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في البحث الصوتي عند السيوطي ( ت 911هـ )
عمار عبدالستار محمد
المقدمة

جامعة ديالى ـ كمية التربية  /األصمعي

الحمد هلل الذي أنزؿ الكتاب عمى سبعة أحرؼ وخص بو أمة محمد تخفيفاً

وتيسي اًر  .والصالة والسالـ عمى سيد األوليف واآلخريف  ،وعمى آلو وصحبو ومف دعا
بدعائو  ،وتمسؾ بو إلى يوـ الديف.

وبعد :
ييدؼ ىذا البحث الى دراسة البحث الصوتي عند السيوطي  ،والكشؼ عف
االفكار واآلراء الصوتية التي وافؽ فييا وتابع مف سبقو مف العمماء  ،وبياف مدى
تقدـ ىذه االفكار واتساقيا مع الدراسات الصوتية الحديثة  .لقد درس السيوطي
الصوت مفرداً فتحدث عف مخرجو وخصائصو  ،كما تحدث عف وظيفتو وعالقتو

باألصوات األخرى داخؿ بنية الكممة مف حيث تآلفو مع بعض االصوات وتنافره مع
األخرى  ،والتبدالت التي تجري بيف األصوات في إطار بنية الكممة  .وقد عرضت
في ىذا البحث آراء السيوطي ثـ قارنتيا بما توصمت اليو الدراسات الصوتية الحديثة
مف جية وبآراء عمماء العربية القدماء الذيف سبقوه مف جية أخرى

وتوصمت ىذه الدراسة الى َّ
أف السيوطي قد سبؽ عمـ األصوات الحديث في

الكشؼ عف بعض االفكار الصوتية التي ُّ
تعد نواة لبعض النظريات الصوتية الحديثة

 ،عمى الرغـ مف أ َّ
َف السيوطي لـ يكف لديو الوسائؿ واالمكانات العممية التي تتوفر
لدى عالـ األصوات الحديث .

جهاز النطق ومخارج الحروف بين السيوطي والمحدثين :
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أف جياز النطؽ عند االنساف يمتد مف أقصى الرئة الى
أشار السيوطي إلى ّ
منتيى الفـ (  . ) 1وىذه المسافة تشمؿ الرئتيف والقصبة اليوائية والحنجرة ،
والتجاويؼ الحمقية  ،والتجاويؼ االنفية  ،والتجاويؼ الفموية  ،والمساف  ،والمثة ،
واألسناف  ،والشفتيف  ،وىذا التصور ينسجـ مع الدراسات الصوتية الحديثة التي
قسمت جياز النطؽ إلى االقساـ اآلتية :
ّ
 -1الرئتان  :ويقوماف بدور المنفاخ الذي يدفع اليواء ( الزفير ) الى خارج الجسـ ،
فيستغؿ في إنتاج االصوات المغوية (

 . ) 2فالرئتاف ىما المصدر األساسي في

انتاج االصوات والكالـ  ،ويتـ ذلؾ باستغالؿ اليواء المندفع مف الرئتيف أثناء عممية
الزفير  ،حيث يعترض مجرى اليواء المندفع مف الرئتيف بعض المقاطع في عدة
مايسبب حدوث الصوت المغوي .
أجزاء مف جياز النطؽ  ،وىذا
ّ
 -2القصبة الهوائية  :وىي أنبوبة مكونة مف عدة غضاريؼ عمى شكؿ حمقات غير
مكتممة تمتد مف أعمى الرئتيف الى بداية الحنجرة (

يكوف الصوت في االقساـ االخرى مف جياز النطؽ .
ّ

ممر لميواء الذي
 . ) 3وىي ّ

المكوف مف عدة غضاريؼ يمتد بيف القصبة اليوائية
 -3الحنجرة  :وىي كالصندوؽ
ّ
وجذر المساف وتتكوف مف ثالثة أجزاء :
أ -الغضروؼ الحمقي – ويشكؿ الجزء االسفؿ مف الحنجرة .
ب -الغضروؼ الدرقي – ويشكؿ الجزء العموي مف الحنجرة .
ج -الغضروفاف اليرمياف – ويقعاف خمؼ الغضروؼ الدرقي وتتصؿ بيما االوتار
الصوتية ( . ) 4
 -4الوتران الصوتيان  :وىما وتراف متجاوراف في الحنجرة عمى شكؿ شريطيف مف
العضالت يتقابالف عمى قمة القصبة اليوائية  ،وىما عند الرجاؿ أطوؿ منيما عند
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النساء  ،وليما وظيفة ىامة في النطؽ  ،فاءذا أىت از مع الصوت المغوي كاف الصوت
مجيو اًر واال كاف الصوت ميموساً ( . ) 5

 -5المزمار  :ىو الفتحة الواقعة بيف الوتريف الصوتييف في أعمى الحنجرة  ،وتتشكؿ
ىذه الفتحة حسب طبيعة الصوت  ،فأذا كاف الصوت ميموساً كانت الفتحة في

وضع انفتاح  ،واذا كاف الصوت مجيو اًر كانت في وضع فتح واغالؽ  ،والصوت
الناتج مف ىذه المنطقة يسمى مزمارياً أو حنجرياً كالياء واليمزة ( ) 6

 -6البمعوم  :ىو الفراغ الواقع فوؽ الحنجرة وينتيي عند فتحتي الفـ واالنؼ  ،وفي
ىذا الفراغ تنتج االصوات البمعومية االحتكاكية وبخاصة االصوات االنفية ( الميـ

والنوف ) التي تنتج مف منطقة البمعوـ األنفي ( . ) 7
 -7الحمق  :وىو التجويؼ الذي يقع بيف الحنجرة وتجويؼ الفـ  ،ويشكؿ مخرجاً
لالصوات الحمقية ( ع  ،ح  ،غ  ،خ )  ،كما أنو ُي ُّ
عد فراغاً رناناً لتفخيـ بعض
االصوات مثؿ ( ض  ،ظ  ،ص  ،ط ) ( . ) 8

 -8التجويف االنفي  :يمتد مف الحمؽ الى الموزتيف ويمعب دو اًر كبي اًر في إصدار

االصوات االنفية عندما يحدث إقفاؿ تاـ في فراغ الفـ مع السماح لميواء باالنطالؽ

عبر فراغات االنؼ دوف أف يقوـ الصماـ بعزؿ اليواء الموجود في فراغ الفـ عف
اليواء المنطمؽ عبر االنؼ ( . ) 9
 -9المسان  :أىـ أعضاء النطؽ وألىميتو ُسميت المغات بو  ،ويقسـ الى ( : ) 10
أ -أقصى المساف  :وىو الجزء المقابؿ لمحنؾ الميف .
ب -وسط المساف أو مقدمو  :وىو الجزء المقابؿ لمحنؾ أو مايسمى بوسط الحنؾ .
ج -طرؼ المساف  :وىو الجزء الذي يقابؿ المثة ويسيـ في نطؽ جميع االصوات
المغوية .
ويقسـ الى األقساـ اآلتية :
 -10الحنك ُ :
مايسمى بالغار  :وىو الجزء االمامي مف الطرؼ الخمفي .
أ -الحنؾ الصمب أو ُ
ب -الحنؾ الميف أو الطبؽ  :وىو الجزء الخمفي مف الحنؾ األعمى .
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ج -المياة  :وىي تركيب مخروطي الشكؿ يتدلى الى أسفؿ مف منتصؼ الخد السفمي
لمحنؾ الميف في اتجاه المبمع وتسيـ في إنتاج القاؼ ( . ) 11
 -11الشفتان  :وىما مف أعضاء النطؽ الميمة ويتخذاف أوضاعاً في أثناء النطؽ

ويؤثر ذلؾ في نوع االصوات وصفاتيا ويظير ىذا بوجو خاص في نطؽ الحركات ،
ونطؽ الباء  ،والفاء  ،والميـ

( . ) 12

 -12االسنان  :وىي مف أعضاء النطؽ الثابتة وليا أىمية في نطؽ بعض

االصوات المغوية  ،فيي تساعد المساف في نطؽ الداؿ والتاء والطاء  ،وتشارؾ

المساف في نطؽ الثاء والظاء والذاؿ ( . ) 13
ويبيف السيوطي أثر جياز النطؽ في إنتاج االصوات المغوية وذلؾ عف
ّ
طريؽ إندفاع اليواء مف الرئتيف أثناء عممية التنفس  ،ثـ اعتراضو بواسطة المقاطع
امتد وطاؿ
التي تقطعو وتجزئو  ،فقاؿ مبيناً ىذه الكيفية  (( :فاف تركو سدى وغفالً ّ
وجزؤه عمى حركات أعضاء االنساف التي يخرج منيا
قطعو تقطع وقطعوه ّ
وا ْف ّ

الصوت  ،وىو مف أقصى الرئة الى منتيى الفـ  ،فوجدوه تسعة وعشريف حرفاً التزيد

قسموه عمى الحمؽ والصدر والشفة والمثة )) ( . ) 14
عمى ذلؾ  ،ثـ ّ
وىو بيذا التصور يشير الى العوامؿ االساسية لحدوث الصوت وىي :
 -1وجود تيار ىواء يندفع مف الرئتيف .
 -2وجود ممر لميواء المندفع مف الرئتيف .
 -3وجود اعتراض لتيار اليواء في نقاط مختمفة مف جياز النطؽ .

وىذا ماتؤيده الدراسات الصوتية الحديثة  ،في بياف كيفية حصوؿ عممية النطؽ
عبر القصبة اليوائية والحنجرة حيث يوجد الوتراف الصوتياف  ،فاءذا انفتح الوتراف
الصوتياف اندفع اليواء الى الحمؽ ثـ الى الفـ وبذلؾ ينتج مايسمى باالصوات
فاءف اليواء يعمؿ عمى
الميموسة  .أما اذا كاف الممر ضيقاً بيف الوتريف الصوتييف ّ
توتير الوتريف الصوتييف فييتزاف ويحدث مايعرؼ باالصوات المجيورة  ،ثـ يستمر
اليواء بالصعود الى الحمؽ والفـ فينتج مايعرؼ باالصوات الفموية  ،أو الى االنؼ

فينتج االصوات االنفية  .وىذه االصوات متنوعة َّ
ألف تيار اليواء كثي اًر مايحصؿ لو

523

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون

اعتراض في نقطة ما مف الجياز النطقي فيتغير شكؿ ىذه الممرات تبعاً لنظاـ معيف

 ،وبذلؾ يصدر صوت عمى وفؽ أوضاع معينة تتخذىا أعضاء النطؽ (

. ) 15

وزع السيوطي أصوات العربية التسعة والعشريف عمى ستة عشر مخرجاً عمى وفؽ
لقد ّ
االعتراضات التي تعترض مجرى الصوت في أثناء اندفاع اليواء في ممرات جياز
النطؽ
تابع في ذلؾ سيبويو وىي :
وقد َ
 -1أقصى الحمؽ لميمزة  ،وااللؼ والياء وقيؿ اليمزة أوالً وقيؿ بعدىا الياء .
 -2وسط الحمؽ لمحاء والعيف  ،قيؿ ىكذا وقيؿ عكسو .
 -3أدنى الحمؽ لمغيف والخاء .
 -4أقصى المساف ومافوقو لمقاؼ .
 -5مايميو لمكاؼ .
 -6وسط المساف لمشيف والجيـ والياء .
 -7أوؿ حافة المساف ومايمييا مف االضراس لمضاد  ،وىي مف األيسر أقيس  ،وقيؿ
تختص بو  ،وقيؿ بااليمف .
 -8ومادوف طرؼ المساف الى منتياه ومافوقو لالّـ .
 -9ومادونو ومافوؽ الثنايا لمنوف .

 -10ومادونو وفوؽ الثنايا وأدخؿ في ظيره لمراء .
 -11ومابيف طرفو وأصوؿ الثنايا لمطاء والداؿ والتاء .
 -12ومابينو وبيف الثنايا لمزاي والسيف والصاد .
 -13ومابينو وبيف أطراؼ الثنايا لمظاء والذاؿ والثاء .
 -14وباطف الشفة السفمى وأطراؼ الثنايا العميا لمفاء .
 -15ومابيف الشفتيف لمباء والميـ والواو .
الغّنة ) ( . ) 16
 -16ومف الخيشوـ النوف الخفيفة ( ُ
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لقد اعتمد السيوطي تقسيـ سيبويو لمخارج الحروؼ (

 ، ) 17الذي سار

عميو معظـ عمماء العربية القدماء الذيف جاءوا بعده .
ويختمؼ ىذا التقسيـ عف تقسيـ المحدثيف لمخارج االصوات مف حيث الترتيب
وعدد المخارج  ،فرتّب المحدثوف مخارج الحروؼ مف الشفتيف وانتيوا بالحنجرة ،
وجعموا عدد ىذه المخارج عشرة  ،وىو الشائع في كتبيـ (  . ) 18ومنيـ مف جعميا
عدىا تسعة مخارج ( . ) 20
أحدعشر مخرجاً (  ، ) 19ومنيـ مف ّ
عد عمماء العربية القدماء ومف بينيـ السيوطي اليمزة والياء مف األصوات
ة لقد ّ

وزع الالـ والنوف والراء عمى ثالثة
الحمقية وىما في الحقيقة حنجرياف (  ، ) 21كما ّ
 . ) 22وجعؿ مخرج
مخارج  ،وىي عند المحدثيف مف مخرج واحد وىو المثة (
الضاد مف أوؿ حافة المساف ومايمييا مف األضراس أي بعد مخرج الجيـ والشيف
والياء  ،أما المحدثوف فقد جعموىا مف االصوات المثوية االسنانية ( . ) 23
وقد يعود ىذا االختالؼ في تحديد مخرج الضاد بيف القدماء والمحدثيف الى
التطور الذي حصؿ في نطؽ ىذا الصوت .
أما بقية المخارج فيتفؽ المحدثوف مع القدماء ومنيـ السيوطي في تحديدىا
وتحديد أصواتيا  ،وىذا يدؿ عمى نضج التفكير الصوتي عندىـ عمى الرغـ مف
اعتمادىـ المالحظة الذاتية في دراسة االصوات .
صفات األصوات :
ذكر السيوطي عمى نحو ماكاف يذىب اليو عمماء العربية مف قبمو مجموعة مف
الصفات ألصوات العربية ( . ) 24
 -1األصوات المجهورة واألصوات المهموسة :
إف معيار التمييز بيف المجيور والميموس عند القدماء يعتمد عمى قوة الضغط
ّ
مع االصوات المجيورة وضعؼ الضغط مع االصوات الميموسة وعدـ جرياف النفس
مع االصوات المجيورة  ،وجريانو مع الميموسة (

 ، ) 25فاالصوات المجيورة

يصاحبيا ضغط اليواء المندفع مف الرئتيف عمى االوتار الصوتية بسبب ضيؽ
فينتج ىذا الضغط اىت از اًز في الوتريف الصوتييف  .وقد
المسافة بيف الوتريف الصوتييف ُ
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عرؼ عمماء المغة المحدثوف االصوات المجيورة َّ
بأنيا االصوات التي ييتز معيا
ّ
الوتراف الصوتياف ( . ) 26
أما االصوات الميموسة فيصاحب إنتاجيا اتساع المسافة بيف الوتريف الصوتييف
عرؼ عمماء المغة المحدثوف
ولذلؾ اليكوف ضغط عمى الوتريف الصوتييف  ،ولذلؾ ّ
االصوات الميموسة بأنيا االصوات التي الييتز معيا الوتراف الصوتياف ( . ) 27
ولـ يشر السيوطي وغيره مف عمماء العربية القدماء الى ظاىرة ذبذبة االوتار الصوتية
وعدميا مع االصوات لعدـ معرفتيـ بيذيف الحبميف الدقيقيف ،ولكنيـ وصفوا كيفية

حدوث ىذه االصوات وصفاً اليختمؼ كثي اًر عف وصؼ المحدثيف َّ .
وعد السيوطي

صوتي القاؼ والطاء صوتيف مجيوريف لكف الدراسات الحديثة أثبتت أنيما ميموسات

 ،وقد يعود ىذا الى تطور نطؽ ىذيف الصوتيف  ،كما َّ
عد صوت اليمزة مجيو اًر وىو

ميموس عند بعض المحدثيف ( . ) 28

 -2االصوات الشديدة والرخوة والمتوسطة :
أف االصوات الشديدة ىي االصوات التي اليجري فييا
ذكر السيوطي ّ
الصوت  ،و َّ
أف المتوسطة تكوف
أف االصوات الرخوة ىي التي يجري فييا الصوت  ،و ّ
 . ) 29وىذا ماتنبو اليو عمماء المغة المحدثوف فاعتبروا

الشدة والرخاوة (
بيف ّ
االصوات الشديدة أصواتاً آنية اليمكف ترديدىا ؛ ألَنيا تنتيي بزواؿ العائؽ وانقطاع

اليواء  .أما االصوات الرخوة فتكوف استم اررية يمكف االستمرار بنطقيا دوف انقطاع

وسمى المحدثوف االصوات الشديدة أصواتاً
ماداـ ىناؾ ىواء في الرئتيف ( ّ . ) 30
انفجارية أو وقفية  ،وأطمقوا تسمية االصوات االحتكاكية عمى االصوات الرخوة ( 31
)  .أما االصوات المتوسطة فيي االصوات التي بيف الشدة والرخاوة ألَنيا تحمؿ
بعض صفات الشديدة وبعض صفات الرخوة  ،وىذا الوصؼ اليتفؽ مع حقيقة ىذه
االصوات وكيفية حدوثيا  ،فال يحصؿ أثناء النطؽ بيا انحباس بؿ يمر اليواء
ألف اليواء يتجنب المرور بمنطقة التضييؽ
إما ّ
بمجراه دوف حصوؿ أي انحباس ّ ،
ألف اليواء
َف ىذا غير مستقر كما في صوت الراء  ،أو ّ
كما في صوت الالـ  ،أو أل ّ
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اليمر مف الفـ بؿ يمر مف االنؼ كما في صوتي الميـ والنوف  ،وىذه االصوات ( ؿ
 ،ـ  ،ف  ،ر ) تعرؼ عند المحدثيف باالصوات المائعة ( . ) 32
أف االصوات المتوسطة ىي ( و  ،ؿ  ،ي  ،ا  ،ف  ،ع  ،ـ
لقد ذكر السيوطي ّ
المدَّيتيف
 ،ر ) (  . ) 33وىو بذلؾ يخالؼ المحدثيف فصوت االلؼ والواو والياء ّ
أصوات صائتة اليعترض مجراىا أي عائؽ  ،وصوت الالـ والنوف والراء أصوات

مائعة يتسع مجراىا لمرور اليواء فيخرج ح اًر طميقاً ؛ لذلؾ فيي شبيية بالحركات (

 . ) 34أما صوت العيف فيو احتكاكي ( رخو ) يجري الصوت معو محدثاً نوعاً مف
َي انحباس أو انفجار (
الحفيؼ أو االحتكاؾ واليصاحب إنتاجو أ َّ

 . ) 35واختمؼ

المحدثوف مع السيوطي في صوت الجيـ الذي َّ
عده شديداً  ،واعتبره المحدثوف صوتاً

مزدوجاً أو مركباً ؛ ألَنو يبدأ انفجارياً ( شديداً ) فينتيي احتكاكياً (  ) 36كما اختمفوا
عده السيوطي صوتاً رخواً وىـ يرونو صوتاً
مع السيوطي في صوت الضاد الذي ّ
شديداً أو انفجارياً  ،وقد يعود ىذا االختالؼ الى التطور الذي حصؿ لصوت الضاد
 ،فالضاد القديمة التي وصفيا عمماء العربية تكاد تكوف انتيت في النطؽ الحالي

وأصابيا الكثير مف التطور حتى أصبحت صوتاً شديداً ( . ) 37

 -3االصوات المطبقة  ،والمنفتحة  ،والمستعمية  ،والمستفمة :

يقابؿ االطباؽ واالنفتاح عند القدماء ومنيـ السيوطي التفخيـ والترقيؽ عند
حدد القدماء
عمماء المغة المحدثيف فقد ّ
االصوات المطبقة بأَنيا أصوات ُيطبؽ المساف فييا عمى الحنؾ االعمى عند
النطؽ بيا  ،أما االصوات المنفتحة فال يطبؽ المساف عمى الحنؾ االعمى عند النطؽ
بيا  ،واالصوات المطبقة عنده ىي ( ص  ،ض  ،ط  ،ظ )  .أَما االصوات
المنفتحة فيي بقية االصوات العربية ( . ) 38
وحدد السيوطي والسابقيف االستعالء واالستفاؿ  ،فاالصوات المستعمية يستعمي
المساف الى الحنؾ عند النطؽ بيا  ،أما االصوات المستفمة فال يستعمي المساف عند
النطؽ بيا الى الحنؾ  ،بؿ يستفؿ الى قاع الفـ  ،واالصوات المستعمية عنده ( القاؼ
أما االصوات المستفمة فيي
 ،الظاء  ،الخاء  ،الصاد  ،الضاد  ،العيف  ،الطاء ) ّ ،
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بقية أصوات العربية (  . ) 39ويتفؽ المحدثوف مع القدماء ومنيـ السيوطي في
تحديد ىذيف المصطمحيف ( . ) 40
 -4أصوات الذالقة والمصمتة :
حدد القدماء أصوات الذالقة وذكروا ّأنيا (( تتكوف مف ستة أصوات ىي :
ّ
فاءف وردت كممة رباعية أو
الراء  ،والالـ  ،والنوف  ،والفاء  ،والباء  ،والميـ ْ .

َف تمؾ الكممة محدثة مبتدعة ليست مف
معراة مف حروؼ الذلؽ  ،فاعمـ أ ّ
خماسية ّ
كالـ العرب واالصوات الذالقة تُنتج مف طرؼ المساف والفـ  ،وأما المصمتة فيي

مت عنيا فمـ تدخؿ في االبنية كميا ( . ) 42
ص َ
أصوات ُ
المكرر :
 -5الصوت
ّ

كأف
أف صوت الراء ىو صوت َّ
لتكررىا عند النطؽ بيا ّ
يذكر السيوطي ّ
مكرر ؛ ّ
طرؼ المساف يرتعد بيا  ،فكأنؾ نطقت بأكثر مف حرؼ (  . ) 43ويتفؽ المحدثوف

بأف يترؾ المساف
معو في ىذا فالراء عندىـ (( صوت تكراري مجيور يتـ نطقو ْ
مسترخياً في طريؽ اليواء الخارج مف الرئتيف فيرفرؼ المساف ويضرب طرفو في المثة
ضربات متكررة  ،ىذا باالضافة الى حدوث ذبذبة في االوتار الصوتية )) ( . ) 44

 -6الصوت الهاوي :

أف يعترض
ُيفيـ مف تعريؼ السيوطي لمصوت الياوي أَّنو صوت ُينتجَ دوف ْ
َي عائؽ فيخرج مف الفـ مع اليواء دوف إعاقة أو اعتراض ( ) 45
مجراه المساف أو أ ّ

المد التي تنتج عف
وعد المحدثوف الصوت الياوي ( األلؼ ) بأَّنو أحد أصوات ّ
ّ .
 ، ) 46وىـ يتفقوف بذلؾ مع
طريؽ مرور اليواء ح اًر طميقاً في أثناء النطؽ (
السيوطي ومف سبقو في تحديد الصوت الياوي .

 -7األصوات المينة أو أصوات العمة :

أف أصوات العمة سميت بيذا االسـ أل َّ
َف االعالؿ واالقالب
ذىب السيوطي الى ّ
اليكوف إالّ في أحدىا  ،وىي عنده االلؼ  ،والواو  ،والياء َّ
المدَّيتيف ( . ) 47
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َّ
إف ىذه االصوات تنتج دوف اعتراض لمجراىا  ،وتعرؼ عند المحدثيف بالطميقة
(  ، ) 48وحروؼ المد (  ، ) 49وحروؼ العمة (  ، ) 50والعمؿ أو الصوائت (
 ، ) 51أو الحركات ( . ) 52
 -8الصوت المهتوت :
أف الصوت الميتوت ىو صوت اليمزة ،
وافؽ السيوطي العمماء القدماء في ّ
وىو عصر الصوت ؛ ألَف صوت اليمزة (( يعرض ليا االبداؿ كثي اًر فتتحطـ وتنكسر

)) (  ، ) 53وىذا خمط بيف المستوى الصوتي والمستوى الصرفي ليذا الصوت .

وىذه الصفة التوجد إالّ في صوت اليمزة فيو صوت حنجري يصاحب إنتاجو إغالؽ
فتحة المزمار  ،ثـ فتحيا فتحاً مفاجئاً (  ) 54؛ ولذلؾ يصاحب ىذا الصوت ضغط

وعصر عمى فتحة المزمار كي تنفتح وينفجر ىذا الصوت .
 -9الصوت المنحرف :

ذىب السيوطي ومف سبقو مف العمماء الى أَف الصوت المنحرؼ ىو صوت
الالـ النحراؼ مخرجيا الى مخرج غيرىا (  ، ) 55وىو وصؼ ينطبؽ مع الوصؼ
بأف يعتمد طرؼ المساف
فس َّمي بالصوت الجانبي  ،وىو يتكوف ْ
الحديث لصوت الالـ ُ
عمى أصوؿ االسناف العميا مع المثة حيث توجد عقبة في وسط الفـ تمنع مرور اليواء
إف
منو  ،ولكف مع ترؾ منفذ ليذا اليواء مف جانبي الفـ أو مف أحدىا (
ّ . ) 56
صفة االنحراؼ أو الجانبية في ىذا الصوت تأتي بسبب مرور ىواء الصوت مف
جانبي الفـ أو أحد جانبيو  ،فينحرؼ اليواء عف مجراه الرئيس في وسط الفـ بسبب
وجود عقبة أو تضييؽ في وسط الفـ أو أثناء نطؽ ىذا الصوت .

 -10أصوات القمقمة :

َف أصوات القمقمة ىي األصوات التي تشتد عند
يرى السيوطي والقدماء أ ّ
الوقوؼ عمييا  ،وىي  :القاؼ  ،والطاء  ،والباء  ،والجيـ  ،والداؿ ( . ) 57
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فأصوات القمقمة التتضح والتبرز مخارجيا إال بضغط مخارجيا  ،وذلؾ
بإضافة صويت إلى كؿ منيا عند الوقوؼ عمييا  .وجميع ىذه االصوات شديدة أو
انفجارية عدا صوت الجيـ فيو مركب أو ىو مزيج مف الشدة والرخاوة ( 58
الصفير :
 -11أصوات ّ
تابع السيوطي القدماء في تحديد أصوات الصفير وىي الصاد والسيف والزاي ،
وىي التي يصاحب إنتاجيا صفير أو حفيؼ (  ) 59وىذا وصؼ يتفؽ مع ماجاءت
بو الدراسات الصوتية الحديثة  ،يقوؿ برتيؿ مالمبرج  (( :الصفير وىو كوف الصوت
شديد الوضوح في السمع نتيجة االحتكاؾ الشديد في المخرج  ،وىو وصؼ صادؽ
عمى ثالثة صوامت وىي السيف  ،والصاد  ،والزاي )) (

 ) 60فالصفير صفة

تصاحب ىذه االصوات نتيجة احتكاؾ اليواء بالمخرج وباالسناف أثناء نطقيا فتخرج
صفّر بيا .
مف مخارجيا وكأنو ُي َ
خفّة االصوات وكثرة االستعمال :

ب االصوات أو
حاوؿ السيوطي الربط بيف ظاىرة الخفّة وكثرة االستعماؿ  ،فرتّ َ
ألنيما مف االصوات
الحروؼ حسب كثرة استعماليا  ،وابتدأ بالواو والياء ّ
المدّيتيف ّ

سماىا الخميؿ
الصائتة التي يسيؿ النطؽ بيا واليعترض مجراىا َّ
أي عائؽ وقد ّ
باألصوات اليوائية ألنو اليتعمؽ بيا شيء (  . ) 61ثـ الميـ والباء والراء والالـ
والنوف والتي تسمى بأصوات الذالقة وتوصؼ بخفتيا في النطؽ وسالستيا عمى
المساف  .أما أصوات الظاء والذاؿ والثاء فيي مف أثقؿ االصوات نطقاً وأقميا

ألف النطؽ بيا يتطمب إخراج طرؼ المساف ووضعو بيف االسناف وىذا
استعماالً ّ
إف ىذا
يتطمب جيداً عضمياً أكثر مما يصاحب إنتاج بقية االصوات العربية ( ّ ) 62
الربط بيف الخفّة وكثرة االستعماؿ الذي ذىب اليو السيوطي ينسجـ ويتفؽ مع ما
أف أكثر حروؼ
أثبتتو الدراسات الحديثة  ،فقد أثبتت دراسة عمي حممي موسى ّ

العربية شيوعاً في معجـ الصحاح ىي  :الباء  ،والميـ  ،والراء  ،والالـ  ،والنوف .

أف أقمّيا استعماالً الظاء  ،والضاد ( . ) 63
وّ
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الحركات :

فعد الحركات بعض الحروؼ فالفتحة بعض
وافؽ السيوطي َم ْف قبمو مف العمماء ّ
االلؼ  ،والكسرة بعض الياء  ،والضمة بعض الواو ( . ) 64
وقد تابع السيوطي ابف جني في عدد ىذه الحركات َّ
فعدىا ست حركات وليس
ثالثاً  ،فقاؿ :

(( ذىب ابف جني الى أف الحركات في ظاىر االمر ثالث ،

أف بيف كؿ حركتيف حركة  ،فالتي بيف الفتحة
ومحصوليا عمى الحقيقة ست  ،وذل َ
ؾ ّ
والكسرة  ،ىي الفتحة قبؿ االلؼ المعالة نحو فتحة عيف عالـ وكاؼ كاتب  ،كما أف
االلؼ التي بعدىا بيف االلؼ والياء والتي بيف الفتحة والضمة ىي التي قبؿ الؼ
التفخيـ نحو فتحة الـ الصالة والزكاة  ،وكذلؾ قاـ وقعد  ،والتي بيف الكسرة والضمة
ككسرة قاؼ ِقيؿ  ،وسيف ِسير فيذه الكسرة المشمة ضماً  ،ومثميا الضمة المشمة

مذعور  ،وابف ُبور  ،فيذه ضمة أُشربت كسرة
كسرة كنحو قاؼ النقير  ،وضمة عيف ُ
ِ
ِ
أف الدراسات الصوتية
 ،كما أنيا في قيؿ وسير كسرة أُشربت ضمة )) ( ّ . ) 65
الحديثة ّأيدت ىذا التصنيؼ لمحركات إذ أشار برتيؿ مالمبرج الى أَف بعض المغات
بأف أضافت إليو درجات
وسعت ىذا النظاـ ْ
يكتفي بثالث حركات  ،وأكثر المغات ّ

وسعت ىذا النظاـ  .واف كاف
متوسطة  ،والمغة العربية ىي إحدى ىذه المغات التي ّ
ىناؾ خالؼ في عدد ىذه الحركات ( . ) 66
أف الحركات مف صنع المتكمـ فالحرؼ اليتحرؾ  ،واّنما
لقد ّبيف السيوطي ّ
المتحرؾ في الحقيقة ىو العضو مف الشفتيف أو المساف  ،أو الحنؾ الذي يخرج منو
الحرؼ فالضمة تنتج عف تحريؾ الشفتيف بالضـ عند النطؽ والفتحة تنتج عف فتح
الشفتيف عند النطؽ بالحرؼ وكذلؾ الكسرة  .أما السكوف فيعني عدـ الحركة ( ) 67

ماأيدتو الدراسات الصوتية الحديثة التي أشارت الى أَف السكوف يعني عدـ
 .وىذا ّ
الحركة ( . ) 68
التماثل الصوتي :
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مايسمى باالتباع  ،واالبداؿ ،
عالج السيوطي ىذه الظاىرة الصوتية تحت ُ
واالدغاـ  .والمماثمة الصوتية مصطمح لغوي حديث يعني استجابة صوت لتأثير
صوت آخر يمحقو أو يسبقو استجابة يسوغيا قرب الصوتيف في الكممة أو الكالـ
وقربيما في المخرج أو في الصفات  .والدافع في حصوؿ ىذه الظاىرة ىو تخفيؼ
َف
المجيود العضمي فيو يرجع الى (( االعصاب والعضالت وكيفية حركتيا وذلؾ أ ّ
نتيجة التشابو أبداً تسييؿ واختصار النطؽ )) (  . ) 69فاليدؼ (( تيسيرجانب المفظ
عف طريؽ تيسير النطؽ )) (

 . ) 70فاالصوات في تأثرىا تيدؼ الى نوع مف

المماثمة أو المشابية بينيا  ،ليزداد مع مجاورتيا قربيا في الصفات أو المخارج ،
ويمكف أف يسمى ىذا التأثر باالنسجاـ الصوتي بيف أصوات المغة وتكاد تكوف ىذه
الظاىرة شائعة بصفة عامة في كؿ المغات ( . ) 71
تنبو السيوطي الى ىذيف
وتحصؿ المماثمة بيف الصوامت والصوائت  ،وقد ّ
النوعيف مف المماثمة الصوتية وضرب أمثمة لكؿ منيما .
مف أمثمة المماثمة الصوتية بيف الصوائت ( الحركات ) ( : ) 72
 -1إتباع حركة آخر الكممة المعربة لحركة أوؿ الكممة بعدىا  ،كقراءة مف ق أر ((
ِ
الحمد لِمّو )) بكسر الداؿ إتباعاً لكسرة الالـ .

الحمد لُمّ ِو ))
 -2إتباع حركة أوؿ الكممة لحركة آخر الكممة قبميا كقراءة مف ق أر ((
ُ
بضـ الالـ إتباعاً لحركة الداؿ .
 -3إتباع حركة الحرؼ الذي قبؿ آخر االسـ المعرب لحركة االعراب في اآلخر ،
وذلؾ في امرئ وابنـ  ،فالراء والنوف يتبعاف اليمزة والميـ في حركتيما نحو قولو

امر ٍ
(  . ) 73ونحو قولو تعالى  (( :لكؿ ِ
ئ منيـ

ؾ ))
امرٌؤ ىم َ
تعالى ْ (( :
إف ُ
)) (  . ) 74فتأثرت حركة الراء بحركة اليمزة  ،فتحولت في حالة الرفع الى ضمة
بسبب تماثميا مع حركة اليمزة .

 -4إتباع حركة الالـ لمفاء في المضاعؼ مف المضارع المجزوـ واالمر إذا لـ يفؾ
َّ
االدغاـ فييما في بعض المغات  ،فيقاؿ لـ َّ
وعض بالفتح فحركة الـ الكممة
يعض ،

تتماثؿ مع فاء الكممة

( حركتيا الفتح ) .
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 -5إتباع حركة العيف لمفاء في الجمع باأللؼ والتاء حيث وجد شرطو  ،مثؿ  :تَمرة
– تمرات ِ ،
وسدرة ِس ِدرات  .ففُتحت و ُك ِسرت حركة عيف الكممة مماثمة لحركة فاء
ََ
الكممة .
أما التماثؿ الصوتي بيف الصوامت فيتمثؿ عند السيوطي بما يمي :

 -1إبداؿ الواو والياء تاء في صيغة افتعؿ ومشتقاتيا  ،نحو  :اتَّع َد ِ َّ ،
ومتّ َعد
َ
ومتعد ُ ،
ُ
 ،واالتّعاد  ،واالصؿ  :اوتعد مف الفعؿ َو َع َد  ،وكذلؾ اتّ َس َر  ،واتَّزَف .
طاء في صيغة ( افتعؿ ) ومصدرىا ومشتقاتيا إذا كاف فعميا الثالثي
 -2إبداؿ التاء ً
مبدوءاً بصاد أو ظاء  ،نحو  :اصطفى  ،واضطر  ،واطّعف  ،واضطمـ  ،وفي ىذه
الحالة تتأثر تاء افتعؿ وفروعيا بالصوت المطبؽ قبميا فتتحوؿ الى صوت يماثميا

في صفة االطباؽ وىو صوت الطاء ( . ) 75
اف  ،وا ّذكر ،
 -3تبدؿ الداؿ مف تاء االفتعاؿ الى داؿ  ،أو ذاؿ  ،أو زاي  ،نحو ّ :
اد َ
ازداف  ،وفي ىذه الحالة يؤثر الصوت االوؿ في الصوت الثاني دوف وجود فاصؿ
و َ
بينيما  ،فيتحوؿ الصوت الثاني ( التاء ) الى الصوت السابؽ نفسو ( ) 76
المخالفة الصوتية :
فر
تناوؿ السيوطي ىذه الظاىرة تحت عنواف  :اجتماع األمثاؿ مكروه ولذلؾ ُي ّ
منو الى القمب أو الحذؼ أو الفصؿ (  . ) 77وتعني المخالفة الصوتية في عمـ
قراط التي تحولت
المغة الحديث ّ
بأنيا نزعة صوتيف متشابييف الى االختالؼ  ،مثؿ ّ :
ودنار الى دينار (  . ) 78أو أف يعمد الى صوتيف متماثميف تماماً في
الى قيراط ّ ،
كممة واحدة فيغير أحدىما الى صوت آخر  ،يغمب أف يكوف مف أصوات العمة

الطويمة  ،أو مف االصوات المتوسطة أو المائعة  ،وىي  :الالـ  ،والميـ  ،والنوف
تنبو السيوطي الى ىذه الظاىرة الصوتية وضرب أمثمة عمييا ،
والراء (  . ) 79وقد ّ
ياء كراىية
فمنيا  :قالوا في دىدىت الحجر  :دىديت الحجر  ،قمبوا الياء االخيرة ً

ياء ؛ وذلؾ لصعوبة نطؽ الياء مرتيف
اجتماع االمثاؿ (  . ) 80فأبدلت الياء الثانية ً
ياء
في الكممة نفسيا  .ومف أمثمة المخالفة أيضاً ّ
ىنية وأصميا  :ىنيية فأبدلت الياء ً
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كراىية اجتماع االمثاؿ  ،والحيواف مف مضاعؼ الياء  ،وأصمو حيياف  ،قمبت الياء
الثانية واواً واف كانت الواو أثقؿ ؛ وذلؾ كراىة اجتماع االمثاؿ  ،ومنيا أيضاً دينار ،
وديباج  ،وقيراط  ،وديماس  ،وديواف  ،وأصميا ِ :دّنار  ،وِدّباح  ،وِق ّراط  ،وِد ّماس ،

ياء ( . ) 81
وِد ّواف ُ ،
فقمب أحد حرفي التضعيؼ ً
كما ّبيف السيوطي ّأنو يمكف التخمص مف اجتماع المثميف ىذا عف طريؽ الحذؼ

ت ( ) 82
فيقاؿ َ :
أح ْس ُ
وم ْس ُ
ظ ْم ُ
أحس ْس ُ
وم َس ْس ُ
كما في  :ظمَْم ُ
ت،وَ
تُ ،
ت،و َ
تَ ،
تَ ،
 .فالحذؼ ىنا يكوف مظي اًر مف مظاىر الخفة  ،وتيسير النطؽ بحذؼ أحد المثميف .
ويمكف التخمص مف االمثاؿ المتوالية عف طريؽ الفصؿ بيف الصوتيف المتماثميف

أف بعد الـ كي  ،إذ دخمت
بأحد االصوات الصامتة أو الصائتة  ،نحو  :إظيار ْ
عمى ( ال )  ،مثؿ  :لئال يعمؿ  ،ووجوب ابقاء الياء والواو في النسب الى نحو
ي فيفصؿ بيف الصوتيف المتماثميف بصوت
شديدة وضرورة  ،فنقوؿ
شديدي وضرور ّ
ّ
آخر مخالؼ ليما لتيسير عممية النطؽ ( . ) 83

الخاتمة
عرضنا في ىذا البحث آراء السيوطي في مجاؿ البحث الصوتي فقد استطاع
عمماء العربية القدماء ومنيـ السيوطي تحديد مالمح النظاـ الصوتي لمغة العربية ،
الذي يقوـ عمى تحديد جياز النطؽ ومخارج االصوات ثـ بياف صفات ىذه االصوات
أف جياز النطؽ يمتد
 ،وتآلفيا أو تنافرىا في إطار البنية المغوية  .فقد ّبيف السيوطي ّ
مف أقصى الرئتيف الى الشفتيف  ،وبذلؾ فقد سبؽ المحدثيف في تحديد أعضاء جياز
ووزع حروؼ العربية عمى ستة عشر مخرجاً وفؽ المقاطع التي تعترض
النطؽ ّ .
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مجرى الصوت  ،وبذلؾ اتفؽ السيوطي مع سيبويو كما اتفؽ معو في تحديد صفات
الشدة والرخاوة واالستعالء واالستفاؿ والصفير واالطباؽ
االصوات كالجير واليمس و ّ
أف
واالنفتاح  ،والذالقة وغيرىا مف صفات االصوات العربية ّ .
وبيف ىذا البحث ّ
السيوطي درس االصوات حسب خفتيا وحاوؿ أف يجد رابطاً بيف الخفة وكثرة

االستعماؿ المغوي أو كثرة دوراف االصوات عمى االلسف  ،فرأى أَف أكثرىا استعماالً

الواو  ،والياء  ،واليمزة  ،والميـ  ،والباء  ،والراء  ،والالـ  ،والنوف  .وأقميّا استعماالً
الثاء  ،والذاؿ  ،والظاء  .وبذلؾ يسبؽ الدراسات الصوتية الحديثة في تحديد أكثرىا
استعماالً  ،وأثقميا وأقميا استعماالً  .وتابع السيوطي ابف جني في أَف الحركات ست

َف معظـ المغات
وليس ثالثاً وبيذا يتفؽ مع بعض عمماء االصوات المحدثيف في أ ّ
العالمية تتضمف ست حركات  .وسبؽ السيوطي عمماء المغة المحدثيف في تحديد
ظاىرتي المماثمة الصوتية  ،والمخالفة الصوتية وأعطى أمثمة لكؿ منيما .

هوامش البحث :
(  ) 1انظر  :المزىر في عموـ المغة وأنواعيا . 36/1
(  ) 2انظر  :دراسة السمع والكالـ ص  ، 97والمدخؿ الى عمـ االصوات ص 27
.
(  ) 3انظر  :المدخؿ الى عمـ االصوات ( دراسة صوتية مقارنة ) ص . 27
(  ) 4المصدر نفسو  ،ص . 28-27
(  ) 5انظر  :االصوات المغوية لمحمد عمي الخولي  ،ص . 20
(  ) 6المصدر نفسو  ،ص . 21-20
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(  ) 7انظر  :المدخؿ الى عمـ االصوات  ،ص

 ، 28ودراسة السمع والكالـ ص

140-138
(  ) 8انظر  :االصوات المغوية لمحمدعمي الخولي ص

 ، 21وفقو المغة

لعبدالحسيف المبارؾ ص.78
(  ) 9انظر  :عمـ المغة العاـ لكماؿ بشر ( األصوات ) ص

 ، 71دراسة السمع

والكالـ ص . 150
(  ) 10انظر  :عمـ المغة العاـ لكماؿ بشر ( االصوات ) ص . 69
(  ) 11انظر  :دراسة السمع والكالـ ص . 253-252
(  ) 12انظر  :عمـ المغة العاـ ( االصوات ) لكماؿ بشر ص . 71
(  ) 13انظر  :المدخؿ الى عمـ المغة ومناىج البحث المغوي ص . 25
(  ) 14المزىر في عموـ المغة وأنواعيا . 36/1
(  ) 15انظر  :عمـ المغة بيف التراث والمعاصرة ص . 111
(  ) 16ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع . 289-288/6 ،
(  ) 17انظر  :الكتاب . 434-433/4
(  ) 18انظر  :المدخؿ الى عمـ المغة ومناىج البحث المغوي ص  ، 56-42ومناىج
البحث في المغة

ص . 110

(  ) 19انظر  :عمـ المغة العاـ ( االصوات ) لكماؿ بشر ص . 90-89
(  ) 20انظر  :دراسة السمع والكالـ ص . 21-20
(  ) 21انظر  :االصوات المغوية لمحمد عمي الخولي ص . 32
(  ) 22المصدر نفسو ص . 32
(  ) 23انظر  :المدخؿ الى عمـ المغة ومناىج البحث المغوي ص . 46
(  ) 24انظر  :ىمع اليوامع  297/6والكتاب . 434-433/4
(  ) 25ىمع اليوامع . 297/6
(  ) 26انظر  :األصوات المغوية  ،البراىيـ أنيس  ،ص . 119

536

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون
(  ) 27انظر  :المصدر نفسو والصفحة نفسيا .

(  ) 28انظر  :المدخؿ الى عمـ المغة ومناىج البحث المغوي ص . 56
(  ) 29انظر  :ىمع اليوامع . 297/6 ،
(  ) 30انظر  :المدخؿ الى عمـ المغة ومناىج البحث المغوي  ،ص . 41
(  ) 31انظر  :عمـ المغة بيف التراث والمعاصرة  ،ص . 119 -118
(  ) 32انظر  :عمـ االصوات  ،لبرتيؿ مالمبرج  ،ص . 113
(  ) 33انظر  :ىمع اليوامع . 290/6
(  ) 34انظر  :عمـ االصوات  ،لبرتيؿ مالمبرج  ،ص . 113 ، 81 ، 80
(  ) 35انظر  :المدخؿ الى عمـ المغة ومناىج البحث المغوي  ،ص . 81
(  ) 36انظر  :ىمع اليوامع

 ، 297/6وعمـ االصوات  ،لبرتيؿ مالمبرج  ،ص

. 114
(  ) 37انظر  :العربية الفصحى  ،ص  ، 37وعمـ االصوات لبرتيؿ مالمبرج  ،ص
. 122
(  ) 38انظر  :ىمع اليوامع  ، 297 ، 290/6وانظر  :المدخؿ الى عمـ المغة
ومناىج البحث المغوي
ص . 38
(  ) 39انظر  :ىمع اليوامع . 297 ، 290/6
(  ) 40انظر  :دروس في عمـ أصوات العربية  ،ص  ، 37وانظر  :عمـ األصوات
لبرتيؿ مالمبرج
ص . 117
(  ) 41العيف . 58/1
(  ) 42انظر  :سر صناعة االعراب  ، 65/1وىمع اليوامع . 297/6
(  ) 43انظر  :ىمع اليوامع . 298/6
(  ) 44المدخؿ الى عمـ المغة ومناىج البحث المغوي  ،ص
عمـ المغة لماريوباي
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(  ) 45انظر  :ىمع اليوامع . 298/6
(  ) 46انظر  :في االصوات المغوية  ،ص . 24
(  ) 47انظر  :ىمع اليوامع . 298 ، 290/6
(  ) 48انظر  :الوجيز في فقو المغة ص . 146
(  ) 49انظر  :في االصوات المغوية  ،ص . 24
(  ) 50انظر  :مناىج البحث في المغة  ،ص . 108
(  ) 51انظر  :دراسة الصوت المغوي  ،ص . 113

(  ) 52انظر  :المدخؿ الى عمـ المغة ومناىج البحث المغوي  ،ص . 91
(  ) 53ىمع اليوامع . 298/6 :
(  ) 54انظر  :المدخؿ الى عمـ المغة ومناىج البحث المغوي  ،ص . 56
(  ) 55انظر  :ىمع اليوامع . 298/6
(  ) 56انظر  :عمـ المغة العاـ ( االصوات ) لكماؿ بشر  ،ص . 129
(  ) 57انظر  :ىمع اليوامع . 298 ، 290/6 ،
(  ) 58انظر  :عمـ األصوات لمالمبرج  ،ص . 114
(  ) 59انظر  :ىمع اليوامع . 299/6 ،
(  ) 60عمـ االصوات  :ص . 120
(  ) 61انظر  :العيف  ، 58/1والمزىر في عموـ المغة وأنواعيا . 195/1
(  ) 62انظر  :التطور المغوي  ،ص . 53
(  ) 63انظر  :دراسة إحصائية لجذور معجـ الصحاح ( باستخداـ الكومبيوتر ) ،
ص . 179
(  ) 64انظر  :الخصائص  ، 316/2واالشباه والنظائر . 184/1
(  ) 65االشباه والنظائر  ، 190-189/1وانظر  :الخصائص . 121-120/3
(  ) 66انظر  :عمـ االصوات ص  ، 79-78 ، 26وانظر  :الدراسات الصوتية
عند عمماء العربية
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 ،ص . 138
(  ) 67انظر  :االشباه والنظائر . 207-205/1
(  ) 68انظر  :دراسات في عمـ المغة  ،ص . 179
(  ) 69التطور النحوي  ،ص . 33
(  ) 70دراسة الصوت المغوي  ،ص . 331
(  ) 71انظر  :االصوات المغوية  ،ص . 178
(  ) 72انظر  :االشباه والنظائر . 15-13/1 ،
(  ) 73سورة النساء  ،آية ( . ) 176
(  ) 74سورة النور  ،آية ( ) 11
(  ) 75انظر  :ىمع اليوامع . 271/6 :
(  ) 76انظر  :المصدر نفسو . 272/6 :
(  ) 77انظر  :االشباه والنظائر . 23/1 :

(  ) 78انظر  :عمـ االصوات  ،ص  ،148واالصوات المغوية  ،ص  ،152ودراسة
الصوت المغوي
 ،ص . 330
(  ) 79انظر  :التطور المغوي  ،ص . 37
(  ) 80انظر  :االشباه والنظائر . 23/1 :
(  ) 81انظر  :المصدر نفسو . 24/1 :
(  ) 82انظر  :االشباه والنظائر . 24/1 :
(  ) 83انظر  :المصدر نفسو . 86/1 :
المصادر والمراجع

 -1أُسس عمـ المغة  :لماريوباي – ترجمة  :الدكتور أحمد مختار عمر – القاىرة ،
1973ـ .
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 -2االشباه والنظائر  :لمسيوطي ( ت  911ىػ )  ،دار الكتب العممية  ،بيروت ،
لبناف  ،الطبعػػة االولى 1984 ،ـ .
 -3االصوات المغوية  :إلبراىيـ أنيس  ،مكتبة االنجمو  ،القاىرة  ،الطبعة الخامسة ،
1979ـ .
 -4األصوات المغوية  :لمحمد عمي الخولي  ،مكتبة الخانجي  ،ط1987 ، 1ـ .
 -5التطور المغوي  :لرمضاف عبد التواب  ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة  ،ودار
الرفاعي  ،الريػاض  ،ط1982 ، 1ـ .
 -6التطور النحوي  :لبراجشت ارسػػر

– أخرجو وصححو  :الدكتور رمضاف عبد

التواب  ،مطبعة المجد 1982 ،ـ .
 -7الخصائص  :البف جنػػي ( ت  392ىػ ) – تحقيؽ  :محمد عمي النجار  ،دار
اليدى لمطباعة والنشر  ،بيروت ( بدوف تأريخ ) .
 -8دراسة إحصائية لجذور معجـ الصحاح ( باستخداـ الكومبيوتر )  :عمي حممي
موسى  ،مطبوعات جامعة الكويت 1973 ،ـ .
 -9دراسة الصوت المغوي  :ألحمد مختار عمر  ،عالـ الكتب  ،القاىرة 1985 ،ـ .
 -10دراسة الصوت والكالـ  :لسعد مصموح  ،عالـ الكتب  ،القاىرة .
 -11دراسات في عمـ المغة  :لكماؿ بشر  ،دار المعارؼ  ،مصر 1969 ،ـ .
 -12الدراسات الصوتية عند عمماء العربية  :عبدالحميد اليادي ابراىيـ االصيبعي –
ط ، 1منشورات كمية الدعػوة االسالمػػية ولجنة الحفاظ عمى التراث االسالمي

–

طرابمس 1992 ،ـ .
 -13دروس في عمـ أصوات العربية  ،لجاف كانتينو – تعريب  :صالح القرمادي ،
تونس1966 ،ـ .
 -14سر صناعة اإلعراب  :البف جنػػي ( ت  392ىػ ) – تحقيؽ  :الدكتور حسف
ىنداوي  ،دار القمـ  ،دمشؽ  ،الطبعة االولى 1985 ،ـ .
 -15العربية الفصحى  :لينري فميش

– تعريب وتحقيؽ  :الدكتور عبد الصبور

شاىيف  ،دار المشرؽ  ،بيروت  ،الطبعة الثانية .
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 -16عمـ االص ػوات  :لبرتيؿ مالمبرج – ترجمة  :الدكتور عبد الصبور شاىيف ،
مكتبة الشباب  ،القاىرة 1988 ،ـ .
 -17عمـ المغة العاـ ( األصوات )  :لكماؿ بشر  ،دار المعارؼ  ،مصر  ،ط ، 7
1980ـ .
 -18الع ػػيف  :لمخميؿ بف أحمد الفراىيدي ( ت  175ىػ ) – تحقيؽ  :الدكتور ميدي
المخزومي والدكتور ابراىيـ السامرائي  ،دار الرشيد لمنشر  ،بغداد 1980 ،ـ .
 -19فقو المغة  :لعبد الحسيف المبارؾ  ،طبع عمى نفقة جامعة البصرة 1986 ،ـ .
 -20في االصوات المغوية  :لغالب فاضؿ المطمبي  ،دائرة الشؤوف الثقافية والنشر،
بغداد 1984،ـ .
 -21الكتاب  :لسيبويػػو ( ت  182ىػ )  ،تحقيؽ وشرح  :عبد السالـ ىاروف ،
مكتبة الخانجي ،القاىرة 1982 ،ـ .
 -22المغة بيف التراث والمعاصرة  :لعاطؼ مدكور  ،دار الثقافة والنشر  ،القاىرة ،
1987ـ .
 -23المدخؿ الى عمـ االصوات ( دراسة صوتية مقارنة )  :صالح الديف حسنيف ،
الطبعة االولى 1981 ،ـ .
 -24المدخؿ الى عمـ المغة ومناىج البحث المغوي  :لرمضاف عبد التواب  ،مكتبة
الخانجي  ،القاىرة ،الطبعة االولى 1982 ،ـ .
 -25المزىر في عموـ المغة وأنواعيا  :لمسيوطي ( ت  911ىػ ) – شرح وتعميؽ :
محمد جاد المولى بؾ  ،ومحمد أبو الفضؿ ابراىيـ  ،وعمي محمد البجاوي  ،المكتبة
العصرية صيدا بيروت 1986 ،ـ .
 -26مناىج البحث في المغة  :لتماـ حساف  ،دار الثقافة  ،المغرب 1974 ،ـ .
 -27ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع  :لمسيوطي ( ت

 911ىػ ) – نشر

وتحقيؽ عبد العاؿ سالـ مكرـ  ،دار البحوث العممية  ،الكويت 1980 ،ـ .
 -28الوجيز في فقو المغة  :لمحمد االنطاكي  ،مكتبة دار الشرؽ  ،بيروت ،
1969ـ .
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