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 * مسهانا  مرصع 

 الملخ ص

ة في  قابل المصطلحي جلي  لية الت 
 
ى عند في هذه الورقة البحثية تظهر ا غة العربية، وتتجل  نظمة الل 

 
حد ا

 
وتي بوصفه ا ظام الص  الن 

ان ام حس  ضاد، نحو: تم  و الت 
 
خالف ا  في طائـفة من المتقابالت على سبيل الت 

فخيم  غوير، الت  خاوة، الجهر والهمس، اإلطباق والت  دة والر  حاح والعلل، الش  وت والحرف، الص  الفونيتيك والفونولوجيا، الص 

ن  
 
خير، وكذا ال

 
يَّ عنصر ُتعرف بذكر ما يخالف هذا اال

 
ن  ماهية ا

 
وتي؛ ال رس الص  خيرة دور مهم في تيسير الد 

 
رقيق... ولهذه اال والت 

ضدادها.
 
شياء ُتعرف با

 
 اال

قابلالكلمات المفاتيح:  لية، الت 
 
وت،  ا يسير، الفونتيك، الفونولوجيا، الص   الحرفالمصطلحي، الت 

 

Résumé 

Notre recherche s'intéresse au mécanisme de la terminologie contrastive, celle-ci  est apparente dans le 

système de la langue arabe en général, et le système phonétique en particulier. Tammâm Hassân manifeste un 

ensemble d'équivalences opposées, tels : phonétique et phonologie, phonème et morphème, consonnes et 

voyelles, rigidité et mollesse, déclamation et chuchotement, dislocation et extraction, amplification et 

aiguisement. Ce dernier joue un rôle important dans la simplification du cours de phonologie, car l'essence de 

tout élément se connait par son opposé, par ailleurs, on connait les choses par leurs contraires. 

Mots clés : Mécanisme, Terminologie Contrastive, Simplification, Phonétique, Phonologie, Phonème, 

Morphème. 

Summary  

Our research paper focuses on the mechanism of contrastive terminology is clearly shown in the system 

of the Arabic language in general, and in the phonetic system in particular. Tammâm Hassân demonstrates a set 

of opposed equivalencies like phonetics and phonology, phoneme and morpheme, consonant and vowel, rigidity 

and softness, declamation (loudness) and whisper, disruption and extraction, amplification and attenuation. The 

latter plays an important role in simplifying the course of phonology, because the essence of every element is 

determined by its opposite, furthermore, we determine things by their opposites. 

Key words: Mechanism, Contrastive Terminology, Simplification, Phonetics, Phonology, Phoneme, 

Morpheme. 
داب واللغات، جامعة محمد لمين دباغين سطيف    

 
، كلية اال

 
ستاذ مساعد ا

 
  0* ا
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قابل المصطلحي انطالقا من  بين: المعيارية الت 

ن  
 
ان والوصفية تجدر اإلشارة إلى ا بحر في  تمام حس 

 
قد ا

ن من فهم إجراءاتها ولم  غوية الحديثة، وتمك  المناهج الل 

لياته 
 
ق المنهج الوصفي با يكـتف بتناولها نظريا؛ إذ طب 

غة العربية الفصحى. ويظهر ذلك جليا في  دة على الل  المتعد 

تي   "تعد  حت  
 
فاته ال

 
غة مؤل ساس الوحيد لدراسة الل 

 
ن هي اال

 
ى اال

ة "   .1دراسة علمية جاد 

قابل المصطلحي يكون كـثر  إن  الت 
 
و ا
 
بين مصطلحين ا

ا مييزعلى ا ساعدي مم  ام يرى معاني هذه المتقابالت. و بين لت  تم 

ان ظام  حس  غة العربية ]والن  نظمة الل 
 
ن  "كل  نظام من ا

 
ا

نظمة ينبني [ على طائـفة من 
 
وتي واحد من هذه اال الص 

خالف" نواع الت 
 
ي ا

 
ضاد؛  0المقابالت ا و الت 

 
مثلة ا

 
فمن ا

غة والكالم، وبين الفونتيك  قابل بين الل  خالف: الت  الت 

ضاد:  مثلة الت 
 
وت والحرف، ومن ا والفونولوجيا، وبين الص 

حاح والعلل، وبين  قابل بين الص  خاوة، وبين الت  دة والر  الش 

فخيم  غوير، وبين الت  الجهر والهمس، وبين اإلطباق والت 

رقيق، تي تفصيل  والت 
 
 ذلك :و فيما يا

ال  و 
 
قابل-ا غة  الت   والكلمالمصطلحي بين الل 

د ي  انمه  مييز بين  تمام حس  صوات بالت 
 
حديثه عن اال

غة  د في ذهن والكالمالل  ظام المجر  غة هي الن  ن  الل 
 
؛ فيرى ا

دة:  نة، وتدرس عن طريق مناهج متعد  غوية المعي  الجماعة الل 

ر  حو والص  سلوب، والمعجم، والن 
 
اللة، واال شكيل الد  ف، والت 

ذي يقوم به 
 
شاط ال ن  الكالم هو الن 

 
وتي. في حين يرى ا الص 

ن طبقا لصورة صوتية ذهنية،  م في الموقف المعي  المتكل 

صوات
 
 . 3وُيدرس عن طريق منهج اال

ق تمام ان ويفر  م  حس  وبين بين طابع عمل المتكل 

م معايير  طابع سبة للمتكل  غة بالن  ن  الل 
 
غوي؛ فيرى ا عمل الل 

سبة للباحثراعى، تُ  سبة  وبالن  ظواهر ُتالحظ. وهي بالن 

سبة للباحث موضوع دراسة. وهي  م ميدان حركة، وبالن  للمتكل 

سبة للباحث  م وسيلة حياة في المجتمع، وبالن  سبة للمتكل  بالن 

م يشغل نفسه  وسيلة كشف عن عرف المجتمع. والمتكل 

م إذا  ُن المتكل  بواسطتها والباحث يشغل نفسه بها. وُيْحسِّ

حسن القياس عل
 
ُن معاييرها، ى ا حسن  وُيْحسِّ

 
الباحث إذا ا

 وصف نماذجها.

ان وينظر تمام غة  حس  زاوية جديدة  والكالم منإلى الل 

غة  فيرى -طبيعة كل  منهما وتكوينه  هي- : الكالم عمل والل  ن 
 
ا

لوك.  غة معايير هذا الس  حدود هذا العمل. والكالم سلوك والل 

شاط. غة قواعد هذا الن  غة  والكالم نشاط والل  والكالم حركة والل 

مع نطقا وبالبصر كـتابة،  نظام هذا الحركة. والكالم ُيَحس  بالس 

ن يكون 
 
ل في الكالم. والكالم قد يحدث ا م 

 
ا غة تفهم بالت  والل 

غة ال تكون إال  اجتماعية ن  4عمال فرديا، ولكن الل 
 
. ويشير إلى ا

غة؛ " طبيق العملي لشروط الل  هاية هو الت  ي  الكالم في الن 
 
ا

اكن في ظروف عمل وحركة" غوي الس   .2وضع الجهاز الل 

ا سبق  ن  الكالم ُيدرس في حقل علم  ومم 
 
ضح ا ذكره يت 

صوات
 
ي الفونيتيك اال

 
دة ا غة فُتدرس في حقول متعد  ا الل  م 

 
، ا

اللة  حو، ومنها ما يرتبط بالد  رف والن  منها ما يرتبط بالص 

شكيل  وتيوالمعجم، وكل  ذلك يصب  في منهج الت  ي  الص 
 
ا

 الفونولوجيا

قابل المصطلحي بين  -ثانيا. تيك و يالفونالت 

 الفونولوجيا

م البحث في  ن يحترم درجات سل 
 
ظام نعلى الباحث ا

راسة  نظمة الد 
 
وت عن سائر ا غة، بتسبيق دراسة الص  الل 

غوية؛ إذ يرى  انالل  غة  تمام حس  ن  " للبحث في نظام الل 
 
ا

ن  كل  درجات منتظمة في رتبة محفوظة 
 
ال يمكن تجاهلها، ال

ولى هذه 
 
ن  ا

 
 من حيث انتهت سابقتها، غير ا

 
درجة منها تبدا

رجات  صوات  )وهيالد 
 
غوية(درس اال ال يسبقها إال  إدراك  الل 

  . 6المسموع من الكالم بلغة ما"

نوا  ء؛ فقد تفط  جال 
 
قدمين من علمائنا اال

 
وهذه سيرة اال

ن ُيفهم نحوها 
 
غة العربية ال يمكن ا ن  الل 

 
 وصرفها فهماإلى ا

صواتها. 
 
ن   فسيبويهصحيحا إال  بعد دراسة ا

 
كان على وعي تام  با

ظام  ن  الن 
 
غة، وا مة ال بد  منها لدراسة الل  ِّ

صوات ُمقد 
 
دراسة اال

راد 
 
وتي ضروري لمن ا رفي وغيرهالص  ظام الص    . 7دراسة الن 

وت حدهما  ودراسة الص 
 
تقوم على محورين متقابلين؛ ا

خر يربط 
 
صوات، واال

 
ى: علم اال صوات بالكالم ويسم 

 
يربط اال

وتي. ولتوضيح ذلك  حروفال شكيل الص  ى: علم الت  غة ويسم  بالل 

انيشير  إن  علم دراسة :" إلى قول تروبتسكوي تمام حس 

صوات الكالم هو 
 
غة ا صوات الل 

 
صوات، وعلم دراسة ا

 
علم اال

وتي" شكيل الص   .3هو علم الت 

ث ان  وقد تحد  ام حس  وت تم  عن محوري دراسة الص 

كر في كـتابه: غة سابقي الذ  ل  2 مناهج البحث في الل  و 
 
فنعت اال

صوات بمنهج 
 
شكيل الفوناتيك-اال ى الثاني بمنهج الت  ، وسم 

وتي  غة العربية معناها : وفي كـتابه. الفونولوجيا-الص  الل 
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اه:  12ومبناها ل، وسم  و 
 
اني للمحور اال ص الفصل الث  خص 

غوية الحديثة  ظرية الل  صوات؛ ويقصد به ما تشير إليه الن 
 
اال

تي تقوم على Phonetics: بمصطلح
 
وتية ال ي الدراسة الص 

 
؛ ا

سجيل والوصف للجوانب الفسيولوجية  المالحظة والت 

ث
 
معية واال طقية والس  ظر إلى والن  ار المصاحبة لها دون الن 

غة صوات داخل الل 
 
الث 11وظائـف اال ص الفصل الث  . وخص 

اني  اهللمحور الث  ووسم 
 
وتــي ا ظام الص  وتيات؛  : الن  علم الص 

غويــة الحديثــة بالمصطلح  ظرية الل  ويقصد بهما ما تشيــر إليه الن 

صوات من حيث هي ؛ Phonology اإلنجليــزي:
 
ي دراسة اال

 
ا

زة صوات لها وظائـف ممي 
 
نة، وهذه اال   . 10نظــــــام داخل لغة معي 

ام ان ويرى تم  صوات وعلم  حس 
 
ن  الفرق بين علم اال

 
ا

صوات 
 
وتيات ينعكس على من يشتغل بهما؛ فعالم اال الص 

د م ومقع  ر ومنظ  وتيات مفس  ل، وعالم الص    . 13مالحظ وُمسج 

وت -ثالثا قابل المصطلحي بين الص   والحرف:الت 

ن   
 
غة العربية، على ا  اصطالح لقد جرت العادة في الل 

ُيطلق على مفهوم واسع؛ فيشمل الحرف بمفهومه  لحرفا

مزي الكـتابي.  قسيمي، ويشمل الحرف بمعناه الر  بجدي الت 
 
اال

قسيمي، ُيحيل إلى  بجدي الت 
 
والحديث عن الحرف بمفهومه اال

بجدي فكري لحروف ال 
 
ها الحديث عن تقسيم عربي ا ن 

 
ُتنطق ال

صوات
 
قسام ال ا

 
غوية  ،14ا راسات الل  قسام ُتعرف في الد 

 
وهذه اال

ا الحديث عن  م 
 
و الحروف. وا

 
الحديثة باصطالح الفونيمات ا

مزي الكـتابي، فيرى  انالحرف بكونه الخط الر  ام حس  ن   تم 
 
ا

ها، فهذه  تي تخط 
 
ورة الكـتابية ال الحروف ليست هي تلك الص 

هي ما تنطقه  وليست الحروفف. رموز كـتابية إلى الحرو 

قسام 
 
صوات. ولكن الحروف هي ا

 
ثناء الكالم، فهذه ا

 
بلسانك ا

صوات
 
 . 12يشمل كل  منها عددا من هذه اال

وت فهو" عملية  ا الص  م 
 
حركية يقوم بها الجهاز  ]نطقية[ا

تي من تحريك الهواء فيما 
 
ثار سمعية تا

 
طقي، وتصحبها ا الن 

وت وهو الج طقي، ومركز استقباله بين مصدر إرسال الص  هاز الن 

ذن"
 
  . 16وهو اال

مع  وإذا كانت ة الس  صوات تدخل في نطاق حاس 
 
اال

والبصر وفي العمليات الحركية فإن  الحروف تدخل في نطاق 

صوات 
 
الفهم، فكل  حرف منها هو عنوان مجموعة من اال

ا  وت مم  ن، فهو فكرة عقلية. وإذا كان الص  يجمعها َنَسب  معي 

ا يوجده الباحث. يوجده الم م فإن  الحرف مم   ولكل  حرفتكل 

غات  صوات في كل  الل 
 
شكيلية. وعدد اال رمز في الكـتابة الت 

كـثر من عدد الحروف
 
  .17تقريبا ا

حاح والعلل:-رابعا قابل المصطلحي بين الص   الت 

ق  ان ُيفر  ام حس  حاح تم  ، Consonantsبين: الص 

ن   .vowelsوالعلل 
 
وا على تعريف  ويرى ا الباحثين لم يستقر 

وءلهما يقبله الجميع.  ط الض  تي بنى عليها  وُيسل 
 
سس ال

 
على اال

رح  حيح والعليل متناوال إياها بالش  فريق بين الص  العلماء الت 

تية:
 
سس اال

 
جا في استقراء اال قد، متدر   الن 

ساس 
 
ل:اال و 

 
 الفسيولوجي.   ويضم  الجانب  اال

ساس 
 
اني:اال وتي. الجانب  ويضم   الث   الص 

ساس 
 
الث:اال الفسيولوجي ويضم  الجانبين  الث 

وتي معا  .والص 

 
 
ابع: ساساال غويويصم   الر  طريز الل  الوظيفة و  ؛الت 

وزيع   .13الت 

ام ان وُيشير تم  داخل كبير حد  الخلط  حس  ن  الت 
 
إلى ا

فريق بين  وتي في الت  شكيل الص  صوات وعلم الت 
 
بين علم اال

ا العلم  م 
 
كر، فا سس سابقة الذ 

 
حاح والعلل، انطالقا من اال الص 

و مجتمعين. 
 
قين ا اني متفر  ل والث  و 

 
ساسين اال

 
ل فيشمل اال و 

 
اال

حاح والعلل من ناحية اني فيتناول الص  ا العلم الث  م 
 
ساس  وا

 
اال

وزيع. ذي يضم  الوظيفة والت 
 
غوي ال طريز الل  ي الت 

 
خير ا

 
 اال

ان وبعد تحليل ام حس  سس الس   تم 
 
ابقة نقضها بعد لال

ن 
 
تي تفصيل ذلك: ا

 
 نقدها جملة؛ وفيما يا

ن  
 
ى ا

 
ل القائم على را و 

 
ساس اال

 
المدخل اال

حاح والعلل؛ قاصر على الالفسيولوجي  فريق بين الص  ن   علىت 
 
 ا

ولى 
 
صوات-اال

 
حيحة  اال معها تضييق في مجرى  يحدث-الص 

و إقفال تام له، 
 
ن  خاصيةالهواء ا

 
انية  وا صوات-الث 

 
ة  ا -العل 

و سد  في مجرى الهواء. و غياب
 
ي  تضييق ا

 
ن  ا

 
د على ا هذا يؤك 

ه يعتمد على مادة من خارج  ن 
 
فريق سطحي مصطنع ال الت 

لة بين هذه  غة، بعد قطع الص  ة الل  صلية وبين بيئتالماد 
 
ها اال

حاح والعلل في علم  ن  الص 
 
تي هي علم الفسيولوجيا، ال

 
ال

ها ليست حركات  ن 
 
ي ا

 
صوات؛ ا

 
وتي حروف ال ا شكيل الص  الت 

انتمام  يرى  كما-حها الفسيولوجيا، ولهذا تشر   من  ليس-حس 

ة ال يوجد في نطقه تضييق وال سد   ن نقول حرف العل 
 
قة ا الد 

ن  الحروف ال تُ  في مجرى 
 
صوات. نطقه، ال

 
ما ُتنطق اال نطق، وإن 

ه  وهو تفريق قاصر ن 
 
ال يكـفي الحاجات العملية للبحث؛ ال

ن  
 
كـثر من ذلك ا

 
الفسيولوجي استخدم لحل   هذا المدخلوا
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شكيل  م الت 
 
صوات، ا

 
هو اال

 
ن مستوى بحثها، ا لة لم ُيعي 

 
مسا

م هما معا
 
وتي، ا   . 12الص 

ذي ينطلق 
 
اني ال ساس الث 

 
سبة لال وكذلك الحال بالن 

حاح والعلل مبني على اعتبارات  فريق بين الص  ن  الت 
 
من ا

طق  ة االستماع، وطريقة الن  و قو 
 
سبي ا صوتية؛ كالعلو  الن 

د  انوحال المخرج. وبهذا يؤك  ام حس  قصور المدخل  تم 

وت ساس الص 
 
م ُمضافا لال

 
كان بمفرده ا

 
ي، الفسيولوجي سواء ا

ر ذلك  الحروف وحدات  بكون-كما سبقت اإلشارة إليه -ويبر 

ها غير  ن 
 
فكرية تقسيمية، ال جرس لها وال وضوح سمعي لها ال

 منطوقة.

ساس
 
ا اال م 

 
تي  وا

 
ذي يرتكز على الوظيفة ال

 
خير ال

 
اال

حاح والعلل، فينطلق  يها الص  انتؤد  ام حس  ا ذهب إليه  تم  مم 

  بعض الباحثين
 
ن  الوظيفة قد تختلف  من ،ل: فندريسامثا

 
ا

بيعة الفعلية  ه ال يوجد في الط  ن 
 
حاح والعلل، إال  ا في الص 

الي ال ُيمكن الفصل  ق بينهما. وبالت  صوات حد  فاصل يفر 
 
لال

حاح  بين صواتي، وما هو تشكيلي من الص 
 
  . 02والعللما هو ا

ن   وانطالقا من
 
صوات كـثيرة  :ا

 
غة العربية ا "في الل 

قسام، 
 
مة إلى ا قل في العدد؛ و كل  من مقس 

 
ي حروف، ا

 
ا

حاح  صوات ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما الص 
 
الحروف و اال

ي -كل  واحد منهما وعليه ف، 01والعلل"
 
حاح ا  يعد  -العلل والص 

ل  ل: يمث  و 
 
صوات، والوجهعملة بوجهين؛ الوجه اال

 
اني:  اال الث 

ل الحروف. حيحة و ُيمث  غة العربية من الحروف الص  تحوي الل 

و وعشرين قسماثمانية 
 
، يدخل تحت كل  قسم منها واحد ا

حيحة فهي: ء ب  ا الحروف العربية الص  م 
 
صوات؛" فا

 
كـثر من اال

 
ا

ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م 

صوات فعددها يزيد عن ذلك  00ن هـ و ي" 
 
ا اال م 

 
  .وا

طق إلى الكشف عن المخارج   عضاء الن 
 
تهدف دراسة ا

غوية،  صوات الل 
 
وتية وصفات اال ى ذلكالص  في "غرض  ويتجل 

ن ما في نطقه  ن ُيبي 
 
وت، ا غوية من دراسة الص  صوات الل 

 
علم اال

ا الحركات  م 
 
من حركات عضوية، وما فيه من ظواهر صوتية. فا

م  المخارج، ... العضوية فُتدرس عادة تحت اسم 
 
واهر وا ا الظ 

وتية المصاحبة لهذه الحركات فُيطلق عليها اسم  الص 

فات"  .03الص 

انُيشير   ام حس  تي  تم 
 
فات ال ن  المخارج والص 

 
إلى ا

مييز  غة العربية الفصحى، ُيمكن حصرها في الت  تستخدمها الل 

ما يع صواتها. وهذا االستخدام للتمييز إن 
 
من منهج  د  بين ا

وتي ال من م شكيل الص  ذي الت 
 
صوات، ولكن من ذا ال

 
نهج اال

حد وجهيها عن 
 
قدية با ن يكـتفي من العملة الن 

 
يستطيع ا

وتي وصف ثم تقعيد  شكيل الص  صوات والت 
 
كليهما؛ فاال

ن يحد  إيجابا 
 
ن  كل  شيء ُيمكن ا

 
للموصوف. والمعروف ا

قيض،  لبي ذكر الن  وسلبا، والحد  اإليجابي ذكر الماهية، والس 

ي  وهذا ما يدخل في الق
 
تي تعد  ضرورية في فهم ا

 
يم الخالفية ال

صوات  ؛شيء
 
ا في دراسة اال فالقيم الخالفية هامة جد 

ية القيم  هم 
 
همية ما يساوي ا

 
وتي، بل لها من اال شكيل الص  والت 

فات، سيكون من 04الوفاقية . وعليه فإن  دراسة المخارج والص 

قدية.  باب الجمع بين وجهي العملة الن 

ق  ام ُيفر  انتم  صوات والحروف فيقول: "  حس 
 
بين اال

ثناء الكالم، فهذه هي 
 
ليست الحروف هي ما تنطقه بلسانك ا

قسام يشتمل كل  منها على عدد 
 
صوات، ولكن الحروف هي ا

 
اال

صوات"
 
  . 02من هذه اال

ن  تقسيمات الحروف ال تبنى  ومن هذا
 
المنطلق يرى ا

و طبيعية صوتية 
 
على اعتبارات فيسيولوجية عضوية ا

ة ال تنطق، ك حاح وحروف العل  ن  الحروف الص 
 
صوات؛ ال

 
اال

صوات 
 
حاح وا صوات الص 

 
ما اال ة هيوإن  تي تنطق. العل 

 
 ال

ن
 
فات للحروف كما  ويمكن ا تنسب المخارج والص 

ي 
 
صوات، ولكن دون القصد من هذه النسبة ال

 
تنسب لال

معنى عضوي فسيولوجي في المخارج، وال طبيعي صوتي في 

ما  سبة الصفات؛ وإن  فة بالن  يستعمل اصطالحا المخرج والص 

صواتي
 
على نقيض  ،للحروف استعماال تشكيليا محضا غير ا

صوات 
 
وعليه سيتم  الجمع بين مخارج . 06وصفاتهامخارج اال

صوات 
 
صوات وصفات  ومخارج الحروفاال

 
وكذا بين صفات اال

تي  الحروف، مع محاولة عدم الخلط بين المفاهيم.
 
وفيما سيا

ورده تسليط للض  
 
انوء على ما ا ام حس  في موضوعي المخارج  تم 

فات  وتيةوالص   :الص 

صوات  مخارج- 1
 
 والحروفاال

   تعريف المخرج  1   1

انيرى  ام حس  ن اإلنسان قادر على تحريك  تم 
 
ا

طقي  كة في جهازه الن  عضاء المتحر 
 
جزائه  وتقريبها مناال

 
ا

خرى فُيحدث تضييقا في مجرى الهواء، كما يمكنه إلصاق 
 
اال

ابتة فُيقفل مجرى الهواء  خرى الث 
 
جزاء اال

 
كة باال جزاء المتحر 

 
اال

ضييق  و عدمهما يستطيع  وذلك اإلقفالإقفاال تاما، وبهذا الت 
 
ا

و 
 
ضييق ا صوات، ومكان الت 

 
ن ُيحدث الكـثير من اال

 
المرء ا
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وبما . Articulations03 عه المخارجوجم 07اإلقفال هو المخرج 

طق " فه فيقول: " المخرج مكان الن    .02قل  ودل  يعر 

صوات  1   1
 
   مخارج اال

 
ام  ومخارج الحروف  ا عند تم 

ان  حس 

ن  
 
انوال ام حس  طق  تم  د مكان الن  ي-ُيحد 

 
-المخرج  ا

عضاء  بالتضييق
 
اتجين عن تالحم اال ام الن  و اإلقفال الت 

 
ا

ابتة ف عضاء الث 
 
كة باال طقي تم  تحديد المتحر  ي الجهاز الن 

تي
 
وتية على ضوء ذلك في الجدول اال :32المخارج الص 

صوات 
 
قسام مخارج الحروف مخارج اال

 
ك ا ابت العضو المتحر   العضو الث 

فلى  ب ، و ، ]م[ Bi-labial                      ـ شفوي1 فة الس  فة العليا الش   الش 

سناني        2
 
فلى ف Labio-dentalـ شفوي ا فة الس  سنان العليا الش 

 
 اال

سناني                         3
 
سان  ظ ،ذ ، ث  Dentalـ ا سنان العليا طرف الل 

 
 اال

سناني لثوي       4
 
 ض، د ، ط ، ت Denti-alveolarـ ا

 ز، ص ، س  
سان  طرف الل 

سان  مة الل   مقد 
سنان العليا 

 
 اال
ة   ث   الل 

سان ل ، ر، ن     Alveolarـ لثوي                       5 ثة  طرف الل   الل 

سان ش ، ج ، ي Platalـ غاري                             6 مة الل  لب مقد   الغار و هو الحنك الص 
سان ك ، غ ، خ    Velarـ طبقي                           9 ر الل  ين  مؤخ  بق و هو الحنك الل   الط 

هاة ق   Uvalarـ لهوي                          8 سان   بالل  ر الل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مؤخ 
 تضييق الجدار الخلفي للحلق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع ، ح    Pharyngalـ حلقي                   7
وتية ء ، هـ   Glottalـ حنجري                  10 وتار الص 

 
و تضييق في اال

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقفال ا

ذي طرحه 
 
ؤال ال ام تجدر اإلشارة إلى اإلجابة عن الس  تم 

ان غة العربية معناها ومبناها،في كـتابه:  حس  وهو: كيف  الل 

صوات العربية؟
 
حاة العرب من دراسة اال  كان موقف الن 

انانطلق   ساؤل من  تمام حس  لإلجابة عن هذا الت 

حاة كبير سيبويهعرض رؤية  ة الن  ئم 
 
ومنهجه في دراسة ، ا

ساسية لطرحه الجديد؛ مظهرا 
 
صوات، و جعل ذلك ركيزة ا

 
اال

ن  سيبويه كان على وعي تام  سيبويهمنهج 
 
في قوله:" ويظهر ا

ن  
 
غة، وا مة البد  منها لدراسة الل  صوات مقد 

 
ن  دراسة اال

 
با

رفي بل  ظام الص  راد دراسة الن 
 
وتي ضروري لمن ا ظام الص  الن 

ه كان يرى في الن   و من دراسة لعل 
 
وتي جزءا الحقا، ا ظام الص 

وتية تحت  راسات الص  ه حين وضع الد  ى إن  رف نفسها حت  الص 

د  عنوان )باب اإلدغام( قد كشف عن وجهة نظره من جهة و قي 

تي دعوى 
 
خرى. وتا

 
ق مجالها من جهة ا صوات، وضي 

 
دراسة اال

ن  اإلدغام ليس 
 
صوات من ا

 
تضييق سيبويه لمجال دراسة اال

ما هو ظاهرة سياقية...ولكن   جزءا من وتي، وإن  ظام الص  الن 

صوات... فتناول هذه  سيبويه
 
د لدراسة اإلدغام بدراسة اال مه 

طق والجهر  صوات بالوصف من حيث المخرج وطريقة الن 
 
اال

وت في حالة عزلة  رقيق ناظرا إلى الص  فخيم والت  والهمس والت 

ياق"   . 31عن الس 

ن   ومن خالل
 
ضح ا ان تما سبق يت  ن مام حس 

 
راد ا

 
ا

وتية عند  راسات الص  ن عدم استقاللية الد  ذي سيبويهُيبي 
 
، ال

رف، وهذه  وتي جزءا من دراسة الص  ظام الص  جعل الن 

وخذ عليها القدماء في منهجهم لدراسة 
 
تي ا

 
مولية هي ال الش 

غة.  الل 

ان  ويشير تمام  ن  حس 
 
 ومعاصريه قدسيبويه إلى ا

ظر في است جهوا عند الن  جاها ات  صوات ات 
 
نباط الحروف من اال

وتيات من  ذي ينطلق في دراسة الص 
 
عكس البحث الحديث، ال

صوات 
 
صوات إلى الحروف؛ فبعد مالحظة اال

 
باال  ووصفها تبو 

ن  
 
ى كل  مجموعة منها حرفا. في حين ا في مجموعات، وتسم 

صوات العربية  ومعاصريه قدسيبويه 
 
ارتضوا لتحليل اال

ن  لكل  حرف رمز 
 
ذي ينطلق من ا

 
وتي المشهور ال ظام الص  بالن 

صوات، 
 
ظر إلى ما تندرج تحته من ا كـتابي يدل  عليه دون الن 

ظام  تي تحت كل  حرف من هذا الن 
 
صوات العربية ال

 
فجعلوا اال

و 
 
ن تكون إدغاما له ا

 
ن تكون صفة لهذا الحرف كا

 
ال تعدوا ا

وإقال
 
  . 30إخفاء با ا

صول حروف العربية تسعة سيبويه يرى  
 
ن  ا

 
وعشرون ا

فق عليها نحو:  ولها رموز ، حرفا لف، ء(ورمزها ) الهمزةمت 
 
 اال

اسع والعشرين وهو  ا(...ورمزها )  الهاءوصوال إلى الحرف الت 

سعة  وُيضيف إلى ذلكه (، ورمزه ) صلها من الت 
 
ة فروع ا ست 

ود في الكالم؛ إذ ُيؤخذ بها والعشرين وهي كـثيرة الور 

شعاروُتستحسن في قراءة 
 
ن واال

 
، وهي: النون الخفيفة، القرا

تي ُتمال إمالة شديدة، 
 
لف ال

 
تي بين بين، واال

 
والهمزة ال

لف 
 
اي، وا تي تكون كالز 

 
اد ال تي كالجيم والص 

 
ين ال والس 

فخيم.       الت 



آلية التّقابل املصطلحي ودورها يف تيسري ادّلرس الّصويت عند متّام حّسان    مسهانا  مرصع                                                                                  أ

 2016- ديسمرب 25العدد                                                          236                                                        جمةل العلوم الاجامتعية     

ضاف إلى
 
ما سبق ثمانية حروف مستهجنة في قراءة  وا

عر، وال تكـثر في لغة من ُترَتضى عربيته القر  ن والش 
 
: وهيا

تي بين الجيم والكاف، 
 
تيالكاف ال

 
 كالكاف، والجيم والجيم ال

تي
 
اد التي كالسين،  كالشين ال عيفة، والص  ، والضاد الض 

اء التي كالتاء، والظاء التي كالثاء، والباء التي كالفاء   . 33والط 

انيرى  ن   تمام حس 
 
صول  رغم- سيبويها

 
تفريقه بين ا

ق بين اصطالحي  إال  -وفروعهاالحروف  ه ال ُيفر  ن 
 
 الحرفا

وتو غة الحديث بين الص  ق علم الل     كما فر 

PhenemeوSound وAllophone لديه يشمل كل   فالحرف

  . 34ذلك

لمصطلح الحروف بدال من سيبويه إن  استعمال 

ق بين اصطالحي الحرف  ه لم يكن ُيفر  ن 
 
صوات، ال يعني ا

 
اال

وت  ان ذهب إليه  كما-والص  ام حس  ن  ما ذكره  إذ-تم 
 
سيبويه ا

صول 
 
ة والفروعمن فرق بين الحروف اال ، يدل  على معرفة تام 

وت  . 32بما يعنيه كل  من الحرف والص 

ه  صلية إلى الفرق الكامن ب سيبويهوتنب 
 
ين الحروف اال

ن  " 
 
لوفون إذ ا

 
والفرعية ُينم  عن إدراكه الفرق بين الفونيم واال

ها  تي سم 
 
ى في  الحروف الفروعسيبويه الحروف ال تي ُتسم 

 
هي ال

ورة  وتي الحديث بالص  رس الص  والد 
 
وتية ا لوفون" الص 

 
 .36اال

 الحروف عند سيبويه مخارج-ب   1   1

انذهب   ام حس  ن   تم 
 
حصى المخارج  سيبويهإلى ا

 
ا

تي تخرج منها 
 
صوات العربيةال

 
ها خمسة عشر مخرجا. اال ، فعد 

صوات العربية كما كان يراه سيبويه ويورد جدوال
 
 :37ال

صوات العربية مخارج الحروف عند سيبويه 
 
 اال

فتين1  ب ـ م ـ و ـ ما بين الش 
فلى و0 فه الس  سنان ـ باطن الش 

 
طراف اال

 
 ف ا

نايا3 طراف الث 
 
سان و ا  ظ ـ ذ ـ ث ـ طرف الل 

نايا4 سان و فويق الث   ـ ص ـ س ر ـ طرف الل 
نايا2 صول الث 

 
سان و ا  ط ـ د ـ ت ـ طرف الل 

نايا6 سان و فويق الث   ن ـ ما بين طرف الل 
سان7 دخل في ظهر الل 

 
نايا ا سان و فويق الث   ؟  ـ ما بين الل 

رف و ما فوقهماـ 3 سان إلى الط   ل حافة الل 
ضراس2

 
سان و ما يليه من اال ل حافة الل  و 

 
 ض ـ ش ـ ا
على12

 
سان و وسط الحنك اال  ج ـ ي ـ وسط الل 

على11
 
سان و ما يليه من الحنك اال ر الل   ك  ـ مؤخ 

على10
 
سان و ما يليه من الحنك اال قصى الل 

 
 ق ـ ا
دنى الحلق13
 
 غ ـ خ ـ ا
 ع ـ ح حلقـ وسط ال14
قصى الحلق12
 
 ء ـ هـ ـ ا

د  ابق يؤك  انمن خالل الجدول الس  ام حس  ن   تم 
 
ا

صوات عند 
 
خمسة عشر مخرجا، في حين سيبويه مخارج اال

ارسين غلب الد 
 
ن  المخارج عند  إلى-صدارالفايز ك-يذهب ا

 
ا

ة عشر سيبويه نفسه يقول:" ولحروف العربية  سيبويه. و33ست 

قصاها ُمخرجا: الهمزة، 
 
ستة عشر ُمخرجا: فللحلق منها ثالثة. فا

وسط الحلق ُمخرج: العين، والحاء. 
 
لف. ومن ا

 
والهاء، واال

سان وما  قصى الل 
 
دناه ُمخرجا من الفم: الغين، والخاء. ومن ا

 
وا

سفَل من موضع 
 
على ُمخرج القاف. ومن ا

 
فوقه من الحنك اال

على[،  القاف
 
ا يليه من الحنك ]اال سان قليال، ومم  من الل 

سان بينه وبين وسط الحنك  ُمخرج: الكاف. ومن وسط الل 

دناها إلى منتهى 
 
سان من ا اد. ومن حافة الل  على، ُمخرج: الض 

 
اال

على، وما 
 
سان، ما بينها وبين ما يليها من الحنك اال طرف الل 

باعية  اب والر  احك والن  نيةفويق الض  م. ومن والث  ، مخرج: الال 

سان، ما بينها  دناها إلى منتهى طرف الل 
 
سان من ا حافة الل 

نايا، ُمخرج:  على، وما فويق الث 
 
وبين ما يليها من الحنك اال

سان قليال،  دخل في ظهر الل 
 
ه ا ن 

 
ون غير ا ون. ومن ُمخرج الن  الن 

سان  ا بين طرف الل  اء. ومم  م، ُمخرج: الر 
النحرافه إلى الال 

صول
 
ا بين طرف  وا اء. ومم  ال والت  اء، والد  نايا، ُمخرج: الط  الث 

ا  اد. ومم  ين، والص  اي، والس  نايا، ُمخرج: الز  سان وُفويق الث 
الل 

اء،  نايا، ُمخرج: الظ  طراف الث 
 
سان وا ال،بين طرف الل   والذ 

نايا العليا، ُمخرج  طراف الث 
 
فلى وا فة الس  اء. ومن باطن الش  والث 

ا بي فتين، ُمخرج الباء، والميم، والواو. ومن الفاء. ومم  ن الش 

ون الخفيفة"  .33الخياشيم، ُمخرج: الن 
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صوات عند 
 
لية فاحصة إلى مخارج اال م 

 
إن  نظرة تا

نموذج-سيبويه 
 
صوات عند  ومخارج-قديم كا

 
اناال - تمام حس 

نموذج
 
ن-حديث كا تي: تبي 

 
 ما يا

وتية عند  ، سيبويهاالختالف في عدد المخارج الص 

بعات لكـتاب  ولتفسير ذلك، ُوضع احتمال اختالف الط 

ن   ،سيبويه
 
انعلما ا ام حس  لم يشر إلى الكـتاب ال في متنه  تم 

شار وال في هامشه، فهو 
 
ال ُيشير غالبا إلى مصادر بحثه، و إن ا

 بمعلومات الطبع.
 
وبموازنة بسيطة بين طبعة بوالق  فال يعبا

ولى وال
 
قها عبد لكـتاب سيبوي الخامسة ةبعط  اال تي حق 

 
ه وال

خيرة منهما
 
الم هارون، لوحظ على اال "ومن  ط عبارة:وسق الس 

سان، ما بينها  دناها إلى منتهى طرف الل 
 
سان من ا حافة الل 

اب  احك والن  على، وما فويق الض 
 
وبين ما يليها من الحنك اال

 
 
نية، مخرج: الال باعية والث   .32م"والر 

ن  ُمخرج ولكن
 
ل لوحظ ا م 

 
م لم يسقط ، وبعد تا الال 

اه  ا سم  انمم  ام حس  صوات العربية كما يراه  تم 
 
بجدول اال

ما حدث، سيبويه اي، ففي  وإن  اء ومخرج الز  خلط بين مخرج الر 

غة العربية معناها كـتاب:  قافة ومبناها طبعةالل   42دار الث 

ن  
 
نايا، في حين ا سان وفويق الث  اء إلى مخرج طرف الل  ُنسب الر 

ين. ولم ُينسب إلى  اد والس  اي إلى جانب الص  هذا مخرج الز 

دخل في ظهر 
 
نايا ا سان وفويق الث  مخرج: ما بين طرف الل 

ي  صوت، وهو 
 
سان ا ذي  مخرج -المفروض من-الل 

 
اء ال صوت الر 

اي.  مكان الز 
 
 ُوضع خطا

كـ
 
د ا ك 

 
ا ت العودة إلى كـتاب:  ثروللت  غة العربية تم  الل 

 نفسه مع  عالم الكـتب طبعةومبناها معناها 
 
ن  الخطا

 
فلوحظ ا

 
 
ة عن خطا اء ُنسب إلى مخرجين: مر  ن  الر 

 
-فارق بسيط؛ وهو ا

سان  إذ-ذكرهسبق  كما اي في مخرج طرف الل  ُوضع مكان الز 

ة عن صواب: إذ ُوضع في مخرجه وهو ما  نايا، ومر  وفويق الث 

سان،  دخل في ظهر الل 
 
نايا ا سان وفويق الث  بين طرف الل 

اي   المطبعي بسقوط نقطة الز 
 
ويمكن عد  ذلك من قبيل الخطا

 .41لُتصبح راء

خير
 
ذي سقط وفي اال

 
وصل إلى المخرج ال ، وهو تم  الت 

ون الخفيفة بمصطلح  ذي تخرج منه الن 
 
مخرج الخياشيم؛ ال

ا سيبويه م 
 
ان، ا صح هو النون الخفية،  تمام حس 

 
ن  اال

 
فيرى ا

وكيد في علم  قيلة في الت  ون الث  ن الخفيفة ُتقابل الن  ن  النو 
 
ال

ا النون الخفية فهي نون اإلخفاء قبل حروف الفم  م 
 
حو، ا الن 

اء، الج اء، الث  ين، وهي: الت  اي، الس  ال، الز  ال، الذ  يم، الد 

اء، الفاء، القاف،  اء، الظ  اد، الط  اد، الض  ين، الص  الش 

   .40والكاف

ة ون الخفي  اكنة المتبوعة بحروف  والن  ون الس  هي الن 

وتية،  ا يؤدي إلى ضياع الكـثير من خصائصها الص  اإلخفاء مم 

ذي يليها على خالف الن  
 
ون واكـتسابها من خصائص الحرف ال

وت كة واضحة الص    . 43المتحر 

ام حس  يذهب  خلطوا  انتم 
 
حاة العرب قد ا ن  الن 

 
إلى ا

ي  فسيبويه، 44خلطا كبيرا في تحديد بعض المخارج مثال ُيسم 

ها ُتنطق في تجويف الفم، ويخرج  ن 
 
ة خيشومية ال ون مر  الن 

سقطت من  النون الخفية وهي-الخيشومالهواء من 
 
تي ا

 
ال

ابقالجدول  ة-الس  سان  ومر  ها من بين طرف الل  ثانية يقول إن 

نايا  ثبتت في  وهي-وما فويق الث 
 
تي ا

 
صلية ال

 
ون اال -الجدولالن 

ام ان فتم  صل  حس 
 
ثبت اال

 
سقط الفرع ا

 
 .وا

ن  
 
يضا إلى ا

 
انتجدر اإلشارة ا ام حس   فيما-قد جعل  تم 

صوات العربية كما يراه 
 
ين  مخرج -سيبويهعنونه بجدول اال الش 

سان  من ل حافة الل  و 
 
اد  وما يليها ضراس، إلى جانب الض 

 
من اال

ين إلى جانب الجيم  ن  مخرج الش 
 
وسط  والياء منفي حين ا

على.
 
سان بينه وبين وسط الحنك اال  الل 

ام حسانمن منطلق تعريف  ه  تم  ن 
 
للمخرج على ا

يه لفكرة اإلجمال  خرى تبن 
 
طق من زاوية، ومن زاوية ا مكان الن 

كـثر من فكرة
 
ساؤل  ا وتية، ُيطرح الت  فصيل في المخارج الص  الت 

تي:
 
 اال

كـثر االجتماع في مكان نطق 
 
و ا
 
هل ُيمكن لصوتين ا

 واحد؟

ؤال، تجدر اإلشارة إلى الفرق  لإلجابة عن هذا الس 

وتي؛  ز الص  وتي والحي  فالخليل بن الكامن بين المخرج الص 

حمد الفراهيدي
 
قطة  ا ن  المخرج هو الن 

 
ى ا

 
ق بينهما؛ فرا فر 

وتي  ز الص  ن  الحي 
 
وت، في حين ا تي يخرج منها الص 

 
قيقة ال الد 

كـثر من صوت. 
 
تي ُينسب إليها ا

 
ن  هو المنطقة ال

 
في حين ا

كـثر من صوت، 
 
تي ُينسب إليها ا

 
وتي هو المنطقة ال ز الص  الحي 

رفع من بعض
 
صوات بعضها ا

 
 . 42وهذه اال

عم  من  من هنا يمكن
 
شمل وا

 
وتي ا ز الص  القول إن  الحي 

و
 
ز يضم  مخرجين ا وتي؛ فالحي  كـثر، شريطة  المخرج الص 

 
ا

قارب بين هذه المخارج. صوت نقطة مخرج  وعليه فلكل   الت 

دة لهدقيقة  ي  صوت وله فقط ومحد 
 
، ال يشترك فيها معه ا

وت مع غيره من  خر. ولكن، قد يجتمع مخرج هذا الص 
 
ا
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ز المخارج المتقا ى الحي  دة ُتسم  ربة معه في منطقة محد 

وتي.  الص 

صوات العربية  ومن هنا
 
ن  جدول ا

 
تجدر اإلشارة إلى ا

ة مخارج صوتية وما دون  سيبويه،كما كان يراه  يحوي ست 

كـثر من صوت.  والمخارج 
 
حياز صوتية تضم  ا

 
ذلك، فهي ا

 عنده هي: 

فلى  فة الس  سنانمخرج الفاء: باطن الش 
 
طراف اال

 
 .وا

سان مخر  ون: ما بين طرف الل  ناياج الن   .وفويق الث 

رف  سان إلى الط  م: حافة الل   .وما فوقهمامخرج الال 

سان  ر الل  من الحنك  وما يليهمخرج الكاف: مؤخ 

على.
 
 اال

سان  قصى الل 
 
من الحنك  وما يليهمخرج القاف: ا

على.
 
 اال

سان  اء: ما بين طرف الل  نايامخرج الر  دخل  وفويق الث 
 
ا

سان.  في ظهر الل 

سبة إلى ما ذهب إليه  ان؛ كذلك الحال بالن  ام حس  تم 

وتية عنده اثنان فقط، وهما:  فالمخارج الص 

سناني. مخرج القاف: لهوي.
 
وما  مخرج الفاء: شفوي ا

حياز صوتية بعضها يضم  صوتين، وبعضها 
 
دون ذلك، فهي ا

ثوي فيضم   سناني الل 
 
ا اال م 

 
صوات. وا

 
خر ثالثة ا

 
صوات.اال

 
 سبعة ا

انإن    ام حس  صوات العربية  تم 
 
عكس ترتيب مخارج اال

ى- سار على نهج  فقد-سيبويهعند ذكره للمخارج عند  حت 

فتين وصوال إلى  وتي من الش  معاصريه في بدء الوصف الص 

ن  
 
ستاذه  سيبويهالحلق. في حين ا

 
الخليل قد سار على نهج ا

حمد الفراهيدي
 
و بن ا تية من الحلق في ترتيب المخارج الص 

فتين   .والخياشيموصوال إلى الش 

 من  ومن منطلق
 
وتي اليوم يبدا ن  الوصف الص 

 
ا

ن  
 
ؤية، وا سهل في الر 

 
ا يكون ا فتين إلى الحلق، انطالقا مم  الش 

بعوا ترتيب سيبويهوالخليل القدامى جميعا منذ  ، قد ات 

فتين تماشيا  وتية من الحلق إلى الش  مع  وال شك  المخارج الص 

صويتات   َفس، إذ يعبر جهاز الت    . 46جاه مجرى النَّ

ة   ة القدماء على كـف  ا سبق يمكن ترجيح كـف  انطالقا مم 

صوات العربية من 
 
ن  ترتيب القدماء لمخارج اال

 
المحدثين؛ ال

ذي 
 
كـثر علمية من ترتيب المحدثين، ال

 
فتين ا الحلق إلى الش 

رتيب القديم  ساس الت 
 
ؤية؛ فا سهل في الر 

 
ا يكون ا ينطلق مم 

وت الل   لة بطريقة إنتاج الص  ذي صوتي، وثيق الص 
 
غوي، ال

ا بالحلق،  ئـتين، مار  فيري الخارج من الر  يرتبط بدوره بالهواء الز 

و االنحباس يكون 
 
ضييق ا ينما يكون الت 

 
فتين، فا وصوال إلى الش 

وتي.  المخرج الص 

موذج  وتية بين الن  إن  اختالف عدد المخارج الص 

له -القديم ذي ُيمث 
 
موذج-سيبويهال له -الحديث والن  ذي ُيمث 

 
ال

انام تم   ه-حس  داخل بين بعض  مرد  قارب والت  ة الت  إلى شد 

ا بينها   .47المخارج لغياب الحدود الفاصلة فصال تام 

ن   فسيبويه
 
ام نظر إليها نظرة تفصيل، في حين ا تم 

ان ال في  حس  نظر إليها نظرة إجمال؛ فما ذكره سيبويه مفص 

قصى الحلق 
 
دناهمخارج: ا

 
ان، ذكره ووسطه وا ام حس   مجمال تم 

سان  سيبويهفي مخرج واحد: حلقي. وقد جعل  طرف الل 

اء  اد والسين، وضم  الط  اي والص  نايا مخرجا للز  وفويق الث 

نايا، وذهب  صول الث 
 
سان وا اء في مخرج طرف الل  ال والت  والد 

سان وما يليه من  ل حافة الل  و 
 
اد تخرج من ا ن  الض 

 
إلى ا

ضراس. في حين ضم  
 
اناال ام حس    تم 

 
صوات: كل  هذه اال

اي،  اء، والز  اء، والت  ال، والط  اد، والد  ينالض  اد، والس   والص 

سناني لثوي.
 
اه: ا  في مخرج واحد سم 

ل  اء؛  سيبويهكما فص  م، والر  ون، والال  في مخارج الن 

نايا،  سان وفويق الث  ا بين طرف الل  ون مم  فجعل مخرج الن 

دخل في ظهر 
 
نايا ا سان وفويق الث  ا بين طرف الل  اء مم  والر 

رف وما فوقهما مخرج 
سان إلى الط  سان، وقال إن  حافة الل  الل 

ن  
 
م. في حين ا انالال  ام حس  م  تم  ون والال  اء فيواجمع الن   لر 

مثيل ال الحصر،  ثوي. وهذا على سبيل الت  اه الل  مخرج واحد سم 

ان ام حس  وتية عند  فتم  كرار الوارد في المخارج الص  يذكر التَّ

سان يرد ذكره في  سيبويه ن  طرف الل 
 
إذ يقول: "والمالحظ ا

رقام: 
 
، وكذلك ترد معه 7-6-2-4-3المخارج الخمسة ذوات اال

نايا مع تباين الجز سان منها، ولقد الث  صل به طرف الل  ذي يت 
 
ء ال

سان في المخرجين  سان  وورد ذكر، 2-3ورد ذكر الل  وسط الل 

قصاه في:12في رقم:
 
ي  12-14-13، وذكر الحلق في:10، وا

 
ا

دناه ووسطه 
 
قصاها

 
  .43"وا

غة ولقد " صوات الل 
 
راسات الحديثة حول ا تتابعت الد 

ورده 
 
ا ا فيها عم 

 
انالعربية، ولم يخرج معظم مؤل ام حس  في  تم 

و
 
ما زاد بعضهم موضعا ا  ترتيب مخارج الحروف العربية، ورب 

نقص موضعا"
 
ما ا يضا في المخارج  .42مخرجا، ورب 

 
والمالحظ ا

وتية عند  انالص  ام حس  رج ، سقوط صوت الميم من المختم 

ل، فهو صوت شفوي كالباء  و 
 
 .والواواال
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صوات العربية مخرجا 
 
ل اال و 

 
ن  الهمزة هي ا

 
إن  الحكم با

ا  ما هي مم  قصى الحلق، وإن 
 
ها ليست من ا حكم سليم، ولكن 

ف الحنجرة مخرجا. سيبويهولكن   .22يلي الحنجرة  لم ُيصن 

قصى الحلق وإلى جانب الهمزة 
 
 سيبويه والهاء ذكرفي ا

لف، وهو
 
صائت عليل للمد  دائما؛ إذ ُيعد  حركة في كل   اال

ما هو حركة  غة العربية، ومخرجه ليس الحلق، وإن  مواضع الل 

نا في الفم تجاه  سان وضعا معي  د موضع نطقها بوضع الل  يتحد 

على، حاله حال الواو 
 
يتينالحنك اال د والياء المد  ، إذ تحد 

و بطريق وضع الفم تجاه الحنك، وبدرجة ارتفاع الل  
 
سان ا

 . 21هبوطه

وتي  واالختالف الكامن  رس الص  بين معطيات الد 

عالمه –القديم
 
وتي  وبين-سيبويه ومن ا رس الص  -الحديثالد 

عالمه  ومن
 
ام ا انتم  صوات إلى المخارج نحو  في-حس 

 
نسبة اال

ية... اد والواو غير المد  لقاب  اختالفهم في الض 
 
واختالفهم في ا

ر  ر بتطو  ر المخارج، قد ُيفس  صوات؛ فإن  بعضها قد تغي 
 
اال

اد  –نطقها  وتي  –مثل الض  رس الص  ها الد  ن يعد 
 
فليس غريبا ا

وتي الحديث من مخرج  رس الص  ها الد  القديم من مخرج، و يعد 

وت جهزة دراسة الص 
 
ر باستعانة المحدثين با خر. كما قد ُيفس 

 
 ا

جهزة الفسيولوجيةك
 
: البالتوغراف والكيموغراف ، مثلاال

جهز 
 
وتية الفيزيائيةواال االستفادة كذا و  : السيلوغراف.مثل ة الص 

شريح   . 20من علم الت 

بق في  ولكن تجدر م قصب الس  ن  للمتقد 
 
اإلشارة إلى ا

ى وإن  راإلبداع حت  جاد تعث 
 
ى و إن ا بعية له حت  ر الت  خ 

 
، وللمتا

صاب، 
 
غة  فسيبويهوا وغيره من القدامى نبغوا في دراسة الل 

ة رغم إمكاناتهم البسيطة. صواتها خاص 
 
ة وا  عام 

صوات  صفات-2
 
 والحروفاال

واهر  صوات عند الحديث عن الظ 
 
ُتستعمل صفات اال

وتية المصاحبة للحركات الُعضوية. ا  الص  م 
 
صفات الحروف ا

قسام؛ فكل  قسم يشمل عددا ف
 
تستعمل عند الحديث عن اال

نة. من تي تتسم بصفة معي 
 
صوات ال

 
 اال

 

 

 

صوات 2-1
 
   تعريف صفات اال

يها       انيسم  ام حس  طريزية ا تم  فات الت  فات ولص  الص 

صنيفية  طريز  وهي ،Correlations23الت  سس الت 
 
إحدى ا

غوي؛ طريزية اف الل  فات الت  وتيةلص  هما  والمخارج الص 

 
 
غوي في منهج  مايقوم عليه نذيل  الين ساساال طريز الل  بناء الت 

وتي. شكيل الص   الت 

فها   انوُيعر  ام حس  وتية  تم  واهر الص  ها الظ  ن 
 
با

طقيالمصاحبة للحركات العضويــــة  ه  . 24للجهاز الن  ن 
 
ويرى ا

دة:  ظر إليها من زاويا متعد   يمكن الن 

والها: 
 
طق في مخرج ما. ا تي يتم  بها الن 

 
ريقة ال  الط 

وتية  ثانيها: وتار الص 
 
 .وعدمهحدوث ذبذبة في اال

ثناء  ثالثها:
 
كا ثانويا ا مه تحر  و مقد 

 
سان ا ر الل  ك مؤخ  تحر 

خر
 
طق في موضع ا  . 22حدوث الن 

ل لكل  زاوية بربطها بصفات  تي شرح مفص 
 
وفيما سيا

صوات:
 
 اال

2-1- 
 
ان صفات-ا ام حس  حاح عند تم   الص 

قابل المصطلحي بين -1 دة الت  خاوة الش   وماوالر 

 بينهما

دة  ان الش  ام حس  خاوة كاصطالحيستعمل تم   والر 

 . 26حديث واالحتكاك كاصطالح ويستعمل االنفجارقديم، 

انيرى  ام حس  دة  تم  ن  صفتي الش 
 
خاوة وما بينهماا  والر 

ولى؛ وهي 
 
اوية اال ظر إليها من الز  ُيمكن الوقوف عليها بالن 

طق في مخرج ما. تي يتم  بها الن 
 
ريقة ال  الط 

 
 
دة -ا  صفة الش 

ئـتين  فيري الخارج من الر  وتكون إذا صادف الهواء الز 

طقي  ا، عند نقطة المخرج في الجهاز الن  ا تام  مجرى مسدودا سد 

وتية إلى  – وتار الص 
 
فتينمن اال وت خلف  ُيحتجزف-الش  الص 

على من ضغط الهواء 
 
نقطة االنسداد، في حالة ضغط ا

صالن لسد  المجرى  الخارجي، وإذا انفصل العضوان المت 

قيل إلى  غط الث  اخلي ذو الض  انفصاال مفاجي، اندفع الهواء الد 

خف محدثا انفجارا، وهذا 
 
غط اال الهواء الخارجي ذي الض 

صاالنفجار هو عنصر مهم  لنطق 
 
ديدة؛ اال ن  نطقها وات الش 

 
ال

تي:
 
ضح ذلك فيما يا كـثر من عنصر واحد، ويت 

 
ن من ا  يتكو 

صال عضوي (1)  ات 
 لسد  المجرى       

 انحباس الهواء خلف  (0)
 نقطة تالقيهما      

 انفصال العضوين  (3)
ة           

 
  وتسريح الهواءفجا
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داد صوات الش 
 
ها  واال انكما يسم  ام حس  الباء، هي:  تم 

اء، القاف، الكاف،  اد، الط  ال، الض  اء، الد  ؛ وهي الهمزةوالت 

ان مجرى الهواء فيها انفصاال  ذان يسد  تي ينفصل العضوان الل 
 
ال

رعة  ة باإلضافةسريعا ومفاجي. والس 
 
إلى االنفجار هي  والمفاجا

وت شديدا هم  شروط تسمية الص 
 
   .27من ا

خاوة -ب  صفة الر 

ئـتين  فيري الخارج من الر  تكون إذا صادف الهواء الز 

ا بنقطة  قا ال مسدودا، يسمح للهواء بالمرور محتك  مجرى ضي 

وع  تي يصحبها هذا الن 
 
صوات ال

 
ضييق بين العضوين. واال الت 

ى:  طق ُتسم  خوة، من طريقة الن  صوات الر 
 
اء، وهي: اال الث 

اء، العين،  اد، الظ  ين، الص  ين، الش  ال، الس  الحاء، الخاء، الذ 

   .23الفاءوالغين، 

عطيش  صفة-ت ركيبالت  دة  )الت  خاوةمن الش   (والر 

خاوة؛  دة وعنصر الر  وتكون عند الجمع بين عنصر الش 

دة ر فيه شروط الش  با منهما، فتتوف  وت مرك  ي يكون الص 
 
 ا

رعة  خرى كالس 
 
ر فيه ا كاالنسداد المطلق واالنفجار، وال تتوف 

ة؛ إذ ال يصاحبه انفصال مفاجيء للعضوين 
 
والُمفاجا

صلين لسد  المخرج، بل ُيصاحبه انفصال بطيء. وفي هذا  المت 

خير مرحلة بين االنسداد المطلق واالنفتاح المطلق شبيهة 
 
اال

ذي يكون مع صفة ا
 
ضييق ال به بالت  خاوة؛ فهذه كل  الش  لر 

فيري مباشرة، فتسمح له  تي بعد انفجار الهواء الز 
 
المرحلة تا

باعد البطيء  ذين في طريق الت  باالحتكاك بالعضوين الل 

خوة صوات الر 
 
  . 22احتكاكا شبيها بما ُيصاحب اال

خاوة هو  دة والر  ب بين الش  وت العربي  المرك  والص 

طق به بان يرتفع ُم  سان في صوت: الجيم، ويتم  الن  م الل  قد 

صل به محتجزا وراء ى يت  جاه الغار، حت  الهواء الخارج من ه ات 

ة 
 
ن ينفصل عنه فجا

 
ئـتين. ثم  بدل ا كما في نطق  –الر 

ديدة  صوات الش 
 
يتم  هذا االنفصال ببطء، فُيعطي للهواء  –اال

 . 62بعد االنفجار فرصة االحتكاك بالعضوين

دة  صفة-ث ط بين الش  وس  خاوةالت   والر 

و وتكون إذا
 
فيري بمجراه دون انحباس ا  مر  الهواء الز 

وت هنا ال يكون شديدا  ي  نوع؛ فالص 
 
 وال رخوا،احتكاك من ا

تي:
 
 وذلك لما يا

قات، كما في  - ا لخلو  مجراه في الفم من المعو  إم 

 الميم.والواو، صوتي: 

و  -
 
د ا ب المرور بنقطة الس  ن  مجراه في الفم يتجن 

 
ا ال إم 

ضييق، ك م.ما في صوت: الت   الل 

ضييق غير ذي استقرار على حاله، كما في  - ن  الت 
 
ا ال إم 

اء. صوت:  الر 

ن  الهواء ال يمر  بالفم،  -
 
ا ال ما يمر  إم  نف، كما  وإن 

 
باال

ونفي صوتي:   .الميم، والن 

انُيمكن القول إن   ومن هنا ام حس  الواو، َيُعد   تم 

اء، الميم،  م، الر  ونوالياء، الل  طة؛  الن  صواتا متوس 
 
ها ا ن 

 
ال

 .وال رخوةليست شديدة 

انويصف  ام حس  طة  تم  صوات المتوس 
 
بصفة اال

تي تفصيل ذلك:االستمرار 
 
يضا، وفيما يا

 
 ا

 صفة االستمرار -ج

انيرى  ام حس  ظر إلى  تم  ن  االستمرار صفة ُتعرف بالن 
 
ا

طق في مخرج ما تي يتم  بها الن 
 
ريقة ال ولى وهي: الط 

 
اوية اال   . 61الز 

ة عند  صوات المستمر 
 
انومن اال ام حس  تي: تم 

 
 ما يا

كراري -1ج  (Rolled) التَّ

سان مسترخيا في طريق  وهو صوت ينطلق بترك الل 

سان، ويضرب طرفه في  ئـتين، فُيرفرف الل  الهواء الخارج من الر 

غة العربية هو:  كراري في الل  وت الت  رة، والص  ثة ضربات مكر  الل 

اء   . 60الر 

 (Lateral) الجانبي-0ج

صل  ى يت  سان حت  وهو صوت ُينطق برفع طرف الل 

صل بالجدار الخلفي للحلق، فيسد   ى يت  بق حت  ثة، ورفع الط  بالل 

وتية.  وتار الص 
 
نفي، وكل  هذا مصاَحب بذبذبة في اال

 
المجرى اال

غة العربية هو:  وت الجانبي في الل  م. والص  ومعنى الجانبية الل 

ن  إح
 
وت ا وكليهما يدع في نطق هذا الص 

 
سان ا دى جانبي الل 

ضراس، في الوقت 
 
وئي ليمر  بينه وبين اال الفرصة للهواء الر 

سان  سان لحيلولة طرف الل  ذي يمتنع فيه مروره على وسط الل 
 
ال

ثة دون ذلك صل بالل    . 63المت 

نفي-3ج
 
 (Nasale) اال

طق به، الميم ففي صوت  فتان حين الن  صل الش  تت 

بق نفي، ويمر  فينفتح المجرى  ويهبط الط 
 
الهواء منه، في  اال

ا صوت  م 
 
وتية. ا وتار الص 

 
ون حين تحدث ذبذبة في اال فيتم  الن 

بق لفتح  ثة مع خفض الط  سان ضد  الل  طق به بجعل طرف الل  الن 

وتية وتار الص 
 
نفي، وإحداث ذبذبة في اال

 
 . 64المجرى اال
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ي نصف-4ج  (semi-vowel) عل 

ا دون اإلقفال، صوت الواو ُينطق  فتين ضم  بضم  الش 

سان، وسد  المجرى  ر الل  مام، ورفع مؤخ 
 
مع نتوئهما إلى اال

ا صوت الياء فهو  م 
 
وتية. ا وتار الص 

 
نفي، ووجود ذبذبة في اال

 
اال

جاه الغار،  سان في ات  م الل  ي ُينطق برفع مقد  يضا صوت عل 
 
ا

نفي، مع وجود ذبذبة في
 
ى يسد  المجرى اال بق حت   ورفع الط 

وتية وتار الص 
 
  . 62اال

ان إن  ما اصطلح عليه  ام حس  ي ال يختلف تم  نصف عل 

دركه علماء العربية واصطلحوا عليه نصف حركة؛ إذ يشير 
 
ا ا عم 

ي  كـتا قويتا بالحركة فلحقتا ابن جن  ن  الواو والياء " لما تحر 
 
ا

حيحة" ب66بالحروف الص  بقوله:  عن ذلككمال بشر  ، وُيعق 

" هذين  بهما من إن  وتين يقل  فيهما االحتكاك بدرجة ُتقر  الص 

نصاف الحركات، وهو ما 
 
الحركات. ومن ثم  كان االصطالح ا

ي 
 
حاح ا صوات الص 

 
هما ملحقان باال ن 

 
ي با ر عنه ابن جن  عب 

هما صوتان صامتان وظيفيا،  و مضارعان لهما...إن 
 
امتة ا الص 

هما يشبهان الحركات نطقا"   .67ولكن 

داء الن  
 
نصاف العلل إن  اال

 
و ا

 
نصاف الحركات ا

 
طقي ال

ن  
 
د ا ك  سم  %22يؤ  يتين تت  و الياء غير المد 

 
ولى من الواو ا

 
اال

و تضييق 
 
ي  سد  ا

 
معي لخلو  مخرجها من ا نسبيا بالوضوح الس 

ة  %22في المخرج، على خالف  تي تقل  قو 
 
انية منهما ال الث 

ل اإلسماع فيها نتيجة تضييق المخرج؛ وعليه فإن  الجزء ا و 
 
ال

اني منها  ا الجزء الث  م 
 
و العلل، وا

 
منها فيه من صفات الحركات ا

حاح. وهذا هو سر  تسميتها  امت الص  ففيه من صفات الص 

وامت، واالسم  نصاف الص 
 
و ا

 
و العلل، ا

 
نصاف الحركات ا

 
با

كـثر شيوعا.
 
ل منهما ا و 

 
 اال

قابل المصطلحي بين -2  والهمسالجهر الت 

ان  يرى  ام حس  ن  صفتي تم 
 
الجهر والهمس ُيمكن ا

انية وهي: حدوث  اوية الث  ظر إليهما من الز  الوقوف عليهما بالن 

وتية وعدمه. وتار الص 
 
 ذبذبة في اال

 
 
 صفة الجهر -ا

وتية ُتصاحب  وتكون بحدوث وتار الص 
 
ذبذبة في اال

ى:  وت فُيسم  صواتو مجهورا.نطق الص 
 
ام عند المجهورة  اال تم 

ان  اي، هي: حس  ال، الز  اء، الذ  ال، الظ  اد، الباء، الد  الض 

ون، الواو،  اء، الن  م، الر  الغين، العين، الهاء، الجيم، الل 

 .  63الياءو

 مسصفة اله  -ب

وتية  وتار الص 
 
طقوتكون بغياب ذبذبة اال  عند الن 

ى:  وت، فُيسم  صوات المهموسة و مهموسا.بالص 
 
ام عند اال تم 

ان اء، هي:  حس  اء، الت  اد، الط  الكاف، القاف، الهمزة، الص 

ين، الخاء، والحاء اء، الس   .  62الفاء، الث 

ان ستحضروي ام حس  لية تم 
 
قابل المصطلحي بين  ا الت 

هما الجهر والهمس  ن 
 
صوات فيرى ا

 
صفتان تختلف فيهما اال

حدت في المخارج،  ى ولو ات  ىوتتقابل، حت  فكرة  وهنا تتجل 

وت ت والقيم الخالفية في تحديد الص 
 
سلبيا؛  حديدا إيجابيا ا

حاد في المخرج، والجانب  ضح في االت  فالجانب اإليجابي يت 

فات. ويسوق  قابل في الص  ضح في االختالف والت  لبي يت  الس 

ان ام حس  تي: تم 
 
حة في الجدول اال مثلة لذلك موض 

 
 ا

 هم    س جه    ر 
ة  ت د ش      د 
 س ز رخ     اوة

    ش
 
 ـــــــ ج المعط

 ـــــــ ل توس      ط
ق قائال:" الجهر والهمس ناحيتان تختلف فيهما  وُيعل 

حدت مخارجها، كما في صوتي  ى لو ات  صوات وتتقابل، حت 
 
اال

ين اء، وكما في صوتي الز  ال والت  وت  الد  ين؛ فالص  والس 

ل  و 
 
وج اال اني مهموس، والز  ل من كل  زوج مجهور والث  و 

 
اال

سنانية 
 
صوات اال

 
وجان معا من اال اني رخو، والز  شديد والث 

ثوية ها صوت شديد مجهور، وبعض  فبعض معنى ،الل  ن 
 
)د( ا

ها ليست ن 
 
يضا ا

 
ز(، مع اشتراك بينهما وال ))ت(  هذا المعنى ا

دة، وبينها وب ل في الش  و 
 
اني في الجهر. وبين القرين اال ين الث 

ردت 
 
ه مفهوم المخالفة إن ا وسم 

 
اني من المعنى، ا فالبعض الث 

و
 
ذي ينبني على القيمة  ا

 
لبي إن شئت، هو ال الجانب الس 

د( و )ز( من ناحية وبين ))ت( من ناحية،  )د(، الخالفية بين

خر من 
 
فريق بين كل  صوت وا خرى. ومثل ذلك ُيقال في الت 

 
ا

غة. ولعل   صوات الل 
 
)ج( و)ل( في هذا ا ن 

 
ك قد الحظت ا

 .72الجدول ليس لهما مقابل مهموس"
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قابل المصطلحي بين -3 طباق الت  غويراال   والت 

انيرى  ام حس  غوير ُيمكن  تم  ن  صفتي اإلطباق والت 
 
ا

ك  الوقوف عليهما الثة وهي: تحر  اوية الث  ظر إليهما من الز  بالن 

و
 
سان ا ر الل  كا ثانويا مؤخ  مه تحر  طق في  مقد  ثناء حدوث الن 

 
ا

خر.
 
 موضع ا

 
 
طباق  -ا  (Velarization) صفة اال 

واستنادا إلى  –قبل الوقوف على ماهية اإلطباق 

ه-الخالفيةالقيمة  ان ينب  ام حس  را إياه من  تم  القاريء محذ 

حدا في  كبر اختالف، وإن ات 
 
الخلط بين اصطالحين يختلفان ا

ا يخلق صلة بينهما، وهما:  بقيةكـثير، مم   Velar) الط 

Articulation ) طباق لية (Velarization)واال 
 
، فمن خالل ا

: ن 
 
ز بينهما فيرى ا قابل المصطلحي يمي   الت 

سان معها في الطبقية:   هي حركة عضوية يبقى الل 

ي ارتفاع 
 
بق؛ ا طق في مخرج الط  وضع ُمحايد، إذ يكون الن 

بق، فيسد  المجرى  صل بالط  ى يت  سان حت  ر الل  ومؤخ 
 
قه  ا ُيضي ِّ

ي إلى احتكاك الهواء بهما في نقطة التقائهما ." 71تضييقا يؤد 

  . 70"ق-غ-خويحدث هذا عند نطق 

 و
 
طباق:  ن  ا طق؛ إذ اال  هو ظاهرة عضلية تصحب الن 

صل به،  ن يت 
 
بق دون ا جاه الط  سان في ات  ر الل  يرتفع مؤخ 

بق غالبا ما يكون طرف  خر غير الط 
 
طق في مخرج ا فيجري الن 

عضاء العاملة فيه. 
 
حد اال

 
سان ا اإلطباق قيمة  وتنتج عنالل 

وت المنطوق برنين خاص، كما في نطق:  ن الص  صوتية ُتلو 

اد، وال اء. الص  اء، والظ  اد، والط  ن  وض 
 
ام  تجدر اإلشارة إلى ا تم 

ان ر القارئ منه إذ يقول: " االستطالة  حس  نفسه يقع فيما حذ 

سنان إلى ما ُيداني 
 
سان من اال وهي نتيجة طبيعية المتداد الل 

حليق الجدار الخلفي للحلق،  ى الت  وهو يوجد في  ...وُيسم 

 
 
اد المصرية الحديثة، وفي كل  اال صوات الطبقية وهي: الض 

اء" اء والظ  اد والط  اد والض  مر؛ فا .73الص 
 
اد وهنا يلتبس اال لص 

اء  اء والظ  اد والط  ي مطبقة وليست والض 
 
صوات إطباق ا

 
ا

تي 
 
بقيات ال صوات طبقية ودليل ذلك قوله:" الط 

 
نطقها يتم  ا

صوات الخاء 
 
بق هي ا ويقول: "  74"والغين والقاففي الط 

ي 72ن ثم  كان طبقيا ال مطبقا"وصوت القاف لهوي، وم
 
؛ ا

ولى هي: القاف والخاء 
 
صوات اال

 
بقية ال باإلطباق فا يوصف بالط 

اء.  اء والظ  اد والط  اد والض  انية هي: الص  صوات الث 
 
والغين. وا

ي الحروف[  سيبويهوهذا ما ذهب إليه 
 
في قوله:" ومنها ]ا

اد والط   اد والض  ا الُمطبقة فالص  م 
 
اء المطبقة والمنفتحة، فا

ك ال  ن 
 
اء. والمنفتحة: كل  ما سوى ذلك من الحروف؛ ال والظ 

على"
 
 .  76ُتطبق لشيء منهن  لسانك ترفعه إلى الحنك اال

ام  ان  ويرى تم  حد عناصر حس 
 
ن  اإلطباق هو ا

 
ا

فخيم،  روا عن  وُيشير إلىالت  قدمين قد عب 
 
اء اال حاة والقر  ن  الن 

 
ا

بقية واإلطباق كليهما باصطالح  وقصدوا بذلك االستعلء، الط 

صل به كما في  بق سواء ات  جاه الط  سان في ات  ر الل  علو  مؤخ 

م لم يتصل كما في اإلطباق
 
 .77الطبقية، ا

غوير -ب  (Palatalization) صفة الت 

غوير ان عند صفة الت  ام حس   اإلطباق،ُتقابل صفة  تم 

ذي مخرجه خلف الغار من الغار، 
 
وت ال غوير هو: نطق الص  والت 

و
 
مثلة منها في لهجة  ا

 
قرب ما يكون إليه. ويضرب لذلك ا

 
ا

ر كما في:  العراق صوت الكاف المجاور لحركة الكسرة مغو 

، فهم يقولون: فيتش ن  73فيكِّ
 
ام . وهنا تجدر اإلشارة إلى ا تم 

ان غوير، في  حس  قد وضع مصطلح اإلطباق مقابال لمصطلح الت 

ن  
 
صطلح مقابال لماإلطباق مصطلح  جعلسيبويه حين ا

 .72االنفتاح

قابل-4 فخيم المصطلحي بين  الت  رقي الت   والت 

ان  يرى  ام حس  حد عنصري تم 
 
ن  اإلطباق هو ا

 
ا

رقيق، وعليه ُيمكن  سباب الت 
 
غوير هو من ا ن  الت 

 
فخيم، وا الت 

اوية  غوير من الز  رقيق كاإلطباق والت  فخيم والت  ظر إلى الت  الن 

سان  ر الل  ك مؤخ  الثة، وهي: تحر  والث 
 
ثناء ا

 
كا ثانويا ا مه تحر   ُمقد 

خر.
 
طق في موضع ا  حدوث الن 

 
 
فخيم  -ا  صفة الت 

ر من  صواتية ناتجة عن حركات عضوية ُتغي 
 
هي ظاهرة ا

وت هذه القيمة  ذي ُيعطي الص 
 
نين بالقدر ال شكل ُحُجرات الر 

فخيم،  حد عنصري الت 
 
مة. وإذا كان اإلطباق هو ا وتية المفخ  الص 

اني هو  حليق.فإن  عنصره الث  التحلي  و الت 

(Pharyngalization سان من الجدار ر الل  (: هو قرب مؤخ 

ة سان بصفة عام   .32الخلفي للحلق، نتيجة لتراجع الل 

انويرى  ام حس  ن  االستطالة هي نتيجة طبيعية  تم 
 
ا

اء  اد والط  اد والض  خير يوجد في الص 
 
حليق، وهذا اال للت 

اء ن  حروف اإلطبا31والظ 
 
كر، . وُيشير إلى ا ربعة سالفة الذ 

 
ق اال

الثة:  بقية الث  كبر من تفخيم الحروف الط 
 
مة إلى درجة ا ُمفخ 

ن  حروف اإلطباق يبقى لها 
 
الغين، الخاء، والقاف؛ ذلك ال

و
 
ة سابق ا ا  تفخيمها في كل  وضع، ومع كل  حرف عل  م 

 
الحق. ا

م في مجاورة الكسرة ها ال ُتفخ  بقية فإن  الثة الط   .30الحروف الث 
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ا سبق فخيم صفة صوتية دائمة  ومم  ن  الت 
 
ضح ا ذكره يت 

م  بقية؛ إذ ُتفخ  مع حروف اإلطباق، وعارضة مع الحروف الط 

م إذا  والخاء والقافالغين  إذا لم تجاورها الكسرة، وال ُتفخ 

فها  انجاورتها، وصن  ام حس  مة  تم  صوات غير المفخ 
 
في خانة اال

 كما يظهر في الجدول.

رقي   -ب  صفة الت 

رقيق صفة َ قابل صفةُ تُ  فخيم، الت   وتنطلق فيالت 

طق؛ إذ إن  هذه  ثناء الن 
 
سان في ا ر الل  ساس من "حركة مؤخ 

 
اال

نين لدى البلعوم من  الحركة معناها إعادة تكييف ُحجرة الر 

كل والحجم"  .33حيث الش 

ام ان وُيشير تم  غوير من عوامل  حس  ن  الت 
 
إلى ا

م  
 
رقيق، إذ يقول: "ا قة  االت  صواتية مرق 

 
غوير فنتيجته قيمة ا الت 

مة  34ترقيقا عظيما" قة غير المفخ  صوات المرق 
 
تنتج عنها اال

ال، وهي:  اء، الكاف، القاف، الهمزة، الذ  ال، الت  الباء، الد 

ين، الخاء،  ين، الش  اء الس  الغين، العين، الهاء، الفاء، الث 

 .32والحاء

فخيم  ويمكن تلخيص سباب الت 
 
رقيقا قاله  فيما والت 

ان:  ام حس  فخيم، وهو ظاهرة  وإذا كان"تم  بب في الت  الس 

بق(،  سان إلى الط  ر الل  صوتية، ما ُيالبسه من إطباق )رفع ُمؤخ 

سان من الجدار الخلفي للحلق(، وهما  وتحليق )تقريب الل 

رقيق عدم هاتين  بب في الت  حركـتان عضويتان؛ فإن  الس 

غوير ) 36الحركـتين" ذي مخرجه مع حضور الت 
 
وت ال نطق الص 

و من قربه ،خلف الغار
 
 . (من الغار ا

ام ص تم  ان وُيلخ  صوات في الجدول  حس 
 
صفات اال

تي
 
:37اال

ان ام حس  حاح عند تم   جدول صفات الص 
 صفات الحروف

ب رخ       و ش دي      د   متوس       ط   مرك 
ي مجهور  مهموس مجهور  مهموس مجهور  المخارج  مجهور كل 

م   غير مفخ 
م  مفخ 

م  غير مفخ 
م  مفخ 

م غير  مفخ 
م  مفخ 

م غير  مفخ 
م  مفخ 

نفي تكراري  جانبي
 
نصف حرف  ا

ة  عل 
 و ]م[          ب  شفوي

سناني
 
      ف        شفوي ا

سناني
 
      ث  ذ ظ     ا

سناني لثوي
 
      س ص ن  ت ط د ض ا

  ن ر ل          لثوي
 ي    ج ي        غاري 
      ا  غ  ك    طبقي
          ق    لهوي
      ح  ع      حلقي
        ه   ء    حنجري 

ام ه تم  ان وُيشب  قعة  حس  عات في هذه الر  عات رقعة الشطرنج؛ فالمرب  شكيلية الحرفية في مجموعها بمرب  مة الت  هذه المنظ 

تية:
 
 تختلف بحسب االعتبارات اال

ع   -1  .وبياضهسواد المرب 

سي.  -2
 
ع في الخط الرا  مكان المرب 

فقي.  -3
 
ع في الخط اال  مكان المرب 

ع في الخط المائل.  -4  مكان المرب 

ام ان ويشير تم  طريز الحرفي في  حس  فات جميعها، وهذا هو الت  ل المخرج والص  ذي يمث 
 
فقي ال

 
ه اال ن  هذا الجدول بخط 

 
إلى ا

حد مر ن يت 
 
غة، إذ ال ُيمكن ا فاتالل  عات في كل  هذه الص  فق حرفان في المخرج 33ب  فات لكانا، فلو ات   صوتا واحدا. والص 

تى به  
 
ذي ا

 
انلمعرفة الجديد ال ام حس  صوات، تجدر اإلشارة إلى القديم الكـتشاف ما جد  عليه، وذلك من  تم 

 
في صفات اال

صوات عند 
 
ن فيسيبويهخالل صفات اال حو المبي  مها على الن  ذي قس 

 
تي ، وال

 
  :32الجدول اال
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 المخارج

فات  الص 
 شديد

ما
دة 
لش 
ن ا

بي
 

وة
خا

الر 
و

 

 رخو

ن
لي

او 
ه

 
فس معه  يمتنع الن 

ف
حر

من
 

في
ا ن

ر ر  
مك

 

 مهموس مجهور 
 مهموس مجهور 

م
فخ 

م
  

مرق
م 

فخ 
م

 

 
مرق

م 
فخ 

م
  

مرق
م 

فخ 
م

  
مرق

 

فتين -1   و       م    ب  ما بين الش 
فة  -2 سنانباطن الش 

 
طراف اال

 
فلى وا    ف            الس 

نايا -3 طراف الث 
 
   ث  ذ ظ         طرف الل سان وا

نايا -0    س ص ن          طرف الل سان وفوي  الث 
نايا -5 صول الث 

 
           ت  د ط طرف الل سان وا

نايا -6          ن      ما بين طرف الل سان وفوي  الث 
دخل في ظهر ما بين طرف الل سان وفوي   -7

 
نايا ا الث 

 الل سان
        ر      

رف وما فوقهما -6 لى الط  سان ا            ل     حافة الل 
ضراس -4

 
ل حافة الل سان وما يليه من اال و 

 
      ض         ا
على -11

 
  ي ي          ج  وسط الل سان ووسط الحنك اال

على -11
 
ر الل سان ومل يليه من الحنك اال            ك    مؤخ 

على -12
 
قصى الل سان وما يليه من الحنك اال

 
              ق ا

دنى الحل  -13
 
    ا  غ         ا

   ح    ع        وسط الحل  -10
قصى الحل  -15

 
 ا  ه          ء  ا

صوات عند  
 
ل صفات اال م 

 
ام  سيبويهبعد تا انوتم   حس 

تي:
 
ن ما يا  تبي 

فق  انات  ام حس  خاوة وما  سيبويهمع  تم  دة والر  في الش 

ة المصطلح  ح بذلك كـف  بينهما على مستوى االصطالح، فرج 

ة المصطلح الحديث: االنفجار واالحتكاك، إال   القديم على كـف 

تي:
 
ن  نقاط االختالف تظهر فيما يا

 
 ا

قصى 
 
لف  سيبويها

 
ل هاو في والواو والياءاال و 

 
، فعد  اال

ه في  ن 
 
صوات الهواء، فإقصاؤه مقبول ال

 
مقام دراسة اال

ين: الواو والياء يحيل إلى  حيحة. ولكن، إقصاءه لحرفي الل  الص 

نصاف حركات
 
ية؛ فهما ا ه لم ينظر إلى صورتهما غير المد  ن 

 
 ا

Semi-Vowelsان. و ام حس  لف  تم 
 
هما تختلفان عن اال ن 

 
درك ا

 
ا

ط بين  وس  فهما في خانة الت  ية العليلة دائما، فصن  المقصية المد 

دة  خاوة.الش   والر 

ان  سيبويهعد   ام حس  ن تم 
 
الجيم صوتا شديدا في ا

دة والرخاوة. وفي هذا  ب من الش  ش مرك  ه صوت معط  ن 
 
درك ا

 
ا

ن  علماء العربية في القديم لم يلتفتوا إلى كمال بشريرى 
 
" ا

ي صيرورتها 
 
ي الجيم[ ا

 
صابها ]ا

 
ر الذي ا طو   احتكاكية-وقفةالت 

ن كانت وقفة خالصة"
 
ب  .22بعد ا ن  الجيم صوت "مرك 

 
ويرى ا

Affricate [ ورمزهdj رة عن طق متطو  ورة من الن  [ وهذه الص 

ابق، وعليها سار  صل الس 
 
قاتاال ن  ويسير الث 

 
اء القرا من قر 

 .21الكريم"

انوصف  ام حس  ن   تم 
 
خو، في حين ا صوت العين بالر 

خوة  سيبويه ا العين فبين الر  م 
 
ديدة يقول:" وا ويرى . 20" والش 

ن  بشر  الكم
 
"الحكم ببينية صوت العين حكم غير دقيق في  ا

، وإن كان  ظر الحديث؛ إذ هو صوت احتكاكي دون شك  الن 

صوات االحتكاكية احتكاكا. ولعل  هذا هو 
 
قل  اال

 
ه ا ن 

 
ينماز با

ذي قاد سيبويه 
 
وعليه يمكن  .23هذا الحكم" وغيره إلىالسر  ال

ظ ر الحديثة الستناد القول باحتكاكية العين وترجيح وجهة الن 

وت. قيقة لدراسة الص  وتية الد  جهزة الص 
 
خيرة على اال

 
 هذه اال

انيرى  ام حس  ن  العربية الفصحى تعترف بثالثة  تم 
 
ا

ها عنده  ن 
 
ي ا

 
ول والقصر؛ ا ة يختلف كل  منها بين الط  حروف عل 

و 
 
انية طويلة ا يتان؛ إحداهما قصيرة، والث  ثالثة لكل  منهما كم 

 .24لين

اموذهب  ان تم  ن   حس 
 
بجدية العربية لم ُتعن إلى ا

 
 اال

شكيلية،  احية الت  صواتية، وال من الن 
 
احية اال بالعلل ال من الن 

حاح، وتدل  على  بل جعلت لها رموزا إضافية تابعة لرموز الص 

وت ا تدل  على الص  كـثر مم 
 
، ورموزها هي: الفتحة 22الحرف ا

مة  ــــــ(، الض  ـَ ـــــــ)ــــ ـُ ـــــ(.()ــــــ ِـّ  ور  ، والكسرة )ــــــ
 
ن  " الفتحة ا

 
ى ا
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حدها  مثال ذاتالقصيرة 
 
صوات ثالثة في العربية الفصحى ا

 
ا

ق، ومع ذلك لم ُيعن  قل  تفخيما، وثالثها مرق 
 
م، وثانيها ا مفخ 

ا فوق  ولئك خط 
 
موز العربية بهذا، بل وضعوا لكل  ا واضعوا الر 

امنا ي 
 
ما يستعمل في ا حيح قل  هذه إال  في ظروف  رمز الحرف الص 

ة  نةخاص   . 26"ومواقف معي 

انإن  ما اصطلح عليه  ام حس  بالعلل، وهي  تم 

وائت، ُتعاني فعال قصورا سواء من  وتي الص  بالمصطلح الص 

وتي، فمن  ومن ناحية االستعمال الص 
 
شكيلية ا احية الت  الن 

ولى من 
 
ى في المراحل اال ما ُتستعمل حت  ولى قل 

 
احية اال الن 

م عل  ذي الت 
 
انية، وانطالقا من المثال ال احية الث  ا من الن  م 

 
. ا

انساقه  ام حس  ن تظهر  تم 
 
تي ال ُيمكن ا

 
فإن  الفتحة القصيرة ال

امت  ى وإن كان الص  امت، قد يغيب رمزها حت  بمعزل عن الص 

وتي للفتحة  ن الص  لو  صواتية، فالت 
 
احية اال ا من الن  م 

 
حاضرا. ا

 
 
و ترقيقها ا

 
احية العربية بتفخيمها ا له من الن  و بينهما، ال ُيمث 

حيح.  شكيلية إال  رمز واحد هو خط صغير فوق الحرف الص  الت 

مز الوحيد  ذي كـثيرا ما  –ناهيك عن ارتباط هذا الر 
 
-يغيبال

فخيم فات  بالت  ية من قبيل الص  رقيق وهما ثنائية ضد  والت 

تي تحضر لسبب، وتغيب لغياب 
 
وتية العامة العارضة ال الص 

ى هذا ا صواتيا حت 
 
مر ا

 
بب. ومن هنا قد يلتبس اال  وإن كانلس 

تية:
 
مثلة اال

 
ضح ذلك من خالل اال مز حاضرا تشكيليا، ويت   الر 

مة  قة حركة مفخ   حركة بين بين حركة مرق 
مثلة الفتحة القصيرة

 
 َقبر َسبر َصبر ا

مة القصيرة مثلة الض 
 
 ُقم ُدم ُصم ا

مثلة الكسرة القصيرة
 
يام ا مال صِّ يام رِّ  قِّ

و  والفرق في
 
فخيم في الحركات ا المعنى ال يرجع إلى الت 

اد  ما يرجع إلى ُوجود الص  و الحال الوسطى بينهما، وإن 
 
رقيق ا الت 

ين في َسبر، والقاف في َقبر؛ فالفتحة القصيرة  في َصبر، والس 

احية  احية الوظيفية، وثالث من الن  إذن حركة واحدة من الن 

وي طقية الفعلية، ومثلها الفتحة الط  لف. كذلك الن 
 
ي اال

 
لة ا

مة والكسرة القصيرتين، فكل  واحدة منهما  سبة للض  الحال بالن 

احية  احية الوظيفية، وثالث من الن  ل حركة واحدة من الن  ُتمث 

ي الواو، والكسرة 
 
ويلة، ا مة الط  طقية الفعلية، ومثلهما الض  الن 

ي الياء
 
ويلة، ا احية 27الط  . وبهذا يكون مجموع الحركات من الن 

صواتية هو: ثمانية عشر، وليس كما ذهب 
 
اناال ام حس  في  تم 

يتان، إحداهما  ها ثالثة لكل  منها كم  ن 
 
انية  قصيرة،ا والث 

ن  
 
ة وا ، خاص  ن نستعيض بالجزء عن الكل 

 
طويلة؛ فال ُيمكن ا

وال؛ فال الفتحة) ض الط  عو  ـ( تحل  محل  ـــَـ ـــــالحركات القصار ال ت 

مة) لف )ا(، وال الض 
 
وال ـ( تحل  محل  الواو )و(، ــــُـ ـــــاال

ـــــــ)الكسرة  ( تحل  محل  الياء )ي(، والعكس صحيح.ــِـّ

قابل المصطلحي  لية الت 
 
خير يمكن القول إن  ا

 
وفي اال

وتي  ظام الص  ة، والن  غة العربية عام  نظمة الل 
 
ة في ا تظهر جلي 

ة،  قابل ذه الورقة البحثية حول: ومن خالل هخاص  لية الت 
 
ا

وتي رس الص  ام  عند المصطلحي ودورها في تيسير الد  تم 

ان و ،  حس 
 
خالف ا ى طائـفة من المتقابالت على سبيل الت  تتجل 

غة والكالم، الفونيتيك والفونولوجيا،  ضاد، نحو: الل  الت 

خاوة، الجهر  دة والر  حاح والعلل، الش  وت والحرف، الص  الص 

رقيق... ولهذه  فخيم والت  غوير، الت  والهمس، اإلطباق والت 

ن  
 
وتي؛ ال رس الص  خيرة دور مهم في تيسير الد 

 
يَّ  اال

 
ماهية ا

شياء 
 
ن  اال

 
خير، وكذا ال

 
عنصر ُتعرف بذكر ما يخالف هذا اال

ضدادها، ويظهر ذلك 
 
ان قابلُتعرف با  بين تمام حس 

ق بينهما  الفونيتيك والفونولوجيا  مصطلحي ساس وفر 
 
على ا

ه  ن 
 
غة كما ا فريق السوسيري بين الكالم والل   بين قابلالت 

وت والحرف مصطلحي ن  حقلالص 
 
ى ا

 
وت هو  ؛ فرا الص 

ن  حقل الحرف هو 
 
الفونيتيك وحقل الفونيتيك هو الكالم، وا

غة  .الفونولوجيا وحقل الفونولوجيا هو الل 
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غة العربية معناها  7 ان. الل   . 22. ص ومبناهاُينظر: تمام حس 

غة بين المعيارية                         .162. ص والوصفيةالل 
  03.P 1949Trubetskoy. Principe de Phonologie. Parie.. 3 

غة. ص    ان. مناهج البحث في الل   .132نقال عن: تمام حس 
ان. المرجع نفسه. ص 2  .132صو- 67تمام حس 

غة العربية معناها  12 ان. الل   .62وص  - 42. ص ومبناهاُينظر: تمام حس 
غةُينظر: حلمي خليل. العربية  11 غوي العربي الحديث" دار المعرفة الجامعية.  وعلم الل   007. ص 1226البنيوي " دراسة في الفكر الل 

- 003 . 
 .003. ص المرجع نفسهُينظر: حلمي خليل.  10
غة العربية معناها  13 ان. الل      .43. ص ومبناهاُينظر: تمام حس 
غة. ص  14 ان. مناهج البحث في الل   .120 – 121ُينظر: تمام حس 
غة بين المعيارية  12 ان. الل   .112. ص والوصفيةُينظر: تمام حس 
غة العربية معناها  16 ان. الل   .66. ص ومبناهاتمام حس 
غة بين المعيارية  17 ان. الل   .102- 112. ص والوصفيةُينظر: تمام حس 
غة. ص  13 ان. مناهج البحث في الل   .141ُينظر: تمام حس 
ان. المرجع  12  .147ص- 140نفسه. ص ُينظر: تمام حس 
ان. المرجع نفسه. ص  02  .142- 143ُينظر: تمام حس 
ان. المرجع نفسه. ص  01  .120تمام حس 
ان. المرجع نفسه. ص  00  .120تمام حس 
غة بين المعيارية والوصفية. ص  03 ان. الل   .113ُينظر: تمام حس 
غة. ص  04 ان. مناهج البحث في الل   .112ُينظر: تمام حس 
غة بين المعيارية والوصفية. ص  02 ان. الل   .112ُينظر: تمام حس 
غة. ص  06 ان. مناهج البحث في الل   .124- 123ُينظر: تمام حس 
غة. ص  07 ان. مناهج البحث في الل   .73ُينظر: تمام حس 
غة. ص  03 ان. مناهج البحث في الل   .112ُينظر: تمام حس 
غة. ص  02 ان. مناهج البحث في الل   .112تمام حس 
غة. ص  32 ان. مناهج البحث في الل   .111-112تمام حس 

  .سقط الميم من الجدول 
غة العربية معناها ومبناها. ص  31 ان. الل   .22تمام حس 
غة العربية معناها ومبناها. ص  30 ان. الل   .21ـ  22تمام حس 
  الم هارون في هامش ص ق الكـتاب عبد الس  ن  سيبويه عد  هذين الجيمين جيما واحدة،  430يشير محق 

 
تي تكون  وهي الجيمإلى ا

 
ال

 كالشين.
الم محمد هارون. مكـتبة الخانجي. القاهرة.4ُينظر: سيبويه. الكـتاب ج 33  .430- 431(. ص 0222) . تح: عبد الس 
غة العربية مع 34 ان. الل   .27ناها ومبناها. ص تمام حس 
نة الثانية. العدد  32 دبي. الس 

 
راث اال ة الت  غوي الحديث. مجل  وتية في ضوء البحث الل  راء سيبويه الص 

 
ينظر: مهين حاجي زاده. دراسة ا

ابط: 64هـ(. ص 13/11/1333الخامس.                 ) ك البحث: /www.sid.ir/fa. على الر   .Ask. محر 
لوفون. 36

 
و بين الفونيم واال

 
صلية ا

 
ه سيبويه إلى الفرق بين الحروف اال دب. خديجة إيكر.تنب 

 
صوات". منتديات ُرواء اال

 
غة"اال  فضاء الل 

شر: ) اعة:12/21/0210تاريخ الن  ابط:16:21(.على الس  ك البحث: www.ruowaa.com.على الر  يضا على صفحة: Ask.محر 
 
.والمقال منشور ا

http://www.sid.ir/fa/
http://www.ruowaa.com/
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.د.خديجة إيكر )يوم:
 
خير بواسطة:ا

 
عديل اال وتية.الت  ين.الغرفة الص  اعة:02/21/0210ملتقى إحياء علوم الد  .على 10:14(.على الس 

ابط: ك البحث:almolltaqa/comالر   .Ask.محر 
غة العربية معناها ومبناها. دار  37 ان. الل  قافة. )تمام حس   .22ص  (.0221الث 
 .اي واب هو: الز   مطبعي والص 

 
  خطا

  :ذي يخرج من هذا المخرج وهو
 
وت ال اء. سقط الص   الر 

لوكة. المجلس العلمي. )شعبان ماالفايز صد   33
 
وتي عند سيبويه )عرض، مشكالت، تقييم(. على شبكة اال رس الص  هـ(. على 1432. الد 

اعة: ابط: 22:22الس  ك البحث: /majles.alukah.net /38007. على الر   .Ask. محر 
ابط:  وت والبنية. على الر  حمد القرشي. الخالف بين سيبويه والخليل في الص 

 
ك البحث:  /https://uqu.edu.sa/majalatوا  .Ask. محر 
ميرية.ط0لالستزادة ينظر: سيبويه. الكـتاب.ج 32

 
 .422ص  هـ. (1316.القاهرة. )1. طبعة بوالق. المكـتبة الكبرى اال

الم محمد هارون. . تح:4الكـتاب.ج سيبويه.                        .433ص (.0222هـ ـ1432. القاهرة. )2مكـتبة الخانجي.ط عبد الس 
قافة.  42 غة العربية معناها ومبناها. دار الث  ان. الل   .22.ص 0221تمام حس 
ان. المرجع نفسه. ط تمام 41  .22.ص 0226. عالم الكـتب. 2حس 
ان. المرجع نفسه. ص ُينظر 40  .23: تمام حس 
ام ُينظر: الفايز 43 ابط: صد  وتي عند سيبويه )عرض، مشكالت، تقييم(. على الر  رس الص  ك /majles.alukah.net /38007. الد  . محر 
 .Askالبحث: 

غة. ص  تمام 44 ان. مناهج البحث في الل   .111حس 
امرائي، 42 حمد الفراهيدي، العين، تح: مهدي المخزومي وإبراهيم الس 

 
 ، سلسلة المعاجم والفهارس،1ج لالستزادة ينظر: الخليل بن ا

 .23-27ص
نة الثانية. العدد الخامس.  46 دبي. الس 

 
راث اال ة الت  غوي الحديث. مجل  وتية في ضوء البحث الل  راء سيبويه الص 

 
مهين حاجي زاده. دراسة ا

ابط: 64هـ. ص 13/11/1333 ك البحث: /www.sid.ir/fa. على الر   .Ask. محر 
صوات.  74

 
 .121(. ص 0222دار غريب. )كمال بشر. علم اال

غة العربية معناها ومبناها. ص  34 ان. الل    .23تمام حس 
رس الحديث)عرض و مناقشة(.  24 رس القديم و الد  لالستزادة ُينظر: غانم قدوري الحمد. مخارج حروف العربية: عددها و ترتيبها بين الد 

ة الحكمة. العدد: م .33مجل  ك البحث: 19744http://vb/tafsir/net/tafsir/ابط: .على الر  323-312هـ(. ص1432)محر   .Ask. محر 
صوات. ص 22

 
 .120ُينظر: كمال بشر. علم اال

صوات. ص 12
 
 .122-124ُينظر: كمال بشر. علم اال

وتية في ضوء البحث  02 راء سيبويه الص 
 
غوي الحديث. صمهين حاجي زاده. دراسة ا  .63-67الل 

غة. ص  32 ان. مناهج البحث في الل   .112ُينظر: تمام حس 
غة بين المعيارية والوصفية. ص  42 ان. الل   .113تمام حس 
غة. ص  22 ان. مناهج البحث في الل   .110ُينظر: تمام حس 
غة. ص  ُينظر: 62  .131مناهج البحث في الل 
غة. ص  72 ان. مناهج البحث في الل   .113-110ُينظر: تمام حس 
ان. المرجع نفسه. ص  32   .113-110ُينظر: تمام حس 
ان. المرجع نفسه. ص  22  .113ُينظر: تمام حس 

ان. المرجع نفسه. ص  62  .   130-131ُينظر: تمام حس 
ان 61  .110المرجع نفسه. ص  .ُينظر: تمام حس 
ان. المرجع نفسه. ص  06  .130ُينظر: تمام حس 
ان.  36  .133. صالمرجع نفسهُينظر: تمام حس 
ان.  46  .134-133. ص المرجع نفسهُينظر: تمام حس 
ان.  26  .136-132. ص المرجع نفسهُينظر: تمام حس 
 .30-00. ص1ابن جني. سر  صناعة اإلعراب. ج 66

صوات. 67
 
 .331ص  كمال بشر. علم اال

غة. ص  63 ان. مناهج البحث في الل   .126ُينظر: تمام حس 
ان.  62  .126. ص المرجع نفسهُينظر: تمام حس 
.اي   الز 

غة. ص  72 ان. مناهج البحث في الل   .114تمام حس 
ان. ُينظر:  71  .112. ص المرجع نفسهتمام حس 

https://uqu.edu.sa/majalat/
http://www.sid.ir/fa/
http://vb/tafsir/net/tafsir19744/
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وتية. ص 70 ان الص  كـتور تمام حس  ين صالح حسنين. جهود الد   .126صالح الد 
غة. ص 73 ان. مناهج البحث في الل   .210تمام حس 
ان.  74  .101. صالمرجع نفسهتمام حس 
ان.  72  .102. صالمرجع نفسهتمام حس 
 .436. ص 4سيبويه. الكـتاب.ج 76
غة. ص 77 ان. مناهج البحث في الل  ام حس   .116ُينظر: تم 
ان.   78 ام حس   .116. صالمرجع نفسهُينظر: تم 
ابق سيبويه.ُينظر:  79  .436.ص 4. جالمصدر الس 
غة. ص 32 ان. مناهج البحث في الل  ام حس   .116ُينظر: تم 
ان.  31 ام حس   .102. صالمرجع نفسهُينظر: تم 
ان. نفسه. ص 30 ام حس   .133ُينظر: تم 
غة بين المعيارية  33 ان. الل  ام حس   .113. صوالوصفيةتم 
ان. مناهج البحث في  34 ام حس  غة. صُينظر: تم   .116الل 
غة. ص 32 ان. مناهج البحث في الل  ام حس  مة، وفي116ُينظر: تم  صوات بغير المفخ 

 
ان هذه اال ام حس  . 137نفس الكـتاب ص . ينعت تم 

غة بين فخيم.113.صوالوصفيةالمعيارية  والل  رقيق كمقابل للت   .يستعمل مصطلح الت 
غة. ص107 ان. مناهج البحث في الل  ام حس    86 .تم 

ام 37 ان.  تم   .116. صالمرجع نفسهحس 
ان.  33 ام حس   . 127. صالمرجع نفسهُينظر: تم 

غة العربية معناها  32 ان. الل  ام حس  .تح:         4على: سيبويه. الكـتاب.ج وتم  االعتماد. 22. صومبناهافكرة الجدول مستقاة من كـتاب تم 
الم محمدعبد   .433هارون. ص الس 

صوات. ص كمال 22
 
 .302بشر. علم اال

 .332. صالمرجع نفسهكمال بشر.  21
 .432.ص 4سيبويه. الكـتاب.ج 20
صوات. ص 23

 
 .027كمال بشر. علم اال

غة. ص 24 ان. مناهج البحث في الل  ام حس   .136وص 116ُينظر: تم 
غة. ص 22 ان. مناهج البحث في الل  ام حس   .12ُينظر: تم 
ان. مناهج  26 ام حس  غة. صُينظر: تم   .12البحث في الل 
صوات. ص 27

 
 .027كمال بشر. علم اال
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