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 االصوات االسمية والخفية في العربية
 أ.م.د محمد يحيى سالم

 / كمية اآلدابالجامعة العراقية 
 المقدمة

الحمد هلل الذي عمَّـَ بالقمـ , َعمَّـَ اإلنساف مالـ يعمـ , والصالة والسالـ عمى خير 
 البشر أجمعيف , النبي االعظـ محمد وعمى آلو وصحبو تسميمًا كثيرًا .

 وبعد :
األصواتييف المحدثيف اتخذوا منيجًا تفصيميًا في دراسة األصوات المغوية , يقـو ف إف

عمى تقسيـ األصوات الى مجموعات صوتية , وقد اعتمدوا في تسميتيا في االغمب عمى 
مصطمحات عمماء العربية القدماء مف جية المخرج أو الصفات ؛ وذلؾ لتيسير دراستيا , 

ة , ثـ بياف أثر صفاتيا وكيفيات خروجيا مف مجارييا وتحديد خصائصيا الصوتية منفرد
عمى مظاىر التأثر والتأثير ألصوات المجموعة المدروسة عمى غيرىا مف األصوات في 

 التشكيؿ الصوتي .
ىذا البحث دراسة مجموعتيف مف أصوات العربية , األولى تسمى  في وقد أخترت

)الصاد والزاي والسيف( وما يتفرع منيا مية أو الصفيرية وىي ُمؤلفة مف أصوات ثالثة ساأل
مف أصوات ليجية , والثانية : الخفية وتضـ خمسة أصوات ىي أصوات المد الثالثة والياء 

 والنوف .
المجموعتيف ترجع الى اختالؼ القدماء مف عمماء  واسباب اختيار الباحث لياتيف

قت عمييا ؛ ولمتفاوت بيف العربية واألصواتييف المحدثيف في المصطمحات الصوتية التي اطم
الفريقيف في تحديد مخرجيا , فضاًل عف اختالؼ أصوات المجموعتيف في قوة التأثير والتأثر 
في األصوات المجاورة ليا في التشكيؿ الصوتي , فاألسمية بشكؿ عاـ أكثر استقرارًا وثبوتًا 

مجاورة ليا في البيئة مف األصوات الخفية , في حيف تتمّيز الخفية بشدة تأثرىا باألصوات ال
سقاط وغير الالصوتية وخصوصًا اصوات المد ؛ لكثرة اعتالليا وتغيرىا بالقمب والحذؼ وا

واالدغاـ  باإلظيارذلؾ مف مظاىر سموكيا الصرفي , وكذلؾ النوف وتعدد مظاىر تأثرىا 
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في  واالخفاء والقمب , وقد اتسـ مفيـو الخفاء عند القدماء بعدـ الوضوح , ورأيت تتبعو
 الخفية بيذا المصطمح  وصؼ األصوات مؤلفاتيـ لعمي أحدد المعايير التي دعت القدماء الى

ـَ البحث عمى تمييد ومبحثيف تالىما خاتمة : في التمييد : أوردُت كالمًا موجزًا في  وقد قا
رض مف الدرس الصوتي عند عمماء العربية , وبياف أثر ذلؾ في استعماؿ غايضاح ال

 المجموعتيف , وعمة تفضيؿ بعضيا عمى بعض في االستعماؿ .مصطمحات 
أما المبحث األوؿ : المجموعة األسمية , فقد عنى المطمب االوؿ منُو ببياف مخارجيا 
وصفاتيا , والمطمب الثاني َبّينُت فيو الظواىر الصوتية التعاممية لألصوات األسمية في 

 التشكيؿ الصوتي .
ت الخفية , تكّممُت فيو عمى آلية خروجيا مف آلة الصوت في وفي المبحث الثاني : األصوا

المطمب االوؿ , ثـ أوردت في المطمب الثاني حاالت االخفاء التعاممي في أصوات العربية . 
 أىـ النتائج التي توصؿ إلييا البحث . اوختمت البحث بخاتمة ذكرُت فيي

زاوجوا بيف الدراسات الصوتية  والباحث في ىذه الدراسة سار عمى ُخطى األصواتييف الذيف
ومعطيات الدرس الصوتي الحديث وحقائقو العممية , لذلؾ استقيُت  , لعمماء العربية القدماء

مادة البحث مف روافد مختمفة لعمماء العربية في المغة والنحو ومؤلفات عمماء التجويد 
ف االصواتييف المحدثيف األفاضؿ م لألساتذةوالقراءات القرآنية فضاًل عف الدراسات الصوتية 

 الذيف كاف ليـ فضؿ السبؽ في البحث الصوتي العربي .
 وفقنا اهلل عز وجؿ لخدمة لغة القرآف الكريـ , إنو نعـ المولى ونعـ النصير .

 
 
 

 الباحث 
                                                                ٔ٘/ٖ/ٕٓٔ٘ 
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 : في البحث الصوتي ومصطمح المجموعتين التمهيد
 

اىتـ عمماء العربية القدماء بدراسة الصوت المغوي منذ البدء بالتأليؼ المغوي والنحوي 
فيو الحرؼ مف آلة النطؽ , ومف جية الصفات  مف جية المخرج : وىو الموضع الذي يولد

تّميز بو مف غيره مف التي جعمت لكؿ صوت مف أصوات المغة ماىّيَتُو , أو َجَرسو الذي 
أصوات العربية , وعنوا كذلؾ بدراسة الظواىر الصوتية التعاممية الناشئة مف تأثر األصوات 
مالة  دغاـ وا  بعضيا ببعض في السمسمة الكالمية المنطوقة , مف إبداؿ وقمب واعالؿ , وا 

تباع وغير ذلؾ .  وا 
الرائد في ىذا المجاؿ , إذ بني معجمو  ىػ(٘ٚٔ) وكاف الخميؿ بف احمد الفراىيدي

)العيف( عمى وفؽ مخارج األصوات , مقدمًا لمكتاب بدراسة الصوت المغوي مف جية المخرج 
والصفات , ولـ تْخُؿ المقدمة مف إشارات تندرج في مجاؿ التشكؿ الصوتي , وظواىره 

لقّيـ )الكتاب( دراسة ىػ( , فوضع في كتابو آٛٔوبعده جاء تمميذه )سيبويو  (ٔ)التعاممية 
محكمة في بياف مخارج اصوات العربية وصفاتيا , مميدًا لدراسة أىـ الظواىر الصوتية 
التعاممية , اقصد ظاىرة االدغاـ وأصوليا واحكاميا , وبياف الحسف مف االدغاـ في أصوات 

الظواىر , ولـ يغفؿ سيبويو عف دراسة  (ٕ)العربية والجائز , وما ال يحسف فييا وال يجوز 
مالة ومد ووقؼ وغير ذلؾ , مف أشكاؿ  عالؿ وقمب وىمز وا  االخرى في كتابو مف إبداؿ وا 
المضارعة والتقريب عنده بيف أصوات العربية في التشكيؿ الصوتي , ولدقة دراسات سيبويو 

وابف السراج  (ٖ)ىػ( ٕ٘ٛوعظـ فائدتيا تبعو مف جاء بعده مف عمماء العربية كالمبرد )
 ىػ( في كتابيو )سر صناعة االعراب( و)الخصائص( . ٕٜٖوابف جني )(ٗ)ىػ( ٖٚٔ)

ومف جاء بعدىـ , ثـ جاء عمماء التجويد والقراءات القرآنية , فأفادوا مما َوَرَد عند 
عمماء العربية مف ابحاث صوتية , والسيما جيود سيبويو الصوتية , وزادوا عميو تفصيالت 

ث أصوات العربية ثـ طّبقوا دراستيـ الصوتية عمميًا صوتية جوىرية , وزيادات ميمة في بح
ىػ( في ٖٚٗفي أثناء تالوة القرآف الكريـ , ومف ىؤالء العمماء مكي بف أبي طالب القيسي )

  ىػ( في كتابو ٗٗٗكتابو ) الرعاية لتجويد القراءة وتحقيؽ لفظ التالوة (, وأبو عمرو الداني )
ىػ( في كتابو ) الموضح في ٔٙٗد الوىاب القرطبي )) التحديد في اإلتقاف والتجويد ( وعب

 . (٘)التجويد ( وغيرىـ 
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إف الختالؼ الغرض مف الدرس الصوتي عند الفئات التي ذكرنا مف عمماء العربية 
أثرًا في تبايف المصطمحات الصوتية وداللتيا سواء أكاف ذلؾ في المخارج أـ في الصفات , 

, وما جاء في كتاب سيبويو مف أبحاث صوتية , وقد لوحظ ذلؾ في مقدمة معجـ العيف 
ومنيا ما يتعمؽ بأصوات ىذه المجموعة , فالخميؿ آثر المصطمح )األسمية( كصفة مخرجية 
ألصوات : " الصاد والسيف والزاي " لموافقتيا ترتيبو المعجمي القائـ عمى مخارج أصوات 

تباره صفة صوتية ذاتية في العربية , في حيف آثر سيبويو استعماؿ مصطمح )الصفير( باع
نطؽ ىذه األصوات , بسبب قوة احتكاؾ النفس بطرفي مخرجيا " طرؼ المساف والمثة بما 

 فييا جذور الثنايا " لضيؽ المنفذ بينيما , فتخرج مصحوبة بصفير عاٍؿ .
,  (ٙ)والصفير مف الصفات القوية التي ال يتنازؿ عنيا الصوت المتصؼ بيا في     االدغاـ 

 كما أف أصوات الصفير قميمة التأثر بما يجاورىا مف أصوات في التشكيؿ الصوتي.
 واألسمية في المغة مأخوذة مف اأَلَسؿ " نبات لو أغصاف كثيرة " .

واألسؿ : الرماح عمى التشبيو بو في اعتدالو وطولو واستوائِو ودقة أطرافو ... 
 .(ٚ)"  مساف : طرؼ شباتو إلى  مستدقوِ ة الواألسمة : شوكة النخمة وجمعيا ُاسؿ , وأسم

وفي االصطالح : صفة مخرجية ألصوات ثالثة ىي : " الصاد والسيف والزاي " 
 . (ٛ)ونسبتيا إلى أسمة المساف : وىي مستدؽ طرؼ المساف 

ىػ( ذكره في قولو : " الصاد  والسيف والزاي ٘ٚٔواألسمية : مف مصطمحات الخميؿ )
 . (ٜ)أسمية ألف مبدأىا مف أسمة المساف : وىي مستدؽ طرؼ المساف " 

ويالحظ اف الخميؿ لـ يذكر الطرؼ المقابؿ ألسمة المساف مف الحنؾ االعمى , أقصد 
عمى , إلخراج ىذه األصوات مثمما فعَؿ الموضع الذي تتصؿ بو األسمة مف مقدـ الحنؾ اال

ىػ( عندما حدد مخرجيا بقولو : " ومما بيف طرؼ المساف وفويؽ الثنايا مخرج ٓٛٔسيبويو )
 . (ٓٔ)الزاي والسيف والصاد " 

 . (ٔٔ)ولـ يستعمؿ سيبويو مصطمح )الحروؼ األسمية( بؿ سّماىا )حروؼ الصفير( 
ألسيمة( وَنَسبو إلى الخميؿ في قولو ىػ( مصطمح )الحروؼ اٖٚٗوذكر مكي القيسي )

" الحروؼ األسمية وىي ثالثة : الصاد والسيف والزاي , َسّماُىفَّ الخميؿ بذلؾ ؛ ألنو نَسبيفَّ 
إلى الموضع الذي يخرج منو فمما كف يخرجَف مف طرؼ المساف , وطرؼ المساف أسمتو 

وأسمتو ؛ لمجمع بيف تحديد  ويالحظ أف مكيًا ساوى بيف طرؼ المساف (ٕٔ)نسبيّف إلى ذلؾ  " 
 الخميؿ وسيبويو لمخرج ىذه األصوات . 
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وقد خمص الدكتور عبد العزيز الصيغ بعد تتبعو لمصطمح " األسمية " عند عمماء 
العربية إلى أنو مف المصطمحات التي تنسب إلى مخارج األصوات , وىو قميؿ االستعماؿ 

, والباحث  (ٖٔ)بالظواىر الصوتية التعاممية في كتب القدماء والمحدثيف ؛ ألنو ال عالقة لو 
يوافؽ الدكتور الصيغ فيما يخصُّ نسبة المصطمح إلى المخرج , ويخالفو في نفي عالقتو 
بالظواىر الصوتية التعاممية ؛ ألف ظاىرتي اإلبداؿ واالدغاـ تقـو عمى ثالثة معايير ىي : 

والثالث : معيار  –افؽ في الصفات الثاني : التو و التقارب المخرجي أو االشتراؾ في المخرج 
وستالحظ ذلؾ في التوجيو الصوتي لمظاىر اإلبداؿ  (ٗٔ)القوة والضعؼ في أصوات العربية 

 واإلدغاـ لألصوات األسمية .
أما مصطمح الصفير فال يختمؼ معناه المغوي عف داللتو االصطالحية , إذ جاَء في 
المساف أف الصفير مصدر لمفعؿ َصَفَر َيْصِفر َصفيرًا : إذا َصوَّت بفمو وشفتيو , وصفر 

َت وَصَفَر بالحمار : دعاُه إلى الماء   . (٘ٔ)الطائر صوَّ
ثة أصوات ىي : الصاد والصفير في االصطالح : صوٌت ُيسَمُع عند نطؽ ثال

والسيف والزاي , إذ يضيؽ كثيرًا مجرى اليواء عند مخرجيا , فيحدث عند النطؽ بيا صفيرًا 
 . (ٙٔ)عاليًا 

والصفير مف مصطمحات سيبويو كما أشرُت سابقًا إذ ذكره في اثناء كالمو في إدغاـ 
ىذه الحروؼ التي  أصوات الصفير قائاًل : " وأما الصاد والسيف والزاي , فال تدغمَف في

 (ٚٔ)أدغمت فييّف , ألنيفَّ حروؼ الصفير , وىّف أندى في السمع " 
ويرى الدكتور إبراىيـ أنيس : أف مصطمح " األسمية " ىو المفضؿ عنده ؛ ألنو مف 
تراثنا القديـ , وىو يمّيز ىذه المجموعة مف األصوات الكثيرة التي تنسب إلى طرؼ المساف , 

االعمى , والصفير : صفة ذاتية تمّيز ىذه الثالثة )ص / س / ز( مف  وما يقابمو مف الحنؾ
والباحث يوافؽ الدكتور أنيس , ويدعو إلى  (ٛٔ)غيرىا مف األصوات الرخوة االحتكاكية 

 استعماؿ ىذا المصطمح التراثي في تحديد مخرج أصوات ىذه المجموعة . 
      (ٜٔ)ات ىي : الياء أما مصطمح الخفاء الذي وصؼ بو سيبويو خمسة أصو        
, فمـ أجد أنو حدد مصطمح الخفاء شأنو شأف  (ٕٔ), وأصوات المد والميف الثالثة  (ٕٓ)والنوف 

مصطمحات الصفات األخرى , وقد تتبَع الدكتور عبد العزيز الصيغ المصطمح بدًء بالمعنى 
ف االضداد المغوي مف لساف العرب وخمَص الى أف الخفاء يعني : التستر واالظيار فيو م

ىػ( : " خفا البرؽ خفوا  وخفوا : لمَع وخفا الشيء خفوا : ظيَر ... ٔٔٚقاؿ ابف منظور )
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وخفيت الشيء أخفيتو , وخفيتو : أظيرتو وىو مف االضداد , وأخفيت الشيء : سترتو 
والدكتور الصيغ أخذ مف المعنى المغوي فكرة عدـ الوضوح في السمع , وزاد  (ٕٕ)وكتمتُو " 
 اً مة االخفاء في أصوات المد والميف مف عمماء العربية )اتساع مخارجيا( ليعطي تعريفعمييا ع

 لالخفاء في قولو : " المعنى االصطالحي : عدـ وضوح الصوت التساع  اً اصطالحي
ولعؿ ىذا التعريؼ يتفؽ مع نظرة عمماء العربية القدماء لمصطمح )الخفاء(  (ٖٕ)المخرج " 

لكنو يتعارض مع وصؼ أصوات المد في الدرس الصوتي الحديث بأنيا أعمى األصوات في 
وينطبؽ عمى صوت الياء فقط ليمسو ورخاوتو وضعفو , وىذه  (ٕٗ)قوة الوضوح السمعي 

قاؿ : " فتفسير الخفاء بقمة الوضوح في السمع المسألة أثارىا الدكتور غانـ قدوري حيف 
ينطبؽ عمى صوت الياء , دوف حروؼ المد , ومف ثـ وجب البحث عف تفسير آخر ال 
يترتب عميو مثؿ ىذا التناقض " ولعمي بقراءة دقيقة لما ورد مف نصوص لعمماء العربية 

يح نفتقُر الى وسائؿ وعمماء التجويد , أحاوؿ إزالة ىذا التناقض , ألننا في العراؽ الجر 
البحث الصوتي المتقدمة ؛ لذلؾ عمى الباحث تحديد المعيار الذي عمى وفقو وصفت ىذه 
األصوات بالخفاء , ونقوؿ : أف الخفاء صفة في ذات الياء لضعفو في الصفات : اليمس 
والرخاوة والترقيؽ , ويمكف إدارؾ ذلؾ بالمالحظة والتجريب بسيولة , فمعيار وصؼ الياء 

الخفاء : ضعفو في الصفات , أما معيار وصؼ حروؼ المد والميف عند القدماء ىو ِسعة ب
 (ٕ٘)مخارجيا يقوؿ سيبويو : " اف األلؼ والياء والواو أخفى الحروؼ ؛ التساع مخرجيا " 

ىػ( : " وأما الخفية فالياء واأللؼ ٔٙٗوأخذه عنو عمماء التجويد يقوؿ عبد الوىاب القرطبي )
و , وذلؾ التساع مخرجيف , وأوسعيف مخرجا األلؼ ؛ ألنو ال عالج عمى المساف والياء والوا

فييا كالنفس ثـ الياء ثـ الياء ثـ الواو , ومما يشرؾ ىذه الحروؼ في الخفاء النوف , اذا 
ىػ( أكثر دقة مف ٓ٘ٔٔولعؿ محمد المرعشي ) (ٕٙ)سكنت في غير إظيار وال ادغاـ وال قمب"

الخفاء فييا إذ قاؿ : " أما خفاء حروؼ المد ؛ فمسعة مخرجيا ... القرطبي في بياف معيار 
واذا ربطنا سعة  (ٕٚ)وأما خفاء الياء ؛ فالجتماع صفات الضعؼ فييا مع اتساع مخرجيا " 

, فأنو يمكف القوؿ : أف خفاء مخرجيا  (ٕٛ)المخرج بوصؼ الخميؿ ليا بالجوفية أو اليوائية 
وصفيا بالخفاء , يزاد عمى ذلؾ ضعفيا في السموؾ  عمى وجو الدقة ربما يكوف مف أسباب

الصرفي بكثرة تغّيرىا بالقمب واالبداؿ واالسكاف والحذؼ كما ذىب الدكتور عبد الصبور 
 , وىو ما نميؿ اليو .(ٜٕ)شاىيف 
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اما االخفاء في النوف الساكنة عند حروؼ الفـ : )القاؼ والكاؼ , والجيـ والشيف 
اء والداؿ والتاء والظاء والذاؿ والثاء والفاء ( فيو ظاىرة صوتية والضاد والسيف والزاي والط

تعاممية معيارىا انتقاؿ مخرج النوف الى مخرج الحرؼ الذي تخفى عنده , فال يبقى مف النوف 
       اال الغنة الخارجة مف األنؼ والمصاحبة لمصوت الذي تخفى عنده , وغرضو الخفة 

مف االدخاؿ والتشديد , وقيؿ انو وسط بيف االظيار  في النطؽ كاالدغاـ غير أنو خاؿٍ 
واليمزة  (ٖٔ), وقد َتوّسُعوا في االخفاء ليشمؿ صوت الميـ الساكنة عند الباء  (ٖٓ)واالدغاـ 

صوتية  , فيي ظواىر (ٖٖ), واختالس الحركة في الوصؿ وروميا في الوقؼ (ٕٖ)في الوصؿ 
تعاممية يتعرض ليا ما ذكرت مف أصوات في السمسمة الصوتية , لنقص في آلية نطقيا أو 

 زمف نطقيا )كميتيا( بسبب تأثرىا بأصوات أقوى منيا في التشكيؿ الصوتي .
ومما تقدـ يمكف تعريؼ الخفاء بأنو مصطمح متعدد الداللة , إذ يعني عدـ وضوح 

في النوف واصوات المد ظاىرة صوتية تعاممية ناشئة الصوت في الياء , لضعؼ صفاتو , و 
مف تأثرىا باألصوات المجاورة ليا مما يؤدي الى تقصير في آلية نطقيا طمبًا لمخفة في 

 النطؽ . 
 سمية ) ص / ز / س(المبحث األول : األصوات األ

مف  في ىذا المبحث سأفصؿ الكالـ في المطمب األوؿ منو عمى تحديد مخارجيا عند القدماء
عمماء العربية والمحدثيف ثـ بياف ما اتسمت بو مف صفات عامة وخاصة ميزت أصواتيا في 

 إثناءالنطؽ والسمع وفي المطمب الثاني درست الظواىر التعاممي ليذه األصوات في 
 مجاورتيا لغيرىا مف األصوات في السمسمة الصوتية , وأىميا مظاىر اإلبداؿ واإلدغاـ .
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 األول : مخرج األصوات األسمية وصفاتها .المطمب 
ذكرُت أف الخميؿ حدد مخرج الصاد والسيف والزاي مف أسمة المساف , وىي مستدؽ 

ويالحظ أنو لـ يذكر الطرؼ اآلخر الذي يشترؾ معو في إخراج ىذه األصوات  (ٖٗ)طرفو 
: " ومما بيف  اقصد )الثنايا والمثة( , أما سيبويو فكاف اكثر دقة في وصؼ مخرجيا إذ قاؿ

ووافؽ ابف جني سيبويو فقاؿ  (ٖ٘)طرؼ المساف وفويؽ الثنايا مخرج الزاي والسيف والصاد " 
ويالحظ في  (ٖٙ)في مخرجيا : " وما بيف الثنايا وطرؼ المساف مخرج الصاد والزاي والسيف " 

ص / س تحديد العمماء الثالثة اختالفًا في ترتيب األصوات داخؿ المخرج , فترتيب الخميؿ )
/ ز( وترتيب سيبويو )ز / س / ص( وترتيب ابف جني )ص / ز / س( وفي تحديد ابف 
جني تقديـ لفظة )الثنايا( مجردة مف لفظة )فويؽ( عمى طرؼ المساف , وىذا يدؿ عمى أنيا 

 أسنانية , وكالـ سيبويو والوصؼ الحديث اتفقا عمى انيا اسنانية لثّوية .
الثنايا( بصفتي العميا أو السفمى ؛ وقد اختمؼ وفي تحديد سيبويو عدـ تخصيص )

األصواتييف المحدثوف في فيـ ىذا الوصؼ لمخرج األسمية , فكانتينو رأى أنيا أسنانية مرة 
وىو غير دقيؽ  (ٖٛ)والدكتور السعراف وصفيا بأنيا لثّوية  (ٖٚ)واسنانية لثّوية )مغارزية( اخرى 

و , والمثوية مخرج )ؿ / ر / ف(  , والرأي ؛ ألف سيبويو لـ يذكر أصوؿ الثنايا في كالم
األقرب إلى الصواب ىو وصفيا بأنيا أسنانية لثوية ؛ الف طرؼ المساف في أثناء نطقيا 

وعرض الدكتور غانـ قدوري آراء مف عمماء  (ٜٖ)يالمس الثنايا وجذورىا المغروزة في المثة 
 . (ٓٗ)لسفمى( العربية والمجّوديف في تحديد الثنايا بصفتي )العميا( و )ا

ىػ( في تحديد الثنايا ٖٚٗىػ( ومكي القيسي )ٖٖٚومنيا مذىب أبي القاسـ الزجاجي )
ووافؽ أبو شامة احد شّراح  (ٕٗ)ىػ( الثنايا بالعميا ٗٗٗفي حيف خصص الداني ) (ٔٗ)بالسفمى 

الشاطبة الداني في وصفيا بالعميا , اال أنو كاف أكثر دقة في تفصيؿ مخرج األصوات 
األسمية , وأظنُو األقرب إلى آلية ذوؽ ىذه األصوات إذ قاؿ : " ومف طرؼ المساف ومف بيف 

وىذا  (ٖٗ)والزاي " الثنايا ال أصوليا وال اطرافيا ثالثة أحرؼ وىي : الصاد والسيف الميممتاف 
يعني أف طرؼ المساف يتصؿ في أثناء نطقيا بموضع وسط , بيف أصوؿ الثنايا وأطرافيا , 

 وىي إشارة إلى أنيا األقرب إلى األسنانية منيا إلى االسنانية المثوية .
 ولعؿ عدـ تحديد سيبويو الثنايا بالعميا أو السفمى , قد تكوف إشارة منو 

لمساف في أثناء نطقيا عمى الثنايا العميا والسفمى ؛ ألف ضيؽ المنفذ إلى جواز اعتماد طرؼ ا
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وما يحدث مف صفير في نطقيا , ال يتحقؽ إال باقتراب الثنايا العميا مف السفمى , وىو ما 
 . (ٗٗ)ذىب إليو الدكتور إبراىيـ أنيس 

 أما صفاتيا الصوتية فيي التي ُتّميز األصوات األسمية بعضيا مف بعض في الجرس
والسمع , وىو شأف األصوات المشتركة في مخرج واحد , ال تتّميز مف بعضيا إال بالصفات 
التي ىي كيفيات وأحواؿ تتخذىا آلة النطؽ مع كؿ صوت لتمييزه مف غيره مف أصوات المغة 
, وفي األسمية قيؿ : لوال اليمس في السيف والجير في الزاي , واالطباؽ في الصاد , لما 

 .   (٘ٗ)صوات في السمع ؛ التحاد مخرجيا تمايزت ىذه األ
 وفيما يأتي بيان ألهم صفات األصوات األسمية : 

وىما مف الصفات المتضادة الممّيزة ألصوات العربية , وقد عّرفيما الجهر والهمس :  –أ 
سيبويو في قولو : " فالمجيور حرؼ أشبع االعتماد في موضعو , ومنع النفس أف يجري 

العتماد عميو ويجري الصوت ... أما الميموس فحرؼ أضعؼ االعتماد معو حتى ينقضي ا
يالحظ في كالمو أف معيار الجير عنده : ىو  (ٙٗ)في موضعو حتى جرى النفس معو ... " 

إشباع االعتماد ومنع جرياف النفس , ومعيار اليمس ىو إضعاؼ االعتماد وجرياف النفس , 
أما معيار الجير واليمس عند المحدثيف مف االصواتييف فيو : ذبذبة الوتريف الصوتييف في 

وفي المجموعة  (ٚٗ)يموس الصوت المجيور , وانعداـ ذبذبة الوتريف الصوتييف في الم
األسمية صوت مجيور واحد ىو الزاي يتذبذب وترا الحنجرة في اثناء نطقو , وصوتاف 

 ميموساف ىما السيف والصاد ال يتذبذب الوتراف الصوتياف في نطقيما .
الشّدة والرخاوة : وىو تقسيـ ألصوات العربية يعتمد عمى طريقة مرور اليواء في مخرج  –ب 

لو , فاف تعرض تيار اليواء الخارج مف الرئتيف إلى حبس كامؿ في مخرج  الحرؼ معياراً 
الحرؼ , ثـ تاله انفتاح بعد الغمؽ ليخرج الصوت شديدًا انفجاريًا , واف حصؿ تضيؽ مف 

 . (ٛٗ)غير غمؽ في المخرج , خرج الصوت رخوًا احتكاكيًا 
ف الحروؼ : الشديد , وىو ويرجع ىذا التقسيـ الى سيبويو إذ َحدَّ الشديد بقولو : " وم

     يمنع الصوت أف يجري فيو , وىو اليمزة والقاؼ والكاؼ والجيـ والطاء والتاء والداؿ 
 . (ٜٗ)والباء ... " 

وأشار سيبويو إلى األصوات الرخوة ومنيا األسمية في قولو : " ومنيا الرخوة وىي : " 
السيف والفاء والظاء والثاء والذاؿ الياء والحاء والغيف والخاء والشيف والضاد والصاد والزاي و 

, وىذا الوصؼ  (ٓ٘)الصوت .... " وانقّض وأشباه ذلؾ اجريت فيو وذلؾ اذا قمت : الطّس 
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, عمى الرغـ مف اختالؼ  الحديث موافؽ لمفيـو الشّدة والرخاوة في الدرس الصوتي
واء في المصطمحات , وأصوات المجموعة األسمية الثالثة , رخوة احتكاكية لتعرض الي

مخرجيا إلى تضّيؽ شديد بيف طرؼ المساف وأسمتو والثنايا والمثة ؛ لذلؾ تخرج مصحوبة 
 بصفير عاٍؿ ؛ لقوة االحتكاؾ بطرفي مخرجيا .

اإلطباؽ واالنفتاح : وىما صفتاف متضادتاف ّميزت األولى أربعة أصوات وصفت  –ت 
عربية وصفت بالمنفتحة , بالمطبقة وىي : )ض . ص . ط . ظ( , وما عداىا مف أصوات ال

وىذا التقسيـ يعود لسيبويو في قولو : " ومنيا المطبقة والمنفتحة فأما المطبقة فالصاد والضاد 
والطاء والظاء , والمنفتحة كؿ ما سوى ذلؾ مف الحروؼ ؛ ألنؾ ال تطبؽ لشيء منيّف 

مف  لسانؾ ... وىذه الحروؼ األربعة إذا وضعت لسانؾ في مواضعيّف انطبؽ لسانؾ
 . (ٔ٘)مواضعيّف ما حاذى الحنؾ االعمى ... فيذه االربعة ليا موضعاف مف المساف ... " 

وفي كالـ سيبويو وصؼ دقيؽ آللية خروج األصوات المطبقة والمنفتحة مف آلة 
النطؽ قريب مف وصؼ المحدثيف , فقد أشار الى ارتفاع المساف إلى الحنؾ األعمى مف 

, وىذا يعني أف وسطو يتخذ شكاًل ُمقعرًا , غير أف سيبويو موضعيف : طرؼ المساف وأقصاه 
لـ يمحظ آلية ُرجوع اقصى المساف الى الجدار الخمفي لمحمؽ ؛ العتماده المالحظة الذاتية 

 والذكاء في الوصؼ وافتقاره الى وسائؿ البحث المتقدمة التي يستعمميا المحدثوف اليـو .
واألصوات األسمية فييا صوت واحد مطبؽ ىو الصاد , وفي نطقو يرتفع طرؼ 
المساف وأقصاه نحو الحنؾ االعمى , ويتخذ طرؼ المساف شكاًل ُمقعرًا , يصاحب ذلؾ تراجع 

, وال توجد ىذه اآللية في اثناء نطؽ صوتا  (ٕ٘)اقصى المساف نحو الجدار الخمفي لمحمؽ 
 اف .السيف والزاي ؛ ألنيما ُمنفتح

 

 االستعالء واالستفاؿ والتفخيـ والترقيؽ : –ث 
إف األصوات المتصفة بصفتي االستعالء ليا معيار واحد ىو ارتفاع مؤخر المساف أو 
أقصاه إلى اقصى الحنؾ االعمى , والمستعمية سبعة أصوات ىي : )ض/ ص/ ظ/ ط/ ؽ/ 

لحروؼ المستعمية : الصاد ىػ( " وإ٘ٛغ/ خ( وما عداىا مستفمة أو منخفضة , قاؿ المبرد )
نما قيؿ مستعمية ؛ ألنيا حروؼ استعمت إلى  والضاد والطاء والظاء والخاء والغيف والقاؼ , وا 

ىػ( ىذه ٕٜٖوذكر ابف جني ) (ٖ٘)الحنؾ االعمى , وىي الحروؼ التي تمنع اإلمالة ... " 
ؽ بيف الحروؼ , غير أنو وصؼ المستفمة بمصطمح مرادؼ لو وىو " المنخفضة " وفرّ 
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المطبقة منيا وغير المطبقة في قولو  : " ومعنى االستعالء أف تتصّعد في الحنؾ االعمى , 
فأربعة منيا فييا مع استعالئيا إطباؽ , وقد ذكرناىا , وأما الخاء والغيف والقاؼ فال إطباؽ 

 . (ٗ٘)فييا مع استعالئيا " 
ستفاؿ قريب مما ذكره يالحظ في كالـ المبرد وابف جني وصؼ آللية االستعالء واال

البحث الصوتي الحديث فييا , غير أنيما لـ يذكرا عمى وجو الدقة الجزء المتصّعد مف 
المساف نحو الحنؾ االعمى واقصد )أقصى المساف( , كما اف ابف جني صّنؼ المستعمية الى 

 المطبقة )ص/ ض/ ط/ ظ( وغير مطبقة اي مستعمية فقط )خ/ غ/ ؽ( .
, أنيا حروؼ مانعة لإلمالة ؛ ألنيا مفخمة تؤثر فيما يجاورىا ومف سمات المستعمية 

مف أصوات في البيئة الصوتية , فتجعميا مفخمة مثميا , والتفخيـ ضد اإلمالة ؛ لذلؾ منعت 
اإلمالة , والمستعمية المفخمة يرتفع في اثناء نطقيا اقصى المساف نحو أقصى الحنؾ مع 

لمحمؽ , وىذا يعطييا قوة وفخامة في الصوت , رجوع أقصى المساف إلى الجدار الخمفي 
والصاد ىو الصوت الوحيد مف المجموعة األسمية يتصؼ باالستعالء والتفخيـ , أما السيف 

 والزاي , فيما صوتاف مستفالف مرققاف .
 

 الصفير  –ج 
صفة صوتية ذاتية خاصة باألصوات األسمية )ص/ س / ز( , وعمة وصفيا 
نما ُسميت بحروؼ الصفير ؛ لصوت يخرج معيا  بالصفير أوضحيا مكي القيسي بقولو : " وا 

, وىي صفة ممّيزة ألصوات ىذه المجموعة , ال يمكف  (٘٘)عند النطؽ بيا يشبو الصفير " 
األصوات الرخوة االحتكاكية ؛ لقوة احتكاؾ النفس أف تستغني عنيا , تمّيزىا مف غيرىا مف 

 . (ٙ٘)بطرفي مخرجيا ؛ لشدة التضّيؽ فيو . وىذا ما يولد الصفير في أثناء نطقيا 
نخمص مما تقدـ أننا يمكف اف نعّرؼ ىذه األصوات بإيجاز مف جية المخرج 

 والصفات كاالتي : 
مطبؽ مستعؿ مفخـ قوي ؛  الصاد : صامت أسناني لثوي ميموس رخو )احتكاكي( صفيري-

 لكثرة صفات القوة فيو , وىو بذلؾ ُيَعدُّ أقوى أصوات ىذه المجموعة .
فتح مستفؿ مرقؽ , والقوة الزاي : صامت أسناني لثوي مجيور رخو )احتكاكي( صفيري من-

 في الجير والصفير . فيو تكمف
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وىو اضعؼ السيف : صامت أسناني لثوي ميموس رخو صفيري منفتح مستفؿ مرقؽ , -
أصوات المجموعة األسمية ؛ لكثرة صفات الضعؼ فيو وىي : اليمس والرخاوة واالستفاؿ 

 .  (ٚ٘)والترقيؽ , وليس فيو مف صفات القوة إال الصفير 
 

 المطمب الثاني : الظواهر التعاممية في األصوات األسمية :
بعد وصؼ األصوات األسمية مف جية تحديد مخرجيا وبياف صفاتيا ؛ لما لو مف 
اثر في ايضاح تعامالتيا الصوتية في التشكيؿ الصوتي , سنعرض في ىذا المطمب اشكاؿ 
التأثر والتأثير ألصوات المجموعة األسمية بما يجاورىا مف أصوات في السمسمة الكالمية 

ؿ بيف الصوتيف المتجاوريف بنوعيو الجزئي )اإلبداؿ( أـ سواء أكاف ذلؾ في ظاىرة التماث
الكمي )اإلدغاـ( لتحقيؽ الخفة والسيولة في النطؽ فضاًل عف جنوح الصوتيف المتماثميف الى 

 التخالؼ ؛ لتحقيِؽ الغرض نفسو . 
أواًل : أشكاؿ التماثؿ الجزئي : ومف مظاىره في أصوات ىذه المجموعة " الصاد , والسيف , 

 ي " ما يأتي : والزا
بيف المجيور والميموس : تبدؿ السيف الميموس زايًا مجيورة إذا جاء بعدىا صوتا القاؼ  –أ 

وىذا النوع مف  (ٛ٘)والطاء , فقد روي عف بعض العرب قوليـ في َسَقر وِسراط : َزَقر وِزراط 
رؼ المساف التأثر المدبر الجزئي بيف السيف والزاي حدَث ؛ الشتراكيما في المخرج )بيف ط

 والمثة( وتوافقيما في صفات الرخاوة والصفير ؛ وقوة الزاي بالجير .
( التي  –ب  بيف الشديد والرخو : يالحظ ىذا التأثر في التغييرات التي مرت بيا لفظة )ِستَّ

أصميا )سدس( ثـ )سدَت( بقمب السيف تاًء عمى التأثر المقبؿ الجزئي ثـ تصير )ِسّت( 
وفي تفسير خطوات التغير في  (ٜ٘)اء عمى وفؽ التأثر المدبر )الكمي( بإدغاـ الداؿ في الت

تاًء ؛ لقربيا  بقمبيا ىذه المفظة يقوؿ ابف جني : " ِسّت أصميا ِسدس , فقّرُبوا السيف مف الداؿ
ومف ىذا النوع مف اإلبداؿ ما ُسمَع مف بعض  (ٓٙ)منيا , إرادة لألدغاـ اآلف فقالوا : " ِسّت " 

    ي الناس وأكياس : النات وأكيات , وىي ليجة الوتـ المنسوبة إلى أىؿالعرب قوليـ ف
 . (ٔٙ)اليمف 
بيف المطبؽ والمنفتح : ومنو قمب السيف المنفتحة صادًا مطبقة إذا جاورت احد  –ت 

األصوات المستعمية اآلتية : )الغيف والخاء والقاؼ والطاء( نحو قوليـ : َأسبَغ وَأصبَغ , 
وىذا النوع مف التأثر مف أشكاؿ  (ٕٙ)وَسّخَر وَصّخَر , وُسقُت وُصقُت , وِسراط وِصراط( 
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وجاز وقوعو بيف السيف والصاد ؛ الشتراكيما في المخرج وتوافقيما في  المدبر الجزئي ,
صفات اليمس والرخاوة والصفير , فضاًل عف نقؿ األضعؼ إلى األقوى بيذا اإلبداؿ , 

 فالصاد أقوى مف السيف باإلطباؽ واالستعالء والتفخيـ المواتي فييا .
 

 وقد ُتقرَّب الصاد من الزاي بوجهين :
يا صوت الزاي مف غير قمب , فتصير صادًا مجيورة , وتعرؼ بالصاد التي األوؿ : اشراب

كالزاي , وىو صوت فرعي مستحسف في القرآف الكريـ وكالـ العرب , وينشأ مف تأثر الصاد 
بصوت مجيور بعدىا مف غير فاصؿ بينيما نحو قولؾ في َيْصُدُر وَقْصُد : َيْصُدُر وَقْصُد , 

ر ابداؿ , قاؿ ابف جني في وصفيا : " وأما الصاد التي كالزاي بالصاد مشربة بالزاي مف غي
فيي التي يقؿُّ ىمسيا قمياًل , ويحدث فييا ضرب مف الجير , لمضارعتيا الزاي , وكذلؾ 

 . (ٖٙ)قولؾ في َيْصُدُر : َيْصُدُر وفي َقْصد 
, وفي قْصُد :  الوجو اآلخر : قمب الصاد زايًا خالصة , وذلؾ نحو قوليـ في َيْصُدُر : َيْزُدرُ 

َقْزُد , وفي َيْصُدُؽ : َيْزُدُؽ , وقد عمؿ ابف جني جواز االبداؿ بيف الصاد والزاي في ىذه 
االمثمة بقولو : " فمما سكنت الصاد ضارعوا بيا الداؿ التي بعدىا , بأف قمبوىا إلى أشبو 

 .  (ٗٙ)" الحروؼ بالداؿ مف الصاد وىي الزاي ؛ ألنيا مجيورة كما أف الداؿ مجيورة 
 

 ثانيًا : اإلدغام )التماثل الكمي( 
وىو مف أعمى درجات المماثمة بيف الصوتيف المتجاوريف , إذ يصؿ حد التأثير بينيما 
إلى دمج احد الصوتيف في اآلخر , وغالبًا ما يكوف الصوت الُمدغـ ىو األضعؼ , والُمدغـ 

والغرض منو ابتغاء الخفة والسيولة في النطؽ . والمجموعة األسمية  (٘ٙ)فيو ىو األقوى 
ُيدغـ بعضيا في بعض , غير أنيا ال ُتدغـ في األصوات المقاربة ليا , وتدغـ األصوات 

, ومف انواع اإلدغاـ المروي عف القراء في  (ٙٙ)المقاربة فييا ؛ لقوتيا في الصفير الذي فييا 
 ـ في المجموعة األسمية ما يأتي :اإلدغاـ الصفير المشيور عندى

إدغاـ الذاؿ في األصوات األسمية : تدغـ الذاؿ مف )إذ( في حروؼ الصفير )ص/ س/  –أ 
 . (ٚٙ)ز( , وقرا بو أبو عمرو والكسائي , واظيَرُه الباقوف 
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[ وقراءة ٛٗاألنفاؿ: ]َّ زئ رئ ُّٱ[ و ٜٕاألحقاؼ: ]َّ مل خل ُّٱومنو في القرآف الكريـ : 
يَّ اإلدغاـ فييا  َرفنا , و)إزَّ الصفير ؛ لمتقارب المخرجي َف( وجاز إدغاـ الذاؿ في أصوات )إصَّ

بينيما , فالذاؿ صوت اسناني , واألسمية : أسنانية لثوية ؛ والشتراكيما في صفة الرخاوة , 
 فضاًل عف قوة األسمية بالصفير الذي فييا .

 يم ٱُّٱزاي في قولو عّز وجّؿ : إدغاـ التاء في األصوات األسمية : تدغـ التاء في ال –ب 
[ واصمو َيَتزكى : فحذفوا حركة التاء وقمبوىا زايًا , ثـ أدغمت في الزاي ٖعبس: ]َّ جن

 الثانية ؛ لمتقارب المخرجي , إذ مخرجيما مف بيف طرؼ المساف والمثة واألسناف 
نفسيا تفسر إدغاـ )أسنانية لثوية( وقوة الزاي بالجير تجذب التاء الميموسة إلييا , والعمة 

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ[ وادغاـ التاء في السيف نحو ٕٛٔالنساء: ]َّٱخن حن ُّٱ التاء في الصاد في نحو

[ فالتاء الميموسة تتقارب في المخرج مع الصاد والسيف , كما ٛالصافات: ]َّٱرئ ّٰ ُّٱ
 انيما اقوى مف السيف في الصفات .

    نة في ير في كممتيف , إدغاـ تاء التأنيث الساكومف إدغاـ التاء في أصوات الصغ
 ٰىُّٱ[ وٜٓالنساء: ] َّ مئ خئ ُّٱٱ( في نحو قولو عز وجؿ )ص/س/زمجموعة 

[ وباإلدغاـ قرأ ابو عمرو ٕٔٙ]البقرة:  َّ مث زث رثٱٱُّ[ٜٚاإلسراء:]ٍَّّ ٌّ
دناُىـ(  (ٛٙ)وحمزة والكسائي , واظيَر الباقوف ُدوُرىـ ( و )َخَبزِّ وقراءة اإلدغاـ فييا : )َحِصر صُّ

و )َأْنبَتسَّبًع( وُحسف اإلدغاـ ىنا ؛ لمتقارب المخرجي بيف صوتي , فضاًل عف قوة المجموعة 
األسمية في الصفير , فتصير التاء الميموسة باإلدغاـ في موقِع أقوى ؛ ألنيا في الزاي 

 ر مطبقة مفخمة , وفي السيف تأخذ صفة الصفير منيا .تصبح مجيورة , وفي الصاد تصي
إدغاـ الالـ في األصوات األسمية : تدغـ الالـ مف )اؿ( التعريؼ في األصوات األسمية  –ت 

؛ ألنيا مف الحروؼ الشمسية نحو قولؾ : ) الّصدؽ , السَّماء , الزَّمف ( وجاز اإلدغاـ ؛ 
بصفات الجير واإلطباؽ والصفير المواتي فييا , لمتقارب المخرجي , وقوة المجموعة األسمية 

ٱَّ خئ حئ ُّٱ[ وٖٖالرعد: ]ٱَّ خل حل جلُّٱٱوالعمة نفسيا تدغـ الـ )بؿ( فييا نحو قولو تعالى

لت(ٖٛيوسؼ: ]  . (ٜٙ)[ وباإلدغاـ قرأ الكسائي وىشاـ : )َبّزّيف( و)َبسَّوَّ
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ومف أمثمة اإلدغاـ الكبير الذي اشتير بو أبو عمر بف العالء , وىو إدغاـ حرفيف متحركيف 
دخالو فيو ابتغاء الخفة في النطؽ  بعد سمب الحركة مف الحرؼ األوؿ وقمبو الى الثاني , وا 

 ومف أشكالو في المجموعة األسمية : 
[ قراىا أبو ٚالتكوير: ]َّّٰ ِّ ُُّّٱٱإدغاـ السيف في الزاي في قولو تعالى  – ٔ

وجت( ذا الّنُفوزُّ بعد اسقاط الحركة الفاصمة بيف السيف والزاي , وقمب السيف  (ٓٚ)عمرو ) وا 
زايًا ثـ إدغامو في الزاي , وجاز اإلدغاـ ؛ التحادىما في المخرج وصفة الصفير وقوة الزاي 

 بالجير .
 يل ىل مل خل ٱُّٱإدغاـ التاء في الصاد والزاي , وذلؾ في قولو عز وجؿ  – ٕ

واإلدغاـ جاز  (ٔٚ)[ إذ قراىا أبو عمرو )الّصافاّصفا والزاجرازَّجرا(ٕ– ٔالصافات: ] َّجمحم
ىنا ؛ لمتقارب المخرجي بيف التاء وصوتي الصفير : الصاد والزاي , فيف أصوات أسنانية 
لثوية والتاء أضعؼ مف الصاد والزاي في الموقع والصفة , فيو ميموس والزاي مجيور , 

 والسيف منفتح مرقؽ , والصاد مطبؽ مفخـ , فالتاء في اإلدغاـ فييما تصير أقوى .
 ميٱُّٱفي قولو تعالى  (ٕٚ)الداؿ في األصوات األسمية : ) ص / س / ز ( إدغاـ – ٖ

[ وقراىا ٖ٘النور: ]َّ خض حض ُّٱ[ وٖٗالنور: ]َّٱمث هت ُّٱ[ وٕٚيوسؼ: ] َّىي
أبو عمرو )َنْفِقصُّواع( و)َيكاسَّنا( و)َيكاّزيتيا( وقد جاز إدغاـ الداؿ في حروؼ الصفير ؛ 

والسيف بالصفير , والزاي بالجير  لمتقارب المخرجي وقوة الصاد باإلطباؽ واالستعالء ,
 والصفير .

[ وقرأ أبو ٗمريـ: ]َّجيحيخيُّٱٱإدغاـ السيف في الشيف في قولو تعالى :  – ٗ
وجاز اإلدغاـ ىنا لمتقارب المخرجي فالشيف مف وسط الحنؾ )الغار(  (ٖٚ)عمرو )الراشَّيبًا(

   تي اليمس والسيف مف مقدـ الحنؾ )االسناف وجذورىا( , والصوتاف متوافقاف في صف
 والرخاوة .

[ إذ قراىا أبو ٙٔالنمؿ: ]ٍََُّّّّٱٱادغاـ الثاء في السيف نحو قولو تعالى : – ٘
  , وجاز اإلدغاـ فييما لمتقارب المخرجي وقوة السيف باليمس  (ٗٚ)عمرو )َوَوِرسُّميماف(

 والرخاوة .
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 التخالف والتغاير : -
وىي ظاىرة صوتية تسير في االتجاه المعاكس لظاىرة التماثؿ , لكنيا تشترؾ معيا 
في ابتغاء الخفة في النطؽ , وتعني تغّير أحد الصوتيف المتماثميف في كممة مف الكممات إلى 
 صوت آخر مخالؼ ليا , وغالبًا ما يكوف مف المصوتات الطويمة أو مف األصوات المائعة 

وقد عرؼ عمماء العربية ىذه ظاىرة بمصطمحات عدة منيا )كراىية  (35)) ؿ / ر/ ف / ـ(
 . (ٚٚ)و)استثقاؿ التضعيؼ( (ٙٚ)التضعيؼ(

ومف أمثمة المخالفة في األصوات األسمية : ابداؿ السيف ياًء في نحو قولو تعالى 
[ وأصميا مف َدَسسُت الشيء إذا أخفيتو , ثـ أبدلوا السيف األخيرة ٓٔالشمس: ]َّنتٱُّٱ:

 . (ٛٚ)ياًء وقمبت الياء الفًا , لتحركيا وانفتاح ما قبميا 
ْصُتيا فأبدلت  يُت أظافري " أي َقصَّ ومف أشكاليا في كالـ العرب قوليـ : " َقصَّ

الِقربة " أي مالىا واألصؿ " َرّز ومنيا قوليـ " َرَنَز   (ٜٚ)الصاد الثالثة ياًء لكراىية التضعيؼ 
 (ٓٛ)الِقربة " فأبدلوا إحدى الزائيف نونًا , وىي لغة تنسب لعبد قيس .

ما يكوف اإلبداؿ بسبب تأثر السيف بصوت مستعمي يأتي بعده كالقاؼ والطاء , والسف  وكثيراً 
مية , أضعؼ األصوات األسمية , وأكثر تأثرًا باألصوات المجاورة ليا في السمسمة الكال

وخصوصًا إذا كانت أقوى مف السيف , كاألصوات المستعمية المفخمة والمجيورة والمطبقة , 
 سواء أكاف ذلؾ في اإلبداؿ أـ اإلدغاـ .

وفي حاالت اإلدغاـ الصغير والكبير رأينا أف األصوات األسمية ال تدغـ في األصوات 
لجير واإلطباؽ واالستعالء المقاربة في المخرج , ألنيا أصوات قوية بصفات الصفير وا

والتفخيـ المواتي فييا , فيي في موقع األقوى بيذه الصفات , وال يمكنيا التنازؿ عنيا إال 
السيف التي تنازلت عف الصفير عند ادغاميا في الشيف والحظنا إدغاـ االصوات المقاربة ليا 

يؤكد صحة كالـ سيبويو في  في المخرج فييا , مثؿ )الذاؿ والثاء والداؿ والتاء والالـ ( وىذا
بياف حاالت االدغاـ في أصوات الصفير بأنيا تدغـ فيما بينيا وال ُيدغمف فيما يقاربيا , 
  والحروؼ المقاربة ليا في المخرج ُيدغمف فييا )ألنيف حروؼ الصفير وىّف أدنى في 

 (ٔٛ)السمع( 
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 المبحث الثاني : األصوات الخفية
, واصحاب األداء القرآني أف األصوات الموصوفة اتفؽ عمماء العربية القدماء 

بالخفاء : الياء واصوات المد والميف األلؼ والياء والواو ثـ النوف تشاركيا في الخفاء اذا 
وقعت ساكنة قبؿ حروؼ الفـ مف غير اظيار وال ادغاـ وال قمب , واخفاء النوف مف النوع 

 ئة الصوتية .التعاممي الناشئ مف تأثرىا بيذه االصوات في البي
وفي ىذا المبحث سأتكمـ في آلية نطؽ األصوات الموصوفة بالخفاء بنوعيو الذاتي 
في صوت الياء أو التعاممي في النوف وأصوات المد وغيرىا مف األصوات التي وصفيا 
القدماء باالخفاء في التشكيؿ الصوتي كالميـ واليمزة , والحركة المختمسة والمرامة مما سيأتي 

عميو في مطمب االخفاء التعاممي بعد ىذا المطمب الخاص بوصؼ آلية نطؽ الكالـ 
 األصوات الخفية مف جية المخرج والصفات : 

 النون :  -
 صامت لثوي مجيور متوسط بيف الشدة والرخاوة أغف .

وتفسير ىذا التعريؼ الصوتي لمنوف : أف اليواء يندفع مف الرئتيف محركًا الوتريف 
الصوتييف , ثـ يتخذ مجراه في الحمؽ حتى اذا وصؿ الفـ ينغمؽ المجرى الفموي بيبوط 

 . (ٕٛ)أقصى الحنؾ االعمى , فيخرج الصوت مف التجويؼ األنفي 
ما يجاورىا مف أصوات الفـ وىي والنوف الخفية شكؿ مف اشكاؿ تأثر النوف الساكنة ب

)القاؼ والكاؼ والجيـ والشيف والضاد والصاد والسيف والزاي والطاء والتاء والداؿ والظاء 
ف شاء ....   . (ٖٛ)والذاؿ والثاء والفاء نحو مف قاؿ ؟ ومف كاف ؟ وا 

فالنوف الخفية تخرج مف الخيشـو )األنؼ( بعدما تفقد مخرجيا مف الفـ )طرؼ المساف 
نايا( وتتصؿ بمخرج الصوت الذي تخفى عنده , فال يبقى منيا إال صوت الغنة والث

األنعاـ: ] َّ جب هئ ُّٱفالنوف في قولو عز وجؿ :  (ٗٛ)المصاحب لمصوت المؤثر عمييا 
تكوف ليوية لخروجيا مف بيف أقصى المساف وأقصى الحنؾ بما فيو المياة , وفي قولو  [ٖٜ

[ تكوف النوف غارية , مخرجيا مف بيف وسط المساف ٜٓالنمؿ: ] َّ من خن ُّٱتعالى : 
[ ٛٓٔيونس: ]َّ نب  مب ُّٱووسط الحنؾ االعمى , وتوصؼ النوف في قولو تعالى  : 

بانيا صوت اسناني أغف , لخروجيا مف مخرج الظاء الذي تخفى عنده أي مف بيف االسناف 
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رج االصوات التي تخفى العميا والسفمى وىكذا يتنوع صوت النوف الخفية بتنوع اتصاليا بمخا
 عندىا .

ويرى الدكتور حساـ النعيمي أف النوف الخفية ليست نوف ليجية متفرعة مف النوف 
وانما ىي نوف تعاممية تسمع أو تنطؽ في حاؿ (٘ٛ)االصمية الصحيحة كما ذكر سيبويو 

ة بواحد مف الحروؼ الخمسة عشرة التي سبؽ ذكرىا , فيي كالالـ سكونيا اذا جاءت متبوع
, والباحث يوافؽ الدكتور  (ٙٛ)والراء ُيَفخماف في مواضع سياقية معينة وُيرققاف في اخرى 

النعيمي في ذلؾ ؛ ألف االخفاء ظاىرة تعاممية فييا خفة وسيولة في النطؽ عند اتصاؿ 
خفى عنده في الفـ , ويخرج صوتيا كُغنة مف مخرج النوف الساكنة بمخرج الحرؼ الذي ت

األنؼ يقوؿ مكي القيسي في اخفاء النوف الساكنة : " فكاف اخفاؤىا أيسر ؛ لعمؿ المساف مرة 
 . (ٚٛ)واحدة " 

   وقد فّرَؽ عبد الوىاب القرطبي بيف احكاـ النوف الساكنة مبينًا عمة االخفاء فييا 
ي حرؼ , واالظيار ىو قطع حرؼ مف حرؼ بقولو : " فالتشديد اذف ىو ادخاؿ حرؼ ف

واالخفاء ىو اتصاؿ حرؼ بحرؼ فبالتشديد يدخؿ الحرؼ ويغيب , وبالقطع يظير ويبيف , 
وباالتصاؿ يخفى ويستتر وليذه العمة لـ يكف االخفاء اال في حرفي الغنة : النوف والميـ ؛ 

ـو أمكف اتصاؿ الحرفيف ألف االتصاؿ ال يتأتى إال فييما ؛ ألّف الصوت اذا جرى في الخيش
 . (ٛٛ)مف غير اظيار وال تشديد " 

 ويفيـ مف كالـ القرطبي ما يأتي :
إف ادغاـ النوف الساكنة والتنويف يعني ادخاليا في الصوت الذي تدغـ فيو ثـ يغيب  – ٔ

 صوتيا , واستعمؿ القرطبي مصطمح )التشديد( بدؿ االدغاـ , ألنو عالمة االدغاـ .
 يعني بيانيا عند حروؼ الحمؽ البعيدة مف مخرجيا .اظيار النوف  – ٕ
اخفاء النوف الساكنة يعني اتصاؿ مخرجيا بمخرج الحرؼ الذي تخفى عنده ؛ ألف  – ٖ

 خروج صوتيا مف الخيشـو َيسََّر اتصاليا بمخرج الصوت المؤثر عمييا .
 . ف االخفاء ظاىرة صوتية تعاممية في صوتي الغنة النوف والميـ الساكنتي - ٗ
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 الهاء : -
الياء : صوت صامت حنجري )مزماري( ميموس رخو مرقؽ , وتفسير آلية نطقو عمى 
وفؽ ىذه الصفات أف المزمار يبقى منبسطًا عند خروجو مف غير أف يتحرؾ الوتراف 
الصوتياف , واندفاع اليواء معو يحدث نوعًا مف الحفيؼ ُيسمع في أقصى الحمؽ , والفـ عند 

 . (ٜٛ)وضع الذي يتخذه عند النطؽ بأصوات المد والميف نطؽ الياء , يتخذ وضعًا يشبو ال
ويمكف القوؿ : إف الياء األصؿ في صفة الخفاء , وقد قدَّمو العمماء عمى االصوات 
المتصفة بيذه الصفة لما فيو مف صفات الضعؼ مف ىمس ورخاوة وانفتاح واستفاؿ وترقيؽ 

عمى وفؽ وصؼ  (ٜٓ)فيو "  اصؼ الذي فيو لكاف : نفٌس ال اعتي, ولوال االحتكاؾ الضعي
 الخميؿ لخفاء صوتو , وقمة وضوحو في السمع .

ولخفاء الياء في التشكيؿ الصوتي , عمدوا الى تقويتو بوصمو بحرؼ مد ناشئ مف اشباع 
حركتو , فضمير الغيبة في نحو قولؾ في مررُت بِو : مررُت ِبُيو أو ِبيي , وفي عميِو ماٌؿ : 
عميُيو ماٌؿ وعمييي , وتعميؿ ىذه الظاىرة : أف الياء حرؼ خفي ضعيؼ , ووصمو بحرؼ 

 . (ٜٔ)و الى االبانة والظيور مد يقويو ويخرج
 
 أصوات المد )المصوتات( : -

المصوت : صوت لغوي ينشأ بتكّيؼ في آلة النطؽ حرًا طميقًا مف غير أف تعترضو 
في مجراه إعاقة كمية أو جزئية , تسبب حدوث احتكاؾ في نطقو عند نقطة ما في أعضاء 

 .(ٕٜ)رًا أو طوياًل آلة النطؽ , والزمف الذي ُيؤدى فيو المصوت يقرر كونو قصي
وقد أدرؾ عمماء العربية القدماء خروجيا الحر الطميؽ مف دوف اعتراضيا في موضع 
ما مف آلة النطؽ , إذ ورَد عف الخميؿ وصفيا بالجوفية مرة , وباليوائية اخرى في قولو : " 
وسميت جوفًا ؛ ألنيا تخرج مف الجوؼ , فال تقع في مدرجة مف مدارج المساف , وال مف 
نما ىي ىاوية في اليواء , فمـ يكف ليا حّيز تنسب إليو  مدارج الحمؽ وال مف مدرج المياة وا 

 (ٖٜ)إال الجوؼ , وكاف يقوؿ كثيرًا , األلؼ المينة والواو والياء ىوائية , أي أنيا في اليواء " 
ويالحظ أنو وصؼ أصوات بأنيا أصوات انطالقية خالية مف أي احتكاؾ في أي موضع مف 

النطؽ , ولـ يحدد مخارجيا فنسبيا الى الجوؼ او اليواء , وزاد سيبويو عمى وصؼ  أعضاء
الخميؿ صفة الجير لممصوتات , ووصفيا بسعة المخرج وأكد خروجيا الحر , إذ قاؿ : " 
وىذه الحروؼ غير ميموسات وىي حروؼ ليف ومد , ومخارجيا متسعة ليواء الصوت , 
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يا , وال أمد لمصوت فاذا وقفت عندىا لـ تضميا وليس شيء مف الحروؼ أوسع مخارج من
بشفة وال لساف وال حمؽ كضـ غيرىا , فييوي الصوت اذا وجد متسعًا حتى ينقطع آخره في 

 . (ٜٗ)موضع اليمزة " 
 

 وتصؼ مخارج مصوتات العربية عمى وفؽ مقياس جونز كاآلتي : 
األلؼ والفتحة : مف بيف وسط المساف وما يقابمو مف الحنؾ االعمى , والمساف عند  – ٔ

نطقيا يكوف مستويًا في قاع الفـ مع ارتفاع طفيؼ في وسطو نحو الحنؾ , وتكوف الشفتاف 
 في وضع محايد .

الياء المدية والكسرة : تخرجاف مف بيف مقدـ المساف أو وسطو والغار مع ترؾ فرغ  – ٕ
 يسمح بمرور اليواء مف غير حدوث احتكاؾ , ويكوف شكؿ الشفتيف منفرجًا . بينيما

الواو المدية والضمة : وىما يخرجاف مف بيف مؤخر المساف وأقصى الحنؾ مع ترؾ  – ٖ
فراغ يسمح بمرور اليواء مف غير حدوث احتكاؾ مسموع , يصاحب ذلؾ استدارة الشفتيف 

 . (ٜ٘)وامتدادىما الى االماـ 
في وصؼ القدماء والمحدثيف في بياف آلية خروج حروؼ المد والحركات  والمتأمؿ

المجانسة ليا , يجد أف الفريقيف قد اتفقا في جيرىا , وخروجيا الحر مف مجراىا مف غير 
وجود أي إعاقة كمية او جزيئة تسبب حدوث احتكاؾ مسموع معيا في النطؽ غير أنيـ 

األلؼ والواو , وذلؾ يرجع الى اعتماد القدماء  اختمفوا قمياًل في تحديد مخرجيا وخصوصاً 
عمى المالحظة والذكاء في دراستيـ لألصوات في حيف اعتمد األصواتييف المحدثوف االجيزة 

 الحديثة المتقدمة في بحثيـ الصوتي .
وقد ذكرُت في التمييد أف وصؼ حروؼ المد والميف بالجوفية واليوائية , أو قوليـ : 

يكوف مف اسباب وصفيا بالخفية , وقد يكوف ضعفيا او اعتالليا في بسعة مخارجيا ربما 
سموكيا الصرفي , وربما يكوف تقصير زمف نطقيا أو انقاصو وىو ما اشار إليو أبو عمرو 
الداني في قولو : " الُمخفى شيئاف : حرؼ وحركة , فاخفاء الحرؼ نقصاف صوتو , واخفاء 

تقصير صوت المد بناء فعؿ االمر الناقص ومف اشكاؿ  (ٜٙ)الحركة نقصاف تمطيطيا " 
واألصؿ : ِادُعو واسعى وارمى ففي ىذه  –ِاـر  –اسَع  –عمى حذؼ حرؼ العمة كقولؾ ادُع 

االفعاؿ َتحّوؿ المقطع الطويؿ المفتوح في أواخرىا الى مقطع قصير مفتوح بتقصير زمف 
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ـ َيْنؼ , واالصؿ : َيُقوـْ نطقو ومنو جـز المضارع االجوؼ في قولؾ : لـ َيقـُ , والناقص ل
 وَيْنفي : 

 ي ػػػً / ؽ ػػػٌ ـ / ػػػػػػ /ى ػػػػػَ / ؽ ػػػػػُ ـ . – ٔ
 ى ػػػػػَ ف / ؼ ػػػػٍ / ػػػػػ / ى ػػػػػَ ف / ؼ ػػػػػِ . – ٕ

في الحالة األولى تحّوؿ المقطع المديد الى مقطع طويؿ مغمؽ عند تقصير المصوت الطويؿ 
 وتحويمو قصير )حركة( . 

وفي الحالة الثانية : تحّوؿ المقطع الطويؿ المفتوح الى مقطع قصير مفتوح بتقصير 
 . (ٜٚ)المصوت الطويؿ وتحّولو الى اقصر 

أما اخفاء الحركة بانقاص زمف نطقيا فيكوف عند اختالسيا في  الوصؿ أو روميا 
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ[ و ٗ٘البقرة: ]َّ رن مم ُّٱٱٱفي الوقؼ , ففي قراءة ابي عمرو قولو عز وجؿ : 

[ باختالس حركة اليمزة في األوؿ , واختالس حركة الراء في ٓٙٔآؿ عمراف: ]َّ مث ُّٱ
الثاني بعمة استثقاؿ توالي حركات كثيرة مف جية ولممحافظة عمى حركة االعراب مف جية 

جية االعراب , وال ثّقميا اخرى , ولما أختمس الحركة توسط األمريف , فمـ ُيِخؿ بالكممة مف 
 . (ٜٛ)مف جية توالي الحركات 

وقد عّرؼ أبو عمرو الداني االختالس والرـو في حركة الحرؼ في الوصؿ والوقؼ 
بقولو : " واما الُمختمس حركتو مف الحرؼ فحقو اف ُيْسَرَع المفظ بو اسراعًا يظف السامع أف 

ة في الوزف , تامة في الحقيقة , إال أنيا حركتو قد ذىبت مف المفظ لشدة االسراع , وىي كامم
 لـ ُتمطط ال ترسَّؿ بيا , فخفي اشباعيا ولـ يتَبّيف   تحقيقيا .

وأما الُمراـ حركتو مف الحروؼ عند الوقؼ او في حاؿ الوصؿ فحقو أف ُيَضّعؼ 
الصوت بحركتو , أي حركة كانت وال يتـ النطؽ بيا , فيذىب بذلؾ في الوزف محرؾ , وكذا 

 . (ٜٜ)خفى حركتو مف الحروؼ سواء " المُ 
ويفيـ مف كالـ الداني : اف اختالس الحركة يعني تسريع نطقيا بشدة مما يوحي 
لمسامع أف الحركة قد سقطت وىي موجودة كاممة في الوزف , ويكوف في الحركات الثالث في 

, ويكوف الوصؿ والوقؼ , أما الحركة المرامة فطريقة نطقيا يكوف بصويت خفي في الوقؼ 
 في الحركات الثالث.
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وانقاص صوتيا ال يؤثر في وزنيا , فيي كاممة في الوزف كالمختمسة ثـ َألحَؽ 
بمفيـو االختالس والرـو : األخفاء ؛ الشتراؾ الثالثة في معيار انقباض صوت الحركة 

 الكاممة في الوصؿ والوقؼ , وتقصير زمف نطقيا مع بقائيا كاممة في الوزف.
 

 اني : االخفاء التعاممي :المطمب الث
سبقت اإلشارة الى أف صفة الخفاء متأصمة في ذات صوت الياء وأف الخفاء في 
األصوات االخرى عمتو : تأثر األصوات الموصوفة بو بأصوات أقوى منيا في التشكيؿ 
الصوتي , ويتجمى ىذا التأثير بمظاىر مختمفة : منيا ابتغاء الخفة والسيولة في النطؽ , 

تجنب ظاىرة التقاء الساكنيف المحذورة في العربية , ومنيا استعماؿ مصطمحات مرادفة  ومنيا
لداللة االخفاء , وسأذكر في ىذا المطمب الظواىر الصوتية التي ورد فييا مصطمح الخفاء 
بمفيومو التعاممي في الصوامت والمصوتات بشكؿ موجز لكثرتيا في كتب التجويد والقراءات 

كرة االخفاء التعاممي عبر عنيا مكي القيسي في قولو عند تعميؿ تسميتيا القرآنية , إف ف
بالخفية : " ألنيا تخفى في المفظ اذا اندرجت بعد حرؼ قبميا , وانما لفظيا في ىذا خفي بيف 

 . (ٓٓٔ)حرفيف " 
وقيؿ مكي عبَر ابف جني عف االدغاـ باالخفاء ؛ الندماج الصوت األوؿ في الثاني 

طؽ الصوتاِف المدغماِف بمفظ الثاني فعبر عف االدخاؿ واالندماج بينيما وذىاب ذاتو لُين
باالخفاء واكثر ما يكوف ذلؾ في ادغاـ المثميف يقوؿ ابف جني : " إال ترى أنؾ في َقطََّع 

وقد بّينُت في  (ٔٓٔ)ونحوه قد أخفيَت األوؿ في الثاني حتى نبا المساف عنيما نبوة واحدة " 
الساكنة , إنو لما َتَعسََّر حدوث االظيار واالدغاـ في النوف لجأوا  كالمي عمى اخفاء النوف

الى االخفاء حيف َوَجد صوتيا منفدًا غير الفـ نقصد الخيشـو لتخرج , وتترؾ مخرجيا في 
الفـ وتتصؿ بمخرج الحرؼ الذي تخفى عنده لتحقيؽ الخفة في النطؽ يقوؿ سيبويو : " 

ًا خفّيًا مخرجو مف الخياشيـ , وذلؾ أنيا مف حروؼ وتكوف النوف مع سائر حروؼ الفـ حرف
الفـ ... ولما وصموا إلى أف يكوف ليا مخرج مف غير الفـ , كاف أخؼ عمييـ أاّل يستعمموا 
ألسنتيـ إال مرة واحدة وكاف العمـ بيا أنيا نوف مف ذلؾ الموضع كالعمـ بيا وىي مف الفـ ؛ 

 . (ٕٓٔ)ختاروا الخفة " ألنو ليس حرؼ يخرج مف ذلؾ الموضع غيرىا فا
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اذا جاءت  صوت الميـ ومف االصوات الصامتة التي وصفت باالخفاء في السياؽ
شفوي المخرج  لميـ صامتساكنة قبؿ الباء حماًل عمى مثيمتيا في الغنة النوف الساكنة , وا

مجيور متوسط بيف الشدة والرخاوة , فيو يماثؿ النوف في الصفات ويخالفو في المخرج , 
لميـ شفوي والنوف لثوي , وتنشأ الميـ مف اعتراض اليواء الخارج مف الرئتيف بانطباؽ ألف ا

الشفتيف انطباقًا تامًا مع انخفاض الحنؾ الميف في الفـ , فُيغّير اليواء مجراه ليخرج مف 
األنؼ , وفي اثناء مرور اليواء مف الحنجرة مع الميـ ييتز الوتراف الصوتياف لمداللة عمى 

 . (ٖٓٔ)ر أنو مجيو 
في نحو  (ٗٓٔ)وقد عرض لنا ابف الجزري مذىبيف في نطؽ الميـ الساكنة عند الباء 

[ : األوؿ ٜٗالمائدة: ]َّ جخ مح جح ُّٱٱ[ و ٖٚٔالبقرة: ]َّ مث زث ُّٱقولو تعالى : 
وابو عمرو الداني , ألف انطباؽ  د الباء , وىو مذىب ابف مجاىدإخفاء الميـ الساكنة عن

 . (٘ٓٔ)احدىما في االخفاء كانطباقيما عمى الشفتيف عمييما 
وىي اشارة مف الداني الى أف اخفاء الميـ في آلية النطؽ مثؿ آلية نطؽ الصوتيف 
وىما منفرداف ألنيما صوتاف شفوييف يخرجاف مف انطباؽ الشفتيف مع الميـ بغنة ومع الباء 

 بغير غنة .
ومكي  (ٙٓٔ)والمذىب الثاني يقوؿ : باظيار الميـ الساكنة عند الباء وىو مذىب سيبويو 

, الختالؼ الميـ والباء في المخرج وصفتي الغنة والشدة , فالميـ مجيور  (ٚٓٔ)القيسي 
متوسط بيف الشدة والرخاوة أغف , والباء مجيور شديد غير مصحوب بغنة األنؼ , لذلؾ 

خفاء ليذا االختالؼ بيف الصوتيف , وخمص الدكتور غانـ يكوف االظيار أحسف مف اال
قدوري بعد أف تتبع حكـ االخفاء في الميـ عند الباء عند عمماء التجويد الى ترجيح االظيار 

انطباقًا واحد ال يكفي  أى أف انطباؽ الشفتيف عمى الحرفيفوَعّدُه المذىب الصحيح , ألنو ر 
يرى أف االخفاء يحقؽ الخفة في النطؽ ويقتصد والباحث  (ٛٓٔ)في نظره لتحقؽ االخفاء 

( وىو أقرب الشفتيفالجيد المبذوؿ في تكرار آلية نطؽ صوتيف شفوييف مف المخرج نفسو )
 الى طبيعة العربي الذي يطمب الخفة في مثؿ ىذه المواضع .

ومف الصوامت التي تخفى في مواضع السياؽ بفعؿ تأثرىا باألصوات المجاورة ليا 
 ىن ُّٱ[ و ٓٗالبقرة: ]َّ ُّ َّ ُّٱٱد حرؼ المد في نحو قولو عز وجؿ : اليمزة بع

[ وقد عمَؿ ابف جني إطالة المد في حروؼ المد والميف قبؿ اليمزة بتمكيف ٓٚالبقرة: ]َّين
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   الناطؽ الظيار اليمزة وبيانيا بعد حروؼ المد , إذ قاؿ : " إنما تمكف المد فييف مع 
اليمزة , اف اليمزة حرؼ نأى منشؤه وتراخى مخرجو فاذا انت نطقت بيذه األحرؼ المصوتة 

 .(ٜٓٔ)قبمو , ثـ تماديت بيف نحوه ِطمَف وِشعَف في الصوت فوفيف لو وِزدَف في بيانِو ومكانِو " 
ف لقي وقد واف ؽ الداني ابف جني في ىذا التعميؿ في اثناء كالمو عمى األلؼ إذ قاؿ : " وا 

 . (ٓٔٔ)ىمزة ... ِزيَد في تمكينو واشباع مده بيانًا لميمزة لخفائيا " 
وقد خالَؼ مكي القيسي ىذا التعميؿ البف جني والداني ورأى : أف حروؼ المد خفية 

مثؿ اليمزة ؛ لذلؾ ِزيَد في مدىا لبيانيا واظيارىا , وقد يزيُد خفاؤىا بمجاورة صوت قوي جمد 
والدرس الصوتي الحديث يرى في إطالة المد في حرؼ المد قبؿ اليمزة  (ٔٔٔ)عند اليمزة 

فرصة ؛ الستعداد المتكمـ لنطؽ اليمزة التي تحتاج الى مجيود عضمي كبير والى آلية نطؽ 
 . (ٕٔٔ)مباينة تمامًا آللية نطؽ أصوات المد والميف 

قد تتعرض الحركات )المصوتات القصيرة( الى االختالس في درج الكالـ عند محاولة ادغاـ و 
[ و ٜالحجر: ]َّ مم ام ُّٱٱ[ ؤٜالنساء: ]َّ مب خب ُّٱالمثميف في نحو قولو تعالى : 

 [ إذ روى عف ابي عمرو اختالس في المثميف وليس ٘ٛٔالبقرة: ]َّ ام  يل  ٱُّٱ
, ألف الحرؼ األوؿ مف المثميف في ىذه األمثمة القرآنية مسبوؽ بحرؼ ساكف  (ٖٔٔ)االدغاـ 

قبمو , ولو ُاسِكَف لالدغاـ ؛ ألدى ذلؾ الى التقاء الساكنيف وىي ظاىرة محذورة في العربية , 
لذلؾ ُقِرَئ باختالس الحركة لمنع حدوث ىذه الظاىرة , واالدغاـ يبطؿ ىنا لوجود ىذه الحركة 

نيا عمى الرغـ مف نقصاف صوتيا اال أنيا كاممة في الوزف , فتكوف فاصمة المختمسة ؛ أل
بيف المثميف فينتفي االدغاـ في ىذا الموضع , وترى الدكتورة مي الجبوري : أف الحركة 

ف اباختالس صوتيا او اخفاء صوتيا او اشماميا عند االشارة بالشفتيف مف غير تصويت , ف
 . (ٗٔٔ)حركة ُتَعدُّ عائقًا لحدوث االدغاـ كؿ ىذه االشكاؿ النطقية في ال

وقد روي اختالس الحركة في المتقاربيف عند امتناع ادغاميما في قولو عز وجؿ : 
 [ فقد ذكر ابف جني أف القراءة باختالس كسرة القاؼ جائزة ٜٔالكيؼ: ]َّ خس ُّٱ
     اء ف " ىذا ونحوه عند اصحابنا مخفى غير مدغـ لكنو أخفى كسرة القاؼ فظنيا القر أل

 . (٘ٔٔ)مدغمة .... كأنو يريد االدغاـ ولـ يبمغو " 
مما تقدـ يمكف القوؿ : أف االخفاء في الصوامت ظاىرة صوتية تعاممية قد يكوف 
غرضيا طمب الخفة في النطؽ شأنيا شأف االدغاـ غير أنيا تفتقر الى اندماج الصوتيف 
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بشكؿ كامؿ وتشديد الصوت الثاني الُمخفى عنده الصوت االوؿ , لذلؾ قيؿ : أنو حالة بيف 
االظيار واالدغاـ , أما االخفاء في المصوتات فانو يعود الى إدارة المتكمـ او قارئ القرآف 

الثقؿ في في اظيار المصوتات كاممة او انقاصيا بتحويميا حركة أو مصوت قصير عند 
متنافرة في آلية نطقيا كالواو والياء في حالة السكوف أو لتجنب ظاىرة اجتماع مصوتات 

التقاء الساكنيف في وصؿ الكالـ , واخفاء الحركة بتقصير زمف نطقيا أو انقاص كميتيا في 
 الرـو كؿ ذلؾ يعني اخفاء صوتيا مع بقائيا كاممة في الوزف .
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 الخاتمة

بعد البحث في مؤلفات عمماء العربية القدماء والقراء والمجوديف وفي دراسات االصواتييف 
المحدثيف عف أىـ الخصائص الصوتية لمجموعتي األصوات األسمية والخفية مف جية 
   المخارج والصفات وتعامالتيا الصوتية في السمسمة الكالمية خمص الباحث إلى نتائج 

 أىميا :
ألسمية ( و )حروؼ اف تبايف عمماء العربية القدماء في استعماؿ مصطمحي )الحروؼ ا – ٔ

أصوات ) الصاد والسيف والزاي( في رأي الباحث قد يرجع إلى اختالؼ  الصفير( في وصؼ
الغرض مف الدرس الصوتي عند القدماء , فمف كاف غرضو بناء معجـ لغوي عمى وفؽ 

, فضَّؿ استعماؿ الصفة المخرجية )األسمية( كالخميؿ الترتيب المخرجي ألصوات العربية 
ومف تبعو , اما مف وظَّؼ الدرس الصوتي في دراسة الظواىر التعاممية في التشكيؿ الصوتي 

 وأىميا اإلدغاـ واإلبداؿ فقد آثر استعماؿ مصطمح )حروؼ الصفير( كسيبويو وأتباعو .
اظير المطمب األوؿ : اف وصؼ مخرج أصوات )ص/س/ز( عند القدماء قريب مف  – ٕ

الوصؼ الحديث بأنيا : أسنانية لثوية , غير أف وصؼ الخميؿ لمخرجيا نقص ذكر الطرؼ 
اآلخر مف الحنؾ األعمى الذي يتصؿ بأسمة المساف إلخراجيا , ووصؼ سيبويو مخرجيا بأنو 

( ولـ يحدد الثنايا بالعميا أو السفمى , مما ترؾ المحدثيف )مف بيف طرؼ المساف وفويؽ الثنايا
مختمفيف في وصؼ مخرجيا , ولعؿ ترؾ تحديد الثنايا يدؿ عمى جواز إخراجيا مف اتصاؿ 

 يما معًا , فاألسمة تتصؿ بالسفمى والطرؼ ما بعدىا يتصؿ بالعميا .بطرؼ المساف 
في الصفات ىو الذي ميَّز أجراسيا في  , رأينا أف اختالفياوفي الكالـ عف صفاتيا الصوتية 

طباؽ الصاد , صفات  السمع ؛ لكونيا مف مخرج واحد , فيمس السيف , وجير الزاي , وا 
 مميزة فييا .

: اف األصوات األسمية قميمة التأثر باألصوات المجاورة ليا في تبيَّف في المطمب الثاني  – ٖ
كالجير في الزاي وصفير السيف , واإلطباؽ التشكيؿ الصوتي ؛ لما فييا مف صفات قوية , 
كثر ي , والسيف أضعفيا , لذلؾ نجدىا األواالستعالء في الصاد , فالصادر أقواىا يميو الزا

قوة تأثيرىا في صفة الصفير فييا األثر األكبر في تأثرًا في حاالت اإلبداؿ واإلدغاـ , ول
التاء والداؿ والالـ(وامتناع إدغاميا في )الذاؿ والثاء و صوات المقاربة ليا في المخرج مثؿاأل
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األصوات المقاربة ليا األضعؼ منيا كما ذكر سيبويو وىذا ما أعطاىا الثبات واالستقرار 
 بعيدًا عف التغير الذي أصاب قسمًا مف أصوات العربية .

أما ما يخص نتائج مجموعة األصوات الخفية فأقوؿ : اف البحث قّدـ تعريفًا لألصوات – ٗ
ية فصؿ فيو بيف الخفاء النطقي المتمثؿ بصوت الياء , واالخفاء التعاممي في األصوات الخف

األخرى ؛ لدفع المبس وعدـ الوضوح في معايير وصؼ ىذه المجموعة بالخفية الذي يرجع 
 إلى الخمط بيف الخفاء واالخفاء .

تِو الضعيفة في مطالب مخارج األصوات الخفية وصفاتيا : تبّيف البحث أف الياء بصفا– ٘
 وسعة مخرجو ىو أقرب األصوات إلى مفيـو الخفاء , واف وصؼ مخارج أصوات المد
باليوائية والجوفية وسعة المخارج قد يكوف السبب في وصفيا بالخفاء , لخفاء مخارجيا عمى 

 وجو الدقة عند القدماء ؛ لفقر وسائؿ بحثيـ الصوتي .
في مطمب االخفاء التعاممي : َقّدـ البحث تفسيرًا آخر لوصؼ المصوتات بالخفاء يقـو  – ٙ

عمى تأثرىا باألصوات المجاورة ليا في التشكيؿ الصوتي في مظاىر عدة كاسقاط صوت 
, واالختالس والرـو في الحركات , وفي ىذه  المد وحذفو عند لقائو بحرؼ ساكف بعده

حركات بالخفاء ؛ لنقصاف صوتيا , بتقصير زمف نطقيا الحاالت توصؼ حروؼ المد وال
 )كميتيا( .

 فييا تعاممي , ينشأ مف تأثرىا بمجاورة أصوات فاإلخفاءأما الصوامت الخفية غير الياء 
أقوى منيا في الموقع والصفات , فالنوف والميـ الساكنتيف وصفتا باالخفاء التصاؿ مخرجيما 

ايجاد منفذ آخر لصوتيما الخيشـو أو األنؼ , لتحقيؽ  وؼ الذي تخفياف عنده بعدحبمخرج ال
الخفة في النطؽ , واليمزة أصابيا الخفاء عند وقوعيا بعد حرؼ المد عند إطالة مده 

 بمجاورتيا في رأي قسـ مف عمماء العرب القدماء .
وفي عدد األصوات الخفية نقوؿ أنيا ليست خمسة ؛ ألننا اذا زدنا عمييا اليمزة والميـ 

المصوتات القصيرة( يكوف عددىا عشرة أصوات , أكثرىا ذات اخفاء حركات الثالثة )وال
 .تعاممي 

 والحمد اهلل عمى فضمِو وتوفيقِو .
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 هوامش البحث
                                                           

 . ٘ٛ-ٔ٘/ٔينظر : مقدمة العيف : (ٔ)
 .٘ٛٗ-ٖٔٗ/ٗ, وباب االدغاـ عنده مف  ٖٙٗ/ٗينظر : الكتاب :  (ٕ)
 .ٕٕٙ-ٕٜٔينظر : باب االدغاـ في المقتضب في الجزء االوؿ , ص(ٖ)
 . ٖٗٗ – ٜٜٖاالصوؿ في الجزء الثالث , ص ينظر : باب االدغاـ في (ٗ)
 . ٛٗ,  ٕٙينظر : الدراسات الصوتية عند عمماء التجويد : (٘)
 . ٖٚٔ/ٔينظر : الكشؼ عف وجوه القراءات السبع وعمميا وحججيا : (ٙ)
 )أسؿ( . ٘ٔو  ٗٔ/ٔٔالمساف : (ٚ)
 .  ٜٚٔينظر : المصطمح الصوتي في الدراسات العربية :  (ٛ)
 . ٛ٘/ٔالعيف : (ٜ)
 . ٖٖٗ/ٗالكتاب : (ٓٔ)
 .ٗٙٗ/ٗ: الكتاب(ٔٔ)
 .  ٓٗٔالرعاية لتجويد القراءة وتحقيؽ لفظ التالوة :  (ٕٔ)
 .  ٜٛٔينظر : المصطمح الصوتي في الدراسات العربية : (ٖٔ)
 . ٖٓٔينظر : مفيـو القوة والضعؼ في أصوات العربية : (ٗٔ)
 . ٗٙٗ/ٗينظر : لساف العرب )صفر( : (٘ٔ)
 . ٚ٘ٔينظر : المصطمح الصوتي :  (ٙٔ)
 . ٖٗٙ/ٗالكتاب :  (ٚٔ)
 . ٗٚينظر : األصوات المغوية : (ٛٔ)
 .ٕٓٓو  ٜ٘ٔ/ٗ,  ٕٔٗ/ٕينظر : الكتاب : (ٜٔ)
 .ٔٙٔ/ٗينظر : الكتاب : (ٕٓ)
 . ٖٙٗ,  ٜ٘ٔ,  ٘ٙٔ/ ٗ,  ٕٕٙ/ٕينظر : الكتاب : (ٕٔ)
 )خفا( . ٖٕٗ/ٗالمساف : (ٕٕ)
 .   ٜٙٔلعربية : المصطمح الصوتي في الدراسات ا(ٖٕ)
 . ٖٖٔينظر : دراسة الصوت المغوي : (ٕٗ)
 .ٖٙٗ/ٗالكتاب : (ٕ٘)
 . ٜٚالموضح في التجويد : (ٕٙ)
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 . ٖٗٔجيد المقؿ :  (ٕٚ)
 .  ٛ٘/ٔينظر : العيف : (ٕٛ)
 .ٓٗينظر : القراءات القرآنية في ضوء عمـ المغة الحديث : (ٜٕ)
 . ٙٗٗينظر الدراسات الصوتية عند عمماء التجويد : (ٖٓ)
 . ٛٙٔينظر : التحديد في االتقاف والتجويد : (ٖٔ)
 .  ٖٕٔينظر : المصدر نفسو : (ٕٖ)
 . ٜٛ – ٜٚينظر : التحديد : (ٖٖ)
 . ٛ٘/ٔينظر : العيف :  (ٖٗ)
 . ٖٖٗ/ٗالكتاب :  (ٖ٘)
 .  ٖ٘/ٔسر صناعة اإلعراب : (ٖٙ)
 .  ٕٚو  ٖٓينظر : دروس في عمـ أصوات العربية : (ٖٚ)
 . ٙٗٔو  ٘ٗٔ)المقدمة( ينظر : عمـ المغة (ٖٛ)
 . ٜٕٙ, ودراسة الصوت المغوي :  ٚٚينظر : األصوات المغوية : (ٜٖ)
 .ٕٓٔينظر : الدراسات الصوتية عند عمماء التجويد : (ٓٗ)
 . ٜٖٔ/ٔ, والكشؼ :  ٖٛٔ, وينظر الرعاية :  ٖٚٚينظر : الجمؿ : (ٔٗ)
 .  ٘ٓٔينظر : التحديد في اإلتقاف والتجويد : (ٕٗ)
, نقاًل عف الدراسات الصوتية عند عمماء التجويد ,  ٘معاني )باب مخارج الحروؼ( صإبراز ال(ٖٗ)

 .ٕٓٔص
 . ٚٚينظر : األصوات المغوية : (ٗٗ)
 .  ٘ٛٔينظر : الرعاية : (٘ٗ)
 . ٖٗٗ/ٗالكتاب : (ٙٗ)
  ٔٗفي البحث الصوتي عند العرب : , وينظر :  ٕٗٔ – ٖٕٔينظر : االصوات المغوية : (ٚٗ)
 . ٕٗ – ٖٕوات المغوية : ينظر : االص(ٛٗ)
 . ٖٗٗ/ٗالكتاب :  (ٜٗ)
 .ٖٗٗ/ٗ: الكتاب(ٓ٘)
 . ٖٙٗ/ٗالمصدر نفسو :  (ٔ٘)
 .  ٛٙينظر : عمـ األصوات المغوية :  (ٕ٘)
 . ٕٕ٘/ٔالمقتضب : (ٖ٘)
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 . ٔٚ/ٔسر صناعة اإلعراب : (ٗ٘)
 .ٓٓٔالرعاية :  (٘٘)
 .ٗٚينظر : األصوات المغوية : (ٙ٘)
 .ٕ٘ينظر : مفيـو القوة والضعؼ في اصوات العربية :  (ٚ٘)
 . ٕٚٓ/ٔينظر : سر صناعة االعراب : (ٛ٘)
 . ٖٚينظر : في البحث الصوتي عند العرب :  (ٜ٘)
 . ٖٗٔ/ٕالخصائص : (ٓٙ)
 .ٕٕٕ/ٔينظر : المزىر في عمـو المغة وانواعيا : (ٔٙ)
 . ٗٗٔ/ٕينظر : الخصائص : (ٕٙ)
 . ٙ٘/ٔسر صناعة اإلعراب :  (ٖٙ)
 . ٚ٘-ٙ٘/ٔسر صناعة اإلعراب :  (ٗٙ)
 . ٕٛٔمفيـو القوة والضعؼ في أصوات العربية :  (٘ٙ)
 . ٗٙ/ٗينظر : الكتاب : (ٙٙ)
 .ٕٔٔ-ٔٔٔينظر : التبصرة في القراءات السبع :  (ٚٙ)
 . ٕٓٔ/ٜٔٔينظر : السبعة في القراءات :  (ٛٙ)
 . ٗٗٔ- ٖٔٔلسبع : ينظر : التبصرة في القراءات ا (ٜٙ)
 . ٕٜٕ/ٔينظر : النشر في القراءات العشر :  (ٓٚ)
 . ٔٔٔ-ٓٓٔ, والقراءات القرآنية )مي الجبوري( :  ٜٕٛ/ٔينظر : النشر :  (ٔٚ)
 . ٕٜٕ/ٔينظر : النشر :  (ٕٚ)
 . ٕٜٕ/ٔينظر : النشر:  (ٖٚ)
 . ٜٕٛ/ٔالنشر :  (ٗٚ)
 . ٚ٘ينظر : التطور المغوي :  (٘ٚ)
 . ٗٗٗ/ٗالكتاب :  (ٙٚ)
 . ٕٙٗ/ٔالمقتضب :  (ٚٚ)
 . ٕٔٛ-ٕٓٛ/ٕينظر : مشكؿ إعراب القرآف :  (ٛٚ)
 .ٔٙٗ/ٔالمزىر :  (ٜٚ)
 . ٕٚٗ/ٔالمصدر نفسو :  (ٓٛ)
 . ٗٙٗ/ٗالكتاب :  (ٔٛ)
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 . ٙٙينظر : االصوات المغوية : (ٕٛ)
 .  ٗ٘ٗ/ٗينظر : الكتاب : (ٖٛ)
 .  ٙ٘ٗينظر الدراسات الصوتية عند عمماء التجويد :(ٗٛ)
 .  ٕٖٗ/ٗينظر : الكتاب :  (٘ٛ)
 ّ٘ٗوؿ والثبات : حينظر : أصوات العربية بيف الت (ٙٛ)
 .  ٙٔٔ/ ٔالكشؼ :  (ٚٛ)
 .  ٛ٘ٔ – ٚ٘ٔالموضح في التجويد :  (ٛٛ)
 .ٛٛينظر : األصوات المغوية :  (ٜٛ)
 .  ٗ٘/ٔالعيف :  (ٜٓ)
 .  ٘٘/ٔينظر : معاني القرآف واعرابو لمزجاج :  (ٜٔ)
 . ٛٛٔ, ومعجـ الصوتيات :  ٚينظر : ابحاث في أصوات العربية :  (ٕٜ)
 .  ٛٗ/ٔ, وينظر : تيذيب المغة :  ٚ٘/ٔالعيف :  (ٖٜ)
 .  ٙٚٔ/ٗالكتاب :  (ٜٗ)
 – ٕ٘ٔ, وعمـ المغة العاـ )األصوات( :  ٕٕٚ – ٕٔٚينظر : دراسة الصوت المغوي :  (ٜ٘)

ٖٔ٘. 
 .  ٜٛالتحديد في االتقاف والتجويد :  (ٜٙ)
 .  ٜينظر : أبحاث في اصوات العربية :  (ٜٚ)
 .  ٕٔٗ – ٕٓٗ/ٔينظر : الكشؼ :  (ٜٛ)
 .  ٜٛ – ٜٚالتحديد :  (ٜٜ)
 .  ٕٓٔالرعاية :  (ٓٓٔ)
 .  ٕٗٔ/ٕالخصائص :  (ٔٓٔ)
 ٗ٘ٗ/ٗالكتاب :  (ٕٓٔ)
 .  ٘ٗينظر : األصوات المغوية :  (ٖٓٔ)
 .  ٙ٘ٔ – ٘٘ٔالتمييد في عمـ التجويد :  ينظر : (ٗٓٔ)
 .  ٛٙٔينظر : التحديد :  (٘ٓٔ)
 .  ٚٗٗ/ٗينظر : الكتاب :  (ٙٓٔ)
 . ٕٙٓينظر : الرعاية :  (ٚٓٔ)
 .  ٖٙٗينظر : الدراسات الصوتية عند عمماء التجويد :  (ٛٓٔ)
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 . ٕ٘ٔ/ ٖالخصائص :  (ٜٓٔ)
 .ٖٕٔالتحديد :  (ٓٔٔ)
 . ٙٗ/ ٔينظر : الكشؼ :  (ٔٔٔ)
 .  ٛ٘ٔينظر : االصوات المغوية :  (ٕٔٔ)
 .ٜٕٙ/ٔينظر : النشر :  (ٖٔٔ)
 . ٚٓٔينظر : القراءات القرآنية بيف الدرس الصوتي القديـ والحديث :  (ٗٔٔ)
 . ٕ٘-ٕٗ/ٕالمحتسب :  (٘ٔٔ)
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 روافد البحث
 بعد القرآف الكريـ

ابحاث في اصوات العربية : د. حساـ سعيد النعيمي , دار الشؤوف الثقافية العامة  -
 ـ .ٜٜٛٔبغداد ,  –

أصوات العربية بيف التحوؿ والثبات : د. حساـ النعيمي , دار الحكمة , الموصؿ ,  -
 ـ.ٜٓٛٔ

ـ ٜٜٚٔاألصوات المغوية : د. ابراىيـ انيس , مكتبة االنجمو المصرية , ط -
 ـ .ٜٚٛٔوط

ىػ( تحقيؽ : د. ٖٙٔوؿ في النحو : البي بكر محمد بف سيؿ بف السراج )تاالص -
 ـ .ٜٚٛٔ -ىػ ٚٓٗٔلبناف ,  –عبد الحسيف الفتمي , دار الرسالة , بيروت 

ىػ( تحقيؽ : ٖٚٗالتبصرة في القراءات السبع : لمكي بف ابي طالب القيسي )ت -
ىػ ٘ٓٗٔويت , , الك ٔمحيي الديف رمضاف , منشورات المخطوطات العربية , ط

 ـ.ٜ٘ٛٔ -
ىػ( ٗٗٗالتحديد في االتقاف والتجويد : البي عمرو الداني : عثماف بف سعيد )ت -

 ـ .ٜٛٛٔ-ىػ ٚٓٗٔ,  ٔتحقيؽ : د. غانـ قدوري حمد , مكتبة دار االنبار , ط
التطور المغوي مظاىره وعممو وقوانينو : د. رمضاف عبد التواب , مكتبة الخانجي ,  -

 ـ .ٖٜٛٔ-ىػ ٗٓٗٔ,  ٔالقاىرة , ط
ىػ( تحقيؽ : د. ٖٖٛالتمييد في عمـ التجويد : البف الجزري محمد بف محمد , )ت -

 ـ .ٜٙٛٔ -ىػ ٚٓٗٔ,  ٔغانـ قدوري حمد , مؤسسة الرسالة , بيروت ,ػ ط
ىػ( تحقيؽ : عبد ٖٓٚتيذيب المغة : البي منصور محمد بف احمد االزىري )ت -

 -ىػ ٖٗٛٔيؼ والترجمة , القاىرة السالـ ىاروف وآخريف , دار المصرية لمتأل
 ـ .ٜٗٙٔ

ىػ( تحقيؽ : محمد عمي النجار , ٕٜٖالخصائص : البي الفتح عثماف بف جني ) -
 ـ .ٜٜٓٔ, دار الشؤوف الثقافية , بغداد  ٗط
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ىػ( تحقيؽ : د . سالـ قدوري ٓ٘ٔٔجيد المقؿ : المرعشي محمد بف أبي بكر ) -
 ـ .ٕٔٓٓ –دار عماف لمنشر  –حمد 

 .ٜٚ٘ٔباريس  –ىػ( تحقيؽ : أبف أبي شنب ٖٖٚبي القاسـ الزجاجي )الجمؿ : ال -
 –مطبعة الخمود  –د . غانـ قدوري حمد  –الدراسات الصوتية عند عمماء التجويد  -

 ـ.ٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔ – ٔط –بغداد 
 – ٔط –القاىرة  –عالـ الكتب  –د . أحمد مختار عمر  –دراسة الصوت المغوي  -

 ـ .ٜٙٚٔ -ىػ ٜٖٙٔ
تونس  –ترجمة صالح القرمادي  –جاف كانتيو  –ي عمـ أصوات العربية دروس ف -

 ـ.ٜٙٙٔ
تحقيؽ  –مكي بف أبي طالب القيسي  –الرعاية لتجويد القراءة وتحقيؽ لفظ التالوة  -

 ـ.ٖٜٚٔدمشؽ  –دار الكتب العربية  –أحمد حسف فرحات 
ىػ( تحقيؽ : د. شوقي ٕٖٗالبف مجاىد احمد بف موسى ) –السبعة في القراءات  -

 ـ. ٕٜٚٔدار المعارؼ بمصر  –ضيؼ 
تحقيؽ : مصطفى السقا وآخريف  –, البف جني  ٔج  –سر صناعة االعراب  -

 ـ.ٜٗ٘ٔمطبعة مصطفى البابي الحمبي بمصر 
دار المعارؼ بمصر  – ٕط –د . كماؿ محمد بشر  –عمـ المغة العاـ )األصوات(  -

 .ـٜٔٚٔ
دار المعارؼ بمصر  –د. محمود السعراف  –مقدمة لمقارئ العربي  –عمـ المغة  -

 ـ.ٕٜٙٔ
ىػ( تحقيؽ : د . ميدي المخزومي و د . ٘ٚٔالخميؿ بف أحمد الفراىيدي ) –العيف  -

 ـ.ٓٛٔبغداد  –دار الرشيد لمنشر  –ابراىيـ السامرائي 
سمة الموسوعة د. خميؿ ابراىيـ العطية سم –في البحث الصوتي عند العرب  -

 ـ .ٖٜٛٔ -ىػ ٖٓٗٔ –دار الحرية بغداد  –الصغيرة 
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دار  –د . مي الجبوري  –القراءات القرآنية بيف الدرس الصوتي القديـ والحديث  -
 ـ .ٕٓٓٓبغداد  –الشؤوف الثقافية 

مكتبة  –د. عبد الصبور شاىيف  –القراءات القرآنية  في ضوء عمـ المغة الحديث  -
 ـ .  ٜٙٙٔدار القمـ  –القاىرة  –الخانجي 

 –ىػ( تحقيؽ : عبد السالـ ىاروف ٓٛٔالكتاب : لسيبويو : عمرو بف عثماف ) -
 ـ.ٖٜٛٔالقاىرة  –الييأة المصرية العامة لمكتاب 

 –مكي بف أبي طالب القيسي  –الكشؼ عف وجوه القراءات السبع وعمميا وحججيا  -
ىػ ٜٖٗٔ –مطبوعات مجمع المغة العربية بدمشؽ  –تحقيؽ : محيي الديف رمضاف 

 ـ .ٜٗٚٔ -
 –ىػ( دار صادر ٔٔٚالبف منظور محمد بف مكـر المصري ) –لساف العرب  -

 )د.ت(. –بيروت 
تحقيؽ عمي  –المحتسب في تبييف شواذ القراءات وااليضاح عنيا : البف جني  -

 ـ.ٜٙٙٔىػ ٖٙٛٔ –القاىرة  –ناصؼ نجدي وآخريف 
 –في الدراسات العربية : د. عبد العزيز الصيغ دار الفكر  المصطمح الصوتي -

 ـ.ٕٓٓٓ – ٔط –دمشؽ 
ىػ( تحقيؽ : عبد ٖٔٔمعاني القرآف واعرابو : ألبي اسحاؽ ابراىيـ بف السري ) -

 ـ.ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔ –القاىرة  –مطبعة دار الحديث  –الجميؿ عبده شمبي 
 –الدراسات االسالمية مركز البحوث و  –معجـ الصوتيات : د. رشيد العبيدي  -

 ـ.ٕٚٓٓ – ٔط –بغداد 
دار  –د . محمد يحيى سالـ الجبوري  –مفيوـ القوة والضعؼ في أصوات العربية  -

 ـ.ٕٙٓٓ – ٔط –لبناف  –بيروت  –الكتب العممية 
ىػ( تحقيؽ : محمد عبد ٕ٘ٛألبي العباس محمد بف يزيد المبرد ) –المقتضب  -

 مصر )د.ت( . –االسالمي لجنة إحياء التراث  –الخالؽ عضيمة 
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ىػ( تحقيؽ : د. غانـ ٔٙٗعبد الوىاب بف محمد القرطبي ) –الموضح في التجويد  -
 ـ.ٜٜٓٔ –الكويت  –المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو  –قدوري حمد 

ىػ( المكتبة ٖٖٛالبف الجزري محمد بف محمد ) –النشر في القراءات العشر  -
 التجارية الكبرى بمصر )د.ت(. 

 


