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اعتالف المصطلح الصوتً عند المحد ٌن
( معارا الصوامت نموذجا )

م.م.مجٌد مطشر عامر
جامعة ذي قار  /كلٌة ا دا
العالصة :
هااذا بح ا ٌهااتم بجان ا مهاام ماان جوان ا علاام اللغااة الحاادٌ  ،ال وهااو المصااطلح الصااوتً  ،ولاام ٌعاان
بالمصااطلحات الصااوتٌة الحدٌ ااة جمٌعهااا  ،وانمااا قتصاار علااى مصااطلحات معااارا ارصااوات الصااامتة ،
وهد ع بٌان تعدد ترامٌة المعارا الواحاد باخك ر مان مصاطلح  ،تبعاا العاتالف آراء البااح ٌن المحاد ٌن ،
ومدت تاخ ٌر ذلان التعادد علاى اراتقرار المصاطلح مان جهاة  ،ودقاة المعناى مان جهاة عارت كلماا كاان
القارت والمرتزٌد  ،ومان
المصطلح مرتقرا  ،وواضح الداللة على معنا  ،كلما كانت الطرٌ معبدة مام
ْ
جان آعر ٌهدف البح ٌضا إلى بٌان مدت قصور بعا المصاطلحات الحدٌ اة اً الداللاة علاى الماراد ،
بالررم من تعددها  ،بالمقارنة مر المصطلح الصوتً العربً القدٌم ٓ
اعتالف المصطلح الصاوتً باٌن المحاد ٌن اً مجاال
معااارا ارصااوات الصااامتة  ،اام بٌااان ماادت قصااور
بعااا المصااطلحات عاان داء المعنااى الاادقٌ ٓ وان
اللغاااااة العربٌاااااة ال حاجاااااة لهاااااا للك ٌااااار مااااان هاااااذ
المصااطلحات  ،مااا داماات المصااطلحات القدٌمااة دالااة
على تمام المعنى ٓ
علاااى ن اعتٌاااار معاااارا ارصاااوات الصاااامتة ،
الٌعنااً ن المحااد ٌن ااً مصااطلحات صاالاتها علااى
شااكل مجموعااات و صااواتا ملااردة محاال اتلااا
ٌهااا  ،وال عااالف بٌاانهم  ،باال كااانوا ااً الك ٌاار منهااا
لهم من ا راء المعتللاة ماا ٌادعو للوقاوف عنادها ٓ
وانمااااا وقاااار االعتٌااااار علااااى معااااارا ارصااااوات ،
ررااراا منهجٌااة كااون درارااة المعااارا ااً كتاا
القاادماء والمحااد ٌن جاااءت وال اام الصاالات اام بقٌااة
الاواهر ارعرت ٓ

المقدمة:
ــــ
تعد قضٌة المصطلح من القضاٌا المهمة والبارزة
التً اهتم بها علم اللغة المعاصر  ،اهتماماا كبٌارا ٓ
وذلااان الن اراااتقرار المصاااطلح ٌرااااهم ك ٌااارا اااً
توضااٌح المعااانً وار كااار ،وعلا نااور ماان التقااار
بٌن العلماء و بالتالً تو ٌر الجهد على الدارراٌن و
الباح ٌن  ،وتقلٌل مجاالت االعتالف بٌنهم ٓ
ولعل قضٌة المصطلح الصوتً مان ابارز القضااٌا
التااً عالجهااا الاادرو اللغااوي الحاادٌ ٓولااذلن اقباال
عااادد مااان البااااح ٌن والدارراااٌن علاااى دراراااة هاااذا
المصااطلح ٓوبٌااان ماادت ارتباطااع بااالمعنى الااذي ٌاادل
علٌع ٓوقد انص اهتمام تلن الدرارات علاى تحلٌال
المصاااطلح الصاااوتً كماااا ورد عناااد علمااااء العربٌاااة
القااادماء  ،وبٌاااان اللااارو الصاااوتٌة باااٌن مصاااطلح
القاادماء ومصااطلح المحااد ٌن وماان اام محاولااة بٌااان
مدت اقترا المصطلح القدٌم مان الحادٌ و ابتعااد
عنع ٓلكننا نجد ً ناٌا تلان الدراراات ورٌرهاا مان
الدرارااات الصااوتٌة الحدٌ ااة المرااتقلة تباااٌن ا راء
واالجتهادات ً هذا المصطلح والتً لام تخعاذ حاهاا
ارو ااار مااان الدراراااة الجدٌاااة ٓوانماااا كاااان تبااااٌن
المصطلح الصوتً من باح إلى آعر للمادلول نلراع
ٌ ،ختً عرضا ً ناٌا الدراراات الصاوتٌة لااواهر
اللغة المعتللة ٓ
رعى من وراء هذا البح الكشف عن

مصطلحات معارا ارصوات الصامتة :
ــــــــــــــــــــ
اعتلااف الباااح ون المحااد ون اعتال ااا بٌنااا ااً تراامٌة
بعا المعاارا العاماة والعاصاة لاصاوات الصاامتة
والصاااا نة ،كماااا انهااام اعتللاااوا حاااول ترااامٌة كلماااة
(المعرا) نلرها ٓ
ما المعرا  :هو الموضر الاذي ٌتحاول ٌاع الانلو
إلى صوت ممٌز  ،وقد قال بعضهم (( المعارا مكاان
النط )) (ٔ) ومن ال ابات ن بعاا ارصاوات قاد
تشااترن ااً المعاارا الواحااد وهااو الغالاا  ،ولكنهااا
تتباٌن ً الصلات ٓ ما من حٌ المعناى اللغاوي ٓ
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قاااد جااااء اااً اللراااان (( العاااروا نقاااٌا الااادعول
،وعااارا ٌعااارا عروجاااا و معرجاااا  ،هاااو عاااارا
وعااروا وعاااراا  ،وقااد عرجاااع وعاارا باااع )) (ٕ)
وجااااء اااً الصاااحاك (( قاااد ٌكاااون المعااارا موضااار
العااااروا ٌ ،قااااال عاااارا معرجااااا حراااانا  ،وهااااذا
معرجاااع  ،ماااا المعااارا قاااد ٌكاااون مصااادر قولااان
عرجع )) (ٖ ) ٓ
ومااان حٌااا المعناااى االصاااطالحً  ،هاااو موضااار و
مكااان و نقطااة عااروا الصااوت لحاااة تكوٌنااع ( ٗ )
وقد ارتعملع القدماء العر بهذا المعنى الوارر ( ٘
)ٓ
و ااً العصاار الحاادٌ ذه ا المحااد ون مااذاه ش اتى
بٌن مناصر للترمٌة التاً وردت عان علمااء العربٌاة
القدماء وهم اررل ومعترا علٌها  ،ومقترك لهاا
تراامٌة عاارت  ،قااد اعتاارا المرتشاار ارلمااانً
(شااااد ) علاااى هاااذ الترااامٌة وٌااارت نهاااا ال تااا دي
المعنى المقصاود منهاا  ،و (( المعارا اً ر ٌاع هاو
الطرٌ الذي ٌترر منع النلو إلى العاارا )) ()ٙ
وكااااان ٌراااامً مكااااان عااااروا الصااااوت و تكوٌنااااع
بالموضااار  ،الن الصاااوت عناااد إنماااا ٌتكاااون عااان
طرٌا اتصااال اك اار ماان عضااو ماان عضاااء النطا ،
اتصاال محكما و رٌر محكم ً هذا الموضار ( ) 7
ٓ وكااخن الموضاار عنااد جاازء ماان شااًء عااام وهااو
المعرا ،وقد اتلا الادكتور ابار هاٌم ناٌو مار هاذا
الاار ي ولكنااع اعتاارا علٌااع بااان المصااطلح ـ ي
المعاارا ـ الااذي ورد عاان القاادماء العاار ال مباارر
لتغٌٌر  ،النع شتهر وشار بهذا المعنى  ،ولم ٌكتاف
الدكتور ناٌو باذلن وانماا اقتارك مصاطلحا آعار ،
لما قصاد شااد بطرٌا الانلو وهاذا المصاطلح هاو
(المجرت ) و راد بع طرٌ النلو من الر تٌن حتاى
العااارا  ،وهااو مراااو لمااا قصااد شاااد ماان معنااى
المعرا بخنع الطرٌ الذي ٌرلكع النلو من الار تٌن
إلااى العااارا  ،وراٌااة الاادكتور نااٌو هااً المحا اااة
على ما تعنٌع كلمة المعرا عند القدماء ( ٓ ) 8
وكاااخن المجااارت عناااد شاااًء عاااام والمعااارا شاااًء
عاص داعل المجارتٓ ولاٌو هاذا قاط وانماا ذها
الاادكتور محمااد االنطاااكً إلااى ابعااد ماان ذلاان  ،قااد
اقتاارك االنطاااكً مصااطلح ( المحاابو و المحااابو )
قا ال (( ترمى النقطاة التاً ٌجاري عنادها االنراداد
بالمحبو ))( )9معلقا ً هامش الصالحة نلراها
قااا ال  (( :وهااذ تراامٌة عاارت نقترحهااا باادال ماان
كلمة (معرا ) التً اتل علٌهاا القادماء والمحاد ون
ماان اللغااوٌٌن  ،وذلاان الن كلمااة معاارا تاادل… علااى
المكااان الااذي ٌعاارا منااع الاانلو والصااوت ال علااى
مكااان االنحباااو )) ( ٓٔ )  ،وٌوا قااع علااى هااذ
التراامٌة الاادكتور جعلاار دن ( ٔٔ ) ٓ وهااذا عااٌن
ما ذه إلٌع المرتشر شاد من قبل ٓ
ضل ترامٌة مكاان
ما الدكتور محمود الرعران قد ّ
تكوٌن الصوت وعروجع ( بموضار النطا ) قاا ال ((
االصاااطالك جاااار علاااى ترااامٌة موضااار التمااااو (
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التالقاااً ) و التقاااار (( موضااار النطااا )) وهكاااذا
نرااتطٌر ن نصاانف صااوات ٌااة لغااة حرا مواضاار
نطقها )) ( ٕٔ) معلقا ً هاامش الصالحة نلراها
ن هذ المواضر كانت ترامى اً المصاطلح العرباً
القاااااااادٌم (المعااااااااارا) (ٖٔ ) ٓوٌباااااااادو ن هااااااااذ
المصااطلحات التااً اقترحهااا المحااد ون لتكااون باادٌال
عاان المصااطلح القاادٌم لٌراات رااوت دعااوت للتجدٌااد
ولكنها تلتقار إلاى الدقاة العلمٌاة والموضاوعٌة  ،الن
هااذا المصااطلح ـ اعنااً المعاارا ـ قااد درا علااى
ارتعمالع علماء ك ر من قدماء ومحد ٌن وعلى مادت
راانٌن طوٌلااة  ،اام ن المعنااى اللغااوي شاادٌد الصاالة
بااالمعنى االصااطالحً  ،كمااا ٌمكاان االرااتعانة بااخمرٌن
ً رد دعاوت المحاد ٌن ٔ ـ مان المعاروف ن ناار
العر القدماء إلى معرا الصوت ي عروجع ولٌو
النلو ٕـ ما إذا كان المعرا عام عندهم ك ٌرا ما
ٌعصاااص العاااام وهاااذا مناااع  ،ضاااال عااان ذلااان ن
القاادماء قااد وردت عاانهم تراامٌات عاارت ك ٌاارة وقااد
ارااااتعمل المحااااد ون بعضااااها كالمجاااااري واالحٌاااااز
والمواضر (ٗٔ) ولكنها لم تشر كما شار مصاطلح
( المعرا ) باالررم مان ن داللاة هاذ المصاطلحات
كانت واضحة لدٌهم نربٌا ومحادودة وان لام تكان
مرتقرة عندهم اراتقرارا تاماا بادلٌل اراتعمالها
كمتراد اااااات قاااااال كاااااانتٌنو (( ن نارٌاااااة معاااااارا
الحااروف عنااد النحاااة العاار نارٌااة احكمااوا ضاابطها
بعناٌة ))(٘ٔ) ٓ
ٔـ مصطلح ارصوات الحنجرٌة :
ــــــــــــــــ
ٌطل ا هااذا المصااطلح هااذا المصااطلح علااى معاارا
صااوتً ( الهماازة والهاااء ) وتوصااف الهماازة تبعااا
لااذلن بخنهااا صااوت حنجااري ( ، ) ٔٙرنهااا تتكااون
بانطبااااا الااااوترٌن الصااااوتٌٌن وحجااااز الهااااواء اااام
ابتعادهمااا جااخة وإحاادا صااوت هااو الهماازة ( ) ٔ7
وهذا الوصف ال ٌنطب على صوت الهاء ،الن بعا
المحاااد ٌن عااادها صاااوتا حلقٌاااا ( )ٔ8هاااذا مااان
جان ومن آعر ٌبادو ن مصاطلحات آعار قاد شااعت
ً كتا المحاد ٌن للداللاة علاى معارا الهمازة منهاا
مصطلح المزمارٌة و المزمااري (  ، ) ٔ9والحجاة
اااً ذلااان ن اللتحاااة التاااً باااٌن الاااوترٌن الصاااوتٌٌن
ترمى بلتحة المزمار ،والمزمار جزء من الحنجارة ،
ولهااذا وصاالت الهماازة بااالجزء ولااٌو بالكاال وقٌاال
عنهاااااا بخنهاااااا صاااااوت مزمااااااري ٓ ومنها(الوقلاااااة
ضااااال بعاااااا
الحنجرٌاااااة ) (ٕٓ) اااااً حاااااٌن
ّ
المحااد ٌن ن ٌراامٌها بمصااطلح ( ارقصااى حلقٌااة )
(ٕٔ) رنها تقرر ً قصى الحل
وعالصاااة ذلااان ن لوصاااف الهمااازة والهااااء
معرجٌا ربعة مصطلحات هً حنجري  ،مزمارٌة
 ،وقلاااة حنجرٌاااة  ،قصاااى حلقٌاااة  ،وٌبااادو ن
مصاااطلح الحنجرٌاااة اك ااار مال ماااة لوصاااف معااارا
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الهماازة وذلاان رنهااا تتماشااى ماار عااد بعااا القاادماء
لهااا بخنهااا هوا ٌااة تعاارا ماان الجااوف ال ماان ماادارا
الحل ( ٕٕ )  ،ي نهاا تعارا مان منطقاة ماا بعاد
قصى الحل  ،وال شاًء بعاد الحلا راوت الحنجارة
التً تضم اروتار الصوتٌة هذا من جان  ،ومن آعر
نهااا تتماشااى ماار عااد بعضااهم ا عاار لهااا بخنهااا ماان
قصى الحل (ٖٕ)  ،إذ ال شاًء ٌقار قصاى الحلا
راااوت الحنجااارة  ،ضاااال عااان ذلااان ن الحلااا عناااد
القااادماء ٌشااامل الحنجااارة والبلعاااوم ومااا عرة الحنااان
الرعو ٓ
ااام ن الااادلٌل القااااطر علاااى نهاااا حنجرٌاااة هاااً
صاالاتها النطقٌااة ،وصاالها المحااد ون بخنهااا صااوت ال
هو باالمجهور وال باالمهموو (ٕٗ ) ٓوال ٌمكان ن
ٌوصف الصوت بهذ الصلات ولاع موضار ممٌاز اً
الحل  ،ال بد ن ٌكون مجهورا و مهموراا  ،وبماا
ن الهمااازة تعااارا مااان منطقاااة تح ّكااام الصااالات هاااً
اروتاااار الصاااوتٌة نلراااها  ،اااال تتصاااف باااالجهر و
الهمو هً حنجرٌة ٓ
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من عالل ذلن ٌالحا اهور عدة مصاطلحات
لوصف ال اة معاارا جز ٌاة داعال الحلا  ،رٌار ن
داللاااة المصاااطلح علاااى الماااراد ٌشاااوبها ناااور ماااان
الغمااوا باادلٌل اعااتال هم ااً تقاادٌم وتااخعٌر بعااا
ارصاااوات و ترااامٌتها بمصاااطلحات متنوعاااة وهاااذ
المصااطلحات هااً  :قصااى حلقٌااة  ،ورااط الحلاا ،
الحلقٌة  ،البلعومٌة  ،اردنى حلقٌاة  ،ارقصاى حنكٌاة
 ،اللهوٌة  ،الطبقٌة ٓ
إن الاااذي ٌااادق الناااار اااً هاااذ التقراااٌمات
ومصاااطلحاتها راااوف ٌااارت ن ارلبهاااا ٌنرااا إلاااى
علماء العربٌة القدماء  ،بد بالعلٌل وانتهاء بعلماء
التجوٌااد  ،وان توزٌاار ارصااوات علااى هااذ المعااارا
الجز ٌة ٌكاد ا ضل من اعتالف توزٌر المحاد ٌن لهاا
ٓ ضااااااال عاااااان اعااااااتال هم ااااااً إطااااااال بعااااااا
المصطلحات على بعا معارا هذ ارصوات ٓ
ٖـ مصطلح ارصوات اللهوٌة :
ــــــــــــ
ٌطل ا مصااطلح اللهوٌااة عنااد بعااا المحااد ٌن علااى
المنطقاااة الواقعاااة باااٌن نهاٌاااة الحلااا وبداٌاااة الحنااان
الرعااو ماان العلااف وٌنااتج ااً هااذا المعاارا صااوت
القاااااف (ٖٗ ) ،وذهاااا بعضااااهم إلااااى إطااااال هااااذا
المصطلح على لران المزماار (ٖ٘) وبعضاهم ا عار
علااى نهاٌااة اللرااان ( ، )ٖٙوانلاارد بعضااهم ب ا طال
مصطلح (راري عللً ) على هذ المنطقة (ٓ )ٖ7
ضم بعا المحد ٌن صوت الكااف إلاى صاوت
القاف تحت مصاطلح واحاد هاو قصاى الحنان () ٖ8
 ،ومنهم من جعال الكااف صاوتا طبقٌاا (  ) ٖ9و
صوتا حنكٌا (ٓٗ)  ،علاى ن مصاطلح اللهوٌاة ،
شااااعت إلاااى جانباااع مصاااطلحات عااارت م ااال الحنااان
الرعو  ،الحنن اللٌن  ،الطب الرعو  ،الطبا اللاٌن ،
رشاء الحنن ،الغلصمة ،الغشاء الرعو …الا (ٔٗ)
ومهما ٌكن من شًء قد شار القدماء لهذ المنطقة
بخقصاااى اللراااان (ٕٗ)  ،ومعلاااوم ناااع ال شاااًء بعاااد
منطقاااة قصاااى اللراااان راااوت اللهااااة  ،ماااا ك ااارة
مصااطلحات المحااد ٌن للداللااة علااى الموضاار نلرااع
( قصى اللران ) قد تجعل الدارو اً شان وحٌارة ،
ضف إلى ذلن الغماوا الاذي ٌكتناف دالالت بعضاها
وٌباادو ن مصااطلح اللهاااة انر ا المصااطلحات رنهااا
قرٌبااة ماان ملهااوم اررااالف رن اللهاااة تقاار قصااى
اللران وهً م عرتع ٓ

ٕ ـ مصطلح ارصوات الحلقٌة :
ـــــــــــــ
ترمى المنطقة الواقعة ماا باٌن الحنجارة واللهااة
باااالمعرا الحلقاااً ٓ وهاااً المنطقاااة المراااماة عناااد
بعضااهم بااالبلعوم ،وٌراامى الصااوت العااارا ماان هااذ
المنطقة حلقٌا  ،وٌنتج ً هذا المعرا صوتان هما
:الحاااااء والعااااٌن (ٕ٘ ) ٓ ااااً حااااٌن رااااار بعااااا
المحاااد ٌن ( )ٕٙعلاااى نهاااج القااادماء اااً تقراااٌمهم
الحلا إلاى ال ااة معاارا جز ٌاة ( ) ٕ7وملتاازمٌن
بالمصطلحات التً علعها القادماء علاى هاذ ارجازاء
ماار االعااتالف القلٌاال ااً صااوات كاال جاازء ماان هااذ
ارجزاء  .وهً كا تً :ـ
ٔـ ا معاارا قصااى الحل ا  ،وهااو لصااوتً الهماازة
والهاء وهو ول المعارا عمقها ً الحل ً حٌن
عااد بعضااهم الهماازة والهاااء ماان ارصااوات الحنجرٌااة
كما مر قبل قلٌل ٓ
ٕـ معرا ورط الحل ،وهو لصاوتً العاٌن والحااء
،وقد اقتصر الحل عند بعا المحد ٌن بخكملع علاى
هذ المنطقة قط والمناتج ٌاع العاٌن والحااء ال رٌار
.لكننا نجد بعضهم ا عر ٌصف العاٌن والحااء بخنهماا
بلعومٌااااان (  ) ٕ8علااااى اعتبااااار ن الحلاااا ٌشاااامل
البلعااوم ٌضااا  ،وٌاارت آعاارون بخنهمااا ماان ارصااوات
اردنى حلقٌة ( ٓ ) ٕ9
ٖـ معرا دنى الحلا  ،وهاو لصاوتً الغاٌن والعااء
(ٖٓ) بٌنما عد بعضهم هذٌن الصوتٌن من ارصوات
القصٌة
الحنكٌااااة (ٖٔ) واعاااارون عاااادهما ماااان ارصااااوات
اللهوٌااااة نراااابة إلااااى منطقااااة اللهاااااة (ٕٖ) وٌااااذه
بعضهم إلى اك ر من ذلن ٌنر هذٌن الصوتٌن إلاى
الطب بذلن هما من ارصوات الطبقٌة (ٖٖ) ٓ

ٗ ـ مصطلح ارصوات الحنكٌة :
ــــــــــــ
تراااامى المنطقااااة الواقعااااة قصااااى اللرااااان
بمصاااطلح الحنااان  ،وهاااً ماااا ٌطلااا علٌهاااا باللهااااة
ٌضا  ،وٌقرم الحنن إلى قرامٌن  :الحنان الرعاو و
اللٌن  ،والحنن الصل (ٖٗ) و كما ٌرامٌها الابعا
ـ ومقادم الحنان ارعلاى
قصى الحنان ارعلاى
(ٗٗ) وقااد طل ا الاابعا ا عاار علااى هااذ المنطقااة
الصوتٌة مصطلح الطب (٘ٗ) ً حٌن نجاد ن هاذ
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المنطقة تقرم لدت آعرٌن إلاى قرامٌن هماا  :اردناى
حنكٌااة ،وارقصااى حنكٌااة ( )ٗٙبٌنمااا اكتلااى آعاارٌن
بمصااطلح قصااى الحناان ( ، )ٗ7متلقااا ماار مصااطلح
القدماء ٓ
ومهما ٌكن من شًء اخن منطقاة الحنان ال
تزال محل جدل واعتالف بٌن ك ر المحاد ٌن راواء
على صاعٌد المصاطلح م علاى صاعٌد عادد ارصاوات
التً تعرا منها  ،وٌبادو ن ماا ذها لٌاع ارقادمون
من حٌا المصاطلح وارصاوات الواقعاة تحتاع ا ضال
بك ٌر من هذا االعتالف بٌن المحد ٌن.

كانون االولٕٓٓٙ/

،ال ٌطااااب تعصٌصاااها للموضااار ( دناااى الحنااان ) ٓ
على ن بعا المحد ٌن راار علاى نهاج القادماء اً
تراااامٌة معااااارا هااااذ ارصااااوات وهااااً ارصااااوات
الشااجرٌة را ضااا مصااطلح الغارٌااة رنهااا تشاامل كاال
جزاء الحنن ارعلى ( )٘9كما ذه بعا المحاد ٌن
إلى إطال ترمٌة ( ل وي حنكً ) (ٓ ، )ٙعلاى كال
مااان ( الشاااٌن والجاااٌم ) ٓواطاااال ترااامٌة (حنكاااً
ورااٌط ) (ٔ )ٙعلااى صااوت ( الٌاااء ) ٓ ااً حااٌن
راااماها آعااارون بارصاااوات اردناااى حنكٌاااة بوضااار
اللرااان علااى دنااى الحناان (ٕ ٓ )ٙومهمااا ٌكاان ماان
شااًء ااخن الصااوت الناااتج ماان هااذ المنطقااة ٌاادعى
صااااوتا رارٌااااا و شااااجرٌا و دنااااى حنكٌااااا و
ل وٌااااااا حنكٌااااااا و حنكٌااااااا ورااااااٌطا  ،هااااااذ
المصطلحات جمٌعها تدل على منطقاة صاوتٌة واحادة
 ،وهً منطقة شجر اللم عند القدماء (ٖ ، )ٙوورط
الحنن عند المحد ٌن (ٗٓ )ٙ
وٌباادو ن مصااطلح ورااط الحناان نر ا و قاار
إلى اللهم واإلدران من بقٌة المصاطلحات ارعارت ،
كمااا نهااا قرٌبااة ماان مصااطلح القاادماء  ،ضااف إلااى
ذلن ن نربة ارصوات إلاى الجازء ال ابات اً اللام (
كالحنن ارعلى ) ضل من نرابتها إلاى اللراان وهاو
متحرن  ،ضال عان وجاود مصاطلحات مشاابهة لاع
م ل قصى الحنن و دنى الحنن ٓ
 7ـمصطلح ارصوات الل وٌة :
ــــــــــــ
ٌطل ا هااذا المصااطلح علااى المنطقااة المحصااورة
مااا بااٌن مقاادم اللرااان ( طر ااع ) وبااٌن نهاٌااة الل ااة
العلٌااا  ،وٌراامى الصااوت الناااتج عاان هااذ المنطقااة
بالصوت الل وي (٘ ٓ )ٙو صوات هذ المنطقة هاً
الااااالم والنااااون والااااراء  ،علااااى ن القاااادماء كااااانوا
ٌطلقون هذا المصطلح ـ اعناً الل وٌاة ـ علاى معارا
الذال وال اء والااء ( ٓ )ٙٙوكاااااااااانوا ٌطلقاااااااااون
مصااطلح الذلقٌااة علااى الااالم والنااون والااراء  ،ي ماان
ذل اللران وهو طر ع (ٓ )ٙ7
وقااد تناااول المحااد ون هااذ ارصااوات الل وٌااة (
الالم والنون والراء ) بالادرو والتحلٌال  ،وكاان مان
نتاااا ج تلااان الدراراااة ن اعتلاااف المصاااطلح بٌااانهم ،
منهم من ع ّد صوتا الالم والراء من ( دنى الحنان )
( )ٙ8وماانهم ماان طل ا صاالة ( راانً ـ جااانبً )
علاااى معااارا الاااالم ( ٓ )ٙ9وقاااد ضااااف بعضاااهم
مصطلحا آعر على الالم وهو ل اوي ووصالها بخنهاا
راانا نٌااة ل وٌااة جانبٌااة (ٓ )7مااا النااون ماانهم ماان
وصلها بخنها رنا نٌة ل وٌة نلٌاة (ٔ )7ومانهم مان
عاادها صوتا ر ا ّنٌا و راانانٌا (ٕ ، )7مااا الااراء
منهم من وصالها بخنهاا صاوت ل اوي مكارر (ٖ، )7
ومنهم مان راما ( لراانً منحارف ) (ٗ ٓ )7هاذ
هً مصطلحات المحد ٌن حول هذ المنطقة الصوتٌة
ٓ
على ننً ال رت ً جمٌر هذ المصطلحات
رقا دقٌقا وواضااحا  ،إال مااا ناادر  ،ماان جهااة الااالم

٘ ـ مصطلح ارصوات الطبقٌة :
ــــــــــــ
شاااار إلاااى هاااذا المصاااطلح بعاااا المحاااد ٌن
( )ٗ8وٌااراد بااع منطقتااً ورااط الحناان و دنااا ،دون
منطقة قصىالحنن من المنطقة الحنكٌة بكاملها ٓوقد
قرمت المنطقة الطبقٌة تبعا لذلن إلى منطقتاٌن هماا
 :الطب ا اللااٌن ،والطب ا الصاال ( )ٗ9جرٌااا علااى
تقرٌم الحنن الراب الحنن اللٌن والحنن الصل ٓ
وٌرااامى الصاااوت النااااتج عااان هاااذا المعااارا
بنوعٌع صوتا طبقٌا (ٓ٘) و صوات هاذا المعارا
هااً الكاااف والغااٌن والعاااء (ٔ٘) ٓ وراامى بعااا
المحاااد ٌن هاااذ ارصاااوات ال ال اااة بخصاااوات قصاااى
الحناان (ٕ٘)  ،ااً حااٌن طل ا بعضااهم ا عاار علااى
صاااوتً العااااء والغاااٌن صاااوات دناااى الحنااان (ٖ٘)
واجتهااد آعاارون ااً عاازل صااوت الكاااف ماان هااذ
المجموعة وإدراجع ضامن ارصاوات ارقصاى حنكٌاة
(ٗ٘)  ،على ن بعاا المحاد ٌن علاط باٌن مصاطلح
الطب ا والطبقٌااة (٘٘) ٓ ومعلااوم ن الطب ا معاارا
صوتً والطبقٌة صلة صوتٌة ٓ
د ار عاماال التحدٌاد المعرجااً الادقٌ بعااا
المحد ٌن إلاى تقراٌم المنطقاة الصاوتٌة الواحادة إلاى
عدة مناط صغٌرة  ،مما دت ذلن إلاى ابتكاار بعاا
ا لمصاااطلحات لتتمٌاااز بهاااا هاااذ المعاااارا الدقٌقاااة
بعضااها عاان بعااا  ،ولكاان ك اارة هااذ المصااطلحات
واعتال هااا ماان باحا إلااى آعاار دت ااً نهاٌااة ارماار
إلاااااى صاااااعوبة هااااام الااااادارو المعااااارا الصاااااوتً
الصحٌح لاصوات  ،ومن م ٌبتعد عن تلماو الجهاد
العلمً ً ترا نا الصوتً ٓ
ٙـ مصطلح ارصوات الغارٌة :
ـــــــــــ
جاءت هذ الترمٌة نربة إلاى راار اللام و
قار اللم  ،وٌقابل هذا المصطلح عند بعا المحاد ٌن
مقاادم اللراااان وجاازء مااان وراااطع ماار مقااادم الحنااان
ارعلااااى ( ٓ )٘ٙااااً حااااٌن طلاااا آعاااارون هااااذا
المصطلح علاى منطقاة وراط الحنان ( ٓ )٘7ومانهم
مااان اراااتعمل مصاااطلحا آعااار هاااو ( دناااى حنكاااً )
( ٓ )٘8ملراارا ذلاان بااخن اردنااى حنكٌااة هااً التااً
تكون من ورط اللران ووراط الحنان ارعلاى  ،وهاو
اضطرا واضح رن وصالها بخنهاا مان وراط الحنان
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اااال ٌمكااان ن نعتبرهاااا بملردهاااا مااان معااارا دناااى
الحنن  ،رن هذا المعرا ٌترر لمعارا عدة  ،وٌبدو
انااع وصااف مبنااً علااى صاالة الااالم الحدٌ ااة ٓ و مااا
صلة االرنانٌة الل وٌة الجانبٌة  ،خنها تلرح المجال
مااام صااوت الضاااد لٌاادعل معهااا النااع ٌحماال الصاالات
نلرااها ٓ كمااا إن إطااال مصااطلح راانً و راانانً
على صوت النون هو رٌر دقٌا ٌضاا الن طارف
اللرااان ال ٌتصاال بارراانان وان وصااف النااون هكااذا
تجعل من ترمٌة القدماء لهاا بالذلقٌاة تترام بالصاحة
اام نهااا صاالة مشااتركة بااٌن النااون والااراء والااالم ٓ
وكااذلن صااوت الااراء ااان وصاالع بااالمنحرف ٌضااا
ترمٌة رٌر دقٌقة  ،الن االنحراف من صلات الالم ٓ
ولكن ال صو ن ٌقال طارف اللراان المكارر ما ال
إذا رٌد ترمٌة المعارا بطارف اللراان ٓ كماا ٌمكان
ن ٌقال انع ٌرمى مكررا بالنار إلى رمار الصوت
ال إلى نطقع الرامر ٌرمر صوت الراء وكخنع ٌتكرر
ً ذنع تبعا لتكرار تحرن طرف اللران ٓ

كانون االولٕٓٓٙ/

ذه بعضهم إلاى ترامٌتها بالل وٌاة (٘ ، )8اً حاٌن
طل ا علٌهااا بعضااهم ا عاار للااا ( راانانً ل ااوي )
( ، )8ٙضاما إلٌهاا صاواتا عارت هاً ارصاوات
النطعٌة ( المجموعة ارولى )  ً ،حٌن ذه آعرون
إلااااى إطااااال مصااااطلح ( ل وٌااااة راااانا نٌااااة ) علااااى
ارصاااوات النطعٌاااة وارصاااوات الذلقٌاااة  ،وال ٌضااار
االرااالٌة معهاااا وهاااً ( ص  ،و  ،ز ) ( ) 87كماااا
رااماها القاادماء  ،و نلاارد بعضااهم ااً وصااف معاارا
هاااذ ارصاااوات ـ ي و  ،ص  ،ز ـ باالرااانانٌة
الصاااااالٌرٌة ( ٓ )88وٌعنااااااً هااااااذا ن المحااااااد ٌن
ٌرااتعملون هاااذا المصااطلح علاااى ارصااوات النطعٌاااة
واالرلٌة والذلقٌة  ،وهم بذلن ٌجعلون الذلقٌاة ل وٌاة
عالصة عدا النون هو ل وي انلاً  ،والنطعٌاة ل وٌاة
رنا نٌة  ،وبعضهم ٌعادها ل وٌاة عالصاة  ،واالرالٌة
كذلن ل وٌة رنا نٌة  ،وبعضهم ٌعادها ل وٌاة عالصاة
 ،كمااا ن بعضااهم ٌعااد الااالم والنااون راانا نٌااة ل وٌااة
مر بنا رابقا ٓ
ٌضا  ،وكما ّ
وٌباادو ن هااذا االعااتالف ااً تحدٌااد المصااطلح
الدقٌ ٌعود إلى صعوبة وجود المصطلح الذي ٌحمل
تحدٌاادا دقٌقااا للمعاارا  ،وان منطقااة دنااى الحناان
تزدحم ٌها المعاارا مماا قاد ٌجعال اك ار مان معارا
ٌشترن ً إعراا الصوت وبذلن تعتلف المعارآ

 8ـ المصطلح الل وي االرنانً
ـــــــــــــ
هاااااذا المصااااااطلح ٌطلااااا علااااااى المنطقااااااة
المحصااورة بااٌن ارراانان ( بمااا ااً ذلاان صااولها )
والل اااة العلٌاااا والراااللى بمشااااركة طااارف اللراااان ،
وٌرمى الصوت الناتج ً هذ المنطقة صوتا رانا
نٌا ل وٌا (٘ )7وٌتم إنتاا ً هاذا المعارا رابعة
صوات هاً ( الادال والتااء والضااد والطااء والراٌن
والااازاي والصااااد ) ( ، )7ٙوتضااام هاااذ المجموعاااة
نااوعٌن ماان ارصااوات  :ارولااى هااً ( الاادال والضاااد
والطاااااء والتاااااء ) وال انٌااااة هااااً ( الرااااٌن والاااازاي
والصاد ) ٓ ما المجموعة ارولاى تكااد تكاون محال
اتلا بٌن المحد ٌن من حٌا المصاطلح العاام ()77
ما عادا ماا ذها إلٌاع بعضاهم مان إطاال مصاطلح (
االرنانً الشدٌد ) ( )78على هذ المجموعة  ،وهو
مذه ٌجانبع الصوا الن هاذ الترامٌة مشاتقة مان
صاالات هااذ ارصااوات والصاالة ال تحاادد المعاارا ،
علاااى ن بعضاااهم دعاهاااا بخصاااوات ( نطااار الغاااار )
( )79وهااذ مااخعوذة ماان تعرٌااف اباان الجاازري لهااا
حٌ قال عن هاذ ارصاوات (( الطااء والادال والتااء
ٓٓٓٓ وٌقاال لهاذ الحاروف النطعٌاة  ،رنهاا تعاارا
من نطار الغاار ارعلاى وهاو راقلع )) (ٓ ، )8علاى
ن المصطلح القدٌم لهذ ارصوات هو النطعٌة  ،وقد
ذكاار ذلاان العلٌاال (ٔ )8واباان الجاازري (ٕ ، )8ولاام
ٌرتعملع ك ٌر من القدماء  ،والمصطلح ٌضا قلٌال
االرااتعمال لاادت المحااد ٌن النهاام ٌاارون ٌااع مجانبااة
للصوا  ،الن النطار اقار جازء مان الحنان ارعلاى
إلى صول ال ناٌا (ٖ )8رٌر ن طرف اللران ٌتصل
بخصااول ال ناٌااا عنااد النطاا بهااذ ارصااوات  ،هاااً
صوات رنا نٌة ل وٌة (ٗ)8
مااااا المجموعااااة ال انٌااااة ( الرااااٌن والصاااااد
والاازاي ) قااد عتلااف المحااد ون ااً وصاالها  ،قااد

9ـ مصطلح ارصوات االرنانٌة :
ـــــــــــــــ
ٌطل هذا المصطلح علاى المنطقاة المحصاورة
بٌن طارف اللراان و طاراف االرانان العلٌاا والراللى
بصااورة تراامح بماارور الهااواء ماان بااٌن االراانان ،
وٌرااامى الصاااوت النااااتج مااان هاااذا المعااارا رااانا
نٌااا ( ، )89وٌنااتج ااً هااذا المعاارا ال ااة صااوات
هً ( الذال و ال اء  ،والااء ) (ٓ.)9
(
وصاف بعااا المحااد ٌن هااذا المعاارا
بالمعرا االرانانً الرعاو ) (ٔ )9وهاو وصاف رٌار
دقٌااا الناااع شااارن الصااالات اااً تحدٌاااد المعااارا ٓ
ووصاالع آعاارون بااالمعرا ( بااٌن راانانً )(ٕ، )9
وهً ترمٌة مقبولة  ،الن هاذ ارصاوات تعارا مان
تقار طاراف االرانان العلٌاا مان الراللى مار تادعل
طااارف اللراااان بٌنهماااا ٓ علاااى ن بعاااا البااااح ٌن
جعلوا الااء اً طا لاة الطااء والصااد وكاذلن جعلاوا
ال اااء والااذال ااً طا لااة التاااء والاادال (ٖ ، )9وهااذا
الصاانٌر ال ٌباارر شااًء رااوت ن بعااا المحااد ٌن
ٌطلقون مصطلح االرنانٌة على مجموعاة كبٌارة مان
ارصوات منها صوات ذلقٌة وارلٌع ونطعٌة ول وٌاة
(ٗٓ )9
ٓٔـ مصطلح ارصوات الشلوٌة :
ــــــــــــــ
ٌراامى معاارا ( الباااء والمااٌم والااواو رٌاار المدٌااة )
باااالمعرا الشااالوي (٘ )9وٌكااااد االتلاااا ٌقااار باااٌن
الداررااٌن بشااخن هااذا المصااطلح لااوال مااا ذه ا إلٌااع
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الدكتور محمود الرعران ً جعلع صاوت الاواو مان
ارصوات التً ٌشترن قصى الحنن اً إنتاجاع حٌا
قااال انااع (( شاالوي ـ حنكااً قصااً ))( )9ٙرٌاار ن
ضاال جعاال الااواو ماان صااوات
الاادكتور كمااال بشاار ٌل ّ
قصاااى الحنااان العالصاااة ( )97كماااا ذهااا الااادكتور
احمد معتار عمر إلى ترامٌة هاذا المعارا بالشالوي
ال نا ً و الشلتانً (ٓ ) 98
وٌبدو ن جعل الواو تحات مصاطلح الشالوي مار
ال ربار علٌاع الن ا عاذ بماا هاو منااور واااهر اً
تراامٌة المعاارا شاالوٌا ال ٌلغااً ن الحناان ارقصااى
ٌشاترن اً هاذا المعارا  ،والترامٌة عٌارا شاا عة
وذا عة  ،ماا قضاٌة ال ناا ً القصاد منهاا اناع ٌعارا
من بٌن الشلتٌن ال من شلة واحادة  ،ولكان مصاطلح
الشاالتانً ٌ ،عااالف القواعااد الصاار ٌة العربٌااة ماان
حٌ ا النراابة إلااى الم نااى ( ، )99نااا ً ارصااول ،
الن ارصال ال الا محاذوف ( الاواو ) وعاوا عنهااا
بالتاء المربوطة  ،شلع اصلها شلو ٓ

نتا ج البح
من النتا ج التً توصل إلٌها البح ما ٌختً :
ٔـا إن ارلا الدراراات الحدٌ اة اً مجاال ارصاوات
قد تمٌل إلى ارتعمال المصطلحات الصوتٌة االجنبٌة
بعاااااد ترجمتهاااااا الاااااى العربٌاااااة  ،وتغلااااال اراااااتعمال
المصاطلحات كماا وردت عان علمااء العربٌاة القادماء
ٓ ولذلن تعددت المصطلحات بتعدد المترجمٌن ٓ
ٕـاا إن ك ٌاار ماان المصااطلحات الصااوتٌة قااد تكااون
محاا اجتهاااد شعصااً وقااد ال ٌكاون لهااا ااً بعااا
ارحٌان مرورات علمٌة تبٌح ارتعمالها ٓ
ٖـا إن ارلا المصااطلحات التاً ارااتعملها المحااد ون
ٌهاااا بعاااا الشاااًء مااان القصاااور علاااى بٌاااان تماااام
المعناااى  ،وان المصاااطلح القااادٌم ٌبااادو ا ضااال منهاااا
بك ٌر ٓ
ٗـا إن ارلا المصاطلحات الصااوتٌة القدٌماة ال ربااار
علٌها من حٌ االراتعمال  ،إذا ماا قٌرات بملهومهاا
الوارار  ،كمااا إنهاا كاناات وال تازال محاال اتلاا وقااد
تعارف علٌها الداررون  ،واالتلا عٌر من اال ترا
ٓ
٘ ـ إن عاادم ارااتعمال المصااطلح القاادٌم ٌاادل علااى
قصور و إهماال و تجاهال و جهال بجهاود العلمااء
العر الذٌن رروا هذا العلم منذ م اات و ك ار مان
لااف ومااا تً عااام  ،وقااد اعتاارف بمصااطلحاتهم ك ٌاار
ماان اروربٌااٌن الااذٌن نخعااذ ا ن بمصااطلحاتهم وهااً
موجودة ً العربٌة قبل إن ٌعرف الغر هذا العلم.
ٙـ ا إن هااذا التعاادد ااً المصااطلح الصااوتً قااد ٌلراار
على انع نور من النزور إلى التجدٌد والتغٌٌار لاٌو
رٌر.
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Abstract
This research interested in an important side in the modern linguistics that it is the vocal idiom .It is not about the old modern vocal idioms
but only the silent outer voices.
Its target is to show the multi name for the one outer. by more than
Resea- one idiom . According to the different opinions of the modern
rchers and the influence of this multiplicity on the stability and the exact
meaning.
Whenever the idioms were stable and clear in it's meaning it is easy to the
reader to make much useful of it .
In the other side, The research show the defects in these idioms to reflect
the aim . Although it is multiple, in contrast with the old Arabic vocal idiom.

ٖٕ ـ ٌنااار جمهاارة اللغااة ٔ ٙ/والنشاار ااً القااراءات العشاار
ٔٔ99/
ٕٗ ـ ٌنااار ارصاوات اللغوٌاة ٓ 9وعلاام اللغاة (مقدماة للقااارئ
العربً )٘7
ٕ٘ ـ ٌنار علم اللغة (مقدمة للقارئ العربً ) ٔ78وعلام اللغاة
العام ( ارصوات ) ٓ 9و ً البح الصوتً عند العر ٔ9
ٕٙـا ٌناار ارصاوات اللغوٌاة  88ـ  89و بحاا ونصاوص اً
قلة اللغة ٘ ٔ8و قع اللغة العربٌة ٗٗ8
 ٕ7ـ ٌنااار الكتااا ٗ ٖٖٗ /والنشاار ااً القااراءات العشاار ٔ/
ٔ99
 ٕ8ـ ٌنار صوات اللغة ٕٔٙ
 ٕ9ـ ٌنار دروو ً علم صوات العربٌة ٖٕ
ٖٓ ـ ٌنار ارصوات اللغوٌة  88ـ 89
ٖٔ ـ ٌنار علم اللغة ( مقدمة للقارئ العربً ) ٔ77
ٕٖ ـ ٌنار دروو ً علم صوات العربٌة ٖٕ
ٖٖ ـ ٌنار الوجٌز ٖ ٔٙو٘ ٔ9والمحٌط ا ٔٔ9/
ٖٗ ـ ٌنار علم اللغة ( مقدماة للقاارئ العرباً ) ٖٗٔ ودراراة
الصوت اللغوي ٕٕ7
ٖ٘ ـ ٌنار معجم علم اللغة 8ٙ
 ٖٙـ ٌنار نهاٌة القول الملٌد ٖٗ
 ٖ7ـ ٌنار ارلرنٌة العربٌة ٗ7
 ٖ8ـ ٌنار ارصوات اللغوٌة ٗ 8ـ ٘8
 ٖ9ـ ٌنار الوجٌز ٗٔ9
ٓٗ ـ ٌنار دروو ً علم صوات العربٌة ٖٕ
ٔٗ ـ ٌنار صوت القاف ً العربٌة ٗٔٔ وما بعدها
ٕٗ ـ ٌنار الكتا ٗ ٖٖٗ /
ٖٗ ـٌنار صوت الجٌم ً العربٌة ٕ7
ٗٗ ـ ٌنار علم اللغة ( مقدمة للقارئ العربً )ٕٔ8
٘ٗ ـ ٌنار درارات ً قع اللغة ٖٕٔوالوجٌز ٖٔٙ
 ٗٙـ ٌنار دروو ً علم صوات العربٌة ٖٕ
 ٗ7ـ ٌنار ارصوات اللغوٌة ٗ 8ـ ٘8
 ٗ8ـ ٌنار درارة الصاوت اللغاوي ٔ ٕ7و اً البحا الصاوتً
عند العر ٕٓ

هوامش البح
ٔـ مناهج البح ً اللغة ٗ8
ٕـ لران العر ٕٕٗ9/
ٖـ المصدر الراب ٕٕٗ9/
ٗـ ٌنار المدعل إلى علم ارصوات ٕ9
٘ـ ٌنار العٌن ٔ٘7/ـٓ ٙوالكتا ٖٗٗٔ/
ٙـ نقال عن ارصوات اللغوٌة ٕٔٔـ ٖٔٔ
7ـ المصدر الراب ٕٕٔـٖٔٔ
8ـ المصدر الراب ٖٔٔ
9ـاا ٌنااار الااوجٌز ااً قااع اللغااة ٔ ٔٙوالمحااٌط ااً صاااوات
العربٌة ونحوها وصر هاأ ٕٔ/
ٓٔـ ٌنار الوجٌز ً قع اللغة ٔ ٔٙالهامش رقم ( ٔ)
ٔٔـ ٌنار الصوامت والصوا ت ً اللغة العربٌاة  ٖٙالهاامش
رقم ()8
ٕٔـ علم اللغة ( مقدمة للقارئ العربً ) ٕٗٔ
ٖٔـ المصدر الراب ٕٗٔ الهامش رقم ( ٕ )
ٗٔ ـ ٌنار العٌن ( المقدماة الصاوتٌة ) والكتاا ( باا اإلدراام
اٗ)
٘ٔ ـ دروو ً علم صوات العربٌة ٖٔ
 ٔٙـ ٌنااار علاام اللغااة العااام ( ارصااوات ) ٓ 9و ااً البحااا
الصوتً عند العر ٔ9
 ٔ7ـ ٌنار علم اللغة العام ( ارصوات ) ٕٔٔ
 ٔ8ـ ٌنااار ااً البح ا الصااوتً عنااد العاار  ٔ9و قااع اللغااة
العربٌة ٗ ٗ8ـ ٘ٗ8
 ٔ9ـ ٌنار كالم العر ٕ٘ والعلٌل بن احمد اللراهٌدي عمالاع
ومنهجع ٓٓٔ
ٕٓ ـ ٌنار درارات ً قلة اللغة ٕٖٔ
ٕٔ ـ ٌنار دروو ً علم صوات العربٌة ٖٕٔ
ٕٕ ـ ٌنار العٌن ٔٙٗ/
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مصادر البح

 ٗ9ـ ٌنار صوت الجٌم ً العربٌة  ٕ7و ٕ٘ٔ
ٓ٘ ـ ٌنار ً البح الصوتً عند العر ٕٓ
ٔ٘ ـ ٌنار درارات ً قع اللغة ٕٖٔوالمحٌط أٔ9/
ٕ٘ ـ ٌنار علم اللغة العام ( ارصوات ) ٓ9
ٖ٘ ـ ٌنار ارصوات اللغوٌة  88ـ 89
ٗ٘ ـ ٌنار دروو ً علم صوات العربٌة ٖٕ
٘٘ ـ ٌنار بحا ونصوص ً قع اللغة ٔ89
 ٘ٙـ ٌنار درارات ً قع اللغة ٕٖٔوالوجٌز ٖ ٔٙوالمحاٌط
أٔ9/
 ٘7ـ ٌنار علم اللغة العام ( ارصوات ) ٕٔٔ
 ٘8ـ ٌنار الدرارات اللهجٌة والصوتٌة عند ابن جنً ٖٓ8
 ٘9ـ ٌنار ارصوات اللغوٌة ٔٓ7
ٓ ٙـ ٌنار علم اللغة ( مقدمة للقارئ العربً ) ٔ7ٙ
ٔ ٙـ المصدر الراب ٔٔ8
ٕ ٙـ ٌنار دروو ً علم صوات العربٌة ٖٕ
ٖ ٙـ ٌنار العٌن ٔٙ٘/
ٗ ٙـ ٌنار علم اللغة العام ( ارصوات ) ٕٔٔ
٘ ٙـ ٌنااار درارااة الصااوت اللغااوي ٓ ٕ7ـ ٔ ٕ7والااوجٌز
ٕ ٔٙقع اللغة العربٌة ٗ ٗٙو ً البح الصوتً عناد العار
ٕٓ
 ٙٙـ ٌنار الكتا ٔٙ٘/
 ٙ7ـ المصدر الراب ٔٙ٘/
 ٙ8ـ ٌنار دروو ً علم صوات العربٌة ٖٕ
 ٙ9ـ ٌنار علم اللغة ( مقدمة للقارئ العربً ) ٓٔ7
ٓ 7ـ ٌنار علم اللغة العام ( ارصوات ) ٕٔ9
ٔ 7ـ ٌنار المصدر الراب ٖٓٔ
ٕ 7ـ ٌنار علم اللغة ( مقدمة للقارئ العربً ) ٔٙ9
ٖ 7ـ ٌناار علام اللغاة العاام ( ارصاوات )  ٕٔ9وعلام اللغاة (
مقدمة للقارئ العربً ) ٔٔ7
ٗ 7ـ ٌنار ً صوتٌات العربٌة ٕٔ9
٘ 7ـ ٌنار درارة الصاوت اللغاوي  ٕٙ9و اً البحا الصاوتً
عند العر ٕٓ
 7ٙـ ٌنار قع اللغة العربٌة ٓٗٙ
 77ـ ٌنااار علاام اللغااة العااام ( ارصااوات )  89و درارااات ااً
قع اللغة ٕٖٔوالوجٌز ٕٔٙ
 78ـ ٌنار ً صوتٌات العربٌة ٖٔ7
 79ـ ٌنار بحا ونصوص ً قع اللغة ٕٔٓ
ٓ 8ـ ٌنار النشر ً القراءات العشر ٔٔٓ9/
ٔ 8ـ ٌنار العٌن ٔٙ٘/
ٕ 8ـ ٌنار النشر ً القراءات العشر ٔٔٓ9/
ٖ 8ـ ٌنار ارصوات اللغوٌة ٔٓ7
ٗ 8ـ ٌنار المصدر الراب ٔٓ7
٘ 8ـ ٌنار علم اللغة ( مقدمة للقارئ العربً ) ٕٔ9
 8ٙـ ٌنار ارلرنٌة العربٌة ٘ٙ
 87ـ ٌنار علم اللغة العام ( ارصوات ) 89
 88ـ ٌنار ً صوتٌات العربٌة ٗٗٔ
 89ـ ٌنااار مناااهج البحا ااً اللغااة  ٕٔٙوا اار القااراءات ااً
ارصوات والنحو العربً ٔ9ٙ
ٓ 9ـ ٌنار ً البح الصوتً عند العر ٕٓ
ٔ 9ـ ٌنار ً صوتٌات العربٌة ٓ٘ٔ
ٕ 9ـ ٌنااار علاام اللغااة ( مقدمااة للقااارئ العربااً ) ٓ ٔ9وعلاام
اللغة العام ( ارصوات ) 89
ٌٖ 9نار العلٌل بن احمد اللراهٌدي عمالع ومنهجع ٖٓٔ
ٗ 9ـ ٌنار بحا ونصوص ً قع اللغة ٖٔ8
٘ 9ـ ٌنار درارة الصاوت اللغاوي  ٕٙ9و اً البحا الصاوتً
عند العر ٕٓ ـ ٕٔ
 9ٙـ ٌنار علم اللغة ( مقدمة للقارئ العربً ) ٔٙ7
 97ـ ٌنار علم اللغة العام ( ارصوات ) 89
 98ـ ٌنار درارة الصوت اللغوي ٕٙ9
 99ـ ٌنار المصدر الراب  ٕٙ9الهامش رقم ( ٔ)

ٔ ـ بحا ونصوص ً قع اللغة العربٌة ٓ د ٓ رشٌد العبٌدي ٓ
مطبعة التعلٌم العالً ٓ بغداد ٔ988
ٕ ـ ا ر القراءات ً ارصوات والنحو العربً ( بو عمر بن العالء )
ٓ د ٓ عبد الصبور شاهٌن ٓ مكتبة العانجً ٓ القاهرة ٓ طٔ
ٔ987
ٖ ـ صوات اللغة ٓ د ٓ عبد الرحمن ٌو ٓ مطبعة التخلٌف والنشر
ٓ القاهرة ٖٔ9ٙ
ٗ ـ ارصوات اللغوٌة ٓ د ٓ إبراهٌم نٌو ٓ مكتبة االنجلومصرٌة ٓ
القاهرة ٓ ط ٘ ٔ979
٘ ـ ارلرنٌة العربٌة ٓ د ٓ رٌمون طحان ٓ دار الكتا اللبنانً ٓ
بٌروت ٕٔ98
 ٙـ جمهرة اللغة ٓ ابن در ٌد ٓ م ررة الحلبً للنشر والتوزٌر ٓ
القاهرة ( د ٓ ت )
 7ـ العلٌل بن احمد اللراهٌدي عمالع ومنهجع ٓ د ٓ مهدي
المعزومً ٓ دار الرا د العربً ٓ بٌروت ٓ لبنان طٕ ٔ98ٙ
 8ـ درارات ً قع اللغة ٓ د ٓ محمد االنطاكً ٓ دار الشر
العربً ٓ بٌروت ٓ طٗ ٔ9ٙ9
 9ـ الدرارات اللهجٌة والصوتٌة عند بن جنً ٓ د ٓ حرام رعٌد
النعٌمً ٓ دار الرشٌد ٓ بغداد ٓٔ98
ٓٔ ـ درارة الصوت اللغوي ٓ د ٓ احمد معتار عمر ٓ عالم الكت
ٓ القاهرة ٓ طٖ ٘ٔ98
ٔٔ ـ دروو ً علم صوات العربٌة ٓ جان كانتٌنٌو ٓ تعرٌ صالح
القرمادي ٓ الجامعة التونرٌة ٓ تونو ٔ9ٙٙ
ٕٔ ـ الصوامت والصوا ت ً اللغة العربٌة ٓ د ٓ جعلر دن البا ٓ
مجلة اللران العربً مج  ٓ ٔ9أ ٕٔ98
ٖٔ ـ صوت الجٌم ً العربٌة ٓ درارة تارٌعٌة لغوٌة ٓ د ٓ صٌوان
عضٌر ٓ ( ررالة ماجرتٌر ) ٓ جامعة البصرة ٓ كلٌة التربٌة ٓ
ٔ997
ٗٔ ـ صوت القاف ً العربٌة ٓ درارة تارٌعٌة لغوٌة ٓ مجٌد
مطشر عامر ٓ ( ررالة ماجرتٌر ) جامعة البصرة كلٌة التربٌة
ٕٓٓٓ
٘ٔ ـ علم اللغة العام ( ارصوات ) ٓ د ٓ كمال محمد بشر ٓ مكتبة
الشبا ٓ مصر ٔ987
 ٔٙـ علم اللغة ( مقدمة للقارئ العربً ) ٓ محمود الرعران ٓ دار
النهضة العربٌة للطباعة والنشر ٓ بٌروت ( د ٓت )
 ٔ7ـ العٌن ٓ العلٌل بن احمد اللراهٌدي ٓ تح د ٓ مهدي
المعزومً وإبراهٌم الرامرا ً ٓ دار الرشٌد للنشر ٓ بغداد
ٓٔ98
 ٔ8ـ قع اللغة العربٌة ٓ د ٓ كاصد ٌارر الزٌدي ٓ وزارة التعلٌم
العالً والبح العلمً ٓ جامعة الموصل ٔ987
 ٔ9ـ ً البح الصوتً عند العر ٓ د ٓ جلٌل إبراهٌم العطٌة ٓ
دار الجاحا للنشر ٓ بغداد ٖٔ98
ٕٓ ـ ً صوتٌات العربٌة ٓ محً الدٌن رمضان ٓ مكتبة الررالة
الحدٌ ة ٓ عمان ( د ٓت )
ٕٔ ـ الكتا ٓ رٌبوٌع ٓ تح ٓ محمد عبد الرالم هارون ٓ مكتبة
العانجً ٓ القاهرة ٕٔ98
ٕٕ ـ كالم العر من قضاٌا اللغة العربٌة ٓ د ٓ حرن اااا ٓ مصر
ٔ97ٙ
ٖٕ ـ لران العر ٓ ابن مناور ٓ دار صادر ٓ بٌروت ( د ٓ ت )
ٕٗ ـ المحٌط ً صوات العربٌة ونحوها وصر ها ٓ محمد االنطاكً
ٓ مكتبة دار الشر ٓ طٔبٌروتٕٓٔ97
ٕ٘ ـ المدعل إلى عام ارصوات  ،درارة صوتٌة مقارنة ٓ د ٓ صالك
الدٌن حرنٌن ٓ دار االتحاد العربً للطباعة والنشر ٓ طٔ ٔٔ98
ٕٙـ مناهج البح ً اللغة ٓ د ٓ تمام حران ٓ دار ال قا ة ـ الدار
البٌضاء ٓ طٕ ٗٔ97
ٕ7ـ النشر ً القراءات العشر ٓ ابن الجزري ٓ مطبعة دار الكت
العلمٌة ٓ بٌروت لبنان ( د ٓ ت )
ٕ8ـ نهاٌة القول الملٌد ً علم التجوٌد ٓ محمد مكً تصر ٓ تح ٓ
علً محمد الضبار ٓ مطبعة الحلبً ٓ القاهرة ـ بٌروت ( د ٓ ت )
ٕ9ـالوجٌز ً قع اللغة ٓ محمد االنطاكً ٓ مكتبة دار الشر ٓ
طٖ ٓبٌروت ٓ ٔ9ٙ9
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