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هذه  ���ض��م  ه��و  �إذن  �ل��ب��ح��ث  ه���ذ�  فمهمة 

�أال  لغوية  فنية  وح��دة  في  �لمختلفة  �لمفاهيم 

وهي وحدة �ضوتية، وكذلك مجموعة من �لنتائج 

�ضيئًا  ت�ضيف  �أن  متفائاًل  �أرجو  �لتي  و�لك�ضوف 

�لعربية  و�لمكتبة  خا�ضة،  �ل�ضوتية  للمكتبة  ما 

على وجه �لعموم.

�لمعقدة  �ل�ضوتية  �لنظريات  �إلتما�س  و�إن 

في رحاب هوؤالء �لعمالقة مثل �لخليل بن �أحمد 

وكتابه  و�ضيبويه  �لعين،  وكتابه  �لفر�هيدي 

�لكتاب، و�بن جني وكتابه �ضر �ضناعة �الإعر�ب، 

مما يحتاج �إلى �ل�ضبر و�الأناة، و��ضتكناه ف�ضائل 

�لتر�ضد  �إل��ى  يدعو  مما  �لدقيق  �لملحظ  هذ� 

�ضبق  علم  فال�ضوتيات  و�ال�ضتنتاج،  و�لت�ضدي 

وتناوله  بالبحث،  �لعربية فيما ثبت  �إليه علماء 

�أجهزة  �ضوء  في  و�لتمحي�س  بالنقد  �الأروبيون 

�ل�ضبق  ه��ذ�  ح�ضيلة  وك��ان  �لمتطورة،  �لعلم 

�لمنهجية  �لدر��ضات  �لمزيد من  �لتناول  وهذ� 

في  ف�ضل  فيها  للبحث  م��از�ل  �لتي  �لمتقدمة 

الدر�س ال�ّصوتي عند القدماء 

والمحدثين
د. كل محمد با�سل

�الأ�ضتاذ �لم�ضاعد بكلية �للغة �لعربية

�لجامعة �الإ�ضالمية �لعالمية - باك�ضتان

المدخل:

ما  يتتبع  �أن  �لبحث  ب�صاحب  �أدى  �لذي  �لنطقي  �لأ�صو�ت  علم  لتدري�س  نتيجة  �لبحث  هذ�  جاء 

قاله �لقدماء من �لم�صلمين مقارناً بما قاله �لمحدثون من حيث �لمنهج و�لتفكير، وقد يكون جديد�ً 

في مو�صوعه، و�أ�صياًل في نتائجه، ول �أدعي ذلك كوني �صاحب هذ� �لبحث �لمتو��صع، ولكن طر�فة 

مو�صوعه، وجدة �أفكاره، ودقة تطبيقاته �صاقت لمثل هذ� �لدعاء.

كما جاء موؤ�صاًل للنظرية �لعربية في علم �لأ�صو�ت: phonetics �لتي تطورت فيما بعد للتخ�ص�س 

لي�س  �لتر�ث  حياة  في  �للغوي  فال�صوت  لذلك   ،phonology �لت�صكيلي  �لوظيفي:  �ل�صوت  علم  في 

جديد�ً، ولكنه يف�صر وي�صير �أ�صال �إلى �لمكونات �لتفكيرية �ل�صوتية عند هوؤلء �لقدماء.
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ويعبرون  �لذ�تية  �لتجربة  وهو  �لقديم  �لمنهج 

عنه »بالذوق« �أي ذوق �لحروف بتجربة نطقها 

ك��ل حرف  ت��َك��وُّن  ف��ي مو�ضع  �ل��ذ�ت��ي  و�ل��ت��اأم��ل 

�أع�ضاء �لجهاز �ل�ضوت معه،  و�ضفاته وهيئات 

بن  �لخليل  عن  حاكيا  �لليث  يقول  ذل��ك  وف��ي 

�أحمد: هذ� �لمنهج »و�إنما كان َذو�ُقه �إياها �أنه 

كان يفتح فاه باالألف ثم ُيظِهر �لحرف )�لمر�د 

�لعين  فوجد   ... و�أغ  و�أت،  �أب،  نحو:  ذوُق��ه( 

�أدخل �لحروف في �لحلق فجعلها �أول �لكتاب.

�ضرورة  ه��و  ه��ن��ا  �أب��ي��ن  �أن  �أري����د  ف��ال��ذي 

فيه  �لتفريط  وع��دم  �لمنهج  بهذ�  �الحتفاظ 

على  د�ئما  متاح  الأن��ه  �أواًل  عليه،  �الإزر�ء  �أو 

يتيح  ب��دوره  وه��ذ�  و�لعام،  �لفردي  �لم�ضتوى 

�لنطق  �إل���ى  للتو�ضل  �ل��ت��ذوق  ت��ن��وي��ع  ف��ر���سَ 

�أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذ�  �ل�ضحيح، 

فهم  �إل��ى  �ضبيل  �أق��رب  هو  �إليه  �الحتكام  �إن 

في  �أتخذ  و�أنا  ومقرر�تهم،  �لقدماء  تعبير�ت 

�لحر�س  مع  هذ�  �ل��ذوق  منهج  هذه  در��ضتي 

على در��ضة مقرر�ت قدمائنا در��ضة تمحي�س. 

�أما �لمنهج �لحديث �لذي �تبعه �لمحدثون في 

��ضتخد�م  على  قائم  فهو  �الأ���ض��و�ت،  در��ضة 

�الأجهزة �لدقيقة في در��ضة �الأ�ضو�ت بداًل من 

�لمعر�س  �ل�ضخ�ضي  �الإح�ضا�س  على  �العتماد 

لاللتبا�س، وعدَّ بع�ضهم هذه �لدر��ضات فرعًا 

�الأ�ضو�ت  علم  با�ضم  �للغوية  �ل��در����ض��ة  م��ن 

�لتجريبي، ولكن �لدقيق �أنه هو علم �الأ�ضو�ت 

�ل�ضناعية. باالأجهزة  ��ضتعان  �إذ�  هذ� 

�أجمع  �أن  ور�أيت  �لمو�ضع  لم�ضُت هذ�  ولهذ� 

لطالب �لمرحلة �لجامعية ما ال غنى لهم عنه 

عهد  في  �لثالثة  هوؤالء  بين  �لمقارنة  هذه  من 

مبكر. 

لدر��ضة  �لخليل  بمنهج  ب���د�أت  هنا  فمن 

�الأ�ضو�ت �لمبني على �لذوق �ل�ضوتي، ثم تلميذه 

�لحروف  كثير� على �ضفات  ركز  �لذي  �ضيبويه 

ومو��ضع  �الت��ف��اق  م��و�ط��ن  و�إب����ر�ز  �لمركبة، 

�الختالف بينهما، مثاًل ترتيب �الأ�ضو�ت خالف 

و�الألف  بالهمزة  ب��د�أ  �إذ  فيه،  �ضيخه  �ضيبويه 

و�لهاء، ثم قدم �لغين على �لخاء وهكذ�... 

�ل�ضوتي،  �لفكر  �أحيا  �ل��ذي  جني  �ب��ن  ثم 

مرحلة  �إل��ى  و�لتاأ�ضي�س  �لبناء  مرحلة  وتجاوز 

�لتاأ�ضيل و�لنظرية، و�أ�ضاأل �هلل �لعلى �لقدير �أن 

�لعمل  هذ�  ويجعل  وير�ضاه.  يحبه  لما  يوفقني 

خال�ضًا لوجهه �لكريم. �آمين.

الخليل ومنهجه ال�صوتي:

در��ضة  مجال  في  �ل�ضبق  ف�ضل  �أن  �ضك  ال 

�الأ�ضو�ت يعود �إلى �لخليل بن �أحمد �لفر�هيدي، 

وال �ضبيل �إلى �إنكار هذ� �لف�ضل و�لجهد، و�لذي 

يرجع ثانيًا في لفت �أنظار �لباحثين من �لعرب 

و�لعجم �إلى كثير من �لخ�ضائ�س �ل�ضوتية في 

�للغة �لعربية و�إلى �لمبادئ �لتي �ضار عليها غيره 

�أ�ضتاذنا  يقول  ولهذ�  و�لمحدثين،  �لقدماء  من 

�لدكتور �لمخزومي: »�أن �لخليل �أول من �لتفت 

�للغوية  بالدر��ضات  �ل�ضوتي  �لدر�س  �ضلة  �إلى 

للدر��ضة  ك��ان  ول��ذل��ك  و�لنحوية،  �ل�ضرفية، 

�أعاد  فقد  كبير،  ن�ضيب  عنايته  من  �ل�ضوتية 

�لنظر في ترتيب �الأ�ضو�ت �لقديمية، �لذي لم 

يكن مبنيًا على �أ�ضا�س منطقي، وال على �أ�ضا�س 

لغوي، فرتبها بح�ضب �لمخارج في �لفم، وكان 
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ذلك فتحًا جديدً�، الأنه كان منطلقًا �إلى معرفة 

.
)((

خ�ضائ�س �لحروف و�ضفاتها«

�لحكم  وال  �عتباطية،  �الأولية  هذه  تكن  لم 

ر�ضين  ر�أي  عن  ي�ضدر�ن  فهما  مفاجئًا،  بها 

 (75 )ت:  �لفر�هيدي  �أحمد  بن  �لخليل  الأن 

مو�ضع  �للغوي  �ل�ضوت  و�ضع  من  �أول  هو  ه�( 

�نتظمها  �لتي  �للغوية  در��ضته  في  فني  تطبيق 

جعل  من  �أول  هو  بل  )�لعين(  �لفريد  كتابه 

فكان  �لمعجمي،  �للغة  �أ�ضا�س  �للغوي  �ل�ضوت 

بذلك �لر�ئد و�لموؤ�ض�س.

�لعين  كتاب  �أهمية  ع��ن  �لتحدث  �أري���د  ال 

�أن  �الإ�ضارة  �أود  ولكن  �للغوي  �لدر�س  حياة  في 

كتاب �لعين ذو �ضقين: �الأول �لمقدمة، و�لثاني 

�للغوية وت�ضريفاته �الإح�ضائية  �لكتاب بمادته 

�لمبتكرة �لتي ��ضتملت على �لمهمل و�لم�ضتعمل 

في لغة �لعرب.

�ل�ضوتية  �لخليل  مدر�ضة  في  يعنينا  و�لذي 

لتبويب  منهجيتها  في  �لمقدمة  ه��ذه  مو�كبة 

�لكتاب، وبيان طريقته في �ال�ضتقر�ء، و�إبد�عه 

وم�ضلكية  �ال�ضتنباط  في  ور�أي��ه  �الح�ضاء،  في 

�إليه  ن�ضب  �ل��ذي  و�الأه��م  �لجديد،  �لت�ضنيف 

�أول مادة في  �إيجازها؛  �لعين على  »�إن مقدمة 

�لخليل،  علم  �أ�ضالة  على  دلت  �الأ�ضو�ت  علم 

.
)((

و�أنه �ضاحب هذ� �لعلم ور�ئده �الأول«

�للغوي عند  بال�ضوت  �لمقدمة  �لخليل  يبد�أ 

�ل�ضطر �الأول بقوله: »هذ� ما �ألفه �لخيل بن �أحمد 

.
)((

�لب�ضري من حروف: �أ . ب .ت.ث...«

�لتاأليف  يبتدىء  »�أن  يمكنه  لم  �أنه  و�أ�ضاف 

�الألف  الأن  �الألف،  وهو  �أ، ب، ت، ث،  �أول:     من 

�أن  كره  �الأول  �لحرف  فاته  فلما  معتل،  حرف 

حجة  بعد  �إال   - �لباء  وه��و   - بالثاني  يبتدىء 

�لحروف  �إلى  ونظر  فدّبر  �لنظر،  و��ضتق�ضاء 

من  كله  �ل��ك��الم  مخرج  فوجد  وذ�ق��ه��ا  كلها، 

�لحلق، ف�ضّير �أوالها باالبتد�ء �أدخل حرف في 

.
)((

�لحلق« 

بالترتيب  �أحاط  قد  �لخليل  �أن  هذ�  ومعنى 

�أن  ي�ضاأ  ول��م  مبكر،  عهد  م��ن  )�الأل��ف��ب��ائ��ي( 

يبتديء به مع �هتد�ئه �إليه، الأن �أول حرف في 

�أن يبتدىء  هذ� �لنظام حرف معتل، وال معنى 

مرجح،  ب��ال  ترجيح  الأن��ه  �ل��ب��اء  وه��و  يليه  بما 

تجريبيًا،  �لحروف  فذ�ق  �أ�ضا�س،  دون  وتقديم 

وذ�قها  �لحلق،  حروف  باالبتد�ء  �أواله��ا  فر�أى 

منها  حرف  �أدخل  )�لعين(  فر�أى  �أخرى،  مرة 

في �لحلق، بل في �أق�ضى �لحلق.

:99) ه�( �ضمعت من  �بن كي�ضان: )ت  قال 

بالهمزة  �أب��د�أ  »لم  ق��ال:  �أن��ه  �لخليل  عن  يذكر 

وال  و�لحذف،  و�لتغيير  �لنق�س  يلحقها  الأنها 

في  ال  كلمة  �ب��ت��د�ء  في  تكون  ال  الأنها  ب��االأل��ف 

بالهاء  وال  مبدلة،  �أو  ز�ئ��دة  �إال  فعل  وال  ��ضم 

�إلى  فنزلت  لها،  �ضوت  ال  مهمو�ضة خفية  الأنها 

�لحيز �لثاني وفيه �لعين و�لحاء، فوجدت �لعين 

في  �أح�ضن  ليكون  به  فابتد�أت  �لحرفين  �أن�ضع 

.
)5(

�لتاأليف«

في  و�ضتجد  كي�ضان،  �بن  نقله  ما  �ضح  و�إذ� 

�لبحث ما يتعار�س معه نوعًا ما � فالخليل يعتبر 

�لهمزة و�الألف في �لحيز �الأول الأ�ضو�ت حروف 

�لمعجم، ولكنه ينتقل �إلى �لحيز �لثاني فيختار 

مخرجه  من  للحرف  بتذوقه  �الأن�ضع    �ل�ضوت 
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بذ�ك،  �لمبدعة  يو�ضح طريقته  وهو  �ل�ضوتي، 

فيقول:  عنه،  يتكلم  معنيًا  نف�ضه  من  فيجرد 

�أن��ه ك��ان يفتح فاه  �إي��اه��ا  »و�إن��م��ا ك��ان ذو�ق���ه 

باالألف، ثم يظهر �لحرف نحو: �إب، �إت، �إع، �إغ، 

فوجد �لعين �أدخل �لحروف في �لحلق فجعلها 

فاالأرفع  �الأرف��ع  منها  قرب  ما  ثم  �لكتاب،  �أول 

.
)((

حتى �أتى �آخرها وهو �لميم«

م�ضيرة  �لحروف  مع  �ضار  �أن��ه  ه��ذ�  ومعنى 

مختبرية ��ضتقر�ئية، �بتد�ء من �أق�ضى �لحلق، 

و�نتهاء  فاالأ�ضنان،  بف�ضائه،  وم��رورً�  فالحلق، 

بال�ضفة فالميم عندها، الأن �لميم �أرفع حروف 

�ل�ضفة.

وهذ� يدل على ذ�ئقة ح�ضية فريدة، و�ضبر 

ما  �إل��ى  تو�ضل  حتى  �ال�ضتنتاج،  على  عنيف 

�ال�ضتعانة  دون  و�بتكارً�،  �بتد�عًا  �إليه  تو�ضل 

باأي جهاز علمي، �إذ ال جهاز �آنذ�ك، وهو مالم 

�أجهزته  بكل  �لحديث  �لت�ضريحي  �لعلم  يثبت 

فيما  له  خالفًا  �ل�ضخمة  ومختبر�ته  �لدقيقة، 

 .
)7(

يبدو �إال ي�ضيرً�

قد  ه��ذه،  �ل�ضوتية  ذ�ئقته  في  �لخليل  �إن 

قلب حروف �لعربية، فو�ضعها في منازل معينة 

مد�رج  بح�ضب  معينة  �ضوتية  مخارج  �ضمن 

�ل�ضفة  �إطباق  حتى  �لحلق  �أق�ضى  من  مقدرة 

في �لميم.

و�ت�ضح �أن �لخليل رحمه �هلل تعالى قد �ضنف 

هذه �لمخارج �إلى ع�ضرة �أ�ضناف كاالآتي:

) - ع، ح، ه�، خ، غ.

) - ق، ك. 

  ) - ج، �س، �س. 

) - �س، �س، ز. 

5 - ط، د، ت. 

) - ظ، ث، ذ. 

7 - ز، ل، ن. 

8 - ف، ب، م. 

9 - و، �، ي. 

 .
)8(

0) - همزة

ولم يكتف �لخليل بهذ� �لتق�ضيم �لفيزولوجي 

على  ن�ّس  بل  �لخا�س،  تذوقه  بح�ضب  �لدقيق 

ت�ضمية كل ق�ضم من هذه �الأق�ضام، و�أفاد �للغات 

�لعالمية جمعاء، باأ�ضل من �الأ�ضول �الأولى في 

�إلى  ي�ضبقه  �أن  دون  �ل�ضوتية  �ال�ضطالحات 

ذلك �ضابق، بل عّول عليه فيه كل الحق.

�أ�ضناف  م��ن  �ضنف  ك��ل  �لخليل  ح��دد  لقد 

متميزة،  �ضوتية  بنية  على  �لمعجمية  �لحروف 

تح�ضها كيانًا م�ضتقاًل، وتتذوقها قاعدة �ضلبة، 

ووعي  متكامل،  �ضوتي  �أ�ضا�س  على  ذلك  وعلل 

باأبعاد هذ� �الأ�ضا�س، فكّون بذلك نظامًا فريدً� 

ال  قاطع  ب�ضر�س  فيه  ج��اء  �إذ  للرد  قابل  غير 

ناب�ضة  م�ضيرة  ذلك  و�ضّير  �إثنان،  به  يختلف 

بالحياة ال يلحقها �لهرم، وال تعوزها �لن�ضارة، 

فهي غ�ضة طرية في كل حين، قال �لخليل: 

الأن  حلقية،  و�لخاء  و�لغين  و�لحاء  فالعين 

مبد�أها من �لحلق.

من  مبد�أها  الأن  لهويتان،  و�لكاف  و�لقاف 

�للهاة.

و�لجيم و�ل�ضين و�ل�ضاد �ضجرية، الأن مبد�أها 

 من �ضجر �لفم.
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مبد�أها  الأن  �أ�ضلية،  و�لز�ء  و�ل�ضين  و�ل�ضاد 

من �أ�ضلة �لل�ضان.

و�لطاء و�لتاء و�لد�ل نطعية، الأن مبد�أها من 

نطع �لغار �الأعلى.

و�لظاء و�لذ�ل و�لثاء لثوية، الأن مبد�أها من 

�للثة.

و�لر�ء و�لالم و�لنون ذلقية، الأن مبد�أها من 

ذلق �لل�ضان.

و�لفاء و�لباء و�لميم �ضفوية، الأن مبد�أها من 

�ل�ضفة.

في  هو�ئية  و�لهمزة  و�الأل��ف  و�ل��و�و  و�لياء 

.
)9(

حيز و�حد، الأنها ال يتعلق بها �ضيء

نه�ضت  قد  �لت�ضخي�ضية  �لت�ضميات  هذه  �إن 

بكيان كل �ضوت وعادت به �إلى نقطة �نطالقه، 

فطنة  �لمتوهج  بذهنه  �إليها  �لخليل  و�هتد�ء 

من  �ضبقه  من  عند  يحتذيه  مثال  دون  وذك��اًء، 

و�أبي  �لليثي  عا�ضم  بن  كن�ضر  �لعربية  علماء 

مو�ضوعية  على  نا�ضع  لدليل  �لعالء  بن  عمرو 

فذة، وعبقرية ال تقا�س باالأ�ضباه، كيف ال وبد�ية 

�إفا�ضاته �ل�ضوتية مبكرة ومبتكرة.

من  ب���د�أه  بما  �لمقدمة  ه��ذه  �لخليل  ختم 

ملحظ �ضوتي لي�س غير، حيث يقول: »بد�أنا في 

موؤلفنا هذ� بالعين، وهو �أق�ضى �لحروف ون�ضم 

�إليه ما بعده حتى ن�ضتوعب كالم �لعرب �لو��ضح 

و�لغريب، وبد�أنا �الأبنية بالم�ضاعف الأنه �أخف 

. ولّما 
)(0(

على �لل�ضان، و�أقرب ماأخذً� للمتفهم«

�الإفا�ضة  على  م�ضتملة  �لمقدمة  ه��ذه  كانت 

�إلى  ن�ضير  فاإننا  �لعرب،  عند  �الأول��ى  �ل�ضوتية 

  بع�س مالمحها باإيجاز وتحديد: 

�ل�ضافية،  بفطرته  �لخليل  �أدرك  لقد   -  (

في  �للغوي  �ل�ضوت  �أهمية  �لمتوقد،  وح�ضه 

�إلى  فاأ�ضار  �لمتخ�ض�ضة،  �للغوية  �لدر��ضات 

على  يده  فو�ضع  �الأول��ى،  ينابيعها  من  �أبعادها 

مخارجها  من  �الأ���ض��و�ت  �نطالق  في  �الأ�ضول 

�لتما�س  ف��ي  �ل���دوؤوب  جهده  و�أف���رغ  �لدقيقة، 

�لمف�ضل،  بها  فطبق  للم�ضمّيات  �لت�ضميات 

وت��م��ك��ن م��ن ����ض��ت��ن��ب��اط ط��ائ��ف��ة ���ض��ال��ح��ة من 

�الأ�ضر�ر �ل�ضوتية من هذ� �لخالل، لذلك فقد 

�أن  �لعين  محققا  �إليه  تو�ضل  ما  �ضحيحًا  كان 

لم  �ضوتية  معلومات  »بو�كير  منه  �لمقدمة  في 

�إال  �للغات  �لعربية من  �لعلم فيما خال  يدركها 

.
)(((

بعد قرون عدة من ع�ضر �لخليل«

للداللة  )ح��ر(  كلمة  �لخليل  ��ضتعمل  فقد 

�الأ�ضو�ت  فكانت  منها،  )�ضوت(  �إر�دة  على 

عنده هي: �لحروف �لذلق، �لحروف �ل�ضفوية، 

حروف �لحلق، حروف �أق�ضى �لحلق، �لحروف 

�لجوف،  ح��روف  �ل�ضم،  �لحروف  �ل�ضحاح، 

�لل�ضان،  عكدة  مابين  ح��روف  �للين،  ح��روف 

�لحروف �للهوية، �لحروف �ل�ضجرية، �لحروف 

�الأ�ضلية، �لحروف �لّنطعية، �لحروف �للثوية... 

.
)(((

�إلخ

�أ�ضو�ت �لذالقة، و�أ�ضو�ت  وهو يريد بذلك، 

�ل�ضفة، و�أ�ضو�ت �لحلق، و�أ�ضو�ت �أ�ضلة �لل�ضان.. 

�لخ.

�الأ�ضو�ت  هذه  ي�ضمي  حتى  بهذ�  يكتفي  وال 

باالإ�ضافة �إلى مخارجها ومد�رجها، ناظرً� �إلى 

بها  ي�ضطدم  وما  �لمدرج،  من  �لمخرج  هيئة 

من �أجهزة �لنطق �أو يتجاوزها باندفاع �لهو�ء، 

  في�ضفها في مثل �لنحو �الآتي:
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فمنها ما يخرج من �لجوف ولي�س لها حّيز 

مدرجة  في  يقع  ما  ومنها  �ضو�ه،  �إليه  تن�ضب 

من  مدرجة  في  يقع  وم��ا  �لل�ضان،  م��د�رج  من 

وما  �للهاة،  مدرج  من  يقع  وما  �لحلق،  مد�رج 

�للينة  كاالألف  �لهو�ء  في  �أنها  �أي  هو�ئية،  هي 

و�لو�و و�لياء.

�أمرً�  �لمقدمة  هذه  في  �لخليل  يبتدع   -  (

في�ضنع  �الأ�ضو�ت،  حياة  في  ق�ضوى  �أهمية  ذ� 

كل  لمخرج  �ضاماًل  مخططًا   � متناهية  وبدقة   �

في�ضعها  �الأ�ضو�ت،  بع�س  بين  ويقارن  �ضوت، 

�أالأخ��رى،  �الأ���ض��و�ت  حّيز  عن  متميز  حّيز  في 

ويعطي بع�س �لخ�ضائ�س �لمفرقة ل�ضوت عن 

ببع�س  �الأ�ضو�ت  بع�س  �إلحاق  ويعالج  �ضوت، 

�لمخارج دون �ضو�ها، فتقف عند �لعلة و�ل�ضبب، 

وت�ضتظهر �لعلة �لتي تخفى وال تكاد تبين، يقول 

�لخليل في هذ� �لتخطيط:

«ف���اق�������ض���ى �ل����ح����روف ك��ل��ه��ا �ل���ع���ي���ن ثم 

الأ�ضبهت  �ل���ح���اء  ف���ي  ب��ح��ة  ول�����وال  �ل����ح����اء، 

 �ل���ع���ي���ن ل����ق����رب م���خ���رج���ه���ا م�����ن �ل���ع���ي���ن. 

�لحاء  الأ�ضبهت  �لهاء  في  هتة  ولوال  �لهاء،  ثم 

ثالثة  فهذه  �ل��ح��اء،  م��ن  �ل��ه��اء  مخرج  لقرب 

بع�س،  �أرفع من  بع�ضها  و�حد  في حّيز  �أحرف 

ثم �لخاء و�لغين في حّيز و�حد كلها حلقية . 

ثم �لقاف و�لكاف لهويتان، و�لكاف �أرفع.

ثم �لجيم و�ل�ضين و�ل�ضاد في حّيز و�حد.

ثم �ل�ضاد و�ل�ضين و�لز�ء في حّيز و�حد.

ثم �لطاء و�لد�ل و�لتاء في حّيز �حد.

ثم �لظاء و�لذ�ل و�لثاء في حّيز و�حد.

ثم �لر�ء و�لالم و�لنون في حّيز و�حد.

ثم �لفاء و�لباء و�لميم في حّيز و�حد.

ثم �الألف و�لو�و و�لياء في حّيز و�حد.

تن�ضب  لها حّيز  يكن  لم  �لهو�ء  و�لهمزة في 

. و�أقف عند �لهمزة، فهي مختلف فيها، 
)(((

�إليه

ففي �لوقت �لذي ال يوجد لها حّيز عند �لخليل، 

�ضبق،  فيما  كي�ضان  �ب��ن  �إل��ي��ه  ن�ضبه  فيما  �إال 

نجد �ضيبويه يبتدىء بها، ويعتبرها من حروف 

�بن جني  يعتبرها  في حين   .
)(((

�لحلق �أق�ضى 

بينما   .
)(5(

بها ويبتدىء  مخرجًا،  �لحروف  �أول 

يعّدها �لخليل هو�ئية منبعثة من �لرئتين، وقد 

يو�فقه �بن �لجزري الأنه يعتبرها �ضوتًا مرققًا، 

.
)(((

�ضل�س �لنطق، ال مبالغة في تحقيقه

غير  مهمو�س  ���ض��وت  �ل��ه��م��زة  �أن  و�ل��ح��ق 

 D. Joenes جونز  د�نيال  ذهب  وقد  مجهور، 

بالمجهور،  لي�س  �ضوت  �أنه  �إلى  ذلك  بين  فيما 

وال هو بالمهمو�س، و�إنما هو حالة بين حالتين.

�أن��ه  �إل����ى   R.M.Heffner ه��ف��ن��ر  وذه����ب 

�ضوت مهمو�س د�ئمًا، ويبدو �أن ال تعار�س بين 

�ضفة  �لهمزة  عن  نفى  قد  فكالهما  �لر�أيين، 

�لجهر، ولكن كاًل منهما �أ�ضدر حكمه بناء على 

�الآخر،  نظر  عن  تختلف  �لحنجرة  �إل��ى  نظرة 

�أو�ضاع:  ثالثة  للحنجرة  �أن  �عتبر  قد  فجونز 

مع  �النفتاح  ذبذبة،  دون  �النفتاح  �الحتبا�س، 

هو  ال  �ضوتًا  �لهمزة  تكون  وب��ذل��ك  �ل��ذب��ذب��ة، 

بالمجهور وال بالمهمو�س.

�أما هفنر فقد �عتبر �أن للحنجرة وظيفتين 

هما: ذبذبة �الأوتار �ل�ضوتية ؛ وهي �ضفة �لجهر، 

في  ويدخل  �لهم�س،  �ضفة  وهي  ذبذبتها  وعدم 

�أو  �لحنجرة  في  �حتبا�س  �لذبذبة  عدم      حالة 
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�نطالق فيها في بقية �لمهمو�ضات، على �أن من 

�لم�ضلم به لدى كل منهما: �ن �لهمزة عبارة عن 

.
)(7(

�حتبا�س في �لحنجرة

بعد  وهفنر  لجونز  تم  �إنما  �لعر�س  هذ�  �إن 

تقدم �لعلم �لفيزولوجي �لذي �أعانهما على فهم 

وعدمها،  ذبذبته  بتف�ضيالت  �لحنجرة  جهاز 

�أما  ومع هذ� فقد �ختلفا من وجه في �لهمزة، 

�ال�ضتعانة  دون  بذ�ته  فقد عينها ح�ضيًا  �لخليل 

بخبرة ت�ضريحية معقدة، و�نبعاثها من �لرئتين 

�إليه ال ي�ضير معرفته �لدقيقة  دون حيز تن�ضب 

من  وخرووجها  و��ضطد�مها  �نطالقها  بجهة 

�إلى  يميل  �لحديث  �لعلم  كان  �إذ�  �لفم،  ف�ضاء 

ر�أي �ضيبويه في �لمو�ضوع على فر�س �أن �لخليل 

لم يعتبرها �أول �الأ�ضو�ت، ف�ضيبويه في �لمو�ضوع 

تلميذ �لخليل و�بنه حملة علمه، فالعائدية على 

ما  يقرب  ما  وهذ�  �لحالتين،  كلتا  في  �لخليل 

ن�ضبه �بن كي�ضان �إلى �لخليل في �ضاأن �لهمزة، 

فيبدو لنا �أنه لم يبد�أ بها الأن �لعين �أن�ضح منها 

لي�س غير .

�ضوتية،  �إ���ض��ار�ت  �لمقدمة:  ه��ذه  في   -  (

و�إ�ضارر�ت لغوية، وقد يدخل �لملحظ �ل�ضوتي 

�ضمن �لملحظ �للغوي كما فعل �لخليل هذ� لدى 

لي�ضت  باعتبارها  �لخما�ضي  �أل��ف  عن  حديثه 

�أ�ضلية فقال:

و�أمثالها  �الأفعال  في  �الألفات  هذه  »�أدخلت 

من �لكالم لتكون �الألف عمادً� �ضلمًا لّل�ضان �إلى 

حرف �لبناء الأن �لل�ضان ال ينطلق بال�ضاكن من 

.
)(8(

�لحروف فيحتاج �إلى �ألف �لو�ضل«

  لقد كان باإمكان �لخليل �لت�ضريح باأن هذه 

�لزيادة، ولكنه لم يفعل، بل  �الألف من حروف 

�أر�د وهو معيب بهذه �الإر�دة، �أنها و�ضيلة الإخر�ج 

�أن  للمعرب  يمكن  ال  �ضوت  �أي  فكاأن  �ل�ضوت، 

�إال  �أن ياأخذ �ل�ضوت مادته و�ضفته  ينطقه، وال 

بعد �عتماده على �ضوت �الألف �الأولى قبله، ومن 

�أجل ذلك دعاها عمادً� �أو �ضّلما، كما �أ�ضار �إلى 

�أن �إخر�ج �ل�ضوت، وهو �ضاكن ب�ضفته: محتاج 

ينطلق  ال  �لل�ضان  الأن  �إخ��ر�ج��ه،  و�ضيلة  �إل��ى 

�لو�ضيلة  هذه  وكانت  �لحروف،  من  بال�ضاكن 

.
)(9(

هي �ألف �لو�ضل

في  �ل�ضوتي  �لتمازج  هذ�  ير�عي  و�لخليل 

ثالثة  من  �أقل  يكون  ال  �ال�ضم  �أن  فيحكم  �للغة 

به  يح�ضى  وح��رف  ب��ه،  يبتد�أ  ح��رف  �أح���رف. 

�لكلمة، وحرف يوقف عليه، فهذه ثالثة �أحرف، 

�أ�ضمًا  لو،  هل،  قد،  مثل:  �لثنائي  �ضيرت  ف��اإن 

مكتوبة،  لّو  هذه  فقلت:  �لت�ضديد  عليه  �أدخلت 

و�و،  على  و�وً�  زدت  �لكتبة،  ح�ضنة  قد  وه��ذه 

ود�اًل على د�ل، ثم �أدغمت و�ضّددت. فالت�ضديد 

.
)(0(

عالمة �الإدغام، و�لحرف �لثالث

�للغة  رب��ط  ف��ي  �ل�ضليم  �الهتمام  ه��ذ�  �إن 

للبنية  �م��ت��د�دً�  �ل�ضوت  و�ع��ت��ب��ار  بال�ضوت، 

�للغة،  في  �لمنطورة  لالأفكار  و�أ�ضاًل  �لتركيبة، 

�الأ�ضتاذ  عدة  ق��رون  بعد  �إليه  تو�ضل  �ل��ذي  هو 

�للغة  �أن  ف��ي  �ضو�ضير  دي  فرديناند  �للغوي 

فكرة منظمة مقرونة بال�ضوت من خالل تاأمل 

لوظيفتها،  �للغة  تاأدية  في  ي�ضتركان  عن�ضرين 

وه��م��ا: �الأف��ك��ار و�الأ���ض��و�ت م��ن خ��الل �لربط 

بينهما كما �ضنع �لخليل.

�ل�ضوتية  �ل��م��ادة  »�إن  �ضو�ضير:  دي    يقول 
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�لفكر:  �أ�ضد تحديدً� من  ثبوتًا، وال  �أكثر  لي�ضت 

بال�ضرورة،  �لفكر  لي�ضت قالبًا ي�ضب فيه  وهي 

�إلى  حالة  كل  في  تنق�ضم  مرنة  م��ادة  هي  بل 

�لتي   significes �لدو�ل  لتوفر  متميزة  �أجز�ء 

نت�ضور  �أن  يمكن  وبذلك  �لفكر.  �إليها  يحتاج 

�ضل�ضلة  �أنها  على  مجملها  في  �للغوية  �لحقيقة 

على  ح��ددت  �لتي  �لمتجاورة  �لتق�ضيمات  من 

لالأفكار  �لمحدد  غير  �لم�ضتوى  م�ضتويين: 

�لمكد�ضة، وم�ضتوى �الأ�ضو�ت.

لي�س  للفكر  بالن�ضبة  للغة  �لمميز  �ل��دور  �إن 

بل  �الأفكار،  عن  للتعبير  مادية  �ضوتية  و�ضيلة 

�لقيام بوظيفة حلقة �لو�ضل بين �لفكر و�ل�ضوت، 

في ظروف توؤدي بال�ضرورة �إلى �لتمييز �لمتبادل 

.
)(((

لوحد�ت �لفكر و�ل�ضوت«

�ل�ضوتي  �لتخطيط  من  �لمنحنى  ه��ذ�  �إن 

�لعين  مقدمة  في  �لخليل  �إليه  يرمي  �لذي  هو 

ليخل�س �إلى �ضلة �لتفاعل �لحقيقي بين �الأفكار 

و�الأ�ضو�ت، بل �أنه يح�ضر ما في كتاب �لعين من 

لغة وت�ضريف و��ضتقاق بمنطق تذوقه الأ�ضو�ت 

و�أردت  كلمة  عن  �ضئلت  »فاإذ�  �لمعجم  حروف 

�أن تعرف مو�ضعها، فانظر �إلى حروف �لكلمة، 

�لمقدم  �لكتاب  في  و�حدً�  منها  وجدت  فمهما 

)يعني مقدمة �لعين( فهو ذلك �لكتاب )يعني 

.
)(((

كتاب �لعين( 

فهو يرى في �للغة �متد�دً� طبيعًا لالأ�ضو�ت 

�أواًل فيربطها بها �رتباط �الأ�ضل بالفرع، ونعني 

باعتبارها  باللغة  �أ�ضاًل،  �الأ�ضو�ت  ربط  بذلك 

متفرعة عن �الأ�ضو�ت.

في  �لخليل  �إليه  تو�ضل  ما  �أه��م  ولعل   -  (  

باأبعاد  �لعربي  للمعجم  ح�ضره  �الأ�ضو�ت  علم 

منفردة  �الأ���ض��و�ت  و�ضف  عن  ف�ضاًل  �ضوتية 

ليمتلكني  و�إني  �ضو�ها.  �إلى  من�ضّمة  ومجتمعة 

�لعجب حينما �أجده ي�ضع حدً� جديدً�، ومعيارً� 

على  با�ضتمالها  �لعربية  للكلمات  متو�زنًا،  فنيًا 

�الأعجمية  وللكلمات  و�ل�ضفوية؛  �لذلق  �لحروف 

�لذالقة  حروف  من  و�حد  على  تت�ضمل  ال  �لتي 

و�ل�ضفة.

هذ� �لمقيا�س �لفني �ل�ضوتي لدى �لخليل لم 

يخطىء وال مرة و�حدة حتى في كلمة و�حدة، 

فيما له من مقيا�س ما �أكلمه.

يقول �لخليل: �إن وردت عليك كلمة رباعية �أو 

�ل�ضفوية،  �أو  �لذلق  خما�ضية معّر�ة من حروف 

�لحروف  ه��ذه  م��ن  �لكلمة  تلك  ف��ي  يكون  وال 

�أن  فاعلم  ذلك،  فوق  �أو  �ثنان  �أو  و�حد  حرف 

كالم  من  لي�ضت  مبتدعة،  محدثة  �لكلمة  تلك 

ي�ضمع من كالم  ل�ضت و�جدً� من  �لعرب، الأنك 

�إاّل  خما�ضية  �أو  رباعية  و�ح��دة  بكلمة  �لعرب 

�أو  و�ح��د  �ل�ضفوية  �أو  �لذلق  ح��روف  من  وفيها 

.
)(((

�ثنان �أو �أكثر«

يدر�أ  مانع:  جامع  �ضوتي  وبح�س  هنا  فهو 

و�لمبتدع  و�لمحدث  و�لموّلد  و�لمعّرب  �لدخيل 

عن لغة �لعرب، ولك ميزة ما بعدها ميزة في 

هذ� �لخ�ضم �لمتالطم من �لكلمات و�للغى.

قال �لليث: قل: فكيف تكون �لكلمة �لمولدة 

�لمبتدعة غير م�ضوبة ب�ضيء من هذه �لحروف؟ 

فقال نحو: 

و�لك�ضعطج  و�ل��خ�����ض��ع��ث��ج  )�ل��ك�����ض��ع��ث��ج 

كالم  في  تجوز  ال  مولد�ت  فهذه   و�أ�ضباههن( 
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�لعرب، الأنه لي�س فيهن �ضيء من حروف �لذلق 

�أ�ضبه  و�إن  �ضيئًا،  منها  تقبلن  فال  و�ل�ضفوية 

ربما  منهم  �لنحارير  ف��اإن  وتاأليفهم،  لفظهم 

�لعرب  كالم  في  لي�س  ما  �لنا�س  على  �أدخلو� 

.
)(((

�إر�دة �للب�س و�لتعنيت«

�لقول  �ل�ضابقة  �لعرو�س  بعد  جديدً�  ولي�س 

باأن �لخليل كان �ضليعًا بكل تف�ضيالت �لجهاز 

�ضح  �إن   � ي�ضيره  وال  �الإن�ضان،  عند  �ل�ضوتي 

الأنه  �ل�ضوتيين،  �لوترين  �أن ال يذكر   � يقال  ما 

لي�س عالمًا بالت�ضريح، وال متخ�ض�ضًا بجر�حة 

وما  قط،  طبية  بمهمة  ��ضطلع  وما  �لحنجرة، 

ذكره من �أجز�ء هذ� �لجهاز فيه �لكفاية لع�ضره 

�إن لم نقل للع�ضور كافة، الأنه قد ت�ضمن بكثير 

تفرغ  �لتي  �لمباحث  لهذه  �الإ�ضارة  �الأبعاد  من 

لها �الأروبييون.

قال جملة من �الأ�ضاتيذ: 

در��ضة  في  �لعرب  له  عر�س  ما  �أح�ضن  «�إن 

و�ضف  م��ن  �لخليل  عند  ن��ج��ده  م��ا  �الأ���ض��و�ت 

�ل��ج��ه��از �ل�����ض��وت��ي، وه���و �ل��ح��ل��ق و�ل��ف��م �إل��ى 

ومد�رج  مناطق  �إل��ى  �إي��اه  وتق�ضيمه  �ل�ضفتين، 

حروف،  مجموعة  �أو  بحرف  منها  كل  يخت�س 

لبيان حقيقة  �لحروف  �إليه من ذوق  �أ�ضار  وما 

ذلك  في  �لمتفوق  بذكائه  هدي  فقد  �لمخرج، 

علماء  منها  كثيرً�  �أق��ّر  �ضحيحة  مقايي�س  �إلى 

.
)(5(

�الأ�ضو�ت �لمحدثون«

لقد �أهتم علماء �الأ�ضو�ت �لمحدثون بو�ضف 

تف�ضيل  في  وظيفته  وبيان  �ل�ضوتي،  �لجهاز 

�ل�ضوت  بعلم  تحقيقه  على  ��ضتعانو�  دقيق 

ومفيدة،  جيدة  ثمر�ت  فاأعطو�    �لف�ضملجي، 

�إال قلياًل عن معطيات قدماء  ولكنها ال تختلف 

�لعرب، ولقد �قت�ضر �لعالم �للغوي دي �ضو�ضير 

)857) - ))9)م( �أبرز لغوي �أروبي في �لع�ضر 

�لحديث، �قت�ضر في و�ضفه لجهاز �ل�ضوت على 

تجويف �الأنف، وتجويف �لفم، �لحنجرة بما في 

ذلك فتحة ل�ضان �لمزمار �لو�قعة بين �لوترين 

�أخ�ضعها  �لتي  �لمفرد�ت  وكانت  �ل�ضوتيين، 

و�لل�ضان،  �ل�ضفتين،  ع��ن  ع��ب��ارة  ل��ل��در����ض��ة 

و�الأ�ضنان �لعليا، و�لحنك، و�للهاة.

يقول دي �ضو�ضير: »�إن فتحة ل�ضان �لمزمار 

حبلين  �أو  م��و�زي��ت��ي��ن،  ع�ضلتين  م��ن  ت��ت��األ��ف 

�لع�ضلتان،  �ب��ت��ع��دت  كلما  تفتح  ���ض��وت��ي��ي��ن، 

تقتربان،  عندما  وتغلق  بع�س،  عن  بع�ضهما 

�لهو�ء  بدخول  ت�ضمح  �لفتحة  تت�ضع  وعندما 

بحرية كاملة فال يحدث �أي تذبذب في �لوترين 

�ل�ضوتيين. في حين يحدث مثل هذ� �لتذبذب 

ولي�س  �ضّيقة.  �لفتحة  تكون  عندما  )�ل�ضوت( 

عادة. بديل  �الأ�ضو�ت  �إخر�ج  في  �لعملية   لهذه 

وال  متحرك،  غير  ع�ضو  �الأنفي  �لتجويف  �إن 

�إال برفع �للهاة.  �إيقاف تدفق �لهو�ء فيه  يمكن 

فهو عبارة عن باب مفتوح �أحيانًا.

�أما تجويف �لفم، فاالحتماالت �لتي يوفرها 

لزيادة  �ل�ضفتين  ��ضتخد�م  يمكن  �إذ  �أك��ث��ر: 

دفع  يمكن  كما  �لفم(  )تجويف  �لقناة  ط��ول 

�لفكين �إلى �لخارج �أو تقلي�ضهما نحو �لد�خل. 

ولل�ضفتين و�لل�ضان حركات كثيرة مختلفة يمكن 

في  �الأع�ضاء  هذه  دور  ويتنا�ضب  ��ضتخد�مها، 

مرونة  م��ع  ط��ردي��ًا  تنا�ضبًا  �الأ���ض��و�ت  �إخ���ر�ج 

ثابتان،  �الأنفي  و�لتجويف  فالحنجرة  حركتها، 
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لهما وظيفة ثابتة... وي�ضتطيع �لمرء �أن يخرج 

ولكن  �ل�ضوتيين،  �لوترين  ب�ضد  �ضوتًا حنجريًا 

�لحنجرة ال ت�ضتطيع �أن تخرج �أ�ضو�تًا متنوعة. 

في  وظيفة  من  لها  فلي�س  �الأنفية  �لقناة  �أما   .

�لنطق �ضوى �إحد�ث رنين للذبذبات �ل�ضوتية . 

�لفم  �لعك�س من ذلك ي�ضهم تجويف  . وعلى   .

في �إخر�ج �الأ�ضو�ت و�إحد�ث �لرنين.

في  ت�ضهم  �لتي  �لعنا�ضر  �إن  �لقول:  وموجز 

�إخر�ج �الأ�ضو�ت هي: 

�لهو�ء �إلى �لخارج، و�لنطق في �لفم، وتذبذب 

.
)(((

في منطقة �لحنجرة، و�لرنين �الأنفي

�إذن: �إندفاع �لهو�ء من �لرئتين + �لنطق في 

في  �لرنين   + �لحنجرة  في  �لّت�ضويت   + �لفم 

�الأنف = �إحد�ث �الأ�ضو�ت.

مكثفًا  تف�ضياًل  �ضو�ضير  دي  �أعطى  بهذ� 

�أجهزتها،  م��ن  وتوليدها  �الأ���ض��و�ت  الإح���د�ث 

لوال  ل��ه  ليتاأتى  يكن  ل��م  �لتف�ضيل  ه��ذ�  ولكن 

وفيزيائيًا  ف�ضلجيًا  �ل�ضوتية  �لدر��ضات  تطور 

لذلك  �ه��ت��دى  فقد  �لخليل  �أم���ا  وت�ضريحيًا، 

فطريًا على وجه �لعموم، و�كت�ضف والأول مرة كل 

�لتف�ضيالت �ل�ضحيحة لجهاز �لنطق و�إحد�ث 

باأي  �ال�ضتعانة  دون  �لوقادة  بذهنيته  �ل�ضوت 

بيئته  في  �ل�ضوتية  �إبد�عاته  لمثل  يت�ضع  علم 

�لبدوية.

ولم يكن فهم �لخليل الأبعاد �إحد�ث �الأ�ضو�ت 

بمناأى عن �لفهم عند دي �ضو�ضير، بل لقد ز�د 

من  كثير  ف��ي   - �ضابقًا  ع��رف��ت  كما   - عليه 

�لخ�ضو�ضيات �النطالقية لهذه �الأجز�ء - �لتي 

 قد تعتبر �أولية في مدر�ضته �ل�ضوتية - تنم عن 

في  عميق  وتمر�س  للمو�ضوع،  متكامل  �إدر�ك 

ق�ضايا �ضوتية معقدة. 

٭ ٭ ٭

�صيبويه ومنهجه ال�صوتي:

نجد من جانب �آخر جهدً� طيبًا بذله تلميذ 

رحمهما  80)ه�(  )ت:  �ضيبويه  وهو  �أال  �لخليل 

�هلل تعالى، في كتابه �لكتاب وعقد بابًا م�ضتقاًل 

فيه  وتناول  كتابه،  من  �لر�بع  �لجزء  �آخر  في 

جميع ما يتعلق باأ�ضو�ت �للغة �لعربية، ولو تركنا 

لوجدنا  بمدر�ضته  تاأثر  من  �إل��ى  ذ�ت��ه  �لخليل 

�إلى  �أغلبها  في  ت�ضتند  متناثرة،  �ضوتية  جهودً� 

حينًا  وتخالفه  حينًا،  تو�فقه  �لخليل،  مبتكر�ت 

وعند  �لخليل  عند  مثاًل  �لنطق  فاأع�ضاء  �آخر. 

�ضيبويه و�حدة، و�لحروف في مد�رجها، ويعني 

بها �الأ�ضو�ت تبعًا للخليل، تبد�أ باأق�ضى �لحلق، 

هي  كما  �ضيبويه  عند  فهي  بال�ضفتين،  وتنتهي 

.
)(7(

عند �لخليل

�ضيبويه  كتاب  ف��ي  �ل��ح��روف  ترتيب  ولكن 

�لخليل  و�ضع  فحينما  �لخليل،  ترتيب  تخالف 

�الأبجدية �ل�ضوتية للمعجم �لعربي مبتكرً� لها، 

�إذ  �الأ���ض��و�ت،  تلك  ترتيب  في  �ضيبويه  خالفه 

على  �لغين  وقّدم  و�لهاء،  و�الألف  بالهمزة  بد�أ 

�لخاء، و�أخر �لقاف عن �لكاف وهكذ� . . .

هذ�  على  للحروف  ترتيبه  من  هذ�  يت�ضح 

�لنحو:

همزة . � . ه�.

ع . ح . غ . خ.

ك . ق.

 �س . ج . �س.
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ي . ل . ر.

ن . ط . د.

ت . �س.

ز . �س . ظ.

ذ . ث . ف.

.
)(8(

ب . م . و

ترتيب  في  جوهريًا  خالفًا  ك��ان  و�إن  وه��ذ� 

�أك��ث��ر من  يعني  ال  �أن��ه  �إال  �الأ���ض��و�ت،  م��خ��ارج 

�لخروج  دون  �لمو�ضوع  في  �الجتهادية  �لعملية 

عن �الأ�ضل عند �لخليل. »كذلك نالحظ �ختالفًا 

و�حدً� في ترتيب �لمجموعات �ل�ضوتية بالنظر 

حروف  ج���اءت  فقد  وت��اأخ��ره��ا،  تقدمها  �إل���ى 

وهو  �ل�����ض��اد،  بعد  �لعين  ك��ت��اب  ف��ي  �ل�ضفير 

بعد  �ضيبويه  عند  و�ل��ذي  �لل�ضان،  حافة  حرف 

�ل�ضاد: حروف �لذالقة. ونتيجة لتقديم حروف 

�لذالقة،  ح��روف  مكانها  و�ضع  فقد  �ل�ضفير، 

بين  تبادل  ح��دث  �لعين  في  �أن��ه  ذل��ك  ومعنى 

.
)(9(

حروف �ل�ضفير وحروف �لذالقة »

�إن �الختالف من هذ� �لقبيل ال يعدو وجهة 

�أن  يمانع  ال  ولكنه  �لمختلفة،  �ل�ضوتية  �لنظر 

طبيعيًا  �متد�دً�  �لكتاب  في  �ضيبويه  �آر�ء  تكون 

ل�ضيبويه  �أن  ينكر  ال  نعم  �لخليل،  لمدر�ضة 

وال  حقه،  نبخ�س  ال  فنحن  �لمقررة،  �بتكارته 

نجحد �أهميته في منهجة �لبحث �ل�ضوتي، فقد 

كان له ف�ضل بذلك ال ينكر، فت�ضنيفه ل�ضفات 

�الأ�ضو�ت في �لجهر و�لهم�س و�ل�ضدة و�لرخاوة 

و�للين،  �الإط��ب��اق  لمالمح  وك�ضفه  و�لتو�ضط، 

و�لتف�ضي،  و�لمد  �ال�ضتطالة  لمظاهر  وتمييزه 

  كل �أولئك مما يتّوج �ضوتيته باالأ�ضالة.

�إلى  ل��الأ���ض��و�ت  �ضيبويه  تق�ضيم  ظ��ل  ولقد 

�ضديدة  و�إل���ى  جهة،  م��ن  ومهمو�ضة  مجهورة 

قام  �أ�ضا�س  �أي  وعلى  �أخرى،  ورخوةة من جهة 

محيرً�  لغز�  �لت�ضنيف؟  وذل��ك  �لتق�ضيم  هذ� 

عليه،  �لتعرف  في  و�لمحدثون  �لقدماء  ع��نَّ 

على  دليل  وه��ذ�  و�إب��ان��ت��ه.  كنه  على  و�ل��وق��وف 

�لمعرفة  في  عنده  �لباع  ط��ول  �ضيبويه  ح��ذق 

�لخ�ضو�س،  وجه  على  و�ل�ضوتية  عامة  �للغوية 

وو�ضع  �للغوي  �ل��و�ق��ع  �لت�ضوير  ف��ي  و�ل��دق��ة 

�إلى  �لدقيق  �لتق�ضيم  ه��ذ�  ث��م  ل��ه.  �ل��ق��و�ع��د 

مبني  �أ�ضا�س  و�لرخوة  و�ل�ضدة  و�لهم�س  �لجهر 

الإنتاج  �لرئتين  من  �لخارج  �لهو�ء  خروج  على 

�لت�ضويت  �ضفة  ُيمنح  ال  به  و�لنطق  �لحرف 

مخرج  �إلى  ي�ضل  ما  عند  �إال  �ضوتًا  ي�ضمى  وال 

�لحرف، ومو�ضعه ويح�ضل �عتماد عليه هناك، 

�ل�ضوت  تكون  مو�ضع  هو  �لحرف  مخرج  �إذ 

و�نتاجه وفيه تبرز معالمه ومنه ينطلق، �أما قبل 

بالحرف  �لنطق  نقطة  �إلى  �لهو�ء  هذ�  و�ضول 

فهو نف�س مجرد، وال ي�ضمى �ضوتا و�إنما نف�ضًا، 

ُمنع  �إذ�  �لمنطلق  �ل��ه��و�ء  ذل��ك  ف��اإن  ثم  وم��ن 

به  �لنطق  نقطة  �أو  �لحرف،  مخرج  قبل  فيما 

و�إذ� جرى  للنف�س،  منعًا  يكون  �لمنع  فاإن ذلك 

يكون جريًا للنف�س، �أما �إذ� ُمنع ذلك �لهو�ء في 

مخرج �لحرف فاإنه يكون منعًا لل�ضوت، �إذ قد 

وبعبارة  �ضوت  �إلى  �لنف�س  ذلك  بالفعل  تحول 

�أدق مخرج �لحرف نقطة تحوله �إلى �ضوت. �أما 

�إذ� جرى فاإنه يكون جريًا لل�ضوت. 

منع  �لمجهور  عالمة  �ضيبويه  جعل  وهكذ� 

�لنف�س، وعالمة �لمهمو�س جرى �لنف�س، وجعل 

�لرخو  وعالمة  �ل�ضوت،  منع  �ل�ضديد  عالمة 
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جري �ل�ضوت ومعنى هذ� كما يقت�ضيه �لمقيا�س 

�أن �لحروف �لمجهورة  �ل�ضابق ذكره  و�الأ�ضا�س 

يمنع معها �لهو�ء �لمنطلق النتاجها قبل و�ضوله 

�لحروف  و�إن  بها،  �لنطق  مخرجهاونقطة  �إلى 

�لمهمو�ضة ال يمنع معها ذلك �لهو�ء قبل و�ضوله 

�إلى مخارجها. وهذ� بع�س لم�ضات تثبت مهارة 

�ضيبويه في مجال در��ضة �الأ�ضو�ت.

له  م�ضهود  �ضبق  ق���دم  ل�ضيبويه  وك��ذل��ك 

في  �ضوتية  معالم  وه��ي  �الإدغ���ام،  ق�ضايا  في 

�ل�ضميم، فقد قدم لها بدر��ضة علم �الأ�ضو�ت، 

كما قدم �لخليل معجمه بعلم �الأ�ضو�ت، فالخليل 

قد ربط بين �للغة و�ل�ضوت، و�ضيبويه قد ربط 

بين ق�ضايا �ل�ضوت نف�ضها، الأن �الإدغام ق�ضية 

�ضيبويه  �أن  هنا مطمئنين  نقرر  »ونحن  �ضوتية 

لفترة  و�أحكامه ال  �لبحث  قد و�ضع قو�عد هذ� 

نهائيًا،  ذلك  يكون  يكاد  بل  �لزمن،  من  معينة 

عن  �ضادرً�  ر�ئعًا،  ت�ضرفًا  فيها  ت�ضرفه  وكان 

جاء  ممن  يكن  فلم  �ل��زم��ن،  �ضبقت  عبقرية 

بعده من �لعلماء و�لباحثين �إال �أن �تبعو� نهجه، 

�ضيبويه على  بعد  يزيدو�  ولم  بما قال،  و�كتفو� 

مع  عبار�ته  ي��رددون  �أخ��دو�  بل  حرفًا،  قال  ما 

يتبعون مذهبه،  �إنما  باأنهم  كتبهم، وي�ضرحون 

�لقر�ءة  وعلماء  �لنحو  علماء  ذلك  في  �ضو�ء 

.
)(0(

»

ولكنه  مبالغة،  �لحكم  ه��ذ�  في  يكون  وق��د 

كان  �إذ  �أبعاده،  من  كثير  في  للحقيقة  مقارب 

�ضّباقًا �إلى �لمو�ضوع بحق.

في  �ضيبويه  عند  حقًا  �النتباة  يجلب  ومما 

 �ضفات �لحروف ومخارجها، هو تمييزه �لدقيق 

�أ�ضرنا  فيما  �لهم�س  و�ضفة  �لجهر  �ضفة  بين 

�ل�ضوت  فم�ضدر  �ل�ضابقة  �ل�ضفحات  في  له 

وم�ضدر  و�لفم،  �ل�ضدر  فيه  ي�ضترك  �لمجهور 

�ل�ضوت �لمهمو�س من �لفم وحده، وبمعنى �آخر 

بينما  �لجهر،  �ضفة  في  ما  عماًل  للرئتين  �أن 

.
)(((

ينفرد �لفم ب�ضفة �لهم�س

�أ�ضبع  »ح���رف  ع��ن��ده:  �ل��م��ج��ه��ور  فتعريف 

�العتماد في مو�ضعه، ومنع �لنف�س �أن يجري معه 

�ل�ضوت.  ويجري  عليه،  �العتماد  ينق�ضي  حتى 

في  �العتماد  �أ�ضعف  حرف  �لمهمو�س:  بينما 

.
)(((

مو�ضعه حتى جرى �لنف�س معه«

فيما  �لمخرج  عن  هنا  بالمو�ضع  يعبر  وهو 

�الإ�ضافي  �ل�ضيء  عن  �ل�ضوت  ويجري  يبدو، 

ف���ي ح��ال��ة �ل��ج��ه��ر ع���ن ح��ال��ة �ل��ه��م�����س �لتي 

ظلت  »وق��د  �ل�ضوت.  ال  معها  �لنف�س  يجري 

و�لمهمو�س  �لمجهور  تف�ضير  �ضيبويه  محاولة 

جاء  من  جميع  عليه  �ضار  قانونًا  �الأ�ضو�ت  من 

بعده من �لنحاة و�لقر�ء. �إلى �أن جاءت بحوث 

هذ�  في  قاله  مما  كثيرً�  ف�ضدقت  �لمحدثين 

.
)(((

�لباب«

هذ�  في  ف�ضره  ما  �إلى  �لرجوع  �لمفيد  ومن 

�بر�هيم  �لدكتور  �لمرحوم  �أ�ضتاذنا  �لمجال 

.
)(((

�أني�س فقد �أ�ضبعها بحثًا وتنويرً�

وال يمكن في منظورنا �أن تف�ضل �ضيبويه عن 

مدر�ضة �لخليل في �للغة و�الأ�ضو�ت، فهو �لممثل 

�لحقيقي لها فيما نقل لنا من علم �لخليل في 

�ل�ضوتية منارً�  �لخليل  وتبقى مدر�ضة  �لكتاب، 

ي�ضت�ضاء به في كثير من �الأبعاد لمن جاء بعده. 

    فابن دريد )ت: )))ه�( مثاًل، يذكر في مقدمة 
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�لجمهرة �إفا�ضات �لخليل بعامة، وي�ضيف �إليها 

بع�س �الإ�ضار�ت في �ئتالف �لحروف و�الأ�ضو�ت، 

هذه  �إط��ار  عن  يخرجه  ال  بالطبع  ه��ذ�  ولكن 

�ضبيل  على  فلديه  �الأح���و�ل،  كل  في  �لمدر�ضة 

�لمتو�فقة  �لت�ضميات  من  كبيرة  جملة  �لمثال 

و�الأ���ض��و�ت  �ل��رخ��وة،  ك��االأ���ض��و�ت  �لخليل  م��ع 

�لمطبقة، و�الأ�ضو�ت �ل�ضديدة. كما �أن له بع�س 

ورودً�  �لحروف  �أكثر  في  �ل�ضوتية  �الجتهاد�ت 

و�لهاء،  و�لياء  �ل��و�و  فاأكثرها  �ال�ضتعمال،  في 

ثم  �ل�ضين  ثم  �لثاء  ثم  �لذ�ل  ثم  �لظاء  و�أقلها 

�لقاف ثم �لخاء ثم �لنون ثم �لالم ثم �لر�ء ثم 

.
)(5(

�لباء ثم �لميم

وال تعلم �ضحة هذ� �الجتهاد �إال باالإح�ضاء. 

ول��ي�����س ك��ث��ي��رً� ع��ل��ى �ب����ن دري�����د �الإح�����ض��اء 

و�ال�ضتق�ضاء. 

)ت:  جني  �ب��ن  نجد  �لخليل  مدر�ضة  وبعد 

و�أول  ومبرمجه،  �لفن  ه��ذ�  موؤ�ضل  )9)ه����( 

منهجية  قيمة  ذ�ت  مهمة  �إ�ضافات  له  م�ضيف 

على  تو��ضعنا  بما  �ل�ضوتية،  �ل��در����ض��ات  في 

�أو  �بن جني(  عند  �ل�ضوتي  )�لفكر  ب�  ت�ضميته 

�إلى  �رتفعت  �الأ�ضو�ت  في  جني  �بن  جهود  �أن 

فاأفردناه  و�لممنهج،  �لمخطط  �لفكر  م�ضتوى 

ببحث خا�س، �إذ �نتهل من هذ� �لفكر رو�د هذ� 

�لفن كما �ضنرى.

ابن جني والدر�س ال�صوتي:

نه�س �بن جني )ت: )9)ه�( باأعباء �ل�ضوت 

�لفكر  ��ضم  عليه  نطلق  �أن  ي�ضح  بما  �للغوي 

�ل�ضوتي، �إذ تجاوز مرحلة �لبناء و�لتاأ�ضي�س �إلى 

 مرحلة �لتاأ�ضيل و�لنظرية، فقد تمح�س لق�ضية 

�الأ�ضو�ت في كتابه )�ضر �ضناعة �الإعر�ب( مما 

جعله في عد�د �لمبدعين، وخطط لمو�ضوعات 

ونحن  �لموؤ�ضلين،  من  فيه  �عتبر  مما  �ل�ضوت 

�الآن باأز�ء بيان �لمبادىء �لعامة لفكره �ل�ضوتي 

دون �لدخول في جزئيات �لمو�ضوع.

ويجدر بنا في بد�ية ذلك �أن ننتبه لملحظين 

�ضر  في  �لفكر  ه��ذ�  ن�ضتعر�س  ونحن  مهمين 

.
)(((

�ضناعة �العر�ب:

��ضتعمل  م��ن  �أول  ك��ان  جني  �ب��ن  �إن   - �أ 

�لعلم مازلنا  للداللة على هذ�  لغويًا  م�ضطلحًا 

ن�ضتعمله حتى �الآن وهو » علم �الأ�ضو�ت«.

هذه  ف��ي  �ل��ر�ئ��د  ي��ع��ّد  جني  �ب��ن  �إن   - ب 

كتابه:  في  قوله  في  حق  على  وكان  �لمدر�ضة، 

خا�س  �أ�ضحابنا  م��ن  �أح���د�  �أن  علمت  »وم���ا 

هذ�  �أ�ضبعه  وال  �لخو�س،  ه��ذ�  �لفن  ه��ذ�  في 

»
)(7(

�الإ�ضباع...

وبدءً� من �لمقدمة يعطيك �بن جني منهجه 

فل�ضفته،  وتتلم�س  فكره،  فيه  لتقر�أ  �ل�ضوتي، 

�الأ�ضو�ت  �أح��و�ل  فيذكر  وجهته،  من  وتتثبت 

مخارجها  )م��ن  �لعربي  �لمعجم  ح��روف  ف��ي 

وم��د�رج��ه��ا، و�ن��ق�����ض��ام �أ���ض��ن��اف��ه��ا، و�أح��ك��ام 

ورخوها،  و�ضديدها  ومهمو�ضها،  مجهورها 

ومنفتحها،  ومطبقها  ومعتلها،  و�ضحيحها 

ومهتوتها،  وم�ضغوطها  ومتحركها،  و�ضاكنها 

ومكررها،  وم�ضتويها  وم�ضّربها،  ومنحرفها 

من  ذل��ك  غير  �إل��ى  ومنخف�ضها،  وم�ضتعليها 

.
)(8(

�أجنا�ضها«

و�بن جني في هذ� �ال�ضتر�ضال �ل�ضل�س يعطينا 

   مهمة �لفكر �ل�ضوتي في تحقيق �لم�ضطلحات 
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�لتي  �لم�ضميات  ت�ضخي�س  طريق  عن  بعامة 

�لخليل  عند  بع�ضها  �إل��ى  �ضبق  و�إن  �أ�ضماها، 

و�ضيبويه وهو ال يكتفي بهذ� �لقدر حتى يبحث 

�لخ�ضائ�س  ويذكر  �لمميز�ت  ويعين  �لفروق، 

بينها  ويفرق  �الأ�ضناف،  ه��ذه  من  ح��رف  لكل 

�لبحث ومقت�ضياته،  لو�زم  �لحركات، مع  وبين 

�إلمامًا بجميع �لجو�نب، وتنقيبًا عن كل �لنو�در 

�لمتعلقة بهذه �الأبو�ب فيقول: 

و�أين  و�لحركة،  �لحرف  »و�أذكر فوق مابين 

محل �لحركة من �لحرف: هل هي قبله �أو معه 

�لتي هي فروع  �لحروف  �أي�ضًا  و�أذكر  بعده؟  �أو 

م�ضتح�ضنة، و�لحروف �لتي هي فروع م�ضتقبحة، 

و�لحركات �لتي هي فروع متولدة عن �لحركات، 

�أي�ضًا ما  و�أذكر  �لحروف.  �لحروف من  كتفرع 

كان من �لحروف في حال �ضكونه له مخرج ما، 

فاإذ� حرك �أقلقته �لحركة، و�أز�لته عن محله في 

حال �ضكونه، و�أذكر �أي�ضًا �أحو�ل هذه �لحروف 

في �أ�ضكالها، و�لغر�س في و�ضع و��ضعها، وكيف 

كيف  ثم  مقطعة،  �أ�ضو�تًا  د�م��ت  ما  �ألفاظها 

�لذي  ما  معرفة،  �أ�ضماء  �ضارت  �إذ�  �ألفاظها 

بعد  يبقى  مما  نقله،  بعد  �إع��الالن  فيه  يتو�لى 

يمكن  وما  حاله،  قديم  على  �ل�ضحة  من  ذلك 

تركبه ومجاورته من هذه �لحروف وما ال يمكن 

ذلك فيه، وما يح�ضن وما يقبح فيه مما ذكرنا، 

بابًا  منها  ح��رف  لكل   - بعد  فيما   - �أف��رد  ثم 

�لكالم  في  وت�ضرفه  �أحو�له  ذكر  فيه  �أغترف 

من �أ�ضليته وزيادته، و�ضحته وعلته، وقلبه �إلى 

 .
)(9(

غيره، وقلب غيره �إليه«

�لفكر  عمق  ع��ن  يك�ضف  �لمنهج  ه��ذ�  �إن 

�ل�ضوتي عند �بن جني �إذ يعر�س فيه ع�ضارة 

ويتفرغ  منّظمة،  دقيقة  �ل�ضوتية  ت��ج��ارب��ه 

بترتيب  �ل�ضوتية  �لم�ضكالت  �أ�ضعب  لبحث 

�الأعلى،  �إل��ى  �الأدن��ى  من  فيه  يتنقل  ح�ضيف 

تكاملت  �إذ�  حتى  �لمركب  �إلى  �لب�ضيط  ومن 

ترى  �لمركز، فال  بالبحث  بد�أ  لديه،  �ل�ضورة 

ح�ضوة وال نبوة، وال ت�ضاهد تكر�ر� �أو �جتر�رً�، 

باأف�ضل  مبوب  جديد  مناخ  ي��دي  بين  ف��اأن��ت 

تكاد  فال  و�لتاأليف،  �لت�ضنيف  من  ي��ر�د  ما 

علم  يالحقك  حتى  �أفا�س  مما  علما  ت�ضتظهر 

مثله كال�ضيل �ندفاعًا، ولعل �أبرز ما تعقبه في 

�ل�ضوت  بجوهر  ل�ضوقا  �العر�ب  �ضناعة  �ضر 

�الآتية:  �لبحوث  �لخال�س 

) - فرق ما بين �ل�ضوت و�لحرف. 

) - ذوق �أ�ضو�ت �لحروف. 

)�لمزمار،  �لمو�ضيقى  باآالت  �لحلق  ت�ضبيه   -  (

�لعود(. 

) - ��ضتقاق �ل�ضوت و�لحرف.

5 - �لحركات �أبعا�س حروف �لمد. 

) - �لعلل وعالقتها باالأ�ضو�ت.

�لتي ذكرها  �لع�ضرة  �الأ�ضو�ت  7 - م�ضطلحات 

�آنفًا مع ما يقابلها.

8 - حروف �لذالقة و�الأ�ضمات.

9 - ح�ضن تاأليف �لكلمة من �لحروف فيما يتعلق 

بالف�ضاحة في �للفظ �لمفرد، وتاأ�ضيل ذلك 

على �أ�ضا�س �لمخارج �لمتباعدة.

0) - خ�ضائ�س كل �ضوت من حروف �لمعجم، 

بمباحث  ك���اف���ة،  وج��زئ��ي��ات��ه  وح��ي��ث��ي��ات��ه، 

فهي  �أغلبها،  في  �إليها  ي�ضبق  لم  متخ�ض�ضة 
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طر�ز خا�س في �لمنهج و�لعر�س و�لتبويت.

)���ض��ر �ضناعة  م��ب��اح��ث  �إل���ى  �أ���ض��ف��ن��ا  ول���و 

�الإعر�ب( جملة من مباحثه في جهوده �الأخرى 

لتو�ضلنا  )�لخ�ضائ�س(  كتاب  ف��ي  �ضيما  ال 

مف�ضلة  مجموعة  �إلى  لبع�س  بع�ضها  �ضم  من 

ر�ضدها  يمكن  �للغوي  �ل�ضوت  مباحث  م��ن 

وت�ضنيفها على �لنحو �الآتي: 

) - �ل�ضو�مت من �لحروف و�ل�ضو�ئت.

) - عالقة �للهجات باالأ�ضو�ت.

) - عالقة �الإعر�ب باالأ�ضو�ت.

�لكلمات  ح���روف  ف��ي  و�ل��ت��اأخ��ي��ر  �لتقديم   -  (

وتاأثيرهما على �ل�ضوت.

5 - عالقة �الأفعال باالأ�ضو�ت.

) - �الإع���الل و�الإب����د�ل و�الإدغ����ام و�أث��ره��ا في 

�الأ�ضو�ت.

7 - �الأ�ضو�ت وعالقتها بالمعاني.

8 - زيادة �لمبنى �ل�ضوتي و�أثره في �لمعنى.

�لعامة  �الأ�ضول  �أهم  �أن هذه هي  لي  ويبدو 

في  جني  �ب��ن  عند  �للغوي  �ل�ضوت  لمباحث 

بحثًا  يقت�ضي  �أ�ضل  كل  في  و�لتو�ضع  كتابيه، 

يتو�ضل  وب��ذل��ك  مقوماته،  ك��ل  ف��ي  متكاماًل 

و�الأ�ضلوب  �لعر�س  في  �ل�ضوتي،  فكره  �إل��ى 

�لباحثين،  �أم��ام  مي�ضرة  و�ل�ضبيل  و�لنتائج، 

وال بد لنا من �الإ�ضارة لمالمح هذ� �لفكر في 

نقاط، الأننا ل�ضنا باأز�ء تتبعه، بل باأز�ء �لقربة 

�لمعالجة  في  ومنهجه  مميز�ته  لر�ضد  �إليه 

و�لت�ضنيف. و�الإفا�ضة 

في  �ل��ح��روف  ج��ن��ي  �ب���ن  تتبع  ل��ق��د  �أوًل: 

�لمخارج، ورتبها ونظمها على مقاطع م�ضتفيدً� 

في  له  مخالفًا  كان  �أنه  �إال  �لخليل،  �بتكره  بما 

في  �إال  �الأغلب  في  ل�ضيبويه  ومو�فقًا  �لترتيب، 

مقام تقديم �لهاء على �الألف، وت�ضل�ضل حروف 

.
)(0(

�ل�ضفير

تقدم  �أن  �لنعيمي  ح�ضام  �لدكتور  ويرجح 

عمل  من  �ضيبويه  كتاب  في  �الأل��ف  على  �لهاء 

�لن�ّضاخ، الأن �بن جني - وهو �أقرب �إلى ع�ضر 

ن�ّس  ق��د   - �لمتاأخرين  �لن�ّضاخ  م��ن  �ضيبويه 

�أن �الألف مقدمة على �لهاء عند �ضيبويه،  على 

�ل�ضنين،  )�ل��ز�ي،  وهي  �ل�ضفير  ح��روف  و�إن 

�أحدها  يتقدم  فال  و�ح��د  مخرج  من  �ل�ضاد( 

على �الآخر، فلم يبال بالتقديم و�لتاأخير بينها 

.
)(((

لذلك

وهكذ� كان ترتيب �لحروف عند �بن جني 

�لهاء،  �الألف،  �لهمزة،  �لمخارج:  ترتيب  على 

�لكاف،  �لقاف،  �لخاء،  �لغين،  �لحاء،  �لعين، 

�لر�ء،  �لالم،  �ل�ضاد،  �لياء،  �ل�ضين،  �لجيم، 

�لز�ي،  �ل�ضاد،  �لتاء،  �لد�ل،  �لطاء،  �لنون، 

�لباء،  �لفاء،  �لثاء،  �ل��ذ�ل،  �لظاء،  �ل�ضين، 

.
)(((

�لميم، و�لو�و �

بع�س  وفيه  للخليل،  مخالف  �لترتيب  وهذ� 

يظهر  كما  ترتيبه  ف��ي  ل�ضيبويه  �لمخالفة 

كما  �لترتيبين  جدولة  في  �لمقارنة  لدى  هذ� 

�ضبق.

و�بن جني ال يخفي هذ� �لخالف بل ين�س 

فيقول: دونهما  ر�أيه  �ضحة  �إلى  ويذهب   عليه، 

«فهذ� ترتيب �لحروف على مذ�قها وت�ضعدها، 

ف��ي كتاب  ت��رت��ي��ب��ه��ا  ف��اأم��ا  �ل�����ض��ح��ي��ح،     وه���و 
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لما  ومخالفة  و��ضطر�ب،  خطل  ففيه  �لعين 

�أ�ضحابه  وتاله  �ضيبويه،  محاربته  �آنفًا  قدمناه 

له  �لتاأمل  ي�ضهد  �ل��ذي  �ل�ضو�ب  وه��و  عليه، 

.
)(((

ب�ضحته«

لنظريته  �إتمامًا  جني  �بن  وي�ضيف   : ثانياً 

على  م�ضتح�ضنة  �أح���رف  �ضتة  �الأ���ض��و�ت:  ف��ي 

حروف �لمعجم �لعربي، وثمانية �أحرف فرعية 

بال�ضمع  �إال  عنده  ذل��ك  ي�ضح  وال  م�ضتقبحة، 

مع  �لمعجم  ح��روف  تكون  حتى  و�لم�ضافهة، 

�لم�ضتح�ضنة خم�ضة وثالثين  �لحروف �لفرعية 

�لم�ضتقبحة  �لفرعية  �لحروف  حرفًا، وهما مع 

ثالثة و�أربعون حرفًا.

لم  لو  قبله  من  �الإ�ضافات  لهذه  معنى  وال 

ت�ضعة  �لعربية  فحروف  بال�ضوت،  معنيًا  يكن 

وع�ضرون حرفًا، ال �ضك في هذ�، ولكن �لحروف 

�لم�ضتقبحة و�لم�ضتح�ضنة �لتي �أ�ضافها، و�إن لم 

لها  �أن  �إال  �لعربي،  �لمعجم  في  وجود  لها  يكن 

�إنما  وهو  �ل�ضامعين،  عند  �لخارج  في  �أ�ضو�تًا 

�الأ�ضو�ت  فعادت  فاأثبتها،  �الأ�ضو�ت  في  يبحث 

وهو  �ضوتًا،  و�أربعين  ثالثة  عنده  �لعربية  في 

�إح�ضاء دقيق، وك�ضف جديد، وتثبيت بارع.

ف��ي ه���ذه �لحروف  �ب���ن ج��ن��ي  وق���د ذه���ب 

فهو  �الأح���و�ل،  قر�ئن  عليه  ت��دل  فنيًا  مذهبًا 

يعطي ��ضتعمالها في مو�طنه، وت�ضخي�ضها في 

يوؤخذ  عنده،  �لم�ضتح�ضنة  فالحروف  مو��ضعه، 

بها في �لقر�آن وف�ضيح �لكالم، وهي:

و�ألف  �لمخففة،  و�لهمزة  �لخفيفة،  »�لنون 

�لتفخيم، و�ألف �الإمالة، و�ل�ضين �لتي كالجيم، 

�لفرعية  و�لحروف   .  .  . كالز�ي  �لتي   و�ل�ضاد 

ال  م�ضتح�ضنة،  غير  ف���روع  ه��ي  �لم�ضتقبحة، 

تكاد  وال  �ل�ضعر،  في  وال  �لقر�آن  في  بها  يوؤخذ 

توجد �إال في لغة �ضعيفة مرذولة، غير متقبلة. 

وهي: �لكاف �لتي بين �لجيم و�لكاف، و�لجيم 

و�ل�ضاد  كال�ضين،  �لتي  و�لجيم  كالكاف،  �لتي 

و�لطاء  كال�ضين،  �ل��ت��ي  و�ل�����ض��اد  �ل�ضعيفة، 

�لتي  و�لباء  كالثاء،  �لتي  و�لظاء  كالتاء،  �لتي 

 .
)(((

كالميم«

�لحروف  مخارج  جني  �بن  ويح�ضر   : ثالثاً 

في  موقعها  �إلى  ناظرً�  ع�ضر مخرجًا،  �ضتة  في 

�ضوتيتها،  في  معها  ومنطلقًا  �لنطق،  �أجهزة 

وي�ضير ذلك بكل �ضبط ودقة و�أناقة، فيقول:

»و�علم �أن مخارج هذه �لحروف �ضتة ع�ضر، 

ثالثة منها في �لحلق:

�لهمزة  مخرج  و�أق�ضاه،  �أ�ضفله  من  فاأولها   -  (

و�الألف و�لهاء.

) - ومن و�ضط �لحلق: مخرج �لعين و�لحاء.

) - ومما فوق ذلك من �أول �لفم: مخرج �لغين 

و�لخاء.

�لل�ضان: مخرج  �أق�ضى  ) - ومما فوق ذلك من 

�لقاف.

5 - ومن �أ�ضفل من ذلك و�أدنى �إلى مقدم �لفم: 

مخرج �لكاف.

) - ومن و�ضط �لل�ضان، بينه وبين و�ضط �لحنك 

�الأعلى: مخرج �لجيم و�ل�ضين و�لياء.

مخرج  يليها:  وما  �لل�ضان  حافة  �أول  ومن   -  7

�ل�ضاد.

منتهى  �إلى  �أدناها  من  �لل�ضان  حافة  ومن   -  8 



الدر�س 

وتي  ال�صّ

عند 

القدماء 

والمحدثين

93 اآفاق الثقافة والتراث

من  يليها  ما  وبين  بينها  من  �لل�ضان،  طرف 

و�لناب  �ل�ضاحك  فويق  مما  �الأعلى،  �لحنك 

و�لرباعية و�لثنية: مخرج �لالم.

9 - ومن طرف �لل�ضان بينه وبين مافويق �لثنايا: 

مخرج �لنون.

0) - ومن مخرج �لنون، غير �أنه �أدخل في ظهر 

مخرج  �ل��الم:  �إل��ى  النحر�فه  قلياًل  �لل�ضان 

�لر�ء.

�لثنايا:  و�أ�ضول  �لل�ضان  طرف  بين  ومما   -  ((

مخرج �لطاء و�لد�ل و�لتاء.

مخرج  �لل�ضان:  وطرف  �لثنايا  بين  ومما   -  ((

�ل�ضاد و�لز�ي و�ل�ضين.

مخرج  �لثنايا:  و�أطر�ف  �لل�ضان  بين  مما   -  ((

�لظاء و�لذ�ل و�لثاء.

)) - ومن باطن �ل�ضفة �ل�ضفلى و�أطر�ف �لثنايا 

�لعلى: مخرج �لفاء.

و�لميم  �لباء  مخرج  �ل�ضفتين،  بين  وم��ا   -  (5

و�لو�و.

�لخفيفة،  �لنون  مخرج  �لخيا�ضيم،  ومن   -  ((

�ضتة  فذ�لك  �ل�ضاكنة،  �أي:  �لخفيفة  ويقال 

 .
(45(

ع�ضر مخرجا«

في  �ل�ضوتية  م�ضيرته  جني  �بن  يتابع  وحينما 

في  لها  متمح�ضًا  نجده  �ل��ح��روف،  ه��ذه  مخارج 

عليه  تو��ضع  لما  �أ�ضا�ضًا  نعتبره  بما  متناهية  دقة 

�أي   phonology �لفونولوجي  با�ضم  �الأروبييون 

في  �ل�ضوتي  �لنظام  هو  �أو  �الأ�ضو�تي«  »�لت�ضكيل 

 .
)(((

ت�ضمية دي �ضو�ضير له وهو ما نميل �إليه

  ومن خالل هذ� �لنظام ن�ضع �أيدينا على عدة 

ظو�هر �ضوتية متميزة في �لمنهج �ل�ضوتي عند 

عمل  في  �أولية  ب�ضورة  عنها  ك�ضفنا  جني  �بن 

.
)(7(

�أ�ضو�تي م�ضتقل �ضبقت تغطيته

متكاملة  ب�ضورة  فل�ضفتها  ن��ح��اول  وه��ن��ا 

�ل�ضوتي  �لفكر  في  �لمماثلة  بظروفها  مقارنة 

�أ�ضو�تي  ن��ظ��ام  م��ن  ح��ق��ق  فيما  �الإن�����ض��ان��ي، 

جني  �بن  �أب��د�ه  عما  كثيرً�  يختلف  ال  حديث 

في �لظو�هر �الآتية:

اأواًل: م�صدر ال�صوت وم�صطلح المقطع:

�ل�ضوت،  م�ضدر  ع��ن  جني  �ب��ن  يتحدث 

وعو�مل  خ��روج��ه،  وط��ري��ق  ح��دوث��ه،  وكيفية 

�ختالف  بح�ضب  جر�ضه  و�خ��ت��الف  تقاطعه، 

بين  �لمميزة  �لفروق  يعطينا  وبذلك  مقاطعه، 

�الأ�ضو�ت و�لحروف فيقول:

�لنف�س  مع  يخرج  عر�س  �ل�ضوت  �أن  »�إعلم 

�لحلق  في  له  يعر�س  حتى  مت�ضاًل،  م�ضتطياًل 

�متد�ده  ع��ن  تثنيه  مقاطع  و�ل�ضفتين  و�ل��ف��م 

عر�س  �أينما  �لمقطع  في�ضمى  و��ضتطالته، 

بح�ضب  �لحروف  �أجر��س  وتختلف  حرفًا،  له 

ما  على  وجدته  لذلك  تفطنت  و�إذ�  مقاطعها، 

من  �ل�ضوت  تبتدىء  �أنك  ترى  �أال  لك،  ذكرته 

�ضئت،  �لمقاطع  �أي  به  تبلغ  ثم  حلقك،  �أق�ضى 

فتجد له جر�ضًا ما، فاإن �نتقلت عنه ر�جعًا منه 

ذلك  عند  �أح�ض�ضت  قطعت،  ثم  له  متجاوزً�  �أو 

�لكاف،  نحو  وذلك  �الأول،  �ل�ضدى  غير  �ضدى 

فاإنك �إذ� قطعت بها �ضمعت هنا �ضدى ما، فاإن 

رجعت �إلى �لقاف �ضمعت غيره، و�إن جزت �إلى 

)(8(

�لجيم �ضمعت غير ذينك �الأولين. . . 

لنا  ك�ضف  �ل�ضوت  �إحد�ث  في  �لعر�س    هذ� 
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عن م�ضطلح حديث عند �الأروبيين هو �لمقطع، 

و�أقف عنده لما ��ضتقطبه هذ� �ال�ضطالح �لذي 

وممار�ضات  مناق�ضات  من  جني«  »�ب��ن  �ضيره 

في  فيها  �الأ�ضا�س  هو  ك��ان  متميزة،  �أ�ضو�تية 

�لمر�د دون غيره  �لمعنى  �لدقيقة على  �لداللة 

عند �الأ�ضو�تيين �لعالميين.

تكون  وح��د�ت،  في  تتجمع  ع��ادة  �الأ���ض��و�ت 

بال�ضرورة،  �الأ�ضو�ت  من  �أكبر  �لوحد�ت  تلك 

الأنها �أطول م�ضافة �ضوتية، فت�ضكل في �أكثر من 

�ضوت وحدة �ضوتية معينة، و�أهم هذه �لوحد�ت 

هو �لمقطع �لذي تذوقه �بن جني، فر�أى فيه ما 

يثني �لكالم عن ��ضتطالته و�متد�ده تارة، وما 

تح�س به �ضدى عند تغير �لحرف غير �ل�ضدى 

�الأول تارة �أخرى.

»تاأليف  ه��و  للمقطع  �لب�ضيط  و�ل��ت��ع��ري��ف 

�أكثر  �أو  و�ح���دً�  منه  تتكون  ب�ضيط،  �أ���ض��و�ت��ي 

كلمات �للغة، متفق مع �إيقاع �لتنف�س �لطبيعي، 

.
)(9(

ومع نظام �للغة في �ضوغ مفرد�تها«

وقد جرى تاأليف �لمقطع �لعربي على �لبدء 

بحرف �ضامت، ويثنى بحركة، وال يبد�أ بحركة 

�إطالقًا خالفًا للغات �الأروبية.

�لعربية  �للغة  �أن  �الأ�ضا�ضية  �لمبادىء  ومن 

�إما  وتختمها  و�ح���د،  بمتحرك  كلماتها  ت��ب��د�أ 

ب�ضامت،  و�إما  �لمفتوح.  �لمقطع  فهو  بحركة، 

في  �لممكن  غير  وم��ن  �لمقفل.  �لمقطع  فهو 

�لعربية �أن تبد�أ �لكلمة بمجموعة من �ل�ضو�مت، 

�أو �أن يتخلل �لكلمة �أكثر من �ضامتين متجاورين، 

�الأ�ضو�ت  من  بمجموعة  �لكلمة  تختم  �أن  �أو 

.
)50(

  �ل�ضامتة

�إذن: حرف �ضامت + حركة = مقطع، وهذ� 

هذ�  �إل��ى  ي�ضاف  وق��د  �لق�ضير،  �لمقطع  ه��و 

حرف �ضامت، �أو حركة �أخرى، فيكون �لمقطع 

�لتكوين،  من  �الأدن��ى  تجاوز�لحد  الأنه  طوياًل، 

ثالث،  �إلى  وتخطاهما  و�لحركة،  �لحرف  وهو 

حركة كان هذ� �لثالث �أم حرفًا.

�لعظمى  �لغالبية  تتكون  ع���ادة  و�لعربية 

دون  �لمادة  في  مقاطع  ثالثة  من  كلماتها  من 

في  »َذَهب«  كلمة:  خذ  �لثالثي  ففي  ��ضتقاقها، 

هنا  مقطع  وكل  َب،  َه�،  َذ،  هي:  مقاطع  ثالثة 

مكّون من حرف وحركة كما ترى.

 :
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قال �بن جني، م�ضتفيدً� بما قدمه �لخليل

وخما�ضي،  رباعي  ثالثي  ثالثة:  �الأ���ض��ول  »�إن 

�لثالثي،  تركيبًا  و�أعدلها  ��ضتعمااًل،  فاأكثرها 

وذلك الأنه: حرف يبتد�أ به، وحرف يح�ضى به، 

وحرف يوقف عليه. ولي�س �عتد�ل �لثالثي لقلة 

حروفه ح�ضب، لو كان كذلك لكان �لثنائي �أكثر 

�إنما  �لثالثي  فتمكن   .  . حروفًا.  �أقل  الأنه  منه 

�آخر هو حجز  ول�ضيء  لعمري،  لقلة حروفه  هو 

وذلك  والمه،  فائه  بين  عينه  هو  �لذي  �لح�ضو 

لتعادي حاليهما. �أال ترى �أن �لمبتد�أ ال يكون �إال 

متحركًا و�أن �لموقوف عليه ال يكون �إال �ضاكنًا، 

حاجزً�  �لعين  و�ضطو�  حاالهما  تنافرت  فلما 

بينهما لئال يفجاأو� و�لح�ّس ب�ضد ما كان �آخذً� 

.
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فيه«

لقد �أدرك �الأ�ضو�تيون �لعرب هذ� �لتخطيط 

في  حتى  عليه  فاأكدو�  قبل  ذي  من  �لمقطعي 

تقطيع �لوزن �لعرو�ضي لل�ضعر عند �لخليل في 

برمجيته  في  جني  �ب��ن  �أثبته  ما  وه��و  ح��دود، 

  للمقاطع في تف�ضيله.
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ولقد �أفاد �الأروبيون من هذ� �لملحظ �إفادة 

تامة، فقد كان �لمقطع � تبعًا للتفكير �لتقليدي 

دعامة  تعتبر  يتكون من حركة   � �لغربيين  عند 

 consonnes أو نو�ة، يحوطها بع�س �ل�ضو�مت�

وعليه بني ��ضم consonne �أي �لذي ي�ضّوت مع 

و�أطلق  �لذي ال ي�ضوت وحده،  وهو  �آخر،  �ضيء 

sonnetes الأنها  ��ضم م�ضوتات  على �لحركات 

�ضيء  �العتماد على  دون  �لت�ضويت  قادرة على 

�آخر، ومن هنا كان �لمفهوم �لوظيفي للمقطع، 

 .
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كما جاءت �أفكار �لحركات و�ل�ضو�مت

وهو  جني،  �ب��ن  عنه  تحدث  ما  نف�ضه  وه��و 

�لو�قع في �لفكر �ل�ضوتي عند �لعرب فالحرف 

بان�ضمام  �إال  �ضوتًا،  في�ضكل  وح��ده  ينطق  ال 

�ل�ضالح  �لمقطع  بذ�لك  فيتكون  �إليه،  �لحركة 

للت�ضويت.

�أن   :otto Jespersen �أتوج�ضبر�ضن  وي��رى 

�لوحد�ت �الأ�ضو�تية تتجمع حول �لوحدة �الأكثر 

�ل�ضمعي،  �ل��و���ض��وح  درج���ة  بح�ضب  �إ���ض��م��اع��ًا، 

حدين  بين  �لم�ضافة  هو  لر�أيه  طبقًا  و�لمقطع 

�أدنيين من �لو�ضوح �ل�ضمعي.

�رت�ضاه  ما  بين  من  ج�ضبر�ضن  نظرية  �إن 

فهي  جونز،  د�نيال  �النجليزي  �الأ�ضو�ت  عالم 

تقول  ال  ولكنها  �لمثالي،  للمقطع  جيد  و�ضف 

�ضيئًا لنا عما هو جوهري في �لمقطع، وال تقول 

لنا: �أين �لحد بين �لمقاطع، وهو ما يطلق عليه 

 .
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�لحد �لمقطعي

حقًا لقد كان �لبنيوي �ل�ضوي�ضري فرديناند 

دي �ضو�ضير �أقرب �إلى �لفكر �لعربي في ت�ضوره 

درجة  �أ�ضا�س  على  �ل�ضوتي  �لمقطع    لحدود 

�ل�ضو�مت  تتجمع  �إذ  �الأ�ضو�ت،  في  �النفتاح 

فالحد  �النفتاح،  لدرجة  تبعًا  �لحركات  حول 

�لتنقل  يكون  حين  ويتو�فر  يوجد  �لمقطعي 

�أكثر  �إل���ى ���ض��وت  �ن��غ��الق��ًا  �أك��ث��ر  م��ن ���ض��وت 

.
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�نفتاحًا

�إن هذ� �لتو�ضل �إلى حدود �لمقطع وتعريفاته 

جني،  �بن  �إليه  ذهب  �لذي  هو  �الأروبيين  عند 

»و�ضبيلك  قال:  كل مقطع،  ذ�ئقة  �إليه  و�أ�ضاف 

به  تاأتي  �أن  �لحروف  �ضدى  �عتبار  �أردت  �إذ� 

�ضاكنًا ال متحركًا، الأن �لحركة تقلق �لحرف عن 

�لحرف  جهة  �إلى  وتجتذبه  وم�ضتقره،  مو�ضعه 

�لو�ضل  همزة  عليه  تدخل  ثم  بع�ضه،  هي  �لتي 

مك�ضورة من قبله، الأن �ل�ضاكن ال يمكن �البتد�ء 

به، فتقول: �ك. �ق. �ج؛ وكذلك �ضائر �لحروف، 

�إال �أن بع�س �لحروف �أ�ضد ح�ضرً� لل�ضوت من 

.
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بع�ضها«

�إال  �إليه،  ي�ضبق  لم  �بتكارً�  نعتبره  ما  وهذ� 

فيما عند �لخليل في ذو�قة لالأ�ضو�ت: �ب، �ت، 

.
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�ع، �غ

من  ت��ك��ون��ت  مقفلة  ط��وي��ل��ة  م��ق��اط��ع  ف��اإن��ه��ا 

ثالثة عنا�ضر في كل منها هي �الألف و�لك�ضرة 

و�لحرف: ب، ت، ع، غ .

يهتدي  �أن  جني  �ب��ن  عند  حقًا  و�لمده�س 

ل�ضوؤون  ت�ضريفه  خ��الل  من  �لمقطع  �ضر  �إل��ى 

تتبع  �ضوتيًا  �لحركة  يعتبر  فهو  �ل��ح��رك��ات، 

�لحرف  يتبع  �ل�ضوت  بهما  فتجد  �ل��ح��رف، 

�لحروف  لهذه  �لتابع  �ل�ضويت  ه��ذ�  »و�إن��م��ا 

ونحوها ما وقف عليها، الأنك ال تنوي �الأخذ في 

   حرف غيرها، فيتمكن �ل�ضويت فيظهر؛ فاإنما 
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�إذ� و�ضلت هذه �لحروف ونحوها فاإنك ال تح�س 

معها �ضيئًا من �ل�ضوت كما تجده معها �إذ� وقف 

 .
)58(

عليها«

ثانيًاً: جهاز ال�صوت المتحرك:

�ل�ضوت  ج��ه��از  ع���ن  ج��ن��ي  �ب���ن  ي��ت��ح��دث 

�الأجهزة  مجموعة  �أو  �لمتنقل،  �أو  �لمتحرك 

تلك  و�ضماعنا  و�ل��ف��م،  �لحلق  ف��ي  �ل�ضوتية 

�الأ�ضو�ت �لمختلفة، وذلك عند ذ�ئقته للحرف 

�أجر��ضه،  ف��ي  �الخ��ت��الف  ووج��د�ن��ه  �ل��ع��رب��ي، 

بالمزمار،  �لحلق  ف�ضبه  �أ�ضد�ئه  في  و�لتباين 

بفتحات  ومد�رجها  �لحروف  مخارج  وو�ضف 

هذ� �لمزمار، وتتوجه عنايه بمجرى �لهو�ء في 

بمر�وحة  وي�ضبهه  �الأ�ضو�ت،  �إحد�ث  �لفم عند 

�لز�مر �أنامله على خروق �لناي ل�ضماع �الأ�ضو�ت 

�لمتنوعة و�لمت�ضعبة بح�ضب تغييره لو�ضع �أنامله 

لدى فتحات �لمزمار، »فاإذ� و�ضع �لز�مر �أنامله 

على خروق �لناي �لم�ضنوقة، ور�وح بين �أنامله، 

�ضوت  منها  لكل  و�ضمع  �الأ����ض���و�ت،  �ختلفت 

في  �ل�ضوت  قطع  �إذ�  فكذلك  �ضاحبه،  الي�ضبه 

�لحلق و�لفم، باعتماد على جهات مختلفة، كان 

.
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�ضبب ��ضتماعنا هذه �الأ�ضو�ت �لمختلفة«

وكذلك تعقيبه على هذ� �لتمثيل في �إحد�ث 

�ل�ضوت،  �أج��ه��زة  الأو���ض��اع  بالن�ضبة  �ل�ضوت 

�ضربه  وكيفيية  �ل��ع��ود،  ب��وت��ر  ذل��ك  بت�ضبيهه 

�ليمنى  في  ج�ضة  �أو  �لي�ضرى  �أ�ضباع  ببع�س 

�الأذن  تلقي  عند  مختلفة  �أ�ضو�تًا  يحدث  مما 

�ل�ضوت،  فتتذوق من خالل ذلك جوهر  لذلك 

للرقة  تبعًا  �لحروف  �أ�ضو�ت  في  تتذوقه  كما 

بالن�ضبة  �لحال  وكذلك  �لوتر،  في    و�ل�ضالبة 

�ل�ضوتي  �لنطق  جهاز  في  �ل�ضوتيين  للوترين 

عند �الإن�ضان، يقول:

»ونظير ذلك �أي�ضًا وتر �لعود، فاإن �ل�ضارب 

فاإن  �ضوتًا،  له  �ضمعت  مر�ضل  وهو  �ضربه  �إذ� 

�أدى  ي�ضر�ه،  �أ�ضابع  ببع�س  �لوتر  �آخ��ر  ح�ضر 

غير  �ضمعت  قلياًل،  �أدن��اه��ا  ف��اإن  �آخ��ر،  �ضوتًا 

�أول  من  �إ�ضبعه  �أذنى  كلما  كذلك  ثم  �الإثنين، 

�لوتر غفاًل غير مح�ضور، تجده باالإ�ضافة �إلى 

مهتزً�،  �أمل�س  مح�ضور،  م�ضغوط  وهو  �أد�ه  ما 

ويختلف ذلك بقدر قوة �لوتر �ضالبته، و�ضعفه 

كالحلق،  �لتمثيل  ه��ذ�  ف��ي  فالوتر  ورخ��اوت��ه، 

في  �ل�ضوت  ك��اأول  عليه  بالم�ضر�ب  و�لخفقة 

غير  غفاًل  فيه  �ل�ضوت  جريان  �لحلق،  �أق�ضى 

�ل�ضاكنة،  �الألف  �ل�ضوت في  مح�ضور كجريان 

باالأ�ضابع  و�لح�ضر  �ل�ضغط  من  يعتر�ضه  وما 

كالذي يعر�س لل�ضوت في مخارج �لحروف من 

�لمقاطع، و�ختالف �الأ�ضو�ت هناك كاختالفها 

.
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هنا«

�أب�����د�ه �بن ج���ني من تف�ضي��ل تمثي�����لي  �إن م��ا 

�نط���الق  و�أث��ر  �الإن�ضان  عند  �لنطق  لجهاز  دق��يق 

�لهو�ء م�ضغوطًا وغير م�ضغوط في �إحد�ث �الأ�ضو�ت 

ما  هو  �لمو�ضّوت:  �أو  �لناطق  �إر�دة  بح�ضب  مختلفة 

physi� �لفي�زي���ول�����وج���������ي  �الأ�ضو�ت  علم  )تبناه 

�لجهاز  عن  �لحديث  ف���ي   )ology � phonnetics

�لتنف�ضي �لذي يقدم �لهو�ء �لمنا�ضب لتكييف حدوث 

�الأ�ضو�ت، وعن �لحنجرة باعتبارها مفجرة �لطاقة 

�لتي  �لمزمارية  ف��وق  �لتجاويف  وع��ن  �ل�ضوتية، 

�إنتاج غالبية �ل�ضو�ضاء  تلعب دور عزف �لرنين في 

في  �لتنف�س  دور  وع��ن  �ل��ك��الم،  ف��ي   �لم�ضتخدمة 
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مرحلتي �ل�ضهيق و�لزفير في �ت�ضاع �لقف�س �ل�ضدري 

لدى �ل�ضهيق، فيدعو �لهو�ء �لخارجي ب�ضبب هبوط 

�لدخول  �إل��ى  �الأ�ضالع  و�رتفاع  �لحاجز،  �لحجاب 

�لهو�ئية  �لق�ضبة  عبر  �لفم  �أو  �الأن��ف  فتحتي  من 

�إلى �لرئتين، فتنتج �أ�ضو�تًا ��ضتثنائية م�ضموعة عند 

�الأطفال، �أو في حالتي �لن�ضيج و�ل�ضحك. 

�لحجاب  �رتفاع  على  فيت�ضمل  �لزفير  �أم��ا 

لهذ�  ونتيجة  �الأ����ض���الع،  وه��ب��وط  �ل��ح��اج��ز، 

هذ�  �لرئتين،  من  كبيرة  بكمية  �لهو�ء  يندفع 

ي�ضتخدم في  �لذي  بالزفير هو  �لمندفع  �لهو�ء 

.
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�لت�ضويت

�إن هذ� �لتحليل �لحديث في حدوث �الأ�ضو�ت 

�لذي  هو  ت�ضريحية  �أو  علمية  نظر  وجهة  من 

في  �لهو�ء  بمجرى  عنايته  في  جني  �بن  �أر�ده 

عملية �إحد�ث �الأ�ضو�ت، ولكن باأ�ضلوب يتجاوز 

وت�ضبيهه  �لمعا�ضرة،  �لبيئات  �إلى  بيئته  مناخ 

لهذ� �لجهاز بمر�وحة �لز�مر �أنامله في خروق 

ت�ضبيهًا  �ليوم  يعد  لم  �الأ�ضو�ت  ل�ضماع  �لناي 

�الأ�ضو�ت  علم  في  ��ضطالحية  ت�ضمية  عاد  بل 

تطلق  �إذ  للت�ضويت،  بالن�ضبة  �لفيزيولوجي 

�لمحاط  �لمثلث  �ل��ف��ر�غ  على  �لمزمار  كلمة 

مفتوحًا  يكون  »فالمزمار  �ل�ضوتيين  بالحبلين 

خالل  مفتوحًا  يكون  كما  �لعادي،  �لتنف�س  في 

�لنطق ببع�س �ل�ضو�مت �لمهمو�ضة، �أما خالل 

على  ينغلق،  �أن  يجب  �لمزمار  فاإن  �لت�ضويت 

طول �لخط �لو�ضيط، فاإذ� بقي �لجزء �لموجود 

بحيث  مفتوحًا،  �لهرميين  �لغ�ضروفين  بين 

ي�ضمح للهو�ء بالمرور �ضمعنا �ضوتًا م�ضت�ضرً� هو 

 �ضوت �لو�ضو�ضة، و�إذ� كان �الإئتالف كاماًل كان 

�لمزمار في و�ضع �ال�ضتعد�د للتذبذب. . . ومن 

�لممكن �أي�ضًا �أن نق�ضر �لتذبذب على جزء من 

�لج�ضم  نخت�ضر طول  وبذلك  �ل�ضوتي،  �لحبل 

�لمتذبذب، وهو ما يعطينا نغمة �أكثر حدة. هذه 

�لمعطيات �لفيزيولوجية تتفق �تفاقًا كاماًل مع 

�لقو�نين �لفيزيقية �لتي تحكم �لتردد �لخا�س 

 .
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با�ضم �لتذبذب«

�لمتقدم  �لن�س  خالل  من  �لقول  �أ�ضتطيع 

�أن  يكاد  �لن�س  هذ�  �إن  ت��ردد:  �أو  مبالغة  دون 

في  جني  �ب��ن  ل���ر�أي  ع�ضرية  ترجمة  ي��ك��ون 

في  �ل��ت��ذب��ذب  ل���دى  �ل�����ض��وت  ج��ه��از  ت�ضبيهه 

�ليوم  �أ�ضبح  �لذي  بالمزمار،  �الأ�ضو�ت  �إخر�ج 

نقطة �نطالق �الأ�ضو�ت باعتباره فر�غًا يحاط 

�إذ لم يكن هناك بد عند  �ل�ضوتين،  بالوترين 

لال�ضتدالل  ملمو�س  جهاز  تلم�س  من  جني  �بن 

من خالله على ق�ضية ي�ضعب �ال�ضتدالل عليها 

�أما  �لجهاز،  ذلك  �إلى  �لنظر  دون  ع�ضره  في 

�لت�ضبيه �لذي عاد �ليوم مظنة لم�ضاحة نطقية 

خا�ضعة  ب�ضبغة  لّون  قد  فاإنه  �لحنجرة،  قرب 

ع�ضر  جني  �بن  ع�ضر  ولي�س  �لت�ضريح،  لعلم 

ت�ضريح، وال هو بمتخ�ض�س فيه مع فر�س وجود 

�لترجمة  هذه  جاءت  لذلك  �لمو�ضوع.  �أوليات 

معبرة عن ر�أيه، �أو كا�ضفة عن تخطيطه تلقائيًا، 

من  �لمنتزع  و�الأم��ر  تمثيليًا،  لت�ضبيهه  وحاكية 

�لح�س، �إذ �أقيم عليه �لدليل �لفعلي، كان مقاربًا 

لالأفهام، وم�ضايرً� لحركة �لتفكير.

�ضفة  ف��ي  مو�ضوعيًا  جني  �ب��ن  ك��ان  لقد 

في  جعله  مما  �الأ���ض��و�ت  في  �لمتنقل  �لجهاز 

 عد�د �لموؤ�ض�ضين.
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ثالثًا: اأثر الم�صموعات في تكوين االأ�صوات:

ويتمر�س �بن جني بع�س �لحقائق �ل�ضوتية، 

�إلى  ين�ضبها  وقد  ويقظة،  يعر�ضها بحذر  ولكنه 

من  الأن��ه  له  فلعلها  يدرينا  وم��ا  �لنا�س،  بع�س 

من  تمنعه  قد  نظر  وجهة  له  �أن  �إال  بع�ضهم، 

ي�ضيغها  ال  قد  عقيدية،  الأ�ضباب  بها  �لت�ضريح 

�لمناخ �الجتماعي في نظره و�إن كانت و�قعًا. 

بد�ية  في  �ل�ضوت  �ضدى  عن  يتحدث  فهو 

في  �ل�ضوتية  �لم�ضموعات  و�أث��ر  �للغة،  تكوين 

ذلك عن  ينقل  وهو  �الإن�ضانية،  �الأ�ضو�ت  ن�ضوء 

مذهبًا  باعتباره  �إليه  يذهب  ولكنه  بع�ضهم، 

للتعليل، دعمًا لنظريته  متقباًل، ووجهًا �ضالحًا 

و�لنظائر،  �الأ�ضباه  بها  يربط  �لتي  �ل�ضوتية 

ويح�ضد لها �لدالئل و�لبر�هين، فيقول:

�إنما  �للغات  �أ�ضل  �أن  �إلى  بع�ضهم  »وذه��ب 

�لريح،  كدوي  �لم�ضموعات،  �الأ�ضو�ت  من  هو 

وحنين �لرعد، وخرير �لماء، و�ضحيج �لحمار، 

�لفر�س، ونزيب �لظبي  �لغر�ب، و�ضهيل  ونعيق 

ونحو ذلك، ثم ولدت �للغات عن ذلك.

وه�������ذ� ع����ن����دي وج�����ه ����ض���ال���ح وم���ذه���ب 

 .
)(((

متقبل«

وبين  �الإن�ضانية،  �الأ�ضو�ت  بين  يربط  فهو 

�لكائنات  و�أ���ض��و�ت  حينًا،  �لطبيعة  �أ���ض��د�ء 

�ل��ح��ي��و�ن��ي��ة ح��ي��ن��ًا �آخ����ر، م��م��ا ه��و م��ن ظوهر 

�لموجود�ت في �لكون، وبين تكوين �للغات �لتي 

ن�ضاأت من هذه �الأ�ضو�ت في بد�ياتها �الأولى.

»وقد ذهب �إلى هذ� �لر�أي معظم �لمحدثين 

وتني  �لعالمة  ر�أ�ضهم  وعلى  �للغة  علماء  من 

 .
)(((

»Whitney  

وهذ� ما يوقفنا على ر�أي �الأروبيين، وتعليلهم 

في  و�أهمها  �للغات؛  ن�ضوء  �أ�ضل  في  �ل�ضوتي 

نظرنا ما يو�فق �بن جني �لمنقول �آنفًا، و�لقائل 

�ل�ضوت  عن  �الإن�ضان  عند  �ل�ضوت  بامتد�د 

غير  �لحيو�ني  �ل�ضوت  �أو  لالأ�ضياء،  �لطبيعي 

�لعاقل، و�أن جملة �للغات �الإن�ضانية قد �نحدرت 

من تلك �الأ�ضو�ت.

وهذ� ال يمانع �أن يكون �هلل �ضبحانه وتعالى 

ومعلم  �للغات،  ومن�ضىء  �الأ���ض��و�ت،  ملهم  هو 

�لكائنات، فهذ� هو �العتقاد �ل�ضحيح �لذي ال 

ت�ضوبه �ضائبة، فالكالم عن هذ� �ضيء و�لبحث 

�ضيء  �الأ�ضو�ت  �نطالق  في  �للغات  �أ�ضل  عن 

�آخر.

�أن  �إل���ى  ي��ذه��ب  �آخ���ر  ر�أي���ًا  ه��ن��اك  �أن  على 

عن  ك��ان  �ل�ضوتي  لجهازه  �الإن�ضان  ��ضتعمال 

عنه  �ضدرت  �لتي  و�ل�ضهقات  �لتاأوهات  طريق 

�آالمه  �إر�دية، وذلك حينما عبر عن  ب�ضورة ال 

.
)(5(

حينًا، و�آماله حينًا �آخر

رابعًا: فكرة محاكاة االأ�صوات عند ابن جني:

فريدً�  �ضوتيًا  مذهبًا  جني  �بن  ذهب  وقد 

يربط بين �ل�ضوت و�لفعل تارة، وبين �ل�ضوت 

منهما  كل  عالقة  ويبحث  �أخرى،  تارة  و�ال�ضم 

باالآخر عالقة ح�ضية ومادية متج�ضدة، فجر�س 

�الألفاظ ووقعها فيما يحدثه من �أ�ضو�ت و�أ�ضد�ء 

�ضمعية قد يكون متجان�ضًا ومقاربًا لنوعية عنده 

فيقول:

م�ضاهيًا  وجدته  �للغة  هذه  من  كثير�  »فاإن 

عبر  �لتي  �الأف��ع��ال  �أ���ض��و�ت  حروفه  باأجر��س 

�لياب�س،  في  ق�ضم  قالو�:  تر�هم  �أال  عنها،  بها 

 وخ�ضم في �لرطب. وذلك لقوة �لقاف و�ضعف 
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�الأقوى،  للفعل  �الأقوى  �ل�ضوت  فجعلو�  �لخاء، 

 .
)(((

و�ل�ضوت �الأ�ضعف للفعل �الأ�ضعف«

وعالقته  �للغوي  �ل�ضوت  بين  يالئم  وتجده 

فالر�ء  و�لقطع،  �ال�ضتطالة  في  �لطائر  ب�ضوت 

مرددة مكررة م�ضتطيلة، و�ضوت �لجندب مثاًل 

و�ضوت  م�ضددة،  »�ضّر«  له  فجعلت  م�ضتطيل، 

فكانت  �ل���ر�ء  فقطعت  متقطع،  مثاًل  �ل��ب��ازي 

»�ضر�ضر« وذلك ما ر�آه:

»وكذلك قالو� »�ضر �لجندب« فكررو� �لر�ء 

لما هناك من ��ضتطالة �ضوته، وقالو� »�ضر�ضر 

 .
)(7(

�لبازي« لما هناك من تقطيع �ضوته«

يقف  ال  جني  �ب��ن  ف��اإن  �لمجال  ه��ذ�  وف��ي 

بل  و�لتطبيق،  �لنظرية  م��ن  �لحد  ه��ذ�  عند 

به  �ضمي  ما  وبين  �الأ�ضو�ت  بين  �أحيانًا  يربط 

�ل�ضيء، نظرً� لم�ضابهته لذلك �ل�ضوت �لمنطلق 

لل�ضرد  و�ل��و�ق  ل�ضوته،  كالبط  �لت�ضمية،  من 

.
)(8(

ل�ضوته، وغاق للغر�ب ل�ضوته

وهو بهذ� يذهب مذهب من يجد منا�ضبة ما 

بين �ل�ضوت و�لمعنى، ال �ضيما عند �لبالغيين 

في �لتما�س عالقة �للفظ بالمعنى، �أو في �لداللة 

ت�ضمية  باب  من  وهو  بالمعنى،  للفظ  �لح�ضية 

�ضحيحة  مقولة  وتلك  �ضوته،  با�ضم  �ل�ضيء 

من  كثير  في  وحقيقة  �الأب��ع��اد،  من  جملة  في 

�لم�ضميات و�لت�ضميات. 

و�بن جني يوؤّكد هذه �لحقيقة في �لمفرد�ت 

متمازجة،  �ضوتية  �ضفة  ليعطيها  �ل��ل��غ��وي��ة، 

�لحروف  �ختيار  �إل��ى  ي�ضيفون  »ق��د  فالعرب 

بها  عنها  �لمعبر  باالأحد�ث  �أ�ضو�تها  وت�ضبيه 

�لحديث،  �أول  ي�ضاهي  ما  وتقديم  ترتيبها، 

وتاأخير ما ي�ضاهي �آخره، وتو�ضيط ما ي�ضاهي 

�لمعنى  �ضمت  على  للحروف  �ضوقًا     �أو�ضطه، 

كقولهم:  وذلك  �لمطلوب،  و�لغر�س  �لمق�ضود 

بحث، فالباء لغلظها ت�ضبه ب�ضوتها خفقة �لكف 

مخالب  ت�ضبه  ل�ضلحها  و�لحاء  �الأر���س،  على 

في  غارت  �إذ�  ونحوهما  �لذئب  وبر�ثن  �الأ�ضد 

.
)(9(

�الأر�س، و�لثاء للنفث و�لبث للتر�ب«

من  �ضيغتين  نجد  �أن  ه��ذ�  بعد  غر�بة  وال 

من  �ل�ضوتي  �لحدث  على  تدالن  �لعربية  �ضيغ 

جانبين: 

منها  كبير  ج��زء  ف��ي  وت�ضتعمل  ف��ع��ال،   - �أ 

للداللة على �الأ�ضو�ت و�ل�ضو�ضاء مثل: �ضر�خ. 

في  �لعربية  في  ت�ضتعمل  فاإنها  فعللة،   - ب 

جزء كبير منها للداللة على حكايات �الأ�ضو�ت 

مثل:

ت�ضكيل  جن�س  من  �ضوتها  ف��اإن  »�لغرغرة« 

�أ�ضد�ء  و�إن معناها �ضدى من  حروفها لفظيًا، 

�ضوتها.

هذ� نف�ضه هو ما ينجم عن �لتوليد �ل�ضوتي 

�لكلمة  ف��ي  كما  �الأوروب��ي��ي��ن،  عند  ل��الأل��ف��اظ 

)قهقه( و�الأ�ضو�ت فيها دليل من دالئل �لمعنى، 

و�إذ� �أ�ضفنا �إلى )قهقه( )تمايل( فاإننا �ضنجد 

ل�ضوت  �ضوت  تقليد  حدث  �الأول��ى  �لكلمة  في 

�آخر، وفي �لثانية ترجمت �لحركة ترجمة بيانية 

بو�ضائل �ضوتية.

حالة  في  �إطالقه  يغلب  �ل��ذي  و�لم�ضطلح 

)محاكاة  ه��و  �ل��ن��وع  ه��ذ�  م��ن  �ل��ت��ي  �لكلمات 

.
)70(

)Onomatopeid الأ�ضو�ت�

لنا  �أوج��ده  فيما  نافعة  تكون  قد  جولة  هذه 

�بن جني من تاأ�ضيل �ضوتي لكثير من �لمالمح 

  و�لخ�ضائ�س و�لمكت�ضفات.
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ملخ�ص البحث

�لعلماء  �إ�ضهامات  على  بالفعل  يقف  من  �إن 

�لعرب �لم�ضلمين يعلم علمًا ال يد�خله �ضك �أنهم 

و�أر�ضو�  وحقائقه  دقائقه  من  كثير  �إلى  �ضبقو� 

من  بحق  وكانو�  وقو�نينه،  �أحكامه  من  كثير� 

�ل�ضوتي  �لبحث  منهجية  في  و�أ�ضاطينه  رو�ده 

�ل�ضوتي  �لبحث  لتاأريخية  فيه  عر�ضنا  وق��د 

�الأروبي  بالفكر  �لمقارنة  �لعربية  منهجيته  في 

�أ�ضالة  �إل��ى  �لبحث  معه  تو�ضل  مما  �لحديث 

�لمنهجية �ل�ضوتية عند �لعرب بدءً� من:

) - �لخليل بن �أحمد �لفر�هيدي ومدر�ضته 

�ل�ضوتية، فر�أينا �لخليل )ت: 75) ه�( �أول من 

�لفني  �لتطبيق  مو�ضع  �للغوي  �ل�ضوت  و�ضع 

�ضوتية  مادة  �أول  باعتبارها  �لعين  مقدمة  في 

في  ذلك  وتتبعنا  �للغة،  كتب  في  �إلينا  و�ضلت 

على  ن�س  قد  فوجدناه  �لخليل  �إفا�ضات  �أب��رز 

ت�ضمية كل نوع من �الأ�ضو�ت، وقد تذوق �لحروف 

�أ�ضناف  من  �ضنف  كل  وح��دد  مخارجها،  من 

متميزة  �ضوتية  بنية  على  �لمعجمية  �لحروف 

لمخرج  �ضامال  مخططًا  وو�ضع  �ضو�ها،  عن 

�لخا�س،  حيزه  �لى  م�ضاف  �ن�ضاني  �ضوت  كل 

فهو  �للغة،  في  �ل�ضوتي  �لتمايز  �إل��ى  وعر�س 

من  لالأ�ضو�ت  طبيعيًا  �متد�دً�  �للغة  في  يرى 

خالل ح�ضره للمعجم �لعربي باأبعاد �ضوتية لم 

تخطىء وال مرة و�حدة.

) - ووجدنا �ضيبويه )ت: 80) ه�( قد تاأثر 

بمدر�ضة �لخليل �ل�ضوتية ف�ضار على نهجه في 

�الآخر،  �لق�ضم  في  و�جتهد  �الأبعاد،  من  كثير 

وكان له قدم �ضبق في ق�ضايا �الإدغام، وتمييزه 

ور�أينا  و�لهم�س،  �لجهر  �ضفتي  بين  �لدقيق 

في  ي�ضدر   - لهما  �م��ت��د�د  وه��و   - دري��د  �ب��ن 

�ضيبويه،  ومنهجية  �لخليل  علم  عن  �لجمهرة 

�ئتالف  في  �ل�ضوتية  �الإ�ضار�ت  بع�س  وي�ضيف 

�لحروف.

) - ووقفنا عند �لفكر �ل�ضوتي الأبي �لفتح 

باعتباره   ) ه���   (9(  : ت   ( جني  ب��ن  عثمان 

على  للداللة  فنيًا  م�ضطلحًا  ��ضتعمل  من  �أول 

منهجه  وكان  �الأ�ضو�ت«  »علم  �ضماه:  �الأ�ضو�ت 

�ل�ضوتي مثار �إعجاب للبحث بما �ضح �أن يطلق 

لهذ�  يتمّح�س  الأنه  �ل�ضوتي،  �لفكر  ��ضم  عليه 

�ل�ضوتية  تجاربه  ع�ضارة  فيه  ويعر�س  �لعلم، 

دقيقة منّظمة، ويتفرغ لبحث �أ�ضعب �لم�ضكالت 

قّيمة  بحوث  ف��ي  ح�ضيف  بترتيب  �ل�ضوتية 

عر�ضت لجوهر �ل�ضوت في كتابيه: �ضر �ضناعة 

�العر�ب و�لخ�ضائ�س.

من  �ل���ح���روف  ت��ت��ب��ع  ي�����ض��م  منهجه  وك����ان 

و�إ�ضافته  مقاطع،  على  وترتيبها  مخارجها 

حروف  �إلى  باأ�ضو�تها  م�ضتح�ضنة  �أحرف  �ضتة 

م�ضتقبحة  فرعية  �أح���رف  وثمانية  �لمعجم، 

�ضتة  في  �لحروف  مخارج  ويح�ضر  باأ�ضو�تها، 

ع�ضر مخرجًا ت�ضريحيًا منّظرً� له باأمثلته، فكان 

فكر �بن جني �ل�ضوتي قد حقق نظامًا �أ�ضو�تيًا 

قارّناه بالفكر �ل�ضوتي �لعالمي من خالل هذه 

�لظو�هر:

�أ - م�ضدر �ل�ضوت وم�ضطلح �لمقطع.

ب - جهاز �ل�ضوت �لمتنقل.

ج� - �أثر �لم�ضموعات في تكوين �الأ�ضو�ت.

د - محاكاة �الأ�ضو�ت.

�ضوتيًا  تاأ�ضياًل  جني  �ب��ن  قدمه  ما  وك��ان 

لكثير من �لمالمح و�لخ�ضائ�س �لمكت�ضفة في 

�ضوء تقدم �لعلم �لفيزولوجي �لحديث.
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�لهو�م�س :

قو�عد  �لعربي،  �لنحو  في  �لمخزومي:  مهدي  �نظر:  ( -

وتطبيق، �لطبعة �الأولى، �لقاهرة، ))9)م: �ض�).

ه�(   ( -(75 )ت:  �لفر�هيدي  �أحمد  بن  �لخليل  �نظر: 

و�إبر�هيم  �لمخزومي  مهدي  د.  تحقيق  �لعين.  كتاب 

�ل�ضامر�ئي، د�ر�لر�ضيد، بغد�د، 980)م:)/0).

. �نظر: �لخليل: كتاب �لعين: )/7)- )

. �نظر: نف�س �لم�ضدر:)/7)- )

و�أنو�عها.  �للغة  علوم  في  �لمزهر  �ل�ضيوطي:  �نظر:  5 -

مطبعة  و�آخرين،  �إبر�هيم  �لف�ضل  �أبو  محمد  تحقيق 

عي�ضى �لبابي، �لقاهرة، 958)م: )/90.

. �نظر: �لخليل، كتاب �لعين: )/7)- )

�لبحث  منهج  �ل�ضغير:  علي  ح�ضين  محمد  �نظر:  7 -

�لعليا  �لهيئة  �ل�ضاد،  مجلة  �لعرب،  عند  �ل�ضوتي 

�ل�ضوؤون  د�ر  �لثالث،  �لعدد  �لعربية  باللغة  للعناية 

�لثقافية، بغد�د، 989)م.

. �نظر: �لخليل، كتاب �لعين: )/8)- 8

. �نظر: �لخليل، كتاب �لعين: )/58- 9

. �نظر: �لم�ضدر نف�ضه: )/0)- 0)

�نظر: مقدمة �لتحقيق لكتاب �لعين: )/0)- )) .

�نظر: �لخليل، كتاب �لعين:)/)5 � 57- )) .

. �نظر: كتاب �لعين: )/57 � 58- ))

 (( -(80 �أبا ب�ضر، عثمان بن قنبر )ت:  �نظر: �ضيبويه، 

ه�( �لكتاب: كتاب �ضيبويه. تحقيق عبد �ل�ضالم محمد 

هارون، �لقاهرة، 975)م: )/05).

تحقيق  �الع���ر�ب.  �ضناعة  �ضر  جني:  �ب��ن  �ن��ظ��ر:  (5 -

م�ضطفى �ل�ضقا وجماعته، مطبعة م�ضطفى �لبابي، 

�لقاهرة، )95)م: )/50.

�لجزري  محمد  ب��ن  محمد  �ل��ج��زري،  �ب��ن  �ن��ظ��ر:  (( -

�لمكتبة  �لع�ضر  �لقر�ء�ت  في  �لن�ضر  ه�(   8(( )ت: 

�لتجارية، �لقاهرة، د. ت: )/))).

في  �لقر�ء�ت  �أثر  �ضاهين،  �ل�ضبور  عبد  د.  �نظر:  (7 -

�لقاهرة،  �لخانجي،  مكتبة  �لعربي  و�لنحو  �الأ�ضو�ت 

987)م: �ض� 7)) وما بعدها.

. �نظر: �لخليل، �لعين: )/9)- 8)

. �نظر: مقدمة �لتحقيق كتاب �لعين)/))- 9)

. �نظر: �لخليل، �لعين: )/9) � 50- 0)

 � �نظر: فردينان دي �ضو�ضير لغوي �ضوي�ضري )857)- ))

يو�ضف  يوئيك،  د.  ترجمة  �لعام.  �للغة  علم   )(9((

وما  ���ض���)))  985)م:  ب��غ��د�د،  عربية،  �آف��اق  عزيز، 

بعدها.

. �نظر: �لخليل، كتاب �لعين: )/7)- ))

. �نظر: �لخليل، كتاب �لعين: )/)5- ))

�نظر: �لم�ضدر نف�ضه: )/)5- )) وما بعدها.

�نظر: م�ضطفى �ل�ضقا و�آخرون : مقدمة كتاب : �ضر  (5 -

�لقاهرة،  �لحلبي،  �لبابي  مطبعة  �الع��ر�ب  �ضناعة 

)95)م: )/)).

�نظر: دي �ضو�ضير، علم �للغة �لعام : �ض� 0)- )) .

. �نظر: �ضيبويه، �لكتاب: )/05)- 7)

�نظر: �لم�ضدر �ل�ضابق و�ل�ضفحة. (8 -

�للهجية  �ل��در����ض��ات  �لنعيمي،  ح�ضان  د.  �ن��ظ��ر:  (9 -

�ل�ضوتية عند �بن جني د�ر �لر�ضيد، بغد�د، 980)م: 

�ض�9)).

في  �ل��ق��ر�ء�ت  �أث��ر  �ضاهين،  �ل�ضبور  عبد  �ن��ظ��ر:  (0 -

�الأ�ضو�ت و�لنحو �لعربي : �ض�98).

. �نظر: �ضيبويه، �لكتاب: )/)8)- ))

. �نظر: �لم�ضدر نف�ضه: )/05)- ))

في  �ل��ق��ر�ء�ت  �أث��ر  �ضاهين،  �ل�ضبور  عبد  �ن��ظ��ر:  (( -

�الأ�ضو�ت و�لنحو �لعربي: �ض� 05).

مطبعة  �للغوية  �الأ���ض��و�ت  �أني�س:  �إبر�هيم  �نظر:  (( -

�الأنجلو �لم�ضرية، �لطبعة �لر�بعة، �لقاهرة، )97)م: 

�ض�)9 وما بعدها.

دريد )ت:  بن  �لح�ضن  بن  دريد، محمد  �بن  �نظر:  (5 -

�أباد  �أوف�ضيت عن طبعة حيدر  �للغة.  )) ه�( جمهرة 

�لدكن، 5)))ه�: )/)0).

عند  �للغوي  �لبحث  عمر،  مختار  �أحمد  د.  �نظر:  (( -

�لر�بعة،  �لطبعة  �لكتب،  عالم  من�ضور�ت  �ل��ع��رب 

�لقاهرة، )98)م: �ض� 99.

. �نظر: �بن جني، �ضر �ضناعة �العر�ب: )/))- 7)
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�لم�صادر و�لمر�جع

 ( -8(( )ت:  �لجزري  محمد  بن  محمد  �لجزري،  �بن 

�لتجارية،  �لمكتبة  �لع�ضر  �لقر�ء�ت  في  �لن�ضر  ه�( 

�لقاهرة.

�بن جني، �أبو �لفتح، عثمان بن جني �لمو�ضلي )ت :  ( -

)9) ه�( �لخ�ضائ�س. تحقيق محمد علي �لنجار، د�ر 

�لكتب �لم�ضرية، �لقاهرة، )95)م.

م�ضطفى  تحقيق  �الع��ر�ب،  �ضناعة  �ضر  جني،  �بن  ( -

�لقاهرة،  �لبابي،  �ل�ضقا وجماعته، مطبعة م�ضطفى 

)95)م. 

�بن دريد، محمد بن �لح�ضن بن دريد )ت : )))- ) ه�( 

�لدكن،  �أباد  �أوف�ضيت عن طبعة حيدر  �للغة،  جمهرة 

5)))ه�.

. �نظر: �بن جني، �ضر�ضناعة �الإعر�ب: )/) - )- 8)

�نظر: �لم�ضدر نف�ضه و�ل�ضفحة. (9 -

�بن   ، (0 -(05/( �لكتاب:  �ضيبويه،  بين:  ق��ارن  �نظر: 

جني، �ضر �ل�ضناعة: )/)5 � )5.

�نظر: ح�ضام �لنعيمي، �لدر��ضات �للهجية و�ل�ضوتية  (( -

عند �بن جني: �ض�)0).

. �نظر: �بن جني، �ضر �ضناعة �العر�ب : )/50- ))

�نظر: �لم�ضدر نف�ضه: )/50 � )5- ))

. �نظر: �بن جني، �ضر �ضناعة �العر�ب: )/)5- ))

 (5 -5(/( �الع��ر�ب:  �ضناعة  �ضر  جني،  �بن  5).�نظر: 

.5( -

. �نظر: دي �ضو�ضور، علم �للغة �لعام: �ض�)5- ))

�لبحث  منهج  �ل�ضغير:  علي  ح�ضين  محمد  �نظر:  (7 -

�لعليا  �لهيئة  �ل�ضاد،  مجلة  �لعرب،  عند  �ل�ضوتي 

�ل�ضوؤون  د�ر  �لثالث،  �لعدد  �لعربية  باللغة  للعناية 

�لثقافية، بغد�د، 989)م.

. �نظر: �بن جني، �ضر �ضناعة �العر�ب: )/)- 8)

�نظر: عبد �ل�ضبور �ضاهين : در��ضة علم �الأ�ضو�ت  (9 -

985)م:  �ل��ق��اه��رة،  �ل�����ض��ب��اب،  مكتبة  ل��م��ال��م��ب��رج 

�ض�))).

في  �ل��ق��ر�ء�ت  �أث��ر  �ضاهين،  �ل�ضبور  عبد  �ن��ظ��ر:  50 -

�الأ�ضو�ت و�لنحو �لعربي: �ض� 09).

. �نظر: عبارة �لخليل في �لعين: )/9)- )5

�ن��ظ��ر: �ب���ن ج��ن��ي، �أب���و �ل��ف��ت��ح، ع��ث��م��ان ب��ن جني  5( -

)9) ه�( �لخ�ضائ�س. تحقيق محمد  �لمو�ضلي )ت: 

علي �لنجار، د�ر �لكتب �لم�ضرية، �لقاهرة، )95)م: 

.5( � 55/(

�لفرن�ضي  �الأ�ضو�تي  �لعالم  مالمبرج،  برتيل  �نظر:  5( -

علم �الأ�ضو�ت تعريب: د. عبد �ل�ضبور �ضاهين، ن�ضر 

مكتبة �ل�ضباب، �لقاهرة، 985)م: �ض�55).

. �نظر: �لمرجع نف�ضه بت�ضرف ي�ضير: �ض�57)- )5

وما  �ض�77- 55  �ل��ع��ام:  �للغة  علم  �ضو�ضير،  دي  �نظر: 

بعدها.

. �نظر: �بن جني، �ضر �ضناعة �الإعر�ب : )/7- )5

. �نظر: �لخليل، �لعين : )/7)- 57

. �نظر: �بن جني، �ضر �ضناعة �الإعر�ب: )/7- 58

. �نظر: �بن جني، �ضر �ضناعة �الإعر�ب: )/9- 59

�نظر: �لم�ضدر نف�ضه: )/9 � 0)- 0)

�ض�))- ))  �الأ����ض���و�ت:  علم  م��ال��م��ب��رج،  برثيل  �ن��ظ��ر: 

بت�ضرف ي�ضير.

بعدها  وم���ا   (( -(7 ���ض���   : �ل�����ض��اب��ق  �ل��م��رج��ع  �ن��ظ��ر: 

باخت�ضار.

. �نظر: �بن جني، �لخ�ضائ�س: )/)) � 7)- ))

�نظر: د. علي عبد �لو�حد و�في، علم �للغة �لطبعة  (( -

�لخام�ضة، �لقاهرة، ))9)م: �ض�95.

�نظر: �إبر�هيم �أني�س: داللة �الألفاظ مطبعة �الأنجلو  (5 -

�لم�ضرية، �لقاهرة، )97)م: �ض� 0) � 5).

. �نظر: �بن جني، �لخ�ضائ�س: )/5)- ))

. �نظر: �لم�ضدر نف�ضه : )/5))- 7)

. �نظر: �لم�ضدر نف�ضه )/5))- 8)

. ، �لخ�ضائ�س: ))) � )))- 9)
ّ
�نظر: �بن جني

�نظر: �ضتيفن �أولمان دور �لكلمة في �للغة ترجمة: د.  70 -

كمال محمد ب�ضر، مكتبة �ل�ضباب، �لقاهرة، 975)م: 

�ض� )7 � )7 بت�ضرف ي�ضير.
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�الأنجلو  �للغوية، مطبعة  �الأ�ضو�ت  �أني�س،  �إبر�هيم  د.  5 -

�لم�ضرية، �لطبعة �لر�بعة، �لقاهرة، )97)م.

�الأنجلو  مطبعة  �الأل��ف��اظ  دالل��ة  �أني�س،  �إبر�هيم  د.  ( -

�لم�ضرية، �لقاهرة، )97)م.

�لعرب  عند  �للغوي  �لبحث  عمر  مختار  �أح��م��د  د.  7 -

�لقاهرة،  �لر�بعة،  �لطبعة  �لكتب،  عالم  من�ضور�ت 

)98)م.

علم  �لفرن�ضي  �الأ���ض��و�ت��ي  �لعالم  مالمبرج،  برتيل  8 -

�الأ�ضو�ت تعريب د. عبد �ل�ضبور �ضاهين، ن�ضر مكتبة 

�ل�ضباب، �لقاهرة، 985)م.

د. ح�ضان �لنعيمي، �لدر��ضات �للهجية �ل�ضوتية عند  9 -

�بن جني د�ر �لر�ضيد، بغد�د،980)م.

:80)ه���(  )ت  قنبر  بن  عثمان  ب�ضر،  �أب��و  �ضيبويه،   

محمد  عبد�ل�ضالم  تحقيق  �ضيبويه.  كتاب  �لكتاب: 

هارون، �لقاهرة، 975)م.

كتاب  ه�(   (0 -(75 )ت:  �لفر�هيدي  �أحمد  بن  �لخليل 

�إبر�هيم  و  �ل��م��خ��زوم��ي  م��ه��دي  د.  تحقيق  �ل��ع��ي��ن، 

�ل�ضامر�ئي، د�ر�لر�ضيد، بغد�د، 980)م.

�ل�ضيوطي، �لمزهر في علوم �للغة و�أنو�عها، تحقيق  (( -

عي�ضى  مطبعة  و�آخرين،  �إبر�هيم  �لف�ضل  �أبو  محمد 

�لبابي، �لقاهرة، 958)م.

�ضتيفن �أولمان دور �لكلمة في �للغة ترجمة د. كمال  (( -

محمد ب�ضر، مكتبة �ل�ضباب، �لقاهرة، 975)م.

�لنحو  �لجنابي، ق�ضايا �ضوتية في  طارق عبد عون  (( -

 ،(8 �لعربي، مجلة �لمجمع �لعلمي �لعر�قي، �لمجلد 

مطبعة �لمجمع �لعلمي، بغد�د، 987)م.

�الأ�ضو�ت  علم  در����ض��ة  �ضاهين،  �ل�ضبور  عبد  د.  (( -

لمالمبرج مكتبة �ل�ضباب، �لقاهرة، 985)م.

�لطبعة  �ل��ل��غ��ة  ع��ل��م  و�ف����ي،  �ل��و�ح��د  ع��ب��د  ع��ل��ي  د.  (5 -

�لخام�ضة، �لقاهرة، ))9)م.

 � (( -(857( �ضوي�ضري  لغوي  �ضو�ضير،  دي  ف��ردي��ن��ان 

�لعام. ترجمة د. يوئيك، يو�ضف  �للغة  ))9)م( علم 

عزيز، �آفاق عربية،بغد�د،985)م.

محمد ح�ضين علي �ل�ضغير: منهج �لبحث �ل�ضوتي  (7 -

عند �لعرب، مجلة �ل�ضاد، �لهيئة �لعليا للعناية باللغة 

بغد�د،  �لثقافية،  �ل�ضوؤون  د�ر  �لثالث،  �لعدد  �لعربية 

989)م.

م�ضطفى �ل�ضقا و�آخرون: مقدمة كتاب �ضر �ضناعة  (8 -

�العر�ب مطبعة �لبابي �لحلبي، �لقاهرة، )95)م.
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