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امللخص
ًمٞمست إصوات قمغم طمد ؾمواٍء ذم اخلّمائص اًمٗمٞمزيائٞمة واًموفمٞمٗمٞمة، ومٛمٜمٝما اعمجٝمور       
ٝمٛموس، وُمٜمٝما اًمواَح إؾمامقمًا واخلاومت إؾمامقمًا، يمام أهنا شمتٖماير ذم إداء اًموفمٞمٗمي ذم وُمٜمٝما اعم

شمِمٙمٞمل اًمبٜمٞمة سمام حتٛمٚمه ُمن ظمّمائص شم١مهٚمٝما ًمٚم٘مٞمام هبذه اًموفمٞمٗمة، وىمد وضمد اًمباطمث سمٕمض 
اخلّمائص اعمٛمٞمزة ًمّمويت اًمٕملم واًم٘ماف ذم هذا اجلاٟمب ُما يستدقمي ُمزيد ٟمٔمر وسمحٍث ذم 

ُمستٜمدًا ذم ذًمك قمغم ٟمص ًمٚمخٚمٞمل سمن أمحد اًمٗمراهٞمدي يبلم ومرادة  ظمّمائّمٝمام ووفمائٗمٝمام،
هذين اًمّموشملم ومٞمزيائٞمًا، ويٜمٓمٚمق اًمباطمث ُمن هذه اعمٞمزة إمم سمٞمان إصمر اًموفمٞمٗمي هلذين 
اًمّموشملم ذم ٟمسٞمج اًمبٜمٞمة اًمٕمرسمٞمة، ُمتبٕمًا اعمٜمٝمج اًموصٗمي واًمتحٚمٞمكم ذم حت٘مٞمق هذا اًمٖمرض، 

 : مما ي٠ميت أمهٞمة اًمبحثوشمتجغم 
 . اًموفمٞمٗمي ذم سمٜماء اعمٗمردة اًمٕمرسمٞمةإدراك اخلّمائص اًمٗمٞمزيائٞمة ًمألصوات ذم إـمارها  -1
إسمراز اجلٝمود اًمّموشمٞمة قمٜمد اعمت٘مدُملم وُم٘مارٟمتٝما سمام اٟمتٝمى إًمٞمه اًمدرس اًمّمويت  -2

 .   أطمدث أضمٝمزة اًمرؾمم اًمٓمٞمٗمي ًمألصواتاحلديث ُمن ٟمتائج سمٗمْمل 
 : أهداف اًمبحث

 .اًمّمويت ذم شمِمٙمٞمل اًمبٜمٞمة اًمٕمرسمٞمة اجلاٟمبحت٘مٞمق أيمؼم ىمدر ُمن اًمٕمٜماية سم -1
إسمراز ضمٝمد اعمت٘مدُملم ذم اًمٕمٜماية سماجلاٟمب اإلطمّمائي ًمٚمٛمٗمردات اًمٕمرسمٞمة اًم٘مائم قمغم  -2

 اًمٕمٜمٍم اًمّمويت . 
 ُمٜمٝما :  اًمتوصٞماتواٟمتٝمى اًمبحث إمم مجٚمة ُمن 

شمسٚمٞمط اًمْموء قمغم أًمٞمات اعمستخدُمة قمٜمد اعمت٘مدُملم ذم متٞمٞمز اًمٔمواهر اًمٗمٞمزيائٞمة  -
 .صوات اًمٚمٖمويةًمأل

 .حلٚم٘مٞمةة ذم ىمٞماس ظمّمائص إصوات ااًمٕمٜماية سماًمبحوث اًمت٘مٜمٞم - 
ٕٟمٗمٞمة، اعمزيد سماًمدراؾمات اخلاصة سمإصوات اعمتٛمٞمزة ذم اًمسٛمع، يماًمّمٗمػميات، وا -

 . وأصمر ذًمك ذم شمريمٞمب اًمٙمٚمم
 ًمٚمٕملم اًمّموشمٞمة اخلّمائص - اًمٓمالىمة –اًمٜمّماقمة  -: اًمتحسلم اًمّمويت اًمٙمٚمامت اعمٗمتاطمٞمة

 وفمٞمٗمة اًمّموت اًمٚمٖموي. -اًمٙمٚمامت اعمٕمرسمة  -اًم٘ماف و

الملخص
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   املقدمة
 : 

 : شمتٚمخص أمهٞمة اعموَوع ومٞمام ي٠ميت

 إدراك اخلّمائص اًمٗمٞمزيائٞمة ًمألصوات ذم إـمارها اًموفمٞمٗمي ذم سمٜماء اعمٗمردة اًمٕمرسمٞمة .   -1

إسمراز اجلٝمود اًمّموشمٞمة قمٜمد اعمت٘مدُملم وُم٘مارٟمتٝما سمام اٟمتٝمى إًمٞمه اًمدرس اًمّمويت   -2

 أطمدث أضمٝمزة اًمرؾمم اًمٓمٞمٗمي ًمألصوات.ديث ُمن ٟمتائج دىمٞم٘مة سمٗمْمل احل

إمم اعمجال  آٟمت٘مال ُمن اعمجال اًمتٜمٔمػمي اًمذي همٚمب قمغم يمثػم ُمن اًمبحوث اًمٚمٖموية -3

 .اًمتٓمبٞم٘مي

 حت٘مٞمق أيمؼم ىمدر ُمن اًمٕمٜماية سماجلاٟمب اًمّمويت ذم شمِمٙمٞمل اًمبٜمٞمة اًمٕمرسمٞمة . -1

ًمٕمرسمٞمة اًم٘مائم قمغم ة سماجلاٟمب اإلطمّمائي ًمٚمٛمٗمردات اإسمراز ضمٝمد اعمت٘مدُملم ذم اًمٕمٜماي -2

 . اًمٕمٜمٍم اًمّمويت

إطمٞماء سمٕمض اعمّمٓمٚمحات اًمّموشمٞمة يماًمتحسلم واًمٜمّموع، وٟمحومها مما ٓ ٟمٙماد ٟمجد ًمه  -3

 .تخداُمًا فماهرًا ذم يمتب اعمت٠مظمريناؾم

 : 

اًمبٜمٞمة  شمؽميمز ُمِمٙمٚمة اًمبحث ذم ُمدى أصمر اخلّمائص اًمّموشمٞمة ًمٚمحروف ذم شمريمٞمب

اًمٕمرسمٞمة، واُمتداد هذا إصمر إمم اًمٙمٚمامت اعمٕمرسمة، وهل ُما اٟمتٝمى إًمٞمه يمالم اخلٚمٞمل سمن أمحد ُمن 

متٞمز صويت اًمٕملم واًم٘ماف يواومق اًمواىمع اًمٚمٖموي ًمٚمٛمٗمردات اًمٕمرسمٞمة، وُما إدوات اًمتي 

 . ؾمتخدُمٝما  اعمت٘مدُمون ذم شم٘مرير هذاا

:  

اًمٕملم واًم٘ماف ذم شمريمٞمب اًمٙمٚمم اًمٕمرسمٞمة ُمن ؾمٞم٘متٍم اًمبحث قمغم سمٞمان ظمّمائص صويت 

ظمالل اًمرضموع إمم اًمدراؾمات اإلطمّمائٞمة ًمٚمجذور اًمٕمرسمٞمة، ُمْماومًا إًمٞمه سمٞمان أصمرها ذم اًمٙمٚمامت 

اعمٕمرسمة وُما ـمرأ قمٚمٞمٝما ُمن شمٖمٞمػم يتالءم ُمع اجلرس اًمّمويت ٕصوات اًمٕمرسمٞمة، ُمٕمتٛمدًا قمغم 

المقدمة
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 يمتاب اعمٕمرب ٕيب ُمٜمّمور اجلواًمٞم٘مي أٟمٛموذضمًا . 

 : 

اشمباع ُمٜمٝمج وصٗمي ُم٘مارن حتٚمٞمكم ذم سمٞمان ظمّمائص صويت اًمٕملم واًم٘ماف قمٜمد اعمت٘مدُملم 

واعمحدصملم، ُمن ظمالل اًمرضموع إمم اعمّمادر إصٚمٞمة، يمام أن اًمباطمث ؾمٞمٚمج٠م إمم اعمٜمٝمج 

آؾمت٘مرائي ُمن ظمالل آقمتامد قمغم اًمدراؾمات اإلطمّمائٞمة ًمٚمجذور اًمٕمرسمٞمة، واًمدراؾمة 

 ًمٙمٚمامت اعمٕمرسمة ذم يمتاب اعمٕمرب ٕيب ُمٜمّمور اجلواًمٞم٘مي.  اخلاصة سما

وأقمٜمي هبا اًمدراؾمات اًمتي اظمتّمت سم٠مطمد اًمّموشملم سماًمبحث واًمدراؾمة، ومما وىمٗمت قمٚمٞمه 

 :  حثي ُما ي٠ميت أدٟماه وقمغم ٟمحو ُموضمزُمن وصمٞمق اًمّمٚمة سمب

 اًمسٚموي ًمٚمٕمالُمة احلاج قمبداهلل سمن ظمرضاء ()اإلحتاف سمام يتٕمٚمق سماًم٘ماف -1

. وهي دراؾمة شمتٕمٚمق سمجاٟمب صويت سف، ردَّ ومٞمه ُم١مًمٗمه سمٕمض ؿمبٝمات شمواشمر (ـه1324)ت

اًم٘مراءة اًم٘ماف اعمٕم٘مودة أو اًمتٛمٞمٛمٞمة، وطمِمد ُمن ٟمّموص اًمٕمٚمامء ُمن اًمٚمٖمويلم وقمٚمامء اًمتجويد 

 .  أ هبا أئٛمة اًم٘مراءة ذم هذا اًمٕمٍمُما ي١ميد أن اًم٘ماف اًمٗمّمٞمحة هي اًم٘ماف اًمتي ي٘مر

: وأسمرز ُما ومٞمٝما لم يمتب اًمؽماث واًمتحٚمٞمل اًمّمويت()صوت اًم٘ماف سم  

 . تٖمٞمػمات اًمتي ـمرأت قمغم هذا اًمّموتدراؾمة اًم -أ

دراؾمة ؾمامت هذا اًمّموت ىمدياًم وطمديثًا قمغم ٟمحو ُم٘مارن، وحماوًمة شموضمٞمه اخلالف  -ب

 . صوت اًم٘ماف احلاصل ذم وصف

ًمـٕمبد ، ى()اًم٘ماف اعمسامة ومّمٞمحة وإظمرى اعمسامة قماُمٞمة ذم قمرسمٞمة اًمٞموم اًمٗمّمح  -3

وجمٛمل اًمبحث اًمدقموة إمم اقمتامد اًم٘ماف اًمبدوية ذم اًمٚمٖمة  .اًمٗمتاح حمجوب حمٛمد إسمراهٞمم

 اًمٗمّمٞمحة، ُمستٜمدًا إمم مجٚمة ُمن إدًمة ٟمٕمرض ًمبٕمض ُمٜمٝما ٓطم٘مًا .

وهي حماوًمة إصمبات أن اًم٘ماف  .)طمرف اًم٘ماف سملم أصول اًمٚمٖمة وهٞمٛمٜمة اخلٓماب(  -4

 .اًمتٓمبٞم٘مٞمة، يمٚمٞمة إرسمد اجلاُمٕمٞمة  ًمٚمديمتور طمٚمٞمٛمة قماميرة، ضماُمٕمة اًمبٚم٘ماء 67، اًمٕمدد جمٚمة جمٛمع اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة إردين (1)
 .ـه1416، اُمٕمة أم اًم٘مرى، اًمٕمدد اًمثاين قمنمجمٚمة ضم (2)
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اًم٘ماف اعمِموسمة ذم ٟمٓمق أهـــــل اًمسودان، سمٛمٕمٜمى أٟمه اًمتي وصٗمٝما ؾمٞمبويه جمٝمورة ؿمديدة هي 

 سمحث صويت دون أي شمٜماول وفمٞمٗمي ًمه . 

- 
- 

 : ومٞمه ُمبحثان

 ، ومٞمه ُمٓمٚمبان : ٙمٞمة ًمّموت اًمٕملمٞمشمااخلّمائص اًمٗموٟم: اعمبحث إول

 . اعمٓمٚمب إول : اًموصف قمٜمد اعمت٘مدُملم 

 اعمٓمٚمب اًمثاين : اًموصف قمٜمد اعمحدصملم . 

 : اخلّمائص اًمٗموٟماشمٞمٙمٞمة ًمّموت اًم٘ماف، ومٞمه ُمٓمٚمبان : اعمبحث اًمثاين

 اعمٓمٚمب إول : اًموصف قمٜمد اعمت٘مدُملم . 

 اعمٓمٚمب اًمثاين : اًموصف قمٜمد اعمحدصملم . 

 

 : ومٞمه ُمبحثان 

 : اخلاصٞمة اًمسٛمٕمٞمة . اعمبحث إول

 : ذم سمٜماء اعمٗمردة اًمٕمرسمٞمة ، ومٞمه ُمٓمٚمبان : اعمبحث اًمثاين

 اعمٓمٚمب إول : اًمدراؾمة اإلطمّمائٞمة ًمٚمجذور اًمٕمرسمٞمة . 

 اعمٓمٚمب اًمثاين : اًمٙمٚمامت اعمٕمّرسمة . 

- 
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  تنهيدال
ُما ضماء ُمن وصف اخلٚمٞمل سمن أمحد ذم  وإصل ذم اظمتٞمار هذين اًمّموشملم دون ؾموامها

، اًمواَحة اإلؾمامع، يمتاسمه اًمٕملم ًمّمويت اًمٕملم واًم٘ماف وأهنام ُمن إصوات اًم٘موية اجلرس

ومٙمان هلام ومْمل ُمزية قمغم ُما ؾموامها ُمن إصوات، وإن يمان صمٛمة أصوات هلا وَوح 

اًمباطمث هي  (، وشمزيٞمٜمي ذم سمٜماء اًمٙمٚمٛمة اًمٕمرسمٞمة، إٓ أن ُمٝمٛمةAudio clarity) ؾمٛمٕمي

 ووموٟموًموضمٞماPhysically) ) اؾمتجالء اخلّمائص اًمّموشمٞمة هلذين اًمّموشملم ومٞمزيائٞماً 

(Phonologyُمٕمتٛمدًا ذم هذا اًمِم٠من قمغم ضمٝمود اعمت٘مدُملم ُم٘مارٟمة سمام ،)  اٟمتٝمى إًمٞمه اًمبحث

.اًمّمويت احلديث

، ؾمٞمٜمٝمج وًمٚمت٠ميمٞمد قمغم ُمٞمزة هذين اًمّموشملم اًم٘ماف واًمٕملم ظمّمائص ووفمائف

يتم ُمن ظمالًمه اًمرضموع إمم اعمّمادر  ،ٟمٔمري :إول: ذًمك ـمري٘ملمًمٞمل قمغم اًمبحث ًمٚمتد

قمرض  :واًمٓمريق اًمثايناًمساسم٘مة ىمدياًم وطمديثًا اعمبٞمٜمة ًمٚمخّمائص اًمٗمٞمزيائٞمة هلذين اًمّموشملم، 

اجلاٟمب اًموفمٞمٗمي ُمن ظمالل ُمدى أمهٞمة هذين اًمّموشملم ذم شمِمٙمٞمل اعمٗمردة اًمٕمرسمٞمة، ُمن ظمالل 

اًم٘مٞمٛمة  -قمغم ٟمحو اؾمت٘مرائي وإطمّمائي-ًمذي ؾمٞمؼمز ومٞمه اًمباطمث اًمرضموع إمم اعمٕمجم اًمٕمريب ا

 . ًموفمٞمٗمٞمة ذم شمِمٙمٞمل اجلذور اًمٕمرسمٞمةا

واشمباقمًا ًمٚمٛمٜمٝمج اًمٕمٚمٛمي اًم٘مائم قمغم وَع ومرَٞمة صمم حماوًمة اًمت٠ميمد ُمن صحتٝما ُمن ظمالل 

ٟمسبة  اًمتجرسمة، وم٢من اًمباطمث واؾمتٜمادًا قمغم ٟمص اخلٚمٞمل ذم وصف هذين اًمّموشملم ؾمٞمت٠ميمد ُمن

سماًمرضموع إمم ن اًمّموشملم ذم ٟمسٞمج اًمٙمٚمامت اًمثالصمٞمة واًمرسماقمٞمة واخلامؾمٞمة، وذًمكشمِمٙمٞمل هذي

وصف ُمٙمـي صـوت اهلٛمـزة سم٠مٟمـه صـوت ضمـرد، وقمٚمـل ذًمـك سمـ٠من اًمّمـوت يٕمٚمـو قمٜمـد اًمٜمٓمـق هبـا دون ؾمـواها ُمـن  (1)
ءة إصوات، وهو ذم اًمٚمٖمة ُم٠مظموذ ُمن ضمرؾمت اًمٙمـالم: إذا شمٙمٚمٛمـت سمـه، وُمٜمـه ضمـرس احلُـكِمّ . اًمرقمايـة ًمتجويـد اًم٘مـرا

 .133 عمٙمي: وحت٘مٞمق ًمٗمظ اًمتالوة،
ًمدال شمِماريمان اًم٘ماف واًمٕملم ذم سمٜماء آؾمم اًمرسماقمي قمٜمد ظمٚمـو سمٜمائـه ُمـن أصـوات اًمذٓىمـة، ىمد ذيمر اخلٚمٞمل أن اًمسلم وا (2)

 .(1/54) ًمٚمخٚمٞمل سمن أمحد: م اًمٕملم،إٓ أن وصف اًمٓمالىمة ىُمٍم قمغم اًم٘ماف واًمٕملم . ُمٕمج
 شمـراب: ٕيب . جلـام إىمـالم،ل، واًم٘مـاف اؾمـم ًمٚمٛمسـتٖمٜمي قمـن اًمٜمـاساًمٕملم اؾمم ًمسٜمام اإلسم ذم ُمٕماين طمروف اعمٕمجم، (3)

187. 

التمهيد
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 .اعمٕمتٛمدة قمغم اًمت٘مٜمٞمة احلاؾموسمٞمة اجلٝمود اًمٕمٚمٛمٞمة اإلطمّمائٞمة ًمٚمجذور اًمٕمرسمٞمة

وًمبٞمان طم٘مٞم٘مة ُما ؾمبق ومٚمو أظمذٟما يمٚمٛمة )اهلٕمخع( اعمٙموٟمة ُمن أرسمٕمة أطمرف طمٚم٘مٞمة وذات 

ق يْماف إمم ذًمك شمٙموهنا ُمن أصوات احلٚمق اًمٖمائرة ذم ضمرس يَمزٍّ شم٠مسماه إذن اًمسٚمٞمٛمة اًمذو

اجلٝماز اًمٜمٓمق، إٓ أن جلرس صوت اًمٕملم وَوطمًا وٟمّموقمًا هنض سمخٗموت صوت اهلاء، 

 وارختاء صوت اخلاء، ومها صوشمان َٕمٞمٗمان هلٛمسٝمام، ذم ُم٘ماسمل ضَمْٝمَوِريَّة صوت اًمٕملم، وعما

 .ومٞمه أيْمًا ُمن اًمٜمّموع ُماز ووَمَرق

صويت اًمٕملم واًم٘ماف حيسن سمداية إيراد ٟمص اخلٚمٞمل اًمذي  وىمبل اًمدظمول ذم ظمّمائص

يمان سمذرة هذا اًمبحث، طمٞمث ذيمر ىماقمدة ُم١مادها أن اًمٙمٚمامت اًمرسماقمٞمة واخلامؾمٞمة ٓ ختٚمو ذم 

: سمـُِخٚمُِّوه ُمن أطمرف اًمذٓىمة ٟمحوشمريمٞمب أصواهتا ُمن طمروف اًمذٓىمة، وُما ظمرج قمن ذًمك 

قْمُِموىمة( وٟمحو اؿمتامهلا قمغم أصوات اًمٕملم ها،  هيون ُمٜمه )اًمَٕمْسَجد(، و)اًم٘مسٓموس(،و)اًمدُّ

ًْمق، احلروف اًمذُّ  َن ُمنيْ وهذه إطمرف  ىمد قَمرَ » واًم٘ماف، وًمذًمك ىمال ذم آظمر هذا اًمِم٠من:

َُمُٝمنَّ ُمن اًمٕملم واًم٘ماف ُما طَمُسنَّ قمغم طمال. وًمٙمن اًمٕملم زِ ُما ًمَ وًمذًمك  َٟمَزْرَن وَمَ٘مَٚمْٚمَن. وًموٓ

ٜمََتا وم٢مذا اضمتٛمٕما ، ه، ٕهنام أـمٚمق احلروف وأَخٛمٝما ضَمْرؾماً واًم٘ماف ٓ شمدظمالن ذم سمٜماء إٓ طَمسَّ

شأو أطمدمها ذم سمٜماء طَمُسَن اًمبٜماء ًمٜمَّماقمتٝمام

 : ٚمة ُمن اخلّمائص ٟمجٛمٚمٝما ومٞمام ي٠ميتًم٘مد شمبدى ًمٜما ُمن اًمٜمص مج

 . اًمتحسلم اًمّمويت  -1

 . اًمٓمالىمة  -2

 .َخاُمة اجلرس  -3

 .اًمٜمُّّموع  -4

 : بلمن اًمّموشملم يِْمح ُمن ضماٟموٟمالطمظ أن اًمٜمٔمر ذم وصف هذي

دون اًمٜمٔمر إمم أصمره ومٞمام  إول: دمريدي وموٟماشمٞمٙمي، ىمائم قمغم اؾمت٘مالًمٞمة أطمد اًمّموشملم 

 . جياوره

 .1/53اًمٕملم :  (1)
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إمم ىمٞمٛمته ذم اًمِمٙمل : وفمٞمٗمي شمِمٙمٞمكم، يبلم أصمره ومٞمام ضماوره ُمن إصوات ُمٜمتٝمٞمًا اًمثاين

 . اًمٙمكم ًمٚمٙمٚمٛمة

وٓ يٕمٜمي ذًمك اظمتّماص هذين اًمّموشملم سماخلّمائص دون ؾمواها ومٝمٜماك أصوات 

اصمٚمٝما ذم اًم٘مٞمٛمة ذم شمِمٙمٞمل ٟمسٞمج اًمبٜمٞمة، يم٠مطمرف اًمذٓىمة، يمام ذيمر ذم اًم٘ماقمدة اًمساسم٘مة، مت

ويمإصوات اًمّمٗمػمية، ومٝمذا اسمن دريد عما قمرض ىماقمدة قمدم ظمٚمو اًمٙمٚمامت اًمرسماقمٞمة ُمن 

: )اًمٕمسجد( مل يذيمر اًمٕملم يمام صٜمع اخلٚمٞمل، ، صمم ذيمر ُمثآً عما ؿمذ وهي يمٚمٛمةأطمرف اًمذٓىمة

 سمام ومٞمٝما ُمن ظماصٞمة اًمّمٗمػم اًمذي يٙمسبٝما ىمٞمٛمة ؾمٛمٕمٞمة شمْماهي اًمٖمٜمة قمغم طَمد  وإٟمام ٟمٔمر ًمٚمسلم

 . ىموًمه

وشم٘متيض رضورة اًمبحث اًمٕمٚمٛمي اًمتٕمرض هلذه إوصاف اًمّموشمٞمة اًمتي ذيمرها اخلٚمٞمل 

قمغم ٟمحو ُمن اًمتٗمّمٞمل يتجغم ُمن ظمالًمه ُمٗمٝموُمٝما وُمدى شموفمٞمٗمٝما ذم اًموصف اًمّمويت ُمن 

 : وية واًمتجويديةإمم اعمّمادر اًمٚمٖم ظمالل اًمرضموع

- 
٘مت اًمٙمتابضماء ذم اًمٕملم : طمسٜمته وضمودشمه، واحلسن ُمرشمبط سمجامل إًموان وطمسن : ٟمـٛمَّ

 . اًمٜمَّرْضة ذم اخلَْٚمق

 .شٛمة إذا يمان طمسن اًمّموت ذم اًم٘مراءةومالن طمسن اًمٜمٖم»: وضماء ذم اًمّمحاح

 .شء ًمِـام ُيسَٛمعإذا يمان طمسن إداورضمل طمسن اًمٕمبارة »وضماء ذم اجلٛمٝمرة : 

وىمد ضمرى شموفمٞمف ُمّمٓمٚمح اًمتحسلم ًموصف اًم٘مراءة اعمٜمْمبٓمة سم٠مصول إداء قمغم 

 »: و ُمستٛمد ُمن احلديث اًمٜمبوي اًمنميف، وهأًمسٜمة اعمت٘مدُملم

ٌ  طمسن اًمّموت سم٠مُمرينش  : ، وىمد وُم

 .(1/155: )ًمٚمسٞموـمي اعمزهر ذم قمٚموم اًمٚمٖمة وأٟموقمٝما، (1)
 .(5/181) اًمٕملم: )ن م ق(، (2)
 .(5/2445: )ٟمٖمم(، )ًمٚمجوهري شماج اًمٚمٖمة وصحاح اًمٕمرسمٞمة، (3)
 .(1/318)ع ب ر(، ) (4)
 .163 ًمًضمرّي: ، وأظمالق أهل اًم٘مرآن،1/17 ومْمائل اًم٘مرآن، ًمٚم٘ماؾمم سمن ؾمالم: (5)
 .112ومْمائل اًم٘مرآن، ًمٚمٜمسائي: (6)
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 .سمه:  اجلٝمر إول

: أداء اًمتالوة قمغم ٟمحو ومٞمه شمٓمريب وحتزين ُمٗمٍض إمم طمّمول اخلِموع قمٜمد اًمثاين

 . ؾمامقمٝما

واًمتحسلم سمٛمٕمٜمى دمويد أداء اًم٘مراءة وَبٓمٝما قمغم ٟمحو ُما أصمر وىمرره قمٚمامء اًم٘مراءات 

ذم يمِماف اصٓمالطمات اًمٗمٜمون واًمتجويد ُمن إصول اعمٕمتؼمة ذم هذا اًمباب، وم٘مد ضماء 

رف طم٘مه وُمستح٘مه قمٜمد شمالوة هو اًمتحسلم ُمن إقمٓماء يمل طم :يد ًمٖمةاًمتجو»: واًمٕمٚموم

.شاًم٘مرآن

- 
ىمة ًمٖمة : اًمتخٚمٞمة واإلرؾمال، ورضمل ـَمْٚمق اًمٚمسان إذا يمان ومّمٞمح اًمٚمسان، وًمٞمٚمة ـَمْٚمٌق، ُُمنْمِ

. : ٓ ر ومٞمٝما ي١مذيَٓمَر، وىمٞملٓ سَمْرَد ومٞمٝما وٓ طَمرَّ وٓ ُمَ 

ه سمام ٟمص قمٚمٞمه اخلٚمٞمل ٟمجد أن ُمٗمٝموم اًمٓمالىمة يٕمٜمي وُمن ظمالل اًمتٕمريف اًمٚمٖموي ورسمٓم

ختٚمٞمص اًمّموت ُمن أي  ؿمائبة شمٕموق قمن إظمراضمه ُمن خمرضمه اًمّمحٞمح، أو حتّمل ُمن 

 جماورشمه همػمه ُمن إصوات . 

- 
: ضَمَرؾْمُت سماًمٙمالم:وهو اًمّموت اخلَِٗمّي، وي٘مال: اجلرس سمٙمٌ اجلٞمم وومتحٝما، ًمٖمة

. ة اًمٙمالم وطمسن اًمّموت، ويٕمؼم قمن صوت احلُكِمّ سماجلرسشمٙمٚمٛمت سمه، وهو ُمرشمبط سمٜمٖمٛم

. سماجلرس

وىمد ضماء ذم اًمٕملم أن اًمّموائت أو أصوات اعمد ٓ صوت هلا وٓ ضمرس، وؾمائر 

 .181ومْمائل اًم٘مرآن، ٓسمن يمثػم:  (1)
 .194ومْمائل اًم٘مرآن، ٓسمن يمثػم:  (2)
 .(1/386) ًمٚمتٝماٟموي: يمِماف اصٓمالطمات اًمٗمٜمون واًمٕمٚموم، (3)
 .(14/239ٓسمن ُمٜمٔمور: )ـمٚمق()  (، وًمسان اًمٕمرب،3/424ُمادة )ـمٚمق(، ) ٓسمن ومارس: ُمٕمجم ُم٘مايٞمس اًمٚمٖمة، (4)
 .(6/35)ضمرس() ، واًمٚمسان:(1/442)ضمرس() اعم٘مايٞمس: (5)



267

     

 

 

، وهذا اًموصف ضمار قمغم وصف اعمت٘مدُملم ُمن َٕمف اًمّموائت ؾمٛمٕمٞمًا احلروف جمروؾمة

ة ىموة، واًمّموائت ُم٘مارٟمة سماًمّمواُمت، وهو ُما يٜمٙمره اًمبحث اًمّمويت احلديث، وماجلرس صٗم

. همػم ُم٘مدرة ومٝمي إمم اًمْمٕمف ُمٜمسوسمة خمارضمٝما

ٗمي، إٓ أٟمه ضماء ذم وأيمثر ُما وىمٗمت قمٚمٞمه ُمن اعمٕمجامت شمٗمسػم اجلرس سماًمّموت اخل

.إذا قمال صوشمه :اعمخّمص أضمرس

وًمٕمل وصٗمه سماًمٕمٚمو ضماء ُمن ضمٝمة ُما يّماطمبه ُمن ذسمذسمات طمادة ذات شموشمر ُمرشمٗمع 

: ارشمباـمٝما سمٛمٗمردة اًمّمٚمّمٚمة، ومٞم٘مال ، وُما ي١ميمد ُما ذيمرشمهُمزقمج، ومٛمن هٜما ضماء وصٗمه سماًمٕمٚمو

 . وت طماد ي٘مرع إذن قمغم ٟمحو حمسوس، وهو صصٚمّمٚمة اجلرس

احلروف اًمتي سمٜمي ُمٜمٝما يمالم اًمٕمرب صمامٟمٞمة »: ىمد ٟم٘مل إزهريُّ قمن اخلٚمٞمل ىموًمهو

ّموت وقمنمون طمرومًا ًمٙمل طمرف ُمٜمٝما سف وضمرس، أُما اجلــــــــــرس ومٝمو ومٝمـــــــــم اًم

ف ومٝمو طمريمة احلرفذم ؾمٙمون احلر ْ .شف، وأُما اًمٍمَّ

وًمٕمل اعمراد سماجلرس ذم اًمٜمص اًمساسمق طم٘مٞم٘مة اًمّموت ومٞمزيائٞمًا وحتديد خمرضمه وصٗمته، 

 . طمال جماورشمه إصوات إظمرىأُما اًمٍمف ومٝمي إطموال اًمٓمارئة قمٚمٞمه 

 عمٝمٛموؾمة طمالوىمد قمؼم اسمن ضمٜمي سماجلرس قمن اًمّمويت اًمذي يٚمحق إصوات ا

ْرج، ٟمحو أص، وظمٗموت ذًمك : أح،اًموىموف قمٚمٞمٝما ذم ٟمحو : حَيْرد، اًمّموت وظمٗماؤه طمال اًمدَّ

، وهو سمذًمك يٕمٓمي ًمٚمجرس ىمٞمٛمة صوشمٞمة أقمغم ُمن اخلٗماء قمغم ٟمحو ُما ٟم٘مٚمته قمن أيمثرَيٍْمد

 اعمٕمجامت . أيمثر

ويٕمؼم قمن ُما ذيمره اسمن ضمٜمي ذم اًمدراؾمات اًمّموشمٞمة احلديثة سماحلٗمٞمف اًمذي يٕم٘مب اًمٜمٓمق 

سمٞمدي: (، شماج اًمٕمروس،14/578) )ضمرس(، ُمادة )ضمرس(، اًمتٝمذيب: ُمادة اًمٕملم: (1)  .(15/496) ًمٚمزَّ
 .(1/227) ٓسمن ؾمٞمده اعمخّمص، (2)
 .(29/321) )صٚمل(، :شماج اًمٕمروس (3)
 .(1/41) ًمألزهري: هتذيب اًمٚمٖمة، (4)
 .(1/58) ٓسمن ضمٜمي: اخلّمائص، (5)
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 .ات آطمتٙمايمٞمة أو اعمٝمٛموؾمةإصو

وىمد قماب سمٕمض اًمباطمثلم اعمحدصملم إمهال اعمت٘مدُملم عمّمٓمٚمح )اجلرس( وشمٗمْمٞمل 

)اًمٗمّماطمة( قمٚمٞمه، ورأى أٟمه إوومق ذم اًمتٕمبػم قمن ُمواـمن ائتالف إصوات وشمالؤُمٝما، إٓ 

اٟمه قمغم أٟمه اؾمتدرك قمازيًا هذا اهلجران هلذا اعمّمٓمٚمح ارشمباـمه سماعموؾمٞم٘مى، واخلِمٞمة ُمن ضمري

 . اًمٜمص اًم٘مرآين، وهو ُما ي٠مسماه اًمباطمثون إوًمون ذم اًمبالهمة اًم٘مرآٟمٞمة

وهٜماك أُمر آظمر يٛمٙمن أن يستدرك قمغم ُما ؾمبق ذم اًمٗم٘مرة اًمساسم٘مة، وهو أن شموفمٞمف 

ُمّمٓمٚمح اًمٗمّماطمة مل يٙمن ُم٘متٍمًا قمغم ضمواٟمب شم٠مًمٞمف إصوات ذم اعمٗمردة اًمٕمرسمٞمة، وإٟمام 

. ب ذم اجلٛمٚمة، واًم٘مبول اًمدٓزم شمريمٞمبًا وإومراداً اشمسع ًمٞمِمٛمل ُمراقماة صحة اًمؽميمٞم

وذو صٚمة سماعموَوع يرى ضمويو سم٠من اجلرس ُما هو إٓ اٟمسجام سملم اًمٜمٖمٛمة إؾماؾمٞمة 

. واًمٜمٖمٛمة اًمثاٟموية، وم٢مذا ؾمٛمٕمته إذن ؿمٕمرت سماًمٓمرب

ويٜمدرج َٛمن ُمّمٓمٚمح اًمٜمٖمٛمة اًمثاٟموية احلريمة اعمّماطمبة ًمٚمحرف، يمام ذيمره اًمباطمث 

، يمام يٛمٙمن إدراج اًمتٜمٖمٞمم، أو اًمؽمٟمم أو همػمه ُمن اعمالُمح إدائٞمة اًمّموشمٞمة اًمتي ياؾموف

 . ٓمي ًمٚمّموت ومخامُمة شمتالءم ُمع احلدثشمٕم

أُما قمٜمد قمٚمامء اًمتجويد، وم٢من اسمن اجلزري يذيمر أن اجلرس هو اًمّموت اًمِمديد، وٕضمٚمه 

  .ؾمٛمٞمت اهلٛمزة صوشمًا ضمرؾمّٞماً 

 ظماصٞمة اجلرس اًمّمويت سمإصوات وىمد ذهب سمٕمض اًمباطمثلم اعمحدصملم إمم طمٍم

إصمر اًمسٛمٕمى اًمٜماشمج قمن اًمذسمذسمات اًمٗمرقمٞمة اعمتوائٛمة ُمع » اعمجٝمورة، ومذيمر أن اجلرس هو 

 .174 ًمٙمامل سمنم: دراؾمات ذم قمٚمم اًمٚمٖمة، (1)
 .95 ٕمحد ياؾموف: مجاًمٞمات اعمٗمردة اًم٘مرآٟمٞمة، (2)
 .7ًمٚمٕمسٙمري:  ، واًمّمٜماقمتلم،(3/21(، )1/344) ًمٚمجاطمظ: واًمتبٞملم،اًمبٞمان  (3)
 .211 مجاًمٞمات اعمٗمردة اًم٘مرآٟمٞمة: (4)
 .211 مجاًمٞمات اعمٗمردة اًم٘مرآٟمٞمة: (5)
 . 98 ٓسمن اجلزري: تجويد،اًمتٛمٝمٞمد ذم قمٚمم اًم (6)

 .(4/441: )م ذم احلجة ًمٚم٘مراء اًمسبٕمة، اٟمٔمرهوىمريبًا ُمٜمه قمؼم اًمٗمارد قمن هذا اعمٗمٝمو       
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 .شاًمذسمذسمات إصٚمٞمة اًمٜمادمة ُمن إوشمار اًمّموشمٞمة قمٜمد ٟمٓمق إصوات اعمجٝمورة

 . ٖمٛمة اًمثاٟموية اًمتي ذيمرٟماها آٟمٗماً واًمذسمذسمات اًمٗمرقمٞمة هي اًمٜم

 ا ؾماسم٘مًا ٟمص اسمن ضمٜمي اًمذي خيّمص هذا اعمّمٓمٚمح سمإصوات اعمٝمٛموؾمة . وىمد ٟم٘مٚمٜم    

- 
إظمراج اًمّموت واَحًا ٓ »وضمرى هذا اعمّمٓمٚمح قمغم أًمسٜمة سمٕمض اًمباطمثلم وقمرومه سم٠مٟمه 

 .شرسمٞمة، وإقمٓماء احلرف طم٘مه ُمن اًمٜمٓمقيٚمتبس سمه همػمه ُمن أصوات اًمٕم

ومإول ٟمّموع يـَُخٚم ص اًمّموت  ،: شمريمٞمبي، وآظمر ُمٗمردوقمٚمٞمه وماًمٜمّموع ًمه ُمستويان

 . ، واًمثاين إقمٓماء يمل طمرف طم٘مه وُمستح٘مهُمن أصمر جماوره

وىمْمٞمة اًمٜمّموع ذم متٞمٞمز إصوات أظمذت جمآً ُمٝماًم ذم اًمٕمٍم احلديث ُمن ظمالل 

، واًموىموف قمغم ُمواٟمع Auditory Perception ُمباطمث صٕموسمات اإلدراك اًمسٛمٕمي

ٗمسػمه سمِمٙمل صحٞمح ٓ ًمبس ومٞمه وٓ همٛموض، اًم٘مدرة قمغم اًمتٕمرف قمغم إصوات وشم

 وسمخاصة ذم ُمرطمٚمة اًمٜمِموء اًمٙمالُمي قمٜمد اًمٓمٗمل  . 

 Auditoryوُمن وصمٞمق اًمّمٚمة سمام ٟمحن ومٞمه ُما يٕمرف سماًمتٛمٞمٞمز اًمسٛمٕمي

Discrimination، ويٕمرف سم٠مٟمه اًم٘مدرة قمغم اًمتٛمٞمٞمز سملم إصوات، وُمٕمرومة ُما متاصمل ُمٜمٝما

 . ي اًمدٓزمواظمتٚمف، وهي ُمرطمٚمة ُمٝمٛمة وؾماسم٘مة ًمٚموقم

 .217 اًمٕمزف قمغم أٟموار اًمذيمر،عمحٛمد شموومٞمق: (1)
 .112 عمحٛمد اًمّمٖمػم: اًمّموت اًمٚمٖموي ذم اًم٘مرآن، (2)
 .قمٜمون ًمه سمـ)ٟمّماقمة اًمّموت ذم إداء اًم٘مرآين( (3)
(، وٍ 1/46) ٓسمـن دريـد: . اجلٛمٝمـرة،احلـروف ذم شمريمٞمـب اعمٗمـردات سماحلسـنف اظمتٞمار شمـ٠مًمٞمف ُمـا شمباقمـد ُمـن ُوِص  (4)

 .(1/153) (، واعمزهر ذم قمٚموم اًمٚمٖمة:2/434) ٓسمن ضمٜمي: صٜماقمة اإلقمراب،
 .112 اًمّموت اًمٚمٖموي ذم اًم٘مرآن: (5)
 .214 ًمٕمبداًمٕمزيز اًمِمخص: آَمراسمات اًمٜمٓمق واًمٙمالم، (6)
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 الفصل األول 
 اخلصائص الفونتيكية 

ًم٘مد ضمٕمل اخلٚمٞمل صوت اًمٕملم ذم أول يمتاسمه اًمٕملم، وذيمر أهنا أدظمل احلروف ذم احلٚمق، 

، وىمد ٟمص ؾمٞمبويه قمغم أهنا خترج ُمن وؾمط حلاءوأن أىمرب احلروف إًمٞمٝما صوت ا

يٌّ أيمثر ، إٓ أن ؾمٞمبويه َٟمصَّ قمغم أهنا أىمرب إمم اهلٛمزة ُمٜمٝما إمم احلاءاحلٚمق ، وىمد يمان َُمٙم 

 .، وي٘مّمد سمذًمك خمرج وؾمط احلٚمقحتديدًا طملم ذيمر أهنا أول اعمخرج اًمثاين ُمن احلٚم٘مٞمة

ٜما أدق ذم اًموصف طملم أؿمار إمم شَمَردُّد اهلواء وسمخؼمشمه اًمتنمحيٞمة اًمٓمبٞمة يمان اسمن ؾمٞم

 . اخلارج ُمن اًمرئتلم ذم َوؾَمٍط َرـْمٍب َيَتَدطْمرج ومٞمه

وقمن ُماهٞمة هذا اًموؾمط اًمرـمب، ي٘مول اًمديمتور حمٛمد طمسن ضمبل إهنا قمبارة قمن َهٜماٍت 

ة سمـِجْذع اًمٚمسان  .حلٛمٞمة ِرظْمَوة ُمـُْحَتٗمَّ

ا اًمٕملم وم٠مٟمّمع»: ٕملم ي٘مول إزهرياًمسٛمٕمٞمة ًمّموت اًموذم إدراك ُمٜمه ًمٚمخاصٞمة   أُمَّ

ها ؾمامقماً  احلروف ضَمْرؾمًا،    .شوأًمذُّ

، اظمتٚمف ذم حمٚمٝما سماًمٜمسبة ًمٚمحاء، ومـاجلٛمٝمور قمـغم أهنـا ىمبـل احلـاء، وذهـب اعمٝمـدوي وأسمـو (64-85-1/47اًمٕملم : ) (1)
 .33: عمحٛمد ُمٙمي ٟمٍم .  هناية اًم٘مول اعمٗمٞمد،ن احلاء ىمبٚمٝما، وىمٞمل خمرضمٝما ؾمواءطمٞمان إمم أ

 .(4/433: )ًمسٞمبويه اًمٙمتاب، (2)
 .(4/142: )اًمٙمتاب (3)
 .162: اًمرقماية (4)
 .9: سمن ؾمٞمٜمآ احلروف، أؾمباب طمدوث (5)
 .84: عمحٛمد طمسن ضمبل اعمختٍم ذم أصوات اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة، (6)

 

 

 

 

 الفصل األول 
 اخلصائص الفونتيكية 

ًم٘مد ضمٕمل اخلٚمٞمل صوت اًمٕملم ذم أول يمتاسمه اًمٕملم، وذيمر أهنا أدظمل احلروف ذم احلٚمق، 

، وىمد ٟمص ؾمٞمبويه قمغم أهنا خترج ُمن وؾمط حلاءوأن أىمرب احلروف إًمٞمٝما صوت ا

يٌّ أيمثر ، إٓ أن ؾمٞمبويه َٟمصَّ قمغم أهنا أىمرب إمم اهلٛمزة ُمٜمٝما إمم احلاءاحلٚمق ، وىمد يمان َُمٙم 

 .، وي٘مّمد سمذًمك خمرج وؾمط احلٚمقحتديدًا طملم ذيمر أهنا أول اعمخرج اًمثاين ُمن احلٚم٘مٞمة

ٜما أدق ذم اًموصف طملم أؿمار إمم شَمَردُّد اهلواء وسمخؼمشمه اًمتنمحيٞمة اًمٓمبٞمة يمان اسمن ؾمٞم

 . اخلارج ُمن اًمرئتلم ذم َوؾَمٍط َرـْمٍب َيَتَدطْمرج ومٞمه

وقمن ُماهٞمة هذا اًموؾمط اًمرـمب، ي٘مول اًمديمتور حمٛمد طمسن ضمبل إهنا قمبارة قمن َهٜماٍت 

ة سمـِجْذع اًمٚمسان  .حلٛمٞمة ِرظْمَوة ُمـُْحَتٗمَّ

ا اًمٕملم وم٠مٟمّمع»: ٕملم ي٘مول إزهرياًمسٛمٕمٞمة ًمّموت اًموذم إدراك ُمٜمه ًمٚمخاصٞمة   أُمَّ

ها ؾمامقماً  احلروف ضَمْرؾمًا،    .شوأًمذُّ

، اظمتٚمف ذم حمٚمٝما سماًمٜمسبة ًمٚمحاء، ومـاجلٛمٝمور قمـغم أهنـا ىمبـل احلـاء، وذهـب اعمٝمـدوي وأسمـو (64-85-1/47اًمٕملم : ) (1)
 .33: عمحٛمد ُمٙمي ٟمٍم .  هناية اًم٘مول اعمٗمٞمد،ن احلاء ىمبٚمٝما، وىمٞمل خمرضمٝما ؾمواءطمٞمان إمم أ

 .(4/433: )ًمسٞمبويه اًمٙمتاب، (2)
 .(4/142: )اًمٙمتاب (3)
 .162: اًمرقماية (4)
 .9: سمن ؾمٞمٜمآ احلروف، أؾمباب طمدوث (5)
 .84: عمحٛمد طمسن ضمبل اعمختٍم ذم أصوات اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة، (6)

المبحث األول : الخصائص الفونتيكية لصوت العين

الفصل األول
الخصائص الفونتيكية

المطلب األول : الوصف عند المتقدمين
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ًمٞمست ومٞمٝما و س...وًمٞمست يماًمٕملم اًمتي حتٍم اًمٜمَّٗم»: ذم ُم٘مارٟمتٝما سماحلاء ي٘مول اسمن ضمٜميو

 .                                                                 شٟمّماقمة اًمٕملم وٓ ضمٝمرها

ور اشمٗماىمًا قمٜمد اعمت٘مدُملم، وهي قمٜمد إيمثر صوت ُمتوؾمط سملم اًمِمدة وهي صوت جمٝم

ها ُمٙمي سمن أيب ـماًمب ِرظْموة، وإن أؿمار إمم أن ومٞمٝما سمٕمض اًمِمدة سم ام يٜمتٝمي واًمرظماوة، وىمد قَمدَّ

 . سم٘موًمه إمم ُمذهب اجلٛمٝمور

 وقمٚمَّل أسمو قمٛمرو اًمداين وصٗمٝما سماًمتوؾمط سملم اًمِمدة واًمرظماوة سم٠منَّ اًمٚم سان يتجارم سماًمٕملم

، وذيمر اًمريض سم٠مٟمه صوت َيٜمَْسلُّ ىمٚمٞماًل قمٜمد ومٞمجري ومٞمٝما اًمّموت يمجريــــــاٟمـه ذم احلاء

 . خمرضمه

ريض هو اًمذي قمٜماه ؾمٞمبويه واًمتجاذم اًمذي ذيمره اًمداين، أو آٟمسالل اًمذي أؿمار إًمٞمه اًم

ظموة واًمِمديدة، شمّمل»: طملم ىمال  . شاءإمم اًمؽمديد ومٞمٝما ًمِمبٝمٝما سماحل وأُما اًمٕملم ومبلم اًمر 

وم٠مُما اًمٕملم وم٢مٟمك ىمد شمّمل  » :يبلم اسمن قمّمٗمور هذا إُمر ومٞم٘مول وسمزيادة سمٞمان وشمٗمّمٞمل

ظموة، ًمِمبٝمٝما سماحلاء يم٠منَّ صوهَتا َيٜمْ  لُّ قمٜمد اًموىمف إمم َس إمم اًمؽمديد ومٞمٝما يمام شمّمل إمم ذًمك ذم اًمر 

، وٓ ضَم  احلاء، ومٚمٞمس ًمّموهتا آٟمحّمارُ  ظمورْ اًمتامُّ  .شُي اًمر 

ار اًمذي أعمح إًمٞمه اسمن قمّمٗمور هو اًمذي يٙمسبٝما اًمٚمَّذاذة ذم اًمسٛمع، وؿمبه آٟمحّم

 واًمٜمّموع ذم اجلَْرس: إذ هو ُمن صٗمات اًم٘موة . 

وهي قمٜمد اعمت٘مدُملم ُمن أصوات اًم٘موة، وُمن ُمٔماهر ىموهتا ُم١ماظماهتا ًمٚمٝمٛمزة طمٞمث 

 شمٕماىمبٝما ذم سمٕمض اًمٙمٚمم، وم٘ماًموا : َُمْوٌت ُذَؤاف، وُذقماف . 

 : ويت اًمذي ئمٝمر ُمن ظمالل أُمور ُمٜمٝماًمت٘مارب اًمّمووضمه هذا اًمتٕماىمب يسوهمه ا

: اًم٘مرب اعمخرضمي، وومٞمه ذيمرٟما ٟم٘ماًل قمن ؾمٞمبويه أهنا أىمرب إمم اهلٛمزة ُمٜمٝما إمم إول

 .(1/241: )ٍ صٜماقمة اإلقمراب (1)
 .146: ًمٚمداين اًمتحديد ذم اإلشم٘مان واًمتجويد، (2)
 .144واٟمٔمر ضمٝمد اعم٘مل، ًمٚمٛمرقمٌم:  (،3/264: )ًمالؾمؽماسماذي ذح اًمِماومٞمة، (3)
 .4/435 اًمٙمتاب: (4)
 .4/435 اًمٙمتاب: (5)
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احلاء، يْماف إمم ذًمك أن ؾمٞمبويه عما قمرض ًمإلسمدال احلاصل ذم اًمٙمٚمامت اًمٗمارؾمٞمة قمٜمد 

 . حلروف هباشمٕمريبٝما، ذيمر أن اًمٕمرب شمبدل اهلٛمزة ُمن اًمٕملم: ٕهنا أؿمبه ا

 . ُم٘ماسمل إصوات اعمٝمٛموؾمةذم : أن ؾمٞمبويه مجع سمٞمٜمٝمام ذم اٟمٕمدام اًمٜمَّْٗمخ اًمٜمََّٗمزاًمثاين
: أوماد اسمن ضمٜمي ُمن هذا اًمت٘مارب سملم هذين اًمّموشملم ًمٕم٘مد سماب وؾمٛمه اًمثاًمث

، سمـــ)شمّماىمب إًمٗماظ ًمتّماىمب اعمٕماين(، وذيمر ومٞمه أن اهلٛمزة أىموى ُمن اًمٕملم صوشمًا وُمٕمٜمى
 . شواهلٛمزة أظمت اًمٕملم» وذم ُموـمن آظمر ىمال:

 : ذم ٟمحو ىمول اًمِماقمر: ُما يٕمرف سمَٕمٜمَْٕمٜمة متٞمماًمراسمع
ـْٛمَت ُِمْن ظَمْرىماَء َُمٜمِْزًَمًة  باسَمِة ُِمْن قَمْٞمٜمَٞمَك َُمْسجومُ         َأقَمْن شَمَرؾمَّ  ُماُء اًمّمَّ

ل ق هبا واَحةيمام أن ُمن ُمٔماهر ىموهتا شمٜمبٞمه أهل إداء قمغم وضموب ُمراقماة اًمٜمٓم سمؽمؾمُّ
.[65احلج: ] ﴾ٺ  ٿ   ٿ  ٿ ﴿ ، ٟمحو ىموًمه شمٕمامم :ودون شمٙمٚمف ممجوج وذًمك طمال شمٙمرارها

65].
وُمن ُمٔماهر اًم٘موة واًمٗمخاُمة اًمّموشمٞمة ًمّموت اًمٕملم ُما طمذر ُمٜمه أهل إداء ُمن شمٗمخٞمم 

ع ، وهذا ُمن اًمٚمحون اًمتي ي٘مإًمف سمٕمدها، قمغم وضمه اًمتوهم واًمتِمبٞمه سم٠مصوات آؾمتٕمالء
ع ومٞمٝما سمٕمض اًم٘مراء اعمٕماسين ُمباًمٖمة ذم اًموَوح اًمّمويت جيرهم إًمٞمه اًمتٙمٚمف واعمباًمٖمة يمام ي٘م

 . ًمة إًمٗمات سمٕمد إصوات اعمستٗمٚمةٟمجد َده ذم إُما
: إن اضمتامع اًمٕمٞمٜملم ٞمٜمًا قمٜمد جماورهتا اًمٕملم، وىماًمواوىمد ذيمر اًمٍمومٞمون اُمتٜماع ىمٚمب اهلاء قم

 . صم٘مٞمل، يماضمتامع اهلٛمزشملم

 .4/435 اًمٙمتاب: (1)
 .(4/175) اًمٙمتاب: (2)
 .(2/148) اخلّمائص: (3)
 .(2/152) اخلّمائص: (4)
 .(1/413) ذيمر اسمن قمّمٗمور أن إسمدال اًمٕملم ُمن اهلٛمزة ىمٚمٞمل . اعمٛمتع: (5)
 .ذو اًمرُمة (6)
 .(2/13) ، واخلّمائص:29ٓسمن ومارس: : اًمّماطمبي ذم وم٘مه اًمٚمٖمة،، واٟمٔمر254 ديواٟمه: (7)
 .162: رقمايةاًم (8)
 .88 شمٜمبٞمه اًمٖماومٚملم: (9)
 .(1/432) اعمٛمتع: (14)
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: إذ ىمد ل إداء أيْمًا اًمتحذير ُمن اإلومراط ذم اًمٜمٓمق سماًمٕملم سمٖمٞمة إسماٟمتٝماومل يٗمت أه
ي١مول إمم ٟمحو ُمن اًمتٕمسف وآؾمتٙمراه، ومٞمث٘مل قمغم اًمسٛمع، ويِمق قمغم اعمتٙمٚمم، وسمخاصة 

 .  [2اعماقمون: ] ﴾ڤ  ڦ ﴿طمال اًمتِمديد، ٟمحو 
 .شمبوذم ُمراشمب اًم٘موة اًمّموشمٞمة ضماءت اًمٕملم ذم اعمرشمبة اعمتوؾمٓمة ُمن مخس ُمرا

 .68، وهناية اًم٘مول اعمٗمٞمد: 115 ًمٚم٘مرـمبي: اعموَح ذم اًمتجويد، (1)
 .63: هناية اًم٘مول اعمٗمٞمد (2)
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وذم هذا اجلاٟمب شمٖماير وصف اعمحدصملم عمخرج اًمٕملم، ويمٞمٗمٞمة أدائٝما، وَُمَردُّ صٕموسمة 

وصٗمٝما هَمْوُرها ذم احلٚمق، وقمدم إدراك اًمتحّٞمزات اعموَٕمٞمة قمغم ٟمحو واَح، طمتى ُمع شمواومر 

 .  واًمتٓمور اًمت٘مٜمي واًمرؾموم اًمٓمٞمٗمٞمة إضمٝمزة احلديثة

وم٘مد ذهب ضمان يماٟمتٞمٜموا إمم أهنا شمٜمتج قمن اٟم٘مباٍض وَدقْمٍك جلواٟمب َوؾَمط احلٚمق سماهلواء 

 .اًمّماقمد ُمن اًمرئتلم

وٓ ؿمك أن ضمان يماٟمتٞمٜموا ىمد اؾمتٕمار ُمّمٓمٚمح وؾمط احلٚمق ُمن اًمؽماث اًمّمويت اًمٕمريب، 

ي ذم حتديد وؾمط احلٚمق واًمٜم٘مٓمة اًمت -طمتى ًمو يمان شم٘مٜمٞماً -ودًمٞمل ذًمك أٟمه مل يبلم ُمّمدره 

 . دار احلٚمقخيرج ُمٜمٝما صوت اًمٕملم، واجلديد اًمذي أَاومه إٟمام هو آٟم٘مباَات اًمٕمْمٚمٞمة جل

وىمد أؿمار د/أمحد خمتار قمٛمر إمم أمهٞمة ضَمْذر اًمٚمسان ذم قمٛمٚمٞمة إٟمتاج صوت اًمٕملم سموؾماـمة 

 .شم٘مريب اجلَْذر ُمن اجلدار اخلٚمٗمي ًمٚمحٚمق

ٟمتوئه وُُمساُمتته ًمٚمجدار اخلٚمٗمي أُما د/متام طمسان ومٚمم يٖمٗمل أمهٞمة ًمسان اعمزُمار ُمن ضمٝمة 

 . ًمٚمحٚمق، ُمع اإلؿمارة إمم شمْمٞمٞمق احلٚمق ذم إٟمتاج هذا اًمّموت

 : أقمْماء شمساهم ذم إٟمتاج صوت اًمٕملم ًم٘مد فمٝمر ُمن أراء اًموصٗمٞمة اًمساسم٘مة أن هٜماك صمالصمة

 : آٟم٘مباض اًمٕمْمكم جلدار احلٚمق . إول

 : ضمذر اًمٚمسان . اًمثاين

 : ًمسان اعمزُمار . اًمثاًمث

هذا اًمتباين ذم وصف خمرج اًمٕملم قمٜمد اعمحدصملم، إٓ أن اظمتالومٝمم ذم سمٞمان سمٕمض  وُمع

صٗماهتا يبدو أوَح، ومبٕمْمٝمم ذهب إمم ختٓمئة اعمت٘مدُملم ذم وصٗمٝمم صوت اًمٕملم سماًمتوؾمط، 

واًمّمحٞمح ذم ذًمك يمام يراه ـمائٗمة ُمٜمٝمم أهنا اطمتٙمايمٞمة )رظموية(، ويٕمزو اعمخاًمٗمة إمم قمدم 

وطمًا ؾمٛمٕمٞمًا، وآطمتٙماك أُمٙمن إدرايمه سمإؿمٕمة اًمسٞمٜمٞمة وَوح آطمتٙماك ذم ٟمٓم٘مٝما وَ

 .116: ًمٙماٟمتٞمٜموا دروس ذم قمٚمم أصوات اًمٕمرسمٞمة، (1)
 .319: ٕمحد خمتار قمٛمر دراؾمة اًمّموت اًمٚمٖموي، (2)
 . 134: ًمتامم طمسان ذم اًمٚمٖمة،ُمٜماهج اًمبحث  (3)

المطلب الثاني : وصف العين عند المحدثين
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 . طمٞمث وضمد شمْمٞمٞمق يمبػم ًمٚمحٚمق

ويرى سمٕمْمٝمم أن ُمٜمِم٠م اطمتٙمايمٞمة اًمٕملم طماصل ُمن ُمالُمسة ُم١مظمر اًمٚمسان ضمدار 

 . اخلٚمٗمياًمبٚمٕموم

ذم ُم٘ماسمل ذًمك أىمر سماطمثون سمّمٕموسمة اًمٙمِمف قمن ُمٙموٟمات اًمٕملم اًمّموشمٞمة اًمتي مل شمزل 

 . واإلهبام حيٞمٓمٝما اًمٖمٛموض

ورضب آظمر ي١ميمد ُما ذيمرشمه ُمن آَمراب اًمباطمثلم اعمحدصملم ذم ؾمؼم ظمّمائص اًمٕملم 

هو إؿمارة أطمدهم إمم أن اًمٕملم طَمَريِميُّ اًمسامت، وذًمك أٟمه ىمريب اخلّمائص ُمن اًمّموائت، 

سمل جيد اًمباطمثون ذم خمتؼمات  اًمتحٚمٞمل اًمٓمٞمٗمي ًمألصوات صٕموسمة ذم متٞمٞمز اًمٕملم اعمٙمتٜمٗمة 

 .سمحريمتلم

ٗمت قمٜمه اًمبحوث اًمّموشمٞمة اعم٘مارٟمة ُمن أن  ومما حيٗمظ ًمّموت اًمٕملم ُمزية أظمرى ُما شمٙمِمَّ

،  وهذا يدل قمغم اًمٕملم ُمن احلَْٚم٘مٞمات اًمتي اطمتٗمٔمت هبا اًمٕمرسمٞمة دون أظمواهتا اًمساُمّٞمات

اًمٖمور اًمتارخيي هلذا اًمّموت ذم شمِمٙمٞمل اًمبٜمٞمة اًمساُمٞمة اًم٘مديٛمة قمغم ٟمحو أصوات ىمٚمٞمٚمة 

 ٞمة دون اًمساُمٞمات إظمرى . اطمتٗمٔمت هبا اًمٕمرسم

ويرضمع د/حمٛمد طمسن ضمبل ؾمبب اًمٜمّموع اًموارد ذم يمالم اخلٚمٞمل إمم أن اهلواء     

ٜمع اًمّموت ومٞمٜمٗمذ اًمّموت ُمن أصمٜمائه، يّمادف احلاضمز اًمرظمو ومال ي٘موى ًمرـموسمته قمغم ُم»

ـْمب ٟمّموقماً  ه ُمع ؾمامقمٜما صوت اًمٕملم ويٙمسبه ُمروره ُمن ذًمك اعمٜمٗمذ اًمرَّ  .شٟمـُِحسُّ

 .134: ُمٜماهج اًمبحث ذم اًمٚمٖمة (1)
 .1462ًمووماء اًمبٞمه:  . أـمٚمس أصوات اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة،ق احلٜمجرة ُمٜمتٝمٞمًا إمم ومتحة اًمٗممهو اًمٗمراغ اًمواىمع ومو (2)
 .1467: أـمٚمس أصوات اًمٚمٖمة (3)
 قمبـد اًم٘مـادر ، إصـوات اًمٚمٖمويـة،164 وح:ًمسـٕمد ُمّمـٚم ، ودراؾمة اًمسٛمع واًمٙمـالم،121قمٚمم إصوات اًمٕمام، ًمٙمامل سمنم: (4)

 .181: قمبد اجلٚمٞمل
 .143: ًمٕمبداًمٗمتاح إسمراهٞمم ُمدظمل ذم اًمّموشمٞمات، (5)
 .152 ًمٞمحٞمى قمباسمٜمة: ، واًمٚمٖمة اًمٙمٜمٕماٟمٞمة،141: عمحٛمود طمجازي قمٚمم اًمٚمٖمة، (6)
 .84: اعمختٍم ذم أصوات اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة (7)
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(، واًمٚمَّٝماة ُموىمٕمٝما ُما سملم اًمٗمم uvular) ذيمر اخلٚمٞمل أهنا هلوية: ٕن ُمبدأها ُمن اًمٚمَّٝماة    

 .  واحلٚمق، وهي ىمريبة اعمخرج ُمن اًمٙماف، إٓ أن اًمٙماف إمم اًمٗمم أىمرب

ك إقمغمــــوُمن أىمَم اًمٚمسان وُما وموىمه ُمن احلٜم»: ذم خمرضمــٝمال ؾمٞمبويه وىمـــــــا

 .شافـــــــاًم٘م

وأَاف ُمٙمي أهنا أول خمارج اًمٗمم مما يكم احلٚمق ُمن أىمَم اًمٚمسان وُما وموىمه ُمن 

 .احلٜمك

أُما صٗماهتا ومٝمي جمٝمورة ؿمديدة ُمستٕمٚمٞمة، وهذه صٗمات ىموة، وذيمر ُمٙمي يمذًمك أن ُمن 

اًم٘ماف أسمٞمٜمٝما »أهنا أصل طمروف اًم٘مٚم٘مٚمة اًمتي هي صوت زائد يِمبه اًمٜمؼمة، وُمٔماهر ىموهتا 

 .شا ُمن احلٚمق وىموهتا ذم آؾمتٕمالءصوشمًا ذم اًموىمف ًم٘مرهب

هو ُصَويٌت »: ال اًمداين ذم سمٞمان ُماهٞمة اًم٘مٚم٘مٚمةوطمروف اًم٘مٚم٘مٚمة يٕمؼم قمٜمٝما سماعمنمسمة، ىم

 .شوٟمهٝما سمام ٓ طم٘مٞم٘مة هلا ُمسٛموقمة دَيْٚمَحُ٘مٝما طماَل اًموىمف قمٚمٞم

 .وٓ شمتح٘مق اًم٘مٚم٘مٚمة إٓ أن يٙمون اًمّموت جمٝمورًا ؿمديداً 

 .    واًم٘مٚم٘مٚمة أىموى صٗمات اًم٘موة

السمة قمٜمد ُم٘مارٟمته  وىمد ٓطمظ اسمن ضمٜمي ُما ومٞمٝما ُمن اًم٘موة اإلؾمامقمٞمة طملم وصٗمٝما سماًمّمَّ

ب إياها سماخلاء ذم يمٚمٛمتي )ىَمَْمم(، و)ظَمَْمم( ُمٜمتٝمٞمًا إمم أن اًم٘ماف اؾمت٠مصمرت سماعمٕمٜمى إصٚم

 .139(، واًمرقماية : 1/58: )اًمٕملم (1)
 .(1/192) ًمٚمٛمؼمد: (، واٟمٔمر ذم هذا اًمباب اعم٘متْمب،4/433) ب:اًمٙمتا (2)
 .171: اًمرقماية (3)
 .124: اًمرقماية (4)
 .149ًمٚمداين :  اًمتحديد، (5)
 .148: ضمٝمد اعم٘مل (6)
 .166: ضمٝمد اعم٘مل (7)

المبحث الثاني : الخصائص الفونتيكية لصوت القاف

المطلب األول : وصف القاف عند المتقدمين
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 .شسٛموع إصوات قمغم ُمسٛموع إطمداثطمذوًا عم»

ذًمك ًم٘موة اًم٘ماف وَٕمف اخلاء »: ظمر ىمال اسمن ضمٜمي ذم هذين اعمثاًملموذم ُموـمن آ

 .شومجٕمٚموا اًمّموت إىموى ًمٚمٗمٕمل إىموى، واًمّموت إَٕمف ًمٚم٘مٕمل إَٕمف

هذا وُما ؾمبق سمٞماٟمه هو وصف صويت ًمٚم٘ماف اًمتي ٓ يزال اًم٘مراء ي٘مرؤون هبا طمتى زُماٟمٜما

 : شمواشمرًا، وهٜماك ىماف أظمرى وصٗمت قمٜمد اعمت٘مدُملم سماًم٘ماف اًمتٛمٞمٛمٞمة وهبا ضماء ىمول اًمِماقمر

 : اًمِماقمر

اِر َُمْٖمُٚموق         وٓ َأىُموُل ًمِِ٘مْدِر اًمَ٘مْوِم ىَمْد َٟمِْمَجْت  َوٓ َأىُموُل ًمِباِب اًمدَّ

 . وىمد ذيمر اسمن ومارس أن سمٜمي متٞمم ُيٖمٚم ٔموهنا طمتى ُيٚمح٘موها سماًمٚمَّٝماة

ي١ميمد أن اًم٘ماف اًمتي وصٗمٝما ؾمٞمبويه ذم يمتاسمه هي اًم٘ماف اًمٗمّمٞمحة، وًمٞمست اًم٘ماف ومما 

اًمتٛمٞمٛمٞمة، أن اعمت٘مدُملم ٟمّموا قمغم أن اًم٘ماف اًمٗمّمٞمحة ىمريبة اعمخرج ُمن صويت احلٚمق اًمٖملم 

 واخلاء، وىمد فمٝمر ُمن آصمار هذا اًمت٘مارب سمٕمض اًمتٖمٞمػمات اًمّموشمٞمة، وُمٜمٝما : 

أيب  هتا ًمّمويت اًمٖملم واخلاء، يمام هي ذم ىمراءةشمٗمسػم إظمٗماء اًمٜمون اًمسايمٜمة قمٜمد ُمالىما

غ هذا اإلظمٗماء سماإلظمٗماء احلاصل ذم جماورمها، وهو صوت اًم٘مافهـ(134)تضمٕمٗمر ، ، وؾُمو 

، وٓ ؿمك أن اعمراد سمذًمك اًم٘ماف اًمٗمّمٞمحة، إذ هي اًمتي ي٘مرأ هبا شمواشمرًا ذم خمتٚمف اًم٘ماف

 إُمّمار، ومل يٜم٘مل قمن إُمام ُمٕمتؼم ىمراءهتا سماًمتٛمٞمٛمٞمة .

ٜماك أُمر آظمر وهو شمٗمسػم اإلشمباع ذم يمٚمٛمة )ٟمِِ٘مٞمد( سم٠من اًم٘ماف أحل٘مت سمّمويت اًمٖملم وه

 . واخلاء اًمٚمذين جيوز ومٞمٝمام اإلشمباع

 .(1/549: )اخلّمائص (1)
 .(1/66) اخلّمائص: (2)
 .أسمو إؾمود اًمدؤزم (3)
 .(1/42) ، واجلٛمٝمرة:353 ديواٟمه: (4)
 .29: ٓسمن ومارس اًمّماطمبي، (5)
سمٞمدي قمغم ُمتن اًمدرة: (6)  .176 ذح اًمزَّ
 .(2/683) ، واعمٛمتع:(1/366) اخلّمائص: (7)
 .(2/338، )(1/366) اخلّمائص: (8)
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ذيمر د/متام طمسان أن اًم٘ماف صوت ًمـَْٝمِويُّ ؿَمديٌد ُمٝمٛموس ًمه سمٕمض اًم٘مٞمٛمة اًمتٗمخٞمٛمٞمة 

اًمٚمسان، رظمَّ ١مَ بق، طمتى يٚمتّمق سماجلدار اخلٚمٗمي ًمٚمحٚمق، ورومع ُمُ ُم١مظمر اًمٓمَّ  ويتم ٟمٓم٘مه سمرومع»

، وهو يرى أٟمه صوت ـَمَب٘مّي ٓ ُُمْٓمَبق، ويٕمٜمي سماًمٓمَّب٘مي شم٘مريب اًمٚمسان شٝماةطمتى يتّمل سماًمٚمَّ 

ُمن اجلدار اخلٚمٗمي ًمٚمحٚمق وموق إصوات احلٚم٘مٞمة، يمام أٟمه يزقمم أن اعمت٘مدُملم ًمـم يٗمرىموا سملم 

وماًم٘ماف ًمـــه سمٕمض  ، وسمٜماء قمٚمٞمهق ومدُمٖموا يمٚمٞمٝمام سمٛمّمٓمٚمح آؾمتٕمالءاًمٓمب٘مي واعمٓمب

 .           ظمّمائص اًمتٗمخٞمم

ر اًمٚمسان طمال اًمٜمٓمق سمّموت اًم٘ماف ُُمٜمَْٓمبِ٘مًا قمغم احلٜمك  ويِمػم د/حمٛمود طمجازي إمم شَمَ٘مٕمُّ

اًم٘ماف ُمن  إقمغم ُمٜمزويًا إمم اًموراء ىمٚمٞمالً، يمام أٟمه مل يٖمٗمل ضماٟمب اعم٘مارٟمة اًمّموشمٞمة طملم ذيمر أن

 .إصوات اعمٓمب٘مة إيمثر صمباشمًا، سمل شمٙماد شمٙمون ُموضمودة ذم يمل اًمٚمٖمات اًمساُمٞمة

وجيب اإلؿمارة إمم أن ُما ذهب إًمٞمه د/أمحد خمتار قمٛمر ُمن أن يماًل ُمن اًمتٗمخٞمم واإلـمباق 

واًمتحٚمٞمق يِمػمان إمم قمٛمٚمٞمة ومٞمسٞموًموضمٞمة قمْموية ًمٞمس دىمٞم٘مًا، وماًمتٗمخٞمم ىمٞمٛمة صوشمٞمة ؾمٛمٕمٞمة، 

 . باق واًمتحٚمٞمق ومٝمو وصف قمْمويأُما اإلـم

وُمثل ُما ؾمبق ُما ٟمجده ُمن ًمزوم اًمتٗمريق سملم اًمتٗمخٞمم وآؾمتٕمالء، ومها ُمّمٓمٚمحان 

دمويديان، ومإول ىمٞمٛمة صوشمٞمة ؾمٛمٕمٞمة، واًمثاين طماًمة قمْموية شمِمػم إمم ارشمٗماع اًمٚمسان ُمٓمٚم٘مًا، 

يِمٛمٚمه اًمّموت  ، يمالمهاوإٟمام ىمٚمٜما ُمٓمٚم٘مًا ًمٞمدظمل ومٞمه إصوات اعمٓمب٘مة وهمػم اعمٓمب٘مة

 .97ُمٜماهج اًمبحث ذم اًمٚمٖمة :  (1)
، وآؾمـتٕمالء ذم شمٕمريـف اٟمٓمباق ـمائٗمة ُمن اًمٚمسان قمغم احلٜمك إقمغم سمحٞمث يٜمحٍم اًمـريح سمٞمـٜمٝمام قمٜمد ُمٙمي اإلـمباق: (2)

 .123-122 . اًمرقماية:ريف اإلـمباق، ومٚمم ي٠مت سمٗمارق ممٞمزُمٙمي يٙماد يٓماسمق شمٕم
 .82ًمٕمباسمٜمة: واًمٚمٖمة اًمٙمٜمٕماٟمٞمة، ،144حلجازي :  قمٚمم اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة، (3)
 .297ًمديٗمٞمد اسمريمروُمبي:  ، وُمبادئ قمٚمم إصوات اًمٕمام،185ؾمة اًمسٛمع واًمٙمالم:درا (4)
: ارشمٗماع اًمٚمسان إمم احلٜمك أـمب٘مـت أم مل شمٓمبـق، وذًمـك أن اإلـمبـاق: أن شمٓمبـق آؾمتٕمالء»  اعمٗمّمل:ىمال اًمزخمنمي ذم  (5)

 .395 ًمٚمزخمنمي: اعمٗمّمل،ش رف ُمن اًمٚمسان وُما طماذاه ُمن احلٜمكقمغم خمرج احل

المطلب الثاني : صوت القاف عند المحدثين
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 اعمستٕمكم . 

اًمٗمتاح وقمغم ٟمحو أدق ذم اًموصف عمرطمٚمة ٓطم٘مة ُمن اًمتجريب اًمّمويت ٓ يٜمسى د/قمبد

قمٜمد حترك اًمٚمسان إمم إسمراهٞمم اإلؿمارة إمم ارشمٗماع ـمٗمٞمف ًمٚمحٜمجرة ُمع اًمٕمٔمم اًمالُمي

 .    إقمغم َاهمٓمًا اًمٚمٝماة، ُمع اٟم٘مباض ُما سملم اعمزُمار واجلدار اخلٚمٗمي ًمٚمحٚمق

وًمٕمل قمدهم إياها ُمن ًم٘ماف صوت جمٝمور قمٜمد اعمت٘مدُملم ُمٝمٛموس قمٜمد اعمحدصملم،وا

 : ُمن أُمرين ة قمغم ظمالف اعمحدصملم آٍت اعمجٝمور

: ُمالطمٔمة إصل ُمن اًمٚمٖموي وهو أن اجلٝمر سمٛمٕمٜمى اًم٘موة ذم اًمٜمٓمق واإلؾمامع، إول

 ، ُمع ُما ومٞمٝما ُمن صوت اًم٘مٚم٘مٚمة اًمذي ٟمص اعمت٘مدُمون أهنا ٓ يٚمحق إٓوهي صوت ؿمديد

 .إصوات اعمجٝمورة اًمِمديدة

ومٝمو  اظمتالف اعمٕمٞمار سملم اعمت٘مدُملم واعمحدصملم اًمْماسمط ًمّمٗمتي اهلٛمس واجلٝمر، :اًمثاينو

قمٜمد اعمحدصملم ذسمذسمة اًموشمرين، وهو ُما مل يتوصل إًمٞمه إٓ سمآٓت ُمت٘مدُمة أقموز ُمثٚمٝما اعمت٘مدُملم 

  إٟمتاج إصوات اعمجٝمورة،اًمذي مل يتح هلم إٓ اًموىموف قمغم أصمر ذسمذسمة اًموشمرين اًمّموشمٞملم ذم

اًم٘ماف  وأ، ذم ٟمواطمي اجلزيرة اًمٕمرسمٞمة أُما اطمتامل وصف ؾمٞمبويه ًمّموت آظمر يماًم٘ماف اًمبدوية

، ومٝمو ىمول يرده يمام ذهب إًمٞمه سمٕمض اعمحدصملم ذم ٟمٓمق أهل اخلٚمٞمج وأهل اًمسودان اًمٖمٞمٜمٞمة

ن أصول هو ُمستٜمد إمم أصل ُموشمواشمر اًم٘مراء ذم مجٞمع إُمّمار قمغم اًمٜمٓمق اعمٕمروف، 

 وفمن . أآطمتجاج اًمٚمٖموي وهو اًمسامع ومال حمٞمد قمٜمه ًمتخرص 

:اًم٘ماف تشموضمٞمه اخلالف سملم اعمت٘مدُملم واعمحدصملم ذم صو

، 912 :. أـمٚمس أصوات اًمٚمٖمـة اًمٕمرسمٞمـةشمّمال ًمسان اعمزُمار سم٘ماقمدة اًمٚمسانقمٔمٞمم قمغم ؿمٙمل ٟمّمف دائرة، ُيَٕمدُّ واؾمٓمة ا (1)
 .54 وقمٚمم إصوات، ًمـامعمؼمج:

 .99ُمدظمل ذم اًمّموشمٞمات :  (2)
 .148  :ضمٝمد اعم٘مل (3)
 .341، وقمٚمم اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة : 43 :اعمجٞمد قماسمدين ًمٕمبد ُمن أصول اًمٚمٝمجات اًمٕمرسمٞمة ذم اًمسودان، (4)
ــة، (5) ــوات اًمٕمرسمٞم ــم أص ــاٟمتٞمٜمو: دروس ذم قمٚم ـــامعمؼمج:88  ،35 ًمٙم ــوات، ًم ــم إص ــة وا ،112 ، وقمٚم ــوات اًمٚمٖموي ٕص

 ، واعمـدظمل إمم قمٚمـم أصـوات اًمٕمرسمٞمـة،149 نم:ـًمٙمامل سم )إصوات اًمٚمٖموية( ، وقمٚمم اًمٚمٖمة اًمٕمام84 إلسمراهٞمم أٟمٞمس:
 .142 ًمٖماٟمم ىمدوري احلٛمد:
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 .وصف اًم٘ماف، وهذا أؿمار إًمٞمه ؿماده أن اعمت٘مدُملم أظمٓم٠موا ذم -1

 . يوصف أظمر وضمود صوشملم ذم اًمٕمٍم اعمت٘مدم، وصف أطمدمها ومل -2

 . ٗمٝما ؾمٞمبويهور صويت ًمٚم٘ماف اًمتي وصطمدوث شمٓم -3

 : اٟمه إمم أن هٜماك ٟمٓم٘ملم ًمٚم٘ماف مهاويٗميض سمٜما ُما ؾمبق سمٞم

وهي اعمٝمٛموؾمة سمحسب قماُمة اعمحدصملم، وهي اًمتي ي٘مرأ uvularاًم٘ماف اًمٚمٝموية  

هبا

ٞمم اًم٘ماهرية، أو اًم٘ماف ، وهي ُما يٕمؼم قمٜمٝما سماجلاًم٘ماف أىمَم احلٜمٙمٞمة اعمجٝمورة  

God :، ذم ٟمحوGوية، ويرُمز هلا ، أو اًم٘ماف اًمتٛمٞمٛمٞمة، أو اًمبداعمٕم٘مودة

، ذم طملم ذهب وىمد اقمتل يماٟمتٞمٜمو ًمذهاب صٗمة اجلٝمر ذم اًم٘ماف إمم ُم١مصمرات أضمٜمبٞمة

 . آظمرون إمم قمٚمة اًمٜمزوع إمم اًمسٝموًمة ذم اًمٜمٓمق

 : ًمتي يتٚمخص إٟمتاضمٝما ذم ُمراطمل صمالثواًم٘ماف سم٠مًمُٗموَٟمْٞمٝما ُمن إصوات اًموىمٗمٞمة ا

.the shutting phase: اإلهمالقإول

.the closure phase: آٟمٖمالقاًمثاٟمٞمة

.the opening phase: اًمتباقمداًمثاًمثة

اعمراطمل ؾمٛمٕمٞمًا، ُمن وسمٗمْمل إضمٝمزة احلديثة أُمٙمن اًموىموف قمغم ظمّمائص هذه     

 : ظمالل ُما ي٠ميت

تٝمالزم : ًمٞمست واَحة ضمدًا، وهي ٓ شمٚمحظ طملم يٙمون اًموىمٗمي ذم اعموىمع آؾمإومم

 . ُمن ُمٜمٓموق ُما

٘ماسمـل ضمـذر اًمٚمسـان هٜماك ُمّموشمات ؾمٚمبٞمة وأظمرى إجياسمٞمة، واًمّمٗمة قمادة ُما شمِمػم إمم اعمّموت اًمسـٚمبي، يمـاًمٚمٝموي ذم ُم (1)
 .84 ًمديٗمٞمد اسمريمروُمبي: . ُمبادئ قمٚمم إصوات اًمٕمام،ايباعمّموت اإلجي

 .ويرُمز هلا ذم إسمجدية اًمروُماٟمٞمة سمـ (2)
 .148 دروس ذم قمٚمم أصوات اًمٕمرسمٞمة: (3)
 .29 اًمٕمدد اًمثاين قمنم: جمٚمة ضماُمٕمة أم اًم٘مرى، (4)
 .29 243 ُمبادئ قمٚمم إصوات اًمٕمام: (5)
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: أىمل اعمراطمل اًمثالث وَوطمًا ُمن اًمٜماطمٞمة اًمسٛمٕمٞمة، ومٞموضمد ظمالهلا إُما متتٛمة اًمثاٟمٞمة

ظمٗمٞمٗمة إذا ُما يمان اًموىمٗمي جمٝمورًا، أو ؾمٙموت شمام إذا مل يٙمن يمذًمك، وشمؼمز أمهٞمتٝما ُمن ظمالل 

 . اخلاصٞمة اًمتّمٜمٞمٗمٞمة هلا 

ي شمرايمم : ومٞمٝما َوَاء، سمسبب اإلـمالق آٟمٗمجاري اًمٗمجائي ًمتٞمار اهلواء اًمذاًمثاًمثة

 .ظمالل اعمرطمٚمة اًمثاٟمٞمة

سمٕمد قمرض ُما ؾمبق ُمن اخلّمائص اًمٗمٞمزيائٞمة ًمّمويت اًمٕملم واًم٘ماف شمبلم أهنام ُمّموشمان     

ذم ُم٘ماسمل همػممها tense، ومها يٕمدان ُمن إصوات اًمث٘مٞمٚمة أو اًمثخٞمٜمةsonorousرٟمٞمٜمٞمان

 .laxية سمـاعمٕمؼم قمٜمٝما سماًمٚمٖمة آٟمجٚمٞمزlooseُمن إصوات اعمٝمٚمٝمٚمة أو اًمرظموة

 

 

 

 
 

 .243ُمبادئ قمٚمم إصوات اًمٕمام: (1)
 .245ئ قمٚمم إصوات اًمٕمام: ُمباد (2)
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  الفصل الثاني
 اخلصائص الوظيفية لصوتي العني والقاف يف بناء الكلنات 

وقمغم َوء ُما ؾمبق سمٞماٟمه ُمن اخلّمائص اًمّموشمٞمة اعمٛمٞمزة هلذين اًمّموشملم ٟمخٚمص ُمن 

ام هلام ُمن سمروز صويت ذًمك يمٚمه إمم سمٞمان إصمر اًمتٓمبٞم٘مي هلام ذم سمٜمـــــاء ٟمسٞمج اعمٗمردات اًمٕمرسمٞمة سم

 .وىموة إؾمامع

 : اًموفمٞمٗمي ذم هذين اًمّموشمٞملم ُمبحثانوًمٚمجاٟمب 

 . : اخلاصٞمة اًمسٛمٕمٞمةإول

 : ذم سمٜماء اعمٗمردة اًمٕمرسمٞمة . اًمثاين

ًمٞمخٚمص وىمد اٟمتٝمى أطمد اًمباطمثلم ذم سمحث ًمه قمن ُموت سمٕمض إًمٗماظ ٕؾمباب خمتٚمٗمة

اًمٕملم واًم٘ماف أًمٗمافمًا أُمٞمتت سمٕمض شمّماريف أسمٜمٞمتٝما، وًموٓ ُما ومٞمٝما ُمن صويت ُمٜمه إمم أن هٜماك 

: اًمَٕمْٝمق، ُمستٜمدًا إمم اسمن دريد طمٞمث ذيمر أن ومٕمٚمه ُمات عمجاورة اهلاء ًمٗمٜمٞمت سماًمٙمٚمٞمة، ٟمحو

 .صم٘ماًل ذم اًمٜمٓمق وٟمبّوًا ذم اًمسٛمع، مما يسبب اًمٕملم

ٕمامل ؾمتة أطمرف ذم سمٜماء يمٚمٛمٝما، وىمد ذيمر اعمت٘مدُمون أن اًمٕمرسمٞمة اٟمٗمردت سماإليمثار ُمن اؾمت

 .  وهي ىمٚمٞمٚمة ذم ًمٖمات سمٕمض إقماضمم، ُمٜمٝما اًم٘ماف واًمٕملم

وهذان اًمّموشمان وماؿمٞمان ذم اًمرسماقمي واخلامد ًمث٘مٚمٝمام دون اًمثالصمي، ويمثرهتام ذم هذين 

سماقمٞمة واخلامؾمٞمة ذم  دمها ذم شمِمٙمٞمل اًمبِٜمى اًمرُّ اًمبٜماءين ي٘مدم دًمٞماًل قمغم ٟمّماقمة ضمرؾمٝمام وشمٗمرُّ

ِٚمم اًمٕمرسمٞمة، يمام أن يمثػمًا ُمن اًمٙمٚمامت إقمجٛمٞمة اًمتي دظمٚمت اًمٕمرسمٞمة هي ُمن هذين اًمٙمَ 

ت ٟمٔمرية حمايماة أصوات اًمٓمبٞمٕمة ذم ٟمِم٠مة اًمٚمٖمـة، (1)  ٌ يْمـاف  إصمر اًمسٛمٕمي ًمألصوات ُمٝمم ضمدا ذم اًمٜمٔمر اًمٚمٖموي، ومبه وُم
وظمْمـم ذم  : ىمْمـم ذم اًمٞمـاسمس،أصوات اًمٙمٚمٛمة وُمٕمٜماها، يمام ىمـاًمواإمم ذًمك ُما ذيمره اسمن ضمٜمي ُمن اًمٕمالىمة اًمٓمبٞمٕمٞمة سملم 

ومٞمٝما ُمن اًمِمدة واًمٞمبوؾمة ٟماؾمبت اعم٘مْموُمات اخلِمٜمة اًمٞماسمسة، واخلاء سمام ومٞمٝما ُمن اًمرظمـاوة واًمٚمٞموٟمـة  اًمرـمب، وماًم٘ماف عما
، وىمد ذيمرت ٟمحوًا ُمٜمه ذم ُم٘مدُمة اًمبحث  .ٟماؾمبت ُما ٓن ُمن إـمٕمٛمة وهشَّ

 .439: ًمٚمّماقمدي. جمٚمة اجلاُمٕمة اإلؾمالُمٞمة ُموت إًمٗماظ ذم اًمٕمرسمٞمة، (2)
 .113 ، واًمرقماية:(1/41) اجلٛمٝمرة: (3)

الفصل الثاني
الخصائص الوظيفية لصوتي العين والقاف في بناء الكلمات

المبحث األول : الخاصية السمعية
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اًمبٜماءين مما يدل قمغم وَوطمٝمام اًمسٛمٕمي اًمذي يٕموض ُما ٟم٘مص ُمن أطمرومٝمام ذم اًمٚمٖمة 

رء ُمن أصواهتا ومٚمن حتذف اعمست٘مرض ُمٜمٝما، وإن طُمذف ُمن اًمٙمٚمٛمة اعمٕمرسمة أو اًمدظمٞمٚمة

 . َٕمٗمت ُمادة إؾمامقمهظَمَٗمْت صوشُمه و اًمٕمرب إٓ ُما

أصوات يمٚمٛمٝما، وذم هذا وىمد ٓطمظ اسمن ضمٜمي قمٜماية اًمٕمرب سماجلاٟمب اًمسٛمٕمي ذم شمريمٞمب 

سم٠مًمٗمافمٝما، وم٢مهنا ًمـاّم يماٟمت قمٜموان ُمٕماٟمٞمٝما،  -َأْي اًمٕمرب-وم٠مول ذًمك قمٜمايتٝما  »: اًمِم٠من ي٘مول

: ًمٞمٙمون وـمري٘مًا إمم إفمٝمار أهمراَٝما وُمراُمٞمٝما أصٚمحوها ورشمبوا وسماًمٖموا ذم حتبػمها وحتسٞمٜمٝما

 .شذًمك أوىمع هلا ذم اًمسٛمع، وأذهب هبا ذم اًمدًٓمة قمغم اًم٘مّمد

 ل، ف، م، وماًمٕملم هلا اًم٘موة اًمت٠مًمٞمٗمٞمة ذم ٟمسٞمج اًمبٜمٞمة اًمٕمرسمٞمة  يمام ٕصوات اًمذٓىمة )ب،

ة ذم اًمٜمٓمق، وٟمّموع اجلرس، وسمٞمان ذًمك أن إًمٗماظ اًمرسماقمٞمة اعمٕمراة ُمن  ر( ن، ذم اخِلٗمَّ

: )قمسجد( ٙمٞمل اًمّمويت ذم اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة ٟمحوىمواقمد اًمتِم َأسَمْتهؿماذٍّ مما  أطمرف اًمذٓىمة قمغم ٟمحو

 . سمام ومٞمه ُمن رـموسمة اًمٕملم وٟمّموقمٝما إٟمـَّام اؾمتٛمٚمح واؾمتٕمذب

واًمٕملم صوت ىموي، وًمذًمك قماىمبت اهلٛمزة ذم مجٚمة ُمن اًمٙمٚمامت اًمٕمرسمٞمة ًمٞمست ىمٚمٞمٚمة، 

َيْٕمَتِوُرها احلذف واًمتسٝمٞمل  وُما ذاك إٓ ًم٘موهتا صوشمٞمًا، وإٟمام ىمٚمبت ُمن اهلٛمزة: ٕن اهلٛمزة

واإلسمدال ـمٚمبًا ًمٚمتخٗمٞمف، وم٠ُمسْمِدًمت إمم ُما ي٘مارهبا خمرضمًا، ويواوم٘مٝما ذم يمثػم ُمن اًمّمٗمات، ومٙمان 

صوت اًمٕملم هو أومم إصوات سمذًمك وأووم٘مٝما، وىمد ؿماريمت اًم٘ماف اًمٕملم ذم هذا اإلسمدال 

 . و)زهاق ُمئة( ء ُمئة(،: )زهاخرضمي احلاصل سملم اًمّموشملم، وم٘ماًمواوإن يمان أىمل: ًمٚمبٕمد اعم

]اًمٕملم[ سماإلصامت،وًمٙمن  وىمد وصٗمت»:  هذا اًمباب ي٘مول د/حمٛمد طمسن ضمبلوذم

إؾماهمتٝما ًمألًمٗماظ اًمرسماقمٞمة اخلاًمٞمة ُمن طمروف اًمذٓىمة قمغم ُما ىمال اخلٚمٞمل حُيِقُّ وصٗمٝما سمدرضمة 

ىمد وىمع ٟمزاع ذم ُمٗمٝموُمي اًمدظمٞمل واعمٕمرب، إٓ أن ُما أرشمْمٞمه هو ُمن ذهب إمم أن اًمدظمٞمل َأقَممُّ ُمن اعمٕمّرب، ومٝمو ؿماُمل  (1)
، وإًمٗماظ اعمٕمرسمة  واًمدظمٞمٚمة ذم ؿمٕمر قمدي 17 . ُم٘مدُمة اعمٕمرب ًمٚمجواًمٞم٘مي:قمٚمٞمه عما ضمرت قمٚمٞمه أوزان اًمٕمرسمٞمة أو مل دمر

 .273 اًمثالصمون واحلادي واًمثالصمون: اًمٕمددانسمن زيد اًمِٕمبادي، جمٚمة اًمدرقمٞمة، 
 .(1/237) اخلّمائص: (2)
ذيمر ُمٙمي أنَّ قمٛمٚمٝما وظمروضمٝما ُمن ـمـرف اًمٚمسـان وُمـا يٚمٞمـه ُمـن اًمِمـٗمتلم، وهـي قمٜمـده َأظمـفُّ احلـروف قمـغم اًمٚمسـان  (3)

 .136 . اًمرقماية:وأيمثرها اُمتزاضمًا سمٖمػمها ٟمنماطمًا،وأطمسٜمٝما ا
 .(2/562) اإلسمدال ٕيب اًمٓمٞمب اًمٚمٖموي: (4)
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 .شُمن اخلٗمة 

ٕمراة ُمن أصوات وُمثل اًمٕملم ذم ذًمك اًم٘ماف اًمتي ضماءت ذم سمٕمض إسمٜمٞمة اًمرسماقمٞمة اعم

، ومٝمي قمغم ُما ومٞمٝما ُمن ُٟمُبو  اًمٚمسان سماًمٜمٓمق هبا، واؾمتٙمراهه اًمذٓىمة،ٟمحو : دهداق، وزهزاق

اًمتٚمٗمظ هبا ذم أصل اًموَع اًمٚمٖموي إٓ أن وضمود صوت اًم٘ماف سمٜمّموقمه وىموة ضمرؾمه ضمؼم 

 . ىمائٚمٝما وأذن ؾماُمٕمٝما هذا اًمٜم٘مص وماؾمتحسٜمت اًمٙمٚمٛمتان وُمٚمحتا قمغم ًمسان

رة ذم هذا اًمسٞماق إمم أن صٗمتي اإلصامت واإلذٓق اعمتْمادشملم مها وٓ ٟمٖمٗمل اإلؿما

وصٗمان وفمٞمٗمٞمان هلام أصمر ذم شمِمٙمٞمل أصوات اًمبٜمٞمة اًمٕمرسمٞمة وقمغم ٟمحو أهمٚمبي، ويْماف إمم 

ذًمك أن صٗمة اإلذٓق وصف ُمٙماين ٓ قمالىمة ًمه سماًمّموت وطم٘مٞم٘مته، وماخلٗمة أشمت ُمن 

قمدم ظمٗمة ُما ظمرج ُمن ؾموامها، أو قمدم لم، وٓ يٕمٜمي ذًمك وضمه ُمن َذًَمق اًمٚمسان واًمِمٗمتظمر

 اشمّماومه سمخواص اًم٘موة اإلؾمامقمٞمة .      

وقمغم ُما ؾمبق ومٚمٞمس دىمٞم٘مًا ُما قمٚمق سمه ُمٙمي قمغم شمٗمسػم إظمٗمش ًمألصوات اعمّمٛمتة وأهنا 

إٟمام ؾمٛمٞمت ُمّمٛمتة ُٓمتٜماقمٝما أن ختتص سمبٜماء يمٚمٛمة ذم ًمٖمة اًمٕمرب، ومذيمر أن قمٚمة إصامهتا 

، وًمٞمس هذا ُما أعمٕمٜما إًمٞمه، وذًمك أن هٜماك أصواشمًا ؾمٝمٚمة اقمتٞماصٝما وصٕموسمتٝما قمغم اًمٚمسان

تّمت سمه، يم٠مصوات اعمد، اًمٜمٓمق ُمع ىموة اإلؾمامع ُمِماريمة ٕطمرف اًمذٓىمة ومٞمام اظم

 .  واًمّمٗمػميات

ويِمػم اسمن ومارس إمم أن صوت اًم٘ماف طملَّ حمل صوت اهلاء ذم شمٕمريب سمٕمض اًمٙمٚمامت     

 .             َٛمق(اًمدظمٞمٚمة وسمخاصة اًمٗمارؾمٞمة، ذم ٟمحو يمٚمٛمة )َيٚمْ 

وذم سمحوث اًمساُمٞمات اعم٘مارٟمة ُوضِمَد أن يمٚمٛمة )أرض( ذم أراُمٞمة اًم٘مديٛمة شمٜمٓمق    

 .)أرىما(، ًمٙمٜمٝما شمبدًمت ذم أراُمٞمة احلديثة إمم )أرقما(، وهذا ُمن أصٕمب اًمتٖمٞمػمات شمٗمسػماً 

 .85اعمختٍم ذم أصوات اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة :  (1)
 .(1/54) اًمٕملم: (2)
 .135 اًمرقماية: (3)
 .71 ٓسمن ومارس: اًمّماطمبي، (4)
 .173  :حلجازي قمٚمم اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة، (5)
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 : ًموفمٞمٗمي ُمن ظمالل ُمٓمٚمبلمت ًمٚمجاٟمب اوذم هذا اعمبحث قمرَ

وىمد اقمتٛمدت قمغم اًمدراؾمات اإلطمّمائٞمة اعمٕمتٛمدة قمغم اًمؼماُمج احلاؾموسمٞمة اًمتي شمبلم 

ُمدى شمِمٙمٞمل هذين اًمّموشملم ًمٚمبٜمٞمة اًمٕمرسمٞمة: إذ يمثرة دوراهنا ذم شمِمٙمٞمل اًمٙمٚمامت اًمٕمرسمٞمة ي١مذ 

ٞمزيائٞمة اعمٛمٞمزة هلذين اًمّموشمٞملم دون همػممها، وىمد اقمتٛمدت ذم ؾمبٞمل إمم أمهٞمة اخلّمائص اًمٗم

قمغم طمٚمٛمي ُموؾمى قمغم ُمٕمجٛمي  .: اًمتجرسمة اًمثرية اًمتي ىمام هبا دراؾمتلم: إوممذًمك قمغم د

 ًمسٕمة ُمواده، وشمتبلم هذه اًمسٕمةاًمٕمرب، وىمد اقمتٛمدت قمغم ًمسان اًمٕمرب  ًمسانواًمّمحاح 

 ، ويتجغم إُمر ذم اجلدول%65ب قمغم اًمّمحاح سمام ي٘مارب اًمٕمر زيادة ًمسان ُمن ضمٝمة

 : اًمتازم

 اخلامد اًمرسماقمي اًمثالصمي

4814 766 38 

6538 2548 187 

 وسمٕمد مجع اجلذور ئمٝمر ُما يكم : 

ُمستبٕمدًا سماىمي احلروف اهلجائٞمة  وهاهٜما أورد شمردد هذين اًمّموشملم قمغم ؿمٙمل ضمداول

 . ًمذي اقمتٛمده د/قمغم طمٚمٛمي ُموؾمىاًمتي شمكم اعمت٠مظمر ُمن اًمّموشملم ذم اًمؽمشمٞمب اًمتٜماززم ا

 .29: ًمٕمكم طمٚمٛمي ُموؾمى إطمّماءات ضمذور ُمٕمجم ًمسان اًمٕمرب، (1)

المبحث الثاني :  في بناء المفردة العربية

المطلب األول :  الدراسات اإلحصائية للجذور العربية
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- 

   

 ر 1

 ن 2

 م 3

 ل 4

 ب 5

 ع 6

 ف 7

 و 8

 د 9

 ق 14

وفمٝمر ُمن ظمالل اجلدول شم٘مدم هذين اًمّموشملم ذم شمريمٞمب اعمواد اًمثالصمٞمة وظماصة اًمٕملم 

 اًمذي أظمذ اعمرشمبة اًمسادؾمة، صمم ي٠ميت اًم٘ماف ذم اعمرشمبة اًمٕماذة .

ة هذه إصوات وشم٘مدم إصوات اًمذوًم٘مٞمة يتواومق متاُمًا ُمع ُما ذيمره اعمت٘مدُمون ُمن ظِمٗمَّ

غ هلا يمثرَة شَمَردُّدها ذم شمريمٞمب اًمٙمٚمامت اًمٕمرسمٞمة، وٓطمظ وؾمٝموًمة ضمرياهنا قمغم اًمٚمسان مما ُيَسو  

 أن صوت اًمٕملم ضماء قَمِ٘مٞمبٝما ُمباذة ُمت٘مدُمًا قمغم أطمد طمروف اًمذٓىمة وهو صوت اًمٗماء . 

- 
ع شمِمٙمٞمل وىمد ضمرى اإلطمّماء قمغم ُمالطمٔمة ُمدى وضمود هذين اًمّموشملم ذم ُمواىم

 : ام يكماًمرسماقمي، وهو ُموَح ومٞم

 .24إطمّمائٞمات ضمذور ُمٕمجم ًمسان اًمٕمرب:  (1)
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 1142 ر 1
 793 ل 2
 754 ب 3
 658 ع 4
 651 م 5
 649 ن 6
 577 ق 7
 515 د 8
 469 س 9

 428 ج 14

ُمرة ذم  65وىمد فمٝمر ُمن دراؾمة شمتاسمع اًمثٜمائي ذم شمريمٞمب اًمرسماقمي أن اًمثٜمائي )ىمر( ورد 
 . أول اجلذر

صويت اًم٘ماف دوروشمرشمٞمب وـمٚمبًا ًمالظمتّمار ؾم٠موَح ُمن ظمالل اجلدول اًمتازم
 : ٖمػمه ُمن إصوات ومٚمػمضمع إًمٞمه صمٛمةواًمٕملم ذم شمريمٞمب اًمبٜماء اًمرسماقمي، وًمن أشمٕمرض ًم

 2 1 إول
 24 5 اًمثاين

 8 6 اًمثاًمث
 6 14 اًمراسمع

 .21ر ُمٕمجم ًمسان اًمٕمرب: إطمّمائٞمات ضمذو (1)
 .22إطمّمائٞمات ضمذور ُمٕمجم ًمسان اًمٕمرب:  (2)
 .49 إطمّمائٞمات ضمذور ُمٕمجم ًمسان اًمٕمرب: (3)
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ائص هذين اًمّموشملم ذم هذا اًمبٜماء اًمرسماقمي ورودمها ظمّم اًمساسمق وىمد اشمْمح ُمن اجلدول
 . هي ظماصة ىَمٍُم قمٜمٝما أيمثر إصواتذم مجٞمع ُمواىمع اًمبٜماء اًمرسماقمي، و

- 
 .% ُمن جمٛموع ضمذور اعمٕمجم2ضمذرًا مخاؾمٞمًا متثل  187حيتوي ًمسان اًمٕمرب قمغم 

ذم ومًا ٓ شمٔمٝمر ذم شمِمٙمٞمل إسمٜمٞمة اخلامؾمٞمةوًم٘مد فمٝمر ُمن ظمالل اإلطمّماء أن هٜماك طمرو
سمٕمض اعمواىمع ُمن سمٜمٞمتٝما، يماًمثاء اًمتي ٓ شمٔمٝمر أسمدًا ذم اعموىمع إول، ويماجلٞمم اًمتي شمٔمٝمر ذم 
اعموىمع اًمثاين، ويماًمٖملم اًمتي ٓ شمٔمٝمر ذم اعموىمع اخلاُمس، وًمٞمس ُمن سملم هذه إصوات 

 . نموـمة ُموىمٕمٞمًا صوشما اًمٕملم واًم٘مافاعم
: )ىمر(، اًمثاين مهاهذا اًمسٞماق أن أىموى صمٜمائٞمات شمتاسمع اًمّموشملم إول و ُمن احل٘مائق ذم

 .و)ىمن(
 : ظمذ ُمرشمبة ُمت٘مدُمة، ُموَحة ومٞمام يكمأُما ُما خيص ُم٘مدار شمرددمها ذم شمِمٙمٞمل اًمبٜمٞمة اًمٕمرسمٞمة وم٘مد أ

 ن 1
 ر 2
 ل 3
 ق 4
 ب 5
 س 6
 د 7
 ع 8
 م 9

 .23 إطمّمائٞمات ضمذور ُمٕمجم ًمسان اًمٕمرب: (1)
 .23 إطمّمائٞمات ضمذور ُمٕمجم ًمسان اًمٕمرب: (2)
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شم٘مدم صوت اًم٘ماف قمغم صوشملم ُمن أصوات اًمذٓىمة  اًمساسمق وىمد وَح ُمن اجلدول    
ومها اًمباء واعمٞمم، ويالطمظ أيْمًا شم٘مدم صوت اًمٕملم قمغم صوت ذوًم٘مي وهو اعمٞمم، وهذه 

رسمٞمة اًمٕم سمِٜمْٞمةٟمتائج شمؼمز سموَوح وضمالء اًم٘مٞمٛمة اًمّموشمٞمة اعمت٘مدُمة هلذين اًمّموشملم ذم شمِمٙمٞمل 
 . ةصمالصمٞمة أو رسماقمٞمة أو مخاؾمٞم

ٜمٞمة وعمزيد ُمن اإليْماح وقمغم ٟمحو شمٗمّمٞمكم ُموىمٕمي ًمتِمٙمٞمل هذين اًمّموشملم ذم اًمب   
 : اخلامؾمٞمة، أورد اجلدول أيت

 1 3 إول
 14 8 اًمثاين

 11 5 اًمثاًمث
 7 9 اًمراسمع

 5 7 اخلاُمس

ؾماسم٘مًا ُمن طمْمور صويت اًمٕملم واًم٘ماف ذم شمِمٙمٞمل اًمبٜمٞمة  وًم٘مد فمٝمر ُمن اجلدول ُما ذيمرٟماه
 . وات، وهو مما حيسب هلذين اًمّموشملماخلامؾمٞمة ذم مجٞمع اعمواىمع سمخالف أيمثر إص

ويْماف إمم ُما ؾمبق اإلطمّماء سمحسب اًمّمٗمات، وىمد فمٝمر هبا ُما يٛمٞمز صوت اًم٘ماف 
اًمٕملم اًمذي ضماء  اًمذي طملَّ صماٟمٞمًا سمٕمد صوت اًمباء َٛمن إصوات اًمِمديدة، ذم ُم٘ماسمل صوت

 . ُمت٠مظمرًا قمن إصوات اعمائٕمة
أُما ُما خيص صٗمة اجلٝمر وم٘مد طمل صوت اًمٕملم اعمرشمبة اًمسادؾمة يٚمٞمه صوت اًم٘ماف ذم 
اعمرشمبة اًمساسمٕمة، واجلٝمر صٗمة ىموة قمغم اعمستوى اإلدرايمي واًمسٛمٕمي، وىمد أيمدت اًمدراؾمة 

اسمل إصوات اعمٝمٛموؾمة % ، ذم ُم٘م69اإلطمّمائٞمة أن ٟمسبة شمردد إصوات اعمجٝمورة شم٘مارب 
 .% 34اًمتي ضماءت ٟمسبتٝما شم٘مارب 

 .85 إطمّمائٞمات ضمذور ُمٕمجم ًمسان اًمٕمرب: (1)
 .87 ،25 إطمّمائٞمات ضمذور ُمٕمجم ًمسان اًمٕمرب: (2)
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 وهٜماك دراؾمة إطمّمائٞمة ىمام هبا اًمديمتور اًمِمٛمالين ٟمور اًمدين ُمٕمٜموٟمة سمـ)اعمٕمجم أزم(

 شم١ميمد ُما ؾمبق وشمؼمز ظمّمائص هذين اًمّموشملم . 

وُمن اًمدراؾمات اعمتٛمٞمزة ذم هذا اًمِم٠من ُما ىمام سمه اًمديمتور حمٛمد اخلوزم ذم ُمبحث 

، ذم دراؾمة إطمّمائٞمة عمداظمل ُمٕمجم اًمرائد اًمالطم٘مة، وإصوات اًمساسم٘مةإصوات 

وشمبلم ُمن ظمالًمه طمرية صويت اًمٕملم واًم٘ماف ذم شمِمٙمٞمل اًمبٜمٞمة اًمٕمرسمٞمة قمغم ٟمحو واؾمع ُم٘مارٟمة 

د/قمغم طمٚمٛمي  لٕمْ يمٗمِ قمغم ؿمٙمل ضمداول سمٖمػمها ُمن إصوات، وًموٓ اإلـماًمة ٕوردت ذًمك 

 ُموؾمى . 

قمٛمد اًمٕمرب إمم اًمتٕمويض قمام ًمٞمس ذم أصواهتم ُمن اًمٙمٚمامت اعمست٘مرَة ُمن اًمٚمٖمات 

إظمرى إمم ُما ىمرب ُمن اًمّموت إقمجٛمي، ومجع إمم ذًمك ىموة اًموَوح اًمسٛمٕمي

sonority theory
 مـروومٝمٚمم أهنم مما يٖمػمون ُمن احلـروف إقمجٛمٞمة ُما ًمٞمس ُمن طمأقم»: ىمـــال ؾمٞمبويــــه

شاًمبتة

وذم ىمْمايا اًمٙمٚمامت اعمٕمرسمة، وسمٕمد اًمرضموع إمم اعمّمادر إصٞمٚمة ُمن يمتب اعمٕمرب، 

واًمتتبع آؾمت٘مّمائي عما ومٞمٝما ُمن يمٚمامت اٟمتٝمٞمت إمم مجٚمة ُمن احل٘مائق ذات قمالىمة سماخلّمائص 

 : ٙمٚمامت اعمٕمرسمة، أوردها ومٞمام ي٠ميتاًموفمٞمٗمٞمة هلذين اًمّموشملم ذم شمريمٞمب اًم

 ٕملم وم٢من ُما دظمل اًمٕمرسمٞمة ُمٜمه سم٘مي قمغم أصٚمه دون شمٖمٞمػم، وظماصة إذاسماًمٜمسبة ًمّموت اًم  -

قمة، وهي اًمباب سماًمٌياٟمٞمةيمان ُمست٘مرًَا ُمن ًمٖمة ؾماُمٞمة، ٟمحو ْ ، واًمٚمٖمة اًمٌياٟمٞمة ًمٖمة : اًمؽمُّ

 . ل ُمن اؾمتٕمارشمه وإسم٘مائه دون شمٖمٞمػمؾماُمٞمة اُمتازت سم٠مصوات احلٚمق، ومٚمٞمس صمٛمة إؿمٙما

 :قمثرت قمٚمٞمٝما ذم اعموىمع آًمٙمؽموين (1)
 .183 ًمٚمخوزم: إصوات اًمٚمٖموية، (2)
 .جلؼمان ُمسٕمود، وهو ُمٕمجم ُمرشمب شمرشمٞمبًا أًمٗمبائٞماً  (3)
ه سمه اًمٕمرب قمغم ُمٜمٝماضمٝما » ضماء ذم اًمّمحاح:  (4)  .)ع رب( ُمادةش شمٕمريب آؾمم إقمجٛمي أن شمتٗموَّ
 .(4/343: )اًمٙمتاب (5)
 .227 اعمٕمرب، ًمٚمجواًمٞم٘مي: (6)

)4(المطلب الثاني : الكلمة المعربة
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ورسمام شمريموا آؾمم قمغم طماًمه إذا يماٟمت طمروومه ُمن »: ٘مولوهذا ُما ي٘مرره ؾمٞمبويه طمٞمث ي

 .شطمروومٝمم، يمان قمغم سمٜمائٝمم أو مل يٙمن 

 وأُما ُما ٓ يٓمرد ومٞمه اًمبدل وماحلرف اًمذي هو ُمن طمروف اًمٕمرب،»: وىمال ذم ُموـمن آظمر

 .شٟمحو: ؾملم ٍاويل، وقملم إؾمامقمٞمل

سم٠مٟمه ُمٕمرب، وفماهر اجلٞمم واًم٘ماف ٓ شم٠مشمٚمٗمان ذم يمٚمٛمة قمرسمٞمة، وُما ورد ُمٜمه طمٙمم قمٚمٞمه  -

، إٓ إن صمبتت يمالم اسمن دريد ذم اجلٛمٝمرة أن ُما ورد ُمٜمه ُمٗمّموٓ سمٞمٜمٝمام سمحاضمز طمٙمم سمٕمرسمٞمته

 . أقمجٛمٞمته

سمدًٓ ُمن اهلاء، ٟمحو هماًمب ُما ضماء ُمن اًمٙمٚمم إقمجٛمٞمة اعمٕمرسمة ضماءت اًم٘ماف ومٞمه  -

: َدق( أصٚمهاخلَٜمْ ، و): أصٚمه سماؿمه، واًمباؿمق: ضمردٟمده سماًمٗمارؾمٞمةضمردٟمق أصٚمٝما

 .اًمٙمٜمده

واهلاء صوت َٕمٞمف ُمٝمٛموس، وٓ يٙماد يبلم ذم أواظمر اًمٙمٚمم، وهذا اإلسمدال ؿمائع ذم 

 اًمٙمٚمامت اعمٜم٘موًمة ُمن اًمٗمارؾمٞمة إمم اًمٕمرسمٞمة . 

وهذه اًمّمورة اإلسمداًمٞمة ؿمائٕمة ذم شمٕمريب اًمٙمٚمامت  »ي٘مول د/قمبد اًمرمحن اًمٕمارف: 

شَمٜمُصُّ قمغم أن اهلاء اعمختٗمٞمة اًمتي شم٘مع أواظمر اًمٗمارؾمٞمة، سمل إن ىمواقمد اًمتٕمريب قمن اًمٗمارؾمٞمة 

 .شاًمٙمٚمامت ذم اًمٚمٖمة اًمٗمارؾمٞمة شمبدل ىماومًا أو ضمٞماًم، أو حتذف هنائٞمًا 
، يمام : )اًمبٓمريق( ، وهو يوٟماين أصٚمه سماًمٙمافضماءت اًم٘ماف سمدًٓ ُمن اًمٙماف، ٟمحو -

 .(4/344) اًمٙمتاب: (1)
 .(4/346) اًمٙمتاب: (2)
 .ٟمحو اجلوًمق، واجلوق (3)
 .229 اعمٕمرب، ًمٚمجواًمٞم٘مي: (4)
 .234 اعمٕمرب، ًمٚمجواًمٞم٘مي: (5)
 .181 اعمٕمرب، ًمٚمجواًمٞم٘مي: (6)
زيــد اًمِٕمبــادي، جمٚمــة اًمدرقمٞمــة، إًمٗمــاظ اعمٕمرسمــة  واًمدظمٞمٚمــة ذم ؿمـٕمر قمــدي سمــن  : ، واٟمٔمــر279  اعمٕمـرب، ًمٚمجــواًمٞم٘مي:  (7)

 .267 اًمٕمددان اًمثالصمون واحلادي واًمثالصمون:
 .275إًمٗماظ اعمٕمرسمة واًمدظمٞمٚمة ذم ؿمٕمر قمدي سمن زيد اًمٕمبادي، جمٚمة اًمدرقمٞمة :  (8)
(9) . 
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ىملم ومٝمو ذم: يمرسمزىماًموا: )ىُمْرسمز( ذم أصٚمه ْ ٍَ ضملم أو  ْ ٍَ  . اًمٗمارؾمٞمة سماًمٙماف ، وُمثٚمه 
 .: )ضموغ(ضماءت اًم٘ماف سمدًٓ ُمن اًمٖملم، ٟمحو: )أضموق(، وأصٚمه ذم اًمٗمارؾمٞمة -
وُما ورد ومٞمه ًمٖمتان مما قمرب، ٟمحو : اجلَْوَزٟمٞمق ، وم٘مد ورد ومٞمه اجلوزٟمٞمج، يماٟمت اًم٘ماف  -

سمحسب يمالم اجلواًمٞم٘مي، وقمٜمدي أن ًمه وضمٝمًا آظمر ُمن هذا اإلسمدال  هي اًمٚمٖمة اًمٗمّمٞمحة
زقموم وم٘مد شمٙمون يمتاسمتٝما سماجلٞمم قمغم ٟمحو اجلٞمم اًم٘ماهرية، أو ُما يٕمؼم قمٜمه ذم إًمٗمبائٞمةاعم

 ُم٘مدُمة اًمبحث وم٠مهمٜمى (: إذ ًمٚم٘ماف ذم يمالم اًمٕمرب ٟمٓم٘مان ذيمرهتام ذم):اًمّموشمٞمة اًمٕماعمٞمة سمـ
 .  قمن إقمادهتام

اؾمتخداُمٝمام ، وإن ورد اًمّزرٟمٞمخ، زرٟمٞمق :اف سمدًٓ ُمن اخلاء، يمام ىماًموا ذمىمد شم٠ميت اًم٘م -
، ومٛمن اظمتار قمدم ]زرٟمٞمخا[ : سماخلاءين اًمّموشملم، وأصٚمٝما ذم اًمٌياٟمٞمةقمن اًمٕمرب هبذ

اإلسمدال ومٚموضمود  اخلاء ذم أصل يمالم اًمٕمـــرب، وُمن هَمػّمها اظمتار اًمّموت اًم٘موي اًمِمديد 
 اعمستٕمكم  وهو اًم٘ماف: إذ اٟمامز اًم٘ماف قمن اخلاء سمِمدشمه .

 . اخلاء : إسمريق، ىمٞمل: إن أصل اًم٘مافوُمثٚمه
وسمٕمد اعمالطمٔمات أقماله أطمّمٞمت ُما ورد ُمن اًمٙمٚمامت اعمٕمرسمة اًمتي ُيَِمٙم ل صوت اًم٘ماف 

يمٚمٛمة ُمٕمرسمة،  732ضمزءًا ُمن سمٜمٞمتٝما، ُمٕمتٛمدًا قمغم يمتاب اعمٕمرب ًمٚمجواًمٞم٘مي اًمذي اؿمتٛمل قمغم 
، وهي ٟمسبة شمدل دًٓمة %22.26يمٚمٛمة، أي ُما ٟمسبته  163ٝما وقمدد ُما يمان اًم٘ماف ضمزءا ُمٜم

 .ر صوت اًم٘ماف وشم٘مديٛمه قمٜمد شمٕمريبٝماإيثا واَحة قمغم

 اًمٜمسبة اعمئوية اًمٙمٚمامت اعمِمتٛمٚمة قمغم اًم٘ماف اًمٕمدد اًمٙمكم ًمٚمٙمٚمامت اعمٕمرسمة
732 163 22.26% 

 .235 اعمٕمرب، ًمٚمجواًمٞم٘مي: (1)
 .374: اعمٕمرب، ًمٚمجواًمٞم٘مي (2)
 .231 اعمٕمرب، ًمٚمجواًمٞم٘مي: (3)
 .239 اعمٕمرب، ًمٚمجواًمٞم٘مي: (4)
 .356 اعمٕمرب، ًمٚمجواًمٞم٘مي: (5)
 .356 اعمٕمرب، ًمٚمجواًمٞم٘مي: (6)
 .124 اعمٕمرب، ًمٚمجواًمٞم٘مي: (7)
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 : وسمٕمد اًمتتبع اٟمتٝمٞمت إمم ُما يكم

 . وت اًمٕملم اًمدظمٞمٚمة ىمٚمٞمٚمةقمغم صاًمٙمٚمامت اعمِمتٛمٚمة  -

، واًمٕمرسمانهماًمب ُما ورد ضماء ُمبدًٓ ُمن اهلٛمزة ذم ًمٖمته إصٞمٚمة، ٟمحو قمٞمسى -

 .وقمس٘مالن

ى، وذيمر اجلواًمٞم٘مي  - ىمد ضماءت اًمٕملم سمدًٓ ُمن اًمٜمون وهذا ٟمادر، وهو ذم ىموهلم : ُِمْرقِمزَّ

 .  أٟمه سماًمٜمبٓمٞمة : ُِمْرٟمِّزا

خيص اًمٕملم، رضمٕمت إمم يمتاب اعمٕمرب ٕطميص ُما ؿمٙمل وسمٕمد اعمالطمٔمات أقماله ومٞمام 

يمٚمٛمة  732يمٚمٛمة، ُمن أصل  27صوت اًمٕملم ضمزءًا ُمن يمٚمامشمه اعمٕمرسمة، وموضمدت أن قمددها 

 % . 3.7ُمٕمرسمة، ًمتٙمون ٟمسبة اًمٕملم ُما ي٘مارب 

 سبة اعمئويةاًمٜم اًمٙمٚمامت اعمِمتٛمٚمة قمغم اًم٘ماف اًمٕمدد اًمٙمكم ًمٚمٙمٚمامت اعمٕمرسمة
732 27 3.7% 

وًْمُٞمْٕمَٚمم أن اًمٕمرب شمٜمزع إمم إصوات اعمستٕمٚمٞمة أو ُما همٚمب قمٚمٞمه صٗمات اًم٘موة قمٜمد 
 : ة ُمٜمٝما ذم همػم اًمّموشملم اًمساسم٘ملماًمتٕمريب، وهلذا ؿمواهد يمثػم

 . سماـمٞمة ____________سمادية 
  .ضَمورة ___________يمورة 
 .ختد ___________ختت 

 .452 اعمٕمرب، ًمٚمجواًمٞم٘مي: (1)
 .456 اعمٕمرب، ًمٚمجواًمٞم٘مي: (2)
 .458 اعمٕمرب، ًمٚمجواًمٞم٘مي: (3)
 .572 اعمٕمرب، ًمٚمجواًمٞم٘مي: (4)
 .289ؿمٕمر قمدي سمن زيد اًمٕمبادي، جمٚمة اًمدرقمٞمة :  إًمٗماظ اعمٕمرسمة واًمدظمٞمٚمة ذم (5)
 .291إًمٗماظ اعمٕمرسمة واًمدظمٞمٚمة ذم ؿمٕمر قمدي سمن زيد اًمٕمبادي، جمٚمة اًمدرقمٞمة :  (6)
 .295إًمٗماظ اعمٕمرسمة واًمدظمٞمٚمة ذم ؿمٕمر قمدي سمن زيد اًمٕمبادي، جمٚمة اًمدرقمٞمة :  (7)
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 اًمٙمٚمٛمة
 إؾمحاق
 اإلؾمتؼمق
 اإلىمٚمٞمد
 اإلسمريق
 اإلىمٚمٞمم
 أٟم٘مرة
 ُأؾْمُ٘مف
 اًمؼَمَق

 زيقاًمؼِمْ 
 سُمٜمُْدق
م  اًمَب٘مَّ
 اًمباؿَمق
 اًمَبْذَرىَمة
ىمٞمل  اًمؼِمْ
 سَمْرىَمٕمٞمد
 سَمْرسَمٕمٞمص
 اًمؼُماٟمِق
 اًمبِْٓمريق
 اًمباَذق
 اًمَبْٞمَذق
 هَمّساق
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 اًمٙمٚمٛمة م اًمٙمٚمٛمة م اًمٙمٚمٛمة م اًمٙمٚمٛمة م

قمٗمران 8 إؾمامقمٞمل 1  ًَمْٞمَسع 22 قماديا 15 اًمزَّ

قْمبج 9 سَمْرىَمٕمٞمد 2  ُِمْرقِمّزى 23 اًمُٕمرسمون 16 اًمزَّ

 َهْٞمسوع 24 قُمْٛمروس 17 قمٞمسى 14 سَمْرسَمٕمٞمص 3

 اهلََٛمْٞمَسع 25 قَمس٘مالن 18 قُمزير 11 اًمبِٞمٕمة 4

قمة 5 ْ  يٕم٘موب 26 اًمَٕمْرـَمبة 19 قَمْٞمزار 12 اًمؽمُّ

م 6    اًمَٕمروسمة 24 قَمْسٙمر 13 قَمْٞمش ظُمرَّ

قْمرور 7    اًمَٗمْرقمٜمة 21 اًمِٕمراق 14 اًمزُّ
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 اخلامتة
 : ت إمم مجٚمة ُمن احل٘مائق واًمتوصٞماتواٟمتٝمٞم

ر ُمن ظمالل اًمبحث سمراقمة اًمتحٚمٞمل اًمّمويت قمٜمد اًمٕمرب، وُمواوم٘مته ًمٜمتائج اًمدرس فمٝم -

 .اومة اًمسٛمع ودىمة اعمالطمٔمة اًمذاشمٞمةاًمّمويت احلديث قمغم ٟمحو دىمٞمق ُمٕمتٛمدين ذم ذًمك قمغم ره

أمهٞمة إصمر اًمسٛمٕمي ذم شمٗمسػم يمثػم ُمن اًمٔمواهر اًمٚمٖموية، وىمد قمرض اًمباطمث ًمبٕمض  -

 .رى دمكم هذا اجلاٟمبشمْماومر سمحوث أظمُمٜمٝما، مما يستدقمي 

فمٝمر ُمن اًمبحث أمهٞمة اًمبحوث احلاؾموسمٞمة ذم جمال اًمٚمساٟمٞمات اإلطمّمائٞمة اًمتي شمٙمِمف  -

 . ُمون ُمن قمٚمامئٜما ُمواوم٘مة أو ُمٕمارَةُمن ظمالهلا سمٕمض احل٘مائق اًمتي وىمف قمٚمٞمٝما اعمت٘مد

اًمبحوث اًمٕمٚمٛمٞمة ذم جمال إصوات احلٚم٘مٞمة ٓ زاًمت دون اعم٠مُمول ُمع اًمت٘مدم اًمت٘مٜمي،  -

 . ضمٚمٞما ذم حماوًمة وصف إٟمتاج اًمٕملم اًموصف ىمائم قمغم اًمتخٛملم، وهو ُما فمٝمر وسمٕمض

يويص اًمباطمث سمتسٚمٞمط اًمْموء قمغم أًمٞمات اعمستخدُمة قمٜمد اعمت٘مدُملم ذم متٞمٞمز اًمٔمواهر  -

 . يةاًمٗمٞمزيائٞمة ًمألصوات اًمٚمٖمو

حتث اًمدراؾمة اًمباطمثلم قمغم ُمزيد ُمن اًمتحٚمٞمل اًمّمويت ًمٔماهرة شمِمٙمٞمل صويت اًمٕملم  -

وُم٘مارٟمة ذًمك اف ذم مجٞمع ُمواىمع اًمبٜمٞمة اخلامؾمٞمة، وُمدى اًمتٗماوت سملم هذين اًمّموشملم، واًم٘م

 . يمٚمه سمإصوات إظمرى

يويص اًمباطمث سم٢مطمّمائٞمة ُمت٘مدُمة ًمٚم٘مرآن اًمٙمريم قمغم ٟمحو ُما صٜمٕمه د/قمكم طمٚمٛمي  -

ُموؾمى ذم ضمذور ًمسان اًمٕمرب واًمّمحاح، ُمالطمٔملم اًمت٘مدم اًمٙمبػم ًمٚمٜمٔمم احلاؾموسمٞمة طمديثًا 

 .ام شموومر ًمٚمديمتور ُموؾمى آٟمذاكرٟمة سمُم٘ما

 

 

 

 

الخاتمة
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 املصادر واملراجع
)د.ط(،  قمز اًمدين اًمتٜموظمي. (. حت٘مٞمق:ـه351اًمواطمد سمن قمكم )ت اًمٓمٞمب قمبد اًمٚمٖموي، أسمو،  -

 م . 1961- هـ1384دُمِمق، 
أيب زيمرياء (. حت٘مٞمق/ـه1324اًمسٚموي، احلاج قمبد اهلل سمن ظمرضاء )ت ، -

 م . 2412-ـه1433اًمدار اًمبٞمْماء،  ُمٓمبٕمة اًمٜمجاح، 1ط حمٛمد صٖمػمي.
 د/قمكم طمٚمٛمي. ضماُمٕمة اًمٙمويت . )د.ط( .ُموؾمى، -
(. حت٘مٞمق: حمٛمد قمٛمرو ـه364)ت أضمرّي أسمو سمٙمر حمٛمد سمن احلسلم ، -

 . ـه1424ٞمة، سمػموت: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛم ،3قمبداًمٚمٓمٞمف. ط
 . م1975 ،ُمٙمتبة إٟمجٚمو اعمٍمية ، اًم٘ماهرة:5. أٟمٞمس، د/إسمراهٞمم. ط -
 م . 1994قمامن: دار اًمٗمالح ًمٚمٜمنم واًمتوزيع،  ط(، )د. . اخلوزم، د/حمٛمد . -
ة اًمٕماُمة ًمٚمٙمتاب، ئة اعمٍميط(، اًم٘ماهرة: دار اهلٞم . اًمبٞمه، د/ووماء .)د. -

 .م1994
 سمػموت )د.ط(، . هـ(255 تقمٛمرو سمن سمحر سمن حمبوب اًمٙمٜماين) أسمو قمثامن اجلاطمظ، . -

 .هـ1423 دار وُمٙمتبة اهلالل،
أمحد  (. حت٘مٞمق:ـه393)ت أسمو ٟمٍم إؾمامقمٞمل سمن محاد . اجلوهري، -

 .هـ1447 ٕمٚمم ًمٚمٛماليلم،دار اًم سمػموت: ،4قمبداًمٖمٗمور قمٓمار. ط
ؿمٛمس اًمدين أسمو اخلػم حمٛمد سمن حمٛمد سمن يوؾمف )ت اسمن اجلزري،  . -

 . هـ1445اًمرياض: ُمٙمتبة اعمٕمارف،  ،1ط .باًمديمتور قمغم طمسلم اًمبوا حت٘مٞمق: هـ(833
 هـ( .1118 اًمّمٗماىمز، أسمو احلسن قمكم سمن حمٛمد اًمٜموري )ت .  -

 اهلل. ُم١مؾمسات قمبداًمٙمريم سمن قمبد )د.م( شم٘مديم وشمّمحٞمح/حمٛمد اًمِماذزم اًمٜمٞمٗمر. )د.ط( ،
أسمو قمكم احلسن سمن أمحد سمن قمبد اًمٖمٗمار اًمٗمارّد إصل )ت  ،اًمٗمارد.  -

أمحد  -قمبد اًمٕمزيز رسماح   راضمٕمه ودىم٘مه: ، سمِمػم ضموجيايب  -سمدر اًمدين ىمٝموضمي   :حت٘مٞمق هـ(،377
 هـ .1413دار اعم٠مُمون ًمٚمؽماث، : دُمِمق ،2ط .يوؾمف اًمدىماق

 ـ.ه1419دار اعمٙمتبى،  ،دُمِمق ،2ط. أمحدياؾموف،  . -
سمػموت: ، 2ط ( . حت٘مٞمق د/رُمزي سمٕمٚمبٙمي.ـه321)ت . اسمن دريد، أسمو سمٙمر حمٛمد سمن احلسن -

 .م1987دار اًمٕمٚمم ًمٚمٛماليلم، 
 ،1. دراؾمة وحت٘مٞمق د/ؾمامل ىمدوري احلٛمد. ط(ـه1154)ت عمرقمٌم، حمٛمد سمن أيب سمٙمرا . -

 م .2441-ـه1422 قماّمن: دار قمامر،

المصادر و المراجع
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.  دار همريب ًمٚمٓمباقمة واًمٜمنم واًمتوزيع ،اًم٘ماهرة )د.ط(،.  يمامل /د  سمنم،.  -
 . )د.ت(

-ـه1379 ر اًمٕمٚمم ًمٚمٛماليلم،سمػموت: دا ، ط  . اًمّماًمح، د/صبحي.  -
 . م1964

،اًم٘ماهرة: 1. ط. ُمّمٚموح، د/ؾمٕمد  -
 . م2444 -ـه1424اًم٘ماهرة.  قمامل اًمٙمتب،

اجلاُمٕمة  شموٟمس: صاًمح اًم٘مرُمادي. )د.ط(، ضمان. شمرمجة: يماٟمتٞمٜمو، . -
 ت(.)د. اًمتوٟمسٞمة.

ٞمق/اًمِمٞمخ حمٛمد ( . حت٘مـه294. اًمسٙمري، صٜمٕمة أيب ؾمٕمٞمد احلسن )ت -
 . م1998 -ـه1418. سمػموت ، سمػموت، دار وُمٙمتبة اهلالل،2. ططمسن آل ياؾملم

 .م1995 هـ،1415سمػموت: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة،  ،1. ط. حت٘مٞمق/أمحد طمسن سمسج -
( . ـه437)ت . اًم٘مٞمز، أسمو حمٛمد ُمٙمي سمن أيب ـماًمب -

 .م1996-ـه1417 قماّمن: دار قمامر، ،3د/أمحد طمسن ومرطمات. ط حت٘مٞمق:
سمٞمدي، قمثامن سمن قمٛمر - اًمرازق  . حت٘مٞمق/اًمِمٞمخ قمبد(ـه848)ت . اًمزَّ

 .م1989 -ـه1449 سمػموت: اعمٙمتبة اًمٕمٍمية، .قمكم إسمراهٞمم ُموؾمى
قمٜمٞمت  هـ(،542)ت  حيٞمى سمن قمكم سمن حمٛمد اًمِمٞمباينّ  أسمو زيمريا اًمتؼميزي،.  -

 .هـ1352 ،اًم٘ماهرة )د.ط(،. سمتّمحٞمحٝما وَبٓمٝما واًمتٕمٚمٞمق قمٚمٞمٝما ًمٚمٛمرة اًمثاٟمٞمة: إدارة اًمٓمباقمة اعمٜمػمية
سلم أمحد. أسمو احل . اسمن ومارس،-

 .م1997-هـ1418)د.ن(  ، سمػموت،1. طحت٘مٞمق/حمٛمد قمكم سمٞمْمون
اًمٕمسٙمري، أسمو هالل احلسن سمن قمبد اهلل سمن ؾمٝمل سمن ؾمٕمٞمد سمن حيٞمى  . -

 :. )د.ط(، سمػموت قمكم حمٛمد اًمبجاوي وحمٛمد أسمو اًمٗمْمل إسمراهٞمم :حت٘مٞمق ،هـ(395)اعمتورم: ٟمحو 
 . هـ1419اعمٙمتبة اًمٕمٜمٍمية، 

 سمػموت: دار اعم١مرخ اًمٕمريب، ،1. اًمّمٖمػم، د/حمٛمد. ط  -
 .م2444-ـه1424سمػموت،

 . )د.م( )د.ط(، ؾمٕمد، حمٛمود شموومٞمق حمٛمد . . -
 : ُمٙمتبة اًمِمباب،. )د.ط(، اًم٘ماهرة. ُماًمؼمج، سمرشمٞمل. شمرمجة د/قمبد اًمّمبور ؿماهلم -

 )د.ت( . 
 . م1994(، اًم٘ماهرة: ُمٙمتبة اًمِمباب، . )د.طيمامل . سمنم، د/ -



300

     

 

 

 . دار همريب ًمٚمٓمباقمة واًمٜمنم .. د/حمٛمود ومٝمٛمي طمجازي - 
ٓمٞمة وآظمرون. ُمروان اًمٕم ( . حت٘مٞمق:ـه224)ت سمن ؾمالم ، أسمو قمبٞمد اًم٘ماؾمماهلروي  -
 . ـه1415 ،، سمػموت: دار اسمن يمثػم1ط
 ،2. ط(. حت٘مٞمق: د وماروق محادةـه343)ت . اًمٜمسائي، أسمو قمبد اًمرمحن أمحد سمن ؿمٕمٞمب -

 . ـه1413. سمػموت: دار إطمٞماء اًمٕمٚموم
ـ ،ٞمٛمٞمةاًم٘ماهرة، ُمٙمتبة اسمن شم ،1(. طـه774سمن يمثػم، أسمو اًمٗمداء إؾمامقمٞمل سمن يمثػم )تا.  -

 . ـه1416
(. حت٘مٞمق: ـه1158)ت . اًمتٝماٟموي، حمٛمد سمن قمكم احلٜمٗمي -

 . ـه1996. سمػموت، سمػموت: ُمٙمتبة ٟماذون ،2. طد/قمكم دطمروج
 . )د.ت( ، ضمدة: ُمٓماسمع دار اًمبالد،1. ط. اًمٔماهري، أسمو شمراب -
.  . قمباسمٜمة، د/حيٞمى -
 . م2443-ـه1424 ، قماّمن: دار جمدوٓي ًمٚمٜمنم واًمتوزيع،1ط
 . ، )د.م(. شمرمجة د/حمٛمد ومتٞمح. )د.ت(1د  ط. اسمريمروُمبي، ديٗمٞم -
 . ٚمٜمنم، )د.ت(، شموٟمس: دار اجلٜموب ًم1. إسمراهٞمم، د/قمبداًمٗمتاح . ط -
-ـه1425 ،، قماّمن: دار قمامر1وري. ط. احلٛمد، د/هماٟمم ىمد -

 . م2444
، 4. ضمبل، د/حمٛمد طمسن طمسن. ط:  -

 .اًم٘ماهرة: ُمٙمتبة أداب، )د.ت(
. هـ(911)ت ضمالل اًمدين قمبداًمرمحن سمن أيب سمٙمر، . اًمسٞموـمي، -

 )د.ت( . سمػموت: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، ،1. طروم١ماد قمكم ُمٜمّمو :حت٘مٞمق
 .قمبد اًمسالم حمٛمد هارون حت٘مٞمق:. هـ(395)ت  أسمو احلسلم أمحد ،سمن ومارس.  -

 .م1979 -هـ1399دار اًمٗمٙمر،  :)د.ط(، سمػموت
. حت٘مٞمق د/ف قمبداًمرطمٞمم .واًمٞم٘مي، أسمو ُمٜمّمور ُموهوب سمن أمحداجل . -
 .م1994-ـه1414 دُمِمق: دار اًم٘مٚمم، ،1ط
حت٘مٞمق/د ومخر اًمدين  .(ـه669. اسمن قمّمٗمور، أسمو احلسن قمكم سمن ُم١مُمن )ت -

 .   م1987 -ـه1447ت: دار اعمٕمرومة، سمػمو ،1ىمباوه. ط
 سمػموت: دار اجلٞمل، . )د.ط(،نمي، أسمو اًم٘ماؾمم حمٛمود سمن قمٛمرزخم. اًم -

 . )د.ت(
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ية: دار . )د.ط(، اإلؾمٙمٜمدر. قماسمدين، د/قمبد اعمجٞمد -
 . اعمٕمرومة اجلاُمٕمٞمة، )د.ت(

 م. 1986-ـه1447ُمٓمبٕمة اًمٜمجاح،  اًمدار اًمبٞمْماء: .)د.ط(،. طمسان، د/متام -
. حمٛمد قمكم اًمْمباع . شمّمحٞمح اًمِمٞمخ ٟمٍم، حمٛمد ُمٙمي . -

 . ـه1349 )د.ط(، اًم٘ماهرة: ُمٙمتبة اًمبايب احلٚمبي،

. اعمديٜمة جمٚمة اجلاُمٕمة اإلؾمالُمٞمة . د/ قمبد اًمرزاق سمن ومراج اًمّماقمدي، . -
 . 468ص .هـ(1418/1419اًمٕمدد اًمساسمع سمٕمد اعمائة. ) ،اًمتاؾمٕمة واًمٕمنمون اًمسٜمة، اعمٜمورة

قمبد اًمٗمتاح  إسمراهٞمم، . -
 ـ،ه1416اًمٕمدد اًمثاين قمنم، اًمسٜمة اًمتاؾمٕمة  حمجوب حمٛمد، جمٚمة ضماُمٕمة أم اًم٘مرى، ُمٙمة اعمٙمرُمة،

 . 211ص
. ثالصموند/قمبداًمرمحن سمن طمسن، اًمرياض، اًمٕمددان اًمثالصمون واحلادي واًم . اًمٕمارف، -

 . 343-267ص ـ،ه1426رُمْمان اًمسٜمة اًمثاُمٜمة، مجادى أظمرة،
جمٚمة جمٛمع اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة د/طمٚمٞمٛمة،  . قماميرة، -

،67 ، يمٚمٞمة إرسمد اجلاُمٕمٞمة اًمٕمدد، إردن، ضماُمٕمة اًمبٚم٘ماء اًمتٓمبٞم٘مٞمةإردين
www.majma.org.jo
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 270 لو    اصخصاص  الفوتتكككةالفصل األ
 270 

 270الوصف عـد ادتؼدمني

 274  الوصف عـد ادحدثني
276 

276 

 278  الوصف عـد ادحدثني
 282فكة لصوتي العني لوالقاف يف بناء الكلماتكالفصل الجاتي  اصخصاص  الوظ

282 

285 

 342لدراسة اإلحصائقة لؾجذور العربقةا: 

 342  ادعربة تلؽؾاما
297 

298 

  302 


