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 امللخص
ادًٚجؿ افًربٜٔ: مَٚئس افٌِٜ  حمٚـٚة صقت اإلٕسٚن ذم موضوع البحث:

 .ّٕقذًجٚ
هيدف افبحٞ إػ حك إفٍٚظ افتل حهؾ ؾٔٓٚ حمٚـٚة صقتٜٔ  أىداف البحث:

  ِ ٌقي هلذه افُِامت ظْد ابـ ؾٚرس وبخٚصٜ حمٚـٚة صقت اإلٕسٚن، ومًرؾٜ ادًْك اف
  ِ  ٌقيغ افسٚبَغ فف، ومقؿػ افًرب مـ هذه إفٍٚظ مـ حٔٞ افَٔٚسوؽره مـ اف

 ظِٔٓٚ أو آصتَٚق مْٓٚ.
 ادْٟٓ افقصٍل. اظتّد افبحٞ ظذ منهج البحث:

طٓقر افسابط افَقي بغ افٍِظ وادًْك ؾ٘ذا أحرض ادتُِؿ افٍِظ  أىم النتائج:
ـ  أؾُٖٕام  د ابـ ؾٚرس حرض ادًْك ٍٕسف فِسامع، حُٚيٜ إصقات ٓ يَٚس ظِٔٓٚ وأ

ن أـثر أفٍٚظ حُٚيٜ إصقات ظذ ظذ ذفؽ ذم أـثر مـ مقضع، إطٓٚر افبحٞ أ
َِـٜ)وزن  ـ َِ ًْ ، وهق مٚ ذـره ابـ جْل مـ أن تُرار احلرف ذم افٍِظ يَٚبِف تُرار (َؾ

طٓقر افسادف  ،احلدث أو افًٍؾ ذم افقاؿع، اصتَٚق افًرب مـ حُٚيٜ افهقت
 .وافتىقر افدٓيل ،وافتوٚد ،وادنسك افٍِيل

ٕصقات ادقجقدة ذم افىبًٜٔ مـ خالل يقيص افبحٞ بدراشٜ حُٚيٜ ا التوصيات:

 اإلٕسٚن وصٍٚهتٚ. ظـادًٚجؿ افًربٜٔ ادختٍِٜ، دراشٜ إصقات افهٚدرة 

ادًٚجؿ  -مَٚئس افٌِٜ -صقت اإلٕسٚن -حُٚيٜ افهقت الكلمات ادلفتاحية:
 دٓفٜ افهقت. -افٌِقيٜ
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 املقدمة

م ظذ خٚتؿ إٕبٔٚ  وادرشِغ، ادبًقث احلّد هلل رب افًٚدغ، وافّهالة وافسال
 شٔدٕٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ، وبًد، ،رمحٜ فًِٚدغ

حتٚول هذه افدراشٜ مًٚجلٜ أفٍٚظ حُٚيٜ إصقات اإلٕسٕٜٚٔ ذم مًجؿ مَٚئس 
ًَ  مًجؿ مَٚئس افٌِٜيّثؾ و ،(1)(ـه395)ت افٌِٜ ٓبـ ؾٚرس ًّٔٚ فِربط بغ تىبٔ ٚ ظِّ

ظذ ؾُرة إصقل افٌِقيٜ افتل تدور حقهلٚ  ٚأشًٚش ك، ؾٓق يَقم افهقت وادًْ
ادنتَٚت افٌِقيٜ فٍِظ، حٔٞ يرجع ادًٚين ادتًددة افتل يدل ظِٔٓٚ افٍِظ إػ مًْك 

، ـام أن ابـ ؾٚرس يٗمـ بْيريٜ أو أصؾ واحد ذم إـثر أو أصِغ أو ثالثٜ أصقل
ظ ويذـرهٚ بٚصتَٚؿٚهتٚ ويزز يْص ظذ تِؽ إفٍٚ ؾٓقحمٚـٚة أصقات افىبًٜٔ: 

 أمهٔتٓٚ، واشتًامٓت افًرب هلٚ. 
وادحٚـٚة افهقتٜٔ ومٚ تٗديف إصقات افهٚدرة ظـ ميٚهر افىبًٜٔ، ـٖصقات 
اإلٕسٚن واحلٔقان، هلٚ ظالؿٜ ؿقيٜ بْيريٜ )ادحٚـٚة وافتَِٔد( ذم ٕنٖة افٌِٜ أو مٚ 

 يًرف بٚفًالؿٜ افّىبًٜٔٔ بغ افّدال واددفقل. 
مـ َثؿ  وؿع آختٔٚر ظذ مقضقع يتحدث ظـ طٚهرة صديدة افهِٜ بغ افٍِظ و

ث افبحٞ ظـ افًالؿٜ بغ افهقت ومًْٚه وادًْك وهل )ادحٚـٚة افهقتٜٔ(، وحتد  
ظـ ضريؼ ذـر إفٍٚظ افتل حهِٝ ؾٔٓٚ حمٚـٚة ٕصقات اإلٕسٚن، حٔٞ ابتدأ 

ٔٝ هذه افيٚهرة ّ  وبامذا ُش  ،هقتٜٔبتٍّٓٔد يٗصؾ فٍُرة ادحٚـٚة اف افدراشٜافبٚحٞ 
ظْد افَدامك وادحدثغ مـ افًرب؟ ثؿ ذـر إفٍٚظ افتل حهِٝ ؾٔٓٚ حمٚـٚة 

                                       
هق أبق احلسغ أمحد بـ ؾٚرس بـ زـريٚ افَزويْل افرازي أحد أئّٜ افٌِٜ وإدب، أصِف مـ ؿزويـ، أؿٚم  (1)

ي وتقذم ؾٔٓٚ شْٜ مدة   "ادَٚئس  "هـ، فف مٗفٍٚت ظدة مْٓٚ مًجؿ 395ذم مهذان، إتَؾ بًدهٚ إػ افر 
 "و  "متٚم ؾهٔح افُالم  "و  "اإلتبٚع وادزاوجٜ  "و  "ذم اخلىٖ ذم افنًر  "، وـتٚب "ادجّؾ  "ومًجؿ 

(، شر أظالم 1/94) فٍَىل(، إٕبٚه افرواة: ا1/416) . يْير: مًجؿ إدبٚ ،احلّقي"ٚظ متخر إفٍ
 (106 _ 17/103) افْبال : افذهبل
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ًّٔ  ،ٕصقات اإلٕسٚن خٚصٜ ومٗيد  ،ومؼوحٜ ومٍرسة مًٕٚٔٓٚ ،ٚمرتبٜ ترتًٔبٚ أفٍبٚئ
 .هذا افؼح بٚفَران افُريؿ واحلديٞ افؼيػ وبٚدٖثقر مـ أصًٚر افًرب

  ::  هيدف هذا افبحٞ إػ  ث:أىداف البح
حك إفٍٚظ افتل حهؾ ؾٔٓٚ حمٚـٚة صقتٜٔ وبخٚصٜ حمٚـٚة صقت  .1

 اإلٕسٚن.
مًرؾٜ ادًْك افٌِقي هلذه افُِامت ظْد ابـ ؾٚرس وؽره مـ افٌِقيغ  .2

 افسٚبَغ فف.
مًرؾٜ مقؿػ افًرب مـ هذه إفٍٚظ مـ حٔٞ افَٔٚس ظِٔٓٚ أو آصتَٚق  .3
 مْٓٚ.
  .فألفٍٚظ اددروشٜ رصد افيقاهر افٌِقيٜ .4
 .إبراز جٓقد ظِام  افٌِٜ ذم افًْٚيٜ بحُٚيٜ صقت اإلٕسٚن  .5

 تيٓر أمهٜٔ افبحٞ ذم: أمهية البحث:
 إحٔٚ  ـتٛ افساث واشتخراج مٚ ؾٔٓٚ مـ أفٍٚظ تُرياًم هلذه افٌِٜ. .1
ؾُٔنػ فْٚ  ،تَديؿ صقرة تًُس احلٔٚة آجتامظٜٔ ذم حَبٜ زمْٜٔ مًْٜٔ .2

 .ِٜ ٕؽراض تتٍؼ وافبٔئٜ افتل ئًنقن ؾٔٓٚبًض إفٍٚظ ادستًّ
حٚجٜ ادُتبٜ إػ مثؾ هذا افِقن مـ أفقان افبحٞ افذي ُيًغ افدارشغ  .3

 ادَهقد بٚدحٚـٚة افهقتٜٔ. وافٌِقيغ ظذ مًرؾٜ
يدرس افبحٞ أفٍٚظ ادحٚـٚة افهقتٜٔ فهقت اإلٕسٚن ذم  :حدود البحث

ويقضح  (َٚئس افٌِٜ ٓبـ ؾٚرسمًجؿ م)مًجؿ مـ أهؿ ادًٚجؿ افٌِقيٜ وهق: 
واشتًامٓهتٚ، ومٚ حهؾ ؾٔٓٚ مـ تىقر دٓيل مٚ أمُـ، وأبرز افيقاهر  ،مًْٚهٚ

أو صٍٚت  ،افٌِقيٜ افْٚدمٜ بْٔٓٚ، مستبًًدا إصقات مـ افكاخ وافزظٔؼ واهلّس
حؾ، ـام اشتبًد افبحٞ إصقات افهٚدرة ظـ اجلقارح ٜ وافه  إصقات ـٚفبح  
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ثؾ ؾرؿًٜ إصٚبع، واخلنٍٜ وهل صقت وؿع افَدم، وافتهٍٔؼ، ظدا افٍؿ م
ًّٔٚ ذـره ابـ ؾٚرس،  ،وافىْغ وهق رضب افٔد ؾٚؿتك افبحٞ ظذ مٚ ـٚن صقًتٚ حمُ

   .واشتبًٚد مٚ ذـرتف أو أثبتتف ادًٚجؿ إخرى ومل يذـره ابـ ؾٚرس
آشتَرا  بٖدواتف ادختٍِٜ مـ اظتّد افبحٞ ظذ ادْٟٓ افقصٍل  :منهج البحث

ذم اشتخراج أفٍٚظ ادحٚـٚة افهقتٜٔ فهقت اإلٕسٚن مـ  وآشتْبٚط وافتحِٔؾ
 .مًجؿ مَٚئس افٌِٜ ٓبـ ؾٚرس

  ::جرى تَسٔؿ افبحٞ إػ  ::خطة البحث
 .تتْٚول افتًريػ بٚدقضقع وأمهٔتف وأهداؾف ومْٟٓ افدراشٜ :ادلقدمة
  :ينتّؾ افتّٓٔد ظذ :التمهيد

 ًٓ  .افهقتٜٔ ظْد افًربمٍٓقم ادحٚـٚة  :أو
ًٚٔ  .ؿّٜٔ ادحٚـٚة افهقتٜٔ :ثٕٚ
 .افتسّٔٚت افتل أضَِٝ ظذ ادحٚـٚة افهقتٜٔ :ثٚفًثٚ

وؾٔف إفٍٚظ افقاردة ذم  :ألفاظ حكاية صوت اإلنسان يف معجم ادلقاييس اللغة
 ًّٔ  .ومؼوحٜ ومٍرسة مًٕٚٔٓٚ ،ٚمًجؿ مَٚئس افٌِٜ ومرتبٜ ترتًٔبٚ أفٍبٚئ

  .هؿ افْتٚئٟ وافتقصٔٚت افتل تقصؾ إفٔٓٚ افبحٞوتوؿ أ :اخلامتة
هْٚك ظدد مـ إبحٚث وافُتٛ افتل حتدثٝ ظـ افدٓفٜ   الدراسات السابقة:

  افهقتٜٔ، وبٕٚخص ادحٚـٚة افهقتٜٔ مْٓٚ:
جمِٜ ـِٜٔ افسبٜٔ  ،جٚمًٜ بٌداد ،ادحٚـٚة ظْد اخلِٔؾ بـ أمحد: زيْٛ مجًٜ .1

 .2010 ،افًدد اخلٚمس وافستقن ،إشٚشٜٔ
تْٚوفٝ افبٚحثٜ افُِامت بنُؾ جمّؾ وؿسّٝ افبحٞ إػ ثالثٜ مبٚحٞ ذم 
حدود افًؼ صٍحٚت، ومل تذـر مـ أصقات اإلٕسٚن إٓ مخس ـِامت ومل تدرشٓٚ 

 تؼح مًْٚهٚ مـ ادًٚجؿ إخرى. أو
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جمؾة : عامر كعؿة كغقؿش، -دراسة داللقة  - ادحاكاة الصوتقة يف الؼرآن الؽريم .2
 م. 2102آداب ذي قار، ادجؾد الثالث، العدد العارش، 

ابتدأ البحث بؿؼدمة حتدث فقفا عن تلصقل العالقة بني الصوت وادعـى ثم قسؿه 
إىل مبحثني: األول اختص باألفعال، والثاين اختص باألسامء مرتًبا الؽؾامت حسب 

 ترتقب السور الؼرآكقة يف ادصحف. 
حؿد العقد اخلؾقػة )مـظر تاعس كاعس(: ـوتقة يف قصقدة مـالصداللة ادحاكاة  .2

 . 2102خمتار درقاوي، جمؾة جامعة قاصدي مرباح، العدد الثامن، 
حتدث الباحث عن الؼقؿة الصوتقة يف الشعر اجلزائري من خالل قصقدة )مـظر 
تاعس كاعس(، و حتدث عن ادحاكاة عن طريق تؽرير الصوت الواحد، وتؽرير عدة 

 ، وعن طريق حماكاة اجلو العام لؾحدث بواسطة تؽرير جمؿوعة صوتقة خمتؾػة. أصوات
وغر ذلك من األبحاث التي حتدثت عن العالقة بني الؾػظ وادعـى، والداللة 
الصوتقة عـد ابن جـي، والداللة الصوتقة وأثرها يف بقان ادعـى، ومل جيد الباحث بعد 

اكاة الصوتقة عـد ابن فارس وال عـد غره البحث واالطالع عذ دراسة تـاولت ادح
وهي ختتؾف متاًما عن  -السابؼة الذكر  -من الؾغويني، سوى )ادحاكاة عـد اخلؾقل( 

 هذه الدراسة من حقث ادـفج وطريؼة تـاول األلػاظ، وجمال التطبقق، والـتائج.   
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 مفهوم احملاكاة الصوتية عهد العرب  :أوال
حُٔٝ افق   :يَٚل ،ادنٚهبٜ :ادًٚجؿ افًربٜٔ هلـام جٚ  ذم  ابحملاكاةادَهقد 

حُٔٝ ظْف افُالم حُٚيٜ، وحُقت فٌٜ ، أحُٔف، وذفؽ أن تًٍؾ مثؾ ؾًؾ إول
 .(1)حُٚهٚ أبق ظبٔدة. وحُٔٝ ؾًِف وحٚـٔتف، إذا ؾًِٝ مثؾ ؾًِف وهٔئتف

، (2)شزيد صقتَٚل: هذا جْس فُؾ مٚ وؿر ذم أذن افسٚمع. يُ » :هق  تالصو و
 حتك متهاًل  ظرض خيرج مع افٍْس مستىٔاًل »ؾَٚل:  (ـه392)ت جْل  ابـ فوظرؾ

ؾٔسّك  ،يًرض فف ذم احلِؼ وافٍؿ وافنٍتغ مَٚضع تثْٔف ظـ امتداده واشتىٚفتف
جراس احلروف بحسٛ اختالف وختتِػ أ ،ٚادَىع أيْام ظرض فف حرؾً 

   .(3)شمَٚضًٓٚ
ؽ بٖن حيٚـل اإلٕسٚن ؾٚدحٚـٚة افهقتٜٔ هل ارتبٚط إصقات بّدفقٓهتٚ وذف

إصقات افتل شًّٓٚ مـ حقفف بد  بٖصقاتف هق مـ ؿَٜٓٓ وتٖؾػ وإٔغ، أو مـ 
أصقات احلٔقإٚت أو أصقات افىبًٜٔ حقفف، ؾٚدحٚـٚة افهقتٜٔ هل إؿٚمٜ ظالؿٜ بغ 
افهقرة افهقتٜٔ وافهقرة افذهْٜٔ فٍِظ ادْىقق، ؾُِؾ فٍظ دٓفتف ظـ ضريؼ 

  .مـ إحيٚ اتجرس أصقاتف ومٚ يثره 
 ذم غافٌِقي وفِحديٞ ظـ ادْٚشبٜ بغ افٍِظ وادًْك ٕذـر ذفؽ اخلالف بغ

وبٕٚخص إذا ظرؾْٚ أن افًالؿٜ بغ افهقت ومدفقفف هل - مقضقع ٕنٖة افٌِٜ
تْقظٝ آراؤهؿ، واختٍِٝ مذاهبٓؿ، ومع ذفؽ مل يهِقا  حٔٞ، -إحدى افْيريٚت

وذم ذفؽ  ،آرائٓؿ يهىبغ بٚفهبٌٜ افنخهٜٔ ذم بحثٓؿ إػ ٕتٚئٟ ئَْٜٔ، بؾ ـٚن جؾ  
ؾٔام خيتص بْنٖة افٌِٜ وضبًٔتٓٚ، فديْٚ مهٚدر تًتّد ظذ » :يَقل مٚريق بٚي

                                       
 (، افهحٚح، اجلقهري5/85(، هتذيٛ افٌِٜ، إزهري )2/92يْير مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس ) (1)

(6/2317). 
 . (3/318مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس )  (2)
  .(1/19) ، ابـ جْلرس صْٚظٜ اإلظراب  (3)
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وادْٚؿنٚت افٍِسٍٜٔ، وفُـ تَْهْٚ احلَٚئؼ افًِّٜٔ ذم  ،إشٚضر واحلديٞ ادَْقل
 .(1)شهذا افهدد
: مْٓٚ (2)اإلٕسٕٜٚٔ ٕيريٚت وآرا  حٚول هبٚ افًِام  تٍسر ٕنٖة افٌِٜ وطٓرت

تِؽ افْيريٜ افتل ترى أن هْٚك ظالؿٜ بغ افهقت وادًْك، وأن افٌِٜ ٕنٖت ظذ 
هذه افهِٜ ذم  هـ(395)ت ٕٚؿش ابـ ؾٚرس حٔٞ أشٚس حمٚـٚة أصقات افىبًٜٔ، 

افًرب أوٓدهٚ بُِٛ وؿرد وّٕر وأشد ؾذهٛ تسّٜٔ وأمٚ » ـتٚبف افهٚحبل ؾَٚل:
ٖ ُل ظِامؤٕٚ إػ أن افًرب ـٕٚ ٍَ ٝ إذا وفد ٕحدهؿ ابـ ذـر شاّمه بام يراه أو يسًّف ممٚ ُيَت

بف، ؾ٘ن رأى َحَجًرا أو شًّف تّٖول ؾٔف افندة وافهالبٜ وافبَٚ  وافهز، وإن رأى 
ر وافُسٛ ّر  ،ذئًبٚ تّٖول ؾٔف افٍىْٜ وافُْ  ًُ وإن رأى محًٚرا تّٖول ؾٔف ضقل اف
اشٜ وُبًَد افهقت واإِلْفَػ، وظذ هذا يُقن وافقؿٚحٜ. وإن رأى ـًِبٚ تّٖول ؾٔف احلر

 .(3)شمجٔع مٚ مل ٕذـره مـ هذه إشام 
ؾُرة ادْٚشبٜ بغ افٍِظ  هـ(175)توحتدث ابـ جْل ظـ دظؿ اخلِٔؾ بـ أمحد 

ًٜ  :ؿٚل اخلِٔؾ» وادًْك، بَقفف:  :ا ؾَٚفقاومدًّ  ـٖهنؿ تقمهقا ذم صقت اجلْدب اشتىٚف
ٚ ؾَٚفقاوتقمهقا ذم صقت افبٚزي ت ،ّس  ًً ؾٚخلِٔؾ هْٚ يٗـد ظذ أن  ،(4)شسس :َىٔ

  .صقت افُِّٜ يوٚهل مًْٚهٚ
ومـ ادهٚدر افتل » :إػ تِؽ افًالؿٜ ذم ـتٚبف ؾَٚل هـ(180)ت وأصٚر شٔبقيف 

زان : وإٕام هذه  :جٚ ت ظذ مثٚل واحد حغ تَٚربٝ ادًٚين ؿقفؽ افَُْزوان وافَْ 
تُٚنإصٔٚ  ذم زظزظٜ افبدن واهتزازه  َسالن وافر  ًَ  وحتدث، (5)شذم ارتٍٚع، ومثِف اف

                                       
 (.17فٌٚت افبؼ، مٚريقبٚي ) (1)
(، اددخؾ إػ ظِؿ افٌِٜ 37-13(، دٓفٜ إفٍٚظ، إٔٔس )21 -14يْير ؾَف افٌِٜ افًربٜٔ، يًَقب ) (2)

 (.121 -109ومْٚهٟ افبحٞ افٌِقي، ظبد افتقاب )
 (.1/57افهٚحبل، ابـ ؾٚرس ) (3)
 (.154/ 2اخلهٚئص، ابـ جْل ) (4)
 .(4/14افُتٚب، شٔبقيف ) (5)
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ًّٔٚ هـ(250)ت ظّبٚد بـ شِٔامن افهّٔري   ،ظـ افربط بغ افٍِظ وادًْك ربًىٚ ضبًٔ
ذفؽ بٖٕف فقٓ افدٓفٜ افذاتٜٔ  ؾُٚن يرى أن إفٍٚظ تدل ظذ ادًٚين بذواهتٚ، مًِاًل 
ادًٚين ترجًٔحٚ بال مرجح وهق فُٚن وضع فٍٍظ مـ بغ إفٍٚظ ب٘زا  مًًْك مـ بغ 

 .(1)حمٚل
ثقا ظـ هذه افيٚهرة مْٓؿ افُسٚئل وذـر افسٔقضل ظدة أمثِٜ فٌِقيغ حتدّ 

، ـام شٚر (2)وؽرهؿ هـ(244)ت، وابـ افسُٔٝ هـ(216)ت  ، وإصًّلهـ(189)ت
ظذ هذا افْٟٓ ذم افَقل بٚفًالؿٜ افىبًٜٔٔ بغ افهقت ومًْٚه  هـ( 321)ت ابـ دريد 

ػ ـتٚبف )آصتَٚق( ظذ هذه افًالؿٜ مثؾ تًِِٔف أشام  إظالم وافَبٚئؾ إٔف أفّ  حتك
  ذم اجلزيرة افًربٜٔ.

أصؾ »حٔٞ ذـر أن بًوٓؿ ذهٛ أّن  ، هلذا ادذهٛاًل وـٚن ابـ جْل متَب  
افٌِٚت ـِٓٚ إٕام هق مـ إصقات ادسّقظٚت ـدوي افريح، وحْغ افرظد، وخرير 

ؤًٕؼ افٌراب، وصٓٔؾ افٍرس، وٕزيٛ افيبل، وٕحق ذفؽ،  ادٚ ، وصحٟٔ احلامر،
، (3)شؾثؿ وفدت افٌِٚت ظـ ذفؽ ؾٔام بًد، وهذا ظْدي وجف صٚفح ومذهٛ متَب  

ّ  بؾ و يربط أحًٕٔٚ  ل بف افق ، ٕيًرا دنٚهبتف فذفؽ ٚ بغ إصقات وبغ مٚ ُش
وافقاق فِكد ..، .و افبط فهقتف ،ـٚخلٚزبٚز فهقتف افهقت ادْىِؼ مـ افتسّٜٔ،

 .(4)  وؽٚق فٌِراب فهقتف ،فهقتف

افتٍٚت افًِام  إػ مقضقع ادْٚشبٜ افىبًٜٔٔ ودٓفٜ  :قيمة احملاكاة الصوتية :اثنًيا

افهقت ظذ ادًْك يدل ظذ أن ؿّٜٔ حُٚيٜ افهقت طٓرت مْذ وؿٝ مبُر، 

ريٜ ؾٚظتزت جٓقدهؿ افِبْٚت إوػ افتل بْك ظِٔٓٚ مـ جٚ  بًدهؿ  تِؽ افْي

                                       
 .(17 -1/16ادزهر، افسٔقضل ) (1)
 .(52 - 1/51ادهدر افسٚبؼ ) (2)
 .(1/47اخلهٚئص،ابـ جْل ) (3)
 .(2/167ادهدر افسٚبؼ) (4)
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ومـ ؿٚل: هٚ » :ح بٖٕف حيؼ فًِريب ابتداع احلُٚيٜ ؾَٔقلافهقتٜٔ، بؾ إن اخلِٔؾ يك  

ؾحُٚه، ؿٚل: هٚ هٔٝ، وأظِؿ أن ابتدا  احلُٚيٜ ادوٚظٍٜ جٚئٌز ابتداُظٓٚ ظْد افًرب، 

ؿ مـ َجْرس ٌّٕٜ أو ِحس  حرـٜ ٕن ـالًّ  واظتز بًض افًِام   ،(1)شحَيُل ظذ مٚ َتَقه 

ٍردات منتَٜ مـ صٔحٜ تنبف ٕبٚح افُِٛ، أو مـ شِسِٜ إصقات، ؾٓل ـؾ ادأن 

  .(2)تقحل بتّثٔؾ إصٔٚ  ظـ ضريؼ ادحٚـٚة

ادلناسبة شامهٚ افهّٔري  :طلقت على احملاكاة الصوتيةأ  اثلثًا: التسميات اليت 
وأمٚ احلُٚيٜ ادوًٍٜ ؾ٘هنٚ » ذم ؿقفف: احلكاية، وذـر اخلِٔؾ مهىِح (3)الطبيعية

ّْزفٜ افهِهِٜ وافزفزفٜ ومٚ أصبٓٓٚ يتقمهقن ذم حسـ احلرـٜ مٚ يتقمهقن ذم ب

حبكاية ويكح  ،(4)شيوٚظٍقن فتستّر احلُٚيٜ ذم وجف افتكيػ  ،جرس افهقت
وافهقؿرير: حُٚيٜ صقت ضٚئر يهقؿر ذم » :ذم مقضع آخر إذ يَقل الصوت

 :ذم اجلّٓرة ؾَٔقلوتٚبًف ابـ دريد  ،(5)شصٔٚحف تسّع ٕحق هذه افٌّْٜ ذم صقتف

ُٜ »ذم افتٌتٌٜ:  (هـ 370)تويَقل إزهري  ،(6)شتقجع  َأو  أح: حُٚيٜ تْحْح» ِحَُٚي

 وؽرهؿ مـ افٌِقيغ. ،(8)وـررهٚ ابـ ؾٚرس ذم ادَٚئس  ،(7)شصقت افّوحؽ

أمٚ ابـ جْل ؾَد ذـر فِّحٚـٚة ومْٚشبٜ افٍِظ فًِّْك ظدة تسّٔٚت وهل: 

تسمية األشياء  ،، مقابلة األلفاظ مبا يشاكل أصواهتاإمساس األلفاظ أشباه ادلعاين
تصاقب  ،مضاىاة أجراس احلروف أصوات األفعال اليت ع رب هبا عنها ،أبصواهتا

                                       
 .(4/107افًغ، اخلِٔؾ ) (1)
 .(40افٌِٜ، ؾْدريس ) (2)
 .(1/47ادزهر، افٔسقضل) (3)
 .(55/ 1افًغ، اخلِٔؾ ) (4)
 .(5/60افسٚبؼ) (5)
 .(1/54مجٓرة افٌِٜ، ابـ دريد) (6)
 .(8/13ٜ، إزهري)هتذيٛ افٌِ (7)
  .مَٚئس افٌِٜ ٓبـ ؾٚرس ـام شٔتوح ذم افبحٞ (8)
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  .(1)األلفاظ لتصاقب ادلعاين
 ذم حُٚيٚت أصقات افْٚس ذم وذـر افثًٚفبل ذم ـتٚبف ؾَف افٌِٜ ؾهاًل 

دٚ ٓ يًَؾ ـٓال  لزجرت مٚ وضع مسٖفٜ أشام  إصقا» ، ؿٚل افسٔقضل:(2)أؿقاهلٓؿ
دٚ ٓ يًَؾ ـٖو بٍِظ )أو( افًٚضٍٜ فدظٚ   دعاءأو  ،بقزن أٓ فزجر اخلٔؾ ظـ افبط 

بٌغ مًجّٜ وـرس  حلٔقان أو اصىُٚك أجرام ـٌِٚق  حكاية صوتافٍرس، أو 
بىٚ  مِّٜٓ وـرس افَٚف حلُٚيٜ صقت  وضِٚق  ،افَٚف حلُٚيٜ صقت افٌراب

 .(3)شافرضب
حدثقن ظدة تسّٔٚت هلذه افيٚهرة حٔٞ اتبع حِّل خِٔؾ اخلِٔؾ بـ وذـر اد

، أمٚ رموٚن ظبد افتقاب ؾَد اشتًّؾ مهِح (4)أمحد واشتًّؾ مهىِح احلُٚيٜ
، (5)ٚ هبذا آشؿ ذم ـتٚبف بحقث ومَٚٓت ذم افٌِٜادحٚـٚة افهقتٜٔ حٔٞ أؾرد بٚبً 

دٓفٜ افُِّٜ بجرشٓٚ )فثٚين وا (ادحٚـٚة)ـام أضِؼ ظِٔٓٚ متٚم حسٚن اشّغ إول 
وشٚر خِػ ابـ جْل ذم  ،، حٔٞ اتبع اخلِٔؾ ذم افتسّٜٔ إوػ(6)ظذ مدفقهلٚ(

وذفؽ ـام ذم  :افتقفٔد افهقيت» :وؿد شامهٚ شتٍٔـ أودـ بٚفتقفٔد افهقيت ،افثٕٜٚٔ
، ـام يذـر (7)شؿَٓف ومتٚيؾ ؾٍل افُِّٜ إوػ حدث تَِٔد صقت فهقت آخر

وادهىِح افذي » :ة افهقتٜٔ ذم حديثف ظذ افتقفٔد افهقيت ؾَٔقلمهىِح ادحٚـٚ
  . (8)شيٌِٛ إضالؿف ذم حٚفٜ افُِامت افتل مـ هذا افْقع هق حمٚـٚة إصقات

                                       
 .(2/147(،)1/66(، )2/167(،)2/159(، )2/154اخلهٚئص، ابـ جْل) (1)
 .(235ؾَف افٌِٜ، افثًٚفبل ) (2)
  .(3/111مهع اهلقامع، افسٔقضل ) (3)
 .(95حِّل خِٔؾ ) افتٍُر افهقيت ظْد اخلِٔؾ، (4)
 (17ت ذم افٌِٜ، ظبد افتقاب )بحقث ومَٚٓ (5)
 .(221إصقل دراشٜ ابستّقفقجٜٔ فٍُِر افًريب، حسٚن ) (6)
 .(74دور افُِّٜ ذم افٌِٜ، أودٚن ) (7)
 .ادهدر افسٚبؼ (8)
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 ألفاظ حكاية صوت اإلنسان يف معجم مقاييس اللغة
  :الّنحيح ،األنيح ،األحيح

ُٚيٜ افّسًٚل ومٚ أصبٓف وفِّٓزة واحلٚ  أصؾ واحد، وهق ح (أح  )» :ؿٚل ابـ ؾٚرس 
أّح: حُٚيٜ تْحْح » :، ؿٚل ابـ دريد(1)شمـ ظىش وؽٔظ، وـِف ؿريٛ بًوف مـ بًض

ٚ ٚ وأحٔحً وشًّٝ فٍالن أّحٜ وأحًٚح  ،د افتْحْح ذم حَِفوأّح افرجؾ إِذا رد   ،عّج أو تقَ 
ح  أحًّ  ،(2)شوذم ؿِبف أحٚح وأحٔح ،إذا رأيتف يتقجع مـ ؽٔظ أو حزن ُٗ ٚ، و أَح افرجؾ َي

 ئؾ تْحْح وشًؾ:  إذا ُش  بخٔاًل ، وإٔند رؤبٜ يهػ رجاًل (3)أي شًؾ
ٍٜ وأح  ـٚن مـ ٕحـد ـــؿ   ْح

 (4)حيُل شًٚل افؼق آبح    
اهلّزة وافْقن واحلٚ  أصؾ واحد، وهق  (إٔح)» :-أيًوٚ-وؿٚل ابـ ؾٚرس    

ََٕح صقت تْحْح وزحر، يَٚل:  ًْٕحٚ َأ َُٕح َأ َٖ ـّ ي ...، : إذا تْحْح مـ مرض أو هُبر ومل يئ
ُٕقحؿٚل أبق ظبٔد: وهق صقت مع  ..، ؿٚل أبق ظّرو: إٔح ظذ .َتَْْحٍُْح ومهدره إُ

َٕح ويِٖٕح مثؾ يزَح َْ حْ ٚ تَْ ئؾ صٔئً مثٚل ؾٚظؾ: افذي إذا ُش  ر شقا ، ح مـ بخِف، وهق يٖ
ّٕٚح ّؾًٚل مْف:  وإ

ٕ ٍٚح ـَْفٔ َٖ ُرهْ ـــَضِقيٍؾ ؽُ َس بِ ـِ اف           َّ َيُرهْ َّ ـَجٍٚف َظ َٕ  (5) ْقَػ بِىِلٍ  
َجٚل اف ذي إذا مَحََؾ مِحْاًل ؿٚلُٕ إَ ؿٚل افْرض:   :ؿٚل ،: َأْح َأْح قُح مـ افر 

ؿْ  ِٓ ِِ َٓ َيْسَتىُِٔع َأمْحََٚل ِمْث قَن   ّ َقاِئؿِ           هِلَ ََ َٓ َجٍٚذ َؿِهُر اْف ُٕقٌح َو  .(7)ش(6)َأ

                                       
 .(1/9مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس) (1)
 .(1/54مجٓرة افٌِٜ، ابـ دريد) (2)
 .(1/353تٚج افٌِٜ وصحٚح افًربٜٔ، اجلقهري) (3)
 .(36يقان رؤبٜ، ص)د (4)
 افبٔٝ اشتنٓد بف ابـ ؾٚرس، ومل يًزه إػ ؿٚئِف، ومل أطٍر بف مْسقًبٚ ذم مٚ بغ يدي مـ ادهٚدر. (5)
 افبٔٝ اشتنٓد بف ابـ ؾٚرس، ومل يًزه إػ ؿٚئِف، ومل أطٍر بف مْسقًبٚ ذم مٚ بغ يدي مـ ادهٚدر. (6)
 .(1/144مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس ) (7)
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ـ  إًْٔٔٚ ًْٕحٚ إذا تٖذ ى مـ مرض أو هُبٍْر َيتََْْحَُْح وٓ يئ ُِْٖٕح إًٔٔحٚ وَأ ََٕح افّرجؾ َي ، (1)وَأ

ُٕقح مثؾ افْ حٔطِ  ُٕقٌح ـثر  ،وإَ وؿٚل إصًّل: هق صقت مع َتَْْحُْح، ورجٌؾ َأ

 . (2)افتْحْح

ُٕقٌح وإٌِٓح ظذ ؾٚظؾ فِذي إذا شئؾ  تْحْح،   افقؿٚل أبق ظّرو: يَٚل رجؾ َأ

  .(4)ـٖٕف يسٖل افق  ؾُٖٕٔح  ،(3)وذفؽ مـ افُبخؾ

ُك هبٚ صقت، ؾٚفتْحْح افْقن واحلٚ  ـِّٜ حُي  (ح  َٕ )» :وؿٚل ابـ ؾٚرس أيًوٚ

ُٔٝ ـِّٜ مٚ ٕدري ـٔػ وُح  ،مًروف، وافْحٔح: صقت يردده اإلٕسٚن ذم جقؾف

ٛ ا، أي: ضّٔ ٔح افٍْس ظـ ـذحِ مٚ إٔٚ بَْ  :يَقفقن ،تٓٚ، وفٔس هلٚ ؿٔٚسصحّ 

ًٚل وهل ظِٜ افبخٔؾ(5)شافٍْس ُؾ مـ افس  َٓ وٕحْح إِذا رّد  ،(6)، وافّْْحَُْحٜ: أش

ا ؿبًٔحٚ، ؿٚل َأُبق ظبٔد ظـ إمحر ؾالن صحٔح ٕحٔح ُأبِٔح ِٚئؾ ردًّ جٚ  بف ذم بٚب  ،افس 

ؾجٚ ت ادهٚدر افثالثٜ ظذ وزن )ؾًٔؾ( ومـ مًٚين هذا افقزن افدٓفٜ  ،(7)اإلتبٚع

 .(8)افهقت ظذ

  :التأخيخ
ه، ه أو تُرّ وأمٚ اهلّزة واخلٚ  ؾٖصالن: أحدمهٚ تٖوّ  (أخ  )» :ؿٚل ابـ ؾٚرس

ه، وأحسبٓٚ َٚل ظْد افتٖوّ : ـِّٜ تُ أخ   :وإصؾ أخر ضًٚم بًْٔف، ؿٚل ابـ دريد

 ه فِق ، وإٔند:َٚل ظْد افتُرّ ـِّٜ تُ  (أّخ )َٚل: إن ثٜ، ويُ دَ حُم 

                                       
 .(3/305، اخلِٔؾ )افًغ  (1)
 .(5/166هتذيٛ افٌِٜ، إزهري ) (2)
 .(1/353) افهحٚح، اجلقهري (3)
 .(1/104جمّؾ افٌِٜ، ابـ ؾٚرس ) (4)
 .(354/ 5) مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس (5)
 .(30-3/29افًغ، اخلِٔؾ ) (6)
 .(3/288هتذيٛ افٌِٜ، إزهري ) (7)
  افبحٞ. ويَٚس ظذ ذفؽ بَٜٔ ادهٚدر ادقجقدة ذم (8)
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 .(2)ش(1)ٚوـٚن وصؾ افٌٕٚٔٚت أخ  
ؿقهلؿ فِجّؾ: إخ فٔزك ؾًّروف وٓ يَقفقن: أخخٝ اجلّؾ وإِٕام ؾٖمٚ   

 .  (3)يَقفقن: إٔختف
ع يُقن بٍتح اهلّزة ه وافتقّج ؾٚفتٖوّ  (أخ بٍتح اهلّزة)و  (إخٌّ بُرس اهلّزة)افٍرق بغ 

وافدفٔؾ ظذ صحٜ ذفؽ مٚ ذـره احلريري مـ ؿقفف ذم درة افٌقاص ذم أوهٚم  ،ؽر ٓ
ٜ مـ ؾقق، » قاص:اخل َّ َج ًْ ويَقفقن ظْد احلرؿٜ وفذع احلرارة ادّوٜ َأخ: بِٚخْلَِٚ  ادُْ

ٚج دٚ ٕٚزفف صبٔٛ  ِ ٍيٜ بٚحلٚ  ادٌٍِٜ، ... وحُل أن احلج  وافًرب تْىؼ هبذه اف
رـبف أٚ فف، ؾٖفبسف شالحف ادًروف بف، وبرز إفٔف ذم بًض َأي ٚم حمٚربتف ُؽاَلمً أاخلٚرجل 

ٓ  ظِٔف، ؾِام َرآُه صبٔٛ ؽّس ٍٕسف ذم احلرب إػ أن خِص ؾرشف افذي  ٚتؾ إِ ََ مل يُـ ُي
ٚج، ؾِام أحس افٌالم حرارة افرضبٜ،  إفٔف ؾرضبف بًّقد ـٚن ذم يده، وهق ييْف احلج 

حؽ ؿٚل: َأخ، بٚخلٚ  ادًجّٜ، ؾًِؿ صبٔٛ هبذه افٍِيٜ مْف إٔف ظبد، ؾٕٚثْك ظْف، وؿٚل: ؿبّ 
 .(5)، وظّدهٚ اخلِٔؾ ابـ أمحد ؾٚرشٜٔ(4)شأتتَل ادقت بٚفًبٔد ،ٚجاهلل يٚ بـ أم احلج  

دظٚ  اجلّؾ فٔزك  وأ  ،هقُت إِٕٚخٜ اجلّؾ وٓ ؾًؾ ففأمٚ اإلخ بُرس اهلّزة ؾ
   .ومل يذـر ابـ ؾٚرس هذا افٍِظ هبذا ادًْك ،ؾبُرس اهلّزة ٓ ؽر

ٚرشٜٔ، وإخ بُرس ع هبٚ وهل ؾه فِق  ويتقّج ظْد افتُرّ  :بٍتح اهلّزة ،ؾٍِظ أخ
َذُر، وإِخ، بُرس اهلّزة  :اهلّزة ََ صقت إٕٚخٜ اجلّؾ، وَأُخ، بٍتح اهلّزة وـرسهٚ: اف

ر مـ  ٌٜ تَٚل فِهبل  إذا ُزِجَر ظـ تْٚول رٍ  وظْد افت َذ  واخلٚ  وؿد تٍتح اهلّزُة: ـِّ
 . (6)ومهٚ مـ َأشام  إصقاتش ـِخ  » ٚ، ـافق  أيًو 

                                       
 افبٔٝ اشتنٓد بف ابـ ؾٚرس، ومل يًزه إػ ؿٚئِف، ومل أطٍر بف مْسقًبٚ ذم مٚ بغ يدي مـ ادهٚدر. (1)
 .(1/10مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس ) (2)
 .(1/55مجٓرة افٌِٜ، ابـ دريد) (3)
 .(1/179درة افٌقاص، احلريري ) (4)
 .(4/320افًغ، اخلِٔؾ ) (5)
 .( 5/98ٚز دٚ ظِٔف مـ فٌٜ افًرب ادًقل، ابـ مًهقم )افىراز إول وافُْ (6)
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 :األزيز
 ك وافتحريؽ واإلزظٚج...واهلّزة وافزا  يدل ظذ افتحرّ ( )أز  » :ؿٚل ابـ ؾٚرس
ـٚن يهع »، وذم احلديٞ: (1)ٚافَدر، وهق إزيز أيًو  : ؽِٔٚنؿٚل اخلِٔؾ: إزّ 

 . ؿٚل أبق زيد: إز: صقت افرظد، يَٚل: أزّ (2)شوجلقؾف أزيز ـٖزيز ادرجؾ مـ افبُٚ 
افنديد، يَٚل: فِٜٔ ذات أزيز وٓ يَٚل:  افَرّ  ا. ؿٚل أبق حٚتؿ: وإزيزا وأزيزً يئز أزًّ 

 .(3)شيقم ذو أزيز
ِديَدةأزًّ  ويَٚل أز يٗزّ  ٜ افن  ـَ ڌ  ڌ  ﴿: هلالج لجؿٚل اهلل» :، وذم افتٓذيٛ(4)ا وإز: احْلََر

، ؿٚل افٍرا : أي: تزظجٓؿ إػ ]83مريؿ: [ ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  
 ، وؿٚل افوحٚك: تٌرهيؿ إؽرا ، ادًٚيص وتٌرهيؿ، وؿٚل جمٚهد: تنِٔٓؿ هبٚ إصال

: احلرـٜ ... وأخزين ادْذري ظـ إبراهٔؿ احلريب إٔف ؿٚل: ؿٚل ابـ إظرايب: إزّ 
وهق يهع وجلقؾف أزيز ـٖزيز ملسو هيلع هللا ىلص ف ظـ أبٔف إٔف ؿٚل: أتٔٝ افْبل وظـ مىر  

ؿٚل:  ،: يًْل إٔف يبُل. ؿٚل صّر: يًْل أن جقؾف دمٔش وتٌع بٚفبُٚ (5)ادرجؾ
ابـ إظرايب يَقل ذم تٍسره: فف حْغ ذم اجلقف إذا شًّف ـٖٕف يبُل ... وشًّٝ 

ؾٕٚتٓٔٝ ملسو هيلع هللا ىلص وذم حديٞ شّرة بـ جْدب: إُسٍٝ افنّس ظذ ظٓد رشقل اهلل 
 . (6)إػ ادسجد ؾ٘ذا هق يٖزز

ؿٚل ادْذري: ؿٚل احلريب: إزز: آمتال  مـ افْٚس، وؿٚل افِٔٞ: يَٚل: افبٔٝ 
                                       

 .(7/397يْير افًغ، اخلِٔؾ ) (1)
 .(1214) ( برؿؿ3/13ٚئل ذم افُزى )(، وافْس904( برؿؿ )1/238أخرجف أبق داود ذم افسْـ ) (2)

 (.276( برؿؿ )170وصححف إفبٚين ذم خمتك افنامئؾ )ص:          
 .(14-1/13ٚرس )مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾ (3)
  .(1/56مجٓرة افٌِٜ، ابـ دريد ) (4)
 .2يْير ختريٟ احلديٞ هٚمش  (5)
( برؿؿ 143(، و افنٚؾًل ذم افسْـ ادٖثقرة )ص: 20178( برؿؿ )33/346أخرجف أمحد ذم ادسْد ) (6)

 ( جلٓٚفٜ ثًِبٜ بـ ِظَبٚد.33/349(، وضًٍف إرٕٚؤوط ذم حتَٔؼ ادسْد )52)
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 .(1)شسع، وٓ ينتؼ مْف ؾًؾُـ ؾٔف متّ مْٓؿ يٖزز: إذا مل ي
وأراه ممٚ تَدم مـ » ابـ شٔده افتٌر افدٓيل افذي أصٚب افُِّٜ ؾَٚل: وؾرّس  

 .(2)شافهقت: ٕن ادجِس إذا امتأل ـثرت ؾٔف إصقات وارتًٍٝ
   :التأفف

وأمٚ اهلّزة وافٍٚ  ذم ادوٚظػ ؾًّْٔٚن، أحدمهٚ تُره ( )أف  »ؿٚل ابـ ؾٚرس: 
ف  َأؾًّٚ: إذا تٖؾػ مـ ـرب أو َأف  وأخر افقؿٝ احلٚرض. ؿٚل ابـ دريد:  افق ، ُٗ َي

ٚ ٚ بٌر ٕقن، وُأفٍّ خًٍو ، خًٍو ُأف  ضجر، ورجؾ َأؾ ٌٚف: ـثر افتٖؾػ. ؿٚل افٍرا : 
ضِٚق. ومـ افًرب  َٚل: ضِٚق مع افْقن، وذفؽ إٔف صقت، ـام ختٍض إصقات، ؾُٔ 

ٚ مـ يَقل: ّأفٌّ فف. ؿٚل: وؿد ًٍّ َٓ ُت جيًِف  ،ؿٚل بًض افًرب: ٓ تَقفـ فف: ُأؾًّٚ َو
 ػ مـ افندة تِؿّ ػ مـ ريح وجدهٚ ويتٖؾَ ـٚٓشؿ. ؿٚل: وافًرب تَقل: جًؾ يتٖؾ  

  ّ يرة، حغ شٖفف ظّر ظـ أخٔف مٚفؽ، ؾَٚل: )ـٚن يرـٛ اجلّؾ قَ ؿ بـ ُٕ بف. وؿٚل مت
ٍِ ٍٚل، ويَتٚد افٍرس افبىل ، ويَ افث   ًُ  ...ؾ،ىِ ؾ افرمح اخلَ ُت ـ وٓ ٚ ٓ يتّٖٕ ضٚح
 .(3)شػ افوجرػ(...ؿٚل ابـ إظرايب: إؾَ يتٖؾّ 

ُٝ ؾالًٕ  ، وؾٔف إُف  وإََؾُػ: مـ افّتٖؾٔػ.. تَقل: ؿد أّؾٍ ٚ، إذا ؿِٝ فف: أفٍّ
ثالُث فٌٚت: افُرُس وافوؿ  وافٍتح بال تْقيـ، وأحسْف افُرس، ؾ٘ذا ّٕقٕٝ ؾٚرؾع، 

ّٕف يهر ا ٕ ، :  بّْزفٜ ؿقفؽ: ويٌؾ فف، شاًم تَقل: أفٌّ : إُف  وتَقل: إف  وافُتػ 
ػ مـ ٚ إذا تٖؾ  . ُأفٍّ يئػ أؾٚ وؿٚفقا يٗف أيًو (4)وشخ إذن، وافت ُػ: وشخ إطٍٚر

ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   ﴿ ٚف: ـثر افتٖؾػ. وذم افتْزيؾ:ويَٚل: رجؾ أؾّ  ،ـرب َأو ضجر
ٍف ل: أتٕٚٚ ظذ ُأفٍّ ذفؽ وأؾَ َٚ، ويُ ] 23 :اإلرسا [ ﴾ھ  ھ  ے  ے   ۓ  

                                       
 .(13/192ٜ، إزهري )هتذيٛ افٌِ (1)
 .(9/69ادحُؿ وادحٔط إظيؿ، ابـ شٔده ) (2)
 .( 18 -1/17مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس ) (3)
 .(8/410افًغ، اخلِٔؾ ) (4)
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ؿٚل » . وذم افتٓذيٛ:(1)وتَقل: ُأفٍّ فؽ يٚ رجؾ إذا توجرت مْفُ  ،ٚتف أي إبٕٚفوإؾّ 
: وشُخ إطٍٚر، وإُف  وشخ إذن، ؿٚل: افت ْتٍُٔػ مـ افت ػ  ـٚفتٖؾٔػ  ِ ٔٞ: افت ػ  اف

. وأخزين ادْذرّي ظـ أيب ضٚفٛ إٔف ؿٚل ؿقهلؿ أُ  ٜ، ؿٚل مـ إُف   ٍ ٌٜ وُتػٌّ وت فٌّ وُأؾ 
َٚل ظْد افق  إصًّّل: إُّف وشخ إذن، وافّتّػ وشخ إطٍٚر، ؾُٚن ذفؽ يُ 

، ؾٕٚزهري هْٚ (2)شثؿ  ـثر حتك صٚروا يستًِّقٕف ظْد ـؾ مٚ يتٖذون بف ،يستَذر
 .يقضح افتىقر افدٓيل احلٚصؾ ذم افُِّٜ

 :األليل
افًِّٚن ذم  :وافالم ذم ادوٚظػ ثالثٜ أصقلاهلّزة  (أل  )» :ؿٚل ابـ ؾٚرس

 وأمٚ افهقت ؾَٚفقا ذم ؿقفف: .از، وافهقت، وافسبٛ حيٚؾظ ظِٔف..اهتز
ْغِ ِمُْْف و َِ َف ْٕ ثُِر ا ُْ ـَ ُت ًَ َِْٕٔٚ         َض ُف افر  ًُ  (3)َؾَتُٚة احْلَل  ُتْتبِ

َُِٕغ وادَُْقْفِقِل. إٕف حُٚيٜ صقت  ْٕ َفُِٔؾ: ا ْٕ  ذم ؿقفف:ا
ثِِري إَ  ُْ ٚ َتَرْيِْل ُت  (4)فِٔاَل إِم 

وؿٔؾ  ،ٔؾ ادٚ ، أي: صقتفوشًّٝ أفِ  ،ٔؾٔؾ وصِِ ؿٚل ابـ إظرايب: ذم جقؾف أفِ 
َِ إفِ   :ؾ وإٔندُْ ٜ افث  ٔ

وَفتِل    ُٗ ْٝ ُخ َِ ُٜ إِْن ُؿتِ َِ َفِٔ ْٕ ُِقا           َويِلَ ا َت َْ ُٜ إِْن ُهُؿ مَلْ ُي َِ َفِٔ ْٕ  (6)ش(5)َويِلَ ا
رؾع  :ؿٚل افٍرا : إّل  ،ا: ورجؾ مئؾ، أي: ـثر افُالم وّؿٚع ذم افْٚسؿٚفق

 ؿٚل افُّٔٝ: ،(7)َأل  َيِئؾ  َأفِٔاًل افهقت بٚفدظٚ  وافبُٚ ، يَٚل مْف: 
                                       

 .(1/58مجٓرة افٌِٜ، ابـ دريد ) (1)
 (14/181هتذيٛ افٌِٜ، إزهري ) (2)
  .(430ص ) افبٔٝ فُِّٔٝ، وذم ديقإف )وشىٓؿ افرْٕٔٚ( يْير ديقإف (3)
 افبٔٝ اشتنٓد بف ابـ ؾٚرس، ومل يًزه إػ ؿٚئِف، ومل أطٍر بف مْسقًبٚ ذم مٚ بغ يدي مـ ادهٚدر. (4)
 افبٔٝ اشتنٓد بف ابـ ؾٚرس، ومل يًزه إػ ؿٚئِف، ومل أطٍر بف مْسقًبٚ ذم مٚ بغ يدي مـ ادهٚدر. (5)
 .(1/20مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس) (6)
 .(1/247ـ دريد)مجٓرة افٌِٜ، اب (7)
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 ٍٛ  (1)ؾ فألمٓٚت مْف إفٔؾــؿٔ         وضٔٚ  إمقر ذم ـؾ خى
 :ؿقفف ×وي ظـ افْبّل رُ  ،(2)فٔؾَٕٚل فف افقيؾ وايُ  ،وؿد أل  َيِئؾ  َأًّٓ وَأفٔاًل 

ك ْم » ؿٚل أبق »وذم افتٓذيٛ:  ،(3)شَعِجَب رَبُّك ْم ِمْن أَلِّك ْم َوق  ن وِطك ْم َوس ْرَعِة ِإَجابَِتِو ِإَّيا
ثقن رووه: مـ إف ُؿ، بُرس إفػ، وادحٍقظ ظْدٕٚ: مـ َأّفُؿ، بٚفٍتح، ظبٔد: ادحد  

ّٕف أراد: مـ ِصّدة  ِئّؾ وجيقز َأن يُقن مـ ؿقفؽ: أّل يَ  ،ؿْقضُؿوهق أصبف بٚدهٚدر، ـٖ
ظٚ ، وجَيٖر، وَأفِٔاًل أًّٓ، وَأَفاًل  جؾ صقتف بٚفد   .(4)ش، وهق أن يرؾع افر 
  :األنني

أمٚ اهلّزة وافْقن موٚظٍٜ ؾٖصؾ واحد، وهق صقت  (أن  )» :ؿٚل ابـ ؾٚرس
ـّ بتقّج  ًّٕ  ًٜ ٚ وإّٔ إًْٔٔ  ع، ؿٚل اخلِٔؾ: تَقل: أّن افرجؾ يئ ع، وذفؽ صقتف بتقج   ٚ،وأ

ـّ  ّٕٚن، أي: ـثر إٕغ، ؿٚل افِحٔٚين: يَٚل: افَقس تئ ٚ: إذا ٓن إًْٔٔ  ويَٚل: رجؾ أ
 صقهتٚ وامتد، ؿٚل افنٚظر:

ـّ   (5)ٚـإٔغ ظزى أشِّٝ محّٔ      حغ دمذب ادخىقمٚ   تئ
ّٕٜ مـ افْسٚ : افتل يّقت ظْٓٚ زوجٓٚ وتتزوج ثًٕٚٔ       ّٕٚ ؾُِام ٚ، ؿٚل يًَقب: إ

: مـ إٕغ(6)شرأتف رٕٝ وؿٚفٝ: رحؿ اهلل ؾالٕٚ ـ  َٕٝ َيِٖٕٝ َإِٔٔتًٚ،  ،، وأّن افّرجؾ َيئ وَأ
ِئٔتًٚ، بًّْك واحد َٕ ََٖت َيْْئِٝ  َٕ : ـثر افُالم وافبٞ وافنُقى، وهق افبُِٔغ  ،و ٌٜ ْ َٕ ورجؾ ُأ

ٌؾ  ًْ َٕـ، وٓ ينتؼ مْف ؾِ ، واجلّٔع: إُ ُٜ ّقاف ََ  .(8)ؿ مثؾ إَِٕغ وإُُٕٚن بٚفو ،(7)اف
                                       

 .(323ديقان افُّٔٝ، ص ) (1)
 .(4/1626افهحٚح، اجلقهري) (2)
(، وافَرضبل ذم اجلٚمع 4/37(، وافزخمؼي ذم افُنٚف )8/140أورده افثًِبل ذم افُنػ وافبٔٚن ) (3)

 (.1083( برؿؿ )3/175(، واشتٌربف افزيًِل ذم ختريٟ أحٚديٞ افُنٚف )15/70)
 .(15/312) هتذيٛ افٌِٜ، إزهري (4)
 (.185 )افبٔٝ ذم ديقان رؤبٜ، يْير ديقإف ص (5)
 .(1/32مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس ) (6)
 .(15/403) (، هتذيٛ افٌِٜ، إزهري8/398افًغ، اخلِٔؾ ) (7)
 .(5/2072) افهحٚح، اجلقهري (8)



457

د. عزيزة بنت عطية ا� الشنبري محاكاة صوت ا�نسان في المعاجم العربية: مقاييس اللغة نموذًجا

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

 

 

  :هالتأوّ 
وأمٚ اهلّزة واهلٚ  ؾِٔس بٖصؾ واحد، ٕن حُٚيٚت  (أّوه)» ؿٚل ابـ ؾٚرس:

 ًٓ ًٜ َٚس ظِٔٓٚ، فُْٓؿ يَقفقن:  يُ إصقات فٔسٝ أصق ًٜ َوآَه  ؿٚل: .َأه  َأه 
ٍْٔؾ  َِ ٚ بِ َٓ ُِ ُٝ َأْرُح ّْ ـِ        إَِذا َمٚ ُؿ ُجِؾ احْلَِزي َٜ افر  ُه آَه َٖو  َت

 (2)ش(1)
ع :آهِ » ؿٚل اخلِٔؾ: ه ذم صقتف، وؿد يًٍِف اإلٕسٚن مـ افت َقج  َٖو   ،(3)شحُٚيٜ ادَُت
ًٜ وجزًظٚ، وإٔند:» :وؿٚل إزهري  ؿد يًٍِف اإلٕسٚن صٍَ

   ٔ  ٚـِٚك آهـــــآٍه مـ َت
ْٝ ؿِبِل ُمتٚهٚ             ـَ  (5)ش(4)تر

َه هٚهٜ وبٔٚن افَىع أحسـ هَ  ،ويروى: هَتَق  ع ؾَٚل: آهِ  وَأو  ، إذا تقج  َٜ أو  ،ؾالن وَأه 
ج ظْف مٚ بف قت فٔتٍر  َه افرجؾ (6)ؿٚل: هِٚه ظْد افتقجع ؾٖخرج ٍٕسف هبذا افه  ، وَأو 

ُٜ بٚدّد، ...ومْف ؿقهلؿ ذم افدظٚ   ْه. وآشؿ مْف أَه ًهٚ، إذا ؿٚل َأو  َٖو  َه َت َٖو  ْٖوهًيٚ، وَت َت
ًٜ َفَؽ وَأو    .(7)منددة افقاو َٚة فؽ، بحذف اهلٚ  أيًو ظذ اإلٕسٚن: آَه

ؾ وـام ؿٚل ابـ جْل (تّٖوه)وجٚ  افًٍؾ  ًّ ؾِام ـٕٚٝ إؾًٚل دفِٜٔ » :ظذ وزن تٍ
ادًٚين ـرروا أؿقاهٚ، وجًِقه دفٔال ظذ ؿقة ادًْك ادحدث بف وهق تُرار 

 .آه آه :. ؾتُرار افهقت يَٚبِف تُرار ذم ادًْك ؾتّٖوه ؿٚل(8)شافًٍؾ
  :خبخةالب

َٚس ظِٔف،  يُ وي ؾٔف ـالم فٔس أصاًل افبٚ  واخلٚ : وؿد رُ  (بّخ )» :ؿٚل ابـ ؾٚرس
                                       

 .(194افبٔٝ فِّثَٛ، يْير ديقان ادثَٛ افًبدي، ص) (1)
 .(1/32رس)مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚ (2)
 .(4/104افًغ، اخلِٔؾ ) (3)
 مل أطٍر بٚفبٔٝ مْسقًبٚ ذم مٚ بغ يدي مـ ادهٚدر. (4)
 .(6/254هتذيٛ افٌِٜ، إزهري) (5)
 .(4/104افًغ، اخلِٔؾ ) (6)
 .(6/2224افهحٚح، اجلقهري) (7)
 .(2/157اخلهٚئص، ابـ جْل ) (8)
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 ًّٔ ًرا َبْخ، وَبْخبََخ ؾالٌن: إذا ؿٚل ذف ٚ، وهق ؿقهلؿ ظْد مدح افق :ومٚ أراه ظرب ر  َُ َؽ ُم
 فف، ؿٚل:

ٍْٔس َبِٚذٌخ  ٟ  َوبَغ َؿ ََص ْٕ َّ         َبْغَ ا ِْ  (2) ش(1)ْقُفقِد َبْخ َبْخ فَِقافِِدِه َوفِ
ٍَخر، وتُ (3)َٚل ظْد اإلظجٚب بٚفق وهل ـِّٜ تُ  وظْد اددح  ،(4)َٚل ظْد ذـر اف
  .(6)، خُيٍُػ ويثَُؾ، َٕقل: َبْخَبخ افرجؾ إذا ؿٚل: َبُخ (5)وافرضٚ بٚفنئ 

 ، ؿٚل:ٍخ وربام ؿٚفقا: بَ » :وؿٚل ابـ ؾٚرس
اؾَِداِت      َرُم افر  ـْ  (8)ش(7) َؽ َبخٍّ فَِبْحٍر ِخَوؿْ َبٍخ فَ         َرَواؾُِدُه َأ

  :ؿٚل افراجز  ،ؿٚل: بٍخ بٍخ » وذم افًغ بخبخ افرجؾ:
 (10) ش(9)إذا إظٚدي حسبقٕٚ َبْخَبخقا

افبًر إذا هَدر: ؿٚل: َبْخَبَخ َٚل: يُ  .(11)حُٚيٜ افٍحؾ اهلٚئٟ :وافبخبخٜ أيًوٚ
ُٜ افبًِر  ُتف وَبْخَبَخ ََ ِن َْ  .(12)هديٌر يّأُل افٍؿ ِص

ؾًِِٜ( وادهٚدر افربٚظٜٔ ظذ هذا افقزن تُقن فِتُرير ـام )خٜ ظذ وزن افبخب
 .بخ بخ :، أي ؿٚل(13)ؿٚل ابـ جْل

                                       
  .(113افبٔٝ فألظنك اهلّداين، يْير ديقإف ) (1)
 .(1/175مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس) (2)
 (7/10(، هتذيٛ افٌِٜ، إزهري )4/146افًغ، اخلِٔؾ ) (3)
 .(1/65اجلّٓرة، ابـ دريد) (4)
 .(1/148افهحٚح، اجلقهري ) (5)
 .(1/65(، اجلّٓرة، ابـ دريد)4/146افًغ، اخلِٔؾ) (6)
 ر بف مْسقًبٚ ذم مٚ بغ يدي مـ ادهٚدر.افبٔٝ اشتنٓد بف ابـ ؾٚرس، ومل يًزه إػ ؿٚئِف، ومل أطٍ (7)
 .(1/175مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس) (8)
 .(401افبٔٝ فًِجٚج، يْير ديقإف، ص) (9)
 .(4/146افًغ، اخلِٔؾ ) (10)
  .(1/174مجٓرة افٌِٜ، ابـ دريد ) (11)
 .(3/6فسٚن افًرب، ابـ مْيقر) (12)
 ادهٚدر ادقجقدة ذم افبحٞ. (، ويَٚس ظذ ذفؽ ب2/155َٜٔاخلهٚئص، ابـ جْل ) (13)
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  :الرببرة
افبٚ  وافرا  ذم ادوٚظػ أربًٜ أصقل: افهدق، وحُٚيٜ  (برّ )» ؿٚل ابـ ؾٚرس:

صقت، وخالف افبحر، وٕبٝ.... وأمٚ حُٚيٜ افهقت ؾٚفًرب تَقل: )ٓ يًرف 
ا مـ ب ( ؾٚهلّر: دظٚ  افٌْؿ، وافزّ هرًّ ويَٚل: ٓ يًرف مـ  ،افهقت هبٚ إذا شَٔٝ :رٍّ

 ه، وافزبرة: ـثرة افُالم واجلِبٜ بٚفِسٚن، ؿٚل:يُرهف ممـ يزّ 
 (1)بٚفًرض ـؾ ظذور بربٚر

 ؾٖمٚ ؿقل ضرؾٜ: ،وفًؾ اصتَٚق افزبر مـ هذا ،ورجؾ بربٚر وبربٚرة
ًٜ ٔالن ظُ ٔس ظَ وفُـ دظٚ مـ ؿَ   (2)رابقؿقن ذم أظذ احلجٚز افزايس      هب

ؾَٔٚل: إٕف مجع بربر: وهل صٌٚر أوٓد افٌْؿ، ؿٚفقا: وذفؽ مـ افهقت أيًوٚ، 
 .(3)شوذفؽ أن افزبرة صقت ادًز

برة: ـثرة افُالم، واجلِبٜ بٚفِسٚن    ؾٓق َبْربٌٚر، مثؾ ثرثر ؾٓق َبْرَبَر تَقل: ، (4)وافَزْ
 .(5)ثرثٚر

ـٚن إؾريَس أبق يَِّٜ افتل تسّك  ،هذا اجلٔؾ افزبر وبف شّل» ؿٚل ابـ دريد:

قا بذفؽ، وأؿٚم بٚفزبر بىْٚن مـ محر: ّّ ؾُس  ،بَِٔس اؾتتحٓٚ ؾَٚل: مٚ َأـثر بربرهتؿ

 ،(6)شصْٓٚجٜ وـتٚمٜ ؾٓؿ ظذ ٕسبٓؿ زظّقا إِػ افٔقم، وب٘ؾريَس شّٔٝ إؾرئَٜ

: دظٚ  افٌْؿ ،وؿٚل يقٕس: اهِلّر: شقق افٌْؿ َبرُة: صقُت ادًِز، يَٚل: . (7)وافِزّ وافَزْ

ُٔٚح َبْرَبَر  ِ سٚن، وؿٔؾ: افه  ُٜ بٚف ب َِ َبرُة: ـثرُة افُالِم واجَل ، افَزْ  ٛ َٕ َِٔٚج، إذا  ِٓ افتُٔس فِ
                                       

 افبٔٝ اشتنٓد بف ابـ ؾٚرس، ومل يًزه إػ ؿٚئِف، ومل أطٍر بف مْسقًبٚ ذم مٚ بغ يدي مـ ادهٚدر. (1)
 (157يْير ديقان ضرؾٜ، ص) (2)
 (179 _1/177مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس ) (3)
 (8/259افًغ، اخلِٔؾ ) (4)
 (2/588افهحٚح، اجلقهري ) (5)
 (1/174افٌِٜ، ابـ دريد )مجٓرة  (6)
 (15/136هتذيٛ افٌِٜ، إزهري ) (7)
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ٍٛ وٍٕقٍر.  .(1)افرجؾ، إذا هذى ؾٓق َبْرَبٌٚر َبْرَبَر وُيَٚل: ..وافت خِٔط ذم افُالم مع ؽو

 :البسبسة
ّٝ افبٚ  وافسغ أصالن: أحدمهٚ افس   (بس  )»ؿٚل ابـ ؾٚرس:   قق، وأخر ؾ

َٚل: ، يُ ] 5افقاؿًٜ:   [﴾ڱ  ں  ں ﴿ افق  وخِىف. ؾٕٚول ؿقفف تًٚػ:

ٌر ذَل ْم لو  »ٚ، وجٚ  ذم احلديٞ: قؿً شَٔٝ َش  َيَِيء  قَ ْوٌم من ادلدينة يَ ب سُّوَن، وادلدينة َخي ْ
 ، ومْف ؿقل أيب افْجؿ:(2)شَكان وا يَ ْعَلم ونَ 

 (3)ٕبس حٔٚت افُثٔٛ إهٔؾوا

 و ُؾرس   ،أي إسٚق، وإصؾ أخر ؿقهلؿ بسٝ احلْىٜ وؽرهٚ، أي: ؾتٝ     

 . (4)ش [5افقاؿًٜ:   [﴾ڱ  ں  ں ﴿ ؿقفف تًٚػ:

 ُْٚٓ  ُ : ادتِىػ فِْٚؿٜ ادَُس قن. وادُبس  قن وُيبِس  ُٝ وهؿ َيُبس  ُٝ وأْبَسْس وَبَسْس

َبٓٚ ُِ ومثؾ مـ  ،(6)ؿٜ افبسقس: افتل تدر ظذ اإلبسٚس، وافْٚ(5)بُالم حتك حي

 فِتٖبٔد، ُجًؾ ظِاًم ، (7)أمثٚهلؿ: ٓ أؾًؾ ذفؽ مٚ أبس ظبد بْٚؿٜ أي مٚ دظٚهٚ فِحِٛ

 .(8)اأي ٓ أؾًُِف أبدً 

ؿقفف: )َيبِسقن( هق أن ُيَٚل ذم زجر  -ذم تٍسر احلديٞ افُريؿ  -ؿٚل أبق ظبٔد 

َٝ محًٚرا أو ؽر َْ اب ٜ إذا ُش ه: َبْس َبْس، وبِْس بِْس، وأـثر مٚ يَٚل بٚفٍتح، وهق افد 

قق، وهق مـ ـالم أهؾ افّٔـ، وؾٔف فٌتٚن جر فِس  ،  :صقت افز  ُٝ ُٝ وَأْبَسْس ْس َبس 
                                       

 .(10/159تٚج افًروس، افزبٔدي ) (1)
 (.1388( برؿؿ )2/1008(، ومسِؿ )1875( برؿؿ )3/21أخرجف افبخٚري ) (2)
 .347وذم ديقان أيب ٕجؿ )إسٚب( إير  (3)
 .(1/181) مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس (4)
 .(7/204افًغ، اخلِٔؾ ) (5)
 .(1/69مجٓرة افٌِٜ، ابـ دريد) (6)
 .(1/382) إمثٚل، ابـ شالم (7)
 .(2/214جمّع إمثٚل، ادٔداين ) (8)
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قنؾُٔ  قن وُيبِس   .(1)َٚل ظذ هذا َيُبس 
وبسبسٝ بٚفٌْؿ إِذا دظقهتٚ  ،(2)ويَٚل: بَِس: زجٌر فِِحامر، تَقل مْف: بس بس

وؿٚل أبق زيد: َأبس  بٚفٌْؿ: إذا أصالهٚ إػ ادٚ ، وؿٚل ابـ  ،(3)س بسؾَِٝ هلٚ: ب
ُٝ بٚفٌْؿ إْبسًٚشٚ، وهق إصالُؤك إّيٚهٚ إػ ادٚ  ٔٝ: أبَسْس ُّ وؿٚل إصًّّل: مل  ،افس

ٓ  ذم اإِلبؾ ، وظذ ـالم إصًّل أصٚب افُِّٜ تًّٔؿ ذم (4)أشّع اإلبسَٚس إ
  .ؾ، اشتًِّٝ افُِّٜ فإلبؾ وؽرهٚ مـ افبٓٚئؿدٓفتٓٚ ؾبًد أن ـٕٚٝ خٚصٜ بٚإلب

  :البليل
افبٚ  وافالم ذم ادوٚظػ فف أصقل مخسٜ هل مًيؿ  (بؾ  )» :ؿٚل ابـ ؾٚرس

افبٚب... ومٚ بًد ذفؽ ؾٓل حُٚيٜ أصقات وأصٔٚ  فٔسٝ أصقٓ تَْٚس...، ؿٚل 
 أبق ظّرو افبِٔؾ: صقت ـٕٕٚغ، ؿٚل ادرار:

 ُٖ ـَ ـ   ُٓ  ِ ـُ ِِٔاًل      م  َبقٍّ َصَقاِدَي  َٝ هَلَٚ َب ًْ ِّ ْٝ َش  (5) إَِذا َحْ 
 ِِ ، ؿٚل ابـ (6)شيردِ ؾ هق افدائؿ اهلَ ِ  بَ واحلامم ادُ  ،ٔؾ ادٚ : صقتفؿٚل افِحٔٚين: ب

قت ُٔٝ: فف َأفٔؾ وَبِٔؾ، وهق إِٕغ مع افه     .(7)افس 

 التغتغة: 
ُٜ قن: ، ويَقفافتٚ  وافٌغ فٔس أصاًل  (تغ)» ؿٚل ابـ ؾٚرس: َتٌ ٌْ حُٚيٜ صقت  افت 

                                       
 .(12/221هتذيٛ افٌِٜ، إزهري ) (1)
 .(7/204افًغ، اخلِٔؾ ) (2)
 .(1/69مجٓرة افٌِٜ، ابـ دريد ) (3)
 .(12/221هتذيٛ افٌِٜ، إزهري ) (4)
 ًَز: افبٔٝ فِّرار افٍ (5)

 إذا حنٔٝ شًّٝ هلٚ أفٔال         دٕقن ؾُِٓـ ـذات بق
 .( 251ص) يْير ديقان افِهقص ذم افًكيـ اجلٚهع واإلشالمل، ضريٍل،         
 .(1/190مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس) (6)
 .(15/246هتذيٛ افٌِٜ، إزهري، ) (7)
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ُٜ ذم حُٚيٜ احلع(1)شأو ضحؽ َتٌ ٌْ َٜ ذم » :وؿٚل إزهري ،(2)، وافت  ٌَ َت ٌْ مل أشّع: افّت
ُٝ )َضٍٚق َضٍٚق(، فهقت افرضب،  :افًرب تَقل :صقت احلع، ؿٚل افٍرا  شًّ

حؽ ُٝ )َتٍغ َتٍغ(، يريدون: صقت افو  ا ، وؿٚل: أؿبِقا،.ويَقفقن: شًّ  ..ظـ افٍر 
قا ٌُ حؽ وأْوَت قا بٚفو  ٌُ َت ْٕ وؿٚل أبق  ،َتٍغ َتِغ، وأؿبِقا ِؿٍف ِؿٍؼ، إِذا َؿْرَؿُروا بٚفّوحؽ، وؿد ا

، إِذا أخٍٚه ًٜ ٌَ َت ٌْ حؽ َت َتَغ افو  ٌْ  .(3)شزيد: َت
: » :يًقد إزهري فٍْل ادًْك افذي ذـره افِٔٞ ؾَٔقل ِٜ ٌَ َت ٌْ وؿقل افِٔٞ ذم افّت

، خىٖ إٕام ٕ ُف صقت احلُِع  ، ؾٓق بذفؽ يُقن صقت (4)ش هق حُٚيٜ صقت افّوحؽأ
 .(5)افوحؽ اخلٍل خٚصٜ خالًؾٚ فََِٜٓٓ

  :اجلأجأة
َٚل يُ  ، ٕٕف حُٚيٜ صقتاجلٔؿ واهلّزة فٔس أصاًل  (جٖ)» :ؿٚل ابـ ؾٚرس

ُْٖت  َْٖج  بٚإلبؾ إذا دظقهتٚ فِؼب، وآشؿ اجلل ، ؿٚل: َج
لِ   ومٚ ـٚن لِ  امْ وٓ     َظَذ اجْلِ ٚ اهْلِ َُ  (7)ش(6) تَِداِحٔ

َٚل: َٚل: جٖجٖت بف، ويُ ويُ  ،واجلٖجٖة: مـ ؿقفؽ فِبًر: جك  جك  فٔؼب
ِّٜ مٚئٓؿ، ؾىِٛ إفٔٓؿ أن يؼع ب٘بِف  ،ورد رجٌؾ مـ افًراق ظذ ؿقمف ب٘بِف ؾنُقا ؿ

، ؾَٚفقا ًٜ ، وتَقل: جٖجُٖت بٚإِلبؾ (8)شظذ أٓ دمٚجك  هبٚ ؾتْٓؽ مٚ ٕٚ :ؾٔسَٔٓٚ شَٔ
،  وَهٖهُٖت هبٚ فًِِػ، وآشؿ مْف (9)ا شَٔتٓٚ ؾَِٝ هلٚ: ِجكْ  ِجك ْ جٖجًٖة، إذ

                                       
 .(1/338) مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس (1)
 .(4/344)افًغ، اخلِٔؾ  (2)
 .(8/12هتذيٛ افٌِٜ، إزهري ) (3)
 .(8/13ادهدر افسٚبؼ، ) (4)
  .(422/ 8) يْير فسٚن افًرب، ابـ مْيقر (5)
 افبٔٝ اشتنٓد بف ابـ ؾٚرس، ومل يًزه إػ ؿٚئِف، ومل أطٍر بف مْسقًبٚ ذم مٚ بغ يدي مـ ادهٚدر. (6)
 .(1/423مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس) (7)
 .(6/198ِٔؾ )افًغ، اخل (8)
 .(2/1095مجٓرة افٌِٜ، ابـ دريد ) (9)
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 . ( 1) اجِليُء واهِليُء  
 : اجلخيف 

فالن ذو  )جخف( اجليم واخلاء والفاء كلمة واحدة، وهو التكرب، يقال: »  : قال ابن فارس 
واهلل   ، مه ف النائم إذا نفخ يف نو خَ َج  : يقولون  ، د ا كثري التوع  إذا كان متكربر َجِخيٍف َجْخٍف و 

ويف بعض اللغات زعموا:  » وذكره ابن دريد هبذا املعنى عىل سبيل الشك فقال:  ، ( 2) « أعلم 
   . ( 3) « ف النَّائم إذا نفخ يف نومه جخَ 

أ » ويف حديث ابن عمر:  ، ويف  ( 4) « أنَّه نام وهو جالس حتَّى سمع َجخيُفُه ثم صىل ومل َيَتوضَّ
 من اجْلَْوِف أشدُّ من الَغِطيِط ...، قال أبو عبيد:  قال أبو عبيد: اجْلَِخيُف: صوت  »  : التهذيب 

ومنه حديث ابن عبَّاس:  قال: واملعروف يف هذا املوضع: الَفِخيُخ،   ، اجْلَِخيُف أشدُّ من الَغِطيط 
 . ( 6) « قال: يريد بالَفِخيِخ اْلَغِطيط   . ( 5) « ، فنام حتى ُسِمَع َفِخيُخهُ ملسو هيلع هللا ىلص بِتُّ ِعْند النَِّبيِّ  » 

ونقل   ، ( 7) إذا نام -قال: وَجخَف وَفخَّ  ، إذا َنَخر  -َجَخَف  -النَِّخرُي هو  : قال ابن شميل 
ا  ، فلعله هبذا املعنى قاصر ( 8) ومل أسمعه يف الصوت إال  يف هذا احلديث  : اجلوهري عن أيب عبيد 

ألنه يف أصل اللغة هو الفخيخ كام ذكر أبو عبيد، أو لعله   ، عىل بعض اللغات كام ذكر ابن دريد 
من التكرب واالفتخار للرجل بأكثر مما عنده إىل صوت بطن اإلنسان إذا نفخ يف  قل للمعنى نُ 

 . نومه، وهو من حلن العامة حيث تضع اللفظ يف غري موضعه 
 

 .(11/155هتذيب اللغة، األزهري )  (1)
 .(1/438مقاييس اللغة، ابن فارس )  (2)
 .(1/444مجهرة اللغة، ابن دريد )  (3)
 (، وضعفه حمققه لضعف عباد بن منصور.3502( برقم )5/454أخرجه أمحد يف املسند )  (4)
بن حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، عباد » (، وقال حمققه: 3490( برقم )5/446د )أخرجه أمحد يف املسن (5)

ه وتدليسه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخني  .«منصور ضعيف لسوء حفظه وتغريُّ
 .(7/34هتذيب اللغة، األزهري )  (6)
 .(34-7/33) السابق رصدامل   (7)
 .(4/1335الصحاح، اجلوهري )  (8)
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   : اجلهجهة 
بع إذا  بالسَّ َجْهَجْهُت يقال  ، ألنه صوت  ؛  )جه( اجليم واهلاء ليس أصالر »  قال ابن فارس: 

ْجرِ                                        قال:   ، به   ُت حْ ِص   ( 1)  َوالتََّجْهُجهِ َفَجاَء ُدوَن الزَّ
ا فهو يف باب املقابلة  وهذا إن  ، ه عن األمر انتهى جَ هْ وحكى ناس: تَ  ألنك  ؛ كان صحيحر

 . ( 2) « َتَجْهَجهَ َجْهَجْهُت به ف تقول  
واجَلْهَجَهُة من صياح األبطال يف احلرب، يقال:   ، َجْه: حكاية امُلَجْهِجهِ »  : قال اخلليل 

 . ( 4) « بالسبع وهجهجت به إذا زجرته ، ويقال: جهجهت  ( 3) َجْهَجهوا فحملوا 
ه،  َجهَّ فالن فالنر  : ويقال  ، ( 5) هبا إذا زجرهتا  ُت جْ هَ باإلبل وهجْ  َجْهَجْهُت ويقال:  ا: إذا رد 

ُه َوَأْوَأَبُه وأصَفَحه كلُّه  ا  : يقال: أتاه فَجهَّ ا قبيحر ُه ردًّ يوم   : من األيام فقالوا  يوم  ي م  ُس وبه  ، إذا رد 
لك أن عوف بن حارثة بن سليط األََصم رضب َخْطم فرس مالٍك  وذ  ، ُجْهُجوٍه: يوم لتميم 

َسَن، وجال  يف، وهو مربوط بفناء الُقبَّة، فنشب يف َخْطمه، فقطع الرَّ  النَّاس، فجعلوا  يِف  بالسَّ
ي يوم ُجهُجوهٍ   : يقولون   . ( 6) ُجوه ُجوه، فسم 

   : اجلوت 
حكاية صوت،  ألنه ؛ اجليم والواو والتاء ليس أصالر  ( جوت ) »  : قال ابن فارس   

 قاس عليها، قال: قاس وال يُ واألصوات ال تُ 
واِديا كام    ( 7) ُرْعَت باجْلَْوِت الظِّاَمَء الصَّ

 
  .(166ص)ة بن العجاج يف ديوانه )إن جاء(، ينظر البيت لرؤب  (1)
 .(1/422مقاييس اللغة، ابن فارس )  (2)
 .(3/343العني، اخلليل )  (3)
 .(1/93) مجهرة اللغة، ابن دريد  (4)
 .(1/93) املصدر السابق  (5)
 .(5/227هتذيب اللغة، األزهري )  (6)
 أظفر به منسوبرا يف ما بني يدي من املصادر. البيت استشهد به ابن فارس، ومل يعزه إىل قائله، ومل  (7)
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ؿٚل أبق ظبٔد: إٕام ـٚن افُسٚئل يْند هذا افبٔٝ ٕجؾ افْهٛ، ؾُٚن يَقل:      
َٝ بٚجْلَْقِت ـام ) َٚل فِبًر إذا ، وظـ إصًّّل: يُ (1)ش( ؾحُك مع إفػ وافالمُرْظ

  .(2)قتف إِػ ادٚ ، َجْقَت َجْقَت دظ
   :احلسيس

)حس( احلٚ  وافسغ أصالن: ...وافثٚين حُٚيٜ صقت ظْد تقجع »ؿٚل ابـ ؾٚرس: 
ٚ وٓ ِجْرًشٚ(3)شوصبٓف ؿٚل: واحِلّس مـ احلرـٜ  ،، وؿٚل افِٔٞ: مٚ شًّٝ فف ِحسًّ

قت ب ؾالن ؾام ؿٚل َحَس وٓ َبَس،  ،واجلرس مـ افه  ومْٓؿ مـ يُرس ؿٚل: ويَٚل رُضِ
وافًرب تَقل ظْد فذظٜ ٕٚر أو  ،احلٚ  ومْٓؿ مـ ٓ يْقن ؾَٔقل: ؾام ؿٚل ِحّس وٓ بّس 

ٚحلغ ـٚن يّّد أصبًٔف إػ ُصًِٜ ٕٚر، ؾ٘ذا  ، وبٌِْٚ أن بًض افه  وجع حٚد: َحس  َحس 
 .(4)؟َحس  َحس  ـٔػ صزَك ظذ ٕٚر جْٓ ؿ، وإٔٝ دمزع مـ هذا :فذظتف ؿٚل

  :اخلانني
اخلٚ  وافْقن أصؾ واحد، وهق حُٚيٜ ر  مـ  (خـ)» :ؿٚل ابـ ؾٚرس

، إذا بُك ـ  ـ  َخًْْٔٚ، وهق دون (5)شإصقات بوًػ، وأصِف َخ ِٝ ادرأة خت ، وَخْ 
، وَٕؾ إزهري ظـ (7)، ويَٚل اخلْغ: افوحؽ اخلٍل(6)إٓتحٚب مـ افبُٚ 
حؽ إِذا أطٓره اإلِ  :افِٔٞ أن اخلَِْغ هق ـ  ٕسٚن ؾخرج جٚؾًٔ افو  ـ  خَيِ ٚ، يَٚل: َخ

ُٜ ظْد اخلِٔؾ:(8)َخًِْْٔٚ ـُ ذم َخٔٚصّٔف» ، واخلََْْخَْ َُٔخُِْخ  ؿٚل: ،أٓ يبغ افُالم ؾ
                                       

 .(1/492مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس) (1)
 .(1/246(، افهحٚح، اجلقهري )11/112هتذيٛ افٌِٜ، إزهري ) (2)
 .(2/9مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس ) (3)
 .(3/286) (، هتذيٛ افٌِٜ، إزهري1/97يْير مجٓرة افٌِٜ، ابـ دريد ) (4)
 .(2/157ٜ، ابـ ؾٚرس )مَٚئس افٌِ (5)
 .(7/5(، هتذيٛ افٌِٜ، إزهري )4/142افًغ، اخلِٔؾ ) (6)
 .(2/157مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس ) (7)
 .(7/5هتذيٛ افٌِٜ، إزهري ) (8)
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 (2) «(1)َخنَْخَن يل يف قوله ساعًة       وقال يل شيئا فلم أسمع  
اخلنّة من اخلنان وهي أشد من الغنة وأقبح، رجل أخن وامرأة خناء، ويقال: خن 
الرجل فهو خمنون إ ذا ضاقت خياشيمه وانسدت حتى خيرج كالمه غليًظا ال يكاد 

 . (3) يفهم 
ويقولون إّن املخنة األنف، فإن كان كذا فألنه موضع اخلّنة، وهي الغنّة، ويقال 

 . (4)وطئ خمنته: أي أذله، كأنه وضع رجليه عىل أنفه

 الدعدعة:  
)دع( الدال والعني أصل واحد منقاس مطرد، وهو يدل عىل  » قال ابن فارس: 

ا، قال اهلل تعاىل:حركة ودفع واضطراب، فالّدع: الدفع، يقال َدَعْعُتُه َأُدع   وئ   ﴿ ُه دعًّ
ْعَدَعة: حتريك املكيال ليستوعب [13]الطور:  ﴾وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ، والدَّ

ْعَدَعة: َعْدٌو يف التواء، ويقال َجْفنَة ُمَدْعَدَعة، وأصله ذاك، أي أهنا  اليشء. والدَّ
ْعَدعَ  ْعَدَعُة زجر الغنم، والدَّ َعْت حتى امتألت، فأما قوهلم الدَّ ة قولك للعاثر: ُدْعد 

َدْع َدْع، كام يقال َلًعا، فقد قلنا: إن األصوات وحكاياهتا ال تكاد تنقاس، وليست هي 
 . (5)«عىل ذلك أصوال

ْعدعة: أن يقال للرجل إذا عثر: َدْع َدْع أي ُقمْ  ،  (8) ، أو اْسَلمْ (7)أو ارتفع ،(6) والدَّ
 قال رؤبة: 

 
 مل أظفر بالبيت منسوًبا يف ما بني يدي من املصادر.   (1)
 (.4/142العني، اخلليل )  (2)
 (.1/109مجهرة اللغة، ابن دريد )  (3)
 (.2/157مقاييس اللغة، ابن فارس )  (4)
 (.2/257املصدر السابق )   (5)
 (.1/81العني، اخلليل )  (6)
 (.1/265اجليم، الشيباين )  (7)
 (.1/192مجهرة اللغة، ابن دريد )  (8)
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 (1)ًٍْٔش فًٚـــفف وظٚفْٔٚ بت          وإْن هقى افًٚثُِر ؿِْٚ َدْظَدظٚ
اِظل فًِّزى: داْع داْع، وداٍع داٍع، وهق  وؿٚل ؽرهؿ: افدظدظٜ: أن يَقل افر 

اظل: ُدْع ُدْع، إذا أمرتف بٚ فًْٔؼ زجٌر هلٚ، وؿٚل ثًِٛ ظـ ابـ إظرايب: يَٚل فِر 
 :ومْف ؿقل افٍرزدق ،(2)بٌّْف، وؿٚل ؽره: َدظِدْع هبٚ

ّْٕل    َِؽ افت قاِئؿ إ ـَ ادراؽٜ ،ذِم بٚذخ        َدظِدْع بٖظُْ  (3)ظٚيل ،َيٚ اب
 ًً ٚ فؽ ظٚفٔٚ، ومثِف َدْع َدْع، جًؾ ؿٚل َأُبق ظبٔد ظـ أيب زيد: إذا ُدظَل فًِٚثر ؿٔؾ ف

 ًً ُٝ بٚفهبّل ٚ وَدْع َدَظٚ ُدظًٚ  فف بٕٚٓتًف ٚش، وروى ابـ هٕٚك  ظـ أيب زيد: دظدظ
 .(4)دظدظٜ إذا ظثر ؾَِٝ فف دع أي ارتٍع

  :الدندنة
)دن( افدال وافْقن أصؾ واحد يدل ظذ تىٚمـ وإخٍٚض ...  » :ؿٚل ابـ ؾٚرس

َٕٜومـ ذفؽ  َد ْٕ َٕ افد  ٍٓؿ، وذفؽ ٕٕف خيٍض صقتف ٜ ٓ تُ َٔ ٌْ ، وهق أن تسّع مـ افرجؾ 
اَم ؾٖمٚ »ٍٔف. ومْف احلديٞ:  بام يَقفف وخي ُٓ ُْٕحِسُْ ٍٚذ َؾاَل  ًَ ُٜ ُم َٕ َد ْٕ ُتَؽ َوَد َٕ َد ْٕ   .(6)ش(5)شَد

ِٜ افُالم افذي ٓ ُيٍٓؿ َّْْٔ ُٜ مـ َه َدٕ ْٕ ِّؿ  ،(7)وافد  َْٕدٕٜ أن يتُ ؿٚل أبق ظبٔد: افد 
ُٜ ٕحقٌ افرجؾ بٚفُالم تسّع ٌّٕتف وٓ تٍّٓف ظْف ٕ َّ َْْٔ ؿٚل و ،مْٓٚ ّٕف خُئٍف. واهلَ

َْٕدن  ًٜ صّر: َضَْْىـ َضَْْىْٜ وَد َدٕ ْٕ  .(8)بًّْك واحدَد
                                       

 .(92ص) ديقان رؤبٜ، (1)
 .(1/71هتذيٛ افٌِٜ، إزهري ) (2)
 .(496ص) ديقان افٍرزدق، (3)
 .(1/71) ٛ افٌِٜ، إزهريهتذي (4)
ْْف )ذمأخرجف أبق داود  (5) وأمحد ذم ادسْد   (،910( برؿؿ )1/295وابـ مٚجف ) ،(792( برؿؿ )1/210 ش

ـ حبٚن )، (، وصححف إفبٚين ذم صحٔح أيب داود 15898برؿؿ )  (25/234)  (.757) (3/150صحٔح اب
  .(2/261مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس ) (6)
  .(8/10ِٔؾ )افًغ، اخل (7)
فسٚن افًرب، ابـ مْيقر  (،5/2114افهحٚح، اجلقهري ) :(، يْير50/ 14هتذيٛ افٌِٜ، إزهري ) (8)

(13/160). 



468

د. عزيزة بنت عطية ا� الشنبري محاكاة صوت ا�نسان في المعاجم العربية: مقاييس اللغة نموذًجا

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

 

   

 

خُص: ِ ؿ أو ؽْ ك بهقت خٍلٍّ ُيسّع وٓ ُيٍٓؿ وذم افٌِٜ ادًٚسة دٕدن افن   ،تُ

م ذهًٚبٚ وجٔئٜ :دٕدن حَلًْٚ، ودٕدن :دٕدن افّهُٕٚع مع ادٌْ ل  .(1)دار وحق 

  :خريالشا 
  وافرا . إصؾ افهحٔح يدل ظذ افنغ واخلٚ)صخر( » :ؿٚل ابـ ؾٚرس

ؾٕٚصؾ افنخر: تردد افهقت ذم  ،ُٝٔٝ ؾٔف ـِّٜ أخرى إن صح  صقت. وؿد ُح 

 .(2)شاحلِؼ. ويَٚل: افنخر: رؾع افهقت بٚفْخر. وهذا منٓقر

ا، وهق صقتف مـ احلِؼ، ويَٚل: هق مـ مْخره، احلامر َيْنِخُر صخرً َصَخر 

در(3)وافْخر ذم إٕػ ا احلامر ينخر صخرً صخر  ،، وافنخر: افْخر ادسدد ذم افه 

 .(4)ٚ إذا ؾًؾ ذفؽا ومحٚر صخر أيًو ّل افرجؾ صخرً وبف ُش  ،اوصخرً 

ِخُر مـ افٍؿ،  ِريُر، ؾٚفن  َُ ِخُر وافْ ِخُر واْف ظـ إصًّل: مـ أصقات اخلٔؾ: افن 

ِريُر مـ افهدر َُ رْس افنغ، وافْ ِخُر مـ ادَْْخَريـ، واف َُ ٌر  بِ ، ؿٚل: واشؿ افرجؾ: ِصخ 

ٌٔؾ   ً  .(5)وفٔس ذم ـالم افًرب َؾ

ٕػ، وؿٔؾ: مـ افٍؿ افنخر: صقت مـ احلِؼ، وؿٔؾ مـ إ» ؿٚل ابـ شٔده:

وؿٔؾ: هق مـ افٍرس بًد افهٓٔؾ:  ،دون إٕػ، وصخر افٍرس: صقتف مـ ؾّف

 .(6)شا وصخراينخر صخرً صخر 

أصٚب افُِّٜ ختهٔص دٓيل ؾٖصبحٝ ؿٚسة ظذ ترّدد  وذم افًربٜٔ ادًٚسة

ٍ س.  افهقُت ذم احلِؼ أثْٚ  افّْقم مـ ؽر ـالم بسبٛ ضٔؼ افتْ

                                       
  .(1/773مًجؿ افٌِٜ افًربٜٔ ادًٚسة، ظّر ) (1)
  .(3/253مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس ) (2)
 .(4/168افًغ، اخلِٔؾ ) (3)
 .(1/585مجٓرة افٌِٜ، ابـ دريد ) (4)
  .(7/39هتذيٛ افٌِٜ، إزهري ) (5)
 .(5/24ادحُؿ، ابـ شٔده ) (6)
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  :الصهصهة
َٚل ظْد اإلشُٚت، وهل صف، وٓ افهٚد واهلٚ  ـِّٜ تُ  (صف)» :ؿٚل ابـ ؾٚرس

ُٝ بٚفَقم ،ـِّٜ زجٍر فِسُقت :، َصفْ (1)شؿٔٚس هلٚ ْٓ َه ْٓ ل ابـ ؿٚ ،(2)ويَٚل: َص
 ،يَٚل فِرجؾ إذا أشُت ف: صْف، ؾ٘ن وصِٝ ؿِٝ: صٍف صٍف، وـذفؽ َمفْ  :افّسُٔٝ

ؾ٘ن وصِٝ ؿِٝ: مٍف مٍف، وـذفؽ تَقل فِق   إذا رضٔتف: َبْخ، ؾ٘ن وصِٝ ؿِٝ: 
  .(3)َبٍخ َبٍخ 

 :الطعطعة
افىٚ  وافًغ فٔس بق ، ؾٖمٚ مٚ حُٚه اخلِٔؾ، مـ أن  (ضع)» :ؿٚل ابـ ؾٚرس

 .(4)شٚيٜ صقت افالضع ؾِٔس بق افىًىًٜ حُ
ى ؼ إذا أفهؼ فسٕٚف بٚفٌٚر  َّ َىًٜ ذم ـتٛ افٌِٜ: حُٚيٜ صقت افاّلضِع وادَُت ًْ افى 

 ُٜ ًَ َى ًْ قت افى  ِف، أو ـٖٕف َأـِف، ؾذفؽ افه  ـُ   .(5)إظذ، ثؿ َفَىع مـ ضٔٛ رٍ  يٖ
 :العطعطة

ـ إصقات، مـ افًغ وافىٚ  أصٔؾ يدل ظذ صقت م (ظط) » :ؿٚل ابـ ؾٚرس
، (7)شٔطَ ظِ  ٔطَ ٚن إذا ؿٚفقا: ظِ ج  هل حُٚيٜ صقت ادُ »، ؿٚل اخلِٔؾ: (6)شذفؽ افًىًىٜ

ؾ٘ذا صٚحقا  ،(8)وؿٚل افدريدي:  افًىًىٜ: حُٚيٜ إصقات إذا تتٚبًٝ ذم احلرب
ىقا ًَ ًِىقن وؿد َظْى ْى ًِ واصتَف ابـ  .(9)هبٚ وأراد ؿٚئؾ أن حيُل ـالمٓؿ ؿٚل: هؿ ُي

                                       
 .(3/279) مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس (1)
 .(5/225(، هتذيٛ افٌِٜ، إزهري )3/345افًغ، اخلِٔؾ ) (2)
 .(2239/ 6) (، افهحٚح، اجلقهري5/225هتذيٛ افٌِٜ، إزهري ) (3)
 (3/405مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس ) (4)
 .(1/67) (، هتذيٛ افٌِٜ، إزهري1/78افًغ، اخلِٔؾ ) (5)
 .(4/51) مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس (6)
 .(1/78) افًغ، اخلِٔؾ (7)
 .(1/149مجٓرة افٌِٜ، ابـ دريد ) (8)
 .(1/67) هتذيٛ افٌِٜ، إزهري (9)
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: ؿٚل فف (1)َٚل هق يًىًط إذا ٕٚدى ؾَٚل ظٚط ظٚطافّسُٔٝ ؾ ِٛ ْئ َط بِٚفذ  ًَ ، وَظْى
 .(2)ظِٚط ظٚطِ 

ومـ افبٚب ؿقل أيب ظّرو: إن افًىٚط: افنجٚع اجلسٔؿ، » ويَقل ابـ ؾٚرس:
وهذا أيوٚ مـ إول، ـٖن زئره منبف بٚفًىًىٜ...، ومـ  ،ويقصػ بف إشد

ًٓ ٚ أو ضٚ: افًط: صؼ افثقب ظرًض افبٚب أيًو   مـ ؽر بْٔقٕٜ. يَٚل جذبٝ ثقبف ق
، َوَظى ْىُتُف  ط  ًَ ْٕ  :ؾإٔٚ: صََتف، ؿٚل ادتْخ  َؾٚ

َقإِِس ِذي ُؾُروٍغ ب ََ ٍب ذِم اْف َهِٚط و     رَضْ ىِِٔط افر  ًْ ـٍ ِمْثِؾ َت ًْ  (3)َض
 :وؿٚل أبق افْجؿ

ط   ًَ ٚ ادُْْْ َٓ َٝ ِدْرِظ َٖن  حَتْ  (4)ـَ
، (5)شٕٕف إذا ظىف ؾْٓٚك أدٕك صقت ٚ مـ افهقت،وإصؾ ذم هذا أيًو 

 ،وصقت افَقم ظْد افٌِبٜ ،إصقات ادختٍِٜ وادتتٚبًٜ ذم احلرب :ؾٚفًىًىٜ
 .وحُٚيٜ صقت ادجٚن، وصقت فزجر افذئٛ

 الغطيط: 
افٌغ وافىٚ  أصٔؾ صحٔح ؾٔف مًْٔٚن: أحدمهٚ صقت،  (ؽط)» :ؿٚل ابـ ؾٚرس

ٌَ  ،إلٕسٚن ذم ٕقمفٔط اىِ ؾٕٚول: ؽَ  ،وأخر وؿٝ مـ إوؿٚت ٚط، وهل ىَ ومْف اف
 ََ ٔ  ىٚ، ُش اف  ٚ. ؿٚل:ىٚضً ٝ فهقهتٚ ؽَ ّ

ُؿ َؽَىًٚضٚ ُجث اَم  ُٓ ََٖثَٚر َؾِٚرُض ٍُْرسِ       َؾ ـِ اْف اُض َسَ ـَ  (7) ش(6)َأْصَقاُتُف 

                                       
 .(1/221ادخهص، ابـ شٔده ) (1)
 .(7/352فسٚن افًرب، ابـ مْيقر ) (2)
 .(2/24) ديقان اهلذفٔغ يْير (3)
 .(246ديقان أيب ٕجؿ افًع، ص) (4)
 .(4/51مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس ) (5)
 .(164ص) افبٔٝ فىرؾٜ، يْير ديقإف (6)
 .(4/384) مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس (7)
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، والغطغطة:  (1) ويغطُّ النائم َغطيًطا، والَغْطَغَطُة: حكاية رضب من الصوت
، قال أبو عبيد: الّتْغطِيُط والَغْرَغرُة: الصوت،  (2) صوت غليان القدر وما أشبهه

 .  (3) ورواه بعضهم: الّتَغْطُمطُ 
 الغمغمة:  

)غم( الغني وامليم أصل واحد صحيح يدل عىل تغطية وإطباق، » قال ابن فارس: 
أغمه .... ثم يقول الغمغمة: فهي أصوات الثريان عند الذعر، تقول: غممت اليشء 

 . (4)«واألبطال عند الوغى، وقد قلنا إن هذه احلكايات ال تكاد يكون هلا قياس
، والَغْمَغَمُة: أصوات الثريان عند (5) والغمغمة مثل اهلمهمة: كالم ال يفهم

 ، قال علقمة :(6)الذعر، وأصوات األبطال عند الَوَغى
يِم َغامِغٌم            إذا َدَعُسوها بالنَِِّصِّ املَُعلَِّب وظَ  ِ  (7) لَّ لِثِرياِن الَّصَّ

فالغمغمة قطع احلروف وإصدار أصواًتا ال يفهمها الناس، ومل جيرؤ عىل رفض 
األوامر فنفذها وهو يغمغم، غمغم الثور: صّوت عند الفزع واهلياج، غمغم الطفل:  
بكى عىل ثدي أمه طلًبا للبن إذا كان الثدي ال يدر، غمغم الكالم: أهبمه، غمغم  

 .  (8) املريض: تكلم بكالم مل يفهم
 الفخيخ:  

 قال ابن فارس: » )فخ( الفاء واخلاء كلامت ال تنقاس، من ذلك الفخيخ كال غطيط  

 
 (.4/343العني، اخلليل )  (1)
 (.1/149مجهرة اللغة، ابن دريد )  (2)
 (.8/10هتذيب اللغة، األزهري )  (3)
 (.4/378مقاييس اللغة، ابن فارس )  (4)
 (.1/217مجهرة اللغة، ابن دريد )  (5)
 (.8/29(، هتذيب اللغة، األزهري )4/350العني، اخلليل )  (6)
 (.63ديوان علقمة بن عبده الفحل، )ص  (7)
 (.  2/1643معجم اللغة العربية املعارصة، عمر )  (8)
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ِخُٔخ دون افٌىٔط ذم افْقم، وفألؾًك ؾخٌٔخ يُ  ،(1)شذم افْقم ٍَ ، ؿٚل (2)ًرف بف مُٚهنٚاف
ٔ ٚت َؾِخٌٔخ بٚخلٚ ، وهق ظْدي » إزهري: ومل أشّع ٕحد ذم إؾًك وشٚئر احل

قن فٌٜ فبًض افًرب ٓ أظرؾٓٚ، ؾِ٘ن افٌِٚت أـثُر مـ أن حئط ؽِط، افِٓؿ إِٓ أن تُ
ح  ؾِحٔحً  ٍِ  .(3)ش، بٚحلٚ ٚهبٚ رجؾ واحد...، أمٚ إؾًك ؾٕ٘ف يَٚل ذم ؾًِف َؾح  َي

 القهقهة:
افَٚف واهلٚ  فٔس ؾٔف إٓ حُٚيٜ افََٜٓٓ: اإلؽراب ذم  (ؿف)» ؿٚل ابـ ؾٚرس:

ٌٜ  :افوحؽ، يَٚل َٓ ََ ْٓ  :ػ، ؿٚل ٍ  خُي ، وؿد َؿفٌّ َوَؿ
ٍُٕػ َوذِم َؿفِ  ـ  ذِم هَتَٚ ُٓ  (5)ش(4)َؾ

الة ؾقؿع ذِم ملسو هيلع هللا ىلص ظـ افْبِل       الة إذ أؿبؾ أظّك يريد افه     ؿٚل: بْٔام هق ذم افه 
، ٍٜ َٔ قا ُزْب ُٓ ََ ْٓ َمْن َكاَن ِمْنك ْم :  »ؿٚلملسو هيلع هللا ىلص ؾِام إكف افْ بِل  ، ؾٚشتوحؽ افَقم حتك َؿ

 .(6)شَء َوالصاََلةَ قَ ْهَقَو فَ ْلي ِعِد اْلو ض و 
...، وإن اضىّر  ًٜ َٓ ََ ْٓ ُف َؿ َِ ْٓ ََ َف افوٚحؽ ُي ََ ْٓ وُيوٚظػ بتكيػ احلُٚيٜ، ُيَٚل: َؿ

 إػ تثَِٔٓٚ جٚز ـَقفف: 
ٍٜ وَؿف   ـَ ذم َهْزَرَؿ ِْ ِِ  (7)َط

 :الكرير
مـ  ،افُٚف وافرا  أصؾ صحٔح يدل ظذ مجع وترديد (ـر)» :ؿٚل ابـ ؾٚرس 

 ،إفٔف بًد ادرة إوػ، ؾٓق افسديد افذي ذـرٕٚهذفؽ ـررت، وذفؽ رجقظؽ 
                                       

 .(4/437مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس ) (1)
 .(4/144افًغ، اخلِٔؾ ) (2)
 .(7/8هتذيٛ افٌِٜ، إزهري ) (3)
 افبٔٝ اشتنٓد بف ابـ ؾٚرس، ومل يًزه إػ ؿٚئِف، ومل أطٍر بف مْسقًبٚ ذم مٚ بغ يدي مـ ادهٚدر. (4)
 .(5/5مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس ) (5)
(، 622( برؿؿ )1/306فسْـ )(، وافدارؿىْل ذم ا465( برؿؿ )1/251أخرجف ابـ إظرايب ذم ادًجؿ ) (6)

 (.1/48(، وافزيًِل ذم ٕهٛ افرايٜ )1/271وضًٍف ابـ اجلقزي ذم افًِؾ ادتْٚهٜٔ )
 .(5/224(، هتذيٛ افٌِٜ، إزهري )3/341افبٔٝ بدون ٕسبٜ يْير: افًغ، اخلِٔؾ ) (7)
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  ::ؿٚل ،وافُرير: ـٚحلؼجٜ ذم احلِؼ، شّل بذفؽ ٕٕف يرددهٚ
ِز ؾَِداُؤَك َيْقَم افْ َزالِ      ٍْ ِريَرا           َؾَْ َُ َجِٚل اْف َٚن َدْظَقى افر  ـَ  (2) ش(1) إَِذا 

ريُر: بحٜ  َُ ريُر: صقت ذم احلِؼ ـٚحلؼجٜ. واف َُ  .(3)تًسي مـ افٌبٚرؾٚف

  :التمطق
ادٔؿ وافىٚ  وافَٚف افتّىؼ: أن يِهؼ اإلٕسٚن  (مىؼ)» :ؿٚل ابـ ؾٚرس     

 ؿٚل إظنك: ،ٚ، وذفؽ إذا اشتىٚب مٚ يٖـؾفسٕٚف بٚفٌٚر إظذ ؾتسّع فف صقتً 
 (5) ش(4)ؼٓٚ يتّىّ ــٓٚ مـ ذاؿــإذا ذاؿ       تريؽ افَذى مـ دوهنٚ وهل دوٕف

، (6)ٚق افِسٚن بٚفٌٚر إظذ ؾٔسّع صقتف ٓشتىٚبٜ أـؾ ر افتّىؼ: إفه
  .(7)وافتّىؼ بٚفنٍتغ َأن ُتوؿ إِحدامهٚ بٕٚخرى مع صقت يُقن مْٓام

 ادلَْعَمَعة :
 ،ادٔؿ وافًغ ـِّٜ تدل ظذ اختالط وجِبٜ ومٚ أصبف ذفؽ (مع)» :ؿٚل ابـ ؾٚرس

وادًٚمع صدة احلرب  ،(8)شمْف ادًًّٜ: صقت احلريؼ وصقت افنجًٚن ذم احلرب
إصؾ ؾٔف مًًّٜ افْٚر وهل رسظٜ  ،واجِلد ذم افَتٚل وهٟٔ افٍتـ وافتٓٚب ٕراهنٚ

 ، ؿٚل ـًٛ بـ مٚفؽ:(9)تِٓبٓٚ 
ُوفُ  ًْ ٌب يًّّع َب ُه رَضْ ـْ رَس  ًو           َم ًْ ِٜ إبٚ  ادحرق َٚب ًَ َّ ًْ َّ ـَ

(10) 
                                       

 .(97)ص افبٔٝ فألظنك افُبر، وذم افديقان )ؾٖهع...(، يْير ديقان إظنك افُبر، (1)
 .(5/126مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس ) (2)
 .(5/277افًغ، اخلِٔؾ ) (3)
 .(219يْير ديقان إظنك افُبر، ص ) (4)
 .(5/333مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس ) (5)
 .(4/1555(، افهحٚح، اجلقهري )5/111افًغ، اخلِٔؾ ) (6)
 .(9/36) هتذيٛ افٌِٜ، إزهري (7)
(،  1/95(، افًغ، اخلِٔؾ ) 1/816) ادجّؾ، ابـ ؾٚرس يْير: (،5/273) مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس (8)

 .(3/1286) (، افهحٚح، اجلقهري216/ 1مجٓرة افٌِٜ، ابـ دريد )
  .(8/340فسٚن افًرب، ابـ مْيقر ) (9)
 .(244ديقان ـًٛ بـ مٚفؽ، ص ) (10)
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 تىقرهٚ ؾُٕٚٝ بًّْك ؾٚفُِّٜ أصٚهبٚ تىقر دٓيل حٔٞ مرت بّراحؾ ظدة ذم
رسظٜ افْٚر وتِٓبٓٚ ثؿ صدة احلرب وصقت افنجًٚن ذم احلرب وبًدهٚ 

 .(1)شاشتخدمٝ ٕي خالف صديد حزيب أو تًهبل»

  :النهيت والنئيت
افْقن واهلٚ  وافتٚ  ـِّٜ تدل ظذ حُٚيٜ صقت،  (هنٝ)» :ؿٚل ابـ ؾٚرس

 .(2)شزحر :وهَنٝ افرجؾ ،ؾٚفْٓٔٝ: دون افزئر، وأشد هنّٚت
ذم بٚب افْقن واهلّزة وافتٚ  ـِّٜ تدل ظذ حُٚيٜ  (ٕٖت)» :ويَقل ابـ ؾٚرس

، ورجؾ ٕآت مثؾ هنٚتصقت، يَٚل: ٕٖت افرجؾ ٕئٔتً   .(3)شٚ، مثؾ هنٝ، إذا أن 
 ُٝ ِٓ َٝ َيْْ : صقت إشد وهق دون افّزئر، وؿد هَنَ ُٝ ٔ وهق صقت صبٔف  ،(4)افْٓ 

ف وشًّٝ هنٔٝ إشد وٕئٔتف وهل مهّٓتف، بٚفزجر هنٝ افرجؾ بٚفرجؾ إِذا صٚح ب
َْٕسٚن ٕٕف يْٓٝ مْف   .(5)وافْٚهٝ: حِؼ اإْلِ

َٕٗوت، وهق صقت صبٔف بٚفزئر أو  :ٚوؿٚفقا أيًو  َٝ يْئٝ، ؾٓق ٕٚئٝ و ئ َٕ
ِئتً (6)افزؾر َٕ  ُٝ ََٖت افرجؾ وهق َيِْْئ َٕ ـ  َإًِْٔٔ  ٚ، وؿٚل أبق زيد يَٚل:  ُٝ  ٚوَأن  َيِئ ِْٕٖ َٝ َي ْٕ وَأ

 .(7)بًّْك واحد ؽر أن افْئٔٝ أجٓرهٚ صقتٚ ٕٚٔتً أَ 
  :اذلتهتة

اهلٚ  وافتٚ  يدل ظذ حُٚيٜ صقت، فٔسٝ ؾٔف فٌٜ )هٝ( » :ؿٚل ابـ ؾٚرس
ٝ  أصِٜٔ. يَٚل:  : متٚبًٜ َه ُٝ ٝ  افُِّٜ. واهلتِٔ افَبُر ذم صقتف: ظك صقتف. وَهَت

                                       
 .(3/2110مًجؿ افٌِٜ افًربٜٔ ادًٚسة، ظّر  ) (1)
 .(5/361، ابـ ؾٚرس)مَٚئس افٌِٜ (2)
 .(5/376) ادهدر افسٚبؼ (3)
 .(6/130(، هتذيٛ افٌِٜ، إزهري )4/34افًغ، اخلِٔؾ ) (4)
 .(1/412مجٓرة افٌِٜ، ابـ دريد ) (5)
 .(2/1104) ادهدر افسٚبؼ (6)
 .(14/232هتذيٛ افٌِٜ، إزهري) (7)
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ٝ  ومدارـٜ. يَٚل:  : َهتًّٚ َوَهتًِٔتٚ ويَقفقن: رجؾ مِ َه ُٜ َت َٓ : خٍٔػ ذم افًّؾ. َواهْلَْت ٌّٝ َٓ
: افُرس  ٝ َ : متزيؼ افثقب. واهْل  ٝ  .(1)شافتقا  افُالم. واهلَ

ٝ  هتٔتً » :ؿٚل اخلِٔؾ ٝ  صبف افًك فِهقت، يَٚل فَِبُر: هَيِ ُِش  ٚاهل ، ثؿ َي
ِْؼاٚ، ثّؿ هَيِْدُر إذا بزل هديرً ـنًٔن  .. .. ويَٚل: اهلّز صقٌت َمٓتقٌت ذم أؿَل احلَ

ٝ  اإلٕسٚن اهلّزة هتًّ  ُٜ أيًو وتَقل: هَيْ َت َٓ ٚ تَٚل ذم مًْك اهلَتٔٝ، ٚ إذا تُِؿ هبٚ. واهلَْت
ِّسٚن ُٜ ذم افتقا  اف َٓ َت ْٓ ُٜ وافت  َت َٓ ٌّٝ وَهت ٌٚت: إذا ـٚن ِمٓذارً (2)شواهلَْت َٓ ا . ُيَٚل: رجؾ ِم

ٝ  احلديٞ َهتًّ   .(3)ٚ: إذا رسده وتٚبًفـثر افُالم. ويَٚل ؾالن هُي
ا حتك يُرسه، ومـ ـالمٓؿ: ترـتٓؿ هتٚ ٚ إذا َوضئف وضٖ صديدً افق   هيتف هتً هٝ 

ؿقائؿ افبًر ظذ إرض إذا شًّٝ هٝ بتٚ أي ـرسهتؿ وؿىًتٓؿ. وشًّٝ 
 .(4)وؿًٓٚ، وافق   ادٓتقت واهلتٔٝ: ادُسقر

 :اذلأىأة
رى مٚ ؿبِٓام، ظذ اهلٚ  وافٔٚ ، واهلٚ  واهلّزة جيريٚن جم (هل)» :ؿٚل ابـ ؾٚرس

وهذا ظْدٕٚ ممٚ درج  ،مًْٚه أي افْٚس هق :مٚ أدري أي هل بـ يب هق :أهنؿ يَقفقن
واهلل : افىًٚم،  ،وـذفؽ ؿقهلؿ: فق ـٚن ذاك ذم اهلل  واجلل  مٚ ًٍٕف ،ظِّف

ويَقفقن: هٖهٖت بٚإلبؾ،  ،واجلل : افؼاب، وافٍِيتٚن ٓ تدٓن ظذ هذا افتٍسر
 وإٔندوا: ،وهذا خالف إول ،إذا دظقهتٚ فًِِػ

لِ   ومٚ ـٚن ٚوٓ     َظَذ اجْلِ َُ لِ  اْمتَِداِحٔ  (6) ش(5) اهْلِ
، (7)هٖهٖت بٚفَقم إذا دظقهتؿ وبٚإلبؾ إذا زجرهتٚ ؾَِٝ: هٖهٖ وادهدر اهلٔٓٚ     

                                       
  .(6-6/5مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس ) (1)
 .(3/349افًغ، اخلِٔؾ  ) (2)
 .(5/235هتذيٛ افٌِٜ، إزهري ) (3)
  .(1/80مجٓرة افٌِٜ، ابـ دريد ) (4)
 افبٔٝ اشتنٓد بف ابـ ؾٚرس، ومل يًزه إػ ؿٚئِف، ومل أطٍر بف مْسقًبٚ ذم مٚ بغ يدي مـ ادهٚدر. (5)
 .(6/4مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس ) (6)
 .(1/228(، اجلّٓرة، ابـ دريد )1/107افًغ، اخلِٔؾ ) (7)
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ْٝٔ ُٝ بٚإلبؾ ،ومـ ؿٚل: َهٚ ؾحُك ذفؽ ؿٚل: َهٚ َه ْٔ ُْٖت هبٚ  ،دظقهتٚ :َهٚ َه ْٖه وه
ب، وآشؿ مْف واجللُ  واهِلكُ ...، وٕحق ذفؽ ؿٚل فًِِػ، و ُْٖت بٚإلبؾ فِؼ  َْٖج َج

  .(1)ابـ إظرايب
 :اذلرىرة

اهلٚ  وافرا : أصٔؾ صحٔح يدل ظذ صقت مـ  (هر)»ؿٚل ابـ ؾٚرس: 
ا »وذفؽ ؿقهلؿ:  ،اهلّر: دظٚ  افٌْؿ :يَقفقن ،إصقات، ويَٚس ظِٔف ٓ يًرف هرًّ
: دظٚ  افٌْؿ ،(2)ش ْؿمـ بّر. وافّز: شقق افٌ : شقق افٌْؿ، وافِز   ،وؿٚل يقٕس: اهِلر 

: دظٚؤهٚ إػ  : دظٚ  اْفٌْؿ إػ افًِػ، وافز  وروى أبق افًبٚس ظـ ابـ إظرايب: اهِلر 
  .(3)ادٚ ، ؿٚل أبق ظبٔد ظـ إمقي: هرهْرُت بٚفٌْؿ: إذا دظقهتٚ

  :الوعوعة
يَٚل وظقع افذئٛ  ،ّٜ تدل ظذ صقتـِ :افقاو وافًغ (وع)» :ؿٚل ابـ ؾٚرس

 :ؿٚل  ،َوْظَقاعٍ وـؾ صقت خمتِط:  ،وظذ افتنبٔف يَٚل فِنٓؿ افيريػ: وظقظل
ْقُم ذِم َوْظَقاعٍ  ََ ََٔيؾ  ِمُْْف اْف  (5)ش(4)َؾ

 ٌٝ يَٚل:  ،إذا ـٚن فِخىٔٛ ؾٓق حسـ، وفٌره ؾٓق ؿبٔح :ووظقٌع وظقاع ًٕ
 :ؿٚفٝ اخلْسٚ  ،(6)ٌٝ فف حسـ ًٕ :خىٔٛ َوْظَقٌع ووظقاع إذا دارك ـالمف

 (7)هق افٍٚرس ادستًد اخلىٔٛ        ذم افَقم وافٔرس افَقْظَقعُ 
ويَٚل: شًّٝ  ،(8)ؾٓق ًٕٝ ؿبٌٔح: أي ِمٓذار ،رجؾ َوْظقاٌع إذا هذر بال ؾٚئدة

                                       
 .(6/2560(، افهحٚح، اجلقهري )6/256هتذيٛ افٌِٜ، إزهري ) (1)
 .(6/8مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس ) (2)
 .(5/236هتذيٛ افٌِٜ، إزهري ) (3)
 .(33افبٔٝ فِّسٔٛ، يْير ديقان ادسٔٛ بـ ظِس،ص ) (4)
 .(6/7مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس ) (5)
 .(3/166(، هتذيٛ افٌِٜ، إزهري )1/216افٌِٜ، ابـ دريد )(، مجٓرة 2/273يْير افًغ، اخلِٔؾ ) (6)
 .(78ديقان اخلْسٚ ، ص) (7)
 .(3/166(، هتذيٛ افٌِٜ، إزهري)1/216(، مجٓرة افٌِٜ، ابـ دريد)2/273إير افًغ، اخلِٔؾ ) (8)



477

د. عزيزة بنت عطية ا� الشنبري محاكاة صوت ا�نسان في المعاجم العربية: مقاييس اللغة نموذًجا

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ
 

 

وربام شّل اجلبٚن  :ؿٚل ابـ دريد ،وظقظٜ افَقم ووظقاظٓؿ وهق اختالط أصقاهتؿ
  .(1)عٚ واجلّع افقظٚووظقظً 

 الولولة: 
وافقفقفٜ: اإلظقال وأصقات افْسٚ   ،افقاو وافالم (ول)» :ؿٚل ابـ ؾٚرس

ًٓ (2)شبٚفبُٚ  ًٜ ووْفقا ِٝ ادرأُة وْفَقَف وافَقْفَقفٜ مـ افقيؾ،  ،(3)، إذا أظقفٝ، وْفَقَف
ِٝ ادرأة، إذا أـثرت مـ ؿقهلٚ: افقيؾ ؾَٔقفقن:   . (4)َوْفَقَف

  
  
  

 

                                       
 .(1/216) مجٓرة افٌِٜ، ابـ دريد (1)
 .(6/77) مَٚئس افٌِٜ، ابـ ؾٚرس (2)
 .(5/1845) قهريافهحٚح، اجل (3)
 .(5/227) (، هتذيٛ افٌِٜ، إزهري3/343) افًغ، اخلِٔؾ (4)
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 متةاخلا

وبًد دراشٜ حُٚيٜ صقت اإلٕسٚن ذم ادًٚجؿ افًربٜٔ وبخٚصٜ ذم ادَٚئس 
  :مْٓٚ  نتائجتقصؾ افبحٞ إػ ظدة 

طٓقر افسابط افَقي بغ افٍِظ وادًْك ؾ٘ذا أحرض ادتُِؿ افٍِظ ؾُٖٕام   .1
 .حرض ادًْك ٍٕسف فِسٚمعأ

ـّ  ،َٚس ظِٔٓٚحُٚيٜ إصقات ٓ يُ  .2 ثر مـ د ابـ ؾٚرس ظذ ذفؽ ذم أـوأ
  .مقضع
 :ـام ذم ؿقفـف ،رؽؿ اظساؾف بذـر ؽره هلٚ ،إمهٚل ابـ ؾٚرس ـِامت مستًِّٜ .3

مٚ حُٚه اخلِٔؾ، مـ أن افىًىًٜ حُٚيٜ صقت  ؾٖمٚ ،فٔس بق وافًغ افىٚ  )
 .(افالضع ؾِٔس بق 

وهق مٚ  ،(ؾًِِٜ)إطٓٚر افبحٞ أن أـثر أفٍٚظ حُٚيٜ إصقات ظذ وزن  .4
ُرار احلرف ذم افٍِظ يَٚبِف تُرار احلدث أو افًٍؾ ذم ذـره ابـ جْل مـ أن ت

 افقاؿع.
 .تُرار افًغ ذم افًٍؾ يَٚبِف تُرار احلدث .5
 .ادهٚدر افتل تدل ظذ افهقت تُقن ظذ وزن ؾًٔؾ .6
واشؿ  ،واشؿ افٍٚظؾ ،وادهدر ،افًٍؾ :اصتَٚق افًرب مـ حُٚيٜ افهقت .7

 .وصٔغ ادبٚفٌٜ، وأشام  إظوٚ ، وافهٍٚت ،ادًٍقل
 .طٓقر افسادف بغ إفٍٚظ افسٚبَٜ .8
 .طٓقر آصساك افٍِيل بغ بًض أفٍٚظ صقت اإلٕسٚن  .9

 .تًريٛ بًض حُٚيٚت صقت اإلٕسٚن مـ فٌٚت أخرى  .10
11. ًّٚٔ   .تىقر بًض أفٍٚظ صقت اإلٕسٚن تىقًرا دٓف
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تبغ أن بًض حُٚيٜ بًض أصقات اإلٕسٚن ٕام إفٔٓٚ افتوٚد ؾهٚرت مـ  .12
 .أشام  افتوٚد 
  :ياتالتوص

حُٚيٜ إصقات مـ افَوٚيٚ افٌِقيٜ اهلٚمٜ افتل حتتٚج إػ ادزيد مـ افبحٞ 
 :وافدراشٜ، فذا أويص بٖمهٜٔ افَٔٚم بدراشٚت مستَِٜ ذم ـؾ مًجؿ فِبحٞ ذم

ودراشٜ حُٚيٜ صقت احلٔقان، وحُٚيٜ أصقات  ،دراشٜ إصقات وصٍٚهتٚ
ؿّٜٔ ـبرة ذم افدراشٚت افىبًٜٔ، وؽرهٚ مـ افدراشٚت افتل شُٔقن هلٚ ؿدر و

 .افٌِقيٜ ـٚؾٜ
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 املصادر واملراجع فهرس
 : املصدرااألساساالذيااعتمداعليهاالبحثا  : أوًل 

 لسالم ا د عب  : حتقيق  ، أمحد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي  : ابن فارس  ، معجمامقاييسااللغةا
 م.1979 ،مرص، دار الفكر ،)د.ط( ،حممد هارون

 املراجع:ااوا  املصادرا  : اثنًيا 
حممد بن حبان بن أمحد بن حبان، ترتيب: األمري  اإلحسانايفاتقريباصحيحاابناحبان:ا .1

 م.1988 ، بريوت، مؤسسة الرسالة،1عالء الدين الفاريس، حتقيق: شعيب األرنؤوط، ط
 ،القاهرة، عامل الكتب ،)د.ط( ،متام :حسان ،عربادراسةاابستمولوجيةاللفكراالا ،ااألصولا .2

 .م2000
 :أبو ُعبيد القاسم بن ساّلم بن عبد اهلل اهلروي البغدادي، حتقيق :ابن سالم ،األمثالا .3

 م.1980 دار املأمون للرتاث، (،د. م) ،1ط ،الدكتور عبد املجيد قطامش
االرواةا .4 حممد أبو الفضل  :حتقيق ،القفطي، مجال الدين أبو احلسن عيل بن يوسف : إنباه

 .م1950،ب املرصيةدار الكت :القاهرة ،1ط ،ابراهيم
 .م1982 ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،1ط ،رمضان :عبد التواب ،حبوثاومقالتايفااللغةا .5
سيني، امللّقب الزبيدي: حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احل ،،اتجاالعروسامناجواهراالقاموسا .6

بيدي، حتقيق: جمموعة من املحققني،  بمرتىض  (.د.ت)دار اهلداية،  (،د.ط(، )د. م)الزَّ
مجال الدين أبو  :الزيلعي ختريجااألحاديثاواآلاثراالواقعةايفاتفسرياالكشافاللزخمشري،ا .7

، الرياض، دار ابن 1حممد عبد اهلل بن يوسف، حتقيق: عبد اهلل بن عبد الرمحن السعد، ط
 هـ.1414 ،خزيمة

 .م1988 ،، مرص، )د.م( دار املعرفة1ط ،حلمي :خليل ،التفكرياالصويتاعندااخلليلا .8
 ،1حممد عوض مرعب، ط :حتقيق ،حممد بن أمحد بن األزهري :األزهري ،يبااللغةاهتذا .9

 م.2001 ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت
حتقيق:  ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي ،=اتفسرياالقرطبا اجلامعاألحكاماالقرآنا .10

 م.1964هرة، القا –، القاهرة، دار الكتب املرصية 2أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، ط
اهللااملسو هيلع هللا ىلصا .11 ارسول اأمور امن ااملختصر االصحيح ااملسند اصحيحاا اجلامع ا= اوأايمه وسننه

حممد زهري بن نارص النارص، : حتقيق، اهلل البخاري اجلعفي : حممد بن إسامعيل أبو عبدالبخاريا
 هـ.1422دار طوق النجاة،  (،، )د. م1ط
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رمزي مْر  :حتَٔؼ ،إزديأبق بُر حمّد بـ احلسـ بـ دريد  :ابـ دريد ،مجهرة اللغة .12
 م.1987 ،دار افًِؿ فِّاليغ ،، بروت1ط ،بًِبُل

راجًف: حمّد  ،حتَٔؼ: إبراهٔؿ إبٔٚري ،أبق ظّرو إشحٚق بـ مّرار :افنٔبٚين،اجليم .13
 م.1974مٜ فنئقن ادىٚبع إمريٜ، اهلٔئٜ افًٚ ،افَٚهرة (،د. ط) ،خِػ أمحد

اهلٔئٜ ادكيٜ  ،، بٌداد4ط ،حمّد ظع افْجٚرحتَٔؼ  ،ابـ جْل: أبق افٍتح ،اخلصائص .14
 م.1990 ،افًٚمٜ فُِتٚب ودار افنٗون افثَٚؾٜٔ افًٚمٜ

، احلريري: افَٚشؿ بـ ظع بـ حمّد بـ ظثامن، أبق حمّد درة الغواص يف أوىام اخلواص .15
 م.1998، بروت، مٗشسٜ افُتٛ افثَٚؾٜٔ 1احلريري افبكي، حتَٔؼ: ظرؾٚت مىرجل، ط

 .م1976 ،مُتبٜ إٕجِق ،، مك3ط ،إبراهٔؿ :إٔٔس ،فاظدللة األل .16
 ،)د.ط(، مك، مُتبٜ افنبٚب ،ـامل بؼ :ترمجٜ ،اشتٍٔـ أودٚن :دور الكلمة يف اللغة .17

 (.)د. ت
مُتبٜ  (،د.م) ،)د.ط( ،حمّدحسغ :حتَٔؼ ،مّٔقن بـ ؿٔس ،ديوان األعشى الكبري .18

 .()د.ت ،أداب بٚجلاممٔز
 ،، افريٚض، دار افًِقم1ط ،حسـ أبق يٚشغ ::حتَٔؼ ،ارهديوان أعشى مهدان وأخب .19

 م.1983
 (،)د.ط ،حمّد أديٛ ظبد افقاحد مجران :حتَٔؼ ،افٍوؾ بـ ؿدامف ،ديوان أيب جنم العجلي .20

 .م2006 ،جمّع افٌِٜ افًربٜٔ ،دمنؼ
 .م2004 ،دار ادًرؾٜ ،، بروت2ط ،محدو ضامس :اظتْك بف وذحف ،ديوان اخلنساء .21
ادٗشسٜ  ،بروت (،د.ط) ،فىٍل افهَٚل ،دريٜ اخلىٔٛ :حتَٔؼ ،ن العبدديوان طرفة ب .22

 (.د.ت) ،افًربٜٔ
، ()د.ط ،ظزة حسـ :حتَٔؼ ،روايٜ ظبد ادِؽ بـ ؿريٛ إصًّل ،ديوان العجاج .23

 .م1995دار افؼق افًريب،  ،بروت
 ،1ط ،حْٚ ٕك احلتل :ؿدم فف ووضع هقامنف وؾٓٚرشف ،ديوان علقمة بن عبدة الفحل .24

 .م1993 ،دار افُتٚب افًريب ،بروت
 ،، بروت، دار افُتٛ اف1ًِّٜٔط ،ظع ؾٚظقر :ذحف وضبىف وؿدم فف ،ديوان الفرزدق .25

  .م1987
 ،مُتبٜ افْٓوٜ ،، بٌداد1ط ،شٚمل مُل افًٚين :دراشٜ وحتَٔؼ ،ديوان كعب بن مالك .26

 م.1966
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دار  ،بروت ،1طحمّد ٕبٔؾ ضريٍل،  :مجع وحتَٔؼ ،ديوان الكميت بن زيد األسدي .27
 م.2000 ،صٚدر

، بروت، دار 1ط ،ضريٍل: حمّد ٕبٔؾ ،ديوان اللصوص يف العصرين اجلاىلي واإلسَلمي .28
 م2004افُتٛ افًِّٜٔ، 

جٚمًٜ افدول  -مًٓد ادخىقضٚت ،حسـ ـٚمؾ افهرذم :حتَٔؼ ،ديوان ادلثقب العبدي .29
  .م1971 ،افًربٜٔ

، 1ظبد افرمحـ حمّد افقصٍٔل، ط :مجع وحتَٔؼ ودراشٜ ،ديوان ادلسيب بن علس .30
  .م2003 ،مُتبٜ أداب ،افَٚهرة

 م.1965 ،افدار افَقمٜٔ فِىبٚظٜ وافْؼ ،افَٚهرة ،)د.ط( ،ديوان اذلذليني .31
دار افُتٛ  ،بروت ،1ط ،أبق افٍتح  ظثامن ابـ جْل :ابـ جْل  ،سر صناعة اإلعراب .32

 م.2000 ،افًِّٜٔ
يد افَزويْل، حتَٔؼ: حمّد ؾٗاد ظبد افبٚؿل، أبق ظبد اهلل حمّد بـ يزسنن ابن ماجو:  .33

 ؾٔهؾ ظٔسك افبٚيب احلِبل، )د.ت( -دار إحٔٚ  افُتٛ افًربٜٔ  (،)د.ط(، )د.م
 ،حتَٔؼ: حمّد حمل افديـ ظبد احلّٔد  ،،شِٔامن ابـ إصًٞ افسجستٚين ،سنن أيب داود .34

 د.ت(.)ادُتبٜ افًكيٜ  ،بروت ،صٔدا ،د.ط()
، حتَٔؼ: ل: أبق احلسـ ظع بـ ظّر افبٌدادي افدارؿىْلافدارؿىْ سنن الدارقطين، .35

، بروت، 1رٕٗوط، حسـ ظبد ادًْؿ صِبل، ظبد افِىٔػ حرز اهلل، أمحد برهقم، طٕصًٔٛ ا
 .م 2004مٗشسٜ افرشٚفٜ، 

أبق ظبد افرمحـ أمحد اخلراشٚين، افْسٚئل، حََف وخرج أحٚديثف:  :افْسٚئل، السنن الكربى .36
أذف ظِٔف: صًٔٛ إرٕٚؤوط، ؿدم فف: ظبد اهلل بـ ظبد ادحسـ  ،حسـ ظبد ادًْؿ صِبل

 .م2001 ،بروت، مٗشسٜ افرشٚفٜ ،1افسـل، ط
ظبد  :حتَٔؼ ،، إشامظٔؾ بـ حئك بـ إشامظٔؾ، أبق إبراهٔؿ ادزينالسنن ادلأثورة للشافعي .37

 ـ.ه1406، بروت، دار ادًرؾٜ، 1ط ،ادًىل أمغ ؿًِجل
حتَٔؼ  ،صّس افديـ أبق ظبد اهلل حمّد بـ أمحد بـ ظثامن ،هبلافذ :سري أعَلم النبَلء .38

  م.1983مٗشسٜ افرشٚفٜ  :بروت ،1ط ،صًٔٛ إرٕٗوط وحمّد ًٕٔؿ افًرؿسقس
حتَٔؼ: صًٔٛ  ،حمٔل افسْٜ، احلسغ بـ مسًقد بـ حمّد بـ افٍرا  :افبٌقي ،شرح السنة .39

 .م1983 ،إلشالملادُتٛ ا ،دمنؼ -، بروت2حمّد زهر افنٚويش، ط-إرٕٗوط
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ابن فارس: أمحد بن  ،الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها  .40
 م.1997، النارش: حممد عيل بيضون، 1فارس بن زكريا القزويني الرازي، ط

 ،أبو نرص إسامعيل بن محاد الفارايب :اجلوهري ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية  .41
 م.1987 ،دار العلم للماليني ،ت، بريو4ط ،عطار حتقيق: أمحد عبد الغفور

، الكويت، مؤسسة 1األلباين: أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين، طصحيح أيب داود،  .42
 م.2002غراس، 

عيل بن أمحد بن  :ابن معصوم املديني ،الطراز األول والكناز ملا عليه من لغة العرب املعول  .43
 ،الشهرستاين اث، قدم له: عيليت إلحياء الرتحممد معصوم احلسيني، حتقيق: مؤسسة آل الب

 م.2013النارش: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث،  (،)د.م (،د. ط)
، ابن اجلوزي: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن، العلل املتناهية يف األحاديث الواهية  .44

 م.9811إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد،  ،، باكستان2حتقيق: إرشاد احلق األثري، ط
مهدي  .حتقيق: د ،اخلليل بن أمحد بن عمرو الفراهيدي البرصي :فراهيديال ،العني .45

  .(د. ت)دار ومكتبة اهلالل،  (د.م) (،د.ط) ،إبراهيم السامرائي .د املخزومي،
املكتبة ، بريوت، 1ط ،ياسني األيويب :ضبطه وعلق عىل حواشيه ،لثعالبيا  ، فقه اللغة  .46

 .م1999 ،العرصية
 ،دار العلم للماليني ،، بريوت1ط ،يعقوب: إميل بديع ،فقه اللغة العربية وخصائصها  .47

 م.1982
عبد السالم  :امللقب سيبويه، حتقيق ،عمرو بن عثامن بن قنرب احلارثي :سيبويه ،الكتاب  .48

 م.1988مكتبة اخلانجي،  ،القاهرة ،3ط ،حممد هارون
القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، أبو  :الزخمرشي ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  .49

 .هـ1407 ، بريوت، دار الكتاب العريب،3ط
حتقيق: أيب حممد  ،أمحد بن حممد بن إبراهيم :لبي، الثعالكشف والبيان عن تفسري القرآن  .50

 ، لبنان، دار إحياء الرتاث العريب،1بن عاشور، مراجعة وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي، ط
 .م2002

جلنة  (د.م)وحممد القصاص، )د.ط(،  ،عبد احلميد الدواخيل :تعريب ،: ج فندريساللغة  .51
 .م1950 ،البيان العريب

 م. 1970القاهرة، )د.ن(  (،د.ط) ،ترمجة: صالح العريب ،ماريوباي :لغات البشر  .52
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، ادٔداين: أبق افٍوؾ أمحد بـ حمّد بـ إبراهٔؿ ادٔداين افْٔسٚبقري، حتَٔؼ: رلمع األمثال .53
  (.د. ت)د. ط(، بروت، دار ادًرؾٜ، )ـ ظبد احلّٔد، حمّد حمٔك افدي

دراشٜ  ،أمحد بـ ؾٚرس بـ زـريٚ افَزويْل افرازي، أبق احلسغ :ابـ ؾٚرس ،رلمل اللغة .54
 .م 1986مٗشسٜ افرشٚفٜ،  ،، بروت2ط ،وحتَٔؼ: زهر ظبد ادحسـ شِىٚن

تٔبف: وفٔؿ بـ اظتْك بتهحٔحف وتر ،رلموع أشعار العرب وىو مشتمل على ديوان رؤبة .55
 دار ابـ ؿتٔبٜ، )د.ت(. ،افُقيٝ (،افقرد، )د.ط

أبق احلسـ ظع بـ إشامظٔؾ بـ شٔده ادرد، حتَٔؼ:  :ابـ شٔده احملكم واحمليط األعظم، .56
 م. 2000، بروت، دار افُتٛ افًِّٜٔ، 1ظبد احلّٔد هْداوي، ط

 ،إردن ،، )ط.د(اختكه وحََف حمّد ٕٚس افديـ إفبٚين ،خمتصر الشمائل احملمدية .57
  .ادُتبٜ اإلشالمٜٔ )د.ت(

ؿ ٔ، ابـ شٔده: أبق احلسـ ظع بـ إشامظٔؾ بـ شٔده ادرد، حتَٔؼ: خِٔؾ إبراهادلخصص .58
 م.1996، بروت، دار إحٔٚ  افساث افًريب، 1جٍٚل، ط

 ،افَٚهرة ،رموٚن، )د.ط( :، ظبد افتقابادلدخل إىل علم اللغة ومناىج البحث اللغوي .59
 )د.ت.( ،خلٕٚجلمُتبٜ ا

ذح  ،جالل افديـ ظبد افرمحـ بـ أيب بُر :افسٔقضل ،ادلزىر يف علوم اللغة وأنواعها .60
 ،صٔدا (،د. ط) ،حمّد أبق افٍوؾ إبراهٔؿ، ظع حمّد افبجٚدي ،حمّد جٚد ادقػ بؽ :وتًِٔؼ
 م.1987 ،ادُتبٜ افًكيٜ ،بروت

ّد بـ حْبؾ بـ هالل بـ أشد : أبق ظبد اهلل أمحد بـ حممسند اإلمام أمحد بن حنبل .61
د ظبد اهلل بـ ظبد  ، إذاف:ظٚدل مرصد، وآخرون -افنٔبٚين، حتَٔؼ:صًٔٛ إرٕٗوط 

 م. 2001، بروت، مٗشسٜ افرشٚفٜ، 1ادحسـ افسـل، ط
حتَٔؼ:  ،أبق بُر بـ أيب صٔبٜ، ظبد اهلل بـ حمّد بـ إبراهٔؿ بـ ظثامن :مسند ابن أيب شيبة .62

 م.1997 ،دار افقضـ ،، افريٚض1ي و أمحد بـ ؾريد ادزيدي، طظٚدل بـ يقشػ افًزاز
: مسِؿ بـ احلجٚج أبق ملسو هيلع هللا ىلص العدل إىل رسول هللا ادلختصر بنقل العدل عن ادلسند الصحيح .63

دار إحٔٚ  افساث ،)د.ط( ،احلسـ افَنري افْٔسٚبقري، حتَٔؼ: حمّد ؾٗاد ظبد افبٚؿل، بروت
 افًريب، )د.ت(.

حتَٔؼ: ظبد ادحسـ بـ إبراهٔؿ بـ أمحد  ،شًٔد بـ إظرايب ، أبقمعجم ابن األعرايب .64
 م.1997ٜ افسًقديٜ، دار ابـ اجلقزي،، ادُِّٜ افًرب1ٔاحلسْٔل، ط
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 ،حسٚن ظبٚسإ :أبق ظبد اهلل بـ ظبد اهلل افرومل احلّقي، حتَٔؼ ،احلّقي :معجم األدابء .65
 .م 1993بروت: دار افٌرب  ،1ط

، افَٚهرة، ظٚمل 1بّسٚظدة ؾريؼ ظّؾ، ط ،أمحد خمتٚر :ظّر، معجم اللغة العربية ادلعاصرة .66
 م. 2008، افُتٛ

: مجٚل افديـ أبق نصب الراية ألحاديث اذلداية مع حاشيتو بغية األدلعي يف ختريج الزيلعي .67
ؿدم فُِتٚب: حمّد يقشػ افَبُْقري، صححف ووضع احلٚصٜٔ: ظبد  ،حمّد ظبد اهلل افزيًِل

احلٟ، ثؿ أـِّٓٚ حمّد يقشػ افُٚمٍِقري، حتَٔؼ: حمّد ظقامٜ،  إػ ـتٚب ،افًزيز افديقبْدي
 م.1997 ،، جدة، دار افَبِٜ فِثَٚؾٜ اإلشالمٜٔ، بروت، مٗشسٜ افريٚن1ط

جالل افديـ ظبد افرمحـ بـ أيب بُر،  :افسٔقضل ،مهع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامع .68
  (.ٜ افتقؾَٜٔٔ )د.تادُتب ،مك (،)د.ط ،حتَٔؼ: ظبد احلّٔد هْداوي ،جالل افديـ
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القرى  أم  جامعة   - العربية  اللغة  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصلت   •
بأطروحة: (المصطلح النقدي والبالغي عند ابن البناء المراكشي).

القرى  أم  جامعة   – العربية  اللغة  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حصلت   •
بأطروحة :  (النقد ا�دبي ومصادره في كتاب الموشح للمرزباني).

ا�ستاذ المشارك - قسم البالغة
والنقد - كلية اللغة العربية - جامعة أم القرى

د. سعاد بنت فريح الثقفي

االتساق وأدواته
في نونيــة عمــرو بن معدي كرب
الزبيدي (لمن الديار بروضة السالَّن؟)


