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َّ
ملخ�ص البحث
ه��ذا البحث يعنى بالوقوف عىل جوانب من الدرس الصويت عند العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل يف
ّ
ُ

اللغوي
كتاب��ه (هناية املرام يف عل��م الكالم) ،حاولنا فيه إظهار عناية هذا العامل بالصوت
ّ
األول :يف األصوات املفردة ،والثاين :يف التشكيل
مفر ًدا ومر َّك ًبا ،وقد انتظم عىل مبحثنيَّ :

يت.
الصو ّ

وقد أظه��ر البحث َّ
أن علامء الكالم كانت هلم عناي��ة واضحة باألصوات اللغو َّية؛

أيضا َّ
الرتباط ذل��ك بأبحاثهم يف علم الكالم؛ َّ
أن
أس بناء الكالم .وأظهر ً
ألن الصوت ُّ
العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل قد استعمل مصطلحات استعملها املحدثون يف أبحاثهم ،فكان له ولغريه
يت وأنواع��ه وأحواله ممَّا يدحض
فضل الس��بق يف ذلك ،فضلاً عن دراس��ة املقطع الصو ّ

مقولةَّ :
يت بعد أن أمهله املتقدِّ مون).
(أن املحدثني هم الذين درسوا املقطع الصو ّ

الكل�مات املفتاحية :احلركةِ ،
الضمة ،الفتحة،
احل يِّ ّل ،العلاَّ م��ة ،الصامت ،الصوت،
َّ

املصوت ،املقطع.
الكرسة،
ِّ
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Abstract
This research deals with aspects of the audio lesson at the AlAllamah Al-Hilli in his book (End of Maram in Theology).
In this research, we have tried to show the scientist's
attention to the sound of language, singular and complex. Two
topics were included: First: In Single Voices, and Second: In Vocal
Composition.
The research has shown that speech scientists have a clear
interest in linguistic voices, because of their association with
their research in speech science, because the sound is the basis
of speech construction, and it also showed that the Al-Allamah
Al-Hilli used terms which are used by the modernists in their
research. And he and others have the priority, in addition to
studying the soundtrack and its types and conditions, which
refutes the saying: (The modernists who studied the audio track
after the applicants neglected).
Keywords: Motion, Al-Hilli, Silent, Sound, Fathah, Kasrah,
Dammah, The Voice, The Syllable.

ِّاص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احل
ِل ّي
ٌّ َع َد ٌد َخ
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حيدر عبد الر�سول عو�ض// �صباح عطيوي ع ُّبود.د.�أ
Fathah: The fathah [ ] َفت َْحةis a small diagonal line placed above

a letter, and represents a short /a/ (like the initial sound in English

word "up"). The word fathah itself [ ] َفت َْحةmeans opening and refers
to the opening of the mouth when producing an /a/.

Kasrah: Similar diagonal line below a letter is called a kasrah
[ ] َكسرْ َ ةand designates a short /i/ (as in "Tim").
Dammah: is a small Curl-like diacritic placed above a letter
to represent a short /u/ (and sounds like the 'oo' sound in the
English word "took"). For example: [ ] ُد/du/.
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ّ

مقدِّ مة البحث
لي��س من الغريب أن ُيعنى علامء الكالم باألصوات اللغو َّية؛ َّ
اللغوي
ألن الصوت
ّ

وأس بنائها ،ومن��ه يتأ َّلف الكالم ليخ��رج إىل الوجود اًّ
دال عىل
ه��و ما َّدة اللغ��ة األوىلُّ ،
املعنى ،فيتش��كَّل يف س��ياقات وسالس��ل منطوقة يف لغة هي عامل من عوامل استمرار

أمرا
احلياة اإلنس��ان َّية؛ إذ ال يمكن أن يكون خلق اهلل هلذه األجهزة الصوت َّية يف اإلنس��ان ً

ثانو ًي��ا كام رأى الكثريون( ،)1إنَّام خلقها لت��ؤ ِّدي وظيفة كالم َّية نطق َّية لتدوم احلياة ،ولك

أن تتأ َّمل من َف َقد لغته ،كم يعاين من مش َّقة يف إيصال فكرته من استعامل اليدين وغريمها
باحلركات املختلفة املتوالية ،قصدَ إبالغ رسالته.

لذل��ك كان ال بدَّ من درس ه��ذه األصوات ،ومعرفة وظيفتها األساس��ية ،وكيف َّية
تأدية هذه الوظيفة ،فانربى العلامء منذ ِ
القدَ م إىل درس هذه األصوات مفرد ًة ومركَّب ًة يف
ُ

يت ،وبنائها الذي تنتظم فيه.
لغتهم؛ ملعرفة نظامها الصو ّ

وق��د كان للعلاَّ م��ة ِ
واضح
احل يِّ ّل (ت 726هـ)( -)2وهو من علامء الكالم -إس��ها ٌم
ٌ

يف ذلك الحظناه يف كتابه املوس��وم (هناي��ة املرام يف علم الكالم)؛ ل ُيربهن هو وغريه عىل

َّ
يب من أقدم الدراس��ات الصوت َّية يف الع��امل»( ،)3ففاق يف ذلك
يت العر ّ
أن «ال��درس الصو ّ
الغرب ِّيني باعرتافهم أنفس��هم بذلك ،قال براجسرتارش« :مل يس��بق الغرب ِّيني يف هذا العامل
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إلاَّ قومان من أقوام الرشق ،مها أهل اهلند -يعني الربامهة -والعرب»(.)4

والعلاَّ م��ة ِ
احل يِّ ّل هب��ذه األفكار ُيربهن ع�لى أصال��ة النظر َّية الصوت َّي��ة العرب َّية ،عىل
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ
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س��جل هلذا العامل َّ
أن أف��كاره جتاوزت ما له
الرغ��م ممَّ��ا فيها من مالحظات ،لك َّن الذي ُي َّ
املصوتة،
اللغوي إىل ما سواه من أصوات اآلالت الصناع َّية واألجسام
عالقة بالصوت
ِّ
ّ
اللغوي.
اللغوي وغري
فكانت عا َّمة شاملة ملا يتع َّلق بالصوت
ّ
ّ

لقد انتظم البحث عىل مبحثني :األول :يف األصوات املفردة ،واآلخر :يف التشكيالت

توضح من دراس��اته هذه،
الصوت َّية التي س�َّم�اَّ ها (املركَّبات) ،وانتهى بخامتة فيها أبرز ما َّ
اللغوي ،وإس��هاماهتم الواس��عة
ُس��جل م��ا أبدعته قرحي�� ُة عل�ماء العرب يف ال��درس
ِّ
لت ِّ
في��ه ،معروضة عىل الدراس��ة الصوت َّية احلديث��ة ،لتنتهي إىل أنهَّ ا س��ابقة عليها ،ال ختتلف

عنها إلاَّ يف بعض املسائل واجلزئ َّيات اليسرية.
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املبحث الأ َّول
يف الأ�صوات املفردة
يف ال�صوت وماه َّيته

َذكَر العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل َّ
بحاسة السمع ال حتتاج إىل تعريف
أن «الصوت كيف َّية حمسوس��ة
َّ

رس��مي جلالء ماه َّيته»( ،)5فهو -عىل ما يظهر -ال يريد حدَّ الصوت ،إنَّام َذكَر
حدِّ ي وال
ّ

عرف؛ لذلك
مفهومه؛ ألنَّه حمسوس ،وما كان
حمسوسا ال يمكن تعريفه؛ ألنَّه أظهر من أن ُي َّ
ً
التموج
غ َّلط َمن جعله جس�ًم�اً ينقطع باحلركة ،و ُيس��مع بانتقاله إىل األذن ،أو من جعله
ُّ
احل��ادث املنتق��ل إىل األذن ،أو هو القرع والقلع ،أو هو اصطكاك األجس��ام ،ممَّن جعله

جس�ًم�اً  ،فر َّد عليه َّ
ملموسا وال ُمبصرَ ً ا،
برصة ،والصوت ليس
ً
بأن األجسام ملموس��ة و ُم َ
لصح أن ُيبنى منه حائط.
جسم َّ
بل لو كان اً

متو ًجا؛ ِّ
التموج حركة ،وهو ُمب�َص�رَ  ،والصوت غري ُمبصرَ  ،بل
فألن
ُّ
أ َّما من جعل��ه ُّ
الصامخ فأفسده ،وهو يف ِّ
كل هذا غري ُمبصرَ  ،ومثل ذلك
ر َّبام كان الصوت شديدً ا رضب ِّ
يقال عىل القلع والقرع واالصطكاك.

وما ذكره من َّ
علم الصوت
أن الصوت كيف َّية حمسوسة
بحاسة السمع عنى ما يعنيه ُ
َّ
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احلدي��ث الذي يرى َّ
قوة أو ضعف
أن الصوت هو «اضطراب م��ا ِّد ٌّي يف اهلواء يتم َّثل يف َّ

تدرجيي ينتهي به إىل
ث��م ضعف
رسيع�ين للضغ��ط
ٌّ
املتحرك من املصدر يف اتجِّ اه اخلارجَّ ،
ِّ
نقطة الزوال النهائي»(.)6

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

�أ.د� .صباح عطيوي ع ُّبود//حيدر عبد الر�سول عو�ض

َّ
احلاس��ة
إن اش�تراط العلاَّ م��ة للس��مع يف الصوت يأيت من وظيفة الس��مع؛ إذ «هو َّ

الطبيع َّية التي ال بدَّ منها لفهم تلك األصوات»()7؛ َّ
ألن الصوت ظاهرة طبيع َّية ندرك أثرها

اخلارجي عىل شكل موجات صوت َّية
عن طريق الس��مع ،منتقلاً من مصدره خالل اهلواء
ّ

ثم إىل ِّ
تفسريا ر َّبام كان أرىض ممَّا ُيدرك بالنظر ،إذ
مخ اإلنسان ،كي تفسرَّ
تصل إىل األذنَّ ،
ً
غامضا.
قد يقرص النظر يف التعبري عن املعاين ،لكنَّه بالسمع والتأ ُّمل ُيفسرِّ ما كان
ً

ث��م ذكر العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل َّ
األول قريب ،واآلخر بعيد،
أن الصوت حيدث من س��ببنيَّ :
َّ

التم��وج حركة انتقال هواء واحد ،بل هو ش��بيه
مت��وج اهلواء ،وليس هذا
ُّ
فالقري��ب هو ُّ

بتموج املاء ،ويرى َّ
متوج اهلواء الزم من القرع والقلع»(.)8
«أن ُّ
ُّ

األول ،وجعله حاد ًثا من قرع أو قلع ،مشرت ًطا
أ َّما السبب البعيد ،فهو سبب السبب َّ
ِ
أن يكون��ا بعنف؛ إذ مطلق القرع أو القلع قد ال يوجب الصوت ،كام لو قرع جس��م لينِّ
الشق بيرس وال صالبة باملشقوق مل يكن
كالصوف مثلاً بقر ٍع لينِّ ٍ مل يحُ دث صوت ،ومثله ُّ

للقلع صوت.

وم��ن هذا نجد َّ
أن الص��وت عنده يلزم حلدوث��ه ثالثة أمور :القل��ع والقرع ،وهذا

والصامخ كام
ومتوج اهل��واء ،وهو الوس��ط الناقل ،وحاس��ة الس��مع ِّ
مص��در الص��وتُّ ،
سمى ،وهي جهاز االستقبال املتم ِّثل باألذن اإلنسان َّية.
ُي َّ
وهنا نسجل ما يأيت:
َّ 1.1
عل��م األصوات
عم يراه
ُ
أن م��ا رآه من أس��باب ح��دوث الصوت ال خيتل��ف اَّ
احلدي��ث ،وفي��ه َّ
تتضمن ثالثة عنارص ،ه��ي :أ .وجود
«أن العمل َّية الصوت َّي��ة
َّ

جس��م يف حالة تذبذب .ب .وجود وس��ط تُنق��ل فيه الذبذب��ات الصوت َّية من
اجلسم املتذبذب .جـ .وجود جسم يستقبل هذه الذبذبات»(.)9
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حل ِّل ّي
ال�صوتي عند العلاَّ مة ا ِ
جوانب من الدر�س
ّ

َّ 2.2
اللغوي ،وعل��م األصوات
أن العلاَّ م��ة خل��ط بني الص��وت العام والص��وت
ّ
اللغوي هو األساس يف الدراسات اللغو َّية
احلديث يرى فر ًقا بينها ،فالصوت
ّ
احلديثة؛ بس��بب كونه أس��اس العمل َّية النطق َّية لإلنس��ان ،وما يشكِّله من أمه َّية

لغو َّية تكمن يف َّ
أن معرفته تعني معرفة املعايري واخلصائص النطق َّية التي نعتمد

عليه��ا يف تعيني أصوات اللغة ودراس��اهتا وتصنيفها ،وصولاً إىل دراس��ة بنية
بترصفات
اللغ��ة ،وإجياد «جمموعة من القواعد هلا صفة القوانني الثابتة تتحكَّم ُّ
يت بدراس��ة العالقات
الوحدات الصوت َّي��ة (الفونيامت) ،وحتليل النظام الصو ّ

اللغ��وي بأنَّه:
املختلف��ة بني الوح��دات الصوت َّية»( .)10لذل��ك حدُّ وا الصوت
ّ

جتو ًزا أعضاء
س��معي يصدر طواع َّي ًة
«أثر
واختيارا من تلك األعضاء املس�َّم�اَّ ة ُّ
ً
ٌّ
ٌ
النطق»(.)11

انتقال ال�صوت
يرى العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل َّ
أن الصوت ينتقل عن طريق اهلواء ،فالصوت ُيسمع عند وصول

الصامخ ،ونس��ب هذا إىل
اهلواء املنضغط بني القارع واملقروع احلامل للصوت إىل س��طح ِّ

الفالس��فة( ،)12وس��اق أد َّلة لذلك ،منهاَّ :
أن صوت املؤ ِّذن يميل من جانب إىل آخر عند
هبوب الرياح الناقلة له ،ويتبعها يف جرياهنا من جهة إىل أخرى ،ومن األد َّلة أيضاَّ :
أن من

أخ��ذ ُأنبوبة طويلة ووضع طرفها عىل فمه وطرفها اآلخر عىل س��طح صامخ آخر وتك َّلم
فيها بصوت ٍ
عالَّ ،
فإن ذلك الش��خص يس��مع صوته م��ن دون اآلخرين ،وما كان ذلك
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املتموج احلامل للصوت املنح�صر يف األنبوبة ،وهذا دليل عىل َّ
أن اهلواء
إلاَّ بفع��ل اهلواء
ُّ

املتموج محُ َّمل بالصوت ،فهو وس��يلة لالنتقال ،فلو كان هناك حاجز كثيف بني الس��امع
ُّ
والقارع َّ
متوج اهلواء الناقل للصوت.
لتعذر السامع وصار
عسريا؛ بسبب عرس ُّ
ً
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ
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ثم ذكر َّ
املتموج احلامل للصوت عىل شكله
التموج ال ُيشرتط فيه بقاء اهلواء
ُّ
أن هذا ُّ
َّ

األول ،ب��ل األمر هو انتقال هذا التذب��ذب يف اهلواء وصولاً إىل الصامخ ،والعلامء عندما
َّ

بتموج املاء املراد منه الكيف َّية احلاصلة بس��بب القرع وانبس��اطها يف املاء الذي ييل
مت َّثل��وا ُّ

موضع القرع.

ٍ
صلب ،عند ذاك ُيس��مع الصوت عن
ويمكن أن حيدث مثل ذلك عند قرع جس�� ٍم

الصامخ.
طريق اهتزاز اهلواء املالمس للجسم ،ومنه إىل ِّ

الـمحدثني بتاممه ،إذ اش�ترطوا
وانتق��ال الص��وت هذا نج��ده عند علامء الص��وت ُ

أن يكون بني املصدر وأذن الس��امع وس��ط ناق��ل ،وهو اهلواء ،فينتقل الصوت بش��كل
ٍ
موج��ات صوت َّي ٍة تنترش يف اهلواء برسعة (340م) يف الثانية( ،)13وهي عبارة عن جمموعة

الذرات اهلوائ َّية
من الذبذبات املتعاقبة التي تنتج إحداها عن األخرى ،إذ «تنضغط عىل َّ
الذرات املجاورة هلا ،وهكذا»(.)14
املجاورة هلا ،وتلك بدورها تنضغط عىل َّ

اختالف ال�صوت
ذك��ر العلاَّ م��ة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ َّ
«أن الص��وت خيتلف ت��ار ًة باجله��ارة واخلفاء ،وت��ار ًة بالثقل

علو الصوت وانخفاضه ،ورأى َّ
أن حدَّ ته تعود
واحلدَّ ة»( ،)15وهو يعني باجلهارة واخلفاء ّ
إىل صالبة املقروع ،ومالس��ة س��طحه ،وقرص املنفذ ،وضيق منفذ اهلواء ،وش��دَّ ة التوائه

وتراص أج��زاء من اهلواء
املتم��وج
وقوة ومالس��ة س��طح يف اهلواء
ُّ
ُّ
فيح��دث «تلزز(َّ )16

املتموج»( ،)17أ َّما ثقل الصوت ،فهو ما فقد ذلك.
ِّ

تص��وره د .إبراهيم أنيس( )18قن��اة مياه صغرية
وه��ذا الذي قاله يف ح��دَّ ة الصوت
َّ

فم��ر ًة يكون املجرى صخر ًّي��ا ،أو حجر ًّيا،
ينح��در منها املاء يف جم��رى ِّ
متنوع يف أرضهَّ ،

يتنوع فيه
رخوا س��هل التآكل ،وهو يش��به متا ًما جمرى النفس يف أثناء ال��كالم ،إذ َّ
وثالث�� ًة ً
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
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ثم ينفذ الصوت بعد ذلك ،وما من
الصوت تب ًعا ملجراه ،إن ضاق أو اتَّسع أو ُسدَّ بحائلَّ ،

ش��ك َّ
ٍّ
ثم انفتح،
أن الص��وت ك َّلام ضاق جم��راه زادت َّ
قوتُ��ه ،وإذا انغلق جمراه غل ًقا تا ًّم��ا َّ
وتتنوع تب ًعا ملجراها وما ُيس��هم من
أحدث الصوت الش��ديد ،لذلك ختتلف األصوات
َّ
أعض��اء الص��وت يف عملية إنتاج��ه ،قال د .غانم ق��دوري« :وال بدَّ إلنت��اج األصوات

فيتحص��ل من هواء الزفري،
اللغو َّية من وجود ش��يئني :النف��س ،والعارض ،أ َّما النفس
َّ
أي نقطة من آلة النطق ،وق��د يكون ذلك العارض
وأ َّم��ا العارض فيمك��ن أن حيدث يف ِّ

ثم إطالقه فجأة ،وقد يكون عىل شكل تضييق ملجرى
عىل شكل قفل تا ٍّم ملجرى النفس َّ

ممر ينتج عنه صوت مس��موع»( ،)19وتب ًعا هلذه األحوال
فيم ُّر اهلواء من خ�لال ٍّ
النف��سَ ،
وتتنوع.
ختتلف األصوات فيام بينها
َّ

إن اخت�لاف األص��وات عائدٌ إىل جمموع��ة ٍ
َّ
علو الص��وت وانخفاضه،
أمور ،منهاُّ :

فمر ًة يكون قو ًّيا ،وأخرى يكون ضعي ًفا ،يقع عىل طبلة
وهذا يرجع إىل اضطراب اهلواءَّ ،

األذن ،ومنه��ا :درج��ة الصوت التي تعن��ي َّ
أن الذبذبات الصوت َّي��ة إذا كانت عالية صار
الص��وت دقي ًق��ا ،وإذا ق َّل ِ
ت الذبذب��ات وانخفضت صار الصوت س��ميكًا ،ومنها :نوع
تنوع إنتاج الصوت تب ًعا للحائل أو العارض(.)20
الصوت ،وهذا يعود إىل ُّ

�صدى ال�صوت
بحث العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل صدى الصوت ،وقال عنه« :الصدى عبارة عن صوت ُيس��مع
ٍ
بزمان ٍ
أن سببه يكمن يف َّ
يسري جدًّ ا حيكيه بعينه»( ،)21وأوضح َّ
أن القارع أو
عقيب صوت
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التموج
متوج يف اهلواء ،فإذا قاوم ذلك ُّ
القالع إذا أحدث قل ًعا أو قر ًعا حصل من أثر ذلك ُّ

التموج إىل اخللف،
يشء من األجس��ام كاجل��دار األملس أو اجلبل ،رصف هذا احلائ��ل ُّ
األول وهيأته؛ لذلك ِّ
راجع
متمو ٌج
فإن الصدى هو
ٌ
ٌ
صوت ِّ
فيحدث صوت عىل ش��كل َّ
مصطد ٌم بحائل ُيعيق هذا الصوت.

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ
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وب� العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل َّ
املتوجه إىل ما يقاومه،
املتموج
أن فاعل الصدى هو ليس اهلواء
ِّ
ِّ
َّي�نَّ
ٍ
ب��ل َّ
هبواء آخر
التموج
ثم يرجع
إن اهلواء
ُّ
املتموج َّأولاً ُي ِّ
ِّ
موج هوا ًء آخر يصطدم باحلائل َّ
األول؛ َّ
يبق عىل
ألن اهلواء
املتموج َّأولاً إذا صدمه ذلك اجلسم الكثيف مل َ
ِّ
هو غري اهلواء َّ
حاله املخصوص ،بل حيدث متوج ٍ
ثان يف اهلواء الراجع من احلائل.
ُّ ٌ
أن َّ
كل صوت له صدً ى ،غري َّ
ويرى َّ
أن بعض األصوات ال ُيس��مع صداها؛ بسبب

املصوت واحلائل قريبة ،بحيث َّ
َّ
احلس بالصدى ال يقوى عىل السامع،
أن املس��افة بني
إن َّ
ِّ
احلس عىل إدراك الصدى ،وقد يكون احلائل صل ًبا أملس ،وهذا
فإذا ب ُعدت املسافة قوي ُّ

احلمماتُّ ،
ويقل يف
يق��وي عملية انع��كاس الصوت واصطدامه ،لذلك يكون
ِّ
كث�يرا يف اَّ
ً

الصحراء؛ َّ
منترشا متباعدً ا.
ألن احلوائل منعدمة ،فيكون الصوت
ً

ت�صنيف الأ�صوات
صنَّف العلاَّ مة ِ
ومصوتة(،)22
احل يِّ ّل األصوات املستعملة يف اللغة عىل قسمني :صامتة
ِّ

وهذا تصنيف املحدثني( )23لألصوات بمصطلحاهتم ،بنا ًء عىل الطبيعة الصوت َّية للصوت

اللغوي ،والصفة التي ينامز هبا عند مرور النفس يف جمرى اهلواء ،وهو هبذا التقسيم يكون
ّ
قد س��بق املحدثني بمدَّ ة طويلة ،فدحض مقولة بعضهم من َّ
أن هذا التقسيم يشء جديد
يف عل��م أصوات العرب َّية ،وأنَّه جاء ترمج�� ًة لتصنيف األصوات عند الغرب ِّيني ،وما عبرَّ وا

املصوت(.)24
عنه بمصطلح ( ،)Consonantsوهو الصامت ،و( ،)Vowelsوهو
ِّ

�أ َّو اًل :الأ�صوات ال�صامتة
وقد جعلها عىل قس��مني :قس��م ال يمكن متديده ،وآخر يمكن متديده ،والذي يبدو

أنَّه قصد بام ال يمكن متديده األصوات الش��ديدة ،بدلي��ل ما رضب هلا من أمثلة ،وهي:
الباء ،والطاء ،والدال ،والتاء ،وهذه شديدة ك ُّلها.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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واملالحظ أنَّه كان يعي الفرق بني احلرف والصوت ،فاحلرف عنده جزء من الصوت
َ

وليس من هيأة الصوت العارضة ،إنَّام هو هيأته املس��موعة ،وما تس��ميتها باحلروف إلاَّ
مسمياهتا.
ألنهَّ ا أطراف حتدُّ
َّ

وسمه
قسم يمتدُّ به الصوت ويستطيل ،اَّ
أ َّما ما يمكن حتديده ،فقد جعله عىل قسمنيٌ :

وقس��م يمتدُّ فيه الصوت ولكن يف
احلس واحلقيقة كالس�ين والش�ين،
احلرف
الزماين يف ِّ
ٌ
ّ

احلس ،وهو يقصد
غاية الصغر ،كاحلاء واخلاء ،ولذلك هو عنده إنيِّ ٌّ يف احلقيقة
زماين يف ِّ
ٌّ
يت ،ف ُيسمع
تتكون من اقرتاب يف نقطة مع َّينة يف اجلهاز الصو ّ
بذلك األصوات الرخوة التي َّ

املار من الرئتني احتكاك مسموع يمتدُّ بزمن التصويت باحلرف.
للهواء ِّ

عرف املحدثون الصامت بأنَّه« :الصوت املجهور أو املهموس الذي حيدث يف
لقد َّ

اعرتاضا جزئ ًّيا
اعرتاضا كاملاً  ،أو
أثن��اء نطقه اعرتاض ملجرى النفس يف خمرج الصوت
ً
ً

يؤ ِّدي إىل حدوث احتكاك مسموع»(.)25

�أحكام ال�صوامت
ذكر العلاَّ مة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ جمموعة من األحكام تتع َّلق بالصوامت ،هي يف جمملها صفات

وأحوال هلا ،وهي:

التهجي ،أ َّما اللغ��ات األخرى فلها
1.1صوام��ت العرب َّية املس��تعملة هي ح��روف
ِّ
خاصة هبا؛ لذلك فهي غري حمصورة وال متناهية يف اللغات« ،فال دليل
صوامت َّ
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قاط��ع عىل حرص احلروف يف عدد معينَّ  ،بل وال ع�لى تناهيها ،فجاز أن تكون
معريف من العلاَّ مة للغات األخرى والصوامت
تصور
غ�ير متناهية»( ،)26وهذا ُّ
ٌّ
املس��تعملة فيها؛ َّ
ألن اللغات اإلنسان َّية قد تشرتك يف بعض األصوات ،ولكنَّها

تفرتق يف قسم منها ،لذلك فأنظمة اللغات وبناؤها خمتلف بينها.
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ
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عريض،
يت أو
2.2من صفات الصوامت أنهَّ ا خمتلفة فيام بينها ،وهذا االختالف إ َّما ذا ٌّ
ٌّ
ُّ
«فكل ما خيتلف خمرجه َّ
فإن فيه اختالفا ذات ًّيا»( ،)27وجعل من ذلك احلاء واجليم
ش��ك َّ
ٍّ
أن التاء وال��دال من ٍ
خمرج واحد ،ولك َّن مهس
والتاء والدال ،وما من يف
التاء وجهر الدال جعل من احلرفني خمتلفني ،وهو قد غفل عن ذلك؛ ألنَّه جعل

ٍّ
خمرجا ،وربام كان يقصد الثاء ،فهي من ٍ
خمرج آخر.
لكل منها ً
العريض فيعود عنده إىل ثالثة أمور ،هي:
أ َّما االختالف
ّ
حترك أحدمها وسكون اآلخر.
ُّ 1.1

متحركني ،ولك َّن حركة أحدمها خمالفة حلركة اآلخر.
2.2أن يكونا
ِّ
3.3اختالفهام باجلهارة واخلفوت.
والعلاَّ مة نظر إىل ذات احلروف يف التفريق بينها؛ إذ جعل احلركة عارضة فيه ،وهي

يتحرك
متحرك ،ومنها ما هو ساكن،
تفرق بني احلروف ،فمنها ما هو
واملتحرك قد َّ
ِّ
ِّ
التي ِّ
علو الصوت وخفوته.
بحركة ال تشبه حركة اآلخر ،فضلاً عن ِّ

يت احلديث يرى َّ
املتحرك غري حال احلرف الساكن،
أن حال احلرف
والدرس الصو ُّ
ِّ

وقديم
بمصوت قصري هُي ِّيؤه لالتِّصال بالصامت الذي يليه،
متلو
ِّ
فاملتح��رك هو صامت ٌّ
اً
ِّ
كان ابن جن ِّّي يرى َّ
أن احلركة تقلق احلرف عن موضعه وجتذبه إىل احلرف الذي بعده(،)28
وهذا قريب ممَّا قاله هنري فليش عند كالمه عىل احلركة ،فهي« :ليس��ت سوى تك ُّيف يف

املصوت التايل له ،والذي س��وف ينطق ب��ه»( ،)29فالصامت يتك َّيف
خم��رج الصامت مع
ِّ
املصوت بعده ،فيكون يف حال هي غري حاله ،وهو ٍ
املصوت ،وهذا التغيري
خال من
م��ع
ِّ
ِّ

أحدث��ه املصوت القصري الذي بعده()30؛ لذلك ي��رى العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل َّ
أن «الصامت يصفو
ِّ
عن الش��وائب ويظهر جليا عند اإلس��كان ،أما عند احلركة ،فإنَّه يمتزج بحركة ٍ
يشء ممَّا
ًّ
َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
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شك َّ
املصوتات بعد الصامت ،فام من ٍّ
تتنوع
تنوعت
أن حال الصامت َّ
ِّ
بعده»( ،)31أ َّما إذا َّ
بفع��ل تنوعه��ا هذا ،وهذا م��ا عناه العلاَّ مة ِ
نظرا لعروض
احل�ِّل�يِّ ّ باالختالف
ُّ
الع��ريضً ،
ّ
احلركة فيه.
«ال يمكنن��ا النط��ق بحرفني من هذه احل��روف دفعة واحدة من خم��رج واحد»()32؛

يب إىل القلب ،أو اإلبدال فيام
والس��بب يف ذلك صعوبة نطق احلرفني؛ لذلك يعمد الع��ر ُّ

تقارب وتدانى من احلروف ،قال ابن جني« :أصل القلب يف احلروف إنِّام هو فيام تقارب

منها ،وذلك الدال والطاء والتاء ...وغري ذلك ممَّا تدانت خمارجه»(.)33

لي��س املقصود باحلركة والس��كون يف احلرف َّ
يتحرك أو يس��كَّن يف ذاته؛
أن احلرف َّ

َّ
ألن احلركة والس��كون من صفات األجسام ،فمن اإلحالة أن تعرض للهيئات العارضة

مصوت خمصوص به ،وهذا يعني نفي
للص��وت ،إنَّام املقصود أنَّه يوجد عقيب الصامت ِّ
احلرك��ة والس��كون عن احل��رف ،إذ مها من صفات األجس��ام ،وال جس��م للصوت كي
يتحرك أو ُيس��كَّن ،وما جميء احلركة بعد احلرف إلاَّ لته ُّيئه إىل حال االتِّصال بالصوامت
َّ
األخرى ،لينس��جم بناء املفردة ،إذ «متتزج الصوائت بأطراف هذه األصوات ...لتخ ِّفف

كثريا من الشدَّ ة واجلفاف ،وتُضفي بالتنويع والتنغيم ألوانًا من التعديل وحتقيق االنسياب
ً
اللطيف لإليقاع املركَّب يف مقاطع صوت َّية متوالية»(.)34

رأى العلاَّ مة َّ
جوزه»(.)35
أن «االبتداء بالصامت الساكن حمال لالستقراء ،ومنهم من َّ

والـمحدثون ،فقال ابن الرساج:
ومس��ألة االبتداء بالساكن بحثها علامء العرب َّية القدماء ُ

ُّ
متحرك ثابت يف اللفظ»(،)36
«كل كلمة تبدأ هبا من اسم أو فعل أو حرف تبتدئ به وهو
ِّ
50

ولكنَّهم اختلفوا يف جوازه من عدمه ،قال الريض« :األكثرون عىل َّ
أن االبتداء بالس��اكن

متعذر ،وذهب ابن جني إىل أنَّه متعسرَّ ال َّ
َّ
متعذر ،قال :جييء ذلك يف الفارس َّية نحوْ :شترَ ْ
املتحرك
ولـم كان ذلك
وس�� َطا ْم ،والظاهر أنَّه مس��تحيل ،وال بدَّ من االبتداء
ِّ
بمتحرك ،اَّ
ِّ
ْ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ
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وس�� َطا ْم يف غاية اخلفاء -كام ذكرنا -ظ َّن أنَّه ابتدئ بساكن ،بل هو معتمد عىل قبل
ْش�َت�رَ ْ ْ
األول بكرسة خف ّية ،وللطف االعتامد ال يبني»(.)37
ذلك الساكن َّ

وال��درس الصويت احلديث ي��رى َّ
أن األمر يعود إىل األنظم��ة الصوت َّية يف اللغات،

فبعض اللغات يمك��ن فيها االبتداء بصامتني أو ثالثة صوامت ،كام يف كلمة ()Spring
أي لغة ال يمكن
يت يف ّ
جتمع صو ٍّ
اإلنكليز َّية ،يقول ماريوباي« :ليس هناك ّ
أي صوت أو ُّ

ال�ضروري من الوقت ،ووجود
األجنبي رشط تو ُّفر القدر
األجنبي نطق��ه
أن يكتس��ب
ّ
َّ
ُّ
االنتباه الكايف ،وبذل اجلهد املطلوب»(.)38

يب أن يبدأ بصامت
يت فيها ص��ارم «يفرض عىل الع��ر ّ
أ َّم��ا يف العرب َّية فالنظ��ام الصو ّ

مدر ًبا تدري ًبا كاف ًيا للنطق
يب الذي مل يكن جهازه الصو ّ
واحد ال صامتني ،هلذا جيد العر ُّ
يت َّ

يتم
بمجموع��ة الصوام��ت يف َّأول ال��كالم صعوبة يف نطقه��ا ،بل ُّ
حيس بالتع��ب إىل أن َّ
يت»(.)39
التحول الصو ُّ
ُّ

الـم�ص ِّوتة
ثان ًيا :الأ�صوات ُ

ِ
املصوتات ليخرج منها الصوامت بقول��ه« :إنهَّ ا هيئات تعرض
ِّ
ح��دَّ العلاَّ مة احل�ِّل�يِّ ّ

()40
ثم ذكر أنهَّ ا
لألصوات يتم َّيز هبا الصوت عن أصوات أخرى تساويه يف احلدَّ ة والثقل» َّ ،

«يف لغة العرب حروف املدِّ واللني ،وهي ثالثة ال غري :األلف والياء والواو ،وال يمكن
االبتداء هبا»( ،)41فهو قد رصد هذه األصوات مب ِّينًا عددها ،وسمتها ،وهي أنهَّ ا ال يمكن
االبتداء هبا ،وتسميتها ،وهي عند علامء العرب َّية كذلك(.)42

�أحكامها

َذكَر العلاَّ مة ِ
املصوتات ،وهي:
احل يِّ ّل مجلة من أحكام
ِّ

ث��م الواو؛ َّ
ألن ذلك معت�بر بمقدار انفتاح
«1.1أوس��ع
ِّ
ثم الياء َّ
املصوتات األلف َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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ال�صوتي عند العلاَّ مة ا ِ
جوانب من الدر�س
ّ
()43
املصوتات ،وجعل األلف أوس��عها،
تدر ًجا يف َس��عة
ِّ
الفم»  ،فهو قد وضع ُّ

عم َّقرره عل�ماء العرب َّي��ة القدماء ،قال س��يبويه« :وهذه
وه��و بذلك ال خي��رج اَّ

ثم
الثالثة أخفى احلروف التِّساع خمرجها ،وأخفاه َّن وأوسعه َّن ً
خمرجا األلف َّ
ثم الواو»( ،)44بيد َّ
أن األمر ال يعود إىل انفتاح الفم ،كام ذكر العلاَّ مة ،إنَّام
الي��اء َّ
يعود إىل سعة املخرج؛ إذ َّ
إن هذه األصوات متَّسعة املخارج؛ ألنهَّ ا ال تصادف

عن��د التصويت هبا أي عائ��ق أو عارض يثنيها عن امتداده��ا كام يف غريها من
األصوات التي تنش��أ أجراس��ها نتيجة اعتامد األعضاء ع�لى نقطة أو حائل أو

َّ
ف�لأن النطق
عائق حي��دث عند التصوي��ت هبا( ،)45أ َّما كون األلف أوس��عها؛

بـ«األل��ف جتد احللق والفم معها منفتح�ين غري معرتضني عىل الصوت بضيق
أو حرص»( ،)46وهو ما عليه الدراسة الصوت َّية احلديثة(.)47

ِ
متدرجة ،فقال« :أثقل احلركات
2.2جعل العلاَّ مة احل يِّ ّل للحركات القصرية مراتب ِّ
الضمة؛ َّ
ألن حصوهلا إنَّام يكون بفعل العضلتني الصلبتني الواصلتني إىل طريف
َّ
ثم الفتحة التي
ثم الكرسة؛ ألنَّه يكفي فيها العضلة اجلاذبة الواحدةَّ ،
الشفتنيَّ ،

يكفي منها عمل ضعيف هلذه العضلة»(.)48

وترتي��ب العلاَّ م��ة هذا علي��ه علامء العرب َّي��ة القدم��اء( ،)49والدراس��ة الصوت َّية

بالضمة يتط َّلب جهدً ا أكرب من ُأختيها؛ َّ
احلديثة( ،)50إذ ثبت َّ
ألن النطق
أن النطق
ِّ
هبا يس��تلزم ارتفاع َّ
مؤخرة اللس��ان ،مع اس��تدارة الش��فتني ،وتذبذب الوترين

الصوت َّيني ،يف حني يرتفع مقدَّ م اللس��ان من دون اس��تدارة الشفتني عند النطق

52

بالكرسة ،أ َّما نطق الفتحة فاألمر فيها أس��هل م��ن ذلك بكثري ،إذ ال عالج عىل
الضمة والكرسة ،سوى تذبذب
اللسان هلا ،فال يبذل يف إخراجها جهدً ا ،كام يف
َّ

الوترين ،األمر الذي جيعل هذه األصوات مرتَّبة هبذا الرتتيب.
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

�أ.د� .صباح عطيوي ع ُّبود//حيدر عبد الر�سول عو�ض

3.3ذهب العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل إىل َّ
فالضمة جزء
أن احلركات أبعاض حروف املدِّ واللني،
َّ
َّ
واستدل عىل ذلك
من الواو ،والكرسة جزء من الباء ،والفتحة جزء من األلف،

املصوتات للزيادة والنقصان ،وما كان كذلك فله طرفان،
األول :قابل َّية
ِّ
بأمرينَّ :
ولي��س هنا طرف يف النقصان إلاَّ هذه احل��ركات .والثاين :لو مل تكن احلركات

املصوتات بتمديد هذه احلركات( ،)51وبينَّ َّ
أن
املصوتات؛ ملا حصلت
بعضا من
ً
ِّ
ِّ
املصوت اإلتيان بحرف
املصوتات؛ للزم عند ذكر
احلرك��ة لو كانت خمالفة هلذه
ِّ
ِّ

احلس.
صامت آخر يكون تب ًعا له ،وليس األمر كذلك بشهادة ِّ

الريضَّ :
«إن
وه��ذا الذي قال��ه العلاَّ مة نجده عند عل�ماء العرب َّية القدماء ،ق��ال
ّ

املتح��رك بال فصل ،فمعن��ى فتح احلرف
احلرك��ة يف احلقيقة بع��ض حرف املدِّ
ِّ
وضمها اإلتيان ببع��ض الواو عقيبها ،وكرسها
اإلتي��ان ببعض األلف عقيبها،
ّ

اإلتيان ببعض الياء بعدها»(.)52

وهذا األمر َّقررته الدراسة الصوت َّية احلديثة التي ترى َّ
أن األلف تعدل فتحتني،

َّ
ضمتني ،وأن الياء املدِّ َّية تعدل كرستني(.)53
وأن الواو املدِّ َّية تعدل َّ

4.4ذهب العلاَّ مة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ إىل َّ
املصوتات ينتهي متديدها إىل اهلمزة ،وأوضح ذلك
أن
ِّ
َّ
بأن «الصوت ال يتو َّلد من حركة االنبساط احلاصل باستدخال النسيم ،بل من
��اين ،ولذلك االنقباض حدٌّ
حركة االنقب��اض احلاصل من إخراج اهلواء الدُّ َخ ّ

معينَّ  ،إذ ال يمكن إخراج ِّ
كل ما يف الرئة من اهلواء؛ وإلاَّ خلرج معه الروح»()54؛
َّ
ألن إخ��راج اهل��واء ك ِّله يؤ ِّدي إىل انقب��اض النفس وانقطاعه ،وهذا إحس��اس
يفرق بني إخراج النفس
يت عميق بامه َّية التصويت
صو ٌّ
اإلنس��اين ،وهو بذل��ك ِّ
ّ

يت��وزع عىل مقاطع
للتن ُّف��س وإخراج��ه للتصويت ،وعن��د إخراجه للتصويت
َّ
يفرغ اهلواء يف الرئة ك ُّله.
الكالم املنطوق؛ لذلك ال َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
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ّ

أ َّما انتهاء التصوي��ت باهلمزة ،فهذا يعني َّ
هوائي غزير
أن أصوات املدِّ هي ت َّيار
ٌّ

خي��رج من الرئتني يتذبذب معه الوت��ران الصوت َّيان ،وإيقاف هذا الت َّيار املتد ِّفق

عند االنتهاء من التصويت يكون عن طريق غلق الوترين الصوت َّيني غل ًقا تا ًّما،
ومها موضع اهلمزة؛ لذلك تتولد اهلمزة بانقضاء التصويت هذا(.)55

1.1يرى العلاَّ مة ِ
َّ
واستدل عىل ذلك
املتحرك س��ابق عىل احلركة،
احل يِّ ّل أن الصامت
ِّ
بأمرين :األولَّ :
آين احلصول ،أ َّما احلركة فهي حادثة زمان َّية
أن الصامت البسيط ُّ

بع��د حصول الزمان .واألمر اآلخرَّ :
أن احلركة لو كانت س��ابقة ،لكان املتك ِّلم
غن ًّي��ا باحلركة ع��ن التك ُّلم باحلرف؛ َّ
غني عن املس��بوق ،واملتك ِّلم
ألن الس��ابق ٌّ

()56
ثم ذكر احتجاج ابن جن ِّّي باإلدغام
بالص��وت ابتدا ًء حمال؛ فهو غري س��ابق َّ ،

واحللول.

تصوروا َّ
أن احلرف إ َّما
وهذه املس��ألة شغل هبا علامء العرب َّية القدماء()57؛ ألنهَّ م َّ

متحركًا ،والس��اكن عندهم ما أمكن حتميله من احلركات
أن يكون س��اكنًا أو
ِّ

الثالث ،فهو سابق حامل هلا.

يت احلديث فريى َّ
مصوتات قصرية جمهورة مستق َّلة
أن احلركات هي ِّ
أ َّما الدرس الصو ُّ

عن الصوامت ،غري أنهَّ ا عندما ُتتَـ َك َّلم يف السلسلة الكالم َّية املنطوقة تتداخل وتتَّصل فيام
بينه��ا اتِّصالاً وثي ًقا ،بحيث َّ
إن أعضاء النطق تب��دأ بالته ُّيؤ للصوت الثاين قبل الفراغ من

األول؛ َّ
ألن عملية النطق عملية رسيعة ج��دًّ ا بحيث ال تدع فرصة لنطق
نط��ق الص��وت َّ
اًّ
ثم البدء بنطق صوت يليه ،وذلك لشدَّ ة اتِّصال األصوات املتجاورة،
الصوت
مستقلَّ ،

54

ممَّ��ا ينجم عنه تأ ُّث��ر األصوات بعضه��ا ببعض ضمن السلس��لة الكالم َّي��ة املنطوقة(،)58
حمل أو تابع متبوع ،بل ٍّ
فليس هلا حال أو ٌّ
لكل وظيفة نطق َّية يقوم هبا ضمن النظام الصويت

للغة.

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ
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املبحث الثاين
ال�صوتي
يف الت�شكيل
ّ
املر ّكبات
بح��ث العلاَّ م��ة املركّبات -وه��و يقصد تأليف ال��كالم -يف جهتني ،مه��ا :الكم َّية

والكيف َّية.

أ .الكم َّية:

األولَّ :
أن
جع��ل العلاَّ م��ة أع��دل الكلامت ما تركَّ��ب من ثالثة أح��رف؛ ألمري��نَّ :

تتم بأم��ور ثالثة :املبدإ ،والوس��ط ،والنهاية ،وهذه
يت��م باحلركة ،وهي إنَّام ُّ
«ال��كالم إنَّام ُّ
األش��ياء حاصلة يف الفعل يف الثالث َّيات ،أ َّما الثنائ َّيات فإنهَّ ا ناقصة ،وما فوق الثالثة كثرة
أن احلرف املبدوء به ال يكون إلاَّ
زائ��دة»( .)59واألمر اآلخرَّ :
متحركًا ،واملوقوف عليه ال
ِّ

متوسط بينهام يكون معدِّ لاً
يكون إلاَّ س��اكنًا« ،وبني
املتحرك والس��اكن تنافر ،فال بدَّ من ِّ
ِّ

يتم هبذه الثالث��ة»( ،)60وما قاله العلاَّ مة علي��ه علامء العرب َّية يف
بينه��ا ،ف��إذن االعتدال إنَّام ُّ

تألي��ف املفردة؛ إذ يتأ َّلف أق ُّلها من ثالثة أحرف ،ح��رف مبدوء به ،وحرف ُيوقف عليه،

األول إلاَّ
متحركًا؛ ألنهَّ م ال يبدؤون به بس��اكن .أ َّما املوقوف
وآخر يحُ َّش��ى به ،وال يكون َّ
ِّ
عليه فهم يميلون إىل إسكانه ،وهذا هو اجلذر الذي حيمل داللة املفردة املركز َّية ،وما ُيزاد

عليه هو بمثابة توجيه هلذه الداللة ،يس��تعني به املتك ِّلم لينقل الداللة إىل حيث يس��تعمل
من أغراض.
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ب .الكيف َّية:

تطرق العلاَّ مة إىل تركُّب احلرف مع احلرف ،ومع احلركة ،ومع السكون ،ورأى َّ
أن
َّ

تتغي بحسب األمزجة
ذلك كان بحسب النظر إىل احلروف من حيث حاهلا ،ولكنَّها قد رَّ
جمر ًدا.
واألهوية ،وهذا يعني أنَّه قسم ذلك
تقسيم نظر ًّيا َّ
اً

َّ
متالئم ،وقد أرجع س��بب التنافر يف
متنافرا ،وقد يكون
إن ه��ذا الرتكُّب ق��د يكون
اً
ً

احل��روف املتامثلة إىل كثرة األفع��ال( ،)61واملقصود بكثرة األفع��الَّ :
إن احلرفني املتامثلني

كبريا إلخراجهام؛ بسبب التقارب ،فهو عندما ينتهي
عند النطق هبام يبذل اإلنسان جهدً ا ً
األول ينطق الث��اين القريب منه بال مهلة هبا يتك َّيف اللس��ان ،ويف هذا مش�� َّقة
م��ن نط��ق َّ
وجه��د كبري ،يؤ ِّدي إىل عرس النطق هبا عند التك ُّلم .وقد جعل العلاَّ مة هذا الرتكُّب عىل

أربعة أقسام ،هي:

خصها باحل��روف الصلبة ،والصلبة عنده هي
1.1م��ا كان متقار ًبا يف املخرج ،وقد َّ
تنافرا؛ َّ
ألن نطقها يكون
األصوات الش��ديدة ،وهذا القسم من أشدِّ األقس��ام ً

من منطقة واحدة ،فيكون «الفاعل حلبس اهلواء الفاعل هلا عضلة واحدة ،فإذا

كان��ت الكلمة مركَّبة من أمث��ال هذه احلروف مل يمكن التك ُّل��م إلاَّ بأن يتوارد
عىل العضلة الواحدة أفعال كثرية شا َّقة ،وذلك ُيوجب ضعفها وكالهلا ،فلهذا

يعرس التك ُّلم بأمثال هذه الكلامت»(.)62

خصه باحلروف الرخوة ،وهذه احلروف تقتيض
2.2ما كان متباعدً ا يف املخرج ،وقد َّ
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ش��ك يف َّ
ٍّ
أن
س��هولة يف نطقها؛ بس��بب رخاوهتا وتباعدها يف املخارج ،وما من
األصوات الرخ��وة أيرس من األصوات الش��ديدة؛ َّ
ألن التصويت بالش��ديدة
يس��تدعي انطباق العضوين انطبا ًقا تا ًّما يف منطق��ة مع َّينة من جهاز التصويت،
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ
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أش��ق وأعرس م��ن عملية االحتكاك ا َّلتي
يعقب��ه انفتاح مفاجئ ،وهذه العمل َّية ُّ
تُنت��ج األصوات الرخوة ا َّلت��ي يتقارب فيها العضوان تقار ًبا ُيس��مع من اهلواء
املصطدم هبام احتكاك مس��موع واض��ح ،وهذه العملية أيرس من س��ابقاهتا يف
اجلهد املبذول ،فضلاً عن فضيلة تباعد املخارج التي ذكرناها آن ًفا.

3.3احل��روف الس��هلة املتقاربة ،ويقصد هب��ا األصوات التي تتق��ارب يف خمرجها،
ولكنَّها ختتلف يف صيغتها ،وهي سهلة يف ذاهتا.

4.4احلروف الصلبة املتباعدة يف خمارجها.
أما تركُّب احلركات ،فاألمر يعود إىل احلركة نفس��ها ،فه��ي إ َّما ثقيلة ،وإ َّما خفيفة،

وتركُّب الثقيلة ثقيل وتركُّب اخلفيفة خفيف.

أ َّما تركُّب الس��كون ،فقد ُمنع ذلك؛ بس��بب عدم اجتامع صامتني س��اكنني ،إلاَّ إذا

مصوتً��ا طويلاً  ،والثاين صامت ،وهو مجُ مع عليه ،غري أنَّه رأى َّ
أن اجلمع بني
األول ِّ
كان َّ
الساكنني يف الوقف سائغ؛ َّ
يتصور
«ألن الصامت األخري تشوبه حركة خمتلسة»( ،)63فهو
َّ

َّ
أن ال��راء يف ( َب ْح ْر) مثلاً موقو ًف��ا عليها فيها يشء من التحريك ،أو فيها حركة خمتلس��ة،
ور َّبام كان يقصد روم احلركة عند الوقوف عليها؛ َّ
ألن من العرب من يقف بروم احلركة،
وهي حركة ضعيفة خمتلسة ،كأنهَّ ا بقايا حركة قصرية.

أ َّما تركُّب احلركة بالنس��بة إىل الس��كون ،فرأى َّ
أخف كانت
أن احلركة ك َّل�ما كانت
َّ

أقرب إىل السكون ،وهذا إحساس بخ َّفة احلركة التي جعل نظريهتا السكون ،والسكون
هو انعدام احلركة؛ لذلك عدَّ علم اللغة احلديث الس��كون «ظاهرة س��لب َّية نط ًقا ،إجياب َّية
اللغوي ،لكنَّ��ه منعدم يف التصويت
عملاً ووظيف ًة»( ،)64فالس��كون ل��ه وظيفة يف النظام
ّ

والنطق.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
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ال�صوتي
املقطع
ّ
يبدو َّ
يت وبنيته وأنواعه،
أن علامء الكالم كانوا عىل معرفة تا َّمة بمفهوم املقطع الصو ِّ

ع�لى العك��س من علامء اللغ��ة ،إذ «مل يع�� َن اللغو ُّيون الع��رب وعلامء التجوي��د باملقطع
الصويت»(.)65

ِ
يت عند كالمه عىل القول ،والقول عنده مركَّب
فهذا العلاَّ مة احل يِّ ّل يذكر املقطع الصو َّ

من مقاطع تؤ ِّلف بمجموعها أجزاءه ،ويمكن أن نجد بحثه يف املقطع عىل ما يأيت:

الصويت:
مفهوم املقطع
ّ

أن العلاَّ مة ِ
يبدو َّ
احل يِّ ّل قد حاول أن يضع عبارة حيرص فيها مفهوم املقطع ،وقد نفهم

يت ،فق��الَّ :
يتفوه به تا ًّما من
«إن املقطع هو أقل ما يمك��ن أن َّ
منه��ا أنَّ��ه حدٌّ للمقطع الصو ِّ
أيضا َّ
أن املقطع :ه��و جمموعة من األصوات
األص��وات»( ،)66وه��ذه العبارة نفهم منه��ا ً

يتفوه -تا ًّما.
تؤ ِّلف أقل وحدة صوت َّية منطوقة يف الكالم بداللة الكلامت :أقلَّ -

وعل�ماء األصوات املحدثون( )67جيمعون عىل َّ
أن املقطع جمموعة أصوات ،أو وحدة

صوت َّي��ة تنطق دفعة واحدة ،وهي ُّ
جتمعات السلس��لة
جتم ًعا من ُّ
أقل وحدة صوت َّية تؤ ِّلف ُّ

الكالم َّية املنطوقة التي حيدثها ضغط احلجاب احلاجز عىل الصدر؛ لذلك يمكن أن نصوغ
عب��ارة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل -املذكورة آن ًفا -بعبارة( :أصغر وحدة صوت َّية منطوقة يف السلس��لة
الكالم َّية) لتكون حدًّ ا للمقطع.

تكوينه:
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ق��ال العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل« :وهو إ َّم��ا صامت -وهو ما يمكن االبت��داء به ،وهي احلروف

مكون من
الصحيح��ة -مقرون
بمص��وت ،وهو ما ال يمك��ن االبتداء ب��ه»( .)68فاملقطع َّ
ِّ
بمصوت ال يكون إلاَّ بعده ،وهو بذلك يعلم يقينًا َّ
أن املقطع يبدأ بصامت
صامت مقرون
ِّ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ
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بمصوت ،وهذا هو تكوين املقطع عنده وعند املحدثني(.)69
متلو
ِّ
ّ

أقسامه:

َذكَ��ر العلاَّ مة ِ
يتن��وع املقطع ،فقال عن
احل يِّ ّل نوع
املص��وت يف املقطع ،وتب ًعا لذلك َّ
ِّ

املص��وت :إنَّه «إ َّما مقصور :هو الواقع يف أقرص زمان يمكن االنتقال فيه من صامت إىل
ِّ
والضمة والكرسة ،أو ممدود :وهو الواقع يف ضعف ذلك الزمان،
صامت ،وهو الفتحة
َّ

متلو
كإش��باعات احلركات الث�لاث»( .)70فاملقطع عنده نوعان :مقص��ور :وهو صامت ٌّ

يس��ميه املحدثون
واألول
بمصوت طويل،
متلو
َّ
ِّ
بمصوت قصري ،وممدود :وهو صوت ٌّ
ِّ
ِّ
املقط��ع القصري ،والثاين املقطع الطوي��ل املفتوح ،وقد اقترص العلاَّ مة يف ِذكره عىل هذين
القس��مني دون األقسام األخرى ،ور َّبام كان ذلك بسبب َّ
أن هذين املقطعني مها من أكثر
حران غري مق َّيدين بقيد كاملقاطع األخرى.
املقاطع شيو ًعا يف العرب َّية؛ ألنهَّام مقطعان َّ

أحواله:

َذكَر العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل َّ
األول :أن ُيذكر املقطع املقصور
أن املقاطع ترتكَّب عىل وجهنيَّ :

ثم ُيردف باملقصور،
ث��م ُيردف باملقطع املمدود ،مثل (ع�لى) ،واآلخر :أن ُيذكر املمدود َّ
َّ

مث��ل (كان)( ،)71فاملقاط��ع ترتكَّب يف الكل�مات ،وقد الحظ َّ
األول يتقدَّ م فيه
أن الوج��ه َّ
املقط��ع القصري عىل املقطع الطويل املفتوح ،كام يف مثاله (عىل) وهي/:ع ـــــَ /ل ـــــً ./

أ َّما الوجه الثاين ففيه يتقدَّ م املقطع الطويل املفتوح عىل املقطع القصري ،وم َّثل له بـ(كان)،

وهي/:ك ـــــً /ن ـــــَ ./

ش��ك يف َّ
ٍّ
أن هذا إدراك ملاه َّية املقاطع وأنواعها وهيئاهتا وتركيبها يف الكالم
وما من

يت احلدي��ث( ،)72ال��ذي درس املقاطع وأفاض يف
ش��ابه متا ًم��ا ما هو علي��ه الدرس الصو ّ

أقسامها وسامهتا.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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ّ

اخلامتة
اتَّض��ح -بعد ه��ذه الوقفة مع جوانب من الدرس الصويت عن��د العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّلَّ -
أن
ِّ

كثريا؛ التِّص��ال أبحاثهم
عل�ماء ال��كالم -والعلاَّ مة منهم -ق��د عنوا بال��درس الصو ّ
يت ً
الكالم َّية به؛ َّ
أس الكالم؛ لذلك درسوا الصوت وانتقاله واختالفه
ألن الصوت
اللغوي ُّ
ّ

وصداه ،فكان هلم فضل الس��بق عىل املحدثني يف اس��تعامل االصطالحات الصوت َّية من

واملصوت واملقطع واإلشباع وغري ذلك ،فضلاً عن معرفة تأليف الكالم
مثل :الصامت
ِّ
وأن��واع املقاطع فيه وتركُّ��ب احلركات واحلروف يف الكالم ،ممَّا يعن��ي َّ
أن هؤالء العلامء

يت.
يت وغري الصو ّ
كانوا عىل معرفة تا َّمة ببنية اللغة ونظامها الصو ّ
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هوام�ش البحث
اللغوي.79 :
(ُ )1ينظر :مناهج البحث يف اللغة ،65 :ودراسة الصوت
ّ
(ُ )2ينظ��ر يف ترمجت��ه :رجال اب��ن داود ،119 :والوايف بالوفيات ،85/13 :ولس��ان امليزان،17/2 :
وأعيان الشيعة ،396/5 :واألعالم ،227/2 :وموسوعة طبقات الفقهاء.77/8 :
( )3املدخل إىل علم أصوات العربية.40 :
النحوي.11 :
( )4التطور
ّ
( )5هناية املرام.560/1 :
اللغوي.4 :
( )6دراسة الصوت
ّ
( )7األصوات اللغو َّية ،د .إبراهيم أنيس.14 :
( )8هناية املرام.563/1 :
اللغوي.4 :
( )9دراسة الصوت
ّ
اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة احلديث.60 :
( )10منهج البحث
ّ
( )11علم األصوات.119 :
(ُ )12ينظر :هناية املرام.564/1 :
(ُ )13ينظر :املدخل إىل علم أصوات العرب َّية.18 :
اللغوي ،10 :و ُينظر :علم األصوات ،121 :واللغ��ة العرب َّية معناها ومبناها:
( )14دراس��ة الصوت
ّ
اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة احلديث.59 :
 ،35ومنهج البحث
ّ
( )15هناية املرام.572/1 :
( )16التلزز :الشدَّ ة واإللصاقُ .ينظر :لسان العرب( 404/5 :ل ز ز).
( )17هناية املرام.572/1 :
(ُ )18ينظر :األصوات اللغو َّية .23
( )19املدخل إىل علم أصوات العرب َّية.59 :
اللغوي.12 :
(ُ )20ينظر :دراسة الصوت
ّ
( )21هناية املرام.573/1 :

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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ّ
(ُ )22ينظر :املصدر نفسه.577/1 :
(ُ )23ينظر :األصوات اللغو َّية (اثنني) ،26 :واملدخل إىل علم أصوات العرب َّية.75 :
(ُ )24ينظر :املدخل إىل علم أصوات العرب َّية.76 :
( )25املصدر نفسه.75 :
( )26هناية املرام.579/1 :
( )27املصدر نفسه.579/1 :
رس صناعة اإلعراب.30/1 :
(ُ )28ينظرّ :
رس صناعة اإلعراب( 66 :بحث).
( )29التفكري الصو ّ
يت عند العرب يف ضوء ِّ
(ُ )30ينظر :الدراسات اللهج َّية والصوت َّية عند ابن جن ِّّي.325 :
( )31هناية املرام.582/1 :
( )32املصدر نفسه.580/1 :
رس صناعة اإلعراب.197/1 :
(ّ )33
اللغوي يف صياغة املفرد.50 :
( )34االقتصاد
ّ
( )35هناية املرام.582/1 :
( )36األصول يف النحو.388/2 :
( )37رشح شافية ابن احلاجب ،251/2 :و ُينظر :اخلصائص.92/1 :
( )38أسس علم اللغة.99 :
يت يف العرب َّية.79 :
( )39املقطع الصو ّ
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( )40هناية املرام.577/1 :
( )41املصدر نفسه.577/1 :
(ُ )42ينظر :كتاب سيبويه ،176/4 :واملقتضب.210/1 :
( )43هناية املرام.582/1 :
( )44كتاب سيبويه.436/4 :
يت.68 :
(ُ )45ينظر :التقاء الساكنني والتخ ُّلص فيه من ضوء نظر َّية املقطع الصو ّ
رس صناعة اإلعراب.8/1 :
(ّ )46
(ُ )47ينظر :علم األصوات ،218 :املدخل إىل علم أصوات العرب َّية.168 :
( )48هناية املرام.583/1 :
(ُ )49ينظر :اخلصائص ،154/1 :واملقتصد يف رشح اإليضاح ،146/1 :ومهع اهلوامع.73/1 :
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(ُ )50ينظر :اللغة العرب َّية معناها ومبناها ،295 :وعلم األصوات ،427 :وقوة الصوت عند القدماء
يف ضوء علم اللغة احلديث( 229 :بحث).
(ُ )51ينظر :هناية املرام.583/1 :
( )52رشح شافية ابن احلاجب.118/1 :
يت يف العرب َّية.56 :
(ُ )53ينظر :أبحاث يف أصوات العرب َّية ،7 :واملقطع الصو ّ
( )54هناية املرام.583/1 :
( )55املصدر نفسه.583/1 :
(ُ )56ينظر :املصدر نفسه.584/1 :
رس صناعة اإلعراب.31/1 :
(ُ )57ينظرّ :
يت يف العرب َّية.56 :
(ُ )58ينظر :الدراسات الصوت َّية عند علامء التجويد ،495 :واملقطع الصو ّ
( )59هناية املرام.585/1 :
( )60املصدر نفسه.585/1 :
(ُ )61ينظر :املصدر نفسه.586/1 :
( )62املصدر نفسه.586/1 :
( )63املصدر نفسه.587/1 :
( )64اللغة العرب َّية معناها ومبناها.296 :
( )65املدخل إىل علم أصوات العرب َّية.197 :
( )66هناية املرام.325/1 :

يت للبنية العرب َّية ،38 :ودراس��ة الصوت
(ُ )67ينظر :األصوات اللغو َّية (أنيس) ،131 :واملنهج الصو ّ
اللغوي ،242 :واملدخل إىل علم أصوات العرب َّية.210 :
ّ
( )68هناية املرام.326/1 :
يت يف العرب َّية.326 :
(ُ )69ينظر :املقطع الصو ّ
( )70هناية املرام.326/1 :
(ُ )71ينظر :املصدر نفسه.326/1 :
يت يف العرب َّية.14 :
(ُ )72ينظر :املقطع الصو ّ
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روافد البحث
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النعيم��ي ،دار الش��ؤون الثقاف َّية العا َّم��ة ،بغداد،
1.1أبح��اث يف أص��وات العرب َّية :د .حس��ام س��عيد
ّ
1988م.
2.2أس��س عل��م اللغة :ماريو ب��اي ،ترمجة :د .أمح��د خمتار عمر ،منش��ورات جامع��ة طرابلس ،كل َّية
الرتبية1972،م.
3.3األص��وات اللغو َّي��ة :د .إبراهي��م أني��س ،ط ،4ملتزمة الطب��ع والنرش :مكتبة األنجل��و املرص َّية،
القاهرة1971 ،م.
الفتيل1393 ،هـ1973/م.
الرساج (ت 316هـ) ،حتقيق :د .عبد احلسني
ّ
4.4األصول يف النحو :ابن َّ
الزركيل ،ط ،5دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان1980 ،م.
5.5األعالم :خري الدين
ّ
6.6أعيان الش��يعة :الس ِّيد حمس��ن األمني (ت 1371هـ) حتقيق وختريج :حسن األمني ،دار التعارف،
بريوت ،لبنان ،د.ت.
اللغوي يف صياغ��ة املفرد :د .فخر الدين قباوة ،ط ،1مكتب��ة لبنان -نارشون ،الرشكة
7.7االقتص��اد
ّ
املرص َّية العامل َّية للنرش2001 ،م.
يت :د .صباح عطيوي ع ُّبود ،ط ،1دار الرضوان للنرش
8.8التقاء الساكنني يف ضوء نظر َّية املقطع الصو ّ
والتوزيع ،عامن1435 ،هـ2014/م.
وصحح��ه وع َّلق علي��ه :د .رمضان عبد
النح��وي للغ��ة العرب َّية :برجس�ترارس ،أخرجه
التط��ور
9.9
َّ
ّ
ُّ
الرفاعي بالرياض1402 ،هـ1982/م.
اخلانجي ،دار
التواب ،مكتبة
َّ
ّ
ّ
النجار ،ط ،4دار الش��ؤون
عيل َّ
1010اخلصائص :أبو الفتح عثامن بن جن ِّّي (ت 392هـ) ،حتقيقَّ :
حممد ّ
الثقاف َّية ،بغداد1990،م.
1111الدراس��ات الصوت َّي��ة عند علامء التجوي��د :د .غانم قدُّ وري احلمد ،ط ،1مطبع��ة اخللود ،بغداد،
1406هـ1986/م.
النعيمي ،دار الرش��يد ،بغداد،
1212الدراس��ات اللهج َّي��ة والصوت َية عند ابن جن ِّّي :د .حس��ام س��عيد
ّ
1980م.
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�أ.د� .صباح عطيوي ع ُّبود//حيدر عبد الر�سول عو�ض
اللغوي :د .أمحد خمتار عمر ،ط ،1عامل الكتب1396 ،هـ1976/م.
1313دراسة الصوت
ّ
ِ
حممد صادق آل بحر
1414رج��ال ابن داوود :ابن داوود احل�ِّل�يِّ ّ (ت  ٧٤٠هـ) ،حتقيق وتقديم :الس�� ِّيد َّ
العلوم ،املطبعة احليدر َّية ،النجف األرشف١٣٩٢،هـ١٩٧٢/م.
وحممد الزفزاف وإبراهيم مصطفى وعبد
رس صناعة اإلعراب :ابن جن ِّّي ،حتقيق :مصطفى الس َّقا َّ
ُّ 1515

احللبي وأوالده بمرص1374 ،هـ1954/م.
اهلل أمني ،ط ،1مصطفى البايب
ّ
وحممد
ريض الدين
ّ
حممد نور احلس��ن َّ
األس�ترآبادي (ت 686هـ)َّ ،
1616رشح ش��افية اب��ن احلاج��بِّ :
وحممد حميي الدين عبد احلميد ،ط ،1مطبعة حجازي ،القاهرة1939 ،م.
الزفزاف َّ
1717علم األصوات :د .كامل بِرش ،دار غريب للطباعة والنرش ،القاهرة.
1818كتاب سيبويه :أبو بِرش عمرو بن عثامن بن قنرب سيبويه (ت 180هـ) ،حتقيق ورشح :عبد السالم
الرفاعي بالرياض1402 ،هـ1972/م.
اخلانجي ودار
هارون،ط ،2مكتبة
ّ
ّ
األنصاري (ت 711هـ) ،نرش :أدب احلوزة ،قم ،إيران،
حممد بن مكرم ابن منظور
ّ
1919لسان العربَّ :
1405هـ.
األعلمي ،بريوت ،لبنان1390 ،هـ1971/م.
مؤسسة
ّ
2020لسان امليزان :ابن حجر (ت 852هـ) ،طَّ ،2
حسان ،ط ،2اهليأة املرص َّية العا َّمة للكتاب1979 ،م.
2121اللغة العرب َّية معناها ومبناها :متَّام َّ
العلمي ،مطبعة
2222املدخ��ل إىل علم أص��وات العرب َّية :د .غانم قدُّ وري احلمد ،منش��ورات املجم��ع
ّ
العلمي1423 ،هـ2002/م.
املجمع
ّ
اجلرجاين (ت  471هـ) ،حتقيق :د .كاظم بحر املرجان،
2323املقتص��د يف رشح اإليضاح :عبد القاه��ر
ّ
منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ،دار الرشيد للنرش1982 ،م.
حممد عب��د اخلالق عضيمة ،ع��امل الكتب،
برد (ت 285ه��ـ) ،حتقيقَّ :
2424املقتض��ب :أب��و الع َّباس امل� َّ
بريوت.
عمن ،ط،1
2525املقط��ع الصو ّ
يت يف العربية :د .صباح عطيوي ع ُّب��ود ،دار الرضوان للنرش والتوزيع ،اَّ
1435هـ2014/م.
حسان ،ط ،2دار الثقافة/الدار البيضاء1394 ،هـ1974/م.
2626مناهج البحث يف اللغة :د .متَّام َّ
ع�لي زوين ،دار الش��ؤون الثقاف َّية
2727منه��ج البح��ث
ّ
اللغوي ب�ين الرتاث وعلم اللغ��ة احلديث :دّ .
العا َّمة ،بغداد1986 ،م.
مؤسسة الرسالة1400 ،هــ1980/م.
2828املنهج الصو ّ
يت للبنية العرب َّية :د .عبد الصبور شاهنيَّ ،
مؤسس��ة اإلم��ام الص��ادق ،إرشاف :جعفر
2929موس��وعة طبق��ات الفقه��اء :اللجنة العلم َّية يف َّ
السبحاين ،ط ،1مطبعة اعتامد ،قم1418 ،هـ.
ّ
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3030هناية املرام يف علم الكالم :العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل حسن بن يوسف (ت 726هـ) ،حتقيق :فاضل العرفان،
مؤسسة الصادق1388 ،هـ.
طَّ ،2
الس��يوطي (ت 911هـ) ،حتقيق ورشح :د .عبد
3131مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع :جالل الدين
ّ
العال سامل مكرم ،دار البحوث العلم َّية ،الكويت1400 ،هـ.
الصفدي (ت 764هـ) ،حتقيق :أمحد األرن��اؤوط وتركي مصطفى ،دار إحياء
3232الوايف بالوفي��ات:
ّ
الرتاث ،بريوت ،لبنان1420 ،هـ2000/م.

البحوث
رس صناعة اإلعراب :د .هنري فليش ،ترمجة :عبد الصبور
3333التفك�ير الصو ّ
يت عند العرب يف ضوء ِّ
شاهني ،جم َّلة جممع اللغة بمرص ،ج1388 ،23هـ1968/م.
ق��وة الصوت عن��د القدماء يف ضوء عل��م اللغة احلدي��ث :د .صباح عطيوي ع ُّب��ود ،جم َّلة الرتبية
َّ 3434
والعلم ،العلوم اإلنسان َّية والرتبو َّية ،م ،19ع2012 ،2م.
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