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الممخص

الضكء عمى الضكابط الصكتية التي اعتمدىا الخميؿ بف أحمد الفراىيدم
ىذا البحث يسمِّط
ى
رحمو اهلل تعالى (ت ُٕٓىػ) في ِّ
مقدمة كتابو العيف مف خالؿ جممة األمكر التي عرضيا في تمؾ

المقدمة ،كالتي ُّ
ِّ
تعد مفتاحان لمكصكؿ إلى المادة المغكية داخمو مف جية ،كبياف الخصائص الصكتية

كر ىسـ البحث تمؾ الضكابط عمى شكؿ نقاط عامة
ِّ
متضمنة ضكابطى فرعيةن
لمغة العربية مف جية أخرل .ى
مشترؾ في معالجتيا لمجكانب الصكتية الكاردة في تمؾ ِّ
ككؿ ذلؾ باالعتماد عمى
قاسـ
المقدمة ،ي
ه
يجمعيا ه
منيجو في الكتاب.
آ ارئًو كأفكاره التي بثَّيا كىك يبيِّف ى
الكممات المفتاح ية :عمـ المغة ،األصنات ،التفكير الصنتي ،الخميؿ ،مقدمة العيف

The speculations of phonetic thinking by Al_Farahidi in the
introduction of his book Al_Aeen
Abstract
The research sheds lights on the speculations of phonetic thinking used
by Al-Farahidi (175 H) in The introduction of his book Al-Aeen. Through a
number of issues which are considered as a way to get its linguistic materials.
In addition, showing the speculations will be shown as points united by a
comman factor to tackl the mentioned phonetic issues by depending his
opinions and thoughts in this book.
The
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ال يختمؼ ً
اثناف مف أىؿ العمـ عمى ريادة الخميؿ بف أحمد رحمو اهلل تعالى (تُٕٓىػ) في

اء ه المغكية جاءت مبثكث نة في كتب تالميذه ،ال سيما كتاب سيبكيو،
الدرس الصكتي العربي ،ك َّ
أف آر ى
ض ٌم ىف –منفردنا – عبقريَّتى يو الصكتيَّة في مقدم وة ربَّما تي ىع ُّد دستك نار لقكانيف ذلؾ
غير َّ
أف كتابو العيف تى ى
اح َّ
عد ةو بيف النقد
اسات مف نك و
المستكل المغكم ،فجاءت باراتيو فييا لتككف ىمرجع نا لمدارسيف ،تناكلتيا در ه
ىف أحدنا مف الدارسيف -بحدكد ما اطمع عميو
كالتشكيؾ كالتعميؿ كالتكضيح كغيرىا ،قديم نا كحديث نا؛ إال أ َّ

ضمنيا في تمؾ ِّ
المقدمة كرسـ مف
البحث  -لـ يقؼ عمى أصكؿ ىذه القكانيف كايضاح ضكابطيا التي َّ
خالليا أىدافو المعجمية التي مف أجميا أقاـ كتاب العيف.

كىذا البحث تجربة أشبو بمحاكرة أصكلية لفمسفة الخميؿ مف خالؿ استنطاؽ النصكص

الكاردة في ِّ
مقدمة كتاب العيف إلبراز تمؾ الضكابط الصكتية .كقد انتفع البحث كثي نار مف جيكد
الدارسيف ليذه ِّ
المقدمة؛ ككنيا كشفت لو أسرىارىا ،كيسرت لو اإلحاطة بمقاصدىا.
مدخؿ بيَّف معنى الضابط لغ نة كاصطالح نا،
كجاءت مفاصؿ البحث عمى النحك اآلتي:
ه
كمكانة الضكابط الصكتية بالنسبة لمعمؿ المعجمي الذم قاـ بو الخميؿ ،كما َّ
تطرؽ البحث في ىذا

كتضمف أيض نا ثالثة ضكابط دار كؿ
أىميَّة ىذا المستكل المغكم بالنسبة لمعمؿ ككؿ.
َّ
المدخؿ إلى ِّ
كاحد منيا حكؿ مسألة مف تمؾ الضكابط كما يتفرع إليو باالعتماد عمى ما كرد في تمؾ ِّ
المقدمة.
أىـ ما جاء مف نتائج داخؿ ىذا البحث.
ت َّ
صٍ
كانتيى بخاتمة مكجزة ىل َّخ ى
عباد ه،
العمؿ خالصان لكجيو كينفع بو
َّؿ ىذا
ى
ىف يتقب ى
ى
كقبؿ ىذا كمِّو أرجك مف اهلل تعالى أ ٍ
كيجعمنا ميسريف لخدمة لغة كتابو العزيز ،كاهلل مف كراء القصد.

المدخؿ:

أصؿ ُّ
يدؿ عمى "لزكـ شي وء ال
الضابط لغةن :ىك اسـ فاعؿ مف الجذر (ض ب ط) كىك
ه
( ُ)
ً ً
يفارقو في ِّ
يختىص ًب ىباب ىكقصد ًب ًو
يما ٍ
كؿ شيء"  ،كيذىب المعنى االصطالحي إلى أ َّف ":الٍ ىغالب ف ى
صكد مف ذكر الٍقدر
نظـ صكر متشابية يي سمى ضابطان ،ىكاً ٍف ًش ٍئت قمت :ىما ىع َّـ صك انر ،ىفإً ٍف ىك ى
اف الٍ ىم ٍق ي
الصكر
صد ضبط تًمٍ ىؾ ُّ
الٍ يم ٍشتىرؾ الًَّذم بً ًو اشتركت ُّ
الصكر فًي الحكـ ىف يي ىك الٍ ٍ
مدرؾ ،ىكاً َّال ىف ًإ ٍف ىك ى
اف الٍ ىق ٍ

الضا ًبط كاً َّال ىفيك الٍ ىق ً
اع ىد ة" ( ِ) .فيككف تعريؼ
الض ٍبط مف غير نظر ًفي مأخذىا ىف يي ىك َّ
بً ىن ٍكع مف أ ٍىن ىكاع َّ
يى
ى
كبناء عمى ما َّ
ٍ
الضابط " أمر كمِّي يختص ٍ
تقدـ سيقؼ
صنر متشاعي ٍة" ( ّ).
ععاب ناحد يقصد عو نظـ
ن
ٌ
البحث عمى تمؾ الصكر الصكتية المتشابية في ِّ
مقدمة كتاب العيف.
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إف الفكرة األساس التي مف أجميا ألؼ الخميؿ رحمو اهلل تعالى كتاب العيف – كما ال يخفى
َّ
كؿ ما َّ
و
مؤلؼ يشمؿ َّ
تكممت بو العرب ،إذ جاء في
عمى الدارسيف – ىي ىل ُّـ شتات المغة ،كجمعيا في
ِّ
مقدمة كتاب العيف "ىذا ما ألَّفو الخميؿ بف أحمد البصرم رحمة اهلل عميو مف حركؼ أ .ب .ت .ث.
مع ما َّ
تكممت بو ،فكاف مدار كالـ العرب كألفاظيـ فال يخرج منيا عنو شي هء" ( ْ) .ككاف لو ذلؾ مف
المفظي المرًاد عمى كالـ العرب ،فما كاف قد كرد في كالميـ مف
عرض الكج ًو
األكؿ
خالؿ أمريف:
ِّ
ي
ي
الميمؿ ،قاؿ د .عبد اهلل دركيش عف عمؿ الخميؿ
خالؿ األصكؿ المغكية يس ِّم ىي بالمستعمؿ كاال فيك
ي
في األ صكؿ المغكية حكؿ األكجو المحتممة في نظاـ التقميبات" :مف ناحية الكاقع فقد تككف ُّ
كميا
مستعمم نة ،كقد تككف ُّ
ال .كتسمية ما نطقت بو
ال كالبعض ميم ن
كميا ميمم نة ،كقد يككف بعضيا مستعم ن
أما
ال بالمستعمؿ ،كما لـ تنطؽ بو العرب بالميمؿ ىي مف كضع الخميؿ بف أحمد " ( ٓ)َّ .
العرب فع ن

اعتمده الخميؿ فيك عرض األ صؿ المغكم عمى القكانيف الصكتية التي ابتكرىا بعد
األمر اآلخر الذم
ي
أى ٍف رتَّب األحرؼ اليجائية ترتيب نا صكتي نا .قاؿ د .عبد اهلل دركيش" :كقد يككف المفظ ميمالن ليس أل َّف
جاـ المفر ً
الن ًس ً
دات العربي ًة تأبى احتماؿ كقكعيا" ( ٔ).
العرب لـ تستعممو فقط؛ بؿ ألى َّف القكانيف الصكتية ٍ

يتفح ص الدرس الصكتي الذم كرد في ِّ
الجانب
مقدمة كتاب العيف يتَّضح لو أى َّف ذلؾ
كالذم َّ
ى
تقديـ دراس وة شامم وة عف األصكات مف أجميا كلذاتيا؛ بؿ جاءت تمؾ المقدمة
اليدؼ منو
عنده لـ يكف
ي
ى
الصكتية لترسـ ضكابط كقكانيف تيىي ِّسر لو غايتو المعجمية في تحديد ما ينبغي التعرض لو مف عدمو
عمى كفؽ تمؾ الضكابط ،كىك ما دفع بعض الدارسيف إلى القكؿ" :كىكذا يتضح لنا مف خالؿ ما تقدـ
أى َّف ما في ِّ
مقدمة كتاب العيف ليس دراسةن شاممةن أك خاصة باألصكات لذاتيا ،بؿ ىي مسكقة لغاية
معجمية َّ
حددت ما ينبغي التعرض لو دكف غيره ،كأى َّف معظـ ما جاء ،إليضاح األبنية كخصائص
تركيبيا مف الكجية الصكتية الشكمية" ( ٕ) .كقاؿ في مكطف آخر عف الدرس الصكتي عند الخميؿ :إًنَّو
"لـ يي ًشر إلى عمـ األصكات عنكان نا أك باب نا أك جزءنا مف عممو في ِّ
مة...كي ىف ِّس ير ذلؾ ...انتفاء
المقد
ي
القصد لتأليؼ كتاب خاص باألصكات ،فالخميؿ سعى إلى تقديـ مادة صكتية تصمح لبناء المعجـ" ( ٖ).

ً
الميمة في ىذا المجاؿ المغكم؛
الخميؿ كثي انر مف المسائؿ الصكتية
إىماؿ
فسر لنا
َّ
كىذا يي ِّ
ى
لككنيا ال تعني لغايتو الشيء الكثير ،كمنيا صفات األصكات كالجير كاليمس ك َّ
الشد ة كالرخاكة كغيرىا
اىتمام و عمى الجانب المخرجي كترتيب األصكات،
صب
َّ
التي نجدىا عند تمميذه سيبكيو ( ٗ) ،في حيف
ى
"فمعظـ ما كرد مف الصفات في ىذه ِّ
المقدمة جاءت تكضيحان آلليات النطؽ حيف الحديث عف المخارج

أك حيف شرح صفتي الذالقة كاإلصمات كما يمحؽ بيا مف قكاعد التشكيؿ الصكتي" ( َُ).
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ككانت تمؾ القكانيف الصكتية التي عرضيا الخميؿ كاعتمدىا في جمع المغة قائمة عمى

ىف تندرج في إطار الضكابط العامة ،كىذه
مجمكعة ضكابط ،منيا الضكابط العامة كأيخرل فرعية يمكف أ ٍ
ىف تككف عمى النحك اآلتي:
الضكابط ىي مدار ىذا البحث ،كيرل البحث أىنَّيا يمكف أ ٍ

َّأن ًال :ضاعط السينلة

أىـ الضكابط ُّ
ُّ
المغكية بصكرة عامة كالصكتية عمى كجو الخصكص،
يعد ضابط السيكلة مف ِّ
كالتي ليا األثر الكبير في بناء الكممة مف جية كتطكر المُّغة مف جية أيخرل ،إذ إً َّف ُّ
المغة تميؿ "في

تطكرىا نحك السيكلة كالتي سير ،فتحاكؿ التخمُّ ص مف األصكات العسيرة ،كتستبدؿ بيا أ صكات نا أيخرل ال
ِّ
َّ
تتطمب مجيكدنا عضمي نا كبي نار كما أىنَّيا تحاكؿ أى ٍف تتفادل تمؾ التفريعات المعقدة ،كاألنظمة المختمفة

لمظاىرة الكاحدة" ( ُُ) .

ال بنائي نا كضابط نا
كقد فقو الخميؿ ىذه الحقيقة المغكية كسبر غكرىا كساؽ عمى أساسيا أص ن

صكتي نا لو األثر الكبير في تجسيد ص كرة المفردة العربية بقكلو عف خصائص األصكات التي تبنى منيا

بيف المساف كسيمت عميو في المنطؽ كثيرت في أبنية الكالـ" ( ُِ) ،فكاف ضابط
"مذؿ َّ
المفردة :ما ي
السيكلة األساس في اعتماده ىذا األصؿ الذم انبثقت منو ضكابط فرعية تتحكـ في تمؾ األبنية كىي:
ٔ) سينلة أصنات الذالقة:

ًإ َّف ضابط السيكلة الذم تتمتع بو أصكات الذالقة ليس قائم نا عمى أساس المالمح التمييزية

التي تجعؿ لكؿ صكت مظي نار صكتي نا ممي ناز كالذم يطمؽ عميو صفة الصكت ،فالذم جعميا تتمتع بتمؾ
األعضاء المشاركة في إنتاج تمؾ األصكات مف جية أخرل.
السيكلة ىك مخاريجيا مف جية ،ك
ي
دكر في بناء المفردة
كليذا نجد الخميؿ في َّأكؿ حديثو عف الخصائص الصكتية التي ليا ه

األىـ في
العربية شرع بالحديث عف ىذه المجمكعة ،فجعؿ َّأكؿ حديثو عنيا بتحديد مخرجيا ككنو
َّ

أف الحركؼ ال يذٍلؽ كالشفكية ست هة كىي( :ر ؿ ف ،ؼ ب ـ)،
صفة خفتيا كسيكلة نطقيا ،فقاؿ" :اعمـ َّ
كاًنَّما يس ِّميت ىذه الحركؼ هذلٍقان؛ ألى َّف الذالقة في المنطؽ ًإ َّنما ىي بطرؼ أ سمة المساف كالشفتيف ،كىما

ىم ٍد ىرجتا ىذه األحرؼ الستة ،منيا ثالثة ذلقية (ر ؿ ف)  ،تخرج مف ذلؽ المساف كثالثة شفكية (ؼ ب
ـ)  ،مخرجيا مف بيف الشفتيف خاصة ،ال تعمؿ الشفتاف في شي وء ،مف الحركؼ الصحاح إال ىذه
األحرؼ الثالثة فقط ،كال ينطؽ المساف إال بالراء كالالـ كالنكف" ( ُّ) ،ثـ تابع حديثو عف بقية األصكات
بمعزؿ مف تمؾ كبيَّف ما فييا مف ثقؿ بسبب اختالؼ مخرجيا مف جية كعمؿ أعضاء النطؽ في

إنتاجيا مف جية أخرل .األمر الذم جعمو يعزكه سببان لثقميا كمف َّثـ قمتييا في الكالـ قياسان مع أصكات
ىما سائر الحركؼ فإًنَّيا ارتفعت فكؽ ظير المساف مف لدف باطف الثنايا مف عند
الذالقة فجاء قكلو" :كأ َّ
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عمؿ ىكثير مف
مخرج التاء إلى مخرج الشيف بيف الغار األعمى كبيف ظير المس اف .ليس لمساف َّ
فييف ه
ىما مخرج الجيـ
تحريؾ الطبقتيف َّ
بيف ،كلـ ينحرٍف ىف عف ظير المساف انحراؼ الراء كالالـ كالنكف ،كأ َّ

ىما مخرج العيف كالحاء كالياء
كالقاؼ كالكاؼ فمف بيف عكدة المساف كبيف المياة في أقصى الفـ .كأ َّ

أما اليمزة فمخرجيا مف أقصى الحمؽ ميتكت هة مضغكط هة" ( ُْ).
كالخاء كالغيف فالحمؽ .ك َّ

ىف السيكلة التي في تمؾ األصكات بالدرجة األكلى نابعة مف
كيتضح مف النص السابؽ أ َّ
حقيقة مخرجيا كدكر المساف في إنتاجياَّ ،
فكمما كاف مخرجيا أقرب إلى الجكؼ أك بعد عف طرؼ
المساف كاف ذلؾ الصكت بعيدنا عف السيكلة ،فضابط السيكلة في تمؾ األصكات مقترف بالمخرج ال
بالصفة  ،كىذا ما دعا بعض الدارسيف إلى القكؿً :إ َّنو "ال يجكز الخمط بيف األحرؼ ال ىذٍلقية مخرج نا،

كالمذلقة صف نة ،فال ىذٍلقية ال تخرج َّ
ىما الم ٍذىلقة فمنيا ما يخرج مف ذلؽ المساف كالراء
إال مف ٌذٍلؽ المساف أ َّ
ي
كالالـ كالنكف ،كمنيا ما يخرج مف ذلؽ الشفة كىي الفاء كالباء كالميـ ففي صفة الذالقة شمكؿ كعمكـ

تضييؽ كتحديد كاالتفاؽ في االسـ ال يكقع في المبس عند التفرقة بيف الصفة
كفي مخرج الذالقة
ه
كالمخرج" ( ُٓ)  .فتسمية النكعيف باألصكات الذلقية أك الذكلقية جاءت عمى جية التغميب ( ُٔ).
ٕ ) نجنب تضمف األصنؿ فنؽ الثالثية عمى صنت ذالقة أن أكثر:
عمى الرغـ مف ُّ
في تعمق نا كثيق نا؛ ككنو ِّ
ميما في
يؤدم دك نار َّ
تعمؽ ىذا الضابط بالجانب الصر ِّ

التمييز بيف عدد أحرؼ أصكؿ األبنية ،كىك أحد الجكانب الميمة بالنسبة لعمؿ الخميؿ في تأليفو كتاب

العيف ،إال أ َّ
ىف اعتماد الجانب الصكتي في التنبؤ بصحة تمؾ األبنية كأصالتيا العربية ىكلٌد ضابطان
صكتي نا ال يمكف التغافؿ عنو كىك ما ذكره بعد إتماـ ِّ
مقدمتو األكلى الخاصة بأصكات الذالقة بقكلو:

شيء مف بناء الخماسي التاـ ىي ٍعرل منيا أك مف بعضيا" ( ُٕ)(يعني أصكات الذالقة) ثـ أضاؼ:
"فميس
ه
اة مف حركؼ ال يذٍلؽ أك الشفكية كال يككف في تمؾ الكممة
"فإً ٍف كردت عميؾ كممة رباعية أك خماسية يمعر ن

ىف تمؾ الكممة محدثةه مبتدعةه ،ليست مف
مف ىذه الحركؼ حرؼ كاحد أك اثناف أك فكؽ ذلؾ فاعمـ أ َّ
كالـ العرب؛ ألىنَّؾ لست كاجدان مف يسمع مف كالـ العرب كممةن كاحدان رباعيةن أك خماسيةن إال كفييا مف

حركؼ ال يذلٍؽ كالشفكية كاحد أك اثناف أك أكثر" ( ُٖ)  .فاعتماده عمى ضابط صكتي في تحديد الميمؿ
مف المستعمؿ مف كالـ العرب جعمو يختصر مف عممو ما يزيد عمى شطره بكثير .فما تبيَّف سابقان مف
مما جعؿ األبنية الرباعية كالخماسية
سيكلة النطؽ بيذا األصكات كاف متناسبان مع طكؿ الكممة َّ

صرح بو الخميؿ
مت ضمنةن تمؾ السمة التمييزية ألصكات حركفيا لمتخفيؼ أماـ طكؿ الكممة كىك ما َّ
ت عميو في المنطؽ كثرت في أبنية الكالـ"
كمذؿ َّ
بقكلوَّ :
بيف المساف كسيمي ٍ
"فمما ذلقت الحركؼ الستةي ي
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( ُٗ)
"أخ َّ
ؼ الحركؼ كأسيميا تحركان كأكضحيا تفاعالن بغيرىا كأيسرى ا نطقان عمى المساف؛ لذلؾ
 .فككنيا ى
ىف نجد لفظ نا يزيد عمى الثالثة خالي نا مف الذالقة أك مف شيء منيا" ( َِ) .كمف أمثمة تمؾ الكممات
ىق َّؿ أ ٍ

باعي الم ىنب ً
سط
ىف الخميؿ بقكلو ":كأما
كىف فكؽ ثالثة ما ذكر َّ
التي تخمك مف أصكات الذالقة َّ
البناء الر ُّ ي
ي
و
جئف]
الجميكر األعظـ منو ال ىي ٍع ىرل مف الحركؼ ال يذٍلؽ أك مف بعضيا ،إال
َّ
كممات نحكنا مف عشر[ ى
فإف ي

( ُِ) شك َّاذ كمف ىذه الكممات :الع س ىج يد كال ىق سطكس كال يق ً
الزٍى يزىق ية كىي يم ىف َّسرة
الي ٍدع ية ك ي
داحس ك ي
الدع يشكق ية ك ي
ٍ
ىٍ
في أمكنتيا" ( ِِ).

ثانياً :ضاعط التَّ ِ
حسيف
إً َّف غاية ُّ
المغة في تحسيف ألفاظيا كما يقكؿ د .أحمد مختار عمر" :ىي تحقيؽ الكضكح

السمعي" ( ِّ) .كاذا كاف ضابط السيكلة الذم اعتمده الخميؿ في بياف خصائص أصكات الذاللقة ككنيا

األ َّ
األكثر في كالـ العرب ،كما أقرت ذلؾ الدراسات الحديثة ( ِْ) ،مف
ىخؼ في النطؽ كىذا ما جعميا
ى
جية كأىنَّيا المحسف ال صكتي الذم تعتمده األصكؿ الرباعية كالخماسية ،فإذا كاف ذلؾ الضابط نابع نا
مف خصائص تمؾ األصكات المخرجية كما سبؽ كذكرنا؛ ف ًإ َّف ضابط التحسيف نابع مف خصائص
أقر جانب
مجمكعة أيخرل مف األصكات تتعمؽ بصفاتيا تمؾ ال بمخرجيا ،بعبارة أيخرل ف ًإ َّف الخميؿ َّ

أقر جانب
مما جعميا يم ىح ِّسن نا صكتي نا ك َّ
السيكلة في أص كات الذالقة مف حيث مخاريج تمؾ األصكات َّ
ب
مما جعؿ ذلؾ يم ِّ
التحسيف في مجمكعة أيخرل مف األصكات مف حيث صفاتييا َّ
حسن نا صكتي نا ليا تى ٍع يق ي
أصكات الذالقة في دكرىا لبناء األصكؿ المُّغكية.

اعدىا في صكر أبنية
ىف أىرسى الخميؿ لمسيكلة في أصكات الذالقة ضكابطىيا كقعَّد قك ى
فبعد أ ٍ
بي دكف غيره كفؽ تمؾ الضكابط ،شرع في بياف مجمكعة مف
ىف يتكمَّ ىـ بو العر ُّ
الكالـ كما يحتمؿ أ ٍ
األلفاظ َّ
عرل
شذت عف ذلؾ الضابط ،بقكلو" :كأ َّ
ىما البناء الرباعي المنبسط فإً َّف الجميكر األعظـ ال ىي ٍ
مف الحركؼ ال يذٍلؽ أك مف بعضيا ،إال كممات نحكنا مف عشر ًج ٍئ ىف شك َّاذ" ( ِٓ) ،كالجدير بالذكر في ىذا
ً
الدرس الصكتي مف غير العرب ال يبيِّف
فن ٍق يؿ
المقاـ أمراف :األ َّىكؿ أصالة الدرس الصكتي عند الخميؿ ،ى

تمؾ النكت الدقيقة في خصائص المغة العربية ،كاألمر اآلخر الذم يتبيَّف لنا ىك مدل عمـ الخميؿ
ىف الخميؿ أحاط يخب انر بكالـ العرب يكمِّو
بأسرار ىذه المغة كاحاطتو بكالـ أىميا ،فعمى ما "يبدك أ َّ
ً
ً
كمقيس ًو ،كا َّال لـ يكف يستطيع إطالؽ ىذا الحكـ القاطع" ( ِٔ) .ثـ بيَّف مجمكعة مف الضكابط
مسمكع ًو

الم ىح ِّسنة لتمؾ األبنية كالتي يمكف إجماليا باآلتي:
ي
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ٔ) التحسيف عالطالقة:

المحسنة لبنية المفردة التي كضعيا الخميؿ في ِّ
مقدمتو ،أىنَّو عند خمك
مف الضكابط الصكتية
ِّ
تتضم يف أصكات نا تتَّ ً
ؼ بالطالقة ،إذ قاؿ عف
الرباعي كالخماسي مف أصكات الذالقة فإً َّف تمؾ األبنية
َّ
ص ي
األصكؿ العربية التي جاءت فكؽ الثالثية كىي تخمك مف أصكات الذالقة" :كىذه الحركؼ قد ىع ًرٍي ىف مف

حس ىف عمى ً
كلكف العيف
حاؿ؛ َّ
فقممف .كلكال ما لز َّ
زرىف ى
ميف مف العيف كالقاؼ ما ي
حركؼ ال يذلؽ؛ كلذلؾ ىن ٍ
حسنتاه؛ ألىنَّيما أطمؽ الحركؼ كأضخميما جرس نا فإذا اجتمعتا أك
كالقاؼ ال تدخالف في بنا وء إال َّ
البناء لنصاعتيما" ( ِٕ).
أحدىما في بنا وء ىح يس ىف
ي
صحيح مطَّرهد كاحد ،كىك ُّ
يدؿ عمى
فأصؿ الطالقة " (طمؽ) الطاء كالالـ كالقاؼ أصؿ
ه
( ِٖ)
ً
اليديف كالكج ًو كطميقيما ،سمحيما ...كرجؿ
جؿ طمؽ
التَّخمية كاإلرساؿ"  ،كىك مأخكذ مف قكليـ" :ر ي

طمًيؽ ىف ً
ً
صيح" ( ِٗ)  .كفي المعنى االصطالحي" :ىك قكة كضكح الصكت.
ؽ
ؽ كى
ؽ كي
المساف ك ي
ى
طىم ه
طيم ه
طٍم ي
( َّ)
فصمة لعبارة الخميؿ
كصكتا الطالقة ىما العيف كالقاؼ"  .ككانت عبارة ابف جني (ِّٖق) يم ِّ
ىف العيف كالقاؼ قد ىح َّس ىنتا الحاؿ لنصاعة العيف كلذاذة
المجممة عف صفة الطالقة بقكلو" :عمى أ َّ
كضـ د .رشيد العبيدم إلى صكتي العيف كالقاؼ صكتي
يم ٍستى ىم ىعيا ،كقكة القاؼ كصحة جرسيا" ( ُّ).
َّ

السيف كالداؿ بقكلو إذ قاؿ" :أصكات الطالقة كىي أصكات إذا اجتمعت في بناء كممة ىح يسف بناؤىا
لنصاعتيا كضخامة جرسيا كىذه األصكات ىي العيف كالقاؼ كالسيف كالداؿ" ( ِّ) كال يبدك األمر كذلؾ؛
ىف عبارة الخميؿ تفصؿ بيف المجمكعتيف ( :مجمكعة الطالقة العيف كالقاؼ ،كمجمكعة التكسط السيف
أل َّ

كالداؿ) كيتجمى ذلؾ في قكؿ الخميؿ" :ميما جاء مف بناء اسـ رباعي منبسط معرل مف الحركؼ ال يذلٍؽ
( ّّ)
الش ىفكيَّ ًة فإًنَّو ال ىيعرل مف ً
ك َّ
ؼ
أحد ىح ٍرىفي الطَّالق ًة أك كمييما ،كمف السيف كالداؿ أك أحدىما"  .ىف ىع ٍ
ط ي
ٍى
المجمكعة عمى األيخرل يعني تغايرىما عف بعض ،كيؤيد ذلؾ ما ذكره الدكتكر أحمد محمد ُّ
قدكر في

ىف القاؼ كالعيف يتصفاف بالطالقة
معرض حديثو عف فكرة الخميؿ عف تحسيف البناء فكؽ الثالثي "أ َّ

ىف د.
ىف السيف كالداؿ تتصفاف ب التكسط كاالعتداؿ" ( ّْ) .كيبدك أ َّ
كضخامة الجرس كالنصاعة  ...كأل َّ
رشيد العبيدم جمعيما مع بعض الجتماعيما في تحسيف البناء فكؽ الثالثي إذا خال مف أصكات

الذالقة.

سماه الخميؿ بالطالقة كالذم سبؽ التعريؼ
كميما يكف مف أمر ف ًإ َّف
المحسف الصكتي الذم َّ
ِّ

محس هف نابع مف مالمح تمؾ األصكات
بو كبالصكتيف المذيف يحمالف تمؾ الصفة (العيف كالقاؼ) ،ىك
ِّ
مما جعؿ
التمييزية ،أم إً َّف الطالقة مف الصفات الصكتية التي ال تجدىا في غير ىذيف الصكتيف َّ
كجكدىا في األصكات فكؽ الثالثية التي تخمك مف أصكات الذالقة شرطان لمسالمة مف الدخيؿ في كالـ
ى
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العرب ،كالذم يؤيد ذلؾ اخت الؼ انتمائيما المخرجي ،فمخرج العيف غير مخرج القاؼ كما ىك معمكـ

( ّٔ)
ال كجاءت
فسرىا الخميؿ تعني ضخامة الجرس كالنصاعة
لدل الدارسيف ( ّٓ) .كالطالقة كما َّ
 .إجما ن
عند ابف جني مفصم نة ِّ
حسنتا الحاؿ لنصاعة العيف كلذاذة
لكؿ صكت بقكلو" :العيف كالقاؼ قد َّ
يم ٍستى ىم ًعيا ،كقكة القاؼ كصحة جرسيا" ( ّٕ).
ىف الطالقة صفة ال تعني قكة الصكت ،فمك كانت
كالذم يبدك مف استعراض النصكص أ َّ

ىف قكة الصكت بالمعنى االصطالحي" :ىي
كذلؾ لكاف صكت الطاء ىك أطمؽ األصكات العربية؛ أل َّ

ُّ
"فكؿ صفات الجير كالشدة كاإلطباؽ كاالستع الء كالتفخيـ كالصفير
الصفة اإليجابية لمصكت" ( ّٖ)،
كالتكرير كالغنة ،ىي صفات إيجابيَّة" ( ّٗ) .قاؿ مكي" :الطاء مف أقكل الحركؼ ،أل َّىنو حرؼ مجيكر
و
و
حرؼ
مستعؿ ،كىذه الصفات كمُّيا مف عالمات قكة الحرؼ مع انفرادىا ،فإذا اجتمعت في
مطبؽ
شديد
ه

ىف مفيكـ الطالقة يي شير إلى سيكلة نطؽ الصكت مع كضكحو
قكتو" ( َْ)  .كالذم يبدك لمبحث أ َّ
ىك يمىم ٍ
ت ي
ىف أداءه ال يتطمَّب مجيكدنا عضمي نا كبي نار كتمؾ األصكات التي تجتمع بيا صفات
السمعي ،بمعنى أ َّ

ىف قيمتو السمعية عالية بما يجعمو ال يمتبس عمى السامع مع صكت آخر ،كمثالو صكت العيف
القكة ،كأ َّ

الذم تجده َّ
أما اليمزة فمخرجيا مف أقصى الحمؽ ميتكتة
أخؼ مف اليمزة التي كصفيا الخميؿ بقكلو" :ك َّ

مضغكطة" ( ُْ)  ،كفي الكقت نفسو نجد العيف أقكل مف غيره مف أصكات الحمؽ كالحاء كبحتيا كالياء
بحة في الحاء ألشبيت العيف
كىشاشتيا ،قاؿ الخميؿ" :فأقصى الحركؼ كميا العيف ثـ الحاء كلكال َّ

لقرب مخرجيا مف العيف ،ثـ الياء كلكال ىتَّ هة في الياء كقاؿ مرة – ىيَّ هة -ألىشبيت الحاء لقرب مخرج
( ِْ) .
يتحسف المفظ
ىف
الياء مف الحاء"
َّ
أمً :إ َّف العيف أكضح أصكات الحمؽ كليست باألقكل ،كال يعقؿ أ ٍ
بإضافة صكت ثقيؿ النطؽ إليو ،بؿ ما تتطمبو النصاعة مع الخفة ،كىذه صفة الطالقة المكجكدة في
صكت العيف ،كىك ما عناه ابف جني بقكلو عنو" :لنصاعة العيف كلذاذة يم ٍستى ىم ًعيا" ( ّْ) ،ككذلؾ األمر
مع القاؼ فيك صكت ذك قيمة إسماعية عالية ،ال يمتبس مع غيره مف األصكات عند السامع ،كىك في

الكقت نفسو ليس بالمستعمي كال الصفيرم كال ال ىذلٍؽ ،كىك ذك جرس ضخـ كما كصفو الخميؿ ،كىك
نفسو ما عناه ابف جني بقكلو عف القاؼ :صحة جرسيا ( ْْ) ،كىك مفيكـ المعنى االصطالحي
لمطالقة ،كنعني بو قكة كضكح الصكت ال قكة الصكت نفسو بمجمكع صفاتو القكية .فإذا كاف الصكت

حسف
حسف البناء الذم يدخؿ فيو كما تي ِّ
كاضحان في السمع خفيفان في النطؽ أك بعبارة الخميؿ طمقان ،يي ِّ
أصكات الذالقة البناء الذم تدخمو ،كمف أمثمتيا :الع س ىج يد كالقى سطكس كالقي ً
مما
الدع يشكقةي كغيرىا َّ
داحس ك ي
ٍ
ىٍ
سبؽ ذكره.
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عالتنسط ناالعتداؿ:
ٕ) التحسيف
ُّ

كما سبؽ ذكرنا في بداية الحديث عف ضابط التحسيف أىنَّو ضابط يتعمَّؽ بصفة الصكت ال

ىف الخميؿ جعمو في أمريف :األكؿ طالقة الصكت كما َّ
بتكسط
تقدـ ذكره ،كاآلخر التحسيف
بمخرجو ،كأ َّ
ُّ

الصكت كاعتدالو ،كىك ضابط ال تكتمؿ صكرتو دكف معيَّة ضابط الطالقة ىك ما عناه الخميؿ بقكلو:

التكسط كاالعتداؿ
البناء اسم نا لزمتو السيف أك الداؿ مع العيف أك القاؼ" ( ْٓ) .كتبرز صفة
"فإً ٍف كاف
ُّ
ي
في صكتي السيف كالداؿ مف خالؿ مقارنة ىذيف الصكتيف مع مجمكعة األصكات المشتركة معيما في
ىف الداؿ النت عف صالبة
المخرج ،كىذا ما عمد إليو الخميؿ في بياف تمؾ الصفة بقكلو عنيما" :أل َّ
ت .كصارت حاؿ السيف بيف مخرج الصاد كالزام
فحس ىن ٍ
الطاء ،كك اززتيا ،كارتفعت عف خفكت التاء ي
فتكسط صكت الداؿ كاعتدالو متىأ و
مما جعميا َّ
قكة
كذلؾ" ( ْٔ).
ىت مف مخالفتو بعض صفات الطاء َّ
ُّ
أقؿ ن
ي
نص الخميؿ مصطمحاف معناىما القكة ( ْٕ).
منيا ،فالصالبة كالك اززة في ِّ

التكسط بيف سيكلة
كاختمؼ صكت الداؿ عف صكت التاء بأىنَّو ارتفع عف خفكتو بالجير ،ف ُّ

محسن نا صكتي نا يميِّزه عف ق ارئًنو مف األصكات في مخرجو.
المفظ كالكضكح السمعي لصكت الداؿ جعمو
ِّ
أما صكت السيف فانساللو دكف الجير الذم في الزام كاالستعالء الذم في الصاد ،ككما قاؿ عنو ابف
َّ

جني" :كالسيف أيض نا النت عف استعالء الصاد ،كرٌقت عف جير الزام ،فعذبت كانسمت" ( ْٖ) .فاستفالة
التكسط كاالعتداؿ الذم ميَّزه عف
صكت السيف دكف استعالء الصاد كانساللو دكف جير الزام منحو
ُّ
مما جعىمو يجمع بيف سيكلة المفظ كالكضكح السمعي .فكاف لو مف ذلؾ التحسيف
بقية أصكات مخرجو َّ
التكسط كاالعتداؿ ،كىك ما عناه د .أحمد ُّ
ىما إذا كاف
فصفات الداؿ كالسيف منحتيما
قدكر بقكلو" :أ َّ
ُّ
ىف السيف كالداؿ
البناء الخالي مف حركؼ الذالقة اسم نا فتمزمو السيف كالداؿ مع لزكـ القاؼ كالعيف؛ أل َّ
تتصفاف بالتكسط كاالعتداؿ" ( ْٗ).

ٖ) التحسيف عالمحاكاة:
ىف تككف أصكات الكممة نتيجة تقميد مباشر ألصكات طبيعية صادرة عف
المقصكد بالمحاكاة" :أ ٍ
( ُٓ)
اإلنساف أك الحيكاف أك األشياء" ( َٓ)  .أك ىك تسمية األشياء بأصكاتيا
 ،كيطمؽ عمييا أيضان

ىف ًذ ٍك ىر ىذه الظاىرة ارتبط ارتباطان كثيقان بابف جني؛ كذلؾ
"المناسبة الطبيعية" ( ِٓ) .كعمى الرغـ مف أ َّ
لكقكفو عمييا كقفة تبرز حرفتو كقكة صنعتو ،السيما في كتابو الخصائص في أكثر مف مكضكع،
ىف الخميؿ قد سبقو بذكر ىذه الظاىرة ،كقد
كمنيا باب تصاقب األلفاظ لتصاقب المعاني ( ّٓ)  ،إال أ َّ
ىف ىذا المكضع شريؼ لطيؼ كقد نبَّو عميو الخميؿ كسيبكيو
اعترؼ بذلؾ ابف جني بقكلو" :اعمـ أ َّ
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ىف الخميؿ كظَّؼ تمؾ الظاىرة لخدمة ما ىك في
كتمقَّتو الجماعةه بالقبكؿ لو كاالعتراؼ بصحتو" ( ْٓ) .إال أ َّ
حسف األصكؿ الرباعية
يحسف ،كجعميا ضابط نا يي ِّ
يحسف في كالـ العرب كما ال ي
صدده مف بياف ما ي
عرل مف الحركؼ الذلقية
التي تخمك مف أصكات الذالقة ،إذ قاؿ" :ك َّ
أما ما كاف مف رباعي منبسط يم ٌ

ال بيف حرفيو المتشابييف]
حكاية مؤلفة نحك :دىداؽ كزىزاؽ كأشباىيا ،ف ًإ َّف الياء [ الزم هة لو فص ن

( ٓٓ)

مستحسف" ( ٔٓ)  .كجعؿ تمؾ المحاكاة عمى قسميف :األكلى الحكاية المؤلفة،
لزكـ العيف أك القاؼ
ه
ىف تككف مؤلفة أك مضاعفة"
كاأليخرل الحكاية المضاعفة ،فقاؿ" :الحكايات الرباعية ال تخمك مف أ ٍ
فرؽ بيف النكعيف بجممة شركط في األكلى كىي:
إال أىنَّو َّ

( ٕٓ)

ض َّـ إلييا في عجزىا  ...كلكال ما
ىف تككف الحكاية المؤلفة "حرؼ صدرىا مكافق نا لحرؼ صدر ما ي
ٔ .أ ٍ
جاء فييما مف تشابو ما حس ً
نت الحكاي ية فييما" ( ٖٓ).
ي
صكت الياء مع لزكـ صكت القاؼ أك العيف،
ض َّمت إليو
ي
ىف يفصؿ بيف حرفي صدرىا كصدر ما ي
ٕ .أ ٍ
كعمؿ ذلؾ بأىنَّيـ "استحسنكا الياء في ىذا الضرب لمينيا كىشاشتيا ،كًانَّما ىي نفس ال اعتياص

( ٗٓ)

فييا" ( َٔ) .

يضر ،كانت فييا الياء أك ال ،نحك:
معرةو مف الحركؼ الذلؽ فمف
ٖ" .كًا ٍف كانت الحكاية المؤلفة غير َّا
َّ
قميؿ بالقياس مع النكع اآلخر.
الغطمط ية ،كأشباىيا" ( ُٔ) .كذكر أ َّ
ىف ىذا النكع مف الحكاية المؤلفة ىن ٍزهر ه

ىما النكع اآلخر فيك الحكاية المضاعفة نحك :الصمصمة كالزلزلة كغيرىا ،فال يشترطكف فييا شيئ نا
أ َّ
إًنَّما التضعيؼ ً
الكالـ مف دكف قيد أك شرط ،فقاؿ" :كم ا كاف حرفا عجزه مثؿ حرفي
حسف
لكحد ًه يي ِّ
ى
بناء يستحسنو العرب -فيجكز فيو مف تأليؼ الحركؼ جميع ما جاء مف الصحيح
صدره -كذلؾ
ه

الصتٍـ" ( ِٔ)  .فجعؿ محاكاة األصكات بالتضعيؼ مف ضكابط تحسيف
الم ٍذىلؽ كال ي
طٍمؽ ك ي
كالمعتؿ ،كمف ي
ىما الحكاية المضاعفة ف ًإ َّنيا بمنزلة الصمصمة كالزلزلة كما
األصكؿ البنائية عند العرب ،فقاؿ" :كأ َّ
أشباىيا ،يتكىَّمكف في يح ٍسف الحركة ما يتكىَّمكف في جرس الصكت ،يي ضاعفكف لتستمر الحكاية في
كجو التصريؼ" ( ّٔ).

تمع متجاكرنة في كممة ،نحك:
ىف ٍ
كيؤيد كالمو ذلؾ بذكر شكاىد مف أصكات ال يمكف أ ٍ
تج ى
الضاد كالكاؼ ،إال أىنَّيا في المح اكاة بالتضعيؼ يجكز فييا ذلؾ ،فيقكؿ" :كيجكز في حكاية المضاعفة
فبًدئ بالضاد فقيؿ
ما ال يجكز في غيرىا مف تأليؼ الحركؼ ،أال ترل أ َّ
ىف الضاد كالكاؼ إذا أيلفتا ي
يحسف في أبنية األسماء كاألفعاؿ إال مفصكالن بيف حرفيو بحرؼ الزـ أك أكثر،
ٌ
"ضؾ" كاف تأليفان لـ ي

مف ذلؾ :الضنؾ كالضحؾ كأشباه ذلؾ ،كىك جائز في المضاعؼ نحك الضكضاكة مف النساء،
كؿ ٍّ
فالمضاعؼ جائز فيو ِّ
ىف صيغة
غث كسميف مف الفصكؿ كاألعجاز كالصدكر كغير ذلؾ" ( ْٔ) .كأل َّ
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ىخؼ عمى المساف ،فقد بدأ بيا الخميؿ َّ
التضعيؼ مف طرائؽ تحسيف المفظ؛ ألىنَّيا أ ُّ
كؿ باب مف أىبكاب

كت ابو فقاؿ" :كبدأنا األبنية بالمضاعؼ؛ ألىنَّو أ ُّ
لممتفيـ" ( ٓٔ).
ب مأخذنا
ِّ
ىخؼ عمى المساف كأىقر ي
ثالثاً :ضاعط المخرج

يركـ البحث ىنا الكقكؼ عمى الضابط الذم كضعو الخميؿ في ِّ
مقدمة معجمو لتحديد مخارج

األصكات ،فيك معني بيذه الجزئية ،كمف ثـ فيك غير معني بتقييـ ما ذكره الخميؿ إف كاف صكابا أك
يمة منو ،فضابط المخرج :ىك
كم َّ
غير ذلؾ ،فميذا األمر دراسات متخصصة أغنت جكانب كاسعة ي
كخصائصو كما لو دكر في عممية إنتاجو مف أعضاء النطؽ.
احترهاز ييراعى فيو حالة الصكت
ي
كمف ىنا كبعد التأمؿ في تمؾ المقدمة في إطار ىذه الجزئية تبيَّف لمبحث جممة أيمكر َّ
تتعمؽ
بالمخارج كترتيبيا ،يمكف إجماليا عمى النحك اآلتي:

مقدمتو ،كًا ٍف َّ
ٔ .لقد ذكر الخميؿ ترتيب األصكات المخرجي خمس مرات ( ٔٔ) ،في ِّ
دؿ ىذا عمى
شيء فإًنَّما ُّ
أىميَّة ىذه الجزئية لعممً ًو.
يدؿ عمى ِّ

ٕ .في كؿ مرة يذكر الخميؿ الترتيب المخرجي يذكره بطريقة تختمؼ عف األخرل ،ليس في الترتيب،
كًا َّنما في طريقة العرض كالمعالجة لممكضكع الذم مف أىجمو ذكر الترتيب ،كسنسمي كؿ طريقة
باسـ التسمسؿ الذم جاءت بو في ِّ
إيجاز
كىمـ ج نار ،كفي أدناه
المقدمة نحك :األكلى كالثانيةَّ ...
ه

لتمؾ الطرائؽ:
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تسمسؿ الطريقة

نص كتاب العيف

الطريقة األُنلى:

" ع ،ح ،ىػ ،خ ،غ- ،ؽ ،ؾ -ج ،ش ،ض- ،ص ،س ،ز -ط ،د ،ت -ظ ،ث ،ذ -ر ،ؿ ،ف -ؼ ،ب ،ـ -ن ،ا،

ٔٗٛ/

ي -ىمزة"

الطريقة الثانية:
ٕٔ٘- ٘ٔ/

الطريقة الثالثة:
ٔ٘ٛ- ٘ٚ/

الطريقة الراععة:
ٔ٘ٛ/

الطريقة
الخامسة:
ٔ٘ٛ/

ؽ المساف مف (طََرؼ غار الفـ) نثالثة شفنية :ؼ ب ـ ،مخرجيا مف
"منيا ثالثة ذليقة ر ؿ ف ،تخرج مف َذلْ َ
َّ
تعم ُؿ َّ
عيف َّ
الصحاح إال في ىذه األحرؼ الثالثة فقط ،نال
الح ُرنؼ َّ
الشفتاف في َ
شيء ،مف ُ
الشفَ ْتي ف خاصة ،ال َ
فإنيا ارتفع ْت فنؽ ظير المَّساف مف َل ُد ْف ِ
عالراء نا ّل الـ نالننف .نأما سائر الحرنؼ َّ
عاط ف
ساف إال َّ
ينطمؽ المَّ ُ
َ
الثنايا مف عند َم ْخَر ْج التاء إلى مخرج الشيف عيف ِ
الغار األعمَى نعيف ظَ ْير المَّساف .ليس لمَّساف في ِي َّف َع َم ُؿ كثُر
أما م ْخرج الجيـ نالقاؼِ
َّ
مف تحريؾ الطعقتيف َّ
ْف عف ظير المَّساف انحراؼ َّ
عيف ،نلـ ينحرف َ
الراء نالّ الـ نالننف .ن َّ َ َ
ن ِ
الكاؼ فمف عيف عكدة المَّساف نعيف المَّياة في أقصى ال َفـ .نأما َم ْخَر ُج العيف نالحاء ن (الياء) نالخاء نالغيف
طة فإذا ُرفِّو عنيا النت فصارت الياء نالنان
الحمْؽ َم ْيتُنتة مضغن َ
فَالْ َحمْ ُ
أقصى َ
ؽ نّ
الي ْمزة فَ َم ْخَر ُجيا مف َ
أما َ
ِ
لصحاح".
الحرنؼ َّ
ناأللؼ عف غير طريقة ُ
العَي ف لقُْرب َم ْخَرجيا مف
" قاؿ الخميؿ :فأقصي الحرنؼ كميا العيف ثـ الحاء نلنال َع َّحة في الحاء ألَ ْ
شَع َيت ْ
ِ
شَع َيت الحاء لُقْرب َم ْخَرج الياء مف الحاء ،فيذه ثالثة
ىية ألَ ْ
العْي ف ،ثـ الياء نلنال َىتَّة في الياء ،نقاؿ َّمرة ّ
َ
حيز ناحد كمَّ ُي َّف حمقية ،ثـ القاؼ نالكاؼ
أحرؼ في َحِّيز ناحد ععضيا أرفع مف ععض ثـ
الخاء نال َغْي ف في ِّ
ُ
السيف ن َّ
الزاء في حِّيز ناحد ،ثـ الطاء
لينيتاف ،نالكاؼ أرفع ثـ الجيـ نالشيف نالضاد في ِّ
الصاد ن ِّ
حيز ناحد ،ثـ ّ
َ

الفاء
حيز ناحد ثـ
نال ّد اؿ نالتّاء في ِّ
حيز ناحد ،ثـ الظاء نالذاؿ نالثاء في حيز ناحد ،ثـ الراء نالالـ نالننف في ّ
ُ
ٍ
حيز ناحد ناليمزة في اليناء لـ يكف ليا حيز تنسب
حيز ناحد ،ثـ
الياء في ِّ
الميـ في ِّ
ُ
األلؼ نالنان ن ُ
العاء ن ُ
ن ُ
إليو".

الحمْؽ ،نالقاؼ نالكاؼ َل َيِّن ِ
أىما
يتافَّ ،
ألف َمْع َد ُ
" قاؿ الخميؿ :فالعيف نالحاء نالخاء نال َغْي ف َحمْ ّقية ،ألف معدأىا مف َ
شجر الفـ .أي َمفرج الفَِـ ،نالصاد نالسيف نالزاء
المياة .نالجيـ نالشِّيف نالضاد ّ
رية ألف َمْع َد أىا مف ْ
ش ْج ّ
مف َ
ِ
ألف معدأىا مف
ستد ّ
عيةّ ،
أسمية ،أل َّف معدأىا مف أسمة المّساف نىي ُم َ
ؽ طرؼ الّمساف .نالطاء نالتاء نالداؿ نطْ َ
ُّ
َّ
ِّ
أىا
د
ع
م
ألف
ة]،
قي
ل
ذ
نف
الن
ن
ـ
الال
ن
اء
الر
ن
مثة.
ال
مف
أىا
د
ع
م
[ألف
ّ َْ َ َ
ََ ّ
نيةَ ْ َ ّ ،
نطع الغار األعمى .نالظ ّا ء نال ّذ اؿ نالثّاء َلِث ّ
ّ ُ
يية ألف معدأىا مف
حديد َ
ش َف ّ
نية ،نقاؿ ّمرًة َ
ش َف ّ
طرفَي ذلؽ المّساف .نالفاء نالعاء نالميـ َ
مف َذ َلؽ المّساف نىن ت ُ
ِ
الشفَة.نالياء نالنان ناأللؼ ناليمزة ىنائية في َحِّيز ناحد ،أل ّنيا ال يتعمّؽ عيا شيء ،فُنس َب كؿ حرؼ إلى
َ
م ْدرجِتو نمن ِ
ض ُعو الذي َيْع َد أ منو".
َْ
َ ََ
الح ُرنؼ التي أُلِّفَ ْت منيا العرعية عمى النالء ،نىي تسعة نعشرنف حرفاً :ع ح ىػ خ غ ،ؽ ؾ ،ج
" فيذه صنرة ُ
ش ض ،ص س ز ،ط د ت ،ظ ذ ث ،ر ؿ ف ،ؼ ب ـ ،فيذه الحرنؼ الصحاح ،نا يء فيذه ِتسعة نعشرنف

حرفا منيا ِ
أعنية ِ
ِ
العرب".
كالـ

ٖ .تميَّزت الطريقتاف األكلى كالخامسة بخمِّكىما مف أيَّة تفاصيؿ كأىنَّيما مجرد أصكات دكف اختالؼ في
ىف ىذا الترتيب عميو مدار ىذا الكتاب كىك اعتماد ترتيب أيصكلو ُّ
المغكية
الترتيب ،إشارنة منو إلى أ َّ
ىف ما دار بيف ىذيف العرضيف مف تفاصيؿ ليس سكل تعميؿ كتفسير
كأىنِّو انتيى مف حيث ابتدأ ،كأ َّ

لو.
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ٗ .تميَّزت الطريقة الثانية لترتيب المخارج عف غيرىا مف الطرائؽ بأىنَّيا معككسة ،فبدأىا مف الشفتيف
كانتيى إلى الجكؼ ،كىذا الترتيب خاص بيا؛ ألىنَّيا جاءت مع الحديث عف أصكات الذالقة كالتي

تتميز بقربيا مف طرؼ المساف كالفـً ،م َّما جعميا األ َّ
ؼ نطق نا كىك الترتيب األنسب لذكرىا.
ىخ ى
٘ .كما تميَّزت الطريقة الثانية بذكر دكر أعضاء النطؽ في إنتاج كؿ مجمكعة مف األصكات كالذم
دفعو إلى ذلؾ؛ ليبيِّف لمقارئ أثر ذلؾ الدكر في خفة نطؽ تمؾ األصكات مف دكنو.

 .ٙتميَّزت الطريقة الثالثة عف غيرىا مف الطرائؽ ككنيا بيَّنت أحياز كؿ مجمكعة كترتيبيا داخؿ تمؾ
األحياز.

 .ٚكما يميز الطريقة الرابعة أىنَّيا جاءت تحمؿ تسمية كؿ مجمكعة مف تمؾ المجمكعات بحسب
مكاطف كالدتيا مف جياز النطؽ مثؿ ،الحمقية ،كالميكية ،كالشجرية كغيرىا.
ىىميَّة نفسيا في
ىىميَّة طريقة ترتيب دكف أيخرل؛ بؿ لجميع تمؾ الطرائؽ األ ِّ
 .ٛال يمكف الحكـ عمى أ ِّ
ىذا العمؿُّ ،
ككؿ طريقة ليا خصكصيتيا الفنية كالعممية كالمنيجية.
ً .ٜإ َّف المخارج التي ذكرىا الخميؿ ال تتجاكز العشرة مخارج ( ٕٔ).

التأمميَّة في تحديد المخارج في تمؾ ِّ
المقدمة ،يمكننا الكقكؼ عمى الضكابط
كبعد ىذه الجممة مف األمكر ُّ

التي اعتمدىا الخميؿ في تحديد مخرج الصكت ،كيمكف بيانيا عمى النحك اآلتي:
ٔ) ما يتعمَّؽ عالصنت نفسو:

أىـ المبادئ التي ترتكز عمييا طريقة ضبط المخرج لكؿ صكت ىك ككف ذلؾ الصكت
ًإ َّف مف ِّ
يصرح بو الخميؿ في مقدمتو إال أىنَّو جاء ضمن نا
ساكن نا عند معاينت ًو لتحديد مخرجو ،كىذا الضابط لـ
ِّ
فاه
في طريؽ عرضو لمفيكـ ترتيب األصكات مخرجيان فقاؿ" :كاً َّنما كاف ذكاقو ًإيَّاىا أ َّىنو كاف يفتح ي

تحرؾ
آع" ( ٖٔ) .كالحقيقة في ذلؾ أ َّ
ىف الصكت متى ما َّ
آحٍ ،
آبٍ ،
آتٍ ،
باأللؼ ثيَّـ يظير الحرؼ ،نحك ٍ
مم ا تجعمو ينحرؼ عف مخرجو إلى جية تمؾ الحركة ،فال
ت تمؾ الحركة أث انر في طريقة أدائوَّ ،
ترىك ٍ

فسر ذلؾ ابف جني بقكلو" :كسبيمي ىؾ إذا أردت
سميـ لذلؾ الصكت ،كقد َّ
يحسف مع تمؾ الطريقة تحديد ه
كم ىست ىق ِّرهً
متحركان؛ أل َّ
تأتي بو ساكنان ال
ِّ
ىف الحركة تيقمً ي
اعتبار صدل الحرؼ أ ٍ
ؽ الحرؼ عف مكضعو ي
ىف ى
كتجذبو إلى جية الحرؼ الذم ىي بعضو ( ٗٔ)  ،فاعتماد الخميؿ في تحديد مخرج الصكت عمى ألؼ

الكصؿ بقكلو :إًنَّو " كاف يفتح فاه باأللؼ ثيـ يظير الحرؼ" ( َٕ) ،كفيو إشارة إلى أىنَّو استعاف بتمؾ

ىف المساف العربي ال يبدأي بالساكف ،كبيَّف ىذه الحقيقة في مكطف آخر
األلؼ لمنطؽ بالصكت ساكنان؛ أل َّ
و
ساكف قبمو ألؼ الكصؿ بقكلو" :كانما دخمت ىذه األلًفات في
عند حديثو عف األفعاؿ المبدكءة بصكت
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كسمٌمان لًمِّ ساف إلى ىح ٍرؼ البناء ،ألى َّف حرؼ المِّ ساف ال
األفعاؿ كأمثاليا مف الكالـ
لتككف األلً ي
ى
ؼ عمادان ي
( ُٕ)
ً
صؿ" .
ينطمؽ بالسا ًكف مف الحركؼ
ي
الك ٍ
فيحتاج إلى ألؼ ى

كبالعكدة إلى ما كرد عف الخميؿ في غير مقدمة العيف بخصكص ىذه المالحظة ،نجد تمميذه

سيبكيو يركم عنو تفصيؿ ذلؾ " قاؿ :كيؼ تمفظكف بالحرؼ الساكف نحك ياء غالمي كباء اضرب

كداؿ قد؟ فأجابكا و
ؽ ألف نا مكصكلة .قاؿ:
بنحك مما أجابكا في َّ
م كا ٍد ،ىفأىٍل ىح ى
المرة األكلى فقاؿ :أقكؿ ٍ
إب كا ٍ
كذاؾ أراىـ صنعكا بالساكف" ( ِٕ).
أىميَّتو كدكره الفاعؿ في تحديد مخرج الصكت كايماف الدارسيف بو قديم نا
كىذا الضابط ،عمى ِّ

كحديث نا ،لـ أجد أحدنا مف الدارسيف يثني عمى كقكؼ الخميؿ عميو –بحدكد ما اطمع عميو البحث -سكل

ىف الحركة في
التذكؽ؛ أل َّ
ما ذكره د.حممي خميؿ مف أ َّ
ىف الخميؿ اختار" :سككف الحرؼ عمى حركتو في ِّ
السمع جرس زائد عمى جرس الحرؼ ييخفيو إذا تاله ،كىك ما عبَّر عنو ابف جني بقكلو ً :إ َّف الحركة
ً
المراد ذكاقو ،ك كأىنَّما أدرؾ
الحرؼ عف
ؽ
مكضعو ،كذلؾ فإً َّف في الحركة عم ن
ى
تيٍقمً ي
ال زائدنا عمى الحرؼ ي
ىف الحرؼ شيء ك الحرك ىة شيء آخر" ( ّٕ) ،كىك حقيق هة عممي هة تنضكم عمى و
فيـ دقي و
ؽ لعممية
الخميؿ أ َّ
ه
ه
تحديد مخرج الصكت .كيؤيد ذلؾ أىنَّؾ ال تجد أحدنا يخرج عف ىذا الضابط أك القكؿ بما يخالفو ال

قديم نا كال حديث نا.
ِ) ما يتعمَّؽ عالتفريؽ عيف الصنت الصحيح نالصنت المعتؿ:

كبير في تحديد مخرج
أثر ه
ًإ َّف دكر أعضاء النطؽ في إنتاج الصكت عند الخميؿ كاف لو ه
الصكت ،كىذا ما جعمو يقسـ األصكات عمى قسميف رئيسيف في أكثر مف مكضع ،كىما :الصحيحة،

كغير الصحيحة( ،أك الجكؼ عمى ِّ
حد تعبر الخميؿ) إذ قاؿ" :في العربية تسع كعشركف حرف نا ،منيا

أحياز]
خمسةه كعشركف حرفان صحيحان ليا [ ه
كاأللؼ المينة ،كاليمزة" ( ٕٓ).

( ْٕ)

كمدراج ،كأربعة أحرؼ جكؼ كىي :الكاك ،كالياء،

كىذه أيضان مف الحقائؽ العممية التي أثبتيا الخميؿ ،كسار عمى نيجو مف جاء بعده مف

الدارسيف ،كىي اليكـ مف أساسيات الدرس الصكتي الحديث" ( ٕٔ) .كىك ما يستحؽ الثناء عميو كانصافو
في فصمً ًو بيف ىذيف النكعيف مف األصكات في الدراسة الختالؼ خصائص كؿ مجمكعة عف األخرل.
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ٖ) ما يتعمَّؽ عأعضاء النطؽ:

استعمؿ الخميؿ مصطمح الحمؽ ليدؿ عمى معنييف ،األكؿ جياز النطؽ ،كالذم نعني بو اسـ

"األعضاء التي تيسيـ في عممية إحداث الكالـ" ( ٕٕ)  ،أك ىك "اآللة التي بكاسطتيا تخرج األصكات" ( ٖٕ).
كذلؾ في قكلو " :ىفدبَّر كنظر إلى الحركؼ كميا كذاقيا فكجد مخرج الكالـ ُّ
كمو مف الحمؽ" ( ٕٗ) ،كىذه

الحقيقة أشار إلييا د .أحمد ُّ
ىف كممة (الحمؽ) الكاردة في المكاضع المتعمقة بذكؽ
قدكر بقكلو" :كيبدك أ َّ
الحركؼ ال تيشير بالضركرة إلى مخرج الحمؽ الذم تصدر منو األصكات الحمقية الستة .فربَّما كانت
كممة الحمؽ ىنا ُّ
تدؿ عمى مصدر الحرؼ الذم تخرج منو بداي نة ،سكاء أكانت تتكقؼ فيو أىـ تتجاكزه
إلى ما يعمكه مف أعضاء النطؽ أك مكاضع نطقيَّة أخرل" ( َٖ).

كاالس تعماؿ اآلخر لمحمؽ الذم "ىك تجكيؼ أى ٍش ىب يو بفراغ كاقع بيف الحنجرة كأقصى الحنؾ" ( ُٖ).
مما َّ
ىف الخميؿ أدرؾ حقيقة جياز النطؽ كرسـ حدكده كيتجمى ذلؾ في
تقدـ أ َّ
كالذم يعنينا َّ

ب منيا األرفع ف األرفع ،حتى
قكلوً :إ َّف "العيف أدخؿ الحركؼ في الحمؽ فجعميا أ َّىكؿ الكتاب ثـ ما ىق ير ى
أتى عمى آخرىا كىك الميـ" ( ِٖ).
كالضابط الذم كضعو ألعضاء النطؽ تمؾ في تحديد المخرج ىك عمؿ العضك في إنتاج

الصكت ،كىك ما عناه بقكلو عف مخرج الفاء كالباء كالميـ" :مخرجيا مف بيف الشفتيف خاصة ،ال تعمؿ
ً
يكتؼ بتحديد جياز
الشفتاف في شي وء مف الحركؼ الصحاح إال في ىذه األحرؼ الثالثة" ( ّٖ) .كلـ
النطؽ كتحديد األعضاء التي تدخؿ في إنتاج الصكت بؿ حدد المخرج بمكاف كالدة الصكت فقاؿ عف

ً
المساف كالشفتيف كىما مدرجتا ىذه األحرؼ
أصكات الذالقة " :الذالقة في النطؽ إًنَّما ىي بطرؼ أسمة

ال
كفسر ابف جني تمؾ العممية بقكلو" :اعمـ أ َّ
الستة" ( ْٖ)َّ .
ىف الصكت عرض يخرج مع النفس مستطي ن
متصالن ،حتى يعرض لو في الحمؽ كالفـ كالشفتيف مقاطع تيثنو عف امتداده كاستطالتو فيسمى المقطع
أينما عرض حرف نا" ( ٖٓ).

فضابط تحديد المخرج متعمؽ بأعضاء النطؽ ،كمكاف كالدتو ،يحدده نقطة اعتراض تمؾ

ىف
األعضاء لميكاء الخ ارج مف الجكؼ ،كىك ما دعا الخميؿ إلى نسبة أصكات العمة إلى الجكؼ؛ أل َّ
عارض في أثناء تأديتيا .في حيف ينسب بقية األصكات إلى مخارج محدكدة.
اليكاء ال يعترضو
ه

ً
قسـ المخرج إلى أحياز كمبادئ،
ىف الخميؿ لـ
كمف الجدير بالذكر أ ِّ
يكتؼ بتحديد المخرج بؿ َّ

كىك مقصده مف إعادة ذكر ترتيب األصكات بالطريقة الثالثة كالرابعة ( ٖٔ).
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كأخي انر كليس آخ انر فإً َّف ما َّ
تقدـ سابقان ييمثِّ يؿ محاكلةن سعى فييا البحث إلى الكقكؼ عمى مسائؿ
صكتية عرضيا الخميؿ في ِّ
تفع بو أىؿ العمـ،
ىف تجد ليا
باألىميَّة بمكاف ،أتمنى أ َّ
مقدمتو ىي
ِّ
صدل ىي ٍن ي
ن

ب العالميف.
كا هلل كلي التكفيؽ ،كالحمد هلل ر ِّ
الخاتمة

تكصؿ إليو البحث مف نتائج:
ىىـ ما َّ
فيما يأتي أ ُّ

قدمو الخميؿ في ِّ
 إً َّف ما َّ
ال لـ يكف
مقدمة كتابو العيف َّ
ال كتحمي ن
مما يتعمَّؽ بالصكت دراس نة كتفصي ن
اليدؼ منو تقديـ دراسة صكتيَّة شاممة مف أجميا كلذاتيا ،بؿ ىك مسكؽ لغاية التمييد لعممو في المعجـ
القائـ في بعض مف أيسسو عمى الصكت.

 أىىمؿ الخميؿ الكثير مف المسائؿ الصكتيَّة في ِّ
مقدمتو؛ ألىنَّيا ال تعني لغايتو المعجمية في كتاب

ال بيا ،كحرص عمى تمؾ التي تدخؿ في بياف الميمؿ مف المستعمؿ
ىذا الشيء الكثير كليس جي ن
المغكم باالعتماد عمى القكانيف الصكتيَّة.

مقدمة كتابو العيف مف و
تكصؿ إليو الخميؿ في ِّ
ثبت أصالة
نكت دقيقة
 ما
ُّ
َّ
تختص بيا المغة العربية يي ي
الدرس الصكتي عنده.

 ثمة ضكابط صكتية عامة كأيخرل فرعيَّة يمكف استنباطيا مف َّ
مقدمة الخميؿ ،تبيَّف أىنَّو كانت مف
األمكر التي اعتمدىا لتفسير بعض الظكاىر الصكتية ،كىذه الضكابط يمكف بيانيا عمى النحك اآلتي:

أكالن :ضابط السيكلة :كىك ميؿ المغة نحك السيكلة كالتي سير ،كغالبان ما يتعمؽ بالمخرج ،فتحاكؿ
التخمص مف األصكات العسيرة ،كتستبدؿ بيا أصكات نا أيخرل ال َّ
كتتجسد
تتطمب مجيكدنا عضمي نا كبي نار،
َّ
صكرتو في سيكلة أصكات الذالقة ،كاعتماد األصكؿ فكؽ الثالثية عمى الذالقة.

كيتضمف
ثاني نا :ضابط التحسيف :كىك تحقيؽ الكضكح السمعي ،كىي ظاىرة تتعمؽ بصفات األصكات،
َّ

بالتكسط كاالعتداؿ ،كالتحسيف بالمحاكاة.
التحسيف بالطالقة ،كالتحسيف
ُّ

كخصائصو كما لو دكر في عممية إنتاجو
ثالثان :ضابط المخرج :كىك احترهاز ييراعى فيو حالة الصكت
ي
مف أعضاء النطؽ ،كيتضمف ما يتعمَّؽ بالصكت نفسو ،كما يتعمَّؽ بالتفريؽ بيف الصكت الصحيح
كالصكت المعتؿ ،كما يتعمَّؽ بأعضاء النطؽ.

 اعتمد الخميؿ في كضع ضابط السيكلة عمى مخارج األصكات ،في حيف اعتمد في كضع ضابط
التحسيف عمى صفاتيا.
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 استعمؿ الخميؿ مصطمح (الطالقة) كرأل البحث ىأنَّو ال يعني بو قكة الصكت ،كًانَّما قكة الكضكح
السمعي.

ِّ
مرة كاف ليا
 إعادة الخميؿ ًذ ٍكر ترتيب مخارج األصكات خمس مرات ألىميتيا في عممو،
كلكؿ َّ
اعتبارىا الخاص الذم يتناسب مع معالجتيا لعممو المعجمي مف الناحية ِّ
الفنيَّة كالعمميَّة كالمنيجيَّة ،كال
أىميَّة ترتيب دكف آخر.
يمكف الحكـ عمى ِّ

 يي ُّ
عد الخميؿ َّأكؿ مف نبَّو إلى الحقيقة العممية لتسكيف الصكت عند تحديد مخرجو ،عمم نا أىنَّو ال يكجد
مف أثنى عمى ذلؾ مف الدارسيف قديم نا كحديث نا مع إقرارىـ بتمؾ الحقيقة.
ِّ
كمعتميا عند الدراسة الختالؼ خصائصيا.
صؿ بيف صحيح األصكات
 كىك َّأكؿ مف ىف ى
المصادر


أصالة عمـ األصكات عند الخميؿ مف خالؿ مقدمة كتاب العيف ،د .أحمد محمد قدكر ،دار الفكر ،دمشؽ ،ط ِ،

ََِّـ.


األصكات المغكية ،د .إبراىيـ أنيس ،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة ،ط ُٕٓٗٓ ،ـ.



التحبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو ،عالء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم (ت ٖٖٓ ىػ) المحقؽ :د.

عبد الرحمف الجبريف كآخركف ،الناشر :مكتبة الرشد ،الرياض ،ط َََُِ ،ـ.


التطكر ال مغكم مظاىره كعممو كقكانينو ،د .رمضاف عبد التكاب ،مطبعة المدني ،القاىرة ،د .طُُٖٗ ،ـ.



التفكير الصكتي عند الخميؿ ،د .حممي خميؿ ،دار المعرفة ،اإلسكندرية ،ط ُ ُٖٖٗ ،ـ.



الخصائص ،أبك الفتح عثماف بف جني (ت ِّٗىػ) ،تحقيؽ :محمد عمي النجار ،مطبعة دار الشؤكف الثقافية ،بغداد،

ط ْ َُٗٗ،ـ.


الدراسات الميجية كالصكتية عند ابف جني ،د .حساـ سعيد النعيمي ،دار الرشيد لمنشر ،بغداد ،ط َُُٖٗ ،ـ.



دراسة الصكت المغكم ،د .أحمد مختار عمر ،عالـ الكتب ،القاىرة ،د .طُُٗٗ ،ـ.



الرعاية لتجكيد القراءة كتحقيؽ لفظ التالكة بعمـ مراتب الحركؼ كمخارجيا كصفاتيا كألقابيا ،أب ك محمد مكي بف أبي

طالب القيسي (ت ّْٖىػ) ،دراسة كتحقيؽ :أ .فرغمي سيد عرباكم ،مكتبة أكالد الشيخ لمتراث ،الجيزة ،ط ََُِٗ ،ـ.


سر صناعة األعراب ،أبك الفتح عثماف بف جني(ِّٗىػ) ،تحقيؽ :أحمد فريد أحمد ،المكتبة التكقيفية ،القاىرة ،د .ط،

د .ت.


العيف ،الخميؿ بف أحمد الفراىيدم(تُٕٓىػ) ،تحقيؽ :د .ميدم المخزكمي ك د .إبراىيـ السامرائي ،دار كمكتبة

اليالؿ ،بغداد ،ط ُُُٖٗ ،ـ.
 فقو المغة العربية ،د .كاصد ياسر الزيدم ،جامعة المكصؿ ،المكصؿ ،د .طُٖٕٗ ،ـ.
 في البحث الصكتي عند العرب ،د .خميؿ إبراىيـ العطية ،دار الجاحظ لمنشر ،بغداد ،د .طُّٖٗ ،ـ.


الكتاب ،أبك بشر عمرك سيبكيو ،المطبعة األميرية ببكالؽ ،القاىرة ،ط ُ ُُّٕ ،ىػ.
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لساف العرب ،أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ بف عمي ابف منظكر(تُُٕىػ) ،دار صادر ،بيركت ،ط ّ

ُْٖٗ،ـ.


المسانيات كآفاؽ الدرس المغكم ،د .أحمد محمد قدُّ كر ،دار الفكر ،دمشؽ ،ط ََُِِ ،ـ.



مباحث في عمـ المغة كالمسانيات ،د .رشيد عبد الرحمف العبيدم ،مطبعة دار الشؤكف الثقافية العامة ،بغداد ،ط ُ،

ََِِـ.


المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم ،د .رمضاف عبد التكاب ،مطبعة المدني ،القاىرة ،ط ُِٖٗٓ ،ـ.



المصطمح الصكتي في الدراسات العربية ،د .عبد العزيز الصيغ ،دار الفكر ،دمشؽ ،ط َََُِ ،ـ.



المعاجـ العربية مع اعتناء خاص بمعجـ العيف لمخميؿ بف أحمد ،د .عبد اهلل دركيش ،مكتبة األنجمك المصرية،

القاىرة ،د .طُٗٓٔ ،ـ.


معجـ الصكتيات ،د .رشيد عبد الرحمف العبيدم ،مركز البحكث كالدراسات اإلسالمية ،بغداد ،طََُِٕ .ـ.



معجـ المصطمح الصكتي عند عمماء التجكيد قامكس المصطمحات الصكتية العربية مف خالؿ كتابات ابف الجزرم

المتكفى (ّّٖىػ) ،بمقاسـ مكريني ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط َُُِّ ،ـ.


مقاييس المغة ،أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا (ت ّٓٗىػ) ،مراجعة كتعميؽ :أنس محمد الشامي ،دار الحديث،

القاىرة ،د .طََِٖ ،ـ.


تعريؼ الضابط الفقيي كالفرؽ بينو كبيف القاعدة ،نايؼ بف عمي العكفي. https://www.alukah.net.

الينامش

( ُ) العيف ،الخميؿ بف أحمد الفراىيدم (تُٕٓ ىػ) ،تحقيؽ :د .ميدم المخزكمي ك د .إبراىيـ السامرائي ،دار كمكتبة اليالؿ،
بغداد ،ط ُُُٖٗ ،ـ :باب الضاد كالطاء كالباء ٕ ، ِّ/كينظر :لساف العرب ،أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ بف عمي
ابف منظكر(تُُٕىػ) ،دار صادر ،بيركت ،ط ّ ُْٖٗ،ـ :مادة (ض ب ط) ُُ ،ّّٗ/كمقاييس المغة ،أبك الحسيف أحمد بف
فارس بف زكريا (ت ّٓٗ ىػ) ،مراجعة كتعميؽ :أنس محمد الشامي ،دار الحديث ،القاىرة ،د .ط ََِٖـ :مادة (ض ب ط)
ِّٓ.

( ِ) التحبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو ،عالء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم (ت ٖٖٓ ىػ) المحقؽ :د .عبد
الرحمف الجبريف كآخركف ،الناشر :مكتبة الرشد ،الرياض ،ط َََُِ ،ـ.ُِٔ/ُ :

( ّ) تعريؼ الضابط الفقيي كالفرؽ بينو كبيف القاعدة ،نايؼ بف عمي العكفي. https://www.alukah.net.
( ْ) العيف.ْٕ /ُ :

( ٓ) المعاجـ العربية مع اعتناء خاص بمعجـ العيف لمخميؿ بف أحمد ،د .عبد اهلل دركيش ،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة ،د .ط،
ُٔٓٗـ.ّ :

( ٔ) المعاجـ العربية.ّ :
( ٕ) أصالة عمـ األصكات عند الخميؿ مف خالؿ مقدمة كتاب العيف ،د .أحمد محمد قدكر ،دارالفكر ،دمشؽ ،ط ََِِّ ،ـ.ٔٓ :
( ٖ) المسانيات كآفاؽ الدرس المغكم ،د .أحمد محمد قدُّكر ،دار الفكر ،دمشؽ ،ط ََُِِ ،ـ.ْٖ :

( ٗ) ينظر :الكتاب ،أبك بشر عمرك سيبكيو ،المطبعة األميرية ببكالؽ ،القاىرة ،ط ُ ُُّٕ ،ىػ.َّْ/ِ :
( َُ) أصالة عمـ األصكات.ْْ :
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( ُُ) التطكر المغكم مظاىره كعممو كقكانينو ،د .رمضاف عبد التكاب ،مطبعة المدني ،القاىرة ،د .طُُٖٗ ،ـ.ْٕ :
( ُِ) العيف.ِٓ /ُ :

( ُّ) العيف.ِٓ- ُٓ/ُ :
( ُْ) العيف.ِٓ/ُ :

( ُٓ) مباحث في عمـ المغة كالمسانيات ،د .رشيد عبد الرحمف العبيدم ،مطبعة دار الشؤكف الثقافية العامة ،بغداد ،ط ََُِِ ،ـ:
ّّٖ .ّْٖ-

( ُٔ) ينظر :في البحث الصكتي عند العرب ،د .خميؿ إبراىيـ العطية ،دار الجاحظ لمنشر ،بغداد ،د .طُّٖٗ ،ـ.ّٓ :
( ُٕ) العيف.ِٓ /ُ :

( ُٖ) العيف. .ِٓ /ُ :
( ُٗ) العيف.ِٓ /ُ :

( َِ) مباحث في عمـ المغة كالمسانيات.ُُْ :
ىف الصكاب ما أثبتناه في النص ،ينظر :أصالة عمـ األصكات.َٗ :
( ُِ) في األصؿ (كًٍئ ىف) كلعمَّو تصحيؼ كأ َّ
( ِِ) العيف.ِٓ /ُ :
( ِّ) دراسة الصكت المغكم ،د .أحمد مختار عمر ،عالـ الكتب ،القاىرة ،د .طُُُْ ،ىػ ُُٗٗ-ـ.ّٖٗ :
( ِْ) ينظر :األصكات المغكية ،د .إبراىيـ أنيس ،مكتبة األنجمك المصرية -القاىرة ،ط ُٕٓٗٓ ،ـ.َُُ :
( ِٓ) العيف.ّٓ /ُ :

( ِٔ) أصالة عمـ األصكات.ٕٓ :
( ِٕ) العيف.ّٓ /ُ :

( ِٖ) مقاييس المغة :مادة (ط ؿ ؽ) ّٔٓ.

( ِٗ) لساف العرب :مادة (ط ؿ ؽ) َُ.ِِٗ – ِِٖ /

( َّ) المصطمح الصكتي في الدراسات العربية ،د .عبد العزيز الصيغ ،دار الفكر ،دمشؽ ،ط َََُِ ،ـ.ُِٕ :

( ُّ) سر صناعة األعراب ،أبك الفتح عثماف بف جني(ِّٗ ىػ) ،تحقيؽ :أحمد فريد أحمد ،المكتبة التكقيفية ،القاىرة ،د .ط ،د .ت:
ُ .ُٕ/
( ِّ) معجـ الصكتيات ،د .رشيد عبد الرحمف العبيدم ،مركز البحكث كالدراسات اإلسالمية ،بغداد ،طََُِٕ .ـ.ُُٗ :
( ّّ) العيف.ْٓ /ُ :

( ّْ) أصالة عمـ األصكات.ٕٓ :

( ّٓ) ينظر :العيف ،ِٓ /ُ :كسر صناعة اإلعراب ،ٓٔ/ُ :كاألصكات المغكية.ٖٖ – ٖٕ :
( ّٔ) ينظر :العيف.ّٓ /ُ :

( ّٕ) سر صناعة اإلعراب.ُٕ/ُ :
( ّٖ) المصطمح الصكتي.ُُٕ :
( ّٗ) معجـ الصكتيات.ُّْ :
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( َْ) الرعاية لتجكيد القراءة كتحقيؽ لفظ التالكة بعمـ مراتب الحركؼ كم خارجيا كصفاتيا كألقابيا ،أبك محمد مكي بف أبي طالب
القيسي (ت ّْٖ ىػ) ،دراسة كتحقيؽ :أ .فرغمي سيد عرباكم ،مكتبة أكالد الشيخ لمتراث ،الجيزة ،ط ََُِٗ ،ـ.ِّٗ :

( ُْ) العيف.ِٓ /ُ :
( ِْ) العيف.ٕٓ /ُ :

( ّْ) سر صناعة اإلعراب.ُٕ/ُ :

( ْْ) ينظر :سر صناعة اإلعراب.ُٕ/ُ :
( ْٓ) العيف.ّٓ /ُ :

( ْٔ) العيف.ْٓ- ّٓ /ُ :

( ْٕ) ينظر :معجـ المصطمح الصكتي عند عمماء التجكيد قامكس المصطمحات الصكتية العربية مف خالؿ كتابات ابف الجزرم
المتكفى (ّّٖ ىػ) ،بمقاسـ مكريني ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط َُُِّ ،ـ.ُِّ – َِّ:

( ْٖ) سر صناعة اإلعراب.ُٕ/ُ :
( ْٗ) أصالة عمـ األصكات.ٕٓ :

( َٓ) المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم ،د .رمضاف عبد التكاب ،مطبعة المدني ،القاىرة ،ط ُِٖٗٓ ،ـ.ُُِ :
( ُٓ) ينظر :الدراسات الميجية كالصكتية عند ابف جني ،د .حساـ سعيد النعيمي ،دار الرشيد لمنشر ،بغداد ،ط َُُٖٗ ،ـ:
( ِٓ) فقو المغة العربية ،د .كاصد ياسر الزيدم ،جامعة المكصؿ ،المكصؿ ،د .طُٖٕٗ ،ـ.ّْ:

( ّٓ) ينظر :الخصائص ،أبك الفتح عثماف بف جني (ت ِّٗ ىػ) ،تحقيؽ :محمد عمي النجار ،مطبعة دار الشؤكف الثقافية ،بغداد،
ط ْ َُٗٗ،ـ.ُْٕ/ِ :

( ْٓ) الخصائص.ُْٓ/ِ :

ٓٓ
بناء عمى نسخة أخرل لمعيف ذكرىا د .أحمد محمد قدُّكر ،ينظر:
( ) في األصؿ( :كالداؿ المت شابيتيف) ،كالصكاب ما أثبتناه ،ن
أصالة عمـ األصكات.ُٗ:

( ٔٓ) العيف.ْٓ /ُ :
( ٕٓ) العيف.ْٓ /ُ :
( ٖٓ) العيف.ْٓ /ُ :

ٗٓ
ىف الخميؿ
ت" .مقاييس المغة :مادة (عيص) ِٕٔ ،فكأ َّ
يح ،ىك يى ىك الٍ ىمٍنبً ي
ص ًح ه
ىص هؿ ى
( ) االعتياص أصمو مف العيف كالياء كالصاد" أ ٍ
ىف صكت الياء ال يعتمد عمى مخرجو كاعتماد بقيَّة األصكات الحمقية ،فال ىيثقي يؿ نطقو أك ييشكؿ ،ك"
ىف ىذا الصكت ال منبت لو؛ أل َّ
أ َّ

كيص" .العيف ،مادة :العيف كالصاد كمعيا (كام) .ُٖٗ/ِ:
ع ه
اعتاص ىذا الشيء إذا لـ ييمكً ٍف .ككالـ ى
( َٔ) العيف.ْٓ /ُ :
( ُٔ) العيف.ْٓ /ُ :
( ِٔ) العيف.ْٓ /ُ :
( ّٔ) العيف.ْٓ /ُ :
( ْٔ) العيف.ٓٔ/ُ :
( ٓٔ) العيف.َٔ/ُ :
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( ٔٔ) ينظر :العيف ،ْٖ/ُ :كُٓ – ِٓ ،كٕٓ  ،ٖٓ-كٖٓ.

( ٕٔ) ينظر :التفكير الصكتي عند الخميؿ ،د .حممي خميؿ ،دار المعرفة ،اإلسكندرية ،ط ُ ُٖٖٗ ،ـ.ِْ :
( ٖٔ) العيف.ْٕ /ُ :

( ٗٔ) سر صناعة اإلعراب.ُٗ/ُ :
( َٕ) العيف.ْٕ /ُ :
( ُٕ) العيف.ْٗ /ُ :

( ِٕ) الكتاب.ِٔ /ِ :

( ّٕ) التفكير الصكتي عند الخميؿ.ُٔ- ُٓ :

( ْٕ) في األصؿ( :أحيانان) كالصكاب ما أثبتناه ،ينظر :أصالة عمـ األصكات.ّٗ ،
( ٕٓ) العيف.ٕٓ /ُ :

( ٕٔ) ينظر :األصكات المغكية ،ِٔ :كدراسة الصكت المغكم ،ُّٓ :كالتفكير الصكتي عند الخميؿ.ّٗ- ّٖ :
( ٕٕ) في البحث الصكتي عند العرب.ُِ :
( ٖٕ) المصطمح الصكتي.ِّ :
( ٕٗ) العيف.ْٕ/ُ :

( َٖ) أصالة عمـ األصكات.ِٓ :

( ُٖ) في البحث الصكتي عند العرب.ُٔ :
( ِٖ) العيف.ْٕ/ُ :
( ّٖ) العيف.ُٓ/ُ :
( ْٖ) العيف.ُٓ/ُ :

( ٖٓ) سر صناعة اإلعراب.ُٗ/ُ :

( ٖٔ) ينظر :العيف ،ٖٓ- ٕٓ/ُ :كالتفكير الصكتي عند الخميؿ.ِٓ :
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