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ََُٗ 

 ادلقذيت
الحمػػد ف طػػاطر ال ػػماض كاذرض ل ذم العػػزة كالعػػمض ل كالعظمػػة كال بريػػاض ل 
كاشيد أف ال معبكد  كاه ل كال إلو إال ىك ل كأف محمدان " صلى اف عليو ك لـ " عبػده 

 للل كبعػػد المنتخب ل كحجتو على العرب كالعجـ ل كعلى آلو ال راـ كصحبو اذخيار 
  ػػػة إطملػػػة عاجلػػػة متكاعػػػعة علػػػى بعػػػض جيػػػكدتطػػػؿ ماػػػردات ىػػػذه الدرا

"ابف جني" الصكتية ل ذلؾ العالـ الذم جيلو ال ثير مف أىلػو ل كلػـ يلتاػكا صػكبو ل إال 
بعد أف نبييـ إليو غيرىـ ل كانتاعكا بمصنااتو بعد إطمعيـ علييا ل كنحػك منحػاه طػي 

قػد نيػض " ابػف البحث اللغكم كشيدكا طكقو مػا كعػل للحعػارة اان ػانية قكاعػدىا ل ط
جني " بأعباض الصكت اللغكم بما يصح أف نطلؽ عليو ا ـ الا ػر الصػكتي إذا تجػاكز 
لمحاتػو  مرحلة البناض كالتأ يس ل إلى مرحلة التأصيؿ كالنظرية ل طمف تمحض أط اره كا 

 َالصكتية جعلو طي عداد المبدعيف كالمؤصليف 
اؿ العامػػة لحػػركؼ  مػػا أنػػو أجػػاد طػػي كصػػؼ اذصػػكات العربيػػة ل كبػػيف اذحػػك  

المعجػػـ مػػف حيػػث بيػػاف مخارجيػػا ل كمػػدارجيا ل كانق ػػاـ أصػػناطيا ل كأح ػػاـ مجيكرىػػا  
 ل كمناتحيػػػا ل ل كشػػػديدىا ل كرخكىػػػا ل كصػػػحيحيا ل كمعتليػػػا كمطبقيػػػا كميمك ػػػيا
 َل كم تعلييا ل كمنخاعيا  كمنحرطيا ل كمعتليا ل ك ا نيا

رىـ ل على الػرغـ مػف اعتمػاده أجاد طي ذلؾ إجادة أثارت إعجاب العلماض كتقدي
على ك ائؿ تحليلػة ب ػيطة تتمثػؿ طػي التجربػة الذاتيػة كالتػذكؽ الشخصػي ل كقػد دعػا 
ىذا ااعجاب كالتقدير الم تشرؽ " برج ترا ر " إلػى أف يقػكؿ ل لػـ ي ػبؽ اذكربيػيف 

أمػػا " طيػػرث " طقػػد ن ػػب ىػػذه الدرا ػػة إلػػى  َطػػي ىػػذا العلػػـ إال قكمػػاف العػػرب كالينػػكد 
ف مقد ػػتيف ىمػػا ل العربيػػة كال ن ػػ ريتية ل ك ػػاف ىػػدطي مػػف إبػػراز بعػػض ىػػذه لغتػػي

الجيػػكد لعالمنػػا الجليػػؿ " ابػػف جنػػي " ىػػك تبػػيف مكقعػػو الصػػحيح بػػيف درا ػػات العػػرب 
اذقدميف الذيف أ يمكا إ يامات رائعة طي كعػل الر ػائز اذكلػى لعلػـ اذصػكات ل ممػا 
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َُُٗ 

التػػي اصػػطلح علييػػا علمػػاض اذصػػكات أتػػاح ليػػـ طرصػػة التكصػػؿ إلػػى النتػػائ  الصػػكتية 
 َالعالمييف 

ىػػذا كقػػد اقتعػػت طبيعػػة ىػػذه الدرا ػػة ن مػػف جيػػكد ابػػف جنػػي الصػػكتية   أف 
 تػػػأتي طػػػي مبحثػػػيف ت ػػػبقيما مقدمػػػة ألقيػػػت طييػػػا العػػػكض علػػػى بعػػػض مػػػف إنجػػػازات 
" ابػػف جنػػي " الرائػػدة طػػي مجػػاؿ علػػـ اذصػػكات ل ثػػـ تمييػػد بينػػت طيػػو مكقػػل الدرا ػػات 

الدرا ات العربية القديمة ل كينتيياف بخاتمة تكجز أىـ نتائ  البحث ل ثـ  الصكتية مف
 َثبت بأىـ المصادر كالمراجل 

كل ػػت أدعػػي أف درا ػػتي بلغػػت  ػػؿ مػػا يرجػػى ليػػا طال مػػاؿ ف كحػػده كح ػػبي 
أنني جمعت طي ىذه الدرا ة مػا تييػأ لػي مػف مصػادر ل كمػا ا ػتطعت بذلػو مػف جيػد 

حػػكؿ الصػػكتيات عنػػد " ابػػف جنػػي " كشػػاعتو بػػبعض  حػػكؿ مػػا تنػػاثر مػػف ط ػػر كأراض
الممحظات أرجكا أال أ كف مخطئػة طييػا ل مػل النصػح ببػذؿ المزيػد مػف العنايػة بتراثنػا 
اللغكم لنغكص طي أعماقو ل كن تخرج دطائنو ل كندطل عنو ظلمػان أحػاط بػو ل كخاصػة 
 لمػػػػػػف يقكلػػػػػػكف ل أف الل ػػػػػػانيات علػػػػػػـ حػػػػػػديث ل كللغػػػػػػرب الاعػػػػػػؿ طػػػػػػي ظيػػػػػػكره 

 َمائو كن
 ٔاهلل يٍ ٔراء انقصذ

 
 انباحزت

 



 

  

 

 
 محمد العزيز عبد د/ عػازه                                          مف جيكد ابف جنى الصكتية 

 

َُِٗ 

 انخًٍٓذ
 مػػػف المعلػػػـك أف م ػػػتكل الػػػدرس الصػػػكتي عنػػػد العلمػػػاض العػػػرب جػػػاض متػػػأخران 
 عػػػف بقيػػػة الم ػػػتكيات اللغكيػػػة اذخػػػرل كل ػػػنيـ حػػػاكلكا كعػػػل إ ػػػيامات رائعػػػة ليػػػذا 

يػا بقيػة العلـ ل كاىتمكا باللاظ اىتمامان يكحي بأنو ىك الر يزة اذ ا ية التػي يبنػى علي
 ال مـ .

ك اف دكر علماض العربية طي ىذا المجاؿ قبؿ " ابف جنػي " معالجػة الصػكتيات 
مف خمؿ قعية أخرل ل كذلؾ ذف علـ اذصكات لػـ يعػرؼ بيػذا اال ػـ عنػد العػرب إال 
طي مرحلة الحقة ل كل نو لـ يغب عف مصناات المتقدميف مف علماض العربيػة ل نحكىػا 

غتيا ل كمك كعاتيا اذدبية ل كالطػب كالح مػة كالمك ػيقى ل كصرطيا ل كعركعيا كبم
كالقراضات كالتجكيد ل طقد مازج علـ اذصػكات ىػذه العلػـك المختلاػة كداخليػا ل حتػى ال 

 ت اد تقل على  تاب طييا يخلك مف  مـ طي علـ اذصكات أك أثارة منو .
معرطػة التػي كطي محاكلة الحقػة ليػذه المحػاكالت المبثكثػة طػي شػتى ميػاديف ال

خلايا اذ مؼ حاكؿ الخليؿ التمييز بيف الصكامت كالصػكائتلطقد كزع الحػركؼ علػى 
مخارجيالكن ب  ؿ مجمكعػة منيػا إلػى مخػرج ل  ػالحلؽ كالليػاة كالل ػاف كالشػاتيف ل 
ثـ رتب الحركؼ طي مدرج المخػارج ل علػى نحػك يشػعر بكدرا ػو الاػرؽ بػيف النػكعيف ل 

على ن ؽ متصؿ طي  ل ػلة كاحػدة ك ػماىا الحػركؼ  طقد أتى بخم ة كعشريف حرطان 
الصػػحاح ل ثػػـ أتبعيػػا بمجمكعػػة أخػػرل ك ػػماىا حػػركؼ المػػد ل كمنيػػا اليمػػزة ك ػػماىا 

 ىكائية .
أما عند " ابف جني " طيبدكا التمييز بيف الصكامت كالصكائت على نحك أكعح 

طحػػاكؿ  طػػي تصػػكير بػػارع كدقيػػؽ عنػػد مقارنتػػو جيػػاز النطػػؽ عنػػد اان ػػاف بالنػػام ل
التمييز بيف الصامت كالصائت تمييزا يكاطؽ ما تجرم عليو الدرا ات اللغكيػة المعاصػرة 
كذلؾ بقكلو ل " شػبو بععػيـ الحلػؽ كالاػـ بالنػام ل طػكف الصػكت يخػرج طيػو م ػتطيمن 
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َُّٗ 

أملػس  ػػاذجان ل  مػػا يجػرم الصػػكت طػػي اذلػؼ غاػػمن بغيػػر صػنعة ل طػػكذا كعػػل الزامػػر 
ك ػمل ل ػؿ َمن كقة ل كركاح بيف أناملو اختلات اذصػكاتأناملو على خركؽ النام ال

حرؼ منيا صكت ال يشبو صاحبو ل ط ذلؾ إذا قطل الصكت طػي الحلػؽ كالاػـ باعتمػاد 
 علػػػػػػػػػػػى جيػػػػػػػػػػػات مختلاػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػاف  ػػػػػػػػػػػبب ا ػػػػػػػػػػػتماعنا ىػػػػػػػػػػػذه اذصػػػػػػػػػػػػكات 

 .( 1)المختلاة " 
طممػػا مػػر نجػػد أنػػو ال خػػمؼ بػػيف القػػدماض كالمحػػدثيف طػػي طبيعػػة اذصػػكات 

نما الخمؼ طي طريقة التا ير الذم طرعتو طبيعة اذزماف  .كصااتيا   ل كا 

                                           

 . ٖٕ/ ُ ر صناعة ااعراب البف جني    (ُ)
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َُْٗ 

 ادلبحذ األٔل : أضٕاء عهى حٍاة " ابٍ جًُ "

 يٕنذِ َٔسبّ : ـ
 أىػؿ أحػذؽ مػف اللغػكم ل النحػكم المكصػلي جنػي بػف عثمػاف الاػتح ل أبػك "ىػك

  طػػي المتداكلػػة الاائقػػة التصػػانيؼ كصػػاحب كالتصػػريؼل بػػالنحك كأعلميػػـ اذدب

 َ( ُ)ة" اللغ
 جنػي أبػاه أف إذ جنػي   بعد لو ن بان  التراجـ ك تب التاريخية المصادر تذ ر "كلـ

 . (ِ) " المكصلي اذزدم أحمد بف طيد بف ل ليماف مملك ان  عبدان ركميان   اف

 معػرب كىػك ركمي علـ الياض ك  كف ك  رىا النكف كتشديد الجيـ ب  ر "كجني

 .   (ّ)  ني"
  ل  ػريـ  :اليكنانيػة كتعنػي طػي الااعػؿ ل : عربيػةال "كتعنػي  لمػة "جني"طػي

 َ(ْ)مخلص"  عبقرمل التا ير ل نبيؿ ل جيد
 اذكلى ل درك ػػو كتلقى طاػػكلتو قعى كطييا بالمكصؿ ل جني ابف كالدة "ك انت

                                           

 ـُٖٗٗالبدايػػة كالنيايػػة ذبػػي إ ػػماعيؿ الدمشػػقي ل ط أكلػػى ل القػػاىرة ل دار الاجػػر للتػػراث  (ُ)
ل كعبقػػرم اللغػػكييف " أبػػي الاػػتح عثمػػاف بػػف جنػػي " ل  ػػتاذ الػػد تكر/ عبػػد الغاػػار  َّٔ/ُُ

كمػػا بعػػدىا ل كالمػػذ ر  ّٕ/ُـ ََِٔىػػػ/ُِْٔحامػػد ىػػمؿ ل دار الا ػػر العربػػي ل ط أكلػػى 
كالمؤنػػػث البػػػف جنػػػي ل تحقيػػػؽ كتقػػػديـ الػػػد تكر/ طػػػارؽ نجػػػـ عبػػػد اف ل دار البيػػػاف العربػػػي 

 كما بعدىا . ٗزيل صللطباعة كالنشر كالتك 
 َ ِْٔ/ّـ  ُٕٕٗالزماف ل ابف خل اف ل بيركت دار الثقاطة  أبناض كأنباض اذعياف كطيات (ِ)
 َ ُِّ/ِكالنحػاة لال ػيكطي لبيػركت الم تبػة العصػرية   اللغػكييف طبقػات طػي الكعػاة بغيػة (ّ)

/ علػػي كالمحت ػػب طػػي تبيػػيف كجػػكه شػػكاذ القػػراضات كاايعػػاح عنيػػا ل ابػػف جنػػي ل تحقيػػؽ 
النجػػػدم ناصػػػؼ كالػػػد تكر/ عبػػػد الحلػػػيـ النجػػػار ل كالػػػد تكر / عبػػػد الاتػػػاح شػػػلبي ل القػػػاىرة 

 َكما بعدىا   ٓـ  صُْٗٗىػ / ُُْٓ
 َ ٔ/ُالخصائص ل القاىرة ل دار الحديث  (ْ)
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َُٗٓ 

  َ (ُ)كثمثمائة "  ثمثيف  نة قبؿ كلد أنو لو ترجمت التي كذ رت المصادر
 كال . تكطي أف إلى العلـ بيا يدرس كظؿ ببغداد ل المكصؿ بعد جني ابف أقاـ "كقد

 أف إال الاػتح أبػي ب نيتػو شػيرتو مػف الػرغـ كعلػى أبيػو ل غيػر جنػي ابف مف أ رة يعرؼ

 يقػكؿ كعػمض ل كعػاؿو ل علػي ل  :لػو ذ ػر كما اال ـ ل بيذا كلدان  أف لو تذ ر لـ المصادر

 طيػـ خطػكطيـ كح ػف كالػدىـ خػرجيـ قػد أدبػاض طعػمض  ليػـ : الحمػكم يػاقكت طػييـ

 َ (ِ)الخط "  كح ني العبط ل صحيحي طي معدكدكف
كيشػير إلػى  أعػكر  ػاف أنػو عػف  نايػة كذلؾ عينيو بكحدل ممتعان   اف أنو كركم

 اذبيات ل ىذه ذلؾ
 دةػطا  نيػة على يػػػدؿ            لي ذنب كال عني صدكدؾ

 ػدةالكاح عيني على خشيت             ب يت ما  كحيػػاتؾ طقد
 (ّ)طائػدة  تػر يا طي  اف لما    أراؾ      ال أف مخػػاطة كلكال

 جيػة أبيػو ل مػف العجمػة مػف لم انػو ل نػة ل ػانو طػي  ػاف جني أف ابف "كركم  

 تقػدح أف يم ػف ال ريػب كال الصػاات كىػذه بااشػارة ل يريػد ما إيعاح على ي تعيف ط اف

 أنػو  مػا العربيػة ل علـك طي طاعتوكا   علمو ب عة اآلطاؽ طبقت التي الرجؿ طي شخصية

 ل كالمجػكف كالشػرب الليػك عنػو يعػرؼ طلػـ كطعلػو ل قكلػو طػي صػدؽ جػد كامػرأ رجػؿ  اف
 الملػكؾ رعػاض ىمػو ي ػف كلػـ ل اذلاػاظ مػف البػذمض كالقلػـ ل يتجنػب الل ػاف عػؼ   ك اف

 َ (ْ)عصره "   أدباض كمنادمتيـ

                                           

 َ ِْٖ/ّالزماف ل ابف خل اف  أبناض كأنباض اذعياف كطيات (ُ)
 َ ُٗ/ُِدار إحياض التراث العربي اذدباض ل ياقكت الحمكم ل بيركت  معجـ (ِ)
 . ِْٔ/ّالزماف ل ابف خل اف  أبناض كأنباض اذعياف كطيات (ّ)
 َ ٗ/ُمقدمة الخصائص ل الشربيني  ل القاىرة ل دار الحديث  (ْ)
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َُٗٔ 

 - :ٔحاليٍذِ  شٍٕخّ
لػو  صحبتو ال بب طي ك اف  نة اار ي ل أربعيفال علي أبا ابف جني ل "صحب

 كىػك شػاب النحػك حلقة يقػرئ طي الاتح كأبك بالجامل طمر بالمكصؿ اجتاز عليو  أبا ل أف

 طػي  م ػألة الاار ػي عػف علػي ط ػألو أبػك ل  ػنة عشػرة  ػبل  ػاف عمػره إف : قيػؿ

  :لػو يػؿطق عنػو ط ػأؿ حصػًرـ ل كأنػت زببػت  :علي أبك لو  طقاؿ طييا ل التصريؼ طقصر
 كال بػو منػو أعلػـ أحػد طمػا بالتصػريؼ كاعتنػى ل يكمئػذ مػف الاار ي طلزمػو عليو  أبك ىذا

  عػف جنػي ابػف أخػذ كقػد َ تصػنياو طػي إح ػانو أح ف أحد كال كطركعو ل بأصكلو أقـك

 .البحػث لػو تخريجػو كنيػ  أح ػف الػذم كىػك عنػو ل اذخػذ كأح ػف الاار ػي علػي أبػي

 ال ار ىػ  كالزمو طيّّٕن  نة بعد علي أبا لاتح صحبا أبا أف على الركايات كتجمل

  َ (ُ)كالحعر"
 مػػرة ذبػي الخصائص ل "كقلت  تابو طي يقكؿ شيخو ك اف ابف جني يقدر علـ

كنبػاكة  قػدره  كنبػؿ علػي أبي ذ ر طي أطعنا كقد -  اف رحمو– الرازم  علي بف أحمد ب ر
 لجميػل كقػل مػا ثلػث العلػـ ىػذا ؿعلػ مػف كانتػزع لػو خطػر قػد علػي أف أبا أح ب : محلو

 َ(ِ)عليو " القكؿ ىذا يتشىنل ب ر إليو ل كلـ أصحابنا ل طأصغى أبك
 المعػركؼ الشػاطعي محمػد المكصػلي بػف أحمػد عػف النحػك ابػف جنػي أخػذ كقػد

 المعػركؼ بف يعقػكب الح ف بف محمد ب ر جني أبك منيـ ابف ا تااد كممف باذخاشل

  مف ثعلب. ك مل كالشعر باللغة عالمان   اف بغداد قراض أحد مق ـ بابف
   ػر الصػناعةل الصػيت الذائعػة  تبػو طػي مػراران  مق ػـ ابػف ا ػـ تػردد كقػد

عنػو  أخبػره أنػو أحيانػان  يػذ ر طيػك ثعلػب يحيػى بػف عف أحمد عنو يأخذ ك اف كالخصائص
 جنػي علػى  أبػي كقػرأ ابػف يحيػى ل بػف عػف أحمػد الح ػف بػف "أخبرنا محمد :يقكؿ  أف

                                           
 َ ُِ/ُمقدمة الخصائص ل الشربيني  (ُ)
 ال ابؽ ناس الصاحة . (ِ)
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َُٕٗ 

 حػاتـ أبػي عػف  الركيػاني  ىػاركف بػف محمػد ب ػر عػف أبػي كركل صػاياني لالاػرج اذ

 العػرب كمػف المبػرد العبػاس عػف أبػي  ػلمو بػف عػف محمػد كركل أيعان  ال ج تاني  ل

 الع ػاؼ بػف محمػد اف عبػد أبػك بلغػتيـ  يثػؽ اللغػة ل ك ػاف عػنيـ أخػذ الذيف الاصحاض

 . (ُ)الشجرم" اف عبدأبي   با ـ  جني يذ ره ابف كقد التميمي ل العقيلي
 ـ: يذْبـّ 

 َ (ِ)الشاطعية   على الحناية ينصر طتراه المذىبل جني حناي  اف ابف
 - :انعهًٍت يف عصزِ احلانت

 العصػر  بيػرل طيػذا بانق ػاـ اا ػممي العػالـ أصيب اليجرم ل الرابل القرف طي

 لغيػرىـ ل مػركاذ أمػرىـ علػى مغلكبػكف طالخلاػاض العبا ػية ل الدكلػة عصػر عػعؼ يمثػؿ

المتغلبػكف  يتداكليا طارس ككاليات ااخشيدييف ل أيدم طي الااطمييف ثـ أيدم طي طمصر
 كااذالؿ ل للخلػل الخلاػاض مػف ال ثيػر تعرض الحمدانييف ل لذلؾ أيدم تحت  ثيرة كبمد ل

 شػر كتاػاقـ الا ػاد ل اذرض طػي العامػة طعػاث باال ػـ ل إال معيػـ الخلياػة ي ػف كلػـ

  َ (ّ)اذحكاؿ  ك اضت كالمنازعات الاكعى نتشرتكا اللصكصل
 - :انصزيف انُحٕي جًُ ابٍ

 أف علمػو إال كالتصػريؼ ل بػالنحك كأعلميػـ اذدب أىػؿ أحذؽ مف جني ابف  اف

  علكمػو مػف شػيض طػي ي ػف لػـ بػؿ بػالنحك ل علمػو مػف كأ مػؿ أقػكل  ػاف بالصػرؼ

  أدؽ التصػريؼ طػي  -  يػاقكت قػاؿ  مػا   - أحػد يػت لـ كلػـ التصػريؼل طػي منػو أ مػؿ

                                           

 َ َُ/ُمقدمة الخصائص ل  (ُ)
 . ُٗ/ُال ابؽ  (ِ)
 ل كعبقػػػػرم اللغػػػػكييف ابػػػػف جنػػػػي ل ل  ػػػػتاذ الػػػػد تكر / عبػػػػد الغاػػػػار ىػػػػمؿ  ِّ/ُال ػػػػابؽ  (ّ)

 َ ٓٓص 
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َُٖٗ 

 َ (ُ)منو   ممان 
 حػيف علػي الاار ػي شػيخو أبػي طييػا لػو قاؿ القصةلالتي كخير دليؿ على ذلؾ

كأنػػت  " زببػت عنيػا ااجابػة ي ػتطل كلػـ طييػا طقصػر التصػريؼ طػي م ػألة عػف  ػألو
 أربعػيف مػدة ىػذا شػيخو نا ػو لـز - شبابو مقتبؿ طي حينيا ك اف - يكمئذ  طمف حصًرـ"

 َاالعتناض  ي كف ما أح ف بالتصريؼ كقد اعتنى ل نة 
 كمباحثػو  تبػو طػي كيجػرم علػي ل أبػي  شػيخو المػذىب بصرم جني ابف "ك اف

 بصريان  أىلو ل مف يأخذه ط اف للعلـ حبو عنولكمف شدة كيداطل المذىب أصكؿ ىذا على

 معيمػا اختمطػو علػى كيمػدحيما  لكال  ػائي عف ثعلػب النقؿ مف طي ثر غيره ل   اف أك

 المدر ػتيف بػيف ك ػط البغداديػة البغػدادييف لالمدر ػة بػرأم كقػد يأخػذ المػذىب ل طػي

 .( (ِكال كطية" البصرية
 -أراء انعهًاء فٍّ : 

 االشػتقاؽ طػي أصػكالن  ل ػكاه ل ككعػل طتحيػا يت ػف لػـ أبكابػان  " طتح  ابػف جنػي

ىماؿ للمعاني ل اذلااظ كمنا بة  ا تاادكا الذيف كمفذلؾ ل  كغير اذلااظ مف أىمؿ ما كا 

  َ (ّ)كغيرىـ " ل الخااجي  ناف كابف  يده  ل ابف بحكثو مف
ل كقػد اثبػت لػو ذلػؾ   ػكاه أحػد ينليػا لػـ  ػامية كقػد  نػاؿ ابػف جنػي مرتبػة

 َالمتقدمكف كالمتأخركف 
ليو العربل ل اف طي القطػب "ىك: يقكؿ الثعالبي   .   (ْ)اذدب"  طي الريا ة انتيت كا 

                                           

 َ ّٖل  ِٖل  ُٖ/ُِمعجـ اذدباض  (ُ)

 َ ُِ/ُمقدمة الخصائص (ِ)
 َ ُٔ/ُال ابؽ (ّ)
 ـ  بيػػػركت ل دار ال تػػػب العلميػػػة  ُّٖٗيتيمػػػة الػػػدىر ل أبػػػك منصػػػكر الثعػػػالبي  ل ط أكلػػػى  (ْ)

ُ /ُّٕ َ 
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َُٗٗ 

 اذدب أئمة مف ذحد ليس " جني ل بف عثماف الاتح أبي عف : مالباخرز  كيقكؿ

  ثمػػرات مػػف علييػػا كقػػل طقػػد مالػػو ل المشػػ مت كشػػرح طػػتح المقاػػمت ل طػػي

صػااتو "  بعض على كقؼ مصنااتو على كقؼ كمف علـ ااعراب ل طي  يما كال ااعراب
(ُ )َ 

 بػالنحك لميػـكأع اذدب أىػؿ أحػذؽ بػف جنػي......مف " عثمػاف : ياقكت كقاؿ  

 كلػـ المتػأخريف..... كأعجػز على المتقػدميف ل أبر بيا  تبان  ذلؾ طي كصنؼ كالتصريؼل

 َ ( ِ)منو "   ممان  أدؽ التصريؼ طي أحد يت لـ
 ليػذا بػالمغرب إلينػا كصػؿ مػا خلػدكفل " مثػؿ العممػة ابػف طػي تػاري  جػاض كقػد

 ظيػر ىشػاـ ل بػابف ؼيعػر  مصػر أىؿ مف العربية أىؿ صناعة مف رجؿ تأليؼ مف العيد

ل ػيبكيو   إال الصػناعة ل لػـ تحصػؿ تلػؾ مف مل ػة غاية على ا تكلى أنو طييا  ممو مف
  َ(ّ)طبقتيما"  جني ل كأىؿ كابف

 َ  (ْ)كيقكؿ ااماـ الذىبي عنو ل " إماـ العربية  " 
 َكطي ىذه الشيادات ما طييا مف إبراز  بير لم انة ابف جني العلمية 

 -أيا احملذرٌٕ : 
 ل طجػٌؿ البحػكث العربيػة علػـك طػي كعبقريتػو  ػبقو ل قػدـ علػى يتاقػكف طػكنيـ

 ن ػي   ػاف طقػد  كالتصػريؼ ل كاذصػكات ل اللغػة ل طي آرائو على تعتمد الحديثة اللغكية

                                           

 ل نقػػػػم عػػػػف الحمػػػػكم مػػػػف معجػػػػـ اذدبػػػػاض  ِٕٗميػػػػة القصػػػػر كعصػػػػرة أىػػػػؿ العصػػػػر ص د (ُ)
ُِ /ٖٓ َ 

 َ  ّٖل  ِٖل ُٖ/ ُِال ابؽ   (ِ)
 َ ِّٓ/  ُتاري  ابف خلدكف ل ط أكلى  ل بيركت ل دار ال تب العلمية  (ّ)
بيػركت      ير أعمـ النبمض للذىبي ل تحقيؽ/أبك عبد اف عبد ال مـ محمد عمر ل دار الا ػرل (ْ)

   َ ٕ/ُٕـ  ُٕٗٗىػ /  ُُْٕلبناف ل الطبعة اذكلى 
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َُُٗ 

 النحػك أئمػة كأ بػر كباقرىػا ل العربيػة طيل ػكؼ بحػؽ كيعد التصريؼ ل صناعة كحده طي

   .(1)القياس "  مدر ة زعامة "  أميف أحمد  تاذاذ بكاه كقد الخليؿ ك يبكيو ل بعد
  العربيػة  عبػان طػي جميػل عصػكرىا أعلػى علمػاض  ػعيد اذطغػاني كرآه اذ ػتاذ "

.  النظريػػات العامػػة طييػػا ل كاالىتػػداض إلػػى كأغكصػػيـ عامػػة علػػى أ ػػرار علػػـ العربيػػة
مػػػارة  ل ل كتأ ػػػيس طقػػػو اللغػػػة كن ػػػب إليػػػو ابتػػػداع نظريػػػة االشػػػتقاؽ اذ بػػػر علػػػـ كا 

 َ(2)" التصريؼ بم منازع
بنبكغػػو طػػي  محقػػؽ الخصػػائص  محمػػد علػػي النجػػار ك ػػذلؾ أقػػر اذ ػػتاذ "  

 . (3)" ل ك عة درايتو كركايتو كطعلو على المتأخريف الصرؼ
 كعػػػػػل القػػػػػكانيف ال ليػػػػػة طػػػػػي  شػػػػػكقي عػػػػػيؼ/  كن ػػػػػب إليػػػػػو الػػػػػد تكر"   

   .( 4)" التصريؼ
جيلػػو ال ثيػػر مػػف أىلػػو ل كلػػـ يلتاتػػكا كاىػػتـ الغربيػػكف بػػػابف جنػػي العػػالـ الػػذم 

صكبو إال بعد أف نبييـ إليو غيػرىـ ل انتاعػكا بمصػنااتو بعػد إطمعيػـ علييػا ل كنحػك 
منحاه طي البحث اللغكم كشيدكا طكقو ما أ ػس للحعػارة اان ػانية ل كأ ملػكا مػا بػدأه 

بػارزة طػي  ىذا العبقرم العظيـ ل كلك رجعنا إلى مؤلااتيـ لكجػدنا بصػمات " ابػف جنػي "
  َما  تبكه كصناكه  

 طرع  -اللغة علـ أ تاذ  Stephen Ullmann أكلماف  تياف البركط كر يقكؿ

                                           

طػػػػػي أصػػػػػكؿ النحػػػػػك ل ػػػػػعيد اذطغػػػػػانى الناشػػػػػر مديريػػػػػة ال تػػػػػب كالمطبكعػػػػػات الجامعيػػػػػة  (ُ)
 . َُّـ ص ُْٗٗىػ/ُُْْ

 . َُْال ابؽ  (ِ)
 َ ْٕمقدمة الخصائص ل مطبعة دار اليدل ل ط الثانية ص  (ّ)
ـ ص ُِٕٗعيؼ ل الطبعة الثانيػة لدار المعػارؼ بمصػر  المدارس النحكية للد تكر/ شكقي (ْ)

 َكما بعدىا    ِٓٔ
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ُُُٗ 

بجامعػة - الركمانيػة الدرا ػات  طػي ةالكا ػع بثقاطتػو المعػركؼ بػكن لترا Leads دزيػل ًِ

 ت ػتعمؿ  ثيػرةو  خػرلأ أمػا ف كطػي"  :ساالػن ـكعلػ اذىدبػي كالنقػد كاذدب كقعػاياىا  اللغة
 ا ػتغمال ايكن ػتغل عنيػا رةبػالمع ل حػداث  المحاً يػة أك معانييػابًِ  ةيػالمكحً  صػكاتاذ

 أنػػدركماؾ ركايػػةً  مػػف بيػػتو  طػػي جػػاض  مػػا الػػدرامي يرالتػػأث إحػػداث إلػػى بػػو يقصػػد
Andromaque لرا يف Racine  حيث ي مل أكر تOretes  طحيح اذطاعي طي
الػذم يشػبو   sاؿ  صكت طييا يت رر بعبارة طيًصيح لجنكفا مف لكثةاليكاض كقد أصابتو 

 َ(1)طحيح اذطاعي "
 مشػيرنا الغػربييف ال تػاب مػف عػدد عنايػة لمكع ت ان الم ألة ىذه أف يذ ر كىك

 َ(2)"  للصكت صدل ي كف أف يجب المعنىل " أف  Pope بكب قكؿ إلى
 إنيـ" :اؿ ق حيث لخصائصا  تاب طي ذ ره  رأيو طيذا كاعح ىنا نيج ابف كأثر

 ترتيبيػابيػا  عنيػا المعبػر باذحػداث أصػكاتيا كتشػبيو ؼالحػرك  اختيػار إلػى ياكفيًعػ قػد

  ػكقا أك ػطو يعاىي ما يطكتك ً  آخره يعاىي ما كتأخير ثالحد أكؿ يعاًىي ما كتقديـ

 طالبػاض  :ثحػب : قػكليـ كذلػؾالمطلػكب ل  كالغػرض المقصػكد المعنػى  ػمت علػى ؼللحػر 

رض ل كالحػاض لصػحليا ل تشػبو مخالػب اذ ػد اذ  علػى ال ػؼ خاقة صكتياب تًشبو لغلظيا
(  3)كبراثف الذئب ل كنحكىمػا إذا غػارت طػي اذرض ل كالثػاض للناػث ل كالبػث طػي التػراب " 

َ   
االنتبػػاه إلػػى بيتػػيف للشػػاعر   Stephen Ullmann أكلمػػاف  ػػتياف"كيلاػػت 

 مف قصيدتو " أغنية إلى بلبؿ "    Kepts يبتس 
                                           

 ل  ٕٕـ ل ص  ُٕٓٗدكر ال لمػػػػة ل ترجمػػػػة د /  مػػػػاؿ بشػػػػر ل م تبػػػػة الشػػػػباب ل القػػػػاىرة  (ُ)
ٕٖ  َ 

 َ ٕٗال ابؽ  (ِ)
 َ ُّٔل  ُِٔ/  ِالخصائص  (ّ)



 

  

 

 
 محمد العزيز عبد د/ عػازه                                          مف جيكد ابف جنى الصكتية 

 

ُُِٗ 

Felour the very word is like a bell 

to call me back from the to many sole self. 
 تحػاً ي أك تًشػبو العػائل الػناس أييػا كمعناىػا felourمشػيران إلػى أف  لمػة  
 َ (1)" نا و ذات المخاطب الطائرعف  كترده أذنو طي ترف طيي اذجراس أصكات

 يقػكؿ ل كىذا ما قالو ابف جنػي محػاكالن إيجػاد عمقػة بػيف اللاػظ كالمعنػى حيػث
 عنيػا ابي المعبػر اذحػداث  ػمت علػى الحػركؼ أصػكات يجعلػكف مػا  ثيرنا يـنأ كذلؾ"  

  َ(2(" ن تشًعره ما كأععاؼ نىقدره مما أ ثر كذلؾ علييا كيحتذكنيا ابي لكنيادطيع
 اذ ػؿ طالخعػـ كقعػـ خعػـ"   :منيػا  ثيػرة أمثلػة ذلػؾ علػى جنػي ابػف كيػكرد

 اليػابس للصػلب كالقعػـ ل الرطػب المػأ كؿ مػف نحكىما  اف كما كالقثاضً  طي الب  الرطب

 علػى اذصػكات لم ػمكع حػذكنا لليػابس لصمبًتيا كالقاؼ للرطب لرخاكتيا الخاض طاختاركا

 َ  (3)"  اذىحداثً  مح كس
 -ابٍ جًُ األدٌب : 

 كالتعلػيـ ل أك العلػـ على مجالس يقتصركف الذيف العلماض ابف جني مف ي ف لـ

 َاللغة  نكاصي يملؾ أف يريد  مف  اف ماإن التأليؼ ل  حتى

  الاػتح أبػي خػط عػفْ) )معجمػو طػي يػاقكت أثبتػو مػا ل كخيػر دليػؿ علػى ذلػؾ

 كمالؾ كاذرض ل ال ماض طاطر ف طييا ل " الحمد يقكؿ إنشائو مف خطبة ن احو  جني بف

مثػاؿو ل  غير على الخلؽ مبتدع كال برياض ل كالعظمة كالعمض ل ذم العزة كالنقض ل اابراـ
 اذشياض علـ طا تكدع نكرانل القلكب ح متو م ت حاؿو ل الذم  ؿ طي بحقيقتو كالمشيكد

                                           

 َ  ُٖل  َٖدكر ال لمة طي اللغة ل ا تيااف أكلماف ص  (ُ)
 َ  ُٖٓل ُٕٓ/  ِائص الخص (ِ)
 َال ابؽ ناس الصاحات   (ّ)
 ل كعبقػػػػػرم اللغػػػػػكييف ابػػػػػف جنػػػػػي ل ل  ػػػػػتاذ الػػػػػد تكر /  ٔٗ – ّٗ/ ُِمعجػػػػػـ اذدبػػػػػاض  (ْ)

 َكما بعدىا  ُُٕعبد الغاار ىمؿ ص 
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ُُّٗ 

 الا ػر أرجػاض كاغترقػت نعكتػو ل الشػبو خصػائص غياىػب طػي كأشػرؽ م ػطكران ل  تابػان 

 ق ػمو ب ػني كأحاظيػو ملتب ػان  نعمػو بجزيػؿ معتػرؼ حمػد مل كتػو لأحمػده ب ػطببة

 علػى كأ ػتعينو الػزمف ل ملمػات بقدرتػو كأ ػتدطل العلػف لك  طي ال ر بو كأؤمف كأعاطيول

 كمػا ال ػمكات لعلكىػا تخعػل شػيادةن  كأشػيد  ؿ محػذكرل نحر طي كأدرئو اذمكرل نكازؿ

 علػى كالقائـ كالمعادل البعث يـك مالؾ كما أقلتلأنو اذرعكف حمليا عف كتعجز أظلت ل

 عليػو اف صػلى محمػدان  كأف ك لىػ إلػو إال كال  ػكاه ل معبػكد ال كأف بالمرصاد ل ناسو   ؿ

 إلػى بػالحؽ العجػـ كالعربلابتعثػو علػى كحجتػو المنتخػب ل عبػده - ك ػـر كبحػؿ - ك ػلـ

 نا و اف ذات طابتذؿ طي  اطعان ل شيابان  أعدائو مف المراؽ كعلى المعان ل عياضن  أكليائو

 كم تخصػبان صػعبان ل  اذنػاـ يػراه ما م ت يمن  كقصدىا ل الرشد مناى  كانتحى كجيدىال

الشػقاؽ ل  كأكلػى البغػاة كيمػارس كالناػاؽ ل ال اػر أىػؿ يغػامس جػدبان ل بيػنيـ يرعكنػو مػا
 خلػكد طػي كي ػعى كعػده ل صػادؽ اف ي ػتنجز مالػكؿ غيػر كعػزـو  مػذىكؿو ل غيػر بقلػبو 

 كأ ػماىا ل اا ػمـ شػرؼ كشػاد كأر ػاىا ل الػديف بػكانى كطػد أف بعػدهل إلػى مػف الحػؽ

طقيػدان  بو مطمئنا خالقو إلى ان اأ ثـ حميدان ل مكطقان  اف طي طاعة اأكتيي التي مدتو طصـر
 عػرؽ ل اذنػاـ طػي نػبض أك بػرؽ ل طػي الظػمـ كمػض مػا  ك ػلـ " عليػو اف " صػلى ل

 .طعالو بشرؼ كالمقتديف آلو ل مف المصطايف الخيرة كعلى
ف  ـليعػ علمػو ل قلػـ ب كنػو كأجػرل ح مػو ل  ػابؽ بػو تعػالى اف أطػرط ممػا كا 

  ما -  كىك  طمف بف طمف أف اذصؿ ل إلى الارع شارد بو كيـز متبايف الشمؿ ل بكقكعو

 الطريقة ل مأمكف الخليقة ل مشجكح  -  المختبر كصدؽ ذكم ال تر مف حعر مف يعلـ

 المحتـك ل كالقدر المحمـك ل ل مر خطب ب نة الم لميف ل آخذ الديف ل بعصاـ متم ؾ

 كال اػاؼ ل ال االػة كح ػف البػر كاانصػاؼ ل أىػؿ العدالػة الظػاىر طػمف بػف طػمف مػف

 مر بيػا ل كطيػب ذ ػاض منصػبيا طػي آبائيػا كصػاكة ن ائيا خيرة طمفو  بنت طمنة عقيلتو

 شييدان ل ك اى باف مجل نا ل أىؿ ذلؾ على طليشيد ك ذا ل  ذا الصداؽ مف ليا بذؿ كقد
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ُُْٗ 

ل مػا  كخػار بين مػا ل بالح ػنى كأداـ مػا ل لمتي  التقػكل علػى اف الضـ :يقاؿ ثـ يقرىما ثـ
 َك اى ح بنا كىك   ا ل ما صالح أبتر ما كال قعى ل طيما

 -ابٍ جًُ انشاعز : 
 دميػػة  طػػي البػػاخرزم  ػػاف البػػف جنػػي مل ػػة شػػعرية عاليػػة الحػػس ل يقػػكؿ

 يػنظـ أٌنػو بػو أعلػـ  نػت كمػا المتنبي ل شعر عف الغطاض  شؼ إٌنو ل  طكربٌيل(1)القصر 

 :أكليا  المتنبي طي مرثية لو قرأت حتى ذلؾ الجريض ل ي يغ ل أكالقريض 
 ال تب دكحة رم بعد كصكحت ... اذدب نعرة كأذكت القريض غاض
 :أيعا المرثية ىذه كمف

 ال لب بالخٌطية تٌخطاػت  ما            تلب ػػػو  نت بياض ثػػكب  لبت
 منشعب غير كعزمان  عان جمي قلبان           انشعبت إذا الٌجلى طي تصحب زلت ما

 نصب كال كافو  ال بيمة تمطػك          أشطػػػره الٌدىر لعمرم حلبت كقد
 كالحقب التصػدير جائلة ب ػؿ            أر ميا ميت يحيي لليكاجػػؿ مف
 كالقتب بالحػلس عري تيا تنبك            عملتيػا محمػكد خكصػاض قبػاض
 حالػو كممػا كارتاػاع قػدره ل لعظػـ خملػو قػؿأ الشػعر ل ك ػاف(2)قاؿ الثعػالبي كقد

 :الغزؿ  طي قكلو أيعان  أنتجتو قريحتو
 مقلتو الكحشي ح ى            يػكحش غير غزاؿ
 وػحلت طا تػ  اه د          الكر يجني الكرد رآه

 وػزىرت طا تيداه ف           اػالريح وػبأنا كشـ
 ن يتو طاختل تو ض           الصيبا ريقو كذاقت

 - : يؤنفاحّ
                                           

 َ ٖٗ – ٖٓ/  ُِنقمن عف معجـ اذدباض  ِٕٗدمية القصر  (ُ)
 َ ُّٕ/  ُيتيمة الدىر  (ِ)
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ُُٗٓ 

  تبيػا الحمػكم إجػازة أكرد ثػركة علميػة رائعػة كقػد   بعػده ذجياؿ جني ابف ترؾ

 طػي كذلػؾ نصػر بػف أحمد بف اف الح يف عبد أبك الشي  كىك تمميذه ل ذحد جني  ابف

 بنحػك كطاتػو قبػؿ أم مػف اليجػرة ل كثمثمائػة كثمانيف أربل  نة مف اآلخرة جمادل آخر

 قػد  "  :طػي أكليػا  جػاض كقػد  لػو ل ي ػف لػـ إف تكالياػو معظػـ طييػا أكرد  نكات ل ثماني

 يػركم عنػي أف - عػزه اف أداـ - نصػر بػف أحمػد بػف الح ػيف اف عبػد أبي للشي  أجزت

 – البصرم الح يف بف ال مـ عبد أحمد أبك عليو كعبطو صححو مما ك تبي مصنااتي

 ىػذيؿ أشػعار تا ػير طػي التمػاـ ل ئصمنيػا ل الخصػا ذ ر ثـ منيا ل عنده - عزه أيد اف

 كالممػدكد المقصػكر شرح ل المازني تا ير تصريؼ الصناعةل  ر ل ال  رم أغالو مما

 تا ػير  الا ػر" ال بيػر ك"ي ػمى ديػكاف المتنبػي تا ػير ل العربيػة تعاقب ل ال  يت البف

  العربيػةل طػي الصػغير "ل اللمػل المتنبػي ديػكاف شػرح ك "ىػك المتنبػيل ديػكاف معػاني
 اذلاػاظ ل العركض كالقكاطي مختصر ل الملك ي بالتصريؼ المشيكر التصريؼ مختصر

  َ(1)يتمو"  لـ أنو ذ ر " ليعقكب كالمؤنث المذ ر تا ير ل المقتعب ل الميمكزة
  -منيا ل  ااجازة ىذه تتعمنو لـ أخرل  تبا لو أف ياقكت ذ ر كقد

 ك تػاب نػكاس ل أبػي زةأرجػك  تا ػير ك تػاب الشػكاذ ل طػي شػرح المحت ب  تاب

 قصػيدة كىػي مجلػد ل طػي كاحػدة  ػؿ الرعػى قصػائد للشػريؼ أربل كىي العلكيات تا ير

 :الدكلة أكليا نصر ابف إبراىيـ طاىر أبا بيا رثى
 المغكار بقريعؾ الردل أكدل              نزار بف ربيعة الرماح ألؽ

 خم ػكف مقػدارهك  الدكلػة لععػد صػنعو كالظاػر البشرل كمف  تبو أيعا ل  تاب

 كمقػادير اذصػكات مػد ر ػالة طػي الدكلػةل ك تػاب ععػد بيت مف شػعر تا ير طي كرقةن 

 بخػط كرقػةن  عشػرة  ػت مقػدارىا أحمػد الطبػرم بػف إبػراىيـ إ حاؽ أبي إلى  تبيا المدات

                                           

ل كينظػػر آثػػاره العلميػػة طػػي  ٕل كالمحت ػػب البػػف جنػػي ص  َُُل  َُٗ/ُِمعجػػـ اذدبػػاض  (ُ)
 َ ِْٔل  ِِّعبقرم اللغكييف البف جني ل ل  تاذ الد تكر / عبد الغاار ىمؿ ص 
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ُُٗٔ 

 أبػكاب مقد ػات المنصػؼ ل ك تػاب ك تػاب كالمؤنػث ل المػذ ر عػاؿو ل  ك تػاب كلػده

 كتخطئتػو ل ك تػاب المغػرب المتنبػي شعر طي ك يلو  ابف على النقض ك تاب التصريؼ ل

الكقػؼ  ك تػاب العػاـ ل كال ػمـ الخػاص ال ػمـ بػيف الاصػؿ ك تػاب القػكاطي ل شػرح طػي
 الخطيػب ل ك تػاب الاػائؽ ل ك تػاب المجػردة ل المعػاني الارؽ لك تػاب كاالبتداض لك تاب

 ال اطي شرح ك تاب صيح لالا شرح ك تاب النحك ل طي القد ذم اذراجيز ل ك تاب ك تاب

 بػفا عثمػاف الاػتح أبػي بخػط كجػده أنػو نا ػخيا ظيػر ن ػخة ذ ػر على كجد القكاطي طي

. إلػى (1)القػراضات  شػكاذ علػؿ طػي المحت ػب ن ػخة  تػاب ظيػر علػى - اف رحمو - جنيو 
 َغير ذلؾ مف ىذه الذخائر 

 - :ٔفاحّ 
 الجمعػة يػـك ادر لالقػ خمطػة طػي بغػداد ل تكطي أبك الاتح عثماف بػف جنػي طػي

 عػف جنػي ابػف رحػؿ اليجػرة مػف كثمثمائة اثنتيف كت عيف  نة صار ل مف بقيتا لليلتيف

 َ (2)جديد  مف بينيـ كتحييو عنو العلمية تتحدث كذخائره مؤلااتو تار ان  الناسل دنيا
 

                                           
 َ  ُُّ – ُُُ/  ُِمعجـ اذدباض  (ُ)

طػي أخبػار مػف  ل شػذرات الػذىب ّٖ/ُِل معجـ اذدباضل ياقكت الحمكم ِْٖ/  ّكطيات اذعياف ل ابف خل اف   (ِ)
تظـ طػي منػل كال ُُْ/ّالعماد الحنبلي ل الم تػب التجػارم للطباعػة كالنشػر كالتكزيػل ل بيػركت لبنػاف  ابفذىب ل 

الجػكزم لدرا ػة كتحقيؽ/محمػد عبػد القػادر عطػا ل مصػطاى عبػد القػادر عطػا ل راجعػو  ابػفتاري  الملكؾ كاذمػـ ل
 ّّ/  ُٓـ ُِٗٗىػػػ   ُُِْكصػػححو / نعػػيـ زرزكر لدار ال تػػب العلميػػة ل بيػػركت ل لبنػػاف ل الطبعػػة اذكلػػى 

ىػػػ  ُُّْكمػػرآة الجنػػاف كعبػػرة اليقظػػاف لليػػاطعي ل دار ال تػػاب اا ػػممي ل القػػاىرة ل الطبعػػة الثانيػػة  ل   ّْل
غبػػر للحػػاطظ الػػذىبي ل حققيػػا  مػػفلكالعبػػر طػػي خبػػر ُٗ/ُٕل  ك ػػير أعػػمـ النػػبمضل الػػذىبي ْْٓ/ِـ ُّٗٗ/

نػاف ل كعبطيا على مخطكطتيف / أبك ىاجر محمد ال ػعيد بػف ب ػيكني زغلػكؿ ل دار ال تػب العلميػة  بيػركت ل لب
 ثيػر منشػكرات م تبػة المعػارؼ ل بيػركت  بػفل كالبداية كالنيايػة ال ُّٖ/ِـ  ُٖٓٗىػ /  َُْٓالطبعة اذكلى 

 َ ٕل كالمحت ب البف جني ص  َِْ/ُُـ  ُٕٕٗل لبناف ل الطبعة الثانية 
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ُُٕٗ 

 ادلبحذ انزاًَ
 ابٍ جًُ ٔانصٕث انهغٕي
لصػػكتيات  انػػت  ػػعيان كراض أ ػػدت الدرا ػػات القديمػػة أف عنايػػة القػػدامى بعلػػـ ا

كصػيانتو مػف  – ػبحانو كتعػالى  –تحقيؽ غرض نبيؿ كىك المحاطظة علػى  تػاب اف 
اللحف  ما أنيـ عالجكا بيا العديد مف القعايا النحكية ل كالصرطية ل كالداللية ل كالتػي 

 َال يم ف أف تتـ درا تيا بعيدان عف علـ الصكتيات 
تبػػو ابػػف جنػػي طػػي الصػػكتيات ل بيػػدؼ إبػػراز كالػػذم يعنينػػا اآلف أف نػػذ ر مػػا  

مكقعػػو مػػػف الدرا ػػػات اللغكيػػة ل قػػػديمان ل كحػػػديثان ل طقػػػد  انػػت اذصػػػكات ىػػػي الشػػػغؿ 
الشاغؿ البف جني كليا طي تا يره اللغكم جذكر عميقة ل كعلى ىدم منيا عال   ثيػران 

  َمف القعايا اللغكية ل كخاصةن ما اتصؿ منيا بعلـ الصرؼ 
الصػكت اللغػكم بمػا يصػح أف نطلػؽ عليػو ا ػـ الا ػر  عبػاضنيػض بأ مػا أنػو 

ل طقد تمحػض  كالتأ يس إلى مرحلة التأصيؿ كالنظرية إذ تجاكز مرحلة البناض الصكتي
ل  ممػا جعلػو طػي عػداد المبػدعيف " ااعػراب  ػر صػناعة"  لقعية اذصػكات طػي  تابػو

 َالمؤصليف كخطط لمكعكعات الصكت مما اعتبر طيو مف
   تدرس اليـك مف جكانب أربعة ىيل –أم لغة  –أف اللغة مف المعركؼ ك 
   . Phonology-Phonetics                   َ كاتػجانب اذصػ ُ
                                       . Morphology  َ جانب بناض ال لمةػ ِ
                                         .  Syntax  َ جانب بناض الجملةػ ّ
                                   . Semantics  َ ةػب الداللػػجانػ ْ

الجكانػػب  طػػي درا ػػة االعتمػػادل كعليػػو  كالجانػػب الصػػكتي ىػػك اذكؿ كاذىػػـ
ل كعلػػـ اذصػػكات  الثمثػػة اذخػػرلل كيػػدكر حكلػػو معظػػـ الدرا ػػات الل ػػانية المعاصػػرة

Phonétique  طػػػػركع علػػػػـ الل ػػػػانيات علػػػػـ جديػػػػد قػػػػديـ ل جديػػػػد ذنػػػػو كاحػػػػد مػػػػف
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linguistque  الػػذم ال يعػػدك تأ ي ػػوي مطلػػلى ىػػذا القػػرف علػػى يػػد اللغػػكم ال كي ػػرم
 . (ُ)طرديناف دك كٌ كر 

 كقػػػديـه ذنػػػو كاحػػػد مػػػف العلػػػـك التػػػي تقػػػـك علييػػػا  ػػػؿ لغػػػةل طاللغػػػة أصػػػكات 
 تتػػألؼ منيػػا  لمػػات تػػنظـ طػػي جمػػؿ طتػػؤدم معػػاني شػػٌتى ل أك ىػػي علػػى حػػد تعبيػػر 

 . (ِ)" ل أصكات يعبر بيا  ؿ قـك عف أغراعيـ  " ابف جني
مف أجػؿ ذلػؾ  ػاف لزامػان علينػا طػي بدايػة درا ػتنا ىػذه أف نلقػي العػكض علػى  

 َماىية الصكت
 -ماىية الصكت  " طي اللغة كاالصطمح " ل 

 صػكت الصػكت  :ال ػ يت ابػف قػاؿ  .أصػكات كالجمػل الجػرس ل  :لغػة الصكت

 كرجػؿ َ(3)الصػكت  شػديد أم : صػٌيت كرجػؿ ائح لالصػ  :كغيػره ل كالصػائت اان ػاف

 َ (4)اذصكات  مف صكت اذغنيات مف عرب ك ؿ  ل شديده الصكت ح ف  :صائت
 اليػػكاض الصػػكت " كأمػػا الصػػكت طػػي االصػػطمح طقػػد عرطػػو الراغػػب بقكلػػو ل

  الصػكت بشػيض تػناس عػف مجػرد صػكت : عػرباف كذلؾ قرع ج ميف ل عف المنعغط

 . ما  بصكت كتناس الممتد ل
الحيكانػات  كمػف الجمػادات مػف ي ػكف  مػا اختيػارم غيػر  :نكعػاف كالمتػناس

 يجػرم كمػا العػكد  صػكت باليػد عػرب : عػرباف ذلػؾ اان اف ل ي كف مف  ما كاختيارم

                                           

مدخؿ إلى اذل نية للد تكر / يك ؼ غازم ل منشكرات العالـ العربية الجامعية ل دمشػؽ ل ط  (ُ)
 . ُّل  َّـ  صُٖٓٗأكلى 

الخصائص البف جني ل تحقيؽ / محمد علي النجار ل دار اليػدل للطباعػة كالنشػر ل ط ثانيػة    (ِ)
 .ّّ/ُبيركت 

 َ  ٕٓ/ ِل اف العرب ل ابف منظكر ل ط اذكلى ل بيركت ل دار صادر  (ّ)

 َ ُْٔ/  ٕالعيف ل الخليؿ بف أحمد  ل دار م تبة اليمؿ  (ْ)
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  صػكت النطػؽ كغيػر نطػؽ ل كغيػر نطؽ  :عرباف بالاـ كالذم . بالاـ  كعرب مجراه ل

  مػػف اذنػػكاع  أحػػد مر ػػب مػػاكا   مػػف ال ػػمـ ماػػرد إمػػا منػػو كالنطػػؽ النػػام ل

 َ( 1)ال مـ " 
 حتػى متصػمن  م ػتطيمن  الػناس مػل يخػرج " عػرض : كقد عرطو ابف جني بقكلو

 طي ػمى ل كا ػتطالتو امتػداده عػف تثنيػو مقػاطل كالشػاتيف الحلػؽ كالاػـ طػي لػو يعػرض

  اخػػتمؼ بح ػػب الحػػركؼ أجػػراس حرطػػان ل كتختلػػؼ لػػو عػػرض أينمػػا المقطػػل

   َ(2) " مقاطعيا
 َلعؿ ابف جني تنبو بيذا لدكر الاكنيـ ل كىك التاريؽ بيف اذصكات ك 

الحػركؼ مػا  قػد نجػد مػف طيقػكؿ ل " أحيانػان الحػرؼ بالصػكت ابػف جنػيكقػرف 
كالصاد كنحك  ل كىك الااض كالثاض كال يف ل كىك مل ذلؾ  ا ف يتبعو طي الكقؼ صكت

 َ  (3) " ل آص ل اس ل اث ل كتقكؿ طي الكقؼ اؼ ذلؾ
يبػػدك ذلػػؾ نػػرل أف ابػػف جنػػي عػػرؼ مصػػطلحي الصػػكت كالحػػرؼ معانلكى ػػذا 

 طػي مخارجيػا كمػدارجيا حركؼ المعجػـن أذ ر أحكاؿ ىذه الحركؼ كاعحان طي قكلول "
ل كصػػحيحيا  ل كشػػديدىا كرخكىػػا أصػػناطيال كأح ػػاـ مجيكرىػػا كميمك ػػيا ل كانق ػػاـ
ل  كتيػػػػال كمعػػػغكطيا كميت كمطبقيػػػا كمناتحيػػػال ك ػػػا نيا كمتحر يػػػا ل كمعتليػػػا
كمشػػربيا كم ػػتكييا كم ررىػػال كم ػػتعلييا كمنخاعػػيا إلػػى غيػػر ذلػػؾ مػػف  كمنحرطيػػا

                                           

 َ ِٖٖ/  ُبناف ل دار المعرطة الماردات طي غريب القرآف ل ل (ُ)
. ك ػمي ىػذا ال تػاب  ٔ/  ُ ر صناعة ااعراب البف جنػي ل ط أكلػى ل دمشػؽ ل دار القلػـ  (ِ)

بيذا اال ـ ذنو ي شؼ عف أ رار تأليؼ ال لمات مف الحركؼ ل مف جماؿ كقبػيح ل طيػك طػي 
 َذلؾ يحلؿ أ رار صناعة اللغة العربية 

 َ  ِّٖ/  ِالخصائص  (ّ)
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 َ (1)"  أجنا يا
 َككاعح ىنا أنو يقصد مف  لمة الحركؼ " اذصكات " 

 . ليما  ينا ابف بتعريؼ كالحرؼ للصكت جني ابف تعريؼ كيلتقي
قػارع  بػيف المنعػغط اليػكاض تمكج مف تحدث الصكت ل  ياية أف طي كيتلخص

 جنػي ابػف آخر ل ف صكت عف بيا يتميز للصكت عارعة الحركؼ ىيئة كمقركعل كأف
ا زاد الصػكت اللغػكم  شبو حيف ال اذج الصكت نظرية عف ط شؼ كتاصيم اذمر إيعاحن

 َبالصكت الصادر مف النام 
كابػػف جنػػي أكؿ مػػف جعػػؿ اذصػػكات علمػػان ل كأطلػػؽ علييػػا ىػػذا اللاػػظ الكاعػػح 

 علػـ أعنػي ىػذا العلػـ   مػف القبيػؿ ىذا ف ل كيؤ د ىذا قكلول "كل فالصريح قبؿ الغربيي

 اذصػكات  صػنعة مػف طيػو للمك ػيقى للمػا كمشػار ة تعلػؽ لػو كالحػركؼ اذصػكات
 .  (2)كالنغـ" 

كمف ىنا يم ف القكؿ بػأف اذكائػؿ مػف علمػاض العربيػة كعلػى رأ ػيـ ابػف جنػي  
لػـ اذصػكات ممػا أتػاح ليػـ طرصػة أ يمكا إ يامات رائعة طي كعػل الر ػائز اذكلػى لع

التكصؿ إلى النتائ  الصكتية التي اصػطلح علييػا علمػاض اذصػكات العػالمييف ل ك ػذلؾ 
"  الركاية التي تقكؿ أف أعرابيان قرأ اآلية القرآنية ال ريمة أبك اذ كد الدؤلي  كذلؾ طي 

 يايػـ منيػا ب  ر الـ ر كلو بػدالن مػف عػميال "  اف برمض مف المشر يف كر كلو إف

 طنشأ عػف ىػذا خطػأ ل كىي صكت أف لحف اذعرابي  اف لحنان صكتيان مس حر ة المـ

ل كىك لحف  اف مل أمثاؿ لو حاطزان ذبي اذ كد الدؤلي على أف يعػل نقػط  طي الداللة
   . ااعراب

                                           

كالصػػكت الميتػػكت ىػػكل صػػكت اليػػاضل لمػػا طيػػو مػػف العػػعؼ  ْلّ/ُصػػناعة ااعػػراب  ػػر (ُ)
 َكالخااض

 َ ٗ/  ُال ابؽ  (ِ)
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نقط أطمػي بحػرؼ طػ إذا رأيتني قػد طتحػت"  ل كىك يتلك عليو ثـ إف قكلو لل اتب
ذا عممت طمي  هنقطة على أعم ذا   ػرت طمػي  ل ل طأنقط نقطة بيف يدم الحرؼ كا  كا 

طاجعػؿ النقطػة   تنكينػان ن  ل طػكف اتبعػت شػيئان مػف ذلػؾ غنػة طاجعؿ النقطة تحت الحرؼ
كلعؿ اليدؼ مف كراض صػنيل الػدؤلي ىػك المحاطظػة علػى أصػكات اللغػة  َ (1)" نقطتيف

 َالعربية ل بعيدان عف أم لحف 
 صٕحٍاث قبم " ابٍ جًُ " : ـيعاجلت انقذايى نه

أما عف  يايػة معػالجتيـ للصػكتيات طػذلؾ لػف يػتـ إال مػف خػمؿ قعػايا لغكيػة 
أخرل ل كذلؾ ذف علـ اذصكات لـ يعرؼ بيذا اال ـ عند العػرب إال طػي مرحلػة الحقػة 
ل طكنو لـ يغب عف مصناات المتقدميف مف علماض العربية  نحكىا كصػرطيا كعركعػيا 

كعاتيا اذدبية  كالطب كالح مػة كالمك ػيقى كالقػراضة كالتجكيػد ... ذلػؾ كبمغتيا كمك 
لىيػا حتػى ال ت ػاد تقػل علػى  تػاب طييػا يخلػك مػف  أنو مػازج ىػذه العلػـك المختلاػة كداخى

 َ مـ طي علـ اذصكات أك أثارةو منو  
 -أٔالً : عهًاء ادلعاجى : 

"  ي معجػـ العػيفطػ المتأمػؿل ك  العػرب طيـ أقدـ مف تحػدث عػف الصػكتيات مػف
ل كخاصػة مقدمتػو  الصػكتية يرل أف معجمو ىذا مػف أىػـ الدرا ػات"  للخليؿ ابف أحمد

 مف جكانب المش لة الصكتية ل طلقد أحٌس الخليؿ ب ثير التي تنـ عف حس لغكم دقيؽ
ل  كشػدة كرخػاكة كنحكىػا ل إذ تحدث عف مخػارج الحػركؼ كصػااتيا مػف ىمػس كجيػر

القلب أك الحذؼ أك ااعمؿ  ل لمة مف تغيير ياعي إلىكعما يحدث للصكت طي بنية ا
كعػػددان مػػف الم ػػائؿ  ل الصػػكتية ل كذ ػػر عػػددان مػػف القػػكانيف أك اابػػداؿ أك اادغػػاـ

رتبيػا علػى  ل كقػد علػى أ ػاس صػكتي معجمو ل كقد رتب الصكتية كالليجية كالقراضات
                                           

 مراتػػػب النحػػػكييف ذبػػػى الطيػػػب اللغػػػكم ل تحقيؽ/محمػػػد أبػػػك الاعػػػؿ إبػػػراىيـ لط الثانيػػػة ل (ُ)
 َ( مف  كرة التكبة ّكاآلية رقـ ) ِٗـ صُْٕٗمصر
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 لظ ذ ث  لط د ت  ل ص س زل ج ش ض ل ؽ ؾ ل ع ح ىػػ خ غ )  ل النحػك التػالي
كىػػذا يعنػػي أف الخليػػؿ ق ػػـ الحػػركؼ إلػػى مجمكعػػات   .( ك ا م ضلؼ ب ـ ل ر ؿ ف 

طػالعيف كالحػاض كالخػاض كالغػيف حلقيػة ذف مبػدأىا مػف "خاصػانل كأعطػى  ػمن منيػا ا ػمان ل
كال ػاؼ ليكيػة ذف مبػػدأىا مػف الليػاةل كاعتمػػد طػي كصػاو ل صػػكات  ل كالقػاؼ الحلػؽ

ؼ طػي أكعػاع أععػاض النطػؽ معيػال كعلػى العمليػة بنا ػو مػف اخػتم علػى مػا يح ػو
ل كعلى كقل ىذا الصػكت طػي أذف  يقـك بيا المرض عند صدكر  ؿ صكت الععكية التي

ي كف لديو شيض مف اام انػات الحديثػة مػف آالت ت ػجيؿ أك تصػكير  ال امل دكف أف
  َ(1)"  بنظريات التشريح أك معرطة

  َطي ىذا الترتيب  كقد تبل الخليؿ  ثير مف أصحاب المعاجـ
 -راًٍَا : عهًاء انُحٕ : 

اىتـ علماض النحك بالصػكتيات اىتمامػان بالغػان ل ذنيػا ك ػيلة مباشػرة كأ ا ػية 
يتحدث طػي بػاب اادغػاـ عػف عػدد حػركؼ العربيػة  طيذا  يبكيولدرا ة علـ الصرؼ ل 

نمػا كصػات لػؾ حػركؼ المعجػـ " نياية الباب كمخارجيا كصااتيال ثـ يقكؿ طي بيػذه كا 
لكمػا ال يح ػف طيػو ذلػؾل كال  ل كمػا يجػكز طيػو اادغػاـ الصاات لتعرؼ ما يح ف طيػو

  َ (2)"  ا تثقاالن  ما تدغـل كما تخايول كىك بزنة المتحرؾ ل كما تبدلو يجكز طيو
ل ثػػـ  طػػي كصػػؼ مخػػارج الحػػركؼ كصػػااتيا طػػرادل كقػػد طصػػؿ النحػػاة القػػكؿ

ل كذلػؾ مثػؿ إدغػاـ  ل  مػا طيمػكه حٌيػز اادغػاـ داخػمن طػي طييا رأكهتناكلكا بالدرا ة ما 
ل ثػػـ اادغػػاـ  كالمتقػػاربيف مخرجػػان كالمشػػتر يف طػػي طػػرؼ الل ػػاف المتمػػاثليف مخرجػػان 

                                           

 ُٕٗٗم تبػػػػػة اذنجلػػػػػك المصػػػػػرية الخام ػػػػػة لط ل اذصػػػػػكات اللغكيػػػػػة ل إبػػػػػراىيـ أنػػػػػيس  (ُ)
 .  َُٓلَُْص

 ـ ل ُٕٓٗ الييئػػػػػة المصػػػػػرية العامػػػػػة لل تػػػػػاب لتحقيػػػػػؽ عبػػػػػد ال ػػػػػمـ ىػػػػػاركف ال تػػػػػاب ل  (ِ)
ْ /ّْٔ َ 
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المجيكر كالميمكس معان بأف يصيرا معان إلى الجير أك إلى اليمػس  بالصاة مثؿ إدغاـ
    َ (1) ل كبعض اذمثلة الشاذة القلب كبعض أمثلة

ض ا ىػػ ع ح غ خ ؾ ؽ )  ل علػى النحػك التػالي بكيو للحػركؼكجػاض ترتيػب  ػي
   .(  ض ج ش م ؿ ر ف ط د ت ص ز س ظ ذ ث ؼ ب ـ ك

 ػؿ منيػا  ل كطػي ل للحلػؽ منيػا ثمثػة كجعؿ ليذه الحركؼ  تة عشر مخرجػان 
ثػمث  ل كخصػص ذصػكات الاػـ صكتاف دكف القصد إلى ترتيبيما  ما ياعػؿ المحػدثكف

مخرجػان  ل كحدد ل ؿ صكت أك مجمكعة مف اذصػكات كك طومناطؽ طي أقصاه كأدناه 
المجيػكر كالميمػكس  ل كبػي ف ل كميػز بػيف الشػديد كالرخػك معينانل ككصاو كصاان دقيقػان 

مػثمن يعػد العػاد  طيػك على خمؼ طي بعض الحركؼ مل ما تقػره الدرا ػات المعاصػرةل
 .   كىي شديدة ل رخكة

كلعلػو بػذلؾ خػالؼ  ترتيػب   . ك ػتافميم كيعد القاؼ كالطاض مجيػكريفل كىمػا
ثػػـ تتابعػػت  تػػب النحػػك كاللغػػة بعػػد  ػػيبكيو تنحػػك نحػػكه َالخليػػؿ طػػي بعػػض المكاعػػل 

 كتقاػػػػػػػكا أثػػػػػػػره طػػػػػػػي تخصػػػػػػػيص حٌيػػػػػػػز للدرا ػػػػػػػات الصػػػػػػػكتية مػػػػػػػرددةن تعبيراتػػػػػػػػو 
 كأقػػػػػػػدـ  (ِ)كمصػػػػػػػطلحاتو طػػػػػػػي  ػػػػػػػؿ مػػػػػػػا يتعلػػػػػػػؽ بمخػػػػػػػارج الحػػػػػػػركؼ كصػػػػػػػااتيا

 ل كاذصػػػػػػػػػكؿ طػػػػػػػػػي النحػػػػػػػػػك   (ّ)" للمبػػػػػػػػػرد " ل المقتعػػػػػػػػػب إلينػػػػػػػػػا  كصػػػػػػػػػؿمػػػػػػػػػا 

                                           

الييئػػػػػة المصػػػػػرية العامػػػػػة الثانيػػػػػة ل  طاللغػػػػػة العربيػػػػػة معناىػػػػػا كمبناىػػػػػا لتمػػػػػاـ ح ػػػػػافل  (ُ)
  َ ُٓـ صُٕٗٗلل تاب

ـ ل ص  ُٕٓٗرية  ل ط الخام ػػة د / إبػػراىيـ أنػػيس ل اذنجلػػك المصػػ اذصػػكات اللغكيػػة ل (ِ)
ل كأثػػر القػػراضات طػػي اذصػػكات ل د / عبػػد الصػػبكر َُٔكالبحػػث اللغػػكم عنػػد العػػرب  لَُٓ

 َ ُٖٗـ ل ص  ُٕٖٗم تبة الخانجي القاىرة ل ط أكلى  لشاىيف 
 ـُّٔٗل بيركت  المقتعب للمبرد ل  تحقيؽ / محمد عبد الخالؽ ععيمو ل عالـ ال تب (ّ)

 .ُٔٗل ُِٗ/ُ       
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ُِْٗ 

لكتيػػذيب اللغػػة " (ّ)لكالجمػػؿ " للزجػاجي"(ِ)ل كالجميػػرة "البػف دريػػد"  (ُ)"البػف ال ػػراج " 
 .  (ْ)ل زىرم"

 كتػػػػم ذلػػػػؾ  لػػػػو  تػػػػاب الماصػػػػؿ " للزمخشػػػػرم " الػػػػذم ن ػػػػ  علػػػػى منػػػػكاؿ 
أيعػػان طخػػتـ  تابػػو ببػػاب اادغػػاـ م ػػتيمن بػػذ ر حػػركؼ العربيػػة كمخارجيػػا  "  ػػيبكيو "

وي الغنػي  (ٓ)اتياكصا . ك اف بيذا المادةى الصػكتية التػي بنػى علييػا " ابػفي يعػيش " شػرحى
كال ي ػػاد يدانيػػو طػػي ذلػػؾ إال " الرعػػيا اذىٍ ػػتىراباذم" طػػي شػػرحو   .(ٔ)بالدرا ػػة الصػػكتية

 .(ٕ)للشاطية حيث تداخؿ علـ الصكت بعلـ الصرؼ
  -رانزًا : عهًاء انبالغت :

  البيػػػافن  ل كنجػػػد طػػػي  تابػػػو  اللغكيػػػةبعػػػض اذمػػػراض الجػػػاحظ عػػػرؼ "

لكقػد أدرؾ صػلة  خاصة معالجة علمية دقيقة ل صػكات التػي تػدخليا اللثغػة   كالتبييف
ل طػػدرس التلعػػثـ علػػى ثمثػػة م ػػتكيات اجتماعيػػة ىػػي  بػػالمجتمل اذمػػراض اللغكيػػة

لكدرس التبػػدالت  ل كعػػرؼ اخػػتمؼ الليجػػات كالعػػكاـ كاذعػػاجـ م ػػتكيات الاصػػحاض
                                           

اذصػػكؿ طػػي النحػػك البػػف ال ػػراج ل تحقيػػؽ د تػػكر /عبػػد الح ػػيف الاتلػػي ل مؤ  ػػة الر ػػالةل  (ُ)
  َ َْْل ّٗٗ/ّـ ل  ُٖٓٗىػ /  َُْٓالطبعة اذكلى  ل بيركت

 َ ٗل ٔ/ُىػ  ُُّٓجميرة اللغة ل دار صادر ل بيركت  (ِ)
 تكطيؽ الحمد ل مؤ  ة الر الة ل بيركت ل الطبعة الثانية الجمؿ طي النحك ل تحقيؽ / علي  (ّ)

 َ ُّْل  َْٗـ ل ص  ُٖٔٗىػ /  َُْٕ       
تيػػذيب اللغػػة ل تحقيػػؽ / عبػػد ال ػػمـ ىػػاركف كآخػػريف ل المؤ  ػػة المصػػرية العامػػة للتػػأليؼ  (ْ)

 َ ُٓل  ْٖ/ُـ ل  ُْٔٗىػ /  ُّْٖكاذنباض كالنشر 
 َ َْٓل  ّّٗرم ل دار الجيؿ ل بيركت ل ط الثانية الماصؿ طي علـ العربية للزمخش (ٓ)
 .  ُُّل  ُِّ/َُشرح الماصؿ ل عالـ ال تب ل بيركت ل م تبة المتنبي ل القاىرة  ( ٔ)
شرح الشاطية ل تحقيؽ / محمػد نػكر الح ػف ل كالزطػزاؼ ل كعبػد الحميػد ل دار ال تػب العلميػة   (ٕ)

 َ ِْٔل َِِ/ّـ ُٕٓٗىػ /  ُّٓٗبيركت 
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ُِٗٓ 

ل  ما أشػار  العربية عند اذعاجـل كىذا ما نبيت عليو الدرا ات الحديثة ية للغةالصكت
كال الغػيف  اقتراف الحركؼ طرأل مثمن أف الجػيـ ال تقػارف الظػاض كال القػاؼ كال الطػاض إلى

كال الػػذاؿ بتقػػديـ كال  ل كالػػزام ال تقػػارف الظػػاض كال ال ػػيف كال العػػاد بتقػػديـ كال بتػػأخير
 َ  (1)  " بتأخير

 -رابعًا : عهًاء انخجٌٕذ : 
ل يػػدطعيـ إلػػى ذلػػؾ  لػػو  ل كأطاعػػكا طيػػو عنايػػة خاصػػة قػػد اعتنػػكا باادغػػاـ

ل كعنػايتيـ  كتجكيػد نطقػو - ػبحانو كتعػالى  - اف  حرصيـ على إتقػاف ترتيػؿ  تػاب
ل كظيػػػكر  كتػػػدكير كحػػػدر باذصػػػكات أدت إلػػػى ظيػػػكر مراتػػػب التجكيػػػد مػػػف ترتيػػػؿ

كاالخػػػتمس كاامالػػػة  قػػػت مب ػػػر  ااشػػػماـ كالػػػرـكمصػػػطلحات صػػػكتية ميمػػػة طػػػي ك 
  َ (2) كالتخايؼ كالتاخيـ

ػ مك ى بف عبيد اف ابف خاقاف صاحب  على ما يبدك " كأكؿ مف صنؼ طيو ػ
القصيدة الخاقانية طي التجكيد ل كىي تعـ كاحدان كخم يف بيتان طػي ح ػف أداض القػرآف 

 َ (ّ)ال ريـ " 
ً ػػمىٍت مصػػنااتيـ بأنيػػا أ ثػػر  كمػػف ىنػػا يم ػػف القػػكؿ بػػأف علمػػاض التجكيػػد قػػد كي

                                           

ف كالتبيػػيف للجػػاحظ ل تحقيػػؽ / عبػػد ال ػػمـ ىػػاركف ل الطبعػػة الثالثػػة ل م تبػػة الخػػانجي البيػػا (ُ)
 َ ٗٔل  ّٓل  ّْ/ُبالقاىرة 

شػػرح المقدمػػة الجذريػػة طػػي علػػـ التجكيػػد لز ريػػا اذنصػػارم تحقيػػؽ محمػػد غيػػاث ل الناشػػر/  (ِ)
 . َٔـ صُِٗٗىػ /ُُِْالمحقؽ  طبل طي مطبعة الشاـ ل الطبعة الرابعة 

ؼ الظنػػكف عػػف أ ػػامي ال تػػب كالانػػكف لمصػػطاى بػػف عبػػد اف الركمػػي المعػػركؼ بحػػاج  شػػ ( ّ)
ل كىػػذه القصػػيدة مكجػػكدة طػػي "  ّْٓ/ُـ  ُِٖٗىػػػ/  َُِْخلياػػةل  دار الا ػػر ل بيػػركت 

تػػاري  التػػراث العربػػي" د تػػكر/ طػػؤاد  ػػز يف ل ترجمػػة د تػػكر / محمػػكد حجػػازم ل كد تػػكر / 
 . َّل ِٗ/ ُـ  ُٕٕٗلعامة لل تاب ل القاىرة طيمي أبك الاعؿ  الييئة المصرية ا
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ُِٗٔ 

ال تب احتااضن بالمادة الصكتية   كذلػؾ البتغائيػا الدقػة طػي تأديػة  لمػات القػرآف ال ػريـ 
قراضةن كتدكينان إلى حدٍّ جعؿ بعض الباحثيف يذىبكف إلى أف ىذه العلـك اناػردت بالػدرس 

 الصكتي. 
    -خايسًا : عهًاء انقزاءاث : 
اض القراضات بالم ائؿ الصكتية ل لمػا ليػا مػف أىميػة  بيػرة طػي اعتنى جؿ علم

قػػراضات القػػرآف ال ػػريـ ل خاصػػة كأف ىػػذه القػػراضات نقلػػت بطريػػؽ التػػكاتر كالمشػػاطية ل 
ل  يقػػرأ باادغػػاـ كااظيػػار (1)" طيػػو ىػػدل"  :قكلػػو تعػػالى" طػػي ابػػف خالكيػػو كمػػنيـ " 

كجيػػػيف مماثلػػػة الحػػػرطيف اادغػػػاـ علػػػى  طالحجػػػة لمػػػف أدغػػػـ مماثلػػػة الحػػػرطيف ذف
ل كالمقاربػػة أف يتقاربػػا طػػي المخػػرج  كاحػػد ل طالمماثلػػة  كنيمػػا مػػف جػػنس كمقاربتيمػػا

نمػا كجػب اادغػاـ طػي  البػاض كالػمـ مػف النػكف ل كالميـ مف  قرب القاؼ مف ال اؼ ل كا 
لطخااكه باادغاـل إذ لـ يم ػف حػذؼ أحػد  كالمتقاربيف ثقيؿ ذلؾ ذف النطؽ بالمتماثليف

 . (2)ف رطيالح
 -سادسًا : انفالسفت ٔاألطباء ٔاحلكًاء : 

تناكؿ ابف  ينا حركؼ العربية حرطان حرطان مبٌينان  ػببى حػدكًثيا كمػا يعتػرم  ػمن 
ل يػػكاض ل كحب ػػو ل ك يايػػة ىػػذا الحػػبسمنيػػا مػػف عملٌيػػات ععػػكية تتبػػٌدل طػػي دطػػل ال

 َأك ما إلى ذلؾ  كالك ط الذم يترٌدد طيو اليكاض المدطكع مف رطكبةو أك ييبيك ة
 كقػػػػػد طػػػػػرؽ ابػػػػػًف  ػػػػػينا بػػػػػيف الػػػػػكاك كاليػػػػػاض الصػػػػػامتتيف ل كالػػػػػكاك كاليػػػػػاض 
المصػػكتتيف ل ثػػـ بػػيف العمقػػة بػػيف المصػػٌكتات الطكيلػػة كالمصػػٌكتات القصػػيرة كحػػاكؿ 

                                           

 َ( ِ كرة البقرة أية رقـ ) (ُ)
الحجة طي القراضات ال بل ل تحقيػؽ د/ عبػد العػاؿ  ػالـ م ػـر ل الطبعػة الثالثػة ل بيػركت دار  (ِ)

 َ ّٔـ ل ص ُٕٗٗالشركؽ 
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ُِٕٗ 

 َ (ُ)تحديد زمف حصكؿ  ٌؿ منيا 
 ما أنو تحدث عف الحركؼ الشبيية بيذه الحػركؼ كلي ػت طػي لغػة العػرب ل 

حركؼ أعجميػة )طار ػية كيكنانيػة كتر يػة( تشػبو بعػض حػركؼ العربيػة حيث عرض ل
 َ(ِ)  Pك Vك Gمثؿ 

كمف أقدـ ما كصؿ إلينا طي ذلػؾ قػكؿ الاػارابيل طػي  تابػو المك ػيقي ال بيػر " 
التصػػكيت اان ػػاني يحػػدث ب ػػلكؾ اليػػكاض طػػي الحلػػكؽ كقرعػػو مقعػػرات أجػػزاض الحلػػكؽ 

 َثؿ أجزاض الاـ كأجزاض اذنؼ كأجزاض  ائر اذععاض التي ي لؾ طييا ل م
كىذا اليكاض ىك الذم يجذبو اان اف إلى رئتيو كداخؿ صدره مف خػارج ليػركح 

 َبو عف القلب ل ثـ يدطعو منيا إذا  خف إلى الخارج 
طػػكذا دطػػل اان ػػاف ىػػكاض الػػناس إلػػى خػػارج جملػػة كترطػػؽ لػػـ يحػػدث صػػكت 

ذا حصر اان اف ىذا اليكاض طي رئتيػو كمػا  حكالييػا مػف أ ػاؿ الحلػؽ ل مح كس ل كا 
ك ػػرب أجػػزاضه إلػػى الخػػارج شػػيئان طشػػيئان علػػى اتصػػاؿ ل كزحػػـ بػػو مقعػػر الحلػػؽ كصػػدـ 
أجػػزاضه حػػدثت حينئػػذ نغػػـ بمنزلػػة مػػا يحػػدث ب ػػلكؾ اليػػكاض طػػي المزاميػػر ل طػػكذا عػػيؽ 
ذا ك ل  انػت النغمػة أثقػؿ ............. كا تقصػاض أمػر  م ل و  انت النغمة أحٌد ل كا 

 لمعنيػػػػة بيػػػػذه الجيػػػػات مػػػػف الم ػػػػكطات طلػػػػيس يحتػػػػاج إليػػػػو طػػػػي ىػػػػذه اذشػػػػياض ا
  َ ( 3)الصناعة " 

                                           

 أ ػػباب حػػدكث الحػػركؼ ل تحقيػػؽ / محمػػد ح ػػاف الطيػػاف ل كيحيػػى ميػػر علػػـ ل مطبكعػػات (ُ)
 َ ٖٓل  ِٕـ  ُّٖٗىػ /  َُّْمجمل اللغة العربية ل دمشؽ ل ط أكلى 

 َ  ِٗل  ٖٔال ابؽ  (ِ)
 تاب المك ػيقي ال بيػر ل تػأليؼ الايل ػكؼ / أبػي نصػر الاػارابي ل تحقيػؽ / غطػاس خشػبول  (ّ)

 َُٔٔمراجعة الد تكر/ محمكد الحاني ل دار ال تػاب العربػي للطباعػة كالنشػر ل القػاىرة ص 
. 
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ُِٖٗ 

  -سابعًا : عُذ انٍَٕاٌ  ٔانزٔياٌ ٔاذلُٕد : 

لقد أيًثر عف قدماض اليكناف  أطمطكف كأر طك مف ممحظات صػكتية متنػاثرة ل 
 ػانكا أ ثػر ك ذا ما كرد عف قدماض الركماف أمثاؿ بري  ياف كترنتيانكس . أما الينػكد ط

ات اعان كأعمؽ أثران طي آرائيـ الصكتيةلكىـ أكؿ مف نظر إلى الدرا ػات الصػكتية علػى 
أنيػػػػا طػػػػرع م ػػػػتقؿ مػػػػف طػػػػركع علػػػػـ اللغةلكاشػػػػتير مػػػػنيـ بػػػػانيني ب تابػػػػو الم ػػػػمى 

Ashtadhyayi (ُ). 
مف خمؿ ما  بؽ عرعو مػف  يايػة معالجػة القػدامى لعلػـ الصػكتيات يتعػح 

لعلػـ  انػت  ػعيان كراض تحقيػؽ غػرض نبيػؿ كىػك المحاطظػة علػى لنا أف عنػايتيـ بيػذا ا
 كصيانتو مف اللحف . – بحانو كتعالى  – تاب اف 

 دٔر " ابٍ جًُ " يف األصٕاث :ـ
بقػػراضة جػػادة طػػي مؤلااتػػو كخاصػػة " ػػر صػػناعة ااعػػراب " تأ ػػد لنػػا أنػػو ىػػك 

ا لكق ػميا إلػى المبت ر اذكؿ لعلـ اذصكات لطقد بحػث طػي اذصػكات كعػدد القػكؿ طييػ
العديػػد مػػف اذق ػػاـ ل كتحػػدث عػػف اذمػػكر التػػي قػػد تعػػرض ليػػذه اذصػػكات مػػف حػػذؼ 

بداؿ إلى أخر ما يعترم ىذه اذصكات  عمؿ كا   َكا 
نمػا تتعػٌداه إلػى  تبػو  كال تقتصر جيكده الصكتية على ما طػي  ػر الصػناعة كا 

ض بععيا منثكران اذخرل ل كطي مقدمتيا الخصائص الذم تعمف مادة صكتيةن غنٌيةن جا
ل كأيطػرد بععػيا اآلخػر طػي أبػكاب م ػتقلة مثػؿ بػاب طػي  ميػة  (ِ)طي تعاعيؼ ال تاب

 َ (ّ)الحر اتل كباب طي مطؿ الحر ات ل كباب طي مطؿ الحركؼ...

                                           

بحػػث اللغػػكم عنػػد العػػرب ل د تػػكر / احمػػد مختػػار عمػػر ل عػػالـ ال تػػب ل القػػاىرة ل الطبعػػة ال (ُ)
 َ ّّْل  ِّْـ  ص  ُِٖٗىػ /  َُِْالرابعة 

 َ"  ممو على حركؼ اليمس"  ٗٓ - ٕٓ/ُالخصائص  (ِ)
 . ُّّل  َُِ/ّال ابؽ  (ّ)
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ُِٗٗ 

كيتلخص منيجو الصكتي طي بياف اذحػكاؿ العامػة لحػركؼ المعجػـ مػف حيػث 
 كشديدىا كميمك يا ل مجيكرىا  اـكأح أصناطيا ل كانق اـ بياف "مخارجيا كمدارجيا ل

 كمعغكطيا كمتحر يا ل ك ا نيا كمناتحيا ل كمطبقيا كصحيحيا كمعتليا ل ل كرخكىا

 غير إلى كمنخاعيا ل كم تعلييا كم ررىا ل كمشربيال كم تكييا كمنحرطيا كميتكتيال

 َ  (1) " كأجنا يا أح اميا مف ذلؾ
ل ػؿ حػرؼ ل  مػا أنػو طػرؽ كنمحظ ىنا أنو ذ ػر الخصػائص كالصػاات العامػة 

 كأيػف محػؿ كالحر ػة ل الحػرؼ مػابيف طػرؽ بػيف الحػركؼ كالحر ػات طيقػكؿ ل " كأذ ػر

طػركع  ىػي التي الحركؼ أيعان  كأذ ر بعده ؟ أك معو أك قبلو ىي ىؿ الحرؼ ل مف الحر ة
 عػف متكلػدة طركع ىي التي كالحر ات م تقبحة ل طركع ىي التي كالحركؼ م تح نة ل

  ػ كنو حػاؿ طػي الحػركؼ مػف  ػاف ما أيعان  كأذ ر  .الحرؼ مف الحرؼ رعالحر ات ل تا

 أيعػان   ػ كنو ل كأذ ػر حاؿ طي محلو عف كأزالتو الحر ة ل أقلقتو طكذا حرؾ مال مخرج لو

 دامػت ما ألااظيا ك يؼ كاععيا ل كعل طي كالغرض طي أش اليا ل الحركؼ ىذه أحكاؿ

 طيػو يتػكالى الػذم كمػا معربػة ل أ ػماض صػارت ألااظيػا إذا  يػؼ ثػـ مقطعػة ل أصػكاتان 

 تر بػو يم ػف كمػا حالػو ل قػديـ الصػحة علػى مػف ذلػؾ بعػد يبقػى مما نقلو.  بعد إعمالف

 ذ رنػا ل ما طيو يقبح يح ف كما كما طيو ل ذلؾ يم ف ال مما الحركؼ ىذه مف كمجاكرتو

 مػف ل ػمـا كتصػرطو طػي أحكالػو ذ ػر طيػو أغتػرؼ بابػان  منيػا حػرؼ ل ػؿ بعػد طيمػا أطػرد ثـ

  كقلػػػب غيػػػره ل إلػػػى كقلبػػػو كعلتػػػو ل كصػػػحتو كزيادتػػػو ل أصػػػليتو

 َ (2)إليو "  غيره
بػو  ػا نان ال   بيلؾ إذا أردت اعتبار صدل الحرؼ أف نػأتيكي تطرد قائمن ل " 

                                           

 َ  ْ/  ُالخصائص  (ُ)

 َ  ٓل  ْ/  ُال ابؽ  (ِ)
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َُّٗ 

الحػرؼ  ل ذف الحر ة تقلؽ الحػرؼ عػف مكعػعو كم ػتقرهل كتجتذبػو إلػى جيػة متحر ان 
 لذف ال ا ف ال يم ف ة الكصؿ م  كرة مف قبلول ثـ تدخؿ عليو ىمز  التي ىي بععو

ل إال أف الحػػركؼ أشػػد  ل ك ػػذلؾ  ػػائر الحػػركؼ ل اح ل اؽ اؾ ل االبتػػداض بػػول طنقػػكؿ
ل كال  ل اؿ ل اط اد ل ل أال تراؾ تقكؿ طي الداؿ كالطػاض كالػمـ مف بععيا حصران للصكت

     َ (1)" ىناؾ.. تجد للصكت مناذان 
 الكاعػػح ذىػػـ مػػا يميػػز الحػػركؼ الصػػامتة مػػفي ابػػف جنػػ إدراؾىنػػا نمحػػظ ك 

ل  طػػػم تجػػد للصػػكت مناػػذان ىنػػػاؾ قػػد يقػػػؼ ىكاؤىػػا كقكطػػان تامػػان  طالصػػامتة ل الصػػائتة
يمتػػد طييػػا اليػػكاض طػػي مجػػراه كي ػػتمر طػػي االمتػػداد ال يمنعػػو   حػػركؼ المػػدالصػػائتة نك 

م عليو ل كلعؿ ىذا التميز يكاطؽ ما تجر  بانتياض نطؽ الصكت نا و شيض حتى ينتيي
 الدرا ات اللغكية المعاصرة. 
كل نػو طصػؿ القػكؿ طػي  ل بيف الصامت كالصائت بالتاريؽكلـ ي تؼ ابف جني 

ل كىػي اذلػؼ كاليػاض  كاللػيف اعلػـ أف الحر ػات أبعػاض حػركؼ المػدبقكلػو ل"الصػكائت 
الاتحػػة كال  ػػرة  كىػػي ل ط ػػذلؾ الحر ػػات ثػػمث ط مػػا أف ىػػذه الحػػركؼ ثمثػػة كالػػكاك

ل كقػد  ػاف  الػكاك ل كال  رة بعض اليػاض كالعػمة بعػض الاتحة بعض اذلؼكالعمةل ط
كقد  ػانكا طػي  متقدمك النحكييف ي مكف الاتحة اذلؼ الصغيرة كالعمة الكاك الصغيرةل

  َ(2)"ذلؾ على طريؽ م تقيمة
كيتعح مػف ىػذا الػنص أف الحر ػات أكعػح علػى ال ػمل مػف الحػركؼل كطػي 

أف الحر ات أبعاض ليذه الحركؼ أنػؾ متػى أشػبعت  كيدلؾ على" لابف جني ذلؾ يقكؿ
 . (3)"  بعدىا الحرؼ الذم ىي بععو كاحدة منيف حدث

                                           

 َ ٖل  ٕ/ ُ ر الصناعة  (ُ)
 َ ُّٓ/  ِل كالخصائص ُٗ/  ُال ابؽ  (ِ)

 َ َِ/  ُ ر الصناعة  (ّ)
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ُُّٗ 

كبيذا العرض الدقيؽ للارؽ بيف الحرؼ كالحر ة عند ابف جنػي يمحػظ القػارئ 
مػػدل العمػػؽ الصػػكتي عنػػده ل كبيػػاف ميمػػة الا ػػر الصػػكتي طػػي تحقيػػؽ المصػػطلحات 

 َت التي ا ماىا بعامة ل عف طريؽ تشخيص الم ميا
 احلزكاث انفزعٍت عُذ " ابٍ جًُ " : ـ

الاتحػة كال  ػرة كالتػي  كىنػاؾ حر ػات طرعيػة أخػرل  ػالتي بػيف" لذ رىػا بقكلػو 
المحػدثيف ثمثػان "كىػي عنػد  بيف العمة كال  رة كمحصكليا على الحقيقة  ػت حر ػات

 ػػؿ حر ػػة  ل ذلػػؾ أف ل كل نيػػا طػػي النطػػؽ ت ػػل المعػػاني طػػي الكظياػػة كالتمييػػز بػػيف
ذا عػػددنا  طػػي مرتبػػة متك ػػطة بينيمػػا ل كقػػد ت ػػكف يصػػيبيا التاخػػيـ أك الترقيػػؽ ل كا 

كيصػبح مجمػكع الحر ػات صػكر  حركؼ المد حر ات طكيلة  اف لنا مف  ؿ حر ة  ػت
 .  (1)ة عشر  عندئذ ثماني

 :خمارس احلزٔف عُذ " ابٍ جًُ" 
 مكقعيػا إلػى نػاظران  ل(ِ)مخرجػان  عشػر  ػتة طي الحركؼ جني مخارج حصر ابف

 النطؽ ل كىي  اذتي ل طي   أجيزة
 .كالياض كاذلؼ اليمزة مخرج كأقصاهل الحلؽ أ اؿ ػ مفُ
 .كالحاض  العيف مخرج الحلؽ ك ط ػ كمفِ
 .كالخاض الغيف مخرج الاـ أكؿ مف ذلؾ طكؽ ػ كمماّ
 .القاؼ  مخرج الل اف أقصى مف ذلؾ طكؽ ػ كمماْ
 .ال اؼ مخرج الاـ دـمق إلى كأدنى ذلؾ مف أ اؿ ػ كمفٓ
 .كالياض كالشيف الجيـ مخرج اذعلى الحنؾ ك ط كبيف بينو الل اف ك ط ػ كمفٔ
 .العاد مخرج اذعراس مف يلييا كما الل اف حاطة أكؿ ػ كمفٕ

                                           

 َ  ُْٗل  ُْٖعلـ اللغة العاـ " اذصكات " د /  ماؿ بشر  ص  (ُ)
 َ  ْٕل  ْٔ/ ُالخصائص    (ِ)
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ُِّٗ 

 مػف يلييػا مػا كبػيف بينيػا مػف الل ػاف طػرؼ منتيى إلى أدناىا مف الل اف حاطة ػ كمفٖ

   .المـ مخرج كالثنية كالرباعية ابكالن العاحؾ طكيؽ مما الحنؾ اذعلى
 .النكف مخرج الثنايا طكيؽ ما كبيف بينو الل اف طرؼ ػ كمفٗ
مخػرج  الػمـ إلػى النحراطػو قلػيمن  الل ػاف ظيػر طػي أدخػؿ أنػو غيػر النكف مخرج ػ كمفَُ

  .الراض 
   .كالتاض كالداؿ الطاض مخرج الثنايا كأصكؿ الل اف طرؼ بيف ػ كمماُُ
   .كال يف كالزام الصاد مخرج الل اف كطرؼ ثناياال بيف ػ كمماُِ
   .كالثاض كالذاؿ الظاض مخرج الثنايا كأطراؼ الل اف طرؼ بيف ػ كمماُّ
   .الااض  مخرج العليا الثنايا كأطراؼ ال الى الشاة باطف ػ كمفُْ
 .كالكاك كالميـ الباض مخرج الشاتيف بيف ػ كممآُ
عشػر   ػتة طػذلؾ ال ػا نة أم الخاياػة يقػاؿك  الخايػة النػكف مخػرج الخياشػيـ ػػ كمػفُٔ

 َمخرجا 
كنمحظ ىنا أنو ا قط الجكؼ ل طي حػيف جعػؿ بعػض العلمػاض المخػارج  ػبعة 
عشػر مخرجػان بكعػاطة " الجػكؼ " كأصػكاتو عنػدىـ ل ىػي حػركؼ المػد " اذلػؼ كالػػكاك 
د كالياض " كالكاقل أف ىذا المخرج ال محؿ لو ىنا   ذنػو خػاص بالحر ػات " حػركؼ المػ

ل حر ػػػات طكيلػػػة " كنحػػػف طػػػي معػػػرض ال ػػػمـ علػػػى مخػػػارج اذصػػػكات الصػػػامتة ل ال 
 َ (1)الحر ات 

طػي تق ػيـ مخػارج الحػركؼ  ابػف جنػي كأ ثر العلماض ياعلكف مػا تكصػؿ إليػو
كقػد ت لػـ ال ثيػركف مػنيـ عػف المخػارج ل  الخليػؿ "   ماؿ بشر يقكؿ ل /طمثمن الد تكر

ل كنحػف نمحػػظ أف ىنػػاؾ اعػػطرابان كاعػػحان طػػي  بػف أحمػػد ك ػػيبكيو كابػػف جنػػي كغيػػرىـ

                                           

 َ ّٗص  َُٗٗعلـ اللغة العاـ " اذصكات العربية " د تكر /  ماؿ بشر م تبة الشباب  (ُ)
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ُّّٗ 

 ػػمـ الخليػػؿ عنػػد مناقشػػة مخػػارج الحػػركؼ ل كبػػالرغـ مػػف الدقػػة الن ػػبية طػػي ترتيػػب 
 يبكيو ل صكات كتكزيعيا على مخارجيا ل طنحف ناعؿ ما أتى بو ابف جني طػي ىػذا 

  َ (1)" الم ألة المقاـ لتاكقو على  يبكيو طي ىذه
  -ل طقد جاض علي النحك اذتي ل أما ترتيب الحركؼ عنده 

 ال ػاؼ ل القػاؼ ل الخػاض ل الحػاض ل الغػيف ل العػيف ل اليػاضل اذلػؼل اليمػزة ل

 الصػادل الػداؿ ل التػاض ل الطػاض ل النكف ل الراض ل المـ ل العاد ل الياض ل الشيفل الجيـ ل

 .  كالكاك الميـ ل الباض ل الااض ل الثاض ل الذاؿ ل الظاضل ال يف ل الزامل
كربمػػا بػػدا ىػػذا الترتيػػب مخالاػػان لترتيػػب الخليػػؿ ك ػػيبكيو كقػػد اعتػػرؼ " ابػػف   

 الصػحيح ل كىػك كتصػعدىا ل مػذاقيا على الحركؼ ترتيب ىك جني " بذلؾ طقاؿ ل" طيذا

  ػيبكيو رتبػو ممػا آناػان  قػدمناه لمػا كمخالاة ل اعطراب طايو العيف  تاب طي ترتيبيا طأما

 .(2)بصحتو"  لو التأمؿ يشيد كاب الذمالص كىك عليول أصحابو كتمه
 -احلزٔف ادلسخحسُت ٔاحلزٔف ادلسخقبحت : 

 علػى م تح ػنة أحػرؼ  ػتة  :اذصػكات طػي لنظريتو إتمامان  جني ابف كيعيؼ

 إال عنػده ذلػؾ يصػح كال م ػتقبحة ل طرعيػة أحػرؼ كثمانيػة ل العربػي حػركؼ المعجػـ

 الم تح ػنة الارعيػة ركؼالحػ مػل المعجػـ حػركؼ ت ػكف كالمشػاطية ل حتػى بال ػمل

   .حرطان  كأربعكف ثمثة الم تقبحة الارعية مل الحركؼ كىما حرطانل كثمثيف خم ة
كىػي  ال ػمـ ل كطصيح ال ريـ طي القرآف بيا يؤخذ عنده ل الم تح نة طالحركؼ

 : 
 كألػؼ التاخػيـ ل كألػؼ المخااػة ل كاليمػزة الخايػة ل كيقػاؿ الخاياػة ل "النػكف

 َ الزام  التي كالصاد التي  الجيـ ل فكالشي اامالة ل
                                           

 َ  ُُِٖٔـ برقـ إيداع  َََِل دار غريب بالقاىرة  ُٖٗ علـ اذصكات ص (ُ)
 َ  ْٔل  ْٓ/  ُ ر صناعة ااعراب  (ِ)
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ُّْٗ 

 طػي بيػا يؤخذ م تح نة ل كال غير طركع كىي الم تقبحة الارعية أما الحركؼ

متقبلػة  غيػر مرذكلػة عػعياة لغػة طػي إال تكجػد ت ػاد كال الشػعر ل طػي كال القػرآف ال ػريـ ل
 يف ل الشػ التػي كالجػيـ  ال ػاؼ ل التػي كالجػيـ كال ػاؼ ل الجػيـ بػيف التػي ال ػاؼ كىػي

  الثػاض ل التػي كالظػاض  التػاض ل التػي كالطػاض  ال ػيف ل التػي العػعياةل كالصػاد كالعػاد

 . (1) الميـ "  التي كالباض
 -كٍفٍت حذٔد انصٕث عُذِ : 

يتحػػدث ابػػف جنػػي عػػف  يايػػة حػػدكث الصػػكت ل كاخػػتمؼ جر ػػو ل كالاػػركؽ 
  -المميزة بيف اذصكات كما يعترعيا أثناض خركجيا طيقكؿ ل 

 طي لو يعرض حتى متصمن ل م تطيمن  الناس مل يخرج عرض الصكت أف ـ"اعل

 أينمػا المقطػل طي ػمى كا ػتطالتو ل امتػداده عػف تثنيػو مقػاطل كالشػاتيف الحلػؽ كالاػـ

ذا مقاطعيػا ل بح ػب الحركؼ كتختلؼ أجراس حرطان ل لو عرض  كجدتػو لػذلؾ تاطنػت كا 

 المقاطل أم بو تبلغ ثـ حلقؾل صىأق مف الصكت أنؾ تبتدئ ترل أال لؾ ل ذ رتو ما على

 قطعػت ل ثػـ لػو متجػاكزان  أك منػو راجعػان  انتقلػت عنػو طػكف مػا ل جر ػان  لػو طتجػد شػئتل

 بيػا قطعػت إذا طكنػؾ ال ػاؼل كذلػؾ نحػك اذكؿل الصػدل غيػر صػدل ذلػؾ عنػد أح  ػت

ف غيرهل   معت القاؼ إلى رجعت طكف ما ل صدل ىنا  معت   معت الجيـ إلى جزت  كا 

 َ (2)اذكليف "  ذينؾ غير
كقد  شؼ لنػا ىػذا التحليػؿ للصػكت اللغػكم عنػد ابػف جنػي عػف ظػاىرة حديثػة 
عند اذكربييف ل كىي ظاىرة " المقطل الصػكتي " الػذم ذىػب إليػو عالمنػا  الجليػؿ مػف 

 صػدل اعتبػار أردت إذا قبػؿ ل كأعػاؼ إليػو ذائقػة  ػؿ مقطػل ل حيػث قػاؿ ل " ك ػبيلؾ

 كم ػتقرهل مكعػعو عػف الحػرؼ تقلػؽ الحر ػة ذف متحر ان ل  ا نان ال بو تأتي أف الحرؼ

                                           

 َ  ْٔ/  ُ ر صناعة ااعراب  (ُ)

 َ  ٔ/  ُال ابؽ  (ِ)
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ُّٗٓ 

 مػف م  ػكرة الكصػؿ ىمػزة عليػو تػدخؿ ثػـ ل ىػي بععػو التػي الحرؼ جية إلى كتجتذبو

 إال الحركؼل  ائر ك ذلؾ اج   اؽل اؾل : طتقكؿ بول االبتداض يم ف ال ال ا ف ذف قبلول

 َ(1)بععيا "  مف للصكت حصران  أشد الحركؼ بعض أف
دل ابػػف جنػػي إلػػى أ ػػرار المقطػػل الصػػكتي مػػف خػػمؿ حديثػػو عػػف كقػػد اىتػػ

نما  التابل الصكيت ىذا يعرض الحر ات ل ك يؼ أنيا تتبل الحركؼ ل كذلؾ بقكلو ل " كا 

 طيػتم ف غيرىػا ل حػرؼ طػي اذخػذ تنػكم ال علييا ل ذنؾ كقات ما كنحكىا الحركؼ ليذه

 مف شيئان  معيا تحس ال طكنؾ ... الحركؼ كنحكىا ىذه كصلت إذا طأما طيظير   الصكيت

 َ (2)علييا "   كقات إذا معيا تجده  ما الصكت
 َكجدير بنا طي ىذا المقاـ أف نلمح للمقطل بتعريؼ مكجز 

التعريػؼ الب ػيط للمقطػل ىػك ل " تػأليؼ أصػكاتي ب ػيط يت ػكف منػو كاحػػدان أك 
غػة طػي صػكغ أ ثر مف  لمات اللغة ل متاؽ مل إيقاع التناس الطبيعي ل كمػل نظػاـ الل

 َ(ّ)مارداتيا "
 كتختميػا كاحػد ل بمتحػرؾ  لماتيػا تبدأ العربية اللغة أف اذ ا ية المبادئ كمف

مػا ل الماتػكح المقطػل بحر ػة ل طيػك إمػا  غيػر كمػف  . المقاػؿ المقطػل طيػك بصػامت ل كا 

 أ ثػر ال لمػة يتخلػؿ أف أك الصػكامت ل مػف بمجمكعػة تبدأ ال لمػة أف العربية طي المم ف

 َ( ْالصامتة  ) اذصكات مف بمجمكعة تختـ ال لمة أف أك متجاكريف ل متيفصا مف

                                           

 َ ٕل  ٔ/ ُ ر صناعة ااعراب  (ُ)
 َ  ٕ/  ُال ابؽ  (ِ)
م تبػػة الشػػباب ل  علػػـ اذصػػكات برتيػػؿ مػػالمبرج ل تعريػػب كدرا ػػة د/عبػػد الصػػبكر شػػاىيف ل (ّ)

 . ُْٔـ صُٖٓٗالقاىرة 
أثػػػر القػػػراضات طػػػي اذصػػػكات كالنحػػػك العربػػػي ل د/ عبػػػد الصػػػبكر شػػػاىيف ل القػػػاىرة ل م تبػػػة  (ْ)

 َ  َْٗـ  ص ُٕٖٗالخانجي 
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ُّٗٔ 

 إلػى يعػاؼ كقػد القصػير ل المقطل ىك كىذا مقطل ل = حر ة + صامت طحرؼ

 اذدنػى الحػد تجػاكز ذنػو طػكيمن ل المقطػل طي ػكف أخػرل ل حر ة أك حرؼ صامت ل ىذا

حرطػان  أـ الثالػث ىذا  اف حر ة لثالث  إلى كتخطاىما كالحر ة ل كىك الحرؼ الت كيفل مف
 . 

 المػادة طػي مقػاطل ثمثػة مػف  لماتيػا مف العظمى الغالبية تت كف عادة كالعربية

  -ىػػ  – ذ ِى  : ىػي مقػاطل ثمثػة  لمػة " ذىػب "  طػي خػذ الثمثػي اشتقاقيا ل طاػي دكف
 ترل .  ما كحر ة حرؼ  مف م كف ىنا مقطل ك ؿ ل  ب

 ربػاعي ل ثمثػي ل  :ثمثػة اذصػكؿ أف لػؾذ " : جنػي  كطػي ذلػؾ يقػكؿ ابػف

 بػو ل يبتػدأ حػرؼ ذنػو كذلػؾ الثمثػي ل تر يبػان  ا ػتعماالن ل كأعػدليا كخما ػي. طأ ثرىػا

 .عليو  يكقؼ كحرؼ بول يحشى كحرؼ

منػو  أ ثػر الثنػائي ل ػاف  ذلؾ  اف لك ح ب ل حركطو لقلة الثمثي اعتداؿ كليس
 آخػر ل كلشػيض  -  لعمػرم   -حركطػو لقلػة ىػك مػاإن الثمثي طتم ف ... أقؿ حركطان  ذنو ل

 أف تػرل أال  .حالييمػا لتعػادم كذلػؾ كالمػو ل طائو بيف عينو ل الذم ىك الحشك حجز ىك

 تنػاطرت طلمػا  ػا نان ل إال ي ػكف ال عليػو كأف المكقػكؼ متحر ػان ل إال ي ػكف ال المبتػدأ

 طيػو ل آخػذان   ػاف مػا عػدب ياجئػكا الحػٌس  لػئم بينيمػا ل حػاجزان  العػيف ك ػطكا حاالىمػا

(ُ)إليو "  كمنصبان 
. 

كيقػػكؿ أيعػػان ل "كالمقطػػل كالمقػػاطل   الجػػزض مػػف ععػػك النطػػؽ يقطػػل الصػػكت 
 َ. كلعلو طي ذلؾ متأثرا بما قدمو الخليؿ طي ىذا الميداف  (ِ)كيعترعو " 

                                           

 َ َُِل  َُُ/ ُالخصائص ل ط القاىرة ل دار الحديث   (ُ)

 َ  ٗل  ٕل  ٔ/  ُ ر الصناعة (ِ)
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ُّٕٗ 

 -جٓاس انُطق عُذ " ابٍ جًُ " : 
لصػكتييف كالل ػاف ا يتح ـ طي الصكت عدة أععاض طي جياز النطؽ  ػالكتريف

ل  مػا أف  ك التقائػو باذ ػناف ل كمناطؽ التقائو بالحنؾ طي مقدمو أك ك طو أك أقصاه
ل كللتجكيػؼ اذناػي دكره أيعػان  كصػااتيا لكعل الشاتيف دكران ىامان طػي نػكع اذصػكات

مل مراعاة أف النطؽ يختلؼ مف شخص آلخر ل كقػد كصػؼ طي نطؽ بعض اذصكات 
بععػيـ الحلػؽ كالاػـ بالنػامل طػكف الصػكت  كقػد شػبوبقكلػو ل "ابف جنػي جيػاز النطػؽ 

ل  يجػرم الصػكت طػي اذلػؼ غاػمن بغيػر صػنعة يخرج طيو م تطيمن أملس  ػاذجانل  مػا
النػػام المن ػػكقة كراكح بػػيف أناملػػول اختلاػػت  طػػكذا كعػػل الزامػػر أناملػػو علػػى خػػركؽ
ل الصػكت طػي ال يشبو صػاحبول ط ػذلؾ إذا قطػ اذصكاتل ك مل ل ؿ خرؽ منيا صكت

 مختلاة  اف  ػبب ا ػتماعنا ىػذه اذصػكات المختلاػة الحلؽ كالاـ باعتماد على جيات
")1) َ 

 َكطي قكؿ ابف جني  كقد شبو بععيـ.... إيحاض بأف ىذا التشػبيو لػيس لػو 
 ما أنو يشير إلى أف اذصكات تختلؼ طيما بينيػا تبعػان ذكعػاع أععػاض جيػاز النطػؽ 

ل كىػك مر ػؿ  ػمعت  العػارب إذا عػربو ل طػكف ان كتر العكدكنظير ذلؾ أيعطيقكؿ ل " 
ي ػراه أدل صػكتان آخرلطػكف أدناىػا قلػيمن  لو صكتان طكف حصر آخر الكتر ببعض أصػابل

أدنػػى إصػػبعو مػػف أكؿ الػػكتر تشػػ لت لػػؾ أصػػداض   ػمعت غيػػر االثنػػيفل ثػػـ  ػػذلؾ  لمػػا
بااعػاطة إلػى  – الكتر غاػمن غيػر محصػكر تجػده ل إال أف الصكت الذم يؤديو مختلاة

ل كيختلؼ ذلؾ بقدرة قكة الكتر كصػمبتو  ميتزان  أملس –ما أداه كىك معغكط محصكر 
التمثيػػؿ  ػػالحلؽل كالخاقػػة بالعػػرب عليػػو  ػػأكؿ  ل طػػالكتر طػػي ىػػذا كعػػغطو كرخاكتػػو

الصكت طيو غاػمن غيػر محصػكر  جريػاف الصػكت  ل كجرياف الصكت مف أقصى الحلؽ

                                           

 َ  ٖٕ/  ُ ر صناعة ااعراب  (ُ)
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ُّٖٗ 

العغط كالحصر باذصابل  الذم يعرض للصكت  رعو مفل كما يعت طي اذلؼ ال ا نة
 َ(ُ)" كاختمؼ اذصكات ىناؾ  اختمطيا ىنا ل طي مخارج الحركؼ مف المقاطل

كنمحظ ىنا أف ابف جني ا تاى عند ذ ره ذععاض النطؽ بالصػدر ل كالحلػؽ ل 
كالاػػػػـ ل كالخياشػػػػيـ ل كاذ ػػػػناف ل كالشػػػػاتيف ل كل نػػػػو أغاػػػػؿ الحػػػػديث عػػػػف الػػػػكتريف 

لصكتييف ل  ما طعؿ  ثير مف القدماض ل طي حيف يرل المحدثكف ل أف ليمػا دكران  بيػران ا
 َطي ىمس اذصكات ل كجيرىا 

 -  :  انُرب ٔانخُغٍىحذٌزّ عٍ 
 برل طي بياف خصػائص  ل كليما أىمية النبر كالتنغيـ ليما دكرىما طي الداللة

الصػكتي بكعػكح ن ػبي أ ثػر  ل كالنبر يعني نطػؽ الصػكت أك المقطػل ال مـ اان اني
ل  مػا أف لػو  مكاعػل كدرجػات ل كلػو مف كعكح اذصكات التي حكلو إذا ما قكرف بيا

كالنبػر يعنػي لإعطػاض مقطػل مػف بػيف مقػاطل  ل(2) عممات خاصة طي ال تابة الصػكتية
 .  (3)متتابعة مزيدان مف العغط أك العلك 

  َف النبر كل ف ىؿ تحدث ابف جني طيما ذ ره مف قعايا صكتية ع
طيمػا  ل كذلػؾ كقػد حػذطت الصػاة كدلػت الحػاؿ علييػا" ل نجػده يقػكؿ طػي ذلػؾ 
ىػذا  ل ك ػأف ل كىـ يريدكف ليؿ طكيػؿ ل  ير عليو ليؿ ح اه صاحب ال تاب مف قكليـ

 ػمـ  ل كذلػؾ أنػؾ تحػس طػي إنما حذطت طيػو الصػاة لمػا دؿ مػف الحػاؿ علػى مكعػعيا
طكيػؿ أك نحػك  اخيـ كالتعظيـ ما يقـك مقاـ قكلػوالقائؿ لذلؾ مف التطكيح كالتطريح كالت

إن ػاف كالثنػاض  ل كذلػؾ أف ت ػكف طػي مػدح ل كأنت تحس ىذا مف نا ؾ إذا تأملتو ذلؾ
                                           

 .  ْ/  ُ ر صناعة ااعراب  (ُ)
 . ِٔاذصكات للد تكر /  ماؿ بشر ص (ِ)
علػػػـ كظػػػائؼ اذصػػػكات اللغكيػػػة ن الاكنكلكجيػػػا  للػػػد تكر / عصػػػاـ نػػػكر الػػػديف ل دار الا ػػػر  (ّ)

 .  َُُاللبناني  بيركت ص 
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ُّٗٗ 

ل كتػتم ف  ال لمػة ! طتزيد طي قكة اللاػظ بػػ )اف( ىػذه ل رجمن   اف كاف   ل عليول طتقكؿ
طالة الصكت بيا كعلييػا أك شػجاعان أك  ريمػان أك  من ل أم رجػمن طاعػ طي تمطيط المـ كا 

ل  كتم ف الصػكت بكن ػاف كتاخمػو ! ل طكجدناه إن انان  ل ك ذلؾ تقكؿل  ألناه نحك ذلؾ
ل ك ػذلؾ إذا  جػكادان أك نحػك ذلػؾ ل إن ػانان  ػمحان أك طت ػتغني بػذلؾ عػف كصػاو بقكلػؾ

ل  ل كتقطبػو ! كتػزكم كجيػؾ إن ػانان  ل ك ػاف ل  ألناه ل قلت لككصاتو بالعيؽ ذممتو
 َ  (1)"  أك مبخ من أك نحك ذلؾ ل إن انان لئيمان أك لًحزان  يغني ذلؾ عف قكلؾط

ل كطي ىػذا  معانييا اللغكية حكؿ تطكيؿ الصكت كرطعوتتاؽ ىذه اذلااظ  طي 
ل كىػػك العمليػػة الععػػكية التػػي يقصػػد منيػػا  معنػػى النبػػر بمايكمػػو الحػػديث التقػػاض مػػل

ل كتػتم ف طػي  طتزيػد طػي قػكة اللاػظن ي ثػـ إف قػكؿ ابػف جنػ ل  الصػكت كعلػكه ارتاػاع
طالػة الصػكت بيػا تمطيط  ل طيػك القػكة حقيقػة النبػر عنػد علمػاض اللغػةك   يتاؽ المـ كا 

 َ التي ن تعمليا طي نطؽ اذصكات
كعلى الرغـ مف ىذه ااشارات الصريحة التػي ذ رىػا ابػف جنػي عػف النبػر نجػد 

لقػدامى مػف أشػار إلػى النبػر كذلػؾ الد تكر/ إبراىيـ أنيس يقر بأنو لػيس مػف العلمػاض ا
طػي اللغػة العربيػة  مػا  ػاف ينطػؽ  ليس لدينا مف دليؿ ييدينا إلى مكعل النبػربقكلول "

 يتعػػػػرض لػػػػو أحػػػػد مػػػػف المػػػػؤلايف  ل إذ لػػػػـ بيػػػػا طػػػػي العصػػػػكر اا ػػػػممية اذكلػػػػى
  َ (2)"   القدماض

التنغػيـ درا ة النبر كدرا ػة  بقكلو ل" تماـ ح اف/ الد تكر   ما أشار إلى ذلؾ
ذلػؾ ذف العربيػة الاصػحى لػـ تعػرؼ  ل طي العربية الاصحى تتطلب شيئان مػف المجازطػة

 القػػػػػدماض شػػػػػيئان عػػػػػف ىػػػػػاتيف  ل كلػػػػػـ ي ػػػػػجؿ لنػػػػػا ىػػػػػذه الدرا ػػػػػة طػػػػػي قػػػػػديميا

                                           

 َ  ُّٕل  َّٕ/  ِالخصائص  (ُ)
   ُُٕـ ل ص  ُْٖٗ/  َِٔٗيداع ـ برقـ إ ُٕٖٗاذصكات اللغكية ل اذنجلك المصرية  (ِ)
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َُْٗ 

 َ  (1)"  الناحيتيف
 -أيا انخُغٍى  : 
اللغػػات  ل كىػػك مػػف الحقػػائؽ الصػػكتية طػػي التنغػػيـ أيعػػان ابػػف جنػػي  عػػرؼطقػػد 

تػكتر الػكتريف  كمرتبط باالرتااع كاالنخاػاض طػي نطػؽ ال ػمـ نتيجػة لدرجػةل  المختلاة
 لمػات  ثيػرة تتعػدد  ل كمػف ىنػا نجػد الصكتييف مما يؤدم إلػى اخػتمؼ الكقػل ال ػمعي

  َ  (2)  طرؽ تنغيميا لتؤدم كظائؼ داللية مختلاة
كذلػؾ قكلػؾ  ل لاظ اال تاياـ إذا عػامو معنػى التعجػب ا ػتحاؿ خبػران يقكؿ ل " 

 م تايمان  ل كل ت ل طأنت اآلف مخبر بتناىي الرجؿ طي الاعؿ ل أم رجؿ ررت برجؿم
  َ  (3)"  ل ذف ما زائدة ل ك ذلؾ مررت برجؿ أيما رجؿ

ف لػػـ يقصػػد بػػذلؾ التنغػػيـ صػػراحة ل كل نػػو قصػػد أف اال ػػتاياـ إذا عػػامو  كا 
 َمعنى التعجب ال يحدث إال بصكرة تنغيمية 
عػف النبػر كالتنغػيـ عػمف قعػاياه الصػكتية ل  نمحظ ىنا أف ابػف جنػي تحػدث

 َبغض النظر عف ا تعمالو الم ميات الحديثة ليذيف المصطلحيف 
 -أثر الم مكعات  طي ت كيف اذصكات عند " ابف جني " ل 

ل كأثر الم مكعات  ت كيف اللغة عف صدل الصكت طي بدايةابف جني  يتحدث
ل كل نػو يػذىب  بععػيـ قػؿ ذلػؾ عػفل كىػك ين الصكتية طي نشػكض اذصػكات اان ػانية

كذىػب بععػيـ إلػى أف "  :ل ككجيػان صػالحان للتعليػؿل طيقػكؿ إليو باعتباره مذىبان متقبمن 

                                           

ىػػػ  ََُْمنػػاى  البحػػث طػػي اللغػػة  لتمػػاـ ح ػػاف ل دار الثقاطػػة ل الػػدار البيعػػاض ل المغػػرب  (ُ)
 َ  ُٖٗل  ُٕٗـ ص ُٕٗٗ/

علػػـ الصػػكتيات ل د/ عبػػد العزيػػز أحمػػد عػػمـ ل د/ عبػػد اف ربيػػل محمػػكد ل م تبػػة الرشػػد ل  (ِ)
 .  ُّٗـ ل ص  ُِْٓ/ َِْٔاع رقـ الممل ة العربية ال عكدية ل الرياض بكيد

 َ ِٗٔ/  ّالخصائص  (ّ)
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ُُْٗ 

ل كخريػر  ل  دكم الريح ل كحنيف الرعد إنما ىك مف اذصكات الم مكعات أصؿ اللغات
ل  ذلػؾكنحػػك  ل كنػػزيب الظبػي ل كصييؿ الارس الحمارل كنعيؽ الغراب ل كنييػؽ الماض

 َ (ُ)"  كىذا عندم كجو صالح كمذىب متقبؿ .عف ذلؾ ثـ كلدت اللغات
ل كأصػػكات  كبػػيف أصػػداض الطبيعػػة حينػػان  ل طيػػك يػػربط بػػيف اذصػػكات اان ػػانية

ىذا الػرأم معظػـ المحػدثيف مػف علمػاض  كقد ذىب إلى"  َ ال ائنات الحيكانية حينان آخر
  َ (ِ)"    .Whitney اللغة كعلى رأ يـ العممة كتني

 -حماكاة األصٕاث عُذ " ابٍ جًُ " : 
حاكؿ ابف جنيالربط بيف الصكت كالاعؿ تارة ل كبيف الصكت كاال ـ تارة آخػرل 

معػاىيان بػأجراس حركطػو أصػكات اذطعػاؿ التػي  طكف  ثيرا مف ىذه اللغػة كجدتػوطيقكؿل"
ة القػاؼ . كذلػؾ لقػك  اليابسلكخعـ طػي الرطػب عبر بيا عنيالأال تراىـ قالكال قعـ طي
 للاعؿ اذقكللكالصكت اذععؼ للاعؿ اذععؼ كععؼ الخاضل طجعلػكا الصكت اذقػكل

"(3) َ  

كعمقتو بصكت الطائر طي اال تطالة كالقطػل  كتجده يمئـ بيف الصكت اللغكم
   صػرٌ ن ل طجعلػت لػو  الجندب مثمن م ػتطيؿ ل كصكت ل طالراض مرددة م ررة م تطيلة

ك ػذلؾ ":طيقػكؿ   صرصػرنط انػت  ل طقطعػت الػراض من متقطلل كصكت البازم مث مشددة
صرصػػر ن ل كقػػالكا  الػػراض لمػػا ىنػػاؾ مػػف ا ػػتطالة صػػكتو ط ػػرركا  صػػر الجنػػدبنقػػالكا 
  َ (4)"  صكتو لما ىناؾ مف تقطيل   البازم

صػػػكتية  اتل صػػػا ابػػػف جنػػػي الماػػػردات اللغكيػػػةكتحقيقػػػان ليػػػذا طقػػػد أعطػػػى  
                                           

 َ  ْٕل  ْٔ/  ُالخصائص (ُ)
 َ ٓٗـ ل ص  ُِٔٗعلـ اللغة ل د تكر / علي عبد الكاحد كاطي ل ط الخام ة ل القاىرة  (ِ)
 َ  ٓٔ/  ُالخصائص (ّ)
 َ  ُٓٔ/  ُالخصائص  (ْ)
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ُِْٗ 

كتشػػبيو أصػػكاتيا باذحػػداث  إلػػى اختيػػار الحػػركؼقػػد يعػػياكف "  طيقػػكؿ لل  متمازجػػة
ل  كتأخير ما يعاىي آخره ل ل كتقديـ ما يعاىي أكؿ الحديث المعبر عنيا بيا ترتيبيا

كالغػرض  ل  ػكقان للحػركؼ علػى  ػمت المعنػى المقصػكد كتك ػيط مػا يعػاىي أك ػطو
ى طالبػػاض لغلظيػػا تشػػبو بصػػكتيا خاقػػة ال ػػؼ علػػ   بحػػث ن ل المطلػػكبل كذلػػؾ  قػػكليـ

كالحػػاض لصػػلحيا تشػػبو مخالػػب اذ ػػد كبػػراثف الػػذئب كنحكىمػػا إذا غػػارت طػػي  ل اذرض
 َ (1)"  للناث كالبث للتراب ل كالثاض اذرض

"كلعلو يقصد بقكلو لنيعياكف  العربلكشبيو بيػذا مػا طعلػو ابػف  ػينا عنػدما 
ا .طقػد أراد أف يصؼ أصكات اللغة العربية  معيان ل ا تعاف بأصكات الطبيعة التي حكلن

تحػدث عػف تشػػابو اذصػكات اللغكيػػة مػل أصػكات طبيعيػػة أخػرل غيػػر لغكيػة ل أم عػػف 
 .(2)إم انية أف يحدث شبيو صكت لغكم مف حر ات أك أصكات غير نطقية" 

اذصكات طي أم لغػة مػف  تتأثر-تأثر اذصكات بععيا ببعض عند ابف جنيل 
يػؤدم إلػى تغييػر مخػارج  ل ممػا اللغات بععيا بػبعض طػي البيئػة خػمؿ عمليػة النطػؽ

 ل اذصػػكات المجػػاكرة ل أك الصػػاة مػػل ل ل ػػي تتاػػؽ طػػي المخػػرج بععػػيا أك صػػااتيا
 كاض طػي الصػكامت أك  التأثر كاللغة العربية طي تطكرىا التاريخي عرطت ىذا اللكف مف

 ل كلعػػؿ مػػف أ ثػػر ىػػذه الظػػكاىر ل شػػأنيا طػػي ذلػػؾ شػػأف اللغػػات اذخػػرلالصػػكائت 

 َ (3) ظاىرة المماثلة بأعربيا كأش اليا المتنكعةا تخدامان طي اللغة 
 ادلًارهت :ـ

                                           

 َ  ُّٔل  ُِٔ/  ُال ابؽ   (ُ)
ابف  ينا للد تكر / محمػد صػالح العػالل ل دار غريػب للطباعػة كالنشػر علـك الصكتيات عند  (ِ)

 .ُْكالتكزيل ل القاىرة ص 
 التطػػكر اللغػػكم مظػػاىره كعللػػو كقكانينػػو ل د تػػكر / رمعػػاف عبػػد التػػكاب ل م تبػػة الخػػانجي ل (ّ)

 . ِّل  ِِـ  ُٖٗٗىػ /  َُْْالقاىرة ل دار الرطاعي ل الرياض 
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ُّْٗ 

ل "ىػذا ًمٍثليػو كمىثىليػو    ـل ثل ؿن ابف منظػكر مػادة   يقكؿالمماثلة طي اللغة ل 
 ...ل كأمػا المماثلػة طػم ت ػكف إال طػي المتاقػيف ل قػاؿ ابػف بػرم شػبو كشىػبىيىوي   ما تقكؿ

    َ ( (1ل بمعنى كاحد" ًشٍبوه كشىبىوه ل ك  ل الشبولتقكؿل ًمٍثؿه كمىثىؿه  كالمثؿ

تحػػكؿ الاكنيمػػات  ل " أحمػػد مختػػار عمػػرأمػػا طػػي االصػػطمح طيراىػػا الػػد تكر / 
  َ  (2) " متماثلة إما تماثمن جزئيان أك  ليان  المتخالاة إلى

 -كقد آثر المحدثكف أف يق مكا المماثلة على عربيف ل
 الصكت الثاني باذكؿ. اذكؿ ل المقبؿ أك التأثر التقدمي يعني تأثر

  كاآلخر ل المدبر أك التأثر الرجعي يعني تأثر الصكت اذكؿ بالثاني.
أمػػػا الػػػدرس الصػػػكتي عنػػػد العػػػرب  عػػػرؼ المماثلػػػة الصػػػكتيةل ك ػػػميت طييػػػا 
م ميات عديدة ط ماىا " يبكيو "المعارعة كالتقريبلكالػذم اتعػح مػف نصكصػو أنػو 

مف المماثلة الصكتية   للداللػة علػى تػأثر  ا تعمؿ مصطلح المعارعة كالتقريب ل بدالن 
بداؿ بععيا مف بعض   َ (3)اذصكات بععيا ببعض ل كا 

أما عالمنػا الجليػؿ كالقػدير ابػف جنػي طقػد عػال  ىػذه الظػاىرة تحػت مػا ي ػمى 
دنػاؤه مػف غيػر إدغػاـ  باادغاـ اذصغر ل كىك عنػده  " تقريػب الحػرؼ مػف الحػرؼ ل كا 

 َ (4)"  ي كف ىناؾ ل كىك عركب مختلاة

                                           

تحقيػػؽ اذ ػػاتذة / عبػػد اف علػػي ال بيػػر ل كمحمػػد  ُِّْ/ٔؿ  ل ػػاف العػػرب  ن ـ ل ث ل  (ُ)
 أحمد ح ب اف ل كىاشـ محمد الشاذلي ل طبعة دار المعرؼ .

 َُٖٗىػػػ /  َُْٓدرا ػػة الصػػكت اللغػػكم ذحمػػد مختػػار عمػػر ل دار ال تػػب ل ط الثالثػػة ل  (ِ)
 .  ِّْـ

 الخػانجي للطبػل كالنشػر كالتكزيػل ة ال تاب ل تحقيؽ / عبد ال مـ ىػاركف ل ط الرابعػة ل م تبػ (ّ)
 َ ْٖٕل  ْٕٕ/  ْـ ل  ََِْىػ /  ُِْٓالقاىرة 

 . ُّْ/ ِالخصائص  (ْ)
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ُْْٗ 

 كقػػد تكقػػؼ ابػػف جنػػي معػػو عنػػد حػػاالت نػػذ ر منيػػا طػػي اذصػػكات الصػػامتة 
 ل   ما يلي

التاض ليا داالن نحػك ازداف كادعػى  ل طتقلب طاض اطتعؿ تقل زايان أك داالن أك ذاالن ػ ُ
ل  لإلدغاـ طي  لمة ادعى. طيك لـ ي ف قصدان  طي تعليلو " ابف جني" كاذ  رل كنرل دقة 

ل  ل كأمػا اٌذ ػر ل طلػـ ي ػف مػف اادغػاـ بػد الػداؿ اذكلػى ل طجػاكرت ض داالن إنما قلبت التا
ل طيػػك إدغػػاـ  طأدغمػػت طػػي الػذاؿ الشػػترا يما طػي صػػاة الجيػر ل طقػد قلبػػت تاؤىػا داالن 
 َ (1) المتماثليف طي الصاة

 كي مى المحدثكف ىذا النػكع مػف التػأثر أك المماثلػة طػي ادعػى كاذ ػر بالتػأثر

 ل ل ذلػؾ أف الصػكت اذكؿ ىػك الػذم أثػر طيمػا تػمه الػة االتصػاؿالمقبػؿ ال لػي طػي ح
 حالػة االتصػاؿ طحدثت مماثلة تامة بينيما كطي حالة ازداف ي مى تأثران مقبمن جزئيان طي

ل  بعػض الخصػائص ل ذف المماثلة طي الصكتيف الزام كالداؿ لي ت تامػة بػؿ ىػي طػي
  . ط مىما حرؼ نطعي مجيكر مرقؽ

 تقػل ال ػيف قبػؿ الحػرؼ الم ػتعلى طتقػرب منػو بقلبيػا صػادان كمف ذلػؾ أف ػ ِ

ػػٍقت   ل  كذلػػؾ  قػػكليـ طػػي  يػػٍقتل   علػػى مػػا ىػػك مبػػيف طػػي مكعػػعو مػػف بػػاب اادغػػاـ صي
 لصػملؽ كصػكيؽ  ل  كطي  ملؽ ك ػكؽ لصبقت  ل  كطي  بقتلالصكؽ   ل كطي ال كؽل

  َ  مصالي   ل  م الي  كطي لصقر  ل كطي  قرلصال  كصاخط   ل كطي  الغ ك اخط
 كمف ذلؾ تقريب الصكت مف الصكت مل حركؼ الحلؽ نحك شػعيرو كبعيػرو ػ ّ

  .  زئير اذ د يريد الزئير  ل  ك معت الشجرم غير مرة يقكؿ  . كرغيؼو 

 ىػأىؿ  كمف ذلؾ أيعان قكليـ طىعىؿ يىٍاعىؿ مما عينو أك المػو حػرؼ حلقػي نحػكػ ْ
ؿ ي ػػحؿ ك ىػػبىح يىٍ ػػبىح ي ػػأؿ كقىػػرىأ يىقىػػرىأ ك ىػػعىر يى ػػعر كقػػرع يقػػرع كذلػػؾ أنيػػـ   ل  ك ىػػحى

                                           

 َ ُْْل  ُُْ/   ِال ابؽ  (ُ)
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ُْٗٓ 

مكعػعان منػو مخػػرج  عػارعكا باتحػة العػيف طػػي المعػارع جػنس حػػرؼ الحلػؽ لمػا  ػػاف
 َ (1 ) اذلؼ التي منيا الاتحة

كيتعػػح ممػػا ذ ػػره ابػػف جنػػي طػػي اذمثلػػة ال ػػابقة أف المماثلػػة الصػػكتية طػػي 
اطػػػؽ كاالن ػػػجاـ الصػػػكامت تعنػػػي تقريػػػب الصػػػكت مػػػف الصػػػكت مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ التك 

 َالصكتي . كمف أجؿ التعديمت الت ياية ل صكات ب بب الجكار 
 -ادلًارهت يف انصٕائج : 

إف اللغات كالليجات تختلػؼ طػي درجػة الميػؿ اختمطػا بينػا ل إذ إف بعػض ىػذه 
الليجات ب بب مف طبيعة اذداض البطيض تجػنح إلػى نطػؽ أصػكات ال لمػة نطقػا متأنيػا 

لل ػػاف مػػف العػػـ إلػػى ال  ػػر ل أك إلػػى الاػػتح طػػي أصػػكات المػػد ي ػػمح ليػػا ذلػػؾ نقػػؿ ا
المتكالية مف غير أف يشعر المػت لـ بثقػؿ ذلػؾ علػى حػيف تجػنح بعػض الليجػات ذكات 
اذداض ال ريل بكجو عاـ إلى ااتباع كالمجان ة مػف اجػؿ أال يثقػؿ علييػا االنتقػاؿ مػف 

 مكعل إلى مكعل آخر بعيد.
البدكيػة  انػت تميػؿ إلػى ااتبػاع الحر ػي ل أك كيلحظ بصكرة عامة أف القبائػؿ 

االن جاـ الصكتي   ذنو يحقؽ ليا ال يكلة طي النطػؽ كيػكطر ليػا مجيػكدا ععػليا ل 
أما القبائؿ الحعرية ط انت غير ميالة إليو لحرصيا على تحقيػؽ اذصػكات طػي نطقيػا 

 .( 2)ب بب التأني طي ال مـ 
 َكمف ىنا  اف دكر المماثلة 

  -ف جني مف المماثلة طي الصكائت ما يلي ل كقد ذ ر اب
 -ـ اإليانت : 1

                                           

 َ ُْْل  ُُْ/   ِالخصائص  (ُ)
 ـ  ُٓٔٗطػػػػي الليجػػػػػات العربيػػػػػة ل د / إبػػػػػراىيـ أنػػػػػيس ل ط الثالثػػػػػة ل اذنجلػػػػػك المصػػػػػرية  (ِ)

 َ ٔٗص
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ُْٗٔ 

 كاذلػؼ ال  ػرة نحػك الاتحػة مػف العربػي الل ػاف بيػا ينحػك صػكتية كىي ظػاىرة

 َ (1)كالياض  ال  رة بيف الصكت تجانس ك ببيا   نحك الياض   رة بعدىا التي
 ل كخػاؼ شػاض مثػؿ طػي ل الاػتح الحجػاز أىػؿ تمػيـ ل كلغػة بني لغة إٌنيا : كقيؿ

 بذكات كياتحكف الياض ذكات مف ًإلى ال  ر يميلكف كقيس كأ د تميـ مف نجد أىؿ كعامة

 .  (2)الكاك
 على كأبي كاذخاش ك يبكيو الخليؿ مثؿ المتقدمكف النحك علماض بيا عني كقد

الصػكت مػف الصػكت  إنما كقعت طػي ال ػمـ لتقريػب"  ل كطييا يقكؿكابف جٌني  الاار ي
العػيف مػف عػاًلـ  ك تاب ك عى كقعى كا تقعىل أال تراؾ قربػت طتحػةكذلؾ نحك عالـ 

اذلػؼ نحػك اليػاضل ك ػذلؾ  إلى   رة المـ منول بأف نحكت بالاتحة نحك ال  ػرة طأملػت
ل كىػذا شػرح كاعػح  (ّ)"  عنيػا  عى كقعىل كنحكت بػاذلؼ نحػك اليػاض التػي انقلبػت
 ل ل ب  ػرة الحػرؼ بعػده دثيفالمحػ يبدك طيػو تػأثر حػرؼ المػد أك الحػرؼ الصػائت بلغػة

طصؿ بيف الصائتيف حرؼ صػامت ىػك  ل ذنو طيك تأثر مدبر جزئي طي حالة االناصاؿ
 َالمـ

 اذ ػماض كطػي " لكدعػا كغػزا ل ك ػعى ل رمػى " نحػك اذطعػاؿ طي اامالة كتحصؿ

نحػك " ػم ك  كالحػركؼ اذدكات كطػي  كنػكل " ل كرحػى جمعيا " أنياب ل ذف نحك "ناب" 
 طػي إمالػة مػف جنػي " ابػف " ذ ػره مػا " كىذا نا با ل تا ل " نحك الحركؼ أ ماض كطي بم "

 طػي اامالػة كجػو أذ ػر كأنػا: طقػاؿ  علي " أبك إليو " ذىب الذم القياس على للداللة تلؾ

                                           

 دمشػؽ ل القلػـ ل دار ىنػداكم كتحقيػؽ ل د/ ح ػف درا ػة راب ل ابػف جنػي ل ػر صػناعة ااعػ ( ُ)

 َ ِٓ/ ُـ  ُْٖٗ ىػ /َُْٓ
 َ ْٓ/ٗل  ال تب ل  بيركت عالـ ل يعيش ل ابف الماصؿ شرح (ِ)
 ل كالتصػػريؼ الملػػك ي البػػف جنػػي ل تحقيػػؽ / محمػػد  ػػعيد النع ػػاف ل ُُْ/  ِالخصػػائص  (ّ)

 َ ٖٗص  َُٕٗدمشؽ 
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ُْٕٗ 

 إياىػا أمػا إمػالتيـ . علػي أبػك إليػو ذىػب الػذم القيػاس صػحة علػى كأدؿ ل الحركؼ ىذه

أصػكات  حينئػذ أىٌنيػا كذلػؾ ل غيرىػا كال يػاض عػف منقلبة ذنيا ذلؾ طٍّليس تىي  حركؼ كىي
 حينئذ طييا اامالة كل ف ل لجمكدىا منيا شيض طي انقمب كال ل متصرطة كال مشتقة غير

 كعنيا بيا كا تقملو ال مـ بتماـ شابيت أٌنيا دخلت " بلى " كذلؾ حيث دخلتيا مف إٌنما

 أيعػان   ػذلؾ اذ ػماض إمالػة جػازت حيػث طمػف بأنا ػيا ل اذ ػماض الم ػتقلة بعػدىا عمػا

 ل كقكيػت ل بنا يا قامت طلما بعدىا شيض إلى جكابا م تقمن  " بلى " ل كنيا إمالة جازت
 إذا أيعػا كمتػى " ك ػذلؾ " أن ى نحك  ما أميؿ إمالتيا جكاز طي باذ ماض القكة طي لحقت

 إلػى كال ل يقكييػا إلػى شػيض تحػت  كلـ ل بنا يا الحركؼ ىذه قامت ثا " تال " بال : قلت

 المؤذنػة بقػكة اامالػة عػف االتصػاؿ لػذلؾ كتلطػؼ طتعػعؼ بػول تتصػؿ اللاػظ مػف شػيض

 َ(ُ)كتصريايا  ال لمة
كمػػف ىػػذا العػػرض يتعػػح أف حػػديث ابػػف جنػػي عػػف اامالػػة أثنػػاض بحثػػو طػػي 
حركؼ اليجاض  اف حديثان شاممن ل كطنيان ل كدقيقان ل طلـ يقتصر عرعو للمكعػكع علػى 
نمػػا ألقػػى نظػػرات طاحصػػة علػػى جكانػػب المشػػ لة طأكعػػحيا  تصػػكر القػػدماض قبلػػو ل كا 
ك شؼ أ رارىا كطصؿ القػكؿ طػي ذلػؾ بتحليػؿ لغػكم م ػتمد مػف الكاقػل الصػكتي للغػة 
العربيػػة ل طعلػػى الػػرغـ مػػف أف القػػدماض قبلػػو قصػػركا حػػديثيـ عػػف إمالػػة الاتحػػة نحػػك 

ة نحك ال  ػرة ل طتميػؿ اذلػؼ إف  ػاف ال  رة لحتى قيؿ طي تعريايا ل أف ينحى بالاتح
بعػػدىا ألػػؼ نحػػك اليػػاض ل طقػػد أعػػاؼ " ابػػف جنػػي " جديػػدان إلػػى ىػػذا المكعػػكع ل " كىػػك 
 (ِ)بذلؾ قد طتح الطريؽ أماـ المحدثيف ليقكلكا  لمتيـ بح ػب نظريػات علػـ اذصػكات "

َ 
                                           

 َ ْٕٗ/ ِ ر الصناعة  (ُ)
ل نقػػمن عػػػف طػػػي  َّْعبقػػرم اللغػػػكييف ابػػف جنػػػي ل ل  ػػتاذ الػػػد تكر / عبػػػد الغاػػار ىػػػمؿ  (ِ)

 َ  ٗٓ – ْٓالليجات العربية ل د/ أنيس 
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ُْٖٗ 

 كذ ر المحدثكف ليا أ بابان عدة ل كجعلػكا ال ػبب الرئي ػي منيػا ىػك التنا ػب 
يقكؿ اذشمكني ل " أعلـ أف الغرض اذصلي منيا ىك التنا ب ل كقد ترد للتنبيػو علػى 
أصػػػؿ أك غيػػػره   مػػػا  ػػػيأتي ل كذلػػػؾ أف النطػػػؽ بالاتحػػػة كاذلػػػؼ تصػػػاعد كا ػػػتعمض  
كبال  ػػرة كاليػػاض انحػػدار كت ػػاؿ ل طػػكذا أملػػت اذلػػؼ قربػػت مػػف اليػػاض كامتػػزج بالاتحػػة 

ل كىػذا  (ُ)ط كاحػد طػي الت ػاؿ كاالنحػدار " طرؼ مػف ال  ػرل طتصػر اذصػكات مػف نمػ
 َ (ِ)ىك ما عبر عنو عالمنا  ابف جني بقكلو ل " لعرب مف تجانس الصكت " 

 ما تحدث ابف جني عف اامالة بيف الحر ات الطكيلة كالقصػيرة بااعػاطة لمػا 
عرض لو مما ىك خاص بحركؼ المد كما يعترييا مف تجػانس ل كياػرد تق ػيمات ليػا 

كيعػػرب علييػػا اذمثلػػة طيػػك يتحػػدث مػػف كاقػػل اللغػػة عػػف إمالػػة الحر ػػة التػػي كيحلليػػا 
 َبعدىا حرؼ مد 

 مػػا يتحػػدث عػػف إمالػػة الحر ػػة التػػي لػػيس بعػػدىا حػػرؼ مػػد ل أم عػػف إمالػػة  
الحر ات بععيا إلى بعض طقط مف خمؿ نطؽ نماذج صحيحة طي العربية كمف أمثلػة 

طالاتحة التي قبليا اامالة نحك طتحة عػيف اذكؿ قكلو ل " أما الاتحة المشكبة بال  رة 
كذلؾ أف اامالة إنما ىي أف تنحػك بالاتحػة نحػك ال  ػرة طتميػؿ اذلػؼ  َعابد كعارؼ 

ط مػػا أف الحر ػػة لي ػػت طتحػػة َالتػػي بعػػدىا نحػػك اليػػاض لعػػرب مػػف تجػػانس الصػػكت 
محعة ط ذلؾ اذلؼ التػي بعػدىا لي ػت ألاػان محعػة ل كىػذا ىػك القيػاس ل ذف اذلػؼ 

  َ(ّ)تابعة للاتحة ط ما أف الاتحة مشكبة ط ذلؾ اذلؼ المحقة ليا " 
                                           

 . ُ ِِل  َِِ/  ْل نقمن عف اذشمكني   َّْال ابؽ  (ُ)
 َ ٖٓ/  ُال ابؽ ناس الصاحة ل نقمن عف  ر صناعة ااعراب  (ِ)
بػػراىيـ  ػػر صػػناعة ااعػػر  (ّ) اب البػػف جنػػي ل تحقيػػؽ / مصػػطاى ال ػػقا ل كمحمػػد الزطػػزاؼ ل كا 

مصطاى ل كعبد اف أميف ل الطبعة اذكلى  ل دار نشر إدارة الثقاطػة العامػة بػكزارة المعػارؼ ل 
  ِٓ/  ُـ   ُْٓٗىػػ /  ُّْٕدائرة إحياض التراث القديـ ل مصطاى البابي الحلبػي بمصػر  
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ُْٗٗ 

أما إمالة الحر ات طقط أم الحر ات التي ليس  بعدىا حركؼ مد طيػك يتحػدث 
عنيا  ذلؾ صراحة ل ب ؿ أنكاعيا  كاض طي ذلؾ الحر ات اذماميػة العػيقة أك الخلايػة 

 َالطكيلة كالقصيرة معان    العيقة أك المت عة نأم أنو يتعرض لدرا ة الحر ات
يقكؿ ل" كاعلػـ أنػؾ  مػا قػد تجػد ىػذه المعػارعة كىػذا التقػارب بػيف  الحػركؼ 
طقػد تجػده أيعػان بػيف الحر ػات ل حتػى إنػػؾ تجػد الاتحػة مشػكبة بشػيض مػف ال  ػػرة أك 
العمة منحكا بيػا إلييمػا ل كتجػد ال  ػرة أيعػان مشػكبة بشػيض مػف العػمة ل كالعػمة 

    َ (ُ)رة " مشكبة بطرؼ مف ال  
ثـ يذ ر نكعان آخر مف إمالة الحر ات كىك ال  رة المشػكبة بالعػمة يقػكؿ ل " 
طأمػػا ال  ػػرة المشػػكبة بالعػػمة طنحػػك ل ن قيػػؿ ل كبيػػل ل كغػػيض ل ك ػػيؽ   ك مػػا أف 
الحر ة قبؿ ىذه الياض مشكبة بالعمة طالياض بعدىا مشكبة بركائح الػكاك علػى مػا تقػدـ 

 َ (ِ)مف اذلؼ" 
قػػاؼ طػػي ن قيػػؿ   إميلػػت نحػػك العػػمة ل ك  ػػرة اليػػاض طػػي ن بيػػل   ط  ػػرة ال

إميلت نحك العمة ل ك  رة الغيف طي ن غيض   إميلػت نحػك العػمة ل ك  ػرة ال ػيف 
طي ن  يؽ   إميلت نحك العمة ل طالحر ة التي قبؿ الياض كىي ال  رة صارت مشػكبة 

ينػػا دقػػة طػػي كصػػؼ بالعػػمة ط ػػذلؾ صػػارت اليػػاض التػػي بعػػدىا مشػػكبة بػػركائح الػػكاك ط
الظاىرة كتحليليا كمتابعة ليا طي أكعاعيا كأمثلة مف نطؽ العرب جمعيا مػف أقػكاليـ 

َ 
كعف نكع آخر مف اامالة يقكؿ ل " كأما العمة المشػكبة بال  ػر طنحػك قكلػؾ 

 طي اامالة ل ن مررت بمذعكر = عير   ل ك ن ىذا ابف بكر = بير   
                                                                                                           

َ  

 َ  ُٓ/  ُال ابؽ  (ُ)
 َ  ّٓ/  ُال ابؽ  (ِ)
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َُٗٓ 

 َ(ُ)الراض طأشممتيا شيئان مف ال  رة "نحكت بعمة العيف كالباض نحك   رة 
 َك ذلؾ الكاك التي بعدىا صارت مشكبة برائحة الياض 

طمػػف خػػمؿ تتبعػػو لظػػاىرة اامالػػة تتبعػػان علميػػان دقيقػػان رصػػد حاالتيػػا كعػػرب 
 َاذمثلة مكعحان طي ا تقصاض ينبئ عف تم ف مف اللغة كطيـ لركحيا 

خمليػا العمليػات الععػلية ثـ يقؼ ابف جني كقاة ت ػاؤؿ كتحليػؿ يصػؼ مػف 
الدقيقػػة الخاصػػة بمثػػؿ ىػػذه النطػػكؽ رابطػػان الممحظػػة بالتجربػػة يقػػكؿ ل "  طػػكف قيػػؿ لػػـ 
جاز بالاتحة أف ينحى بيا نحك ال  رة كالعمة كطي ال  رة أف ينحى بيا نحػك العػمة 
ل كطي العمة أف ينحى بيا نحك ال  رة على ما قدمت كمثلت كلـ يجز طي كاحدة مػف 

 َكال العمة أف ينحى بيا نحك الاتحة  ال  رة 
 طالجكاب طي ذلؾ ل 

أف الاتحػػة أكؿ الحر ػػات كأدخليػػا طػػي الحلػػؽ ل كال  ػػرة بعػػدىا كالعػػمة بعػػد 
ال  رة ل  طكذا بدأت بالاتحة كتصعدت تطلب صدر الاـ كالشػاتيف اجتػازت طػي مركرىػا 

 َتطرقيػا إياىػا طجػاز أف تشػميا شػيئان مػف ال  ػرة أك العػمة ل –بمخرج اليػاض كالػكاك 
كلك ت لات أف  تشـ ال  رة أك العمة رائحة مف الاتحة الحتجت إلػى الرجػكع إلػى أكؿ 
الحلػػؽ ط ػػاف طػػي ذلػػؾ انتقػػاص عػػادة للصػػكت بتراجعػػو إلػػى كرائػػو ل كتر ػػو التقػػدـ إلػػى 

ط ما أف إشماـ ال  رة أك العمة رائحػة الاتحػة ىػذا  َصدر الاـ كالناكذ بيف الشاتيف 
 َ( ِ)لؾ طلـ يت لؼ البتة " االنقمب ترؾ ذ

كما ذ ره ابف جني بيذا الصدد لو ما يبػرره مػف كجيػة نظػر الدرا ػات اللغكيػة 
 َ(3)الحديثة 

                                           

 .  ٓٓ/  ُ ر صناعة ااعراب  (ُ)
 َ  ٓٓ/  ُ ر الصناعة  (ِ)
طي علـ اذصكات اللغكية كعيكب النطؽ ل د / بػدراكم زىػراف  ل طبعػة دار المعػارؼ ل الطبعػة  (ّ)
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ُُٗٓ 

 كمػػػػف بػػػػيف التا ػػػػيرات التػػػػي جػػػػاضت لظػػػػاىرة اامالػػػػة عنػػػػد علمػػػػاض العربيػػػػة طػػػػي    
 ل  (ُ)القديـ 

 -إيانت اإليانت : 
 بػػػػؿ اذلػػػؼ نحػػػػك ن يقصػػػد إمالػػػة امالػػػػة أم لتجػػػانس الصػػػػكتيف   ال  ػػػرة ق

أم أف ال  ػرة طػي الحػرؼ  َكن  تاب   أمليت اذلػؼ ب  ػرة العػيف كال ػاؼ ن عماد   
اذكؿ أميلت مف أجليا طتحة  الميـ طي  لمة ن عماد   طلما أميلػت طتحػة المػيـ أميلػت 
اذلؼ......... للمد التي بعد الميـ مف أجؿ إمالة   رة الميـ طحدثت اامالة مػف أجػؿ 

ذلؾ أميلت ب  رة  اؼ ن  تاب   طتحة التاض التي بعػدىا طأميلػت اذلػؼ المػد اامالة ك 
التي بعدىا التاض ليذه اامالة كىذا التحليؿ كالتمثيؿ لنمػاذج منطكقػة كذقػكاؿ مػف أطػكاه 

 َالعرب 
كالمثػػاؿ الثػػاني بعػػد ىػػذه الحالػػة تخػػالؼ الحالػػة ال ػػابقة حيػػث  انػػت ال  ػػرة 

  َالحالة التالية ط ببيا ال  رة المتأخرة  أما –المتقدمة ىي  بب اامالة 
كأخيران يم ف القػكؿ بػأف اامالػة عػربا  مػف عػركب المماثلػة ل كصػاة ليجيػة 
لقبائؿ ك ط الجزيرة كشرقييا مثؿ ل تميـل كقيس ل كأ د ل كأ ثر أىؿ اليمف يميلػكف   

 .(2)الف اامالة غالبة طي أل نتيـ طي أ ثر ال مـ 
 ل ػ (ّ)لعربي لتحقيؽ إحدل الاائدتيف اآلتيتيف كقد جنح ليا الل اف ا

اذكلػػى ل تحقيػػؽ التجػػانس كاالن ػػجاـ بػػيف أصػػكات المػػد ل كيم ػػف أف يمحػػظ 
ذلػػؾ طػػي الحػػاالت التػػي تجػػيض طييػػا اامالػػة ب ػػبب كجػػكد ال  ػػرة طػػي  ػػياؽ ال لمػػةل 
                                                                                                           

 َ  ُّٕـ ص  ُْٗٗاذكلى 
 َ  ِّٗل  ِّٖل  ِّٕاللمل طي العربية البف جني ل تحقيؽ / ح يف محمد شرؼ ص  (ُ)
 َبتصرؼ  ْٓ/  ٗشرح الماصؿ  (ِ)

 َ  ُُٕ/  ْال تاب ل  يبكيو  (ّ)
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ُِٗٓ 

و  كمالة لعابد ل كعماد ل كم اجد . كأحيانا مف أجػؿ تحقيػؽ االن ػجاـ أمػالكا مػا أصػل
أال يماؿ   كذلؾ  أف ت كف اذلؼ طي  لمة ال ت تحؽ اامالة ل ل نيـ أمالكىا لكقكعيا 
قػػرب ألػػؼ أخػػرل ممالػػة ل مػػف ذلػػؾ قكلػػو تعػػالىل  " كالعػػحى  كالليػػؿ إذا  ػػجى   مػػا 

 َ (1)كٌدعؾ رٌبؾ كما قلى "  
طػػألؼ نالعػػحى  ال تجػػكز إمالتيػػا   الف أصػػليا الػػكاك ل لقػػكليـ ل العػػحكة ل 

نما أم الكىا حيف قرنػت بػػ ن ػجى  ك نقلػى  ط لتاىمػا ممػا تمػاؿ ألايمػا   ذف اذلػؼ كا 
طييما أصليا الياض ل طقاؿ ابف يعيش ل " طأرادكا المشا لة ل كالمشا لة بيف اذلااظ مػف 

 .(ِ)مطلكبيـ " 
كاذخرل ل التنبيو على أف اذلؼ الممالة منقلبة عف أصؿ يػائي  كمالػة ل بػاع  

لة الاتح ل كالارؽ بينيما طػي اخػتمؼ كعػل الل ػاف عنػد النطػؽ كصاد ل إف عد ااما
ب ػػؿ منيمػػا طالل ػػاف مػػل الاػػتح ي ػػاد ي ػػكف م ػػتكيا طػػي قػػاع الاػػـ كمػػل اامالػػة يأخػػذ 

 . (ّ)بالصعكد نحك الحنؾ اذعلى  
مـ 2

َ
م ٌفع

َ
 -:  صٍغت فع

كالعػيف كالحػاضل قاربػت العػرب طييػا  التي عينيا أك الميػا حػرؼ حلقػي  ػاليمزة
طي صيغة المعارعل طجعلتيا طتحةل  حرؼ الحلؽ طي صيغة الماعي كحر ة العيف بيف

ل ك ػحؿ  طي  أؿ ي ػأؿل ك ػعىر ي ػعر ذلؾ أنيا كالحرؼ الحلقي مف مخرج كاحدل  ما
كيمحظ طي ىذه اذمثلة أنو لػيس شػرطان  ل ك بح ي بحل . كقرأ يقرأل كقرع يقرع ي حؿ

  .أف ت كف عيف المعارع حرطان حلقيان 
                                           

 َ  ّل  ِل  ُ كرة العحى أية  (ُ)
 َ  ْٔ/  ٗشرح الماصؿ  (ِ)
النشر طي القراضات العشر ل ابف الجزرم ل الم تبة التجاريػة ال بػرل ل مطبعػة مصػطاى محمػد  (ّ)

 َ  ِّ/  ِنصر 
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ُّٗٓ 

 عبارة ابف جني طػي التعليػؿ للمماثلػة ىنػا طيػي عػارعكا باتحػة العػيف طػي أما

  مكععان منو مخرج اذلؼ منيا الاتحة المعارع جنس حرؼ الحلؽ لما  اف
(ُ) َ 

  -اإلدغاو األكرب : 
المتمػػاثمف علػػى أح ػػاـ تجعػػؿ اذكؿ يػػدغـ طػػي  يلتقػػي لابػػف جنػػيكطيػػو يقػػكؿ 

ل طيخاى طػي  ل أما اذكؿ طقد ي كف  ا نان  ؾ دكمان متحر  ل كالثاني مف المتماثليف الثاني
ل  ل كعنػدىا ي ػ ف ثػـ يػدغـ طػي تاليػو ل كقد ي ػكف متحر ػان  ك ي  ر الثاني  ما طي قط ل

 َ (ِ) كأصليا شددل كمعتؿ كأصليا معتلؿ  ما طي شدٌ 
كيا ػػر ذلػػؾ ك يػػؼ تحقػػؽ التقريػػب طيػػو بقكلػػو ل " أال تػػرل أنػػؾ طػػي ن قٌطػػل   

ٍقاػة كنحكه قد أخايت  ال ا ف اذكؿ طي الثاني حتى نبا الل اف نبػكة كاحػدة ل كزالػت الكى
التػػي  انػػت ت ػػكف طػػي اذكلػػى لػػك لػػـ تدغمػػو طػػي اآلخػػر ل أال تػػرل أنػػؾ لػػك ت لاػػت تػػرؾ 
إدغػاـ الطػاض اذكلػى لتجشػمت ليػا كقاػة علييػػا تمتػاز مػف شػدة ممازجتيػا الثانيػة بيػػا 

قياػة   قكلؾ ل قٍططىل ك  يٍ  ىر ل كىذا إنما تح مو المشػاطية بػو طػكذا أنػت أزلػت تلػؾ الكي
لحاقػػو  دغامػػو طيػػو لجذبػػو إليػػو كا  كالاتػػرة علػػى اذكؿ خلطتػػو بالثػػاني ط ػػاف قربػػو منػػو كا 

  َ (ّ)بح مو "  
كمعنػػى ذلػػؾ أف الحػػرؼ المػػدغـ صػػرطيان ىػػك ل حرطػػاف مػػف جػػنس كاحػػد اذكؿ 

ذ ال يتػػأتى منيمػػا  ػػا ف   أمػػا مػػف الكجيػػة الصػػكتية كالنطقيػػة طيػػك حػػرؼ ممػػدكد ل إ
كنمحػظ ىنػا أف الل ػاف ينبػؤ عػف  َلل اف طي النبػكة الكاحػدة إال النطػؽ بحػرؼ كاحػد 

 َذلؾ ما  اف مف أمر المماثلة طي التجاكر الصكتي  َالمدغـ نبكة كاحدة 
                                           

 َ  ُّْ/  ِالخصائص  (ُ)
 ل ط دار اليدل للطباعة كالنشر . َُْلُّٗ/ِالخصائص  (ِ)
الخصػػائص البػػف جنػػي ل تحقيػػؽ اذ ػػتاذ / محمػػد علػػي النجػػار ل الطبعػػة الثانيػػة ل بيػػركت  (ّ)

 َ َُْ/ِـ ل ُِٓٗىػ  ُِّٕ
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 -أيا ادلخانفت : 
المشػتملة علػى  طمعناىػا حػدكث اخػتمؼ بػيف الصػكتيف المتمػاثليف طػي ال لمػة

طكيػؿ أك إلػى  ل كيقلػب إلػى صػكت لػيف د الصػكتيف المعػعايفالتععيؼ بأف يتغير أحػ
تحػدث اذقػدمكف عػف  ل كقػد أحد اذصكات الشبيية بو كىي المـ كالنػكف كالمػيـ كالػراض

بألاػاظ مختلاػة  كعبػركا عنيػاكابف جنػي ل  ىذه الظاىرة  الاراض كالجكىرم كابف طارسل 
 َاذمثاؿ ماعمف مثؿ  راىية اجتماع حرطيف مف جنس كاحد ك راىية اجت

   س ر رن مف ذلػؾ قػكؿ العػرب ت ػٌريت مػف لاػظ "  طعنيا يقكؿ ابف جني  ل
ػيت أظاػارم   س ر من الصػنعة إلػى لاػظ  كقد أحالتػو ؽ ن ل ىػك مػف لاػظ  كمثلػو قص 
ػي البػازم إذا  ك ػذلؾ قكلػو    ؽ ص من بالصػنعة إلػى لاػظ  كقػد آؿ   ص ص ل تقعِّ

ثػػـ أحالػػو مػػا عػػرض مػػف    ؽ ض ض ناذصػػؿ مػػف تر يػػب  ل ىػػك طػػي البػػازم   ػػر
   " م ؽ ضن  ا تثقاؿ ت ريره إلى لاظ 

طلعلو ىنا ينار مف اال تثقاؿ طي النطؽ  َ(ُ)
 َالناجـ عف المخالاة 

 انذالنت انصٕحٍت عُذ " ابٍ جًُ "
 طػػي دكر مػػف لل لمػػة الم كنػػة اذصػػكات تؤديػػو مػػا ىػػي الصػػكتية الداللػػة إف

  انػت  ػكاض الماػردة ل ال لمػة أصػكات مجمػكع تػأليؼ نطػاؽ طي كذلؾ المعنى ل إظيار
 بالعناصػػر كت ػػمى  vowelsن حر ػػات أك  consonantsن صػػكامت اذصػػكات ىػػذه

 معنػػى إلػػى ترمػػز التػػي ال لمػػة أصػػكات مجمػػكع منيػػا يشػػ ؿ التػػي الرئي ػػة الصػػكتية
 كطريقػة الجملػة  لمػات تػأليؼ مجمػكع مف  ذلؾ الصكتية الداللة تتحقؽ  ما معجميل
 التػي الثانكيػة الصػكتية بالعناصػر يعػرؼ مػا كىذا اذداض ل ىذا كمظاىر كتيالص أدائيا

 الداللػػة مايػػـك كيكعػػح الػػد تكر / عبػػد ال ػػريـ مجاىػػد ل(ِ)الماػػردة  ال لمػػة تصػػاحب
                                           

 َ  َٗ/  ِال ابؽ  (ُ)
التحليػػػؿ اللغػػػكم طػػػي عػػػكض علػػػـ الداللػػػة لدرا ػػػة طػػػي الداللػػػة الصػػػكتية كالصػػػرطية كالنحكيػػػة  (ِ)
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ُٗٓٓ 

 اال ػتبدالية المقػابمت با ػتخداـ أم الاكنيمػات ل تغييػر على تعتمد ل "بقكلو  الصكتية
 مقابػػؿ طػػكنيـ  ػػؿ ذف اذلاػػاظ معػػاني طػػي يػػرتغي أك تعػػديؿ يحػػدث حتػػى اذلاػػاظ ل بػػيف

  مػا المعنػى ل طػي اخػتمؼ يعقبػو أف بػد ال بغيػره ا ػتبدالو أك طتغيػره آلخر ل ا تبدالي
 ال لمتػػيف معنػػى يتغيػػر بالػػذاؿ الػػراض ا ػػتبداؿ طبمجػػرد كناػػذ ل ناػػرل العربيػػة  طػػي نقػػكؿ
  َ(ُ) "آلية  بصكرة

لصػكتية كحػدد ليػا طػي  تابػو ك اف البف جني طعؿ ال بؽ طي ميداف الداللة ا
ل كن بػػاب طػػي  (2)الخصػائص العديػػد مػػف اذبػكاب مثػػؿل ن بػػاب طػػي االشػتقاؽ ال بيػػر   

 ل كن بػػػػاب طػػػػي إم ػػػػاس اذلاػػػػاظ أشػػػػباه  (ّ)تصػػػػاقب اذلاػػػػاظ لتصػػػػاقب المعػػػػاني   
 ل ك ػػػكل ذلػػػؾ ممػػػا جػػػاض متارقػػػا طػػػي أبػػػكاب ال تػػػاب . كقػػػد  ػػػماىا   (4)المعػػػاني   

ة اللاظية " ل كتعد عنده مف أقكل الدالالت حيث يقكؿ ل " اعلػـ أف ابف جني بػ " الدالل
 ؿ كاحد مف ىذه الدالالت معتد مراعى مؤثر ل إال أنيا طػي القػكة كالعػعؼ علػى ثػمث 
 مراتػػػػػػػػب ل طػػػػػػػػأقكاىف الداللػػػػػػػػة اللاظيػػػػػػػػة ثػػػػػػػػـ تلييػػػػػػػػا الصػػػػػػػػناعية ل ثػػػػػػػػـ تلييػػػػػػػػا 

 َ(5)المعنكية"  
  -ميف ل كتق ـ الداللة الصكتية عند ابف جني إلى ق 

أكال ل الداللػػة الصػػكتية الطبيعيػػة ل كالمقصػػكد بيػػا تلػػؾ الداللػػة الطبيعيػػة بػػيف 

                                                                                                           

ـ  ص  ََِٓل د / محمكد ع اشو ل دار النشػر للجامعػات ل ط أكلػى  ل القػاىرة  ةكالمعجمي
 َ  ُٖل  ُٕ

 َ  ُٔٔالداللة اللغكية عند العرب ل دار العياض ل عماف ل اذردف ص (ُ)
 َ ُْٓ/  ِالخصائص  (ِ)

 َ  ُٖٔل  ُِٓ/  ِالخصائص  (ّ)

 َ  ُٖٕل  ُٖٔ/  ِال ابؽ  (ْ)

 َ  ٖٗ/  ّال ابؽ  (ٓ)



 

  

 

 
 محمد العزيز عبد د/ عػازه                                          مف جيكد ابف جنى الصكتية 

 

ُٗٓٔ 

الػػداؿ كالمػػدلكؿ التػػي تػػرتبط ارتباطػػا كثيقػػا بنظريػػة محا ػػاة كتقليػػد أصػػكات الطبيعػػة طػػي 
نشأة اللغة كأصليا ل كىي نظرية بنيت علػى أ ػاس كجػكد منا ػبة طبيعيػة بػيف اللاػظ 

 مثػػػؿ " القيقيػػػة " نح ايػػػة صػػػكت العػػػحؾ  ك" غػػػاؽ " كمعنػػػاه  ح ايػػػة اذصػػػكات ل 
 ... ال  . كا تشؼ العلماض طي طائاة مف اذلااظ العربية صػلة  ن ح اية صكت الغراب

بينيا كبيف معانييا ل كذىبكا إلى أف العربي بطبيعتو  اف يربط بيف الصػكت كالمعنػى ل 
قػكة كالعػعؼ ل"كمػف طيختار ل ؿ لاظ حرطا ذا صاة تشا ؿ معنػاه كتنا ػبو مػف حيػث ال

ذلؾ  لمتا ن القعـ   كنالخعـ  ل ط مىمػا ل  ػؿ ل كل نيمػا اختلاتػا طػي حػرؼ كاحػدل 
كاختيرت القاؼ القكية الشديدة للقعـل ذف مف معانيػو أ ػؿ الصػلب اليػابسل كاختيػرت 
 (1)الخاض الرخكة للخعـ ذف مف معانيو أ ؿ الشػيض الرطػب ل  القثػاض طنا ػبو الخػاض " 

َ  
تأمػػؿ طػػي نظريػػة المحا ػػاة الطبيعيػػة يػػرل بمػػا ال يػػدع مجػػاال للشػػؾ أنيػػا إف الم

تقكؿ بتقليد أصكات الطبيعة طي نشأة اللغة اان انية كأصليا ل طيي طي نظرىا جػاضت 
محا اة لصدل الم مكعات مف عكارض الطبيعة  الريح كالرعد كالماض كأشباه ال ائنػات 

 ػػمكعة ارتباطػػا كثيقػػا بالمػػذىب الطبيعػػي كتػػرتبط ح ايػػة اذصػػكات الم َ (2)الحيكانيػػة 
الذم تقبلو ابف جني كاطمأف إليو لإذ يقكؿل"أصػؿ اللغػات  ليػا إنمػا ىػك مػف اذصػكات 
الم ػػمكعات  ػػدكم الػػريح ل كحنػػيف الرعػػدل كخريػػر المػػاض ل كشػػحي  الحمػػار ل كنعيػػؽ 

  . (3) الغراب ل كنزيب الظبي ل كنحك ذلؾ ل ثـ كلدت اللغات عف ذلؾ طيما بعد "
 كتقبؿ ابف جني ىذا المذىب نظران لتقبؿ مف  بقكه  الخليػؿ ك ػيبكيو ل طيقػكؿ

                                           

 ل شػػػرح كعػػػبط كتعليػػػؽ / محمػػػد أحمػػػد جػػػاد المػػػكلى بػػػؾ ل محمػػػد  ُٓل َٓ/  ُزىػػػر الم (ُ)
 أبك الاعؿ إبراىيـ ل كعلي محمد البجاكم ل ط الثالثة ل دار التراث ل القاىرة .  

 التا يػػػر الل ػػػاني طػػػي الحعػػػارة العربيػػػة ل د/ عبػػػد ال ػػػمـ الم ػػػدم ل الػػػدار العربيػػػة لل تػػػاب  (ِ)
 َ ُٔٔص 

  َ ْٕل  ْٔ/  ُالخصائص  (ّ)



 

  

 

 
 محمد العزيز عبد د/ عػازه                                          مف جيكد ابف جنى الصكتية 

 

ُٕٗٓ 

ل "اعلػػـ أف ىػػذا مكعػػل شػػريؼ لطيػػؼ ل كقػػد نبػػو عليػػو الخليػػؿ ك ػػيبكيو ل كتلقتػػو 
الجماعػػة بػػالقبكؿ كاالعتػػراؼ بصػػحتولقاؿ الخليػػؿ ل ػػأنيـ تكىمػػكا طػػي صػػكت الجنػػدب 

 .  (1)ازم تقطيعا طقالكال صرصر" ا تطالة كمدل طقالكا ل صر ل كتكىمكا طي صكت الب
يتعػح لنػا أنػو يقػكؿ بالمنا ػبة الطبيعيػة  -مف خمؿ قكلو ىػذا  -طابف جني 

  بيف الصيغة المعجمية كداللتيا.
ثانيػان ل الداللػػة الصػكتية التحليليػػة ل كالمقصػػكد بيػا ىنػػا تلػؾ الداللػػة الصػػكتية 

كالحر ات المختلاػة أك  التي تتحقؽ جػراض ااحػمؿ بػيف الصػكامت كالصػكائت نالحػركؼ
ما يعرؼ بالاكنيمات التر يبية ل أك ت تنبط مف خػمؿ مختلػؼ اذداضات الصػكتية التػي 
اصػػطلح علييػػا بالاكنيمػػات الثانكيػػة باعتبارىػػا مممػػح صػػكتية غيػػر تر يبيػػة مصػػاحبة 
تمتػػد عبػػر أطػػكاؿ متنكعػػة طػػي اذداض الصػػكتيل كتشػػارؾ طػػي تنػػكع معػػاني ال ػػمـ مثلمػػا 

 اذصػػػػػػػػػػػكات التر يبػػػػػػػػػػػة ل كذلػػػػػػػػػػػؾ مثػػػػػػػػػػػؿ النبػػػػػػػػػػػر كالتنغػػػػػػػػػػػيـ تشػػػػػػػػػػػارؾ طيػػػػػػػػػػػو 
 كالكقؼ... ال .

كطي الداللة الصكتية للصػكامت الحػظ ابػف جنػي ل  أف دقػة المعنػى تتاػؽ مػل 
جرس الحرؼ المختار ط أف ىناؾ اختيارا مقصػكدا للصػكت ليػؤدم المعنػى المغػاير لمػا 

 َيؤديو الصكت اآلخر 
 ل  ل ن قعػػـ ل خعػػـ   كنصػػعد كمػػف اذمثلػػة التػػي  ػػاقيا ابػػف جنػػي طػػي ذلػػؾ

ن  دل صد  كنق ـ ل قصـ  .. يقكؿ طين قعػـ كخعػـ  ل " أال تػراىـ قػالكا   ل    ك
قعـ طي اليابس كخعـ طي الرطب كذلػؾ لقػكة القػاؼ كعػعؼ الخػاض ل طجعلػكا الحػرؼ 

. طقػد اعتمػد المعنػى علػى (2)اذقكل للاعؿ اذقكل ل كالصكت اذععؼ للاعؿ اذععؼ" 

                                           

 َ  ُِٓ/  ِال ابؽ  (ُ)
 َ ُِٓ/  ِالخصائص  (ِ)



 

  

 

 
 محمد العزيز عبد د/ عػازه                                          مف جيكد ابف جنى الصكتية 

 

ُٖٗٓ 

كيكعػح ذلػؾ أ ثػر طػي مكعػل آخػر طيقػكؿ ل " طالخعػـ ذ ػؿ الرطػب  صكت الحػرؼ ل
 ػػالبطي  كالقثػػاض ل كمػػا  ػػاف نحكىمػػا مػػف المػػأ كؿ الرطػػب ل كالقعػػـ للصػػلب اليػػابس 
لنحك ل قعمت الدابة شعيرىا ل كنحك ذلػؾ. كطػي الخبػر ن قػد يػدرؾ الخعػـ بالقعػـ   

. طداللػة الاعلػيفن قعػـ  كن خعػـ (1)…"أم قد يدرؾ الرخاض بالشدة ل كالليف بالشػظؼ
  م تكحاة مف خصائص الصكتل طالقاؼ كالخاض يقترباف طي المخػرج" طالقػاؼ صػكت 

. ك"الخاض صكت مف أقصى الحنؾ احت ا ي ميمػكس"  (2)قكم ليكم اناجارم ميمكس"
 ل طالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديد ناناجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم   كالخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاض رخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك (3)

تا المعنى عند ابػف جنػي يقػكؿ معلػم ن احت ا ي   طالشدة كالرخاكة ىنا ىما اللتاف حدد
ذلػػؾ ل " طاختػػاركا الخػػاض لرخاكتيػػا للرطػػب كالقػػاؼ لصػػمبتيا لليػػابس ل حػػذكا لم ػػمكع 

 .   (4)اذصكات على مح كس اذحداث " 
صػلة كثيقػة بػيف القػاؼ الشػديدة كالصػكت الناشػئ  -ىنػا  -طابف جنػي يػرل  

رخػكة كالصػكت الناشػئ عػف عف أ ؿ اليابس ل  مػا يػرل منا ػبة كاعػحة بػيف الخػاض ال
 أ ؿ الرطب.

كيقػػكؿ ابػػف جنػػي مبينػػا الاػػرؽ طػػي المعنػػى بػػيف ن صػػعد   كن  ػػعد   ل "كمػػف 
لمػا طػي أثػر مشػاىد يػرل ل  -ذنيػا أقػكل  -ذلؾ قكليـ ل صعد ك عد ل طجعلكا الصاد 

لمػػا ال  -لعػػعايا  -كىػػك الصػػعكد طػػي الجبػػؿ كالحػػائط ل كنحػػك ذلػػؾ ل كجعلػػكا ال ػػيف 
د ح ا ل إال أنو مل ذلػؾ طيػو صػعكد الجػد ال صػعكد الج ػـ ل أال تػراىـ يظير كال يشاى

                                           

 َ ُٖٓل  ُٕٓ/  ِال ابؽ  (ُ)
 ـ ُٕٗٗعلػػػـ اللغػػػة العػػػاـ " اذصػػػكات "د/ مػػػاؿ بشػػػر لط الخام ػػػةل دار المعػػػارؼ ل مصػػػر  (ِ)

 .َُٗص 
 َ  ُُِعلـ اللغة العاـ  (ّ)
 َ  ُُٔ/  ِالخصائص  (ْ)



 

  

 

 
 محمد العزيز عبد د/ عػازه                                          مف جيكد ابف جنى الصكتية 

 

ُٗٓٗ 

يقكلػكف ل ىػك  ػعيد الجػد ل كىػػك عػالي الجػد ل كقػد ارتاػػل أمػره ل كعػم قػدره ل طجعلػػكا 
الصػػػاد لقكتيػػػا ل مػػػل مػػػا يشػػػاىد مػػػف اذطعػػػاؿ المعالجػػػة المتجشػػػمة ل كجعلػػػكا ال ػػػيف 

ف لػػـ تػػره العػػيف ل ك  الداللػػة اللاظيػػة أقػػكل مػػف الداللػػة لعػػعايا ل طيمػػا تعرطػػو الػػناس كا 
نمػػا  انػػت الصػػاد أقػػكل مػػف ال ػػيف لمػػا طييػػا مػػف إطبػػاؽ كا ػػتعمض  (1)المعنكيػػة "  . كا 

 تاتقػػػر إلييمػػػا ال ػػػيف ل كعلػػػى ىػػػذا النحػػػك يعلػػػؿ الصػػػد كال ػػػد ل كقصػػػـ كق ػػػـ . إذ 
يقػػكؿ ل " كمػػف ذلػػؾ أيعػػا  ػػد كصػػد ل طال ػػد دكف الصػػد ل ذف ال ػػد للبػػاب ي ػػد ل 

نحكىا ل كالصد جانب الجبؿ كالكادم كالشعب ل كىك أقػكل مػف ال ػد ل الػذم كالمنظرة ك 
قػػد ي ػػكف لثقػػب ال ػػكز كرأس القػػاركرة كنحػػك ذلػػؾ ل طجعلػػكا الصػػاد لقكتيػػا ل ل قػػكل ل 

ل طداللػػػة ال لمػػػات ىنػػػا اعتمػػػدت علػػػى حرطػػػي الصػػػاد (2)كال ػػػيف لعػػػعايا ل ل عػػػعؼ 
ي  ؿ شيض  ػكل أف الصػاد كال يف ل ك" الصاد صكت رخك ميمكس ل يشبو ال يف ط

 . (3)أحد أصكات ااطباؽ " 
طيمػػػا يتاقػػػاف طػػػي صػػػاتيف ىمػػػا الرخػػػاكة كاليمػػػسل ط مىمػػػا رخػػػك ك مىمػػػا  

 ميمكسل غير أف الصاد مطبؽ كال يف مناتح ل كااطباؽ أشد مف االناتاح .
كيقكؿ بعد ذلؾ مكعػحا الاػرؽ طػي المعنػى بػيف ن ق ػـ   بال ػيف لكن قصػـ  

لؾ الق ـ كالقصـ. طالقصـ أقػكل طعػم مػف الق ػـ ل ذف القصػـ ي ػكف ل  "مف ذ بالصاد
معػػو الػػدؽل كقػػد يق ػػـ بػػيف الشػػيئيف طػػم ين ػػأ أحػػدىمال طلػػذلؾ خصػػت بػػاذقكل الصػػادل 

 . (4)كباذععؼ ال يف " 
                                           

 َال ابؽ ناس الصاحة  (ُ)
 َ ُِٔ/  ِالخصائص  (ِ)

ل ّٕص  ُٗٗٗاذصػػكات اللغكيػػةل د/ إبػػراىيـ أنػػيس ل م تبػػة اذنجلػػك المصػػرية ل القػػاىرة  (ّ)
ْٕ َ 

 َ  َُٔ/  ِالخصائص ل ابف جني   (ْ)



 

  

 

 
 محمد العزيز عبد د/ عػازه                                          مف جيكد ابف جنى الصكتية 

 

َُٗٔ 

أمػا إذا كقػل الحرطػػاف المختلاػاف ك ػطا نحػػك ن الكصػيلة كالك ػيلة   ل طيقػػكؿل 
أقػكل صػكتا مػف ال ػيف  - ما تػرل  -لة ل كالصاد "كمف ذلؾ قكليـ ل الك يلة كالكصي

ل لمػػا طييػػا مػػف اال ػػتعمض ل كالكصػػيلة أقػػكل معنػػى مػػف الك ػػيلة . كذلػػؾ أف التك ػػؿ 
لي ػػت لػػو عصػػمة الكصػػؿ كالصػػلةل بػػؿ الصػػلة أصػػليا مػػف اتصػػاؿ الشػػيض بالشػػيض ل 

 كىػي كمما تو لو ل ك كنو طي أ ثر اذحكاؿ بععا لو ل  اتصػاؿ اذععػاض باان ػاف ل
كنحػػك ذلػػؾ ل كالتك ػػؿ معنػػى يعػػعؼ كيصػػغر أف ي ػػكف المتك ػػؿ جػػزضا أك  أبعاعػػو ل

 الجزض مف المتك ؿ إليو . كىذا كاعح. طجعلكا الصاد لقكتيا لللمعنى اذقكل لكال ػيف 
كقكلو  ذلؾ ل "كمػف ذلػؾ تر يػب ن ؽ ط ر   كن ؽ د ر  (1)لععايا لللمعنى اذععؼ" 

لتعادييمػا  -الطاض  امية متصعدة ل طا تعملتا   كن ؽ ت ر   طالتاض خاطية مت الة ك 
 طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرطيف ل  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكليـ ل قتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيض  -

كقطػػره . كالػػداؿ بينيمػػا ل لػػيس ليػػا صػػعكد الطػػاض كال نػػزكؿ الشػػيض لجماعػػو كمحػػر 
 .(2)نجمو..." 

كيمحظ أف أبا الاتح قد كقؼ عند صاتي اال تعمض كاال تااؿ طح ػبل ليرتػب 
لععؼ كالتػاضل ط انػت لػذلؾ كا ػطة بينيمػا ل طعبػر بيػا ىذه الحركؼ مف حيث القكة كا

عف معظـ اذمر كمقابلتو ل طقيؿ قدر تنا ب ذلؾ مل المعنى ل مل أننا ال نعدـ صػاات 
أخػػرل ل يم ػػف أف يت ػػأ علييػػا طػػي المااعػػلة بػػيف ىػػذه الحػػركؼ  ااطبػػاؽ طػػي الطػػاض 

اللتػيف خصػت بيمػا  كالصاة التي مازتيا مػف الػداؿ كالتػاض ل كالجيػر كالقلقلػة الصػاتيف
الداؿ دكف التاض . كنحك مف ذلؾ قكليـ ل " النعػ  للمػاض كنحػكه ل كالنعػ  أقػكل مػف 

 -لرقتيػػا  -ن طييمػػا عينػػاف نعػػاختاف   طجعلػػكا الحػػاض  - ػػبحانو -النعػػح ل قػػاؿ اف

                                           

 َ ُِٔ/ ِال ابؽ  (ُ)
 َ  ُٖٓ/  ِالخصائص  (ِ)



 

  

 

 
 محمد العزيز عبد د/ عػازه                                          مف جيكد ابف جنى الصكتية 

 

ُُٗٔ 

 . (1)لما ىك أقكل منو"  -لغلظيا  -للماض الععيؼل كالخاض 
شػػح المػػاض ل كمػػا طػػي الخػػاض مػػف كال يخاػػى مػػا طػػي الحػػاض مػػف بحػػة تن ػػجـ ك 

 ا تعمض يتاؽ كالتعبير عف كطرة الماض .
كيقػػكؿ أبػػك الاػػتح طػػي تخصػػيص ن القػػد   للقطػػل طػػكال كالقػػط للقطػػل عرعػػال 
"كمف ذلؾ القد طكال ل كالقط عرعا . كذلؾ أف الطاض أحصػر للصػكت كأ ػرع قطعػا مػف 

ل كالػػداؿ المماطلػػة لمػػا  الػػداؿ . طجعلػػكا الطػػاض المنػػاجزة لقطػػل العػػرض ل لقربػػو ك ػػرعتو
 .  (ِ)طاؿ مف اذثر ل كىك قطعو طكال " 

كقد راعى ابف جني ترتيب الحرؼ داخؿ اللاظ بما ي ػاكم الحػدث المعبػر عنػو 
طيقكؿ ل" ذلؾ أنيـ قد يعياكف إلى اختيار الحركؼ كتشبيو أصكاتيا باذحػداث المعبػر 

ير ما يعاىي آخره  كتك يط عنيا بيا ترتيبيا ل كتقديـ ما يعاىي أكؿ الحدث ل كتأخ
ما يعػاىي أك ػطول  ػكقا للحػركؼ علػى  ػمت المعنػى المقصػكدلكالغرض المطلػكب" 

 . ك اؽ على ذلؾ العديد مف اذمثلة منيا ل ن بحث ل شد   .(3)
يقػػكؿ طػػي ن بحػػث   مبينػػا  يػػؼ رتبػػت طييػػا اذصػػكات علػػى  ػػمت المعنػػى ل  

يعاىي أخره كتك يط مػا يعػاىي  ك يؼ تـ تقديـ ما يعاىي أكؿ الحدث ل كتأخير ما
 أك ػػػػػػطول كذلػػػػػػؾ  ػػػػػػكقا للحػػػػػػركؼ علػػػػػػى  ػػػػػػمت المعنػػػػػػى المقصػػػػػػكد " طقػػػػػػالكا ل 
ن بحػػث   طالبػػاض لغلظتيػػا تشػػبو بصػػكتيا خاقػػة ال ػػؼ علػػى اذرض ل كالحػػاض لصػػحليا 
تشبو مخالب اذ د كبراثف الذئب كنحكىما إذا غارت طي اذرض ل كالثػاض للناػث كالبػث 

 .(4)ه مح ك ا محصم " للتراب ل كىذا أمر ترا
                                           

 َ  مف  كرة الرحمف    ٔٔكاآلية رقـ ن َ  ُٔ/  ِال ابؽ  (ُ)
 َ ُّٔ/  ِال ابؽ  (ِ)

 َ ُّٔ/  ِائص الخص (ّ)
 َال ابؽ ناس الصاحة   (ْ)



 

  

 

 
 محمد العزيز عبد د/ عػازه                                          مف جيكد ابف جنى الصكتية 

 

ُِٗٔ 

" طالباض صكت شػاكم اناجػارم مجيكرلكعنػد النطػؽ بػو يقػؼ اليػكاض الصػادر 
مف الرئتيف كقكطا تاما عند الشاتيفل إذ تنطبؽ ىاتاف الشػاتاف انطباقػا  ػاممل كيعػغط 
اليكاض مدة مف الزمف ل ثـ تنارج الشاتاف طيندطل اليكاض طجػأة مػف الاػـل محػدثا صػكتا 

ل كقػد شػبييا ابػف جنػي بخاقػة  (1)ذبذب الكتراف الصكتياف أثناض النطؽ " اناجاريال كيت
ال ؼ على اذرض لأما الحاض طيي " صكت حلقي احت ا ي ميمكسل كعنػد النطػؽ بػو 
يعػػيؽ المجػػرل اليػػكائي طػػي الاػػراغ الحلقػػي بحيػػث يحػػدث مػػركر اليػػكاض احت ا ػػال كال 

جد ابف جني يشبييا بمخالب اذ د ل لذا ن(2)تتذبذب اذكتار الصكتية حاؿ النطؽ بو " 
أك بػػراثف الػػذئب إذا غػػارت طػػي اذرض لكأمػػا الثػػاض " ممػػا بػػيف اذ ػػناف طيػػك صػػكت 
احت ا ي ميمكس ل يكعل طرؼ الل اف حاؿ النطػؽ بيػذا الصػكت بػيف أطػراؼ الثنايػا 
العليا كال الى بصكرة ت مح بمركر اليكاض مػف خػمؿ مناػذ عػيؽ طيحػدث االحت ػاؾ ل 

ل (3)ماح لليػكاض بػالمركر مػف اذنؼلكمػل عػدـ تذبػذب اذكتػار الصػكتية " مل عدـ ال 
 كقد شبو ابف جنينالثاض  بالناث كالبث للتراب .

يقكؿ طي ن شد   ل " مف ذلؾ قكليـ شد الحبؿ كنحكه ل طالشيف بمػا طييػا مػف 
التاشػي تشػػبو بالصػػكت أكؿ انجػػذاب الحبػػؿ قبػػؿ ا ػتح اـ العقػػدل ثػػـ يليػػو إح ػػاـ الشػػد 

ذبل كتأريػػب العقػػدل طيعبػػر عنػػو بالػػداؿ التػػي ىػػي أقػػكل مػػف الشػػيفل كال  ػػيما كالجػػ
 .   (4)مدغمةل طيك أقكل لصنعتيا ل كأدؿ على المعنى الذم أريد بو " 

كيزيد أبك الاتح اذمر كعكحان بقكلو ل " طكف أنت رأيت شيئا مف ىػذا النحػك ال 
حػد أمػريف ل إمػا أف ت ػكف لػـ ينقاد لػؾ طيمػا ر ػمناه ل كال يتابعػؾ علػى مػا أكردنػاهل طأ

                                           

 َ  َُُعلـ اللغة العاـ " اذصكات " د تكر  ماؿ بشر  (ُ)
 َال ابؽ ناس الصاحة   (ِ)
 َ ُُٖعلـ اللغة العاـ  (ّ)
 َ ُّٔ/ ِالخصائص  (ْ)



 

  

 

 
 محمد العزيز عبد د/ عػازه                                          مف جيكد ابف جنى الصكتية 

 

ُّٗٔ 

تمعف النظر طيو طيقعد بؾ ط رؾ عنو ل أك ذف ليذه اللغة أصػكال كأكائػؿ قػد تخاػى عنػا 
أك ذف اذكؿ كصؿ إليو علـ لـ يصؿ إلػى  - ما قاؿ  يبكيو  -كتقصر أ بابيا دكننا 

 َ(1)اآلخر" 
ك مػػا أنػػو للحػػركؼ دقػػة طػػي المعنػػى تتاػػؽ مػػل حػػرؼ الجػػرس المختػػار  ػػذلؾ 

ر ػػات ل طيػػي تحػػا ي الحػػدث المعبػػر عنػػو طقػػد نقػػؿ " ابػػف جنػػي " عػػف "  ػػيبكيو "  الح
 قكلػػػو طػػػي المصػػػادر التػػػي جػػػاضت علػػػى الاعػػػمف  " إنيػػػا تػػػأتي لمعػػػطراب كالحر ػػػة ل 
نحك ل النقزاف ل كالغليافل كالغثيافل طقابلكا بتكالي حر ات المثػاؿ تػكالي حر ػات اذطعػاؿ 

 "(2)  . 
اعلػى(ل يقػكؿ أبػك الاتحل"ككجػدت أيعػا الاعلػى طػي ك ذا حػاؿ الحر ػات طػي )ال

 . (3)المصادر كالصااتل إنما تأتي لل رعةل نحكل البش ىل كالجمزل كالكلقى" 
 طيػػػػػػـ بػػػػػػذلؾ جعلكا"المثػػػػػػاؿ الػػػػػػذم تكالػػػػػػت حر اتػػػػػػو ل طعػػػػػػاؿ التػػػػػػي تكالػػػػػػت 

 . (4)الحر ات طييا "
طػا كخمصة القكؿ أف ابف جني ل ا ػتطاع أف يؤ ػد أف للصػكت  ػكاض  ػاف حر 

أك حر ة قيمة دالليػةل كأف ثمػة عمقػة طبيعيػة بػيف الػداؿ كالمػدلكؿ ل كل ػف إدرا يػا ال 
 يتي ر إال لمف خبر أصكات العربيةل كا تحعر خصائصيا الطبيعية كالكظياية .

 : اإلبــذال
 ل كالصػاة المخػرج طػي المتقاربػة الحػركؼ بػيف تحػدث صػكتية اابػداؿ ظػاىرة

  لمػة مػف صػكت " إبػداؿ أم ل صػكتية لقعػية ةطػي ال لمػ حػرؼ م ػاف حػرؼ طيكعػل

                                           

 َ ُْٔ/  ِال ابؽ  (ُ)
 َ ُِٓ/  ِال ابؽ  (ِ)
 َ ُّٓ/  ِالخصائص  (ّ)
 َال ابؽ ناس الصاحة  (ْ)



 

  

 

 
 محمد العزيز عبد د/ عػازه                                          مف جيكد ابف جنى الصكتية 

 

ُْٗٔ 

 الحيػز طػي المتقاربػة اذصػكات كيقػل بػيف ل أيعػان  اللغػة طػي  ثيػر كىػك ل آخػر بصػكت

كاابداؿ بيف اذصكات يقػل علػى  َ(ُ)" اذغلب ىك كاذكؿ أيعان  المتباعدة كبيف كالمخرج
 َأ اس صكتي 

 : كقػاؿ " كالزعػاؼ الزعػاؽ كال يػدرم الخليػؿ ألغػة ىػك أـ لثغػة طػذ ر  لمتػي "

 َ (ِ)لثغة  أـ ألغة ندرم كما عف بععيـ ذلؾ  معنا
 مػف يخرجػاف اللػذيف الحػرطيف طػي الظػاىرة ىػذه إلػى أشػار طقػد  :جنػي  ابف أما 

 الػذم علػي أبػي رأم علػى ىػذا طػي كاعتمػد ل كالطػاض الػداؿ طي ىك الحاؿ  ما كاحد مخرج

 َ (ّ)كتدانييا  مخارجال تقارب مشترطان طييا الظاىرة ىذه إلى طيو أشار
 كقػد ل الظػاىرة ىػذه شػركط مػف أىػـ كبعػده المخػرج قػرب أف كيتعػح مػف ىػذا

 الحرطػاف ي ػكف أف العػركرم أف مػف رأل مػف طمػنيـ َ الشػرط ىذا طي اللغكيكف اختلؼ

 متػدانييف ي كنػا أف أك كع ػا  نعتػا كال يف طػي التاض نحك كالصاة المخرج طي متقاربيف

 كالاار ػي الاراض ىؤالض كمفَ (ْ)الحلؽ  حركؼ مف ذنيما ل ياضكال  اليمزة المخرج طي

 جني.  كابف
ذا أردنا معرطة اذصؿ مػف الاػرع طػي اذحػرؼ المبدلػة طػم بػد مػف مراعػاة مػا  كا 

 ىػك الكاحػدة القبيلػة طػي كتػداكالن  تصػرطان  اذ ثػر ذف الحػرؼ : كالتػداكؿ ي ػمى بالتصػرؼ

 كأ ثػركا " أجػداؼ " مػف أ ثػر " أجػداث " ت ػتخدـ "طػالعرب جدث ك " جدؼ : نحك اذصؿ

                                           

الدرا ات اللغكية عند العرب إلى نياية القػرف الثالػث ل د/ محمػد ح ػيف آؿ يػس ل منشػكرات  (ُ)
 َ  ُْٕـ ل ص َُٖٗىػ/ ََُْم تبة الحياة ل بيركت ل لبناف ل ط أكلى 

المزىر ل ال يكطي  ل تصحيح / محمد أحمػد جػاد المػكلى ل كعلػي محمػد البيجػاكم ل كمحمػد  (ِ)
 َ ٔٓٓ/ ُبيركت ل بدكف تاري   أبك الاعؿ إبراىيـ ل دار الا ر

 َ َُٖ/ ُ ر صناعة ااعراب  (ّ)
 َُٓٓ/ُالمقتعب ل المبرد ل ت/ محمد عبد الخالؽ ععيمو ل عالـ ال تب ل بيركت ل  (ْ)



 

  

 

 
 محمد العزيز عبد د/ عػازه                                          مف جيكد ابف جنى الصكتية 

 

ُٗٔٓ 

 اال ػتعماؿ ل ثػرة اذصػؿ أف " الثاض " ىػي نعرؼ الباب ىذا طيـ" كمف مف" كاٌقلكا " ثـ " مف

 َ (1)على اذل ف  تداكلو ك ثرة اللغكم
 كاحػد الثاػـك كالايػـك بمعنػى : "يقػاؿ : جنػى ابػف كطػي ذلػؾ يقػكؿ عالمنػا ال بيػر

 بػدؿ طالاػاض َ عمػرك طيػـ أيعػان  : عمػرك ل كيقػاؿ ثػـ زيػد كقػاـ ل كجػدؼ جدث : ل قكليـ

 أجداؼ يقكلكا كلـ لقكليـ أجداث جدث طي الثاض تصرؼ  عة ترل إلى أال َ جميعان  طييما

لى  .(2)" طيـ كقلة ثـي  ثرة كا 
 -كعرب " ابف جني " العديد مف اذمثلة على ىذه الظاىرة منيا ل 

 أٔالً : يف انصٕايج : ـ
 -شاِ ": –ْاء : " شاء  ـ إبذال اذلًشة1

 طقد أكرد ابف جني عف العرب إبداليـ الياض ىمزة ل كاليمزة ىاض بقكلو ل     
يػاؾ  مػف قػراضة ىػاض طػي اليمػزة أبدلتً   ما َ ىمزةن  الياض أىف العرب أبدلت " إال قػرأ لن ًقِى

 كاعػلالم طػي اليمػزة أبػدلت ط مػا ن أرقػت  ... طي  الماض " "ىرٍقت: قالكا نعبد  ... ك ما

طصػارت  ن  َ ىمػزةن  طػي ن شػاة   اليػاض أبػدلت . ك ػذلؾ كاحػد مخػرج مػف   ذن يمػا ىػاض
 م ػركه ل كىػذا ل ىمػزة الػمـ كقلب أًلاان  العيف قلب : ال لمة على   طجمعكا ترل شاض   ما

 َ 3) )اذقاكيؿ أ ثر كعليو

                                           

 ـ ل ُٕٓٗمػػػػف أ ػػػػرار العربيػػػػة ل د / إبػػػػراىيـ أنػػػػيس ل اذنجلػػػػك المصػػػػرية ل ط الخام ػػػػة  (ُ)
   ُٖ -ٕٓص 

ذ القػػراضات كاايعػػاح عنيػػا ل ابػػف جنػػي ل ت/ علػػي النجػػدم المحت ػػب طػػي تبيػػيف كجػػكه شػػكا (ِ)
ناصػػؼ ل د/ عبػػد الحلػػيـ النجػػار ل د / عبػػد الاتػػاح إ ػػماعيؿ الشػػلبي ل دار  ػػز يف للطباعػػة 

 َ  ٖٖ/ُـ ل ُٖٔٗىػ / َُْٔكالنشر ل ط الثانية 
 المنصػػؼ ل شػػرح اامػػاـ / ابػػف جنػػي ل ل تػػاب التصػػريؼ ل لإلمػػاـ / أبػػي عثمػػاف المػػازني ل  (ّ)

ت / إبراىيـ مصطاى ل كعبد اف أميف ل مطبعػة مصػطاى البػابلي الحلبػي كأكالده بمصػر ل ط 
 ( مف  كرة الااتحة .ٓل كاآلية رقـ )ُْٓ/ ِـ ُْٓٗىػ/ ُّّٕأكلى 



 

  

 

 
 محمد العزيز عبد د/ عػازه                                          مف جيكد ابف جنى الصكتية 

 

ُٗٔٔ 

  مػا أىف  ن شػاة    جمػل ىػي أف ن شػاض   يقػرر إٌنػو جنػي ابػف قػكؿ مػف كيتعح
 ىي التي محذكطة كالمـ ل كاك عف منقلبة كألايا للتأنيث طالياض  ل   بقرة جمل  ن بقران  ن

 حػرطيف مػف اال ػـ كيبقػى التأنيػث ىػاض تحػذؼ ل شػاة جمػل عنػد ىذا على كي تدؿ الياض

 حػرؼ مف اال ـ كيبقى  ا نة ذنيا التنكيف طي اذلؼ ذىاب كخكطان مف ل كاذلؼ الًشيف

  كزف مثػؿ التقديرنشػاة  طي ػكف ال لمػة الـ التػي ىػي اذصػلية يػاضرد ال طكجػب ل كاحػد
 . (1 )نجاه  

كن أيػر   ىيػر   ن طػي ىػاض اليمػزة إبػداؿ علػي أبػي عػف قػراضة جنػي ابف نقؿ  ما
 ىٌيػر    ىٍيػر  كن ن : للصػبا يقػاؿ : اذصػمعي قػاؿ : قػاؿ علػي أبػي علػى قػرأت :بقكلػو 

 كن أىٍير  كن إٍير 
(2)َ 

 لى أبي علي أيعان ل مف الرجز لكقرأ ابف جني ع
 (3)طانصرطت كىي حصاف مغعبو       كرطعت بصكتيا ل ىيا أبو 

كيتعػح ممػػا ذ ػػر شػيكع اابػػداؿ بيفناليػػاض كناليمزة   طػي  ػػمـ العػػرب لقػػرب 
 َمخرجييمال كذنيما مف حركؼ الحلؽ 
 للشيض ا تدعاض منؾ ىك إنما ل " ىاتً  :  جني كطي معنى ن ىات   يقكؿ ابف

 َ(4)" اجتذابو إليؾك 
 المعنػى ىػك علػي أبػك إليػو ذىػب كالذم ل كاحد معنى طي كاالنخااض طاالجتذاب

 إليػو ذىب طما ل االنجذاب عرب مف ااتياف ذف ل قبؿي  مف الخليؿ ذىب إليو الذم نا و

 تابل الذم الكاحد المعنى عليو يدؿ ل نأتيت   مف ىاض طي "ىيت" اليمزة إبداؿ طي الخليؿ

                                           

 َ  ُْْ/  ِال ابؽ  (ُ)
 َ  ّٓٓ/  ِ ر صناعة ااعراب  (ِ)
 َ  ْٓٓ/ِال ابؽ  (ّ)

 َ  ِٖٕ/ ُالخصائص  (ْ)
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ُٕٗٔ 

 طيو. الخليؿ علي أبك
 طػي إليػو ذىػب الػذم المعنػى طػي عػمننا اابػداؿ إلػى ىػذا أشػار علػي أبػا ط ػأف 

  االنجذاب . كىك ال لمة
 جمعيػا طي لقكليـ نمكه  نماض  أصلو  لمة طي اابداؿ ىذا إلى جني ابف كأشار

  : الشاعر بقكؿ علي أبك أنشده نأمكاه  م تشيدان طيما
(1)أىٍطياؤيىا  رٍأد العحى ماصحةو          أمكاؤيىا قالصةو  كبلدةو 

 

 بػف ب ػر أبػك ذ ػر طقػد جنػي كابف علي أبا  بقكا الذيف اللغكييف عند مطرد اابداؿ ىذا إف

 ذلػؾ علػى يػدؿا  ل مػاضو  مػف المـ مكعل طي الياض مف اليمزة " كأبدلكا : بقكلو ال راج ىذا

                   َ (2)ن مياه كأىمكاه    الجمل تصغيرىا نمكيو   كطي

 -عًٍُا :  اذلًشة ـ إبذال2
أىف  عينػان  ن ىمػزة طيقلبػكف ل تمػيـ ليجػة بيػا تتصػؼ العنعنػة ل التػي كت ػمى

العيف ل يقػكؿ الشػاعر  اليمزةً  بدؿى  يجعلكف طكن يـ تميـ أما :  الخليؿ قاؿ َنعف   طت كف
  ل

 ( (3ايصدع ال ًبد مكًشؾ عف كحبيا  ىًمدا       قد الذ لااضً  ًإف الاؤاد على
ٍبلي  ل" كقاؿ أيعان   َ (4)"  عينان  اليمزة بدؿى  يجعلكف ل تميـ لغة الخبضي طي : الخى

 طػكف تميمػان  تمػيـ عنعنػة بقكلول" طأمػا  ىمزة نأف  اابداؿ بيذا كقد خص ثعلب 

 ينشػد الرمة ذا ك معت : قاؿ . قائـ اف عبد عف  :تقكؿ نأف   نعف   طي مكعل تقكؿ

                                           

 َ  ََُ/  ُاب  ر صناعة ااعر  (ُ)
 الاتلػي ل مؤ  ػة الر ػالة ل بيػركت  اذصكؿ طي النحك ل ابف ال راج ل ت  د / عبػد الح ػيف (ِ)

 َ  ِْٔ/  ّـ  ُٕٖٗىػ /  َُْٕط الثانية 
 َ  ُٗ/  ُالعيف  (ّ)
 َ ُِّ/  ُال ابؽ  (ْ)
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ُٖٗٔ 

  الملؾ بقكلو ل عبد
رقاض مف تىر مت أعفٍ   منزلةن  خى

 ينشد ىاركف ل ىرمة ابف ك معت : قاؿ

ًِ  طكؽ ىدًيمن  كرقاضي تدعك           مطىكقىةي   اؽو  على تغن تٍ  ِى  أعفٍ  (1)أىعكاًد
 

" كقػكليـ  ل طقػاؿ ل اشتقاقيا عف طعمن  جني ىذا عالمنا ال بير ابف طي كتابعيما
 النػكف كمجيض ل المكاعل مف  ثير طي   عف عىٍفل ل قكليـ ن عىفٍ  مف مشتؽ نعنعنة  

 َ (2)غيرىا " دكف   أف ن ىمزة طي إياىا ىك إبداليـ أف يدؿ على طي نالعنعنة 
 علي ل أبك أنشدني : كقاؿ

 لي قتمن  عف تأؿي  لـ تىعىراعا

  لػي   قىػتمن  نعػف  قكلػو طي علي أبك أجازه الذم ..…  قىٍتمن  عف : انشدنيو ى ذا

 عينان  اليمزة طأبدؿ ل قتم قتلتنى أف : أم     لي أف قتم ن أراد  كفي أف يجكز : قاؿ أنو

 َ (3)  عنعنة تميـ مف أيعا طيذا .
 طقػط  أف   ن طي عينان  اليمزة قلب طي علي أبي على جني ابف ركاية تقتصر كلـ

نما  إلػى يرطعػو عليػو قػراضة علػي أبػك " أخبرنػي :  بقكلػو ل أيخػر طػي مكاعػل عنو ح ي كا 

 تىغًلب ينشد بيت طايؿ ل أبا  معت : قاؿ ل اذصمعي

 ميعىتلي عامره غير دعانا ن اض يـ         غداة يـك حرسو  طنحف منعنا
  : الصقرم ينشد أبا ك معت : قاؿ ل ميؤثلي غير : يريد : كقاؿ

 مخلدان  بخيمن  أك تريفل ما أرل              ذىلني ىزالن  مات جكادان  أريني
                                           

 ل ال ػمـ ىػاركف عبػد كتحقيػؽ ثعلػب ل شػرح يحيػى بػف احمػد العبػاس لذبػي ثعلػب مجػالس (ُ)
 َ   ُٖ/ ُ ـ َُٔٗ الثانية ل الطبعة بمصر دارالمعارؼ

 َ ِّّ/  ُ ر الصناعة  (ِ)
 َال ابؽ ناس الصاحة  (ّ)
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ُٗٔٗ 

 بعػض عػف ل ب ػر أبػي عػف ل علػى أبػي علػى كقػرأتي  … لٌعلنػي : يريػد : قػاؿ

 ل ك ػذا  ػذا علػى ل كأىعديتػو آديتػو : يقاؿ  :اذصمعي قاؿ : ل قاؿ عنو ل يعقكب أصحاب
 َ(1)كأعنتو "  قكيتو : أم

كمف ىنا يم ف القكؿ بأف ىذا النكع مػف القلػب يعػد مػف عيػكب الليجػات التػي 
ف  َاختصت ب لمة  ن أف   طقط   اختصت بيا تميـ كحدىا ل كترطعت عنو قريش كا 

                                           

 َ ِّٕلِّٔل  ِّٓ/ ُال ابؽ  (ُ)
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َُٕٗ 

 -ـ إبذال احلزٔف ادلضاعفت ٌاء :3
 كمريت رديت : نحك الحرؼ ت رار ل ك ببيا العربية طي مكجكدة الظاىرة ىذه إف

 غيػر كلٌ نيػا التعػعيؼ يػاض ل راىيػة ال لمػة الـ طتبدؿ ل كط  ت كمررت طي رددت كط يت

 . باب الشذكذ  مف كتعد مطرده
 : عػنيـ ح ي يحيى بف أحمد العباس أبا أف علي أبك برنايقكؿ ابف جني ل " أخ

 كقػاؿ . التعػعيؼ ذجػؿ يػاض الثانية الباض طأبدؿ ل ال أطعؿ كٌربؾ ال ل أراد أىٍطعؿي  كربيؾ ال ال

 ل بػو أقاـ أم بالم اف أىلب : قكليـ مف : طىعٍلتي  : لببتي  إنما ىك : بالح  لىبيتي  طي بععيـ
 : عب  بف للمعرب علي أبي على قرأت

ٌني حراـل طىكن ني              ًإليؾ ًطيئي : ليا طقلتي   لىبيب بعد ذاؾً  كا 
  َ (1)بالح  " مىلبو  أم 

 طأيبػًدؿى  ٌشػذ مػا بػاب " ىػذا :  يبكيو ىذا اابداؿ مف قبيؿ الشػذكذ بقكلػو كاعتبر

تظن يػتي  تى ػٌريتي  : كذلػؾ قكلػؾ بمط ػًرد كلػيس ل التعػعيؼ اليػاض ل راىيػة الػمـ م ػاف  لكى
تىقصيتي  كأىمىليتى " ل القصة مف كى

(ِ) َ 

 مػف اليػاض إبػداؿ باب مف أيعان  طي كف ن تى ريتي   قكليـ " طأما : جني ابف كقاؿ

ٌية   ن طيعليػو   ال ػٌرٌية مػفن ذنيػا ل   تى ػررتي  ىػذان كأصػليا علػى ل الػراض     كن ال ػرا

 َ(3)" ال ر مف
 ىربػان  يػاض اآلخرة المـ طأبدلت   أصلو ن أمللت إٌنما ل  ال تاب نأمليت كأعاؼ ل

                                           

كالم ائؿ الع  ريات طػي النحػك العربػي ذبػي علػي الاار ػي َ ْْٕلّْٕ/  ِ ر الصناعة  (ُ)
الجامعػػة ل بغػػداد ل الطبعػػة الثانيػػة درا ػػة كتحقيػػؽ د تػػكر / علػػي جػػابر المنصػػكرم ل مطبعػػة 

 َ ُُٗـ ل ص  ُِٖٗ
 َ  ِْْ/  ْال تاب ل يبكيو  (ِ)
 َ ٕٗٓل  ٕٓٓ/ ِ ر الصناعة  (ّ)
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ُُٕٗ 

 بٍ ػرةن  علىيػوً  تيملىػى تعػالىل "طىًيػي قػاؿ ل جميعػان  بػاللغتيف القػرآف كقػد جػاض ل التعػعيؼ مػف

ليمًلؿً  :كقاؿ تعالى (1)كأىًصيمن"   َ (2)"  الحؽا  علىيوً  الذم " كى

 ن قىصػيتي  : اللحيػاني قػاؿ : قػاؿ ل يعقػكب عػف بك ػناده علي أبك أخبرنا " كقاؿ

 يػاض  راىيػة الثالثػة الصػاد أبػدلت  تىظن يػتي   مثػؿ ن طيػذا ل معنػى قىصصػتييا طػي أظاػارم

 العجاج ل قكؿ طي عبيدة كأبك اذصمعي قاؿ : ل قاؿ علي أبك كأخبرنا … التععيؼ

قعي الباًزم ِى   ى ر الباًزم إذا تى
قعض كأصلو ن ل االنقعاض مف   تىاعاؿ ىك ن ِى  ياض اذخيرة العاد طأبدلت   تى

  : أنشد أٌنو ااعرابي ابف عف يعقكب عف بك ناده علي أبك أخبرنا .…… لؾ ذ رت لما
 طيأتمي الصالحيف باعؿ كأىما                 طٌيتقي اًالو أما نىزكر امرضان 

 َ  (3)ياض  الثانية الميـ طأبدؿ يأتـ ل : أراد : اذعرابي ابف قاؿ

 مف طىعٍلتي   ن قىصيتي   ي كفنأف  عندم يجكز كقد " كطي معنى قصيت يقكؿ ل

 أقاصييا أك أطراطيا ىك إٌنما اذظاار مف ل كالمأخكذ أطراطو ذف أقاصيو   الشيض أقاصي

 َ (4)"  بدؿ ىذا طي طم ي كف ل
 ابػف قػاؿ : قػاؿ يعقػكبل عػف بك ػناده علػي أبػك كطػي تلعيػت يقػكؿل " أخبرنػا

لعيتي  :اذعرابي ِى لععػتي   بقلػة ل كأصػؿن تىلعيػتي    مف ناللاعاعة  كناللاعاعة  ن تى ِى ن تى
 َ (5)كن تىظن يت     ن تىاعيتي   ما قالكا ياض اآلخرة العيف مف طأبدلكا   

 التػي حػركؼ المعػاعاة تحػت بػاب ن اابػداؿ  تابو طي ال  يت كأكرد ذلؾ ابف

                                           

 َ  مف  كرة الارقاف  ٓكاآلية ن  َ ٕٗٓل ٖٕٓ/ ِ ر الصناعة  (ُ)
 َ   ِِٖ كرة البقرة ل اآلية ن  (ِ)
 َ  َٕٔ/  ِ ر الصناعة  (ّ)
 َ ٕٗٓ/ ِال ابؽ  (ْ)
 َ ّٕٔ/  ِ ابؽ ال (ٓ)
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ُِٕٗ 

 :طيقكلػكف ل اليػاض إلػى المعػاعاة حػركؼ تقلػب العرب : عبيدة أبك " قاؿ  ياض  إلى تقلب
ٌنمػا ل تظن يػتي ن   طػي يػاض إلػى المعػاعاة البػاض قلػب ىػذا ن تىظن ٍنػتي   كيشػمؿ ىػك  كا 

 ل ليجػة أن يػا آخػر رأم كطػي رأم طػي ال كربػؾ   باذصػؿ ن ىػك الػذم كربيػؾ   نحػك ن ال
  َ (1)الصحيح "  كىك

كيتعح مف ىذا أف إبداؿ الحركؼ المعاعاة يػاض خػاص بليجػات دكف أخػرل  
 َقصد بيا دالالت معينة عند أقكاـ كأخرل عند غيرىا كأف ىذه ال لمات ي

 -اإلمشاو : 
 كال ل كالمعػمـك المرطػكع كقػؼ عنػد تحػدث النطػؽ لجيػاز حر يػة ظػاىرة كىػك 

ٌنما جر أك نصب مكعل طي ىك الحرؼ الذم عند تحدث  كتعػاعؼ الحر ة ترـك عنده كا 

  َ (ِ)إليو  بيؿ ال كااشماـ ل
 أـ بنػاض عػمة أبػك حيػاف ل   ػكاض أ انػتقػاؿ بػذلؾ   بالمعػمـك مخػتص كىػك

 الكقؼ طي كالخاض الرطل الحرؼ آخر يشـ أف يعجبو أٌنو عف ال  ائي ركل كما ل غيرىا

 إعػراب إلػى يشػير أٌنػو عاصػـ كعػف ل الجػر قػرأ نطػأكؼ  بكشػماـ أٌنػو عمػرك أبػي كعػف ل

 َ (ّ)الرـك ذلؾ أف يحمؿ ينبغي الكقؼ عند الحرؼ
الاػتح  لمكعػل إشػارة كجػكد بعدـ  ل العـ مل شماـاا بحدكث الباذش ابف كعلؿ

 طػم الاػـ ك ػط مػف كال  ػرة الحلػؽ مػف الاتحػة ذف العػـ   طػي الحػاؿ ىك  ما ل كال  ر

 ل لمكعػعيا ااشػارة طػيم ف ل الشػاتيف مف العمة حيف طي ل لمكععيا ن تطيل ااشارة

                                           

اابداؿ البف ال  يت ل تقديـ / ح ف محمد محمػد شػرؼ ل مراجعػة / علػي النجػدم ناصػؼ ل  (ُ)
 َ  ُّّـ ل ص ُٖٕٗىػ /  ُّٖٗالقاىرة الييئة العامة لشئكف المطابل اذميرية 

 َ  ُُٕل  ُٖٔ/  ْال تاب  (ِ)
 أحمػػد النمػػاس ل  ارتشػػاؼ العػػرب مػػف ل ػػاف العػػرب ذبػػي حيػػاف اذندل ػػي ل ت/ مصػػطاى (ّ)

 َ  ّٕٗ/  ُـ ل مطبعة المدني القاىرة   ُْٖٗىػ /  َُْْط أكلى  
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ُّٕٗ 

 َ (ُ)  اشماميما آلة ال طكف النصب كالجر كليذا
أبػك  إليػو ذىػب مػا ىػذا الكصػؿ طػي أيعػان  اـ طي الكقؼ يحدثك ما يحدث ااشم

ـا مػف " كأمػا  : بقكلػو الػداني عمػرك أف  طحقػو الكقػؼ أك الكصػؿ حػاؿ طػي الحػركؼ المشػ
 علييػا بػذلؾ ليػدؿ   حر تػو ًإلػى ل الشػاتاف لكىمػا بالععػك يكمى ثـ   كف الحرؼ يخلص

 َ(ِ)اللاظ " خارج ًإلى صكت غير مف
 . كال  ػرة الاتحػة دكف بالعػمة كيختص الكصؿ أك لكقؼا عند يحدث طااشماـ

 ابػف عنػد  طكف أصػليا باع ل كخاؼل قاؿ ن  بًيل طيي كخيًكؼل ل ن قيًكؿ طيًعؿى نحك طي أىما

ػكؼ ل قيًكؿى  ن جني  لمػا  ػيبكيولكل نيـ إلػى ذلػؾ أشػار  مػا طيًعػؿى  ن كزف بًيػل  علػى ل خي

مػا  يػاض الن  ػار العػيف طانقلبػت الاػاض إلػى نقلكىػا ك  ػرتيا ل ألؼ إلى قلبكىا العيف أعلكا
 َ (ّ)كًقيػؿ    ل كًبيػل ل ًخيػؼ ن   طصػار   نًبيػل طػي يػاض بحاليػا العػيف كبقيػت قبليػا

 َ العمة كال  رة بيف الااض ىنا حر ة طأصبحت
 عػمة الاػاض طػي  ػاف كقػد َ البيػاف أراد طكٌنػو أشػـ مػف " كأما  : جني ابف كأ مؿ

 طأشػـ ل كالعػمة ال  ػرة الاػاض طػي أف يجمػل يم نػو طلػـ العػيف رةإلييػا   ػ أف ينقيؿى  طأراد

 كجاًبرو  ل  اىًطرو  ن طي الحر ة بمنزلة كال  رة العمة الااض بيف طي الحر ةي  طصارت ل ال  رة

 َ (ْ)كال  رة " الاتحة بيف ذٌنيا  

                                           

  اذنصػارم خلػؼ بػف أحمػد بػف علػي بػف أحمػد جعاػر أبػي ااقنػاع طػي القػراضات ال ػبللتأليؼ (ُ)

/ ُىػػ  َُّْ اذكلػى لط الا ػر بدمشػؽ قطػامش لدار المجيد د/عبد لو كقدـ حققو الباًذش ابف
َٓٓ   . 

  اذندل ػي ل تحقيػؽ الػداني  ػعيد بػف عثمػاف عمػرك أبػي تػأليؼ ل كالتجكيػد ااتقػاف طي ديدالتح (ِ)

  .ـ  ُٖٖٗىػ / َُْٕ اذكلى ل بغداد الطبعة ل الحمد قدكرم د / غانـ
 َ  ِْٗ/ ُالمنصؼ  (ّ)
 َال ابؽ ناس الصاحة  (ْ)
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ُْٕٗ 

  طقػد المعػعؼ   طيًعؿ ن طي ااشماـ ىذا علي أبي شيخو عف جني ابف  مل كقد
 : أكجو  ثمثة على الارزدؽ بيت ينشدكف إنيـ  :لي أبكعليٌ  كقاؿقاؿ ل " 

ِى  كما ؿ  يؿو  مف حي بى جى ِى لمائنا حي ِى  ييعن ؼي  طينا المعركؼً  قاًئؿي  كال             حي
ؿ   ؿ   ك ل كًحؿ   ل ن حي ًِ ؿ    : قاؿ   طمف ًحِي  مف قاؿ بمنزلة ال ثرة طي طيك طىعـ الحاض ن حي

  طقػاؿ العػمة أخل ص مف بمنزلة طيك نًحٌؿ   : طقاؿ الحاض  ر  ط  ر ل كمف  ن قيؿى   :

ؿ    أشـ كمف ل   بيكع كقيكؿى  ن يػؿ   ن طقػاؿ أيعػا أشػـ مف بمنزلة طيك  طقاؿ ن ًحِي ًِ  (ُ)ؽي
َ 

 كقد حدث ااشماـ طي ن القاؼ   كذلؾ طي قكؿ الراجز ل
رٍقني أناـ ال متى  ًمطىأى مل أجراس ال كال ليمن             ال ًرم يؤى

أنػاـ  متػى : يقػكؿ  أىن ػو الرطػلل ييًشػماو مػف العرب مف  مل أٌنو إلى  يبكيو "أشار
 َ(ِ)غير مؤرؽ"

   : بقكلػو الرجػز كزف طػي يػؤثر ذن ػو   ااشػماـ عنػد الحر ػة جنػي ابػف كيعلػؿ
ف ال للعػيف ىػك إن مػا أف ىػذا ااشػماـ " كمعلػـك ِي  كلػك ل البتػة حر ػة ىنػاؾ كلي ػت ل لػ ذي

 القػاؼ اعتػدت كلػك ل الرجػز أف الػكزف مػف أال تػرل   الػكزف ل  ػرت حر ػة طيػو  انػت

 َ  (ّ( " ال امؿ مف لصار متحر ة

ٌنما حس ٌل ذف دكف العـ ٌمف نحك الشاتيف حر ة طااشماـ  طقػط للعيف حر ة كا 

  الاار ػي ل علػي أبػي قبػؿى  القػرآف كقػراض اللغػة ك النحػك طػي  تػب إليػو أيشػير كقػد

  ْ))الػػػػذيف  ايػػػػركا  نكً ػػػػيؽ : القػػػػراض  أى كقػػػػر  : جنػػػػي ابػػػػف قػػػػاؿ
                                           

 َ  َِٓ/ُالمنصؼ  (ُ)
 َ ٓٗ/ّال تػػاب  (ِ)

 َ ّٕ/ ُالخصائص (ّ)
 َ   ُٕالزمر آية ن   كرة (ْ)
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ُٕٗٓ 

 كجكه   ك ًيئت كنُ ) )  غيًيض الماض ن ك
 َ (ّ)  ذلؾ نحك ك(ِ)

 ـ: ٔانقصرية  انطٌٕهت راًٍَا : يف انصٕائج
 كىػذه ل كاليػاض كالػكاك اذلػؼ الثمثػة الحػركؼ العربيػة طػي الصػكائت ىػذه كيمثؿ

لػؼ كالػكاك المحػدكدة كاليػاض كاذ  اللػيف ل" حػركؼ أك المديػة ت ػمى الحػركؼ الحػركؼ
 َ (4)المحدكدة تتحكؿ كتصير طتحة كعمة ك  رة " 

 كعشػركف ت ػعة ك ماىا الخليؿ الجكطية ل أك اليكائيػة بقكلػو ل " طػي العربيػة

 جػكؼ  كأربعػة أحػرؼ ل كمػدارج أحيػاز ليػا صػحاحان  حرطػان  كعشػركف خم ة منيا : حرطا

 الجػكؼ طػم مػف تخػرج ذنيػا جكطػان  ك ميت ل كاليمزة . اللينة كاذلؼ كالياض الكاك : كىي

ٌنما ل اللياة مدرج مف كال الحلؽ مدارج مف كال ل اٌلل اف مدارج مف مدرجة طي تقل  ىػي كا 

 اذلػؼ :  ثيػران  يقػكؿ ك ػاف . ؼ الجػك ال إ إليػو تين ػب حيز ليا ي ف طلـ اليكاض ىاكية طي

 َ (ٓ)   اليكاض طي أنيا أم كالياض نىكائية كالكاك اٌللينة
 ىػذه كاليػاض كاذلػؼ ميمك ػة بقكلػو ل " الػكاك غيػر حركطػان   ػيبكيو كعػدىا

ل  الصػكت ليػكاض مت ػعة كمخاًرجيػا ل كمػد   لػيف حػركؼ كىػي ل الحركؼ غير ميمك ات
قاػت طػكذا ل للصػكتً   أمػد كال ل منيػا مخارج أك ل الحركؼ مف شيض كليس  لػـ عنػدىا كى

 حتػى مت  ػعا كجػد إذا الصػكتي  طييػكل ل غيرىػا  عػـ حلػؽو  كال  ل ػافو  بشػاةو كال تىعػميا

ذا مكعل طي آخره ينقطل  كرمكا ظىلميكا : قكلؾ كذلؾ . ذلؾ مس   كجدت تاطنت اليمزة   كا 

                                           

 َ   ْْ كرة ىكد آية  ن  (ُ)
 َ   ِٕ كرة الملؾ آية ن  (ِ)

 َ َِٓ/ُالمنصؼ  (ّ)
أبحػػاث طػػي علػػـ أصػػكات اللغػػة العربيػػة للد تكر/أحمػػد عبػػد التػػكاب الايػػكمي ل الطبعػػة اذكلػػى  (ْ)

 .َٖـ ل مطبعة ال عادة ص ُُٗٗىػ/ُُِْ
 َ ٕٓ/  ُالعػػيف  (ٓ)



 

  

 

 
 محمد العزيز عبد د/ عػازه                                          مف جيكد ابف جنى الصكتية 

 

ُٕٗٔ 

م ل ًِ ـً بىلىى "  كعى   َ (ُ)كحي
"كتظيػػر أىميػػة الحر ػػات طػػي صػػياغة المشػػتقات كتنميػػة اذلاػػاظ طػػي العربيػػة 

 َ(2)كالذم يتبعو تنمية للمعاني " 
 نػػػي أف ىػػػذه اذحػػػرؼ مت ػػػعة المخػػػرج كأف ألينيػػػا اذلػػػؼ ل كقػػػد ذ ػػػر ابػػػف ج

 كا تطالتو ا تمر امتداده عف الصكت يقتطل ال حتى الحرؼ مخرج ات ل بقكلو ل " طكف

 ل عنػدىا بالعركرة طينقطل ل اليمزة مخرج إلى ح يران  طياعي ل يناد حتى ممتدان  الصكت
 الياض ثـ ل اذلؼ : ثمثة مخارجيا ات عت التي كالحركؼ ل طكقيا طيما منقطعان  يجد إذا لـ

 مخػالؼ اذلػؼ طػي يجػرم الػذم الصػكت أف إال ل اذلػؼ كالينيػا ل كأك ػعيا الػكاك ثػـ ل

 للصػكت مخػالؼ اليػاض طػي يجػرم الػذم كالصػكت ل اليػاض كالػكاك يجرم طػي الذم للصكت

 َ (3)"  كالكاك اذلؼ طي يجرم الذم
كر اليػػكاض ل طػػي أثنػػاض كىػػذا إدراؾ كاعػػح عنػػد ابػػف جنػػي بخاصػػية حريػػة مػػر 

النطؽ بالحر ات ل كأنيا تختلؼ عف الحركؼ ل التي تتطلب تدخمن مػف أععػاض النطػؽ 
 َل طي أثناض حدكثيا  

"كالمػد طييػا  َ(ْ)يقكؿ ل" أما اذلؼ كالكاك كالياض طصكتيا أ ثػر مػف الحر ػات "
أقػكاه عكض عف الحر ة ل كالحر ة التي قبليا  أنمػا ىػي ناػس الحػرؼ ل كأصػؿ المػد ك 

نمػػا اليػػاض كالػػكاك طػػي ذلػػؾ محمػػكالف علييػػا  كأعػػمه كأنعمػػو كأنػػداه إنمػػا ىػػك اذلػػؼل كا 

                                           

 َ ُٕٔ/  ْال تاب  (ُ)
الصػػكائت كالمعنػػى طػػي العربيػػة  درا ػػة دالليػػة كمعجميػػة للػػد تكر / محمػػد محمػػد داكد ل دار  (ِ)

 . ِْغريب للطباعة كالنشر ل القاىرة ص 
ااعػػراب البػػف جنػػي ل تحقيػػؽ /  لجنػػة مػػف اذ ػػاتذة ل الطبعػػة اذكلػػى ل القػػاىرة   ػػر صػػناعة (ّ)

 َ  ٖل  ٕ/  ُـ   ُْٓٗىػ /   ُّْٕ
 َ ّٓٗ/  ّالخصائص  (ْ)
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ُٕٕٗ 

  َ(ُ)كملحقاف طي الح ـ بيا" 
"كىػػػذه الحػػػركؼ ليػػػا عػػػدة ت ػػػميات كألقػػػاب طت ػػػمى الحػػػركؼ المصػػػكتة ل 

ل كاذحػرؼ الطكيلػة ل كاذحػرؼ الممتػدة  (ِ)كالحركؼ الممطكلة ل كاذحرؼ الم تطيلة 
كاذحػرؼ التامػة لكالكاطيػة َ(ٓ)"كحػركؼ المػد " َ(ْ)ةل كالممدكدة ل كالمػدات "ل كاللين(ّ)
 َ (ٖ)" كاذحرؼ المشبعة "  َ (ٕ)"كالتكاـل كال كامؿ " َ(ٔ)"

" كىذه اذحرؼ يشبل مطليا ل كيطكؿ صكتيا ل كتتم ف مدتيا إذا جػاض بعػدىا 
ل كبذا تصير ل للمػد  اليمز ل أك الحرؼ المشدد ل أك كقؼ علييا عند التذ ر ل كللندبة

 َ (ٗ)أععاؼ الاتحة كالعمة كال  رة " 
ل كىي اذلؼ ل كالكاك الممدكدة ل كاليػاض (َُ)"أما عف طبيعة ما أ مكه المدات 

                                           

 َ  ُِٕل  ُِٔ/  ّ ل  ُّٖل  ُٖٓل  ُْٕ/   ِالخصائص  (ُ)
ل  ُٓٓل َُّل  ُِٗل  ُِٖل  ُِٓل  ُِْ/  ّل  ْٓٗل  ُّٔل  ُّٓ/  ِال ػػػػابؽ  (ِ)

 َ  ُٕل  ّٔل  ٖ/  ُك ر صناعة ااعراب البف جني  
 َ  ٖ/  ُل ك ر  الصناعة  ُِٗل  ُِٔل  ُِٓل  ُِْ/  ّل   ّٓٗ/  ِالخصائص  (ّ)
 ل كالمنصػػػػػػػؼ   ُّ/  ُل ك ػػػػػػػر الصػػػػػػػناعة  ُْٓ ُِٔل  ُِٓ ُِْل  ّائص الخصػػػػػػػ (ْ)

ُ  /ُِّ  َ 
 َ  ُٕ/ ُ ر الصناعة  (ٓ)
  َ ُِٔل  ُِٓ/  ّل  ْْٗل  ُّٔ/  ِالخصائص  (ٔ)
 َ  ّْل  َّل  َِ/  ُ ر الصناعة  (ٕ)
 َ  َُّ/  ّل  ُّٔل  ُّٓ / ِالخصائص  (ٖ)
 َ  ُِٗل  ُِٓ/  ّل  ْٓٗ/  ِال ابؽ  (ٗ)
لمقتعب ل صنعو أبك العباس المبرد ل تحقيؽ اذ تاذ /محمػد عبػد الخػالؽ ععػيمة لالطبعػة ا (َُ)

 كالخصػػػػػػائص  َ ُّ/  ُك ػػػػػػر الصػػػػػػناعة  َ ِّّ/  ُعػػػػػػػ  ُّٗٗالثانيػػػػػػة ل القػػػػػػاىرة 
ِ  /ِّّ  َ 
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ُٕٖٗ 

الممدكدةل طيذه عندىـ مدات يحدثف اشباع الحر ات ل كال ي ف إال  كا ف كال يتحر ف 
 َ (ُ)أبدان ل طيف حركؼ المد كاال تطالة " 

 تخرج عف المد أبدان ل أمػا الػكاك كاليػاض طقػد تجػدىما كالحر ػة طييمػا "كاالؼ ال
فى  ك نكعد  كالحر ة طي الحركؼ تقكيو كتحصنو ل كىي طػي ىػذه الحالػة  زى  ما طي نكى

ل  مػػا قػػد تجػػدىما  ػػا نيف كقبليمػػا  (ِ)ملحقػػة بػػالحركؼ الصػػحاح ل كمعػػارعة ليػػا " 
ن  ىٍكط   كطييما عػعؼ ل ػ كنيما ل  طتحة مثؿ ن بىٍيت   ك ن شىٍي    ك ن حىٍكض   ك

شػباعيا  تجد ليا ىاتيف الحالتيف بجانب حالة حدكثيا عف تم يف الحر ة ل كمطليا ل كا 
 َ (ّ)ل طيذه ثمث حاالت ليا " 

 المػد بحػركؼ النطػؽ حػاؿ اليػكاض إف كبيػذا الصػدد يقػكؿ د /  مػاؿ بشػر ل "

  َ االمتػداد طػي كي ػتمر همجػرا خػمؿ يمتػد  الطكيلػة الػثمث الحر ػات كىػي  الثمثػة

 نطػؽ بانتيػاض إالٌ  اليػكاض ىػذا كال ينتيػي عػارض أم ًا ػتمراره يمنػل كال شػيض يقطعػو ال

 َ (4)"  نا و الصكت
كيعنػػي ذلػػؾ أف اليػػكاض يمػػر مػػل ىػػذه اذحػػرؼ حػػران طليقػػان دكف أف يعكقػػو أم 

 َعائؽ 
 َ كتعد الحر ات الثمث أبعاعان لحركؼ المد الثمثة

 اذلػؼ كىػي ل كاللػيف المػد حػركؼ أبعاض الحر ات أف اعلـ ل "يقكؿ ابف جني 

 كال  رة الاتحة كىي ل ثمث الحر ات ط ذلؾ ل ثمثة الحركؼ ىذه ط ما أف ل كالكاك كالياض

  ػاف كقػد ل الػكاك بعػض كالعػمة اليػاض بعػض كال  ػرة اذلػؼ ل بعض طالاتحة ل كالعمة

                                           

 َ  ُٕل  ُّ/  ُ ر الصناعة   (ُ)

 َ  ُٕٗ/  ْكال تاب  َ ِْل  ِّل  ِِ/  ُ ر الصناعة  (ِ)

 َ  ّٔل   ُّل  ِٔل  ِْ/  ُ ر الصناعة  (ّ)

 َ  َٖعلـ اللغة العاـ ن اذصكات   ص  (ْ)
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ُٕٗٗ 

 كالعػمة ل الصػغيرة اليػاض كال  ػرة ل اذلػؼ الصػغيرة الاتحػة ي ػمكف النحػكييف متقػدمك

 كالػكاك كالياض اذلؼ أف ترل أال ل طريؽ م تقيمة على ذلؾ طي  انكا كقد ل الصغيرة الكاك

 طػي مػنيف كأتػـ أطػكؿ بعػض اذحػكاؿ طػي تجػدىف كقػد ل  كامػؿ تػكأـ حػركؼ ىف اللكاتي

 متػدادان ا طػييف ل طتجػد كي ػـك كيقػـك ل كيطيػر كي ير ل كيناـ يخاؼ : قكلؾ كذلؾ بعضل

 ل كذلػؾ كامتػدادان  طػكالن  ازددف المػدغـ الحػرؼ أك اليمزة بعدىف أكقعت طكذا ل ما كا تطالة

 ل شػابة : اادغػاـ مػل كيقػكؿ ل كياػيض كيجػيض ل كييػكض كي ػكض ل كيػداض يشػاض : نحػك
 إلى ترل أطم ل عليو بما زيد قٌكص كقد ل الثكب كتيمكد راشد كي ير ل ب ر لكيطيب كدابة

 مكعػعييٌف ي ػميف  ػم طػي كىػف ل بعػدىف كالمػدغـ اليمػزة بكقػكع تػداد طػييفاالم زيػادة

 منو القياس طي بأبعد صغاران  حركطان  الحر ات ت مية ذلؾ طلي ت جاز طكذا ل  كامؿ حركطان 

 "(1) َ 
طابف جني يقر بيذا أف الحر ات أقصر طي أدائيا مف الحػركؼ ل كأنيػا تحتػاج 

 َمف القارئ إلى تعزيز كتقكية  
 الاتحػة أف  الخليػؿ " كزعػـ:  ىا الخليؿ ن زكائد    على حد قػكؿ  ػيبكيو كعد

 ال ػا ف ىك كالبناض . بو المت لـ ليكصؿ إلى الحرؼ يلحقف كىف ل زكائد كالعمة كال  رة

 ط ػؿ ل الػكاك مػف ل كالعػمة اليػاض مػف كال  ػرة اذلػؼ مػف طالاتحػة ل طيػو زيػادة ال الػذم

 َ(2)"   لؾ ذ رت مما شيض كاحدة
 مػف ل كمخرجيػا علػى الحػرؼ تػزاد الاتحػة أف  ذلؾ ال يراطي بقكلػو ل " يعنػيك 

 كقػاؿ بععػيـ ل الػكاك مخػرج مػف كالعػمة اليػاض مخػرج مػف ال  ػرة ك ػذلؾ اذلػؼ مخرج

قكلنػا  مثػؿ طػي كاكان  صارت مثمن  العمة أشبعنا متى أٌنا بدليؿ كى ذا اذلؼ مف جزض الاتحة

                                           

 َ ُٖل  ُٕ/  ُ ر الصناعة  (ُ)
 َ ِِْل  ُِْ/ ْال تاب ل يبكيو (ِ)
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َُٖٗ 

 أك مػنيف يخلػك ال ال ػمـ ذف قػاؿ كاليػاض كالػكاك ذلؼا ذ ر  يبكيو لما أف كبدليؿ ل زيدك

   (1)."  مف بععيف
ٌنما  االصكات ىذه  ميت أما عف  بب ت ميتيا بالحر ات يقكؿ ابف جنيل " كا 

 ىػي التي الحركؼ نحك ل كتجتذبو بو تقترف الذم الحرؼ تيقلؽي  كذنيا ل حر ات الناقصة

 كالعػمة ل نحػك اليػاض تجتذبػو كال  ػرة ل اذلػؼ نحػك الحػرؼ تجتػذب طالاتحة ل أبعاعيا

  التػػػي الحػػػركؼ مػػػدل بيػػػا النػػػاطؽ يبلػػػغي  كال ل الػػػكاك نحػػػك تجتذبػػػو

 كيػاضان  ألاػان  أعنػي حركطػان  الحر ػاتي  لػو ت ملػت ل مػداىا بلػغ بيػا طػكف ل أبعاعػيا ىػي
 َ (2)ككاكان " 

كيتعح مف ذلػؾ أف ت ػميتيا بالحر ػات جػاض طػي مكعػعو ل طب ػبب تحري يػا 
 َلتيا جذبو إلييا  ميت بذلؾ للحرؼ كمحاك 

 -كمف أمثلة التحكؿ بيف الحر ات الطكيلة ل 
  -اإلعــالل : 

نحػك  ت ػيؿ نطقػان  الصػعبة الحػركؼ ذف   بػالحرؼ النطػؽ كتي ػير ت ػييؿ كىػك
 التي ػير طيعػد ل الياض أك الكاك أك اذلؼ نحك نطقان  ت يؿ طاليمزة ل نطقان  ال يلة الحركؼ

 الع ػيرة اذصػكات مػف الػتخلص أجؿ مف اللغة إلييا تميؿ ظريةن طيك ل النطؽ باللغة طي

 التعقيػدات تتاػادل كليػذا   بيػا النطػؽ عنػد  بيػران  جيػدان  ال تتطلػب أصػكاتنا ت ػتبدؿ حتػى

 .(3 )اللغكية
 ل الخاػو لطلػب  ل العلػة حػركؼ بػيف يحػدث مػا غالبػان  كماػاد ذلػؾ أف ااعػمؿ

                                           

  َل طبعة بكالؽ   ُّٓ/  ِحاشية ال تاب  (ُ)

 َ  ّّل  ِّ/  ُ ر الصناعة  (ِ)
د/علي جابر المنصػكرم ل مطبعػة  أبك علي النحكم كجيكده طي الدرا ات اللغكية كالصكتية ل (ّ)

 َ ُّْـ ل صُٕٖٗالجامعة ل بغداد ل ط / أكلى 
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ُُٖٗ 

 إخػراج مػف ببععػيا أك يػتىم ف بيػا أىن ػو جيػة مف كبعض بععيا بيف كالمنا بة ل كال ثرة

 مػف طػي الشػعر بيػا تم ػف مػا جيػة كمػف ل كالليف المد مف طييا ما جية كمف ل الحركؼ

 َ (1)أجمل  ذلؾ طي اشترا يا على مخرجيا ات اع جية كمف ل التلحيف
 إلى عدة أق اـ ل ااعمؿ كينق ـ

  محػؿ بععػيا العلػة حػركؼ حلػكؿ يعنػي ل الػذم بالقلػب ااعػمؿ : أحػدىا

 َ البعض
 نحػك  ل ب امليػا العلػة  ػقكط أصػكات يعنػي الػذم ل بالحػذؼ ااعػمؿ ثانييػا ل

  َ كعد معارع  " يعد "
 نحػك  العلػة صػكت بعػض عناصػر  ػقكط يعنػي الػذم بالنقػؿ ل ااعػمؿ : ثالثيػا

ؿي  : أصػليا " يقكؿ"  يحػدث حػيف اذكؿ طػي العلػة بحػركؼ يخػتص كالثالػث طالثػاني ل يىقػكي

 . (( 2عجاكز كاذصؿ " عجائز " نحك العلة كحركؼ اليمزة بيف ناكببالت
كبيذا ي كف ااعمؿ نكع مف التحػكؿ الػذم أصػاب أصػكات العلػة ل أك أصػكات 

 العلة كمعيا اليمزة . 
 كنظران لعيؽ المقاـ ن تاي بعرب بعض اذمثلة على ااعمؿ بالقلب كمنول 

 -ـ قهب انٕأ أنف يف " ٌا " : 1
 :  جني ابف يقكؿ

 مػف "  يػا " ألػؼ  عػف - اف رحمػو - علػي  أبػك " ك ػألني( 3 )

                                           

 ىػػػ /ُُْٕالمخصػػص البػػف  ػػيده ل دار إحيػػاض التػػراث العربػػي ل بيػػركت ل لبنػػاف ل ط أكلػػى (ُ)
 .  َُٖ/ ْل ـ ُٔٗٗ

المني  الصكتي  للبنية العربية ل د / عبد الصبكر شاىيف ل مؤ  ة الر الة بيػركت ل لبنػاف  (ِ)
 َ ُٕٔـ ل ص  َُٖٗىػ /  ََُْل 

كالبيػػت لزىيػػر بػػف م ػػعكد العػػبي ن النػػكادر طػػي اللغػػة ل ذبػػي زيػػد  َ ِٕٔ/  ُالخصػػائص  (ّ)
 َ   ُِـ ل ص  َُُٗ عيد بف أكس اذنصارم ل المطبعة ال اثكلي ية ل بيركت 
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ُِٖٗ 

  : أبك زيد أنشده طيما  قكلو
ير  يا الى  قىاؿى  اىلمثىٌكب اىلداًعي إذا                   ًمٍن يـ ًعٍند الن اس نىحف طىخى

 ىػي بػؿ : طقػاؿ  "يػا "  أىعنػي حػرؼ طػي ذىٌنيػا ل ال : قلػت  ؟ ىػي أمنقلبة : طقاؿ

ًلطىػتٍ  قىػد بأىٌنيػا طاعتصػـ ذلػؾ ل علػى طا ػتدللتو . قلبػةمن  ل علييػا ككًقػؼ بعػدىا بػالمـ خي
 مكعػل طػي كاذلؼ ل طصارت " ياؿ " " بمنزلة "  " قاؿ " ل منيا جزض  أنيا المـ طصارت

  َ  عف الكاك " باالنقمب علييا يح ـ أىف طينبغي ل مجيكلة كىي العيف
"  بنػي اؿً " ي  أراد ل ال يا : " كقكلو  (    1)الم ػتغيث "  صػكت الصػارخ طح ػى طيػمفو

 النػداض حػرؼ بيػا الجػارة اال ػتغاثة الـ خلطػت أىٌنػو أراد بػػ نيػا   "علػى أف نالػمـ  خلطػت

 َ (2)الكاحدة كح يتا  ما تح ى االصكات "   ال لمة كجعلتا
 ؾ  ذن ػ الصحيح ىك " كىذا : كنرل ابف جني ىنا مؤيدان لشيخو أبي علي بقكلو

 ل لك ػاؽو  لكدارو  ن بػابو   إلػى تػرل أال ل ى ػذا اذمػر أ ثػر طػي كجػدتيا اللغػة إذا ا تقريت
  المكعػػل ىػػذا كاليػػاض طػػي . الػػكاك  لػػو مػػف طيػػذا   ل كصػػاعو  كتػػاجو  كنػػار ل

 َ( 3)"   قليلة
 : ذىػب إليػو مػا صحة صحة ما ذىب إليو شيخو بقكلو ل " كيدؿ على كا تدؿ

 ذٌنيا ل الكاك طي كال الياض طي أصؿ ليا يعلـ ال كنحكىا اؿ "كد ك اؼ " قاؼ طي اذلؼ أف

 اشػتقكا كداؿ   ل ك ػاؼ ل ن قػاؼ : طقالكا كعطاكىا أعربكىا لما أن يـ إال  ل غير متصرطة

 كدكلػت   اطػان   كطتي  ك ل قاطان  طقالكالن قىكطتي  الصريحة اذ ماض مف  ما يشتؽ أطعاالن  منيا

                                           

 َ  ُِص النكدر طى اللغة  (ُ)
ـ محمػػػد ىػػػاركف ل م تبػػػة الخػػػانجي خزانػػػة اذدب ل للبغػػػدادم ل تحقيػػػؽ كشػػػرح / عبػػػد ال ػػػم (ِ)

 َ  ٔ/ ِـ ُٖٗٗىػ /  َُْٗط / الثالثة ل بالقاىرة 

 َ ُِٔ/ ُالمنصؼ البف جني  (ّ)
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ُّٖٗ 

 َ (1)"   تي مل طييا لـ اامالة ذف الكاك مف طجعلكىا   ح نةن  الضن  ن لكيتي  كقالكا ل   داالن 
 -ـ قهب األنف ٌاء : 2

  القػػراض غيػػر مػػف بععػػيـ قػػراضة كذلػػؾ طػػي قكلػػو تعػػالى ل"يػػا بشػػرل" م

 . (2) ال بعة
دغاميػا ن بشػرل   ألػؼ قلػب  بب علي أبي عف جني ابف ح ى  يػاض طػي يػاض كا 

  أنػو يػاض بعػدىا اليػاض لكقػكع اذلػؼ ىػذه قلػب إف : علػي أبػك لػي ااعاطة بقكلو ل " قاؿ

كبػاض ن  ميـ نغيًممي     رة ل بعدىا ااعاطة لياض   رىا مف طييا يجب مما  اف عكض
 . ذلؾ   كنحك صاحًبي 

 ل التثنيػة ألػؼ طػي ذلػؾ ياعؿ لـ ياض بعدىا الياض ىذه لكقكع اذلؼ ىذه قلب كمف
 َ (3)كالمجركر"  بالمنصكب المرطكع التباس  راىة ل غىممام كصاحبام نحك

كيبدك أف ىذا ااعمؿ كالقلب ل لؼ ياض الذم أثػاره أبػك علػي طػي قكلػو تعػالى 
"يا بشرل" ىك قليػؿ طػي لغػة العػرب أك ىػك لغػة خاصػة عنػد بعػض العػرب ل كيبػدك أف 

 َالقراضة المشيكرة ىي باذلؼ  
 -ـ قهب انٍاء أنفًا : 3

  لمػة  ألػؼ عػف اذخاػش الح ػف ذبػي الاار ػي علػي أبػي إن ػار جنػي ابػف ينقػؿ
 كذلػؾ يػاض عػف منقلبػة علػي أبػك يعػدىا حيف طي كاك عف منقلبة يعدىا  اف التي ن كاك  

                                           

 َ ُِٕ/  ُالمنصؼ البف جني  (ُ)
 ل مجاىػد بػف ب ػر أبك ذ رىـ الذيف كالشاـ كالعراؽ بالحجاز اذمصار أئمة ل ال بعة للقراض الحجة (ِ)

 ل الينػداكم مصػطاى ل تحقيػؽ  امػؿ  الاار ي الغاار عبد بف أحمد بف الح ف علي أبي تأليؼ
كاآليػة رقػـ  ُْْ/ِـ ل  ََُِ -ىػػُُِْط اذكلػى  ل لبنػاف  – بيػركت ل العلميػة ال تػب دار
 َ( مف  كرة يك ؼ ُٗ)

 َ  ّّٔ/ ُالمحت ب البف جني  (ّ)
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ُْٖٗ 

 يػاض عػف منقلبػة طييػا أف اذلػؼ إلى كيذىب ل القكؿ ىذا ين ر علي " كرأيتي أبا  : بقكلو

  كاحػدان  لاظػان   ليػا كالػمـ كالعػيف الااض  انت الكاك مف إذا جعليا أن و على ذلؾ طي كاعتمد

 َ  (1)"    ياض مف بأٌنيا إلى القعاض عنو طعدؿ ل مكجكد غير كىذا : قاؿ
ف  تدرم ال اٌلناب ا ـ نحك جاض كقد أشار إلى ذلؾ  يبكيو مف قبؿ بقكلو ل " كا 

 مبدلػة ذنيػا ل الياض مف أنيا لؾ يتبيف حتى على الكاك طاحملو الكاك مف أـ ىك الياض أًمف

  يقػكؿ مػف العػرب ل كمػف لػؾ يتبػيف حتػى اذ ثػر علػى طاحملػو ل رأ ثػ الػكاك مػف

  كىػك غلػط ل أ ثػر الػكاك مػف مبدلػة اذلػؼ ىػذه ذف   بػالكاك نيكيػب طيجػيض : نػاب طػي

 َ(2)منيـ " 
 الح ػف أبي على علي أبك أن ره بما أرل كبصدد ىذا يقكؿ ابف جني ل " كل تي 

 إذا طكنػو كاكات  ليػا ال لمػة حػركؼ تصػير ذلػؾ لػئم  ره  اف إف علي أبا أف كذلؾ ل بأ ان 

 نىظيػر ال لاػظ ذلػؾ بعػد معػو طقد حصؿ الحركؼ لتختلؼ ياض مف منقلبة اذلؼ بأف قيًعي

  ػاف طػكذا قكلنػا ن كاك   إال كاك كالمػو كاك طػاؤه حػرؼ ال ػمـ طػي لػيس أىٌنػو تػرل أال ل لػو

 ال كاكيف طػذا كالمو هطاؤ  ي كف الحرؼ ي كف أف مف يخرجو ال الياض مف اذلؼ بأف قعاؤه
 َ (3)بمن ر "   ليس أيعان  كاك العيف بأف طقعاؤه لو نظير

  -كمف أط ار ابف جني الصكتية أيعان ل 
 "كالحػػػػػػػرؼ اليػػػػػػػاكم ىػػػػػػػك  َ (ْ)قكلػػػػػػػو ل " اذلػػػػػػػؼ ... حػػػػػػػرؼ  ػػػػػػػالناس " 

 َ (ٓ)اذلؼ " 
                                           

 َ ٖٗٓ/ ِ ر الصناعة البف جني  (ُ)
 َ ِْٔ/  ّال تاب ل يبكيو   (ِ)
 َ ٖٗٓ/  ِلصناعة  ر ا (ّ)
 َ ْٓل  ْْ/ ِؼ منصال (ْ)
لجنػػة مػػف اذ ػػاتذة ل الطبعػػة اذكلػػى ل القػػاىرة  / ػػر صػػناعة  ااعػػراب البػػف جنػػي ل تحقيػػؽ (ٓ)

 َ  ُٕ/ ُـ  ُْٓٗىػ  ُّْٕ
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ُٖٗٓ 

 " كالعػػػػػػاد طييػػػػػػا طػػػػػػكالن  َ (ُ)"كاليػػػػػػاض ميتكتػػػػػػو كطييػػػػػػا عػػػػػػعؼ كخاػػػػػػاض "
 َ (ِ)كتقشؼ " 

 َ (ّ)" كالعيف طييا نصاعة ل كالحاض طييا بحة "
كقد أدرؾ ابف جني العمقة بيف صكتي العيف كالحػاض بقكلػو ل " كلػكال بحػة طػي 
الحاض لصارت عينػان ل كذجػؿ البحػة التػي طػي الحػاض مػا ي ررىػا الشػارؽ طػي تنحنحػو ل 

و ل طلمػا كح ي أف رجمن مف العرب بايل أف يشرب علبة لبف كال يتنحنح ل طشػرب بععػ
 ظو اذمر ل قاؿ ل  بش أملح ل طقيؿ لو ل ما ىذا ؟ تنحنحت ! طقػاؿ لمػف تنحػنح طمػا 
أطلح ل ك رر الحػاض م ػتركحان إلييػا لمػا طييػا مػف البحػة ل التػي يجػرم معيػا الػناس ل 

 َ (4)كلي ت  العيف التي تحصر الناس"
ل ػاؼ بقكلػو ل كذ رىا الخليؿ مل ا(5)" كالقاؼ تمتاز بقكتيا ل كصحة جر يا " 

 َ (ٔ)بقكلو ل "القاؼ كال اؼ ليكيتاف ل ذف مبدأىا مف اللياة " 
أما  يبكيو طجعليا طبقية بقكلػو ل" مػف أقصػى الل ػاف لكمػا طكقػو مػف الحنػؾ 
 اذعلػػػػػى مخػػػػػرج القػػػػػاؼ ل كيجمعيػػػػػا مػػػػػل اذصػػػػػكات الشػػػػػديدة ل ككصػػػػػايا بأنيػػػػػا 

 َ (ٕ)مجيكرة " 

                                           

 َ  ْٕ/  ُ ر صناعة ااعراب  (ُ)
 َ  ِِْ/  ُال ابؽ  (ِ)

 َ  ِْٔ/  ُال ابؽ  (ّ)
 ِْٔ/  ِال ابؽ  (ْ)
 َ  ٕٓ / ُال ابؽ  (ٓ)
 َ  ٓٔ/  ُالعيف  (ٔ)
 َ َْٓل  َِٔ/  ِال تاب  (ٕ)
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ُٖٗٔ 

"كالطػػاض طييػػا صػػمبة ل َ (ُ) مػػا ذ رىػػا  ابػػف جنػػي مػػل اذصػػكات الم ػػتعلية 
 َ (ِ)كالتاض طييا خاكت "  

"كحركؼ اليمس الصكت الذم يخرج معيا ناس ل كلػيس مػف صػكت الصػدر" 
ل "كذ ر أنيا عشػرة أحػرؼ كىػى ل ن اليػاض كالحػاض كالخػاض كال ػاؼ كالشػيف كالصػاد  (ّ)

 كالتػػػػػػػػػػاض كال ػػػػػػػػػػيف كالثػػػػػػػػػػاض كالاػػػػػػػػػػاض  ل كيجمعيػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػي اللاػػػػػػػػػػظ " ػػػػػػػػػػتحثؾ 
ؼ كىى ت عة عشرة حرطا مجيكرة لكىين اليمزة كاذلؼ كالعػيف خصاة " كباقي الحرك 

كالغػيف كالقػػاؼ كالجػػيـ كالعػػاد كالػػمـ كالػػراض كالػػزام كاليػػاض كالػػداؿ كالػػذاؿ كالظػػاض كالبػػاض 
 . (ْ)كالميـ كالكاك كالنكف كالطاض   

 َ (ٓ)"كحركؼ القلقلة ت مى الحركؼ المعغكطة " 
المنحرطػة ت ػمى الحػركؼ الم ػتكية ."كالحركؼ غير  (ٔ)"كالحركؼ المحاكزة "

"(ٕ)  . 
 ل"كم ػػتقر الحػػركؼ كمكاعػػعيا بمعنػػى  (ٖ)"كمنقطػػل الصػػكت بمعنػػى مخرجػػو "

 َ (َُ)ل "كأجراس الحركؼ كأصدائيا ل أصكاتيا " (ٗ)مخارجيا "
                                           

 َ  ِٔ/  ُ ر الصناعة  (ُ)
 َ  ٕٓ/  ُال ابؽ  (ِ)
 َ  ّٕ/  ُال ابؽ  (ّ)

  َٔ/  ُال ابؽ  (ْ)

 َ  ّٕ/  ُال ابؽ  (ٓ)
 َ ّٕ/  ُال ابؽ  (ٔ)
 َ ّ/  ُال ابؽ  (ٕ)
 َ ٖ/  ُال ابؽ  (ٖ)
 َ ٕ/  ُال ابؽ  (ٗ)
 َ ٗل  ٕ ل ٔ/  ُال ابؽ  (َُ)
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ُٖٕٗ 

  -األصٕاث ادلخٕسطت : 
يجعليػػا ابػػف جنػػي بػػيف الشػػديدة كالرخػػكة حيػػث يقػػكؿ ل " كالحػػركؼ التػػي بػػيف 

ة ثمانية كىػي ل ن اذلػؼ ل كالعػيف ل كاليػاض ل كالػمـ ل كالنػكف ل كالػراض ل الشدة كالرخاك 
ف  ف شػئت قلػت ل لػـ  يرٌكعنػا ل كا  كعنا ل كا  كالميـ ل كالكاك   كيجعليا طي اللاظ ل لـ ييري

 َ (ُ)شئت قلت ل لـ يرعكنا "
 -انذنقٍت :  

كالراض ل كعف اذصكات الذلقية يقكؿ ل "حركؼ الذالقة ل كىي  تة ل ن المـ ل 
كالنػػكف ل كالاػػاض ل كالبػػاض ل كالمػػيـ   ذنػػو ال يعتمػػد علييػػا بػػذلؽ الل ػػاف ل كىػػك صػػدره 

  َ (ِ)كطرطو " 
 . (ّ) ما ذ رىا الرعي بقكلو ل ن مر بناؿ   

كتعني الذالقة ل الخاة كال م ة على الل اف ل كاذصكات التػي تكصػؼ بيػذه 
 َالصاة تخرج مف ذلؽ الل اف أك ذكلقو 

صاة الذالقة حيئػذ صػاة طنكلكجيػة ل تػرتبط بال ػياؽ ل تميػز ال لمػات "كت كف 
العربية اذصػؿ عػف الدخيلػة ل كأنيػا تػرد مػل الصػيغ الرباعيػة كالخما ػية ب ػبب  ػعة 

                                           

/  ِكيػػذ ر "  ػػيبكيو " العػػيف طػػي ىػػذه الحػػركؼ ل ال تػػاب  َ َٕل  ٗٔ/  ُ ػػر الصػػناعة  (ُ)
كيجعليػا " ابػػف الجػػزرم " خم ػػة حػػركؼ كىػي ل ن الػػمـ ل كالنػػكف ل كالعػػيف ل كالمػػيـ   ل َْٔ

   ِِٔ/  ُكالراض   النشر طي القراضات العشر ل نشر محمد الصباغ ل القاىرة بم تاري   

 َ  ْٔ/  ُر الصناعة   (ِ)
شػػرح شػػاطية ابػػف الحاجػػب ل لم ػػتراباذم لتحقيػػؽ / محمػػد نػػكر الح ػػيف كآخػػركف ل بيػػركت  (ّ)

ل كالمختصر طي أصكات اللغة العربية ل درا ة نظرية كتطبيقية للػد تكر  ِٖٓ/ ّ لـ ُٕٓٗ
  َُٕـ  ص  ََِٔىػػ/  ُِْٕ/ محمد محمد ح ف جبؿ ل م تبة اآلداب ل الطبعة الرابعػة 

. 
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ُٖٖٗ 

 . (ُ)انتشارىا ك يكلة جريانيا على الل اف طي أثناض النطؽ بيا " 
 -احلزٔف ادلصًخت : 

 مصػػػػػمتة ل كىػػػػػي بػػػػػاقي يػػػػػذ رىا ابػػػػػف جنػػػػػي بقكلػػػػػو ل " كمنيػػػػػا الحػػػػػركؼ ال
الحػػركؼ .... أم صػػمت عنيػػا أف تبنػػي منيػػا  لمػػة رباعيػػة أك خما ػػية معػػراة مػػف 

  َ (ِ)حركؼ الذالقة " 
كي ػػكف ااصػػمات حينئػػذ صػػاة صػػكتية طنكلكجيػػة ل تتعلػػؽ با ػػتخداميا طػػي 
ال ػػياؽ ل حيػػث تمتنػػل ال لمػػات الرباعيػػة كالخما ػػية العربيػػة ل إذا بينيػػت منيػػا ! كىػػي 

 َحركؼ العربية دكف حركؼ الذالقة تمثؿ بقية 
كقد حدد " ابف جني " اذصػكات الشػديدة تحديػدان دقيقػان بقكلػو ل " إال أف بعػض 
 الحػػركؼ أشػػد حصػػران للصػػكت مػػف بععػػيا ل أال تػػراؾ تقػػكؿ طػػي الػػداؿ كالطػػاض كالػػمـ ل 

 َ (ّ)ن أٍد ل أٍط ل أٍؿ   كال تجد للصكت مناذان ىناؾ " 
قيقػان بقكلػو ل " أٍص ل أٍز ل أٍؼ ل نجػد الصػكت يتبػل  ما حػدد الرخػكة تحديػدان د

نما يعرض ىذا الصكت التابل ليذه الحركؼ كنحكىا ل مل مػا كقاػت علييػا  الحرؼ ل كا 
ل ذنؾ ال تنكم اذخذ طي حرؼ غيرىا ل طيتم ف الصكت طيظير ل طأما إذا كصلت ىػذه 

معيػا إذا كقاػت  الحركؼ كنحكىا ل طكنؾ ال تحس معيا شػيئان مػف الصػكت ل  مػا تجػده
 َ (ْ)علييا " 

                                           

كيرل د / إبراىيـ أنػيس ل أف  لمػة الذالقػة ال تعنػي أ ثػر مػف معناىػا الشػائل المػألكؼ ل كىػك  (ُ)
  َُٗاذصػػػكات العربيػػػة  َالقػػػدرة علػػػى انطػػػمؽ مػػػدل ال ػػػمـ بالعربيػػػة دكف تعثػػػر أك تلعػػػثـ 

 َكما بعدىا  
 َ  ٓٔل  ْٔ/  ُ ر الصناعة  (ِ)
 َ  ٖل  ٕ/  ُال ابؽ  (ّ)

 َ  ٖل  ٕ/  ُال ابؽ  (ْ)



 

  

 

 
 محمد العزيز عبد د/ عػازه                                          مف جيكد ابف جنى الصكتية 

 

ُٖٗٗ 

كالحؽ طكف تعرياات العلماض العػرب ل صػكات الشػديدة كالرخػكة ل تتاػؽ مػل مػا 
ذ ػػػػػػره علمػػػػػػاض اذصػػػػػػكات المحػػػػػػدثكف بػػػػػػأف اذصػػػػػػكات الشػػػػػػديدة أصػػػػػػكات كقتيػػػػػػة 

ال يم ػػف التغنػػي بيػػا كترديػػدىا ذنيػػا تنتيػػي بمجػػرد زكاؿ   Momentanlauteنيػػة
صػػػكات الرخػػػكة ل طكنيػػػا أصػػػكات ا ػػػتمرارية متمػػػادة العػػػائؽ كخػػػركج اليػػػكاض ل أمػػػا اذ

Dauerlate     يم ف التغني بيا ل كا تمرار نطقيا بػم انقطػاع ل مػا داـ طػي الػرئتيف
 َىكاض  

كعف أحرؼ ااطباؽ يقكؿ ابف جنػي ل " للحػركؼ انق ػاـ آخػر إلػى ااطبػاؽ ل 
 ػكل ذلػؾ طماتػكح طالمطبقة أربعة كىي ن العاد ل كالطاض ل كالصاد ل كالظاض   ل كمػا 

غير مطبؽ ل ثـ يعػرؼ ااطبػاؽ بقكلػو ل " كااطبػاؽ أف ترطػل ظيػر ل ػانؾ إلػى الحنػؾ 
 َ (ُ)اذعلى مطبقان لو " 

 ما يذ ر ابف جني اذصكات الم تعلية ل كيقكؿ أنيػا  ػبعة ل " الخػاض كالغػيف 
 َ (ِ)كالقاؼ كالعاد كالطاض ك الصاد كالظاض ل كما عدا ىذه الحركؼ طمنخاض " 

كيشػػػرح المقصػػػكد باال ػػػتعمض طيقػػػكؿ ل " اال ػػػتعمض أف تتصػػػعد طػػػي الحنػػػؾ 
اذعلى ل طأربعة منيػا طييػا مػل ا ػتعمئيا إطبػاؽ ل كقػد ذ رناىػا ل كأمػا الخػاض كالغػيف 

 َ (ّ)كالقاؼ ل طم إطباؽ طييا مل ا تعمئيا " 
كتحدث عف العاد كذ ر أف مخرجيا مف حاطة الل اف بقكلو ل "مف أكؿ حاطػة 

 اف كما يلييا مف اذعراس ل مخرج العاد ل إال أنؾ إف شئت ت لاتيػا مػف الجانػب الل
ف شئت ت لاتيا مف الجانب اذي ر"  َ(ْ)اذيمفل كا 

                                           

 َ  ٔٔ/  ُ ر الصناعة  (ُ)
 َ  ِٔ/  ُال ابؽ  (ِ)
 َ  ِٔ/  ُال ابؽ  (ّ)
 َ  ْٕ/  ُال ابؽ  (ْ)
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َُٗٗ 

 َ(ُ)"كقد عدىا العلماض العرب مف االصكات الرخكة "
ل"كمخرجيػا عنػد المبػرد مػف الشػدؽ  (ِ)"كعدىا الخليؿ مف اذصكات الشجرية" 

"(ّ)َ 
 

                                           

 َ  ُٔ/  ُل ك ر صناعة ااعراب البف جني  َْٔ/  ِ(ال تاب  ل يبكيو ُ)

 َ  ْٔ/  ُـ ُٕٔٗ(العيف للخليؿ بف أحمد الاراىيدم ل ترجمة د / عبد اف دركيش ل بغداد ِ)
 َ ُّٗ/ ُـ ُّٔٗبرد ل تحقيؽ / عبد الخالؽ ععيمة ل القاىرة (المقتعب للمّ)
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ُُٗٗ 

 اخلامتت
ف المتصؼ بصاات ال مػاؿ ل المنعػكت بنعػكت الجػمؿ ل الػذم علػـ مػا  الحمد

 اف كما ي كف كما ىك  ػائف طػي الحػاؿ كالمػ ؿ ل كالصػمة كال ػمـ علػى  ػيدنا محمػد  
 كعلى آلو كصحبو أكلي الاعؿ كالرحمات .........

 لللكبعػػد
 حاكلت طيما قدمت طي ىذا البحث ن مف جيكد ابف جني الصكتية  

إطملػػة عامػػة علػػى بعػػض جيػػكد " ابػػف جنػػي " طػػي الػػدرس الصػػكتي أف أطػػؿ 
بقصػػد تبػػيف مكقعػػو الصػػحيح بػػيف درا ػػات العػػرب اذقػػدميف ل كقػػد تكصػػلت طيػػو إلػػى 

 -النتائ  اآلتية ل
 اف دكر علماض العربية طي مجاؿ الػدرس الصػكتي معالجتػو مػف خػمؿ قعػايا  -ُ

 لغكية أخرل ل مف نحك كصرؼ كعركض كبمغة .... ال  .

ار العلماض العرب طي مؤلااتيـ إلى مػا ي ػمى " التخطػيط المقطعػي " طأ ػدكا أش -ِ
 عليو طي تقطيل الكزف العركعي للشعر .

اىتدل " ابف جني " طي إلمحاتو الصكتية إلػى  ػر المقطػل ل كذلػؾ مػف خػمؿ  -ّ
 تصرياو لشئكف الحر ات ل طيك يعتبر الحر ة صكتيان تتبل الحرؼ .

 لتخطيط المقطعي عند العرب إطادة تامة .أطاد اذكربيكف  ثيران مف ا -ْ

نيػػض " ابػػف جنػػي" بأعبػػاض الصػػكت اللغػػكم بمػػا يصػػح أف نطلػػؽ عليػػو ا ػػـ "  -ٓ
الا ػػر الصػػكتي "إذا تجػػاكز مرحلػػة البنػػاض كالتأ ػػيس ل إلػػى مرحلػػة التأصػػيؿ 

 َكالنظرية 

 اف " ابف جني " أكؿ مف ا ػتعمؿ مصػطلحان لغكيػان للداللػة علػى ىػذا العلػـ مػا  -ٔ
 َملو حتى اآلف ل كىك " علـ اذصكات " زلنا ن تع

يعطينا " ابف جني " طي مصطلحاتو الصكتية ميمة الا ر الصكتي طػي تحقيػؽ  -ٕ
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ُِٗٗ 

 المصطلحات بعامة لعف طريؽ تشخيص الم ميات التي أ ماىا 

تتبػػل " ابػػف جنػػي " الحػػركؼ طػػي المخػػارج ل كرتبيػػا كنظميػػا علػػى مقػػاطل ل  -ٖ
 ػػاف مخالاػػان لػػو طػػي الترتيػػب ل كمكاطقػػان مت ػػايدان بمػػا أبت ػػره الخليػػؿ ل إال أنػػو 

 َل يبكيو طي اذغلب 

تابل " ابف جني " م يرتو الصػكتية طػي مخػارج الحػركؼ بدقػة متناىيػة ل بمػا  -ٗ
نعتبره أ ا ان لما تكاعل عليػو اذكربيػكف با ػـ " الاكنكلػكجي " أم " التشػ يؿ 

 َاذصكاتي " 

لصػكت كالاعػؿ تػارة ل كبػيف ذىب " ابف جني " مذىبان صػكتيان طريػدان يػربط بػيف ا -َُ
الصػػكت كاال ػػـ تػػارةن أخػػرل ل كيبحػػث عمقػػة  ػػؿ منيمػػا بػػاآلخر عمقػػة ح ػػية 

 َكمادية مجدة 

حقؽ ط ر " ابف جني الصكتي " نظامػان صػكتيان قػكرف بػالا ر الصػكتي العػالمي   -ُُ
 -كذلؾ مف خمؿ ل 

 َأ ػ مصدر الصكت كمصطلح المقطل 
 َب ػ جياز الصكت المتنقؿ 

 َم مكعات طي ت كيف اذصكات جػ ػ أثر ال
 َد ػ محا اة اذصكات 

 
 ٔاهلل يٍ ٔراء انقصذ ْٕٔ اذلادي إىل سبٍم انزشاد
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ُّٗٗ 

 ربج بأْى ادلصادر ٔادلزاجع
 القرآف ال ريـ تنزه عف  ؿ نقص

ػػػ أبحػػاث طػػي علػػـ أصػػكات اللغػػة العربيػػة ل للػػد تكر / أحمػػد عبػػد التػػكاب الايػػكمي ل ُ
 عة ال عادة .ـ مطبُُٗٗىػ/ُُِْالطبعة اذكلى 

ػ اابداؿ البف ال  يت ل تقديـ / ح ف محمد محمد شػرؼ ل مراجعػة / علػي النجػدم ِ
ـ ُٖٕٗىػػ / ُّٖٗناصؼ ل القاىرة الييئة العامة لشئكف المطػابل اذميريػة 

  . 
ػ أبكعلي النحكم كجيكده طي الدرا ات اللغكية كالصكتية لد/علي جابر المنصػكرم ل ّ

 ـ . ُٕٖٗط / أكلى مطبعة الجامعة ل بغداد ل 
ػػػ أثػػر القػػراضات طػػي اذصػػكات كالنحػػك العربػػيل د/ عبػػد الصػػبكر شػػاىيف ل القػػاىرة ل ْ

 ـ . ُٕٖٗم تبة الخانجي 
ػػػػ ارتشػػػاؼ العػػػرب مػػػف ل ػػػاف العػػػرب ذبػػػي حيػػػاف اذندل ػػػيل ت/ مصػػػطاى أحمػػػد ٓ

 ـ ل مطبعة المدني القاىرة . ُْٖٗىػ /َُْْالنماسل ط أكلى  
ل تحقيػػؽ/ محمػػد ح ػػاف الطيػػاف ل كيحيػػى ميػػر علػػـ ل  ػػػ  أ ػػباب حػػدكث الحػػركؼٔ

 َـ ُّٖٗىػ / َُّْمطبكعات مجمل اللغة العربية ل دمشؽ ل ط أكلى 
ػػػ اذصػػكات اللغكيػػة ل د/ إبػػراىيـ أنػػيس ل اذنجلػػك المصػػريةل القػػاىرة لط الخام ػػة ٕ

 ـ .ُٗٗٗل  ُٕٗٗـ ل ُْٖٗ/َِٔٗـ برقـ إيداع ُٖٕٗـ ل ُٕٓٗ
ال ػراج ل تحقيػؽ د تػكر / عبػد الح ػيف الاتلػي ل مؤ  ػة  ػ اذصكؿ طي النحك البفٖ

ىػػ َُْٕـ ل كالطبعػة الثانيػة ُٖٓٗىػػ / َُْٓالر الة ل بيركت ل ط أكلػى 
 ـ .ُٕٖٗ

 خلػؼ بػف أحمػد بػف علػي بػف أحمػد جعاػر أبػي تػأليؼ ػ ااقناع طػي القػراضات ال ػبل لٗ

 لا ر بدمشؽا دار قطامشل المجيد د/عبد لو كقدـ لحققو الباًذش ابف اذنصارم
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ُْٗٗ 

 ىػ.َُّْ ط اذكلى   ل
ػ البحث اللغكم عند العرب ل د تكر/احمد مختار عمرلعػالـ ال تبلالقػاىرة لالطبعػة َُ

 َـ  ُِٖٗىػ /  َُِْالرابعة 
ػ البداية كالنياية ل أبػك الاػداض إ ػماعيؿ الدمشػقي ل ط أكلػىل القػاىرة ل دار الاجػر ُُ

كرات م تبة المعارؼ ل بيػركت ـ ل منشُٕٕٗل كالطبعة الثانية ُٖٗٗللتراث 
 ل لبناف .

 كالنحاة ل ال يكطي ل بيركت الم تبة العصرية  اللغكييف طبقات طي الكعاة ػ بغيةُِ
ػ البياف كالتبييف للجاحظ ل تحقيؽ / عبػد ال ػمـ ىػاركف ل الطبعػة الثالثػة ل م تبػة ُّ

 الخانجي بالقاىرة .
 َال تب العلمية ػ تاري  ابف خلدكف ل ط أكلى  ل بيركت ل دار ُْ
ػػػ تػػاري  التػػراث العربػػي للػػد تكر/ طػػؤاد  ػػز يف ل ترجمػػة د تػػكر/ محمػػكد حجػػازم ل ُٓ

كالػػػد تكر / طيمػػػي أبػػػك الاعػػػؿ ل الييئػػػة المصػػػرية العامػػػة لل تػػػاب ل القػػػاىرة 
 ـ  ُٕٕٗ

الػداني اذندل ػي   ػعيد عثمػاف بػف عمػرك كالتجكيدلتأليؼ أبػي ااتقاف طي ػ التحديدُٔ
 . ـُٖٖٗىػ /َُْٕ اذكلى ل بغداد الطبعة ل الحمد كرمطد د/غانـ تحقيؽ

ػػػ التحليػػؿ اللغػػكم طػػي عػػكض علػػـ الداللػػة ل درا ػػة طػػي الداللػػة الصػػكتية كالصػػرطية ُٕ
كالنحكية كالمعجمية ل د / محمكد ع اشو ل دار النشػر للجامعػات ل ط أكلػى ل 

 ـ . ََِٓالقاىرة 
 ػػػعيد النع ػػػاف ل دمشػػػؽ ػػػػ التصػػػريؼ الملػػػك ي ل ابػػػف جنػػػي  ل تحقيػػػؽ / محمػػػد ُٖ

َُٕٗ َ 
ػػػ التطػػكر اللغػػكم مظػػاىره كعللػػو كقكانينػػو ل د تػػكر /رمعػػاف عبػػد التػػكاب ل م تبػػة ُٗ

 ـ  ُٖٗٗىػ /  َُْْالخانجي ل القاىرة ل دار الرطاعي ل الرياض 
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ُٗٗٓ 

ػ التا ير الل اني طػي الحعػارة العربيػة ل د / عبػد ال ػمـ الم ػدم ل الػدار العربيػة َِ
 لل تاب  .

يب اللغة ل تحقيؽ / عبد ال مـ ىاركف كآخريف ل المؤ  ة المصرية العامػة ػ تيذُِ
 َـ  ُْٔٗىػ /  ُّْٖللتأليؼ كاذنباض كالنشر 

ػ الجمؿ طي النحك ل تحقيؽ / علي تكطيؽ الحمػد ل مؤ  ػة الر ػالة ل بيػركت ل ط ِِ
 َـ  ُٖٔٗىػ /  َُْٕالثانية 

 َىػ  ُُّٓػ جميرة اللغة ل دار صادر ل بيركتِّ
ػػػ الحجػػة طػػي القػػراضات ال ػػبل ل تحقيػػؽ د / عبػػد العػػاؿ  ػػالـ م ػػـر ل ط الثالثػػة ل ِْ

 َـ  ُٕٗٗبيركت دار الشركؽ 
  ذ ػرىـ الػذيف كالشػاـ كالعػراؽ بالحجػاز اذمصػار أئمػة ل ال ػبعة للقػراض ػػ الحجػةِٓ

   الاار ػي الغاػار عبػد بػف أحمػد بف الح ف علي أبي تأليؼ ل مجاىد بف ب ر أبك
 الطبعة ل لبناف  – بيركت ل العلمية ال تب دار ل الينداكم مصطاى تحقيؽ  امؿ

 ـ . ََُِ ىػُُِْاذكلى
ػػػ خزانػػة اذدب ل للبغػػدادم ل تحقيػػؽ كشػػرح / عبػػد ال ػػمـ محمػػد ىػػاركف ل م تبػػة ِٔ

 َـ ُٖٗٗىػ / َُْٗالخانجي بالقاىرة ل ط / الثالثة 
ر لدار اليدل للطباعػة ػ الخصائص البف جني ل تحقيؽ اذ تاذ / محمد علي النجإِ

ـ ل ط القػػػاىرة ل دار  ُِٓٗىػػػػ/ ُِّٕكالنشػػػر لالطبعػػػة الثانيػػػة ل بيػػػركت 
 الحديث .

 ػػػػ الدرا ػػػات اللغكيػػػة عنػػػد العػػػرب إلػػػى نيايػػػة القػػػرف الثالػػػث ل د/ محمػػػد ح ػػػيف ِٖ
 آؿ يػػػػس ل منشػػػػكرات م تبػػػػة الحيػػػػاة ل بيػػػػركت ل لبنػػػػاف ل الطبعػػػػة اذكلػػػػى 

 َـ َُٖٗ/ ىػََُْ
ىػ َُْٓت اللغكم ذحمد مختار عمر ل دار ال تب ل الطبعة الثالثةل ػ درا ة الصك ِٗ
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ُٗٗٔ 

 ـ  .َُٖٗ
 َػ الداللة اللغكية عند العرب ل دار العياض ل عماف ل اذردف  َّ
ػ دمية القصر كعصرة أىؿ العصر طي طبقػات الشػعراض للبػاخرزم ل تحقيػؽ كدرا ػة ُّ

 ـ .ُّٗٗػ/ىُُْْ د/ محمد التكنجي ل دار الجيؿ ل بيركتل ط اذكلى
 َـ  ُٕٓٗػ دكر ال لمة  ل ترجمة د /  ماؿ بشر ل م تبة الشباب ل القاىرة ِّ
 ـ ُٖٓٗػ ديكاف أمرؤ القيس  ل تحقيؽ / محمد أبك الاعؿ إبراىيـ ل القاىرة ّّ
ػػػػ  ػػػر صػػػناعة ااعػػػراب البػػػف جنػػػي ل تحقيػػػؽ / مصػػػطاى ال ػػػقالكمحمد الزطػػػزاؼ  ّْ

براىيـ مصطاى ل كعبد اف أميف ل ط  اذكلى ل دار نشر إدارة الثقاطػة العامػة كا 
بكزارة المعػارؼ ل دائػرة إحيػاض التػراث القػديـ ل مصػطاى البػابي الحلبػي بمصػر 

ـ ل تحقيػؽ ُْٖٗىػػ /َُْٓ دمشػؽ ل القلػـ ـ . كطبعة دارُْٓٗىػ/ُّْٕ
 الد تكر / ح ف ىنداكم .  

ـ محمػد عمػر ل ػ  ير أعمـ النبمض ل للػذىبي ل تحقيػؽ / أبػك عبػد اف عبػد ال ػمّٓ
 ـ . ُٕٗٗىػ /  ُُْٕدار الا ر ل بيركت ل لبناف ل الطبعة اذكلى 

العمػػاد الحنبلػػي ل الم تػػب التجػػارم  ابنن ػ شػػذرات الػػذىب طػػي أخبػػار مػػف ذىػػب ل  ّٔ
 َللطباعة كالنشر كالتكزيل ل بيركت ل لبناف 

ػ شرح شاطية ابف الحاجب ل لم تراباذم ل تحقيؽ / محمد نكر الح ف لكالزطػزاؼ  ّٕ
 َـ  ُٕٓٗىػ /  ُّٓٗدار ال تب العلمية ل بيركت كعبد الحميد ل 

 ػ شرح الماصؿ البف يعيش ل عالـ ال تب ل بيركت ل م تبة المتنبي ل القاىرة. ّٖ
ػػػ شػػرح المقدمػػة الجذريػػة طػػي علػػـ التجكيػػد لز ريػػا اذنصػػارم تحقيػػؽ محمػػد غيػػاث  ّٗ

ىػػػػ /  ُُِْالناشػػر / المحقػػؽ ل طبػػل طػػي مطبعػػػة الشػػاـ ل الطبعػػة الرابعػػة 
 ـ .ُِٗٗ

ػ الصكائت كالمغنى طي العربية درا ة داللية كمعجمية للد تكر / محمد محمػد داكد  َْ
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ُٕٗٗ 

 دار غريب للطباعة كالنشر ل القاىرة .
غبر للحاطظ الذىبي ل حققيا كعبطيا علػى مخطػكطتيف / أبػك  مفػ العبر طي خبر ُْ

ىاجر محمد ال عيد بف ب يكني زغلكؿ ل دار ال تب العلميػة ل بيػركت ل لبنػاف  
 ـ . ُٖٓٗىػ /  َُْٓ الطبعة اذكلى

ػ عبقرم اللغكييف " أبي الاتح عثماف بف جني " أ تاذ د تػكر/ عبػد الغاػار ىػمؿ ل ِْ
 ـ . ََِٔىػ /ُِْٔدار الا ر العربي ل الطبعة اذكلى 

ـ بػػرقـ إيػػداع َََِػػػ علػػـ اذصػػكات للػػد تكر /  مػػاؿ بشػػرل دار غريػػب بالقػػاىرة ّْ
ُُِٖٔ . 

تكر/عبػػد الصػػبكر شػػاىيفلم تبة الشػػباب ل القػػاىرة ػػػ علػػـ اذصػػكات لمػػالمبرج لللد ْْ
 ـ .ُٖٓٗ

ػ علـ الصكتيات ل د/ عبػد العزيػز أحمػد عػمـ ل د/ عبػد اف ربيػل محمػكد ل م تبػة ْٓ
 ـ  ُِْٓ/ َِْٔالرشد ل الممل ة العربية ال عكدية ل الرياض بكيداع رقـ 

 ـ  ُِٔٗاىرة ػ علـ اللغة ل د تكر / علي عبد الكاحد كاطي ل ط الخام ة ل القْٔ
ػػػ علػػـ اللغػػة العػػاـ "اذصػػكات " د/  مػػاؿ بشػػر ل الطبعػػة الخام ػػة ل دار المعػػارؼ  ْٕ

 ـ .َُٗٗـ ل كطبعة م تبة الشباب ُٕٗٗمصر
ػ علـ كظائؼ اذصكات اللغكيػة ن الاكنكلكجيػا  للػد تكر / عصػاـ نػكر الػديف ل دار ْٖ

 .  َُُالا ر اللبناني ل بيركت ص 
ابػػف  ػػينا للػػد تكر / محمػػد صػػالح العػػالل ل دار غريػػب ػػػ علػػـك الصػػكتيات عنػػد ْٗ

 للطباعة كالنشر كالتكزيل ل القاىرة .
ـ  ُٕٔٗػ العيف للخليؿ بف أحمد الاراىيدم ل ترجمة د / عبد اف دركيش ل بغداد َٓ

 ل كطبعة دار م تبة اليمؿ .
امعيػة ػ طي أصكؿ النحػك ل ػعيد اذطغػاني ل الناشػر مديريػة ال تػب كالمطبكعػات الجُٓ
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ُٖٗٗ 

 ـُْٗٗىػ ُُْْ
ػػػػ طػػػي علػػػـ اذصػػػكات اللغكيػػػة كعيػػػكب النطػػػؽ ل د / بػػػدراكم زىػػػراف  ل طبعػػػة دار ِٓ

 َـ  ُْٗٗالمعارؼ ل الطبعة اذكلى 
 ُٓٔٗػ طي الليجات العربية ل د / إبراىيـ أنػيس ل ط الثالثػة ل اذنجلػك المصػرية ّٓ

. 
ـ ل ُٕٓٗعامػة لل تػاب ػ ال تاب ل تحقيؽ عبد ال مـ ىاركف ل الييئة المصػرية الْٓ

ـل م تبػػػة الخػػانجي للطبػػػل كالنشػػر كالتكزيػػػل ل ََِْىػػػ / ُِْٓط الرابعػػة 
 القاىرة .

ػػػ  شػػؼ الظنػػكف عػػف أ ػػامي ال تػػب كالانػػكف ل لمصػػطاى بػػف عبػػد اف الركمػػي ٓٓ
 ـ . ُِٖٗىػ/  َُِْالمعركؼ بحاج خلياة ل دار الا ر ل بيركت 

تذة / عبػػد اف علػػي ال بيػػر ل كمحمػػد ػػػ ل ػػاف العػػرب البػػف منظػػكر ل تحقيػػؽ اذ ػػأٓ
أحمد ح ب اف ل كىاشـ محمد الشاذلي ل طبعة دار المعرؼ ل الطبعة اذكلػى 

 ل بيركت ل دار صادر .
ػػػ اللغػػة العربيػػة معناىػػا كمبناىػػال تمػػاـ ح ػػافل الطبعػػة الثانيػػة ل الييئػػة المصػػرية ٕٓ

 ـ .ُٕٗٗ العامة لل تاب
 َحقيؽ / ح يف محمد شرؼ ػ اللمل طي العربية البف جني ل تٖٓ
ال ػمـ  عبػد كتحقيػؽ ثعلػب ل شػرح يحيػى بػف احمػد العبػاس لذبػي ثعلػب ػػ مجػالسٗٓ

 َ ـ َُٔٗ الثانية ل الطبعة بمصر المعارؼ دار  ىاركف
ػ المحت ب طي تبييف كجكه شكاذ القراضات كاايعاح عنيػا ل ابػف جنػي ل تحقيػؽ / َٔ

النجػار ل كالػد تكر /عبػد الاتػاح  علي النجدم ناصؼ ل كالد تكر/ عبد الحليـ 
ـ ل كالقاىرة ُٖٔٗىػ / َُْٔشلبي  دار  ز يف للطباعة كالنشرل ط الثانية 

 َـ ُْٗٗىػ /ُُْٓ
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ُٗٗٗ 

ػػػ المختصػػر طػػي أصػػكات اللغػػة العربيػػة ل درا ػػة نظريػػة كتطبيقيػػة للػػد تكر / محمػػد ُٔ
 ـ . ََِٔىػ/  ُِْٕمحمد ح ف جبؿ ل م تبة اآلداب ل الطبعة الرابعة 

لمخصػػص البػػف  ػػيده ل دار إحيػػاض التػػراث العربػػي لبيػػركت ل لبنػػاف ل الطبعػػة ػػػ أِ
 َـ  ُٔٗٗىػ / ُُْٕاذكلى 

ػػػػ المػػػدارس النحكيػػػةل للػػػد تكر /شػػػكقي عػػػيؼ ل الطبعػػػة الثانيػػػة ل دار المعػػػارؼ ّٔ
 ـ ُِٕٗبمصر

  ػ مدخؿ إلى اذل نية للد تكر / يك ػؼ غػازم ل منشػكرات العػالـ العربيػة الجامعيػةْٔ
 ـ  . ُٖٓٗالطبعة اذكلى دمشؽ ل 

ػ المذ ر كالمؤنث ل ابف جني ل تحقيؽ كتقػديـ د تػكر / طػارؽ نجػـ عبػد اف ل دار ٓٔ
 َالبياف العربي للطباعة كالنشر كالتكزيل 

ػػػػ مراتػػػب النحػػػكييف ل أبػػػك الطيػػػب اللغػػػكم ل تحقيػػػؽ / محمػػػد أبػػػك الاعػػػؿ إبػػػراىيـ         ٔٔ
 ـ .  ُْٕٗالطبعة الثانية ل مصر 

آة الجنػػاف كعبػػرة اليقظػػاف لليػػاطعي ل دار ال تػػاب اا ػػممي ل القػػاىرة ل الطبعػػة ػػػ مػػر ٕٔ
 َـ  ُّٗٗىػ /  ُُّْالثانية 

ػ المزىر ل ال يكطي  ل تصحيح / محمد أحمد جاد المكلى ل كعلي محمد البيجاكم  ٖٔ
 َكمحمد أبك الاعؿ إبراىيـ ل دار الا ر بيركت ل بدكف تاري  

النحػػك العربػػي ذبػػي علػػي الاار ػػي ل درا ػػة كتحقيػػؽ  ػػػ الم ػػائؿ الع ػػ ريات طػػيٗٔ
د تػػػكر/علي جػػػابر المنصػػػكرم ل مطبعػػػة الجامعػػػة ل بغػػػداد ل الطبعػػػة الثانيػػػة 

 َـ  ُِٖٗ
 َاذدباض ل ياقكت الحمكم ل بيركت دار إحياض التراث العربي  ػ معجـَٕ
 ػ الماردات طي غريب القرآف ل لبناف ل دار المعرطة .ُٕ
 َالعربية ل دار الجيؿ ل بيركت ل الطبعة الثانية ػ الماصؿ طي علـ ِٕ
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َََِ 

ػػػ المقتعػػب ل صػػنعو أبػػك العبػػاس المبػػرد ل تحقيػػؽ اذ ػػتاذ / محمػػد عبػػد الخػػالؽ ّٕ
 َـ  ُّٔٗىػ ل كالقاىرة  ُّٗٗععيمة الطبعة الثانية ل القاىرة 

ػػػ مقدمػػة الخصػػائص ل الشػػربيني ل القػػاىرة ل دار الحػػديث ل كمطبعػػة دار اليػػدل        ْٕ
 لطبعة الثانية .ا

ػػػػػ مػػػػف أ ػػػػرار العربيػػػػة ل د/إبػػػػراىيـ أنيسلاذنجلػػػػك المصػػػػريةل الطبعػػػػة الخام ػػػػة ٕٓ
 َـُٕٓٗ

ػػػ منػػاى  البحػػث طػػي اللغػػةللتماـ ح ػػافل دار الثقاطػػة ل الػػدار البيعػػاض ل المغػػرب ٕٔ
 ـ  .ُٕٗٗىػ /ََُْ

الجػػكزم ل درا ػة كتحقيػػؽ /محمػد عبػػد  ابػف ل تظـ طػػي تػاري  الملػػكؾ كاذمػـمنػػػ الٕٕ
و كصػححو /نعػيـ زرزكر ل دار القادر عطال مصطاى عبد القػادر عطػا ل راجعػ
 ـ .   ُِٗٗىػ /  ُُِْال تب العلمية  بيركتل لبناف ل الطبعة اذكلى 

ػػػ المنصػػؼ ل شػػرح اامػػاـ / ابػػف جنػػي ل ل تػػاب التصػػريؼ ل لإلمػػاـ / أبػػي عثمػػاف ٖٕ
المازني تحقيؽ / إبراىيـ مصطاى ل كعبد اف أميف ل مطبعة مصػطاى البػابلي 

 ـ .ُْٓٗىػ/ ُّّٕكلى الحلبي كأكالده بمصر ل ط أ
ػػػ المػػني  الصػػكتي للبنيػػة العربيػػة ل د / عبػػد الصػػبكر شػػاىيف ل مؤ  ػػة الر ػػالة ٕٗ

 َـ  َُٖٗىػ / ََُْبيركت  لبناف ل 
ػ المك يقي ال بير ل تأليؼ الايل كؼ / أبي نصر الاارابي ل تحقيؽ / غطاس عبػد َٖ

تػػاب العربػػي الملػػؾ خشػػبو ل مراجعػػة الػػد تكر /محمػػكد أحمػػد الحانػػي ل دار ال 
 للطباعة كالنشر ل القاىرة .

ػػػ النشػػر طػػي القػػراضات العشػػر ل ابػػف الجػػزرم ل الم تبػػة التجاريػػة ال بػػرل ل مطبعػػة ُٖ
 مصطاى محمد نصر .

ػػػ النػػكادر طػػي اللغػػة ل ذبػػي زيػػد  ػػعيد بػػف أكس اذنصػػارم ل المطبعػػة ال اثكلي يػػة  ِٖ
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ََُِ 

 َـ َُُٗبيركت 
 ـ   ُٕٕٗف ل ابف خل اف ل بيركت دار الثقاطة الزما أبناض كأنباض اذعياف ػ كطياتّٖ
ـ بيػػػركت ل دار ُّٖٗػػػ يتيمػػة الػػدىر ل أبػػك منصػػكر الثعػػالبي ل الطبعػػة اذكلػػى ْٖ

 ال تب العلمية . 
 


