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فات املشرتكة بينها
ّ
 أصىات اإلطباق والص
 
 سهير كاظم حسن  أ. م. د. عبد الحسين معتوق الّصكر 

 مدّرس مساعد   أستاذ المغة والّنحو          
 جامعة البصرة –كّمّية الهندسة   جامعة تشرين   –كّمّية اآلداب 

 سورية    
 
 
ّ
 مةاملقد

وتّية التّػػ  اإلشػػارات الّ ػػ غػػوي إذ تعػػدّ الموتّية قديمػػة قػػدـ التّػػ ليؼ راسػػات الّ ػػإّف الدّ 
مػا و ػمنا  مػف أدػـّ  ،(دػػ 421ت )أودعها عالـ العربّية الّشهير الخميؿ بػف أممػد الاراديػدي 

ـّ جػػػاذ تمميػػػذ  سػػػيبوي  ،وتّيةمػػػف المامظػػػات الّ ػػػ فاّ ػػػؿ وأ ػػػاؼ عنػػػد  ،دػػػػ( 490ت ) ثػػػ
و ػػا  لو ػػوات العربّيػػة وتعػػّد مامظاتػػ  ال ػػوتّية و  ،دراسػػت  ظػػادرة اإلدفػػاـ فػػ  العربّيػػة

و ػػا  و ػػاًا دقي ػػًا  فمػػـ يتػػرؾ  ػػوتًا إ ّ  ،ومخارجهػػا دلػػيًا لكػػّؿ مػػف درس األ ػػوات بعػػد 
فػػ  بعػػض األ ػػوات  إ ّ  ،ةشػػريو والمختبػػرات العربّيػػمػػا مػػ  مػػا أثبتػػ  عمػػـ التّ  اػػؽ إلػػ  مػػدّ يتّ 
ر ف ػػد تكػػوف فػػ  ع ػػ .الع ػػور ر مخرجهػػا و ػػااتها مػػ  مػػرّ يمكػػف أف تكػػوف قػػد تػػ ثّ   التػػ

   .سيبوي  تنطؽ بشكؿ يغاير ما ننط ها اآلف
أ ػػػػػوات  ،نالػػػػػت ادتمػػػػاـ العممػػػػػاذ قػػػػديمًا والبػػػػػامثيف مػػػػديثاً   ومػػػػف األ ػػػػػوات التػػػػ

ونمػػف  ،ة وذات تػ ثير عمػػ  مػا قبمهػػا ومػا بعػػددا مػف أ ػػواتبو ػػاها أ ػواتًا قوّيػػ ،اإلطبػاؽ
ديف عمػ  مػا معتمػ ،اات المشػتركة بينهمػااأل وات والّ ػ  البمث تناولنا و ؼ دذ اف  دذ

 ،ؿ إليػػ  البػػامثوف الممػػدثوفوعمػػ  مػػا توّ ػػ ،ة ال ػػدام و ػػمنا مػػف مامظػػات عممػػاذ العربّيػػ
زت ومػا تمّيػ ،ةاريؽ بيف األ ػوات المطب ػة واأل ػوات الطب ّيػم  التّ  ،مف عرب ومستشرقيف

المطب ػػة )ة مػػف امتااظهػػا بهػػذ  األ ػػوات ة مػػف بػػيف أخواتهػػا المغػػات الجزرّيػػبػػ  المغػػة العربّيػػ
يت فسػػمّ  ،ةة عػػف أخواتهػػا المغػػات الجزرّيػػز العربّيػػمّيػػ ياد الػػذة  ػػوت الّ ػػوخاّ ػػ (ةب ّيػػطّ وال
األ ػوات عنػد ال ػدماذ   ميف تناولنا مخارج دذ (،اداط يف بال ّ لغة النّ )أو  (ادلغة ال ّ )ب  

 (،العاميػػػػة)ارجػػػػة سػػػػواذ فػػػػ  الا ػػػػم  أو فػػػػ  المهجػػػػات الدّ  ،والممػػػػدثيف و ػػػػااتها عنػػػػددـ
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وأثػر  ،ف ػًا عػف عاقتػ  با سػتعاذ ،اخيـوعاقة اإلطبػاؽ بػالتّ  ،عة عنهاواأل وات المتارّ 
وامتنػاع إمالػة األلػؼ مػ   ، ػة كػالاـ واأللػؼاأل وات ف  تاخيـ بعض األ ػوات المرقّ   دذ
   .راث ومراج  الممدثيفمعتمديف عم  م ادر التّ  ،األ وات  دذ

 وفيقومن ا التّ 
 

 اإلطباق
 ق لغة اإلطبا -4

  عم  و   ش ذ مبسوط عمػ  مثمػ  متّػ ... يدؿّ .طبؽ)ييس المغة : )جاذ ف  م ا
... .،ان ؿ طبػػؽ لمثّػػفػػاألوّ  ، ذ ذ عمػػ  الّشػػبػػؽ : ت ػػوؿ : أطبػػؽ الّشػػمػػف ذلػػؾ الطّ  ،يػػ يغطّ 

ومنػػػ  قػػػوؿ امػػػر  ال ػػػيس  .(4)((ادػػػا : دػػػو طبػػػؽ األرض  فطّ وي ػػػاؿ لمػػػا عػػػا األرض متّػػػ
 ي ؼ الغيث : 

ط ةةةةةةةةةة ي   ديمةةةةةةةةةةةي ا طةةةةةةةةةة    فيهةةةةةةةةةةا و 
  

 (7) ق  األرِض تحةةةةةةةةةةّر  وت ةةةةةةةةةةِدرّ ط ب ةةةةةةةةةة
   

وجػػاذ فػػ  لسػػاف العػػرب : ))الّطبػػؽ : لسػػاف كػػّؿ شػػ ذ، والجمػػ  أطبػػاؽ، وقػػد أطب ػػ  
ومنػػػ  قػػػولهـ : لػػػو تطّب ػػػت الّسػػػماذ عمػػػ   .وطّب ػػػ  فػػػانطبؽ وتطّبػػػؽ : فّطػػػا  وجعمػػػ  م طب ػػػاً 

   .(3)األرض ما فعمت كذا((
 

 اإلطباق اصط حا   -7
اإلطبػاؽ فػ  )الكتػاب( إذ قػاؿ : ))ف ّمػا الم طب   ػة ي عّد سيبوي  أّوؿ مف ذكػر م ػطمو 

األ وات بالمطب ػة، ودػو أّف   ، ووّ و سبب تسميت  دذ(1)فالّ اد والّ اد والّطاذ والّظاذ((
المػػروؼ األربعػػة إذا و ػػعت  لسػػانؾ فػػ  موا ػػعهّف انطبػػؽ لسػػانؾ مػػف موا ػػعهّف   ))دػػذ

منػؾ فػاذا و ػعت  لسػانؾ فالّ ػوت مف المساف ترفع  إلػ  ال (*)إل  ما ماذى المنؾ األعم 
مم ور فيما بيف المسػاف والمنػؾ إلػ  مو ػ  المػروؼ... فهػذ  األربعػة لهػا مو ػعاف فػ  

 .  (1)المساف((
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األ ػوات دػو المسػاف، إذ   وناهـ مف كاـ سيبوي  أّف الع و األساس ف  إنتاج دذ
عاذ أق ػػا  ووسػػط  يّتخػذ المسػػاف شػػكًا م ّعػػرًا عنػػد انطباقػػ  عمػػ  المنػػؾ األعمػػ  ))بعػػد اسػػت

وما الم ر الػذي تكّمػـ عنػ  سػيبوي  ))إّ  التّ ّعػر الما ػؿ مػف اّتخػاذ  .(6)إل  جهة المنؾ((
عنػد الّنطػؽ بهػذ   (2)المساف ذلؾ الّشكؿ، ومػا ي ػمب  مػف مػبس الهػواذ ال ػادـ مػف الػّر تيف((

   .األ وات
الّزمخشػػري فػػ   ف ػػد فّسػػر  (8) أّمػػا قولػػ  ))فهػػذ  األربعػػة لهػػا مو ػػعاف مػػف المسػػاف((

تعرياػػ  اإلطبػػاؽ، ب ولػػ : ))واإلطبػػاؽ أف ت طبخػػؽ عمػػ  مخػػرج المػػرؼ مػػف المسػػاف ومػػا مػػاذا  
فهػػػػذاف مو ػػػػعاف يرتاػػػػ  بهمػػػػا المسػػػػاف وينطبػػػػؽ عميهمػػػػا ودمػػػػا )مخػػػػرج  .(9) مػػػػف المنػػػػؾ((

 .الّ ػػوت، ومػػا مػػاذا  مػػف المنػػؾ( أي طػػرؼ المسػػاف )م ّدمتػػ (، وأق ػػ  المسػػاف )م ّخرتػػ (
ب إليػ  الممػدثوف، ف ػد وّ ػو الػّدكتور تّمػاـ مّسػاف عبػارة )لهػا مو ػعاف مػف الّرأي ذد اودذ

ب ولػػػػػ  : ))إّف المسػػػػػاف مػػػػػيف يرتاػػػػػ  إلػػػػػ  المنػػػػػؾ األعمػػػػػ  يكػػػػػوف لهػػػػػذ  المػػػػػروؼ  .المسػػػػاف(
)مو ػػػعاف مػػػف المسػػػاف(، أمػػػددما مو ػػػ  المخػػػرج ودػػػو طػػػرؼ المسػػػاف، وثانيهمػػػا مو ػػػ  

   .(40)ألعم (( التّاخيـ ودو م ّخر المساف المرتا  إل  المنؾ ا
كمػػا وّ ػػػو الػػػّدكتور مسػػػاـ سػػعيد الّنعيمػػػ  عبػػػارة )لهػػػا مو ػػعاف مػػػف المسػػػاف( مػػػف 
خػػاؿ تعرياػػ  اإلطبػػاؽ، ب ولػػ  : ))اإلطبػػاؽ : إسػػهاـ طبػػؽ المسػػاف أو إف شػػ ت ظهػػر  مػػف 

   .(44)أق ا  وأدنا  م  المنؾ مف أق ا  وأدنا  ف  إخراج المروؼ((
عنػػد سػيبوي ، كمػػا ت ػّور لنػػا شػكؿ المسػػاف فهػذ  اآلراذ تو ػػو بدّقػة معنػػ  اإلطبػاؽ 

   .عند الّنطؽ ب  وات اإلطباؽ )الّ اد والّ اد والّطاذ والّظاذ(
ودناؾ كثير مػف المغػوّييف ال ػدماذ الػذي عّرفػوا اإلطبػاؽ ف ػد عّرفػ  ابػف جّنػ  ب ػورة 

. كمػا (47)ممّخ ة ب ول  : ))واإلطباؽ أف ترف  ظهػر لسػانؾ إلػ  المنػؾ األعمػ  مطب ػًا لػ ((
عػػّرؼ ر ػػ  الػػّديف األسػػترباذي الّ ػػوت المطبػػؽ، ب ولػػ  : ))مػػا ينطبػػؽ معػػ  المنػػؾ عمػػ  

   .(43) المساف ألّنؾ ترف  المساف إلي  في ير المنؾ كالّطبؽ عم  المساف((
وم ػػطمو اإلطبػػاؽ مػػا زاؿ قػػادًا عنػػد المغػػوّييف الممػػدثيف، وقػػد أوردوا لػػ  فػػ  كتػػبهـ 

ف اختمات ف  الّتعبير ومػف دػ  ذ الممػدثيف تعرياات عديدة   تختمؼ مف نامية المعن  ، وا 
عمػ  عبػد الوامػد وافػػ ، الػذي قػاؿ فػػ  اإلطبػاؽ : ))دػو انم ػار الّ ػػوت بػيف المسػاف ومػػا 
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يماذيػػ  مػػف المنػػؾ نتيجػػة  نطبػػاؽ المسػػاف عمػػ  المنػػؾ، وا ناتػػاح  ػػّد ا نطبػػاؽ، وأمػػرؼ 
، (41) ا ناتػػاح مػػا عػػدا ذلػػؾ((اإلطبػػاؽ أربعػػة ودػػ  الّ ػػاد والّ ػػاد والّطػػاذ والّظػػاذ، وأمػػرؼ 

وعػػػّرؼ ممّمػػػد اإلنطػػػاك  اإلطبػػػاؽ ب ػػػورة ماّ ػػػمة  ػػػّور فيهػػػا شػػػكؿ المسػػػاف عنػػػد نطػػػؽ 
الّ ػوت المطبػؽ، وبػػّيف الّ ػاات التػ  يّت ػػؼ بهػا دػػذا الّ ػوت بسػبب الّشػػكؿ الػذي يّتخػػذ  
 المساف عند نط  ، ف اؿ: ))اإلطباؽ دو أف يرتا  م ّخر المساف نمػو أق ػ  المنػؾ األعمػ 
فػػ  شػػكؿ م ّعػػر عمػػ  دي ػػة ممع ػػة بينمػػا يكػػوف طرفػػ  ممتممػػًا مػػ  جػػزذ  خػػر مػػف أجػػزاذ الاػػـ 

الكياّيػػة الخاّ ػػة لمسػػاف أثنػػاذ عممّيػػة   مشػػكًا ممبسػػًا مػػف الممػػابس الّ ػػوتّية المختماػػة ودػػذ
الّنطػػؽ تعطػػ  الّ ػػوت المنطػػوؽ طابعػػًا خاّ ػػًا مػػف الّ ػػخامة والاخامػػة، وتسػػّم  المنطوقػػة 

األ وات المطب ة، ويسّم  فيردا باأل وات المناتمة، والمطب ػات فػ  العربّيػة بهذ  الكياّية 
   .(41) أربعة د  : الّ اد، والّ اد، والّطاذ، والّظاذ((

أّمػػػػا المستشػػػػرؽ كػػػػاردنر ف ػػػػد عػػػػّرؼ اإلطبػػػػاؽ ب ّنػػػػ  : ))اسػػػػـ لمالػػػػة ارتاػػػػاع الجػػػػزذ 
   .(46)العريض مف المساف نمو المنؾ(( 
مػػدثيف عنػػد تعػػرياهـ اإلطبػػاؽ   ياّرقػػوف بػػيف م ػػطمم  إّ  أّننػػا نجػػد أّف بعػػض الم

)الم طبػػػؽ( و )الّطب ػػػ ( ف ػػػد عػػػّرؼ الػػػّدكتور رشػػػيد عبػػػد الػػػّرممف العبيػػػدي )الّطبػػػؽ( ب ولػػػ  : 
))ودو الجزذ األعم  مف سطو الاـ مّما يم  المهاة والمنجرة )تنسػب إليػ  أ ػوات اإلطبػاؽ( 

   .(42) أي ًا المطب ة((أو األ وات الّطب ّية ود  )ص، ض، ط، ظ( تسّم  
وقد نّب  الّدكتور تّماـ مّساف إل  عدـ الخمط بيف دذيف الم ػطمميف، ومّيػز بينهمػا، 

يّت ػػػؿ بػػػالّطبؽ فيسػػػّد المجػػػرى أو ي ػػػّي     ف ػػػاؿ : )فالّطب ّيػػػة( ارتاػػػاع مػػػ ّخر المسػػػاف متّػػػ
ة م  ػودة ت يي ًا ي ّدي إل  امتكاؾ الهواذ بهما ف  ن طة الت ا هما، فه  إذًا مركة ع ػويّ 

، واأل ػػػوات الّطب ّيػػػة دػػػ  الخػػػاذ (48) لػػػذاتها يب ػػػ  طػػػرؼ المسػػػاف معهػػػا فػػػ  و ػػػ  ممايػػػد((
   .(49)والغيف وال اؼ

أّما اإلطباؽ فهو أف يرتا  م ّخر المساف ف  اّتجا  الّطبػؽ بميػث   يّت ػؿ بػ  عمػ  
مػػػيف يجػػػري الّنطػػػؽ فػػػ  مخػػػرج  خػػػر فيػػػر الّطب ػػػ ، يغمػػػب أف يكػػػوف طػػػرؼ المسػػػاف أمػػػد 

   .(70)اذ العاممة في ، فاإلطباؽ مركة م امبة لمّنطؽ المادث ف  مخرج  خراألع 
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وارتاػػػاع مػػػ ّخر المسػػػاف فػػػ  اّتجػػػا  الّطبػػػؽ بميػػػث   يّت ػػػؿ بػػػ ، يوافػػػؽ رأي سػػػيبوي  
فالم ػػػر إذًا  ،(74)))فالّ ػػػوت مم ػػػور فيمػػػا بػػػيف المسػػػاف والمنػػػؾ إلػػػ  مو ػػػ  المػػػروؼ((

ػػػر ًا :  ػػػيؽ عميػػػمػػػف ػػػر   م  ر ػػػر   ي مر   ، فالمسػػػاف والمنػػػؾ يميطػػػاف (77)  وأمػػػاط بػػػ ((: ))م   
بالّ ػػوت بسػػبب عػػدـ انطباقهمػػا انطباقػػًا تاّمػػًا، إذ ترتاػػ  م ّدمػػة المسػػاف نمػػو م ّدمػػة المنػػؾ 
فتنطبؽ عمي  وترتا  م ّخرة المساف نمو أق   المنؾ دوف أف يّت ؿ ب ، أّمػا وسػط المسػاف 

   .ينم ر الّ وت بينهما افيب   منخا ًا نوعًا ما، وبهذ
ل  دذا الّرأي ذدب البامث إسػماعيؿ خميػؿ الّسػامّرا   فػ  تعميػؽ لػ  عمػ  تعريػؼ  وا 
الػػّدكتور تّمػػاـ مّسػػاف ل طبػػاؽ، في ػػوؿ : ))... ونػػرى أّف مػػا قالػػ  الػػّدكتور تّمػػاـ مّسػػاف مػػف 
ارتااع م ّخر المساف ف  اّتجا  المنؾ األعمػ  أكثػر دّقػة فػ  و ػؼ عممّيػة اإلطبػاؽ، فػنمف 

و  يكػػػوف اإلطبػػػاؽ تاّمػػػًا إّ  مػػػ   (73)ف ينطبػػػؽ عمػػػ  المنػػػؾ بشػػػكؿ تػػػاـّ((  نمػػػّس أف المسػػػا
   .(71)الّطاذ

وتشترؾ أ وات اإلطباؽ ف   اة معّينة، ودػ  أف يّتخػذ المسػاف و ػعًا داخػؿ الاػـ 
يختمػػؼ عػػف سػػا ر األ ػػوات األخػػرى، وذلػػؾ بػػ ف يت ّعػػر وينطبػػؽ عمػػ  المنػػؾ األعمػػ ، مػػ  

   .(71)الّرجوع إل  الخمؼ قمياً 
ا مركػة مزدوجػة كة المساف دذ  سّمادا بعض المغػوّييف بػػ )ظػادرة الّتمميػؽ( ألّنهػومر 

ل  الخمؼ إل  األعم  قميًا.    .(76)وا 
 

 األصوات المطبقة 
، فينطبػػػؽ (72)ودػػػ  األ ػػػوات التػػػ  تنػػػتل برفػػػ  ظهػػػر المسػػػاف إلػػػ  المنػػػؾ األعمػػػ 

عػػة ودػػ : )الّ ػػاد واتّاػػؽ أفمػػب عممػػاذ المغػػة ال ػػدماذ عمػػ  أّف أ ػػوات اإلطبػػاؽ أرب .عميػػ 
التػػ  أشػػار إليهػػا سػػيبوي  فػػ  كتابػػ ، كمػػا أشػػار إليهػػا ابػػف جّنػػ   (78) والّطػػاذ والّ ػػاد والّظػػاذ(

وفيػػر  مػػف العممػػاذ، ف ػػد قػػاؿ ر ػػ  الػػّديف األسػػترباذي فػػ  شػػرح الّشػػافية : ))والم نط بخ  ػػة مػػا 
يوافػؽ رأي  اهػذودػو ب (79) ينطبؽ عم  مخرج  المنؾ، ود  الّ اد والّ اد والّطاذ والّظػاذ((

سيبوي  وابف جّن  وأب  عمرو الّدان  الذي قػاؿ: ))والمطب ػة أربعػة أمػرؼ : الّ ػاد والّ ػاد 
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كمػػػا يوافػػػؽ رأي الّزمخشػػػري الػػػذي قػػػاؿ : ))الم طب ػػػة الّ ػػػاد والّ ػػػاد  .(30)والّطػػػاذ والّظػػػاذ((
   .(34) والّطاذ والّظاذ((

 أل ػػػػوات  ػػػػاتها فهػػػػو الػػػػذي مػػػػنو دػػػػذ  ا (37)ويعػػػػّد اإلطبػػػػاؽ مػػػػف  ػػػػاات ال ػػػػّوة 
   .(33)دذ ، إذ لو   لتمّولت إل  أ وات أخرى، نتيجة لتغّير مخرجها

قػػاؿ سػػيبوي  : ))ولػػو  اإلطبػػاؽ ل ػػػارت الّطػػاذ داً ، والّ ػػاد سػػينًا، والّظػػػاذ ذاً ، 
يعنػػ  أّف  اودػػذ .(31) ولخرجػػت الّ ػػاد عػػف الكػػاـ، ألّنػػ  لػػيس شػػ ذ مػػف مو ػػعها فيردػػا((

   .اإلطباؽ فاّنها تزوؿ مف الكاـ، ألّن    يوجد لها نظير مناتوالّ اد ال ديمة إذا ف دت 
، وابػػف (31)وقػػد اتّبػػ  أفمػػب عممػػاذ المغػػة ال ػػدماذ رأي سػػيبوي  دػػذا ومػػنهـ ابػػف جّنػػ 

   .وفيردـ (32)، ور   الّديف األسترباذي(36)يعيش
  دػذا يعنػ .(38)أّما الخميؿ فكاف يسّم  الميـ م طب ػة ألّنهػا تطبػؽ الاػـ إذا نطػؽ بهػا

أّن   ـّ  وتًا خامسًا إل  أ وات اإلطباؽ المعروفة ودو الميـ، ولكػّف )المػيـ( فػ  الم ي ػة 
 وت يختمػؼ عػف الّ ػاد والّ ػاد والّطػاذ والّظػاذ، فهػذ  األ ػوات األربعػة تشػترؾ باطبػاؽ 
المساف عم  المنؾ، أي ّإف المساف دو الع ػو الػّر يس فػ  إنتػاج دػذ  األ ػوات، أّمػا المػيـ 

فتتكػػّوف مػػف خػػاؿ انطبػػاؽ الّشػػاتيف انطباقػػًا تاّمػػًا، فػػا دور  (39)أل ػػوات الّشػػاوّيةفهػػ  مػػف ا
   .  يمكف أف تعّد مف أ وات اإلطباؽ المساف ف  إنتاجها، ولهذ

وقػػػد اختمػػػؼ الممػػػدثوف فػػػ  أ ػػػوات اإلطبػػػاؽ، فبع ػػػهـ يػػػنهل مػػػنهل ال ػػػدماذ فػػػ  
ؿ : ))وأمػرؼ اإلطبػاؽ أربعػة جعمها أربعة ف ػط، كالػّدكتور عمػ  عبػد الوامػد وافػ ، الػذي قػا

وكػػذلؾ دػػو رأي  (10) ودػػ  الّ ػػاد والّ ػػاد والّطػػاذ والّظػػاذ، وأمػػرؼ ا ناتػػاح مػػا عػػدا ذلػػؾ((
الػػػػّدكتور إبػػػػراديـ أنػػػػيس، ويّت ػػػػو ذلػػػػؾ فػػػػ  قولػػػػ  : )).... أ ػػػػوات اإلطبػػػػاؽ، أي الّ ػػػػاد 

يف يجعػػػػؿ الػػػػّرأي دػػػػو الغالػػػػب، إّ  أّف بعػػػػض الممػػػػدث ا، ودػػػػذ(14) والّ ػػػػاد والّطػػػػاذ والّظػػػػاذ((
أ ػػػوات اإلطبػػػاؽ خمسػػػة با ػػػافة  ػػػوت )ال ػػػاؼ( إليهػػػا، ومػػػنهـ الػػػّدكتور مممػػػود فهمػػػ  
مجازي، الذي قاؿ: ))أّما أ وات اإلطباؽ ود  فػ  العربّيػة ال ػاؼ والّ ػاد والّ ػاد والّطػاذ 

وكذلؾ الّدكتور مسف ظاظا، فهو يعجب مف سيبوي  لعدـ جعمػ  ال ػاؼ  ػمف  (17) والّظاذ((
المطب ػػػة، في ػػػوؿ: ))والعجػػػب أّنػػػ    يػػػذكر منهػػػا ال ػػػاؼ ودػػػ  فػػػ  لغػػػة مجموعػػػة األ ػػػوات 

   .(13) العرب مطب ة، كما د  ف  ب ّية المغات الّسامية((
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، إّ  أّف (11)أّما كانتينو ف د رأى أّف أ وات اإلطبػاؽ أربعػة قػد ي ػاؼ إليهػا ال ػاؼ
دػو فػ  أ ػوات  ال اؼ ليست  وتًا مطب ًا، ألّف طرؼ المساف   ش ف ل  فػ  إخراجهػا كمػا

، فهو  وت لهوي، ويتـّ ف  دذ  المنط ة  وت وامد دػو ال ػاؼ، ويػتـّ إنتاجػ  (11)اإلطباؽ
عند اّت ػاؿ مػ ّخر المسػاف بمنط ػة المهػاة مػ  الّطبػؽ المػيف ب ػورة   تسػمو بمػرور الهػواذ، 

   .(16)يع ب  تسريو فجا   ل  بعد انا اؿ الع ويف المّت ميف
بالمنػػػػؾ األعمػػػػ  فػػػػ  مو ػػػػ  وامػػػػد، ولػػػػيس فػػػػ  يعنػػػػ  أّف المسػػػػاف يّت ػػػػؿ  اودػػػػذ

الّ ػوت مو ػعًا وامػدًا   مو ػعيف، كمػا  امو عيف كما ف  أ وات اإلطباؽ، أي إّف لهذ
   .ف  أ وات اإلطباؽ

وأدخػػػػؿ بعػػػػض الممػػػػدثيف  ػػػػوت الػػػػاـ والػػػػّراذ إلػػػػ  قا مػػػػة األ ػػػػوات الم طب ػػػػة، 
إّ  أّف  (12)ّ ػػاد والّظػػاذفاإلطبػػاؽ عنػػددـ  ػػاة مػػف  ػػاات ال ػػاؼ والّ ػػاد والػػاـ والػػّراذ وال

كػػانتينو ذكػػر أّف الّنمػػوّييف العػػرب لػػـ يثبتػػوا فػػ  قا مػػة األ ػػوات المطب ػػة  ػػوت ال ػػاؼ و  
بعػػض المػػا ت الخاّ ػػة فػػ  نطػػؽ الػػّراذ والػػاـ التػػ  تسػػّم  عنػػددا )راذ ماّخمػػة( و ) مػػًا 

يعنػ   ا، ودػذ(18)ماّخمة(، وذلػؾ ألّف الّنمػوّييف العػرب يعػّدوف دػذ  األ ػوات أ ػواتًا ماّخمػة
أّف الػاـ والػػّراذ يخرجػػاف مػف مجموعػػة األ ػػوات المطب ػة فػػ  مالػػة ترقي همػا بػػالّرفـ مػػف أّف 
 -طرؼ المساف يدخؿ فػ  إنتػاج دػذ  األ ػوات، أّمػا فػ  مالػة التّاخػيـ فتعػّد عنػد الممػدثيف 

، وأ ػوات اإلطبػاؽ دػ  أ ػوات ماّخمػة دا مػاً  (19)أمد أ وات اإلطبػاؽ -كما ذكرنا ساب ًا 
ذا ما رّق ػت أ ػبمت أ ػواتًا أخػرى، ولػذلؾ قػاؿ سػيبوي  : ))لػو  اإلطبػاؽ ل ػارت الّطػاذ  وا 
داً ، والّ ػػػػاد سػػػػينًا، والّظػػػػاذ ذاً ، ولخرجػػػػت الّ ػػػػاد مػػػػف الكػػػػاـ، ألّنػػػػ  لػػػػيس شػػػػ ذ مػػػػف 

   .(10)مو عها فيردا((
وعمػػ  دػػذا األسػػاس فػػاّف أ ػػوات اإلطبػػاؽ فػػ  العربّيػػة الا ػػم  التػػ  اتّاػػؽ عميهػػا 

دماذ والممػػدثوف أربعػػة أ ػػوات دػػ  : الّ ػػاد والّ ػػاد والّطػػاذ والّظػػاذ، ودػػ  األ ػػوات ال ػػ
   .الت  س تناولها ف  دذا البمث

وتتاػػػاوت  ػػػاة اإلطبػػػاؽ قػػػّوة فػػػ  دػػػذ  األ ػػػوات، فالّطػػػاذ أقوادػػػا فػػػ  اإلطبػػػاؽ، 
 .(14)والّظاذ أ عاها، أّما الّ اد والّ اد فمتوّسطتاف ف  اإلطباؽ
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 عربّية والمغات الجزرّية األخر لمغة الأصوات اإلطباق في ا
تعّد أ وات اإلطبػاؽ مػف األ ػوات التػ  تتمّيػز بهػا المغػة العربّيػة عػف فيردػا مػف 

فبػػػػالّرفـ مػػػػف وجػػػػود دػػػػذيف  .المغػػػػات الجزرّيػػػػة األخػػػػرى،   سػػػػّيما  ػػػػوتا )الّ ػػػػاد والّظػػػػاذ(
انمػػدرت عنهػػا ػ عػػدا ، إّ  أّف المغػػات الجزرّيػػة التػػ  (17)الّ ػػوتيف فػػ  المغػػة الجزرّيػػة األـّ 

فاألبجدّيػة األكادّيػة تخمػو مػف  ػوت  الّ ػاد والّظػاذ ألّنهػا دّونػت بػػالخّط  .العربّيػة ػ ف ػدتهما
، الػػذي يخمػػو مػػف دػػذيف الّ ػػوتيف، ف ػػد تبػػّيف مػػف فمػػص الخػػّط المسػػماري أّف (13)المسػػماري

ؾ، ؿ، أبجديتػ    تمتػػوي إّ  عمػػ  ثمانيػػة عشػػر  ػػوتًا، ودػػ : ))أ، ب، ج، د، ز، ح، ط، 
وبهػػػػذا ف ػػػػدت المغػػػػة األكادّيػػػػة  ػػػػوت  الّ ػػػػاد  .(11) ـ، ف، س، پ، ص، ؽ، ر، ش، ت((

وف ػػدت العبرّيػػة دػػذيف الّ ػػوتيف  .والّظػػاذ المػػذيف رّبمػػا كانػػا موجػػوديف نط ػػًا وما ػػوديف رسػػماً 
كمػا ف ػدت اآلرامّيػة  ػوت الّ ػاد، فجعمتػ  قافػًا  .(11)أي ًا، وجعمػت مكانهمػا  ػوت الّ ػاد

 erestu، فكممة )أرض( ف  العربّية ت ابمهػا فػ  األكادّيػة )أرسػيتو( (16)مّرة أخرىمّرة، وعينًا 
، وفػػػػ  المهجػػػػات اآلرامّيػػػػة الّشػػػػرقّية eres، وفػػػػ  العبرّيػػػػة )أرص( (12)بتاخػػػػيـ الّسػػػػيف أميانػػػػاً 

فػػ   silluوكممػػة )ظػػؿ( فػػ  العربّيػػة ت ابمهػػا ) ػػيمو(  .(19) ، وفػػ  المبشػػّية )أرد((18))أرعػػو(
، وفػػػػػ  المبشػػػػػّية tellala، وفػػػػػ  اآلرامّيػػػػػة )طػػػػػاؿ( selعبرّيػػػػػة ) ػػػػػيؿ( األكاديػػػػػة، وفػػػػػ  ال

ومػػف خػػاؿ األمثمػػة الّسػػاب ة نجػػد أّف الّظػػاذ فػػ  المغػػات الجزرّيػػة  .selalot(60)) ػػيالوت( 
   .تبدؿ  ادًا ما عدا المغة اآلرامّية فتبدؿ فيها الّظاذ طاذ

ت موجػودة فيهمػا كمػا أّما ف  المغػة العربّيػة الا ػم  فػاّف أ ػوات اإلطبػاؽ مػا زالػ
، وقػػد يكػػوف الّسػػبب فػػ  (64)توجػػد دػػذ  المجموعػػة كاممػػة فػػ  المغػػة العربّيػػة الجنوبّيػػة ال ديمػػة 

ب ا هػػػا فػػػ  المغػػػة العربّيػػػة، وعػػػدـ وجوددػػػا فػػػ  فيردػػػا مػػػف المغػػػات الجزرّيػػػة األخػػػرى دػػػو أّف 
لّشػػاكمة مػػف عممّيػػة اإلطبػػاؽ ))مترّكػػزة فػػ  لسػػاف العػػرب أّمػػا فيػػردـ فػػا يسػػتغّؿ لسػػان  بهػػذ  ا

ّنمػػا يمبسػػون  فػػ  منط ػػة  الّت ػػعيد نمػػو المنػػؾ األعمػػ  فػػالعجـ مػػثًا   يػػدلعوف لسػػانهـ، وا 
   .(67) المثة وبداخؿ الاـ، ولذا   يكوف منهـ أ وات مثؿ ظ((

فالعربّيػػة اختّ ػػت بػػبعض األ ػػوات التػػ    يسػػتطي  نط هػػا فيػػر العربػػّ  كالخػػاذ 
( يو ػػو األ ػػوات التػػ  اختّ ػػت بهػػا 4-4لجػػدوؿ )وا .(63)وال ػػاؼ والّ ػػاد والّطػػاذ والّظػػاذ

 :  (61)العربّية عف فيردا مف المغات الجزرّية الّر يسة 
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 المغة الجزرية 
 ا ـ

ا كدية 
 )البابمية(

 العربية ال ديمة األوفاريتية
 )السب ية والمعينية(

 العربية الشمالية اآلرامية العبرية
 )العربية المديثة(

 ب ب ب ب ب ب ب 4
 ؼ ؼ پ پ پ پ پ 7
 د د د د د د د 3
 ت ت ت ت ت ت ت 1
 ط ط ط ط ط ط ط 1
 ذ د ز ذ ذ ز ذ 6
 ث ت ش ث ث ش ث 2
 ض ع ص ض ص ص ض 8
 ظ ط ص ظ ظ ص ظ 9
 ج گ گ ج گ گ گ 40
 ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ 44
 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ 47
 غ ع ع غ غ ذ غ 43
 خ ح ح خ خ خ خ 41
 ز ز ز ز ز ز ز 41
 س س س س س س س 46
 ش س س ش ش ش س 42
 س ش ش س ش ش ش 48
 ص ص ص ص ص ص ص 49
 ؿ ؿ ؿ ؿ ؿ ؿ ؿ 70
 ر ر ر ر ر ر ر 74
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 77
 ف ف ف ف ف ف ف 73
 ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ 71
 ع ع ع ع ع ذ ع 71
 دػ دػ دػ دػ دػ ذ دػ 76
 ح ح ح ح ح ذ ح 72
 و ي ي و و و و 78
 ي ي ي ي ي ي ي 79

 ات ا طباؽ ف  بعض المغات الجزرية والمغة العربية المديثة( : ا و 4-4جدوؿ )
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مػػف خػػاؿ الجػػدوؿ يّت ػػو لنػػا أّف المغػػة العربّيػػة دػػ  الوميػػدة التػػ  ب يػػت ممافظػػة 
عمػػػػ  أ ػػػػوات اإلطبػػػػاؽ )ض، ط، ص، ظ(، أّمػػػػا المغػػػػات األخػػػػرى فاّنهػػػػا ف ػػػػدت بع ػػػػها 

   .كالّ اد والّظاذ
 

 ةأصوات اإلطباق في المهجات العربّية الحديث
تختمؼ المهجػات العربيػة المديثػة عػف المغػة العربّيػة الا ػم ، ف ػد مالػت المهجػات 
إلػ  الػػّتخّمص مػػف األ ػػوات المطب ػة فػػ  موا ػػ  كثيػػرة، وذلػؾ ألّف المهجػػات المديثػػة تميػػؿ 

فالمغػػة تسػػػير فػػ  تطّوردػػا نمػػػو  .إلػػ  اسػػتعماؿ مػػا دػػػو أيسػػر وأقػػرب إلػػػ  الميػػاة الم ػػرّية
، ومػػػف المهجػػػات المديثػػػة التػػػ  ف ػػػدت أ ػػػوات (61)والّسػػػم  األيسػػػر واألخػػػّؼ عمػػػ  المسػػػاف

اإلطبػػػػاؽ )ص، ض، ط، ظ( لهجػػػػػة بعػػػػض )قبا ػػػػػؿ الاػػػػو ن ( الّسػػػػػودانّية، إذ تا ػػػػد ظػػػػػادرة 
   .(66)اإلطباؽ، وتتمّوؿ إل  األ وات المرّق ة )س، د، ت، ز( عم  الّترتيب

، ودنػػاؾ لهجػػات عربّيػػة أخػػرى تبػػّدؿ فيهػػا بعػػض أ ػػوات اإلطبػػاؽ ب  ػػوات أخػػرى
، كمػػا أّف بعػػض المهجػػات ت بػػّدؿ (62)كمهجػػة أدػػال  م ػػر الػػذيف ينط ػػوف الّ ػػاد داً  ماّخمػػة

أ ػػوات اإلطبػػاؽ بع ػػها بػػبعض، كمػػا فػػ  المهجػػة العراقّيػػة، ولهجػػة بعػػض أقطػػار الجزيػػرة 
  .العربّية عندما تنطؽ الّ اد ظاذ

 
 مخارج أصوات اإلطباق وتسميتها 

 د القدما  مخارجها وتسميتها عن -1
لخميػػؿ مخػػارج األ ػػوات )ص، ض، ط، ظ( وأعطػػ  لكػػّؿ مخػػرج اسػػمًا يػػدّؿ ذكػػر ا

عمػػ  مو ػػ  نطػػؽ األ ػػػوات، ف ػػاؿ: ))الّشػػجرّية : الجػػيـ والّشػػػيف والّ ػػاد، والّشػػجر ماػػػرج 
الاػػػـ، واألسػػػمّية: الّ ػػػاد والّسػػػيف والػػػّزاي، ألّف مبػػػدأدا أسػػػمة المسػػػاف، ودػػػ  مسػػػتدّؽ طرفػػػ ، 

، ألّف مبػػػدأدا مػػػف نطػػػ  الغػػػار األعمػػػ ، والمثوّيػػػة : الّظػػػاذ والّنطعّيػػػة : الّطػػػاذ والػػػّداؿ والتّػػػاذ
   .(68) والّذاؿ والثّاذ ألّف مبدأدا مف المثة((

وقػػد ورد فػػ  كتػػاب المػػروؼ لمػػّرازي بيتػػاف شػػعرّياف ألبػػ  الاػػرج سػػممة بػػف عبػػد ا  
 المعافري، رّتب فيهما أ وات اإلطباؽ بمسب ترتيب الخميؿ لمخارجها، ف اؿ : 
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 اد  يتبع هةةةةةةةاالّصةةةةةةة ين  ثةةةةةةةمّ والجةةةةةةةيم  والّشةةةةةةة
 صةةةةةةةةلي ا   متّ الّظةةةةةةةة ا   ثةةةةةةةةمّ ال  والتّةةةةةةةةوالةةةةةةةةدّ 

  

 صةةةةةةةةةةادي وسةةةةةةةةةةيني وزا ي بعةةةةةةةةةةداا طةةةةةةةةةةا   
  (69)اِ  ذالي وثةةةةةةةةةةةةا ي بعةةةةةةةةةةةةةداا را   بالّظةةةةةةةةةةةة

   
ـّ جػػػاذ سػػػيبوي  ف ّسػػػـ األ ػػػوات ت سػػػيمًا  خػػػر، ورتّػػػب أ ػػػوات اإلطبػػػاؽ ترتيبػػػػًا  ثػػػ

ف ومػػا يميهػػا مػػف األ ػػراس يختمػػؼ عػػف ترتيػػب الخميػػؿ، ف ػػاؿ : ))ومػػف بػػيف أّوؿ ماّفػػة المسػػا
.... ومّما بيف طرؼ المساف وأ وؿ الثّنايػا مخػرج الّطػاذ والػّداؿ والتّػاذ، ومّمػا .مخرج الّ اد

بػػػيف طػػػرؼ المسػػػاف وفويػػػؽ الثّنايػػػا مخػػػرج الػػػّزاي والّسػػػيف والّ ػػػاد، ومّمػػػا بػػػيف طػػػرؼ المسػػػاف 
 ػوات اإلطبػاؽ سػار عميػ  ودػذا الّترتيػب أل (20) وأطراؼ الثّنايا مخرج الّظاذ والػّذاؿ والثّػاذ((
وابػػف  (23)، والّزمخشػػري(27)وأبػػ  المسػػف الػػّرازي (24)معظػػـ عممػػاذ العربّيػػة ال ػػدماذ كػػابف جّنػػ 

   .(22)، والم دس (26)، والّسيوط (21)واألسترباذي (21)ع اور
ومهمػػػا يكػػػف ت سػػػيـ ال ػػػدماذ لو ػػػوات، فػػػاّنهـ عنػػػد ترتيػػػب مخػػػارج األ ػػػوات بػػػدأوا 

مكػػف أف يخػػرج منػػ   ػػوت لغػػوّي، ودػػو أق ػػ  الممػػؽ ب ق ػػ  مو ػػ  مػػف جهػػاز الّنطػػؽ ي
ـّ ينت مػوف إلػػ  الموا ػ  التػ  تميػ  باّتجػػا  الخػارج فيكػوف أّوؿ المخػارج عنػػددـ  .)المنجػرة(، ثػ

ودػػذا دػػو الػػذي سػػار عميػػ  جمهػػور المت ػػّدميف ألّف الػػّناس  .فػػ  المنجػػرة و خردػػا فػػ  الّشػػاتيف
، ولػذلؾ فػاّف البمػث سػيتّب  مػنهل (28)الذي يمدث ب  الّ وت يخرج مف الػّداخؿ إلػ  الخػارج

   .األقدميف ف  ترتيب أ وات اإلطباؽ
 

 يتها عند المحدثينمخارجها وتسم -2
قّسـ الممدثوف مخػارج األ ػوات ت سػيمات تختمػؼ عػف ت سػيمات المغػوّييف ال ػدماذ، 

ف ػػػد جعػػػؿ الػػػّدكتور عمػػػ  عبػػػد الوامػػػد وافػػػ   .وخ ػػػعت أ ػػػوات اإلطبػػػاؽ لهػػػذ  التّ سػػػيمات
اإلطباؽ  مف )المخارج المسانّية( لما لمساف مف دور ر يس فػ  إنتػاج دػذ   مخارج أ وات

األ وات، ف اؿ: ))المخارج المسانّية تسعة مخارج : أق   المسػاف مػ  مػا فوقػ  مػف المنػؾ 
.. وفػوؽ طرفػ  مػ  أ ػوؿ ... وجانب  م  األ راس الّطػوامف الػّثاث لمّ ػاد.لم اؼ والكاؼ

وفػػوؽ طرفػػ  مػػ  طػػرؼ الثّنيتػػيف العمّيػػيف لمثّػػاذ والػػّذاؿ  .اؿ والّطػػاذالثّنيتػػيف العميػػيف لمتّػػاذ والػػدّ 
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ودنػػػا يبػػػدو تػػػ ّثر   (29)وفػػػوؽ طرفػػػ  مػػػ  الثّنيتػػػيف الّسػػػامييف لمّ ػػػاد والّسػػػيف والػػػّزاي(( .والّظػػػاذ
   .بال دماذ ف  جعؿ مخارج األ وات مخارج لسانّية

جعمهػػػػا  ػػػػمف ورتّبهػػػػا األب دنػػػػري فمػػػػيش ترتيبػػػػًا يختمػػػػؼ عػػػػف الّترتيػػػػب الّسػػػػابؽ، ف
ـّ أ ػػػواتًا أسػػػنانّية  األ ػػػوات األسػػػنانّية التػػػ  قّسػػػمها عمػػػ  أربعػػػة أقسػػػاـ : ال سػػػـ األّوؿ ي ػػػ
ـّ  ػػوتًا بػػيف أسػػنان  رخػػو  لثوّيػػة شػػديدة، والثّػػان  لو ػػوات بػػيف أسػػنانّية رخػػوة، والثّالػػث ي ػػ

، والّظػػاذ فكانػػت الّطػػاذ  ػػمف ال سػػـ األّوؿ .متجّنػػب، والّرابػػ  لو ػػوات األسػػنانّية الّ ػػايرّية
   .(80) مف ال سـ الثّان ، والّ اد ف  ال سـ الثّالث، والّ اد ف  ال سـ الّراب 
 وجعؿ الّدكتور أممد مختار عمر أ وات اإلطباؽ  مف منط تيف : 

ـّ دػذا  تشترؾ فيهػا األسػناف مػ  طػرؼ المسػاف ويسػّم  ال ػوت فيهػا األولى : أسػنانّيًا، وي ػ
   .ّذاؿ والّظاذالمخرج ثاثة أ وات د  الثّاذ وال

تشترؾ فيها األسناف مػ  المثػة مػ  طػرؼ المسػاف وم ّدمػ  ويسػّم  الّ ػوت عنػددا  والثّانية :
ـّ دػػذا المخػػرج سػػبعة أ ػػوات دػػ  الّسػػيف والػػّزاي والّ ػػاد والػػّداؿ  أسػػنانّيًا لثوّيػػًا، وي ػػ

   .(84)والتّاذ والّ اد والّطاذ
( يو ػػػػو ت سػػػػيـ 4-4)والّشػػػػكؿ  .(87)ودػػػػذا التّ سػػػػيـ سػػػػار عميػػػػ  معظػػػػـ الممػػػػدثيف

 :  (83)األ وات عند الممدثيف
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 (: مخارج أصوات عند د. أحمد مختار عمر1-1شكل )

 
 أّمػػػػػا الػػػػػّدكتور عبػػػػػد الّ ػػػػػبور شػػػػػاديف ف ػػػػػد قّسػػػػػـ مخػػػػػارج الّ ػػػػػوت عمػػػػػ  أربعػػػػػة 
أقساـ : ود  منط ة خارج الاـ، ومنط ة وسط الاـ، ومنط ػة مػا بعػد الوسػط، ومنط ػة نهايػة 

إلطبػػاؽ فػ  ال سػػـ الثّػػان  ػ منط ػػة وسػط الاػػـ ػ وتشػػمؿ األسػػناف المجػرى، وجعػػؿ أ ػوات ا
( يوّ و ت سيـ األ وات عند الّدكتور عبػد الّ ػبور شػاديف 7-4والّشكؿ ) (81)والمثة والغار

  : 
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 حسب الدكتور عبد الصبور شااينصوات األ(: مخارج 2-1شكل )ال
 

د مختػػػػار عمػػػػر ( يتبػػػػّيف لنػػػػا أّف الػػػػّدكتور أممػػػػ7-4، 4-4مػػػػف خػػػػاؿ الّشػػػػكميف )
والّدكتور عبد الّ بور شاديف   يختمااف ف  كػوف الّظػاذ )أسػنانّية( والّ ػاد والّ ػاد والّطػاذ 

   .(81)ودذا الّرأي اتّبع  اآلخروف مف البامثيف ف  ع رنا دذا .)أسنانّية لثوّية(
ومهما تكف تسمية المخارج عند الممدثيف مختماة فاّنهـ قػد اتّا ػوا عمػ  ترتيػب دػذ  

ارج عكس الّترتيب المتعارؼ عمي  عند ال ػدماذ أي يكػوف ))أّوؿ المخػارج فػ  الّشػاتيف، المخ
( 7-4، والجػػػدوؿ )(86) ... متػػػ ّثريف فػػػ  ذلػػػؾ بالػػػّدرس األوروبػػػ ((.و خردػػػا أق ػػػ  الممػػػؽ

 :  (82)يو و مخارج أ وات اإلطباؽ عند سيبوي ، وعند جمهور الممدثيف
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 عند الممدثيف عند سيبوي  ال وت التسمسؿ
مػػػػػف بػػػػػيف اوؿ مافػػػػػة المسػػػػػاف  ال اد .4

ومػػػػػػا يميهػػػػػػا مػػػػػػف ا  ػػػػػػراس. 
ودػػػػػػ  وميػػػػػػدة مػػػػػػف مخرجهػػػػػػا 
ويكػػػػػوف قبمهػػػػػػا مخػػػػػرج الجػػػػػػيـ 
والشيف واليػاذ، وبعػددا مخػرج 

 النوف.

ا سػػػناف والمثػػػة، قبمهػػػا الظػػػاذ والػػػذاؿ 
 والثاذ، وبعددا الاـ والراذ والنوف.

ممػػػػػػػا بػػػػػػػيف المسػػػػػػػاف وا ػػػػػػػوؿ  الطاذ .7
داؿ الثنايػػػػػا مخػػػػػرج الطػػػػػاذ والػػػػػ

والتػػػػػاذ. ويػػػػػ ت  مخرجػػػػػ  بعػػػػػد 
مخػػػػػػرج الػػػػػػاـ والػػػػػػراذ. وقبػػػػػػؿ 
 مخرج ال اد والسيف والزاي.

ا سػػناف والمثػػة، ويشػػارؾ ال ػػاد فػػػ  
المخػػػػػػػػرج، إّ  اف ال ػػػػػػػػاد مجهػػػػػػػػور، 
والطاذ مهموس. ويكػوف مخرجػ  بعػد 
الظػػػػػػاذ، وقبػػػػػػؿ مخػػػػػػرج الػػػػػػاـ والػػػػػػراذ 

 والنوف.
مّما بيف طرؼ المساف وفويػؽ  ال اد .3

الػػػػزاي والسػػػػيف الثنايػػػػا مخػػػػرج 
وال ػػػاد. ويػػػات  مخرجػػػ  بعػػػد 
مخػػػػػػرج الطػػػػػػاذ وقبػػػػػػؿ مخػػػػػػرج 

 الظاذ والذاؿ والثاذ.

ا سػػػػػػػػناف والمثػػػػػػػػة، يشػػػػػػػػارؾ ال ػػػػػػػػػاد 
والطػػاذ، إّ  أنػػ   ػػوت رخػػو، ويػػات  
مخرجػػػػػ  بعػػػػػد مخػػػػػرج الظػػػػػاذ، وقبػػػػػؿ 

 مخرج الاـ والراذ والنوف.

مّمػػػػػػػػا بػػػػػػػػيف طػػػػػػػػرؼ المسػػػػػػػػػاف  الظاذ .1
واطػػػراؼ الثنايػػػا مخػػػرج الظػػػاذ 

الثػػػػػػاذ، ويػػػػػػات  بعػػػػػػد والػػػػػػذاؿ و 
مخػػػػػػػػػػرج )الػػػػػػػػػػزاي، والسػػػػػػػػػػيف، 

 وال اد( وقبؿ مخرج الااذ.

ا سػػػػػناف، ويػػػػػات  بعػػػػػد مخػػػػػرج الاػػػػػاذ 
وقبػػػػؿ مخػػػػرج ال ػػػػاد والػػػػداؿ والطػػػػاذ 

 والتاذ والزاي والسيف وال اد.

 سيبويه والمحدثينعند األطباق ( : مخارج أصوات 2-1جدول )
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 األصوات المتفّرعة عن أصوات اإلطباق 
عميػػػػ  أّف عػػػػدد أ ػػػػوات العربّيػػػػة تسػػػػعة وعشػػػػروف  ػػػػوتًا، ودػػػػذ   مػػػػف المتعػػػػارؼ

األ وات مسب ترتيب سيبوي  لها، د  : ))الهمػزة، األلػؼ، الهػاذ، العػيف، المػاذ، والغػيف، 
والخاذ، والكاؼ، وال اؼ، والّ اد، والجػيـ، والّشػيف، واليػاذ، والػاـ، والػّراذ، والّنػوف، والّطػاذ، 

لػػّزاي، والّسػػيف، والّظػػػاذ، والػػّذاؿ، والثّػػاذ، والاػػاذ، والبػػاذ، والمػػػيـ، والػػّداؿ، والتّػػاذ، والّ ػػاد، وا
   .(88)والواو((

وقػػػػد وّ ػػػػو ر ػػػػ  الػػػػّديف  .إّ  أّنػػػػ  تتاػػػػّرع عػػػػف دػػػػذ  األ ػػػػوات، أ ػػػػوات فرعّيػػػػة
األسػػترباذي معنػػ  المتاػػّرع ب ولػػ : ))يعنػػ  بػػالمتاّرع مرفػػًا يتاػػّرع عػػف دػػذ  المػػروؼ المػػذكورة 

ومػػف دػػذ  األ ػػوات الارعّيػػة مػػا دػػو م ستمسػػف، ومنهػػا مػػا  (89) ((باشػػرابها  ػػوتًا مػػف فيردػػا
فاأل ػػوات المستمسػػنة سػػّتة أ ػػوات ي  خػػذ بهػػا وتستمسػػف فػػ  قػػراذة ال ػػر ف،  .دػػو مسػػت بو
، ودػػػ  : ))الّنػػػوف الخاياػػػة، والهمػػػزة التػػػ  بػػػيف بػػػيف، واأللػػػؼ التػػػ  ت مػػػاؿ إمالػػػة (90)واألشػػػعار

كػالّزاي، وألػؼ التّاخػيـ، يعنػ  بمغػة أدػؿ المجػاز، شديدة، والّشيف الت  كالجيـ، والّ اد الت  
   .(94) ف  قولهـ الّ اة والّزكاة والمياة((

أّمػػا المسػػتهجنة ودػػ  سػػبعة أ ػػوات مرذولػػة، وليسػػت كثيػػرة فػػ  لغػػة مػػف ت رت ػػ  
، ودػػ  : ))الكػاؼ التػػ  بػيف الجػػيـ (97)عربّيتػ ، و  تستمسػػف فػ  قػػراذة ال ػر ف و  فػػ  الّشػعر

  كالّشيف، والّ اد الّ عياة، والّ اد الت  كالّسيف، والّطػاذ التػ  كالتّػاذ، والكاؼ، والجيـ الت
وبهػذا تكػوف األ ػوات األ ػمّية مػ  األ ػوات  (93) والّظاذ الت  كالثّاذ، والباذ الت  كالاػاذ((

   .الارعّية اثنيف وأربعيف  وتاً 
ومػػػا يهمنػػػا دنػػػا دػػػو األ ػػػوات المتاّرعػػػة عػػػف أ ػػػوات اإلطبػػػاؽ فمػػػف المستمسػػػف 

الّ ػػػاد التػػػ  كػػػالّزاي( ف ػػػط، ومػػػف األ ػػػوات المسػػػت بمة )الّ ػػػاد الّ ػػػعياة، والّ ػػػاد التػػػ  )
   .كالّسيف، والّطاذ الت  كالتّاذ، والّظاذ الت  كالثّاذ(

وي جم  أكثر الّدارسيف عمػ  أّف الّتماثػؿ الّ ػوت  دػو الّسػبب فػ  ظهػور األ ػوات 
مستمسػػنة ف ػػد أشػػاروا إلػػ  أثػػر الػػّدخيؿ الارعّيػػة و  سػػّيما المستمسػػنة، أّمػػا األ ػػوات فيػػر ال

  .(91)مف األ وات ف  ظهوردا
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 اإلطباق والّتفخيم
 وفّخػػػػػػػػـ الكػػػػػػػػاـ : عّظمػػػػػػػػ ، ومنطػػػػػػػػؽ فخػػػػػػػػػـ:  .التّاخػػػػػػػػيـ لغػػػػػػػػة : دػػػػػػػػو ))الّتعظػػػػػػػػيـ -4

ؿ(( زر    .(91) ج 
 التّاخػػػػػػػػيـ ا ػػػػػػػػطامًا : معنػػػػػػػػا  ))ارتاػػػػػػػػاع مػػػػػػػػ ّخر المسػػػػػػػػاف إلػػػػػػػػ  األعمػػػػػػػػ  قمػػػػػػػػيًا  -7

إلػػػػ  الخمػػػػؼ قمػػػػيًا فػػػػ  اّتجػػػػا  المػػػػا ط الخماػػػػ  فػػػػ  اّتجػػػػا  الّطبػػػػؽ المػػػػيف وتمّركػػػػ  
   .(96)لمممؽ((

ومػػػف دػػػذا الّتعريػػػؼ يّت ػػػو لنػػػا أّف التّاخػػػيـ يتكػػػّوف مػػػف عن ػػػريف دمػػػا : اإلطبػػػاؽ 
والّتمميؽ، أي إّف اإلطباؽ ليس دو الّسػبب األّوؿ واألخيػر فػ  مػدوث التّاخػيـ، بػؿ دػو أمػد 

   .عن ري دذ  الّظادرة
التّاخػيـ، فهػو الّتمميػؽ، ودػو ))قػرب مػ ّخر المسػاف أّما العن ر اآلخػر مػف عنا ػر 

   .(92) مف الجدار الخما  لمممؽ، نتيجة لتراج  المساف ب اة عاّمة((
التّاخػػػيـ باإلطبػػػاؽ بػػػالّنظر لممركػػػة العميػػػا لمسػػػاف  (*)ولػػػذلؾ يسػػػّم  بعػػػض البػػػامثيف

   .الّتمميؽ بالّنظر لممركة الخماّية لمساف (*)ويسّمي  بع هـ
ادرة عنػػد الّنطػػؽ ب  ػػوات الّ ػػاد والّطػػاذ والّ ػػاد والّظػػاذ، التػػ  وتمػػدث دػػذ  الّظػػ

وي ػػمب نطػػؽ دػػذ   .(98)تعػػّد عنػػد الممػػدثيف كاممػػة التّاخػػيـ، أو ماّخمػػة مػػف الّدرجػػة األولػػ 
   .(99)األ وات توّتر شديد ف  مختمؼ أع اذ جهاز الّنطؽ

رجػة أّما األ وات )غ، خ، ؽ( فه  أ وات ذات تاخيـ جز  ، أو ماّخمػة مػف الدّ 
أي إّف أ ػػػػوات اإلطبػػػػاؽ )ض، ط، ص، ظ( ماّخمػػػػة إلػػػػ  درجػػػػة أكبػػػػر مػػػػف  .(400)الثّانيػػػػة

األ ػػوات الّطب ّيػػة الّثاثػػة )غ، خ، ؽ(، ذلػػؾ ))ألّف أ ػػوات اإلطبػػاؽ لهػػا تاخيمهػػا فػػ  كػػّؿ 
و ػ  ومػػ  كػػّؿ مػػرؼ عّمػة سػػابؽ أو  مػػؽ، أّمػػا الّثاثػػة الّطب ّيػة فاّنهػػا   تاّخػػـ فػػ  مجػػاورة 

   .(407)ولذلؾ أطمؽ عم  أ وات اإلطباؽ بػ )الماّخمات المست ّمة( .(404)الكسرة((
فمػػو قارنػػا بػػيف الكممػػات الّثاثػػة اآلتيػػة ) ػػاد، قػػاد، سػػاد( لوجػػدنا أّف األلػػؼ ماّخمػػة 

   .(403)ف  الكممة األول ، ومرّق ة ف  الثّالثة،ولكّنها بيف الّدرجتيف ف  الثّانية
ؼ فاّنهػا تاّخمهػا، وتنمػو بهػا نمػو ودذا يعن  أّف أ وات اإلطباؽ ميف تجاور األل

ودػػذا يّت ػػو فػػ  بعػػض المهجػػات المديثػػة، كمهجػػة  ػػنعاذ ))فاّنهػػا تنػػزع إلػػ  التّاخػػيـ  .الػػواو
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مالػػػػة الاتمػػػػة الّطويمػػػػة إلػػػػ  الّ ػػػػّمة الّطويمػػػػة، إذا كانػػػػت أ ػػػػوات ا سػػػػتعاذ قبػػػػؿ األلػػػػؼ  وا 
 الممدودة أو الم  ورة، ك وؿ الّشاعر : 

ن ن     اةةةةةةةةةرِ بةةةةةةةةةا د  غيةةةةةةةةةر أنةةةةةةةةةي وا 
 نَّ رأ   الةةةةةةةةةةةوزيِر فةةةةةةةةةةةي أمةةةةةةةةةةةر إ
  

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام  أ    مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد     
  (401) كاِفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلي بالق  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا((

   
ومف ذلؾ أي ًا ))ما جاذ ف  لهجة أدؿ بغداد المعا رة مف تاخيـ أل ػوات المػّد 
فػػ  الكممػػات التػػ  توجػػد فيهػػا أ ػػوات م طب ػػة نمػػو قػػولهـ :  ػػاب ط فػػ   ػػابخط، وكػػاظ ـ فػػ  

ـ، ومام ض ف  مامخض، بميػث نممػس أّف  دػذا التّػ ثير قػد أّدى فػ   خػر األمػر إلػ  أف كاظخ
   .(401) تن مب الكسرة إل   ّمة  ريمة((

ّنمػا أشػاروا إليػ   ولـ يذكر المغوّيوف ال دماذ كسيبوي  وابف جّن  م طمو التّاخيـ، وا 
مػػف خػػاؿ كامهػػـ عػػف اإلطبػػاؽ وا سػػػتعاذ، ف ػػد قػػاؿ سػػيبوي  : ))ف ّمػػا الم طب ػػة فالّ ػػػاد 

.... ألّنػػػؾ تطبػػػؽ لشػػػ ذ مػػػنهّف لسػػػانؾ مػػػف موا ػػػعهف فالّ ػػػوت .ّظػػػاذوالّ ػػػاد والّطػػػاذ وال
، ودػػذا يعنػػ  أّنػػ  عنػػد نطػػؽ  (406)مم ػػور فيمػػا بػػيف المسػػاف والمنػػؾ إلػػ  مو ػػ  المػػرؼ((

، ودػػػو مػػػا كشػػات  )أشػػػعة  ( فػػػ  الع ػػػر Xأ ػػوات اإلطبػػػاؽ يػػػت ّمص الجػػػزذ العمػػوي لمبمعػػػـو
اف يتمػػػّرؾ نمػػػو الجػػػذر الخماػػػ  المػػػديث، إذ و جػػػد أّف الجػػػزذ العمػػػوي البػػػارز مػػػف جػػػذر المسػػػ

، فينتل عن  ت ّمص ف  فتمة البمعـو    .(402)لمبمعـو
وبػػذلؾ تتكػػّوف ))مجػػرة رنػػيف لهػػا شػػكؿ معػػّيف ينػػتل عنػػ  أثػػر سػػمعّ  معػػّيف لهػػا دػػو 

فػػالتّاخيـ إذف دػػو أثػػر سػػمعّ  ينػػتل بسػػبب ارتاػػاع المسػػاف نمػػو  (408) الػػذي نسػػّمي  التّاخػػيـ((
   .المنؾ ورجوع  إل  الخمؼ قمياً 

ويعػػػػّد التّاخػػػػيـ م ػػػػدر قػػػػّوة لمّ ػػػػوت المطبػػػػؽ يمكّنػػػػ  مػػػػف التّػػػػ ثير فػػػػ  فيػػػػر  مػػػػف 
األ ػػوات فياّخمهػػا، ف ػػد قػػاؿ الػػّدكتور إبػػراديـ أنػػيس : ))أ ػػوات اإلطبػػاؽ أ ػػوات ماّخمػػة، 

، ودػػو بهػػذا ي ّكػػد كػػاـ سػػيبوي  الػػذي يػػذكر فيػػ  أّف الّ ػػوت (409) لهػػا رّنػػة قوّيػػة فػػ  اآلذاف((
، أي أكثػر انتشػارًا وأكثػر تػ ثيرًا فػ  الّسػم  مػف األ ػوات (440) م (())المطبؽ أفش  ف  الّسػ

ودػػذا التّاّشػػ  إّنمػػا دػػو الّرّنػػة ال وّيػػة فػػ  الّ ػػوت الم طبػػؽ، ودػػذ  الّرنػػة ال وّيػػة  .فيػػر الم طب ػػة
إّنمػػا دػػ  التّاخػػيـ الػػذي يعػػّد  ػػاة قػػّوة فػػ  الّ ػػوت تمّيػػز  عمػػ  فيػػر  مػػف األ ػػوات فيػػر 
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ناػػوذ  إلػػ  مػػا يسػػب  ، ومػػا يتبعػػ  مػػف أ ػػوات، بػػؿ إّنػػ  فػػ  مالػػة  الماّخمػػة، وتمّكنػػ  مػػف مػػدّ 
وجػػود  ػػوت سػػاكف ماّخػػـ فػػ  داخػػؿ م طػػ  فػػاّف كػػّؿ الم طػػ  ي اّخػػـ، ورّبمػػا يمتػػّد ناػػوذ  إلػػ  

كما ف  كممة )ا ػطبر( فػالتّاخيـ شػمؿ التّػاذ فػ  )ا ػتبر( فتمّولػت  .(444)الم اط  المجاورة
ولػػذلؾ قػػاؿ ابػػف  .يـ البػاذ والػػّراذ فػػ  الكممػةإلػ  طػػاذ ف  ػػبمت )ا ػطبر(، كمػػا شػػمؿ التّاخػػ

   .(447) الجزري: ))وقيؿ مروؼ التّاخيـ د  مروؼ اإلطباؽ، و  شّؾ إّنها أقوادا تاخيمًا((
مػػف دنػػا يّت ػػو لنػػا أّف التّاخػػيـ يتسػػّبب فػػ  و ػػوح الّ ػػوت وقّوتػػ ، ودػػذا الو ػػوح 

متاجػػػ  اإلنسػػػاف فػػػ  الّ ػػػوت يمتػػػاج إلػػػ  جهػػػد ع ػػػمّ  زا ػػػد عمػػػ  الجهػػػد الع ػػػمّ  الػػػذي ي
فهناؾ فرؽ وا و بيف نطؽ الّ ػاد والّسػيف، أو الّطػاذ والتّػاذ،  .إلنتاج الّ وت فير الماّخـ

فالّ ػػاد والّطػػاذ  ػػوتاف مطب ػػاف ماّخمػػاف، والّسػػيف والتّػػاذ  ػػوتاف مرّق ػػاف يمتاجػػاف جهػػدا ً  
قّمة فػ  الو ػوح ع مّيًا أقّؿ عند نط هما مف الّ اد والّطاذ، ومف ثـّ فاّف قّمة الجهد تعطينا 

))فػػالتّاخيـ واإلطبػػاؽ دمػػػا ظادرتػػاف ناتجتػػػاف عػػف جهػػػد  .الّسػػمع  عنػػد نطػػػؽ الّسػػيف والتّػػػاذ
ع ػػمّ  إ ػػافّ  زا ػػد عمػػ  الجهػػد الػػذي تمتػػاج إليػػ  الّنظػػا ر فيػػر المطب ػػة وفيػػر الم اّخمػػة، 
تعمػػػػػاف عمػػػػػ  زيػػػػػادة درجػػػػػة الو ػػػػػوح الّسػػػػػمع  لو ػػػػػوات التػػػػػ  تتمّيػػػػػز بامػػػػػدى دػػػػػاتيف 

   .(443) (الّظادرتيف(
أّمػػػا الاػػػرؽ بػػػيف ظػػػادرت  اإلطبػػػاؽ والتّاخػػػيـ، فهػػػو ))أّف اإلطبػػػاؽ و ػػػؼ ع ػػػوي 
لمساف ف  شكم  الم ّعر والم طبؽ عم  س ؼ المنؾ، وأّف التّاخيـ دو األثػر الّسػمع  الّناشػ  

ودػػذا يعنػػ  أّف التّاخػػػيـ يػػاـز اإلطبػػاؽ، و  ياتػػػرؽ عنػػ ، وف ػػػداف  (441) عػػف دػػذا اإلطبػػػاؽ((
   . داف التّاخيـاإلطباؽ يعن  ف

واأل ػػوات الماّخمػػة )ض، ط، ص، ظ( لهػػا م ػػابات مرّق ػػة مػػف مخرجهػػا، ودػػ  
   .(441) عم  الّتوال  األ وات )د، ت، س، ذ(

أّمػػػا الم ػػػابات المرّق ػػػة عنػػػد ال ػػػدماذ فيو ػػػمها قػػػوؿ سػػػيبوي  : ))ولػػػو  اإلطبػػػاؽ 
د مػػػف الكػػػاـ ألّنػػػ  لػػػيس ل ػػػارت الّطػػػاذ داً ، والّ ػػػاد سػػػينًا، والّظػػػاذ ذاً ، ولخرجػػػت الّ ػػػا

ودػػػذا يعنػػػ  أّف الم ػػػابات المرّق ػػػة أل ػػػوات اإلطبػػػاؽ  .(446) شػػػ ذ مػػػف مو ػػػعها فيردػػػا((
)الّطاذ، والّ اد، والّظاذ( د  عم  التّػوال  )الػّداؿ، والّسػيف، والػّذاؿ(، أّمػا الّ ػاد فػا م ابػؿ 

   .مرّقؽ لها، ألّف دذا الّ وت وميد ف  مخرج    نظير ل  مف المخرج ناس 



 أ وات اإلطباؽ والّ اات المشتركة بينها
 سهير كاظـ مسف/ الّ كر أ. ـ. د. عبد المسيف معتوؽ 

 317 

ودػػػذا ا خػػػتاؼ بػػػيف ال ػػػدماذ والممػػػدثيف فػػػ  الم ػػػابات المرّق ػػػة ل ػػػوت  الّ ػػػاد 
والّطػػاذ م ػػؿ بسػػبب الّتغّيػػرات الّ ػػوتّية التػػ  طػػرأت عمػػ  دػػذيف الّ ػػوتيف، مّمػػا أّدى إلػػ  

   .تطّوردما، ومف ثـّ فاّف تغّير الّ وت، يعن  تغّير نظير  المرّقؽ
ّنمػػا تمتػػاز بهػػا المغػػات الجزرّيػػة والتّاخػػيـ لػػيس ظػػادرة اناػػردت بهػػا المغػػة  العربّيػػة، وا 

األخرى بشكؿ عاـّ، والمغة العربّية بشكؿ خاّص، كما تشارؾ المهجات العربّية المغػة العربّيػة 
   .الا م  ف  دذ  الّظادرة

واّت اؼ أ وات اإلطباؽ بالاخامة جعؿ دػذ  األ ػوات تشػي  فػ  لهجػات البػدو، 
فػػ  مػػيف أخػػذت ت ػػّؿ فػػ  لهجػػات الم ػػر والمتػػ ّثريف  ألّنهػػا تػػاذـ طبػػاع البػػدو وخشػػونتهـ،

 وذلػػػػػػػػػػػؾ ألّف أ ػػػػػػػػػػػوات اإلطبػػػػػػػػػػػاؽ ماّخمػػػػػػػػػػػة لهػػػػػػػػػػػا رّنػػػػػػػػػػػة قوّيػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػ  اآلذاف  .(442)بهػػػػػػػػػػػـ
))مّما يػاذـ طبػاع البػدو وخشػونتهـ، فػا عجػب أف تشػي  تمػؾ األ ػوات فػ  لهجػات البػدو 

سػػتخداـ ويعػػزو بعػػض البػػامثيف ا .(448) وأف ت خػػذ فػػ  ا ن ػػراض عمػػ  ألسػػنة المتمّ ػػريف((
ورّبمػػػا يكػػػوف نطػػػؽ الّطػػػاذ كالتّػػػاذ  .(449)الم ػػػر لو ػػػوات المرّق ػػػة إلػػػ  الّرّقػػػة الم ػػػطنعة

والّ ػػاد كالّسػػيف والّظػػاذ كالػػّذاؿ نتيجػػة تػػػ ّثر العػػرب باألعػػاجـ الػػذيف دخمػػوا الػػباد العربّيػػػة، 
ّنمػػػا يرّق ونهػػػا دا مػػػًا، بسػػػبب  فػػػاّنهـ   يسػػػتطيعوف نطػػػؽ أ ػػػوات اإلطبػػػاؽ ب ػػػورة سػػػميمة وا 

بة نط هػػػػـ لهػػػػا، ك ػػػػولهـ فػػػػ  نهػػػػض، و ػػػػؾس البػػػػاب، وتمّطػػػػ  : نهػػػػد، وسػػػػؾس البػػػػاب،  ػػػػعو 
، ودػػذا   ينطبػػؽ عمػػ  جميػػ  المهجػػات الم ػػرّية المديثػػة، بػػؿ نجػػد الكثيػػر مػػف (470)وتمتّػػ 

المهجػػػػػات مػػػػػا زالػػػػػت تمػػػػػتاظ ب  ػػػػػوات اإلطبػػػػػاؽ كمهجػػػػػة الب ػػػػػرة وبغػػػػػداد، وكػػػػػذلؾ لهجػػػػػة 
   .(474) نعاذ

 
 داللة أصوات اإلطباق 
د التّاخػػػيـ فػػػ  دػػػذ  األ ػػػوات فاّنهػػػا تػػػدّؿ عمػػػ  الاخامػػػة والّرجولػػػة أو بسػػػبب وجػػػو 

ف ػػد أجػػرى الػػّدكتور إبػػراديـ أنػػيس بمثػػًا لمعرفػػة د لػػة أ ػػوات اإلطبػػاؽ عنػػد الّنػػاس،  .الّشػػّدة
ووجد أّف الكثرة الغالبة كػانوا يختػاروف الماػظ المشػتمؿ عمػ  أ ػوات التّاخػيـ كالخػاذ وال ػاؼ 

كبيػػػر المجػػػـ، كمػػػا وجػػػد أّف دػػػذ  األ ػػػوات تػػػرتبط بالّرجولػػػة وال ػػػّوة  والّطػػػاذ والّظػػػاذ، لمّشػػػكؿ
   .(477)والاخامة، ف  ميف ترتبط األ وات المرّق ة باألنوثة والّ عؼ و غر المجـ



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (7002(                     كانوف األوؿ )44(                  العدد )41المجمد )

 313 

 أّمػػػػػا فػػػػػ  ال ػػػػػر ف الكػػػػػريـ ف ػػػػػد وجػػػػػد الػػػػػّدكتور إبػػػػػراديـ أنػػػػػيس أّف دػػػػػذ  األ ػػػػػوات 
مػػػف مثػػؿ قولػػػ   (473) لعػػذاب(())جػػاذت فػػ  عػػػّدة موا ػػ  مّتسػػػمة بمواقػػؼ الّشػػّدة والوعيػػػد وا

ةةةذ اب  ﴿ تعػػػال  :  بوةةة   س ةةةْوط  ع  م ةةةْيِهْم ر  ةةةبَّ ع  إّ  أّف نسػػػبة شػػػيوعها فػػػ  األسػػػموب  (471)﴾ ف ص 
( مػػػف كػػػّؿ 0.008فنسػػػبة شػػػيوع الّ ػػػاد ) .ال ر نػػػ   ػػػ يمة، إذا قيسػػػت بب ّيػػػة األ ػػػوات فيػػػ 

   .(471) (0.003(، والّظاذ )0.001( والّطاذ )0.006األ وات الّ امتة، والّ اد )
ورّبمػػا كانػػت دػػذ  ال ّمػػػة فػػ  نسػػبة شػػػيوع دػػذ  األ ػػوات فػػػ  ال ػػر ف الكػػريـ بسػػػبب 
د لتهػػا عمػػ  الّشػػّدة والوعيػػد، فػػ  مػػيف أّف ال ػػر ف الكػػريـ دػػو كتػػاب الّرممػػة والهػػدى والػػّدعوة 
إلػ  اإلسػاـ، ودػػذ  الػّدعوة تتطّمػػب الّرّقػة والّرأفػػة والّرممػة، فتمتػػاج إلػ  أ ػػوات مرّق ػة أكثػػر 

   .أل وات الماّخمةمف ا
أو رّبمػػا كانػػت دػػذ  األ ػػوات قميمػػة فػػ  ال ػػر ف بسػػبب  ػػعوبة نط هػػا عمػػ  فيػػر 
العػػػرب والػػػّديف اإلسػػػام  دػػػو ديػػػف العػػػرب والعجػػػـ، وكتػػػاب المسػػػمميف دػػػو ال ػػػر ف الكػػػريـ، 

   .فكانت دذ  األ وات قميمة في  لك  يستطي  المسمموف قراذت  ب ورة  ميمة وسميمة
 

 تفخيم ال م بعد أصوات اإلطباق 
، ولكػػف ي ػػيب  التّاخػػيـ فػػ  بعػػض األلاػػاظ وذلػػؾ (476)يعػػّد الػػاـ  ػػوتًا ذل ّيػػًا مرّق ػػاً 

وبهػذا تكػوف  .الماّخمػة، فيتػ ّثر بهػا (472) ميف ي   بعد أ وات اإلطبػاؽ )ض، ط، ص، ظ(
   .الاـ نوعيف مرّق ة ومعّظمة )ماّخمة(

ل ر نّية وسّم  بػ )تغميظ الػاـ(، واقتػرف تغميظهػا وقد عرؼ تاخيـ الاـ ف  ال راذات ا
ب ػػراذة ورش، ف ػػد ذكػػر ابػػف مجادػػد ))أّف ورشػػًا كػػاف يغمػػظ الػػاـ، إذا تمّركػػت بػػالاتو ووليهػػا 

، (478) مف قبمهػا  ػاد أو ظػاذ أو طػاذ، وتمّركػت دػذ  المػروؼ بػالاتو أو سػّكنت   فيػر((
طاذ أو  اد أو ظاذ بشػروط ثاثػة، ودػ  واتّاؽ جمهور ال ّراذ عم  تغميظ الاـ إذا سب تها 

(479)  : 
   .أف تكوف الاـ ماتومة -4
   .أف يكوف أمد دذ  األ وات ماتوماً  -7

   .أو أف يكوف أمد دذ  األ وات ساكناً  -3
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أّمػا كػانتينو ف ػد أ ػاؼ إلػ  شػروط تغمػيظ الػاـ عنػد وقوعهػا بعػد أ ػوات اإلطبػاؽ 
ذا كانػػت الػاـ مسػػبوقة مباشػػرة أف تكػوف م ػػمومة، إف لػـ تكػػف ماتومػة ف ػػاؿ فػػ  ذلػؾ : ))إ

بامدى المروؼ المطب ة األربعة ود  الّ اد والّطاذ والّ اد والّظاذ، وكانت متبوعػة باتمػة 
أو  ػػػػّمة لػػػػـز الّتغمػػػػيظ، فيجػػػػب إذف قػػػػراذة )ف ػػػػؿ( و )نطمػػػػب(، و )أل ػػػػممنا( و )ألظمػػػػـ( 

مة ػ لػػـ تػػذكر  ودػػذا الّشػػرط الّرابػػ  لتغمػػيظ الػػاـ ػ أي أف تكػػوف م ػػمو  (430) بتغمػػيظ الػػاـ((
كتب ال راذات، و  بعػض الكتػب المغوّيػة األخػرى، والّسػبب فػ  تاخػيـ الػاـ الم ػمومة بعػد 
أ وات اإلطباؽ، دو أّف دذ  األ وات ميف تنطؽ فاّف المساف يرتا  نمػو المنػؾ األعمػ ، 
وكػػذلؾ الّ ػػػّمة مػػػيف تنطػػػؽ : ))تكػػػوف أعمػػػ  ن طػػة فػػػ  المسػػػاف خماّيػػػة وقريػػػب مػػػف أق ػػػ  

   .(434) المنؾ((
ـّ عمػػ  الػػاـ فت ػػبو  لػػذلؾ فػػاّف التّاخػػيـ فػػ  دػػذ  األ ػػوات يػػتاذـ مػػ  مركػػة الّ ػػ

   .الاـ المتبوعة ب ّمة ماّخمة بعد أ وات اإلطباؽ
أّمػػػػا سػػػػبب تاخػػػػيـ الػػػػاـ بعػػػػد أ ػػػػوات اإلطبػػػػاؽ ف مخػػػػتا ـ فخامػػػػة اإلطبػػػػاؽ فػػػػ  دػػػػذ  

يعمػػؿ المسػػاف عمػػًا األ ػػوات، وليسػػهؿ الّنطػػؽ بهػػا، أو كمػػا قػػاؿ مّكػػ  بػػف أبػػ  طالػػب : ))ل
والم  ػود بعبػػارة )عمػػًا وامػدًا(، أّنػػ  عنػػد نطػؽ أ ػػوات اإلطبػػاؽ  (437) وامػدًا فػػ  التّاخػػيـ((

والػػاـ الماّخمػػة فػػاّف المسػػاف يب ػػػ  مرتاعػػًا نمػػو المنػػؾ، ويّتخػػػذ مػػ  ))الػػاـ الماّخمػػة شػػػكًا 
ّمػا لػو ارتاػ  ، ولػذلؾ يكػوف الّنطػؽ أسػهؿ م(433) م ّعرًا كما دو الماؿ م  أ وات اإلطباؽ((

ـّ انخاػػػض عنػػػد نطػػؽ الػػػاـ، فػػػذلؾ يػػػ ّدي إلػػػ   ػػػعوبة فػػػ   عنػػد نطػػػؽ أ ػػػوات اإلطبػػػاؽ ثػػػ
( يو ماف و   المساف عند نطؽ الػاـ المرّق ػة والػاـ 1-4( و )3-4والّشكاف ) .الّنطؽ

 :   (431)المغمظة
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مظظػت فيهػا الػاـ فػ  ال ػر ف الكػريـ، لاػظ )الّ ػاة(، نمػو قولػ   ومف األلااظ التػ  ف 

ةةةةةةةةْ ِمِنين  ِكت ابةةةةةةةةا  م ْو  وتةةةةةةةةا  ﴿ إِ تعػػػػػػػػال  :  م ةةةةةةةةى اْلم  ةةةةةةةة ة  ك ان ةةةةةةةةْت ع   ، ولاػػػػػػػػظ (431)﴾ نَّ الصَّ
ػػم ( نمػػو قولػػ  تعػػال  :  ولاػػظ )م طرم ػػ ( فػػ  قولػػ   .(436)﴾ س ي ْصةةم ى ن ةةارا  ذ ات  ل ه ةةب  ﴿ )ي ر

ْطم ةِ  اْلف ْجةرِ ﴿ تعال  :  تَّةى م  ةْن ﴿ ل  : ولاػظ )أ ظرم ػـ( نمػو قولػ  تعػا .(432)﴾ س  مي ِاي  ح  م  و 
ي ق ةول  اأْل ْشةه اد  ا ة  الِ  الَّةِذي بمِهةْم و  م ةى ر  ةون  ع  م ى المَِّه ك ِذبا  أ ول ِئة   ي ْعر    ن  أ ْظم م  ِممَِّن اْفت ر   ع 

م ةى الظَّةاِلِمين   بمِهْم أ ال ل ْعن ة  المَِّه ع  م ى ر  ﴿ ولاػظ )ظممػوا( نمػو قولػ  تعػال  :  .(438)﴾ ك ذ ب وا ع 
ذ   ةاِثِمين  و أ خ  وا ِفي ِدي ارِِاْم ج  ة  ف أ ْصب ح  ْيح  فهػذ  األلاػاظ المشػار إليهػا  (439)﴾ الَِّذين  ظ م م وا الصَّ

ف  اآليات ال ر نّية ػ الّسػاب ة ػ ت  ػرأ بتغمػيظ الػاـ، لتػوّفر الّشػروط التػ  اتّاػؽ عميهػا الجمهػور، 
هجػػػات العربّيػػػة ويػػػرد تغمػػػيظ الػػػاـ بعػػػد أ ػػػوات اإلطبػػػاؽ فػػػ  الم .(410)ومسػػػب قػػػراذة روش

   .(414) المديثة كما ف  لهجة الب رة عند نط هـ أللااظ )الّطاؾ، وطاؿ، و ّؿ، وظمـ(
 

 اإلطباق واالستع   
 االستع   لغة :  -1

... يػدّؿ عمػ  الّسػمّو .ا ستعاذ مف )عػا، عمػّوًا(، جػاذ فػ  م ػاييس المغػة : ))عمػو
مرػػو   (417) وا رتاػػاع   يشػػّذ عنػػ  شػػ ذ، ومنػػ  العػػاذ والعمػػو(( مرػػو  وع  مػػّو كػػّؿ شػػ ذ وعخ و ))ع 

مرودػػػػا وس ػػػػارمها .وع اوتػػػػ  وعاليػػػػ خ وعاليتػػػػ  : أرفعػػػػ  ػػػػارؿ الػػػػّدار وعخ ...، قػػػػاؿ ابػػػػف الّسػػػػّكيت : سخ
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م   وت ع ّم  ، وع  م وًا فهو عم ٌّ مرودا، وع ا الّش ذ، ع  .... وف  مديث ابف عّباس : فػاذا دػو .وع 
   .(413) ستعا  واعمو   وعاب  وعا  وعال  ب ((يتعّم  عّن ، أي يترّف  عم س وعا  وا

 
 االستع   اصط حا  :  -2

ذكػػر سػػيبوي  م ػػطمو ا سػػتعاذ فػػ  بػػاب اإلمالػػة، مػػف و ػػؼ أ ػػوات اإلطبػػاؽ 
)ض، ط، ص، ظ(، واأل ػػوات الّطب ّيػػة )غ، خ، ؽ( ))أّنهػػا أ ػػوات مسػػتعمية إلػػ  المنػػؾ 

   .(411) األعم ((
))ارتاػػػاع المسػػػاف إلػػػ  المنػػػؾ أطب ػػػت أو لػػػـ  وعػػػّرؼ الّزمخشػػػري ا سػػػتعاذ ب ّنػػػ  :

والم  ػػػود ب ولػػػ  : )أطب ػػػت أو لػػـ تطبػػػؽ( أّف األ ػػػوات المسػػػتعمية نوعػػػاف :  (411) تطبػػؽ((
))منها مػا يعمػو المسػاف بػ  وينطبػؽ ودػ  مػروؼ اإلطبػاؽ، ومنهػا مػا يعمػو و  ينطبػؽ ودػ  

  ال وؿ )قػظ خػص وجم  بعض ال دماذ دذ  األ وات ف (416) ثاثة الغيف والخاذ وال اؼ((
وسػػّميت دػػذ  الّظػػادرة با سػػتعاذ ))ألّف الّ ػػوت يعمػػو عنػػد الّنطػػؽ بهػػا إلػػ   (412)  ػػغط(

المنػػػؾ فينطبػػػؽ الّ ػػػوت مسػػػتعميًا بػػػالّريو مػػػ  طا اػػػة مػػػف المسػػػاف مػػػ  المنػػػؾ، مػػػ  مػػػروؼ 
ودػػػذا ال ػػػوؿ ي ّكػػػد  عمػػػـ المغػػػة المػػػديث ف ػػػد ذكػػػر الػػػّدكتور مممػػػود سػػػعود  .(418) اإلطبػػػاؽ((
ا ستعاذ يعن  ))خروج  وت المرؼ مف أعم  الاـ، وذلؾ لعمػو المسػاف عنػد  المعين  أفّ 

   .(419) الّنطؽ بالمرؼ إل  المنؾ األعم ((
ومف خاؿ تعرياات المغوّييف ال دماذ نجد أّف  اة ا ستعاذ ف  أ ػوات اإلطبػاؽ 

خػػروج  دػػ  ارتاػػاع م ّدمػػة المسػػاف باّتجػػا  المنػػؾ األعمػػ  متّػػ  يطبػػؽ عميػػ ، مّمػػا يػػ ّدي إلػػ 
ودػو مػا ي ّكػد  الممػدثوف، فاأل ػوات المسػتعمية عنػد براجشتراسػر ػ  .الّ وت مف أعم  الاـ

وفير  مػف الممػدثيف ػ ))دػ  التػ  يسػتعم  المسػاف عنػد تمّاظهػا، ويرفػ  نمػو المنػؾ، ودػ  : 
   .(410) غ، خ، ؽ، ض، ط، ص، ظ((

وف مركػػػة إّ  أّننػػا نجػػد أّف بعػػض الممػػدثيف عنػػد تو ػػيمهـ  ػػاة ا سػػتعاذ ي ػػا
   .أق   المساف )م ّخرت (، وليس م ّدمت  كما دو معروؼ عند المغوّييف ال دماذ

ف ػػد ذكػػر الػػّدكتور تّمػػاـ مّسػػاف أّنػػ  ))قػػد عّبػػر الّنمػػاة وال ػػّراذ األقػػدموف عػػف الّطب ّيػػة 
واإلطبػػاؽ كميهمػػا با ػػطاح )ا سػػتعاذ(، وق ػػدوا بػػذلؾ عمػػّو م ّخرتػػ  فػػ  اّتجػػا  الّطبػػؽ، 
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ودػػذا مػػا ذدػػب  (414)   كمػػا فػػ  الّطب ّيػػة، أـ لػػـ يّت ػػؿ بػػ  كمػػا فػػ  اإلطبػػاؽ((سػػواذ اّت ػػؿ بػػ
إليػػػ  الػػػػّدكتور خميػػػػؿ العطّيػػػػة عنػػػد تو ػػػػيم  ماهػػػػـو ا سػػػػتعاذ عنػػػد ابػػػػف جّنػػػػ ، إذ قػػػػاؿ : 

ومػػػف خػػػاؿ  (417) ))الّت ػػػّعد فػػػ  المنػػػؾ األعمػػػ ، ودػػػو يريػػػد ارتاػػػاع مػػػ ّخرة المسػػػاف فيهػػػا((
لمركػة المسػاف عنػد نطػؽ األ ػوات المطب ػة المسػتعمية  تو يو المغوّييف ال ػدماذ والممػدثيف

)ض، ط، ص، ظ( ناهػػـ أّف المسػػاف يرتاػػ  مػػف األمػػاـ ويسػػتعم  باّتجػػا  المنػػؾ متّػػ  يطبػػؽ 
   .عمي ، كما ترتا  م ّخرة المساف باّتجا  الّطبؽ، إّ  أّنها   تطبؽ عمي 

ا سػػتعاذ  ودػذ  الّنتيجػػة تتوافػػؽ مػػ  رأي عبػػد المميػد األقطػػش الػػذي و ػػؼ مػػدوث
))بػ ف ترتاػػ  مػ ّخرة المسػػاف فػ  شػػكؿ م ّعػػر نمػو أق ػػ  المنػؾ العمػػوي، عمػ  دي ػػة ممع ػػة، 
بينما يتامس أو يت ارب جزأ  األمام ، م  جػزذ  خػر مػف الاػـ، ودػو سػموؾ ع ػوي يػ ّدي 
إلػػػ  مػػػدوث األ ػػػوات المسػػػتعمية فػػػ  نط هػػػا، ودػػػ  المعروفػػػة ب  ػػػوات اإلطبػػػاؽ والتّاخػػػيـ 

   .(413) )ص، ض، ط، ظ(((
( تو و مركػة المسػاف واسػتعاذ  عنػد 8-4(، )2-4(، )6-4(، )1-4واألشكاؿ )

 :   (411)الّنطؽ ب  وات اإلطباؽ
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وبمػػا أّف اإلطبػػاؽ دػػو ارتاػػاع المسػػاف نمػػو المنػػؾ األعمػػ  متّػػ  يطبػػؽ عميػػ ، وأّف 

 .  (411) ذ((ا ستعاذ دو ارتااع المساف نمو المنؾ، فاّف اإلطباؽ يعّد ))نوعًا مف ا ستعا
إّ  أّف عممػػػػاذ الّتجويػػػػد يجػػػػدوف فرقػػػػًا بػػػػيف  ػػػػات  اإلطبػػػػاؽ وا سػػػػتعاذ، ودػػػػو أّف 

   .(416)اإلطباؽ مف الّ اات الممّيزة، وأّف ا ستعاذ مف الّ اات الممسنة
وي  ػػػد بػػػذلؾ أّف  ػػػاة اإلطبػػػاؽ تمّيػػػز بػػػيف أ ػػػوات )الّطػػػاذ، والّ ػػػاد، والّظػػػاذ( 

فػ  المخػارج )التّػاذ، والّسػيف، والػّذاؿ(، وتمّيػز بػيف  واأل وات فير المسػتعمية التػ  تشػاركها
أّمػػا  .كمػػا تمّيػػز األ ػػوات المطب ػػة عػػف فيػػر المطب ػػة ب ػػورة عاّمػػة .الّ ػػاد المديثػػة والػػّداؿ

ّنمػػػا تو ػػػو و ػػػ  المسػػػاف عنػػػد نطػػػؽ   ػػػاة ا سػػػتعاذ فهػػػ    ت ػػػـو بػػػ ّي دور تمييػػػزي، وا 
  .، ألّنها تمن  اإلمالة(418)مغوّي ، ود   اة قّوة ف  الّ وت ال(412)األ وات المستعمية 

 
 امتناع األل  عن اإلمالة بعد أصوات اإلطباق 

اإلمالػػة : ظػػادرة  ػػوتّية عّرفهػػا مّكػػ  بػػف أبػػ  طالػػب ب ولػػ  : ))أف تنمػػو بػػاأللؼ 
وعّرفهػػا  .(419) نمػو اليػػاذ، و  ت ػػدر عمػػ  ذلػؾ متّػػ  تنمػػو بالاتمػػة التػ  قبمهػػا نمػػو الكسػػرة((

عػدوؿ بػاأللؼ عػف اسػتوا   وجنػوح بػ  إلػ  اليػاذ في ػير مخرجػ  بعض الممدثيف ب ّنهػا : ))
   .(460)بيف األلؼ الماّخمة وبيف مخرج الياذ((
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واأل ػػػوات التػػػ  اتّاػػػؽ المغوّيػػػوف ال ػػػدماذ والممػػػدثوف عمػػػ  أّنهػػػا أ ػػػوات مسػػػتعمية 
ماّخمة تمن  اإلمالػة، سػبعة أ ػوات، أربعػة منهػا دػ  أ ػوات اإلطبػاؽ ػ مو ػوع دراسػتنا ػ 

   .(464)األخرى د  غ، خ، ؽ والّثاثة
ومج ذ دذ  األ وات قبؿ األلؼ أو بعددا يمنعها عف اإلمالة، ف ػد قػاؿ أبػو بكػر 
الّزبيػػػدي : ))فػػػػاف كػػػاف قبػػػػؿ األلػػػؼ أو بعػػػػددا مػػػرؼ مػػػػف الموانػػػ  لػػػػـ تجػػػز اإلمالػػػػة، نمػػػػو 

وسػػػبب عػػػدـ إمالػػػة األلػػػؼ بعػػػد أ ػػػوات اإلطبػػػاؽ، دػػػو أّف دػػػذ   (467) ... وسػػػواط((.فطػػػاذ
   .(463)ة مستعمية، والتّاخيـ وا ستعاذ يتناق اف م  اإلمالةاأل وات ماّخم

وعّمػػػؿ سػػػيبوي  امتنػػػاع اإلمالػػػة ب ولػػػ  : ))فمّمػػػا كانػػػت المػػػروؼ مسػػػتعمية وكانػػػت األلػػػؼ 
تسػتعم ، وقّربػػت مػػف األلػؼ، كػػاف العمػػؿ مػف وجػػ  وامػػد أخػّؼ عمػػيهـ، كمػػا أّف المػػرفيف إذا 

وتمتنػػ   (461)ّؼ عمػػيهـ فيدفمونػػ ((ت ػارب مو ػػعهما كػػاف رفػػ  المسػاف مػػف مو ػػ  وامػػد أخػ
 :   (461)األلؼ عف اإلمالة بعد دذ  األ وات ف  ما ت معّينة د 

   .إذا كانت دذ  األ وات ماتومة، مثؿ :  ابر، طادر -4
   .إذا وقعت دذ  األ وات بعد األلؼ ب وت وامد، مثؿ : دابط -7

   .إذا وقعت دذ  األ وات بعد األلؼ ب وتيف اثنيف، مثؿ : مناشيط -3

 أبػػػػػو عمػػػػػ  الّنمػػػػػوي سػػػػػبب امتنػػػػػاع اإلمالػػػػػة فػػػػػ  دػػػػػذ  المػػػػػا ت، ب ولػػػػػ  : وذكػػػػػر 
ّنما رف ت اإلمالة دنا مف ميػث اجتمبػت فيمػا ت ػّدـ ألّف دػذ  المػروؼ ت ػعد وتسػتعم   ))وا 
إلػػػػػ  المنػػػػػؾ األعمػػػػػ ، كمػػػػػا تسػػػػػتعم  األلػػػػػؼ وت ػػػػػعد إليػػػػػ ، فغمبػػػػػت دػػػػػذ  المػػػػػروؼ عمػػػػػ  

   .(466) .... ليتناسب الّ وت باستعاذ األلؼ((.األلؼ
إّ  أّف بعض ال ّراذ أجػاز إمالػة األلػؼ مػ  دػذ  األ ػوات، ويكػوف ذلػؾ فػ  مػا ت 

 معّينة، د  : 
))إذا كػػاف مػػرؼ مػػف دػػذ  المػػروؼ المسػػتعمية قبػػؿ األلػػؼ بمػػرؼ، وكػػاف مكسػػورًا،  -4

ّنمػػػػا  .فاّنػػػػ    يمنػػػػ  األلػػػػؼ مػػػػف اإلمالػػػػة وذلػػػػؾ نمػػػػو قػػػػولهـ ) ػػػػباب و ػػػػااؼ( وا 
مسػػاف مو ػػ  المسػػتعم  وي ػػّوب  بالكسػػرة....، اسػػتجازوا إمالػػة األلػػؼ ألّنػػ  ي ػػ  ال

فا نمػػػػدار بعػػػػد اإل ػػػػعاد مػػػػف )قاػػػػاؼ و ػػػػااؼ( أخػػػػّؼ عميػػػػ  مػػػػف اإل ػػػػعاد بعػػػػد 
   .(462) ا نمدار((



 أ وات اإلطباؽ والّ اات المشتركة بينها
 سهير كاظـ مسف/ الّ كر أ. ـ. د. عبد المسيف معتوؽ 

 360 

مثػػؿ  (468) ))إذا كػػاف بعػػد األلػػؼ مػػرؼ مػػان  مكسػػور، وكػػاف األلػػؼ مسػػبوقًا بػػواو(( -7
 .واط ، وذلؾ لمّسبب الّسابؽ ناس ، الذي ذكر ف  المالة األول 

ض ال ّراذ إمالة األلؼ بعد األ وات المستعمية ف  األفعاؿ، ولـ ي جزدػا فػ  أجاز بع -3
األسػػػػماذ، كمػػػػا فػػػػ  قػػػػراذة أبػػػػ  واقػػػػد والجػػػػّراح ونبػػػػيو والمسػػػػف بػػػػف عمػػػػراف ل يػػػػة : 

ػػػطادوا(( وعّمػػػؿ ابػػػف جّنػػػ  جػػػواز دػػػذ  اإلمالػػػة ب ولػػػ  :  .(469)بامالػػػة األلػػػؼ (*)))ف ا ر
بعػد الّطػاذ إذا كانػت من مبػة عػف يػاذ ))... لؾ أف ت وؿ : فا ػطادوا، فتميػؿ األلػؼ 

قيػػػؿ : إّف  .فػػاف قمػػػت : فهنػػاؾ الّطػػاذ، فهػػػا منعػػت اإلمالػػة وكػػػذلؾ الّ ػػاد .الّ ػػيد
مػػػروؼ ا سػػػتعاذ   تمنػػػ  اإلمالػػػة فػػػ  الاعػػػؿ، إّنمػػػا تمنػػػ  منهػػػا فػػػ  ا سػػػـ، نمػػػو 

أ  تػػػرادـ كيػػػؼ أمػػػالوا طغػػػ  وق ػػػ  ودنػػػاؾ  .طالػػػب وظػػػالـ، ف ّمػػػا فػػػ  الاعػػػؿ فػػػا
عمياف ماتومػػاف، وسػػبب ذلػػؾ إدخػػاؿ األفعػػاؿ فػػ  ا عػػتاؿ، وأّنهػػا أقعػػد مرفػػاف مسػػت

إّ  أّف ممػػػزة والكسػػػا   كانػػػا يمػػػياف ))كػػػّؿ مػػػا كػػػاف مػػػف  .(420) فيػػػ  مػػػف األسػػػماذ((
.. ... )طػػػوب (.األسػػماذ واألفعػػاؿ مػػف ذوات اليػػاذ، فاألسػػػماذ نمػػو قولػػ  عػػّز وجػػؿّ 

الّ ػػػاات واألفعػػػاؿ نمػػػو .... )والّ ػػػم ( وشػػػبه  مػػػف ..... ) ػػػيزى(.)والّن ػػػارى(
   .(((424) قول  )ير  (

، مػيف يكػوف بػيف الّ ػوت المسػتعم  (427)وبع هـ كاف يجيز اإلمالة لتباعد الموانػ  -1
وكانت لهجة تمػيـ تنػزع إلػ  اإلمالػة، إّ  فػ   .واأللؼ أكثر مف  وت مثؿ مناشيط

مالة وجػود األ ػوات المسػتعمية الم طب ػة )ض، ط، ص، ظ( واأل ػوات الم سػتعمية 
   .(423) الّطب ّية )غ، خ، ؽ(

 
 اخلامتة

دػػػ  أ ػػػػوات  (ظ ،ص ،ط ،ض)األ ػػػػوات  ف لنػػػا أفّ ـ يتبػػػػيّ ومػػػف خػػػاؿ مػػػػا ت ػػػدّ 
و  بػػػػػيف اإلطبػػػػػاؽ  ،اخػػػػػيـاريػػػػػؽ بػػػػػيف اإلطبػػػػػاؽ والتّ و  يمكػػػػػف التّ  ،مػػػػػة م سػػػػػتعميةمطب ػػػػػة ماخّ 
 فهػػػذ  األ ػػػوات مػػػف .اخػػػيـ مػػػف واد وامػػػداإلطبػػػاؽ وا سػػػتعاذ والتّ  ذلػػػؾ ألفّ  .وا سػػػتعاذ
 ،جػ  إلػ  األعمػ  نمػو المنػػؾالمسػاف يتّ  ألفّ  ،الاػػـ أعمػ أف تكػوف مػف  إخراجهػا ػاتها عنػد 

 ،طػػػؽ بهػػػاالمسػػػاف يرتاػػػ  عنػػػد النّ  يت ب  ػػػوات ا سػػػتعاذ ألفّ كمػػػا سػػػمّ  ،  يطبػػػؽ عميػػػ متّػػػ



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (7002(                     كانوف األوؿ )44(                  العدد )41المجمد )

 364 

جػا  المنػؾ األعمػ  اتل عػف ارتاػاع جػزذ كبيػر مػف المسػاف باتّ مع  الّنػاخيـ دػو األثػر الّسػوالتّ 
   .طؽ بهذ  األ واتعند النّ  ،الخمؼم  رجوع  إل  

ف أ ػػػوات اإلطبػػػاؽ مػػػف األ ػػػوات ال وّيػػػ ة ة وخاّ ػػػزت المغػػػة العربّيػػػالتػػػ  مّيػػػ ،ةوا 
ر عمػػ  ودػػذ  األ ػػوات تػػ ثّ  (ادلغػػة الّ ػػ)ف ػػالوا :  ،ةيت بػػ  العربّيػػاد التػػ  سػػمّ  ػػوت الّ ػػ

   .تها وفخامتهاعياة ل وّ فيردا مف األ وات ال ّ 
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 . 18. وي نظر : الّتوزي  المغوي الجغراف ، 24دراسات ف  ف   المغة  .11

 . 477ي نظر : أبماث ون وص ف  المغة العربّية،  .11

 . 477ي نظر : المرج  الّسابؽ،  .16

 . 79. ومف كاـ العرب، 499ازي(، ي نظر : عمـ المغة العربّية )مج .12

 . 64ي نظر : الّتوزي  المغوي الجغراف ،  .18

 . 79ي نظر : مف كاـ العرب،  .19

 . 746ي نظر : المدخؿ إل  عمـ المغة ومنادل البمث المغوي،  .60

 . 417ي نظر : عمـ المغة العربّية )مجازي(،  .64

 . 20الممف ف  األ وات العربّية عم  ألسنة العجـ،  .67

. 344. وم ي ػػػػة المغػػػػة ومارداتهػػػػا، 701ب المػػػػروؼ لمػػػػّرازي، ي نظػػػػر : كتػػػػا .63
-460. ومػػػػروؼ الممػػػػؽ وأثردػػػػا فػػػػ  الّتغّيػػػػرات الّ ػػػػوتّية، 41ودقػػػػا ؽ العربّيػػػػة 

464 . 

ـّ  -أ خػػػذ مػػػف الجػػػدوليف الموجػػػوديف فػػػ  : أ .61 لغػػػات الجزيػػػرة العربّيػػػة، العربّيػػػة أ
يف مػػػوؿ طا اػػػة مػػػف األ ػػػوات ذوات الّسػػػ -. ب704-700المغػػػات الّسػػػامية، 

 . 111المندمجة، 

 . 117ي نظر : ف   المغة العربّية )الّزيدي(،  .61
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ي نظػػػػر : ظػػػػوادر  ػػػػوتّية ونموّيػػػػة فػػػػ  عربّيػػػػة بعػػػػض قبا ػػػػؿ الاػػػػو ن  فػػػػ   .66
 . 47الّسوداف، 

 . 778ي نظر : ف  المهجات العربّية،  .62

 . 441. وي نظر : الّرعاية 4/61العيف  .68

 . 498كتاب المروؼ لمّرازي  .69

 . 1/133الكتاب  .20

 . 13-4/17: سّر  ناعة اإلعراب  ي نظر .24

 . 786ي نظر : التّنبي  عم  الممف الجمّ  والممف الخاّ   .27

 . 40/478. وشرح الماّ ؿ 391ي نظر : الماّ ؿ  .23

 . 7/1ي نظر : الم ّرب  .21

 . 3/367افية ي نظر : شرح الشّ  .21

 . 7/772ي نظر : دم  الهوام   .26

 . 474ي نظر : بغية المرتاد لت ميو الّ اد  .22

 . 12عمـ الّتجويد ػ دراسة  وتّية ميّسرة ػ ي نظر :  .28

 . 46ف   المغة )واف (  .29

 . 42. ومف كاـ العرب 36ي نظر : العربّية الا م   .80

 . 769ي نظر : دراسة الّ وت المغوي  .84

. وكتػػػاب 34-30ي نظػػر : المػػدخؿ إلػػػ  عمػػـ المغػػػة ومنػػادل البمػػػث المغػػوي  .87
تشػػػكيؿ البنيػػػة العربّيػػػة  . ومػػػف العوامػػػؿ الّ ػػػوتّية فػػػ 472)أبػػػو عمػػػّ  الّنمػػػوي( 

402 . 

 . 721دراسة الّ وت المغوي  .83

 . 723ي نظر : أثر ال راذات ف  األ وات والّنمو العرب   .81

 . 30ي نظر : المدخؿ إل  عمـ المغة،  .81
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 . 18-12ي نظر : عمـ الّتجويد ػ دراسة  وتّية ميّسرة ػ،  .86

ؿ . والمػػػدخ769. وكتػػػاب دراسػػػة الّ ػػػوت المغػػػوي 1/133ي نظػػػر : الكتػػػاب  .82
. والّتماثػػؿ الّ ػػػوت  عنػػػد 12-16-11إلػػ  عمػػػـ المغػػػة ومنػػادل البمػػػث المغػػػوي 

 . 11-11المغوييف العرب 

  .1/134الكتاب  .88

 . 3/711شرح الّشافية  .89

. وشػػػرح الّشػػػافية 4/14. وسػػػّر  ػػػناعة اإلعػػػراب 1/137ي نظػػػر : الكتػػػاب  .90
3/711. 

 .3/711. وشرح الّشافية 4/14. وسّر  ناعة اإلعراب 1/137الكتاب  .94

 . 4/14. وسّر  ناعة اإلعراب 1/137نظر : الكتاب ي   .97

. وشػػػرح الّشػػػافية 4/14. وي نظػػػر : سػػػّر  ػػػناعة اإلعػػػراب 1/137الكتػػػاب  .93
3/711 . 

 . 413ي نظر : الّتماثؿ الّ وت  عند المغوّييف العرب،  .91
. وي نظػػػػر : معجػػػػـ م ػػػػاييس 4064-7/4060لسػػػػاف العػػػػرب، مػػػػاّدة )فخػػػػـ(  .91

 . 1/184المغة، ماّدة )فخـ( 

 . 728سة الّ وت المغوي درا .96

. وي نظػػر : الم ػػطممات المغوّيػػة المديثػػة فػػ  90منػػادل البمػػث فػػ  المغػػة،  .92
 . 10المغة العربّية، 

* مف الذيف يسّموف التّاخيـ باإلطباؽ وبالعكس )سميو أبػو مغمػ ( فػ  )كتابػات فػ  
 . 32. واألب )دنري فميش( ف  كتاب  )العربّية الا م ( 22المغة( 

شػػاروا إلػػ  تسػػمية التّاخػػيـ بػػالّتمميؽ الػػّدكتور قاسػػـ را ػػ  إبريسػػـ فػػ  * مػػف الػػذيف أ
بمثػػ  )الومػػدات الّ ػػوتّية الاونيمػػات الماّخمػػة فػػ  لهجػػة الب ػػرة(، وذكػػر فيػػ  أّف 

 . 476)سمماف العان ( يستخدـ الّتمميؽ بدً  مف التّاخيـ 
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 . 728ي نظر : دراسة الّ وت المغوي  .98

. ودراسػػات فػ  لهجػػات جنػػوب 71بّيػة ي نظػر : دروس فػػ  عمػـ أ ػػوات العر  .99
 . 474وشماؿ الجزيرة العربّية 

. ودراسػػػػػة م ارنػػػػػة لمّنػػػػػوام  729-728ي نظػػػػػر : دراسػػػػػة الّ ػػػػػوت المغػػػػػوي  .400
 . 106الّ وتّية ف  كتاب العيف، 

. وي نظػػػر : الومػػػدات الّ ػػػوتّية )الاونيمػػػات( 411منػػػادل البمػػػث فػػػ  المغػػػة  .404
 . 472الماّخمة ف  لهجة الب رة 

 . 472ومدات الّ وتّية )الاونيمات( الماّخمة ف  لهجة الب رة ي نظر : ال .407

  .472ي نظر : دراسات ف  عمـ المغة  .403

 . 439دراسات ف  لهجات جنوب وشماؿ الجزيرة  .401

 . 17ف  األ وات العربّية، دراسة ف  أ وات المّد  .401

 . 1/136الكتاب  .406

 . 478 ي نظر : الومدات الّ وتّية )الاونيمات( الماّخمة ف  لهجة الب رة .402

 . 63المغة العربّية معنادا ومبنادا  .408

 . 472ف  المهجات العربّية  .409

 . 1/160الكتاب  .440

 . 80ي نظر : العوامؿ الّ وتّية ف  تشكيؿ البنية العربّية  .444

 . 703-4/707الّنشر ف  ال راذات العشر  .447

 . 63ظادرة الو وح الّسمع  ف  األ وات  .443

 . 476هجة الب رة الومدات الّ وتّية )الاونيمات( الماّخمة ف  ل .441

. وظػػػػػادرة 22. وكتابػػػػػات فػػػػػ  المغػػػػػة 729ي نظػػػػػر دراسػػػػػة الّ ػػػػػوت المغػػػػػوي  .441
. وظوادر  وتّية ونموّية فػ  عربّيػة بعػض 63الو وح الّسمع  ف  األ وات 

 . 47قبا ؿ الاو ن  ف  الّسوداف 
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 . 27-4/24. وي نظر : سّر  ناعة اإلعراب 1/136الكتاب  .446

 . 471ي نظر : ف  المهجات العربّية  .442

 . 114. وي نظر : ف   المغة العربّية )الّزيدي( 472ف  المهجات العربّية  .448

 . 719ي نظر : مف مشكاتنا الّ وتّية ف  نطؽ العربّية الا م  وتعميمها  .449

 . 476ي نظر : الّترادؼ  .470

 . 40-9ي نظر : الّنظاـ الّ وت  لمهجة الّ نعانّية  .474

 .432-436ي نظر : وم  األ وات ف  المغة  .477

 . 117. وي نظر : ف   المغة العربّية )الّزيدي( 478ت العربّية المهجا .473

 . 43/41سورة الاجر  .471

 . 117. وي نظر : ف   المغة العربّية )الّزيدي( 478المهجات العربّية  .471

 . 61-61ي نظر : األ وات المغوّية  .476

. والّتوزيػػػػ  61-61. واأل ػػػػوات المغوّيػػػػة 474ي نظػػػػر : ف ػػػػ  المغػػػػة )وافػػػػ (  .472
 . 61. وأبماث ف  أ وات العربّية 406ف  المغوي الجغرا

 . 18التّيسير ف  ال راذات الّسبعة  .478

 . 7/444ي نظر : الّنشر ف  ال راذات العشر  .479

 . 29دروس ف  عمـ أ وات العربّية  .430

 . 426عمـ المغة )د. عبد ا  عم  م طا (  .434

 . 161أخذ الّنّص مف كتاب )ف   المغة العربّية( لمّزيدي  .437

 . 61األ وات المغوّية  .433

 . 481( أخذ مف عمـ المغة )عبد ا  م طا ( 1-3رسـ الّشكميف ) .431

 . 403سورة الّنساذ  .431

 . 3سورة المسد  .436

 . 1سورة ال در  .432
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 . 48سورة دود  .438

 . 62سورة دود  .439

. والّنشػػػػر فػػػػ  ال ػػػػراذات العشػػػػر 18ي نظػػػػر : التّيسػػػػير فػػػػ  ال ػػػػراذات الّسػػػػب   .410
7/444-447-443 . 

 . 423ربّ ، لهجة الّزبير ي نظر : مامو مف لهجات الخميل الع .414

 .1/447م اييس المغة، ماّدة )عمو(  .417

. وي نظػػػر : الّتهػػػذيب، مػػػاّدة )عػػػا( 7/821لسػػػاف العػػػرب، مػػػاّدة )عػػػا( مػػػل  .413
3/486 . 

 . 13. وي نظر : جهود عمماذ العرب ف  الّدراسة الّ وتّية 1/479الكتاب  .411

 . 3/718. وشرح الّشافية 7/8. وي نظر : الم ّرب 391الماّ ؿ  .411

. 437. والاكػػر الّ ػػوف  عنػػد الّسػػيوط  409لّتمديػػد فػػ  اإلت ػػاف والّتجويػػد ا .416
 . 71والاكر الّ وت  عند ر   الّديف األسترباذي 

 . 7/778دم  الهوام   .412

 . 99الّرعاية  .418

 .12الّ يا اإلفرادّية العربّية، نش تها وتطّوردا  .419

لاػاظ . وجػرس األ4/401. وي نظر : تاريخ  داب العػرب 46الّتطّور الّنموي  .410
. وف ػػػ  المغػػػة العربّيػػػة )الّزيػػػدي( 61. وعمػػػـ الّتجويػػػد دراسػػػة  ػػػوتّية ميّسػػػرة 438
117 . 

 . 89منادل البمث ف  المغة  .414

 . 12البمث الّ وت  عند العرب  .417

 .20الممف ف  األ وات العربّية عم  ألسنة العجـ  .413
( مػػػػػػف برنػػػػػػامل ال ػػػػػػر ف الكػػػػػػريـ ب ػػػػػػوت 8-2-6-1أخػػػػػػذ رسػػػػػػـ األشػػػػػػكاؿ ) .411

 الم ري. 
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 . 76ر الّنموي الّتطوّ  .411

. والّدراسػات الّ ػوتّية عنػد 61ي نظػر: عمػـ الّتجويػد ػ دراسػة  ػوتّية ميّسػرة ػ  .416
 . 797عمماذ الّتجويد 

 . 797ي نظر: الّدراسات الّ وتّية عند عمماذ الّتجويد  .412

 . 4/707ي نظر : الّنشر ف  ال راذات العشر  .418

 .401الّرعاية  .419

 . 10 ف  المهجات العربّية، المهجة الّ نعانّية .460

. 336. والماّ ػؿ 711. والوا و 134. والّتكممة 1/478ي نظر : الكتاب  .464
. واإلمالػة فػ  لهجػة المو ػؿ 404. وأبو عم  الّنموي 772وعمـ المغة العربّية 

343 . 

 . 71الوا و  .467

 . 32ي نظر : دروس ف  عمـ أ وات العربّية  .463

 . 1/479الكتاب  .461

 . 404. وأبو عم  الّنموي 137ي نظر : الّتكممة  .461

 . 137-134الّتكممة  .466

 . 711وي نظر : كتاب الوا و  .133كممة التّ  .462

 . 404أبو عم  الّنموي  .468
ةةر ام  و ال ﴿ * قػاؿ تعػػال  :  ن ةةوا ال ت ِحموةةوا ش ةةع اِئر  المَّةةِه و ال الشَّةةْهر  اْلح  ي ةةا أ يوه ةةا الَّةةِذين  ام 

ر ام  ي   ذ ا اْله ْد   و ال اْلق  ِئد  و ال اممين  اْلب ْيت  اْلح  ِرْ ةو انا  و اِ  بمِهةْم و  ْبت غ ون  ف ْ ة   ِمةْن ر 
ةةر اِم أ ْن  ْسةةِجِد اْلح  ةةِن اْلم  ةةدووك ْم ع  نَّك ْم ش ةةن من    ةةْوم  أ ْن ص  م ْمةةت ْم ف اْصةةط اد وا و ال ي ْجةةِرم  ح 

ْثِم و اْلع   م ى اإلِْ ن وا ع  م ى اْلِبرم و التَّْقو   و ال ت ع او  ن وا ع  ت ع او  ْدو اِن و اتَّق وا المَّه  ِإنَّ ت ْعت د وا و 
 . 7الما دة /  ﴾ المَّه  ش ِديد  اْلِعق ابِ 

  .701ي نظر : الممتسب  .469
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 . 701ي نظر : الممتسب  .420

 . 16التّيسير ف  ال راذات الّسب   .424

 . 329ي نظر : الوا و  .427

 . 430ي نظر : لهجة تميـ، وأثردا ف  العربّية المومدة  .423
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   .4998 ،4وات العربّية، د. مساـ سعيد الّنعيم ، بغداد، طأبماث ف  أ  -4
   .4998أبماث ون وص ف  ف   المغة، د. رشيد عبد الّرممف العبيدي، بغداد،  -7

أبػػػو عمػػػّ  وجهػػػود  فػػػ  الّدراسػػػات المغوّيػػػة والّ ػػػوتّية، د. عمػػػ  جػػػابر المن ػػػوري،  -3
  .4928، 4بغداد، ط

بػو عمػرو بػف العػاذ، د. عبػد الّ ػبور أثر ال راذات ف  األ وات والّنمو العربػّ ، أ -1
   .ـ 4988 -دػ  4108، 4شاديف، ال ادرة، ط

   .4924، 1األ وات المغوّية، د. إبراديـ أنيس، ال ادرة، ط -1

، 74، ع4اإلمالة ف  لهجة المو ؿ، خالد إسماعيؿ عم ، مجّمػة كّميػة اآلداب، مػل -6
4922.   

دػػػ(، تػػر. د.  4001)ت  بغيػػة المرتػػاد لت ػػميو الّ ػػاد، عمػػّ  بػػف فػػانـ الم دسػػ ، -2
   .4989، 7، ع48ممّمد جّبار المعيبد، مجّمة المورد، مل 

   .4921، 1، م طا   ادؽ الّرافع ، بيروت، ط4تاريخ  داب العرب، ج -8

الّتجديػػد فػػ  اإلت ػػاف والّتجويػػد، أبػػو عمػػرو عثمػػاف بػػف سػػعيد الػػّدان  األندلسػػ ، )ت  -9
   .4988 ار،دػ(، دراسة وتم يؽ د. فانـ قدوري ممد، األنب 111

   .4911، 8الّترادؼ، خميؿ الّسكاكين ، مجّمة مجم  المغة العربّية، ال ادرة، ج -40

الّتطػػػّور الّنمػػػوي، براجشتراسػػػر، شػػػرح وتعميػػػؽ د. رم ػػػاف عبػػػد التّػػػّواب، ال ػػػادرة،  -44
4987.   

الّتغّيػػرات الّ ػػوتّية فػػ  لهجػػة بغػػداد وجػػذوردا المغوّيػػة، إسػػماعيؿ خميػػؿ الّسػػامّرا  ،  -47
   .4926ر، كمية اآلداب، بغداد، رسالة ماجستي
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دػػػػ(، تػػػو ودراسػػػة كػػػاظـ ممّمػػػد مرجػػػاف،  322الّتكممػػػة، أبػػػو عمػػػّ  الاارسػػػ ، )ت  -43
   .4984المو ؿ، 

الّتماثػػؿ الّ ػػوت  عنػػد المغػػوّييف العػػرب متّػػ  نهايػػة ال ػػرف الّرابػػ  الهجػػري،  ػػالو  -41
   .4991فارس مسيف، رسالة دكتورا ، كمية اآلداب، الجامعة المستن رية  

تّنبيػػ  عمػػ  الممػػف الجمػػّ  والممػػف الخاػػّ ، أبػػو المسػػف عمػػّ  بػػف جعاػػر بػػف ممّمػػد ال -41
دػ(، ت ديـ وتم يؽ د. فانـ قػّدوري ممػد، مجّمػة  100الّرازي العبدي، )ت ف  مدود 
   .4981، 7، ج36المجم  العمم  العراق ، مل 

دػػػ(، تػػو د.  320، أبػػو من ػػور ممّمػػد بػػف أممػػد األزدػػري )ت 3تهػػذيب المغػػة، ج -46
   .د المميـ الّنّجار، مراجعة ممّمد عم  الّنّجار، الّدار الم رّية لمتّ ليؼ )د.ت(عب

  .4968الّتوزي  المغوي الجغراف ، د. إبراديـ الّسامّرا  ، بغداد  -42

دػػػ(،  111التّيسػػير فػػ  ال ػػراذات الّسػػب ، أبػػو عمػػرو عثمػػاف بػػف سػػعيد الػػّدان  )ت  -48
   .، مطبعة أوفسيت، بغداد4930استانبوؿ، 

األلاػاظ ود لتهػا فػ  البمػث البافػ  والّن ػدي عنػد العػرب، د. مػادر مهػدي جرس  -49
   .4980داؿ، بغداد، 

جهود عمماذ العػرب فػ  الّدراسػات الّ ػوتّية، د. إبػراديـ أنػيس، مجّمػة مجمػ  المغػة  -70
  .4967، 41العربّية، ال ادرة، ج

ف د. رشػػػػػيد عبػػػػػد الػػػػػّرمم .دػػػػػػ(، تػػػػػو 634المػػػػػروؼ، أبػػػػػو الا ػػػػػا ؿ الػػػػػّرازي، )ت  -74
   .4923، 1، ع43العبيدي، مجّمة المورد، مل

مروؼ الممؽ وأثردا ف  الّتغّيرات الّ وتّية، د. رشيد عبػد الػّرممف العبيػدي، مجّمػة  -77
   .4928، 4األستاذ، كّمية الّتربية، جامعة بغداد، ع

 م ي ػػػػػػػػة المغػػػػػػػػة ومارداتهػػػػػػػػا، د. عػػػػػػػػدناف ممّمػػػػػػػػد سػػػػػػػػمماف، مجّمػػػػػػػػة مجمػػػػػػػػ  المغػػػػػػػػة  -73
   .4988، 1، ج39العربّية، بغداد، مل

مػوؿ طا اػػة مػػف األ ػػوات ذات الّسػػيف المندمجػػة، د. خالػػد إسػػماعيؿ عمػػ ، مجّمػػة  -71
   .4988، 44كّمية اآلداب، جامعة بغداد، ع
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 الّدراسػػػػػػػات الّ ػػػػػػػوتّية عنػػػػػػػد عممػػػػػػػاذ الّتجويػػػػػػػد، د. فػػػػػػػانـ قػػػػػػػّدوري ممػػػػػػػد، بغػػػػػػػداد،  -71
   .4986، 4ط

   .4969رة، دراسات ف  عمـ المغة، ال سـ األّوؿ، د. كماؿ ممّمد بشر، ال اد -76

   .، د.ت1دراسات ف  ف   المغة، ممّمد األنطاك ، بيروت، ط -72

دراسػػات فػػ  لهجػػات جنػػوب وشػػماؿ الجزيػػرة العربّيػػة، أممػػد مسػػيف شػػرؼ الػػّديف،  -78
   .4922، 7، س4مجّمة الّدارة، الّرياض، ع

 الّدراسػػػػػػػات المهجّيػػػػػػػة والّ ػػػػػػػوتّية عنػػػػػػػد ابػػػػػػػف جّنػػػػػػػ ، د. مسػػػػػػػاـ سػػػػػػػعيد الّنعيمػػػػػػػ ،  -79
  .4980بغداد، 

   .4926، 4سة الّ وت المغوي، د. أممد مختار عمر، ال ادرة، طدرا -30

دراسػػػػة م ارنػػػػة لمّنػػػػوام  الّ ػػػػوتّية فػػػػ  كتػػػػاب العػػػػيف والّنظرّيػػػػة المديثػػػػة فػػػػ  عمػػػػـ  -34
 الّ ػػػػػػػوت، د. خميػػػػػػػؿ إبػػػػػػػراديـ الممػػػػػػػاش، مجّمػػػػػػػة كّميػػػػػػػة اآلداب، جامعػػػػػػػة بغػػػػػػػػداد، 

   .4923، 46، ع717مل 

لمعػػال  ممّمػػد بػػف أبػػ  الاػػرج الػػّدّر المر ػػوؼ فػػ  و ػػؼ مخػػارج المػػروؼ، أبػػو ا -37
دػػػ( تػػر. د. فػػانـ قػػّدوري ممػػد، مجّمػػة المػػورد، مػػل  674فخػػر الػػّديف المو ػػّم  )ت 

   .4986، 7، ع41

دروس ف  عمـ أ وات العربّية، جاف كانتينو، ن مها إلػ  العربّيػة  ػالو ال رمػاوي،  -33
   .4966مركز الّدراسات والبموث ا قت ادّية وا جتماعّية، 

   .4968، 7ة، األمير أميف  ؿ نا ر الّديف، بيروت، طدقا ؽ العربيّ  -31

   .4961ديواف امر  ال يس، جمع  ممّمد أبو الا ؿ إبراديـ، م ر،  -31

الّرعاية لتجويد ال راذة وتم يؽ لاظ الّتاوة،  نا  أبػ  ممّمػد مّكػ  بػف أبػ  طالػب  -36
   .دػ(، تو د. أممد مسف فرمات، د.ت 132ال يس  )ت 

 أبػػػػػػػػػو الاػػػػػػػػػتو عثمػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػف جّنػػػػػػػػػ  الّنمػػػػػػػػػوي،  ،4سػػػػػػػػػّر  ػػػػػػػػػناعة اإلعػػػػػػػػػراب، ج -32
   .4911، 4تو م طا  الّس ا و خريف، م ر، ط



 أ وات اإلطباؽ والّ اات المشتركة بينها
 سهير كاظـ مسف/ الّ كر أ. ـ. د. عبد المسيف معتوؽ 

 321 

، ال سػػػـ األّوؿ، ر ػػػ  الػػػّديف ممّمػػػد بػػػف المسػػػف 3شػػػرح شػػػافية ابػػػف الماجػػػب، ج -38
دػػػ(، مػػ  شػػرح شػػوادد عبػػد ال ػػادر البغػػدادي  ػػامب خزانػػة  686األسػػترباذي )ت 

   .4939ف، ال ادرة، دػ(، تو وشرح ممّمد نور المسف و خري 4093األدب )ت 

، الّشػيخ موّفػؽ الػّديف يعػيش بػف عمػّ  بػف يعػيش الّنمػػوي )ت 40شػرح الماّ ػؿ، ج -39
   .، د.ت4دػ(، طب  ونشر دار الميري ، م ر، ط 631

الّ ػػعوبات الّنط ّيػػة والكتابّيػػة لمتعّممػػ  المغػػة العربّيػػة مػػف الّنػػاط يف بغيردػػا، طػػارؽ  -10
   .4990، 42، عإسماعيؿ الّنعيم ، مجّمة  داب المستن رّية

الّ ػػيا اإلفرادّيػػة العربّيػػة ػ نشػػ تها وتطّوردػػا ػ، د. ممّمػػد سػػعود المعينػػ ، مطبعػػة  -14
  .4987جامعة الب رة، 

ظػػػػادرة الو ػػػػوح الّسػػػػمع  فػػػػ  األ ػػػػوات، سػػػػمير شػػػػريؼ سػػػػتيتة، مجّمػػػػة أبمػػػػاث  -17
   .4988، 4، ع6اليرموؾ )سمسمة اآلداب والمغوّيات(، األردف، مل

عربّيػة بعػض قبا ػؿ الاػو ن  فػ  الّسػوداف، إعػداد عبػد  ظوادر  ػوتّية ونموّيػة فػ  -13
، د.ت شراؼ د. الّرشيد أبو بكر، الخرطـو    .العزيز عبد الّساـ، وا 

العربّيػػػة الا ػػػم  نمػػػو بنػػػاذ لغػػػوّي جديػػػد، األب دنػػػري فمػػػيش اليسػػػوع ، تعريػػػب  -11
   .4966، 4وتم يؽ د. عبد الّ بور شاديف، بيروت، ط

   .4988، 4ّسرة ػ، د. فانـ قّدوري ممد، بغداد، طعمـ الّتجويد ػ دراسة  وتّية مي -11

عمـ المغة، د. عبد ا  عم  م طا ، ود. عبد ا  عبد المميد سػويد، مراجعػة د.  -16
   .4993، 4سعدوف السريو، ليبيا، ط

 عمػػػػػػػػـ المغػػػػػػػػة العػػػػػػػػاـّ )األ ػػػػػػػػوات العربّيػػػػػػػػة(، د. كمػػػػػػػػاؿ ممّمػػػػػػػػد بشػػػػػػػػر، مكتبػػػػػػػػة  -12
   .4982الّشباب، 

   .4980ؽ ممّمد شاديف، ال ادرة، عمـ المغة العاـّ، د. توفي -18

 عمػػػػػػػـ المغػػػػػػػة العربّيػػػػػػػة، مػػػػػػػدخؿ تػػػػػػػاريخ  م ػػػػػػػارف فػػػػػػػ   ػػػػػػػوذ التّػػػػػػػراث والمغػػػػػػػات  -19
 .4923الّسامّية، د. مممود فهم  مجازي، الكويت، 

دػػ( د. مهػدي المخزومػ  و د.  421، الخميؿ بػف أممػد الاراديػدي، )ت 4العيف ج -10
   .4980إبراديـ الّسامّرا  ، الكويت، 
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 .4992لخميؿ بف أممد الاراديدي، د. عبد ا  درويش، بغداد، ، ا4العيف ج  -14

ف ػػػ  المغػػػات الّسػػػامّية، كػػػارؿ بروكممػػػاف، ترجمػػػة د. رم ػػػاف عبػػػد التّػػػّواب، جامعػػػة  -17
 .4922 .الّرياض

   .4968، 6ف   المغة، د. عم  عبد الوامد واف ، ط -13

  .4982ف   المغة العربّية، د. كا د ياسر الّزيدي، المو ؿ،  -11

وت  عند الّسػيوط ، د. عبػد ال ػادر مرعػ  الخميػؿ، مجّمػة م تػة لمبمػوث الاكر ال ّ  -11
   .4993، 6، ع8والّدراسات، األردف، مل

ف  األ وات العربّية، دراسة ف  أ وات المّد العربّية، د. فالب فا ػؿ المطمبػ ،  -16
  .4981 .بغداد

 فػػػػػػػػ  أبمػػػػػػػػاث الّ ػػػػػػػػوت  عنػػػػػػػػد العػػػػػػػػرب، د. خميػػػػػػػػؿ إبػػػػػػػػراديـ العطّيػػػػػػػػة، بغػػػػػػػػداد، -12
4983.   

  .4923، 1  المهجات العربّية، د. إبراديـ أنيس، م ر، طف -18

كتاب سيبوي ، أبو بشر عمرو عثماف بف قنبر، تم يؽ وشرح عبد الّسػاـ دػاروف،  -19
   .4927، 7ال ادرة، ط

   .4928كتابات ف  المغة، سميو أبو مطم ،  -60

فػ   ػوذ  ةالممف ف  األ ػوات العربّيػة عمػ  ألسػنة العجػـ ال ػدام ، دراسػة تمميمّيػ -64
إشػػارات اخػػتا الّسػػكاف فػػ  الب ػػرة، عبػػد المميػػد األقطػػش، مجّمػػة أبمػػاث اليرمػػوؾ، 

   .4998، 4، ع46األردف، مل

لسػػػػاف العػػػػرب الممػػػػيط، ابػػػػف منظػػػػػور، قػػػػّدـ لػػػػ  الّشػػػػيخ عبػػػػد ا  العايم ،إعػػػػػداد  -67
 .وت نيؼ يوسؼ الخّياط، بيروت، )د. ت(

. بػػاكزة رفيػػؽ مممػػ ، مجّمػػة لغػػات الجزيػػرة العربّيػػة، العربّيػػة أـّ المغػػات الّسػػامية، د -63
   .4921، 71المجم  العمم  العراق ، بغداد، مل

 .  4929 .المغة العربّية معنادا ومبنادا، د. تّماـ مّساف، م ر -61

 .ترجمػة عبػد الػّرممف أيػوب، الكويػت .المهجات العربّية الغربّية ال ديمػة، جػاف رابػف -61
4986.   
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وي( د. أممػػد عمػػـ الػػّديف الجنػػدي، الّنظػػاـ الّنمػػ 7المهجػػات العربّيػػة فػػ  التّػػراث )ؽ -66
 .4928تونس، 

  .4928لهجة تميـ وأثردا ف  العربّية الموّمدة، فالب فا ؿ المطمب ، بغداد،  -62

الممتسػب فػػ  تبيػػيف وجػػو  ال ػػراذات واإلي ػػاح عنهػا، أبػػو الاػػتو عثمػػاف بػػف جّنػػ ،  -68
 .  4966تم يؽ عم  الّنجدي نا ؼ و خريف، ال ادرة، 

 7نػػػادل البمػػػث المغػػػوي، د. رم ػػػاف عبػػػد التّػػػّواب، طالمػػػدخؿ إلػػػ  عمػػػـ المغػػػة وم -69
   .4981ال ادرة، 

الم طمو الّ وت  ف  الّدراسات العربّيػة، عبػد العزيػز سػعيد أممػد الّ ػيا، رسػالة  -20
  .4988ماجستير، كّمية اآلداب، جامعة بغداد، 

دػػػ(  138الماّ ػػؿ فػػ  عمػػـ العربّيػػة، أبػػو ال اسػػـ مممػػود بػػف عمػػر الّزمخشػػري )ت  -24
 ، )د. ت( 7بيروت ط

ـ(، تم يػؽ و ػبط  391م اييس المغة، أبو المسف أممد بف فارس بػف زكرّيػا )ت  -27
   .دػ 4368، ال ادرة، 4عبد الّساـ داروف، ط

دػػػ(، تػػو أممػػد  669الم ػػّرب، أبػػو عمػػّ  بػػف مػػ مف المعػػروؼ بػػابف ع ػػاور، )ت  -23
  .4924عبد الّستّار الجواري وعبد ا  الجبوري، بغداد، 

ييف العػػػرب فػػػ  الّ ػػػوامت والمركػػػات، لممستشػػػرؽ اإلنكميػػػزي مامظػػػات األ ػػػوات -21
، 71كػػػػاردتر، ترجمػػػػة د. عبػػػػد ال ػػػػادر عبػػػػد الجميػػػػؿ، مجّمػػػػة العػػػػالـ اإلسػػػػام ، مػػػػل

4991.   

مامػػو مػػف لهجػػات الخمػػيل العربػػّ ، لهجػػة الّزبيػػر، د. خولػػة ت ػػّ  الػػّديف الهالػػ ،  -21
 .  4994، 7، ع73مجّمة الخميل العربّ ، مل

   .4911لمغة، د. تّماـ مّساف، ال ادرة، منادل البمث ف  ا -26

دػػػػ(، تػػػر. د. مػػػاتـ  122منثػػور ال واعػػػد، كمػػػاؿ الػػػّديف أبػػػو البركػػات األنبػػػاري )ت  -22
  .4984، 4، ع40 الو الّ امف، مجّمة المورد، مل

مػػف مشػػكاتنا الّ ػػوتّية فػػ  نطػػؽ الا ػػم  وتعميمهػػا، د. عبػػد ا  ربيػػ  مممػػود،  -28
   .4928، 8عة اإلماـ ممّمد بف سعود اإلسامية، عمجّمة كّمية المغة العربّية، جام
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 الّنشػػػػػػر فػػػػػػ  ال ػػػػػػراذات العشػػػػػػر، المػػػػػػافظ ممّمػػػػػػد بػػػػػػف ممّمػػػػػػد الّدمشػػػػػػ   الّشػػػػػػهير  -29
   .دػ(، بيروت )د.ت( 833بػ )ابف الجزري( )ت 

الّنظػاـ الّ ػػوت  لمهجػػة الّ ػنعانّية، د. ممػػدي أممػػد قايشػة، مجّمػػة دراسػػات يمنيػػة،  -80
   .4981، 41 نعاذ، ع

ام ، شػرح جمػ  الجوامػ  فػ  عمػـ العربّيػة، جػاؿ الػّديف عبػد الػّرممف بػف دم  الهو  -84
   .دػ( 944أب  بكر الّسيوط  )ت 

 دػػػػػػػػػػػ(، تػػػػػػػػػػر.  329الوا ػػػػػػػػػػو، أبػػػػػػػػػػو بكػػػػػػػػػػر الّزبيػػػػػػػػػػدي اإلشػػػػػػػػػػبيم  النّمػػػػػػػػػػوي )ت  -87
   .4967د. عبد الكريـ خمياة، منشورات الجامعة األردنّية، 

الب ػػػػرة، دراسػػػػة فػػػػ  عمػػػػـ الومػػػػدات الّ ػػػػوتّية )الاونيمػػػػات( الماّخمػػػػة فػػػػ  لهجػػػػة  -83
   .4989، 1، ع74األ وات، د. قاسـ را   ايريسـ، مجّمة الخميل العرب ، مل 

ومػػ  األ ػػوات فػػ  المغػػة، د. إبػػراديـ أنػػيس، مجّمػػة مجمػػ  المغػػة العربّيػػة، ال ػػادرة،  -81
   .4918، 40ج
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