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لِكْنِدي في رسالتيه )اللّثغة( عند اعلم األصوات 
ى(و  )استخراج الُمَعمَّ

 م.م. مصطفى حسين مزعل
 الجامعة المستنصرية/ كلية التربية األساسية

 املقدمة :
آلطه  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خير خلقه وعباده محمد المصطفىى وعلطى

 وصحبه الفيبين الفاهرين ، وبعد ؛ 
مططن راططراف الى ططر المسططلمون مططا مدمططه الىالسططى  مططن الدارسططين  ن ي  ططر فططال يخىططى علططى  حططد  

بها  ايرًا ، رذ  جطد ال  طد  واحدًا من العلوم التي اهتموا ، و ان البحث الصوتي ع د العرب العلمي 
وهمطا  –رسطالتيه )اللاةط ( و )اسطتخرال المعمطى(  مد اهتم بالجا ب الصوتي والسطيما فطي( *)الىيلسوف 

ومد تم ن من خاللهمطا  ن يقطدم دراسط  صطوتي   ىيسط  تقطرب مطن ال تطاثة الحدياط     –موضع البحث 
فرسالته )الّلاة ( لم ت تطف  بدراسط  عيطب ال طالم )الّلاةط ( وحطدها ، واع مطا تعطددا جوا طب الدراسط  فيهطا 

اًل عن حدياه عن الجا ب ال فقطي لصصطواا مخرجطًا وصطى  لتشمل الحديث عن اللة  ووظيىتها فض
   

 ّمطططا رسطططالته )اسطططتخرال المعمطططى( فططط لمن فيهطططا حطططدياًا عطططن المصطططوتاا و  واعهطططا وسطططتجد هطططذه 
 األمور اهتمامًا في م هجي  وتص يف البحث على وفقها   

  ططدّ  بططين واسططت ادًا رلططى هططذا ارت يططا  ن  خصططهما بالدراسطط  والمتابعطط  ، و ن  تبططين موضططع ال
 العلماف العرب حتى يظهر ل ا مدى التفور الذ   حداه هذا الىيلسوف في الدراس  الصوتي    

و خيرًا  حمد اهلل تعالى ، و دعوه  ن ي ىع بهذا البحث دارسي اللة  العربي ، فإن  خفط ا فيطه 
ن  صبا فله الحمد  واًل و خرا     فحسبي    ي بذلا ما وسع ي من جهد ، واع

  -ين المنطوق والمكتوب :اللغة ب
، وبقطي  (1)هط( اللة  ب  ها : )) صطواا يعبطر بهطا مطوم عطن  مراضطهم((293احدَّ ابن ج ي )

هذا التعريطف متطداواًل ومعتمطدًا عليطه حتطى عصطر ا الحطديث فطي  ايطر مطن تعريىطاا المحطداين رذ جطاف 
لمسططاثل المتعلقطط  بمىهططوم اللةطط  ، ومططد  شططار ال   إططد  رلططى  ايططر مططن ا (3)جامعططًا وشططاماًل لمىهططوم اللةطط  

علططى  حططو مططا  جططده فططي مىهططوم ابططن ج ططي السططالف الططذ ر ، ويم ططن مططن خططالل رشططاراته تقسططيم هططذه 
  -اإلشاراا على ال حو اآلتي:
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  -اللغة رموز صوتية : -0
 شار ال   إد  رلى التالزم بين اللةط  وال فط، ، رذ  ن ال فط، يطدلى علطى الصطوا الطذ  يصطدر 

، فضاًل عن رشارته رلى الحروف  و ما تسمى في الدراس  الصوتي  الحدياط   (2)عن  عضاف ال ف، 
))فلمطا  ا طا هطذه اللةط  الزمط  لل فط،  -، ويسطتبان ذلطف فطي مولطه : (4)بط )الرموز ال تابي  لصصواا(

ا اللةطط  رلططى ربططاف يحويهططا ويمسطط ها ل ظططر مططا فططي حقيقتهططا يعططرف جططتاحمططن ال ططا  ا (5)فططي القاثططل 
عططن  يوعشططرين حرفططًا تحويهططا وتب طط الصططواب والخفطط  ، فربفهططا الىاعططل األولططي بططاا ين مقصططودها مططن

    (6)حقاثقها إلظهار ما في الح م  ، وذلف  ن الحاج  ماس  رليها((
  -وظيفة اللغة )التوصيل( : -0

بط )الم اتب ( و )المراسل ( ، وهما من ))وساثل  (7)عّبر ال  د  عن وظيى  اللة  )التوصيل( 
ى رة بةير الصوا اإل سا ي ، ال  سميها لة  بمصفلن الدر  اللةو  ، بطل هطي رشطاراا دالط   قل ال

، ويتماطططل ذلطططف فطططي مولطططه علطططى علّططط  ع ايتطططه بطططذ ر الحطططروف :  (8)مؤديططط  رلطططى التواصطططل ،  و الىهطططم((
ن بهطططا علطططم الظطططاهر  ))     ولعلططط   خطططرى  يضطططًا رذ  ا طططا الم اتبططط  تحتطططال رليهطططا حاجططط  شطططديدة ليطططدوَّ

بافن ، ف ما العلم الظاهر البّين فعلم سقراف و فالفطون ، والعلطم البطافن فعلطم موسطى وسطليمان بطن وال
   (9)داود      ((

وفي علّط   خطرى مطال : )ولعلط   خطرى  يضطًا ، وذلطف رذا  طان اإل سطان بطالقرب مطن صطاحبه ، 
ذا  ان في بعد ال يسع م ه جاب  عن  المه ، واع فالحاج  في ذلف  و افقه صاحبه بشيف فهم ع ه واع

    (10)ماسَّ  رلى المراسل ((
 -ويالحظ على هذين ال صين اآلتي:

 ن رشططارته رلططى الم اتبطط  فططي العلططم الظططاهر والبططافن ، تططدلى علططى  قططل األف ططار الم توبطط  رلططى  -1
 اآلخرين عن فري، م اة االتصال وهي اإلشاراا الخفيَّ    

رفين األول : )المرسطل( اإل سطان المطت لم ، ردرا ه ألر ان التواصل اللةو  وهي تقوم بطين فط -3
    (11)والاا ي : المرسل رليه )المستقب ل( ، استقبال سمعي ردرا ي 

وهططذه رشططارة واضططح  رلططى معرفطط  ال   ططد  السططماا الىيزياويطط  للصططوا ، وتططتلخ  مهمطط  هططذا 
ت قلططه  الجا ططب فططي )) ن الصططوا ع ططد رصططداره ي تقططل رلططى الهططواف ، فيحططدث فيططه ذبططذباا متصططالا ،

    (13)وتدفع به رلى السمع((
  ما م واا االتصال بي هما فيم ن  ن تظهر بمظهرين : 

  -اتصال مباشر : -  
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وهطططو  ن ت طططون اللةططط  الم فومططط   سطططا  االتصطططال رذ  ن ))المرسطططل يسطططتفيع ب عضطططاف اآللططط  
الهطواف  المصوت  التي يمل ها  ن ي تة األصواا اللةوي  في سلسل   المي  يرسلها فطي تذبطذباا عبطر

    (12)      مَّا المرسل رليه فإ ه يملف جهازًا اللتقاف الصوا هو األذن((
  -اتصال مير مباشر : - ب

متباعططططدًا ، فت ططططون المراسططططل   و  –   المرسططططل والمرسططططل رليططططه  –وهططططو  ن ي ططططون حضططططورهما 
ب      محاولط  ال تاب  ملمحًا اتصاليًا ي تة ع ه ا تقال الصوا اللةو  رلى الرمز الم توب ، ))فال تا

    (14)للتعبير عن اللة  في وامعها الصوتي((
ا ذ ر اه فإ ه  ضاف ميطد )الىهطم( ، رذ  ن األف طار ت تقطل رلطى السطامع فيىهمطا فتطؤار فضاًل عمّ 

، وهذا ما تؤديه األذن البشري  من  ار  في  قل الصوا اللةو  رلى الدماغ لحصطول عمليط   (15)فيه 
    (16)الىهم واإلدراف لصصواا 

 -اجتماعية اللغة : -3
 شار ال  د  رلى  ن ل ل لة  في مجتمع مدر معين للحروف ، ب   جاف فيه : ))      ل 
لة  بقدر ما تحتال تستعمل من الحروف ، وذلف  ن م ها ما يحتال رلى اما ي  وعشرين حرفطًا وهطي 

ل ذلف ، وزعموا  ن لة  حرفًا وهي لة  اليهود ، وال صارى ما 34لة  العرب ، وم ها ما يحتال رلى 
    (17)حرفًا ،     (( 26الىر  تحتال رلى 

 ويوميف هذا ال   رلى ملحوظتين هما : 
  ن اللة  في مجتمع ما عدد من الحروف لها وظيى  داللي     -1
 ن وعطططاف اللةططط  المجتمطططع الططططذ  يسطططتعمل هطططذه الحطططروف باعتبارهططططا لةططط  التىطططاهم بطططين  فططططراد  -3

ل مططن  شطط ال السططلوف االجتمططاعي     ال ت ططون رال حيططث المجتمططع فهططي ))فططي جوهرهططا شطط 
    (18)ي ون المجتمع((

  -علم األصوات النطقي :
يخت  علم األصواا ال فقي بدراس   عضاف ال ف، اإل سا ي ، ومخارل الحروف وصىاتها 

    (19)بالوصف والتحليل وما يترتب على ذلف من  همي  في ر تال األصواا 
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  أعضاء النطق -أواًل :
اصفلن علمطاف األصطواا المحطداون علطى األعضطاف التطي تشطترف فطي عمليط  ر تطال الصطوا 

    (30)تسمي  الجهاز ال فقي  و الجهاز الصوتي 
ومن المؤسف حقًا  ال ي ون ال   د  مد  فرد لها مبحاًا خاصًا بهطا ، رذ ورد ال طالم عليهطا فطي 

رل الحطروف ، ، فطي رشطارته رلطى هطذا حدياه عن  هميتها في رحداث الصوا وفطي  ا طاف وصطىه مخطا
العضو ،  و ذاف في التصويا ، ويم ن  ن  لحظ في هذا المجال استعماله األلىاظ التي تشير رلى 

 جهاز ال ف، وهي : 
  -العضو : -0

ورد ذ ره في رسالته )اللاة (  حو موله: ))فلما ظهر ال ف، بحر طاا مختلىط  مطرة برفطع ومطرة 
   (31)الذ  هو آل  ال ف،(( تضع بجزم ومرة بتسرين العضو

و حططو مولططه: ))وهاه ططا علتططان  خريططان وهططي األخططذ واألل ططن واع مططا تعططر  هاتططان العلتططان مططن 
ملف آل  ال ف، وهو اللسطان وسطع  الخياشطيم ، والعلط  فطي ذلطف  ن العضطل المحر ط  لهطذا العضطو ال 

    (33)تفي، حمله وتحر ه وت قله عن األما ن الواجب  لل ف،    ((
ي عم ال ظر في هذين ال صين يجد  ن العضو ع ده ذلف الجزف ال فقي الذ  يؤد  رلى ومن 

رصططدار الصططوا مططن خططالل وضططعه الططذ  يتخططذه داخططل )آلطط  ال فطط،( فيططؤد  ذلططف رلططى اخططتالف فططي 
ذا  ططال العضططو ال فقططي مرضططًا معيبططًا ، يططؤد  ذلططف رلططى خلططل فططي عمططل العضططو فططي  التصططويا ، واع

 رصدار الصوا المراد   
 (32)ه  يضًا ، مصفلن )العضو الم فقي( بد ل ا  ن  شير ه ا رلى  ن ال  د  مد ورد ع دوال

، والمالحظ على هذا المصفلن ع ده   ه يحدد وظيى  الصوا المتمال  في رصدار ال الم الم فو، 
   

  -آلة النطق : -0
ب قطل  وتعرف )اآلل ( ع د الىالسى  ب  ها : ))شطيف مر طب مطن  جطزاف مح مط  الترتيطب تسطمن

    (34)الحر    و بع  األشياف((
استعمل ال  د  المصفلن في رسطالته )اللاةط ( ، وعبطر عطن )جهطاز ال فط،( بطط )آلط  ال فط،( 
التططي هططي مجموعطط  مططن األعضططاف الصططوتي  التططي تسططهم فططي ر تططال الصططوا ، ويتضططن ذلططف فططي  حططو 

فسطد لطذلف الم فط، ، و تطى  موله: ))    فمتى تةيطرا آلط  ال فط، وزالطا عطن األمطا ن الواجبط  لل فط،
    (35)بخالف ما مصد له ال اف،((
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 و ستخل  من هذا ال    مرين هما :
 ف، الحروف من مواضعها الحقيقي  يتم من خالل اتخاذ  عضاف جهاز ال ف، هيط ة  رنَّ  - 

    (36)ه الدراس  الصوتي  الحديا ديتلف من صوا رلى آخر ، وهذا ما تؤ خاص  تخ
ميطر مواضطع الصطوا المطراد  فقطه علطى   يوضع فيه  عضاف ال ف، التصويا الذ رنّ  -ب

 ، يؤد  رلى رخرال صوا آخر مير الصوا المقصود   
ل طططن  –آلططط  ال فططط، وهطططو صطططاحب ذ طططره األول  –وعلطططى الطططرمم مطططن ذ طططر ال  طططد  المصطططفلن 

    (37)بع  الباحاين المحداين مد وهموا حي ما  سبوا المصفلن رلى علماف التجويد 
  -يعة :آلة الطب -3

حطد وجطوه  ورد هذا المصفلن ع د ال  د  مرة واحدة فطي رسطالته )اللاةط ( ، فطي  المطه علطى 
مططا ل قصططا ه   ف مططا علطط  زيططادة راللاةطط  رذ مططال: ))والوجططه الاالططث: ي ططون علططل  مططا لزيططادة آلطط  ال فطط، واع

العضطططو  العضططو الم فقّططي فت ططون مططن البططرد والرفوبطط  ،  و مططن الحططرارة والرفوبطط  مططع سططع  مجططار 
فتطططدمم آلططط  الفبيعططط    اطططر ممطططا يجطططب لطططه مطططن المقطططدار فطططيةلظ العضطططو وي بطططر ، ويىسطططد ال فططط، لطططذلف 

))     (38)    
  -و ملب الظن   ه  راد بمصفلن )آل  الفبيع ( ، هواف الصوا ، ومما يدلل ذلف اآلتي :

 هطططا: ن ذ ر طططا مىهومهطططا ع طططد الىالسطططى  ب جطططاف مقرو طططًا بتعبيطططر )آلططط ( وسطططب،   رن المصطططفلن -1
،  (39)))شططيف مر ططب مططن  جططزاف مح مطط  الترتيططب تسططمن ب قططل الحر طط   و بعطط  األشططياف((

ووضعي  الهواف الصوتي الحامل لل ةم  الصوتي  في جهاز ال فط، ))فطي وضطع حر ط  فهطو 
يتذبططذب بشطط ل مر ططب يططؤد  رلططى ت ططوين الموجططاا الصططوتي  التططي  سططمعها   ويختلططف شطط ل 

    (20)ف ال ف،     ((هذه الذبذباا تبعًا لموامع  عضا
رشططارته رلططى )الفبيعطط ( ه ططا ، يططدل علططى هططواف الطط ى  ع ططد اإل سططان المشططتمل علططى شططهي،  -3

، فضاًل عن ))رن هواف الزفير  (21)وزفير ، وهي عملي  لها عالم  بفبيع  اإل سان وففرته 
هطططو مطططادة الصطططوا اإل سطططا ي ، واإل سطططان ال يتومطططف عطططن التططط ى  فطططي جميطططع  حوالطططه مطططا دام 

    (23)ف بالحياة((يتص

وصططف فططي  صططه )آلطط  الفبيعطط ( باالدمططام ، واالدمططام فططي اللةطط  : ردخططال شططيف فططي شططيف  -2
، ممططا يططدل  ن تيططار الهططواف ال يحتططف فططي م ططان ال فطط، المقصططود  تيجطط  ضططخام   (22)آخططر 

، العضو ال فقي ، فيج ن رلى  قف  مخرجي   خرى، فيصدر الصوا مخالفًا لصطوا آخطر
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المحداون من  ن ضخام  األعضاف ال فقي  تطؤار فطي رعامط  الهطواف فطي وهي حقيق  يؤيدها 
    (24) ا اف  ف، الصوا، رذ   ه يصدر متداخل ال ةم  مع ميره 

 فط، ويم   ا  ن  الحطظ مطن جا طب آخطر فطي  صطه ف طرة الفطول الصطوتي ، ف طراه يشطير رلطى 
    (25) فقه الفبيعي  الصوا   ار من المقدار الحقيقي له يؤار سلبًا على

يعططط ( لى ططرة الهطططواف الطططذ  وبهططذا المصطططفلن ي طططون ال  ططد   ول مطططن اسطططتعمل تعبيططر )آلططط  الفب
 حداث الصوا   ريحتف في 

  - عضاف ال ف، فيم ن ذ رها على ال حو اآلتي :  ّما ما عرفه ال   د  من
  -الرئة : -0

  ل صوا لةو  ال بد  ن ي ون مصدر الهواف الالزم إل تاجه من الرثتين   
ال  د  مصفلن )الرث ( مرة واحدة في رسطالته )اللاةط ( ، وذلطف فطي حدياطه عطن صطوا   ورد

    (26)الهاف ، رذ مال: ))    ر ها تحتال رلى  ى   يخرل من عم، الرث ((
  -وبال ظر رلى ال   يم ن  ن  ستخل  م ه اآلتي :

لتا يطط  ، وهططي مططن لططم يشططر ال  ططد  رلططى ازدوال الرثطط  ، رذ ورد اللىططظ ع ططده مىططردًا و راد بططه ا -1
    (27)المسلماا التي ال يختلف فيها اا ان 

رشارته رلى ال مي  ال بيرة للهواف الخارل من الرث  فطي  فط، الهطاف ، داللط  علطى   هطا عضطو  -3
 يسهم في  ف، الصوا ، و  ها ع ده من  عضاف ال ف،   

الرثطط  ل فقططه ويؤيططد المحططداون ر يططه فططي  ن صططوا الهططاف يحتططال رلططى  ميطط  هواثيطط   بيططرة مططن 
    (28)بالمستوى المفلوب 

  -الغلصمة : -0
ويم طططن تحديطططد موضطططعها ع طططد القطططدماف مطططن خطططالل مطططا ورد فطططي معجطططم )لسطططان العطططرب( بططط ن 

    (29)))الةلصم  ر   الحلقوم    وهو الموضع ال اتيف في الحل،((
 وع ططد ال ظططر رلططى موضططع الحلطط، والح جططرة ع ططدهم  ططرى بطط ن ))الحلطط، مسططاغ الفعططام والشططراب

، و ))الح جططرة    ممططا يلططي  (40)فططي المططر ف    ومططال ابططو زيططد: الحلطط، موضططع الةلصططم  والمططذبن((
    (41)الةلصم ((

    ن الةلصططم  فومهططا ، وعلططى هططذا  سططتخل   ن الةلصططم  ع ططد القططدماف تقططع فططي الم فقطط  
   (43)المحصورة بين  على الح جرة واسىل الحل، ، وهو موضع )الوترين الصوتيين(



 علم األصوات عند الِكْنِدي في رسالتيه )اللّثغة( و)استخراج الُمَعمَّى(
 م.م. مصطفى حسين مزعل

 

 85 0202/ والستون  سادسالمجلة كلية التربية األساسية                                               العدد  

، وهطططو مفطططاف وامطططع فطططو، فتحططط   (42)الةلصطططم  ع طططد المحطططداين بطططط )لسطططان المزمطططار( وتسطططمى 
لطططى جهططط  المزمطططار يشطططبه اللسطططان لطططه القابليططط  علطططى الحر ططط  مطططع مطططؤخرة اللسطططا ن رلطططى جهططط  االمطططام واع

    (44)الخلف
ومد ذ ر ال  د  )الةلصم ( في رسالته )اللاة ( مرتين ، مرة واحدة حين تحدث عن صطوا 

))العططين     تحتطال رلطى  ةمطط  مطع  ىط  يمتططد رلطى اللهطاة ويقططف معهطا فهمطزة اللسططان  العطين ، رذ مطال:
    (45)رلى اللهواا وفتح  بالةلصم  ،    ((

ومططططرة واحططططدة ع ططططدما ذ ططططر صططططوا القططططاف بقولططططه: ))القططططاف     تحتططططال رلططططى رلططططزام الةلصططططم  
    (46)الخياشيم     ((

سطططهامها فطططي  ال فططط، ، تؤيطططده الدراسطططاا الصطططوتي  ويبطططدو  ن مطططا مالطططه عطططن حر ططط  الةلصطططم  واع
  وهطذا األمطر  (47)الحديا  رذ  ن ))مؤخرة اللسان تسطتفيع  ن تطدفع ممط  لسطان المزمطار رلطى الخلطف((

    (48)))يهم في ت ييف الر ين بما يحداه في تةيير في حجم فراغ الح جرة((
  -النغانغ : -3

    (49)وهي: ))لحماا ت ون في الحل، ع د اللهاة((
ال ةا غ في  ا اف وصىه لمخرل الةين ، رذ مال: ))الةطين     تحتطال رلطى رخطرال   ذ ر ال  د

    (50) ى  مع ال ةا غ    ((
وفططي هططذا الطط   رشططارة واضططح  رلططى احت ططاف الهططواف فططي ال ةططا غ ، وهططي موضططع مريططب مططن 

بلطه والسطيما اللهطاة ،     مصطى الىطم وهطذا التعبيطر يقابطل  د طى الحلط، رلطى الىطم ع طد العلمطاف القطدماف م
    (51)سيبويه 
  -الشدق : -9

   (53)وهو ))جا ب الىم((
ومطططد اسطططتعمله ال  طططد  فطططي رسطططالته اللاةططط  مطططرة واحطططدة فطططي حدياطططه عطططن صطططوا الضطططاد بقولطططه: 
خطرال الط ى  مطن وسطف اللسطان علطى  ))الضاد     تحتال رلى رلزام فطر، اللسطان مقطاديم األسط ان ، واع

   (52)االرحي  وجا بي الشد،     ((
 ف بجا بي الىم ع د ال ف، بالضاد   حتين ال   ،  ن الهواف الصوتي يمر و ستشف مو 

  -الحنك : -5
    (54)وحدده القدماف ب  ه ))سقف  على الىم((

    (55)وهذا ال يخالف تسمي  المحداين للح ف بسقف الىم 
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 (57)در الح فص، و  (56)ومد ورد ع د ال  د  تسمياا ألجزاف الح ف ، رذ ذ ر فرف الح ف 
، وهططي تشططير رلططى تعططابير مرادفطط  لمططا يصططفلن عليططه بططط )اللاطط ( التططي تقططع فططي  (58)، ومقططاديم الح ططف 

    (59)مقدم  الح ف 
ومد ورد ع ده  يضًا مصفلن )تىرل الح ف( في رسالته )اللاة ( في حدياه عن صطوتي الطراف 

    (60)لى تىرىل الح ف((والخاف ، مال متحداًا عن الراف: ))   ر ها تحتال رلى تحريف ر   اللسان ع
لططططططزام وسططططططف اللسططططططان تىططططططرية الح ططططططف  ومططططططال عططططططن الخططططططاف: ))تحتططططططال رلططططططى رخططططططرال  ىطططططط  واع

    (61)واللهواا     ((
وع د البحث عن مع ى )تىرل( في اللة   جد   ها ))الخلل بطين الشطيثين     و طل فرجط  بطين 

لشطيف فطي خطالل الشطيف ، ، ومع طى )الخلطل( الطوارد فطي الط   ))مطن ردخطال ا (63)شيثين فهو فطرل((
   (62)وهو وسفه((

  -يم ن  ن  بين اآلتي: –عن الراف والخاف  –وعلى ما ذ ره في ال صين السابقين 
ع طططده   طططه يشطططمل الجطططزف الصطططلب مطططن سطططقف الىطططم ،  –تىطططرل الح طططف  –يشطططم مطططن المصطططفلن  -1

 والجزف اللين   
بططين التجططويىين  ومططن خططالل المع ططى اللةططو  ي ططون الح ططف الصططلب ، واللططين موضططع الوسططف -3

األ ىططي والىمططو  ، فالح ططف الصططلب: ))هططو الجططزف العظمططى األمططامي مططن الجططدار الىاصططل مططا 
، والح طف اللططين: ))هططو الجططزف العضططلي المتحططرف  (64)بطين فرامططاا األ ططف وفططراغ الىططم     ((

    (65)من الحاجز الىاصل بين فراماا األ ف وفراغ الىم     ((

، وهطي (66)القدماف على ر   سطيبويه ب  طه مطن فويط، الا ايطا رن موضع  ف، الراف ع د  ملب -2
    (67)م فق  اللا  

ف ، هططي موضططع و ملططب الظططن  ن م فقطط  )تىططرل الح ططف( ع ططد ال  ططد  والسططيما فططي  فطط، الططرا
تطط خر ملططياًل عططن اللاطط  ي ططون ))موضططع اللسططان ع ططد ال فطط، بططط خالططراف  المىخمطط  الططراف المىخمطط  التططي ي

    (68)(باتجاه الح ف األوسف(
 مططا موضططع  فطط، الخططاف فيططوحي بم فقطط  الح ططف اللططين الططذ  سططماه بططط )تىططرل الح ططف( ، والتططي 

، وبطذلف اختلطف تعبيطر ال  طد  عمَّطن سطبقه  (69)اصفلن القدماف مبله عليها بط ) د ى الحل، رلى الىطم(
 اصفالحًا وموضعًا ، ويبدو  ن المصفلن من ارتجاله   
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  -اللهاة : -9
ه رلطى ذ طر اللهطاة فطي رسطالته )اللاةط ( ،   طه اسطتعملها مطرة واحطدة بلىطظ  جد مطن خطالل رشطارت

المىرد ، وذلف حين تحدث عن صوا العين ، رذ مال: ))    العين تحتال رلى  ةم  مطع  ىط  يمتطد 
     (70)رلى اللهاة ويقف معها     ((

 حط ن تح طف بف تحتطال رلطى  ىط  يخطرل مطع الواستعملها  يضًا بطالجمع م هطا مولطه: ))    الحطا
    (71)مسرع مضةوف ب صل اللسان واللهواا     ((

 ن ال  طد  مطد ففطن رلطى  هميط  اللهطاة فطي عمليط  التصطويا  ينصطويم ن  ن يستشف من ال 
، رذ  (73)من خالل فتحها م ىذ الهواف  و ملقه   ويىهم مطن اسطتعمالها ع طده بصطية  الجمطع المبالةط  

 ااًل وحر   في  ف، الصوا    لحظ عمل اللسان معها ي ون   ار اتص
  -اللسان : -9

، (72)(فطرف اللسطان) شار ال  د  رلى مواضطع عطدة للسطان تسطهم فطي  فط، الصطوا ، وهطي 
، فضطططاًل عطططن رشطططارته رلطططى موضطططع  (76)و) صطططل اللسطططان( (75)و)وسطططف اللسطططان( (74)و)ر   اللسطططان( 

    (77)جا بي  اللسان في  ف، الصوا والسيما  صواا )الجيم، والياف، وال اف(
  -األسنان : -9

، (79)، و)مقطدم األسط ان( (78)وردا ع د ال  د  تعبيطراا عطن األسط ان وهطي )األسط ان العليطا(
، وهططي تعبيططراا تماططل الم ططاف، األماميطط  مططن األسطط ان مططن دون ذ ططر  (80)و)مقططاديم األسطط ان العليططا(

 بي اللسططان علططى السططماثها ، سططوى   ططه ذ ططر االرحيطط   حططو مولططه: ))     ال ططاف تحتططال رلططى رلططزام جططا
تحتطططططططططال رلطططططططططى رلطططططططططزام اللسطططططططططان جطططططططططا بي الح طططططططططف  ، ومولطططططططططه: ))    الشطططططططططين (81) ول االرحيططططططططط     ((

    (83)   ((واالرحي 
رحيطط  يططراد بهططا : األسطط ان التططي تلططي الضططواحف اما يطط  م هططا فططي األعلططى  ربعطط  فططي  ططل واأل

    (82)جا ب ، واما ي  في األسىل  ربع  في  ل جا ب 
و لحظ في رشارة ال  د  لها   طه  (84)ف على االرحاف تسمي  )األضرا ( و فل، بع  القدما

 خ َّ الم ان المميز من  ألس ان   
  -الشفتان : -8

ورد ذ رهمطططا ع طططد ال  طططد  بوصطططىهما مطططن  عضطططاف ال فططط، ، يسطططهمان فطططي حطططدوث الصطططوا ، 
البطاف:  فضاًل عن رشارته لحر   الشىتين و ارهمطا فطي  فط، الصطوا ، ويتضطن ذلطف  حطو مولطه: ))  
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، وموله: ))     الىاف : تحتال رلى  ى  يخرل مطن  (85)ر ها تحتال رلى  ةم  مع ضم الشىتين    ((
    (86)بين األس ان العليا مع تر يب الشى  السىلى على األس ان العليا     ((

  -الخياشيم : -02
ومططد اسططتعمله بوصططىه عضططوًا  فقيططًا يسططهم فططي رخططرال الصططوا  حططو مولططه فططي وصططف صططوا 

، وهي رشارة واضح   (87)قاف: ))    القاف تحتال رلى رلزام الةلصم  الخياشيم لزومًا شديدًا    ((ال
تطططدل علطططى ا سطططداد الخياشطططيم ال طططاتة عطططن رفطططع  مصطططى اللسطططان صطططوب الح طططف األعلطططى ، مطططع حر ططط  

 رلى الخياشيم    (الهواف)الةلصم  معه في مل، مجرى ال ى  
ع ططد ال  ططد   ن  ططذ ر مططا عرفططه م هططا، و رتبهططا  م ططن ممططا سططب، ذ ططره عططن  عضططاف ال فطط،وي

  -ترتيبًا من األعلى رلى األسىل ، على وف، المخفف اآلتي:
 الخياشيم -1
 الشىتان  -3

 مقدم األس ان )مقاديم األس ان العليا(   
 األس ان -2

 األرحي     
 فرف اللسان )ر   اللسان(    

 وسف اللسان   اللسان -4
  صل اللسان    

 لهاةال -5
 )فرف الح ف()صدر الح ف()مقاديم الح ف(   

 الح ف -6
 تىرل الح ف   

 الشد،  -7
 ال ةا غ -8
 الةلصم   -9

 الرث   10
 

  -الحروف العربية األصول : -ثانيًا:
بقدر ما تحتال تستعمل  عدَّ ال  د  الحروف العربي  اما ي  وعشرين حرفًا ، فقال: )) ل لة 

   (88)ما يحتال رلى اما ي  وعشرين حرفًا وهي لة  العرب((، وذلف  ن م ها من الحروف

  عضاف ال ف،
 ع د ال  د 



 علم األصوات عند الِكْنِدي في رسالتيه )اللّثغة( و)استخراج الُمَعمَّى(
 م.م. مصطفى حسين مزعل

 

 88 0202/ والستون  سادسالمجلة كلية التربية األساسية                                               العدد  

 ّما  ظام ترتيبها ع طده فطيم ن  ن يستشطف مطن عرضطه لمخطارل الحطروف وترتيبهطا علطى وفط، 
الترتيب األبجد  التي يم ن جمع ما ماله في  لمطاا تجمطع حطروف هطذا الترتيطب وهطي: ) بجطد هطوز 

 (90)هذا الترتيب مال: ))فرم ا من حروف اللة (  وبعد ا تهاثه من  (89)حفي  لمن سعى  مرشا(
   

    (91)ووصىه في موضع آخر ب  ه األصل 
ن العطرب تلقطوا هطذا الترتيطب  ويبدو  ن عبارته في وصىه هذا الترتيب بط )األصل( تدل علطى 

    (93)على وف، هذه الحروف عن السابقتين من الساميين من  ب اف ج سهم 
بططًا آخططر يم ططن جمططع مططا مالططه فططي  لمططاا تجمططع حروفططه وهططي و ضططاف علططى هططذا الترتيططب ترتي

    (92))اخذ ضظغ(
و  ن ترتيبه لهذه الحروف يشبه ترتيبها القديم ، ومطا  ضطافه عليهطا العطرب مطن حطروف لطي  

  ضافه  يضًا    (94)لها وجود في الترتيب الموروث 
اف العربيطط ، رذ وعلطى  يطط  حطال فطط ن ه طاف اختالفططاا فطي عططددها ع طد السططابقين عليطه مططن علمط

   (96)هط(180، وهي  ذلف ع د سيبويه )ا (95)هط( تسع  وعشرين حرفًا 175عّدها الخليل )ا 
    (97)هط( في عدها اما ي  وعشرين حرفاً 307بيد   ه اتى، مع ر   الىراف )ا 
    (98)هط( ، ا ىراده في عدها اما ي  وعشرين حرفاً 385و سب ابن ج ي رلى المبرد )ا 

يم ن مبوله لعدها ع د الىراف وال  د  اما ي  وعشرين حرفًا ، وهما من السابقين وهو ر   ال 
 على المبرد   

ويبدو  ن الخالف في عددها مرجعه رلى التداخل بين األلف والهمطزة ، و طان علمطاف العربيط  
القطططدماف يطططدر ون بططط ن رمطططز األلطططف اسطططتعمل للداللططط  علطططى الهمطططزة ويم طططن  ن  لحطططظ ذلطططف مطططن خطططالل 

هطط( : ))فطإن مطال ماثطلأ :  خبر طي عطن هطذه الهمطزة التطي 270و  اآلتي  ، مال ابن خالويه )ا ال ص
في  واثل األفعال ،  لفأ هي  م همزةأ ؟ فالجواب فطي ذلطف   هطا همطزة بإجمطاع البصطريين وال طوفيين ، 

   (99)واع ما ُيَعبَُّر ع ها باأللف تقريبًا على المتعلم ، رذ  ا ا  لىًا في الخف((
هططط( : ))الهمططزة وهططي األلططف     وهططذه األلططف هططي صططورتها علططى 642ل ابططن يعططي  )ا ومططا

    (100)الحقيق ((
    (101)هط( : ))لىظ  األلف  ا ا مختص  بالهمزة((686ومال الرضي )ا 

ويبططدو  ن ال  ططد  اسططقف الهمططزة مططن الحططروف األصططول بططدليل   ططه ذ ططر فططي وصططىه مخططارل 
    (103)الحروف وصىاتها األلف ال الهمزة 
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  -مخارج األصوات وصفاتها : -ثالثًا :
جطاف ال ططالم ع ططد ال  ططد  عططن مخططارل  صططواا الحططروف وصططىاتها متططداخاًل وممزوجططًا ، رذ لططم 
يطط ا   المططه عططن مخططرل الحططرف وصططىته و ارهمططا فططي ر تططال الصططوا اللةططو  مىترمططًا ، ويبططدو  ن هططذا 

 ن يعفططي  هن     المخططرل وحططده ال يم  ططاألمططر ع ططده يعططد معيططارًا مهمططًا للتمييططز بططين األصططواا ))أل
بمىرده مميزاا تىطرد  طل صطوا عطن ميطره ، وذلطف ألن ال ايطر مطن األصطواا تشطترف مطع ميرهطا فطي 

    (102)المخرل ولوال صىاا األصواا لما تميزا تلف األصواا عن ميرها((
وي طططاد ذلطططف يفطططاب، مطططا ذهطططب رليطططه البحطططث الصطططوتي الحطططدث مطططن  ن الصطططوا عمليططط  مر بططط  

 (104)ل ف، لي تة ع ها المخرل  و الصطى اخل  ت تجها حر   األعضاف ال فقي  في داخل جهاز اومتد
   

ويبدو  ن هذا الم هة مد ا ىرد به ال  د  ، رذ لم يسبقه  حد مطن العلمطاف القطدماف علطى فرمطه 
    (105)هط( 438حتى بقي عمادًا للذين جافوا بعده يرددو ه والسيما ابن سي ا )ا 

ظططر فططي حدياطه عططن وصططف األصططواا مخرجطًا وصططى  يم ططن  ن  ططذ ر األمططور ومطن خططالل ال 
  -اآلتي :
 شار رلى حر   األعضاف ال فقي  العترا  ال ََّى إ الخطارل فطي مواضطع متعطددة مطن جهطاز  -1

ال فطط، ، ممططا يططؤد  ذلططف االعتططرا  رلططى  حططداث الصططوا اللةططو  وخروجططه بداللطط  اللىظططين 
   (106)ال ََّى ( )يخرل( و )اخرال( واستعمالهما مع )

جعطططل ال   طططد  القيمططط  الصطططوتي  ألسطططم الحطططرف فطططي حروفطططه ، فوصطططف  فططط،  طططل حطططرف مطططن  -3
الحروف التي يت لف م ها اسم الحطرف ،  حطو وصطىه الطالم بقولطه: ))تحتطال    رلطزام فطرف 

    (107)اللسان صدر الح ف وفتح  ، والزام الشىتين بعد ذلف((

بيان لوصف مخرل الالم ، وفي موله )وفتحط (  فىي موله )رلزام فرف اللسان صدر الح ف(،
 ، ومول )والزام الشىتين بعد ذلف( ، رشارة رلى  ف، حرف الميم    (108)، رشارة رلى  ف، األلف 

و سططتفيع تىسططير عرضططه لهططذه الفريقطط  ب  هططا  ا ططا مقدمطط  ودربطط  لل فطط، الصططحين لحططروف 
   وب ال ف، تحصل في  ا اف ال المن عياللىظ  وهذا ال يتحق، راّل ب ف، حروف اسم الحرف ، أل

ه ططا عططن السططابقين  الخليططل وسططيبويه فططي تعبيرهمططا عططن وا ىططرد فططي م هجططه ويبططدو   ططه اختلططف 
    (109)مخرل وصى  اسم الحرف ب ول حرف م ه 

رشططارته فططي  ا ططاف  المططه علططى وصططف األصططواا رلططى ع اصططر تسططهم فططي العمليطط  الصططوتي   -2
  -)الةمز(( ، ويم ن توضيحها على ال حو اآلتي: وهي )ال ََّى إ ، وال ةم  ، والهمز
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  -النََّفْس : - أ
    (110)ال ََّى إ في اللة  : هو الهواف الخارل من األ ف  و الىم 

ومطططن  صوصطططه التطططي تشطططير رليطططه مولطططه: ))الهطططاف: ر هطططا تحتطططال رلطططى  ىططط  يخطططرل مطططن عمططط، 
    (113)، وموله: ))الحاف: تحتال رلى  ى  يخرل مع الح ف(( (111)الرث     ((

ن لم يصرح بذلف بدالل  مع اه اللةو  ،  (   ه ع ى به الهواف واع ويىهم من رشارته رلى )ال ََّى إ
  (112)وهو  حد عوامل ر تال الصوا اللةو  

  -النغمة : - ب
 شططار ال  ططد  فططي  ا ططاف وصططىه مخططارل الحططروف وصططىاتها رلططى مصططفلن )ال ةمطط ( ، والسططيما 

، ومن  (114)ا  ، والياف ، والالم ، والميم ، وال ون ، والعين( صواا )األلف ، والجيم ، والواو ، والز 
 – ما ذ ر ا سطابقًا  –ي عم ال ظر في هذه األصواا يجد  ن وصىها اعتمد على  سا  اسم الحرف 

 و  ها تبد  بط )ال( ، وهذا يع ي  ن وصىه مد تم وفامًا لمعيار الحروف الشمسي  والحروف القمري    
 يشططير رلططى ذلططف صططراح  ، ول   ططا  سططتفيع  ن  ستشططف ذلططف مططن ن ال  ططد  الوفططي الحطط،  

 فبيع   ف، اسم الحرف في هذا المجال   
فططططططالحروف القمريطططططط  يجمعهططططططا عبططططططارة )ابططططططغ حجططططططف وخططططططف عقيمططططططه( وي فطططططط، معهططططططا الم )ال 

تعريف( في اسماف الحروف )األلف ، والجيم ، والطواو ، ال، وعلى هذا ت ف، الم )ال  (115)تعريف(ال
    (116)الميم ، والعين(   والالم صوا مجهور والياف ، و 

فطططي حطططين  ن الحطططروف الشمسطططي  وهطططي مطططا عطططدا الحطططروف القمريططط  ، ال ي فططط، معهطططا الم )ال 
، وبطذلف ي فط، فطي )الطزا (  (117)تعريف( رذ   ها تحول رلى صوا مماال رلى الصوا الطذ  يليطه ال

    (118)صواا مجهورة  يضًا صوا )ز( وفي الالم صوا )ل( ، وفي ال ون صوا )ن(   وهذه األ
، يططوميف مصططفلن )ال ةمطط ( ع ططده رلططى صططى  الجهططر ال اشططيف مططن ت سيسططا علططى مططرَّ ذ ططره 

اهتطططزاز الطططوترين الصطططوتيين ، الطططذ  يضطططىي علطططى الصطططوا المجهطططور  ةمططط  موسطططيقي  ، علطططى خطططالف 
    (119)الصوا المهمو  

 الصوا المجهور    نإ م  وال شف في  ن ال ةم  تولدا 
  -الغمز( :الهمز ) -ج

يدل الهمز والةمز فطي اللةط  علطى مع طى واحطد  دال  علطى الضطةف ، ويتضطن ذلطف مطن خطالل 
ما ورد في معجطم )لسطان العطرب( لمع طى الهمطز ب  طه ))الةمطز والضطةف وم طه الهمطز مطن ال طالم أل طه 

    (130)يضةف((
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اف العضطوين ومد استعملها ال   د  بمع اهما اللةو  الذ  يدل على الضةف الحطادث مطن التقط
ال فقيططين ع ططد ال فطط، بططالحرف ، ويم ططن  ن  لحططظ ذلططف فططي  حططو مولططه: ))الفططاف : تحتططال رلططى همططزة 

وموله: ))الذال تحتطال رلطى ممطزة بفطرف اللسطان  (131)شديدة بفرف اللسان على مقدم األس ان    ((
    (133)على األس ان العليا ،     ((

، وبطذا ي طون راثطدًا فطي  (132)شطرين مخرجطًا بلغ عدد مخارل الحروف ع طد ال  طد  اما يط  وع -4
 هذا المجال باالا  ُ مور  : 

، وم هم من عّدها ست   (134)اما ي  احياز للصحاح  اخالف السابقين في عددها فم هم من عده - 
    (136)، وم هم من  سب رليه   ه عدها  ربع  عشر مخرجًا  (135)عشر مخرجًا 

م يسطططب، رليطططه ، ويبطططدو  ن ال   طططد  مطططد سطططب، ابطططن ، وهطططو ر   لططط (137)جعطططل ل طططل حطططرف مخرجطططًا  -ب
ابططططن  المطططط،  (138)هططططط( فططططي ومضططططته الى ريطططط  فططططي جعططططل ل ططططل حططططرف مخرجططططًا 646الحاجططططب )ا 

    (139)الحاجب: ))والتحقي،  نَّ  لَّ حرف له مخرل يخالف اآلخر وااّل  ان رياه((
د هططوز     ( ، اعتمططد فططي ترتيططب مخططارل الحططروف علططى الترتيططب األبجططد  الططذ  يبططد  بططط ) بجطط -ل

يطب للصطوا ، وهطو عويبدو  ن مايته من ترتيبه ذلف تعليم  ف، الحروف ل ي ال يقع ال فط، الم
بطططذلف خطططالف مطططن سطططبقه والسطططيما ترتيطططب الخليطططل للحطططروف بحسطططب المخطططارل ومايتطططه م هطططا ترتيطططب 

، و ذلف سيبويه الذ  رتب مخطارل الحطروف ألمطور تتعلط،  (120)وف، هذه المخارل على  همعجم
    (121)دمام باال

: ويطط  ))يتومططف     علطى وجططود عططاملينيطرى مسططم مطن المحططداين  ن ر تططال األصطواا اللة -5
األول ال ََّى إ ، وهو هواف الزفير ، والاا ي ، العار  ، ويت تى من تحريف  عضاف ال ف، العترا  

ََ إ بقىل  و تضيي، لمجراه((     (123)فري، ال فَّ
املين ،  حو موله لوصف  ف، الىطاف: )) قطول فطي  عطا ويبدو  ن ال  د  مد ففن لهذين الع

لشطططى  السطططىلى علطططى األسططط ان الىطططاف: تحتطططال رلطططى  ىططط  يخطططرل مطططن بطططين األسططط ان العليطططا مطططع تر يطططب ا
    (122)    ((العليا

ويم طططن  ن  سطططتوحي مطططن هطططذا الططط    ن ال  طططد   طططان مطططدر ًا لهطططذين العطططاملين فإشطططارته رلطططى 
(    الهطواف وهطو العامطل ، ومولطه: )يخطرل مطن  (124)األول فطي ر تطال الصطوا ع طد المحطداين  )ال ََّى إ

بططين األسطط ان العليططا مططع تر يططب الشططى  السططىلى علططى األسطط ان العليططا( ، يماططل العططار  ، وهططو العامططل 
 الاا ي   
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ورد ع ططد ال  ططد  فططي  ا ططاف وصططىه لصططوا الططزا  مصططفلن )الزمزمطط ( فططي مولططه: )) قططول  -6
خرال الط ى  خروجطًا في  عا الزا  : تحتال رلى   ةم  مع رلزام فرف اللسان     مقدم األس ان ، واع

    (125)يسيرًا من بين األس ان بزمزم ((
    (126)ومن معا ي الزمزم  في اللة  : صوا الرعد 

وهطططي تطططدل علطططى صطططى  القطططوة فطططي هطططذا الصطططوا ، فصطططوا الطططزا  يجمطططع بطططين صطططىتي الجهطططر 
ه صططى  الططزا  بالزمزمطط  يشططبه موتططه بقططوة صططوا   ولعلططه فططي وسططم (127)والصططىير وهمططا صططىاا القططوة 

 الرعد   
  -المصوتات : -رابعًا :

يعتمططد  ططوع الصططوا اللةططو  علططى فبيعطط  العواثطط، والحواثططل التططي تصططادفه فططي  ا ططاف خططرول 
الهواف ، رذ مد يخرل الهواف حرًا من مير  ن يعتطر  فريط، خروجطه عطاث،  و حاثطل في شط  مطن ذلطف 

Vowels  مططا يسططمى باألصططواا الصططاثت
المططد  حططرف ، وهططي  (129)،  و مططا يسططمى بالمصططوتاا (128)

،  و  ن الهططواف يلقططى فططي  ا ططاف  (140)واللططين )األلططف والططواو واليططاف وفروعهططا الىتحطط  والضططم  وال سططرة(
خروجططه اعتراضططًا  و عاثقططًا فططي مجططراه ، مططن شطط  ه  ن يحططدث احت ا ططًا مسططموعًا في شطط  مططن ذلططف مططا 

ف المطد واللطين حطر  ل حطروف العربيط  عطدا جطوهطي  Consonants (141)يسمى باألصطواا الصطامت  
(143)    

وردا ع ططد ال   ططد  فططي رسططالته )اسططتخرال المعمططى( رشططاراا تخطط ى المصططوتاا ، يم ططن  ن 
  - ذ رها باآلتي :

سططمى  صططواا المططد القصططيرة والفويلطط  بططط )الحططروف المصططوت ( ، مططال ال   ططد  مسططتعماًل  -1
التي هي موضوعأ ل لِّ  وع من ال تب هي   اطُر فطي  طلِّ لسطان  مطن  المصفلن: ))الحروف المصوت 

التططي ليسططا بالمصططوت   ع ططي بالمصططوت  األلططف واليططاف والططواو ، فالمصططوت  اضططفرارًا   اططُر الحططروف 
الموجطططودة فطططي  طططل لسطططان ومطططد يعطططرُ  فطططي األلسطططن   ن ت طططون بعططط  المصطططوت  فيهطططا   اطططر مطططن بطططامي 

    (142)المصوت ((
 ف ، هما: حر المصوت ( رلى صىتين ذاتيين في هذه األويوميف مصفلن )

الصى  الذاتي  العام : وهي  ن لها ملمحًا صوتيًا يعم المصوتاا مافب  ، في   ها تتمتطع  - 
بقطططوة الوضطططوح السطططمعي العاليططط  جطططدًا التطططي تىطططو، مطططوة الوضطططوح السطططمعي فطططي الصطططواما ، ممطططا جعطططل 

    (144) المصوتاا في ال سية المقفعي العربي في القمم



 علم األصوات عند الِكْنِدي في رسالتيه )اللّثغة( و)استخراج الُمَعمَّى(
 م.م. مصطفى حسين مزعل

 

 029 0202/ والستون  سادسالمجلة كلية التربية األساسية                                               العدد  

الصطططى  الذاتيططط  الخاصططط : وهطططي   هطططا تتميطططز بطططدرجتين مطططن المطططد والفطططول ، في طططون فيهطططا  -ب
    (145)صوا مد مصير ، وصوا مد فويل 

، ومد  (146)المبرد له مدم السب، في استعمال المصفلن نَّ ويرى الد تور ما م مدور  الحمد  
    (147)وهم مسم من الباحاين فحذوا حذوه في هذا الش ن 

 ،  ن ال  د  مد سب، المبرد في ذ ر المصفلن   والح
 شار رلى  ن المصوتاا في ال الم ت ون   ار األصواا استعمااًل وترددًا مطن األصطواا -3

األخرى التي وسطمها ب  هطا )ليسطا مصطوت (   وهطي حقيقط  تؤيطدها الدراسطاا الحدياط  ، فطط ))ال تع طي 
ميتها في ب اف ال لماا ،  و مل   سطب  شطيوعها فطي مل  عدد      )المصوتاا( في العربي  َضعإَف  ه

االستخدام ، فإذا  ا ا  سبتها من  صواا العربي  ال تزيطد علطى الُخُمط  ، فطإن  سطب  اسطتخدامها مطد 
    (148)تصل رلى مريب من ال صف((

 ما موله )ومد يعر  فطي األلسطن  ن ت طون بعط  المصطوت  فيهطا   اطر مطن بطامي المصطوت ( 
ح  رلى اختالف التردد بين المصوتاا  ىسها ، وهي حقطًا  طذلف رذ لطوحظ )) ن تطردد فىيه دالل  واض

 صواا المد القصيرة في السيا، الصوتي   ار ب اير من تطردد  صطواا المطد الفويلط      وهطو  مطر 
    (149)واضن في لةت ا العربي ((

ت  فطي اللسطان  شار رلى  مسام الحروف وتسمياتها ، وهطذا مطا  لحظطه فطي مولطه: ))المصطو -4
العربيِّ ، ر ما تظهُر في الخفِّ رذا  ا ا عظامًا ، ف مَّطا صطةاُرها فإ َّهطا ال تظهطر فطي الخطف العربطي ، 
رال  ن ت ون في  ول ال لم   و الصى   و التصريف  و آخر ذلف   فإن واو )ُمحّمطد( التطي فيمطا بطين 

ذلف  لطُف )مَحمَّطد( التطي فيمطا بطين الحططاف  المطيم والحطاف ال تظهطُر فطي الخطف العربطي أل َّهطا صطةيرة ، و ط
، فلذلف لم  –التي فيما بين الحاف  والدال  –والميم األخرى  و لُىُه التي بين الميم  والدال ، فإ َّها صةارأ

تظهططر فططي الخططفِّ     فجميططع المصططوت   الصططةار تسططقف فططي العربططيِّ   فلططذلف توجططُد بعطط  الحططروف 
    (150)في اللسان العربي   ارأ من بع  المصوت (( –  ع ي التي ليسا بمصوت    –الخر  

  -و ستشف من  صه األمور اآلتي :
 الحروف ع ده مسمان : حروف مصوت  ، وحروف ليسا مصوت     - 

 مسمين : والحروف المصوت  تقسم 
الحروف المصوت  العظام : وهي تشير رلى  صواا المد الفويل  )األلف والواو والياف( ومد  -1

    (151)يها  يضًا بط )ال برى( اصفلن عل
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الحروف المصوت  الصةار ، ويشير بذلف رلى  صواا المد القصيرة وهي )الىتح  والضطم   -3
    (153)وال سرة( ومد اصفلن عليها بط )الصةرى(

    هي ع ده األلف الصةرى ، والواو الصةرى ، والياف الصةرى   
 ططد المحططداين بالصططواما ، ف  ططه  ّمططا الحططروف التططي ليسططا بمصططوت  وهططي تقابططل مططا يسططمى ع

 عبر ع ها  يضًا بالحروف الخر    
سطاف ال  والخر  في اللة  مع اه: ))ذهاب ال الم     العرب تقطول للطبن الخطاار: هطذه َلَبَ ط  َخرإ

    (152)يقا((رُ يسمع لها صوا رذا  
 ويم ن تىسير مصفلن )الخر ( ع ده من جهتين : 

، وهطذه داللط  (154)لصطواما  مطل  و ت طاد ت طون معدومط يدل على  ن موة الوضطوح السطمعي فطي ا -1
 على ما اصفلن عليها ب  ها )ليسا بمصوت (   

،  (155) ن مططا يصطططفلن عليطططه بالصططاما ،  و مطططا يصطططفلن عليطططه ع ططد علمطططاف العربيططط  بالسطططا ن  -3
يحصططل  مططا مل ططا سططابقًا بإعامطط  العضططو ال فقططي للهططواف الصططوتي جزثيططًا  و  ليططًا ، وهططذه الحالطط  

عبر ع ه بط )الخر ( ،  و التي )ليسا ما هذه الحروف صامت  ال يم ن  فقها،  و  تجعل من
بمصوت ( ، فتحتال رلى مصوا    )حر  ( لتهيط  وتم طن العضطو ال فقطي مطن  فط، الحطرف ، 
و شار ابن ج ي رلى شيف من هذا بقولطه: ))ال يجطر  الصطوا فطي السطا ن ، فطإذا حطّرف ا بعطث 

    (156)الصوا في الحر  ((

ن الجدير بالذ ر  ن الىطراف مطد اسطتعمل مصطفلن )المصطوا( ضطد مصطفلن )األخطر ( ، وم
: )) ّن الىططراف سططّمى بعطط  الحططروف مصططّوتًا وذ ططَر مططن المصططّوا الصططاَد هططط(268)ا  مططال السططيرافي

والضططاَد وسططّمى بعضطططها  خططرَ  وذ طططر م ططه التطططاَف والبططاَف ، و ظ ططه  راَد بالمصطططّوا  مططا جطططرى فيططه مطططن 
لصطططاد والضطططاد والطططزا  والظطططاف والطططذال والاطططاف و حطططو ذلطططف و راد بطططاألخر  الحطططروف الصطططوا  حطططو: ا

الشديدة التي يلزُم اللساُن فيه م ا ه وهو الاما ي  األحرف الشديدُة التي يجمعها مولطَف:  جطدف مفبطا 
))    (157)    

ع د الىراف يرادف الحرف الرخو واألخر  ع طده يطرادف  اويتضن من هذا ال    ن المصو 
    (158)حرف الشديد ال

 ويبدو  ن ال  د   ان   ار تحديدًا ودمً  من الىراف للمصفلحين )مصوا و خر (  
    (159)ومن المحداين َمنإ عدَّ افال، الىراف للمصوا على الرخو ، وصىًا يىتقر رلى الدم 

 وعلى  ي  حال يم ن رجمال ر   ال  د  في تسميته للمصوتاا على وف، التقسيم اآلتي:  
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 حروفال
 

 الحروف المصوت                              الحروف التي ليسا بمصوت  )الخر (     
 وهي ) ، ب، ا، ث،    ( ما عدا الحروف المصوت                                                         

 

 الصةار                            العظام 
 األلف ال برى     األلف الصةرى            

 الواو ال برى      الواو الصةرى
 الياف ال برى      الياف الصةرى

التىططا رلططى مشطط ل   ظططام ال تابطط  فططي العربيطط  وهططي  ن  صططواا المططد الفويلطط  تظهططر فططي ال تابطط  ، -ب
م ان هذه األصواا  ن تحل في  ا اف التصريف محل ع اصر األصل مما سوغ روهذه رشارة رلى ))

  (160)الصلب((ردخالها في 
 مَّا  صواا المد القصيرة فقد  ظر رليهطا العلمطاف العطرب والسطيما الخليطل علطى   هطا زواثطد فطي 

    (161)موله: )) ن الىتح  وال سرة والضم  زواثد((
ولططم ت ططل هططذه األصططواا  هميطط  فططي ال تابطط  رذ ))تططدون هططذه األصططواا فططي ال لمطط  علططى هيطط ة 

   (163)تلح، فو، األصول  و تحتها((عالماا ول ن لي  في صلبها ، واع ما 
تصور علماف العربي  الحرف السا ن ب  ه يتبع بالحر اا الاالث    المصطوتاا ، مطال  -ل

َ ومطيم ََعُمطروابن ج ي: ))السطا ن: مطا  م طن تحميلطه الحر طاا الطاال طر  راف تطال  َ ؛ ث  حطو  طاف ََب إ
طت لمطا جطاز  ن تحّملطه الحر طاا الطاالث علمطا   طه ف وَب طُر وَعمطُرو رو ،قول َبَ ر وَعمَرو ، وَب  طر وَعم 

    (162)مد  ان مبلها سا  ًا((
وهطططذا مطططا  لحظطططه فطططي وصطططىه لحطططروف  لمططط  )محمطططد( ، فمذهبطططه مطططاثم علطططى  ن الحطططرف ميطططر 
ن لططم يظهططر فططي ال تابطط  ، ول  ططه يظهططر فططي ال فطط، ، ويم ططن  ن  المصططوا  تبططع بمصططوا مصططير واع

  -و اآلتي: مال ما ماله عن  لم  )محمد( على ال ح
  (164)/ م طُ / ح طَ م / م طَ د/ 

 وهذا ت  يد واضن على التقسيم المقفعي   
د  رشططارته رلططى  اططرة الحططرو، التططي ليسططا بمصططوت  مقابططل بعطط  المصططوت  ولعططل ذلططف يرجططع 
رلى مس ل  ال تاب  ، وعلطى هطذا  عفيطا الحطروف الصطواما ع ايط   ولطى مطن المصطوتاا ، وهطذا مطا 

   (165)الذ  يىو، المصوتاا ع د العلماف السابقين لحظه في رحصاثها 
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 ططان ال  ططد  مريبططًا مططن التصططرين بحقيقطط  مططا يسططمى اليططوم ب ظريطط  )الىططو يم(، ويم ططن  ن  -4
، ، رذ هطي موضطوعأ  لحظ ذلف من خالل موله: ))رن المصطوت    اطر الحطروف بطالفبع فطي  طلِّ لسطان  

ن المصطوت  فطي اللسطان العربطيِّ ، ر مطا تظهطُر وع صُر الحروف موجودَة مع باميها مطن الحطروف     
    (166)في الخف رذا  ا ا عظامًا ، ف مَّا صةارها فإ هَّا ال تظهُر في الخفِّ العربيِّ ،     ((

،  فلططط، عليطططه  (167)وبططال ظر رلطططى الططط    جطططد  ن مططا سطططمي بالحر طططاا ع طططد علمططاف العربيططط  
ت  الفويلط ، والحطروف ميطر المصطوت  ال  د  تسمي  الحطروف شط  ها فطي ذلطف شط ن الحطروف المصطو 

    (168)في المع ى الىو يمي 
  -عيوب الكالم وأمراضه :

يعد هذا الحقل علمًا يطدر  العيطوب ال فقيط  و سطبابها ،  ط ن ت طون مرضطًا فسطيلوجيًا عضطويًا 
    (169) و لهجيًا 

  - مَّا حقل دراسته فقد تعددا آراف الباحاين المحداين على ال حو اآلتي:
   (170)ضمن الحقل ال ىسي والفبي والصوتيفي سم من الباحاين المحداين دراسته يرى م -1
    (171)آخر م هم  ن ي ضو  هذا العلم ضمن الدراس  اللةوي  والصوتي رف  مسم  -3

    (173)الحقل اللةو  والسيما الصوتي ي ف يد   ارهم دراسته  -2

مطن الخطرول عطن اللةط   ومد جعل الد تور رشيد العبيد  العيوب المرضطي  )العضطوي ( ضطرباً 
(172)    

   (174)ومد ظن مسم من المحداين خلو التراث العربي من هذا العلم 
والح،  ن رسال  ال  د  في اللاةط  تعطد مصطدرًا مطن مصطادر الم تبط  العربيط  فطي هطذا الحقطل 

 العلمي   
وعلطططى  يططط  حطططال فطططإن  طططالم ال  طططد  علطططى االمطططرا  اللةويططط  التطططي تصطططيب الجهطططاز ال فقطططي 

ضمن ما يسمى بالمر  الىسيلوجي )العضو ( ، وعيوبه  ايرة األسباب ، فقطد يحصطل في   ت ضو 
، ومططد لعضططو ال فقططي مططن  داف وظيىتططهفططي  عضططاف الجهططاز ال فقططي خلططل فيهططا يططؤد  رلططى عططدم مططدرة ا

ي طططون فطططي السطططمع ،  و رصطططاب  الطططدماغ ،  طططل هطططذه األسطططباب وميرهطططا تعيططط،  فططط، الصطططوا بالشططط ل 
    (175)المفلوب 

 ورد ال  ططد  وصططىًا وتحديططدًا للاةطط  بقولططه: ))تعّسططر اللسططان عططن الحططال الجططار  المجططر   ومططد
    (176)الفبيعي((
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ع ططد األلاططغ ، و شططار رلططى  ن ذلططف  ططاجم عططن سططببين وفططي هططذا الطط   وصططف لفريقطط  ال فطط، 
  اطططم وضطططحهما بقولطططه: ))ف مطططا التشططط ة فهطططو  ن يططط تي  (177)يعيبطططان اللسطططان همطططا التشططط ة واالسطططترخاف 

 سان ب لىاظ مير تامط    و مطا االسطترخاف فهطو  ن يط تي اإل سطان ب لىطاظ زاثطدة خارجط  عطن الجطار  اإل
    (178)المجرى الفبيعي على مير  ظام((

وهططذه الحالطط  مططن األمططرا  التططي تصططيب عضططل  اللسططان وتسططمى بططط )عقططدة اللسططان( ، والتططي 
    (179)تعيب ررسال الصوا الم فو، 

ططد ال  ططد  عشططرة مططن  األصططواا التططي تصططيبها اللاةطط  ع ططد العططرب ، وخصططها للشططيو  ومططد عَّ
المس ين ، وهي ع د األفىال   ار م ها ، مال ال  د : )) ن اللاة  تظهر في لة  العطرب فطي عشطرة 
 حرف للمس ين ، واألصامر في   ار من ذلف في الم ف،   ولقد عسر علطى الشطيو   ن يعلمطوا مطا 

ا ملا بين يديه مرة ومرتين خبرًا ح طى مولطف فطي ذلطف وهطو ال يعلطم اللاة  وما العل  في الفىل   ه رذ
    (180) ين ي بةي له  ن يضع لسا ه من األما ن الواجب  ال ف،((

وهططي حقيقطط  تؤيططدها الدراسططاا الحدياطط  فططي  ن الفىططل ي ططون فططي مراحلططه األولططى لتقليططد اللةطط  
)) ن الفىطل ، بسطبب مطن  (181)مختلىط ((التي ))تتميز فيها لة  الفىل عن لة  البالغ الراشطد بلاةطاا 

يحا ي في مبد  األمر ال لماا التي يسمعها محا اة خافثط  ، وال يطزال يصطلن مطن فاسطد  فقطه شطيثًا 
فشططيثًا ، مسططتعي ًا بططالت رار ومعتمططدًا علططى مجهططوده اإلراد  ومسططتىيدًا مططن تجاربططه ، حتططى تسططتقيم لططه 

    (183)اللة ((
 مصر عمرًا من لاة  اإل سان البالغ الطذ  تبقطى لاةتطه فطي وهذا األمر يجعل من لاة  الفىل 

    (182)بع  األحيان مدة  فول 
ومد  ورد ال  د  عشرة مطن  صطواا العربيط  تصطيبها اللاةط  وهطي: )العطين، والسطين، والشطين، 

   (184)وال اف، والصاد، والجيم، والحاف، والراف، والقاف، والزا (
تطي ملبطا ع هطا رال فطي موضطعين حطددهما فطي مطواله: ولم يبين فطي هطذا الموضطع األصطواا ال

))ف مطططا التشططط ة فماطططل القاثطططل فطططي موضطططع الطططراف الطططالم ، وماطططال ذلطططف مطططول القاثطططل فطططي موضطططع السطططين 
    (185)الشين((

   (186)ومد وردا اللاة  ع د الخليل في صوا واحد ، فقصرها على تحول السين اافً 
   صواا هي )القاف، والسين، والالم، هط( ، في  ربع355في حين وردا ع د الجاحظ )ا 

    (187)والراف(
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وعلططى هططذا ي ططون ال  ططد  مططد اتىطط، مططع الخليططل فططي صططوا واحططد م هططا وهططو السططين ، واختلططف 
معه في رضاف   صواا  خرى لطم يطذ رها الخليطل وهطي: )العطين، والشطين، وال طاف، والصطاد، والجطيم، 

 والحاف، والراف، والقاف، والزا (   
والجاحظ فقد اتىقا في االا  م ها هي: )القاف، والشين، والراف(، و ضاف ال  د    ّما ال  د 

 عليه سبع  م ها هي: )العين، والشين، وال اف، والصاد، والجيم، والحاف، والزا (   
ا االاط   وجطه ووصطىها فطي مولطه: ومد عر  ال  د  فطي رسطالته )اللاةط ( وجطوه اللاةط  وجعلهط

ا : ت ططون لقططوى الطط ى  ال افقطط  فيططزول عططن ر  مططن االاطط  وجططوه   حططده ن هططذه تعططعلططم يططا  خططي ر))
الحطططال الجطططار  المجطططرى الفبيعطططي   الاطططا ي لضطططعف الططط ى  ال افقططط  ، فطططال تقطططدر  ن تحطططرف العضطططل 
مطا ل قصطا ه   ف مطا  تحري ًا شديدًا فيىسطد لطذل ال فط،   والوجطه الاالطث: ي طون رمطا لزيطادة آلط  ال فط، واع

ي فت ططون مططن البططرد والرفوبطط  ،  و مططن الحططرارة والرفوبطط  مططع سططع  مجططار  علطط  زيططادة العضططو الم فقطط
العضطططو      و مطططا  قصطططان العضطططو الم فقطططي في طططون مطططن بطططرد ويطططب  ،  و مطططن حطططر  ويطططب  مىطططرف 

))    (188)    
 ويستشف من هذا ال    ن اللاة  ع ده تعود رلى سببين عصبي، وعضو  

  -المرض العصبي : -0
ين متعلقططين بمططا اصططفلن عليططه بططط )الطط ى  ال افقطط ( فططي موتهططا يستشططف مططن رشططارته رلططى وجهطط

 وضعىها   
وهذا المصفلن ع ده يشير رلى األعصاب المتحر   لعضالا ال ف، ويتضن ذلف في موله 

 )فال تقدر  ن تحرف العضل تحري ًا شديدًا(   
العصططبي  ومططد  شططارا الدراسططاا الحدياطط  رلططى ذلططف رذ ))تقططوم األليططاف المحر طط  ب قططل الحططوافز 

    رلى العضالا المتح م  في جهاز ال ف، من م فق  برو ا     التي تتح م في ال شاف الحر ي 
المعقططد ألعضططاف ال فطط، وذلططف عططن فريطط، الططتح م فططي تقلطط  هططذه العضططالا واسططترخاثها وتوميطططا 

   (189)الحر اا في تزام ها  و تتابعها((
 الصوا بالش ل الصحين   و ن    خلل يحدث في هذه اإلشارة يؤد  رلى عدم  ف،

  -المرض العضوي : -0
ما ل قصا ه     (     و شار رليه بقوله: )     ي ون رما لزيادة آل  ال ف، واع
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وهذا يع ي  ن التةير من زيادة  و  قصان في حجم  عضاف الجهاز ال فقي يؤار فطي حر ط  
ال فطط، مرو طط   األعضططاف فططي  فطط، الصططوا والسططيما )اللسططان( وذلططف ألن ))اللسططان  عظططم  عضططاف

    (190)  وذلف بىضل عدد  بير ومت وع من العضالا التي تقوم بت شيفه(( ومدرة على ت ويع الحر 
 ومد  شار رليه بالعضو الم فقي، ومد حدده  يضًا في تحديده للاة   ما ذ ر اه سابقًا  

و شططار فططي  صططه  يضططًا رلططى  ن اللسططان يتعططر  ألمططرا  تسططبب اإلعامطط  ال فقيطط   الرفوبطط  
واليبوسططط  ، وهطططي رشطططارة رلطططى مطططا يتعطططر  لطططه السطططاثل  و الةشطططاف المخطططافي مطططن خلطططل يعيططط، حر تطططه 

    (191)المفلوب  
و شار ال  د  في  ا اف المه عن اللاةط  رلطى  سطماف مظاهرهطا و لقطاب مطن تقطع فطيهم اللاةط  ، 

 وفيما ي تي ما ذ ره ال  د  م ها وهي : 
  -المتمتم : -0

 (193)، ومصرها بع  القدماف على صوا واحد هو التاف  هو  ن يردد األلاغ  ف، الصوا
، ومطط هم مططن مصططرها علططى صططوتي التططاف  (192)، ومطط هم ال  ططد  فططي مولططه: ))يسططمى الت تططاف المتمططتم((

    (194)والميم 
  -المدمدم : -0

    (196)(( (195)مدم دمال ال   د : ))الالاغ بالجيم يقال له الم
 ويبدو   ه راثد هذا الوصف   

    (197) ه مصد بط )المدمدم( مبن  فقه و  بر الظن  
هططط(   بططر مسططا د لمططا مل ططاه رذ مططال: ))ومططد  بططدل بعطط  العططرب 461ولعططلَّ مططول القرفبططي )ا 

الحرف بةيره ، واستقبن حتى جرى مجرى اللاة  ، فمن ذلف ربدالهم الياف في الومف جيمًا مشطددة و 
    (198)مخىىً     ((

  -ذو العقل : -3
    (199)، مال ال  د  : ))والالاغ بالراف يقال له: ذا العقل(( ومد مصرها بط )الراف(

    (300)ومد حدد المبرد مىهومها بقوله: ))َالُعقإَلُ َ التواف اللسان ع د ررادة ال الم((
 وعلى هذا ي ون ال  د   ول من مصر هذا المصفلن على الراف   

  -المناغي الَعيُّ : -9
    (301)ي ال الم((هو ))عيب في اللسان يقعده عن الترسل ف

    (303)وحدده ال  د  بالةين 
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( يختلططف عططن مىهومططه الططذ  ذ ططر فططي مسططتهل  ويخلطط  مططن هططذا  ن مىهططوم )الم ططامي الَعططيى
 الحديث عن هذا المصفلن   

  -ذو الحبس : -5
    (302)هو ))تعذىر ال الم عن ررادته((

    (304)ومد ميد ال  د  هذا العيب بالقاف 
  –الفأفاء  -9

    (305)لاغ صوا الىاف في  فقه مراا عدة هو  ن يردد األ
ومد وردا هذه اللىظ  متخصص  بهذا المع ى ع ده مطال ال  طد : ))والالاطغ بالىطاف يقطال لطه: 

    (306)الى فاف((
فضاًل عما سب، ذ ره ف  ه عدَّ األخن واالل ن ضطربًا مطن اللاةط  ، ومطد حطدد ماهيتهمطا بقولطه: 

هاتان العلتان من ملف آل  ال ف، وهو اللسطان وسطع  الخياشطيم ))    األخن واأَلل ن ، واع ما تعر  
، والعلطط  فططي ذلططف  ن العضططل المحر طط  لهططذا العضطططو ال تفيطط، حملططه وتحر ططه وت قلططه عططن األمطططا ن 

   (307)الواجب  لل ف، فيعر  من ذلف الل ن   و ما األخنى فإن ال ى  يسب، رلى الخياشيم((
  -ومن هذا ال   يم ن  ن  ستخل  اآلتي:

ل ن يجد في  فقه للصوا صعوب  ، وذلف لعدم مدرة عضل  اللسان على  ف، الصوا األ -1
 فيعيب ررساله بالش ل المراد   

األخن : يجد ال اف، خرول هواف الصوا من الخياشيم )اال طف( و   طه ))يطت لم بالخطاف مطن  -3
    (308)َلُدنإ   ىه((

 اخلامتة
طططدّ  الىيلسطططوفعرضططا هطططذه الدراسططط   مطططن آراف ميمططط  للصطططوا اللةطططو  ، يم طططن  مطططا مدمطططه ال   إ

  -رجمال  تاثجها باآلتي:
ابن ج ي في اإلشارة رلى ماهي  اللة  من جه    ها  صواا ، ووظيىتها التوصطيل سب، ال  د   -1

 ، ووعاؤها المجتمع   
فًا مططن مصططدرها وهططي رلططى مططا تتفلبططه العمليطط   ابتططا الدراسطط   ن ال  ططد  مططد ففططن  -3 الصططوتي  ، بططدإ

 ، ع د المت لم ، وا تهاًف بالعملي  السمعي     عضاف ال ف

فطي   صطالته عطن -ال فط،  عضطاف والسطيما  -ي ع طده  شىا الدراس  فطي علطم األصطواا ال فقط -2
    ف،، وآل  الفبيع ، وتىرل الح ف(استعمال المصفلحاا الصوتي  وهي )آل  ال
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في  ن عدد الحروف  –المبرد  ،َ بَ من سَ وهما  –بي ا الدراس   ن ام  اتىامًا بين ال  د  والىراف  -4
 المبرد بهذا العدد    رفرادهاما ي  وعشرون حرفًا ، ومد تجاهلهما ابن ج ي في األصول 

دراس  ال  د  لمخارل الحروف وصىاتها  ان متداخاًل ، ومد  حدث هذا   نالدراس  رلى   شارا -5
ة الططذ   يدتططه الدراسططاا ابططن سططي ا وهططو المطط هوتفططويره والسططيما األمططر بالخططالىين رلططى التطط ار بططه 

 الحديا  وسارا عليه في دراس  مخارل الحروف وصىاتها   

باسم الحرف ، أل ه  ان يقدم للطدخول فطي عبر عن مخرل الحرف  وضحا الدراس   ن ال  د   -6
 رلى الدرب  ل ف،  صواا اللىظ  صحيحًا   وصف العيب ال فقي )اللاة ( ، فيحتال هذا األمر 

ن مصطططفلن )ال ةمطط ( ع طططده ، صطططى  جهطططر الصططوا ال اشطططيف عطططن  اطططر  ن ي طططو رجحططا الدراسططط   -7
ن لم يذ رهما     الوترين الصوتيين واع

 د  الريادة في عّده مخارل الحروف اما ي  وعشرين مخرجًا ، وجعطل ل طل   ابتا الدراس   ن لل -8
 حرف م ها مخرجًا   

   ال ََّى إ والعار ( تال عاملين )الصوا اللةو    نالدراس   ن ال  د  مد ففن رلى   ظهرا -9

   دل على موة هذا الصواي)الزمزم ( بط  ن وصىه لصوا الزا   شىا الدراس   -10

 الدراس  مدم السب، لل  د  على المبرد في استعماله مصفلن )المصوتاا(     ابتا -11

فطططي تسطططميته  صطططواا المطططد القصطططيرة الدراسططط  رلطططى  ن ال  طططد   طططان  د، مطططن الىطططراف   شطططارا -13
به من خاصي  الوضوح السمعي والمد والفول ، فضاًل عن وت ( لما اتصىا بط )المصوالفويل  
لصصطواا الصطامت  بطط )الخطر ( ، لمطا تتصطف بطه مطن خاصطي  ملط  الوضطوح السطمعي ، تسميته 

 وعدم القدرة على  فقها رال بوجود المصوا )الحر  (   

العميقطط  الجططذور  للمصططوتاا القصططيرة بططط )الحططروف( ، تعططدتسططمي  ال  ططد  الدراسطط   ن ا  شططى -12
 اللةوي  الحديا  بط ) ظري  الىو يم(    والم فل، الحقيقي لما يسمى في الدراساا 

 شىا الدراس  ريادته في ذ ر  لقاب من تصيبهم )اللّاة ( ، فسمى الالاطغ بطالجيم )المدمطدم(  -14
   ، فضاًل عن مصره لاغ صوا الراف لذ  العقل ، ولاغ صوا الةين للم امي )العي( 
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  :وامش اله
                                      

اح ال  طد  ، ولطد فطي البصطرة وبهطا  شط  وا تقطل م هطا رلطى بةطداد ، وتبطو  قوب بن اسح، بطن الصطبو  بو يوسف يعه *
م ا    بيرة ع د خلىاف ب ي العبطا  المط مون ، والمعتصطم ، و حمطد بطن المعتصطم ، ومطد سطمي بىيلسطوف العطرب ، 

، وعيطون األ بطاف فطي  271و تب في ف ون عدة م ها الم ف، ، والىلسى  ، والحساب وميرها ، ي ظطر : الىهرسطا 
   مططا سطط   والدتططه ووفاتططه فلططم تطذ ر فططي المصططادر القديمطط  ، و ا ططا موضططع خططالف 386 -385فبقطاا األفبططاف 

هطط ي ظطر : ال  طد  م ا تطه ع طد مطؤرخي الىلسطى  185هطط  و 180ع د المحطداين ، فمط هم مطن يطرى  ن سط   والدتطه 
هط ، ي ظر : ال  د  م ا ته ع طد مطؤرخي 360هط ، و 353بين     ما وفاته فهي األخرى اختلىوا فيها 34العربي  

هطط( ، وذلطف ألن ال  طد   لطف رسطالته )اسطتخرال 353  ويطرجن الباحطث  ن ت طون وفاتطه )بعطد  34الىلسى  العربيط  
المعمى( رلى  بي العبا  وهو )احمد بن المعتصطم( ، ي ظطر : رسطال  ابطي يوسطف يعقطوب بطن اسطح، ال  طد  فطي 

     263/ 9هط ، ي ظر : تاريخ الفبر  353، الذ  توفي س    312عمى استخرال الم

     22/ 1الخصاث   (1)

، 9، وفقطططه اللةططط  52، واللسطططا ياا والداللططط  )ال لمططط (  329ي ظططر: الدراسطططاا اللهجيططط  والصطططوتي  ع طططد ابطططن ج ططي  (3)
    63وعلم اللة  االجتماعي 

     16 -15عف في  صواا العربي  ، ومىهوم القوة والض 119ي ظر: علم األصواا  (2)

     137، 114اللة  بين المعياري  والوصىي  و ،  91ي ظر:  صواا العربي  بين التحول والاباا  (4)

ي بططحوردا فطي تحقيط، األسطتاذ محمططد حسطان الفيطان )القليطل( ، فططي حطين وردا فطي الط   الططذ   قلطه د يوسطف  (5)
 )بحث( ، وهو  ميل رلى الصواب    263)القاثل( ي ظر : ال  د  في الباه واللاة  

      533رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (6)

     123، واللسا ياا والدالل  )ال لم (  142ي ظر: علم اللة  االجتماعي ع د العرب  (7)

     29 صواا العربي  بين التحول والاباا  (8)

     533رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (9)

     ، الموضع  ىسه المصدر  ىسه (10)

لم ي ن لدوسوسير رصال  السب، في ررساف هذه الى رة ، رذ سبقه ال  د  رليهطا وي طاد مطول دو سوسطير يقتطرب  و  (11)
     20 -39يشابه  المه ، ي ظر علم اللة  العام 

     132علم األصواا  (13)

     50علم األصواا العام :  (12)

     11رن في ضوف التراث واللةاا السامي ( : علم اللة  العربي  )مدخل تاريخي مقا (14)

     37جعل المحداون )الت اير( وظيى  من وظاثف اللة  ، ي ظر : دور ال لم  في اللة  :  (15)
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، و صطططواا العربيطططط  بططططين التحططططول  13 -11، والتى يطططر الصططططوتي ع ططططد الخليططططل  14ي ظطططر: األصططططواا اللةويطططط   (16)

     41والاباا 

     532 -533في اللاة   رسال  يعقوب ال  د  (17)

     62علم اللة  االجتماعي ع د العرب  (18)

     6، والتى ير الصوتي ع د الخليل  36ي ظر: المدخل رلى علم األصواا دراس  مقار    (19)

    13، وفي البحث الصوتي ع د العرب  99ي ظر: دراس  الصوا اللةو   (30)

     531رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (31)

     520: المصدر  ىسه (33)

     539ي ظر: المصدر  ىسه  (32)

     37/ 1المعجم الىلسىي  (34)

     531رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (35)

     86ي ظر: في األصواا اللةوي  ، دراس  في  صواا المد العربي   (36)

ي التجويطططد( ، ي ظطططر: هطططط( للمصطططفلن فطططي  تابطططه )الموضطططع فططط461اعتمطططدوا فطططي ر يهطططم علطططى ذ طططر القرفبطططي )ا  (37)
     32، والمصفلن الصوتي في الدراساا العربي   94الدراساا الصوتي  ع د علماف التجويد 

     521رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (38)

ن ذ طرا التعريطف فطي  ا طاف ال طالم علطى مصطفلن )آلط  ال فط،( و ررتطه ه طا  ،  سطب،  37/ 1المعجم الىلسطىي  (39)
 ير مصفلن )آل  الفبيع (   للحاج  رليه في تىس

     27دراس  الصوا اللةو   (20)

     130ي ظر: الدراساا الصوتي  ع د علماف التجويد  (21)

 )بحث(    195ف رة الصوا الساذل و ارها في الدر  الصوتي  (23)

     266/ 4ي ظر: لسان العرب )دمم(  (22)

     313ي ظر: مقدم  في سي لوجي  اللة   (24)

     28ون في العربي  ، دراس  صوتي  ي ظر: ال  (25)

     534رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (26)

مطد يسططتعمل اللىطظ بططالمىرد فطي العربيطط  ويطراد بططه الما طى ، رذا  ططان األا طان يعمططالن بعمطل واحططد ، ي ظطر : تاقيططف  (27)
    170اللسان وتلقين الج ان 

     117العربي   ، ودرو  في علم  صواا 77ي ظر: األصواا اللةوي   (28)

  101/ 10لسان العرب )ملصم(  (29)

     387/ 2لسان العرب )حل،(  (40)

     255/ 2لسان العرب )ح جر(  (41)
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     15، وفي البحث الصوتي ع د العرب  101ي ظر: دراس  الصوا اللةو   (43)

     136، 99، والدراساا الصوتي  ع د علماف التجويد  125ي ظر: علم األصواا  (42)

     15، وفي البحث الصوتي ع د العرب  65ي ظر:  صواا اللة   (44)

     536رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (45)

 المصدر  ىسه ، والموضع  ىسه     (46)

     65 صواا اللة   (47)

     109دراس  السمع وال الم  (48)

     331/ 14لسان العرب ) ةغ(  (49)

     538رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (50)

     422/ 4ي ظر: ال تاب  (51)

     58/ 7لسان العرب )شد،(  (53)

     538رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (52)

     42خل، اإل سان  (54)

     129، وعلم األصواا  404، وفقه اللة  العربي   105ي ظر: دراس  الصوا اللةو   (55)

     534ي ظر: رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (56)

     537 -534المصدر  ىسه ي ظر:  (57)

     537ي ظر: المصدر  ىسه  (58)

، وفططي البحططث الصططوتي ع ططد  20، والمططدخل رلططى علططم األصططواا ، دراسطط  مقار طط   129ي ظططر: علططم األصططواا  (59)
     16العرب 

     537رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (60)

 المصدر  ىسه ، والموضع  ىسه    (61)

     310 -309 /10لسان العرب )فرل(  (63)

     300/ 4لسان العرب )خلل(  (62)

     151دراس  السمع وال الم  (64)

     153المصدر  ىسه  (65)

     135/ 10، وشرح المىصل  47/ 1، وسر ص اع  االعراب  422/ 4ي ظر: ال تاب  (66)

 )الجدول(    95ي ظر: المدخل رلى علم اصواا العربي   (67)

     467فقه اللة  العربي   (68)

     422/ 4ي ظر: ال تاب  (69)
     536رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (70)
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     535 المصدر  ىسه ( 71)

جمططع اللىططظ فططي العربيطط  ممططا ال يجططوز جمعططه ، وذلططف رذا  ططان اللىططظ يططراد بططه المبالةطط  ، ي ظططر: تاقيططف اللسططان  (73)
    156وتلقين الج ان 

     538 -534ي ظر: رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (72)

     538 -536ي ظر: المصدر  ىسه  (74)

     538 -537ي ظر: المصدر  ىسه  (75)

     535ي ظر: المصدر  ىسه  (76)

     535 -534ي ظر: المصدر  ىسه  (77)

     538 -534ي ظر: المصدر  ىسه  (78)

     538 -535ي ظر: المصدر  ىسه  (79)

     536ي ظر: المصدر  ىسه  (80)

 535المصدر  ىسه  (81)

     537المصدر  ىسه  (83)

     176/ 5ي ظر: لسان العرب )رحى(  (82)

     353/ 2ي ظر: شرح الشافي   (84)

     534رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (85)

     536المصدر  ىسه  (86)

 المصدر  ىسه ، والموضع  ىسه   (87)

   533 المصدر  ىسه (88)

     537 -534ي ظر: المصدر  ىسه  (89)

     537ىسه المصدر   (90)

     532 المصدر  ىسهي ظر:  (91)

، والىراهيطد  عبقطر   199، واللةط  العربيط  بطين الطوهم وسطوف الىهطم  102 -103ي ظطر: تطاريخ اللةطاا السطامي   (93)
     26من البصرة 

     538 -537ي ظر: رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (92)

، واللةط  العربيط  بطين الطوهم وسطوف الىهطم  140 -129لمخفطوف ي ظر: ال تاب  العربي  من ال قو  رلطى ال تطاب ا (94)
199     

     48/ 1، وتهذيب اللة   58 -57/ 1ي ظر: العين  (95)

     421/ 4ي ظر: ال تاب  (96)

     93، والبحث الصوتي ع د ابن عصىور األشبيلي  268/ 1ي ظر: معا ي القرآن  (97)
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/ 1رلطى المبطرد فطي عطددها ورد ع طد المبطرد ، ي ظطر المقتضطب  ، وما  سبه 41/ 1ي ظر: سر ص اع  االعراب  (98)

، وابطن عصطىور ، ي ظطر: الممتطع فطي  136/ 10، وتبع ر   ابن ج ي ابن يعي  ، ي ظر: شطرح المىصطل  193
    92، والبحث الصوتي ع د ابن عصىور األشبيلي  662/ 3التصريف 

     83 تاب األلىاا  (99)

     136/ 10شرح المىصل  (100)

     230/ 2شرح الشافي   (101)

     534ي ظر: رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (103)

     65المدار  الصوتي  ع د العرب ال ش ة والتفور  (102)

    62، والمدخل رلى علم اصواا العربي  134ي ظر:الدراساا الصوتي  ع د علماف التجويد  (104)

 وما بعدها    73ي ظر:  سباب حدوث الحروف  (105)

     538 -534رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   ي ظر: (106)

     535المصدر  ىسه  (107)

ولعل تعبيره ل ف، األلف في )ال اف( بالىتح  ، يمال  ف، الىتح  الفويلط  اآلتيط  بعطد حطرف ال )ف( وهطذا مطا  (108)
دراسططاا ، و  28 يطده البحططث الصطوتي الحططديث مطن تسططمي   لططف المطد بالىتحطط  الفويلط  ، ي ظططر: األصطواا اللةويطط  

     90، 84في علم اللة  

، و شار ابن ج ي رلى ذلف بقولطه: )) طل حطرف  422/ 4،  231 -230/ 2، وال تاب  47/ 1ي ظر: العين  (109)
  ((، سطر  َجطيمَ لحطرفا وفحطر ل  و فط سميته فىي  ول حروف تسميته لىظ  بعي ه ؛  ال تطرى   طف رذا ملطا َجطيمَ

   1/43: ص اع  االعراب 

     325/ 14العرب ) ى (  ي ظر: لسان (110)

     534رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (111)

     535المصدر  ىسه  (113)

     11،  9، والتى ير الصوتي ع د الخليل30، واألصواا اللةوي 100ي ظر: دراس  الصوا اللةو  (112)

   536 -534ي ظر: رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (114)

     676، 674/ 3، وفن الترتيل وعلومه  504/ 3يضاح في شرح المىصل ، واال 457/ 4ي ظر: ال تاب  (115)

     424/ 4ي ظر: ال تاب  (116)

     313، والم هة الصوتي للب ي  العربي   457/ 4  المصدر  ىسهي ظر:  (117)

 ال تاب ي ظر: (118)

، 103العربيط   ، والمدخل رلى علطم  صطواا 102، ودراس  السمع وال الم  134 -133ي ظر:  صواا اللة   (119)
108     

     123/ 15لسان العرب )هم ز(  (130)
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     535رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (131)

     537المصدر  ىسه   (133)

     537ي ظر: المصدر  ىسه  (132)

 وهو مذهب الخليل    58 -57/ 1ي ظر: العين  (134)

   وهو مذهب سيبويه    422/ 4ي ظر: ال تاب  (135)

هطط( ، ي ظطر: التحديطد فطي 335هط( والجرمي )ا 306وعلماف البصرة وم هم مفرب )ا بعد  وهو مذهب الىراف (136)
     79، والموضن في التجويد  106تقان والتجويد اإل

     547/ 3ذهب المذهب  ىسه الشيخ  حمد الفويل في  تابه : فن الترتيل وعلومه  (137)

، وهطططو م طططاف  لمطططا مل طططاه فطططي المطططتن ، ي ظطططر:  سطططب د  مطططا م مطططدور  الحمطططد هطططذا المطططذهب رلطططى ابطططن الحاجطططب  (138)
     181الدراساا الصوتي  ع د علماف التجويد 

     480/ 3االيضاح في شرح المىصل  (139)

 )مقدم  التحقي،(    9/ 1ي ظر: العين  (120)

 وما بعدها    421/ 4ي ظر: ال تاب  (121)

 بحث( ) 196 -195ف رة الصوا الساذل و ارها في الدر  الصوتي العربي  (123)

     536رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (122)

     64ي ظر: م هة البحث اللةو  بين التراث وعلم اللة  الحديث  (124)

     535رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (125)

     85/ 6ي ظر: لسان العرب )زمم(  (126)

 جدول(   )ال 38، ودراساا لةوي  في القرآن ال ريم ومرافاته  127/ 1ي ظر: ال شف  (127)

     34، وفي األصواا اللةوي  دراس  في  صواا المد العربي   317ي ظر: علم األصواا  (128)

     129، والمدخل رلى علم  صواا العربي   7ي ظر:  بحاث في  صواا العربي   (129)

     426، وفقه اللة  العربي   47ي ظر: في البحث الصوتي ع د العرب  (140)

     125، ودراس  الصوا اللةو   77عام ي ظر: علم األصواا ال (141)

     424ي ظر: فقه اللة  العربي   (143)

     316 -315رسال   بي يوسف يعقوب بن اسحا، ال  د  في استخرال المعمى  (142)

    46 -45ي ظر: في األصواا اللةوي  دراس  في  صواا المد العربي   (144)

     27 المصدر  ىسهي ظر:  (145)

 )بحث(    433ع د علماف العربي  ي ظر: المصوتاا  (146)

    55، والدر  الصوتي ع د ابن سي ا 334ي ظر: المصفلن الصوتي في الدراساا العربي   (147)

     140المدخل رلى علم  صواا العربي   (148)
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     41في األصواا اللةوي  دراس  في  صواا المد العربي   (149)

     327 -326تخرال المعمى رسال   بي يوسف يعقوب بن اسحا، ال  د  في اس (150)

     329ي ظر: المصدر  ىسه  (151)

     329،  327ي ظر: المصدر  ىسه  (153)

     59/ 4ي ظر: لسان العرب )خر (  (152)

   424، وفقه اللة  العربي  45ي ظر: في األصواا اللةوي  دراس  في  صواا المد العربي   (154)

     37/ 1ي ظر: سر ص اع  االعراب  (155)

     120/ 2ث  الخصا (156)

    77، والموضن في التجويد5/463، وي ظر: شرح  تاب سيبويه123ما ذ ره ال وفيون من االدمام (157)

 )بحث(    53 -51ي ظر: جهود ال وفيين في علم األصواا  (158)

 )بحث(   52 المصدر  ىسهي ظر:  (159)

 )المقدم (    8في األصواا اللةوي  دراس  في  صواا المد العربي   (160)

     341/ 4ال تاب  (161)

 )المقدم (   8في األصواا اللةوي  دراس  في  صواا المد العربي   (163)

     37/ 1سر ص اع  االعراب  (162)

تت لف  لم  )محمد( من االا  مقطافع ، المقفطع األول يت طون مطن صطاما ت صطاثا مصطير ويسطمى بطالمقفع  (164)
ت صطاثا مصطير ت صطاما ويسطمى بطالمقفع الفويطل  القصير ،  ما المقفع الاطا ي والاالطث فيت طون مطن صطاما

     193، ومعجم الصوتياا  9المةل، ، ي ظر :  بحاث في  صواا العربي  

     46 -45ي ظر: مدخل رلى علم اللة   (165)

     327 -326يعقوب بن اسحا، ال  د  في استخرال المعمى يوسف رسال  ابي  (166)

     294/ 5ي ظر: شرح  تاب سيبويه  (167)

    179دراس  الصوا اللةو  بين المعا ي((، ري،ى، عن فريقها يم ن التالىو يم هو )) صةر وحدة صوتي  (168)

     209ي ظر: مباحث في علم اللة  واللسا ياا  (169)

 )المقدم (    31، ودراس  السمع وال الم  407، ودراس  الصوا اللةو   34ي ظر:  صواا اللة   (170)

)مقدمطططط   515، ورسطططال  يعقططططوب ال  ططططد  فططططي اللاةطططط   570ع ططططد علمططططاف التجويططططد ي ظطططر: الدراسططططاا الصططططوتي   (171)
 التحقي،(   

     364ي ظر: ال ون في العربي  ، دراس  صوتي   (173)

     209ي ظر: مباحث في علم اللة  واللسا ياا  (172)

     2ي ظر:  مرا  ال الم  (174)

     170ي ظر: سي ولوجي  اللة  والمر  العقلي  (175)
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     532يعقوب ال  د  في اللاة   رسال  (176)

 ي ظر: المصدر  ىسه ، والموضع  ىسه    (177)

    المصدر  ىسه ، والموضع  ىسه  (178)

     312 -313ي ظر: مقدم  في سي ولوجي  اللة   (179)

     538رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (180)

     386علم اللة  ال ىسي  (181)

     170 ش ة اللة  ع د اإل سان والفىل  (183)

     33ي ظر:  ضواف على الدراساا اللةوي  المعاصرة  (182)

     539ي ظر: رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (184)

     532المصدر  ىسه  (185)

     401/ 4ي ظر: العين  (186)

 )بحث(    76، والجاحظ والدر  الصوتي )اللاةاا(  24/ 1ي ظر: البيان والتبيين  (187)

     521اللاة  رسال  يعقوب ال  د  في  (188)

     210دراس  السمع وال الم  (189)

     159 -158 المصدر  ىسه (190)

     157ي ظر: المصدر  ىسه  (191)

    330، والموضن في التجويد151: العربي  ارسر  ، وفقه اللة  و 1/761امل ، وال1/27ي ظر: البيان والتبيين (193)

     520رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (192)

     55/ 3ن العرب )تمم( ي ظر: لسا (194)

وردا فططي تحقيطط، األسططتاذ محمططد حسططان الفيططان )المططدموم( ، ووردا فططي تحقيطط، د  يوسططف حبططي )المدمططدم( ،  (195)
 )بحث(    266وهو األفصن ، ي ظر: ال  د  في الباه واللاة  

     520رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (196)

     410/ 4ي ظر: لسان العرب )دمم(  (197)

     318موضن في التجويد ال (198)

     520رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (199)

     761/ 1ال امل  (300)

     240اللة  واللسا ياا علم مباحث في  (301)

     520ي ظر: رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (303)

     763 – 761/ 1ال امل  (302)

     520ي ظر: رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (304)
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     319، والموضن في التجويد  761/ 1، وال امل  27/ 1بيان والتبيين ي ظر: ال (305)

     520رسال  يعقوب ال  د  في اللاة   (306)

     520 المصدر  ىسه  (307)

   319الموضن في التجويد  (308)

 مصادر البحث ومراجعه
  بحططاث فططي  صططواا العربيطط : د  حسططام سططعيد ال عيمططي ، دار الشططؤون الاقافيطط  العامطط  )آفططا، -1

    1998، 1عربي ( ، بةداد ، ف
هططط( ، تحقيطط، : 438 سططباب حططدوث الحططروف: ابططو علططي الحسططين بططن عبططد اهلل بططن سططي ا )ا  -3

، 1محمطططد حسطططان الفيطططان ويحيطططى ميطططر علطططم ، مفبوعطططاا مجمطططع اللةططط  العربيططط  ، دمشططط، ، ف
 م   1982

، سلسطل  بيطا  صواا العربي  بين التحول والاباا : د  حسام سعيد ال عيمطي ، جامعط  بةطداد  -2
 (   4الح م  )

   1962، 1 صواا اللة : د  عبد الرحمن  يوب ، مفبع  دار الت ليف ، مصر ، ف -4

األصواا اللةويط  : د  ربطراهيم   طي  ، ال اشطر م تبط  اال جلطو المصطري  ، مفبعط  محمطد عبطد  -5
 ال ريم حسان   

، المعرفطط  ، ال ويططا عططالم ضططواف علططى الدراسططاا اللةويطط  المعاصططرة: د   ططايف خرمططا ، سلسططل   -6
 م   1978سبتمبر ، 

 م   1975، 4 مرا  ال الم: د  مصفىى فهمي ، م تب  مصر ، ف -7

اإليضطططاح فطططي شطططرح المىصطططل:  بطططو عمططططرو عامطططان بطططن عمطططر المعطططروف بطططابن الحاجططططب )ا  -8
 م   1982هط( ، تحقي،: د  موسى ب ا  العليلي ، مفبع  العا ي ، بةداد ، 646

ر األشططبيلي: مصططفىى حسططين مزعططل ، رسططال  ماجسططتير ، البحططث الصططوتي ع ططد ابططن عصططىو  -9
 م   1999 لي  التربي  ، الجامع  المست صري  ، 

هططط( ، تحقيطط، : عبططد السططالم 355البيططان والتبيططين : ابططو عامططان عمططرو بططن بحططر الجططاحظ )ا  -10
هططارون ، ال اشططر م تبطط  الخططا جي بالقططاهرة ، مفبعطط  المططد ي ، المؤسسطط  السططعودي  بمصططر ، 

 م  1998 -هط 1418،  7ف
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هططط( ، 210بططر  )ا تطاريخ الفبططر  ، تططاريخ الرسطل والملططوف : ابططو جعىطر محمططد بططن جريطر الف -11
 م   1975، 3الىضل ربراهيم ، مفابع دار المعارف بمصر ، ف  بيتحقي، : محمد 

 -هطططط1248، 1تطططاريخ اللةطططاا السطططامي  : رسطططراثيل ولى سطططون ، مفبعططط  االعتمطططاد ، مصطططر ، ف -13
 م   1939

هططط( ، 501لسططان وتلقططين الج ططان: ابططو حىطط  عمططر بططن خلططف بططن م ططي الصططقلي )ا تاقيططف ال -12
، ر ال تطب العلميط  ، بيطروا ، لب طانته وضبفه مصفىى عبد القادر عفا ، داامابل مخفوف

 م   1990 -هط1410، 1ف

هط( ، تحقيط، : د  444التحديد في االتقان والتجويد : ابو عمرو عامان بن سعيد الدا ي )ا  -14
 -هططط 1407، 1  حمططد ، مفبعطط  الخلططود ، سطاعدا جامعطط  بةططداد علططى فبعططه ، فمطا م مططدور 

 م   1988

، 1التى ير الصوتي ع د الخليل : د  حلمي خليطل ، دار المعرفط  الجامعيط  ، اإلسط  دري  ، ف -15
 م   1988

هططط( ، تحقيطط،: عبططد السططالم 270تهططذيب اللةطط  : ابططو م صططور محمططد بططن احمططد األزهططر  )ا  -16
 م   1964 -هط1284لمصري  للت ليف والترجم  ، هارون ، الدار ا

م 3006،  1لاةطاا( : احمطد ربطراهيم صطاعد ، مجلط  المطورد ، عالجاحظ والدر  الصوتي )ال -17
   

جهططود ال ططوفيين فططي علططم األصططواا : د  خليططل ربططراهيم العفيطط  ، مجلطط   ليطط  اآلداب ، جامعطط   -18
 م   1991 -هط 1411، 33البصرة ، ع

هطط( ، تحقيط، : محمطد علطي ال جطار ، دار 293بطن ج طي )ا عامطان  الخصاث  : ابطو الىطتن -19
 م   1953 -هط 1271ال تب المصري  ، 

هططططط( ، تحقيطططط،: ربططططراهيم 211خلطططط، اإل سططططان : ابططططو رسططططحا، ربططططراهيم بططططن السططططر  الزجططططال )ا  -30
ضططمن  تططاب )رسططاثل و صططو  فططي اللةطط  واألدب والتططاريخ( ، م تبطط  فططي السططامراثي، م شططور 

 م   1988 -هط 1408، 1األردن ، ف –ف الم ار ، الزرما

،   الحمططد ، رحيططاف التططراث اإلسططالميالدراسططاا الصططوتي  ع ططد علمططاف التجويططد : د  مططا م مططدور  -31
 م   1986 -هط 1406، 1سلسل  ال تب الحديا  ، مفبع  الخلود ، بةداد ، ف

 م  1998دراساا في علم اللة  : د   مال بشر ، دار مريب ، القاهرة ،  -33
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لةويططط  فطططي القطططرآن الطططريم ومرافاتطططه : د  احمطططد مختطططار عمطططر ، ال اشطططر عطططالم ال تطططب ، دراسطططاا  -32
 م   3001 -هط1431، 1القاهرة ، مفبع  الىارو، ، القاهرة ، ف

الدراساا اللهجي  والصوتي  ع د ابن ج ي : د  حسام سعيد ال عيمطي ، دار الفليعط  للفباعط   -34
عططالم، جمهوريطط  العططرا، ، دار الرشططيد لل شططر ، وال شططر ، بيططروا ، م شططوراا وزارة الاقافطط  واإل

 م   1980

م 1980 -هط1400دراس  السمع وال الم : د  سعد مصلوح ، ال اشر عالم ال تب ، القاهرة ،  -35
   

 -هططط 1437، 4دراسطط  الصططوا اللةططو  : د   حمططد مختططار عمططر ، عططالم ال تططب ، القططاهرة ، ف -36
 م   3006

ر محمطططد ، رسطططال  ماجسطططتير ،  ليطططط  اآلداب ، الطططدر  الصطططوتي ع طططد ابطططن سطططي ا : عططططالف جبططط -37
 م   1998الجامع  المست صري ، 

درو  فططي علططم  صططواا العربيطط  : جططان  ططا تي و، ترجمطط  صططالن القرمططاد  ، مر ططز الدراسططاا  -38
 م   1966والبحوث االمتصادي  واالجتماعي  ، الجامع  التو سي  ، 

، ، دار مريطب للفباعط  وال شطربشطر  دور ال لم  في اللة  : ستيىن  ولمان ، ترجم  د   مطال -39
 م   1997،  13القاهرة ، ف

رسال  ابي يعقوب بطن اسطحا، ال  طد  فطي اسطتخرال المعمطى  ابطو يوسطف يعقطوب ال  طد  )ا  -20
هطططط( ، تحقيططط، : د  محمطططد مرايطططاتي ، ويحيطططى ميطططر علطططم ، ومحمطططد حسطططان الفيطططان ، 353بعطططد 

، مفبوعطططاا 1ع طططد العطططرب( ، لضطططمن  تطططاب )علطططم التعميططط  واسطططتخرال المعمطططى فطططي م شطططورة 
 مجمع اللة  العربي  ، دمش،   

  هطط( ، تحقيط، :  353رسال  يعقوب ال  د  في اللاة  : ابو يوسف يعقوب ال  طد  )ا بعطد  -21
 -هطططط1405، 2، ل 60د حسطططان الفيطططان ، مجلططط  مجمطططع اللةططط  العربيططط  ، دمشططط، ، مطططةمطططحم

 م   1985

هط( ، تحقي،: د  حسن ه داو  ، 293)ا سر ص اع  االعراب : ابو الىتن عامان بن ج ي  -23
 م   1992 -هط1412، 3دار القلم للفباع  وال شر ، دمش، ، ف

، ف ، سلسطل  عطالم المعرفط  ، ال ويطاسي ولوجي  اللة  والمر  العقلطي : د  جمعط  سطيد يوسط -22
 م   1990ي اير 
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حقيط، هطط( ، ت686شرح شافي  ابن الحاجب : رضي الدين محمد بطن الحسطن االسطترباد  )ا  -24
: محمطططد  طططور الحسطططن ، ومحمطططد الزفطططزاف ، ومحمطططد محيطططي الطططدين عبطططد الحميطططد ، دار ال تطططب 

 م   1983 -هط1403لب ان ،  –العلمي  ، بيروا 

هط( ، تحقي، :  حمد حسن مهدلي ، وعلطي 268شرح  تاب سيبويه :  بو سعيد السيرافي )ا  -25
 م   3008 -هط1439، 1سيد علي ، ال اشر دار ال تب العلمي  ، بيروا ، ف

 هط( ، دار الفباع  الم يري  ، مصر   642شرح المىصل : موف، الدين بن يعي  )ا  -26

 م   3000علم األصواا : د   مال بشر ، دار مريب للفباع  وال شر ،  -27

علم األصواا العام ) صواا اللة  العربي ( ، د  بسام بر   ، مر ز اال ماف القومي ، بيروا  -28
   

ع ططد العطططرب : د  هطططاد   هطططر ، سططاعدا الجامعططط  المست صطططري  علطططى علططم اللةططط  االجتمطططاعي  -29
 م   1988 -هط1408، 1فبعه ، ف

، وثيطل يوسطف عزيطز ، دار آفطا، عربيط علم اللة  العام : فردي ان دو سوسطير ، ترجمط  : د  ي -40
 م   1985بةداد ، 

حمططود علططم اللةطط  العربيطط  ، مططدخل تططاريخي مقططارن فططي ضططوف التططراث واللةططاا السططامي  : د  م -41
 فهمي حجاز  ، دار الاقاف  وال شر   

علطططم اللةططط  ال ىسطططي : د  عبطططد المجيطططد سطططيد احمطططد م صطططور ، مفطططابع جامعططط  الملطططف سطططعود ،  -43
 هط   1403الريا  ، 

تحقيططططط، : د  مهطططططد  المخزومطططططي ،  ، هطططططط(675)ا  العطططططين : الخليطططططل بطططططن احمطططططد الىراهيطططططد  -42
 م   1980رسال  ، ال ويا ، ربراهيم السامراثي ، دار الرشيد لل شر ، مفبع  الود 

هط( ، تحقي،: د   طزار رضطا ، 668عيون األ باف في فبقاا األفباف : ابن  بي اصيبع  )ا  -44
 م شوراا دار م تب  الحياة ، بيروا   

الىراهيططد  عبقطططر  مطططن البصطططرة : د  مهطططد  المخزومطططي ، دار الشطططؤون الاقافيططط  العامططط  )آفطططا،  -45
 م   1989، 3عربي ( ، بةداد ، ف

 م   1990اللة  : د  حاتم صالن الضامن ، مفبع  دار الح م  ، الموصل ، فقه  -46

فقططه اللةطط  العربيطط  : د   اصططد ياسططر الزيططد  ، مديريطط  دار ال تططب للفباعطط  وال شططر ، جامعطط   -47
 م   1987 -هط 1407الموصل ، 
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هط( ، ضبفه وعل، حواشيه ووضع 420فقه اللة  و سرار العربي  : ابو م صور الاعالبي )ا  -48
 -هطط 1403، 3فهارسه د  ياسين األيوبي ، الم تب  العصطري  للفباعط  وال شطر ، بيطروا ، ف

 م   3000

ف رة الصوا الساذل و ارها في الصوا العربي : د  ما م مطدور  الحمطد، مجلط  معهطد اإلمطام  -49
 هط   1438،  4الشافبي للدراساا القرآ ي  ، ع

ف فهطد لفباعط  المصطحف الشطريف بالمدي ط  فن الترتيل وعلومطه : احمطد الفويطل ، مجمطع الملط -50
 -هططط 1430، 1الم ططورة ، ومر ططز الملططف فيصططل للبحططوث والدراسططاا اإلسططالمي  بالريططا  ، ف

 م   1999

 هط( ، مفبع  االستقام  ، القاهرة   285الىهرسا : ابن ال ديم )ا  -51

، فططططي األصططططواا اللةويطططط  ، دراسطططط  فططططي  صططططواا المططططد العربيطططط  : د  مالططططب فاضططططل المفلبططططي  -53
، ( ، دار الحريططط  للفباعططط  ، بةطططداد264م شطططوراا وزارة الاقافططط  واإلعطططالم ، سلسطططل  دراسطططاا )

 م   1984

، عفيط  ، م شططوراا دار الجطاحظ لل شططرفطي البحطث الصططوتي ع طد العطرب : د  خليططل ربطراهيم ال -52
 م  1982( ، 134بةداد ، سلسل  الموسوع  الصةيرة )

تحقي، : د  محمد  حمطد الطدالي ، مؤسسط  الرسطال   هط( ،385اال امل : ابو العبا  المبرد ) -54
 م   1997 -هط 1418، 2للفباع  وال شر ، ف

، هططارونهططط( ، تحقيط، : عبططد السطالم 180: سططيبويه : ابطو بشططر عمطرو بططن عامطان )ا ال تطاب -55
 م   1983 -هط 1403، 3ال اشر م تب  الخا جي بالقاهرة ، ودار الرفاعي بالريا  ، ف

هطط(، تحقيط،: د  علطي 270حالويه : ابو عبد اهلل الحسطين بطن احمطد )ا   تاب االلىاا : ابن -56
 م   1983، 1، ع11حسين البواب ، مجل  المورد ، مة 

ال تابططط  العربيططط  مطططن ال قطططو  رلطططى ال تطططاب المخفطططوف : صطططالن ربطططراهيم الحسطططن، دار الىيصطططل  -57
 م   3002 -هط 1434الاقافي  ، الريا  ، 

وعللهطططا وحججهطططا : م ططططي بطططن ابططططي فالطططب القيسططططي )ا ال شطططف عطططن وجططططوه القطططرافاا السططططبع  -58
هططط( ، تحقيطط، : د  محيططي الططدين رمضططان ، مفبوعططاا مجمططع اللةطط  العربيطط  ، دمشطط، ، 427

 م   1974 -هط 1294

 م   1979، 38ال  د  في الباه واللاة  : د  يوسف حبي ، مجل  بين ال هرين ، ع -59
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،  1سططيف ، دار الجيططل ، بيططروا ، ف ال  ططد  م ا تططه ع ططد مططؤرخي الىلسططى  العربيطط  : ا فططوان -60
 م   1985

هططط( ط اعت ططى بتصططحيحه :  مططين محمططد عبططد الوهططاب ، 711لسططان العططرب : ابططن م ظططور )ا  -61
 –ومحمد الصاد، العبيطد  ، دار  حيطاف التطراث العربطي ، ومؤسسط  التطاريخ العربطي ، بيطروا 

 م  1999 -هط 1419،  2لب ان ، ف

، 1م ذر عياشي ، ال اشر مر ز اال ماف الحضار  ، حلطب ، فاللسا ياا والدالل  )ال لم ( :  -63
 م   1996

 -هططط 1431، 4اللةط  بطين المعياريط  والوصطىي  : د  تمططام حسطان ، عطالم ال تطب ، القطاهرة ، ف -62
 م   3001

، دار مريططب للفباعطط  وال شططراللةطط  العربيطط  بططين الططوهم وسططوف الىهططم : د   مططال بشططر ، ال اشططر  -64
 م   1999القاهرة ، 

هططط( ، تحقيطط، : صططبين حمططود 268ا ذ ططره ال وفيططون مططن االدمططام : ابططو سططعيد السططيرافي )ا مطط -65
 م   1982 -هط1402،  3، ع 13الشاتي ، مجل  المورد ، مة 

مباحططث فطططي علطططم اللةطط  واللسطططا ياا : د  رشطططيد عبطططد الططرحمن العبيطططد  ، دار الشطططؤون الاقافيططط   -66
 م   3003، 1العام  )آفا، عربي ( ، بةداد ، ف

، ل اشطر دار ال تطب العلميط  ، بيطروامدار  الصوتي  ع د العرب : د  عالف جبر محمد ، اال -67
 م   3006 -هط 1437، 1ف

المدخل رلى علم األصطواا ، دراسط  مقار ط  : د  صطالح الطدين صطالن حسط ين ، دار االتحطاد  -68
 م   1981، 1العربي للفباع  ، ف

، د ، مفبعط  المجمطع العلمطي ، بةطدادلحمطالمدخل رلى علم  صواا العربي  : د  ما م مدور  ا -69
 م   3003 -هط1432

مدخل رلى علم اللة  : د  محمود فهمي حجاز  ، ال اشر دار مباف للفباع  وال شر ، القاهرة  -70
   

المصططفلن الصططوتي فططي الدراسططاا العربيطط  : د  عبططد العزيططز الصططيغ ، دار الى ططر المعاصططر ،  -71
 م   3000 - هط1431، 1بيروا ، دار الى ر ، دمش، ، ف
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المصططوتاا ع ططد علمططاف العربيطط  : مططا م مططدور  الحمططد ، مجلطط   ليطط  الشططريع ، جامعطط  بةططداد ،  -73
 م   1979 -هط1299، 5ع

هط( ، تحقي، :  حمد يوسف  جاتي ، 307معا ي القرآن : ابو ز ريا يحيى بن زياد الىراف )ا  -72
 م   1955 -هط 1274، 1ومحمد علي ال جار ، مفبع  دار ال تب المصري  القاهرة ، ف

معجططم الصططوتياا : د  رشططيد عبططد الططرحمن العبيططد  ، مر ططز البحططوث والدراسططاا اإلسططالمي  ،  -74
( ، مفبعططط  هيططط ة ردارة واسطططتامار  مطططوال 33بةطططداد ، سلسطططل  الدراسطططاا اإلسطططالمي  المعاصطططرة )

 م   3007 -هط1438، 1الومف الس ي ، ف

 م   1983للب ا ي ، بيروا ، المعجم الىلسىي : د  جميل صلبيا ، دار ال تاب ا -75

مىهططوم القطططوة والضططعف فطططي  صططواا العربيططط  : د  محمططد يحيطططى سططالم الجبطططور  ، ال اشطططر دار  -76
 م   3006 -هط 1437، 1ال تب العلمي  ، بيروا ، ف

هططط( ، تحقيطط، : محمططد عبططد الخططال، عضططيم ، عططالم 385المقتضططب : ابططو العبططا  المبططرد )ا  -77
 ال تب ، بيروا   

وجي  اللة  : د      محمد  حمد حطاتم ، مر طز االسط  دري  لل تطاب ، مفبعط  مقدم  في سي ل -78
 م   3000االس  دري  ، 

الممتع في التصريف  ابطن عصطىور األشطبيلي ، تحقيط،: د  فخطر الطدين مبطاوة ، الطدار العربيط   -79
 م   1982 -هط 1402، 5لل تاب ، ف

عربي : د  عبد الصبور شاهين ، الم هة الصوتي للب ي  العربي  ، رؤي  جديدة في الصرف ال -80
 م   1980 -هط1400مؤسس  الرسال  للفباع  وال شر ، بيروا ، 

هط( ، تحقي،: د  ما م مدور  الحمطد ، 461الموضن في التجويد : عبد الوهاب القرفبي )ا  -81
 م   1990معهد المخفوفاا العربي  ، الم ظم  العربي  للتربي  والاقاف  والعلوم ، ال ويا ، 

اللةطط  ع ططد اإل سططان والفىططل : د  علططي عبططد الواحططد وافططي ،  هضطط  مصططر للفباعطط   شطط ة  -83
 م   3002وال شر ، 

ال ون في العربي  ، دراس  صوتي  : مشتا، عبا  معطن علطي ، رسطال  ماجسطتير ،  ليط   -82
   م  1998اآلداب ، جامع  بةداد ، 


