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  ممخص البحث
الصفات الصوتية في كتاب األصول في النحو دراسة ) يتعمق موضوع

 )صفات األصوات( من خالل في االختالف، و االتفاق( بمدى وصفية نقدية
ما جاء في الدرس مع ، ىـ ( ٖٙٔ) ت  بن الرراجال في النحو كتاب األصول

أن يناقش محورين أراريين، اقتضت طبيعة البحث  قدو  ،الصوتي الحديث
معتمدة  ،المتضادة صفات األصوات غير، و صفات األصوات المتضادةوىما: 

ىناك أوجو  أنوقد توصمت الدرارة إلى  في ذلك عمى المنيج الوصفي النقدي،
ما جاء في مصطمحات الصفات الصوتية في كتاب  اتفاق واختالف بين
 والدرس الصوتي الحديث. األصول في النحو

 ات المفتاحية:الكمم
 (األصول في النحو، صفات األصوات، المصطمح) 
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Abstract: 

          The topic (Terminology of phonemic qualities in the 

book of assets in grammar, descriptive critical study) 

relates to the extent of agreement or difference in (the 

attributes of phoneme) through the Book of Usul in 

Grammar, with what was mentioned in the modern 

phonological lesson, and the nature of the research required 

that it discuss two basic axes, namely The attributes of 

opposing sounds and the characteristics of non-

contradictory sounds are based on the descriptive critical 

approach, and the study concluded that what was 

mentioned in the terms of phonological qualities in the 

book of assets in grammar is consistent with what was 

mentioned in the modern phonological lesson in some 

points, and differs in others . 

Key words: 

( Terminology, phoneme qualities, origins in grammar ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Dr.emanallam87@yahoo.com


  كتاب األصول يف النحو دراسة وصفية نقديةالصفات الصوتية يف 
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٙٙٚ﴾  
  

 مقدمة 
الدرارات الصوتية في الدرس المغوي عمى  أىمية ال أحد ينكر          

 حجر األراسالذي يعد  في أىمية الصوت تتجمىوالتي ، اختالف مرتوياتو
بالدرارات  ىـ(ٖٙٔ)ت  جومن بينيم ابن الررا النحاة ُعنيد ولق .في المغة
 في كتابووجد  وقد، صفيا مدخال لدرارة ظاىرة اإلدغاموذلك بو  ؛الصوتية

 مادة صوتية ال تقل عن المادة الصوتية في الكتاب لريبويواألصول في النحو 
مصطمحات )أو معجم العين لمخميل بن أحمد الفراىيدي، فكان الموضوع بعنوان 

، فيذه (الصوتية في كتاب األصول في النحو دراسة وصفية نقديةالصفات 
، بن الرراجال ورة في كتاب األصول في النحوذكالم صفات الصوتيةلمدرارة 

 وموقف الدرس الصوتي الحديث منيا.
  حاولت من خالل ىذا البحث معالجة جممة من التراؤالت أبرزىا:وقد 

ابن الرراج ورابقيو كريبويو باعتباره ما أوجو االتفاق واالختالف بين ما ذكره 
  ؟مؤرس لمدرس الصوتي

أوجو االتفاق واالختالف بين الصفات الصوتية عند ابن الرراج والدرس  ما
 ؟الصوتي الحديث

وقد اخترت ىذا الكتاب أو ىذا المؤلف لكونو لم يتناولو أحد بالدرارة من قبل، 
والمقتضب  ،لريبويو ولكونو بو مادة صوتية ال تقل عما ذكر في الكتاب

 وغيرىا من كتب عمماء العرب التي تناولت الدرارات الصوتية . ،لممبرد
، جالصفات الصوتية عند ابن الرراذا البحث إلى التعرف عمى كما ييدف ى

 .وموقف الدرس الصوتي الحديث منيا
 بعض الدرارات الرابقة ليذا الموضوع وىي: جد  وقد وُ 

ة ررالة رينا في ضوء الصوتيات الحديثالمصطمح الصوتي عند ابن  -ٔ
داب ، كمية اآلنريمة قرايميلاجرتير، ، ررالة مأرباب حدوث الحرف نموذجا

 .ٕٕٔٓوالعموم االجتماعية ، جامعة البميدة ، الجزائر ، 
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، مذكرة لنيل درجة الماجرتير ، المصطمح الصوتي في معجم الصحاح -ٕ
، جامعة أبي بكر بمقايد، إبراىيم شارف، و عبد القادر رنوسإعداد الطالبين 

 . ٕ٘ٔٓ -ٕٗٔٓالجزائر ، 
، من خالل كتابو رر صناعة اإلعراب المصطمح الصوتي عند ابن جني -ٖ

بو مذكرة لنيل شيادة الماجرتير ، إعداد الطالبتين :أميرة رعود ، و رراح 
، ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓزائر ، ية اآلداب ، الج، كمشارب ، جامعة العربي بن مييدي

وكل ىذه الدرارات لم تتناول ابن الرراج بالدرارة ، وال بالنظر في المادة 
 الصوتية الضخمة المقدمة في كتابو.

البحث ، فيمكننا القول بأنو اقتضت طبيعة الموضوع أن نعرضو  ىيكل أما عن
، الموضوع وخاتمة ، أما المقدمة فقد أوضحت فييا عنوان  ومبحثينفي مقدمة 

 ىيكلموضوع ، والدرارات الرابقة ، و ، وأىداف الوأرباب اختيار الموضوع
 إلى انقرمقد ف المبحث األولالبحث، ومنيج البحث ، وأىم النتائج، وأما 

 -التعريف بابن الرراج، وتعريف المصطمح لغة واصطالحا، ب -أ: قرمين
صفات غير اللدرارة  المبحث الثانيأفردت قد ، و لألصوات المتضادةالصفات 
 أىم نتائج البحث. عمى ، وذيمناه بخاتمة اشتممتلألصوات  المتضادة
، حيث عرض البحث آلراء ابن البحث عمى المنيج الوصفي النقدي وقد اعتمد
، ثم ذكر من خالل كتابو األصول في النحو في الصفات الصوتية الرراج

جممة من ، ولقد اعتمد البحث عمى حديث من ذلكموقف الدرس الصوتي ال
، والكتاب لريبويو، وكتب ميا األصول في النحو البن الرراجالمراجع من أى

 الدرس الصوتي الحديث.                                                                                                         
عدم لاالنتقاء بين أميات الكتب،  ومنيا وواجيت الباحثة بعض الصعوبات،

حيث  ؛االختالف بين معظم الكتب في الدرارات الصوتية عند عمماء العرب
روا ما جاء في كتاب ريبويوإنيم   .جميعًا كرَّ

أتى مقمدا لما قالو  الرراج : أن ابنوتوصل البحث إلى بعض النتائج من أىميا
ريبويو في صفات األصوات، عدم معرفة ابن الرراج كرابقيو ضابط الجير 
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واليمس وىو اىتزاز أو عدم اىتزاز األوتار الصوتية ؛ وذلك لغياب الجانب 
التشريحي عندىم، تغيير مصطمح الشدة والرخاوة الذي ذكره ابن الرراج إلى 

 االنفجارية واالحتكاكية. 
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 الصفات المتضادة لألصوات. -األولالمبحث 
البد أن  صواتالمتضادة لألصفات القبل البدء في الحديث عن           

؛ ابن الرراح : ىو أبو بكر محمد بن في النحو نعرف بصاحب كتاب األصول
ريل النحوي البغدادي، نشأ في بغداد وأخذ النحو عن أرتاذه أبي العباس 

ومن تالميذه : أبو القارم عبد الرحمن بن ارحاق الزجاجي ت المبرد، 
 ه،ٖٚٚه، أبو عمي الفارري ت ٖٛٙه، أبو رعيد الريرافي النحوي ت ٖٖٚ

وقد ترك ابن الرراج خمرة عشر كتابا من بينيا كتاب األصول في النحو 
 ٔىـ ببغداد ٖٙٔمحل الدرارةـ توفي  الذي ىو

 الصفة لغة واصطالحا: أما عن تعريف 
قيل ، واصطالًحا ،ٕالصفة:  لغة "الحالة التي يكون عمييا الشيء ويتميز بيا"فـ

أي أنَّيا مجموعة ما  ؛ٖإنيا : "كيفيات مصاحبة لتكون الصوت في المخرج"
، في عممية انتاجو والنطق بو، وىذه القرمات الفاصمة بين صوت يميز صوتاً 

 ىذه األصوات .وآخر، لوالىا لما ارتطعنا التمييز في الرمع بين 
ويمكننا تقريم الصفات التي ذكرىا إلى صفات متضادة، وصفات غير 

 متضادة.
 صفات، وىي: أربع عددىاالصفات التي ليا ضد، و  الصفات المتضادة: -أوال

االرتعالء )،  (اإلطباق واالنفتاح)، (والرخاوة ةالشد)، () الجير واليمس
 صفتي االرتعالء واالرتفال. ، إال أن ابن الرراج أىملواالرتفال(

صفتان يمكننا إدراجيما تحت دائرة )صفات ناتجة عن والهمس(، الجهر ) -1
ألن الوترين الصوتيان ىما حجر األراس في  ؛وضع الوترين الصوتين(

                                                           

د الحرن الفتميي، مؤررـة الررـالة ) تحقيق عبدابن الرراج، األصول في النحو،  ينظر: -ٔ
 .ٕٓ-ٜمقد المحقق صـ   ،ت(
 .ٔٚٙصـ  ، ٜٜٛٔ، ط (، الوجيز القاىرةمجمع المغة العربية )  -ٕ
، مطبعة الخمود بغداد، الطبعة غانم قدوري الحمد، الدرارات الصوتية عند عمماء التجويد-ٖ

 .ٕ٘ٔصـ ، ٜٙٛٔاألولى 
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يمكننا التفريق بين الصوت المجيور  ِإنَّو حيث ؛األصوات ىذه التمييز بين
فنجد أن ثمة ذبذبة تحدث في نطق والميموس بوضع اليد عمى تفاحة آدم 

فـاألصوات التي تحدث فييا  وال تحدث مع أصوات أخرى ،بعض األصوات
ال يحدث معيا ذبذبة ترمى الذبذبة ترمى مجيورة أمَّا األصوات التي 

 و، وقد تحدث ابن الرراج عن ىاتين الصفتين فذكر أوال الجير، وعرفميمورة
موضعو، ومنع النفس أن يجري معو حتى "كل حرف أشبع االعتماد في  بأنو

، وثنى باليمس فقال:" تردد الحرف مع ٔينقضي االعتماد، يجري الصوت"
 ٕجري النفس"
يمس عند ابن الرراج، من خالل عرضنا لمصطمحي الجير وال          
ظل قد  ، وٖ( الكتاب )ما جاء عند ريبويو في كتابو  قد نقل نالحظ أنَّو

، ه( ٕٙٛت ) إلى أن جاء المبرد نفرو يرددون تعريف ريبويوعمماء العربية 
حيث عرف األصوات المجيورة بأنيا "حروف إذا رددتيا ارتدع الصوت فييا 

االمتناع أي امتناع جريان الصوت، وبالتالي فتعريف المبرد  :، واالرتداع ىوٗ"
 ال يختمف في معناه عن تعريف ريبويو.

 ،عند ابن الرراج رواء (الجير واليمس) لمصطمحيوىذه التعريفات المذكورة 
 وصفيا بعضقد  ،أو تعريف المبرد ،ريبويو المؤصل لتعريف المصطمح أو

مع تعريف مصطمح الشدة  تداخلالو ، غموضالبمن عمماء األصوات  ينالمحدث
ع ما جاء في الدرس وقد اختمفت ىذه التعاريف م ،عندىم الذي رنذكره الحقا

تعريفيم لمجير واليمس ال يقوم عمى أراس  جاء، حيث الصوتي الحديث
                                                           

 ٔٓٗابن الرراج، األصول في النحو صـ  -ٔ
 ٕٓٗنفرو صـ -ٕ
ـــاب -ٖ ـــد الرـــالم رـــيبويو، الكت ـــق عب / ٗ،  ٖٜٛٔىـــارون، عـــالم الكتـــب بيـــروت، ط ، تحقي

ٖٗٗ. 
ـــرد، المقتضـــب -ٗ ـــس األعمـــى لمشـــئون المب ـــق محمـــد عبـــد الخـــالق عضـــيمة، المجم ، ، تحقي

 .ٜٗٔ/ٔ ،ٜٜٗٔاإلرالمية )مطابع األىرام التجارية( القاىرة، ط 
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اىتزاز األوتار الصوتية أو عدم اىتزازىا، فالجير في الدرس الصوتي الحديث 
الوتران الصوتيان، والمعنى واحد،  ٖأو ارتعاش ،ٕأو اىتزاز ،ٔىو تذبذب

ن ناتج عن غياب الجانب التشريحي عدم معرفتيم لدور الوترين الصوتييو 
  لدييم.

 ثم تحدث ابن الرراج بعد ذلك عن عدد األصوات المجيورة والميمورة، فذكر
"اليمزة، واأللف، والعين، والغين،  :وىي ،أن المجيورات ترعة عشر صوتا

والقاف، والجيم، والياء، والضاد، والالم، والزاي، والراء، والطاء، والدال، 
التي يمكننا تجميعيا في: ، و ٗوالنون، والظاء، والذال، والباء، والميم، والواو"

، ذكر أن باقي األصوات تعد ميمورة ، ثم)طمع جند غزا إذ ويربض ظمق(
وىي عشرة أحرف:" الياء والحاء والخاء والكاف والرين والشين والتاء والصاد 

، مجمعة في ) حثو شخص فركت (، وىذا الذي جاء بو يتفق ٘والثاء والفاء "
الصوتي الحديث في ثالثة أصوات فقط ، ويختمف مع الدرس ، ٙريبويو مع

 وىي) اليمزة و الطاء والقاف (.
فيو في الدرس الصوتي الحديث صوت "ال بالمجيور  صوت )الهمزة( -أوال 

يذا الصوت نجد إغالقا تاما في ل ناعند نطق وألنَّ  ؛ وذلكٚوال بالميموس"
فال نرمع لذلك صوت  ؛والصوت ،النفس انقطاع في رببتأقصى الحمق مما ي

                                                           

  ٕٕٔصـم (، ٖٜٙٔعبد الرحمن أيوب، أصوات المغة، مطبعة دار التأليف، طبعة )  -ٔ
إبــــراىيم أنـــــيس، األصــــوات المغويـــــة، الطبعــــة الثانيـــــة، مصــــر، نيضـــــة مصــــر الفجالـــــة.  -ٕ
  ٖٕصـم(، ٜٓ٘ٔ)
 ٘ٙصـ ،محى الدين رمضان، في صوتيات العربية، مكتبة الررالة الجديدة عمان -ٖ
 ٔٓٗابن الرراج، األصول في النحو صـ  -ٗ
 ٕٓٗصـ نفرو -٘
 ٖٗٗ/ٗريبويو الكتاب  -ٙ
صــ م(، ٜٜٔٔأحمد مختار عمر، درارة الصوت المغوي، مصـر، عـالم الكتـب، طبعـة ) -ٚ

ٖٗ٘ 
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إلى الحمق إال حين  يمر اليواءذبذبة حتى نحكم بأنو صوت مجيور، "وال 
، وقد ٔ"وذلك االنفراج الفجائي ىو الذى ينتج عنو اليمزة ،فرج فتحة المزمارنت

احتمال  -ٔ" احتمالين لوصفو اليمزة بالجير وىيغانم قدوري الحمد افترض 
أنيا كانت مجيورة ثم تغيرت حتى صارت   -ٕبالخطأ في وصف الصوت، 

لما ىو معيود  ؛، والذي أرجحو عن ربب وصفيم لميمزة بالجيرٕميمورة "
حيث إن الجير عندىم إشباع االعتماد في موضع  ،عندىم في تعريف الجير

الحرف، ومنع النفس أن يجري معو حتى ينقضي االعتماد، يجري الصوت، 
 في نطق صوت اليمزة. بالفعلوىذا ما يحدث 

، فيو نده مجيورًا، وىو اآلن صوت ميموسالذى كان ع صوت )الطاء( -ثانيا
بعض التفريرات لوصف  ثونوقد قدم المحد ،ٖلتاء"لحرف ا"النظير المطبق 

القدماء ليذا الصوت بالجير، فمن ىذه التفريرات "عدم معرفتو الربب األراس 
األوتار الصوتية أو عدم اىتزازىا، ، وىو اىتزاز ٗفي حدوث الجير واليمس"

ومنيا أن التطور ربما قد حدث ليذا الصوت فمعميم كانوا "ينطقون في القديم 
، وأرى أن ٘"ة صوت مجيوريالحالية والضاد الحالبما يشبو نطق الضاد 

أيضا تعريفيم المعتمد  الربب الحقيقي في وضعيم لمطاء ضمن المجيورات
شباع االعتماد في لمجير كما ذكرت آنفا في صوت اليمزة ، من منع النفس وا 

 .ٙ" موضع الحرف

                                                           

صــ م (، ٜٓٛٔ: كمال بشر، عمم المغة العـام )األصـوات(، دار المعـارف، طبعـة) ينظر -ٔ
ٛٛ 
 ٕٔٗ – ٕٓٗينظر :غانم قدوري الحمد، الدرارات الصوتية عند عمماء التجويد، صـ  -ٕ
 ٘٘ٔعمم المغة مقدمة لمقارئ العربي صـ ينظر: محمود الرعران،  -ٖ
 ٖٓٔكمال بشر، عمم المغة العام ) األصوات ( صـ  -ٗ
 ٛ٘إبراىيم أنيس، األصوات المغوية صـ  ينظر: -٘
 ٛ٘إبراىيم أنيس، األصوات المغوية صـ  ينظر: -ٙ
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 اآلنيضًا، بينما ىو أ عند ابن الرراجوقد كان مجيورًا  صوت )القاف( -ثالثا
 ، وقد أيَّد ٔ"صوت "ميموس
وذلك طبقًا "لضابط الجير الذى  ؛وصف القدماء لو بالجيرحرام النعيمي 
وىو عدم جريان النفس وشدة االعتماد في الموضع، كما ، ٕوضعو القدماء"

وجدنا بعض التفريرات من ِقب ل المحدثين لوصف ريبويو لو بالجير، منيا أن 
مر الزمن حتى صار ما  ىذا الصوت كان يشبو صوت الغين ثم تطور عمى

كان يشبو الجيم القاىرية ولكنَّيا أعمق منيا أو أنَّ ىذا الصوت  ،ٖنرمعو اآلن
 .ٗفي أقصى الفم

من خالل ما ربق يمكننا القول بأن األصوات الميمورة في الدرس الصوتي 
)حثو  العشرة أصوات المذكورة عند القدماء ىي  عشر صوتااثنا الحديث 

، كما يمكن القول باإلضافة إلى صوتي )القاف والطاء( شخص فركت(
عند القدماء )شدة  فيو ،ضابط الجير واليمس بين القديم والحديثباختالف 

أصبح  فقد أما في العصر الحديث، االعتماد في موضع الصوت ومنع النفس(
ولعل الربب في ىذا  االختالف عدم  ؛اىتزاز األوتار الصوتية أو عدم اىتزازىا

 لذلك دىم،لك لغياب الجانب التشريحي عنمعرفة القدماء لألوتار الصوتية؛ وذ
 خمط القدماء بين تعريفي الجير والشدة.

عن شكل مخرج الصوت، حيث إن  صفاتان ناتجتان ،الرخاوةالشدة و  -2
المتحكم في ىذين الصفتين اعتراض اليواء الخارج من الرئتين فالغمق التام 

،  ارخو ا صوت( يولد الغمق غير التاملعكس )لمجرى اليواء يولد صوتا شديدا، وا
: ىو الذي يمنع الشدة معرفا ليا، فقال:" الشديد ابن الرراج عن وقد تحدث

                                                           

 ٛٚمدخل الى عمم المغة ومناىج البحث المغوي صـ رمضان عبد التواب،  -ٔ
 ٜٕالنعيمي، أصوات المغة بين التحول والثبات صـ حرام رعيد  -ٕ
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 نقاليعد ، وىذا التعريف الذي ذكره ابن الرراج ٔالصوت أن يجري فيو"
:"ومنيا ، وقد غير المبرد مصطمح الصوت إلى النفس فقال ٕتعريف ريبويولـ

، وىذا الذي ذكره المبرد ٖ، وىي التي ترمى الشديدة"حروف تمنع النفس
، فالنفس ىو بين الصوت والنفس التمييز القدماء بعدم معرفةيجعمنا نقول 

، فعندما يعترضو انرداد أو تضييق أي اعتراضاليواء الخارج من الرئتين بال 
عند نقطة معينة أو أحد المخارج يكون الناتج صوتا، فالنفس أراري لوجود 

ابن الرراج، وقبمو بين  في العبارة الوارد تغييرالصوت، وليس العكس، أما 
النفس الذي ذكره المبرد يؤدي إلى  ن منعأل ؛؛ فيو صحيحالمبردمع  ريبويو

 .  منع الصوت
أما عن ىاتين الصفتين في الدرس الصوتي الحديث ، فيمكننا القول بتغير 
مرمى ىاتين الصفتين في الدرس الصوتي الحديث، فتغير مصطمح الشدة إلى 

، ورغم عدم توحد المصطمحات بين ٘والرخاوة إلى "االحتكاكية" ،ٗ"االنفجارية"
إال أن مفيوم المصطمح لم يتغير حيث إن الشدة في  القدماء والمحدثين،

الدرس الصوتي الحديث تعني: "حبس مجرى اليواء الخارج من الرئتين حبرًا 
ابن الرراج يختمف لم  ،ٙتامًا في موضع من المواضع، ثم ُيطمق رراحو فجأة "

في تعريفو لمشدة عن تعريف المحدثين لالنفجار، حيث إن حبس اليواء، ىو 
 نفرو ما قالو المبرد حبس النفس، الذي يقتضي بطبيعتو عدم خروج الصوت.

، فذكر أن ك األصوات التي تندرج تحت كل صفةثم حدد ابن الرراج بعد ذل
الكاف، والجيم، والطاء، والتاء، ىي "اليمزة، والقاف، و الشديدة ثمانية أصوات 

                                                           

 ٕٓٗابن الرراج ، األصول في النحو صـ  -ٔ
 ٖٗٗ/ ٗريبويو، الكتاب  -ٕ
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  ﴿ٔٔٙٚٙ﴾  
  

، والرخوة ثالثة عشر صوتا ، وىي تجمع في ) أجدت طبقك (ٔوالدال، والباء"
:" الياء، والحاء، والغين، والخاء، والشين، والصاد، والضاد، والزاي، ىيو 

 فيي بينعند ابن الرراج  ، أما العينٕوالرين، والظاء، والثاء، والذال، والفاء"
ىناك بعض و  ،ٖوالشديدة، تصل إلى الترديد فييا لشبييا بالحاءالرخوة 
، وىي وةة أو الرخيدالشد صواتاألصنفيا ابن الرراج ضمن يات لم األصو 

 ضمن ما يجعمنا ندرجيا لراء والواو والنون واأللف(، وىوالالم والميم والياء وا)
التي تجمع ات األصوات المزدوجة ونضميا إلى صوت العين ِلت ُكون من األصو 

 ؛ ألنَّو لم يصنفيا شديدة أو رخوة .بين الشدة والرخاوة
من خالل ما ربق يمكن القول بتحديد القدماء لمصطمحي الشدة             

دورىما يتفقان مع تعريف مصطمحي ، المذان بتحديدا دقيقا رخاوةوال
 ( عند المحدثين، وال يوجد اختالف بين الدرس)االنفجارية، واالحتكاكية
رراج إال في ثالثة أصوات أال وىي: الجيم، والضاد، الصوتي الحديث و ابن ال

 والعين. 
وىذا الوصف يخالف  وصفو ابن الرراج بالشدة، صوت )الجيم( ، -أوال 

، أي أنو بين الشدة والرخاوةعندنا صوت يجمع ت ، فالصو وصفنا لو اآلن
؛ وذلك ألن ىذا الصوت صوتا ٘، وقيل أيضا "قميل الشدة"ٗصوت مزدوج

ولذلك  ؛مركبا من صوتين )د + ج( فيو يجمع بين شدة الدال ورخاوة الجيم 
 .يةوصفناه باالزدواج

"ىذا الصوت المركب يتكون من  وقال الدكتور رمضان عبد التواب أن:
عنصرين األول ىو الدال كما ينطق بيا أىالي صعيد مصر، والعنصر الثاني 

                                                           

 ٕٓٗابن الرراج، األصول في النحو صـ  -ٔ
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، وقد وضع المحدثون احتمالين ٔة أو الجيم الشامية "ىو الشين المجيور 
لوصف ريبويو ليذا الصوت بالشدة، أوليما: قد يكون ذلك راجعًا إلى تأثره 

، وىو الذى يتمثل في ل من نطق الصوت وىو ) شدة الدال(بالجزء األو 
ذلك يتفق مع األصوات انحباس اليواء عند بداية النطق بو وىو في 

وثانييما: أنو ربما كانت الجيم تنطق في القديم بما يشبو الجيم ، االنفجارية
 .ٕ[ في المغة العامية، وىذه الجيم شديدة )انفجارية(gالقاىرية]

فنجد اعتراضًا من المحدثين عمى جعمو من  صوت ) الضاد ( –ثانيا 
اآلن وذلك ألن ىذا الصوت  كما ذكره ابن الرراج ورابقيو؛ األصوات الرخوة

ر بعض المحدثين، و ٖير المطبق لمدال أو المجيور لمطاء""النظىو   قد فرَّ
خطأ في ، وىي: قد يكون ىناك عدة تفريراتوصف القدماء لو بالرخاوة بـ

عن ضاد غير تمك التي نعرفيا  ، أو أنيم "كانوا يتكممونٗوصفيم ليذا الصوت
"الضاد المولدة ال الضاد العربية  وا، أو أنو قد وصف٘ونمارريا نطقًا اليوم"

أو  ،ٚ، كما تخيل البعض أن الضاد عند ريبويو "كانت تشبو الالم"ٙاألصمية "
بالتالي  ، وٛ"وة الظاءكانت "مرحمة ورطى فيما بين شدة الضاد الحديثة ورخا

وذلك ألنو عند النطق بو ينحبس  ؛فصوت الضاد كما ننطقو اآلن صوت شديد
اليواء نتيجة لاللتصاق التام لرأس المران أو طرفو لمحم المثة من الداخل ثم 

 (. رمع الصوت؛ ولذلك فيو صوت شديد )انفجارييحدث انفجار لن
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رفض الدرس الصوتي الحديث وضعو ضمن األصـوات  ،صوت )العين( -ثالثا
وذلــك ألنــو صــوت رخــو، وقــد  ؛اوةالمتورــطة أي التــي تجمــع بــين الشــدة والرخــ

عمل المحدثون ربب رفضيم لوضع ىـذا الصـوت ضـمن األصـوات المتورـطة؛ 
: وىيبأنَّ األصوات المتورطة تشترك في خصائص ال توجد في صوت العين 

 إعاقــةاليــواء فــي المجــرى األنفــي أو الفمــوي، دون رــد طريقــو أو  جريــان"حريــة 
، بينمــا أثبتــت معامــل األصــوات أنــو عنــد نطــق ٔ"يق عنــد نقطــة مــايرــيره بالتضــ

األصـــوات  ضــمن تــم وضــعوولــذلك  ؛يق فــي الحمـــقيالعــين يحــدث تضــصــوت 
رــبب وصــف القــدماء ليــذا الصــوت  الــدكتور إبــراىيم أنــيس عمــلوقــد  ،ٕالرخــوة

)األصـوات  بالتورط ىو "ضعف ما يرمع ليـا مـن حفيـف إذا مـا قورنـت بـالغين
ــــون والــــالم ويجعميــــا ضــــمن ، وضــــعف حفيفيــــا يقربيــــا الرخــــوة( مــــن المــــيم والن

 .ٖاألصوات التي ىي أقرب إلى طبيعة أصوات المين"
صفات ناتجة عن وضـع مـؤخر المرـان مـع الطبـق،  : ىيالمطبقة والمنفتحة -3

أىميـة التفريــق  عـرف ابـن الرـراج الحنـك الصـمب، وقـدوالطبـق ىـو الغـار أو ورـط 
اإلطبــاق( بأنــو:" إذا وضــعت لرــانك فــي ، فعرف)واالنفتــاح بــين الصــفتين اإلطبــاق

مواضعين انطبق لرانك في مواضـعين إلـى مـا حـاذى الحنـك األعمـى مـن المرـان 
ترفعو إلى الحنك، فإذا وضعت لرانك فالصوت محصور فيما بين المران والحنك 

الجـزء األول مـن  ننـا القـول بـأن، من خالل ىذا التعريف يمكٗإلى موضع الحرف"
لـيس صـحيحا، حيـث إننـا عنـد  أنـو، لمران عمى الحنك األعمى(التعريف )انطباق ا

نجـد انطباقـا  أو الضاد أو الطاء أو الظاء،نطقنا ألحد األصوات المطبقة كالصاد 
، ثـم عـرف كمـا ذكـر لطرف المرـان وأقصـاه وتقعـر ورـطو، فيـو لـيس انطباقـا تامـا
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، ٔك األعمـى"االنفتاح أيضا، فقال: " ال تطبق لشيء منين لرانك ترفعو إلى الحنـ
، ثـم ٕ، فقال ىي أربعة:" الصاد، الضاد، الطاء، الظـاء"ثم عدد األصوات المطبقة

، داال، والصــــاد رــــينا، والظــــاء ذاال أكمــــل وقــــال " لــــوال اإلطبــــاق لصــــارت الطــــاء
ن أ ذكــر، و ٖولخرجــت الضــاد مــن الكــالم؛ ألنــو لــيس شــيء مــن موضــعيا وغيرىــا"

فـي: )مـن أخـذ وجـد ويمكننـا تجميـع األصـوات المنفتحـة ، ٗباقي األصوات منفتحة
ــا عــن موقــف الــدرس الصــوتي الحــديث فيمــا  رــعة فزكــا حــق لــو شــرب غيــث(، وأمَّ

ىـــذه الصـــفة، فـــيمكن القـــول بعـــدم وجـــود اخـــتالف بـــين ابـــن  فـــيالقـــدماء  جـــاء عـــن
والدرس الصوتي الحديث في تعريف اإلطباق، وكذلك في عـدد األصـوات  ،الرراج

ــــة شــــكل المرــــان أثنــــاء نطــــق ىــــذه األصــــوات بتوضــــيح  المحــــدثون وزاد ،٘المطبق
، ٙالمطبقة وىو أْن "يكـون المرـان مقعـرًا، أي يرتفـع أقصـاه وطرفـو ويتعقـر ورـطو"

حيح حيـــث إن صـــ فيـــو، لـــوال اإلطبـــاق لصـــارت الطـــاء داال قـــول ابـــن الرـــرَّاج أمــاو 
الصــفات  بعــضالمخــرج ويتفقــان فــي  نفــسيخرجــان مــن  (الطــاء والــدال)الصــوتين 

باق واالنفتاح والتفخيم والترقيق، حيث إن الطاء صـوت ويختمفان في اإلط ،كالشدة
فيمـا يخرجـان  ال، وكذلك الحال في الصاد والرين، مطبق بعكس صوت الدمفخم
وال  و، كما يتفقان في معظم الصفات كاليمس، والرخـاوة الصـفير، ذاتالمخرج من 

الظــاء  الحــال يختمفــان إال فــي التفخــيم والترقيــق واالطبــاق واالنفتــاح أيضــا، وكــذلك
 والذال.

 

                                                           

 ٖٓٗنفرو صـ  -ٔ
 ٗٓٗصـ   الرابق -ٕ
 ٗٓٗصـ  الرابق -ٖ
 ٗٓٗصـ  الرابق -ٗ
  ٕٚ/  ٔ، المعجم المفصل في عموم المغة ) األلرنيات ( محمد التنوخيينظر: -٘
 ٕٓٔ) األصوات ( صـ كمال بشر، عمم المغة العام  -ٙ



  كتاب األصول يف النحو دراسة وصفية نقديةالصفات الصوتية يف 
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٙٛٓ﴾  
  

وىذه الصفات ليس ليا  ،الصفات غير المتضادة لألصوات -المبحث الثاني
 -بصفات تخص صوتا واحدا، و  -ىما ) أو  ضد وتنقرم إلى نوعين،

 .(صفات تخص مجموعة من األصوات
 .واليواء ،التكرار، و المنحرفذكر منيا: قد و  :واحدا   فات تخص صوتا  ص –أ 
و تحدث ابن الرراج عن ىذه الصفة وخصيا لصوت واحد وى االنحراف: -1
 رف وىو حرف شديد جرى فيو الصوت النحراف، فقال: " ومنيا المنحالالم()

المران مع الصوت، ولم يعترض عمى الصوت كاعتراض الحروف الشديدة 
ن ش ، ألن طرف المران ال ئت مددت فيو الصوت، وليس كالرخوةوىو الالم، وا 

يتجافى عن موضعو، وليس يخرج الصوت من موضع الالم، ولكن من 
بن الرراج في تعريف صفة ا وما قالو، ٔناحيتي مرتدق المران فويق ذلك"

، ٕفي شيء فيي ذات عبارة ريبويو عما قالو ريبويو ال يختمف ،االنحراف
الصوت المنحرف الوحيد،  القول باتفاق القدماء عمى جعل الالم ىي ويمكن

، ٖوقد أيدت الدرارات الصوتية الحديثة وصفيم لصوت الالم بيذه الصفة
وذلك ألنو أثناء النطق  ؛ٗاالنحراف بـ "الجانبي" ويرتخدم كمال بشر مصطمح

فم بيذا الصوت يتصل المران بالمثة وبذلك يحال بين اليواء ومروره من ورط ال
وىذا محل اتفاق بين القدماء والمحدثين،  ،المران يجانفيتررب اليواء من 

، ٘أن صوتا االنحراف " الالم والراء " البن الجزري النشر كتابوجاء في 
مامي لميواء، ألذين الصوتين يغمق المررب اولعل ربب ذلك أنو في إنتاج ى

ب اليواء، إال أن الصفة األميز لصوت الراء ىي يمران لترر لفتح جانبي ايُ و 
 التكرار.

                                                           

 ٖٓٗابن الرراج، األصول في النحو صـ  -ٔ
 ٖ٘ٗ/ ٗريبويو، الكتاب  -ٕ
 ٓٚينظر : محى الدين رمضان، في الصوتيات المغوية صـ  -ٖ
 ٜٕٔكمال بشر، عمم المغة العام ) األصوات ( صـ  -ٗ
 ٕٗٓابن الجزري، النشر في القراءات العشر  صـ  -٘



  كتاب األصول يف النحو دراسة وصفية نقديةالصفات الصوتية يف 
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٙٛٔ﴾  
  

ابن الرراج عن ىذه الصفة وجعميا مخصصة لصوت تحدث  وقد: التكرار -2
إلى  "وىو حرف شديد جرى فيو الصوت لتكريره وانحرافو، فقال: وىو الراءواحد 
، من خالل عرضنا ٔ، وىو الراء"ولو لم يكرر لم يجر الصوت فيو ...الالم 

لعبارة ابن الرراج في الحديث عن صفة التكرار يمكننا القول بأنيا تكرار لما 
لم يختمف المحدثون من عمماء األصوات مع القدماء في و  ،ٕجاء عن ريبويو

، ترعيد أو ذبذبة "ارتعاد أووعرَّف بعضيم التكرار بأنَّو : ،روصفيم لمراء بالتكرا
 أو "تكرر طرق، ٖ"ي طرف المران عند تمفظ حرف الراءأو تعثر، يكون ف

، حيث إننا عند ٗالمران لمحنك عند النطق بالصوت" )ضرب أو تالمس(
 نطقنا ليذا الصوت نجد المران يرتفع ليالمس الحنك ويرتطم بو عدة مرات،

أن المصطمح شاع بين عمماء العربية والدرس الصوتي بيمكننا القول  ث مَّ من و 
 الحديث دون أي إضافة تذكر.

"ومنيا لصوت األلف، فقال:  ىذه الصفة جعميا ابن الرراج: اليواء -3
حرف اتَّرع ليواء الصوت مخرجو أشد من اتراع مخرج الياء  ووى :الياوي

وترفع في الياء لرانك ِقب ل الحنك وىى  ،والواو ألنك تضم شفتيك في الواو
األلف، وىذه الثالثة أخفى الحروف التراع مخرجيا، وأخفاىن وأورعين 

 مخرجا األلف ثم
ريبويو  لما ذكرهدا يتأي ةما قالو ابن الرراج عن ىذه الصفيعد ، ٘الياء ثم الواو"

فقد  ،ىذه الصفة منعمماء األصوات المحدثين  موقفعندما أما ، ٙعنيا
"الحروف التي االنفتاح  :كانتينوجعموىا لصوتي األلف والياء، ودليل ذلك قول 

                                                           

 ٖٓٗالنحو صـ ابن الرراج، األصول في  -ٔ
 ٖ٘ٗ/  ٗريبويو، الكتاب  -ٕ
 ٔٚرشيد عبد الرحمن العبيدي، معجم الصوتيات صـ ينظر:  -ٖ
  ٜٚٔحاتم صالح الضامن، فقو المغة صـ  -ٗ
 ٗٓٗابن الرراج، األصول في النحو صـ ينظر:  -٘
 ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/  ٗالكتاب ريبويو،  -ٙ



  كتاب األصول يف النحو دراسة وصفية نقديةالصفات الصوتية يف 
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٕٔٔٙٛ﴾  
  

فييا أكبر ما يكون أي التي ينفتح فييا جياز التصويت انفتاحًا عاديًا فيجرى 
، وقال ٔوف حروفا ىاوية ... نحو الياء"ىذه الحر  يطمق عمىالنفس جريًا و 

 وربب ،ٕبو األلف"ينعت ، و فيو ىواء يلذ: "الياوي أي افي موضع آخر
إضافتيم صوت الياء إلى صوت األلف في ىذه الصفة؛ التراع مخرجيما؛ 

، فيي عبارة حيث ال يوجد أي اعتراض أو تضييق يحدث عند نطق الصوتين
 . عن ىواء يخرج من الرئتين دون أي رد أو تضييق

وىي صفات ليس ليا ضد، ولكنيا  :صفات تخص مجموعة من األصوات -ب
 تمييز أكثر من صوت.

، فقال: (لميمالنون وا)وجعميا لصوتي ، الغنَّة أوالً ابن الرراج عرِّف  الغنة: -1
ألنَّ ذلك الصوت غنة من األنف،  ؛معو الصوت "ومنيا حرف شديد يجري

فإنما تخرجو من أنفك والمران الزم لموضع الحرف، ألنَّك لو أمركت بأنفك لم 
لم  عن ىذه الصفة ذكرهما يعد ، ٖيجر معو الصوت وىو النون وكذلك الميم"

عن ابن الرراج الدرس الصوتي الحديث ما ذكره  ، وقد أيَّدٗيختمف عن رابقيو
، وأنَّيا صوت اختصاص الصفة بصوتي النون والميمىذه الصفة من حيث 

ين مصطمح الغنة بمصطمح ارتبدل بعض المحدثقد و  ،٘الخياشيم يخرج من
تماما،  من الفم ، فيمنع مرور اليواءحيث يمتقي المران بالمثة ،ٙ""األنفيات
 فيتجو إلى األنف ويخرج منيا. تيار اليواءمرار فيحول 

 (ءالواو واليا)ىذه الصفة وخصيا لصوتي  عن ابن الرراج تحدث :المين -2
ألن مخرجيما يترع ليواء  ؛الواو والياءغير المديتين دون األلف فقال: "

                                                           

 ٕ٘ - ٕٗصـ لجان كانتينو، دروس في عمم أصوات العربية ينظر:  -ٔ
 ٖٛالمرجع نفرو صـ  -ٕ
 ٖٓٗابن الرراج، األصول في النحو صـ  -ٖ
 ٖ٘ٗ/ ٗريبويو، الكتاب  -ٗ
  ٔٚمحى الدين رمضان، في الصوتيات العربية صـ  ينظر: -٘
 ٖٓٔينظر: كمال بشر، عمم المغة العام ) األصوات ( ص -ٙ



  كتاب األصول يف النحو دراسة وصفية نقديةالصفات الصوتية يف 
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٖٔٔٙٛ﴾  
  

ريبويو " ومنيا المينة وىما الواو ، وقال ٔالصوت أشد من اتراع غيرىما"
ع ما جاء في الدرس ، وىو في تعريفو ليذه الصفة ال يختمف مٕوالياء"

ت " اندفاع اليواء عند النطق بالصو  :بأنو المين، حيث عرفوا الصوتي الحديث
فيو حوائل تعترضو  ال يوجدق فالفم، في ممر الحمثم من الرئتين مارا بالحنجرة 

الحالي ال يختمف عما ذكره القدماء فإن الوصف  من ث مَّ و  ،ٖفتضيق مجراه"
بين صفتي  ، واالختالففي مجرى اليواء اتراعاننا عند نطق الصوتين نجد أل
، أنو يحدث بعض التضييق عند نطق األصوات المينة، بخالف المين والياوي()

 الياوي، فال يوجد أي تضييف عند نطق الصوت.
صنَّف صفات من خالل ما ربق يمكن القول بأن ابن الرراج و         
ثالث صفات ليا ضد: )الجير واليمس، والشدة والرخاوة،  كما يمي: األصوات

صفات غير متضادة )المكرر، والمنحرف،  خمسو واإلطباق واالنفتاح(، 
 والغنة، والمينة، والياوي(، وىذان الجدوالن يوضحان ذلك.

 صفات األصوات المتضادة -أ
 ضدىا الصفة  م
 اليمس الجير ٔ
 االحتكاكيةالرخاوة =  الشدة = االنفجارية ٕ
 االنفتاح االطباق ٖ
 الصفات غير المتضادة لألصوات -ب
 صفات تخص مجموعة من األصوات صفات تخص صوتا واحدا م
 الغنة المكرر ٔ
 المينة المنحرف ٕ
  الياوي ٖ

                                                           

 ٖٓٗابن الرراج، األصول في النحو صـ  -ٔ
 ٕ٘ٗ/ ٗريبويو، الكتاب  -ٕ
 ٕٙإبراىيم أنيس، األصوات المغوية صـ ينظر:  -ٖ



  كتاب األصول يف النحو دراسة وصفية نقديةالصفات الصوتية يف 
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٙٛٗ﴾  
  

 النتائج
 جاء ابن الرراج مقمدا لرابقيو في معظم ما ذكره عن الصفات الصوتية.  -ٔ
انقرمت الصفات الصوتية في كتاب األصول في النحو إلى صفات  -ٕ

متضادة )كالجير واليمس، والشدة والرخاوة، واالطباق واالنفتاح(، وصفات 
 غير متضادة مثل ) المكرر، والمنحرف، والياوي، والغنة، والمين(.  

لصوتي ف ابن الرراج في ضابط الجير واليمس مع الدرس ااختم -ٖ
شدة االعتماد في موضع الصوت ومنع  إن ضابطو عندهالحديث، حيث 

النفس، وفي الدرس الصوتي الحديث كان ضابط الجير واليمس واضحا وىو 
 عدم معرفتوفي ذلك  الربب؛ ولعل اىتزاز أو عدم اىتزاز األوتار الصوتية

  باألوتار الصوتية لغياب الجانب التشريحي لدى القدماء.
 ذلك والمحدثين أدى ابن الرراجواليمس بين نظرا الختالف ضابط الجير  -ٗ

ط  –) ق  :وىي ،لثالثة أصوات بالجير مع المحدثين في وصفو وإلى اختالف
 . الميمورةفي الدرس الصوتي الحديث من األصوات  ىيوالتي  ،ء ( –
 ( قديما إلى مصطمحي الشدة والرخاوةي) مصطمح غيَّر المحدثون -٘
ن الشدة = االنفجارية، والرخاوة = إحديثا، حيث  (االنفجارية واالحتكاكية)

 ، وال فرق بينيما.االحتكاكية
وصف ابن الرراج لصوت ) الضاد ( بالرخاوة، حيث إنو  أنكر المحدثون -ٙ

 من األصوات الشديدة أو االنفجارية. في االرتخدام المعاصر
بالشدة، وىذا الوصف يخالف  وصفو ابن الرراج الذي )الجيم( صوت -ٚ

 صوت يجمع بين الشدة والرخاوة. عندىم ، فالصوتوصف المحدثين
صوت )العين( رفض الدرس الصوتي الحديث وضعو ضمن األصوات  -ٛ

  .وذلك ألنو صوت رخو ؛المتورطة أي التي تجمع بين الشدة والرخاوة
اتفق الدرس الصوتي الحديث مع ابن الرراج فيما قالو عن اإلطباق  -ٜ

المحدثين تنبيوا لتقعر المران من منتصفو عند نطق ىذه واالنفتاح إال أن 
 األصوات.



  كتاب األصول يف النحو دراسة وصفية نقديةالصفات الصوتية يف 
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٙٛ٘﴾  
  

 وباقي عمماء المغة، لم يختمف الدرس الصوتي الحديث مع ابن الرراج -ٓٔ
فيما جاء في الصفات التي ليس ليا ضد، رواء الصفات التي تخص صوتا 

أو الصفات التي تخص مجموعة من  ،(والياوي التكرار واالنحرافبعينو )
 (.الغنة والمينوات)األص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  كتاب األصول يف النحو دراسة وصفية نقديةالصفات الصوتية يف 
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٙٛٙ﴾  
  

  المصادر والمراجع
نيضة مصر مصر،  ،الطبعة الثانية إبراىيم أنيس، األصوات المغوية، -ٔ

 .م(ٜٓ٘ٔ) .الفجالة
طبعة ، عالم الكتب مصر، أحمد مختار عمر، درارة الصوت المغوي، -ٕ
 .م(ٜٜٔٔ)
المصطمحات المغوية إميل يعقوب، وبرام بركة، ومي شيخاني قاموس  -ٖ

 (.مٜٚٛٔ)، طبعة العمم لمماليينالطبعة األولى، ببيروت لبنان، دار  واألدبية،
 بتريل مالبرج، عمم األصوات، ترجمة الدكتور عبد الصبور شاىين، -ٗ

 .(ٜٗٛٔ)  طبعة مكتبة الشباب، مصر،
،  (ىـ ٖٙٔت )النحوي البغدادي  (، بن الرراج،) أبو بكر محمد بن ريل -٘

د )األصول في النحو، تحقيق الدكتور عبد الحرن الفتمي ،  مؤررة الررالة ، 
 . (ت 
 :عميو ، التطور النحوي لمغة العربية، أخرجة وصححو وعمقترارربرجش -ٙ

 –ىــ  ٕٓٗٔ )طبعة القاىرة ، الخانجي مكتبةالدكتور رمضان عبد التواب، ، 
 (.مٕٜٛٔ

، ٖىــ، الكتاب، ط ٘ٛٔأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، ريبويو ت  -ٚ
 م(ٖٜٛٔ )طبعة عالم الكتب، بيروت، تحقيق عبد الرالم ىارون، 

مكتبة األنجمو مصر، تمام حران، مناىج البحث في المغة،  -ٛ
 .(مٜٜٓٔ)طبعة

جان كانتينو، دروس في عمم أصوات العربية، ترجمة الدكتور صالح  -ٜ
طبعة  ، مركز الدرارات واالقتصادية واالجتماعية،دي ، تونسالقرما

 (.مٜٙٙٔ)
الطبعة األولى، دار األفاق العربية  حاتم صالح الضامن، فقو المغة،-ٓٔ
 (.مٕٚٓٓ)



  كتاب األصول يف النحو دراسة وصفية نقديةالصفات الصوتية يف 
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٙٛٚ﴾  
  

ت ، بابن الجزري )الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشيير -ٔٔ
الضباع ،الناشر: ، النشر في القراءات العشر، المحقق :عمي محمد (ىـ ٖٖٛ

 .(د ت  ) ،المطبعة التجارية الكبرى
وزارة  ) بغداد ( حرام رعيد النعيمي، أصوات المغة بين التحول والثبات، -ٕٔ

 .التعميم العالي رمرمة بين الحكمة
رشيد عبد الرحمن العبيدي، معجم الصوتيات، مطبعة مركز البحوث  -ٖٔ

 . ( ىــٕٚٓٓ)والدرارات اإلرالمية طبعة 
مكتبة كمية اآلداب شبين  مصر،  رمضان عبد التواب، األصوات، -ٗٔ
 .)د ت ( ،الكوم
الطبعة  رمضان عبد التواب، التطور المغوي مظاىره وعممو وقوانينو، -٘ٔ

 .م(ٜٜٓٔ )طبعة  الخانجي، ،ةالقاىر  الثانية،
 رمضان عبد التواب، مدخل إلى عمم المغة ومناىج البحث المغوي، -ٙٔ

 .( م ٜ٘ٛٔ –ىـ  ٘ٓٗٔ )طبعة  مكتبة الخانجي، القاىرة، الطبعة األولى،
، المقتضب، تحقيق (ىــٕ٘ٛ -ٕٓٔ،أبو العباس محمد بن يزيد ) المبرد -ٚٔ

المجمس األعمى لمشئون اإلرالمية  القاىرة، محمد عبد الخالق عضيمة،
 .  ( م ٜٜٗٔ-ىــ  ٘ٔٗٔ )، طبعة )مطابع األىرام التجارية( 

 ةمطبعة دار التأليف، طبع المغة، أصواتعبد الرحمن أيوب،  -ٛٔ
 .(مٖٜٙٔ)

الطبعة  ،جويدالت الدرارات الصوتية عند عمماءغانم قدوري الحمد،  -ٜٔ
 م(.ٜٙٛٔ)طبعة ،مطبعة الخمود بغداد، األولى،

 ، طبعةكمال بشر، عمم المغة العام )األصوات(، دار المعارف -ٕٓ
 .(مٜٓٛٔ)

 .م (ٜٜٛٔ )طبعة العربية، الوجيز ، القاىرة،مجمع المغة  -ٕٔ



  كتاب األصول يف النحو دراسة وصفية نقديةالصفات الصوتية يف 
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٙٛٛ﴾  
  

محمد التنوخي، وراجي األرمر، المعجم المفصل في عموم المغة  -ٕٕ
 طبعة ،دار الكتب العمميةبيروت لبنان، األلرنيات، مراجعة إميل يعقوب ،  

 .( م ٖٜٜٔ –ىـ  ٗٔٗٔ)
محمود الرعران، عمم المغة مقدمة لمقارئ العربي، دار نيضة مصر  -ٖٕ

 غير معموم رنة الطبع. العربية،
محى الدين رمضان، في صوتيات العربية، مكتبة الررالة الجديدة  -ٕٗ

 عمان.
وتحقيق ، ترجمة ارة في البناء المغويالعربية الفصحى در ىنري فميش،  -ٕ٘

 .(مٜٜٚٔ) ، طبعةمكتبة الشباب الطبعة الثانية، ،الدكتور عبد الصبور شاىين


	غلاف
	د. إيمان علام

