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 الشديدة أو االنفجارية عند الداني واحملدثني األصوات
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 الممخص:

تتكون األصوات االنفجارية من وجية نظر المحدثين عندما ُيحبس مجرى اليواء الخارج من       
الرئتين حبسًا تامًا في موضع من المواضع ، وينتج عن ذلك الحبس أو الوقف أن يضغط اليواء ، ثُمَّ 

باعتبار يطمق سراح المجرى اليوائي فجأة ، فيندفع اليواء محدثًا صوتًا انفجاريًا . فيذه األصوات 
الحبس أو الوقف يمكن تسميتيا )بالوقفات( ولكنيا باعتبار االنفجار تسمى األصوات االنفجارية وىي 
ثمانية أصوات )الباء والتاء والدال والضاد والحاء والكاف والقاف واليمزة( . أما األصوات الشديدة عند 

جارية( أو الوقفات وقد عدىا ثمانية الداني وىي التي تقابل تمك األصوات التي سماىا المحدثون )االنف
 وجمعيا يقولو )أجدك قطيت(.

 .(األصوات الشديدة ـ مخارج األصوات ـ االصوات االنفجارية)الكممات المفتاحية : 
Severe or explosive sounds in the proximate and the modern 

Dr. Jassim Ghaly Romy 

Center for Basra and Arabian Gulf Studies 
Abstracts: 

      Explosive sounds are formed from the point of view of the speakers when 

the airway leaving the lungs is completely imprisoned in one of the places, 

and this confinement or suspension results in compressing the air, then 

suddenly the airway is released, and the air rushes in, creating an explosive 

sound. These sounds, in consideration of confinement or endowments, can be 

called (endowments), but in view of the explosion, they are called explosive 

sounds, and they are eight sounds (Baa, Taa, Dal, Dhad, Ha, Kaf, Qaf and 

Hamza). As for the strong voices at the proximate, which correspond to those 

sounds that the hadiths called (explosive) or the stops, and he counted them 

eight and put them together, he says (I find you a qatit). 

Keywords: (severe sounds - outgoing sounds - explosive sounds). 
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 المقدمة :
ل في و مستفيضًا في اصوات العربية وفصموا الق القدماء بحثاً  يةلقد بحث عمماء العرب
في مجال عمم الصوت  ةحتى عدت الدراسات العربية القديم مخارجيا وصفاتيا،

ر ىذا العمم عندما . وقد ظيرت بوادةالحديث ةاالساس الذي بنيت عميو الدراسات الصوتي
 ةفي المغ ةالنواة االولى لمدراسات الصوتي ىـ(٘ٚٔ)ت  وضع الخميل بن احمد الفراىيدي

لمن جاء بعده من العمماء امثال  ةالعين،فكانت فاتح وكتاب ةفي مقدم السيماو  ةالعربي
سيبويو وابن جني والمبرد وغيرىم، ثم تطورت عمى ايدي عمماء التجويد والقراءات 

في ىذين المجالين.ومن دواعي تأصيل الدراسات  ةكبير  ةنية لما ليا من أىميآالقر 
لم جميل من عمماء اوقوفي أمام عة الصوتية وكشف الخزين الثر لجيود العرب الصوتي

ن بن سعيد اوىوأبو عمرو عثم القراءات واالصوات في القرن الخامس اليجري،إالَّ 
في عمم ه عن جيود ء القراءات،فضلً ىـ(، الذي كان واحدًا من عمماٗٗٗالداني)ت

العموم وغيرىا من المجاالت  ه، حتى تجاوزت تصانيفو في ىذوت والصرف والنحوالص
 وثرنا دراسة االصوات )االنفجارية( أو)الشديدة( لديآ المغوية المائة والعشرين مصنفًا.وقد

الشديدة أو ت الدراسة تحت عنوان )األصوات ءمقارنة بعمم الصوت الحديث،لذا فقد جا
نتظمت في مقدمو وعنوانين جاء العنوان االول إْذإفجارية عند الداني والمحدثين(. ناأل
 )التعريف بيذه األصواتعند الطرفين(، والثاني)وصف مخارج األصوات الشديدة( ةغيبص
راء آراء الداني بآلذا اعتمدنا في دراستنا ىذه منيجًا وصفيًا مقارنًا يقوم عمى مقارنة  

ثين، وذلك لسببين: أوليما: كشف مدى التطور الذي طرأ عمى أصوات المغة المحد
راء عمماء العربية القدماء ومنيم الداني، آالعربية،والتأثير المتبادل والتباين واالتفاق بين 

. وثانييا:نعمم الصوت تطور ةلممناقش ةالصوتية المطروح ةراء المحدثين في المادآو 
،وقد اسيم ىذا ةفي دراسة االصوات المغوية الحديث ةاالجيز  تطورًا كبيرًا بعد استخدام

االصوات عضويًا وفيزيائيًا، حتى اصبحت المعمومات التي  ةطور في كشف طبيعتال
المجال لمشك  ةوفرىا لنا عمم الصوت في وصف االصوات وتحديد طبيعتيا الفزيائي

ة الفارق الزمني بيننا ظتعُد االساس في وقتنا الحاضر. مع ملح واالختلف فييا، النيا
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ي قيست تومنيم الداني في ىذا المجال ال ةوبينيم، ومع اجللنا لجيود عمماء العربي
 .ةضمن حقبتيم الزمني

 التعريف بيذه األصوات عند الطرفين
ى اليواء تتكون االصوات االنفجارية من وجيو نظر المحدثين، عندما يحبس مجر      

الخارج من الرئتين حبسًا تامًا في موضع من المواضع وينتُج عن ذلك الحبس او الوقف 
ان يضغط اليواء ثم يطمق سراح المجرى اليوائي فجأة، فيندفع اليواء محدثًا صوتًا 
انفجاريًا. فيذه االصوات باعتبار الحبس او الوقف يمكن تسميتيا )بالوقفات( 

(STOPS) ولكنيا باعتبار ( االنفجار تسمى االنفجاريةPLOSIVE وىي ثمانية ،)
. والمواضع التي (ٔ)أصوات )الباء والثاء والدال والضاد والطاء والكاف والقاف واليمزة(

يقف فييا مجرى اليواء وقفًا تامًا عند احداث االصوات االنفجارية في المغة العربية 
 : (ٕ)الفصحى، كما ينطقيا مجيدو القراءات، وىي

 فتان، وذلك بأن تنطبقا انطباقًا تامًا كما في حالة الباء.الش -ٔ
اصوات الثنايا العميا ومقدمة المثة، بأن يمتقي بيا طرف المسان في حالة التاء  -ٕ

 والدال والضاد والطاء.
أقصى الحنك االعمى، بأن يمتقي بو أقصى المسان، كما في حالة الكاف والجيم  -ٖ

 القاىرية. 
 لمياة ،بأن يمتقي بو أقصى المسان وذلك في القاف أدنى الحمق بما في ذلك ا -ٗ
 الحنجرة وذلك في ىمزة القطع. -٘

 
ولمقدماء آراء عديدة في ىذه المسألة، ونخص منيم الداني، إْذ يصُف الصوت      
أنو حرف اشتدَّ لزومو لموضعو حتى منع الَصوَت أن يجري معُو (الشديد

واألصوات الشديدة ثمانية  (ٖ)نحو:أجوالحج،فميس يجري في الجيم الصوت(
احرف،يجمعيا قولك)أجدك قطبت(،  اليمزة والقاف والكاف والجيم والدال والتا والطاء 

 .(ٗ)والباء
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. في حين أطمقَ المحدثون (٘)وقد سمى الداني الصوت اإلنفجاري صوتًا ) شديدًا(    

 . (ٙ)اديًا(أو)َانيًا ـ انسد (PLOSIVE)عمى الصوت ) الشديد( صوتًا )انفجاريًا( 
واذا أجرينا مقارنة بين األصوات االنفجارية عند المحَدثين والداني نلحظ وجود      

فرقين إثنين، أوليما، ذكُره الجيم من ضمن االصوات الشديدة، وىذا وىم وقع فيو 
نما صوت مركب يجمُع بين  الداني، في حين لم يعدىا المحدثون صوتًا انفجاريًا، وا 

كاك. وثانييما، عدم ذكِرِه الضاد ضمن االصوات الشديدة وعّدىا ضمن اإلنفجار واالحت
األصوات الرخوة، مع ان المحدثين َقْد حكموا عمييا بأنيا انفجارية، وذلَك بحسب النطق 

 الحالي ليا.
 

أما فيما يخُص اليمزة فقد عدىا المحدثون من أشد األصوات في العربية، لذلك      
. وكذلك (ٚ)ي العصور اإلسلمية الى التخمص منيا أو تسيمييامالْت الميجات العربية ف

الجيم الفصيحة التي ُيسمونيا بالجيم )المعطشة( يعدونيا صوتًا غير خالصة الشدة بل 
. ويعدون الجيم القاىرية صوتًا شديدًا، (ٛ)مشوبة بشيء من الخفيف، يقمُل من شدتيا

في االنكميزية، ويطمق عمييا  (gوىي التي بين القاف والكاف التي تناظر الصوت)
. الذي عدُه (ٜ)ايضًا )القاف الثقيمة(. وأنيم يضيفون الى االصوات الشديدة صوت الضاد

 .(ٓٔ)الداني صوتًا رخواً 
وقد وصف بعضيم الجيم بأنو صوت انفجاري ـ احتكاكي. مستداًل بصوت الجيم      

الشامية، وذلك ألن حبس اليواء كما يرى ال ينفرج فجأة كما في بقية األصوات 
 . (ٔٔ)اإلنفجارية وانما يبتعُد المسان عن الحنك ببطء يسمُح لميواء باإلحتكاك

المسألة، إذ يقول: ))ويبدو أن الذي جعَل ولمدكتور حسام سعيد النعيمي رأي في ىذه  
الجيم مع الحروف االحتكاكية، والذي جعميا انفجارية ـاحتكاكية َلْم يصف الجيم 
الفصيحة، كما وصفيا القدماء وكما ننطقيا في العراق وانما كان يصُف الجيم السورية 

وصف المشربة صوت الشين بصورة مشبعة او مختمفة وىي في الحالتين تختمف عن 
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. ويضيُف ايضًا: ))وأما الضاُد فميس في العرب اليوم من (ٕٔ)العمماء العرب ليا((
 . (ٖٔ)ينطُقيا كما كان العرب يفعمون وكما وصفوا لنا في كتبيم((

وقد الحظ المحدثون أنو في حالة األصوات )اإلنفجارية الميموسة(، كالكاف مثًل، ال 
ييا المجرى اليوائي،أي قبيل حدوث يسمع شيء البتة في المحظة التي يتوقف ف

االنفجار الصوتي،اما في حالة االصوات )االنفجارية المجيورة(، كما ىو الحال في 
النطق بالدال مثًل ، فانو يسمع شيء من الجير متمثًل  بذبذبة األوتار الصوتية 

يحدد  . اذن ما الذي(ٗٔ)يختمف مقداره باختلف األحوال في أثناء وقف المجرى اليوائي
 طبيعة الصوت اإلنفجاري في المغة ؟

 
ان الذي يحدد الصوت االنفجاري ىو اختلفو مع الصوت االحتكاكي في نقطتين     
 ىما:

االولى : الموضع الذي يقف فيو اليواء ، فاليواء يقف عند الشفتين في حالة النطق 
ىرية ، وعند أدنى بالباء مثًل، ويقف عند أقصى الحنك عند النطق بالكاف والجيم القا

 . (٘ٔ)الحمق كما في القاف، وعندَّ الحنجرة كما في ىمزة القطع
الثانية: أن المغويين العرب القدماء، والسيما عمماء القراءات، ومنيم الداني، َقْد 
وضعاألصواتاألنفجارية المجيورة في طبقة واحدة سماىا )حروف القمقمة( وىي خمسة 

. وَقْد الحظ أنيذه الصوامت الشديدة (ٙٔ)ىي)جد بطق(اصوات جمعيا في عباره واحدة،
يتبعيا عند النطق بيا وىي ساكنة صوت قصير جدًا ملئم لحركة ما بعده، أشبو ما 

. قال الداني (ٚٔ)يكون بحركة الفتحة والكسرة والضمة، كما في قولك: الخرق وقط وشبيو
عمييا خرج معيا  :)) ومن الحروف حروف مشربة ضغطت، من مواضعيا، فإذا وِقفَ 

من الفم صويت نبأ المسان عن مواضعو، وىي خمسة أحرف، يجمعيا قولك: )جد 
بطق(  القاف والجيم والطاء والدال والباء. وتسمى ىذه الحروف حروف القمقمة، ألنُو إذا 

. وضغط مخارج ىذه األصوات أو (ٛٔ)وقَف عمييا لم يستطع ان يوقف دون الصويت((
ين ىو لتخفيف الجيد الذي يتطمبو نطقيا في حالة سكونيا، وىذه نبرىا في نظر المحدث
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. وقد أطمق (ٜٔ)صفة ملزمة لألصوات المجيورة الشديدة، ويتُضح في القراءات القرآنية
 .(ٕٓ)المحدثون عمى ىذه األصوات تسمية )األصوات اإلنفجارية الشديدة(

 وصف مخارج االصوات الشديدة
وفيما يأتي وصٌف مختصر لكل صوت من األصوات االنفجارية )الشديدة( عنَد      

 المحدثين والداني :
البــاء: عند النطق بالباء يتوقف اليواء الصادر من الرئتين توقفًا تامًا عنَد  .ٔ

الشفتين، إْذ تنطبق ىاتان الشفتان انطباقًا كامًل. ويضغط اليواء مدة من الزمن 
ان فيندفع اليواء فجأة من الفم محدثًا صوتًا انفجاريًا، ويتذبذب ثم تنفرج الشفت

الوتران الصوتيان في أثناء النطق. فالباء إذن صوت شفوي انفجاري 
(. ليس من جممة االصوات العربية، p. والنظير الميموسممباء ىو)(ٕٔ)مجيور

ترين وىو بالطريقة نفسيا التي تتكون بيا الباء العربية فيما عدا إنَّ الو 
( صوت ميموس شفوي pالصوتيين ال يتذبذبان في اثناء نطقو. فالـ)

 .(ٕٕ)انفجاري
. فإن التقى بمثمو، (ٖٕ)اما الداني فيصُف ىذا الصوت، إْذ يقول :وىو حرفٌ مجيور 

وىو ساكن، ادغم إدغامًا تامًا كما تقدم نحو قولو تعالى : )فأضرْب ِبو وال 
(وكذلك فان التقى الميم أو ْٕٕٛيَنُكْم كاتٌب بالعدِل( )البقرة:(،)َوْليْكُتْب بَ َٗٗتحْنَث()ّص:

(، و) وَمْن يقاتْل في سبيل ٛٔالفاء ، نحو قولو تعالى: )َوُيَعذُِّب َمن َيَشاُء() المائدة: 
( جاز ادغامو وبيانُو. ٗٚاهلل فُيقتل أو َيْغمْب َفَسْوَف نؤتيو أجرًا عظيمًا ( ) النساء: 

ن التقى بالواو بين لقمة حروف الشفتين ألن فاألدغام لمقرب، وال بياُن الختلف المفظ، وا 
الذي فييا، وذلَك نحو قولو تعالى: ) َفْمَيْكُتْب َوْلُيْمِمِل  الواو أدخُل منو في الفم، ولممد ِّ

َلى َربَِّك ٕٕٛالذي عميو الحق()البقرة: (، و ) فإذا فرغْت َفاْنَصْب. َوا 
 . (ٕٗ)(ٛـَٚفاْرَغْب()االنشراح:

ويرى بعض المحدثين ان الباء العربية قد ييمس في بعض مواقعة كالباء في:كتاب 
)بسكون الباء(.وفي ىذه الحالة يصحُب االىماس عدم انفجار كامل، ولعلِّ ىذا أحد 
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األسباب التي من اجميا نَص عمى وجوب تحريك الباء بصويت اذا كانت ساكنة ، حتى 
وىذا يتفق مع رأي الداني في مسألة سكون الباء،  .(ٕ٘)يتحقق االنفجار والجير التام
 ومع األمثمة التي طرحيا آنفًا. 

 
.الـــتاء: يتكون ىذا الصوت بأن يتوقف مجرى اليواء في المنطقة التي يمتقي فييا ٕ

طرف المسان بأصول الثنايا العميا، ويرفُع الحنك المين فل يمُر اليواء الى األنف، 
زمن ثُمِّ ينفصلُ  العضوان انفصااًل فجائيًا محدثًا صوتًا ويضغط اليواء مدة من ال

.  وقد ذكّر الداني أنّ التاء (ٕٙ)انفجاريًا. فالتاء: صوت صامت ميموس سّني انفجاري
حرف ميموس، فإن التقى بالطاء أو التاء أو الدال أدغم فييا ادغامًا سيًل من غير 

(.و)ُأجيَبْت َدْعَوُتُكَما() ٕٚعمران: ) َوَقاَلْت َطاِئَفٌة( )أل :عنف، كقولو تعالى
. واذا اجتمع مع حروف اإلطباق في كممة فيمزُم تعمُّلَ بيناتو (ٕٚ)(ٜٛيونس:

انقمب طاء، لما بين القاف والطاء من االشتراك في  ال َّ وتخميصوُ من لفظة الطاء، وا 
( . وكذلكِ إن وقع ٖٓالجير واالستعلء وذلك نحو قولو تعالى: )َكاَنَتا َرْتقًا( ) االنبياء:

قبمُو سين وبعَد حرف مجيور فينبغي أن يمخصَّ ويبين ويمنع من اإلطباق، لئل يصير 
 . (ٕٛ)(ٙ(. و)اْلُمْستَِقيَم( )الفاتحو:٘طاء. كقولو تعالى: )َنْستِعيُن()الفاتحة:

ويرى بعض المحدثين إنَُّو َقّد يصحُب التاء شيء من اإلجيار في بعض السياقات 
والسيما اذا جاءت ساكنة متموة بصوت مجيور ، نحو: إنعد داود تنطق : إبعد  المغوية،

 . وىذا يتفُق مع رأي الداني في تمخيص وبيانو التاء .(ٜٕ)داود
 
.الدال: صوُت الدال ىو النظير المجيور لمتاء وليس بينيما فرق إال أن الوترين ٖ

لثوي انفجاري  -وٌت أسناني الصوتيين يتذبذبان مع الدال في أثناء النطق. فالدال ص
 . (ٖٓ)مجيور
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اما الداني فوصَف الدال:  بأنَّو حروّف مجيوٌر، فإذا التقى بالتاء في كممة وىو ساكن 
(، و)ُعْدتم( ٚٗأدغم من غير ُعسْر، كقولو :) َحَصْدتُم( ) يوسف:

الَّ ربما إندعم(ٖٔ)(ٛ)االسراء: فييما، نحو  َ .وكذلك إن يمتقي باللم والراء ُلخّص بيانو، وا 
( وكذلك إن التقى بالنون فيمزُم أن ُيمكن ُجيوُرُه، ٕٙقولو تعالى: )َلقِّد َلقِينا( ) الكيف:

وال يتساىل في ذلك فيصير ُغّنة مدغمةَّ في النون ، نحولو قولو تعالى: ) َقْد َنرى تَقمََّب( 
غيرىن، فينبغي أن (. وكذلك إن التقى بالحاء والخاء والراء والقاف والفاء و ٗٗٔ)البقرة:

الَّ صاَر تاء، كقولو تعالى: )َيدُخُموُن( )النساء: جيوره، وا  ( و)ال َتْدري( ٕٗٔيتعمل َّ
(. و)الَودق( ٔٗٔ(، و)الُمدَحضين( )الصافات:ٕٕ(، و)يدرؤون( )الرعد:ٔ)الطلق:
 .  (ٕٖ)(ٜٙ(و)أدَفْع( )المؤمنون:ٕٗ)النور:

 
م ٗ لمتاء . فشكل المسان مع الطاء يكون غير شكل . الطــــاء: الطاَء ىو النظير المفخَّ

المسان مع التاء. ففي حالة النطق بالطاء يرتفُع مؤخرة المسان نحو الحنك األقصى 
ويتأخر قميًل نحو الجدار الخمفي لمحمق. ويرى بعض الدارسين أنُو في حالة النطق 

طو ـ وىذا ىو بالطاء يكون المسان مقعرًا، أي يرتفُع أقصاُه وطرفُو مع تقعير وس
المقصود باإلطباق عند عمماء العربية القدماء. الطاء صوت مطبق أو مفخم 
وليستْ كذلك التاء فالطاء إذن صوت أسناني لثوي انفجاري ميموس مفخم أو 

. ولكنَّ الداني يرى أن صوت الطاء مجيور، مستعل، مطبق، فيمُزم إنعام (ٖٖ))مطبق(
(. و)من ٓٔالى: )يَمتَِقطُو() يوسف:بيُانوَّ وبسط المسان بو، كقولو تع

. وكذا حكم سائر حروف اإلطباق، ولوال اإلطباق الذي في الطاء (ٖٗ)(ُٗنْطَفِة()النحل:
لصارتْ دااًل، ولوال الجير الذي في الدال لصارتْ تاء . فإن التقت الطاء، وىي ساكنٌة 
بتاء أدغمتْ فييا بيسر وبان إطباقيا مع اإلدغام ، واذا بان امتنعت من أن تنقمبت تاء 

ذا ادغما وبقيت غنتيما وىذا مذىُب القراء. وقد خالصة ألنيا بمثابة النون والتنوين ،إ
ذىاب صوتيا كما جاز ذلك في النون والتنوين، نحو قولو تعالى :  يجوز إدغاُميا وا 

 . (ٖ٘)(ٕٕ(، و) أْحطُت()النمل:ٛ)َفَرْطُتْم() يوسف:
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أي أنَّ ىناك اتفاقًا بين الداني والمحدثين في مسألة ىمس الطاء وجيرىا إْذ َنجد أن 

ور إبراىيم اْنيس يرى ان الطاء القديمة شبيية بالضاد لدى المصريين اليوم، أي الدكت
. (ٖٙ)شبيية بالدال الن المصريين المعاصرين يعدون الضاد كصورة المناظرة لمدال

ويضيُف ايضَا، وليذا قاَل عنيا القدماء إنيا مجيورة. ثمَّ أنيا ُىمست بعد ذلك، واحتَج 
م من أىل اليمن في نطقيم الطاء ضادًا. فإذا قالوا: َمَطَر، لرأيو ىذا بما يُسمُع اليو 

وأمطار فكأنما قالوا : َمَضَر، وأمضار واستدَل بما حكاُه ابن جني عن سيبويو من قولو: 
) لوال اإلطباق لصارت الطاء دااًل، والصاد سينَا ، والضاد ذااًل، ولخرجت الضاد من 

ذا َيعني أن الطاء المطبق نظيره غير الكلم ، ألنو ليستْ شيء من موضعيا(. في
. وىذا الرأي يتفق مع ما نَص عميو كلُم الداني (ٖٚ)المطبق ىو الدال. وكلىما مجيور

حول الطاء وصفة الجير التي فييا. وقد ذىب برجستراسر الى ان الطاء كانت كالظاء  
 -اق والقاف ميموسة في األصل، ثم صارت بعد ذلك مجيورة ، حين حصل فييا إطب

أي ان االطباق نقميا من صفة اليمس الى صفة الجير . وعمى ىذا فإن ىمسيا اليوم 
 .(ٖٛ)عودة لألصل

. الضاد: النظير المجيور لمطاء، فل فرق بينيما إالَّ أّن الطاء صوت ميموس ٘
والضاد صوت مجيور، كما أنو ال فرق بين الدال والضاد إالَّ ان الضاد مطبق) مفخم( 

فيو . فالضاد إذْن صوت أسناني ـمثوي انفجاري مجيور مفخم  طباقإ الوالدال 
وقد وصف الداني صوت الضاد : بأنَُّو حرٌف مستطيٌل، مجيوٌر، مطبٌق (ٜٖ)))مطبق(

.فإن التقى بتاء توصل الى (ٓٗ)مستعٍل، فينبغي لمقراء أن يمخصوا لفظو، وينعموا بيانو
(، و)ُخْفُتم( ْٜٛٔضُتم( )البقرة:إظياره بتؤدٍة ويسر وذلك نحو قولو تعالى: )أف

(. وكذا إن التقى بطاء او جيم أو نون أو الم أو راء نحو قولو تعالى: )َفمن ٕٛ)التوبة:
( )البقره: (، )سورٌة انزلناىا وفرضناىا( ٛٛ(، )وَاخفْض جناحك()الحجرٖٚٔأْضطرَّ

(. ومتى لم ُيتَفَقدَّ ٖٔ(،)وليضْرَبَن() النور:ٗ(، ) واللئي َلْم َيحْضَن( )الطلق:ٔ)النور:
ذلك وَلم ُيْنَعْم َبيُانُو وتَمخيصُو اندغم. ومن أَكد عمى القراء أن يُخمُصوُه من حرف الظاء 



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

[ 

 
 

 
 

 
 918 

باخراجو من موضعو وايفائو حقو من االستطالة، والسيما فيما يفترق معناُه من الكلم. 
الين ( وكذلك ٚ( )الفاتحة:فينبغي ان ينعم بيانو لتميز بذلك نحو قولو تعالى : )وال الضَّ

ينبغي ان ينعم اذا التقى بمثمو في كممة ، وبالظاء في كممتين ، نحو قولو تعالى: 
(،وكذا كممة ٖ( ، و) الذي َأْنَقَض ظْيَرَك()االنشراح:ٜٔ)َواْغُضْض مْن صِوْتَك( )لقمان:

 .(ٔٗ)(٘ٔ:إذا َالتقى بالذال نحو قولو تعالى: )الذي جعل َلُكم اأْلَْرَض َذُلواًل()الممك
 

يتضُح لنا من خلل وصف المحدثين والداني لصوت الضاد، إن ىناك اختلفَا      
بينيما في نقطتين اساسيتين، االولى تتعمق بموضع المنطق واما فيما يخص موضع 
النطق فقد نسبيا الداني الى منطقة تمي منطقة الجيم والشين والياء. وىي عمى 

لثوية حنكية.  -. وىي بالمفيوم الحديث (ٕٗ)من منطقة قريبة من وسط الحنك رأييتخرج
وىذا يختمف عما نمارسو اليوم من نطق الضاد، إْذ ىي اآلن تخرج من نقطة الدال 

 .(ٖٗ)لثوية –والتاء والطاء، وىذه االصوات االربعة اسنانية
ىذا االحتمال وصفو والثانية تتعمق بكيفية مرور اليواء عند النطق بيا ومما يرجح 

لكيفية نطقيا وحالة ممر اليواء عند ىذا النطق، إْذ يقول الداني: ))فالضاد منبين أول 
حافة المسان ومايمييا من االضراس، فبعض الناس يجري لُو في الشدق االيمن، 

 .(ٗٗ) وبعضيم يجري لُو في الشدق األيسر، ومخرجيا من ىذا كمخرجيا من ىذا((
 

تور كمال بشر معمًل ذلك،))ومعنى ىذا الكلم أن اليواء في اثناء ويقول الدك     
النطق بالضاد يخرج من أحد جانبي الفم أو منيما معًا، كما يحدث ذلك في نطق اللم 

.ويعُد الضاد صوتًا (٘ٗ)صوت جانبي كاللم تمامًا(( -فكأن الضاد بيذا اإلحتمال 
يسوا بعرب، إْذ يبدلُو أكثرىم زايًا. صعب النطق عمى غير العرب من الغربيين، ممن ل

ولذلك سموا العربية )لغة الضاد( وفي ىذا يقول المستشرق برجسراسر: )) الضاد 
العتيقة حرف غريب جدًا ، غير موجود حسبما أعرف في لغة من المغات إالَّ، العربية  

 . (ٙٗ)وذلك كانوا يكنون عن العرب بالناطقين بالضاد((
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إبراىيم أنيس نطقًا وسطًا لدى العرب بين شدة )الضاد الحديثة(،  وَقْد تصوَر الدكتور
ورخاوة )الظاء العربية( سمُاه الضاد الحديثة، وذلك بان يبدأ المتكمم بالضاد الحديثة، 

. وقصُده بالضاد الحديثة: الضاد المصرية التي تنطق دااًل، (ٚٗ)وينتيي نطقو بالظاء
 يسيرًا عمى الناطق بالعربية اليوم.وليس نطق ىذه الضاد المتصورة أمرًا  

وبناًء عمى وصف القدماء، ومنيم الداني لمضاد بأنيا تخرج من طرف المسان، ذىب 
المستشرق برجستراسر الى أنَّ مخرجيا في نطق العرب القدماء قريب من مخرج اللم، 

شبُو الذي ىو ايضًا من حافة المسان. وانتيى الى أن )ذلك يدُل عمى ان الضاد كانت ت
نَّ كاَن بينيما فرق في الصفة ـ وىو يرى ايضًا ان النطق  اال من بعض الوجوه( وا 

نما لُو ما يقاربُو في نطق أىل  -بالضاد ليس موجودًا اليوم عند احد من العرب  وا 
لقد تطورت الضاد تطورًا كبيرًا وحديثًا، فصارْت تنطق ٗ)حضر موت، وىو اللم المطبقة

العامية القديمة دااًل، تُْنَطُق اليوم في مصر والشام ولبنان والسودان، في بعض الميجات 
 . (ٜٗ)منتقمة بذلك من الرخاوة الى الشدة

 
. الكاف: يتكون ىذا الصوت برفع أقصى المسان باتجاه أقصى الحنك )أو الحنك ٙ

ثم المين( والتصاقُو بو مع َارتفاع الحنك االعمى نفسو ليسد مجرى اليواء الى االنف 
يضغط اليواء لمدة من الزمن، ثم يطمق سراح المجرى اليوائي فيحدث انفجار وال 
يتذبذب الوتران الصوتيان حال النطق بو. فالكاف إذن صوت حنكي قصي انفجاري 

. أما الداني فيصف الكاف بأنيا ))  صوٌت ميموس، مستفل، وحكمُو في (ٓ٘)ميموس
ل ينقمب الى لفظو فيزول عن صورتو ويتغير َتعمُِّل البيان والتمخيص كحكم القاف، لئ
( . فإن التقى ٔٔ(، )ما اكتَسَب( )النور:ٜٚمعناُه، كقولو تعالى: )َيكسُبوَن() البقرة:

( ٛٚبمثمو وىو ساكن أدغم بتسييل وتيسير، كقولو تعالى: )ُيْدِرْكُكُم اْلمَوُت() النساء:
وصفو لصوت الكاف في . ونجُد ىنا إن المحدثين يتفقون مع الداني في (ٔ٘)((

خصائصو كافة، وال يوجد في المغة الفصحى مقابل مجيور لمكاف، بل نجدُه في بعض 
. ىي النظير المجيور g)الميجات، فالجيم كما تمفظ في الميجة العامية ألىل القاىرة )
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لمكاف. في حين َيمفظ بعض سكان العراق والخميج العربي )القاف(، كما لو كانت 
 .(ٕ٘)ر لمكافالنظير المجيو 

. القاف: يتكوُن ىذا الصوت عندما يحبُس اليواء الخارج من الرئتين حبسًا كميًا، ٚ
عندما يرتفع َاقصى المسان حتى يمتقي بأدني الحمق بما في ذلك المياة، وال يسمح لميواء 
بالمرور خلل االنف، وبعد ارتفاع الحنك المين، ثم يضغط اليواء مدة من الزمن 

اليواء عندما يخفض َاقصى المسان فجاءة فيندفع اليواء محدثا صوتًا ويطمق مجرى 
انفجاريًا. وال يتذبذب الوتران الصوتيان في اثناء نطق الصوت. فالقاف صوت صامت 

 .(ٖ٘)ميموس ليوي انفجاري
أما الداني فقد وصف صوت القاف بأنَُّو : ))حرف مجيور، مستعل، فيمزمُ  ُتعُّمُل بيان 

ال صار كافًا، وذلك نحو قولو تعالى: )َفَيْقُتُموَن وَيُقْتَموَن( جيوره، واستعل ئو، وا 
. أال ترى أنوُ متى لم ينعم بيانو في قولو (ٗ٘)( ((ٖ٘(، و)أقَسموا( )المائدة:ٔٔٔ)التوبة:

(، صار المفظ بيا كالمفظ بقولو تعالى :)إَلى َربََّك ٕتعالى: )َفاْلُموِرَيات َقْدحًا( )العاديات:
(، فتغير المفظ وانقمب المعنى، فان التقت القاف بالكاف وىي ساكنة ٙ( )االنشقاق:َكْدحاً 

قمبت مثميا، وادغمت فييا، وذىبت قمقمتيا بالقمب واالدغام، وذلك في قولو تعالى : )َأَلْم 
(، وان التقت بمثميا وىي مشددة أو مخففة أنعم َٕٓنْخُمْقُكْم من ماء َميين() المرسلت :

. ويتضح لنا (٘٘)(ٜٔرىا واستعلئيا ، نحو قولو تعالى : ) َحقَّ َقْدِره()األنعام :بيان َجُيو 
 من خلل ىذا الوصف ان بين الداني والمحدثين اختلفًا في نقطتين: 

االولى: من حيُث موضع النطق، وصَف الداني القاف بأنيا، أقصى المسان وما 
ب مخارجيا وضَعالقاف تالية لمعين . وىو في ترتيبُو لألصوات بحس(ٙ٘)فوقُيمن الحنك

قصية،  -والخاء القبميما، أي أنيا من أقصى الحنك. وفي التعبير الحديث ىي حنكية 
 . (ٚ٘)في حين أنيا ليوية في النطق الحالي

الثانية: بحسب رأى الدكتور كمال بشر، ان العرب ربما كانوا يتكممون عن قاف تختمف 
د أنيم يقصدون بالقاف ذلك الصوت الذي يمكن عن قافنا الحالية، ليَس من البعي

تسميتو )بالجاف(، او ما يشبو الكاف الفارسية ـ وىو شبيو بالجيم القاىرية من حيُث 
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األثر السمعي.وما يؤيد ىذا االحتمال أمور منيا نسبتيا الى موضع لمنطق مختمف عن 
أصوات )قطب مخرج القاف الحالية. ووصفيم ليا بأنيا مجيوره، وذكرىم ليا ضمَن 

جد(، وىي التي أطمقوا عمييا اصوات القمقمة، التي تتصف بأنيا شديدة )انفجارية 
 (ٛ٘)مجيورة(.

وكما يرى برجستراسر أن َّ القاف كانْت ميموسة في المغة الجزرية األم، أو كما      
سماىا : السامية األم ثم صارت مجيورة في المغة، بفعل القوانين الصوتية التي كان 

لمغويون ، العرب يسمونيا )أصواًل مطردة(، ويسمييا المحدثون ) قوانين صوتية( . ا
وعمى ىذا فإن ما عميو القاف من اليمس اليوم إنما ىو عودة الى ذلك الحال التي 

 . (ٜ٘)كانت عميو
ىذا واليوجد مقابل مجيور لمقاف في المغة العربية الفصحى، في حين طرأت عميو  

لعامية، فيمفظ كما لو كان النظير المجيور لمكاف عند بعض تغييرات فى المغة ا
.ولمقاف (ٓٙ)العرب، او كما كان صوتًا انسداديًا حنجريًا ـ كاليمزة( عنَد بعضيم االخر

 في كلم العرب الحالي خمس صور:
القاف المحضة الخالصة: ىي القاف العربية الفصحى، وينطق بيا في مناطق  .ٔ

 . (ٔٙ)كثير من العرب حينما يتحدثون بالفصحىمن العراق، كما ينطق بيا 
القاف الثقيمة التي بين القاف والكاف: وىي التي تستعمل في الميجات العربية  .ٕ

الحديثة في اقطار عربية عدة، وفييا يتقدم مخرج القاف نحو األمام متصًل من 
 . (ٕٙ)اقصى الحنك الى وسطو

اليوم في مناطق ريف العراق  القاف التي تنطق )غينًا(: ىي القاف التي ُيسمعُ  .ٖ
. فيناك من سكنو الريف يبدلون القاف غنيًا،فاذا (ٖٙ)في شمالو ووسطو وجنوبو

أرادوا ان يقولوا: قريٌب، قالوا: غريٌب، وىي ليجة شائعة في السودان ايضًا. 
 وىذا االنتقال يقوم عمى االنتقال بالقاف من اليمس الى الجير. 
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 -أنيس أن َّ القاف األصمية تشبُو ىذا الصوت المجيور  وقد افترض الدكتور إبراىيم
الغين، ثم ىمست بمرور الزمن، وأصابتيا صفة الشدة، فأدى ذلك الى ما نجُده اليوم 

 . (ٗٙ)من نطقيا في الكلم العربي الفصيح
القاف التي تنطق ىمزة: وىذا النطق قد تطور تطورًا غريبًا وال سيما في مصر  .ٗ

صارت تنطُق ىمزة، وىي التي يطمق عمييا أحياناً اسم  ولبنان وسوريا، إذْ 
. (٘ٙ))القاف القاىرية(. وقد عزا  برجستراسر ذلك الى ما سماه ـ ذوق العصر

وعمل استثقال أىل القاىرة النطق بالقاف والتحول بو الى اليمزة. ثم انتقاليا الى 
النطق َيكمُن عَنُده غيرىم من ابناء البلد العربية كسوريا ولبنان وفمسطين. وىذا 

تحَت ما أطمق عمية، انقلبات صوتية قانونية، وىي جزء من )قوانين صوتية(، 
 . (ٙٙ)كان عمماء المغة العرب يسمونيا )أصواًل مطردة(

القاف التي تنطُق كافًا: وَقْد شاع نطقيا في بعض أقسام البلد العربية، كبلد  .٘
سيما من الشباب والفتيان. وقد الشام، وفي نطق قسم من المصريين، وال 

 (ٚٙ)وصف الدكتور عبدالصبور شاىين ىذا النطق بانُو) نطٌق معيب(
. اليمزة : يحدُث ىذا الصوت بأن ُتسد الفتحة الموجودة بيت الوترين الصوتيين حال ٛ

النطق بيمزة القطع ، وذلك بانطباق الوترين الصوتيين انطباقًا تامًا، فل يسمح لميواء 
من الحنجرة ، ثم ينفرج الوتران الصوتيان فيخرج اليواء فجأة محدثًا صوتًا  بالمرور

 .(ٛٙ)انفجاريًا. فاليمزة صوت حنجري انفجاري ال ىو بالميموس وال بالمجيور
وقد وصف الداني اليمزة بأنيا، حرٌف مجيوٌر، شديٌد بعيد المخرٌج، ال صورة لُو،      

مخرج اليمزة ال يكون قارئًا من ال يستشعر بيانيا وانما تعمم بالشكل والمشافية، ولبعد 
في قراءتو، ولثقميا صار فييا التحقيق والتخفيف بيَن بيَن والبدل والحذف، وليس ذلك 
بشيء من الحروف غيرىا، فينبغي لمقارئ اذا ىمز الحرف أن يأتي باليمزة َسمَسًة في 

روج بيا عن حدىا، ساكنة النطق، سيمة في الذوق من غير لكز وال ابتيار ليا، وال خ
. والناُس يتفاضمون في النطق باليمزة عمى مقدار غمظ طباعيم (ٜٙ)كانت او متحركة
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ورقتيا فمنيم من يمفظ بيا لفظًا تستبشعو االسماع وتنبؤ عنو القموب ويثقل عمى العمماء 
 .  (ٓٚ)بالقراء ة، وذلك مكروه، معيب عمى من أخذَّبو

 
ٌي بصوٍت اليمزة، إْذ يقول : والقول بأن اليمزة صوت ال ولمدكتور كمال بشر رأ     

بالميموس وال بالمجيور ىو الرأي الراجح إذ أنَّ وضع االوتار الصوتية  حاَل النطق 
. وىناَك من (ٔٚ)بيا ال يسمح القول بوجود ما يسمى بالجير او ما يسمى باليمس

بدو أنيم يقصدون باليمس . وي(ٕٚ)الدارسين المحدثين من يرى أن اليمزة صوٌت ميموس
حينئذ عدم الجير. وىو رأي غير دقيق، إْذ ىناَك حالة ثالثة ىي حالة وضع االوتار 
الصوتية عند نطق اليمزة العربية. أي أنيم الحظوا المرحمة الثالثة من نطق اليمزة وىي 
المرحمة التي تصاحب االنفجارية. ففي ىذه الحالة تكون االوتار الصوتية في وضع 

يمس. وىذا السموك غير دقيق بالنسبة لطبيعة اليمزة، إْذ أنَّ اليمزة العربية ال يتم ال
نطقيا بيذه المرحمة وحدىا، ولكن تتم بمرحمتين االولى: انطباق الوترين وفييا ينضغط 
اليواء من خمفيما فينقطع النفس، والمرحمة الثانية مرحمة خروج اليواء المضغوط فجأة 

موعًا، وىاتان المرحمتان متكاممتان واليمكن الفصل بينيما. حيُث يبدأ محدثًا انفجارًا مس
نطقيا بمرحمة قطع النفس، ولذلَك سميت ىمزة قطع وفي ىذه المرحمة ـ أي االولى تكون 

. واذا قارنا َاراء الداني في (ٖٚ)االوتار الصوتية في وضع غير وضع الجير واليمس معاً 
أنَّ المحدثين يختمفون مع الداني في نقطتين  وصف اليمزة وَاراء المحدثين، نجدُ 

 اساسيتين ىما: 
االولى: تتعمٌق بموضع النطق، إذَّ يقول الداني: فأقصاىا مخرجًا اليمزة وااللف والياء 

. وىذا (ٗٚ)فاليمزة في أول الصدر وَاخر الحمق ُتمَّ تمييا األلف وىو َاخر المخرج األول
نما ىي من الحنجرة وىي سابقة القول غير دقيق إْذ إنَّ اليمزة ل يسْت من الحمق وا 

لمحمق. ويمكن قبول رأيِو بافتراض واحد، وىو أنَُّو ربما أطمَق مفيوم الحمق عمى المنطقة 
الواسعة التي تشمل الحنجرة وما بعدىا، وتكون الحنجرة ىي المقصودة )بأقصى 

ىؤالء العمماء لم  الحمق(. وَيصُف الدكتور كمال بشر ىذه المسألة: ))والملحظ أنَّ 
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يشيروا الى الحنجرة في كلميم، ولم يعدوىا من مخارج االصوات العربية، وربما يرجُع 
ذلك الى عدم إدراكيم ليذه المنطقة الميمة في تكوين االصوات المغوية فوقعوا فيما 

 . (٘ٚ)وقعوا فيو من الخطأ عنَد وصف بعض االصوات، ومن أىميا اليمزة((
لداني اليمزة بأنيا مجيورة. وربما وقع بيذا الخطأ انَُّو كاَن ينطقيا متموة الثانية: وصف ا

بحركة. والحركة مجيورة كما نعرف فأثر جيُر الحركة عمى نطق اليمزة فوصفيا ىي 
االخرى بالجير أيضًا. ويرى كمال بشر ان عمماء المغة القدماء، بالرغم من وصفيم 

من ضمن حروف )القمقمة(، وىي باتفاقيم جميعًا لميمزة بأنيا صوٌت مجيور لم يذكروىا 
. أما الدكتور إبراىيم أنيس، فقد وصَف اليمزة بأنيا صوت ال (ٙٚ)حروف مجيورة

مجيور وال ميموس، والسبب إنَّ الوترين الصوتيين ال يقتربان عند النطق بيا بحيث 
في الحنجرة يتذبذبان فيكون الجير، وال يتبعدان فيمرُ اليواء دون أن يعترَض شيء 

فيكون اليمس، وانما يحدُث انطباٌق تام لممزمار، وال يسمُح بمرور اليواء أواًل. أو إنَّ 
 . (ٚٚ)الوترين الصوتيين ينطبقان تمام االنطباق

أما فيما يخُص االحكام التي تتميز بيا اليمزة عن سائر األصوات العربية، فقد      
رآنية قد ذكرت لميمزة أبوابًا تحدثْت فييا عن ذكر برجستراسر ذلك أن كتُب القراءات الق

تخفيفيا وتسييميا، واختلف القراء في ذلك، كما تضمنت الكتب الخاصة باالحتجاج 
لمقراءات تعميلت صوتية لمتحقيق والتسييل، عمى نحو ما نجُده فيما ألفُو ابن خالويو 

 . (ٛٚ)حقيا شرحًا وتفصيلً وأبو عمي ومكي، كما عنى بدراستيا النحاة، فكانوا َقْد وفوىا 
 .البحثنتائج 
تتكون االصوات االنفجارية من وجية نظر المحدثين، عندما ُيحبس مجرى  -ٔ

اليواء الخارج من الرئتين حبسًا تامًا في موضع من المواضع، وينتُج عن ذلك 
الحبس أو الوقف أن يضغط اليواء، ثم يطمق سراح المجرى اليوائي فجأة، 

ثًا صوتًا انفجاريًا. فيذه االصوات باعتبار الحبس او الوقف فيندفع اليواء محد
يمكن تسميتيا )بالوقفات( ولكنيا باعتبار االنفجار تسمى االصوات االنفجارية، 
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وىي ثمانية أصوات )الباء والتاء والدال والضاد والحاء والكاف والقاف واليمزة( 
. 

االصوات التي سماىا  أما االصوات الشديدة عند الداني وىي التي تقابل تمك -ٕ
المحدثون)االنفجارية( أو الوقفات، وقد عدىا ثمانية وىي: )اليمزة والقاف 
 والكاف والجيم والدال والتاء والطاء والباء ( وقد جمعيا بقولو: )أجدك قطبت(.

لم يعد المحدثون صوت الجيم من االصوات االنفجارية، وأنما صوت مركب  -ٖ
 يجمع بين االنفجار االحتكاك.

 قد ذكر الداني صوت الجيم ضمن االصوات الشديدة .ل -ٗ
اما المحدثون فقد حكموا عمى صوت الضاد بأنيا انفجارية، وذلك بحسب  -٘

 النطق الحالي ليا.
لم يذكر الداني صوت الضاد ضمن االصوات الشديدة واعتبرىا ضمن  -ٙ

 األصوات الرخوة.
في حين عدَّ المحدثون اليمزة من أشد األصوات في العربية، لذلك مالْت الميجات 

 العربية في العصور االسلمية الى التخمص منيا وتسييميا. 
وصف الداني اليمزة بأنيا، حرٌف مجيور، شديٌد بعيد المخرج، ال صورة لُو،  -ٚ

رئًا من اليستشعُر وانما ُتعمُم بالشكل والمشافية، ولبعد مخرج اليمزة اليكون قا
بيانيا في قراءتو، ولثقمو صار فييا التحقيقُ  والتخفيف بيَن بيَن والبدل 

 والحذف.
وقد الحظ المحدثون أنَُّو في حالة االصوات ) االنفجارية الميموسة(، كالكاف  -ٛ

شيء البتة في المحظة التي يتوقف فييا مجرى اليواء، أي قبيل  مثًل، اليسمع
حدوث االنفجار الصوتي . أما في حالة االصوات ) االنفجارية الميموسة(، 
كما ىو الحال في النطق بالدال مثًل، فأنُو يسمع شيء من الجير متمثًل 

ف المجرى بذبذبة األوتار الصوتية يختمف مقداره باختلف االحوال في اثناء وق
 اليوائي. 
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 لقد وضع الداني االصوات االنفجارية المجيورة في طبقة واحدة سماىا  -ٓٔ
 )حروف القمقمة( وىي خمسة أصوات جمعيا في عبارة واحدة، )جد بطق( . 

 وقد الحظ الداني ان ىذه الصوامت الشديدة يتبعيا عند النطق بيا وىي ساكنة  -ٔٔ
 عده ، أشبو مايكون بحركة الفتحة والكسرة والضمة.صوت قصير جدًا ملئم لحركة ما ب

 
ُيعدُّ ضغط مخارج ىذه االصوات أو غيرىا في نظر المحدثين ىو لتخفيف      -ٕٔ

الجير الذي يتطمبو نطقيا في حالة سكونيا ، وىذه صفة ملزمة لألصوات المجيورة 
 راءات القرَانية. الشديدة ، ويتضح إشراب الصوت ألصوات القمقمة أكثر ما يتضح في الق

يتضـــُح لنا من وصف الداني والمحدثين لصوت الضاد ، ان ىناك اختلفًا       -ٖٔ
بينيما في نقطتين اساسيتين ، االولى تتعمق بموضع النطق ، أما في ما يخُص موضع 
النطق فقد نسبيا الداني الى منطقة تمي منطقة الجيم والشين والباء . وىي عمى رأيو 

وىذا  -منطقة قريبة من وسط الحنك وىي بالمفيوم الحديث ـمثوية حنكيةتخرُج من 
يختمف عما نمارسو اليوم في نطق الضاد، إْذ ىي االن تخرج من نقطة الدال والتاء 
والطاء ، وىذه االصوات االربعة اسنانية ـ لثوية . والثانية تتعمق بكيفية مرور اليواء 

لضاد من بين أول حافة المسان ومايمييا من عند النطق بيا. إْذ يقول الداني : فا
االضراس ، فبعض الناس يجري لو في الشدق االيمن ، وبعضيم يجري لُو في الشدق 
االيسر ومخرجيا من ىذا كمخرجيا من ىذا. وبالمفيوم الحديث ان اليواء في اثناء 

اللم  النطق بالضاد يخرج من أحد جانبي الفم او منيا معًا ، كما يحدث ذلك في نطق
 صوت جانبي كاللم تمامًا.  -فكأن الضاد بيذا اإلحتمال 

ُيعدُّ الضاد صوتًا صعَب النطق عمى غير العرب من الغربيين وغيرىم ممن ليسوا  -ٗٔ
 بعرب ، إْذ يبدَلُو اكثرىم زايًا ، ولذلك سموا العربية )لغة الضاد(. 

 اليوامش
، وعمم المغة العام ، األصوات )د. ٖٕ:ينظر: االصوات المغوية ) د.إبراىيم انيس( ( ٔ)

، ٜٛـٜٚ، ودراسة الصوت المغوي، )د. احمد مختار عمر(: ٓٓٔكمال بشر(:
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، وجرس ٗٔ، والتطور النحوي )د. برجستراسر( :ٗٙالصوتيات، )د. برتيممالبرج(:
 .ٖٚٔااللفاظ ودالاللتيا ) د. ماىر ميدي ىلل( :

،واالصوات المغوية: وعمم المغة مقدمة ٔٔٔـٓٔٔ)االصوات(:( ينظر: عمم المغة ٕ)
 .ٗ٘ٔـٖ٘ٔلمقارئ العربي، د. محمود السعران :

 .ٛٓٔـٚٓٔ( التحديد في االتقان والتجويد ) الداني( ٖ)
 .ٚٓٔ( ينظر: المصدر نفسوٗ)
 .ٚٓٔ( المصدر نفسو:٘)
لتطور النحوي ،وآٓٔ،وعمم المغة العام )االصوات( :ٕٗ( ينظر: االصوات المغوية:ٙ)
،وعمم المغة مقدمة لمقارئ ٕٖ، والبنية الصوتية لمكممة العربية، ادوار سابير(:ٗٔ:

 .ٖ٘ٔالعربي :
 .ٜٓينظر: االصوات المغوية:( ٚ)
 .ٕ٘-ٕٗ( ينظر: المصدر نفسوٛ)
 ٙ٘ٔ -٘٘ٔ،وعمم المغة مقدمو لمقارئ العربي ٕ٘-ٕٗينظر: االصوات المغوية:( ٜ)
 .ٛٓٔ( ينظر: التحديد: ٓٔ)
 .ٗٓٔــٖٓٔ( ينظر: مناىج البحث فى المغة، د. تمام حسان:ٔٔ)
الدراسات الميجية و الصوتية عن ابن جني ، د. حسام  سعيد النعيمي ( ٕٔ)
 .ٖٚٔــٖٙٔ.
 .ٖٚٔــٖٙٔ( المصدر نفسو:ٖٔ)
 .ٛ٘ٔــٚ٘ٔالمغة مقدمة لمقارئ العربي : م( ينظر: عمٗٔ)
 .ٔٓٔــٓٓٔ،وعمم المغة العام ) االصوات(:ٛ٘ٔينظر: المصدر نفسو : (٘ٔ)
 .ٔٔٔ( ينظر:التحديد:ٙٔ)
 .ٔٔٔ( المصدر نفسو:ٚٔ)
 .ٔٔٔ( المصدر نفسو: ٛٔ)
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( ينظر: التغيرات الصوتية في ليجة بغداد وجذورىا التاريخية، )اسماعيل خميل ٜٔ)
 .ٜٙم :ٜٚٙٔالسامرائي(، رسالة ماجستير، الجامعة بغداد، 

، ٗٚٔ، وعمم المغة مقدمة لمقارئ العربي: ٜٗٔ( ينظر: مناىج البحث في المغة: ٕٓ)
 .ٖٜٔودراسات في فقو المغة، )محمد االنطاكي(: 

، وعمم لمغة العام )األصوات( ٗ٘ٔ( ينظر: عمم المغة مقدمة لمقارئ العربي :ٕٔ)
 .ٗٔٔ، وعمم األصوات العام .د. عبد الصبور شاىين :ٔٓٔ:
 . ٗٔٔ، وعمم االصوات :ٗ٘ٔعمم المغة مقدمة لمقارئ العربي : ( ينظر:ٕٕ)
 . ٙٔٔ( ينظر:التحديد:ٖٕ)
 .ٚٙٔ – ٙٙٔ( ينظر: التحديد:ٕٗ)
 . ٔٓٔ( ينظر: عمم المغة العام) االصوات(:ٕ٘)
، وعمم المغة العام ) االصوات( : ٗ٘ٔ( ينظر: عمم المغة مقدمة لمقارئ العربي :ٕٙ)

 .ٓٙٗ، وقفو المغة العربية، د.  كاصد  ياسر الزيدي:ٔٓٔ
 . ٔٗٔ( ينظر: التحديد:ٕٚ)
 .ٕٗٔ – ٔٗٔ( ينظر: المصدر نفسو: ٕٛ)
 . ٔٓٔ( ينظر: عمم المغة العام ) االصوات( :ٜٕ)
، وعمم المغة العام ) االصوات( ٘ٔٔقدمة لمقارئ العربي:( ينظر: عمم المغة مٖٓ)
 . ٘ٔٔ، وعمم االصوات العام:ٕٓٔ:
 .ٓٗٔ( ينظر : المصدر نفسو:ٖٔ)
 .ٔٗٔ- ٓٗٔ( ينظر: التحديد:ٕٖ)
، وعمم المغة العام ) ٘٘ٔ( ينظر: عمم المغة مقدمة لمقارى العربي :ٖٖ)

 .ٓٙٗ، وقفو المغة العربية:ٕٓٔاالصوات(:
 .ٜٖٔالتحديد: ( ينظر: ٖٗ)
 . ٓٗٔ( ينظر: المصدر نفسو:ٖ٘)
 .ٕٙ( ينظر: األصوات المغوية:ٖٙ)
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 .ٜٙٔ، وعمم المغة مقدمة لمقارئ العربي :ٕٙ( ينظر: المصدر نفسو : ٖٚ)
 .ٕٙ( ينظر: التطور النحوي:ٖٛ)
، وعمم المغة مقدمة لمقارئ العربي ٗٓٔ( ينظر: عمم لمغة العام )االصوات(:ٜٖ)
 .٘ٔٔوات العام:. وعمم األص٘٘ٔ:
 .ٖٙٔ( ينظر:التحديد:ٓٗ)
 ٘ٙٔــٖٙٔ( ينظر: المصدر نفسو:ٔٗ)
 .٘ٓٔ( ينظر: المصدر نفسو:ٕٗ)
 .ٙٓٔ( ينظر: عمم المغة العام )االصوات(.ٖٗ)
 .ٙٓٔـ٘ٓٔ( ينظر: التحديد:ٗٗ)
 .ٙٓٔ( ينظر: عمم المغة العام) االصوات( :٘ٗ)
 .ٛٔ( التطور النحوي:ٙٗ)
 . ٜٗ( ينظر: االصوات المغوية:ٚٗ)
 . ٛٔ( ينظر: التطور النحوي:ٛٗ)
والخميل بن احمد الفراىيدي، د. ميدي  ٚٔٔ( ينظر: عمم الصوات:ٜٗ)

 .ٕٓٔالمخزومي:
، وعمم االصوات، برتيل ٛٓٔ( ينظر: عمم المغة العام )االصوات( :ٓ٘)

 .٘٘ٔ، وعمم لمغة مقدمة لمقارئ العريي:ٚٔٔـٙٔٔمالبرج:
 .ٖٔٔالتحديد:( ٔ٘)
 .ٛٓٔ، وعمم المغة العام )االصوات( :ٚٔٔــٙٔٔ( ينظر: عمم االصوات العام:ٕ٘)
، ودراسة ٗٛ، واألصوات المغوية :ٙ٘ٔ( ينظر: عمم المغة مقدمة لمقارئ العربي: ٖ٘)

 .  ٜ، وبحوث ومقاالت في المغة، د. رمضان عبد التواب ٕٕٚالصوت المغوي: 
 .ٖٓٔ( التحديد:ٗ٘)
 .ٖٔٔينظر: المصدر نفسو:( ٘٘)
 .ٗٓٔ( ينظر: المصدر نفسو:ٙ٘)
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 .ٓٔٔ( ينظر: عمم المغة العام )االصوات(: ٚ٘)
 .ٓٔٔ( ينظر: عمم المغة العام )االصوات(:ٛ٘)
، والمصطمح ٜ.وبحوث ومقاالت في المغة :ٓٔٔالعام )االصوات(:عمم المغة (ٜ٘)

م : ٜٛٛٔيز احمد الصيغ الصوتي في الدراسات العربية، رسالة ماجستير لعبدالعز 
ٖٖ-ٖٗ . 
 .ٕٙينظر: التطور النحوي:(ٓٙ)
 .ٔٛٗينظر: فقو المغة العربية :(ٔٙ)
 .ٔٛٗالمصدر نفسو :(ٕٙ)
نحُن ىنا ال نتفق مع الدكتور إبراىيم أنيس حين حدد نطقيا في مناطق ريف (ٖٙ)

 العراق فقط ،ولكن ىي ليجة شائعة في السودان ايضًا، ينظر: بحوث ومقاالت فى
 .ٓٔالمغة :

 .٘ٛ( ينظر: أصوات المغة:ٗٙ)
،والبحث المغوي ٔٔ، وبحوث ومقاالت في المغة :ٕٛينظر: التطور النحوي:  (٘ٙ)

 .٘ٛعند العرب ، د. احمد مختار عمر:
 . ٜٕـٕٙينظر : التطور النحوي:(ٙٙ)
 .ٛٔٔينظر: عمم االصوات :(ٚٙ)
قدمة  لمقارئ العربي   ،وعمم المغةٕٔٔينظر: عمم المغة العام )االصوات( :(ٛٙ)
، ودراسات في فقو ٛٔٔــٚٔٔ،وعمم االصوات العام:ٜٓ، واالصواتالمغوية:ٚ٘ٔ:

 .ٚ٘ٔالمغة:
 .ٕ٘ٔ( ينظر: التحديد:ٜٙ)
 .ٕٓٔ( المصدر نفسو:ٓٚ)
، ٖٛٔ. واالصوات المغوية : ٕٔٔ( ينظر: عمم المغة العام ) االصوات( : ٔٚ)

، ومحمد االنطاكي ٕ٘ٔحث في المغة (: والدكتور تمام حشان في كتابو ) مناىج الب
 .ٛ٘ٔ)دراسات في فقو المغة (:
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، والدكتور تمام ٖٛٔ( منيم الدكتور عبد الرحمن أيوب )كتاب اصوات المغة( :ٕٚ)
، ومحمد االنطاكي في كتابو ) ٕ٘ٔحسان في كتاب )مناىج البحث في المغة (:

 .ٛ٘ٔدراسات في فقو المغة(:
 .ٕٔٔ)االصوات(:( ينظر: عمم المغة العامٖٚ)
 .ٗٓٔ( ينظر: التحديد:ٗٚ)
 .٘ٔٔـــٗٔٔ(  عمم المغة العام)االصوات(:٘ٚ)
 .٘ٔٔ( ينظر: المصدر نفسو:ٙٚ)
 .ٚٚ، وفي الميجات العربية، د.إبراىيم أنيس :ٜٓ( ينظر:االصوات المغوية:ٚٚ)
 .ٜٖ( ينظر : التطور النحوي :ٛٚ)

 

 المصادر والمرجع
، ٘االصوات المغوية، د. إبراىيم أنيس، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة،ط -ٔ

 م. ٜ٘ٚٔ
، ٗالبحث المغوي عند العرب، د. احمد مختار عمر، عالم الكتب، بيروت / ط -ٕ

 م .ٕٜٛٔ
بحوث ومقاالت في المغة، د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاىرة،  -ٖ

 م.ٕٜٛٔ
كممة العريية، مذيل بمعجم عربي فرنسي، د. عبد القادر جديدي، البنية الصوتية لم -ٗ

 م.ٜ٘ٛٔالمطابع الموحدة، تونس/
ىـ(، دراسة ٗٗٗالتحديد في االتقان والتجويد، الداني )أبو عمرو عثمان بن سعيد،ت-٘

 م .ٜٛٛٔوتحقيق: د. غانم  قدوري حمد، طبع: جامعة بغداد،
ستراسر، أخرجُو وصححُو وعمق عميو، د. التطور النحوي في المغة العربية، براج -ٙ

 م .ٕٜٛٔرمضان عبد التواب ،نشر مكتبة الخانجي بمصر،
التغيرات الصوتية في ليجة بغداد وجذورىا التاريخية، اسماعيل خميل السامرائي -ٚ

 م .ٜٙٚٔرسالة ماجستير )باأللة الكاتبة(، كميو اآلداب ،الجامعة بغداد،
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اىر ميدي ىلل ،دار الرشيد لمنشر ، بغداد، جرس االلفاظ وداللتيا ، د. م-ٛ
 م.ٜٓٛٔ

الخميل بن احمد الفراىيدي ،د. ميدي المخزومي، دار الرائد العربي لمنشر ـــ بيروت -ٜ
 م .ٜٙٛٔ، ٕط

م ٜٙٚٔدراسة  الصوت المغوي ، د. احمد مختار عمر ، عمم الكتب ، القاىرة ،-ٓٔ
حسام سعيد النعيمي ، دار الرشيد  الدراسات الميجية الصوتية عند ابن جني، د. -ٔٔ

 م .ٜٙٛٔلمنشر، بغداد،
، د. ٗدراسات في فقة المغة )محمد االنطاكي(،دار الشرق العربي ، بيروت ،ط -ٕٔ
 ت.
 م .ٜ٘ٛٔالصوتيات، برتيممالبرج، ترجمة: د.محمد حممي ىميل،الخرطوم،-ٖٔ
الشباب،  عمم االصوات،برتيممالبرج، ترجمة: د. عبد الصبور شاىين، مكتبة-ٗٔ

 م .ٜٛٛٔالقاىرة،
عمم االصوات العام ـ أصوات المغة العربية، بسام بركة، مركز اإلنماء القومي، -٘ٔ

 م . ٜٛٛٔبيروت، 
عمم المغات العام، د. توفيق محمد شاىين، دار التضامن لمطباعة والنشر، -ٙٔ

 م.ٜٓٛٔ
، ٘بمصر، طعمم المغات العام )االصوات(، د. كمال محمد بشر، دار المعارف  -ٚٔ

 م .ٜٜٚٔ
عمم المغة مقدمة لمقارئ العربي، د. محمود السعران، دار النيضة العربية لمطباعة  -ٛٔ

 والنشر، بيروت، د. ت . 
 م .ٖٜٚٔ، ٗفي الميجات العربية، د. إبراىيم أنيس، مكتبة األنجمو المصرية ، ط-ٜٔ
ة المعاصر، المصطمح الصوتي عند عمماء العربية القدماء في ضوء عمم المغ-ٕٓ

 م .ٖٜٜٔد.عبدالقادر مرعي خميل ،منشورات جامعة مؤتة، 
 


