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عبد المنعـ  الدكتكر فوً شرح صكتيات سيبكيو" لمؤلٌ "في كتاب  لسانٌية قراءة ىك ىذا البحث     
التي أثارت  القضايا رخاللو عمى أبز اصر، إذ تناكش فصكؿ الكتاب بالٌنقد كالتَّحميؿ، كقد كقفنا مف الن

  عمؿ المؤلؼ.اجعة كالتأمُّؿ في فينا المر 
كالسيما في  ا،سيبكيو فيمنا نسبيِّ  ًسفر يفيـف أكخمص البحث إلى أفَّ مؤلؼ الكتاب استطاع      

ك أ وي تخصصي  مر فرضوي ، كىك أة االخرلالمستكيات المسانيَّ  عفمديرنا ظيرهي  كتٌي،المستكل الصَّ 
  في مجاؿ الصَّكت. وي مرجعيتي 

  .)الكتاب سيبكيو، صكتيات ًقراءة لسانيَّة ،( ة:فتاحيَّ مالكممات ال     
A linguistic reading in Sibawayh's phonetics explanation book, a recent 

study in the phonetic system of Arabic 

Through the texts of Sibawayh's book, authored by Dr. Abdel Moneim 

Al-Nasser 

dr. Adnan Rasmi Yasser 

Dhi Qar University - College of Education for Girls 

Abstract: 

   This research is a linguistic reading in the book " offer an explanation of 

Sibawayh's phonetics " by his author, Dr. Abdel Monem Al -Nasser, as the 

chapters of the book are addressing the subject it with criticism and analysis, 

and we stood through it on the most prominent issues that raised us review 

and contemplation in the work of the author.            

   The research concluded that the author of the book was able to understand 

relatively Sibawayh's  understanding, especially in the voice level, as his 

trace backward to other linguistic levels, which is something that his 

specialization or his reference was imposed in the field of sound.         

Keywords:( Linguistic reading, Sibawayh phonetics, the book).             
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 يتاملقد

رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ الخمؽ محمد صمى اهلل عميو   هللالحمد       
 كعمى الو الطيبيف الطاىريف كسمـ.

 وبعد؛    
مف السيكلة بمكاف؛ ألسباب عدة :  ر سيبكيو ليسفٍ ر مثؿ سً فٍ الخكض في سً  إفَّ       

أفَّ محتكل  ، بدعكة تعدد المنتجكأخرل ب ،الذم قطعو ىذا السفر منيا ما يتعمؽ بزمف
سيبكيو  رفٍ شركح سً  كلعؿَّ  ليـ . فر حكل أراءن لشيكخ سيبكيو، أك أساتيذه الذيف تممذى السّْ 
 عمى حدٌ -القصد  ؛ الفَّ آخر مشتبو فيو ما غمض مف كالـ سيبكيو، كبقيزالت بعض أ

  اإلحاطة بو كميِّا. ؛ لذا مف الصعب (ُ)تمثُّؿ أك ترميز ذىنيٌ   -تعبير داف سبيربر
ر سيبكيو نظرت إليو بكصفو خطابنا فٍ الشركح التي عممت عمى تفكيؾ سً يبدك أفَّ       

ذ لـ تعمؿ بنظاـ ا كاحدنا يأخذ بعضو برقاب بعض، كعميو كاف عمميا كالَّ كاحدنا، إلسانيِّ 
 (عبد المنعـ الناصر)ك االشتغاؿ عمى مستكل لغكٌم كاحد مثمما فعؿ الدكتكر أالتجزئة 

ا سن أي  صكتيات سيبكيوفالرجؿ جعؿ ، "ات سيبويو" شرح صوتيّ في كتابو المكسكـ بػ 
ؿ األكَّ ف -ذكرىما في مقدمة الكتاب– (ِ)ة االخرل لسببيفغكيَّ ىمؿ االنظمة المُّ كأ لكتابو،
فأراد  ،في مطبعة بكالؽ سيرافٌي لعمؿ سيبكيوية شركح لمأبكاب االدغاـ مف أخمك  امنيم
 . كتفي مجاؿ الصَّ  تخصصو الدقيؽكالثاني  ،حميؿىذه الثغرة بالدرس كالتَّ  سدَّ 
ة، كليست لسانيَّة كتاب الناصر قراءة شبو لسانيَّ  قراءة يسعى ىذا البحث إلى     

ىذه القراءة  فَّ إة لممنيج الذم اعتمده الناصر، كعميو فمراجعة نقديَّ بالمعنى الدقيؽ، كىك 
ا  غرضيا  –إف جاز لنا تسميتيا -ك طعننا في الكتاب بؿ ىي مشاكسة أالتعد نككصن

تي أثارت في برز القضايا الَّ أعمى  ، كقد كقفنا فيورصد مستكعب الناصر لفكر سيبكيو
  المناقشة.ركح ك  ،الباحث شيكة السؤاؿ

ر ىذا الكتاب دكف غيره لمرصد كالمعاينة؟  تيلماذا اخ : مفادهي  سؤاالن ييثار كلعؿَّ       
كىك بيذا  عجابو بو،إىذا الكتاب؛ لشدة  فَّ بعض شيكخي اقترح عميَّ أ :كالجكاب عنو

طًفقٍت بي  مف ىنا.  كفاعمو" الداّل عمى الخيرِ : "،ملسو هيلع هللا ىلص ديصدؽ عميو قكؿ الرسكؿ محمَّ 
 .يفتح شيئنا عسرت مغاليقونا عمى يقيف أفَّ مف يضرب أنؼ االمر كعينو، فقد أك  ،اليمة



 هـ4444-م  2023. لسنة  األول /العذد خامس/المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 
3 

صالحة لمتعاطي معيا، كقابمة لإلسقاطات  مكادهي  فكجدتي  ،الكتابفي  تأممتي  كليذا
كأفاتش محتكاه بدقة  ىذا الكتاب، برأس اءتيجاز لي أف أعصب قر  ،مف ىناة الذىنيٌ 

 ة.بعيدنا عف االنفعاؿ كالذاتيَّ 
 ،ةفالنتائج ليست قطعيَّ  ،المركنة مف صفات البحث المغكمٌ  فَّ أحد في أمارم يكال       

، كعمى  (تشكمسكيٌ )كما حصؿ مع  المراجعة، أك النقد فقد يتنازؿ عالـ عف رأيو بفعؿ
 الَّ إالذم بذلو  فعمى الرغـ مف الجيدالناصر قابؿ لممراجعة كالتأمُّؿ ،  قدموي  ىذا فإفَّ ما

كىك أمر يعترض كؿَّ باحث ماداـ يبحث عف  التي كقع فييا، ىناؾ بعض اليفكات فَّ أ
كىي  - كثالثة باستقرائو الناقص، ؽتتعمَّ  منيجية، كأخرل منيا: ىذه اليفكاتك الحقيقة. 

 ضعؼ في شرح كالـ سيبكيو. -جدِّا قميمة
ىك ، كلكف ىذا الناصرذم قاـ بو الَّ  تقٌمؿ مف العمؿ الرائدىذه القراءة ال  قكؿ: إفَّ أ  

لو عثراتو، كييتدم إلييا، كىذه  صكيمحٌ  ،يفاتش الالحؽ منيـ السابؽ ،الباحثيف  الدأب
 نعمة ما بعدىا نعمة.

 وصف انكتاب
 اختبرى  ىػ(، إذ َُٖات سيبكيو )تحديثة لصكتيَّ قراءة  -وً في مجممً  -ىذا الكتاب 

بالشكؿ الذم تستحقو في ميداف ككضعيا  ،، كأداـ النظر فيياسيبكيو نصكصى  ؼالمؤلٌ 
  .ات الحديثةسانيٌ عمـ المٌ 

مقدمة يحتكم عمى جاء الكتابي عمى ثالًث مئة كاثنتيف كخمسيف صفحةن، 
بالمصادر قائمة ك  ، كخاتمة خجكؿ،تفصيميَّة فصكؿ ةعشر ، ك فصؿ تمييدمٌ ة، ك تاريخيَّ 

 .ضمنو أللفاظ المستعممةالكتاب في ا دليؿ، ك كالمراجع
لبناف عاـ  -بيركت ،كقد طبع الكتاب طبعة كاحدة في دار الكتب العممية 
  ـ.َُِِ

 عُىاٌ  انكتاب
قترح لذا ي ؛ سـ سيبكيو مرتيفً تكرار ا  عفانماز عنكاف الكتاب بالطكؿ فضالن 

 :حك التاليعمى النَّ  ف يككف العنكافأالباحث 
 حديثة" دراسة ات سيبويو في الكتاب" شرح صوتيَّ 
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مف  بيا عف غيرهً  ات انفردى كيو صكتيٌ بسؤاؿ عمى العنكاف القديـ: ىؿ لسيكىنا يرد 
المفاىيـ المطركحة لـ  فَّ أبمعنى  ؛سيبكيو لشيكخ راءن آالكتاب حكل  فَّ أا ماء عممن مالع

 مؤشر سمبٌي عمى العنكاف،  -يفي ظنٌ  -كىذا  . ؟فكار سيبكيوأيا مف بنات تكف كمَّ 
سانيَّة الحديثة محاكلة الدراسات المٌ  مقراءة كتاب سيبكيو عمى ىد فَّ أزد عمى ذلؾ 

كغيره مف لمناصر  ذم يشفعي ؛ بسبب فارؽ الزمف، لكف الَّ ة كالمعاينةالدقَّ  تتطمبي  جريئة
بأفكار سيبكيو  ة كغيرىـة كالكظيفيَّ ة التحكيميَّ ر لساني المدرسة التكليديَّ تأثُّ  الدراسيفى 
في  فادكا منوي أىؤالء اطمعكا عمى الكتاب، ك  فَّ أذا يشي بقة في الكتاب، كىالمتفرٌ 

 نظريتيـ حتَّى استكت عمى سكقيا.
ما دمنا نتباحث في الجياز المُّغكٌم، فعمى الرغـ  مثمبةن  عدُّ كىذا التأثر حميد ، كال يي 
ة، كىك في الخطكط العامَّ  اغات ، لكف ثمة تشابين نظمة المُّ أمف االختالؼ الكاضح في 

مف كجية  انطالقنا ، ٌي لمغات العالـحك الكمٌ ف ينادم بالنَّ أ (تشكمسكي)مر جعؿ أ
جميع المتكمميف يشترككف  فَّ أة بيف البشر؛ أم غة ظاىرة عقميَّ المُّ  فَّ أة مفادىا بيكلكجيٌ 

 كاحد ىك الدماغ.  في عضك بيكلكجيٌ 
 

 
ّ
 املقديت انت

َّ
 تارخيي

حياة سيبكيو كمكانتو  المقدمة عفالدكتكر عبد المنعـ الناصر في ىذه ث تحدٌ   
ا أقكاؿ العمماء في ذلؾ، ثـ ذكر أ، ثـ تطرَّؽ إلى ةالعمميٌ   شركحىمية كتابو مستعرضن

 الكتاب. 
كلى تخصُّ عف سيبكيو مف دكف نسبة: األ نقؿ الناصر في ىذه المقدمة ركايتيفً 

 (ْ)بيف الٌناس البسطاء، كالثانية تخصُّ مكانتو العمميَّة (ّ)حٌماد بف سممةألستاذه  تممذتو
، ارسيفً بيف الدٌ  مثاليما يرجع إلى شيرتيماأك  الركايتيفً  ىاتيفً  ترؾ الناصر نسبة كلعؿَّ . 

 . منيما اإلفادة لغرض ؛كمع ذلؾ كاف عميو أف يذكر مصدرييما 
تي اتبعيا في شرح صكتيَّات سيبكيو في الكتاب، يمكف ف المؤلؼ االسس الَّ بيٌ         

 :(ٓ)تيايجازىا باآل
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ة باالعتماد عمى ما جاء في مناقشة المسائؿ في كتاب سيبكيو مناقشة مكضكعيَّ   -ُ
 ات الحديثة.سانيَّ عمكـ المٌ 

 بقدر تعمؽ الَّ إخرل كعدـ الخكض بالجكانب األ كتيٌ الجانب الصٌ  خصص فيالتَّ   -ِ
 األمر بالنظاـ الصكتٌي.

فكار خطكة عمى الطريؽ نحك استيعاب األ وي نَّ ألى ىذا العمؿ عمى إظر النَّ   -ّ
 ات التي كضعيا عمماء المُّغة.ظريَّ كالنَّ 
 :ىما أسسو تعقيبافً كلنا عمى      

ل سانيات الحديثة قياس باطؿ؛ فالكتاب فكار سيبكيو باالحتكاـ إلى المٌ أمناقشة :  االوَّ
شبو بمف يركب رأس طائر عمى جسد انساف أغير زمننا، كىذا الصنيع  ؼ في زمفو لٌ أي 
  .دمٌي آ

جدىا مسالة بدييٌية؛ أفَّ تحديد الناصر لمجانب الصكتٌي في كتاب سيبكيو أى  :الثاني
 يشي بذلؾ. ناصرالفَّ عنكاف كتاب ال

 
ّ
 انفصم انتًهيدي

ذكر المؤلؼ أفَّ ىذا الفصؿ ليس جزءىا مف البحث المقصكد منو شرح صكتيات  
. ة مف خالؿ نصكص سيبكيوة العربيَّ كتيَّ كتاب سيبكيو، بؿ ىك تمييد لمدراسة الصَّ 

داء أدكر النظاـ الصكتٌي لمغة في  في -تعبير الناصر عمى حدٌ - ىذا الفصؿ يبحث
 لجياز النطؽ عند اإلنساف مبتسرة عامَّة ةة في المجتمع مع دراسكظيفتيا التكاصميَّ 

ة التي تستعمؿ تيار اليكاء التنفسٌي في إخراج اصكات قساـ القناة الصكتيَّ كبياف أ
 .(ٔ)كالمية بكصفيا كحدات في النظاـ الصكتٌي ككظيفة ىذا االقساـ كمحدكديتيا

، ككاف  ضمف دراستو لـ يذكر الرئتيفً  وي نٌ أيؤخذ عمى الناصر في ىذا الفصؿ  
كفي  .ثرنا بيننا مف الناحية الفسيكلكجيَّةأفَّ ليا ضمف جياز النطؽ؛ أل ف يدرجياأعميو 

" فبغير الرئتين ال تكون عممية التنفس،  إبراىيـ أنيس: ىذا المقاـ يقكؿ الدكتكر
عضاء النطق االبعض ، فوبغير التنفس ال يكون الكالم ، بل ال تكون الحياة نفسيا

تظل عممية النطق تؤدَّى في صورٍة من فخمٌل ، ومع ذلك  أو اضطرابٌ  قد يصيبو
 .(ٕ)"ا في النطقمال يمكن االستغناء عني الرئتينِ ولكن  الصورِ 
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 انفصم األ
َّ
 لو

 باب عدد الحروف
ث عف عدد لى الحرؼ كمعانيو، ثـ تحدَّ شار الدكتكر الناصر في ىذا الفصؿ إأ    

 الحركؼ عند سيبكيو كما جاءت في الكتاب. 
كزاف الناصر بيف منيج الخميؿ كسيبكيو في مسألة التَّرتيب كفي المقاـ نفسو    

 في الَّ إستاذه في ترتيب النظاـ الصكتٌي أص إلى أفَّ سيبكيو ساير منيج الصكتٌي، كخمى 
 . ستاذهأالتمميذ ليس كغرض  فغرض ؛حرؼبعض األ

:" ىذا باب عدد الحروف ونصٌ  سيبكيو مال الدكتكر قكالن  مة الفصؿ ينقؿي مقدٌ في    
كىنا   .(ٖ)حوال ميموسيا ومجيورىا، واختالفيا"أومخارجيا، وميموسيا ومجيورىا، و 

ىذا الفصل من الكتاب يتولى دراسة  نَّ أنالحظ من ىذا العنوان "  :قائالن  ؽ الناصري يعمٌ 
 الحروف "ة ليذه وتيَّ فات الصَّ ة، وثانييما الصَّ وليما عدد الحروف في العربيَّ أ: مرينِ أ
(ٗ) . 

مر يحدكنا عمى كىك أ ة ،كتعكزىا الدقٌ  ،سيبكيو مبتسرة قراءة الناصر لنٌص  كلعؿَّ    
دراسة األمكر راد سيبكيو مف ىذا الباب أمف جديد كتفكيكو .  سيبكيو نٌص قراءة 
 :اآلتية

 عدد الحركؼ العربٌية . ( أ
 مخارج الحركؼ العربٌية.  ( ب
 .صفات األصكات المجيكرة كالميمكسة  ( ت
 صكات المجيكرة كالميمكسة.حكاؿ األأ  ( ث
  االختالؼ بيف االصكات المجيكرة كالميمكسة. ( ج

يرل الدكتكر الناصر أفَّ مصطمح الحرؼ يقابؿ ما اصطمح عميو الدرس المساني 
الحديث )الفكنيـ(. كقد تبَّنى مصطمح الحرؼ في دراستو؛ لربط الماضي بالحاضر 

. كلي عمى رأيو المنكه (َُ)الصكت الكالميٌ فضالن عف أنَّوي تعامؿ مع الحرؼ بمعنى 
 :ىما ليو نقدافإ
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الحديث يستعمؿ مصطمح )الفكنيـ( مقابالن لمصطمح الحرؼ؛  سانيٌ فَّ الدرس المٌ أ ( أ
لذا كاف عمى الناصر أف يتكٌيؼ مع مصطمح )الفكنيـ( تساكقنا مع عنكاف دراستو" 

 .دراسة حديثة"
الكالمٌي ال يمكف قبكلو مف الناحية فَّ تعاممو مع الحرؼ بمعنى الصكت أ  ( ب

:  (افاـ حسَّ تمَّ  )الدكتكر دهي كَّ أكىذا ما  ة؛ لكجكد فرؽ بينيما،عرفيَّ مال والحروف قائالن
وىذه الوحدات أقسام ذىنيَّة ال أعمال نطقيَّة عمى نحو ما  وحدات من نظام،

والفرق واضح بين العمل الحركّي الذي لمصوت، وبين اإلدراك  .تكون األصوات
الذىنّي الذي لمحرف؛ أي بين ما ىو مادي محسوس، وبين ما ىو معنوي 

)كما( أنَّ الصوت جزء من تحميل الكالم، وأنَّ الحرف جزء من تحميل  معموم....
  .(ُُ)المُّغة"

ات القصيرة، كمفاد ىذه الحرك نقد الناصر دعكة بعض الدارسيف فيما يخصُّ      
ة تمثؿ ة غير متكامؿ؛ لعدـ كجكد حركؼ خطيَّ غة العربيَّ نظاـ المُّ  فَّ أ ىك :الدعكة

ؿ  في بعض االمكر االكَّ الَّ إثؿ نقده بالطرح السميـ كقد تمٌ . الحركات القصيرة الثالث
 تو فيكحجٌ ة في معظـ النصكص المكتكبة، الحركات القصيرة ليست ضركريَّ  فَّ أمنيا: 
ي خالية مف رمكز كى ،ةف مف قراءة الكتب كالصحؼ العربيَّ يتمكٌ  العربيٌ  القارئ فَّ ذلؾ أ

عندما يككف  عمى الحركؼ نقيطكالثاني منيا: االستغناء عف الت الحركات القصيرة.
الكثير مف  سياؽ الكالـ يفؾُّ  يممؾ سميقة طبيعة؛ الفَّ  لمقارئ الذم المكضكع مألكفنا

 :اآلتية . كلنا عمى رأيو بعض النقكد(ُِ)االشتباه الذم قد يحصؿ عند قراءة كممة مفردة
، كىك  (ُّ)معافو ىي دكاؿ عمى  -بى الناصرأـ أشاء -الحركات القصيرة  فَّ أ  -ُ

 . محجكج بذلؾ
أك عمى تعبير  ،بكجكد قارئ ذم سميقة السابقيًف مشركطافً  الطرحيفً  فَّ أ  -ِ

 جدِّا ليو الناصر قميؿإه . كىذا القارئ الذم نكٌ (ُْ)سامع مثالي -متكمـ كمسكيتش
 كذك مكصفات خارقة.

قبؿ مثؿ ذ كيؼ نإ ،شبو بأحالـ اليقظةأ قكؿ: إفَّ ما ذىب اليو الناصرأكبالمحصمة   -3
 ؟! ويغىكذا رأم كنستس
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 الفصل الثاني
 مخارج الحروف

نيا سيبكيو بحث الدكتكر الناصر في ىذا الفصؿ مخارج الحركؼ العربية كما دشٌ    
 بخفة.  خرل ينتقدهي أك  ،ينصؼ سيبكيو نجده تارةففي الكتاب، 

عميو ) ماـ عميٌ اإلذكر الناصر في مقدمة الفصؿ ركاية دكف نسبة يبيف فييا ريادة     
ف أ ككاف عمى الناصر ،(ُٓ) كذلؾ حينما كصؼ التالكة ،( في استعماؿ المخرجالسالـ

 استنادنا إلى منيجية البحث العممٌي. تمؾ الركاية (ُٔ)يذكر مصدر
مخرجيا  فٌ اد االصمية ؛ ألال يمثؿ الضَّ  ظَّاءاد مثيمة لمنطؽ الضَّ  فَّ أيرل الناصر    

بينما تخرج اء، بؿ ىك صكت مجاكر لألضراس، ليس مف بيف الثنايا حيث مخرج الظَّ 
 نَّ أغير  ": قائالن رأيو السابؽ في مكاف آخر  خذ ينقضي أ. ثـ (ُٕ)الظاء مف بيف الثنايا

ة األصميَّة من لفظو مثياًل لداٍل وتيَّ اد( أقرب لقيمتو الصَّ اء )يقصد الضَّ  لمظَّ لفظو مثياًل 
 .(ُٖ)مطبقة"

اد نفسو فيك صكت صكت الضَّ  التناقض الذم كقع بو الناصر سببوي  فَّ أفي  الشؾَّ ك     
ا كنطقنا، كمف الصَّ  عمى الفاحص عصيٌ   ف نميزه عف الظاء. أعب بمكاف مخرجن

 الفصل الثالث:
 صفات الحروف

ث الناصر في ىذا الفصؿ عف صفات الحركؼ عند سيبكبو كما جاءت في تحدَّ      
فإننا  ،ردد بضاعة سيبكيو بقضيا كقضيضيا إالَّ في بعض المناطؽ وي نَّ أم أالكتاب؛ 

شفرات  لفؾٌ  يستعيف بكالـ اآلخريف عمى كالـ سيبكيو ، أك كيضيؼي  نجد الدكتكر يبسطي 
 صاحب الكتاب.

، كىك ةكتيَّ فات الصَّ و كاحد مف الصَّ نَّ بأ لى مصطمح المخرجإنظر الدكتكر الناصر     
وينبغي التأكيد مبكرًا عمى أنَّ رأم يثير العجب كالغرابة لنتأٌمؿ قكلو في ىذا المقاـ: " 

ن ينظر الى مخرج الحرف... بانَُّو واحد من أالمنيج الذي يتبعو عممنا ىذا ىو 
اختيار عبارة صفات الحروف لتكون عنواًنا ليذا  نَّ إة لمحرف. لذا فوتيَّ فات الصَّ الصَّ 

 . (ُٗ)وتيَّة لمحروف"الفصل سيشمل صفة المخرج مع بقية الصفات الصَّ 
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بيف  المبسى  يثيري  وي نَّ أل ؛ كال يتعاطى معو كىذا الرأم ال يستريح إليو البحث    
، فالمخرج شيء كالصفة شيء آخر. كىذا مف البديييات اٌلتي دأب عمييا الباحثيف

 . الدارسكف لمنظاـ الصكتيٌ 
نفس اشبع االعتماد في موضعو، ومنع ال" وي نَّ أب المجيكرى  كتى كصؼ سيبكيو الصَّ      

 لـ يكفؽك  ،. كقد ناقش الناصر مصطمح االعتماد عند سيبكيو(َِ) معو..." يجرىأن 
كصؼ عمؿ معيف في القناة  وي مصطمح االعتماد بانَّ  يحدُّ  هي فتاره نجد ،في تحديده

ة ة الخاصَّ عف االحساس بكجكد المكجة الصكتيَّ  التعبير . كأخرل بانَّوي (ُِ)ةالصكتيَّ 
ة عالية تجعؿ السامع يشعر الكالمي طاقة صكتيَّ بصفة الجير التي تمنح الصكت 

مخرج الحرؼ في القناة  وي نَّ أىذا المصطمح ب كثالثة يحدُّ . شباعوا  ة الصكت ك بقكٌ 
  .(ِِ)ةالصكتيَّ 

 ، االعتماد عند سيبكيو مصطمح ليذه التحديدات يشي بغمكض تقديـ الناصر كلعؿَّ   
:" ىذا (افاـ حسَّ تمَّ )الدكتكر  ؿكقد عمٌ  يمكن  رةنَُّو ال يسمى ظاىأل ....  الغمكض قائالن
تحديدنا لمصطمح االعتماد حيف شرح كالـ  تمَّاـعثرنا عند  فقد ،كمع ذلؾ .(ِّ)"ضبطيا

ومنشأ االعتماد وموضعو ىو الحجاب الحاجز : " قائالن سيبكيو عف الصكت المجيكر 
 .(ِْ)و الضغط"االعتماد أ إلفراغ ما فييا من ىواء وىو الضاغط عمى الرئتينِ 

يككف  ،كعميو ، استنادنا إلى عبارتو االخيرة اـ ىك الضغطذنا االعتماد عند تمَّ إ    
. شبع الضغط في مكضعوأي حرؼ  :اـيو لمصكت المجيكر عمى رأم تمَّ ك تعريؼ سيب

 بدالن مف تحديدات الناصر غير كيسمـ بو الباحث ،ماا حديد مقنع نكعن ىذا التَّ ك 
  المكضكعية. 

لى التغيير في إسيبكيو جعؿ اليمزة صكتنا مجيكرنا استنادنا  فَّ أ ذكر الناصر    
أخرل  ك عندما تسبقيا ىمزةألى ىمزة بيف بيف، إؿ صفاتيا الصكتيَّة، فيي قد تتحكٌ 

 ،جؿ ذلؾأ. كمف لى حركة في مكاقع اخرلإؿ متحركة، كتميف في مكاقع معينة، كتتحكَّ 
خذ يخالؼ أعدَّ الناصر سيبكيو مصيبنا في تصنيؼ اليمزة مع الحركؼ المجيكرة. ثـ 

 : يا غير مجيورة، وىو نَّ أن توصف اليمزة بأمن المناسب  نَّ أرى أ" و سيبكيو قائالن
   . (ِٓ)ات المحدثين، وال يتعارض مع رأي سيبويو"رأي يقول بو بعض عمماء الصوتيّ 
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 في عمـ االصكات المشتغمكفى  كقد بحثوي  ،اليمزة كارد صفة االختالؼ في فَّ إ
حثنا كاجترارنا، لكف ؛ ألنَّوي اشبع بذكره في ىذا المقاـأف أ لىإ ، كال داعي(ِٔ)الحديث

االستغراب كالدىشة؛ فكيؼ ال  " تثيري وال يتعارض مع رأي سيبويو"عبارة الناصر 
 ،الَّتي كقع بيا الناصر كىذه إحدل المغالطاتيتعارض المجيكر مع غير المجيكر؟ 

  .كىك ممـك بذلؾ
 الفصل الرابع

 بواب االدغامأ
أشار الناصر إلى أفَّ سيبكيو بحث في القسـ االخير مف كتابو مكضكع  االدغاـ 

خرل تضارع االدغاـ كتشترؾ معو منيا: اإلخفاء أكتبعو مباشرة بعنكانات ألبكاب 
 كاإلمالة، كاإلبداؿ....

فبنى مف كالمو  ،الناصر ساير سيبكيو في مفيكـ االدغاـ فَّ ألالنتباه  الجاذبك 
 ف نحددىا باآلتي:أكيمكف  .ث فييا كتابوثَّ أفقرات 

ا. -  مفيكـ االدغاـ لغةن كاصطالحن
 أبعاد مصطمح اإلدغاـ.  -
 البيئة الصكتٌية لإلدغاـ.  -
 أسباب اإلدغاـ.  -
 اتجاه اإلدغاـ  -
أنَّوي جعؿ لصفة الصكت دكرنا في زبدة المؤاخذات عمى الناصر في ىذا الفصؿ       

. القطعية ر قبؿ إصدار األحكاـيحتاج إلى تدبُّ  كالـ كاهو . كىك (ِٕ)تحديد معنى الكممات
 :مراف ىماأعمى كالمو كلنا 
ف عمى مستكل ا  ك  ،جريدف عمى مستكل التَّ إىك الكممة فَّ المسؤكؿ عف المعنى أ  -ُ

 ك تجميات الكالـ.أ التَّداكليٌ  االستعماؿ
 .المعنى تحديدثر في زيادة المعنى ال في أصفة الصكت ليا  فَّ إ :القكؿ يمكف  -ِ

رسمنا الشياطين عمى أا نَّ إلم تَر أ ﴿ :ؿ قكلو تعالىحيف حمَّ  يٌ ابف جنٌ  دهي كٌ أكىذا ما 
خت الياء... أفيذا في معنى تيزَّىم ىزِّا، واليمزة : " قائالن  (ِٖ)﴾ازاالكافرين تؤزىم 
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باليمزة؛ ألّنيا أقوى من الياء، وىذا المعنى أعظم في  وكأّنيم خصوا ىذا المعنى
النفوس من اليّز؛ ألّنك قد تيزُّ ما ال بال لو؛ كالجذع وساق الشجرة، ونحو 

 مجاؿ القٌكة الغيبية لمكممات، يدخؿ ضمف (ابف جنيٌ )ما ذىب إليو  كلعؿَّ  .(ِٗ)"ذلك
 .(َّ)كىك أمر تجاكزتو لسانيات سكسير في أثناء دراساتيا

 الفصل الخامس
 دور الصفات الصوتّية في عمميات المضارعة بين الحروف

ة في حدكث االدغاـ، كما بحث الناصر في ىذا الفصؿ أثر الصفات الصكتيَّ 
ليو مف تماثؿ في الصفات الصكتيَّة بيف الحركؼ، فضالن عف بعض العكامؿ إم تؤدٌ 

ة كالبناء ينة المقطعيَّ كالب اإلدغاـ بيف الحركؼ، احتماؿ حدكث التي ليا تأثير في
  يف تآلؼ الحركؼ في الكممة....النحكٌم كقكان

ف يككف بينيا تبايف؛ ليسيؿ أالحركؼ يجب  فَّ أذكر الناصر في مقدمة الفصؿ  
 لى صعكبة اجتماع حركؼ الصفير في آفو إشار في معرض حديثو أ. ثـ التمفظ بيا

: تعالى لى نقض ىذا الطرح بكممة ضيزل في قكلوإ مستدالن  كاحدو 
(ُّ)﴾ىِضيزَ  ِقْسَمةٌ  ِإًذا ِتْمكَ ﴿

كلـ تستعمؿ  ،ىذه الكممة انفرد بيا كتاب اهلل فَّ أ كبٌيف . 
: " اخذ يعمؿ أك  ،عر العربيٌ في الشٌ  أنَّ المعنى  غمب الظنَّ ألغرض الذم سيقت فيو قائالن

ا القسمة وصفت بيذه الكممة التي فييا حرفان غير منسجمين صوتيِّ  نَّ أالمراد منيا 
اجتماع الزاي  نَّ أ ، مثممايا قسمة غير عادلة كما قال المفسرونَ نَّ ألمداللة عمى 
 (ِّ)"ةمخالف لقوانين اجتماع الحروف في العربيَّ  غير مقبول؛ ألنَّوُ  عدُّ والضاد فييا يُ 

 :االمكر اآلتيةالمذككر آنفنا  وكلنا عمى كالم 
كقد قاؿ بو عمماء ، مر بدييٌي أعدـ اجتماع حركؼ الصفير في التأليؼ  فَّ أ  -ُ

 .كت القدامىالصَّ 
مرئ أشعار العرب كىك محجكج بذلؾ. كمنو قكؿ أمكجكدة في  (ضيزل)كممة  فَّ أ  -ِ

 القيس:
ـي     إذ يعدلكفى الرأسى بالذَّنبً أضازٍت بنك  سدو بحكًمًي

(ّّ) . 
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إذ  ،تخريج غير عممٌي  (ضيزل)جتماع حرفي الصفير في تخريج الناصر ال فَّ أ  -ّ
، كعميو؛ فالتخريج الذم قاؿ بو يتعارض مع المسانيَّات فً المفسري استند فيو إلى رأم
 .  عمييا صفة العمميَّة التي اسبغ العمماءي 

 الفصل السادس
 المضارعة بين الحروف

مِّا لحاالت بحث الناصر في ىذا الفصؿ االدغاـ عند سيبكيو بكصفو مبحثا عا   
كقد  ،ا فرعٌيةبكابن أسيبكيو كضع لباب االدغاـ  فَّ أ ،كالجاذب .المضارعة بيف الحركؼ

 بيا سيبكيو في الكتاب كىي:كما رتٌ  يابكرتٌ ، الناصر بيا خذأ
 يزكؿ عنو. ا كاحدنا التضع لسانؾ ليما مكضعن  باب اإلدغاـ في الحرفيف المذيفً  -

 .افييا جميعن 
باب االدغاـ في الحركؼ التي ىي مف مخرج كاحد كالحركؼ المتقاربة   -

 مخارجيا.
 باب االدغاـ في حركؼ طرؼ المساف كالثنايا. -
باب الحرؼ الذم يضارع بو حرؼ مف مكضعو، كالحرؼ الذم يضارع بو ذلؾ  -

 الحرؼ كليس مف مكضعو.
 باب ما تقمب فيو السيف صادنا في بعض المُّغات. -
 شاذِّا مما خففكا عمى السنتيـ كليس بمٌطرد.باب ما كاف  -
ف يخرج أكاستطاع  ناقش الناصر آراء سيبكيو في ىذه االبكاب مناقشة دقيقة،     

ة. كلعؿَّ كتيَّ ة الصَّ ، كعف خصائص البينة العربيَّ  بنتائج عف منيجو في ىذا المكضكع
مف  نقميا سيبكيوفي اآلراء التي  شيكع الكصؼ -بحسب رأينا -أبرز ىذه النتائج مف

 ة فيما بعد.البنيكيَّ  خذت بو المسانٌياتأأمر ، كىك لغات العرب
. ذكر باب اإلدغاـ في الحرفيف المذيًف تضع لسانؾ ليما مكضعا كاحدنا... في     

صكؿ الكممة أخرل مف أ ذا جاءت مع تاءإىذه التاء  فَّ أاالفتعاؿ الناصر في تاء 
خذ أمكف. ثـ تً مكا ، يقتى تى اقتى تكفر شرط االدغاـ نحك: حصمت الفرصة إلدغاـ المثميف عند 

ليو إا عمى ما ذىب اعتمادن -االدغاـ في ىذه الحاؿ غير ممـز   ينسؼ ىذا الطرح بافَّ 
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مقارننا صكؿ الكممة أتاء االفتعاؿ ليست مف  كحجيتو في ذلؾ أفَّ  -في الكتابسيبكيو 
دغـ أي كيستعدُّ حيث  ىذا التضعيؼ بآخر في حرفيًف مف االصكؿ كما في يردُّ 

رأينا  عف سيبكيو نقؿالناصر  لكف ، كىذا الرأم حميد يمكف الكثكؽ بو.  (ّْ)المثالف
لتجاكرىما في الكصؿ  ؛في اعاله المذككريفً  دغمكا المثميفً أ مف العرب اأفَّ بعضن  مفاده

أفَّ  -م لمناصرأكالر  -فالمالحظ ىنا  مكفأم مجيئيما في كممة كاحدة فقالكا : يًقتّْ ؛
لإلدغاـ،  بعد سككف االكلى التي في يقتىًتمكف ا لكسرة التاء الثانيةعن اتباالقاؼ كسرت 

 .(ّٓ)فتجاكرت القاؼ مع التاء المشددة كالمتحركة بالكسر
التاء  لكسرة القاؼ نتيجة االتباع الحركيٌ  ةكسر  فَّ ألى إالناصر لـ ينتبو  فَّ أيبدك      

غاية االدغاـ ىي التماس الخفة عمى حٌد الكممة ثقيمة في النطؽ عممنا أفَّ  تجعم الثانية 
خؼَّ عمى المساف مف ألكانت  ،دغاـإدكف مف  الكممة تعبير سيبكيو، كعميو، لك بقيت

 إدغاميا.
خر لإلدغاـ الحاصؿ آ سيبكيو ذكر شكالن  فَّ ألى إشار الناصر أكفي المقاـ نفسو    

جاءت  "  ؽ الناصر قائالن بفتح القاؼ )قىتَّمكا( . كىنا يعمٌ  الحركيٌ بمكجب قاعدة االتباع 
 ؛كالتعاطي معو كىذا االدغاـ يمكف قبكلو .(ّٔ)"ا لفتحة التاء الثانيةفتحة القاف اتباعً 

 .التي ىي التماس الخفة مف اإلدغاـ و حٌقؽ الغايةألنَّ 
 ابعالسَّ الفصل 

 اليمز
كىي ثالثة اشياء:  إخراج اليمزة عند سيبكيوحكاؿ أفي ىذا الفصؿ بحث الناصر      

ا  خفيؼ،كالتَّ  حقيؽ،التَّ   ضعاؼ لميمزةإىذه التغيرات ىي عمميات  فَّ أكاإلبداؿ، مصرحن
االسترباذٌم  ضيٌ الرٌ  دهي كٌ أىذا ما عمى النطؽ ، ك  عصيّّ  عمى اعتبار أفَّ اليمزة صكته 

:  .(ّٖ)" (ّٕ)الّتيوُّع ليا نبرة كريية تجري مجرىو  " قائالن
فيك عميؿ  ؛يشبو دكر العميؿ المزدكج -إف جاز لنا الكصؼ- صكت اليمزة إفَّ  

  ياؽ الكالمٌي.في السَّ  رهي لى آخر، كأخرل صحيح في حاؿ عدـ تغيٌ إ ر مف سياؽو ذا تغيَّ إ
الذكؽ) طريقة  لىإككيفية إخراجيا  حكاؿ اليمزةأ معرفة احتكـ سيبكيو في ،كبالمحصمة
 .الٌتداكلٌية كتيَّةكالبيئة الصَّ كت( اختبار الصَّ 
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 الفصل الثامن
 المضارعة بين الحركات

درس الناصر في ىذا الفصؿ عمميات المضارعة بيف الحركات عند مجاكرتيا 
بكصفيا مظيرنا  مالةف يرصد مالحظ سيبكيو عف اإلأ، كاستطاع لمحركؼ كالحركات

  مف مظاىر التماس الخفة.
الناصر كاف مكفقنا في قراءة فكر سيبكيو عف تمؾ الظاىرة الصكتيَّة، إذ  كلعؿَّ  

الميمة التي  األمكركمف  نجدهي يستدؿُّ بآراء سيبكيو، كيحمميا عمى كفؽ فيمو ليا.
مالة االلؼ دكف الكاك كالياء، فقد طرح الناصر بإسيبكيو  اىتماـشار الييا الناصر أ

َـّ تي :  السؤاؿ اآل كثر مف اىتمامو بغيره مف أالكتاب بإمالة االلؼ  صاحب لماذا اىت
: " ألنَّيا أكثر الحركات الطويمة عرضة ب الناصر بقكلويالحركات الطكيمة؟ كىنا يج

 .(ّٗ)لمتأثر بما يحيط بيا من حروف وحركات في الكالم"
تحت لد ذ كي إ كىذا التعميؿ الذم ساقوي الناصر اجتماعٌي أكثر مما ىك عممٌي ،      

 بامتياز .  ذك طابع تداكليٌ  -اذنا -فيك ،مع المجت تأثير
ات ة في عمميات المضارعة بيف الحرككتيَّ ثر البيئة الصَّ أكفي معرض حديثو عف       

لى إم قد يؤدٌ  مره أكىك  ،ا في المضارعة بيف الحركاتثرن أة الصكتية يئلمب فَّ أيرل الناصر 
 ىذا جحرُ ) :المشيكر مثاؿالب ، كيستدؿُّ ضـٌ ال كسر ما حكموي فقد يي  ،حكمخالفة قكانيف النٌ 

كىنا  .كليس لمضبٌ  رجحمصفة ل المفظ فَّ أل؛ الضـٌ  موكحكفخرب كسر ( ضٍب خربٍ 
" وقد وقعت المضارعة بتأثير المجاورة، حيث ضارعت حركة خرب حركة يعٌمؽ قائالن : 

الضمة فصارت  اشرة وىي ضّب التي كسرت باإلضافة،إعراب التي جاءت قبميا مب
  (َْ)كسرت بالمجاورة"

 :اآلتية االمكر االخير كلنا عمى كالمو   
 . (ُْ)خالفنا البف حنيٌ  مكجكد، كال يمارم أحد فيو التكابعأ المجاكرة في مبد فَّ أ  -ُ
بو الناصر كغيره مف السابقيف قد يككف مكضكعنا كرائحة  المثاؿ الذم استدؿَّ  فَّ أ -ِ

 :ىما مرافأ كالدليؿ عمى ذلؾ الكضع تفكح منوي 
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فعند النطؽ بيا  ،خرلأجاءت مقطعنا في الجممة لـ تعقبيا كممة  كممة )خرب( أفَّ  ( أ
 نطؽ ساكنة .تي 
 .(ِْ) الَّ في األماكف المتماسكة الصمبةإال يبني جحره  فَّ الضبَّ أ ( ب
، كالعبرة في كليس في المعنى ة في المفظ فقطأفَّ المثاؿ يخالؼ القاعدة النحكيَّ   -ّ

 المفظ.المعنى ال في 
ا لسيبكيو يفٌسر فيو  الناصر ينقؿمالة في األلؼ كعف تفسير شيكع ظاىرة اإل     نصِّ

االخير شيكع ظاىرة اإلمالة في االلؼ، مفاد ىذا النٌص: أفَّ االلؼ تشبو الياء فأرادكا أف 
يقٌربكا منيا. مف ىنا يظير التأثير العاـ لمياء كالكسرة عمى االلؼ كالفتحة فتتعرضاف 

  .(ّْ)لةلإلما
حيف ذكر نص  الناصر لـ يشر إلى مكضع شبو االلؼ بالياء فَّ أمف الكاضح       

ممضكغ  (ْْ)بيف ىذه االحرؼ العميمة الشبوأنَّوي ترؾ ذلؾ ؛ ألفَّ  غمب الظفٌ أسيبكيو، ك 
 يمارم أحد فيو.  فال ،لساف في كؿٌ 

 الفصل التاسع
 العربيَّة ةالبينة المقطعيَّ 

د لو بعرض اذ ميَّ  ؛كتٌي في العربيةىذا الفصؿ المقطع الصَّ بحث الناصر في     
ثـ بعد ذلؾ  ،ة كالفكريَّةثـ بسط القكؿ فيو مف الناحية الفسمجيَّ  حكؿ المقطع،تاريخٌي 

حد التجميات أناقش مفيكمو، كنكعو، كبنيتو، كعدده، مسمطنا الضكء عمى النَّبر بكصفو 
كتٌية.   الرئيسة في البينة المقطعية الصَّ

االشياء التي عرض ليا الناصر في ىذا الفصؿ لـ تكف جديدة عمى  فَّ أيبدك      
في  كالجاذب بحثنا كاجترارنا. كاشبعكىا الساحة البحثية، فقد نظَّر ليا العمماء السابقكف،

في الفصكؿ  فعؿ كما– ذ لـ نجدهي إ ؛أفَّ الرجؿ كاف زاىدنا في نقؿ آراء سيبكيو الفصؿ
ميا عمى كفؽ منظكره يحمٌ ك  ة،صاحبو في المكضكعات الصكتيَّ  آراء يبسط -السابقة
 الناصر كنعمؽ عمييا. تالقك ن ذلؾ سنتناكشي كمع  الحديث. المسانيٌ 
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في  ـ يخزفي ع الصكتية ليا كجكد في فكر المتكمميف، فالمتكمٌ اطالمق فَّ أيرل الناصر     
 ،جزءنا مف ممكتو المسانيةتصبح ك  ،ة لمغتو االـلمقاطع الصكتيَّ فكره معمكمات عف بينة ا

  . (ْٓ)ةكينظـ كالمو بمكجب قكانينيا الصكتيَّ 
الفمسفة  تبنتيا ة التيالفطريَّ  غةلمُّ ا أطركحةب شيي إفَّ كجكد المقطع في فكر المتكمميف   

االنساف مزكد بعقؿ  فَّ أعمى  ىذه األطركحةنصُّ تك . فيما بعد (كمسكي)تشثـ  ةالعقالنيَّ 
لى االرث إوىي عمى ىذا االساس تنتمي "  انتاج المُّغة كممارستيا.نو مف يمكٌ   فطرمٌ 

  .(ْٔ) (..."(ANDمثميا مثل الحمض النووّي  ،الجينّي لمنوع البشريّ 
المقدار  فَّ أ الناصر يرل ةالمقدار الكمٌي لممقاطع الطكيمة االصميَّ  حديث لو عفكفي    

 كدليموي ة، بالقيمة العركضيَّ  ة متساكيافً في العربيَّ  االصمييفً  كتييفً صَّ ال لممقطعيفً  الكميٌ 
 ف يتأثرأدكف  بداؿ المقطع الطكيؿ المغمؽ بمقطع طكيؿ مفتكحإاإلمكاف ب وي أنَّ  ذلؾ عمى

 :لممتنبيٌ  ؿ لذلؾ ببيتو كمثَّ  كزف البيت
كفٍتؾ المركءةي ما تٌتقي                    كآمنؾ الكدُّ ما تحذري 
(ْٕ) . 

فمف  في شطرم البيت، (ماػ)ب (فم)بدلت أي ذا إ باآلتي: إلثبات اطركحتو الناصرؽ يعمٌ    
)ما( تتألؼ مف مقطع  طكيؿ مفتكح : ميـ كالؼ ،ك)مف( مف  الفَّ  ؛كزف البيت يختؿ 

فمـ  ة،متساكياًف في القيمة الكميَّ  كال المقطعيفً ك  مقطع طكيؿ مغمؽ: ميـ كفتحة كنكف،
( مع كممة )مف( مف ة لكممة )ماتساكت القيمة الصكتيَّ  حيث، ةتتغير البينة العركضيَّ 

 . (ْٖ)ةالناحية العركضيَّ 
ثبات إجؿ أمف  ؛جاء بالشاىدجؿ فالرٌ  ،مع الناصر فيما عرض إليو يتفؽ الباحث      

 كجكد فَّ أأما مف ناحية المعنى فأرل  .في ذلؾ ، كىك مصيب كم المقطعيفً حجية تسا
لغير العاقؿ، كقد  )ما( بدليؿ أفَّ ؛ )مف( مكانيا أف تحؿَّ كال يمكف  ،ضركرة ممحة  (ما)

دكف  شياء غير العاقمةأراد لصاحبو الكقاية كالحذر مف األ المتنبيٌ ف ،قصدالتساكقت مع 
ارية كنحك ذلؾ اإلنساف . كعميو كجكد )مف( في كمثاليا: النَّار، كاالفاعي، كالسَّباع الضَّ

 ،االنساف نفسوالمخاطىب مف  ف يحذرى أيستمـز  الذم قاؿ بو الناصر السياؽ االفتراضيٌ 
  جناس غير العاقمة .ال مف اال
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 الفصل العاشر
 ة عن مقادير تردد الحروف والحركات في العربيَّة.دراسة إحصائيَّ 

ة عف مقادير تردد الحركؼ كالحركات الناصر في ىذا الفصؿ دراسة احصائيَّ  ؿى مً عى    
كقد ميَّد لو بعرض  ،(ْٗ)ةات التَّطبيقيَّ سانيَّ ، كىك عمؿ يدخؿ ضمف المٌ  العربيٌ في النظاـ 

، كالجاذب، أفَّ تاريخٌي عف النظاـ االبجدٌم في المُّغات المشرقية التي سبقت العربيَّة
:" الشاؽَّ كتشكَّؼ إليو قائالن  ض ىذا العمؿالناصر أشار إلى السبب الَّذم مف أجمو ني

عجام. ل ومن النقط الذي اصطمح عميو باإلتكتب سابًقا خالية من الشكة كانت العربيَّ 
، وقد شاىد ةا من القران الكريم محفوظة في المتاحف العالميَّ وىناك نسخ قديمة جدِّ 

في لندن.... وكانت مكتوبة بما  تحف البريطانيّ صاحب ىذا العمل نسخة منيا في المُ 
المائل خالية من النقط والشكل. أثارت ىذه المعمومات رغبة مؤلف ىذا  يسمى بالخطّ 

العمل في البحث عن تاريخ الخّط العربّي ونظام الحروف فيو ، والعالقة بين الحروف 
حرف عن بقية أة بستة ة، وأسباب ونتائج تفّرد العربيَّ صوات الكالميَّ المكتوبة واأل

م يكن ىناك الكثير من المصادر العمميَّة المغات المشرقّية، وأسس نقط الحروف. ل
التي تعين الباحث في ىذا الصدد، فرأيت أنَّ أجد السبيل لموصول إلى بعض الحقائق 

ثـ  .(َٓ)"ةة عن معدل تردد الحروف والحركات في العربيّ جراء دراسة احصائيّ إىو 
كنقد منيجيا؛ ة المشابية لعممو، بشيء مف االبتسار االعماؿ االحصائيَّ  الناصر عرض

ف في بيَّ ثـ  ،الحركات ىممتً كأ، عمى الحركؼ المكتكبة  ركزتٍ  -بحسب رأيو-يا ألنَّ 
  .(ُٓ)في االحصاء ساس الذم اعتمدهي منيج البحث كاأل مكاف آخر

التي خضعت لمبدأ االحصاء كانت  ) العينات(النصكصى  فَّ أكالجدير بالذكر    
الناصر لـ  لـ نتمكف مف مراجعة تمؾ النصكص؛ ألفَّ  كعميو -مثمما ذكر -عشكائية

 ،المعاينة كالرصد، كىك معذكر في ذلؾ؛ لكثرتيا يشر إلييا في الكتاب إشارة تستحؽُّ 
التي  الرئيسة ص نتائجوف الخٌ أمف المفيد  . كلعؿَّ ةمكلكجيٌ يبستكتنكع مرجعياتيا اإل

ضمف  عمييا ؽعمٌ أك  العربٌي،لحركؼ كالحركات في النظاـ لييا عف تردد اإؿ تكصَّ 
 تي. اآل
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 الحروف الصحيحة  -1
مف مجمكع  %56. 4حرفنا ككنت نسبة 126004بمغ عدد الحركؼ الصحيحة        

ا في العربية كركدن  .  كاف االحرؼ االكثر287241العينة الداخمة في االحصاء كىي
. مرة مف المجمكع الكميٌ  24378 ذ تردد إ %15. 047944جاء بنسبة ك  ىك الالـ

كبعدىما  16622 كمقدار %10. 260349كف بنسبة ترددكبعد الالـ يأتي حرؼ الن
 .(ِٓ) مرة13056 بمقدار .%059156.8 بنسبة حرؼ الميـ

إف كثرة تردد الالـ في الٌنظاـ الصكتٌي العربٌي حقيقة أشار ليا الجاحظ في ًسفره      
بمف فٌسر الماء بعد الجيد أشبو كالحاؿ ىذه  فالناصر ،كبالمحصمة ،كما ذكر الناصر

حصائٌي قبؿ أف اإل ح بالمنيجصرٌ فإنَّوي  ،فالجاحظ عمى الرغـ مف تقادـ الزمف بالماء؛
 .(ّٓ)المذككرة آنفنا الحقيقة يذكر

  الحركات -2
حركة طكيمة كقصيرة. كقد  125 237بمغ عدد الحركات التي أحصاىا الناصر       

 25 885بمغ مقدار تردد الحركات الطكيمة) االلؼ كالياء كالكاء( مجتمعة 
لمحركات القصيرة) الفتحة كالكسرة كالضمة(. كبالمحصمة كانت نسبة  350َ99ازاء

ربع أ قاربم ما يأ؛  837337.3:1تردد الحركات القصيرة الى الحركات الطكيمة
 .(ْٓ)لمحركات الطكيمة %20.67%، مقابؿ 79. 33مرات، كبمعدؿ

تردد لؼ تكصؿ الناصر ضمف فصيمة الحركات الطكيمة إلى أف حرؼ األ    
ثـ جاء حرؼ الكاك ،مرة 4799 مرة ، كجاء بعده حرؼ الياء بمقدار  18256بمقدار
لمياء ك  18.54ك لأللؼ 70.52%المئكية بينيف  ، فكانت النسبة مرة 2837بمقدار 

الفتحة بالمرتبة  جاءتفقد ، فصيمة الحركات القصيرة ضمفما أ لمكاك. %10.94
 مرة، كالضمة ثالثنا بمقدار  28250كالكسرة ثانينا بمقدار  ،مرة 56648االكلى بمقدار

%  28.43482% لمفتحة ك27.01862بينيف  مرة. فكانت النسبة المئكية14452
 .(ٓٓ) لمضمة. % 14.54655لمكسرة ك

لؼ كالفتحة األ حركتي الناصر في خفة إليياالنتيجة التي تكصؿ  فَّ أال مراء في      
 .(ٔٓ) بدليؿ أفَّ الناصر ذكر ذلؾ بصريح القكؿ، كمبثكثة في ًسفره؛ مكجكدة عند سيبكيو 
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لنَّظاـ دراسي اكىك أمر يشي بأفَّ االفكار التي قدميا في ىذا العمؿ لـ تكف جديدة عمى 
كتٌي   العربٌي.الصَّ

بمحاظ  يكى -  ةطع الصكتيٌ االمق ترددمقادير  تحدَّث الناصر في ىذا الفصؿ عف   
يا إذ ركز في عممو عمى المقاطع الحرٌة، كأىمؿ المقيدة ؛ ألنَّ  -مقحمة اجدىن تناقراء

 عرضة لمتغيرات التي تطرأ عمييا كالكقؼ كاالختالس... الخ. 
مقطعنا مف  125237حصاىا الناصر أالمقاطع الصكتيَّة التي  مقدار بمغ عدد    

بالمرتبة األكلى  المفتكح الطكيؿ المقطع جاء تردد االنكاع الثالثة الحٌرة مجتمعة. فقد
 بمقدار المفتكح المقطع القصير بالمرتبة الثانية ثـ جاء بعده ، 49338 بمقدار

المئكية  فكانت النسب ،36767بمقدار ثـ بالمرتبة االخيرة المقطع المغمؽ  39132
لمقصير المفتكح  31.24635%لمطكيؿ المفتكح ك 39.39571%بينيف 

 .(ٕٓ)% لممغمؽ29.35794ك
ساف كلعؿَّ سيادة المقطع الطكيؿ المفتكح عمى المقاطع االخرل تبيف أفَّ بيئة المٌ   

ديناميكٌية بطبعيا استنادنا ، فيي مفتكحة ال تتشكؼ إلى السُّككفبيئة  ةالعربٌي التداكليٌ 
 إلى المنابت كالمشارب المعرفيَّة.
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 الخاتمة
ف أيمكف  ) شرح صوتيات سيبويو(يذا الكتابل راءتناق فَّ أال يساكرني الريب في      

 الناصر قى فيياتمٌ التي  ف ترقب بعيف ثالثة الكيفيةأتحاكؿ تدخؿ في نقد النقد، فيي 
غة ا بدىاليز المُّ متكقد عارفن  :منيما ؿماـ عقميًف االكَّ أنا نٌ إف كعميو ،أرث سيبكيو
إلى  يحتاجي  ،آلة كسكؿ أفَّ النصَّ  بدعكة ،جيد يؤكؿ كيفما يشاء كالثاني قارئ ،كمكنكناتيا

 .كيتعددي  كبيذا ينفتحي ، قارئ لتنشيطو 
 قد تصيبي  كمف ثـ فالقراءةي  ،كثيرةن  عمى النٌص تأكيالتو  يسبغي  كىذا االنفتاح لطيؼ    

خر آقراءة عجمى، ك  تبعنا لصاحبيا، فيناؾ مف يقرأ وك بعضو، كقد ال تصيبي أ الغرضى 
؛ لمحصكؿ عمى طريدتو المتمثمة بالمعنى . يقرأ بركيةو  كاشتعاؿ العمؿ أك النٌص  كتأفو

، إلى المعمكـً  مف المجيكؿً ك ككف إلى حيز الحركة ، مف حيز السُّ  بالطريقة الثانية يخرجوي 
 و بفعؿ القراءة الكاعية. ، كىذا كمُّ إلى النكرً  مف العتمةً ك 

ف تككف ليذه القراءة أ كليذا نطمحي ؛  بامتياز انتقائيَّة لسيبكيو قراءة الناصر فَّ أيبدك     
 فعموي  عمى غرار ما سانيَّةالمٌ  المستكياتث في أحد لغرض البح ؛تأثير عمى الباحثيف

ات شرح نحكيَّ ك  ،ات سيبكيوشرح صرفيٌ  نحصؿ عمى مؤلفات مف قبيؿ:كمف ثـ  ،الناصر
 . سيبكيو.. الخ

 حك اآلتي:يمكف عرضيا عمى النَّ ف ،ؿ إلييا البحثي كصَّ تما النتائج التي أ 
اعتمد الناصر عمى أكثر مف منيج تبعنا لمعطيات البحث، فاستعاف بالمنيج   -ُ

 التاريخٌي كالمنيج الكصفي التَّحميمٌي ، كالمنيج اإلحصائٌي.
 خاٌص الخرل عالقة ة األراثيَّ العالقة بيف شرح الناصر لعمؿ سيبكيو كالشركح التُّ  فَّ أ -ِ

في  ، كتيٌ مف جكانب المُّغة كىك الجانب الصَّ  اجانبنا كاحدن  درسفالناصر  ،عاـٌ الب
ة حافظة  بكصفو منظكمة لسانيَّ صحاب تمؾ الشركح درسكا سفر سيبكيو كامالن أحيف 
 .لمغة

مر حميد يعكس صفة أـ الناصر جممة مف النقكد لمنيج سيبكيو ، كىك قدَّ   -ّ
 كيؤيد الزعـ القائؿ: ال قداسة في الفكر. ،ة في البحث العمميٌ المكضكعيٌ 
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شيكعيا بيف  ذلؾإلى مظانيا الرئيسة، كمرد  نقكالتفي نسبة ال التزاـ الناصرعدـ   -ْ
لساف ، لكف ىذا الصنيع قد  أك أفَّ االلسف الكتيا، فيي ممضكغة في كؿٌ  ،الدراسيف

في المتف مف دكف  ىكذا الفَّ ترؾ النصكص تسبحي يبررهي؛  يبرر الناصر كقد ال
  داكؿ.ىك خيانة ألصحابيا حتَّى لك خضعت لمعيار التَّ  مرجعية

 ، كيكررىا بحسب ما يقتضيوشرح نصكص سيبكيويعيد  الناصر لحظ البحث أفَّ   -ٓ
، كمف ثـ  لمعمؿ ةمف الكفاءة االعالميَّ   -بتعبير دم بكجراند -كىذا يقمص .فصؿال

 ا بالممؿ.يعطي انطباعن 
كتنكع  في دراستو االحصائٌية ؛ لكثرتيالى النصكص التي حددىا إلـ يشر الناصر   -ٔ

في ممحؽ  عنكاناتيا -في االقؿ - جف يدبَّ أ حريِّا بومكلكجٌية، ككاف تسمصادرىا االب
 .نتمكف مف مراجعتيا ىحتَّ  ؛مف المالحؽ

ليست  في شرح صكتيات سيبكيو ؿ ليا الناصري تكصَّ  الحقائؽ التي يمكف القكؿ: إفَّ   -ٕ
عادة النظر فييا ،دحضيا باإلمكاف، بؿ ثابتةأك  قطعية  .كا 
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم 
 طالب اإلبراىيمٌي، دار  آثار اإلماـ محمد البشير اإلبراىيمٌي، جمع كتقديـ: د. أحمد

 ـ.ُٕٗٗ،ُالغرب االسالمٌي، ط
 ُُٗاالتقاف في عمكف القرآف، عبد الرحمف بيف أبي بكر جالؿ الديف السيكطٌي )ت 

 ىػ.ُِْٔ، ُمجمع الممؾ فيد، السعكدية، ط ،ىػ(، تحقيؽ: مركز الدراسات القرآنية
 ـ.َُِْ، اىرةإحياء النحك، مصطفى جكاد، مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة، الق 
  ُّـ.ََِٕة، ة ، د. إبراىيـ انيس، مكتبة االنجمك المصريَّ غكيَّ األصكات الم 
 

 ـ. َََِ، عالـ الكتب، القاىرة،
 عبد السالـ  :ق(، تحقيؽِٓٓ: أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ،)ت البياف كالتبيف

 ىاركف، د ت.
  ،ىػ(، تحقيؽ: د. عبد الحميد  ِّٗت)بك الفتح عثماف بف جٌنٌي أالخصائص

 ـ.ََِّ، ِىنداكٌم، دار الكتب العممية، بيركت، ط
 دار  ، ق(ّْٓ)تديكاف المتنبي، أحمد بف الحسيف الجعفٌي المتنبي أبك الطيب

 ـ. ُّٖٗبيركت، ،بيركت
 ىػ أك ْٖٔ)ت شرح شافية ابف الحاجب: رضي الديف محمد بف الحسف االسترابادم

دار إحياء التراث العربٌي، ف، ك د نكر الحسف كآخر ، تحقيؽ: محمٌ ق(ٖٔٔ
 ت(.،)د.بيركت

  شرح صكتيات سيبكيو دراسة حديثة في النظاـ الصكتي لمعربية مف خالؿ نصكص
، ُلبناف، ط –الكتب العممية، بيركت كتاب سيبكيو، د. عبد المنعـ الناصر، دار 

 ـ.َُِِ
  ،ـَََِ،ةالقاىر عمـ االصكات، كماؿ بشر، دار غريب. 
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 د. عبدة الراجحٌي، دار المعرفة الجامعية،  ،عمـ المغة التطبيقٌي كتعميـ العربية
 ـ.ُٓٗٗ اسكندرية

 يف كاالربعيف الزائدة عمييا : أبك القاسـ يكسؼ بف عمٌي  الكامؿ في القراءات العشر
بف  ، تحقيؽ: جماؿ بف السيدق(ْٓٔ)تد بف عقيؿ اليذلي المغربيٌ محمٌ  بفجبارة 
 ـ.ََِٕ، ُالشايب، مؤسسة سما، ط رفاعيٌ 

 تحقيؽ كشرح: عبد السالـ ىػ( َُٖ)تالكتاب، أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر ،
 ـ. ََِٗ، ٓمحٌمد ىاركف، مكتبة الخانجي ، القاىرة، ط

 ة،  تحرير: يكسؼ اسكندر ة في االسس المعرفيَّ مراجعة نقديَّ  انيات تشكمسكيلس
 َُِٗ، ُلبناف، ط -كمؤيد آؿ صكينت، دار دجمة، بيركت

  ٓالقاىرة، ط، عالـ الكتب ، المغة العربية معناىا كمبناىا، د. تمَّاـ حسَّاف ،ََِٔ 
 ـ
  ٌتحقيؽ: عبد  ق(،ِٓٗ)تمجالس العمماء، أبك القاسـ عبد الرحمف بف اسحاؽ الزجاجي

 ، د. ت.السالـ ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة
  ٌمراجعة : كزارة المعارؼ العمكمية، مطبكعات ق(ِٔٔ)معجـ االدباء، ياقكت الحمكم ،

  ، د. ت.دار المأمكف
  :ق( تحقيؽ:  ّٓٗبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا )ت أمعجـ مقاييس المُّغة

محمَّد اصالف، دار إحياء التُّراث العربٌي،  د. محمَّد عكض مرعب ، اآلنسة فاطمة
 ـ. ََِٖ  بيركت،

  النحك العربٌي كالدرس الحديث بحث في المنيج، د. عبدة الراجحي: دار النيضة
 ـ.ُٕٗٗالعربية، بيركت،

  :مة أك المناسبة في التَّكاصؿ كاإلدراؾ: داف سبيربر كديدرم كلسكف، ترجمة نظرية الصّْ
لخميفة، مراجعة :فراس عكاد معركؼ، دار الكتاب الجديد ىشاـ إبراىيـ عبد اهلل ا

 ـ.  َُِٔ، ُلبناف، ط –المتحدة، بيركت 
 


