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 إنتاج األصوات عند العلماء العرب القدماء

 وصلته بالوترين الصوتيين

 / عضو مجمع اللغة العربية األردنيجعفر نايف عبابنة .د

 حمزة إبراهيم النادي

ارتبطتتتتضاع اتتتتيناالتتتت ترمناالشتتتت تممنات تتتتتا  تتتتيثاال را تتتتيضاالشتتتت تم اال  م تتتت ا
 ابيل تتتتتتتمنا,ا علتتتتت ا تتتتتت االت  متتتتتلتشتتتتت مضاع ا  تتتتتتيلااوشتتتتت اضاالل  متتتتت بعتلمتتتتت اا

.ا قت اعرتر ااالتهترابي ت ااهتتزازاالت ترمنا,ا هتياالتهرا الهتت الش تمتمناالتتمزتمن
الش تممناع  ا  تيلابعضااوش اضا هياالت تيثابيلتته رث,ا عرتر ااالهتت ابي ت ا

 تتناالتعتر اا تياعلتماا.(1)  تيلااوش اضاالت تيثابيلتهت  ت ع مااهتزازهتياع  ا
اع لاتنااك هرا الهتت اهت االعتيلمات ااعالق اال ترمناالشت تممنابتيلتاوش اضاعنَّ

ا.(7)ع ط منا رمن
:اهتتتلاعتتترااالعلتتتتي االعتتتر التتتتحام تتتي لاهتتتتااالب تتت اا تيبتتت اع تتت  ال تتت الاا

ا؟اش تممنا يا  تيلااوش اضاالل  م الق تي اعتلاال ترمناال
ت طلتتتتباالب تتتت ا تتتتياهتتتتت االت تتتتيل اهتتتت اعتتتت  اتتتتتناالتشتتتتطل يضا الا تتتتَّ اعناَّا

نا يات  م هياب ق ا لب,اتكرهياالق تي ا اختلاابعضاالبي  مناالت   مالتتشل ابيل
ا.ا ياتهيزاال طب

                                                           

شتترم ,االطبعتت اال ي  تت ,االقتتيهرث,ااو تلتت االت,اتكتبتت اااألصووواا اللغويووة:ا بتتراهمماع تتم ,ا(ااا ظتتراتتت الاا1)
او لت ,ا,ا ارازهترا اال ترب,االطبعت ادراساا في علوم األصوواا(.ا شبرحاالتت لي,ا71)ام,1881

,ا اراترمتترالل  تترادراسوواا فووي علووم اصووواا العربيووة(.ا  ا  اعبتت  ,ا55م.اص:ا)7002القتتيهرث,ا
ا(.اا17/ا7ما)7010الطبع ااو ل ,اعّتين,اا الت زمع,

(,ا  تت زحا137م,ا)1880,ا,االقتتيهرث,ا اراعتتيلماالكتتت دراسووة السوومع وال وو م تتع اتشتتل  ,ا(ااا ظتتر:ا7)
 (.22م,ا)1888,ا  را زارثاال قي  ,اعّتين,امحاضراا في اللسانيااال يم ,ا
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 هت اهياالتشطل يضاالتياع يرابتهياالق تي ا ل اال ترمناع ا ت  اتيابم هتياا
اترتمباياتيرمخمتّتايا   اعق مات لااتكرهياع اع يرا لمهي:اترتب ااا(ا)ا ت  االتزتير

اال  ار اااا–ا1

التزتيرل ينااا–ا7

االعالاالترطِببالل  ترثا–ا3
,ا تكرت االعتر ا تيا(1) ق ار ا االق تي ا ياكت االل  ( الشوارباّما مصطلح )

ابعضا عرهي,ا  ر  ابعضا قي اال عر,ا   ب اا لم االش ضا ياق لاعبيات م :ا

ا ,اترْ َبعراعبٌ ,اآللاعبياربمع َاا,االامزالاكي َّ ال َّ ار ِاَشِخ ر
اا.(7)

اتختتتتتيرلاالشتتتتت ضا تتتتتياعقشتتتتت ا)ا:بي هتتتتتياتتتتتلاالاتتتتتبياال تتتتت ار ا قتتتتت ا تتتتتر االت 
ا.(1)(ال لب

                                                           

:االتتت كت راتهتتت حا,ا)ت قمتتتب تووواب العوووي هتتتت(,اا120:االخلمتتتلابتتتناع تتتت اال راهمتتت حا)ضاا ظتتتراتتتت الااا(ا1)
(.ا ا ظراكتلَّ :ااابتنا758/ا2م,ا)1885 اراالهالل,اب  ا ,اامماال يترائي(,تيا ال كت را براهالتخز ا
ت قمتب:ارتتزحات مترابعلبكتي(,ا),اجمهورة اللغوةهت(,اعبت ابكترات تت ابتناال  تنااوز ح,ا371ضا) رم ا

ضا).ا ا ظتتتتراعماتتتتتاي:اابتتتتنا تتتتير ا(1/780م,ا)1882 اراالعلتتتماللتالمتتتتمن,ابمتتتتر ض,االطبعتتتت ااو لتتتت ,ا
:ا تتهي االتت مناعبتت ا,ا) ققتت المقوواييف فووي اللغووةع تتت ابتتنا تتير ابتتنازكرمتتي,ااهتتت(,اعبتت اال  تتمن385

 اال اتتتلاعبتتتهتتتت(,ا211ضا.ا ا ظتتتر:اابتتتنات ظتتت را)(558عتتتتر (,ا اراال كتتتر,ابمتتتر ض,ا .اض,ا)ص:ا
/اا8)م,ا7005,ا اراشتتتي ر,ابمتتتر ض,االطبعتتت االرابعتتت ,السوووا  العووورب,اتتتتيلاالتتت منات تتتت ابتتتناتكتترم

12.) 

,االمفضولّياابنا تيلم,اهت(,االت الابنات ت ابنامعل ا128ت  يا   ا)بياالبمضاتنااختميراضاالا(ا7)
,االتعتتتيرا,االقتتتيهرث,االطبعتتت االعي تتترث,ا ارااتتتت ات تتتت ا تتتيكرا عب ال تتتالماهتتتير ن()ت قمتتتبا  تتتر :اع 

:ا)عتناالت ت نا رمبهتيات م االهتلياتناعم مت االت ه رثا,ا البمضاكتيا ياالتتناوبي(177م,ا)1881
(ا ابتنا558)(ا ابنا ير ا2/758 ه ابيلبمضاع  اتناعلتي االل  اكشي  االعمنا),ا ق اا ت(تت تع

 (.اا12/ا8ت ظ را)
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,ا قتت اتكتتر ااعناتختترلاتي اتتت خلا تتياعقشتت اال لتتبا تعتت ات تت  ال  تتترثاع تت االقتت 
,ا  بتتتضاع تتت االت تتت  مناعناتخرتهتتتياتتتتنا ت تتت اتتتتيابتتتمنا(7)الهتتتتزثاتتتتناعقشتتت اال لتتتب

ازتير.ا,ا هتاام لاعل اعنات قعاال  ار ا يا ت  االت( ت  االتزتير)ال ترمن

الر تناغمتراعبت اا- متتيا علتما-   مناع ام ترا لمهتياا لمامتكراال  ار اتناالت
الر تناال تتيلاشتتيل ابل تتيناالتزتتتيرا,ا قتت ا  تترهياعبتت (1) علتتياال عتتمم(ا3)ال تتيلاشتتيل 

شتت تممنا,ا   تترهياعلتتياال عتتممابتتيل ترمناال( ت تت اتتتيابتتمناالتت ترمناالشتت تممن)ا هتت امرمتت 
ا  الا تتر ااكبمتترا تترباا.ي اترتم تت اللت  تتمراالتتتحاعتتت ابتت بع تتت هتتتيا  ناعنام تتر اكتتل 

,اوناا قبتيضا ت ت االتزتتيرا ا ب تيطهيا ع تراتلتَّ ا تياعتلمت االتشت مضابمناالت  تمرمن
اعبت  يتجاعنا رك اال ترمناالش تمم اعلياال عتمماعنَّ الر تناال تيلاشتيل ان.ا  ياظن 

ضااوشتتت ااتعتتتر االتتت  اعغلتتت اعلتتتتي اكتتتتياهتتت (اال لشتتتت )مقشتتت ابل تتتيناالتزتتتتير
اال يظراتم ااا ياالش رثاالتتيا ات ا مهتياعبت  الر تناال تيلاشتيل االت   من,الكنَّ

ت قعاال  ار ام رَّ اع ت امقشت ا ت ت اتتيابتمناالت ترمناالشت تممناالتتياتعترااب ت ت ا
ا.ا(5)التزتيراع  االت   من,ا بل يناالتزتيراع  االتتق تمناكتيا ميتيات شمل 

                                                                                                                                              

,ا) ققتت :اشوورا المفضوولياا ات تتت االقي تتمابتتنات تتت ابتتناب تتير,ا,اعبتت(هتتتا301)ضااو بتتيرحا(ا1)
 .(858م,ا)1870,ابمر ض,ا,اتطبع ااآلبي االم  عممن(كيرل  امعق  االمل

,ا ت االت مناعبت االخمترات تت ابتنات تت ابتنام  تا,ا(هتا833رحا)ضابناالتزاات الا:اا ظر(ا7)
,اتكتبتت االتعتتيرا,االرمتتيض,ا(:االتت كت راعلتتيا  تتمناالبتت ا  ققتت ),االتمهيوود فووي علووم التجويوود

 .(1/102)م,ا1885,اهتا1105االطبع ااو ل ,

 الموسوووم ,"ت نولوجيوووا اللغوووة والتوووراا العربوووي اللغووووي األصوووي يل ,ا"الر تناال تتتيلاشتتتعبتتت (ا3)
 ,اتتتعاالل  االعربمت ااور  تي,ا,االطبع ااو لالثقافي الثاني لمجمع اللغة العربية األردني

 .(117),ا(م1885)عّتين,ا

الوترا  الصوتيا  وتحلي  وظائفهموا النطقيوة فوي دراسوة اصوواا الل اع ت اال عتمم,اعلياعب (ا1)
ا–ا10)(ام1888,ا) نّا,اتيتعت االمرتت َّ ,ااورا,ار تيل اتيت تتمراغمترات  ت رثاللغة العربيوة

 .ا(11

 اا.(117شيل ا)عب الر تناال يلاا(1)
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الل ين:ا تتياتي ا يا ر اال  ار ا ياا
االش ض( ا.(1))لهياقَتَشٌ ات  اَمخرلر

ا.ا(7)بيل لق م,امقيل:ا مهيامقعاال ََّرب()عر بٌاتر ِ ق اٌا
,ا هتيات مت اتتيالت اعناال ت ار اتشت را  تتيلاالشت ض ت مراالعبيرثااو لت ا 

قيلتت االت اتتلاالاتتبيا تتيا تتر اال تت ار ا)تختتيرلاالشتت ضا تتياعقشتت اال لتتب(,ا الا
ناالتقشتتت  ابيل تتت ار ال تتتيناالتزتتتتيراعلتتت اتع تتتي اع تتت ات تتتتتلاهتتتت االعبتتتيرثاعنامكتتت ا

الت   مناالتحام لاعل االش م  اال ار  م االتيات لتباتتتر االتت   اع ت االبلتعا
؛ا هتتتت االشتتت م  االالتتتت   ,ا ت تتتت اع مي تتتياا)ال لشتتتت ( ت لتتتباتتتتتر االبلتتتعاع تتت اا

يامش اعنام   ا لمهياالش ضاونا  رهياالت    ا يا  تيلاالش ضاالامتعتلات هت
ي علت اعنابعتضاالت ت  منا  ت اعنامكت نا  تيت اكتياقتيلاالت اتلاالاتبي.ااتخرتا

,ااكت تي ااب ظم تهتياال م مت ا هتيات تعا خت لاالطعتيما(3)لهيا  را ياعتلمت االتشت مض
اا.(1) ال را ا ل االرئتمن

 العبتتتيرثاال ي متتت االتتتتياتتتتي ضا تتتياالل تتتيناتتتت لا اللتتت ا ااتتت  اعلتتت اعناالتتتترا ا
,ا مرعَرااتلَّ اب ر ات ر اضاهت االعبيرثاكتيا ر اراناالش تمينال تابيل  ار اع  هم
ا. ياالل ينا    

                                                           

 .(12/ا8)ابنات ظ راا(7)

 الش   ا   هي.التش را    اا(3)

,ااص:ام1880,االقت  ,ااوب ي اا  تالتم تركزا, األصواا اللغويةا ظر:امي راالتال ,ا(ا1)
(78). 

,اا ظتر:اغتي ماقتّ  رحاال تتت ,اقمت متعتلاغتي ماقتّ  رحاال تت الهتيا  رااا تيا طتبااوشت اضاال ل(ا5)
,االعت  امجلوة مجموع اللغوة العربيوة األردنوي,ا"وجهة نظر جديدة في مخارج األصوواا السوتة"

ت تتت   ااامقتشتتتراعلتتت اتكممتتتاا,اكتتتتيامتعتتتلا تتتع اتشتتتل  الهتتتيا  رااا(71ال تتتيبعا ال تتتبع ن,ا)
 .ا(108),اا ظرا ع اتشل  االر من
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تتتر االت   ا ال تعيلاتتنا)ا يل لق ماكتتيا قلت اشتي  االل تيناعتناابتنا تم  
    اتناظيهرابيطناالع با الاتلت ,ا طر ت ا,الم االت ا,ا ه اعطبيباغايرما

,ا ت  اتخرلاال   ا الترم اينَك ِثاالل ,ا طر  ااوعل ا ياعشلاعَااو  لا ياالرئ 
 العتر باتع تتياعشت لاال تي االتتتياتتت  اكيلتتت رالل تتتر,اا.(1)( البشتيبا الشت ض

اعل ا بههيابهيا يا كلهيا همئتهيا اي  ا لت ا  اللتت ا ت بم اال  ار ابيلعر با الُّ
امقطتتتترات هتتتتيا)ا؛ا عتتتتر باال تتتتترعلتتتت ا تتتتبههيابهتتتتيا تتتتياتركمبهتتتتي رمي تتتت اتكت تتتتزثاتتتتتراُّ

طابهتتتت االعتتتر باغتتتالااختتتيرتيام تتتتياالتتتتي االتتتتحا مهتتتي,ا كتتتتلَّ ا م تتتم,ا(7)(التتتتي 
اهمئت ا يبتت  اشت  م اتل مت ات  تظاالت ترمناعلت اال تراناالش تمينامتك  تيناتتناطبقت

م ا]تخيطم [الم ضا ظراااونااوتزا االتيلم الهياتك   ا ل ا  اكبمراتناتي ثاهالت)
تتَ  اااتز  هتتتا قتت ا بتتضاعنَّا(ا3)تاضا تتكلا يبتتض( يابتتتي ثاتخيطمتت اتقتت ماتقتتيماللتت ترمناغر

ا.ا(1)الزمضا ال  ماللت ركيض
ا:ت تتت مرثات مطتت ابتت ,اقتتيلا تتياالل تتين هتتت االعتتر بات  قتت ابتتيل لق ماعحاع هتتيا

..ا كلا ي اا ت اراب تي ا ع تيطابت ا قت اع ت با.:اا ت ار َ باب اال ي ا ع  ب)
عال ابيرزثامتك  يناتنا(ا2)الر تناعم  ل تراناالش تميناكتيا ر اع  اعب  ا(ا5)ب (

كتتتيات تتمطاال تت تينا)ات تتمطابتتيل راحاال  تتترحاالتتتحامتت خلا تتياال لقتت ماع تت االقتت تي 
ا(.ب راحاال م

                                                           

 .(1/707)ابنات ظ راا(ا1)

 .ا(10/112) االتش را   ا(ا7)

,االطبعتتت ااو لتتت ا,تطب عتتتيضاتيتعتتت االك متتتضا,إنتاجوووت وتحليلوووتال ووو م الر تناعمتتت  ,اعبتتت ا(ا3)
 .(117),ا(م1881),االك مض

 .(53)علياعب الل اع ت اال عمماا(ا1)

 .(1/21)ابنات ظ راا(ا5)

 ا.(110)عم  اعب الر تناا(ا2)
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تتتتيامكتتت نابتتتيلرمبا التتتتي ا    هتتتتياتتتتناكتتتلاتتتتيئع,ااغيلباتتتيع تتت االعتتتر ا ال َّتتتَربرا
يتتتتت ,اتتتتيامكتتتت نابتتتتيلعظما اللقتتتتت ا    هتتتتياتتتتتناكتتتتلاتاغيلبتتتتتاي ال تتتت ات لتتتت ا الاع تتتت ا
ا,ا ق امطلباكلاتناالل ظمنا مرا اب ااآلخر.ا(1) ال ت ا ال شصامعماال ََّرب

ا شي  االل يناعل اعناال تربامقتعا تياال ت ار ,ا ت ا اكتينابيلتتي ا ق ا صَّ
عل اتياه اال يلت اع ت ا طتالبال ظت اع اب متراالتتي .اا قت اتتي ا تيات قتعاالشت  ا

ا(اemedicinehealthالطبم اا لكتر  م االعيلتيا) ق اتعلتبااع مي اكبمرثاك مرثاعنَّ
ا.ا(7)بت طق ااو تيراالش تم 

 مطلبا يااشطال االتتق تمناكيلرازحا ابنا تم يا ابتناواّما لسا  المزمار ااا
,ا مطلتبا تياعحا ت ت اتتيابتمناالت ترمناالشت تممنتلكياالب  ا حاعل ا ت  االتزتتيرا

اشتتطال االت تت  مناعلتت اتلتتَّ االشتت م  اال اتتر  م االتتتيات لتتباتتتتر االبلتتعاع تت ا
بعتتضاالبتتي  منا لتت ااعّناابتتنا قتت اتهتت اا.ت لتتباتتتتر االتتت   اع تت االبلتتعالتتت   ا ا

 ع تيراا(3)(الت ماال بم ابل يناالتزتتير)اتكرا مئتايات يمرااالل يناالتزتيرا ّتي  م يا
تتناقت لا قت اا تت تت ااهتتااا.قبتلاابتنا تم يالترازحا علتيابتناالعبتي االتت  تياا لم 

..ا.ال تي االتتحام تت ال تيناالتزتتير خلباوتتلاالتشت مضا)ا:ابنا م يا ياقي    
 اتتتما م  تتتت المكتتت نابتتتتلَّ اقتتترنا هتتتتااالتتتترماال تتتبم ابل تتتيناالتزتتتتيراتتتتنا تتتي  اعنام

                                                           

بتنام مت اللت ابتنا تهلابتنا تعم ااعبت اهتاللاال  تنابتناعب ا(اهتا385ضا):االع كرحاا ظر(ا1)
راا  تتالتياا,ات   تت اال  تت,اقتتّم,ا متتران(:ابمتتضااللتت ابّمتتيض ققتت ),االفووروا اللغويووة,اابتتناتهتتران

 اا.(788)هت,ا1117الطبع ااو ل ,ا

)2( http://www.emedicinehealth.com/choking/page2_em.htm 

ا  تك  رم ,ا اراالتعر ت االتيتعمت ,اا,علوم األصوواا عنود ابو  سوينات تت اشتيل االاتيلع,اا(ا3)
 .اا(20),ام1880

http://www.emedicinehealth.com/choking/page2_em.htm
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,ا ال تت م اه تتياهتت اعتتنال تتيناالتزتتتيرا   تت االاعتتنا تتي ا ختتر,ا  تتيا(1)(الشتت ض
 ل تينا(ا7)( هتااالترماال بم ابل تيناالتزتتيراتتناالتزتتير)ابعضا  خاالقي  نازمي ث

هيزاال طبات يب الل يناالتزتيرا يا ل االتزتتيراالت  تمقم ا   تهياالاالتزتيرا يات
 ال تتتي يات تتتما تتتبم ااعناتهتتتيزاال طتتتبام تتت حات تتتتمنااو لات هتتتتيال تتتيناالتزتتتتير

ال تتيببابتع يهتتتياا,ا كلتتت االتزتتتيراال ي متت ا ر ضا تتيا تتصاابتتنا تتم يبل تتيناالتزتتتير
ابتهيزاال الل  حاال قمقيا اا.طبالابيلتع  ااالشطال ياالخيص 

الت تتتماال تتتبم ابل تتتينا)ال تتتيناالتزتتتتيرابعبتتتيرث(اال تتتي ح)ا قتتت اتكتتتراالتتترازحا تتتي
,اا هتتتتاامتتت لا(3) عتتتّ  ااآللتتت ااو لتتت اللشتتت ضا  ناعنام شتتتلاال تتت م ا متتت (االتزتتتتير

علتتتت اعناهتتتتتااالت تتتتماكتتتتينامر تتتتبَّ ابل تتتتيناالتزتتتتتيرا  ناعنامكتتتت نالتتتت اا تتتتمات تتتته را
:المتت طرمقتتتينا تتياا  تتيرثا تشتتطل اعلمتت ابتتمنااوطبتتي ,ا بعتت اتلتتَّ اشتتيرال طبتتي ا

اهتتتاااال تتماب تتتااكلتتت اال ا تتبم ا االقتشتتيراعلتت ال تتيناالتزتتتيراختشتتيرر ,اع اتكتترر
 قتت ا تتلَّ اابتتنا تتم ياتم تتَّ االطتترمقتمنا.ا(الت تتماال تتبم ابل تتيناالتزتتتير)االعبتتيرثاكيتلتت 

 خلتباوتتلاالتشت مضاال تي االتتحا)ا:ينامختشرااال ماتتيرثاكتتيا تياق لت تعاي,ا ك
ا(اعحاالت تتماال تتبم ابل تتيناالتزتتتير)ا متتتكراالعبتتيرثاكيتلتت (ا1)(زتتتيرم تتت ال تتيناالت

                                                           

,االطبعتت االقووانو  فووي الطووباللتت ابتتنا تتم ي,اعبتت اعلتتياال  تتمنابتتناعب (اهتتت178)ابتتنا تتم يا(ا1)
هتتتتت,ا1170ا,ا اراالكتتتتت االعلتمتتتت ,(,ابمتتتتر ض:ات تتتتت اعتتتتتمناالاتتتت ي ح اتتتتعا  ا تتتتم )او لتتتت ا
 (.ا307/ا7)م,ا1888

,ا,اتتنات  ت راضاالتيتعت االهي تتم نظراا فوي علوم األصوواا,ات مراتم مراال تط ي حا ظر:ا(ا7)
 (.112)ا,م7008عّتين,ا

اعت تت ابتت :اهمتت ماخلم تت ا),االحوواوي فووي الطووبعبتت ابكتترات تتت ابتتنازكرمتتي,ا(اهتتت313)التترازحا(ا3)
اااااااااااام,ا7007,اتهتتتتتتت1177او لتتتتتتت ,اا,االطبعتتتتتتت (,ابمتتتتتتتر ض,ا ارا  متتتتتتتي االتتتتتتتترا االعربتتتتتتتيطعمتتتتتتتتي

 (.155/ا1)

 ا.(307/ا7)ابنا م يا(ا1)
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التهياعل اعشتلاالت تتم اتتيرثاعختر ل ال هتت االت تتم التماتكتنابعت را,اتتيامت لاعلت اعنَّ
 تت ا تااتتي اابتناتلكتياالب ت ا حاا تتعتلاتشتطل ال تينات تهرثاابتمناعهتلاالطت .ا

اا.(1) تم التزتيراتختشرااا  ناالعبيرثاالتيات لاعل اعشلاالت

 التت لملاعلتت اعنااوطبتتي االعتتر امع تت نابل تتيناالتزتتتيرا ت تت اتتتيابتتمناالتت ترمنا
  رااارئم تتتايا تتيااالشتت تممناع اتتتيام تتت اب ت تت االتزتتتيراع هتتماتعلتت االل تتيناالتزتتتير

خِلتتتتتتباوتتتتتتتلا) ع َّتتتتتت اا(ا7)(اآللتتتتتت ااو لتتتتتت اللشتتتتتت ض)ا,ا قتتتتتت اعتتتتتتّ   عتلمتتتتتت االتشتتتتتت مض
ا الضاالشتت ض )ا(ا1)(بهتتياالشتت ضااآللتت االتتتيامكتت ن)ا ع تت ا(3)(التشتت مض ا(ا5)(ع تترار

ا   ب اا لم اتكراراالاما ال ت الم تجاالش ض.اا

 خلتتِتباوتتتلاالتشتت مضاال تتي االتتتحام تتت ال تتينا)ا:قتتيلاابتتنا تتم يا تتياقي   تت 
التزتيراامتايمباع   اطرااالقشتب ا تمامت تعاع ت اال  تترثا مبتت عاتتنا تع ا لت ا

,ا تالابت اللشت ضاتتناتاتممباالت تب .اامبا ما ل ا اي ا ا عاكتتيا تياالتزتتير

                                                           

المعتبووور فوووي عبتتت االبركتتيضاهبتتت االلتتت ابتتتناعلتتتيابتتناتلكتتتياالب تتت ا ح,ا(اهتتتت512ضا)ابتتناتلكتتتياا(ا7)
 اا.(721/ا7)هت,ا1352عم ا اراالتعيرااالع تي م ,ا,اتت,ا م راعبي الح مة

 .(1/150),االرازح(ا3)

 .(307ا/7)ابنا م يا(ا1)

وتية فووي المصووطلحاا الصووعتتي لا بتتراهمماعب اللتت اعبتت ا تتعر,ا:اكتتتياهتتياعبتتيرثاالزهتترا حاع تت (ا5)
, دراسووة تاريخيووة تيصوويلية موو  القوور  األو  إلوود القوور  السووادف التووراا اللغوووي عنوود العوورب

 لتماهت.ا1175ا-1171,اتك االتكرت ,ا اغمرات   رث,اتيتع اعماالقر ,ار يل ا كت راالهجري
 ا.(110)ل ق ااعل االتش رااوشليا  تطعاا

 ااا.,االش   ا   هيالترتعا    (ا2)
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 م  تتتت المكتتت نابتتتتلَّ اقتتترناا هتتتتااالِتتتتْرماال تتتبم ابل تتتيناالتزتتتتيراتتتتنا تتتي  اعنام اتتتمَّا
ا.ا(1)(الش ض

 لم ا ياال  ترثا ي ام امُّا م  ت اغمرا ت  االتزتيراتبعتايال رك اال ترمناا
اتناهتااعناالترا ابل يناالتزتيراع  االتتقت تمنا  ت ت اتتيابتمناالش تممن.ا متلخصُّ

اال ترمناالش تممناالتياتعراااآلناب ت  االتزتير.ا

 تتتتصاابتتتتنا تتتتم ياال تتتتيبباعلتتتت اطبمبتتتتْمنا قتتت اعتتتترضاع تتتت االبتتتتي  مناالت تتتت  منا
 عتتعياعناابنا م يا  تيامت   اعنا ياعتراضااو اا اوتنا ال  ترثاا ت يرممنا

ا تكتراهتتاااو تيراالش تم ,ا لم اعناال ار ااالت تت ا  م تتايابل تيناالتزتتير.
اعناال اتتر ااالت تتت ا  م تتتايابل تتيناالتزتتتيراع تتيرا لمتت اابتتنا تتم يا  تتّتي االبي تت 

 ل ارتع يا ل االقي  نا  ظر تيا تيا ت م اابتنا(ا7)(ال ار ااالتتكئاعل االتتر )
ا:اتاي,ا هتاا صاابنا م يا ياقي     م ياعناهتااال ار اال ت  ي اكتياتكراتتيتت

االرئت اقشتب اتْتتر اا طبتيباِ لَت ام  لاز را الاانوا  ال َّاامرَتيتعاالاز را اال ا)
االتتكئاال ار اابرك  اا طبيقهياَ مك ناَ ْ قَهيااْلَتيراالطََّعيمام خلَهيالئالاَ  باتن
ا.ا(3)(التتر اعل 

 قتت ا تتلَّ اعبتت اال  تتناالتت  تتيات تتلَّ االتترازحا تتياالتعبمتتراعتتنال تتيناالتزتتتيرا
...ا يتتيا)ا,ا قتيل:( ماال بم ابل يناالتزتتيرالت)ابيلعبيرثاال ال اعل اعشلااالت تم 
ل اخيرلا تننَّاش  اتت مااال  ترثاالتحامخترق  مت ات تتايا بمتتهاياا االه ا ا ل ا اخلا ا 

..ا هتااالت ما يات هر الم ام ب ا مئتاياتناععاي االب ن.ا. يا كل ابل يناالتزتير

                                                           

 .ا(307/ا7)اابنا م ي,االقي  ن(ا1)

 .(138)الل اعب ا عراعي لا براهمماعب (ا7)

 .ا(7/301)ابنا م يا(ا3)
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طبتتبا)ا ال تت مام تتتّا تلتتَّ اعّناتتت هر اكيّ تت اتتتتتزلاتتتناال تت ما ال  تتي ا ال تت  ,ا هتتتاا
,االشت ض...ا تنتااا طبتباتتتر االهت ا اآللت ااو لت اتتنا الضا,ا هت ا(ال  ترثا ل ي هي

,ا  ت اال قبمنااللتمناكي ياتطبقمنا راااا   عااله ا ا ل اتي بياطبباال  ترث بقيات ش
 هتاناال قبينااللتانا ياتتي بياطبتباال  تترثاا.بي اتيما  يههتيابعاهتيا ل ابعض

منا ,اكي هتتتتياخطتتتيناشتتت مرانا تتتبمهينابيل  تتتيتتتتنا تتت با لتتت اع تتت لابتتتيلط لتتتتت   انا
اا.(1)(تطبقمناالزتياالتت ما

   تبع اعنامقشت اعبت اال  تنابل تيناالتزتتيراتتيامقشت  االت ت   ناو ت ا ت  ا
ت قعتت ا تتيا اختتلاتت متتااال  تتترث.ا الظتتيهراعناعبتتياال  تتنامع تتيابل تتيناالتزتتتيرا

  ر ر التركم اهت اال ت  ا تتيام تمطابهتياتتناا  اتيابمناال ترمنا تيام مطابهي. ت
  ما غ ي ا غ  امطيبباتياتكر االت    ناتطيبقت ا تب اتيّتت .ا قت ا تّب اتتيام تمطا

خطّتتتيناشتتت مرانا)ابيل ت تتت ابتتتيلطبب,ا م تتتمطابتتتتي بيا ت تتت اهتتتتااالطبتتتباتتتتناالتتت اخل
تتتت   انابتتيلط لاتتتنا)ا هتتتياعماتتتاي(امناتطبقتتمناالزتتتياالتت متتا  تتبمهينابيل  تتي

لت ترمناالشت تممن؛ا  اات اعّنا,ا كلاهتتااتتتيا بتضاع ت االت ت  منال( ل اع  لا  ب
الخطمناهتياال تراناالش تمينااللتانا بههتياعماتتايابيل ت تمناكتتيا عتلاك متٌراهتمنا

اتناالبي  مناالت   مناتناالعر ا ال ربممن.
 هتتتتتتياع تتتتتب اب تتتتت تمنات هتتتتتتيابتتتتت ترمن,ا لكتتتتتناتتتتتتر ا)ا:قتتتتتيلات تتتتتت  اال تتتتتعران

 التت تراناالشتت تميناهتتتيا)ا بتتراهمماع تتم :.ا قتتيلا(7)(علتت اهتتت االت تتتم االشتتطال ا

                                                           

(ا170/ا1)اعتتناكيتتتلاالشتت يع االطبمتت ,ا قتت ا قلتت ا(138:اعتتي لاعبتت ا تتعر,اص)عتتنا قتتالاا(ا1)
 ,ا لما  تطعاال ق ااعلم .ا يوبياال  ناالتت ا

االعربمتت اللطبيعتت ا ال  تتر,,ا اراال هاتت اعلووم اللغووة مقدمووة للقووار  العربوويت تتت  اال تتعران,ا(ا7)
 .اا(132)بمر ض,ا .اض,ا
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.ا قتتتت اتكتتتتراعلتتتتياال عتتتتمماعتتتت  اااتتتتتناالبتتتتي  منا(1)(ربيطتتتتيناتر تتتتينام تتتتبهيناال تتتت تمن
 م اتتتل نات تتتتمتهتيابيل تتت ي االشتتت تم اع ا)اال تتتربممناالتتتتمنامتتتتهب نا لتتت اهتتتتااالتتترعح

تتنااو متينابيلت تيب ا تياا معلل ناتلَّ ا ياك مر(اvocal lips)امنتال  تمناالش تم
ا.(7)(التركم 

 ق اع رَّ اعب اال  ناالتت  يا  راا طبيباتتر اال  ترثا اتمق ا تيا  تتيلا
.ا(3)(ال  تتتترثا الشتتت ضاالامتكتتتناعنامكتتت نا تتتت ام طبتتتباتتتتتر )الشتتت ض,ا قتتتيل:ا

رالل اللت اعلت ا ت ت االتزتتير,ا تاتشطل ال تيناالتزتتي ا تعتلاابناتلكياالب  ا حا
,ا لهتيال تيناكل تيناالتزتتير,ا هيا ل االتشت مضاكترع االتزتتير):اقيلاعناال  ترث

ياع تت االبلتتعا تتت االا م طبتتباعلمهتتياغاتتر ااتركّبتت,المقتطتتعاالهتت ا ا تتياالتشتت مض
ا.ا(1)( تاالاتخرلال ات هيا م تمهيا؛تناالطعيما ال را ام خلا لمهيا ي اتتيامبتلع

,ا هتتااالامتتما التاتممب اقتطينااله ا املتزمات ت ااال طبتيبا اال  تتي ا الت  تمعا
يراتلَّ ا لم امع ياابناتلكيابل يناالتزتا. ياال  ترثا الاب رك اال ترمناالش تممن

الشتت م  اال اتتر  م االتتتيات لتتباتتتتر االتتت   اع تت االتتتحامطلقتت االت تت   ناعلتت ا
,ا ع تتتتيهياال اتتتر اا شتتت اال تتتيببات تتتيمرثالل تتتيناالتزتتتتيرالبلتتتع,او تتت اتعلهتتتيا تتتيا

اي.ااالتركبّا

                                                           

 ا.(18)ا براهمماع م (ا1)

 .ا(13)الل اع ت اال عمماعلياعب (ا7)

يا ياكيتلاالش يع اعناعبياال  ناالتت  (ا138):االل اعب ا عر,اصعي لا براهمماعب (ا3)
 .ا(170ا/1)الطبم ا

 اا.(7/721)ابناتلكياالب  ا حا(ا1)



 

 
 

788 

ا(1) قتت اتكتتر اابتتنا تتم يا تتياالقتتي  ن( العضوو  المبطبووولا للحنجوورة) طلحواّمووا مصوو
,ا لتما(7)ابناال  م ا تيا تر ات ترم االقتي  نا زا اعلت اابتنا تم يا تيا تر    ر  ا

ع  اااع يرا لم اتناالبي  منا تياعلتمااوشت اضاتتناقبتل.اا- يا    اتيا علما– َرا
اقيلاابناال  م ا يا ر  او  اناعاالضاال  ترث:ا

اال  تترثاختيرلاتتنامكت ناعنامتكتنالتم ا هتتا.الل  تترثاالتطبتب:االرابعال  نا)
اهتتتتااكتتتينا لتتت ا.التتت رقياتالقتتتيثا لتتت االطرتهتتتيلامتتتتت اعنامتكتتتنا  تتتتياطبيقهتتتي اون

اال  ترثا ماق اماتناالطرتهيلا ل امشع ا  تيالم  الكيناال  ترثاخيرلاتناالتيت 
اتلتتَّ امبقتت ا ن تتتياالطرتهتتيلاهتتتااع ر تتاا  تي هتتياع تت ا كتتين,اقتت اما لتت اتي بمتت اتتتناع 

امك ن(ا3) عناب ا الاالكالما يالخللا ت تبياا,اال  ترثا ل االه ا الت  تاتامقيااااللما
اهتتتاا لكتتن,اشتت مراااا نتمكتتا عنابتت ا تتالالاتتمقهياكبمتترااااكتتينا لتت ا,ال  تتترثا اختتلاتتتن

االشتتت راعاتتتالضالتتمتتتعاتقي تتتتيااامكتتت نا تتتت اتتتت ااااق متتتيااامكتتت نا عنابتتت االاا طبتتتيب
امك نابيناالعالاهتاا رتشاتعاتلَّ امتكنا ا  تي.اال   ا ب ا را ثاع  ا تي  ال

ااتتمباتلتتَّ املتتزمالتتئالاكبمتتراااا   تتتتعامكتت ناعناعماتتيااامتكتتنا ال.اتتت ااااق متتياااالعاتتلاتلتتَّ 
اقتت حاتتت ااااشتت مرا ر متت اتتتنا ا تت الت كتت.ا ا تت ااااز تتتياااالعاتتلاهتتتاا تعتتلاال  تتترث
ا لتت ا ختتتمنا مشتتع انا. م تترثامت تت االتت رقيا اختتلاتتتناال تتر انا مبتتت عا,القتت ثاغيمتت 
ا الالت ,اا ماالاللتحاالتالقياطر  اي بيتتتاتنا م ات بتمنابيلطرتهيلالمتشالاخلا
اعناالت رقياعشتلاتتناابتت ائهتيا  يئت ث.الت امتا تاالابيلتتحاتترهتتيا تياملت تتيا عناب ّا

                                                           

 .ا(22/ا1ا)(ا1)

,اعبتت اال  تتناعتتال االتت مناعلتتيابتتناعبتتياال تتزماالقتتَتَر ياال ت تتقي,ا(هتتت282ضا)ابتتناال  تتم اا(7)
,االقتتيهرث,االهمئتتت االتشتتترم ا( تتتلتيناقطيمتت ا بتتت لاغلمتتت  تيت قمتتتب:ا),اشوورا تشوووريح القوووانو 

 .ا(182ا–ا182)م,ا1888هت,ا1102ي ,االعيت اللكت

  عْنابع هي.ااابناال  م امر مغا خ لاال ا ابمناالاب َّااعنَّامب  ا(ا3)
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ا تمااالاالتتحا لت االت رقياال اتتيمات تبتيااالال طبيبات   ياااك   اتعات  تهتيامك ن
اشتتت مراز لاال تتتي ابعتتتضا تتتيام تتتت ا قتتت ات كتتتتيا,اال تتت ا مكتتت ناتتتتي,اا اتتتتيتيااالتتت 

االتز لامعتمناطر ت اتتنابيلت رقيامتشتلا اخلاتنال اا ماالاالتحاععل ا يات ا ن
اا.(ا1)(.اال طبيبا ياالتتك ر

تتتطَّا ت تهتتتيا تتتتياع بتتتت اا لتتت اقتتتيرناال تتتيظرا تتتياهتتتتااالتتت صابتتتمناالعبتتتيراضاالتتتتياخر
ابتتتناابتتتينَّاا  االتتت ترمناالشتتت تممنا تركمبهتتتتيالتتتتيا تتتَّ َّ َاالبتتتي   ناالت تتت   ناتتتتناشتتت

اا.ال  م ا  تيامقش هتيابهتااال ر 

هياالتتز االعلت حاتتنا)االر تناعم  امقرراعنااو تيراالش تم  هياه اتااعب 
ت مطابهتااال راحاكتتيات تمطاال ت تيناااعال ابيرزثال راحاال  ترحا هياعبيرثاعنا

و هتيات تت اات تماالت تراالشت تيااتل االشت تم اتعت ّاعالكتيامقرراعناا(ا7)(ب راحاال م
 ياال ترات ضاالربيطاالشت تياالتتحامتكت ناتتناطبقتيضا تال ,اال تالا,ا الت طقت ا

ا(3)الهالتمتتت اع االتخيطمتتت ا الت طقتتت االتّطيطتتت  .اا هتتتياهتتت اتااعلتتتياال عتتتممامتتتتتكراعنَّ
ط از لاتتتنااو تتراعلتت ا تتكلا)االتت ترمناالشتت تممنامظهتتراناع تت ار متهتتتياتتتناععلتت 

اكر اابناال  م ا ياال صاال يبب. هتااعمناتياتا(ا1)(العالم 
 قتت اتكتتراابتتناال  تتم ا تتياالتت صاال تتيبباعّناهتتتااالتتز لاتتتناالعاتتلاالتطبتتبا
لل  تتترثامبتتت عاكتتلات هتتتتياتتتناعشتتلاال اتتر ااالتتت رقياتتتناالتت اخلا مشتتع اكتتتلا

خلتاالمتشتلابطترااال اتر ااالطرتهتيلياالتالقتيالل اتر ااالت هتيا ختتااا لت ا
                                                           

 اا(.ا182ا–ا182)ابناال  م ا(ا1)

 .(110):ا,اصالر تناعم  عب (ا7)

 .اا(113)الترتعا    ,ا(ا3)

لعووام اصووواا صووواا اعلووم األ ا ظتتر:اب تتيمابركتت ,ا.ا(18)اللتت اع تتت اال عتتمم,اص:اعلتتياعب (ا1)
 ا.(27)بمر ض,اا .اض,اص:اا,اتركزاا  تي االق تي,اللغة العربية
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قتتتتترر االت تتتتتت   نا تتتتتتيات  متتتتتت ات قتتتتتتعاالتتتتتت ترمناا هتتتتتتتااعتتتتتتمناتتتتتتتيالاا تتتتتتمالتتتتتت ,االتتتتتتحا
ال  ترثا غايرم هيااعنات رم قيلاغي ماقّ  رحاال ت ا يا  م  ا,ا ق ا(1)الش تممن

َميِنا تتيا مرَ تتتَّا[ا[Arytenoid Cartilagesيناال اتتر  يناالَهَرِتمَّتت)ا:ع تت االت تت  من
كتتتلا ا تتت ا,ا هتتتتياغاتتتر  يناشتتت مران,اْمنِاكتتتت االتَّ تتترم ابيل اتتتر  مناالطَّْرتهتتتيِلمَّا

عتتتترمضاتتتتتنا هتتتتتيام تتتتت  اناعلتتتت االتتتتت اراالخل تتتتياال,ات هتتتتتيامرْ تتتتِب راالهَتتتتَرَماالت لتتتت 
يم,ا تتتتراحاال  تتتتترثاتتتتتناالخلتتتتاا لتتتت ااوَتتتتتانا تتتتيا اختتتتلاال اتتتتر ااال َلقتتتتي,ا متتتتتت َّا

ا شاا ائرثاتناكتلاتي ت ,ا هتتيام تك النا  متَّشلابكلات هتيا  مجاعاليامرَ ك لر
تَتْمِناَتْمِناالشت تمتمناع اال َِّ مَّاترمناالش تممنااللتمنام تمينا ياكت االت رم ابيلطَّمَّاال ا

اااا.(7)(.[Vocal Folds]االش تمتمن
 اضاالشتتتتت تم اتتتتتتناال تتتتتت ا)ا تكتتتتترا تتتتت زحاال تتتتتيم اعنااو تتتتتتيراالشتتتتت تم اتتتتتتتت 

]الطرتهتتتتتتيلممن[ا لتتتتتت اال تتتتتتت  االتتتتتت اخليالتق تتتتتتت اال اتتتتتتر االل اتتتتتتر  مناالهتتتتتترتممنا
ا.(ا3)(يال رق

 تتياتكر اابناال  م ا يا ش اال تيبباعّنا تيابعتضاال  تيتراالب ترم از تتتايا
ش متتترااا ختتراتتتناالعاتتالضا تتياععلتت اال اتتر ااالتتتحاالاا تتمالتت امتشتتلابطتتراا

 م تتتمراابتتتناال  تتتم ابهتتتتااا.ال اتتتر ااالتتت رقيامعتتتمناالتتتز لاالتتتتتك را تتتيااال طبتتتيب
تااالتز لاهت ا   ت ات قتعاالت ترمناالز لا ل اال ترمناالش تممناالكيتبمناونات قعاه

,ا هتت امتتتكراعناهتتتاا(1)الكتتيتبمناع تت االت تت  من,التتتلَّ اقتت ام تتتمينابتتيل ترمناالعرلتت ممن
الز لامعمناال ترمناالش تممنا ياا طبيقهتي,ا هتااتيامته ا لم اع  اتتناالبتي  منا

                                                           

 متا اهتاا تاا   راال ار ااالتحاالاا مال ابيل ار ااال لقياعل اتياه االرات اتنا(ا1)
 عق الاالبي  مناالت   مناكتيا ميتيات شمل .اا

مجلوة مجموع اللغووة ,ا"سوتةظور جديودة فوي مخووارج األصوواا الوجهوة ن" غتي ماقتّ  رحاال تت ,(ا7)
 اا.(18):ا,اص(م7008),االع  اال يبعا ال بع ن,االعربية األردني

 (.ا58  زحاال يم ا)(ا3)

 ا.(21)الل اع ت اال عمماا ظر:االترتعا    ,االش   ا   هي,ا علياعب (ا1)
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.اعل اعّناابناال  تم امتته ا لت اعناهتتااالتز لاالعلت حام تت ا تيابعتضا(1)ال ربممن
التشيباال ترمناالكتيتبمناغيلبتتاياتتيامكت نا ترمعا)اال ي ا  نابعض,ا  ب اتلَّ اعن

,ا قتت امرتتر اهتتتااااللتشتتيباع تت ابعتتضاال تتي ا الامرتتر اع تت ا(7)(التتز الا غمتترا ااتت 
اغمرهم.ا

   اتياغاتر  اياتتناغاتيرمااال  تترثاابناال  م ا يا ش االتحاع بت تي ا تكرا
ااالتتحاالاا تمالت ,ا قت اتكتر اعماتتاياابتنايل اتر اعرِراا تياالتترا االطبتياالعربتياب

,ا لتتما(1)  تتيار تيلت االتتياعترضا مهتتياو تبي ا ت   اال تر اا(ا3)قي   ت  تم يا تيا
اختلتتتااا قتتت تيهّمتتت اهتتتتااال اتتتر ا,ا تتتتيامكتتت ن.اا تطتتتربا تتتيا تتت م  ياال تتتيببا لتتت 

,ا تتته ابعاتتهما لتت اعّناالتقشتت  ابتت ال تتيناالتزتتتيراالبتتي   ناالت تت   نا تتياتلتتَّ 
ال اتتر  م االتتتيات لتتباتتتتر االتتت   اع تت االبلتتعا تتتتر االبلتتعاع تت اا هتت االشتت م  

هتتتتتااا مختتتتيلااهتتتتتااالتتتترعحاتتتتتيا تتتتّصاعلمتتتت اابتتتتناال  تتتتم ا   تتتتتايااتتتتتناعنّاا.(5)التتتتت   
,ا ل تتتتينا(الهرتتتتتي)اال اتتتتر ااالتتتتتحاالاا تتتتمالتتتت اتتشتتتتلابيل اتتتتر ااالطرتهتتتتيلي

االتزتيرابتع ي اع  االت   مناالامتشلاقطعتايابيل ار ااالهرتي.ا
                                                           

 ا(.ا21ا-21)الل اع ت اال عمماا ظر:اعلياعب (ا1)

 ا(.ا27)الل اع ت اال عمماعلياعب (ا7)

 .ا(25/ا1)(ا3)

:ات تت ا  تيناالطّمتينا م مت ات قمتب),ارسالة اسباب حدوا الحوروف,ا(هتا178)ابنا م يا(ا1)
مت ا:ا تيكراال ّ تيما ع تت اراتت اال  ّتيب,اتطب عتيضاتتتتعاالل ت االعرب(,اتقت مما تراتعت تمراعلتم

.ا(111,ا110,ا23,ا27,ا20,ا28,ا22,ا25)ص:اام,1883ب ت تتتتتتب,االطبعتتتتتت ااو لتتتتتت ,ا
 ا ل تتل ااآل ا َّ ,التت كت رات متتراتم تتمراال تتط ي حاب  تتتايالتت ا تتياتتلتت اعب تتي االمرتتت قتت ا  تتراا

مصووطلح "مووا م اسووم لووت" فووي رسووالة ),اع  ا تت :ا7/7001:ا,االعتت  77 الل  متتيضا تتياالتتلتت ا
 ظتراضا تيا),ا   تر ا تياكتتي ا(بوي  الصويا ة والمفهووم اب  سينا "اسوباب حودوا الحوروف"

ناكّ يا خيل  ا يات  مراهتااالتشطل اكتتيا ّات  يا(ا لم ظر118-101(ا)علمااوش اض ,ا ا 
 ا. ياالتتن

األصووووواا اللغويووووة, رةيووووة عضوووووية ونطقيوووووة ,ا  تتتتتمراا تتتتتمتم ,ا(117ا) بتتتتراهمماع تتتتم ا(ا5)
ا.ا(51),ام7003عّتين,اا,االطبع ااو ل ,ا ارا ائلالل  ر,وفيزيائية
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 ابعاتتهما لتت اعّناالتقشتت  ابيل اتتر ااالتتتحاالاا تتمالتت ال تتيناالتزتتتيرا تهتت
بتع تي اع ت االتتقت تمناعحا ت ت اتتيابتمناالت ترمناالشت تممنا هتياتعتراااآلناب ت تت ا

لت ا ناعلت اعّناالتتحاالاا تمااوطبي االعر ام شّاا,ا مخيلااهتااالرعحاعنَّا(1)التزتير
الم تتضات تتتتاياغار  متتتّياا,ا  ت تت االتزتتتيرات تتماغاتتر  ياتتتناغاتتيرمااال  تتترث

ا.كتياملزماتناهتااالرعح
 ته ابي  ا خرا ل اعّناالتقش  ابيل ار ااال ي ياتناغايرمااال  ترثا

اال لقي ,ا هتااتيا(7)التحاعرااع  ااوطبي االعر ابيلتحاالاا مال اه اال ار ار
علتتت اتتتتيا(االطرتهتتتيلي)اوّ تتت ات تتتماغاتتتر  ياتتشتتتلابيل اتتتر ااالهرتتتتي رت تتت ا

اغاتتتر ااَ ال َّتتتيِ ي...ا)بق لتتت :ا  تتتتايا ع تتتيرا لمتتت اابتتتنا تتتم ياقبلتتت اال  تتتم ا تكتتتر اابتتتنا
تت ن  ال اتتر اا(ا3)(لتت ااْ تتماالاالَّتتِتحاِبَي َّتت راامعتتراابِتت ِااتربتت طااْلعر رتتباَمِلتتيا  تتخلاَتْ ار

تكتتراال  تتترثاهتت اال اتتر ااال لقتتي.ا قتت اال  متت االتتتحاملتتياالع تتباتتتناغاتتيرماا
تشتتلابيلتتتحاالاا تتمالتت ا مالقتتياالتت رقياتتتنام)اابتتنا تتم ياعّناال اتتر ااالطرتهتتيلي

 هتتت اشتت  اال اتتر ااال لقتتياع تت االت تت  من,ا قتت اتتتّرا تتياال قتتلاا(ا1)(غمتترااتشتتيل
اال اتتتر  مناالطرتهتتتيلممن م تتتت  اناعلتتت االتتتت ارا)ا(الهتتترتممن)اعتتتناغتتتي ماال تتتت اعنَّ

ا.اا(5)(الخل ياالعرمضاتناال ار ااال َلقي

                                                           

 (.ا118ا-112)ات مراتم مراال ط ي ح(ا1)

 .ا(58)ات ت اشيل االايلعا(7)

 (.ا25/ا1)ا(3)

 (.25/ا1)االقانو ابنا م ي,ا(ا1)

 .اا(18),ااص:اوجهة نظر جديدة في مخارج األصواا الستةغي ماقّ  رحاال ت ,ا(ا5)
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هتتاااال تمانابيل ترمناالشت تممنا ع لاتناعطلباعل اهتااالت ماالتعر اااآل
 قتتت ا تتتبه ابي تتتتيراالقم تتتيرثاالتتتتياتهتتتتزاب عتتتلاالتتترم اا(ا1)م1211ع طتتت منا تتترمنا تتت  ا

ت   تت ااوشتت اضاا   تتي م ابهتتتاااالهتتتزاز,ا عك تتراتتتيامكتت نااالهتتتزازا اا تتتاياع تت ا
 شتتت اراالشتتت ضاالتتهتتت ر,ا هتتت ابتتتتلَّ اع لاتتتتناع رَّ االعالقتتت ابتتتمنات هتتت ماالتهتتترا

الشت تممن,ا لك َّت االامرَعت ُّاتكت  تتاياللت ترمناع اتكت  تتايالت  رهتيا تياامن الهت ا الت ترا
عتلمتت االتشتت مض,ا قتت اتبتتمناتتتتيا تتلااتعر تت االعتتر اللتت ترمناالشتت تممنا ا  راكهتتتما
نالتتمامتتتكر اا  رهتتتيا تتيا شتت اراالشتت ضاالتتهتت را و رهتتتيا تتياعتلمتت االتشتت مضا ا 

ممنا ع ركت ااعنالهتتتياع تراااتتيا تتيا,ا يلقت تي اتتتناالعتر اعر ت ااالتت ترمناالشت تشترا  اا
اع طتت منا تترمنا تت َّ اهتتتاااو تتراالشتت تيابتتيلتهرا الهتتت ا عتلمتت االتشتت مضاغمتتراعنَّ
تناخاللاتترب اعتراهياعل ا  ترثاكل اتمضا ماععي االتتربت ا   تهياعلت ا  تترثا

ا   ينات  يا  م تاي.
 قتت ا تتيعضابعتت اتلتتَّ اهتتت االت تتتم ابتتمناالبتتي  من,اتتتعا تتم نات تتتميضاعختتر ا

,ا الاتتتمنا ال تت تمنا الطمتتتمنا ال تتزاتمنللتت ترمناالشتت تممناكتتيل بلمناالشتت تممنا ال  م
 ر ا تهتاياالعتراضابعضاالبي  مناعل اتشطل اال ترمناوناال تب ابتمنااو تتيرا

,ا هتتتتتتاا(ظم تتتتتيا تتتتتياالتقتتتتتيمااو ل تتتتتب ا ا)االشتتتتت تم اا   تتتتتي م ا او تتتتتتيراالت  تتتتتمقم 
التشتتطل اع  تت االتشتتطل يضالهتتتااالت تتمابيعتبتتيراتهتتتت اال ظم متت ا هتت ااوك تترا

ا.(7) ياالت ل يضاالخيش ابهتااال نّااا تعتيالاا
ات تتتتياع طتتتت منا تتتترمنا تتتتياعقتتتت االتقير تتتت ابتتتتمناال لتتتتبا اآلالضا  قتتتت ا تتتتبباابتتتتنر

...ا  ظمتتتراتلتتتَّ ا) قتتتيل:االت  تتتمقم اال ترمتتت ,ا م تتتتيا تتتبَّ االتهتتتيزاالشتتت تيابتتتيلع  ,ا
الاير ا تااارب ا ه اتر لا تتعضالت اش تتتاي,ا تننا شترااعماتايا تراالع  ا ننَّا

                                                           

,ا  ت زحاال تيم ا(17ا–ا11اللت اع تت اال عتمما) علياعب (,ا137) ع اتشل  اا ظرات الا:اا(1)
 .اا(22)

 ا.(12ا-17) اال عمماالل اع تا ظرالتزم االت شمل:اعلياعب (ا7)
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 تتتتعَضاغمتتتراا ختتتراالتتت ترابتتتبعضاعشتتتيبعام تتترا اعّ  اش تتتتتايا ختتتر,ا تتتنناع  تتتي اقلتتتمالاا
,ا تتماكتتتلَّ اكلتتتياع  تت ا شتتبع اتتتناع لاالتت ترات تتكلضالتتَّ اعشتت ا اتختل تت ...ااال  تتمن
 الخ ق ابيلتاترا اعلمت اكتي لاالشت ضاتتناعقشت ا,اكيل لبا ياهتااالتت مل  يل تر
لت اتعلتبا ت تيرك اللت  تمق التتيا مت ا)ا,ا ماقّرراعناعلمااوش اضا ال تر ا(ال لب

ا.ا(1)(تناش ع ااوش اضا ال  م
 لعل تتيا تتت ابعتت را متتتيا شتتلا لمتت االعلتتتي االعتتر اتتتنات  متت االتت ترمناالشتت تممنا

 بقتتتاياع ا رهيشتتايالتتيا شتلا لمت ااا–بمي ت اكتتيا تلاا- ا  راَّ اعالقتهتيابيلتشت مضا
اع ط منا رمن.ا

 َّما ق اقا.عل اتيا ق لا خرَاا متكناعنا ت ا ياته  ا مب م االش تم ا لمالا اا
,ا كتيناتق تمت ات ا قتتتايالتق تمتيضاالت ت  منا الا تيااوش اضا ل اتته رثا تهت   

قتتت ااخترلتتتاا تتتياا  تتتت اهتتتت ااوشتتت اضا. ال تتت اعشتتت اضاهتتتياالقتتتياا الطتتتي ا الهتتتتزث
ا.ا(7)تهرهيا هت هيال  االت   من

                                                           

,ابمتر ض,اا اراسور صوناعة ارعوراب,اعب اال ت اع تينابنات ياالت شلياهت(,ا387ابنات يا)(ا1)
 ل اتيّتلاالقيرعاتياقرر اابنات تيا(.ا77/ا1م,ا)7000,اهت1171,االطبع ااو ل ,االكت االعلتم 

اخ تتبا تتتراالعتت  ابيلتاتترا تتطَّات تهتتيا تتياالتتتتناتتتناعنَّ ا ام تتب اع لاالشتت ضا تتيا تتياالعبتتيرثاالتتتياخر
ا ياال  م اعناتشتطل اال ت ار اتتناعنّا عقشت اال لتباع ت هماهت ااعقش اال لب,ا تتكراتياترَّ

اابنات ياكتينام تعراا-لاالهتزثاع  االق تي ا الت   منتيابمناال ترمناالش تممناو  اتخرا لعلماعنَّ
 اا.بي راال ترمناالش تممنا ياعتلم االتش مض

,ا,اتكتبت اال  تراللطبيعت مناهج البحا فوي اللغوةا,,ا تّتيما ّ ين(26)إبراهيم أنيس ا ظر:ا(ا2)
, سلسلة بيت  أصوات العربية بين التحول والثباتوحسام النعيمي, (,ا85م,ا)1888القتيهرث,ا

الدراساااات الية ياااة (, وحستتتام النعيمتتتي, 62)(, جامعتتتة بدتتتغاغ, بدتتتغاغ, غ   , 4الحكمتتتة )
(, وفتتو   403 - 404م, )0891شتتر, بدتتغاغ, الرشتتيغ للن, غار والصااوتية د ااد اباان   اا 

صاوت الةزا ف  ا  اليااة العربياة باين ال ادزا  (, ويحيى علي يحيى مباركي, 028)الشايب 
م(, 0882, مجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمية المحكمة, العغغ الثتاني عشتر, )والزحدثين

ا  (039)
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 تيابتمنااوشت اضاالتت ت ثاازْمنِاالتهترا الهتت اتلت تمناتتّمتا ق اتعلا مب م 
   تتتت ااوشتتتت اضاا.,ا الختتتتي ا ال تتتتمنتخيرتهتتتتي,ات تتتتل:اال تتتتي ا التتتتتال,ا التتتتتي ا التتتت ال

,ا قيلا  هياتخرلاتعاشت ضاالشت راعلت ا تمناعناالتهت  ت االتته رثا ل االش ر
الر تناال تيلاشتيل االشت را.ا ق ا ّ راعب (1)بش ضاال ماالاش ضاالش راتخرل

 قتتتيلا تتتمب م اب تتتب اا.(7)بتتتيل  ترثا ع تتتت االشتتت ضاالتتهتتت رابيلشتتت ضاال  تتتترح
 هتتااتتيا ت ااببتي  مناعشت اتممناك متترمناا.الت   اتتعاالتتهت را ترمت اتتعاالتهتت  

يلاظتيهرتياالتهترا ل االقت لا  ت اعترااالت ترمناالشت تممنا ع ت ابتي مرهتتيا تيا  تت
نالتتمامتتتكراتلتتَّ اشتترا   علتت االتترغماتتتناالبلبلتت ا تتيا هتتماتشتتطل يا,ا(ا3) الهتتت ا ا 

اال   ا الش ضاال ار منا ياتعرم  اللتته را التهت  .ا

                                                           

ت قمتبا),ا,االكتتي ,االطبعت اال ي مت ناع تينابناق بر,اعب اب راعتر اب(هتا180ضا) مب م ا(ا1)
الرمتتتتتيض,ا اراالر تتتتتيعي,اا–,االقتتتتتيهرث,اتكتبتتتتت االختتتتتي تيا(ال تتتتتالمات تتتتتت اهتتتتتير ن  تتتتتر اعب 

ا,:اغتتتي ماقتتتّ  رحاال تتتت  ا ظتتتر(ا127,ا120,ا151,ا125ا–121/ا1)م.ا1887,اتهتتت1107
,االطبعتتت ااو لتتت ,ا اراعّتتتتيرالل  تتترا الت زمتتتع,اعّتتتتين,االمووودخ  إلووود علوووم اصوووواا العربيوووة

 .(101)م,ا7001

الموسم الثقافي  ,"ت نولوجيا اللغة والتراا العربي اللغوي األصي ",اعب الر تناال يلاشيل (ا2)
,ااعّتتين,ا,اتتتتعاالل ت االعربمت ااور  تي,االطبعت ااو لت الثاني لمجمع اللغة العربيوة األردنوي

ا.(173)ا,(م1885)
المصوووطلح الصووووتي عنووود االخلمتتتل,عبتتت القي راترعتتتياالعلتتتيا(,ا ا171)ا بتتتراهمماع تتتم :ات تتتل(ا3)

غمترات  ت رث,اتيتعت اا ,ار تيل ا كتت راعلماء العربيوة القودماء فوي ضووء علوم اللغوة المعاصور
,اتكتبتت افووي التطووور اللغووويالشتتب را تتيهمن,اعب  اا(,108)م,ا1888عتتمنا تتت ,االقتتيهرث,ا

 ا,االطبعتتتتتاللغويوووووةاألصوووووواا ,االتلمل عبتتتتت القي راعبتتتتت (,ا732)م,ا1881القتتتتتيهرث,اال تتتتتبي ,ا
 غتتي ماقتتّ  رحاال تتت ,ا,ا(118ا-118)م,ا1888لل  تترا الت زمتتع,اعّتتتين,ااو لتت ,ا اراشتت ي ا

 .اا(103)االمدخ  إلد علم اصواا العربية
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 ربتتتياكتتينا   تتي اعشتت ي االتت متت اتتتناالتتتتيخرمنابتتي راالتت ترمناالشتت تممنا
.ا تتناالتتيئزال تيا(1)ع ت ا تمب م ,ا تاع تت اا  تت االتهترابتر مت اال  تترثا ع ا ات 

االعتقي ابينا  ب االتتهت رثا لت اال  تترثاهتياتتنابتي اال  تب ا لت االكتلا التترا ابت ا
ااا.ات اياالتز االت   لاعناالتهر

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
                                                           

ي متت ,ا اراعّتتتيرا,االطبعتت اال الدراسوواا الصوووتية عنوود علموواء التجويوود,اغتتي ماقتتّ  رحاال تتت (ا1)
 ا.(133)عّتين,اعّتين,اا,م7002,الل  را الت زمع
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 ثبا المصادر والمراجع

  

,االطبعتت اال ي  تت ,اا,اتكتبتت ااو تلتت االتشتترم األصووواا اللغويووة بتراهمماع تتم ,ا
ام.ا1881القيهرث,ا
شووووورا ,اعبتتتتت ات تتتتتت االقي تتتتتمابتتتتتنات تتتتتت ابتتتتتناب تتتتتير,ا(هتتتتتت301ضا)بتتتتتيرحااو 

,اتطبعتتت ااآلبتتتي االم تتت عممن,ابمتتتر ض,ا( ققتتت :اكتتتيرل  امعقتتت  االمتتتل)ا,المفضووولياا
ام.1870

,اتركتزاا  تتي االقت تي,اعلم األصواا العام اصواا اللغة العربيوةب يمابرك ,ا
ابمر ض,ا .اض.ا

ل  تتتتراللطبيعتتتت ,االقتتتتيهرث,ااا,اتكتبتتتت اامنوووواهج البحووووا فووووي اللغووووةتّتتتتتيما ّ تتتتين,ا
ام.1888

,ا تتتتت االتتتت مناعبتتتت االخمتتتترات تتتتت ابتتتتنات تتتتت ابتتتتنا(هتتتتت833ضا)ابتتتتناالتتتتتزرحا
,اتكتبتت ا( ققتت :االتت كت راعلتتيا  تتمناالبتت ا )ا,التمهيوود فووي علووم التجويوودم  تتا,ا

اا.م1885هتا,ا1105التعيرا,االرميض,االطبع ااو ل ,ا
سووور صوووناعة ا,اعبتتت اال تتتت اع تتتتينابتتتنات تتتياالت شتتتلي,(هتتتت387)ابتتتنات تتتيا

ام.اا7000,اهت1171ت االعلتم ,االطبع ااو ل ,ا,ابمر ض,ا اراالكارعراب

,ا ل تتل ابمتتضاال كتتت ااصووواا العربيووة بووي  التحووو  والثبوواا  تتيماال عمتتتي,ا
ا,اتيتع اب  ا ,اب  ا ,ا .اض.(1)

 اراالر تتتم ا,االدراسووواا اللهجيوووة والصووووتية عنووود ابووو  جنوووي  تتتيماال عمتتتتي,ا
ا.م1880,ال  ر,اب  ا ل
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ب:االتتت كت رامتتتت ق)ا, تووواب العوووي ,ا(هتتتت120ضا)الخلمتتتلابتتتناع تتتت اال راهمتتت حا
ام.ا1885,ا اراالهالل,اب  ا ,ا(ته حاالتخز تيا ال كت را براهمماال يترائي

,ا اراترمتتترالل  تتترا الت زمتتتع,ادراسووواا فوووي علوووم اصوووواا العربيوووةعبتتت  ,ا ا  ا
ام.اا7010الطبع ااو ل ,اعّتين,ا

ا,جمهووورة اللغوووةت تتتت ابتتتناال  تتتنااوز ح,اابكتتتر,اعبتتت ا(هتتتت371ضا)اابتتتنا رمتتت 
,ا اراالعلتتتتتماللتالمتتتتتمن,ابمتتتتتر ض,االطبعتتتتت ااو لتتتتت ,ا(ت قمتتتتتب:ارتتتتتتزحات متتتتترابعلبكتتتتتي)

ام.1882
 اب :اهم مااعت )االحاوي في الطبعب ابكرات ت ابنازكرمي,ا(اهت313)االرازح

هتتتت,ا1177,ابمتتتر ض,ا ارا  متتتي االتتتترا االعربتتتي,االطبعتتت ااو لتتت ,اا(يخلم تتت اطعمتتتت
ام.7007

اااا.م1880,ا اراعيلماالكت ,االقيهرث,ادراسة السمع وال  م ع اتشل  ,ا
,االطبعت ارةيوة عضووية ونطقيوة وفيزيائيوة :األصوواا اللغويوة تمتم ,اا تمرا

 م.ا7003او ل ,ا ارا ائلالل  ر,اعّتين,ا

,اعبتت اب تتراعتتتر ابتتناع تتتينابتتناق بتتر,االكتتتي ,االطبعتت ا(هتتت180ضا) تتمب م ا
ا,,االقتتتتتيهرث,اتكتبتتتتت االختتتتتي تي(ال تتتتتالمات تتتتتت اهتتتتتير نبا  تتتتتر اعب ت قمتتتتت)اال ي متتتتت ,

ام.اا1887هت,ا1107الرميض,ا اراالر يعي,ا
,االقانو  في الطبالل ابنا م ي,اعب اعلياال  منابناعب (اهت178)ابنا م يا
تم ,ا,ابمر ض,ا اراالكت االعل( اعا  ا م :ات ت اعتمناالا ي ح)االطبع ااو ل 

ام.1888هت,ا1170
متتب:ات تتت ا  تتينات ق)ا,رسووالة اسووباب حوودوا الحووروف,ا(هتتت178)ياابتتنا تتم 

:ا تتتتيكراال ّ تتتتيما ع تتتتت اراتتتتت اال  ّتتتتيب,ا,اتقتتتت مما تراتعتتتت (علتتتتمالطّمتتتتينا م متتتت اتمتتتترا
ام.ا1883تطب عيضاتتتعاالل  االعربم اب ت ب,االطبع ااو ل ,ا
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ا اال تتترب,االطبعتتت ا,ا ارازهتتترادراسووواا فوووي علوووم األصووووااشتتتبرحاالتتتتت لي,ا
ام.7002هرث,االقياو ل ,ا

,االت اتتتتتلابتتتتتنات تتتتتت ابتتتتتنامعلتتتتت ابتتتتتنا تتتتتيلم,ا(هتتتتتت128تتتتتت  يا  تتتتت ا)االاتتتتتبي
,ا اراالتعيرا,ا(ال الماهير نت قمبا  ر :اع ت ات ت ا يكرا عب )ا,المفضلّياا

ا.م1881القيهرث,االطبع االعي رث,ا
المصطلحاا الصوتية في التراا اللغوي عند الل اعب ا عر,اعي لا براهمماعب 

,اريخيووة تيصوويلية موو  القوور  األو  إلوود القوور  السووادف الهجووريالعوورب, دراسووة تا
اهت.ا1175ا-1171قر ,اتك االتكرت ,اااتيتع اعماال اغمرات   رث,ار يل ا كت را

 ",ت نولوجيا اللغوة والتوراا العربوي اللغووي األصوي "عب الر تناال يلاشيل ,ا
 لت ,اتتتتعاالل ت ا,االطبعت ااوالموسم الثقافي الثاني لمجمع اللغة العربية األردني

ا.(م1885)االعربم ااور  ي,اعّتين,

,االطبعت ا,اتطب عتيضاتيتعت االك متضإنتاجت وتحليلتال  م الر تناعم  ,اعب 
ا.(م1881)ااو ل ,االك مض,

ام.1881القيهرث,ا,اتكتب اال بي ,افي التطور اللغويالشب را يهمن,اعب 

 لتت ,ا اراشتت ي االل  تترا,االطبعتت ااواألصووواا اللغويووةالتلمل,االقي راعبتت عبتت 
 م.1888 الت زمع,اعّتين,ا

المصوووطلح الصووووتي عنووود علمووواء العربيوووة القي راترعتتتياالعلتتتياالخلمتتتل,اعبتتت 
غمترات  ت رث,اتيتعت اعتمناا كتت را ,ار تيل االقدماء فوي ضووء علوم اللغوة المعاصور

ام.1888 ت ,االقيهرث,ا
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بتتنا االلتت ابتتنا تتهلابتتنا تتعمعبتت اهتتاللاال  تتنابتتناعب (اهتتت85ضا)االع تتكرحاا
,ا متتران,ات   تت ا,اقتتمّا( ققتت :ابمتتضااللتت ابّمتتيض)ا,الفووروا اللغويووةم متت ابتتناتهتتران,ا
اهت.اا1117,االطبع ااو ل ,اال  راا  التي

الووترا  الصووتيا  وتحليو  وظائفهموا النطقيوة فوي الل اع تت اال عتمم,اعلياعب 
,ار تتتيل اتيت تتتتمراغمتتترات  تتت رث,اتيتعتتت االمرتتتت َّ ,ادراسوووة اصوووواا اللغوووة العربيوووة

 .(م1888)ا,اور نّا

,االطبعت اال ي مت ,االدراساا الصووتية عنود علمواء التجويودغي ماقّ  رحاال تت ,ا
 م,اعّتين.ا7002 اراعّتيرالل  را الت زمع,ا

,االطبعتت ااو لتت ,ا اراالموودخ  إلوود علووم اصووواا العربيووةغتتي ماقتتّ  رحاال تتت ,ا
ام.7001عّتيرالل  را الت زمع,اعّتين,ا

مجلوة ,اهة نظور جديودة فوي مخوارج األصوواا السوتة""وجغي ماقّ  رحاال تت ,ا
ا,االع  اال يبعا ال بع ن.مجمع اللغة العربية األردني

المقاييف في ,اعب اال  مناع ت ابنا ير ابنازكرمتي,ا(هت385ضا)اابنا ير 
اض.اا.,ا اراال كر,ابمر ض,ا ( قق :ا هي اال مناعب اعتر )ا,اللغة

  تتتتترا زارثاال قي تتتتت ,اعّتتتتتتين,اااا,امحاضوووووراا فوووووي اللسوووووانياا تتتتت زحاال تتتتتيم ,ا
ام.1888

,ا اراالتعر ت االتيتعمت ,ااعلوم األصوواا عنود ابو  سوينات ت اشيل االاتيلع,ا
ام.اا1880ا  ك  رم ,ا

,ا اراال هاتتت االعربمتتت اعلوووم اللغوووة مقدموووة للقوووار  العربووويت تتتت  اال تتتعران,ا
اض.ااا.للطبيع ا ال  ر,ابمر ض,ا 



 

 
 

311 

للتتت ابتتتناعلتتتيابتتتناتلكتتتياالب تتت ا ح,اعبتتت االبركتتتيضاهبتتت اا(اهتتتت512ضا)ابتتتناتلكتتتيا
 هت.اا1352م ا اراالتعيرااالع تي م ,ا,ا م راعبي ,اتتعالمعتبر في الح مة

لسووا  ,اعبتت اال اتتلاتتتتيلاالتت منات تتت ابتتناتكتترم,ا(هتتت211ضا)ابتتنات ظتت راا
ام.7005ابع االرابع ,,ا اراشي ر,ابمر ض,االطالعرب

 راضاالتيتعتت ا,اتتتنات  تتنظووراا فووي علووم األصووواات متتراتم تتمراال تتط ي ح,ا
ام.ا7008الهي تم ,اعّتين,ا

,اعب اال  ناعال اال مناعليابناعبتياال تزماالقتَتَر يا(هت282ضا)ابناال  م ا
القتيهرث,ا,ا( لتيناقطيمت ا بت لاغلمت  تيا:ت قمب)ا,شرا تشريح القانو ال ت قي,ا

 م.ا1888هتا,ا1102التشرم االعيت اللكتي ,ااالهمئ 

اااااا.م1880تركزااوب ي اا  التم ,االق  ,ا األصواا اللغوية,مي راالتال ,ا

صوووا الهمووزة فووي اللغووة العربيووة بووي  القوودماء م متت اعلتتيام متت اتبتتيركي,ا
ا,لتمتت االت كتتت ,االعتت  اال تتي ياع تتر,اتتلتت اتيتعتت اعماالقتتر اللب تت  االعوالمحوودثي 

 .ا(م1882)

 

 


