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سطوة آراء سيبويه
على اخلالفني يف الصوتيات العربية
ملخص البحث
تتناول هذه الورقة موضوعا هو :سطوة آراء سيبويه يف الصوتيات العربية على
من خلفه من علماء العربية .وهى تهدف إىل قرراءة أبعراد هرذه الةرطوةال وم ،هراال
وخصائصهاال ونطاق امتدادها؛سعيا حنو فحص عوامل ظهورها.
وهو حبث يهدف إىل استنطاق البعد النفةي الذي حكم علمراء العربيرة الرذين
جاءوا بعد سيبويهال وهم خيضعون آلرائه و يةتقبلونها عنه.
والورقة تطمح إىل فحص عوامل هذه الةطوةال والسيما يف بعدها الديين الذي
حكم إىل حد بعيد هذا القبول أو اخلضوع منهم لقهر آراء سيبويه.
والبحث طموحا إىل هذا يتناول ما يلي:
 -1سطوة آراء سيبويه :مقال يف شرعية املصطلح.
 -2كثافة االستشهاد مبا هي معيار لقياس سطوة آراء سيبويه.
 -3سطوة آراء سيبويه يف الصوتيات العربية :عواملها وخصائصها.
 -4سطوة آراء سيبويه يف الصوتيات العربية :أبعادها و حدودها.
وهذا البحث يضع يف خلفيته التحاور حول مرا ككرن أن يتبقرى مرن سريبويهال
ومةوغات هذا البقاء إن كان.
العدد الثاني عشر – ربيع اآلخر 3415هـ – فرباير 1034م

151

سطوة آراء سيبويه على اخلالفني يف الصوتيات العربية

The influence of the views of Sibawayh
In Arabic phonology
Dr.Khaled Fahmy
Faculty of Arts, University of Menoufia

ABSTRACT
This paper addresses the subject is The influence of the views
of Sibawayh
In Arabic phonology It is designed to read the dimensions of
this effect The features and characteristics, and the scope of its
extension; effort toward examining factors arise.
Search which aims to interrogate the psychological dimension
of the rule of the Arab scholars who came after Sibawayh, they are
subject to the views and received them with him.
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متهيد
يعد سيبويه املتوفى سنة 181هر إماما بكل مرا تعنيره الكلمرة يف العربيرة وهرو
بعض ما يظهر يف رصد الراصدين آلثارهال وتأثرياتره علرى امترداد العصرور املةتلفرةال
وهو ما يقرره كوركيس عواد بقوله إن سيبويه" :شةصية تارخيية ذات شرهرة بعيردة يف
عامل اللغة النحو ...وحجة النحاة يف كل عصر ومصر ...استطارت شرهرته يف أحنراء
العاملني العربي واإلس،مي منذ القرن الثاني للهجرة (الثامن املري،دي حترى عصررنا
احلاضر"( . 1وهذه الشهرة املةتفيضة هى بعض ما صنع ما مسيناه بةطوة آرائهال مبا هي
دد مهم ممهد لقبوهلا واخلضوع هلا.
ويرى البحث أهمية التوقف أمام استعمال لفر (الةرطوة يف اولرة إلقررار
علميتها.
 سطوة آراء سيبويه :مقال يف شرعية العنوان.
ظهر استعمال لف (الةطوة يف عدد من أعمال اللةانيني العرب املعاصررين؛
تدلي ،على صحة إط،قه يف البحوث اللغوية مرن دون شربهة جمافراة العلميرةال و لرو
احتماال وهذان مثاالن معاصران داالن على هذا االستعمال:
أوهلما -سطوة القافية :أثر القافية يف التطور الصوتيال (2113م .
و ثانيهما -سطوة الشهرة على آراء الباحثني يف اللةانيات العربيةال (2118م

(2

ومن تأمل ما أورداه فيهما يتضح أن املقصود من استعماهلما هو الةرلطة الر
ملكتها آراء سيبويه يف الصوتيات ابتداءًال ثم فرضتها على من جاء بعرده مرن العلمراء
الصوتيني العرب على امتداد التاريخ.
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إن فحص االمتداد الذي حققته منجزات سيبويه يف الصوتيات العربية يكشف
عن استقرار هذه اآلراء لتمثل مؤسةة وكيانا يشبه أن يكرون بنراءً تةرلطيا علرى حرد
تعبري الدكتور عبد الة،م املةدى.

(3

سطوة آراء سيبويه يف الصوتيات العربية على من جاء بعرده إذن قروة قراهرة مل
يةتطع أحد من الصوتيني العرب أن يفر من سلطتها وهيمنتها العتبرارات معرفيرة يف
املقام األول .ومن هنا فإن استعمال لف الةطوة مرادفا يف داللته أللفراظ الةرلطة أو
الطغيان أو القهر جاء استعماال حقيقيا ال شبهة للمجاز أو للمبالغة فيهال وال سريما يف
سياق وروده يف أعمال لةانية معاصرة.
كثافة االستشهاد مبا هى معيار لقياس سطوة آراء سيبويه
(مدخــل)
تنبه الفكر املعاصر يف ميادين كثرية إىل استعمال معيار كثافة االستشهاد للتدليل
الظاهرى على ما ككن أن حيظى به شةص أو فكرة أو شيء ما من تقرديرال و قيراس
وزن هذا التقدير .وهذا املعيار املةتعار من بنية علم املعلومات و املكتبات

(4

صرا

هنا يف قياس وزن ما يتمتع به عامل مثل سيبويه يف جمال بعينه هو الصوتيات العربية.
و لةنا بدعا يف استعمال هذا املعيار صمودًا إىل تقدير وزن عرامل مرن العلمراء؛
فقد سبق توظيفه لقياس األثر الذي أحدثه عدد من العلماء املعاصرينال وهو ما ككن
أن كثل مدخ ،يبيح لنا ما صنعناه هنا.
يف جمال تقدير ما حققه العامل الدكتور أمحد زويل كان توظيف هذا املعيار سبي،
لفحص هذا التقديرال يقول يف كتابه :رحلة عرب الرزمن ...الطريرق إىل نوبرل" :وعقر
اإلع،ن عن جائزة نوبل أعلن معهد املعلومات العلمية بفي،دلفيا والذي يقوم بعمرل
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إحصررائيات ترربني أهميررة األحبرراث املنشررورة اسررتنادًا إىل تكراريررة اإلشررارة إليهرراال
واستةدامها كمراجع أو حاشية يف األحباث املناظرةال والذي يعرد دلري ،علرى أهميرة
البحوثال ومدى تأثريها يف جماهلا"ال أعلن هذا املعهد أن الفيمتو كيمياء قد ورد كحاشية
مخةني ألف مرة منذ ظهورها.

(5

و التعبري الوارد يف هذا النقل وهو (تكرارية اإلشارة هو الرتمجة ملرا يةرمى يف
علم املعلومات باسم كثافة االستشهادال وهو املعيار الذي جلأ إليه واحرد مرن املعاهرد
العلمية العريقة – كما جاء يف النقل – لتقدير األثر العلمي الرذي حققره إزراز أمحرد
زويل يف العلم املعاصر عن طريق تتبع االقتباسات ال حتاورت معه يف أشكاهلا املةتلفة.
ويف ميدان علم اللغة أو اللةانيات مت اللجوء إىل استعمال املعيار نفةه يف تقدير
الوزن الذي حازه اللغوي املعاصر نعوم تشومةكيال يقول ستيفن بنكر " :يعد تشومةكى اآلن
واحدا من الكتاب العشرة األُول الذين يكثر االستشهاد بهم يف الدراسات اإلنةرانيةال
وهو يتقدم على هيجل وشيشرون وال يةبقه إال ماركس ولينني و شكةبري واإلزيرل
وأرسطو وأف،طون وفرويد – وهو الوحيد احلي من أفراد هذه اجملموعة"(. 2
صحيح أن القائمة املةترب تكرارية االستشهاد بها كلها غربي – وهو ما يكشف
عن اخلضوع ملا يةمى مبركزية العقل األوربي لكنره أمرر دال علرى الروزن و التقردير
الذي حيوزه نعوم تشومةكي على األقل يف بنية الثقافة الغربية املعاصرة.
وهو األمر الذي عاد و أ

عليه اللغوي العربري املعاصرر الردكتور محرزة برن

قب،ن املزيين عندما قال إن " تشومةكى من أكثر من يُةتشهد بره يف العلروم املةتلفرة؛
فقد استشهد به فيمرا برني 1881م و 1882م أربعرة اآلف مررة يف العلروم اإلنةرانية
و 1218مرة فيما يةمى بالعلوم الصحيحة"

(7
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ويةتعمل الدكتور مصطفي صفوان وهو واحد من أعظرم الللرني النفةرانيني
املعاصرين املقياس نفةه يف تقدير قيمرة الفيلةروف األوربري املعاصرر :دافيرد هيرومال
فيقرر قائ( ،ص  24يف كتابه (الك،م أو املوت اللغة مبا هي نظام اجتماعي دراسرة
حتليلية نفةية " :يعترب كيلةون أن دافيد هيوم هو أكرب فيلةوف علرى مردى العصرورال
وهو يُةتشهد به بغزارة "!
وواضح أن معيار احلكم بأهمية هذا الفيلةوف متضمن يف هذا الترذييل الرذي
ختمت به العبارة الةابقة.
من جممروع هرذه األمثلرة يظهرر لنرا أن اسرتعمال معيرار كثافرة االستشرهاد أو
تكراريته أمر مةتقر يف تقدير وزن ما حققه األع،م من العلماء يف امليرادين املةتلفرةال
وهو ما جلأنا إليه هنا إلثبات إمامة سيبويه يف ميردان الصروتيات العربيرة مرن منظرور
شكلي ظاهري أوال.
وسرروف نتوقررف يف رصررد هررذه التكراريررة االستشررهادية بترائرره علررى امتررداد
التصنيف يف الصوتيات العربية و الدوائر املتصلة والقريبة منها منذ القديم إىل العصرر
احلديثال وفق ما يلي:
 -2االستشهاد املرجعي بةيبويه يف مصنفات الصوتيات العربية قدكا حديثاً.
كثل ظهور سيبويه مبا هو نص مرجعي منةرب يف األدبيرات الصروتية العربيرة
اخلالفة دلي ،على ما مسيناه بةطوة آرائهال ويف هذا املطل

سنكشف عن تغلغل املنجز

املعريف املتعلق بالصوتيات العربية يف الكتاب لةيبويه يف املصنفات العربية ال ظهرت
بعدها وفق التقةيم التالي:
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 االستشهاد املرجعى بآراء سيبويه
 يف أدبيات الصوتيات العربية الرتاثية.يف هذا اجلزء من هذا املطل

يظهر أن آراء سيبويه ظهرت يف املصنفات العربية

ال عاجلت الصوتيات العربية على مةتويات خمتلفرةال مرن عردمل املةرارق وتقةريمهاال
وصفاتهاال ومعاني مصطلحات هذه الصفات مما يةرمى باجلهراز االصرط،حي لعلرم
الصوتيات كما جاء عند سيبويه.
 يف مصنفات األصوات اخلالصة املختصرة.وأول ما يقابلنا من األدبيات الصوتية العربية ال خلصرت ملعاجلرة األصروات
العربية وفق املةتويات الةابقة – كتاب أبى األصبغ الةمانى اإلشبيلى املعروف برابن
الطحان املتوفى سنة 521هرال حيرث ظهررت آراء سريبويه معتمردة يف كتابره (خمرارق
احلروف وصفاتها كما يلى:
أ -عد احلروف (األصوات على تةعة و عشرين:
يف ابن الطحان ص /78س = 1يف سيبويه ح  4ص /431س 13
ب -موافقة ابن الطحان ملا ورد عند سيبويه يف تقةيم بعض املةارقال و ملا ورد فيهرا
من أصوات.
يف ابن الطحان ص  81س  2-1خمرق أقصى احللق(ء  /ألرف  /هرر = و يف
سرريبويه ق  / 4ص  / 433س 24ال وخمرررق وسررل احللررق (ع  /ح يف ابررن
الطحان ص  / 81س  = 2و يف سيبويه ح  / 4ص  / 433س5ال وخمرق أدنى
احللق يف ابن الطحان ص  / 81س( 3ويةميه خمرق ممرا يلرى الفرم (غ /خ =
ويف سيبويه 433/4س.5
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ق -موافقة ابن الطحان ملا ورد عند سيبويه فيما يتعلق بتقاسيم املةارق و إن اختلف
عده عما ورد من عد سيبويه فهى أي املةارق يف ابن الطحان مخةة عشر خمرجًاال
موزعة كما يلى 3 :خمارق للحلق  /و  11خمارق للةانال وخمرجران للشرفتني =
اجملموع  15خمرجاال وهو ذات الرتتي

عند سيبويه و إن زاد عنرد سريبويه خمررق

يكمل العدة ستة عشر خمرجا وهو خمرق اخلياشيم.
د -ظهور سطوة سيبويه ظهرورا واضرحا علرى ابرن الطحران يف جانر

تعريفرات

املصطلحات الصوتية بشكل يكاد يكون حرفيا.
ومن األمثلة الدالة على ما نقرره ما يلي:
أ -تعريف ابن الطحان مصطلح اهلمس ص  / 83س 3بأنه:
" ضعف االعتماد يف املةرق؛ حتى جرى النفس مع احلرف "= وهو يف سيبويه ح
 /4ص / 434س 13-12بعد أن ورد تعليقا على احلرف (الصوت
املهموس" :حرف أضُعف االعتماد يف موضعه حتى جرى النفس معه "!
ب -تعريف ابن الطحان مصطلح اجلهر ص /83س4
بنص ما يف سيبويه ق  / 4ص  / 434س 8-7
ق -تعريف ابن الطحان مصطلح الشدة ص /83س2-5
بنص متضمن لقيود سيبويه ق  / 4ص  / 234س 12
د -تطابق تعريف ابن الطحان مصطلح الرخاوة ص /83س8-7
كما يف سيبويه ق /435 / 4س2
وإذا كان ابن الطحان اعتمد كتاب سيبويه مع اخت،ف يةري يف عد املةارق من
غري تصريح بامسهال فإن أبا املعالي املوصلي املتوفى سنة 221هرر افترتح كتابره (الردر
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املرصوف يف وصف خمارق احلروف ص /25س 13قائ" :،اعلم أن العلماء اختلفوا
يف عدد خمارق احلروف (األصوات فرذه

سريبويه يف مجاعرة مرن النحرويني إىل أن

للحروف ستة عشر خمرجا " وهو ما يف سيبويهال ثم واصل يف عردها و الكر،م عليهراال
وعلى صفاتهاال معتمدا تعريفات سيبويه بنصها وتعبرياتهال وهو ما تنبره إليره الردكتور
غامن قدوري احلمد يف حتقيقه للكتابال حيث يقرر يف احلاشية ( 3من الصفحة (28
قائ" :،إن تعريف املهموس واجملهرور هنرا (أي عنرد املوصرلي مقتربس مرن تعريرف
سيبويه"!
وقد أطلنا يف بيان ع،مات ترأثري سريبويه يف اثرنني مرن مصرنفات الصروتيات
العربية الرتاثية املةتصرة اخلالصة ملةائلها؛ لندلك علرى طبيعرة االستشرهاد املرجعري
الذي حظيت به املادة العلمية املعاجلة لعلم الصوتيات العربية عند سيبويه مرن تقردير
وال وجدت طريقها ألدبيات هذا العلم املةتصرة بره عنرد مرن جراء بعردهال وخلفره
لتتجلى يف صورة اقتباس حريف على مةتوى بعض املةرارق وتقةريماتهاال وصرفاتهاال
فض ،عن مةتوى اقتباس تعريفات مصطلحات هذا العلرم الر حردها هرذا الرائرد
العظيم.
 يف التصنيف اخلالص املطول يف األصوات.و أهم الكت

املطولة ال فرغت لدراسة األصوات العربية يف الرتاث اللغروي

كتاب أبى الفتح عثمان ابن جرين املتروفى سرنة 382هرر الرذي عنوانره (سرر صرناعة
اإلعراب .
وقد استوع

ابن جين فيه تقريبا آراء سيبويه الصوتيةال وظهرر يف تعقيبره علرى

االستشهاد منه ترجيحه هلذه اآلراء يف أحيان كثرية.
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وفيما يلي بيان مبواضع استشهاد ابن جين بتراء سيبويه يف هذا اجملال:
 -يف 45/1س 13نقل يف بيان ترتي

األصوات من احللق إىل الشرفتني شراهدا لره

بالصحة = وهو يف سيبويه 433/4
 يف 42/ 1س 17-12مناقشة لبعض اآلراء املةالفة لةيبويه لتقةيم بعض خمارقاحللررقال وتصررحيحه رأى سرريبويه و اعتمرراده ورد آراء غررريه = وهررو يف سرريبويه
.433-431/4
 يف 48/1س 12نقل و شرح ملعنى بني بنيال وهو شكل من أشكال نطق اهلمزة =وهو يف سيبويه .541/3
 ويف 58/1س 5دفاع عما فهم خطأ عن سيبويه يف بعض مةائل اإلدغام = وهرويف سيبويه  451/4فيما يتعلق بدعوى إدغام اهلاء يف احلاء.
 -ويف 74/1س  8نقل يف الوقف بقل

األلف همزة = وهو يف سيبويه .285/2

وفيما يلي نورد أمثلة كثرية الستشهادات ابرن جرين برتراء سريبويه يف املةرائل
الصوتية؛ إشارة إليها؛ لكثرتها:
78/1س(3إمالررررة ؛ و 84/1س(7إبرررردال ؛ 218/1س( 1إدغررررام ؛ و
518/2س( 3إبررردال ؛ و 581/2س( 1إبررردال ؛و 528/2س( 12إبررردال ؛ و
711/2س( 13وقف وهو استشرهاد سربق منره وروده؛ و  781/2س( 4وقرف ؛
782/2س( 4إبدال ال 818/2س 2يظهر اعتماد رأى سيبويه يف أن أصرول األلرف
حرف علة؛ أنها منقلبة عن واو.
وواضح من تأمل هذه النقول وغريها سطوة آراء سيبويه يف الصوتيات العربية
على ابن جينال وهو ما اتضح من االستشهاداتال والتفةريات ال علقها على بعرض
املةائل الصوتيةال ومن محله ك،م سيبويه على أحةن امله
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 يف مصنفات التجويد.و إذا كان كتاب ابن الطحان املتوفى بعرد 521هرر مرن املصرنفات النرادرة الر
خلصت ملعاجلة مةائل الصوتيات العربية من غري ارتباط منصوص عليره مرن جانبره
باألداء القرآنيال أو ما يةمى يف االصط،ح العلمي بعلم التجويدال فإن الرتاث العربي
عرف عددًا ال بأس به من املصنفات الصوتية الر عُنيرت بدراسرة املةرائل الصروتية
العربية ختلصا إىل العناية بالتجويد؛ أي بهدف خدمة القرآن الكريم أدائيا.
وفيما يلي متابعة لةطوة آراء سيبويه على آراء الصوتيني العررب الرذين جراءوا
بعده من خ،ل فحص عدد من مصنفاتهم يف علم التجويد:
 ورد يف خامتة كتاب التنبيه على اللحن اجللي واللحن اخلفريال للةرعيدي املتروفىسنة 411هر تقريبا باب يف خمارق األصوات أتى فيه على ما عند سيبويه بتقةيمه
و عده و ترتيبه (ص . 51
 ويف كتابه اخت،ف القراء يف ل،م و النرون عنرد خوضره يف مةرألة إظهرار النرونالةاكنة والتنوين مع أصوات احللق نلمح استعماله لتعابري سريبويهال وإن يصررح
بالنقل عنه؛ حيث فةر سب

اإلظهار عندها؛ ألن خمرق النون والتنوين بعيد عرن

احللق (ص 24ال ويف سيبويه (454/4س 12تفةري هلذا اإلظهار – بعبرارة" :أن
هذه الةتة (وهى أصوات احللق :ء هر /ح ع  /خ غ تباعدت عن خمررق النرون
ليس من قبيلها".
 ويف كترراب املوضررح يف التجويرردال لعبررد الوهرراب بررن مررد القرررط ال املترروفىسنة421هر نقول كثرية و مطولة من سيبويهال كما يلي:
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 نقل يف ص /73س 8جاء به للتفريق بني اإلمشرام و الرروم= وهرو يف الكتراب128-128/4؛ صحيح أن النقل خاص بع،مات الظاهرتني الصروتيتني خطيراال
وهى النقطة بعد احلرف لإلمشامال و املدة بعده للررومال لكرن ذلرك جراء خلدمرة
الظاهرة الصوتية؛ أي أنه ال يصح االدعراء برأن هرذا النقرل غرري خراص برالعلم
الصوتي.
 نقل يف ص / 77س 2نصا يعلن فيه اعتماده ك،م سيبويه اخلاص بتحقيق ذواتاألصوات وخمارجهاال وبيان أجناسهاال ومقصوده مرن ذوات األصروات :وصرفها
وبيان كيفية إنتاجهاال يقول" :أما حتقيرق ذواتهرا (أي األصروات وذكرر خمارجهراال
وتبيني أجناسهاال وذكر مراتبها يف االطرادال فنذكرها على ما ذكره سيبويهال رضري
اهلل عنه " = .وهو املوجود يف سيبويه ( 431/4و قد استمرت مناقشرة القررط
اإلجيابية ملا اعتمده من ك،م سيبويه حتى بلغت الصفة (. 83
 نقل يف ص /128س 13نصا يتعلق بتعريف اإلدغامال و فةره = وهو يف سريبويه 137/4و اإلدغام ظاهرة صوتية هي املماثلة الصوتية.
 نقل يف ص /171س 8نصا يتعلق بتعليل إخفاء النرون مرع األصروات الفمويرةعلى حد تعبريه؛ و يقصد بها أصوات املةارق من اللهاة إىل الشرفتني = وهرو يف
سيبويه .454/4
 ويف ص /218س 7نقل خاص ببيان فارق ما برني الرروم واإلمشرام = وهرو يفسيبويه  128/4وما بعدها.
 ومثل هذه الةطوة ال رأيناها مهيمنة على بناء كتابَي الةعيديال زدها يف كتراب(جتويد القراءة و خمارق احلروف البن وثيرق األندلةري املتروفى سرنة 245هررال
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حيث اعتمد ما عند سيبويه من عد املةرارقال وتقةريماتهاال وصرفاتهاال وتعريرف
مصطلحات هذه الصفات على ما نرى يف الصفحات التالية:
 ص /23س 13عدد األصوات إمجاال. ص /25س 7عدد املةارق وأقةامهاال موزعة يف  12خمرجا على ث،ثة أقةام كربى. ص /28س 2والصفحات التالية هلا :حيرث حتردث عرن صرفات األصرواتبتعريف سيبويه هلا.
 وتةتمر ع،مات تكرارية االستشهاد بك،م سريبويه مبرا هري ع،مرة مرصرودةلقياس سطوة آرائه على من جاء بعده من علماء الصوتيات العربيةال كما نررى
يف فروع علم التجويدال فتتجلى ه ذه الع،مرة عنرد واحرد مرن أشرهر علمراء التجويرد
العرب كافة هو ابن اجلزرى املتوفى سرنة 833هرر يف كتابره (التمهيرد يف علرم
التجويد ال حيث تكرر اعتماد ك،م سيبويهال واالستشهاد بهال يف املواضع التالية:
 يف ص /113س 2وما بعدها نقل عن سيبويه يتعلق بعد املةرارق وحصررهايف  12خمرجاال وعلى الرغم من ذكره عد العلماء املةتلفني للمةرارق؛ وهرى
 17خمرجا عند اخلليلال و  14خمرجا عند الفراء فإنه اعتمد عد سيبويهال ووزع
األصوات على وفاق عده ثم قال يف ختام استشهاده بك،مره ص /114س8
"و هذا على مذه

سيبويه".

 والبن اجلزري هذا كتاب مهم يف هذا اجملال املعرريف وهرو منظومتره املعروفرةباملقدمة اجلزرية يف علم التجويدال ومن أشهر شروحها (الطررازات املعلمرة يف
شرح املقدمة لعبد الدائم األزهرى املتوفى سنة 871هرال وفيه اقتبراس لعردد
من اآلراء الصوتية ال ذكرها سيبويه يف كتابره؛ مرن مثرل نقلره عنره :يف ص
/157س 2رأيه اخلاص بإدغام بعض األصوات لعلة (التقارب يف املةرق أو
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الصفةال وليس لعلة (التجانس ال هي االحتاد يف املةرق أو الصفة = وهو يف
سيبويه  433/4على ما يف ال،م والراء اللذين هما خمتلفان يف املةرق عنده؛
لكنهما متقاربان.
 ويتواصل ظهور االستشهاد املرجعي بك،م سيبويه يف الصوتيات يف مصنفاتالتجويد حتى يصل إىل العصور املتأخرة على مشارف العصر احلرديثال وهرو
ما نرى أدلته عند مد بن أبى بكر املرعشري امللقر

بةراجقلي زاده املتروفى

سنة 1151هر يف كتابه (جهد املقل فهو قد استشهد بك،م سيبويه يف املةائل
الصوتية املةتلفة كما يلى:
 ص  / 122س  2نررصٌّ صرررح فيرره بعررد سرريبويه للمةررارقال متحرراورا معررهومفةرا جعل خمرق األلرف من خمررق اهلمرزة جمرازاال بع،قة املرجاورة؛ مبديا
ما يشبه االعتذار لةيبويه لقوله بعد املةارق ستة عشر خمالفرة للةليرل الرذي
عدها سبعة عشر بعذر إرادة تقليل أقةام هذا املةرق !
 ويف ص /125س 5نقول عن سيبويه يناقشه فيهاال فيما يتعلق بوصف بعرضاألصوات.
 ويف ص  141وما بعدها اعتماد لتعريفات مصطلحات صفات األصوات من اجلهر واهلمس وغريهما ال جاءت عند سريبويهال وهرو وإن مل يصررح برذكر سريبويه يف هرذا
اجلزءال فذلك رمبا يكون راجعا إىل شهرة نةبة هذه التعريفات إىل سيبويه.
 يف مصنفات القراءات.ويف سياق الكشف عن م،مح سطوة آراء سريبويه يف املصرنفات الر يقتضرى
بناؤها املعريف االنشغال بعدد من املةائل الصوتية النظرية والتطبيقية أو علميا ووظيفيا.
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ومن أشهر العلروم الر اعتنرت باالنشرغال بربعض مرا ينضروي يف بنيرة علرم
الصوتيات علم القراءات القرآنية.
وقد ظهر االستشهاد بتراء سيبويه يف عدد كبري منها فيما خيص آراءه الصروتيةال
واعتمادهاال وتقديرهاال ومناقشتهاال والتحاور معهاال مما يعكس ملمحا إجيابيا يف التعامل
مع االستشهادات املرجعية بترائه يف هذا الفرع املهم من فروع الدرس اللغوي.
وفيما يلي التمثيل بعدد من املصادر املعتربة يف علرم القرراءات القرآنريال يظهرر مرن
فحصها اعتماد آراء سيبويه يف مةائل صوتية:
مررن هررذه املصررنفات كترراب (الكشررف عررن وجرروه القررراءات الةرربع وعللررها
وحججها ملكي بن أبى طال

القيةي املتوفى سنة 437هر :وفيه مرن االستشرهادات

املنقولة عن سيبويه يف الصوتيات ما يلي:
 55/1س 13نقل من سيبويه يتعلق باإلدغام يف (ثوب بكر بني الباءين = وهويف سيبويه 441/1س8.
 27/1س 2نقل من سيبويه يف منع مد أصوات املد واللني إذ ت،ها غري مشدد=وهو يف سيبويه .525/3
 ويف 78/1س 2نقل عن سيبويه يبني أنره إذا ترواىل همزتران أوالهمرا مضرمومةنطقت الثانية بني اهلمزة و الياء = و يف سيبويه 548/3س5ال بإط،ق ختفيف الثانية.
وقد أحةن الدكتور يى الدين عبدالرمحن رمضان عندما أورد املةائل املقتبةة
من سيبويه يف فهرس األع،م الواردة يف كتاب مكي .481 - 481/2
وقررد ظهررر منهررا أن مكرري بررن أبررى الطالر

اقترربس يف كتابرره أقررواال خاصررة

بالصوتيات من سيبويه فيما يقرب من عشرين مرة.
العدد الثاني عشر – ربيع اآلخر 3415هـ – فرباير 1034م

162

سطوة آراء سيبويه على اخلالفني يف الصوتيات العربية

ويف كتاب (االستكمال لبيان مجيع ما يأتى يف كتاب اهلل عز وجرل مرن مرذه
لقراء الةبعة يف التفةيم و اإلمالة

(8

البن غلبرون املتروفى سرنة 388هرر؛ أثرر هلرذه

الةطوةال وواضح من العنوان أنه وإن كان االنتماء املعريف للكتاب واردا ضرمن علرم
القراءات القرآنية فإنه متماس مع علم الصروتيات يف بعرض مةرائله وهرى التفةريم
واإلمالة؛ ففيه يف (/345س 5نقل من سيبويه يبني أن األصرل يف تراء (تروراة هرو
الواو أبدلت تاء = ويف سيبويه 331-331/4
ويف كتاب (حجة القراءات ألبى زرعة بن ززلة املتوفى يف القرن الرابع اهلجري
اقتباسات مرجعية من سيبويه تدعم تقردير وزن كتراب سريبويه يف الردرس الصروتي
العربي بعدهال ومن أمثلة اقتباساته آلراء سيبويه الصوتية ما يلي:
 يف حجة القراءات ص /127س 2نقرل يفةرر زيرادة الرواو يف مثرل (ضرربتهوواأللف يف مثل (ضربتها = وهو يف سيبويه 188/4س3ال وقد تكرر هرذا النقرل
يف احلجة /281س2
 ويف ص /272س 2نقل فيه بيان ملةرق األلف من حيرز أصروات احللرق؛ ولرذاناس

فتح اهلاء يف مثل النهرال والزهرال والعني يف مثل الظعرن؛ ألنهمرا مرن حيرز

واحدال أو من خمرق واحد عند سيبويه = وهو يف سيبويه .433/4
 ويف احلجة /288س 11نقل عن سيبويه يف تفةرري اإلبردال الواقرع يف خطايرا =وهو يف سيبويه .553/3
 وفيها  /437س 13نقل عن سيبويه يف جتويز إمالة حنو (ياال وتاال وها = وهو يفسريبويه /135/4س 8بشرررط أال يةرمى بهرراال فرإن سُررمى بهرا مل جيررز إمالتهرراال
واالقتباس يةقل هذا الشرط؛ وهو إسقاط مفهوم؛ ألنه يفةر إمالة هذه احلروف
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يف القرررآن الكررريمال ومل يةررم بهررا يف الكترراب العزيررز طبعررا! وتكرررر يف احلجررة
االستشهاد بتراء سيبويه املتعلقة بإمالة أمثال هذه احلروف يف /585س.3
 ويف احلجة /258س3؛س 11نقول تتعلق بأثر الوقف والوصل يف إثبات بعرضاألصوات و حذفها = وهى يف سيبويه .183/4
 يف املصنفات األخرى.ومل تقررف ع،مررات تقرردير منجررز سرريبويه يف الصرروتيات العربيررة يف اقتباسررها
استشهادات مرجعية يف األنواع املةتلفة من املصنفات ال فرض انتماؤها املعرريف أن
حتشد عددًا من املعلومرات الصروتية املتنوعرةال ولكنهراال أي هرذه الع،مراتال عرفرت
طريقها إىل عدد كبري آخر من مصنفات العلروم العربيرة؛ كمصرنفات الب،غرة تعيينرا.
وفيما يلي متثيل ببعض هذه املصنفات لندلل على اتةاع نةبة كثافة االستشرهاد برتراء
سيبويه يف الصوتيات العربية عند من خلفه من علماء العربية يف اجملاالت املةتلفة.
ومن هذه املصنفات الب،غية ال قدمت بني يدي مباحثهرا بعردد مرن املةرائل
الصوتية كتاب (سر الفصاحة ال البن سنان اخلفاجي املتوفى سنة 422هرال وقد استشرهد
بتراء سيبويهال ونص على ذلكال ومن مواضع استشهاداته بترائه يف الصوتيات ما يلي:
 -ص / 25س 12نقل يف عدمل خمارق األصواتال ثم عق

قائ" :،وهذا علرى ترتير

سيبويه" = وهو يف الكتاب  431/4وما بعدها.
ومثل ذلك فعله الةكاكى املتوفى سنة 222هر يف مفتتح كتابه (مفتاح العلوم ال
وهو على الرغم مما يبدو من أنه اختل لنفةره ترتيبرا و تقةريما حراول أن يبردو فيره
مةتق،ال فإن هيمنة آراء سيبويه الصوتية ظاهرة علرى مرا أورده يف مردخل كتابره مرن
معلومات صوتية يف الع،مات التالية:
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 -1عدد األصوات  28صوتا؛ كما ورد يف ص  5س .8
 -2عدد خمارق األصوات  12خمرجا؛ كما يف ص  5س .21
وتوزيع األصوات عليها؛ كما ورد يف ص  5س  =31-21وهو بنص ما نقرل
يف سيبويه 433/4س 1-3من الصفحة !434
لقد سكتت الورقة هنا عن احلديث عن كتابني مهمرني جردا يف هرذا البراب مرن
العلم اللغوي وهما:
 -1رسالة يعقوب الكندي يف اللثغة.
 -2رسالة أسباب حدوث احلروفال البن سينا.
ألنه مل يرد فيهما نقل صريح مرن سريبويهال ولكرن عرددًا مرن القررائن تشرري إىل
احتمال قوى يقرر اعتماد ابن سينا تعيينا على آراء سيبويهال وهو ما يظهر على األقرل
يف الرتتي

الذي أورده ابن سينا يف رسالته املذكورةال حيث بدأ بأصوات أقصى احللق

من غري تةمية املةرق وهى :أصوات اهلمزة واهلاءال ثم ثنى بأصروات وسرطه وهرى:
العني واحلاءال ثم بأصوات أدناه وهى :اخلاء والقافال وضم إليهما الغني؛ صحيح أن
مثة تغيريا ظاهرا نلمةه بني الرتتيبني؛ لكنره دال بأمرارات التشرابه الكرربى علرى مرا
نرجحهال حبيث يةتمر الرتتي

بعد ذلك :فيواىل بني الكاف ثم اجليم ثم الشني إخل.

وقد أسقل ابن سينا أصوات العلةال وأوردها ختامراال وهرو ملحر جررت اخت،فرا
ظاهريا بني ترتي الرجلني.
ولكن احلق يقتضى أن نقرر أن ترتي
وفيا للمنهجية؛ ألنه يرت

سيبويه الذي مل يةقل أصوات العلة كان

األصوات على خمارجها مرن دون النظرر إىل أقةرامها مرن

حيث هي صامتة أو علةال وهو ما خلل فيه ابن سينا(. 8
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أما رسالة الكندي فلم يتبني لنا قرائن ككرن معهرا تررجيح ترأثري سريبويه مرن
عدمه.

(11

 مالحظات على قائمة املصنفات الرتاثية التى استشهدت بآراء سيبويه يف الصوتيات.
لقد طال هذا املطل ؛ ألنه يعد العماد الشكلي لرصد القيمة ال حققها سريبويه
يف تاريخ الدرس اللغوي عند العرب يف واحد من أهرم مةرتويات دراسرته أال وهرو
مةتوى الدراسة الصوتية
وقد ظهر من تأمل هذه القائمة االنتقائية جمموعة من الع،مات الدالة على طريق
قراءة م،مح الةطوة الر مارسرتها آراء هرذا اإلمرام اللغروي يف ميردان الصروتيات
العربيةال مبا هي دليل ظاهر على إمامته يف خدمة اللةان العربي.
وفيما يلي رصد هلا ملا ظهر من هذه الع،مات:
أوال -االمتررداد الزمررانى؛ فقررد هيمنررت آراء سرريبويه يف هررذا اجملررال كمررا جتلررى يف
االقتباسات املرجعية من الكتراب علرى مةرتوى األدبيرات اللغويرة و العربيرة
الرتاثيةال بدءًا القرن الثالث اهلجري أي بعد وفاته بعقود قليلرة جرداال و اسرتمر
هذا االمتداد على مةتوى التصنيف اللغوي والعربي الرتاثي حتى القرن الثاني
عشر اهلجريال وهو ما يتضح من سين وفيات العلماء أصحاب املصنفات الر
فحصنا أمر استشهادها بتراء سيبويه الصوتية.
ثانيا – االمتداد املكرانيال أو اجلغررايف :حبيرث مل يقتصرر ترأثري سريبويه علرى الردرس
اللغوي (أو الصوتي يف املشرق العربي وحده؛ حبكم انتمائه لهال و لكنه تعردى
لتظهر جتلياته يف املغرب العربي واألندلسال وهو ما ظهر مث ،يف االستشهادات
املرجعية ال اقتبةها أمثال :ابن وثيق األندلةي املتوفى سنة 245هر.
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ثالثا -االمتداد اللةاني؛ وأقصد بهذه الع،قة أن تأثري سيبويه يف الدرس الصوتي كان
ظاهرا عند املصنفني من غري العربال وإن كانوا مةلمنيال ويعرفرون العربيرةال
وهو ما ظهر مرث ،يف االستشرهادات واالقتباسرات الر نقلرها سراجقلي زاده
الرومي (الرتكي املتوفى سنة 1151هر.
رابعا -االعتداد بتراء سيبويه الصوتيةال حيث ظهر عند اجلمهررة مرن العلمراء الرذين
استشهدوا بترائه أنهم يقدرونها يف مواجهرة اآلراء األخررى؛ لدرجرة أن عرددًا
منهم رمى بعض آراء اخلليل بن أمحد باخلطل يف أبواب الرتتي و املةارق و غريها!.
ومما يدعم هذه الع،قة ما الحظناه من أن الذين تعرضوا للررد علرى سريبويه يف
بعض املةائل الواردة يف كتابه؛ مما هو مشرهور مرن صرنيع املرربد املتروفى سرنة
285هر خلت قوائم انتقاداتهم من املةائل املنتمية إىل مةتوى الدرس الصوتي
وكادت على ما يظهر من قائمة مةائل االنتقاد ال أوردها ابرن والد 332هرر
ليفندهاال وينتصر فيها لةيبويه يف مواجهة املربد؛ فلم يرد يف املةائل الر ردهرا
املربد إال مةألتان تتعلقان مببحث اإلدغام مل يةلم للمربد انتقاده سيبويه فيهما.
خامةا -تنوع املصنفات التى استشهدت بتراء سيبويه؛ أي أن االستشهادات املرجعية
واالقتباسات آلرائه الصوتية عرفت طريقهرا لننرواع املةتلفرة مرن املصرنفات
اللغويةال نثرية ومنظومةال وخمتصرة ومطولةال ولغوية؛ باملعنى الدقيقال وغري لغوية.
سادسا -اتةاع نطاق االستشهاد املرجعرى برتراء سريبويه الصروتيةال ال علرى مةرتوى
الزمان واملكانال فحة

كما مر بناال وإمنا على نطراق اجملراالت والفرروع الر

يعنى بها علم األصوات حبيث ظهرت االستشهادات بترائره يف عردمل األصروات
العربيةال و يف أقةرامها الصرامتة و الصرائتةال وخمارجهراال وتوزيعهرا علرى هرذه
املةارقال و يف صفاتهاال و يف تعريفات املصطلحات املةتعملة يف هذا العلم.
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صحيح أن هذا البحث هنا مل يتوقف عند ع،مات سطوة آراء سريبويه الصروتية
يف مصنفات النحو العربي؛ بةب

ظراهر جردا وهرو أن سريبويه بكتابره كران أساسرا

اعتمده حناة العربية بعده يف بناء مصنفاتهم النحويةال مبا يف ذلرك اسرتثمار املعلومرات
الصوتية مبا هي جزء من تصور علم النحو يف النظر التأليفي الرتاثي .وإال فإن مراجعة
حنوي واحد كالزخمشري املتوفى سنة 538هر يف كتابه (املفصل يف علم العربية شاهدة
على هذه الةطوة الظاهرة؛ حبيث ظهرت آراء سيبويه الصوتية بردءًا مرن (ص 348
حتى نهاية الكتاب (ص 432يف أبواب اإلمالة والوقف و ختفيف اهلمرزة و اإلبردال
واإلع،ل واإلدغام وغريهاال وكان حضور آرائه حضورا فعاال يف بنراء املرادة العلميرة
عند الزخمشري.
ومن كل هذه الع،مات ككننا أن نقرر أن سطوة آراء سيبويه يف الدرس الصوتي
العربي الرتاثي كانت بالغة الدرجة الكربى ال ال يقرتب منه فيها أحد غريهال من دون
التنكر لقيمة منجز اخلليل الصوتي بطبيعة احلال.
 االستشهاد املرجعي بآراء سيبويه يف الدرس احلديث.
مل يتوقف ظهور آراء سيبويه الصوتية عند حدود املصنفات الرتاثيرة .وإمنرا امترد
ذلك احلضور الذي ككن أن يوصف بوصف القوة مرن دون شربهة مبالغرة أو جمرازال
وهو ما يدلل على القيمة العلمية ال كثلها منجز سيبويه يف درس الصوتيات العربية.
وليس بوسع الورقة هنا أن تزعم أنها قرادرة علرى متابعرة تكراريرة االستشرهاد برتراء
سيبويه يف الدرس اللغوي أو الصوتي املعاصرال بةب

ظاهر ككن أن نعرب عنره بعردم

اإلمكانال ومن هنا فقد ظهر للورقة أن تدلل على سرطوة آراء سريبويه يف الصروتيات
العربية يف الدرس املعاصرال عن طريق استعمال معيار كثافرة االستشرهاد املرجعري يف
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عدد خمتار أو (عينة نوعية يضبطها ضابل هو :التوزيع اجلغرايفال شررقا وغربرا؛ (أي:
يف الثقافتني العربية واألجنبية .
وفيما يلي اولة للكشف عن سرطوة آراء سريبويه ترذرعا إىل تقردير قيمتهرا يف
الدرس اللغوي املعاصرال من خ،ل قائمة نوعيرة مرن الدراسرات الصروتية املعاصررة
موزعة على الغرب والشرق.
 االستشهاد املرجعي بآراء سيبويه يف الصوتيات العربية يف الدراسات الغربية املعاصرة.
إن افتتاح هذه النقطة بتقديم فحص ظهرور آراء سريبويه الصروتية يف الدراسرات
الغربية مرده إىل أن الغرب هو الذي افتتح تارخييا إحياء دراسة اللغة العربية يف ضروء
املعارف احلديثة.
ويف هذا الةياق تقابلنا جمموعة من الدراسات البارزة ال وقفرت كليرا أو جزئيرا
أمام جهود سيبويه يف دراسة الصوتيات العربية؛ حتلي،ال وتثميناال وكشفا عما تتةم بره
من خصائص ومزايا.
ولعل أشهر الدراسات املعاصرة ال

أوقفها صاحبها للدرس الصوتي عند

سيبويه هي (علم األصوات عند سيبويه وعندنا للمةتشرق األملاني :شاده shade
(11

(1883م – 1852م .

وهذه الدراسة ظهرت أوال سنة 1811مال ثم طورها

ونشرها بالقاهرة سنة 1831م.
ويبدو (شاده واضحا متاما يف تقدير قيمة املنجز املعرريف يف ميردان الصروتيات
العربية الذي حققه سيبويه عندما يقول " :وعلى كل فأول من خلف لنا وصفا مفص،
ألصوات العربية و إنتاجهاال هو رجل فارسي األصل؛ أعنى ...سيبويه"(. 12
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والدراسة هذه منوذق مهم يف باب تقدير قيمة ما خلفره سريبويه يف الصروتيات
العربية يف الدرس اللغوي الرتاثي.
ومل يكن شاده هو املةتشرق الوحيد الذي التفت إىل قيمة ما توصل إليه سيبويه
فيما يتعلق بدراسة األصوات العربيةال وإمنا ظهر عردد آخرر مرن الدارسرني الغرربيني
الذين عرفوا قدر الرجل وقدر ما توصل إليه يف هذا الباب
ومن املةتشرقني الذين وقفوا أمام جهود سيبويه يف الردرس الصروتي العربري
املةتشرق األملاني جوتهلف برجشرتاسر(1882م1832-م .حيث يظهرر مرن قرراءة
الباب األول (يف أصوات اللغة من كتاب (التطور النحوي للغة العربية (. 13
ويظهر يف هذا الكتاب االستشهاد بتراء سريبويهال والتعليرق عليهرا ودرسرها يف
أكثر من موضع؛ حيث يظهر سيبويه يف عد املةارقال ويف صفات بعض األصروات يف
خمالفة للمةتقر يف الدرس الصوتي احلديثال مثلما يظهر من حكمه على صوت العني
بأنه صوت متوسل (ص  15ال ويف هذا الةياق يقرر الدكتور رمضان عبد الترواب يف
احلاشية األوىل " :تابع املؤلف هنا سيبويه".
ثم يعرود فيرذكر سريبويه يف سرياق دراسرته املقارنرة برني مرا ورد مرن وصرف
لنصوات العربية عند سيبويه مبرا يف اللغرات الةرامية (ص  23مرن طبعرة الردكتور
رمضان عبد التواب رمحه اهلل و (ص  13من طبعة مد محدي البكري رمحه اهلل .
ثم جاء هنري فليش يف كتابه (العربية الفصحى :حنو بناء لغوي جديد ال ليظهر
االستشهاد املرجعي بأقوال سريبويه يف الصروتيات العربيرة يف البراب األول مرن هرذا
الكتاب الذي خصصه لدراسة أصوات العربية الفصرحىال فررتى نقروال مرن سريبويه
ومناقشررتها يف (ص  51س 12؛ ويف ص 52س2؛ و ص  55س4ال وهررى مواضررع
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أفردت ملناقشة مسات األصواتال ونقل عن سريبويه يف ص  25ح  1يف حديثره عرن
النرب .ثم ظهرت االستشهادات املرجعية ألقروال سريبويه يف اجملرال نفةره عنرد جران
كانتينو يف كتابه (دروس يف علم أصوات العربية يف مواضرع خمتلفرة بردءًا مرن عردد
حروف املعجم يف ص 28ح2ال ثم يف نظريرة خمرارق األصروات يف ص 31ح1ال و يف
هذا الةياق يقرر ":ونظرية املةارق عند النحاة العرب (سيبويه نظرية أحكموا ضبطها
بعناية "ال ثم يظهر سيبويه يف سياق مناقشة صفات األصوات العربية بدءًا من ص .35
ويف الظواهر التابعة لنصوات؛ ويقصد بها ظواهر التغري أو التطور الصوتي من مثرل
االقتبرراس مررن آراء سرريبويه ص 43س 13ال وص 111س 2ال وص  112س24ال
وص112س12ال ويف مواطن أخرى كثرية.
وي،ح على هذه النماذق ال اعتمدت على أقوال سيبويه أنها مل تكن ترصد
أقواالً من مداخل تارخيية تقرر أن مثة جهودًا يف الدرس الصوتي العربي ظهرت وإمنا
كان اعتمادها إجيابيا؛ مبعنى أن هذه الدراسرات الغربيرة وقفرت أمرام جهرود سريبويه
الصوتيةال ومثنت ما ورد فيها من آراء منضبطة ال ختتلف يف كثري منها عما توصل إليه
الدرس الصوتي احلديث.
كما ظهرر مرن م،حظرة تعامرل هرذه األدبيرات الصروتية املعاصررة أن أي درس
للصوتيات العربية ال ككنه حبال جتاوز ما حققه سيبويه وتوصل إليه من نتائج صرادقة
ومطابقة ملا توصل إليه الدرس املعاصر للصوتيات العربية.
كما ظهرت االستشهادات املرجعية بتراء سيبويه يف الصوتيات العربية يف صرورة
منظمة إذا ما قورنت بطريقة ظهورها يف االستشهادات املرجعية بهذه اآلراء يف املراجع
الرتاثية.
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وكان التعامل مع آراء سيبويه الصوتية يف املراجع الغربية املعاصررة أكثرر إجيابيرة
حبيث حتاورت هذه املراجع مع اآلراء؛ تفةرياال وحتلي،ال و تعليقا .واعرتاضا.
من جان

آخر فإن ما رصدته الورقة من خصائص االستشهاد املرجعري برأقوال

سيبويه يف امل،حظات املدونة على قوائم املصنفات الرتاثية ككن أن يصدق هنا؛ حبيث
ككن أن نقرر أن االمتداد الزماني واملكاني ظاهر هنا يف امتداد املةاحة الزمنية لظهور
أقرروال سرريبويه الصرروتية يف املراجررع الغربيررةال وظرراهر يف تنرروع اخلريطررة اجلغرافيررة
للمةتشرقني املتعاملني معها.
االستشهاد املرجعي بآراء سيبويه يف الصوتيات يف الدرس اللغوي العربي املعاصر.
يبدو أن احلديث عن كثافرة االستشرهاد برتراء سريبويه الصروتية يف هرذه الفقررة
ال مةوغ له إال من باب استكمال التقةيم املنطقي ملطال

هذه الورقة !

و لعل من الصواب أن نقرر أنه ال يوجد دارس معاصر يف فرع الدراسة الصوتية
العربية أو املقارنة أو التقابلية ككن أن يهمل آراء سيبويه يف هذا الباب من العلم اللغوي.
ومن ثم فإن متابعة ما مسيناه بكثافة االستشهاد بتراء سيبويه يف التأليف اللةاني
املعاصر يصبح ضربًا من االنتحار!ال ومع ذلك فإن يف مراجعة عدد منها ممرا ككرن أن
يكون ذا داللة يف هذا الةياق وجها مقنعا للتدليل على احلضور الطاغي آلراء سيبويه
الصوتية.
ويف هذا الةياق يصح اإلشارة إىل حضور سيبويه عاملا يف جمال الدراسة الصروتية
يف مؤلفات رواد الدرس اللغوي املعاصر؛ يف مثرل كتابرات الردكتور إبرراهيم أنريسال
والدكتور علي عبد الواحد وايفال والدكتور مود الةرعرانال والردكتور عبرد الررمحن
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أيوبال والدكتور متام حةانال والدكتور كمال بشرال ثم مؤلفات رواد اجليل الثانى مرن
علماء الدرس اللغوى املعاصر من مثل :الدكتور عبد الصبور شاهنيال والدكتور عبده
الراجحىال والدكتور سعد مصلوحال والدكتور أمحرد خمترار عمررال والردكتور رمضران
عبدالتوابال والدكتور صا
صا

القرماديال والدكتور الطي

البكرو ال والردكتور مرد

الضالعال والدكتور عبد العزيز ع،م.
ومع ذلك فإن التوقف أمام بعض الدراسات النوعية املعاصرة دال على احلضور

القوى آلراء سيبويه الصوتية وفاعليتها يف دعم الدرس الصوتي املعاصر للعربية.
إن تأمل القائمة التالية رمبا يكون داال يف هذا الةياق علرى حضرور آراء سريبويه
الصوتية يف الدرس املعاصرال مبا هي موقوفة على الدراسة الصوتية من خ،ل اإلسهام
العربي الرتاثيال و فيما يلي عنوانات هذه القائمة:
 -1الدراسات الصوتية عند علماء التجويدال للدكتور غامن قدوري احلمد (بغداد سرنة
1412هر=1882م

(14

 -2عن علم التجويد القرآني يف ضوء الدراسات الصوتية احلديثةال للدكتور عبدالعزيز
أمحد ع،مال القاهرة سنة 1411هر=18881م
 -3املصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء يف ضوء علم اللغة املعاصرال للدكتور
عبد القادر مرعي اخلليلال جامعة مؤتة سنة 1413هر=1883م.
 -4املصطلح الصوتي يف الدراسات العربيةال للردكتور عبرد العزيرز الصريغال برريوت
ودمشق سنة 1888م.

(15

 -5املدخل إىل علم أصوات العربيةال للدكتور غرامن قردوري احلمردال اجملمرع العلمري
ببغدادال سنة 1423هر=2113م.
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 مالحظات على قوائم املراجع اللغوية املعاصرة اليت استشهدت بآراء سيبويه الصوتية.
يظهر من تأمل االستشرهادات املرجعيرة برأقوال سريبويه فيمرا يتعلرق بدراسرة
الصوتيات العربية ما سبق ظهوره من ع،مات يف قوائم املراجع الرتاثيةال حبيث ككرن
أن نقرر أن اخلصائص التالية كانت بارزة و ظاهرة:
أوال -االمتداد الزماني بداية من العصر احلديث إىل اآلن غربا و شرقا.
ثانيا -االمتداد املكانيال حبيث ظهرت العناية جبهود سيبويه الصوتية يف الدرس الغربي
والعربي معًا.
ثالثا -التنظيم؛ مبعنى أن اقتباس أقوال سيبويه خضع للتنظيم والتقةيم وفرق منهجيرة
الدراسات املعاصرة.
رابعا -التعامل اإلجيابي؛ مبعنرى أن االقتباسرات مل تكرن سرلبية بفررض بيران إسرهام
سيبويه فقلال ولكن تعدى األمر إىل حتليل منجزهال ومناقشتهال وبيان نقاط التقدم
فيه يف ضوء ما تقرره الدراسات املعاصرة.
خامةا -الشكل اجلديدال ونعنى بذلك أن االستشرهادات املرجعيرة بكر،م سريبويه يف
الصوتيات العربية أخذ شك ،جديدا أكثر استق،ال يف كثري من األحيان؛ حبيرث
ظهر ألول مرة إفراد جهود سيبويه بدراسات مةتقلة قائمة برذاتهاال وهرو مرا مل
يظهر من قبل.



سطوة آراء سيبويه يف الصوتيات العربية :عواملها وخصائصها.
إن تأمل ما رُصد يف املطال

الةابقة يشري إىل أن مثة عوامرل بعينهرا كانرت يف

خلفية هذه الةطوة ال الزمت آراء سيبويه الصوتية يف جتلياتها يف الدراسات اللغوية
القدكة واحلديثةال مدعومة خبصائص ددة هلذا املنجز الذي حققه سيبويه.
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وفيما يلي قراءة ألهم هذه العوامل الر أسرهمت يف ظهرور هرذه الةرطوة يف
تعانقها مع خصائص هذه اآلراء ال الزمتها:
أوال  -الدوران حول خدمة الكتاب العزيز:
أدرك بعض الدارسني املعاصرين هذه احلقيقةال كما ظهر من مقدمة (شاده ( :ص
 31مث .،وقد كان هذا الدوران حول خدمة القرآن الكريم قائما من طرريقني همرا:
طريق غري مباشرةال و طريق مباشرةال كان أوهلما أسربق يف الظهرور؛ فرإذا كران منجرز
سيبويه يف الصوتيات العربية قد ورد يف سياق التحليل النحوي واللغوي للعربية؛ فإن
نشأة الدرس النحوي خباصة واللغوي بعامة كان هدفه خدمرة لغرة الكتراب الكرريم؛
ومن ثم فإنه و بطريق غري مباشررة يصرح القرول إن عرام ،مرن عوامرل سرطوة آراء
سيبويه الصوتية على من جاء بعده من دارسي العربية كان بةب

مرن هرذا االرتبراط

بني آرائه وإرادة خدمة الكتاب العزيز.
وهو ما ظهر يف هرذا النقرل و التطروير هلرذه اآلراء الصروتية مرن قبرل علمراء
التجويدال الذين استثمروا منجز سيبويه يف تأسيس علم األصوات القرآني الذي عرف
باسم علم التجويد؛ وهو األمر الذي ملةناه سلفا من خ،ل فحص كثافة االقتباسرات
آلراء سرريبويه الصرروتيةال حبيررث ككررن أن نقرررر أن االنتصررار آلراء سرريبويه الصرروتية
واستثمارها أحد أكرب املبادئ ال أسهمت يف البناء املعريف لعلم التجويد؛ مبا هو علرم
اإلحاطة خبصائص القرآن الكريم على املةتوى الصوتيال واألدائيال وهذا هو اجلان
املباشر يف قضية الدوران حول القرآن الكريم .ورمبرا يكرون هرذا االرتبراط برني آراء
سيبويه الصوتية وإرادة خدمة الصوتيات القرآنية سببا آخرال يف إضفاء بعد ديين أسرهم
يف التقدير القوى جلهود سيبويه يف الدرس الصوتي العربي على امتداد التاريخال وهرو
281

جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د .خالد فهمي

أمر ظاهر عند الدارسني العرب وغرري العررب .يقرول شراده (ص  " : 31وإذا سرأل
سائل :ما هو الباعث الذي حث العرب على دراسة أصوات العربيرةال وعلرى إنشراء
قواعد نطقها؟ال أجبته :يظهر أن هذا الباعث كان القرآن الشريف؛ فإن العجرم الرذين
أسلموا يف القرنني األولني من قرون اإلسر،م كران يهمهرم للغايرة أن حيةرنوا قرراءة
املصحف الشريفال وينطقوا أصواته نطقا عربيا خالصاال ومل يرروا إىل ذلرك سربي ،إال
بعد تعميق املطالعة ألصوات اللغة العربيةال وإحكام إنتاجهاال فيظهر أن حردوث علرم
األصوات عند العرب مقرون بنشوء علم التجويد " الذي كان بناؤه مؤسةًا على منجز
سيبويه الصوتيال وهو بعض ما وه

آراءه هذه الةطوة الظاهرة على مرن بعرده مرن

اخلالفنيال وهذا التوجيه الديين للدرس اللغوي ال يقرف عنرد حردود توجيره الردرس
الصوتي وإمنا يتعداه لبقية اجلوان

املةتلفة.

(12

ثانيا – القيمة العلمية ملنجز سيبويه يف الدراسة الصوتية:
مل يكن دوران الدرس الصوتي حول القرآن الكريم فيما صنعه سيبويه هرو العامرل
الوحيد الذي حقق هذه الةطوة املرصودة يف األدبيات اللغوية و الصوتية بعد سيبويهال
ولكن عام ،مهمًا توافر فأسهم يف حتقيق هذه الةطوة وهرو القيمرة العلميرة احلقيقيرة
ملعلومات الدراسة الصوتية فيما كتبه سريبويهال وهرو األمرر الرذي وصرفه الدارسرون
املعاصرون للمةائل الصوتية عند سيبويهال يقرر شاده (ص  32أن الوصف املفصرل
ألصوات العربية وإنتاجها لو مل يكن صحيحا ملا كان مصدرًا لكل ما أحدثه املتأخرون
من علماء العرب يف علرم األصرواتال ثرم يقرول إمجراال (ص 111-88إن سريبويه
"يةتحق مبا قد وصل إليه من غايات علم األصوات أن نعتربه ...مفةررة مرن مفراخر
العرب"!
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وقد جتاوز شاده هذا الذي فهم إمجاال من دراسته فقرر ما يلي:
أ -معرفة سيبويه لعدد من آالت النطق الطبيعية؛ يقصد أعضاء اجلهراز النطقري (ص
 34 -32ال صحيح أنه رصد بعض وجوه اخللل يف مدارك سريبويهال ممرا انعكرس
على فهمه لبعض املةائل الصوتية على غري فهمها احلقيقيال و لكنه اعتذر لره مبرا
كان عليه عصره من الناحية التقنية ال منعت من إدراكه حلقيقة بعرض األعضراء
يف اجلهاز النطقي.
ب -إدراك سيبويه ملعنى الصوت إدراكا صرحيا (ص . 34
ق -إدراك سيبويه حلقائق توزيع األصوات العربية على خمارجها وصفاتها املةتلفة.
وهو األمر الذي يؤكده جان كانتينو عندما يقررر يف (دروس يف علرم أصروات
العربيةال ص 11وما بعدها توفيق سيبويهال وزاحه يف إدراك عددٍ ضةمٍ من املعلومات
الصحيحة فيما يتعلق حبقيقة الصوتيات العربيةال وهى مرصودة عنده بدءًا مرن مقدمرة
كتابهال يقول" :لقد كان قدماء النحاة العرب أول علماء األصوات يف لغتهمال فنحن زد
يف كتاب سيبويه ترتيبا صحيحا للحروف حة

خمارجهاال و م،حظرات هامرة حرول

صفات احلروفال و حبث غزير املادة يف إدغام احلروفال ومعلومرات صرحيحة تتعلرق
مبدى احلركاتال وباعت،ل جروسها (رنينها ال وإشارات إىل خمتلرف األلةرن الدارجرة
وخصائصها الصوتية".
وحيةن تأمل ما ورد يف هذا النقل من أوصراف الصرحةال واألهميرة والغرزارة
ال الزمت تعبريات وصف منجز سيبويهال وهو ما يؤكد أن بعضا من أسرباب تقردير
منجز سيبويه وهيمنته على إنتاق اخلالفني راجرع إىل ع،مرات الصرحة العلميرة الر
سكنت هذا املنجز الذي خلفه سيبويه.
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ويتواصل التعبري عن تقدير القيمة العلمية مرن قبرل الدارسرني املعاصررين ملرا
توصل إليه سريبويهال إذ زرد هنرري فلريش يقررر أن تعراليم سريبويه يف جمرال دراسرة
الصوتيات (ص  / 52س  " 2تعد أساسية يف املوضوع "
وأحة

أنه ليس مثة حاجة لنقل ما يفيد تثمني العلماء العرب املعاصررين ملرا

توصل إليه سيبويه يف ميدان الدراسة الصوتية للعربية؛ فهو أمر شائع فا ٍ متواتر.
ورمبا انضاف إىل هذه الع،قة وتفرع منها منهجيرة معاجلتره للدراسرة الصروتية
ال رأى فيها القدماء من علماء العربية انضباطاال ورأى فيها املعاصرون مرن دارسري
العربية اقرتابا من مناهجهم املعاصرة يف دراسة اللغةال وهو ما ظهرر عنرد غرري واحرد
منهم يف تعبريهم عن منهج دراسرته لنصروات العربيرة بأنره مرنهج وصرفيال يةرعى
للكشف عن اخلصائص الذاتية هلذه األصروات اللغويرة العربيرة؛ مترذرعا بامل،حظرة
والتجري

يف التوصل إىل هذه اخلصائصال على ما يظهر واضحا يف حتديرده ألعضراء

النطق ويف كيفية إنتاق األصواتال ويف تعيني خمارجها وصرفاتها .وهرى املنهجيرة الر
أعلت من جوان

الصحة والدقة فيما رصدهال وقللت من أخطائه الر أخرذها عليره

املعاصرون.
ثالثا  -الريادة التارخيية:
ومثة شيوع لفكرة أن اإلنةان – من وجهة نفةية – يقدر القديمال وحيرن إليرهال
ال لشيء إال ألنه قديمال وهذه الفكررة هلرا انعكاسرات يف كرثري مرن القضرايا يف غرري
ما جمال علمي.
ولعل ما أدركه بعض املناقشني إلنطاق الشةصيات العامية يف الدراما التارخيية
مع ما يف ذلك من إخ،ل بفكرة الواقعية من أن مةوغ قبول ذلرك راجرع إىل ارتبراط
العدد الثاني عشر – ربيع اآلخر 3415هـ – فرباير 1034م
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هذا النوع من الدراما بةياق تارخيي قديم كر نفةيا لدى املتلقي املعاصرر؛ بةرب

ممرا

يةمى باحلنني إىل التاريخال أو ما يةمى أحيانا باسم سحر القديم.
ولعل هذه الوجهة النفةية لدى من خلف سيبويهال جبان

ما مرر مرن عوامرلال

أسهمت يف خلق هذه الةطوة ال حتققت آلراء سيبويه الصروتية علرى اخلرالفني مرن
الدارسني على امتداد التاريخ.
وسيبويه – بعد ذلك – طليعة علماء العربيرة الرذين عنروا بدراسرة األصروات
العربية؛ ألسباب عديدةال دينيةال وعلميةال وعمليةال إذ تويف سنة 181هرال وهو ما يظهر
من خ،ل قائمة شيوخه الذين كثلون جيل الريادة العلمية يف دراسرة العربيرةال وتأمرل
أمساء هؤالء األع،م دال على ذلك؛ فقد تلقى سيبويه عن محاد بن سلمةال واألخفش
األكرب (عبد احلميد بن عبد اجمليد وعبداهلل بن إسحاق احلضرميال وعيةى برن عمررال
ويونس بن حبي ال واخلليل بن أمحدال وأبى زيد األنصراريال وأبري عمررو برن العر،ء
والرؤاسيال وغريهم"

(18

صحيح أن سيبويه مةبوق مبا أززه اخلليل بن أمحرد 175هرر يف جمرال الردرس
الصوتيال لكن عددًا من اخلصائص النوعية تروافر جلهرود سريبويه الصروتية مل يتروافر
جلهود اخلليرل الر جراءت إسرهاماته الصروتية مروجزةال وناقصرةال وغامضرةال وغرري
مةتوعبة ملباحث علم األصوات النطقيال الذي استوع

منجز سيبويه عندما تعرض

ألصوات العربية.
أضف إىل ذلك أن سيبويه كثل البدايرة الفعليرة و الناضرجة للدراسرة العلميرة
والنظامية للغة العربيةال مبا فيها النظام الصوتي الرذي درسره سريبويه يف إطرار دراسرة
شاملة لنظام اللغة العربيةال وهو األمر املتميز عن صنيع اخلليرل برن أمحرد الرذي جراء
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إسهامه يف الصوتيات العربية بعيدًا عن دراسة النظام احلاكم للغرة العربيرةال أي بعيردا
عن دراسة القواعد احلاكمة للعربية.
ومن هنا فإن ع،مات الريادة التارخيية ال حتققرت لةريبويهال نفةريا و علميراال
وتقدما تارخيياال أسهمت مع غريها مما سربق يف حتقيرق مرا مستره هرذه الورقرة باسرم
الةطوة واهليمنة والةُّلطة ال كانت جواز مرور آلراء سيبويه الصروتية إىل األدبيرات
اللغوية والصوتية تعييناال على امتداد التاريخ بعد هذا الرائد العظيم.
 سطوة آراء سيبويه يف الصوتيات العربية على اخلالفني( :األبعاد واحلدود)
أخذت سطوة آراء سريبويه يف الصروتيات العربيرة أبعرادًا وحردودًا ونطاقرات
خمتلفة؛ وهو ما ظهرت بعض ع،ماتها وم ،ها فيما سبق يف أثناء احلديث عن كثافرة
االستشهاد بأقواله يف املراجع التالية له.
ومن احلق أن نقرر أن إسهام سيبويه يف دراسرة أصروات العربيرة الرذي وجرد
طريقه إىل املصنفات اللغوية بعدهال وهيمن على توجيه الدراسرة الصروتية بعرده اخترذ
أشكاال متنوعةال تعكس حجم إزازهال و توزع جهده يف الردرس الصروتي يف احلردود
والنطاقات التالية:
 -1معرفة اجلهاز النطقيال وأجزائه:
(شاده ص  32وكانتينو17
 -2تقدم دراسة إنتاق األصوات عندهال و تقدم إدراك مواضع اإلنتاق:
(شاده ص 32؛  44و كانتينو  17وما بعدها
 -3صحة تقةيماته لنصوات:
(شاده ص  43و كانتينو  21و ما بعدها
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 -4انضباط اجلهاز االصط،حي للدراسة الصوتية العربية يف إزازه:
(شاده ص  31و ما بعدها و كانتينو  35و ما بعدها
 -5تقدم دراسة سيبويه ملظاهر التشكيل الصوتي (اإلدغام /والوقف /والغنة /واإلمالة :
(شاده ص 71وكانتينو ص  35وما بعدها ففي نهاية وصف إنتاق كل صوت
بيان حلاالت إدغامه .
ومن تأمل هذه املباحث يتضح لنا أن احلردود و النطاقرات الر حتررك فيهرا
سيبويه وهو يعاجل درس األصوات العربية ما يلي:
أوال -الوفاء لفرع علم األصوات النطقيال كما ظهر يف عمق ما توصل إليره سريبويه
يف بيان كيفية إنتاق األصوات العربيةال وتعيني خمارجهاال وصفاتها بدقةال يقر له
بها املعاصرون من دارسي األصوات العربية.
ثانيا -إدراك ما ككن أن يصي

األصوات يف انةجامها يف البنيةال والتوصل إىل بعض

القوانني احلاكمة املفةرة هلذه التغيريات ال تصي

األصواتال وهرو بعرض

ما يُعنى به علم األصوات الوظيفي.
ثالثا -معاجلة بعض ما ككن أن يدخل يف فرع علم األصوات الةمعيال وهو ما يظهر
يف تعرريني جررروس بعررض األصررواتال و تفرراوت بعضررها يف درجتهرراال وهررو
ما يعرف اآلن باسم الرننيال و تفاوت األصوات اجملهورة واملهموسة يف القمم
اإلمساعيةال ملصلحة اجملهورة علوًّا يف مقارنتها باملهموس منها.
رابعا -االنضباط يف تعريف املصطلحات العلمية لعلرم األصروات يف كرثري جردا ممرا
عرفهال صحيح أن بعضا من تعريفاته جراء غامضراال واسرتمر غموضره علرى
ما نرى مث ،له يف تعريفه ملصطلحي اجلهر واهلمسال لكن ذلك قليل جدًّا إذا
ما قيس حبجم إزازه يف بناء معجم لتعريفات املصطلح الصوتي.
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خامةا -إمكان القول بإدراك سريبويه حلاجرة اللغرة يف دراسرة بعرض مةرتوياتها إىل
استثمار علوم أخرى غري لغويةال وهو ما ككن أن نشرتمه مرن خر،ل تعيينره
ألعضاء النطقال صحيح أن ذلك كان منه بطريرق امل،حظرةال ولكرن إحياءهرا
حباجة علم األصوات النطقي إىل الدخول يف ع،قة بينية مرع علرم التشرريح
وعلم وظائف األعضاء أمر ال ككن ألحد أن ينفيه.
ومن جهة ثانية فإن ما قيل عن اإلحياء حباجة علم األصوات للدخول يف ع،قة
بينية مع علمي التشريح ووظائف األعضاءال ككن اإلقرار بها يف حاجتره إىل الردخول
بع،قة بينية مع علم فيزياء الصوتال والسيما فيما يتعلق بتحديد جروس األصرواتال
أو درجات رنينها.
ومن هنا فقد كانت هذه احلدود واألبعاد والنطاقات ال تكاد تتطرابق يف كرثري
مما توصل إليه علم األصوات احلديث أسهم بدوره يف استقرار هيمنة سيبويه مبرا هرو
رائد من أعظم رواد الدرس الصوتي للغة العربيةال وسطوته على كتابرات مرن خلفره
من العلماء.

(18
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خامتة
ح اول هذا البحث أن يقررأ م،مرح مرا مسراه سرطوة آراء سريبويه يف الردرس
الصوتي للعربية بعدهال سعيا إىل تقدير إمامته يف درس العربيةال وقد توصل البحث إىل
ما يلي:
 -1كانت تكرارية االستشهاد املرجعي املتنوع بتراء سيبويه مقياسا ظاهرًا يف تقردير
قيمة الرجلال وقيمة ما توصل إليه من حقائق تصف أصوات العربيرةال وحتريل
حبقيقتها.
 -2أظهرت الدراسة امتداد تأثري سيبويه صروتيا علرى مةرتوى الزمران إىل اليرومال
وعلى مةتوى املكانال شرقا وغرباال وعلى مةتوى العلوم املةتلفةال لغوية وغري
لغوية.
 -3أسهمت عوامل كثرية يف خلرق هرذه الةرلطة الر متتعرت بهرا آراؤه يف جمرال
الدر اسة الصوتية للعربيرةال وتوزعرت علرى عوامرل دينيرة بةرب

نشرأة علرم

األصوات يف حضن الدينال وبهدف خدمرة الكتراب العزيرزال وأخررى علميرة
دارت حول طبيعة معاجلته ودراستهال وأخرى تارخيية بةب

من تقدمه الزمين.

 -4أظهر البحث ازدياد مةاحة تقدير ما توصل إليه سريبويه مرن حقرائق صروتية
اتةمت بالصحة و الدقة يف دراسات املعاصرين الذين توقفوا أمام إسهامه.
 -5أظهر البحث تنوع احلدود ال حترك فيها منجرز سريبويه يف الردرس الصروتي
للعربيةال حيث عاجل يف املقام األول ما يدخل يف نطاق علم األصوات النطقيال
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وإن مل يهمل نطاقات أخرى تدخل يف بابره علرم األصروات الروظيفيال وعلرم
اللغة الةمعي.
 -6أظهر البحث إمكان تقريرر احتمرال إدراك سريبويه حلاجرة الدراسرة الصروتية
للعربية للدخول يف ع،قات بينية مع علوم أخرى كالتشريح و الفيزياء.
و بعدال فإن من جمموع ما سبق هنا ككن أن نقرر أن سرطوة آراء سريبويه علرى
اخلالفني يف الصوتيات العربية ملمح دال على إمامته يف ميدان دراسة العربيرة إمجراالال
وعلى ريادته يف الدراسة الصوتية للعربية تعيينا.
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اهلوامـش والتعليقـات:
( 1سيبويه إمام النحاة يف آثار الدارسني خ،ل اثين عشر قرنراال لكروركيس عروادال اجملمرع العلمري
العراقيال بغدادال 1388هر1878/مال ص.3
( 2األول للدكتور خالد فهميال وكان نشره يف جملة كليرة اآلداب  /جامعرة املنوفيرةال ع  54يوليرو
سنة 2113مال ص  .111-28والثاني للدكتور عبراس الةوسروةال وكران ورقرة قردمها ملرؤمتر
التفكري املنهجي يف العلوم العربية واإلس،مية جبامعة الفيوم يف إبريل سنة 2118م.
( 3التفكري اللةاني يف احلضارة العربيةال ص  .127وانظر :سطوة القافيةال ص .73
( 4انظر يف تعريرف االستشرهاد املرجعرى ومناهجره :الردليل اإلرشرادي لصرياغة االستشرهادات
املرجعيةال ص  17وما بعدها.
( 5رحلة عرب الزمن الطريق إىل نوبلال ص .142
( 2آفاق جديدة يف دراسة اللغة و الذهنال مقدمة املرتجمال ص 12
( 7آفاق جديدة يف دراسة اللغة و الذهنال مقدمة املرتجمال ص.17
( 8االستكمالال البن غلبون (الدكتور عبد الفتاح البحريي و يف طبعة الدكتور عبد العزيرز علرى
سفر .212/2
( 8مل يتطرق الدكتور مد صا

الضالع يف كتابه (علم األصوات عند ابرن سرينا ال وهرو عنروان

الطبعة األوىل الصادرة عن دار املعرفة اجلامعية؛ باإلسكندرية ب ،تراريخال وال يف طبعتره الثانيرة
ال محلت عنوان (علوم الصوتيات عند ابن سرينا الصرادرة عرن دار غرير ال بالقراهرة سرنة
2112م – إىل تأثري سيبويه أو غريه من علماء العربية القدامى يف البناء املعريف لكتاب ابن سينا
(رسالة يف تفةري حدوث احلروف ال إذ كان مشغوال ببيان م،مح تفرد ابن سينا وريادته.
( 11ومثة حضور طاغ دال علرى سرطوة آراء سريبويه يف الصروتيات العربيرة يف جمرال املعجمرات
االصط،حية ال مجعت مصطلحات األصوات العربيةال سواء كانت معجمرات مصرطلحات
عامةال أو معجمات ملصطلحات النحو تعييناال حيث يندر أال جتد واحدا مرن هرذه املعجمرات
ال يعتمد تعريفات سيبويه ملصطلحات الصوتياتال وال سيما اهلمس و اجلهر و غريهما.
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( 11انظر يف ترمجته :املةتشرقونال للعقيقيال .448/2
( 12علم األصوات عند سيبويه و عندناال لشاده (د .صبيح التميمي 31ال ص.
( 13كان أصله اضرات ألقاها جبامعة القاهرة سنة 1828مال ثم طبعها مرد محردي البكرري يف
العام نفةهال وصورها املركز العربري للبحروث بالقراهرة سرنة 1828مال ثرم حققهرا الردكتور
رمضان عبد التواب و نشرها باخلازي سنة 1412هر=1882م.
( 14قارن على سبيل املثال بني هذا التعامل الواعي ملنجز سيبويه يف الدرس الصوتي عند الدكتور
غامن قدوري احلمد و بني الدكتور مصطفي التوني الذي كاد يهمل منجز سيبويه متاما يف كتابه
(آليات النطق عند علماء التجويد القاهرةال 1884م.
( 15جدير بالذكر أن الدكتور عبد العزيز الصيغ كان كت

رسالته للدكتوراه عن(األصروات عنرد

سيبويه يف ضوء علم األصوات احلديث .
( 12يقرر دافيد كريةتال مث ،يف مدخل (اللغة و الدين ص 382من موسوعة كامربدق للغة" :إن
أنظمة الكتابة يف العامل اليوم تعكرس االرتبراط بتوزيرع األديران يف العرامل بوضروح أكثرر مرن
االرتباط بتوزيع العائ،ت اللغوية "!
( 17انظر وصفا إمجاليا آخر يقول فيه ص  :51إن دراسات العرب الصوتية "هى دراسات نفيةة".
( 18انظر :مقدمة حتقيق كتاب سيبويه لعبد الة،م هارونال ق /1ص.13-8
( 18راجع بعض أدلة هذا اإلجياز والغموض والنقص يف :التفكري الصوتي عند اخلليرلال للردكتور
حلمي خليل.
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املراجـــــع
 آفاق جديدة يف دراسة اللغة والذهنال لتشومةكيال ترمجة :الدكتور محرزة املرزيينال
اجمللس األعلى للثقافةال املشروع القومي للرتمجةال القاهرةال 2115م.
 آليات النطق عند علماء التجويدال للدكتور مصطفي التونيال القاهرةال 1884م.
 االستكمال لبيان مجيع ما يأتي يف كتاب اهلل عز وجل يف مذه

القراء الةربعة يف

التفةيم و اإلمالة وما كان بني اللفظني جمم ،كام،ال البن غلبونال حتقيق :الدكتور
عبد الفتاح حبرييال الزهراء لإلع،م العربيال القاهرةال 1412هر=1881م.
 االستكمال لبيان مجيع ما يأتي يف كتاب اهلل عز وجل يف مذه

القراء الةربعة يف

التفةيم واإلمالة وما كان بني اللفظني جمم ،كام،ال البن غلبونال حتقيق :الدكتور
عبد العزيز على سفرال الكويتال 1422هر= 2111م.
 االنتصار لةيبويه علرى املرربدال البرن والدال حتقيرق :الردكتور زهرري عبرد الةرن
سلطانال مؤسةة الرسالةال بريوتال 1412هر=1882م.
 جتويد القراءة وخمارق احلروفال البن وثيق األندلةيال حتقيق :غامن قدوري احلمدال
دار عمارال األردنال 1431هر=2118م.
 التطور النحوي للعربيةال لربجشرتاسرال إعداد :مد محدي البكريال طبعة مصورة
للمركز العربي للبحوثال بالقاهرة 1828م عن طبعة جامعة القاهرة 1828م
 التطور النحوي للعربيةال حتقيق و تصحيح :الدكتور رمضان عبد التروابال مكتبرة
اخلازيال القاهرةال 1412هر=1882م.
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 الرتفكري الصرروتي عنررد اخلليررلال للردكتور حلمرري خليررلال دار املعرفررة اجلامعيررةال
اإلسكندريةال 1888م.
 التفكري اللةاني يف احلضارة العربية للدكتور عبد الة،م املةرديال الردار العربيرة
للكتابال تونسال 1882م.
 التمهيد يف علم التجويدال البن اجلزريال حتقيرق :غرامن قردوري احلمردال مؤسةرة
الرسالةال 1418هر=1887م.
 التنبيه على اللحن اجللي واللحن اخلفيال للةعيديال حتقيق :الدكتور غامن قدوري
احلمدال دار عمارال األردنال 1431هر=2118م.
 جهد املقلال للمرعشيال حتقيق :الدكتور سامل قردورى احلمردال دار عمرارال األردن
1422هر=2111م.
 حجة القراءاتال ألبى زرعة بن ززلةال حتقيق :سعيد األفغانيال مؤسةرة الرسرالةال
بريوتال 1418هر=1887م.
 الدراسات الصوتية عند علماء التجويردال للردكتور غرامن قردوري احلمردال وزارة
األوقاف العراقيةال بغدادال 1412هر=1882م.
 دراسات يف علم املعلومات للدكتور حشمت قاسمال مكتبة غري ال القاهرةال 1885م.
 الدر املرصوف يف وصرف خمرارق احلرروفال للموصرليال حتقيرق :الردكتور غرامن
قدوري احلمدال دار عمارال األردنال 1431هر=2118م.
 دروس يف علم أصوات العربيةال جلان كانتينوال ترمجة :الدكتور صرا

القرمراديال

اجلامعة التونةيةال تونسال 1822م.
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 الدليل اإلرشادي لصياغة االستشرهادات املرجعيرةال للردكتور مرد النجرارال دار
الثقافة العلميةال اإلسكندريةال 2118م.
 رحلة عرب الزمن :الطريق إىل نوبلال للدكتور أمحد زويلال مركز األهرامال القراهرةال
1423هر=2113م.
 رسالة أسباب حدوث احلروفال البن سيناال حتقيق :مد حةران الطيران وحييرى
مريعلمال ومراجعة الدكتور شاكر الفحام و أمحد رات

النفاخال جممع اللغة العربية

بدمشقال 1413هر=1883م.
 رسالة يف اللثغةال ليعقوب الكنديال حتقيق :مد حةان الطيانال جملة جممرع اللغرة
العربية بدمشقال ق  3لةنة 1415هر=1885م.
 سر صناعة اإلعرابال البن جرينال حتقيرق :الردكتور حةرن هنرداويال دار القلرمال
دمشقال 1413هر=1883م.
 الفصاحةال البرن سرنان اخلفراجيال حتقيرق :الردكتور النبروي شرع،نال دار قبراءال
القاهرةال 2113م.
 سطوة الشهرة على آراء البراحثني يف اللةرانيات العربيرةال للردكتور عبراس علري
الةوسوةال ضمن أعمال مؤمتر التفكري املنهجي يف العلوم العربية واإلس،ميةال كلية
دار العلومال جامعة الفيومال 2118م.
 سطوة القافية :أثر القافية يف التطور الصوتيال للردكتور خالرد فهمريال جملرة كليرة
اآلداب  /جامعة املنوفيةال ع  54لةنة 2113م.
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 سيبويه إمام النحاة يف آثار الدارسني خر،ل اثرين عشرر قرنراال لكروركيس عروادال
اجملمع العلمي العراقيال بغدادال 1388هر=1878م.
 الطرازات املعلمة يف شرح املقدمةال لعبد الدائم األزهريال حتقيرق :الردكتور نرزار
خورشيد عقراويال دار عمارال األردنال 1424هر=2113م.
 العربية الفصحى :حنو بناء لغوي جديدال هلنري فليشال ترمجة :الدكتور عبرد الصربور
شاهنيال مكتبة الشبابال القاهرةال 1887م.
 علم األصوات عند سيبويه وعندناال شادهال إعداد :الدكتور صبيح التميميال مركرز
عبادي للنشرال صنعاءال 1421هر=2111م.
 علم الصوتيات عند ابن سيناال للدكتور مد صا

الضالعال دار غري ال القاهرةال

2112م.
 عن علم التجويد القرآني يف ضوء الدراسات الصوتية احلديثةال للدكتور عبرد العزيرز
ع،مال القاهرةال 1211هر=1881م.
 الكتابال لةيبويهال حتقيق :عبد الة،م هارونال مكتبة اخلازيال القاهرةال 1418هر=1888م.
 الكشف عن وجوه القراءات الةبع و عللها و حججهاال ملكري برن أبرى طالر ال
حتقيق :الردكتور يري الردين عبردالرمحن رمضرانال مؤسةرة الرسرالةال برريوتال
1418هر=1887م.
 الك،م أو املوت :اللغة مبا هي نظرام اجتمراعي دراسرة حتليليرة نفةريةال للردكتور
مصطفي صفوانال ترمجة :الدكتور مصرطفي حجرازيال املنظمرة العربيرة للرتمجرةال
بريوتال 2118م.
العدد الثاني عشر – ربيع اآلخر 3415هـ – فرباير 1034م
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 خمررارق احلررروف و صررفاتهاال البررن الطحررانال حتقيررق :الرردكتور مررد يعقرروب
تركةتانيال بريوتال 1414هر=1884م.
 املدخل إىل علم أصوات العربيةال للدكتور غامن قدوري احلمردال اجملمرع العراقريال
1423هر=2113م1
 املةتشرقونال للدكتور زي

العقيقيال دار املعارفال القاهرةال 1881م.

 املصطلح الصروتي عنرد علمراء العربيرة القردماء يف ضروء علرم اللغرة املعاصررال
للدكتور عبد القادر مرعي خليلال جامعة مؤتةال 1413هر=1883م.
 املصطلح الصوتي يف الدراسات العربيةال للدكتور عبد العزيز الصريغال دار الفكرر
املعاصرال بريوت ودمشقال 1888م.
 مفتاح العلومال للةكاكيال املكتبة العلمية اجلديدةال بريوتال ب ،تاريخ.
 املفصل يف علم العربيةال للزخمشريال حتقيق :الردكتور فةرري صرا

قردارةال دار

عمار األردنال 1425هر=2114م.
املراجع األجنبية
Cambridge Encyclopedia of Language, by: David Cristal,
Cambridge, uni. Press, 1987.
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