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املستخؾص:
شعً هذه افدراشي فؾؽشف ظن جوكى مسؽوت ظـه ذم ادؽتوباوت افعربقاي
أال وهو اجلوكى افػوكوتقؽي (افصويت اداودي ،وافدراشاي إذ شاعً فاذفك ؾن او
تستفدف بوفـؼض ذفك اجلوكى افػوكقؿي افغوفى ظذ تؾك ادؽتوبوت فؽـفو ـشاػً
ظام يؼف إزاء ذفك اجلوكى من مظوهر ؾوكوتقؽقي.
وظذ ذفك راحً افدراشي حتؾل مظوهر صاوتقي مودياي ذم افؽتوباي مان م ال
افتؿ قل األفوؾوين فؾؿالمح ؽر افتؿققزيي وافتؿ قل افػوكوتقؽي فؾفجاوت وفؾؿـطاو
افػعع واكتحوء شؿً ادـطو األجـبي.
هذا وخؾصً افدراشي إػ كتوئٍ أخرى اكطوت ظؾقفو.
الؽؾامت املػتاحقة:
افػوكوتقك افػوكوفوجقو افؽتوبي افعربقي األبجديي افصوتقي افػوكقم
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حتؾقل املظاهر الػوكوتقؽقة يف الؽتابة العربقة
دراسة يف ضوء عؾم الؾغة احلديث
* مؼدمـة:
تسعى هذه افورؿوت ألن تؽشف ظن جوكى مساؽوت ظـاه ذم واؿاع افؽتوباي
افعربقي هو اجلوكى افػوكوتقؽي (افصويت ادودي ،وافورؿوت إذ تسعى فذفك ؾن او
ال تسعى فـؼض احلوفي افػوكقؿقي افغوفبي ظذ افؽتوبي بل هي هتادف إػ افؽشاف ظان
جوكى آخر يؼف إزاء ذاك اجلوكى افػوكقؿي (افصويت افوطقػي ،وافؽشف ظن ذفاك
اجلوكى إكام يتلتى من ضريق افتـوول افعؾؿي فألم ؾي ادؽتوبي ذم افعربقي شوا ٌء ذم ذفاك
أـوكً تؾك األم ؾي تـحدر من افؽتوبي افسوبؼي فؾرشم افع امين أم مان افرشام افعا امين
كػسه أم من افؽتوبي افتوفقي فذاك افرشام وظاذ ذاك باوت افتؿفقاد افتاورطي فتطاور
ادؽتوب افعريب جزء ًا أصق ً
ال من هذه افدراشي.
* الؽتابة ،الـشلة والتطور:
كظرت افشعوب افبدائقي فؾؽتوبي بوصػفو رضب ًو من افسحر

بل إن ـ ر ًا مان

افؽتوب األوفغ ـوكوا من افساحرة وهام مان احتؽار افعالماوت وافرماوز افؽتوبقاي
فتصبح مغوفقق ظذ افعومي ال يؼوى ظذ تػؽقؽفو إال افعورؾون بلمرهو

ـون هذا ؾقام

مه من أزمون أمو افقوم وبرؽم صقوع افؽتوباي باغ اجلامهار ال بال وبارؽم زوال

( ،1وافس أوكٍ افشػوهقي وافؽتوبقي ص.179
( ،2مصطػى مـدور افؾغي وافػؽر ص.37-36
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ؾنن ـ ر ًا من ادشعوذين مو ؾتئوا يؼتوتون ظذ

افؽتوبي برشوم ؽومضي يـجزون هبو تعوويذهم وحجبفم .
وـوكً افؽتوبي مرت بلضوار ـ رة وصوالً إػ مو وصؾً إفقه من حول افؽتوبي
األبجديي وفعل أطفر تؾك األضاوار افؽتوباي افتصاويريي وادؼطعقاي واألبجدياي
وافؽتوبي األبجديي هي افؽتوبي ادعورصة وتؼوم ؾؽرهتو األشوشاقي ظاذ أن ُيؿ ال ُ
ـال
رشم ـتويب أو ُ
ـل ظالمي ـتوبقي صوت ًو فغوي ًو واحد ًا وادؼصود بوفصوت افؾغوي ثؿي
فقس افصوت ظذ إضالؿه بل هو افوحدة افصوتقي األشوشقي افػوكقم

وظذ ذفك

يؼول األصواتقون بلن افواَع األول فألبجديي هو ادـشئ األول فػؽرة افػوكقم .
وظذ ذفك جوءت افعالؿي بغ افعالمي افؽتوبقي (احلرف ،وافػاوكقم ذم معظام
افؾغوت وافؽتوبوت ظالؿي تبودفقي ذم األؽؾى إذ إن ـل ؾوكقم (وحدة صاوتقي ،ث ؾاه
ظالم ٌي ـتوبقي واحدة ُ
وـل ظالمي ال ث ل إال ؾوكق ًام واحد ًا .
ـون ذفك ذم األؽؾى األظم من افؾغي وافؽتوبي أمو افتػوصقل ؾتؽشاف أوجفا ًو
أخرى مـفو مو هو ظوم ذم ـل افؾغاوت وافؽتوباوت ومـفاو ماو طاتص بؽتوباي وفغاي
حمددتغ أمو مو هو ظوم ومشسك بغ افؾغوت وافؽتوبوت ؾقؿ ؾه ذاك افتػاووت باغ ماو
( ،1ظبد افسالم ادسدي مو وراء افؾغي ص.81
( ،2ـامل حمؿد بؼ ظؾم افؾغي االجتامظي ص.25
( ،3رمزي بعؾبؽي افؽتوبي افعربقي وافسومقي ص.69
( ،4ؽوكم ؿدري احلؿد رشم ادصحف ص.747
( Robins, General Linguistics, p.88 ،5واكظر ـامل حمؿاد بؼا ص 181ورمضاون ظباد افتاواب
اددخل إػ ظؾم افؾغي ص.87
( ،6حمؿد أبو ظقد األبجديي افعربقي ذم َوء ظؾم افؾغي احلديٌ ص.55
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يـطؼه افؾسون ومو ططه افؼؾم

وهو تػووت جييء ظذ أربعي أصؽول أشوشقي

أن ث ل افعالم ُي افؽتوبقي افواحدة أـ ر من وحدة صوتقي وظذ شبقل افتؿ قلؾنن افعالمي افؽتوبقي {و} ث ل ذم افعربقاي وحادتغ صاوتقتغ مهاو افضاؿي افطويؾاي
وافواو صبه احلرـي.
أن ُث َّل افوحد ُة افصوتقي افواحدة بلـ ر من ظالمي ـتوبقي ؾوفتوء افعربقي /ت/ث ؾفو افعالموت اآلتقي { تاا } و { اااتاا } و { ااااي} و { ت }.
أن يغقى افتؿ قل افؽتويب ـؾق ًو فوحدات صوتقي أشوشقي مـطوؿي ـغقوب أيظالمي ـتوبقي مم ؾي فؾػتحي افطويؾي (األفف ،ذم ـؾامت مان م ال "ضاه" و "هاذا" و
"افرمحن".
أن ال ث ل افعالمي افؽتوبقي أيي ؿقؿي صوتقي مـطوؿي ـام ذم حوفاي ماو تعاورفظؾقه ذم اإلمالئقوت افعربقي بوفػوار

ـؿ ل األفف افػورؿي ذم "ؾعؾوا" وـاوألفف ذم

"موئي" وافواو ذم "ظؿرو".
أمو مو طتص بؾغي وـتوبي حمددتغ ؾقؿ ؾه مو يع ر ظؾقه ادارء مان اخاتالالت ذم
افعالؿي بغ مـطاو افؾغاي ومؽتوهباو ذم افعربقاي مان م ال ؾؼادان افتؿ قال اخلطاي
فؾحرـوت افؼصرة ذم ـ ر من مواَع ادؽتوب افعريب وـوحتػوظ افعربقي صال و ذم
ذفك صلن افـفٍ ادحوؾظ ذم افسومقوت ظؿوم ًو

بصور تراثقي فؾؿؽتوبوت وذفك ـام

ذم "يس" و "داود" و "امرأت" و "افصؾوة" و "ضه" وـام هو احلول ذم مو تسعى إػ
( ،1ؽوكم ؿدري احلؿد ص.181
( ،2ؽوكم ؿدري احلؿد ص.182-181
( ،3إٍائقل وفػـسون توريخ افؾغوت افسومقي ص.17
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افؽشف ظـه م ل ِ
هذه افدراشي من جوكى خوص بودؽتوبوت افعربقي وهو جوكى دمـح
ؾقه هذه ادؽتوبوت ال فتؿ قل افوحدات افصوتقي األشوشقي (افػوكقامت ،بل فتؿ قل مو
يـطق ؾع ً
ال من أصوات موديي مسؿوظي بغض افطرف ظن وطقػي تؾاك األصاوات
وأثرهو ذم ادعـى وهي بذفك أي افؽتوبي افعربقي دمـح ذم هذه ادواَع فتؽون ـتوبقي
ؾوكوتقؽقي (موديي صوتقي ،ال ؾوكوفوجقي (ؾوكقؿقي وطقػقي.،
وبرؽم ـل األحوال افتي مرت هبو افؽتوبي وبرؽم ـل مو يؿؽن فـو أن كسجؾه
جموز ًا من خقوكوت افؽوتبغ فؾـصاوص ادـطوؿاي ؾانن افؽتوباي ماو زافاً هاي األداة
افرئقسي حلػظ افؾغي إذ هي أي افؽتوبي تـؼل ادـطو من افزمون إػ ادؽون ودمعل مو
هو مسؿوع بكي ًو خطق ًو وظذ ذفك يؽون حػظ افؾغي بوفؽتوباي حتـقطا ًو ااو وهباذا
أيض ًو تستحق افؽتوبي مو توصف به بل و فغي مقتي تؼوبل تؾك افؾغي احلقي ادـطوؿاي
مع افتـبه إػ أن افؾغي ادـطوؿي ظالمي اظتبوضقي فؾػؽر ذم حغ إن افؾغي ادؽتوبي ظالماي
اظتبوضقي فؾغي ادـطوؿي .
وافؽتوبي بوصػفو كظوم ًو من افعالموت االظتبوضقي

فقسً من افؾغي ذم يشء

ؾفي كظوم شقؿقوفوجي (إصوري أو ظالمويت ،آخر ؽر ذفك افـظوم افؾغوي

ؾوفؾغاي

تؽون بذاهتو وبؿعزل ظن افؽتوبي إذ او أي افؾغي أوفويي تورطقي ظذ افؽتوبي :ؾعؿار
افؽتوبي ال جيووز مخسي آالف ظوم ذم حغ إن ظؿر افؾغي يؼدر بلـ ر مان ذفاك بؽ ار
( ،1ؾوزي افشويى أثر افؾغي ادؽتوبي ص.172
( ،2ؾوزي افشويى أثر افؾغي ادؽتوبي ص.172
( ،3حمؿد شعقد افغومدي رحؾي افعالمي ص.257
( ،4بسوم برـي ظؾم األصوات ص 152-151وـامل بؽداش افتعبر افشػفي ص.29
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وؿد يصل إػ مئوت اآلالف من افسـغ :وفؾغي أيضا ًو أوفوياي بقوفوجقاي :ؾوإلكساون
يـطق أوالً ثم يؽتى وؿد ال يؽتى مطؾؼ ًو واو أوفويي وطقػقاي :ؾوإلكساون ياتؽؾم
أـ ر ممو يؽتى  .إن هذا افواؿع مان االكػصاول باغ افؾغاي وافؽتوباي جعال افادرس
افؾسوين مذ كشلته افسوشريي األوػ ؿبل كحو مئي ظوم يضع كصى ظقـقه ادـطاو ال
مقادان افدراشاي افؾساوكقي ال ؽار

ادؽتوب إذ هو أي ادـطاو

وأماو ادؽتاوب

ؾؿفجور فسوكق ًو :دو يؾحؼه بوفؾغويغ من وؿوع ذم افوهم واالفتبوس .
وـون أشالؾـو من افؾغويغ وؽرهم تػطـوا اذا افواؿع مان افتخاوفف باغ ماو
يـطؼون ومو يؽتبون ؾفذا اجلوحظ يكح بلن اخلط أحد افادوال اخلؿساي ادشافورة
ؾلمو افدوال األخرى ؾجعل أواو افؾػظ
وادؽتوب من تػور
هجوئه"

وهو تلصر من افرجل ظذ مو بغ ادـطاو

وـون اإلشسابوذي حدَّ اخلاط بلكاه "تصاوير افؾػاظ بحاروف

وهو مو كص افسقوضي ظؾقه حرؾق ًو ذم مهع ااوامع .

من جفي أخرى كص افغزايل ظذ أن فؾقء وجود ًا ذم األظقون ثام ذم األذهاون
ثم ذم األفػوظ ثم ذم افؽتوبي

وـذفك حد ابن خؾدون اخلط بلكه رشوم وأصؽول تدل

( ،1ؾوزي افشويى حمورضات ذم افؾسوكقوت ص.16
( ،2شوشر ظؾم افؾغي افعوم ص.42
( ،3شوشر ص 43وظبد افصبور صوهغ ادـفٍ افصويت ص 18-17وجاون ـاوكتقـو دروس ذم ظؾام
أصوات افعربقي ص.148
( ،4اجلوحظ افبقون وافتبقغ ج 1ص.76
( ،5اإلشسابوذي رشح افشوؾقي ج 3ص.312
( ،6افسقوضي مهع ااوامع ج 6ص.375
( ،7افغزايل معقور افعؾم ص.47-46
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وجوء ذم رشوئل إخوان افصػو

" ...احلروف اخلطقي إكام وَعً شامت فقستدل هبو ظذ احلروف افؾػظقي" .
إن جمؿل مو تؽؾؿً ظؾقه افـصوص أظاله فقق بوؿوف ـ ر مان األؿادمغ
ظذ هذا افـحو من االكػصول بغ مو ططه افؼؾم ومو تسؿعه األذن مع افتـبه ثؿاي إػ
مو يشتؿل ظؾقه افدرس افتؼؾقدي من خؾط ذم افتحؾقل بغ ادـطاو وادؽتاوب وماو
جؾبه ذاك اخلؾط من توهم وظ رات

وهي حوفي تتخوفف وماو جاوء ظـاد اآلخارين

ادشور إفقفم أظاله من وظي كظري بودسلفي وهو وظي ال طتؾف بحول ظام جوءت
به اددرشي افؾسوكقي ادعورصة ورائدهو شوشر.
إن مو يؿؽن اذه افدراشي أن تػقد مـه بعد هذا افتؿفقاد افتاورطي أن افؽتوباي
افعربقي أخذت مـحى افؽتوبوت األبجدياي ذم ظالؿوهتاو افتبودفقاي باغ افػاوكقامت وماو
يؿ ؾفو من حروف وظؾقه ؾوفؽتوبي افعربقي ذم األؽؾاى ـتوباي ؾوكقؿقاي وطقػقاي ال
ث ل من ادالمح افصوتقي ادؽوكي فؾػاوكقم إال ماو فاه وطقػاي وأثار ذم ادعـاى هاذا ذم
األؽؾى أمو مو هو مسؽوت ظـه ؾذاك اجلوكى افػوكوتقؽي ادودي ؽر افوطقػي وهو
جوكى ؿصدته ادؽتوبوت افعربقي ذم بعض أم ؾتفو وظذ ذفك تسعى افدراشاي ذم ماو
يؼدم من صػحوت إلموضي افؾ وم ظن ذفك.

( ،1ابن خؾدون ادؼدمي ص.744
( ،2رشوئل أخوان افصػو ج 1ص.393
( ،3ظبد افصبور صوهغ ادـفٍ افصويت ص 18-17واكظر ذم ذفك حمؿد أبو ظقد أثر افؽتوبي األبجدياي
األبجديي ص 237-277وحمؿد أبو ظقد أثر افؽتوبي ذم افتؼعقد افؾغوي ظـد افعرب ص.61-47
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*املوضوع وأمهقته:
يؿؽن فؾدراشي احلوفقي أن تتؾؼف جمؿل ادالحظوت افؾغويي وافؾسوكقي ادعورصة
حول افؽتوبي األبجديي ظذ افـحو اآليت
وؿػً افدراشوت ادعورصة ظذ ـ ر من افتػووتوت بغ ادـطو وادؽتوب ذمخمتؾف افؾغوت

وبسبى من ذفك ُأكشئً األبجديي افصوتقي افدوفقي I.P.A

.

اكؼسؿً األبجديي افصوتقي افدوفقي إػ ؿسؿغ أبجديي ؾوكقؿقي ؾوكوفوجقاي(وطقػقي ،وأبجديي صوتقي ؾوكوتقؽقي وأمو األبجديي افػوكقؿقاي افػوكوفوجقاي ؾتؿ ال
افػوكقامت أو افوحدات افصوتقي األشوشقي ذم افؾغي بؿعازل ظان افػروؿاوت ظديؿاي
افدالفي وافوطقػي بغ األصوات وهي أبجديي ختتص بتؿ قل هذه افوحدات األشوشقي
ذم فغي معقـي من افؾغوت وهي ظاذ ذفاك تارتبط بوفـظاوم افػوكوفاوجي (افصاويت
افوطقػي ،فتؾك افؾغي ومن هـو فقس من أبجديي ؾوكقؿقي ؾوكوفوجقي ظودقي بل ثؿي
أبجديي ؾوكقؿقي ؾوكوفوجقاي ظربقاي أو إكجؾقزياي أو روشاقي وهؽاذا أماو األبجدياي
افصوتقي افػوكوتقؽقي ؾتؿ ل ـل األصوات ادـطوؿي مودي ًو بغض افطارف ظان ؿقؿفاو
افدالفقي وافوطقػقي وظؾقه ال ختتص األبجديي افػوكوتقؽقي بؾغي من افؾغوت بل هاي
ظودقي وث ل األصوات ذم افؾغوت ـؾفو .

( Robins, p. 118 ،1واكظر حسوم افـعقؿي افؽتوبي افصوتقي ص 16وأمحد خمتور ظؿر دراشي افصاوت
افؾغوي ص 61وظبد افرمحن أيوب افعربقي واجوهتو ص 17-8وؾوَل ثومر مشؽالت تعريى
األظالم ص.42
( ،2ثوم حسون افؾغي باغ ادعقورياي وافوصاػقي ص 137وديػقاد أبرـرومباي مباودئ ظؾام األصاوات
ص 185وبرتقل مودزج ظؾم األصوات ص.272
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اكبـى افتػريق بغ األبجاديتغ ظاذ افتػرياق افؾساوين ادعاورص باغ افػاوكقمواألفوؾون ؾوفػوكقم هو افوحدة افصوتقي األشوشقي ذم افؾغي افتي حتدث بحؾواو مؽون
وحدة صوتقي أخرى تغار ًا دالفقا ًو وطقػقا ًو  .وأماو األفوؾاون ؾفاو افتـاوع افصاويت
فؾػوكقم أو هو افظفور ادودي فؾػوكقم وهو طفور يليت وؾق اجلوار افصويت وافؾفجي
وؽر ذفك  .وفعل ممو يوَح ذفك افـظر ذم اف ـوئقاوت اآلتقاي "شاور" و"صاور"
طل" و"شل" و" ّ
َل" و" ّ
و" ّ
زل" ؾحؾول افصود ذم"صور" مؽون افسغ ذم "شور"
حيدث أثر ًا ذم افدالفي وظؾقه ؾفو تغر وأثر ذو وطقػي وبذفك ؾنن افصود وافسغ ذم
"صور" و"شور" ؾوكقامن مستؼالن أو وحادتون صاوتقتون خمتؾػتاون وـاذا األمار ذم
"َا ّال" و"طا ّال" و"شا ّال" و" ّ
زل" وفااقس األماار ظااذ ذات افـحااو ذم "بسااطي"
و"بصطي" ؾوفسغ ادـطوؿي ذم "بسطي" وافصود ادـطوؿي ذم "بصاطي" فقساو ؾاوكقؿغ
مستؼؾغ بل مهو ثؿي أفوؾوكون فػوكقم /س /وإن كطؼً افسغ شاقـ ًو خوفصاي ذم
"بسطي" وإن كطؼً افسغ صود ًا ذم "بصطي" ؾفذا افـطق وإن جاوء بوفساغ شاقـ ًو
تور ًة وصود ًا تور ًة أخرى يظل حمؽوم ًو بوفسقو افصويت وفقس ذا دالفي جديدة أو ذا
صلن وطقػي آخر.
األبجديي افػوكقؿقي افػوكوفوجقي ادبتؽرة ال ث ل إال افػوكقامت أو افوحاداتاألشوشقي وهي بذفك تتواؾق وـال األبجاديوت ذم ـال افؾغاوت ؾوألبجدياي أي
أبجديي إكام ؿومً ظذ أشوس أ و ث ل افوحدات افصوتقي األشوشقي ذم فغي حماددة
( ،1يوشف ؽوزي مدخل إػ األفسـقي مـشورات افعو افعريب اجلومعقي دمشق ط 1985 1ص.147
( ،2أمحد خمتور ظؿر دراشي افصوت افؾغوي ص.155
( Robins, p. 88 ،3واكظر ـامل حمؿد بؼ ظؾم افؾغي افعوم ص 181رمضون ظبد افتاواب ادادخل إػ
=
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وفؽن اخلؾل ذم افتؿ قل هو مو دؾاع إػ افبحاٌ ظان أبجدياي أـ ار دؿاي وأـ ار وؾاو ًء
فؾػوكقامت وبرؽم ذاك اخلؾل ذم افتؿ قل وبرؽم ـل مو يؿؽن أن يمخذ ظذ األبجديي
افعربقي

إال أن بعض افبوح غ اكزوا فوصف تؾك األبجديي بل او أبجدياي ؾوكقؿقاي

ؾوكوفوجقي بودطؾق ظوجزة ظان أن ث ال افتـوظاوت افصاوتقي ادختؾػاي مان ترؿقاق
وتػخقم وإموفي وإصامم وروم

وهو ظجاز ُيساوغ بؽاون ادساؽوت ظان رشاؿه ذم

افػصحى موثل ذم افعؼول مؼصور ذم األذهون .
من جفي أخارى وصاف آخارون األبجدياي افعربقاي بل او أبجدياي ؾوكقؿقاي
ؾوكوفوجقي ظذ األؽؾى

وفعل افواصػغ فألبجديي افعربقي بوفػوكقؿقاي شاواء ذم

ذفك أـون وصػفم او ظذ جفي اإلضال أم ظذ األؽؾى افتؿسوا افوصف من معويـي
دؿقؼي فواؿع افتؿ قل افؽتويب فألصوات ذم افعربقي وظذ شبقل افتؿ قل ؾنن احلرـاوت
افعربقي هي ظؼ حرـوت ؾوكوتقؽق ًو وشً حرـوت ؾوكوفوجق ًو أو ؾوكقؿق ًو

ومماو

يدفل ظذ ؾوكوفوجقي افؽتوبي افعربقي ثؿاي أن ظالموهتاو افؽتوبقاي ال تشاتؿل إال ظاذ
رشوم فسً حرـوت هي رشوم احلرـاوت افػاوكقامت افؼصارة وافطويؾاي افضاؿي
=

ظؾم افؾغي ومـوهٍ افبحٌ ص.87

( ،1إمقل يعؼوب اخلط افعريب ص 58وكػوشي زـريو توريخ افادظوة إػ افعومقاي ص 21وظباد افعزياز
ؾفؿي تقسر افؽتوبي ص 8وحمؿود تقؿور مشؽالت افؾغي افعربقي ص.49
( ،2حمؿد شعقد افغومدي رحؾي افعالمي ص.259
( ،3حمؿد شعقد افغومدي رحؾي افعالمي ص.267
( ،4حمؿد شعقد افغومدي رحؾي افعالمي ص.265
( ،5حمؿد أبو ظقد األبجديي افعربقي ص 55وحسغ الذم ص.133
( ،6حيقى ظبوبـي افتطور افسقؿقوئي ص.61
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افؼصرة وافضؿي افطويؾي وافػتحاي افؼصارة وافػتحاي افطويؾاي وافؽٌاة افؼصارة
وافؽٌة افطويؾي وأمو األفوؾوكوت من م ل افضؿي ادامفي ] [oو ] [Õؿصارة وضويؾاي
وـذا افؽٌة ادامفي ] [eو ] [êضويؾي وؿصرة ؾال ث قل ـتوبق ًو او.
إن افدراشي احلوفقي إذ تارؾض افؼاول بػوكوفوجقاي افؽتوباي افعربقاي باودطؾق
وشقليت برهون ذاك افرؾض ؾن و ال ختتؾف مع من ذهى إػ أن افسؿي افعوماي فؾؽتوباي
افعربقي أ و ـتوبي ؾوكقؿقي ؾوكوفوجقي وهو مذهى أيده افبوحٌ احلويل ذم دراشي أخرى
فه شبؼً هذه افدراشي

وبرؽم ذفك ؾنن افورؿوت اآلتقي تعؿل ظذ افزهـي ظذ أن

ثؿي جوكب ًو آخر فؾؽتوبي افعربقي ال تؽون ؾقه ـتوبي ؾوكوفوجقي ؾوكقؿقي بل تؽاون ـتوباي
ؾوكوتقؽقي صوتقي موديي وفعل ذفك هو مو يضػي ظذ موَوع افدراشي أمهقي خوصي:
إذ به تتػرد وتـامز ظن ؽرهو.
*هدف الدراسة:
هتدف هذه افدراشي إػ افؽشف ظن جوكى مسؽوت ظـاه ذم افؽتوباي افعربقاي
هو ذفك اجلوكى افػوكوتقؽي وهو جوكى يؼود إػ أن ادؽتوب افعريب ذم بعاض مان
أحوافه يسعى ألن يؿ ل ادـطو

ؾع ً
ال أو هاو يساعى فتؿ قال افتـوظاوت افصاوتقي

افسقوؿقي وؽر افسقوؿقي فألصوات وهو ٍ طوفف مو ظفدكوه ذم ذفاك ادؽتاوب ذم
أـ ر أحوافه من االؿتصور ظذ ث قال افػاوكقامت ـحاول ـال افؽتوباوت األبجدياي:
وفؾزهـي ظذ هذه احلوفي افػوكوتقؽقي تسعى افدراشي ذم ؿوبل من افصاػحوت فتتقاون
بشواهد من ادؽتوبوت افعربقي تػصح ظن ذفك.
( ،1حمؿد أبو ظقد األبجديي افعربقي ص.55
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*مادة البحث:
تتػحص افدراشي واؾر ًا من األم ؾي ادؽتوبي ادستؾي من كوظغ من أكواع افؽتوباي
افعربقي مهو رشم ادصحف وافؽتوبي افعربقي افتؼؾقديي شاواء ذم ذفاك أجاوءت تؾاك
افؽتوبي ذم مرحؾي مو ؿبل افتؼعقد فتمالء أو جوءت ذم ادرحؾي افتوفقي فذاك افتؼعقد.
*الدراسات السابؼة:
حظقً افؽتوبي افعربقي ذم افعك احلديٌ بواؾر من اجلفود افتي تـووفً احلؼال
بلبعوده ادختؾػي وفعل هذه اجلفود توزظً ظذ حموور مـفو توريخ افؽتوبي ومشؽالهتو
افؼديؿي وادعورصة وحرـوت إصالحفو وـاذفك ؾانن مان تؾاك اجلفاود ماو درس
افؽتوبي ذم ادـظور افؾسوين ادعورص.
وجوءت افدراشوت افتي تـووفً افؽتوبي ذم ادـظور افؾسوين ادعورص فتبحٌ ذم
األؽؾى ذم موَوظوت افعالؿي بغ افؾغي وافؽتوبي وبعبورة أخرى ؾن او أي تؾاك
افدراشوت ترـزت ذم تـوول ظالؿوت افتلثر وافتلثر باغ ادـطاو وادؽتاوب ومان
ذفااك ظالؿااي افوحاادات افصااوتقي (افػااوكقامت ،بتؿ قالهتااو افؽتوبقااي وفعاال أطفاار
افدراشوت تـووالً فؾؿوَوع دراشي وجقه ظباد افارمحن ( ،1996ادوشاومي بااا
”Linguistic Study of the Adequacy of Arabic Orthography

“A

وخؾصً إػ أن افؽتوباي

افعربقي ذم كظوم ث قؾفو فألصوات إكام تتامثل ذم األؽؾى وافؽتوبي افػوكقؿقي احلدي ي .
وـذفك ؾنن دراشاي أخارى فؾبوحاٌ احلاويل ( ،1998بعـاوان "األبجدياي
افعربقي ذم َوء ظؾم افؾغي احلديٌ" خؾصً إػ مجؾي من افـتوئٍ مـفاو افتلـقاد ظاذ
( ،1وجقه ظبد افرمحن .10-14. “A Linguistic Study of the adequacy of Arabic Orthography” ,
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تؾك احلوفي افػوكقؿقي افغوفبي ظذ ادؽتوبوت افعربقي .
ومن تؾك افدراشوت دراشي دحؿد شعقد افغومدي ( ،2771بعـاوان "رحؾاي
افعالمي من افـطق إػ افؽتوبي" وؾقفو ؿرر افغومدي أن افؽتوبي افعربقاي ـتوباي ؾوكقؿقاي
بودطؾق تعجز ظن أن ث ل أي ًو من افتـوظوت افصوتقي ؽر افوطقػقي من ترؿقق وتػخاقم
وإموفي وإصامم وروم .
ومن ذفك أيض ًو دراشي حلسغ الذم ( ،2776بعـوان "كظوم افؽتوبي افعربقاي
ذم َوء ظؾم افؾغي احلديٌ" وؾقفو أظود افبوحٌ تؽرار مو شبؼه إفقه آخرون من تلـقد
احلوفي افػوكقؿقي افغوفبي ظذ افؽتوبوت افعربقي .
إن افدراشي احلوفقي بتصدهيو فؾؿوَاوع وبؽشاػفو ظان اجلوكاى افػوكاوتقؽي
فؾؽتوبي افعربقي إكام تؽشف ظن مسؽوت ظـه ذم واؿع افؽتوبي وهاي ذم اشتؽشاوؾفو
ذفك إكام تؾؿؾم مظوهر ذفك اجلوكى وصواهده ظؾفو ذم ذفك ت ِ
ُؽؿ ُل كؼص ًو مو تصدت
فه افدراشوت افسوبؼي وظ ّؾفو أيض ًو تـؼض ذفك افزظم ذم دراشي افغومدي بػوكقؿقي
ادؽتوبوت افعربقي مطؾؼ ًو.

( ،1حمؿد أبو ظقد األبجديي افعربقي ذم َوء ظؾم افؾغي احلديٌ ص.95
( ،2حمؿد شعقد افغومدي رحؾي افعالمي ص.267-259
( ،3حسغ الذم كظوم افؽتوبي افعربقي ص.151
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*مـفج البحث:
تعتؿد افدراشي ذم تـوواو فألم ؾي ادؽتوبي مـفج ًو وصاػق ًو حتؾقؾقا ًو وهاي ظاذ
ذفك فن تعؿد إػ تـوول األم ؾي تـووالً تورطقا ًو أو مؼوركا ًو وإن ـوكاً تؾاك األم ؾاي
صواهد ظذ كصوص ظتقؼي أو كصوص متلثرة بـصوص شومقي.
*فوكوتقؽقة الؽتابة العربقة؛ املظاهر والشواهد:
تتوزع ادظوهر افػوكوتقؽقي فؾؽتوبي افعربقي وؾق مو ترى افدراشاي ظاذ حماوور
متوافقي وظذ كحو من
ـالتؿثقل األلوفوين لؾؿالمح غري التؿققزية:
يؿ ل ادؾؿح افتؿققزي ظؿؼ ًو فسوكق ًو أـاز ذم ؾفام افػاوكقم افؾغاوي ؾانذا ـاون
افػوكقؿقااون افتؼؾقااديون ياارون أن افػااوكقم هااو افوحاادة افؾغويااي األصااغر ذم افبـااوء
افؾغوي

ؾنن األصواتقغ ادعورصين يـظرون فؾؿؾؿح ظذ أكه افوحدة األصاغر مان

افػوكقم

وفعل أطفر ادالمح افتي جيري افتؽؾم ظؾقفو افتػخاقم وافسؿقاق واجلفار

وااؿس وافػؿويي واألكػقي. ...
ؾبدالً من افؼول :وؾق كظرياي افػاوكقم افتؼؾقدياي ّ
إن ادعـاى تغار ذم "زار" و
"شور" بسبى من حؾول ؾوكقم افزاي مؽون ؾوكقم افساغ يؿؽان فـاو وؾاق كظرياي
ادالمح افتؿققزيي افؼول ّ
إن ادعـى تغر بسبى من حؾول اجلفر ذم "زار" مؽون ااؿس
( ،1روكوفد إيؾوار مدخل إػ افؾسوكقوت ص.92
( ،2أمحد خمتور ظؿر دراشي افصوت افؾغوي ص.156
( ،3أمحد خمتور ظؿر دراشي افصوت افؾغوي ص.156
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ذم "شور" ؾودؾؿح "اجلفر" ثؿي هو مو ؽر ادعـى وفقس افػوكقم.
إن افػوكقم  /ز  /هو مجوع ادالمح افتؿققزيي اآلتقي
احتؽوـي أشـوين جمفور مرؿق.
وأمو افػوكقم  /س /ؾجامع ادالمح اآلتقي
احتؽوـي أشـوين مفؿوس مرؿق.
وظذ ذفك ؾنن ادؿقز افوحقد باغ افػاوكقؿغ هاو اجلفار وااؿاس وهاو ماو
يوصف ذم ظؾم األصوات ادعورص بودؾؿح وهاو ثؿاي مؾؿاح ثققازي
Feature

Distinctive

ألن حؾول اجلفر ذم "زار" مؽون ااؿس ذم "شور" أحدث تغار ًا ذم ادعـاى

وظؾقه حػؾً افؽتوبي افعربقي بتوثقق اذا افرضب من افتاميز وهو توثقق ث ال بتباوين
األصؽول افؽتوبقي "زار" و "شور".
أمو إذا ـون حؾول ادؾؿح مؽون اآلخر ال حيدث تغر ًا ذم ادعـاى ؾانن ادؾؿاح
ثؿي

مؾؿح ؽر ثققزي Nondistinctive Feature

ال تلبه افؽتوبي افعربقي بتؿ قؾه ؾوفسغ

ذم بسطي وشقطر تـطق صود ًا من افـوحقي افػوكوتقؽقي وافصود هـو أفوؾون أو تـاوع
شقوؿي صويت فػوكقم افسغ وظؾقه ال ُث ل افؽتوبي افعربقي ذم األؽؾى األظم افصو َد
ادـطوؿ َي ثؿي إال شقـ ًو إذ افػوكقم /س /هـو هو مؼصد افؽتوبي األبجديي افػوكقؿقي
افػوكوفوجقي.
ؽر أن افدراشي تع ر ظذ مو طوفف افؼح ادبسوط أظاله وذفك ظاز أم ؾاي
متـوظي َم َّؾاً ؾقفاو افؽتوباي األفوؾوكاوت أو افتـوظاوت ال افػاوكقامت أو افوحادات
األشوشقي ومن تؾك األم ؾي
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ــ متثقل فوكقم السني ،كتابة:
تـطق افسغ ذم بعض األكسو افصوتقي صاود ًا وذفاك بسابى مان جموورهتاو
فصوت مػخم واألصل ذم افؽتوبي أن تادون افساغ /س /هـاو شاقـ ًو {س} ـاام
دوكً ذم معظم ادواؿع وأـ ر ادؽتوب فؽـفو وذم بعاض ادواؿاع م ؾاً صاود ًا ذم
ختوفف وافؼواظد افػوكقؿقي فؾؽتوبي افعربقي وذم مقل فؾتؿ قل افػوكاوتقؽي األفوؾاوين
ـااااام ذم ﭽﭫﭼ

ﭽﭫﭼ

ﭽﯤﯥﯦﭼ

وذم ث قاال ؿوفااه ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ

وـااااام ذم ث قاااال ؿوفااااه تعااااوػ
وـااام ذم

افتؿ قل افؽتويب فؼوفه ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ .
إن مو جرى ذم هذه األم ؾي من افـوحقي افؾغويي هو مموثؾي صاوتقي ؾوفساغ ذم
مجقعفو وؿعً ؿبل صوت مػخم ؾامثؾته بلن صورت افسغ صود ًا إذ افػر بغ افسغ
وافصود ال يؽؿن إال ذم مؾؿح افتػخقم وافسؿقق ؾوؾق األصواتقغ ادعورصين يؽون
وصف افسغ وافصود ـوآليت
افسغ احتؽوـي أشـوين مرؿق مفؿوس.
افصود احتؽوـي أشـوين مػخم مفؿوس.
( ،1افػوحتي .7
( ،2افػوحتي .6
( ،3افغوصقي .22
( ،4افطور .37
( ،5األظراف  69فؾؿزيد حول هذه افرشوم اكظر افزخمؼي افؽشاوف ج 2ص 87وابان اجلازري
افـؼ ذم افؼراءات افعؼ ص 12ومصطػى افغاليقـي جومع افدروس افعربقي ص139
( ،6روكوفد إيؾوار مدخل إػ افؾسوكقوت ص.32 29 28
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وفعل ادعودفي افػوكوفوجقي اآلتقي توَح مو جرى من حتول فؾساغ ذم األم ؾاي
ادرصودة أظاله
س [ -مػخم]  ص [ +مػخم] /ط [ +مػخم].
إن هذه ادامثؾي افتؼدمقي بغ افسغ وافصود مموثؾي يظفرهو ادـطاو وال يظفرهاو
ادؽتوب فؽـفو ذم ادواؿع شوفػي افذـر م ؾً ـتوبق ًو ظذ ؽر ادعفود فتؽون افؽتوبي ذم
تؾك ادواؿع ـتوبي ؾوكوتقؽقي.
ــ التؿثقل الؽتايب لؾثوية والشػوية:
ِ
ظام" ذم ؿوفاه تعاوػ ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ
ام" و" َّ
وذفك ـام ذم ـتوباي "م َّ
ؿوفه ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ

وذم

إكه وبغض افطرف ظن افتخوفف بغ اإلمالئقغ افعرب حول

افوصل وافػصل ذم "ظن مو" و"من مو"

ؾنن ـتوباي افؽؾؿتاغ أظااله ظاذ ذاك

افـحو إكام هو رضب بعرض احلوئط فؾؼواظاد افػوكقؿقاي افوطقػقاي فؾؽتوباي افعربقاي
واكتحوء من افؽوتى فسؿً افؽتوبي افػوكوتقؽقي ؾوفؽؾؿتون مؽوكتون من
ممو أو مم= من  +مو
ظم = ظن  +مو
ظام أو َّ
وادؽتوب هـو ال يظفر أي ث قل فؾػوكقم /ن /وهو مو حتول كطؼق ًو إػ مقم
فؽـه ّ
طل كوك ًو من افـوحقي افػوكقؿقي افوطقػقي وافتحول إػ /م /ـون بسابى جماوورة
( ،1افـبل .1
( ،2افطور

.5

( ،3حمؿد شعقد افغومدي افرشم افؽتويب ص.9
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افصوت فؾؿقم /م /ذم "مو" وبسبى ادجاوورة ؾؼاد افصاوت /ن /افؾ وياي فتحال
مؽو و افشػويي وهو ادؾؿح افوحقد ادؿقز بغ ادقم وافـون ؾودقم صوت أكػي صػوي
جمفور مرؿق وافـون صوت أكػي ف وي جمفور مرؿق

ومو حدث من حتول هو مموثؾي

تؼدمقي تظفرهو ادعودفي افػوكوفوجقي اآلتقي
ظم
ظن مو َّ 
من مو ِ م َّم
ن [ +ف وي]  م [ +صػوي]  /م [ +صػوي]
إن مو تظفره ادعودفي افػوكوفوجقي أظاله يوَح ـقف أن افؽتوبي افعربقي ثؿي
إكام م ؾً األفوؾوكوت ال افػوكقامت وظؾقه تؽون افؽتوباي ظاذ هاذا افوجاه ـتوباي
ؾوكوتقؽقي.
ــ األكػقة واجلاكبقة والتؿثقل الؽتايب:
وذفك ـؿ ل ؿوفه تعاوػ مؽتوبا ًو ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ
وـام ذم افتؿ قل افؽتويب فؼوفه تعوػ ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ

ؾوفـون ثؿاي

ُث َ َّل ؾوكوفوجق ًو بل م ؾً ؾوكوتقؽق ًو أو أفوؾوكق ًو وذفك أن افـون دو جوورت افالم
ؾؼدت أكػقتفو (مؾؿح ضريؼي افـطق ،فتحل مؽون األكػقي اجلوكبق ُي ؾوفـون صوت أكػي

( ،1روكوفد إيؾوار مدخل إػ افؾسوكقوت ص.32 29 28
( ،2افتوبي .47
( ،3احلديد .29
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وافالم صوت جوكبي ف وي جمفور مرؿق

وشؾوك افؽتوباي ذم

اد وفغ افسوبؼغ "إال" و "فئال" شؾوك معوـس فسؾوـفو ذم بؼقي ادواؿع ـام ذم ؿوفه
ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ

ؾوفراشم ذم وَعه افشدة ظذ افالم ذم " َّفن" إكام يـبه

افؼورئ إػ أن افـون ذم "أن" تـطق الم ًو وبرؽم ذفك ؾنكه احتػظ برشم افـون ـام هو
ثق ً
ال فؾؽتوبي افػوكوفوجقي افػوكقؿقي ال افؽتوبي افػوكوتقؽقي افتي طفر ث قؾفو ذم اد وفغ
"إال" و "فئال".
ـ التؿثقل الؽتايب لؾطول والؼرص (احلركات الؼصرية والطويؾة):
طتؾف افبوح ون ادعورصون ذم ظد احلرـوت افعربقي ؾوفبعض يرى إ و ثاالث
حرـوت

وآخرون يرون أ و شً

وفعل افتخوفف ثؿي بغ افدارشغ يعود إػ

ضبقعي احلرـوت افعربقي ؾوفتاميز بغ تؾك احلرـوت يعود فعومل افـوع  qualityأو فعومل
اددة quantity

أو فؾعومؾغ مع ًو ؾوفتاميز بغ احلرـتغ افؼصرتغ افػتحي وافضؿي

م ً
ال يؼع بسبى من افتخوفف ذم افـاوع ذم حاغ إن افتامياز باغ افػتحتاغ افطويؾاي
وافؼصرة يؼع بسبى من االختالف ذم اددة وأمو افتاميز بغ افػتحي افؼصرة وافضؿي
افطويؾي ؾقؼع بسبى من افتغوير ذم افـوع واددة.
( ،1روكوفد إيؾوار مدخل إػ افؾسوكقوت ص.32 29 28
( ،2روكوفد إيؾوار مدخل إػ افؾسوكقوت ص.32 29 28
( ،3االكشؼو

.14

( ،4أمحد خمتور ظؿر دراشي افصوت افؾغوي ص.312
( ،5حمؿد ظع اخلويل األصوات افؾغويي افـظوم افصويت فؾغي افعربقي ص.98
( ،6إبراهقم أكقس األصوات افؾغويي ص.31
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وظذ ذفك

يـظر افبعض إػ احلرـوت افطويؾي ظذ إ و حرـوت مستؼؾي بل

ظدّ هو حرـوت ؿصرة أضقؾً مدهتو أو فـؼل إ و حرـاوت ؿصارة خضاعً فػاوكقم
افطول ”“Length

وهو ؾوكقم ؾو ترـقبي

ظذ أياي حاول ؾؼاد اصاتؿل ادؽتاوب

افعريب ظذ ث قل معوـس اذه احلرـوت إذ م ؾً احلرـوت افؼصرة برشوم احلرـوت
افطويؾي وم ؾً احلرـوت افطويؾي برشوم احلرـوت افؼصرة وذفاك وؾاق ماو يؽاون
افصوت ظؾقه مـطوؿ ًو ؾوحلرـوت افؼصرة ختضع فؾؿطال أو افتطويال أحقوكا ًو وذم
ادؼوبل ؾنن احلرـوت افطويؾي ؿد ختضع فالختزال أو افتؼصر فؽـه مطل واختزال ال
يـبـي ظؾقه مطؾؼ ًو أي تغر ذم ادعـى وهو تغار فاقس ذا ؿقؿاي وطقػقاي أو ؾوكقؿقاي
ؾوفطول وافؼك هـو فقس ـوفتاميز بغ احلرـوت افطويؾي وافؼصرة ذم أـ ر ادواَع
ادـطوؿي وادؽتوبي إذ افتاميز هـوك وطقػي ؾاوكقؿي حيادث أثار ًا ذم ادعـاى ـاام ذم
ِ
مدرشاي
ـوتاى وـاوتبو" "
افػور بغ أزواج افؽؾاامت اآلتقاي " َـتَاى وـوتاى" "
ُ
ومدرشتي" وإذا ـوكً افؽتوبي افعربقي أثبتً م ل هذه افػرو بغ احلرـوت افؼصرة
واحلرـوت افطويؾي ظذ أشوس ؾوكوفوجي ؾوكقؿي ذم األؽؾاى األظام ؾن او تؽان
ـذفك ذم حوالت أخرى اكتحً ؾقفو شؿً افؽتوباي افػوكوتقؽقاي وظاذ ذفاك راح
افعؿل ذم ادظوهر افػوكوتقؽقي ذم هذا افبوب يتوزع ظذ حمورين
ــ كتابة احلركات الؼصرية حركات صويؾة:
وذفك ـام يظفر ذم ـتوبي ؿوفاه تعاوػ ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ
( ،1حمؿد ظع اخلويل األصوات افؾغويي ص.45
( ،2افتغ .2

وـاام ذم ـتوباي
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"أوفئك" ؾػي "أوفئك" ؾٌ األؿدمون طفور افواو ؾقفو بؽون افواو ؾورؿاي تػار
بغ "أوفئك" و"إفقك" ذم مرحؾي مو ؿبل ـتوبي ااؿزة

ـون ذفاك وؾاق تػسارات

األؿدمغ أمو مو ضرحه ادعورصون ؾقتصل بوفؼول إن رشام افضاؿي افطويؾاي ذم هاذا
ادوَع تلصر ظذ صوت افضؿي افؼصارة وافتاي تؽان فازمن ضويال تظفار ذم
ادؽتوبوت افعربقي صل و ذم ذفك صلن افػتحي وافؽاٌة افؼصرتغ وباذفك يؽاون
افتؿ قل افؽتويب فؾضؿي افؼصرة برشم افضؿي افطويؾي ذم "أوفئك" وافتؿ قل افؽتاويب
فؾؽٌة افؼصرة برشم افؽٌة افطويؾي ذم "شقـغ" ث ق ً
ال مرحؾق ًو فه أم ؾته ذم افرشم
افع امين وذم رشم بعض ادػردات من خورج ذفك افرشم .
إن هذا افتصور فقتػق ومو ذهى إفقه افؽرموين من افؼول "ـوكً صورة افػتحي
ذم اخلطوط ؿبل اخلط افعريب أفػ ًو وصورة افضؿي واو ًا وصورة افؽٌة يو ًء ؾؽتبوا...
ايتوئ ذي افؼربى بوفقوء مؽون افؽٌة وأوفئك وكحوه بوفواو مؽاون افضاؿي فؼارب
ظفدهم بوخلط األول .
ظذ أيي حول ؾنن ادموه ًو آخر حوول تػسر افواو ذم "أوفئك" بوفؼول إ و ـوكً
تـطق واو ًا وتؽتى ـذفك ثم تغر افـطق بتؼصر افواو فؽن افؽتوباي ـعفادكو هباو
طؾً ثوبتي

وممو يتصل بذفك افزظم بلن افواو ذم "أوفئك" إكام ث ل كطق احلجوزيغ

بنثبوت افواو تػريؼ ًو فؾؽؾؿي ظن كطق افتؿقؿقغ وذم مرحؾي ثوكقاي صاورت افغؾباي ذم
( ،1افزجوجي اجلؿل ذم افـحو ص 274افسقوضي مهع ااوامع ج 6ص.327
( ،2افسقوضي اإلتؼون ج 2ص.215
( ،3افداين ادحؽم ص 177-176وفبقى شعقد اجلؿع افصويت األول فؾؼرآن افؽريم ص.374
( ،4ؽوكم ؿدوري احلؿد ص 76وجون ـوكتقـو ص.151
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افـطق فؾتؿقؿقغ فؽن افؽتوبي طؾً حجوزيي  .وبغض افطرف ورصف افـظار ظان
ـل ادحووالت افتػسريي فظفور افتؿ قل افؽتويب فؾحرـوت افؼصرة برشوم احلرـوت
افطويؾي ؾنن مو يظل ؿوبع ًو ذم رؤيي افدراشي احلوفقي أن افرشم ظذ ذاك افـحو هو ث قال
دو كطق ؾع ً
ال ؾوحلرـوت افؼصرة ذم ـ ر من ادواؿع تؾك تعرَاً فؾؿطال أو زياودة
مدهتو افزمـقي فؽـه مطل ؾوكوتقؽي مودي ال مطل وطقػي ؾوكقؿي وظذ ذفك ـاون
األصل ذم هذه احلرـوت أن ث ل برشوم احلرـوت افؼصرة وؾؼا ًو فؾؼواظاد افوطقػقاي
افػوكقؿقي فؾؽتوبي افعربقي فؽـفو أي افؽتوبي افعربقي اكتخبً ضريؼ ًو آخار بتؿ قؾفاو داو
كطق ؾع ً
ال ؾؽوكً بذفك ـتوبي ؾوكوتقؽقي موديي.
وممو يؿؽن فه أن يـدرج ذم اإلضاور ذاتاه مان افؽتوباي افػوكوتقؽقاي ماو جاوء ذم
اى"
ادوروث افؽتويب من رشم أفف اإلضال ذم افؼواذم افشعريي ـام ذم ـتوبي " َخ َط َ
ؿوارير" "ؿواريرا" ؾوفؽوتى إذ
أضقع" "فن أضقعو" وـتوبي "
"خطبو" وـتوبي "فن َ
َ
ي بً رشم افػتحي افطويؾي هـو يدرك أن افرشم ال يعز إال ظن واؿع كطؼي ؾوكوتقؽي
بحً وهو ال يعز ظن أي واؿع وطقػي ؾوكقؿي ؾوفػتحي ثؿي تظل ؾتحاي ؿصارة
بوفرؽم من كطؼفو أفػ ًو (ؾتحي ضويؾي ،وبوفرؽم من ـتوبتفو برشم األفف.
فؼد شورت افؽتوبي افعربقي ذم ـل أوفئك ادواؿاع بخاالف ماو شاورت ظؾقاه ذم
األؽؾى األظم ؾؿ ؾً احلرـوت افؼصرة برشوم احلرـوت افطويؾي خضوظ ًو مـفو دو
كطق ؾع ً
ال وإمهوالً مـفو فؾجوكى افػوكقؿي افوطقػي وضريق ادؽتوب افعريب ذم تؾاك
ادواؿع فقس خموفػ ًو فؾؼواظد افػوكقؿقي فؾؽتوبي ؾحسى بل هو خموفف أيض ًو فساؾوك
ادؽتوب افعريب ذم مواؿع أخرى ُم ؾً ؾقفو احلرـي افطويؾي برشم احلرـاي افؼصارة
( ،1ابن هشوم أوَح ادسوفك ج 1ص 134وحسغ الذم ص.63
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من بوب االكصقوع فؼواظد "افػوكقؿقي" ذم افؽتوبي وذفك ـاام جياري ذم رشام افبقاً
افشعري ذائع افصقً
ريم عىل الؼاع بني ِ
البان والعؾ ِم
ٌ
ِ
َّ
األشفر احلر ِم
أحل سػك دمي يف
ؾوفؽٌة افؼصرة ذم "افعؾ ِم" و"احلر ِم" مطؾً وكطؼً ـٌة ضويؾي وبرؽم
ذفك ؾن و إكام م ؾً برشؿفو افػوكقؿي "ـٌة ؿصرة" هجر ًا ممان رشام فؾؿـطاو
وجري ًو مـه وراء مو هو وطقػي.
ــ كتابة احلركات الطويؾة برسوم احلركات الؼصرية:
كؼصد من هذا افبوب افتؽؾم ظذ احلرـوت افطويؾاي إذ تتسام باوفطول وطقػقا ًو
وؾوكقؿق ًو فؽـفو وبرؽم ذفك ث ل برشم احلرـوت افؼصرة خضوظ ًو من افؽوتبغ دو
يـطق ؾع ً
ال من احلرـي ؾوحلرـي ثؿي تتعارض فالختازال ؾتـطاق ؿصارة وتؽتاى
ـذفك برشم احلرـي افؼصرة مع أن افؽوتى يدرك أن افؼك ذم ادؽتوب إكام يعز ظن
جوكى ؾوكوتقؽي أفوؾوين ال ظن جوكى وطقػي وبعبورة أخارى ؾانن رشام احلرـاي
افؼصرة هـو يؿ ل حرـي ؿصرة ؾوكوتقؽق ًو وحرـي ضويؾي ؾوكوفوجق ًو.
ِ
ظم" و"إالم"
وفعل من األم ؾي ادؽتوبي ظذ ذفك رشؿفم فؾؽؾامت "م َّم" و" َّ
و"حتو َم" ؾػي ـل أوفئك تظفر احلرـي افؼصرة (افػتحي ،ظذ رشم ادقم وافػتحاي
إذ تظفر ـذفك إكام ث ل ؾوكقؿق ًو ووطقػق ًو صوت األفف أو افػتحاي افطويؾاي وهاو
صوت اختزل فقصر حرـي ؿصرة وفؽان ذاك االختازال طال اختازاالً ؾوكوتقؽقا ًو
مودي ًو وهو مو م ؾته افؽتوبي ذم هذا ادوَع وخوفػً ؾقه ؿواظدهو افوطقػقي افػوكقؿقي
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وهي ؿواظد تؼيض بلن ترشم افػتحي افطويؾي ثؿي برشم األفف.
ومن ث قل احلرـوت افطويؾي برشام احلرـاوت افؼصارة خضاوظ ًو فؾؿـطاو
وهروب ًو ممو هو ؾوكقؿي ووطقػي مو جوء ذم افرشم افع امين فؼوفاه تعاوػ ﭽ ﮦ ﮧ
ﮨﭼ

ظااز ماان ؿوئاال ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ
وفؼوفااه َّ

ِ
أهااـن"
ؾػااي "

ِ
أـرمن" رشؿً افؽٌة افطويؾي برشم افؽٌة افؼصرة وبرؽم ذفك ؾنن مو هاو
و"
مستؼر ذم األذهون أن افؽٌة بعد افـون ذم افؽؾؿتغ أظاله إكام هاي ـٌاة ضويؾاي
وؾؼ ًو فؾؼواظد افػوكقؿقي وافػوكوفوجقي وفؽن افؽتوبي افعربقي وجـوح ًو مـفو هـاو ألن
ث ل مو هو مـطو

وهو جـوح ؾوكوتقؽي رشاؿً احلرـاي افطويؾاي برشام احلرـاي

افؼصرة.
ومن ذفك أيض ًو مو جوء ذم افرشم افع امين من ـتوبي فألشامء ادـؼوصي ادعرؾاي
بلل افتعريف ـام ذم ؿوفه ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ
وـام ذم ؿوفه ﭽ ﮎ ﮏﭼ

ِ
ادتعاول وافادا ِع
وـام ذم رشم افؽؾاامت "

ِ
وافتـود وافتال ِ " ذم افرشم افع امين وذم رشم ؽره

ؾػاي هاذه افؽؾاامت وأرضاهباو

رشؿً افؽٌة افطويؾي برشم افؽاٌة افؼصارة وذفاك ـارة أخارى ث اق ً
ال مان
ادؽتوب فؾؿـطو

وـٌ ًا فؾؼواظد افػوكقؿقي فؾؿؽتوب.

( ،1افػجر .16
( ،2افػجر .15
( ،3افـوزظوت .16
( ،4افتؽوير .16
( ،5حسغ الذم ص.73
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ومن ذفك أيض ًو مو ورد من رشم احلرـي افطويؾاي ذم افػعال ادضاورع معتال
اآلخر برشم احلرـي افؼصرة ـام ذم افرشم افع امين فؼوفه تعوػ ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﭼ

ؾ ؿي رشؿً افؽٌة افطويؾي ذم " ِ
يلت" (يليت ،برشام افؽٌاة

افؼصرة :وم ل ذفك من رشم افؽٌة افطويؾي برشم احلرـي افؼصرة ـتوبي "إيالف"
بـحو من "إالف" ذم افرشم افع امين ـام ذم ؿوفه تعوػ ﭽ ﭑ ﭒﭼ وأماو ذم
افرشم افع امين فؼوفه تعوػ ﭽ ﯮ ﯯ ﭼ

ؾؼد رشؿً افضؿي افطويؾاي ادؼاررة

ؾوكوفوجق ًو ووطقػقا ًو َاؿي ؿصارة خضاوظ ًو مان افؽتوباي ـارة أخارى فؾجوكاى
افػوكوتقؽي ورضب ًو مـفو بعرض احلوئط دو هو ؾوكقؿي ووطقػي.
حوصل افتؽؾم ذم هذا ادوَع أن افؽتوبي افعربقي شاورت ذم ـال تؾاك األم ؾاي
بخالف مو شورت ظؾقه ذم األؽؾى األظم من ادؽتوبوت ؾؼد ـٌُت ذم األم ؾي شوفػي
افذـر افؼواظد افػوكقؿقي وافػوكوفوجقي (افوطقػقي ،فؾؿؽتوب واكتحً افؽتوبي بادالً
من ذفك شؿً افؽتوبي افػوكوتقؽقي ادوديي من جفي أخرى ؾنن افؽتوبي افػوكوتقؽقاي
هـو شورت أيض ًو بخالف مو شورت ظؾقه افؽتوباي ذم مواَاع أخارى م ؾاً ؾقفاو
احلرـوت افطويؾي برشم احلرـوت افؼصرة ضؾب ًو دو هو ؾوكقؿي ووطقػي وإمهوالً مـفو
وذفك ـام ذم افرشم افع امين فؼوفه ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ

دو هو مـطو

ؾؼد

جوءت اآليي افؽريؿي ذم شقو ؿرآين هو ؿوفاه ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

( ،1هود .175
( ،2افعؾق .18
( ،3االكشؼو

.14
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ﮢ ﮤﮥﮦﮧ ﮨ ﮩ ﭼ

وافسقو افصويت فًيوت افؽاريامت يػيضا إػ أن

حيور" ظذ ٍ
كحو من "حيورا" فؽن افؽوتى مو م ل مو كطاق بال م ال ماو فاه
تـطق " َ
وطقػي وهو ؾوكقم افػتحي افؼصرة /ﹷ./
ـ فوكوتقؽقة الؽتابة /التؿثقل الؾفجي:
يـظر فؾتـوظوت افؾفجقي فؾػوكقم افواحد ظذ أ و ديوؾوكوت وذفك مقازا ااو
ظن افتـوظوت افسقوؿقي فؾػوكقم وهي األفوؾوكوت وبغض افطرف ظن ادصطؾح ؾانن
افديوؾوكوت ـوألفوؾوكوت ال ُث َ َّل ذم األؽؾى األظم من ادؽتوب افعريب بل هاو أي
ادؽتوب جيـح فتؿ قل مو ث ؾه افديوؾوكوت من ؾاوكقامت وظاذ شابقل افتؿ قال ؾانن
افؽتوبي افعربقي ال ث ل افؼوف / /إال برشم واحد { } وذفك بغاض افـظار ظان
افتـوظوت افؾفجقي فذاك افصوت شواء ذم ذفك أكطق ؿوؾ ًو أم مهزة أم ـوؾ ًو...
ـون هذا ذم األؽؾى األظم من ادؽتوبوت وظذ افتعقغ حاغ ـوكاً افؽتوباي
ـعفدكو هبو تـحو مـحى افؼواظد افػوكقؿقي وافوطقػقي وأمو مو شورت ؾقه افؽتوبي بودموه
آخر ؾلم ؾته ممو حتتػل به افدراشي احلوفقي ظذ أكه يـتظم ذم إضاور ماو تساعى افورؿاوت
فؾؽشف ظـه بوصػه مظفر ًا من مظوهر افػوكوتقؽقي ذم افؽتوباي افعربقاي وفعال أطفار
األم ؾي ظذ ذفك

( ،1االكشؼو

.15 14 13

( ،2أمحد خمتور ظؿر دراشي افصوت افؾغوي ص.258
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ــ كتابة التاء املربوصة تاء مػتوحة:
وـتوبي افتوء ظذ هذا افـحو فه مظفران واحد ؿديم واآلخر معورص أمو ادظفر
افؼديم ؾقتؿ ل بوفؽتوبوت افعتقؼي شواء مـفو مو طفر ؿبل افرشم افع امين

أو مو طفار

ذم افرشم افع امين ذاته ـام ذم ادرشوم من ؿوفه تعوػ ﭽ ﯗ ﯘ ﭼ

وـاام

ذم افتؿ قااال افؽتاااويب فؼوفاااه تعاااوػ ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
وـام ذم ؿوفاه ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ

﮲ﭼ

ؿوفااه ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ

وـاام ذم

هااذا وطفاارت افتااوء مبسااوضي ذم ـ اار ماان

افؽؾامت من م ل شـً وكعؿً وـؾؿً وفعـً ورمحً وجـاً وبؼقاً وؾطارت
ومجؾً وبقـً وثؿرت وؽقبً وافغرؾً .
إن األصل وؾق افؼواظد ادعقورياي فؾؽتوباي أن ترشام افتاوء ذم ـال ادواَاع
افسوبؼي توء مربوضي إذ األصل ذم فػظفو أن تؾػظ هوء ظـد افوؿف وذفك وؾق تصور
األؿدمغ

أمو تصور ادعورصين ؾنن افوؿف ظاذ هاذه افؽؾاامت يػيضا إػ حاذف

ٍ
ادادين"
كحاو مان "
افتوء ـؾق ًو ؾؽؾامت من م ل "ادديـي" و"افواشعي" تؾػظ ظاذ
َ
( ،1حمؿد أبو ظقد األبجديي افعربقي ص.53
( ،2ادجودفي .9
( ،3افتحريم .11
( ،4افتحريم .12
( ،5افدخون .43
( ،6اكظر ذم ادوؿع ظذ افشبؽي افعـؽبوتقي

majdah.maktoob.com/vb/majdah29081/

وفؾؿزيد حول افتوءات ذم افرشم افع امين اكظر إٍاء جوشم افتوء ادػتوحي ذم افؼرآن.
( ،7ظؿر شؾقامن وحمؿود صقـي اإلمالء افوطقػي فؾؿستوى ادتوشط ص.174
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افواشع"
و"
َ

وذفك وؾق مو تظفره افؽتوبي افصوتقي اآلتقي
madiinatu  madina
t 

ؾودحذوف هو افتوء وادؾػوظ آخر افؽؾؿي هو افػتحي افؼصارة ال اااوء فؽان
افـظر ذم ادؽتوب "ادديـي" و"افواشعي" ومو جوء ظذ صاوـؾتفام أؾااه باوإلمالئقغ
األؿدمغ إػ تصور وجود ااوء بدي ً
ال ظن افتوء وهو مو ؿود إػ حوالت من اخلؾط باغ
هاي"
ااوء وافػتحي افؼصرة ذم مواَع أخرى من افؽتوبي ـام ذم افتؿ قل افؽتويب فاا " َ
ذم ؿوفه تعوػ ﭽ ﮀ ﮁ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮈ ﮉ ﭼ.
وـوكً تػسرات ظدة ؿادمً فؽشاف افساتور ظان ـتوباي افتاوء مبساوضي ذم
ادواَع شوفػي افذـر ومن تؾك افتػسرات أن افتوء ثؿي جوءت ذم ـؾؿاي مضاوؾي داو
بعدهو ؾال يوؿاف ظؾقفاو بال تؾػاظ تاوء ذم ـال ادواؿاع ومان هـاو م ؾاً بوفتاوء
ادبسوضي

وفعل ث قؾفو ظذ ذاك افـحاو يؽاون اكتحاو ًء فؾؿـطاو وشاعق ًو حلػظاه

وتؽون افؽتوبي بذفك ـتوبي ؾوكوتقؽقي.
ـون ذفك ظرَ ًو فؾتوءات ادبساوضي ذم مظفرهاو افؼاديم أماو افتاوء بؿظفرهاو
ادعورص ؾتتؿ ل ذم مو تطؾق ظؾقه افدراشي احلوفقي افتوء افسـقي وهي افتوء ادبسوضي ذم
أشامء األظالم من م ل "صوـً" و"حؽؿً" و"ظػً" و"دوفً" و"هبجً"...
ؾفذه األشامء وأرضاهبو أخذهو األتراك ظن افعرب ظذ هقئي ادصودر صاوـي وحؽؿاي
وظػااي ودوفااي وهبجااي ...وألن األتااراك ال يعرؾااون إال افتااوء ادبسااوضي ذم ـتااوبتفم
افؼديؿي أي ذم مرحؾي مو ؿبل افتؾتغ ـتبوهو ظاذ افـحاو أظااله ثام ظاودت هاذه
( ،1داود ظبده دراشوت ذم ظؾم أصوات افعربقي ص 67وحسغ الذم ص.115
( ،2حسغ الذم ص.42
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األشامء فؾ ؼوؾي افعربقي بـطؼفو افسـي وص ً
ال ووؿػ ًو وحػظً ـتوبتفو بوفطريؼي افسـقي
وبذفك تؽون افؽتوبي بوفتاوء ادبساوضي ذم هاذه ادواؿاع ـتوباي كطؼقاي

توء مبسوضي

ؾوكوتقؽقي بخالف مو ظؾقه افؽتوبي ذم األؽؾى األظم مان حتاري افؼواظاد افػوكقؿقاي
افػوكوفوجقي.
ــ كتابة األلف واو ًا:
يظفر افرشم افع امين بعض ًو من ادػردات تؽون األفف ؾقفو مرشومي بوفواو ـام
ذم افتؿ قل افؽتويب فؼوفه تعوػ ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﭼ
فؼوفااه تعااوػ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ

وـام ذم افتؿ قال

وـااام ذم مرشااوم افؽؾااامت افؼرآكقااي

األخرى من م ل "افغدوة" و"افربوا" و"مشؽوة" .
وـون افدرس افؼديم أصور إػ أن رشم األفاف برشام افاواو إكاام هاو اكتحاوء
فسؿً ادـطو ذم فغاي احلجاوز إذ تـطاق األفػاوت ذم أرضاب هاذه افؽؾاامت أفػا ًو
مػخؿي

وظؾقه ؾنن ـتوباي افاواو بادل األفاف ثؿاي إكاام هاي ـتوباي ظاذ أصال

افصوت

وفذفك ؾنن رشم األفف ظذ كحو من افصؾوة وافزـوة واحلقوة إكام هاو

( ،1حمؿد ظع افسؾطوين ؿواظد مؼسحي فتوحقد افؽتوبي افعربقي ص.32
( ،2افبقـي .5
( ،3األظذ .16
( ،4افداين ادحؽم ص 188واكظر ؽوكم ؿدوري احلؿد رشم ادصحف ص.326
( ،5افداين ادحؽم ص.189
( ،6افداين ادحؽم ص.189
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مقل من افؽتوبي فتؿ قل مؾؿح ؽر وطقػي وؽر ؾوكقؿي هو مؾؿح افتػخقم وهو هـو
مؾؿح اجي وكطق األفف هبذا افتػخقم هو ديوؾون وهو تـوع آخر ؽر شقوؿي وفؽـه
اجي فػوكقم األفف (افػتحي افطويؾي ،ويؿؽن فـو أن كزظم أن األفف ادػخؿي ذم هذه
افؽؾامت هي األفف ادعروؾي ذم اجوتـو ادعورصة بل و األفاف مموفاي إػ افضاؿي [ ] õ
وظذ ذفك تؽون افؽتوبي هبذه ااقئي ـتوباي ديوؾوكقاي ؾوكوتقؽقاي تتخاوفف وافؼواظاد
افػوكقؿقي افػوكوفوجقي فؾؿؽتوب.
ـ الؽتابة متثق ً
ال لؾؿـطوق ،فعالً:
وفعل أطفر األصؽول افدافي ظذ هذا افـؿط من افتؿ قل ـتوبي "إذن" بوفـون ال
بتـوين افػتح ؾوفؽؾؿاي "إذن" وؾاق ماو يازظم افؽ ارون دماوز ـتوبتفاو باوفـون أو
بوفتـوين

بل أن ادزد يشتفي أن يؽوي يد ـل من يؽتبفو بغر افـون .

ظذ أيي حول ؾنن ادرء ال يع ر ومن كوحقي ادـطو

ظذ مو يػار باغ افـاون

وافتـوين وذفك ـام تؽشف ظـه افؽتوبي افصوتقي فا "إذن" بوفـون وبوفتـوين
إذن =
إذ ًا =

iðan
iðan





ؾوفتـوين شواء أم ل بـون ـام ذم إذن أم م ل بؿضوظػي رشم احلرـي افؼصرة
فقس إال افـون بؽل خصوئصفو ومالحمفو

( ،1ظبد افسالم هورون ؿواظد اإلمالء ص.34
( ،2إمقل يعؼوب اخلط افعريب ص.76
( ،3ظبد افصبور صوهغ ص.36

ؾػي ؿوفه تعوػ ﭽ ﯤ ﯥ ﭼ م ؾً
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ﭼ م ؾً افـون بتـوين افػتح وبرؽم ذفك ؾانن افرشام ظاذ ذاك افـحاو ال جياووز
افـظر إػ افتـوين ظذ أكه كون ذم ادوَع أظاله.
وـون أشالؾـو أدرـوا هذه احلؼقؼي م ؾام يظفر ذم افرواياي ادساـدة أليب األشاود
افدؤيل وافتي يؼول ؾقفو فرجل من ظبد افؼقس "ؾنن اتبعً صقئ ًو من هاذه احلرـاوت
ؽـي ؾوكؼط كؼطتغ"

ؾوفتؽؾم ظن افغـي وبغض افطرف ظن صحي افرواياي يشااي

بؿعرؾي تراثقي فؾـون وافتـوين تسبق تؾك ادعرؾي افعؾؿقاي ذم افصاوتقوت ادعاورصة إذ
تؽشف افدراشوت احلدي ي ظن أن افتـوين وافغـي وافـون هي طواهر صوتقي متامثؾي .
ظذ أيي حول ؾنن مو شؾف من شطور ظرًَ ؾقفاو افدراشاي آلراء األؿادمغ
وادعورصين ذم افتـوين وافـون كطؼ ًو وـتوباي فقؽشاف ظان ماراد افدراشاي احلوفقاي
وذفك بلن ادؽتوب افعريب ذم ادواَع افتي ؿ ّقد ؾقفو افتـوين كوك ًو إكاام هاو جياري وراء
ث قل ادـطو وإيضوحه ويؼيص ذفك ادـطو َ ظان االفتباوس ؾاقام شاواه وذم ذفاك
اكتحوء بوفرضورة فسؿً افؽتوبي افػوكوتقؽقي.
ـ فوكوتقؽقة الشدَّ ة:
جرت افؽتوبي افعربقي ظذ أن تستخدم ظالمي "افشدة" بدي ً
ال ظن تؽرار افعالمي
افؽتوبقي أو احلرف ادؽتوب وظؾقه ؾنن افتشديد فقؿ ل ذم افذو افعريب ظؿؾقي افـطق

( ،1افعؾق .15
( ،2حيقى ظبوبـي ص.65
( ،3ظبد افصبور صوهغ ص.36
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بوفصوت افصومً مرتغ متوافقتغ دون اكػصول بغ افصوتغ وبوشتؿراريي

وظاذ

ذفك ؾوفشدة ظالمي ـتوبقاي تامرش ظاذ أن افصاوت ادشادد صاوتون مان افـوحقاي
افػوكقؿقي افوطقػقي وصوت واحد من افـوحقي افػوكوتقؽقي
او دور ؾوكوفوجي وؾوكوتقؽي

وهؽذا ؾوفشدة وـام

ؾن و حتؿل ذم ضقوهتو إصورة دقل افؽتوبي افعربقي ألن

تؽون ـتوبي ؾوكوتقؽقي موديي ث ل مو كطق ؾع ً
ال من اشتؿراريي صوتقي ظورَاي ظان
ث قل مو هو ؾوكوفوجي ؾوكقؿي.
ـ مهزة الوصل ،فوكوتقؽق ًا:
جياايء افتؿ قاال افؽتااويب اؿاازة افوصاال ؾوكوتقؽقا ًو ذم ـ اار ماان افسااقوؿوت
اإلمالئقي وذفك ـام ذم ـتوبي ااؿزة ذم ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ ؾوفراشام ثؿاي إذ
حذف رشم ااؿزة إكام اشتجوب فؾؿـطو

ؾع ً
ال مع إدراـه أن مهزة افوصال ثؿاي

تؼبع ذم األذهون وهي حورض ٌة ؾوكوفوجق ًو وؾوكقؿق ًو وبرؽم ذفك طفارت افؽتوباي
هـو بؿظفر ؾوكوتقؽي مودي.
ـ اكتحاء سؿت املـطوق األجـبي:
ويظفر ذفك ذم ـتوبي أشامء افبؾدان من م ال "شاوريو" و"فقبقاو" و"ؾركساو"
ؾفـوك من يرى ـتوبي هذه األشامء بوفتوء فغوياوت وطقػقاي تتؿ ال ذم إمؽوكقاي طفاور
احلرـوت اإلظرابقي ظؾقفو

وظؾقه ؾنن ـتوبتفو بوألفف هو رضب بوحلوئط اذه افؼقؿي

( ،1هـري ؾؾقش افعربقي افػصحى ص.55
( ،2جعػر ظبوبـي ذم حؼقؼي اإلدؽوم ص.56-52
( ،3هـري ؾؾقش ص.56
( ،4حمؿد ظع افسؾطوين ؿواظد مؼسحي ص.36
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اإلظرابقي (افػوكوفوجقي افـحويي ،واكتحوء فسؿً مو يـطق ؾع ً
ال ذم افؾغوت األجـبقي
إحؼوؿ ًو فؾؽتوبي افػوكوتقؽقي.
حوصل افتؽؾم ذم هذه افورؿوت أن افؽتوبي افعربقي ذم ـ ر من مواضـفو اكتحاً
شؿً افؽتوبي افػوكوتقؽقي وظرًَ ظام شورت ظؾقه ذم األؽؾى األظم من افؼواظد
افػوكقؿقي افػوكوفوجقي وافدراشي بذفك تؽشف ظن جوكى خمبوء

يسبق فؾدراشوت

حول ادؽتوب افعريب أن تـووفته وفعؾفو بذفك أي افدراشي تؽون ؿد وؿػً ظـد مو
تـشده من ؽويوت.
وظذ ذفك ؾنن افدراشي ختؾص جلؿؾي مؼسحوت ذم افبوب فعل أطفرهو
*املؼرتحات:
جيدر بوفدراشوت افصوتقي ادعورصة وـذفك دراشوت افؽتوبي افاـص ظاذ أنافؽتوبي افعربقي ـتوبي ؾوكقؿقي ذم معظم مواؿعفو فؽـفو تـحو كحو افؽتوباي افػوكوتقؽقاي
ذم مواؿع أخرى حمدودة.
تالؾق ًو فؾوؿوع ذم اخلطل وضرد ًا فؾؽتوبي افعربقي ظاذ ؿواظاد افػوكقؿقاي تارىافدراشي احلد من مظوهر افؽتوبي افػوكوتقؽقي وصواهدهو ؿدر اإلمؽون وذفك جيعؾفو
حمصورة ذم صواهد افرشم افع امين وبعض األم ؾي األخرى افـودرة.
تؼسح افدراشي ظذ واَعي ادـوهٍ افؾغويي ذم خمتؾاف مساتويوت افتعؾاقمتضؿغ مـوهجفم ؿدر ًا من مظوهر افؽتوبي افػوكوتقؽقي وصاواهدهو فقعرؾفاو افتؾؿقاذ
وافطوفى وفقؿقزهو ظام هو ؽوفى أظم من افؽتوبي افػوكقؿقي.
تـشد هذه افورؿوت من افبوح غ ذم حؼل افؽتوبي افعربقي مزيد ًا مان افـظار ذماحلؼل ذم َوء ادعطقوت افؾسوكقي ادعورصة دو تطرحه افؾساوكقوت مان أدوات حدي اي
صورمي ؿودرة ظذ افتـوول ادتعؿق متعدد األبعود فؾؿؽتوبوت.
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.2
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.4
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.6
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.7

أبو ظقد حمؿد "أثر افؽتوبي األبجديي ذم حتؾقل األصوات افصوئتي ظـد ظؾامء افعربقاي
افؼدموء" جمؾي جومعي ؿطر فًداب افعدد ( ،28جومعي ؿطر ؿطر (.،2776

.8

أبو ظقد حمؿد والذم حسغ "أثر افؽتوبي ذم افتؼعقد افؾغوي ظـد افعارب"
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ظؾم افتصاريف" حتؼقق حسن أمحد افع امن ط 1ادؽتبي ادؽقي مؽي ادؽرمي
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 .12إيؾوار روكوفد "مدخل إػ افؾساوكقوت" ترمجاي بادر افادين افؼوشام ط1
مطبعي جومعي دمشق دمشق.
 .13أيوب ظبد افرمحن افعربقي واجوهتو ط 1مطوبع شاجل افعارب افؼاوهرة
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 .14برـي بسوم "ظؾم األصوات افعوم أصوات افؾغي افعربقي" ط 1مرـز اإلكامء
افؼومي بروت.
 .15بؼ ـامل حمؿد "ظؾام افؾغاي االجتامظاي مادخل" دار ؽرياى افؼاوهرة
(.،1995
 .16بؼ ـامل "ظؾم افؾغي افعوم افؼسم اف وين األصاوات" ط 1دار ادعاورف
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افعدد  6-5افسـي افرابعي بغداد (.،1984
 .21اجلوحظ أبو ظ امن ظؿرو بن بحر "افبقاون وافتبقاغ" حتؼقاق ظباد افساالم
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 .23حسون ثوم "افؾغي بغ ادعقوريي وافوصػقي" ط 1دار اف ؼوؾي افدار افبقضوء.
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افػؽر دمشق (.،1982
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اف ؼوؾي اإلشؽـدريي (.،1964
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األؿوويل ذم وجوه افتلويال" حتؼقاق حمؿاد ظباد افساالم صاوهغ ط 3دار
افؽتى افعؾؿقي بروت (.،2773
 .31شعقد فبقى "اجلؿع افصويت األول فؾؼرآن افؽريم (ادصحف ادرتل "،ط2
دار ادعورف.
 .32افسؾطوين حمؿد ظع "ؿواظاد مؼسحاي فتوحقاد افؽتوباي افعربقاي" ط 1دار
افػؽر دمشق (.،1995
 .33شؾقامن ظؿر وصقـي حمؿود "اإلمالء افوطقػي فؾؿستوى ادتوشط من ؽر
افـوضؼغ بوفعربقي" ط 1جومعي ادؾك شعود افريوض (.،1991
 .34شوشر ؾرديـوكد دي "ظؾم افؾغي افعوم" ترمجي يوئقل يوشف ظزياز ط1
بقً ادوصل ادوصل افعرا

(.،1988

 .35افسقوضي جالل افدين "اإلتؼون ذم ظؾوم افؼرآن" حتؼقق حمؿد أبو افػضال
إبراهقم ط 1ادؽتبي افعكيي بروت (.،1987
 .36افسقوضي جالل افدين "مهع ااوامع ذم رشح مجع اجلواماع" حتؼقاق ظباد
افعول شو مؽرم ط 1دار افبحوث افعؾؿقي افؽويً (.،1987
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 .37صوهغ ظبد افصبور "ادـفٍ افصويت فؾبـقي افعربقي" ط 1ممشسي افرشوفي
بروت (.،1987
- .38افشويى ؾوزي "أثر افؾغي ادؽتوبي ذم تؼرير األحؽوم افؾغويي" جمؾي جومعاي
افشورؿي فؾعؾوم افؼظقي واإلكسوكقي ادجؾد  2افعدد  3صعبون (1426هاا،
أـتوبر ( ،2775ص.119-171
 .39افشويى ؾوزي "حمورضات ذم افؾسوكقوت" ط 1مـشاورات وزارة اف ؼوؾاي
ظامن األردن (.،1999
 .47ظبوبـي جعػر "ذم حؼقؼي اإلدؽوم" أبحوث افرموك ادجؾد اف وفاٌ افعادد
اف وين (.،1985
 .41ظبوبـي حيقى "افتطور افسقؿقوئي فصور افؽتوبي افعربقي دراشي تورطقي مؼوركي
بغ افعربقاي وافؽتوباوت افساومقي" ط 1مـشاورات جومعاي ممتاي افؽارك
األردن (2777م.،
 .42ظبده داود "دراشوت ذم ظؾام أصاوات افعربقاي" ط 1ممشساي افصابوح
افؽويً (.،1979
 .43ظبد افتواب رمضون "اددخل إػ ظؾم افؾغي ومـوهٍ افبحٌ افؾغوي" ط1
مؽتبي اخلوكجي افؼوهرة (.،1982
- .44ظؿر أمحد خمتور "دراشي افصوت افؾغاوي" ط 3ظاو افؽتاى افؼاوهرة
(.،1985
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 .45ؽوزي يوشف "مدخل إػ األفسـقي" ط 1مـشورات افعو افعريب اجلومعقي
(.،1985
 .46افغومدي حمؿد شعقد "رحؾي افعالمي من افـطق إػ افؽتوبي" جمؾي ظالماوت
ج 47م 17ربقع اآلخر (1422ها ،يوكقو (2771م ،ص.287-257
 .47افغومدي حمؿد شعقد "افرشم افؽتويب افعريب ضبقعته وإصؽوالته وادموهوت
إصالحه" جمؾي دار افعؾوم ع 57جومعي افؼوهرة (2717م.،
 .48افغزايل أبو حومد ""معقور افعؾم ذم ؾن ادـطق" دار األكدفس بروت.
 .49افغاليقـي مصطػى "جومع افادروس افعربقاي" ط 14ادؽتباي افعصااريي
صقدا (.،1974
 .57ـوكتقـو جون "دروس ذم ظؾم أصوات افعربقي" ترمجاي صاوفح افؼرماودي
ط 1مرـز افدراشوت وافبحوث االؿتصوديي واالجتامظقي توكس (.،1996
 .51الذم حسغ "كظوم افؽتوبي افعربقي ذم َوء ظؾم افؾغي احلديٌ" ؿسام افؾغاي
افعربقي ـؾقي اآلداب جومعي افرموك إربد األردن (.،2776
 .52مودزج برتقل "ظؾم األصوات" ترمجي د .ظبد افصبور صوهغ ط 1مؽتبي
افشبوب افؼوهرة (.،1984
 .53ادسدي ظبد افسالم "مو وراء افؾغي بحٌ ذم اخلؾػقوت ادعرؾقي" ممشساوت
ظبد افؽريم بن ظبد اهلل فؾـؼ وافتوزيع توكس (.،1994
 .54مـدور مصطػى "افؾغي وافػؽر" مؽتبي افشبوب افؼوهرة (.،1993
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 .55افـعقؿي حسوم "افؽتوبي افصاوتقي" اداورد ادجؾاد  16ظادد  1بغاداد
(.،1987
 .56هورون ظبد افسالم "ؿواظد اإلماالء" مؽتباي األكجؾاو ادكايي افؼاوهرة
(.،1985
 .57وفػـسون إٍائقل "توريخ افؾغاوت افساومقي"" ط 1دار افؼؾام باروت
(.،1987
 .58يعؼوب إمقل "اخلط افعريب كشلته تطوره مشؽالته دظوات إصاالحه"
ط 1جروس برس ضرابؾس (.،1986
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 حممد أمحد أبو عيد ا.د

Analysis of phonetic aspects in Arabic orthography
(writing system):
A Study on the Light of Modern Linguistics
Abstract:
This study investigates the unstudied part of Arabic orthography system, that is
phonetic part. The study does not conceal the Arabic phonological part. On
contrary, it reveals its phonetic aspects. Therefore the researcher analyzes
phonetic aspects like the allophonic representation of indistinctive features,
phonetic representation of dialects and the utterance.
Keywords:
Phonetics, phonology, orthography, Arabic, alphabetic, phoneme and letter.
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