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 مقدمة الناشر

احلمد هلل الذي أنزل كتابه املعجز احلكيم بلسان عربي مبني، والصالة 
 والسالم على نبيه املصطفى الصادق األمني، وآله األطهار امليامني.

وبعد: فإن للمباحث اللغوية أهمية بالغة األثر يف دراسات علماء احلوزة 
اعلة يف غري ما جانب من جوانب العلمية ملا هلا من مساس متميز و)مدخلية( ف

الداللية  ياولعالقة هاتيك املباحث بكثري من املسائل والقضا ،)البحث األصولي(
هو األخذ  ةاز وتقريرات األصل يف فهم األدلة السمعيإلثبات وقوع احلقيقة واجمل

ة للمعنى احلقيقي. والبحث يف خباملعنى احلقيقي ال اجملازي إال مع القرائن الصار
لة اللفظ على املعنى من حيث الشمول وعدمه كالعام واخلاص واملطلق دال

واملقيد واألمر والنهي وما يصرف )األمر( إىل اإلباحة إذا جاء )األمر( بعد 
ف عليه القارئ الكريم يف ق)احلظر( ومباحث )الوضع( بأقسامه إىل آخر ما سي

 فصول هذه الرسالة القيمة.

ء األصول يف النجف األشرف أعلى وقد بلغ البحث اللغوي عند علما
ت التمحيص والتحقيق وتطور تطورًا بالغًا من خالل تطور الدراسات ادرج

األصولية ضرورة أن تطور الدراسات األصولية يستلزم سريانه يف مجيع 
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وإال كان  ،املوضوعات املكونة لنسيجها والداخلة يف ضمن بناء هيكلها وتركيبها
 طه.هذا التطور غري مستوف لشرو

وقد كان لعلماء آل كاشف الغطاء )الدور املتميز( واجلهود املضاعفة يف هذا 
وقد واكب غري واحد من أساطني فقهائهم حركة )التطور اللغوي( اليت  ،اجملال

آل  رضا بلغت ذروتها يف العصر األخري، وتوفر بعضهم كآية اهلل الشيخ حممد
ة اللغة وعلم األصوات كاشف الغطاء على دراسة أحدث النظريات يف فلسف

فاق يف هاتيك التطلعات ووأوعبها حبثًا ومتحيصًا مبا يشهد له أنه )سبق زمانه( 
 رأقرانه، هذا إىل جانب ما أولوه من اهتمام كبري يف متابعة مسار )التطو

نفيسة هي يف )القمة( مما  الداللي( وقد كان هلم يف هذه اجملاالت مؤلفات
 ساطني احلوزة العلمية.من أاحملققون )توصل( إليه 

وهذا الكتاب الذي بني يديك أيها القارئ الكريم هو شاهد عدل على ما 
فصوله األستاذ  وُمَوّشيأشرنا إليه ونبهنا يف اجلملة عليه، وقد قدمه منضد عقوده 

الباحث سعد نعمة علي لنيل درجة )املاجستري( فشكر اهلل سعيه ووفقه فيما هو 
وال يسعنا يف هذا اجملال إال أن  ،علمي والذخائر اللغويةبصدده من نشر الرتاث ال

والعاملني  العامة نقدم الشكر املتواصل إىل القائمني على مؤسسة كاشف الغطاء
فيها وعلى رأسهم أمني املؤسسة العام مساحة حجة اإلسالم واملسلمني العالمة 

اركة خلدمة الذي كرس حياته املبكاشف الغطاء دامت بركاته آل الدكتور عباس 
داعني له وللجميع بطول البقاء ومواصلة  Šالعلم ونشر تراث اهل البيت 

  العطاء.
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 املقدمة

وعلى آل بيته ، والصالة والسالم على نبينا حممد، احلمد هلل رب العاملني

 الطيبني الطاهرين 

 ..وبعد

فقد انطلقت فكرة هذه الرسالة عندما اطلعت يف إحدى مكتبات النجف 

آلية للشيخ ، (الصوت وماهيته والفرق بني الضاد والظاء)ألشرف على كتاب ا

وأدركُت أن الشيخ عرض فيه إىل مسائل صوتية ، حممد رضا كاشف الغطاءاهلل 

ثم اطلعت على رسالة الشيخ هادي كاشف الغطاء يف فّن التجويد ، ولغوية مهمة

من مجلة وكان ، نفسيفكان معّضدا لسابقه يف إقرار هذا املوضوع وإثباته يف 

لعام ، اختيار مدينة النجف األشرف عاصمة للثقافة اإلسالميةاحلوافز لي هو 

ذلك بأّن البحث اللغوي عند علماء هذه األسرة يعّد جزًء من الدرس ، م2102

  .اللغوي يف هذه املدينة املقّدسة
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علماء وال بّد من اإلشارة إىل أّنه قد سبقين إىل دراسة اجلانب النحوي عند 

الدراسات )يف رسالته املوسومة ، الباحث باسم خضري خريي، آل كاشف الغطاء

تناول فيها املنظومات النحوية عند الشيخ ، (0)(النحوية عند آل كاشف الغطاء

  .عباس والشيخ هادي وجهود الشيخ حممد رضا والشيخ علي النحوية

 .وخامتة، بريينوفصلني ك، يف مقدمة ومتهيد، وجاءت خطيت يف هذه الرسالة

مع صورة جمملة ، واملنهج الذي اتبعته فيها، ذكرُت يف املقدمة خطة الرسالة

  .للمصادر اليت اعتمدتها

وترمجة موجزة ، التعريف بأسرة آل كاشف الغطاء :وتناولت يف التمهيد

ومصادرهم يف هذه ، الذين تناولت جهودهم اللغوية، لعلماء هذه األسرة

  .اجلهود

وجاء ، بالبحث الصوتي عند علماء هذه األسرة :األول وخصصت الفصل

يف مثانية مباحث خصصت األول منها للحديث على مسائل فيزيائية الصوت عند 

، (علم األصوات الفيزيائي)لذلك كان عنوان هذا املبحث ، الشيخ حممد رضا

، وخصصت الثاني باحلديث عن مسائل العملية السمعية عند الشيخ حممد رضا

، وتناولت يف املبحث الثالث، (علم األصوات السمعي)ان عنوانه لذلك ك

ووظائف أعضائه وأثرها ، وصف الشيخ حممد رضا للجهاز النطقي عند اإلنسان

، وتقوية األداء الصوتي، وأمراض النطق وعيوبه، يف إنتاج الصوت اللغوي

  .(علم األصوات النطقي)لذلك مسيت هذا املبحث بـ

                                                   

م م بإشراف األستاذ الدكتور علي كاظ2116. نوقشت بكلية اآلداب، جامعة القادسية، 0
 املشري. 
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تنطلق ، والتشرحيي، والطيب، ل ذات الطابع العلميودراسيت هلذه املسائ

وهو ، من الغرض الذي كان الشيخ حممد رضا يقصده يف دراسته هلذه املسائل

، واستيعاب ظواهرها، الوصول إىل معرفة علمية ومنهجية لألصوات اللغوية

فضال عن أّن االهتمام بهذه املسائل ، ومنها قضية الضاد والظاء، وتغرياتها

  .كان السبب الرئيس يف تطور الدراسات الصوتية واللغوية العلمية

خمارج احلروف عند الشيخ هادي والشيخ حممد  :وتناولت يف املبحث الرابع

ويف املبحث السادس عدد ، ويف املبحث اخلامس صفات احلروف عندهما، رضا

  .احلروف العربية عندهما

د والظاء عند بني الضا قباحلديث على الفر :وخصصت املبحث السابع

، واملبحث الثامن للحديث على ما أشار إليه الشيخ هادي، الشيخ حممد رضا

عند اجملاورة يف الكالم ، من تأثري بعض األصوات يف بعض، والشيخ حممد رضا

  .وصور هذا التأثري، املتصل

، فتناولت فيه البحث الداللي عند علماء هذه األسرة :أّما الفصل الثاني

أشار إليها ، باحث تناولت يف املبحث األول منها مسائل لغويةوجاء يف ستة م

، وحقيقة هذا الوضع، مثل مباحث وضع اللغة، علماء آل كاشف الغطاء

وكون اللغة نظاما يتألف من احلروف ، واالجتهاد يف اللغة، واملشّرع الوضعي

 : ودراسيت هلذه املسائل تأتي لسببني، واحلركات

عندما ميّهدون ، لدالليني العرب احملدثنيالسري على منهج ا :األول

، وتطورها، من حيث نشأتها، لدراساتهم الداللية باحلديث على اللغة

  .ونظامها، وأغراضها
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 ،بكثري من املوضوعات، عالقة هذه املسائل اللغوية عند األصوليني :واآلخر

(0)وغريه، والقضايا الداللية كإثبات وقوع احلقيقة واجملاز
. 

 

والعالقة بني الدال ، وأقسامها، تعريف الداللة :يف املبحث الثانيوتناولت 

ويف املبحث الرابع ، ويف املبحث الثالث طرائق الداللة عندهم، واملدلول عندهم

مثل ، ما ذكروه من مباحث داللة اللفظ على املعنى من حيث الشمول وعدمه

  .واألمر والنهي، كاملطلق واملقيد، واخلاص، العام وختصيصه

ويف املبحث السادس ، احلقيقة واجملاز عندهم :وتناولت يف املبحث اخلامس

  .لغوية تصحيحاتما أشاروا إليه من 

  .واهم النتائج، حتتوي على ملخص عام ملوضوعاتها :وأتبعُت الرسالة خبامتة

ويف ، ولعّل القارئ يالحظ إن بعض املباحث ال يذكر فيها سوى عامل واحد

وإّنما جاء على وفق املادة ، وهذا األمر ليس مقصودا ،بعضها أكثر من ذلك

  .اللغوية اليت استطعت الوصول إليها

هي مؤلفات علماء آل كاشف ، ومصادري يف هذه الرسالة األساسية

، واستعنت يف دراستها باملصادر اللغوية القدمية، واملطبوعة، املخطوطة، الغطاء

وكتب علماء التجويد ، (هـ292)وكتب ابن جين ، (هـ081)أهمها كتاب سيبويه 

  .واللغوية احلديثة، وأفدت كثريا من الكتب الصوتية، واألصول

، مع شيء من املقارنة، أّما املنهج الذي اتبعته فهو املنهج الوصفي التحليلي

يف مّدة زمنية ، أّما الوصف فألني أعرض اجلهود اللغوية عند علماء أسرة معينة

عند علماء ليسوا لغويني ، فألّني أعرض حبثا لغويا، قارنةوأّما التحليل وامل، معينة
                                                   

 . 269ظ، البحث الداللي عند األصوليني، خالد عبود محودي، زينة جليل عبد: . 0
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فكان ال بّد من عرض هذا ، بل هم علماء فقه وأصول، بالدرجة األساس

، ملعرفة قيمة ما كتبوه، وحمدثيهم، قدمائهم، البحث على اللغويني احملرتفني

  .وللكشف عن التمايز والتشابه

يف سبيل ، مّد لي يد العونإىل كل من ، وأتقدم خبالص الشكر واالمتنان

، الدكتور عائد كريم علوان احلريزي، إمتام هذا البحث وأخص أستاذي املشرف

، وملا بذله من جهد يف سبيل تقويم هذا البحث، ملا أسداه لي من خالص النصح

  .فاهلل أسأل أن جيزيه عين وعن العلم خري اجلزاء

كثرية كانت وراء إمتام  يكما أود هنا أن أدعو اهلل أن جيزي باخلري أياد
هذا البحث، ولوالها ملا كان بصورته اليت هو عليها اآلن، وأخص بالذكر 
األستاذ الفاضل الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء على مواكبته هلذا 
العمل منذ بدايته، وعلى امللحوظات واملقرتحات والتوجيهات 

حث فكرا ومنهجا، واملساعدات املختلفة اليت قدمها لي، واليت أغنت الب
ن يكما أخص بالذكر الشيخ شريف كاشف الغطاء وولده الشيخ أمري اللذ

على أهم املخطوطات واملصادر اليت ختص علماء   عوفرا لي فرصة االطال
آل كاشف الغطاء، كما أتوجه بالشكر أيضا إىل املؤسسات واملكتبات اليت 

كتبة كاشف ساعدتين يف إمتام هذا البحث، وأخص بالذكر مؤسسة وم
الغطاء العامة، ومكتبة الشيخ حممد احلسني كاشف الغطاء العامة، وإىل 
العاملني فيها، والشكر موصول أيضا إىل األساتذة والزمالء واألصدقاء 
الذين ساعدوا الباحث يف إخراج هذا العمل إىل حيز الوجود  وما توفيقي 

 إال باهلل.

مساحة  ثلة بأمينها العاموقد تصدت مؤسسة كاشف الغطاء العامة املتم
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كاشف الغطاء مشكورة لطباعة هذه آل الشيخ الدكتور عباس  احلجة
 جزيل الثناء سائاًل اهلل تعاىل أن جيزيهم وافر العطاء. الرسالة، فلهم مين

 

 

 الباحث



 

 

 

 

 

 متهيد

 التعريف بأسرة آل كاشف الغطاء ومصادر دراساتهم اللغوية

 :أسرة آل كاشف الغطاء
خضر بن حممد بن حييى بن الشيخ بن اسل الشيخ جعفر الكبري وهم من ن

 ِكبن ماِلا ~ثأر اإلمام احلسني بن إبراهيم اآلخذ ب ...مطر بن سيف الدين

·األشرت النخعي 
بكسر  (آل ِعلي)فهم من عشائر آل إبراهيم من فخذ  .(0)

، وهم من األسر املهاجرة إىل مدينة النجف األشـرف ِلطلب العلم .(2)العني

~علّي أمري املؤمنني وِلمجاورة اإلمام 
، فقد هاجر جّدهم األكرب الشيخ (2)

وتعرف أيضًا بـ )جناجة( وأصلها ـ فيما قيل من قرية جناجية  (هـ0080ت )خضر

  .(4)يف احللة إىل النجف األشرف يف بداية القرن الثاني عشر اهلجريبـ قناقيا، 

                                                   

 . 0/09. ظ، الدرر البهية يف انساب عشائر النجف العربية، عباس الدجيلي : 0
 . . املصدر السابق2
 . 66. ظ، احلياة الفكرية يف النجف األشرف، حممد باقر البهادلي: 2
 . 027، 2/026اضرها، جعفر حمبوبة: . ظ، ماضي النجف وح4
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كشف الغطاء عن )سبًة إىل كتاب ن (آل كاشف الغطاء)َولّقبت هذه األسرة بـ

، ومنهم (0)(هـ0228ت )الذي ألفُه جّدهم جعفر الكبري  (مبهمات الشريعة الغراء

من تلّقَب باسم الشيخ جعفر نفسه كالشاعر واألديب املشهور صاحل اجلعفري 

  .(2)(هـ 0979ت )

ًا، وتعد هذه األسرة من أملع األسر العلمية واألدبية يف العراق وأعرقها عموم

قرنني من أكثر من ، امتدت زعامتها الدينية (2)والنجف االشرف خصوصًا

أجنبت و، ، وخرجْت (6)، وخدمْت العلم والدين خدمات جليلة(4)الزمان

وفيما  ،(7)ومصلحون، فُهم علماء وقادة، (6)فحول اجملتهدين، وجهابذة العلمب

لرسالة جهودهم يأتي ترمجة موجزة ألبرز علماء هذه األسرة، مّمن تناولت ا

  .اللغوية

 :(م1117-1731) (هـ1221-1111)كاشف الغطاء آل الشيخ جعفر  .1

هو الشيخ جعفر بن خضر بن حممد بن حييى بن مطر بن سيف الدين 

، وزعيم (8)املالكي، من أساطني الفقه، والكالم، وشيخ مشايخ املسلمني

الشيخ خضر وعلى ، تلّمَذ على والده (9)االمامية ومرجعها األعلى يف عصره

                                                   

 . 6. ظ، آل كاشف الغطاء مناهل عطاء، مقالة اجتماعية، مطبوعة، شاكر البغدادي: 0
 . . املصدر السابق2
 . 81. ظ، احلياة الفكرية يف النجف األشرف: 2
 . 076. ظ، أساطني املرجعية العليا، حممد حسني الصغري: 4
 . 2/026. ظ، ماضي النجف: 6
 . 076أساطني املرجعية العليا:  . ظ،6
 . 2/026. ظ، ماضي النجف: 7
 . 262. ظ، معجم رجال الفكر واألدب، حممد هادي األميين: 8
 . 81. ظ، احلياة الفكرية يف النجف األشرف: 9
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ي، وحضر أحباث علماء الفقه يف عصره منهم الوحيد نالشيخ حممد الفتو

  .(0)وقد ُوِصَف بـسعِة الِعلم وشــدة التواضع (هـ0216ت )البهبهاني 

إىل هجمات  dويف عصره تعرضت احلوزات العلمية ومذهب أهل البيت 

صدى لدعوات فكرية، وعسكرية، تصدى هلا الشيخ جعفر بصرب وثبات، فقد ت

خباريني الذيَن دعوا إىل األخذ بظواهر النصوص الشرعية، وترك االجتهاد، األ

، (احلق املبني يف تصويب اجملتهدين وختطئة اإلخباريني)لذلك أّلَف الشيخ كتابُه 

، ودافع الشيخ جعفر عن (2)خباريني وأزداَد نشاط األصولينيفتقلَص ظل األ

إذ وقف بوجه الغارات واحلمالت الوهابية يف  مدينة النجف األشرف دفاعًا قويًا

، كان (4)، ولُه آثار علمية متنوعة مشحونة بالتحقيق والتدقيق(2)هـ0207سنة

، وغاية املأمول يف علم األصول (مطبوع حمقق)، (كشف الغطاء)أبرزها 

  .(خمطوط)

 :(م1112-1132) (هـ1711-1211)كاشف الغطاء آل الشيخ هادي  .2

ابن الشيخ عباس ابن الشيخ علي ابن الشيخ جعفر  هو الشيخ هادي

حممد  سيدوعلى ال ،(هـ0229) ال كاظم اخلراسانياملقرأ على الشيخ  ،(6)الكبري

  .(هـ0227) كاظم اليزدي

ــومــن َع النجــف املقــدمني،  أعــالمحــد أوهــو  آل كاشــف  أســرةالء ضــف ِدَم

                                                   

 . 2/022. ظ، ماضي النجف: 0
 . 04. ظ، آل كاشف الغطاء مناهل عطاء: 2
 . 2/226. ظ، ماضي النجف: 2
 . 22، وظ، آل كاشف الغطاء مناهل عطاء: 0/21لغطاء، مقدمة التحقيق: . ظ، كشف ا4
 . 2/201ظ، ماضي النجف: . 6
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 ،أديبــاوكــان  ،(2)واألصــول يف الفقــه أجــادوا، ومــن العلمــاء الــذين   (0)الغطــاء

ــًا، شــاعرًا، ــبليــغ التتبــع يف امِل لغوي ــ ِلَحــوالنِّ ِلل  ــة ومــل اللغــة  رَيوالسِّ  ،(2)والعربي

 قيمـة،  وأكثرهـا مكتبـات النجـف االشـرف     أنفسوكانت له مكتبة خاصة تعد من 

 وكـان مولعــًا بشـعر املتــنيب،   ،(4)عـدد غــري يسـري مــن املخطوطـات والنــوادر    وفيهـا 

 أبـي الطيب من شـعر  )أو  ،(محدأاحملمود من شعر )ا هوانتخب منه جمموعة مسا

   .(6)(الطيب

 : أبرزها, (6)يف مواضيع خمتلفة عديدة وله مؤلفات ورسائل

 املشاخيي، إبراهيمخليل  .وهي مطبوعة بتحقيق د رسالة يف فن التجويد، .أ

تضاف هذه الرسالة  أنوأرى  .وهي النسخة اليت اعتمدت عليها يف هذه الرسالة

غامن قدوري احلمد منذ ظهور  .اليت ذكرها د ائمة كتب علم التجويد،ق إىل

القرن الثالث عشر أواخر يف القرن الرابع اهلجري حتى  اأُلَولمؤلفاته 

 : ن تأخذ هذه الرسالة مكانتها املتميزة، لألسباب اآلتيةأ، و(7)اهلجري

عبارة بدال من ، (فن التجويد)أول من استعمل عبارة  ًاإن الشيخ هادي .0

وهذا العلم ): بقوله (فن)وعلل الشيخ سبب استعماله لفظة ، (علم التجويد)

، من جهة أّن العلم ال يكفي فيه، وهو كاملوسيقى، هو نتيجة فنون القراءة ومثرتها
                                                   

 . . املصدر السابق0
 . 267: واألدبظ، معجم رجال الفكر . 2
 . 0284/ 2اخلوئي:  أمنيحممد  ظ، مرآة الشرق،. 2
 . 2/202ظ، ماضي النجف: . 4
 . 202، 2/201ماضي النجف:  ظ،. 6
 . 28كاشف الغطاء مناهل عطاء:  ظ، آل. 6
 . 21 - 26ت الصوتية عند علماء التجويد: ظ، الدراسا. 7
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وتدربه بالتلقف عن أفواه ، بل هو عبارة عن ملكة حاصلة من مترن امرئ بفكه

  .(0)(معلميه

خالصة )غامن قدوري احلمد هو كتاب  .يه دإّن آخر كتاب اعتمد عل .2

وذكر الشيخ هادي اّنه ألف رسالته يف ، (2)(هـ0227ت) للدركزلي، (العجالة

، بعد هذا التأريخ (خالصة العجالة)فإن كان الدركزلي ألف ، (2)هـ0220سنة 

وإن كان ألف كتابه يف أواخر ، منه يف التأليف أسبَق سيكون ادياهلالشيخ  فإّن

الفارق الزمين  فإن، (4)احلمد .ثالث عشر اهلجري كما يفهم من كالم دالقرن ال

  .ورسالة الشيخ هادي ال يتعدى الثالث عشرة سنة (خالصة العجالة)بني كتابه 

ابتعد يف رسالته عن إيراد خالفات العلماء يف جزئيات  ًاإّن الشيخ هادي .2

طر لعرض خالف ما يف وإذا ما اض، واقتصر على اآلراء املتفق عليها، األحكام

  .(6)فإنه كان يرجح ما يراه مناسبا، مسألة معينة

 حتدث فيه الشيخ هادي عن قضايا، ويتكون من جزأين، الكشكول .ب

  .(خمطوط) وسياسية، واجتماعية، ولغوية، تأرخيية

  .(مطبوع) مصادر نهج البالغة ومداركه .جـ 

  .(مطبوع)مستدرك نهج البالغة  .د 

                                                   

 . 61رسالة يف فن التجويد: . 0
 . 42ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: . 2
 . 69ظ، رسالة يف فن التجويد: . 2
 . 46، 26ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: . 4
 . 64فن التجويد: ظ، رسالة يف . 6
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  .(خمطوط)هر من نثر القطرنظم الز .هـ 

 :(م1111-1117) (هـ1711-1711)كاشف الغطاء آل الشيخ حممد رضا  .7

هو ابن الشيخ هادي ابن الشيخ عباس ابن الشيخ علي ابن الشيخ جعفر 

وقرأ األصول ، قرأ العلوم األولية على والده الشيخ هادي، (0)كاشف الغطاء

وعلى املريزا ، (هـ0266ت)اني احلسن األصفه ووالفقه خارجا على السيد أب

  .(هـ0266ت )حسني النائيين 

، (2)واألصول، والفقه، واملرّبزين يف الفضل، وهو من العلماء النابغني

، واهلندسة، والفقه و األصول، وكانت له إحاطة بالنحو واملنطق واملعاني والبيان

ها مؤلفاته يف ضّمن، وله آراء مبتكرة ومستحدثة، (2)واآلداب، ةوالعلوم الرياضي

 : ومن هذه املؤلفات، (4)العلوم املختلفة

تعليقات وشروح على اجلزء اخلامس من حقائق التأويل يف متشابه  .أ

  .طبعته مجعية منتدى النشر النجفية، (هـ416ت)التنزيل للشريف الرضي 

فقدت هذه الرسالة يف السنوات ، (خمطوط)رسالة يف اخلط العربي  .ب

  .األخرية

  .(مطبوع)، بن علي زيد .ج

  .(مطبوع)، الشريف الرضي حياته وآثاره .د

                                                   

 . 2/090. ظ، ماضي النجف: 0
 . 266. ظ، معجم رجال الفكر واألدب: 2
 . 2/09. ظ، ماضي النجف: 2
 . 2/090. ماضي النجف: 4
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ودرس فيه الصوت ، الصوت وماهيته والفرق بني الضاد والظاء .هـ

جاعال من هذه الدراسة مدخال لبحث ، اإلنساني واللغوي دراسة علمية منهجية

 إال، خليل إبراهيم املشاخيي .طبع هذا الكتاب بتحقيق د، قضية الضاد والظاء

وجاءت النسخة احملققة مشحونة ، أّن التحقيق مل يكن باملستوى املطلوب

ومتثلت ، وأتعبت الباحث، اليت أربكت النص، باألخطاء الطباعية والتحقيقية

ال ، من عنده بها بألفاظ خمطوء، إبدال احملقق بعض األلفاظ الصحيحة للمؤلف

رات مل يتمكن احملقق واّن بعض الكلمات والِفْق، تنسجم مع معنى النص وسياقه

، فأثبتها كما هي على ظواهرها وغموضها، من قراءتها بصورتها الصحيحة

، الصحيحة ومتكْنُت بعد جهد وعناء من قراءة هذه األلفاظ والفقرات بصورتها

اليت اعتمْدُت عليها يف هذه ، (األصل)وذلك بالرجوع إىل النسخة املخطوطة 

  .الرسالة

درَس فيه األمثال العامية ، مثال العامية الشائعةالفصول الرائقة يف األ .و

ومشريا إىل الظواهر ، وشارحا معانيها، حملال ألفاظها، دراسة وصفية، النجفية

وحمددا األلفاظ الدخيلة واألعجمية الواردة يف هذه ، الصوتية والصرفية فيها

  .(خليل املشاخيي .مطبوع بتحقيق د) .األمثال

  .(مطبوع)رية يف تيسري النحو نقد االقرتاحات املص .ز

 :(م1111-1133) (هـ1737-1211)الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء  .1

هو ابن الشيخ علي بن الشيخ حممد رضا بن الشيخ موسى بن الشيخ جعفر 

صاحب كفاية ، ال كاظم اخلراسانياملحضر عند الشيخ ، (0)كاشف الغطاء

                                                   

 . 082/ 2. ظ، ماضي النجف: 0
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وأستاذ أخيه األكرب ستاذه وهو أ، وعند السيد حممد كاظم اليزدي، األصول

 (هـ0229ت)وحضر عند الشيخ حممد تقي الشريازي ، اخلاصالشيخ أمحد 

  .زعيم ثورة العشرين يف العراق

انتهت إليه املرجعية العليا بعد وفاة أخيه الشيخ أمحد كاشف الغطاء سنة 

علماء املشرق  ونبغ حتى أضحى كبري، وذاع صيته منذ ذلك الوقت، هـ0244

  .(2)وعلما من أعالم الطائفة ، (0)طالقعلى اإل

، (2)وأخذ من كل علم بطرف، برع يف كل فن، كان موسوعيا يف علمه

حتى ُعّد من أكرب ، (4)حاضر يف علمي الفقه واألصول نصف قرن من الزمان

وكان فوق ، وأشهرهم (6)والداللة، (6)أساتذة البحث اخلارج يف الفقه واألصول

(7)والتأليف، والبيان، والفصاحة، يضذلك أديبا من أئمة القر
.  

واألديب ، أمحد أمني .مثل د، ناقش كبار املفكرين املعاصرين له

وكانت له مواقف ، واألب انستاس ماري الكرملي، والفيلسوف أمني الرحياني

ومتيز بتوّجهه اإلصالحي يف ، (8)وطنية وسياسية مشهودة يف مقارعة االنكليز

                                                   

 . 072. ظ، أساطني املرجعية العليا: 0
 . 266. ظ، معجم رجال الفكر واألدب: 2
 . 076. ظ، أساطني املرجعية العليا: 2
 . 077. ظ، أساطني املرجعية العليا: 4
م، مقال للدكتور عبد اهلادي 0994. ظ، جملة اجلامعة اإلسالمية، لندن، العدد األول، 6

 . 092الفضلي: 
 . 016. ظ، تطور البحث الداللي، حممد حسني الصغري: 6
 . 266. ظ، معجم رجال الفكر واألدب: 7
  نزار الوطين والقومي، رسالة ماجستري، حيدر. ظ، حممد حسني كاشف الغطاء ودوره 8
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  .(0)والتعليمي، واالجتماعي ،اجملال الفكري والسياسي

 : وله الكثري من املؤلفات منها

وترجم إىل لغات ، طبع أكثر من عشرين طبعة، صل الشيعة وأصوهلاأ .أ

  .عديدة

اليت أصدرتها احلكومة ، وهو شرح جمللة األحكام العدلية، حترير اجمللة .ب

 البيت على مذهب أهل، وشرحها الشيخ شرحا فقهيا، م0876العثمانية سنة 

d ،مطبوعة يف مخسة أجزاء بتحقيق )، دّرَسْت بكلية احلقوق جبامعة بغداد

  .(حممد الساعدي خالشي

قاضي علي بن عبد لل، تعليقة على كتاب الوساطة بني املتنيب وخصومه .ج

  .(خمطوط)اجلرحاني  العزيز

والسيد حممد سعيد احلبوبي ، تعليقتان على ديواني السيد جعفر احللي .د

  .(وطتانخمط)

  .(مطبوع)رسالة يف مباحث األلفاظ  .هـ

  .(خمطوط)تعليقة على شرح الشيخ عبده لنهج البالغة  .و

وذكر الشيخ ، (هـ276ت)تعليقة على أدب الكاتب البن قتيبة الدينوري  .ز

أنه اعتمد يف أكثر هذه التعليقة على كتاب االقتضاب يف شرح أدب الكتاب البن 

وحسن ، األمر الذي يدل على أمانته العلمية، (2)(هـ620)السيد البطليوسي 

                                                                                                                           

  :74عطية، معهد التاريخ العربي . 
 . 202، 216. ظ، احلياة الفكرية يف النجف األشرف: 0
 . 229. ظ، تعليقة على أدب الكاتب: 2
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، (0)ألّن شرح البطليوسي ُيعّد من أوسع وأهم شروح أدب الكاتب، اختياره

  .(خمطوط)، (2)(الشرح النفيس القيمة)ووصفه يوهان فك بـ

: قال يف الصحيفة األوىل منها (هـ606ت)تعليقة على مقامات احلريري  .ح

  .(خمطوط) (والتصحيح، والتعليق، رباستقصيتها بالنظر والس)

  .(خمطوط) (هـ266)تعليقة على كتاب البيان والتبيني للجاحظ  .ط

والذي الحظته يف ضوء اطالعي على هذه التعليقات أّن الشيخ يصّب 

 : اهتمامه فيها على األمور اآلتية

أو النص ، بوضع أشكال احلركات، الكلمات اليت حتتاج إىل ذلك ضبط .0

  .عليها

  .وتوضيحها، شرح األلفاظ اليت حتتاج إىل ذلك .2

  .اإلشارة إىل مواضع التصحيف والتحريف فيها .2

أو اخلطأ يف نقل األخبار الالتي ، اإلشارة إىل مواضع التناقض يف اآلراء .4

  .يقع فيها مؤلفو الكتب اليت يعلق عليها

ومدى حرصه  ،على احلّس اللغوي الذي يتمتع به الشيخ وهذه األمور تدل

  .العربية املقدس على تراث لغته

َضّمَنه الشيخ جمموع آرائه يف خمتلف العلوم ، دائرة املعارف العليا .أ

، وعلوم القرآن، والسياسة، واألدب، والفلسفة، واحلكمة، واألصولية، الفقهية

                                                   

 . 4. ظ، االقتضاب، تح، حممد باسل عيون السود، مقدمة التحقيق : 0
 . 202ار: . العربية، ترمجة عبد احلليم النج2
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  .(خمطوط)والتفسري 

عرية ضّمنها خمتارات ش، وهي عبارة عن موسوعة علمية، الُكّناشة .ب

قام الشيخ ، ووجدُت فيها خمتارات من الشعر الفارسي، ملختلف الشعراء

وهذا من أبرز مصاديق ، مبقابلتها بأبيات تناظرها يف املعنى من الشعر العربي

  .األدب املقارن

َضّمَنُه مناظراته اليت جرت بينه وبني األديب أمني ، املراجعات الرحيانية .ج

بتحقيق ، طبع يف جزأين) .وجرجي زيدان، رمليواألب أنستاس الك، الرحياني

  .(السيد حممد عبد احلكيم الصايف

  .(خمطوط)خمتصر كتاب األغاني  .د

كلية ، حققها مؤخرا الباحث فالح حسن عباس، يف العروض رسالة .هـ

  .جامعة كربالء، الرتبية

  :(م1117-1117) (هـ1111-1771)الشيخ علي كاشف الغطاء  .1

بن الشيخ ابن الشيخ عباس ابن الشيخ هادي احممد رضا هو ابن الشيخ 

  .(0)بن الشيخ جعفر كاشف الغطاءاعلي 

ثّم تتلمذ ، ومن جده الشيخ هادي، تلقى املعرفة من أبيه الشيخ حممد رضا

واختص به وكان  (هـ0267ت )على اجملتهد الكبري الشيخ كاظم الشريازي 

إىل ، ة االجتهاد وهو دون الثالثنيالشريازي يقدمه على سائر تالمذته ونال درج

 .منهم د، وحضر جملس درسه مجهرة من خرية النابغني، (2)أن أصبح عاملا حمققا
                                                   

 . 266، معجم رجال الفكر واألدب: 2/076. ظ، ماضي النجف: 0
 . 266. ظ، معجم رجال الفكر واألدب: 2
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  .(0)(رمحهما اهلل تعاىل)أمحد الوائلي الشيخ  .و د، مهدي املخزومي

املطبوعة ، وأضاف إليها كثريا من الكتب، انتقلت إليه مكتبة جّده وأبيه

  .(2)من أهم املكتبات يف النجف األشرف وأنفسها وتعّد اآلن، واملخطوطة

 : مؤلفاته

  .(خمطوط)مخسة أجزاء  .األحكام .أ

  .(مطبوع)أدوار علم الفقه  .ب

  .(مطبوع)التعارض والتعادل والرتجيح  .ج

  .(مطبوع)نهج الصواب يف حل مشكالت اإلعراب  .د

  .(مطبوع)نقد اآلراء املنطقية وحل مشكالتها  .هـ

  .(مطبوع)ر الساطع يف الفقه النافع النو .و

  .مصادر الدراسة اللغوية عند آل كاشف الغطاء

وتأسيس ، اهتم علماء آل كاشف الغطاء جبمع الكتب واملخطوطات

ويف ضوء املباحث ، ما جيعل مصادر دراساتهم متنوعة ومتشعبة، املكتبات

املصادر اللغوية اليت وجدتها عندهم الحظت اعتمادهم فيها على عدد من 

 : وهي، األساسية

وكتب ابن جين ، أهمها كتاب سيبويه، الكتب اللغوية والنحوية القدمية .0

، مثل الكافية والشافية (هـ646)وكتب ابن احلاجب ، أهمها كتاب اخلصائص
                                                   

 . 41. ظ، آل كاشف الغطاء مناهل عطاء: 0
 . 077/ 2. ظ، ماضي النجف: 2
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  .(هـ900)واملزهر للسيوطي 

يف ، فقد سبقوا الكثري من الدارسني احملدثني، كتب علم التجويد القدمية .2

فاملعروف أّن هذه الكتب ، ثمار املادة الصوتية واللغوية املهمة يف هذه الكتباست

  .(0)إىل وقت متأخر، كانت جمهولة ومهملة عند الدارسني احملدثني

وإخوان الصفاء ، (هـ229ت  )كالفارابي ، كتب الفالسفة املسلمني .2

  .(هـ428)وابن سينا ، (القرن الرابع اهلجري)

  .لفقهكتب علم أصول ا .4

  .املعجمات اللغوية .6

واملوسوعات العلمية اليت كانت تصدر يف بداية القرن ، اجلرائد واجملالت .6

فقد أحال على بعضها يف ، وهذا ما بدا واضحا عند الشيخ حممد رضا، العشرين

  .(2)(الصوت وماهيته)كتابه 

                                                   

 . 02. ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 0
 . 24، 00. ظ، الصحيفتان: 2





 

 

 

 

 

 مدخل 

ي، فكانوا بذلك من اهتَم ُعلماء العربية الُقدامى بدراسة الصوت اللغو

بل كانوا متقدمني على  السباقني إىل االهتمام بهذه اجلزئية من الدرس اللساني،

  .(0)كثري من أمم األرض يف ذلك

فوجه  أول من عين بدراسة األصوات وأشهرهم، (هـ076 ت) وكان اخلليل

الذي ال يعدو أن  وابتدع لنا علم العروض، وإيقاعه، عنايته ألوزان الشعر،

وألف معجم العني وأقامه على أساس  ،(2)ن دراسة صوتية ملوسيقى الشعريكو

ودرس يف مقدمة  صوتي يتمثل باعتماد خمارج احلروف يف ترتيب األبواب،

وسار على نهج اخلليل فريق من أصحاب  العني خمارج احلروف وصفاتها،

  .(2)يف مقدمة اجلمهرة (هـ220 ت) املعجمات كابن دريد

                                                   

 . 6حسام النعيمي:  وات العربية،أحباث يف أص ظ،. 0
؛ وراجع املقدسة النفيسة اليت 04 ،02 رمضان عبد التواب: املدخل إىل علم اللغة، ظ،. 2

قدمها الدكتوران مهدي املخزومي وابراهيم السامرائي يف مقدمة كتاب )العيين( عند حتقيقهما 
 . إياه

 . 61، 09: ة املعجمنيمدرس عالء جرب حممد، ظ، املدارس الصوتية عند العرب،. 2
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فقد مهد  .األبواب يف كتبهم لدراسة األصوات وخصص النحاة بعض

وسار على نهجه  ،(0)سيبويه لدراسة اإلدغام بدراسة خمارج احلروف وصفاتها

  .(2)من جاء بعده من النحاة

 وكان لفالسفة العرب املسلمني نتاجات مهمة يف جمال األصوات،

مباحث  ولعلماء البالغة ،(2)وخصوصًا ما يتعلق باجلانب الفيزيائي لألصوات

  .(4)صوتية مهمة فيما يتعلق بعيوب النطق وتنافر احلروف وتآلفها

 

                                                   

 وما بعدها.  4/420عبد السالم هارون:  تح، ظ، الكتاب،. 0
 . 92 - 60مدرسة النحاة الصوتية:  ظ، املدارس الصوتية عند العرب،. 2
مدرسة الفالسفة املسلمني  مدرسة النحاة الصوتية، املدارس الصوتية عند العرب، ظ،. 2

 . 081 - 060الصوتية: 
 080مدرسة البالغيني الصوتية:  مدرسة النحاة الصوتية، صوتية عند العرب،ظ، املدارس ال. 4
- 201 . 



 

 األول الفصل

 الصوتي البحث

 

  .علم األصوات الفيزيائي املبحث األول:

  .علم األصوات السمعياملبحث الثاني: 

  .علم األصوات النطقي املبحث الثالث:

  .خمارج احلروف املبحث الرابع:

  .ت احلروفصفا املبحث اخلامس:

 .عدد احلروف العربية املبحث السادس:

 .الضاد والظاء :السابعاملبحث 

 .األصوات يف حالة اجملاورة :الثامناملبحث 





 

 

 

 

 

 األول املبحث

 الفيزيائي األصوات علم

 : الّصائت .1

 مصدر مبعنى (الّصائت) مصطلح الغطاء كاشف رضا حممد الشيخ استعمَل

 الدكتور يقول، (0)(املهتز اجلسم ذلك هو الصائت): بقولِه وعّرفُه، الصوت

 يستلزم مسموع صوت كل أن، بالتجارب الصوت علماء أثبت): أنيس إبراهيم

  .(2)(يهتز جسم وجود

 حركة الغطاء كاشف رضا حممد الشيخ عند َسبُبُه الصوت مصدر واهتزاز

 وقد، (4)(الصوت مصدر حركة) احملدثني عند وتسمى، (2)املختلفة األجسام

                                                   

 . 8 ،7: وماهيتُه الصوت. 0
 . 9: اللغوية األّصوات. 2
 . 7 ،6 :وماهيته الصوت، ظ. 2
 . 22: عمر خمتار أمحد ،اللغوي الصوت دراسة، ظ. 4
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 حينما احلركة هذِه إىل، (2)سينا وابن، (2)الّصفاء وإخوان ،(0)الفارابي أشار

 احلركة هذِه عن ينتج وما ،املختلفة األجسام حركة هو واتاألص أصل أَن قرروا

  .قلع أو قرع من

 وأن، باختالفها خيتلف األجسام حركة نوع أن) إىل رضا حممد الشيخ وأشار

 الشيخ ويقصد، (4)(تتحول ال وموازين، ثابت مقياس على أمجع فيها ذلك 

 من جمموعة فيه تتحكم والذي املتحرك للجسم اخلاص الرتدد (احلركة بنوع)

، الطول لوترإىل ا وبالنسبة، اجلسم كتلة مثل نفسه باجلسم املتعلقة املادية العوامل

 اقصده العوامل وهذِه، (6)والشكل احلجم لتجاويفإىل ا وبالنسبة، الشد ونسبة

  .(باختالفها): السابق النص يف بقوِل الشيخ

 حممد الشيخ ل يقو، صوت إىل الصوت مصدر اهتزازات حتول كيفية وعن

، السرعة من معلومة درجات على كانت إذا االهتزازات تلك إن): رضا

 إىل حيتاج فاالهتزاز، (6)(بصوت شعرنا األذن على ووقعـت، موزونة ومقادير

 يف الشيخ إليها أشار اليت الشروط وهذِه، صوت إىل يتحول لكي معينة شروط
                                                   

 للصوامت والفيزيائية املنطقية صائصاخل كتاب عن نقاًل، 202: للفارابي الكبري املوسيقى، ظ. 0
 عالء، العرب عند الصوتية املدارس، وظ، 20: الصغري اهلل فتح حممود، العربية اللغة يف الرنينية

 . 066: حممد جرب
 عند الصوتي البحث يف، وظ، 2/96: البستاني بطرس د ،الصفا، تح اخوان رسائل، ظ. 2

 . 7: العطية خليل، العرب
 ،احلروف حدوث أسباب، ، وظ70، 71، 02: الطبيعيات، قاسم حممود، د ،تح ،الشفاء، ظ. 2

 . 06: اخلطيب الدين حمب ،تح
 . 7: وماهيته الصوت. 4
 . 24: اللغوي الصوت دراسة، 02: اللغوية األصوات، ظ. 6
 . 7: وماهيته الصوت. 6
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 الصوت ُتمّيز اليت هي (...معلومة درجات على كانت إذا): بقولِه السابق النص

: حسان مّتام الدكتور يقول، املنتظمة غري األّصوات مـن غريِه من املنتظم

 أو شباخل على كالنقرة، ّمطردة مستمرة ذبذبة ذي ّغرِي مسعي ٍ أثر أّي فاجلرس)

 فهو (اللغوي وغري اللغوي يشمل الذي) العام باملعنى الصوت وأما ...الطبلة

 جهازًا مصدرُه يكن مل لو حتى ،مطردة مستمرة ذبذبة بِه الذي السمعي األثر

  .(0)(حيًا صوتيًا

 عند النطق جهاز على (الصائت) مصطلح رضا حممد الشيخ ويطلق

 شيء أّي هو الصوت مصدر): مرع خمتار أمحد الدكتور يقول، (2)اإلنسان

  .(2)(النطق أعضاء اللغة أصوات يف وهو ،اهلواء ضغط يف اضطرابًا ُيسبب

 :الصوتية املوجة .2
 بصورة هو كما ّيقع ال الصوت أن الغطاء كاشف رضا حممد الشيخ يرى

 اهلواء تكاثف بوساطة صوتية موجات إىل يتحول وإمنا السامع أذن على مباشرة

 املوجة نشوء وعن ،(4)السامع أذن إىل املوجات هذه وتنتقل ةمتتابع بصورة

 (ذبذبة) اهتزازة كل ومن): الغطاء كاشف رضا حممد الشيخ يقول الصوتية

، (6)(متلطف وهواء ،متكاثف هواء من مؤلفة املوجة فهذه ،صوتية موجة حتدث

 املوجة وتنشأ ،(6)(متكررة حركة) ذبذبة من بدورها املوجه وتنشأ): ماملربج يقول
                                                   

 . 69: اللغة يف البحث مناهج. 0
 . 8: وماهيته الصوت، ظ. 2
 . 20: اللغوي الصوت دراسة. 2
 . 04: وماهيته الصوت، ظ. 4
 . 06: وماهيته الصوت. 6
 . 00: شاهني الصبور عبد الدكتور ودراسة تعريب ،األصوات علم. 6
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: رضا حممد الشيخ يقول، (0)اهلواء وانضغاط ختلخل بسبب أّيضًا الصوتية

 يف الصوت أمواج إن اهلواء يف متوجية حبركة آذاننا يف عادًة األّصوات تنتقل)

 اليت الطولية واملوجة ،(2)(وانضغاط ختلخل أمواج أنها أي ،طولية أمواج اهلواء

 جزيئات فيها تهتز اليت وهي، الصوتية ةاملوج مميزات من هي الشيخ إليها أشار

  .(2)نفسه املوجة انتشار خط يف قصرية ملسافات الوسط

 الصوتية املوجات إن: يقول الذي الرأّي صحة يف رضا حممد الشيخ ويشك

 الصوتية املوجات هذه أن الشيخ ويرى، فقط دوائر أو كرات شكل على حتدث

 الرمل بدقائق متوجه حال يف اهلواء دقائق الشيخ وَشبه، األشكال خمتلفة تكون

 اهلواء أن من الصفا إخوان ذكره ما الشك بهذا يقصد الشيخ أن ويبدو، (4)املهتز

  .(6)كروي شكل حركته من حدث متوج إذا

 : الناقل .3
 به ويقصد، (الناقل) مصطلح الغطاء كاشف رضا حممد الشيخ استعمل

 عرض وقد، (6)(الصوت درمص) الصائت اهتزازات بها تنتقل اليت األوساط

 تلك عندهم وهي ،للصوت الناقلة األوساط قضية سينا وابن ،الصفا إخوان

 الشيخ عند األوساط وهذه، (7)واملاء اهلواء مثل اخنراقها يسهل اليت األجسام

                                                   

 . 20: اللغوي الصوت دراسة 9: اللغوية األصوات، ظ. 0
 . 06: وماهيته الصوت. 2
 . مشها 26: جبل حسن حسن حممد ،العربية اللغة أصوات يف املختصر، ظ. 2
 . 07: وماهيته الصوت، ظ. 4
 . 7: العرب عند الصوتي البحث يف وظ ،089 ،2 ،0/96: الصفا إخوان رسائل، ظ. 6
 . 7: وماهيته الصوت، ظ. 6
  والشفاء ،06 : سينا البن احلروف حدوث وأسباب ،2/47: الصفا إخوان ظ، رسائل. 7
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 سائلة أو (باهلواء هلا ومثل) كانت غازية املرنة األوساط مجيع هي رضا حممد

: أنيس ابراهيم الدكتور يقول ،(0)(باالرض هلا ومّثل) جامدة أو، باملاء له ومّثل)

 أو ،غازي وسط يف تنتقل الصوت مصدر هزات أن (الصوت علماء) أثبتوا)

 رضا حممد الشيخ وخص، (2)(اإلنسانية األذن اىل تصل حتى ،صلب أو ،سائل

 املوصالت أكثر): قوله حبسب اهلواء ألن ،الناقلة األوساط عن باحلديث اهلواء

  .(2)(ماالاستع

: يقول ،للصوت الناقلة االوساط يف املرونة خاصية  رضا حممد الشيخ ويؤكد

 إىل يعود انه باملرونة ومرادنا ...مرنًا جسمًا (الناقل الوسط) يكون أن بد وال)

  .(4)(انضغاطه بعد األصلية حالته

 : الصوت مزايا .4
  .(6)(الصوت مزايا) مصطلح الغطاء كاشف رضا حممد الشيخ استعمل

 أو، (6)(الصوت عناصر)بـ احلديث الصوتي الدرس يف يسمى ما به قاصدًا

 وشدة): الشيخ يقول ،والسرعة والعلو الشدة مثل ،(7)الفيزيائية الصوت مقاييس

 ...وكثافته اهلواء ةقولطا االهتزازات سعة على تتوقفان وسرعته الصوت علو أو
                                                                                                                           

 8: العرب عند الصوتي البحث يف ،وظ ،74، 70 :،الطبيعيات سينا البن . 
 . 04: وماهيته الصوت. 0
 . 9: اللغوية األصوات .2
 . 04: وماهيته الصوت. 2
 . 8: وماهيته الصوت. 4
 . 04: وماهيته الصوت، ظ. 6
 . 24: بركة بسام ،العام األصوات علم. ظ. 6
 . 9: غريالص اهلل فتح حممود ،العربية يف الرنينية للصوامت والفيزيائية النطقية اخلصائص، ظ. 7
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 وتتساوى قدمًا (الصوت سرعة) السرعة زادت درجة احلرارة زادت وكلما

 يقول، (0)(واحدًا (الناقل الوسط أي) املوصل كان إذا السرعة يف األصوات

 سعة) وهي االهتزازة سعة على الصوت شدة تتوقف): أنيس ابراهيم الدكتور

 السكون حالة يف املهتز للجسم األصلي الوضع بني احملصورة املسافة (االهتزازة

 دلت): رضا حممد الشيخ وقال، (2)(املهتز اجلسم إليها يصل نقطة وأقصى

 املوجودة الطاقة على يتوقف األذن يف الصوتي اإلحساس علو أن على التجارب

 فاألكرب ،سعة اكرب أحدهما الرتدد يف يتفقان صوتان وجد فإذا الصوتية املوجة يف

 ذلك اتسع فإذا): حسان متام الدكتور يقول، (2)(صوتًا وأعلى طاقة اكرب سعة

 الصوت كان ضاق وإذا ،عاليًا الصوت كان (االهتزازة سعة مدى يقصد) ىاملد

  .(4)(منخفضًا

 الوسط ملرونة تبعًا ختتلف الصوت سرعة أن رضا حممد الشيخ ويرى

 ثالثة من أكثر املاء يف الصوت سرعة أن إىل الشيخ أشار لذلك، (6)الناقل

 من أعظم املاء مرونة أن هو الشيخ ذكره كما والسبب ،اهلواء يف سرعته أضعاف

  .(6)اهلواء مرونة

 ،اإلدراك أو السمع ومزايا ،الصوت مزايا بني رضا حممد الشيخ وقابل

 ،املوسيقية وقيمته ،الصوت ودرجة، الصوتي للتموج اخلاص النوع إن): بقوله
                                                   

 . 06: وماهيته الصوت. 0
 . 9: اللغوية األصوات. 2
 . 06: وماهيته الصوت. 2
 . 61: اللغة يف البحث مناهج. 4
 . 00: ماملربج ،العام األصوات علم ،وظ ،06: وماهيته الصوت، ظ. 6
 . 22: بركة بسام ،العام األّصوات علم ،وظ ،06: وماهيته الصوت، ظ. 6



 26 الفصل األول: املبحث األول: علم األصوات الفيزيائي
 

 كل فيكون ،احللزوني املخطط الغشاء منها يتألف اليت األلياف بواسطة تدرك إمنا

 الشيخ أن ويبدو، (0)(خاص صوت من للتأثر مهيأ وتر أو سلك ابةمبث منها خيط

 تلك وهو) ،(الصوت بنوع) يسمى ما (الصوتي للتموج اخلاص النوع)بـ يقصد

، (2)(والشدة الدرجة يف احتدا وإن صوت من صوتًا متيز اليت اخلاصة الصفة

 ذناأل يف املوسيقية قيمته يف الصوت ودرجة ،(2)مسعي أثر هو الصوت ونوع

  .(4)املوسيقي بالُسّلم الدرجة هذه تقاس لذلك

 أن الشيخ وذكر ،الصوتي االنعكاس ظاهرة إىل رضا حممد الشيخ وأشار

 يكون ال ،جسمًا ملالقاتها الصوتية املوجة رجوع نتيجة حيدث االنعكاس هذا

 سينا ابن ويسميه ،(6)(الرتجيع) أّيضًا مساه لذلك مرن غري ألنه ،موّصاًل

 إال صدى إىل يتحول ال االنعكاس أن فريى رضا حممد الشيخ أما (6)الصدى

 تكرار واآلخر، الصوت مركز عن العاكس اجلسم بعد األول: شرطني بتوافر

 الصدى من أعم الشيخ عند االنعكاس مفهوم أن أّي (7)متعددة مرات االنعكاس

  .(8)احلديث الصوتي الدرس مع يتفق مفهوم وهو

 : الصوت ماهية .5
 يف (الصوت ماهية) مصطلح الغطاء كاشف رضا حممد الشيخ لاستعم

                                                   

 . 20: وماهيته الصوت. 0
 . 01: اللغوية األصوات. 2
 . 20: اللغوي الصوت دراسة، ظ. 2
 . 61: اللغة يف البحث مناهج ،02 ،9: اللغوية األصوات، ظ. 4
 . 06: وماهيته الصوت، ظ. 6
 . 76: الطبيعيات، الشفاء، ظ. 6
 . 07: وماهيته الصوت، ظ. 7
 . 066 ص: حممد جرب عالء ،العرب عند الصوتية املدارس ،ظ. 8
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 جوهر) مصطلح أيضا عنده وورد، (0)العام باملعنى الصوت لظاهرة دراسته

 الفالسفة أحاديث يف بكثرة يردان املصطلحان وهذان ،(2)(وحقيقته الصوت

 ومنها ،األشياء حقيقة حول األحاديث هذه تدور حينما خصوصًا ،(2)واملناطقة

  .(4)الصوت قةحقي

 شعورنا عن عبارة) هي رضا حممد الشيخ عند الصوت وحقيقة

، (6)(السمعي اإلحساس من فينا الّله أودعه مبا والتموجات باالهتزازات

: بقوله وذلك ،السمع نطاق خارج موجود غري الصوت أن أيضًا الشيخ ويستنتج

 اإلحساس ال ولو ...صوت الوجود يف يكن مل وواعيته السمع حاسة ال فلو)

 أمر نسمعه كما الصوت أن من حنسبه فما ...صمتا كله العامل لكان السمعي

 أشد إنكاره العلمي الربهان علينا حيتم نسمعه مل أو ،مسعناه نفسه يف قائم

 أن من سينا ابن إليه ذهب ما اإلنكار بهذا يقصد الشيخ أن ويبدو، (6)(اإلنكار

  .(7)سموعم هو حيث من ال اخلارج يف موجود الصوت

 يؤيده الصوت حقيقة خيص فيما رضا حممد الشيخ إليه ذهب والذي

 أثرها ندرك ظاهرة الصوت): أنيس إبراهيم .د يقول، احلديث الصوتي الدرس

                                                   

 . 6: وماهيته الصوت، ظ .0
 . 27: وماهيته الصوت، ظ. 2
، 70 ،71: الطبيعيات، الشفاء ،وظ، 417 ،091 ،089 ،02 ،2 /0: الصفا إخوان رسائل، ظ. 2

 . 40: اجلليل عبد القادر عبد ،احلديثة الّلسانيات علم ،وظ
 . 80: احلديثة الّلسانيات علم، ظ. 4
 . 26: وماهيته الصوت. 6
 . سابقاملصدر ال. 6
 . 022: اللغوية األصوات، وظ، 72: الطبيعيات ،الشفاء، ظ. 7
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 األثر هو الصوت): حسان متام الدكتور ويقول، (0)(كنهها ندرك أن دون

  .املصدر حيث من ال املتلقي حيث من لكن، (2)(السمعي

 رضا حممد الشيخ حبثها اليت السابقة املسائل أن إىل هنا اإلشارة نم بد وال

، الصوتية واملوجات، (الصوت مصدر) الصائت وهي، الغطاء كاشف

 تبحث (حقيقته) الصوت وماهية، (عناصره) الصوت ومزايا، الناقلة واألوساط

 أو (الفيزيائي األصوات علم)بـ يسمى ما نطاق يف املتأخر الصوتي البحث يف

 أو املادية اخلصائص بدراسة يهتم علم وهو .(2)(ACASTIC، االوكستيكي)

 واإلملام، (4)(السامع إىل املتكلم من انتقاهلا أثناء يف الكالم ألصوات الفيزيائية

 علم): بشر كمال الدكتور يقول، اللغة لدارس مهٌم وبقضاياه العلم بهذا

 إىل الوصـول على عونـًا وأكثر، الدقـة إىل أقرب يكـون رمبا الفيزيــائي األصوات

 إن): احلمد قدوري غامن الدكتور ويقول، (6)(وأسراره اللغوي الصوت أعماق

 اللغة أصوات لدارس يكشف الصوت بفيزياء املتعلقة القضايا بعض توضيح

 وهو الصوت حلقائق صحيح فهم من ينطلق أن أراد إذا عنها له غنى ال أمورا

  .(6)(اللغة أصوات يعاجل

 أّيضًا شاماًل فيجعل ُه، الِعلم هذا معنى يف يتوسع من احملدثني الدارسني منو

                                                   

 . 6: بركة بسام ،العام األصوات علم ،وظ، 9: اللغوية األصوات. 0
 . 69: اللغة يف البحث مناهج. 2
 . 21: اللغوي الصوت دراسة، وظ ،48 ،40: بشر كمال ،األصوات علم، ظ. 2
 . 21: اللغوي الصوت دراسة. 4
 . 66: العام ألصواتا علم. 6
 . 21: العربية أصوات ِعلم إىل املدخل. 6
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 نتيجة جاَء التوسع هذا أنَّ بشر كمال الدكتور ويرى، (0)السمعي األّصوات لعلم

 إىل يؤدي منهج وهوACOUTIC PHONETICS) ) ملصطلح الدقيقة غ ري الرتمجة

  .(2)السمعي واتاألص وعلم، الفيزيائي األّصوات علم بني اخللط

 وعدم اخللط هذا يف يقع مل الغطاء كاشف رضا حممد الشيخ أن واملالحظ

 الشيخ أن بدليل، احملدثني الدارسني من بعدِه من جاء من فيه وقَع الذي، الدقة

، (الصوت مصدر) الصائت عنوان حتَت السابقة الصَّوت فيزيائية مسائل حبَث

 علم مسائل أّما، (حقيقته) الصوت وماهية، (الناقلة األوساط) والناقل

 عنوان حتَت مستقل بشكل رضا حممد الشيخ حبثها فقد ،السمعي األّصوات

 .السمعي واجلهاز، والسامعة، املتلقي

                                                   

 وظ، علم، 48، 47: عمر خمتار أمحد الدكتور ترمجة، ماريوبأي، اللغة علم أسس، ظ. 0
 . 21: بركة العام، بّسام األصوات علم، وظ، 27، 00: ماملربج، األصوات

 . 49: األصوات علم، ظ. 2



 

 

 

 

 

 الثاني املبحث

 السمعي األصوات علم

 : املتلّقي .1

 عند السمعي اجلهاز هو الغطاء كاشف رضا حممد الشيخ عند املتلّقي

 اجلهاز هنا باملتلقي نعين): بقولِه املعنى هذا عن الشيخ أفَصَح وقد، اإلنسان

  .(0)(خفاياه إىل ظواهرِه ومن ...أعماقِه إىل بواديه من السمعي

 يف السمعية احلاّسة أهمية موضع من أكثر يف رضا حممد الشيخ أكد وقد

 معرفة ىلإ لنا سبيَل وال): الشأن هذا يف قالُه ومّما، (2)ومتييزها األصوات إدراك

 ذلك  يف الوحيد احلكم وهي، السمعية احلاسة إاّل واختالفاتها األصوات تنوعات

 وان ،باملطلوب تفي ال وإتقانها ضبطها يف ُبولَغ مهما الفنية واملقاييس، غري ال

                                                   

 . 08: وماهيته الصوت. 0
 . 27 ،26: وماهيته صوتال، ظ. 2
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 النص هذا يف فالشيخ، (0)(متقنًا ضبطًا والتذبذبات االهتزازات عدد بها ضبط

 وظائف تشابه بوظائف تقوم اليت التجريبية اآلالت أو الفنية املقاّييس أن يرى

 أثناء يف قال لذلك ،السمعي الوعي عن بديال تكون أن ميكن ال السمعي اجلهاز

 احلاكية اآللة يف كالصحيفة عداه عما نبحث وال): السمعي اجلهاز عن حديثه

 وأهمية ،(2)(الكاتبة اإلبرة بواسطة الصوتية االهتزازات عليها ترتسم اليت

 الدكتور يقول ،احلديث الصوتي الدرس يؤيدها الشيخ أكدها اليت السمعي

 نذكر أن بنا جيدر): الذبذبات تسجيل أجهزة عن حتدث أن بعد السعران حممود

 ،(2)(األصوات لدارسي االساسي املعتمد هي ،املدربة املرهفة السليمة األذن أن

 ميز من السامعني مكن حتقق إذا اللغوية لألصوات الصحيح السمعي فاإلدراك

 تصنيف عملية فإن لذلك ،(4)وتعرفها بعض من بعضها اللغوية األصوات

  .(6)مسعي أساس على أغلبها يف تقوم اللغوية األصوات

 : السامعة .2
 الشيخ ولعل ،األذن تعين الغطاء كاشف رضا حممد الشيخ عند السامعة

 القوة) تعبري سائلهمر يف ورد حيث ،الصفا إخوان من املصطلح هذا أخذ

 يقول أيضًا األذن مبعنى العربي الشعر يف وردت (السامعة) أن كما ،(6)(السامعة
                                                   

 . 26: وماهيته الصوت. 0
 راسم)بـ احلديث الصوتي الدرس يف يسمى ما اىل هنا يشري والشيخ ،08: وماهيته الصوت. 2

 ظ. األّصوات لذبذبات مرئي بتسجيل يقوم اوكستيكي جهاز وهو( oscillograph)( الذبذبات
 . 66: اللغوي الصوت ودراسة ،019: السعران، اللغة علم

 . 002: اللغة علم. 2
 . 01: العربية يف الرنينية للصوامت والفيزيائية النطقية اخلصائص، ظ. 4

 . 292، 287 :اللغوي الصوت دراسة ،29: اللغوية األصوات، ظ. 6
 . 7: العرب عند الصوتي البحث يف، وظ. 2/417 ،0/091: الصفا أخوان رسائل، ظ. 6
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 والسامعة ،(2)سوامع على وجيمع ،(0)(...مفرِد حبومل شاٍة كسامعيت): طرفة

 : أقسام ثالثة من مؤلفة رضا حممد الشيخ عند

 هذا أن الشيخ روذك، (2)(اخلارجية األذن) أيضًا ويسمى :اخلارجي القسم

 نافذة قمعية أنبوبة بأنه الصماخ وعرف ،والصماخ ،الصيوان من مؤلف القسم

 يسمى لذلك، (4)الطبلة يسّمى شفاف غشاء الداخلية نهايتها ويف الرأس عظام يف

  .(6)السمعية القناة أو، (6)(السمعي املمر)بـ أيضًا الصماخ

 أن الشيخ وذكَر، (7)(الوسطى األذن) أيضًا ويسمى :املتوسط القسم

  هذا يسمي احملدثني بعض فإّن لذلك، الطبلة غشاء من مؤلف القسم هذا

 القسم بني يفصل الغشاء هذا أن إىل الشيخ وأشاَر، (8)(األذن طبلة)بـ القسم

 مسدودتان نافذتان الداخلي القسم وبني بينُه يفصل وأنه ،واخلارجي املتوسط 

 الغشائني بنَي وما، (املستديرة والكوة، يةالبيض الكّوة)بـ الشيخ مساها بغشاء

  أربع فيه توجد املتوسط القسم أن إىل الشيخ وأشار، (9)الطبل ُصنيديق

  هيأة على مرتبة، اإلنسان جسم يف وأصغرها عظام أمجل هي عظيمات

  بنَي َيصل، منكسر خط هيأة على عضلية بأربطة ببعضها وترتبط سلسلة

                                                   

 . 28: طرفة ديوان: ظ. 0
 . 0/249: السامرائي وإبراهيم املخزومي مهدي ،تح، لعنيا معجم ،ظ. 2
 . 47: اللغوي الصوت دراسة، 07: اللغوية األصوات، ظ. 2
 . 09: وماهيتُه الصوت، ظ. 4
 . 28: ماملربج األصوات علم، ظ. 6
 . 62: بركة ّبسام، العام األصوات علم، ظ. 6
 . 07: اللغوية األصوات، ظ. 7
 . 47: ياللغو الصوت دراسة، ظ. 8
 . 09: وماهيتُه الّصوت، ظ. 9
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، والسنداني، املطرقي تسمى أشكاهلا حسب وعلى ةالبيضي والكوة، الطبلة غشاء

  .(0)والركاب، والعدسي

 بوق) ّسماه ما يضم املتوسط القسم هذا أن إىل الشيخ وأشار

، (2)البلعوم مؤخر اىل الطبل صنيديق من ممتدة أنبوبة بأنه وعرفه، (2)(أستاكيوس

 واءواهل الطبل صنيديق يف احملصور اهلواء بني التوازن حتقيق وظيفتها

  .(6)(اوستاكي قناة) أو، (6)(اوستاش بوق) أّيضًا وتسمى ،(4)اخلارجي

 أيضًا رضا حممد الشيخ ومساه: (الداخلية األذن) الداخلي القسم

 إزالة وميكن، للسمع الضروري هو القسم هذا أن) إىل أيضًا وأشار (7)(التيه)بـ

 األذن ابةإص ألن وذلك، (8)(السمع حاسة بقاء مع األقسام من عداه ما

 إدراك به املصابون ويستطيع، التوصيل صمم تؤدي الوسطى أو اخلارجية

 صمم إىل فتؤدي الداخلية األذن إصابة أما، العظمي بالتوصيل الصوت

  .(01) احلقيقية السمع أعضاء فيها الداخلية األذن ألن، (9)اإلدراك

                                                   

 . 09: وماهيتُه الّصوت. 0
 . 22: وماهيتُه الّصوت، ظ. 2
 . 22 ،09: وماهيتُه الّصوت، ظ. 2
 . 62: بركه بسام ،العام األصوات علم، ظ. 4
 . 41: ماملربج، األصوات علم، ظ. 6
 . 47: اللغوي الصوت دراسة، 07: اللغوية األصوات، ظ. 6
 . 09: وماهيته وتالص، ظ. 7
 . املصدر السابق. 8
 . 66: بركه بسام، العام األصوات علم، ظ. 9

 . 07: اللغوية األصوات، ظ. 01
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 احللزون األول :أقسام ثالثة على الداخلية األذن رضا حممد الشيخ وقّسم

: والثاني، (2)الداخلية األذن من األساس اجلزء وهو، (0)(القوقعة) به ويقصد

: والثالث، (2)شاقوليتان واثنتان، أفقية واحدة: ثالث وهي اهلاللية القنوات

 الشيخ وأشار، (4) واحللزون اهلاللية بالقنوات املتوسط القسم ويوصل، الدهليز

 منتشرة السمع وعصب سوائل فيه توجد لألذن الداخلي القسم أن إىل أيضا

 احلاس العصب ومساه العصب هذا إىل سينا ابن وأشار، (6)ومتشعبة

: بقوله رضا حممد الشيخ إليها أشار فقد، األذن أقسام وظائف أما، (6)للصوت

 غشاء وينفعل ...الطبلة غشاء على األصوات جتمع (اخلارجية) الظاهرة باألذن)

 األصوات شدة من وخيفف، العظيمات إىل ويوصلها ،اهلواء بتموجات الطبلة

 من الطبلة غشاء يف احلاصلة ،االرجتاجات يفصل املتوسط والقسم ،أّيضًا

 إليه تنتهي مائيًا سيااًل جتاويفه مملوءة الداخلي والقسم ...اهلواء متوجات

  .(7)(الدماغ إىل األّصوات توصل وهي السمعي العصب خويطات

 : السمعية العملية .3
 األذن بواسطة) :بقوله السمع عملية حدوث كيفية رضا حممد الشيخ وصف

 اليت هي التموجات وهذه ،األجسام ارجتاج من احلاصلة اهلواء بتموجات نشعر

                                                   

 . 21 ،09: وماهيته الصوت، ظ. 0
 . 47: اللغوي الصوت دراسة، ظ. 2
 . 21: وماهيته الصوت، ظ. 2
 . املصدر السابق. 4
 . املصدر السابق. 6
 . 72: اخلامس لفصلا ،الطبيعيات ،الشفاء ،ظ. 6
 . 21 ،02: وماهيته الصوت. 7
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 منه وتنطلق، اهلوائيـة باملوجة ميسك الصيوان أن واخلالصة ...األصوات تسبب

 والقنوات الدهليز إىل تالعظيما بسلسلة ومتّر، الطبلة غشاء إىل باألنبوبة مادة

 يف ينعكس (الصوت مصدر) الصائت اجلسم فاهتزاز، السمع وعصب اهلاللية

 هذا ارجتاج إىل يؤول ووصوله ،الصماخ يف نفوذه وبعد ،الصيوان تعاريج

 السوائل متوجت ارتّج وإذا ،فريتج الثاني الغشاء إىل يسري وارجتاجه ،الغشاء

 السوائل هذه أّن ذكر الشيخ أن إىل قليل قبل أشرُت وقد، (0)(التيه يف

 الشيخ ويرى، الدماغ إىل األصوات توصل اليت هي بها املتصلة واألعصاب

 عن السمعي اإلحساس مراكز إىل تصل قد الصوتية التموجات أن رضا حممد

 الشيخ أن الظن وأغلب، (2)والداخلي اخلارجي للقسم العظمية اجلدران طريق

 توصيل عن عبارة وهو، (العظمي التوصيل)بـ ًاحديث يسمى ما إىل هنا يشري

 بوساطة وذلك ،لألذن الداخلي القسم على التأثري بوساطة ،الدماغ إىل الصوت

  .(2)اجلمجمة عظام تذبذب

 فتحللها األصوات متيز) أنها رضا حممد الشيخ عند األذن عجائب ومن

 األذن أن وجد وقد): عمر خمتار أمحد الدكتور يقول ،(4)(أصله إىل كاًل وترد

  .(6)(األصوات من مؤلفة آالفًا متيز أن تستطيع

 يف تبحث رضا حممد الشيخ تناوهلا اليت السابقة السمعية املسائل وهذه

                                                   

 . 47: اللغوي الصوت دراسة ،08: اللغوية األصوات ،وظ، 20: وماهيته الصوت. 0
 . 20: وماهيتُه الصوت، ظ. 2
 . 66: بركة بسام ،العام األصوات علم، ظ. 2
 . 22: وماهيته الصوت. 4
 61: اللغوي الصوت دراسة. 6
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 وهو، (0)(السمعي األصوات علم)بـ يسمى ما نطاق يف احلديث الصوتي الدرس

 الشيخ فعل كما العلم هذا وُيعنى ،اإلطالق على األصوات علم فروع أحدث

 األصوات متوجات حيث من السمعي اجلهاز ميكانيكية بدراسة رضا حممد

 زمنًا اقتصرت اللغة علماء عناية أن احملدثون الدارسون ويرى، (2)واستقباهلا

 اجلانب أمّا، الصوت فيزياوية جوانب وبعض الكالم إنتاج عملية على طوياًل

 النادر من): اإذ ،(2)بعيدة أشواطًا فيه الدراسة ختّلفت فقد لألصوات السمعي

، (4)(ومشكالته العلم هلذا يعرض، عامًا لغويًا حبثًا أو، خاصًا صوتيًا حبثًا جند أن

 وعلى، السمعّي اجلانب دراسة أهمية على احملدثون الدارسون يتفق لذلك

  .(6)مسائلِه يف التعمق وجوب

 

                                                   

 . 20: احلمد قدوري غامن ،العربية صواتأ علم إىل املدخل، ظ. 0
 . 072: اجلليل عبد القادر عبد، احلديثة الّلسانيات علم، ظ. 2
 البحث مناهج، 42: القصاص وحممد الدواخلي احلميد عبد: ترمجة ،فندريس، اللغة، ظ. 2
 . 20: العربية أصوات علم إىل املدخل ،011: السعران اللغة علم ،60:  اللغة يف
 . 44: ألصواتا علم. 4
، اللغة علم ،60: اللغة يف البحث مناهج، 06: اللغوية األصوات ،42: فندريس، اللغة، ظ. 6

 . 011: السعران





 

 

 

 

 

 الثالث املبحث

 النطقي األصوات علم

 النطق أعضاء: أوال
 خمارج على حديثِه أثناء يف النطق أعضاء الغطاء كاشف هادي لشيخا ذكر

 فقد الغطاء كاشف رضا حممد الشيخ أّما ،القدماء طريقة وفق على، (0)احلروف

 حبثًا وضَع إذ، احلديث الصوتي الدرس منهج وفق على النطق أعضاء وصَف

 شيء على أوقفك أن وألجل): بدايته يف قال األعضاء هذه عن للحديث مستقاًل

  .(2)(البديع اإلهلي األرغ ن هذا بنية بيان يف نتوسع التكوين بدائع من

 : الرئتان .1

، (2)موضع غري يف التصويت عملية يف أثرهما إىل رضا حممد الشيخ أشار

                                                   

 . 47: التجويد فن يف رسالة، ظ. 0
 . 9: وماهيتُه الصوت. 2
 . 02، 8: وماهيتُه الصوت، ظ. 2
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 اغلب عند متداول تشبيه وهو، (0)األرغن يف باملنفاخ املواضع أحد يف وشبههما

 أمرا النطق أعضاء إىل الرئة إضافة أّن رسونالدا ويرى، (2)احملدثني الدارسني

  .(2)األعضاء سائر عن أهمية تقل ال ألنها، ضروريا

 : اهلوائية القصبة .2

، (6)القانون يف سينا ابن تسمية وهي، (4)(الرئة قصبة) هادي الشيخ يسميها

 قناة) ومساها التصويت عملية يف أثرهما إىل رضا حممد الشيخ وأشار

 أنها احلديثة البحوث وبرهنت، (7)واحلنجرة الرئتني بني َتصل نهاأل، (6)(اهلواء

  .(8)رّنانا فراغا بوصفها أحيانا ُتسَتغل

 : احلنجرة .3

 األداة العضو هذا واحملدثون القدماء عدَّ لقد) :أنيس إبراهيم الدكتور يقول

 كاشف رضا حممد الشيخ إليه أشار ما وهذا، (9)(اإلنساني للصوت األساسية

 يف أيضا وأشار ،(01)(التصويت يف األساسي العضو احلنجرة): بقولِه طاءالغ
                                                   

 . 02: وماهيتُه الصوت ،ظ. 0
 صاحل ترمجة، كانتينو جان، العربية أصوات علم يف دروس، 44: فندريس ،اللغة، ظ. 2

 . 09: القرمادي
 . 040: بشر كمال األّصوات علم، 20: اللغوية األصوات، ظ. 2
 . 47: التجويد فن يف رسالة، ظ. 4
 . 494، 2/469: الدين مشس إبراهيم حتقيق ،الطب يف القانون، ظ. 6
 . 02، 01: وماهيته الصوت، ظ. 6
 . 041: األنطاكي حممد، اللغة فقه يف الوجيز، ظ. 7
 . 09: اللغوية األصوات، ظ. 8
 . 21: اللغوية األصوات. 9

 . 8: وماهيته الصوت. 01
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  .(0)اإلنسان عند الصوت مادة مصدر احلنجرة أن إىل آخر موضع

 عن للحديث أوسع مساحة يعطي احلديث الصوتي البحث فإن وِلهذا

 من إنَّ):  احلمد قدوري غامن .د يقول هذا ويف، (2)ومكوناتها احلنجرة

 عملية يف احلنجرة دور إدراك احلديث األصوات لعلم ملهمةا االجنازات

 أجزاء أهم وهما (الوترين دور): قال احلمد الدكتور أن ولو، (2)(التصويت

 وهو سينا ابن أيضًا إليه أشار قد عمومًا احلنجرة دور ألن، أدق ل كاَن احلنجرة

 ابن) أنُه كما ،(4)(للصوت آلة ُخِلَق غضرويف عضو احلنجرة): بقولِه القدماء من

 غضاريفها ووصَف، (6)(احلروف حدوث أسباب) كتابه يف احلنجرة ذكَر (سينا

  .الثالثة

 هلا أربعة) :الغطاء كاشف رضا حممد الشيخ يقول كما احلنجرة وغضاريف

 برباطات بعض على بعضها وتتحول وترتبط التشريح كتب يف معروفة أمساء

 أنها حني يف، (7)احملدثني لدارسنيا من عدد عند احلال وكذلك، (6)(وعضالت

 أن ويبدو، (9)احملدثني الدارسني وأغلب، (8)سينا ابن عند ثالثة (الغضاريف)
                                                   

 . 29: وماهيته ظ، الصوت. 0
 الرمحن عبد ،اللغة يف حماضرات ،44: ماملربج ،األصوات علم، 21: اللغوية األصوات ،ظ. 2

 . 010: اللغوي الصوت دراسة ،87: أّيوب
 . 026: التجويد علماء عند الصوتية اساتالدر. 2
 . 0/79: الطب يف القانون. 4
 . 09: ص. 6
 . 01: وماهيته الصوت. 6
 . 60: بركة العام، بسام األصوات علم، 46: األصوات، ماملربج علم ،ظ. 7
 . 09: احلروف حدوث أسباب، ظ. 8
  ،010: عمر تارخم اللغوي، امحد الصوت دراسة، 21: اللغوية، أنيس األصوات، ظ. 9
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 غضاريف من وهما اهلرميني ،الغضروفني عّد إىل يعود العدد يف االختالف هذا

 الشكل يف لتشابههما ،واحدا غضروفا أوعّدهما مستقلني غضروفني احلنجرة

  .والوظيفة

 :بقوله وغضاريفها احلنجرة الغطاء كاشف رضا حممد الشيخ صفو وقد

 إىل قاعدته خمروط هيأة على الكائنة باجلوزة املعروفة الغضروفية األنبوبة فهذه)

 قطع من (احلنجرة) واملؤلفة منفرج مثلث شكل وعلى الّلسان حنو األعلى

 موضع يف قوله وكذلك ،(0)(...والفك وبالّلسان ببعض بعضها متصلة غضروفية

 يتباعدان اآلخر يقابل احدهما غضروفني على األوتار هذه وتعتمد): آخر

  .(2)(باألداء ويتقاربان

 من احلنجرة تتخذه ما إىل السابق النص يف (األنبوبة) بقوله الشيخ ويشري

 الغضروف)بـ يسمى ما (اجلوزة): بقوله ويقصد، (2)غضرويف جتويف هيئة

 رقاب يف أمام اىل بارزًا ُيرى الغضروف هذاو، (6)(الدرقي) أو (4)(الرتسي

 احلنجرة غضاريف أهم وهو، (7)(آدم تفاحة) احملدثون ويسميه، (6)الرجال

                                                                                                                           

 04: العطية العرب، خليل عند الصوتي البحث يف، 26: جبل حسن حممد ،املختصر . 
 . 01، 9: وماهيتُه الصوت. 0
 . 04: وماهيتُه الصوت. 2
 إىل املدخل، 22: املطليب غالب، اللغوية األصوات يف، 010: اللغوي الصوت دراسة، ظ. 2

 . 47: احلمد قدوري غامن ،العربية أصوات علم
 . 09: احلروف حدوث أسباب، ظ. 4
 عبد، الصوتي املصطلح، 010: اللغوي الصوت دراسة، 46: ماملربج ،األصوات علم ،ظ. 6

 . 26: الصيغ العزيز
 . 46: ماملربج ،األصوات علم ،ظ. 6
  بّسام الدكتور وَجَعَل، 21: اللغوية األصوات، 77: اللغة علم أسس، باري ماريو، ظ. 7
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  .الغضاريف أكرب أنه إىل إضافة، الصوتيني الوترين على الحتوائه

 وتعتمد) :وقوله (منفرج مثلث شكل وعلى) :السابقة نصوصه يف قوله أما

 يسمى ما إىل ضوئهما يف يشري فهو، (اخل ...غضروفني على األوتار هذه

 النسيجني) أو، (2)(اهلرميني الغضروفني) أو، (0)(احلنجريني الغضروفني)بـ

 ويتحركان، (6)القاعدة مثلث، (4)هرم شكل على وهما، (2)(اهلرميَّْين اخللفيَّْين

 املتكلم تعطي اليت هي العضالت وهذه، (6)عليهما يسيطر الذي العضالت بنظام

 رضا حممد الشيخ إليه أشار ما وهو، (7)املزمار فتحة يف التحكم على لقدرةا

 ضيقًا املزمار ازداد احلنجرة جدران يف العضالت بعض تقّلَصت وإذا): بقولِه

  .(8)(احلاجة عند

 : الصوتيان الوتران .4

 حدوث ومصدر، (9)اإلنسان عند التصويت جهاز أعضاء أهم وهما

                                                                                                                           

 األصوات علم كتابِه، ظ، دقيق غري أمر وهو احللقي الغضروف من جزءًا( آدم تفاحة) بركة 
 . 60: العام

 . 46: ماملربج: األصوات علم، ظ. 0
، 21: حسنني صالح، املدخل، 87: أّيوب الرمحن عبد، اللغة علم يف حماضرات، ظ. 2

 . 62: احلمد قدوري غامن، املدخل
 . 62: ركةب العام، بسام األصوات ظ، علم. 2
 . 46: ماملربج: األصوات علم، ظ. 4
 . 49: احلمد قدوري غامن، املدخل، ظ. 6
 . 46: ماملربج: األصوات علم، ظ. 6
 . املصدر السابق. 7
 . 9: وماهيتُه الصوت. 8
 . 010: اللغوي الصوت دراسة، 46: ماملربج: األصوات علم، ظ. 9
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 معرفة عدم أدت لذلك، (2)واهلمس اجلهر صفيت دانحيد وهما، (0)فيه الصوت

 حيُث من الصفتني هاتني إىل نظرتهم اكتمال عدم إىل، (2)هلما القدماء العرب

  .(4)بهما املتّصفة األصوات وبعض التعريف

 الصوتّيني الوترين أهمية الغطاء كاشف رضا حممد الشيخ إدراك يؤكد ومما

 كتابِه يف موضعًا عشرين من أكثر يف ومرادفاتها األوتار كلمة ذكَر أنُه ووظيفتهما

  .(6)(والتلفظ النطق أوتار) اسم بعضها يف عليها وأطلق (وماهيتُه الصوت)

 األوتار تتخذها اليت الوضعية الغطاء كاشف رضا حممد الشيخ َوَصَف وقد

 يف وقولِه، (6)(متناظرة بصورة َمثنى موضوعة وهي): بقوله احلنجرة يف الصوتية

 كل على غشائية ثنّيات أربع (احلنجرة جتويف) جتويفها يف يكون): آخر عموض

 إىل هنا يشري فالشيخ، (7)(مِرن نسيج من جانباهما ويتألف ...ثنيَّتان منها جانب

 قمة على متقابلة تقع الصوتية األوتار أن من احلديث الصوتي الدرس يذكره ما

                                                   

 . 62: حسان ممتا ،البحث مناهج، 01: اللغوية األصوات، ظ. 0
 . 88: حسان متام ،البحث مناهج، 22: اللغوية األصوات، ظ. 2
 ،واجلديد القديم بني اللغوي التفكري، 08: كانتينو، العربية أصوات علم يف دروس، ظ. 2

 . 297: النعيمي حسام، اللهجية الدراسات، 292: بشر كمال
، باملقابل وانظر، 4/424: م0982ط، هارون السالم عبد ،تح، سيبويه ،الكتاب، ظ. 4

األّصوات،  علم ،029-026: السعران اللغة علم، 009-002، 26-22: اللغوية األصوات
 العزيز عبد، الصوتي املصطلح، 292: واجلديد القديم بني اللغوي التفكري، 022-019: ماملربج
 . 96: الصيغ

 . اهلامش 00: وماهيتُه الصوت، ظ. 6
 . 9: وماهيته الصوت. 6
 . 01: وماهيته وتالص. 7
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 يف آخر مصطلح فهو (الثنّيات) :قولِه أّما، (0)متواز وبشكل اهلوائية القصبة

 بعض يفّضل وقد): شاهني الصبور عبد الدكتور يقول، (2)الصوتية األوتار

 أهم من فهو املرن النسيج أّما، (2)(الصوتية الطّيات أو الثنّيات تعبري اللغوين

 رباط عن عبارة): ماملربج يقول كما وهو ،(4)الصوتية األوتار مكونات

  .(6)(عظمّي

 الصوتّيني الوترين بني الغطاء كاشف رضا حممد الشيخ ميز آخر موضع ويف

 وهما): بقولِه منهما كل موقع وحدد، (6)الزائفني أو والكاذبني الصحيحني

، (7)(يصوتان ال فإنهما فوقهما اللذين الكاذبني غري (الصحيحان الوتران)

 األسفل (الوتر) احلبل): هو آخر موضع يف الشيخ قول حسب الصوت فمصدر

 أما، (8)(احلنجرة من السفلى الفتحة يف هما اللذان (يقابله الذي الوتر) ونظريُه

 إليه فأشار (الصحيحني) والسفليني (الكاذبني) العلويني الوترين بني التجويف

 ماملربج ويسميها، (9)(احلنجرة بطني) اسم عليه واصطلح رضا حممد الشيخ

                                                   

 . 010: اللغوي الصوت دراسة، 026: بشر كمال، األصوات علم، ظ. 0
 . 60: باالشرتاك العزيز نايل امحد ،والكالم النطق واضطرابات اللغوي النمو ،ظ. 2
 . املرتجم هامش 46: ماملربج، األصوات علم، ظ. 2
 . 46: ماملربج، األصوات علم، ظ. 4
 . 46: ماملربج، األصوات علم. 6
 . 61: احلمد قدوري غامن ،املدخل، وظ ،46: ماملربج، األصوات علم، ظ. 6
 . 01: وماهيته الصوت. 7
 . 9: وماهيته الصوت. 8
 . 01: وماهيته الصوت. 9
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 على رنيين اثر هلا البطينات هذه أن إىل (ماملربج) وأشار، (0)(مورجاني بطينات)

  .(2)احلنجرية النغمة

: بقوله وظيفته واىل رضا حممد الشيخ إليه أشار فقد املزمار سانل أما
 من ورقه تشبه الّلسان خلف غضروف قطعة (املزمار فتحة يقصد)وللمزمار)

 تسمى القصبة أي، اهلواء قناة إىل الطعام مرور مينع مصراع هي الزنبق زهر
 لسان) ومصطلح ،(4)(الغلصمة)بـ احملدثني بعض ويسميه، (2)(املزمار انلس

 وخلق): فقال صوتية وظيفة له وجعل، (6)(القانون يف سينا ابن ذكره، (املزمار
 أنيس الدكتور جعل مما (املزمار لسان يسمى الذي الشيء التصويت ألجل

 احملدثني عند يسمى ما، (املزمار لسان)بـ يقصد كان سينا ابن أن إىل يذهب
  .(6)(املزمار فتحة)بـ

 : املزمار فتحة .5
 بني اليت الفتحة هي املزمار فرجة) :بقوله رضا حممد الشيخ عرفها

 الوترين بني ضيق شق): آخر موضع يف الشيخ قول حبسب وهي (7)(األوتار
 تأخذ املزمار وفتحة، (8)(مؤخره إىل احلنجرة جتويف مقدم من ميتد الصوتيني

                                                   

 . 47: ماملربج، األصوات علم، ظ. 0
 . . املصدر السابق2
 :جبل حسن حممد ،ختصرالشجر، امل بورقة املزمار لسان تشبيه وانظر ،01: وماهيته الصوت. 2

29 . 
 . 026: بشر كمال ،األصوات علم ،026: السعران ،اللغة علم، ظ. 4
6 .0 /496 . 
 . 026: اللغوية األصوات، ظ. 6
 . 01: وماهيته الصوت. 7
 . املصدر السابق. 8
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 إلرادة ختضع األوضاع وهذه ،(0)والتضييق االنفتاح حيث من خمتلفة أوضاعا
 أشار واليت، احلنجرة غضاريف بها تتمتع اليت العضالت بفضل وذلك، املتكلم

 وظيفتها واىل العضالت هذه إىل الشيخ وأشار ،سبق فيما رضا حممد الشيخ إليها
: فندريس وليق ،(2)(املزمار فرجة اتساع العضالت وتغري): بقوله بوضوح

 من أزواج عدة يديره التدبري لطيف للحركة نظام بفضل األوتار هذه وتستطيع)
 وما األوضاع هذه إىل الشيخ أشار وقد، (2)(خمتلفة أوضاعا تأخذ أن العضالت

  .األصوات صفات عن حديثه يف ،واهلمس اجلهر صفيت من يتبعها

 : التجاويف .6
 من مكونًا كان أنه لو ناقصًا يكون) :فندريس يقول كما التصويت جهاز إّن

: أيضًا فندريس يقول كما اجلهاز هلذا الالزمة التكملة وإن، (4)(وحدها احلنجرة

 الشيخ إليه أشار األمر وهذا، (6)(احلنجرة عليها تفتح اليت التجاويف من تأتيه)

 الّلسان الفم وجوف األنف أجواف إن): بقوله الغطاء كاشف رضا حممد

 جهاز متممات من معدودة فهي وتساعدها عملها يف احلنجرة فقترا والشفتني

 كيف أما): حسان متام الدكتور يقول ،(6)(مساعدة كعوامل أي التصويت

 وقيمة وعلو درجة له حس إىل ( احلنجرة يف األوتار ذبذبة) اجلرس هذا يتحول

 فهذه ،(7)(الرنني حجرات تسميتها ميكن مساعدة عوامل على سيتوقف فذلك
                                                   

 . 027: اللغوي الصوت دراسة ،22: اللغوية األصوات، ظ. 0
 . 02: وماهيته الصوت. 2
 . 44: اللغة. 2
 . 46: اللغة. 4
 . املصدر السابق. 6
 . 9: وماهيته الصوت. 6
 . 62: البحث مناهج. 7
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 على عرضها ميكن، (0)اخلاص طابعه صوت كل على ختلع واليت جاويفالت

 : اآلتي النحو

 : احللق جتويف .أ
 فيقّسمونه القدماء أما، (2)والفم احلنجرة بني الذي اجلزء احملدثني عند وهو

، (4)احلنجرة (احللق أقصى)بـ ويقصدون، (2)(أدنى)و (وسط)و (أقصى) على

 الغطاء كاشف هادي الشيخ وقّسم ،أوسع ماءالقد عند احللق مفهوم فإن لذلك

 خمرجًا يشكل كونه عن فضاًل واحللق، (6)(وآخر)و (وسط)و (ابتداء) إىل احللَق

 بعض يضخم رّنان كفراغ عامة بصفة يستغل خاصة لغوية ألصوات

 حجم الصوت وينّوع): بقوله رضا حممد الشيخ إليه أشار ما وهو، (6)األصوات

  .(7)(قاحلل وحالة ...احلنجرة

 : الفم جتويف - ب
 حممد الشيخ إليه وأشار، (8)بالشفتني وينتهي احللق جتويف نهاية من ويبدأ

                                                   

 . 46: فندريس، اللغة، ظ. 0
 . 028: بشر كمال ،األصوات علم ،21: اللغوية األصوات، ظ. 2
: السقا مصطفى ،حتقيق ،جين ابن ،اإلعراب صناعة سر ،4/424: سيبويه ،الكتاب، ظ. 2
 . 0/099: اجلزري ابن ،النشر، 0/62
 ،22: العطية ،العرب عند الصوتي البحث يف ،296: النعيمي حسام ،اللهجية الدراسات، ظ. 4

 . 98: التجويد علماء عند الصوتية الدراسات
 . 47:  التجويد فن يف رسالة، ظ. 6
 . 21: اللغوية األصوات، ظ. 6
 . 02: وماهيته الصوت. 7
 . 66: ةالعربي أصوات علم إىل املدخل، ظ. 8
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 التجويف هذا وألّن، (2)األرغن أنبوبة برأس وشبهه، (0)موضع من أكثر يف رضا

، (4)واحلجم الشكل يف كبرية بصورة يتغري فإنه، (2)النطق جهاز أعضاء أكثر يضم

 الشيخ يقول، (6)الكالمية األصوات إخراج يف رئيسة بأدوار القيام له يسمح مما

 ومن، واخللفية األمامية فتحتيه يف الفم جوف شكل يتغري ذلك ومن): رضا حممد

  .(6)(ورنينه املزماري الصوت نغمات تتغري التبدالت هذه

 : األنفي التجويف .ج

 الشيخ ّماأ، (8)القدماء مصطلح وهو، (7)(اخلياشيم)بـ هادي الشيخ يسميه

 تسميات وهَي، (01)(األنفيان اجملريان)و، (9)(األنف أجواف) فيسميه رضا حممد

 ِشدة إظهار يف ُيسِهم التجويف هذا أن إىل رضا حممد الشيخ وأشار ،(00)حديثة

 الصوت إحداث يف احلنجرة إىل ينَضّم): ِبقوِلِه وذلك ، اللغوية األصوات

 املرافقة االهتزازات بعض فيها حيدث افإنه، األنف أجواف يف املطاطة اجلدران

                                                   

 . 00، 9: وماهيتُه الصوت، ظ. 0
 . بها ُيزّمر موسيقية آلة هو ، واألرغن02: وماهيتُه الصوت، ظ. 2
 . 042: بشر األصوات، كمال ، علم08: العربية أصوات علم يف دروس، ظ. 2
 . 06: اللغوي الصوت ، دراسة46اللغة، فندريس، ، ظ. 4
 . 042: بشر األصوات، كمال علم، ظ. 6
 . 24: وماهيتُه صوتال. 6
 . 48: التجويد فن يف رسالة، ظ. 7
 . 0/62: األعراب صناعة ، سر4/424الكتاب، ، ظ. 8
 . 01، 9: وماهيتُه الصوت، ظ. 9

 . 02: وماهيتُه الصوت، ظ. 01
 . 028: بشر األصوات، كمال ، علم66: األصوات، ماملربج علم، ظ. 00
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: أنيس .د يقول، (0)(احلنجرة يف احلاصلة األصوات تشتّد لذلك، األوتار الهتزاز

  .(2)(النطق حنَي األصوات بعض يضخم رّنان كفراغ يستغل التجويف هذا إنَّ)

 : األعلى الفك .7 
  .(4)(لفما سقف) فيسميه رضا حممد الشيخ أما، (2)هادي الشيخ تسمية وهَي

 أيضًا ويسمى، (6)(احلنك فهَو الفم سقف أّما): ماملربج يقول، (6)(احلنك)و 

، اللثة هو األول: أجزاء ثالثة من األعلى الفك ويتكون، (7)األعلى الفك

 القدماء لتسمية مقاربة تسمية وهي، (8)(الثنايا أقصى) هادي الشيخ ويسميها

 ِلشكل نظرًا، (01)(احلنك قّبة) فيسميها رضا حممد الشيخ أما، (9)(الثنايا أصول)

 احلنك) أيضًا ويسمى ،احلنك وسط هو: والثاني، (00)واحملّزز احملّدب اللثة

 أقصى أيضًا ويسمى الّلني احلنك هو: والثالث، (02)(الغار) أو، (02)(الصلب

                                                   

 . 01: ماهيته الصوت. 0
 . 20 :اللغوية األصوات. 2
 . 48: التجويد فن يف رسالة، ظ. 2
 . 26: وماهيتُه الصوت، ظ. 4
 . 22: وماهيتُه الصوت، ظ. 6
 . 64: االصوات علم. 6
 . 08: العربية أصوات علم يف ظ، دروس. 7
 . 48: التجويد فن يف رسالة، ظ. 8
 . 0/62: االعراب ّصناعة ، سر4/422: ظ، الكتاب. 9

 . 24: وماهيته ظ، الصوت. 01
 . 022: اللغة، السعران ظ، علم. 00
 . 49: فندريس ظ، اللغة. 02
 . 64: ماملربج األصوات ، علم024: اللغة، السعران ظ، علم. 02
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 حجاب أو، (4)احلنك غشاء أو ،(2)الرخو احلنك أو ،(2)الطبق أو، (0)احلنك

 اللفظ ويتنوع): بقولِه وذلك (احلنك شراع) رضا حممد الشيخ يهويسم، (6)احلنك

 الفم فتح من اإلرادية (النطق أعضاء حركات يقصد) حركاتها حبسب

 اجلزء هو (الّلني احلنك) احلنك شراع ألن، (6)(...احلنك وشراع، والّلـسـان

 مفردة أن إىل إضافة، (7)األعلى الفك أجزاء من للحركة خيضع الذي الوحيد

، (8)واالخنفاض لالرتفاع خيضع الذي الشيء على املعجم يف تطلق (الشراع)

 احلروف فتحدث األنف إىل اهلواء طريق يغل ق اللهاة مَبعّية يرتفع فعندما

 فتحدث الفم إىل اهلواء طريق يغلق اللهاة مبعّية ينخفض وعندما، الفموية

  .(9)(والنون امليم) األنفية احلروف

  .(01)العنق على (الشراع) لفظة أطلقت لذلك 

 : الّلسان .8
 أّما، (00)(حافة)و (طرف)و (َوسط)و (أقصى) :على القدماء يقسمُه

                                                   

 . 20: اللغوية األصوات علم، ظ. 0
 . 64: اللغة يف البحث مناهج، ظ. 2
 . 49: اللغة، فندريس، ظ. 2
 . 08: العربية أصوات علم يف ظ، دروس. 4
 . 046: اللغة فقه يف الوجيز، ظ. 6
 . 22: وماهيته الصوت. 6
 . 64: األصوات، ماملربج ظ، علم. 7
 . 0/264: ظ، العني. 8
 . 017، 016: اللغوي الصوت ، دراسة026، 024: اللغة، السعران علم، ظ. 9

 . 0/264: ظ، العني. 01
  ري،اجلز ، ابن0/62اإلعراب،  صناعة جين، سّر ، ابن4/422: سيبويه، الكتاب ،ظ. 00
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 يف داخلة ذلقه أو الّلسان نهاية وجيعلون (الّلسان حافة) عندهم ترد فال احملدثون

 إاّل ،أقسام أربعة على الّلسان تقسيم يف القدماء هادي الشيخ اتبَع وقد، (0)طرفه

 خمارج عن حديثه أثناء يف وذلك  (طرفه) بدل (الّلسان أول)ستعملا انُه

  .(2)احلروف

 إاّل، (2)اللسان تقسيم يف مصطلحاتهم اختلفت احملدثني أن من الرغم وعلى

، (4)الفم يف احلركة وكثري مرن ألنُه النطق عملية يف أهميتُه على يتفقون أنهم

 وتبدل تغّير اليت التصويت جهاز أعضاء ضمن رضا حممد الشيخ ذكرُه ولذلك

  .(6)واخللفية األمامية فتحتيه يف الفم جوف شكل حبركاتها

 : األسنان .9
، (الثنايــا) القــدماء ويســميها، (6)الثابتــة التصــويت جهــاز أعضــاء مــن وهــَي

  يف اديـهــ خـالشيــ ِهـبــ َذـأَخــ اـمــ وـوهــ، (7)ىـلـــفـوس اـليـــع ىـلـــع عنــدهم َوُتقســم

ــ ــه اءـأثن ــن حديث ــا ع ــروف رجخم ــتعمل .(8)احل ــيخ واس ــد الش ــا حمم ــطلح رض  مص

                                                                                                                           

 21: ، القرطيب، املوّضح0/211: النشر . 
 عند الصوتية ، الدراسات028: بشر األّصوات، كمال ، علم029: اللغة، السعران ظ، علم. 0

 . 010: التجويد علماء
 . 47: التجويد فن يف رسالة، ظ. 2
 . 44: الصيغ العزيز الصوتي، عبد ، املصطلح66: احلمد قدوري املدخل، غامن. 2
 . 46: ، اللغة، فندريس79: اللغة علم ، ساس21: اللغوية األصوات، ظـ. 4
 . 22: وماهيته الصوت، ظ. 6
 . 041: اللغة، السعران ظ، علم. 6
، النشر، 0/8: دريد اللغة، ابن ، مجهرة0/62اإلعراب،  صناعة ، سّر4/422: الكتاب، ظ. 7

 . 0/210: اجلزري ابن
 . 48: التجويد فن يف رسالة، ظ. 8
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ــنان) ــب إىل، (0)(األس ــطلح جان ــا) مص ــار، (2)(الثناي ــوت أن إىل وأش ــوع الص  يتن

 بعــض نطــق عنـد  بهــا اللسـان  باتصــال التنـوع  هــذا وحيـدث ، (2)األســنان بوسـاطة 

   .(4)األصوات

 : الشفتان .11
 يتخذان فإنهما لذلك، (6)املتحركة التصويت جهاز أعضاء من وهما

 كاشف رضا حممد الشيخ يقول، (6)بواسطتها الصوت يتنوع خمتلفة أوضاعًا

 الشفتني ومد الفم فتح من اإلرادية حركاتها حبسب (الّصوت) ويتنوع): الغطاء

 أوضاع إىل رضا حممد الشيخ أشار آخر موضع ويف، (7)(إخل ...قصرهما أو

 الشفتان معه تؤدي الذي ،(8)(اإلطباق)و (االنفتاح) مثل للشفتني أخرى حركية

  .(9)صوتية تنوعات من يتبعه وما اهلواء جمرى يعرتض الذي احلائل دور

 :وعيوبه النطق أمراض: ثانيًا 
  ضـعـب اـرض دـمـحم خـيـالش َرَضـَع تـويـصـالت ازـهـج نـع ِهـثـديـح أثناء يف

 تؤثر) :يقول، منُه الصادر الصوت يف وأثرها اجلهاز هذا تصيب اليت األمراض

                                                   

 . 26: وماهيته الصوت، ظ. 0
 . 29: وماهيته ظ، الصوت. 2

 . 02: وماهيته الصوت، ظ. 2
 . 041: اللغة، السعران ، علم47: اللغوية األصوات، ظ. 4
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 يف بينًا تأثريًا التنفس وطرق والفم األنف على تطرأ اليت األمراض بعض

 احلبال يف تنمو اليت واألورام البسيط االلتهاب): أيضًا وقال، (0)(الصوت

 َوُيفق د ...واخلشونة الَبّحة أسباب من حركتِه وعدم احلبل والتصاق الصوتية

 بنَي الفرق عن حديثِه أثناء ويف، (2)(األوتار حتريك على القدرة عدم من الصوت

 هذين نطق يف تؤثر اليت العيوب بعض إىل رضا حممد الشيخ أشاَر والظاء الضاد

 من بالضاد أنطق أسنانه مجيُع تسقط والذي): يقول احلروف وبقية احلرفني

 من وهَي الّلثغة يف وقال، (2)(َجميعها احلروف يف األمر وكذا بعضها يسقط الذي

 يف لـِعجز، منه قريب آخر مبخرج للحرف خمرج إبدال والّلثغة)، (4)النطق عيوب

 لـعرض، الطبيعي خمرجها من الكيفية تلك أداء عن للصوت املكيف اجلهاز

 متددًا أو، اجلهاز ذلك أعصاب أعضاء بعض يف تشنجًا يوجب طاريء أو أصلي

  .(6)(السفلى وغري ذلك الثنايا منزوع أّنه ذلك إىل َومجع ...فيه

 كما هو واضح من كالم الشيخ فإن اللثَّـغة من العيوب الفسيولوجيةو

  .(7)والقاف كافا ...مثل إبدال السني تاءا أو الراء الما، (6)(العضوية)

 :تقوية األداء اّلصوتي: ثالثًا
ويف املقابل أيضًا جند الشيخ حممد رضا يشري إىل بعض العوامل التطبيقية 
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ويعني على منو األعضاء ): يقول، جهاز التصويتاليت تساعد على تقوية أعضاء 

وُيَمدد الصدر متديدًا صحيحًا  الّصوتية ويدفع بعض األمراض عنها ويقّويها

الرتتيل والقراءة بصوت مرتفع ولفظ احلروف من خمارجها بإتقان، وإذا كان 

الرأس واجلذع منتصبني تزداد حركات تلك األعضاء حرية وفاعلية ويصري 

وللرياضة دخل عظيم وفائدة ): وقال يف موضع آخر، (0)(وضوحًاالصوت أكثر 

  .(2)(ختفى ال

وقد ُعرَف عن علماء التجويد والقراءات اهتمامهم بالتدريب املستمر يف 

أّما يف البحث اللغوي املتأخر فإن األمور ، (2)نطق األصوات ورياضة اللسان

متارين فن األداء ) اليت ذكرها الشيخ حممد رضا فضال عن أمور أخرى ُتسمى

وهذا املوضوع إىل جانب موضوع أمراض النطق وعيوبه ُيعّدان ، (4)(الصوتي

  .(6)ومن اجلوانب التطبيقية فيها، (6)من مكمالت الدراسة الصوتية اللغوية

 :اللغوّي والصوت اإلنساني الصوت: رابعًا
 اءالغط كاشف رضا حممد الشيخ حتدَث التصويت جهاز عن حديثِه أثناء يف

 أغلب أيضًا لُه تعرَض الذي األمر، (اإلنساني الصوت حدوث كيفية) عن

 أو، (7)(اإلنساني الصوت حيدث كيف) عنوان حتت املتأخرة الصوتية الدراسات
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  .(2)(التصويت عملية) أو، (0)(البشري الكالم أصوات إحداث كيفية)

 الصوت ظاهرة عن خيرج ال رضا حممد الشيخ عند اإلنساني والصوت

 عندما احلنجرة يف الصحيحني الوترين اهتزاز من حيدث): فهو، العام باملعنى

 هو): أنيس إبراهيم الدكتور يقول، (2)(الرئة من مدفوعًا اهلواء عليهما يضرب

 الغالب يف مصدرها ذبذبات من ينشأ األصوات ككل (اإلنساني الصوت)

 إَن): بقولِه آخر موضع يف أيضًا رضا حممد الشيخ إليه أشار ما وهو، (4)(احلنجرة

  .(6)(احلنجرة به تقوم الصوت مادة

 اليت الَزفري عملية إىل واضحة إشارة (الرئة من مدفوعًا) :الشيخ وقول

 يندفع أن ذلك ونتيجة، األضالع وهبوط احلاجز احلجاب ارتفاع على تشتمل

  .(6)التصويت عملية حدوث ثّم ومن، الرئتني من كبرية بكمية اهلواء

 اهلواء خالل تنتقل األنف أو الفم من تصدر أن بعَد الهتزازاتا تلك

 الشيخ أكدُه الذي األمر، (7)األذن إىل تصل حتى موجات شكل على اخلارجي

 مبنزلة احلنجرة ووترا، األرغن أنبوبة مبنزلة فالقصبة): قولِه يف آخر موضع يف

 عمود هتزازاتا منه تتصل اليت األنبوبة رأس مبنزلة واملنخران والفم، فمها
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  .(0)(اخلارجي باهلواء فيه اهلواء

 من يرتكب إذ، معّقد) :أنيس إبراهيم الدكتور يقول كما اإلنساني والّصوت

 الشيخ إليه أشار ما وهو، (2)(متباينة صوتية درجات ومن الشدة يف خمتلفة أنواع

 األصوات من نوع كل يصنع الذي): بقولِه النطق جهاز يصف وهو رضا حممد

 ِبَصرَصرة الشبيه احلّلو الرخيم الصوت إىل املطرب غري اجلرش الّلحن من

 اإلنساني الصوت درجة يف التنوع وهذا، (2)(األصوات من بينهما وما الّصافور

 حممد الشيخ إليها أشار كما العوامل هذِه عرض وميكن، (4)عوامل عِّدة فيه تؤثر

 : اآلتي النحو على الغطاء كاشف رضا

 حالِة اختالف ...الصوت وينوُع): الشيــخ يقول :الصوتيني رينالوت حالة .1

: أّيوب الرمحن عبد الدكتور يقول، (6)(وقلتها التذبذبات كثرة يف األوتار

 نسمع فإنَـّنا قليلة كانت إذا أّما، دقيقًا صوتًا نسمع كثرية الذبذبات تكون عندما)

 العوامل من عدد على أيضًا فتتوق وقلتها األوتار ذبذبة وكثرة، (6)(غليظًا صوتًا

 : منها نفسها األوتار إىل تعود

 يف الصوتيان الوتران كان ومّلا): رضا حممد الشيخ يقول :والِقصَر الطول .أ

 أعلى األولني الفريقني أصوات كانت ...الرجال يف منهّن أطوَل والصِّبيان النساء
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 الثانية يف ...الالرج أصوات أعلى إن: املوسيقيون يقول .الرجال أصوات من

  .(0)(اهتزازة (0166) النساء يف ...يناسبُه وفيما، اهتزازة (628)

 احلبل توَتر إذا عاليًا صريرًا الّصوت ويكون): أيضًا الشيخ يقول :التوتر .ب

 توترهما زاَد كلما): أنيس الدكتور يقول، (2)(التوتر اخنفض إذا واِطئًا ويكون

 والصَّرير، (2)(الصوت درجة هلذا تبعًا فتختلف ةالثاني يف اهتزازهما نسبة زادت

 من وُيسَتْنَتج ،(4)بالعلّو يتصف اجل هر تنوعات من تنوع هو الشيخ َإليِه أشار الذي

 أّن على يدّل وهذا الصوت حّدة زادت الوتران توتر زاد كّلما أّنه ذلك كل

  .الرجل وتري من توترا أشّد املرأة وتري

 حجُم الّصوت َوينّوع): الشيخ يقـول: التجاويـف ةوحال الرئتني َسَعـة .1

  .(6)(األنفّيان واجملريان احللق وحالة وحالتهما الرئتني وَسعة احلنجرة

 تغّير يف ُيذكر شأن واملهنة وللعادة): الشيخ يقول: االجتماعية احلالة .2

 قوية بأصوات مقرونة أعماهلم تكون الذين من وغريهم احلّدادين فإَن، الّصوت

 تتغّير وبذلك، الصوت من اخلالية األعمال ذوي من أكثر أعضاءهم ميارسون

: داود حممد حممد الدكتور يقول، (6)(الصوت أحلان تتنوع بل األعضاء بنية

 مثل ...خمتلفة اجتماعية طبقات لغات بني التمييز ميكنك  اإلنساني الصوت ومن)

                                                   

 . 02: وماهيته الصوت. 0
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  .(0)(احلرف بعض أصحاب

 الوترين خالل اهلواء اندفاع حدوثه يف ييكف فال اللغوي الصوت أّما

 التصويت جهاز أعضاء أيضًا إنتاجه يف تشرتك وإمنا، فقط احلنجرة يف الصوتيَّْين

 إَن): بقولِه رضا حممد الشيخ إليه أشار الذي الشيء، (2)احلنجرة فوق تقع اليت

 من اعداه ما وظيفة فهَي احلرفية كيفياتُه أّما، احلنجرة به تقوم الّصوت مادة

 عملية يف تتمثل الشيخ إليها أشاَر اليت احلرفية والكيفيات، (2)(الصوت أعضاء

 متام الدكتور يقول، وصفات خمارج من يتبعها وما اللغوية األصوات نطق

  .(4)(الصوتية واألوتار الَشف تني بنَي مّما نقطة أّية يف حتدث النطق وعملية): حّسان

: عنوان حتَت اللغوي الصوت إنتاج عملية رضا حممد الشيخ حبَث وّقد

 احلروف إن): بقوِله وأمجلها، (واأللفاظ واحلركات احلروف تتكون كيَف)

 يف مروره أثناء يف اهلواء على تطرأ اليت األحوال من تنشأ لغة كل يف اهلجائية

 الفم فتح من اإلرادية حركاتها حبسب اللفظ ويتنوع، الذكر السالفة األعضاء

 أثناء يف إليها تقريبها أو احلنجرة من الفم فتحة ألبعاد قصِرهما أو الشفتني ومّد

، خمتلفة بصورة واخلدود احلنك وشراع واللسان األسفل الفك وحركة، التلفظ

 هذه ومن، واخللفية األمامية فتحتيه يف الفم جوف شكل يتغّير ذلك ومن

 من خاص بنوع فنحّس ورنينه املزماري الصوت نغمات تتغّير التبّدالت

  .(6)(الصوت
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 األّصوات خالهلما حتدث حمورين إىل السابق النص يف الشيخ ويشري

، النطق أعضاء خالل الرئتني من املندفع اهلواء تيار يف فيتمثل األول أما، اللغوية

: حّسان متام الدكتور يقول، نفسها األعضاء هذه حركة يف فيتمثل اآلخر وأما

 بعبارة أو، صوتي واآلخر عضوي هماأحد جانبني ذو إذًا اللغوي فالصوت)

  .(0)(تنفسّي والثاني َحَركي أحدهما أخرى

 يطرأ ما بها فيقصد السابق الشيخ نص يف وردت اليت (األحوال) كلمة أما

 يف تؤثر ومعّوقات اعرتاضات من النطق أعضاء يف مروره أثناء يف اهلواء على

 أو، (2)(احلوائل) لحمصط آخر موضع يف عليها أطلَق واليت، الطبيعي جمراه

 معها مير ال النطقية العملية): عمر خمتار أمحد الدكتور يقول، (2)(العوارض)

، والتعويق والكبح الضغط من أنواعا ...اهلواء يصادف وإمنا طليقًا حرًا اهلواء

  .(4)(صوتًا ُيوّلد يكبح حنَي واهلواء

 السابق لنصا يف وردت اليت اإلرادية التصويت جهاز أعضاء حركات أّما

 عمود اهتزازات وجمرى شكل يف تؤثر فإنها الغطاء كاشف رضا حممد للشيخ

 ميكن اليت الصوتية االختالفات أن كما، (6)األعضاء هذِه خالل املندفع اهلواء

 وضع إىل إشارة (إخل ...الشفتني مّد): فقوله، (6)احلركات هذه اىل تعود إدراكها
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 أن الوضع هذا عن وينتج، (2)(الربوز) أو ،(2)(التبويز) أو، (0)(االستدارة)

 التجويف) اسم (4)احملدثني بعض عليه أطلق رابعة (رنني غرفة) الشفتان تشكل

 إليه أشار ما وهو، (6)الفم جتويف إطالة الوضع هذا عن وينتج، (الشفوي

 ترجع عندما حيصل والعكس، (احلنجرة من الفم فتحة إلبعاد): بقوله الشيـخ

 أو): السابق النص يف بقوله أيضًا الشيخ إليه أشار ما وهو .(6)لوراءا إىل الشفتان

 (الفم فتحة)تقريبهما أو): الوضع هذا عن ينتج ما إىل مشريًا وقوله، (قصرهما

  .((احلنجرة إىل) إليها

، (احلروف) الصوامت نطق يف أثرها يقتصر ال للشفتني السابقة واألوضاع

 فاضل غالب الدكتور يقول، (7)(احلركات) الصوائت نطق يف أيضًا أثر هلا بل

 يف أمساءها أخذت قد باحلركات يعرف ما أو القصرية املد أصوات إن): املطليب

 مصطلح أّن الواضح من بل ...الشفتان تتخذها اليت األوضاع هذِه من العربية

 علي الشيخ يقول هذا ويف، (8)(الشفتني حركات من أّيضًا جاَءنا قد (حركات)

  .(9)(الشفتني ضم هو الضّم ألن): آخر موضع يف غطاءال كاشف

 يف احلركة وكثري مرنًا كونه من النطق عملية يف أهميته فتأتي اللسان أما
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، السابق النص يف الشيخ قال كما الفم جوف شكل من ُيغّير إذا فهو، (0)الفم

 واللسان الذقن ارتفاع ...الصوت وينّوع): آخر موضع يف قولُه وأيضًا

 فإّن اللسان صعود ومع): عمر خمتار أمحد الدكتور يقول، (2)(فاضهماواخن

 على اللسان أثر يقتصر وال، (2)(َيكرب احللق جتويف وحجم َيصغر الفم حجم

 فاضل غالب الدكتور يقول، الصوائت نطق يف أيضًا أثر له وإمنا الصوامت نطق

 املّد أصوات نّوعت عملية يف الفّعال اجلزء هَي اللسان عضلة إنَّ): املطليب

 اعتمادا للصوائت (ضوابط) مقاييس جونز دانيل َوَضَع وقد، (4)((الصوائت)

  .(6)واالخنفاض االرتفاع حيث من الفم جوف يف اللسان موضع على

، اهلواء جمرى يف تؤثر فإنها الشيخ إليها أشار اليت احلنك شراع حركة أّما

، (6)واألنفية الفموية احلروف نطق عند وينخفض اللهاة مع يرتفع عندما وذلك 

 وهو شخص إىل ننظر حينما مالحظتها فيمكن األسفل الفك حركة خيص وفيما

 أعضاء حركات تصاحب اليت، (8)(املصاحبة احلركات)بـ وتسمى، (7)يتكلم

  .النطق

 التصويت جهاز أعضاء وحركات اهلواء تيار عملية أّن الشيخ ُيقرر ُثمَّ

                                                   

 . 46: ، اللغة، فندريس79: اللغة علم أسس. 21: اللغوية ظ، األصوات. 0
 . 22: وماهيته الصوت. 2
 . 064: اللغوي الصوت دراسة. 2
 . 27: اللغوية األصوات يف. 4
 . 48: العرب عند الصوتي البحث ، يف22: اللغوية ظ، األصوات. 6
 . 016: اللغوي الصوت ، دراسة024: اللغة، السعران ظ، علم. 6
 . 62: حّسان اللغة، متام يف البحث ظ، مناهج. 7
 . 48: حّسان ومبناها، متام معناها العربية، ظ. 8
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 املزماري الصوت نغمات تغيري) إىل بالنتيجة ؤديانت سبق فيما ذكرهما اللتان

 (املزماري الصوت)بـ الشيخ ويقصد، (الّصوت من خاص بنوع ف َنحّس ورنينه

 متام الدكتور يقول، املزمار فتحة يف وبالتحديد احلنجرة يف املتكّون الصوت

 جرس لذلك ويكون فيتذبذبان (الوترين بني) بينهما (اهلواء) ف يمر): حّسان

 الرنينية واألصداء اجلَرس جمموع من ويتكون ...الرنني حجرات يف صداه دديرت

  .(0)(وقيمة وعلو درجة من اخلاصة مقوماته لُه حسٌّ

 اللغوية األّصوات تصنيف: خامسًا
 على ُتقَسم األصوات هذه أن إىل الغطاء كاشف رضا حممد الشيخ أشار

  :اآلتي النحو على معينة ألسس وفقًا معينة أصناف

: قوله يف التصنيف هذا َوَرد: وحركات حروف إىل األصوات تصنيف .1

 نسميه ما إىل ختتلف والنغمات حرفًا نسميه ما إىل نغماتها تتنوع فاألصوات)

 واملالحظ، (2)(التصويت خالل خمتلفة بصورة الفم أجواف تطورات من حركة

 الصوتي ساساأل: األول: التصنيف هذا يف، (2)أساسني على اعتمد الشيخ أن

 صوتية تغّيرات هّي الشيخ أشار كما النربات وتنّوع النغمات اختالف ألن وذلك

 والفسيولوجي العضوي األساس فهو: اآلخر أّما، الّسمع طريق عن ُتدرك

 اهلواء ميرُّ باحلركة النطق فعند، (...الفم أجواف تطورات من): بقولِه ويتمثل

 اهلواء أن على): فندريس يقول كما يقومف احلرف أما، (4)طليقًا حرًا الفم يف

                                                   

 . 62: اللغة يف البحث مناهج. 0
 . 22: وماهيته الصوت. 2
 . 006: حّسان اللغة، متام يف البحث ظ، مناهج. 2
 . 048: اللغة، السعران ، علم28: اللغوية ألصواتظ، ا. 4
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 وجه على الفم يف توجد والعقبة عبوره لدى تصادفُه عقبة بفعل مؤقتًا يتوقف

  .(0)(العموم

 الشيخ عند الوارَدين (النربة)و (النغمة) مصطلحي أن إىل اإلشارة وينبغي

 تاألصوا عن باحلديث (والنربة النغمة) واقرتانهما السابق نصه يف رضا حممد

 فقد، منه والفلسفي، (2)األصولي خصوصًا القديم العربي اللغوي الدرس إىل

 أّيضًا عنه َوَوَرد، (2)(ونربة ونغمة هيئة) من يرتكب الكالم أن يرى سينا ابن كان

 ...حرفية غري، مّدية النغم يف هيئات وهي، النّبرات: النغم أحوال ومن): قوله

 ولتفخيم ...لإلشباع مطلقًة كانت اورمب، األغراض حنو إشارات فيها ويكون

  .(4)(الكالم

 احلروف انقسمت الشيخ يقول: وصفات خمارج إىل األصوات تصنيف .1

 تنوع باعتبار أيضًا وُقسِّمت خمارجها باعتبار وَحل قية ولسانية شفوية على

 (جمهور) وطّنان (االنفجاري أو الشديد به يقصد) انغالقي إىل أصواتها

 هليئة وفقًا جاَء التصنيف هذا فإن واضح هو وكما، (6)(كياحتكا) واهتزازي

  .الّسمع يف األصوات لتنوع وفق على التصويت جهاز أعضاء

 علم) مصطلح اللغوية األصوات تصنيف عملية على حديثًا وُيطلق

 دراسة يف معاصرًا لسانيًا منهجًا يتبع الذي) العلم وهو، (6)(التصنيفي اللسانيات
                                                   

 . 47: اللغة. 0
 . 266: املسّدي السالم العربية، عبد احلضارة يف اللساني ظ، التفكري. 2
 . 67: التاسع الشفاء، الفن. 2
 . 266: العربية احلضارة يف اللساني ، وأنظر، التفكري098: الثامن الشفاء، الفن. 4
 . 24: وماهيته الصوت. 6
 . 086: اجلليل عبد القادر احلديثة، عبد اللسانيات علم، ظ. 6
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  .(0)(خمتلفة ملعايري وفقًا أصناف عدة إىل تصنيفها بقصد اللغوية الظاهرة

 ووظائف اإلنسان عند التصويت جهاز عن رضا حممد الشيخ ذكرُه وما

 اليت التطبيقية واألمور اجلهاز هذا تصيب اليت والعيوب واألمراض، أعضائه

 إنتاج كيفية عن الشيخ ذكرُه ما وكذلك، منه الصادر الصوت وتوضح تقّويه

 يف تبحث األمور هذه، تصنيفه وأسس اللغوي والصوت اإلنساني الصوت

 أو، النطقي األصوات علم) عنوان حتت املتأخر واللغوّي الصوتي البحث

 األصوات علم فروع أقدم وهو، (2)(الوصفي أو الفسيولوجي أو الوظائفي

 ةعملي يف منها كل وأثر النطق أعضاء يدرس وهو، (4)انتشارًا وأكثرها، (2)العام

 هذا وطريقة اللغوية األصوات إنتاج عملية أيضًا العلم هذا ويعاجل، (6)النطق

  .(6)اإلنتاج

 يف مبنيًة): بشر الدكتور يقول كما القديم يف الصوتية الدراسات كانت ولقد

 ادـمـتـاالع نـم وـحـالن هذا على احلال وظل ...النطقي اجلانب هذا على أساسها

 علماء نشَد أن إىل متعاقبة أجيااًل الذاتية ةواملالحظ األّصوات ذوق على

 فاستعانوا، األخرى العلوم من املعونة الزمن من األخرية الفرتات يف األصوات

                                                   

 . 086: اجلليل عبد القادر احلديثة، عبد اللسانيات علم. 0
العام،  األصوات ، علم97: اللغوي الصوت ، دراسة46: بشر األصوات، كمال ظ، علم. 2

 . 42: األصوات، ماملربج ، علم074: احلديثة اللسانيات ، علم69: بركة بّسام
 . 46: بشر األصوات، كمال ظ، علم. 2
 . 074: احلديثة اللسانيات ظ، علم. 4
 . 46: بشر األصوات، كمال ظ، علم. 6
 . 97: اللغوي الصوت ظ، دراسة. 6
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 عنَد جندها االستعانة وهذه، (0)(والفسيولوجيا األحياء وعلم التشريح بعلم

 إىل النطق جهاز عن حديثه أثناء يف أشار حيث الغطاء كاشف رضا حممد الشيخ

 انتهى أن بعَد وقال، (4)والفسيولوجيَِّني، (2)املشرح ومدية، (2)التشريح علم تبك

 اجلهاز هلذا تشرحيية خلريطة وصف فهذا): النطق جهاز أعضاء وصف من

  .(6)(البديع

 الفيزيائي األصوات علم على زيادة النطقي األصوات علم ويشكل

، (6)(الكالمية العملية عناصر)بـ احلديث الصوتي الدرس يف يسمى ما والسمعي

  .(7)اللغوية األصوات علم مسائل أو

 الثالثة العلوم هذه فيه تناول الذي القسم رضا حممد الشيخ وصف وقد

 األصوات علم) فالصائت): أيضًا وقال، (8)(العلمي التمهيدي القسم)بــ

 األصوات علم) واملتلقي (الفيزيائي األصوات علم) والناقل، (النطقي

 توّجه وهو، (9)(الكتاب من القسم هذا يف مباحثنا عناوين هي، (السمعي

 أطلق فقد، ضمنًا أو صراحًة احلديثة الصوتية الدراسة به أخذت سليم منهجي

                                                   

 . 48، 47: األصوات علم. 0
 . 01: وماهيته ظ، الصوت. 2
 . 61، 00: وماهيته ظ، الصوت. 2
 . 00: وماهيته الصوت. 4
 . لسابق. املصدر ا6
 . 46: اللغوي الصوت ظ، دراسة. 6
 . 011: اللغة، السعران ظ، علم. 7
 . 4، (العنوان صحيفة) األوىل الصحيفة: وماهيته ظ، الصوت. 8
 . 8: وماهيته الصوت. 9
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 الفيزيائي األصوات علم فيها تناوَل اليت الفصول على عمر خمتار أمحد الدكتور

 فتح حممود الدكتور عند احلال وكذلك، (0)(التمهيدية الفصول) اسم والسمعي

 ميهدوا أن على احملدثني الدارسني أغلب حرص إىل إضافة، (2)الصغري اهلل

 فهم يف أهميتها إىل ويشريوا، الثالثة العلوم بهذه واللغوية الصوتية لـِبحوثهم

  .(2)واللغوي الصوتي الدرس

 

                                                   

 . 09: اللغوي الصوت ظ، دراسة. 0
 . 09، 2: العربية يف الرنينية للصوامت والفيزيائية النطقية ظ، اخلصائص. 2
: األصوات، ماملربج ، علم64 - 69: اللغة يف البحث ، مناهج09 - 9: اللغوية ، األصواتظ. 2
 ، علم60 - 21: اللغوي الصوت ، دراسة69، 40، 21: بشر كمال األصوات ، علم27 - 00

 . 69 - 21: بركة العام، بّسام األصوات





 

 

 

 

 

 املبحث الرابع

 خمارج احلروف

، ومن أهم مباحثها، لغويةُيعّد هذا املوضوع عمود الدراسة الصوتية وال

وتأتي هذه األهمية من كونه يعني الدارسني يف التعرف على أسرار الكثري من 

  .(0)الظواهر الصوتية واللغوية

ومن ، (2)وأول من تعرض هلذا املوضوع هو اخلليل بن امحد الفراهيدي

ية إال إنهما مل يبينا املراد مبصطلح املخارج أو كيف، (2)بعده تلميذه سيبويه

وقد جاء بعدهما ابن جين فتقدم خطوة مهمة عندما قّرب لنا املراد ، (4)حدوثها

، فقد نقل تشبيه بعضهم احللق والفم بالناي، مبخارج احلروف وكيفية حدوثها

                                                   

 . 82العربية: ، املدخل إىل علم أصوات 62ظ، املختصر يف أصوات اللغة العربية: . 0
 . 68-0/61ظ، معجم العني، املقدمة: . 2
 . 424، 4/422ظ، الكتاب: . 2
 . 06أصوات العربية بني التحول والثبات، حسام سعيد النعيمي: . 4
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  .(0)وشبهه هو بوتر العود

ويتضح يف ضوء شرح ابن جين ملراده من هذه التشبيهات أن خمارج 

نتيجة ما يتعرض له جمرى اهلواء يف احللق واختالف أصواتها يأتي ، احلروف

يتم فيه حصر الصوت أو  يوكان يسمي املوضع الذ، والفم من احلصر والتضييق

 :الذي يشكل حسب قوله، (احملبس)ويسميه ابن سينا بـ، (املقطع)ضغطه بـ

فغالبا ما يستعمله  (املخرج)أما مصطلح ، حلدوث احلروف، (2)(العلة العامة)

(2)لية تسرب اهلواء أو إطالقه بعد حبسهابن سينا مع عم
. 

 

أّما علماء التجويد والقراءات فقد حرصوا على تعريف املخرج بأنه املوضع 

وهو التعريف الذي اختاره الشيخ هادي كاشف ، (4)الذي ينشأ منه احلرف

فأينما ): وقال أيضا، (6)(إن املخرج موضع تتولد فيه احلروف): الغطاء بقوله

الوارد يف كالم  (االعتماد)ومصطلح ، (6)(رف فذلك خمرجهاعتمد ذلك احل

إبراهيم أنيس بأنه تلك  .وفسره د، (7)الشيخ هادي هو من مصطلحات سيبويه

واليت تالزم الَنف س منذ خروجه ، العملية العضوية املطلوبة يف إصدار الصوت

متام حسان  .وفسره د، (8)من الرئتني حتى انطالقه إىل اهلواء اخلارجي

                                                   

 . 0/9ظ، سر صناعة اإلعراب: . 0
 . 2/496، القانون يف الطب: 08ظ، أسباب حدوث احلروف: . 2
 . 27-22ظ، أسباب حدوث احلروف: . 2
 . 022ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: . 4
 . 47رسالة يف فن التجويد: . 6
 . 49رسالة يف فن التجويد: . 6
 . 4/424ظ، الكتاب: . 7
 . 007ظ، األصوات اللغوية: . 8
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(0)(الضغط)ـب
. 

 

فقد استعمله سيبويه إىل جانب مصطلح ، (املوضع)أما مصطلح 

، وهذان املصطلحان فسرهما الدارسون احملدثون تفسريات خمتلفة، (2)(املخرج)

عند سيبويه هو جمرى اهلواء من  (املوضع)إبراهيم أنيس إىل أن  .فذهب د

اتصال العضوين يف أثناء  بأّنه نقطة (املخرج)وفسر ، (2)الرئتني إىل األنف والفم

عند سيبويه هو منشأ  (املوضع)متام حسان إىل أن  .وذهب د، (4)النطق باحلرف

  .(6)الضغط أو االعتماد وهو احلجاب احلاجز

عند علماء  (املخرج)و (املوضع)عبد الغفار حامد هالل إىل أن  .وذهب د

ينتهي عنده تكّون وهو املكان الذي ، التجويد والقراءات وردا مبعنى واحد حمدد

ويظهر عند الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء مصطلح  .(6)احلرف وظهوره

وما يتبعه من عملية ، الذي حيصل بني العضوين من أعضاء النطق، (التماس)

ويصطلح الدرس الصوتي احلديث على موضع التماس أو ، (7)تولد احلروف

مواضع متاس ): وهناك كما يقول فندريس، (8)(موضع النطق)التقارب اسم 

  .(9)(متنوعة
                                                   

 . 60ظ، اللغة العربية معناها ومبناها: . 0
 . 422، 4/424. ظ، الكتاب: 2

 . 008ظ، األصوات اللغوية: . 2
 . 017ظ، األصوات اللغوية:  .4
 . 60ظ، اللغة العربية معناها ومبناها: . 6
 . 07ظ، جتويد القرآن الكريم من منظور علم األصوات احلديث: . 6
 . 24ظ، الصوت وماهيته: . 7
 . 042ظ، علم اللغة السعران: . 8
   ،46حركات اللسان هذه حتدد أغلب خمارج األصوات وطبيعتها، ظ، اللغة، فندريس:. 9
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وسار الشيخ حممد رضا على منهج ابن جين يف املقارنة بني ما حيصل يف 

وما حيصل يف اآلالت املوسيقية يف ، جهاز النطق يف أثناء تكون خمارج احلروف

وهذه األعضاء اليت هي آالت النطق ): وذلك بقوله، أثناء إصدارها األصوات

والتوائها ، رور اهلواء بني فرجها وانقساماتهااليت مب، كاآلالت املوسيقية

، فإن اللسان بارتفاعه إىل سقف الفم، نسمع صوتا خاصا، واعتداهلا

وبإطباق الشفاه ، (0)واتصاله باألسنان، وميله إلحدى اجلهتني، واخنفاضه

الذي ، حيدث الصوت اخلاص، ومرور اهلواء بنفخه من بني ذلك، (6)وانفتاحها

  .(2)(ائي كما عرفت ذلكنسميه احلرف الكذ

ويرى الشيخ حممد رضا أن أعضاء النطق تتعاون مجيعها يف إجياد خمرج 

وكل واحد من تلك األعضاء له دخل يف تكون كل ): وذلك بقوله، احلرف

ولوال وضعه على تلك الكيفية اخلاصة ملا حصل ، حرف من احلروف اهلجائية

وحينئذ فمعنى أن احلرف ، جيادهفاجلميع تتعاون وتتشارك يف إ، احلرف الكذائي

أن العضو الكذائي يكون تبدل وضعه الطبيعي أظهر من باقي ، خمرجه كذا

بأنها إمنا تكون باعتبار أن ، فهو يفسر نسبة املخرج إىل عضو معني، (2)(األعضاء

من  (أبرز)جتعله أظهر ، هذا العضو يتعرض إىل عملية تبديل يف وضعه الطبيعي

إن اإلشارة إىل ): كمال بشر .يقول د، (4)ثناء إصدار احلرفيف أ، باقي األعضاء

                                                                                                                           

  :79أسس علم اللغة . 
 /4 انطباق الشفتني وانفتاحها يعد خمرجا ألصوات الباء وامليم والواو غري املدية، ظ، الكتاب:. 0

422 . 
 . 26الصوت وماهيته: . 2
 املصدر السابق. . 2
 . 22، أصوات العربية بني التحول والثبات: 78ظ، أسس علم اللغة: . 4
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فقد يشرتك ، بصيغة اإلفراد ال تعين أّن موضع النطق عضو واحد، موضع النطق

  .(0)(عضوان أو أكثر يف إصدار الصوت الواحد

وذلك ، وُيفهم من كالم الشيخ حممد رضا أن الصوت عنده أعم من احلرف

، (حيدث الصوت اخلاص الذي نسميه احلرف) :يف ضوء قوله يف النص السابق

صوت )وعبارة ، (2)(الصوت احلريف)ووردت عنده يف مواضع ُأَخر عبارة 

تعرض للصوت عند ، اليت تدل على أنه يعد احلرف حالة خاصة، (2)(احلرف

وهذا موافق ملا يقرره الدرس الصوتي احلديث يف الفرق بني ، حصول املخرج

، عند احملدثني مصطلح جتريدي فكري (احلرف)فـ، (4)(احلرف)و (الصوت)

: وهو ما أشار إليه الشيخ بقوله يف النص السابق، (6)يطلق ألغراض تقسيمية

مبعنى تواضعنا على تسميته باحلرف اصطالحا ، (الذي نسميه احلرف الكذائي)

  .وعرفا

 : عدد املخارج .1
رجا على وخمارج احلروف سبعة عشر خم) :يقول الشيخ هادي كاشف الغطاء

الذين ذهبوا هذا ، ، وهو بهذا يعد متابعا لبعض علماء التجويد(6)(األصح

                                                   

 . 082علم األصوات: . 0
 . 27ظ، الصوت وماهيته:  .2
، وهذه العبارة يستعملها الدارسون احملدثون، ظ، املختصر يف 24ظ، الصوت وماهيته: . 2

، أصوات العربية بني التحول والثبات: 61، فقه اللغة، حممد املبارك: 60أصوات اللغة العربية: 
27 . 

 . 74، 61ها: ، اللغة العربية معناها ومبنا021ظ، مناهج البحث يف اللغة: . 4
 . 61ظ، اللغة العربية معناها ومبناها: . 6
 . 47رسالة يف فن التجويد: . 6
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أما خمارج ) (هـ822ت )املذهب يف حتديد عدد املخارج إذ قال ابن اجلزري 

فالصحيح املختار عندنا وعند من تقدمنا من ، احلروف فقد اختلفوا يف عددها

وأبي ، وأبي القاسم اهلذلي، ومكي بن أبي طالب، كاخلليل بن امحد، احملققني

وقال كثري من النحاة والقراء  ...سبعة عشر خمرجا، وغريهم، احلسن شريح

، فأسقطوا خمرج احلروف اجلوفية، هي ستة عشر، (0)(يقصد سيبويه ومن تابعه)

 (الواو)و، وجعلوا خمرج األلف من أقصى احللق، اليت هي حروف املد واللني

ء وذهب قطرب واجلرمي والفراء وابن دريد وكذلك اليا، من خمرج املتحركة

، فاسقطوا خمرج النون والالم والراء، إىل أنها أربعة عشر، وابن كيسان

(2)(وجعلوها من خمرج واحد وهو طرف اللسان
. 

 

وعلى  ،(2)والحظ الدارسون أن اخلليل مل يقل إن املخارج سبعة عشر

إال إنها مل ، (4)اخلليلالرغم من أّن اآلراء قد اختلفت يف عدد املخارج عند 

ويبدو أن هذا الربط بني من ذهب إىل أن املخارج سبعة ، تصل إىل هذا العدد

من أن األلف والواو والياء  (اخلليل)جاء نتيجة ملا ذهب إليه ، عشر واخلليل

  .(6)خترج من اجلوف، هوائية

 بني القدماء ، وُيرجع الدارسون هذا االختالف يف عدد املخارج

منها اختالف املالحظة ، إىل عدد من األسباب، وبني القدماء واحملدثني، أنفسهم

واالختالفات الفردية يف اخلربة الصوتية واللغوية بوجه عام بني ، الذاتية
                                                   

 . 29، املوضح، القرطيب: 0/62، سر صناعة اإلعراب: 4/422ظ، الكتاب: . 0
 . 0/98النشر: . 2
 . 84ظ، املدخل إىل علم أصوات العربية: . 2
 . 24، يف البحث الصوتي عند العرب: 81ظ، البحث اللغوي عند العرب، امحد خمتار عمر: . 4
 . 090ظ، علم األصوات، كمال بشر: . 6
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، ومنها التقارب والتداخل بني خمارج النطق، (2)والتطور الصوتي، (0)املتكلمني

ومن ثّم فإنه من ، جفليس هناك حدود فاصلة فصال تاما بني بعض هذه املخار

وينسبها باحث آخر إىل ، اجلائز أن تنسب جمموعة من األصوات إىل خمرج معني

  .(2)أو متداخل معه، أو متصل به، خمرج آخر قريب منه

وأن املخارج اليت ، (4)ويرى الشيخ حممد رضا أن كل حرف له خمرج واحد

ميكن أن ):  هذا الشأنومما قاله يف، (6)ذكرها علماء العربية تقريبية ال حتقيقية

نعم ال ميكن أن خيرج حرفان من خمرج ، يكون حلرف واحد حقيقة خمرجان

وذلك ، (7)ويعد ابن احلاجب أقدم من ذهب إىل مثل هذا الرأي، (6)(واحد

، (8)(وإال فلكل خمرج، وخمارج احلروف ستة عشر تقريبا): بقوله يف الشافية

  .(9)وذهب إىل مثل هذا الرأي أيضا السيوطي

وُيفَهم من كالم بعض الدارسني احملدثني أن هذا الرأي يعد مقبوال على حنو 

املخرج يعين النقطة الدقيقة اليت )كمال بشر  .يقول د، من التخصيص والتجزئة

واحليز يعين املنطقة اليت قد ينسب إليها صوت أو ، يصدر منها أو عندها الصوت

كان لكل صوت نقطة خمرج وإن ، فتنعت به على ضرب من التعميم، أكثر
                                                   

 . 090ظ، علم األصوات، كمال بشر: . 0
 . 89، 88، املدخل: 66ظ، املصطلح الصوتي، عبد العزيز الصيغ: . 2
 . 88، املدخل: 090ظ، علم األصوات، كمال بشر: . 2
 . 26ظ، الصوت وماهيته: . 4
 املصدر السابق. . 6
 . 72الصوت وماهيته: . 6
 . 080ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: . 7
 . 227شرح النظام: . 8
 . 2/461ظ، همع اهلوامع: . 9
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ورغم ذلك يبقى ، (0)(املخرج)أوسع مساحة من األول  (احليز)فالثاني ، حمددة

قدماء ، هذا الرأي كما وصفه بعض الدارسني بأنه خمالف جلمهور العلماء

  .(2)وحمدثني

، (2)ويرى الشيخ حممد رضا ضرورة التمييز بني تعدد املخارج واختالفها

، (4)(إمنا منشؤه اختالفها، ف منشأه تعدد املخارجليس تعدد احلرو): وقال

ختتلف أجراس احلروف حبسب اختالف ): وأشار ابن جين إىل هذا املعنى بقوله

وهي حقيقة يؤيدها الدرس الصوتي ، يعين اختالف خمارجها، (6)(مقاطعها

  .(6)احلديث

 : وعرض الشيخ هادي كاشف الغطاء خمارج احلروف على النحو اآلتي

  .(7)وهو خمرج اهلمزة واهلاء، ابتداء احللق من قصبة الرئة :األول

بدليل ، إىل احللق (أقصاه)ما يعنيه القدماء بـ (ابتداء احللق)ويعين الشيخ بـ

أي اليت تقرع ، احلروف األقصى حلقية): يقول كانتينيو، (من قصبة الرئة)عبارة 

، (8)(مزة واهلاءحنو اهل ...أو باألحرى يف رأس قصبة الرئة، يف أقصى احللق

واهلمزة واهلاء خيرجان على وفق الدرس الصوتي احلديث من أعمق مناطق 
                                                   

 081علم األصوات: . 0
 . 96ظ، املدخل: . 2
 . 74ظ، الصوت وماهيته: . 2
 . 74الصوت وماهيته: . 4
 . 9، 0/6سر صناعة اإلعراب: . 6
 . 21وتي عند العرب: ظ، يف البحث الص. 6
 . 47رسالة يف فن التجويد: . 7
 . 22دروس يف علم أصوات العربية: . 8
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فتحة )وحتديدا من بني الوترين الصوتيني ، وهي احلنجرة، النطق يف العربية

ألن ، وبذلك ال يوجد خالف بني القدماء واحملدثني يف هذا املخرج، (0)(املزمار

لق أو أقصاه عند القدماء يشمل احلنجرة باملعنى احملدثني اتفقوا على أن ابتداء احل

  .(2)األوسع

واملالحظ أن الشيخ هادي مل يذكر األلف مع اهلمزة واهلاء يف هذا املخرج 

والسبب يعود إىل أنه متابع ملتأخري علماء ، (2)كما فعل سيبويه ومن تابعه

عندما أخرجوا األلف من حروف أقصى ، الذين خالفوا سيبويه، التجويد

  .(4)ونسبوها مع الواو والياء املديات إىل اجلوف، احللق

ألن ، وإخراج األلف من هذا املخرج تؤيده الدراسة الصوتية احلديثة

لذلك اتفق أغلب الدارسني ، (6)(الصوائت)األلف ُيعدُّ حديثا من احلركات 

ونسبتها إىل ، احملدثني على عدم دقة وضع سيبويه لأللف مع اهلمزة واهلاء

، وخمارج (الصوامت)ألن ذلك يعد خلطا بني خمارج احلروف ، احللق أقصى

  .(6)(الصوائت)احلركات 

                                                   

، علم األصوات كمال 012، 86، مناهج البحث يف اللغة: 87، 86ظ، األصوات اللغوية: . 0
 . 092، 086بشر: 

بن ، الدراسات اللهجية والصوتية عند ا026ظ، حماضرات يف اللغة، عبد الرمحن أيوب: . 2
 . 296، التفكري اللغوي بني القديم واجلديد: 214جين: 

، 0/8، مجهرة اللغة، ابن دريد: 0/62، سر صناعة اإلعراب: 4/422ظ، الكتاب: . 2
 . 21املوضح، القرطيب: 

 . 092، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 0/099ظ، النشر، ابن اجلزري: . 4
، الدراسات الصوتية عند علماء 212ند ابن جين: ظ، الدراسات اللهجية والصوتية ع. 6

 . 092التجويد: 
 ، البحث اللغوي 296، التفكري اللغوي بني القديم واجلديد: 019ظ، األصوات اللغوية: . 6
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  .(0)وهو خمرج العني واحلاء، وسط احللق :الثاني

وسط احللق عند القدماء ميثل احللق احلقيقي عند احملدثني، وهو اجلزء الذي 

، (2)بأنهما حلقيانلذلك يصف احملدثون العني واحلاء ، (2)يقع بني احلنجرة والفم

  .(6)(بلعومي حنجري)أو ، (4)(أدني حلقي)وبعضهم يستعمل مصطلح 

  .(6)وهو خمرج الغني واخلاء، آخر احللق :الثالث

  .(8)وهو خمرج القاف مع ما حياذيه من الفك األعلى، (7)أول اللسان :الرابع

مع ما ، وهو خمرج الكاف، أقصى اللسان لكن بعد خمرج القاف :اخلامس

  .(9)حياذيه من الفك األعلى

 ، (01)(مـفـن الـاه مـأدن)ــما يعنيه القدماء ب (آخر احللق)ويعين الشيخ هادي بـ

                                                                                                                           

  :79، يف األصوات اللغوية : 92، املدخل: 84عند العرب . 
 . 47رسالة يف فن التجويد: . 0
 . 296فكري اللغوي بني القديم واجلديد: ، الت21ظ، األصوات اللغوية: . 2
، دراسة الصوت اللغوي: 082، علم اللغة، السعران: 86، 86ظ، األصوات اللغوية: . 2

209 . 
 . 22ظ، دروس يف علم أصوات العربية: كانتينيو: . 4
 . 91ظ، حماضرات يف اللغة: . 6
 . 47ظ، رسالة يف فن التجويد: . 6
لسان( أوله من جهة احللق مبعنى أقصاه، ظ، املختصر يف أصوات يقصد الشيخ هنا بـ)أول ال. 7

 ، اهلامش. 94اللغة العربية: 
 . 47رسالة يف فن التجويد: . 8
 املصدر السابق. . 9

 . 0/62، سر صناعة اإلعراب: 4/422ظ، الكتاب: . 01
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فأغلب احملدثني ، (0)ويشكل خمرج الغني واخلاء نقطة خالف بني القدماء واحملدثني

بالطبق  (أقصاه)يذهبون إىل أن الغني واخلاء تنتج عن اتصال مؤخر اللسان 

فهي عندهم ، ويقع الطبق يف أقصى احلنك األعلى، (خو أو اللنياحلنك الر)

، وضم بعض (6)، أو رخوة(4)أو طبقية .(2)أو قصوية ،(2)حروف أقصى حنكية

  .نسبة إىل اللهاة، (6)احملدثني القاف إىل الغني واخلاء ووصفها باللهوية

ة بأنه جاء نتيج، ويفسر الدارسون مذهب القدماء يف خمرج الغني واخلاء

يطلقون هذا املصطلح  (أي القدماء)فهم ، (احللق)توسعهم يف داللة مصطلح 

لذا فإّن ، على تلك املنطقة الكبرية اليت تشمل احلنجرة واحللق وأقصى احلنك

 (أقصى احلنك)عند القدماء، يعين  (أدناه)عند الشيخ هادي أو  (آخر احللق)

  .(7)بالتعبري املعاصر

واجه إشكالية أخرى تتعلق مبخرج القاف ولكن هذا التفسري املتقدم 

تنتج عن اتصال ، (8)فالقاف عند الشيخ هادي كما هي عند القدماء، وترتيبها

، يف حني (9)وحتديدا باملنطقة الرخوة منه، باحلنك األعلى (أقصاه)أول اللسان 

                                                   

 . 67، املصطلح الصوتي، عبد العزيز الصيغ: 91ظ، املختصر يف أصوات اللغة العربية: . 0
 . 082ظ، علم اللغة، السعران: . 2
 . 91ظ، املختصر يف أصوات اللغة العربية: . 2
 . 96، 84ظ، مناهج البحث يف اللغة: . 4
 . 029ظ، حماضرات يف اللغة، عبد الرمحن أيوب: . 6
 . 22ظ، دروس يف علم أصوات العربية: . 6
اللهجية والصوتية عند ابن جين: ، الدراسات 296ظ، التفكري اللغوي بني القديم واجلديد:  .7

216 . 
 . 0/099، النشر: 21، املوضح: 0/62، سر صناعة اإلعراب: 4/422ظ، الكتاب: . 8
 . 029ظ، حماضرات يف اللغة، عبد الرمحن أيوب: . 9
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اليت تقع يف نهاية ، ، نسبة إىل اللهاة(هلوية)أن القاف الفصيحة عند احملدثني 

، لذا فإّن اللهاة تدخل ضمن منطقة احللق باملعنى (0)ك الرخو من جهة احللقاحلن

ولذلك كان يفرتض بالقدماء ، األوسع عند القدماء حسب التفسري املتقدم

وان تكون ، أن يعدوا القاف ضمن احلروف احللقية، (2)حسب رأي احملدثني

  .تالية إياهماالقاف كما هي عند أغلب احملدثني أعمق من اخلاء والغني، ال 

فذهب بعضهم ، وبرز أكثر من رأي عند احملدثني يف تفسري هذه اإلشكالية

وهو صوت جمهور ، (جافا)إىل أن القدماء رمبا كانوا ينطقون القاف احلديثة 

وهي بهذا ، يشبه الكاف الفارسية أو لفظ القاف يف اللهجة العامية العراقية

وذهب ، (2)ن موضع تال إياهماأو م، الوصف تكون من موضع اخلاء والغني

كالهما ممكن ، أو قبيلهما، بعضهم إىل أن الغني واخلاء يكونان بعيد خمرج القاف

وتابع بعض احملدثني القدماَء يف أّن ، (4)مما يؤدي إىل االشتباه يف تعيني املخرج

  .وكل رأي له أدلته املفصلة يف مظانها، (6)القاف أقرب إىل الفم من الغني واخلاء

وإذا مّس اللسان شراع ) :حدد الشيخ حممد رضا خمرج القاف بقولهو

شراع )يف هذا النص قد تعود إىل  (مؤخر)، ولفظة (6)((ق)احلنك يف مؤخر تولد
                                                   

، دراسة الصوت اللغوي: 082، علم اللغة، السعران: 96، 86ظ، مناهج البحث يف اللغة: . 0
208 . 

، أصوات 296، التفكري اللغوي بني القديم واجلديد: 217وات، كمال بشر: ظ، علم األص. 2
 . 24العربية بني التحول والثبات، حسام سعيد النعيمي: 

 . 296، التفكري اللغوي بني القديم واجلديد: 278، 217ظ، علم األصوات، كمال بشر: . 2
 . 24ظ، أصوات العربية بني التحول والثبات: . 4
، 099، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 019، 86، 84اللغوية:  ظ، األصوات. 6

 . 90املدخل: 
 . 24الصوت وماهيته: . 6
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فيكون الشيخ عندها قد أشار إىل موضع ، ويقصد به احلنك الرخو (احلنك

ود لفظة وبالتالي تكون القاف عنده هلوية، وقد تع، من دون تسميتها (اللهاة)

أو رخوة ، مبعنى أقصاه، فتكون القاف عنده أقصى حنكية، إىل اللسان (مؤخر)

  .أي طبقّية

ومن خمرج ، أما الكاف فإن أغلب احملدثني جيعلونها أمام القاف ال خلفها

  .(2)وبعضهم وافق القدماء يف خمرج الكاف وترتيبها، (0)الغني واخلاء نفسه

تتميز ، (خ، غ، ح، ع، هـ، ء)ة وهي ويرى الدارسون أن احلروف احللقي

وأشار الشيخ حممد ، (2)أو مبعظمها فصيلة اللغات السامية من اللغات اأُلَخر، بها

والساميون مفطورون بأصل خلقتهم على النطق ): رضا إىل هذا التميز بقوله

بعد النطق بالباء ، والطفل السامي يف حضانته ينطلق لسانه بها، باحلروف احللقية

حتى ، مع ان غري السامي يضطر لرياضة طويلة، م والدال بأفصح ما يكونواملي

  .(4)(وال حيسنها كما ينبغي بنربتها اخلاصة، يستطيع النطق بها

وهو خمرج اجليم ، وسط اللسان مع ما حياذيه من الفك األعلى :السادس

  .(6)والياء اليت لغري املد، والشني

                                                   

، علم األصوات، 082، علم اللغة، السعران: 96، 86، 012، 010ظ، مناهج البحث يف اللغة: . 0
 . 208، دراسة الصوت اللغوي: 084كمال بشر: 

، الدراسات الصوتية عند علماء 001األصوات، ماملربج: ، علم 80ظ، األصوات اللغوية: . 2
 . 48، فقه اللغة، حممد املبارك: 098التجويد: 

، العربية وعلم اللغة احلديث: 006، دروس يف علم أصوات العربية: 86األصوات اللغوية: . 2
228 . 

 . 48الصوت وماهيته: . 4
 . 47رسالة يف فن التجويد: . 6
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نسبة إىل ، (ألصوات الشجريةا)ويسمي القدماء حروف هذا املخرج بـ

األصوات )بينما يسميها أغلب الدارسني احملدثني بـ، (0)وهو منفتحه (شجر الفم)

 ويقع بني اللثة، اجلزء الصلب من احلنك األعلى)نسبة إىل الغار وهو ، (الغارية

وبعضهم ، (2)(األصوات الصلبة)لذلك يسميها بعضهم بـ، (2)(واحلنك الرخو

  .(6)(األدنى حنكية)أو ، (4)(احلنك أصوات وسط)يسميها 

فيفرقون بني الشني ، وعلى الرغم من أّن بعض احملدثني مييل إىل التفصيل

إال أنهم يشريون إىل صحة ما ، (6)(حنكي وسيط)والياء  (لثوية حنكية)واجليم 

، (7)ذهب إليه القدماء، ألن بني اجليم والشني والياء قربا شديدا يف املخرج

يعد من ، (8)ادي الياء يف هذا املخرج بأنها اليت لغري املدووصف الشيخ ه

وهي إضافة مهمة ، (9)املالحظات اليت أضافها علماء التجويد يف هذا املخرج

  .(01)أزالت اللبس والغموض الذي سببه عدم وصف سيبويه للياء يف هذا املخرج

، ألضراسحافة اللسان مع جانبه األمين واأليسر مع ما حياذيه من ا :السابع

                                                   

 . 0/211، النشر: 0/68 ظ، العني، املقدمة:. 0
 . 064، 061، الوجيز يف فقه اللغة: 018، 017، 86ظ، مناهج البحث يف اللغة: . 2
 . 021ظ، حماضرات يف اللغة: . 2
 . 76، 44ظ، األصوات اللغوية: . 4
 . 22ظ، دروس يف علم أصوات العربية: . 6
 . 084، علم األصوات، كمال بشر: 082ظ، علم اللغة، السعران: . 6
 . 021، حماضرات يف اللغة: 086، 084ظ، علم األصوات، كمال بشر: . 7
 يف مثل كلمة )بيت(. . 8
 . 099، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 0/211ظ، النشر: . 9

 . 92ظ، املدخل إىل علم أصوات العربية: . 01
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  .(0)وهو خمرج الضاد

أما ، (2)وهذا الوصف لصوت الضاد مبين على وصف القدماء ونطقهم له

بأنه أسناني ، الدرس الصوتي احلديث فيصف الضاد بناًء على النطق املعاصر

وبعضهم وصفه بأنه ، (2)ويضعونه يف خمرج واحد مع الطاء والتاء والدال، لثوي

  .(6)أو سين مطبق، (4)أدنى حنكي

وهذا االختالف يف نطق الضاد بني القدماء واحملدثني ليس سببه خطأ 

وصفا ): ألّنهم وصفوا هذا الصوت كما يقول كانتينيو، (6)القدماء يف وصفه

بل السبب يعود باتفاق احملدثني إىل تطور صوت ، (7)(حسنا كافيا نوعا ما

  .(8)الضاد

وهو خمرج ، يا العلياأول اللسان مع ما حياذيه من أقصى الثنا :الثامن

ويسمى ، أوله من جهة الفم (أول اللسان)ويقصد الشيخ هادي بـ، (9)الالم

  .(01)أو ذلقه، أو حافته، طرفه

                                                   

 . 47رسالة يف فن التجويد: . 0
 . 0/62 ، سر صناعة اإلعراب:4/422ظ، الكتاب: . 2
 . 016، 92، 84، مناهج البحث يف اللغة: 48ظ، األصوات اللغوية: . 2
 . 21ظ، دروس يف علم أصوات العربية: . 4
 . 066ظ، علم اللغة، السعران: . 6
 . 86ظ، البحث اللغوي عند العرب: . 6
 . 86دروس يف علم أصوات العربية: . 7
 . 61 ،27التحول والثبات: ، أصوات العربية بني 49ظ، األصوات اللغوية: . 8
 . 47رسالة يف فن التجويد: . 9

 . 46، املصطلح الصوتي، عبد العزيز الصيغ: 20ظ، األصوات اللغوية: . 01
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على أقصى  (طرفه)والالم حسب هذا الوصف حتدث باعتماد أول اللسان 

وهو وصف ال خيتلف عن وصف ، قرب اللثة، العليا (األسنان)الثنايا 

، (4)أو لثوي حنكي، (2)بني أدنى حنكي، (2)تلفت التسمياتوإن اخ، (0)احملدثني

  .(6)أو سين، (6)أو لثوي

وهو خمرج النون، مع ما حياذيه من ، أول اللسان مع خمرج الالم :التاسع

  .(7)الثنايا العليا

املالحظ أن خمرج النون عند الشيخ هادي هو من خمرج الالم نفسه، إال أن 

مع الثنايا يف خمرج الالم،  (أقصى)عماله لفظة الالم عنده أعمق، بدليل است

وعدم استعماله هلا يف خمرج النون، وهو ما قصده ابن اجلزري بقوله يف خمرج 

، وهذا الوصف ال خيتلف عن وصفه عند (8)(أسفل الالم قليال): النون

  .(00)(أسناني)، أو (01)(سين)بأنه  (النون)عندما يصفون ، (9)احملدثني

 راءـرج الـو خمـة، وهـلـيـلـة قـسان، مع خمرج النون، مع فاصلأول الل :العاشر
                                                   

 . 069، علم اللغة، السعران: 64ظ، األصوات اللغوية: . 0
 . 219ظ، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جين: . 2
 . 22 ظ، دروس يف علم أصوات العربية:. 2
 . 086ظ، علم األصوات، كمال بشر: . 4
 . 016ظ، مناهج البحث يف اللغة: . 6
 . 082ظ، علم اللغة، السعران: . 6
 . 47رسالة يف فن التجويد: . 7
 . 0/211النشر: . 8
 . 219، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جين: 66ظ، األصوات اللغوية: . 9

  .082ظ، علم اللغة، السعران: . 01
 . 082ظ، علم األصوات، كمال بشر: . 00
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ويستعمل القدماء واحملدثون لفظة  .(0)مع ما حياذيه من الثنايا العليا، املهملة 

، لذلك يصف (2)(مما يليها بقليل)مع الثنايا يف هذا املخرج، أو عبارة  (فويق)

فلم يرد يف ، (ع فاصلة قليلةم): أما قول الشيخ، (2)(لثوي)احملدثون الراء بأنه 

وصف القدماء هلذا املخرج، وأغلب الظن أن الشيخ يقصد بهذا القول ما 

يذكره الدرس الصوتي احلديث، من أن نطق الراء ينتج عن عدة ضربات، يقوم 

وهذه الضربات تسبب اغالقات أو وقفات أو ، على اللثة (طرفه)بها اللسان 

اخلارج من الرئتني يفصل بينها  هلواءيف ممر ا، قصرية (فواصل)تقطيعات 

  .(6)، لذلك توصف الراء بأنها مكررة(4)أصوات رنينية قصرية أيضا

وهو خمرج الطاء والدال ، أول اللسان، مع أقصى الثنايا العليا :احلادي عشر

وهذه احلروف يسميها بعض احملدثني ، (6)املهملتني، والتاء املثناة من فوق

، (9)(أسنانية لثوية)واغلبهم يسمونها ، (8)(لثوية)يسميها وبعضهم ، (7)(أسنانية)

وعبارة ، (01)(أصول الثنايا العليا)والتسمية األخرية تتناسب مع عبارة القدماء 
                                                   

 . 47رسالة يف فن التجويد: . 0
، دروس يف علم 66، األصوات اللغوية: 0/62، سر صناعة االعراب: 4/422ظ، الكتاب: . 2

 . 74أصوات العربية: 
 . 207، دراسة الصوت اللغوي: 014ظ، مناهج البحث يف اللغة: . 2
 . 89م األصوات العام، بسام بركة: ، عل246علم األصوات، كمال بشر: . 4
 . 66ظ، األصوات اللغوية: . 6
 . 48رسالة يف فن التجويد: . 6
 . 21ظ، دروس يف علم أصوات العربية: . 7
 . 96ظ، املدخل، غامن قدوري احلمد: . 8
، علم األصوات، 011، 92، 84، مناهج البحث يف اللغة: 014، 48ظ، األصوات اللغوية: . 9

 . 049، الوجيز يف فقه اللغة: 206، دراسة الصوت اللغوي: 087كمال بشر: 
 . 087. وظ،علم األصوات، كمال بشر: 0/62، سر صناعة اإلعراب: 4/422ظ، الكتاب: . 01
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  .عند الشيخ هادي (اقصى الثنايا العليا)

فإذا متاس اللسان مع ): وحدد الشيخ حممد رضا خمرج الدال بقوله

فتكون الدال ، (0)(د)تولد صوت احلرف ، (ثةالل)أو مع قبة احلنك ، األسنان

  .وهي من خمرج الطاء والتاء نفسه عنده أسنانية لثوية

مع أول الثنايا العليا، وهو خمرج الذال والظاء ، أول اللسان :الثاني عشر

  .(2)املعجمتني، والثاء املثلثة

يعد من إضافات علماء ، (العليا)وختصيص الثنايا يف هذا املخرج بـ

وهذا ، (4)فقط (أطراف الثنايا)الن سيبويه وابن جين يذكر ان ، (2)ويدالتج

ألن هذا املخرج مبين عند احملدثني ، خيتلف عن الوصف املعاصر الوصف ال

، لذلك يصف احملدثون الذال (6)(اتصال طرف اللسان باألسنان العليا)على 

  .(6)(مما بني األسنان)، أو (أسنانية)والظاء والثاء بأنها 

أول اللسان مع أول الثنايا السفلى، وهو خمرج السني والصاد  :لثالث عشرا

  .(7)والزاء املهملة، املهملتني

ذهب إليه بعض العلماء  (السفلى)ختصيص الثنايا يف هذا املخرج بـ

                                                   

 . 69الصوت وماهيته: . 0
 . 48رسالة يف فن التجويد: . 2
 . 21، املوضح: 202ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: . 2
 . 0/62، سر صناعة اإلعراب: 4/422ب: ظ، الكتا. 4
 . 84ظ، مناهج البحث يف اللغة: . 6
، دروس يف علم أصوات 082، علم اللغة، السعران: 99 ،98ظ، مناهج البحث يف اللغة: . 6

 . 21، يف البحث الصوتي عند العرب: 21العربية: 
 . 48رسالة يف فن التجويد: . 7
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الن الثنايا مل ترد خمصصة يف وصف ، (2)وابن اجلزري، (0)(هـ460ت )كالقرطيب 

واحملدثون يذكرون أن هذا املخرج مبين على ، (2)سيبويه وابن جين هلذا املخرج

أو ، (6)أسناني لثوي) (4)أو طرفه باألسنان العليا أو أصوهلا، اتصال أول اللسان

إال أنهم يشريون إىل أن التقاء طرف اللسان باألسنان السفلى يف هذا ، ((6)لثوي

  .(7)املخرج يعد مقبوال وممكنا

  .(8)سط الشفة السفلى، وهو خمرج الفاءالثنايا العليا، مع و :الرابع عشر

لذلك يصفون الفاء بأنه شفوي ، وهو بهذا الوصف أيضا عند احملدثني

  .(9)أسناني

والباء ، وهو خمرج الواو اليت لغري املد، (01)وسط الشفتني :اخلامس عشر

  .(00)وامليم من خارج الشفة، إال أن الباء خترج من بطن الشفة، وامليم، املوحدة

أما الواو ، ر أكثر احملدثني احلروف الشفوية على الباء وامليم فقطوُيقِص

                                                   

 . 201عند علماء التجويد: ، الدراسات الصوتية 21ظ، املوضح: . 0
 . 201، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 0/210ظ، النشر: . 2
 . 0/62، سر صناعة اإلعراب: 4/422ظ، الكتاب: . 2
 . 84، مناهج البحث يف اللغة: 74ظ، األصوات اللغوية: . 4
يف فقه اللغة: ، الوجيز 206، دراسة الصوت اللغوي: 011 ،92ظ، مناهج البحث يف اللغة: . 6

064 . 
 . 084، علم األصوات، كمال بشر: 076ظ، علم اللغة، السعران: . 6
 . 80، املصطلح الصوتي، الصيغ: 076، علم اللغة، السعران: 74ظ، األصوات اللغوية: . 7
 . 48رسالة يف فن التجويد: . 8
 . 206غوي: ، دراسة الصوت الل072، علم اللغة، السعران: 47ظ، األصوات اللغوية: . 9

 . 0/62، سر صناعة اإلعراب: 4/422)مما بني الشفتني( ظ، الكتاب:  يعبارة القدماء ه. 01
 . 48رسالة يف فن التجويد: . 00
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فمخرجها عندهم من أقصى اللسان مع أقصى احلنك األعلى، مع استدارة 

  .(0)فاألدق حسب رأيهم أن يوصف الواو بأنه شفوي حنكي قصي، الشفتني

وعدم وضوح ، ويرى الدارسون أن وضوح استدارة الشفتني مع الواو

للسان من احلنك معها، هو الذي جعل القدماء ينسبون خمرج الواو إىل اقرتاب ا

أن هذه األسباب هي نفسها اليت ، (2)كما يرى بعض الدارسني، (2)الشفتني فقط

  .(4)جعلت بعض احملدثني يتابعون القدماء يف خمرج الواو

بان األول خيرج ، وعندما يفرق الشيخ هادي بني الباء وامليم يف هذا املخرج

فانه يعين بذلك أيضا أن الباء أعمق ، من بطن الشفة والثاني خيرج من خارجها

وانطباق الشفتني مع امليم يتم يف ): حممد حسن حسن جبل .يقول د، من امليم

، من نقطة التقائهما مع الباء، أي خارجها، نقطة اقرب إىل ظاهر الشفتني

مد رضا إىل األصوات وأشار الشيخ حم .(6)(وبضغط وإحكام اخف مما مع الباء

تولد ، إذا انطبقت الشفتان على بعضهما أو على اللسان): الشفوية بقوله

  .(7)(امليم تقارب الواو يف املخرج): وقال أيضا، (6)((ب)

                                                   

، 082، علم اللغة، السعران: 90، مناهج البحث يف اللغة: 46، 44ظ، األصوات اللغوية: . 0
 . 206، دراسة الصوت اللغوي: 081

، أصوات 201، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جين: 44 ظ، األصوات اللغوية:. 2
 . 22العربية بني التحول والثبات: 

 . 207د. غامن قدوري احلمد، ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: . 2
، يف البحث الصوتي 062، الوجيز يف فقه اللغة: 22، 21ظ، دروس يف علم أصوات العربية: . 4

 . 21عند العرب: 
 . 026املختصر يف أصوات اللغة العربية: . 6
 . 24الصوت وماهيته: . 6
 070حاشية على شرح ابن الناظم أللفية ابن مالك: . 7
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  .(0)فضاء الفم، وهو خمرج األلف والواو والياء املدي :السادس عشر

املتأخرون  ما يعنيه علماء التجويد (فضاء الفم)ويعين الشيخ هادي بـ

والواو ، األلف: الذي جعلوه خاصا حبروف املد الثالثة، (خمرج اجلوف)بـ

ويرجع بعض ، (2)والياء الساكنة املكسور ما قبلها، الساكنة املضموم ما قبلها

الدارسني أصل فكرة ختصيص خمرج مستقل حلروف املد إىل ما ذكره اخلليل من 

  .(2)وصفه هلذه احلروف بأنها هوائية

، (4)(الصوائت الطويلة)يز هذا املخرج بأنه خاص باحلركات الطويلة ويتم

تشري إىل املزية األساسية اليت تتمتع بها هذه ، (اجلوف)أو ، (فضاء الفم)وتسمية 

من غري حدوث ، وهي حرية مرور اهلواء يف أثناء النطق بها، األصوات

  .(6)احتكاك

رج النون وامليم يف أثناء وذلك خم، وهو موضع الغنة، اخليشوم :السابع عشر

  .(6)واإلدغام مع غنة، اإلخفاء مع غنة

الن ، (7)ويرى الدارسون احملدثون أن هذا املخرج إضايف ال ضرورة له

                                                   

 . 48رسالة يف فن التجويد: . 0
 . 0/099، النشر: 220ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: . 2
 . 0/68، املقدمة: ، العني220ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: . 2
، اهلامش، الدراسات الصوتية عند علماء 088ظ، علم األصوات، كمال بشر: . 4

 . 222التجويد:
 . 71، 06ظ، يف األصوات اللغوية، غالب املطليب: . 6
 . 48رسالة يف فن التجويد: . 6
ية ، الدراسات الصوت48، فقه اللغة، حممد املبارك: 088ظ، علم األصوات، كمال بشر: . 7

 . 94، املدخل، غامن قدوري احلمد: 221عند علماء التجويد: 



 البحث اللغوي عند علماء كاشف الغطاء 98
 

وكل ما حيصل ، وكذلك امليم، النون يف هذا املخرج تعد فرعا عن النون األصلية

، دغام مع غنةهنا حسب رأي احملدثني هو أن النون وامليم يف حالة اإلخفاء واإل

فان ، ونتيجة هلذا التأثر، يتعرضان إىل نوع من التأثر مبجاورة األصوات بعدهما

مع امليم األصلية يزول ومييل ، أو أصوهلا، معتمد طرف اللسان على الثنايا العليا

وهذا احلال ميكن أن ، (0)اللسان أو يتهيأ للنطق مبخرج احلرف الذي بعد النون

ويف سبيل احلفاظ ، نما ختفى امليم مع غنة مبالقاتها الباءينطبق على الشفتني حي

، وعدم فنائهما فناءا تاما يف األصوات اجملاورة هلما، على صوتي النون وامليم

، يلجأ الناطقون وخصوصا القراء إىل إخراج اهلواء مع النون وامليم من اخليشوم

القدماء وتابعهم  فهذه األسباب كما يرى احملدثون هي اليت دفعت، فتنشأ الغنة

  .(2)الشيخ هادي اىل ذكر هذا املخرج

 : أصول خمارج احلروف .2
قسم ، يف أثناء حديث الشيخ حممد رضا عن كيفية تكون األصوات اللغوية

ولذلك انقسمت احلروف على ): خمارج احلروف على ثالثة أقسام كربى بقوله

ن هذه األقسام يضم وكل قسم م، (2)(شفوية ولسانية وحلقية باعتبار خمارجها

، وامليم، والباء، الفاء)يضم  (الشفوية)فقسم ، (4)عددا من املخارج املتقاربة

يضم مجيع احلروف اليت يشرتك اللسان  (اللسانية)وقسم ، (والواو غري املدية
                                                   

، الدراسات 60، 61، دروس يف علم أصوات العربية: 72 - 68ظ، األصوات اللغوية: . 0
 . 221، 209، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 200اللهجية والصوتية عند ابن جين: 

، 70، 69، األصوات اللغوية: 200جين: ظ، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن . 2
 . 209الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 

 . 24الصوت وماهيته: . 2
 ، اهلامش. 22ظ، التصريف العربي من خالل علم األصوات احلديث، البكوش: . 4



 99 الفصل األول: املبحث الرابع: خمارج احلروف
 

الياء غري ، الشني، اجليم، الكاف، القاف)جبميع أقسامه يف تكوين خمارجها وهي 

، الثاء، الظاء، الذال، التاء، الدال، الطاء، الراء، النون، الالم، الضاد، املدية

، احلاء، العني، اهلاء، اهلمزة)يضم  (احللقية)وقسم ، (الزاي، الصاد، السني

  .(اخلاء، الغني

ويرى الدارسون أن هذا االجتاه يف تقسيم املخارج يأتي لتيسري فهم 

قسم من هذه األقسام اليت يشرتك بها أفراد كل ، العالقات الصوتية واللغوية

  .(0)فضال عن قرب خمارجها، الثالثة

واملالحظ أن ترتيب املخارج عند الشيخ حممد رضا بدأ من الشفتني، 

يف ، وهو الرتتيب الذي سارت عليه الدراسة الصوتية احلديثة، وانتهى باحللق

وينتهي  (أول احللق)حني أن الشيخ هادي اتبع الرتتيب املعاكس الذي يبدأ من 

 .، وهو ترتيب القدماء(الشفتني)ـب

                                                   

 . 087، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 47ظ، األصوات اللغوية: . 0





 

 

 

 

 

 اخلامس املبحث

 احلروف صفات

 : واهلَمس اجَلهر .1

 ومل، (0)(اخلفي الّصوت) بأنُه اهلَمَس الغطاء كاشف هادي الشيخ عّرَف

 هو عنده اجلهر أن، للهمس تعريفِه من ُيستنتج أن ميكن أنُه إاّل اجلهر ُيعـرِّْف

 بعض عند برَز قد الصفتني هاتني تعريف يف االجتاه وهذا، (الظاهر الصوت)

 يشريون وهم، (2)اجلزري وابن، (2)(427 ت) طالب أبي بن مكي منهم العلماء

 الدارسني بعض ويرى، (4)املهموس من السمع يف أوضُح اجملهور أن إىل بهذا

 يصلح ال ألنُه بِه األخذ ميكن ال واهلمس اجلهر تعريف يف االجتاه هذا أّن احملدثني

                                                   

 . 61: تجويدال فن يف رسالة. 0
 . 92: فرحات حسن. ظ، الرعاية، تح، د. 2
 . 0/212: ظ، النشر. 2
 . 024: التجويد علماء عند الصوتية ظ، الدراسات. 4
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  .(0)واملهموسة اجملهورة األصوات كل على تطبيقلل

 بصوٍت احلرف خروج) بأنه اجل هر الغطاء كاشف علي الشيخ َوعرََّف

 وهذا، (2)(قوي غري بصوٍت احلرف خروج) بأنه اهلمس وعّرف ،(2)(قوي

 إن) :يقول الذي، (هـ968 ت) زاده كربى طاش تعريف من مستوحى التعريف

، جمهورا كان قوي صوت حيصل حتى الصوت كيفيةب كّله (النف س أي) تكّيف

 هذا ُوِصَف وقد، (4)(مهموسا احلرف كان احلرف مع جيري صوت بال بقي وإن

 من أقوى اجملهور أّن يبّين ألنه، (6) سبيبويه تعريف بعَد تعريف أهم بأنه التعريف

 بكيفية كّله الَنف س تكّيف بسبب وإمنا، االعتماد قوة بسبب ال املهموس

  .(6)وتالص
                                                   

 . 078، 076: بشر كمال، األصوات ظ، علم. 0
 . 046: للتفتازاني املعاني خمتصر على الغطاء كاشف علي الشيخ حاشية. 2
 . املصدر السابق. 2
 الصوتي، عبد ظ، املصطلح -، و008: التجويد علماء عند الصوتية الدراسات: عن نقاًل. 4

 . 92: الصيغ العزيز
 معه، حتى جيري أن النفس ومنَع، موضعه يف االعتماد أشبَع حرف) بأنه اجلهر سيبويه عّرَف. 6

 يف االعتماد ُاضِعَف حرف) بأنه اهلمس ، وعّرف(الصوت وجيري عليه االعتماد ينقضي
 تعريف عليه يعتمد الذي والضابط، 424/ 4: الكتاب ، ظ(معه النفس جرى حتى موضعه
 سيبويه تعريف احملدثون الدارسون النطق، ويصف جهاز يف اهلواء مرور كيفية هو سيبويه

 معناها العربية ، اللغة24: العربية أصوات علم يف والتعقيد، ظ، دروس والصعوبة بالغموض
 على اليوم الدارسني بني اتفاق اليوجد ، لذلك076: بشر مالاألصوات، ك ، علم61: ومبناها

 قد التعريف لـِهذا قراءاتهم بدقة، ألن واهلمس للجهر تعريفه من سيبويه مقاصد معرفة
: اللغوية ، األصوات49: وعندنا، شاده سيبويه عند األصوات ظ، علم. واضح بشكل اختلفت

 علم يف ، دروس076: بشر كمال، األصوات علم، 61: ومبناها معناها العربية ، اللغة007
 . 006، 92: الصيغ العزيز عبد، الصوتي ، املصطلح24: العربية أصوات

 . 92: الصيغ العزيز الصوتي، عبد ظ، املصطلح. 6
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 على يعتمد فيه واهلمس اجلهر ضابط فإنَّ احلديث الصوتي الدرس يف أّما

، (0)(اهلمس) الثاني مع وعدمه، (اجلهر) األول مع الصوتّيني الوترين اهتزاز

 املزمار فتحة عليها تكون اليت الوضعية على يعتمد الصوتّيني الوترين واهتزاز

  .(2)بينهما اليت

 رضا حممد الشيخ أشار (وماهيته الصوت) تابهك من متفرقة مواضع ويف

 الصوت وارتفاع األوضاع هذه بني وربط املزمار فتحة أوضاع إىل الغطاء كاشف

 (الصوتّيني الوتريني يقصد) كانا صامتًا اإلنسان كان فإذا): يقول، واخنفاضه

 قوعبو (يهتزان ال أي) يصوتان فال واسعة بينهما املزمار وفتحة، ومتثنيني مرختيني

 إذا أّما): كانتينو يقول، اهلمس صفة عنه تنتج الوضع وهذا، (2)(عليهما اهلواء

 حيدث ما وذلك ...َنف س جمرد يصبح الصوت فإن ...الصوتية األوتار ارختت

 يتم حنَي): عمر خمتار أمحد الدكتور ويقول، (4)(املهموسة باحلروف النطق عند

  .(6)(مهموسًا الصوت يسمى انفتاح حالة يف (املزمار فتحة) وهي الصوت إنتاج

 الشيخ إليه أشار فقد التضييق وضع وهو، اجلهر بصفة اخلاص الوضع أّما

 الصوت يرفع أن يريد ما بقدر شّدهما يصّوت أن أراَد وإذا): بقوله رضا حممد

 يف العضالت بعض تقلصت وإذا): أيضًا وقال، (6)(بينهما املزمار فتحة فتضيق

                                                   

 . 22: اللغوية ظ، األصوات. 0
 . املصدر السابق. 2
 . 8: وماهيته الصوت. 2
 . 09: العربية أصوات علم يف دروس. 4
 . 027: اللغوي الصوت دراسة. 6
 . 8: وماهيته الصوت. 6
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 إبراهيم .د يقول، (0)(احلاجة عند ضيقًا (املزمار يقصد) دازدا احلنجرة جدران

 اآلخر من أحدهما الّصوتيان الوتران يقرتب املزمار فتحة تنقبض َوحنَي): أنيس

 الوضع هذا يف وهما الوترين خالل اهلواء اندفع فإذا ...املزمار فتحة فَتضيق

 تسمى ...الطريقة هذِهب تصدر اليت اللغوية واألصوات ...منتظمًا اهتزازًا يهتّزان

  .(2)(جمهورة أصواتًا

 املزمار لـِفتحة السابقة األوضاع رضا حممد الشيخ مج َع آخر موضع ويف

 (اهلرميَّْين الغضروفني يقصد) غضروفني على األوتار هذِه وتعتمد): بقولـه

 ترخى أو األوتار تشّد لكي باألداء يتقاربان أو يتباعدان، اآلخر يقابل أحدهما

، (الصوت رفع)، (يتقاربان) (ُتَشد) فقوله، (2)(خفضه أو الصوت رفع عند

، (ُترخى): وقوله، اجلهر صفة من عنها ينتج وما، التضييق حالة إىل إشارة

 صفة من يتبعها وما، االنفتاح حالة إىل إشارة، (الصوت خفض)، (يتباعدان)

  .اهلمس

، اجلهر صفة بها ق َصَد مصطلحات ثالثة رضا حممد الشيخ عند ووردت 

 : اآلتي النحو على وهَي، مسعيًا طابعًا حتمل الثالثة املصطلحات وهذِه

ــرنني .أ ــول: الــ ــيخ يقــ ــن) :الشــ ــذه ومــ ــدالت هــ ــد) التبــ ــدالت يقصــ   التبــ

ــلة ــوف يف احلاصـــ ــم جـــ ــر (الفـــ ــات تتغّيـــ ــوت نغمـــ ــاري الصـــ ــه املزمـــ   ورنينـــ

ــ  أيضـــًا الــرنني  ويســـمى، (4)(الصــوت  مـــن خــاص  بنـــوع ف ــنحس    أو (الـــدوي)بـ

                                                   

 . 9: وماهيته الصوت. 0
 . 22: اللغوية األصوات. 2
 . 02: وماهيته الصوت. 2
 . 22: وماهيته الصوت. 4
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 اهتـزاز  بسـبب  اجملهـورة  األصـوات  نطـق  عنـد  حيدث مسعي أثٌر وهو، (0)(الطنني)

 وميكـن ، (2)واألنفي والفموي احلنجري التجويف اهتزازات من يتبعه وما الوترين

ــرنني بهــذا الشــعور ــد ال ــّد عن ــني َس ــد أو، باألصــابع األذن ــى الكــف وضــع عن  عل

 كـان ، (4)سـيبويه  كتاب يف الوارد (الّصدر صوت) أن الدارسون ويرى، (2)اجلبهة

   .(6)اجملهورة األصوات تصاحب اليت (الرنني) ظاهرة به يقصد

 (احلروف يقصد) َوُقسَِّمت) :الشيخ قول يف املصطلح هذا وَرَد: الـطنـّان .ب

، (6)(...وطّنـان (شديد أو إنفجاري أي) انغالقي إىل أصواتها تنوع باعتبار أيضًا

 بصورة الصوتية األوتار حتريك من وذمأخ الصوتي املصطلح هذا أن ويبدو

: شادة األملاني املستشرق يقول، اجملهور الصوت نطق عند ومتكررة سريعة

 الَنف س يستطيع حتى مّطـها أو، الصوتية األوتار بشّد املهموسة عن متتاز اجملهورة)

  .(7)(أطنانها من

، احلبل رتوت إذا عاليًا صريرًا الصوت ويكون) :الشيخ يقول: الصَـّرير .ج

 تنّوعات من تنّوع هو والصرير، (8)(الطبيعي التوتر اخنفض إذا واطئًا ويكون

 بشكل الباقي اجلزء وتذبذب، ببطء املزمار من جزء تذبذب يصاحبه اجلهر صفة
                                                   

 . 61: العربية أصوات علم إىل املدخل، ظ. 0
 األصوات، علم ، معجم61: العربية أصوات علم إىل ، املدخل006: اللغوية ظ، األصوات. 2

 . 72: اخلولي حممد
 . 61: العربية أصوات علم إىل ، املدخل006: اللغوية األصوات. ظ. 2
4 .4/076 . 
 . 016: العربية أصوات علم إىل ، املدخل006: اللغوية ظ، األصوات. 6
 . 24: وماهيته الصوت. 6
 . 67: التميمي صبيح الدكتور وتعليق إخراج، وعندنا سيبويه عند األصوات علم. 7
 . 02: وماهيته الصوت .8
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  .(0)عادي

: بقوله واجملهورة املهموسة احلروف الغطاء كاشف هادي الشيخ َحَصَر وقد

 العشرة هذه وغري ...باهلمس موصوفة (سكت شخص فحثه) حروف أنَّ اعلم)

 حصرها أيضًا الطريقة وبهذه، (2)(باجلهر موصوفة اهلجائية احلروف سائر من

 للحروف القدماء حصر نفسه هو احلصر وهذا، (2)الغطاء كاشف علي الشيخ

 باستثناء احلديث الصوتي الدرس مع يتفق حصر وهو، (4)واملهموسة اجملهورة

 صوتان والقاف الطاء ألن، والقاف، والطاء، مزةاهل: هي منه حروف ثالثة

 صوت أنها إىل بعضهم ذهَب فقد اهلمزة أما، (6)املعاصر النطق وفق مهموسان

 ،(7)مهموس صوت أنها إىل بعضهم وذهب، (6)باملهموس هو وال باجملهور هو ال

  .(8)جمهورات والقاف والطاء اهلمزة أن يف القدماء احملدثني بعض وتابع

 : والرَّخاوة دةالّش .2

: زاويتني من الصفتني هاتني إىل الغطاء كاشف رضا حممد الشيخ نظر

 فإذا): قال إذ، الرئتني من اخلارج الصوت هواء جمرى اعرتاض مقدار األوىل

 أو ،وتـصـال ةـبداي يف إما، الشفتني أو الّلسان بواسطة اهلواء خروج طريق انسّد

                                                   

 . 90: اخلولي علي األصوات، حممد علم معجم، اهلامش 027: اللغوي الصوت ظ، دراسة. 0
 . 61: التجويد فن يف رسالة. 2
 . 046: للتفتازاني املعاني خمتصر على الغطاء كاشف علي الشيخ حاشية. 2
 . 92: الرعاية، 0/69: اإلعراب صناعة سر، 4/424: ظ، الكتاب. 4
 . 002: اللغوية األصوات، 68: وعندنا سيبويه عند األصوات علم، ظ .6
 . 067: السعران، اللغة علم، 87: اللغوية األصوات، ظ. 6
 . 098: اللغة فقه يف الوجيز ،46: العرب عند الصوتي البحث يف، ظ. 7
 . 67: جبل حسن حسن حممد، العربية اللغة أصوات يف املختصر، ظ. 8



 017 ل األول: املبحث اخلامس: صفات احلروفالفص
 

 األصوات إحدى هي خاصة نغمة يسبب االنسداد هذا أن شك فال، نهايته يف

 ((2)احملدثني عند واالنفجارية، (0)القدماء عند الشديدة األصوات وهي) اهلجائية

 إحدى بسّد الطبيعي جمراه على خروجه دون وحيول، خروجه يقطع وكلما

 النص هذا يف الشيخ أشار فقد، (2)(خاصًا حرفًا ذلك ينتج ...تضييقه أو خمارجه

 مع احلال هي كما (االنسداد) الصوت هواء جملرى الكامل اضاالعرت حالة إىل

 سيبويه إليه أشار الكامل االعرتاض وهذا، (4)(االنفجارية) الشديدة األصوات

 هواء جريان منع أي، (6)الشديدة للحروف تعريفه يف الواردة (املنع) بكلمة

 بأنها (دةالشدي) املفردة للحروف تعريفه يف سينا ابن إليه أشار كما ،الصوت

  .(6)(للصوت تامة حبسات) عن تنتج

 اعرتاض معها حيصل اليت احلروف هذه على رضا حممد الشيخ وأطلق

 يشري، (8) حديث مصطلح وهو، (7)(االنغالقي) اسم الصوت هواء جملرى كامل

 يسميها لذلك، (االنسداد) احلروف هذه مع حتصل اليت العضوية احلالة إىل

                                                   

 . 92: الرعاية ،0/69: اإلعراب صناعة سر ،4/424: الكتاب ،ظ. 0
 علم ،062: السعران ،اللغة علم ،26: اللغوية األصوات ،48: فندريس اللغة، ظ. 2

 . 247: بشر كمال ،األصوات
 . 24: وماهيته الصوت. 2
 . 47: فندريس ،اللغة ،26: اللغوية األصوات ،ظ. 4
 . 42: وعندنا سيبويه عند األصوات علم ،4/424: الكتاب، ظ. 6
 . 07: احلروف حدوث أسباب ،ظ. 6
 . 24: وماهيته الصوت ،ظ. 7
 علم معجم ،41: حسنني صالح، املقارن األصوات علم يف املدخل ،48: فندريس اللغة ،ظ. 8

 . 24: األصوات



 البحث اللغوي عند علماء كاشف الغطاء 018
 

  .(0)(انسدادية) احملدثني بعض

 بداية يف حيدث قد االنسداد هذا أن إىل السابق النص يف الشيخ وأشار

 الصوت هواء جمرى الصوتيان الوتران يسد عندما احلنجرة يف أي الصوت

 فتحدث بعضها على الشفتني انطباق عند نهايته يف أو ،(2)القطع همزة فتحدث

 والطاء، والدال ،التاء نطق يف العليا الثنايا بأصول اللسان طرف والتقاء .(2)الباء

 احلنك بأقصى الّلسان أقصى ويلتقي، (املعاصر النطق وفق على والضاد)

  .(4)القاف حالة يف باللـّهاة اللسان أقصى ويلتقي، الكاف نطق عند األعلى

 عنها فتنتج السابق النص يف الشيخ إليها أشار اليت التضييق حالة أّما

 ألنَّ، احتكاكية احملدثون ويسميها، (6)دماءالق يسميها كما الَرخوة األصوات

 االحتكاك وهذا، الصوتية املّمرات جبدران حيتك ضيقا منفذا جيد عندما اهلواء

  .(6)احل فيف أو الَصفري من نوعًا ُيحِدث

 يف فتتمثل الصفتني هاتني إىل منها الشيخ نظَر اليت األخرى الزاوية أّما

 باحلوائل يقصد) احلوائل وهذه): الفق، اهلواء جمرى اعرتاض زوال طريقة

 ترتفع قد (والشفتني كاللسان اهلواء جمرى اعرتاض بواسطتها يتم اليت األعضاء

 احلرف يف كما تدرجييًا ترتفع وقد، (ب) احلرف يف كما واحدة دفعة (تزول)

                                                   

 . 86: بركة بسام، العام األصوات علم، ظ. 0
 . 064: السعران، اللغة علم، 86: اللغة يف البحث مناهج، ظ. 2
 . 062: السعران، اللغة علم ،86: اللغة يف البحث مناهج، 24: وماهيته الصوت، ظ. 2
 . 247: بشر كمال األصوات علم، 064: السعران، اللغة علم، ظ. 4
 . 92: الرعاية ،0/69: اإلعراب صناعة سر، 4/424: الكتاب، ظ. 6
 . 87، 86: اللغة يف حثالب مناهج، 26: اللغوية األصوات ،60: فندريس، اللغة، ظ. 6



 019 ل األول: املبحث اخلامس: صفات احلروفالفص
 

 دفعة ترتفع) فقوله، (0)(ز) احلرف يف كما اهتزاز بصورة ترتفع وقد، (س)

 مع التام االنسداد يعقب الذي املفاجئ االنفصال حالة إىل إشارة (واحدة

 تسمى لذلك، (2)انفجاريا صوتًا ُمحِدثًا اهلواء يندفع وحينها، الشديدة األصوات

 (2)والمتتد العائق زوال وقت تزول ألنها، (وقتية) أو (آنية) أيضًا احلروف هذه

 سينا ابن إليه أشار كما، (4)(الصوت جريان منع)بـ سيبويه إليه أشار الذي األمر

  .(6)(فقط احلبس إزالة مع هي إمنا، الَبّتة متتد ال ألنها): بقوله

، تدرجييًا يكون العائق فزوال، (االحتكاكية) الرخوة األصوات حالة يف أّما

، معها جيري الصوت انَّ أي، (6)(استمرارية) أو (ممتدة) تسمى لذلك

 مثل جمهور وبعضها (نيالس) صوت مثل مهموس بعُضها الرخوة واألصوات

 بصورة ترتفع وقد): بينهما مميزًا رضا حممد الشيخ قال لذلك، (الزاي) صوت

 األوتار اهتزاز هو الزاي مع يكون الذي فاالهتزاز، (ز) احلرف يف كما اهتزاز

  .التجاويف اهتزاز من يتبعُه وما، الصوتية

 خمرجه يف رفاحل احنصار) :بأنها الّشدة الغطاء كاشف علي الشيخ وعّرَف

 يف احلرف احنصار عدم): بأنها الرخاوة َوعّرَف، (7)(جيري فال إسكانه عند

                                                   

 . 24: وماهيته الصوت، ظ. 0
 . 26: اللغوية األصوات، 49 ،48: فندريس، اللغة، ظ. 2
 . 082: األصوات علم معجم، 60: فندريس، اللغة، ظ. 2
 . 44: وعندنا سيبويه عند األصوات علم ،4/424: ظ، الكتاب. 4
 . 07 ،9: احلروف حدوث أسباب ،ظ. 6
 . 222: اللغوي الصوت دراسة،  ظ. 6
 . 046: املعاني خمتصر على علي الشيخ حاشية. 7



 البحث اللغوي عند علماء كاشف الغطاء 001
 

 ابن تعريف هو التعريف وهذا، (0)(تامًا جريًا الصوت فيجري ...خمرجه

 كلميت من بداًل الشديد تعريف يف (احلصر) كلمة استعمل الذي، (2)احلاجب

  .سينا وابن سيبويه تعريف يف الواردتني (احلبس)و (املنع)

 كاشف علي الشيخ حددها، (2)مثانية القدماء عند الشديدة واحلروف

 رخوة فهي عداها وما، (4)(بكت قط أجد): قولك وجيمعها): بقوله الغطاء

 ،الرخوة احلروف من الضاد حرف اخرجوا فقد احملدثون أما، (احتكاكية)

 (اجليم) صوت أما ،(6)املعاصر النطق وفق على الشديدة احلروف إىل وضّموه

 اجليم أن احملدثني أغلب ويرى، (6)متعددة صور إىل املعاصر النطق يف تطور فقد

 الشدة من مركبة تكون واليت، مصر يف املعاصرين القراء من ُتسَمع اليت

 يف تسمع اليت اجليم أن يرى وبعضهم ،(7)الفصحى إىل األقرب هي والرخاوة

  .(8)القدماء وصفها كما فجاريةان ألنها ،الفصحى إىل األقرب هي العراق

                                                   

 . 046: املعاني خمتصر على علي الشيخ حاشية. 0
 عند الصوتية الدراسات ،242(: النظام شرح)بـ املسمى للنيسابوري الشافية شرح ،ظ. 2

 . 042: التجويد علماء
 . 92: الرعاية، 0/69: اإلعراب صناعة سر ،4/424: الكتاب ،ظ. 2
 . 046: املعاني خمتصر على علي الشيخ حاشية. 4
 علم يف دروس ،87: اللغة يف البحث مناهج ،44: وعندنا سيبويه عند األصوات علم، ظ. 6

 . 22: العربية أصوات
 . 219: بشر كمال ،األصوات علم ،76: اللغوية األصوات، ظ. 6
 علم يف دروس ،76 ،26: غويةالل األصوات ،46: وعندنا سيبويه عند األصوات علم، ظ. 7

 . 222: اللغوي الصوت دراسة ،201: بشر كمال ،األصوات علم ،22: العربية أصوات
 . 206: جين ابن عند واللهجية الصوتية الدراسات ،011: اللغة يف حماضرات، ظ. 8



 000 ل األول: املبحث اخلامس: صفات احلروفالفص
 

 : التوسط .3
 (نرع مل) حروف) :بقوله الصفة هذه الغطاء كاشف هادي الشيخ عّرف

 الغطاء كاشف علي الشيخ وعرفها، (0)(والرخاء الشدة بني بالتوسط موصوفة

 جيري وال، تامًا احنصارًا (الصوت يقصد) ينحصر ال أن هو التوسط): بقوله

، (2)(فرخوة عداها وما، (عمر لن): قولك جيمعها طةواملتوس ،تامًا جريا

 وغريه سيبويه كالم ومن السابقني التعريفني من يتضح كما املتوسطة فاحلروف

 تتوفر وال، كاملة الشدة شروط فيها تتوفر ال اليت احلروف هي ،(2)القدماء من

 على األصوات هذه تشتمل الشدة ناحية فمن ،كاملة الرخاوة شروط فيها

 آخرين شرطني إىل تفتقد أخرى ناحية من لكنها ،اهلواء جملرى التام رتاضاالع

 ناحية ومن ،املفاجئ واالنفجار ،معينة ملّدة اهلواء حبس وهما، الشدة شروط من

 ُيحِدث ال اجلريان هذا لكن الصوت جريان على األصوات هذه تشتمل الرخاوة

 ،رخوة وليست ،شديدة ليست املتوسطة احلروف إن أي ،حفيفًا أو ،احتكاكًا

  .(4)احملدثني أغلب املعنى بهذا فسرها وقد

 من وغريه سيبويه عند املتوسطة احلروف أن إىل ذهب احملدثني بعض أن إال

 غري التفسري وهذا، (6)والرخاوة الشدة بني ما جتمع اليت احلروف هي القدماء

                                                   

 . 61: التجويد فن يف رسالة. 0
 . 046: املعاني خمتصر على علي الشيخ حاشية. 2
 . 0/71: اإلعراب صناعة سر ،4/426: ابالكت، ظ. 2
 ومناهج اللغة علم باىل املدخل ،87: اللغة يف البحث مناهج ،28: اللغوية األصوات، ظ. 4

 فقه يف الوجيز،267: بشر كمال ،األصوات علم ،26: التواب عبد رمضان، اللغوي البحث
 . 207: جين ابن عند والصوتية اللهجية الدراسات ،062: اللغة

  ،66: العربية أصوات علم إىل املدخل ،46: وعندنا سيبويه عند األصوات علم، ظ. 6



 البحث اللغوي عند علماء كاشف الغطاء 002
 

 بني خيلط التفسري هذا أن كما، البينية أو التوسط معنى مع يتناسب ال ألنه، دقيق

 اخللط هذا يف وقع وقد ،املتوسطة األصوات ومعنى، املركبة األصوات معنى

: املتوسطة األصوات معنى عن يتحدث وهو قال إذ، احلمد قدوري غامن الدكتور

 (0)(...منتهاها يف (احتكاكية) رخوة ،مبدئها يف (انفجارية) شديدة تبدو فهي)

 هي، (والرخاوة الشدة بني ما جتمع) رخوة يوتنته شديدة تبدأ اليت فاألصوات

 اللغة يف األصوات هذه من يوجد وال (2)(املركبة األصوات) احملدثني باتفاق

 املتوسطـة األصوات أما، (2)املعاصـر النطـق وفق على (اجليم) صوت إال العربية

 طليقا حرًا معها خيرج الصوت هواء ألن، (االحتكاك) بالرخاوة تنتهي ال فإنها

  .(4)عائق دون ًمن

 جيمعها ،مخسة علي والشيخ هادي الشيخ ذكرها كما املتوسطة واألصوات

 ،سيبويه كالم من يفهم الذي هو العدد وهذا، (عمر لن) أو (نرع مل): قوهلم

 الدرس أّيده الذي العدد وهو، (6)والتجويد العربية علماء أغلب به وقال

 صوت احملدثني أغلب عند فهو ،(العني) صوت باستثناء ،(6)احلديث الصوتي

 مجيع أن إىل جبل حسن حسن حممد الدكتور وذهب ،(7)(رخو) احتكاكي
                                                                                                                           

 028: الصيغ العزيز عبد ،الصوتي  املصطلح . 
 . 66: العربية أصوات علم إىل املدخل. 0
 . 201: بشر كمال ،األصوات علم ،60: فندريس، اللغة، ظ. 2
 . 201: بشر كمال ،األصوات علم ظ. 2
 . 012: اللغة يف البحث مناهج ،28: اللغوية األصوات، ظ. 4
 علم ،268: التجويد علماء عند الصوتية الدراسات ،0/212: النشر ،4/426: الكتاب، ظ. 6

 . بشر كمال ،األصوات
 . 68: احلديث األصوات علم منظور من الكريم القرآن جتويد ،ظ. 6
 . 222: اللغوي الصوت دراسة ،078: السعران اللغة علم ،012: اللغة يف البحث مناهج، ظ. 7



 002 ل األول: املبحث اخلامس: صفات احلروفالفص
 

 ال املتوسطة ألن ،دقيق غري رأي وهو ،(0)رخوة أصوات هي املتوسطة األصوات

  .الرخاوة شروط أهم من وهو ،االحتكاك فيها يتوافر

 :والتفخيم واالستعالء اإلطباق .4

، والطاء، والضاد، الصاد) أصوات الغطاء شفكا هادي الشيخ َوَصَف

 كما اإلطباق ومعنى، الصفة هذه من املراد يبني مل لكنه، (2)باإلطباق (والظاء

 تكّون أثناء يف األربعة األصوات هذه أن هو واحملدثون القدماء إليه أشار

 شكل فيصبح، (الرخو احلنك) الطبق باجتاه اللسان مؤخرة ترتفع خمارجها

 اإلطباق حالة أن احملدثون والحظ، (2)فيه الصوت ينحصر عرًامق اللسان

 يسميه لذلك، للحلق اخللفي اجلدار حنو اللسان مؤخرة بروز أيضًا يصحبها

 (قظ ضغط خص) حروف هادي الشيخ ووَصَف، (4)(التحليق) احملدثني بعض

 ارتفاع هو واالستعالء، الصفة هذه من امُلراد يُبّين مل أيضًا لكنه، (6)باالستعالء

 يشمل وهو، باحلرف النطق عند األعلى احلنك إىل (مؤخره) اللسان أقصى

 فاالستعالء، (6)والغني والقاف اخلاء إىل على زيادة األربعة اإلطباق أصوات

  .(7)ً مطبقا مستعٍل كل وليس، مستعٍل مطبق صوت وكل، اإلطباق من أعم

                                                   

 . 69: املختصر ،ظ. 0
 . 61: التجويد عن يف رسالة ،ظ. 2
 . 49: اللغوية األصوات ،98: الرعاية، 0/71: اإلعراب صناعة سر، 4/426: الكتاب، ظ. 2
 . 226: اللغوي الصوت دراسة، 91: اللغة يف البحث مناهج، ظ. 4
 . 61: التجويد عن يف رسالة ،ظ. 6
 يف دروس ،40: املوضح، 99: الرعاية، 0/70: اإلعراب صناعة سر، 4/426: الكتاب ،ظ. 6

 . 27: العربية أصوات علم
 . 412: بشر كمال األصوات علم ،ظ. 7



 البحث اللغوي عند علماء كاشف الغطاء 004
 

 حممد الشيخ عّرفه وقد، (0)اإلطباق عن الناتج السمعي األثر فهو التفخيم أّما

 ناشئ احلريف الصوت ممر يف توسعه التفخيم ومعنى): بقوله الغطاء كاشف رشا

 التعريف هذا يف الشيخ ربط  فقد، (2)(التصويت أعضاء ألحد خاص وضع من

 ممر يف توسعة): فقوله، (2)واضح بشكل واإلطباق التفخيم ظاهرة بني

 يف التغّير وهو ،التفخيم حدوث يف األهم العامل إىل إشارة (...الصوت

 رنينًا التوسع هذا ف يحدث، الصوت هلواء التوسعة خالل من الفموي التجويف

 عن ناشئ ) الشيخ إليه أشار كما التوسع هذا سبب أّما، (4)التفخيم هو مسموعًا

 التقعر وضع هو اخلاص الوضع وهذا، (التصويت أعضاء ألحد خاص وضع

 ،(6)بالعموم يتسم مصطلح والتفخيم .(6)اإلطباق ليةعم عند اللسان يتخذه الذي

 ،األربعة اإلطباق حروف وهي بطبيعتها املفخمة األصوات على ينطبق ألنه

 والغني القاف وهي ،بالسياق التفخيم تكتسب اليت األصوات على أيضا وينطبق

  .(7)والواو، والالم ،واخلاء

 :القلقلة .5
 بالقلقلة موصوفة (جد قطب) فوحرو) :الغطاء كاشف هادي الشيخ قال

 الوقف حالة ويف، (081 عمران آل) [...الَّذِينَ يَبْخَلُونَ] مثل ساكنة كانت إن

                                                   

 . 294: بسر كمال ،األصوات علم ،27: العربية أصوات علم يف دروس، ظ. 0
 . 21: وماهيته الصوت. 2
 . 27: العربية أصوات علم يف دروس، ظ. 2
 . 294: بشر كمال األصوات علم ،ظ. 4
 . 66: العرب عند الصوتي البحث يف، ظ. 6
 . 226: اللغوي الصوت دراسة ،298: بشر كمال ،األصوات علم، ظ. 6
 . 298: بشر كمال ،األصوات علم، ظ. 7



 006 ل األول: املبحث اخلامس: صفات احلروفالفص
 

 قطب) وحروف، (0)(...(7 البقرة) [وَلَهُمْ عَذَابٌ] مثل أبني فيها القلقلة تكون

 واجلهر ،(2)شديدة جمهورة القدماء رأي يف كونها هي مشرتكة مسة هلا (جد

 درج يف ساكنة اخلمسة احلروف هذه وردت ما وإذا ،(2)القوة صفات من والشدة

 وتشتبه ،وتضعف ،القوة هذه معامل تفقد فإنها الوقف حالة يف أو ،الكالم

 خواصها وبيان احلروف هذه يف والشدة اجلهر صفة إبقاء سبيل ويف .(4)بغريها

 سيبويه اهمس ،(6)خفيف بصوت تتبــع الوقــف أو السكــون حالة يف األساسية

 شبه) احملدثون ويسميه ،(7)بالنربة التجويد علماء وشبهه ،(6)(الصويت)بـ

 حالة يف احلركة شبه أو الصويت هذا ويكون ،(9)(خمتلسة حركة) أو (8)(حركة

 يف القلقلة تسمى لذلك ،(01)وأشد أظهر أي أبني هادي الشيخ أشار كما الوقف

 قلقلة مسيت الكالم درج يف أي سطًاو كانت إذا أما ،(00)كربى قلقلة احلالة هذه

  .(02)صغرى

                                                   

 . 61: التجويد فن يف رسالة. 0
 . 061: السعران ،اللغة علم ،0/212: النشر، ظ. 2
 . 212: الرعاية، ظ. 2
 . 281: بشر كمال ،األصوات علم ،0/212: النشر، ظ. 4
 . 212: /النشر، 011: الرعاية، ظ. 6
 . 4/074: الكتاب، ظ. 6
 . 0/212: النشر ،011: الرعاية، ظ. 7
 . 062: السعران ،اللغة علم ،90: اللغة يف البحث مناهج، ظ. 8
 . 022: العربية أصوات علم إىل املدخل، ظ. 9

 . 28: العربية أصوات علم يف دروس، 011: رعايةال، ظ. 01
 . 28: العربية أصوات علم يف دروس، ظ. 00
 . . املصدر السابق02



 البحث اللغوي عند علماء كاشف الغطاء 006
 

 حروف من ،واجليم: والطاء: القاف :أصوات ُيخرجون احملدثني وأغلب

 النطق حبسب القلقلة شروط من شرطًا فقدت األصوات هذه ألن ،القلقلة

  .(0)اجلهر فقدتا والطاء والقاف، الشدة فقدت فاجليم ،املعاصر

 :الصفري .6
 ،والزاي ،والسني ،الصاد ،حروف الغطاء كاشف هادي الشيخ وصف

 ،(2)(طريانه حالة يف الطائر صفري) من مأخوذة بأنها التسمية هذه وعّلل ،بالصفري

 ،(2)الطبيعة وأصوات (الصفري) تسمية بني ربطهم التجويد علماء عند شاع وقد

 ألن ،السمعية الناحية من الثالثة احلروف هذه قوة إىل الربط هذا يف مشريين

 بسبب يأتي والصفري ،(4)(السمع يف أندى): سيبويه يقول كما الصفري وفحر

  .(6)الصوت هواء جمرى لضيق نتيجة ،الثالثة احلروف هذه مع االحتكاك قوة

 :االحنراف .7
 الالم أما ،(6)باالحنراف والراء الالم الغطاء كاشف هادي الشيخ وصف

 نتيجة ،(7)اللسان يتناحي من الصوت هواء خروج يعين فيها االحنراف فإن

                                                   

 دراسة ،بعدها وما 280: بشر كمال ،األصوات علم ،وظ 061: السعران ،اللغة علم، ظ. 0
 . 69: العرب عند الصوتي البحث يف ،226: اللغوي الصوت

 . 60 :التجويد فن يف رسالة ،ظ. 2
 علماء عند الصوتية الدراسات ،42: اجلزرية املقدمة شروط جامع، 011: الرعاية ،ظ. 2

 . 206: التجويد
 . 4/464: الكتاب. 4
 . 72: اللغوية األصوات، ظ. 6
 . 60: التجويد فن يف رسالة، ظ. 6
 . 4/426: الكتاب ،ظ. 7



 007 ل األول: املبحث اخلامس: صفات احلروفالفص
 

 فال الراء وأما، (0)(جانبية) بأنها أيضا توصف لذلك، الفم وسط يف عائق لوجود

 لضربات نتيجة مكررة هي وإمنا ،(2)املتقدم باملعنى االحنراف وصف عليها ينطبق

  .(2)اللثة على املتالحقة اللسان طرف

 لبعض ابعًامت االحنراف صفة حتت الالم إىل الراء ضمه يف الشيخ وُيعد

 ذلك يف معتمدين ،(6)اجلزري وابن، (4)طالب أبي بن مكي مثل التجويد علماء

 مصطلح يستعمل سيبويه أن املالحظ لكن، باالحنراف للراء سيبويه وصف على

 إىل املخرج احنراف به ويقصد، عام معنى: األول: خمتلفني مبعنيني االحنراف

 الراء وصَف عندما سيبويه قصده الذي هو املعنى وهذا، له اجملاور املخرج

 عنهما قال حيث، والالم الراء سيبويه مجع املعنى وبهذا، (6)الالم إىل باالحنراف

، خاص معنى: واآلخر، (7)(قليال الالم حنو احنرافًا فيهما ألن): اإلدغام باب يف

، (8)تعبريه حبسب اللسان مستدق ناحييت من الصوت هواء خروج به ويقصد

 جند وعندما، (9)الالم إال صراحًة سيبويه به يصف مل املعنى ذابه واالحنراف

 باالحنراف والالم الراء وصفهما يعلالن، اجلزري وابن، طالب أبي بن مكي

                                                   

 . 78: العربية أصوات علم يف دروس، ظ. 0
 . 022: العربية أصوات علم يف املدخل ،68: العربية اللغة صواتأ يف ظ، املختصر. 2
 . 014: اللغة يف البحث ظ، مناهج. 2
 . 017: الرعاية، ظ. 4
 . 0/214: النشر، ظ. 6
 . 4/426: الكتاب، ظ. 6
 . 4/462: الكتاب. 7
 . 4/426: الكتاب، ظ. 8
 . 66: العربية اللغة أصوات يف املختصر، ظ. 9



 البحث اللغوي عند علماء كاشف الغطاء 008
 

 يقصدان رمبا إنهما يعين فهذا، (0)(...خمرجهما عن احنرفا ألنهما): بقوهلما

  .الثاني ال األول املعنى باالحنراف

                                                   

 . 0/214: النشر، 017: الرعاية، ظ. 0



 

 

 

 

 

 املبحث السادس

 احلروف العربيةعدد 

واحلروف اهلجائية على األصح تسعة ) :قال الشيخ هادي كاشف الغطاء

، (2)وهو بهذا الرأي متابع جلمهور النحاة واللغويني القدماء، (0)(وعشرون حرفا

إىل أّن عدد احلروف  (هـ286)وأبو العباس املرّبد ، (هـ217)وذهب الفّراء 

االختالف يف عدد احلروف يرجع إىل وهذا ، (2)اهلجائية مثانية وعشرون حرفا

أم هما حرف واحد؟ فعلى األول ، أهو حرف مستقل عن األلف، حرف اهلمزة

وعلى الثاني مثانية ، تكون حروف اهلجاء العربي تسعة وعشرين حرفا

(4)وعشرين
.  

                                                   

 . 47. رسالة يف فن التجويد: 0
 .0/4، مجهرة اللغة: 60، 0/61، سر صناعة اإلعراب: 4/420. ظ، الكتاب: 2
 . 0/46، سر صناعة اإلعراب: 2/228. ظ، همع اهلوامع، السيوطي: 2
اهرة، . ظ، من مباحث اهلمزة يف العربية، عبد احلليم النجار، جملة كلية اآلداب، جامعة الق4

 . 0/4: 20، مج 0969مايو 



 البحث اللغوي عند علماء كاشف الغطاء 021
 

فإّن األلف تعّد فيه من احلركات اخلالصة ، أما الدرس الصوتي احلديث

ّن عدد احلروف الصوامت عند احملدثني مثانية لذلك فإ، (0)(صائت طويل)

  .(2)وعشرون حرفا

وطرح الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء رأيا جديدا يف عدد احلروف 

وقد ، املعروف املشهور أّن احلروف اهلجائية مثانية وعشرون): العربية بقوله

بها ولكّننا إذا اعتربنا املوازين اليت ، جعلوا لكل حرف رمسا خاصا يف كتابته

وراعينا احلروف من جهة التلفظ بها، كان عددها أكثر من ، تتعّدد احلروف

فإّن النطق واملخرج خيتلفان أشّد ، حبسب اختالف خمارجها والنطق بها، ذلك

فهذه ، مفخمه ومغّلظه أو، رقيقه أو خفيفه، االختالف يف احلرف الواحد

رقيقها ، (ث، ذ، ش، س، ز، د، ف، و، ي، ن، م، ل، ب، ر) احلروف وهي

ولفظا ، خمتلفان أشد االختالف خارجا وخمرجا، خفيفها ومفخمها، ومغلظها

وال ، فكل واحد منهما حبالتيه حرفان مستقالن، راجع كتب التجويد، وملفوظا

وميكن أن يستطيع الشخص لفظ ، يؤثر يف تعددهما رمسهما بصورة واحدة

ن ترتقي احلروف اهلجائية ويلزم من ذلك أ، وال يستطيع النطق باملغلظ، الرقيق

فهو يرى أن عدد احلروف العربية إّنما يكون مثانية ، (2)(العربية إىل تسعة وثالثني

أما إذا نظرنا ، وعشرين إذا نظرنا إىل الناحية الكتابية أو الرمزية هلذه احلروف

وتوصل الشيخ ، فإّن عددها سريتفع إىل تسعة وثالثني، إليها من الناحية النطقية

 : واستدل عليه باعتماده أسسا تتلّخص باآلتي، هذا العددإىل 

                                                   

 . 296التفكري اللغوي بني القديم واجلديد:  -. ظ0
 . 021، 91مناهج البحث يف اللغة:  -. ظ2
 . 62. الصوت وماهيته: 2



 020 الفصل األول: املبحث السادس: عدد احلروف العربية
 

فالكتابة كما أشار : التفريق بني اجلانب الكتابي واجلانب النطقي للغة .0

، الشيخ يف النص السابق هي من جعل اإلنسان بهدف تسجيل اللغة وحفظها

ر ومبرو، وهي متثل إحدى مراحل هذا التسجيل، ألّن الكتابــة بــدأت تصويريـة

يتكون من عدد ، الزمن استعمل اإلنسان نظــام الكتابة، وهو نظام أكثـر بساطـة

، (0)اللغة ميثل كل رمز وحدة صوتية معينة من أصوات، حمدود من الرموز

ومن بني هذه العيوب ما أشار إليه ، (2)والكتابة بطبيعتها تشتمل على عدة عيوب

جعلوا لكل حرف رمسا وقد : (الشيخ حممد رضا بقوله يف النّص السابق

وكانت احلروف اليت يشتمل عليها هذا ): متام حسان .يقول د، (...خاصا

النظام قد جرى تطويعها للكتابة منذ زمن طويل فكان لكل حرف منها رمز 

دون النظر إىل ما يندرج حتته من ، كتابي يدل على احلرف يف عمومه

عدد من األصوات  الذي يندرج حتته (النون)مثال ذلك حرف ، (2)(أصوات

غريها يف  (نقول)فالنون املوجودة يف كلمة ، املختلفة فيما بينها يف املخرج والصفة

لكن الكتابة اهلجائية ، اخل ...(إن شرق)و، (منكم)و، (إن ظهر)و، (إن ثار)

وهذا العيب ال يقتصر على الكتابة العربية ، (4)متثل هذه النونات برمز واحد

وهو أمر يؤكد ، (6)جبديات والكتابات املعروفةبل يشمل مجيع األ، وحدها

                                                   

 . 77. ظ، رسم املصحف، غامن قدوري احلمد : 0
 ، التصريف العربي من خالل علم األصوات026. ظ، اللغة بني املعيارية والوصفية : 2

 . 20، 06احلديث: البكوش: 
 . 60. اللغة العربية معناها ومبناها: 2
 . 477. علم األصوات، كمال بشر: 4

 . 006. ظ، علم اللغة، السعران: 6



 البحث اللغوي عند علماء كاشف الغطاء 022
 

ألّن ، (0)(وجوب عدم الثقة بنظام الكتابة العادي لتمثيل الصوت املنطوق)

ويفسر ، (2)(ليست إال وسيلة ناقصة للتعبري عن األصوات اللغوية)الكتابة 

بأّنها جاءت نتيجة الغرض ، الدارسون اشتمال الكتابة العربية على هذه العيوب

أو الوحدات الصوتية اليت ، وهو تسجيل احلروف، لي الذي وضعت لهالعم

لذلك توصف األجبدية العربية ، وهلا قيمة داللية، تدخل يف بناء اجلذور اللغوية

  .(2)بأّنها تشكيلية أو فونيمية

، واجلانب النطقي للغة، وتفرقة الشيخ حممد رضا بني اجلانب الكتابي

وهي من ناحية أخرى تفرقة بني الصوت ، تنسجم مع املنهج اللغوي احلديث

والصوت ميثل اجلانب الثاني ، (الكتابي)فاحلرف ميثل اجلانب االول ، واحلرف

  .(4)(النطقي)

والتغليظ هو ، والتخفيف أصوال مستقلة، والرتقيق، عّد حاالت التفخيم -2

أما التخفيف فيبدو أّن الشيخ يقصد به حالة ، (6)مصطلح مرادف للتفخيم

ويستعمل القدماء مصطلحي ، الساكنتني ممع الواو واملي فاء بغّنة اليت تكوناإلخ

وميكن أن ينطبق التخفيف على الواو ، (6)اإلخفاء والتخفيف بصورة مرتادفة

كما تذكر  ألّنهما يكونان خفيفني يف حالة السكون وثقيلني يف حالة احلركة، والياء
                                                   

 . اسس علم اللغة، ماريو باي. 0
 . 28. األصوات اللغوية، أنيس: 2
 صوات:، معجم علم األ276، دراسة الصوت اللغوي: 7. ظ، مناهج البحث يف اللغة: 2

027 . 
 . 021، 009. ظ، اللغة بني املعيارية والوصفية: 4
 . 477، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 062. ظ، الرعاية: 6
 . 204، 219، 062. ظ، الرعاية: 6



 022 الفصل األول: املبحث السادس: عدد احلروف العربية
 

ت أصوال مستقلة ألنها ختتلف ، وَعّد الشيخ هذه احلاال(0)كتب علم التجويد

، (خارجا)اما ، (خارجا وخمرجا ولفظا وملفوظا): حسب قوله يف النص السابق

وهو اختالف أشار إليه ، فيقصد به أّن هذه احلاالت ختتلف من الناحيـة السمعية

، والتسمني، والتغليظ، ألنهم عندما يستعملون مصطلحات التفخيم، القدماء

وأكّد الدرس الصوتي ، فهم يشريون إىل أثرها السمعي، والتخفيف، والرتقيق

فيقصد  (لفظا)و (خمرجا)أما ، (2)مسعيـًا وفيزيائيا احلديث اختالف هذه احلاالت

فالتفخيم ، بهما الشيخ أّن هذه احلاالت ختتلف من حيث موضع النطق وطريقته

امية والرتقيق سببهما عضوي يتمثل يف اإلطباق وعدمه حبيث تكون النقطة األم

وتكون النقطة اخللفية هي مصدر ، من اللسان هي خمرج الصامت املرقق

وهذا االختالف يف موضع النطق وطريقته ينطبق أيضا على ، (2)الصامت املفخم

، وينطبق (4)وغريها من احلاالت (التخفيف)النون وامليم يف حالة اإلخفاء بغنة 

، مما (الثقل)، وَحالة احلركة (التخفيف)أيضًا على الواو والياء يف َحالة السكون 

  سيأتي تفصيله بعد قليل.

ف يبدو أن الشيخ يقصد به أن هذه احلاالت ختتلف بها  (وملفوظًا): أّما قوله

داللة األلفاظ، وهو اختالف ينطبق على بعض احلروف اليت ذكرها الشيخ يف 

  .الّنص السابق، وال ينطبق على بعضها اآلخر
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يؤّكد به اِختالف احلاالت  .َيعرُض دلياًل آخرثم جند الشيخ حممد رضا 

وميكن أ ن يستطيع الشخص لفظ ): السابقة، وذلك بقولة يف النّص السابق

ي ـــفهو هنا يشري بوضوح إىل ما يسمى ف (الرقيق، وال يستطيع الّنطَق باملغلظ

، وتسمى أيضًا (0)(بالعادات الّنطقية أو الصَّوتية)البحث الصوتي احلديث بـ

، وقَد كان اكتشافات هذه العادات أحد أسباب ظهور (2)(تنوعات الفرديةال)

َنظرية الفونيم يقول الدكتور أمحد خمتار عمر يف أثناء حديثة عن أسباب ظهور 

، وقال (2)(الحظ  العلماء أنَّ أبناء الّلغة يتجاهلون بعَض الفروق): هذه النظرية

ع إىل اختالف ات َتشرحيية، أو كذلك نوجد فروق بني األفراد قَد ترج): أيضًا

، ومن أثار هذه العادات النطقية أو (4)(عادات ف ردية، أ و َخصائص ل هجية

الفروق ما الحظه الدارسون احملَدثون من ميِل بعض القبائل يف الّلهجات العربية 

احلديثة إىل أصوات التفخيم، يف حني مييل بعضها إىل أصوات الرتقيق، أو املْيل 

وَبعد الذي تقدَّم َنجد الشيخ  .(6)ِق أصوات التفخيم، والعكُس أ يضًاإىل َترقي

حممد رضا يصرَّح باستقاللية هذه احلاالت اليت ذكرها، وذلك بقوله يف الّنص 

يقصد من احلروف األربعة َعشر اليت َذكرها يف )فكل واحد منهما )): السابق

واإلخفاء، واإلظهار  أي حالة التفخيم والرتقيق،)َبحالتيه  (النَّص السابق

حرفان ): ، وقوله(6)(حرفان مستقالن ((املتحرك)، والثقيل (الساكن)واخلفيف 
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إنهما مستقالن من الناحية الّصوتية : األول: ، ميكن أن ُيؤخَذ مبعنيْيِن(مستقالن

  .إنَّهما َصوتان مستقاّلن: احملضة فقط، أي اّنه يريد أْن يقول

حية الّصوتية، والداللية أ و الوظيفيَّة، ويبدو أّن إنهما مستقالن من النا :اآلخر

هذا املعنى هو األقَرب إىل قَصد الشيخ حبسب ظاهر عَبارته، فضال عن أّنه قد 

َورَد يف أكثر من موضع أن هناك إشارات واضحة تدل على متييز الشيخ حممد 

إنهما ): ومن ثّم فإّنه حينما يقول (احلرف)و (الصوت)رضا بني مصطلحي 

وعلى أية حال فإّن  (احلرف)فهو يقصد ما َيعنيه مصطلح  (رف ان مستقاّلنح

احلروف اليت ذكرها الشيخ يف الّنص السابق ليست على مقياس واحد، فبعضها 

يكون التفخيم، والرتقيق، والتخفيف معها حيمل طابعًا متييزيًا من الناحية 

مل طابعًا متييزيًا من الصوتية والداللية، وبعُضها َتكون هذه احلاالت معه حت

الناحية الصوتية فقط، لذلك فإّن هذه األمور ال تتضح إال بعد عرَض احلروف 

 : وذلك على النحو اآلتي، اليت ذكرها الشيخ بشكل تفصيلي

 : الباء, والثاء, والزاي, والشني, والفاء .1

فإذا كان ، (0)هذه احلروف مرققَّة يف األصل، ويصيبها التفخيم بالسياق

شيخ يقصد أّن التفخيم الذي يصيب هذه احلروف اخلمسة يكون حرفا مستقال ال

يقول الدكتور ، فهو أمر أكده الدرس الصوتي احلديث، من الناحية النطقية فقط

إّن من األصوات املرققة ما يكتسب التفخيم حتت عامل ): أمحد خمتار عمر

، (2)(لنفس الفونيم (ياتنوعا صوت)ولكنه يكون يف هذه احلالة ألوفونا ، املماثلة
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وإن كان الشيخ يقصد أّن التفخيم الذي يصيب هذه احلروف جيعلها حروفا 

ألن التفخيم ، فهو أمر خمالف جلميع القدماء واحملدثني، مستقلة صوتيا ودالليا

الذي يصيب هذه احلروف ال يؤدي إىل تغيري معاني الكلمات حبسب نظرية 

  .الفونيم

 : نيوالس, والذال, الدال .2

الطاء والظاء )واملقابل املفخم هلا هي ، (0)هذه احلروف الثالثة مرققة

وهذه احلروف الثالثة املفخمة هي حروف مستقلة ، على التوالي (2)(والصاد

  .قدميا وحديثا، صوتيا ودالليا وكتابيا

 : الراء .7

، والقدماء مجيعا (2)وهذا احلرف يرقق ويفّخم على وفق أحكام خاصة

أما الشيخ حممد رضا فريى ، (4)أو فرعا للراء املرققة، لراء املفخمة صفةيعّدون ا

استقاللية الراء املفخمة عن املرققة فإن كان الشيخ يقصد أن هذه االستقاللية 

فهو أمر ذهب إليه احملدثون املتأخرون لذلك يضعون رمزا للراء ، صوتية فقط

أما إذا كان الشيخ يقصد أن هذه ، (6)يف الكتابة الصوتية، وآخر للمفخمة، املرققة
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ألّن ترقيق ، االستقاللية داللية أيضا فهو رأي خمالف جلميع القدماء واحملدثني

إال ان بعض الدارسني ، الراء وتفخيمها ليس له داللة متييزية بني معاني الكلمات

احملدثني الحظ أن الرتقيق والتفخيم يف الراء له داللة متييزية يف هلجات املغرب 

بالتفخيـم مبعنى  (دار): ويقولـون، بالتـرقيـق مبعنـى عمل (دار (:فيقولو، لعربيا

  .(0)أبدل وجهته

 : الالم .1

والقدماء عاملوا الالم ، (2)ترقق الالم وتفخم على وفق حاالت معينة

فإن كان الشيخ حممد رضا يقصد ، (2)املفخمة على أنها فرع أو صفة لالم املرققة

 .يقول د، م املفخمة صوتية فقط فهو أمر أشار إليه احملدثونأّن استقاللية الال

هو نفس الفرق ، فالفرق الصوتي بني الالم املرققة واملغلظة): إبراهيم أنيس

لذلك وضع بعض الدارسني ، (4)(والتاء والطاء، الصوتي بني الدال والضاد

وبذلك ، (6)تيةوآخر للمفخمة يف الكتابة الصو، احملدثني رمزا مستقال لالم املرققة

يكون الشيخ حممد رضا قد سبق الدارسني احملدثني يف عّد الالم املفخمة حرفا 

أما إذا كان الشيخ يقصد أن الالم ، مستقال عن املرققة من الناحية الصوتية

فهو رأي خمالف جلميع القدماء ، املفخمة حرف مستقل عن املرققة صوتيا ودالليا

ولكن الرسم العربي مل يرمز إىل الالم املغلظة ) :أنيس .يقول د، ومعظم احملدثني
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، وهلذا نعد نوعي الالم صوتا واحدا، برمز خاص، ختتلف باختالفه الكلمة

وذهب بعض من الدارسني احملدثني إىل مثل ما ذهب إليه ، (0)(أوفونيما واحدا

 (عّد الالم املفخمة حرفا مستقال دالليا عن املرققة)الشيخ على وفق هذا املعنى 

معتمدين يف هذا ، (2)أمحد خمتار عمر .و د، (2)سلمان العاني .وهم كل من د

الالم املفخمة يف اللغة )الرأي على ما ذهب إليه برجسون يف مقاله املشهور 

مستقال يف اللغة  (حرفا)الذي عّد فيه الالم املفخمة فونيما ، (4)(العربية

املفخمة هلا قيمة داللية  حممد حسن جبل إىل أّن الالم .وذهب د، (6)العربية

وبذلك يكون الشيخ حممد رضا قد ، (6)لكنها ال تدخل يف بناء اجلذور، (وظيفية)

  .هذا الشأن 6سبق برجسون ومن تابعه من احملدثني يف 

 : امليم والنون .1

يبدو أن الشيخ حممد رضا يقصد حباليت امليم والنون تلكما احلالتني اللتني 

ونص القدماء ، اللتني يكونان فيها خمفيني بغّنة أو خفيفنيو، يكونان فيها مظهرين

واحملدثون على وجود اختالف يف املخرج والصفة بني كل حالة من هذه 

إال أن القدماء عاملوا اإلخفاء بغّنة مع امليم والنون على أّنه صفة أو ، (7)احلاالت
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مع امليم والنون  (اإلخفاء بغّنة)فإن كان الشيخ يقصد أّن حالة التخفيف ، (0)فرع

جتعلهما حرفني مستقلني صوتيا فقط فهو أمر ما سارت عليه الدراسة الصوتية 

وآخرين للنون يف الكتابة ، احلديثة إذ يضع بعض الدارسني احملدثني رمزين للميم

  .(2)الصوتية 

أّما إذا كان يقصد أّن هذا االستقالل صوتي وداللي فهو رأي خمالف 

ن التخفيف مع امليم والنون عند الفريقني اليؤدي إىل أل، للقدماء وللمحدثني

  .تغري معاني الكلمات

 : الواو والياء .1

أغلب الظن أن الشيخ حممد رضا قصد الواو والياء أيضا بقوله يف النص 

وأشار مكي بن أبي طالب إىل أّن الواو والياء فيهما خفاء ، (وخفيفها): السابق

وهذا التقسيم للواو والياء من ، (2)إذا حتركتا إذا سكنتا، وفيهما ثقل (خفيفة)

وقد أشار الشيخ حممد ، حيث السكون واحلركة يؤدي إىل تقسيمهما تقسيما آخر

وأخرى حرفا ، والواو والياء تارة حرفا لني): رضا إىل هذا التقسيم اآلخر بقوله

صحيح متحركا فهو مبنزلة ال (أي حرف املّد)وإن كان ، ويبيع، مّد كما يف َبْيع

، ساكنتني بعد فتح، فالواو والياء إذا وقعتا متلّوتني حبركة، (4)(مثل َوَعد ويسر
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لضيق جمرى اهلواء فيهما يف هذه ، (0)(الصوامت)فإّنهما يلحقان باحلروف 

أنصاف صوائت أو )ويسميان يف هذه احلالة أيضا ، (2)(احتكاكيات)احلاالت 

كانتا ساكنتني وقبلهما حركة أما إذا ، (2)من حيث موضع النطق (شبه حركة

ويعّدهما الدرس ، فهما يف هذه احلالة حرفا مّد، (حسب تعبري القدماء)جمانسة 

وقد أشار الشيخ حممد ، (4)(صوائت طويلة)الصوتي احلديث من احلركات 

: رضا إىل هذه العالقة بني الواو والياء املّدّيتني واحلركات بقوله يف موضع آخر

إّن احلركة ): البكوش .يقول د، (6)(عبارة عن ضّمتني (ملدواو ا)ألّن الواو )

  .(6)(تعادل من حيث املدى حركتني قصريتني (واو املد وياء املد)الطويلة 

إّلا ، أشار إليهما القدماء، (7)فالواو والياء ذوا طبيعتني أو حالتني مزدوجتني

، (8)قلتمييز الدقيإن التماثل يف الرمز الكتابي جعل القدماء ال مييزون بينهما ا

كما إن وحدة الرسم أوهمتهم وأّدت إىل وقوعهم يف تفسريات غري دقيقة يف 

لذلك فإّن الشيخ حممد رضا ملا أزال هذا العائق والوهم ، (9)الصرف العربي

فكـل ): جنده يقـول، (وال يؤثر يف تعّددهما رمسهما بصورة واحدة): بقوله
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وهو أمـر أكده ، صوتيا ووظيفيــا، (نواحد منهما حبالتيه حرفــان مستقـال

وشّتان بني احلالتني نطقا ): كمال بشر .يقول د، (0)الـدرس الصوتي احلديث

وبعد الذي تقدم ينبغي اإلشارة إىل أّن ما طرحه الشيخ حممد رضا ، (2)(ووظيفة

تعّد يف الدرس ، يف عدد احلروف العربية واألسس اليت اعتمدها يف هذا الطرح

، (2)وتبحث يف ضمن إطارها، ديث من أهّم قضايا نظرية الفونيمالصوتي احل

، مهما كان تفسريها انبثقت من مالحظة كيفّيات النطق املختلفة)فهذه النظرية 

، (4)(ومن حماولة وضع ألفبائيات لّلغات املختلفة، ووظائف األصوات املتنّوعة

ن ضمن هذه وم، (6)وهذه النظرية اختلفت يف تفسريها اآلراء واالجتاهات

أو ، االجتاهات اجتاه يرى أصحابه أن مكونات الفونيم هي مالمح صوتية ممّيزة

فهذا االجتاه يدخل ، (6)والتفخيم والرتقيق، كاجلهر واهلمس، خصائص نطقية

وهذا  (7)النطق الفعلي ومساته يف احلسبان عند النظر يف الفونيمات وتعيينها

  .حممد رضا يف عدد احلروف العربيةاالجتاه هو األقرب إىل ما طرحه الشيخ 

والذي يشري إىل عالقة ما طرحه الشيخ حممد رضا يف عدد احلروف بنظرية 

الفونيم هو احلذر الذي بدا واضحا يف بداية كالم الشيخ عن عدد احلروف 
                                                   

، لذلك فرق بعض الدارسني بني حاليت الواو يف الكتابة 00. املنهج الصوتي للبنية العربية: 0
 . 202 الصوتية، ظ، دراسة الصوت اللغوي:

 . 44. علم األصوات: 2
، علم األصوات، 88، وما بعدها، أسس علم اللغة: 069. ظ، دراسة الصوت اللغوي: 2

 . 221ماملربج: 
 . 070. دراسة الصوت اللغوي: 4
 ، وما بعدها. 069. ظ، دراسة الصوت اللغوي: 6
 . 082. ظ، دراسة الصوت اللغوي: 6
 . 49. ظ، علم األصوات: كمال بشر: 7
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وألنها غري معهودة ، وما زالت جتول يف اخلاطر منذ أمد بعيد): العربية إذ قال

ولكّني ظفرت مبن صّرح بها ، ّنا نستوحش من التصريح بهاك، عند أئمة العربية

  .(0)(من عهد قريب

والذي يؤكد هذا األمر أّن الشيخ حممد رضا قد بدا واضحا يف أكثر من 

اهتمامه باألخبار العلمية واللغوية بوساطة  (الصوت وماهيته)موضع يف كتابه 

  .(2)واملوسوعات العلمية، (2)اجلرائد واجملالت

رسالة يف )يف ضمن مؤلفات الشيخ حممد رضا خمطوطة عنوانها وتوجد 

يّتضح يف ضوء عنوانها أّن هلا عالقة مبا طرحه الشيخ يف عدد ، (اخلط العربي

، واجلانب الكتابي للغة، وخصوصا فيما يتعلق برسم احلروف، احلروف العربية

، صيالبشكل أكثر تف، ورمبا يكون الشيخ تناول فيها هذه املوضوعات وغريها

عندما صودرت مكتبة كاشف الغطاء العامة ومؤسسته ، لكن هذه الرسالة فقدت

 .يف تسعينيات القرن العشرين

 

                                                   

 . 62. الصوت وماهيته: 0
اهلامش، إذ نقل الشيخ خربا يتعلق باحلنجرة الصناعية املصنوعة يف  00. ظ، الصوت وماهيته: 2

 نيويورك عن إحدى اجلرائد مل يسّمها. 
 . 24. ظ، الصوت وماهيته: 2



 

 

 

 

 

 املبحث السابع

 الضاد والظاء

كان صوت الضاد منذ العصور األوىل للبحث اللغوي عرضة ألنواع خمتلفة 

هذا الصوت  لذلك عّد، (0)من التغيري والتبديل وااللتباس بغريه من األصوات

واختفى هذا الصوت بوجه عام من ، (2)مثاال للتطور التارخيي ألصوات العربية

كما ، وحتّول إىل صور خمتلفة أشهرها نطقه كالظاء، (2)اللسان العربي احلديث

                                                   

 . 87. ظ، دروس يف علم أصوات العربية: 0
، رسالة ماجستري، حيدر فخزي . ظ، الضاد يف النظام الصوتي مع دراسة كتب الفروق2

 . 014مريان: 
، وأستثنى الشيخ 27. ظ، العربية الفصحى، هنري فليش، تغريب د. عبد الصبور شاهني: 2

حممد رضا من هنا احلكم منطقة جبل )عكاد( يف َنجد باليمن، حيث أشار الشيخ إىل أّن سكان 
ق لقديم، ظ، الصوت وماهيته هذه املنطقة مازالوا حيسنون النطق بالضاد والظاء حسب النط

، وهذه املنطقة تعد امتدادا للجزيرة العربية اخلالصة البعيدة عن االختالط، ظ، مالمح من 60
، وأكَّد الدارسون احملدثون أنَّ سكان بعض 77تاريخ اللغة العربية، أمحد نصيف اجلنابي: 

  به الالم امُلطبقة، ظ،املناطق اليمنية مازالوا ينطقون الضاد حسب النطق القديم الذي يش
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  .(2)، وبعض لغات املغرب العربي(2)، وتونس(0)هو احلال يف العراق

يف القرن الرابع اهلجري، وتوسَّع اخللط بني الضاد والظاء بشكل كبري 

الضطراب األلسنة حينذاك يف التمييز بني الصَّوتني من الناحية النطقية 

، وحاول العلماء منذ ذلك الوقت أن يعاجلوا هذا اخللط و يساعدوا (4)والكتابية

، هدفها وضع ضوابط معينة (6)، وذلك بتأليف كتب خاصة(6)على التحرر منه

تمرَّت حركة التأليف يف هذا االجتاه منذ ذلك ، و اس(7)للفرق بني الصوتني

: الوقت، وصواًل إىل العصر احلديث، وأ خذت هذه احلركة اجتاهني رئيسني

األول معجمي، يهتم جبمع املواد الظائية والضادية، يف سبيل حفظها، وعدم 

، واآلخر صوتي يهتم ببيان خمرج كل من الضاد والظاء، وما يتميز (8)اخللط بينها

، (01)، وهذا االجتاه اتبعه القسم األكرب من علماء التجويد(9)عن األخر به كل

  .(00)وهو أهم من االجتاه األول يف معاجلة قضية الضاد والظاء

                                                                                                                           

 :222دراسات يف العربية،جملموعة من املستشرقني املعاصرين وتعريب د.سعيدحسن حبريي . 
 . 61. ظ، األصوات اللغوية: 0
 . 44. ظ، التصريف العربي من خالل علم األصوات احلديث: 2
 . 87. ظ، دروس يف علم أصوات العربية: 2
 . 69. ظ، األصوات اللغوية: 4
 . 012ظ، العربية، يوهان فك، تغريب، عبد احلليم النجار: . 6
، الضاد يف النظام 29-22. ظ، هذه الكتب، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 6

 . 207-026الصوتي العربي مع دراسة كتب الفروق: 
 . 026. الضاد يف النظام الصوتي العربي مع دراسة كتب الفروق: 7
 . 006ت اللغة العربية: . ظ، املختصر يف أصوا8
 . 007. املختصر يف أصوات اللغة العربية: 9

 . 267. ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 01
 . 007. ظ، املختصر يف أصوات اللغة العربية: 00
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، للشيخ حممد (الّصوت وماهيته والفرق بني الضاد والظاء)وٌيعد كتاب 

رضا كاشف الغطاء، األول يف العصر احلديث من حيث اتباعه منهج املعاجلة 

الصوتية والنطقية يف التفريق بني الضاد والظاء، وقد أدرج الشيخ حممد رضا 

مؤلَّف ه ضمن هذا املنهج أو االجتاه، عندما أشار إىل أن غرضه من التعرض 

ذكر املوازين الطبيعية اللغوية، اليت بها نستعني على )لقضية الضاد والظاء هو 

وهذه هي اجلهة املهمة اليت ، بيعيامعرفة ما يلزم النطق به ظاًء، لزومًا لغويا ط

وقضية الضاد والظاء، هي السبب الرئيس ، (0)(تنفع يف األلفاظ اجملهول ضبطها

، إذ ذكر الشيخ (الصوت وماهيته)الذي دعا الشيخ حممد رضا إىل تأليف كتاب 

أن هذا الكتاب جاء جوابًا لرسالة وجهها إليه بعض أذكياء طلبة العلم يف احلوزة 

ما يقول األستاذ العالمة دام فضلة يف )، ومنها (2)يف النجف االشرفالعلمية 

الفارق املعترب شرعا بني الضاد والظاء الذي يوجب اإلخالل به فساد القراء 

، وهذا األمر يدل بوضوح على (2)(...شرعًا؟ ومن أين نشأ االلتباس بينهما؟

نة النجف االشرف اتساع دائرة اخللط بني الضاد والظاء يف ذلك الوقت يف مدي

خاصًة، ويف العراق عامًة فامتد هذا اخللط إىل أوساط احلوزة العلمية، 

  .والطبقات املثقفة، ناهيك َعن عامة الناس

وامُلالحظ أن الشيخ حممد رضا مل يعاجل قضية الضاد والظاء مباشرًة، بل 

سة كيفية مهَّد هلا بدراسة ظاهرة الصَّوت، فيزيائيًا، ومسعيًا، ونطقيًا، وبدرا

تكّون الّصوت اللغوي من حيث املخارج والصفات، وهي َمِزّية خلت منها كتب 

                                                   

 . 22. الّصوت وماهيته: 0
 . 6. ظ، الّصوت وماهيته: 2
 . 6. الّصوت وماهيته: 2
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الفروق قدميا وحديثًا، وذلك ألن قضية الضاد والظاء، هي باألساس قضية 

صوتية، ومتثل جزءا من النظام الصوتي العام، وحتكمها قوانينه، وإنَّ معاجلة 

وتي العام، الذي حيكمها، هي الشيخ حممد رضا هذه القضية ضمن اإلطار الص

معاجلة منهجية دقيقة تذكرنا مبنهج سيبويه عندما مهَّد لظاهرة اإلدغام بدراسة 

  .خمارج احلروف وصفاتها

ويف مواضع متفرقة، أشار الشيخ حممد رضا إىل تفّرد اللغة العربية حبرف 

 واعلم أن الضاد للعرب خاصة، وال يوجد): الضاد، واستشهد بقول ابن جين

وقد استأثرت ): ، ومّما قاله الشيخ يف هذا الشأن(0)(يف كالم العجم، اال يف القليل

اللغة العربية من دون مجيع اللغات حبرف الضاد، احلرف الذي ال يقدر غري 

املتولدين منهم أن يلفظوه حَسنًا، وحتى الساميات أخوات العربية ال يوجد فيها 

لعربية وليسوا من العرب، ال حيسنون هذا احلرف، واألقوام الذين يتكلمون ا

  .(2)(النطق به إال بتكلف

إال أّن املتأخرين من الدارسني احملدثني أشاروا بوضوح إىل أنَّ حرف الضاد 

بل يوجد يف غريها من الّلغات ، ال يقتصر وجوده على اللغة العربية وحدها

، د عند غري العرب، أّما ما أشار إليِه الشيخ من صعوبة النطق بالضا(2)الّسامية

، وأشاروا إىل أن هذه الصعوبة هي السر يف (4)فهو أمر أكده الدارسون احملدثون

                                                   

  .0/222. سر صناعة اإلعراب: 0
 . 62. الصوت وماهيته: 2
. ظ، حرف الضاد وكثرة خمارجه يف العربية، خليل حييى نامي، جملة كلية اآلداب، جامعة 2

، املدخل إىل علم اللغة 271، 269علم األصوات، كمال بشر،  ،0969، 20 القاهرة. مج
 . 206، 69ومناهج البحث اللغوي، رمضان عبد التواب: 

 . 86صوات العربية: . ظ مثاًل، دروس يف علم أ4
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  .(0)شيوع فكرة أن الضاد خاص بلغة العرب

، إال ان هذه الصعوبة (2)وأشار القدماء إىل صعوبة النطق بالضاد الفصحى

اشتدت يف العصر احلديث، وأصبحت من أهم أسباب تغري حروف الضاد، 

، وأشار الشيخ حممد رضا إىل صعوبة النطق (2)واختالطه بغريه من األصوات

بالضاد الفصحى بقولة وهو يتحدث عن الضوابط اليت ذكرها أهل اللغة للنطق 

وهذا الضبط عسري جدًا، بل متعذر، إال أن تكون للعرب يف ): بالضاد والظاء

ًا من املخارج النطقية القرون األوىل مزية نطقية، يستطيعون أن خيرجوا بها صوت

، ويالحظ يف ضوء هذا النص أن (4)(أو أضعناها، خاصًا، فقدناها حنن أبناؤهم

الشيخ يرجع صعوبة النطق بالضاد الفصحى إىل سبب عضوي، يتعلق باختالف 

على ما بها من جاذبية )و وهذه النظرية ، أعضاء النطق من جيل إىل آخر

بل لقد برهن معظمهم ، يح الربهنة عليهاوطرافة مل يستطع أحد من علماء التشر

  .(6)(تّتحد يف مجيع مفاصلها على أن أعضاء النطق عند اإلنسان،

ويف موضع آخر أرجع الشيخ حممد رضا تغري حرف الضاد وصعوبته إىل 

األول، حث بعض علماء التجويد على التكلف يف إخراج الضاد، : أمرين

، الذين دخلوا اإلسالم (6)ري العربيةوالثاني صعوبة نطق الضاد عند األقوام غ

                                                   

 . 69، املدخل إىل علم اللغة، رمضان عبد التواب: 61. ظ، األصوات اللغوية: 0
 . 069. ظ مثاًل، الرعاية: 2
 . 208، الضاد يف النظام الصوتي العربي: 26. ظ، علم األصوات، كمال بشر: 2
 . 29. الصوت وماهيته: 4
 . 204. األصوات اللغوية: 6
، وظ، الفرق بني الضاد والظاء، للصاحب بن عباد، حتقيق، حممد 40: . ظ، الصوت وماهيته6

 . 09حسن آل ياسني، مقدمة التحقيق: 
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أن اللسان متى كان عربيًا )بعد الفتوحات اإلسالمية، ومن ثم يرى الشيخ 

مستقيمًا، خرج احلرف من خمرجه قهرًا، بال كلفة وال صعوبة، وَصُعَب إخراجه 

والرأي عندنا أن الصعوبة يف نطق ): ، يقول الدكتور كمال بشر(0)(من غريه

ًا مطلقًا يعود إىل الصوت نفسه، إنَّه ُعْسر يرجع إىل واحد من الضاد ليَس ُعسر

االختالف يف نطقه باختالف البيئة، والثقافة، واخلربة، والّدربة، أو : أمرين

ومعلوم أنه ال يعسُر، وال  ...االختالف يف ترمجة وصف السابقني هلذا الصوت

اجلماعة اللغوية يصعب نطق أصوات اللغة على أهليها، متى كانوا منتمني إىل 

  .(2)(صاحبة هذه اللغة

وأكَّد الشيخ حممد رضا أثر األقوام غري العربية يف تغّير نطق الضاد والظاء، 

عندما أشار إىل أنَّ صور نطق الظاء زايًا مفخَّمة، أو ثاءَّ مفخَّمة، ونطق الضاد 

ذااًل مفخَّمة، هي عبارة عن لثغة، أصابت اللسان العربّي، بسبب اختالط 

فنطق الظاء زايًا مفخَّمة كما يشيع ، (2)العرب باألقوام غري العربية، أو حواشيها

، (6)، وكذلك نطق الظاء ثاًء(6)هو نطق ُمسَتهَجن تركي األصل، (4)يف مصر اليوم

، أّما نطق الضاد ذااًل مفخمة (7)وقد ذكره سيبويه ضمن احلروف غري املستحسنة

طقية للضاد، وأشار إىل أنَّ هذه النطق ال فقد ذكره ابن اجلزري ضمن الصور الن

                                                   

 . 40. الصوت وماهيته: 0
 . 262. علم األصوات: 2
 . 21. ظ، الصوت وماهيته: 2
 . 207. ظ، يف اللهجات العربية، إبراهيم أنيس: 4
 . 64. ظ، دروس يف علم أصوات العربية: 6
 صدر السابق. . امل6
 . 4/422. ظ، الكتاب: 7
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  .(0)جيوز

وذكر الشيخ حممد رضا أنَّ السبب الذي دعا علماء العربية لتمييز الضاد 

، وأنَّ الصَّوت (2)هو أنَّ هذين احلرفني ال يوجد بينهما فرق يف السمع، من الظاء

حملدثون إىل ، وقد أشار القدماء وا(2)اخلارج منهما متحدَّ من الناحية السمعية

التقارب السمعي بني الضاد الظاء، وعدَّ هذا التقارب من أهم أسباب اختالط 

إذ كانا ): (هـ286ت )الضاد بالظاء، أو العكس، يقول الصاحب بن ُعباد 

حرفني قد اعتاصت معرفتهما على عامة الكتاب، لتقارب أجناسهما يف 

ف املخرجني، وما يف ولوال اختال): ، وقال مكي ابن أبي طالب(4)(املسامع

، وذهب (6)(الضاد من استطالة، لكان لفظهما واحدًا، ومل خيتلفا يف السمع

الدكتور إبراهيم أنيس إىل أنَّ اخللط القديم بني الضاد والظاء سببه أنَّ هذين 

، ويقول الدكتور حممد حسن حسن (6)احلرفني كان وقعهما يف اآلذان متشابها

رخوة تشبه صدى صوتها َصدى صوت وهي ): جبل عن الضاد الفصحى

، أّما من ناحية املخرج فريى الشيخ حممد رضا أّن بني الضاد والظاء (7)(الظاء

، و ورد يف خمارج احلروف تأكيد الشيخ حممد (8)يف املخرج ال اختالف ًاتعدد
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  .(0)رضا على أّن تعدد احلروف سببه اختالف املخارج ال تعددها

الشيخ حممد رضا أّن الضاد والظاء حرف واحد، وبناًء على ما مّر يستنتج 

ومن البديهي أننا مهما فرقنا بينهما بالنطق فالسمع ال جيد بينهما فرقًا، ): يقول

، ومتى علمنا أنَّ احلس السمعي هو احلاكم الوحيد يف هذا ...وهذا أمر وجداني

ت ذي الباب، جنزم قطعًا بأنَّه ليس عندنا إال حرف واحد، وكيفية واحدة لصو

(2)(خمرجني، وتعدد املخرج ال يقتضي تعدد احلرف اخلارج
. 

 

والقول بعدم اختالف خمرج الضاد عن الظاء يتعارض مع ما ورد عن 

من املستبعد أن جيعل واضع )، وألّنه (2)القدماء من وصف خمتلف ملخرجيهما

ّنما ، ذهب الشيخ حممد رضا إىل أنَّ العرب إ(4)(اللغة رمزين خمتلفني لنطق واحد

 ،(6)األول تعدد املخرج ال اخلارج: فرقوا بني الضاد والظاء يف اخلط لسببني

تواضع  واليت تنطق بالظاء، والثاني من اجل ضبط الكلمات اليت تنطق بالضاد

  .(6)العرب واصطلحوا على وضع رمزين للضاد والظاء

 وقد أشار بعض الدارسني احملدثني إىل احتماالت قريبة مما ذكره الشيخ

سلوى ناظم ذهابها إىل أن الضاد  .كمال بشر عن د .حممد رضا، فقد نقل د

الفصحى مل تكن وحدة صوتية مستقلة يف بداية األمر، بل كانت أمثلتها تنوعات 
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نطقية لوحدات صوتية هي الصاد أو الظاء، أو لكلتيهما، ومبرور الزمان جتمعت 

وظيفة وكونت لنفسها  ورمبا، هذه التنوعات، واقرتبت بعضها من بعض نطقًا

 ، ووصف(0)وأصبحت فونيمًا مستقاًل عرفت فيما بعد بالضاد، خاصًا نطاقا
يعد مقبواًل لكنه مل يعتمد على املعيار األساسي )الدكتور كمال هذا الرأي بأنه 

، كما نقل الدكتور كمال بشر (2)(لتعرف حقيقة األصوات وهو السماع الفعلي

ذهابه إىل أن الصاد والضاد كانتا صورتني  (همل ُيَسمِّ)عن بعض اللغويني 

، ويشري الدارسون املهتمون بالدراسات املقارنة إىل أن (2)لوحدة صوتية مستقلة

اللغة السامية األم تعرضت إىل نوعني من أنواع االحنراف هما اندماج فونيمات 

ومن املمكن أن تكون الضاد والظاء قد ، (4)معينة وانشقاق فونيمات أخرى

ضتا يف فرتات سابقة إىل حالة االندماج ثم انشقتا يف فرتات الحقة، خصوصًا تعر

وان أكثر الدارسني احملدثني يشريون إىل أن نطق الضاد الفصحى كان قريبًا جدًا 

، لذلك فإن اخللط بني الضاد والظاء (6)من نطق الظاء أو أنها كانت ظاًء جانبية

عض الدارسني أشار إىل أن الضاد حتى ان ب، تزايد يومًا بعد آخرمنذ القدم

ألن هذه اللهجة ال تفرق بني الضاد والظاء ، والظاء يف هلجة عدن حرف واحد

وقد ذكر بعض الدارسني أن ، (6)هما صوتني وال باعتبارهما حرفنيدادال باعت
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، (0)بعض اللهجات العربية احلديثة ينطقون الضاد الفصحى والظاء بدال مفخَّمة

اويا حتى يف الصورة النطقية البديلة عنهما فهذه اإلشارات أي أن الصوتني تس

وغريها تعطي للمتعرضني لقضية الضاد والظاء مساحة واسعة لطرح اآلراء 

  .واالحتماالت

إال ان الشيخ حممد رضا تعامل يف نهاية األمر مع الضاد والظاء على أنهما 

فإنا نعرتف باختالف ) :إذ قال، (مسعيًا)حرفان خمتلفان خمرجًا ومتحدان خارجًا 

وإن كان ممر الصوت ، املخرج من حيث وضع مجلة األعضاء الصوتية

، لذلك استشهد الشيخ بعدد من النصوص (2)(وانفتاحاته واخلارج منهما متحدًا

اليت نصت على أن خمرج الضاد من أصل حافة اللسان وما يليها من األضراس 

 وأشار الشيخ إىل أّن، (2)يا العليـا وخمرج الظــاء من طرف اللسان وأطراف الثنا

احتاد الضاد والظاء يف السمع يرجع إىل احتادهما يف الصفات الصوتية كاجلهر و 

  .(4)الرخاوة 

وذكر الشيخ حممد رضا أن املستوى الرتكييب للكلمات وما يفرضه من خفة 

، أو ثقل وتكلف يف النطق له أثر يف ضبط بعض الكلمات بالضاد وبعضها بالظاء

وإذا نظرنا إىل األلفاظ اليت نقلت عن أئمة اللغة بالظاء وجدناها غالبًا )يقول 

على حنو لو ، أو بعد حرف أو قبله كذلك ...واقعة بني حرفني قريبني من خمرجها

أردنا أن خنرجها من املخرج الذي نسميه خمرج الضاد حلصل من ذلك صعوبة يف 
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اعة من أهل اللغة أن بعض األلفاظ وقد ذكر مج، ...النطق وتكلف تأباه اللغة

، ولو نظرنا إىل تلك األلفاظ لوجدنا ذلك احلرف (0)تشرتك فيها الضاد والظاء

يكون نسبته إىل خمرج الظاء كنسبته ، مكتنفًا حبرفني أو مسبوقًا أو ملحقًا حبرف

، (2)(إىل خمرج الضاد، فنحن واقعون يف الكلفة على كل حال مثل عظ وعض

االعتضاد يف )يف قصيدته  (هـ672ت )خ مشابه ملا ذكره ابن مالك وما ذكره الشي

من أن الظاء تتميز من الضاد بتقدم شني مثل  (2)(الفرق بني الظاء والضاد

  .(6) ، أو جيم مثل اجلظ(4)ِشظاظ

وآراء الشيخ حممد رضا فيما خيص الضاد والظاء انعكست على احلكم 

ن جممل كالمه أن نطق الضاد الشرعي فيما خيص نطق الضاد، حيث يفهم م

ألن األحكام الشرعية حبسب رأيه موردها التشابه يف ، كالظاء غري مبطل للصالة

ومما ال إشكال :  (وصرح بهذا احلكم بقوله، (6)الصفات الصوتية واملزايا النطقية

فيه أنه يصدق عرفًا أنه نطق نطقًا صحيحًا عربيًا مبا اشتمل على أحد احلرفني من 

وإن تعدد املخرج ال يضر يف ، بعدما عرفت من احتادهما ذاتًا، أخرجه أي خمرٍج

  .(7)(تلك الوحدة على ما أوضحناه
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ولعل ما ذهب إليه الشيخ حممد رضا من أن املخارج اليت ذكرها علماء 

كما علل الشيخ ذهابه إىل ، (0)العربية هي تقريبية ال حتقيقية له عالقة بهذا احلكم

توجد لدينا أدلة قطعية على كيفية نطق العرب القدامى هذا احلكم بأنه ال 

واعتبار أحد املخرجني خبصوصه ): وذلك بقوله، للكلمات الضادية أو الظائية

واجتهاد الناقل ال ، والتهمة يف نقله واضحة، لغًة أو شرعًا مما ُيْعَسُر االطالع عليه

ب هذا اخللط وُعّد غياب النطق الفعلي للضاد من أهم أسبا، (2)(يكون حجة

أن أصوات اللغة بالذات ال )فمن املقرر ، (2)القديم احلديث بني الضاد والظاء

إال بالسماع ملنطوق واقع ، ميكن تعرفها تعرفًا دقيقًا أو الوقوف على خواصها

ويف ، وأّنى لنا ذلك؟ فمعيار احلكم الصحيح غائب وهو النطق الفعلي، بالفعل

  .(4)(التطبيقأو اخللط يف ، غيابه مظنة اخلطأ
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 املبحث الثامن

 األصوات يف حالة اجملاورة

عاملْت املباحث الصوتية املتقدمة األصوات بوصفها وحدات مستقل 

ودراسة أصوات اللغة من هذه الناحية يطلق ، (0)أو منعزلة، بعضها عن بعض

، وتعين علم األصوات، (الفونتكس)أو  (الفوناتيك)عليها معظم احملدثني اسم 

من ، هو علم يعنى بدراسة أصوات اللغة من حيث هي حركات عضوية فعليةو

يف ): أو كما يقول الشيخ حممد رضا، (2)دون النظر إىل اللغة اليت تنتمي إليها

  .(2)(مطلق اللغات

بل إّنها ، ودراسة أصوات اللغة ال تقتصر على هذه الناحية الطبيعية فحسب
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: يقول الشيخ حممد رضا، (0)تداداتهاوام، ختضع ألحكام وقواعد يف جتاورها

ِلما حيدث يف خمرجه ، خيتلف الصوت احلريف باختالف ما جياوره من احلروف)

ما يدل على أن الصوت احلريف يتخذ له صفة  ...من اختالف الوضع باختالفها

ثم استشهد الشيخ ، (2)(خاصة من خمارج بعض احلروف اأُلَخر إذا جاورها

ال تنفع ما مل حيكم يف ، كام النطق باحلرف حالة اإلفرادوإح): بقول ابن اجلزري

حبسب ما ، ألنه ينشأ من الرتكيب ما مل يكن يف حالة اإلفراد، حالة الرتاكيب

، ومرقق، ومفخم، وضعيف، وقوي، ومقارب، جياور احلرف من جمانس

  .(2)(ويغلب املفخم املرقق، فيجذب القوي الضعيف

أي كونها متجاورة يف الكالم ) ودراسة األصوات من هذه الناحية

ويقصدون به ، (4)(الفونولوجيا)يطلق عليها معظم احملدثني اسم ، (املتصل

أو دراسة النظام ، (6)أو علم وظائف األصوات، (6)دراسة التشكيل الصوتي

والناحيتان السابقتان يف دراسة أصوات اللغة ال ، (7)الصوتي للغة من اللغات

، وتأثر (8)وتعتمـد عليها، اهما تأخذ من األخرىفكلت، ميكن الفصل بينهما
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يقول ، (0)األصوات بعضها ببعض يكون غالبا نتيجة ألوضاع أعضاء النطق

هي ، أو تباعدها، وتقاربها، وتناسب املخارج يف احلروف): الشيخ حممد رضا

وهذا الذي ذكروه اعتبار ، اليت توجب تنافر احلروف الذي ذكره البيانيون

الختالف أعضاء ، فاألشخاص خمتلفون يف ذلك اختالفا شديداوإّلا ، نوعي

، (2)(وقساوتها، ولني األعصاب، والقصر، من حيث الطول، أصواتهم

أو ، الذي ذكره الشيخ يشري إىل الناحية التشكيلية (النوعية)ومصطلح 

كما يشري أيضا إىل الناحية ، (4)باعتباره كال ال متجّزءا، (2)الفونولوجية للكالم

فالشيخ يضيف هنا اعتبارا آخر لتأثر األصوات إىل جانب ، (6)معية للكالمالس

نتيجة الختالف ، يتمثل يف اختالف النطق الفعلي لألشخاص، االعتبار النوعي

  .(6)أعضاء النطق عندهم

 : اإلدغام .1
اإلدغام عند القدماء هو إدخال احلرف األول الساكن يف الثاني املتحرك 

فريتفع اللسان عنهما ارتفاعة ، ا من موضع واحدحتى يصري، لعالقة ما

أو ، وهو عند احملدثني إفناء الصوت األول يف الثاني نتيجة التماثل، (7)واحدة
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لذلك يسمونه ، أو اندماجهما، تسهل عملية فنائهما، االتصاف بصفات مشرتكة

 ، وينقسم اإلدغام من حيث طبيعة العالقة بني احلرفني(0)(املماثلة الكاملة)

كالباء مع ، على إدغام املتماثلني بأن يكونا متفقي املخارج والصفات، املدغمني

، (2)وإدغام املتقاربني بأن يكونا خمتلفني لكن خمرجيهما متجاوران، (2)الباء

  .(4)وإدغام املتجانسني بأن يكونا خمتلفني لكن خمرجهما واحد

 : إدغام املتماثلني .أ
ىل أن احلرفني املثلني يدغم كل منهما يف أشار الشيخ هادي كاشف الغطاء إ

أَنْ اضْرِب بِعَصَاكَ ]: ومّثل الشيخ هلذا النوع من اإلدغام بقوله تعاىل، (6)اآلخر

حيث تدغم الباء الساكنة من الكلمة األوىل يف الباء ، (061: األعراف)[ الْحَجَرَ

: النحل) [مَا يُوَجِّهُّأَيْنَ]: ومّثل له أيضا بقوله تعاىل، الساكنة من الكلمة الثانية

وأشار إىل إدغام هاء ، (6)حيث تدغم اهلاء يف اهلاء يف كلمة واحدة، (76

 [مَالِيَهْ هَلك عنّي سُلْطَانِيَهْ]: ومّثل هلا بقوله تعاىل، (7)السكت يف اهلاء اليت بعدها

الذي ورد عنه ، (097) يف إشارة إىل مذهب القارئ ورش، (29، 28: احلاقة)
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على الرغم من وجود مانع من اإلدغام ، ء السكت يف اآلية السابقةإدغامه ها

  .(0)وهو الوقف املنوي على هاء السكت

يف قوله ، ونّبه الشيخ هادي على عدم جواز إدغام الواو والياء يف ِمْثل ْيِهما

[ فِي يُوسُفَ]: وقوله تعاىل، (26: البقرة)[ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ]: تعاىل

والسبب كما أشار إليه الشيخ هو احلفاظ على املد املوجود يف ، (7: سفيو)

  .(2)لذلك وجب اإلظهار، الواو والياء من الزوال يف حالة اإلدغام

 : إدغام املتقاربني .ب
 (املتجانسني)وهو يعين به ، (2)(املتقاربني)استعمل الشيخ هادي مصطلح 

وُيَعّد هذا النوع ، (4)ية والتجويدكما هو احلال عند متقدمي علماء العرب، أيضا

، (6)(سواء بني القراء أو بني اللغويني، وأوسع خالفا، أكثر تشعبا)من اإلدغام 

اقتصر على عرض حاالت اإلدغام املتفق عليها بني  ًاإاّل أّن الشيخ هادي

 : وهي، (6)القّراء

وَقَالَتْ ]: ومّثل هلما الشيخ بقوله تعاىل, إدغام التاء يف الطاء والدال .1

، (89: يونس) [أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا]: وبقوله تعاىل (72: آل عمران) [طَائِفَةٌ
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، (أسنانية لثوية)وسبب اإلدغام هنا هو اتفاق الطاء والدال والتاء يف املخرج 

فالتاء تشتمل على صفة قوية واحدة هي ، (متجانسة)واختالفها يف الصفات 

يف النطق )ى ثالث صفات قوية هي اجلهر يف حني تشتمل الطاء عل، الشّدة

، وتشتمل الدال على صفتني قوّيتني هما اجلهر، والتفخيم، والشّدة، (الفصيح

إّن : وفقا للقاعدة العاّمة اليت تقول، لذلك تدغم التاء يف الطاء والدال، والشّدة

  .(0)الصوت الضعيف يدغم يف الصوت القوي

[ مَا عَبَدتُّمْ]: ا الشيخ هادي بقوله تعاىلومّثل هلم: إدغام الدال يف التاء .2

ويعّد اإلدغام هنا خروجا عن القاعدة العاّمة املشار إليها يف ، (4 :الكافرون)

وُفسَِّر هذا األمر يف مثل هذه احلالة بأّن ، وذلك الّن الدال أقوى من التاء، أعاله

  .(2)تاء الضمري ألّنها، وهي كونها كلمة مستقّلة، التاء قد قويت بِعّلة خارجية

[ إِذْ ظَلَمُوا]: ومّثل هلما الشيخ بقوله تعاىل: إدغام الذال يف الظاء .7

وخيتلفان يف الصفة ، (أسنانية)والذال والظاء يّتفقان يف املخرج ، (64: النساء)

والصوت األقوى هو الظاء، الشتماله على صفيت اجلهر ، (متجانسان)

  .فة قوية واحدة هي اجلهربينما تشتمل الذال على ص، والتفخيم

 [يَابُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا]: ومّثل هلما الشيخ بقوله تعاىل: إدغام الباء يف امليم .1

إاّل أّن امليم امنازت عن الباء بالغّنة ، جمهوران، ، والباء وامليم شفويان(42: هود)

ىل نظريه من إ، (الباء)فعملية اإلدغام هنا تتم بتحّول صوت الفم ، (2)املالزمة هلا
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  .(0)(امليم)أصوات األنف 

[ يَلْهَثْ ذَلِكَ] :ومّثل هلما الشيخ بقوله تعاىل: إدغام الثاء يف الذال .1

إاّل أّن الذال أقوى ، (أسنانية)والثاء والذال من خمرج واحد ، (076: األعراف)

  .(متجانسان)والثاء مهموسة ، ألّنها جمهورة

يف ، الشيخ هادي إىل أّن الالم تدغم يف الراءأشار : إدغام الالم يف الراء .1

بَلْ ]إاّل ، عند كل القراء، (04: املطففني)[ بَلْ رَانَ] (004: طه)[ قُلْ رَّبِّ] مثل

وإذا سكت فال بد ، فإّنه يسكت على الالم سكتة لطيفة، يف رواية حفص [رَانَ

افة إىل أّن إض، وسبب إدغام الالم يف الراء هو قرب خمرجيهما، (2)من اإلظهار

  .ألّنها جمهورة ومكررة، الراء أقوى من الالم

 : أحكام النون الساكنة والتنوين .2
وتكون يف آخر ، (الصامتة)النون الساكنة هي من األصوات الساكنة 

أما التنوين فعّرفه ، (2)ويف وسطها وتكون يف االسم والفعل واحلرف، الكلمة

حبيث تظهر يف اللفظ دون ، تلحق اآلخر عبارة عن نون ساكنة)الشيخ هادي بأّنه 

فالتنوين ُيعّد من الناحية الصوتية نونا ساكنة ، (4)(والوصل دون الوقف، اخلط

  .(6)أيضا
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وشدة تاثرها فيما جياورها من أصوات حني تكون ، ولكثرة تردد النون

درسوا فيها ما ، أفرد هلا علماء التجويد والقراءات فصوال مستقلة، (0)ساكنة

وحصر الشيخ ، (2)ض له من أحكام تعاملية عند مالقاتها بقية احلروفتتعر

 : هادي هذه األحكام يف أربعة أوجه

ويكون كما أشار الشيخ عند مالقاة النون الساكنة والتنوين  :اإلظهار األول:

واإلظهار هنا ، (2)(اخلاء، الغني، احلاء، العني، اهلاء، اهلمزة)حروَف احللق 

بأن يكون ، (4)ساكنة والتنوين نطقا خالصا من دون شائبةيعين نطق النون ال

وذلك لبعد خمرج  ،(6)باعتماد طرف اللسان على اللثة، (6)موضعهما من الفم

فهذا التباعد يؤدي إىل بقاء القيمة ، (7)النون عن خمارج حروف احللق الستـة

 دتواإلظهار يـزداد ُحْسنا كلما تباع، (8)الصوتيـة لكل حرف ناصعة واضحة

  .(9)املخارج

ويكون اإلدغام عند مالقاة حروف ): يقول الشيخ هادي :اإلدغام :الثاني

وهي صوت ، حتّبب الغّنة (ينمو )وهي حروف ، لكن مع أربعة منها، (يرملون)
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ليست  (الالم والراء)ومع احلرفني اآلخرين  ...خيرج من آخر اخليشوم، رقيق

  .(0)(بل جيب فيهما اإلدغام فقط، الغّنة

أو ، ويف هذا الوجه تصل النون الساكنة والتنوين إىل مرحلة الفناء التام

وهي حروف متقاربة يف املخارج ، (2)(يرملون)يف حروف ، اجلزئي

واختلف علماء  .(4)واإلدغام يكون حسنا كلما تقاربت املخارج، (2)والصفات

اكنة والتنوين يف يف حالة إدغام النون الس، األداء والقراءة يف مسألة إظهار الغّنة

إاّل أن الشيخ هادي أشار إىل الرأي األغلب الذي عليه مجهور ، حروف يرملون

  .(6)العلماء من قراء وجمودين

أو مماثلة ، ويسمى إدغام النون الساكنة يف الواو والياء والنون إدغاما ناقصا

بقاء ل، ألّن النون التصل إىل مرحلة الفناء التام يف هذه احلروف، غري كاملة

فيعّد من اإلدغام ، أما إدغام النون يف امليم، (6)وهي الغّنة، بعض صفاتها

على الرغم من بقاء غّنة امليم ، ألّن النون تفنى فناءا تاما يف امليم، الكامل

  .(7)املشّددة

فيكون كما أشار الشيخ هادي بال ، أما إدغام النون الساكنة يف الالم والراء

                                                   

 . 27. رسالة يف فن التجويد: 0
 . 71. ظ، األصوات اللغوية: 2
، أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية، فوزي حسن 241، 227. ظ، الرعاية: 2

 . 78الشايب:
 . 446 /4تاب: . ظ، الك4
 . 442، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 89، املوضح: 227. ظ، الرعاية: 6
 . 70. ظ، األصوات اللغوية: 6
 . 72، األصوات اللغوية: 90. ظ، املوضح: 7



 البحث اللغوي عند علماء كاشف الغطاء 064
 

، (0)ألّن النون تفنى فناءا تاما يف الالم والراء، كامال لذلك يسمى إدغاما، غّنة

وذلك للتقارب بني النون والالم ، (2)ومع الالم الما، فتنقلب مع الراء راءا

، وقد تتحكم صياغة األبنية العربية (اجلهر)ويف الصفة  (لثوية)والراء يف املخرج 

: ل الشيخ هادييقو، (2)فتقضي بإظهار ما حكمه اإلدغام، يف ظاهرة اإلدغام

وبنيان ، (4: الرعد)[ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ]: إاّل يف كلمة صنوان من قوله تعاىل)

ودنيا من قوله ، (019 :التوبة) [أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ]: من قوله تعاىل

، (86 :البقرة)[  ِْزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَافَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إاِلَّ]: تعاىل

فإّنهم منعوا اإلدغام يف هذه ، (99 :األنعام)[ قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ]: وقنوان من قوله تعاىل

ففي هذه األلفاظ وقعت النون الساكنة قبل ، (4)(لئال تلتبس باملضاعف، األلفاظ

ي إىل ورود النون الساكنة قبل الواو والياء يف كلمة واحدة ومل يشر الشيخ هاد

 (6)فإّنها داخلة يف هذا االستثناء أيضا، (زمناء)امليم يف كلمة واحدة يف مثل كلمة 

ألّن اإلدغام هنا يؤدي إىل التوهم يف أن األصل ليس فيه نون فيؤدي إىل 

وما أشبه ، وحّيان، الذي على مثال فّعال حنو صّوان فااللتباس باملضاع

  .(6)ذلك
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، (أن)إذا مل تكن عاملة يف الفعل أظهرت  (إن)بن قتيبة إىل إّن وذهب ا

وقال ، (0)(علمت أن ال تقول ذلك): وال تدغم النون يف الالم حنو قولك

املخففة من الشديدة  (أن)فلما كان اسم ): البطليوسي شارحا رأي ابن قتيبة

النون من  فبطل إدغام (ال)صار حاجزا بينها وبني ، مقّدرا معها، مضمرا بعدها

فقال الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء معلقا ، (2)(يف الم ال ألجل ذلك (أن)

ولكنه ال خيلو من مناقشة فإّن اإلدغام من عوارض  ...): على رأي البطليوسي

فإذا اجتمع ، ال من توابع املعاني واملقّدرات، األلفاظ واحلروف املنطوق بها

ال ، إدغامهما لزوما يقتضيه النطق لزم، احلرفان من حروف يرملون يف النطق

، فالشيخ اعرتض على إدخال املعنى، (2)(وهذا ظاهر بعد التأمل، املعنى

، ألّن اإلدغام عنده مطلب نطقي ال داللي، والتقدير يف موانع اإلدغام، والتأويل

وال تلقي باال ، عن طريق تيسري النطق، تهدف إىل تيسري جانب اللفظ)فاملماثلة 

  .(4)(نتيجة تقاربا وتطابق الصوتني، الذي قد يتأثر، الداللي إىل اجلانب

إذا التقت النون الساكنة والتنوين مع ) :اإلقالب يقول الشيخ هادي: الثالث

بسبب البعد ، فهنا ال يعمل قانون اإلدغام، (6)(الباء يقلبان ميما خمففة مع غّنة

ألّن ، يوجد جمال لإلظهاروأيضا ال ، الشديد بني النون والباء يف املخرج والصفة

، فكان ال بّد من حرف يتوسط، (6)(بعد حروف احللق، مل تبعد من النون)الباء 
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، يساعد يف التخلص من صعوبة النطق بالنون الساكنة والباء، بني النون والباء

، (0)ويشابه النون يف الغّنة، ألّنه يشابه الباء يف املخرج، فكان هذا احلرف هو امليم

النون  حتدث بعد قلب اليت يف إشارة إىل حالة اإلخفاء، لنون ميمًا خمففةفقل بت ا

فاهلدف من االقالب ، (2)ميما، ألّن حكم امليم إذا سكنت قبل الباء هو اإلخفاء

هو االقتصاد يف اجلهد والتخفيف ألّن اجتماع امليم مع الباء أخّف من اجتماع 

  .(2)النون مع الباء

اإلخفاء هو حالة بني اإلظهار  (لشيخ هادييقول ا :اإلخفاء: الرابع

، الثاء، التاء)مخسة عشر حرفا وهي  وهو عند مالقاة، واإلدغام تلزم الغّنة

، الظاء، الطاء، الضاد، الصاد، الشني، السني، الزاي، الذال، الدال، اجليم

اإلخفاء هو حالة بني اإلظهار ): الكاف يقول الشيخ هادي، القاف، الفاء

من سائر ، وهو عند مالقاة ماعدا احلروف املذكورة، تلزم الغّنةو، واإلدغام

، الذال، الدال، اجليم، الثاء، التاء)وهي مخسة عشر حرفا ، احلروف اهلجائية

، الكاف، القاف، الفاء، الظاء، الطاء، الضاد، الصاد، الشني، السني، الزاي

مسة عشر يف فتأثري هذه احلروف اخل، (4)(أو كلمتني، وهي قد تكون يف كلمة

ألّن خمارجها مل تقرتب من خمرج النون ، (بني بني)النون الساكنة والتنوين هو 

وخمرج النون الساكنة ، (6)ومل تبتعد عنها كثريا فتظهر عندها، كثريا فتدغم فيها

، وال عالج على الفم يف إخراجها، يف حالة اإلخفاء يكون من اخلياشيم فقط
                                                   

 . 72، األصوات اللغوية: 009، املوضح: 241. ظ، الرعاية: 0
 . 2/26، النشر: 008. ظ، املوضح: 2
 . 068. ظ، مباحث يف علم اللغة واللسانيات: رشيد العبيدي: 2
 . 20: . رسالة يف فن التجويد4
 . 79، أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية: 012. ظ، املوضح: 6



 067 الفصل األول: املبحث الثامن: األصوات يف حالة اجملاورة
 

كان أخف عليهم أن ال يستعملوا ألسنتهم )ويه يقول سيب، (0)وذلك طلبا للخفة

وذلك بارتفاع اللسان للنون املخفاة وللحرف الذي يليها ، (2)(إاّل مرة واحدة

، إاّل أّن اللسان يف ارتفاعه لنطق النون املخفاة ال يلتصق باللثة، ارتفاعه واحدة

د اللسان فعند ذلك ال يعو، اكتفاءا بالغّنة بهدف التخفيف، بل يقرتب منها فقط

إىل قاع الفم ليستعّد لنطق احلرف الذي بعد النون، بل يذهب مباشرة إىل هذا 

  .(2)ليحقق اإلخفاء التقليل يف الوقت واجلهد، النطق وهو يف حالة االرتفاع

 :أحكام امليم الساكنة .3 
 :ذكر الشيخ هادي كاشف الغطاء ثالثة أحكام للميم الساكنة هي

 :اإلخفاء :األول
أَنْبِئْهُمْ ]امليم الساكنة ختفى عند مالقاتها الباء مع غّنة حنو ) :شيخيقول ال

وهناك خالف بني علماء التجويد يف حكم ، (4)(وحنوه (22 :البقرة)[ بِأَسْمَائِهِمْ

، وابن (6)فذهب بعضهم إىل اإلخفاء كالقرطيب، امليم الساكنة اذا تلتها الباء

وذهب بعضهم ، (7)دارسني احملدثني، ومال إىل هذا الرأي أغلب ال(6)اجلزري

                                                   

 . 240، الرعاية: 4/464. ظ، الكتاب: 0
 . 4/464. الكتاب: 2
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غامن  .وهو الرأي الذي مال إليه د، (0)مثل مكي بن أبي طالب، إىل اإلظهار

  .(2)قدوري احلمد

ألّن اإلظهار ال ُيسَتحَسن إاّل إذا ، ةسبانكثر مويبدو أّن اإلخفاء هو األ

 :يقول القرطيب، (شفوية)وامليم والباء من خمرج واحد ، (2)تباعدت املخارج

كما اّن إظهار ، (4)(فامتنع اإلظهار، وذلك أّن الباء قربت من امليم يف املخرج)

وهو أمر ، يعين أن حيتفظ كّل صوت خبواصه النطقية، امليم الساكنة عند الباء

  .(6)يتطلب ثقال وتكلفا واضحني

يكون ، غامن قدوري احلمد إىل أّن نطق امليم الساكنة قبل الباء .وذهب د

، وهو استنتاج غري دقيق، (6)وعند من مساه إظهارا، مساه إخفاء واحدا عند من

فال ينطبقان ، أي عدم كّز الشفتني يف التقائهما، الّن إخفاء امليم يعين تبعيضها

  .خبالف حالة اإلظهار، (7)ومصحوبا بالغّنة، انطباقا تاما

 :اإلدغام: الثاني
وعلة ، (8)(لها من امليموتدغم امليم الساكنة مع غّنة مبث) :يقول الشيخ هادي
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  .(2)ويسمى إدغاما ناقصا لبقاء الغّنة، (0)اإلدغام هنا هو التماثل

 :اإلظهار: الثالث
وتظهر امليم الساكنة إذا لقيت غري الباء وامليم من سائر ) :يقول الشيخ هادي

ويسمى إظهارا ، خصوصا عند مالقاتها الفاء والواو، احلروف اهلجائية

علماء التجويد على وجوب إظهار امليم الساكنة عند الفاء ونّبه ، (2)(شفويا

فضال عن أّن امليم ، لقرب خمارجهما، وذلك خوفا من اإلدغام واإلخفاء، والواو

خبالف الفاء ، وانطباق الشفتني انطباقا تاما، بعدت عن الفاء والواو بالغّنة

  .(4)والواو

 : أحكام الالم الساكنة .4
الم )اعلم أّنه قد اتفق القراء على إدغام ): هادي يقول الشيخ :اإلدغام .أ

، الراء، الذال، الدال، الثاء، التاء)هي ، عند أربعة عشر حرفا، (التعريف

وهو ، (6)(الالم، النون، الظاء، الطاء، الضاد، الصاد، الشني، السني، الزاي

وكثرتها يف ، سكون الم التعريف، هي، الجتماع ثالثة أسباب، إدغام واجب

  .(6)وقرب خمارج هذه احلروف األربعة عشر من خمرج الالم، كالمال

                                                   

 . 466د: . ظ، الدراسات الصوتية عند علماء التجوي0
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تظهر عند أربعة  (الم التعريف)أشار الشيخ هادي إىل أّن  :اإلظهار .ب

وسبب اإلظهار هو بعد ، (0)هي ماعدا احلروف الشمسية املتقدمة ، عشر حرفا

ار وأشار الشيخ هادي إىل وجوب إظه، (2)خمارج هذه احلروف من خمرج الالم

 :البقرة)[ وَأَنزَلْنَاومّثل هلا بكلمة ]، (2)إذا وقعت قبل النون، الالم الساكنة

فقد نّص علماء ، وهو يقصد الم الفعل إذا وقعت ساكنة قبل النون، (67

ألّن اللسان يسارع إىل إدغامها يف ، التجويد على وجوب إظهار هذه الالم

ويعلل علماء التجويد ، (4) بسبب القرب الشديد يف املخرج والصفة، النون

ألّنها ، بأّن الالم من حقها أن ال تدغم يف النون، وجوب إظهار هذه الالم

  .(6)وبسعة خمرجها، (اجلانبية)ابتعدت عن النون بصفة االحنراف 

 : الرتقيق والتفخيم .5
بسبب الرتكيب واجملاورة ، وتأثرها ببعضها، ومن ظواهر تفاعل األصوات

  .(6)يف أحوال معينة، وترقيقهما، كتفخيم الراء والالم ،تغيري صفات احلروف

 : تفخيم الراء وترقيقها .أ
وهو ، (7)والرتقيق عارض هلا، أصل الراء عند الشيخ هادي هو التفخيم
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وأشار الشيـخ هادي إىل أّن الراء عند ، (0)رأي مجهور علماء القراءة والتجويد

الرتقيق )بل هو ، وال يف التفخيم ،بعض علماء التجويد ليس هلا أصل يف الرتقيق

ومال إليه ، (2)وهو الرأي الذي ذهب إليه القرطيب، (2)تابع حلركتها (والتفخيم

وابتعد الشيخ هادي عن اختالفات القراء يف عرضه ، (4)الدارسون احملدثون

وعرض تلك األحكام حبسب حركة ، ألحكام الراء من حيث الرتقيق والتفخيم

 : ها وذلك على النحو اآلتيوحركة ما قبل، الراء

أما إذا كانت ، فإّنها تفخم، أو مضمومة، إذا كانت الراء مفتوحة .0

  .(6)وهو حكم عام يتفق عليه القدماء واحملدثون (6)فإّنها ترقق، مكسورة

وكان ما قبلها ، أو يف وسطها، إذا كانت الراء ساكنة يف ابتداء الكلمة .2

، (7)فإّنها ترقق، أّما إذا كان ما قبلها مكسورا، فإّنها تفخم، أو مضموما، مفتوحا

[ من قوله ارْتَبْتُمْمثل ]، (8)أن ال تكون الكسرة عارضية، األول: بشروط

                                                   

 . 48، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 2/018. ظ، النشر: 0
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، (61: النور)[ أَمْ ارْتَابُوا]ومثل ، (016 :املائدة) [فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ]: تعاىل

  .(0)ألّن الراء يف هذه احلالة تفخم

كالطاء يف ، أن ال يكون بعد الراء حرف من حروف االستعالء :ثانيال

، (7 :األنعام) [وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ]: من قوله تعاىل (قرطاس)

، (20 :النبأ)[ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا]: من قوله تعاىل (مرصاد)والصاد يف 

، ألجل حرف االستعالء الذي بعدها، الة تفخمألّن الراء يف مثل هذه احل

ويف راء ): أشار إليها الشيخ هــادي بقوله، وتوجد حالة خاصة فيها خالف

 .(62: الشعراء)[ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ]: من قوله تعاىل (فرق)

، (فرق)إذ ذهَب بعض العلماء إىل ترقيـق راء ، (2)(والتفخيم فيه أوىل، خالف

  .(القاف)حبجـة أّن حرف االستعالء 

وذهب بعضهم إىل التفخيم متاشيا مع ، لوقوعه بني كسرتني، قد ضعف

أما إذا وقع حرف االستعالء بعد ، (2)وبعضهم أجاز الوجهني، القاعدة العامة

  .(0 :نوح)[ أَنذِرْ قَوْمَكَ]مثل، (4)فحكم الراء الرتقيق، يف كلمة منفصلة، الراء

مثل ، وتكون منفصلة عن الراء، أن ال تكون الكسرة يف كلمة أخرى :الثالث
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ألّن ، (0)فإّن حكم الراء يف هذه احلالة التفخيم، (99 :املؤمنون)[ رَبِّ ارْجِعُونِ]

  .(2)فصلت بني الكسرة والراء، همزة الوصل

تفّخم إذا كان ما ، أو غريه، الراء الساكنة يف آخر الكلمة بسبب الوقف .2

أما إذا كان ما ، (2)وترقق إذا كان ما قبلها مكسورا، أو مضموما، مفتوحاقبلها 

فإن كان ، فإّن االعتماد سيكون على ما قبل ذلك الساكن، قبلها ساكنا غري الياء

  .(4)أما إذا كان مكسورا رققت، فّخمت الراء، أو مضموما، مفتوحا

 :ترقيق الالم وتفخيمها .ب
إال يف لفظه ، الم ترقق يف مجيع املواضعاعلم أن ال) :يقول الشيخ هادي

وإن كان ما قبلها ، أو مضموما، إذا كان ما قبلها مفتوحا، فإّنها تفّخم، تعاىل

  .(6)وهذه األحكام يّتفق عليها مجيع علماء التجويد، (6)مكسورا رققت

 :الوقف .6
 : نظم الشيخ هادي كاشف الغطاء تعريف الوقف بقوله
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 (0)وهو على الساِكِن ِمنُه ق د ُحِتم  َعْن تاِلي الك ِلْم الوقُف ق ْطُع النُّْطِق

وُيعّد الوقف فرصة للتزود باهلواء واستعداد أعضاء النطق إلنتاج الكالم 

الوقف عبارة عن قطع الصوت على الكلمة ): يقول ابن اجلزري، (2)من جديد

  .(2)(زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة

وأشار الشيخ هادي يف ، (4)ا لتنسيق التتابع الصوتيويأتي الوقف أيض

الشطر الثاني من البيت السابق إىل األلفاظ املبنية على السكون واجملزومة من 

والسكون هو ، ألّنها ساكنة، ال بّد منه، فإّن الوقف عليها أمر حمتوم، األفعال

  .(6)األصل يف الوقف

 : وجوه الوقف
ألّن ، (6)األصل يف الوقف -يخ هاديوهو كما أشار الش :اإلسكان .أ

وألّن ، (7)(وسلب احلركة أبلغ يف حتصيلها، الغرض من الوقف هو االسرتاحة)

كما أّن الوقف بالسكون لغة أكثر ، (8)(املوقوف عليه ال يكون إاّل ساكنا)

  .(9)العرب
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من ، عبارة عن إسقاط كل احلركة)وعّرف الشيخ هادي اإلسكان بأّنه 

أو اخلالص الذي ال تشوبه ، وهو اإلسكان احملض، (0)(عليه احلرف املوقوف

  .(2)أو نقل، أو تضعيف، أو إمشام، مالبسة من روم

الضمة )وأشار الشيخ هادي إىل أّن موضع اإلسكان هو احلركات الثالث 

عن تفريغ احلرف من )فهو عبارة ، (2)وبناًء، إعرابا، (والفتحة والكسرة

  .(4)(احلركات الثالث

عن نطق بعض احلركة من احلرف )عّرفه الشيخ هادي بأّنه عبارة  :ّرومال .ب

، لكّنك ال تنطقها واضحة تاّمة، وذلك بأن تقصد نطق احلركة، (6)(املوقوف عليه

والغرض ، (6)والبصري ببصره، يدركه األعمى حباسة مسعه، بل بصوت خفي

ه الشيخ هادي على ونّب، (7)(بيان احلركة اليت يف احلرف املوقوف عليه)من الروم 

، وهو مذهب أكثر علماء التجويد، (8)أّن الروم ال يكون يف املنصوب واملفتوح

  .(9)وسرعتها يف النطق، وذلك خلفة حركة الفتحة

كما أجازه يف املرفوع ، وأجاز سيبويه الروم يف املفتوح واملنصوب

                                                   

 . 68. رسالة يف فن التجويد: 0
 . 24، الوقف يف العربية: 021. ظ، جامع شروح املقدمة اجلزرية: 2
 . 68. رسالة يف فن التجويد: 2
 . 2/020. النشر: 4
 . 68رسالة يف فن التجويد:  .6
 . 266، املصطلح الصوتي، عبد العزيز الصيغ: 049، املوضح: 226. ظ، الرعاية: 6
 . 088. جتويد القرآن من منظور علم األصوات احلديث: 7
 . 68. رسالة يف فن التجويد: 8
 . 601، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 2/026، النشر: 049. ظ، املوضح: 9
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  .(0)واجملرور

،  جانب احلركة بالشفةاإلشارة إىل)عّرفه الشيخ هادي بأّنه  :اإلمشام .جـ

وموضعه ال يكون إال يف ، (2)(دون األعمى، حبيث يراه البصري، من غري صوت

فتكون استدارة الشفتني معه ، ألّن الضم من الشفتني، (2)املرفوع واملضموم

التفريق بني ما يلزمه التحريك يف )والغرض من اإلمشام هو ، (4)واضحة للرائي

  .(6)(لى كّل حالوما يلزمه اإلسكان ع، الوصل

اليت ، ونّبه الشيخ هادي على أّن الروم واإلمشام ال جيوز يف تاء التأنيث

ذلك ألّن اهلاء يف ، (6)ال بالتاء، عند من يقف عليها باهلاء، رمسها بالتاء الطويلة

وقد ذهبت بانقالبها ، ألّن احلركة للتاء، ليس هلا حركة يف األصل، تلك احلالة

  .(7)هاًء

 : (هـ0222ت )يقول الشيخ عباس كاشف الغطاء  :الاإلبد .د

 يف الرَّمحـة  (بــ هـاء  )وأبدل التاَء بهـا  

 

ــة    ومـــــا يضـــــاهيها بوقـــــفِِ َجمَّـــ

ــَيْعُمالت   ــاَء بـــــــــ ــْت التـــــــــ  وأثِبـــــــــ

 

ــلمات   ــل مسـ ــالِِ مثـ  (8)يف كـــلِّ حـ

 
                                                   

 . 072، 4/070. ظ، الكتاب: 0
 . 68. رسالة يف فن التجويد: 2
 . 68. ظ، رسالة يف فن التجويد: 2
 . 061، املوضح: 4/070. ظ، الكتاب: 4
 . 4/068. الكتاب: 6
 . 68. ظ، رسالة يف فن التجويد: 6
 . 2/026، النشر: 049. ظ، املوضح: 7
 . 60. الفائقة يف النحو: 8
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يشري الشيخ يف هذين البيتني إىل إبدال تاء التأنيث يف االسم املفرد هاًء يف 

  .(2)فإّن هذه التاء تثبت وصال ووقفا ، ا يف الفعل واجلمعأّم (0)الوقف

ويرى الدارسون أن هذا اإلبدال ميّثل إحدى مراحل تطور تاء التأنيث يف 

ويتمّثل هذا التطور مبرحلة ، (2)والعربية بوجه خاص، اللغات السامية بوجه عام

طّرف يف ت، باعتبارها حرفا شديدا مهموسا، هي سقوط التاء عند الوقف، أوىل

ظهور هاء ثانوية شبيهة بهـاء ، يعقبه يف مرحلــة ثانوية، كلمة موقوف عليها

هذه القاعدة يف  وأشار الشيخ هــادي إىل أّن بعض اللهجات ختالف، (4)السكت

 : وذلك بقوله، الوقف

ــْد وَردتْ   ــُة قـــ ــا لغـــ ــُس فيهـــ  والعكـــ

 

 (6)ْككادِت احُلـّرُة أْن ُتـْدَعى أَمـت    

، وصال، ال باهلاء، بالتاء، ء املربوطة يف االسم املفردإذ يقفون على التا 

يرى بعض احملدثني أّنها متثل احتفاظا باألصل يف ، (6)وهي ظاهرة هلجية، ووقفا

  .(7)ظاهرة التأنيث

 : وقال الشيخ عباس كاشف الغطاء

                                                   

 . 2/021نشر: ، ال4/066. ظ، الكتاب: 0
 . 4/81. ظ، شرح ابن عقيل: 2
، يف اللهجات العربية: 96. ظ، فقه اللغات السامية، بروكلمان، تر، رمضان عبد التواب: 2

 . 026إبراهيم أنيس: 
 . 62، دروس يف علم أصوات العربية: 221، 209. ظ، من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس: 4
 . 96. نظم الزهر من نثر القطر: 6
، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جين: 209، من أسرار اللغة: 4/067، الكتاب: . ظ6

 . 66، الوقف يف العربية: 069
 . 027. ظ، يف اللهجات العربية: أنيس: 7
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ــاأللف   ــٌف ب  واحلكــُم يف املنصــوب وق

 

ــفْ    ــه ِقــ ــفعا عليــ  (0)ويف إذن ونســ

يف ، إىل إبدال التنوين ألفا يف الوقف على االسم املنّون ويشري يف هذا البيت 

كراهية أن يكون التنوين مبنزلة النون )وذلك ، (رأيت زيدا)مثل ، حالة النصب

  .(2)(فأرادوا أن يفّرقوا بني التنوين والنون ...الالزمة للحرف

وأشاَر الشيخ يف هذا البيت أيضا إىل إبدال التنوين ألفا يف الوقف على 

وكذلك أشار إىل ، (2 :الكهف)[ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا]: مثل قوله تعاىل، (2)(ذنإ)

كلمة يف  كما، (4)إبدال نون التوكيد اخلفيفة ألفًا يف املضارع إذا كان قبلها فتحة

ويرى بعض احملدثني ، (06 :العلق)[ لَنَسْفَعَ بِالنَّاصِيَةِ]: من قوله تعاىل، (لنسفعا)

واّن األلف ، يف إبدال التنوين ألفا يف األمثلة املتقّدمة هو دافع صوتي عالدافأّن 

فضال عن خّفة األلف ، (6)جاءت بعد حذف التنوين، فيه عبارة عن فتحة مشبعة

  .(6)كما أشار سيبويه

                                                   

 . 62. الفائقة يف النحو: 0
 . 2/021، وظ، النشر: 4/066. الكتاب: 2
 . 24العربية: ، الوقف يف 272. ظ، اللغة العربية معناها ومبناها: 2
 . 077. ظ، جتويد القرآن الكريم من منظور علم األصوات احلديث: 4
 . 012. ظ، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جين: 6
 . 4/067. ظ، الكتاب: 6



 

 

 

 

 

  رنةدراسة مقا

سار على ، ادي يف دراسته الصوتيةاهل يّتضح يف ضوء ما تقّدم أّن الشيَخ

وهدف هذه املدرسة من الدراسة ، ة علماء التجويد الصوتيةمنهج مدرس

أو ، الصوتية هو وضع منهج تعليمي دقيق للمتصدي لتالوة القرآن الكريم

لذلك اقتصر من سار على منهج هذه املدرسة على املباحث الصوتية ، (0)تعليمه

وما يطرأ عليها من ، وصفاتها، اليت تؤدي هذا الغرض مثل خمارج احلروف

  .(2)ام تعاملية يف الرتكيبأحك

، مدرسة معّينة مِنِضيف تندرج  أما الشيخ حممد رضا فإّن مباحثه الصوتية ال

مثل مدرسة الفالسفة املسلمني ، ألّنه استفاد من أغلب املدارس الصوتية

الصوتية اليت سار على منهجها يف أغلب مباحثه الصوتية مثل دراسة اجلانب 

وكيفية إنتاج الصوت ، ودراسة اجلهاز النطقي، صواتلأل، والفيزيائي، الطبيعي

والعملية السمعية وكان غرض الشيخ من هذه املباحث هو نفسه غرض ، اللغوي

                                                   

 . 042. ظ، املدارس الصوتية عند العرب: 0
 . 047-96. ظ، املدارس الصوتية عند العرب: 2
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وخصوصا ، وكيفّية حدوثه، الفالسفة املسلمني يف التعرف على ماهية الصوت

  .(0)الصوت اللغوي

ضوء يف ، ويتضح أثر مدرسة البالغيني الصوتية عند الشيخ حممد رضا

واقتصاره على األصول العامة ، اعتماده الرتتيب اإلمجالي ملخارج احلروف

  .(2)وتعّرضه لألمراض والعيوب النطقية، هلا

ويظهر أثر مدرسة اجملّودين الصوتية عنده يف ضوء استشهاده بنص مهم 

ويف إحالته ، (2)البن اجلزري عن تأثر األصوات بعضها يف بعض يف حالة اجملاورة

ويف إشارته ، (4)علم التجويد يف أثناء حديثه عن عدد احلروف العربية إىل كتب

  .(6)وتقوية األداء الصوتي، إىل عوامل تثقيف اللسان

تؤكد اطالعه ، ومصطلحات صوتية، وأشار الشيخ حممد رضا إىل مسائل

وفتحة ، مثل ذكره األوتار الصوتية، على املدرسة الصوتية واللغوية احلديثة

، والتمييز بني الكتابة والنطق، ثرهما يف حتديد صفيت اجلهر واهلمسوأ، املزمار

وهو مصطلح حديث مقابل ملصطلح ، (االنغالقي)واستعماله مصطلح 

عند  (الرخو)املقابل ملصطلح ، (االهتزازي)ومصطلح ، عند القدامى (الشديد)

  .القدامى

                                                   

 . 062لعرب: . ظ، املدارس الصوتية عند ا0
 . 218. ظ، املدارس الصوتية عند العرب: 2
 . 92. ظ، هذه الرسالة: 2
 . 78. ظ، هذه الرسالة: 4
 . 044وقارن باملدارس الصوتية عند العرب:  29. ظ، هذه الرسالة: 6



 
 

 الثاني الفصل

 الداللي البحث

 

  .اللغة :املبحث األول

  .الداللة: بحث الثانيامل

  .طرائق الداللة :املبحث الثالث

 داللة اللفظ على املعنى من حيث  :املبحث الرابع

  .الشمول                               

  .احلقيقة واجملاز :املبحث اخلامس

  .ات لغويةحيحتص :املبحث السادس





 

 

 

 

 

  مدخل

 الدراسة هذه الرتباط ذلكو ،(0)العرب عند مبكرة بدأت املعنى دراسة

 بالقرآن األلفاظ عالقة األول الصدر من العلماء أدرك فقد ،(2)القرآني بالنص

 ضبط وحتى جمازه عن واحلديث .(2)القرآن غريب بتفسري واهتموا ،واحلديث

  .(4)دالليًا عماًل حقيقته يف ُيَعّد بالشكل املصحف

 منها ،(6)العرب دعن شتى لدراسات حمورًا مبعانيها األلفاظ وكانت

 معجم وأشهرها، املوضوعية املعجمات بتأليف جتسدت اليت اللغويني اهتمامات

 اليت الداللية بالبحوث أيضا وجتسدت ،(6)(هـ468 ت) سيده البن املخصص

 والصاحيب ،(هـ246) فارس البن اللغة مقاييس معجم مثل كتبهم بها امتالت

                                                   

 . 9: اجملاهد الكريم عبد، العرب عند اللغوية الداللة، ظ. 0
 . 26: الراجحي عبده، العربية الكتب يف اللغة فقه ،ظ. 2
 . 07: التحقيق مقدمة، الرازي، اإلسالمية الكلمات يف الزينة، ظ. 2
 . 21: عمر خمتار أمحد، الداللة علم ،ظ. 4
 . 9: العرب عند اللغوية الداللة، ظ. 6
 . 78: حجازي فهمي حممود ،اللغة علم إىل مدخل، ظ. 6
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يف املعاني اجملازية  بالغةال وأساس، جين البن واخلصائص ،فارس البن

 علوم تفريع حبسبه مت الذي األساس هو املعنى وكان ،(0)(هـ628) للزخمشري

 بني العالقة هو البالغة موضوع ألن، (2)والبديع ،والبيان ،املعاني: الثالثة البالغة

 بدراسة اهتموا من أوائل من واألصول الفقه علماء وكان، (2)واملعنى األسلوب

  .(4)داللي حبث وفيه إاّل أصوليًا حبثًا جتد فال ،املعنى

                                                   

 . 21: عمر خمتار أمحد، الداللة علم ،ظ. 0
 . 286: حسان مّتام ،األصول، ظ. 2
 . 286: حسان مّتام ،األصول. 2
 سليمان طاهر، األصوليني عند املعنى دراسة وظ، 9: العرب عند اللغوية الداللة، ظ. 4

 . محودة



 

 

 

 

 

 املبحث األول

 اللغة

 مباحث الوضع: أواًل

 :(املواضعة)الوضع  .1
وتواضَع القوُم على ، اختلقه :َوضَع الشيء َوضعًا, الوضع لغًة ضد الرفع

ومفهوم ، (2)وضع الل فظ بإزاء املعنى: والوضع اصطالحا، (0)الشيء اتفقوا عليه

مرَّ ذكرها،  لوضع هنا خيتلف َعن مفهوم النظرية االصطالحية اليتنظرة ا

وتهتم كما تهتم نظرية ، (2)فالنظرية االصطالحية ُتعَد مقاباًل لنظرية التوقيف

أما نظرية الوضع أو املواضعة ، من الناحية الزمانية، التوقيف بأصل نشأة الل غة

بوصف حالة اإلنسان مع  افهي ال تهتم بأصل نشأة أللغة بقدر اهتمامه، هنا

                                                   

 . 421، 4، 42، 2: مادة )وضع(: 4، ج2لسان العرب: مج. 0
 . 22التعريفات، الشريف اجلرجاني: . 2
 . 080، 016العربية:  ظ، التفكري اللساني يف احلضارة. 2
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اللغة، حينما يواجهها يف أي حلظٍة من حلظات اتصاله بها، فهي تقوم على 

خيتلف عن املنظور الزماني يف نظرييت ، وذات منظور آني، املكاشفة املباشرة لل غة

ونظرية الوضع أو املواضعة بهذا املفهوم بَرَزت يف ، (0)التوقيف واالصطالح

فاللغة عنَد األصوليني طبقًا هلذه النظرية ، دمية واحلديثةالدراسات األصولية الق

  .(2)اليت َتَمَ  فيها الَربط بني اللفظ واملعنى، تبدأ من نقطة الداللة األوىل

وهلذا جند الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء يف أثناء حديثه عن هذه 

أو ، َل شأنهوال يهمنا يف هذا املقام أن يكوَن الواضع هو اهلل ج): النظرية يقول

فتكون نظرية ، (2)(أو دفعيًا، وال أْن يكوَن تدرجييًا، نٍوٍع من البشر بإهلامه تعاىل

يقول سوسري ، املواضعة بهذا أملفهوم قد اَتبَعْت منَهجًا واقعيًا يف تعاملها مع اللغة

ثم إَن العملية  اليت بفضلها  ....تبدو اللغة دائمًا إرثًا ورثناه عن العصر السابق)

إمن ا  ]األلفاظ[والصورة االكوستيكية  ]املعاني[ِقيَم عقد بني املتصوََّرات الذهنية ُأ

  .(4)(وإْن مل يشاهدها مشاهد قط ، هي عملية ميكن أن نتصَورها

إبانة مقاصد املتكلَم )الغطاء هو  فوسبب وضع اللغة عند الشيخ جعفر كاش

أما ، (6)(ة خري من اللفظوال واسط ...إذ ال حي صل العلم بدون واسطة، بسهولة

الغطاء فقد أشار إىل أَن سبب وضع اللغة يأتي أيضًا  الشيخ حممد حسني كاشف

يف ان ـدرجــام ينـهـد واإلفـاصـقـل املـونق، (6)وإفهامها، لغرض نقل املقاصد

                                                   

 . 081، 016ظ، التفكري اللساني يف احلضارة العربية: . 0
 . 41ظ، التَصور الل غَوي عند األصوليني: . 2
 . 22رسالة يف مباحث األلفاظ: . 2
 . 007دروس يف األ لسنيه العامة: . 4
 . 2غاية املأمول يف علم األصول، خمطوط: . 6
 . 86، 2/84ظ، املراجعات الرحيانية: . 6



 077 ملبحث األول: اللغةالفصل الثاني: ا
 

  .(0)والتواصل هو الغاية التقليدية الرئيسة للغة، وظيفة التواصل ِنِضْم

، بل أن بعض (2)قاصد ليسا ُهما دائما هدف اللغةامل لولكن اإلفهام ونق

الل سانيني املعاصرين أمثال تشو مسكي يرى أن التواصل ليس اهلدف اجلوهري 

الواردة يف تعريف  (األغراض)لذلك يرى الدارسون احملدثون أَن كلمة ، (2)للغة

ة هي األسلم يف التعبري َعن وظائف اللغة، ألنها كلمة عام، (4)ابن جين للغة

  .(6)تشمل مجيع وظائف اللغة

واقتصار الشيخ جعفر والشيخ حممد حسني على وظيفيت اإلفهام ونقل 

املقاصد يف سبب وضع اللغة ميكن إرجاعه إىل كونهما من علماء األصول، 

وهدف علماء األصول األساس هو فَهم اخلطابات الشرعية وإدراك 

إن كّل خطاٍب )مفادُه  ، لذلك استخلص األصوليون مبدأ خطابيا(6)مقاصدها

، وهذا املبدأ أشاَر إليه الشيخ (7)(متضمَّن لألمِر بالفهم، وحاماًل لقصد اإلفهام

 إَن ما صدر  (جعفر كاشف الغطاء بقوله وهو يتحّدث عن اخلطاب وأنواعه

من األقوال واألفعال االختيارَية عن الطبيعة، البّد أْن يكون عن داٍع وغرض 

 َف األصوليون يف اجلهة اليت ُوِضَعت األلفاظ بإزائها علىواختل .(8)(معتٍد به
                                                   

 . 64ظ، اللغة واهلوية، جون جوزيف، ترمجة عبد النور خراقي: . 0
 . 072ظ، القراءة يف اخلطاب األصولي، حييى رمضان: . 2
 املصدر السابق. . 2
عّرف ابن جّني اللغة  بأّنها )أصوات يعّبر بها كّل قوم عن أغراضهم( ظ، اخلصائص: . 4
0/22 . 
 . 66حممد يونس:  ظ، املعنى وظالل املعنى، حممد. 6
 . 002ظ، التصور اللغوي عند األصوليني: . 6
 . 072القراءة يف اخلطاب األصولي: . 7
 . 0/088كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء: . 8



 البحث اللغوي عند علماء كاشف الغطاء 078
 

 :(0)رأَيْين 

إّنها موضوعة بإزاء الّصور الذهنية، أي الصورة اليت تصورها  :األول

، وهو ما رفَضه الشيخ جعفر كاشف (2)الواضع يف ذهنه، عنَد إرادة الوضع

والنائم إذا تكلما دّل  ، مشريًا إىل أّنه بناًء على هذا الرأي يكون الغالط(2)الغطاء

  .(4)لفظهما على الّصورة الذهنية، مع أّنه ال صورة

َ  موضوعة بإزاء املاهيات اخلارجية :اآلخر وهو الرأي الذي ، إّن األلفاظ

، ألّن هذا (6)وقد رفض الشيخ جعفر هذا الرأي أيضًا، (6)اختاره السيوطي

ّ  على املعاني احلسّية اليت هلا وجود يف  ّ على ، اخلارجالرأي يصح وال يصح

، (7)اخل ...كاإلميان والشجاعة، أو املعنوي، األلفاظ الدالة على الوجود الذهين

مع ، والذي اختاره الشيخ جعفر هو أّن األلفاظ موضوعة ملاهية الشيء الذهنية

ُوِضَعْت )ألن األلفاظ ، وهو الرأي األصح، (8)جوده وعدمهوقطع النظر عن 

  .(9)(يؤخذ فيها الوجود، وال العدم بإزاء املاهية اليت مل

                                                   

 . 0/42ظ، املزهر: . 0
 . 0/42املزهر: . 2
 . 6ظ، غاية املأمول يف علم أألصول: . 2
 . 6غاية املأمول يف علم أألصول: . 4
 . 0/42ظ، املزهر:  .6
 . 6ظ، غاية املأمول يف علم أألصول: . 6
 . 78ظ، البحث الداللي عند ابن سينا، مشكور العوادي: . 7
 . 6ظ، غاية املأمول يف علم أألصول: . 8
 . 78البحث الداللي عند ابن سينا: . 9



 079 ملبحث األول: اللغةالفصل الثاني: ا
 

 الوضع: حقيقة .2 
حقيقة الوضع عنَد الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء تقوم على مفهوم 

إّنه متى ما أراد أْن ُيف هِّم املعنى ): ، يقول الشيخ شارحًا هذا املفهوم(0)التعّهد

َ  اللفظ اخلاص ٌ ذلك ، لغريه أطلق َ غ ريُه أْن ُيف ّهَمه َ  ، املعنىوإذا أراد أْن ُيْطِلق

حتدث بني الّلفظ واملعنى عالقة ، والتخصيص، وبهذا التعّهد، أيضًا ذلك اللفظ

والتعّهد بهذا املعنى يقوم على االلتزام املتَباَدل ، (2)(وُيعبَّر عنها بالوضع، جمعولة

ول يق، (2)معاني التعاقد الضمينّ َبْين أفراد اجملموعة الّلسانّية الواحدة ِنْمِضيف 

وهي ال توَجد إاّل مبقتضى نوع من التعاقد يتم َبْيّن أعضاء  (سوسري عن الّلغة

، وبـناًء على ما تقدم فإن التعهد يف نظرية الوضع (4)(اجملموعة البشرية الواحدة

أهمها وجوب حصول ، حتكم عملية التـخاطب، يقوم على شروط أو قيود

، أو املخزون الّلَغوي (6)يمعرفة مشرتكة ومتباَدلة خبصوص املوضوع اللَغو

فيكون ، (االستعمال)الذهيّن لكال طرف ي اخلطاب، قبَل حلظة التواصل 

وأهم ، (7) ، ويتوقف على العلم به(6)االستعمال متأخرًا رتبة عن أصل الوضع

 : النتـائج املرتتبة على نظرية التعّهد وااللتزام كحقيقة للوضع ما يأتي

                                                   

 . 2ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ: . 0
 . 2رسالة يف مباحث األلفاظ: . 2
 . 70، 066التفكري اللساني يف احلضارة العربية: ظ، . 2
 . 26دروس يف األلسنية العامة: . 4
 . 469، 468، القراءة يف اخلطاب األصولي: 028ظ، التفكري اللساني يف احلضارة العربية: . 6
 . 29ظ، من التجارب األصوليني يف اجملاالت اللغوية، السيد حممد تقي احلكيم: . 6
 . 0/669صولي، الشيخ حممد علي صنقور: ظ، املعجم األ. 7



 البحث اللغوي عند علماء كاشف الغطاء 081
 

ألّن الداللة ، (0)عية داللة تصديقيه دائماأن تكون الداللة الوض :أواًل

  .وهما من مصاديق التعهد، توفر القصد واإلرادة التصديقية تتطلّب

ألّن العالمة الّلَغوية ، أن تكون داللة الفعل اللَغوي كلية غري مستقلة :ثانيا

ختتزن ، مبوجب هذه النظرية تتعّدى كونها وحدة معجمية إىل كونها وحدة ثقافية

  .(2)ا ثقافة اجملتمع الذي أنتجهابداخله

إذ إن كل ، ثبات الدالالت الوضعية على الرغم من تعاقب األجيال :ثالثًا

  .(2)جيل يتعّهد مبا تعهد به اجليل السابق

  :امُلشرِّع الوضعي .3
واضع هذه اللغة )ليس  هَحدََّد الشيخ حممد حسني املشّرع الوضعي بقول

وال أّن مجاعة ، س واضع اللغة شخصًا بعينهلي ...سوى عامة أهل تلك اللغة

 ...واتبعهم أّمة من الناس، وتعاقدوا على ذلك، أو َمحفل، احتشدوا يف ندوة

، بل إن كّل أمٍة َجمعتها رابطة واحدة ...حتى تكون ألفاظ اللغة حمدودة معدودة

اندفعت ال حمالة بطباِعها إىل إفهام مقاصدها بعضها  ...من مسكن واحد

فق د حّول الشيخ االجتاه العمودي يف التشريع الوضعي املتمثل ، (4)(لبعض

فيصبح ، (6)إىل االجتاه األفقي املتمثل بعامة اجملتمع، بالطبقات العليا من املـجتمع

وهو املنّفذ ملا شّرع لنفسِه ، فهَو املشّرع هلا، اجملتمع هو صميم املؤَسسة اللَغوية)
                                                   

 . 0/668ظ، املعجم األصولي: . 0
 . 461، 469ظ، القراءة يف اخلطاب األصولي: . 2
 . 0/669ظ، املعجم األصولي: . 2
 . 2/84املراجعات الرحيانية: . 4
 . 76ظ، التفكري اللساني يف احلضارة العربية: . 6



 080 ملبحث األول: اللغةالفصل الثاني: ا
 

وإمنا هي نتيجة حتمية يف جمتمع ، أو أفراد، ليست من صنع فرٍد)فاللغة ، (0)(منها

، يقول (2)(والتعبري، جيد أفراده أنفسهم مضطرين إىل اختاذ وسيلة للتفاهم

  .(2)(تنبُع من االحتكاك االجتماعي ...فاللغة وهي الواقع االجتماعي)فندريس 

 :تقسيمات الوضع .4
ه على قسَّم الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء الوضَع من حيث موارد

وهو الوضع الذي حيدث بنــــاًء على نظرية : األول الوضع التعييين: قسَمـْين

وحيدث نتيجة كثرة : ، اآلخر، الوضع التعييّن(4)التعّهد وااللتزام املتقدمة

استعمال أهل الّلغة الواحدة للفٍظ معّين يف معنى خاص، فتحدث نتيـجة تكرار 

عنى، حبيث ُيسـَتغَنى عن القريـنة عند هذا االستعمال عالقـة بني اللفـظ وامل

  .(6)استعماله

وقسَّم الشيخ حممد حسني الوضَع من حيث تصّور املعنى عند الوضع على 

 : ثالثة أقسام

، (7)، ومثَّل له بأمساء األجناس(6)الوضع العام، واملوضوع له عام :األول 

ضع عامًا ألّن آلة وإمنا صاَر الو): و يوّضح الشيخ سبب كون الوضع عاّمًا بقوله

                                                   

 . 76 التفكري اللساني يف احلضارة العربية:. 0
 . 6التطور اللغوي، رمضان عبد التواب: . 2
 . 26اللغة: . 2
 . 2رسالة يف مباحث األلفاظ، الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء: . 4
 املصدر السابق. . 6
 املصدر السابق. . 6
 . 4رسالة يف مباحث األلفاظ، الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء: . 7



 البحث اللغوي عند علماء كاشف الغطاء 082
 

مثاًل،  (اإلنسان)عندما الحظ مدلول كلمة )فالواضع ، (0)(اللحاظ أي املعنى عام

  .(2)(الحظه مَبال ه ِمن مشول، ثم وضَع لفظ اإلنسان بإزائه

، ومّثل له باحلروف، (2)الوضع العام، واملوضوع له اخلاص :الثاني

  .(4)واألمساء، كالضمائر، واإلشارة

، ومّثل له الشيخ بأمساء (6)ع اخلاص، واملوضوع له اخلاصالوض :الثالث

  .(6)األ َعالم

األّول،  :وقسم الشيخ حممد حسني الوضع بلحاِظ الّلفظ على قسَمْين

ويعرَّف هذا الوضع بأنه ، (8)، وهو وضع خاص باملفردات(7)الوضع الشخصي

  .(9)وضع اللفظ بهيأته ومادته ملعنى

، َويعرَّف (00)َوهو خاّص بالِنَسب واهليئات، (01)َوهو الوضع النوعي، واآلخر

، (02)(اللفظ، وهما اهليئة، أو املادة ملعنى يوضُع أحد جزئ)هذا الوضع بأّنه 
                                                   

 . 2حسني كاشف الغطاء:  رسالة يف مباحث األلفاظ، الشيخ حممد. 0
 . 20من جتارب األصوليني يف اجملاالت اللغوية: . 2
 . 2ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ: . 2
 . 4ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ: . 4
 . 2ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ: . 6
 . 4ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ: . 6
 . 6رسالة يف مباحث األلفاظ: . 7
 . 6حث األلفاظ: ظ، رسالة يف مبا. 8
 . 22ظ، من جتارب األصوليني يف اجملاالت اللغوية: . 9

 . 6ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ: . 01
 . 6رسالة يف مباحث األلفاظ: . 00
 . 24من جتارب األصوليني يف اجملاالت أللغوية: . 02



 082 ملبحث األول: اللغةالفصل الثاني: ا
 

وهي اهليكل ، ، وهلا هيئة(ا، ن، س، ا، ن)مثاًل هلا مـادة وهي  (إنسان)فكلمة 

 ...نيالذي تشكلت به هذه املادة من تقديم األلف على النون، والنون على الس

  .(0)مبا هلا من حركات معيَّنة، اخل

 : وُتقّسم اهليئات يف الوضع النوعي على قسمني

  .وضع اهليئات يف املفرد .أ

ومثلوا لألول بوضع اهليئات يف املشتقات،  ,(2)وضع اهليئات الرتكيبّية .ب

وللثاني بوضع اهليئات الرتكيبّية، بني املبتدأ واخل رب حلمل شيء على شيء، 

  .(2)تقديم ماحقه التأخري يف إفـادة االختصاص، وهكذا ووضع

أّما وضُع املرّكبات أو اجُلَمل فقد أنكَرُه الشيخ حمـمد حسني، ألن الوضع 

الشخصي والنوعي بأقسامهما املتقدمة يغنيان حسب رأيه عن وضع اجلمل، أو 

، ، وابن احلاجب(هـ616ت )وهو الرأي الذي ذهب إليه الرازي ، (4)املركبات

ليس املركب مبوضوع، وإاّل ): وابن مالك، كما نقل عنهم السيوطي قوهلم

  .(6)(لتوقف استعمال اجُلمل على النقل عن العرب كاملفردات

، يقول السـيد (6)وقد أنـكر األصوليون احملدثون وضع املركبات، أو اجُلمل

اع فالقول بأّن اجلملة موضوعة بوضع جديد، وراء أوض): حممد تـقي احلكيم

                                                   

 . 22ظ، جتارب األصوليني يف اجملاالت أللغوية: . 0
 . 26ت أللغوية: جتارب األصوليني يف اجملاال. 2
 . 26، 26جتارب األصوليني يف اجملاالت أللغوية: . 2
 . 6ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ: . 4
 . 0/41املزهر: . 6
 . 26ظ، من جتارب األصوليني يف اجملاالت اللغوية: . 6



 البحث اللغوي عند علماء كاشف الغطاء 084
 

  .(0)(ئاتها، ال ُيعَرف له وجهمفرداتها، و هي 

 :الَوضع و اجمَلاز .5
، إىل أنَّ اجملاز باملعنى (2)(هـ620)ذهب أكثر األصوليني ومنهم اآلمدي 

، وذهبوا (4)، حتى انهم عّدوه من باب الوضع النوعي(2)العام موضوع كاحلقيقة

على مراعـاة أنـواع  إىل أّن صحة استعمال اللفظ يف غري ما وضع له تتوقف

العـالقـة املشابهة بني املعنى املوضوع له واملستعمل فيه كالسببيـّة، واملسـِببيـّة، 

  .(6)اخل، من أنواع العالقة املذكورة يف كتب البالغة ...واحلالية، واجلزئية

وذهب الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء إىل أّن اجملازات ناشئة من الطبع 

، ولكنها (7)ازات عنده ال حتتاج إلي وضع وال إىل رخصة، فاجمل(6)ال الوضع

، وذهب إىل مثل هذا الرأي (8)حتتاج إىل اتباع مناهج العرب يف استعماالتها

، وهو رأي أغلب حمققي األصوليني يف مدرسة (9)الشيخ علي كاشـف الغطاء

، كما ذهب إىل هذا الرأي من الداللّيني العرب (01)النجف األشرف احلديثة

                                                   

 . 26من جتارب األصوليني يف اجملاالت اللغوية: . 0
 . 47/ 0ظ، اإلحكام يف أصول األحكام: . 2
 . 016ظ، البحث الداللي عند األصوليني، خالد عبود محودي، وزينة جليل عبد: . 2
 . 27ظ، من جتارب األصوليني: . 4
 . 297ظ، التلخيص يف علوم البالغة، القزويين، حتقيق عبد الرمحن الربقوتي: . 6
 . 6ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ: . 6
 . 6رسالة يف مباحث األلفاظ: . 7
 . 6مباحث األلفاظ: رسالة يف . 8
 . 026ظ، نقد اآلراء املنطقية: . 9

 . 29ظ، من جتارب األصوليني: . 01



 086 ملبحث األول: اللغةالفصل الثاني: ا
 

إّن إطالق األسد على اإلنسان ليَس ): حممد حممد يونس علي بقوله .حملدثني دا

  .(0)(وإّنما هي داللة جمازية، ولذا فإّن داللته ليست حقيقية ...مرتبطا بالوضع

ويتضح مما سبق أّن الذين ُينكرون أْن تكون الرتكيبات واجُلَمل واجملازات 

الستعمال، ألّن اجُلَمل واجملازات من مشموالت الوضع يفّرقون َبْين الوضع وا

عندهم من مقتضيات االستعمال ال الوضع، ف االستعمال عندهم هو املساحة 

فربزت عندهم ثنائية ، (2)اليت يتحرك ضمنها املتكلم ليوائم بني اختياراته

، بثنائية (2)، وهذه الثنائية شبهها بعض الدارسني احملدثني(الوضع واالستعمال)

، فكما انَّ الكالَم يستمَد وجوده من اللغة، فإّن (4)عند سوسري (اللغة الكالم)

  .االستعمال كذلك يستمّد وجوده من الوضع

 :اللغة نظام: ثانيًا
ال تؤدي اللغة وظيفتها اإلبالغية والداللية إذا كانت جمّرَد أصوات منعزل 

 بعضها عن بعض، بل تؤدي هذه الوظيفة إذا شّكلت من هذه األصوات بالنظام

  .(6)والتأليف عددًا غري متناًه من الكلمات املفردة، واجُلَمل املرّكبة

وقد أشاَر الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء إىل هذا املبدأ اللَغوي، والداللي 

واألصوات إذا تنّوعت بهذه اخلصوصيات، وتعاقبت، وترتبت،على ): بقوله

                                                   

 . 46املعنى وظالل املعنى: . 0
 . 0/41ظ، املزهر: . 2
 . 9وهو، د. حممد حممد يونس علي يف كتابه: املعنى وظالل املعنى: . 2
 . 29ظ، دروس يف األلسنية العامة: . 4
 . 62، واملعنى وظالل املعنى: 40ظ، أسس علم اللغة: . 6
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إّن مادة  (، وقال أيضًا(0)(َنَغم، َوَنربات خاصة، حتصل منها الكلماِت، والكالم

  .(2)(الكالم الكلمات املؤّلف ة من احلروف اهلجائية

توالي حروف الكلمة واحدًا تلُو اآلخر، على  (التعاقب)ويقصد الشيخ بـ

اّن َنظَم احلروف هو ): (هـ470)، يقول عبد القاهر اجلرجاني (2)خط مسار الَزمن

د به تأليف حروف الكلمة من حيث فاملقصو (الرتّتب)، أما (4)(تواليها يف النطق

يعّدان من املبادئ  (التعاقب والرتتيب)، ومَع أنَّ مبدأي التقديم والتأخري

البديهية، إاّل أّن أهميتهما تكمن يف النتائج والثمرات اللسانية، والداللية الصادرة 

  .(6)عنهما 

ية النظم وقد اختذ منهما عبد القاهر اجلرجاني أساسًا جوهريًا يف تكامل نظر

  .(7)، واستدل بهما على صحة آرائه يف الفصاحة واإلعجاز، والّنظم(6)عنده

الصفة اخلطية )حتت تسمية  (التعاقب والرتتيب)وأشاَر سوسري إىل مبدأي 

 (8)، وَعّد، هذه الصفة مبدءًا من مبادئ الدليل الّلغَوي ال حتُصى نتائجه(للدال

لنتيجة إىل وجود عالقتني تؤخذان بنظر ُيفضيان با (التعاقب والرتتيب)ومبدأي 

                                                   

 . 22الصوت وماهيته: . 0
 . 26الصوت وماهيته: . 2
 . 272ظ، التفكري اللساني يف احلضارة العربية: . 2
 . 49دالئل اإلعجاز: . 4
، 272، والتفكري اللساني يف احلضارة العربية: 004ظ، دروس يف األلسنية العامة، سوسري: . 6

268 . 
 . 271اني يف احلضارة العربية: ظ، التفكري اللس. 6
 . 467، 418ظ، دالئل األعجاز: . 7
 . 006، 004ظ، دروس يف األلسنة العامة: . 8
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، ُتعَرف األوىل بالعالقة االئتالفية، وفيها يتّم تأليف (0)االعتبار يف الداللة اللغوية

، مثل التوالي والرتّتب بني (2)عنصر أي صوت مع آخر إلفادة معنى معيَّن

فهي  أّما العالقة الثانية، (َوهب)أصوات الواو، واهلاء، والباء، إلفادة معنى 

، (التعاقب والرتّتب)وهذه تأتي كنتيجة غري مباشرة ملبدأي ، العالقة االستبدالية

ألّنهما ُيفضيان إىل قبول النظام الّلغَوي للتجزئة، ومن َثمَّ يستطيع املتكلم أن 

لتنتقل ، املتقدمة، وُيبدهلا حبرٍف آخر كالالم مثاّل (َوهب)يف كلمة  (الواو)حيذف 

ألّن اختالف ترتيب حرف الكلمة  .(2)(هلب)نى آخر وهو داللة الكلمة إىل مع

  .(4)يؤدي إىل اختالف املعنى

 :االجتهاد يف اّللغة: ثالثًا
ذكر الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء أّن التقليد اللَغوي شاع عند 

املؤلف منهم ال يعدو يف تفسري اللفظ العربي أن )، فتجد (6)اللغويني املتأخرين

فرتاهم يضّيقون من هذه اللغة  ...(7)أو الصحاح .(6)لقاموسيأتي بعبارة من ا

لذلك دعا الشيخ إىل فك أغالَل التقليد، ، (8)(واسعا، وحيظرون منها مباحا

، (9)بتوسيع الفكر يف سعة اللغة العربية، وإعمال العقل فيها بالبحث واالجتهاد
                                                   

 . 66ظ، املعنى وظالل املعنى: . 0
 . 66السابق: . 2
 . 69، 68، 64السابق: . 2
 . 22ظ، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة، حممود عكاشة: . 4
 . 2/7نية: ظ، املراجعات الرحيا. 6
 هـ(. 807القاموس احمليط للفريوز آبادي ). 6
 هـ(. 292الصحاح يف اللغة، للجوهري ). 7
 . 2/7املراجعات الرحيانية: . 8
 . 2/7ظ، املراجعات الرحيانية: . 9
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علوم اللغة )ول بأنَّ ، فالق(0)ف علوم اللغة العربية عنده فيها جماالت واسعة للنظر

  .(2)(قد استوفى احلديث عنها، ومل يعد فيها جمال الجتهاد نقيض الواقع

ودعوة الشيخ حممد حسني هذه هلا عالقة مبا ذهب إليه من آراء يف نشأة 

فاللغة عنده كما هي عند الدرس اللغوي ، اللغة والوضع والتطور اللغوي

هي وليدة حاجته وال ُيعق ل أن ُتَسد ، ف(2)احلديث أمٌر معنَوي متصل باإلنسان

اخلطأ البيَّن أن ُينظَر إليها على أنَّها )، ومن (4)هذه احلاجة من غري طريق االجتهاد

، كما ميكن ربط هذه الَدعوة (6)(جمموعة من كتب النحو، واملعاجم اللغوية

ألنَّ احلجة اليت يستند إليها ، باهتمامات الشيخ حممد حسني األصولية

  .(6)يون يف مذاهبهم هي ما قاله العرب أنفسهم الما قاله النحاةاألصول

                                                   

 . 2/7ظ، املراجعات الرحيانية: . 0
 . 020من جتارب األصوليني: . 2
 . 26ظ، من أسرار اللغة: إبراهيم أنيس: . 2
 . 020ظ، من جتارب األصوليني: . 4
 . 26من أسرار اللغة: . 6
 . 62، 61ظ، البحث النحوي عند األصوليني، مصطفى مجال الدين: . 6



 

 

 

 

 

 املبحث الثاني

 الداللة

  :تعريف الداللة .1
اختار الشيخ علي كاشف الغطاء تعريف الشريف اجلرجاني للداللة الذي 

، العلم بشيء آخر، الداللة هي كون الشيء حبالة يلزم من العلم به): يقول

يف ، وهو التعريف األكثر شيوعا، (0)(والثاني هو املدلول، واألول هو الدال

  .(2)الرتاث اللغوي العربي

الواردة فيه،  (حبالة)وأشار الشيخ َعلي يف شرحه هذا التعريف إىل أّن لفظة 

هي كناية عن العالقة بني الدال و املدلول احلاصلة بالوضع، أو الطبع، أو حكم 

ذه العـالقة مما يعنـي خروج األلفـاظ قبل العقل، فالداللة هي اتصاف الدال به

                                                   

 . 007، نقد اآلراء املنطقية: 46ظ، التعريفات، اجلرجاني: . 0
 . 86ظ، املعنى وظالل املعنى: . 2
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  .(0)وضعها لعدم اّتصافها بهذه احلالية

يقصد العالقة بني اللفظ )املذكورة يف التعريف  (احلالية)وأشار إىل أّن 

تثبت للداّل ِبحصول العالقة الوضعية، أو الطبيعّية، أو العقلية، من  (واملعنى

لَم بالعالقة بني الدال واملدلول معناه بطريقة ألّن الع، (2)دون حاجًة إىل العلم بها

أخرى العلم باملدلول من الدال، ومن ثّم يصبح معنى التعريف أّن الداللة هي 

ويرى الشيخ علي أنَّ ، العلم باملدلول ليلزم به العلم باملدلول، وهو الّدور الباطل

و الذي يلزم من تعريف الداللة املتقّدم يشمل أيضًا تعريف الدليل، ألّن الدليل ه

إاّل انَّه أشاَر إىل أّن الفرق بني الداللة ، ، وهو النتيجة(2)العلم به العلم بشيٍء آخر

يف  (الشيء)فإّن لفظ ): والدليل يتمثل يف عدد الدواّل وترتيبها وذلك بقوله

تعريف الداللة هو األمر الواحد، أما الدليل فتكون فيه ترتيب أمور متعددة 

وحقيقة ): (هـ806) يقول الشريف اجلرجاني .(4)(إىل اجملهولومعلومة لتؤّدي 

، (6)(األوسط الدليل هو ثبوت األوسط لألصغر، واندراج األصغر حتت

الداللة  هي صفة قائمة بالداّل متعلقة )ويستنتّج الشيخ علي بعد ذلك أّن 

، (6)(عًاباملدلول، كاألبوة القائمة باألب، واملتعلقة باالبن، ال حالة قائمة بهما م

فإذا انعدمت ، أي أّن الداللة هي غاية تتطلب وجود وسيلة للوصول إليها

وإذا انعدمت الغاية، انعدمت  (املدلول)، انعدمت الغاية (الدال)الوسيلة 

                                                   

 . 008ظ، نقد اآلراء املنطقية: . 0
 . 009ملنطقية: نقد اآلراء ا. 2
 . 46التعريفات: . 2
 . 008نقد اآلراء املنطقية: . 4
 . 46التعريفات: . 6
 . 021نقد اآلراء املنطقية: . 6
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وتتكون من ، فالداللة هي عنوان عام ينظّم عملية الوصول إىل املعنى، الداللة

، (0)(أحدهما وجود اآلخر يستدعي وجود)، (الدال واملدلول)عنصرين هما 

ولذلك خيلُص الشيخ علي بعد ، كما اّن انتفاء أحدهما يؤدي إىل انتفاء اآلخر

ذلك إىل عدم صحة تعريف الداللة بأ ّنها انتقال الّنفس من تصّور أمٍر إىل تصّور 

وعلََّل الشيخ َعدم صحة هذين ، (2)، أو بأّنها فهم شيء من شيء آخر(2)آخر

، انتقال الذهن والفهم من صفات النَّفس، ال من صفات الّدال التعريف ْين، بأنَّ

  .(4)وإنهما من آثار الداللة عند السامع

والذي يتأّمل التعريف ْين األخرَيين جيد أّن الشيخ عليًا كان على حق يف 

ذهابه إىل عدم صحتهما كتعريف ْين للداللة، وذلك ألنّهما تعريفان للمدلول أو 

هي ، والف هم، ، بدليل أّن انتقال النَّفس، أو التصّور(6)لةاملعنى، دون الدال

، أي إن التعريف ْين األخرَيين (6)أو املفهوم، مصطلحات مرادفة للمدلول أو املعنى

، (7)يف حني أّن املعنى أخّص من الداللة، يعرفان الداللة بأنها املدلول أو املعنى

وأشار سوسري إىل أّن  .(8)(راسة املعنىد)لذلك تعرَّف الداللة عند احملَدثني بأّنها 

وأشاَر أيضًا إىل أّن الداللة مع ، (9)القيمة أو املعنى عنصر من عناصر الداللة

                                                   

 . 000دروس يف األلسنية العامة: . 0
 . 44ُينَسب هذا التعريف للمناطق، ظ مصطلحات الداللة العربية، جاسم حممد عبد العبود: . 2
 . 019بن سينا، ظ، البحث الداللي عند ابن سينا: ُينَسب هذا التعريف ال. 2
 . 021ظ، نقد اآلراء املنطقية: . 4
 . 71. ظ، مصطلحات الداللة العربية: 6
 . 72، 70. ظ، مصطلحات الداللة العربية: 6
 . 42. ظ، مصطلحات الداللة العربية: 7
 . 00. علم الداللة، أمحد خمتار عمر: 8
 . 076ة: . ظ، دروس يف األلسنية العام9
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وإال احنصرت اللغة يف قائمة ، كونها خاضعة للمعنى إال اّنه جيب التمييز بينهما

ين ، والذي ُيفهم من اعرتاض الشيخ علّي على التعريفَين األخري(0)من األلفاظ

أو انتقال ذهن من ، أّنه يرى أّن الداللة ليست جمّرد فهم معنى من لفظ، للداللة

وإمنا هي عالقة متباَدلة بني الطرف ني حتكم عملية ، تصور دال إىل تّصور مدلول

إّن كلمة : فإذا اكتفينا بقولنا (التوصل إىل املعنى أو انتقال الذهن يقول سوسري

ا اقتصرنا على اقرتان صورة أكـوستيكيـة مبتصّور وإذ، من الكلمات تفيد معنى ما

إال إننا ال نعّبر  ...ذهين، نكون قد قمنا بعملية ق د تكون صحيحة إىل حد ما

  .(2)(بذلك البّتة َعن احلدث اللغوي من حيث جوهره وأبعاده

للوصول إىل ، والتصّور والفَهم حيدثان يف الّنفس فهما عمليتان ذهنيتان

ه العملية الذهنية ال حتدث بصورة مباشرة كما يوحي بذلك وهذ، (2)املدلول

بل هي كما أشار الشيخ علي ، التعريفان األخريان الّلذان انتقدهما الشيخ علي

فاملدلول أو املعنى هو احملتوى العقلي الذي حيضر يف ذهن ، أثر من آثار الداللة

وهو ، له مسبِّب ، وهذا األثر أو احملتوى العقلي(4)السامع حينما يسمع الدال

وهو ما أشار إليه الشيخ علي ، الدال الذي تتجلى فيه الداللة يف انطالقتها األوىل

، وتتعّلق بفهم املدلول من الدال عند السامع، يف أّن الداللة صــفة قائمة بالدال

وتنتقل عن طريق املوجات ، فالدورة اخلطابية كما أشار سوسري تبدأ من املنّفذ

  .(6)ليقوم األخري بعملية ربط ذهين بني الدال واملدلول، تقّبلالصوتية إىل امل

                                                   

 . 074، وظ، 076. دروس يف األلسنية العامة: 0
 . 079. دروس يف األلسنية العامة: 2
 . 72. ظ، مصطلحات الداللة العربية: 2
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، (0)(موجبة لتصّور األمور اجملهولة)والداللة عند الشيخ علي كاشف الغطاء 

فإّن ): لذلك قال بعد ذلك، أو املعنى، والتصّور الذي يقصده الشيخ هو املدلول

عند حضور ، لذهنأوجب حضور هذا املعنى يف ا، على معناه (جاء زيد)داللة 

  .(2)(اللفظ فيه

فالداللة عند الشيخ علي ال حتيل إىل أشياء كما يرى اللغَوي األمريكي 

، إىل متصّورات، و هذه (6)، وسوسري(4)، وإمنا حتيل كما ذهب ابن سينا(2)بريس

  .(6)املتصّورات هي مظاهر ذهنّية، وليست حقائق عينيَّة

صصني يف املصطلح الداللي يف ذهابه ، املتخ(7)وبهذا َيظهر عدم دقة بَعض

إىل عدم وجود فرق بني تعريف الداللة الذي اختاره الشيخ علي وتعريفها بأنها 

، الدارسني احملدثني إىل (8)كما يظهر عدم دقة ذهاب بعض، (فهم أمر من أمر)

يف حني ، أنَّ األمَر األول يف التعريف األخري هو الدال واألمر الثاني هو املدلول

  .(9)العكس هو الصحيح أّن

                                                   

 . 006. نقد اآلراء املنطقية: 0
 ملصدر السابق. . ا2
 . 046. ظ، البحث الداللي عند ابن سينا: 2
 . 44. وهو: د. جاسم حممد عبد العبود، يف مصلحات الداللة العربية: 4
 . 079، 076، 000. ظ، دروس يف األلسنية العامة: 6
 . 046. ظ، البحث الداللي عند ابن سينا: 6
 . 44ة العربية: . وهو: د. جاسم حممد عبد العبود، يف مصلحات الدالل7
 . 019. وهو: د. مشكور العوادي، يف البحث الداللي عند ابن سينا: 8
 هام ش.  0/279. ظ، أصول الفقه اإلسالمي، حممد مصطفى شليب: 9



 البحث اللغوي عند علماء كاشف الغطاء 094
 

 :(املدلول)املعنى و، (الدال)العالقة بني اللفظ  .2
لكن وقع ، يتفق مجيع علماء اللغة على وجود عالقة بني اللفظ واملعنى

ذهابه إىل  (هـ221ت )ف ُنقل عن عباد الصيمري ، اخلالف يف طبيعة هذه العالقة

اء اللغة رأي الصيمري وأنكر مجهور علم، (0)أّن هذه العالقة طبيعّية ذاتية

وملا صّح وضُع اللفظ ، لو ثبت ما قاله الهتدى كّل إنسان إىل كّل لغة)، وقالوا

ال ُينكرون وجود عالقة بني اللفظ ، ، والذين أنكروا رأي الصيمري(2)(للضدين

  .(2)(أّن عّبادًا يراها ذاتية موجبة خبالفهم ...الفرق)واملعنى لكن 

لغطاء رأي الصيمري يف وجود عالقة ذاتية بني وأنكَر الشيخ جعفر كاشف ا

، أما الشيخ حممد (6)وغري الصحيحة، ، ووصف دعوته بالباطلة(4)اللفظ واملعنى

أو الطور األول ، رضا كاشف الغطاء فريى أّن دعوته تنطبق على املرحلة األوىل

ألن هذا الطْور حسب رأيه كان حماكاة لألصوات ، (6)يف نشأة اللغة العربية

إّن املناسبة الذاتية ال ): صبحي الصاحل بقوله .وهو رأي ذهَب إليه د، (7)طبيعّيةال

أما الشيخ حممد حسني فقد رفَض ، (8)(تلتَمس إاّل يف اللفظ عند نشأته األوىل

، (9)َوَوصف هذه الّدعوة بالوهن والسخافة، بشدة الدعوة املنسوبة للصيمري
                                                   

 . 0/48. ظ، املزهر: 0
 . 0/48. املزهر: 2
 . . املصدر السابق2
 . 02. ظ، غاية املأمول يف علم األصول: 4
 . 02األصول:  . غاية املأمول يف علم6
 . 46. ظ، الصوت وماهيته: 6
 . 46. الصوت وماهيته: 7
 . 069. دراسات يف فقه اللغة: 8
 . 80، 2/81. ظ، املراجعات الرحيانية: 9
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ليس هلا عالقة باملعاني حبيث تدل ال ريب أّن األلفاظ ): وقال يف موضع آخر

، ومع عدم العالقة والربط يستحيل أّن يدل لفظ على معنى، على املعاني بأنفسها

وال معنى ، وربط خاص بينهما، إذن فالبّد من إحداث عالقة بني اللفظ واملعنى

فهو يرى أّن العالقة بني اللفظ واملعنى ، (0)(هلذا الربط إال تعّهد الواضع

وهو رأي مجهور ، نتيجة الوضع والُعرف مبعنى أّنها عالقة اعتباطية، (2)َمجعولة

  .(2)قدميًا وحديثًا، علماء اللغة من لغويني وأصوليني

وُيفهم من كالم الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء يف موضع آخر أّنه ال 

لكنه يرى أّن هذِه العالقة ليست ، ْينكر وجود عالقة طبيعية بني اللفظ واملعنى

نتيجة تأثرهم باإلحساسات اخلارجية ، وإمنا هي من ُصنع واضعي اللغات، تيةذا

بالصاد  (القصم)فَجعلوا ، أو رخاوة، وشدة، من جهر أو همس، للحروف

اخل  ...بالسني لكسر الشيء الضعيف (القْسم)لكسر الشيء القوي وجعلوا 

وهو الرأي الذي ، (6)، اليت ذكرها الشيخ يف توجيهه لدعوة ابن عّباد(4)األمثلـة

وهذه العالقة تتمثل يف الربط بني ما يقع علية ): متام حسان بقوله .ذهب إليه د

  .(6)(وبني تفسري اإلنسان هلذا احملسوس، احلّس اإلنسانّي

والدليل اآلخر على أّن الشيخ حممد حسني ال ُينكر املناسبة الطبيعية بني 

                                                   

 . 2. رسالة يف مباحث األلفاظ: 0
 . 2. ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ: 2
، التفكري 66راهيم أنيس: ، داللة األلفاظ، إب000. ظ، دروس يف األلسنية العامة، سوسري: 2

 وما بعدها.  017اللساني يف احلضارة العربية: 
 ، باب )أمساس األلفاظ أشباه املعاني(. 2/067. ظ هذه األمثلة، اخلصائص 4
 . 2/81. ظ، املراجعات الرحيانية: 6
 . 286. األصول: 6
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آخر إىل أّن املصادر الرباعية  هو ذهابه يف موضع، اللفظ واملعنى بصورة مطلقة

ْ صرة والكمكمة واليت فيها حماكاة ألصوات ، والقلقلة، املّضَعفة حنو الّصر

، واألرجح أّن الشيخ يقصد باألصل الواحد (0)الطبيعية ترجع إىل أصل واحد

، (2)ألّن أصوات الطبيعية تتحّصل من حرف ْين عند حماكاتها، األصل الثنائي

صبحي  .، و د(2)ي من الدارسني احملدثني الكرمليَوذهب إىل هذا الرأ

  .(6)عائد احلريزي .، و د(4)الصاحل

وفسَّر الشيخ حممد حسني الزيادة والتضعيف اليت حلقت بهذه األصول 

إّن هذه الزيادة والتضعيف ألجل املبالغة وتأكيد املعنى و تشديده، ): الثنائية بقولة

مثل ، ملعاني، وهذا باب واسع يف لغة العربلزيادة ا (تأتي) فإنَّ زيادة املباني

، وعّد الدارسون احملدثون باب (7)(، وله نظائر كثرية(6)احلوىل واعرورس

من الشواهد على وجود مناسبة طبيعية بني اللفظ  (زيادة املبنى لزيادة املعنى)

فالكلمات اليت ُبنَيت هكذا هي بصفة عامة ): ، يقول هنري فليش(8)واملعنى

  .(9)(ديدة اإلبانة عن مضمونهامفردات ش

                                                   

 . 074. ظ، تعليقة الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء على أدب الكاتب البن قتيبة: 0
 . 27. ظ، مباحث يف لغة القرآن الكريم وبالغته، د. عائد احلريزي: 2
 . 2. ظ، نشوء اللغة العربية: 2
 . 067، 048. ظ، دراسات يف فقه اللغة: 4
 . 27. ظ، مباحث يف لغة القرآن الكريم وبالغته: 6
 . 4/76. ظ، الكتاب: 6
 . 067. تعليقة الشيخ حممد حسني على أدب الكاتب: 7
 . 022، من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس: 62ظ، داللة األلفاظ، إبراهيم أنيس:  .8
 . 068، وظ: 016. العربية الفصحى: 9
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 :أقسام الداللة .3
 .(0)ًُتقسَّم الداللة على داللة لفظية يكون فيها الداّل لفظا

، والذي يهّم هي (2)يكون فيها الدال واملدلول غري لفظيَّْين، َوداللة غري لفظية

ه الداللة اللفظية الوضعية، وهي كون اللفظ متى ما ُأطِلق أو ختيل فهم منه معنا

، أو هي كما عّرفها الشيخ جعفر كاشف الغطاء اللفظ الداّل (2)للعلم بوضعه

 :وُتقسَّم الداللة اللفظية الوضعية َعلى ثالثة أقسام، (4)بالوضع

، وهي بهذا (6)وهي داللة اللفظ على متام ما وضع له، الداللة املطبقية :أواًل

علي كاشف الغطاء فقد أّما الشيخ ، (6)التعريف عند الشيخ جعفر كاشف الغطاء

، (ذات)الواردة يف تعريف الداللة املطبقية بلفظة  (متام)اقرتح أن ُتسَتبدل لفظة 

داللة اللفظ على نفس املوضوع )، لذلك عرَّف الداللة املطبقية بأنهَّا (7)(نفس)أو 

، وداللة (9)على متام معناه (البيت)، ومن أمثلة الداللة املطبقية داللة لفظ (8)(له

وهي داللة اللفظ على جزء : الداللة التضمنية: ثانيًا، لفٍظ آخر على متام معناه أيِّ

على السقف وحده بطريق  (البيت)، مثل داللة لفظ (01)معناه املوضوع له
                                                   

 . 92. ظ، مصطلحات الداللة العربية: 0
 . 92. مصطلحات الداللة العربية: 2
 . 47. التعريفات، اجلرجاني: 2
 . 02. ظ، غاية املأمول يف علم األصول: 4
 . 0/21من علم األصول، الغزالي، طبعة بوالق: . املستصفى 6
 . 02. ظ، غاية املأمول يف علم األصول: 6
 . 22. ظ، نقد اآلراء املنطقية: 7
 . 027. نقد اآلراء املنطقية: 8
 . 0/21. ظ، املستصفى: 9

 . 47. التعريفات: 01
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وهي داللة اللفظ على ما يالزمه يف : الداللة االلتزامني: ، ثالثًا(0)التضّمن

  .(2)طعلى احلائ (السقف)، مثل داللة لفظ (2)الذهن

واختلف العلماء يف الدالالت الثالث، فهناك َمن يرى أنَّ الداللة املطبقية 

وغالبيُة األصوليني يرون أّن الداللة ، (4)لفظية، والتضمنية وااللتزامني عقليتان

، وذهَب الشيخ جعفر (6)املطبقية، والتضمنية، لفظيتان وداللة االلتزام عقلية

، والشيخ علي كاشف (7)سني كاشف الغطاء، والشيخ حممد ح(6)كاشف الغطاء

ألّنها مستندة إىل اللفظ فالداللة ، ، إىل أنَّ الدالالت الثالث لفظية(8)الغطاء

عندهم واحدة يف حقيقتها، وإّنما اختلف ت إىل مطبقية، وتضمنية، والتزامية، من 

ويوضح الشيخ علي ، جهة التعّلق، واحليثية، والتبعية، ال من جهة االستقالل

، ...إّن الداللة على الكل، هي عني الداللة على اجلزء، والزمه): ذلك بقوله

وبعبارة  ...فاملغايرة بني املطابقة، والتضمن، وااللتزام، باالعتبار واإلضافة

أخرى إنَّ الفَهم الواحد إذا لوحظ  بالنسبة لتمام املعنى كان مطابقة، وإىل جزء 

إّن التضمُّن وااللتزام فهم  ...ُعنه ذهنًا التزام ال ينفّك املعنى فهو تضّمُن، وإىل ما

ولو كان هناك فهمان أحدهما للكل واآلخر ، اجلزء والالزم، يف ضمن الكل

                                                   

 . 0/21. املستصفى: 0
 . 47. التعريفات: 2
 . 0/21. املستصفى: 2
 . 86. وظ: املعنى وظالل املعنى: 228يص يف علوم البالغة، القزويين: . ظ، التلخ4
 . 266، البحث الداللي عند األصوليني: 0/08. ظ، اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي: 6
 . 02. ظ، غاية املأمول يف علم األصول: 6
 . 92. ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ: 7
 . 048، 022. ظ، نقد اآلراء املنطقية: 8
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وملا استند فهم اجلزء والالزم ، كان الثاني يف ضمن األولأل جزاِئه وتوابعه، مل ا 

  .(0)(إىل اللفظ

لة غري لفظية مل ينكروا وحتى الذين ذهبوا إىل أّن الداللة االلتزامية دال

فعند  ...غري اللفظية فهي داللة االلتزام وأّما): يقول اآلمدي استنادها إىل اللفظ

  .(2)(إىل الزمه، قل الذهن من مدلول اللفظتفهم مدلول اللفظ من اللفظ ين

يف الداللة االلتزامية حتى ، والشيخ علي، ويشرتط الشيخ حممد حسني

زم يف الكالت، (2)زم فيها بيَّنًا يف الذهن باملعنى األخصلاّلاأن يكون ، تكون لفظية

أو التزام يف الذهن فقط بني زيد ، واالرتفاع اخلارج ويف الذهن بني السرير،

، ذا كانت الداللة االلتزامية ذات تالزم خفيإأما ، (4)وتصّوُر السرير، النجار

ويعلل الشيخ علي ، (6)والشيخ علي داللة عـقلية، فتعد عنَد الشيخ حممد حسني

اشرتاط التالزم الذهين البيَّن يف الداللة االلتزامية بأّنه جاء يف سبيل ضبط هذه 

واهلَدف من هذا احلصر والضبط كما ، (6)وجعلها ثابتة إىل حًد ما، التالزمات

عندما دعا إىل عدم ، (هـ616) يبدو هو تاليف التحذير الذي أطلقه الغزالي

، إذ السقف يلزم احلائط، تنحصر يف حّد مية ألنها الاستعمال الداللة االلتزا

                                                   

 . 026. نقد اآلراء املنطقية: 0
 . 0/07. اإلحكام يف أصول األحكام: 2

، ونقد اآلراء املنطقية، الشيخ علي: 92. ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ، الشيخ حممد حسني: 2
022 ،026 . 

 . 266. ظ، البحث الداللي عند األصوليني: 4
 . 022: ، ونقد اآلراء املنطقية92. ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ: 6
 . 022. ظ، نقد اآلراء املنطقية: 6
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والداللة االلتزامية عند الشيخ علي ليست ، (0)واألس األرض واحلائط األس،

وإّنما تابعة هلا يف مرحلة السقوط ، تابعة للداللة املطابقية يف مرحلة الثبوت فقط

، طابقيةوإذا سقطت الداللة امل): يقول الشيخ يف باب تعارض األدلة، أيضًا

 التابع ألن، وغريها ةوسقطت لوازمها من الداللة االلتزامي، سقطت حجيتها

والسيد ، ليه أيضًا السيد اخلوئيإوهو ما ذهب ، (2)(املتبوع لبزوا، يسقط ويزول

  .(2)باقر الصدر حممد

 :ةلتصديقياوالداللة , الداللة التصويرية

اللة خاضعة لإلرادة يف والشيخ علي أّن تكون الد، أنكر الشيخ حممد حسني

وإّنما هي خاضعة هلا يف مرتبة ، (4)مرتبة الوضع كما ُينَسب لبعض األصوليني

 : لذلك قسَّما الداللة من حيث إرادة املعنى على قسمني، (6)االستعمال

، ها بأنها الداللة اليت حتصل بسبب الوضعاوعرَّف، داللة تصويرية :أوال

أو ، لنائماحتى من ، هن عند مساع اللفظوتتمثل حبضور معنى اللفظ يف الذ

تتوقف على و، إلرادةافهي عندهما داللة جمّردة عن قيد  ،أو اجملـنون، يهالسا

  .السامع دون املتكلم

استعمال  يقصدبأنها استظهار حال املتكلم يف  وعرفاها، داللة تصديقية :اثاني

لداللة اوتتوقف هذه  ،عيف املعنى الذي يريد إفهامه للسام، أو اجلملة، هذا اللفظ
                                                   

 . 0/21. ظ، املستصفى: 0
 . 061. التعارض والتعادل والرتجيح: 2
 . 2/461. ظ، املعجم األصولي: 2
 . 0/464. ظ، معجم األصولي: 4
 . 021، نقد اآلراء املنطقية: 7. ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ: 6
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وقسَّم الشيخ عـلي الداللة ، (0)والعلم بالوضع، والشعور، إلرادةاعندهما على 

 وهي اليت تقّدم، داللة تصديقية استعمالية: األول: نوعني على التصديقية

بأّنها ظهور حال املتكلم يف كونه قاصدًا  وعرَّفها، وداللة تصديقية جديَّة، شرحها

وتثبت بأصالة اجلد يف احلديث، ، أو امتحان، أو تقّية، عن هزلإفادة املعنى ال

  .(2)عند العقالء والُعرف

وق د ُيالَحظ وجوَد تناقص بني نظرية التعَهد وااللتزام، كحقيقة للوضع عند 

الشيخ حممد حسني، َوإنكاره هنا أْن يكوَن الوضع خاضعًا لإلرادة، وهو تناقض 

نه سرعان ما يزول، ذلك أّن الشيخ حممد يبدو صحيحًا الوهلة األوىل، ولك

حسني يفرَّق بنَي الوضع واالستعمال، واملراد من اإلرادة يف مرحلة الوضع هو 

، كوسيلة (4)مبعنى إرادة كّل متكلم بالكالم، (2)مفهومها، أو مصداقها، ال واقعها

للتفاهم باأللفاظ املوضوعة بإزاء معانيها من حيث هي، ال من حيث هي مراده 

الفظها، ألّن إرادة الالفظ، أو قصده، وهي اإلرادة احلقيقية من مقّومات ل

، لذلك أشار الشيخ حممد (6)االستعمال و سياق احلال، ال من مقومات الوضع

حسني إىل أّن األلفاظ موضوعة للمعاني املرادة يف مرتبة الداللة واالستعمال، ال 

 .(6)يف مرتبة الوضع

                                                   

تعارض والتعادل والرتجيح، الشيخ علي كاشف ، وظ ال7. ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ: 0
 . 60الغطاء: 

 . 60. ظ، التعارض والتعادل والرتجيح: 2
 . 0/72، وظ دراسات يف أصول الفقه، حممد كالنرت: 2/026، 0/466. ظ، املعجم األصولي: 2
 . 0/72، دراسات يف أصول الفقه، حممد كالنرت: 0/026. ظ، املعجم األصولي: 4
 . 70، 0/71يف أصول الفقه، حممد كالنرت: . ظ، دراسات 6
 . 7. ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ: 6





 

 

 

 

 

 املبحث الثالث

 ق الداللةطرائ

إنَّ اجلمل، واخلطابات مبختلف منابعها، ال ُتفِصُح َعن معانيها بطريقة 

، بل هي على مستويات خمتلفة، فالكالم (0)ةواحدة، ألّن املعاني ال تبدو مستقر

وضرب  ...ضرب أنت تصل منه إىل الغرض بداللة اللفظ وحده: على ضَربني)

وحده، ولكن يدلك اللفظ على  آخر أنت التصل منه إىل الغرض بداللة اللفظ

معناه الذي يقتضيه موضوعه يف اللغة ثم جتد لذلك املعنى داللة ثانية تصل بها 

إّن املعاني املستفادة قد تكون مفهومة ): ، يقول الشيخ جعفر(2)(إىل الغرض

مراده مستعماًل فيها، وقد تكون خالية من الفَهم واالستعمال، كالتأكيد من 

لفصل وحنوها، وقد تكون مفهومة مرادة وال استعمال، ككثري الزيادة، وضمري ا

من املفاهيم، واإلشارات، والتلوحيات وحنوها، وقد ُتفهَم بال استعمال، وال 

كالكناية ، كاملعاني احلقيقية مع قرينة اجملاز، وقد يكون استعمال وال إرادة، إرادة
                                                   

 . 01. ظ، علم الداللة، باملر، ترمجة جميد املاشطة: 0
 . 262. دالئل االعجاز: 2
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ة، فإنَّ الكشَف عنها ، ف ما دامت املعاني ذات مستويات متباين(0)(على األقوى

وهذه الطرق ال تقتصر على ، يتطلب أيضًا طرقًا، ووسائل، وأدوات خمتلفة

معرفة قواعد اللغة، ومعاني ألفاظها، ألّن املعرفة اللغوية ال تعني وحدها على 

لذلك ُيحتاج إىل معرفة السياقات املختلفة، ، (2)فهم اخلطابات فهمًا كاماًل

، ومن (4)ذه القرائن ليست واحده ف هناك  قرائن وقرائن، وه(2)والقرائن املتعددة

هذا املنطلَق اتفق علماء األصول يف وضع طرائق متنّوعة، للوصول إىل مداليل 

لكنهم اختلفوا يف عّد تلك الطرائق ، اخلطابات، وخصوصًا اخلطابات الشرعية

 ، وقد قسَّم الشيخ جعفر والشيخ حممد حسني طرائق(6)وأمسائها، وحدودها

األول الداللة باملنطوق، واآلخر الداللة باملفهوم، وهذه هي : الداللة على قسمني

  .(6)طريقة علماء األصول املتكلمني

 :املنطوق: أواًل

املعنى الذي وقع يف النطق، أي دّل النطق )عّرفه الشيخ حممد حسني بأنه 

دّل اللفظ فكل معنى  ...والكالم عليه، ال العقل واإلشارة وغريها من الدواّل

، لذلك يسمى يف الدرس اللغوي (7)(فهو منطوق عليِه وضعًا عامًا، أو خاصًا

                                                   

 . 0/087. كشف الغطاء عن مبهمات الشريفة الغّراء: 0
 . 040، املعنى وظالل املعنى: 442، 266. ظ، دالئل األعجاز: 2
 . 01. ظ، علم الداللة، باملر: 2
 . 228. القراءة يف اخلطاب األصولي: 4
 . 0/487. ظ، أصول الفقه اإلسالمي، حممد مصطفى شليب: 6
 . 0/614. ظ، أصول الفقه اإلسالمي، حممد مصطفى شليب: 6
 . 92. رسالة يف مباحث األلفاظ: 7
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، ويسمى املنطوق (0)املفهوم من طريق اللغة وحدهْا، (املعنى الّلَغوي)احلديث بـ

  .(2)عند احلنفية (عبارة النّص)بـ

 :املفهوم: ثانيا
ق املعنى املنطبع يف عام وخاص، فأّما املعنى العام فهَو مطل :للمفهوم معنيان

: وقال فيه، (مطلق الفهم)، ومّساه الشيخ جعفر (2)الذهن بقطع النظر عن منشئِه

أو ، من خطاب واقع على حنو املشافهة، واالستفا دة، إّن ما أريد بِه اإلفادة)

أو ، صادرة عن احلضرة القدسية، والكتابة، أو واقع على حنو التحرير، النقل

، حاله كحال ما جرى يف الطريقة الّلَغوية والعُرفية، اإلمامية أو، السُّّنة النبوية

كما جرت عليه السرية مدى ، أو الظنية، ُيبَنى على ما ُيفَهم على وجه العلمية

، ومّساه الشيخ جعفر يف (4)(على مطلق الفهم ...من بناء اخلطابات ...الزمان

وأشار إىل أّن هذا التفاهم ، (6)(املعترب ُعرفًا)أو  (6)(التفاهم العُريف)موضع آخر بـ

قَد ُعِلُم بالبديهة ): يقول، يأتي نتيجة املعرفة املعهودة املتبادلة بني املتكلم والسامع

، وسائر املأمورين آلمريهم على العلم مبرادهم، أّن املدار يف طاعة العبيد ملواليهم

من مظنٍة عهدوا أو ما يقوم مقامة ، وأفعاهلم، أو من تتبع أقواهلم، إّما تصرحيًا

  .(7)(والعمل بها، إليهم يف أتباعها

                                                   

 . 040. ظ، املعنى وظالل املعنى: 0
 . 0/489المي، حممد مصطفى شليب: . ظ، أصول الفقه اإلس2
 . 2/487. املعجم األصولي: 2
 . 0/086. كشف الغطاء: 4
 . 0/087. كشف الغطاء: 6
 . املصدر السابق. 6
 . املصدر السابق. 7
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وهذه املعرفة املعهودة املتبادلة اليت أشار إليها الشيخ يف هذا النّص هي 

عند تشو مسكي  (القدرة)أو ، (الكفاية التخاطبية)أو ، (الكفاية اللغوية)نفسها 

ة على التحديد تتمثل يف القدر، أو القدرة، ، فهذه الكفاية(0)والدارسني احملدثني

ويف القدرة على التحّدث بطريقة موائمة ، ما تعنيه اجلمل من جانب املخاط ب

وهذه القدرة أو الكفاية تتطلب املعرفة املعهودة ، (2)من جانب املتكلم، للفهم

املتبادلة بني املتكلم والسامع اليت أشاَر إليها الشيخ جعفر فحينما يقول السيد 

فإّنه قد يقصد بذلك يف ظّل اشرتاطات معيَّنة معهودة  (اجلو بارد هنا): خلادمه

وهذه االشرتاطات العرفية ، عرفًا، أن يطلب إقفال النافذة، بطريقة غري مباشرة

من معنى اخلرب  (اجلو بارد هنا)املعهودة هي اليت جتعل اخلادم ُيِخرج مجلة 

  .(2)احملض إىل معنى الطلب فيقوم بإغالق النافذة

، وعرَّفه (4)اص للمفهوم، فهو املفهوم يف اصطالح األصولينيأّما املعنى اخل

املعنى الذي دلَّ النطق عليِه تبعًا، واستلزامًا، وكان )الشيخ حممد حسني بأنّه 

، وأشار إىل أّن داللة (6)(الزم ما دّل اللفظ عليه لزومًا بيَّنًا باملعنى األخّص

اّلزم بّينًا باملعنى األعّم، كداللة املفهوم هي أيضًا داللة لفظية، إاّل إذا كان ال

وجوب املقدمة، وداللة النهي على الفساد، وأمثال ذلك، ف تكون داللة املفهوم 

  .(6)حينها عقلية

                                                   

 . 048. ظ، املعنى وظالل املعنى: 0
 . 049. ظ، املعنى وظالل املعنى: 2
 . املصدر السابق. 2
 . 2/488. املعجم األصولي: 4
 . 92رسالة يف مباحث األلفاظ:  .6
 . املصدر السابق. 6



 217 الفصل الثاني: املبحث الثالث: طرائق الداللة
 

ويرى الشيخ حممد حسني أنَّ املنطوق واملفهوم، من صفات املعاني 

، ويدّل ، فاملفهوم هو أيضًا منطوق، ألّنه املعنى الذي يفهم من الكالم(0)واملداليل

النطق عليه، إال أّن املنطوق يدّل على املعنى باألصالة والتطابق، واملفهوم يدل 

، لذلك أشار الشيخ جعفر إىل أّن املنطوق يؤدي إىل (2)عليه بالتبعية واالستلزام

الفَهم األولّي، أو الذاتي، يف حني يؤّدي املفهوم إىل الفهم الثانوي أو 

  .(2)الَعَرضي

وميكن تشبيه ، (6)، أو املعنى املقصود(4)هوم باملعنى التَبعيلذلك يسمى املف

املنطوق واملفهوم عند األصولّيني باملعنى ومعنى املعنى عند عبد القاهر 

اجلرجاني، فاملعنى عنده هو املعروف من ظاهر الّلفظ، والذي تصل اليه بغري 

ك املعنى و معنى املعنى هو أن تعقل من اللفظ معنى ثم ُيفضي بك ذل، واسطة

  .(6)إىل معنى آخر

مفهوم موافقة، ومفهوم  :وينقسم املفهوم عند األصوليني على قسمني

  .(7)خمالفة

                                                   

 . 92. رسالة يف مباحث األلفاظ: 0
 . 92. ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ: 2
 . 0/088. ظ، كشف الغطاء: 2
 . 028. ظ، التصور اللغوي عند األصوليني: 4
 . 040. ظ، املعنى وظالل املعنى: 6
 . 262. ظ، دالئل األعجاز: 6
 . 022فقه، حممد اخُلَضري: . ظ، أصول ال7
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 :مفهوم املوافقة .أ
، وأشاَر الشيخ (0)وهو أن يدّل اللفظ على مساواة املسكوت عنه للمذكور

، (2)يةجعفر إىل أنَّه ال ينبغي الشك يف اعتبار مفهوم املوافقة من املفاهيم اللفظ

، فهَو من (2)ألنه يستمّد وجوده من داخل األلفاظ والرتاكيب، أو من خارجها

مقتَضيات اخلطاب اللغوي ُمنَجز يف سياق معّين، حمفوف بقرائن ذات طبيعة )

 (داللة النّص)، لذلك ُيسمَّى َمفهوم املوافقة عند احلنيفة بـ(4)(لغوية حمضة

  .(6)(لداللةداللة ا)ويسمى أيضًا بـ (فحوى اخلطاب)و

 : أنواع مفهوم املوافقة
فمتى تعّلق ): أشار الشيخ جعفر إىل هذا املفهوم بقوله :مفهوم األولوية .1

وما مل يظهر فيه ، حكم على شيء وظهرت أولوية غريه ظهورًا فُهم من الّلفظ

، (6)(ُيحكم له باحلكم مع حصول القطع بل مطلق الظن القوي على األقوى

حلكم ملوضوعه يف الدليل املطابقي يكشف باألولوية القطعية عن مبعنى أّن ثبوت ا

، وقسَّم الشيخ جعفر َمفهوم األولوية (7)ثبوت ذلك احلكم نفسه ملوضوع آخر

، أي من دون احلاجة (8)ُتفهم األولوية فيه من داخل النّص: األول: على قسمني

                                                   

 . 022. ظ، أصول الفقه، اخلضري: 0
 . 0/088. كشف الغطاء: 2
 . املصدر السابق. 2
 . 220. القراءة يف اخلطاب األصولي: 4
 . 281، 67. ظ، البحث الداللي عند األصوليني: 6
 . 0/087. وظ نفس املصدر: 0/086. كشف الغطاء: 6
 2/610. املعجم األصولي: 7
 . 0/087ف الغطاء: . كش8
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وع آخر إىل التوّسل مبقدمة خارجية، فُيفهم أّن نفس احلكم ثابت ملوض

، (22: اإلسراء)[ فاَلَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ واَلَ تَنْهَرْهُمَا]: ، ومثاله قوله تعاىل(0)باألولوية

فإنه مع استظهار حرمة التأفف، والتضجر من الوالدين، ُيفهم ثبوت احلرمة 

، وهو حرمة الضرب (2)ملوضوع آخر، أو كما أشار الشيخ جعفر ملتعلق آخر

  .(2)وية القطعية املستفادة من داخل الّنصوالشتم، وذلك باألول

أّما القسم اآلخر فأشاَر الشيخ جعفر إىل أنَّ األولوية فيه ُتعل م من خارج 

، مبعنى أنَّ ثبوت األولوية يفتقر ملقدمة خارجة عن إطار مدلول الدليل، (4)النص

املذكور ومع تقّرر هذه املقدمة تثبت املالزمة املنِتجة لتعدية احلكم من موضوعة 

  .(6)إىل موضوع آخر

وهو املفهوم املسَتفاد بوساطة القطع باحتاد املوضوعني يف  :مفهوم العلة .2

يكون ثبوت ، فمع القطع باحتادهما يف عّلة احلكم، أو مناطه ...عّلة احلكم

، واشرتط الشيخ (6)احلكم للموضوع املذكور مالزمًا لثبوته للموضوع الثاني

  .(8)ألنَّ العّلة املستنَبطة يندر القطع بها، (7)منصوصةجعفر أن تكون العّلة 

                                                   

 . 2/610. املعجم األصولي: 0
 . 0/087. ظ، كشف الغطاء: 2
 . 027، وظ التصور اللغوي عند األصوليني: 2/610. املعجم األصولي: 2
 . 0/088. كشف الغطاء: 4
 . 2/612. املعجم األصولي: 6
 . املصدر السابق. 6
 . 0/088. كشف الغطاء: 7
 . 2/612. املعجم األصولي: 8
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 :مفهوم املخالفة .ب
، ومل يعرض له النحاة، وال (0)وهذا املفهوم من اكتشافات األصوليني

، وهو داللة اللفظ على انتفاء حكم املنطوق عن املسكوت عنه، (2)البالغيون

يف املنطوق مثبتًا، كان يف ، فإذا كان احلكم (2)النتفاء قيد معترب يف ذلك احلكم

، ويطلق على مفهوم املخالفة (4)املعنى املالزم منفيًا، وإذا كان منفيًا، كان مثبتًا

  .(6)(دليل اخلطاب)مصطلح آخر هو 

ويوجد خالف بني األصوليني يف مفهوم املخالفة ويف عّده مصدرًا من 

لكن بشروط  فمنهم من أخَذ بِه يف أغلب أنواعِه، مصادر األحكام الشرعية

، وهو خالف يكمن يف (6)ومنهم َمن أنكره، ولكلٍّ أدلته، وحججه، خاّصة

اختالف النظر إىل طبيعة املؤثرات املقبولة يف حتديد النّص، ويف النظر إىل 

  .(7)القرائن، بني موسع هلا، وحاصر هلا

ويبدو أّن إنكار مجهور احلنفية ملفهوم املخالفة، يرجع يف األصل إىل خوفهم 

من الوقوع يف حماذير شرعية من جّراء األخذ به، لذلك جّوزوا األخذ مبفهوم 

وهو أمر يدعو إىل الغرابة، ألنَّ كالم ، (8)املخالفة يف غري كالم الشارع املقّدس

                                                   

 . 24ظ، اللغة العربية معناها ومبناها:  .0
 . 218. البحث النحوي عند األصوليني: 2
 . 0/616. أصول الفقه اإلسالمي، حممد مصطفى شليب: 2
 . 276. البحث النحوي عند األصوليني: 4
 . 2/094. ظ، املستصفى: 6
 . 028-022. ظ، أصول الفقه، حممد اخلضري: 6
 . 224لي: . ظ، القراءة يف اخلطاب األصو7
 . 016. ظ، دراسة املعنى عند األصوليني، طاهر سليمان محودة: 8
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والوقوع يف حماذير شرعية جّراء ، (0)الشارع ليست له لغة خاّصة غري لغة العرب

األخذ مبفهوم املخالفة أمٌر وارد، لكنه ليس مرّبرًا كافيًا لنفيه، وهذه احملاذير مل 

يف ضوء وضعهم شروطًا، وضوابط لألخذ ، يغفل عنها القائلون مبفهوم املخالفة

، لذلك جند (2)، أهمها حصول الفهم املعترب يف استعمال العرف اللغوي(2)به

واملعيار يف اجلميع ): لشيخ جعفر يف أثناء حديثه عن أنواع مفهوم املخالفة يقولا

حصول الفهم املعترب عند أرباب النظر، وعليك بإجادة الِفكر يف هذا املقام، فإّنه 

وأرى أّن مفهوم املخالفة إذا ما أُخَذ بشروطه، وضوابطه، ، (4)(من مزاّل األقدام

وص، ويضيف إىل اللغة مزيدًا من احليوية، ويؤدي إىل ميّثل استنطاقًا دالليًا للنص

التنّبه إىل مواضيع داللية، ولغوية أخرى، مثل القيم اخلالفية، اليت اختذ منها 

  .(6)بعض اللغويني احملدثني قرائن معنوية يف اإلعرابات ويف أبواب النحو اأُلَخر

 : أنواع مفهوم املخالفة
املفيد حلكم معّلق على شرط ثبوت  وهو داللة الكالم :مفهوم الشرط .1

، وذهب الشيخ جعفر إىل داللة اجلملة (6)نقيض هذا احلكم عند انعدام الشرط

وأشاَر إىل أنَّ مفهوم املخالفة ، (7)الشرطية على مفهوم املخالفة، بأّي صيغة أتت

                                                   

 . 280. ظ، البحث النحوي عند األصوليني: 0
، البحث النحوي 0/604. ظ، هذه الضوابط، أصول الفقه اإلسالمي، حممد مصطفى شليب: 2

 . 278عند األصوليني: 
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، (0)بارتفاع الشرط (احلكم أو اجلزاء)يف اجلملة الشرطية هو ارتفاع املشروط 

تدل على حكم عام بإكرام زيد، ولكن التقييد  (إذا جاء زيد فأكرمه) فَجملة

بالشرط خصَّه بتقدير جميئه، دون تقدير عدم جميئه، وبهذا تكون اجلملة دالة 

عند انتفاء  (اإلكرام)برتكيبها اللفظي على مفهوم خمالف، وهو انتفاء اجلزاء 

  .(2)(اجمليء)الشرط

، ما (2)هو قيد للمشروط، أو احلكموذهَب الشيخ جعفر إىل أّن الشرط 

يعين توافر أهم ضوابط داللة اجلملة على مفهوم املخالفة وهو وجود ق يد 

، أّما الضابط اآلخر فهو أّن املشروط (4)للحكم، ينتفي احلكم املقّيد به عند انتفائه

(6)أو املقيّد الذي ينتفي هو مطلق احلكم ال شخصه
.  

ضوابط، إلفادة مفهوم املخالفة من اجلملة  وحدَّد الشيخ حممد حسني ثالثة

 :الشرطية

إنَّ الربط الذي توجده أدوات الشرط ال يدل على املالزمة الطبيعية،  :األول

 .(6)بني الشرط اجلزاء، ألّن أدوات الشرط تأتي جملّرد الربط، والرتتُّيب بينهما

الق إّن الشرط أو القيد يف اجلملة الشرطية ال يدل على اإلط :الثاني

                                                   

 . 0/086: كشف الغطاء. 0
بحث ، وظ، ال020. ظ، دروس يف علم األصول، السيد حممد باقر الصدر، احللقة الثالثة: 2

 . 282النحوي عند األصوليني: 
 . 0/086. ظ، كشف الغطاء: 2
 . 282. ظ، البحث النحوي عند األصوليني: 4
 . 282. البحث النحوي عند األصوليني: 6
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، (2)، كما ذهب إليه بعض متأخري علماء األصول من األمامية(0)األحوالي

واملقصود باإلطالق األحوالي أن املتكلم يف اجلملة الشرطية يف مقام بيان مراده 

وقصده بصورة مطلقة، وألّن املتكلم مل يذكر السبب اآلخر، أي مفهوم 

وقد ذهب ، (2) مراد للمتكلماملخالفة، فُيسَتدل بقرينة مقتضيات احلكمة أّنه غري

السيد حممد باقر الصدر، والسيد مصطفى مجال الدين إىل مثل ما ذهب إليه 

الشيخ حممد حسني يف أّن القول باإلطالق األحوالي ال يستقيم معه مفهوم 

املخالفة، ألّنه انتزاع للمفهوم من الداللة التصديقية، يف حني أّن داللة مفهوم 

كون داللة تصويرية، ألّن الداللة التصورية يستقيم معها املخالفة ينبغي أن ت

  .(4)االنتفاء عند االنتفاء

ونبَّه الشيخ حممد حسني على أنَّ القوَل باإلطالق األحوالي يؤدي بالنتيجة 

والقول باالحنصارية يؤّدي إىل القول ، (6)إىل القول بأّن عّلة الشرط احنصارية

  .(6)ال يستقيم معهما مفهوم املخالفةبالتالزم، واالحنصارية والتالزم 

انَّ اجلملة الشرطية ال تدل على أّن الشرط، أو القيد عّلة احنصارية  :الثالث

، وهذا الضابط هو نتيجة حتمية للضابط األّول، لذلك رفض الشيخ (7)للجزاء

                                                   

 . 92. رسالة يف مباحث األلفاظ: 0
 . 286. ظ، البحث النحوي عند األصوليني: 2
 بق. . املصدر السا2
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حممد حسني ما ذهب إليه بعض األحناف وكثري من متأخري األمامية من أّن 

دل على املالزمة الطبيعية بني الشرط واجلزاء، وأوضح الشيخ أدوات الشرط ت

يف حني ، (0)أنَّ هذه الدعوى تؤدي إىل القول بأّن العلة احنصارية لتحقق املشروط

أّن العلة ليس فيها ظهور باالحنصار، بل االحنصار خالف الظاهر، وحمتاج إىل 

  .(2)البيان

لتالزم و االحنصارية جيعل وذهب د مصطفى مجال الدين إىل أنَّ القول با

، أّما إذا (2) داللة عقلية ال لفظية حنوية ةداللة اجلملة الشرطية على مفهوم املخالف

كان مدلول اجلملة الشرطية هو النسبة التوقفية ال اللزوّمية، فإنَّها تدل على 

وذهب الشيخ علي إىل أّن ، (4)املفهوم، و يكون هذا املفهوم مدلواًل لفظيًا حنويا

، مّما يعين القول باإلطالق (6)داللة الشرط على املفهوم تكون مبقدمات احِلكمة

األحوالي للشرط، واإلطالق األحوالي كما تقدم يستلزم وجود تالزم طبيعي 

بني الشرط واجلزاء، و أن تكون العلة يف الشرط احنصارية، فتكون داللة مفهوم 

  .يةالشرط على املفهوم املخالف عنده عقلية ال لفظ

فإذا أتى بصيغة تفيدها، على حنو )يقول الشيخ جعفر : مفهوم الغاية .2

، (7)، أي انتفاء احلكم عّما بعد الغاية(6)(املفهوم، دّلت على خروج ما بعد الغاية

                                                   

 . 94، 92حث األلفاظ: . رسالة يف مبا0
 . 94. رسالة يف مباحث األلفاظ: 2
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تدل مبفهوم املخالفة على انتفاء حكم الّصوم بتحقق  (صم إىل الليل)فجملة 

اللة الكالم املقّيد بغاية على انتفاء احلكم ، وهو الليل فمفهوم الغاية هو د(0)الغاية

  .(2)املسَتفاد منه، وثبوت نقيضه ملا بعد الغاية

، وأشار اىل (إمنا جاء زيد)ومّثل له الشيخ جعفر جبملة : مفهوم احلصر .7

أنه متى ما جاء بصيغة تفيد احلصر مفهومًا، دلَّت على االحنصار يف املذكور، 

أي احنصار احلكم يف املقصور عليه، ونفيه عما ، (2)وعدم تعّلق احلكم مبا عداه

، ألّن احلصر يستبطن انتفاء احلكم احملصور عن غري املوضوع احملصور (4)عداه

اعلم أّنها تفيد يف الكالم بعدها ): (إّنما)، يقول عبد القاهر اجلرجاني يف (6)به

  .(6)(دفعة واحده ...إجياب الفعل لشيء، ونفَيه عن غريه

يرى الشيخ جعفر أّن اجلملة الوصفية تفيد املفهوم  :الوصف مفهوم .1

: ، وذلك عند توافر شرطني(7)املخالف، وذلك بنفي احلكم عند انتفاء الصفة

 ^، أي عند ختصيص الصفة للعام، كما يف قوله (8)األول، وقوعها جوابًا للعام

يف الغنم اليت  فتدل باملفهوم املخالف على عدم الزكاة (يف الغنم السائمة الزكاة)

                                                   

 . 022لصدر: . ظ، دروس يف علم األصول، السيد حممد باقر ا0
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 واآلخر أن تكون الصفة خمصَّصة للموصوف، (0)ليست بسائمة، أي املعلوفة

كاملثال املتقّدم، أّما إذا ظهرت حكمة أخرى للتعّين غري التخصيص، فإّن اجلملة 

 .(2)الوصفية حينها ال تدل على مفهوم املخالفة عند الشيخ جعفر كاَشف الغطاء

يء الصفة يف مقام بيان حقيقة املوصوف ويقصد الشيخ بغري التخصيص جم 

  .(2)أو للمدح أو للذم، أو للتأكيد

وذهب الشيخ حممد اخلضري إىل أّن جمَرد ختصيص الصفة باملوصوف يف 

هذه احلالة ال يدل وحده على مفهوم املخالفة يف اجلملة الوصفية من غري وجود 

م املخالفة يف اجلملة ، لذلك نبَّه الشيخ جعفر على ضرورة استناد مفهو(4)قرينة

، وأشار (6)الوصفية لقرائن الُعرف واإلمجاع والسرية واحتجاجات السلف

الشيخ جعفر إىل أنَّ اجلملة الوصفية إذا وقعت جوابًا للمقيَّد، فإّنها ال تفيد 

، ألّن الوصف هنا يصبح (7)وهو رأي مجهور علماء األصول، (6)مفهوم املخالفة

ف املقيَّد، أي اّنه يصبح وصفًا عارضًا يزول بزوال قيدًا للموضوع، أو املوصو

الطالب )، ففي مجلة (8)موضوعه املقيدَّ بالوصف، وال يرتفع بارتفاع قيده

                                                   

 . 0/617قه اإلسالمي، شليب: . ظ، أصول الف0
 . 0/086. ظ، كشف الغطاء: 2
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جند أّن الوصف فيها يقّيد املوصوف، وعندها سيكون احلكم  (البصري ناجح

 وهو النجاح جوابًا عن املوصوف املقيَّد ال الصفة اليت هي مناط احلكم، ومن ثّم

فإّن الذي ينتفي عند انتفاء القيد هو شخص احلكم، وهو املوصوف املقّيد، ال 

، ألن (0)فتصبح داللة املفهوم داللة عقلية ال لفظية، (الصفة)مطلق احلكم 

املفروض أن تدل اجلملة على أن املنفي عند انتفاء القيد هو مطلق احلكم ال 

  .(2)شْخصُه

املخصص بعدٍد خمصوص على انتفاء  وهو داللة الكالم: مفهوم العدد .1

والقيود اليت وضعها الشيخ جعفر ، (2)احلكم عّما وراء العدد، وإثبات نقيضه له

لصحة مفهوم الوصف هي نفسها اليت وضعها لصحة مفهوم املخالفة يف 

  .(6)وما قيل يف مفهوم الوصف ُيقال أيضًا يف مفهوم العدد، (4)العدد

جعفر كاشف الغطاء إىل مفاهيم ُأَخر غري  أشار الشيخ: مفاهيم ُأَخر .1

لفظية لكنها تؤدي عمال مهمًا يف الوصول إىل الدالالت، لذلك أشار الشيخ إىل 

 : وهي على النحو اآلتي، (6)أّن هذه املفاهيم ُتلَحق باألدلة اللفظية

وتسمى هذه املفاهيم يف البحث  :(7)مفاهيم اإلشارة, والتلويح, والتلميح .أ

                                                   

 . 291. ظ، البحث النحوي عند األصوليني: 0
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وتشمل تعبريات الوجه، واإلشارات اليدوية، ، (مساعدات الكالم)ـالداللي ب

وإمياءات الرأس، وحنو ذلك من احلركات اجلسمية املكملة لكلمات املتكلم، أو 

  .(0)مصدر اخلطاب

أي  :(2)مفاهيم الزمان واملكان الذي يصدر يف ظّله اخلطاب, والوضع .ب

، وتسمى هذه املفاهيم الوضع الذي عليه املتكلم يف أثناء صدور اخلطاب

أو عناصر السياق، وهذه املفاهيم اليت أشار إليها ، (2)(مالبسات املوقف)بـ

  .(4)الشيخ تتكاثف مجيعًا يف التأثري على داللة اخلطاب احلرفية

وتقسَّم داللة السكوت على أربِعة أقسام، وتسمى  :مفهوم السكوت .ج

، (6)ألدلة اللفظية يف إفادة األحكام، وُتلحق هذه األقسام با(6)(بيان الضرورة)بـ

عند أمر  ^مثل سكوته ، ومنها داللة الساكت الذي وظيفته البيان مطلقًا

  .(7)يشاهده من قول، أو فعٍل، ف إّنه يدل على اإلذن فيه، إذا مل ينكره

وكذا ما ينقدح ): أشار الشيخ جعفر إىل هذا املفهوم بقوله :جمموع األدلة .د

ن تتبع األدلة، باالنبعاث عن الذوق السليم واإلدراك املستقيم، يف ذهن اجملتهد م

فإن ذلك من مجلة املنصوص، فإن ، حبيث يكون مفهومًا له من جمموع األدلة

                                                   

 . 064. ظ، املعنى وظالل املعنى: 0
 . 0/087. كشف الغطاء: 2
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للعقل على حنو احلّس ذوقًا، وملسًا، ومسعًا، ومشًا، ونطقًا، من حيث ال يصل 

خاط ب، منطقيًا، أو ، فهو مجلة االستنتاجات اليت يهتدي إليها امل(0)(إىل احلواس

، باستعمال أكثر عمقًا للعقل، وأكثر كثافة للوصول إىل القرائن البعيدة، (2)عرفيًا

  .(4)(دليل العقل)، مّما يسمى عند األصوليني بـ(2)أو غري املباشرة

                                                   

 . 0/088. كشف الغطاء: 0
 . 040. املعنى وضالل املعنى: 2
 . 228. القراءة يف اخلطاب األصولي: 2
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 املبحث الرابع

 داللة اللفظ على املعنى من حيث الشمول وعدمه 

ومطلق ، وخاص، اد وعدمه على عامُيقسم اللفظ باعتبار مشول األفر

  .(0)ومقيَّد

 : العام .1
العام يف اصطالح األصوليني هو اللفظ الدال على معنى واحد يتحقق يف 

ألّن ) فيتناوهلا على سبيل االستغراق الشمولي، أفراد كثرية غري حمصورة

سواء دّل عليها بالوضع أم ، (االستغراق قد يكون مشوليا وقد يكون بدليا

  .(0)رينةبالق

 : صيغ العموم .أ

 : (2)هي كما ذكرها الشيخ جعفر على النحو اآلتي

                                                   

 . 0/421أصول الفقه اإلسالمي، شليب: . 0
 . 0/077ظ، كشف الغطاء: . 2
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، وشامل، وكلما، ومجيع، ُكل: وهي, ألفاظ تدّل على العموم .1

فإّنها تدل على ، وُطرا، وقاطبة، كافة: ومل ُيِشر الشيخ إىل، وعام، ومستغرق

  .(0)يف اليهاوهذه األلفاظ تفيد عموم واستيعاب أفراد ما أض، العموم أيضا

، (2)(أي)و، (مهما)، و(حيث)و، (متى)و (ما)و (َمن)ك ـ :أمساء الشرط .2

: وقوله تعاىل، (086 :لبقرةا)[ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ]حنو قوله تعاىل 

أمساء الشرط  وأشار الغزالي إىل أّن، (097: البقرة) [وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ َْيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ]

  .(2)أو ينكره َمن أنكر سائر العمومات، مل يتوقف يف عمومها

، (4)(أين)و، (ما)و، (أي)و (متى)و (ماذا)و، (من)ك ـ: أمساء االستفهام .7

  .(264: البقرة) [مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا] حنو قوله تعاىل

اجلنسية ويستوي يف ذلك اجلمع  (أل)ف بـوهو اجلمع املعّر: اجلمع احملّلى .1

، وقوم، واسم اجلمع مثل كوكب، ومجع التكسري، السامل للمذكر واملؤنث

وأشار الشيخ جعفر إىل أّن الظاهر من عموم اجلمع احمللى هو ، (6)ورهط

، وذلك ألّن (6)ودون جمموعها، دون اجلماعات، (األفراد)استغراق اآلحاد 

بدليل صحة استثناء ، وصريته للجنسية الكلية، ى اجلمعيةاجلنسية سلبته معن (أل)

                                                   

 . 427، أصول الفقه اإلسالمي: 012ظ، دروس يف علم األصول، السيد حممد باقر الصدر: . 0
 . 2/082اإلحكام يف أصول األحكام: اآلمدي:  ،2/62ظ، املستصفى: . 2
 . 2/62ظ، املستصفى: . 2
 . 2/082، اإلحكام يف أصول األحكام اآلمدي: 2/6ظ، املستصفى: . 4
 . 0/422ظ، أصول الفقه اإلسالمي، شليب: . 6
 . 077كشف الغطاء: . 6
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فلو مل يكن مستغرِِقًا لألفراد ملا صّح ، (رجع اجلنود إال حممودًا)أفراد منه حنو 

، وهو الذي (2)(العموم االستغراقي)ويسمى العموم يف هذه احلالة بـ، (0)االسثناء

لة ألداة العموم يف يكون مفاده استيعاب احلكم جلميع أفراد الطبيعة املدخو

أمَّا أقل اجلمع، فقد اختلف فيه علماء األصول أهو اثنان أم  .(2)غرض واحد

ولكل فريق ، ثالثة؟، فذهب بعضهم إىل األول، وذهب اآلخر إىل الثاني

، وهو (6)وذهب الشيخ جعفر إىل أّن أقّل اجلمع ثالثة فما زاد، (4)حججه، وأدلته

  .(6)رأي أغلب علماء األصول

وإذا قال )يقول الغزالي ، (7)(أنفقت دراهمي)حنو : اجلمع املضاف .7

جاز ملن مسعه أن يزّوج من أي ، الرجل أعتقت عبيدي و إمائي، ومات عقيبه

  .(8)(عبيده شاء

فتكون دالة على العموم، ، (ال رجل حاضر)حنو  :النكرة يف سياق النفي .1

تقول ال رجل ) (هـ642)، يقول ابن يعيش (9)ألنها تكون الستغراق اجلنس

وعلى هذا جاءت نصوص شرعية، ، (01)(عندك وال غالم لك تريد النفَي العام

                                                   

 . 0/422ظ، أصول الفقه اإلسالمي، شليب: . 0
 . 2/246املعجم األصولي: . 2
 املصدر السابق. . 2
 . 2/92ظ، املستصفى: . 4
 . 0/077كشف الغطاء: . 6
 . 214/ 2ظ، اإلحكام يف أصول األحكام: اآلمدي: . 6
 . 2/082ظ، اإلحكام يف أصول األحكام: اآلمدي: . 7
 . 2/61املستصفى: . 8
 . 0/610ظ، شرح املفّصل، ابن يعيش: . 9

 . 0/016شرح املفّصل، ابن يعيش: . 01
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  .وهي حتمل أحكامًا عامة

ويقصد به الشيخ جعفر العموم بنفي املساواة بني  :نفي االستواء .1

 :احلشر) [الَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ]: مثل قوله تعاىل، (0)الشيئني

ال يساوون  (وهم الكفار)فذهب أرباب العموم إىل أّن أصحاب النار ، (21

واستنبطوا من ذلك أّنه اُليق َتل مسلم ، يف شيء (وهم املؤمنون)أصحاب اجلّنة 

، وأشار الشيخ جعفر إىل وجود صيٍغ (2)ال يعّم: وقال احلنفية، أو ذّمي، بكافر

، واسم اجلنس اجلمعي واإلفرادي، واملنكَّر، وهي املفَرد املعرَّف، أخرى للعموم

، (2)وأشار إىل أن هذه الصيغ ال تدل على العموم إال من اخلارج، واجلمع املنكَّر

، بل تدل عليه بقرائن خارجية، أي أنها ال تدل على العموم جمردة وبذواتها

 أي تتوقف على توافر شروط مّعينة، (4)توقف اإلفادة، أواًل: وهذه القرائن هي

ويقصد الشيخ بهذه القرينة ، (6)قضاء احملكمة، ، ثانيًا(6)تنص عليها كتب األصول

تتحقق يف الداللة ، وهي قرينة حالية، أو مصدر اخلطاب، قصد املتكلم

ويقصد الشيخ بهذه القرينة استعمال اجملتمع املعني ، (7)العُرف ثالثاً،، التصديقية

ويف بعضها على ، لى العمومفقد تدل يف بعض اجملتمعات ع، هلذه الصيغة

وهذه الصيغ ، وسيأتي الحقًا أّن الُعرف يُعّد من أدوات التخصيص، التخصيص
                                                   

 . 066، أصول الفقه اخلضري: ظ. 0
 املصدر السابق. . 2
 . 0/077ظ، كشف الغطاء: . 2
 املصدر السابق. . 4
 . 062، 049، أصول الفقه اخلضري: 91، 89، 2/64ظ، املستصفى: . 6
 . 077/ 0ظ، كشف الغطاء: . 6
 املصدر السابق. . 7
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وشروط ، هَي حمّل اختالف بني علماء األصول من حيث داللتها على العموم

، ويف اخلصوص أخرى، واستعمل ت أكثر صيغ العموم فيه تارة، (0)هذه الداللة

 : (2)وضعت له هذه الصيغ على أقوال لذا اختلف علماء األصول فيما

أرباب )ويسمى أصحاب هذا الرأي بـ، إّنها موضوعة ألقل اجلمع :األول

  .(اخلصوص

ويسمى ، بل هي مشرتكة بينهما، إّنها مل توضع خلصوص وال لعموم :الثاني

  .(أصحاب االشرتاك)أصحاب هذا الرأي بـ

العموم  ذهب أصحاب هذا الرأي إىل وقف العمل بصيغ :الثالث

  .(الواقفية)واخلصوص حتى ترد قرينة ختصص أو تعمم، ويسمون بـ

إنها موضوعة للعموم، وتدل على االستغراق، إال أن ُيَتجّوز بها عن  :الرابع

  .(2) ولكل قول حججه وأدلته املفّصلة، (أرباب العموم)موضعها، ويسّمون 

تدل  (عمومصيغ ال)وذهب الشيخ جعفر والشيخ علي إىل أن هذه الصيغ 

على العموم بالوضع واحلقيقة، ومن غري حاجة إىل ورود قرينة كما يف مجيع 

يقول  ،(6)والذي ُيَعوَّل عليه ،(6)، وهو رأي مجهور علماء األصول(4)اللغات

                                                   

 . 086، 2/082، اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي: 89، 2/64ظ، املستصفى: . 0
 . 422/ 0أصول الفقه اإلسالمي، شليب: . 2
 1092-2/086، اإلحكام: اآلمدي: 46، 46، 2/24ظ، املستصفى: . 2
، 89، التعارض والتعادل والرتجيح، علي كاشف الغطاء: 077، 0/072ظ، كشف الغطاء: . 4

91 . 
 . 2/086ظ، اإلحكام: اآلمدي: . 6
 . 064ظ، أصول الفقه، اخلضري: . 6
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صيغ العموم حمتاج إليها يف مجيع اللغات فيبعد أن يغفل عنها مجيع )الغزالي 

  .(0)(ليهاأصناف اخللق، فال يضعونها مع احلاجة إ

 : أنواع العام .ب
عام يراد به العموم قطعا، وهو الذي صحبته قرينة عند التكلم، تنفي  .0

مثل قوله ، (2)مّساه الشيخ جعفر املوضوع وضع القاعدة ،(2)احتمال ختصيصه

قرر ُسّنة ، فهذه اآلية ت(6 :هود)[ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي األَرْضِ إِالَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا] تعاىل

  .(4)إهلية عاّمة، ال تتبّدل، وال تقبل التخصيص

، وهو (6)، مّساه الشيخ جعفر بـ املخصوص(6)عام دخله التخصيص .2

، (7)الذي دّلت القرينة على أّن املتكلم قصر حكمه على بعض أفراده عند التكلم

كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ ]: كقوله تعاىل

  .(086: البقرة)[ أَيَّامٍ أَُْرَ

عام مل توجد معه إحدى القرينتني ال النافية الحتمال َتخصيصه، وال  .2

، ويسّميه الشيخ جعفر العام اجملّرد عن التخصيص (8)النافية لبقائه على عمومه

                                                   

 . 48/ 2املستصفى: . 0
 . 428/ 0ظ، أصول الفقه، شليب: . 2
 . 078/ 0ظ، كشف الغطاء: . 2
 . 0/428ظ، أصول الفقه، شليب: . 4
 . 0/428أصول الفقه اإلسالمي، شليب: . 6
 . 0/074ظ، كشف الغطاء: . 6
 . 0/428ظ، أصول الفقه اإلسالمي، شليب: . 7
 املصدر السابق. . 8
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  .(2) ، أوالعام احملتمل للتخصيص(0)والقرينة

 : داللة العام  .جـ
واملقصود بالعام هنا النوع الثالث من أنواع العام املتقدمة، وهو العام الذي 

، وهذا العام اتفق علماء األصول على (التخصيص والقرينة)خال من القرينتني 

، يقول (2)أّنه يتناول يف داللته مجيع أفراده، وأن احلكم الثابت له ،ثابت جلميعها

فالعام اجملرَّد عن املخصِّص، واملقرون بِه، حجة يف أفراده، وعليه )ر الشيخ جعف

وسالف العصر، وعليه املدار غالبا يف اإلنشاء، و ، بناء التخاطب من قديم الدهر

، فقد اختلف فيها علماء األصول، أما صفة هذه الداللة، ودرجتها، (4)(اإلخبار

أفراده داللة قطعية مثل داللة فذهب مجهور احلنفية إىل أّن داللة العام على 

، (6)اخلاص، إال إذا قام دليل على ختصيصه، فتنتقل داللته من القطعية إىل الظنية

، وهو الرأي الذي (6)وذهب مجهور الشافعية وبعض احلنفية إىل أّن داللته ظنية

على معنى أّنه ظاهر يف العموم كداللته بعد ، (7)ذهب إليه الشيخ جعفر

: ، يقول الشيخ جعفر(8)ين الداللة قبل التخصيص وبعدهالتخصيص، فهو ظ

 وإن وضع العام على ذلك النحو بأن يكون كالقاعدة، خيرج منه ما خرج)

                                                   

 . 0/074ظ، كشف الغطاء: . 0
 . 0/080ظ، كشف الغطاء: . 2
 . 0/429ظ، أصول الفقه، شليب: . 2
 . 0/074كشف الغطاء: . 4
 . 066ظ، أصول الفقه، اخلضري: . 6
 املصدر السابق. . 6
 . 0/076ظ، كشف الغطاء: . 7
 . 0/429ظ، أصول الفقه، شليب: . 8
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  .(0)(ويبقى الباقي، وإّنه بالنسبة إىل الباقي كالعام قبل اإلخراج

، (2)العام داللة ظهور ضعف إىل ذهب إذ علي الشيخ عند احلال وكذلك

وهو كثرة ختصيص العام ، احلنفية وبعض الشافعية مجهور به استدلَّ مبا واستدل

وما من عموم إال )، يقول الغزالي (2)(ما من عام إاّل وقد ُخّص)حتى قيل 

  .(6)، وهذه املقولة اشتهرت حتى صارت مبنزلة امل َثل(4)(وتطرق اليه التخصيص

 وتظهر مثرة هذا اخلالف يف داللة العام عند التعارض بني العام،

، فالقائلون بـقطعية العام يف داللته، يرون إمكانية جميئه ناسخًا (6)واخلاص

للخاص، إذا تأخر عنه زمنا ، وإذا مل ُيعل م التاريخ، ومل يرتّجَح أحدهما 

،أما القائلون بظنية داللة العام فهم يقّدمون (7)تساقطا، وُبِحَث عن دليل آخر

، لذلك (8) ه زمنًا، أو تأخر عنهاخلاص عليه لقطعية داللة اخلاص سواء تقدم

أشاَر الشيخ جعفر إىل أنَّ اخلاص ُيَحكَّم على العام، سواء ُجِهل تارخيهما، أو 

إّن اخلاص لو كان مبفهوم )، يقول الشيخ علي (9)تاريخ أحدهما، أو ُعِلم

ولذلك  .(01)(املخالفة يقّدم على منطوق العام، مع أّن املنطوق أظهر من املفهوم

                                                   

 . 0/076كشف الغطاء: . 0
  .89. ظ، التعارض والتعادل والرتجيح: 2
 . 91. ظ، التعارض والتعادل والرتجيح: 2
 . 2/67. املستصفى: 4
 . 429/ 0. ظ، أصول الفقه، شليب: 6
 . 24. ظ، دراسة املعنى عند األصوليني: 6
 . 421/ 0. ظ، أصول الفقه: شليب: 7
 . 0/420. ظ، أصول الفقه: شليب: 8
 . 0/082. ظ، كشف الغطاء: 9

 . 021. التعارض والتعادل والرتجيح: 01
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  .(0)تعارض بني العام واخلاص عند القائلني بظنية داللة العامال يوجد 

استدل الشيخ علي على عدم ، وزيادة على قوة داللة اخلاص بالنسبة للعام

، ألن العرف جيمع بني العام (2)حتقق التعارض بني العام واخلاص بالعرف

ل العام حيم (العرف: أي)، ألنه (2)وال يرى تكاذبا بينهما وال تعارضا، واخلاص

، واالستدالل بالعرف ينسجم مع طبيعة اللغة اليت هي يف طبيعتها (4)على اخلاص

  .مؤّسسة اجتماعية

والقائلون بقطعية داللة العام ال جيّوزون ختصيص عام الكتاب والسّنة 

، أما القائلون بظّنية داللة (6)املتواترة خباص أخبار اآلحاد من السّنة غري املتواترة

، لذلك أشار الشيخ جعفر إىل أّن خاّص (6)زون مثل هذا التخصيصالعام فيجّو

خرب اآلحاد وإن كان ظين الصدور فإنَّه ُيحّكم على العام القطعي الصدور لقوة 

  .(7)داللة اخلاص وضعف داللة العام

 : ختصيص العام .د
التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بدليل من األدّلة يسّمى 

يقع نزاع بني علماء األصول يف أّن كثريا من األلفاظ العاّمة  ، ومل(8)خمصِّصا

                                                   

 . 0/420. ظ، أصول الفقه، شليب: 0
 . 20. ظ، التعارض والتعادل والرتجيح: 2
 . املصدر السابق. 2
 . 20. التعارض والتعادل والرتجيح: 4
 . 0/420. ظ، أصول الفقه، شليب: 6
 . 0/422. أصول الفقه، شليب: 6
 . 084، 0/072. ظ، كشف الغطاء: 7
 . 0/422. ظ أصول الفقه، شليب: 8
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العام من وجه خاص من ) ، يقول الشيخ جعفر(0)ُصِرف ْت عن عمومها بالدليل

، لذلك اتفق القائلون بالعموم على جواز ختصيصه على أي حال (2)(وجه آخر

ووجود ما يفيد اخلصوص يف اجلملة من ) ، يقول الشيخ جعفر(2)كان

  .(4)(ديهياتالب

 : قرائن التخصيص
، وتدّل عناية األصوليّين ببحث هذه (6)يقع ختصيص العام بقرائن متنّوعة

القرائن على إدراكهم ملا يسّمى يف نظرّية السياق بالقرائن الّلفظية وغري 

إّن اخلاص يكون قرينة على ختصيص العام )، يقول الشيخ علي (6)الّلفظّية

، وقّسم (7)(عمومه كمثل أكرم العلماء إال الفالسفةبالقرينة الصارفة له عن 

الشيخ جعفر قرائن التخصيص على وفـق طريقـة أرباب العـموم على قرائن 

وتسّمى عند ، (01)، وعلى منفصلة(9)وتسّمى عند بعضهم بـ غري املستقّلة (8)مّتصلة

  .(00)بعضهم بـ املستقّلة

                                                   

 . 0/422ل الفقه، شليب: . أصو0
 . 0/072. كشف الغطاء: 2
 . 2/269. ظ، اإلحكام، اآلمدي: 2
 . 0/077. كشف الغطاء: 4
 . 27، دراسة املعنى عند اإلصولّيني: 2/266. ظ، اإلحكام، اآلمدي: 6
 . 72. ظ، دراسة املعنى عند األصولّيني: 6
 . 027. التعارض والتعادل والرتجيح: 7
 . 078، 0/074: . ظ، كشف الغطاء8
 . 078. ظ، أصول الفقه، اخلضري: 9

 . 0/078. ظ، كشف الغطاء: 01
 . 0/422. ظ، أصول الفقه، شليب: 00
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التام يف نفسه، بأن ال يفيد وقرائن التخصيص املتصلة تتمّثل يف الكالم غري 

وذكر ، (0)معنى وحده من دون كالم آخر قبله، فيتعّلق معناه باّللفظ الذي قبله

، وبدل (4)، والضمري(2)، واالستثناء(2)الصفة: الشيخ جعفر من هذه القرائن

، فالتخصيص (6)، وأضاف الشيخ علي التخصيص مبفهوم الشرط(6)البعض

 [إِالَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ*  اإلِنسَانَ لَفِي ُْسْرٍ إِنَّ]باالستثناء كقوله تعاىل 

: النساء)[ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ]: ، والتخصيص بالصفة كقوله تعاىل(2: العصر)

، (7)والتخصيص بالضمري يتمّثل برجوع الضمري على بعض أفراد العام (92

، ثّم قال (228 :البقرة) [اتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثاَلَثَةَ قُرُوءٍوَالْمُطَلَّقَ]كقوله تعاىل 

وقوله ، عام ﴾املطّلقات﴿، فلفظ (228 :البقرة) [وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ]

ال يشمل املطّلقات طالقا رجعيا، ألّنهّن الالتي أزواجهن أحق  ﴾وبعولتهن﴿

  .(8)برّدهن يف الِعّدة

 [وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيالً]تعاىل  هوالتخصيص بالبدل كقول

                                                   

 . 0/426. أصول الفقه، شليب: 0
 . 0/074. ظ، كشف الغطاء: 2
 . 0/074. كشف الغطاء: 2
 . 0/078. كشف الغطاء: 4
 . 0/074. كشف الغطاء: 6
 . 89. ظ، التعارض: 6
 . 086الفقه، اخلضري:  . أصول7
 . 086. ظ، أصول الفقه، اخلضري: 8
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، أّما (0)(الناس)عموم لفظ  (من استطاع)، فقد خصَّص البدل (97 :آل عمران)

أكرم العلماء إن كانوا )التخصيص مبفهوم الشرط فمّثل له الشيخ علي جبملة 

  .(2)فشرط العدالة قصر استحقاق اإلكرام على العلماء العدول ،(2)(عدواًل

أّما قرائن التخصيص املنفصلة، فهي اليت ال تكون جزءًا من النص العام، 

، (4)بأن تدل وحدها على معنى تام، موصوال بدليل العام، أو منفصاًل عنه

 ،(6)وتسمى بالقرائن غري اللفظية

، (8)، وحال املخاطب(7)، واإلمجاع(6)وذكر منها الشيخ جعفر العقل

، أّما العقل فهو دليل مستقل، وبه (01)، والُعرف والعادة(9)والكتاب، والُسّنة

إذ خرج عنه ذاته تعاىل  (012 :األنعام)[ َْالِقُ كُلِّ شَيْءٍ]خصص قوله تعاىل 

  .(02)، وخّصص به الكثري من النصوص العامة التكليفية(00)وصفاته

                                                   

 . 40. ظ، دراسة املعنى عند األصوليني: 0
 . 89. ظ، التعارض: 2
 . 0/426. ظ، أصول الفقه اإلسالمي، شليب: 2
 . 0/422. أصول الفقه اإلسالمي، شليب: 4
 . 27. ظ، دراسة املعنى عند األصوليني: 6
 . 0/081. ظ، كشف الغطاء: 6
 . 0/078. كشف الغطاء: 7
 . 0/081. كشف الغطاء: 8
 . 0/078. كشف الغطاء: 9

 . 081، 061، 0/049. كشف الغطاء: 01
 . 27. ظ، دراسة املعنى عند األصوليني: 00
 . 0/426. ظ، أصول الفقه اإلسالمي، شليب: 02
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، (0)وليني يف جواز ختصيص القرآن، والّسنة باإلمجاعوال خالف بني األص

أما قرينة حال املخاطب فيبدو أّنها من إضافات الشيخ جعفر، وتشمل الظروف 

النفسية، واالجتماعية، اليت يصدر يف ظّلها اخلطاب، وهي كثرية، أّما قرينة 

م الكتاب فيقصد بها الشيخ ختصيص الكتاب بالكتاب حيث ترد آية فيها لفظ عا

فيكون ، ثّم ترد آية أخرى يف موضع آخر فيها ختصيص ذلك العام يف اآلية األوىل

، أّما قرينة السُّنة فيقصد بها (2)التخصيص واحلال هذه منفصال، وهو متفق عليه

الشيخ جعفر ختصيص عام الكتاب بالسُّنة، وقد مّرت اإلشارة إىل أّن الشيخ 

ص عام الكتاب بالسُّنة املتواترة، أو جعفر من أرباب العلوم الذين جيوزون ختصي

أما خرب الواحد املعترَب، فإّنه )غري املتواترة، أو أخبار اآلحاد يقول الشيخ جعفر 

أّما ، (2)(فيليق للتخصيص ...وإن كاَن مما يفيد الظن، فهو حجة يف نفسه

ألّن الشارع إمنا خياطب ، (4)التخصيص بالُعرف فهو متفق عليه بني األصوليني

، والُعرف اللغوي ُيعّد خمصصًا خلطابات الشارع، (6)اس مبا تعارفوه يف اللغةالن

، وقد نبَّه الشيخ جعفر على (6)كما يعّد خمصصًا يف االستعمال اللغوي العام

فهم اخلطاب مبيّن على فهم اللغة، )أهمية معرفة الُعرف يف فهم اخلطابات يقول 

خطاب كّل وقت حممول على ): ، وقال أيضًا(7)(والُعرف العام، واخلاص

                                                   

 . 29. ظ، دراسة املعنى عند األصوليني: 0
 . 086. ظ، أصول الفقه، اخلضري: 2
 . 0/076كشف الغطاء:  .2
 . 28. ظ، دراسة املعنى عند األصوليني: 4
 . املصدر السابق. 6
 . 28. دراسة املعنى عند األصوليني: 6
 . 061، 0/048. كشف الغطاء: 7
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أّما العادة فاملقصود بها الُعرف العملّي، وهو ما جرى عليه عمل ، (0)(ُعرفة

، وهذه القرينة متفق على جواز (2)الناس، وتعارفوه يف سلوكهم، وتصرفاتهم

، أما ختصيصها (2)ختصيصها للعام يف االستعماالت اللغوية غري الشرعية

  .(4)ذ جّوزه احلنفية، ومنعه الشافعيةخلطابات الشارع فمختلف فيه، إ

 : اخلاص .2
، أو هو اللفظ املوضوع للداللة على معنى واحد على (6)هو ما ليس بعام

، وسواء أكانت (6)اإلنفراد، سواء أكان واحدًا بالشخص، أم بالنوع، أم باجلنس

  .(8)األمر، النهي: ، ومن أهم مباحث اخلاص(7)الوحدة حقيقية أم اعتبارية

 : األمر .أ
علـى   (ر، م، أ)أي مـاّدة  ، اختلف علماء األصول فيما وضع لـه لفـظ األمـر   

، والشـأن ، الطلـب : منهـا ، فقيل إّن ماّدة األمـر موضـوعة ملعـان متعـّددة    ، (9)أقوال

ــيء ــة، والشـ ــرض، واحلادثـ ــيغة   ، (01)والغـ ــوص صـ ــوعة خلصـ ــي موضـ ــل هـ  وقيـ

                                                   

 . 0/061. كشف الغطاء: 0
 . 28. ظ، دراسة املعنى عند األصوليني: 2
 . 29. دراسة املعنى عند األصوليني: 2
 . 0/426ه اإلسالمي، شليب: . ظ، أصول الفق4
 . 62. دراسة املعنى عند األصوليني: 6
 . 0/284. أصول الفقه اإلسالمي، شليب: 6
 . 0/286. أصول الفقه اإلسالمي، شليب: 7
 . 092، أصول الفقه، اخلضري: 0/286. ظ، أصول الفقه اإلسالمي، شليب: 8
 . 0/289. ظ، أصول الفقه، شليب: 9

 . 0/228: . ظ، املعجم األصولي01
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   .(0)(افعل)

ومشتقاتها ُخصَِّصت يف وذهب الشيخ حممد حسني إىل أّن ماّدة األمر 

حقيقة يف القول )فاألمر ، (2)اصطالح األصوليني يف إفادة الطلب اخلاص

ألّن األمر من اخلاص ، أي اّللفظ الّدال على طلب الفعل من الغري، املخصوص

  .(2)(الذي هو لفظ مقابل للعام واملشرتك

ويشرتط األصوليون يف صدق داللة األمر على طلب الفعل أن يكون 

 (أي األمر)وترتتب عليه ): يقول الشيخ جعفر، (4)درا على سبيل االستعالءصا

من شارع أو سّيد أو ولي أو ، صفة الوجوب مع الصدور عن مفرتض الطاعة

ولو استعمل يف )ويقول الشيخ حممد حسني ، (6)(أحد الوالدين وحنو ذلك

  .(6)(أن يكون من العالي مفالالز، الطلب

 : صيغ األمر
وأشار الشيخ جعفر إىل أّن ، (7)(افعل)أشهرها صيغة ، صيغ كثريةاألمر له 

مما يعطي ، واجلواز، والرخصة، مجيع ما أفاد اإلذن) لصيغ األمر تشم

مما يقوم مقامه ، من لفظ أو غريه، أو اإلباحة، أو الكراهة، أو الندب، الوجوب

                                                   

 . 0/289. ظ، أصول الفقه: شليب: 0
 . 21. ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ: 2
 . 0/289. أصول الفقه، شليب: 2
 . 0/289. ظ، أصول الفقه، شليب: 4
 . 0/066. كشف الغطاء: 6
 . 21. رسالة يف مباحث األلفاظ: 6
 . 0/289. ظ، أصول الفقه، شليب: 7
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  .(0)(أو متشرع أو غريها، من شا رع، ومن أي مطاع، يف كل لسان

: إىل سببني (افعل)رجع الشيخ جعفر ختصيص البحث يف األمر بصيغة وأ

أّن ما ، الثاني، (2)على االقتضاء والوجوب (افعل)قوة داللة صيغة ، ألولا

إّنما تأتي داللتها على طلب الفعل من مالحظة ، عداها من الصيغ واأللفاظ

  .ئن احمليطة بهاأي اّنها حتتاج إىل معرفة القرا، (2)أحوال املخاط بني واخلطاب

وأشار الشيخ حممد حسني إىل أن اجلملة اخلربية قد خترج إىل داللة اإلنشاء 

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ ]مثل قوله تعاىل ، (4)فُتَعّد من صيغ األمر

يف معناها )فهذه اآلية مستعَملة حسب قول الشيخ ، (222 :البقرة)[ كَامِلَيْنِ

، ولكن ليس الغرض منها هذه اإلفادة، النسبة وحتّققها عوهو إفادة وقو، ربياخل

مبعنى الطلب من األمهات إرضاع ، (6)(بل إفادة الطلب والرغبة يف وقوعه

  .(6)أوالدهن

 : وضع صيغة األمر وداللتها
، والسّنة، والكتاب، وما يف معناها يف لسان العرب (افعل)وردت صيغة 

 واإلباحة، واإلرشاد، والندب، كالوجوب، (7)كثريةمستعملة يف معان 

                                                   

 . 0/046. كشف الغطاء: 0
 . 0/066ف الغطاء: . ظ، كش2
 . 0/066. كشف الغطاء: 2
 . 28. ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ: 4
 . 28. رسالة يف مباحث األلفاظ: 6
 . 0/291. ظ، أصول الفقه، شليب: 6
 . املصدر السابق. 7
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لكن وقع خالف بني علماء األصول ، وهذه املعاني حتّددها القرائن، (0)اخل...

وفيما هو حقيقة أو ، (2)جمّردة عن القرائن تفيما وضعت له صيغة األمر إذا ورد

  .(2)جماز فيها على أقوال كثرية

غة األمر حقيقة يف الطلب والتهديد ونقل اآلمدي أّنهم اتفقوا على أّن صي

  .(6)وهو الرأي األصح عنده، (4)جماز فيما سواها، واإلباحة

واختلف علماء األصول أيضا يف داللة الطلب الذي تدل عليه صيغة األمر 

  .(6)واإلباحة، من حيث الوجوب، والندب

، (7)وذهب الشيخ جعفر إىل أّن صيغة األمر ُوِضَعت ملطلق الطلب وماهيته

أي ، فريى أّنها إذا صدرت من مفرتض الطاعة، أما من حيث داللة صيغة األمر

أّما ، (8)فإّنها تدّل عند إطالقها على الوجوب حتى يتبّين اخلالف، من العالي

الشيخ حممد حسني فريى أن صيغة األمر ُوِضَعت يف حقيقتها لبعث الغري على 

  هـإال اّن، (01)وبـن الوجـال عـب فضـطلا بالـهـل لـوال دخ، (9)إجياد املاّدة واحلدث

                                                   

 . 0/407. ظ، املستصفى: 0
 . 2/022، اآلمدي: م. ظ، اإلحكا2
 . املصدر السابق. 2
 . املصدر السابق. 4
 ملصدر السابق. . ا6
 . 0/422. ظ، املستصفى: 6
 . 040، 026. ظ، غاية املأمول: 7
 . 0/066، وظ، كشف الغطاء: 96، 94. غاية املأمول: 8
 . 22. ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ: 9

 . 27. رسالة يف مباحث األلفاظ: 01
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لذلك يرى أن ال معنى ، (0)يرى أن البعث عند اإلطالق يدّل على الطلب باللزوم

وأْن ال معنى ، (2)للقول بأّن صيغة األمر وضعت حقيقة للوجوب أو للندب

، (2)أو أّنها ظاهرة يف الوجوب أم يف الندب، للحديث عن كونها جمازا يف غريها

ومما قاله يف هذا الشأن ، (4)عاني عنده قصدّية وراء املعاني االستعماليةفهذه امل

وهذه كّلها معاٍن ارتكازّية حتضر يف الذهن على اإلمجال والبساطة، ثم )

يف ، أو مقال، وقد تكون هناك قرينة حال، يشرحها الفكر بالنظر الثانوي حتليال

ومعلوم أّن  ...لغرض آخربل  ...كان ألجل الطلب أّن البعث على اإلجياد ما

يف معناها، وهو  الصيغة ما اسُتعِمل ْت يف شيء من هذه املعاني، وإّنما استعملت

، (6)(فال جمازّية يف البيـن أصال ...ولكن الدواعي خمتلفة ...البعث على اإلجياد

فهو ميّيز بني املعنى الذي ُوِضَعت له صيغُة األ مر، ودواعي استعمال هذا املعنى، 

وباختالف القصود، واأل غراض ختتلف العناوين املنتَزعة من حنو ) يقول

هي اليت حتدد الَغرض، وتتَّضح يف )، فالقرائن (6)(االستعمال وبواعثه وَدواعيه

متَّام  .، لذلك أ شاَر د(7)(طريقة االستعمال نفسها، وما سبق األسلوُب من أ جله

يف املواقف االجتماعية  حّسان إىل أّن صيغة األمر تؤدي دالالت متعّددة،

  .(8)املختلفة
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أّما َعن داللة صيغة األمر إذا وردة مطلقِة جمرَّدة عن القرائن، فريى الشيخ 

حممد حسني أنَّها ظاهرة يف الوجوب إذا َصدرت من العالي، حتى يتبيَّن اخلالُف 

خَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُ]، واستدّل الشيخ على ذلك بقوله تعاىل (0)بالقرائن

، وآراء العلماء يف َوضع صيغة (62 :النور) [أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

األمر وداللتها، هلا آثار عظيمة يف استنباط األحكام، ويف اختالفات الفقهاء يف 

  .(2)الفروع الفقهية

 : األمر بعد احلظر
، (2)إذا وردت بعد احلظر (افعل) داللة صيغة األمر اختلف األصوليون يف

، وذهب (4)فذهب بعضهم إىل أّنها للوجوب، وذهب أكثرهم إىل أنَّها لإلباحة

الشيخ جعفر بعد أن عرَض أراء األصوليّين إىل أنَّ األمر الوارد بعد احلظر يدّل 

، وقال (6)ة يف ذلك، الستواء الداللة الّلغَوية والُعرفي(6)على اإلباحة ِورفع احلظر

فإننا َنقطع أّن احلاكَم إذا أمَر َرعيَّته بشيء، ثمَّ قال عق يَب ذلك افعلُوه، مْل )

، واستشهَد الشيخ جعفر ببعض النّصوص القرآنية اليت (7)(يفهموا سوى اإلذن
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، (2 :املائدة) [وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا]ورَد فيها األمُر بعد احلظر، منها قولة تعاىل 

  .(0 :املائدة)[ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ] :بعد قولة تعاىل

وَنبَّه الشيخ جعفر على أنَّه يف بعض املواضيع يرُد األمر بعد احلظر داالَّ على 

فَإِذَا انسَلَخَ ]كقوله تعاىل ، فرض وجوبه أصالة قبل النهي ِلعّلة، (0)الوجوب

، وذلك ألّن قتاَل (6 :التوبة) [اقْتُلُوا الْمُشْرِكِنيَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْاألَشْهُرُ الْحُرُمُ فَ

  .(2)املشركني كان واجبًا يف األصل

 : داللة األمر على الفور والرتاخي

اختلف األصوليون يف داللة صيغة األمر إذا َوردت جمرَّدة عن القرائن، 

ذ األمر؟ أو أّنها تدل على واألوقات، هل تدل على الفور، أي التعجيل بتنفي

فذهب احلنفية واحلنابلة إىل ، (2)الرتاخي؟ أو أّنها ال داللة فيها على االثنني معًا

داللة األمر اجملرَّد على الفور، أي أّنه يقتضي التعجيل، يف حني ذهب أكثر 

ل ، ب(4)األصوليني إىل أنَّ األمر اجملرَّد ال داللة فيه على الفور، وال على الرتاخي

، وهو الرأي الذي ذهب اليه الشيخ جعفر كاشف (6)يدل على طلب الفعل

الغطاء، إذ ذهب إىل أنَّ صيغة األمر وضعت لطبيعة الطلب، وال تشعر بالفور، 
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، إاّل إذا قامت قرينة قاطعة على الفور كاألمر (0)وال بالرتاخي، ال لفظًا، وال معنًى

ّن مطلوبية الفعل يف مجيع الّلَغات، إ): ، يقول الشيخ(2)بالسقي، وإنقاذ الغريق

  .(2)(ال تقتضي توقيتا ...إجيابا، أو ندبًا، بأي صيغة كانت

ويرى الشيخ حممد حسني أّن األمر اجملرَّد يبعث على اإلجياد، والتحريك، 

  .(4)بال داللة على الفور، وال على الرتاخي، إاّل بدليل

يغة األمر تقتضي وأوضَح الشيخ جعفر، والشيخ حممد حسني، أّن ص

وليس حمّددا بزمن ، توقيتا، ولكن هذا التوقيت ليس من مقتضيات الصيغة نفسها

  .(6)بل هو الفور العريف الذي تصح معه املبادرة معّين

هو إنكار لداللة ، وإنكار داللة صيغة األمر اجملّردة على الفور والرتاخي

ومنهم الشيخ ، (6)صولينيالفعل على الزمان وهو ما صّرح به حمّققو متأخري األ

، كما هو ظرف للطلب، الزمان ظرف للمطلوب) :حممد حسني الذي يقول

وهو الرأي ، (7)(إال بداللة أخرى، وليس داخال ال يف الطلب وال يف املطلوب

  .(9)والسيد مصطفى مجال الدين، (8)مهدي املخزومي .الذي ذهب إليه د

                                                   

 . 026. ظ، غاية املأمول: 0
 . 026. غاية املأمول: 2
 . 0/067. كشف الغطاء: 2
 . 29رسالة يف مباحث األلفاظ:  . ظ،4
 . 29، رسالة يف مباحث األلفاظ: 0/067. ظ، كشف الغطاء: 6
 . 064. ظ، البحث النحوي عند األصولّيني: 6
 . 07. ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ: 7
 . 021. ظ، يف النحو العربي نقد وتوجيه: 8
 . 066. ظ، البحث النحوي عند األصوليني: 9



 البحث اللغوي عند علماء كاشف الغطاء 242
 

وأما ) :ال على الزمان بقولهوأنكر الشيخ حممد حسني داللة مجيع األفع

ولكن التمحيص ، األفعال فهي وإن شاع عند النحاة أخذ الزمان يف مدلوهلا

أّن الزمان غري مدلول هليئة  ...الدقيق يكشف عن خطأ هذا الرأي واتضح

بل ، ويرى أيضا أّن الزمان ليس جزءا من داللة األفعال، (0)(وال ملادتها، األفعال

الزمان يف األفعال )مهدي املخزومي  .يقول د، (2)تها ولوازمهاُينَتَزُع من استعماال

ولو  ...وظيفته التفريق بني أبنية األفعال، ملحوظ، ولكن الزمان فيها زمان حنوي

ثّم شرعوا مبالحظة ، قّسموا األفعال حبسب ما هلا من صيغ وأبنية دأّن النحاة ق

لكان البحث أجدى على  ،داللتها على الزمان من خالل االستعماالت املختلفة

بل هو يفهم ، وأنكر الشيخ علي داللة األفعال بصيغها على الزمان، (2)(العربية

  .(4)عنده من القرائن املوجودة

 : داللة األمر على الوحدة والتكرار
أم تدل ، أتدّل على تكرار األمر، اختلف األصوليون يف صيغة األمر اجملّردة

ومنهم من ، ومنهم من اختار الثاني، اختار األولعلى املرة الواحدة؟ فمنهم من 

أّن األمر ال يدّل إال على طلب ، والذي ذهب إليه حمّققو األصولّيني، (6)توّقف

وليست من مدلول الصيغة ، واملّرة الواحدة هي من لوازم حتّقق االمتثال، الفعل

يه الشيخ وهو ما ذهب إل، (6)والتكرار ال ُيسَتف اد إال من القرائن، اجملّردة

                                                   

 . 06ث األلفاظ: . رسالة يف مباح0
 . 07. ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ: 2
 . 024. يف النحو العربي نقد وتوجيه: 2
 . 062، 062، 069. ظ، نقد اآلراء املنطقّية: 4
 . 2/042. ظ، اإلحكام، اآلمدي: 6
 . 299، 0/298. ظ، أصول الفقه، شليب: 6



 242 الفصل الثاني: املبحث الرابع: داللة اللفظ على املعنى من حيث الشمول وعدمه
 

  .(2)والشيخ حممد حسني، (0)جعفر

 : الّنهي .ب
النهي كاألمر ماّدة وصيغة يدّل على الطب ) :يقول الشيخ حممد حسني

 ...احلتمي، ولكن األمر يدّل على طلب الفعل، والنهي يدّل على طلب الرتك

حيث يكون من العالي، أو املستعلي، ال الكف الذي هو زجر النفس عن 

  .(2)(احملبوب

، يقول الشيخ جعفر (4)(ال تفعل)وصيغ النهي كثرية، لكن أشهرها صيغة 

إّن مطلوبية الرتك بلفظ خربي أو إنشائي، أو ما قام مقامه يف أي لسان كان، )

تقتضي احلظر والتحريم، ما مل يكن شاهد من ، مشتملة على صيغة نهي أو ال

فراد وأشهرها، أو خارج على الكراهة، محال للمطلق على أكثر األ، داخل

أو ، إّما لقصد املثال، (ال تفعل)وإّنما خّص بعضهم البحث بصيغة  ...وأظهرها

وختتلف الدالالت قوة ، لزيادة قوة الداللة فيها على ما عداها من األقوال

  .(6)(وضعفا باختالف العبارات

واسُتعِمل ت صيغة النهي يف أكثر من معنى، كالتحريم، والكراهة، 

، وما قيل من آراء يف صيغة األمر، قيل أيضا يف (6)اخل ...لدعاءوالتحقري، وا
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، إاّل أّن رأي اجلمهور هو ما ذهب إليه الشيخ جعفر يف النص (0)صيغة النهي

من أّن صيغة النهي اجملّردة تدل على التحريم ما مل ترد قرينة تثبت ، املتقّدم

  .(2)املعاني اأُلَخر

دثني إىل أّن صيغة النهي اجملّردة عن وذهب أكثر األصوليني من قدماء وحم

، (2)والدوام، ما مل يثبت اخلالف بالقرائن، والتكرار، القرائن تدّل على الفور

لكن الشيخ جعفر، والشيخ حممد حسني ذهبا إىل أّن صيغة النهي مثل صيغة 

  .(4)إّلا على النحو املتعاَرف، ال تدّل جمّردة على الفور، وال على التكرار، األمر

 : املطلق واملقيد .3
حصول االمتثال حيـث ُيـؤَمر بـِه بإجيـاد فـرد      )عرَّف الشيخ جعفر املطلق بأّنه 

من أفراد الشائعة، منفردًا، أو منضمًا إىل مثله، لتحقق الطبيعة ال لـذاتها، فيمـا ال   

يظهر منه إرادة الوحدة كاملصادر يف ضمن األفعال أو بارزة عنهـا، حمـاّلة بـالالم،    

عنهـا، وبـاقي املنكَّـرات اخلاليـة مـن تعلـق ال يناسـب املاهيـات، وأمـا مـا            أو خاليـة 

وأّن االمتثـال فيـه بالواحـد كلّيـًا مـن       (أي يظهر منه إرادة الوحـدة )يظهر منه ذلك 

واملالَحظ يف ، (6)(فال تفهم منه الطبيعة ...حيث التعليق والتنوين حنو اعط درهما

يــث داللتــه علــى الشــيوع واملاهيــة، ومل هــذا التعريــف أّنــه نظــر إىل املطلــق مــن ح

ــر تعريفـــات املطلـــق    ــد  يقتصـــر علـــى الشيــــوع فقـــط كمـــا هـــي احلـــال يف أكثـ عنـ
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وقــد ُوصــف التعريــف الــذي ُينظــر إىل املطلــق مــن حيــث الشــيوع     ، (0)الدارســني

، واملقصود بالشيوع يف التعريف هو داللة املطلق علـى  (2)واملاهية بأّنه جامع، مانع

ــة حلصــص     بعــض شــائع يف جنســ  ــدل علــى حصــة مــن اجلــنس حمتمل ــه ي ه، أي أّن

الـواردة   (فـرد )، وهذا البعض، أو احلصة، أشار إليه الشيخ جعفر بلفظة (2)كثرية

يف التعريف، و هذا الفرد، أو احلصة، أو البعض، قد َتكون كمـا أشـار الشـيخ يف    

علـى   الـيت تـدل   (طالـب )التعريف منفردة كما يف املفرد الواحد املبهم مثـل لفظـة   

، وقــد تكــون كمــا أشــار يف  (4)طالــب واحــد غــري معــيَّن يصــدق علــى أيَّ طالــب  

فإنه يدل على مجاعة واحدة  (طالب)التعريف منضمَّة، كما يف اجلمع املنكرَّ حنو 

   .(6)منضمة مبهمة، أو غري معيَّنة

أّما املاهية الواردة يف تعريف الشيخ جعفر للمطلق، فهي توحي إىل البعد 

، فلحاظ ماهية (7)، أي اللحاظ املطلق ملاهية الشيء يف الذهن(6)طالقالذهين لإل

يف الذهن تارًة تقرتن مع حلاظ صفة العلم، وهذا يسمى باملقيدَّ، أو  (اإلنسان)

حلاظ املاهية بشرط شيء، وأخرى ال تقرتن بأي صفًة، أو قيد، وهذا ما يسمى 

شيخ جعفر يف التعريف إىل ، لذلك أشار ال(8)باملطلق، أو حلاظ املاهية ال بشرط

                                                   

 . 97، التصور الّلغوي عند األصوليني: 0/419. ظ، أصول الفقه اإلسالمي، شليب: 0
 . 62. ظ، دراسة املعنى عند األصوليني: 2
 . 0/419. ظ، أصول الفقه اإلسالمي، شليب: 2
 . املصدر السابق. 4
 السابق. . املصدر 6
 . 87. ظ، دروس يف علم األصول، السيد حممد باقر الصدر: 6
 . املصدر السابق. 7
 . املصدر السابق. 8



 البحث اللغوي عند علماء كاشف الغطاء 246
 

أّن اإلطالق يأتي لتحقيق املاهية من حيث النظر إىل طبيعتها، ال إىل ذاتها، أو 

، ألنَّ اإلطالق وصف طارئ على املاهية، (0)حقيقتها كما ذهب بعض األصوليني

  .(2)وليس جزءًا من ذاتها، أو مفهومها

 : املطلق والنكرة
للمطلق أّن النكرة مظهر من مظاهر املالحظ من خالل تعريف الشيخ جعفر 

املطلق، وهذا املطلق حتققه مشروط كما أشار الشيخ باخللّو من تعّلق ما ال 

يناسب املاهيات املطلقة، أي أّن النكرة املطلقة جيب أن تكون خالية من القيود 

اللفظية، أو احلالية، اليت ال تتناسب مع اإلطالق، لذلك أشار األصوليون إىل 

ال تدل على اإلطالق، ألّنها مقيَّدة بإسناد  (رأيت رجاًل): رة يف قولناأّن النك

، ومن مّثة يظهر عدم دقة ما ذهب إليه بعض الدارسني من عدم (2)الرؤية إليها

  .(4)الفرق بني النكرة واملطلق يف اصطالح األصوليني

 : أنواع اإلطالق 
 : يظهر من تعريف الشيخ جعفر للمطلق وجود نوعني لإلطالق

ال يظهر منه إرادة الوحدة الكلية، وإمنا يراد  عرّب عنه الشيخ بأّنه ما :األول

وُيمثَّل هلذا النوع من اإلطالق  ،(6)منه حتقق الطبيعة، بإجياد واحد من أفرادها

                                                   

 . 98. ظ، التصور اللَغوي عند األصوليني: 0
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، فإّن املخاط ب (اعتق رقبة): بـ النكرة يف سياق اإلثبات كما لو قال املخاِطب

، ألن (0)لطبيعة يف ضمن أّي فرٍد من أفرادهاسيكون يف سعة من جهة امتثال ا

، وتتحقق هذه الطبيعة بإعتاق (2)املطلوب إعتاقه هو صرف الوجود لطبيعة الرقبة

  .أّي رقبٍة غري معتوقة

وهذا النوع من اإلطالق اصطلح عليه الشيخ علي كاشف الغطاء اسم 

لتمام األفراد ، وعرَّفه بأّنه الذي يدل على ثبوت احلكم (2)(اإلطالق البدلي)

، وأشار إىل أّن املكلَّف ُمَرخَّص وفق هذا النوع من اإلطالق (4)بنحو البدل

  .(6)باإلتيان بأّي فرٍد من أفرادِه، وترك الباقي

هو الذي عّبر عنه الشيخ جعفر يف التعريف بأّنه ما يظهر من إرادة  :اآلخر

الطبيعة، وذلك ألّن املطلق  الوحدة الكلية، وأشاَر إىل أّن هذا النوع ال تُفهَم منه

، وهذا (6)هنا حممول على كّل أفراد الطبيعة، وأحواهلا على سبيل العطف بالواو

وهذا النوع ، (7)ال الطبيعة، ال يكون إال بتعّدد احلكم بتعدد األفراد واألحوال

، وعرَّفه بأّنه ما يدّل على (8)(اإلطالق الشمولي)من اإلطالق مّساه الشيخ علي 

الفاسق ال )حلكم لتمام األفراد، بنحو االستغراق، ومثَّل له جبملة مشول ا

                                                   

 . 0/286. املعجم األصولي: 0
 . 0/287. املعجم األصولي: 2
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  .فإّن املطلوب هنا عدم إكرام متام أفراد طبيعة الفاسق ال فردًا واحدًا، (0)(تكرمه

 : العالقة بني اإلطالق والتقييد
اختلفت آراء علماء األصول من متأخري االمامية يف العالقة بني اإلطالق، 

فذهب بعضهم إىل أّن ، (2)نظرتهم إىل املراد من اإلطالق والتقييد، حبسب

ألنهما أمران وجوديان، فمن املمكن وجود  ،(2)العالقة بينهما عالقة تضاد

، وذهب بعضهم إىل أّن العالقة بينهما عالقة (4)أحدهما، عند استحالة اآلخر

كالم والذي ُيفَهم من ، (6)، مبعنى استحالة اجتماعهما وارتفاعهما(6)تناقض

الشيخ جعفر والشيخ علي، أّن العالقة بني اإلطالق والتقييد عندهما هي ما 

أي اّن ، (8)، وتسمى أيضًا عالقة العدم واملل كة(7)تسمى بعالقة الوجود والعدم

اإلطالق عندهما حسب هذه العالقة يعين عدم حلاظ القيد يف مورد قابل 

طالق هو األصل، والتقييد يكون ، لذلك أشار الشيخ جعفر إىل أّن اإل(9)للتقييد

العمَل به من دون  وأشاَر إىل أّن ورود اإلطالق يقتضي، (01)معدومًا حتى يثبت

توقف على البحث عن املقيَّد، ما مل يدل دليل قطعي، أو ظين يصرفه عن 
                                                   

 . 89. التعارض: 0
 . 0/660. التعارض: 2
 سابق. . املصدر ال2
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 . املصدر السابق. 9
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، (2)(تقييد إذا مل يكن هناك إطالق، مل يكن): ، ويقول الشيخ علي(0)اإلطالق

، وتظهر مثرة (2)جود التقييد تالزم استحالة انتفاء اإلطالقمبعنى أّن استحالة و

هذا اخلالف يف العالقة بني اإلطالق والتقييد يف استنباط األحكام، وفهم 

، كما تظهر مثرته يف مباحث التعارض والتعادل والرتجيح (4)اخلطابات الشرعية

  .(6)بني األدلة

 : اإلطالق والعموم
ّن الشيخ جعفر، والشيخ عليًا يعّد انه من الذي اّتَضح من حبث العموم أ

  .(6)صفات املدلول اللفظي، وهو ما اتفق عليه علماء األصول

إذ يتضح أنَّ الشيخ جعفر، ، أَما اإلطالق والتقييد فإّن األمَر فيهما خمتلف

والشيخ عليا َيعّد انهما من صفات املعاني، وهو مذهب علماء األصول من 

الواردة يف تعريف الشيخ  (اإلرادة)و ما يتضح من لفظة ، وه(7)متأخري االمامية

واإلرادة هي من مقتضيات قرينة احلكمة، وقرينة احلكمة مرتبطة ، جعفر للمطلق

بالداللة التصديقية، ولكن قرينة احلكمة تثبت عند األصوليني املتأخرين 

يها ُيستَدّل على اإلطالق ف (أكرم الفقري)ففي مجلة ، صغرى وكربى: مبقدمتني

                                                   

 . 080 ،0/081. كشف الغطاء: 0
 . 88. التعارض : 2
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وهذه هي ، مل ُيذكَر معها قيد (الفقري)ألّن لفظة ، من املدلول الّلفظي للكالم

، أما الكربى ف ُيَتَحّقق فيها من أّن املتكلم كان جديًا يف إطالق (0)املقدمة الصغرى

ألن للمطلق أوصافا وقيودًا ، (2)لفظ الفقري جمّردًا عن كّل القيود املرتبطة بها

لكربى يبدو أّن الشيخ جعفر قصدها بلفظ اإلرادة الوارد يف واملقّدمة ا، (2)كثرية

  .تعريفه للمطلق

وأشار الشيخ علي يف تفرقته بني اإلطالق والعموم، إىل أّن اإلطالق يكون 

ما يصح ، (6)(وجود)إّن املطلق داللته مقّيدة بعدم )، وقال (4)مبقّدمات احلكمة

ألّنها بالوضع، فهي غري ، ه تنجيزّيةوالعام داللت ...للبيان فتكون داللته تعليقية

  .(6)(مقيدة بعدم البيان

                                                   

 . 96. ظ، دروس يف علم األصول: السيد حممد باقر الصدر: 0
 . 96. دروس يف علم األصول: السيد حممد باقر الصدر: 2
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 . 86رض: . التعا6



 

 

 

 

 

 املبحث اخلامس

 احلقيقة واجملاز

، وتكشف عناية (0)ظاحلقيقة واجملاز مظهر من مظاهر التطور الداللي لأللفا

تساير ، األصوليني والبالغيني بدراستهما عن إدراكهم أّن اللغة كائن حي

  .(2)لفاظها من جمال إىل آخر جيال بعد جيلوتنتقل دالالت أ، (2)الزمن

بل  ،وال ينظر األصوليون إىل احلقيقة واجملاز يف مرحلة الوضع األول لأللفاظ

إّن كال من احلقيقة )يقول الشيخ جعفر ، (4)ينظرون إليهما يف مرحلة االستعمال

قيقة إذ تقّدم أّن اللفظ قبل االستعمال ال ح ...واجملاز يستدعي وضعا واستعماال

ال تعدو أن تكون استعماال شائعا، )وذلك ألّن احلقيقة ، (6)(وال جمازا (له)

                                                   

 . 218. ظ داللة األلفاظ، إبراهيم أنيس: 0
 . 94. داللة األلفاظ، إبراهيم أنيس: 2
 . 011. داللة األلفاظ، إبراهيم أنيس: 2
 . 012، التصور اللغوي عند األصوليني: 0/24. ظ، اإلحكام، اآلمدي: 4
 . 62. غاية املأمول: 6
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، (0)(وليس اجملاز إاّل احنرافا عن ذلك املألوف الشائع، مألوفا للفظ من األلفاظ

إبراهيم أنيس من أّن أبرز نواحي  .وبذلك يّتضح عدم دّقة ما ذهب إليه د

أّنهم وّجهوا عنايتهم إىل نقطة البدء يف  الضعف يف عالج القدامى للحقيقة واجملاز

  .(2)ألّن هذا األمر ال ينطبق على احلقيقة واجملاز عند األصوليني، (2)الداللة

 احلقيقة: أوال
احلقيقة اصطالحا هي اللفظ املستعمل فيما وضع له يف اصطالح 

  .(6)وتقّسم عند األصوليني على لغوّية، وُعرفية، وشرعية، (4)التخاطب

 : قيقة اللغويةاحل .1
هي اللفظ املستعمل فيما وضع له ّأّوال يف اللغة، كاألسد املستعمل يف 

، (7)ألّن صاحب وضعها واضع اللغة، وتسّمى لغوية، (6)احليوان الشجاع

األدلة املوضوعة )الشيخ جعفر بأّنها  وتسّمى أيضا باحلقيقة الوضعية لذلك عرفها

لفظ على معناه املوضوع له تكون داللة ألّن داللة ال، (8)(بالوضع االبتدائي

، وأشار الشيخ جعفر إىل أن أكثر األدلة موضوعة (9)ابتدائية ال تناط بشيء آخر

                                                   

 . 98. داللة األلفاظ، أنيس: 0
 . 97اظ، أنيس: . ظ، داللة األلف2
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، ذلك بأّن واضع اللغة يضع الكلمة أواًل للمعنى احلقيقي (0)بالوضع االبتدائي

  .(2)وليس للمعنى اجملازي

 : احلقيقة العرفية .2
، والعرف (2)ه بعرف االستعمال اللغويهي اللفظ املستعمل فيما وضع ل

وهو حجة ، هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول

  .(4)أيضًا لكنه أسرع إىل الفهم

وقسمها على ، وأشار الشيخ جعفر إىل أنه ال ريب يف وجود احلقيقة العرفية

الد يف عصر من والعامة هي ما تعارفه الناس يف كل الب، (6)عامة وخاصة

 (الدابة)، ومثَّل له الشيخ جعفر باستعمال لفظ (6)العصور قدميًا كان أم حديثًا

، (7)لذوات األربع عرفًا مع أنها موضوعة لكل ما دّب على وجه األرض

واملقصود باخلاصة هو احلقيقة العرفية اليت تكون ألهل إقليم اخلاص أو طائفة 

ا يضعه أرباب العلوم وأصحاب احلرف من ومّثل هلا الشيخ جعفر مب، (8)معينة

  .(9)مصطلحات كما يف املوضوعات النحوية والصرفية

                                                   

 . 0/048. ظ، كشف الغطاء: 0
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، (0)(الوضع اهل ْجري)وأطلق الشيخ جعفر على احلقيقة العرفية مصطلح 

ويقصدون به أن املعنى ، (2)متداَول عند علماء األصول (اهل ْجر)ومصطلح 

ه باحلقيقة العرفية يصري وما انتقل إلي، اللغوي األصلي يصري مهجورًا

: يطلق ملعنيني (اهلجر)ويبدو أن ، (4)حبيث ال يفهم عند إطالقة غريه، (2)مشهورًا

وهو ، أي أن املعنى هو الذي ُيهَجر وليس اللفظ، هجر املعنى دون اللفظ، األول

فإنه وضع يف ، (الغائط)وميثلون له بلفظ ، مقصود األصوليني من مصطلح اهلجر

غري أنه اشتهر يف العرف باخلارج ، وضع املطمئن من األرضأصل اللغة للم

بل ُهِجر معناه األصلي، والثاني هو ، ، فاللفظ مل يهجر(6)املستقذر من اإلنسان

واهل ْجر بهذا ، هجر األلفاظ مبعنى اختفائها من الوجود نهائيًا وتصبح مهملة

والتغري ، ياملعنى يستعمله الدارسون احملدثون يف حديثهم عن النمو اللغو

  .(6)املعجمي

 : أثر احلقيقة العرفية يف فهم اخلطابات
شك يف أن اهتمام علماء األصول باحلقيقة العرفية يعكس إدراكهم  ال

ألن العرف هو الذي حيدد ، ألثرها يف فهم اخلطابات الشرعية وغري الشرعية

رف الذي نشأ فاملتكلم خيضع دائمًا ِلما حيدده الع .(7)معاير االستعمال يف اللغة
                                                   

 . 0/048. كشف الغطاء: 0
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، يقول الشيخ (0)من حيث الرتكيب اللغوي واالستعمالي، من معايري اللغة، فيه

 كما جيب يف مصطلح التخاطب اتباع اللغة كائنة)جعفر 

كذلك يلزم اتباعها يف كيفية  ...وتركيب املفردات، ما كانت يف وضع املواد

  .(2)(االستعماالت واملواقع

بل ، ف ال يؤثر فقط يف عملية إنتاج الكالموأشار الشيخ جعفر إىل أن العر

، جيري اإلنسان يف مجيع أقواله كأفعاله)يقول ، يؤثر أيضًا يف عملية استعماله

فال ، وأما ما يتعلق بغريه، وذلك ظاهر يف ما يتعلق بنفسه، على عادته وطريقته

أنه  ، فاملتكلم كما(2)(إال مبا يرتتب عليه غرض الغري أو فهمه، يفعل وال يتكلم

فعليه أيضًا مراعاة أعراف اآلخرين ، يراعي العرف الذي هو فيه حينما يتكلم

حتى  ...وال ميكن أن يكون ملكًا للفرد، ملك اجملتمع)فالعرف ، حينما خياطبهم

أنه يشعر يف النهاية بأنه مضطر إىل مطابقة االستعمال االجتماعي يف مجيع 

لغوية جتسد العالقات االجتماعية العالمة ال)وعندها تصبح ، (4)(مظاهر سلوكه

  .(6)(ملستعمليها وضمن هذا املفهوم فإن اهلوية االجتماعية حاضرة يف اللغة ذاتها

فهم اخلطاب مبين على فهم اللغة والعرف )لذلك جند الشيخ جعفر يقول 

إن )وأشار إىل وجود قاعدة عامة يف فهم اخلطابات وهي ، (6)(اخلاص والعام

                                                   

 . 08. اللغة بني املعيارية والوصفية: 0
 . 0/062لغطاء: . كشف ا2
 . 0/048. كشف الغطاء: 2
 . 221. اللغة العربية معناها ومبناها: 4
 . 67. اللغة واهلوية: 6
 . 0/048. كشف الغطاء: 6
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فإن ُعِرَف )وقال أيضا ، (0)(على عرفه العام أو اخلاص خطاب كل وقت حممول

وال اعتبار ، لزم البناء على ذلك العرف، احلال بالنسبة إىل وقت االستعمال

فما ، ُبِنَي اجملهول على املعلوم، وإن ُجِهل احلال يف أحدهما وُعِلَم اآلخر، بغريه

، (2)(العكسحممول على العرف املعلوم عند األواخر وب، صدر من األوائل

لذلك نبه الشيخ جعفر على أن كثريًا من األلفاظ اليت وردت يف اخلطابات 

فال ُيحَمل لفظ زمن ، الشرعية انتقلت معانيها بالتخصيص يف العرف اجلديد

  .ومن هذه األلفاظ اليت ذكرها الشيخ، (2)اخلطاب عليها

لكنها ، (6)رضاملعنى الوضعي العام هلذه اللفظة هو طبيعة األ :(4)الرتبة .أ

، ويف بعضها (6)ففي بعضها ُتطلق على القرب، ُخصَِّصْت يف األعراف اجلديدة

خصوصًا عند الزُّّراع، وقد خصصت هذه ، (7)على جزء األرض السطحي

اللفظة مبنتهى التخصيص يف أغلب مناطق العراق، إذ تطلق على القطعة الصغرية 

  .د عليها يف أثناء الصالةمن الطني املستخرج من البقاع املقدسة، للسجو

ولكنها ُخصَِّصت يف ، ومعناها العام املقدار من الوزن :(8)املثقال .ب

حبيث إذا أطلقت هذه اللفظة فاملتبادر ، األعراف اجلديدة خبصوص وزن الذهب

                                                   

 . 0/061. كشف الغطاء: 0
 . املصدر السابق. 2
 . 0/060. كشف الغطاء: 2
 . 0/060. ظ، كشف الغطاء: 4
 . 0/82. ظ، املعجم الوسيط: 6
 . 0/82يط: . املعجم الوس6
 . املصدر السابق. 7
 . 0/060. ظ، كشف الغطاء: 8
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  .إىل الذهن هو وزن الذهب ال غري

 ،وهذه اللفظة خصصت يف األعراف اجلديدة بطريقة خمتلفة :(0)السيد .ج

ويف بعضها تستعمل لقبا تشريفيا ، (2)ففي بعض اجملتمعات تستعمل كاسم علم

، ويف العراق خصصت باستعماهلا لقبا (2)لكل فرد خصوصًا يف الدول املتقدمة

  .تشريفيا لذرية الرسول 

، ومالحظة (4)وختصيص الداللة يعد من أبرز مظاهر التطور الداللي

قيقة العرفية، يدل على إدراكهم لطبيعة التغري األصوليني هلذه القضية يف جمال احل

  .(6)الداللي

 : احلقيقة الشرعية .3
 ،(6)هي استعمال االسم الشرعي فيما كان موضوعًا له أواًل يف الشرع

هي اليت تصدت  (الشريعة)وإضافة احلقيقة للشريعة ناشئة عن أن هذه اجلهة 

  .(7)لوضع اللفظ بإزاء املعنى

فإن االنقالب ، (8)ر من آثار اإلسالم على اللغة العربيةوهذا املوضوع هو أث

                                                   

 . 0/060. كشف الغطاء: 0
 . كما هي احلال يف مصر. 2
 . 0/464. ظ، املعجم الوسيط: 2
 . 008. ظ، داللة األلفاظ، أنيس: 4
 . 084. ظ، املعنى وظالل املعنى: 6
 . 0/28. اإلحكام، اآلمدي: 6
 . 2/40. ظ، املعجم األصولي: 7
 . 72. ظ، حبوث لغوية، امحد مطلوب: 8
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واللغات ، (0)العظيم الذي أصاب اللغة العربية إمنا حدث عقب ظهور اإلسالم

وهذه احلضارة استتبعت ظهور مصطلحات ، (2)تتبع احلضارة صعودًا وهبوطًا

، ُأَخرألفاظ من مواضع إىل )فُنقل ت من اللغة ، (2)كثرية مل تكن معروفة من قبل

  .(4)(بزيادات زيدت وشرائع شرعت، وشرائط شرطت

 ...فألفاظ مثل اإلسالم، والصالة، واحلج، والزكاة، والشهادة، والركوع

فالصالة كانت ، اكتسبت دالالت جديدة مل تكن معروفة قبل ظهور اإلسالم

إاّل أّنها أصبحت يف اإلسالم عبارة عن أذكار ، العرب تعرفها على أّنها الدعاء

  .(6)بشرائط وأوقات معّينة، معلومة

ويتفق علماء األصول على أّن املصطلحات الشرعية أصابها التغري 

  .(7)لكّنهم اختلفوا يف حقيقة هذا التغري، (6)الداللي

فذهب املعتزلة، وطائفة من الفقهاء إىل أّن هذه األلفاظ نقلها الشارع عن 

إىل أّن الشارع  (هـ 412)ني يف حني ذهب أبو بكر الباقال، (8)وضعها اللغوي

وذهب ، (9)إاّل إّنه زاد عليها الشروط، استعمل هذه األلفاظ يف معانيها اللغوية

                                                   

 . 206. ظ، تاريخ اللغات السامية، ولفنسون: 0
 . 068. ظ، تاريخ اللغات السامية، ولفنسون: 2
 . 016ظ، فقه اللغة، عبده الراجحي: . 2
 . 78. الصاحيب، ابن فارس: 4
 . 046، 0/040. ظ، الزينة يف الكلمات اإلسالمية، الرازي: 6
 . 016نى عند األصوليني: . ظ، دراسة املع6
 . 0/26. ظ، اإلحكام، اآلمدي: 7
 . 78. ظ، التصور اللغوي عند االصوليني: 8
 . 002. ظ، أصول الفقه، اخلضري: 9
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الرازي مذهبا وسطا هو أّن الشارع تصرف يف هذه األلفاظ واستعملها جمازا 

، وهو ما (0)وكثر دورانها على ألسنة أهل الشرع حتى أصبحت عرفية شرعية

  .(2)سني احملدثنيمال إليه أغلب الدار

، ومن سلك جاّدة اإلنصاف (وذهب الشيخ جعفر إىل الرأي األول بقوله

ودفع االشتباه عن ، َعِلَم أن الشارع أوىل وأحرى مبراعاة احلكمة يف رفع التعب

لكل ما يكثر ، بوضع ألفاظ مبتدئة حني البناء على إظهار الشريعة ...رعيته

أو ، أو خطبة، او إمامة، كاة أو نبوةأو صوم أو ز، دورانه من حج أو صالة

، فثبوت احلقيقة الشرعية مع الدخول يف األوضاع االبتدائية، وحنوها ...حكومة

  .(2)(غين عن االستدالل

أّن كل ، األول: واستدل الشيخ جعفر على ثبوت احلقيقة الشرعية بأمرين

تزم بوضع املباني ال، كائنا من كان ...من ُعِنَي بتفهيم املعاني الكثرية الدوران)

وحتّمل املؤونة بنصب ، لكثرة دوران حصول اإلمجال يف اجملازات، لتلك املعاني

فالشيخ هنا يشري إىل مبدأ أصولي متصل ، (4)(وخفائها يف أكثر األوقات، القرائن

وَتولُّد املواضعات املعجمية والداللية وهو أن ال مناص ، مباشرة بفلسفة العلوم

، (6)كل صناعة من ألفاظ خيتصون بها للتعبري عن مرادهموأهل ، ألهل كل علم

لذلك جند الشيخ جعفر يتخذ من هذا املبدأ دلياًل عقليًا على ثبوت احلقيقة 
                                                   

 . 0/222. ظ، املستصفى: 0
، حبوث لغوية، 79، التصور اللغوي عند األصوليني: 002. ظ، أصول الفقه، اخلضري: 2

 . 82د.أمحد مطلوب: 
 . 0/046اء: . كشف الغط2
 . املصدر السابق. 4
 . 212. ظ، التفكري الّلساني يف احلضارة العربية: 6
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وكيف خيطر يف البال، أو جيري يف اخليال أّن اخلالق مع زيادة )الشرعية بقوله 

الصانع يف شفقته، وكثرة لطفه بالرعية ال يلحظ ما يلحظه التاجر يف جتارته، و

، ويتضح بعد ذلك أّن الشيخ جعفر يعّد احلقيقة الشرعية من نوع (0)(صناعته

، يقول د متام حسان (2)الُعرف اخلاص، وهو ما ذهب إليه الدارسون احملدثون

فمعظم املصطلحات الفقهية اإلسالمية يف العبادات، كالصالة والزكاة، )

عن معاٍن لغوية عامة إىل والصيام، واحلج، واهلدي، والسعي وحنوها حتول 

، واألمر اآلخر الذي (2)(معان اصطالحية خاصة عن طريق القصد التعمد

استدل به الشيخ جعفر على ثبوت احلقيقة الشرعية هو كثرة األلفاظ الشرعية يف 

، ويقصد أّن (4)الكتاب والسنة مع اخللو من القرائن، ومقبولية ذلك يف الطباع

فهم مع عدم ضّم القرائن، وهذا األمر استدل به أكثر هذه األلفاظ تتبادر إىل ال

، كما احتج به (6)من أثبت وجود احلقيقة الشرعية، ألن التبادر عالمة احلقيقة

  .(6)القائلون بثبوت احلقيقة الشرعية عن طريق اجملاز

واختذ الشيخ جعفر احلقيقة الشرعية أساسًا يف فهم النصوص الشرعية بقوله 

ع ُيْحَمل على ُعرف يوم الورود، فإن كان فيه مصطلح فما ورد من الشر)

  .(7)(شرعي ُحِمل عليه، وإاّل فَعلى احلقيقة العرفية العامة، ثم اللغة

                                                   

 . 0/046. كشف الغطاء: 0
 . 016، دراسة املعنى عند األصوليني: 82، 81. ظ، حبوث لغوية، أمحد مطلوب: 2
 . 222. اللغة العربية معناها ومبناها: 2
 . 80: ، وظ ، غاية املأمول0/047. ظ، كشف الغطاء: 4
 . 2/42، املعجم األصولي: 0/91. ظ، دراسات يف أصول الفقه، حممد كالنرت: 6
 . 82. ظ، حبوث لغوية، د. أمحد مطلوب: 6
 . 018، وظ، دراسة املعنى عند األصوليني: 0/061. كشف الغطاء: 7



 260 اخلامس: احلقيقة واجملازالفصل الثاني: املبحث 
 

أّما الشيخ حممد حسني فقد أنكَر أن تكون األلفاظ الشرعية قد نقلها الشارع 

 ومن القريب جدًا أن)من معناها اللغوي إىل معاٍن اصطالحية بالوضع، يقول 

هذه األلفاظ اليت ُيّدعى أّن هلا حقائق شرعية قد استعملها الشارع يف معانيها 

اللغوية، وإمنا ضمَّ إليها قيودًا وشروطًا مل تكن معروفة، فإن مجيع األلفاظ 

، (0)(لغوية، وكانت هلا معان، ومل ُيعل م أّن الشارع نقلها عن تلك املعاني

عّينها صاحب الشريعة  إذ لو)ة بقوله واستدل الشيخ على إنكار احلقيقة الشرعي

 (رأي الباقالني نفسه)، وهو (2)(لتلك املعاني لُنِقل ذلك كسائر األحكام

  .(2)واستدالله أيضًا

 اجملاز: ثانيًا
، وحّدد (4)هو اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له يف اصطالح التخاطب

ختلف األصوليون يف ا)اآلمدي موقف األصوليني من ثبوت اجملاز يف اللغة بقولة 

، ومن تابعه، (6)اشتمال اللغة على األمساء اجملازية، فنفاه األستاذ أبو إسحاق

، وبعد أْن عرض الشيخ جعفر آراء األصوليني يف (6)(وأثبته الباقون، وهو احلق

، وأشار إىل أّن دراسة اجملاز عند األصوليني (8)، ذهَب إىل ثبوته يف اللغة(7)اجملاز
                                                   

 . 8. رسالة يف مباحث األلفاظ: 0
 . املصدر السابق. 2
 . 0/227. ظ، املستصفى: 2
 . 41ريفات: . التع4
هـ(، ظ، البحث الداللي 408. هو أبو إسحاق اإلسفرائيين من علماء األصول املتكلمني)ت 6

 . 017عند األصوليني: 
 . 0/42. اإلحكام: 6
 . 62 - 42. ظ، غاية املأمول: 7
 . 60. ظ، غاية املأمول: 8
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، فاجملاز يف كالم البالغيني حبسب رأيه مبين (0)راسته عند البالغينيَتختلف عند د

على مراعاة النكت، واللطائف بهدف معرفة خواص اخلطابات، أّما األصوليون 

فاجملاز عندهم حسب رأي الشيخ الغرض منه التوصل إىل املعاني، واختالفاتها 

  .(2)بالقرائن، وعدمها

وحنن يف حبثنا هنا للداللة )أنيس بقوله  .ومنه يظهر عدم دقة ما ذهب إليه د

إذ كانوا ال يذكرون ، احلقيقة، أو الداللة اجملازية، ال نعرض لتلك الناحية البالغيّة

إال قالوا إنه أبلغ من احلقيقة، وحني كانوا يلتمسون يف اجملاز ، شيئًا من اجملاز

واجملاز على أّنه ولكّن ننظر إىل ما يسمى باحلقيقة  ...عناصر بالغية أو مجالية

  .(2)(مظهر للتطور الداللي

أنيس تأتي من أمرين األول أنه أطلق حكمًا عامًا  .وعدم الدقة يف قول د

على القدامى يف حني أن هذا احلكم ينطبق على البالغيني، وال ينطبق على 

وهذه هي مشكلة أغلب الدارسني احملدثنَي عندما يطلقون أحكامًا ، األصوليني

أنيس  .واألمر اآلخر أن د .ى االستقراء الناقص للرتاث اللَغوي العربيمبنيًة عل

أّدَعى أن دراسة احلقيقة، واجملاز يف كونها مظهرا من مظاهر التطور الداللي من 

اكتشافاته، أو من اكتشافات الدرس اللَغوي احلديث، يف حني أّن األصوليني 

  .تضح من هذا البحثكانوا، وما زالوا السباقني إىل هذا األمر، كما ا

، واشرتط الشيخ جعفر أن ال ُتستَعَمل احلقيقة واجملاز، يف سياق واحد

وغريها من اللغات استعمال اللفظ يف  ...واملعهود يف اللغة العربية)وذلك بقوله 
                                                   

 . 44. غاية املأمول: 0
 . املصدر السابق. 2

 . 97. داللة األلفاظ: 2
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، وعّلَل (0)(معنى حقيقي أو جمازي على االنفراد ال يف جمازيني، وال يف حقيقييّْن

اط بأن جميء اجملاز، واحلقيقة يف سياق واحد يؤدي إىل الشيخ جعفر هذا االشرت

، وهو أمر يؤكد (2)اإليهام والغموض، بسبب تداخل املعاني بعضها ببعض

إدراكه أهمية السياق وأثره يف توجيه الداللة، وإيضاحها، فاللفظ يتمسك باملعنى 

، وقد أّدى (2)يف ضمن السياق، وال يفارقه حتى يستعمل يف سياٍق آخر

العتماد على السياق إىل أن تعيش كثري من كلمات املشرتك اللفظي إىل جنب ا)

  .(4)(عّدة قرون يف اللغة الواحدة، دون أن ُيسّبب ذلك غموضًا، أو سوء فهم

أّما الشيخ حممد حسني فالذي ُيفَهم من كالمه إثباته لوجود اجملاز يف اللغة، 

  .(6)ت احلقيقة واجملازوعالما، (6)بدليل تناوله لعالقة اجملاز بالوضع

 : عالمات احلقيقة واجملاز

 : هي كما ذكرها الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء على النحو اآلتي

لو وجدنا أنفسنا نستعمل لفظًا، وال ): يقول الشيخ: تبادر املعنى يف الذهن .1

نعرف أنه حقيقة، أو جماز فينبغي أن نلتفت إىل أنفسنا، فإن وجدنا أننا نتبادر 

ك املعنى عند إطالق اللفظ جمّددًا عند القرينة عرفنا أنها حقيقة، وإال ذل

                                                   

 . 46، وظ، غاية املأمول: 0/062شف الغطاء: . ك0
 . 0/062. كشف الغطاء: 2
 . 246. البحث الداللي عند األصوليني: 2
 . 087. علم الداللة، عمر: 4
 . 6. ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ: 6
 . 7. رسالة يف مباحث األلفاظ: 6
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 .، وأشار د(2)وذكر اآلمدي هذه العالمة يف تفرقته بني احلقيقة واجملاز، (0)(فمجاز

أنيس إىل هذه العالمة ووصفها بأنها األساس األول للحكم على داللة احلقيقة 

دما ذهب إىل أن القدماء قد جتاهلوا ، لكن د أنيس مل يكن موفقًا عن(2)واجملاز

  .(6)، ألن األصوليني أشاروا إليها كما هو واضح(4)هذه العالمة

ومتتاز ): صحة احلمل أو عدم صحة السلب, يقول الشيخ حممد حسني .2

فإذا وجدنا أهل اللغة ال ، احلقيقة عن اجملاز بصحة احلمل وعدم صحة السلب

ويصح محله عليه محاًل ذاتيًا عرفنا أن  ،يصح عندهم سلب اخلمر عن امُلسِكر

، وإذا صح سلبه عن النبيذ عرفنا أن استعماله فيه جماز، اخلمر حقيقة يف املسكر

وإذا صح محله على بعض األفراد محاًل صناعيًا فقالوا ماء العنب مع النشيش 

  .(6)(مخر وال يصح سلب اخلمر عنه عرفنا أنه من مصاديقه

، وصحة (7)هي من وضع األصوليني املتأخرينوهذه العالمة السابقة 

األول صحة احلمل بنحو احلمل : احلمل اليت هي عالمة احلقيقة على قسمني

، كحمل احليوان الناطق على اإلنسان، الحتادهما ذاتًا وحقيقة، األولي الذاتي

ومغايرتهما اعتبارًا باإلمجال والتفصيل، واآلخر صحة احلمل بنحو احلمل 

فإّن اإلنسان متحد مع ، (زيد)كحمل اإلنسان على فرده وهو ، عيالشائع الصنا

                                                   

 . 7. رسالة يف مباحث األلفاظ: 0
 . 0/22. ظ، اإلحكام: 2
 . 98لة األلفاظ: . ظ، دال2
 . املصدر السابق. 4
 . 014. ظ، التصور اللغوي عند األصوليني: 6
 . 7. رسالة يف مباحث األلفاظ: 6
 . 0/80. ظ، دراسات يف أصول الفقه، حممد كالنرت: 7
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فإذا صح ، (0)ومغاير له حبسب املفهوم الذهين، يف الوجود اخلارجي (زيد)

محل اللفظ املشكوك فيه على املعنى املرتكز يف الذهن محاًل ذاتيًا أوليًا أو 

، يصح سلبه عنهأي ، وإن مل يصح محله عليه، (2)فهو حقيقة يف املعنى، صناعيًا

مثل صحة سلب األسد مبا له من املعنى االرتكازي يف الذهن على ، فهو جماز

  .(2)الرجل الشجاع

مثل اطراد إطالق ، (4)وهو استعمال اللفظ بصورة مستمرة :االّطراد .7

وهذا االطراد يكشف عن كون احليوان ، باعتبار احليوان املفرتس، (األسد)لفظ 

  .(6)وعدم االطراد يدل على اجملازية، وضوع له لفظ األسداملفرتس هو املعنى امل

ومل يذكر سبب ، (6)وقد استشكل الشيخ حممد حسني على هذه العالمة

لكن يبدو أن السبب هو أن هذا االطراد يتوقف على العلم ، هذا اإلشكال

والعلم باملوضوع له ، باملعنى احلقيقي ليعلم أن هذا االطراد على حنو احلقيقة

  .(7)فيحدث الدور الباطل، عنى احلقيقي يتوقف على االطرادوامل

أشار الشيخ حممد حسني إىل أنه إذا دار األمر بني أكثر  :الظهور العريف .1

هو ، فإن الذي يرجح بعضها على بعض، من عالمة من عالمات احلقيقة واجملاز

                                                   

 . 0/82. ظ، دراسات يف أصول الفقه، حممد كالنرت: 0
 . 0/82. دراسات يف أصول الفقه، حممد كالنرت: 2
 . 0/84ات يف أصول الفقه، حممد كالنرت: . دراس2
 . 0/22. ظ، اإلحكام، اآلمدي: 4
 . 0/86. ظ، دراسات يف أصول الفقه، كالنرت: 6
 . 8. ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ: 6
 . 0/86. ظ، دراسات يف أصول الفقه، كالنرت: 7
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ذ إنه حجة ببناء إ، فإّن العربة يف باب األلفاظ إمنا هي بالظهور، (0)الظهور العريف

وهذا الظهور كما أشار الشيخ حممد حسني ، (2)ويرتتب عليه أثره، العقالء

  .(2)وذلك موكول إىل نظر الفقيه، خيتلف يف كل مورد حبسبه

                                                   

 . 8. ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ: 0
 . 0/87: . ظ، دراسات يف أصول الفقه، كالنرت2
 . 8. ظ، رسالة يف مباحث األلفاظ: 2



 

 

 

 

 

 املبحث السادس

 ات لغويةحيحتص

 :النسب: أوال

 :النسب بزيادة األلف والنون .1
ألسنة اخلواص أن يقولوا  ،(0)(يف)شاع )يقول الشيخ هادي كاشف الغطاء 

نسبة إىل ، والذي ينبغي أن يقال النفسية، الكيفيات النفسانية واحلالة النفسانية

 .وأّكد د، (2)(يف هذه املادة، ومل يذكرها من رأيناه من أهل اللغة ...(2)النفس

، (4)يف النسب (نفساني)أمحد خمتار عمر أّن املصادر القدمية مل تستعمل كلمة 

إىل ورود عشرات الكلمات اليت نسب العرب إليها بزيادة األلف  لكنه أشار

                                                   

 . كذا وردت يف نّص الشيخ، واألصح )على(. 0
. ألّن قاعدة النسب تقتضي زيادة الياء املشّددة على املنسوب إليه، ظ، شرح شافية ابن 2

 . 017احلاجب املسّمى بـ)شرح النظام(، النيسابوري، تح، علي الشمالوي: 
 . 2/26. الكشكول: 2
 . 026، العربية الصحيحة: . ظ4
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ملا خلق روحا ، (روحاني)و، (2)لعظيم الرقبة غليظها (رقباني)منها ، (0)والنون

  .(2)بال جسد كاملالئكة واجلن

يف  (نفساني)ويفهم من كالم الشيخ هادي اّنه ال ُيخطِّئ استعمال كلمة 

وميكن أن )هذا االستعمال خترجيا آخر بقوله ألّنه َخرَّج ، النسب إىل النفس

، وهو أّنه نسبة إىل الرب، ُيحَمل على أحد الوجوه اليت ذكروها يف الرباني

  .(4)(بزيادة األلف والنون للمبالغة يف النسب

الرباني الذي يعبد ) (هـ 700)ويشري الشيخ بهذا الكالم إىل قول ابن منظور 

أمحد خمتار عمر  .يقول د، (6)(غة يف النسبللمبال، زيدت األلف والنون، الرب

قد زيدتا إلفادة معنى ، ومن يتأمل األمثلة السابقة يالحظ أّن األلف والنون)

  .(6)(املبالغة يف الوصف

 :النسب إىل اجلمع على لفظه .2
والصواب ، بضمتني، ومن اللحن أيضا قوهلم ُصُحِفي)يقول الشيخ هادي 

والصواب عند )يقول احلريري ، (8)(ثم ينسب إليها، (7)بفتحتني ُيرّد إىل صحيفة

                                                   

 . 026. ظ، العربية الصحيحة: 0
 . 0422، مادة )رّب(: 2، جزء: 0. ظ، لسان العرب، جملد: 2
 . 0602، مادة )روح(: 2، جزء: 0. ظ، لسان العرب، جملد: 2
 . 2/26. الكشكول: 4
 . 0422، مادة )رّب(: 2، جزء: 0. لسان العرب، جملد: 6
 . 76ملعاصرة: . أخطاء اللغة العربية ا6
، 022. ألّن االسم إذا كان داال على اجلمع، يرّد عند النسب إىل املفرد، ظ، شرح النظام: 7

 . 4/76شرح ابن عقيل: 
 . 0/001. الكشكول: 8
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فيقال ، وهي صحيفة، أن يوقع النسب إىل واحدة الصحف، النحويني البصريني

، بضمتني (صحفي)َوصحَََّح بعض الدارسني احملدثني استعمال ، (0)(َصَحفي

ونقل ، (2)استنادا إىل رأي الكوفيني الذين جييزون النسب إىل اجلمع على لفظه

د خمتار عمر عن جممع اللغة العربية بالقاهرة إجازته النسب إىل اجلمع أمح .د

  .(2)وحنو ذلك، عند احلاجة كإرادة التمييز

لكنه يرى أّن األخذ برأيهم ، وأشار الشيخ هادي إىل رأي الكوفيني املتقدم

 :والثقل الذي يقصده الشيخ يأتي من أمرين، (4)يؤدي إىل الثقل يف أداء اللفظة

وهي ، من حروف احللق، (صحفي)يف لفظة  (احلاء)إّن حرف  :األول

  .(6)واقتصادا للجهد النطقي، للتقارب املنهجي، حروف ُتؤِثر الفتح

أو ، تستثقل دائما أن تتواىل يف النطق ضّمة وكسرة)إّن اللغة العربية  :الثاني

 والضّمة أضيق، وأكثرها تقدما، ألّن الكسرة هي أضيق احلركات، كسرة وضمة

والناطق يصعب عليه أن ينقل لسانه من وضع ، وأكثرها تراجعا، احلركات

  .(6)(مع التزام السرعة العادية يف األداء، إىل نقيضه متاما، معني

بل نظر ، فالشيخ هادي مل ينظر إىل هذه املسألة من الناحية الصرفية فحسب

فعلوم ، ات اللغويةيف إدراك للعالقة بني املستوي، إليها من الناحية الصوتية أيضا

                                                   

 . 062. درة الغّواص: 0
 . 022، التطبيق الصريف، داود عبده: 72. ظ، أخطاء اللغة العربية املعاصرة: 2
 . 72ربية املعاصرة: . ظ، أخطاء اللغة الع2
 . 0/001. ظ، الكشكول: 4
 . 66. ظ، املنهج الصوتي للبنية العربية: عبد الصبور شاهني: 6
 . 72. املنهج الصوتي للبنية العربية: عبد الصبور شاهني: 6
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  .(0)(أو حلقات يف سلسلة واحدة، ال تعدو ان تكون جوانب لشيء واحد)اللغة 

 :التأنيث: ثانيا
وقد جيوز أيضا ان تكون اآلية الثانية نزلت ) (هـ416)قال الشريف الرضي 

 (2)يغّلط بعضهم)فقال الشيخ حممد رضا معلقا على قول الرضي ، (2)(بعد األّولة

، ولكن أثبت صحتها كثري من علماء اللغة ...تأنيث األول (ّولةاأل)استعمال 

يقصد باملؤلف )واستعمال املؤلف هلا هنا ، ولسان العرب، راجع األساس

  .(4)(حيق أن يكون من األدلة على صحتها (الشريف الرضي

مستدال ، (األّول)تأنيث  (األّولة)وُيفَهم من كالم الشيخ أّنه جيّوز استعمال 

وبقول ابن ، (6)(إذا تقّدما اإلبل، وتقول مجل أّول وناقة أّولة)خمشري بقول الز

واحدتها األّولة ، واآلخرات خروجا، وحكى ثعلب ُهّن االّوالت دخوال)منظور 

  .(6)(واآلخرة

على ، (األوىل)بدال من ، (االّولة)رمضان عبد التواب استعمال  .وفّسَر د

ألوىل للتأنيث وهي التاء حمّل العالمتني أّنه تطور لغوي يتمّثل حبلول العالمة ا

التطور  وف سَّر هذا، (7)وهما األلف املقصورة واأللف املمدودة، الثانية والثالثة

وأن جتعل قواعدها  ...ميل اللغة إىل أن تسري يف طريق السهولة والتيسري)بـ
                                                   

 . 286. التفكري اللغوي بني القديم واجلديد: 0
 . 82. حقائق التأويل، شرح الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء: 2
 . 720. يقصد احلريري، ظ، دّرة الغّواص: 2
 ، اهلامش. 82. حقائق التاويل: 4
 . 0/29. أساس البالغة: 6
 . 4216، مادة )وأل(: 4، جزء: 2. لسان العرب، جملد: 6
 . 66. ظ، التطور اللغوي: 7



 270 الفصل الثاني: املبحث السادس: تصويبات لغوية
 

وبذلك يصبح صحيحا  ...وذلك بالقضاء على التفريعات الكثرية، بسيطة مّطردة

  .(0)(من قبل أن يشيع استعماله،  االستعمال ما كان ُيعّد خطأيف

 :اجلمع: ثالثا
وهي النكتة يف ، بكسر فسكون، الفقر مجع ِفْقرة)يقول الشيخ حممد رضا 

  .(2)(ومن أغالط العاّمة استعمال الفقرة بفتحتني، واجلملة املختارة منه، الكالم

وحني جتمع مجع مؤنث  (ِفْعل ة)على وزن  (ِكْسرة)من باب ، (ِفْقرة)فلفظة 

وُجوِّز فيها الفتح ، فإّن فاءها ال يتغري ضبطها أّما عينها فتبقى ساكنة كما هي

ولكن كثريا من املتكلمني خيلطون بني ): أمحد خمتار عمر .يقول د، (2)لإلتباع

فيفتحون احلرفني  (بكسر فسكون)، ووزن فعلة، (يقصد وزن ف ْعلة)هذا الوزن

وهذا كله ، ِفْقرة على ف ق رات ...فيجمعون كلمات مثل ...الثانياألولني من 

ويف كل ، أو كسره، أو فتحه، وصوابه إّما إبقاء الثاني ساكنا كما هو، خطأ

  .(4)(احلاالت يبقى األول مكسورا دون تغيري

 :النفي: رابعا
ألّن سوف جيب  ...من األغالط قوهلم سوف ال يكون)يقول الشيخ هادي 

  .(6)وهي موضوعة للمستقبل املوجب، (6)(الفعلأن تباشر 

                                                   

 . 66. التطور اللغوي: 0
 ، اهلامش. 067. حقائق التاويل: 2
 . 022. ظ، شرح النظام: 2
 . 076لعربية الصحيحة: . ا4
 . 2/028. الكشكول: 6
 . 086،084. ظ،مغين اللبيب،ابن هشام األنصاري،تح،مازن املبارك،باالشرتاك،الباب األول:6
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ومما قاله يف هذا ، (0)وغّلط هذا االستعمال أيضا الدكتور مصطفى جواد

إحداهما ، فيه غلطتان، (وسوف لن أفعله، سوف أفعل ذلك)إّن قولنا )الشأن 

واألخرى هي ، مع أّنها للمستقبل املثبت، على الفعل املنفي (سوف)إدخال 

ويقول الدكتور أمحد ، (2)(لن)و، (ال)بفاصل هو ، والفعل الفصل بني سوف

أو سوف لن ، ومن األخطاء الشائعة قوهلم سوف ال حيدث كذا)خمتار عمر 

، فنقول لن حيدث كذا، (لن)فنستعمل ، أما إذا أردنا نفي املستقبل ...حيدث كذا

  .(2)(بدون سوف

ألّن ، (ال يكون قد (وأشار الشيخ هادي إىل أّنه من األغالط أيضا قوهلم

، املثبت، اخلربي، خمتصة بالفعل املتصرف)ألّنها ، (4)جيب أن تباشر الفعل، (قد)

فال تفصل منه ، وهي معه كاجلزء، وحرف تنفيس، وناصب، اجملرد من جازم

  .(6)(اللهم إال بالقسم، بشيء

لوروده يف ، (قد)على  (ال)أمحد خمتار عمر إىل صحة إدخال  .وذهب د

وهو يقصد ما ورد يف لسان العرب ، (6)وهو امل َثل العربي القديم، نص حيتج به

  .(7)وقد ال ُتعَدم احلسناء ذاما: من قول أنس احملاربي

قد قال يف ، عمر إىل أّن ابن مالك وإن كان ال يستشهد بكالمه .وأشار د
                                                   

 . 0/004. ظ، قل وال تقل: 0
 . 0/006. قل وال تقل: 2
 . 217. العربية الصحيحة: 2
 . 2/028. ظ، الكشكول: 4
  .227. مغين اللبيب، الباب األول: 6
 . 096. ظ، العربية الصحيحة: 6
 . 0416، مادة )ذيم(: 2، جزء: 0. لسان العرب، جملد: 7
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 : ألفيته

 والضــطراٍر أو تناســٍب ُصــِرْف

 

 (0)ذو املنِع، واملصروُف قـْد ال ينَصـِرفْ   

مع ، (قد)عمر عن جممع اللغة العربية تصحيحه استعمال  .كما نقل د 

  .(2)(ال)

إّنما تكون مع ، (قط)ألّن ، (ال أفعل قط(وخّطأ الشيخ هادي قوهلم 

قطُّ على ثالثة أوجه إحداها أن ) (هـ760)يقول ابن هشام األنصاري ، (2)املاضي

والعاّمة يقولون ال ، ...يوختتص بالنف، ...تكون ظرف زمان الستغراق ما مضى

  .(6)أمحد خمتار عمر .وخطأ هذا االستعمال أيضا د، (4)(وهو حلن، أفعله قط

 :هام ومهم: خامسا
بدل ، (املهمة)يرى الشيخ حممد حسني أن األصح استعمال لفظة 

وقد جّددُت مراجعة هذه املادة يف أمهات )ومما قاله يف هذا الشأن ، (6)(اهلامة)

، (اهلامة)وإّنما ، فلم أجد هلا خمرجا صحيحا، وغريه، اللسان من، كتب اللغة

  .(8)وذهب إىل مثل هذا الرأي الدكتور مصطفى جواد، (7)(الدابة مطلقا

ألّنه ورد عن العرب ، أمحد خمتار عمر أن اللفظني صواب .ويرى د
                                                   

 . 2/062، وظ، شرح ابن عقيل: 096. ظ، العربية الصحيحة: 0
 . 096. ظ، العربية الصحيحة: 2
 . 2/028. ظ، الكشكول: 2
 . 222. مغين اللبيب، الباب األول: 4
 . 068خطاء اللغة العربية املعاصرة: ، وظ، أ209. ظ، العربية الصحيحة: 6
 . 2/264. ظ، املراجعات الرحيانية: 6
 . 4098، مادة همم: 4، جزء: 2، وظ، لسان العرب، جملد: 2/264. املراجعات الرحيانية: 7
 . 0/041. ظ، قل وال تقل: 8
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فال حرج يف استعمال اسم الفاعل من ، استعماهلم الصيغتني بصورة متباَدلة

  .(0)أّيهما

، (هام)وُيفَهم من كالم الشيخ حممد حسني أّنه ال خيطئ استعمال لفظة 

ومع التنازل والتسليم )وذلك بقوله ، وأشيع، أفصح، (مهم)لكنه يرى أن لفظة 

، ولكنين ال أعرف وجه العدول عن الشائع الفصيح، أن له خترجيا يف األصول

  .(2)(إىل الغريب الذي ال يستقيم إال بتخريج

                                                   

 .212. ظ، العربية الصحيحة: 0
 . 2/266. املراجعات الرحيانية: 2



 

 

 

 

 

 دراسة مقارنة

والشيخ حممد ، يتضح من املقارنة بني املباحث الداللية عند الشيخ جعفر

 : ما يأتي، والشيخ علي، حسني

 : إنهم يتفقون من حيث منهجهم يف هذه املباحث على البندين اآلتيني :أوال

يف أغلب املباحث واآلراء ، السري على منهج مدرسة املتكلمني األصولية .0

  .ا إليهااليت تطرقو

وهذه النظرة هي من مسات الدراسة األصولية ، النظرة العقلية اجملردة .2

أو يف صلب ، سواء يف املبادئ اللغوية)فطابع هذه الدراسة ، (0)املتأخرة

يف حتليل ، يعتمد على حتكيم منهجهم املنطقي، طابع عقلي، موضوعات األصول

  .(2)(واالستدالل عليها، املوضوعات

وطريقة ، خيتلفون من حيث طبيعة املوضوعات املبحوثة ى همإّن :ثانيا

فالشيخ جعفر يعّد من ، ألّنهم ال ينتمون إىل مدرسة أصولية واحدة، عرضها
                                                   

 . 211عند األصوليني: . ظ، البحث النحوي 0
 . 211. البحث النحوي عند األصوليني: 2
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واليت انتهت ، مؤسسي مدرسة متقدمي علماء األصول يف النجف االشرف

والشيخ ، أّما الشيخ حممد حسني، (0)(هـ0220)بوفاة أبي القاسم القمي سنة 

 اليت بدأها الشيخ األنصاري، فهما من أعالم املدرسة األصولية احلديثة، علي

  .(2)(هـ0280ت )

                                                   

 . 21. ظ، البحث النحوي عند األصوليني: 0
 .املصدر السابق. 2



 

 

 

 

 

 اخلامتة

تلك هي املباحث اللغوية اليت استطعت الوصول إليها عند علماء آل 

اتضح من املبحث األول ، (البحث الصوتي)ففي الفصل األول ، كاشف الغطاء

دراسة الشيخ حممد رضا ملسائل فيزيائية أّن ، (علم األصوات الفيزيائي)منه 

وتوصلت إىل أّن الشيخ ، الصوت جاءت متوافقة مع الدرس الصوتي احلديث

وأّنه مل خيلط بينه وبني ، يف دراسة هذا العلم، سبق الدارسني العرب احملدثني

بسبب ، كما خلط بينهما بعض الدارسني احملدثني، علم األصوات السمعي

بدليل أّن الشيخ درس مسائل علم األصوات السمعي ، الرتمجة غري الدقيقة

وهو )يف حني درس مسائل علم األصوات السمعي ، (الصائت)حتت عنوان 

  .(املتلقي)حتت عنوان ، (موضوع املبحث الثاني

فإّن أبرز نتائجه تتمّثل يف أّن ، (علم األصوات النطقي)أّما املبحث الثالث 

، يف ختصيص مبحث مستقل، ب احملدثنيالشيخ حممد رضا سبق الدارسني العر

وأثرهما يف إنتاج الصوت ، ووظائف أعضائه، لدراسة اجلهاز النطقي اإلنساني

  .ويف اإلشارة إىل األوتار الصوتية وأوضاع فتحة املزمار بينهما، اللغوي
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واتضح لي أّن الشيخ حممد رضا سبق الدارسني العرب احملدثني أيضا يف 

، ةبطريقة منهجي، (فروع علم األصوات العام)بـدراسة ما يسّمى عندهم 

إشارة واضحة ، (التمهيدية العلمية)ويف وصفه هلذه الفروع الثالثة بـ، وعلمية

كونها متهِّد ملعرفة ، على إدراكه ملا أشاروا إليه من أّن هذه العلوم ضرورية

  .وواضحة لدراسة الصوت اللغوي، صحيحة

متييز الشيخ حممد رضا بني ، (روفخمارج احل)واتضح من املبحث الرابع 

، (صوت احلرف)و، (الصوت احلريف)باستعماله عبارات ، الصوت واحلرف

، واليت تدل على أّنه يعّد احلرف حالة خاصة تعرض للصوت عند تكّون املخرج

ألغراض ، هي تسميات من صنع اإلنسان، وبإشارته إىل أّن أمساء احلروف

لتمييز جاء موافقا للتمييز بينهما عند الدارسني وتوّصلت إىل أّن هذا ا، تقسيمية

  .احملدثني

يف أّن خمارج احلروف ، تابع بعض علماء التجويد ًاواتضح أّن الشيخ هادي

يف أّن ، وأّن الشيخ حممد رضا تابع بعض علماء العربية، سبعة عشر خمرجا

لشيخ وأّن ا، وأّن كل حرف له خمرج خاص، ال حتقيقية، خمارج احلروف تقريبية

وان الشيخ حممد ، يف عرض خمارج احلروف مفّصلة، هادي تابع علماء التجويد

يف االكتفاء باإلشارة إىل أصول خمارج احلروف ، رضا تابع بعض علماء البالغة

  .(الشفوية واللسانية واحللقية)الثالثة 

قد استعمل بعض ، يف ذكره ملخارج احلروف ًاوالحظت أّن الشيخ هادي

، يت مل أجدها عند من اطلعُت عليهم من علماء العربية والتجويداملصطلحات ال

، عند القدامى (أقصاه)بدال من ، (ابتداء احللق)فقد استعمل مصطلح 
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  .(اجلوف)بدال من ، (فضاء الفم)و، (أدناه من الفم)بدال من ، (آخراحللق)و

عرض  ًاأّن الشيخ هادي، (صفات احلروف)واتضح من املبحث اخلامس 

، من حيث املعاجلة واملصطلحات، صفات على وفق طريقة علماء التجويدهذه ال

، وأّن الشيخ حممد رضا درس عرضها على وفق طريقة البحث الصوتي احلديث

، وأوضاع فتحة املزمار بينهما، باألوتار الصوتية، من ربطه اجلهر واهلمس

، من الرئتنيباحلوائل اليت تعرتض جمرى اهلواء اخلارج ، وربطه الشدة والرخاوة

، (الشديد)وهو املصطلح احلديث املقابل لـ، (االنغالقي)واستعماله مصطلح 

  .عند القدامى

هي التوصل إىل أّن ، (عدد احلروف العربية)وأبرز نتائج املبحث السادس 

رأيا جديدا يف  ِهعرضب، الشيخ حممد رضا قد سبق الدارسني العرب احملدثني

من متييزه بني اجلانب ، الفونيم اللغوية احلديثةيتصل بنظرية ، عدد هذه احلروف

وفقا للجانب األول ، فهي عنده مثانية وعشرون، واجلانب النطقي للغة، الكتابي

وسَبق هم يف عّده ، (النطقي)وتسعة وثالثون وفقا للجانب الثاني ، (الكتابي)

وجرى التأكيد على متييز الشيخ حممد ، بعض احلروف الفرعية أصوال مستقلة

اليت متّثل )من متييزه يف هذا املبحث بني الكتابة ، رضا بني الصوت واحلرف

  .(الذي ميّثل الصوت)والنطق ، (احلرف

توصلت إىل أّن تفرقة الشيخ حممد ، (الضاد والظاء)ويف املبحث السابع 

، خلت منها كتب الفروق، متّيزْت مِبزيٍة منهجية مهمة، رضا بني هذين احلرفني

، يف نطاقها الصوتي العام الذي حيكمها، ل قضية الضاد والظاءوهي أّنه تناو

، ونطقيا، ومسعيا، فيزيائيا، بتمهيده لدراسة هذه القضية بدراسة ظاهرة الصوت
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يف ذهابه إىل أّن الضاد والظاء كانتا حرفا ، وانه سبق بعض الدارسني احملدثني

  .واحدا

يف  ًااتضح أّن الشيخ هادي، (األصوات يف حالة اجملاورة)ويف املبحث الثامن 

، وترقيق الراء والالم وتفخيمهما، والالم الساكنة، عرضه أحكاَم النون الساكنة

االمر ، واقتصر على اآلراء املتفق عليها، ابتعد عن خالفات العلماء، والوقف

واتضح أّن الشيخ حممد ، الذي يضفي على رسالته يف فّن التجويد طابعا تعليميا

: إىل ناحييت علم األصوات العام، (الصوت وماهيته)كتابه  رضا قد أشار يف

بإشارته يف ، والفونولوجيا، الفوناتك بدراسة الصوت اللغوي يف مطلق اللغات

باختالف ما ، وصفاتها، تتغّير أحواهلا، هذا املبحث إىل أّن أصوات اللغة العربية

  .زريواستشهد هلذا التغري بنّص مهم البن اجل، جياورها من احلروف

واتضح من املوازنة أّن دراسة الشيخ هادي الصوتية تندرج ضمن مدرسة 

وأّن دراسة االشيخ حممد رضا ، من حيث املعاجلة واألهداف، اجملّودين الصوتية

ألّنه استفاد من أغلب املدارس الصوتية ، الصوتية ال تندرج ضمن مدرسة معّينة

، ومدرسة اجملودين، بالغينيكمدرسة الفالسفة املسلمني ومدرسة ال، القدمية

اّنه قد ، وتوصلت من ما جاء به الشيخ حممد رضا من آراء صوتية ولغوية حديثة

  .اطلع على بعض الدراسات اللغوية احلديثة

الصوت وماهيته )وتوصلُت من جممل مباحث الفصل األول أّن كتاب 

وت درس الص، هو أول كتاب باللغة العربية، (والفرق بني الضاد والظاء

، اعتمدت على معطيات الدرس اللغوي احلديث، دراسة حديثة، اللغوي

، وبذلك يكون الشيخ حممد رضا قد سبق الدكتور إبراهيم أنيس يف هذا الشان
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والذي ُيعّد باتفاق الدارسني أول كتاب عربي  (األصوات اللغوية)ألّن كتاب 

الصوت )ب أّما كتا، م0947درس الصوت اللغوي دراسة حديثة ُألّّف سنة 

  .فيعود تأليفه إىل عشرينيات القرن العشرين، (وماهيته

فاتضح من املبحث األول منه ، (البحث الداللي)وأّما الفصل الثاني 

أّن تركيز الشيخ جعفر والشيخ حممد حسني على وظيفة نقل املقاصد ، (اللغة)

م يف فه، يعود إىل اهتماماتهما األصولية، يف سبب وضع اللغة، وإفهامها

واتضح أّن الشيخ حممد حسني سبق السيد ، وبيان مقاصدها، اخلطابات الشرعية

واتضح أن هذه النظرية هلا ، اخلوئي يف تبّني نظرية التعهد كحقيقة لوضع األلفاظ

الرتباطها بثقافة ، أهمها ان تكون العالمة اللغوية غري مستقلة، آثار داللية مهمة

ألّن كل جيل سيتعهد مبا تعهد به اجليل ، وان تكون ثابتة ومستقرة، اجملتمع

عندما حّول اجتاه ، وأشار الشيخ إىل اجتماعية اللغة وعرفيتها، السابق نفسه

إىل االجتاه األفقي ، املشّرع الوضعي من االجتاه العمودي املتمثل بالطبقات العليا

د واتضح بروز ثنائية الوضع واالستعمال عند الشيخ حمم، املتمّثل بعامة الناس

  .واليت تشبه ثنائية اللغة والكالم عند سوسري، حسني

، وربطُت يف هذا املبحث بني دعوة الشيخ حممد حسني إىل االجتهاد يف اللغة

ألّن األصوليني يعتمدون على ما قاله العرب أنفسهم ال ما ، وجذوره األصولية

الزمن من  وهو ما بدا واضحا يف ختطئته للنحاة يف ذهابهم إىل أّن، قاله النحاة

واتضح أيضا أّن الشيخ حممد رضا أشار إىل مايسّمى ، مدلوالت صيغ األفعال

يف ضوء إشارته إىل مبدأي ، يف الدليل اللغوي، (اخلطية)عند سوسري مببدأ 

واتضح ، وجعلهما شرطا أساسيا حلصول الكلمات والكالم، التعاقب والرتتب

تتمّثل بوجود عالقة ائتالفية أّن هذين املبدأين ترتتب عليهما نتائج داللية 
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  .واستبدالية بني حروف األلفاظ

ويف املبحث الثاني اتضح أّن ما ذهب إليه الشيخ علي من أّن الداللة ليست 

بل هي عالقة متبادلة ، أوتصور شيء من شيء آخر، جمرد فهم معنى من لفظ

ماذهب إليه جاء متوافقا مع ، بني الدال واملدلول حتكم عملية الوصول إىل املعنى

واتضح أّن آراء علماء آل كاشف الغطاء جاءت ، والدارسون احملدثون، سوسري

متوافقة يف أّن الداللة املطابقية والتضمنية وااللتزامية هي دالالت لفظية 

ويف رفض رأي ابن عباد الصيمري بوجود عالقة طبيعية ، الستنادها إىل اللفظ

إليه اغلب العلماء قدميا وحديثا من أّن وذهبوا إىل ما ذهب ، بني اللفظ واملعنى

  .هذه العالقة اعتباطية عرفية

هي التوصل إىل أّن علماء آل  (طرائق الداللة)وأبرز نتائج املبحث الثالث 

يف تقسيم طرائق ، كاشف الغطاء ساروا على منهج علماء االصول املتكلمني

الذي يعّد من ، الفةواّنهم تطرقوا إىل مفهوم املخ، الداللة على منطوق ومفهوم

املعرفة )وتوصلت إىل أّن نظرية ، اكتشافات األصوليني املهمة يف جمال الداللة

الكفاية اللغوية )عند الشيخ جعفر مشابهة لنظرية ، (املعهودة بني املتكلم والسامع

  .عند تشومسكي والدارسني احملدثني (القدرة)أو ، (والتخاطبية

، (اللفظ على املعنى من حيث الشمول داللة)واتضح من املبحث الرابع 

يف حبثهم ، اهتمام علماء آل كاشف الغطاء بالسياق والقرائن اللفظية واحلالية

واتضح اّنهم خالفوا ، واألمر والنهي، واخلاص كاملطلق واملقيد، للعام وختصيصه

بل هو من ، النحاة بذهابهم إىل أّن االفعال ال تدل على الزمن بصيغها اجملردة

  .م االستعماللواز
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أن علماء آل كاشف ، (احلقيقة واجملاز)واتضح من خالل املبحث اخلامس 

الغطاء ساروا على منهج األصوليني يف نظرتهم إىل احلقيقة واجملاز يف مرحلة 

ويف دراستهم هلذين املوضوعني بكونهما ، االستعمال وليس يف مرحلة الوضع

هم للحقيقة على لغوية وعرفية ويف تقسيم، مظهرا من مظاهر التغري الداللي

  .وشرعية

وجاء يف دراسته هلا ، والحظت اهتمام الشيخ جعفر باحلقيقة العرفية

فهم اخلطاب مبين على فهم اللغة والعرف العام ): بقاعدتني مهمتني تقول األوىل

خطاب كل وقت حممول على عرفه العام ): وتقول األخرى، (واخلاص

هر التغري الداللي املتمثل بتخصيص األلفاظ وأشار إىل أبرز مظا، (واخلاص

متام حسان يف ذهابه إىل أّن املعنى  .وهذا االهتمام يؤكد عدم دقة د، بالعرف

والحظُت إطالق الشيخ ، (0)بل هو حكم عقلي، عند األصوليني ليس عرفيا

واتضح أّن هذا ، (الوضع اهلجري)جعفر على احلقيقة العرفية مصطلح 

األصوليني القدامى إاّل إّن معناه عند األصوليني خيتلف  املصطلح متداول عند

فاهلجر عند األصوليني يعين هجر ، عن معناه عند اللغويني وأصحاب املعجمات

واتضح أيضا ، وعند اللغويني يعين هجر اللفظ دون املعنى، املعنى دون اللفظ

الشرعّية وأّن أّن الشيخ جعفر تابع املعتزلة وطائفة من الفقهاء يف ثبوت احلقيقة 

الشرعية نقلها الشارع عن وضعها اللغوي، واّن الشيخ حممد حسني تابع  األلفاظ

الباقالني يف عدم ثبوت احلقيقة الشرعية، واّن األلفاظ الشرعية استعملها الشارع 

يف معانيها اللغوية، إال إّنه زاد عليها بعض الشروط، واتضح ذهاب الشيخ 

                                                   

  20. ظ، اللغة العربية معناها ومبناها: 0
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 ثبوت اجملاز يف اللغة. جعفر والشيخ حممد حسني إىل 

واتضح من املبحث السادس )تصويبات لغوية( حرص علماء آل كاشف 

الغطاء على سالمة اللغة العربية، وعدم اخلروج عن استعماالتها الفصحى، 

واتضح أن الشيخ هادي سبق د. أمحد خمتار عمر يف توجيه لفظة )نفساني(، 

رة( على )ف ق رات(، وأّن الصحيح وأّن الشيخ حممد رضا سبقه يف ختطئة مجع )ِفْق

 مجعها على )ِفْقرات(. 

وتكشف هذه املباحث جمتمعة عن بروز ظاهرة البحث اللغوي عند علماء 

آل كاشف الغطاء ومتتعهم حبّس لغوي وشخصية داللية، حرصوا من خالهلما 

  .على خدمة القرآن الكريم ولغته املقّدسة
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عامل الكتب، القاهرة، الطبعة  .أمحد خمتار عمر .العربية الصحيحة: د .80

  .م0998الثانية، 

منشورات  .ترمجة عبد الصبور شاهني .العربية الفصحى: هنري فليش .82

  .م0986دار املشرق، بريوت، 

ترمجة عبد  .واألساليب: يوهان فكالعربية دراسات يف اللغة واللهجات  .82
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  .م0960مكتبة اخلاجني، مصر، القاهرة،  .احلليم النجار

حممد حممد داود، دار غريب، القاهرة،  .العربية وعلم اللغة احلديث: د .84

  .م2110

مركز اإلمناء  .بّسام بركة .علم األصوات العام أصوات اللغة العربية: د .86

  .ت .القومي، بريوت، د

مكتبة  .ترمجة عبد الصبور شاهني .: برتيل ماملربجعلم األصوات .86

  .م0986الشباب، القاهرة، 

  .م2111دار غريب، القاهرة،  .كمال بشر .علم األصوات: د .87

اجلامعة املستنصرية، بغداد،  .ترمجة جميد املاشطة .علم الداللة: باملر .88

  .م0986

بعة عامل الكتب، القاهرة، الط .أمحد خمتار عمر .علم الداللة: د .89

  .م2116السادسة، 

دار صفاء للنشر،  .عبد القادر عبد اجلليل .علم اللسانيات احلديثة: د .91

  .م2112سلطنة عمان، الطبعة األوىل، 

دار النهضة  .حممود السعران .علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: د .90

  .ت .العربية، بريوت، د

وإبراهيم  حتقيق مهدي املخزومي .العني: اخلليل بن أمحد الفراهيدي .92

  .م0981دار الرشيد للنشر، بغداد،  .السامرائي

خمطوط  .غاية املأمول يف علم األصول: الشيخ جعفر كاشف الغطاء .92

  .مبؤسسة كاشف الغطاء العامة، النجف األشرف

خمطوط مبؤسسة كاشف  .الفائقة يف النحو: الشيخ عباس كاشف الغطاء .94
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  .الغطاء العامة، النجف األشرف

حتقيق حممد حسن  .ضاد والظاء: الصاحب إمساعيل بن عّبادالفرق بني ال .96

  .م0991مؤسسة البالغ، بريوت، الطبعة األوىل،  .آل ياسني

 .ترمجة رمضان عبد التواب .فقه اللغات السامية: كارل بروكلمان .96

  .ت .مطبوعات جامعة الرياض، د

عية، دار املعرفة اجلام .عبده الراجحي .فقه اللغة يف الكتب العربية: د .97

  .م0992اإلسكندرية، مصر، 

دار الفكر، بريوت، الطبعة  .حممد املبارك .فقه اللغة وخصائص العربية: د .98

  .م0972اخلامسة، 

غالب فاضل  .يف األصوات اللغوية دراسة يف أصوات املّد العربية: د .99

  .م0984دار الشؤون الثقافية، بغداد،  .املّطليب

دار اجلاحظ  .ل إبراهيم العطيةخلي .يف البحث الصوتي عند العرب: د .011

  .م0982للنشر، بغداد، 

مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة،  .إبراهيم أنيس .يف اللهجات العربية: د .010

  .م0966الطبعة الثالثة، 

دار الشؤون الثقافية  .مهدي املخزومي .يف النحو العربي نقد وتوجيه: د .012

  .م2116العامة، بغداد، الطبعة الثانية، 

مؤسسة  .حتقيق إبراهيم مشس الدين .يف الطب: ابن سينا القانون .012

  .م2116األعلمي للمطبوعات، بريوت، الطبعة األوىل، 

 .حييى رمضان .: د(االسرتاتيجية واإلجراء)القراءة يف اخلطاب األصولي  .014

  .م2117عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، الطبعة األوىل، 
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وأشرف على طبعه األستاذ عبد  قّدم له .مصطفى جواد .قل وال تقل: د .016

  .ت .املطلب صاحل، د

 .كتاب سيبويه: ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنرب املعروف بـ سيبويه .016

مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة الثانية،  .حتقيق عبد السالم هارون

  .م0982

 .كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغّراء: الشيخ جعفر كاشف الغطاء .017

التربيزيان وحممد رضا الذاكري وعبد احلليم احللي، مركز حتقيق عباس 

  .هـ0422انتشارات، قم، إيران، 

خمطوط مبؤسسة كاشف الغطاء  .الكشكول: الشيخ هادي كاشف الغطاء .018

  .العامة، النجف األشرف

مراجعة وتدقيق يوسف البقاعي وإبراهيم  .لسان العرب: ابن منظور .019

ي للمطبوعات، بريوت، مؤسسة األعلم .مشس الدين ونضال علي

  .م2116الطبعة األوىل، 

عامل الكتب، القاهرة،  .متام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها: د .001

  .م2114الطبعة الرابعة، 

عامل الكتب، القاهرة،  .متام حسان .اللغة بني املعيارية والوصفية: د .000

  .م2116

مكتبة  .اصترمجة عبد احلميد الدواخلي وحممد القص .اللغة: فندريس .002

  .م0961األجنلو املصرية، القاهرة، 

دار األضواء، بريوت،  .ماضي النجف وحاضرها: الشيخ جعفر حمبوبة .002

  .م0986الطبعة الثانية، 
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دار  .رشيد عبد الرمحن العبيدي .مباحث يف علم اللغة واللسانيات: د .004

  .م2112الشؤون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة األوىل، 

 .عائد كريم علوان احلريزي .القرآن الكريم وبالغته: د مباحث يف لغة .006

  .م2118العراق، 

مطبعة املعارف، بغداد،  .عبد الرمحن أيوب .حماضرات يف اللغة: د .006

  .م0966

حممد حسني كاشف الغطاء ودوره الوطين والقومي: رسالة ماجستري،  .007

  .م2112معهد التاريخ العربي والرتاث العلمي،  .حيدر نزار عطية

مكتبة  .حممد حسن حسن جبل .ملختصر يف أصوات اللغة العربية: دا .008

  .م2116اآلداب، القاهرة، الطبعة الرابعة، 

دار الكتب العلمية،  .عالء جرب حممد .املدارس الصوتية عند العرب: د .009

  .م2116بريوت، الطبعة األوىل، 

ي اجملمع العلم .غامن قدوري احلمد .املدخل إىل علم أصوات العربية: د .021

  .م2112العراقي، بغداد، 

 .رمضان عبد التواب .املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: د .020

  .م0997مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

دار الثقافة، القاهرة،  .حممود فهمي حجازي .مدخل إىل علم اللغة: د .022

  .م0978الطبعة الثانية، 

مكتبة اآلداب،  .صالح حسنني .املدخل يف علم األصوات املقارن: د .022

  .م2116القاهرة، الطبعة الثانية، 

مرآة الشرق موسوعة تراجم أعالم الشيعة اإلمامية يف القرني الثالث عشر  .024
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قم املقدسة، الطبعة األوىل،  .والرابع عشر اهلجري: حممد أمني اخلوئي

  .ت .د

السيد حتقيق  .املراجعات الرحيانية: الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء .026

  .هـ0427ذوي القربى، إيران، الطبعة األوىل،  .حممد عبد احلكيم الصايف

حتقيق حممد جاد  .املزهر يف علوم اللغة وأنواعها: جالل الدين السيوطي .026

دار إحياء الكتب  .املوىل وعلي البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم

  .ت .العربية، عيسى البابي احلليب، مصر، د

طبعة معادة باألوفست، مكتبة  .األصول: الغزالي املستصفى من علم .027

  .هـ0224املثنى، بغداد، املطبعة األمريية ببوالق، مصر، الطبعة األوىل، 

دار  .عبد العزيز الصيغ .املصطلح الصوتي يف الدراسات العربية: د .028

  .م0998الفكر، دمشق، 

سم جا .مصطلحات الداللة العربية دراسة يف ضوء علم اللغة احلديث: د .029

دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،  .حممد عبد العبود

  .م2117

منشورات نقش، إيران، الطبعة  .املعجم األصولي: حممد صنقور علي .021

  .م2116الثانية، 

  .ت .املكتبة العلمية، طهران، د .املعجم الوسيط: جممع اللغة العربية مبصر .020

الل ألف عام: حممد هادي معجم رجال الفكر واألدب يف النجف خ .022

  .م0964مطبعة اآلداب، النجف، الطبعة األوىل،  .األميين

دار الفالح للنشر، األردن،  .معجم علم األصوات: حممد علي اخلولي .022

  .م0998
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 .حممد حممد يونس علي .املعنى وظالل املعنى أنظمة الداللة يف العربية: د .024

  .م2117، دار املدار اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية

حتقيق مازن  .مغين اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام األنصاري .026

دار الفكر، بريوت، الطبعة اخلامسة،  .املبارك وحممد علي محد اهلل

  .م0979

مصطفى البابي احلليب، مصر، املطبعة امليمنية،  .مفتاح العلوم: السكاكي .026

  .هـ0216

جنلو املصرية، القاهرة، مكتبة األ .إبراهيم أنيس .من أسرار اللغة: د .027

  .م0966الطبعة الثالثة، 

 .من جتارب األصوليني يف اجملاالت اللغوية: السيد حممد تقي احلكيم .028

  .م2112املؤسسة الدولية للدراسات والنشر، بريوت، الطبعة األوىل، 

جملة كلية  .: عبد احلليم النجار(حبث)من مباحث اهلمزة يف العربية  .029

رة، اجمللد احلادي والعشرون، مطبعة جامعة اآلداب، جامعة القاه

  .م0962القاهرة، 

مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة،  .متام حسان .مناهج البحث يف اللغة: د .041

  .م0991

عبد  .املنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة يف الصرف العربي: د .040

  .م0981مؤسسة الرسالة، بريوت،  .الصبور شاهني

 .حتقيق أمحد فرّيد املزيدي .يد: عبد الوهاب القرطيباملوضح يف التجو .042

  .م2116دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

مطبعة  .حتقيق علي حممد الضباع .النشر يف القراءات العشر: ابن اجلزري .042
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  .هـ0228مصطفى حممد، مصر، 

مكتبة  .نشوء اللغة العربية ومنوها واكتهاهلا: أنستاس ماري الكرملي .044

  .ت .لثقافة الدينية، مصر، دا

خمطوط مبؤسسة  .نظم الزهر من نثر القطر: الشيخ هادي كاشف الغطاء .046

  .كاشف الغطاء العامة، النجف األشرف

قم،  .نقد اآلراء املنطقية وحّل مشكالتها: الشيخ علي كاشف الغطاء .046

  .هـ0427إيران، الطبعة األوىل، 

حتقيق  .دين السيوطيهمع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع: جالل ال .047

  .م2116دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية،  .أمحد مشس الدين

مكتبة الشهداء للنشر، حلب،  .حممد األنطاكي .الوجيز يف فقه اللغة: د .048

  .م0969سورية، 

دار الكتب العلمية،  .حممد خليل مراد احلربي .الوقف يف العربية: د .049

  .م2116بريوت، الطبعة األوىل، 
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 من إصدارات مؤسسة كاشف الغطاء العامة

األجوبة النجفية يف الرد على الفتاوى الوهابية، تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ  .0

 حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.هـ (0260 ،)هادي كاشف الغطاء 

 أحكام املتاجر، تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ مهدي كاشف الغطاء  .2

 هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ الشيخ حتسني البلداوي.0289)

هـ (0222 ،)اإلمامة، تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ عباس كاشف الغطاء  .2

 امة.حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء الع

 حبوث ومقاالت، تأليف: الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء. .4

التعادل والتعارض والرتجيح، تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ علي كاشف  .6

 هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.0400) الغطاء 

 الدراسات النحوية عند آل كاشف الغطاء، تأليف: الدكتور باسم خريي. .6

 -هـ 0424كاشف الغطاء العامة، اإلصدار اخلامس ) دليل خمطوطات مؤسسة .7

 م(، إعداد: قسم الذخائر للمخطوطات.2102

 رسالة يف فن التجويد، تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ هادي كاشف الغطاء  .8

 هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ الدكتور خليل املشاخيي.0260)

 مد رضا كاشف الغطاء ، تأليف: آية اهلل الشيخ حم`زيد بن علي  .9

 هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ الدكتور خليل املشاخيي.0266)
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 الغيب والشهادة، تأليف: آية اهلل الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء  .01

 هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.0266)

شف الفساد اإلداري يف املنظور اإلسالمي، تأليف: الشيخ الدكتور عباس كا .00

 الغطاء.

 القواعد الستة عشر، تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ جعفر كاشف الغطاء  .02

هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ الشيخ الدكتور عباس 0228)

 كاشف الغطاء.

كشف ابن الرضا عن فقه الرضا، تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ علي كاشف  .02

الغطاء العامة/ مصطفى ناجح هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف 0400) الغطاء 

 الصراف.

املال املثلي واملال القيمي يف الفقه اإلسالمي، تأليف: الشيخ الدكتور عباس  .04

 كاشف الغطاء.

جمموعة آثار علماء آل كاشف الغطاء، قرص ليزري، إعداد مؤسسة كاشف  .06

 الغطاء العامة بالتعاون مع مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم اإلسالمية. 

 إىل الشريعة اإلسالمية، تأليف: الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء. املدخل .06

 املقبولة احلسينية، تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ هادي كاشف الغطاء  .07

 هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.0260)

 املنتخب من القواعد الفقهية، تأليف: الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء. .08

 ية، صدر منها أربعة أجزاء، إعداد قسم الوثائق واألرشفة.املوسوعة الوثائق .09

نبذة الغري يف أحوال احلسن اجلعفري، تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ عباس  .21

 هـ(، حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.0222) كاشف الغطاء 
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