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درب نفسك على معرفة األسماء؛ لتستخرجها من أي نص

األسماء المبنية

أسماٌء للتصويتأسماٌء للمحاكاة

)9( أسماء األصوات

هـــي أســـماء يحاكـــي بهـــا العربـــي مـــا يســـمعه 

مـــن أصـــوات األشـــياء

ت بهـــا العربـــي للبهائـــم  هـــي أســـماء يصـــوِّ

هـــا أو زجرهـــا لحثِّ

)١()2(

أسماء يحاكي بها العربي 
ها أو زجرهاأصوات األشياء ت بها العربي للبهائم لحثِّ أسماء يصوِّ

أسماء للزجرأسماء للحث

َهاٍل، َهاًلزجر الخيلَجوَت، َجْأ، ِجْئ، ُجؤ، َشْأحث البعير على الشربطاِقصوت الضرب

َجأ، ِحْئ، َسْأحث الحمار على الشربطْقصوت وقع الحجر أو الحافر
َهيد، هاد، َعاِج، َحل، َحوب، ِهيِج، َعاِه، زجر اإلبل

ِعيِه، َهاِب، عاي ِهْئحث البعير على العلفقْبصوت وقع السيف

َعَدْسزجر البغالِنْخ، ِهْخ، ِإخحث البعير على اإلناخةغاقصوت الغراب

َوْح، هسزجر البقر

إس، هس، َسْعزجر الغنم

َهْج، َهجا، ُقوْسزجر الكالب
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تفصيل

وهـــي أســـماء يحاكـــي بهـــا اإلنســـان مـــا يســـمعه مـــن األصـــوات، ومـــن 

ذلـــك: )طـــاِق( لحكايـــة صـــوت الضـــرب، و)َطـــْق( لحكايـــة صـــوت وقـــع الحجـــر 

أو الحافـــر، و)َقـــْب( لحكايـــة صـــوت وقـــع الســـيف، و)غـــاِق، وغـــاٍق( لحكايـــة 

صـــوت الغـــراب.

فمـــن أســـماء األصـــوات التـــي اخترعهـــا العربـــي لحـــث البهائـــم: )َجـــوَت، َجـــْأ، 

ِجـــْئ، ُجـــؤ، َشـــْأ( لحـــث اإلبـــل علـــى الشـــرب، و)َجـــأ، ِحـــْئ، َســـْأ( لحـــث الحمـــار 

علـــى الشـــرب، و)ِهـــْئ( لحـــث اإلبـــل علـــى العلـــف، و)ِنـــْخ، ِهـــْخ، ِإخ( لحـــث 

البعيـــر علـــى اإلناخـــة.

ومـــن أســـماء األصـــوات التـــي اخترعهـــا العربـــي لزجـــر البهائـــم: )َهـــاٍل، َهـــاًل( 

ــوٍب،  ــوِب، َحـ ــوَب، َحـ ــوُب، َحـ ــٍل، َحـ ــْل، َحـ ــاِج، َحـ ــاِد، َعـ ــِد، هـ ــَد، َهيـ ــل، )َهيـ للخيـ

ِهيـــِج، َعـــاِه، ِعيـــِه، َهـــاِب، عـــاي( لإلبـــل، و)َعـــَدْس( للبغـــال، و)َوْح، َهـــْس، ِهـــْس( 

، َهـــْس، ِهـــْس، َســـْع( للغنـــم، و)َهـــْج، َهجـــا، ُقـــوْس( للكلـــب للبقـــر، و)ِإْس، ِإسَّ

ها أو زجرها:القسم األول: أسماء يحاكي بها العربي أصوات األشياء: ت بها العربي للبهائم لحثِّ القسم الثاني: أسماء يصوِّ

أسماء األصوات قسمان: محاكاة وتصويت، وهذا بيان كلٍّ منهما على حدة:
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ال يقال في إعرابها )مرفوع( وال)منصوب( وال )مجرور( بل يقال:

طريقة إعراب أسماء األصوات:

اسم كناية 
مبني على

ال محل له من 
اإلعراب

الفــــتح

الضـــــم

الكــسر

السكون
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ُبنيت أسماء األصوات ألنها تشبه الحروف، وأوجه الشبه بينهما، هي:

سبب بناء أسماء األصوات:

األصــل فــي حــروف المعانــي المهملــة )غيــر العاملــة( أنهــا ال تؤثــر فــي غيرهــا وال تتأثــر هــي بشــيء، فــال يكــون لهــا محــل مــن 
اإلعــراب، فحــروف العطــف، مثــال، ال تعمــل فيمــا بعدهــا، وليــس لهــا هــي محــل مــن اإلعــراب، وأســماء األصــوات كذلــك ال تعمــل 

فيمــا بعدهــا، وال تتأثــر بغيرهــا، فــال يعمــل فيهــا شــيء، فليــس لهــا محــل مــن اإلعــراب.

عدد الحروف: 
األصــل فــي حــروف المعانــي أن توضــع علــى حــرف واحــد أو حرفيــن، كحــروف الجــر 

أو(  الفــاء،  )الــواو،  العطــف  وحــروف  فــي(  عــن،  مــن،  التشــبيه،  كاف  الــالم،  )البــاء، 

وحــروف النفــي )ال، لــم، لــن( وغيرهــا، وبعــض أســماء األصــوات موضــوع علــى حرفيــن، 

فبنيــت لهــذا الشــبه، وعــمَّ هــذا الحكــم أســماء األصــوات الموضوعــة علــى أكثــر مــن 

حرفيــن طــرًدا للبــاب، كمــا عــمَّ الحــروف التــي علــى أكثــر مــن حرفيــن مثــل: )إلــى، علــى، 

، لــوال( وغيرهــا. ، كأنَّ ، ليــت، لعــل، لكــنَّ إنَّ

- الجمود:
الحــروف جامــدة ال تتصــرف، فهــي لــم ُتشــتق مــن غيرهــا، وال يشــتق منهــا شــيء، 

وأســماء األصــوات المرتجلــة كذلــك.

المبنيــة  األســماء  تشــابه  وهــو 
الحالــة  فــي  المعانــي  وحــروف 
األولــى التــي وضعــت عليهــا فــي 

حيــث: مــن  اللغــة،  أصــل 

2. الشبه الوضعي:١. الشبه االستعمالي:


