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و سٌُد أمتً محمد بن عبد هللا الهاشمً القرٌشً صلى هللا علٌه وسلم . ًإلى حبٌب          

ها أمً الغالٌة التً سحر القلوب بعطفها و حنان  إلى أكثر زهرة فواحة  ت                      

على وهن ، فكان حضنها  ا ، و حملتنً و هن  ربتنً و منحتنً حٌاتها و شبابها و طموحه  

ها واهتمامها حافًزا لطلب العلم .ملجأ و عٌناها أمل و تعبُ   

طاهر و منحنً زمن فً الوجود إلى أبً الذي منحنً اسمه الشرٌف الإلى أع               

و العطف و االهتمام ، عبد القادر أطال هللا فً عمرهم .      األمن  

    لرحمان و أشقاء دربً إلى إخوتً ' محمد آمٌن و عبد اروحً  أحباءُ إلى                 

.          سالم و إ     

ها.     و رضوان الذٌن ساندونً و شاركونً  مر  الحٌاة وحالوت 

ٌمان ة و هاجر و عواطف و إإلى جمٌع صدٌقات الدفعة و خاصة فاطمة الزهر       

  فقد أمضٌت معكم أحل سنوات دراسة مملوءة بالكفاح و طلب العلم . ، وخٌرة 

 

 

لنسرٌن بهٌلٌ  
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الحمدهلل،نحمدهونستغفره،ونستعٌنه،ونعوذبهمنشرورأنفسناومن

إالّللفالهاديله،وأشهدأّنالإله ضٌهِدههللافالُمضّلله،ومنٌسٌئاتأعمالنامن

محمّهللا لُهوأشهُدأن   َ .ولهُسُور هُاعبدُد وحدهُال شرٌ

ا،فهوأساُسالتواصل ٌعتبرالصوتجوهرةنادرةالٌعرفقٌمتهاإالّمنفقده 

ة خم  والتفاعلبٌناألفرادوالمجتمعات،لهذالطالماكانتالدراساتالصوتٌةبارزةوز 

الغٌرهامنالدراساتالصرفٌةوالنحوٌة بمصطلحاتهاوالدقٌقةفًنتائجهاوكانتعون 

الصوتأساُساللغةواللغةأساسالمجتمعوالِدالل الصوتاللغويأساسٌة،ألن  إذن 

،فقدتسابقالدارسونوالباحثونلدراستهاومعرفةخباٌاهاكونهاأساسالدرسالمجتمع

ا اسةمباِحثه  اواللغوي،ومفتاحالعلومفقدعمُدعلىدر  ِرجه  اِصفاِتهاومخ  صواِمتهاوكذ 

ائتها...وصو

ومنهناسأحاولالمقارنةبٌنالقدماءوالمحدثٌنلمعرفةمدىتوافقواختالف

: وتشابهبٌنهمفًالدرسالصوتً،فنطرحاإلشكالٌةالتالٌة

 كٌفكانتالدراساتالقدٌمةللصوتاللغوي؟ 

 فٌمااختلفتالدراساتالحدٌثةعنالقدٌمةفًالدرسالصوتً؟ 

 سالصوتًالقدٌمفًالدراساتالحدٌثة؟الدرومامصٌر

ابالنسبةللدوافعواألسبابالتًدفعتنً- المباحث الصوتية عند" لموضوعالختٌاريأم 

فتمثلتفًتوجٌهالدرسالصوتًالحدٌثوأثرهما"الخليل بن أحمد الفراهيد و ابن جني 

فًمعرف ٌعتبرانالرائدان "جني الخليل و ابن "تًألهمٌةالدرسالصوتًوأن 

غةالعربٌة،فأردُتأْنأعرفمدىتأثرالعربالمحدثٌنبالقدماءوهلللّالمصدرانو

ر،وتتمثلأهمٌُتُهكوُنُهٌمجُدأعمالالقدماءوٌؤكد آخ   َ سل اُرم  مشواعلىمنوالهمأمْاخت 

ٌبإالّأّنالنتائجكانتجرتفوقهموتفوقنافًالعلومفرغمبساطةاألدواتالمستعملةفًالت

وأكملسسللعلوموجاءالذٌنمنبعدهمفقدجعلواأعمالهمخالدة،فهموضُعاأل،مبهرة

البحوثوالدراساتوبنوالقواعدالفرعٌةمنها.

.خاتمة  () مقدمة  و مدخل و فصلين و فقدقسمُتبحثًكماتطلبالبحث-
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 ج

اوفرقةبٌنالصوتلتعرٌفبالصوتلغةواِبمدخل :خصصتبحثًكما- صطالح 

واألكوسٌكًوالحرفعرفُتعلماألصواتوفروععلماألصوات)الجانبالنطقً

(وفوائدالدرسالصوتًوأهمٌتُه.الفٌزٌائًوالسمعً

فخصصُتُهللمباحثالصوتٌةعندالقدماءوالمحدثٌنفذكرُت:)اإلدغام:الفصل األولأّما-

،الساكنوالمتحرَوالهمزة" الخليل بن أحمد الفراهيدي "اإلبدالواإلعاللعندو

(." ابن جني "والعلةوإبدالالهمزةواإلمالةعند

وعندالمحدثٌنتطرقُت:)لإلدغامواإلمالةوالنبروالتنغٌموالعالقةبٌنالهمزةواأللف-

لغوٌٌنواللسانٌٌن.والمقاطعالصوتٌة(عندمجموعةمنال

عتمدتعلىالمقارنةفً)جهازالنطقومخارجاألصواتوصفاتهااِ:والفصل الثاني-

والصواِمتوالصواِئتوالتحلٌلالفونولوجًواللغةالرٌاضٌةوالتقطعالمزدوجوداللة

الصواِمتوالصواِئت(.

فهًمجموعةمنالنتائجتوصلُتلها.: الخاتمةأّما-

فٌماٌخصالمنهجالذياتبعتُهفًبحثًفهوالمنهجالوصفًالتحلٌلًاضافةللمقارنة-

التًفًالفصلالثانًمبرزةمواطناتفاقهموكذااختالفهم.

عتمدتفًبحثًعلىمجموعةمنالمصادروالمراجعمنبٌنها:معجمالعٌنللخلٌلاِ-

صوتٌاتوالفونولوجٌالمصطفى،الخصائصوسرصناعةاإلعرابالبنجنً،ال

.حركات

علماألصواتوعلماللغةالعاملكمالبشر،األصواتاللغوٌةإلبراهٌمأنٌس،دراسات

،التفكٌرمختارعمرفًاألصواتالعربٌةلداودعبده،دراسةالصوتاللغويألحمد

تالقرآنٌةلعبد،القراءاًخلٌل،علماألصواتللبهنساويالصوتًعندالخلٌللحلم

 الصبورشاهٌن...
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 د

واِئقمنبٌنالعوائِ- اِقٌلوع  قالتًصادفتهافًبحثًكثرةالدراساتلكلبحثعر 

الصوتٌات،صعوبةلغةالدارسٌنوالباحثٌن،زخمالمادةالمعرفٌةمجالوالبحوثفً

التًجعلتنًتائهةبٌنها.

هللاتعالىعلىاعطائًِنعمالبصروفًاألخٌرالٌسعنًإالّأ ْنأحمد 

،علمالوالسمعوالحركةوأنعمعلًبعقلو  َ بًُبكرفأحمُد ا،ٌار   ٌ بالعرفانوأتقدمةوعِش

الذيكانموجهًومثلًاألعلىفًالُخلُقً" جعفر يايوش "والثناءألستاذيالمشرف

  عجابكم.لقٌمة،وأتمنىأْنٌنالبحثًاِوالِعلِمالذيلمٌبخلبنصائحهالثمٌنةوا
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ٌمثل الصوت المادة الخام لتواصل والتفاعل بٌن جمٌع الكابنات الحٌة وحتى الجامدة ولهذا 

كان محور الدراسة واالهتمام منذ القدٌم فقد درسُه الفراعنة والهنود القدامى حتى وصل 

ه ُالماَدةُ  الَشَؽُؾ للَعرِب فقد َبرعوا وأْتَقُنوا ِدَراَسته ُوَكٌِفٌِة َتَشُكلِِه وِصَفاُتهِ وَدالَلتهِ  و أْدرُكوا أنَّ

 األْصلٌِة لِنْشأِة اللَُّؽات َِكافًة .

 : مفهوم الصوت 

                                                                  : الصوت لغة .أ 

: أَهِمٌة َبِلٌَؽة لصوت فً ه(570ه، 571ت ) "الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي"لقد أعط      

صوًتا فهو صوًٌتا  أي : َدَعاهُ وَصاَت ٌُصوُت صّوت فالّن بفالن ت" فقال :  )العٌن(ِكَتاِبِه 

ورجٌل صاِبٌت : ن األؼنٌاِت َصوٌت من األصواِت ،، فكل َضْرٍب مَصاِبٌت بمعنى صاِبٌح 

ٌٌِّت : لُه صٌٌت  ٌٌِّت : َحَسُن الصوِت ، وفالن َحَسن الص  َحسُن الصوِت شدٌدهُ  ، ورجٌل َص

."ناِس َحَسُن فً ال و ِذْكرٌ 
1
                                                                                           

ا فالصوت عندهُ هو نداء شخص آخر ، وبٌن  " الفراهٌدي "ٌعُد تعرٌؾ  ًٌ لصوت منطق

اسات صفات األصوات فمنها الحسُن الجمٌل ومنها الشدٌُد المزعج ، ولهذا ٌعد رابُد الدر

الصوتٌة بامتٌاز .                                                                                                            

ت َصوَّ  "( : فً حدٌثه عن الصوت فهو من  ه571) " اللٌث بن سعد "قال  ٌَُصوِّ ت 

وت ، ت بإنسان فدعاهُ وذتصوًٌتا فهو مصِّ وَّ ٌُصوُت َصْوًتا فهو ،لك إَذا صَّ ٌُقاُل : َصاَت  و

ٌُسمى كل َضْرِب من األؼنٌاِت َصوًتا والَجمُع  : "األصوات "َصاِبت معناه : َصاِبح وقد 

ْوت  ٌٌِّت : شدٌُد الصُّ ."رجل َص
2
    

على أنَّ الصوت هو وٌتفق الباحثان اللؽوٌان  " الفراهٌدي "تعرٌؾ  " اللٌث "ٌُؤكُد   

دٌُد ومنها القبٌُح ومنها الرقٌُق ومنها الجمٌُل دعوة إنسان وأنَّ األ صوات صفاٌت فمنها الشَّ

 وجمٌعها أصوات .

                                                           
 .101م، ص 0222ه .  1101، 1العامٌة ، بٌروت ، ط، دار الكتب  20الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ، العٌن ، مج:.  1
    العلٌم البردونً  عبد تح : أحمد ، مادة ) صوت ( ،  21ابن منظور محمد بن أحمد األزهري ، تهذٌب اللؽة ، مج :  . 2

  . 002م  ، ص 0221، 1، بٌروت ، طالعربً لتراث دار أحٌاء ا  والترجمة للتألٌؾالمصرٌة  ، الدار
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ٌُقاُل  "( : ه422 ت)" ابن السكٌت " قال  ْكر  ٌُت : الذِّ وُت َصْوُت اإلنسان وؼٌره والصِّ الصَّ

اِس أْي  ِذْكُره  : قد َذَهبَ  ُتٌه النَّ ٌْ اَت الَرُجُل أصَ  "(:  ه 17 ت)  ابن ٌزرج " "وقال  ، "ص

ُجِل : إَذا َشَهَر بأمٍر ال ٌشتِهٌِه وأنصاتَ  ماُن به انصات إْذ اشتهر  بالرَّ  "، وقال أًٌضا "الزَّ

 ،إَذا استقام ، فقد أنشد وقال : األمرإنصاُت  ( :ه 836 ت) "بن األعربً اِ 

م فانصاًتا وأنشدهُ هو َنصُر بُن َدهماَن العنٌدة عاَشَها    ...      وِتسعٌن ََحوالً ث          م قُوِّ

َرجٌل صات : شدٌد الصوُت كقولهم : طاٌن كثٌُر الطٌن وكبٌش  "ابن السكٌت  "وقال أًٌضا   

وؾ  صاٌؾ:  كثٌرُ  ."الصُّ
1

ومنهم  وإفصاحعلى أنَّه ِذكر أي اخبار " بن سكٌتاِ  "فقد أكد   

خاصة فً الشعر، و لالستقامةمن اعتبره استقامة  أي أنَّ الصوت هو الَرقٌُب الكاشؾ 

                                                      الروي . و فالقافٌة تركٌز على اإلٌقاع الصوت

نستنتج من خالل هذه التعرٌفات أنَّ الصوت عندهم ٌكون لإلنسان وللحٌوان وللجماد        

 .                                                                         عامة بل هو قدرة من هللا تعالى  للتوصل بٌن الكاِبنات و الطبٌعة 

ٌُصاُت صوًتا  "عن ماهٌة الصوت ( :ه216 ت) " "ِابن سٌدهقال    وقد َصاَت ٌُصوُت و

ت به : كلَُّه نادى وٌُ  ٌَُصوُت َتصوًٌتا ،وأَصاَت وَصوَّ ت  ٌت وذلك َقاُل َصوَّ ت  إَذافهو ُمَصوِّ َصوَّ

ٌَُقاُل :فدَعاهُ . بإنسانٍ  ٌُصوُت َصوًتا فهو صاِبت  معَناهُ َصاِبح و ".َصاَت 
2

فتعرٌفه ٌصٌُب   

السابقة تتمحور حول استدعاء اإلنسان وصفات  التعارؾأنَّ ُجَل ، إذ السابق  التعارؾفً 

الصوت من الشدٌد للرقٌق ومنهم من صنؾ األصوات منها اإلنسانٌة وؼٌرها فمنهم من 

فرؼم اختالؾ العصور ال زال  ،"أصوات "وجمع الصوت  الستقامةاأعطاها معنى 

 الصوت منبعه هو األجسام المختلفة و تفاعلها مع ؼٌرها .

                                                           
 .  002، ص ، المرجع السابق    21:ور األزهري ،  تهذٌب اللؽة ، ج ابن منظ .1
، ه 1103،  1الكتب العلمٌة ، بٌروت ، ط  دار،  حٌدر،  تح : أحمد  21ألنصاري ،  لسان العرب  ، مج :ا منظور .ابن2

 .  455م ، ص 0222
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الَصاُد و الَواُو و الَتاُء أصٌل  "لِمادة َصوَت  ": فً شرحه ( ه391 ت)  " ابن فارس"قال 

".صحٌح وهذا الصوت وهو حَبُس لكل ما َوَقَر فً أُذِن الَساِمِع 
1
  

وبٌن أصلها واتجاهاتها وبٌَن الحاسة المالزمة  "الصوت  "كلمة  " ابن فارس "لقد فكك 

للصوت وهً السمع فما فابدة الصوت بدون وجود حاسة تتفاعل معه وتكون مكان استقراره 

عملٌة  البحث عن مصدر و بحث عن  تبدألألذن  فبعد وصول الصوت  "أذن السامع  "

 .معانٌه  

ٌُسمٌه (:  ه251ت )  عبد الجبار " " القاضًقال  ، فٌرى أنَّ " بحبس الصوت "فٌما 

 طبٌعةالصوَت أنواع تحدث على أوجه عدة فأصل الصوت اللؽوي هو حبسُه ، ومنه فإنَّ 

 هذا فً واألصل، ٌقول أًٌضا  : "  الكالمالفارق بٌنها ٌؤسس مقاطع  والزمن الحبس هذا

 ؼٌر مفًٌدا صوًتا، فقد ٌكون  علٌه ٌحدث الذي هالوج ٌختلؾ قد الصوت حبسَ أنَّ  الباب

 تارة ٌتصل جهوعلى  جنس فً مقطًعا ٌكون، وقد  واحد جنس فً مقطًعا ٌكون، وقد  مقطع

".وقد ٌحدث على وجه ٌكون حرفا وحروفا  خرىأ وٌنفصل الحدوث فً
2

     

أي أَّنَّها فهناك أصوات مفٌدة ؼٌر مقطعة  الجبار "" القاضً عبد فأنواع األصوات عند 

 وؼٌر موضع فً مقطعة وأخرى، واحد جنس من سلٌمة  ومفهومة لسامع ومنها مقطعة

 اللؽوي الصوت ٌمٌز بهذا وهو حروؾ شكل على وتكون،  أخرى مواضع فً متقطعة

 .   والؽرض الموقؾحسب   على وأصناؾ تدرجات له وٌجعل اإلنسانً

 بتقدٌرالحنجرة  عند التًصوُت فاعلُه ال "( : قابالً : ه 247ت ) " سٌنا ابن"  ٌعرؾ  

."وآلِته الحنجرة وفرِعه  المخرج الهواء وٌدفع الفتح
3

                                           

                                                           
عبد السالم هارون ، بٌروت ، د ط  ،  تح : (مادة ) صوت  ، 21 زكرٌا ، معجم مقاٌٌس اللؽة ، مج :ابن فارس  أحمد  . 1

 . 215ت ، ص   ، د 
، تح : عبد الفتاح محمد الحلو و عبد هللا  24. القاضً أبً الحسن عبد الجبار ، المؽنً فً أبواب التوحٌد و العدل ، ج : 2

 .  23، ص  1653ه . 1123، 1، دار عالم الكتب ، الرٌاض ، ط بن عبد المحسن التركً
م ، 1666ه. 1102،  1الكتب العلمٌة ، بٌروت ، ط ردا،  علً بٌضوي منشورات محمدالطب ،  القانون فًٌنا، .ابن س 3

 . 200ص
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ي  الهواء مصدره الصوتأنَّ  أكدف   وأساسه الحنجرة التً هً بمثابة آلة  من الفم ٌخرجالذِّ

 صوات اللؽوٌة والؽٌر اللؽوٌة .     لصنع الصوت ومركز لتشكله وإنتاجه لجمٌع األ

وقالِت العرُب : أسمُع َصوًتا وأرى فوًتا أي : أْسَمُع َصوًتا وال أرى فعاًل ومثلُه إذا كانت   

ذكٌر وال حساَس ٌنصُب على التبربة وكل َضْرب  "تسمُع بالشًء ثم ال ترى تحقًٌقا ، ٌقاُل : 

".من الؽناِء صوٌت والجمُع األصوات 
1

 

عرُب تهتم بالصوت فعند سماِع الصوت تبحث عن مصدره فصوت عندهم له فاعٌل كانت ال

ومنهم من ترى الفعل والصوت مفقود ومنهم من هو آلة وٌحدث صوت بفضل اإلنسان 

ؾُّ ، العوُد ، الِمزَمار ( .المتنوعة الموسٌقٌة اآلالت ومنها  : ) الدُّ

 : الصوت اصطالًحا .ب 

عً ؼرضه التواصل والتفاعل مع البشر فٌعد فطرٌا ؼٌر ٌعد الصوت اللُّؽوي نتاج اجتما  

متكلؾ من طرؾ منتجه إالّ من له إعاقة فً السمع فمن ال ٌسمع ال ٌنتج صوتاً ، فالصوُت 

 ٌُسمع وبعدها ٌحاكً ومن ثمة ٌعمل على انتاجِه  و من ثمة اإلبداع فٌه  .

الصوت هو  " ن" مفردات غرٌب القرآ فً: ه(381ت ) هانً "الراغب األصف" قال 

 قرع حسٌن وذلك ضربان :                                                   عنالهواء المنضبط 

كالصوت الممتد واآلخر تنفس بصوت ما، وهو  بشًءصوٌت مجرٌد عن تنفس : أحدهما

     أٌضاً :                                                                      ضربان

، كما كون من الجمادات ومن الحٌوانات ،واآلخر: اختٌار، كما ٌ: ؼٌر ِاختٌاريأحدهما

، كصوت )العود( وما ٌجري مجراه ضربان بالٌد  وذلك ضربان أًٌضا :من اإلنسان ، ٌكون

     ، والؽٌر نطقً كصوت )الناي( ذي بالفم ضربان : نطق وؼٌر نطقوضرب بالفم وال،

ا م ا مركب كأحد الفروع من الكالم والنطق منُه إمَّ ".فرد عن الكالم ، وإمَّ
2
  

                                                           
 . 456ص ،   21. ابن منظور ، لسان العرب ، مج :  1
ت، ص مصرٌة ، د ط ، د  ألنجوهانً ، مفردات فً ؼرٌب القرآن ، تح : محمد أحمد خلؾ هللا ، مكتبة ف. الراؼب األص2

102                                                                                                                             .                                                      
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 ما منها و معنى له وٌكون اإلنسان ما ٌنتجها فمنها األصوات بٌن " هانًاألصف " مٌز لقد

 ما هو ومنه،  المٌاه كخرٌر الطبٌعة تنتجه طبٌعً هو ما ومنها،  والحٌواناتللجماداِت  هو

 ل عن إنتاجه . المسؤو ن اإلنسان هوآلة موسٌقٌة ٌكو من منتج

ن الصوت والحرؾ فً عدٌد من كتبهم، فمنهم من جعل الصوت          لقد فرق العرب بٌ

أّن الصوت والحرؾ تجمعهم عالقة تكاملٌة فواحد  ارتاومنهم من و الحرؾ واحد ،

                                .مسموع للكاِبنات واألخر مكتوب لإلنسان 

 مفهوم الحرف : 

هُ ومنهُ  شًء حرُؾ كل": (ه393ت )"الجوهري  "قال - حرؾ الجبل وهو أوالهُ  طرفُه وَحدُّ

ها تربط االسم باالمحدد ، السم والفعل بالفعل   والحرؾ فهو العالمة التً تسمى الرابطة ألنَّ

 ، فً ... ( . ) من ،على

تفرقة المعانً رَبة فً الكالم لكل كلمة ُبنٌُت أداة عا ":( ه370ت ) "األزهري "قال -

.") حتى ، بل ، هل ، لعل ( بنابها بحرؾ أو فوق ذلك ، مثل : سمها حرؾ وإْن كانواِ 
1
  

نستنتج من التعرٌفٌن السابقٌن أنَّ الحرؾ هو األداة و الشكل و الصورة التً تفرغ فٌها 

األصوات والمعانً هو العالمة التً تربط العناصر بعضها ببعض فهو ٌبنً الكلمة 

 .وٌجعلها متماسكة مع بعضها البعض ةوالمفرد

ُكلها كاٍؾ شاٍؾ[ لقرآن أَنَزَل على سبعِة أحرٍؾ ،إّن ا]: رسول هللا صلى هللا علٌه وسلمقال  

فالحرؾ أًٌضا جاء فً القرآن بمعنى القراءات أو األوجه واألشكال والمقصود بها "

 اللهجات العربٌة .

 الفرق بين الصوت والحرف : 

ًقا والحرؾ ٌكون مكتوًبا ، الصوت نتاجه الطبٌعة والكابنات الحٌة فمنه الصوت ٌكون منطو

ا الحروؾ فهً رموز للؽة معٌنة متعارؾ علٌها  الجمٌل ومنه الؽلٌظ والشدٌد والرقٌق ، أمَّ

                                                           
العربً والفنون ،  جامعة عبد الحمٌد  لسانٌات تطبٌقٌة ، كلٌة األدب  ٌاٌوش جعفر  ، محاضرات فً علم األصوات ،  . 1

 . 12م ، ص  0216بن بادٌس ، مستؽانم  ،  
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من أصحابها وتوضع كصورة دالة على صوت معٌن وحددت حروؾ العربٌة فً تسعة 

  صوات ال تحدد و ال تخصص .واأل " ضافة الهمزةاِ  "وعشرون حرًفا بعد 

به التقطٌُع وبه ٌوجد  الصوُت آلة اللَّفظ والَجوَهُر الذي ٌقوم ": (ه 686ت ) " الجاحظ"قال 

وال كالماً موزوناً وال منثوراً إالَّ بظهور الصوت  والَّ التألٌؾ ،وتكون حركات اللسان لفًظا 

" تكون الحروؾ كالماً إالَّ بالتقطٌع والتألٌؾ.
.1

 

 وهو عنصر ٌدخُل فًابٌة ال توجد  لها حٌاة مستقلة ،أنَّ الحرؾ وحدة الكت "ول أًٌضا :وٌق

تختلؾ الَدالالت هً الكلمة ، باختالؾ تركٌب الحروؾ تركٌب الوحدة الحٌة المستعملة و

وكل لفظ صوت إالَّ أنَّ الصوت وتعدد الكلمات :وعلى الرؼم من أنَّ كل حرؾ لفظ ،

ذات أثر سمعً فهو من أداء المتكلم فً نشاطه اللَّؽوي العادي باعتباره عملٌة حركٌة 

."الٌومً 
2
  

فقال أنَّ الصوت متؽٌر على حسب الفرق بٌن الصوت و الحرؾ : "الجاحظ  "بٌن لقد 

فهو  واعتبر اللسان هو مصدر الصوت اللَّؽويو كل ما ٌخرج من الفم فهو صوت ، مصدره

تبنً الكلمات بل هذه الكتابات الجامدة ًما ،آلة ُتحدُث الصوت والحروؾ وهو لٌس كال

الصوُت له الحروؾ تتؽٌر المعانً واألصوات و موضعتؽٌر مع والمفردات والجمل و

جانب النطق والسمع فهو أداة اجتماعٌة لؽوٌة تساعد فً التواصل بٌن األفراد عن طرٌق 

أبلػ وأفصح من السمع و الحرؾ ٌساعد فً التواصل كتابٌا عن طرٌق الرسابل و الصوت 

ألنَّ الحروؾ من صنع اإلنسان ،فكل حرؾ صوت و لٌس كل صوت حرؾ الحرؾ 

 واألصوات تتعدد بتعدد  مصدرها الجماد ، الحٌوان ، اآلالت  ...     

كانت الدراسات الصوتٌة مركز اهتمام العدٌد من العلماء والنحاة العرب لهذا عمُل على 

ظهور الصوت فكان سبُب االهتمام به هو:  فس فً دراسةالتدقٌق والتحقٌق واالجتهاد والتنا

القرآن الكرٌم كالم هللا تعالى الذي أنزل على سٌدنا  -فً القرآن الكرٌم  "اللَّحن  "وتفشً 

                                                           
  10. ٌنظر : المرجع السابق  ، ص   1
،  2م هارون ، دار احٌاء التراث ، طعبد السالتح : ، 22ج : .الجاحظ  ، أبو عثمان اللٌثً الكنانً البصري ، الحٌوان ، 2

 135ص  م ، 1636
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        المتواتر المعجز بلفظه ومعناه  _م بواسطة جبرٌل علٌه السالممحمد صلى هللا علٌه وسل

 و ظهور التحرٌؾ و كذا التصحٌؾ .

ه من ولذلك فقد صانوه من كل ما ٌمُس بو المسلمون قٌمة الكتاب الكرٌم ،قد أدرك العرُب و 

ا دخل األعاجُم اإلسالم وهم ال ٌتقنون التحدث بلؽة القرآن تحرٌٌؾ فً الَكلِم والنطق ، ولمَّ

 بدء اللَّحُن ٌدُب على األلسنة ووصل اللَّحُن فً القرآن خاصة فً أواخرِ  -العربٌة  -الكرٌم 

ٌَّات كثٌرة ُتبٌُن َبدَء ُشٌوِع ُنطِق الحروؾ وتحقٌق المَخارِج ،الَكلِِم و وقد وصلتنا روا

كون  إلسالمٌِة ،وإعراِض بعٍض منهم ،ِبَؽِض النظر عناللَّحن ِوانتَشاره ِزمن الِخالفِة ا

ا . ًٌ ا أو صوت ًٌ  اللَّحن إعراب

َقِدَم  "قال بأنَّ   " ةسبب وضع علم اللغ ": فً كتابه  ه(5101 ت)" السٌوطً "ذكر 

ٌُقربِنً ِمَما أَنزَل هللاُ على سٌدنا محمد صلى فقال : "أعرابً فً زمن عمر بن الخطاب  من 

 ." سورة البراءة  "هللا علٌه وسلم فأقربه الرجُل 

آلٌة ( ، ا لتوبة{ سورة براءة ) ا إنَّ هللاَّ برٌئ ِمَن الُمْشِرِكٌَن َوَرُسولهُ :}  قال هللا تعالىفقال :

(22. ) 

ا أبرأ منُه فبلػ ْن ٌكن هللاُ قد برَئ من رسولِه فأنَ :أوقد َبرَئ هللاُ من رسولِه ؟  إاألعَرابً فقال 

فدعاهُ فقال : ٌا أعَرابً أٌبرأ من رسول هللا ؟ عمر بن الخطاب، األعرابً ،
1

 

ٌُقرُبِنً ؟ فأَقَرأِنً ِانًِّ َقِدْمُت المدٌنة والَ ِعلَم لً بالقرآِن فسَ  ٌا أمٌر المؤمنٌن:فقال  ألُت مْن 

( التوبة  .براءةهذه السورة )  

فقال :  "اَوقد برئ هللا من رسوله  ": فقال، " ِانَّ هللاَ برٌئ ِمَن المشركٌَن ورُسولِهِ  ": فقال

بن ، فقال : عمر "إْن ٌكن هللاُ قد برَئ من رسولِه فأَنا أبَرأ منُه أوقد برئ هللا من رسوله :

 هكذا ٌا أعربً . خطاب : لٌس

                       

                                                           
 .   125،  124م ، ص  0213 ة ، جامعة الحاج لحضر ،  باتنة ،سبب نشأة الصوتٌات العربٌري ، واقعادل ز  . 1
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 األعرابًقال : فكٌؾ ٌا أمٌر المؤمنٌن ، فقال : إن هللا برئ من المشركٌن و رسوله ، فقال 

ٌُقرَء القرآُن لألَعاِجم  : أنا و هللا أبرئ مما برئ هللا و رسوله منه ، فأمرَ  عمر بن خطاب أالَ 

ال بما حدث ، فقال : " الدؤلً "و بعد سماع  نهأسود الدؤلً رضً هللا ع أبو باللؽة وأمر

به اللحَن هذا أو الكالم هذا....تطمبن نفسً إالّ أْن أضع شًء أصلُح 
1

 

 الصؽرىعلى تنقٌط المصحؾ الشرٌؾ ووضع المصوتات  "أبو أسود الدؤلً  "لقد عمل 

قد فتحت فمً  أي الحركات وفٌها أّنه تخٌَر كاتًبا من بنً عبد القٌس قال له : إَذا رأٌتنً

بالحروؾ فأنقط نقطة فوقه على أعاله فإذا صممت فأنقط نقطة بٌن ٌدي الحرؾ ، وإْن 

فاجعل مكان النقطة بتعُت شٌباً من ذلك عنه ،ا كسرُت فاجعل النقطة تحت الحرؾ ، فإنّ 

.نقطتٌن 
2
   

وضع حركات من فتحة وضمة وكسرة و سكون لٌستطٌع ؼٌر العربً  "الدؤلً  "حاول 

الدراسات  بدأتاعتنقوا اإلسالم  قراءة القرآن الكرٌم بدون أخطاء نحوٌة  ومن هنا  الذٌن

 الصوتٌة فً اإلزهار .

على الشفتٌن فً وضع الحركات ، فالفتحة عند فتح الفم والضمة عند "الدؤلً  "فقد ركز 

  ضم الشفتٌن مع بعضها بعض والكسرة عند كسر الشفتٌن .

 علم األصوات : 

  فهو "علم األصوات  "ألّنه ال ٌوجد لؽة بال صوت ، لهذا نتج  ؽةأساس اللّ ٌعد الصوت 

فً بداٌاته على المالحظة الذاتً ٌهتم بدراسة  األصوات دراسة نظرٌة وعلمٌة ، فقد اعتمَد 

متزج بعلوم أخرى وظهرت له عدت جوانب لم و التقلٌد المباشر و مع تطور العلوم فقد اِ 

ً عدت مٌادٌن علمٌة مخبرٌة فمن فروعه األصوات ، الكالم تالحظ من قبل فقد أدرج ف

 ثالثة جوانب منها : 

جانب إصدار الصوت ) أو الجانب النطقً (أ (   

.االنتقال أو االنتشار فً الهواء جانبب (   

                                                           
 . 125 ص . المرجع السابق ،1
 . 12ص ت ، فكر العربً ،  د ط ،  د دار ال علً أبو طٌب ، مراتب النحوٌٌن ، .2
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جانب استقبال الصوت ) أو الجانب السمعً ( .ج (   

. الفنولوجٌا ( و  ٌك) الفوناتفعلم األصوات ٌبنى من خالل هذان الفرعٌن هما :   

لقد ظهرت فً الحقول اللؽوٌة فروع ربٌسٌة لعلم األصوات تختلؾ فٌما بٌنها من حٌث 

          نشأتها و تطورها ووسابل الدرس فٌها ، ومن حٌث قوتها وضعفها أو درجة نموها

ة منها : ) علم األصوات النطقً أو الفٌسٌولوجً و علم ع متعددو نضجها و هذه الفرو

) علم ٌزٌابً و علم األصوات السمعً ( ،ومن هنا أٌضا :صوات األكوستٌكً أو الفاأل

األصوات المقارن و علم األصوات التارٌخً و علم األصوات المعٌاري و علم األصوات 

التجرٌبً ( .
1

 

األصوات تنشأ من  ذبذباِت مصدُرَها عند  " ( :م5977ت  ) " ابراهٌم أنٌس "قال 

بالحنجرة فتحدث تلك االهتزازات  فعند اندفاع النفس من الربتٌن ٌمرُ اإلنسان الحنجرة ، 

صدورها من األنؾ أو الفم تنتقُل خالل الهواء الخارجً على شكل موجات حتى  دالتً بع

. "تصل إلى األذن
2

 

كٌفٌة انتاج الصوت و المراحل التً ٌمر بها من دخول الهواء إلى  "براهٌم أنٌس اِ "أعط 

عتبر الحنجرة أساس أجهزة النطق فً الؽرفة اروجه على شكل صوت ، والربتٌن  حتى  خ

 األلم و حزن و فرحه و سعادته  .   لتعبٌر عنالتً تجتمع فٌها األصوات 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 01ص م ،  0225ه . 1106ط ،  ٌة ، دار المعرفة الجامعٌة ، د زٌن كامل الخوٌسكً ، األصوات اللؽو.  
 . 25،  24 ص ت ، مصر ومطبعتها ، مصر،  د ط ، د . ابراهٌم أنٌس ، األصوات اللؽوٌة ، مكتبة نهضة 2
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 فروع علم األصوات : 
1

 

 

   األصواتفروع علم 

علم األصوات  ٌدرس الصوت اللؽوي كما ٌجب نطقه 

 المعٌاري

النطق  ٌساهم فً تحدٌد عٌوب ٌدرس الصٌؽة التشجٌرٌة ألعضاء 

 النطق و تحدٌد مخارج األصوات 

علم األصوات 

 الوظٌفً 

علم األصوات  ٌصؾ األصوات  فً مكان وزمان محدد 

 الوصفً 

ٌدرس الجانب األول وهو المرسل الذي ٌخرج الكالم اعتماد  على 

 جهاز النطق 

علم األصوات 

 النطقً  

الذي ٌتلقى الكالم اعتماده على  ٌدرس الجانب الثانً و هو المستقبل

 جهاز النطق 

علم األصوات 

 السمعً  

علم األصوات  ٌبحث عن مدى تأثٌر العوامل النفسٌة على أدراك السامع 

 النفسً   

 ألصواتعلم ا ٌدرس الوسط الهوبً بٌن المرسل و المتلقً  

  الفٌزٌابً 

 

 

 

                                                           
 ه  1101ط ، والتوزٌع ، القاهرة ، د  دار الثقافة للنشر : صبري المتولً ، دراسات فً علم األصوات ، . ٌنظر 1

  .  02،  02 صم ، 0222،
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 فوائد الدراسات الصوتية : 

من الفوابد التً جعلتها تتصدُر المباحث وبها تطورت البحوث  لدراسات الصوتٌة مجموعة

 ومناهج البحث وتطورت اللؽات.

ٌعتبر الصوت ذا فابدة كبٌرة فً عملٌة التواصل و خاصة مع التطور التكنولوجً الحاصل  

وكانت الصوتٌات سبب فً ِازدهار اآللٌة وظهور الكتابة الصوتٌة ، و برامج الحوسبة

ثة .الحدٌ االتصاالت
 1

 

استعان الباحثون بالدراسات صوتٌة فً عدد من المجاالت العلمٌة و خاصة فً معالجة 

وكذا اهتمت بمساعدة فاقدي السمع     لكالم و الَتلَْعُثم و التأتأة ،عٌوب النطق كالُحْبَسة فً ا

و البصر وإعطابهم أهمٌة بالؽة كونهم فبة خاصة فً المجتمع .
 

 

خاصة فً تعلٌم  أساتذة اللؽات األجنبٌة كونهم ٌهتمون بالصوتساعدت الدراسات الصوتٌة 

 ٌة القدرات الشفوٌة وكذا السمعٌة.، وتحسٌن األداء اللفظً وفً تقوالمتعلمٌن اللؽات

بعد تنقٌطه حماٌة القرآن الكرٌم من اللحن و تتمثل أهمٌة الدراسات الصوتٌة القدٌم فً

تداخل دراساته مع العلوم األخرى فأصبح وو حل مشكلة التصحٌؾ و التحرٌؾ ، وتحرٌكهِ 

خاصة وتعلٌم اللؽات لؽٌر الناطقٌن  االبتدابٌةجزء من العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة فً المراحل 

 "البكم الصم و"بها وعملت على حل اشكاالت النطق و دراسة الفبات الخاصة فً المجتمع 

وعملت ٌعة الصوتٌة لهم ،و دراسة الطب وعملْت على فهم"التوحد  "وكذا مرض العصر

 على وضع األنظمة الكتابٌة التالٌة : 

فتكمن أهمٌتها فً وضع )األلفباء( واصطالحها فدراسة األصوات اللؽوٌة ذات أهمٌة  .5

فً كتابٌة للؽات التً لم تكتب بعد، كبٌرة فً وضع األلفبابً الجدٌدة و األنظمة ال

راضها ،أّما بنسبة لوضع األلفبابً الجدٌد  اصطالحها تلك النظم التً تقصر عن الوفاء بأع

فقد أصبح أمًرا ملًحا بالنسبة لكثٌر من اللؽات فً العالم و خاصة فً األقطار اإلفرٌقٌة ، هذا 

على مستوى الجانب التطبٌقً أّما على المستوى النظري فإّن أي دراسة على أي مستوى 

                                                           
 . 10ص م ، 0225،  1طخل إلى الصوتٌات  ، دار روابل ، عمان ، مد ، اسحاق الؽنان ٌنظر : محمد . 1

 



 
 ضبط المصطلحات والمفاهيم                  ـــــل                                    ـــــــــدخــــالمـ

 

 

17 

أمر  ذلكنتاج الدراسات الصوتٌة و من المستوٌات البحث اللؽوي تعتمد فً كل لؽاتها فً ا

 ٌمكن ادراكه إَذا عرفنا أّن األصوات هً : 

بنٌات األولى لألحداث اللؽوٌة و هً التً ٌتكون منها البناء الكبٌر ففً النحو هو قمة ال

ٌَسمى اللؽوٌون إلى تحقٌقه عند التطرق فً اللؽة  الدرس اللؽوي و هو الهدؾ األساسً الذي 

ً من الناحٌة المنهجٌة ضرورة ربط النحو ربطا وثٌقا بعلمً األصوات المعنٌة و هذا ٌعن

.والصرؾ 
1
  

تكمن أهمٌته و فوابده لَِمالَُه من قٌمة كبٌرة و ٌظهر ذلك فً أّنُه ال ٌمكن األخذ فً دراسة  .4

أنظمتها ذه الدراسة مبنٌة على وصؾ أصواتها لؽة ما أو لهجة ما دراسة علمٌة ما لم تكن ه

علم األصوات اللؽوٌة ال تقتصر على خدمة الدراسة اللؽوٌة ، أي ال تقتصر  الصوتٌة و

"صوات و األنظمة الصوتٌة الخاصة .على وصؾ األ
2

 

 سلًٌما تعلًما القومٌة اللؽة تعلم وسابل خٌر من القومٌة اللؽة تعلٌم فً أٌضا أهمٌتها تكمن .3 

 األصوات علم أهمٌة وتظهر،  ألجنبٌةا اللؽات تعلم وفً،  علٌها المحافظة و رقٌها سبٌالً  و

األجنبٌة و تعلٌمها . اللؽات تعلم فً واضحة عملٌة بصورة
3

 

تعلم اللؽات  نستنتج أن الدرس الصوتً كانت أهمٌته تتمحور فً الجانب التعلٌمً أي      

تً ٌهتم أّن الدرس الصوعلى وضع األنظمة الكتابٌة أي : عملتو اهتمت باللهجات و

ألّن مع التطور علم األصوات و تفرعه أصبح كل تفرع ٌهتم  علٌمً التعلمًبالجانب الت

ٌُشخص السمعً و الفونولوجً و النطقً ، بجانب من جوانب الصوت فمنهم الذي أصبح 

ٌعرؾ أعراضها و ٌعالجها فعلم الصوت اللؽوي أصبح ال ٌستطٌع أي باحث التخلً الحالة و

   .دثٌن بها ابده على اللؽة و المتحبفو االستهانةو 

 

 
                                                           

 . 264ص  م ،0222،  ط . د ، القاهرة ،  والطباعة  دار ؼرٌب للنشر . كمال بشر، علم األصوات ، 1
2
         ت ت ، د  ط ، د بٌرو والنشرللطباعة  دار النهضة العربٌة،  مقدمة القارئ العربًالسعران ، علم اللؽة  محمد . 

 . 101ص ، 
 . 254  صالمرجع السابق ،  . كمال بشر ، علم األصوات ، 3
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 هداف الدرس الصوتيأ  : 

هم على ضبط ألفاظ القرآن المحدثون بدرس الصوتً اللؽوي لحرصاء وهتم العلماء القدماِ 

ذلك أّن األداء السلٌم الخلل ،ن ولًٌما بعًٌدا عن اللحنطقهم إٌاها نطًقا سبحبل المتٌن والكرٌم 

ها القلوب فتحً  أذن فً النفوس و تنفتح لوقعها الساحر ؽة ٌحفظ لها رونقها فً اإلسماع ولل

رتٌاح ، ٌمكننا تحدٌد أهداؾ دراستنا األصوات اللؽة على ثم تتأمله و تؤده فً اِ التً تسمع ،

 : األوجه اآلتٌة

إجادة نطق ألفاظ القرآن الكرٌم الذي ال ٌأتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه فال من خلِفٍه ، ُنطقاً  .5

 رَفَها هللا تعالى فأنزل بها القرآن الكرٌم .سلٌماً باللؽة العربٌة التً شَ 

ٌعرض األصوات على ألسنة الناطقٌن تفٌد هذه الدراسة فً رصد التطور الصوتً الذي  .4

الصفات  وكاتحادرج وتقاربها ، المخا كاتحادبشرط أْن ٌكون هذا محكوماً بقانون لؽوي 

 ."السودان  "أهالً فٌنطق  " العٌن"إلى  "القاؾ  "أو بعضها ، ومن نماذج التطور 

فً نطق  "عٌن ال "إلى  "الجٌم  ")الؽرون ٌدل القرون والؽمر بدل القمر (، وتطورفٌقلون :

."الكوٌت  "أهالً 
1
 ) رٌؽن بدال رٌحن  ( .فٌقولون : 

) بردجال كقولهم :، مصر "صعٌد  "فً نطق بعض األهالً  "الدال  "إلى "التاء  "وتطور

) ُبرُتأن بدال ن :فٌقلو "القاؾ همزة والم نونا  "البعض اآلخر ٌنطق  و،من برتقال ( بدال

) الموسٌأى بدال من فٌقولون :،" القاؾ همزة  "أٌضا ٌنطقون  "لبنان  "( وفً من ُبرُتَقال

 .وسٌقى ( الم

الباء  "ٌمكننا دراسة األصوات من معرفة التؽٌرات التارٌخٌة فً األصوات كتطور .3

 فً اللؽات السامٌة الجنوبٌة وهً ) العربٌة "الفاء  "فً اللؽة السامٌة األم إلى"المهموسة 

األرامٌة           و ات السامٌة الشمالٌة ) العبرٌةوالحبشة ( وقد بقً األصل كما هو فً اللؽ

و األكادٌمٌة ( و ذلك كلمة العبرٌة صارت فً العربٌة فول  .
2

 

                                                           
 . 142صم ، 0211 ،  ط نواعها ، دار الكتب العلمٌة ، د . السٌوطً ، المزهر فً علم اللؽة وأ 1
       م  1664ه1114،  2طقاهرة ، ، ال مكتبة الخانجًعبد التواب ، التطور اللؽوي مظاهره وعلله وقوانٌنه،  مضان. ر2

   . 01ص ، 
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فً "الطاء والدال التاء و "وتٌة فً قلب الحروؾ كقلب وهذا ٌعتمد على قانون المماثلة الص

 مواضع متعددة مثل : ) إصتبر _ إصطبر ( ، )إزدجر_ إزتجر ( .

إبن خالوٌه ( فً ) ى لهجات المختلفة للقبابل كقول :لك فً تعرؾ علتفٌد هذه الدراسة كذ .2

 وقال اآلخر بالصاد ،فقال : أحدهم بالسٌن ، ختلؾ رجالن فً الصقراِ شرح الفصٌح : 

ا أنا فأقول فتَحاكَما إلى أعرابً ،  . ( الزقر بالزاي) ثالث فقال : أمَّ

"...( : فدل على أنَّها ثالث لؽات ه 352ت ) " إبن خالوٌة "فقال 
1

أي أّن القراءات ، 

 الثالثة صحٌحة وهذا ٌرجع لتعدد اللهجة العربٌة و فصاحة كل منها .

 "والزاي  الصاد السٌن و "ألصوات بٌنختالؾ الحروؾ وتقارب اا أنَّ  "ابن خالوٌة"أكد 

ا فً العربٌة ، ًٌ الهمزة "فاللؽة العربٌة تتمٌز بتنوع لهجاتها فمنهم من ال ٌنطق ٌمثل ثراء لؽو

   .فً نطق الكلمات "ن والصاد السٌ "ومنهم من ال ٌفرق بٌن  "

.لنطق والسمعتفٌد دراسة األصوات فً التعرؾ على عٌوب أعضاء ا .1
2

 

تعمل الدراسات الصوتٌة على كشؾ عٌوب النطق لدى اإلنسان وخاصة التالمٌذ فهً 

تساعده على معرفة عٌوبه النطقٌة وكٌفٌة التعامل معها وتقُبلَِها وتستطٌع معرفة أمراض 

ٌُعرَها األولٌاء اهتماًماالكالم المخببة ال  .تً لم 

 فً خلق أنظمة صوتٌة جدٌدة للفبات الخاصة  ساهمت الدراسات الصوتٌة الحدٌثةفقد 

  "كالدال و الصاد والسٌن وكذا الزاد  "والتفرٌق بٌن الحروؾ التً تتشابه فً مخارجها ،

 "كالعربٌة والعبرٌة والحبشٌة  "، "للُّؽات و أّنها من أصل واحد والتقارب الحاصل بٌن ا،

عدد اللهجات هو من مٌزاتها فالصوت وتتأم واحدة وهً اللُّؽات السامٌة ،التً تنحدر من 

فالحروؾ اللٌنة تستعمل أكثر فً المناطق التً ُتِطُل على ٌختلؾ باختالؾ البٌبة الطبٌعٌة ،

دٌدةُ القوٌة ُتستعَمُل فً البٌَباِت القاسٌةِ   ."كالصحاري  " البحر ، والحروؾ الشَّ

                                                           
                      م 1662،  0ط. ٌنظر : عبد الؽفار حامد هالل ، اللهجات العربٌة  نشأة و تطور ، مكتبة وهبة ، القاهرة ،  1

 . 142ص  ،
،  م 0223،  0ط، ، فً أصوات العربٌة دراسة تطبٌقٌة ، مكتبة النهضة المصرٌة : مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم رٌنظ. 2

 .   02،01ص  
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 عنذ الخليل بن أحمذ الفراهيذي   المباحث الصىتيت :  

من الفراهٌد بن مالك بن فهم بن عمر وبن تمٌم الفراهٌدي األزدى ،أبو خلٌل بن أحمد بن 

بن شبابة  فرهود"  إلى هو منسوبو قٌل ن مالك بن نصرٌن األزد بن الؽوث ،عبد هللا ب

 صؽار الؽنم .  " الفراهٌد، و  مالك بن فهم بن

:    سنة مابة فً قرٌة من قرى عمان ونتقل إلى البصرة قٌل  ( رحمه هللا) الخلٌل " " ولد

 ." مولى الفراهٌد و أصله من الفرس أّنهُ  "

الذي ٌعتبر أهم مصدر من  " العٌن "وقد ألؾ كتابه فارسً األصل  " الخلٌل "فقد كان 

عربً فقد كان كتابه ٌضم القضاٌا مصادر اللؽة العربٌة  وال نبالػ إذا قلَنا أّنُه أهم  مصدر 

ٌَّن مخارج األصوات و صفاتها و عمل على تفرٌق بٌنها و أعط عملٌة للؽة  اللؽوٌة و كذا َب

اصرة قد فمعظم الكتب و الدراسات الحدٌثة و المع " علم اللغة الحدٌث "فهو من مؤسسً 

"" العٌننطلقت من مصدره اِ 
1
بنفسه فقد اعتبر  فقد اعتمد فً كتابه على ترتٌب ابتكره .

ا  من المصداقٌة ترتٌب ال ًٌ فهً ترتٌبات عشوابٌة حفظت من قبل  و العلمٌة ذٌن سبقوه  خال

، فأعط ترتٌب آخر َخالؾ فٌه علماء سبقُه وحتى الذٌن َماثلوهُ العصر فترتٌب األصوات 

 .سب مخارجها  فً الجهاز النطقًالعربٌة على ح

بهذا فقد أقصى الحلق ، صوات كون مخرجها منفً مقدمة األ" العٌن "فقد بدء بصوت

اَدة فً هذا المٌدان وهذا ٌدل على ٌَ أصله  عمل على أول أول مادة صوتٌة و ٌشهُد له بالِر

ٌة وضع  منهج لم وكتابه ٌعد ابتكار ألّنه أول معجم فً العربعلمه و استقٌته فً العلم ،

تها دراسة لم ٌصل لها علماء عمل على تحلٌل األصوات العربٌة ودرسفٌسبقه إلٌه أحد ،

. اللؽة واألصوات فهو أول معلًم وبعده ُعرَؾ هذا العلم بعد قرون عدٌدة

                                                           
 م .16622 ،60 ،12،  122العدد اإلسبلمٌة و الثقافٌة و اإلجتماعٌة ،  ىمنارة الهد،  عبد هللا الهرري. 1
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وعٌسى بن ( ، ه 117ت أبً عمر وعبد هللا بن اسحاق الحضرّمً )  ": هم  نالمؤسسٌ 

       ( ، ٌونس بن حبٌب  ه 154ت ( ، وأبً عمرو بن العبلء )  ه 149ت عمر النقفً  ) 

." ( ه 179ت ) 

إالّ صوتٌات جانباً من اهتماماتهم ...ؽة ، فقد أخذت الللّ اشمولٌة فقد كانت دراستهم ُمتسمًة ب

وكان "األصوات عند العرب  علم"هو الرابد فً تأسٌس  " الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي "أّن 

منهجُه فً ذلك قابًما على تذوق الحروؾ أي محاولة نطق الصوت لتحدٌد مكان مخرِجه 

ؾ كلها وتذوقها ، فجعل أولها نظر إلى الحرو"العٌن  "فهو حٌن أراد تألٌؾ ُمعجمه 

هو صاحب أول دراسة صوتٌة منظمة فً تارٌخ الفكر  بتداء أدخل حرؾ منها فً النطقباإل

فقد أدرك  " العٌن ":رابد علم الصوت، ففً كتابه "الخلٌل " وٌعد لؽوي عند العرب ،ال

مدار كبلم العرب و ألفاظهم فبل ٌخرج  "الذي ٌكون  علٌه  وهو ٌقوم بوضع أول معجم 

     معروفة عند أحدهما النظام األبجدي ال،فوجد نظامٌن من األصوات ، "منها عنه شًء 

نصر بن  "النظام األلؾ بابً الذي وضعه  اآلخراللؽات السامٌة وو اتبعته  (السرٌان) 

ل ،  ترتًٌبا راعً فٌه األشكاإعجامها رّتَب الحروؾ فهو ٌحاول الذي:(ه 89ت ) "عاصم 

.[ .ذ.ر.ز...الخ  د ث.ج.ح.خ. .ت.أ.ب ]والصور و أصبح ترتٌب الحروؾ :
1
   ،لم ٌأخذ  

وقد كره أْن ٌبدأ بحرؾ إالّ بعد  "أحد هذان النظامٌن بْل ابتكر لنفسه نظام آخر  "الخلٌل  "

ٌُرد البدء  "حجة و استقصاء النظر  لم ٌأخذ ، فؼٌر صحٌح تل بألؾ ألّنها حرؾ معفلم 

ألّن الهمزة  مهتوتة لخ  ،بترتٌب أبجدي الذي بدء بهمزة فً قولهم : أبجد هوز حطً ال...اِ 

 .(  األلفو الواوو  لٌاءمضؽوطة فإذا أؼفل عنها الذت فصارت ) ا

تب وبهذه الطرٌقة رأدخل الحروؾ فً الحلق ، "العٌن  "أّن  "الخلٌل  "ستخلص لقد اِ  

فً مقدمة  " الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي "حسب مخارج نطقها قد قدم لنا  األصوات على

األحٌاز  "أو حسب "  موضع النطقأول تصنٌؾ لؤلصوات حسب "  " العٌن "معجمه 

         أو " األصوات الصحٌحة "مما جعله ٌتوصل إلى تقسٌم األصوات إلى  " المخارجو

أي أننا نستطٌع القول أّنُه مٌز الهوابٌة ، أو اللٌنة  وإلى األصوات." الحروف الصحاح "

                                                           
 .21،  72تح : المخزومً السامً ، ص  ، 62الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ، العٌن ، ج :  ٌنظر : . 1
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نتٌجة "الخلٌل  "وقد استطاع من األصوات الصابتة أو المصوتة ،  األصوات الصامتة

لحركات القصار والحركات دراك العبلقة بٌن اله  وأذِنه الموسٌقٌة اللماحة ، إذكابه وعم

( لفا أجعل : للفتحة ) وأدرك أّنها عبلقة فً الكم  ولٌست عبلقة فً الكٌؾ فالطوال ،

( واووللضمة ) ( صؽٌرة تحت الحرؾٌاء، وللكسرة )صؽٌرة ،مضطجعة  فوق الحرؾ

وتذوقِه ا انطبلًقا من تفكٌرِه الصوتً ،أٌضً " الخلٌل  "واستطاع صؽٌرة فوق الحرؾ ،

 " األوزان العروضٌةو بحور الشعر"األصوات واهتماماِته الصوتٌة التً مكنتُه من تفعٌل 

     الشدة  بلفات الصوتٌة الدقٌقة جدا والقوٌة وأْن نضع عبلمات صوتٌة عدة منها :) واالخت

بدراسة الصوت  "" ،الخلٌل "ولم ٌكتفً  ، ( همزة الوصل،  همزة القطع،  ونالسك،

 بْل درس وظٌفة الصوت فً اللؽة العربٌة دراسة علمٌة دقٌقة ، كدراسته لزٌادةمعزوالً ،

مما  "م التعرٌؾ ولئلدؼام ولئلعبلل ولئلبدال ، وكتابة الصوت ... والاأللؾ فً الخماسً ،

" فونتٌكٌة  و فونولوجٌة "راسة ٌسمح لنا بالقول أّنُه قد درَس أصوات العربٌة د
1
فقد ، 

وبٌن كونها تخدم اللؽة وعلم  " العٌن "درس مجموعة من القضاٌا الصوتٌة فً معجمه 

  الواوو  الٌاءو األلف) من بٌنها ظاهرة َطرحها:م المباحث الصوتٌة التً األصوت فمن أه

 ( .اإلدغام و اإلبدالو  اإلعالل،) ( الهمزةو 

  اإلدغاممفهوم :                                                                                                  

 : اإلدغام فً  اللغة أ(

    ،و اإلدؼام " غشٌهاا ذً : إأدغمتهاو  األرض،  الغٌث "ال :ٌق " دغمأ" هومصدر من   -

دؼام الحرؾ فً و إ :ادخال اللجام فً أفواه الدواب هو ادخال الشًء فً الشًء و" :

ّنما هو كبلم نحوي: أدؼمت الحرؾ، وأدؼمته ا لٌس بعتٌق إالحرؾ مأخوذ من هذا وكبلهم

ام لتخفٌؾ من ألفاظ الكوفٌٌن ، واإلدؼ، واإلدؼام بادؼاموالمصدر من هذا اإلفتعلته ،على اِ 

ٌُقال وقد أكد فً مع، "بالشدٌد من ألفاظ البصرٌٌن   فقال جمه أّن اإلدؼام هو شد فً اللفظ و

ألّنها جاءت سواكن  " فمِ و  دمِ و  ٌدِ  " ُة اإلدؼام و الحرؾ الثالُث منها: فالتَّشدٌُد عبلم

دؼم اإلدؼام أعلى صور أ إلدؼام بالتخفٌؾ ، مصدروالجاري الٌوم فً اإلستعمال ا ِخْلَقُتَها و

                                                           
 . 21 .21ص م ،2822،  2كندرٌة ، طدار المعرفة الجامعٌة ، اس لٌل ،حلمً خلٌل ، التفكٌر الصوتً عند الخ. ٌنظر : 1
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.ونطقها نطقا واحدا لقلب الصوت إلى مثل نظٌره ،المماثلة بٌن األصوات ، فإدؼام ٌؤدي 
1
 

( ه 616ت ) " بن السراجاِ  "قال العربٌة معبرة عن هذه الحقٌقة ، وجاءت تعرٌفات علماء

ن ؼٌر حركة تفصل بٌنها وال ضعه ماإلدؼام هو وصلك حرفا ساكنا بحرؾ مثله من مو:

، وٌشتد الحرؾ   فٌصٌران بتداخلهما حرفا واحدا ، ترفع اللسان عنهما رفعة واحدة وقؾ ،

.
2
إنّما اإلدؼام وصل حرؾ ساكن بحرؾ مثله متحرك ببل ( :ه761ت )  " الراضً "قال  

س اإلدؼام ساكنه على األول بحٌث ٌعتمد بهما على المخرج اعتماد واحدة قوٌة ... ولٌ

بل : هو إٌصاله به من ؼٌر أن ٌفك بٌنهما الحرؾ ادخاله فٌه على الحقٌقة ، الحرؾ فً
3
. 

 : تحاد حرفٌنواِ  "اإلدغام  "جتمعت التعرٌفات السابقة على أّن لقد اِ 

ٌُكوَنا نفس الحرؾ باتحادهما ودخول الساكن أولهما :ساكن ،واألخر :متحرك ،  وعلٌهما أْن 

( وهذا لتسهٌل  َشْشمس فتصبح شَّمس) الشدة التً تعوض حرفٌن مثل :نتج فً المتحرك ت

ظاهرة أصلٌة متجذرة  " اإلدغام "النطق ولئلختصار كونها من مٌزان اللؽة العربٌة وٌعد 

 حتى وصلت لكونها قاعدة من قواعد الكتابة .

ً اللؽة العربٌة نستطٌع اإلستنتاج من خبل هذه التعرٌفات اللؽوٌة لئلدؼام اّنه ظاهرة حتمٌة ف

     لق معانً جدٌدة      ال ٌستطٌع الدرس اللؽوي االستؽناء عنه كون ٌقتصر الحروؾ وٌخ

علم أّن أ "عن اإلدؼام : "الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي  "قال و ٌعطً للمعنى أهمٌة أكثر ،

"م ألخرى والتّشدٌد عبلمة اإلدؼاقشعر وأسبكر هما راءان أدؼمت واحدة واأ( فً لراء)ا
4
 

 "الخلٌل  "ومن خبلل كبلم  ؼام شّدة أدخل صوت فً صوت آلخر ،اإلد "الخلٌل "فقد عد 

" قد عد  الخلٌل "وٌبرر ذلك أّن  "الفوناتٌكٌة  "األولى من الناحٌة نبلحظ زاوٌتٌن ،

واحدة من الحروؾ الذلق ، كما رأٌنا من قبل و الثانٌة من الناحٌة الفونولوجٌة ( الراء)

ء هل نعدها را( آخر،أي بعبارة أخرى ،صاِمتتا أُدؼم فٌه صوت )وتا صامص باعتبارها

؟واحدة أم راءٌن

                                                           
 . 26،ص   62، ج : مرجع السابق ال. ٌنظر :1
  . 762ص ، د  ط  ، د  ت ، ، داراالٌمان  1.محمد بن صالح العثٌمٌن ، األصول من علم األصول ، ج : 2
 . 112ص  م ،2822ه ، 2182، دار العلمٌة ، بٌروت ،  د  ط  ، 1محمد حسن الراضً ، شرح الشافٌة ، ج :. 3
 .27ص ، المرجع السابق ،  62ن أحمد الفراهٌدي ، العٌن ، ج :الخلٌل ب. 4
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 " الخلٌل "أّما من الناحٌة الفوناتٌكٌة ، فقد رأٌنا من قبل أّن الحروؾ الذلقٌة كما حددها  -

( مع قرب مخرجها إالّ أّنها تشترك فً سنٌة وضوحها السمعً  الالم والراء والنونوهً ) 

ولهذا اشتبهت من هذه الناحٌة الصوابت ع ،هً من أوضح األصوات الصامتة فً السم، بل 

أكثر هذه الصوامت الثبلثة  (الراء)وح السمعً وألنها جمٌعا مجهورة ،ولعل فً قوة الوض

( لّما ٌوجد عند النطق بها من حرٌة للهواء بسبب اإلتصال و اإلنفصال بالصوائت) شبها 

ومن هنا كانت تسمٌة هذا ٌعا ،ت اللسان على اللثة تتابعا سرالمتكررٌن من تتابع طرقا

 وإّنما ال تحدثها عضلة فً طرؾ اللسان ، هذه الطرقات فً الحقٌقة و،الصوت بالمكرر

دث الوترٌان الصوتٌان ي ٌحدث أن طرؾ اللسان ٌخضع لتذبذب العمود الهوابً وٌحالذّ 

ظهر  عندما ٌطول زمن النطق تواء العربٌة صوت مجهور لثوى مكرر،رفال، نؽمة الجهر

وإّنما هً راء : "الخلٌل  "قال النطقٌة بصورة أوضح ،صابص خال(هذه الراءمع صوت )

( هنا من قبٌل الصامت الطوٌل فالراءواحدة أطول من الراء الؽٌر مشددة ) 
1

، مثلها مثل 

ر م وكس( وعل المد ورد وصبخر مشددة أو مضعؾ فً اللؽة العربٌة مثل ) صوت آ أيّ 

إّن  بلْ ،  ت( أكثر وضوحا فً السمع من ؼٌرها من الصوامِ الراءوؼٌرها ، ؼٌر أّن )

ت المشدد ما هو صوألّن الٌدل على صحة ذلك ، " الخلٌل "المصطلح التشدٌد الذي ذكره 

ٌظهر ذلك من مصطلح التشدٌد وعبلمته الشدة التً تدل على أن الخلٌل إالّ صامت طوٌل ،

سواء كان راء نوا ٌعتبرون الصوت الصحٌح المضعؾ ة القدماء كاوؼٌره من علماء العربٌ

أّما  أو ؼٌر ذلك صوتا واحدا ٌشد علٌه الناطق أي ٌطلبه أكثر من الصوت الصحٌح العادي.

فً  ؽات، وهً أكثر شٌوعامن الناحٌة الفونولوجٌة فإّن طول األصوات ظاهرة مألوفة قً اللّ 

طول الصوت من المبلمح الممٌزة أي له تأثٌر  وقد ٌكونالصواِبت منها فً الصواِمت ،

على معنً الكلمة وقد ال ٌكون فالصاِبت الطوٌل فً العربٌة مثبل قد ٌمٌز بٌن اسم الفاعل 

قٌمة ظاهرة الصوابت  من الثبلثً كاتب والفعل كتب  ولكن فً اللؽة االنجلٌزٌة ال تجد أيّ 

مٌٌز بٌن المعانً لطول الصابت فً الت فً التمٌٌز بٌن معانً الكلمات ، حٌث ال نجد أي أثر

.فً هذه الكلمات
2

ٌحدث عندما ٌخرج الصوتان من  " اإلدغام "أّن  " الخلٌل "لذلك قال ، 

موضع واحد فٌنتقل علٌهم أن ٌرفعوا لسنتهم من موضع ثم ٌعٌدونها الى ذلك الموضع 
                                                           

 .222ص . محمد السعران ، علم اللؽة  ،  1
 . 11ص  علم األصوات العربٌة ، مؤسسة الصباح ، د  ط  ، د ت  ، دراسات فً داود عبده ،.  2
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رفعة واحدة تعنً  وقوله لك أرادوا أن ٌرفعوا رفعة واحدة الصوت اخره فلما ثقل علٌهم ذ

بقوله من  " سٌبوٌه "استمراره مدة زمنٌة أطول وهو ما عبر عنه تلمٌذه وطول الصوت 

فٌر للجهد فً رفع اللسان مرتٌن .( توموضع واحده)
1
طرٌقة نطق الصوت لٌست  ؼٌر أنّ ، 

ار هو التدلٌل الذي ٌفسر هً المعٌار الهام فً اعتباره صوتا واحدا أو صوتٌن وإّنما المعٌ

" الخلٌل  "ولذلك نجد أّن مٌا ٌقوم على الشمول و اإلطراد ،لاللؽوٌة تفسٌرا عالظواهر

المضعؾ من زاوٌتٌن  زاوٌة النطق وؼٌره من العلماء العربٌة القدماء قد نظر إلى الصوت 

 وحٌنبذ عدوا الصوت المضعؾ صوتا واحد طوٌبل , ولذلك قال أن التضعٌؾ ٌكون مع ،

   ولكنهم الحظوا فً الوقت نفسه أن الصامت المضعؾ النطقٌة ،موضع واحد من الناحٌة 

مثبلً صوت واحد طوٌل فً  " فالدال "،مثلٌن ٌتعاقبان فً بعض الحاالت و الصامتٌن المت

صوتان لوحدة (  مددو مدّ ، رؼم أّن  )" مدد "، ولكنها صوتان فً " مّد "كلمة مثل 

عاقب وهذا الت،( جتررتاِ ،و  جترّ اِ و  ، رددت)و  " رّد "ومثل ذلك فً   واحدةصرفٌة 

وؼٌرها  " ردّ ،  مدّ  "ر كل من الدال المضاعؾ فً باعتباظاهر ال ٌمكن تفسٌرها إالّ 

بٌنما ٌفصل بٌنهما صوت آخر ، " فك اإلدغام "أّن الصوتٌن فً حالة  إالّ صوتٌن متوالٌن ،

 : الً،وذلك على النحو الت " اإلدغام "ال ٌفصل بٌنهما أي صوت فً حالة 

    فتحة + د + فتحة + د + ت + ضمة ر + \رددت ر + فتحة + د + د + فتحة ،  \رد 

+ ح + س ي + ضمة  \حسسن + ضمة + ح + كسرة + س + س + ضمة ،ي  \ٌحس ، 

لوجٌة ظاهرة بٌن ومعنى هذا أّن هناك عبلقة صرفٌة و فونو+ كسرة + س + ن + فتحة ، 

لتحامهما صورة الصامتٌن المتوالٌن من حٌث اأعنى صورة المضعؾ وهاتٌن الصوتٌن ،

إّن تفسٌر هذه العبلقة بٌن هاتٌن الصورتٌن لوحدة صرفٌة  بلالى وحدة صرفٌة واحدة ،

واحدة من حٌث أّن أحدهما هً األصل واآلخرى نشأت عنها نتٌجة لحذؾ الصابت 

وح إلى أّن كل ذلك ٌشٌر بوضع بٌت الصامتٌن المتوالٌن ،أو تؽٌٌر موقعه ،القصٌرالواق

ا مقبوالً لوجود مدّ  ًٌ          الصامت المضعؾ لٌس إالّ صامتٌن متوالٌن ألننا ال نجد تفسًٌرا علم

                                                           
1
 . 22 ، صلتحلٌل الصوتً عند الخلٌل حلمً خلٌل ، ا.  
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و اآلخر ما أصل ،إالّ أْن ٌكون أحده" أحسستو   رددتو  مددت "رّد و أحّس مقابل و 

محول عن هذا األصل .
1
 كما ٌدل على ذلك أٌضا التحلٌل المورفولوجً : 

وذلك ،ٌسكن = ٌسكن + ن ، "تاء الفاعل  "وذلك بإسناد الفعل إلى ، سكت = كت + ت

ٌضاؾ إلى هذا أّن الصامت المضعؾ ٌكون فً كثٌر ، " نون النسوة "إسناد الفعل الى ب

 " فتعلاِ  "وهما من صٌؽة المماثلة التامة ففً مثل اطرد ،و ادعى ، من األحٌاء ناتًجا على

 وذلك على النحو التالً : علٌن قد مرت بعدة مراحل ،ذٌن الفهفإنَنا نجد أّن صورة مثل :

.ادعى  –اددعى  –ادعى = ادتعى اطر ،  –اططرد  –طرد = اطترد  - 
2

 

مماثلة للطاء التً فً أصل الفعل ثم أدؼمت الطاء  " التاء إلى طاء "ففً األولى تحولت 

( وأدؼمت فً دال)ى كما تحولت التاء فً الثانٌة إلولة فً الطاء األصلٌة للمماثلة ،المح

ٌن ( لٌس فً الحقٌقة سوى طابطرد أّن صوت الطاء الطوٌل فً ) اِ  أيّ ( األصلٌة ،دال)

( بسبب قرب التاءة عن )( األصلٌة و األخرى الطاء المنقلبالطاءحداهما ) متتالٌن إ

هما من األصوات األسنانٌة لثوٌة وهً النظٌر المفخم لصوت  " فالطاء والتاء "مخارجهما 

( ولتسهٌل النطق  ومثل ذلك أًٌضا فً الدال الطوٌلة ، فهً لٌست سوى دالٌن لتاء)ا

( تنتمً الدال( وكذا )لتاءنقلبت عن )امتوالٌتٌن أحداهما الدال األصلٌة واألخرى الدال التً اِ 

 صعوبة فً النطق . لؤلصوات األسنانٌة اللثوٌة فً تسهل عملٌة التبدٌل بدون أيّ 

ة بلٌؽة للكلمة وللحرؾ وللصوت وأكد أّن الكلمة تتحلل لجذور وزوابد قد أعط الخلٌل أهمٌو

ٌجعل الصوتان الصامتان المتتالٌان  ٌدالِن على صامت واحد طوٌل  "اإلدغام " فاعتماد 

فإذا اعتبرنا الشدة صوت واحد فهو خطأ ألّن الشدة فً العربٌة حركة مكونة من ساكن 

 .فونولوجٌة ومتحرك وهذا ال ٌنفعنا من الناحٌة ال

 

 

                                                           
1
 . 12،  12ص ، راسات فً علم األصوات العربٌة بده ، د. داود ع 

 . 28ص حلمى خلٌل ، التفكٌر الصوتً عند الخلٌل  ، المرجع السابق ،  .  2
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 عالل  واإلبذالإلا : 

إلى أصوات  ٌن قسموا أصوات العربٌةمن أوابل علماء اللؽة القدماء الذّ "الخلٌل  "قد كان ل

           فوناتٌكٌة و) إلى معاٌٌر "الخلٌل "استند فٌه وهو تقسٌم صحٌحة وأصوات معتلة ،

الفونولوجٌة عدها من الصوابت  "والدلٌل على ذلك أّنه عد الهمزة من الناحٌة ( فونولوجٌة

همزة و        ألّنُه اعتمد فً ذلك على معٌار التؽٌٌر و اإلنقبلب الذي ٌجمُع بٌن الوٌلة ،الط

من إبدال وٌقع بٌن الهمزة من ناحٌة  "الخلٌل  "ٌدُل على ذلك ما الحظه الصوابت الطوٌلة ،

ٌقوُل أالَ ترى أنَّ  ،ٌة والصوابت الطوٌلة من ناحٌة أخرى فً عدد من السٌاقات الصوت

      ولبلثنٌن أفعبلً العرِب إذا وقؾ عندهن همزتٌن ،كقولك للمرأة ) افعلى( وتسكت ، عضب

فإّنما ٌهمزون فً تلك اللؽة ألّنهن إَذا وقؾ عندهن و تسكت ،وللقوم ) افعلؤ (،وتسكت ،

انقطع أنفاسهن فرجعن أصل مبتدبهن من عند الهمزة .
1
ارب أّن هذه و قد أثبتْت التج، 

      وت ؼٌر مستقل أصبلً وال ٌأخذ شكبلً معًٌنا صالمبلحظة صحٌحة إذا لوحظ أّن الهمزة 

طوٌلة ،و القصر فً بعض السٌاقات.، وهو أشبه بالصوابت ال
2
  

مهتم بالجانب النطقً و كاّن له نظرُتُه الخاصة فً الصوتٌات فهو لم  "الخلٌل  "فقد كان  -

األصوات العربٌة رؼم أّنُه ضمها لؤلصوات الهوابٌة التً تعتبر حرة ٌفرق الهمزة عن باقً 

األلف لم ٌنظر لها كؽٌرها من الهوابٌات )فً مخرجها و لكن من خبلل كبلمِه نتأكد أّنُه 

و ٌرى النحاة أّن الصوابت الطوٌلة ، ( التً اعتبرها كؽٌره من الٌاء والواو والهمزةو

"اإلعالل" ؾ فً ذلك من قبٌلاأللومشاركة ،(الهمزةو إلى) أو الوا(إلى ٌاء الهمزةنقبلب )اِ 

عندما تقع فً سٌاقات صوتٌة معٌنة  فمن ٌتصُل أوالً بالصوابت الطوٌلة ، الذي هو تؽٌٌر

( الوحدة فبل  الهمزة ذلك مثبلً ما الحظُه ' الخلٌل ' من أّن كثًٌرا من العرب ٌستثقلون )

       ابت طوٌل وإَذا إلتقت همزتان أسقطوا أحدهما َبْل ٌحذفونها و ٌبدلونها بصٌحققونها ،

ففً الحالة األول ٌنطقون ، "ألؾ أو ٌاء أو واو "تكتب على  و أبدلوها بصابت طوٌل أًٌضا

الحاالت ( فً الهمزةط )حٌث نجد أّن سقوراس / ببر ، بٌر / مؤمن ،مومن ، ،رأس : 

  لحالة األول فتحة طوٌلة تكتُب ألًفا دى اطالة الحركة السابقة علٌها فانقلبت فً االثبلث ل
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(واوالحالة الثالث ضمة طوٌلة تكتُب )وفً ة الثانٌة كسرة طوٌلة تكتب ٌاء ،، وفً الحال
1

   

 " آدم" فعند التقاء همزتٌن ، فإّما أْن تكونا فً كلمة واحدة مثل أّما فً الحالة الثانٌة : ،

        همزة وتبدأ اآلخرى بهمزة أًٌضا مثل أو فً كلمتٌن تنتهً إحداهما بال " أأدم" أصلها 

 و فً حالة الكلمة المفردة تسقط الهمزة مع اطالة حركتها و نمثل لك ( ،أبوك،  قرأ): 

.( + فتحة + المٌم ة + فتحة + دالفتح - همزة + فتحة + دال + فتحة + مٌم): 
 2

       

ا  رأٌتهم حٌن أرادوا أْن ٌبدلوا أحدى  إّنً ]كان ٌستحب الحالة الثانٌة فقال :ف "خلٌل "،وأمَّ

ٌمكننا إلتماس  و، [الهمزتٌن اللتٌن تلتقٌان فً كلمة واحدة ، أبدلو اآلخر وذلك فً آدم 

      اهتمامه بها فقد أوَل ' الخلٌل ' الهمزة مبحث من مباحث واعتبرها صوت مستقل بذاته

هو بسبب ( األلف والواو والٌاء ؾ العلة )نقبلبها مع حروو ذكر أّن ابدالها أو إعبللها واِ 

وقد بٌن حالتها حٌث أّن بعض العرب ال الطوٌلة التً تسقط عند السكون ، الصوابت

ٌستعملونها و ٌحذفونها وٌبدلونها بالصوابت الطوٌلة ، و كان إلسقاط الحركة اطالة فً 

     ظرً ن( ف قرأ أبوك)  هذا ٌنطبق فً، والحركة ألّن الصوابت الطوٌلة تمثل حركة عنه 

فً هذه  سٌبوٌه والخلٌل "" ختبلؾ بٌن فقد حدث اِ ،تلمٌذه هو األصوب  " ' سٌبوٌه'

و تتمثل الحالة حذؾ أحد الهمزتٌن واكفى بواحدة ،( فقد  قرأبوك) الجمة فقد قال الخلٌل :

 و أّنها تسقط وتسقط حركة معها "الخلٌل  "أحد الحركتٌن فً رأي  الثانٌة فً استؽناء عن

( وهذا من ناحٌة إبدال الهمزة و إعبللها قرأبوك) ، (الواوكتفاء بصابت طوٌل وهو) الوا،

" الخلٌل "فقد بنا (  األلف والواو والٌاء،أّما الصوابت الطوٌلة ذاتها ،وهو)  بالصوابت

أّنها دابًما مسبوقة ومشكلة بالسكون ، أيّ أصوات ساكنة ،أّنها  نظرٌته على أمرٌن هما:

و ٌخصون المعتل ] :"الخلٌل  "( ،فقال  أبوك، ٌعب،  قامفً مثل ) سها بحركة من جن

... الواو الساكنة بعد الفتحة  ]وقال أًٌضا : [ره من ؼٌر المعتل بالبناء ال ٌخصون به ؼٌ

 [واأللؾ اللٌنة بعد الفتحة ...،والٌاء الساكنة بعد الكسرة ،
3

من خبلل  "الخلٌل  "ٌؤكد ، 

هى اللفظة أو الكلمة بصابت طوٌل هو نفسه الحرؾ الذي تبتدئ به حالته الثانٌة أّنه إذا انت
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وأّن السكون حد الحرفٌن وإدؼامهما فً بعضهم ،الكلمة التً بعدها فوجب استؽناء عن أ

فقال أّن السكون هو مشكلة لة و ٌجعلها مجرد حركات قصٌرة  ،ٌعرقل الصوابت الطوٌ

 "بن جنً اِ  "قد تحدث ور ،طوٌل أخ بدال و اإلعبلل بصابتالصوابت الطوٌلة فوجد اإل

الخلٌل "قد ٌكون ،فقال : فً حالته الثانٌة لئلبدال واإلعبلل "الخلٌل  "عن وجهت نظر

سكون على هذه الصوابت الطوٌلة  على حق من الناحٌة النطقٌة فٌما ٌتصوره من وجود"

و تجذبه  و إذا كانت تقلقل الحرؾ عن موضعهالسكون ٌدُل على عدم وجود حركة ،ألّن ،

للحركة وأّن  نحو الحروؾ التً هً أبعاضها  وهو ٌؤكد أّن السكون هو مجرد انعدام

الصوابت الطوٌلة هً عبارة عن حركات طوٌلة ال تحتاج للحركة  َبْل هً فً حد ذاتها 

. حركة
1

  

وأختار ساكًنا مسبوًق بالهمزة مفتوحة ، إذا أراد تذوق حرؾ جعلَهُ  "الخلٌل  "وقد كان 

ومن ثم شًء زابد ٌتوصل به النطق الصوت ،الحرؾ ألّنُه كان ٌرى أّن الحركة  بسكون

عصؾ الصوابت الطوٌلة بأّنها هوابٌة ال حٌز لها وكل هذا قد ٌبرر تصورهُ لوجود السكون 

التحلٌل  "ولكن هذا التصور على مستوى ذه األصوات من الناحٌة النطقٌة ،على ه

        ( حركات  أبوك،  باع،  قالت الطوٌلة فً مثل ) جعلُه ال ٌعد الصواب " الفونولوجً

فالتحلٌل  "ومن ثم ت الصامت تقبل السكون و الحركة ،، وإّنما تصوراتها كالصو

ٌُصبُح طبًقا لتصورللف "الفونولوجً       مثل : قال : قاؾ + فتحة  "الخلٌل  "عل قال مثبلً 

        + باء + ضمة + واو + سكون  همزة + فتحةؾ + سكون + الم + فتحة  ، أبوك :+ أل

 + كاؾ + فتحة .

صامت مشكل بالسكون          تصور الحركات الطوٌلة كأّنه صوت فمعنى هذا أّنُه كان ٌ -

        وإّنما هو صابتذلك بالضرورة أّنه ٌقبل الحركة ،وهذا ؼٌر صحٌح ،و ٌترتب على 

                  مات السابقة ذكرها الصحٌح للكل وجًمعنى هذا أّن التحلٌل الفونولوطوٌل ٌكتب ألًفا ،

.(أبوك،قال) 
2
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أّن األلؾ تقدر بفتحتٌن  أيّ وٌلة فٌها تساوي صابتٌن قصٌرٌن ،عتبرنا أّن الصوابت الطذا اِ إ

" الخلٌل  "تٌن ،فتحلٌلُه قد ترتب على تصورو الواو و تقدر بضمتٌن و الٌاء تقدر بكسر

ء بعدهن كانت صواِمت تقبل السكون و الحركة أنَّها تسقط إذا جا كما لوالصواِبت الطوٌلة ،

 األلف اللٌنةلتقاء الساكنٌن ٌقول : إّن ) أّن ذلك من قبٌل إ أيّ حرؾ صامت مشكل بالسكون ،

كقولك ( ، بعدهن سقطن حرف ساكن لقٌهن الضمة إذا الواو بعد الكسرة و و الٌاء بعد

    ( لذكأّنك قلت ) ( العمامة ، ذا( و تقول رأٌت )  ذل ، كأّنك قلَت ) هللا ذو العمامة عبد)

 .( ونحو ذلك كذلك فً الكبلم أجمع ( ذلكأّنك قلت ) ( العمامة ،ذى، وتقول مررت ) 
1
          

 (الٌاءاأللف و الواو وومن ثم سقوط ) ،ومن الواضح أّن ذلك لٌس من قبٌل التقاء الساكنٌن 

 واأللؾ فً " ذي "و الٌاء فً  "ذو "وهو الواو وفً ل ،وإّنما هو تقصٌر للصابت الطوٌ، 

 ." ذا "

قد أخطأ فهو قد تصور أّن الصابت الطوٌل الذي  " الخلٌل "أّن  " داود عبد "عتبرفقد اِ  - 

هو األصح (و السكون والحركةن حٌث قبولها ) رآه ٌكتب ألًفا هو من األصوات الصامتة م

وهذا كان موقؾ معظم  ( ، ال بالصوائت امتن بالصوالحركة والسكون ٌرتبطاأّن ) 

والصاِبت هو أصبلً عبارة عن الذي ٌصٌبُه السكون أو الحركة ، الدارسٌن أّن الصاِمت هو

( هً لٌست  واو، ٌاءألف ، ) ( وأّن الصاِبت الطوٌل  الكسرة الفتحة ، الضمة ،حركات ) 

ت فإذا كان المصوُت بْل هً معتلة  تعتمد بدورها على مخارج الصوامِ حروؾ صحٌحة ،

 .و إذا كان مضموًما كانت الضمة ا كانت الفتحة ،وإذا كان مؽلوًقا كنت الكسرة ،مفتوحً 

أّن سقوط الصواِبت الطوٌلة إذا لقٌهن ساكن هو قانون عام و لكن الواقع  "الخلٌل  "ٌرى  -

 األلفوٌلة ) أّن الصواِبت الط "الخلٌل  "عتبرفقد اِ تقصٌرهن هو القانون ال سقوطهن ، أنّ 

فقد طها هو قانون عام ٌجب العمل به ،( صواِمت إذالقٌْت ساكًنا فإّن سقو والواو والٌاء

ففً المضارع األجوؾ كانوا ٌسقطون الصوابت الطوٌلة ،كانت دراسته فونولوجٌة لهذا ف

المجزوم مثل لم ٌقل و لم ٌبع ٌظهر هذا القانون بصورة أوضح ، فالفعل المجزوم ٌقل أصله 

ٌقول : ٌاء + فتحة + قاؾ + ضمة + : "الخلٌل  "قال ،(  فونولوجٌاوتحلٌلُه ) ،ول ٌق

ٌا + الفتحة + باء + كسرة + كسرة + العٌن ، ٌنام : ٌاء + الفتحة + الم ،ٌبٌُع :ضمة + 
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ٌاء + فتحة + القاؾ + ضمة + ،ٌصبح بعد الجزم :ٌقُل :النون + الفتحة + الفتحة + المٌم 

الفتحة + النون + الفتحة + ٌاء + باء + الكسرة + العٌن، ٌنم :لفتحة + ٌا + ا، ٌبع :الم

المٌم.
1
 الصوابت الطوٌلة فقد عمد على أمرٌن :  "الخلٌل "لقد تصور،  

 بحسب  " الخلٌل "أنَّ الصابت الطوٌل فً التحلٌل العروضً كما وضعُه  : األول

تحسب أَنها مؤلفة من  " بً "ثل فالتحلٌل كلمة م ساكًنا مسبوًقا بحركة من جنسه ، صوًتا

وهً تشبُه من الناحٌة ( ،أي من صوتٌن و حركتٌن قصٌرتٌن ، متحرك + ساكن)

( وهً  متحرك + ساكن( التً تحسب على أّنها مكونه من )  لمالعروضٌة كلمة مثل ) 

من الصاِبت و حركة قصٌرة وصامت  أيّ ( ، الم + فتحة + مٌممؤلفة من ) فونولوجٌا

أْن مثل هذه الكلمات من حٌث الكم المقطعً متساوٌة وهو ما  " الخلٌل"ك ذلوسوَغ ،

 ."الوزن  "خبلل التوازنلك الى اِ ٌوضُحُه  تبادلهم فً البٌوت الشعرٌة دون أْن ٌؤدي ذ

 ًحٌث ٌعد كل صوت ( ، صواِمت والصوائِت الطوٌلبة )المساواة فً طرٌق كتا : الثان

.أكان صاٍمت أو صمًتا طوٌبلً ال تعقبه حركة صوًتا ساكنا ، سواء 
2

 

ال فابدة للصوامت بدون صواِبت و كل  أّن الصوت  ملزم بحركة  أيّ  "الخلٌل  "لقد أكد  

اللفظ فالعربٌة ال صوت لٌس فٌه حركة ٌعتبر ساكًنا فالحركة تسبق السكون فً أول الكلمة و

 الفتحةحركات )عتبر الالتً ت "فونولوجٌة  "و قد كانت دراسته دقٌقة تبتدئ بساكن ،

الفعل  ( ،مثل : للدراسة الفونولوجٌاسباقٌن )( جزء من اللفظة فقد كان ال الكسرة،  الضمة،

وقد اعتبر الحركات الطوٌلة تسقط ( ، + ب + فتحة + ت + الفتحة تحةك + الف) ،( كتب )

 ( . الفتحة الضمة الكسرةمع وجود السكون وتصبح مصوتات قصٌر ) 

 بن جني بى الفتح ا  المباحث صىتيت عنذ أ: 

( النحوي اللؽوي من أحذق أهل  ه693) " الموصلً بن جنًأبو الفتح عثمان اِ  "هو 

.ٌفات الفابقة المتداولة فً اللؽةاألدب وألهم بالنحو و التصرٌؾ و صاحب التصن
3

 

                                                           
 . 72،  71داود عبده ، دراسات فً علم األصوات العربٌة ، ص . ٌنظر : 1
 82ص . حلمً خلٌل ، التفكٌر الصوتً عند الخلٌل ،  2
 . 100،  102، ص  ت  د، 2: المعارؾ ، القاهر ، طحوٌة ، دار شوقً ضٌؾ ، المدارس الن.  3
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منبها ألول مرة ، " علم األصوات "مصطلح  " سر صناعة اإلعراب "فاستعمل فً كتابه 

ولعل األصوات والحروؾ تعلق  ]،" وعلم الموسٌقى علم األصوات "بٌن العبلقةإلى 

 "بن جنً اِ "ومن المعروؾ أّن ، [فٌه من صنعة األصوات و النؽم  ومشاركة للموسٌقى لَِما

  وبوتر العود وطبٌعته ووظٌفته  فشبهه بالناي ،هو أول من عرض لجهاز النطق اإلنسانً 

مقسمة حسب المخارج م ،ومما ٌنتج عنها من أصوات ،انتاج الكبل ، لٌقدم صورة عن عملٌة

 ، فهً إّما َصاِمتة وإّما َصاِبتة .

أْن ٌدرس الصوت العربً دراسة كاملة  ووافٌة فً كتابٌِه  "بن جنً اِ  "ستطاع لقد اِ 

      ستعمل مصطلح ، وهو أول من اِ " الخصائص "و  " سر صناعة اإلعراب "وخاصة 

الحدٌث باسم             معتمدا فً ذلك على ما ٌعرؾ بالدرس "المصوت  "أو  "َصائِت  "

.الوضوح السمعً " "
1
  

ناتجة عن قوة تنتقل عبر الصوت فقال : هو عبارة عن ذبذبات  "بن جنً اِ  "لقد عرؾ  

        وهو كذلك عرض ٌخرج من نفس مستطٌبلً متصبلً حتى ٌعرض له فً الحلقالهواء ،

 .فسمى المقطع أٌنما عرض له حرًفا متداد و استطالةتثنٌه عن اِ و الفم و الشفتٌن مقاطع 

 " علم األصوات"( بأّنه أستاذ عبد الراجحًباألصوات حتى قال عنه )"بن جنً اِ "هتم فقد اِ 

ا للداللة على دون منازع ، ًٌ ولٌس ذلك بالؽرٌب على رجل هو أول من استعمل مصطلًحا لؽو

بأّنُه  "أحمد مختارعمر "ٌرى ، "علم األصوات "وهو هذا العلم مازلنا نستعمله حتى اآلن 

 هذا َخاٌص فً هذا الفن أحًدا من أصَحابَنا وَما َعلِمُت أنّ ) ابٌد فً هذه الدراسة إْذ َقاَل : ر

.( هذا اإلشباعُ  َخوض واَل أشبعهُ ال
2

حٌث قال أّما  "وهو الذي عرؾ اللؽة بأّنها : أصوات ، 

ٌُعبُر بهَ  فقد اقتصرت اللّؽة على األصوات ، "ا كُل قوٍم عْن أؼراِضهم حّدَها فهً أصَواٌت 

     " مكتوبة "لؽة باعتبارها لؽة وفٌه دلٌل على أّن علماء العربٌة لم ٌكونوا ٌدرسون ال

وٌعد أول من أفرد ، " األصوات منطوقة قائمة على "ة وإّنما كانوا  ٌدرسون باعتبارها لؽ،

 إلٌها على أّنها علم قابم بذاته فقد اهتم بالصوتٌات  المباحث الصوتٌة لمؤلؾ مستقل ونظر

                                                           
1
م           ،  288،  2األصوات اللّؽوٌة الفونولوجٌا ، دار المكر اللبنانً ، بٌروت ، ط علم وظابؾنورالدٌن ، . عصام  

 . 202ص 
 . 22ص  م ،2822،  0. أحمد مختار عمر، البحث اللؽوي عند العرب ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط  2
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     من ناحٌة عدد حروؾ الهجاء و ترتٌبها ووصؾ مخارجها وبٌان الصفات العامة لؤلصوات 

أو  و تقسٌمها باعتبارها مختلفة وكذا النظر لها كبنٌة وأي إخبلل بها ٌعتبر إعبلالً أو إبداالً 

هتمامه بالفصاحة فً اللفظ و رجوعها إلى تألٌؾ أصوات وكذا اإدؼاًما أو نقبلً أو حذًفا ،

 .متباعدة المخرج 

 لساكنت و المتحركا : 

وضع لكِل مبحث باب ومن  كتابه لمجموعة من األبواب و "بن جنً اِ "فقد قسم أبو الفتح 

األبواب التً تطرق لها من باب الساكن والمتحرك الذي ٌعتبر مبحث صوتٌا فالسامع إذا 

أول الكلمة ٌحصُل له نفر وتتعب أذنه لهذا بدء باألول وتعتبر مٌز للعربٌة  سمع سكون فً

واألذن متشوقة لسماع ( حٌة ، الصوت المتحرك) بها أصحابه و بها تجعلها الحركة ٌتؽن 

وٌنبؽً آلخرها أن ٌكون ل الكلمة ال ٌكون إالّ متحرًكا ،أّن أو"بن جنً اِ  "فقال ،المزٌد 

."للعٌن دون األذن ساكًنا فاإلشمام فإّنه 
1

 

من الدارسٌن األوابل الذٌن مٌزوا بٌن األصوات وأعط كل حرؾ حقه    " بن جنًاِ "ٌعتبر  

 ال تبدأ بساكن بْل بمتحرك س بخباٌاها فقد أكد أّن العربٌة و مخرجه فلهذا فهو من أعلم النا

   أنتَ ك : ) وأكد أّن الحركات وجدت للفصل بٌن المذكر والمؤنث فً قولو تنتهً بساكن ،

( جعلونا نفرق فالفتحة والكسرةالفصل بٌنها )  فلول وجود صوت لّما استطعنا( ،و أنتِ 

   ( تجعلن نفرق بٌن األفعال   الكسرة الفتحة الضمةوهذا صحٌح ألّن الحركات  ) بٌنهما ،

، وكذا تعتبر حرؾ فاصبل نفصل به بٌنهما و األسماء التً من مصدر واحد و حتى الشدة

لٌنا األمر بٌن المذكر و المؤنث  ابر المتشابهة فً حروفها فلول الحركات للتبس عالضم

      وهو الفاء و الثاءذلك ساكن ، وهو معالحروؾ ما ٌتبعه فً وقوؾ الصوت ،فنجد من 

فقٌل هذا القدر من الصوت إّنما هو متمم مثل ) اْؾ ،اْث ، اْس، اْص( ،و السٌن و الصاد 

ً الوقؾ ألّن الوقؾ وإّنما لحقه ففإذا وصلت ذهب أو كاد ،وقؾ ،ً الللحرؾ ومؤؾ له ف

       ه ووا زٌدا،  " غالماهواِ  "( نحو بالهاءأال تراك تحتاج إلى بٌاِنِه فٌه )ٌضعؾ الحرؾ ،

ذلك أّنك لّما أردت تمكٌن الصوت وتوفٌته لٌمتد وٌقوى فً و، ووا ؼبلمهوه ،وواؼبلمٌهٌْه ،

                                                           
، تح : محمدعلً النجار، دارالكتب المصرٌة ، القاهرة ، د ط ،  62ابن جنى أبوالفتح العثمانً ، الخصابص ، مج :  . 1

 . 11 صم ،2822ه . 2127
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فٌبٌن وال ( لٌقع الحرؾ قبلها حشوا ، الهاءحرؾ ألحقت ) السمع وكان الوقؾ ٌضعؾ ال

 ( فً اإلطباقو إّنما هما بمنزلة ) (  للفاء و السٌنالصوت البلحق ) ٌخفً و مع هذا فإنّ 

إّن صفة ،و التفشً فً الشٌن وقوة االعتماد الذي فً البلم الطاء و التكرٌر فً الراء 

 "ِابن جنً"الصوت ضعٌؾ و كما أكد  الصوت ومخرجه مهم لكن مع توجد السكون ٌصبح

فهذا ٌكون مع مجموعة من الحروؾ التً تأخذ حركة السكون و ٌسبقها ألًفا وأّن وجود   

( ٌجعل الصوت ٌمتد أكثر من ؼٌر كونها من األصوات المهموسة و ٌجهر به إذا  الهاء)

ود اهتزاز وٌعتبرها البعض من الحركات لوال وجر ،كان سكون كانت نسبت االحتكاك كبٌ

لصوتٌة الساكن على ضربٌن األول :ساكن ٌمكن تحرٌكه ،وساكن ال ٌمكن فً األوتار ا

نحوه ؛األول منهما جمٌع الحروؾ إالّ األلؾ الساكن المدة و الثانً هو هذه األلؾ تحرٌكه ،

و الحرؾ الساكن الممكن تحرٌكه على ضربٌن أحدهما ( ،قام و  باعو  حسبألؾ كتاُب ) 

حَقتُه فً اإلبتداء همزة فاألول ما لَ اآلخر ما كان متحرًكا ثم أسكَن ،وى السكون ،ما ٌبنى عل

 بن اِ ) ( ،وفً األسماء العشرة غدودناِ و ستخرجاِ و انطلقوتكون فً الفعل نحو ) الوصل ،

        ، وفً المصادر نحو( ٌمناِ وبتم واِ ست اِ و سماِ و ثنتٌناِ و  ثنٌناِ و مراةاِ و مرئاِ و بنةاِ و 

     نحو "الم التعرٌف  "( وما كان مثله وفً الحروؾ فً  غدٌداناِ وستخراج ِِ وا نطالقاِ ) 

ال الحرؾ الساكن إذا كان أوالً .فهذا ح " الخلٌلو  الغالم "
1
أسكن وأّما ما كان متحرًكا ثم  

ا مضموم الثانً أو مكسوره ( منفصلو متصلفعلى ضربٌن )  ًٌ           ، فالمتصل ما كان ثبلث

 ، وفً َرُجلًٌفا وذلك كقولك فً علم قد علم ،وفً ُظرؾ :قد َظرؾفٌه اإلسكان تخف فلك، 

 : البغدادٌون، َرْجل فقال    

 إّنا رأٌنا رجبلً ُعرٌانا             َرْجبلن من َضبَّة أخبراَنا                

 شدوه وقالوا فأن " فال تناجوا " " فإذا هً تلقفوأّما المنفصل فإّنه شبه بالمتصل مثل : 

 ومن ٌتق فإّن هللا معه                ورزق هللا مؤتاب وؼاد                 

                                                           
1
 118،  ص  62ج :. المرجع السابق ،  
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المفتوح  فقد ٌكون أسكن المضموم تخفًٌفا واضطرارا وٌمكن  "أبً العباس  "وقد أسكن 

ٌكثر اسكان الٌاء فً أًٌضا أْن ٌكون معطوًفا على موضع لعل ألّنه مجزوم جواب األمر  

 ، و قد شبه الواو فً ذلك بالٌاء كما شبهت الٌاء باأللؾ فقال :بمواضع النص

نزلن وانزلن القطٌن المولدا     إذا شبت أْن تلهو ببعض حدٌثها        
1

 

 العالقت بين الهمزة واأللف : 

على دراسة القضاٌا العربٌة التً اتسمت باللَبس ، وكان من بٌنها  "بن جنً اِ  "لقد عمد 

 ؟ و هل هم نفس الحرؾ أم عبلقة فرع وأصل ..." األلف  وهمزة ال "العبلقة بٌن 

 لؤللؾ على أّنُه صورة الهمزة و قام باالستدالل على أمرٌن أولها :  "بن جنً اِ "فعل نظر 

الهمزة إَذا أرٌد  تحقٌقها ألٌنة وجب أْن ُتكَتَب ألًفا على كل حال ، وذلك إذا وقعت موقًعا  ] 

(  اُخذَ ( و)  أَخذَ تكون فٌه إالّ محققة و ذلك إَذا وقعت أوالً نحو )  ال ٌمكن فٌه تخفٌفها  وال

     [ ( وعلى هذا وجدت فً بعض المصاحؾ لفظة  براهٌمإبضم الهمزة و كسر الخاء  ) 

ٌُسَبُح بحمِدهِ }ووجد فٌها أًٌضا قولُه تعالى:( بألؾ قبل الواو ، ٌستهزأون)   { إنَّ من شًءإالَّ 

( . إّنَما ذلك لتوكٌد التحقٌقو،  شًٌئا باأللف بعد الٌاء) (،44ٌة )( اآلإلسراءسورة ) ا
2 

أبً بكر  "أّن هذا المبحث لم ٌكن السباق له َبْل سبقه القدماء أمثال  "الخلٌل  "وقد أكد 

فقال : فبل أدري  "الفراء  "ستخلصها من أقوال و اِ  ( رحمُه هللا) "بن السرى  محمد

و شًء سمعنُه فحكاهُ اء ما أصابنً أَنا من المواردة لُه أْم همع الفر "أَبا َبكر "أصاب 

فمثبلً إذا قلت حرؾ ؾ ٌبدأ به اللفظ  فهو تسمٌُتُه ،، أّم الدلٌل الثانً فهو أّن كل حرعتقدهُ واِ 

      ( و إذا قلتالدال( فأول حرفه ) الدالوإذا قلت ) ( ، الجٌم( فً أول حرؾ هو ) الجٌم) 

(  الهمزة) لحرؾ التً نطقت بها( فأول األف( ،وإذا قلت )جاءظت به ) ( فأول ما لف جاء) 

( .ألًفا ( مع التحقق )  الهمزةفهذه ِداللة أخرى ؼرٌبة على كون صورة ) 
3
    

                                                           
   . 172 ص ،  62. ابن جنً ، الخصابص ، ج :  1
 . 266ص م ، 1668 ، 2، ط  دار الكتاب الحدٌث حامد هبلل ، الصوتٌات اللؽوٌة  ، . عبد الؽفار 2
 . 72 ، ص 62. ابن جنً  ، سر صناعة اإلعراب ، ج :  3
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بدورها عن ما  ( و قد تحدث الهمزة عبارة عن ضغط على الحروفأّن )  "بن جنً اِ  "أكد 

بالمعنى اإلصطبلحً المعروؾ َبْل ال ٌعدو ، و لٌس فً الكبلم همزة سماهُ همزة التذكر

والهمزة كضم الواو ،  "األمر أْن ٌكون ألحد الحركات فً آخر الكلمة فهو ٌقول مثبلً : 

فإذا وصلت سقطت نحو' الخلٌل ' وقد قام ومن قرأ قولُُه  ، التذكر نحو : " إلى وقدى " 

الَلة بالٌقٌناِ  }تعالى  شترووا : اِ ( ، قال فً التذكر 16ٌة ) ، اآل البقرة سورة  { شترُوا الضَّ

اللةشتاِ  }ومن قرأ   شترَوااِ }و قال فً التذكر : اشتروى ومن قال ،بكسر الواو، { رِوا الضَّ

اللة ( فهذه طرٌقة هذه الحركات فً  شتروا ...اِ ، بفتح الواو ، قال فً التذكر : )  { الضَّ

الكبلم . 
1

 

 ( وإطبلقه على هذا الصوت المعروؾ  م الهمزةساِ نستطٌع التلخٌص من ذلك على أّن )   

قد برز فً زمن متأخر بعد أْن أصبحت االلؾ خاصة بالفتحة الطوٌلة ، ولكن األمر ظّل 

مختلط على اللؽوٌٌن  العرب ، فظلوا ٌربطون بٌن األلؾ و الهمزة ، و إْن كانوا قد فرقوا 

إنَّ األلؾ هً صورة  ":وله على الرؼم من ق"بن جنً اِ "فقد إرتا  ،بٌنهما فً المخرج 

فأّما المدة التً  "، فقد فرق بٌن الهمزة كصوت احتباسً و بٌن ألؾ المد فقال : " الهمزة 

أحمد فً نحو قام و سار و كتاب و ِحمار فصورتها أًٌضا صورة الهمزة المحققة التً فً ) 

تها و صورة الهمزة ( ، إالّ أنَّ هذه األلؾ ال تكون إالّ ساكنة فصور أترجةو  براهٌمإو 

المتحركة واحدة ، وأّن اختبلؾ مخرجهما .
2

 

 و حذفها إبذال الهمزة  : 

فقد تطرق فٌه  " إبدالهاوحذف الهمزة "فً كتابه  لباب سماه   "بن جنً اِ  "وقد تطرق 

لموضع حذفها وكذا ألقول القدماء الذٌن تؽنوا بأشعارهم لتوضٌح أرابهم فٌها ، وقد ذكر أّن 

الذي  فٌها اإلبدال والحذؾ ألّنهم كان ٌعتبرونه كبلم عام كانوا ٌصححون بالشعر النثر ٌكثر

أّن الحذؾ له أسباب من بٌنها  تسهٌل  ]:"بن جنً اِ  "وقال ٌعتبرونه األصل فً اللؽة ،

عملٌة النطق وألّنها مواضٌع كثر استعمالها أي أّن األسماء التً شاعت فً العربٌة أصبحت 
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ّنما األصل وٌلمه وإ "حذؾ فٌها ولم ٌختل معناها ، مثل األلفاظ اآلتٌة  بدٌهٌة لهذا جرى ال

 وقد ذكر هذا األصمعً فقال :، [ "فٌها  وٌل ألمه  

 ؼداة أضر بالحسن السبٌل. ألم األرض وٌل ما أجنت                            

مه ، فالبلم اآلن الم وٌل "( و تنوٌنه لِّما ذكرنا و حذفت همزة أْم  تبقً :  الم وٌلفحذؾ )

كما حذؾ حرؾ ون البلم المحذوفة هً الم الجر،أالَ تراها مكسورة ، وقد ٌجوز أْن تكالجر؛

  "األصمعً "  إنشادومن خبلل ( . عافاك هللا(، وقول رؤٌة : )هللا أفعلالجر من قوله : )

      لتصاقها بالهمزة ها فابدة عند ا( نستطٌع حذفها إذا لم ٌكن ل الم الجردراك أّن ) إفنستطٌع 

وذلك أّن أصلها عنده ال أّن "الخلٌل  "( و قال  الم التعرٌفوال تكاد الهمزة تستعمل مع )  ،

         فحذفت الهمزة ؛ تخفٌفا لكثرته فً الكبلم ، ثم حذفت األلؾ لسكونها و سكون النون بعدها 

  "أبو زٌد "وحكى خذ ومر،طراد الحذؾ فً كل و، فما جاء من نحوه فهذه سبٌله ، وهذا اِ 

         أخطٌتو،  قرٌت "واإلبدال عن ؼٌر قٌاس فقول : ،(  ال أب لك:  ال ب لك  و ٌرٌد) :

  فقٌل : " توضٌت ، و 

 لٌت السباع لنا كانت مجاورة               و أننا ال نرى ممن نرى أحدً          

و الناس لٌس بهاٍد شرهم أبدا      إّن السباع لتهدا عن فرابسها                      
1

 

بر هذه ( تؽٌر حرؾ بحرؾ لتسهٌل النطق وتعت اللقد اعتادت العرب بسب سلقتها )  

فقد كانت العرب ُتبد همزة وفً بعض اللهجات لم تكن خاصٌة من خصابص اللهجات ،

ٌُعترؾ بوجودها وقد بدلت بالٌاء كونهم متماثبلن فً الصفة و هذا راجع ل  مد تذكر وال 

، فقال له :  سٌبوٌه " أبو زٌد "لقد لقً  .ة فمع كل حذؾ أو تبدٌل ٌنتج معنى زخم اللؽ

قال  ؟ سمعت العرب تقول : قرٌت ، وتوضٌت . فقال له سٌبوٌه : كٌؾ تقول فً أفعل منه 

لو كان البدل  فقد تركت مذهبك ، أيّ  "سٌبوٌه " هنا فقال له  "أبو العباس " :  أقرأ  وزاد 

" بن جنً اِ "من خبلل مثال ، ا للزم ووجب أْن تقول : أقري؛ كرمٌت أرمً .وهذا بٌانقوًٌ 

وحذؾ العرب للهمزة نستطٌع تأكٌد أّن الهمزة حرؾ نستطٌع اإلستؽناء عنه وحذفه من 
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األلفاظ ، وأّن العربٌة من خصابصها اإلقتصاد اللؽوي فهً تعمل على التقلٌل من الحروؾ 

 .فً بناء األلفاظ  

 ر ( : ) اإلدغام الصغي امالتإلا 

 : فقد عرفها اللؽوٌٌن وقالو وتجذر فً العربٌة  مصطلح قدٌم فً العربٌة اإلمالة  عدُ تُ  

"أْن ٌنحى بالفتحة نحو الكسرة  "اإلمالة :  "بن الحاجب اِ  "عرفها 
1
، ولّما كانت الفتحة  

ٌة فقط , فإّن معنى من جنس األلؾ و الكسرة من جنس الٌاء و الفرق بٌنهما فرق فً الكم

  "سٌبوٌه  "( إلى الٌاء و إلى ذلك أشار  الصائت الطوٌلاإلمالة ٌمتد لٌشمل إمالة األلؾ ) 

 [لفتحة بالكسرة كشبه األلؾ بالٌاء، وشبُه الو األلؾ ؛ألن الفتحة من األلؾ... كما أّما  ]فقال

 بناِ  "وإلٌها  أشار، ( إمالة الفتحة نحو الضمةوهو )  " اإلمالة "، وهناك وجه آخر من 

    ، نحو قولهم : بٌن األلؾ وبٌن الواووأّما ألؾ التفخٌم فهً التً تجدها  "بقوله : " جنً

(  الحٌوة) ( ، الزكوة) ( ، ) الصلوةوعلى هذا اكتبوا  " قام ٌزٌد "،  " سالم علٌك "

فإْن قٌَل : لَم  ":  عن اإلمالة  فقال "بن جنً اِ  "تحدث ، بالواو ألّن األلؾ مالت نحو الواو 

 الكسرة أْن ٌنحى بها نحو الضمة  َجاز فً الفتحة أْن ٌنحى بها نحو الكسرة و الضمة و فً

و لم ٌجز فً واحد من الكسرة و ال الضمة أْن ضمة أْن ٌنحى بها نحو الكسرة  ، و فً ال

     ( الحلق)و الحركات و أحذلها فً فً ذلك أّن الفتحة أ:فالجواب  ؟ٌنحى بها نحو الفتحة 

     تصعدت تطلُب صدر الفم  الضمة بعد الكسرة فإّن بدأت بالفتحة وواووالكسرة بعدها ، 

فجاز أْن تشمها شًٌبا من ، ( الواوو  الٌاءرورها بمخرج ) ، اجتازها فً م و الشفتٌن

 أو الضمة رابحة من الفتحة هما ولو تكلفت أْن تشم الكسرةالكسرة أو الضمة ؛ لتطرقها إٌا

للرجوع إلى أو الحلق فكان  إلى صدر الفم ، فلّما كان فً اشمام الكسرة أو الضمة إلحتاجت

فً ذلك انتقاض عادة الصوت بتراجعه إلى وراِبه و ترِكه التقدم رابحة الفتحة هذا اإلنقبلب 

"النقص ترك ذلك فلم ٌتكلؾ البتة  و
2
(  إلمالةانستطٌع القول من خبلل الذي سبق أّن ) ، 

( فهً تعتبر  الواوو الٌاءو  األلف)  على حروؾ العلة التً تعتبر الصواِبت طوٌلة تعتمد

ألوابل وكذا إبدال فً حروؾ العلة لكونها تعتبر األصوات اللهوٌة ،  كما صنؾ مخارجها ا
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( ومع  الواوو الٌاءو األلففهً تقترض أو تؽٌر بٌن حروؾ العلة  ) ووافقهم المحدثون ،

، وٌفهم المقصود وهذا لٌس بؽرٌب فً اللؽة العربٌة ألّنها معروفة  هذا ال ٌختل المعنى

( والقٌاس فقد بنا  الذي سمع من األوائلعتمادها على السماع ) بلهجاتها المتعددة و اِ 

أّن الفتحة تعلو  " ابن جنً"فقد بٌن قٌاسات لٌعتمد علٌها فً العربٌة ، اللؽوٌٌن قواعد و

ألف )و هذا ألّن الفتحة حركة تعبر عن تذٌُل الضمة القابمة الحركة وتأتً بعدها الكسرة وت

( مخرجها ٌجعل الفم والشفتٌن ٌعمبلن و الكسرة هً أقوى حركة ألّنها تكسر ما  صغٌر

تٌن وتجع الصوت ( تضم الشفواو صغٌرة( و الضمة هً ) ٌاء صغٌرةبعدها وتعتبر) 

إّن  "( فقال : ٌاء المد وواوهٌن ) عبلقة القرابة ب "بن جنً اِ "لقد نص وٌخرج مستقًٌما  ،

وفً تراها تثبت فً الوقؾ ، و لٌس بٌنهما وبٌن األلؾ ، أالَ بٌن الٌاء والواو قرًبا ونسًبا ،

     ومررت بزٌد  ثم تقول : ضربت زًٌدا حدق فٌه ، وذلك قولك : هذا زٌد ،المكان الذي ت

 :  " امرئ القٌس "ول فً نحو ق ومعان فً القصٌدة الواحدة ردفٌن ،تو تراهما تج

       جرداء معروقة اللجٌن ُسْرُحوب  اء تحملنً                   قد أشهد الؽارة الشعو  

ٌُِب       تَّْت عراها وهً مثقلة        كالدلَّو بُ  ثم قال فٌها : و خانها و ذم منها و َتْكِر
1

 

هوي و األلؾ ال تنتمً لهم أن الواو والٌاء هما من أصل واحد ل "بن جنًاِ  "لقد أكد  -

النداء وؼٌره من الحاالت فهً تظهر ألؾ أواخر الكلمات فً التنوٌن وؼٌر وكونها تثبت فً 

فالفرق بٌن الحركات ( ،كنظٌراتها الواو والٌاء ،الفتحة وال تعوض بصابت قصٌر ) 

  هما واحد الطوٌلة و القصٌرة فرق فً الكمٌة ال فً الكٌفٌة بمعنى أّنه وضع اللسان فً كلٌ

و لكن الزمن ٌقصرو ٌطول فً كل صوت فإذا قصر كان الصوت قصًٌرا ، وإذا طال كان 

.، الذي ٌحدد الطول و القصر هنا ،هو العرؾ اللؽوي عند أصحاب اللؽةالصوت الطوٌبلً 
2

 

الحرؾ لّما كان مدؼًما خفً فنبا اللسان  "عن اإلدؼام فقال عنه :  "بن جنً اِ  "قد تحدث 

و ٌؤكد فٌقول  "الآلخر بعد نبوة واحدة ، فجرٌا لذلك مجرى الحرؾ الواحد  عنه و عن

، أال ترى أّن اللسان إدؼام الحرؾ فً الحرؾ، أخفى علٌهم من اظهار الحرفٌن "أًٌضا : 

                                                           
1
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ٌنبو عنهما مًعا نبوة واحدة " 
1
( ٌكون فً الحروؾ اإلدغام أّن )  " بن جنًاِ  "ٌؤكد ، 

  ؾ ونفس المخرج ب على اللسان اإلرتفاع كونهم نفس الحرالمتماثلة فً المخرج ، وٌصع

لقد أكدت الدراسات أن القدماء لم ٌدرسوا النبر بمعنى الضؽط على و الصفة و صابتان ،

) فنبر ٌكون فً المقطع األخر الكبلم وفً المقطع القبل األخٌر إذا كان  بعض مقاطع الكبلم

التً أكد  ( ص،  ح،  ص( أو )  ح،  ح،  ص)  ( أو ح، ص من األنواع الثبلثة من ) 

لكن أهمٌته فً بناء المقطع الصوتً ، فً حدٌثه عن النبر و " حسام البهنساوي "علٌها 

   بن جنً "" اِ ه كان من القدماء الذٌن الحظوا أثره فً تطوٌر بعض حركات الكلمة وسما

 .( مطل الحركات) 

      طل الفتحة شاه ، أراد لحم شاه ، فمحكى الفراء عنهم أكلت لحما ]  بن جنً "" اِ قال  

وكذلك الحركات عند التذكر ٌمطلن وذلك قولهم  ]وٌقول الفراء أًٌضا :[ ، فنشأ عنها ألفا 

  ، أيّ وم الجمعة ونحو ذلك ومع كسر أنتىقمت ٌ أيّ لتذكر مع الفتحة فً قمت : قمتا ،عند ا

. [ونحو ذلك ت إلى زٌد ،ونحو ذلك ،ومع الضمة : قمتو ،فً قم : أنت عاقلة
2
           

ؽة وركز كان نابؽة وكان ٌتفوق على علماء عصره فقد درس اللّ "  بن جنً" اِ  فهذا ٌؤكد أنّ 

ؽة كان على معظم جوانبها فقد كان موسوعة من العلم والعطاء وجل اإلنجازات فً علم اللّ 

، فقد ساعد األجٌال التً بحثدة للعتبرها ماالسباق للبحث فٌها أو قد سلط الضوء علٌها واِ 

فهو والذٌن مبلحظا ممتاز للظواهر اللؽوٌة ، فكانوالتً بعده فً معرفة خباٌاها ،  عاصرته

سبقوه أعفرضٌات و مبلحظات جد مهمة للباحثٌن فهم رؼم محدودٌة وسابل البحث إلى أّنهم 

 أصابوا فً جل بحوثهم . 

 ًمباحث الصوتٌة للمحدثٌن  المبحث الثان : 

، استطاع متواصلة ومساعدة األجهزة واآلالتتقدم الدرس الصوتً بفضل الجهود ال لقد

واكتشفوا أّن للصوت جوانب بق صوتٌة لم تكن معروفة من قبل ،العلماء أّن ٌقفوا على حقا

، ووجدوا أّنه من ٌختلؾ كما ٌتبع مع الجانب اآلخر ٌقتضً كل جانب منها النظر بأسلوب

هذه الجوانب أو ص فرع من العلم أو منهج من الدرس لكل من ، أّن نخصنسبألوفق و األ
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    ٌا ذان سمفكان أْن وزعوا الدراسة الصوتٌة على هذٌن الفرعٌٌن اللّ لكل مجموعة منها ،

 .، بطرٌقة التعرٌب ال الترجمة قصدا إلى الدقة فً التعبٌر"الفونولوجٌا  " الفوناتٌك "

ا بعضهما ببعض فقد تعددت األراء فً ذلك أّما مجال كل منهما وحدوده وعبلقتهم - 

الصوتٌة وإلى طبٌعة اللؽة لى الحقابق ادئ الدارسٌن وفلسفتهم فً النظر إوتنوعت وفقا لمب

ا إْذ هو ٌطلق حٌنبذ ذاتها  ًٌ       الفوناتٌك عند مقابلته بالفنولوجٌا ٌصبح ذا مدلول ضٌق نسب

طوقة بالفعل لها تأثٌر سمعً معٌن  و ٌراد به دراسة األصوات من حٌث كونها أحداثا من

أّنه ٌعنً بالمادة الصوتٌة ال  ات و معانٌها  فً اللؽة المعٌنة ،دون نظر فً قٌم هذه األصو

بالقوانٌن الصوتٌة و بخواص هذه المادة أو األصوات بوصفها ضوضاء ال بوظابفها فً 

الترتٌب الصوتً للؽة من اللؽات .
1
ثه عن الفوناتٌك فً تحد  " زٌن كامل "فقد قال  

ووظٌفته من  والفونولوجٌا فقد فرق بٌنهم عن طرٌق اختصاص كل منهما وخوصٌته و

، حٌث ٌقوم علماء أصوات ( تهتم بدراسة البنٌة اللؽوٌة الفوناتٌك)  ناحٌة الصوت، فقال:

اللؽة وهً معزولة بعٌدة عن البنٌة اللؽوٌة حٌث ٌقوم علماء األصوات على تجدٌد طبٌعة 

  اللؽوي و مصدره و كٌفٌة حدوثه و مواضع النطق و الصفات النطقٌة و السمعٌةالصوت 

و المصاحبة لها و ٌتفرع هذا العلم بٌن فروع ثابتة و معروفة و هً الثبلثة فروع الؤلول 

ها لن تقترب من بعٌد وسٌبلحظ فٌها أنّ  ،"علم األصوات  "د عرضه من فروع فٌما سٌر

ة اللؽوٌة وإّنما هً دراسة أو وظٌفة الصوت فً البنٌ قرٌب بعبلقة الصوت بالمعنىأو

الفونولوجٌا اللؽوي الصوتً الذي تستخدم فٌه  ، والكبلم معزول عن السٌاقللصوتمجردة 

ذي ٌنهض على دراسة فهو ٌهتم بدراسة علم وظابؾ األصوات وهو العلم ال، أو الفنولوجٌا

 بالمعنىعبلقة ذلك فتُه و توزٌعه وث وظٌوهو داخل البنٌة اللؽوٌة من حٌ الصوت اللؽوي،

 القوانٌن العامة التً تحكم هذه العملٌة ورؼم كون لكل منهم مبحثه ووظٌفته الخاصةو

د لم على كونهم علم واحوكونهم ٌتفقان فً دراسة األصوات إالّ أّن بعض العلماء ٌنظرون 

. ن الثانًتٌة فبل وجود لؤلول بدومتبلزمان فً الدراسة الصو اهملٌس علمان لكوم
2
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نتاج ( تهتم بدراسة أعضاء النطق وإ الفونتٌك)  طٌع تلخٌص دراسة كل منهما كتالً:نست

تهتم بدراسة ، (الفونولوجٌا ، والصامتةو الصائتةاللّؽوي و تصنؾ األصوات )الصوت 

 صفاتؽوي داخل البنٌة  تحدد طبٌعة الصوت و كٌفٌة حدوثه و عبلقتها بالالصوت اللّ 

فقد ٌؤخذ  "فً تفرٌقه بٌن العلمٌن فقال : ر"كمال بش "فقد أكد معٌة والنطقٌة ،الصوتٌة والسّ 

هذه األصوات أو منهج  على أّن المقصود به دراسة األصوات بعامة دون تفرٌق بٌن جوانب

كما ٌفعل بعض الدارسٌن  " علم األصوات العام "، ولم نشأ كذلك أْن نترجمه البحث فٌها

     "فً مٌدانه و طرٌقة البحث فٌه : ألّن هذه الصورة العربٌة معتمدٌن على صفة العموم 

 ٌؤدي به إلى ناحٌتٌن :، لنادر اطبلقه على الفونولوجٌا، ولٌس ا

  ًكون هذا العلم إّنما ٌوجه اهتمامه نحو القضاٌا الصوتٌة فً عمومها  بما فً ذلك :  أوال

ن بالتفرٌق أو عند ارادة التفرٌق وحقٌقة ما قد ٌجد له مكاًنا مناسبا فً الفونولوجٌا عند القابلٌ

كبلت إْن لم تكن كلها تنظٌم مسابل ومش" علم األصوات العام "األمر أّن معظم الؤلعمال فً 

 ( . الفولتٌك و الفونولوجٌاصوتٌة من الفرعٌن كلٌهما ) 

 ا ًٌ التً ٌقصد إلٌها عند استعمال هذا المصطلح فتتمثل فً التنبٌه على عدم قصر :  ثان

ؽوي بالصوت اللّ ة بعٌنها ، وفً بٌان أّنه معنى بحوث هذا الفرع ومناقشة على أصوات لؽ

 .ؽات جمًٌعا فً عمومه والنظر فً مشكبلت هذا الصوت بوصفه خاصة مشتركة بٌن اللّ 

أّنه ٌبحث فً " علم وظائف األصوات  "ن ترجماته أحس (الفنولوجٌاالمصطلح الثانً )

وكبل إخضاع المادة الصوتٌة للتعقٌد ، األصوات من حٌث وظابفها فً اللؽة ، ومن حٌث

الجانبٌن من صمٌم اإلختصام الفنولوجٌا .
 1

 

أّن الدراسات الحدٌثة لؤلصوات طرحت نوعٌن متباٌنٌن أحدهما  " كمال بشر " لقد أكدّ  -

: دراسة الصوت والنظر فً قضاٌاها و المشاكل التً تنتج من  العامة أيّ  ٌهتم باألصوات

ارة عن أصوات لها بع ؽات فجمٌع اللؽات هًنه نقطة مشتركة بٌن اللّ خبلله وعلى كوّ 

 علم األصوات"ً مجال فلقد صدرت مؤلفات  عدٌدة عند العرب المحدثٌن دالالت متعدد ،

متفردة فمنهم من سار على درب أجداده ونهم من اتجه وكل لِكِل منهم أراُبُه ال " اللّغوٌة
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للدراسات الؽربٌة وانؽمس فٌها لكن مع هذا ال ٌستطٌع أي باحث انكار جهود األولٌن وتبٌان 

معروفهم للعلم و كل واحد منهم أخذ من القدماء ما أخذ حتى لو أنَكر ذلك فنذكر من هؤالء 

علم ،"لتمام حسان " ؽة ، مناهج البحث فً اللّ " إلبراهٌم أنٌس "األصوات اللّؽوٌة  منها :

                دراسة صوتٌة، "لحسام البهنساوي " علم األصوات  ،" لكمال بشر"األصوات 

   لقرآنٌة القراءات ا ،" لمصطفى حركات "تٌات و الفونولوجٌا الصو "المتوكل  لصبري" 

ٌُهتدى به كعالم عربً صوتً فقد كتب فٌه الكثٌر لكن القلٌ، " شاهٌن لعبد الصبور"  ل من 

 ٌمثل الصوتٌات العربٌة  .

 : النبر 

      َهَمَزهُ وكل شًء رفع شٌبا فقد َنَبَره ُ  ": مصدر َنَبَر الحرؾ ٌْنِبُرهُ َنْبًرا  غةلّ النبر فً ال .أ 

ا نِبً هللِا  فقل الرسول  " َصلَى هللاُ علٌه ِوسلم، والحدٌث الشرٌؾ قال : َرُجًل للَنِبً  ال :ٌَ

 ، والَنْبُر َهْمُز الَحرِؾ ا َمْعِشَر قَُرٌْش الَ َتْنُبرْ ، وفً رواٌة فقال : أنّ "ْسِمً أي ال َتْهِمْز َتْنُبْر اِ 

اٌر بالَكبلَِمً، ولَم َتُكن قَُرٌُش َتهِمُز فً َكبلَِمَها ،  ، الَفصٌُح الَبلٌػُ َرُجٌل َنبَّ
1
، لقد درس الباحث  

اله اهتمام  الذي أو "التنغٌم "مباحث الصوتٌة من بٌنها مجموعة من ال " مصطفى حركات" 

األوزان والمقاطع ، كونه من الباحثٌن المهتمٌن بالموسٌقى والشعر و هو و النبر والنؽمات

الَتنِؽٌُم هو تؽٌر فً اْرِتَفاِع الَنؽَمة ٌُخُص ُسبللَة أطول من التً ٌْنِطُق  ":  فقالالصوتٌة ،

."ما ٌخص الجملة أو شبه الجملة  ، وَؼالًبا(النبرعلٌَها ) 
2
من  "مصطفى حركات  "ٌؤكد  ، 

به جملة وال ٌكون فً و أّن التنؽٌم ٌكون فً الجملة أو شل طرحه للتنؽٌم أّنه ٌعلو النبرخبل

ً الموسٌقم حسب اللؽات إلى وظٌفً وتحدٌد ،والنبر، وإذا كان نبر الشدة ٌنقسلفظة واحدة 

إذ أّن إّن التنؽٌم متواجد فً كل كبلم ،ف "بألسن معٌنة  "المبنً على اختبلؾ النؽمات خاص

دي إلى تؽٌر اإلرتخاء ألعضاء النطق مما ٌؤمل ٌتطلب تناوب فترات من الشدة وأداء الج

عام موجود فً كل  "التنغٌم  "ن خبلل ما ذكر نستنتج أّنه ِاعتبرمفً المنحنى النؽمً ،

َفعْنَد الِخَطاِب اإلْنَشاِبً  صوصٌة كل لؽة،نوعه الذي ٌتعلق بخو أالكبلم ،على عكس النبر

ط فً الُجملَة ِمثل :  ٌْ ٌكون اإلِتَجاهُ فً آخرَها نحو اْرِتَخاٍء طبٌِعً  " َجاَء الِطفلُ "الَبس
                                                           

            ،  د  ت   2الفونولوجٌا ، دار المكر اللبنانً ، بٌروت ، طبؾ األصوات اللّؽوٌة . عصام نور الدٌن ، علم وظا 1

 . 227، ص 
 . 12. مصطفى حركات ، الصوتٌات والفونولوجٌا ، دار األفاق ، الجزابر ،  د  ط  ،  د  ت  ، ص  2



 
 المباحث الصوتية عند القدماء و المحدثين                              الـفصـــــل األول            

 

 

45 

" ؟ هل جاء الطفل  "أّما فً حالة اإلستفهام َناِقًصا  ، للَعَضبلَِت وٌكون الُمْنحَنى الَنَؽِمً ُمت

ؽمً ٌكون ، و المنحنى النسببه ضؽط متزاٌد فً أعضاء النطق اًعافإّن المنحنى ٌعرؾ ارتف

، أّما التأكٌد على الصٌؽة االستفهامٌة وتكون وظٌفة التنؽٌم هنا أساسافً هذه الحالة متزاٌد ،

فً حالة األسلوب اإلنشابً فإّن انخفاض اللهجة ٌكون تحدٌد إذْا انعدم هذا اإلنخفاض قد 

نَتهِ اِمَع بأّن الكَ ٌُوِهُم السَ  ٌَ    لنفرض اآلن أننا نطقنا بجملة صٌؽتها التركٌبٌة إخبارٌة ، بلَم لم 

فً هذه الحالة تكون وظٌفة التنؽٌم  " جاء الولد ؟ ": ، ولكن بطرٌقة استفهامٌة مثل

وقد ٌظهر أّن التنؽٌم هنا ؼٌر الزم ألّنه ٌمكننا اإلستؽناء " هل "التمٌٌزٌة ألّنه ٌنوب  مناب 

وٌمكننا اإلستؽناء عنه فً بعض اللهجات العامٌة مثل : ، " هل "رؾ عنه بواسطة الح

       العامٌة الجزابرٌة ال تستعمل األداة وال ٌمكن استعمال صٌؽة اإلستفهام إلى فً التنؽٌم  

    "مصطفى حركات  "ٌؤكد ، فً بعض اللؽات كاللؽة اإلسبانٌة، وكما هو موجود أًٌضا 

لقاء الجملة فإذا كان مراد الجملة اإلستفهام فهذا ٌجعل األحبال أّن التنؽٌم ٌكون فً صٌؽة إ

 أكثر من األسالٌب األخرى و أّما النطق  تركز على صٌؽة اإلستفهام الصوتٌة و أعضاء 

التً تعد مخصصة لئلستفهام       " هل "فً حالة اإلنشابٌة  ٌمكن اإلستؽناء عنه بواسطة 

العواطؾ  أّن التنؽٌم هو أٌضا أداة للتعبٌر عن فقال : " مصطفى حركات " قد عرفُه ، 

فالتنؽٌم  وأّن هذه الوظٌفة ال تقل أهمٌة عن الوظٌفة التبلٌؽٌة البحتة ، (والغضب ... التعجب)

ٌعتبرأداة لفهم المشاعر و التعبٌر عنها فهو ٌظهر صٌؽة كبلمه فهو الزم فً العربٌة و أكثر 

من قوله و فً الشعر وكذا فً الحوارات و المناظرات فاعلٌة فً تبلٌػ تبلٌع المستمع المراد 

. األدبٌة وؼٌرها
1

 

  "النبر"عن  " علم وظائف األصوات اللغوٌة "فً كتابه  "عصام نور الدٌن  "لقد ذكر -

وحدتان صوتٌتان  " للنبر"ؽوٌٌن والدارسٌن ٌستطٌع أّنه من خبلل مبلحظته للّ  وقاَل :

الكبلم لٌس  المقاطع الصوتٌة و قد الحظ العلماء أنّ  ( وفٌها الفونٌمات و دنٌااألولى )

 ٌكتفً بالوحدات الصوتٌة ألّنه الونٌمات منعزال أو مقاطع مستقلة ،لٌس فأصواًت منفردة ،

      طرحه ، وٌؤكد من خبلل وفٌها المقاطع الجملٌة و الجمل  ( الكبرى) الدنٌا، والثانٌة: 

وٌعتبر النبر أّن النبر هو ضؽط  وي الضؽط ، أيّ ، والهمز ٌساأّنه ٌساوي الهمز " للنبر"
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        الضؽط على الحرؾ مما ٌؤكد على ارتفاع الصوت بالكبلم ، وهو عندهم أنواع منها 

.(  نبر الطول،  نبر توتَّر،  نبر موسٌقً: ) 
1

 

 الهمزة  = الضغط  = النبر .الهمز = الضغط ، النبر = الهمز ،

والتنؽٌم دراسة عمٌقة وجعل لكل منها أسس كل من النبر المحدثون على دراسة لقد عمل 

النؽم الصوتً بكون كل منهم مهتم ع ،والحظ  اشتراك كل من النبر ووقواعد وأنوا

ٌم ٌخص األسالٌب و التنؽفً الكبلم فعند الضؽط ٌذهر النبر بالموسٌقى الموجزود 

المثقؾ  "صطفى حركات م" لقد تحدثٌد من الوحدة الصوتٌة ،لٌهما ٌستففكاالستفهامٌة ،

وسٌلة صوتٌة  نبرز بواسطتها عنصر من السلسلة  " عنه أنَّه: اللسانً عن النبر فقال

رتفاع ، والنبر ٌكون بواسطة الشدة فً النطق أو اِ قد ٌكون مقطًعا أو لفظة أو جملة الصوتٌة

أّنه  لى من النبر أيّ رتفاع فً النعمة ولكنها أعقال أًٌضا : أّن التنؽٌم هو اِ  و "النؽمة أو المد 

، وقد ذكر أّن النبر نوعان منُه الثابت  و تكون وظٌفتُه ( أقل ِارتفاع من التنؽٌمالنبرل )جع

ٌُشٌر إلى حدود الكلمة وٌظهُر فً بداٌة كل كلمة على عكس الفرنسٌة فنراه  التحدٌد أيّ  اّنه 

سة خاص ٌة ٌحتاج درابالعكس وقال أّنه ٌحدد على المستوى الفونولوجً فقط فهو فً العرب

ا فً المقطع األول وال ٌمكن تحدٌده ببساطة ، وهناك النبر الحر فوظٌفُتُه تمٌٌزٌة و ٌكون إمَّ

وقد قال أنَّ النبر ٌقتضً نوعٌن من الِقَطِع ٌتعدٌان المصوت منها : أوفً المقطع الثانً ،

ع التً ٌحدث داخلها تحدٌد المقاطعتبر وحدات قابلة للنبر، )تحدٌد القطع التً نقارنها وت

 موقع،  تحدٌد الكلمات،  المقاطع التضاد( ولم ٌخالؾ معاصرٌه فً تحدٌده لوحدات النبر:)

( ؼٌر النبروفً أواخر حدٌثه أكد أّن )أّن هذا قابم فً معظم لؽات العالم ، ( وأكدّ النبر

ًؽا بالطول بلٌهتمام ، وأّن الناطقون بالعربٌة ٌعطون اِ جود فً العربٌة َبْل هو مجرد وهممو

ؽٌة أسبق من الوظٌفة التحلٌلٌة ،و أعط أمثلة أّن الوظٌفة التبلٌ وأكدّ والقصر فً المصوتات ،

فقال أّن  المد الموجود فً أخر الكلمة وذلك ألّن إلتباس الضمة الممدودة من بٌنها سابلون ،

ٌُحدث إلتبا صٌؽة األمر  فتصبح س على مستوى الوحدات الِداللٌة ،فً األخٌر بضمة قصٌرة 

إْذ أّن التركٌز على مقطع طوٌل بدل من آخر مرتبط ون شبٌهة بصٌؽة سابل فً المفرد ،سابل
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بمستوى الوحدات الِداللٌة .
1
ة  قد وافق سابقٌه رؼم أّنه لم ٌذكر لفظ "للنبر  "هو بتعرٌفه ف، 

، وقد ه مدّ ول أّنُه شدة فً النطق و أنّ كتفى بقالمحدثٌن واِ كسابقٌه من القدماء و "ضغط " 

          هذا لم ٌذكره الجمٌع فمن خبلل دراسته للتنؽٌم فقد رتفاع بها ون النؽمة وقال أّنه اِ قربه م

و حدد خاصٌة كل منها  أّن النبر نوعان : الثابت و الحرّ  "مصطفى حركات "لقد ذكر ، 

، فهذا ٌجعلنا لطوٌل موجود فً الوحدات الدا وبعدها رجع فً أخر دراسته لَُه أّنه مجرد مدّ 

المختلؾ  ؽات( الموجود فً اللّ النبر)راسته عمق و تحلله فقد بٌن من خبلل د نتأكد على مدّ 

النبر  بل كما قال أنّ  فنستطٌع القول أّنه ؼٌر راضً عن تعرٌفات السابقٌن والمحدثٌن للنبر

 .  ؽات األخرىالثابت ٌحتاج لدراسة خاصة و دقٌقة و اإلبتعاد عن التقلٌد من اللّ 

 عالقت النبر بالنغماث : 

و النؽم الصوتً فً لؽة واحدة كواقعٌن ذهن سؤال حول إمكانٌة وجود النبر قد ٌتبادر إلى ال

كون فٌها لكل مقطع نؽمة متمٌزة ،كما أّن ، ٌقة أنَّ هناك لؽات نؽمٌة ببل نبرمنفصلٌن والحقٌ

لكل وحدة نبرٌة واحدة ة أو وحٌنبذ ٌكون لكل كلمنؽمات ،فٌها هناك لؽات أخرى نبرٌة ،

وٌجب مراعاة بعض التحلٌبلت عن النؽمات من ، وٌرتبط موضعها بموضع النبر ذاتهفقط ،

وفً فوق المقطع ذي النؽمة المعٌنة ، توضٌح الرموز الدالة على نوعٌة النؽمة  ،) بٌنها  :

ك المقطع ( فوق حركة المقطع المنبور، ترالنبرنهاٌتِه ، وضع الرموز الدالة على نوعٌة ) 

 "مصطفى حركات  "قد عرؾ  ،(( فٌه نبر، للداللة على عدم وجود ) المنبور ببل رمز

كثٌر ما ٌفقد مصوت بعض صفاته وذلك عند مجاورته لمصوت وٌسمى  "اإلدؼام  فقال : 

( . مبتغىهذا ادؼاما أو اشماما ، ففً العربٌة نشاهدها فً ظاهرة ) 
2

 

 اإلدغام : 

تمٌل  اللؽة العربٌة إلى اإلدؼام  الكاملة تسمٌة المماثلة "د مختارعمر" أحمفقد أطلق علٌه  

  ، إذا كان الصوت األول مشكبلً اثبلن سواء فً كلمة واحدة كلمتٌنحٌن ٌتوالى صوتان متم

حد أدنى من الجهد عن طرٌق ، وذلك لتحقٌق " متحرك "، والثانً "بالسكون  "

هما اإلدؼام وهناك حالتان أخرٌان ٌقع فٌء عنها ،طقٌة التً ٌمكن االستؽناالحركات النتجنب
                                                           

1
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     تتابع صوتان متماثلٌن فً كلمتٌن اثنٌن حٌن ٌكون الصوت األول محرًكا أحٌاًنا و هما : 

اء فً كلمة واحدة أو فً كلمتٌن ، ولكً ٌتم تتابع صوتٌن مختلفٌن لكن متقاربٌن سو ، و

تحقٌق  )ٌن ال بد من اتخاذ الخطوات اآلتٌة :أو المماثلة الكاملة فً هاتٌن الحالت،اإلدؼام 

تسكٌن الصوت األول و، المماثلة بٌن الصوتٌن المراد ادؼامهما إْن لم ٌكونا متماثلٌن فعبلً 

سبق الصوتٌن المدؼومٌن و إتباعها بحركة سواًء كانت قصٌرة أو و إذا ٌكن ذلك ، إْن لم

على خلها و النطق بهما دفعة واحدة  وفإذا تم هذا ٌمكن إدؼام الصوتٌن أو تدا ، (طوٌلة .

ٌُفهم على أّنه إزالة الحدود بٌن الص "اإلدغام  "هذا فإنَّ           وتٌن المدؼومٌن ٌمكن أْن 

أو على أّنه إحبلل الصوت الساكن الطوٌل محل الصوتٌن الساكنٌن و صهرهما مًعا ،

ا النوع الثانً دي دلٌل الطرٌق ،، فلم ٌهتَبكَر " ،" َكتـَب القصٌرٌن مثل :  النوع األول :  أمَّ

فٌه أْن ٌكون الصوتان المختلفان متقاربان ، بأْن  "اإلدغام  ": فقد اشترط اللؽوٌٌن لتحقٌق 

       السٌن مع الزاي، و  " الدال مع التاءٌكون من مخرج و احد ، أو من مخرجٌن مثبلً  

، وقد ٌكون (و الثانً من األول) فً هذه الحالة قد ٌكون التأثٌر، و" الصاد مع الطاءو، 

ا ) ًٌ ،المثال عن  اذتكر _ اذدكر = اذكر " "( التقدمً( مثبلً عن )الثانً على األول منرجع

فعه "بْل   " أخذتم _ أخّتم،" أصطره_أّطره "، " ٌتصدق _ ٌّصدق ":الرجعً   رفعه _ٌرَّ

ان األول أقوى ٌث إَذا كح "الرجعً  "ا وتأثًٌرا فً اللؽة العربٌة هووٌعتبر األكثر شٌوعً 

" اذتكر"ر التقدٌمً فقد إجتمع النوعٌن فً( فإّنه ٌجوز أْن ٌكون من التأثٌ... مفخم، مجهور)

( وهً صوت مهموس  فالبعض من  بالتاء )تجمع الذال الذي هو صوت مجهور، التً 

 "كراذّ "( ً الدالالذال ف( وٌجعلها و ٌدؼم ) تقدمً( وتصبح الدال )التاءالعرب ٌجهر )

أمثلة عن  " أحمد مختار عمر"أعط  وقد "اذكر "البعض ٌدؼم الدال فٌقول و (المرجعً)

لَما بعدها ( التعرٌؾ بأنَّ المها تتحول إلى صوت مماثل الاإلدؼام فً جل حاالته فقال فً ) 

، وتحتفظ بشخصٌتها حٌن ٌتباعد المخرجان فالبلم تقع فً المخرج حٌن ٌتقارُب المخرجان

 7،  6رقم :ٌبة أو المماثلة لها فً الخرج  )للثة تدعم فً األصوات الساكنة القرالخامس و ا

.( ش ،ر  ،ن  ،ض  ،ص  ،س  ،ز  ،ط  ،ت  ،د  ،ظ  ،ث  ،ذ ( وٌشمل ذلك )  6، 5، 
 1

  

إدخال ( الذي ٌكمن التقدمًتٌن منها ) أّن اإلدؼام ٌكون فً حال " أحمد مختار عمر"ؤكدٌ، 
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 "الزايوالشٌن ، والصادو  السٌن، والدالو  التاء "ق مثل حرفان متقارب  فً النط

ن و سمً تقدمً وإضافة الشدة التً بدورها تعبر عن صوتان األول متحرك واآلخر ساك

( فٌه الحرؾ  التقدمً( فهو عكس )  الرجعًوأّما ) ألّن الحرؾ األول، ٌتحكم فً الثانً ،

، ( أقوى من الثانً ) مجهوًرا ، مفحماً  ألولالثانً ٌتحكم فً األول ، إالَّ إذا كان الحرؾ ا

    3،  1اهتمام وقال : بأنَّ األصوات الساكنة البعٌدة عنها التً تنحدر من المخرج رقم : ) 

      ه،  ح،  ع،  ق،  غ،  خ،  ك،  ف،  م،  ب( التً تشمُل األصوات التالٌة : ) 11،  8، 

 منها :  ا التنوٌن فلها أحكام متنوعةوكذ لنون الساكنة المتطرقةبالنسبة ل، و ( ج، 

( مع األصوات المبدوء بها  خفاءاِ تطول و تمٌل إلى مخرج الصوت الذي بعدها )  ما)  

حول إلى تت ،"صؾ َذا ثناكم جاد شخص قد سَما دم طًٌبا زد فً تقى ضع ظالًما  "الكلمات 

       مبعث "اِ ،  " انبعث:مثل  ( الشفوٌة) "الباء  "ثٌر تحت تأ " المٌم "مقابلها الشفوي 

، وذلك مع األصوات إلى صوت مماثل للصوت التالً لها  تتحول، و(ج، ( إقالَب) 

تحتفظ بشخصٌتها مع ، و ( إدغام( مع تفصٌل )  ٌرملونالمتوسطة التً ٌجمعها ) 

 العٌنو  الهاءو  الهمزة "بمصطلح القدماء ، وهً  هً أصوات الحلق ات السابقة واألصو

( . ( ظهاراِ )  " الخاءو لعٌنو ا الحاءو 
1
  

لؤلصوات على حسب  " أحمد مختار عمر"ع القول من خبلل تصنٌؾ و ترقٌم ٌنستط

لى مدى فهذا ٌؤكد ع، أو متحركة ،مجهورة أو مهموسةعلى حسب كونها ساكن مخارجها و

ل واهتمامه بالؽة العربٌة التً تأتً دراستها الصوتٌة من خبل "بعلم األصوات  "معرفته 

 معرفة مخارجها وصفات فً الرتبة األول لدرستها ٌكون وأنَّ دراساته تعتمد على العلمٌة 

(  ال( التعرٌؾ وفً التنوٌن وفً النون الساكنة  فبدء ) الو التدقٌق  فقد درس اإلدؼام فً )

التعرٌؾ الذي ربطه بمد تماثل األصوات التً بعدها و مد تقارب مخارجهم و بٌن 

تماثلها ومن األصوات الساكنة القرٌبة وكذا البعٌدة و أدرج الهمزة من االصوات التً 

        فً البحوث العلمٌة السواكن البعٌدة  وهذا ٌجعله من الدارسٌن القلة الذٌن ٌهتدى بهم 

ا التنوٌن والنون الساكنة اللذان أورد أٌضً ( و  الداللٌةو النحوٌةو الصرفٌةو الصوتٌة، )

                                                           
 .  128 ، 122 ص،  السابق. ٌنظر : المرجع  1



 
 المباحث الصوتية عند القدماء و المحدثين                              الـفصـــــل األول            

 

 

50 

نها من نفس لكوّ  "المٌم "فتأخذ النون الساكنة من وجود اإلدؼام ، ادر ٌعتبران من الن

نفس صوات من ونهم أصوات شفوٌة و قد تنقلب مع أمخرجها و تساعدها الباء الشفوٌة ك

 إلى خفاء إلى االنقالباإلمخرجها و تحتفظ بخاصٌتها فً إظهار و هذا ٌجعلها تتحول من )

هو إدماج الصوتٌن  "أنَّ اإلدؼام " الدٌن نور عصام " ، فقد أكدّ (ى اإلظهارلاإلدغام إ

، أو كما قال القدماء أّنه اإلتٌان ة واحدة ٌقصد التٌسٌر و التخفٌؾالمتتالٌن و نطقهما دفع

 ."بحرفٌن ساكن فمتحرك من مخرج واحد ببل فصل 

 المغلقت المقاطع الصىتيت المفتىحت و : 

لمنتهً ة باسم المقطع المفتوح و المقطع الّ صطلح القدماء على تسمٌة المقطع المنتهً بعلقد اِ 

أّما المقفل طع المفتوح موجود فً كل اللّؽات ،وذكر بعضهم أّن المقبالساكن بالمقطع المقفل ،

لؽة لها مقطع دون أْن ٌكون لها مقطع مفتوح ومن  وأنَّه ال توجدجود فً بعضهم فقط ،فمو

ومن خبلل الٌابانٌة والقدٌمة ولسبلفٌة ت اؽاؽات التً ال تحتوي على مقاطع مقفلة اللّ اللّ 

ببل حواجز  للمقاطع الصوتٌة فقد صنفها لمقاطع مفتوحة أيّ  "أحمد مختار عمر "دراسة 

(  ي،  و،  ا )ؽات و هً الحروؾ الهوابٌة وهً موجود فً كل اللّ 
1

وهً تكون أكثر ، 

هو قد عمل بهذا فع المقفل فهو مقٌد بحركة السكون حرٌة من األصوات األخرى أّما المقط

فقد ومد تناؼم األصوات فٌما بٌنها  ؽة العربٌةالموجود فً اللّ " الموسٌقى  "على دراسة 

لشعري متكون من قافٌة فكره كونه صنع بحور الشعر وجعل البٌت ا "الخلٌل  "أخذ من 

ما إصطلحوا على وصؾ و،فهو أٌضا اعتمد على المقاطع الصوتٌة فً تفعٌبلته ومن روي 

من ثبلثة أصوات أو من  بأّنه قصٌر إذا لم ٌزد على صوتٌن وبأّنه متوسط إذا تكونالمقطع 

وبأّنه طوٌل إذا تكون من أربعة أصوات أو من ثبلثة أصوات صوتٌن أحدهما طوٌل ،

.وتختلؾ اللؽات فً قواعد السماح بإطالة المقطع ، أحدهما طوٌل
2

 

ة أّنها ظاهر عربٌة قدٌمة  درسها فً حدٌثه عن المقاطع الصوتٌ "ابراهٌم أنٌس " أكدّ  

السابقٌن و إستخلص بأّن معظم المقاطع الصوتٌة فً اللؽة العربٌة ال تتعد أربعة مقاطع 

فالكلمة فً اللؽة العربٌة اسًما كانت أو فعبلً حٌن  ]ما تزٌد إلى خمس مقاطع، فقال : اً ونادر
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مثل دها تتكون من خمسة مقاطع و ٌندُر أْن نجال تكاد تزٌد على أربعة مقاطع ، ٌكون مجردة

 [ " متعلم _ٌتعلم  ": 
1
صنٌؾ المقاطع الصوتٌة الوحدات الصوتٌة فً اللؽة الواحدة فقد ، 

فهً بنٌة تختلؾ باختبلؾ اللؽات فً اللؽات األخرى ا تتابع تحدده البنٌة المقطعٌة ،لٌكون له

العربٌة وعندما أخذت ٌمكن الكلمات أْن تبدأ بصاِمت أو صاِمتٌن و لكنه ؼٌر ممكن فً 

و هذه الصاِمت األول و الصامت الثانً ،بعض الكلمات للؽة  العربٌة أضٌفت حركة بٌن 

اإلضافة هادفة إلى التؽلب على المشكلة عدم بدء بصاِمتٌن فً العربٌة ، واللؽة العربٌة 

 تعرؾ عدة أنواع من المقاطع ، و لٌس من بٌنها أْن ٌبدأ المقاطع بصاِمتٌن .

 صامت +حركة قصٌرة مثل : و، فا = مقطع قصٌر مفتوح  : ألولا النوع.   

 ًطوٌل مفتوح  صامت + حركة طوٌلة  ، مثل : ٌاء ، فى = مقطع : النوع الثان. 

 بل ، هل = مقطع  صامت + حركة قصٌرة + صامت ، مثل : النوع الثالث : 

  طوٌل مؽلق .

 مؽرق فً الطول قطع مثل : مصامت + حركة طوٌلة + صامت ، : النوع الرابع

صامت + حركة قصٌرة +  النوع الخامس :، "سكون" مؽلق /عاش ، حال ، 

تصنؾ ومؽرق فً الطول مؽلق بصامتٌن ،= مقطع  "سكون "صامت : مشق 

 المقاطع الصوتٌة بدورها لمعٌارٌٌن هما :

على  ( كبلهما مقطع مفتوح ول والنوع الثانًالنوع األصوت األخٌر فً المقطع ) طبٌعة ال 

المقطع ( فهً من نوع المقطع المؽلق  امسالخ النوعو النوع الرابعو النوع الثالثعكس ) 

، قطع المنتهً بصاِمت أو أكثرأّما المؽلق فهو المتوح هو: المقطع المنتهً بحركة ،المف

النوعٌن وكل مقطع من )( مقطعا قصٌرا ، النوع األولن ) وعلى ذلك ٌكوطول المقطع ،و

إّن درجة ارتفاع ( مؽرقا فً الطول . الخامسو النوع الرابع( طوٌبل ومن ) لثالثاو لثانًا

سمٌه الكلمة وٌطلق الصوت تختلؾ عند النطق بٌن مقطع وآخر فً الكلمة الواحدة أو ما ٌ

ولذا ففً الكلمة المكونة من مقطع واحد ال على درجة ارتفاع الصوت ، " النبر "مصطلح 

فالمقطع الواحد منبور دابما ولكن قواعد آخر ؼٌر منبور،ٌث عن مقطع منبور ومجال للحد
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ن على النبر تتناول الكلمة المكونة بنفسها وبما اتصل بها من أكثر من مقطع كأن تكو

وهنا تكون قواعد النبر للكلمة مع ما ٌتصل بها ،وتوجد فً نطق مقطعٌن أو ثبلثة أو أكثر ،

لت عدة مقاطع مفتوحة ٌكون األول منها العربٌة الفصحى عدة قواعد منبر منها :إذا توا

إذا ، و( أولها منبوًرا النوع األولن ) نجد ثبلثة مقاطع م "كتب  "منبورا ، ففً كلمة 

، فنجد هذا فً (على هذا المقطع الطوٌل النبرتضمنت الكلمة مقطعا طوٌبل واحدا ٌكون ) 

كلمة من مقطعٌن طوٌلٌن إذا تكونت ال( و على المقطع الثانًالنبرحٌث ) ، "كتاب  "كلمة 

نجد مقطعٌن طوٌلٌن،  "كاتب  "ففً كلمة ( على أولها ،النبرٌكون ) 
1
       مفتوح أولهما :  

هناك فروقا واضحة بٌن اللهجات العربٌة و( ، النبر على المقطع األول) ق،: مؽلو الثانٌهما 

( من  التنغٌم) ، إنّ حدثه من أبناء لهجة آخرى ( تجعل السامع ٌحس بسرعة إنْ لنبرافً ) 

خفاض فً نطق الكبلم الحقابق الصوتٌة فً اللؽات المختلفة و التنؽٌم مرتبط باإلرتفاع و اإلن

ومن  –مما ٌؤدي إلى اختبلؾ الوقوع السمعً "توتر الوترٌٌن الصوتٌن  "نتٌجة لدرجة 

 " نعم "هنا نجد كلمات كثٌرة تتعدد طرق تنؽٌمها لتؤدي وظابؾ ِداللٌة مختلفة ، فإذا كانت 

بل ٌتجاوز م ال ٌقتصر على الكلمة الواحدة ،لئلجابة اختلؾ تنؽٌمها عنها لئلستفسار والتنؽٌ

( لها تنؽٌم فً حالة الؽضب و فً حالة الفرحة و فً  سالم علٌكمإلى التركٌب ، فالتحٌة ) 

حالة الحزن .
 2

 

 اإلامالت : 

القدٌمة ُمحاولة منهم  لقد تطرق مجموعة من العلماء والدارسٌن لدراسة بعض المباحث

بإعدادها  لمواكبة هذا التطور الحاصل فً اللؽة وخاصة بعد ظهور الترجمة و التعرٌب 

 فىمصط "الذي أحدث ثورة فً زخم المصطلحات ، ومن بٌن هؤالء العلماء نذكر منهم 

 الصوتٌات " فً كتابهِ  " مصطفى حركات" د أورد فق، "أحمد مختار عمرو حركات

 (  التنغٌمواإلدغام والنبر والة اإلملبعض القضاٌا العربٌة من بٌنهم )تعرٌؾ  "الفونولوجٌاو

بأّنها تخص الفتحة الممدودة التً تنطق  "و قد أضاؾ نوًعا من التجدٌد فقد قال عن اإلمالة 

، وٌعنً هذا أن تجاه الٌاءفً اتجاه الكسرة الممدودة وٌقول القدماء بأّن األلؾ تنطق فً اِ 

                                                           
 . 81،  82، مدخل إلى علم اللؽة ، ص  محمود فهمً . 1
2
 .82المرجع السابق ،ص  - 
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م نحو األمام و حٌث مخرج الكسرة وٌنقل جرس الفتحة نحو جرس الحركة اللسان ٌتقد

اإلمالة  الثانٌة :، واإلمالة الشدٌدة :  ولاأل :،فقد استخلص لئلمالة  نوعان هما"الواردة 

 متوسطة ٌكون الصوت فٌها بٌن الفتحة والكسرة  .

   ( َعالِمٌ )الكسرة ،مثل : كانت متنوعة بحرؾ حركتهأّن األلؾ تمٌُل إذا  "سٌبوٌه  " فقد أكدّ 

( ، وقال : أّن اإلمالة ٌمنعها َتَجاوِر ِكالَبٌ : )قبل الحرؾ السابق لها كسرة ، مثلأو كانت ،

 ، والراِء والبلِم المفخمتٌن .( غ، خ،  ق،  ظ،  ط،  ض،  صالُحُروِؾ المستعلٌِة ) 

       ( بٌِعَ ،  قٌِلَ ) طوٌلة مثلوٌلة فً اتجاه الضمة الفهو نطق الكسرة الط "االِْشَماُم  "أّما 

مثبلً بهذا  "بن ٌعٌش اِ  "، وقد إستعمله "رائحة صوت آخر  "ستعارة فاإلشمام ٌعنً اِ ، 

وٌقترب جرس الكسرة فً هذه  " ْشَماُم الصاد رائحة الزاي" اِ المعنى الواسع فتكلم عن 

ٌلة أو األلؾ فتحة الطوالحالة من جرس الحركة الواردة فً اللؽة الفرنسٌة والتفخٌم ٌخص ال

نتقل ، فٌى مؤخرة الفم أي نحو الحنك الرخو، وٌمكن فً اتجاه اللسان إلحسب التعبٌر القدٌم

      زكاة) ً النطق المفخم للكلمات اآلتٌة :، كما هو الشأن فالجرس من الفتحة إلى الحركة

( . حٌاة،  صالت، 
1
       جات العرب اإلمالة عن الحركات التً ٌفرق عن طرٌقها بٌن له، 

 كل الكسائًو  أمال حمزة) عرض القراءات القرآنٌة التالٌة :وذلك على نحو ما ٌظهر عن ،

 سم أو فعل .فً اِ  ( حٌث وقعت فً القراءات سواء كانت ٌاءألؾ منقلبة عن ) 

ل ك " فً رواٌة الكسائًو أمال أبو عمرو،  قلى، الضحى سجً، األعلى، دى" اله: مثل

     أمال حمزة ، الغَفار"، لُكفار، االَنار، " الَدار:ء متطرفة مجرورة نحو ألؾ بعدها را

وؼٌر ذلك مَما له ( ،  " َران،  َشاء،  َزاد "ما فً ك األلؾ حٌث تكون عًٌنا للفعل الثبلثً ،

بسط فً الكتابة فً ُكُتِب القَرآت ، وأّما عن لهجات القبابل فً اإلمالة فتشٌر المصادُر إلى 

        أّنها لؽة  ب "جزر بناِ  "وذكر  "تمٌم وأسد وقٌس  "مالة لهجة عامة أهل نجد أْن اإل

فً مواضع قلٌلة عند بعض  "اإلمالة "ووردت  " هوازن و بكر بن وائل و سعد بن بكر "

".الٌمنٌة و عند الحجازٌٌن  "القبابل 
2

    

                                                           
 .  221 . 222 ص  مصطفى حركات ، الصوتٌات و الفونولوجٌا ،.  1
 . 12 ، 10ص م ،  1662ط ، بٌة ، دار ؼرٌب ، القاهرة ، د د ، الصواِبت و المعنى فً العر. ٌنظر : محمد محمد داو 2
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هجات وتعد ٌة تتعدد اللّ ختبلط لهجات ففً العربعن اِ اإلمالة  " محمد داود "عتبراِ لقد  

علة سبعة أحرؾ جمٌعها فصٌحة كما ذكر هللا تعالى فً كتابه الحكٌم أّنه جعل القرآن 

  فمن القبابل من ٌستؽنً عن الهمزة وال ٌعترؾ بوجودها مثل قولنا وهناك من ٌقول عشر،

ال الواو وصحراء ومنهم من ال ٌنطقون ال وٌقصد بها السماء و ال "السما و الصحرا  "

الٌاء و ال األلؾ ، فهذا ٌجعلنا نحترم خصوصٌة كل لهجة وال نشكك فً فصاحتها ألّن جل 

      اللهجات بقٌت محفوظة فً كتب على أّنها مفردات سمعٌة صحٌحة وفصٌحة ، وعمد 

تؽٌر فً  على ذكر القبابل العربٌة األصٌلة المعروفة بسبلمة لؽتها لٌبٌن أّن أيّ  " داود "

 العلة ال ٌضُر المعنى بشًء.حرؾ من حروؾ 

 

 

 

 عالقت األلف و الهمزة : 

ا عدٌد من عن قضاٌ"القراءات القرآنٌة  "فً كتابِه  "عبد الصبور شاهٌن"لقد تحدث 

( وعدم التمٌز بٌنهما تمًٌزا كامبلً ناشا عن أصل األلف والهمزة أهمهاعن العبلقة بٌن )

ي القدٌم فلم ٌكن ) اسم الهمزة ( نطق )الهمزة( و صورتها فً الكتابة منذ الوضع اللؽو

معروًفا فً ذلك الوقت ، وإنَّما كان ٌعبر عن صوتها المعروؾ اآلن و هذا الصوت 

كان ٌعبر عن هذا الصوت قدًٌما باأللؾ سواء فً العربٌة أو فً  ،رياالحتباسً الحنج

(  آلفامٌة )( و فً الآلر الالم( بإمالة حركة ) ألٌفؼٌرها من السامٌات فهو فً العبرٌة ) 

تقرًٌبا كل ( ؼٌر انَّه أخذ ٌضعؾ فً اآلرامٌة حتى فقد لالم( بسكون ) األفوفً الحبشٌة ) 

، إالَّ أنَّ لسامٌة إلى التخلص منُه فً النطق، َبْل لقد مالت كل اللهجات اقٌمتِه الصوتٌة كساكن

لعربٌة الفصحى العربٌة الفصحى قد إحتفظت بهذا الصوت التخلص منُه فً النطق إالّ أنَّ ا

.ظت بهذا الصوت اإلحتباسً الحنجريقدإحتف
1
 قد أكد أنَّ العرب أخذ من الخط اآلرامً، 

                                                           
،   2، مكتبة الخانجً ، القاهرة ، ط القراءات القرآنٌة فً ضوء علم اللؽة الحدٌث عبد الصبورشاهٌن ، .1

 . 22 ، 22ص م ،2822ه،2762
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، وعندما أرادوا كتابة هذا الصوت االحتباسً الحنجري لم فً بداٌة القرن الثالث المٌبلدي

 ، فأطلقوا على( الفتحة( قد اختص بالحركة الطوٌلة ) ألفٌجدوا مقاببل لُه ألّن صوت ) 

ا خالًصا به هو اِ الصوت اإلحتباسً الحنجري اِ  ًٌ ( فسمً هذا الصوت الهمزةسم ) سًما جد

أو زة ( لم تكن تعنً الصوت الحنجري باسم الهمزة حدٌث ، وال ٌخؾ لنا بأّن ) الهم

، وقد ٌفٌة نطقِه وال تتعلق بذاِتهِ ؽة العربٌة و إّنَما هو وصؾ لكاإلحتباسً المعروؾ فً اللّ 

ٌُقابلَه )  لضغطو ا الغز) ( بمعنىالهمزة جم العربٌة  أنَّ ) َذكرت المعا  ( و الضبط النبر( و

بأّنها كٌفٌة فً أداء الكبلم و بعبارة  ]: و النبر بمعنى واحد وعلى هذه عرؾ الهمزة فقال

 أدق كٌفٌة فً النطق الحروؾ أواألصوات اللؽوٌة حٌث ٌخصها الناطق بمزٌد من التحقٌق 

أثر بذلك حرؾ دون آخر، فإنَّ ضؽط على مقطع األلؾ فً بداٌِتِه كانت ، والضؽط ال ٌست

. [األلؾ مهموزة 
1

 

هو صل األلؾ همزة و تٌقن بأّن الهمز أّن أ "عبد الصبور شاهٌن  "قولنستخلص من  

الضؽط و بهذا ٌشترك مع النبر فكبلهما ٌعتمدان على الضؽط و بأنَّها طرٌقة فً أداء 

 من اللهجات العربٌة .ً مجرد لهجة الحروؾ وه

( أكثر تعرًضا للضؽط  األلفعن األلؾ والهمزة فقال أنَّ )  "أنٌس إبراهٌم  "تحدث  -

( وهً الهمزة و تسمى فً الدراسات الحدٌثة الحتباس الحنجرة  تاك الصفوةأطلقو علٌها ) 

 ريالصوت الحنج معنىب) د أكد عدم معرفة العربً بالهمزة ، و قأو الُحبسة الُحنجرٌة

فلًم ٌفهم  " أَتهمُز الفأَرة "فقد روي من أْن أحد العلماء سأل رجبلً من قرٌش ، (المعروف

ٌَهمُزَها القط "الرجُل وأَجاَب َساِخًرا  فاللّؽوي كان ٌقصُد المعنى اإلصطبلحً الذي  " إّنَما 

ّن أوهو فجرى على طبٌعتِه اللّؽوٌة ،هو ضد التسهٌل ، ولكن القرٌشً لم ٌكن ٌعرفُه ، 

(. العضُ ، و الضربُ و  الدفعُ و ،الخنسُ ، و الضغط، والغمزُ الهمزة هو ) 
2
    

نستطٌع تلخٌص قوله أّنه ماثل قول القدماء و المحدثٌن واعتبر األلؾ إذا ضؽط علٌها 

 " الخلٌل"و قال عنها  "حنجرٌة احتباسٌة  "صارت همزة  وُخصص لها مخرج خاص 

 ها من األصوات الهوابٌة .أنّ 
                                                           

 . 11،  12ص ، . محمد محمد داود ، الصواِبت و المعنى فً العربٌة   1
 . 22،  27ص  ٌنظر : ابراهٌم أنٌس ، األصوات اللؽوٌة ، . 2
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 به و االختالف بٌن القدماء و المحدثٌن فً المباحث الصوتٌة التشا: 

فمن خبلل المباحث التً تطرق لها القدماء و المحدثون فقد عمدت على وضع نفس الفضٌة 

د القدماء فهو معتمد على و كٌؾ نظر لها كل منهما فالنبر عند المحدثٌن ال ٌختلؾ عن

ثر فً الجمل كس النبر الذي ٌكالهمز الحرؾ و هو ٌختص بالكلمة على عالضؽط و

، فقد أكد الدارسون أّن النبر لم ٌوجد له أثر فً العربٌة أٌة اشارة على وأشباهها و التنؽٌم

وهو أنواع عند ، هم ِاستعمل كلمة الضؽط و الهمزدراسة العلمٌة بحالته عن المحدثٌن ف

لصوت أقل ارتفاع من المحدثٌن نبر فً الموسٌقى و فً التوّتر و الطول ، اْذ ٌكون فٌه ا

( ألّنه عند النطق ال،  نعموأهم كلمتٌن ٌظهر فٌهم التنؽٌم هً )  .حدثٌنالنبر كما أكد الم

م اإلستفهابٌهما تتشكل تنؽٌمات متعددة فمعناها النحو و الداللً ٌتؽٌر مع كل نؽمة بٌن ) 

و من ، ( قٌرالتحو  التأنٌبو  الشكو الفرح و الحز ( مثل ) اإلثبات لمعانًو التوكٌدو

، وقد توصل بلؾ فً النطق اإلختبلؾ فً المعنى، واإلختسسٌاِته الئلتفاق فً الهجاء

 الذي تقال به ألّنه اإلطارالصوتً: ) "حسان تمام "الحدثٌن إلعتباره من الفونٌمات فقال 

"  حسامتمام "،وقال عند( تمام الجملة فً السٌاق التنغٌم ٌؤدي وظٌف داللٌة كالمورفٌمات

 هذا المقطع ٌقع فً المقطع األخٌر كلمة أو الصٌغة إذا كان) :فاألولً ، ّنه أولً و ثانويأ

     .( قع علٌه النبر آخر مقطع واحٌد و و إذا كان للكلمة مقطع، ستقلاِ ، ستقالاِ ، طوٌالً 

ألخٌر ) ٌقطن فً المقطع قبل األخٌر إذا كان ماقبل األخٌر متوسط و المقطع ا الثانوي :أّما 

     ا كان متوسًطا، و ٌقطن فً المقطع الرابع من اآلخر إذً ((قَف ،  َحِسب،  َكَتبَ ا ) قصٌرً 

( َورثُة ، َعجلُة ،  َبقرة) 
1

فالتنؽٌم عندهم هو ارتفاع و انخفاض فً الكبلم و تواتر ، 

الوترٌن و ٌكثر فً أسالٌب اإلستفهام ، ودرجاته التنؽٌمٌة : النؽمة الصاعدة و سمٌت كذلك 

الهً  "النؽمة المصطحة و قال : "م حسام تما "، و قد أضاؾ دها فً نهاٌة الجملةلصعو

."ند الوقؾ بالكبلم قبل المعنى بالصاعدة و ال الهابطة و تكون ع
2
فالمقاطع هً تتابع فً ،  

ا  ًٌ     األصوات الكبلمٌة له حد أعلى أوقمة و هو القطع فً التٌار الكبلم ٌجوي صوُتا مقطع

المفتوح هو الذي ٌنتهً بصوت لٌن قصٌر أو طوٌل أّما المقطع الساكن أو  ، المتحرك أو
                                                           

.  261م، ص 2888ه ، 2716،  2طٌن ، دراسة فً علم األصوات ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، حازم علً كمال الدّ  . 1

261 . 
 .  212،  217. ٌنظر : كمال بشر ، علم األصوات ، ص   2
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فً كبلمه عند المقطع فقال  "بن جنًاِ "قد ذكر النؽلق هو الذي ٌنتهً بصوت ساكن ، ل

علم أّن الصوت عرضا ٌخرج معه نفس مقطع عند تحدٌثه عن عن مخارج األصوات اِ 

        متداده عن اِ ُتثنٌه  م و الشفتٌن مقاطعمستطٌبلً متصبلً حتى ٌعرض له فً الحلق و الف

فسمً المقطع كمال فً قوله أالّ ترى أّن العناٌة فً الشعر إّنما هو بالقوافً ، ستطالتهو اِ 

ألّنها المقاطع و فً السجع كمثل ذلك 
1
للمحدثٌن من خبلل  "بن جنً اِ  "فقد خالؾ قول ، 

الربتٌن و الفم الحلق ضاء النطق إعتباره المكان الذي ٌقع فٌه الهواء أي من بعد مر من أع

الشفتٌن و المقطع ٌكون فً الشعر و القوافً و السجع النثري فقط ، فقد رأه أّنه وو الفم 

مقترن بمدى تشبع الحرؾ بالهواء بدء من الربتٌن ووصوله للشفتٌن و فقد جعل الهواء 

هواء و بروز أساس المقطع  والمحدثون أرجعوه للحاجز الموجود الذي ٌعرقل مرور ال

إذا مقطعٌن المقاطع الصوتٌة تعتمد على والفونولوجٌة ، وجانبٌن من الدراسة الفوناتٌكٌة 

كن فٌكون المقطع ، وإذا توالت المقاطع المفتوحة التً ال ٌوقفها ساكان طوٌبلً فهو النبر

عتبار اِ ، فمن خبلل دراسة القدماء و المحدثٌن للهمزة و األلؾ توافق على األطول هو النبر

وأجمعو على كون الهمزة صابت ث ٌخص لهجة من اللهجات العربٌة ،الهمزة صوت حدٌ

لها بكونها أصوات لهوٌة ووضعها مع الصوابت  "الخلٌل  "حنجري ذلقً  رؼم تصنٌػ 

عتبر األلؾ اِ ل عنها أّنها منفردة عن الؤللؾ وعتبرها من العلل لكنه رجع وقاالطوٌلة و اِ 

، واإلبدال ٌخص الصواِمت و ٌكون فً األصوات على المدمجرد صابت طوٌل ٌعتمد 

           ا كان قبلها صوت قوي جهري أو مفخم فٌأخذ مكانها المتجاورة فً المخرج أو إذً 

عند خروج صوتٌن من حدثٌن والقدماء أّن سبب حدوثه هوكل من المعتبره و اإلدؼام اِ ،

ا أدخل الصوتٌن فً فلهذللسان موضع واحد فٌحصل ثقل فً النطق لهذا أي فً رفع ا

عبلل ٌختص الكلمتٌن الذان وإلتعبر عن وجود حرفٌن أو صوتٌن ،بعضهم وأضٌفة الشّدة 

ضابت طوٌل ٌعوضها ٌنته األول بهمزة وٌبتدء الثانً بها و ٌكون  بحذؾ الهمزة واضافة 

عرقل ألّنها ت "الخلٌل  "حذفها و"كسٌبوٌه  "بقابها قدماء فً اِ ( فقد تفرق القرأأبوكككلمة )

 . الفهم و صعبة فً النطق
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عتبرها العرب نوعان إمالة الفتحة نحو الٌاء و الفتحة نحو الضمة و تكون أّما اإلمالة فقد اِ  -

 ، فهً إمالة الفتحة القصٌرة إلىة و الشاذة و لتفرٌق بٌن اللهجاتبارزة فً القراءات القرآنٌ

رة قصٌرة فً الوقؾ : نحو ِرْحمة ( لتأنٌث إلى كس لهاءاتتحول الفتحة ) ف الكسرة قصٌرة ،

ٌِة، ِنعِمة ،  ِبٌه : ِكتاٌَِه ، ِكتا، نحو( السكتالهاءإّمالة الفتحة القصٌرة إلى توجد قبل ) ، َمْعص

فقد كان قومك : اداسال العباس بن مرق، ، َتْسَمعُ ، َنْلَعبُ ، كسرحرؾ المضارعة : ٌْكُتب

حرؾ المضارعة فً القراءات القرآنٌة فقأ ٌحً و إخال أّنك سٌدمعٌون فقد كسر ٌحسبونك 

.( 55اآلٌة ) الفاتحة{  نِْستعٌن ، َنْسَتِعٌن} :بن وثاب قولُه تعالى 
1
  

اإلسم ) األفعال التالٌة :كسرة طوٌلة تتحول فً األسماء و تحوٌل الفتحة و إطالتها إلىو 

(  الُهدى الفتى)  ماكانت فٌه الفتحةالطوٌلة فٌه متطورة عن الٌاء(  ٌنقسم إلى المقصور

 الفعل النافص)  ،"فً " َمْلهى ، ُحبلى ، َعَصا  وماكانت الفتحة الطوٌلة فٌه تتحول إلى ٌاء

ماكانت الفتحة الطوٌلة فٌه تتحول إلى ، شر"" اِ ( ماكانت الفتحة طوٌلة فٌه متطورة عن ٌاء 

  ( مات، َكاد ،  َخاف،  عَبا( الفعل ) لتاء ا( عند إسناده )  الفعل األجوف) ، " َغزا "ٌاء : 

 (الٌاء)، الفتحة الطوٌلة بعد ( قوعو، َباع ) ( المفتوحة ،الباء لطوٌلة قبل ) ، وقوع الفتحة ا

 (علٌنا ،  ِشبان) ( ساكنة :بٌاء)( ، وقوع الفتحة الطوٌلة بعد حرؾ مسبوق  بتاعْ ، تٌانْ ) ،

      (بٌنَها ، ٌتَهابلفتحة حرفان ) ٌن ا( ٌفضُل بٌنهما وبٌاء ووقوع الفتحة الطوٌلة بعد )  ،

(  وقوع الفتحة كاتٌِب ، غِام ، ووقوع الفتحة الطوٌلة بعد حرؾ مسبوق بكسرة قصٌرة : ) 

وقوع الفتحة الطوٌلة بعد كسرة طوٌلة  ،( ) فٌَناؾ مسبوق بكسرة طوٌلة الطوٌلة بعد حر

طوٌلة بعد كسرة ناتجة عن إمالة وقوع الفتحة ال، (ٌكٌلها: )وبٌن الفتحة حرفانٌفصُل بٌنها 

، وقوع الفتحة الطوٌلة قبل (عماد، رأٌت)و ٌفصُل بٌن الحركتٌن حرؾ واحد  الفتحة الطوٌلة

، تتحول الفتحة الطوٌلة الواقعة قبل صل بٌنهما حرؾ متحرك فً النجادٌنٌاء ساكنة و ٌف

ٌرة الطوٌلة بعد كسرة قص ، وقوع الفتحة( نواة،  الفتاة)  إلى الكسرة طوٌلة :( لتأنٌثا)

، وقوع الفتحة الطوٌلة بعد كسرة قصٌرة وبفصل (ِماك، ِدرْ ) :الفاصل بٌنهما ثبلث حروؾو

بٌن الفتحة و الكسرة حرفان )ِشمبلَْل ، ِسرَداْح( ، الفتحة الطوٌلة بعد كسرة قصٌرة و ٌفصل 
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( َكتابْ ،  َمادْ عِ ، بَِنا، ) ٌنها وبٌن الكسرة حرؾ واحد ِبَهاب
1

فقد جمعت هذه األخٌرة دراسة  ، 

، وحافظ على تعرٌفها عند القدماء  اء و المحدثٌن فً نظرتهم لئلمالةاتفاق  كل من القدم

أو تذهُب باأللؾ إلى جهة الٌاء تعنً تحوٌل الفتحة ها ذهُب الفتحة إلى جهة الكسرة ،بكون

لة ، فقد عدد األزهري القصٌرة إلى كسرة قصٌرة وتحوٌل الفتحة الطوٌلة إلى كسرة طوٌ

أصحابها فقال : و أّما أصحابها فتمٌم و قٌس و أسد و عامة نجد وال ٌمٌل الحجازٌون إالّ 

فمنهم من أمال و هم نجد و منهم من لم ٌمل إالّ  "فً مواضع قلٌلة " وقال أٌضا السٌوطً : 

فهً ( دغام صغٌرإ) اإلمالة  "بن جنً اِ "، وقد اعتبر  "فً مواضع قلٌلة وهم أهل الحجاز 

، الفتحة( و كذا القصٌرة ) الواوو الٌاء و  األلفإدؼام ٌحصل فً الصوابت الطوٌلة ) 

ُنه اسكا( فعتبروه حرؾ علة ٌتم قلُبه أو اإلعالل( ولم ٌختلؾ  كبلهما فً )  الكسرة،  الضمة

 و و الٌاء همزة ( و قلب الوالٌاء و ا الواووالهمزة لصواِمت ) أو حذًفه ، فٌكون القلب بٌن ا

الفتحة بالتسكٌن ٌكون بٌن الصوامت و الحكات الطوال )  وقلُب الواو ٌاء ، مٌت مماثلة (، 

الطوٌلة ٌاء ، قلب الواو بالكسرة و بهذا تقلُب الٌاء ، قلُب الواو الصامت المتوسطة كسرة 

ٌلة ة طو، تطور صوت الهمزة لفتح) وقلب الٌاء الصامتة المتوسطة ضمة طوٌلة ( ،طوٌلة

واو ٌاء ضمة طوٌلة قلب ال الطوٌلة كسرة طوٌلة ،ةإعبلل الحركات الطوٌلة ) قلب الفتح، 

.احداهما متلون بحرؾ فٌه إعبلل ( أو ٌكون مصدر، أو أْن ٌكون تكون على وزن أفعل 
2

 

: لقد المحدثٌنو"بن جنً اِ "و "الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي  "هم المباحث الصوتٌة عند أ

و الثبلثً و الرباعً و الخماسً  على دراسة الثنابً "العٌن  "خلٌل من خبلل كتابه عمد ال

عبلل وؼٌرها من القضاٌا األمنها استخرج اإلدؼام واإلبدال ومن األصوات و تقلٌبها ف

 .ؽوٌةاللّ 

 

  المباحث  الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي 

(  باب ) الطاء  باب )القاؾ( ، باب )الحاء( ،باب ) الخاء باب ) الشٌن ( ،  
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( باب )الزاي( باب )السٌن( باب )الضاد( باب )الدال( باب ) التاء( باب ) 

الظاء( باب ) الذال ( باب ) الثاء ( باب ) الراء ( باب ) البلم ( باب 

 .)النون( باب الفاء ( باب ) العٌن ( باب ) الهاء ( 

 الثنابً

 

اؾ ( ، باب )الحاء (  باب باب  ) الهاء( ، باب ) الجٌم ( ، باب ) الق 

)العٌن ( ، باب )الهاء ( ، اب ) الهمزة ( ، باب ) الخاء ( باب ) الؽٌن( ، 

باب ) الطاء ( باب الزاي( ، باب )السٌن( ، باب)الضاد( ، باب )الصاد( ، 

باب )الدال( ، باب ) التاء( ، باب )الظاء( ، باب ) الذال ( باب )الثاء ( ، 

 ( )الفاء( ، باب )العٌن ( ، باب )الكاؾ )البلم( ، بابباب ) الراء ( ، باب 

 

الثبلثً 

 الصحٌح

 

 

 

باب ) الخاء  )واي ء(( ، باب  ) الؽٌن ) وايء(( ، باب )طاء()وايء ( ،    

باب ) الزاي ) وايء( باب )السٌن ) اويء(( ، باب )الصاد )وايء( ( ، 

، باب ) التاء ) ويء(( ، باب ) الضاد )اويء(( ، باب ) الدال ) اويء(( 

باب ) الدال ) وءي(( ، باب )الظاء( ، باب ) النون ) وايء ( ، باب 

)الذال) ويء( ، باب ) الثاء ) وايء( ، باب ) الراء) وايء ( ، باب ) البلم 

) وايء(( ، باب )الفاء ) وايء (( ، باب )الكاؾ )وايء(( ، باب ) الحاء ( 

 )وايء(( ، باب )الهاء ) وايء((

 

 

الثبلثً 

 المعتل

 

  

الصاد ( ( ، اللفٌؾ) السٌن ( ، اللفٌؾ ) اللفٌؾ ) الطاء ( ،  اللفٌؾ  )الزاي

،اللفٌؾ ) الظاء ( اللفٌؾ ) الدال( ، اللفٌؾ ) الثاء ( اللفٌؾ ) الراء ( ، 

الللفٌؾ ) البلم (، اللفٌؾ ) النون ( ، اللفٌؾ ) الفاء ( ، اللفٌؾ ) الباء ( ، 

 المٌم( ، اللفٌؾ ) وايء ( .اللفٌؾ ) 

 

 اللفٌؾ
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باب ) الجٌم ( ، باب )الحاء ( ، باب )الهاء( ، باب )الخاء( ، باب )الضاد( 

، باب )الزاي( ، باب )السٌن( ، باب )الصاد ( ، باب )الفاء( ، باب )الثاء( 

 ، باب )الراء ( ، باب ) الهاء (

 الرباعً

 

، باب )الحاء ( ، باب )الهاء( ، باب )الخاء(  اب )القاؾ ( ، باب )العٌن(ب

 ، باب )الزاي( ، باب )السٌن( ، باب ) الهاء ( 

 

 الخماسً

الحروؾ  )الواو ، األلؾ ، الٌاء ، الهمزة (

 المعتلة

 

لؤلصوات كانت مبنٌة  "الخلٌل  "نستطٌع اإلستنتاج من خبلل الجدول التالً أّن دراسة 

    ي جزبه لثمانٌة أجزاء األصوات الذّ " العٌن  "ع فً كتابه علً المنطق الرٌاضً فقد جم

         ا األصوات المتقاربة و المجاورة لها وأعط معانٌها عند العرب األوابلو تقلباتها معً 

               ة أو معتلة و الرباعً و نبلحظ أّن معظم األصوات متكونة من ثبلثة أصوات صحٌح

     وذكر "العٌن  "لصوت وقد خصص مجلد األول ، األصوات عندهم قلٌلةو الخماسً 

   ( و أدرجها فً اللفٌؾ . اويءفً المجلد الثامن العلل ) 

  

 الفتح بوأل"الخصائص  "ث فً كتاب المباح نوع المجال

 بن جنًاِ 

باب فً القول على الفصل بٌن الكبلم و  علم الداللة

 القول

 باب القول على اللؽة الصوت الصرؾ + علم النحو + علم الداللة

 باب القول على النحو نحوعلم ال

علم الصرؾ + علم الصوت + علم النحو + 

 علم الداللة

 باب ذكر العلل العربٌة الكبلمٌة أم الفهمٌة
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 باب جواز القٌاس على ماٌقل علم الصرؾ + علم الصوت

 باب فً اإلستحسان ؽةففه اللّ 

 باب فً تخصٌص العلل علم الصوت +علم الصرؾ

 اط الدلٌلباب فً اسق علم الداللة

 باب فً اإلدؼام األصؽر علم الصوت

 باب فً اإلشتقاق علم الصوت

 باب فً الحرفٌن المتقاربٌن علم الصوت + علم الصرؾ

 باب فً قلب لفظ إلى لفظ علم الصوت + علم الداللة

 باب فً متشابهة معانً اإلعراب علم النحو + علم الداللة

 هاباب فً زٌاد الحروؾ و حذف علم الصوت

 باب الساكن والمتحرك علم الصوت

 باب الحذؾ ) اإلسم ، الفعل ، الحرؾ ( علم الصوت

 باب فً التقدٌم و التأخٌر علم الصرؾ +علم  النحو + علم  الداللة

 باب فً التحرٌؾ علم الصوت + علم الصرؾ + علم الداللة

 باب فً العدول علم الصوت + علم الداللة + علم الصرؾ

 

كان موسوعٌن فً بحثه فقد  " بن جنًأبو الفتح اِ " من خبلل الجدول السابق أّن ستخلص ن

تطرَق لجمٌع مباحث اللؽوٌة التً هً اآلن تمثل األساسٌات فقد بحث فً الصوت والصرؾ 

ٌة التً تحدث ، وتطرق للقضاٌا الؽوكمبحث واحد وفصل فٌها كعلم واحد والنحو والداللة

 أخذ كبلم العرب األوابل كمصدر لكبلمه .و (التحرٌففً المصحؾ الشرٌؾ )
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النابؽتان اللذان تفوقى فً علمهم  " بن جنًاِ و  ل بن أحمد الفراهٌديالخلٌ "ٌعتبرو 

الداللة النحو وللصوت والصرؾ و المفكرٌن فهم تطرقُ وتفطنتهم على جمٌع الباحثٌن و

    الذي زعزع الشعر  وضو كذا علم العرالذي ٌعتبر مرجع اللؽة العربٌة  المعجمالننسى 

التً ، وتقلبات األصوات عند الخلٌل سًالخماوالثنابٌات والثبلثً والرباعً و و الشعراء 

     فً "بن جنً اِ  "علم الداللة التً درسها ثورة فً علم الصوت وعلم الصرؾ وأحدثت 

، نستطٌع القول أّن المحدثٌن أخُذ البحوث الصوتٌة القدٌمة وأعادوا " بابه اإلشتقاق "

         ، فقد كانوا مقلدٌن ب العصر بوجود الترجمة و التعرٌبراستها بطرق حدٌثة تواكد

ٌعتبران  "بن جنً الخلٌل واِ  "و محاكٌن لؤلوابل من أصحاب العلم ، وكان كل من 

 أّن كل من بحوث  تأكٌدومن خبلل هذه الدراسة نستطٌع  ؽة و ازدهارها ٌن فً اللّ همالمسا

ضٌة الممهدة للمحدثٌن لٌستطٌع الوصول لئلنجازات األرٌعتبران  "بن جنًاِ "و " الخلٌل"

 ؽوٌة الحدٌثة .الحالٌة واستنباط القواعد اللّ 

 المباحث الصوتٌة عند المحدثٌن

المقاطع الصوتٌة ، ، ، الوقؾ ، اإشمام ، النبر ، التنؽٌم مالة إل، القلب ، اإلدؼام ، ا اإلبدال

 المماثلة . 

 



 

المقارنة بين القدماء و المحدثين الثاني:الفصل   
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  ؽوٌة من أؼن الدراسات ٌكثر فٌها تعداد المصطلح بسبب الترجمات لّ الدراسات ال  تعدُ       

فالصوتٌات علم ٌدرس األصوات  ،(علم األصوات...، الصوتٌات)  و كذا التعرٌب من بٌنها

نتمً انتماء فهو علم ال ٌ ،اللؽوٌة التً تإدٌها هذه األصواتالبشرٌة بمعزل عن الوظابؾ 

إذا تؤملنا دورة الخطاب فإننا نالحظ أّن الصوت ٌنتقل من المتكلم ، واللسانٌات صرٌحا إلى

، عندما ٌكون التركٌز على ق إلنتاجه نحو السامع عبر الهواءي ٌستعمل جهاز النطالذّ 

وعندما تخص الدراسة الموجات  " صوتٌات فٌزٌولوجٌة" الناطق فإّن الصوتٌات تكون 

الصوتٌات الفٌزٌولوجٌة وعندما ٌخص البحث ما ٌتلقاه  "سمى الصوتٌة فإّن مٌدان الدراسة ٌ

 األخٌررؼم أهمٌته لم ٌحظ المٌدان ، "الصوتٌات السمعٌة  "فً مٌدان السامع فإننا نكون 

فوصؾ  "بالصوتٌات الفٌزٌولوجٌة  "بالعناٌة الكافٌة من طرؾ الذٌن فضلوا االعتناء 

سعة فذلك دراسات وااحداث األصوات ،قا ودرسوا طرٌقة جهاز النطقً ووصفه وصفا دقٌ

اء والتً ال ، لكن أساس األصوات هً األمواج التً تحدث فً الهوبنسبة لكل لؽات العالم

وأحسن دلٌل على ذلك فٌما ٌخص جهاز النطق البشري ، ولٌس الشؤن كٌمكن االستؽناء عنها

آلالت الحدٌث تنتج ا، ولبشر دون أْن ٌكون له نفس الجهازهذا هو أّن الببؽاء ٌقلد كالم ا

ون الدراسة الفٌزٌابٌة هً تك وات انطالقا من اشارات كهربابٌة ، فمن المنطقً إذن أنْ األص

جعلت اللسانٌٌن ٌعطون األولوٌة للوصؾ ، ؼٌر أّن أسباب عدٌدة ٌطول ذكرها المرجع

الفٌزٌولوجً .
1

 

 والمحدثٌن الجهاز النطقً لألصوات عند القدماء : 

م عملٌة معقدة تحدث فً الجهاز النطقً و هو بحاجة للجهاز التنفس ففً نتاج الكالٌعتبر إ

، وال تحدث األصوات إالّ إذا كانت هناك لحاالت ٌدخل الهواء وٌخرج فً صمتؼالب ا

حواجز وضؽط وتحكم فً الحركات التً تنشا أو تزٌل الحواجز المسببة فً تنوع 

و داخل الفم وتصنٌؾ األصوات  ، وهذه الحركات حٌزها فً الحلق و الحنجرةصواتاأل

                                                                          تقلٌدٌا بناء على ثالثة متؽٌرات :

                                                           
 . 23. مصطفى حركات ، الصوتٌات والفونولوجٌا ، ص  1
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نا نحكم على كل صوت ، مما ٌجعلالتً تحتوي على األوتار الصوتٌة نشاط الحنجرة  أ(     

 .أو مهموس  بؤّنه مجهور

وٌسمى  ،أو الحلق أو الحنجرة ون فٌه أقصى الضؽط وهو واقع فً الفملمكان الذي ٌكا ب( 

 .نقطة النطق أو مخرج الصوت

.فم أو الحنجرة وتسمى طرٌقة النطقج( كٌفٌة انتاج الصوت فً ال
1

 

 : المصبة الهىائٍة (1

 فقد كان ٌظن القدماء أّن ال أثر لها فًمجراه قبل اندفاعه إلى الحنجرة ،فٌها ٌتخذ النفس  

، ولكن البحوث الحدٌثة برهنة على أّنها بْل هً مجرد طرٌق للتنفس، ت اللّؽويالصو

تستعمل فً بعض األحٌان كفرع رَنان ذي أثر بٌن فً درجة الصوت والسٌما إذا كان 

 الصوت عمًٌقا .

 عبد القادرعبد "قال  قد توصل المحدثون أّنه ٌمكن إحداث أصوات عن طرٌق الشهٌق إذْ ل -

هواء الشهٌق إلصدار أصوات  استخدامسٌمكن لإلنسان فً حاالت نادرة  ...": "الجلٌل 

لشهٌق إلنتاج وفً بعض اللؽات ٌستخدم ا الطٌورو  الحٌواناتمعٌنة كتقلٌد أصوات 

."سلسلة الكالم  األصوات معٌنة أثناء
2
 

 :  الحنجرة (2

على الوترٌن  احتوابهدهم ألعضاء النطق رؼم أهمٌتِه اللقد أؼفل القدماء الحنجرة عند تحدٌ 

    الؽضروؾ الدرقًتتمثل الحنجرة عند القدماء )  و عتبارها جزء من الحلق،الصوتٌٌن واِ 

، فقال ،وٌسمٌه المحدثٌن بالؽضروؾ األدنى (االسمعدٌم ،  ال اسم، الؽضروؾ الخلقً ) 

 و ٌكون بمثابةشكل الجزء األدنى من الحنجرة بؤنها ت "عبد القادر عبد الجلٌل  "ها نّ أّ 

.مستنكر إلى الوراءعلى حلقات القصبة الهوابٌة ، فصُه تمثل أهٌؤة  حلقة  القاعدة لها على
3

 

                                                           
 . 27، ص  ؽوٌةاللّ . ابراهٌم أنٌس ، األصوات  1
 . 38ص ،  د ت ،  2ط دار صفات للطباعة و النشرو التوزٌع  ،  ؽوٌة ،. عبد القادرعبد الجلٌل ، األصوات اللّ  2
 . 39. المرجع نفسه ، ص  3
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قد عدها القدماء و المحدثون العضو و األداة األساسٌة للصوت اإلنسانً ألّنه تشتمل على ل

  الوترٌن الصوتٌان اللذان ٌهزان مع معظم األصوات هزات منتظمة أمكن عدها فً الثانٌة 

وتعتبر الحنجرة الحجرة ك الهزات الحكم على درجة الصوت ،على معرفة عدد تل ورتب،

عرٌضا  ة من الخلؾستداررٌؾ العلً ، من أقصى اإلؼضا)متسعة نوًعا و مكوناتها ثالثة 

ؾ الثانً فهو كامل  الؽضروؾمنها تفاحة آدم و  بارز من األمام و ٌعرؾ الجزء البارز

الرابط مرنان  تعد األوتار الصوتٌة هما ،(الخلؾ وؾ الثالث منو الؽضر، االستدارة

ٌشتبهان بالشفتٌن( .
1

 

ها مجموعة من األبواب فمنها الحنجرة ؼرفة ب نستخلص من التعرٌؾ السابق بؤنّ  -    

     الخلفًالعلً و ؼضروؾ:( وتحتاج لألوتار الصوتٌة وهً ثالثة  الجٌمو العٌن) تخرج 

أحٌانا ، وث األصوات ٌؤتً خارجا من الربتٌنً حدووهو الهواء الذي ٌتسبب ف، الكاملو

، وتكمن أهمٌة هذا حاجز ٌلتقً به الهواء هو الحنجرة، وأول ٌكون داخال ولكن هذا نادر

سد مسد طرٌق تتقارب وتَ  نْ الصوتٌة التً بإمكانها أاألوتار العضو فً مكونه ٌحتوي على

 .كانها أْن تهتَز فُتحِدُث َصوًتا مجُهوًراا وبإمعند التنفس تكون األوتار مفتوحة تمامً الهواء ،

 :  الحلك  (3

ا ، و بإمكاننا تسمٌته أٌضً ،نحد تجوٌفا هو الحلقالجزء العلوي من الحنجرة و الفم فهو 

الفم  وٌنتهً هذا التجوٌؾ عند اللهاة وؼشاء الحنك األعلى من جهة وأصل اللسان بمإخر 

ا الحنك عضلة متحركة تسمى أٌضً  وهو )من جهة أخر عند الكالم ٌكون ؼشاء الحنك 

فإْن كان منخفضا فإّن جزء من الهواء ٌتسرب إلى إّما مرفوعا وإّما منخفًضا  ،(الرخو

التجوٌؾ األنفً وتكون األصوات ذات ؼنة ، وإْن كان مرفوعا فإّن الهواء ٌمُر كله عبر 

ا . ًٌ  َتجِوٌِؾ الَفم وٌكون الصوُت فمو

 

 

 
                                                           

 . 27ص المرجع السابق ،  ، ابراهٌم أنٌس ، األصوات اللؽوٌة  . 1
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 لمحدثٌن مكونات الحلق عند القدماء و ا:  

 ً للحنك اللٌن من األعلى إلى األسفل الطرق الخلف تتدلًزابد لحمٌة قصٌرة  اللهاة : .1

المحدثٌن فهً جوهر عند أّما ، إلى التجوٌؾ األنفً عند القدماء ودورها فً ؼلق الهواء

       .                                                  لحمً معلق على أعلى الحنجرة كالحجاب 

تنتمً لألذن أّما اللوزتٌن فهما اللحمٌتان  فاعتبروهاهتماما عرها القدماء اِ لم ٌُ  اللوزتٌن :. 2

 دتانكالؽعصبٌتان  لحملتانالكابنتان فً أصل اللسان إلى فوق كؤّنها أذنان صؽٌرتان و لهما 

. لألذنٌن و الطرق إلى المرئوهما من وجه كؤصلٌن لٌكون أقوى ،
1
  

و الموضع هوسٌواربه وجر ذقٌة ،وم أصل اللسان عند القدماء رأس الحلق :الؽلصمة  .3

.التً على المتلقً اللهاة أو المريءالثانً فً الحلق وسموه العجرة 
2
و المحدثون عندهم ، 

ن فهو عبارة عن الؽضروؾ ٌشبه صفٌحة رقٌقة ( أو أصل اللسا لسان المزمار)  ةالؽلصم

 تنفس أثناء العملٌة .تستخدم بمثابة صمام ٌسد طرٌق ال
3

 

 الفم :. 4

( الشفتٌنوالحلقو الفم): على ثالثة حتوابهاالمخارج تمٌز المخارج على  ٌضم مجموعة من

حٌث قال و تخرج ( و األضراس و الثناٌا ، األسفلو  األعلىمخارجه اللسان و الحنك ) ،

    وق من الحنك ن أقصى اللسان وما فمن المخرج األول من مخارج الفم مما ٌلً الحلق م

و تخرج من ، ً الفم ٌل ( مماالقاؾانً من المخارج الفم بعد )خرج من المخرج الث، ت

 سطوسط اللسان بٌن و بٌن وكاؾ من ) ث من المخارج الفم بعد مخرج الالمخرج الثال

( وتخرج المخرج الرابع من مخارج الفم من أول حافة اللسان وما ٌلٌه من  الحنك

نطع ،  الؽار األعلى،  اللثةٌعتبر سقؾ الفم من أعلى و تتعدد تسمٌاُتُه ) لحنك وا األضراس

(. الفم
 4

 ؼانم قدري "فقسمه قال ف، فٌما بٌنهم فلم ٌحدد مخرجهُ  فقد تجادل فٌه العلماء، 

                                                           
 . 396ص   ،  3، القانون فً الطب  ، ج : ابن سٌنا  . 1
 . 448ص م ، 1::2ه .  2521، 3الدار الشامٌة ، ط ،  26، ج : و اإلنسان لسان لحسن ظاظا ، ا.  2
 . 43ص  م ،9::2دار الفكر ، دمشق ، د  ط  ، المصطلح الصوتً فً الدراسات العربٌة ، عبد العزٌز الصٌػ ،. 3
 3طاألردن ،  ،رر عمادا : أحمد حسن فرحات ، أبً طالب القٌسً ، الرعاٌة لتجوٌد القراءة  ، تح مكً بن ٌنظر . 4

 . 258. 219ص  ، م2:95،
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 تقصً اللسان،  وسط اللسان) الدراسات الصوتٌة عند علماء التجو:  "كتابه فً  "الحمد 

 . " " قاع الفمعان الحنك األعالى و األسفل ( وهو نو سانلأقصى ال، 

م وهو ٌنطق من لثة األسنان هو الجزء العلوي من تجوٌؾ الف) لحنكا(  :لحنك األعلى ا .5

     (  الحنك الصلبحتى اللهاة ، ثلث الحنك مكونات من جزء عظمى ثابت ٌسمى )  العلً

وسط الحنك : أدنى الحنك ،للمخارج الصوتٌة  ، وهو ٌنقسم إلى ثالثة أجزاء وكل منها حٌز

أو ؼشاء الحنك فهو متحرك أّما الحنك الرخو،وٌسمى الجزء األول نطًعا ، وأقصى الحنك ،

حٌز أدنى وحٌز  وٌفتح أو ٌؽلق إلى الهواء فً اتجاه األنؾ كما ذكرنا وهو مجزئ الى

 .( اللهاةوٌنتهً ؼشاء الحنك زابدة تسمً )وسطً وحٌز أقصى 

 :للثة ا .6

ب وٌلتقً وشكله محد ع اللثة وحٌزها موجود فً األعلى ،األسنان والحنك تقها بٌن انفمك

 الزاي، السٌن، الطاء، الدال،  التاء) سان إلنتاج الحروؾ اللثوٌة مثل :معه ؼالبا طرؾ الل

 (. النون،  الالم، 

 ألسىان :ا .7

عب األسنان ، وتلعب أعالها دوًرا هاًما فً النطق بٌنما ال تلتقع حول الحنك األعلى واللثة

ا ، وكذلك الشؤن بالنسبة لألضراس التً هً هامشٌة إذا قارناها بالدور  ًٌ السفلى إال دوًرا ثانو

تلتقً األسنان مع الشفة السفلى إلنتاج الحروؾ ه الثناٌا والرباعٌات و األنٌاب و الذي تلعب

، والتً ( الظاء،  الذال،  الثاء(  أو مع طرؾ اللسان مثل : )الفاءالشفوٌة األسنانٌة مثل :)

. ( حروؾ ما بٌن األسنانسم ) ٌطلق علٌها اِ 
1

 

  لشفتان :ا .8

افً النطق ودور البدور هام  قومان شفتان عضوان متحركان ٌال ٌَ ، َشَفِة الُسفلَى أهم من الُعل

 ( . المٌم،  الباءحداث أصوات مثل : ) وٌتدخالن كعنصر أساسً فً اِ 

                                                           
1
 . 53ص المرجع السابق ،  .  مكً بن أبً طالب القٌسً ، الرعاٌة  لتجوٌد القراءة ، 
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ما فً َتمِدٌِد ( حٌث ٌمكن دورهالواو،  الجٌم،  ٌنالشأو كعنصر ثانوي فً حروؾ مثل : ) 

أو تنطلقان حًٌنا آخر و لهذا نالحظ تؽٌر فً شكل  نتستدٌرافهما تنفرجان و َتجِوٌِؾ الَفم 

عادات المتكلمٌن فً استؽالل حركة الشفتٌن فتعتبر العربٌة  تختلؾالشفتٌن أثناء النطق و 

.من األصوات قلٌلة الحركة 
1

 

 للسان :ا .9

ة واسعة، ومتمركزة فً فً عملٌة النطق وذلك ألّنه لٌن قابل لحركبدورربٌسً اللسان  قومٌ

 ثالثة أقسام : إلىوٌنقسم اللسان ، وسط الفم 

 " الخلٌل "حسب تعرٌؾ " مستدق طرؾ اللسان "، وهو أسلة اللسان أو الذولق أو الذلق -

        (  الحنكواللثة و  األسنانوٌكون عند االرتخاء مقابال للثة ، وبإمكانه االحتكاك مع ) 

      ، طرؾ اللسان ) وٌقع عند االرتخاء أمام مقدمة الحنك وبإمكانه االحتكاك باللثة و الخنك 

، ظهر اللسان )وٌكون عند االرتخاء أمام ؼشاء الحنك و بإمكانه أن ٌؤتً أمام و الؽشاء(

ا فً ا ربٌسًٌ وهو ال ٌلعب دورً  ،لى بداٌة الحلق، أصل اللسان وٌنتمً إأو اللثة ( الؽشاء

، ولكنه ٌساهم فً عملٌة التفخٌم أو اإلطباق .تحدٌد األصوات
2

 

رة عامة مع ألعضاء النطق  قد توافق مع تقسٌمات المحدثٌن بصو "الخلٌل  "إّن تقسٌم   

تفاق ، فقد حصل اِ الصوتٌان، وذلك باستثناء الحنجرة و الوترٌن ِاختالؾ األسماء أحٌان

 ( فً أعضاء النطق منها :  علماء األصوات) والمحدثٌن  " الخلٌل "ختالؾ بٌن وأًٌضا اِ 

 :لى ثالثة أقسام منها ه إالحنك أو سقؾ الحنك أو سقؾ الفم أو الحنك األعلى وٌقسمونَ  .1

وسط الحنك أو الحنك الصلب وهو ، "الخلٌل  "مفرج الفم عند  مقدم الحنك وهو ما ٌقابل - 

      أقصى الحنك أو الحنك اللٌن وهو أقصى الفم عند  ،"الخلٌل " عند بل شجر الفم ما ٌقا

 . "الخلٌل  "

                                                           
 . 29األصوات اللؽوٌة ، ص  . ابراهٌم أنٌس ، 1
 . 55. 54ص  . مصطفى حركات ، الصوتٌات والفونولوجٌا ،2
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    التجوٌؾ الحلقً وهو الفراغ الواقع بٌن أقصى اللسان فراغ الحلقً وٌقسمونه إلى: ال .2

الحنجرة . و ،و الجدار الخلفً للحلق
1

 

ٌقصد  "الخلٌل  "فكان ق ،سمٌن هما الحلق وأقصى الحلالحلق إلى ق "الخلٌل  "وقد قسم - 

 ه لم ٌصرح بهذه.( ورؼم أنّ  األوتار الصوتٌةو لسان المزمارو  الحنجرةبؤقصى الحلق ) 

، وهذا ٌظهر فً الهمزة وبؤن مخرجها من الّ أّنه كان ٌعٌها بدون معرفتهاالمصطلحات إ

 أقصى الحلق
2

      ة الذي أعط للحلق ثالث "البن جنً  "كان تقسٌم الخلٌل معارض ، فقد 

   فالهمزة "السٌبوٌه "(، وهذا ما ٌإكده تلمٌذه  الفم أومن فوق ،  ق أدنى الحلقوسط الحل) 

نهجه من وقد وافقه بعض المحدثٌن وسار على  ،اء ' أصوات حنجرٌة عند المحدثٌن و اله

 ، اللسان ٌقسمه المحدثٌن إلى ثالثة أقسام منها:"ِابراهٌم أنٌس "أهمهم 

 . طرؾ اللسان ج (،  وسط اللسان ب (  ، أو مإخر اللسانأقصى اللسان  أ (

  "عكدة اللسان  "فقد قسم اللسان إلى أربعة أقسام فقد زاد عن المحدثٌن  "الخلٌل  "أّما  -

 وسط" ، أّما ذلق اللسان عنده فٌقابل لسان أو جذر اللسان عند المحدثٌنوهو ٌقابل أقصى ال

لطرؾ وٌقصد به ا "أسلة اللسان " سان و زاد ، وٌوفقهم فً طرؾ اللعندهم "اللسان 

من طرؾ اللسان ال من أّما الثاء فٌكون ( ،الذالو  الظاءالمحدب من اللسان حٌث نطق )

.أسلة اللسان 
3
وزاد النطع وٌقصد به قبلهم ، "الخلٌل  "وبنسبة لباقً األعضاء فقد أدركها  

و كان الوقوؾ على ،اللسان  تجوٌؾ الحنك األعلى التً ٌحدث اإلطباق عند ارتفاع طرؾ

(  القدامىالقراءات ومالحظة الحركات دلٌال قوٌا على مدى اهتمام اللؽوٌٌن العرب ) 

بلؽتهم وحرصهم على أّن هذه المالحظات الصوتٌة والتً بدت فً اختالؾ وتعدد القراءات 

ات  النحوٌة ا على أّن الدراسات الصوتٌة كانت سابقة عن الدراسا واقعًٌ القرآنٌة ٌعد مإشرً 

 لكونهم استنبط بعض القواعد النحوٌة والصرفٌة من السماع  .

                                                           
 . 32ل ، ص . حلمً خلٌل ، التفكٌر الصوتً عند الخل1ٌ
 . 69، ص  12. الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ، العٌن ، ج : 2

  . 33. 32حلمً خلٌل ، التفكٌر الصوتً عند الخلٌل ، المرجع السابق ،  ص . ٌنظر : 3
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ٌة لؽتهم  من التصحٌؾ ؽوٌٌن العرب من خالل دراساتهم الصوتٌة هو حماوٌكمن دافع اللّ   

أو كتابً فهذا سٌمس  التً تمثل لهم دٌنهم وعقٌدتهم فإذا مسها أي ضرر نطقًوالتحرٌؾ و

الدنٌا وأحب خلق هللا سٌدنا محمد أحب اللؽة العربٌة لثالث وكما أخبرنا سٌد كل حٌاتهم ،

كانت محاوالت قراء القرآن فقد ة القرآن وألنها لؽة أهل الجنة ،ؽألننً عربً وأن العربٌة ل

الكرٌم وعلى ما جدا من القراءة وعالقتها بالصوت وما كان من ظهور للحركات الطوٌلة 

وهً  –، المد / واو  المد لؾ المد / ٌاء أ –(  حروؾ المدوهً ما عرفت عندهم ب ) 

( ثم سمٌت  الحروؾ الصؽٌرةسابقة فً ظهور الحركات القصٌرة ، وقد سمٌت ) 

. الكسرة "،  الضمة،  " الفتحة(  بالحركات)
1

  

للحركات كان لقفزة نوعٌة عند العرب وعند العلماء  " أبو أسود الدؤلً "إّن ابتكار  -

أنزل على " سبعة أحرؾ أو عشرة أي له سبعة قراءات متعددة  والقراء فمعجزة القرآن أنه

على حسب القبابل العربٌة  ودخول العجم كان سببا فً فتح عدة قضاٌا تخص اللؽة العربٌة 

، وهذا ٌعطى للقراء وعلماء " صوائِت "فكان العرب ٌقرإون دون تنقٌط وال حركة 

بها  ت تجعل المعانً تتعدد وقد ٌقصدالتجوٌد مادة خامة للبحثً فٌها ، فاختالؾ الصوامِ 

 ( . اإلدؼام ) كان له بحث معمق ، وكذا ظهور الشدة العكس أو التكثٌر و التقلٌل

 ٌسٌة للجهاز النطق عند المحدثٌن.ٌعتبر هذا الجدول توضٌحً لمخارج الرب -   
2 

 

 

 

 

 

                                                           
1
، مج: محً الدٌن عبد الرحمان رمضان ، د . ط ،  13، اٌضاح الوقوؾ واالبتداء ، مج : األنبارير .أبو بك  

 . 47ص  م ،2:82ه،24:1
 زي . 2

 . 55، ص ن كامل الخوٌسكً ، األصوات اللؽوٌة 
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  األسفلالعضو العضو األعلى      

 

 الشفة  العلٌى  . 

    األسنان العلٌى. 

 

 الشفة السفلى. 

 الشفة السفلى     . 

 :شفوٌة 

 شفوٌة مزدوجة  . 

 شفوٌة أسنانٌة  .

 ألسنان ) العلٌا (. ا

 اللثة. 

 ذولق اللسان . 

 ذولق اللسان         .  

 أسنان  ذولقٌة. 

 لثوٌة . 

 اللثة ومقدمة الحنك 

 مقدمة الحنك 

 مقدمة اللسان           

 مقدمة اللسان 

 ثوٌة حنكٌة ل طرفٌة.

 نطعٌة  

 مإخرة الحنك 

 ؼشاء الحنك 

 اللهاة 

 ظهر اللسان 

 ظهر اللسان 

 ظهر اللسان 

 حنكٌة  ظهرٌة

 أقصى حنكٌة 

 لهوٌة 

 

مكوناته ، فال نستطٌع الذي اتفق فٌه المحدثون و القدماء فً  عد معرفتنا لجهاز النطق بو -

أعضاء النطق و تقسٌماتهم دقٌقة أّن القدماء كانت أربهم  صاببة فً استخالص  نكارإ

بنابة لألجٌال مسهماتهم وخروج الصوت ،ذان أعتبر أساس للسان و الفم الا فً وخاصة

 .عتبارها زابدة ابة الهوابٌة وهتمامهم بالقصاالقادمة رؼم عدم ذكرهم و 

فكل وضع لها  ختلفوا فً تصنٌفها المحدثٌن لمخارج األصوات واِ درس القدماء وفقد  -  

فً  و قد زاد الخالؾُ ، جا ، فمنها الحلقٌة والحنجرٌة و الهوابٌة و اللثوٌة و األسنانٌة ...مخر

 قدماء و فند رأٌهم و اآلخر وافقهم موضع مخرجها بٌن القدماء و المحدثٌن فمنهم من قلد ال

الرابد فً هذا المجال و قد السباق و "الخلٌل بن أحمد الفراهٌد  " ، وكاننفى أرابهم منو

  .التمحٌصو  لالهتمامالتً تدعو  "بن جنً اِ  "وال ننسى أراء ى أصوات الحروؾ ،سم
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 خارج األصوات عند القدماء و المحدثٌنم :  

 المخارج الصوتٌة  على حسب منطقة بدبها كالتالً  " الخلٌل بن أحمد الفراهٌد "فقد صنؾ 

( حلقٌة ألّن مبدأها من  ٌنالؽو الخاءو الحاءو فالعٌنقال الخلٌل : )  :صوات الحلقٌة األ

( لهوٌتان ألّن مبدأهما من اللهاة  الكاؾوالقاؾ : ) قال الخلٌل :صوات اللهوٌة ألا، الحلق

( ألّن مبدأها من شجر  شجرٌة الضادو الشٌنو الجٌم: ) قال الخلٌلٌة : صوات الشجرألا

( أسلٌة  الزايو نالسٌو الصاد: ) لخلٌلوقال ا :سلٌةاألصوات األالفم ، أي من مفرج الفم ، 

قال الخلٌل :  : صوات النطعٌةألا،لة اللسان وهً مستدق طرؾ اللسان ألّن مبدأها من أس

قال  : صوات اللثوٌةاأل( نطعٌة ألّن مبدأها من نطع الؽار األعلى ، الدالو التاءو الطاء)

: قال الخلٌل :ة صوات الذلقٌاأل( لثوٌة ألّن مبدأها من اللثة ،  الثاءوالذال و الظاء: ) الخلٌل

، ( ذلقٌة ألّن مبدأها من ذلق ،اللسان هو تحدٌد طرفً ذلق اللسان  النونو  الالمو ) الراء

( شفوٌة وقال مرة شفهٌة ألّن مبدأها  المٌمو الباءو ) الفاء: قال الخلٌل: صوات الشفوٌة األ

( هوابٌة فً  همزةالو  األلؾو الواوو الٌاء: ) لقال الخلٌ:  صوات الهوائٌةاألمن الشفة ، 

عه الذي ٌبدأ منه فنسب كل حرؾ إلى مدرجته وموضز واحد ألّنها ال ٌتعلق بها شًء ، حٌ

فهً هاوٌة ال تتعلق بحرؾ آخر .،
1
ألّنها تطبق ( مطبقٌة  المٌمٌسمً )  "الخلٌل  "فكان  ، 

تسعة  وهً تؤلفت منها العربٌة على الوالء ، فهذه صورة الحروؾ التًالفم إذا نطق بها ، 

ر ل  ، ظ ذ ث،  ت ط د، ص س ز،  ج ش ض،  ق ك،   ح ه خ غ عوعشرون حرفا : ) 

، الحروؾ المعتلة فهذه تسعة ( ء،  ي،  ا،  و، فهذه الحروؾ الصحاح ) ( ؾ ب م،  ن

عند كالمه عن  "فالخلٌل بن أحمد الفراهٌدي  " ،رون حرفا منها أبنٌة كالم العربوعش

واأللؾ  الٌاءو   الهمزة و الواو "حسب  مخارجها ماعدا  حروؾ العربٌة فقد وزعها على

فً وضعه األلؾ   "بن جنً اِ  "فٌنسبها للهواء وال ٌربطها بمخرجها ، وقد خالفه  "

قال  "اللٌث  " من خالل مقولة " الخلٌل "األصوات الهوابٌة ، فمن هنا ٌتبٌن أّن تقسٌم 

احٌاز ة وعشرٌن حرفا صحاح ، لها الخلٌل فً العربٌة تسعة وعشرٌن حرفا ، منها خمس

ألّنها ،وسمٌت جوًفا  ،الهمزة "و األلؾ اللٌنةو الٌاءو " الواوومخارج  وأربعة هوابٌة وهً

مدارج الحلق وال من مدرج  سان و المن مدارج اللّ تخرج من الجوؾ فال تقع فً مدرجه 

                                                           
 . 63، ص  12الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ، العٌن ، ج : .  1
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 "الخلٌل"ثم ٌؤخذ ،  الجوؾن لها حٌز تنتسب إلٌه إالّ ، فلم ٌكاءإّنما هً هاوٌة فً الهو،اللهاة 

ى علٌها واحدا واحدا إلى أْن ٌصل إلوٌؤتً فً بٌان ما سماه الحروؾ الصحاح ، بعد ذلك

 األلؾ اللٌنة "هذه الحروؾ المذكورة فٌكرر ما صرح به فً الكالم السابق وٌنص على أّن 

األصوات  تعد الحروؾ المعتل من ،و" أّنها فً الهواء أيّ ، الهوائٌة الٌاءو الواوو 

 .عالٌة من الهواء عند النطق بها  اللهوابٌة متحررة المخرج و تؤخذ نسبة 

 مع ضم الهمزة – وتلج هذه الفكرة مرة ثالثة فٌسجلها )قابال  " كمال بشر"وقد أضاؾ  -

، ألّنها ال  والهمزة هوابٌة فً حٌز واحد إلى الحروؾ الثالثة  قابال والٌاء والواو واأللؾ

وضم بعضها إلى بعض  –بالنظر الدقٌق فً هذه النصوص  ،ٌقول أًٌضا : ( ءٌتعلق بها شً

نستطٌع المد إلى أي مخرج من مخارج النطق، وباألخذ فً الحسبان عدم نسبة حروؾ  –

وهً حرٌة ، ٌة من خواص الحركاتقد أتً فً الواقع بؤهم خاص "الخلٌل  "أْن نقرر أْن 

( أّنها فً  ال ٌتعلق بها شًء) أوطرٌقها عابقا ،ها فال ٌقؾ فً مرور الهواء حال النطق ب

ها شًء ٌمنع هوابالهواء وال 
1
وإّنما ٌنسل إلى الخارج طلًٌقا وإذا كان لنا أْن ننسبها إلى ، 

 من مرةكما صرح هو بذلك أكثر ابٌة ،ها هوحٌز ما نسبناها إلى الهواء ووصفناها بؤنّ 

فمعناها أّنه  "الخلٌل  "دٌة كما فهمها وإذا كانت هذه خاصٌة الحروؾ الم "وٌضٌؾ قابال 

رجه ونسبها إلى ٌدرك أّنها صنؾ من األصوات ٌختلؾ عن بقٌة الحروؾ التً حدد مخا

ٌب حروؾ توربما ٌشٌر الى هذه الفكرة ذلك األسلوب الذي اتبعه فً تر،احٌازها المعنٌة 

لى حٌن نسبها إفً الهمزة وقد خطؤ  "الخلٌل  "إْذ كان رأى العربٌة من حٌث المخرج ،

الذي  بالمعنى فهً لٌست هوائٌةالهواء وهً عنده صاحبة حٌز فً الحنجرة حٌث قال )

     " حركات طوٌلة وهً حروؾ المدّ  "فقد نبها إلى أّن نسبة هذه الحروؾ الثالثة  ( ،رادأ

فهذه النسبة  "، ن فً وضع اللسان وشكله عند النطقوهذا ال ٌتناقض مع كالم المحدثٌ،

رة إّنما ٌقصد بها االعتماد على أوضاع اللسان وأشكالها عند تصنٌؾ الحركات ذاتها األخٌ

ألّنه عند تعرٌفها وتحدٌدها وبٌان  "وعند بٌان أنواعها المختلفة من  فتحة وكسرة وضمة 

 ". أصوات صائتةأو  أصوات صامتة "خواصها أي بوضع تصنٌؾ لها من حٌث كونها 
2

 

                                                           
 . :4. ٌنظر: زٌن كامل الخوٌسكً ، األصوات اللؽوٌة  ، ص 1

 .:4، ص  نفسه. المرجع  2
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ا فً األساس إْذ رتب الحروؾ على حسب  "ٌل الخل "نستنتج أّن تقسٌم  - ًٌ كان تقسٌما صوت

ومن  حٌث جهاز النطق إذ اتفق مع ة قوتها من المهموسة والمجهورة ،مخارجها ودرج

  اإلعالل والصحة .لمتماثلة والظاهرة الصوتٌة  بٌن األصوات ا

( فقال :         والواو الٌاءو األلؾبٌن مخارج ) "الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي  "لقد فصل  -

، و مدرجة الٌاء جة األلؾ شاخصة نحو الؽار األعلى و مدارج أصواتها مختلفة فمدر

منخفضة نحو األضراس و مدرجة الواو مستمرة بٌن الشفتٌن و أصولها من الهمزة ، إلى 

  ت ،و لالثنٌن : افعال           ترى أن بعض العرب إذا وقؾ عندهن همزة كقولك : افعلً و تسك

تسكت و
 

ما ٌهمزن  فً تلك اللؽة ألّنهن إذا وقؾ عندهن القطع ألفا سهن فرجعن إلى فإنّ 

و الواو الساكنة بعد الضمة و الٌاء لهمزة ، فهذه حال األلؾ اللٌنة ،األصل مبدبهن من عند ا

الساكنة بعد الكسرة و هإالء فً مجرى واحد .
1
سبب اختالؾ  "بن جنً اِ  "قد أدرك ف، 

( رؼم اتحدها فً مخرج و عزا هذا االختالؾ الٌاء و الواوو األلؾالطوٌلة  )أصوات المد 

ه حسب ما أعلم لم ٌذكر إلى أشكال الحلق الفم و الشفتٌن حٌن النطق بهذه األصوات ،ولكنّ 

    " جنًبن اِ " دور اللسان فً هذا االختالؾ رؼم أهمٌته القصوى فً العملٌة النطقٌة بقول 

، أوسعها و ألٌنها األلؾ (الواوثم  الٌاءثم  األلؾمخارجها الثالثة : )و الحروؾ التً تسعن 

                         إالّ أّن الصوت الذي ٌجري فً األلؾ مخالؾ للصوت الذي ٌجري فً الٌاء والواو

وت ، والصوت الذي ٌجري  فً الواو مخالؾ للصوت الذي ٌجري فً الواو مخالؾ للص

الصوت الذي ٌجري فً الٌاء مخالؾ للصوت الذي ٌجري لٌاء والذي ٌجري فً األلؾ وا

فً األلؾ الواو ... فلّما اختلفت أشكال الحلق والفم و الشفتٌن مع هذه األحرؾ الثالثة 

 .( أوْ ( وفً الواو ) أيْ و فً الٌاء )، (أْا اختلؾ الصدى ذاك قولك فً األلؾ ) 

هاز النطق لما فً اللسان ، حٌن النطق لقد أدرك اللّؽوٌٌن القدامى االختالؾ فً وضع ج -

... وإّنَما  ]: "اإلسترباذي  "ٌقول ( ،  الواووالٌاء و األلؾتة ) بكل من األصوات الصابِ 

فً المخرج( أكثر ؛ ألّنك َتُضُم َشَفَتٌَك للواو فٌضٌؾ ُالمخرج  االتساعكان االِتَساُع لأللؾ  )

 [ن َهَذا ، َبْل َتفُرج الَمخَرج أللؾ فال تعمُل لَُه َشًٌبا موأّما الَساَنَك قبَل الحنك للٌاء ، وترَفُع 
2
 

                                                           
 . 16ص  ،  12األزهري ، تهذٌب اللؽة  ، ج :  .1

 . 372ص ،  14راضً  ، شرح الشافٌة ، ج : . اإلستراباذي ال 2



     
 الـفصـــــل الثــاني                                                    المقارنة بين القدماء و المحدثين 

                                                                                                                                             

 

77 

وهذا ما ٌجعُل كالً من هذه األصوات ممًٌزا ٌكون فً وضع اللسان و الشفتٌن ، فالختالؾ

( الواوو الٌاءو فاأللؾ) عربٌة مٌزة عن ؼٌره رؼم كونها من نفس المخرج وهذا ٌجعل لل

ن هناك بعض التفصٌل الصؽٌر التً تجعل كل ولكهً أصوات هوابٌة لها مخرج واحد ،

صوت متفرد بخاصٌة فمثالً األلؾ تضم فٌها الشفتٌن و تكون مشبعة بالهواء و الٌاء تجعل 

وٌروى عن المنسوب الواو ال تستطٌع نطقها إالّ إذا صممت شفتٌك ، اللسان ٌرتفع لنطقها و 

تؽٌرها من حال إلى حال                    تاللهاواع ": قال "اللٌث  "عن ؼٌر طرٌق  "الخلٌل  "إلى 

واستخالؾ بعضها من بعض قال : وسابر الحروؾ صحاح ال دخول بعضها على بعض ،و،

".( المإنثة  الهاءتتؽٌر عن حالها أبًدا ؼٌر ) 
1

الحظ رتبة القرابة بٌن  "الخلٌل  "ٌبدو أّن   

الى حروؾ العلة ومع ذلك ٌرى ( وحروؾ العلة كثًٌرا ما ٌعترٌها من تؽٌر بقلبها الهمزة)

أّنها تبقى أقوى هذه الحروؾ متًنا 
2

               ( فهً جوفٌة الٌاء و  الواوو  األلؾ اللٌنة، أّما  )

ٌبدو أّن ما و ولها حٌز واحد ٌجمعها مع الهمزة تارة و ٌستقل بها تارة أخرى ،وهوابٌة ،

مبتدبهن من عند الهمزة ، وكثرة  ٌجمع هذه الحروؾ مع الهمزة هو قرب مبادبها إْذ أصل

 ، أّما ما ٌجمعها مختلفة عنها فاتصافها كما ٌروي ( واوأو  ألؾأو  ٌاءتحول الهمزة إلى ) 

    باللٌن وامتداد الصوت لذلك سمٌت حروؾ المد و اللٌن  ) "الخلٌل  "عن  " األخفش "

        "بن جنً اِ  " ل :فقا، (ت القصٌر و الطوٌلالصابِ  ٌستؽرقه، ومن ناحٌة الزمن الذي 

( فكما أّن الواوو  الٌاءو األلؾ ، وهً )وؾ المد و اللٌنعلم أّن الحركات ألؽاض حر] ... اِ 

فالفتحة ( ،  الكسرةو الضمةو الفتحةهذه الحروؾ ثالثة فكذلك الحركات ثالث ، وهً ) 

نحوٌٌن بعض األلؾ ، والكسرة بعض الٌاء ، والضمة بعض الواو ، وقد كان متقدمو ال

وقد كانوا  اء الصؽٌرة والضمة الواو الصؽٌرةو الكسرة الٌٌسمون الفتحة األلؾ الصؽٌرة ،

فً ذلك على طرٌقة مستقٌمة ... وبذلك على أّن الحركات ألؽاض لهذه الحروؾ أّنها متى 

       : أٌضا "بن جنً اِ "قال و  ،[ أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرؾ الذي هً بعضهُ 

لكن هذا قلٌل من هذا العلم أؼنى علم األصوات و الحروؾ لُه تعلق و مشاركة ] ... و

        فً مقدمة كتابه  "بن جنً اِ  "ٌقول  ،[فٌه من صنعة األصوات و النؽم  للموسٌقى ما

   وأحكام مجهورهاانقسام أصنافها ،و أذكُر أحوال الحروؾ فً المخارجها و مدارجها و  ]
                                                           

1
 . 61ص ،  12. الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ، العٌن ، ج :  

 . 62المرجع السابق ، ص  ، 12. األزهري ، تهذٌب اللؽة ، ج :  2
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                 وساكنهاومنفحها ،و معٌلها ،ومطبقها ،و صحٌحها خوها ،ومهموسها ،وشدٌدها و ر

ا أذكُر فوق مابٌن الحرؾ والحركة ... وأذكُر أٌضً تحركها إلى ؼٌر ذلك من أجناسها ومو

والحركات التً هً فروع متولدة عن الحركات كتولد حروؾ التً هً فروٌع مستقبحة ،

كان من الحروؾ فً حال سكوِنه لُه مخرٌج فإذا الحروؾ عن الحروؾ ، وأذكُر أًٌضا ما 

[حرك أقلقتُه الحركة وأزالتِه عن محله فً حال سكوِنه  
1

وبهذا لقد أكد أّن علم األصوات  ،

عتبر اِ ، وذاتها من مخارجها هو علم لؽوي تكون فٌه دراسة األصوات اللؽة حٌث ٌنظر فً

ا أص "بن جنً اِ  " ًٌ و لكن بعض اعها حٌث سم، ٌالً علم األصوات مصطلًحا قدًٌما عرب

ً و التحوالت التً تحدث فاهٌته وٌرٌدون به دراسة التؽٌرات ؽوٌٌن ٌخطبون بماللّ 

 المخارج الصوتٌة ستة عشر بن جنً "" اِ قد جعل ل، نتٌجة لتطورهاؽوٌة اللّ األصوات 

    سَتة عشر ْعلَم أّن مَخاِرَج هذِه الُحروِؾ اِ  بن جنً "اِ " ول ٌق:  نحو اآلتًمخرجا على ال

 ."، ثالثة منها فً الَحلَق 

لق مخرج     ، ومن وسط الح( الهاءو  األلؾو  الهمزةفؤولها من أسفله و أقصاه مخرج  ) -

، ومن أسفل من ذلك (الخاءو  الؽٌن) ( ،ومما فوق ذلك من أول الفم مخرجالحاء و العٌن) 

               (القاؾ) ى اللسان مخرجومما فوق ذلك من أقص( ،الكاؾأدنى الى مقدم الفم مخرج )و

ومن أول ، (اءالٌو الشٌنو الجٌم) بٌنه وبٌن وسط الحنك األعلى مخرج،ومن وسط اللسان ،

إالّ إّنك إْن شبت تكلفتها من الجانب ( ،الضادحافة اللسان ومما ٌلٌها من األضراس مخرج )

لى َحافِة اللسان من أدناها إومن ، األٌمن وإْن شبت من الجانب األٌسر أو من كلٌهما مًعا

منتهى طرؾ اللسان ومن بٌنها وبٌن ما ٌلٌها من الحنك األعلى فما فوق الضاحك والناب 

ا َمخَرج َطرِؾ اللسان بٌَنُه وبٌَن ما فوومن ( ،الالموالرباعٌة والثنٌة مخرج ) ٌَ ق الَثَنا

( الالمإلى ) النحرافه ( ؼٌر أّنُه أدَخَل فً ظهر اللسان قلٌالً النونومن مخرج )( ،النون)

(      التاء( و)الدال)( والطاءان وأصول الثناٌا مخرج )ومن بٌن طرؾ اللس( ،الراءمخرج )

، ومما بٌن طرؾ اللسان (السٌنو)(الزايو)(الصادومما بٌن الثناٌا وطرؾ اللسان مخرج )،

طن الشفة ، ومن با(الثاءو ) (الذال)( والظاء( مخرج ) العلٌاو أسفلىوأطرؾ الثناٌا )

                (المٌم)و (الباءومما بٌن الشفتٌن مخرج ) ،(الفاءلثناٌا العلٌا مخرج )السفلى وأطرؾ ا

                                                           
 . 29،  28ص   12ابن جنً  ، سر صناعة اإلعراب ، ج : .  1
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 ( النون الخفٌفةومن الخٌاشٌم مخرج  ) ،(الواو)و
1

أّن ماهٌة الحروؾ  "بن جنً اِ  "أكد  ، 

، امعتً تعطً للحرؾ معنى لدي الستكمل فً مخارجها وصفاتها وأّن الحركة هً ال

ت التً نستخلص من خالل ماسبق ذكر عن مخارج األصوات عند القدماء أّن األصوا

              التاء، الدال، الطاء،السٌن ، الزاي، الصاد، الثاء، الذال، الظاءمخرجها من اللسان ) 

         حلقمخرجها من ال ،( الكاؾ، والقاؾ،  الٌاء، الشٌن، الجٌم، الضاد، الالم، النون، 

            الباء، الفاء(، مخرجها من الشفتٌن ) ،الحاء ،العٌن ، الؽٌنالعٌن، الهاء،الهمزة ، األلؾ)

تمد على الدقة دقٌقة مفصلة ٌع "بن جنً اِ  "( لقد  كان تصنٌؾ األصوات عند الواو، المٌم،

 "المتوكل صبري" فقد نحى على نهجه مجموعة من المحدثٌن أهمهم ، والوضوح و المنطق

 : ٌث قالح

على ثالثة مخارج جزبٌة  –( ٌشتمل من وجهة نظر األقدمٌن  مخرج كلًالحلق ) : أوالا . 1

أدنى الحلق  / ، ح، عوسط الحلق وٌخرج منه / ،  /  ء، هالحلق وٌخرج منه /  صىأق :

/ . خ،  غوٌخرج منه / 
2
فٌزٌابٌا  –ؽوٌة البحوث العلمٌة الحدٌث لألصوات اللّ  تفقد أكد  

/ وعند النطق  خ، عا / نصٌب الحلق من هذه األصوات صوتان فقط هم أنّ  –ا وتشرٌحٌ

و الجزء  الجزء األمامً )بهما ٌتم االعتراض على هواء الزفٌر بواسطة عضوٌن هما : 

  ٌكون االعتراض متوسطا ولهذا تتصؾ  "بالعٌن  "الخلفً للحلق ، ولكن فً حال النطق 

ٌكون  "بالحاء " ( وفً حال النطق   الرخوةو  دةبٌن الشها متوسطة ) بؤنّ "  العٌن "

   عن "العٌن  "( فتتمٌز  حتكاكٌةاِ أّنها رخوة )  "الحاء  "االعتراض ناقصا ولهذا تتصؾ 

والثانٌة مهموسة .أٌضا بؤن األولى مجهورة ، "الحاء "
3
 "الخلٌل  "و هذا ما بنا علٌه  

( مخرجهما  الخاءو  الؽٌنو الحاء و  العٌنتصنٌفه للمخارج الحلق  فهو أول من وضع ) 

 "الحاء العٌن ، "أّن  "عمر" أحمد مختار :عارضهم مجموعة من المحدثٌن فقالمنه ،و

  هو صوت ٌمتزج بٌن الشدة) "فالعٌن  "ذان ٌخرجان من الحلق هما الصوتان الوحٌدان اللّ 

ء فهو على عكس الحا المركزيخرج من الجزء األمامً و الخلفً وفهو ٌ، ( الرخوةو

ا مشبع فهً صوت مجهورً  "للعٌن  "( ٌكون فٌه الهواء ناقصا بنظر  حتكاكًاِ  صوت )
                                                           

 . :5. حسام البهنساوي ، علم األصوات  ، ص  1
 . 43ص  ه  ،:245، د .ط ،  القاهرة  ،مطبع الحلبً ،  نهاٌة القول المفٌد فً علم التجوٌد حمد مكً نصر ، . م 2
 . 383ص  . أحمد مختار عمر ، دراسة الصوت اللؽوي ،  3
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ة خافتة مهموس "الحاء  "فً مقدمة ترتٌبه لألصوات و " الخلٌل "بالهواء فقد وضعها 

 "الهمزة  "نتاج فٌتم اِ  "حنجرٌان  "/ فهما صوتان  ء، هأّما / ٌكون فٌها الهواء ناقصا ،

( وٌتم  نفجارٌةاِ ولهذا تتصؾ بؤّنها شدٌدة )  حة المزمار ؼلقا فجابٌا ،ؼلق فت عن طرٌق

هذا عن طرٌق تصنٌؾ المجرى بصورة تسمح بمرور الهواء مع احتكاك ول "الهاء  "انتاج 

أّما / غ خ / فٌتم االعتراض بواسطة عضوٌن هما جذر ( ،احتكاكٌةتتصؾ بؤّنها رخوة )

( الؽٌنبؤّن األولى مجهورة )  "الخاء " عن"الؽٌن  "مٌزذٌه من اللهاة  وتتاللسان مع ما ٌحا

( مهموسة .الخاء، ) 
1
( هما  الهمزةو الهاءعلى توضٌح أّن )  " كمال بشر"لقدعمد   

، فالهاء تنتج عن طرٌق "الحنجرة  "مركز تشكلهما وإنتاجهما  " حنجرٌان "صوتان 

تنتج عن طرٌق ؼلق الفتحة  "الهمزة  "واالحتكاك  مع الهواء جرى الهوابً وتضٌق الم

ا ،المزمرٌة ف ًٌ حتكاكٌة ،واألولى شدٌدة والثانٌة رخوة اِ  "الهاء  "و انفجارٌة "فالهاء  "جاب

فهما صوتان ٌنتجان عن طرٌق اعترض الهواء جذر اللسان و اللهاة  "الخاء و الؽٌن "و،

 .متقاربان فً المخرج 

ظر القدماء على عشرة مخارج جزبٌة : فهذا العضو ٌشمل من وجهة ن اللسان:  ثانٌا .2

نفصلهما كما ٌلً 
2
 :  

                                                           
 . 266ص ل بشر، علم األصوات ، كما.  1
2
 . :21 ، 75ص . ٌنظر: المرجع نفسه ،  

 مخارج اللسان الصوت مخرجه وصفته وتسمٌاته

من اللسان من جهة الحلق مع ما 

 ٌالصقه من الطبق أو الحنك الرخو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . أقصى   اللسان                                                                               2 / ق /

من أقرب قلٌال الى جهة الفم مع ما 

 ٌالصقه من الطبق أو الحنك أو الرخو 

 .أسفل أقصى اللسان 3 / ك /

تسمى الشجرٌة ألن العقاد المخرج عند 

ملتقى مابٌن اللحٌٌن ، وتسمى الؽارٌة 

/ ج ، ش ، 

 ي/ 

.وسط اللسان مع الؽار و 4

 الحنك الصلب 
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/ صوتان ك،  قهذا الجدول ٌحدد لنا مخارج اللسان من أقصاه الى حافته فصوت /  -

 ./ فً هذا اللقب الصوتً خ، غن / وأّنهما ٌشاركا،"براهٌم أنٌس اِ  "لهوٌان كما قد ذكر 
1 

 

/ أصوات لهوٌة طبقٌة ولهذا ٌلحن القرآن لعدم اخراج  ك،  ق،  خ،  غ / فنستنتج أنّ  -

/ مخرجا  ضوأعط / ان عند النطق باألصوات الثالثة ،/ بٌن األسن ظ،  ذ،  ثاللسان / 

وقال عنها ( وأعط المخرج الصحٌح لها ، لؽة الضادخاصا بها كونها سمٌت بها العربٌة ) 

                                                           
  . :21ٌنظر المرجع السابق ، ص - 1

 نسبة الى الؽار    أو الحنك الصلب  

سمى األصوات النطعٌة نسبة الى نطع ت

الؽار األعلى الذي فٌه خطوط كالتحزٌز 

 و لكنها على لتحقٌق  

/ ت ، د ، 

 ط /

. ظهر طرؾ اللسان عند 5

 التصاقه بؤصول الثناٌا العلٌا

/ ث ، ذ ،  تسمى األصوات بٌن األسنانٌة 

 ظ /

. ظهر طرؾ اللسان عند 6

احتكاكه برإوس الثناٌا العلٌا 

 سفلى 

ال ٌخرج من مخرجه صوت سواه 

وٌخرج تحدٌدا من الحافة الخلفٌة للسان 

مستطٌلة مع محفات ألضراس العلٌا من 

 ٌسارها أو ٌمٌنها أو معا

 . الحافة الخلفٌة للسان 7 / ض /

مرادها بتحدٌد من أدنى الحافة )إلى 

لى األمام( مع الضاد( لمنتهى الحافة )إ

رباعٌات و ال  محاذاة أصول الثناٌا العلٌا

 العلٌا و األنٌاب العلٌا

 / ل /

 

 

 . الحافة األمامٌة للسان  8
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وة احتكاكٌة  فالمتكلم الناطق الصوت ٌستمر فً الجرٌان ولهذا تتصؾ بكونها رخ أنّ 

.( مفخمة شدٌدة  دال/ ٌحس أنه ٌنطق )  ضبصوت / 
1

 

علم أّن ... اِ  ]قال :  " الرسول صلى هللا علٌه وسلم "أّن  "بن الجزرالحافظ اِ  "إْذ قال  -

هذا الحرؾ لٌس فً الحروؾ حرؾ ٌعسر على اللسان ؼٌره والناس ٌتفاضلون فً النطق 

( تستحوذ الضاد( أي ٌإكد أن ) الضادى ) رجه من أدنى الحافة إل/ مخ لرؾ / به وفً ح

( تستحوذ على النصؾ األمامً من الالمعلى النصؾ الخلفً من شبه الدابرة األسنانٌة و )

 . [/  أوسع األصوات العربٌة مخرجا  ل ، ضلدابرة األسنانٌة وبهذا تعد / شبه ا

    ه ستة عشررج الحروؾ فقد جعل مخارجذكره لمخاومن خالل  "بن جنً اِ " لقد أكد  -  

موزًعا على  ،ت فً  الستة عشر أصوتا فقد عدد المحدثون  الصوامِ و المحدثون عشرة ،

عند هذا "بن جنً اِ  "ولم ٌتوقؾ ، تأربعة أعضاء فً جهاز النطق وكلها تتعلق بالصوامِ 

قام على شرح  فقد " ذوق أصوات الحروؾ "فقد عقد فً كتابه فصالً خاًصا ' عنوانه : 

وقد أتى فً أثناء ذلك بؤهم خواص الحروؾ ذوق هذه الحروؾ و محاولة نطقها ،كٌفٌة ت

المختلفة من حٌث كٌفٌة مرور الهواء حال النطق ذاكًرا أّن الهواء قد ٌقؾ وقوًفا تماًما ، كما 

        ى تسمٌتها حدًٌثا( و ؼٌرهما من األصوات التً اتفق عل الطاءو  الدالهو الحال فً ) 

ٌمُر و لكن ٌحدث خفًٌفا أو د أو أّن هذا الهواء ق "الوقفات  "أو  " االنفجارٌةباألصوات  "

ا ص " سماه  "باالحتكاكٌة "(وؼٌرهما من األصوات المعروفة  الذالو السٌن) كما فً"وٌتا

 األلؾو  الٌاءوق الهواء عابًقا و ذلك فً حال )تجري الحروؾ قد ٌتسع وال ٌع ؼٌر أنْ 

.( واوالو
2
 

 "بن جنً اِ  ": هذا ما رواه فقال "بن جنً اِ  "على النص "براهٌم أنٌساِ  "وقد علق  -

ومنه ترى أّن بعد القدماء قد أحس كما ٌحس المحدثون بؤّن الفرق بٌن الفتحة و ما ٌسمى 

 إذا، ( واو المدو  ٌاء المدرق بٌن ) بؤلؾ المد ال ٌعدو أْن ٌكون فرًقا فً الكمٌة و كذلك الف

ٌُسمى بؤلؾ المد هً فً ا على الترتٌب بالكسرة و الضمة ،لٌس إالّ فرًقا فً الكمٌة ،قُِرنَ  فما 

 تعد "واو المد  "و كذلك بٌاء المد لٌس إالّ كسرة طوٌلة ،الحقٌقة فتحة طوٌلة ، وما ٌسمى 

                                                           
 . 47. ٌنظر: صبري المتوكل ، دراسات صوتٌة ، ص 1

 . 56ص امل الخوٌسكً ، األصوات اللؽوٌة ،  . زٌن ك 2
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فكٌؾ النطق بالفتحة و موضع اللسان معها ٌماثل كل من الناحٌة الصوتٌة ضمة طوٌلة ،

 .اثلة كٌفٌة النطق بما ٌسمى ألؾ المد مع مالحظة فرق الكمٌة بٌنهماالمم
1
  

الصوتٌات ( فً كتابه )  الحروؾدراسة الصواِمت )  على"مصطفى حركات  "لقد َعمَد  -

والصواِمت لقى الهواء بحاجز عند النطق به ،: الصاِمت هو صوت ٌت( فقال الفونولوجٌاو

 كً ٌسمع بصفة جلٌة .فً حاجة إلى حركة تسبقه أو تتبعه ل

ٌوقؾ الهواء على عكس الصوابت لقد أكد على أّن الصواِمت  تحدث عن طرٌق حاجز  -   

 صنؾ الصواِمت حسب نوعٌةِبت لٌتم فهمها من طرؾ السامع ،و الصواِمت بحاجة لصوا،

، و إذا لم (با : ) ا كان تام ٌسمى الصامت شدٌد  مثلإذاإلنؽالق ونوعٌة الحاجز فقال: 

و إذا خرج الهواء من أطراؾ حاجز إلى انؽالق فإّن الصاِمت رخوا ، ب حصر الهواءٌذه

ا ، وم ًٌ إذا حدث إهتزاز وفً ( فً لَِبَس، و  الالمك مثل : )ذل ركزي سمً الصاِمت جانب

( فً الراء)  عضو من أعضاء النطق عند مرور الهواء سمً الصوت مكررا وذلك مثل : 

الصوت معها أو منقطعة ، ألَّّنه ال ٌمكن َمُد  "آنٌة  "الشدٌدة ، وتسمى الصواِمت  "َرام  "

ٌُطلَُق ِاسم  ت التً هً إّما احتكاكٌة أو جانبٌة أو مكررة على الصوامِ  "المستمرة "، بٌنما 

 "بٌنما فً شا ٌمنع من تمدٌد النطق بالفاء ،ال  "ضؾ  "ألّنه ٌمكن َمُد الصوت معها ففً 

.للباءحٌل ذلك بالنسبة ٌست "أجب 
2
للصواِمت ناقصة بدون  "مصطفى حركات "لقد نظر، 

كان الهواء  " رخوا "( ، فهً تامت بوجودها واذا كان الصامت  طوٌلأو  قصٌرصاِبت ) 

خر متحرك وهذا ٌجع األوتار منؽلًقا ، و الشدة تعتبر حرفٌن مكررٌن فهو صوت ساكن واآل

 .  تهتز

ا فقال : الصوابت العربٌة  "بن جنً اِ  "قد رتب ل - ًٌ لحركات      الفتحة أول ا "ترتًٌبا تصاعد

و الفرق فً الكمٌة بٌن "  و أخذلها فً الحلق ،والكسرة بعدها، والضمة بعد الكسرة

الصوابت الذي أثبته علماء العربٌة ذهب إلٌه عدد من العلماء الدراسات الصوتٌة الحدٌثة  

. ( الصوتٌاتفً كتابه )  "مالمبرج  "كما أكد ذلك 
3
 

                                                           
 . 48ص . ابراهٌم أنٌس، األصوات اللؽوٌة  ،  1
 .61 ص. مصطفى حركات ،الصوتٌات والفونولوجٌا ، 2
 . 75،  66اب ، د ط ، د ت ،ص . ٌنظر: برتٌل مالمبرج ،علم األصوات ،تر: عبد الصابور شاهٌن ،مكتبة الشب3
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آلن من سبقه فً ترتٌب إلى فكرة أكثر دقة ترتبط بما ٌعرؾ ا "بن جنً اِ  "لقد خالؾ  -

ذان ٌعتبران اللّ  " بن الجنًاِ و  الخلٌل"، فقد اعتبر كل من بالحركات العضوٌة آللة النطق

وٌعتبران من  ( هم حروؾ علة  الواوو  الٌاءواأللؾ من القدماء فً علم األصوات أّن ) 

وابٌة التً تحتاج اتساء فً نسبة الهواء وسمٌت حروؾ علة ألّن فٌها لٌٌَن األصوات اله

 ( و فوق األلؾ المقصورة  أوأضافوا الهمزة كونها صوت متؽٌر ٌكون تارة فوق األلؾ ) 

سماء ، وتعتبر سهلة فً ( وتكون فوق النبرة وتكون أخر األؤ( وتارة فوق الواو ) ئ ) 

وبٌن مخرج كل منهما و أكد  " األلؾ و الهمزة "عن " بن جنًاِ  "فقد تحدث مخارجها ، 

وقد ترتب على هذا الخلط ، ال عن الخلط القابم بٌن العلماءأنَّ الهمزة حنجرٌة احتباسٌة فق

: إنَّ الحركات ( و أّنها أصوات ساكنة ،مع أنهم قالو الٌاءو  الواوو الأللؾعتباراه من ) اِ 

ط ما نراه فً كتب القدماء من ذكرهم األلؾ بٌن أبعاض حروؾ المد من النتابج هذا الخل

لحلق وللحروؾ العربٌة ستة وعشرون مخرًجا ،فا ":، ٌقول'' فسٌبوٌه "الحلق حروؾ 

   ."( فٌعد األلؾ من حروؾ الحلق الهاءو األلؾو الهمزة) منها ثالثة فؤقصاها مخرًجا 

الهمزة )   فله و أقصاه مخرج، فؤولها من أسة منها فً الحلقثالث "بن جنً اِ  "وٌقول أًٌضا 

( فً حروؾ الحلق ال ألّن مخرجهما  األلؾ، و ٌمكن اعتبار أّن ذكرا ) ( الهاءو  األلؾو 

ا ؼٌر ( التً فٌما ٌبدو كانت مصطلًحا صوتًٌ  الهمزةمنُه  َبْل تفسًٌرا للمقصود من كلمة ) 

ٌّام ، ( ذكر الهمزة )  ح صوتأو حدٌث العهد بٌن الدرسٌن ، فؤقصى توضٌمؤلوًفا فً تلك األ

" األلؾ ".مرادًفا لُه أكثر شهرة ، وأُلفة ، وهو كلمة 
1
فقد عمل العلماء القُدام على التفرٌق ، 

             فً معرض رده على تصور "بن جنً اِ  "فقد ذكر والهمزة واأللؾ اللٌنة الساكنة ، نبٌ

األلؾ وجوًدا فً اللؽة تبًعا للفظ لأللؾ بؤّنها هً الهمزة أّن لكل من الهمزة و " المبرد ة "

فالهمزة تعد من الحروؾ الهجابٌة ألّن ة ، وعدم الثبات على صوة واحدة ،والنطق ال الكتاب

ودة فً اللفظ الذي هو قبل جمٌع هذه الحروؾ إّنما وجب إثباُتَها واعتدادها لّما كانت موج

فسبٌلها أْن تعتد حرًفا كؽٌرها ،( وؼٌرالقاؾو كالهاء) الهمزة أًٌضا موجوًدا فً اللفظالخط و

، فؤّما انقالبها فً بعض أحوالها لعارض ٌعرض لها من تخفٌؾ أو بدل  فال ٌخرجها من 

 الٌاءواو الوو األلؾ)أالّ ترى أْن بها أول دلٌل على كونها حرًفا ، كونها حرًفا ، وإنقال

                                                           
 . 95ص . ابراهٌم أنٌس ، األصوات اللؽوٌة ، 1
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 ٌخرجهن ذلك من أْن ، وال وؼٌرها قد ٌقلٌن فً بعض الألحوال،  ( النونو  الهاءو الثاءو

.ر مشكل ٌعتددن حرًفا ، وهذا أمٌر واضح ؼٌ
1
( ثابت بٌن  األلؾكما أكد أّن حرؾ المد )   

، وقد حاوَل الهجابً النطقً إْذ هو صوت ساكن فهو واضح من الوضعحروؾ الهجاء ،

 فواضع حروؾ الهجاء لما  لم ٌمكنُه أْن ٌمطق،لحروؾ الهجابٌة تمثٌلُه لناطقٌن واضعو ا

متحركة  باأللؾ التً هً مدة ساكنة ألّن الساكن ال ٌمكن اإلبتداء به دعمها بالالم قبلها

          ( جاء باأللؾ بعدها ساكنة  بالالمفاإلبتد ) ، ( ى،  ال،  و،  ه: ) لٌمكن اإلبتداء بها فقال

              ٌحذرنا وؾ ؼٌرها و هذا واضح ،لٌصبح لك النطق بها كما صح لك النطق بسابر الحر،

 فقط " ال " َبْل ٌجُب أّن نقولكما ٌقول المعلمون ، الم ألؾ " "من أْن نقول  "بن جنً اِ  "

] لّما لَم ٌكن النطق  "بن جنً اِ  "إّن هذا الخلط أًٌضا تبدو له صورة أخرى حٌث قال  و،

لنطق باأللؾ التً هً مدة ساكنة قدم واضح حروؾ الهجاء قبل األلؾ الَما توصالَ إلى ا

               قدموا قبلها ألًفا نحو ( كما توصلوا إلى النطق بالم التعرٌؾ بؤنّ ال باأللؾ الساكنة فقال ) 

فقد وازن بٌن همزة الوصل  [( لما لم ٌكن االبتداء بالالم الساكنة أًٌضا الجارٌة  و الؽالم) 

.األلؾ فً كونهما  مختلفان نطًقا و
2
للحروؾ العربٌة  ٌمكن ٌمكننا هذا الجدول الصوتً ، 

 . خالله تلخٌص مخارج وصفات األصواتمن 

 

أقصى  حنكً  لثوي  أسنانً  شفوي 

 الحنك 

  حنجري حلقً  لهوي 

 الجهر - + - + - + - + - + - + - + - +

ت د ط   ب   

 ض 

 الشدٌدة  ء      ق   ك    

 الرخوة ه     ح ع   غ خ    ش ج  س ز ص  ث ذ ظ  ؾ   

                                                           
 . 215 . 214 ، ص 12ابن جنً ، سر صناعة اإلعراب  ، ج : ٌنظر : . 1
 . 61 . :5، المرجع السابق ،ص 12ابن جنً ، سر صناعة اإلعراب ، ج : .2
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 الخٌشومً      ن     م    

 الجانبً       ل     

 المكرر       ر     

 اللٌن      )و(    ي      و   

 

عتبرنا  المجهور على ٌسار المهموس والمطبق تحت المنفتح واِ فً الجدول فقد وضعنا  -

واو نطق مركب وال،كتاء مفخمة و الضاد كدال مفخمة  الطاء الجٌم  كحرؾ رخوالؽٌن و

.فً مكانٌن عها لهذا وض
1

                                                                                                  

                                             : و المحدثٌنء ستطٌع تلخٌص المخارج عند القدما ن   

         األصوات الحلقٌة : ه ، غ ( ،،  ح،  ع)  ألصوات الحلقٌةا مخارج عند القدماء :لا -

  أدنى الحلق) العٌن و الحاء ( ، وسط الحلق ) أقصى الحلق ) الهمزة و الهاء و األلؾ (، 

   () ط ، د ، ت  نطعٌة) ص، س ، ز ( ، أسلٌة، ) ج ، ش ، ض (  ، شجرٌة) غ ، خ ( 

و ما فوقه  اللسان أقصى:  اللسان مخارجه) و ، ي ( ، هوائٌة) ض ، ث ، ذ ( ،  ذلقٌة، 

( و من اللسان قلٌالً ماٌلٌه من الحنك األعلى قاؾ( أسفل من موضع ) قالحنك مخرج ) من 

بٌنُه وبٌن و سط  وسط اللسان( ، صأول حافة اللسان و ما ٌلٌها من األضراس مخرج ) 

أدناها إلى منتهى طرؾ اللسان  من حافة اللسان( ، ي،  ش،  جالحنك األعلى مخرج ) 

مخارج األسنان : على و ما فوقها من مخرج النون ( ،ا و بٌن من ٌلٌها من الحنك األبٌنه

ومن طرؾ اللسان و فوق الثناٌا مخرج ( ، ت،  ظمما بٌن طرؾ اللسان وأصو ل الثناٌا ) )

  الشفة :( ، ث،  ض( ، من بٌن طرؾ اللسان و أطراؾ الثناٌا مخرج )  ص،  س،  ز) 

(    نون الخفٌفة)  الخٌشومٌة، ( و،  م،  بن بٌن الشفتٌن ) وم( ، ؾومن باطن الشفة ) 

.
2
  ذ)  الشفوٌة األسنانٌة( ،  ؾ،  م،  ب)  الشفوٌة الصواتالمخارج عند المحدثٌن :  ، 

   ) ل ، ر  :اللثوٌة ) د ، ت، ط ، ز ، س ، ص ، ض ( ، :األسنان اللثوٌة، ث ، ظ ( ، 
                                                           

 . 5:. مصطفى حركات ، الصوتٌات والفونولوجٌا ، ص 1
 . 544، ص  15سٌبوٌه ، الكتاب  ، ج : :  ٌنظر.  2
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  : الحلقٌة،  ()ق اللهوٌة :) ك ، غ ، خ ( ،  : الطبقٌة) ي ، ح ، ش ( ،  : الؽارٌة، ن ( ، 

 .الهمزة ، الهاء ( ) : الحنجرٌة ) ع ، ح (

 

 مخارج األصوات القدماء المحدثٌن

) الهمزة و الهاء و  ) الهاء و الهمزة (

 األلؾ (

 أقصى الحلق

 

) العٌن و الحاء ( وهناك 

 من ال ٌذكره

 وسط الحلق ) العٌن و الحاء (

 

الخاء ( وهناك ) الؽٌن و 

 من ال ٌذكره

 أدنى الحلق ) الؽاء و الخاء (

 

 أقصى اللسان و ) القاؾ ( 

مافوقها من الحنك 

 األعلى

) الجٌم و الشٌن والٌاء  

) 

 وسط اللسان و بٌن

 وسط الحنك األعلى

 من أسفل اللسان  وأدنه  ) الضاد (

 

أول حافة اللسان و ما  ) الضاد ( 

 ٌلٌهامن األضراس

 



     
 الـفصـــــل الثــاني                                                    المقارنة بين القدماء و المحدثين 

                                                                                                                                             

 

88 

عٌن و الخاء و             )ال

 الكاؾ و القاؾ(

أدنى حافة اللسان إلى  )الكاؾ(

منتهى   طرؾ فما فوق 

 مقدمة اللسان

أدنً حافة اللسان إلى  )الالم ( )الالم و الراء و النون (

منتهى  طرؾ اللسان 

 بٌنه وبٌن ما فوق الثناٌا

) الطاء و الدال  و  ) التاء و الطاء و الدال (

 التاء (

ادخال ظهر اللسان 

 وأصوال الثناٌا

 العلٌا

) الزاي و السٌن و  ) الثاء و الذال و الظاء

 الصاد (

مابٌن  طرؾ اللسان  

وفوق  أطراؾ الثناٌا 

 السفلى

من باطن الشفة السفلً  )الباء و المٌم و الواو( ) الباء و المٌم و الواو (

 و أطراؾ الثناٌا العلٌا

من باطن الشفتٌن من  ن الخفٌفة () النو ) النون الخفٌفة (

 الخٌشوم .

 

و بعد معرفتنا لمخارج األصوات عند كل من المحدثٌن و القدماء ال نستطٌع إالّ التطرق  -

للصفات الصوتٌة عند العرب من األساسٌة إلى الثانوٌة و من األكثر استحوُذعلى الحروؾ 

 العربٌة منذ القدم إلى ٌومنا هذا .
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  القدماء و المحدثٌنصفات األصوات بٌن : 

الصوت هو ما ٌمٌز  فٌرى أنّ الصوت وصفته ، مٌز بٌن مخرج من الباحثٌن العرب من 

هذه الثنابٌة المكونة من المخرج و الصفة كالهمس و الجهر و الرخاوة و تسمى هذه صفة 

مفهوم  " " الصفة الممٌزةممٌزة ومن الالزم أن نوضح بعض األمور من بٌنها ، مفهوم 

وقد ٌإدي تطبٌقه إلى نتابج تختلؾ تماما عما هو مؤلوؾ فً وجً و لٌس صوتٌا ،فونول

."ممٌز "نا أالّ نستعمل النعت الصوتٌات ففً الصوتٌات البحتة ٌلزم
1
و الصفات تمكن من  

تحدٌد الصوت وال ٌعرؾ الصوت إالّ بواسطة هذه المجموعة من الصفات و منه فإّن 

تحدٌد صفات األصوات عند الؽربٌٌن هو تحدٌد المخرج المخرج ٌدخل ضمنها ، المعتاد فً 

ثم صنؾ الصوت هل هو شدٌد أم رخو أم صابتً وأخٌرا نوعٌته هل هو مهموس أو 

 وقد ٌتقدم فً العرض أحد العناصر الثالثة على اآلخر.، مجهور أو أؼن

 : الهمس والجهش .1

المعنً بهما فً  الجهر هو رفع الصوت أو إعالن القول ، وٌعتبر متضادا مع الهمس و

مجرُد ذبذبة األوتار فً حالة  "دراسة األصوات أو فً اصطالحها الصوتً الدقٌق هو 

".الجهر أو انفراجها بحٌث  ٌسمح بمرور الهواء دون اعتراض فً حالة الهمس 
2

   

المهموسة هً التً ال تنز  ألصواتٌعتبر الهمس هو اإلخفاء الصوت حتى ال ٌكاد ٌسمع و ا

( وتقابلها ؼالبا األصوات  التاءو الشٌن و  السٌن )ها األوتار الصوتٌة مثل: عند النطق ب

( . الدالو الشٌنو لزايطق بها األوتار الصوتٌة مثل: ) االمجهورةالتً تنز عند الن
3

         

عربٌة عند القدماء وكذا ( من أهم الصفات فً ال الهمسوالجهر ظاهرتً ) اتعتبر -

ا وال تقابله أي حواجز فهو ى كٌفٌة مرورالهواء فإذا كان حرً ، فهً تعتمد علالمحدثٌن

الهمس ر وللجه "بن جنً اِ "قد تطرق ،الهواء صادفته حواجز فهو مجهور مهموس و إذ

             الشٌنً العربٌة عشر أحرؾ و هً الهاء والحاء والخاء والكاؾ وفالمهموس ف  "فقال 

                                                           
 .  56، ص ابؾ األصوات اللؽوٌة الفونولوجٌا. عصام نور الدٌن ، علم وظ 1
 . 287،  286كمال بشر ، علم األصوات ، ص .  2
 . 56عصام نور الدٌن ، علم وظابؾ األصوات اللؽوٌة الفونولوجٌا ، المرجع السابق ، ص  . 3
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هً تسعة عشر حرًفا مجهوًرا .باقً الحروؾ ووالصاد والتاء والسٌن والثاء والفاء ،و
1
            

                 صنفة ألصوات مجهور واألخرى مجهورأّن األصوات العربٌة م "بن جنً اِ  "، بٌن 

ور فً العربٌة أكثر من المجهور تسعة عشر و المهموس عشر  فاألصوات المجه،

هورة ) أ ، ب المج( و حثه شخصسكت ف )وجمع المحدثون المهموس فً كلمة المهموس ،

ت ( و أضافو الصوابِ  ، ض ،  ط ، ظ ، ع  ، غ ، ق ، ل ، م ، ن، ز ، ج ، د ، ذ ، ر

( و قد وو الٌاءو الوا األلؾوالصواِبت الطوٌلة ) ( الكسرةو لضمةو ا الفتحةالقصٌرة ) 

 جمعها أحد العلماء فً
2
من الصفات  عتبر كل من القدماء والمحدثٌن الجهر و الهمسفقد ا، 

األساسٌة للؽة  فقد اتفق فً حروفها و أتمم المحدثون مشورهم ووضعوها على شكل كالم 

لٌسهل حفضه ، وهناك أصناؾ  من األصوات كالشدٌدة و الرخوة تكون مهموسة ومجهورة 

و  الواوت )و الصوام الحركات أيّ لح فٌها إال الجهر مثل: الصوابت وهناك أصناؾ ال ٌص

عل عدد ( وهذا مما ٌجالالم( والجانبٌة )النونو  المٌموات الخٌشومٌة )، واألص(الٌاء

 ت .المهموسة فً معظم اللؽااألصوات المجهورة أكبر من 

 : لغىةا .2

و أًٌضا  ،ومن ناحٌة اإلطباق أو اإلنفتاح،( الجهرو الهمسمن ناحٌة ) لى كل صوت ٌنظر إ

على مستوى  ا تكون ممٌزة للمصوتمن ناحٌة الؽنة وعدمها وذلك ألّن هذه الصفة كثًٌرا م

من  ( هو الذي ٌخرج الصوت عند النطق به األؼنفالصوت ) الفونولوجً والصوتً ، 

فً  ( ، األصوات ذات الؽنة مصنفة من طرؾ الصوتٌن العربالنونو المٌماألنؾ مثل : )

حبس بصنؾ الحروؾ التً هً بٌن الشدة والرخاوة ، رئ القدماء الؽنة  تتصل بالسكون 

األنؾ
3

 ، وسمٌت أًٌضا باألصوات األنفٌة كونها تستعٌن باألنؾ فً حبس .

 

 

                                                           
1
 . :7، ص  12اإلعراب ، ج :  . ابن جنً ، سر صناعة 

،كلٌة اآلداب و  ر،ها فً بناء الشعر، رسالة دكتور، جامعة الحاج لخضرنظام اإلنسجام الصوتً وأثي ، نوارة بحر.  2

 .  62، ص  3121.  :311 باتنة ، العلوم الإلنسانٌة ،
 . 295. محمود السعران، علم اللؽة مقدمة القارئ  ، ص  3
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  : اإلطباق أو التفخٍم .3

( وما تبقى ٌسمى ُمنَفِتًحا ، فاألطباق  ظ،  ط،  ض،  صالعربٌة الحروؾ المطبقة هً : ) 

لم ٌختلؾ فٌه القدماء و المحدثٌن و سمٌت إطباق ألّنها  طابفة من اللسان تنطق من الرٌح 

 لحروؾ ، وتدعٌم لألصوات المنخفضة.الحنك عند النطق بهذه ا إلى
1

 

 "عندلى الحنك األعلى مطبقا له : بؤّنه رفع ظهر اللسان إاإلطباق "بن جنً اِ  " عرؾٌ

ٌإدي الى ضؽط  اهو نطق صامتً ثانوي ٌمكن فً تؤخٌر أصل اللسان مم " تروب ستكوي

 . نقص فً ِحَدِة الصوت وٌنتج عن اإلطباق أو التفخٌم على مستوى الحلق ،

                                                                    شدة والرخاوة :ال .4

تعتبر الشدة والرخاوة  عبارة عن  انطالق الهواء من الربتٌن فإّن الحاجز الذي ٌلتقً به قد  

الصوت ٌكون شدٌد مثل :  ٌكون مؽلقا تمام أو ٌكون مؽلقا جزبٌا ، فإْن كان مؽلقا تمام فإنّ 

 ( التاء،  الباء)
2
وللحروؾ  "األصوات الشدٌدة والرخوة فقال :  "بن جنً اِ  "تحدث ، 

 الكاؾو  القاؾو  ) الهمزةانقسام آخرإلى الشدة والرخاوة و مابٌنهما فالشدٌدة ثمانٌة : 

اوة ثمانٌة تً بٌن الشدة و الرخالحروؾ ال، و( الباء والتاء  والدال و  ءالطا و الجٌمو

(، وما سوى هذه الحروؾ  الواوو  الراءو  النونو  الالمو المٌم و  الٌاءو  العٌنو  األلؾ)

و التً قبلها هً الرخوة و معنى شدٌد أّنه الحرؾ الذي ٌمنع الصوت من أْن ٌجرى فٌه أال 

             لكان ذلك ممتًعا ( الطاءو القاؾ ) صوتك فً ( مد رمتثم  الشطرى أّنك لو قلت )ت

        الشحو  الرشو  المشا، ) لت رى أّنك لو قتو الرخوة هو الذي ٌجرى فٌه الصوت أالّ 

.(  الحاءو  الشٌنو  السٌنالصوت جارٌا مع ) فتجد  (  نو ذلكو 
3
 

األصوات الشدٌدة على أساس امتناع جرٌان الصوت فً الحرؾ  "بن جنً اِ  "وضع  -

د أمر ؼٌر خابز فٌه على عكس الرخو الذي ٌكون مشبعا فٌكون متعطش للهواء و ٌعتبر الم

  ، ذ ، ه ، ث  ح ، خ ، س ، ش ، ز، ظبالهوء و ٌجري فٌه الصوت بسالسة ، فالرخوة ) 

                                                           
 . 9:القٌسً ، الرعاٌة لتجوٌد القراءة ، ص . مكً بن أبً طالب  1
 . 58.  56، ص حركات ، الصوتٌات و الفونولوجٌا . مصطفى 2
 . 81،  71، ص  12صناعة اإلعراب ، ج :  . ٌنظر : ابن جنً ، سر 3
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تصنٌؾ آخٌر داخل األصوات الرخوة والشدٌدة  وقام العلماء ب( ،  غ ، ص ، ض ، ؾ ،

كل ماهو ال من  عتبراِ انٌة ، ودة والرخاوة و عددها بثمفؤوجد أصوات تتمٌز بتوسط بٌن الش

    عن الشدة  "السٌبوٌه  ":  قال،  من بٌن الشدٌدة والرخو فهو رخووالاألصوات الشدٌدة 

         ومن الحروؾ الشدٌد وهو الذي ٌمنع الصوت أْن ٌجري فٌه و هو ": و الرخو فقال

( لحجاذلك أنك لو قلت )لهمزة والقاؾ والكاؾ و الجٌم والطاء والتاء والدال والباء( ، وب) ا

ٌَجر ذلك و منها )                الخاء و العٌنوحاء الوالهاء هً )( و الرخوةثم مددت صوتك لم 

و ذلك إذا قلت  ،( لفاءاوالذال والثاء والظاء والسٌن والزاي والضاد ووالصاد  الشٌنو

."فٌه الصوت إِن شنت  أشباه ذلك أجرٌت( وأقضو الطس)
1
بن جنً اِ "ن قد بٌن كل م، ف 

ها منع للهواء بالجرٌان فقد أّن األصوات الشدٌدة والرخوة هً التً ٌكون فٌ "وسٌبوٌه 

و التاء و الدال و     كل من الهمزة و القاؾ و الكاؾ و الجٌم و الطاء "سٌبوٌه  "وضع 

 "بن جنً اِ  "فً الحروؾ الشدٌدة لكن  "بن جنً اِ  "الباء ولم ٌختلؾ تقسٌه لألصوات مع 

 "سٌبوٌه  "  ( من األصوات التً هً بٌن الشدة والرخاوة فٌما ضمها العٌنع ) وض

فجعلو الشدٌدة حرفٌن ال  "مصطفً حركات  "وأّما المحدثون أمثال ، لألصوات الرخاوة 

وفً ا وسموها باألصوات اإلنفجارٌة، وأًٌضا عمَد على تؽٌر تسمٌته، "تاء وباء  "ؼٌر 

ن تمدٌد الصوت ، وهذا الحرؾ الشدٌد قد ٌكون فً وضع هذه الحالة عند الوقؾ ال ٌمك

( ونفهم سهولة القصد َباتَ ( فً )الباء) ": "مصطفى حركات  "،قال  "نفجارٌا اِ  "ٌسمى  

حٌث ٌوقؾ "هب  "       أّما فً نطلق بعد فتح الشفتٌن كاإلنفجار ، من ذلك ، أّن الصوت ٌ

ولكن السامع ال ٌمٌز  نؽالقٌة "" اِ تسمى  "ء البا "الشفتٌن عملٌة النطق فجؤة فإّن  انؽالق

افظا على صفته العامة وهً وٌبقى الحرؾ مح "نفجارٌة باء اِ  "وبٌن "نؽالقٌة باء اِ  "بٌن 

ؾ ِاحتكاكٌا حسب حتكاك وٌسمى الحر، وقد ٌكون الحاجز مفتوحا قلٌال فٌحدث اِ الشدة 

( العٌنوأّما ) "ا و قال أٌضً ،حسب المصطلح العربً القدٌم  "خو الر "المصطلح الحدٌث و

هو حرؾ و( المنحرفة( ومنها )بالحاءلى التردٌد فٌها لشبهها )تصل إفبٌن الرخاوة و الشدة ،

شدٌد جري فٌه الصوت ال إلنحراؾ اللسان مع الصوت ولم ٌعترض على صوت 

، وإْن شبت مددت فٌها الصوت و لٌس ( الالم)( وهو الحروؾ الشدٌدةكإعتراض ) 

                                                           
 . 545، ص  15. سٌبوٌه ، الكتاب ، ج  1
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   ، و لٌس ٌخرج الصوت من موضع طرؾ اللسان ال ٌتجافى عن موضعه ألنّ كالرخوة  

حروؾ شدٌدة ٌجرى معُه ناحٌتٌن ُمستدق اللسان فوٌق ذلك، ومنها  ( و لكن منالالم)

و اللسان الزم لموِضع نؾ فإّنما تخرٌجه من أنفك ( من األ ألّن ذلك الصوت ُؼنةالصوت )

و منها و كذلك المٌم ،وهو النون عه الصوت ،لم تجر مالحرؾ ألّنك لو أمسكت بؤنفك 

،فتتاجافى للصوت نحرافه إلى الالم المكرر وهو حرؾ شدٌد ٌجرىً فٌه الصوت لتكراره واِ 

ه و هو الراءولم ٌكرر لم ٌجرى الصوت فٌكالرخوة ،
1

بعض الحروؾ التً أعط القدماء ، 

إّن : )الحروؾ الرخوة ،فقالو ً إلىكما أّنها ال تنتمتمً بصراحة إلى الحروؾ الشدٌدة ،ال تن

، د)  الحروؾ الشدٌدة :: وكان تصنٌفهم كاآلتً( ، هذه الحروؾ تقع بٌن الشدة والرخوة

،  ض، ز،  ص،  س، ش،  ح،  غ، خ، ه)  الحروؾ الرخوة :، ( ب، ط،  ت،  ج،  ك، ق

 ( . ا، ي، و،  ر، م ، ن، ل،  ع)  الحروؾ البٌنٌة :، (ؾ ،  ظ،  ذ،  ث

على مجموعة من  " الجرسٌة "سم ؽوٌٌن الحالٌٌن ٌطلقون اِ أخر فإّن اللّ  و من جهة -

 ، وتكون هذه الحروؾأخفى ما ٌمكن بحٌث تشبه الحركات الحروؾ ٌكون فٌها الحاجز

، وإذا نظرنا الى قابمة الحروؾ أو أنصاؾ حركاتة، أو تكرارٌة ،أّما خٌشومٌة ، أو مابع

، نرى أنها تحتوي على حرفٌن فٌهما "سٌبوٌه  "دها كما حد ، التً هً بٌن الشدة والرخاوة

( ي، و( وأنصاؾ الحركات: )روحرؾ التكراري )( ل)(، وحرؾ جانبً :ن،  م)،"ؼنة  "

روؾ التً هً بٌن الشدة فنسمً جرسٌة  حٌل إلى المطابقة بٌن المفهومٌن ،، وٌجعلنا هذا نم

والرخاوة 
2
الحروؾ ) واحٍد سموها رخوة فً آنِ المحدثون حروًفا هً شدٌدة وضع ، 

 .(  الشدٌدة الرخاوة

التً ٌنطق  " الجٌم ": كثٌر من الحروؾ تؤدٌة مركبة مثل : " مصطفى حركات "قال  -

، كل هذه (تشالتً ٌنطق بها ) "الشٌن  "( وتسالتً بها ) "التاء  "و(  ج، د) ها ب

فإننا نسمٌها ، ولذا فً أولها، وتنتهً رخوة فً آخرهاالحروؾ تحتوي على جزء شدٌد 

 أو نصؾ شدٌدة ، أو نصؾ رخوة . ، رخوة  –شدٌدة 

                                                           
 . 546ص  المرجع السابق ،  ، 15الكتاب ، ج  ، . سٌبوٌه 1
 .  58،  57ص : مصطفى حركات ، الصوتٌات و الفونولوجٌا ،  ٌنظر.  2
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 لتفشً :ا .5

وهً صوت رخو مهموس عند النطق به ٌندفع الهواء من ( الشٌن) وهو خاص بصوت 

فً الفم مع  الربتٌن ماًرأ بالحنجرة فال ٌحرك الوترٌن الصوتٌٌن ثم ٌتخذ مجراه فً الخلق ثم

أّن اللسان كله ٌرتفع نحو الحنك األعلى  "نطق بالشٌن ، وٌالحظ عند المراعاة منطقة الهواء

 1" ٌسمٌها المحدثومن الشؤشؤةلسٌن وو األسنان العلٌا تقترب من السفلى و تقل نسبتها فً ا

فً المخرج  وال تختلؾ عنها إالّ  ،تكاكٌة وشبٌهة بالحروؾ الصفٌرٌةحروؾ الشؤشؤة اح

 دنى حنكً .ؤخرا قلٌال فٌصبح أقصى لثوي  أي أالذي ٌكون مت

الصفٌرٌة عن  تمتاز الحروؾ دفع الشفتٌن إلى األمام ،حجم تجوٌؾ الفم ٌتؽٌر ب نّ كما أ

 8888حتكاكٌة بقٌمة مرتفعة لعدد الذبذبات فً الثانٌة تتراوح بٌن ؼٌرها من الحروؾ اإل

الشٌن  هرتز وفً حرؾ الشؤشؤة ٌنخفض كثٌرا هذا العدد حروؾ الشؤشؤة هً 9888إلى 

            بنداء الرعاة على اإلبل والحمٌرها توحً لقبناها بهذا االسم ألنّ لجٌم مجهوًرا ومهموسا و ا

هً مجهورة ف ،لسٌن ونظٌرتها التً توحً بالصفٌروذلك مثل ا ،" " شأشأ، فٌقلون 

، لقد اتفق كل من القدماء والمحدثون فً صفة الشٌن إّن المحدثون ومهموسة فً اآلن واحد

 وها الشؤشؤة لتعبر على الحرؾ الوحٌد الذي ٌتمٌز بخاصٌتها .ؼٌر تسمٌتها و س

 : [ المجهور، ( ش)  المهموس]  حروؾ الشأشأة. 

ل بها استعمال الشفتٌن أو على األق هً الحروؾ التً ٌستدعً النطق : الحشوف الشفىٌة -

    لى شفوٌة مزدوجة وهً التً تتطلب الشفتٌن، وٌمكن تقسٌم هذه الحروؾ إفلىلسالشفة ا

الحروؾ ن الشفة السفلى واألسنان العلً،و إلى الشفوٌة  أسنانٌة وهً التً ٌكون مخرجها بٌ

(الباء المزدوجة لدٌنا )
 

 . 

رخو ، (، خٌشومًالمجهور، مهموس] شفوٌة المزدوجة : شدٌد )  : حروؾ الشفوٌةفال - 

  مهموس  ) ، رخو: ] شدٌد ، خٌشومً الحروؾ الشفوي األسنانً[ ،( مجهور، مهموس) 

. ( [  مجهور، 
2

 

                                                           
 89،  88اهٌم أنٌس ، األصوات اللؽوٌة ، ص . ابر1

 . 66. مصطفى حركات ، الصوتٌات و الفونولوجٌا  ، المرجع السابق ، ص  2
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اللسان وٌسمى ذولق أو أسلة ، حسب موقع  وهً التً تنتج بواسطة  : الحشوف الزلمٍة - 

اللسان فإّن هذه الحروؾ تكون ذولقٌة أسنانٌة أو ذولقٌة لثوٌة ، والحروؾ الذولقٌة األسنانٌة 

سمٌت عند القدماء  ( فالذلقٌةؾ،  ن،م ، الشدٌدة ورخوة ، و الحروؾ الذلقٌة ستة أحرؾ ) 

  بالمصمتة معنى الذلقة أْن ٌعتمد علٌها بذلق اللسان و هو طرفُه و ذلق اللسان و هو طرفُه 

و ذلق كل شًء حُدهُ 
1
و لم ٌخالفُه المحدثٌن ُثبت  "البن جنً  "و ٌنسب هذا المصطلح ،  

فهً  "المصمتة  الحروؾ من عدم خلق الكامات الرباعٌة من "بن جنً اِ  "اللسان رأي 

حروؾ ال تنفرُد بنفسها فً كلمة كثٌرة الحروؾ أعنً على أكثر من ثالثة أحرؾ حتى 

رولمً  ،ا على اللسان لمذلقة و ذلك إلعتبارها و صعوبتهٌكون معها ؼٌرها من الحروؾ ا

 (، خيشىمي ، رخى ض( )  د) ( ، مجهىر ط()  تشديد ) مهمىس )  ]:)أسىاوً أو لثىي( 

. [(  ظ( )  رر ) ( ،مجهىث )  مهمىس) 
 

 

هً  حروؾ بٌنٌة ؼالبا ما تكون  " مصطفى حركات "قال عنها  : الحشوف المىجشفة -

( وسمٌت هذه الحروؾ منحرفة أو جانبٌة ألّن الهواء م لالا: )انٌة أو مؽارزٌة مثلذولقٌة أسن

و صوت   ٌخرج من جانب الحاجز فً بعض الحاالت من جهة وفً معظمها من الجهتٌن

األلسن  ولكن بعضه ٌنطق فً معظم اللؽات مجهوًرا ،( خفً بدون جهر و لذا فانّ الالم)

وفً هذه الحالة ٌنطق الهواء من جهة واحدة ( مهموسة ،الالم( مجهورة و)الالمتمٌز بٌن )

المهموسة قرٌبة من حرؾ  (الالممع تضٌٌق فً المنفذ لتعوٌض الجهر مما ٌجعل هذه )

حتكاكًاِ 
2

، و منها المنحرؾ " فبٌن الرخاوة "وقال  "بوٌهسٌ "لقد تحدث عنه ، 

صوت  إلنحراؾ اللسان مع الصوت و لم ٌعترص علىوحرؾ شدٌد جري فٌه الصوت وه

. ت و لٌس كالرخوةشبت مددت فٌه الصو أنّ و" الالم  "وهوكاعتراض الحروؾ الشدٌدة 
3
  

، وذلقً أسنانً سانجانبً كونه ٌخرج من جانب اللأعط  المحدثون عدة تسمٌات لإلنحرؾ كال -

الحظ القدماء الذي أعطٌا هذا المخرج و الصفة ، و أؼارزٌة و عتبر الالم هو الحرؾ الوحٌد

العالقة القابمة بٌن الشدة والرخاوة و لهذا عملوا على تصنٌؾ األصوات على حسب شدتها 

                                                           
1

 . 221، ص لتجوٌد القراءة مكً بن أبً طالب ، الرعاٌة . 
 .  64،  61 ص الفونولوجٌا ،.ٌنظر : مصطفى حركات ، الصوتٌات و  2
 . 546، ص  15. سٌبوٌه ، الكتاب ، ج : 3
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لسان فإذا ورخاوتها فستنتجو وجود صفات بٌن الرخاوة و الشدة فاألنحراؾ المقصود ٌكون فً ال

( تجد اللسان انحرؾ وصعد ألعلى اللثة فهو ال ٌتعرض لحاجز أو عابق َبْل الالمنطق حرؾ )

      الصوت فً الالم تجعلنا نصنفها فً الحروؾ المستمرة  طقه ٌتطلب منه ذلك ، فإمكانٌة مدِ ن

تعرؾ  ؽاتالالم منفتحة و لكن بعض اللّ  نّ حروؾ المنقطعة ، و من جهة أخرى فإو لٌس فً ال

، وهو الشؤن فً العربٌة ٌم فً ؼالب األحٌان تابعا للسٌاقالًما مطبقة أي مفخمة و ٌكون التفخ

 ( . السٌن( مرفقة فً  جوار) لسان( مفخمة والم )علطحٌث الم )

نسدادات إلهً حروؾ ٌعرقل فٌها سٌر الهواء بواسطة ا:  الحروؾ المكررة و اإلهتزازٌة -

فإّن هذا عندما ٌكون المخرج من حافة اللسان ن الشفتان أو اللسان ،لذي قد ٌكوا متكررة للحاجز

وفً هذه الحالة ٌهتز اللسان بقرع متكرر لجزء من أجزاء مقدمة الفم  الحرؾ المتكرر هوالراء 

، ولكن فً بعض األحٌان ٌكون أحادٌا مثلما حسب  طبٌعة الصوتوعدد اإلهتزازات ٌختلؾ 

ٌنتج  ،الواحد تقابل متعددة االهتزازات بانٌة ذات اإلهتزازٌحدث فً اإلنجلٌزٌة أو فً اإلس

الصوت اإلهتزازٌة عن طرٌق اإلهتزاز التى تحدذ فً المجرى التنفسً فٌصتدم الصوت 

 ." الراء "بالمعرٌقات تجعله ٌرجه الصوت للفم و ٌهتز اللسان  وٌمتاز بهذه الصفة 

المنحرفة ) الالم ألّن اللسان  ٌنحرؾ فٌه ( و من الحروؾ  االم  دون الراءفاإلنحراؾ صفة )  -

مع الصوت و تتحافى ناحٌتٌن مستندؾ اللسان عن اعتراضهم على الصوت نمن الناحٌتٌن ومما 

. (فوههم 
1

 

           وهً تمتاز بتوفٌق اإلنفتاح و اإلنؽالق بصفة آنٌة فً حالة الحروؾ حشوف المائعة : ال -

           الراءالحروؾ التكرارٌة والتمٌٌز بٌن الحرؾ المابعة ) الجانبٌة وبصفات متتابعة فً حالة 

فهو ؼٌر قادر فً لؽات الشرق األقصى فإّن جرس  ( إّن حظ العربٌة ومعظم اللّؽاتالالم،

             الطٌؾ الصوتً لهذه الحروؾ له خصابصالمابعة ٌشبه كثٌرا جرس الحركات الحروؾ 

صابتٌة .
             ة والمكررة تصنؾ فً قسم الحروؾ الشدٌدة ، ولكن إّن الحروؾ المنحرف،  2

         تمدٌدها عند الوقؾ ممكن و ٌمكن اعتبارها رخوة ولهذا خصص الصوتٌٌن لهذا الصنؾ 

                                                           
خٌرٌة الجماعة ال ،ً مح:عمر حمدان الكبٌس الموضح فً وجوه القراءات وعلله ،نصر بن علً بن محمد بن الشٌراز، .  1

   . 62، ص م 4::2 . ه 2525 ،   12، بجدة ، ط: القرآن لتحفٌظ
 . 65ص المرجع السابق ، وتٌات والفونولوجٌا ، . ٌنظر : مصطفى حركات ، الص2
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، و ٌمكن تصنٌؾ المصوتات المابعة كحروؾ و حركات اسم الحروؾ المابعة من األصوات

            إكد أّن المقاطع اللؽوٌة فً بنٌتها تحتوي ٌواحد مَما  ( فً آنٍ الصواِئتو  الصواِمت)

 .أو مركز تحققه ؼالبا حركةنواة ،على 

هً الحروؾ الذولقٌة األسنانٌة الرخوة  أجمع العلماء القدماء على أّن  : الصفٍشٌة  الحروؾ -

 ( وسموها بها اإلسم ألنّ  السٌنو  الزايو  الصادالصفٌر ٌقترن على ثالثة أصوات منها  )

صوتها كالصفٌر ألّنها تخرج من بٌن الثناٌا و طرق اللسان فٌنحصر الصوت هناك و 

.ٌصفر
1

ا على مساحة حٌث ٌكون اللسان منبسًطا و ٌكون اإلحتكاُك بٌنه و بٌن األسنان العلٌَ 

ضٌقنا مخرج الهواء بؤّن جعلنا اللسان ٌسد كل المنافذ الجانبٌة و ال ٌترك إالّ لكننا إذا األسنان 

، وإذا أضفنا إلى هذا شدة الهواء المقذوؾ ، فإننا منخفًضا ٌمُر حسب محوره التناظريا طرٌقً 

.جهوًرا و الصاد مهموًسا مفخًما ن( مهموًسا و الزاي مٌري هو )السٌنحصل على حرؾ صف
2
 

     ( الشٌن و الجٌموضع ) "الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي "تلمٌذ  " السٌبوٌه "أن والجدٌر بذكر

ذه مخرج الٌاء الذي هو" من وسط اللسان بٌنه وبٌن وسط الحنك األعلى " تسمى هفً نفس 

  ، أّما أقصى الحنك مخرجها من أقصى اللسان وما فوقه منالحروؾ الثالثة حروفا  شجرٌة

وهو الجٌم  "المجهور "و "الكاؾ وهو  المهموس "الحنك األعلى  فالشدٌد منها على نوعٌن 

فً الدراسات الحدٌثة فقد جمع علماء الصوت كل ، والبلدان العربٌة أو القاؾ جنوب القاهرٌة 

ا كان أو منخفًظا فً صعٌد واحد ث فً نطقها ذلك الحفٌؾ أو الصفٌراألصوات التً تحد ًٌ        ، عال

ٌُسمع له             الزاي والصاد الذال وا صفٌر واضح فً رأي المحدثٌن هً)الثاء و، فاألصوات التً 

 عصافٌر لهذا ، وٌعتبر الصفٌر رخو فً الصوت فٌسمع صوت شبٌه الصفٌر الالفاءوو الظاء 

فٌها ، ألّنهم أحس ( الذالو  السٌنو الفاءو  الثاء) فقد أضاؾ المحدثون ، سمً صفٌرا أو حبس

العلماء القدماء و اكتفو بثالثة فقط فقد رأو أّن الصاد هً سٌن أضٌؾ  بالصفٌر، وهذا الذي أؼفله

 أضٌفت لها حبس فً وسط اللسان . فً الطرؾ األعلى فً اللسان و الزايلها حبس 

                                                           
 . 241، ص  د . ط ،  د . ت ، عالم الكتب ، بٌروت  ، 21. ابن ٌعٌش ، شرح المفصل ، ج : 1
2
 . 66، ص  مصطفى حركات ، الصوتٌات و الفونولوجٌا  .
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ا ، وٌكون المخرج واقعً تؤدٌتها فً الجزء الصلب من الحنكهً التً تقع  لحنكٌة :لحروؾ اا -

الذي هوحرؾ مجهور وٌقابله  "الٌاء  "بٌنه وبٌن ظهور اللسان  فً هذا المخرج ٌنطق بحرؾ 

 .ٌضا مخرج الكسرة س، هذا الموقع هو أحرؾ مهمو

    [  ( مجهىس،  مهمىس) سخى،  أغه( ، ق )  مجهىس( ،  ن)  مهمىس] شديد )  ألصى حىكً 

وإلى    "مهموس ومجهور "أّما الحروؾ األقصى حنكٌة الرخوة  فهً أٌضا على نوعٌن  ،

 .احرؾ خٌشومًٌ جانبه نجد 

حرؾ القاؾ قة ، ٌنتمً إلٌها هذه  مخرجها أبعد من مخرج الحروؾ السابالحشوف اللهىٌة :  -

ت حرؾ مكرر وهو أحد تؤدٌات ، وٌدخل فً هذه األنواع من األصواالذي هو شدٌد و مهموس

، أّما الحروؾ الرخوة اللهوٌة فهً على نوعٌها الخاء والؽٌن ، فهً مصطلح خلٌلً نسبه الراء

(، مجهور(        ق) مهموس) د ] شدٌ الحروؾ اللهوٌة ،لحلق (مابٌن ) الفم و ا إلى اللهاة و اللهاة

( ، مكرر [ . غ) (، المجهور خ، رخو ] مهموس ) ، أؼن
1

 

مخرجها هو أبعد ظهر اللسان مع آخر الفم وتحدث فً هذا الموقع نظرٌا لحشف الحلمٍة  : ا -

( الحاءمهموس ) لى نوعٌنأّما الرخوة فهً عخوة، ولكن الشدٌدة منها نادرة ،حروؾ شدٌدة ور

وافقه  صفة كل من العٌن و الحاء وقدهو السباق فً تحدٌد  "الخلٌل "لقد كان  (لعٌنمجهور)ا

اتفق كل من القدماء و المحدثٌن  فقده كون أحدهما مجهور واألخر مهموس،المحدثٌن فً تصنٌف

 .الهمزة و األلؾ  والخاء و الؽٌن  ثالثة قطع و أضاؾ ، لىإلى فً هناك من قسم الحلق إ

   إّن احتكاك الهواء على مستوى الحنجرة ٌحدث صوتا رخوا مهموًسا : لحروؾ الحنجرٌة ا -

 .   ( ء)  " الهمزة"مجهوراإلنسداد فهو صوت انفجاري  أّما "الهاء  " هو

هً حروؾ شدٌدة ؼالبا ما تكون مهموسة مثل الكاؾ و تنطق متنوعة بنفس الحشوف الهاوٌة :  -

هاوٌة مرتبطة بعادات نطقٌة وهً فً بعض مهموس ٌشبه الهاء ، وؼالبا ما تكون الحروؾ ال

 ما هً جزء من الحروؾ .ا زابدا وإنّ ( ال تعتبر صوتً  والهاءالحاالت ذات قٌمة تمٌٌزٌة ) 

                                                           
 .69 . 67ص  . ٌنظر : مصطفى حركات ، الصوتٌات و الفونولوجٌا ، المرجع السابق ،1
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لقد وضعنا على ٌسار كل مهموس نظٌره المجهور عند التقابل  " مصطفى حركات "قال : 

.( اؾ بواسطة التفخٌمالقاؾ تقابل الكوتحت كل منفتح المطبق أو المفخم الذي ٌقابله ) 
1

 

وي و األلؾ حرؾ األلؾ حرؾ خطً ها "فقط قٌل : (  الالمفصنفها القدماء على أّنها صفة )  -

" .هو حرؾ اتسع مخرجه فً الهواء الفم و لذلك صل لُه هوابً و هاوي ٌهوي فً الفم ، و

وات من خالل الجداول أو رسم تخطٌطٌة لصفات األصأهم الصفات العربٌة  سنحاول ذكر

العربٌة.
2

 

 

 الحرؾ صـفـــاتــــهــــا

ر
ر
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 الحرؾ

 

 ) جهري  الباء ) جهري ، شدٌد ، مستقل ، منفتح ، مصمت ، مقلقل ، مكررة (، همزةال -

) جهري ، مستقل ، شدٌد ، منفتح ،  التاء، شدٌد ، مستقل ، منفتح ، مذلق ، مقلقل ( ، 

 ) مهموس جٌم ) مهموس ، شدٌد ، مستقل ، منفتح ، مصمت ( ،  الثاءمت ، مقلقل (، مص

  ) جهري ، شدٌد ، مستقل ، منفتح ، مصمت (  الحاء ، رخو مستقل ، منفتح ، مصمت (،

 ) مهموس ، رخو  الدال) مهموس ، رخو ، مستقل ، منفتح ، مصمت ، مقلقل ( ، الخاء ، 

 الراء ) جهري ، شدٌد ، مستقل ، منفتح ، مصمت ( ، الذال، مستعلً منفتح ، مصمت ( ، 

 ) جهري ، متوسط ، مستقل  لزاي) جهري رخو ، مستقل ، منفتح ، مصمت ، مقلقل ( ، ا

مهموس ) الشٌن، ، رخو ، مستقل ، منفتح ، مصمت ( ) جهري السٌن ، منفتح ، مذلق ( ،

 ) مهموس ، رخو ، مستقل  صادال، رخو ، مستقل ، منفتح ، مصمت ، مقلقل ، مكرر ( ، 

 ) مهموس ، رخو ، مستعلً ، مطبق ، مصمت ( الضاد ، منفتح ، مصمت ، صفٌري ( ، 

) جهري ، شدٌد  الظاء)جهري ، رخو ، مستعلً ، مطبق ، مصمت ، صفٌري ( ،  الطاء، 

                                                           
  . 228، ص   السابقلمرجع ا.1

 . 96. حسام البهنساوي ، علم األصوات ، ص  2
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مصمت ) جهري ، رخو ، مستعلً ، مطبق ، العٌن ، مستعلً ، مطبق ، مصمت ، تفشً( ،

الفاء ) جهري ، متوسط ، مستقل ، منفتح ، مصمت ، مستطل ( ،  الؽٌن( ،  ، صفٌري

 ) مهموس ، رخو ، مستقل  القاؾ)جهري ، رخو ، مستقل ، منفتح ، مصمت ، مقلقل ( ، 

   ) جهري  الالم) جهري ، شدٌد ، مستقل ، منفتح ، مصمت (  الكاؾ ، منفتح ، مذلق ( ،

) جهري ، متوسط ، مستقل ، منفتح  ،  المٌممقلقل ( ،، متوسط ، مستقل ، منفتح ، مذلق ، 

 الواو،مذبق ، أؼن ، مستقل ، منفتح ، )جهري ، متوسط النون :مذلق ، منحرؾ ( ، 

، مستقل ، منفتح ) جهري ، رخو الٌاء، مستقل ، منفتح ، مصمت، اللٌن ( )جهري ، رخو ،

 ( .مصمت ، أؼن  و ، مستقل ، منفتح ،) مهموس ، رخ الهاء، مصمت اللٌن ( ، 

 

  حنجري حلقً لهوي شجري صفٌري ذولقً شفوي 

 شدٌد ء  قك،   ض،ط ، د،ت  

 رخو ه  غخ،   ظ،ذ،ث ؾ 

   عح،  ج،ش ص،ز،س   

 خٌشومً      ن م 

 جانبً        ل

 رمكر        ر
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 : جدول ٌصنؾ األصوات العربٌة حسب صفاتها  -     

 صفات األصوات

ت
صوا

أل
ج ا

ر
خا

م
 

 انفجارٌة كٌةاحتكا  متوسط

 مجهور مهموس مجهور مهموس  مجهور

ه 
شب

كة
ر
ح

 
ً

نف
أ

 

ي
ر
را

تك
 

ً
نب
جا

 

 
خم

مف
ق 

رق
م

 

خم
مف

ق 
رق

م
 

خم
مف

ق 
رق

م
 

خم
مف

ق 
رق

م
 

 ب  )ب(          

ي 
فو

ش
 

     )ؾ(  ؾ      

ى 
فو

ش

 ً
ان
سن

أ
 

     ذ ظ ث      

ً
ان
سن

أ
 

 د ض ت ط ز )ز( س ص     
 ً

ان
سن

أ

ي 
ثو

ل
 

           ل ر ن 
ي 

ثو
ل

 

     )ج(  ش  ج    ى

ى 
ر
ؼا

 

   ك  غ  خ      

 ً
بق
ط

 

   ق          

ى 
هو

ل
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 :جدول تفصٌل ألهم الصفات العربٌة بٌن القدماء و المحدثٌن  -                 

 

صفات  القدماء المحدثٌن

 لحروؾا

) الهمزة ، القاؾ ، الكاؾ ، الجٌم ، التاء  /

 لباء  (، الدال ، ا

ة 
شّد

ال
 

ك ، ض ، د ، ط ، ب ، ت ) 

 (ج القاهرٌة ، ق ، 

/ 
ر 

جا
نف
إل
ا

 

 ظ ، س، ص،ض ز،ش، خ ،غ ،ح ،ه )  /

ة   (  ؾ، ذ ، ث  ،
خو

ر
ال

 

 ،ش، س ، ز ، خ ، ح ،ث ) 

 (ؾ  ، غ،ع ، ظ ، ص 

ة 
كٌ

كا
حت

إل
ا

 

 (و ، ن ر،  ل، م  ، أللؾ ، ي) ع ، ال /

ن 
بٌ
ا 
م

و 
ة 
شد

ال

وة
خا

ر
ال

 

  (  ن،م ، ر ، ل ، ي  ،و) 

ط
س
تو

لم
ا

ة
  
  
 

 

     ع  ح      

ً
لق
ح

 

   ع     ه      

ي
ر
ج
حن

 



     
 الـفصـــــل الثــاني                                                    المقارنة بين القدماء و المحدثين 

                                                                                                                                             

 

103 

ش ، س ، خ ، ح ، ث ، ق ) 

 ( . ه، م ، ق ، ؾ ، ظ ، ص 

، ض ، ي، ج ،ؾ ، غ ،ع ، األلؾ ، د )

م  ، ب، ذ ، ظ ، ز، د ، ط ، ر ، ن ، ل 

  (و، 

ة 
ر
هو

ج
لم

ا
 

أب ت ث ج ح خ د ذ ر ز ) 

ق ، ؾ  ، غ،ع  ، ش ، ن س

 ( ي ، و ، ه ، ن ، م  ، ك ل، 

ع ، خ ، ح  ، ن، د  ، ج ، ت ، ب، أ ) 

، ي  ،ن ه و، م  ، ل ، ك، ق ، ؾ ، غ ،

 (ظ ، ط ، ض ، ص ، ش ، س ، ز 

ة 
ح
فت
من

ال
 

 / (ظ ، ط ، ض  ، ص) 

ة 
قٌ
طب

لم
ا

 

 الالم الالم

ة 
رف

ح
من

ال
 

 الراء الراء

ة 
ر
ر
مك

ال
 

   

، ط ، ض ، ق ، ؾ ، غ ) 

 ( ظ ، ص

 ( ط ، ض ، ق ، ؾ ، غ ) 

ا
لة

عٌ
ست

لم
 

 / عٌلةؼٌر المست

ة 
ض

خف
من

ال
 

 ،ر، ذ ، خ د ، ح ، ج  ، ث، ت ، ب )  ؼٌر المستعٌلة

ل  ، ك، ظ ، ض ط ، ش ، ص ، ز س 

 ، ق (ؾ ، غ ، ع،ه ، ن  ، م، 

ة 
ح
حٌ

ص
ال
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 المعتلة  (األلؾ و الواو والٌاء )  ؼٌر المستعٌلة

 

  عند القدماء و المحدثون والصوائِت الصواِمت: 

 

و المحور الذي تدور حوله الدراسات و األبحاث اللؽوٌة و كان ٌنقل لقد كان القرآن الكرٌم ه

فً مراحله األولى عن طرٌق الرواٌة والمشافهة و عندما ظهرت الكتابة تحملت أوجه 

( أكثر من الصواِمتألّنها كانت تعتمد على )ؾ فً الرواٌة فً مراحلها األولى ،االختال

ً البداٌة إالّ ثالثة رموز فقط للحركات الطوٌلة ، فلم تكن هناك ف(الصواِئتاعتمادها على )

ٌه الحركات الطوٌلة وخاصة ( بل إّن المصحؾ العثمانً كثٌرا ما تحذؾ فحروؾ المد)

للصوائت القرآن الكرٌم نتٌجة لوضع رموز )، فكان ظهور اإلختالفات فً رواٌة  األلؾ

( قصٌرةلا
1
 } َوَعَبدَ قوله تعالى : ( فًعبدالحركات ومن أمثلة ذلك : ما ورد فً كلمة ) 

اُؼوَت {  ومن أوجه القراءات مروٌة عدٌدة صحٌحة ( ، 68: اآلٌة )سورة المائدة، الطَّ

 وشاذة منها:

اُؼوتُ  "بن وثَّاب بن مسعود و اِ قراءةُ اِ  -أ   ." َعُبَد الطَّ

ًَّ   -ب َخِع اُؼوتُ  "قراءة النَّ د الطَّ  .  " َعبَّ

 . " َعْبَد الّطاؼوتَ  "قراءة الحسن  -ج

اُؼوتِ  "قراءة حمزة  -د  . " َعْبَد الطَّ

َد الّطاُؼوِت "بن عباس قراءة اِ  -ه اُؼوتِ ، وِقَرأُتُه أًٌضا  " ُعبَّ  ." " َعبٌَِد الطَّ

اُؼوِت "قراءة علقمة  -و  . " ُعَبَد الطَّ

ًْ  -ز اُؼوَت "قراءة أُب  . " َعُبدوا الطَّ

اُؼوتِ قراءة أبً واقٍد  -ج اَد الطَّ  . " " ُعبَّ

                                                           
 372ص  قرآنٌة فً ضوء علم اللؽة الحدٌث  ، القراءات ال عبد الصبور شاهٌن ،.  1



     
 الـفصـــــل الثــاني                                                    المقارنة بين القدماء و المحدثين 

                                                                                                                                             

 

105 

اُؼوتَ قراءة ابن برٌدة  -ط                                                            . " " َعاَبَد الطَّ

      ( برزت أوجه اإلختالؾ ، وانعكست على الكتابة الحركاتندما ظهرت الصواِبت )وع

( المشافهةأًٌضا بعد أْن كانت ال تظهر إالّ فً النطق )،
1
القراءات فكان الوقوؾ على ،  

ا على مدى اهتمام اللؽوٌٌن العرب ) ًٌ ( بلؽتهم وحرصهم القدامىومالحظة الحركات دلٌالً قو

على ، فضالً على أّن هذه المالحظات الصوتٌة والتً بدت فً اختالؾ وتعدد القراءات 

القرآنٌة ٌعد مإشرا واقعٌا على أن الدراسات الصوتٌة كانت سابقة عن الدراسات  النحوٌة 

وٌكمن دافع اللؽوٌٌن العرب ،اعد النحوٌة والصرفٌة من السماع م استنبط بعض القولكونه

خالل دراساتهم الصوتٌة هو حماٌة لؽتهم  من التصحٌؾ والتحرٌؾ و التً تمثل لهم  من

دٌنهم وعقٌدتهم فإذا مسها أي ضرر نطقً أو كتابً فهذا سٌمس كل حٌاتهم ، وكما أخبرنا 

سٌدنا محمد أحب اللؽة العربٌة لثالث ، ألننً عربً وأّن العربٌة  سٌد الدنٌا وأحب خلق هللا

راء القرآن الكرٌم وعلى ما جدا من فقد  كانت محاوالت قُ ،لؽة القرآن وألّنها لؽة أهل الجنة 

القراءة وعالقتها بالصوت وما كان من ظهور للحركات الطوٌلة وهً ما عرفت عندهم ب 

وهً سابقة فً ظهور الحركات  – المد واو/  المد، ٌاء /  ألؾ المد –(  حروؾ المد) 

     الفتحة ، الضمة  "(  بالحركات( ثم سمٌت ) الحروؾ الصؽٌرةالقصٌرة ، وقد سمٌت ) 

" ، الكسرة 
2
للحركات كان لقفزة نوعٌة عند العرب  " أبو أسود الدؤلً "ابتكار  ، فإّن  

سبعة أحرؾ أو عشرة أي له سبعة  " وعند العلماء والقراء فمعجزة القرآن أّنه أنزل على

قراءات متعددة على حسب القبابل العربٌة  ودخول العجم كان سببا فً فتح عدة قضاٌا 

، وهذا ٌعطى " صواِئت "تخص اللؽة العربٌة فكان العرب ٌقرإون دون تنقٌط وال حركة 

معانً تتعدد وقد للقراء وعلماء التجوٌد مادة خامة للبحثً فٌها ، فاختالؾ الصواِمت تجعل ال

 ( . إلدؼامكان له بحث معمق  ) ا ٌقصد بها العكس أو التكثٌر و التقلٌل ، وكذا ظهور الشدة

وهً أول أنواع الصواِبت العربٌة و تبدل ألًفا و هً أخؾ  الفتحة :تتمثل فً  الصوائِت -

الكالمُه    الصواِبت و أكثر شٌوًعا فهً مستحٌة عند العرب فً الكالم فٌفصل أْن ٌنتهً بها

                                                           
 . 244ص ،  الدراسات الصوتٌة عند العلماء العرب ،. عبد الحمٌد الهادي   1
2
 . 47ص ، . أبو بكر األنباري ، اٌضاح الوقوؾ واإلبتداء  
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أّنها لٌست بعالقة اإلعراب و داللة على شًء  واستعملها فً  " أنٌس" ابراهٌم و ٌعتبرها 

العربٌة  بمثابت السكون فً لؽة العامة فٌعتبرها العامة من السكون فً الكالم العام .
1

 

تٌن كما ذكر ذلك أبً هً ثانً نوع من الصوابت فٌكون النظر بها بضم الشف : لضمةا -

 ، الكسرة : هً ثالث أصوات  الصواِبت ٌقابلها المد بالٌاء فهً عالمة بناءود الدإلًأس

            نجدها فً حرؾ "لسان العرب " ٌقابلها الجر فً اإلعراب وذهبن لتعرٌفه لؽوٌا فً 

فالكسرو تكسٌر للكثر كسر كثًٌرا فالكسرة و  ، كسرة الشًء بكسرةباب الكاؾ  "الراء  "

فتكسر
2
د اعتمد الخلٌل فً تصنٌفه للصواِمت على الجانب النطقً والوظٌفً دون لق،  

، فقد تطرق بصورة مباشرة كما تطرق المحدثٌنالفٌزٌقٌة ألّنه لم ٌتعرض للجهر والهمس 

"  الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي "لمخارج األصوات وصفاتها و قضٌة الجهر والهمس عند 

بتحدٌد أعضاء جهاز النطق  ، أيّ جً من النطقل فً الجانب الفسٌولوٌتمثمخرج الصوت  

        ه للصواِمت على المخرجوقد اعتمد الخلٌل فً تصنٌفحداث النطق، التً تشترك فً اِ 

 هً جمٌع الحروؾ ما عدا" الصحاح "طلح صم "الخلٌل "  ستخدمو المدرج و اِ و الحٌز 

ٌانا كان ، وأحلواو و الٌاء( أّي األلؾ و ا الصوائِت الطوٌلة، العلل) الصواِبت الطوٌلة

             ، وهً الراء و الالم و النون و الفاء و الباء و المٌم ٌضٌؾ الهمزة أو ٌحذفها ، الذلق

وهً  الطلق ، ٌة ، وهً الفاء و الباء و المٌموهً الراء و الالم والنون ، الشفو، الذلقٌة ،

       و الجٌم و الحاء الثاء التاء ووهً  الصتم ،لٌها السٌن و الدال ،، وٌضاؾ إ العٌن و القاؾ

         الكاؾ و الهاء و الخاء و الشٌن و الصاد و الضاد و الطاء و الظاء و العٌن و القاؾ  و

( لم ٌتعرض )للواو "الخلٌل  "ووٌِجَد ، و الٌاء ( فً مثل : َوَعَد أّما ) الواو، و الزاي والذال

َبْل تعرض للٌاء .
 

 

 ، ( رلٍمة،  شفىٌةالذلقة ) ( ، صتم ، طلك= المصمتة )  الصحاح]  : بٍةاألصىات العش - 

 ( [ . الصواِئت الطوٌلة= )  العلل

تقوم الصفة األساسٌة للَصواِبت على ممر الهواء المفتوح فٌما فوق  "الخلٌل  "و قٌل عند  -

َذبذَبات الوَترٌن ن الحنجرة وهذا الممر ٌكون صندوًقا َرَناًنا ٌؽٌر من طبٌعة الصوت الناتج ع

                                                           
1
 . 277. كمال بشر ، دراسات فً علم اللؽة ، ص  

 . :24، ص  6ابن منظور ، لسان العرب ، ج  . 2
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ان ٌَ ، فاألشكال المختلفة تعمل للممر وهذا ٌإدي إلى تؽٌر طبٌعة الصوت وتؽٌر سماع الَصوت

فقد عرفها علماء األصوات ، الصوت الَصاِبت : هو صوت مجهوٌر ال ة ،أصوت متماٌز

ن األساسٌان ، واللسان والشفتان هما العضواٌُسَمُع االْحتَكام أو اْنفَجار ٌُسَمُع عند إنَتاِجهِ 

تتماٌز به الصوابت  اللذان لهما دخل كبٌر فً تؽٌٌر شكل الممر الهوابً ومن ثم تلوًٌنا

 : الصواِمت عالى النحو التالً "الخلٌل  "صنؾ ، بعضها عن بعض

    وهو الوضع الذي ٌحدث فٌه االعتراض لمجرى الهواء الخارج من الربتٌن  : المخرج -

، أي الفراغ الذي ٌشؽله حٌز الصوتار األرفع فاألرفع ، و حدٌده على معٌ، وٌعتمد فً ت

وهو الموضع الذي ٌبدأ منه  : مدرج الصوت ، وعدد من الألصوات فً الحلق أو الفم 

الصوت وهو طرٌق الهواء من لدى موضع االعتراض من حٌث مخرج الصوت .
1

 

ناٌا و هكذا طراؾ الث( بٌن طرؾ اللسان وأ التاءو مدرجة ) ( من الشفتٌن ، الباءفمدرج ) 

 الخلٌل "فً العربٌة هو "الصواِئت  "أول من وصؾ الحروؾفً كل صوت له مدرجة  و

ألّنها  تخرج من الجوؾ  "حٌث وصفها بالجوؾ  "العٌن" فً كتابه  بن أحمد الفراهٌدي"

، وإّنما ن مدارج اللهاةفال ً تقع فً مدرج من مدارج اللسان و ال من مدارج الحلق و ال م

."هاوٌة فً الهواء فلم ٌكن لها حٌز تنٌب إلٌه إالّ الجوؾ  هً
2

 

حدد علماء الدراسات الصوتٌة الحدٌثة موضع نطق الصوت الصابت بوضع اللسان  -

           أو هبوطه أو استوابه ًنا فً الفم باتجاه الحنك األعلى، وبدرجة ارتفاع اللسان،وضًعا معٌ

 صوت الَصابِت فً العربٌة بالتالً :، بتحدٌد الصاِبْت أو ٌضٌؾ سماه ال

عند النطق بالصوابت ٌندفع الهواء من الربتٌن ماًرا بالحنجرة ثم  سعة مجرى الصوت : -

ٌتخذ مجراه فً الحلق و الفم فً ممر لٌس فٌه حوابل معترضة فتضٌؾ مجراه كما ٌحدث 

 .ات الشدٌدةكما ٌحدث مع األصومع األصوات الرخوة أو تحبس النفس وتسمح له بالمرور 

ذات ، ولٌس كل الصواِبت واِبت أوضع فً السمع من الصواِمتالص الوضوح السمعً : -

اللٌن المتسعة أوضح من  ، بل منها األوضح فؤصوتنسبة واحدة فً الوضوح السمعً

                                                           
 . 58.  47. ٌنظر : حلمً خلٌل ، التفكٌر الصوتً عند الخلٌل ، ص  1
 . 68ص ،  12. الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ، العٌن ، ج : 2
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فهً تنتج  حتكاكٌةاِ الصواِبت الؽٌرف ،الفتحة أوضح من الضمة و الكسرة أنّ  أيّ الضٌقة ،

طالًقا ، الجهر فجمٌع الصوابت فً العربٌة ا ، أو من ؼٌر احتكاك اِ باحتكاك ٌسًٌرا جدً 

الصواِبت تنتج بحد أقصى من اإلستمرارٌة و اإلسماع وبحد أدنى ،اإلستمرارٌةمجهورة ،

أصوات اللٌن بطبٌعتها أطول من األصوات الساكنة لذا  "الطول  "من التوتر و اإلحتكاك 

ا .. ًٌ . فالفتحة أطول من الكسرة و الضمة ، وصوت المد كانت أكثر األصوات وضوًحا سمع

المد  قد ٌكون بسًٌطا إذا اقتضى موقًعا ثابًتا ال ٌتؽٌر فً أثناء النطق مباشرة من موقع صوت

" بٌت،ٌوم  "إلى موقع صوت مد آخر مثل :
1
ِبت عند الخلٌل بن أحمد م الصواتتقسٌ، 

 الفراهٌد :

 الواو . .3الٌاء ،   .2. األلؾ ، 1( لٌن الو  حروؾ المدصوابت طوٌلة تسمى )  أ ( 

 الكسرة  . .3الضمة ،  .2الفتحة  ،  .1(  ) الحركاتصوابت قصٌرة تسمى  ب (

الفتحة حة القصٌرة فً مثل : َكَتَب ، الفت) : الصابتة فً اللؽة العربٌة ستة هًعدد األصوات 

  ( ضمة الكاؾثل : ُكِتَب ) م الضمة القصٌر فً، الطوٌلة فً األلؾ فً مثل : َقاَل ، َعَسى 

الكسرة ِسَر وِبَر ، الكسرة القصٌرة فً مثل :  ،  : عوٌد ، طوٌلالضمة الطوٌلة الواو، و

.( قٌل،  سٌرة( فً مثل :  الٌاءالطوٌلة ) 
2
 

ه العٌن للصواِبت القصٌرة و أشار فقط للحركات الطوٌلة ،لقد بفً كتا"الخلٌل  "لم ٌشر -

 و الفونوتٌكً .لى جانبٌن هما الفونولوجً همزة إلل "الخلٌل  "نظر

حٌنما حدد موضع نطقها من أقصى الحلق مهتوتة مضؽوطة و نقل   : الجانب الفونوتٌكً -

 أّن الهمزة أشد األصوات سفوالً .بعبارة أخرى حٌنما قال ، "سٌبوٌه  "ذلك عند 

التبادل بٌن  اإلنقالب و السقوط حٌث ٌحدثالتؽٌروحٌن ٌحدث  : الجانب الفونولوجً -

الهمزة و الصوابت الطوٌلة فً السٌاقات صوتٌة كثٌرة ، حٌث عدها من الصوابت الطوٌلة 

                                                           
1
 ( 33م ) السنة 2:76فبراٌر  ، 2122عدد ،مجلة الرسالة حامد عبد القادر، .  

 . 63. حلمً خلٌل ، التفكٌر الصوتً عند الخلٌل ، المرجع السابق ، ص  2
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  أّنها نخضع لنفس القوانٌن الفونولوجٌة التً تخضع لها الصواِبت من حٌث التبادلو التنؽٌم 

و عدم الثبات .
1

 

 نوع الصوت الرقم اسم الصوت الرمز العربً الرمز الدولً

 

i _ _ 

-  

 2 لكسرة القصٌرةا

رة
صٌ

لق
 ا
ل
عل

ال
 

u و 

_ _ 

 3 الضمة القصٌرة

A -  

_ _ 

 4 الفتحة القصٌرة

I   ii 5 الكسرة الطوٌلة ي 

لة
وٌ

ط
 ال

ل
عل

ال
 

U   uu 6 الضمة الطوٌلة و 

a  aa 7 الفتحة الطوٌلة ا 

W 8 الواو و 

ل
عل

 ال
ؾ

صا
ان

 

j 9 الٌاء ي 

س : الهمزة ء  -
ال

ـــ

ــ
اك

و

ـــ
ـــ

ـ

ـــ
ـ

ن
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b 21 الباء ب 

t 22 التاء ت 

o 23 الثاء ث 

d 24 الجٌم ج 

th 25 الحاء ح 

x 26 الخاء خ 

d 27 الدال د 

O 28 الذال ذ 

r 29 الراء ر 

Z 2 الزاء ز: 

s 31 السٌن س 

sp 32 الشٌن ش 

s 33 الصاد ص 

d 34 الضاد ض 

t 35 الطاء ط 

O 36 الظاء ظ 

 37 العٌن ع -

v 38 الؽٌن غ 
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f 39 الفاء ؾ 

a 3 القاؾ ق: 

k 41 الكاؾ ك 

 42 الالم المرفقة ل 1

 43 الالم المفخمة - -

m 44 المٌم م 

h 45 النون ن 

H 46 الهاء ه 

 

عربٌة ورموزها العربٌة والدولٌة .جدول لألصوات ال                          
1
 

لكل مخرج منطقة و عضو مسإالً من خالل وضعهم ٌصنؾ المحدثون مخارج الصواِبت  

فً كتابه دراسات صوتٌة ، إّن الجوؾ هو العضو  " المتوكل الصبري "، وقد أكد عنه

الجوؾ عند القدماء مطلق  المسإل عن اصدار الصوابت الستة ، كان ٌراد بمصطلح

      نتهاءواِ  "ً بالتجوٌؾ الحلق "، أي المسافة الممتدة من التجوٌؾ الربوي مرورا التجوٌؾ

          فقد كانوا ٌرون أّن هو مخرج األلؾ والواو و الٌاء "األنفً أو  بالتجوٌؾ الفموي "

.وتسمى عندهم  الجوفٌة الهوابٌة أو المدٌة بالتعبٌر الصرفً ، 
2
 

أّن المصطلحات القدٌمة التى تخص األعضاء قد ؼٌرت  "المتوكل  " نستنتج من تصنٌؾ -

لكنها ال تزال تدل فً معناها عن أصلها ، وكان المحدثٌن أخذ كل زادهم من بعض تسمٌاتها 

... ، وعمل  وابن جنً، الخلٌل بن أحمد الفراهٌديمثال القدماء أي المإسسٌن األوابل أ

على التفصٌل فٌها وتمدٌدها لكً تصبح مماثلة للعصر الحدٌث وحتى المعاصر خاصة بعد 

                                                           
 . 424ؽوي ، ص . أحمد مختارعمر ، دراسة الصوت اللّ  1
 . 41، ص  علم األصواتفً  . صبري المتوكل ، دراسات 2
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   "علم األصوات  "و أمرٌكا وتطور اآلالت المستعمل فً ظهور الثورة الفكرٌة فً أوروبا 

 ذاك .القدماء عن ذكرها لعدم تطورها أن ، أضحى أّن هناك مراحل قد ؼفل 

      منٌر،  نور ، نار: ء اعتبر أحرؾ العلة ساكنة فً مثلأّن القدما " المتوكل "وقد أكد  

المد وقد أكد "لحركات أبَعاُض حروؾ الذي ذهب إلى أّن ا " ابن جنً "إالّ النابهون أمثال ،

والحقٌقة أو التحقٌق أّنها حركات  (سر صناعة اإلعرابو الخصائص) "كتابٌه "ذلك فً 

ٌة فقط ، ففً حال النطق الطبٌعً طوٌلة ال تختلؾ عن الحركات القصٌرة إالّ فً الكم

الضمة  ؾوالضمة الطوٌلة ضعالفتحة القصٌرة فً المد الزمنً ،الفتحة الطوٌلة ضعؾ ف

الكسرة القصٌرة فً المد الزمنً  والكسرة الطوٌلة ضعؾالقصٌرة فً المد الزمنً ،

المقدمة "فً "بن الجرزي" اإلمام اِ ا عن وجهة نظر القدماء نظمً ،وأحسن من عبر

  : حٌث ٌقول "الجزرٌة

 بر  ختعلى الذي ٌختاره من اِ .....مخارج الحروؾ سبعة عشر

حروؾ مد للهواء تنتهً......  أختاها وهً فؤلؾ الجوؾ و               
1
 

لتً ستؤتً ومن هنا ٌمكننا القول أّن الجوؾ هو المخرج األول من المخارج السبعة عشر ا -

ؽوٌٌن المعاصرٌن أّنه ولكن نقطة الخالؾ الجوهرٌة بٌنه وبٌن اللّ فً المنظومة متتابعة ،

ثة هً المدٌة الجوفٌة والثال،"الٌاء الواو و " ا لأللؾ وأختٌها أيّ ا كلًٌ جعل  الجوؾ مخرجً 

طار هذا اصر جعل لكل حركة مخرجا خاصا فً إولكن التحقٌق الصوتً المعالهوابٌة ،

 :المخرج العام على هذا النحو 

( صوت مركزي ٌكون مركز اللسان أو وسطه عند  قصٌرة أوطوٌلة كانت ) لفتحة ا -

(  قصٌرةأو  طوٌلة) الضمةأعلى على حٌث تتحقق درجة تفخٌم ه هو الجزء األب النطق

على حٌث تتحقق درجة تفخٌم صوت خلفً ٌكون آخر اللسان عند النطق به هو الجزء األ

( صوت أمامً ٌكون أول اللسان عند النطق به هو الجزء قصٌرةأو  طوٌلة) الكسرةعالٌة ،

ت وكذا عتمدت على اآلالقد أكدت الدراسات المعاصرة التً اِ ف،األعلى حٌث ٌتحقق الترقٌق

ج الصوت من وسط اللسان وٌصعد إلى خرٌالفتحة عند نطق فإّن السابقٌن مالحظات 

                                                           
 . 41ات فً علم األصوات ، المرجع السابق ، ص . صبري المتوكل ، دراس 1
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    اللسان ٌرجع الوراء  والضمة عند النطق بها ٌخرج الصوت من خلؾ اللسان كؤنّ األعلى 

                  كسرفٌه  الكسرة عند النطق بها ٌخرج الصوت من الجزء األمامً من اللسان ألنّ و

قد ف، "الكسرة صوت أمامً "و "الضمة صوت خلفً" و "لفتحة صوت مركزيفا "،

فق عاش  "القسط أبو" ٌقول العالمة  ذْ إ "" علماء التجوٌد :ققٌن أمثال نتبها قلٌل من المحاِ 

 : فً القرن الرابع عشر هجري 

    لكل حرؾ بقعة دقٌق              الحصر تقرٌب وبالحقٌقةو

. ر الورى ماٌضه        لكل حرؾ مخرج ٌخص ٌخصهإْذ قال الجمهو        
1

 

الفضل الكبٌر فً  علماء التجوٌد كان لهم نستطٌع القول أنّ  "توكل مال" قاله من خالل ما -

رٌم وهو مصدر القرآن الك ؽوٌة والصوتٌة فقد كانت دراستهم تصب فًاللّ ِاكتشاؾ الظواهر

لكل صوت وحرؾ  ا ومعنى وأنّ زة لفظً ها معجأنّ العربٌة وأصلَُها ،فهم علموا خباٌاها و

من فً وسط  من حٌث المخرج فمنهم من ٌخرج من األمام اللسان ومنهمخاصٌة ممٌزة 

ا لََعلُكم َتعقِ } قال تعالى :، الحلق ومنهم من خلفه ٌا ا َعَرب ٌوسؾ { سورة  لونَوَجعلَناهُ قُرآنا

  .( 82األٌة : )

من ( تتمٌز عن ؼٌرها الصائتٌة )أنَّ المصوتات  "مصطفى حركات" وقال عنها -

واألمواج الهواء عبر جهاز النطق بطالقة ، المصوتات بطرٌقة النطق ففً التلفظ بها ٌمر

الكسرة ،الضمة ،وتار وحدها تتكون الصوابت من الفتحة الصوتٌة تحدثها فً هذه الحالة األ

والصواِمت  التً تملك فً أّن واحد خصابص الصواِبت(الراء و الالم):أًٌضا قال و ،

سان والشفتٌن وذلك حسب موقع اللكل صاِبت بحجم وشكل تجوٌؾ الفم ،وٌرتبط حبس 

" مثل : " هوالفتحة"وحمفتوًحا نحصل على صاِبت مفتفإّن كان الفم  ،ودرجة انفتاح الفم

ى نؽالق الفم بالؽارأقصاه ، فإننا نحصل علوإذا كان اِ ،الهاوي "سٌبوٌه  "وٌسمٌه  قام "

، أّما إذا تجمع اللسان إلى الخلؾ " به " :متفرج  مثل صاِبت مؽلق أمامً ،الكسرة وهً 

              :خلفً ،مضموم ،مثل  ( مؽلق،صائِتوهً  الضمةنا نحصل على )وضمت الشفتان فإن

ٌتؽٌر اإلنفتاح مع الضم أوعدم ضم الشفتٌن فإننا نحصل على صواِبت ال تعرفها ، "خذوا  "

                                                           
 . 42.  41. ٌنظر : صبري المتوكل ، دراسات فً علم ألصوات ، ص  1
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التً ، "" الالم: وابت قد تكون قصٌرة أو طوٌلة مثل، وهذه الصةعربٌة مثل بالفرنسٌال

المٌم ( وفتحة قصٌرة هً حركة الكتابة بألؾ المدفً  لهاٌشار)تدخل فً بنٌتها فتحة طوٌلة 

لصواِبت اوٌتؤلؾ النظام الصاِبتً العربً من ثالث حركات قد تكون قصٌرة أو طوٌلة 

صواِمت صفة الصاِبت لكونها لهوٌة كما حركات طوٌلة وقصٌر وٌمكن أن تتخذ بعض ال

نت منفردة أوقصٌر إذا ، رعن الحركات طوٌلة إذا اتصلت بمد( تعبالالمو)"سٌبوٌه  "قال 

حرؾ من نؽالق أمامً أوالكسر مع اِ اِمت عن الضم إذا انؽلق الشفتٌن ٌعبر ص وٌمكن أنْ ،

حروؾ الجر
1
 ألؾاِمت الطوٌلة )مخرجها وأّن الصو فقد أكد على كون الصواِبت حرة فً، 

 وقد ذكر أنّ ، ( أصوات لهوٌة حرة فً مجرجها ٌكون الهواء فٌها ؼٌر محدودوٌاء واوو

 الصواِبت ٌمكن أْن تكون صواِمت ومنها األصوات الذلقٌة المابعة .

  التحلٌل الفونولوجً عند القدماء و المحدثٌن: 

زٌة تتكون منها اللؽة فقد درس التحلٌل الفونولوجً أصوات اللؽة باعتبارها عناصر رمٌُ 

السباق فً طرحه وفهمه للظاهر الفونولوجٌة  فقد درس األصوات من  "الخلٌل  "كان 

سة الفونولوجٌة هو البنٌة أساس درا "الخلٌل "ظٌفتها داخل البنٌة اللؽوٌة فقد جعل وخالل  

 ي .رستها بال وجودها داخل حٌز لؽوّ ( فال نستطٌع دالكلمة) أيّ 

سات الحدٌثة فقد درسة الظاهر الفونولوجٌة باعتبارها وسٌلة لتحدٌد الصوت فً أّما الدرا -

هو ال ٌهتم  ":الفونولوجٌة فقالعن الظاهرة  فً حدٌثه "مصطفى حركات  "لؽة معٌن فقال 

ألصوات باعتبارها هدفا الفٌزٌابٌة والسمعٌة لبالخصابص النطقٌة و "علم الفونولوجً  "

ؽة ؽوي فً إطار اللّ الصوت اللّ ٌلة لتحدٌد دورعتبارها مجرد وسبل تهتم بها بافً ذاتها ،

دات تلؾ الوحخها هذه الصفات بٌن مشؤالتً تنؽوٌة تبحث فً العالقات اللّ  نْ أ و،الواحدة 

صفاتها وعالقتها الداخلٌة وال وصوات ألو هذه الدراسة لعلى مستوى التعوٌض و التجاور

النظرٌة ، النظرٌة البنٌوٌة التقلٌدٌة): ى هذه الثالثةهً ال تتعدداخل نظرٌة معٌنة و الّ إ تتم

. (الفونولوجٌا التولٌدٌة،الثنائٌة
2
 

                                                           
 :5مصطفى حركات ، الصوتٌات والفونولوجٌا ، ص  . 1
 . 74. ٌنظر: المرجع نفسه ، ص  2
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  المحدثون باسم، وقد عرفها عام لتفسٌر الظواهر الفونولوجٌة بقانون "الخلٌل " فقد أشاد -

صاد اإلقتوهذا  ٌبٌن أّن اإلنسان ٌمٌُل إلى  "قانون الجهد األول أو الحد األدنى من الجهد  "

فً الجهد العضلً عند النطق ببعض األصوات و ٌلتمس أسهل السبل للوصول إلى ماٌسعى 

قد ٌكون ، وعُه و ٌتم ذلك بطرٌقة ؼٌر إرادٌةإلٌه من أبرز الَنعنى وأٌصالِه للمتحدثٌن م

ما ال شك فٌه أّن تٌن أٌهما أصعب وأسهل من اآلخر وأحٌان من الصعب الحكم على الصو

حروؾ  " ٌللالخ"أطلق علٌه  أو ما "الالم و الراء و النون  ":ت مثل الصواِمت الصوابِ 

( الؽٌن و  الطاء) بعض الصواِمت من  ال تحتاج إلى مجهود عضلً كالذي ٌتاجه الذلق

ما أقره كثٌر من  وهوسهلت كثٌر فً الكالم   صوات الذلقأأّن  "الخلٌل  "وكذلك قال

.  المحدثً
1
 

                فٌؾالتخواإلستخفاؾ "مصطلحات على قانونه ومنها  ةعدّ  "الخلٌل " صطلحاِ فقد  -

ؽوٌة التً ٌلجؤ فٌها العرُب إلى هذا لّ ما كان ٌرجع الظواهر الو كثًٌرا " وسعة الكالم الخفةو

 زٌادةة،) أهم الظواهر الفونولوجٌتعمال من اإلس ةإلى كثرللون من تقلٌل الجهد فً الكالم وا

وأسبكر لٌست سحنفرأقشعر واٍ سحنك واأللؾ التً اِ ) " الخلٌل"ال (، فقاأللؾ فً الخماسً

أمثلها من الكالم لتكون األلؾ عماًدا أدخلت هذه األلفات فً األفعال و من أصل البناء وإّنما

سان إلى حرؾ البناء ألنَّ حرؾ اللسان حٌن ٌنطق بنطق الساكن من الحروؾ وسًما اللّ 

توصل أّنها سمٌت وصالً أًٌضا ألّنها ٌ )أًٌضا : " لالخلٌ"قال و،(ٌحتاج إلى ألؾ الوصل 

بت كما هً بمثابها بها إلى الطق فً الساكن فهذا ٌعنى أّن همزة القطع تقطع ما بعدها ،

         :مثل  نها الذي ٌؤتً بعدها تنعدم فٌه الحركة كوّ و ماٌؤتً بعده ،فاصل بٌن ما كان قبلها 

 ." ْستعملاِ ،ِاْستأجر "

وقالو  همزة الوصل ""درسوها على شكل مبحث أطلق علٌه لمحدثون القضٌة ووقد أخذ ا -

وال باهمزة منة حٌث هً شبه  (َباع، قال) :أّننا ال تتصل بؤلؾ كونها صاِبت طوٌل فً مثل

ت تصل بالصوابِ ( وإّنما تأحمد، أكلَ صاِبت مخرجها مابٌن الوترٌن الصوتٌان كما فً )

( الهمزةد صعب على العلماء تحدٌد مخارج )قفالزوابد ، من "الخلٌل "القصٌرة التً عدها 
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( القصٌرةو  الطوٌلةمن الناحٌة طبٌعتها الصاِبتة )
1
علماء العربٌة على أخذ  هنا من،و 

ض األفعال من بع (المصدو األمرو الماضًٌػ التً تبتدء بؤلؾ فحددوها فً)حصاء الصإ

( بألؾ الوصلعلى تسمٌتها ) " سٌبوٌه" وتلمٌذه  "الخلٌل  "صطلح اِ الخماسٌة والسداسٌة ،

نها تسقط فً مدرج الكالم لكوّ  لقطع و قالو إّنما سمٌت الهمزة الوصلفً مقابل همزة ا

" الخلٌل"وقد تطرق عنه كما ٌفعل ؼٌره من الحروؾ ، فتصل ما قبلها بما بعدها وال تقطعهُ 

ذكرها من قبل وقد صار  ذان سبقفً دراسته لظاهر الفونولوجٌة على اإلدؼام و اإلبدال اللّ 

ؽة فة اللّ ٌوظدرسوهم كونهم من القضاٌا الفونولوجٌة التً تلخص المحدثٌن على مساره و

تعدد صفتهما و أخذ صوت مكان ؼٌر بسبب تقارب مخارجهما أو (والكلمةداخل البنٌة )

ارها التً كانت تؤرق الباحثٌن فً اعتب" الهمزة "ن فقد درس دثٌحأّما الم، اللهجات العربٌة

  الدارسٌن عتبراِ ، (أهً مجرد تكملة أللؾ المد )( أوالصاِمتصوت من أصوات العربٌة )

فالهمزة صوت حنجري ذلقً تمتاز بالمرونة ومنهم من حث ،مادة دسمة للب "الهمزة  "

صل تبادل بٌنها لهذا حالكثٌر ٌراها دخٌلة على العربٌة ،ت الطوٌلة وٌضعها فً خانة الصوابِ 

ٌن فً من السباق"الخلٌل "كان  وقدطبًعا مع مراعات لهجة كل قبٌلة ،ر األخ وبٌن األصوات

نتمابها للصواِمت ال الصواِبت ألّنه وتٌقن بتحقق واِ فونولوجٌا دراستها فقد درسها صوتٌا و

 .صوات لم ٌذكرها فً تصنٌفه لمخارج األ

  أمثلة التقابل الفونولوجً فمثالا : 

.                                   شاء ءل ،ساهل ،شاء ،هجر ، سا :أجر، ه ،  ء : صوت  -

 شاع . : شاءسعل ،  : سألعاهل ، هل :أ ع ، ء، : صوت -

الصوتٌة عند العرب المحدثٌن فً نطق الالم تٌة والصورٌتضح الفرق بٌن الوحدة الصو -

 ونقول :( فننطق الًما مفخمة ،وهللاّ )صوات فنحن نقول:والراء والباء وؼٌر ذلك من األ

الالم المفخمة والالم "( فتنطق الما مرققة ونحس فً وضوح بالفرق النطقً بٌن باهلل)

ولكن الالمٌن صورتان صوتٌتان لوحدة صوتٌة واحدة وال ٌمكن اعتبارهما على " المرققة

وذلك ألننا لو جربنا بٌنهما وحدتٌن صورتٌن متمٌزتٌن ،الرؼم من وضوح الفرق النطقً 

                                                           
 . 8:. 89، ص  .  ٌنظر : حلمً خلٌل ، التفكٌر الصوتً عند الخلٌل  1
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( دون ترقٌق فهذا النطق ؼٌر مؤلوؾ فً العربٌة باهللّ أحدنا ٌنطق الالم فً ) بؤنفسنا وجعلنا

.  ة صوتٌة محل أخرى ال ٌؽٌر المعنىولكن المعنى ٌظل مفهوما ألّن إبدال صور
1
 

، وقد بٌنا فكرة الوحدة الصوتٌة بؤمثلة د الوحدات الصوتٌة من لؽة ألخرىختلؾ تحدٌٌ -

       ا شارًحا إلٌها بٌابانٌة لكان األمر مختلفً ولو ألؾ لؽوي عربٌة ألّنها تناسب هذا الكتاب ،

ؽة ا ٌكون مع ما نسمٌه بالعربٌة راء وحدة صوتٌة واحدة فً اللّ فما تسمٌه بالعربٌة المً ،

،فهذه األصوات عاداتها المحددة فً نطق الحروؾ وفلكل لؽة وحداتها الصوتٌة والٌابانٌة ،

بتؽٌر البٌبة والمحٌط الخاص بالمجتمع الذي ٌحتضن هذه الصوتٌة تتؽٌر الوحدات أوالرموز

وقد عمل ، ، ولكل لؽة مٌزة خاص بهاشددةأصوات مفخمة أو لٌنة أو مرفقة بل األصوات من

ؽة أخرى ؽوٌة من اللّ مقارنة األصوات اللّ ا عملٌة وجعلهَ ٌن على تطوٌر هذه الدراسة والمحدث

الذي ٌسبقها             لسٌاق الصوتً للكلمة بالحرؾ األصوات المقاربة فٌما بٌنها و اهتموا باأو

احدة الداللً ؽة الوكذا عالقات األصوات ببعضها البعض فً اللّ والذي ٌؤتً بعدها ،و

 .ؽوٌة لألصوات اللّ 

ن بٌن البحث الصوتً والبحث الفونولوجً من الفرق بٌن ما تسجله أجهزة فرق المحدثٌ -

فً العربٌة ال تنطق النطق نفسه فً كل سٌاق صوتً ( اؾفالكالقٌاس وما ٌإثر فً المعنى )

المضمومة فً  (الكاؾٌختلؾ مخرجها عن ) " كتاب "فالكاؾ التً بعدها كسرة فً كلمة 

( العربٌة  الالم)، وكذلك داللة فً تؽٌر المعنى ، و لكن هذا االختالؾ لٌس بذي"كل  "كلمة 

، حٌث أّن البحث "وهللا  "التفخٌم فًوأخرى ب " باهلل"فإّنها تنطق تارة بالترقٌق فً 

بٌة عن عدد كبٌر جدا من ؽة العرالصوتً بوسابله العلمٌة التجرٌبٌة ٌكشؾ فً اللّ 

( لالما)، و(التً بعدها ضمةالكاؾ)التً بعدها كسرة صوت ٌختلؾ عن ( فالكاؾ)األصوات

، وهناك قة( مرقباءال( مفخمة و)باءال( المفخمة وهناك )الالمالمرققة صوت ٌختلؾ عن )

وإذا كان ثمة خالؾ بٌن المتحدث الواحد على نحو ماذا ( مرققة ،واوال)(مفخمة وواوال)

فكل فرد له ،ذكرنا فإّن اإلختالؾ ٌزٌد بتعدد األشخاص فال ٌنطق كل انسان مثل اآلخر

ألصوات ، ولذا ٌصعب اإلعتماد بشكل نهابً على األجهزة لتحدٌد اخصوصٌته فً النطق

              السمعٌة ان من الناحٌة الخصابص النطقٌة وختالؾ صوتوإّن اِ من اللّؽات المكونة للّؽة 
                                                           

1
 .  57،  56. محمود فهمً الحجازي ، مدخل فً علم اللؽة  ، ص  
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المعنى  ( فنالحظ أنّ صائر،سائرفً داللة الكلمتٌن )االختالؾ هذا ٌإثرالفٌزٌابٌة فٌمكن أْن و

المعنى الثانً وكذا العناصر الرمزٌة الصوتٌة التً تجعل الكلمة األول والثانٌة  األول ٌخالؾُ 

قد استخدم هذا و،( لٌس وحدة صوتٌة واحدة الصاد)( والسٌن) ًحمالن نفس المعنى فت

 وحدة صوتٌة (السٌن( وهكذا حددنا عن طرٌق التقابل وجود )الفونٌمالمصطلح بمعنى )

ختالؾ ساس اِ وهذا التمٌٌز على أ،خرىأ وحدة صوتٌة متمٌزة (الصادووجود ) متمٌزة

، فالكلمة ال تإدي معناها رتبط بالنظام اللؽوي الواحدأمر م، وهذا الصوت واختالؾ المعنى

فً الوحدات ن ( فاختالفهما ٌكوالٌن، تٌن) إال فً لؽتها ، شبٌه بهذا مقارنة الكلمتٌن

 الصوتٌة وكذا فً المعنى وداللة .
1

 

ولنحاول  " ذاب "التعرٌؾ الفونولوجً  لنؤخذ كلمة قد فرق ماء بٌن التعرٌؾ الصوتً وف -

( مصفوفة صوتٌة أّما 1المصفوفة )ى بعض صفاتها و بواسطة مصفوفة ،التعبٌر عل

قد اختصرت على كل الصفات التً ٌمكن استنتاجها بقاعدة المصفوفة مصفوفة فونولوجٌة ،

( . 8من القواعد وعوضت بالرمز ) 
2

 

                                                           
 .  55.  54. ٌنظر : المرجع السابق ، ص  1
2

 . 243 الفونولوجٌا ، صمصطفى حركات ، الصوتٌات و. 

 

3 2  

 ذ ا ب ذ ا ب

 صامتً + - + + 1 1

 صابتً  - +  - - 1 1

 ممدود  - +  - 1 + +

 مجهور + + + + 1 +



     
 الـفصـــــل الثــاني                                                    المقارنة بين القدماء و المحدثين 

                                                                                                                                             

 

119 

 

 

                                                           
 . 244. مصطفى حركات ، الصوتٌات و الفونولوجٌا ، المرجع السابق ، ص 1
 . 57ص  ؽة ، اللّ  حمود فهمً ، مدخل إلى علمم. 2

 مستمر + + - + 1  -

 

مما ٌدل على أّن العنصر تبتدء بمتحرك بمصوت تتلوه حركة ،ففً العربٌة كل كلمة  -

 ( بالنسبة للفتحة الممدودة . صامتً+  صامتًذن لذكر )فال داعً اِ نً حركة ،الثا

ى ن على أّن التحلٌل الفونولوجً بحث علمً ٌعتمد عللقد اتفق القدماء و المحدثٌ -

ؽوٌة وما ٌحٌط بها من السوابق واللواحق من الحروؾ المالحظة الدقٌقة لألصوات اللّ 

ؽة بمثابة علم من العلوم التجرٌبٌة الحركات و األصوات وتحللها تحلٌال دقٌقا ٌجعل اللّ 

على القٌاس و المماثلة،الدقٌقة و المبنٌة 
1
ومن هنا ٌزٌد األمر تعقٌدا أّن االنتقال من نطق  

، بل ٌحدث تتابع األصوات المنطقٌة فً لٌس انتقاال مباشًرا واضح الحدودر صوت آلخ

، فؤعضاء النطق فً الكالم العادي ال عنصر من عناصرها مرحلة االنتقال سلسلة بٌن كل

الواحد باألصوات السابقة علٌه والتالٌة  تنطق كل صوت مستقال ، بل ٌتؤثر نطق الصوت

علمٌة التمٌٌز بٌن الخصابص الفٌزٌابٌة لكل صوت ٌنطق ونستطٌع الدراسة الصوتٌة المله ،

ؽة باعتبارها مجموعة من ، ولكل اللّ األصوات من هذا الجانب بال حدود ولهذا ٌكون عدد

، فكل كون من عدد محدود من األصواتالرموز المحددة الحاملة للمعانً ال ٌمكن أْن تت

مً ة حتى ٌكون فعاال عند مستخدنظام من الرموز ال بد أْن تكون عناصره الحاسمة محدد

ؽوي إلى تحدٌد العناصر المكونة للنظام اللّ  " الفونولوجً "هذا النظام ولهذا ٌهدؾ البحث 

فً ضوء التمٌٌز الموضعً بٌن الوحدات الصوتٌة و الصور الصوتٌة المختلفة وترجع 

ى مدرسة  فكرة التمٌٌز الموضوعً بٌن الوحدات الصوتٌة وصورها الصوتٌة المختلفة  إل

 "الفونولوجً  "فً البحث  "براغ  "
2

. 
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 . 241،  :23ص حركات ، الصوتٌات والفونولوجٌا ،  مصطفى.  1

ٌإكد العلماء اللسانٌٌن و، ن بدورهم صفات تمٌز الظاهرة الفونولوجٌة لقد وضع المحدثٌ -

ُه مع ظهوراآلالت المتطورة واستعمالها فً فهم الظواهر اللؽوٌة وكذا المحدثٌ ن أنَّ

فؤصبح بإمكاننا  استخالص منها تجربة ،ج الدقٌقة المبنٌة على الاإلستعانة بها للوصول لنتاب

بعض القواعد من بٌنها تلك التً تتعلق بعلم األصوات الذي ٌعتبر علم جدلً ٌحتاج لدقة 

ّنه ٌمكن فقد قال أتنتاج بعض القواعد الفونولوجٌة ،ستعمل الصفات إلساِ ،و والوضوح

 نكتب : ( بإمكاننا أنْ ط، ت: )التحوٌالت فإذا أردنا أن نعبر عنعن استعمال األشعة للتعبٌر

 (  + مفخم، سمهمو ، + شدٌد، + أسلً)(  مفخم -، + مهموس، + شدٌد، + أسلً)

 قتصادٌة : ولكن بما أن الصفات الثالثة األولى ال تتؽٌر فإّنُه بإمكاننا أْن نكتب بطرٌقة اِ  - 

     : وللتعبٌر عن التحوٌل ( + مفخم) ( ـــــ مفخم -،  + مهموس،  + شدٌد،  + أسلً)

ْن نكتب : فإّنُه ٌكفً أ( ،+ أؼن، أسلً -) ( ــــ+ أؼن، + أسلً:)،عوض أْن نكتب م  – ن

 ] + أسلً [وهذا ٌعنً أّنه ال ٌتؽٌر من بٌن الصفات إالّ ، (أسلً -(ـــ )+ أؼن،  + أسلً)

         أؼن  -مجهورة ، -متقدم ،+ أسلً، أّما التحوٌل اآلتً: )+ ، أسلً [ -] التً تصبح 

ة الُمستَ ( ،+ مجهور)( ـــ  مطبق -، +مستمر، ٌَ نَطِبُق على الُحروِؾ األَسلِ ٌَ ُه  ِمرِة فإنَّ

ة ، ٌَ وبما أّن هذه الحروؾ متقدمة و الشٌن ، ث،  س،  شالُمْنَفِتَحِة أْي : الَمهُموَسة الَفَمو

َها َتنَطِبُق إَذْن على ) ِمَما ُنعِبُر ا وذاال ،صِبُح زاًٌ فتُ ( فقط ،الثاءو السٌنُمَتؤَِخرِة الَمخَرِج َفإنَّ

         :على التحولنعبر وإذا أردنا أنْ ( ،ايزال، الذال( ــــ )ٌنسال، الثاء) :عنه كالَتالً

 فً)َح طاء ،والدال فُتصِبُح ضاًدا( الذي ٌَفِخُم التاء َفُتصبِ ادضال، اءطالـــ )(الدال،اءتال)

 ( الُنطِق الَمشِرَقً
1
هناك كلمات فً العربٌة توحً بشًء من داللتها  لقد الحظ القدماء أنّ ، 

قصدبها ٌ،و (حكاٌة الصوتكوّنه المتفطن للقضٌة ) "الخلٌل  "فً أصواتها وأطلق علٌها 

   الحكاٌة أْن الحاكً ٌحكً صلصلة اللجام فٌقول صلصة اللجامصلصلة الزلزلة والؽطمة 

 ذلك فٌقول رتٌن أو أكثر منكتفا بها وإن شاء أعادها ماِ شاء قال صلة مخففة مرة ناِ و
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 "الخلٌل" مالحظات  "ابن جنً  "فقد أخذ ( ٌتكلؾ من ذلك ما بَد لُه ، صلْ ،صلْ ، ) صل 

                   وقد قسمفً إمساس األلفاظ أشباه المعانً ،و زاد علٌها و توسع فٌها فً باب سماه باب 

 الصوت المفرد الدال إلى :  "ابن جنً  "

 المبسط العاري من الحروؾ الذلق حكاٌة مإلؾ مثل هدفها وأسبابها . الرباعً  -2 

أسبابها و رأى أّن و"العظعظة " الحكاٌة المإلفة عبر المعراة من الحروؾ الذلق نحو -3 

 . (الدالو الهاءؾ الذلقٌة فً بنابها تعنً وجود )مجود الحرو

وهو بناء ٌستحسنه الحكاٌة المضاعفة وهً ما كان حرؾ عجزها مثل حرؾ صدرها  -4

 الـتؤلٌؾ .العرب و لذلك ٌجوز فٌه 

الذي ال تكون الحكاٌة عند إالّ إذا كان حرؾ صدورها موافق  " الخلٌل"فقد عارض  -

صلْ (وحكاٌة المضاعفة ماكان مثل ) ده + دق) لحرؾ صدر ما ضم إلٌها فً عجزها :

فكانت رصوًت فً داللة معٌنة ،ّنه لم ٌفلقد أكد الخلٌل من خالل دراساته أ ( ، زلْ زلْ  صلْ 

تبر الحكاٌة توهًما كؤّنه اع " توهمو "األصوات دخل البنٌة ، فكان ٌقول نظرتُه لمجموع 

فقد الذي أعط لكل صوت داللة ، " ابن جنً"فلم ٌكن ٌتصور للصوت داللة على عكس ،

. الكرازةبعض األصوات بالقوت أو الضعؾ أواللٌن أو بوصؾ "الخلٌل "كتفى اِ 
1
 "أكد و، 

                من خالل دراسته على داللة الصوت المفرد على معنى من المعانً فالكلمتٌن جنً" ابن

وهذا راجع برأٌه ألّن الخاء رخوة األكل الرطب و قضم األكل بلٌن ، ( الخضمقضم،خضم )

درستهم  له المحدثون فً تطرقوبنسبة لعالقة الصوت بصفاته القاؾ لصالبتها ،و رطبة 

دراسته للهمس والجهر  فً" حركات مصطفى "قال و، فونولوجٌافً الجهر و الهمس لل

 ك،ش،ص ، س، ط، ت، ث، ؾ ": عند تؤملنا للحروؾ المهموسة فً العربٌة  فونولوجٌا

لوعوضنا صفات هذه الحروؾ فجعلنا صفة الهمس بصفة الجهر و"، ء، ه،ح ، خ، ق،

هً  فالفاءتمً للعربٌة ومنها من ال ٌنتمً ،على مجموعة من حروؾ فمنها من ٌنلتحصلنا 

أّما رة ونطقها ؼٌر وارد فً العربٌة ،شفوٌة أسنانٌة مهموس تصبح شفوٌة أسنانٌة مجهو

( ثاب( التً ال ٌمٌزها عن )ذابوهو وارد فً العربٌة وشاهده ) " ذاال "صبح الثاء فإنها تُ 

                                                           
 . 9: حلمً خلٌل ، التفكٌر الصوتً عند الخلٌل ، ص. ٌنظر : 1
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سة التً لها مقابل عربً مهمووالحروؾ العربٌة الٌخص الحروؾ األول:  إالّ الجهر الذي

غ ، ج،ز، ض، د، ذ: )(، مقابالتها المجهورة هً ح، خ، ش،س، ط، ت، ث): مجهور هً

(،)ش ،ج ( ز، س(،)ض، ط(،) د، ت(،)ذ ، ث: سبعة أزواج من الحروؾ )( ، لدٌنا إذن ع،

الثانً من كل زوج بواسطة األول وح ،ع ( ٌكون فٌها الفرق بٌن العنصرغ (،)،)خ ،

ورة  من الجهر فقط  تملك العربٌة سبعة حروؾ مهموسة وسبعة حروؾ مجهو الهمس

( الهمسأوالجهر)المجهورة فإّن أّما باقً الحروؾ المهموسة أوناحٌة الوظٌفة التمٌزٌة ،

للوصؾ ختٌار اللسانٌٌن العرب القدماء والمحدثٌن لعل ما ٌفسر اؼٌر تمٌٌزي بالنسبة لها،و

هذا األخٌر ٌكون أداة بسٌطة ومنطقٌة لتفسٌر ما ٌحدث من الفٌزٌولوجً  لألصوات هو أن 

الفعل  " تاء "انظر إلى  تؽٌٌرات فً الوحدات الصوتٌة عندما تتجاور فً مدرج الكالم ،

        (وِاستند، ِاستلممفخمة أننا نقول: ) " الفاء "كٌؾ تفخم عندما تكون   " افتعل "الذي وزنه 

 ""الثاءنتقل إلى ، اِ " الصاد "( ألّن التفخٌم فً حرؾ بصطحواِ ،صطلح اِ ولكننا نستعمل )،

حروؾ التً هً كٌؾ تندمج المها فً ال " ال "وانظر إلى أداة التعرٌؾ ، " طاء "وقبلها 

 المشهور "" سٌبوٌهوال ؼرابة إذ ٌؤتً نص  (..، الذراع .التمر، الثوباقرب الٌها مخرجا )

وتٌات كانت عند العرب أداة لوصؾ فالص(، اإلدؼامالخاص بوصؾ الحروؾ فً باب )

ولم تكن ؼاٌة درست فً معزل عن النموذج اللؽوي .لكالم وللمساهمة فً وضع قواعده ،ا
1
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  للعربٌة الممٌزة الصفات مصفوفات

_ و ي ل ر ء ق ك ت ط د ض ب ه ح ع خ غ ش ج س ص ز ث ذ ظ ن ؾ م

- 

و

_ 

-

_ 

 

 صابتً + + - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 صامتً  - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

 مستمر        - -  - - - - -  + + + + + + + + + + + +  + 

 متاخر + - - - +   + + +  - - - - + + + + + + + - - -      

 ذولقً           + + + + - - - - - - + + + + + + + + + - -

 قاطع                 - - - + +   + + + - - -   

 حنجري        + - -      + - -             

 جانبً         + -                      

 مجهور           - - + +     - + - + - - + - + +   

 ؼن  أ                          -   + - +
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 مفخم          + - - + - +         - +   - +   

 مضموم   + -                            
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  عاللة الشٌاضٍات  باللغة عىذ المذماء و المحذثٍه: 

ال ننس وجود تجاورة والمتقاربة ومنها المتنافرة وتعتبر اللؽة مجموعة من األصوات الم -

 "الخلٌل"عتبرت من العلوم الشابكة ،فقد نظراِ ت الطوٌلة والقصٌرة وكذا الهمزة ،لها الصوابِ 

             للؽة كونها ظاهرة رٌاضٌة فقد حرص على جمع الكلمات العربٌة حصًرا رٌاضٌا فحاول

 ضع قانون عام لها .و

أّن فقال لً ٌوًم لو" الخلٌل ' بن أحمد" كنت أصر إلى  ": خلٌل: قال ال"اللٌث "فقال - 

على ما أمثله الستوعب فً ذلك جمٌع العرب وتهٌؤ (ت، ب، أاإلنسان قصد وألؾ حروؾ )

الثالثً كون ذلك قال ٌإلفه على الثنابً ولُه أصُل ال ٌخرج عنُه شًء البتة فقُلت لُه وكٌؾ ٌ

 "الخلٌل  "كتفى لقد اِ  فإّنه فً العربٌة لٌس فً الكالم أكثر منهُ ،الخماسً و الرباعً و

الثالثً من األفعال نحو (هل ... ،علم ى حرفٌن مثل قد )عل (الثنائً لم ٌحدده ) الرٌاضً وب

( شجر، جمٌل،عمرومن األسماء نحو )(ودخل مبنى على ثالثة أحرؾ ،جخر، ضربقولك )

(مبنً على أربعة قرطس، هملج،دحرج رباعً من األفعال نحو )المبنً على ثالثة أحرؾ و

مبنً على  (ِاسحفر، كسحنكاِ )الخماسً ( وُجنذب، عقرب، عبقرةمن األسماء )أحرؾ و

"خمسة أحرؾ 
1
  

تسهٌل العربٌة من خالل وضع قاون منطقً رٌاضً لٌستطٌع  "الخلٌل  "لقد حاول النابػ  -

للكلمات العربٌة على الثنابٌات  الباحث و الدرس لها تصنٌفها بؤرٌحٌة وقد اعتمد فً تقسمة

ؽوي أوما قام بٌن قع اللّ ٌإدٌها الوا "الخلٌل  "تعتبر الفرضٌات التً تحصل علٌها و

بقوله الثنابً وٌظهر الجانُب الرٌاضً منها ستقراء لمبانً الكلمات العربٌة ،امن ِ "خلٌل"ال

 التصنٌؾ ،وبعض النظرعن التدرج المنطقً والرٌاضً فً هذاالخماسً الثالثً الرباعً و

تدحرجت إلى الثالثً  كان ٌفترض أْن الكلمات بدأت بثنابً ثم "الخلٌل "فالظاهرة أًٌضا أّن 

فالرباعً فالخماسً .
2
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عتبروها عالقة حتمٌة مبنٌة على عالقة ؽة فقد اِ ن فقد درس العالقة الراضٌة للّ أّما المحدثٌ 

العالقة قضٌة منطقٌة مفتوحة ذات متؽٌرٌن لنؤخذ مثاالً األزواج المرتب و مجموعة من

كننا من تحدٌد تم(  4،  3،  2 أصؽر من... فً المجموعة العددٌة ،)... بسٌطا العالقة

ستنتاج عناصر بطرٌقة منطقٌة مسهلة نستطٌع اِ ( ، 3،  2(،)  2،  4(،)  3،  2األزواج ) 

             ٌطبق صرفٌا  "للخلٌل "فقد أصبح القانون عام ، ( المفعول به، علالفا، لالفعؽوٌة )اللّ 

اعتبره هو البناء الثالثً فً العربٌة ا لمعرفة الزوابد من األصل فً بناء الثالثً وقد صوتًٌ و

 "الخلٌل  "و ٌعد أهم تصنؾ لثناٌا للثالثً خاصة فً األسماء ،و كان ٌود ٌرد بعض ا

لحتسابه للصواِمت دون الصواِبت ألّنه كان ٌرى أّن الصواِبت القصٌرة خاصة  بالزوابد 

 على البناء لٌتوصل النطق بها وأّن األصل فً البناء الصواِمت .

ن فقد أكد أّن العالقة الرٌاضٌة إذا ما وضعناها الدرس اللسانً فعلٌن معرفة   ّما المحدثٌأ -

إذا حاولنا تطبٌق هذا المفهوم الرٌاضً للعالقة على المٌدان اللسانً ٌلزمنا أْن نحدد 

بط بٌن عنصرٌن من هذه ثم القضٌة المنطقٌة التً ترجموعة التً تعرؾ علٌها العالقة ،الم

ن العالمات اللؽوٌة فً العربٌة ،وأّن مكونة م،فمثالً إذا فرضنا أّن مجموعتنا المجموعة 

فً تؽٌر( لهما نفس التوزٌع ،وأكد السانٌون العرب أّن الِداللة ال ت2،3)العالقات هً: 

ن المستوى التركٌبً وظل الثنابٌات فؤكد المفهوم الرٌاضً للعالقة ،وكذا قد تطرق المحدثٌ

ها بصفة صورٌة هً عالقة الجوار ،ولكن فً ة التً ٌمكن التعبٌر عنأّن العالقة الوحٌد

.  (ٌعاتب فً كل األمور صدٌقه، ٌعاتب صدٌقه: )المثالٌن
1

 

وال ٌمكن أْن عول به باقٌة رؼم الفصل بٌنهما ،المفأّن العالقة بٌن الفعل و نستطٌع أْن نرى -

 العالقة التركٌبٌة ""إّن مصطلح المباشر الذي ال ٌعنً هنا شٌبا ، ومنه فتقتصرعلى الجوار

ولكن فً حاجة إلى المزٌد من التوضٌح ، وهومل من طرؾ اللسانٌن بصفة واسعة ،مستع

حداهما وحدتٌن أو بتؤثٌر نطق اِ ٌث ٌكون اإلهتمام بإمكانٌة تجاورح، على المستوى الصوتً

سم ننطق علٌها اِ  أنْ  وال بؤسفإّن العالقة التركٌبٌة قد تقتصرعلى التجاور المباشر،على اآلخر 

 عالقة الجوار.
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    المفعول قتصر فقط فً التجاور بٌن الفعل والفاعل ون على أّن العالقة التركٌبٌة تأكد المحدثٌ

القابم بٌن الوحدات وبعد طرح التجاورٌة وهً مبنٌة على التجاورسموها بالعالقة ،و

األصوات الثانٌة وقد أخذ فً ورأوا الجذالتصنٌؾ الرٌاضً للؽة فوضع أٌضً للثناٌا و "الخلٌل"

ت ألّنه أراد صنع معجم فعلً للنهوض الصواِمت دون الصوابِ "تقسٌمه الرٌاضً لمبانً الكلم 

نتاج عل نستطٌع من خالله اِ ( ،فالفكتب: )مثالً بت فً الترتٌب وفً ترتٌب مداحله بالنظام الثا

 (بتك،بكت،تبك،تكب،كبت،كتبكلمات أخرى ) ستة
1

ه للمبنى بْل قام تحدٌد م ٌقؾ عندفل ،

ا لتركٌب الكلمة من الصوامِ بالتقٌب الجذري الواحد الٌستخرج اإل ًٌ ت حتماالت الممكنة رٌاض

          "اإلشتقاق األكبر"اإلستفادة من فكرة التقٌب أّنها طالق علٌها تسمٌة "ابن جنً  "وقد حاول 

كان  نفلم ٌستقٌم لُه فإتربطها جمًٌعا ،ولكن لم ٌوفق ألّنه ربطٌٌن تقالٌب المادة بداللة واحدة ،

فكان طرح لقضاٌاه منطقً وضع الثناٌا ،ؽة بعد ما للتقلٌب أحدث ثورة فً اللّ  الخلٌلوضع 

مزج بٌن أّن التقلٌب هو الخلٌلعاًم ،فقد بٌن بسط للعربٌة وزاد العربٌة ثراءا ومورٌاضًٌ 

على مجهوداِت وأٌقن محدثٌن وأثنوؽوي ،فلم ٌناقشه التحلٌلً اللّ طقً والرٌاضً والجانب الن

 ن"القرآرخَتالهذا اِ ها وكذا ال ننس ثقافتها الواسعة ،ؽة وماهٌتأّنه الوحٌد الذي عرؾ وظٌفة اللّ 

ٌُجود المقرئ فٌها نُ الكرٌم" طق الوحدة الصوتٌة مخرًجا وصفة وإْن أخذ طرٌقة الترتٌل التً 

     فٌهما على العناٌة بالنطق و ذلك ألّن الحد مع الحرص بالطرٌقتٌن األخرٌٌن وهما التدوٌر و

نً من الجمل ومدارج إّنما تجبدة ال تجنً من الكلمة الواحدة والفاالكالم إّنما وضع للفابدة و "

مراعاة حصابصها لتحقٌق الؽرض النطق الموجود ألصوات العربٌة و هذاالقول ونقتضى 

ؽة .من اللّ 
 2

 

 لتقطٌع  المزدوجا : 

فهو بمثابت لحروؾ أواألصوات فً جهات التصوٌت وٌهتم بالمنطوق ،ٌقصد به تقطٌع ا -

ت عند ابلعرب فهو ٌحتوي على فونٌمات ؼٌر داللة فً حد تفرٌق بٌن الصواِبت والصوامِ 

التقطٌع ٌعتقد بعض الدارسٌن أّن ،كالصحاح والصواِبت الطوٌلة ،الة ذاته و المورفٌمات الد

 القدماء  ٌة و لكن العكس فقد عرؾ األوابل عربالمزدوج منتوج وعمل ؼربًٌ دخل على ال

                                                           
 . 85حلمً خلٌل ، التفكٌر الصوتً عند الخلٌل ، ص ٌنظر: .  1
 . 342، ص  13ابن جنى ، الخصابص ، ج  . 2
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الفونٌم  "الخلٌل "فقد نظر سم على الدراسة ،ه لكنهم لم ٌضع اِ ودرسو ""الفونٌم والمونٌم

ٌشترك  "الفونٌمات  "وحدة لؽوٌة لٌس له معنى فً ذاته ولكنُه مه ؼٌره من الذي هوأصؽر

الحرؾ وقد عبرعن محها ،فً تحدٌد المعنى اإلصطالحً لكلمة ما من سماتها و مال

الهمس والتفخٌم وونٌمات تعبرعن موضع النطق والجهرالف أنّ  "الخلٌل "فقد أكد بالصوت ،

 وال ٌمكنها اإلنفراد فً المعنى .واإلنفجارواإلحتكاك ألكثر

تها إالّ إذا اتصلت دالة فً ذاالفونٌم الذي ٌعدها الحركة وهً ؼٌر" الخلٌل "لقد اعتبر  -

ما هو إالّ مرادؾ للكالم القابل بؤّن  ،"التقطٌع المزدوج " لقد رء المحدثٌنبالفونٌمات ،و

فالمستوى ،"تً ومستوى إفرادي ومستوى تركٌبًمستوى صو":  مستوٌات اللؽة ثالثة

لة فعناصره مكونة من ا مستوى الوحدات الداٌتمٌز بخلو عناصره من المعنى أمّ الصوتً 

هذه الوحدات الدالة  "مارتٌنً" وقد سمى ه ،مدلولصطالحا من دال واِ أومعنى شكل و

المورفٌم عند البنٌوٌٌن .( ٌرادؾ إلى حد كبٌر المونٌممونٌمات و)
1
وٌظهر أّن المونٌم هو ، 

" دنٌوي "  هذا الدلٌل ٌفترض فٌه أْن ٌكون دلٌل ) أي وحدة مكونة من ودال و مدلوله ( ف

سبة للمستوي الصوتً فً بداٌة بالنو،أي ؼٌر قابل الى التجزيء إلى مونٌمات أُخرى 

هل هذا الذي ٌطرح على متعلم اللسانٌات  البنٌان اللؽوي نجد األصوات ولكن السإال

( وقبل أْن نجٌب على هذا السإال فونٌماتحروؾ وحركات )المستوى وحداته أصوات أْم 

ي وهذا األخٌر ال ٌعرؾ بالبساطة الذول تعرٌؾ كل من الصوت والفونٌم ،ٌلزمنا ان نحا

خلط لقد تم ال،" إلٌها التقطٌعأصؽر وحدة ٌنتهً  " أّنهٌعتقدها الكثٌر وال ٌكفً أْن نقول 

وكذا جهل  والصوتٌات الوظٌفٌة وهذا راجع لركاكة الترجمةعند المحدثٌن بٌن الصوتٌات ،

بالصوتٌات وأساسٌاتها وعدم تطلعهم لمعرفة العلوم من لؽتها بعص العلماء المحدثٌن 

 ه موجودحداثة العلم بالنسبة للعرب وتهافت الجمٌع لدراسته و فهمه رؼم أنّ  األصلٌة وكذا

              وكثٌر من اللسانٌٌن العرب ال ٌمٌزون فً أعمالهم التطبٌقٌة بٌنمنذ القدم فً العربٌة ،

األبواب النظرٌة ٌمٌزون بٌن هذٌن نراهم فً ،"الصوتٌات الوظٌفٌة الصوتٌات و"

والدلٌل على ذلك أّن ٌبقون على المستوى الصوتً فقط ، عند التطبٌق ولكنهمالمٌدانٌٌن ،

شبه معدومة ،وعندما ٌتصفح الدارس كتابا فً  "الفونولوجٌا العربٌة  "األبحاث فً 
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لى حد كبٌر لحركات مع مخارجها وصفاتها ٌشبه إالصوتٌات العربٌة نجد وصفا للحروؾ وا

أّما التجدٌد الدقٌق للصفات التً تمٌز النقاط ،وال ٌتعداه إالّ فً بعض  "السٌبوٌه "وصؾ 

فهذا لن تجده ، مع المبنٌة على الوظٌفة التبلٌؽٌة ،حرًفا عن آخر والمنبثقة من عملٌة التقابل 

أّنه هو العمل اللسانً البحث وهو الركٌزة لتعٌٌن النظام الفونولوجً العربً  . 
1

 

' مصطفى حركات '  قال ً بداٌاته كماٌعد الجانب الصوتً للتقطٌع المزدوج ال ٌزال ف -

 الخلٌل "أمثالماء جٌة الحدٌثة مجرد تراث تركه القدالذي وصؾ الدراسات الفونولو

فلم ٌفهم المحدثون كونه علم ه من أساسٌات الدرس الفونولوجً ،رؼم كون "وسٌبوٌه 

 صطلح علىمصنؾ ؼربً وجمٌع المصادر مترجمة والترجمة ركٌكة وكل عالم ٌترجم الم

ومن جهة أخرى فإّن تفاعل هذه األصوات فً المجال التركٌبً حسب رؼبته ووجهة نظره ،

دراسة جدٌدة وإّنما ال ٌدرس حو ،، واندماج المكونات الصؽرى فً مٌدانً الصرؾ والن

إّن  "الصرفٌة والصوتٌة "عض الجوانب ما قٌل قدٌما حول اإلدؼام وبٌكتفً بتكرار

صر نؽم على وفونٌمات أو عناعلى مستوى الصوتً ، ة تدون أصوتااألبجدٌة الصوتٌ

ومهما قرب نظامها تتعداه أ أّما الكتابة العادٌة ،وهً تكتفً بهذا وال المستوى الفونولوجً ،

ٌن الكلمات له وظٌفة الفصل ب :هً تإدي وظابؾ متعددة  ومثال ذلكمن النظام الصوتً ف

داة انظر إلى أ لى نهاٌة الكلمات ،ٌر إربٌة الشكل النهابً للحروؾ ٌشفً الع تمٌٌزٌة ، و

وكذلك الشؤن لؾ إْن كانت وصالً ال ٌنطق بها ،التعرٌؾ ، أَنَنا ال ننطق بها دوًما ، فاأل

قد  " ال "إذن أداة التعرٌؾ بحرؾ شمسٌة ، بالنسبة )لالم ( فً مستهل األسماء التً تبتدئ

ى علٌها فً كل الحاالت وبقابها تكون ؼابٌة تماما على المستوى الصوتً ولكن الكتابة تبق

لنتؤمل حرؾ إْذ ٌشٌر إلى أّن الكلمة معرفة ،لٌس إذن لؽرض صوتً وإّنما وظٌفته نحوٌة 

وهو ٌنطق  "ة  "وتارة على شكل  "ت "نراه ٌؤتً تارة على الشكل فً آخر الكلمات ، التاء

ٌمٌل بعض ا النحو ،إّنمافعه علم األصوات ووالتمٌٌز هنا لم ٌكن د "تاء ال "فً الحالتٌن 

الكتابة العادٌة وذلك لتبسٌط  إلى استعمال كتابة صوتٌة بدال من " مرتٌنً "اللسانٌٌن ومنهم 
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ه سٌحذؾ كل المعلومات لنوع من اإلختٌار قد ٌكون سلبٌا إذ أنّ نحن نظن أن هذا ا،مالء اإل

اللؽوٌة الخارجٌة عن نطاق الصوتٌات والتً تسهل كثًٌرا آلٌات القراءة .
1

 

قد أشار له فً دراسته ولكن هم لم الخلٌل لم ٌفهم العرب التقطٌع المزدوج إالّ قلٌل رؼم أّن 

فكان على  "أندي مارتٌنً  "ٌتفطن لقٌمته وال لعظمتها حتى تحدث عنه العالم الؽربً 

ن فً القضاٌا الؽربٌة قبل الذهاب للؽرب وانبهار عالعرب القدماء وكذا البحث و التم

 أدركوها لختالطم مع العرب وتعلم لؽتهم .أّن معضمها أبحاث عربٌة قحة ، ؼمبؤفكارهم ر

              النحو والصرؾ و الصوتتعد اللؽة مزًٌخ وخلٌط متجانس من العناصر من  بٌنها )

التداخل بٌن الصوت والصرؾ م وومنذ القدم استنتج التالح( ، فبدونه ال تسمى لؽة ،الداللةو

و الصواِبت لها الفضل لبناء األوزان و ال  المتمثلة فً الصوِمت لوحددات الصوتٌةفا، 

صوات الشابعة كانت أو ألننسى السماع و القٌاس اللذان ٌمثالن الصرؾ فهم من نتاج ا

، فإّن تصنٌؾ الوحدات وعالقتها بالصوتٌات و الصواِبت الوحدات الصوتٌةفالشاذة ،

صرفٌة إلى الربٌة وهو تقسٌم الوحدات الصرفٌة تكون أقرب إلى طبٌعٌة األوزان فً الع

 تتابع وؼٌر تتابعٌة .

هً الوحدات الصرفٌة التً تكون مكوناتها الصوتٌة من : الوحدات الصرفٌة تتابعٌة -

وهذا النوع ما بفصل من هذه المكونات الصوتٌة ، الصوامت والحركات متتابعة دون فصل

مقٌدة فً المثال العربً ت الصرفٌة الوكذلك فً الوحداجده فً الضمابر المتصلة بالفعل ،ن

والوحدات الصرفٌة الؽٌر متتابعة فهً الوحدات الصرفٌة التً تؤتً مكوناتها السابق ،

الصوتٌة من الصواِمت والحركات متتابعة على نحو ؼٌر متصل ومعنى هذا أّن الوحدات 

( تتكون َكاتِب  ) : كلمةدات صوتٌة لوحدة صرفٌة أخرى مثالالصوتٌة المكونة لها تتخللها وح

( ك + ت + بمن وحدتٌن صرفٌتٌن ؼٌر تتابعٌتٌن تتكون األولى من الحروؾ األصول )

وهً وحدات صرفٌة ؼٌر تتابعٌة ألّن هذه الصواِمت بدون حركات ال تكون تتابعٌة متصلة 

وهً كذلك وحدة " كسرة + فتحة طوٌلة "فً أٌة كلمة عربٌة ، وتتكون التتابعٌة من
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وكذلك تعد تابعا متصال فً أٌة كلمة عربٌة ،ابعٌة ألّن أصواتها ال تكون تصرفٌة ؼٌر تت

 .الحروؾ األصول فً البنٌة الصوتٌة للعربٌة و اللؽات السامٌة األخرى 

وتعد األوزان فً هذه اللؽات أٌضا وحدات صرفٌة ؼٌر  وحدات صرفٌة ؼٌر تتابعٌة : -

تتابعٌة أٌضا .
1

ا ع، و ًٌ لى صامت و صاِبت ، فالصواِمت وحدها ٌعد التتابع الصوتً مبن

صرفٌة التً تفصل عاجزة عن بناء المعنى و كذا بنسبة للصرؾ الذي ٌعتمد على األوزان ال

وعدم وصوت  ،) فعل ، فاعل ، َفَعل ، َفُعل ( ، مثل :الطوٌلة والقصٌرة  بٌنها الصواِبت

 لوحدات ال تتابعٌة .صواِبت مرفقة لصاِمت تصبح ا

 واِمت و الصوائِت فً وضع الداللةعالقة الص 

وظٌفة الصوت هو أساس معناه فاألصوات إذا لم تعتبز  :عاللة الصىاِمث بالذاللة (1

فالصٌػ تعتبر القالب الحامل لها فإذا كان للفظ اٌة ووظٌفة فال نفع لها ،تكن لها ؼ

ٌُدل بها على المعنى و مواضٌع فً الجملة تشارك به فً أداء عن معنى فال  بد صٌؽة 

من أْن ٌكون للوحدة الصوتٌة فً اللفظ مثل ذلك األثر اللفظة أو أّنها تشارك سواها 

 "وأكَتب وأْقَرَء أحَصد وأزَهر"،أفُعلُ "و  " أفَعلُ : لهمزة فً مثلفً إحداثه ، فوحدة ا

 " ِمبَرٌد و ِمثَقٌب ومعسوٌل و مشروٌح   " ،َمفعول  "و  ِمفَعل   ":( فً المٌم، ووحدة )

، ٌدرس ٌزعمون تنؽم "( تؤتً أوابل الفعل المضارع النونوالتاءوالٌاء)ووحدة ،

 -  ، أي ملساء لٌنة ."درِع ِدالص وأدرع ِدالص  ": (األلؾ) ووحدةترضٌن نسعد ،

صوتٌة هذا أدى بهم إلى العناٌة بنطق الوحدة اللقد حرص العرب على الداللة و -

ءت بطرؾ اللّفظ ووقؾ إَذا جامن ذلك وحدة الهمزة بمقتضى موقعها من الصٌؽة و

، فهً مختلفة "سوء ،شًء ،ٌنوء شاء ،جاء ،مضًء سًء ،ٌبوء ، "علٌها مثل:

           لة مّد وحدة صوت المد و اللٌنِ السمع إذا وقؾ علٌها وال ُبد فً اظهارها من اطا

صوت اللٌن قبلها وإالّ فإّن الوقؾ ٌسلبها كثًٌرا من صوتها وٌتسبب ذلك فً و،

(  الهاءوٌظهر فً وحدة ) ،الذي تتضمنه الصٌؽة لفظا وجملة المعنى  ؼضون 

ٌقربها من صوت ،وَخفًٌة فً النطق ،وترك اظهارها وبٌانها بنفس َهاضعٌفة لِهمسِ 

له جاه ،وبه  ": مثل، ( التً لم تطل أو لحقها جور من صوٌت ُمَجاورً األلؾ)الفتحة أو
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( التً تعد أّن األلؾمثلها مثل )و"م ظلم كراههاِ ألهاه هواه ،عة ،مرتفقوه ،جباههم ،

     تكون صدى فتحة طالت فً فراغ الحلق والسٌما إذا جاورت صوتا مهموًسا شدًٌدا 

بعض الوحدات تنحرؾ و "وضاء للضالمٌن  ، الجٌمباء ، ال " :أو صوًتا مشدًد مثل

(  الجٌم،)( سبقتها  الشٌنوذلك مثل وحدة ) إلى أخِتَها فً المخرج أو المجاور لها 

اِنَها واخراج صفة الَتَفِشً حتى ال تتحول إلى )  ٌَ أشجار ،  " ( مثل : جٌمفال ُبد من ب

ؼموِض للّفظ كلُه من معنى إلى آخر بسبب ، و ٌمكن أْن ٌْنحِرؾ َا "شجر ، شجع 

فترك بٌان ، "أسر ، أسرار، سحب ، قسم ، سار، ٌسٌر  ": الوحدة الصوتٌة ، مثل

           صحب ، قصمأصر ،أصرار ، "( فتصبح  صادلها إلى ) ( ٌحو السٌنوحدة ) 

. "حذر ، محذور حظر ،محظور ،" (  لظاء، صار، ٌصٌر "و مثلها كذلك )ا
1
 

لقد اعتبر العرب الوحدات الصوتٌة لهذا عمل أثر تؽٌر الصواِمت فً تؽٌر المعنى وأكدو  -

متجاورتان فً  ٌن الصوات إذا كانتالعلماء القدمى والمحدثٌن على أّن العرب على التبادل ب

وهذا ٌإثر فً المعنى ألّن لكل حرؾ خاصٌة و مٌزة ، فالقاؾ لٌست المخرج أو الصفة ،

كاأللؾ وال كاصاد وال الظاء كاظاد وقد استخلصو وجود تؽٌرات بٌن األصوات فمنها 

شن لكونها أختها فً المخرج أي من نفس مخرجه أو لتسهٌل على المستمع فتؽٌر حرؾ خ

  بحرؾ لٌن و المجهور بالمهموس .

 عاللة الصىائِث بالذاللة : (2

مع تداخل وتجانس و تقارب المباحث اللؽوٌة  أصبحت الدراسات العلمٌة الحدٌثة  تحاول  

   اتجهت إلعمال العقل  بلْ المبنٌة على الفلسفة و التخٌل ، التخلص من األفكار األفالطونٌة

خذ من تجارب القداماء العلمٌة والتحقق من فرضٌاتهم  و المنطق وال ننسى التجرٌب و األ

   فقد ترك لنا رسولنا الكرٌم األمٌن كتاًبا فٌه أصل العربٌة فقاربه ٌتقن تمٌز األصوات .

أو اضافة الشدة لحرؾ من "الصوائِت  "ومع تمٌز األصوات ُتخلُق المعانً فتؽٌر الحركات 

أو حذؾ حرؾ  "صاِمت  " تؽٌرفً  ٌجعل المعنى ٌذهب إلى منحى آخر وكذا الحروؾ

( فالقسط  أقسط، قسطوٌمكن أْن ٌعنى العكس ) ، (هزَّ ، أزَّ )(،استطاع، اصطاعمثل )
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فالصواِمت والصواِبت تعمل على بناء المعنى أو تحطٌمه لها  "الظلم  "، و أقسط  "العدل"

مة تفطن لها القدماء الحقٌقة أّنها ظاهرة قدٌة تبٌن العالقة الوثٌقة بٌنهما وأجرٌت عدة دراس

، وال ننسى فً المبنى فهو تؽٌٌر فً المعنى وعملُعلى تجسٌدها و تؤكٌد مقولتهم أي تعٌر 

عند العامل االجتماعً وتعددد اللهجات العربٌة الذي ٌجعل للمعنى الواحد عدة معانً 

(  توالصوائِ  الصواِمتومن هنا نستطٌع تؤكٌد دورالصوت ) مجموعة من القبابل العربٌة ،

ا ) ( على المستوى الصوتً نوعٌن من الداللةالصواِئتتإدي الحركة )فً بناء الِداللة  ٌا لؽو

او ٌا  . (اجتماع

لتً دوًر بارٌز فً التمٌٌز بٌن المعانً األبنٌة ا ( الصواِئتللحركة )   الداللة اللؽوٌة : -

ُق بٌن المعانً بالحر( و ٌُ الصواِمتتتفق صورتها من حٌث الحروؾ )  (الصواِئتكات )َفرَّ

الحركة فً التحوٌل الداخلً فً مسؤلة اإلشتقاق فً صٌاؼة ٌجُب أْن ُنفِرَق هنا بٌن دور

المشتقات المختلفة على نحو ما ٌظهر فً مبحث دور الحركة فً تولٌد الصٌػ المختلفة ، 

ول أو الثانً سواء وقعت على الحرؾ األات التً هً من أصل بنٌة الكلمة ،ومن بٌن الحرك

 (   الِجنَّة ،الُجنَّة، الَجنَّة(،)الُعَجبْ ، الَعجبُ (،)الشِّعر،الشَّعرن أصل الكلمة مثل: )م

حٌث ٌمثل ً توضح الفرق بٌن البٌبة وأخرى ،وهً الداللة الت الداللة اإلجتماعٌة : -

دورالحركة فً تمٌز بٌن اللهجات صورة صادقة للداللة اإلجتماعٌة للحركة على المستوى 

فإّنه كذلك ٌظهر فً  "الصواِمت  إبدال "فكما ٌظهر الفرق اللهجً فً صورة الصوتً ، 

من خالل اختالؾ الحركات القصٌرة و الطوٌلة و ِبت ،( الصوا الحركاتإبدال )  صورة  

وكسر حرؾ المضارعة ،وكسر (، واختالس الحركة ، التنؽٌمو النبراإلمالة وظاهرة  )

لهذه الظواهر مع بٌان دور الحركة فً الفرق فٌما ٌلً عرض كاؾ الخطاب فً الجمع ،

اللهجً من خالل القراءات القرآنٌة  المتعددة .
 1

  

( ؛ فبعضها القصٌرة الصوائِتستخدام هذه الحركات )ختلفت اللهجات العربٌة فً اِ اِ  -

ٌستعمل الكسرة فً حٌن تستعمل الفتحة أو ضمة لهجات أخرى ، كما ٌظهر من خالل 

( بٌن اللهجات من خالل  الصوائِت الطوٌلةٌمكن مالحظة ) ،  ٌحةبعض القراءات الصح

                                                           
 .  37.  36ص لعربٌة ، فً ا ت و المعنىد داود ، الصوابِ . محمد محم 1
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العرض التالً للقراءات الشاذة للقرآن الكرٌم 
1
             أوبشؤن التبادل بٌن الصواِبت الطوٌلة )، 

( فهو قلٌل إَذا ما قورن بالتبادل بٌن الصوابت القصٌرة ولذلك ال ٌسجل حضوًر ي،و، 

لٌاء و بالواو للحجاز من ذلك ونسبت بعض الكلمات بات الشاذة ،حوًظا إالّ فً القراءامل

       وتعد لؽة فً الكلٌة عند أهل الٌمن ، والكلوةحجازٌٌن ،( عند القنوات( عند تمٌم ) قبٌان)

 ( أكبر مثال على هذا التبادل بٌن الحروؾ وخاصة حروؾ العلة . اإلمالة)

كل اللؽات فهو ٌهتم بؤوخر الكلمات فؤي  ٌعد اإلعراب ظاهرة لؽوٌة مهمة وطبٌعٌة فً -

ا فٌجعُل المستمع ٌركز (  الكسرةالفتحة ،الضمة ،تؽٌر فً الحركة ) ًٌ فهو ٌإدي صوًرا صوت

على أحد الصوِمت و على حركته لٌستطٌع إعرابه بشكل صحٌح فهو ٌخدم الصواِبت 

 ٌعد  العربٌة وراب ال ٌعرؾ أسس العربٌة ألّنه من ال ٌعرؾ اإلعوٌجعلها محوًرا تعلم 

ولُه داللة مهمة فالعربٌة تتسم بالتقدٌم خام لتعلمه و التفحص فً أصواته ،أكبر مادة 

ٌفهم المعنى ال ٌحسن والتؤخٌر و كذا الحذؾ لهذا تعد الداللة شًٌبا الزًما فً اإلعراب فمن ال 

 اآلٌة  { ٌخشى هللاَ من عباِدِه العلماء } "فاطر  "قوله تعالى فً سورة  :اإلعراب مثل

فمن ال ٌفهم المعنى ٌحسب أستؽفر هللا أّناهلل ٌخاؾ من عباده العلماء لكن المعنى ،( 28)

 عكس ذلك فاهلل تعالى ٌخشى على عباده العلماء . 

للوظٌفة الصوتٌة أمًرا الزًما  فالحركة أكثر من وظٌفة صوتٌة فً تعد الحركة اإلعرابٌة  -

إْذ بدور قوة االستماع ، (الصائِت( تقوم الحركة )تالصامِ اللّؽة : فعلى مستوى الحرؾ )

ُت ،الحركة هً التً تجعل الحرؾ الصامِ  ٌَُصوِّ وعلى مستوى الحركة بدور الوحدة ت 

 وأًٌضا على مستوى التركٌب للحركة دورالذي ٌتؽٌر المعنى بتؽٌره ، " ٌمالفون "الصوتٌة 

مل الواقع الصوتً للعربٌة وٌتؤكد ذلك من خالل تؤصوتً بارز فً وصل نطق الكلمات ،

هو (و داللٌةنحوٌة،تٌة ،صرفٌة،صو)فً أدق نص لؽوي مقنن فً جمٌع مستوٌاِته اللّؽوٌة 

القرآن الكرٌم فآٌاته تشهُد بؤّن العربٌة قابمة على الوصل بٌن ألفاظها حال النطق وأّن حركة 

ً بٌن الكلمات حال ( ٌحقق هذا الوصل الصوت العالمة اإلعرابٌة)الحرؾ األخٌر من الكلمة 

 .النطق بها ، وهذا جزء من دور حركة الحرؾ األخٌر فً الكلمة  

                                                           
1
 . :51،  :48ص قرآنٌة فً ضوء علم اللؽة الحدٌث ، القراءات الٌنظر :عبد الصبور شاهٌن ،  .
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على دور الحركة الصوتٌة مع اؼفال الوظٌفة تقتصُر  وظٌفة الداللٌة للحركة اإلعرابٌةف -

ثة والتً تقوم على الِداللٌة لها أمٌر ٌرفضه الواقع اللّؽوي فً ضوء المناهج اللّؽوٌة الحدٌ

                  عتماًدا على استقراء ظواهر اللّؽة نفسها وبعًٌدا عن التحلٌل العقلًاِ ق ،وصؾ الحقاب

التفسٌر المنطقً .و
1
والحركات المحدثٌن بٌن األصوات الصاِمتة ،فقد مٌزاللّؽوٌٌن ، 

 (ئِتالصوافؤصوات الحركات ) من حٌث  المخرج  :أقاموها على ثالثة ِاعتبارات منهاو

ندفاع الهواء فً مجرى مستمر خالل الحلق والفم دون أْن ٌكون هناك تحدث من خالل ا

فالَ بد من  "تةاألصوات الصامِ  "ّما أ،عابٍق ٌعترض مجرى الهواء اعتراضا كلٌا أو جزبٌا 

وجود عابق ٌعترض مجرى الهواء المندفع من الربتٌن خالل الحلق والفم بدرجة ما إلنتاجها  

ة من خواص الحركات هً قوة وضوحها السمعً إّذا فؤهم خاصٌٌث وضوح السمع حومن 

حركة ٌصعب نطقها بدرجة فاألصوات الصاِمتة بدون  ،ما قُوٍرنت بؤصوات الصاِمتة 

وتؤتً له قوة الوضوح السمعً وفً ُة هً التً تجعل الصامت له صوت ،الحركواضحة ،و

لصاِمتة والصاِبتة العربٌة ال ٌمكن أْن تتوالى الصواِمت متتابعة دون حركات لألصوات ا

هً أصوات تمُر بمراحل قبل خروجها على شكل أصوات فتمُر من ادخال الهواء واندفاعه 

إلى الربتٌن وخروجه ومروره من الحلق إلى الفم و صدوره من الشفتٌن إلى ؼاٌة وصولها 

تؤثٌر على المستمع فهً تجلُب ذبذبات صوتٌة فالحركة لها قوة و إلى المستمع على شكل

اَهُه و ٌكون لها إٌقاع على السمع على عكس الصواِمت فهً جامدة وال تستطٌع الحٌاة انتب

من ؼٌر الحركات فالصواِمت وإضافة الحركات  تمثل صوًتا له تؤثٌر و معنى .
2
 

 السمع ) فهم معناه ( ركة ) الصامت ( = صوت __هواء __الحرؾ ) الصائت ( + الح

الربٌسً للكلمة فً العربٌة باألصوات الصاِمتة أّما  من حٌث الوظٌفة حٌث ٌرتبط المعنى - 

الحركات فهً ال تعتبر فً الكلمة إاّل عن تحوٌر هذا المعنى و تعدٌله فالوظٌفة  على َعكِس 

هً مهمة  صٌػ األصوات  "الَسمع ، فالصوابت ال فابدة لها من دون الصوامت فشكل أي " 

ً الَحدٌث فالَحرَكات ُتمِثُل َموِجًها للَمعَنى الَحِقٌِقً  فٌها فهً التً تكتب و ُتعَتبُر بها و عنها ف

سكون الحرؾ على حركته فً ىالتذوق  "الخلٌل  "لقد اختاَر ، "َعلٌَم ، َعلَُم ، َعلَِم "ل : مث

                                                           
 . 76.  75. محمد محمد داود ، الصواِبت والمعنً فً العربٌة  ، ص 1
 . 267. 3:ص  . ٌنظر : كمال بشر ، علم اللؽة العام ،2
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ٌُخفٌه إذا  ألّن الحركة فً التذوق ألّن الحركة فً السمع جرس زابد على الجرس الحرؾ 

الحركة ُتقلقل الحرؾ عن موضعه و الحركة  "فقال أّن  " ابن جنً "تاله وهو ما عبر عنه 

.  "عمل زابد على الحرؾ المراد تذوقه 
1

 

الصورة فً موضع و الحركة فً موضع أخر و عتبرها تعرقل "الخلٌل  "فقد وضع  - 

الذي اعتبرها تعرقل  "ابن جنً  "عملٌة التذوق فهً تضٌؾ له جرسا برأٌه زابد و كذا 

 از و قد صرح بكون الصابت زابد عن الحرؾ بلهو حاجزه .الحرؾ وتجعله ٌنح

من الحروؾ الجوفٌة ألّن مخرجها الجوؾ ،(ي، و،االصواِبت الطوٌل ) "الخلٌل " ٌعتبر -

فتحدث الحركة الطوٌلة لخروج ٌكن لها حٌز تنسب إالَّ الجوؾ ، و هً هاوبٌة فً الهواء فلم

 تجاه مساره مناِ التٌار الهوابً ورض و ٌعرؾ مصدر التٌار الهوابً دون تعرصه لعا

ربتٌن فً اتجاه أّن مخرج الهواء من ال "الخلٌل "فقد أٌقن الربتٌن أو الجوؾ حتى الشفتٌن ،

 .فً الحركات الطوٌلة   الفم و ٌكون كثًٌرا 

 

                                                           
 . 27،  26الخلٌل ، ص لٌل ، التفكٌر الصوتً عند . حلمً خ1
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  من خالل الدراسة السابقة  االستنتاجنستطٌع : 

،وٌعد  لتواصل و التفاعل بٌن الكائنات واألفراد ،و حتى الجمادالصوت هو أساس ا 

جمٌع المٌادٌن تطور الدرس الصوتً لٌشمل الدعوة أي اخبار ووضوح ،الصوت فً اللغة 

 علم األصوات المعٌاري تٌك واوالفونعدة فروع من بٌنها الفونولوجٌا  وظهرت له

الفٌزٌائً  . ،والوظٌفً ،والوصفً ،والنطقً ،والسمعً ،والنفسً ،  

 : استنتاج من الفصل األول 

ا دقًٌقا لمخارج '' الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ''ٌعتبر  -        ًٌ أول من أعط ترتًٌبا صوت

الدراسات  وهو رائد '' ' الحلقٌة'الذي ٌعتبر من الحرف  ) العٌن (األصوات فبدء بحرف 

 ٌبتدئكونه جعل ترتٌب الحروف  ''بالعٌن  ''سمى معجمه حظ ماهر فهو مال،الصوتٌة 

ا و وٌعتبر معجمه أول معجم ٌتبع  ،بالعٌن  ًٌ ا فقد اعتمد منهًجا علم ًٌ على الدراسة تحلٌل

 تقلباته  فً دراسته للغة و فً  الرٌاضٌةفقد اعتمد على الطرٌقة ، ٌةالفوناتٌك الفونولوجٌة و

و  معتلصحاح و) او ثالثًٌ (ثنائً ) ا كذا عمل على جعل للغة تصنًٌفا زوجًٌ لألفعال و

ا(اللفٌف ًٌ ا  .و ورباع ًٌ  خماس

غة الل   ف  ر  فهو أول من ع  ،نابغة عصره  باستنتاجاته العلمٌة  ''بن جنً اِ  ''ٌعد  -      

غة حتى أفضل تعرٌف لل  هو  فظل تعرٌفه  هم ،عن أغراض   بها كل قوم   بكونها أصوات ٌعبر  

بٌن العالقة ا الدارسٌن إلى قد نبه  و ''علم اللغة  ''وهو صاحب مصطلح ا هذا واألصح ،ن  ٌوم  

وكان الجهاز النطقً وبٌن طبٌعته ووظٌفته  ،فقد درس  " الموسٌقىعلم علم األصوات و"

 . ''الصائِت  ''مصطلح  الستعمالالسباق 

نً متحرك األول ساكن والثااإلدغام ادخال حرف فً حرف آخر ، 'الخلٌل ' ''عتبر ا   -    

           والراءالالم د أدرج فٌه الدراسة الفوناتٌكٌة وبٌن فٌها )و قوٌخرجان من موضع واحد ،

ت وضوًحاالنون و ها من األصوات دٌد و ٌستحسن ها السامع كون  فً التش   ( هً أكثر الصوام 

 ( أكثر األصوات قرًبا وتشبًها بالصوائ ت .الراءتعتبر )و "الذلقٌة والمجهورة"
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و ٌعتبر  "تالصائِ "على المد الطوٌل " اإلدغام"ومن الناحٌة الفونولوجٌة ٌعتمد  -

قد أجاز أخذ صوت لصوت قائمة بٌن الصرف و الفونولوجٌا وبٌن العالقة اله فقد حركة عند

غة ها من مٌزات الل  ،لتسهٌل عملٌة النطق و كون  تقاربهما وتماثلهما فً المخرج   آخر شرط  

 وكذا تعدد اللهجات .،العربٌة 

 الواواأللف وف و التسكٌن و النطق وٌحدث بٌن )على الحذ "عاللاإل"اعتماد  -

 ٌحدث اإلعالل الهمزة بصائ ت طوٌل .،  أبغاضها( لكثرة شٌوع  والهمزة

 هجات المتعددة فً العربٌة .وكذا الل  د على القراءات القرآنٌة عتمت   "اإلمالة" -       

        ( الفتحة نحو الٌاءوإمالة )إمالة شدٌدة وإمالة متوسطة ، " : اإلمالة  نوعان -        

 اتجاه ضمة طوٌلة .نطق كسرة طوٌل فً  "اإلشمام "و( ، نحو الضمةالفتحة ،وإمالة )

        كونها تكون فً الصوائ ت الطوٌلة، (إدغام صغٌراإلمالة ) '' ابن جنً ''لقد عد  -       

 القصٌرة .و

ت ظاهرة صوتٌة وصرفٌة ، "اإلبدال " -         متقاربة ،والحروف وهو ٌخص الصوام 

 ( . ذ ، ع ، أ ...ت ، ذ ط ، المخارج ) 

فالمفتوحة ال ، مغلقةخرى مقاطع صوتٌة مفتوح وآ " تٌة نوعان :المقاطع الصو -        

المقاطع ،فً الموسٌقى والعروض اقة مقٌدة بالسكون وتستعمل كثٌرً المغلاجز وتملك حو

 . (السكون)  تٌنصام  بالسكون و تتالً  الصوتٌة تنفً بدء العربٌة

 الهمز على،ٌعتمد على الضغط واع التنغٌم و ٌكون فً األلفاظ ارتف"  النبر"اعتبار  -        

                                                                                                                                                                                                                        األصوات .

إذا وجد ،ول المقاطع ٌطول النبر تكون أكثر نبًرا ،إذا طا "لمقاطع الطوٌلة المفتوحة ا" -

 ا .م  أوله كان النبر   ن  طوٌال   ان  نبر  

فً أسلوب  او ٌحصل كثٌرً  فً نطق الكالم وتواتر األوتار وانخفضارتفع "التنغٌم " -     

 " هل"  اال ستفهام
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الدراسات  أخذ   نالمحدثٌحدٌثة جلها مدروسة عند القدماء ،والدراسات الصوتٌة ال -      

 غٌر  تسمٌتها  . علٌها بعض التقسٌمات أو وأضافوا القدٌمة

قسم العلوم وال الدراسات فقد ،ولم تدٌن اجمٌع المٌالقدٌمة ت الدراسات مع  لقد ج   -      

 ( كعنصر واحد  .علم الداللةالصرف وعلم النحو والصوت وعلم  علم)كلها  اهدرسو

  ِمن الفصل الثانً : ستنتاجاال 

لهوٌة التً األصوات البٌن األصوات الصحاح و و ابن جنً "" الخلٌل  فصل -

األعلى والواو بٌن الشفتٌن  مدرُجُه من أول الغار لفألاتعتبر حروف علة " 

تغًٌرا ،ألن  فٌها لًٌنا و، وسمٌت بالحروف العلة " نحو األضراس منخفضةالٌاء و

العلة  ب  حروفصوت ٌقر"الهمزة "عتبر  ا  وعل ه مختلًفا عن الحروف الصحاح ،جٌ

 . " مومن  ، /مؤمن   ، بٌر  ئر  " بإلبدال بٌنهما فٌحدث ا

 الحركاتتها ،اولكل لغة مٌزغة والمجتمع ،تعتمد على الل   "الداللة الصوتٌة " -

  " َعلَم فً الكلمة الواحدة التً تجعل المعنى ٌختلف ( ،الكسرة الفتحة ،الضمة)

غوٌة الل   غة حٌث لكل مجتمع خاصٌته  ة العاكسة لل  ،والمجتمع هو المرآ " َعلُملِّم ،،عَ 

هم ت  عن بٌئ   عبٌر  ة ت  شن  هم خ  حروف   ادٌة أصوات  فأهل الب  ،بٌئة عن بٌئة  وا ختالف،

 والعكس صحٌح .اسٌة ،الق

ٌ  و " اإلعراب بالفونٌمات " هتماما  ٌكمن   - ل  عنى بأواخر الذي  ت الصوائ   م وتغٌرالك 

 . ٌستطٌع إعرابها فمن ال ٌفهم الجملة ال ،عراب ٌهتم بالمعنى اإلالمعنى ف ٌغٌر

كون الصرف ٌعتمد على الصوت فً  "الوحدات الصوتٌة و الصرفٌة "توافق  - 

 .  هاألوزان

غاب ا ذ  فبوجودهم تحصل التتابعٌة وإ "ت الصوامِ "أساس وجود  "ت الصوائِ " -

 .و ٌكثر فً الضمائر المتصلة  أصبح بال فائدة وال معنى الصاِمت" " عن"الصائِت "

( صائِت طوٌلالساكن ) " األلف"و"  حنجري احتكاكً"صوت  "الهمزة"  -

 للفتحة . حرف من حروف العربٌة واأللف مجرد مد  الهمزة" "،
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   الضمةالفتحة ،دخول الهواء لمجرى الجهاز النطقً )تحدث نتٌجة  "الصواِئت " -

 ت""صوائِ هً بحاجة لحركات النطق و دعنتحدث لوجود حاجز  "ت الصوامِ "و( ،،الكسرة

 لٌفهمه السامع و تستحسنها األذن .

تفطن  دثٌنالمحلكن ،"أعضاء النطق" فً  " المحدثٌن و القدماء"اتفق كل من  -

 .  ن "ٌٌو الوترٌن الصوتللقصبة الهوائٌة "

الهاء ،األلف،همزةالأصوات الحلق )"ستة عشر ، ''بن جنً اِ  ''عند  "الصواِمت " -       

،السٌن،الطاء الزاي،صاد،الءالثاذال،،الظاءالمخارج اللسان )،(  الحاء،الجٌم،الغٌن،العٌن،

فً تقسمه "  نالمحدثٌ"معه  تفقوقد ا  ،"( الكاف،القاف،م،الجٌٌنالش،ضاد،الالتاء،االم،الدال،

الهمزة )'الخلٌل ' ''اعتبر ،( أعلى اللسان، صً اللسانقأوسط اللسان ،لمخارج اللسان )

                                                                                                   . أصوات حنجرٌة( والهاء

ا فً المجرى عتبروها عونً االقصبة الهوائٌة ألعضاء النطق و" ن المحدثٌ"ضاف أ -

 الذٌن اعتبروها زائدة . " القدماء " الهوائً،على عكس

    الشفتٌن،الحلق ،الحنجرة ،اللسان ،الحنك األعلىفً ) "أعضاء النطق " تتمثل  -

القصبة الهوائٌة التً كان ٌعتبر " المحدثون ،وقد أضاف " ( ،األسنان ،الفراغ األنفً

 ال تؤثر فً النطق ." القدماء"

عشرة " لمهموساألصوات ا"به ، رتفاعاال  هو " الجهر"لصوت ولاخفاء  "الهمس " -      

ا الفاءالكاف ،الشٌن ،الصاد ،التاء ،السٌن ،الثاء ،،الخاء ، الحاءالهاء ،أصوات ) ( أم 

غضن جد عظم وزن فارئ ذي )فً جملة  "ن لمحدثٌا"فقد جمعها  ة "المجهور"األصوات 

 (طلب

 الهمزة): األصوات الشدٌدةٌجري فٌها الصوت ، الرخاوةمنع الصوت و الشدة  -

     الخاء،الحاء،الهاء): الرخوةاألصوات و، (الطاء،التاء،الدال،الباء،الجٌم،الكاف،القاف،

 (العٌن) ''سٌبوٌه  '' وأضاف،(الفاء،الذال،الثاء،ظاءال،السٌن،الزاي،الضاد،الصاد،الشٌن،

 .الرخاوة والشدة مابٌن '' ابن جنً ''و جعلها ،الرخوةفً 
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ا عند (،،السٌنالصاد،الزايثالثة أصوات )القدماء " عند الصفٌر" -      المحدثٌن أم 

 "رخوة '' ( األصوات الصفٌرٌةالشٌن ،الصاد ،الظاء ،الفاءالثاء ،الذال ،الزاي ،السٌن ،)

 . ن باألنفٌة( و سماها المحدثوالنون، المٌم)كون الغنة فً ت،

 . بالشأشأة و قد سماه المحدثٌن (الشٌن)صفة تظهر فً حرف  التفشً -

، والحروف المنحرفة ٌكون فٌها (ط، ظ،ض،صٌكون فً ) التفخٌماإلطباق و -

 ( .الالماللسان منحرًفا )

التحلٌل الفونولوجً فقد درس ق فً االسب "الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي  "ٌعد  -

قانون  للظواهر الفونولوجٌةوضع عتبار وظٌفته داخل البنٌة ،و دراسته داخلها ،الصوت با  

" ٌقتصر الجهد العضلً عند النطق                   الحد األدنى من الجهدأو األول الجهد"عام سماه 

  . " التخفٌفواالستخفافوالخفة"سماها ،

القطع ال تحتاج لمجهود عضلً ،و قد فصل بٌن همزة الوصل و الحروف الذلقٌة -

 ابن "قبله وما بعده اعتمد  قبله وما بعده و القطع ٌقطع ما فقال القطع ٌسقط فً الكالم ما

    داللة لصوت المنفرد ومثل ذلك فًجعل  قد تفرد فًو" الخلٌل "على مالحظات ''نً ج

 ( األكل بلٌن .  قضم( األكل بالرطب و )خضم)

    الهمسوالجهركتفى بذكر صفتها )لم ٌعط داللة للصوت الواحد بل ا   "لخلٌلفا" -

 .(والكرازة

ت عند  - ستحسن سكون ا  ، عرقل تذوق وتضٌف له المد  زائدة ت  الخلٌل ''  "الصوام 

 "ابن جنً"ووافقه على جرس الحرف ، عتبر الحركة جرس زائدا  والحرف عن حركته 

 عٌقة للتذوق .هً زائدة وم  وة الحرف عن موضعه لالحركة قلقعتبر او

ت على حسب المخر "خلٌل ''صنف  - ج و الحٌز الصوت و مدرج الصوتً الصوام 

ٌضٌف (حروف العلة)المد الطوٌلة  تصوائِ خمسة وعشرون و األصوات الصحاحاعتبر أن  ،

 أحٌانا . الهمزة 
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ت الطوٌلة حروف جوفٌة وكذا هوائٌة ووصفها بعد الصوائ   ''الخلٌل  "اعتبر  -

ت بوضع اللسان وضًعا معٌنا فً وضع نطق الصائ   المحدثونحدد  ،ووجود حٌز بناسبها 

 .الحنك لألعلى  بات جاهالفم 

(  الخلٌل( فونولوجٌا ووافق بهذا القدماء )الهمزةو األلفو اإلدغام) نالمحدثٌدرس  -

 . "همزة الوصل " او كذ ' همزة القطع 'فقد درس 

( عند إفراديوٌبً التركوالصوتً التقطٌع المزدوج على المستوٌات )اعتماد  -

كون مصدره ٌعند العرب ، تمام واضحفهو لم ٌجد اه،مورفٌمات وعلى فونٌمات و المحدثٌن

 معظم الدارسٌن والباحثٌن أحدي اللغة . و، ةفالترجمة ضعٌو غربٌة

تحد مع أحد ا  إذا وأصغر وحدة غٌر دالة  عنه للفونٌم وقال "الخلٌل  "تطرق  -

 فٌصٌر له  معنى .ات مالفونٌ

فقال الهمزة جوفٌة حرة " األلف"الهمزة ولتبٌن العالقة بٌن  ''الخلٌل "قد عمد ف -

ت هناك من ضمها للصوائ  ت فتحة طوٌلة ،ولف صائ  ألاعتبر الهمزة حرف والمخرج فا  

 ال غٌر . الطوٌلة كونها همزة األلف

الحركة الطوٌلة تحدث نتٌجة لخروج التٌار الهوائً دون وجود عازل  واتجاه  -

 مساره من الرئتٌن .

أن ها نسبٌة ال العالقة القائمة بٌن طول الحركة وقصرها و القدماء استخلص العرب -

     ذا لم تكن له غاٌة أو وظٌفة فال حاجة له وال نفع أن  الصوت إ،وأكد تتعلق بزمن واحد

لقد ش غل ة تدل على معنى وموضع ،ت الصٌغخاصة إذا كانا وأساسًٌ  الصٌغ شئ عتبرتو

                    ( .... أفعل،المفعول، الفاعلاللة وهذا أدى بهم لوضع صٌغ )العرب منذ القدم بالد  

 األلفوالٌاءوالواووفاأللومتعددة األشكال فنجدها فوق  متغٌرةالهمزة عتبر العلماء ا -

صلتها فقد درسها بتبٌان  كالخلٌل ءام العلمامهتا   النبر فهذا جعلها محط وتكون فً المقصور

 .باأللف 
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         ابٌنه ت فٌماالذٌن وافق على تبادل الصوام   المحدثٌنو القدماءقد اتفق كل من العرب ف -    

 هذالجهرها،و لقوتها أوأو مجاورة لها ،من أخواتها أي من نفس مخرجها ٌمكن أن  تكونو

 فً التحوٌل ٌكونن كل تغٌر فً المبنى ٌصاحبه تغٌر فً المعانً واألخٌر ٌؤكد من كو

 . (حاءو أ الظاءأو  صاد)السٌن  جعل
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  القرآن الكريم برواية ورش عه وافع. 

 قــائـــــــمـة الـمصـــــادر و الـمـــراجــــــــع

 صادرــــمـــال  : 

  بن جنً أبو الفتح عثمانًا   - (1

دار الكتب العلمٌة ،بٌروت     ، اإلعراب ، تح : محمد حسن ِاسماعٌلسر صناعة  -

 م .2002،  2، ط :

ه 4731ط ، د ر الكتب المصرٌة ،القاهرة ،دا،، تح : علً النجارالخصائص - 

 م  .4511.

،منشورات محمد علً  02،القانون فً الطب ، ج : (أبً علً الحسٌن ) ابن سٌنا - (2

 م  . 4555 ه. 4،4120ط : بٌضوي ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،

،بٌروت السالم هارون : عبد (، معجم مقاٌٌس اللغة ،تح أحمد زكرٌا ) ابن فارس - (3

 ت . دط ،  ، د

،تح : أحمد  04،لسان العرب ،مج :  (األنصاري اإلفرٌقً المصري) نظورابن م - (4

 م  . 2001.ه 4121، 4حٌدر ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ، ط :

تهذٌب اللغة ، تح : أحمد عبد العلٌم ( ،محمد بن أحمد األزهري) ابن منظور - (5

ٌاء التراث العربً ، بٌروت ، أح دارألٌف و الترجمة ،البردونً ، الدار المصرٌة للت

 .م 4،2004ط :

  ابن ٌعٌش  (6

      ،مصر، د ط ، د ت . عالم الكتبالدٌن ٌعٌش بن على شرح المفصل ، موقف - 

 ت .،عالم الكتب ،بٌروت ، د ط ،  د  40رح المفصل ، ج : ش -
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ط ،   د دار احٌاء التراث ،سالم هارون ،تح : عبد ال، 07، الحٌوان ، ج :  الجاحظ - (7

 .م  4515

براهٌم اِ ،تح : مهدي المخزومً ، 04مج : ،العٌن ، الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي - (8

 م . 2007.ه 4121، 4ط :السامرائً ،دار الكتب العامٌة ،بٌروت ،

تح : محمد  ،مفردات فً غرٌب القرآن ، هانًفالراغب الحسٌن بن محمد األص - (9

 ت . د ط ، د ألنجو مصرٌة ،مكتبة اأحمد خلف هللا ،

 03ج : العدل ،،المغنً فً أبواب التوحٌد و القاضً أبً الحسن عبد الجبار -( 11

،تح : عبد الفتاح محمد الحلو وعبد هللا بن عبد المحسن التركً ،دار عالم الكتب 

 م . 4521.ه 4101،  4،الرٌاض ، ط :

دار الكتب العلمٌة ،  ، 04السٌوطً  ، المزهر فً علم اللغة و أنواعها ، ج :  -( 11

 م . 2041دط  ، 

ه  2،4140الدار الشاملة ، ط : ، 41اللسان واإلنسان ، ج : ، حسن ظاظا -( 12

 .م 4550

،  ، د ط 01،  07ة للكتاب ،ج : الهٌئة المصرٌة العام ،، الكتابسٌبوٌه  -( 13

 م . 4531 م.4537

،  دار المعرفة، 02،فً علم اللغة العربٌة ،مج :  شرٌف الدٌن علً الراجحً -( 14

 ت . د ط ، د 

 دط ، دت  .ر العربً ، دار الفكمراتب النحوٌٌن ،، علً أبو طٌب -( 15

اٌضاح الوقف (، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر) ألنباريا -( 16

ه 4750، دط  ، : محً الدٌن عبد الرحمن رمضان  مح، 02مج : ، واالبتداء

 م .4534

الدار العلمٌة ،بٌروت ، حاجب ، البنشرح الشافٌة ، محمد بن حسن الراضً -( 17

 م .4531.ه4751،دط 
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،    طد األصول من علم األصول ،دار اإلٌمان ، ، مٌنٌمحمد بن صالح العث -( 18

 د ت  . 

،       القاهرة،نهاٌة القول المفٌد فً التجوٌد ،مطبع الحلبً ، محمد مكً نصر -( 19

 ه .4715ط  ،د

فرحات تح : أحمد حسن ،،الرعاٌة لتجوٌد القراءة  لقٌسًمكً بن أبً طالب ا - (21

 م .4521، 2األردن ، ط :دار عمان ،،

              عللها،الموضح فً وجوه القراءات و نصر بن علً بن محمد الشٌرازي -( 21

 م  4557.ه4141، 4،تح : عمر حمدان الكٌبسً ،ط :

 عــــراجـــالم : 

 ت  ط ، د، د مكتبة نهضة ، مصر،األصوات اللغوٌة ، ابراهٌم أنٌس - (1

  أحمد مختار عمر  - (2

 م . 4522، 1، ط  : البحث اللّغوي عند العرب ،عالم الكتب ،القاهرة  - 

 م.  4531.ه 4751، 4عالم الكتب ،القاهرة ، ط  :، غويدراسة الصوت اللّ  -

ط القاهرة ، دراسة فً علم األصوات ،مكتبة اآلداب ،، الدٌن حازم علً  كمال -( 3

 م  .4555 ه.4120، 4:

سكندرٌة ،ط اِ التفكٌر الصوتً عند الخلٌل ،دار المعرفة ،، حلمً خلٌل -( 4

 م .4،4522:

  م2001ه  4121، 4علم األصوات ،مكتبة الثقافة الدٌنٌة ،ط :،حسام البهنساوي  -( 5

ط  دالكوٌت ،عربٌة ،مؤسسة الصباح ،دارسات فً علم أصوات ال، داود عبده -( 6

 ، دت  .

غوي مظاهره وعلله وقوانٌنه ،مكتبة الخانجً التطور اللّ ،رمضان عبد التواب  -( 17

 م  . 4553.ه 4143، 7،القاهرة ،ط :
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 م  4520.ه 4100دط ،دراسة السمع والكالم ،عالم الكتب ،القاهرة ،، سعد مصلوح  -( 18

 ، دت.3،القاهرة ،ط : دار المعارف،المدارس النحوٌة ، شوقً ضٌف -( 19

النشر، القاهرة ، دط  فً علم األصوات ،دار الثقافة ودراسات ، صبري المتوكل -( 11

 م  .2000ه . 4124،

، 4،القاهرة ،ط : مكتبة اآلداب،الدراسات الصوتٌة عند العرب ،عبد الحمٌد الهادي   -( 11

 م .4555.ه4120

لح الصوتً فً الدراسات العربٌة ،دار الفكر ،دمشق المصط، عبد العزٌز الصٌغ -( 12

 م  . 4552دط ، ،

  عبد الغفار حامد هالل -( 13

 م  .2005.ه4170، 4ط :،دار الكتب الحدٌث ، غوٌةالصوتٌات اللّ  - 

 م . 4557، 2هجات العربٌة نشأة و تطور،مكتبة الهدى ،ط :اللّ  -

والتوزٌع ،  النشر ،األصوات اللغوٌة ،دار صفات للطباعة و ر عبد الجلٌلعبد القاد -( 14

 ت .  ، د2ط :

، مكتبة الخانجً القراءات القرآنٌة فً ضوء علم اللغة الحدٌث ، الصبور شاهٌن عبد -( 15

 م .4523 ه.4102،  4، القاهرة ، ط :

بنانً ل، دار المكر الالفونولوجٌا غوٌة و علم الوظائف األصوات اللّ ، عصام  الدٌن -( 16

 م .  4551، 4،بٌروت ، ط :

 ه.4112، 2: ط ،عمانوتٌة عند علماء التجوٌد ،الدراسات الص، غانم قدري الحمد -( 17

 .م 2003

  كمال بشر -( 18

                                          ،  دت  . 2القاهرة ، ط :علم اللغة العام ،دارا لمعارف ، -

 م  2000ط ،  علم األصوات ،دار غرٌب للنشر والتوزٌع ،القاهرة ، د -
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وائل للطباعة والنشر و التوزٌع  دار،مدخل إلى الصوتٌات ، محمد اسحاق الغنانً -( 19

 م .2002، 4عمان ،ط :،

ة دار النهضة العربٌة للطباعالعربً ،لم اللغة  مقدمة القارئ ع، محمد السعران - ( 21

                                                                                              ، د ط ، د ت  والنشر، بٌروت

دار العربٌة  دراسة داللٌة و معجم ، المعنى فً،الصواِئت و محمد محمد داود -( 21

                                                                                                                                  . م2004تجرٌب ،القاهرة ، دط ،

، التوزٌع رو، دار قباء طباعة والنش،مدخل إلى علم اللغة محمود فهمً الحجازي  -( 22

                                                                                       ت .ط ، دالقاهرة ،د

ط ،  الحدٌثة ، عمان ،دمكتبة الرسالة محً الدٌن رمضان ،فً الصوتٌات العربٌة ، - (23

 ت .د

،مكتبة النهضة دراسة تطبٌقٌة  ،فً أصوات العربٌةمجدى ابراهٌم محمد ابراهٌم  -(  24  

 م .  2001، 2المصرٌة ،ط :

  ط ، د ت  .  ،دالجزائر، الصوتٌات و الفونولوجٌا ،دار األفاق ، مصطفى حركات -( 25

، 3ط :الرٌاض ،، مكتبة التوبة،الصوتٌات العربٌة ، منصور بن محمد الغامدي -( 26

 . م 2004ه. 4124

 ب األجنبٌةـــتـــالك : 

،مكتبة الشباب ،د ط شاهٌن عبد الصبور،علم األصوات ،تحرٌر : برتٌل مالمبرج - (1

 ت .،د

: ٌاسر ترتً فً العربٌة فونولوجٌا العربٌة ،التشكٌل الصو، سلمان حسن العانً - (2

 ت. د ، 4: محمد محمود غالً ،النادي األدبً الثقافً ، جدة،ط : مراجعةالمالح ،

 التــــمجـــال :  

 .(22)السنة ه (،4511،فبراٌر) 4044عدد ، مجلة الرسالة، القادرحامد عبد  - (1

  01 ،244،23ثقافٌة واجتماعٌة ،العدد اإلسالمٌة و ال منار الهدى،عبد هللا المهرر -( 2

  م  .  2042، 
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 حاضرات الـــمــ : 

جامعة عبد  لسانٌا تطبٌقٌة ،  ، محاضرات فً علم األصوات ،جعفر ٌاٌوش  -( 1

 كلٌة األدب العربً و الفنون ، مستغانم .الحمٌد بن بادٌس ،

 بٌة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة  .سبب نشأة اللغة العر، عادل زواقر -( 2

 ت راالرسائـل و مـذكـ: 

 شهادة لنٌل رسالةالصوتً وأثرها فً بناء الشعر، االنسجامنظرٌة نوارة بحري ، -( 1

 م2040. 2005 ، اإلنسانٌة العلوم و اآلداب كلٌة ، باتنة ، لخضر الحاج جامعة ، ةالدكتور

.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس المحتويات



 فــهرس المــوضــوعات
 

 
153 

 دمة ـــــــــــــــمق 
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 61............................................................................اصطالًحا الصوت

 96................................................................. والحرف الصوت بين الفرق

 91................................................................................ األصوات علم

 91........................................................................  األصوات علم فروع

 90...................................................................... الصوتية الدراسات فوائد

 91........................................................................الصوتي الدرس أهداف

  و المحدثين   القدماء عن الصوتية المباحثالفصل األول :  

 الفراهيدي أحمد بن الخليل عندالمباحث الصوتية :  األول المباحث

 31......................................................................................... اإلدغام

 31..............................................................................واإلبدال  اإلعالل

 جني ابن الفتح أبو عند صوتية المباحث 

 11............................................................................ المتحرك و الساكنة

 10.................................................................... واأللف الهمزة بين العالقة

 13........................................................................  حذفها و الهمزة إبدال

 11.......................................................................................... اإلمالة

  للمحدثين الصوتية مباحثال:  الثاني المبحث

 11النبر ...........................................................................................

 13...........................................................................بالنغمات النبر عالقة
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 13................................................................................... اإلدغام

 06....................................................المغلقة و المفتوحة الصوتية المقاطع

 03.................................................................................... اإلمالة

 01....................................................................الهمزة و األلف عالقة

  00.................................ء و المحدثين في المباحث التشابه و االختالف بين القدما

  المحدثين و القدماء بين مقارنة:  الثاني فصللا

     والمحدثين القدماء عند لألصوات النطقي الجهاز
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 36..................................................................................... األسنان

 36......................................................................................انالشفت

 36...................................................................................... اللسان

 11-31............................................ المحدثين و القدماء عند األصوات مخارج

  المحدثين و القدماء بين األصوات صفات

 11.............................................................................والجهر الهمس
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 19................................................................اإلطباق ) التفخيم ( .......
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  11........................................................................ والرخاوة الشدة  
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 10..........................................................................الشفوية الحروف

 10............................................................................الذلقية الحروف

 10... ..........................................................ةاحتكاكيو رفةحالمن الحروف

 10.................................................................لحروف المائعة ...........ا

 13.............................................................الحروف الصفيرية ............

 11...................................................الحنكية ........................الحروف 

 11روف اللهوية ...........................................................................الح

 11............................................................................حروف الحلقيةال

 11.........................................................................الحروف الحنجرية

 11...........................................................................الهاوية الحروف

 991-961................................. المحدثون و القدماء عند  والصواِئت  الصواِمت

 991.............................................المحدثين و القدماء عند الفونولوجي التحليل

 930........................................المحدثين و القدماء عند باللغة  الرياضيات عالقة

 933............................التقطيع المزدوج ...............................................

  الداللة وضع في الصواِئت و الصواِمت عالقة

 199................................................................  بالداللة الصواِمت عالقة

 913.................................................................. بالداللة الصواِئت عالقة

 911-911.................................................................................الخاتمة

 909-910قــــائــــمة المــصادر و المــراجع....................................................

 900-901................................................................................الفهرس



                                          

 :رة ـذكـص المـخــمل -                                    

 

من أثمن  بن جنً ل بن أحمد الفراهٌدي و الخصائص لا للخلٌ العٌن عد كتابً ٌ                

الكتب فً العربٌة و ٌعدان من المصادر فً الدراسات اللّغوٌة و ٌعتبران مؤسسا علم اللّغة 

لباحثٌن المحدثٌن و لم ٌنكر وٌاً علمٌاً فقد تطرق لها جل الغرثاً كانت إالحدٌث ، فبحوثهم 

للّغة  ا( ، و نظرو السماعبٌن العقل و المنطق و كّذا كالم العرب )  افقد جمعو ،جودهم 

 االدقٌقة فقد تجاوزوو للمعادلت الرٌاضٌة التً تعتمد على المالحظة قابلة للتجرٌب كّونها 

 المخارج من كالمهم ففً تفرٌقهم فً  عصرهم و راح المحدثٌن ٌقلدون و ٌنتجون قواعدا ً

تقسٌماتهم و ٌعد الدرس ، لم ٌبتعدوا عن آرائهم و كّذا و الصوامت و الصوائت الصفات و 

( فً بناء  القصيرةو  لطويلةالحركات ) ا معهم و أثر األصوات وقدٌم الظهور  الفونولوجً

 المعانً و ااختالفها .

، و خاصة صلة استنبطت من الباحثٌن القدماءٌعد الدرس الصوتً الحدٌث خالصة و حو

 ."بن جني ا  و  الخليل " ، من بٌنهم أحدثوا تغٌراً و ثورة فً مجالها الّذٌن

 

 و الصوائت  الصوامت، (قصيرة ال والطويلة ): الصوت ، الحركات  الكلمات المفتاحية

 ، الداللة .
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