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Abstract:  

 Among what some oriental researchers had decided, and has been 

followed by many of modern Arab researchers, is that the ancient 
arabic linguistics didn't pay attention to sonorous sounds in Arabic 

language so well as their consideration to the mute sounds. Their 

point of view is that these sounds got only superficial mentions, 

therfore, they didn't arrive to define the nature of these letters 

pretending that ancient phonologique scientists were considering 

them casual sounds, a part of mute sounds, in addition their 
effectiveness to the script more than their effectiveness to the aural. 

Although, if we get back to the patrimonial phonetic resources and 

read our ancient Arab scientists achievement, we find the opposite. 

What they arrived to in their researches in the description of 

sonorous sounds in its physiological and physical parts, or in its 
functional and syntactic parts, is not far from that proved by modern 

researchers of phonetics.  

Thus, this research will, trough description and analysis, work on 

the study of sonorous sounds in Arabic language by our ancient 

scientists. It will also see in the importance of their sonorous 

achievement. 

Key words: Sonorous Sounds, Mute Sounds, Movements, Modern 

Phonetic Scientists, Ancient Phonetic Scientists. 
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ي 
 
ي القديماألصوات الصائتة للغة العربية ف ي العرت 

 
الدرس الصوت  

 دراسة وصفية تحليلية

 
 3 رضوان بنية

 4مفتاح لخضاري
 

 الملخص
ن  ي علم األصوات، وتبعهم فيه كثير من الباحثير

ن
ن ف ن الباحثير قير مما قّرره بعض المستشر

ن  ي اللغة  ،العرب المحدثير
ن
ن العرب القداىم لم يهتموا باألصوات الصائتة ف سانّيير

ّ
أن الل

ي نظر هؤالء  -اهتماَمهم باألصوات الصامتة،  ،العربية
لم تنل هذه األصوات عندهم  -ففن

ي وصف طبيعة هذه الحروف. وُيعزون ذلك 
ن
قوا ف

ّ
مَّ لم ُيوف

َ
سوى إشارات سطحية، وِمْن ث

وها أصواتا عارضة، تابعة لألصوات الّصامتة ن القداىم اعتير  فضال عن،إىل أن الّصوتيير
 .هم بالنطقتأثرهم بالخط، أكير من تأثر 

ي لعلمائنا العرب 
اثية، واستقرأنا المنَجز الّصوتر لكن إذا رجعنا إىل مصادر الصوتيات الير

ي وصف األصوات الصائتة سواء  القدماء نجد خالف ذلك
ن
ي بحوثهم ف

ن
لوا إليه ف فما توصَّ

كيبية، ال يبتعد  :الوظيفية والير ن يائة، أم من الناحيتير ن يولوجية والفير ن : الفير ن ا   من الناحيتير كثير
 .عما أثبته الباحثون المحدثون من علماء الّصوتيات

القدماء  من هذا المنطلق سيتناول هذا البحث بالوصف والتحليل، دراسة علمائنا
ي عندهم

ي أهمية المنَجز الّصوتر
ن
ي اللغة العربية، وسينظر ف

ن
 .األصوات الصائتة ف
الصوتيون  ،الصوتيون المحدثون ،الحركات ،الصوامت، الصوائت: الكلمات المفتاحية

 .القدماء
 

 : المقدمة
ن  قير ن حتر المستشر ة بعلم األصوات خدمة للقرآن الكريم، وقد أقر بهذا كثير من الباحثير أولت األمة العربية عناية كبير
 اهتمام العرب بعلم األصوات كان منصبا عىل الحروف الصوامت، إذ ــ حسب رأيهم ــ لم 

ّ
منهم، غير أن هناك من يرى بأن

راس
ّ
ي من الد

ن
ة كما هو الشأن بالنسبة للّصوامت، وإن نظرتهم إليها كانت سطحية غير كافية، تلق الّصوائت االهتمام الكاف

ن يحكم بكون   بعض المحدثير
ّ
ة منها )الحركات(، بل إن ومن ثم لم يوفقوا إىل وصف طبيعة هذه الحروف خاصة القصير

ارس ، يقول برجشير ي
ي منجزهم الصوتر

ن
ة ف ن القداىم، وإن  العلماء القداىم قد أهملوا الصوائت الطويلة والقصير حويير

ّ
 الن

ّ
" إن

قوا إىل معرفة طبيعة الحروف الصائتة " 
ّ
 كانوا ألمّوا بخواّص الحروف الّصامتة إلماما مقبوال حسنا، فلم يوف

ارس،  ، يقول" لقد اهتم  (53، صفحة 1982)برجشسير  العرب عبد العزيز حليىلي
ن ي هذا الطرح من المحدثير

ن
وقد وافقه ف

ي ذلك هو أن هذين نحاة العربية المتقدمو 
ن
ن باألصوات الصامتة واللينة اهتماما بالغا كما يتضح مما قدمناه سالفا، والّشّ ف

ي العربية، ولكنهم أهملوا األصوات المصّوتة 
ن
ي تتألف منها أصول الكلمات ف

ن من األصوات يكونان المادة التر النوعير
ة والطويلة)أو الحركات وحروف المد كما كانوا يسّمونها ،  (" القصير ،نفس الرأي نجده عند (66، صفحة 1991)حليىلي

ي إهمال النظام 
ن
ي نقصا يتمثل ف ي العرتر

ي نطاق وصف النظام الصوتر
ن
الطيب البكوش يقول: "وال يسعنا إال أن نالحظ ف

 " ي ي رأيهم ـــ (148/149، صفحة 1974)البكوش،  الحركي العرتر
ن
تقاقية يعود إىل" طبيعة اللغة العربية االش  والسبب ـــ ف

ي تعتير الحركات متفرعة عن 
ن عدد الحروف والحركات، إىل جانب النظرية التر ، والفرق الكبير بير ي

ن
ي الحرف والخط العرتر
ن عدم اهتمام العلماء العرب بالحركات إىل  ،(149، صفحة 1974)البكوش،  الواو والياء واأللف "  ويعزي بعض المحدثير

ن نقرر أن علماء العربية القداىم، لم كونها أصواتا عارضة تابعة للصوامت يقو  :" ولسنا نجاوز الحقيقة حير ل "كمال بشر
وا الحركات أشياء عارضة تعرض لألصوات الصامتة فهي تبع لها، وليست 

ّ
يعنوا بالحركات العناية الالئقة بها، فقد عد

، علم اللغة العام األصوات،  مستقلة مثلها"  ي " باإلضافة إىل (190، صفحة 1980)بشر
ن
غياب عالمات الحركات القصار ف

ي الزلل والخطأ" 
ن
ي كلم العربية والوقوع ف

ن
، علم األصوات،  الكتابة أحيانا، األمر الذي نتج وينتج عنه الخلط ف ، 2000)بشر

ن  (416صفحة  ء البتة بير ي
ي بعض األحيان ال يكتب بشر

ن
وألن العرب " كانوا يتأثرون بالخط خالفا للنطق فرأوا أنه ف
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ي أن الحروف ا
ن
ن سّيان ف  نحو"فاعل" فلم يدروا أن الحالتير

ّ
َعَل" وأحيانا يكتب بينها حرف من حروف المد

َ
لصامتة نحو"ف

ي الثانية "
ن
ي األوىل وممدودة ف

ن
ي كلتيهما، إال أنها مقصورة ف

ن
ارس،  تنطق بعد الفاء حركة ف  (53، صفحة 1982)برجشسير

" فقد   ي
ن
رس الكاف

ّ
ي رأيهم ــ بالد

ن
كانت اإلشارة إليها سطحية، ال عىل أنها من بنية الكلمات، بل كعرض لذلك لم تحض ــ ف

يعرض لها وال يكون منها إال شطرا فرعيا، ولعل الذي دعا إىل هذا أن الكتابة العربية منذ القدم عنيت فقط باألصوات 
 .(36، صفحة 1961)أنيس، األصوات اللغوية،  الساكنة فرمز لها برموز" 

ا دفعنا لطرح التساؤالت اآلتية: هل حقيقة لم يوف العلماء العرب القداىم الصوائت حقها بالدراسة هذه اآلراء كانت مث ير
ولم يتوصلوا إىل معرفة طبيعتها؟ وهل كانت دراستهم للصوائت سطحية غير كافية عىل أنها عنارص صوتية عارضة تابعة 

؟ ي  للصوامت؟ وهل بالفعل أهملوا النظام الحركي العرتر
ي أهمية المنجز من هذا ال

ن
منطلق سيتناول هذا البحث بالوصف والتحليل موضوع الصوائت عند القداىم وسينظر ف

ي عندهم
ي هذا الباب.  ،الصوتر

ن
 ليخلص إىل حرص ما توصلوا إليه من نتائج ف

 أوال: الصوائت: التعريف، المصطلح
ية ن  الجوامد أو الصوامت، فاأللف والواو وهو "  (vowel) الصوائت جمع صائت وهو ما يصطلح عليه باللغة اإلنجلير

ّ
ضد

 صوائت"
ّ
ن حرا طليقا دون أن  (114، صفحة 2007)العبيدي،  والياء تعد ي يندفع فيها الهواء من الرئتير

وهي األصوات التر
ن من  ي مجرى الهواء،" ألنها تخرج بامتداد ولير

ن
ضه عائق أو حائل، ماّرا بالحنجرة فالحلق فالفم دون أدتن تضييق ف غير  يعير

كلفة عىل أعضاء النطق، ألن مخرجها متسع، واتساع المخرج يؤدي إىل انتشار الصوت الخارج منه، والصوت إذا انتشر 
،  امتد والن" ي أثناء النطق به، أن يمر الهواء حرا  (126ـه، صفحة  1404)مكي

ن
" صوت مجهور يحدث ف "يقول كما بشر

ي طريقه 
ن
أي عائق أو حائل ودون أن يضيق مجرى الهواء ضيقا من شأنه أن طليقا خالل الحلق والفم دون أن يقف ف

، علم اللغة العام األصوات،  يحدث احتكاكا مسموعا" هذا الوصف يصدق عىل الحركات (105، صفحة 1980)بشر
  (1/73ـه، صفحة ج1420)الرازي،  وحروف المد، ويعرفها الّرازي "بأنها صوت مخصوص، يوجد عقيب اللفظ بالحرف"

ي )موت( أي الواو  كما 
ن
ي ) بيت( أي الياء الساكنة المفتوح ما قبلها والواو ف

ن
أن الواو والياء تكونان عىل شاكلة أخرى، كالواو ف

) ن وهذا ما عير عنه سيبويه بقوله"ومنها  ،الساكنة المفتوح ما قبلها، وهذا النوع من الحروف يطلق عليه القداىم )اللير
هما "اللينة، وهي الواو والياء، ألن م ، صفحة 1982)سيبويه أ.،  خرجهما يتسع لهواء الصوت أشد من اتساع غير

ن أشباه الصوامت،  (4/435ج ويطلق عليه المحدثون أشباه الصوائت أو أشباه الحركات، كما يطلق عليها بعض المحدثير
 .وذلك التصافها ببعض صفات الصوائت والصوامت
ة، فهما من نفس فمصطلح الصوائت يطلق عىل حروف المد وهي ال صوائت الطويلة، والحركات هي الصوائت القصير

ة، والياء والواو واأللف مصوتات طويلة، فالحركات بالنسبة لحروف  الجنس، فالكشة والضمة والفتحة مصوتات قصير
" ن  كالفرع بالنسبة لألصل، فالحركات" أبعاض أحرف المد واللير

ّ
ي ، رس صناعة اإلعراب،  المد

فحة ، ص2000)ابن جتن
ي القديم بعدة مصطلحات منها (1/33ج ي العرتر

ي الدرس الصوتر
ن
 :وقد وردت ف

 .(1/57)الخليل، صفحة ج أحرف الجوف: "ألنها تخرج من الجوف"-
-" ن ي وابن سينا " المصوتة ...ففيها امتداد ولير

ي ، الخصائص ،  صائتة ومصوتة: يستعمله هذا المصطلح ابن جتن
)ابن جتن

 .لصوت يرتفع بها فيخرج الحرف الصامت إىل الّسمعألن ا (3/127صفحة ج
ي هي بعضه"-

ي ، رس  الحركات: " ألن الحركة تقلق الحرف عن موضعه، ومستقره، وتجتذبه إىل جهة الحرف التر
)ابن جتن

  .(1/19، صفحة ج2000صناعة اإلعراب، 
- 

ّ
ي يمد بها الصوت":وأصوات المد

  .(3/426، صفحة ج1982)سيبويه أ.،  ألنها "التر
ن وبال تكلف "ألن مخرجهما يتسع لهواء - ن المفتوح ما قبلهما ألنهما يخرجان بلير : يطلق عىل الواو والياء الساكنتير ن اللير

هما" ، هذا إذا ورد المصطلح منفردا، وهو يدل عىل (4/435، صفحة ج1982)سيبويه أ.،  الصوت أشد من اتساع غير
(. حروف الم ن  د إذا كان معطوفا عىل مصطلح المد )حروف المد واللير

ن وتمتد"- ي ،  الذوائب: "ألنها تذوب وتلير  . (74، صفحة 1986)الزجاجر
ي إىل آخر، بسبب التحول أو الحذف والسقوط مثل: )قال(  نظرا :حروف العلة-

ن
لما يطرأ عليها من تغير من قالب رصف

 ـــــــــــــــــــــــــــ )قل(ــــــــــــــــــــــــ )يقول( 
ومما يمكن استنتاجه من تعدد مصطلح الصوائت أن كل مصطلح يحيل إىل مستوى من مستويات التحليل اللغوي 

ي تنماز بها الصوائت
ي طياته خاصية من الخصائص التر

ن
  :ويحمل ف

ي تحمل الحرف 
ي فهي التر

يات  ن ي بالبعد الفير
يائية ـــــ فمصطلح الصائت أو المصوت: يشر ن من جموده وتحوله إىل الصورة الفير
ي يتلقاها جهاز السمع. 

 المسموعة التر
ي تحظن بها 

ي هي أكير من الكمية التر
ي أيضا كما يدل عىل كمية الصوت التر

يات  ن ـــــ ومصطلح المد: فيه إشارة إىل البعد الفير
ي الكمية. 

ن
ة أبعاض لها ف   الحركات، فهذه األخير
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ي من جهة ثانية  ـــــ ومصطلح الحركات: يوجي  يولوجر ن ي من جهة ألنها تقلق الحرف وتحركه، وبدورها الفير
يات  ن بدورها الفير

ي بناء 
ن
لكونها تسمح بنطق الكلمات وذلك بمساعدة الصوامت عىل وصل بعضها البعض إذ لها دور ال يستهان به ف

ية بها تتغير وظائف وبالمستوى النحوي والدالىلي من جهة ثالثة، إذ إن الحركات هي  ،السلسلة الكالمية ن عالمات تميير
ها... فهذا النوع من الحركات له اصطالح خاص عند القداىم،  ي درج الكالم من فاعلية ومفعولية وحالية وغير

ن
الكلمات ف

فهي عندهم حركات اإلعراب واإلعراب كما هو معروف، هو تغير أواخر الكلمات الختالف العوامل الداخلة عليها، فكما أن 
ن الوظائف النحوية للكلمات، فكذلك الحروف عالمات فرعية الحركات ال ثالث) الفتحة، الضمة والكشة( عالمات تمير

 .لها
ويمكن أن نمثل ألثر الحركات عىل المستوى الدالىلي بالمثلثات، وموضوعها المثلث الذي هو مجموعة تضم ثالث 

ي الحركات فيحصل ب
ن
ي الصوامت عددا وترتيبا وتختلف ف

ن
 .تغير الحركة تغير المعتن مفردات تتفق ف

تركيبية كالتخفيف، "ألن العلة ثقل، فعىل هذا  ـــ ومصطلح حروف العلة: هو اآلخر ال يخلو من اإلحالة إىل وظائف صوتية
ي تحظن بها العربية.  (2/215، صفحة ج1975)ابن الغياث ،  يكون معناه لغة إزالة العلة"

فهو يدل عىل ظاهرة اإلعالل التر
ي العربية بحروف العلة الثالثة)الياء والواو األلف(، إما بالقلب أو بالحذف أو بالنقل. وتتحقق هذ

ن
 ه الظاهرة ف

ي بمدى اهتمام علماء العربية القداىم بالصوائت، كما أن هذا التعدد لم يحدث 
ي حد ذاته يشر

ن
كما أن تعدد المصطلح ف

ي التعامل مع الصوائت، خاصة وأن تعدده لم يم
ن
ي خلطا وال لبسا ف

س بالماهية، فالصوائت معروفة كونها القسيم الثاتن
 للصوامت. 

 ثانيا: اإلرهاصات األوىل العتناء القداىم بالصوائت وأهميتها: 
ق 

ّ
ي األوساط العربية بسبب اختالطهم باألعاجم أحّس العرب القداىم بالخطر الذي يحد

ن
ت ظاهرة اللحن ف

ّ
لما تفش

ي 
ن
ي اللسان من الخطأ، وأّول من اشتغل عىل هذا أبو األسود  باللغة العربية والقرآن الكريم ففكروا ف

ضبط قواعد معيارية تفر
قعيد للعربية إذ 

ّ
مها له كمنطلق للت

ّ
ه عىل قاعدة أولية قد

ّ
ي هللا عنه، وذلك بعد أن دل

ي طالب رضن  بن أتر
ّ
الدؤىلي بأمر من عىلي

ه اسم وفعل وحرف "
ّ
 أهّم درس يمكن ، (245، صفحة 2005)زغوان،  قال له "إن الكالم كل

ّ
حيث رأى أبو األسود أن

يه من وظائف صوتية وداللية، يقول د. حسام 
ّ
ي وبالضبط الحركات عىل اعتبار ما تؤد

االبتداء به هو المستوى الصوتر
ي إحكام اللغة 

ن
ي األسود يعد بداية اهتمام العلماء العرب بالحركات، وتنّبههم إىل دورها وقيمتها ف البهنساوي" لعل صنيع أتر

وألن" الخطأ يكير فيه فلو تتّبعنا اللحن الذي مّس اللغة ــــ وما زال يمّسها ـــ  (107، صفحة 2005)البهنساوي،  ضبطها"و 
ي تحكمها، 

سنجد أنه يقع عىل الصائت، لذلك كان الصائت من األسس الهامة لتعلم أّية لغة وتأديتها بقواعدها التر
ي اللغة العربية يتغير بتغير أ

ن
،  واخر الكلمات ويتغير بتغير الصيغة"فالصائت ف ي

، فقد وضع لها أبو األسود (2017)فكاوتن
ي قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة  رموزا

، فقال لكاتبه" إذا رأيتتن ن كتابية بالنظر إىل طريقة التصويت وشكل الشفتير
ن يدي الحرف وإن كشت فاجعل النقطة  )ابن  من تحت الحرف "فوقه عىل أعاله وإن ضممت فمي فانقط نقطة بير

 .(61/62، صفحة 1997النديم، 
ن بينها" ي التميير

ن
ن وأحوالها من فتح وضم وكش ف ي األسود بدور الشفتير ، 2005)البهنساوي،  يعد هذا الصنيع "إدراكا من أتر

ي األسود، بل إنها كانت مالزمة لل(107صفحة   الحركات لم يكن لها كيان قبل صنيع أتر
ّ
ي أن

غة المنطوقة ال ، هذا ال يعتن
:إن العرب لم تكن أصحاب شكل ونقط، فكانت تصور  ي

تنفك عنها، بل إن العرب كانت تصور الحركات حروفا "قال الداتن
الحركات حروفا، ألن اإلعراب قد يكون بها كما يكون بهن، فتصور الفتحة ألفا، والكشة ياء، والضمة واوا، فتدل هذه 

، (1/247، صفحة ج 2002)أبو داوود ،  لحركات الثالث من الفتح، والضم، والكش"األحرف الثالثة عىل ما تدل عليه ا
ـــ ـَ ــ ،فعىل هذه العالقة) الجزئية ــ الكلية( ابتكر الخليل عالمة )الفتحة ــ ـُ ــ(، واختار لها صورا من جنس  ،الضمة ــ ـِ والكشة ـ
، علم األصوات،  ن تكون بعضها كتبا"حروف المد و"لما كانت الحركات أبعاض حروف المد نطقا وجب أ ، 2000)بشر

ر. (221صفحة 
ّ
ي وقت مبك

ن
 ، وهذا دليل قاطع عىل اهتمام العرب القداىم بالصوائت ف

ن  ا عن اعتناء المحدثير ي العربية، اعتتن بها القداىم اعتناء ال يفرق كثير
ن
ي تحظن بها الصوائت ف

ونظرا لألهمية البالغة التر
ائج المتوصل إليها من طرف الرعيل األول من علمائنا ال يستهان بها، وبالرغم من أن الصوائت أقل بها، إضافة إىل أن النت

)الكشة، الضمة  ي عير عنها المتقدمون بالحركات وهي
عددا قياسا بعدد الصوامت، فهي ثالثة من حيث النوع والتر

ي لها قدرة والفتحة(، وثالثة من حيث الكم وهي حروف المد ) الياء، الواو، األلف (
، والمقصود بالصوائت الستة تلك التر

ي 
ي هي عبارة عن تأديات للصوائت الستة المعيارية والتر

ي بقطع النظر عن الصوائت اللهجية التر
ن المعاتن ن بير عىل التميير

ي الحديث بـــ: األلوفونات ))
رس الصوتر

ّ
ي الد

ن
ي االستAllophonesيصطلح عليها ف

ن
ة شيوعها ف ي كير

ن
عمال، ، فأهميتها تكمن ف

ي اللغة العربية مقارنة بالصوامت نظرا التسامها بالمرونة
ن
مبينا هذا الجانب من  :ـه(180يقول سيبويه)ت،فهي أكير دورانا ف

ٌء من  ي
ي كل موضع، وال يخلو منهن حرف أو من بعضهن)...( ثم ليس شر

ن
ن ف األهمية "فأما األحرف الثالثة فإنهن يكير

ي الكالم، هن ل
ن
تهن ف ، ومنهن كل حركٍة " الزوائد يعدل كير

ٍّ
" فإذا كانت نسبتها  (4/318، صفحة ج1982)سيبويه أ.، كل مد

مس
ُ
، 2002)قدوري الحمد ،  فإن نسبة استخدامها قد تصل إىل قريب من النصف " ،من أصوات العربية ال تزيد عن الخ
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ن الحروف فإن الحروف تتألف من ، ويدل عىل أهميتها أيضا مالزمتها للصوامت فكما أن الكلمات تتألف م(140صفحة 
يائية المسموعة إال بدعمه بصائت مناسب، يقول  ن الصوائت، فالصامت ال يمكن نقله من صورته الذهنية إىل صورته الفير
سيبويه نقال عن الخليل" وزعم الخليل أن الفتحة والكشة والفتحة زوائد وهّن يلحقن الحرف ليوصل إىل التكلم به" 

ي الحركة، ثم  (242ــ4/241صفحة ج ،1982)سيبويه أ.، 
ن
ي الساكن، فإذا حرك انبعث الصوت ف

ن
و"ألنه ال يجرى الصوت ف

ي ، الخصائص ، صفحة ج انته إىل الحرف، ثم أشبعت ذلك الحرف ومطلته"
 الصامت  (3/130)ابن جتن

ّ
وذلك ألن

ة أو   له ذلك إال بوصله بحركة قصير
ي األصل، قابل للتحريك وال يتأترّ

ن
 طويلة. ساكن ف

ة بالطويلة  .ثالثا: عالقة الصوائت القصير
 بالحركات كما أشار إليها المتقدمون من علماء العربية، فقد الحظوا 

ّ
ورة البحث أن يشار إىل عالقة حروف المد ي رصن

تقتضن
ة )الحركات(، يقول سيبويه نقال عن شيخه الخليل  ( والصوائت القصير

ّ
ن الصوائت الطويلة)حروف المد "  العالقة بير

وزعم الخليل أن الفتحة والكشة والضمة زوائد، وهن يلحقن الحرف ليوصل إىل التكلم به. والبناء هو الساكن الذي ال 
ٌء مما ذكرت لك " ي

، 1982)سيبويه أ.،  زيادة فيه. فالفتحة من األلف، والكشة من الياء، والضمة من الواو. فكّل واحدة شر
ما الحر  :ويقول (4/242صفحة ج

ّ
لم يتوقف إدراك (4/101، صفحة ج1982)سيبويه أ.،  كات من األلف والياء والواو""وإن

القداىم بأن الحركات هي من جنس حروف المد وأبعاضها عند هذا الحد فحسب، بل نجد بعضا منهم يسميها حروفا  
ي كمية الصوت، يقول أبو عىلي الف

ن
اتها ألنها تحمل نفس خصائصها، إال أنها أقل منها ف " وهذا الذي يسّميه أهل كنظير ارشي

 
ّ
ي أنهّن حروف كما أنها حروف، إال أن

ن
العربية حركة حقيقة أنه حرف، فالفتحة كاأللف والضّمة كالواو والكشة كالياء ف

ة الصوت بهّن ليس يخرجهّن عن أن يكّن حروفا"
ّ
)قدوري الحمد ،  الصوت بهّن أقل من الصوت باأللف وأختها وقل

ي القياس منه" " (163، صفحة 2002
ن
ي ، رس صناعة اإلعراب،  فليست تسمية الحركات حروفا صغارا بأبعد ف

)ابن جتن
ي  (1/33، صفحة ج2000

ي بعد قياسها عىل حروف المد التر
تمتد وتطول أكير مما هي عليه إذا وقعت  أقّر ذلك ابن جتن

ي مثل شاّبة ود
ن
ء وف ي ي مثل يشاء ويسوء ويجر

ن
فكما أن حروف المد تطول فكذلك  ،اّبةبعدها الهمزة أو الحرف المدغم ف

ي بعض البتن الرصفية لتحقيق وظيفة داللية، فحق بهذا القياس أن تسم حروفا. 
ن
 الحركات تطول ف

 ،
ّ
 بأن الحركات من نفس جنس حروف المد

ّ
ن الحركات وحروف المد ي العالقة بير

ن
ي موضع آخر يفّصل ف

ن
ي ف

ونجد ابن جتن
، وهي األلف والياء والواو، فكما أن هذه فهي أجزاء منها وأبعاض لها " اعلم  ن  واللير

ّ
أن الحركات أبعاض حروف المد

الحروف ثالثة، فكذلك الحركات ثالث، وهي الفتحة، والكشة، والضمة، فالفتحة بعض األلف، والكشة بعض الياء، 
ي ، رس صناعة اإلعراب،  والضمة بعض الواو"

ي نفس الّسياق سبب ، ويعلل بعد ذلك (1/33، صفحة ج2000)ابن جتن
ن
ف

 " ويدلك عىل أن الحركات أبعاض لهذه الحروف، أنك متر أشبعت واحدة منهن 
ّ
ي بأن الحركات أبعاض المد

حكمه القاضن
ي ، رس صناعة اإلعراب، حدث بعدها الحرف الذي هي بعضه" 

 (1/34، صفحة ج2000)ابن جتن
ك مع حروف  ي الوضوح السمعتر إال أنها أقرص من تلك يالحظ من هذا النص أمر هام وهو أن الحركات تشير

ن
المد ف

 ويورد أمثلة عىل ذلك منها
ّ
ي عىل ذلك أنك متر ما أطلت الحركة صارت حرف مد

  :الحروف فهي أبعاض لها ودليل ابن جتن
امر  

َ
َمر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع

َ
 ع
َمر ـــــــــــــــــــــــــ  

ُ
وَمرع

ُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ع

ي حركات طويلة عىل نحو ما يرى 
 عند ابن جتن

ّ
وذلك بإشباع الفتحة والضمة، وعليه يمكن القول بأن حروف المد

ي كتاب الخصائص يؤكد هذه العالقة بطرح عكشي وهي 
ن
ي موضع آخر ف

ن
المحدثون وإن لم ينّص عىل أنها حركات، ونجده ف

 ت
ّ
نتج بمطل الحركات"والحروف الممطولة هي الحروف الثالثة اللينة المصوتة. وهي األلف والياء والواو أن حروف المد

؛  ن "اعلم أن هذه الحروف أين وقعت وكيف وجدت بعد أن تكون سواكن يتبعن بعضهن غير مدغمات ففيها امتداد ولير
ي ، الخنحو قام، وسير به، وحوٍت، وكوز، وكتاب، وسعيد، وعجوز 

، "ويراد (125ــ3/124صائص ، صفحة ج)ابن جتن
 "
ّ
 . (195، صفحة 2007)العبيدي، باألحرف الممطولة أحرف المد

 والحركات وأنها من حيث الكمية أكير منها أي من حيث 
ّ
ن حروف المد ونجد ابن سينا يرصح بيقينه من وجود عالقة بير

تا أقّل وذلك بالقدر الذي يسمح لالنتقال من حرف إىل المدة الزمنية المستغرقة للتصويت بها، وأن الحركات تستغرق وق
ي ضعف أو أضعاف زمان الفتحة

ن
ي أعلم يقينا أن األلف الممدودة المصوتة تقع ف

ي أصغر ،حرف "ولكتن
ن
وأن الفتحة تقع ف

ي يصح فيها االنتقال من حرف إىل حرف وكذلك نسبة الواو المصوتة إىل الضمة
 كشة "والياء المصوتة إىل ال ،األزمنة التر

ي ضوء  (85)ابن سينا ، صفحة 
ن
ي قوله هذا هو نفس ما نجده ف

ن
 ف

ّ
ن الحركات وحروف المد ي أدركها القداىم بير

فالعالقة التر
وجراف( تظهر هذه الجهارة  ) االسبكير ي

ي للكالم عىل جهاز الناقل الطيفن
ي التصوير الطيفن

ن
علم األصوات الحديث،" وف

 واضحةكما تظهر الصورة اآلتية لكلمة
 
 
 (65ــ64، صفحة 2013)األنصاري، اِتب(" )ك
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اِتب(
َ
ي لكلمة )ك

 الرسم الطيف 
ي كثافة 

ن
ي تظهر ف

ي الكمية التر
ن
ي بعد الكاف، وكشة التاء، إال ف

ن األلف التر ي أعاله أنه ال فرق بير
ي الرسم الطيفن

ن
والمالحظ ف

ي أنها بمقدار نصف األلفالظل بعد الكاف، ألن حركتها طويلة، وأقل 
ي كشة التاء، التر

ن
 .منها كثافة ف

ن وذلك باعتبارين ن يصنفون الصوائت إىل قسمير  :و نجد المحدثير
 إىل ثالثة: الكشة، الضمة والفتحةquantity)) ـــــ باعتبار النوع 

 :أو الزمن المستغرق لنطق هذه الصوائت إىل ستة (quality) ـــــ باعتبار الكمية
ة ويقابلها ثالثة طويلة من جنسها وهي وهي   :ثالثة قصير

ـــيـــــ - ـِ ــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكشة الطويلة) ـ ـِ ة)ــ  .( الكشة القصير
ـُ ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الضمة الطويلة )  - ة )ــــــ ــــو(الضمة القصير ـُ  .ـ

ـــا( - ـَ ـــ ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفتحة الطويلة) ـــــ ـَ ة ) ـــ  .الفتحة القصير

ي مثال 
ن
ويمكن أن نجمع هذه الحالت الست: الياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها واأللف المفتوح ما قبلها ف

وِحيَها( بمقاطعها الثالثة الطويلة المختلفة. شائع عند النحاة والقراء يلخص 
ُ
 هذه الحاالت هو كلمة: )ن

ي تخص 
ي األخير يمكن أن نعتير أن ما قدمه المتقدمون من نتائج تخص الصوائت الطويلة) حروف المد ( هي نفسها التر

ن
وف

ي الكم فقط "ومعلوم أن ما يقال عن الحر  فاالختالف بينها الحركات وذلك ألنها من جنسها
ن
كات الطويلة ينطبق عىل ف

ي 
ن
ي الكيف مختلفان ف

ن
ة ألنها بعضها، كما قرروا هم، فما يتصف به الكل ينطبق عىل الجزء فهما متماثالن ف الحركات القصير

، علم األصوات،  "DURATIONالكم   .(221، صفحة 2000)بشر
 بالهمزة: 

ّ
 رابعا: عالقة حروف المد

ي جهاز النطق، وهي الحروف الصحاح أو قّسم الخليل الحروف العربية إىل 
ن
: مجموعة لها مدارج وأحياز ف ن مجموعتير

ي الجوف، وهي حروف المد أو الصوائت وهي ) الياء 
ن
ن تنسب إليه وإنما تمتد ف الصوامت، ومجموعة أخرى ليس لها حيرّ

ون حرفا ي العربية تسعة وعشر
ن
ون حرفا صحاحا  :والواو واأللف والهمزة(،" وف لها أحياز ومدارج، وأربعة منها خمسة وعشر

: الواو والياء واأللف اللينة والهمزة " ي  (57/ 1)الخليل، صفحة ج أحرف جوف وهي
ن
وهو بصدد تأليف أّول معجم ف
ب حروف العربية ترتيبا صوتيا فبدأ بأبعد الحروف مخرجا إىل جهة الصدر، من الحروف الحلقية انتهاء 

ّ
( رت ن العربية )العير

تيب معتمدا عىل اختبار الذوق ورهافة الحس" وإنّما كان ذواقه إّياها أنه  بالحروف الشفوية إ ي آخر الير
ن
ذ جعل الصوائت ف

ي الحلق، فجعلها أول الكتاب، 
ن
ن أدخل الحروف ف ، فوجد العير

ْ
، أغ

ْ
، أع

ْ
كان يفتح فاه باأللف ثّم يظهر الحرف نحو: أْب، أت

تيب  (47/ 1)الخليل، صفحة ج وهو الميم "ثّم ما قرب منها األرفع فاألرفع، حتر أتر عىل آخرها  وقد ذّيل هذا الير
طق، ولكونها ليس لها مدارج ومقاطع 

ّ
ي الن

ن
ن به الّصوائت من خصوصّية ف بالّصوائت الثالثة ومعهّن الهمزة، وذلك لما تتمير

ي مدرجة من 
ن
ها تخرج من الجوف فال تقع ف

ّ
ي جهاز النطق، لذلك سّماها هوائية،" وسّميت جوف ألن

ن
مدارج اللسان، وال ف

ا"   الجوف، وكان يقول كثير
ّ
ن تنسب إليه إال ي الهواء فلم يكن لها حيرّ

ن
من مدارج الحلق، وال من مدرج اللهاة، إنما هي هاوية ف

ي الهواء"
ن
ّينة والواو والياء هوائية أي أنّها ف

ّ
 . (47/ 1)الخليل، صفحة ج األلف الل

ص، فهو يدرك أنها مع الهمزة لها خصائص وإلحاق الخليل الهمزة بالصوائت لم يكن اعت ما كان عن تذوق ممحِّ
ّ
باطا وإن

كة، وذلك "ألنها]أي الهمزة[ تصير بالتسهيل أحدها "
، ألن" من العرب من (166، صفحة 2002)قدوري الحمد ،  مشير

ات الثالث منوطات باله (80/ 1، صفحة ج1990)األخفش ،  يهمز ومنهم من ال يهمز"
ّ
مز، ولذلك قال بعض وألن "المد

ن وقفوا"  ، فهمزوا الياء واأللف والواو حير
ْ
 وافعلؤ

ْ َ
ي الوقوف: افعىِلْء و افعأل

ن
، فالهمزة (456/ 7)الخليل، صفحة جالعرب ف

نَ أو   َبيرْ
نَ ي طبيعتها من الّصوائت،" كأن تكون َبيرْ

ن
ى بصور أخرى قريبة ف

ّ
ى بالتحقيق مستوفية كّل صفاتها، كما تؤد

َّ
تؤد

ن تعويضا عن الهمزة أو حذفها"تنقلب إىل ا طبيعّيا بمقدار حركتير
ّ
 الحركة مد

ّ
  صوت من جنس الحركة قبلها، بمد
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(MOSTAFA ،2016 76، صفحة) وه، لكونها تحتاج إىل جهد عضىلي
ّ
ي وضوح الّصوت وعل

ن
ة ف

ّ
ك مع أصوات العل . وتشير

ن طريقة نطق الهمزة بأنها ال تتم بمرح "لنطقها، فقد وصف بعض المحدثير ن  لة واحدة وإنما يتم نطقها بمرحلتير
، وفيها ينضغط الهواء من خلفهما فينقطع النفس.  ن  األوىل: انطباق الوترين الّصوتيير

ن فجأة محدثا انفجارا مسموعا" ، ولعّل القداىم (01، صفحة MOSTAFA ،2016) واألخرى: انفراج الوترين الّصوتيير
 الوتران الصوتيان، وهذا مسوغ آخر عندما وصفوا الهمزة بالجهر، نظروا إىل 

نّ لها، وفيها يهير
ّ
المرحلة الثانية من تشك

ها من األصوات بأن  ن عن غير ن فيها الوتران الصوتيان"فالهمزة تتمير
ي هي األخرى يهير

لتصنيف الهمزة مع الّصوائت، التر
ي تشكيلها ومخرجها معا، وهذا لعله ما يقربــها 

ن
ن يقومان بدور بارز ف  من األصوات الصائتة عىل نحو ما" الوترين الصوتيير

(MOSTAFA ،2016 78، صفحة)  
ن هذه األصوات  ي إحداث الجهر جعلهم ذلك يربطون بير

ن
يــــح الحنجرة ودور الوترين ف هم لعدم معرفتهم بتشر

ّ
"لكن

ن الهمزة والجهر"  لحمد ، )قدوري ا والهمزة)...( فاستطاع هؤالء العلماء بحّسهم المرهف أن يدركوا تلك العالقة بير
ي سياق حديثه عن تحقيق وتخفيف وإبدال  ،(169، صفحة 2002

ن
و صوت الجهر هو نفسه الذي عيرّ عنه سيبويه ف

ر تخر 
َّ
ي الصد

ن
 ف
ٌ
ة  مخرجها، وألنها نير

َ
ه َبُعد

َّ
ما فعل بها هذا من لم يخففها؛ ألن

َّ
 الهمزة إن

َّ
ي الصدر"واعلم أن

ن
ة ف ج الهمز بأنه نير

"  باجتهاٍد، وهي أبعد الحروف
ً
ي  (548/ 3، صفحة ج1982)سيبويه أ.،  مخرجا

ن
ة ف ولتأكيد أن ما يقصده من قوله: نير
ي وصف المهموسات بأنها اليخرج معها هذا الصوت، وإنما يخرجن مع التنفس " وأما 

ن
الّصدر، هو صفة الجهر قوله ف

)سيبويه  ر؛ وإنما تنسل معه" الحروف المهموسة فكلها تقف عندها مع نفٍخ، ألنهن يخرجن مع التنفس ال صوت الصد
ها تعرف.  (175/ 4، صفحة ج1982أ.، 

ّ
 الهمس الجهر كما هو معلوم واألشياء بضد

ّ
 وضد

ِإذا 
َ
حلق. َوِهي مهتوتة مضغوطة، ف

ْ
َض ال

ْ
من أق

َ
همَزة ف

ْ
أما حكم الخليل عىل كون مخرجها من أقض الحلق "وأّما مخرج ال

َياء 
ْ
َها النت َوَصاَرت ال

ْ
ن
َ
ه ع

ِّ
َحاح" ُرف ُحُروف الصِّ

ْ
ة ال

َ
ريق

َ
َواو عىل غير ط

ْ
لف َوال

ْ
باعتبار أنها  (52/ 1)الخليل، صفحة ج َواأل

: الهمزة والهاء واأللف " 
ً
 فأقصاها مخرجا

ٌ
قة وهذا ما درج عليه سيبويه ومن تبعه من القراء" فللحلق منها ثالثة

ّ
 محق

ي قوله" وأربعة أحرف أما وصف الخليل اله (433/ 4، صفحة ج1982)سيبويه أ.، 
ن
مزة بأنها جوفية مع حروف المد ف

فألنها أكير األصوات تقلبا واعتالال وتسهيال "  (57/ 1)الخليل، صفحة ج الواو والياء واأللف اللينة والهمزة" :جوف وهي 
ي ه

ن
ذه الطائفة من إذ وجد أن هذه األصوات اللغوية أكير اعتالال وانقالبا وسقوطا وهو أمر يسوغ له إدخال الهمزة ف

ي كثير األحيان"
ن
ي العربية من قبل االعتالل واالنقالب والسقوط مشابه لمسلك األلف والواو والياء ف

ن
 األصوات، فمسلكها ف

 ، ي ي قضايا اإلعالل واإلبدال"(16، صفحة 1984)المطلتر
ن
، دت، صفحة  ،"فقد ألحقوا بها الهمزة ف فالياء  (162)الراججي

ي الجمع)خطايا( 
ن
ي ف

)أؤمن( التر ي
ن
ي ف

ي مفردها)خطيئة(، وواو)أومن( منقلبة عن الهمزة التر
ن
ي هي ف

منقلبة عن الهمزة التر
( و)رساول(  ي

)سماء( و)بناء( و)رسائل( و)عجائز( أصلها واو أو ياء ألنها مأخوذة من )يسمو( و)يبتن ي
ن
ي ف

والهمزة التر
ن من أصوات العلة.   و)عجاوز( فقلبت همزة لمنع تواىلي صوتير

 بالهمز  إلحاق الهمزة بحروف المدومن اعتبارات 
ّ
انتهاؤها عند الهمزة، فوقوف بعض القبائل العربية عىل حروف المد

 
ّ
ن ومد فإذا وقفت عندها لم تضّمها بشفة  ،ومخارجها متسعة لهواء الصوت ،دليل ذلك، يقول سيبويه" وهي حروف لير

ها  ي موضع الهمزة" فيهوي الصوت إذا وجد متسعا حتر ينقط ،وال لسان وال حلق كضم غير
ن
، 1982)سيبويه أ.،  ع آخره ف

 عند الهمزة عىل مستوى الكتابة بأن (177ــ176/ 4صفحة ج
ّ
ل انتهاء حروف المد

ّ
ويقول فيما نقله عن الخليل الذي عل

ي يصطلح عليها النّحاة األلف الفارقة " وزعم الخليل أنهم لذلك 
العرب كتبت بعد واو الجماعة المتصلة باألفعال ألفا والتر

)ت ،(335/ 4، صفحة ج1982)سيبويه أ.،  قالوا: ظلموا ورموا، فكتبوا بعد الواو ألفا"  ي
ـه(بأنها تنتهي 392ويقرر ابن جتن

ورة عندها إذالم يجد منقطعا فيما  ا إىل مخرج الهمزة، فينقطع بالرصن ي حسير
ك هو الهمزة " فيفضن إىل صوت واحد مشير

ي ، رس صناعة اإلعراب،  فوقها"
 (21/ 1، صفحة ج2000)ابن جتن

ي بمدى إدراكهم لماهية الصوائت  نستنتج مما سبق أن انتباه علمائنا القداىم
لعالقة حروف المد بصوت الهمزة يشر

ي بعض حاالتها كما أن حروف المد تنت
ن
ا عن صوت الهمزة ف ي ال تختلف كثير

هي إىل صوت الهمزة عند وخصائصها والتر
  .النطق بها

 خامسا: وصف مخارج الصوائت: 
ي وصفهم مخارج الصوائت ال بد 

ن
وهذه الحقيقة ،أن نؤكد حقيقة صعوبة تحديد مخارجها قبل أن نتتبع منجز القداىم ف

 ّ ن والمتأخرين، فهذا ابن سينا يقول وهو يعرض وصف مخارجها" ثم أمر هذه الثالثة عىلي ف بها بعض المتقدمير اعير
ارس بهذه الّصعوبة رغم تباين العصور واختالف الوسائل"فللحروف (85)ابن سينا ، صفحة  مشكل" ، ويقّر برجشير
ها مشكل" الصائتة ن  تحديدها وتميير

ّ
، (139، صفحة 2002)قدوري الحمد ،  مخارج مثل مخارج الحروف الصامتة، غير أن

ي عدم االنطباق الكىلي للمخرج أو التضييق فيه إىل درجة حدوث احتكاك واضح 
ن
ي اتساع مخارجها،وف

ن
فالصعوبة تكمن ف

ي مخارج الصوامت، "
ن
، إذ ال يمكن تحديد موضعه بسهولة كما هو الشأن ف

ّ
ق إال حروف المد

ّ
فلجميع الحروف مخرج محق

ب اللسان من الحنك قربا واضحا ينتج عنه احتكاك  ي موضع انضغاطا ينقطع به الصوت، أو يقير
ن
تنضغط أصواتها ف
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وحفيف يمكن تحديد موضعه، خاصة وأن حركة اللسان داخل الفم مستخفية ال تظهر للعيان، يضاف إىل هذه الصعوبة 
 عن الصوائت بأنواعها عدم علم الق

ّ
ي ال تنفك

ن اللذين هما آلة صفة الجهر، هذه الصفة التر داىم بماهية الوترين الصوتيير
ي عيرّ عنها المتقدمون بصوت الصدر 

  ،الستة، والتر
"
ُ
ه
َ
َع ِبِه َصْوت

َ
اُل: َجَهَر بالقول ِإذ َرف

َ
صفحة  ـه، 1414)ابن مظور،  فالصوائت مجهورة ألن الصوت فيها مرتفغ مسموع "ُيق

ي  وصفة الجهر (150/ 4ج
ي موضعه، ومنع النفس أن يجري معه حتر ينقضن

ن
 أشبع االعتماد ف

ٌ
ي اصطالح القداىم" حرف

ن
ف

ي الموضع ينتج عنه ارتفاع  (434/ 4، صفحة ج1982)سيبويه أ.، االعتماد عليه ويجري الصوت. " 
ن
فإشباع االعتماد ف

ابادي،  الصوت " ومن إشباع االعتماد يحصل ارتفاع الصوت" ، هذا االرتباط يشير إىل (258/ 3، صفحة ج1984)االسير
ن إىل صوت مجهور.  يولوجية حدوث الجهر، فبإشباع االعتماد يتحول تيار الهواء الصادر من الرئتير ن  معرفة القداىم بفير

ي تنتج بها الصوائت وصفا دقيقا، مع مالحظة فب
الرغم من هذه الصعوبة استطاعوا برهافة حّسهم وصف الكيفية التر

ي وصفهم 
ن
د هذه الصفة المالزمة للصوائت، فما توصل إليه القداىم ف

ّ
ي تول

صفة الجهر رغم عدم معرفتهم باآللة التر
 كبير ما توّصل إلي لمخارج الصوائت وصفاتها

ّ
ي بها يضاهي إىل حد

ي حظن
ه المحدثون بيد أنهم يفتقرون إىل المخابر التر

ي الحديث. 
 الدرس الصوتر

لسان، وال 
َّ
ي مدرجة من مداِرج ال

ن
ُع ف

َ
ق
َ
ُرُج من الجوف فال ت

ْ
خ
َ
 ألنها ت

ً
 جوفا

ْ
َيت فالخليل يعزيــها إىل مخرج الجوف يقول "وُسمِّ

ي ا
ن
ما هي هاوية ف

َّ
ق، وال من مدِرج اللهاة، إن

ْ
"من مداِرج الَحل

َ
نسب إليه إال الَجْوف

ُ
ن ت )الخليل،  لهواء فلم يكن لها َحير

ي تخرج منها "  (57/ 1صفحة ج
ي قول آخر نقله عنه األزهري يصف مدارجها التر

ن
ن للصوائت، وف فهو يقرر بهذا أنه ال حير

َياء مختف
ْ
، ومدرجة ال

 
ىل
ْ
ع
َ ْ
ار األ

َ
غ
ْ
ْحو ال

َ
لف شاخصة ن

ْ
ة، فمدرجة األ

َ
لف
َ
ت
ْ
اس، ومدرجة ومدارج أصواتها ُمخ ْحو األرصن

َ
ضة ن

همَزة"
ْ
د ال

ْ
، وأصلهّن من ِعن ن ن الشفتير َواو مستمرة َبير

ْ
 .(51/ 1، صفحة ج2001)األزهري،  ال

ي بذلك ليس لها مخرج 
ي مدرجة من مدارج الفم، يعتن

ن
فقد نسب الخليل الصوائت إىل مخرج الجوف، وأقّر بأنها ال تقع ف

ها من مخرج واحد،
ّ
ق، وأنها كل

ّ
ن حروف المد الثالثة وهي خروج الهواء ولعل  محق كة بير

بقوله هذا يشير إىل الصفة المشير
ن علما أنهم لم  از الوترين الصوتيير ن

ي تصدر من اهير
اض واضح، بجرس ناتج عن النغمة الحنجرية التر سلسا بدون اعير

ي هذا السياق يجب أن نشير إىل أنه 
ن
ي جهاز النطق وف

ن
ة بماهيتها ف ي الذي نقله عنه يكونوا عىل دراية مبارسر

ي الموضع الثاتن
ن
ف

ي تنماز بها عن بعضها، وهو ذلك الصدى الناتج 
ن الصوائت الثالثة ببيان مدارجها المختلفة والتر ن بير األزهري، يريد التميير

ي 
ي والفموي وإال كانت صوتا واحدا، ومما يدعم هذا التخريــــج قول ابن جتن

ي التجويف الحلفر
ن
عن مرور النغمة الحنجرية ف

ي الجوف" فإن اتسع مخرج الحرف حتر ال يقتطع الصوت عند امتداده واستطالته، استمر الصوت مبينا ا
ن
متداد الصوت ف

ي ، رس صناعة اإلعراب،  ممتدا حتر ينفد"
ي قول آخر مبينا اختالف األصوات (21/ 1، صفحة ج2000)ابن جتن

ن
، وف

ي األلف م
ن
ي الياء والواو، والصوت الثالثة وتمايزها عن بعضها" إال أن الصوت الذي يجري ف

ن
خالف للصوت الذي يجري ف

ي األلف والواو"
ن
ي الياء مخالف للصوت الذي يجري ف

ن
ي ، رس صناعة اإلعراب،  الذي يجري ف

، صفحة 2000)ابن جتن
ن لها (1/21ج ن عىل منوال وصف المحدثير ي مبينا مخارجها وحالة الحلق والفم والشفتير

رغم أنهم  ، ، ويعلل ذلك ابن جتن
ي كانوا ي

ن
، يقول ابن الجزري ف ي التجربة الذاتية والتذوق الشخضي

ن
ي االختبار عىل وسائل تحليل بسيطة تتمثل ف

ن
عتمدون ف
 مقدمته الجزرية: 

 عىل الذي يختاره من اختير    مخارج الحروف سبعة عشر 
ي ثالث األحوال، مختلف األشكال"

ن
ي ذلك أنك تجد الفم والحلق ف

ن
" والعلة ف ي

ي ، يقول ابن جتن
رس صناعة  )ابن جتن

 .(21/ 1، صفحة ج2000اإلعراب، 
 مخرج األلف والفتحة: 

ن  ، أي أن صوت الهواء المنبعث من الرئتير
 

ىل
ْ
ع
َ ْ
ار األ

َ
غ
ْ
ْحو ال

َ
لف شاخصة ن

ْ
يستعىلي نحو الغار  ،أما قول الخليل: فمدرجة األ

ي فراغ الفم، لذلك عير عنه سيبويه بالهاوي التساع مخرجه، فمخرجه متسع أكير من اتساع 
ن
األعىل وينتشر بكل حرية ف

 اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء والواو ... 
ٌ
مخرج الواو والياء، يقول سيبويه " الهاوي وهو حرف

ي وهو يصف مخرج األلف مركزا عىل (436/ 4، صفحة ج1982)سيبويه أ.،  وهي األلف "
، ونجد تدقيقا آخر البن جتن

ن عىل الصوت بضغط أو حرص" ضير
، غير معير ن )ابن  انفتاح الفم والحلق " أما األلف فتجد الحلق والفم معها منفتحير

ي ، رس صناعة اإلعراب، 
ن (1/21، صفحة ج2000جتن بال شك، يجعل الهواء مطلقا ، فانفتاح الفم يتبعه انفتاح الشفتير

ض أو مزاحم فأما " األلف المصوتة وأختها الفتحة )ابن  فأظن أن مخرجهما مع إطالق الهواء سلسا غير مزاحم" ،غير معير
 .(84/85سينا ، صفحة 

 مخرج الياء والكرسة: 
اس" وذلك لك ْحو األرصن

َ
َياء مختفضة ن

ْ
ي مقدمته يصف الخليل مخرج الياء بأنها مختفضة "ومدرجة ال

ن
ون اللسان يرتفع ف

اس، وهذا االرتفاع للسان يذكره سيبويه  ي نحو األرصن
بدون احتكاك ينتج عنه حفيف وبالمقابل ينخفض جزؤه الخلفن

ي الياء لسانك ِقَبَل الحنك"
ن
ي يشير إىل حالة اللسان (436/ 4، صفحة ج1982)سيبويه أ.،  رصاحة" وترفع ف

، ونجد ابن جتن
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اس العليا والسفىل وهو مرتفع بدون احتك ي اللسان تالمسان األرصن
اك تاركا فجوة يستطيل فيها الصوت، حيث إن جنبتر

ي اللسان وضغطته، وتفاج الحنك عن ظهر اللسان، فجرى 
اس سفال وعلوا قد اكتنفت جنبتر "وأما الياء فنجد معها األرصن

ي ، رس صناعة ا الصوت متصعدا هناك، فألجل تلك الفجوة ما استطال"
 ،(21/ 1، صفحة ج2000إلعراب، )ابن جتن

ويقول ابن سينا" وأما الياء المصوتة وأختها الكشة فأظن أن مخرجهما مع إطالق الهواء مع أدتن تضييق للمخرج وميل 
ي إنشاء صوت الياء مع أختها الكشة  ،(85ــ  84)ابن سينا ، صفحة به سلس إىل األسفل" 

ن
يشير هو اآلخر إىل دور اللسان ف

ي حالة ارتفاع، لكن بدون احتكاك، وهذا ما يعير عنه بقوله " مع أدتن تضييق"، وهذا ما يجعل الهواء والذي 
ن
يكون ف

ه. 
ُ
مت
ّ
 المنبعث يميل سلسا إىل أسفل، ألن المرتفع من اللسان مقد

 مخرج الواو والضمة: 
ه عىل عمل الشف ن " يالحظ فيه تركير ن ن الشفتير َواو مستمرة َبير

ْ
ن ألن عملهما ظاهر للعيان عند وقول الخليل "ومدرجة ال تير

ي الواو"
ن
ه من الصوائت، وهذا ما يذكره سيبويه"ألنك قد تضم شفتيك ف ه عن غير ن ن لتميير  النطق به، ولكونهما كافيير

ها من الصوائت (436/ 4، صفحة ج1982)سيبويه أ.،  ها عن غير ن ي إنتاجها وتميير
ن
ن ف ي أيضا عىل دور الشفتير

، ويركز ابن جتن
، وتدع بينهما بعض االنفراج، ليخرج فيه النفس، ويتصل الصوت" ــ " وأما الواو  ن ي ، رس  فتضم لها معظم الشفتير

)ابن جتن
 ـــــــــــــــ(21/ 1، صفحة ج2000صناعة اإلعراب، 

ي بيان مخرج الواو والضمة " واما الواو المصوتة وأختها الضمة فأظن أن مخرجهما مع إطالق الهو 
ن
اء ويؤيد هذا ابن سينا ف

 تضييق للمخرج يشير (85ــ  84)ابن سينا ، صفحة "  ،مع أدتن تضييق للمخرج وميل به سلس إىل فوق
ي قوله مع أدتن

، ففن
ي تجعل الهواء يميل سلسا إىل فوق. 

 إىل ارتفاع مؤخر اللسان، الهيئة التر
ي تحديد مخارج الصوائت

ن
عىل مقاييس مضبوطة، بل إنها  ما يمكن استنتاجه من هذا التوصيف كله أن القداىم اعتمدوا ف

ي دانيال جونز ن ي اعتمدها المحدثون، وعىل رأسهم العالم اإلنجلير
: " DANIEL JONESنفس المقاييس التر  وهي

ي تتصعد من اللسان نحو الحنك األعىل.  .1
 النقطة التر

ن النقطة المتصعدة من اللسان والحنك األعىل.  .2  مقدار االنفتاح بير

 (147، صفحة 2002)قدوري الحمد ،  ند النطق بالصوت" الشكل الذي تتخذه الشفتان ع  .3

ي نجد لها مقابالت من الصوائت العربية. 
 وبــهذه المقاييس انته إىل ضبط تسعة صوائت معيارية والتر

 
 خاتمة: 

بعد هذه الدراسة التوصيفية اتضح أن القداىم اعتنوا بالحركات اعتناء مقبوال حسنا، وعرفوا مجمل خصائصها النطقية 
ن ومن تبعهم بنقص اهتمام القداىم بالصوائت وعدم كفاية الدرس حكم فيه نظر  قير يائية، أما أقوال بعض المستشر ن والفير
حْسب 

َ
وإعادة مراجعة بالبحث والتقضي واالستقراء، أما إقرارهم بإهمال علماء السلف للمنطوق واعتناؤهم بالمكتوب ف

ٌي مجانب للصواب ألن العلماء القداىم عامل
ْ
ة ) الحركات( معاملة الصوائت الطويلة ) حروف المد( َرأ وا الصوائت القصير

ألنها من جنسها وأبعاض لها بقطع النظر عن إدراكهم باختالف وظيفة كل منهما، وما يمكن استنتاجه من هذا البحث 
 :مايىلي 

 نتائج البحث:  
ة وطويلة( نفسه الذي درج إن التقسيم الذي درج عليه القداىم لألصوات بكونها)صامتة وصائتة(  .1 والصوائت) قصير

ي المصطلح. 
ن
ء من االختالف ف ي

 عليه المحدثون، مع شر
ي بمدى اهتمام علماء العربية القداىم بالصوائت، كما أن هذا التعدد لم يحدث خلطا  .2

تعدد المصطلح عند القداىم يشر
ي 
ن
ي التعامل مع الصوائت، كما أن كل مصطلح من المصطلحات يحمل ف

ن
طياته معتن يوجي ببعد من أبعاد  وال لبسا ف

) ي
ي والوظيفن كيتر

، الير ي يولوجر ن ، الفير ي
يات  ن ي )الفير

 التحليل الصوتر

3.  : ي اعتمدها المحدثون وهي
 اتضح من خالل وصف القداىم للصوائت أنهم اعتمدوا عىل المعايـــير نفسها التر

 ي تتصعد من اللسان نحو الحنك األعىل
 .النقطة التر

 ن النقطة  .المتصعدة من اللسان والحنك األعىل مقدار االنفتاح بير

  .الشكل الذي تتخذه الشفتان عند النطق بالصوت  
تعامل القداىم مع الحركات عىل أنها أخوات حروف المد وأبعاض منها، فالوصف الذي يصدق عىل حروف المد   .4

ي درجة انفتاح الفم نفسه الذي يصدق عىل الحركات المجانسة لها، إال فيما يتعلق بكمية الصوت واالختالف اليس
ن
ير ف

 عند النطق بها. 

لم يكن العرب بحاجة إىل شكل الحروف، ألن الكالم عندهم كان يقوم عىل أساس فطري صحيح، حتر دعت الحاجة  .5
 .إليه بشيوع ظاهرة اللحن بعد اختالط العرب األقحاح باألعاجم، فالعرب عرفوا اإلعراب فنا قبل أن يعرفوه علما
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ي حد  .6
ن
ي بمدى اهتمام علماء العربية القداىم بالصوائت، كما أن هذا التعدد لم يحدث خلطا تعدد المصطلح ف

ذاته يشر
ي 
ي التعامل مع الصوائت، خاصة وأن تعدده لم يمس بالماهية، فالصوائت معروفة ألنها القسيم الثاتن

ن
وال لبسا ف
 .للصوامت

هم عن هذه تنّبه القداىم إىل صفة الجهر بالرغم من عدم معرفتهم بحقيقة الوتري .7 ي تعبير
ن
ن ويظهر ذلك ف ن الصوتيير

 .الصفة بصوت الصدر، وتصنيفهم الهمزة مع حروف المد

ي تنماز بها  .8
ي طياته خاصية من الخصائص التر

ن
كل مصطلح يوجي إىل مستوى من مستويات التحليل اللغوي ويحمل ف

 الصوائت. 

ي مكتمل الجوانب سواء من حيث معرفته بعالقة .9
ن  درس الصوائت عند ابن جتن الحركات بحروف المد، ومعرفته بتمير
ي نوع

ن
ي وصفه  الصوائت عن بعضها ف

ن
ن ألنه اعتمد ف يولوجية الصوائت بدقة بنفس وصف المحدثير ن الصدى، ووصفه لفير

، ارتفاع اللسان، ودرجة االنفتاح(.  ن  عىل ما اعتمد عليه المحدثون من)حالة الشفتير

ي توصل إليها دانيال  .10
ي العريبة وهي إن الصوائت المعيارية التر

ن
ي الشكل المشهور نجد لها مقابالت ف

ن
جونز وضبطها ف

ي عىل 
الفونيمات العربية )الفتحة واأللف، الكشة والياء، الضمة والواو(، إضافة إىل الصوائت العربية السياقية، أي التر

، واإلشمام(. شكل ألوفونات مختلفة ال تغير المعتن ) كاإلمالة المتوسطة والشديدة، الفتحة واأللف المفخ ن  متير
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