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ملخص البحث:

عرؼ اللغويوف العرب الصوائت منذ زمن بعيد؛ حيث كانت تستخدـ دوف رمز يثبت وجودىا ،وكاف القارئ
يدركها من خالؿ فهمو للنص أو السياؽ ،وتؤكد معرفتهم ذلذه األصوات ،منذ أف كانت اللغة العربية يف صورهتا
ادلنطوقة قبل الكتابة .يقوـ بناء ادلفردة يف اللغة العربية على الصوامت والصوائت ،وربمل الصوامت ادلعٌت
األساسي للمفردة؛ أما الصوائت فتقوـ بدور بنّاء لتغيَت ادلعٌت وزبصيصو على صيغ معينة .ودلا كانت الصوامت
والصوائت تؤلفاف جزئي البناء اللفظي للكلمة ،ظهرت احلاجة إىل دراستهما يف جانب ادلعٌت .اتبع البحث ادلنهج
الوصفي التحليلي ،وىدؼ إىل بياف أثر الصوائت يف بياف ادلعٌت لدى القدامى واحملدثُت .توصلت الدراسة إىل إ ّف
مؤ ِ
لفات علماء العربيّة تُعترب مصدراً أصيالً يزخر ابدلباحث والدراسات الصوتية العميقة ،وأف ىناؾ حاجة إىل
الصويت احلديث ،وأف ابن
إعادة صياغة تعريفات العلماء ادلتقدمُت لألصوات الصائتة ،يف ضوء ما أثبتو ال ّدرس ّ
جٍت ىو أوؿ من استعمل مصطلحاً فنياً للداللة على األصوات ،وأف علماء األصوات القدامى قد استطاعوا
تنبعث مع األصوات دوف استخداـ وسائل وأجهزة حديثة ،وأ ّف االضلراؼ
ربديد مصدر تلك النغمة اخلاصة اليت ُ
عن الصوت ادلعُت للحركة يف ادلكاف احملدد لو ،يسبب وقوع خلل مؤكد يف بناء ادلفردة ،ويتبع ذلك إزالة معناىا
الكلمات ادلفتاحية :الصوائت -ادلعٌت -األصوات -القدامى -حروؼ ادلد.
Abstract:
Arab traditional scholars had identified the vowels since a very long time ago
without using any symbol to indicate their existence as the readers were able to
identify them from the context of text and proved their knowledge about them in
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their expressed forms before the Arabic language had its written letters. Word
construction is based on the vocals and vowels; the former carries the basic
meaning of the word while the latter constructively change the meaning and
specify it to specific forms. Since both make partial construction of the word,
there arises the need to study them from the aspect of meaning. The study is
descriptive and analytical aiming at explaining the effects of vowels on meaning
among the traditional and modern scholars. It reveals that the compilations of the
Arabic scholars are regarded as original reference rich with in depth phonetical
discussions and studies; there is a need to review the traditional scholars’
definitions for the vowels in the context of modern phonetic studies; Ibnu Jinni
was the first to employ technical terms to refer to phonetical sounds; traditional
scholars, without even using the instruments used my modern scholars, managed
to trace the source of that special intonation that accompany the voice; the
deviation from certain sound for vowel pronunciation in its respective place will
result in certain flaw in word construction which would lead to diminishing its
meaning.
Keywords: Vowels, Meaning, Voices, Traditional scholars, Long vowels
Abstrak:
Pengkaji Bahasa Arab tradisional telah mengenalpasti huruf-huruh vowel
semenjak dahulu lagi tanpa menggunakan apa-apa simbol untuk
menunjukkannya memandangkan para pembaca dapat mengenalnya daripada
konteks dan teks walaupun ketika itu Bahasa Arab masih belum lagi mempunyai
sistem penulisan yang lengkap. Pembentukan perkataan adalah berdasarkan
huruf-huruf vokal dan vowel. Maksud asas sesuatu perkataan dibawa oleh huruf
vokal manakala vowel mengubahnya mengikut struktur tertentu berdasarkan
makna yang diinginkan. Oleh kerana kedua-duanya terlibat dalam pembentukan
makna maka adalah penting untuk mengkaji peranannya dari segi makna. Kajian
ini adalah deskriptif dan analitikal. Objektifnya ialah untuk mengkaji
menerangkan kesan-ksan vowel ke atas makna dalam kalangan pengkaji bahasa
tradisional dan moden. Antara dapatan kajian yang penting ialah: karangan
pengkaji tradisional bahasa Arab adalah amat asli dan kaya dengan kupasan
mendalam berkenaan aspek fonetik; terdapat keperluan untuk melihat semula
definisi pengkaji tradisional berkenaan huruf vowel dalam konteks pengkajian
fonetik moden; Ibnu Jinni adalah di antara pelopor yang memberikan
pendefinisian teknikal tentang vowel; pengkaji tradisional, tanpa menggunakan
peralatan moden, mampu untuk mengesan punca intonasi yang bersama dengan
suara; perubahan bunyi daripada sesetengah vowel pada tempat penghasilannya
akan membawa kepada kelemahan dalam pembentukan huruf yang akan mebawa
kepada kekurangan makna.
Kata kunci: Vowel, Makna, Suara, Pengkaji Tradisional, Vowel panjang.

:مقدمة
 وأثر،علم األصوات ىو العلم الذي يبحث يف األصوات ادلنطوقة من حيث نطقها وانتقالػها وإدراكها
 والدراسة الصوتية تعد أساس كل الدراسات اللغوية؛ إذ اىتم هبا القدامى.بعضها يف بعض إذا ذباورت
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يف حقبة من الزمن ،ومل ذبد العناية الكافية ومل ربظ دبا حظيت بو البحوث اللغوية األخرى ،من الدرس
اللغوي الشامل ،والبحث ادلستفيض ،وأغلب الظن أ ّّنا مل تدخل يف عداد البحوث العلمية الدقيقة ،إال
يف أواخر القرف ادلاضي أو قبل ذلك بقليل حينما اتضحت معامل الدراسات اللغوية ،ورأى الباحثوف
ضرورة تفريعها إىل علوـ سلتلفة يتناوؿ كلّّ منها جانباً من جوانب اللغة ،وكاف علم األصوات واحداً من
ٕ
ىذه الفروع ٔ،والّيت أسست على يد العامل اللغوي فرديناند دي سوسَت).(Ferdinand de Saussure
لقد مهد علماء اللغة العرب القدامى لألوروبيُت طريقة البحث ادلنظم وأسهموا إسهاماً حقيقياً
يف إرساء ركائزه األوىل؛ ما أاتح ذلم فرصة البحث عن األصوات اللغوية ،وسهل عليهم خوض ادلوضوع
بكل أشكالو .أشار ابن جٍت يف كتابو سر صناعة اإلعراب إىل أحواؿ األصوات يف حروؼ ادلعجم
العريب من سلارجها ومدارجها ،وانقساـ أصنافها ،وأحكاـ رلهورىا ومهموسها ،وشديدىا ورخوىا،
ومشرهبا،
وصحيها ومعتلها ،ومطبقها ومنفتحها ،وساكنها ومتحركها ،ومضغوطها ومهتوهتا ،ومنحرفها ّ
ومستويها ومكررىا ،ومستعليها ومنخفضها ،إىل غَت ذلك من أجناسها ،وىذا يب ُّت من ثّ عن عمق
الفهم الصويت عند علماء اللغة العربية القدامى.
وتعد دراسة األصوات أوؿ خطوة يف أية دراسة لغوية عند علماء اللغة احملدثُت؛ ألّنا تتناوؿ

الصوت بوصفو ادلادة اخلاـ للكالـ اإلنساين ٖ،وتعد دراسة النظاـ الصويت للغة معينة مقدمة لدراسة
النظاـ الصريف لتلك اللغة ،وإف أيّة دراسة ضلوية صرفية للغة ستبدو انقصة إذا مل تعتمد ومل تراع القوانُت
الصوتية واألمناط التنغيمية للكلمات ادلتجاورة.
فالصوتيات علم سبق إليو علماء العربية ابلبحث ،وتناولو األوروبيوف ابلنقد والتمحيص يف ضوء
أجهزة العلم ادلتطورة ،وكاف حصيلة ىذا السبق وىذا التناوؿ ادلزيد من الدراسات ادلنهجية ادلتقدمة اليت ما
زاؿ للبحث فيها فضل استزادة ورايدة.
أوال :الدراسات الصوتية عند القدامى
لقد كاف للقدامى من علماء العربية حبوث يف األصوات اللغوية شهد احملدثوف األوروبيوف أّنا جليلة القدر
ابلنسبة إىل عصورىم ،وقد أرادوا هبا خدمة اللغة العربية ،وال سيما يف ترتيل القرآف الكرًن ،ولقرب ىؤالء
العلماء من عصر النهضة العربية ،واتصاذلم بفصحاء العرب كانوا مرىفي احلس ،ودقيقي ادلالحظة؛
ٗ
فوصفوا لنا الصوت العريب وصفاً أاثر دىشة ادلستشرقُت وإعجاهبم.
كانت الدراسات الصوتية يف أولػها سلتلطة بغَتىا من الدراسات اللغوية كالنحو والصرؼ وادلعجم
وغَتىا ،ولذا فإف ادلباحث الصوتية قد وجدت يف دراسة القدامى ىنا وىناؾ؛ وقد اىتم العرب ابلدراسة
الصوتية من جانبُت ،ومها :دراسة الصوت منفرداً ،ودراسة األصوات من خالؿ الظواىر الصوتية
ادلختلفة.
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يع ّد ابن جٍت (ٕٖٜىػ) ّأوؿ من نظر إىل ادلباحث الصوتية على أّنا علم مستقل وقائم بذاتو؛
حيث أشار إىل ىذا عندما ربدث فيو عن الفرؽ بُت الصوامت والصوائت ،وغَت ذلك من مباحث ىذا
علمت أف أحداً من أصحابنا خاض يف ىذا الفن ىذا اخلوض ،وال أشبعو ىذا
الفن؛ إذ يقوؿ( :وما
ُ

اإلشباع ،ومن وجد قوالً قالو ،وهللا يعُت على الصواب بقدرتو) ٘.ويعترب كتابو سر صناعة اإلعراب من

أشهر الكتب الصوتية يف اتريخ اللغة العربية.

ومل يتحدث ابن جٍت عن األصوات يف سر الصناعة فحسب ،وإمنا جعل لألصوات أبواابً
مستقلة يف كمية احلركات ،ويف مطل احلركات ،ويف مطل احلروؼ...إخل ،يف كتابو ادلشهور اخلصائص؛
حيث ذكر ايقوت احلموي أبف ابن جٍت قد كتب موضوع طوؿ احلركات واألصوات يف ست عشرة ورقة
رسالة ومساىا يف م ّد األصوات ومقادير ادلدات وأرسل هبا إىل أيب إسحاؽ إبراىيم بن
خب ّ
ط ولده وجعلو ً
ٙ
أضبد.
ولقد أصبح زبصيص مبحث يف دراسة األصوات دأب كثَت من النحاة واللغويُت وادلعجميُت
والبالغيُت وعلماء التجويد يف كتبهم ،وإف كاف بعضهم يقلّد سلفهم ،وأما علماء الدراسات الصوتية
احلديثة فقد استطاعوا الوصوؿ إىل معلومات دقيقة عن ادلخارج الصوتية خاصةً فيما يتعلق ابحلنجرة
والوترين الصوتيُت يف ادلعامل الصوتية ،وما توفر ذلم من معلومات علماء التشريح.
عند مقارنتنا بُت ما وصف علماء اللغة العربية عن األصوات وما وصل إليو اللغويوف يف العصر
احلديث أبجهزهتم ادلتطورة ،نرى أّنم قد وصفوا األصوات وصفاً دقيقاً وواضحاً؛ ومن ذلك قوؿ اخلليل
يف بياف االختالؼ بُت األصوات الصامتة واألصوات الصائتة( :وأربعة أحرؼ جوؼ وىي :الواو والياء
واأللف اللينة واذلمزة ،مسيت جوفاً ألنػها زبرج من اجلوؼ فال تقع يف مدرجة من مدارج اللساف وال من
ٚ
مدارج احللق وال من مدارج اللهاة ،إمنا ىي ىاوية يف اذلواء فلم يكن لػها حيز تنسب إليو إال اجلوؼ).
وأما دراسة األصوات من خالؿ الظواىر الصوتية ادلختلفة فقد بدأت مع بداية الدراسة
النحوية ،وقد أسهم فيها كثَت من أصحاب العلوـ والفنوف كالنحاة واللغويُت وادلعجميُت وعلماء التجويد
وعلماء البالغة والبياف وحىت الفالسفة ،وىكذا انلت الدراسات الصوتية اىتماماً ابلغاً من العلماء
ادلسلمُت والعرب الرتباطها ابلكتاب ادلبُت ،وأف دراسة العرب ألصوات لغتهم دراسة أصيلة ،ليست
منقولة يف منهجها أو طريق التفكَت فيها من غَتىم من األمم ،والقوؿ أبّنا ترجع إىل أعماؿ اآلخرين يف
دراساهتم الصوتية قوؿ تعوزه األدلة العلمية اليت تستطيع أف تؤكد ىذا الزعم أو تنفيو ،إال أف النظر الدقيق
يف صبلة ما طلع علينا بو علماء العربية يف رلاؿ األصوات اللغوية ،حيملنا على اجلزـ أبف ىؤالء العلماء
ٛ
كانوا يصدروف من عقليتهم اخلاصة وثقافتهم العربية.
 .1أسباب العناية ابلصوائت:
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إف عناية اللغويُت ابلصوائت قددية تعود إىل بداايت اللحن ،فأصاب العربية يف أصواهتا كما أصاهبا يف
ضلوىا وصرفها ودالالهتا ،وعلى الرغم من إتقاّنم العربية وبُعدىم عن اللحن إال أنو بعد انتشار اإلسالـ
يف بالد العجم واختالط الدعاة العرب بغَتىم شلن دخل يف اإلسالـ وتعلم الدين ولغتو ،مسع بعض
مظاىر اللحن يف القرآف الكرًن؛ ما دعا أولئك إىل احليلولة بُت القرآف الكرًن وىذه ادلظاىر فاىتموا ابللغة
يف بداية األمر ،ومنها ما ظهر من اللحن يف قولو تعاىل{:إف هللا بريءٌ من ادلشركُت ورسول ِو} ٜ،بكسر
الـ رسولو بدالً من ضمها ،ويفهم منها أف اللحن كاف حلناً صوتياً مس حركة الالـ ،وىي صوت ،فنشأ
عن ىذا خطأ يف الداللة ،وىذا دفع أاب األسود الدؤيل (ٙٚىػ) على أف يضع نقط اإلعراب وكانت
تسمى نقط أيب األسود ٔٓ،ثّ إف قولو للكاتب ،وىو يتلو عليو( :إذا رأيتٍت قد فتحت فمي حبرؼ فانقط
نقطة على أعاله ،وإذا ضممت فمي ،فأنقط نقطة بُت يدي احلرؼ ،وإذا كسرت فمي فاجعل النقطة
ربت احلرؼ ،فإف اتبعت شيئاً من ذلك غنة (تنويناً) فاجعل النقطة نقطتُت)؛ٔٔ ما يدؿ على معرفة
القدامى ألصوات احلركات ) ،(Vowelواستخدامها جنباً إىل جنب مع تلك احلروؼ اليت نسميها البناء،
فهذه األصوات كاف ذلا دور أساسي يف التأليف الصريف ،وال ديكن ألحد أف يبٍت أو يؤلّف كلمة من
حروؼ البناء فقط وجيعل احلركات بعيداً ،وكانت احلركات موجودة يف كالـ العرب وأتليفهم؛ ولكن مل
رب ّدد ذلا رموزاً معينة يف ابدئ األمر.
 .2مصطلح الصوت اللغوي:

الصوت لغة :اجلرس ،واجلمع أصوات :قاؿ ابن الس ّكيت( :الصوت صوت اإلنساف وغَته ،والصائت:
الصائح ،ورجل صيّت :أي شديد الصوت) ٕٔ،وقاؿ ابن سينا( :الصوت سبوج اذلواء ودفعو بقوة وسرعة
من أي سبب كاف) ٖٔ،وقد ثبت علمياً أف الصوت اىتزازات زلسوسة يف موجات اذلواء ،تنطلق من
جهة الصوت ،وتذبذب من مصانعو ادلص ّدرة لو ،فتسبح يف الفضاء حىت تتالشى ،ويستقر اجلزء األكرب
منها يف السمع حبسب درجة تذبذهبا ،فتوحي بدالئلها ،فرحاً أو حزانًّ ،نياً أو أمراً ،خرباً أو إنشاء،
صدى أو موسيقى أو شيئاً عادايً شلا يفسره التشابك العصيب يف الدماغ أو يًتصبو احلس ادلتوافر يف

أجهزة ادلخ بكل دقائقها ٔٗ،وقاؿ ابن جٍت( :عرض خيرج مع النفس مستطيالً متصال حىت يعرض لو يف

احللق والفم والشفتُت مقاطع تثنيو عن امتداده واستطالتو ،فيسمى ادلقطع أينما عرض لو حرفاً ،وزبتلف
٘ٔ
أجراس احلروؼ حبسب اختالؼ مقاطعها).
من خالؿ النظرة الفاحصة دلا حبث فيو العلماء ،يظهر لنا أبف ما تواضع عليو العلماء العرب
القدامى من مصطلح علم األصوات ،ديكن أف يكوف األصل االصطالحي األوؿ دلا استقر عليو ادلصطلح
األورويب الفونولوجيا .(Phonolog
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 .3تقسيم األصوات العربية:
عرب عنها العلماء بعالمات كتابية
مع أف عناية العلماء األوائل كاف منصبّاً على األصوات الصامتة ،وقد ّ

معينة إال أّنم أشاروا إىل األصوات الصائتة ،واعتربوىا أبعاض تلك احلروؼ ،كما أشار إىل ذلك ادلربد
ٔٙ
بقولو( :أف احلركات أبعاض حروؼ ادلد وأف الفتحة من األلف والضمة من الواو والكسرة من الياء).
وأشار ابن جٍت إىل الصلة تقوـ بُت احلركة وحروؼ ادلد يف قولو( :اعلم أف احلركات أبعاض
حروؼ ادلد واللُت وىي :األلف والواو والياء ،فكما أف ىذه احلروؼ ثالثة فكذلك احلركات ثالث،
وىي :الفتحة والكسرة والضمة؛ فالفتحة بعض األلف ،والكسرة بعض الياء ،والضمة بعض الواو ،وقد
كاف متقدمو النحويُت يسموف الفتحة :األلف الصغَتة ،والكسرة :الياء الصغَتة ،والضمة :الواو الصغَتة،
وقد كانوا يف ذلك على طريق مستقيمة) ٔٚ.إف القوؿ أبف احلركات أبعاض ذلذه احلروؼ يعٍت مىت
أشبعت واحدة منهن حدث بعدىا احلرؼ الذي ىي بعضو ،وأمثلة على ذلك أبنّك إذا أشبعت فتحة
عمر حصلت على عامر ،وإذا أشبعت ضمة عُت عُمر حصلت على عومر ،فلوال أف احلركات
عُت َ
أبعاض ذلذه احلروؼ وأوائل ذلا دلا نشأت عنها ،وكانت اتبعة ذلا ٔٛ،وديكن القوؿ أبف حروؼ ادلد عند
ابن جٍت كما يرى احملدثوف حركات طويلة ،وإف مل ينصوا على أّنا حركات.
وعلمػاء العربية كانوا يدركوف االختالؼ بُت احلرؼ واحلركة فسموا العظيم حرفاً والضعيف حركة،
ٜٔ
قسم العلماء احلروؼ العربية إىل قسمُت ،مها:
و
وإف كاان يف احلقيقة شيئاً واحداً،
ّ
احلروؼ الصحيحة وىي ما عدا (األلف والواو والياء).
احلروؼ ادلعتلة وىي (األلف والواو والياء).
كما فرقوا بُت حاليت حروؼ العلة ،ومها:
حروؼ مد :وىي (األلف والواو والياء) إذا سكنت وجانستها حركة ما قبلها مثل( :زار) و
(يزور) و(يبيع).
(م ْوت) و(بَيع) أو كانتا
حرفا لُت :ومها (الواو والياء) إذا سكنتا بعد غَت ما جيانسها مثلَ :
(وجد) و(يَبس).
متحركتُت َ
وتسمى احلروؼ الصحيحة بػػ :األصوات الصامتة ،وتسمى حروؼ ادلد ومعها احلركات الثالث
األصوات الصائتة ،ويسمى حرفا اللُت األصوات شبو الصائتة.
واألصوات شبو الصائتة تلحق عادة بػػ :األصوات الصامتة يف حبث سلارج األصوات وصفاتػها؛
أما األصوات الصائتة فتبحث مستقلة يف ىذا الشأف؛ فالصوت الصائت ليس لو مكاف نطق زل ّدد،
ٕٓ
خبالؼ الصامت وشبو الصامت ،فلهما مكاف نطق زل ّدد.
أقساـ األصوات الصائتة:
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وتنقسم األصوات الصائتة إىل عدة أقساـ:
الصوائت األمامية :وىي الكسرة القصَتة  /i/والطويلة /:i/
الصوائت اخللفية :وىي الضمة القصَتة  /u/والطويلة /:u/
الصوائت ادلتسعة :وىي الفتحة القصَتة  /a/والطويلة /:a/
وفيما يلي مثاؿ للصوائت العربية:
الصائت  :/i/أمامي مرتفع انفراج شديد قصَت ،مثل :بِو.
الصائت  :/:i/أمامي مرتفع انفراج شديد طويل ،مثل :فِيل.
الصائت  :/u/خلفي مرتفع انضماـ شديد قصَت ،مثل :قُل.

الصائت  :/:u/خلفي مرتفع انضماـ شديد طويل ،مثل :قُوؿ.
الصائت  :/a/مركزي متوسط ،انفراج قصَت ،مثلَ :دـ.
الصائت  :/:a/مركزي متوسط انفراج طويل ،مثلَ :انـ.
وىذه الصوائت الستة تعًتيها صفات سلتلفة بسبب السياؽ الصويت الذي تقع فيو الصوائت،
فقد يكوف مفخماً وقد يكوف مرققاً وقد يكوف بُت االثنُت ،وىي حالة وسطي فإذا اعتربان ىذه األوجو
الستة يف ثالثة صوائت فهي إذف شبانية عشر صائتا؛ أما من الناحية الوظيفية فهي ثالثة أو ستة لو اعترب
ٕٔ
الطوؿ والقصر شلا تتميز بو ادلعاين.
الضمة وإّمنا خ ّفت ىذه اخل ّفة ألنّو ليس منها عالج على اللساف
والفتحة أخف من الكسرة و ّ
الضمة أال ترى أ ّف فَعِ َل بكسر
والشفة ،وال ربرؾ أبداً ،فإّمنا ىي دبنزلة النفس والكسرة أخف عليهم من ّ
أخف
الضمة ،كانت الياء ّ
بضم العُت ،ودبا أ ّف الكسرة ّ
أخف عليهم من ّ
العُت أكثر يف الكالـ من فَػعُ َل ّ
عليهم من الواو وأكثر؛ وأثر ىذا واضح يف شيوع ىذه احلركات وكثرة ورودىا من عدمو؛ حيث صلد أ ّف
الضمة ،تليها
الفتحة وىي أخف ىذه احلركات أكثر وروداً وشيوعا يف اللغة العربية من أختيها الكسرة و ّ
الضمة؛ بينما الفارؽ بُت
الكسرة،
كل من الكسرة و ّ
ّ
فالضمة؛ والفارؽ كبَت بُت شيوع الفتحة وشيوع ّ
22

الضمة ليس كبَتاً.
الكسرة و ّ
والتعامل بُت حروؼ ادلد ديكن أف نالحظو يف مبحث اإلعالؿ كما أييت:
ضمة ضلو ( :قُابِل -قُوبِ َل)
قلب األلف واواً ،بعد ّ
قلب األلف ايء ،بعد كسرة ضلوِ ( :
مصاابِح – َمصابيح)
ً
قلب الواو ألفاً ،إذا ربركت وانفتح ما قبلها ضلو ( :نَػ َوَـ – َان َـ)
صار)
ص ََتَ َ -
قلب الياء ألفاً ،إذا ربركت وانفتح ما قبلها ضلوَ ( :

يونيو ٕٓٔٚـ

ٖٖ

رللة الدراسات اللغوية واألدبية

ضمة ضلو( :يػُْي ِق ُن -يػُ ْوقِ ُن) و إذا وقعت الماً دلوصف علی فَػ ْعلی (تَػ ْقيا -
قلب الياء واواً ،إذا سكنت بعد ّ
قوى).
تَ ْ
قلب الواو ايءً ،إذا سكنت بعد كسرة ضلوِ ( :م ْوزاف -ميزاف) إذا تطرفت بعد كسرة ضلوَ ( :ر ِض َوَ-ر ِض َي)
إذا اجتمعت ىي والياء يف كلمة أو ما يشبو الكلمة وكاف السابق منهما أصلياً ساكناً ضلوَ ( :سْيود-سيّد)
و(ضا ِربػُ ْو َي-
ضاريب) إذا وقعت الماً رابعة فصاعداً بعد فتحة ضلوُ ( :معطَوافُ -معطَياف) إذا وقعت الماً
ّ
لصفة علی وزف فُعلی ضلوُّ ( :
الًتجو-
الدنْوی -الدُّنيا) إذا تطرفت يف االسم ادلعرب وسبقتها ضمة ضلوُّ ( :
اضو -الًتاضي) وما صبع من األمساء علی وزف أفعل سلتوماً ابلواو ضلو( :األدلُُو-األديل) إذا
الًتجي) و(الًت ُ
ّ
ِ
وقعت بُت كسرة وألف يف صبع األمساء منو الساكنة العُت يف ادلفرد ضلو( :ث َواب -ثياب) أو يف مصدر
األجوؼ الثُّالثي ضلوِ ( :ص َواـ -صياـ)؛ٖٕ هبذا نری أب ّف التعامل بُت الواو والياء أكثر من التعامل بُت
األلف والواو.
إ ّف ىناؾ ربطاً بُت الصوامت والصوائت؛ حيث ال ديكن أف نبٍت كلمة من أحدمها دوف اآلخر؛
فإ ّف للمفردة العربيّة نظاماً يعرؼ ابدلقاطع الصوتية ،وىي:
ب
ٔ .الصامت  +الصائت :كتبَ :ؾ َ
ت َ
ٕ .صامت  +مد :ما ،ال ،يف
ٖ .صامت  +الصائت  +صامت :قُلُ ،كلَ ،من
ٗ .صامت  +الصائت  +صامت  +صامتِ :علمُ ،رمح (يف الوقف)
٘ .صامت  +مد  +صامت :ساؽ ،ماؿ ،طار (يف الوقف).
وىذا يوضح لنا أف اللغة العربية ترفض ابستمرار فكرة التقاء الساكنُت ،وسبيل إىل التخلص منها؛
ويبُت أف الصائت ادلطلوب يف بناء ادلفردة ّإما طويالً أو قصَتاً؛ وأبسط صور ادلقاطع الصوتية يتكوف من
ّ
صامت  +صائت؛ والصوامت وحدىا ال ديكن أف تبٍت كلمة أو تعطي معٌت أو حىت تشكل ظهوراً على
ٕٗ
أرض الواقع.
 .4مفهوم الصوامت:
ٍ
معٌت من معاين
يقوؿ َّ
الز َّجاج( :حروؼ ادلعجم فهي أصو ٌ
ات غَت متوافقة ،وال مقًتنة ،وال دالَّة على ً
ٕ٘
األمساء ،واألفعاؿ ،واحلروؼ إال إّنا أصل تركيبو).
وحروؼ العربية تسعة وعشروف حرفاً ،منها :ثالثة صائتة( :األلف ،والواو ،والياء) ،وىي كما
ائل ذلا وأجزاءٌ منها ،و َّ
يرى ابن جٍت( :توابع للحركات ،ومنتشئة عنها ،و َّ
أف األلف فتحة
أف احلركات أو ُ
ٕٙ
ضمة مشبعة).
مشبعة ،والياء كسرة مشبعة ،والواو َّ
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َّ
معٌت يف نفسها وإمنَّا داللتها بًتكيبها مع غَتىا؛ وىذا ليس موضوع
وإف ىذه احلروؼ ال ربمل ً
حبثنا فموضوع البحث ىو األصوات الصائتة.
 .5مفهوم الصوائت:

لغوی اقًتحو بعض اللغويُت العرب فهو (الصوت اجملهور الذي حيدث يف
الصوائت ( )vowelمصطلح ّ
أي ٍ
عائق أو ٍ
حائل ،ودوف أف يضيق
حراً طليقاً ،دوف أف يقف يف طريقو ّ
دير اذلواء ّ
أثناء النطق بو ،أف ّ
رلري اذلواء ضيقاً ،من شأنو أف حيدث احتكاكاً)؛ ٕٚوىي يف الواقع أصوات زبلو من الضجيج؛ ألّنا
تصدر دوف أف يصطدـ ىواء الزفَت أبي مانع وقد مساىا اخلليل بن أضبد الفراىيدي األحرؼ اجلوفية أو
(اذلوائية) ،وىي كلها رلهورة وتتحدد طبيعة الصوائت حسب أوضاع النطق ،ودرجة انفتاح اآللة ادلصوتة
وعمل بعض رلهرات الصوت أو مكرباتو.
ال بد أف نشَت إىل أف اصطالحات سلتلفة قد اُستخدمت وما زالت تُستخدـ حوؿ صوائت
العربية ،منها :احلركات ،واحلروؼ اذلوائية ،وأصوات اجلوؼ ،وأصوات العلة ،وأصوات ادلد ،وأصوات
اللُت ،وادلصواتت؛ ولكننا لتوحيد ادلصطلح سنستعمل يف ىذا البحث مصطلح الصوائت الذي يكاد
جيمع عليو اللغويوف يف اآلونة األخَتة.
اثنياً :العالقة بني حروف ادلد والصوائت
إف الكالـ عن الصوائت يف العربية ال بد أف جيران إىل احلديث عن ادلد الذي يكتب ألفاً عند مد
الفتحة وواو عند مد الضمة وايء عند مد الكسرة؛ والصوائت ىي يف احلقيقة احلركة العضوية اذلوائية اليت
سبكن من إخراج احلرؼ واالنتقاؿ منو إىل حرؼ آخر وروي عن اخلليل أنو قاؿ( :احلروؼ اليت بٍت منها
كالـ العرب شبانية وعشروف حرفاً لكل حرؼ منها صرؼ وجرس وأما اجلرس فهو فهم الصوت يف
سكوف احلرؼ وأما الصرؼ فهو حركة احلرؼ) ٕٛ،وقاؿ أيضاً :أما األلف اللينة فال صرؼ ذلا إمنا ىي
جرس َمدة بعد فتحة فإذا وقعت صروؼ احلركات ضعفت عن احتماذلا واستنابت على اذلمزة أو الياء أو
الواو كقولك :عصابة وعصائب وكاىل وكواىل وسعالة وسعليات...فاذلمزة اليت يف العصائب ىي األلف
اليت يف العصابة والواو يف الكواىل ىي األلف اليت يف الكاىل والياء اليت يف السعليات خلف من األلف
ٕٜ
فإف الصوائت غَت الصوامت ،و َّإمنا ىي صويت مع حر ِ
َّ
كة
ىنا
ومن
اليت يف السعالة وضلو ذلك...إخل.
َُ ْ
ُ
الشفتُت يرافق النطق ابلصامت.

يتبُت من خالؿ ما أشرانه َّ
أف كالً من الصوامت والصوائت أصوات يتشكل منهما اللفظ
ّ
ِ
العريب ،و َّ
أف من ىذه األصوات ما ىو متَّفق يف ادلخرج ومتقارب يف الصفة ،وتلك ىي حروؼ ادلد
والصوائت لذلك يقوؿ ابن سينا يف كتابو أسباب حدوث احلروف( :و َّأما األلف ادلصوتة وأختها الفتحة
فأظن َّ
فأظن َّ
أف سلرجها مع
أف سلرجها مع إطالؽ اذلواء سلساً غَت مزاحم ،والواو ادلصوتة وأختها الضمةُّ ،
ُّ
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إطالؽ اذلواء مع أدىن تضييق للمخرج ،وميل بو سلس إىل فوؽ ،و َّ
فأظن
أف الياء ادلصوتة وأختها الكسرة ُّ
ٖٓ
َّ
أف سلرجها مع إطالؽ اذلواء من أدىن تضييق للمخرج ،وميل بو سلس إىل أسفل).
والتشابو بُت احلركات وحروؼ ادل ّد ،ىي:
كة ،كما ال يتلو ُّ
الصوت ابأللف مدَّعياً أنو
طوؿ رجل أليب إسحاؽ
ادلد مدِّا ،وقد َّ
ٔ .ال تتلو احلركةُ احلر َ
َ
ٖٔ
ألف ُْت ،فقاؿ أبو إسحاؽ( :لو مددهتا إىل العصر دلا كانت إال ألفاً واحداً).
ديكن اجلمع بُت َ
ٕ .إف الصامت يسبق ادلصوت الذي يسمى ابحلركة؛ ألف التكلم هبذه احلركات يقف على التكلم
ٕٖ
ابلصامت ،فلو كانت ىذه احلركات سابقة على ىذه الصوامت لزـ الدور وىو زلاؿ.
ٖ .ال أتيت احلركة وادلد إال مع حرؼ صامت ،وقد أشار ابن جٍت إىل ذلك يف قولو( :وكانت احلركة ال
ٖٖ
توجد إال عند وجود احلرؼ).
ومع وجود التشابو بُت احلركة وادلد ،فأطلقوا على األلف ،والياء ،والواو م ّداً حروفاً ،ومسَّوا
ويبُت ابن جٍت ذلك بقولو( :و َّإمنا مسيت ىذه األصوات الناقصة
الفتحة ،والكسرة ،و َّ
الضمة حركات ّ
حركات؛ ألّنا تقلق احلرؼ ،وذبتذبو ضلو احلروؼ اليت ىي أبعاضها ،فالفتحة ذبتذب احلرؼ ضلو األلف،
والكسرة ذبتذبو ضلو الياء ،والضمة ذبتذبو ضلو الواو ،وال يبلغ هبا الناطق مدى احلروؼ اليت
ٖٗ
ىي أبعاضها).
َّ
فسموا العظيم حرفا،
أعظم من صوتَّ ،
ويقوؿ ابن يعيش مؤكداً ىذا( :وإمنا رأى النحويوف صوات َ
والضعيف حركة ،وإف كاان يف احلقيقة شيئا واحدا) ٖ٘.ولذلك يقوؿ ابن سينا( :ولكنٍت أعلم يقيناً َّ
أف
األلف ادلمدودة ادلصوتة تقع يف ضعف أو أضعاؼ زماف الفتحة ،و َّ
أف الفتحة تقع يف أصغر األزمنة اليت
الضمة ،والياء ادلصوتة إىل
يصح فيها االنتقاؿ من حرؼ إىل حرؼ ،وكذلك نسبة الواو ادلصوتة إىل َّ
ّ
ٖٙ
الكسرة).
ويرى كماؿ بشر َّ
أف السبب يف ىذا التفريق َّإمنا ىو نظرية األصوؿ ،ىذا من جهة ،ومن جهة
أخرى التأثُّر ابلكتابة ،ذلك أ ّف احلروؼ ذلا رموز مستقلّة؛ أما احلركات فرموزىا متأخرةٌ نسبيّاً ٖٚ.وقد
سبكن اللغويوف بتميز الفرؽ بُت أصوؿ وفروع حروؼ العربية مع صعوبة عملية إنتاج الصوت اللغوي؛
حبيث ال ديكن إدراؾ تلك العملية بسهولة إال بعض تفاصيل منها ابدلالحظة واحلس اللغوي؛ إذ إف
يوضح دور
للحركات العربية (حركة اإلعراب ،والبناء ،والبنية) دوراً مهماً يف ربديد الداللة ،واجلدوؿ اآليت ّ
احلركات يف ربديد الداللة:
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البَ َحر
البَ ْحر
الربُد
َْ
الربُد
ُْ
الربُد
ََ
الًتَكةُ
َّْ
ِ
الت ََ ْرَكةُ
ّ
الثفر

السل وداء يسبب شدة الظمأ وشرب ادلاء
ادلاء الواسع الكثَت ويغلب يف ادللح ومن الرجاؿ الواسع ادلعروؼ والواسع العلم ومن
اخليل الواسع اجلري الشديد العد(ج) أحبر وحبور وحبار
نزلة تصيب أغشية اجلهاز التنفسي ادلخاطية
كساء سلطط يلتحف بو (ج) أبراد وأبرد وبرود
ادلاء اجلامد ينزؿ من السحاب قطعا صغارا ويسمى حب الغماـ وحب ادلزف
البيضة بعد أف خيرج منها الفرخ وبيضة احلديد (ج) ترؾ
ما يًتكو ادليت من ماؿ
سَت يف مؤخر السرج وضلوه يشد على عجز الدابة ربت ذنبو (ج) أثفار

الثفر

للسباع وذوات ادلخالب الفرج (ج) ثفور وثفار

الثَّناء
الثِّناء

ادلدح (ج) أثنية

اجلِْب ُل
اجلُْب ُل

اجلَبَ ُل
احلَطاط
احلُطَاط
احلَطَم
احلُطَم
احلَلم
احلِلم
احلُطُم
اخلَْربةُ
اخلُْربةُ
اخلِْربةُ
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قيد للدابة ذو شقُت تربط بكل شق رجل ويسمى كل شق ثناء
أيضاً (ج) أثنية

األمة واجلماعة من الناس والساحة (ج) أجبل وجبوؿ

اجلبل والشجر اليابس
ما عال من سطح األرض واستطاؿ وجاوز التل ارتفاعا (ج) أجبل وجباؿ وأجباؿ
زبد اللنب والبثر
الرائحة اخلبيثة
داء يصيب الدابة يف قوائمها
الراعي العسوؼ العنيف ومن اجلبل مضيقو حيث يزحم الناس بعضهم بعضاً
وادلوضع الذي ثلم من اجلبل فبقي منقطعاً
الفساد
الصالح
ّ

األكوؿ الذي ال يشبع
الغرابؿ والعيب والعورة والزلة والفضيحة
الثقبة الواسعة ادلستديرة (ج) خرب وأخراب وخروب
موضع اخلراب (ج) خرب
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اخلََربةُ
الد َّْر ُج
الد ُّْر ُج
َّر ُج
الد َ

َّ
ب
الذ َر ُ
َّ
ب
الذ ِر ُ
ال ِّذؿ
ُّ
الذؿ
ِ
ب
ال ّذ ْر ُ
الربوة
َّ
ِّ
الربوة

الربوة
ُّ
الر ْج ُز
ُّ

الر َج ُز
َّ
الزَرُد
َّ
الزِرُد
َّ
ب
َّ
السَر ُ
ِ
ب
الس ْر ُ
ّ
الشَّرب
الشرب
ِّ
الشُّرب
ب
َّ
الس ْر ُ
الشَّبَكة
ٖٛ

البلية واجلناية
يقاؿ ضلن درج يديك طوع يديك ،وأنفذتو يف درج كتايب يف طيو والورؽ الذي
يكتب فيو
سفيط توضع فيو األشياء وأصلو للمرأة تضع فيو خف متاعها وطيبها وشبو صندوؽ
يدخل يف ثنااي ادلكتب أو الصواف وضلوه (ج) أدراج ودرجة
الدرج والطريق ويقاؿ رجع فالف درجو وأدراجو رجع من حيث جاء ورجع يف األمر
الذي كاف ترؾ وذىب دمو درج الرايح ىدراً ،ودرج السيوؿ طريقها يف معاطف
األودية وىو درج بُت ادلتخاصمُت سفَت بينهما للصلح (ج) أدراج
داء يعرض للمعدة فال هتضم الطعاـ ويفسد فيها وال سبسكو
إزميل اإلسكاؼ والسليط اللساف
الصعوبة ،ويقاؿ :ذلّت ال ّدابة؛ أي انقادت وسهلت
نقيض ّ
نقيض ِّ
ذؿ اإلنساف أي ضعف وىاف.
العز ،ويقاؿّ :

السليط اللساف وىي ذربة وورـ يكوف يف عنق اإلنساف أو الدابة مثل احلصاة وداء

يكوف يف الكبد بطيء الربء
ادلكاف ادلرتفع
ادلكاف ادلرتفع
ادلكاف ادلرتفع
الذنب والعذاب
داء يصيب اإلبل ترتعش منو أفخاذىا عند قيامها وحبر من حبور الشعر
حلق ادلغفر والدرع والدرع (ج) زرود
من الطعاـ اللُت السريع االضلدار
ادلسلك يف خفية (ج) أسراب
الفريق من الطَت واحليواف (ج) أسراب
للشرب
القوـ جيتمعوف ّ

موضع ادلاء الذي يشرب

إانء ادلاء الذي يشرب منو
ادلاشية كلها والطريق والوجهة والصدر (ج) سروب
شركة الصياد يف الرب والبحر وأكثر ما تتخذ من اخليط ادلشبك ،وكل متداخل
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متشابك يقاؿ شبكة ادلواصالت وشبكة الكهرابء وضلو ذلك (ج) شبك وشباؾ
الشَّْبكة
َّ
الصبابةُ
ُّ
الصبابةُ
َّنب
الض َُ
نب
ِّ
الض ْ ُ

الطَّْو ُؿ
الطُّْو ُؿ
الطََّو ُؿ
ال ِطّْو ُؿ

ث
العلَ ُ
َ
ِ
ث
العل ُ
َ
الغَثَْرةُ
الغَثََرةُ
الغِمر
الغَمر
الف ْرُدوس
ُ
ِ
س
الف ْرَد ْو ُ

اذلدية يقدمها اخلطيب إىل خطيبتو إعالان للخطبة (زلدثة)
الشوؽ أو رقتو وحرارتو
البقية القليلة من ادلاء وضلوه
النقص والغنب وادلسبعة الكثَتة السباع (ج) أضباف
ما بُت اإلبط والكشح ويقاؿ فالف يف ضنب فالف يف كنفو والناحية يقاؿ أخذ يف
ضنب من الطريق (ج) أضباف
الفضل والغٌت واليسر ويف التنزيل العزيز ومن مل يستطع منكم طوال
مقابل القصر أو العرض ويستعمل يف األعياف واألعراض كالزماف وغَته وطوؿ اخلط
(يف اذلندسة)
التمادي يف األمر أو الًتاخي عنو
الطوؿ واحلبل يربط يف وتد وضلوه ويطوؿ للدابة فًتعى مقيدة بو
ما خلط ابلرب وضلوه شلا خيرج فَتمى بو والطعاـ ادلخلوط ابلرب والشعَت
ادلنسوب إىل غَت أبيو
اخلصب والسعة يقاؿ ىم يف غثرة من العيش
اجلماعة ادلختلطة من غوغاء الناس والكثرة ويقاؿ عليو غثرة من ماؿ قطعة
احلقد
اجلهل
الزايدة والسعة يف احلنطة وضلوىا
البستاف اجلامع لكل ما يكوف يف البساتُت (مذكر وقد يؤنث) ،وادلكاف تكثر فيو
الكروـ والوادي اخلصيب واسم جنة من جنات اآلخرة (ج) فراديس

ال َق َد ُر

مقدار الشيء وحاالتو ادلقدرة لو ويف التنزيل العزيز ((إان كل شيء خلقناه بقدر)).
(ج) أقدار

ال َق ْد ُر

ادلقدار يقاؿ ىم قدر مائة ،ويقاؿ :جاء الشيء على قدر الشيء وافقو وساواه،
ومساوي الشيء من غَت زايدة وال نقصاف .يقاؿ :ىذا قدر ىذا (ج) أقدار

ِ
الق ْد ُر
الق َّمة
ُ
يونيو ٕٓٔٚـ

إانء يطبخ فيو (مؤنثة وقد تذكر) (ج) قدور
أعلی كل شیء
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ِ
الق َّمة

ادلزبلة

الكالـ

القوؿ

الكالـ

اجلرح وصبع كلم

الكالـ
َّ
س
اللْب ُ
ِ
س
اللّْب ُ
ُّ
س
اللْب ُ
ادلِْرِؽ

الصلبة
األرض ّ

ادلَر ُؽ
َ
س
الن ََّد ُ
س
الّن ُ
َّد ُ
س
النَّ ْد ُ
اذلَُراءُ
ِ
اذلَراءُ
ال ِوْزُر
الوَزُر
َ
اليَْت ُم
اليَتَ ُم

اختالط الظالـ
ما يلبس (ج) لبوس
الشبهة وعدـ الوضوح يقاؿ يف أمره لبس

الصوؼ ادلننت
ادلاء أغلي فيو اللحم فصار دمسا النوع أو اجلزء منو مرقة
الفطنة والكيس
الذي خيالط الناس دوف أف يثقل عليهم (ج) ندسوف وال يكسر
الصوت اخلفي
اذلذايف
فسيل النخل والسمح اجلواد
احلمل الثقيل والسالح والذنب (ج) أوزار
اجلبل ادلنيع
اذلم
ّ
يقاؿ يف سَته يتم أي إبطاء أو ضعف أو فتور واحلاجة

شك يف أ ّف اللغة العربية تُ ُّ
عد واحدة من أغنی لغات العامل ،وىنالك ظواىر لغوية كثَتة
ما من ّ
تؤدي إلی التصديق بعظمتها ومشوليتها الواسعة ،ومرونتها اذلائلة ،ومن ىذه الظواىر :ما ثلّث لفظو و ّاربد
ّ
داللتو ،وما ثلّث لفظو واختلفت معناه ،وىذا يدور على األلفاظ اليت ذلا احلروؼ نفسها؛ بينما زبتلف

حبركات ثالثة ،وىي هبذا االختالؼ إما أف تؤدي ادلعٌت نفسو أو أّنا عندما تباين يف النطق تباين كذلك
يف ادلعاين.
دلقطع،
لعل من أبرز مزااي اللغة العربية داللة صوائتها على ادلعاين ادلختلفة ،من دوف أف تكوف ذلا أثر ٍ
ومنها العالقات الرابطة بُت ادلثلّثات اللغوية ،ٖٛ،واليت أتيت على شكل عالقة تقارب معنوية جزئية وتربط
ِ
س :البستاف اجلامع
بعض أجزاء ادلثّلة الواحدة ،ك ػػ( :ال ُف ْرُدوس :الزايدة والسعة يف احلنطة وضلوىا والف ْرَد ْو ُ
لكل ما يكوف يف البساتُت) أو تقارب معنوية كليّة تربط كل أجزاء ادلثّلة الواحدة ،ك ػػ( :الشَّرب :القوـ
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(الشرب :موضع ادلاء الذي يشرب)( ،الشُّرب :إانء ادلاء الذي يشرب منو) أو
للشرب)ِّ ،
جيتمعوف ّ
ِ
الصالح) ومنها عالقات
عالقات ّ
تضاد معنوية جزئية تربط الشيء بضده ،كػ(احلَلم :الفساد) ،و(احللمّ :
الربوة
ػ(الربوة و ُّ
تشابو معنوية جزئية كػ(الغِمر :احلقد)( ،الغَمر :اجلهل) وعالقات تشابو معنوية كليّة ك َّ
و ِّ
الربوة :ادلكاف ادلرتفع) ومنها سلتلفة ادلعٌت كػ(الكالـ :القوؿ )( ،الكالـ :اجلرح)( ،الكالـ :األرض
الصلبة).
وأيضاً الصوائت األقوى ربمل ادلعاين األقوى ،فالضمة من حيث اجلهد العضلي ادلبذوؿ يف نطقها
أقوى من الكسرة لالحتياج فيها إىل ربريك عضلتُت ،والكسرة أقوى من الفتحة لالحتياج فيها إىل
ربريك عضلة واحدة ،والفتحة أخف منهما لعدـ االحتياج فيها إىل ربريك عضلة ،ويشَت إىل ذلك ابن
جٍت ضلو قولو( :ال ِّذؿ يف الدابة ضد الصعوبة ،و ُّ
العز ،وكأّنم اختاروا الضمة لإلنساف
الذؿ لإلنساف ضد ّ

لقوهتا
للفصل بينهما ،والكسرة للدابة؛ ألف ما يلحق اإلنساف أكرب قدراً شلا يلحق الدابّة ،واختاروا الضمة ّ
ٖٜ
لإلنساف والكسرة لضعفها للدابّة).
واللغة ىي كالـ منظم تقوـ على أسس وقواعدَّ ،
وإف تغيَت معٌت ادلفردة يسبب إىل تغيَت معٌت
الًتكيب؛ ولذلك حينما نريد أف ّنتم بسالمة الًتكيب علينا أف نكوف أكثر حرصاً على سالمة مفردات
من جهة ادلبٌت وادلعٌت ،وجيب االىتماـ الشديد بوضع الصوائت ،لكي ال يقع إسقاط صائت أو
استبداذلا بصائت أخرى سبب يف اخلطأ الصريف ،ومن ذلك ضياع معٌت ومضموف الكلمة ،وك ػػ :استبداؿ
ِ
مؤدب يؤدي إىل تغيَت ادلعٌت إىل اسم الفاعل أو
الفتحة يف كلمة ُم َّ
ؤدب (اسم ادلفعوؿ) ابلكسرة إىل ّ
العكس؛ حبيث ال ديكن التمييز بينهما إال بصائيت الفتحة والكسرة ،وينتج اخلطأ عن التبادؿ بينهما
ويؤثر يف مدلوؿ الكالـ وينقل ادلعٌت خارجاً عن ادلعٌت ادلقصود؛ لذلك البد أف أتيت منسجم ًة مع ادلعٌت
الذي يقصد إليو ادلتكلم.
اخلامتة:
متّ دراسة دور الصوائت يف ربديد ادلعٌت وقد انتهت ىذه ادلقالة إىل نتائج متعددة ،من أمهها:
ٔ .إ ّف مؤ ِ
لفات علماء العربيّة تُعترب مصدراً أصيالً يزخر ابدلباحث والدراسات الصوتية العميقة؛ ولذا
ينبغي على الباحثُت يف رلاؿ علم األصوات أف يسلّطوا الضوء على جهودىم يف اكتشاؼ أسرار علم
األصوات.
ٕ .احلاجة إىل إعادة صياغة تعريفات العلماء ادلتقدمُت لألصوات الصائتة ،يف ضوء ما أثبتو ال ّدرس
الصويت احلديث.
ّ
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ٖ .إف ابن جٍت ىو أوؿ من استعمل مصطلحاً فنياً للداللة على األصوات ،وكاف ما قدمو أتصيالً صوتياً
لكثَت من ادلالمح واخلصائص ادلكتشفة يف ضوء تقدـ العلم الفيزولوجي احلديث.
تنبعث مع األصوات،
ٗ .إ ّف علماء األصوات القدامى استطاعوا ربديد مصدر تلك النغمة اخلاصة اليت
ُ
وذلك دوف استخداـ وسائل وأجهزٍة حديثة ،وذلم فضل السبق يف الوصوؿ إىل نتائج وحقائق علمية
صوتية يف غاية الدقة.
خلل مؤ ٍ
٘ .إ ّف االضلراؼ عن الصوت ادلعُت للحركة يف ادلكاف احملدد لو ،يسبب وقوع ٍ
كد يف بناء ادلفردة،
ويتبع ذلك إزالة معناىا.
 .ٙإ ّف بناء ادلفردة العربية يقوـ بتآلف التّاـ بُت الصامت والصائت ،وإف كال النوعُت لو ذات األمهية
وذات القدر والقيمة يف تكوين اللغة.
 .ٚأتَت الدراسات الصوتية احلديثة مؤكدة وموافقة دلا ما توصل إليو العلماء األوائل من خصائص

لألصوات الصائتة.
 .ٛمن أبرز اخلصائص اللغة العربية داللة صوائتها على ادلعاين ادلتعددة؛ حبيث تقوـ ابلتغيَت بُت اسم
ادلرة واذليئة
الفاعل واسم ادلفعوؿ وبُت ادلبٍت للمعلوـ وادلبٍت للمجهوؿ واسم ادلكاف والزماف ،اسم ّ
و....إخل ،وىذا تغيَت الداللة حيدث دوف أف حيدث تغيَت يف الصوامت.
هوامش البحث:
 1انظر :بشر ،كماؿ دمحم ،علم اللغة العام :األصوات ،ط( ،ٙالقاىرة :دار ادلعارؼٜٔٛٓ ،ـ) ،ص.ٔٙٛ

ٕ انظر :غازي ،يوسف ،مدخل إىل األلسنية( ،دمشق :منشورات العامل العربيةٜٔٛ٘ ،ـ) ،صٖٓ.

ٖانظر :كريستاؿ ،ديفيد ،التعريف بعلم اللغة ،ترصبة :حلمي خليل( ،القاىرة :اذليئة ادلصرية العامة للكتابٜٜٔٚ ،ـ) ،ص.ٜٛ
ٗ انظر :أنيس ،إبراىيم ،األصوات اللغوية ،طٗ( ،القاىرة :مطبعة األصللو ادلصريةٜٔٚٔ،ـ) ،ص٘.

٘ ابن جٍت ،أبو الفتح عثماف ،سر صناعة اإلعراب ،ربقيق :حسن ىنداوي( ،دمشق :دار القلمٜٔٛ٘ ،ـ) ،جٔ ،صٖ.ٙ
 ٙانظر :احلموي ،ايقوت بن عبد هللا الرومي ،معجم األدابء( ،بَتوت :دار إحياء الًتاث ،د.ت) ،جٕٔ ،صٖٔٔ.
ٚ

الفراىيدي ،اخلليل بن أضبد ،العني  ،ربقيق :مهدي ادلخزومي ،وإبراىيم السامرائي( ،بَتوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات،

ٜٔٛٛـ) ،جٔ ،ص.ٗٚ

ٛ
ضوء الدراسات اللغوية العربية وادلعاصرة" ،جملة الرتاث العريب ،دمشق،
"الصوتيات عند ابن جٍت يف َ
انظر :ادلصري ،عبد الفتاحّ ،

ع(ٜ٘ٔٔٛٗ ،)ٔٙ-ـ ،صٖٖٕ.
 ٜسورة التوبة ،اآلية ٖ.

ٓٔانظر :عبد اللطيف ،دمحم ضباسة ،العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي واحلديث( ،القاىرة :دار غريب للنشر ،د.ت)،
ص.ٖٔٙ

ٔٔالسَتايف ،أبو سعيد احلسن بن عبد هللا ادلرزابف ،أخبار النحويني البصريني ،ربقيق :دمحم إبراىيم البنا( ،القاىرة :دار االعتصاـ،
ٜ٘ٔٛـ) ،صٖ٘.
ٕٔابن منظور ،دمحم بن مكرـ ،لسان العرب( ،بَتوت :دار الفكرٜٜٔٓ ،ـ) .مادة) :صوت(.
ٕٗ
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حساف الطياف وحييی مَت علم( ،دمشق :رلمع
ابن سينا ،أبو علي احلسُت بن عبد هللا ،أسباب حدوث احلروف ،ربقيق :دمحم ّ

اللغة العربية ،د.ت) ،ص.٘ٙ

ٗٔانظر :الصغَت ،دمحم حسُت ،الصوت اللغوي يف القرآن( ،بَتوت :دار ادلؤرخٕٓٓٓ ،ـ) ،صٗٔ.
٘ٔابن جٍت ،أبو الفتح عثماف ،سر صناعة اإلعراب ،جٔ ،ص.ٙ

ٔٙادلربد ،أبو العباس دمحم بن يزيد ،ادلقتصب ،ربقيق :دمحم عبد اخلالق عضيمة( ،القاىرة :مركز األىراـ للًتصبة والنشرٜٜٔ٘ ،ـ)،
جٔ ،صٗ.ٜٔ
 ٔٚابن جٍت ،أبو الفتح عثماف ،سر صناعة اإلعراب ،جٔ ،ص.ٜٔ
ٔٛانظر :السابق نفسو ،جٔ ،صٕٓ.

ٜٔ
ادلفصل( ،بَتوت :عامل الكتب ،د .ت) ،ج ،ٜصٗ.ٙ
انظر :ابن يعيش ادلوصلي ،موفّق الدين أيب البقاء يعيش بن علي ،شرح ّ

ٕٓانظر :فوزاف ،عبد الرضبن ابراىيم ،دروس يف النظام الصويت للغة العربية8002( ،ـ) ،موقع الکًتونی:
.repository.ksu.edu.sa/jspui/handle

ٕٔ انظر :بشر ،كماؿ دمحم ،علم اللغة العام :األصوات ،صٔ٘ٔ.

ٕٕ فوزاف ،عبدالرضبن ابراىيم ،دروس يف النظام الصويت للغة العربية ،موقع الکًتوين ،ص٘.

ٖٕ انظر :الشرتوين ،رشيد ،مبادي العربية ،طٔٔ( ،بَتوت :انتشارات امساعلياف ،د.ت) ،جٗ ،ص.ٖٚ

ٕٗ بركة ،بساـ ،علم األصوات العام :أصوات اللغة( ،بَتوت :ادلنارة ،مركز اإلمناء القومي ،د.ت) ،صٕٗٔ.

ٕ٘
اجي ،عبد الرضبن بن إسحاؽ البغدادي النهاوندي ،اإليضاح يف علل النّحو ،طٗ ،ربقيق :مازف ادلبارؾ( ،بَتوت :دار
ّ
الز ّج ّ
النّفائسٜٕٔٛ ،ـ) ،صٗ٘.

 ٕٙابن جٍت ،أبو الفتح عثماف ،اخلصائص  ،ربقيق :دمحم علي النجار( ،بَتوت :دار اذلدى للطباعة والنشر ،د.ت) ،جٔ ،صٖٕ.
 ٕٚبشر ،كماؿ دمحم ،علم اللغة العام :األصوات ،ص47

 ٕٛابن األزىري ،دمحم بن أضبد ،هتذيب اللغة ،ربقيق :دمحم عوض( ،بَتوت :دار إحياء الًتاث العريبٜٔٙٗ ،ـ) ،صٔٗ.
 ٕٜانظر :السابق نفسو ،صٖٗ.ٕٗ-

ٖٓ ابن سينا ،أبو علي احلسُت بن عبد هللا ،أسباب حدوث احلروف ،صٗ-ٛص٘.ٛ
ٖٔ ابن جٍت ،أبو الفتح عثماف ،اخلصائص ،جٕ ،صٖ.ٜٗ

ٕٖ انظر :فخر الدين الرازي ،أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن احلسن بن احلسُت التيمي ،التفسري الكبري( ،بَتوت :دار الكتب العلمية،
ٕٗٓٓـ) ،صٓٗ.
ٖٖ ابن جٍت ،أبو الفتح عثماف ،اخلصائص جٔ ،صٕٖ.
ٖٗ السابق نفسو ،جٔ ،ص-ٕٙص.ٕٚ

ٖ٘
ادلفصل ،ج ،ٜصٗ.ٙ
ابن يعيش ادلوصلي ،موفّق الدين أيب البقاء يعيش بن علي ،شرح ّ

 ٖٙابن سينا ،أسباب حدوث احلروف ،ص٘.ٛ

 ٖٚانظر :بشر ،علم اللغة العام :األصوات ،ص.ٚٙ

ٖٛانظر :ابن جٍت ،أبو الفتح عثماف ،احملتسب يف تبيني وجوه القراءات واإليضاح عنها ،ربقيق :علي النجدي انصف ،وعبد
شليب( ،القاىرة :اجمللس األعلى للشؤوف اإلسالميةٜٔٚٓ ،ـ) جٕ ،ص.ٜٔ
احلليم ّ
النجار ،وعبد الفتاح ّ
ٖٜ
ويسي ،رضا ،مثلثات قطرب :حتقيق ودراسة ألسنية( ،تونس :الدار العربية للكتابٜٔٚٛ ،ـ) ،صٖ.ٚ
نقالً عنّ :
الس ّ

ادلراجع:
يونيو ٕٓٔٚـ
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