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المحاضرة األولى 
 

 إرهاصات الدرس الصوتي عند العرب
  ـ 1الجزء ـ 

يشكل الّصوت اإلنساين اظتادة األوىل يف الدراسات اللغوية ألي لساف من 
األلسن البشرية، وتعد الدراسات الّصوتية قدديا من أصل العلـو عند العرب، ألهنا 

 .اتصلت مباشرة بتالوة القرآف الكرمي لضبط أدائو

لقد كاف العرب سباقُت إىل دراسة أصوات لغتهم، فقّدموا يف ىذا الشأف حبوثا 
قّيمة شهد عتا احملدثوف إذ وصفوا لنا الّصوت اللغوي وصفا دقيقا، على الرغم من 
اعتمادىم فقط على اظتالحظة الذاتية اليت مل تتعّد اضتس الدقيق، واألذف اظتوسيقية 
. اظترىفة، ومع ذلك بدت فروؽ يف دراسة بعض اظتسائل الّصوتية بينهم وبُت احملدثُت

يف  (ىػ175)إف أوؿ درس لألصوات عند العرب أؾتزه اطتليل بن أزتد الفراىيدي 
 (الكتاب)الذي يعّد اظتصدر األوؿ يف الدراسات اللغوية والّصوتية قبل  (العُت)معجمو 

. لسيبويو، تلميذ اطتليل، الذي تضمن كثَتا من آراء أستاذه
وتعّد دراسة سيبويو من أصح الدراسات اظتتقّدمة ومازالت تعد مصدرا أساسيا 

عند احملدثُت لدراستهم اللسانية والّصوتية يف العربية، ومل تتوقف الدراسات الّصوتية عند 
ىذين العاظتُت، بل تبعهما يف ذلك ابن جٍت الذي أكمل البحث يف ىذا اظتنحى خالؿ 

. (اطتصائص)و (سر صناعة اإلعراب)كتابيو 
وما داـ ىذا النوع من الدراسات جاء من أّوؿ األمر ليحفظ القرآف الكرمي 

بوصفو نصا مقّدسا، فقد انصّب اىتماـ العلماء يف ىذا السياؽ على كيفيات أداء ىذا 
النص جتويدا وترتيال، فتعّمقوا يف دراسة علمي التجويد والًتتيل، وضبط أسسهما 
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، ودرسوا (الصفات الذاتية والعرضية)العلمية فدرسوا يف األوؿ حظ الّصوت ومستحقو 
يف الثاين حظ اللساف من تصحيح األصوات، وحظ العقل من تفسَت اظتعاين وحتديد 

الدالالت، مث حظ القلب من االتعاظ والتأثر، ليفرّقوا بعد ذلك بُت القراءات اظتشهورة 
. منها، واظتتواترة والشاذة

وينضاؼ إىل جهود علماء اللغة ما استحدثو النقاد والبالغيوف من نظريات يف 
الفصاحة وأضرهبا، غَت أف الدرس الّصويت بقي يأخذ يف أغلبو من علمي الصرؼ 

. والتجويد، وما أؾتزه اللغويوف العرب يف ىذا اظتوضوع
ولكن على الرغم من ذلك ما زاؿ الدرس الّصويت عند احملدثُت يعاين قصورا، إذ 

يستنسخ يف الغالب طروحات القدامى، يف رأي أحد الدارسُت، ما جعل الدراسات 
 .(1)الفونولوجية شبو منعدمة

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

. 11: ت، ص.ينظر حركات مصطفى، الّصوتيات والفونولوجيا، دار اآلفاؽ، اصتزائر، د- 1
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المحاضرة الثانية 
 إرهاصات الدرس الصوتي عند العرب

  ـ2الجزء ـ 

مل يرد مصطلح الّصوت باظتفهـو اضتديث عند القدامى، بل مل يفّرؽ علماء 
العربية وغَتىم من العلماء بُت الّصوت واضترؼ، أو بُت ما ىو مادي وػتسوس وما ىو 

، أو بُت ما ىو وحدة صوتية غتّردة وبُت ما ىو وحدة صوتية منّغمة،  معنوي مفهـو
وبالرغم ؽتا دتيزت بو دراسات اطتليل وسيبويو واتباعهما من وصف دقيق ظتخارج 

. (2)األصوات وصفااا، ففهنم مل ديّيزوا بُت الّصوت واضترؼ باستثناء ابن جٍتّ 
فاجملهور حرؼ ُأشبع االعتماد : "ويّتضح ذلك يف معظم تعاريفهم، يقوؿ سيبويو

. (3)"يف موضعو ومنع النفس أف جيري معو حىت ينقضي االعتماد عليو وجيري الّصوت
ُحدثات الّصوت، منو - ىنا-فمصطلح الّصوت  أقرب إىل النفس وما يتعّلق ِبم

من خالؿ - الغربيوف-إىل تلك الوحدة الذىنية اجملّردة اليت حّددىا احملدثوف 
. ، وينطبق ىذا على التعاريف اليت جاء هبا سيبويو(4)مصطلحات دقيقة

وتكوف : "وقد بُّت اطتليل وسيبويو أف حروؼ العربية تسعة وعشروف، وىي أصوؿ
وتكوف اثنُت ... ستسة وثالثُت حرفا حبروؼ ىّن فروع، وأصلها من التسعة والعشرين

                                                           

أسباب حدوث اضتروؼ، راجعو وقّدـ لو، طو عبد الرؤوؼ سعيد، مكتبة الكّليات األزىرية، : ابن سينا- 2
. 18: ـ، ص1978-ىػ1389القاىرة، 

. 434:، ص4، ج1975عبد السالـ ػتمد ىاروف، اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب، : الكتاب، تح: سيبويو- 3
، أو الّصوت اظتزدوج (Phonème)، أو(Phone)وتتمثل ىذه اظتصطلحات يف الوحدة الّصوتية اجملّردة - 4
(Diaphone) (prosodeme .)
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ّمتها اثنُت وأربعُت جيدىا ورديؤىا أصلها التسعة ... وأربعُت حرفا وىذه اضتروؼ اليت دتم
. (5)"والعشروف، ال تتبُّت إالّ باظتشافهة

وقد نبٍت على ىذا أف فكرة الّصوت حبسبو وحدة صوتية غتّردة، وجدت عند 
القدامى، لكن مضموهنا مل يّتضح، فلم يفّرؽ حينها بُت الّصوت واضترؼ بوصفو رمزا 

. ثابتا
عند القدامى، باظتفهـو الذي جاء بو احملدثوف، واصطلح - إذف-مل يرد الّصوت 

اليت حتوي غتموعة من  (الوحدة الّصوتية)، أو "Phonème "(الفونيم)عليو باسم 
األداءات اظتختلفة اليت دتثل صوتا واحدا، كأف جتّمع األصوات اظتختلفة الدالة على 

 .(النوف)، مع اختالؼ اظتخارج فيها، فيجعلها حتت عنواف واحد ىو (النوف)

وبقي اضتاؿ على ىذا إىل أف جاء ابن جٍت مع مطلع القرف الرابع اعتجري، 
فأعطى الّصوت تعريفا دقيقا، فّرؽ من خاللو بينو وبُت اضترؼ باعتبارمها وجهاف لعملة 

اعلم أف الّصوت عرض خيرج مع النفس مستطيال متصال، حىت يعرض لو يف : "واحدة
اضتلق والفم والشفتُت مقاطع تثنية عن امتداده واستطالتو، فيسمى اظتقطع أينما عرض 

. (6)"لو حرفا، ختتلف أجراس اضتروؼ حبسب اختالؼ مقاطعها
واضح من كالمو أف الّصوت خيرج مع النفس، مث يضيف أف التعرؼ على صدى 

: اضترؼ يقتضي تسكُت ىذا األخَت مع إضافة مهزة القطع يف أّولو، وعّلتو يف ذلك أف
، فالوجو الواحد عنده ال (7)"اضتركة جتذب اضترؼ إىل صوت اضترؼ الذي ىو بعضو"

                                                           

. 431: ، ص4الكتاب، ج: سيبويو- 5
مصطفى السقا وػتمد الزفزاؼ، دار مصطفى البايب اضتليب، مصر، : سر صناعة اإلعراب، تح: ابن جٍت- 6

. 6: ، ص1، ج1، ط1954
. 7: ، ص1نفسو، ج- 7
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، والطريقة اليت وضعها ابن جٍّت ظتعرفة صدى اضترؼ (الّصوت واضترؼ)ديكن أف حيّدد 
ال : "حذرت منو الدراسات اضتديثة ألهنا طريقة غَت علمية ودقيقة واضترؼ حينها

 .(8)"يتحقق فيو االستقالؿ الذي ىو أساس التجربة الصحيحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

. 20: ، ص1961األصوات اللغوية، دار النهضة العربية، مصر، : إبراىيم أنيس- 8
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المحاضرة الثالثة 
 ترتيب األصوات عند علماء العربية

ودتّيز الدرس الّصويت عند اطتليل وغَته من علماء العربية الذين جاءوا بعده 
بالتحليل اظتوسيقي الذي قاـ على حتليل األصوات، وحتديدىا ؼترجا وصفة مكتفُت 

هباتُت الدعامتُت لتحديد ومعرفة رتاليات الّصوت التعبَتية اليت دتّيزه عن باقي األصوات 
وال يفوتنا يف ىذا اظتقاـ . اللغوية األخرى سواء أكانت مفردة أـ داخل النسق الّصويت

أف نذكر أف اطتليل وسيبويو كانا دقيقي اضتس حيث أعطى اطتليل لًتتيب األصوات 
أحد إىل ذلك، فرّتب األصوات حبسب - كما ىو معلـو-طابعا جديدا، مل يسبقو 

ؼتارجها إلصدار صوت ما، مث حبسب مدى وقع ىذه األصوات يف األذف، وقد اتبع 
اطتليل يف تقييد اظتادة وضبط وسائل استفاد منها اطتلف، وما زالت مقبولة إىل يومنا، 

. وقد سار سيبويو على هنجو
العُت اضتاء اعتاء : "ورّتب اطتليل األصوات يف نظامو اظتبتدع على النحو التايل

اطتاء الغُت، القاؼ الكاؼ، اصتيم الشُت الضاد، الصاد السُت الزاي، الظاء الثاء 
. (9)"الذاؿ، الراء الالـ النوف، الفاء الباء اظتيم، الواو األلف الياء اعتمزة

وأراد أف جيعلها على الًتتيب " العُت"وكاف اطتليل قد فّكر يف ترتيب مادة كتابو 
وكذلك مل .اعتجائي الشائع اظتعروؼ، فبدأ باعتمزة فلما وجد صوراا تتغَّت كره البدء هبا

ومل أبدأ باعتمزة ألهنا يلحقها النقص والتغيَت : "يبدأ باأللف وال اعتاء، وقاؿ يف عّلة ذلك
واضتذؼ، وال باأللف ألهنا ال تكوف يف ابتداء الكلمة، وال يف اسم وال فعل إالّ زائدة أو 

                                                           

. 9: ، ص1مهدي ؼتزومي وإبراىيم السامرائي، دار الرشيد للنشر، ج: العُت، تح: اطتليل- 9
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مبدلة، وال باعتاء ألهنا مهموسة خفية ال صوت عتا، فنزلت إىل اضتّيز الثاين، وفيو العُت 
. (10)"واضتاء، فوجدت العُت أنصع اضترفُت فابتدأت بو ليكوف أحسن يف التأليف

ولئن كاف مبدأ ترتيب األصوات عند اطتليل وسيبويو واحدا، ففف الثاين صّنف 
: األصوات تصنيفا مغايرا لتصنيف أستاذه، إذ بدأ باعتمزة وختمو بالواو، وقاؿ اعتمزة

. (11)"نربة يف الصدر خترج باجتهاد، وىي أبعد اضتروؼ ؼترجا"...
اعتمزة، األلف، واعتاء، والعُت واضتاء، : "فرّتب األصوات على الشكل التايل

، والراء،  واطتاء، والغُت، والكاؼ، والقاؼ، والضاد واصتيم، والشُت، والياء، والالـّ
والنوف، والطاء، والداؿ والتاء، والصاد، والزاي، والسُت، والظاء، والذاؿ، والثاء، والفاء، 

. (12)"والباء، واظتيم والواو
فهناؾ تقدمي وتأخَت يف بعض األصوات موازنة بُت تصنيفو وتصنيف أستاذه 

، ابن اصتزري (سر صناعة اإلعراب)، (اطتصائص)وتبع سيبويو يف ىذا كّل من ابن جٍت 
، واطتفاجي (اظتقتصد)، عبد القاىر اصترجاين (النشر يف القراءات العشر)
. (13)(سرالفصاحة)

                                                           

. 58: ، ص1نفسو، ج: اطتليل- 10
. 548: ، ص3الكتاب،ج: سيبويو- 11
. 434: ، ص4الكتاب،ج: سيبويو- 12
وما  332-324واصترجاين، اظتقتصد، ميكرو فيلم ورقة . 50: ، ص1سر صناعة اإلعراب، ج: ابن جٍت- 13

، 1983، 1نظرية اللغة واصتماؿ يف النقد العريب، دار حوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط: بعدىا، نقال عن تامر سّلـو
 5: ، ص1932، 1علي فودة، اظتطبعة الرزتانية، ط: سر الفصاحة، تح: وابن سناف اطتفاجي. 32-31-30: ص
، 1النشر يف القراءات العشر، دار الكتاب العريب، تصحيح ومراجعة علي ػتمد الضباح، ج: ابن اصتزري. 21إىل 
. 220 إىل 201: ص
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السُت، والزاي، )وخالف ابن جٍت سيبويو يف ترتيب أصوات الصفَت 
. (14)(والصاد

ويرى سعيد النعيمي أف االختالؼ يف ترتيب حروؼ الصفَت ناجم عن أحد 
ابن جٍت قد أحّس  إما أف يكوف من عمل النّساخ، وإما أف يكوف سيبويو أو: األمرين

أحدمها بأف الثالثة من ؼترج واحد، ال يتقّدـ أّي منها على غَته، والفرؽ بينهما يف 
الصفة، فالزاي من ؼترج السُت إالّ أهنا غتهورة، والسُت مهموسة، والصاد من ؼترج 

. (15)السُت، وىي مهموسة أيضا إالّ أهنا ختتلف عن السُت باإلطباؽ
: واظتالحظ أف سيبويو قد أضاؼ إىل ىذه اضتروؼ األصوؿ فروعا أخرى فقاؿ

وتكوف ستسة وثالثُت حرفا حبروؼ ىن فروع، وأصلها من التسعة والعشرين وىي كثَتة "
. (16)..."يؤخذ هبا، وتستحسن يف قراءة القرآف واألشعار

فاضترؼ عنده هبذا الشكل ال يتوّقف عند ذاؾ الرمز الكتايب الثابت اظتتواضع 
عليو، بل يتعّداه إىل وحدات أداتيو ؼتتلفة تعادؿ يف الدراسات الفونولوجية مصطلح 

، واىتماـ القدامى هبذه الفروع قد يكوف لو دخل كبَت يف ظاىرة االنسجاـ (الفونيم)
. الّصويت

وتكوف اثنُت وأربعُت حرفا : "مث يواصل سيبويو حديثو عن ىذه الفروع فيقوؿ
حبروؼ غَت مستحسنة، وال كثَتة يف لغة من ترضى عربيتو، وال تستحسن يف قراءة 

، وىي الكاؼ اليت بُت اصتيم والكاؼ، اصتيم اليت كالكاؼ ...القرآف وال يف الشعر

                                                           

. 52: ، ص1سر صناعة اإلعراب، ج: ابن جٍت- 14
، 1980الدراسات اللهجية والّصوتية عند ابن جٍت، منشورات وزارة الثقافة واإلعالـ، العراؽ، : النعيمي- 15

. 301: ، ص234سلسلة دراسة 
. 432: ، ص4الكتاب،ج: سيبويو- 16
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واصتيم اليت كالشُت والضاد الضعيفة، والصاد اليت كالسُت، والطاء اليت كالتاء، والظاء 
. (17)"اليت كالثاء، والباء اليت كالفاء

وىذه األصوات اليت حصرىا سيبويو جبّيدىا ورديئها، أصلها التسعة والعشروف، 
فال تتبُّت إالّ باظتشافهة، وقد اجتو سيبويو يف استنباط اضتروؼ من األصوات عكس ما 

البحث عن األصوات، مث مالحظتها مث وصفها فتبويبها يف غتموعات : هنجو احملدثوف
، وصوتا "Graphème "(الرمز الكتايب اظتتعارؼ عليو)تسمى كّل غتموعة منها حرفا 

فمثال األصوات اظتختلفة الدالة على " Phonème "(الوحدات الّصوتية الذىنية اجملّردة)
بينما وضع القدامى لكل حرؼ " النوف"النوف باختالفها جتمع حتت باب واحد ىو 

رمزه، وال يهّم ما يندرج حتت ىذا اضترؼ من أصوات ؼتتلفة حُت األداء، وذىاب 
سيبويو يف ىذا اظتنحى إمنا ىو راجع إىل اعتباره اضترؼ والّصوت شيئا واحدا شأنو يف 

بفكرة الفرؽ بُت  (القرف الرابع)ذلك شأف غَته من اللغويُت، إىل أف جاء ابن جٍت 
. اظتصطلحُت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

. نفسو، الصفحة نفسها: سيبويو- 17
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المحاضرة الرابعة 
  في اللغة العربياالنسجام الّصوتي وفصاحة األلفاظ

وشتيت : "ؿتو اطتفاجي ؿتو ابن جٍت يف التمييز بُت اضترؼ والّصوت فيقوؿي
، فمىت انقطع الّصوت باصطدامو (18)"اضتروؼ حروفا، ألف اضترؼ حّد منقطع الّصوت

حباجز، ينجّر عن ذلك االصطداـ اضترؼ الذي خيتلف صداه باختالؼ موضعو 
إف "واألعضاء اظتشاركة يف إصداره، وقد ذكر ىذا ابن جٍت حُت قاؿ عن اضتروؼ 

. (19)"أجراسها ختتلف باختالؼ مقاطعها
فاضتس اظترىف الذي امتاز بو ابن جٍت جعلو يلتمس ميزات الّصوت اليت تفرز 

أال ترى : "اضترؼ عند منتهى اظتقطع الذي يقف عنده الّصوت ويواصل حديثو بقولو
أّنك تبتدئ الّصوت من أقصى حلقك، مث تبلغ بو أي اظتقاطع شئت فتجد لو جرسا 

ما، ففف انتقلت عنو راجعا منو، أو متجاوزا لو، مث قطعت، أحسست عند ذلك صدى 
. (20)"غَت الصدى األّوؿ

ونستنتج من ىذا أف ابن جٍت أراد تأكيد اضتروؼ ِبوسيقاه، فعرّب عن ذلك 
بصدى الّصوت الذي يّتضح يف اعتقاده واعتقاد الذين سبقوه بفضافة مهزة مكسورة 

وتسكُت اضترؼ، ويبدو أف ما تعّرض لو ابن جٍّت يف درسو للصوت وحتديده للمقطع 
مل يكن مقصودا لذاتو، كاضتاؿ مع الدراسات الفونولوجية العربية اضتديثة اليت ال نغفل 

                                                           

. 15: ص: ابن سناف اطتفاجي- 18
. 9:، ص1سر صناعة اإلعراب، ج: ابن جٍت ينظر- 19
. نفسو، الصفحة نفسها: ابن جٍت- 20
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، يكاد (21)قصورىا فيما يصدر من دراسات يف الّنرب والتنغيم والظواىر األدائية األخرى
ينعدـ، السيما مع االفتقار إىل اإلمكانات التكنولوجية وآالت التسجيل وؼتابر 

. الّصوت
ورتب القدامى األصوات حبسب ؼتارجها، اليت ال تتجاوز الستة عشر ؼترجا كما 

اضتلق، ): ، مثلت األعضاء اظتعتمد عليها(23)، وسيبويو(22)جاء عند كل من اطتليل
. (اللساف، اضتنك األعلى، األسناف، الشفتاف، اطتيشـو

أما اضتنجرة والوتراف الّصوتياف فلم ُتذكر البتة عند القدامى رغم أمهيتهما يف 
عملية إصدار األصوات، إذ تعّد اضتنجرة مستودع رنُت األصوات، وبفمهاؿ القدامى 

عتذين العضويُت، ُأمهلت معهما وظيفتهما أثناء حتديد كيفية صدور صوت ما، إالّ أف 
سعيد النعيمي بّرر ذلك بقولو إف اضتلق عند القدامى لو مفهـو خيالف مفهـو احملدثُت 

اظتراد بلفظ اضتلق عند القدامى أوسع ؽتا يراد بو عند احملدثُت حيث يدخل فيو : "إذ
. (24)"اضتنجرة والوتراف

وأما : "يف ىذا الشأف" Jane Cantineau "(جاف كانتينو)وعلى غرار ما قالو 
، وتبّدى لو ذلك ؽتا جاء من شرح (25)"األوتار الّصوتية فال يبدو أف العرب عرفوىا

                                                           

، وىذه الوحدات فواظتقطعية استعملها العرب القدامى يف لغاام، 99: علم اللغة العاـ، ص: راجع بساـ بركة- 21
وىي اعتمز وما يقابلو من تسهيل، واإلدغاـ وما يقابلو من إظهار، واإلمالة وما يقابلها من فتح، والتفخيم وما 

. يقابلو من ترقيق
. 51: ، ص1ج: اطتليل- 22
. 433: ، ص4الكتاب، ج: سيبويو- 23
. 297: الدراسات اللهجية والّصوتية عند ابن جٍت، ص: النعيمي- 24
صاحل القرمادي، مركز الدراسات والبحوث االقتصادية : دروس يف علم األصوات العربية، تر: جاف كانتينو- 25

. 18: ، ص1966واالجتماعية، تونس، 
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، ألف عتذه (اعتمس واصتهر والشّدة والرخاوة وما يتوّسطهما)القدامى لصفات األصوات 
األوتار الّصوتية واضتنجرة الدور الفّعاؿ يف عملية إحداث الّصوت وإصداره، وىذا ما 

برىنت عليو الدراسات اضتديثة أف لألوتار الّصوتية األثر الكبَت يف حتديد درجة الّصوت 
. اظتًتتبة عما تستغلو اضتنجرة من فراغ رناف حيّدد األصوات السيما العميقة منها

وكاف حتديد اطتليل لألصوات عاّما، فذكر اظتخارج ووصف األصوات دوف أف 
اعلم أف : "يفّرؽ بُت الصفات، ودرجات االنفتاح، بل جعل الكّل يف باب واحد فقاؿ

، وإمنا شتيت ىذه اضتروؼ ذالّقة، ألف الذالّقة يف (26)حروؼ الذلق والشفوية ستة
. اظتنطق، إمنا ىي بطرؼ أسملة اللساف، والشفتُت، ومها مدرجا ىذه األحرؼ الستة

وأما سائر اضتروؼ ففهنا ارتفعت فوؽ ظهر اللساف من لدف باطن الثنايا من عند 
ؼترج التاء إىل ؼترج الشُت بُت الغار األعلى وبُت ظهر اللساف، ليس للساف فيهّن عمل 
كثَت من حتريك الطبقتُت هبن ومل ينحرفن عن ظهر اللساف اؿتراؼ الراء والالـّ والّنوف، 
وأما ؼترج اصتيم والقاؼ والكاؼ فمن بُت عكدة اللساف وبُت اللهاة يف أقصى الفم، 
وأما ؼترج العُت واضتاء واعتاء واطتاء والغُت يف اضتلق، وأما اعتمزة فمخرجها من أقصى 
اضتلق مهتوتة مضغوطة، ففذا رقت عنها النت فصارت الياء والواو واأللف عن غَت 

. (27)"طريقة اضتروؼ الصحاح
وواضح من ىذا القوؿ أف اطتليل قد فّرؽ بُت اعتمزة حبسبها صوتا صحيحا وبُت 

الياء والواو واأللف باعتبارمها أصوات مّد ولُت، وحاوؿ رتع كّل خصائص الّصوت 

                                                           
األحرؼ الذلقية ىي الراء، والالّـ، والنوف، والفاء، واظتيم، والواو، الثالثة منها فقط تطرؽ غار الفم، وخترج - 26

 .الثالثة الثانية من بُت الشفتُت
 .52-51: ، ص1ج: اطتليل- 27
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، ...العريب، وقد وّفق يف اختيار بعض اظتصطلحات اليت وضعها كالذالقة واللهاة
. (28)"جودة نطق اللساف وانطالقو أثناء الكالـ: "فمصطلح الذالقة مثال يعٍت

ويلتقي ىذا مع االنسجاـ الّصويت وفصاحة األلفاظ حُت تدخلها ىذه األصوات 
الذلقية، وسبب التسمية يرجع إىل كثرة شيوع مثل ىذه األصوات يف اللساف العريب 

أكثر من غَتىا من األصوات ظتا حتملو من خصائص رتالية، ولذلك أشتاىا احملدثوف 
بأشباه أصوات اللُت، وقصدوا بذلك شيئا شبيها باإليقاع تعكسو اللغة العربية من 
خالؿ الطابعُت اعتّامُت، اظتوسيقى واإلنشاد اّلذين جعال دتّاـ حساف يرى أهنما من 

. (29)العناصر الضرورية لنظامي الّنرب والتنغيم يف اللغة العربية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

. 42: األصوات اللغوية، ص: إبراىيم أنيس- 28
. 72: اللغة العربية، معناىا ومبناىا، ص: ينظر دتاـ حّساف- 29
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      المحاضرة الخامسة 
 آلية الصوت عند العرب

 
وما ذىب إليو العرب يف تقسيم صفات األصوات وتصنيفها وحتديدىا دليل 

نغمة موسيقية )على الدّقة اليت تتمّتع هبا األذف العربية يف التمييز بُت صدى الّصوت 
-ىذا ما جعل ابن جٍت ( نغمات موسيقية ثانوية)، وبُت األصداء الثانوية لو (أساسية

: يشّبو جهاز النطق باآللة اظتوسيقية حُت إنتاج الّصوت فيقوؿ- وىو األّوؿ يف ذلك
ففف الّصوت خيرج فيو مستطيال، مّتصال، أملسا، ساذجا، كما جيري الّصوت يف "...

األلف غفال بغَت صنعة ففذا وضع الزامر أناملو على خروؽ الناي اظتنسوقة، وراوح بُت 
أناملو، اختلفت األصوات، وشُتع لكّل حرؼ منها صوت ال يشبو صاحبو، فكذلك إذا 

قطع الّصوت يف اضتلق والفم، باعتماده على جهات ؼتتلفة كاف سبب استماعنا ىذه 
. (30)"األصوات اظتختلفة

وقد أراد ابن جٍت هبذا التمثيل اإلصابة والتقريب، وذلك عندما شّبو اضتلق والفم 
ولكن ىذا السبيل من : "...بالناي، وىذا ضرب من علم اظتوسيقى كما صرّح بقولو

ىذا العلم، أعٍت علم األصوات واضتروؼ، لو تعّلق ومشاركة للموسيقى، ظتا فيو من 
أكمل آلة : "، وعتذا قاؿ ػتمود السعراف أف اصتهاز النطقي(31)"صنعة األصوات والنغم

موسيقية من حيث اظترونة ومن حيث اإلمكانيات أعٍت من حيث القدرة على إخراج 
. (32)"أنواع األصوات اليت ال حّد عتا

                                                           

. 10: ، ص1سّر صناعة اإلعراب، ج: ابن جٍّت - 30
. نفسو، الصفحة نفسها: ابن جٍّت - 31
 98: ، ص1967دار النهضة العربية، بَتوت، - مقدمة للقارئ العريب-علم اللغة : ػتمود السعراف- 32
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والذي يعنينا ىو أف علماء العربية القدامى بّينوا أف الّصوت ال يتّم إالّ بالتقاء 
من طرؼ : "أف حدوث النوف- مثال-عضوين من أعضاء النطق، فيقوؿ سيبويو 

. (33)"اللساف وما بينها وبُت ما يليها من اضتنك األعلى وما ُفويق الثنايا
ولعّل حتديد مواضع النطق هبذا الشكل يكشف لنا عن دّقة كبَتة يف وصف 

عملية إصدار األصوات، إالّ أهّنم توّقفوا عند ىذا اضتّد ظّنا منهم أف النشاط اصتمايل 
. للصوت العريب يتوّقف عند حتديد أعضاء النطق ووصف صدى الّصوت

وتكمل الدقة عند القدامى يف حديثهم عن التقاء العضوين، ففذا مّت االتصاؿ 
احملكم بينهما نتجت األصوات الشديدة كما أشتوىا واليت اصطلح احملدثوف على 

. (34)تسميتها باألصوات االنفجارية
، وإذا (35)"ىو الذي دينع الّصوت أف جيري فيو: "والّصوت الشديد عند سيبويو

اعتاء، واضتاء، ): التقى عضواف وتركا بينهما منفذا نتجت األصوات الرخوة اظتنحصرة يف
والغُت، واطتاء، والشُت، والصاد، والضاد، والزاي، والسُت، والظاء، والثاء، والذاؿ، 

، وذلك إذا قلت الطس وانْػقمض، وأشباه ذلك أجريت فيو الّصوت إف شئت، (والفاء
وأما العُت فبُت الرخوة والشديدة، تصل إىل الًتديد فيها لشبهها باضتاء ومنها 

، وىو حرؼ شديد جرى فيو الّصوت الؿتراؼ اللساف مع الّصوت، ومل (اظتنحرؼ)

                                                           

. 433: ، ص4سيبويو، ج- 33
الباء الشفوية، والتاء، والداؿ، والطاء األسنانية، والكاؼ األقصى حنكية، والقاؼ : وتتمثل عند القدامى يف- 34

 .اللهوية، واعتمزة األقصى حنكية واصتيم الوسط حنكية
. 434: ، ص4الكتاب، ج: سيبويو- 35
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، وإف شئت مددت فيها  يعًتض على الّصوت اعًتاض اضتروؼ الشديدة، وىو الالـّ
 .(36)"الّصوت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

. 435 و434، 4ج: نفسو- 36
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      المحاضرة السادسة 
 

 الصفات عند القدامى
 

وحوؿ تعريف سيبويو للجهر واعتمس والتفخيم والًتقيق والشدة والرخاوة، ؾتد 
من احملدثُت من قاؿ إف اظتصطلحات غامضة الشرح وغَت واضحة، وبّرر ذلك، أحيانا 

جبهل علماء العربية القدامى لبعض أعضاء النطق، وبعدـ إدراكهم ألىّم الوظائف 
الّصوتية إلصدار الّصوت، كجهلهم لألوتار الّصوتية اليت جعلت يف حتديدىم للمجهور 

. واظتهموس نوعا من الغموض
غَت أف إبراىيم أنيس حاوؿ أف يزيل ىذا الغموض بوضع تعاريف يف سياقها 

حرؼ : "التارخيي مستعينا يف ذلك ِبا توّصل إليو احملدثوف، فاجملهور عند سيبويو ىو
ُأشبع االعتماد يف موضعو، ومنع النفس أف جيري معو حىت ينقضي االعتماد عليو 

. ، ونفهم أف ىذا اإلشباع قّوة وشدة دتنعاف تسّرب اعتواء إىل اطتارج(37)"وجيري الّصوت
، (38)"حرؼ أضعف االعتماد يف موضعو حىت جرى النفس معو: "واظتهموس

 (النفس)وبالتايل ففف ىذا الضعف انعداـ قوة وقّلة حواجز يسهالف عملية جرياف اعتواء 
شتى سيبويو ىذه اضتروؼ غتهورة ظتا فيها من : "وتسرّبو إىل اطتارج، وعتذا قاؿ السَتايف

، ...من جري النفس معو عند الًتديد، ألف قوة الّصوت باقية (اظتانع)إشباع االعتماد 

                                                           

. 434: ، ص4ج: نفسو- 37
. الصفحة نفسها.،4ج: نفسو- 38
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وشتى اضتروؼ األخرى مهموسة، ألف اعتمس ّصوت خفي، فلضعف االعتماد فيها 
. (39)"وجري النفس مع ترديد اضترؼ تضعف

أنك ال تصل إىل تبيُت اجملهور إال أف تدخل : "...وقاؿ يف اصتهر واعتمس
الّصوت الذي خيرج من الصدر، فاجملهورة كّلها ىكذا خيرج صواّن من الصدر، وجيري 
اضتلق، غَت أف اظتيم والنوف خترج أصوااا من الصدر، وجتري يف الصدر واطتيشـو غّنة 

، أما اظتهموسة فتخرج أصوااا من ؼتارجها، وذلك ما ...ختالط ما جرى يف اضتلق
، (40)"يزجي ومل يعتمد عليو فيها كاعتمادىم يف اجملهور فأخرج الّصوت من الفم ضعيفا

فمىت خرج الّصوت من الصدر دتثلت األصوات اللغوية اظتتمّيزة بالضعف واالختفاء 
كالفاء مثال، وعند أي حتريف يف عملية إصدار األصوات اللغوية، يفقد الّصوت صفتو 

اإلخفاء مع اجملهورات، فيًتتب عليو ضياع صفة اضترؼ : "الذاتية اضتقيقية، فقد يقع
. (41)"اظتمّيز، فال نسمع الّداؿ داال حينئذ، وإمنا نسمع صوتا آخر ىو التاء

وىو أمر -ولو دّققنا يف الذبذبة اليت حيدثها الوتراف الّصوتياف مع كّل اجملهورات 
لوجدنا أف مصدرنا مع اجملهورات ىو اضتنجرة، ومع - أغفلو علماء العربية القدامى

اظتهموسات ىو اضتلق والفم، ومها يضّخماف الفراغات الرّنانة حىت ُتسمع، وإذا جئنا إىل 
ىذه اجملهورات واظتهموسات، ؾتدىا مطابقة ظتا توصلت إليو التجارب اضتديثة، ماعدا 
القاؼ والطاء واعتمزة، فلقد برىنت ىذه األخَتة اعتمادا على أداء اظتقرئُت اظتعاصرين، 
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حرؼ شديد غتهور : "ىي- مثال-أف ىذه األصوات مهموسة، فلقد قيل عن اعتمزة 
. (42)"ؼترجو أقصى اضتلق

: ، وقاؿ بعضهم إهنا(43)بينما يرى بعض احملدثُت أهنا صوت شديد مهموس
أسناين : "، بينما الطاء صوت(44)"صوت شديد ال ىو باظتهموس وال ىو باجملهور"

، ويُقصد باظتهموز الضغط الذي يقع على (45)"لثوي، شديد، مهموس، مفخم، مهموز
الّصوت اظتبتغى حتقيقو، وذلك باتصاؿ طرؼ اللساف ومقدمتو يف نقطة الثنايا واللثة، 
ويقفل اجملرى األنفي للهواء اطتارج من الرئتُت، فينتج االتصاؿ بُت الطبق وبُت اصتدار 

اطتلفي للحلق، يف الوقت الذي تقفل األوتار الّصوتية فال يسمح ِبرور اعتواء إىل خارج 
. ، وىكذا يتّم نطق الطاء(46)الرئتُت

ويفّسر دتّاـ حساف ما حدث لو من مهز، بأنو كاف نتيجة ذلك اعتمس الذي 
يعتمد فيو طوؿ النفس وبطء األداء، بينما يرى إبراىيم أنيس أنو حدث تطّور يف ىذه 

: األصوات، فلم تعد كما وصفها القدامى من علماء العربية وعلماء التجويد، فيقوؿ
كما أف كالّ من القاؼ والطّاء القدديتُت قد أصبحتا مهموستُت يف نطقنا اضتديث، "...

. (47)"بعد أف كانتا غتهورتُت

                                                           

. 434-433:، ص4الكتاب، ج: سيبويو- 42
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ف قانوف التغَّت يصيب الّصوت بدوره كما يصيب كذلك أدّؽ إوعليو ؼ
اطتصائص التمييزي، فاصتهر واعتمس صفتاف قد تربحاف إلزامية الصفة إذا دعاىا صوت 

 .آخر لذلك وال تغَّت األصوات من ؼتارجها أبدا
 

 

 عند القدامى  نظرٌت الّصوث اللغوي
 

تأصيل نظرية الّصوت اللغوي، واضطالعهم  ليس جديداً القوؿ بسبق العرب إىل
. بأعباء اظتصطلح الّصويت منذ القدـ

، وإف كاف جزئي "منهج البحث الّصويت عند العرب"لقد كاف ما قدمناه يف 
اإلنارة، ففنو كاؼ للتدليل على أصالة ىذا اظتنهج، وصحة متابعتو الّصوتية يف أبعاد ال 

. خيتلف فيها اثناف
نضيف إىل ذلك، ظاىرة صوتية متميزة يف أحباث العرب مل تبحث يف غتاؿ 

الّصوت، وإمنا حبثت يف تضاعيف التصريف، ذلك أف صلة األصوات وثيقة يف الدرس 
الّصريف عند العرب يف كل جزئياتو الّصوتية، فكاف ما توصل إليو العرب يف مضمار 

البحث الصريف عبارة عن استجابة فعلية ظتفاىيم األصوات قبل أف تتبلور داللتها 
اظتعاصرة، ففذا أضفنا إىل ذلك اجملموعة اظتتناثرة لعناية البحث النحوي ِبسائل الّصوت 

خرجنا حبصيلة كبَتة متطورة تؤكد النظرية الّصوتية يف التطبيق ؽتا يعد تعبَتاً حّياً عن 
. اآلثار الّصوتية يف أمهات اظتمارسات العربية يف ؼتتلف الفنوف

وكاف للقدماء من علماء العربية حبوث يف األصوات اللغوية شهد احملدثوف 
األوروبيوف أهنا جليلة القدر بالنسبة إىل عصورىم، وقد أرادوا هبا خدمة اللغة العربية 
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والنطق العريب، والسيما يف الًتتيل القرآين، ولقرب ىؤالء العلماء من عصور النهضة 
العربية، واتصاعتم بفصحاء العرب كانوا مرىفي اضتّس، دقيقي اظتالحظة، فوصفوا لنا 

. (48)الّصوت العريب وصفاً أثار دىشة اظتستشرقُت وإعجاهبم
إف البحوث الّصوتية اليت سبق إليها علماء العربية أثارت دىشة اظتستشرقُت، 

وأفاد منها األوروبيوف يف صوتياام الدقيقة اليت اعتمدت أجهزة التشريح، وقياس 
األصوات يف ضوء اظتكتشفات العلمية، وقد أثبتت رتلة من اضتقائق الّصوتية توصل 

إليها األوائل عفوياً، يف حّس صويت جتربتو الفطرية، وبعد أف تأصلت لديهم إىل درجة 
النضج، قّدمت منهجاً رصيناً رّسخ فيو احملدثوف حيثيات البحث الّصويت اصتديد يف 

 .اظتفردات والعرض واألسلوب والنتائج على قواعد علمية سليمة

ففذا تركنا ىاتُت الظاىرتُت إىل مصطلحُت صوتيُت آخرين يعنياف ِبسايرة تطور 
الّنرب والتنغيم، مل ؾتد العرب يف معزؿ عن : الّصوت يف اظتقطع أو عند اظتتكلم، ومها

تصورمها تصوراً أولياً إف مل يكن تكاملياً، وحىت وإف مل ؾتد التسمية االصطالحية، فقد 
. ؾتد ماداا التطبيقية يف شذرات ذتينة

الّنرب يُعٌت عادة ِبتابعة العلو يف بعض الكلمات ألنو ال يسم وحدة أصواتية 
 .(49)واحدة، بل منظومة من الوحدات األصواتية

والّنرب يف عمومو ىو الضغط على مقطع معُّت ليزداد وضوحو يف السمع أكثر 
من بقّية اظتقاطع اليت حتيط بو، ويرتبط ىذا العلّو حبركة اضتجاب اضتاجز يف ضغطو على 

الرئتُت ليفرغ ما فيهما من اعتواء، فتؤدي زيادة كمية اعتواء إىل اتساع مدى ذبذبة 
. الوترين الّصوتيُت، فيكوف من ذلك وضوح الّصوت وبروزه
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مّدة : ويرتكز ىذا الّضغط أو التوّتر على الزيادة يف واحد من ثالثة أمور ىي
. (50)اظتقطع أو شّدتو أو حّدتو

يعٍت عادة ِبتابعتو صوت اظتتكلم يف التغَتات الطارئة - كما أفهمو-والتنغيم 
عليو أصواتياً ِبا يالئم توقعات النفس اإلنسانية للتعبَت عن اضتاالت الشعورية 

. والالشعورية
وكاف اظتستشرؽ األظتاين براجشًتاسر قد وقف موقف اظتتحَت حيناً، واظتتسائل 

حيناً آخر، من معرفة علماء العربية ِبصطلح الّنرب، فهو مل يعثر على نص يستند عليو، 
. (51)وال أثر يلتجئ إليو يف إجابة العربية عن ىذا األمر

واضتق أف عدـ وجداف الدراسة ال ينفي وجود كما يقاؿ؛ غَت أف القدماء من 
العرب مل يدرسوا الّنرب يف تأثَته يف اللغة، بل ألنو يعٌت بضغط اظتتكلم على اضترؼ، 
وبذلك ربطوه بالتنغيم أحياناً، وباإليقاع الذي يهز النفس، ويستحوذ على التفكَت، 

وقد اختار عبد الصبور شاىُت مقطعاً من خطبة تروى ألمَت اظتؤمنُت اإلماـ علي بن 
: أثبتها وعقب عليها، قاؿ اإلماـ علي فيما روي عنو- كرـّ اهلل وجهو-أيب طالب 

من وصف اهلل سبحانو فقد قرنو، ومن قرنو فقد ثّناه، ومن ثّناه فقد جزّأه، ومن جزّأه "
فقد جهلو، ومن جهلو فقد أشار إليو، ومن أشار إليو فقد حّده، ومن حّده فقد عّده، 

عالمـم؟ فقد أخفى منو كائن ال عن حدث، : فيم؟ فقد ضمَّنو، ومن قاؿ: ومن قاؿ
، وللقارىء أف "موجود ال عن عدـ، مع كل شيء ال ِبقارنة، وغَت كل شيء ال ِبزاولة
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يتخيل أداء ىذه اصتمل اظتتتابعة موقعة على ؿتو يشّد إليها أشتاع الناس، ويستأثر 
 .(52)"بفعجاهبم
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      المحاضرة السابعة 
 

 الصفات عند القدامى
 

وحوؿ تعريف سيبويو للجهر واعتمس والتفخيم والًتقيق والشدة والرخاوة، ؾتد 
من احملدثُت من قاؿ إف اظتصطلحات غامضة الشرح وغَت واضحة، وبّرر ذلك، أحيانا 

جبهل علماء العربية القدامى لبعض أعضاء النطق، وبعدـ إدراكهم ألىّم الوظائف 
الّصوتية إلصدار الّصوت، كجهلهم لألوتار الّصوتية اليت جعلت يف حتديدىم للمجهور 

. واظتهموس نوعا من الغموض
غَت أف إبراىيم أنيس حاوؿ أف يزيل ىذا الغموض بوضع تعاريف يف سياقها 

حرؼ : "التارخيي مستعينا يف ذلك ِبا توّصل إليو احملدثوف، فاجملهور عند سيبويو ىو
ُأشبع االعتماد يف موضعو، ومنع النفس أف جيري معو حىت ينقضي االعتماد عليو 

. ، ونفهم أف ىذا اإلشباع قّوة وشدة دتنعاف تسّرب اعتواء إىل اطتارج(53)"وجيري الّصوت
، (54)"حرؼ أضعف االعتماد يف موضعو حىت جرى النفس معو: "واظتهموس

 (النفس)وبالتايل ففف ىذا الضعف انعداـ قوة وقّلة حواجز يسهالف عملية جرياف اعتواء 
شتى سيبويو ىذه اضتروؼ غتهورة ظتا فيها من : "وتسرّبو إىل اطتارج، وعتذا قاؿ السَتايف

، ...من جري النفس معو عند الًتديد، ألف قوة الّصوت باقية (اظتانع)إشباع االعتماد 
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. الصفحة نفسها.،4ج: نفسو- 54



  محاضرات فت علتراألصراتت
2014/2015 

 

 26 صفحة وايل دادة عبد اضتكيم /د

 

وشتى اضتروؼ األخرى مهموسة، ألف اعتمس ّصوت خفي، فلضعف االعتماد فيها 
. (55)"وجري النفس مع ترديد اضترؼ تضعف

أنك ال تصل إىل تبيُت اجملهور إال أف تدخل : "...وقاؿ يف اصتهر واعتمس
الّصوت الذي خيرج من الصدر، فاجملهورة كّلها ىكذا خيرج صواّن من الصدر، وجيري 
اضتلق، غَت أف اظتيم والنوف خترج أصوااا من الصدر، وجتري يف الصدر واطتيشـو غّنة 

، أما اظتهموسة فتخرج أصوااا من ؼتارجها، وذلك ما ...ختالط ما جرى يف اضتلق
، (56)"يزجي ومل يعتمد عليو فيها كاعتمادىم يف اجملهور فأخرج الّصوت من الفم ضعيفا

فمىت خرج الّصوت من الصدر دتثلت األصوات اللغوية اظتتمّيزة بالضعف واالختفاء 
كالفاء مثال، وعند أي حتريف يف عملية إصدار األصوات اللغوية، يفقد الّصوت صفتو 

اإلخفاء مع اجملهورات، فيًتتب عليو ضياع صفة اضترؼ : "الذاتية اضتقيقية، فقد يقع
. (57)"اظتمّيز، فال نسمع الّداؿ داال حينئذ، وإمنا نسمع صوتا آخر ىو التاء

وىو أمر -ولو دّققنا يف الذبذبة اليت حيدثها الوتراف الّصوتياف مع كّل اجملهورات 
لوجدنا أف مصدرنا مع اجملهورات ىو اضتنجرة، ومع - أغفلو علماء العربية القدامى

اظتهموسات ىو اضتلق والفم، ومها يضّخماف الفراغات الرّنانة حىت ُتسمع، وإذا جئنا إىل 
ىذه اجملهورات واظتهموسات، ؾتدىا مطابقة ظتا توصلت إليو التجارب اضتديثة، ماعدا 
القاؼ والطاء واعتمزة، فلقد برىنت ىذه األخَتة اعتمادا على أداء اظتقرئُت اظتعاصرين، 
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حرؼ شديد غتهور : "ىي- مثال-أف ىذه األصوات مهموسة، فلقد قيل عن اعتمزة 
. (58)"ؼترجو أقصى اضتلق

: ، وقاؿ بعضهم إهنا(59)بينما يرى بعض احملدثُت أهنا صوت شديد مهموس
أسناين : "، بينما الطاء صوت(60)"صوت شديد ال ىو باظتهموس وال ىو باجملهور"

، ويُقصد باظتهموز الضغط الذي يقع على (61)"لثوي، شديد، مهموس، مفخم، مهموز
الّصوت اظتبتغى حتقيقو، وذلك باتصاؿ طرؼ اللساف ومقدمتو يف نقطة الثنايا واللثة، 
ويقفل اجملرى األنفي للهواء اطتارج من الرئتُت، فينتج االتصاؿ بُت الطبق وبُت اصتدار 

اطتلفي للحلق، يف الوقت الذي تقفل األوتار الّصوتية فال يسمح ِبرور اعتواء إىل خارج 
. ، وىكذا يتّم نطق الطاء(62)الرئتُت

ويفّسر دتّاـ حساف ما حدث لو من مهز، بأنو كاف نتيجة ذلك اعتمس الذي 
يعتمد فيو طوؿ النفس وبطء األداء، بينما يرى إبراىيم أنيس أنو حدث تطّور يف ىذه 

: األصوات، فلم تعد كما وصفها القدامى من علماء العربية وعلماء التجويد، فيقوؿ
كما أف كالّ من القاؼ والطّاء القدديتُت قد أصبحتا مهموستُت يف نطقنا اضتديث، "...

. (63)"بعد أف كانتا غتهورتُت
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167 .
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. 123: مناىج البحث يف اللغة، ص: دتاـ حساف- 61
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ف قانوف التغَّت يصيب الّصوت بدوره كما يصيب كذلك أدّؽ إوعليو ؼ
اطتصائص التمييزي، فاصتهر واعتمس صفتاف قد تربحاف إلزامية الصفة إذا دعاىا صوت 

 .آخر لذلك وال تغَّت األصوات من ؼتارجها أبدا
 

 

 عند القدامى  نظرٌت الّصوث اللغوي
 

تأصيل نظرية الّصوت اللغوي، واضطالعهم  ليس جديداً القوؿ بسبق العرب إىل
. بأعباء اظتصطلح الّصويت منذ القدـ

، وإف كاف جزئي "منهج البحث الّصويت عند العرب"لقد كاف ما قدمناه يف 
اإلنارة، ففنو كاؼ للتدليل على أصالة ىذا اظتنهج، وصحة متابعتو الّصوتية يف أبعاد ال 

. خيتلف فيها اثناف
نضيف إىل ذلك، ظاىرة صوتية متميزة يف أحباث العرب مل تبحث يف غتاؿ 

الّصوت، وإمنا حبثت يف تضاعيف التصريف، ذلك أف صلة األصوات وثيقة يف الدرس 
الّصريف عند العرب يف كل جزئياتو الّصوتية، فكاف ما توصل إليو العرب يف مضمار 

البحث الصريف عبارة عن استجابة فعلية ظتفاىيم األصوات قبل أف تتبلور داللتها 
اظتعاصرة، ففذا أضفنا إىل ذلك اجملموعة اظتتناثرة لعناية البحث النحوي ِبسائل الّصوت 

خرجنا حبصيلة كبَتة متطورة تؤكد النظرية الّصوتية يف التطبيق ؽتا يعد تعبَتاً حّياً عن 
. اآلثار الّصوتية يف أمهات اظتمارسات العربية يف ؼتتلف الفنوف

وكاف للقدماء من علماء العربية حبوث يف األصوات اللغوية شهد احملدثوف 
األوروبيوف أهنا جليلة القدر بالنسبة إىل عصورىم، وقد أرادوا هبا خدمة اللغة العربية 
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والنطق العريب، والسيما يف الًتتيل القرآين، ولقرب ىؤالء العلماء من عصور النهضة 
العربية، واتصاعتم بفصحاء العرب كانوا مرىفي اضتّس، دقيقي اظتالحظة، فوصفوا لنا 

. (64)الّصوت العريب وصفاً أثار دىشة اظتستشرقُت وإعجاهبم
إف البحوث الّصوتية اليت سبق إليها علماء العربية أثارت دىشة اظتستشرقُت، 

وأفاد منها األوروبيوف يف صوتياام الدقيقة اليت اعتمدت أجهزة التشريح، وقياس 
األصوات يف ضوء اظتكتشفات العلمية، وقد أثبتت رتلة من اضتقائق الّصوتية توصل 

إليها األوائل عفوياً، يف حّس صويت جتربتو الفطرية، وبعد أف تأصلت لديهم إىل درجة 
النضج، قّدمت منهجاً رصيناً رّسخ فيو احملدثوف حيثيات البحث الّصويت اصتديد يف 

 .اظتفردات والعرض واألسلوب والنتائج على قواعد علمية سليمة

ففذا تركنا ىاتُت الظاىرتُت إىل مصطلحُت صوتيُت آخرين يعنياف ِبسايرة تطور 
الّنرب والتنغيم، مل ؾتد العرب يف معزؿ عن : الّصوت يف اظتقطع أو عند اظتتكلم، ومها

تصورمها تصوراً أولياً إف مل يكن تكاملياً، وحىت وإف مل ؾتد التسمية االصطالحية، فقد 
. ؾتد ماداا التطبيقية يف شذرات ذتينة

الّنرب يُعٌت عادة ِبتابعة العلو يف بعض الكلمات ألنو ال يسم وحدة أصواتية 
 .(65)واحدة، بل منظومة من الوحدات األصواتية

والّنرب يف عمومو ىو الضغط على مقطع معُّت ليزداد وضوحو يف السمع أكثر 
من بقّية اظتقاطع اليت حتيط بو، ويرتبط ىذا العلّو حبركة اضتجاب اضتاجز يف ضغطو على 

الرئتُت ليفرغ ما فيهما من اعتواء، فتؤدي زيادة كمية اعتواء إىل اتساع مدى ذبذبة 
. الوترين الّصوتيُت، فيكوف من ذلك وضوح الّصوت وبروزه
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مّدة : ويرتكز ىذا الّضغط أو التوّتر على الزيادة يف واحد من ثالثة أمور ىي
. (66)اظتقطع أو شّدتو أو حّدتو

يعٍت عادة ِبتابعتو صوت اظتتكلم يف التغَتات الطارئة - كما أفهمو-والتنغيم 
عليو أصواتياً ِبا يالئم توقعات النفس اإلنسانية للتعبَت عن اضتاالت الشعورية 

. والالشعورية
وكاف اظتستشرؽ األظتاين براجشًتاسر قد وقف موقف اظتتحَت حيناً، واظتتسائل 

حيناً آخر، من معرفة علماء العربية ِبصطلح الّنرب، فهو مل يعثر على نص يستند عليو، 
. (67)وال أثر يلتجئ إليو يف إجابة العربية عن ىذا األمر

واضتق أف عدـ وجداف الدراسة ال ينفي وجود كما يقاؿ؛ غَت أف القدماء من 
العرب مل يدرسوا الّنرب يف تأثَته يف اللغة، بل ألنو يعٌت بضغط اظتتكلم على اضترؼ، 
وبذلك ربطوه بالتنغيم أحياناً، وباإليقاع الذي يهز النفس، ويستحوذ على التفكَت، 

وقد اختار عبد الصبور شاىُت مقطعاً من خطبة تروى ألمَت اظتؤمنُت اإلماـ علي بن 
: أثبتها وعقب عليها، قاؿ اإلماـ علي فيما روي عنو- كرـّ اهلل وجهو-أيب طالب 

من وصف اهلل سبحانو فقد قرنو، ومن قرنو فقد ثّناه، ومن ثّناه فقد جزّأه، ومن جزّأه "
فقد جهلو، ومن جهلو فقد أشار إليو، ومن أشار إليو فقد حّده، ومن حّده فقد عّده، 

عالمـم؟ فقد أخفى منو كائن ال عن حدث، : فيم؟ فقد ضمَّنو، ومن قاؿ: ومن قاؿ
، وللقارىء أف "موجود ال عن عدـ، مع كل شيء ال ِبقارنة، وغَت كل شيء ال ِبزاولة
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يتخيل أداء ىذه اصتمل اظتتتابعة موقعة على ؿتو يشّد إليها أشتاع الناس، ويستأثر 
 .(68)"بفعجاهبم

 عند القدامى  نظرٌت الّصوث اللغوي
 

تأصيل نظرية الّصوت اللغوي، واضطالعهم  ليس جديداً القوؿ بسبق العرب إىل
. بأعباء اظتصطلح الّصويت منذ القدـ

، وإف كاف جزئي "منهج البحث الّصويت عند العرب"لقد كاف ما قدمناه يف 
اإلنارة، ففنو كاؼ للتدليل على أصالة ىذا اظتنهج، وصحة متابعتو الّصوتية يف أبعاد ال 

. خيتلف فيها اثناف
نضيف إىل ذلك، ظاىرة صوتية متميزة يف أحباث العرب مل تبحث يف غتاؿ 

الّصوت، وإمنا حبثت يف تضاعيف التصريف، ذلك أف صلة األصوات وثيقة يف الدرس 
الّصريف عند العرب يف كل جزئياتو الّصوتية، فكاف ما توصل إليو العرب يف مضمار 

البحث الصريف عبارة عن استجابة فعلية ظتفاىيم األصوات قبل أف تتبلور داللتها 
اظتعاصرة، ففذا أضفنا إىل ذلك اجملموعة اظتتناثرة لعناية البحث النحوي ِبسائل الّصوت 

خرجنا حبصيلة كبَتة متطورة تؤكد النظرية الّصوتية يف التطبيق ؽتا يعد تعبَتاً حّياً عن 
. اآلثار الّصوتية يف أمهات اظتمارسات العربية يف ؼتتلف الفنوف

وكاف للقدماء من علماء العربية حبوث يف األصوات اللغوية شهد احملدثوف 
األوروبيوف أهنا جليلة القدر بالنسبة إىل عصورىم، وقد أرادوا هبا خدمة اللغة العربية 
والنطق العريب، والسيما يف الًتتيل القرآين، ولقرب ىؤالء العلماء من عصور النهضة 
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العربية، واتصاعتم بفصحاء العرب كانوا مرىفي اضتّس، دقيقي اظتالحظة، فوصفوا لنا 
. (69)الّصوت العريب وصفاً أثار دىشة اظتستشرقُت وإعجاهبم

إف البحوث الّصوتية اليت سبق إليها علماء العربية أثارت دىشة اظتستشرقُت، 
وأفاد منها األوروبيوف يف صوتياام الدقيقة اليت اعتمدت أجهزة التشريح، وقياس 

األصوات يف ضوء اظتكتشفات العلمية، وقد أثبتت رتلة من اضتقائق الّصوتية توصل 
إليها األوائل عفوياً، يف حّس صويت جتربتو الفطرية، وبعد أف تأصلت لديهم إىل درجة 

النضج، قّدمت منهجاً رصيناً رّسخ فيو احملدثوف حيثيات البحث الّصويت اصتديد يف 
 .اظتفردات والعرض واألسلوب والنتائج على قواعد علمية سليمة

ففذا تركنا ىاتُت الظاىرتُت إىل مصطلحُت صوتيُت آخرين يعنياف ِبسايرة تطور 
الّنرب والتنغيم، مل ؾتد العرب يف معزؿ عن : الّصوت يف اظتقطع أو عند اظتتكلم، ومها

تصورمها تصوراً أولياً إف مل يكن تكاملياً، وحىت وإف مل ؾتد التسمية االصطالحية، فقد 
. ؾتد ماداا التطبيقية يف شذرات ذتينة

الّنرب يُعٌت عادة ِبتابعة العلو يف بعض الكلمات ألنو ال يسم وحدة أصواتية 
 .(70)واحدة، بل منظومة من الوحدات األصواتية

والّنرب يف عمومو ىو الضغط على مقطع معُّت ليزداد وضوحو يف السمع أكثر 
من بقّية اظتقاطع اليت حتيط بو، ويرتبط ىذا العلّو حبركة اضتجاب اضتاجز يف ضغطو على 

الرئتُت ليفرغ ما فيهما من اعتواء، فتؤدي زيادة كمية اعتواء إىل اتساع مدى ذبذبة 
. الوترين الّصوتيُت، فيكوف من ذلك وضوح الّصوت وبروزه
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مّدة : ويرتكز ىذا الّضغط أو التوّتر على الزيادة يف واحد من ثالثة أمور ىي
. (71)اظتقطع أو شّدتو أو حّدتو

يعٍت عادة ِبتابعتو صوت اظتتكلم يف التغَتات الطارئة - كما أفهمو-والتنغيم 
عليو أصواتياً ِبا يالئم توقعات النفس اإلنسانية للتعبَت عن اضتاالت الشعورية 

. والالشعورية
وكاف اظتستشرؽ األظتاين براجشًتاسر قد وقف موقف اظتتحَت حيناً، واظتتسائل 

حيناً آخر، من معرفة علماء العربية ِبصطلح الّنرب، فهو مل يعثر على نص يستند عليو، 
. (72)وال أثر يلتجئ إليو يف إجابة العربية عن ىذا األمر

واضتق أف عدـ وجداف الدراسة ال ينفي وجود كما يقاؿ؛ غَت أف القدماء من 
العرب مل يدرسوا الّنرب يف تأثَته يف اللغة، بل ألنو يعٌت بضغط اظتتكلم على اضترؼ، 
وبذلك ربطوه بالتنغيم أحياناً، وباإليقاع الذي يهز النفس، ويستحوذ على التفكَت، 

وقد اختار عبد الصبور شاىُت مقطعاً من خطبة تروى ألمَت اظتؤمنُت اإلماـ علي بن 
: أثبتها وعقب عليها، قاؿ اإلماـ علي فيما روي عنو- كرـّ اهلل وجهو-أيب طالب 

من وصف اهلل سبحانو فقد قرنو، ومن قرنو فقد ثّناه، ومن ثّناه فقد جزّأه، ومن جزّأه "
فقد جهلو، ومن جهلو فقد أشار إليو، ومن أشار إليو فقد حّده، ومن حّده فقد عّده، 

عالمـم؟ فقد أخفى منو كائن ال عن حدث، : فيم؟ فقد ضمَّنو، ومن قاؿ: ومن قاؿ
، وللقارىء أف "موجود ال عن عدـ، مع كل شيء ال ِبقارنة، وغَت كل شيء ال ِبزاولة
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يتخيل أداء ىذه اصتمل اظتتتابعة موقعة على ؿتو يشّد إليها أشتاع الناس، ويستأثر 
. (73)"بفعجاهبم
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      المحاضرة الثامنة 
 

 الصفات عند القدامى
 

وحوؿ تعريف سيبويو للجهر واعتمس والتفخيم والًتقيق والشدة والرخاوة، ؾتد 
من احملدثُت من قاؿ إف اظتصطلحات غامضة الشرح وغَت واضحة، وبّرر ذلك، أحيانا 

جبهل علماء العربية القدامى لبعض أعضاء النطق، وبعدـ إدراكهم ألىّم الوظائف 
الّصوتية إلصدار الّصوت، كجهلهم لألوتار الّصوتية اليت جعلت يف حتديدىم للمجهور 

. واظتهموس نوعا من الغموض
غَت أف إبراىيم أنيس حاوؿ أف يزيل ىذا الغموض بوضع تعاريف يف سياقها 

حرؼ : "التارخيي مستعينا يف ذلك ِبا توّصل إليو احملدثوف، فاجملهور عند سيبويو ىو
ُأشبع االعتماد يف موضعو، ومنع النفس أف جيري معو حىت ينقضي االعتماد عليو 

. ، ونفهم أف ىذا اإلشباع قّوة وشدة دتنعاف تسّرب اعتواء إىل اطتارج(74)"وجيري الّصوت
، (75)"حرؼ أضعف االعتماد يف موضعو حىت جرى النفس معو: "واظتهموس

 (النفس)وبالتايل ففف ىذا الضعف انعداـ قوة وقّلة حواجز يسهالف عملية جرياف اعتواء 
شتى سيبويو ىذه اضتروؼ غتهورة ظتا فيها من : "وتسرّبو إىل اطتارج، وعتذا قاؿ السَتايف

، ...من جري النفس معو عند الًتديد، ألف قوة الّصوت باقية (اظتانع)إشباع االعتماد 
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وشتى اضتروؼ األخرى مهموسة، ألف اعتمس ّصوت خفي، فلضعف االعتماد فيها 
. (76)"وجري النفس مع ترديد اضترؼ تضعف

أنك ال تصل إىل تبيُت اجملهور إال أف تدخل : "...وقاؿ يف اصتهر واعتمس
الّصوت الذي خيرج من الصدر، فاجملهورة كّلها ىكذا خيرج صواّن من الصدر، وجيري 
اضتلق، غَت أف اظتيم والنوف خترج أصوااا من الصدر، وجتري يف الصدر واطتيشـو غّنة 

، أما اظتهموسة فتخرج أصوااا من ؼتارجها، وذلك ما ...ختالط ما جرى يف اضتلق
، (77)"يزجي ومل يعتمد عليو فيها كاعتمادىم يف اجملهور فأخرج الّصوت من الفم ضعيفا

فمىت خرج الّصوت من الصدر دتثلت األصوات اللغوية اظتتمّيزة بالضعف واالختفاء 
كالفاء مثال، وعند أي حتريف يف عملية إصدار األصوات اللغوية، يفقد الّصوت صفتو 

اإلخفاء مع اجملهورات، فيًتتب عليو ضياع صفة اضترؼ : "الذاتية اضتقيقية، فقد يقع
. (78)"اظتمّيز، فال نسمع الّداؿ داال حينئذ، وإمنا نسمع صوتا آخر ىو التاء

وىو أمر -ولو دّققنا يف الذبذبة اليت حيدثها الوتراف الّصوتياف مع كّل اجملهورات 
لوجدنا أف مصدرنا مع اجملهورات ىو اضتنجرة، ومع - أغفلو علماء العربية القدامى

اظتهموسات ىو اضتلق والفم، ومها يضّخماف الفراغات الرّنانة حىت ُتسمع، وإذا جئنا إىل 
ىذه اجملهورات واظتهموسات، ؾتدىا مطابقة ظتا توصلت إليو التجارب اضتديثة، ماعدا 
القاؼ والطاء واعتمزة، فلقد برىنت ىذه األخَتة اعتمادا على أداء اظتقرئُت اظتعاصرين، 

                                                           

. 88:األصوات اللغوية، ص: دار الكتب، نقال عن إبراىيم أنيس: شرح كتاب سيبويو، ؼتط: السَتايف- 76
. نفسو، الصفحة نفسها: السَتايف- 77
. 90: األصوات اللغوية، ص: إبراىيم أنيس- 78
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حرؼ شديد غتهور : "ىي- مثال-أف ىذه األصوات مهموسة، فلقد قيل عن اعتمزة 
. (79)"ؼترجو أقصى اضتلق

: ، وقاؿ بعضهم إهنا(80)بينما يرى بعض احملدثُت أهنا صوت شديد مهموس
أسناين : "، بينما الطاء صوت(81)"صوت شديد ال ىو باظتهموس وال ىو باجملهور"

، ويُقصد باظتهموز الضغط الذي يقع على (82)"لثوي، شديد، مهموس، مفخم، مهموز
الّصوت اظتبتغى حتقيقو، وذلك باتصاؿ طرؼ اللساف ومقدمتو يف نقطة الثنايا واللثة، 
ويقفل اجملرى األنفي للهواء اطتارج من الرئتُت، فينتج االتصاؿ بُت الطبق وبُت اصتدار 

اطتلفي للحلق، يف الوقت الذي تقفل األوتار الّصوتية فال يسمح ِبرور اعتواء إىل خارج 
. ، وىكذا يتّم نطق الطاء(83)الرئتُت

ويفّسر دتّاـ حساف ما حدث لو من مهز، بأنو كاف نتيجة ذلك اعتمس الذي 
يعتمد فيو طوؿ النفس وبطء األداء، بينما يرى إبراىيم أنيس أنو حدث تطّور يف ىذه 

: األصوات، فلم تعد كما وصفها القدامى من علماء العربية وعلماء التجويد، فيقوؿ
كما أف كالّ من القاؼ والطّاء القدديتُت قد أصبحتا مهموستُت يف نطقنا اضتديث، "...

. (84)"بعد أف كانتا غتهورتُت

                                                           

. 434-433:، ص4الكتاب، ج: سيبويو- 79
- 80 R. M. Heffner. General phonetics, P125. 

: أثر القراءات يف األصوات والنحو العريب، أبو عمرو بن العالء، مكتبة اطتاؾتي، القاىرة، ص: نقال عن شاىُت- 
167 .
. 20: ، ص1966القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة اضتديث، دار القلم، : عبد الصبور شاىُت- 81
. 123: مناىج البحث يف اللغة، ص: دتاـ حساف- 82
 122: نفسو، ص- 83
. 149: األصوات اللغوية، ص: إبراىيم أنيس- 84
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ف قانوف التغَّت يصيب الّصوت بدوره كما يصيب كذلك أدّؽ إوعليو ؼ
اطتصائص التمييزي، فاصتهر واعتمس صفتاف قد تربحاف إلزامية الصفة إذا دعاىا صوت 

 .آخر لذلك وال تغَّت األصوات من ؼتارجها أبدا
 

 

 عند القدامى  نظرٌت الّصوث اللغوي
 

تأصيل نظرية الّصوت اللغوي، واضطالعهم  ليس جديداً القوؿ بسبق العرب إىل
. بأعباء اظتصطلح الّصويت منذ القدـ

، وإف كاف جزئي "منهج البحث الّصويت عند العرب"لقد كاف ما قدمناه يف 
اإلنارة، ففنو كاؼ للتدليل على أصالة ىذا اظتنهج، وصحة متابعتو الّصوتية يف أبعاد ال 

. خيتلف فيها اثناف
نضيف إىل ذلك، ظاىرة صوتية متميزة يف أحباث العرب مل تبحث يف غتاؿ 

الّصوت، وإمنا حبثت يف تضاعيف التصريف، ذلك أف صلة األصوات وثيقة يف الدرس 
الّصريف عند العرب يف كل جزئياتو الّصوتية، فكاف ما توصل إليو العرب يف مضمار 

البحث الصريف عبارة عن استجابة فعلية ظتفاىيم األصوات قبل أف تتبلور داللتها 
اظتعاصرة، ففذا أضفنا إىل ذلك اجملموعة اظتتناثرة لعناية البحث النحوي ِبسائل الّصوت 

خرجنا حبصيلة كبَتة متطورة تؤكد النظرية الّصوتية يف التطبيق ؽتا يعد تعبَتاً حّياً عن 
. اآلثار الّصوتية يف أمهات اظتمارسات العربية يف ؼتتلف الفنوف

وكاف للقدماء من علماء العربية حبوث يف األصوات اللغوية شهد احملدثوف 
األوروبيوف أهنا جليلة القدر بالنسبة إىل عصورىم، وقد أرادوا هبا خدمة اللغة العربية 
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والنطق العريب، والسيما يف الًتتيل القرآين، ولقرب ىؤالء العلماء من عصور النهضة 
العربية، واتصاعتم بفصحاء العرب كانوا مرىفي اضتّس، دقيقي اظتالحظة، فوصفوا لنا 

. (85)الّصوت العريب وصفاً أثار دىشة اظتستشرقُت وإعجاهبم
إف البحوث الّصوتية اليت سبق إليها علماء العربية أثارت دىشة اظتستشرقُت، 

وأفاد منها األوروبيوف يف صوتياام الدقيقة اليت اعتمدت أجهزة التشريح، وقياس 
األصوات يف ضوء اظتكتشفات العلمية، وقد أثبتت رتلة من اضتقائق الّصوتية توصل 

إليها األوائل عفوياً، يف حّس صويت جتربتو الفطرية، وبعد أف تأصلت لديهم إىل درجة 
النضج، قّدمت منهجاً رصيناً رّسخ فيو احملدثوف حيثيات البحث الّصويت اصتديد يف 

 .اظتفردات والعرض واألسلوب والنتائج على قواعد علمية سليمة

ففذا تركنا ىاتُت الظاىرتُت إىل مصطلحُت صوتيُت آخرين يعنياف ِبسايرة تطور 
الّنرب والتنغيم، مل ؾتد العرب يف معزؿ عن : الّصوت يف اظتقطع أو عند اظتتكلم، ومها

تصورمها تصوراً أولياً إف مل يكن تكاملياً، وحىت وإف مل ؾتد التسمية االصطالحية، فقد 
. ؾتد ماداا التطبيقية يف شذرات ذتينة

الّنرب يُعٌت عادة ِبتابعة العلو يف بعض الكلمات ألنو ال يسم وحدة أصواتية 
 .(86)واحدة، بل منظومة من الوحدات األصواتية

والّنرب يف عمومو ىو الضغط على مقطع معُّت ليزداد وضوحو يف السمع أكثر 
من بقّية اظتقاطع اليت حتيط بو، ويرتبط ىذا العلّو حبركة اضتجاب اضتاجز يف ضغطو على 

الرئتُت ليفرغ ما فيهما من اعتواء، فتؤدي زيادة كمية اعتواء إىل اتساع مدى ذبذبة 
. الوترين الّصوتيُت، فيكوف من ذلك وضوح الّصوت وبروزه
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مّدة : ويرتكز ىذا الّضغط أو التوّتر على الزيادة يف واحد من ثالثة أمور ىي
. (87)اظتقطع أو شّدتو أو حّدتو

يعٍت عادة ِبتابعتو صوت اظتتكلم يف التغَتات الطارئة - كما أفهمو-والتنغيم 
عليو أصواتياً ِبا يالئم توقعات النفس اإلنسانية للتعبَت عن اضتاالت الشعورية 

. والالشعورية
وكاف اظتستشرؽ األظتاين براجشًتاسر قد وقف موقف اظتتحَت حيناً، واظتتسائل 

حيناً آخر، من معرفة علماء العربية ِبصطلح الّنرب، فهو مل يعثر على نص يستند عليو، 
. (88)وال أثر يلتجئ إليو يف إجابة العربية عن ىذا األمر

واضتق أف عدـ وجداف الدراسة ال ينفي وجود كما يقاؿ؛ غَت أف القدماء من 
العرب مل يدرسوا الّنرب يف تأثَته يف اللغة، بل ألنو يعٌت بضغط اظتتكلم على اضترؼ، 
وبذلك ربطوه بالتنغيم أحياناً، وباإليقاع الذي يهز النفس، ويستحوذ على التفكَت، 

وقد اختار عبد الصبور شاىُت مقطعاً من خطبة تروى ألمَت اظتؤمنُت اإلماـ علي بن 
: أثبتها وعقب عليها، قاؿ اإلماـ علي فيما روي عنو- كرـّ اهلل وجهو-أيب طالب 

من وصف اهلل سبحانو فقد قرنو، ومن قرنو فقد ثّناه، ومن ثّناه فقد جزّأه، ومن جزّأه "
فقد جهلو، ومن جهلو فقد أشار إليو، ومن أشار إليو فقد حّده، ومن حّده فقد عّده، 

عالمـم؟ فقد أخفى منو كائن ال عن حدث، : فيم؟ فقد ضمَّنو، ومن قاؿ: ومن قاؿ
، وللقارىء أف "موجود ال عن عدـ، مع كل شيء ال ِبقارنة، وغَت كل شيء ال ِبزاولة
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يتخيل أداء ىذه اصتمل اظتتتابعة موقعة على ؿتو يشّد إليها أشتاع الناس، ويستأثر 
. (89)"بفعجاهبم

 

 

 عند القدامى  نظرٌت الّصوث اللغوي
 

تأصيل نظرية الّصوت اللغوي، واضطالعهم  ليس جديداً القوؿ بسبق العرب إىل
. بأعباء اظتصطلح الّصويت منذ القدـ

، وإف كاف جزئي "منهج البحث الّصويت عند العرب"لقد كاف ما قدمناه يف 
اإلنارة، ففنو كاؼ للتدليل على أصالة ىذا اظتنهج، وصحة متابعتو الّصوتية يف أبعاد ال 

. خيتلف فيها اثناف
نضيف إىل ذلك، ظاىرة صوتية متميزة يف أحباث العرب مل تبحث يف غتاؿ 

الّصوت، وإمنا حبثت يف تضاعيف التصريف، ذلك أف صلة األصوات وثيقة يف الدرس 
الّصريف عند العرب يف كل جزئياتو الّصوتية، فكاف ما توصل إليو العرب يف مضمار 

البحث الصريف عبارة عن استجابة فعلية ظتفاىيم األصوات قبل أف تتبلور داللتها 
اظتعاصرة، ففذا أضفنا إىل ذلك اجملموعة اظتتناثرة لعناية البحث النحوي ِبسائل الّصوت 

خرجنا حبصيلة كبَتة متطورة تؤكد النظرية الّصوتية يف التطبيق ؽتا يعد تعبَتاً حّياً عن 
. اآلثار الّصوتية يف أمهات اظتمارسات العربية يف ؼتتلف الفنوف

وكاف للقدماء من علماء العربية حبوث يف األصوات اللغوية شهد احملدثوف 
األوروبيوف أهنا جليلة القدر بالنسبة إىل عصورىم، وقد أرادوا هبا خدمة اللغة العربية 
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والنطق العريب، والسيما يف الًتتيل القرآين، ولقرب ىؤالء العلماء من عصور النهضة 
العربية، واتصاعتم بفصحاء العرب كانوا مرىفي اضتّس، دقيقي اظتالحظة، فوصفوا لنا 

. (90)الّصوت العريب وصفاً أثار دىشة اظتستشرقُت وإعجاهبم
إف البحوث الّصوتية اليت سبق إليها علماء العربية أثارت دىشة اظتستشرقُت، 

وأفاد منها األوروبيوف يف صوتياام الدقيقة اليت اعتمدت أجهزة التشريح، وقياس 
األصوات يف ضوء اظتكتشفات العلمية، وقد أثبتت رتلة من اضتقائق الّصوتية توصل 

إليها األوائل عفوياً، يف حّس صويت جتربتو الفطرية، وبعد أف تأصلت لديهم إىل درجة 
النضج، قّدمت منهجاً رصيناً رّسخ فيو احملدثوف حيثيات البحث الّصويت اصتديد يف 

 .اظتفردات والعرض واألسلوب والنتائج على قواعد علمية سليمة

ففذا تركنا ىاتُت الظاىرتُت إىل مصطلحُت صوتيُت آخرين يعنياف ِبسايرة تطور 
الّنرب والتنغيم، مل ؾتد العرب يف معزؿ عن : الّصوت يف اظتقطع أو عند اظتتكلم، ومها

تصورمها تصوراً أولياً إف مل يكن تكاملياً، وحىت وإف مل ؾتد التسمية االصطالحية، فقد 
. ؾتد ماداا التطبيقية يف شذرات ذتينة

الّنرب يُعٌت عادة ِبتابعة العلو يف بعض الكلمات ألنو ال يسم وحدة أصواتية 
 .(91)واحدة، بل منظومة من الوحدات األصواتية

والّنرب يف عمومو ىو الضغط على مقطع معُّت ليزداد وضوحو يف السمع أكثر 
من بقّية اظتقاطع اليت حتيط بو، ويرتبط ىذا العلّو حبركة اضتجاب اضتاجز يف ضغطو على 

الرئتُت ليفرغ ما فيهما من اعتواء، فتؤدي زيادة كمية اعتواء إىل اتساع مدى ذبذبة 
. الوترين الّصوتيُت، فيكوف من ذلك وضوح الّصوت وبروزه
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مّدة : ويرتكز ىذا الّضغط أو التوّتر على الزيادة يف واحد من ثالثة أمور ىي
. (92)اظتقطع أو شّدتو أو حّدتو

يعٍت عادة ِبتابعتو صوت اظتتكلم يف التغَتات الطارئة - كما أفهمو-والتنغيم 
عليو أصواتياً ِبا يالئم توقعات النفس اإلنسانية للتعبَت عن اضتاالت الشعورية 

. والالشعورية
وكاف اظتستشرؽ األظتاين براجشًتاسر قد وقف موقف اظتتحَت حيناً، واظتتسائل 

حيناً آخر، من معرفة علماء العربية ِبصطلح الّنرب، فهو مل يعثر على نص يستند عليو، 
. (93)وال أثر يلتجئ إليو يف إجابة العربية عن ىذا األمر

واضتق أف عدـ وجداف الدراسة ال ينفي وجود كما يقاؿ؛ غَت أف القدماء من 
العرب مل يدرسوا الّنرب يف تأثَته يف اللغة، بل ألنو يعٌت بضغط اظتتكلم على اضترؼ، 
وبذلك ربطوه بالتنغيم أحياناً، وباإليقاع الذي يهز النفس، ويستحوذ على التفكَت، 

وقد اختار عبد الصبور شاىُت مقطعاً من خطبة تروى ألمَت اظتؤمنُت اإلماـ علي بن 
: أثبتها وعقب عليها، قاؿ اإلماـ علي فيما روي عنو- كرـّ اهلل وجهو-أيب طالب 

من وصف اهلل سبحانو فقد قرنو، ومن قرنو فقد ثّناه، ومن ثّناه فقد جزّأه، ومن جزّأه "
فقد جهلو، ومن جهلو فقد أشار إليو، ومن أشار إليو فقد حّده، ومن حّده فقد عّده، 

عالمـم؟ فقد أخفى منو كائن ال عن حدث، : فيم؟ فقد ضمَّنو، ومن قاؿ: ومن قاؿ
، وللقارىء أف "موجود ال عن عدـ، مع كل شيء ال ِبقارنة، وغَت كل شيء ال ِبزاولة
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يتخيل أداء ىذه اصتمل اظتتتابعة موقعة على ؿتو يشّد إليها أشتاع الناس، ويستأثر 
. (94)"بفعجاهبم
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احملاضرة التاسعة 
 أثر االنسجاـ الصويت يف شعرية اللغة العربية

ىتم القدامى بالشعر أكثر من النثر النطوائو على الوزف والقافية اللذين يعداف ا
من العناصر الضرورية يف إحداث اظتوسيقى، اليت مىت استقامت اكتسب الشعر جرسا 

افتقده النثر على مستوى تركيب وحداتو تركيبا يتجاوب إيقاعيا من حيث احتفاظ 
الوحدة اإليقاعية بالنماذج الّنربية والتنغيمية فيها، وظتا تعرض إبراىيم أنيس ظتوسيقى 

للشعر نواح عدة للجماؿ، أسرعها إىل نفوسنا، ما فيو من "الشعر بّينها على أساس أف 
. (95)"جرس األلفاظ، وانسجاـ يف توايل اظتقاطع وتردد بعضها بعد قدر معُت منها

واظتالحظ يف الدراسات الّصوتية اضتديثة أهنا أقامت حتاليلها يف ىذا اظتنحى بناء 
على ىذا االنسجاـ والتوايل احملكم يف اظتقاطع الّصوتية، فبحسب التوايل احملكم يف 

، فهناؾ من الشعر ما خيضع إىل الزمن (96)اظتقاطع قسم احملدثوف الشعر ثالثة أنواع
 Poésie)فَتكز فيو على مدة اظتقاطع من حيث طوعتا وقصرىا، ويسمى بالشعر الكمي 

Quantitative .)
وىناؾ من الشعر ما تتأثر مقاطعو بالّنرب، وختضع لو، فينظر إىل مقاطعو الّصوتية 

(. Poésie Accentuée)من حيث نربىا، أو عدـ نربىا، ويسمى بالشعر االرتكازي 
وأما النوع الثالث من الشعر، فهو ما اعتمد على اظتقاطع اطتالية من الّنرب، فتأيت 

 Poésie)موسيقاه ىادئة سيالة تولد إيقاعا ذا نغم خاص، ويسمى بالشعر اظتقطعي 

Syllabique) .
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واعتدؼ من ىذا التوايل احملكم يف اظتقاطع، الذي مل يأت عبثا ىو بناء لنظاـ 
موسيقي خارجي تتأتى من ورائو موسيقى خفية تتبع من اختيار الشاعر لكلماتو وما 

، ديثل موسيقى داخلية ظتقطوعة معينة، وخيضع ىذا النظاـ (97)بينها من تالـؤ صويت
اظتوسيقي ألداء وكيفية معينة، دتثلت يف نظاـ إيقاعي أوجدتو تفعيالت يف حبور متعددة 

على مستوى موسيقي خارجي خيضع بدوره لضرورات شعرية تأيت ليعتدؿ الوزف يف 
بنوعيها -موسيقاه، وتنحو القافية ؿتوا سليما ال خلل فيو، ولربط ىذه اظتوسيقى 

. بظاىريت الّنرب والتنغيم ؾتدىا قد حصرت يف أحكاـ ػتددة- الداخلي واطتارجي
فاطتارجية منها حيكمها العروض وحده، وتنحصر بُت الوزف والقافية، وأما 

الداخلية فهي األساس يف حبثنا، حتكمها قيم صوتية باطنية أرحب من الوزف ونظم 
، وتعمل ىذه اظتوسيقى الداخلية على حتديد التشكيل اإليقاعي الذي يعد (98)القوايف

. من أىم خصائص الشعر
عن أف يكوف سهل العروض، ويركب الشاعر "ويف ىذا التشكيل ال خيرج الوزف 

فيو مستعمل األعاريض ووطيئها، ويأيت بألطفها موقعا، وأخلفها مسمعا، وأف يتجنب 
. (99)"العويص واظتستكره

ويشَت ىذا القوؿ إىل قضايا مهمة تدور حوؿ االنسجاـ يف النغمات واالئتالؼ 
يف األصوات واالعتداؿ يف التفعيالت واضتسن يف األداء، وىي ميزات تعد من أىم 
خصائص ظاىريت الّنرب والتنغيم، كما ال ننسى، أف القافية اليت حتدث عنها إبراىيم 
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عدة أصوات تتكرر يف أواخر األسطر : "أنيس من أىم مسببات التنغيم، فقاؿ إهنا
واألبيات من القصيدة، وتكرارىا ىذا يكوف جزءا ىاما من اظتوسيقى الشعرية، فهي 
ِبثابة الفواصل اظتوسيقية يتوقع السامع ترددىا ويستمتع ِبثل ىذا الًتدد الذي يطرؽ 

، وعليو يكوف التكرار وجها من أوجو إحداث (100)"اآلذاف يف فًتات زمنية منظمة
. التنغيم وحتديد الّنربات اظتتوافقة اظتنبورة منها وغَت اظتنبورة
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