
المحاضرة السادسة : تقسيم الصوات اللغوية .
تقسيم الصوات اللغوية:    

يق��ول ال��دكتور ابراهي��م أني��س: "لق��د ك��ان م��ن نت��اج تحلي��ل المح��دثين للص���وات
 والث����انConsonantssاللغوي����ة أن قس����موها إل����ى قس����مين رئيس����ين س����موا الول منه����ا 

Vowels بأص����وات الس����اكنة، ويمك����ن تس����مية القس����م الول بالص����وات sاللي����ن والث����ان
sوأس��اس ه��ذا التقس��يم عن��دهم ه��و الطبيع��ة الص��وتية لك��ل منهم��ا، فالص��فة ال��ت ،(...)
تجمع بين كل من أصوات اللين هs أنه عند النطق بها يندفع الهواء من الرئ��تين م��ارا
بالحنجرة، ثم يتخ�ذ مج�راه ف�s الحل�ق والف�م ف�s مم��ر لي�س في�ه حوائ�ل تعترض��ه فتض�يق
مجراه (...) فالصفة التs تختص بها أصوات اللين هs كيفية مرور الهواء فs الحلق
والف��م وخل��و مج��راه م��ن حوائ��ل وموان��ع، ف��s حي��ن إن الص��وات الس��اكنة ينحب��س معه��ا

 ف��s اللغ��ةوأص��وات اللي��ناله��واء انحباس��ا محكم��ا (مؤقت��ا) (...) أو يض��يق ف��s مج��راه، 
 م���ن فتح���ة وض���مة وكس���رة،بالحرك���اتالعربي���ة ه���s م���ا اص���طلح الق���دماء عل���ى تس���ميته 

.1"فأصوات ساكنةوكذلك ما سموه بألف المد وياء المد وواو المد، وماعدا هذا 
ويرى بعضهم أن فs تشبيه ابن جنs الحلق والفم بالناي قد ميز بين الص��امت
والص���ائت تميي���زا يواف���ق م���ا تج���ري علي���ه الدراس���ات اللغوي���ة المعاص���رة، فه���ذا الص���وت
المستطيل الملس هو الصائت الذي ل يعترضه ع��ائق وذل��ك ال��ذي يقط��ع امت��داده ه��و
الصوت الصامت، ويسمs ابن جنs الصامت صحيحا والص��ائت ح��رف م��د واس��تطالة

.2والحركات أبعاض حروف المد (...) ويسمى الخليل حروف المد بالهوائية
تعرف الدراسات الحديثة التقسيم الشهير للصوات: صوامت/صوائت،

،sأو كل��� sيع���رف الص���امت ب���أنه الص���وت ال���ذي يح���دث حي���ن النط���ق ب���ه انس���داد جزئ���
وللص���امت ف���s دراس���اتنا العربي���ة تس���ميات أخ���رى ، ويقابله���ا ف���s الفرنس���ية مص���طلح (

Consonne(3.
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هذا التعريف للصامت هو الشائع بين الب��احثين والعلم��اء المح��دثين، وه��و يرك��ز
عل��ى حال��ة م��رور اله�واء أثن��اء النط��ق بالص��وت، ف�إن ح�دث ع��ائق كل�s أو جزئ��s فه�و

) بالفرنسية.Consonneالصوت الصامت الذي يقابل فs نظرهم مصطلح (
ن المص��طلح ( CواConsonneب��ه مفهوم��ا sق��د ج��اء م��ن الغريقي��ة ال��ذي يعن�� (

، أي أن ط��بيعته ص��امتة ول4) أي ال��ذي يص��وت م��ع غي��رهcon+sonneمركب��ا م��ن (
ينطق إل بالستعانة بغيره الذي يطلق عليه مصطلح "مصوت".

"ويفض��ل مقابل��ة المص��وت بالص��امت، وذل��ك لن "الص��ائت" م��ن حي��ث ص��يغته
يعنs المتصف بالتصويت فs ذاته، أما "المصوت" فيعن��s م��ن ه��ذه الوجه��ة ذل��ك أول،

، أي يمن���ح التص���ويت للص���امت، وب���ذلك ف���إن5كم���ا يعن���s أن���ه يمن���ح التص���ويت لغي���ره
الثنائي����ة (ص����امت مص����وت)، تك����ون أكم����ل وأت���م فيم���ا طرفيه����ا م���ن الثنائي����ة (ص����امت،

صائت)".
يق���وم المب���دأ المتتب���ع ف���s دراس���ة الح���روف ف���s اللغ���ة العربي���ة عل���ى التميي���ز بي���ن

، وهذا ما يخص الصحاح ال��تs تك��ون س��اكنة أو متحرك��ة، ه��ذا م��ن6الساكن والمتحرك
جانب (وهو تمييز ق�ائم عل��ى غي��اب أو حض��ور الحرك��ة)، وم��ن ج��انب آخ��ر فق��د مي��زوا
بي��ن الص��حاح والعل��ل، واختص��وا الحرك��ات وأص��وات اللي��ن (و،ا،ي) ب��العتلل، وذل��ك

بدال وغير ذلك. Cلما يعتريها من حالت حذف، وقلب، وا
كم���ا عرف���وا أيض���ا إل���ى ج���انب الح���رف ولك���ن باهتم���ام أق���ل الحرك���ة، واعتبروه���ا

، وق��د ع��اب7أبع��اض ح��روف الم��د، يق��ول اب��ن جن��s" "الحرك��ات أبع��اض ح��روف الم��د
عليه���م المح���دثون ه���ذا الموق���ف، -إهم���ال الهتم���ام بالحرك���ات- واعت���بروا أن لك���ل م���ن
الص�����وامت (الص�����حاح) والص�����وائت (الحرك�����ات وح�����روف الم�����د) خص�����ائص وص�����فات

تميزها".
ل���م تل���ق الحرك���ات (الص���وائت ب���المفهوم الح���ديث) م���ن اللغ���ويين الع���رب
الهتم��ام الج��دير به��ا، وربم��ا لنه��ا ل��م تك��ن موج��ودة ف��s الكتاب��ة، ب��ل أض��يفت فيم��ا بع��د
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sش��كلها الح��ال s(نق��ط الع��راب) ث��م عل��ى ي��د الخلي��ل ف�� sن طريق��ة8عل��ى ي��د ال��دؤل Cوا ،
الخليل فs الشكل تدل على عمق ودقة إدراكه ومعرفته بنظام الص��وائت القص��يرة منه��ا
والطويل���ة، فكم���ا ه���s القص���يرة أبع���اض الطويل���ة اش���تق للحرك���ات ص���ورها م���ن ح���روف

المد، وهو أمر لم يهتد إليه أحد قبله.
م���ع اهت���دائهم إل���ى الحرك���ات إل أنه���م ل���م يلتزموه���ا إل ف���s كتاب���ة الق���رآن الكري���م

وذلك حفاظا عليه من اللحن.
واعتم����ادهم ف����s الدراس����ة انص����ب عل����ى الكتاب����ة ال����تs ل ترم����ز للحرك����ات مأو
أصوات العلة- القصيرة والطويلة، فs بنية الكلمة، إنما توضع رموزه�ا ف�s الخ�ط ف�وق
الح��رف أو تحت��ه، فتوهم��وا ل��ذلك أنه��ا تابع��ة للح��رف ولي��س رم��زا لص��وت مس��تقل تم��ام

.9الستقلل ل يقل فs شأنه عن رمز الحرف للصوات الصامتة
فاعتبروه�����ا تابع�����ة للص�����وات الص�����امتة ل تس�����تقل بنفس�����ها ف�����s النط�����ق تمام�����ا

كاستقلل هذه الخيرة.
يق��ول ك��انتينو: "وأم��ا النح��اة الع��رب فق��د أطلق��وا اس��م (ح��رف) عل��ى ك��ل ص��وت

 ب��المعنى الحقيق��s للكلم��ة الي��وم، أوConsonantبس��يط م��ن الكلم س��واء أك��ان حرف��ا 
حركة طويل�ة كح��رف الم�د واللي�ن، ويمك�ن ف�s نظ�ام الكتاب��ة العربي�ة أن يغف�ل الحرك�ات
ذا أثبتت كان ذلك بوساطة علم��ات ص��غيرة مس��اعدة تكت��ب ف��وق الح��روف Cالقصيرة، وا

 ل يقاب��ل لف��ظ (ح��رف) ب��لأو تحتها وتدعى حركات، وهو جمع حركة، ولفظ (حركة)
لفظ سكون، أي انعدام الحرك�ة، وهك�ذا ... فإنن�ا يمكنن�ا الق�ول إن نظ�ام الكتاب��ة العربي�ة
ه���ذا ق���د طم���س مبع���ض الش���sء عن���د النح���اة الع���رب- مع���الم المقابل���ة الساس���ية بي���ن
الح��روف والحرك��ات طمس��ا جعله��م ل يعي��رون ه��ذه المقابل��ة الهمي��ة الرئيس��ة ال��تs له��ا

.10فs الواقع"
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 أما السكون، تقابل - الحركة sالحركة الجنبية، اللغات ف )Vowels( الصامت ) تقابلConsonne،( الحرف أو
كذلك. يكون ) لConsonne( بينما متحركا أو ساكنا يكون فقد القديم العربs الصوتs بالمصطلح
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فكانت نظرتهم للصوائت على أنها ل وجود لها بشكل منفصل عن الصوامت،
يق���ول ك���انتينو أيض���ا ف���s ه���ذا الشأن:"إنه������م يطلق���ون الحرك���ة، وه���م يقص���دون (حرك���ة
الح��رف)، وي��دل ه��ذا اللف��ظ دلل��ة واض��حة عل��ى أنه��م ك��انوا يعت��برون الحرك��ة القص��يرة
مرتبط��ة ارتباط��ا وثيق��ا ب��الحرف الس��ابق له��ا، فالحرك��ة القص��يرة ه��s إذن عن��دهم مج��رد

.11ذيل للحرف"
ومعنى ه�ذا أنه��م ك�انوا ي��رون أن الح��رف يقتض��s حركت��ه لنه�ا لزم��ة ل�ه لزوم��ا
مطلقا، ولصقة به لصوقا تاما، فل حرف بل حرك��ة، أي إنه��ا ليس��ت مس��تقلة كعنص��ر
م���ن عناص���ر الكلم، ول يمك���ن النط���ق به���ا منفص���لة ع���ن الح���رف الص���امت غي���ر أن���ه

.12أصل، والحركة تابعة له فهs ذات قيمة ثانوية
وي��رى عل��م اللس��ان الح��ديث تقس��يم الص��وات إل��ى ص��امتة وص��ائتة، والص��وات
الص���امتة وح���دها يمك���ن أن توص���ف بأنه���ا س���اكنة أو متحرك���ة، أم���ا الص���ائتة (قص���يرة

وطويلة) فل يمكن مبحكم طبيعتها- وصفها بأنها ساكنة أو متحركة .
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