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ت َو ْطِئ َـة:
الصَّ وام ِتُ ) Consonantsעיצורים( :يسمّيها ُ
بعض المحدثين أيضًا عليها اسم َ :الحروف
ُ
طل ِق
الل ّغ َو ِ ُي ّون الع َر َبُ الق ُد َماء» :الح ُروف« ،وي ُ ْ
كن ،عددها ثمانية ٌ وعشرون ،وهي :الهَمْز َة ،الباء ،الت ّاء ،الث ّاء ،الج ِيم ،الحاء ،الخاء ،الد ّال ،الذ ّال ،الر ّاء ،الز ّاء،
سوا ِ
الصّ ام ِتة أو ال ّ
ظاء ،الع َي ْن ،الغ َي ْن ،الفاء ،القاف ،الكاف ،الل ّام ،الم ِيم ،ال ُن ّون ،الهاء ،الواو والياء؛ تجمعها
طاء ،ال ّ
شين ،الصّ اد ،الضّ اد ،ال ّ
سين ،ال ِّ
ال ِّ
جـ ّ ٌ
ق  ⁄ك َلـَم ُنْ  ⁄ﮨـاء  ⁄واو  ⁄ياء.
ضط َظ ُـ ّعٌ  ⁄غ َف َ َ
صَ ⁄
سش َ َ
ح  ⁄خ َد َذ َ  ⁄ر ُزّ ٌ َ ⁄
العبارة الت ّالية :أَ ب َـت َثَ ُ ⁄
الصّ وائ ِت ) :(Vowelsوتشمل ما يسمّيه الل ّغوي ّون الع َر َب» :الحركات ،وأحرف الل ّين والم ّد«.
نورد فيما يلي استعراضًا مقتضبًا للصّ وام ِت والصّ وائت:
جرِيّ ) َّ
صد َر َ نتيجة َ إقفال )أو تضييق( في الأوتار الصّ وتي ّة ال ّتي في قاعدة الحنجرة.
الز ْرد َميّ؛ المِز ْماريّ ( ) :(Glottalما َ
 الصّ وت الحن َ ْ َ
جرِ ي ّان هما :همزة ،ﮨ.
والصّ وتان الحن َ ْ َ

حبس  -عند ُ
الن ّ ْطق به  -مجرى الن ّفس الم ُند َف ِـع من الر ّئتين لحظة ً ،بسبب التقاء عضو َي ْن من
صوت ين ُ
ٌ
شديد ):(Plosive
 الصّ وت ال ّ
ضا الصّ وتَ الانفجاريّ  .والأصوات
شديد ُ أي ً
مح ْدِثًا إنفجار ًا؛ ولهذا يُسَمّى الصّ وتُ ال ّ
أعضاء الن ّطق ،فاذا ٱنفصل العضوان صدر الصّ وتُ ُ
شديدة هي :أ ،ب ،ت ،د ،ض ،ط ،ق ،ك.
ال ّ
 الصّ وت المجهور ) Voicedקולי( :صوت يهتز ّ الوتران الصوتي ّان عند حدوثه اهت ِزاز ًا منتظ ِم ًا .والأصوات المجهورة هي :ب ،ج ،د ،ذ،
ر ،ز ،ض ،ظ ،ع ،غ ،ل ،م ،ن ،و ،ي.
 الصّ وت المهموس ) Voicelessאטום( :صوت لا يهتز ّ الوتران الصّ وتي ّان عند حدوثه .والأصوات المهموسة تجمعها العبارة الت ّالية:
»ق ِ ّ ٌ
ص«.
ح َّثه ُ شَ خ ْ ٌ
كتَ فـَ َ
س َ
ط َ
شفتين بضمّهما أو إقفالهما في طريق الهواء
شفتين ،ويكون بتقريب المسافة بين ال ّ
شفويّ ) :(Bi-Labialما كان مخرجه من ال ّ
 الصّ وت ال ّ
شفويان هما :ب ،م.
المندفع من الر ّئتين .والصّ وتان ال ّ
 الصّ وت الأسنانيّ-الل ّ ِث َوِيّ ) :(Denti-alveolarهو ما ات ّصل طرف الل ّسان فيه بالأسنان الع ُليا ومق ّدمة الل ّسان بالل ّ ِث َة وهي أصول
الث ّنايا .والأصوات الأسناني ّة-الل ّ ِث َوِ ي ّة هي :ت ،د ،ز ،س ،ص ،ض ،ط.
ق نتيجة ات ّصال طرف الل ّسان بالأسنان الع ُليا .والأصوات الأسناني ّة هي :ث ،ذ ،ظ.
 الصّ وت الأسنانيّ )النِّطْعيّ( ) :(Dentalما ن ُط ِ َ
حبس الهواء  -عند ُ
 الصّ وت َّ
مح ْكَـم ًا ،إ َّنما يتس َّرب من مجرى ضي ّق فيُحْدِث نوعًا
صوت لا ين ُ
ٌ
الرخْ و ):(Fricative
الن ّ ْطق به  -انحباسًا ُ
من الصّ فير أو الحفيف .والأصوات َّ
الرخْ و َة هي :ث ،ج ،ح ،خ ،ذ ،ز ،س ،ش ،ص ،ظ ،ع ،غ ،ف ،ﮨ.
صل َة بين م ُق َّدم الل ّسان وبين الغار )وهو الحنك الصّ ل ْب ال ّذي يلي الل ّ ِث َة( .والأصوات
 الصّ وت الغاريّ ) :(Palatalهو ال ّذي تحدث فيه ِ
الغاري ّة هي :ج ،ش ،ي.
جرة وج َ ْذر
جرة والفم ،أو بين الحن َ ْ َ
 الصّ وت الحل َ ْقي ّ ) :(Pharyngealما كان مخرج ُه من الحلق )وهو الجزء الذي بين الحن َ ْ َ
الل ّسان .والأصوات الحلقي ّة هي :ح ،خ ،ع ،غ.
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طرف الل ّسان في أثناء ُ
ربات لي ّنة ً مرّتين أو ثلاث ًا؛ والصّ وت
ٍ
الن ّ ْطق به ،وي َض ْر ِب في الل ّ ِث َة ض َ
ُ
صوت يتر َّدد
ٌ
كـر َّر ):(Rolled
 الصّ وت الم ُ َ
الم ُ َّ
كرر الوحيد هو :ر.
يحْدِثُ الهواء ُ نوع ًا من الح َفيف يكاد لا ي ُ ْسم َع؛ فليس
صوت  -عند حدوثه ُ -
ٌ
شِـ َّدة والر ّخاوة ):(Liquid
المتوسط بين ال ّ
ِّ
 الصّ وت

كالشّديد في حدوث الانفجار عند ُ
َّ
صف ِير.
كالرخْ و في نسبة الح َف ِيف ال ّذي يصل في بعض الأصوات الر ّخوة إلى َ
الن ّ ْطق به ،ولا

َّ
والرخاوة هي :ل ،م ،ن ،ر.
ش ّدة
المتوسطة بين ال ِّ
ِّ
والأصوات
 الصّ وت الم ُ ْطب َق ) :(Emphaticصوت مُف َخَّ م ينطبق الل ّسان عند ُ
خذ ًا شكل ًا م ُق َ َّعرًا .والأصوات المطبقة
الن ّ ْطق به على الحنك الأعلى م ُ َّت ِ
هي :ص ،ض ،ط ،ظ.
 الصّ وت الجان ِب ّي ) :(Lateralما خرج الهواء  -عند ُ
الن ّ ْطق به  -من جانب الل ّسان وٱحْ ت َكّ به .والصّ وتان الجانبي ّان هما :ض ،ل.
 الصّ وت المهموز :ما يصحبه إقفال الو َت َر َي ْ ِن الصّ وت َّيي ْن حين ُ
الن ّ ْطق ،فيصبح صوتُ الهمز جزء ًا من نطقه .والصّ وت المهموز الوحيد هو:
الهمزة.

سفلى بالأسنان الع ُليا لتضييق مجرى الهواء .والصّ وت
شفة ال ّ
شفويّ الأسنانيّ ) :(Labio-dentalما تم ّ إصدار ُه نتيجة َ ات ّصال ال ّ
 الصّ وت ال ّ
شفويّ الأسنانيّ الوحيد هو :ف.
ال ّ
طبق )وهو الغ ِشاء :الجزء َّ
الرخْ و ال ّذي في مؤ َّخرة سقف الفم(؛
 الصّ وت الطبقي ّ ) :(Velarما نتج عن ات ّصال م ُؤ َ َّخر الل ّسان بال ّ
طبقي ّة هي :ق ،ك.
والأصوات ال ّ
 الصّ وت الل ّ ِث َوِيّ ) :(Alveolarهو ما ات ّصل طرف الل ّسان فيه بمق ّدمة الل ّسان بالل ّ ِث َة وهي أصول الث ّنايا؛ والأصوات الل ّ ِث َوِ ي ّة هي :ر ،ل،
ن.
ن
صو ْتا ِ
ن بأصوات الل ّين؛ مخرج الواو هو أقصى الل ّسان حين يلتقي بأقصى الحنك .أمّا الميم والن ّون ف َ
ن شبيها ِ
 ملاحظة :الواو والياء صوتا ِ
أنفي ّان.
 الحركات ):(Vowels
طويلة ،وقد سم ّاها المتقدّمون »حروف الم ّد« )ألف المدّ ،واو
ن ظهور َ الحركات في الكتابة العربي ّة م َّر بمرحلتين؛ الأولى :ظهور الحركات ال ّ
إ ّ
كس ْرة(.
الم ّد وياء الم ّد(؛ والث ّانية :ظهور الحركات القصيرة )الف َت ْحة ،الضَّ مّة وال َ
حف الش ّريف؛ فقد
ن أول محاولة لوصف الحركات تلك التي قام بها أبو الأَ سْ و َد ال ُد ّؤ َليّ )ت  ٦٩هجري ّة( عندما نهض بمهمّة نَقْط الم ُصْ َ
إ ّ
ف ف َٱن ْق ُ ْط ن ُ ْقط َة ً ]حَم ْراء َ[ ف َو ْق َه ُ ع َلى أَ ع ْلاه ُ ،ف ِ َإ ْن ضَمَمْتُ فم َ ِي ف َٱن ْق ُ ْط
تَخيّر َ كاتب ًا من بني عبد القَي ْس وقال لهِ » :إذا ر َأَ يْت َن ِي ق َ ْد ف َت َحْ تُ فم َ ِي ب ِٱ ْلح َر ْ ِ
ي ت َن ْوينًا[ فٱجْ ع َلْ م َكانَ ٱ ُلن ّ ْقط َة ِ
ك غ ُن َّة ً ]أَ ْ
شي ْئًا م ِنْ ذٰل ِ َ
ف ،ف ِ َإ ْن أَ ت ْب َعْتُ َ
تح ْتَ ٱ ْلح َر ْ ِ
ل ٱ ُلن ّ ْقط َة َ َ
ي ٱلح َر ْ ِ
ف ،و َِإ ْن كَسَرْتُ ف َٱجْ ع َ ِ
ن ُ ْقط َة ً ب َي ْنَ ي َد َ ِ
سيراف ِيّ .أَ خْ بار ُ ٱ َّلنحْ وِ ي ّ ِينَ ٱل ْب َص ْر ِ ي ّ ِين .القاهرة ،١٩٥٥ ،ص .(١٢
ن ُ ْقط َت َي ْنِ« )ال ِّ

م
ل حركة :الانفتاح بالن ّسبة للفتحة ،الض ّ
شفتين ،لذلك لم تبرز إلا ّ خاص َِّية ٌ واحدة ٌ لك ّ
ن الوصف اقتصر َ على وضع ال ّ
ومم ّا ي ُلاحَظ هُنا أَ ّ
خصائص والفروق
َ
ل دور الل ّسان في هذا الوصف .والل ّسان هو الذي ي ُب ْر ِز ال
بالن ّسبة للضّ مّة والكسر بالن ّسبة للكسرة .ويبدو واضح ًا إغفا ُ
الد ّقيقة بين الحركات .وكان وصف الحركات صعب ًا على ُ
ل
الل ّغ َوي ّين الأوائل ،ولكن الت ّصوير بالأشع ّة ال ِّ
سين ِي ّة ) (X-rayاليوم َ هو أفضلُ سبي ٍ
لبيان كيفي ّة نُطْق الحركات بصورة دقيقة.
ل َق َدِ ٱه ْت َدى ُ
الل ّغ َوِيّ المح ُْد َث دانيال جونز  Daniel Jonesإلى نظري ّة »ح َ ّد الصّ ائ ِت«  Vowel Limitأو ما ي ُعر َف ب ِـ»مقياس دانيال
جونز« .فقد نظر إلى الل ّسان في اتّ جاهين :علويّ وسفليّ؛ وأماميّ وخلفي ّ .فح َّدد َ أعلى نقطة داخل الفم يمكن أن يصل إليها مقدّم الل ّسان 
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ل نقطة ٍ يمكن أن يصل إليها مقدّم الل ّسان عند الن ّطق
عند الن ّطق بالصّ وائت ،ور َم َز َ إليها بِـ ]) [iتقاب ِل الكسرة َ بالعربي ّة( .وح ّدد َ أسف َ
بالصّ وائت ،ورمز إليها بِـ ]) [aتقابل الفتحة الم ُر َق َّقة بالعربي ّة( .كما حدّد أعلى وأسفل نقطة يمكن أن يصل إليها أقصى الل ّسان ،ورمز للأولى بِـ
]) [uتقابل الضّ مّة بالعربي ّة( وللث ّانية بِـ ]) [ɑتقابل الفتحة الم ُف َ َّخمة بالعربي ّة(.
جها ُ
صائت آخر .وقد رمز للصّ ائت ال ّذي ي ُن ْط َق عندما يكون أدنى الل ّسان
ٍ
أيّ
ج خار َ
ل الفم لا ينت ُ
خ َ
فهو بذلك يحدّد منطقة معي ّنة دا ِ
ضا ولكن بنسبة أعلى مم ّا في
ل مم ّا في الصّ ائت ] [iبِـ ] .[eورمز للصّ ائت ال ّذي ي ُن ْط َق عندما يكون أدنى الل ّسان منخف ِ ً
م ُ ْرت َف ِع ًا ولكن بنسبة أق ّ
ل مما في الصّ ائت ] [uبِـ ] .[oورمز
الصّ ائت ] [aبِـ ] .[εكما رمز للصّ ائت ال ّذي ي ُنْط َق عندما يكون أقصى الل ّسان مرتفع ًا ولكن بنسبة أق ّ
للصّ ائت ال ّذي ي ُنْط َق عندما يكون أقصى الل ّسان منخف ِضًا ولكن بنسبة أعلى مم ّا في الصّ ائت ] [ɑبِـ ] .[ɔأمّا الحركة المركزي ّة ] [əفهي وسطي ّة
يكون معها وسط الل ّسان مرتفع ًا نسبي ًّا.
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