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غير المديتين، وسأحاول مناقشة آراء المحدثين والمشاركة فـي         ) الياء(و) الواو(يعنى هذا البحث بصوتي         

حيرتهم فيهما، فهما من األصوات التي يصح أن يجري عليها كل ما يجري على األصوات الصامتة، ولكنهما                 
، وحصل من هذا التعامل عمليـات صـوتية    ملهما مع األصوات الصائتة  تميزا من الصوامت األخرى في تعا     

عديدة اختلف األصواتيون فيها بل اختلفوا أيضا في اصطالحاتهم على العملية الصوتية الواحـدة وأجـد مـن       
  .ا قاله القدماء في هذين الصوتين الضروري هنا استعراض بعضا مم

       
) الواو (وأول ما يلحظ أن علماء العربية خصوا      

، فكـان الخليـل يقـول       )األلف(بصفة دون   ) الياء(و
األلف اللينة والواو واليـاء هوائيـة، أي أنهـا فـي            

 في حين اختصت صفة اللين عند سـيبويه         (1)الهواء
ومنها اللينـة، وهـي الـواو،       : ((بالواو والياء، قال    

والياء ألن مخرجهما لهواء الصوت أشد من اتـساع         
) الهـاوي (ف فقد خصه بصفة     ، أما األل  (2)))غيرهما

حرف اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد مـن        ((ألنه  
اتساع مخرج الياء والواو، ألنك قد تضم شفتيك فـي          
الواو وترفع في الياء لـسانك قبـل الحنـك وهـي            

  . (3)))األلف
وإطالق الخليل صفة اللين على األلف وهي عند        
سيبويه صفة للواو والياء ال يعني أن هناك اختالفـا          

ين االثنين فاأللف والواو والياء عندهما أصوات مد        ب

ولين، وال يقصد فيما سبق التفريق بين ما هو معلول          
وما هو غير معلول، إذ ذكر سيبويه في موضع آخر          

غيـر  ) األلـف والـواو واليـاء     (هذه الحروف ((أن  
، وهي حروف لـين ومـد، ومخرجهـا          مهموسات

متسعة لهواء الصوت، وليس شيء مـن الحـروف         
، فالعلة واحدة وهي اتساع     (4)...))أوسع مخارج منها  

مخارج هذه األصوات مع الفارق بينها، كون مخرج        
. (5)األلف أشد اتساع قياسا إلى مخرجي الواو والياء         

لكن الدكتور عبد الصبور شاهين يرفض رأي سيبويه        
فال : ((قال. ويرى أن تقصى األلف عن الواو والياء        

اعتبارها مثلهما، والواقع أن    شك أن سيبويه أخطأ في      
الفرق بينهما وبينها هو الفرق بين الحركة البـسيطة         
ونصف الحركة الناشئ عن الحركة المزدوجة، هـذه        

، ولم يشر الـدكتور عبـد       (6)))شيء وتلك شيء آخر   
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الصبور شاهين إلى أي صوت تعود الحركة البسيطة        
وما المقصود بها، وبنصف الحركـة الناشـئ عـن          

زدوجة والى أي صوت تنسب، والسـيما       الحركة الم 
الـصوائت  (أن الكالم ما زال فـي أصـوات المـد           

التي وصفها سيبويه بحروف اللين والمـد،       ) الطويلة
عند القدماء، وربما   ) الصوائت الطويلة (وهكذا تعرف   

أراد عبد الصبور شاهين اإلشارة إلى أن األصل في         
يـة  أن ال يكونـا صـائتين إال بعمل       ) الياء(و) الواو(

عرفت عند األصواتيين المحدثين بعمليـة االتحـاد ،      
  . وهو ما سيأتي عليه البحث فيما بعد

فإن اتسع مخـرج الحـرف      :((ويقول ابن جني    
حتى ال يتقطع الصوت عـن امتـداده واسـتطالته،          

والحروف التي  ... واستمر الصوت ممتدا حتى ينفد      
األلـف، ثـم اليـاء، ثـم        : اتسعت مخارجها ثالثة    

) الياء(و) الواو(، يتضح من اقتران صوتي      (7)))الواو
باأللف في هذا النص وفي النصوص التي مرت بنـا          

المـديتين،  ) اليـاء (و) الواو(أن الحديث ما زال عن      
ولكن ذلك ال يعني أن علماء العربية لم يـدركوا أن           

صفة أخرى تخرجهما مـن     ) الياء(و) الواو(لصوتي  
ن لم يكـن  حيز الصوائت إلى حيز الصوامت، في حي      

، فقد ورد عن ابن عربـي        إال صائتا ) األلف(صوت  
علم أن المراد بالحروف الصغار الحركات       ا (( :قوله  

، ولهـذه    الضمة والفتحـة والكـسرة    : الثالثة وهي 
،  حال إشباع وحال غيـر إشـباع      :  الحروف حاالن 

فإذا اتصف واحد منها باإلشباع كان علـة لوجـود           
ضمة كان عنها الـواو     ، فإن أشبعت ال    معلول يناسبه 

المعلولة، وإن كانت فتحة كان عنهـا األلـف، وإن           
كانت كسرة كان عنها الياء المعلولـة، وإنمـا قيـدنا      
الواو والياء بالعلة ألنهما قد يوجدان في مقام الصحة         
غيــر موصــوفين بالعليــة واأللــف ال توجــد إال 

، وتقييد كل من الواو والياء بالمعلول دون        (8)))معلولة
ال ينصرف إال   ) غير المعلول (ف يجعل مصطلح    األل

إلى الواو والياء االحتكاكيتين من دون الحاجة إلـى          
األصوات غيـر   (ذكرهما، وهو ما دعانا إلى اختيار       

: عنوانا لهذا البحـث، ألنـك لـو قلـت           ) المعلولة
األصوات الصحيحة أو األصوات الصامتة لشمل ذلك       

  .هذين الصوتين وغيرهما من األصوات 
ألصوات المعلولة إذا جـاء بعـدها صـائت         وا

قصير أو طويل صارت صوتا صحيحا، قـال ابـن          
الياء والواو قد صحا في     : إن حرفي العلة     : ((جني  

بعض المواضع للحركة بعدهما، كما يصحان لوقوع       
وذلك نحو القود والحوكة    . حرف اللين ساكنا بعدهما     

وتَنَا ِإن بي  ﴿والخونة والغيب والصيد وحول وروع و     
 فيمن قرأ كذلك فجرت الياء والواو هنـا         (9)﴾ عورةٌ

في الصحة لوقوع الحركة بعدهما مجراهمـا فيهـا          
لوقوع حرف اللين سـاكنا بعـدهما، نحـو القـواد،           

، وحويل،   ، والصياد  ، والغياب  ، والخوانة  والحواكة
وكذلك ما صـح مـن      . ، وإن بيوتنا عويرة      ورويع

 مجرى جارٍ هو ةأالهي من الرجل هيؤ: ((نحو قولهم   
 صـحة  في مذهبا ذلك فاعرف . قيل لو هيوء صحة

وصـحت  . (10)))غريبـا  لطيفا النحو هذا من صح ما
، أي صار المعلول غيـر معلـول أو صـار            العلة
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، ومع التحفظ على وصـف حـرف         الصائت صامتا 
اللين بالساكن، فإن هذا النص يخلو من اإلشارة إلـى          

 العلـة الـواو واليـاء       الحركة التي تـسبق حرفـي     
وتصيرهما إلى مثل ما صارا عليه عنـدما جـاءت          

وهذا ال يعني إغفال القدماء ذلك، فقـد أدرك        . بعدهما
، (11)علماء العربية الطبيعة المزدوجة للـواو واليـاء       

الواو والياء تكونـان     (( :يقول عبد الوهاب القرطبي     
تارة من حروف المد واللين بأن تسكنا ويكـون مـا           

ا منهما وتارة يتحيز مخرجهما إذا تغيرتا عـن         قبلهم
هذا الوضع بأن تسكنا وينفتح ما قبلهما، ومتى وجـد          
ذلك زال عنهما معظم المد وبقي اللين وانبسط اللسان         

، (12)))بهما، وصارتا بمنزلة سائر الحروف الجامـدة      
أي الصامتة أو الصحيحة غير المعلولة، فذكر الفتحة        

فسر ذلك بوضوح فـي     دون غيرها من الحركات، وي    
وأما الواو واليـاء فكـل     : ((قول الشريف الجرجاني    

واحد منهما قد يكون مصوتا، كما عرفت، وقد يكون         
كنا ليست حركة مـا     اصامتا بأن يكون متحركا أو س     

، فعدم ذكر الضمة ألنهـا مـن        (13)))قبله من جنسه  
جنس الواو، وعدم ذكر الكسرة ألنها من جنس الياء،         

فتحة إذا كانت الحركة سابقة ولم تقيد       ولذلك قيدت بال  
وأما تسكين الـصائت الطويـل أو       . إذا كانت الحقة    

حرف المد واالعتقاد بأن حركة من جنسه البد مـن          
أن تسبقه فهو أمر ال يغادره القدماء، ولعل ذلك مـن           
. أبرز ما يؤاخذ عليهم في الدرس الصوتي الحـديث          

القدماء من  وإن كان قسم من اللغويين المحدثين يؤيد        
حيث يدري أو ال يدري بوجود ضـمة قبـل الـواو            

وكسرة قبل الياء إذا كانتا صائتين العتقاد هـؤالء أن       
، فـإذا   (14)األصل في الواو والياء أن يكونا صامتين      

سبق كل منهما حركة من جنسه انتقل إلـى صـائت           
أو ) ــُـ ُ  (إلـى   ) ـِـ ي (أو  ) ـُـ و (مزدوج من   

ـٍ( ء بوجـود فتحـة قبـل       ، في حين ال يقر هؤال     )ـ
وعلى هـذا خطـأ     . األلف ألنه عندهم صوت بسيط      

الدكتور عبد الصبور شاهين سيبويه ـ كما مر آنفـا   
  . ـ عندما عد األلف مثل الواو والياء المديتين 

ويلحظ أنه ال مشكلة فـي توصـيف القـدماء          
لألصوات غير المعلولة، وإنما المشكلة فـي تعـدد          

لعلة والصحة من حيـث     المصطلحات كالمد واللين وا   
شمولها على هذه األصوات عنـد بعـضهم وعـدم          

  .شمولها عليها عند بعضهم
أما مشكلة المحدثين الذين أرادوا تبسيط ما ذكره        
القدماء فهي أعظم سواء أكانت في التوصيف أم فـي       
االصطالح، فكثرة حيرتهم وتعدد آرائهم واخـتالف       

طلح وتنوع اجتهاداتهم في وضع المـص     . تحليالتهم  
زاد مسألة األصوات غير المعلولة تعقيـدا، وصـدق     

إن هذين الصوتين قد حظيا فـي القـديم         : ((من قال 
والحديث ببحوث تتفاوت مستوى، وتختلـف بالتـالي        

  .(15)))نتيجة
فقد تحدث الدكتور إبراهيم أنـيس عـن هـذه          

، (16))أشباه أصـوات اللـين    (األصوات تحت عنوان    
اليـاء صـوت    ((ن  وسماها األصوات االنتقالية، فـإ    

) i(انتقالي، أي أنها تتكون من موضع صوت اللـين          
ثم تنتقل بسرعة إلى موضـع آخـر مـن مواضـع            
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أصوات اللين وكذلك الواو يبدأ تكونها مـن موضـع       
ثم ينتقل اللسان بسرعة إلى موضع      ) u(صوت اللين   

. صوت لين آخر فكل من الياء والواو صوت انتقالي          
قالية، ولقـصرهما وقلـة     ومن أجل هذه الطبيعة االنت    

وضوحهما في السمع إذا قيسا بأصوات اللين، أمكـن         
فللياء والواو طبيعـة    . أن يعدا من األصوات الساكنة    

، فهي عنده إذن يمكـن أن تعـد مـن           (17)))مزدوجة
الصوامت، أما وصفها بالمزدوجة فذلك متـأت مـن         
شبهها األصوات الصائتة، وعلة هذا الشبه عنده فـي         

نلحظ ) الياء(ففي تكون   :((، فهو يقول    طبيعة تكوينها 
أن اللسان يكون تقريبا في موضع النطـق بـصوت          

، غير أن الفراغ بين اللسان ووسط الحنـك         )i(اللين  
األعلى حين النطق بالياء يكون أضيق منه في حالـة          

؛ مما يترتب عليه أننا نـسمع       )i(النطق بصوت اللين    
ا تـشتمل   فالياء ألنه . ذلك النوع الضعيف من الحفيف    

في النطق بها على حفيف، يمكـن أن تعـد صـوتا            
أما إذا نظر إلى موضع اللسان معهـا فهـي          . ساكنا

، لهذا اصطلح المحدثون    )i(أقرب شبها بصوت اللين     
وكذلك الواو ال   . على تسمية الياء بشبه صوت اللين       

 إال في أن الفـراغ بـين        )u(فرق بينها وبين الضمة     
في حالة النطق بـالواو     أقصى اللسان وأقصى الحنك     

؛ فيسمع للواو   )u(أضيق منه في حالة النطق بالضمة       
أيضا نوع ضـعيف مـن الحفيـف جعلهـا أشـبه            

أما حين ينظر إلى موضع اللسان      . باألصوات الساكنة 
   .u((((18)(معها، فيمكن أن نعدها شبه صوت اللين 

وكالم الدكتور إبراهيم أنيس فيه إشـارة إلـى         
عنـد  ) الواو والياء (ن تسمية   دراسات المستشرقين م  

في ) صوامت ضعيفة (أو  ) أنصاف صوامت (بعضهم  
، )أنـصاف مـصوتات   (حين أطلق عليهما بعـضهم      

و ) الـضمة : (بسبب قرابتهما للمـصوتات الـضيقة     
  . (19))الكسرة(

أشباه  (واختار الدكتور محمود السعران مصطلح    
للتعبيـر عـن    ) نزالقيـة الصوائت اال (أو  ) الصوائت

ـ : ((يـر المعلولـة، قـال       األصوات غ  ق هـذا   يطل
نزالقية يحدث فيها أن تبـدأ      المصطلح على صوائت ا   

ثـم  ) كالكسرة مـثال  (األعضاء بتكوين صائت ضيق     
تنتقل بسرعة إلى صائت آخر أشد بروزا وال يـدوم          

والـذي يـدعو   . وضع الصائت األول زمنا ملحوظا      
هو ) الصوامت(إلى إدراج هذه األصوات تحت طبقة       

به من انتقال سريع مع ضـعف فـي قـوة           ما تتميز   
وفي العربيـة صـوتان ينطبـق       ). الزفير(= النفس  

عليهما هذا الوصف هما الواو، مرادا بها مثـل واو          
أما . (20))..))يزن(، والياء، مرادا بها مثل ياء       )وجد(

فهذا أمر سيأتي الحـديث     ) نزالقيةصوائت ا : (قوله  
 هنـاك   عنه فيما بعد، وأما ما يستوقف الباحث فـإن        

تناقضا في أثناء النص، ففي الوقت الذي توصف هذه         
األصوات باالنتقال السريع من صائت ضـيق إلـى         
صائت آخر أشد بروزا، توصف باالنتقال السريع مع        
ضعف في قوة النفس، فشدة البروز ال تجتمـع مـع           
الضعف في قوة النفس أو الزفير، والسيما إذا اطلعنا         

روز هـو الجهـارة     على مفهوم البروز عنده، فـالب     
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يسببه ارتباط وثيق بين طول الـصوت وارتكـازه         ((
ومعنـى  . ودرجته والوضوح الطبيعي للصوت مفردا    

هذا أن الصوت يكون بارزا عندما يكـون أوضـح          
وعندما يتميـز  ) بسبب قوة نفسية أشد(وأطول وأعلى  

، وال أعتقد أن هذا الوصـف       (21)))من حيث الدرجة  
ة أكثر من انطباقه على     ينطبق على الياء غير المعلول    

الكسرة، بل اعتقد أن العكس هو الصحيح، وأن مـا          
ذهب إليه الدكتور أحمد مختار عمـر حـين بحـث           

أقـرب إلـى   ) أنصاف العلل(الموضوع تحت عنوان   
أن هناك فروقـا بـين الـواو        ((الصواب، فهو يرى    

كنصف علة، والواو كعلة، وهو نفسه الفرق بين الياء         
وتتلخص هذه الفروق فيما    . ة  كنصف علة والياء كعل   

  : يأتي 
  . قلة وضوح األولى بالنسبة للثانية  أ ـ 

. ضيق المجرى مع األولى بالنـسبة للثانيـة    ب ـ  
بالعلة واعتبرها نصف علة    .ولذا فكما ألحقها بعضهم   

Semi- Vowel  ألحقها بعضهم بالساكن واعتبرهـا 
 .Semi- Consmant (22)نصف ساكن 

حمد بشر قد ذكـر هـذه       وكان الدكتور كمال م   
الفروق، وزاد عليها بأن الواو والياء غير المعلولتين        

، ثم وجد أن    (23)أقصر من الحركتين المناظرتين لهما    
هذه الفروق أسباب صوتية نطقية وأسـباب وظيفيـة         

واليـاء  ) ولد(أن الواو في مثل  ((جعلت بعضهم يرى    
ينبغـي عـدهما مـن األصـوات        ) يترك(في نحو   
، ويعتقد كمال بشر أن األسباب النطقية       (24)))الصامتة

تقربهما من الحركات، وإنما الخواص الوظيفية هـي        

التي تؤكد أن هذين الصوتين يقومان بدور األصوات        
 ويقعان موقعها تماما في التركيب الـصوتي        ةالصامت

  . (25)للغة العربية
وانفرد الدكتور غالب المطلبي بإطالق مصطلح      

) ات غير المعلولة، وسـبب  على األصو) أنصاف المد
التحوير النطقـي الـذي يـصيب      ((تكوينها عنده هو    

        (26)))صوت المد الطويل فيحوله إلى نـصف مـد ،
إن ذلك يحدث حين ينشأ فـي أثنـاء         :((ويقول أيضا   

نطق صوت المد الطويل بعض االحتكـاك الـذي ال          
يبعده عن طبيعة المدية كثيرا، ولكن يقلل مـن قـوة           

ه يسلك في التأليف الفونولـوجي      اإلسماع فيه ثم يجعل   
العربي سلوك الصوامت حسب، وهو أمر واضح في        
العربية، ولكننا نالحظ بجانب ذلك أن التحوير النطقي        
في صوت المد الطويل هذا مـصحوب بـأن يفقـد           

، بمعنى آخر يفقد ميـزة      (27)الصوت بعضا من كميته   
 الطول فيه، وربما كانت تسميته بنصف المدSemi 

–Vowel ثم يكرر قـول    (28)))أتية من هذا األمر    مت ،
من سبقه من الباحثين في أن الـواو واليـاء غيـر            
المعلولتين في اللغة العربية يكونـان فـي سـياقين          

  : هما. صوتيين 
  .ـ إذا جاء بعدهما بصائت من أي نوع١
ـ إذا كان قبلهما مباشرة صائت لـيس مـن          ٢

ر ، وقد عب  )الفتحة(جنسهما، ويكون بوجه عام صائت      
، وهذا يعني ضـمنا     (29)أحدهم عن الصائت بالحركة   

أنـصاف  (أن الواو والياء غيـر المعلـولتين عنـده         
، في حين عبر اآلخر عن الصائت بـصوت       )حركات
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، وصرح الدكتور عبد الـصبور شـاهين أن         (30)مد
أصوات المد ال تخرج من كونها حركات، وال يجوز         

أمـا األلـف فليـست       (( : وصفها حروف علة، قال   
 علة، بل هي فتحة طويلة، كما أن الياء المدية          حرف

كسرة طويلة، والواو المدية ضمة طويلة، وقد جـاء         
التباسهما بالواو والياء المعتلتين نتيجة التماثـل فـي         

وعلى هذا ينبغي أن نعتبر أصـوات       . الرمز الكتابي   
، أما األصـوات غيـر المعلولـة        (31)))المد حركات 

وات المعلولـة،   فليست أنصاف حركات بل هي األص     
وخالصة القول أن ما يمكـن أن يوصـفه          (( :يقول  

الواو والياء  : باالعتالل في أصوات العربية اثنان هما     
، وهذا رأي غريب لم أجد من قال به         (32)))االنتقاليتان

من القدماء والمحدثين، واألغرب أنـه يـصف كـل        
: صوت بيني، أطلق عليـه المحـدثون        ((منهما بأنه   

، والـذي أراه أن يؤاخـذ علمـاء     (33)))نصف حركة 
العربية على عـدم حـسبانهم الـصوائت القـصيرة          

من العلل، وهو أمر تكـاد تتفـق عليـه          ) الحركات(
  . باستثناء اللغة العربية(34)معظم لغات العالم

وأشار المحدثون إلى أن هناك اختالفا في صفة        
الصوت غير المعلول إذا ما جاء الـصائت قبلـه أو           

لحالة األولـى يكـون أقـرب إلـى         جاء بعده، ففي ا   
الصوت الصائت، في حين يكون في الحالـة الثانيـة       

، وهذا االختالف قـد     (35)أقرب إلى الصوت الصامت   
، وعلـى هـذا     (36)تنبه عليه علماء العربية من قبـل      

األساس يصف الدكتور عبد الصبور شاهين الصوت       
مـن الناحيـة    ) نـصف حركـة   (غير المعلول بأنه    

مـن الناحيـة    ) ف صـامت  نـص (الصوتية، وأنـه    
لهما  ((، أي أن الواو والياء بهذه الصفة        (37)الموقعية

شبه نطقي بالحركات، كما أن لهمـا شـبها وظيفيـا           
باألصوات الصامتة من جهة أخرى، ولهـذا يطلـق         

– Semiأنـصاف الحركـات   ...(عليهما العلمـاء  

Vowel       وليس هناك أبدا مـا يمنـع مـن تـسميتها 
لح األول أولـى    ولكـن المـصط   ) أنصاف صوامت 

، وهو أيضا ما تعارف      لشهرته في الدراسات اللغوية   
  .(38)))عليه الدارسون

مـر صـار    وبعدما تقدم من البحث اعتقد أن األ      
األصـوات  (ن في دراسة    جليا في مدى تخبط المحدثي    

من حيث تعدد المصطلح واالخـتالف      ) غير المعلولة 
في داللته من باحث إلى آخر إلى الحد الذي يجعـل           

متصدي لهذا الموضوع يشعر أن مـا وقـع فيـه           ال
القدماء من الخلط أهـون بكثيـر ممـا وقـع فيـه             
المحدثون، وال يقف هذا التخبط عنـد تـسمية هـذه           
األصوات وعند معرفة ماهيتها، وإنما يتعدى إلى كل        
التكوينات الصوتية التي تتمثل فيها األصوات غيـر         

  . المعلولة أو تكون جزءا منها
األصواتيين العرب المحدثين قـد      من   إن كثيراً 

الحظ وجود تكوينات صوتية في اللغـات األخـرى،        
وحاول أن يجد لها مثاال في اللغـة العربيـة، وهـذا     

  .األمر أوقعهم في إشكاالت كثيرة
ــصطلح   ــم م ــي فه ــكالهم ف ــك إش ــن ذل م

)Diphthong (       أي الصائت المركـب أو الـصائت
عـي  التقاء صوتي لين أحدهما مقط    ((المزدوج، وهو   
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واآلخر غير مقطعي، ينـتج عـادة ذلـك الـصوت           
، وإذا كـان    )Diphthong(المركب الـذي يـسمى      

هابطـا  ) Diphthong(المقطعي منهما أوال سـمي      
)Falling...(        وأما إذا كان غير المقطعي هـو األول

وتـشتمل  ) . Rising(صاعدا  ) Diphthong(سمي  
، )بيت(فالهابط في مثل    . اللغة العربية على النوعين     

، والمقطعـي هـو     (39))...))يسر(والصاعد في مثل    
الصائت ؛ألنه يكون قمة المقطع، وغير المقطعي هو        

، ويكـون   )الصوت غير المعلول  (نصف الصائت أو    
قاعدة للمقطع، ولذلك عرف الدكتور حـسام سـعيد         

تتابع صائت ونصف صائت    ((النعيمي المزدوج بأنه    
لمـزدوج  في مقطع واحد، فإذا تقدم الصائت سـمي ا        

ـَ /ل ـَ ي / لَيـت  : كالفتحة والياء في. هابطا ، /ت 
كاليـاء  . وإذا تأخر الصائت سمي المزدوج صـاعدا      

ـَــ ك   :/يكتـب : والفتحة في    ـُــ    / ي  ب / ت 
، ولم يخرج بعض الباحثين عـن هـذا         (40)/..))ـُـ

  .(41))المد(بـ ) الصائت(المفهوم إال في تسمية 
 ما تقـدم    ويرى طائفة من الباحثين المحدثين أن     

) الصائت المركب أو المـزدوج    (في تفسير مصطلح    
، في حين ذهب بعـضهم  (42)يكاد يكون تفسيرا مقبوالً 

إلى أبعد من ذلك في تفسير المصطلح ؛ ألنهم جمعوا          
أكثر من مفهوم للمصطلح الواحد، مثلما جمعوا فيمـا        

  . سبق أكثر من مصطلح للمفهوم الواحد
ـ         سعران ومن ذلك تفسير الـدكتور محمـود ال

الـصائت  (أمـا   : ((للصوائت المركبة، فهـو يقـول     
فقد جرى العرف على اعتباره ارتباطا من       ) المركب

صوتين صائتين ينطقان بحيث يكونان مقطعا واحـدا        
) . انزالقيصوت  (ال مقطعين، وهو في واقع األمر       

مقصودا، إذ تبدأ   ) اانزالق(إنه صوت صائت يتضمن     
بـصائت مـن    أعضاء النطق متخذة الوضع الخاص      

الصوائت ثم تنتقل مباشرة نحـو الوضـع الخـاص          
كذلك أنـه   ) الصائت المركب (ويميز  . بصائت آخر   

، أو )نـزالق اال(واحـد، أي أن  ) مقطـع (يتكون من  
، من الصائت األول إلى الـصائت الثـاني         )االنتقال(

ينبغي أن يتم بدفعة واحدة من النفَس، أما إذا تم هـذا            
 واحدة مـن الـنفَس فـإن     بأكثر من دفعة  ) نزالقاال(

السامع يسمع مقطعين اثنين متواليين ال مقطعا واحدا        
الـصائت  (ويسهل إدراك هذا بأن تنطق نطقا بطيئا        : 

ثم تنطق الصوت الـصائت     ] ai[االنجليزي  ) المركب
]a[         ويدفعة جديدة من النفَس تتبعه بنطق الصائت ،]i [
دون أن تبدأ هذا الصائت بهمزة قطع وهذا أصـعب          (

ى أصحاب العربية إذ ال تبدأ كلمة عربية بـصوت     عل
، سنجد أن نطقنا    )صائت غير مسبوق بصوت صامت    

بدفعة واحدة من النفَس يكون مقطعا واحدا،       ] ai[لـ  
، أما نطقنا الصائتين بالـصورة      )صائت مركب (وهو  

التي مثلناها فسنجد أنه يكون مقطعين وهو لذلك ليس         
الصائت (حد طرفي   وقد لوحظ أن أ   ) .. صائتا مركبا (

من ) .. جهارة(أو  ) بروزا(يكون عادة أشد    ) المركب
) هابطا(يسمى  ) الصائت المركب (و. الطرف اآلخر   

إن كان طرفه األول أبرز أو وأشد جهارة        ) نازال(أو  
أي أنه سمي كـذلك باعتبـار مـا         (ن طرفه الثاني    م

، إن كـان    )طالعـا (أو  ) صاعدا(ويسمى  ) يصير إليه 
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طرفه الثاني أبـرز أو أشـد جهـارة مـن طرفـه             
  . (43)))األول

الصائت المركب بحسب فهم الدكتور محمود      إن  
السعران يمثل فونيما واحدا ال فونيمين، وهذا غيـر         

حى، ألن هـذا    موجود في نظام اللغة العربية الفـص      
الفهم يعني إنتاج صائت طويل من نوع خاص غيـر          
الصوائت الطويلة المعروفة في العربية، وقد نجـده         
في بعض الظواهر اللهجية كالصائت الطويل المتكون       
من الفتحة والكسرة والذي يمكن الرمـز إليـه بــ           

ـَـ ي  :/ كقولنا في كيف  .للداللة عليه ) ـَـِـ( / ك ـ
ـ  ـَ ـَـِـ / : فَ ـ ـ  /ك ـ ـَ ، أو الـصائت    / ف ـ

الطويل المتكون من الفتحة والضمة ويمكـن الرمـز       
ـَـــ(إليه بـ    :                                                      كقولنا . للداللة عليه ) ـ
  ُ          

ـَـ و:/لَو  ـَـــ/ : / ل ـ   /.ل 
                                ُ  

كمال محمد بشر مع ما     واشترك مذهب الدكتور    
ذهب إليه الدكتور محمود السعران في داللة مصطلح        

)Diphthong(      ،فهو يتهم الباحثين اآلخرين بالوهم ،
وقد وهم بعض الدارسـين فظـن أن الـواو       : ((قال  

جزءان من حركة مركبـة     ) حوض وبيت (والياء في   
diphthong         وهو وهم خاطئ وال شك، إذ الحركـة 

 والموجـود فـي   One unit المركبة وحدة واحـدة 
حوض وبيت ليس وحدة واحدة وإنما هناك وحـدتان         

+ والفتحة  ) حوض(الواو في   + مستقلتان هما الفتحة    
إن : ، وقال في موضع آخـر       (44))..))بيت(الياء في   

تتمثل أساسا فـي أن أعـضاء   ((هذه الصفة الصوتية   
النطق تبدأ في منطقة حركة من الحركـات وتـسير          

ه حركة أخرى مكونة حركة واحـدة       مباشرة في اتجا  
هـذه   ...avowel _ Glideيـة  انزالقذات خاصية 

ية مفقودة في نطق الفتحـة العربيـة        نزالقالصفة اال 
متلوة بواو أو ياء ساكنة إذ يحدث في نطقها أن تنتقل           
أعضاء النطق من منطقة إلى أخرى محدثة نوعا من         

ــا  ــي تحركه ــصال ف ــوتان . االنف ــا إذن ص فهم
، ويرى أن العربية ال تشعر بأن هـذا         (45)))مستقالن

التتابع يمثل وحدة صوتية واحدة، وبعبارة أكثر دقـة         
أنه ال يمثل فونيما واحـدا، وعلـة ذلـك أننـا فـي        

األول . التصريف نعد هذا التتـابع صـوتين اثنـين          
، ولذلك فهـو    (46)والثاني نصف صائت  . منهما فتحة   

 ينكر أن يكون هذا الضرب من التتـابع فـي اللغـة           
العربية مماثال لذلك الضرب الموجـود فـي لغـات          

  .(47)أخرى
وكالم السعران وبشر صائب إذا كان تفسيرهما       

صـحيحا، ولكـن يؤاخـذ     ) Diphthong(لمصطلح  
الذي ) hiatus(عليهما أن ما تكلما عليه هو مصطلح        

، فقد قال   )المزدوج(باي وميز بينه وبين      ذكره ماريو 
عناه أن يتـوالى    وم . hiatusاجتماع صوتي علة    :((

صوتا علة من غير توسط ساكن، ومن غير تحويلهما         
كمـا فـي كلمتـي       . diphthongإلى علة مزدوج    

Noel Naive والكلمة الالتينية habeo .  وفي هـذه
 Sligt Pauseofالحلة يتطلب الموقف وقفة خفيفـة  

Silence)    مفصل داخلـي مفتـوحinterral open 
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juncture (   منهما على حـدة     بين العلتين لينطق كل 
ويسبب هذا صعوبة للمتكلم الـذي يجـب أن يقطـع          
مجرى نفسه ثم يستأنفه مرة أخرى، ولذا سيجد مـن          
االسهل عليه أن يحول العلة األولـى إلـى صـوت           

ي انزالقصوت انحداري أي    : ، وقوله   (48)))انحداري
)Glide .(  

ومما يؤاخذ عليهما أيضا، أنهما لم يميـزا بـين       
، فــالواو واليــاء غيــر )يالقــنزاال(و) المــزدوج(

المعلولتين هما من الناحية الـصوتية نتيجـة تتـابع          
فإذا تتابعـت   . الحركات المختلفة، طويلة أو قصيرة      

حركتا الفتحة والكسرة نـتج صـوت اليـاء غيـر           
المعلولة، وإذا تتابعت حركتا الفتحة والـضمة نـتج         

 بـين  نـزالق صوت الواو غير المعلولـة، أي أن اال  
لمختلفتين هو في الحقيقة ما يسمى باليـاء        الحركتين ا 

  . (49)نوالواو غير المعلولتي
وقد أشار الدكتور إبراهيم أنيس من قبـل إلـى          

ية لألصوات من دون أن يـصطلح       نزالقالظاهرة اال 
فإذا التقى في الكالم صوتا لين، تكون       : ((عليها، قال   

منهما عادة صوت واحد أقل وضوحا فـي الـسمع،          
صفات أصوات اللين فيصبح صوتا     ويخرج بهذا عن    

والتقاء صوتي لـين    . ساكنا أو شبيها بأصوات اللين      
ينتج لنا عادة أحد الصوتين االنتقاليين اللذين نسميهما        

، وهذا يعني أن االنزالق عامل      (50))))الياء(و) الواو(
من عوامل إنتاج األصوات غير المعلولة، وأن هـذه         

 يمكـن   األصوات عنصر من عناصر المزدوج، وال     
ومـن  . أن تكون مع الصوائت وحدة صوتية واحدة        

هنا يمكن القول بأن الباحثين قد توهما عندما تحـدثا          
، وربما أرادا الحديث عـن     )Diphthong(عن داللة   

ويبـدو أن   ) Hiatus(تركيب صوتي آخـر، وهـو       
الصوتية غير مقتصر   ) المزدوج(الخالف في طبيعة    

ئع فـي لغـات     ، فهو شـا    على اللغة العربية فحسب   
ويتضح ذلك من حديث الدكتور أحمد مختار       . أخرى  

وهـي مركبـة إذا      (( :عمر عن العلة المركبة، قال      
انتقل اللسان أثناء النطق بها من موقع نطق علة إلى          

  . موقع نطق علة أخرى
ولكن هل تعتبر العلة المركبة فونيما واحدا تقوم        

  لعلل؟بوظيفة العلة الواحدة أو تعتبر تتابعا من ا
إذا كانت العلة المركبة تقع في مقطعين فـال     أ ـ  

يصح اعتبارها فونيما واحدا ويجب اعتبارهـا مـن         
  . تتابع العلل
أما إذا كانت تقع في مقطع واحد فقد اختلـف    ب ـ  

 : العلماء في النظر إليها

ـ فقد اعتبرها بعضهم علـة تتغيـر نوعيتهـا      ١
 فـونيم  بشكل ملموس أثناء نطقها وتقوم بوظيفـة  

  . واحد
ـ واعتبرها بعض آخـر تتابعـا مـن العلـل          ٢

  . المنفصلة
نـصف علـة،    + ـ وعدها بعض ثالث علـة       ٣

وتقوم نصف العلة في هـذه بوظيفـة الـصوت          
  . الساكن

والتفسير األول أفضل من الناحية الصوتية،      
  .(51)))وإن كان الرأي الثاني أكثر شيوعا
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وعلى الرغم من اخـتالف البـاحثين فـي         
، لكنهم لم يختلفوا في أنه إمـا        )المزدوج(مفهوم  

أن يكون صاعدا، وإما أن يكون هابطا بحـسب         
ومـع  . تقدم الصوت األكثر وضوحا أو تـأخره        

سهولة معرفة ذلك نجد أحد البـاحثين يعرفهمـا         
تعريفا ساذجا يخلو من أدنـى درجـات الدقـة،          
ويفصح عن عدم دراية بالموضوع، فـالمزدوج       

مـصوتين فـي الكلمـة      اجتماع  ((الصاعد عنده   
أحدهما قصير واآلخر طويل، وهذا يولد ثقال في        
النطق، فيحدث اإلعالل من أجل تيسير النطـق،        

: ييقن، فتقلب الياء واوا فتصير اللفظة       : في نحو   
وقد يتخلص من االزدواج بنقل الحركـة       . يوقن  

: ف الذي قبل الصوت الطويل، في نحو      إلى الحر 
لك ثقل وتكلـف    مقوول على زنة مفعول، وفي ذ     

على الجهاز النطقي، فعند نقل الحركـة تـصبح         
 ،مقول، فيكتفي بالواو، وتحذف الثانية      : المفردة  

والحذف هنا معروف عند علماء العربية، الخليل       
وسيبويه يحذفان الزائد، و األخفش يحذف األصل       

الصاعد عند  : ويبقى الزائد، ويسمى هذا المزدوج    
ج الهابط عنده فإنـه     ، وأما المزدو  (52)))المحدثين

يراد به الحركة التي تصاحب حرف اللـين، أو   ((
تسكين حرف اللين، وقبله حركـة ليـست مـن          

وأمـا كـون   ) حيث وفـوت :(جنسه، وذلك نحو    
) يلـد (و)ولـد : (الحرف اللين متحركـا فنحـو       

الـخ،  )..رميـة (و) حيـوان (و) حيوة(و) حور(و

كتفـي  ، وأ (53)))ويسمى هذا المـزدوج بالهـابط     
  . نا وأترك الرد لمن يريدبالعرض ه

: وهناك حالتان متعلقان بـالمزدوج، همـا        
، فقـد اسـتوحى     )االتحـاد (و) االنشطار(حالتا  

) االتحـاد (الدكتور حسام سعيد النعيمي من حالة       
هـي الحالـة    :((، فعرفها بقوله    )االنشطار(حالة  

التي يتحول فيها الصائت الطويل إلـى صـائت         
اد، وذلك  فصير ونصف صائت وهي عكس االتح     
يـدعو،  : كما في انشطار الصائت الطويل مـن        

إذ الفتحة صـائت،    . عند إظهار عالمة النصب     
وواو يدعو صائت، وال يجوز تتـابع صـائتين،         
فينشطر الصائت الطويل إلى ضمة، وواو غيـر        

ــا،                                        ــة مقطع ــة مكون ــصل بالفتح ــة تت مدي
                         ــَـ/ + ُـُ  ع ـ/ ي ـَـ د/ لَن: أي 

  /ــُـ و /     /  ـُـُ  / انشطار 
          (54)/ ))و ـَـ / ع ـُـ / ي ـَـ د / لن.  

   
الحالة التي يتحـول    ((أما حالة االتحاد فهي     

إلـى  فيها الصائت القصير ونـصف الـصائت        
صائت طويل، وهي عكس االنـشطار، وذلـك         
كاتحاد الم يدعو مع الصائت الذي قبله مكـونين         

يدعو بزنة ينصر،   : صائتا طويال، فأصل الفعل     
حذفت حركة اإلعراب من الالم للثقـل، وأعيـد         
تشكيل البنية المقطعية بإلحاق الم الكلمة بالمقطع       
السابق ثم اتحد الصائت ونصف الصائت مكونين       

  : ئتا طويال، أي صا
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  بزنة ينصر/ و ـُـ /ع ـُـ / ي ـَـ د /
بزنة ينصر سـاكنة  / ع ـُـ و  / ي ـَـ د  /       
ع / ي ـَـ د /       ــُـ ُ  /ـُـ و/ اتحاد  ،  للراء

  .(55)/))ــُـُ  
هـو  ) االتحـاد    (وأول من أشار إلى حالة      

برجشتراسر، وهي عنده على نـوعين، النـوع        
اتحاد ((...  :، إذ يقول     ق ذكره األول هو ما سب   

الواو أو الياء الساكنة، مع ضمة أو كسرة سـابقة    
، ومثـال   )يوجـد : (لها، فمثال الواو مع الضمة      

فهاتـان الحالتـان    ) سـيرة : (الياء مع الكـسرة     
وأما الواو مع الكسرة، فتصير كسرة      . بسيطتان  

والياء مع  ) مؤتة: (أصلها  ) ميتة: (ممدودة، نحو   
:  أيضا، نحو  ةها ما يصير كسرة ممدود    الضمة من 

ومنها ما  ) . بيض: (جمع أبيض، أصلها    ) بيض(
أصـلها           ) يـوبس (يصير ضمة ممـدودة، نحـو    

اتحـاد  ((، وأما النوع الثاني فهو      (56)) ..))ييبس(
الحركة السابقة للواو أو الياء، بالحركـة التاليـة         
: لها، مع حذف الواو أو الياء نفسها، مثال ذلـك           

: ، أصـلها    )رمـى (، و )غزو: (، أصلها   )غزا(
  . (57)).))رمي(

إن عالقة النوع األول من حالـة االتحـاد         
بالمزدوج واضحة، في جين لم نجد هذه العالقـة        
في النوع الثاني من حالة االتحاد، ولكن يمكن أن         
نلحظ هذه العالقة إذا ما ابتعدنا عن فكرة حـذف          

الفتحـة  الصوت غير المعلول واتحاد الفتحة مع       
لتكوين الصوت المعلول، وتبنينا فكـرة حـذف        

) غـزو (المزدوج الذي يكون المقطع األخير في       
،   (58)ومد الصوت بالصائت القصير قبله    ) رمي(و

  : أي 
ـ / ، /و ـَـ  / ز ـَـ / غ ـَـ /   /  ـو ـ

  / .ز ـًـ / غ ـَـ  /  / ـًـ/   / ـَـ /  ، ×
/ ي ـَـ  / ، /ي ـَـ  / م ـَـ  / ر ـَـ  / 

  /.م ـًـ / رـَـ/      / ـًـ/    / ـَـ / ، ×
وهذه الفكرة تؤدي إلى توحيد القاعدة، ولـو        

 (59)اعتمد عليها الدكتور عبد الـصبور شـاهين       
، )خـاف (و) قال: (لكان توجيهه واحدا في نحو      

وهو أفضل من أن يعتمد علـى تـوجيهين فـي           
  . مسألة واحدة

لقد تبين من خالل البحث مدى الخلط الذي         
يه المحدثون في األصوات التـي سـميناها     وقع ف 

من حيث االصـطالح    ) األصوات غير المعلولة  (
والتوصيف والتصنيف والتركيبات الصوتية التي     
تدخل في ضمنها هذه األصـوات، واسـتعرض        
البحث كثرة اإلشكاالت عندهم، وهـم يحـاولون        
حل المشكالت الصوتية التي أخذت على القدماء       

  .من علماء العربية
األصـوات غيـر    (اختيارنا لمـصطلح    أما  
للتعبير عن الواو والياء غير المـديتين       ) المعلولة

أو االحتكاكيتين، فلكونه مـأخوذا مـن التـراث         
اللغوي من ناحية، والقتصار داللته على هـذين        

  .الصوتين فقط من ناحية أخرى
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  :اهلوامش
                                                

ــر  )1( ــين:ينظ ــذيب و،  ٥٩و  ١/٥٨  : الع ته
  .١/٤٨:اللغة

  .٤/٤٣٥كتاب سيبويه  )2(
  .٤/٤٣٥ : المصدر نفسه )3(
  .٤/١٧٦ : المصدر نفسه )4(
، ١٦٤التعليل الـصوتي عنـد العـرب        : ينظر   )5(

  ١٧٦:وينظر 
  .٤٠  :القراءات القرآنية )6(
  .١/٨  :سر صناعة اإلعراب )7(
  .٣/٢١٧  :الفتوحات المكية )8(
  .من سورة األحزاب١٣اآلية  )9(
سر صـناعة   : ، وينظر    ٢/٣٢٣  :الخصائص )10(

  .١/٢٠:  اإلعراب
 :المدخل إلى علـم أصـوات العربيـة       : ينظر )11(

١٦٤.  
  .١٢١  :الموضح في التجويد )12(
  ٥/٢٧٢  :شرح المواقف )13(
لقرآنية في ضوء علم اللغـة      القراءات ا : ينظر  ) 14(

  . ٤٨ـ ٣٩  :الحديث
  . ٣٩: المصدر نفسه )15(
علم اللغـة   : ، وينظر    ٤٢  :األصوات اللغوية  )16(
ــسعران( ــي و، ١٩٧  :)ال ــصوتي ف المــصطلح ال

  .١٦٤  :الدراسات العربية
  .٤٣ـ٤٢  :األصوات اللغوية)17(
  .٤٢ : المصدر نفسه )18(
لم اللغـة   القراءات القرآنية في ضوء ع    : ينظر )19(

  .٤١  :الحديث

                                                                            
  .١٩٧  :علم اللغة ـ مقدمة للقارئ العربي )20(
  . ٢٠٦:  المصدر نفسه )21(
علـم  : ، وينظر ٣٣٠  :دراسة الصوت اللغوي  )22(

  .٨٥ ـ ٨٤ ) :بشر(اللغة العام األصوات 
  :)بـشر  (علم اللغة العام األصـوات    : ظر  ين )23(

٨٤.  
  . ٨٤: المصدر نفسه : ينظر  )24(
دراســة و،  ٨٤: المــصدر نفــسه :  ينظــر )25(

  .٣٣٠الصوت اللغوي 
في األصوات اللغوية ـ دراسة في أصـوات     )26(

  .٢٢٧ـ ٢٢٦  :المد العربية
  .٥٥٨ـ ٥٥٧  :المستوفي في النحو: ينظر  )27(
في األصوات اللغوية ـ دراسة في أصـوات     )28(

  .٢٢٧ :المد العربية 
  .٨٥  :علم اللغة العام ـ األصوات: ينظر  )29(
في األصوات اللغوية ـ دراسـة فـي     : ينظر )30(

  .٢٢٧ :أصوات المد العربية 
  .٣٢: المنهج الصوتي للبنية العربية  )31(
  . ٣٢:  المصدر نفسه )32(
  . ٣١:  المصدر نفسه )33(
  .١٥٧ـ ١٣٥  :ينظر دراسة الصوت اللغوي )34(
-٣١: المنهج الصوتي للبنيـة العربيـة     : ينظر) 35(

ـ دراسة في أصـوات  في األصوات اللغوية  و، ٣٢
  . ٢٢٧: المد العربية 

شـرح شـافية    و،   ٢/٢٢٥: المنصف  : ينظر   )36(
،  ٣٤٨ـ٣/٣٤٧و،   ٢١٢ـ  ٢/٢١١  :ابن الحاجب 

في األصوات اللغوية ـ دراسة في أصـوات المـد    و
  .٢٢٨ـ ٢٢٧:العربية

  .٣١: المنهج الصوتي للبنية العربية : ينظر) 37(
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  .٨٦ :علم اللغة العام ـ األصوات ) 38(
  .١٦٢ : األصوات اللغوية )39(
  .٨  :أبحاث في أصوات العربية )40(
في األصوات اللغوية ـ دراسـة فـي    : ينظر) 41(

  .٢٢٩ـ ٢٢٨  :أصوات المد العربية
دروس و،  ١٩٧  :العربيـة الفـصحى  : ينظر   )42(

أصـوات  و،   ١٦٧: في علـم أصـوات العربيـة        
القراءات القرآنية في ضوء علم اللغـة       و،  ١٧٢:اللغة

  .٤٨ـ٤٢:حديثال
ــ  ٢٠٣  : مقدمة للقـارئ العربـي     علم اللغة  )43(

٢٠٤.  
  .٨٥  :علم اللغة العام ـ األصوات )44(
  .٧٢ـ ٧١  :دراسات في علم اللغة )45(
  ٧٢ :المصدر نفسه : ينظر  )46(
فـي األصـوات   و،  ٧١:المصدر نفسه  : ينظر  )47(

  .٢٣٠ : اللغوية ـ دراسة في أصوات المد العربية
  .١٥٠ : غةأسس علم الل )48(
  .٣٠  :المنهج الصوتي للبنية العربية: ينظر )49(
  .١٦٢ : األصوات اللغوية )50(
  .١٤٠ـ١٣٩ : دراسة الصوت اللغوي )51(
  .١٨٢  :معجم الصوتيات )52(
  .١٨٣ـ١٨٢:  المصدر نفسه )53(
  .٨ : أبحاث في أصوات العربية )54(
   . ٨: المصدر نفسه )55(
: ، وينظـر   ٤٧  :التطور النحوي للغة العربية    )56(

أبحـاث  و،   ١٣٨ : دروس في علم أصوات العربية    
  .٤٨: في أصوات العربية 

: ، وينظـر   ٤٨  :التطور النحوي للغة العربية    )57(
المـنهج  و،   ١٣٧ : دروس في علم أصوات العربية    

                                                                            
أبحـاث فـي    و،   ٨٧ـ٨٦: الصوتي للبنية العربية    

  . ٤٨ : أصوات العربية
  . ٤٨ : ةأبحاث في أصوات العربي: ينظر) 58(
ــة: ينظــر )59( ــة العربي  المــنهج الــصوتي للبني
  .٨٣ـ٨٢:
  

  :املصادر واملراجع
 حـسام   .دـ أبحاث في أصوات العربية ،       ١

 ، ، دار الشؤون الثقافية العامة     سعيد النعيمي 
  . م١٩٩٨ بغداد ، ١ط
 :، ترجمة    ـ أسس علم اللغة ، ماريوباي     ٢
، القاهرة   ، عالم الكتب   أحمد مختار عمر  . د
   .م١٩٩٨،  ٨ط
،   عبد الرحمن أيـوب .دـ أصوات اللغة ،   ٣

  .م١/١٩٦٣ ، القاهرة ، طمطبعة دار التأليف
ـ األصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس، مكتبة       ٤

  .م ١٩٧١ /٤، ط األنجلو المصرية
ــة ، ـــ التطــور النحــوي للغــة ا٥ لعربي

، رمضان عبد التواب. د :برجشتراسر، نشره 
   .م٤/٢٠٠٣، طمكتبة الخانجي بالقاهرة 

ـ التعليل الصوتي عند العرب فـي ضـوء      ٦
علم الصوت الحديث ـ قـراءة فـي كتـاب     

 عادل نذير بيري الحساني، ديوان    . سيبويه د 
  .م ٢٠٠٩، ١الوقف السني ـ العراق، ط
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ـ تهذيب اللغة ، أبو منصور محمـد بـن          ٧
عبد السالم محمـد    : أحمد األزهري ، تحقيق     

  .م١٩٦٤هارون، القاهرة 
ئص ، أبو الفتح عثمان بن جني ،        ـ الخصا ٨

تحقيق محمد علـي النجـار، دار الـشؤون         
  .م ١٩٩٠الثقافية العامة، بغداد 

 كمال محمـد   .ـ دراسات في علم اللغة ، د      ٩
  .م ١٩٦٩بشر، دار المعارف بالقاهرة 

ـ دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختـار       ١٠
  .م ٤/٢٠٠٦طعمر ، عالم الكتب، القاهرة 

صوات العربية ، جان    ـ دروس في علم أ    ١١
، مركـز    صالح القرمادي : كانتينو ، ترجمة    

الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية،    
  .م ١٩٦٦تونس 

ـ سر صناعة اإلعـراب ، أبـو الفـتح          ١٢
مـصطفى الـسقا   : عثمان بن جني ، تحقيق      

، مطبعة مصطفى البـابي الحلبـي        وآخرين
  .م١٩٥٤بمصر

 الدين ـ شرح شافية ابن الحاجب ، رضي١٣
: بن محمد بن الحسن االسترابادي، تحقيـق        
  . محمد نور الحسن وآخرين ، مطبعة حجازي

ـ شرح المواقـف ، علـي بـن محمـد        ١٤
، مطبعـة الـسعادة     ١الشريف الجرجاني، ط  

  .م ١٩٠٧بمصر 

                                                                            

ـ العربية الفـصحى ، هنـري فلـيش ،          ١٥
، عبد الـصبور شـاهين    . د: وتحقيق  تعريب  

  .م ١/١٩٦٦ط المطبعة الكاثوليكية، بيروت
كمـال  .د. ـ علم اللغة العام ـ األصوات  ١٦

  .م١٩٧٥محمد بشر ، دار المعارف بمصر 
  مقدمة للقـارئ العربـي ،      ـ علم اللغة  ١٧

محمود الـسعران ، دار الفكـر العربـي،         .د
  .القاهرة

ـ العين ، الخليل بن أحمد الفراهيـدي ،         ١٨
إبـراهيم  . مهدي المخزومـي ود   . تحقيق د 

 الرشـيد للنـشر ، بغـداد        السامرائي ، دار  
  .م١٩٨٠

ـ الفتوحات المكية ، أبو بكر محيي الدين   ١٩
المعروف بابن عربـي ، ضـبطه وصـححه         
ووضع فهارسه أحمد شـمس الـدين ، دار         

  .الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان
 فـي  ـ في األصوات اللغوية ـ دراسـة  ٢٠

 غالـب فاضـل   .أصوات المـد العربيـة ، د     
قافية والنشر ، دار    المطلبي، دار الشؤون الث   
  .م١٩٨٤الحرية للطباعة ، بغداد 

ـ القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة       ٢١
ن، مكتبة الحديث ، الدكتور عبد الصبور شاهي     

  .م ٣/٢٠٠٧الخانجي ، القاهرة ، ط
ـ كتاب سيبويه ، أبو بشر عمـرو بـن          ٢٢

عثمان بن قنبر سيبويه ، تحقيق عبد السالم        
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انجي ، القـاهرة ،     ، مكتبة الخ  محمد هارون   
  . م ٢/١٩٨٢ط ، دار الرفاعي، الرياض،مصر
. د  إلى علم أصوات العربيـة ،      ـ المدخل ٢٣

غانم قدوري الحمـد ، منـشورات المجمـع         
  . م٢٠٠٢العلمي ، مطبعة المجمع العلمي 

علـي  : ضمن  (،   ـ المستوفي في النحو   ٢٤
بن مسعود الفرغاني وجهوده النحويـة مـع        

رسـالة  ) ي النحـو  تحقيق كتاب المستوفي ف   
، كليـة   دكتوراه ، حسن عبد الكريم الـشرع    

  . م١٩٧٨اآلداب ، جامعة بغداد
تي فـي الدراسـات     ـ المصطلح الـصو   ٢٥

 عبد العزيز الصيغ ، دار الفكر ،        .العربية ، د  
  .م١٩٩٨دمشق 

 رشـيد عبـد     .ـ معجم الـصوتيات ، د     ٢٦
الرحمن العبيدي ، مركز البحوث والدراسات      

  .م ١/٢٠٠٧طاإلسالمية، بغداد 
ـ المنصف ، أبو الفتح عثمان بن جني ،         ٢٧

تحقيق إبراهيم مصطفى وعبـد اهللا أمـين ،         
، ١مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ط      

  .م١٩٥٤
ـ المنهج الصوتي للبنية العربية ـ رؤية  ٢٨

عبد الصبور  . جديدة في الصرف العربي ، د     
  .م١٩٨٠شاهين، مؤسسة الرسالة بيروت 

                                                                            

في التجويد ، عبد الوهاب بن      ـ الموضح   ٢٩
غانم قـدوري   . د: محمد القرطبي ، تحقيق     
  .م٢٠٠٠الحمد ، دار عمار ، عمان 

  
  
  

Abstract 
   

 The present paper deals with 
semivowels / w / and / i / which have a 
unique position among other sounds 
they show features of both vowels and 
consonants . These two vowels 
therefore are a source & much 
confusion for learney of English . what 
adds to the strangeness and difficulty 
of these vowley is that they behave as 
voiced sometimes and on voiceless 
other times . 

  


