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 الخاتمة                                    
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

خريته  وصمى اهلل عمى خرية آلآخر الذي ال واآل ،أولية ألوليته   والحمد هلل األول الذي ال  
 .من خمقه  محمد وعمى آله وصحابته  صفوته  
 وبعد ..
دهااي بعدد ذددذل الرحمددة مدد  ف         اهتاددى البحددى إلددى، وياددودل فدد  ميددال األصدوا  ،الصَّ

 :لعّل أبرزذاإثبا  يممة هتائج، 
هااي اعتمد  -1 غدويين، اعتمادًا كميًا فد  إنهداث ثقافتده عمدى مؤلفدا  مدن ندبقه مدن الم الصَّ

، ، ومك  بن أبد  طالد ، والدداه ، وابن يه نيبويه، وأب  عم  الفارن ّ ، كوعمماث التيويد
، فد  كدلم موعدوع مدن موعدوعاته، عدن أحندن كتدا  ، إذ كان يبحدىونيرذم ،وابن الباذش

 أو كتٍ  ألف  ف  ذذا الموعوع أو ذاك ثم ييعماا موردل .
ددهااي د اعتمدد -2 فدد  عددرض مادتدده المغويددة عامددة، والصددوتية خاصددة، عمددى مهايددين  الصَّ

، عهدددل ، إذ ويدددها مظدداذر الوصددة واعددحةعيدداريالم –: المددهاج الوصددف  مختمفددين، األول
بددي ، ويوار، والتعميدل، والتفنديريهداشش اآلراث بدالح ه ، إذ إهَّدالمدهاج التعميمد أما الثاه  فادو 

 .ياود العمماث الذين نبقول يرل وتصويبه عمى الرنم من تقد ،، وتخطئتههقدل
دددهااي ليددد   -3 أثهددداث فددد  و لمددداد  عهدددد عرعددده ا اددداافتعالو  األندددئمةإلدددى طريقدددة طدددر   الصَّ

أو إن  مق  بالطريقة المثمى، بقوله: إن شال شائل، أو إن شيل،اا إلى المتة إيصالتعميالته بغيّ 
، وذدذل طريقدة ندمكاا عمدى فيبددأ بقولده : فداليوا  ، أو شيدل ، ثم ييي  عمى المنتشدكلشم 

ة إلى التكثير من األمثمة التطبيقية ف  عرض الماد  الصدوتية بغّيدلي  و  شبمه، طريق العمماث
 . إيصالاا بالطريقة المثمى

ددهااعتمددد  -4 إلددى  يهتمدد  مهدده مايشددير إلددى أهَّدده ولددم يبددد   ،آراث البصددريين والكددوفييناي  الصَّ
ين المددذذبين، وحدداول اليمدد  والتوفيددق ، إذ شددر  بددإليددهأو يميددل  هو يريحدد، أأحددد المددذذبين

 .من نير ترييح بيهاما ،بيهاما، وصحح طريقاما ف  التعميل
ددددهااي أبددددان البحددددى عددددن معرفددددة  -5 ، وذلددددك عهددددد بياهدددده فاددددوم  التماثددددل والتخددددالةم الصَّ
ن لدددم يكددد را لتغّيدددا  ينعبدددر عهامدددا بالمصدددطمحن الصدددوتية التددد  تحددددى ألصدددوا  معيهدددة، وا 

 . عهد المحدثين ينالمعروف
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هااي ر عبَّ  -6 ، ورد فد  هصدوص العممداث الدذين ندبقولالدذي  باالهنفال عدن االندتفال الصَّ
، وذدد  التنددمية التدد  انددتقر عمياددا المحدددثون ليمدد  أنمددبام عمددى تنددميته باالنددتفاوالددذين أ
 أيعا.

دددهااي  دأ  -7 التددد  الصدددوتية عبيدددر عدددن الظددداذر  لمت عمدددى اندددتعمال مصدددطمح واحدددد الصَّ
، وذلددك انددتعممااالتدد  مددرادة لممصددطمحا  مصددطمح ، ولددم ينددتعمل أي يتحدددى عهاددا

 .تعمق بالدرانة الصوتيةفيما ي
هااي  لم يعتن   -8 حا ، ويظادر ذلدك واعدصوا  داخل المخرج الواحدرتي  األكثيرا بت الصَّ

يصددر مهده  ه اكتفى بدذكر مخاريادا مدن دون أنهَّ ف  حديثه عن مخارج طرة المنان، إذ إ
 .أي تقديم لصو  عمى آخر

ددهااي تدداب   -9 األصددوا ، ولددم يخددالفام فدد  تحديدددل  القدددماث فدد  حديثدده عددن صددفا  الصَّ
 .ذكرذاالصفا  الت  أنم  لت  تهدرج عمن ألصوا  اا

دددهااي   عددددَّ  -11 األصدددوا   عددددَّ وا  وذددد  مؤتمفدددة، و اذر  تحددددى فددد  األصدددالخفددداث ظدددالصَّ
 .  بعض األصوا  من بعضقرّ الخفية ععيفة ف  التركي  مما ييعماا حايزًا ععيفًا ي  

دددهااي اشتصدددر  -11 فددد  ذلدددك أنمددد  عممددداث  مدددى وصدددة العددداد باالندددتطالة متابعددداً ع الصَّ
 ذلك ندديبويه الددذي خددّص مخالفددا بددو ، صددفة بصددو  العدداد فقددطن شصددروا ذددذل الالتيويددد الددذي

 اً بعًا ف  ذلك عدد، متاوصة الشين وحدذا بالتفش و  العاد،  فعاًل عن الشين باالنتطالة
بددذلك ندديبويه وأنمدد  عممدداث المغددة الددذين وصددفوا باددذل الصددفة  ، ومخالفدداً مددن عممدداث التيويددد

 .صو  الشين أخرى فعاًل عن أصواتاً 
ددديدددوّ  -12 ن كاهدددا متباعددددين فددد  المخدددرج ز الصَّ هااي  اإلبددددال بدددين الحدددرفين المبددددلين، وا 

 والصفة، كاإلبدال بين التاث والواو، وبين الااث والياث.   
  إدنامادددا ذددد  أصدددوا  الفدددم فددد القددددماث االصدددوا  التددد  اختمدددة نَّ أ هددد  الدراندددةبيّ  -13

ة شابميدد ، وذددذا يؤكددد أنَّ   أشصددى المنددان والحمددق ومددا تالذمددا، ولددم هيددد أثددرًا ألصددواوالمنددان
ل ا يندداّ ، مّمددالتدد  تقدد  فدد  مهطقددة الفددم والمنددان تقريدد  األصددوا  فدد المنددان المرهددة تندداعد 

عمميددة اإلدنددام، فدد  حددين تيعددل صددالبة ععددمة  الحمددق اإلدنددام فدد  أصددوا  ذددذل المهطقددة 
مندان أصدوا  الفدم والهيد  ف  حين، المذذل األصوا  شميمة ف  الك أنَّ  فعاًل عنمنتثقاًل، 

  . كثير  ف  كالم العربية
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ددهااي رأى  -14 ه(انددك(  الصَّ ددم(ك(ك(مك وَم( مددن كممددة واحددد   ،ك مكأن تنددمية اإلدنددام فدد  مثددل َن(
شد نبقه  ، وذذا األمرالعمير وما اتصل به ن ذماذو ف  الحقيقة من كممتي، و فيه منامحة

 .إليه بعض عمماث التيويد
دهااي  يّوز -15 لحداث تددنم فد  العدين فد  ا  ، إذ ذكدر أنَّ إدندام األخدرج فد  األدخدل الصَّ

والعدددين أدخدددل مهددده فددد   أن الحددداث أخدددرج فددد  الحمدددق مدددن العدددين،، والمعدددروة موعددد  واحدددد
 القدماث. د عهد ذو مقعّ  دنام األخرج ف  األدخل الييوز عمى هحو ما، وا  الحمق
ددددهااي نددددار  -16 األصددددوا  فدددد   نددددام بعددددضإدالتيويددددد بتيددددويزل عمددددى هاددددج عممدددداث  الصَّ

، والعدداد، ، وذدد  أصددوا  َالشددينفدد  مقارباددا اددامهدد  الهحويددون إدنامالتدد  ذدد  و ، مقارباددا
، فكرذدددوا إذذابددده يا؛ ألن فيادددا تفّشدددالهحويدددون إدندددام الشدددين فددد  مقاربادددا، فقدددد مهددد  كوالدددراث 
دهااي وأياز  ؛باإلدنام ا مهعدو وشدد ، التفاشامدا فد  بعدض الصدفا ؛ إدنامادا فد  الندين الصَّ

ددهااي ، وأيدداز   مقارباددا لمددا فياددا مددن االنددتطالةإدنددام العدداد فدد فدد  الشددين؛  إدناماددا الصَّ
؛ ألهادا مكدرر ، فكرذدوا أن الهحويين إدنام الراث ف  مقاربادامه  أنم  و   ،لتقار  مخريياما

دهااي ، وأيداز ى فد  الفدم معادايدنموذا م  مدا لديس يتفّشد خدالة ، و إدنامادا فد  الدالم الصَّ
دنام النين ف  الشينبتيويزل   الهحويين   فد  ذلدك بالتقدار  ، معمالً إدنام الييم ف  التاث، وا 

 .بذلك عمماث التيويد بعض الصفا  بين ذذل األصوا ، ومتابعاً 
ددهااي  وأكثددر شددرلأمددا  حدد  الدرانددة أنَّ ريّ  -17 بددينك فدد   َ بددين ن ذمددز أمددن  القدددماث الصَّ

 ذذهية بين الامز وتخفيفه َ بين بينك يعمد ذهاك عالشة  وأنَّ  ،حكم المتحركة ذو الصوا 
  .ه المرذةا انتنانه العرب  بحنّ ممّ  ، وذلكتمك الحالة بين الناكن والمتحرك

 ك بدائ  لك وَائ د: َشن القائل ب ن ظاور الامز  ف  هحدورأي بعض المحدثي  الدرانة ردّ  -18
، فيكدون األصدل اً مامدوز األفعدال فد  األصدل ذدذل األيدوة مدن  يكدون(  يري  إلدى احتمدال أن  

ف  شال يقول: ش( (ل( ي(ق ؤ ل، وباع يبي : ب( (ع( ي(ب ئ  ، وذذا ما اليقوم عميه دليل؛ ألّهده يفتدرض أنَّ 
وصدددددددل إليهدددددددا فددددددد   عدددددددال اليوفددددددداث مامدددددددوز  فددددددد  األصدددددددل، وذدددددددو خدددددددالة مدددددددايميددددددد  األف

 يميعاا. المتخصصةالمصادر 
 نَّ يدده القدددماث بددالقول إإل مددا ذذدد  هدد  الدرانددة أن الدددرس الصددوت  الحددديى لددم يقددربيّ  -19
ي حددى فد  تخفيدة الامدز  ، إذ فندر المحددثون الدذخفدة بببددالاا حدرة مددّ   المفدرد  ت  الامز 

، إلددى مقطدد  مثددل الامددز  المحققددة، وذددو ماي  ره اهتقددال مددن مقطدد  مهبددور هبددر تددوتّهددالندداكهة ب 
، كدةلامدز  المتحرّ ا فد  حالدة تخفيدة اأمَّد ،مثل الامز  بعد التخفيدة، وذو ماي  مهبور هبر طول

الدرانة  ام  يياهس ماشبمه، وأوعح فالذي حدى ذو نقوط الامز  وتعويعاا بصو  ص
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مدددن  مدددن شمددد  الامدددز  الثاهيدددة ليددده القددددماثرس الصدددوت  الحدددديى لدددم يقدددر مدددا ذذددد  إالدددد أنَّ 
حالدة ندكون الامدز  الثاهيدة مدن ، إذ فنر المحدثون الدذي حددى فد  إلى حرة مدّ  الامزتين 

هَّ و ، ه لددديس بددددالمدددنك ب ّهددد: َأ(أ  هحدددو اا بحركدددة شصدددير  مدددا ذدددو ندددقوط الامدددز  الثاهيدددة وتعويعدددا 
، فالدذي ةكمدا فد  َأ(ئ ّمدتحركد  الامدز  الثاهيدة بالكندر عمدى هحدو  ا، وأمدا إذمياهنة لما شبمادا

 حدى ذو نقوط الامز ، وحيهئٍذ تتصل الفتحة بالكنر  .
ددهااي تدداب   -21 حقيددق الامددزتين فدد  كممدددة يددواز تالقددول بعدددم أنمدد  الهحددويين فدد   الصَّ

، مخالفدا بدذلك التيم  بين ذمزتين ف  كممة واحدد ألن العر   ؛ةك وشباهمّ َ أئ   :واحد  هحو
 .زوا تحقيق الامزتين ف  ذذا البا الذين أيا طائفة من عمماث التيويد

دددهااي تددداب   -21 دون مدددن الدددروم فددد  المكندددور والمعدددموم،  عممددداث التيويدددد بيعمددده الصَّ
؛ ألن المفتو  أخة وحركته أنرع ظاورًا فمو رام الرائم اإلتيان ببععداا ويزئادا يداث  المفتو 

، أمدا اإلشدمام فقدد ه بالمعدموم والمكندور والمفتدو نيبويه الذي خّصد مخالفاً  اا ويممتاا،مّ كب
 . ف  ذلك نيبويه وأنم  العمماث بعاً متابه المرفوع والمعموم  ّص خ

ددددهااي  أشددددار -22 ، د  أصدددداًل لتحقيددددق االهندددديام الصددددوت إلمالددددة شددددد ويددددا نَّ أ إلددددى الصَّ
صوا ، بعض القبائل، فعاًل عن التقري  بين بعض األعهد والتخفية من الياد الععم  

، وذدو مدا أكددل عمدم األصدوا  الكندر  مدن يادة أخدرىالياث من ياة، والفتحة و وذ  األلة و 
هااي انتهتيها أن  فعال عن أّههاالحديى،  مالة تحدى فد  الحدروة، وفد  اإل يرى أنَّ  الصَّ
 الحركا  .

ددهااي  أنّ  بّيهدد  الدرانددة -23 يددل ذلددك وأل ،األلددة ذدد  التدد  تمددال هحددو اليدداث نّ يددرى أ الصَّ
 . تمال الفتحة شبماا هحو الكنر 

ددهااي تدداب   -24 ، ويقصددد بددده َ الحددايز العدددعيةكالقددددماث فدد  اإلشددار  إلدددى مندد لة  الصَّ
ماهعدًا لمقمد ، إذا مدا وشد  بدين  زًا نيدر حصدين، وال ي عددّ ل القدماث حايالحرة الناكن، إذ عدّ 

 حرفين تقتع  آلية الهطق شم  أحدذما ليماثل اآلخر.
ددهااي عددّد  -25 شمبدد  فياددا اليدداث  ن هحددو: َالطددوبىك وَالكونددىك، صددفا ٍ األلفدداظ مدد الصَّ
 .   شمب  ياؤذا واواً  ذا نيبويه وأنم  المغويين أنماثً ، ف  حين عدّ واواً 
هااي ذذ   -26  أشوى المد وأعالل ذو لأللة، والياث والواو ممحقان باا، وذو نَّ إلى أ الصَّ

 دل عمم المغة الحديى.، وأكّ المغويينما ذذ  إليه طائفة من 
   وهلل الحمد من شبل ومن بعد                               

                                                                               


