
)أسباب حدوث احلروف(، اليت عاجل فيها املوسومة بـ رسالته الفّذة بهـ( 428) ابن سينا اءج
أصوات اللغة على حنو فريد ال نكاد نقع عليه عند أحد من املتقدمني، وهو يتصل مبا يسمى علم األصوات 

فقد جاء حديثه فيها حديَث العامل الفيزايئي حني أشار إىل   phonetique articulatoir النطقي
كنِه الصوت وأسبابه، وحديَث الطبيب املشرِّح حني وصف احلَنجرة واللسان، وحديَث اللغوي اجملوِّد حني 
عرض لوصف خمارج احلروف وصفاهتا، وحديَث عامل األصوات املقارنة حني تصدى لوصف أصوات ليست 

  قيِه اللسان وأسرار الطبيعة حني ربط بني أصوات الطبيعة وأصوات احلروف. ومتّيزمن العربية، وحديَث ف
 كالُمُه يف ذلك كّله مبصطلحاٍت ال حنِسب أحداً من علماء العربية َيْشرَُكُه فيها. 

 ستة فصول:إىل ابن سينا رسالته وقد قسم 
 ث ردَّ ذلك إىل القلع أو القرع اللذين يلزم عنهما متّوٌج سريٌع عنيٌف يفيف سبب حدوث الصوت حي -1

 اهلواء ُُيِدث الصوَت.
 
يف سبب حدوث احلروف حيث يبنّي أن حال املتمّوِج يف نفسه من اتصال أجزائه أو تفرقها تفعل  -2

ت اليت يستفيدها من املخارج من جهة اهليئا وأن حاله - pitch ومها ميثالن شدة الصوت -احلدة والثقل 
واحملابس يف مسلكه تفعل احلرف، مث يُعرُِّف احلرَف، ويقسم احلروف إىل مفردة ومرّكبة موضحاً طبيعة كلٍّ 

 منها.
 
 يف تشريح احلَنجرة واللسان: حيث تبّدت عبقريّة ابن سينا الطبّية، فشرَّح احلنجرة مبيِّنًا غضاريَفها -3

ل قي، والطِّْرِجهاري، وعدمي االسم( وكيفيََّة ترّكبها وارتباطها بعضها ببعض عن طريق املفاصالثالثة )الدَّرَ 
والعضالت اليت عّددها وحّددها حتديداً دقيقاً بعد أن قسمها إىل عضالٍت مضيقة للحنجرة وأخرى موّسعة، 

مبّيناً عضالتِه  مث شرَّح اللسانوأشار إىل ارتباط بعضها أبنواع معّينة من العظام )كالعظم الشبيه ابلالم(. 
 الثماين وارتباطاهتا املختلفة.

 
يف األسباب اجلزئية حلرف حرف من حروف العربية وهو بيت القصيد من الرسالة إذ تناول فيه حروف  -4

واء، هلالعربية حرفًا حرفًا مبّينًا سبَب حدوثِها وما يعرتي كالًّ منها من عملّيات عضوية تتبّدى يف دفع ا
 وحبسه، وكيفية هذا احلبس، والوسط الذي يرتّدد فيه اهلواء املدفوع من رطوبٍة أو يـُُبوسة أو ما إىل ذلك.
ه ولعّل من أهم ما يف هذا الفصل تفريَق ابِن سينا بني الواو والياء الصامتتني، والواو والياء املصوتتني، مث بيان

 لقصرية وحماولته حتديد زمن حصول كّل منها.العالقة بني املصّواتت الطويلة واملصّواتت ا
 
يف احلروف الشبيهة هبذه احلروف وليست يف لغة العرب، حيث عرض حلروف أعجمية  وخامسها: -



والزاء الظائية يف مثل )يصدر( والالم  Pو Vو G )فارسية ويواننية وتركية( تشبه بعض حروف العربية مثل
املطبقة يف مثل )الصالة( بتفخيم الالم. وجتدر اإلشارة هنا إىل أن بعَض هذه احلروف موجود يف بعض 
اللهجات العربية القدمية، ومن مثَّ فقد اشتملت عليه بعض القراءات القرآنية، كما جاء يف قراءة محزة 

[ إبمشام الصاد صوت الزاي، 23{ ]سورة القصص، اآلية اءُ َوأَبُواَن َشْيٌخ َكِبريٌ َحَّتَّ ُيْصِدَر الّرِعَ والكسائي }
 [ بتفخيم الالم.3]سورة البقرة، اآلية  {َويُِقيُموَن الصَّاَلةَ وكما جاء يف قراءة ورش }

 
يف أن هذه احلروف قد تسمع من حركات غري نطقية. وهو فصل طريف يربط فيه ابن سينا بني  -6
صوات اللغة واألصوات الطبيعية األخرى حماواًل أن يتلمَّس وجوه الشبه بينهما، فاخلاء عن حك اجلسم أ

كالقشر جبسم صلب، والشني عن نشيش الرطوابت وعن نفوذ الرطوابت يف خلل أجسام ايبسة  حكًّا لنّي 
اء له دوي، والتاء عن و نفوذاً بقوة، والطاء عن تصفيق اليدين حبيث ال تنطبق الراحتان بل ينحصر هناك ه

 قرع الكف إبصبع قرعاً بقوة... إخل.
 .ال ختلو كتب ابن سينا األخرى كالقانون والشفاء من إملاعات صوتية كما 

 الصوتية ابلتفصيل مل أراد االستزادة.  راستهويف امللف الثاين جند د
 


