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 كلمة شكر و تقدير
ننا على إتمام اعمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد هلل الذي أالح

له الحمد سبحانه على كل ما حصلنا و له الفضل الكامل وهذا البحث 

 في ثمرة هذا الجهد 

شكر الناس لم يشكر يمن لم  ":: صلى هللا عليه و سلم مصداقا لقوله

التي أبت إال  غنية بوحوشإلى األستاذةبالشكر الجزيل نتقدم  "،هللا

وتحملها ، و استعدادها لإلشراف على هذا البحث أن تكرمنا بقبولها

 ، فلها منا كل الشكر و االمتنان .جهدا و مشقة في توجيهنا

، أسهموا شائر خيربهذا وفي القلب شكر لكل من كانوا وقت البحث 

 فشكرهم ،بقدر استطاعتهم

حسان زرمان، عبد هللا عيسى اتذتنا الكرام: نايا القلب نابع أسمن ث

 ي ، النواري رزوقمن، بوزيد مولحيلح، محمد بولحية، سلمىشويط

الذي هيأ لنا الظروف   عبد الحميد بوكعباشكما نشكر عميد الكلية 

 نجاز هذا العمل المالئمة إل

 العربي كل أساتذة قسم اللغة و األدبل كذاو 

 .إلى كل هؤالء نهدي ثمرة جهدنا

 
 
 

 سليمة كواهي  
 ف افةفوزية  
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  مقدمة:

المغرب العربي متسع جغرافي متصل المفاصل، متجانس الخصائص، متكافئ في 

الموارد متجانس في العمران، متقارب في المالمح البشرية، يشكل على السواحل الجنوبية 

للبحر األبيض المتوسط جبهة عمرانية، عريضة في أفق حضاري موصوف، يمتد على 

والتفاعل الثقافي بين ط االجتماعي، خطوط المواصالت التجارية، وعلى طرف التراب

الشمال والجنوب، ومن الغرب إلى الشرق، فيكسب الجبهة المغاربية موقعها هذا عمقا 

فينطبع  ،لمشارف الغرب األوربي اإفريقيا إلى جانب امتدادها العربي اإلسالمي ومجاورته

 تماعي.العمران البشري فيها بمالمح التجانس والتقارب الثقافي والتمازج االج

السمات لم تكن كافية لتشكيل وحدة مغاربية لدول المنطقة وما زاد من  هذه غير أن

التباعد هو الحمالت االستعمارية، ومختلف سياساته الهادفة إلى التفرقة من رسم الحدود 

هذه الدول غداة وحدة ألخير مشكل محوري وأساسي أمام وغيرها، وقد كان هذا ا

حدودية مع بعضها البعض، أدت في الدول الخمس كانت لها نزاعاتاالستقالل، فكل هذه 

ت ويبقى المغرب( لكن هذه المشاكل حل   -بعض األحيان لحد المواجهة المسلحة )الجزائر

، الذي تعتبره المملكة المغربية الصحراء الغربيةإقليم  مسألة المشكل الوحيد المطروح هو

الصحراء الغربية قضية جوهرية في مسرح  ةمسألوقد اعتبرت ،تاريخياإقليم تابع لها 

من أكبر وأعقد التحديات التي تطرح على مستوى  المسألة، وتعتبر هذه المغاربي النزاع

 ة مواقفهم منه.الساحة المغاربية نظرا لتعدد األطراف في النزاع وحد  

يجب علينا التطرق إلى خلفياتها وانعكاساتها على عالقات  المسألةولفهم حقيقة هذه 

الدول المغاربية بعضها لبعض، وبالتالي على التجربة التكاملية في المغرب وعلى رسم 

 العالقات بين المغرب والجزائر بصفة خاصة، باعتبارهما الطرفان األقوى في هذا النزاع.

I. :مبررات اختيار الموضوع 

 كلت لنا دافعا لدراسة هذا الموضوع إلى ذاتية وموضوعية:تنقسم العوامل التي ش

 ذاتية:  -
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ال يخلو أي بحث علمي من رغبة ذاتية في إنجازه، ولعل ما دفعنا لمعالجة هذا 

وهذا ما يدفعنا ،الموضوع من هذه الزاوية، هو انتمائنا لهذه المنطقة واهتمامنا لما يحدث فيها

بين دول المنطقة المغاربية والبحث عن الحلول  للتساؤل حول أسباب التوتر في العالقات

 واآلفاق المستقبلية.

 موضوعية: -

عدة تغييرات وتطورات منذ استقالل دول المغرب العربي عرفت المنطقة المغاربية 

هذا ما جعلها ميدان للدراسة األكاديمية على اعتبار أنها تحوي أهم ظاهرتين في العالقات 

 والتنافر. لنزاعوالتعاون في مقابل اوهما التكامل ،الدولية 

II.  :أهمية الدراسة 

 ترجع أهمية الموضوع إلى عدة اعتبارات أهمها:

إن قضية الصحراء الغربية هي من بين القضايا العربية واإلفريقية المعقدة فهي مسألة  -

تصفية استعمار وسيادة، ورغم الجهود المبذولة من طرف المنظمات الدولية إليجاد حل 

 القضية إال أنها مازالت قائمة.لهذه 
تمثل قضية الصحراء الغربية نموذج من مشاكل التجزئة والتفرقة التي تعيشها منطقة  -

األمر الذي يؤدي إلى مزيد من التجزئة  ،وهوا يسلبكان تأثيرها فقد ،المغرب العربي

 وعرقلة االندماج المغاربي.
 أهداف الدراسة : -
 ختالف والتوتر في العالقات المغاربية.مواطن وأسباب اال معرفة -
 .النزاع حول الصحراء الغربية على العالقات بين دول المنطقة يخلفه تحديد التأثير الذي -
مشروع اتحاد المغرب العربي في ظل تطورات مسألة الصحراء استشراف  مستقبل  -

    الغربية.
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III.  :اإلشكالية 

واقتصادية في شمال القارة  إستراتيجية أهمية نزاع الصحراء الغربية في إقليم ذونشأ 

 ، وكان من أهم القضايا المطروحة على المشهد السياسي المغاربي منذ الستيناتاإلفريقية

 حول: شكالية المطروحة في هذه الدراسة تتمحورواإل

 العالقات المغاربية؟ سيرورة ما مدى تأثير القضية الصحراوية على -
IV.  :التساؤالت الفرعية 

 للصحراء الغربية؟ استراتيجية فيما تتمثل األهمية الجيو -
 ماذا نقصد بالنزاع ،وما هي مختلف النظريات المفسرة له؟ -
في بروز الخالفات بين دول المغرب  غربيةال صحراءال ثر النزاع حولأكيف  -

 العربي؟
 من القضية الصحراوية؟ قليميا ودولياإطراف النزاع أما هي مواقف  -
 النزاع الصحراوي على أفق البناء المغاربي؟ما هي تداعيات  -
V.  : الفرضيات 

 :الفرضية الرئيسية-

في ظل  حد أهم بؤر التوتر في العالقات المغاربيةأ حول الصحراء الغربيةيعتبر النزاع 

 .مجموعة من المتغيرات 

 : الفرضيات الجزئية -

 المغاربي.يمثل النزاع في الصحراء الغربية أهم عراقيل التقارب السياسي  -
 بمرونة أطرافه. رتبطصحراوي محل النزاع ال -
لى حد كبير بمواقف االطراف االقليمية إيرتبط النزاع في الصحراء الغربية  -

 والدولية .
VI.   :منهجية الدراسة 

استخدام أكثر من منهج ويتطلب البحث العلمي السليم، تناول المشكلة بطريقة علمية، 

 ومن اجل هذا استخدمنا المناهج التالية:، حد المناهج المستخدمة ألتدارك أوجه النقص في 
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هو المنهج الذي يقدم تصور للظروف والمحيط الذي يحكم ميالد المنهج التاريخي: -

 يقوم هذا المنهج على تحليل الوقائع التاريخية والربط،كما (1)الظواهر أو اندثارها

تتبعنا  بهو ،وع محل الدراسةالتوصل إلى نتائج بشأن الموض فيما بينها من أجل

تطور النزاع الصحراوي، انطالقا من مرحلة ما قبل االستقالل إلى الوقت  مراحل

 يه.ضلكي نتنبأ بمستقبل حدث ما ال بد من معرفة ما،فالحاضر

يتم فيه التعمق في دراسة وحدة سواء كانت فرد أو منظمة أو :منهج دراسة الحالة -

هنا بصدد  ناألن،(2)ومعرفة أهم العوامل المؤثرة فيها نظام سياسي قصد اإلحاطة بها

 دراسة انعكاس القضية الصحراوية على العالقات بين الدول المغاربية وآفاقها.

وقد استخدمناه في معرفة مواقف أطراف النزاع والفرق بين هذه  منهج المقارن:ال -

 ضم النزاع.فكل طرف من أطراف النزاع له نظرته ودافعه للدخول في خ،المواقف 

يقوم على تفسير أهم القرارات الدولية اإلفريقية ذات الصلة  :المقاربة القانونية -

بمشكلة الصحراء الغربية بحكم اختالف القرارات وتنوعها حسب الطرف الذي 

 .اوكذا التعرض إلى مدى سيرورة هذه القرارات من عدمه،أصدرها

VII. :حدود الدراسة 

 -في بحثنا هذا حول القضايا النزاعية في العالقات المغاربية الحدود الزمنية: -

انطلقنا من التواجد االستعماري في دول المغرب  ،-االصحراء الغربية نموذج

 . مرورا بكل مراحل النزاع  2015لسنة العربي والفترات الالحقة وصوال 

بمنطقة محددة وهي مرتبط اليتناول هذا الموضوع المشكل النزاعي  الحدود المكانية: -

منطقة المغرب العربي الذي تشكله دول المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا  

 غرب إفريقيا. شمال وموريتانيا إضافة للصحراء الغربية كإحدى دول

 

                                                           
ص ،م1997،الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية  ، السياسي ،المفاهيم ،المناهج  ،االقترابات واألدواتالمنهجية في التحليل ،محمد شلبي (1)

56 . 
 . 87المرجع نفسه .ص (2)
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VIII. الدراسة: دبياتأ 
المغاربية وتأثير مشكل الصحراء الغربية على تعددت الدراسات عن قضية العالقات 

ومع أنها اتخذت  ،هادالمحطات التي توقفت عن د كتابها وبمختلفتعدبمسار هذه العالقات 

عدة مسميات أخرى، إال أنها تصب في نفس القالب وهو تأثير المشكلة الصحراوية على 

 :رومن أبرز الدراسات التي تصب في هذا اإلطا،المغاربية  عالقاتال

 لألستاذ إسماعيل بومعراف الدوليةالصحراء الغربية في األمم المتحدة وحديث عن الشرعية كتاب  -1

تناول فيه المعطيات الجيواستراتيجية واالقتصادية والبشرية للصحراء  م(، حيث2010)

الغربية، فالمنطقة ذات موقع جغرافي استراتيجي باعتبارها مطلة على المحيط األطلسي، 

كما تناول إضافة الحتوائها على الثروات وموارد طبيعية تساهم في االقتصاد العالمي،

اهتمام منظمة األمم المتحدة بالقضية في إطار مساندتها لحركات التحرر الوطني حيث 

أكدت المنظمة على دعمها لحركات التحرر الوطني وبين تطوارت مواقفها من القضية ، 

حيث طالبت اسبانيا بإجراء استفتاء تقرير المصير الذي يجب أن يتم تحت إشرافها، وتوالت 

 ممية حول هذه القضية. القرارات األ

عرج كذلك على تناقض اإلشكال القانوني للصحراء الغربية، المتعلق بمواقف أطراف 

وموريتانيا التي اختلفت آراؤها حول  ،تونسالنزاع المتمثلة في اسبانيا، الجزائر، المغرب

 مصير الصحراء الغربية.

يم جهود المنظمة يكما تعرض لتق ،ثم تناول تطورات القضية بعد االنسحاب االسباني

اإلشارة إلى تأثير هذه القضية على العالقات بين الدول المغاربية وسبل  معالنزاع، حلل

 تطورها.

األبعاد التاريخية واالقتصادية واالجتماعية مقالة لصالح محمد خضر وانتصار زيدان بعنوان " -2

م"،تناول فيها بالدراسة 2012" ،في مجلة جامعة كركوك بالعراق سنة "للصحراء الغربية

الجانب الجغرافي والسكاني للصحراء الغربية إضافة للجانب االقتصادي ،كما تناول األبعاد 

التاريخية إلقليم الصحراء الغربية والوجود االسباني فيه، ثم انسحابها ،حيث بدأت صفحة 
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الصحراء الغربية جديدة من الصراع اإلقليمي حول المنطقة ليصل في األخير إلى أن مشكلة 

ال تزال قائمة ،حيث  ساهمت عدة ظروف في تغذية النزاع والشقاق بين أقطار المغرب 

 العربي لضمان المصالح المتعددة والمتنوعة .

النزاع حول الصحراء الغربية، دراسة في "مذكرة بوسنان سفيان تحت عنوان  -3

، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة القاهرة، "تطور النزاع ومحاوالت التسوية

م، وتناول الباحث في هذه الدراسة التطور التاريخي لنزاع الصحراء الغربية حيث 2006

تسلط الضوء على األهمية الجيواستراتيجية لإلقليم، مركزا أكثر على أبعاد ومواقف 

ة مغربية، كما بين مساعي أطراف النزاع حولها، واستنتج بأنه نزاع ذو نزعة توسعي

جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة اإلفريقية ومنظمة األمم المتحدة في محاولة إيجاد 

 تسوية للنزاع ، كما بين أثر النزاع على اتحاد المغرب العربي.
الستكمال نيل  م2012التي ناقشتها في سنة  مذكرة للطالبة أعراب ياسمين -4

قضية "عنوان تحت  ودولية سياسية تخصص دراسات أمنيةشهادة الماستر في العلوم ال

وقد ، " 2010إلى  1990الصحراء الغربية وانعكاساتها على العالقات الجزائرية المغربية من 

جيوسياسية نزاع الصحراء الغربية، حيث تناولت األهمية طرحت فيها موضوع 

والدوافع ووسائل االهتمام المغربي  ،الصحراء الغربيةالجيوسياسية التي تكتسبها 

خلفتها اآلثار التي  تثم تناول ،القضية ذاتبأرض الصحراء الغربية ثم اهتمام الجزائر ب

قضية الصحراء  ت، حيث تناوليةوالمغرب يةعالقات الجزائرالتخلفها القضية على و

لدولتين، ثم سياسية لقضية الصحراء الغربية على عالقات اواآلثار ال 1990الغربية منذ 

تطرقت الدراسة إلى اآلثار األمنية واالقتصادية واالجتماعية لقضية الصحراء الغربية 

حيث تناولت األطر التاريخية والنظرية التحاد المغرب العربي، ثم على هذه العالقات، 

 تطرقت ألهمية الصحراء الغربية في المشروع الذي تعثر بسببها.
IX. :ال يخلو أي بحث علمي من صعوبات ، ومن بين الصعوبات صعوبات الدراسة

 التي اعترضتنا ما يلي :

 نقص المراجع على مستوى مكتبة الكلية . -
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 ضيق الوقت مما سبب ضغط ووقوعنا في أخطاء. -
X. تقسيم الدراسة 

تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثالث فصول مع فصل تمهيدي الذي تناولنا فيه دراسة 

تناولنا فيه مفهوم النزاع و النظريات  وفي الفصل األولللصحراء الغربية ، جيواستراتيجية

تناولنا العالقات  الفصل الثانيوأساليب تسوية النزاعات،وفي ،التي فسرت النزاعات الدولية

بعد ذلك ظهور و،المغاربية قبل وبعد االستقالل،ثم بوادر ظهور نزاع الصحراء الغربية 

 تأزم العالقات المغاربية .مشكلة الصحراء الغربية و

تناولنا مواقف أطراف النزاع من القضية الصحراوية سواء كانت  الفصل الثالثوفي 

وجهود التسوية المقدمة لهذا النزاع من مختلف المنظمات والهيئات ،مواقف إقليمية أو دولية

تقبل العالقات الدولية أو اإلقليمية ،وفي األخير تطرقنا إلى تأثير النزاع الصحراوي على مس

المغاربية مع نوع من االستشراف حول إمكانية قيام إتحاد مغاربي في ظل مجموعة من 

 المتغيرات .
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 متهيد: 
معرفة راسة والبحث لفهم آلياهتا و د  لاللغة ظاهرة ميزت اإلنسان عن غريه من املخلوقات، لذا فهي جديرة اب

ولكون دراسة األصوات هي أول  .فية والنحوية والد الليةصر خصائصها وطبيعتها يف مجيع مستوايهتا: الصوتية ـ وال
جند اإلنسان قد اهتم عرب اترخيه الطويل ويف فرتة  )الصوت(،خطوة يف دراسة اللغة ألهنا تتناول أصغر وحداهتا 

 ارة اإلنسانية ابلظاهرة الصوتية.مبكرة جًدا من عمر احلض
األجبدية، أي إىل العناصر املفردة  مفهوم ًبا حىت توصل اإلنسان إىلئوقد ظل مفهوم األصوات املفردة غا

ام صف األصوات ومعرفة خصائصها واإلملإىل بداية و اليت تشكل إبتالفها الكلمات إذ قاد اخرتاع األجبدية 
 .ابملخارج الصوتية وحنو ذلك

  :البداايت األوىل للبحث الصويت 

 :نيعند الكنعاني -أوال
يعود هلم الفضل والسبق يف وضع األجبدية اليت يرمز فيها احلرف إىل صوت ما بدال من األشكال واملقاطع  

 .1خارج الصوتيةابملاليت تدل على معان، كما أهنم توصلوا إىل وصف األصوات ومعرفة خصائصها واإلملام 

 عند اهلنود: -اثنيا
"، وذلك بدافع احلفاظ على اديالفلغة كتاهبم املقدس"كريتية ـ سظهرت يف اهلند القدمية دراسات للغة السن

 اللفظ الصحيح للعبارات الدينية.
 4000   ن الذي احتوىاملث" ومعناه: الكتب اAstadhya yi " ابنيينت هذه اجلهود بكتاب و ج"وت

 .2قاعدة تشمل وصًفا دقيًقا للغاية للغة اهلندية القدمية من حيث بنائها الصويت والصريف، والنحوي"
 عنه أنه عين بدارسة األصوات وتعيني خمارجها وبيان أعضاء النطق. ـ كما أثر

 العرب: عند -اثلثا
سالمة منت القرآن  ث األول هو احلفاظ علىعفجر اإلسالم، وكان البا ذاعتىن العرب ابللغة العربية من  

الكرمي من التغيري والتحريف إذ أنه بعد انتشار اإلسالم يف بالد كثرية جماورة جلزيرة العرب، ودخول األعاجم يف 
عض مظاهر اللحن يف القرآن الكرمي، مم ا دفع العلماء للمسارعة إىل وضع نظام وقواعد حتفظ باإلسالم ظهرت 

                                                                        

 .66ص ،2008، 3دار الفكر، دمشق، ط ،مبادئ اللسانيات  :وردينظر: أمحد حممد قـ 1
 l’inguistik.S Hand buchder عن: ، نقال 9 م، ص2004/ـه1424، 2ط مقدمة يف علم أصوات العربية، :تاح عبد العليمفعبد ال -2
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وقد جاءت بواكري الدرس الصويت العريب خمتلطة ابلدراسات الصرفية  ف،يهذه اللغة وأصواهتا من الضياع والتحر 
 :ـلوالنحوية، وأول حماولة يف هذا امليدان كانت 

الفتحة والضمة ) وات العربيةحيث قام بوضع رموز حلركات األص :(ـه69 ت)ؤيل د األسود اليبأ -1
تالوة القرآن الكرمي، فاستدعى لتحقيق ذلك كاتًبا  والكسرة(، هبدف حتقيق الدقة يف النطق والسالمة يف املعىن عند

إذا رأيتين قد فتحت فمي ابحلرف فانقط فوقه على أعاله وإن ضممت فمي فانقط نقطة بني يدي ": وقال له
 .1احلرف وإن كسرت فاجعل النقطة من حتت احلرف"

بوضع نقط اإلعجام من أجل  (ـه89 ت) نصر بن عاصم لت اجلهود يف هذا اجملال حيث قاموتوا -2
 والد ال والذال وغريها.والشني يف الرسم مثل: السني  ةبني احلروف املتشاهبتمييز ال

ابئًيا، إذ وضع احلروف املتشاهبة يف الرسم يف حزمة واحدة على إبعادة ترتيب احلروف ترتيًبا ألف كما قام 
 النحو التايل:

 .2ظ ، ع غ ، ف ق ، ك ل م ن ه و ي"" أ ب ت، ج ح خ، د ذ، ر ز، س ش، ص ض ، ط 
 بداية القرن الثاين اهلجري على يد:مع  إال   جراسة الصوتية العربية مرحلة النضومل تبلغ الد  

ول معجم صنف أ الذي يعد   "كتاب العني"مؤلف  :(ـه175ـ  ـه100اخلليل بن أمحد الفراهيدي ) -3
 وجهر وغريها كما حتدثس خمارج األصوات وصفاهتا من مه ، منهاةضااي صوتية متعددق يف العربية، إذ تناول فيه

اإلدغام،  دال، أو بدث للصوت يف بينة الكلمة  من تغيري يفضي إىل القلب، أو احلذف أو اإلعالل، أو اإلحيعم ا 
 كما ذكر عدًدا من القوانني الصوتية مثل: قانون الذ القة.

يب معجمه على أساس صويت، إذ بدأ من احللق إىل رتهو ت اخلليلصنيع الن ظر يف ولعل  أهم ما يستوقف 
 الشفتني.
بيان اإلدغام، تلك بالكتاب"، فقد ختم كتابه النحوي " اخلليلتلميذ  هـ (:180)ت بويهيسأما -4

 ية املهمة.الظاهرة الصوت

                                                                        

 .63ص  م،2002 /هـ1422 ،2ط : الفهرست، دار الكتب، العلمية، بريوت،ميحممد بن أيب يعقوب املعروف ابلندأو الفرج  ـ1
 . 33-30صدط، دت، حممد النوري، :ـ دراسات يف املعاجم العربية  2
 

 



 نشأة الّدراسات الصوتية وتطورها                                                                                                      متهيد

 

3 
 

: عل ل هلذا التقدمي بقوله احيث قد م هلذا الباب: بدراسة ألصوات العربية من حيث خمارجها وصفاهتا كم
وإمنا وصفت لك حروف املعجم هبذه الصفات لتعرف ما حيسن فيه اإلدغام وما جيوز فيه ما وال حيسن فيه ذلك "

 .1وال جيوز فيه..."
ا علم مستقملباحث الصوتية مبؤلف مستقل اأم ا أول من أفرد  -5 أبو   قائم بذاته هو: ل  ونظر إليها على أهن 

 .سر صناعة اإلعراب"" يف كتابه( ـه 392 ت) بن جينّ الفتح عثمان 
 حيث عاجل فيه قضااي صوتية خمتلفة منها:

 ـ احلديث عن مفهوم الصوت واحلرف واحلركة.
 ألصوات.لـ ذكر أحوال حروفه املعجم يف خمارجها ومدارجها، مع ذكر الصفات العامة 

 ، أو النقل، أو احلذف.اإلبدال، أو اإلعاللالكلمة من تغيري يؤدي إىل بنية يف ـ بيان ما يعرض للصوت 
 :ن جيّن با"علم األصوات" يقول  اللة على هذا العلم وهو مصطلحل من استعمل مصطلح لغوي للد  ـ كما يعد  أو 

  2.."."... ولكن هذا القبيل من هذا العلم، أعين علم األصوات واحلروف.
ا له آراء صوتية وردت يف كتاب "سر الصناعة "الصوتية على ما جاء يف كتاب  جيّن  ابنـ ومل تقتصر دراسة   هإمن 
 ."احملتسب" ه"اخلصائص"، وكتاب

       أم ا يف القرن اخلامس اهلجري فقد تقد م البحث خطوة أخرى مع العامل الطبيب الفيلسوف: -06
ثلة يف التشريح، حيث مالذي اعتمد على التجربة العلمية املت هـ (428)ت بن عبد هللا بن سيناأبو على احلسني 

ابن "أسباب حدوث احلروف" قال الشيخ  يف رسالة مس اها: والفيزايئية عاجل الصوت من  خمتلف جوانبه التشرحيية
: "... وقسمت الرسالة إىل ستة فصول: يف حدوث الصوت، يف سبب احلروف، يف تشريح احلنجرة واللسان، سينا
هذه احلروف قد تسمع من  هبذه احلروف، يف أن   ةمن حروف العرب، يف حروف شبيهحرف أسباب حرف يف 

 3.حركات غري نطقية"
املادة الصوتية من قة، إذ أهنم استخلصوا أما علماء التجويد فقد عنوا ابلد راسة الصوتية عناية فائ -7

افوا إليها تعليالت وتفسريات للظواهر الصوتية مثل ظاهرة اإلدغام، إذ حت دثوا أضني وعلماء اللغة و مؤلفات النحوي
 وموانعه وشروطه، يدفعهم إىل ذلك حرصهم الشديد على إتقان قراءة القرآن الكرمي كما أنزل.، عن أسبابه

                                                                        

 .439م ص1988 -هـ 1408، 3ي القاهرة، طجند السالم حممد هارون، مكتبة اخلاعب ق:، حتالكتاب :ويه"يبأبو بشر عمر بن عثمان بن قنرب "سـ 1
 .9ص ،1ج، م1993/ه 1413، 2طحسن  اهلنداوي، دار القلم، دمشق،  ق:ن جين : سر صناعة اإلعراب، حتبو الفتح عثمان بـ أ2
د دمشق ،ري علم، مطبوعات جممع اللغة العربيةموحيي  ،ان الطيانحممد حس ق:رسالة أسباب حدوث احلروف، حت :ـ أبو علي احلسني عبد هللا بن سينا 3

 .101،102ص ،ط، د ت
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 ومن األوائل الذي ألفوا يف هذا اجملال جند:
   كتاب" الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ   صاحب :ـ(ه437ت )مكي بن أيب طالب القيسي  ـ

 جبمع ما مكي اإلمام املقرئ التالوة"، إذ يعد  هذا الكتاب منوذًجا متقدما يف جمال الد راسة الصوتية، حيث قام
مبراتب احلروف م تفرق من علم يف كتب القراءات والنحو واللغة وأعمال عديدة قبله، وذلك فيما خيص العل

 هتا وألقاهبا، وبيان احلركات اليت تلزمها.وخمارجها وصفا
"فليس هذا كتاب اختالف، وإمن ا هوكتاب جتويد ألفاظ ووقوف على حقائق الكالم منها  هإذ يقول يف كتاب

  1".مما ال اختالف يف أكثره
 ،"النشر يف القراءات العشر" مقدمته هلذا العلم يف كتابه ابن اجلزريجعل  :ـ(ه833 ت) ـ ابن اجلزري

 ًجا وصفة على حنو من التفصيل، كما عاجل قضية اإلدغام.خمر و حيث تطرق فيه إىل احلروف العربية عدًدا 
إما  آنذاكليد هو السائد، فكان كل جهد يبذل العلوم بالد املسلمني وأصبح التق وبعد هذا العصر ضعفت

 .ليق أو يف سبيل التحقق أو التصويبيف سبيل الشرح أو التع

 الدرس الصويت احلديث. -رابعا
هتمام ابلد راسات املقارنة والتارخيية، اليت  بدأ اال ىتح األوربيةعصر النهضة  ما إن بزغ عند الغرب: -1

ت البحوث اللغوية تطورًا ازدادسا أقيم على أساسها تصنيف اللغات إىل أسر وجمموعات مث يكانت عامال رئ
 .م 1786 وليام جونز االجنليزياسع عشر على يد العامل القرن التيف  اهلندي ابنيين بعد اكتشاف كتاب اوجتديد
إال على أكتاف  التاسع عشر إن  املدرسة األصواتية اإلجنليزية مل تنشأ يف القرن اإلجنليزي: "ملاالع فريثيقول 

 .2 اهلنود"نياة واألصواتيحعن الن وليام جونزاملعلومات اليت قدمها 
العامل اللغوي  ظهورعند جديًدا خاصة  نعطفاً شهد الدرس اللغوي موما إن حل القرن العشرون حىت 

وأهم ما  ،لذاهتا وألجل ذاهتا" اللُّغة "دراسة الذي كان شعاره (م1913_ م1857) ريدي سوس فردانند السويسري
 مييز الد راسة الصوتية يف القرن العشرين هو:

                                                                        

ار للنشر، عم ان، األردن،  ق:حتقيق لفظ  التالوة، حتلقيسي: الرعاية لتجويد القراءة و ـ  أبو حممد مكي بن أيب طالب ا 1 أمحد حسن فرحات، دار عم 
 .6م، ص1996/هـ 1417، 3ط

 .59ص ،م1988، 6ـ أمحد خمتار عمر: البحث اللغوي عند العرب، عامل الكتب، القاهرة، مصر، ط 2



 نشأة الّدراسات الصوتية وتطورها                                                                                                      متهيد

 

5 
 

البحث عن دراسة الصوت منفرًدا ك أي دراسة األصوات من جانبيها، أي ابعتبارها أصوات منطوقة-
 .ticséno_ phphonétique"1 " علم األصوات، ة اسمد راسق على هذه الخمرجه وصفاته... ويطل

 لوظيفيا"علم األصوات  لبنات يتشكل منها الكالم ويسمى هذا اجلانبكذلك دراستها ابعتبارها 
phonologye، phonologie"2. 

وهتافت العرب  ،دث أتثر ملحوظحرب الد راسات اللغوية عند الغل تقدم يف ظ عند العرب:-2
ميدان  :فبدأت هنضة علمية يف مجيع امليادين اللغوية منها. يةبر غستيقاء والنهل من منابع تلك البيئة اللال

ية لوقد تعددت االجتاهات يف الدراسة واختلفت، فمنهم من اهتم ابلرتمجة والتأليف ومنهم من قام بعم ،الصوتيات
غويني الذين كان هلم للااحلديثة، وجتدر اإلشارة إىل جمموعة من العلماء ات اسث الرتاث وربطه ابلد ر إحياء وبع

 :السبق يف الدراسة الصوتية منهم
 :الوصفية األوربيةابملفاهيم  العب هذا الباحث دورًا ابرزًا يف الدراسات اللغوية احلديثة متأثر  إبراهيم أنيس ،

 ."األصوات اللغوية" من أهم الكتب اليت ألفت يف علم األصوات احلديث هويعد كتابية خيوالتار 
 :أثر القراءات يف  وكتاب ""القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلديث له مؤلفات منها عبد الصبور شاهني"

 ."أبو عمر بن العالءاألصوات والنحو العريب 
 :دراسة " "البحث اللغوي عند العرب" وكتاب للغة منها كتابله مؤلفات هامة يف علم ا أمحد خمتار عمر

 .الصوت اللغوي "
 مناهج " ة والوصفية" وكتاب كتابه "اللغة العربية بني املعياريوي يفح نقد الرتاث العريب النىن  تب :متام حسان

 ."البحث يف اللغة
 :له مؤلف هام يف الصوتيات وهو" علم األصوات" الذي يعد من أهم املراجع اليت يعتمد عليها يف  كمال بشر

  3.الدراسات اجلامعية

 إذ يعد هؤالء العلماء مهزة وصل بني الثقافات الغربية والعربية.

                                                                        

 .223 ، ص1995، 1عريب، دار الفكر، لبنان، ط -اجنليزي -ية فرنسيلسن: معجم املصطلحات األـ مبارك مبارك 1
 .224 ـ املرجع نفسه: ص 2
 .47_41 ، ص2006ابجي خمتار، عنابة، جامعة حماضرات يف املدارس اللسانية املعاصرة، منشورات : ـ ينظر: بوقرة نعمان 3
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 .املبحث األول: تعريف الصوت عند القدامى واحملدثني
 .م اللغويةجأواًل: مفهوم الصوت يف املعا

)بفالن( تصويًتا أي دعاه  "صوت فالن مادة صوت :للخليل ابن أمحد الفراهيديكتاب العني" جاء يف "
صائت:  وصات بصوت صوًًت فهو صائت مبعىن صائح: وكل ضرب من األغنيات صوت من األصوات، ورجل

 1.وذكر يف الناس َحَسٌن" ت: له صيت"َحَسُن الصوت وفالن َحَسُن الصَّي حسن الصوت شديده، ورجل صّيت
الصوُت: اجلرس، معروف، مذكر)...( واجلمع أصوات، وقد صات  البن منظوروقد ورد يف "لسان العرب" 

بصّوُت تصويًتا فهو َمصَّوٌت وذلك إذا َيُصوُت ويصاُت صوًًت وأصاَت، وَصّوَت به: كله اندى ـ ويقال َصوََّت 
 2.صائح" هصّوت، إبنسان فدعاه ويقال: صات صوًًت، فهو صائٌت ومعنا

 
 .اثنًيا: مفهوم الصوت يف اإلصطالح

 ومفهومه. تهوت وعاجلوه من جوانب عديدة كطبيعن العرب قدميا وحديثا ابلصو غوياهتم اللَ 
 ـ عند القدامى:1

:   أ ـ ابن جّني
هو عرض خيرج مع النفس مستطياًل متصاًل حىت : "بقوله "سر صناعة اإلعراب" همؤلفيف عّرف الصوت 

حرف،   له  رضع ماناملقطع أي ييه عن امتداده واستطالته فسمّ ثنني ـ مقاطع تفتيعرض له يف احللق والفم والش
 3.وختتلف أجراس احلروف حبسب اختالف مقاطعها"

"فاحلرف صوت والصوت هواء ، ختص ماهية الصوت اللغوي وأنواعه ةن هذا التعريف عناصر هاممويتض
ق جمراه أبحد أعضاء اجلهاز النطقي يف املوضع يمدفوع من الرئة، خيرج مع النفس مسرتساًل فيؤدي قطعه أو تضي

قطع إذن مكان انقطاع ، فامل(غايته وطرفهو )حّد منقطع الصوت  ابن جّني  طتبسيإىل أتليف احلرف الذي ميثل ب
يز املتولد منه احلرف، وعلى ذلك تنوعت احلروف بتنوع أمكنة انقطاع احللصوت املتدفق يف اجلهاز املصوت و ا

                                                                        

 .421، ص2، ج2003، 1كتاب العني، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط:ديياخلليل ابن أمحد الفراه -1
 .2521 ، مادة صوت، ص27ط، دت، ج، دفلسان العرب، دار املعار  :ابن منظور أبو الفضل - 2

 .6، ص1جم، 1993 /ـه1413، 2دار القلم، دمشق، ط ،داويهن: حسن حتق أبو الفتح عثمان بن جّّن: سر صناعة اإلعراب، - 3
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أو  عاف املتغري ابنتقالك راجواجلرس هو الصدى احملقق من احلر  ،الصوت منها واختلفت أجراسها لذلك أيًضا
 1.متنقالً أو متجاوزًا للمقطع الذي يتحقق فيه احلرف األول"

 :ابن سينا .ب
من أمر  ه"... متوج اهلواء دفعة بسرعة وبقوة من أي سبب كان والذي يشرتط في :ف الصوت بقولهعرَّ  

ليس  ،بعيد    إن كان سببا كليا فهو سبب بل كأنه سبب أكثري، مث ،كليا للصوت  االقرع عساه أاّل يكون سبب
السبب املالصق لوجود الصوت والدليل على أن القرع ليس سبًبا كلًيا للصوت أن الصوت قد حيدث أيًضا عن 

 2."لعمقابل القرع وهو الق
ل له بقلع أحد مثّ و دعاه قلعا وآخر  ،"نوع مساه قرًعا خيتص مبثلي ما تقرع صخرة أو خشبة فالصوت نوعان

 3".عن اآلخر طوالً  يهاشق أحد نيعليها أبن تب ىكخشبة تنحّ شقي مشقوق عن اآلخر  
"أسباب حدوث احلروف" وكذا يف كتابه  حول طبيعة الصوت يف رسالة ابن سيناومن خالل ما قدمه 

 يلي: عناصر ثالثة تتمثل يف ما تتضمن"الشفاء" فقد انتهى إىل أن العملية الصوتية 
 وجود جسم يف حالة تذبذب."ـ  1
 فيه الذبذبة الصادرة عن اجلسم املتذبذب.قل تنتـ وجود وسط  2
 ـ وجود جسم يستقبل هذه الذبذابت. 3

 4.وهو نفس ما انتهى إليه احملدثون من علماء األصوات"
  إخوان الصفا: .جـ

من املهم أواًل اإلشارة إىل الصعوبة اليت يواجهها أي دارس أثناء حبثه عن القضااي املتعلقة ابلصوت يف 
"اليت عاجلوها ابلدراسة مل تكن مثبتة يف رسالة واحدة أو  وذلك حبكم أن جمموع تلك القضااي إخوان الصفارسائل 

 5.جمموعة رسائل بعناوين يسهل الرجوع إليها، بل تفرقت وتناثرت بني الرسائل املختلفة"
                                                                        

، 2010، 1عامل الكتب احلديث، األردن، ط ،ي ومناذج التنظري الفونولوجيقتينييف الصوتيات العربية والغربية أبعاد التصنيف الفو  :مصطفى بوعناين - 1
 .54 ص

 ، صتط، دد، اللغة العربية. بدمشق عم، مطبوعات جمنان الطياحتق: حممد حس ،حدوث احلروف بابحلسني بن عبد هللا ابن سينا: أسعلي اـ أبو  2
56. 

 . نقالً عن: الشفاء: ابن سينا.8، ص:1989يف البحث الصويت عند العرب، دار اجلاحظ، بغداد، د ط،  :ـ خليل إبراهيم العطية 3
 .103 ص م،1988، 6عمر: البحث اللغوي عند العرب، عامل الكتب القاهرة، طـ أمحد خمتار  4
 .121 ص يف الصوتيات العربية والغربية،: ـ  مصطفى بوعناين  5
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صل ومن بني اهتماماهتم ابلصوت كان حول حتديد ماهيته فقد ورد عنهم قوهلم يف هذا الشأن "اعلم أن أ
والصوت قرع حيدث من اهلواء إذا صدمت حدث من تصادم األجرام وحركات األجسام  األصوات هو ما

حتركت، وألي جسم   ك اجلسمني حركة عريضة تسمى صوًًت أبي حركة ي، فتحدث بني ذنضابعضها بعاألجسام 
 1.صدمت ومن أي شيء كانت"

 ويرتبط أساًسا مبفهوم حدوث الصوت اللغوي.زايئية ية، فيطبيع تايوحيمل هذا التعريف عموًما خصوص

 :عند احملدثني - 2
الصوت هو" األثر الذي حتدثه موجات انشئة عن اهتزاز جسم  "معجم املصطلحات العلمية":جاء يف /أ

 ويدخل ضمن هذا التعريف أي صوت مهما كانت طبيعته ونوعه ومصدره. 2.ما"
طة ما من األثر السمعي احلاصل من احتكاك اهلواء بنقذلك : "الصوت اللغوي أبنه األنطاكي ويعرف ب/

مثل  ،املرور  رية حسداد كامل أو انقص ليمنع اهلواء اخلارج من اجلوف من نحيدث ا مانقاط اجلهاز الصويت عند
 3.مثل السني اليت هي نتيجة انسداد انقص يف أطراف األسنان"و  ،الشفتنييف  كاملالباء اليت هي انسداد  

إاّل عندما حيدث احتكاك اهلواء إبحدى  أتيت ال عيا القول جيد أبن الصوت هو أثر مسهلذواملتأمل 
 سداد كامل أو انقص مينع مرور اهلواء اخلارج من احللق.نمكوانت جهاز النطق سواء أكان اب

" األثر السمعي الذي يصدر طواعية عن تلك األعضاء  أنه :الصوت كذلك إبراهيم العطية وعّرف جـ/
 4.يطلق عليها اسم جهاز النطق" الذي

فأعضاء النطق متثل  دعيها عملية الصوت،تاليت تس ويتضمن هذا التعريف عناصر ثالثة هي نفسها العناصر
"وسط  واألثر السمعي املتعلق ابلصوت من حيث انتقال موجاته يف اهلواء فإهنا مبقابل 5،"جسم يتذبذب" وجود

سم يتلقى تلك جما خيص الذبذابت فإهنا مبقابل" يأما ف 6،املتذبذب"تنتقل فيه الذبذبة احلاصلة عن اجلسم 
 7الذبذابت".

 مقارنة بني تعريف الصوت عند القدامى واحملدثني:* 

                                                                                                                                                                                                                                

 
 .95 ص، 3 ج، نقالً عن: رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء ،122 يف الصوتيات العربية والغربية، ص: ـ مصطفى بوعناين 1
 .391 ص ،نقال عن:يوسف خياط معجم املصطلحات العلمية، 87 ص ،2009، 1األصوات بني القدامى واحملدثني، طعلم : ـ عادل حملو 2
 .13 ، ص1دت، ج ،3دار الشرق العريب، بريوت، ط ،احمليط يف األصوات العربية وحنوها وصرفها :ـ حممد األنطاكي 3
 .6 ـ خليل إبراهيم العطية: يف البحث الصويت عند العرب، ص 4
 . املرجع نفسه، الصفحة نفسها.7،  6 ،5
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فقون على أن الصوت هو أثر تهم يمهما تعددت مفاهيم الصوت بني اللغويني القدامى واحملدثني فإن جلّ 
مسعي حتدثه أعضاء النطق لدى اإلنسان، وما يفهم من خالل تلك املفاهيم أن عملية الصوت غالًبا ما تستدعي 

تنتقل فيه تلك الذبذابت، وكذا وجود جسم يستقبل تلك  -هو اهلواء غالًبا-وجود جسم يتذبذب، ووجود وسط 
 الذبذابت وهي متعلقة بعملية السمع.

   ارحر  والصوت:بني *
يف " :فكانت األصوات عنده حروف فيقول ،ة صوت منهارادداللة على إللكلمة حرف    اخلليل استعمل

أحرف جوفًا وهي الواو أربعة و  ،جمدار و ، زالعربية تسعة وعشرون حرفا منها مخسة وعشرون حرفًا صحاًحا هلا أحيا
 1.من اجلوف" نة واهلمزة مسيت جوفًا ألهنا خترجياء واأللف الليوال

"أسباب حدوث احلروف" وأسباب حدوث الصوت فإن  وابلرغم ممّا قدمه يف رسالته ابن سينا وكذلك جند
 .عنده  يكن واضح املعاململ مصطلح الصوت

 2.نطوق واملكتوب يف آن واحد""شاماًل ملظهري اللغة، امل فاستعمال اللغويني العرب للحرف جاء
 يمنو فاإلشارة إىل أن بعض الدارسني جعل مصطلح احلرف مرادفًا ملصطلح الويف هذا الصدد البّد من 

phonéme أما احلرف فهو ذلك الرمز الذي يتخذ  ،سهحنالذي نسمعه و  فالصوت هو" يف علم اللغة احلديث
 3.جمموعة من األصوات يؤدي تبادهلا يف الكلمة إىل اختالف املعىن" وسيلة منظورة للتعبري عن صوت معني أو

ليست احلروف إذن هي تلك الصور الكتابية ": أن احلروف ليست رموزًا كتابية وهو يقول متام حسان ويبني
اليت ختطها ابلقلم، فهذه رموز كتابية للحروف وليست احلروف هي ما تنطقه بلسانك يف أثناء الكالم فهذه هي 

 4.األصوات"

  

                                                                        

 .41، ص 1كتاب العني، ج  :اخلليل بن أمحد الفراهيدي -1
 .153 ، صم2008 ، 3أمحد حممد قدور: مبادئ اللسانيات، دار الفكر، دمشق، ط -2
 .84_83 مضان عبد التواب املدخل إىل علم اللغة، صر  عن:، نقال أمحد حممد قدور: مبادئ اللسانيات -3
 .151 ص ،أمحد حممد قدور: مبادئ اللسانيات -4
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 اب حدوث الصوت.ب: كيفية وأسالثايناملبحث 
 .القدامى أواًل: عند

وانتقاله إىل أذن السامع  فكر علماء العربية منذ  إنتاجهلقد شغلت كيفية حدوث الصوت وكذا طريقة 
 القدمي ونذكر منهم على سبيل املثال:

 :الفرايب-1
الصوت إىل السمع فإن اهلواء الذي ينبو من  ىدّ يتأحتدث  عن كيفية إنتاج األصوات فيقول" أما كيف  

قبله الثاين  املقروع )كاآللة أو جهاز النطق( هو الذي حيمل الصوت فيحرك مبثل حركته اجلزء الذي يليه فيقبل ما
فال يزال هذا التداول من واحد إىل حىت يكون  آخر ما يتأّدى إليه من أجزاء اهلواء هو اهلواء املوجود يف 

 1.)ابألذن("اخني الّصمّ 
وهذه إشارة واضحة إىل أن اهلواء مبثابة انقل للصوت الصادر عن جهاز النطق وصواًل إىل أذن السامع وقد 

والتصويت اإلنساين حيدث بسلوك اهلواء يف " ى الصوت عرب اهلواء فيقول:ذكر قواًل مفصاًل يف ذلك وكيف يتأدّ 
 2."أجزاء األنفعضاء اليت يسلك فيها مثل أجزاء الفم و احللوق وقرعه مقرعات أجزاء احللوق وأجزاء سائر األ

ويقول يف موضع آخر" والقارع أواًل هي القوة اليت تسرب هواء النفس من الرئة وجتويف احللق  أواًل فأواًل 
إىل طرف احللق الذي يلي الفم و األنف وإىل مابني الشفتني، مث اللسان يتلقى ذلك اهلواء فيضغطه إىل جزء من 

ابطن الفم وإىل مابني الشفتني، مّث اللسان يتلقى ذلك اهلواء فيضغطه إىل جزء من أجزاء ابطن الفم وإىل  أجزاء
 3.جزء من أجزاء أصول األسنان فيقرع ذلك اجلزء"

 
 ابن سينا: -02

كيفية حدوث الصوت فريى أبن سببه القريب متوج اهلواء دفعة وبقوة والصوت عنده ال   ابن سينايذكر 
 ولكن بتوفر شروط القوة املمارسة سواء أكان أثناء تقريب األجرام  قرع فقط وإمنا حيصل أيًضا ابلقلعحيدث عن ال

 

                                                                        

 .123 ص ،م2000كمال بشر: علم األصوات، دار غريب، القاهرة، دط،   -1
 .1066صدط،   ،دت ،كتاب املسيقى الكبري:  نقال عن الفرايب .112مصطفى بوعناين: يف الصوتيات العربية والغربية، ص -2

 3- مصطفى بوعناين: يف الصوتيات العربية والغربية، ص 136. 
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اليت حيصل منها القلع  بعضها البعض أو التفريق والتبعيد بني اجلرمني" وكذا شروط صالبة أجسام األجرام
 1.والقرع"

يف كيفية حدوث احلروف واحلركات مع بيان ألعضاء النطق املسؤولة عن حدوث تلك  ابن سينا وقد فصل
 :احلروف وأسباهبا كما هو موضح يف اجلدول التايل

 أسباب حدوثها احلروف

احلاصر زمااًن  *الطرجهايلب وعضل الصدر هلواء كثري ومن مقاومة احتدث من حفز قوي من احلج اهلمزة
 قليالً حلفز اهلواء مث اندفاعه إىل االنقالع ابلعضل الفاحتة وضغط اهلواء مًعا.

حتدث عن مثل احلفز يف اهلمزة كمًّا وكيًفا إاّل أن احلبس هنا ال يكون ًتًما بل تفعله حافات املخرج   اهلاء
 ري مائل إىل الوسط.واإلندفاع مياس حافتيه ابلسواء غ، وتكون السبيل مفتوحة

 العني
يفعلها حفز اهلواء مع فتح الطرجهايل مطلًقا وفتح الذي ال اسم له وإرسال اهلواء إىل فوق ليرتدد يف 

 وسط رطوبة يتدحرج فيها من غري أن يكون قبل احلفز خاصاً  جبانب.

 احلاء
ليس حبفز على االستقامة حدوثها مياثل حدوث العني إاّل أن الفتح الذي ال اسم له أضيق واهلواء 

حفزًا بل مبيل إىل خارج حىت يقسر الرطوبة ويهزها إىل قدام، فتحدث من انزعاج أجزائها إىل قدام 
 هيئة احلاء.

 اخلاء
حتدث من ضغط اهلواء إىل احلد املشرتك بني اللهاة واحلنك ضغطا قواًي مع إطالق يهتز فيها بني  

 ذلك رطوابت يـَْعُنف عليها التحريك إىل قدام.
 حتدث حيث حتدث اخلاء ولكن حبسب ًتم، وأما اهلواء ومقداره وموضعه فذلك بعينه.  القاف

 الغني
ن الرطوبة، وال من قوة احنفاز اهلواء ما يف اخلاء، وهواء هو أخرج من اخلاء والقاف وليس فيه م 

 الغني حيدث يف الرطوبة احلنكية كالغليان و االهتزاز.
 حتدث حيث حتدث الغني ومبثل سببه إال أن حبسه حبس ًتم. الكاف

 اجليم

حتدث يف حبس بطرف اللسان ًتم وبتقريب اجلزء املقدم من اللسان من سطح احلنك املختلف 
زاء يف النتّو واالخنفاض مع سعة يف ذات اليمني واليسار حىت إذا أطلقت نفذ اهلواء يف ذلك األج

إاّل أنه يتشدب الستعراضه، ويتمم صغريه خلل األسنان ويرده  املضيق نفوًذا َيصِغُر لضيق املسلك،
ها يف املكان الذي ئتفقبعيد وال يتسع بل  إىلإىل الفرقعة الرطوبة املندفعة، إاّل أهنا ال ميتد هبا التفقع 

                                                                        

 .130 مصطفى بوعناين: يف الصوتيات العربية والغربية، ص -1
 ص 6ط، عامل الكتب، القاهرة البحث اللغوي عند الغرب، :أمحد خمتار عمر حسب ابن سينا هو الغضروف الثالث من غضاريف احلنجرة يف تشريح *

109. 
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 يطلق يف احلبس. 

 الشني
حتدث حيث حيدث اجليم بعينه ولكن بال حبس البتة،فكأن الشني جيم مل حتبس وكأن اجليم شني  

 .أطلقتمث  بسابتدئت حب

 الضاد
حتدث عن حبس ًتم عندما يتقوم موضع اجليم وتقع يف اجلزء األملس إذا أطلق أقيم يف مسلك اهلواء 

واحدة أو رطوابت تنفقع من اهلواء الفاعل للصوت ومتتد عليها، فتحبسه جبسا اثنًيا، مث رطوبة 
 تنشق وتتفقأ، فيحدث شكل الضاد.

 الصاد 
يفعله حبس غري ًتم أضيق من حبس السني وأيبس، حىت يطبق اللسان أو يكاد يطبق على ثلثي 

املضيق بعد حصر بشيء كثري منه السطح املفروش حتت احلنك والشجر ويتسرب اهلواء عن ذلك 
 وخيرج من خلل األسنان. ،ءامن ور 

 السني 
حتدث مثل حدوث الصاد، إاّل أن اجلزء احلابس من اللسان فيه أقل طواًل وعرًضا وكأهنا حتبس 

 بكلتيها بل أبطرافها. العضالت اليت يف طرف اللسان ال

 الزاي
د والسني( إاّل أن اجلزء احلابس فيها من اللسان حيدث من األسباب املصفرة اليت ذكرانها) يف الصا

يكون مما يلي وسطه ويكون طرف اللسان غري ساكن سكونه الذي كان يف السني بل ميكن 
 له طرف اللسان. فإذا انفلت اهلواء الصافر عن احملبس اهتز االهتزاز،

ع أحداما عن اآلخر حتدث عن انطباق سطح اللسان أكثره مع سطح احلنك والشجر وعند انقال الطاء 
 ينضغط اهلواء الكثري وتسمع الطاء.

حتدث أبسباب حدوث الطاء،إاّل أن احلبس فيها يكون جبزء أقل أما الشدة فهي نفسها اليت يف  التاء  
 الطاء.

 الدال
حتدث أبسباب حدوث التاء، فيكون احلبس الذي فيها مماثاًل حلبس يف الكم لكن أبضعف منه يف 

 الكيف

 الثاء
حتدث إبطالق يسري يصفر معه اهلواء غري قوي الصفري كصفري السني ألن طرف اللسان يكون أرفع 

 وأحبس للهواء من أن يشمر من خلل األسنان جّيًدا، وكأنه ما بني أطراف األسنان.

حتدث حببس كاإلمشام جبزء صغري من طرف اللسان وإمرار اهلواء املطلق بعد احلبس على سائر  الظاء
 لسان على رطوبة وحفز له مجلة.سطح ال

 الذال
 
 

حتدث حببس شديد ابلطرف دون اإلستعانة بسطح اللسان وشغل اهلواء عند احلبس مبا يلي طرف 
اللسان من الرطوبة حىت حيركها ويهزها هزًّا يسريًا، وينفذ فيها ويف أعايل خلل األسنان قبل اإلطالق 

 مث يطلق.
ا بطرف  الالم اللسان مث قلع، و احلبس معتدل غري شديد وليس االعتماد فيه حيدث حببس رطب جدًّ
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 يليه لئاًل يكون مانًعا على التزاق الرطوبة مث انفالقها. على الطرف من اللسان بل على ما

 الراء
تنشأ عنه ترعيدات يف  ةحيدث حببس أيبس ال قوي وال حاد، بل متكرر يف أزمنة غري مضبوط

 طح اللسان حىت حيدث حبًسا بعد حبس.اإليقاعات وذلك تشده اهتزاز س
 حيدث حببس اهلواء أبجزاء لينة من الشفة وتسربيه من أجزاء لينة من غري حبس ًتم. الفاء
 حيدث حببس ًتم للهواء أبجزاء لينة يف الشفة وإطالق يف نفس اجلهة. الباء

 ضه إىل انحية اخليشوم.حيدث حببس ًتم غري قوي ليس كله عند املخرج بني الشفتني ولكنه بعْ  امليم 

 النون
حيدث حببس ًتم بني طرف اللسان وعضو آخر رطب أرطب من الشفة يقاوم اهلواء ابحلبس مث 

 يسرب أكثر إىل انحية اخليشوم.
الواو  

 الصامة
ميانعه يف انضغاطه سطح  أنحتدث حيث حتدث الفاء ولكن بضغط وحفز للهواء ضعيف ال يبلغ 

 الشفة.
الياء 

 الصامة
 حتدث حيث السني والزاي ولكن بضغط وحفز للهواء ضعيف ال يبلغ أن حيدث صفريًا.

األلف 
 املصوتة

 حتدث إبطالق اهلواء من املخرج سلسا غري مزاحم.

الواو 
 املصوتة

 حتدث إبطالق اهلواء مع أدىن تضييق للمخرج وميل به سلس إىل فوق.

الياء 
 املصوتة

 يق للمخرج وميل به سلس إىل األسفل.حتدث مع إطالق اهلواء مع أدىن تضي

  1ابن سينا أسباب حدوث الصوت عند :01 رقم اجلدول

 مالحظة:-
لصويت امليم والنون، ووضعهما متتاليني على الرغم من  ابن سيناتعليق على ترتيب  أمحد خمتار عمرللدكتور 
عن كيفية نطق األصوات بقوله "فنجد ا، الشرتاكهما يف صفة األنفية، وقد أثىن عليه يف حديثه ماختالف خمرجه

فيه تفصيال دقيقا ال جنده يف كتب اللغويني وقد أغناه على ذكر احلركات العضوية وعلى حتديد العضالت 
 .2واملفاصل املشرتكة يف إنتاج الصوت"

 عند علماء التجويد: -3

                                                                        

 .143-138يف الصوتيات العربية والغربية، ص  :ومصطفى بوعناين ،63-59ص،ينظر ابن سينا: أسباب حدوث احلرف -1
 .109 البحث اللغوي عند العرب، ص :أمحد خمتار عمر -2
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الصوت هو احلاصل " فحبسهملقد توصل علماء التجويد إىل أن اهلواء هو املادة إلنتاج األصوات اللغوية، 
من دفع الرئة اهلواء احملتبس ابلقوة الدافعة، فيتموج، فيصدم اهلواء الساكن فيحدث الصوت من قرع اهلواء ابهلواء 

 1.املندفع من الرئة"
األكثر،   أن هواء الزفري املندفع من الرئتني هو الذي تتشكل منه األصوات اللغوية يف  حممد املرعشي يرى
هذا الصدد" مث إن الغالب تلفظ الكالم مع إخراج النفس وأما تلفظها مع إدخاله فيعسر ويقبح به  فيقول يف

 2.الصوت عند اجلهر، فال شك يف كراهته خبالف ذلك عند اإلخفاء ومل أجد تصرحًيا يف هذا الباب"
 ات احملدثون.وما يفهم من قوله أنه أول من ذكر هذه القضية كما صرَّح بذلك ونص عليها علماء األصو 

دد األصوات والتوصل إىل دور اهلواء املندفع من الرئة يف إنتاج الصوت اللغوي ال يكفي وحده يف تفسري تع
ه بكيفيات ّيفتكون هناك عمليات معينة حتدث يف بعض أعضاء آلة النطق تعرتض اهلواء فتك وتباينها، فال بّد أن

 3.خاصة  تؤدي إىل متايز صوت عن اآلخر
من النصوص وضح من خالهلا علماء التجويد العمليات النطقية اليت تؤدي إىل إنتاج األصوات فثمة عدد 

ها من اجتهادهم الشخصي، وإمنا نقل بعضها عن علماء العربية  تكن كلّ ملاللغوية، وحقيقة تلك النصوص 
مان بكر بن حممد أبو عثذكر يف املتقدمني، والبعض اآلخر صاغه علماء التجويد هبدف توضيح تلك العمليات،

الكالم سبعة أشياء: اجلهر، واهلمس والشدة، واإلرخاء  هاالذي فصل بني احلروف اليت ألف من " :أن يناملاز 
اختلفت أصوات احلروف  ،شددت أو مددتأواإلطباق واملد واللني، ألنك إذا جهرت أو امست أو أطبقت، أو 

اليت من خمرج واحد ولو كانت املخارج واحدة والصفات واحدة لكان الكالم مبنزلة أصوات البهائم اليت هلا خمرج 
  4."تفهم واحد وصفة واحدة ال

  

                                                                        

اِئف ، نقالً عن القسطالين: لط101، طم2007 /هـ 1428الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، دار عمار، ط :غامن قدوري احلمد - 1
 ، دت ،دط.اإلشارات

 .101 ، صالدراسات الصوتية عند علماء التجويد  :قدوري احلمدغامن  -2
 .الصفحة نفسهااملرجع نفسه، -3
 .143 مكي بن أيب طالب: الرعاية، ص -4



دوثهااألصوات اللغوية تعريفها وكيفية ح                                                       الفصل األول   
 

15 

 

 عند احملدثني.: اثنًيا
من علماء اللغة القدامى كان ذلك  ينيت به كيفية حدوث الصوت من عناية واهتمام كبري ظبقدر ما ح

 منهم: نذكر أيًضا مع علماء األصوات احملدثني
 ـ إبراهيم أنيس:1

يف كيفية حدوث الصوت اإلنساين أنه" ككل األصوات ينشأ من ذبذابت مصدرها عند إبراهيم أنيس يرى 
اإلهتزازات اليت بعد صدورها من الفم اإلنسان احلنجرة فعند اندفاع النفس من الرئتني مير ابحلنجرة فيحدث تلك 

واألنف تنتقل خالل اهلواء اخلارجي على شكل موجات حىت تصل إىل األذن ومصدر الصوت اإلنساين يف معظم 
األحيان هو احلنجرة أو بعبارة أدق الوتران الصوتيان فيها، فاهتزازات هذين الوترين هي اليت تنطلق من الفم أو 

 1.واء اخلارجي"األنف مث تنتقل خالل اهل
 وفيما يلي قول مفصل يف بيان كيفية حدوث الصوت اللغوي:

حيدث عند مرور اهلواء أوال ابحلنجرة، فيحرك الوترين الصوتني، مث يتخذ جمراه ابحللق مث الفم حىت ينحبس  الباء:
  .انفرجت الشفتان حيدث صوت الباء ذاعند الشفتني منطبقتني انطباقا كامال، فإ

ا وصل يف جمراه إىل الفم هبط أقصى فإذمير اهلواء ابحلنجرة أوال، فيتذبذب الوتران الصوتيان،  حيدث عندما امليم:
 .نطباقفتنطبق الشفتان متام اال األنفياحلنك فسد جمرى الفم، فيتخذ اهلواء جمراه يف التجويف 

اهلواء جمراه يف احللق  رين الصوتني مث يتخذا ابحلنجرة دون أن يتذبذب معه الوتحتدث عندما يندفع اهلواء مارّ  الفاء:
  2 .والفم حىت يصل إىل بني الشفة السفلى وأطراف الثنااي العليا

حتدث عندما يندفع اهلواء املار ابحلنجرة فيحرك الوترين الصوتني، مث يتخذ اهلواء جمراه يف احللق والفم حىت  الذال:
 يصل إىل ما بني طرف اللسان والثنااي العليا.

اللسان  فخذا شكال مقعرا، فعند النطق ابلظاء يرتفع طر آحتدث عندما ينطبق اللسان على احلنك األعلى  لظاء:ا
 وأقصاه حنو احلنك ويتقعر وسطه.

ا ابحلنجرة فيحرك الوترين الصوتني، مث أيخذ جمراه يف احللق والفم فينحبس حتدث عندما يندفع اهلواء مارّ  الدال:
ا انفصل اللسان عن أصول الثنااي مسع إذاللسان أبصول الثنااي العليا، ف فء طر قالتهناك فرتة قصرية ال

 صوت الدال.
                                                                        

 .7ـ إبراهيم أنيس: األصوات اللغوية، هنضة مصر، دت، ص 1 
 . 48، 47، ص املرجع نفسهينظر:  -2 
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حتدث عند مطابقة اللسان على احلنك األعلى متخذا شكال مقعرا فعند النطق هبا يتحرك الوتران  الضاد:
 اللسان عنها صوت الصوتيان مث ينحبس اهلواء عند التقاء طرف اللسان أبصول الثنااي العليا، فإذا انفصل

 1.الضاد
حتدث عند مرور اهلواء من احللق والفم حىت ينحبس ابلتقاء طرف اللسان أبصول الثنااي العليا، فإذا انفصال  التاء:

 فجائيا مسع صوت التاء.
، فاللسان مع الطاء مع الطاء خيتلف عن وضعه مع التاءحتدث كما حتدث التاء غري أن وضع اللسان  الطاء:

 شكال مقعرا منطبقا على احلنك األعلى.يتخذ 
حد أحتدث عندما مير اهلواء ابحلنجرة فيحرك الوترين الصوتني مث يتخذ جمراه يف احللق، فأثناء مرور اهلواء من  الالم:

 جانيب الفم يتصل طرف اللسان أبصول الثنااي العليا.
العليا، يتكرر يف أثناء النطق هبا كأمنا يطرق طرف  حتدث عند التقاء طرق اللسان حبافة احلنك مما يلي الثنااي الراء:

 اللسان حافة احلنك.
حتدث عندما يندفع اهلواء من الرئتني حمركا الوتران الصوتيان، مث يتخذ جمراه يف احللق أوال حىت إذا وصل إىل  النون:

يف األنفي حمداث أقصى احللق، هبط أقصى احلنك األعلى فيسد هببوطه فتحة الفم ويتسرب اهلواء من التجو 
  .يف مروره نوعا من احلفيف

حتدث عندما يندفع اهلواء مارا ابحلنجرة فال حيرك الوترين الصوتيني، مث أيخذ جمراه يف احللق والفم حىت  السني:
ااي السفلى أو العليا حبيث يكون بني اللسان والثنااي جمرى ضيق يندفع خالله اهلواء نيلتقي طرف اللسان ابلث

 رتاب األسنان العليا من السفلى.فيحدث اق
حتدث عندما يندفع اهلواء من الرئتني مارا ابحلنجرة فيحرك الوترين الصوتيني، مث يتخذ جمراه من احللق والفم الزاي: 

 قاء أول اللسان ابلثنااي السفلى أو العليا على النحو املتقدم شرحه مع السني.تلاحىت يصل إىل املخرج وهو 
ق ابلصاد يكون اللسان مقعرا منطبقا على احلنك األعلى، مع تصعد أقصى اللسان وطرفه حنو فعند النط الصاد:

 احلنك.
عند النطق به يندفع اهلواء من الرئتني مارا ابحلنجرة فال حيرك الوتريني الصوتيني مث يتخذ جمراه يف احللق مث  الشني:

 ك األعلى حدث صوت الشني.الفم، فإذا وصل التقى أول اللسان وجزء من وسطه بواسطة احلن

                                                                        

 .  51-49ص إبراهيم أنيس: األصوات اللغوية، ينظر:  –1 
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: حتدث عندما يندفع اهلواء إىل احلنجرة فيحرك الوترين الصوتيني، مث يتخذ جمراه يف احللق اجليم العربية الفصيحة
وسط اللسان بوسط احلنك األعلى التقاء حمكما حبيث ينحبس جمرى اهلواء، فإذا انفصل  يتقلوالفم حىت ي

  1يم العربية الفصيحة.العضوان انفصاال بطيئا مسع صوت اجل
حتدث عندما يندفع اهلواء من الرئتني مارا ابحلنجرة فال حيرك الوترين الصوتني، مث يتخذ جمراه يف احللق  الكا :

 حنبس اهلواء إىل خارج الفم حمداث صوت الكاف.ا ةفإذا وصل إىل أقصى الفم قرب اللها ،أوال
حتدث عندما يندفع اهلواء من الرئتني مارا ابحلنجرة فال حيرك الوترين الصوتني، مث يتخذ جمراه يف احللق   :القا 

حىت يصل إىل أدىن احللق من الفم وهناك ينحبس اهلواء ابتصال أدىن احللق أبقصى اللسان مث ينفصل 
 العصوان انفصاال مفاجئا.

جرة فيحرك الوترين الصوتني، مث يتخذ جمراه يف احللق حىت نا ابحلمارًّ حتدث عندما يندفع اهلواء من الرئتني  ني:غال
 ني.الفم فيضيق اجملرى فيحدث اهلواء حفيفا فتسمع الغيصل إىل أدانه إىل 

 : عندما يندفع اهلواء مرورا ابحلنجرة ال يتحرك الوترين الصوتني، مث يتخذ جمراه وصوال إىل أدانه إىل الفم.اخلاء
مرور اهلواء ابحلنجرة فيحرك الوترين الصوتيني فإذا وصل إىل وسط احللق ضاق جمرى اهلواء  حتدث عند العني:

 فتحدث العني.
 حيدث كما حيدث صوت العني. ارحاء:
ا يندفع مع األصوات األخرى فيرتتب عليه مساع الصوت كرب ممأعند النطق هبا تندفع كمية كبرية من اهلواء  اهلاء:

 الصوتيني.مع ذبذبة الوترين 
حتدث عندما تنطبق فتحة املزمار انطباقا ًتما، فال يسمح مبرور اهلواء إىل احللق، مث تنفرج فتحة املزمار اهلمزة: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2 .صوت اهلمزة عفجأة فيسم
 عبد الصبور شاهني:  -2

نه "ينتج أساسا من اندفاع هواء الرئتني بضغط أيف كيفية حدوث الصوت  عبد الصبور شاهنييقول 
ابحلنجرة والفم إىل اخلارج، وهو ما يسمى بعملية الزفري، و قد يتحرك الوتران  هاحلجاب احلاجز فيمر يف طريق

هبما يف صورة ذبذبة، فينتج الصوت املهموس، ولكن الصوت بعد مروره من احلنجرة  عند مرور اهلواء نالصوتيا

                                                                        

 . 58-53ص  ،األصوات اللغويةينظر: إبراهيم أنيس،  1 

 . 78- 68ص  املرجع نفسه،ينظر:  -2 
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ا اعرتض طريق اهلواء اخلارج من احلنجرة جزء من أجزاء الفم نتج إذيف الفم إىل خارجه )...( ف هأيخذ طريق
  1."نتجت احلركةالصامت وإذا مل حيدث هذا االعرتاض 

يف بيان كيفية حدوث األصوات ولكن دون تفصيل كل صوت على حدة كما  عبد الصبور شاهني ويذكر
 هو موضح فيما يلي: 

عندما يتصل جزء من أسفل الفم ) اللسان أو الشفة السفلى( مبا يقابله من أعلى  :اهلمزة والباء والتاء -أ
 رقعة أو انفجار.ا مسح له ابخلروج مسعت للصوت فإذ، فحيبسه حبسا ًتماالفم حيث يغلق طريق اهلواء، و 

سمح للهواء ابخلروج من الفم فيأخذ يأن يكون اتصال األسفل ابألعلى حمكما، ال  :امليم والنون -ب
  .ج الصوًتن السابقاننتيف األنف وبذلك ي هطريق

أن يكون االعرتاض يف صورة تردد اللسان بني أسفل وأعلى فتكون الراء مكررة عندما تكون  :اءالر  -ج
  .ة حني تكون مرة واحدة )وذلك يف حال الراء املتحركة(يأكثر من مرة يف حال إسكاهنا، وتكون ملسسان ذبذبة اللّ 
  .لكن يسمح للهواء ابملرور من جانيب اللسانيكون االعرتاض حمكما، و  أنالالم:  -د
والعني،  ،، والسني، والشني، والصاد، والضاد، والظاءالزياي، واخلاء، والذال، و الثاء، وارحاء -هـ

للهواء عند مروره ومن خمرجه الضيق صوت  ععندما يكون االعرتاض غري حمكم، فيسمواهلاء:  ،الفاءو  ،الغنيو 
  .احتكاك

ن الصوت املنطلق حيدث احلركات، فهي حتدث من ذبذبة األوًتر إأما إذا مل حيدث اعرتاض يف الفم ف
 2.نتاجهاإالصوتية عند مرور اهلواء هبا، وال دور للفم يف 

  :أمحد خمتار عمر -3
إذا أراد اإلنسان الكالم فإنه يقوم بعملية الشهيق يف كيفية حدوث الصوت: " أمحد خمتار عمريقول 

 عضالت البطن تتقلص قبل النطق أبول مقطع صويت مثفيمتلئ صدره قليال ابهلواء، فما إن شرع يف التكلم تبدأ 
فتواصل  اهلواء إىل أعلى عرب األعضاء املنتجة لألصواتتتقلص عضالت القفص الصدري حبركات سريعة تدفع 

سرعة ليستعد للنطق بكالم آخر والصوت بعضالت البطن يف التقلص إىل أن ينهي كالمه مت ميتأل الصدر اثنية و 
وال نعلم لغة تعتمد على هواء "يضيف بقوله: و  1،"حيدث إال يف حالة خروج اهلواءال اإلنساين حسب ما قاله 

                                                                        

 .28ص ،م 1980هـ/1400، مؤسسة الرسالة، بريوت، دط، ربية رؤية جديدة يف الصرف العريبة العبنيعبد الصبور شاهني: املنهج الصويت لل-1
  .29، 28ص ص املرجع نفسه،: ينظر-2
  .111ص ،خمتار عمر: دراسة الصوت اللغويأمحد  - 1
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إن حدث يكون ن أمكن أن تنتج أصوات خالل عملية الشهيق أيضا، ولكن هذا إإنتاج األصوات و  الشهيق يف
فالغالب  2"،أو االنتحاب ج، ومثل هذه األصوات تسمع من األطفال وحنن نستعملها يف حالة النشياستثناء فقط

 نه حتدث األصوات أثناء خروج اهلواء ال أثناء دخوله.أ

  :مالحظة-
بني القدامى واحملدثني يف كيفية حدوث الصوت اللغوي، كونه حيدث اتفاقا أثناء خروج  ال يوجد اختالف

 صواًت. أن يف األخري كوَ لتُ  -ليس دائما-اهلواء املندفع من الرئة فيمر ابحلنجرة حمداث اهتزازات 
لنسبة مثال يربطها مبخارجها، أما اب ابن سيناف يف تفصيل كيفية حدوث كل صوت فـويبقى تسجيل اختال

  .يرجعها إىل صفاهتا عبد الصبور شاهنيللمحدثني فنجد 
 
 

                                                                        

 .112املرجع نفسه: ص – 2



 

 

 

  

 

 ثاني:ال الفصل
األصوات اللغوية بين 

 القدامى والمحدثين
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  .: أعضاء النطق عند القدامى واحملدثنياألولاملبحث 
  .أعضاء النطق عند القدامى أوال:

َالنطقَوميَ عَ  َالعربَالقدامىَالكثريَمنَأعضاء َيفَعمليةَرفَعلماء َكلَمنها َدور َاألصواتَحداثإزوا
َكلَصوتَ َاألعضاءوكانَالعربَيعرفونَأكثرَهذهَ")املستشرقَالفرنسي(:ََويتيننجان كاخمرجهَيقولََإىلوعزوا

َكافيةَأمساءيطلقونَعليهاَ َ 1".ذاتَدقة
َكاتبهََلدؤيلا األسودأبو النطقَهو:ََألعضاءانتبهَإنَأولَمنَ" يتبعَحركةَشفتاهََأنوذلكَحنيَطلبَمن

َفتحه َالثالث: َحاالهتما َمن َحالة َلكل َكتابيا َرمزا َكسرمهامليضع َضمهما، َأحدَ 2،"ا، َحدد َقد َيكون وهبذا
َ.الشفتانَالنطقَوهوَأعضاء

 اخلليل بن أمحد الفراهيدي: -1
ََو َمشلَعليهَمنَأكانَاخلليلَعلىَعلمَابجلهازَالصويتَوتركيبه يفََأشار،َحيثَرجامدَوَأحيازجزائهَوما

،َطرفَاللسانَاللسان،َومستدقَوأسلةاحللق،َوشجرَالفم،َ"أعضاءَالنطقَفذكرَمنهاََإىلالعنيََكتابََمقدمة
3ََ".لقَاللسان،َوالشفةذ،َواللثةََواألعلىرَاطعَالغنَو

 : هويبيعند س -2
َوقسَ عَ  َاحللق َرف ََةثالثَإىلمه َاألعلىأقسام: َاحلنك َوأقسامه: َواحلنك َوأدانه، َووسطه ووسطََ،أقصاه،

َ،وطرفَاللسان،َظهرَاللسانَوحافةَاللسان،ََأولاللسان،ََواحلنك،َوذكرَاللسانَوأقسامه:َأقصىَاللسان،َوسطَ
َأشارَ بطنَ"كذلكَالشفتان:َ،ََو"الثناايَأطرافَالثنااي،َفويقَالثناايَأصول،َوأطرافها،ََو"أصوهلا:َاألسنانَإىلكما

4َ".ماخلياشالشفةَالسفلى،َماَبنيَالشفتنيََو
تسميةَأعضاءَالنطق،َإالَأنهَقدمَإضافةَوهيَأنهَشبهَيفََويهيبسملَخيالفَ يـابن جن  يفَحنيَجندَأنََ-3

َكتابهَسرَال يفََاألجراساختالفَماَذكرانَمنََألجلَو"اعة:َصناحللقَوالفمَابلنايَ)اآلالتَاملوسيقية(َيقولَيف
شبهَبعضهمَاحللقَوالفمَابلنايَ)...(َفإذاََحروفَاملعجمَابختالفَمقاطعهاَاليتَهيَأسبابَتباينَأصدائها،َما

                                                           

،َالصباح،َالكويتدَعبده:َدراساتَيفَعلمَأصواتَالعربية،َدارََو،َنقالَعن:َداَو21،َصَية:َيفَالبحثَالصويتَعندَالعربخليلَإبراهيمَالعط-1َ 
َ.18َدت،َصََدط

ََ.1966صَ،1َم،َج1َ،1993َ،َط،َبريوتحسانَعباس،َدارَالغربَاإلسالميإ:َقايقوتَاحلموي،َحتََ،ينظر:َمعجمَاألدابءَ-2 
َكتابَالعني،جَينظر:َاخلليلَبنَأَ-3  َ.58،َص1َمحدَالفراهيدي:
َ.434،َص3َج،َالكتابَسيبويه:ينظر:ََ-4 
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،َويسمعَلكلَخرقَمنهاَصواتَاألصواتهَاختلفتَوضعَالزامرَأانملهَعلىَحروفَالنايَاملنسوقةَوراوحَبنيَعمل
َكانَسببَاستماعناَهذهََهالَيشبهَصاحب فكذلكَإذاَقطعَالصوتَيفَاحللقَوالفمَابعتمادَعلىَجهاتَخمتلفة

ََ.النطقَأعضاءتعدَهذهَإشارةَدالةَعلىَقوةَاملالحظةَوصحةَفهمَعملََإذ1َ،"املختلفةَاألصوات
َالعرضَ َكلَمنَألعضاءمنَخاللَهذا كانواَعلىَََأهنماتضحََ،ابن جينوَ،هوييبس،َواخلليلَالنطقَعند

َكيفيةَعملَهذهَ َكبريةَفلَأهنمَإال،َاألعضاءعلمَأبعضاءَالنطقَوكذلك مَيكنَهناكَمصطلحَدقيقَملَيولوهاَعناية

َخاصَ  َمبحثا َهلا َاألعضاءَوملَخيصصوا َيطلقَهذه َبلَجاءَالكالم َهبا حديثهمَعنَهذهَاألعضاءَيفَأثناءَعنَا
َ.خمارجَاألصواتَوصفاهتا

َكانَطبيباَعاملاَبدقائقَأولَمنَفصَ َعدَ يَ:ابن سينا -4 َكونه لَيفَأعضاءَالنطقَويعودَالسببَيفَذلك
َكلَالذيَمكَ َيءعلمَالتشريح،َالش َاألعضاءنهَمنَالتعرفَعلىَاملكوانتَالداخليةَللجهازَالنطقيَوكذلكَمعرفة

ََإنتاجاليتَتساهمَيفَعمليةَ َكتابه اليتَهباََاألعضاءَ"القانون يف الطب"الصوتَاللغوي،َإذَجندهَقدَحددَيف
يرَالفتحَوبدفعَاهلواءَاملخرجَوقرعه،َوآلتهَدتقبالصوتَفاعلهَالعضلَاليتَعندَاحلنجرة،َ"يتحققَالصوتَفقال:َ

،َوابعثَمادتهَاحلقيقية،َوسائرَاآلالتَبواعثَومعيناتَاألوىلاحلنجرة،َواجلسمَالشبيهَبلسانَاملزمارَوهيَاآللةَ
 2".اهلواءَالذيَميوجَعنَالصدر

 :نيبَزابنَسيناَقدَميَ َنَ أإنَاملتأملَهلذاَالقولَيالحظَ

ََاألساسيةَاألعضاءَ- َالصوتية(، َ)احلبال َوعضلها َاحلنجرة َيف: َواملتمثلة َللصوت ََواملنتجة الشبيهَاجلسم
 .بلسانَاملزمار

 املساعدةَاملتمثلةَيف:َالرئةَاجلامعةَملادةَالصوتَواحلجابَاحلاجزَوالصدر.َاألعضاءَوَ-

َكثريَمنََإىلحتتاجََسانناإلوعمليةَالنطقَعندَ غريَالنطقََأساسيةمماَهلاَوظائفََاألعضاءَوَاألجهزةاشرتاك
 يف:ََاألعضاءريحَوالتعريفَمنَطرفَابنَسينا،َوتتمثلَهذهَشقدَانلتَحظهاَمنَالتَاألعضاءوهذهَ

فإهناَمؤلفةَمنَأجزاء،َأحدهاَشعبَالقصبةَوالثاينَ وأماَالرئة"َمكوانهتاَفقال:َابن سينا:َذكرَةـالرئ -1
3ََ."ائيرخو...هَوحلمَشعبَالشراينَالوريدي،َوالثالثَشعبَالوريدَالشرايين،َوجيمعهاَالَحمالةَ

                                                           

َ.9،8ََصَصَ،1َ،َجإلعرابصناعةَاَسرابنَجينَ:َ-1 
َصم،2َ،1999َج،1ََ،َلبنان،َط،َبريوتحممدَأمنيَالضناوي،َدارَالكتبَالعلميةَق،بنَسينا:َالقانونَيفَالطب،َحتَيعلىَاحلسنيَبنَعلَأبوَ-2 

322ََ.َ
َ.302َاملرجعَنفسه:َصََ-3 
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َكانَعلىَعلمَبقصبةَالرئةَقصبة الرئة -2 أماَقصبةَالرئةَفهيَعضوَمؤلفَمنَ"ذَيقولَيفَتعريفهاَ:َإ:
 1".غضاريفَكثرية،َدوائرَيصلَبعضهاَعلىَبعضَوعلىَرأسهَالفوقاينَالذيَيليَالفمَواحلنجرةَ

الفمَوتبدأَمنَالرئتنيَوتنتهيَعندََةوتقتصرَمهمتهاَعلىَوصلَالرئتنيَابهلواءَخارجَاجلسمَعنَطريقَفتح
 2.احلنجرة

َكماَذكرَوهيَمنَاألعضاءَاألساسيةَاملَاحلنجرة: -3 :َبقولهَهافرَعيَوَابن سيناسهمةَيفَإنتاجَالصوت
َللصوت" َعضوَغضرويفَخلقَآلة 3َََ"،احلنجرة َقام َقالَرحيهاشبتكما َدقيقا َوصفا َووصفها َفإهناَ": َاحلنجرة أما
سي،َوالغضروفَالثاينَرَتوالَََََََََقيويسمىَالغضروفَالدَرقدامََىلإكبةَمنَغضاريفَثالثة:َأحدهاَموضوعَمرَ

والطرجهاريََيسمىَابملكب َمكبوبةَعليهاَ)...(ََوَكقصعةلغضروفَالثالثََواَمىَعدميَاالسم،ويسَخلفهَ)...(
...."4 

 وَهي:ََأقسامثالثةََإىلاحلنجرةَمقسمةََابن سيناجعلََََََ

َيظهرَعلىَشكلَبروزَسيالغضروف الدرقي والّتَ  -1 انتئَيعرفَبتفاحةَآدمَويشغلَاجلزءَ:َوهوَما
ََ.العلويَمنَاحلنجرة

ََ.يطَابحلنجرةحيالغضروفَالدرقيَوََأسفل:َهذاَالغضروفَيقعَالغضروف الذي ال اسم له -2
َجهاريوالطر  َّب الغضروف املك -3 َوورد َاجلزءَالَأيضا: َويشكل َالدرقي َالغضروف َوراء َيقع طرجهايل

5َ.اخللفيَللحنجرة
ََابن سينايعينََاحللق: -4 َجمَرَالذيابحللقَالفضاء َتالَىفيه َذالغَونفس، َالزوائدَاليتَهيَاللهااء َةومنه

 6َ.واللوزاتنَوالغلصمة
يحَشَريفَت":َاهحدوثَاحلروفَيفَفصلَمسَ َأسبابيحَاللسانَيفَرسالتهَشَربتَسيناابن قامََان:سالل -5

َواللسان ََوَ"احلنجرة ََاألعضاءَأهمجعله َعملية َيف َتسهم ََإنتاجاليت َيقول: َعندَالصوت. َفيحركه َاللسان "أما
َمث َالسهمَيناالتحقيق َالزوائد َمن َأتتيان َعضلتان َمنها َيعضالت َعند َاليت ََوَةمينَاألذانة َجبانيبَيسرة وتتصالن

                                                           

َ.301،َص2َجابنَسينا:َالقانونَيفَالطب،ََ-1 
َ.79َ،َصَاللسانياتمحدَحممدَقدور:َمبادئَأَ-2 
َ.44ََصَ،2َجَابنَسينا:َالقانونَيفَالطب،َ-3 
َ.64َ،65َصََ،َفرَوسبابَحدوثَاحلأابنَسينا:َرسالةََ-4 
ََ.79َ،80صَ،َدَحممدَقدور:َمبادئَاللسانياتينظر:َأمحَ-5 
،َجامعةََََأبوََيفَالصوتياتَالعربية،َإشراف:َاملهديَبوروبةريينظر:َنصريةَسيادي:َاملصطلحَالصويتَعندَابنَسينا،َمذكرةَلنيلَشهادةَاملاجستَ-6 

َ.36م،َص2010َََـ/ه1431َ،َتلمسان،َبكرَبلقايد
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سانَ)...(َومنهاَعضلتانَلاللسانَ)...(َومنهاَعضلتانَأتتيانَمنَأعايلَالعظمَالشبيهَابلالمَفتنفذانَيفَوسطَال
َاملعرضتني َبني َتنفذان َالعظم َهذا َأضالع َمن َالسافلني َالضلعني َمن َعضلتانََأتتيان َومنها )...(َ واملطولتني

 1".موضوعتانَحتتَهاتنيَ....
َكون َإالرحيهاَشعنَتَهالنطقَعندَحديثَأعضاءقدَأضافَتوضيحاتَقيمةَحولََابن سينا وعلىَالرغمَمن

ابهتمامَََظيشومَملَحتواخلَ،روالشجَ،والشفتانَ،األسنانَوَ،األعلىواحلنكََ،ةاللهاَ:ـكََاألخرىَاألعضاءابقيََأن
َ"أقسامهالعضوََوماهيةَ"عنَهَاكتفىَبذكرَأدوارهاَاملختلفةَيفَسياقَحديثَإمنا،َيحشَرابلتإذَأنهَملَيعرضَهلاََكبري،

َ".القانونَيفَالطب":َهيفَكتاب
  أعضاء النطق عند علماء التجويد: -5

علىَهذهََأطلقوهاملصطلحَالذيََإىلَاإلشارةقبلَالتفصيلَيفَأعضاءَالنطقَ"عندَعلماءَالتجويدَالَبدَمنَ
َ.األعضاء
 :َنَ أإذَجندَ"َأعضاءَالنطقَ"اختلفَعلماءَالتجويدَيفَتسميةَ -

 املوضحَيفَالتجويد"كتابه:َيفَََ"آلةَالنطق"استخدامَعبارةََإىل(:َمييلَهـ462َ)ت يبعبد الوهاب القرط". 

 يفَشرحهََ(ـه968َ)تَزاده ىطاش كب َمبينماَاستخدَ"آلةَاملنطق"قدَاستخدمََ(:هـ 471ابن البناء )ت
َكلمةَ"آالت"  2َ.علىَاملقدمةَاجلزرية

ََبينماَجندَأن:
  َكلمةَ"َعضو"َومجعهاَ"َأعضاء"َحيثَقالَيفَكتابهَالرعاية:َ(: ـه437َطالب )ت أيبمكي بن قدَاستخدم

 3."الفم...َأعضاء"والَيعتمدَاللسانَعندَخروجهاَعلىَعضوَمنَ

منهاَعندَالنطقَهباَمنَآخرََخترجهلاَخمارجاََ–تباركَوتعاىلَامسهََ–ورتبَ":َقدَحددَأعضاءَالنطقَبقولهَو
صَهلاَابابَصَ خيهَملَأنَ لكنَاملالحظ4ََ،"اخلياشمَإىلالشفتنيََوَأطرافَإىلالفمَوماَيليهَمنَاحللقََوَاألعلىالصدرَ

 :تعرضَهلاَابلشرحَعندَحديثهَعنَخمارجَاحلروفَوهذاَتفصيلهاَإمناَوَ،خاصا

َاحللق.َدىنأاحللقَمماَيليَالصدر،َوسطَاحللق،ََوَأولقسام:َأثالثةََإىلقسمهاََاحللق:.

                                                           

َ.71ََصََ،أسبابَحدوثَاحلروفَابنَسينا:َرسالةَ-1  
َ.85ََ،َصَاساتَالصوتيةَعندَعلماءَالتجويدينظر:َغامنَقدورَاحلمد:َالدَرَ-2 
َ.127َ،َصَالقراءةَوحتقيقَلفظَالتالوةيدَيبَطالب:َالرعايةَلتجَوأمكيَبنََ-3 
َ.50َاملرجعَنفسه،َصََ-4 
َ
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ََ.أقصىَاللسان،َوسطَاللسان،َحافةَاللسان،َطرفَاللسان،َظهرَاللسانَ:إىلقسمهََالفم مما يلي احللق:.

ََ.ىلَأقصىَاحلنكَ،َوسطَاحلنكإقسمهََوَ:احلنك.

ََ.األضراس.

َ.أطرفَالثناايالثنااي،ََيق:َأصولَالثنااي،َفَوإىلقسمهاََوَ:الثنااي.

ََة.:َماَبنيَالشفتنيَمعاَوبطنَالشفإىلَأيضاوقسمهاَالشفتان: .

1ََ.اخلياشم.
  َكتابهَ"النشرَيفَالقراءاتَالعشر"َذكرَابن اجلزري النطقَعندَحديثهَعنَخمارجها،َوهيَعندهَعلىََأعضاءيف

 النحوَالتايل:َ

 .اجلوف
َ.احللقَأدىن،َوسطَاحللق،َأقصىَاحللقَإىلقسمهاََ:احللق
َ.اللسان،َوسطَاللسان،َحافةَاللسانَطرفَاللسان،َظهرَاللسانَأقصىَإىلَهقسم :اللسان
َ.مقدمَاحلنك،َوسطَاحلنك:َاحلنك

 .األضراس
ََ.الثناايَأطرافالثنااي،َفوقَالثنااي،ََأصولَإىلقسمهاَ:َالثناايَ

َ.بطنَالشفةَ،ماَبنيَالشفتنيَمعا:الشفتان
2ََ.خلياشما

َكالمهمَأالنطقََأعضاءحباثهمَالصوتيةَاكتفواَبتسميةَأعلماءَالتجويدَيفََأنمنَخاللَماَسبقَذكرهَيالحظَ ثناء
 وقدمواَهلاَوصفاَدقيقاَ.ََاألصواتعنَخمارجَا

  

                                                           

َ.240َ-145َالتالوة،َصََظ:َالرعايةَلتجويدَالقراءةَوحتقيقَلفأيبَطالبينظر:َمكيَبنََ-1 
َ.201-199َصَ،1جَرَيفَالقراءاتَالعشر،ن ش:َاالينظر:َابنَاجلزريَ-2 
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 اثنيا: أعضاء النطق عند احملدثني: 
 :ديد املصطل حت -1
َالنطقاليتَتقومَبوظيفةََاألعضاءسمىَتَأننهَليسَمنَالدقةَالعلميةَأَإىليذهبَبعضَاللغوينيَاملعاصرينَ"

1َ."األعضاءدونَسائرََأصالعضوَخمتصَابلنطقََلإلنساننهَليسَأوحجةَهؤالءَالعلماءََ،النطقَأعضاء
َاَاملذهبَجند:َذومنَالعلماءَاملؤيدينَهل

َكتابهََ:أيوبأ/ عبد الرمحن  ابلبكم،َالََإلصابتهعنَالكالم،ََاإلنسانعجزََأن":َاللغةَيقولَأصواتيف
َةَفلسانَااليتَحتفظَعلىَصاحبهاَاحليَاألخرىهذهَعنَالقيامَبوظائفهاََأعضائهعجزََاإلطالقيعينَعلىَ

2ََ"،َفيماَعداَالكالمَبطبيعةَاحلال.األخرسيقومَجبميعَالوظائفَاليتَيقومَهباَلسانَغريََاألخرس
الكالميةَماَهوََاألصواتَإصدارنَالنطق"َتسميةَجمازيةَألَأعضاءالتسميةَ":َأنَارأتى: رشب/ كمال ب

،َهيَتسميةَمنَإذن،َفتسميتهاَأبعضاءَالنطقَاألعضاءوظيفةَواحدةَمنَالوظائفَالكثريةَاليتَتقومَهباَهذهََإالَ 
،َوحتريكهَََََََمنَذلكَبكثري،َفاللسانَمثالَوظيفتهَذوقَالطعامََأهمَأخرىهلاَوظائفََإذاببَالتوسعَواجملازَ

وظيفةََإالَ هيََنإَاألصواتللشمَوالرئتانَللتنفس،َفإصدارََاألنفضمَالطعامَوطحنه،ََومنَوظائفهاَقَاألسنانَو
َ 3.األعضاءواحدةَمنَالوظائفَالكثريةَاليتَتقومَهباَهذهَ

جهازَ"َ:يقولَ"جهاز النطق"ابألصواتَجيدهَيستخدمَمصطلحَاخلاصةَكمال بشر َإنَاملتصفحَملؤلفات
يفََإالقومََإىلفردَوالَمنَقومََإىلالسويَالَخيتلفَمنَفردََاإلنسانواحدَعندََاألساسيةيتهَنوبَأبعضائهالنطقَ
ََ 4."وطرائقَتوظيفه،َوفقاَللعادةَوالبيئةَاللغويةَاملعينةَتفعيلة

مباََأتثرواهبذهَالتسميةَقدَ"َالنطقَأعضاء"نيَالذينَرفضواَتسميةَسهؤالءَالداَرَأن ةستيتيإمسري شريف  يرى
َإليهذهبَ النطقَويبدوَللوهلةََأعضاءَإىلَأشرتلقدََ..."َ:"َحنيَقالEdward sapir"َسابريإدوارد َ
َكلَحالَجيبََإالغةَماَهيَلالَأننَهذاَيعينَأ،َاألوىل املصطلحَ)...(ََخيدعناَالَ أنشاطَغريزيَبيولوجي،َعلى

واحلنكَواحلنجرةََالنطق،َفالرئتانَحداثإيفََدتفيَأعضاءهناكََ،النطقَأعضاءيطلقَعليهََأنميكنََيءيوجدَشَال

                                                           

ََ.11م،َص1َ،2003ََئلَللنشر،َعمان،َطواصواتَاللغويةَرؤيةَعضويةَوَنطقيةَوفزايئية،َدارَاألستيتية:َإمسريَشريفََ-1 
40ََصََ،م2َ،1968َ،َالقاهرة،َطصواتَاللغة،َمطبعةَالكيالينأَ:وبأي:َنقالَعن:َعبدَالرمحن12َ،َصصواتَاللغويةستيتية:َاألإمسريَشريفََ-2 
َكمالَبشر:َعلمَاألصَ-3  َ.132َوات،َصَينظر:
َ.133َمالَبشر:َعلمَاألصوات،َصََكَ-4 
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َكلهاَمستخدمةَلذلكَول،َوالشفتانسناناأل،َواللسان،ََواألنفَو ،َحىتَكنهاَليستَمستخدمةَيفَالنطقَوحده،
َ 1."النطقَأعضاءنطلقَعليها:ََأنجيوزَ

َ َالبعض َجند َحني ََخراآليف َالباحثني ََيستخدممن َ "النطقَأعضاء"مصطلح َأحبجة َتسمية َأعضاء"ن
اليتَتقومََاألخرىالوظائفَاحليويةََإنكارَأساسكانتَابعتبارَوظيفةَالنطقَوليسَعلىَََإمناهبذهَالتسمية،ََ"النطق

2َ."األعضاءهباَهذهَ
َ:جندَالنطق " أعضاء" هذاَاملصطلحََاستخدمَواينَلذالدارسنيَالَأوومنَالعلماءَ

َأنيس إبراهيم -أ َكتابه َيف َيقول :َ َعن َحدثيه َعند َاللغوية" َالنطق"األصوات َنعرضَ"َ:أعضاء َأن قبل
3َ."النطق"َوأجزائهاَاملتباينة...َأعضاءاللغويةَوماَترتكبَمنه،َالبدَمنَشرحَ"َاألصواتلدراسةَ

َكتابَحممود السعران:-ب َهذهبَاملذهبَنفسهَحيثَجندهَيستخدمَمصطلحَ"أعضاءَالنطق"َيقولَيف
،َهوَمعرفةَماَيسمىَ"َأعضاءَالنطقَ"َمنَحيثََفإنَأولَواجبَعلىَدارسَاألصوات...َومنَمث" اللغة":َ"علم

َكيفيةَاستعماهلاَيفَتكوينَ َومنَحيث تسميتهاَالكالميةَ)...(َإنَاألعضاءَاليتَجرىَعلىََاألصواتتكوينها
َكالذوق"أعضاءَالنطق والشم،ََكسرَالطعام،وََ"َالَتنحصرَوظيفتهاَيفَإحداثَاألصواتَبلَأنَهلاَوظائفَأخرى

َ 4."والتنفس

 مالحظة: -
َ َالسابقة َلآلراء َاملتأمل َالوظيفةيإن َابعتبار َكان َإمنا َالتسمية َهبذه َالنطق َأعضاء َتسمية َأن أيََ؛الحظ

َالنطق" َأنَهذهَاألعضاءَإنوليسَعلىَأساسََ"وظيفة َكما َهذهَاألعضاء، كارَالوظائفَاألخرىَاليتَتقومَهبا
َكلَعضوَلهَدورَخاصَبه،َأوَمتمَالعضوَأخرَ وابلتايلَفتكاملَوظائفَهذهَتعملَبشكلَمتكامل،َأيَأن

5َ.دوارَمتكاملةَأنَاجلهازَيتكونَمنَأعضاءَهلاَ،َألاألعضاءَميكنَأنَنسميهاَ"جهازَالنطق"

 وصف أعضاء النطق عند احملدثني: -2

َكتابةَمقدمةَيفَوصفَأعضاءََدرسواجندَأنَمعظمَالباحثنيَاحملدثنيَالذينَ األصواتَاللغويةَحيرصونَعلى
َمنهم:النطقَ

                                                           

 Book.1949p8 .NYAHarvest Language Sapir  Edward- 9نقالَعنََ.16:َاألصواتَاللغوية،َصَإستيتيةمسريَشريفََ-1 
َ.17ستيتية:َاألصواتَاللغوية،َصَإينظر:َمسريَشريفََ- 2
َ.19إبراهيمَأنيس:َاألصواتَاللغوية،َصََ-3
َ.131ََحممودَالسعران:َعلمَاللغةَمقدمةَللقارئَالعريبَ،َدارَالنهضةَالعربية،َبريوت،َدط،َدت،َصَ-4
َ.17ََصواتَاللغويةَ،َصَ:َاألةتيستيإمسريَشريفََ:ينظرَ–5



 األصوات اللغوية بني القدامى واحملدثني                                                      ثاين     الفصل ال

 

27 
 

َكتابَأنيسَإبراهيملَفصَ : أنيس إبراهيم-أ َأعضاءاللغوية"َوجعلهاَمثانيةََاألصوات"َهيفَأعضاءَالنطقَيف
َوهيَعلىَالنحوَالتايل:َ

إذَأنَالبحوثَاحلديثةَبرهنتَعلىَأهناَتشغلَيفَبعضَاألحيانَََ،األصواتَإنتاجهلاَدورَيفََالقصبة اهلوائية:. 
َيَأثرَراننَذكفراغَ َكانَالصوتَعميقاَيفَدرجةَالصوتَبني  ََ.خاصةَإذا

ويَمنهاَانقصَاالستدارةَالعلَأوَاألول،َماَومكونةَمنَثالثةَغضاريفَنوعاسعةَعبارةَعنَحجرةَمتَ َاحلنجرة: .
َكاملَاالدم،َآعرفَاجلزءَالبارزَمنهَبتفاحةَي،ََواألمامعريضَابرزَمنَمنَخلفََو ،َستدارةأماَالغضروفَالثاينَفهو

َموضوعتنيَفوقَالغضروفَالثاينَمنَخلف.الثالثَمكونَمنَقطعتنيََو
َرابطانَمراننَيشبهانَالشفتنيَميتدانَالوتران الصوتيان: .  َمنَاخللفَأمها ىلَاألمامَحيثَيلتقيانَعندَإفقيا
تنبسطَبنسبَفتحةَاملزمارَتنقبضََويوجدَبينهماَفراغَيسمىَ"املزمار"ََولكَالربوزَالذيَنسميهَبتفاحةَآدم.ََوذ

َالكالم.َأثناءلمزمارَغطاءَنسميهَ"لسانَاملزمار"َوظيفتهَاألصليةَمحايةَطريقَالتنفسَخمتلفةَمعَاألصواتَول

1َ.ةيقعَبنيَاحلنجرةَوالفمَوهوَخمرجَألصواتَلغويةَخاصَ َاحللق: .

َكثريَاحلركةَيفَأَأنيس إبراهيميرىََ:اللسان . َكونهَعضوَمرن نَاللسانَعضوَهامَيفَعمليةَإحداثَالكالم،
ََ.أقصىَاللسان"َواللسانَمباَيفَذلكَطرفه،َوسطَاللسانََأول:َ"إىلالفم،َوهوَينقسمَ

َ،الثناايََََأصول،َوسطَاحلنك،َ"أقصىَاحلنكَ:إىلهوَالعضوَالذيَيتصلَبهَاللسان،َينقسمَ: احلنك األعلى .
ََ."اللهاة
َالسفلى.َواألسنانَالعليا،َاألسنان:َإىلوتنقسمََ:األسنان .
َالعلياَوالسفلى.َالشفتان: .
َمَوالنون.يضوَالذيَجيريَخاللهَالنفسَمعَبعضَاحلروفَكاملوهوَالعَ:األنفيالفراغ  .

بدورمهاَيفََأشاد"الرئتني"ََوَإىلعنَ"أعضاءَالنطق"ََيفَهنايةَحديثهَأشارقدََأنيس إبراهيمكماَجندَأنَ
الكالمَبلَالَتكونَاحلياةََبغريَالتنفسَالَيكونريَالرئتنيَالَتكونَعمليةَالتنفس،ََوأنهَبغ":َيقولَإذعمليةَالنطقَ

 2ََنفسها."

 
 مالحظة: -

                                                           

َ.18ََ،19ََينظر:َإبراهيمَأنيس:َاألصواتَاللغوية،َص -1 
ََ.19ََ،20َص،َاملرجعَنفسهَ–2 
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ََ*ارسنيَاحملدثنيإنَاملتصفحَملؤلفاتَالدَ  ََاألصواتالذينَتناولوا َابلدرسَجيد َأعضاءَاَوددَ حَأهنماللغوية
النطقََأعضاءبنيََزواميَ كماَجندهمَقدَََ،األنفيالتجويفََأوَاألنفيىلَالشفتنيَوالفراغَإ:َالرئتنيَمنَاالنطقَبدء

هاةَالل"الشفتانَواللسانََو:َ"،َوالقسمَاملتحركَيشملواحلنكَالصلبَواللثة،َاألسنان":َالثابتةَويشملَهذاَالقسم
1َواألواترَالصوتيةَواحلنجرة."

َ:ألعضاء النطقالقدامى واحملدثني  مقارنة بني وصف-
َفإنناَنلحظَالدارسونَاحملدثونهَالنطقَوماَذكَرَأعضاءاَذكرهَعلماءَالعربَالقدامىَعنَبعدَاحلديثَعمَ 

ََأن َ:
َالقدامى: َ- َكماَحدَ وحدَ َاألعضاءقدَذكروا َدوها، َابللسانَواحللقَََ،العضوَالواحدَأجزاءدوا َفعلوا كما

 َ."لسانَاملزمارجرةَوالرئةَوالقصبةَاهلوائيةََواحلن"إالَأهنمَأمهلواَبعضَاألعضاءَوملَيشريواَإليهاَوهيََ ا،وغريمه

َعليهاَمصطلحَاآللةَواألعضاء.َاطلقَوأأهنمَملَخيصصواَهلاَمصطلحاَدقيقاَإالَماَفعلهَعلماءَالتجويدَحيثََكما
َ َودورهَابن سيناأما َأقسامها َحيثَذكر َللحنجرة َتشرحييا َوصفا َإحداثَاألصوات.َافقدَقدم َيفَعملية َاهلام

َقدَشرحَاللسانَوحددَأجزائه.َهوكذلكَجند
َفَ:نو احملدث - َاستفادوا َوبنيَقد َبينهم َفوارقَيفَالكالم َأدىَإىلَظهور َمما َالصوتَاحلديثة منَأجهزة

صيصَاببَمستقلَلوصفَهذهَاألعضاءَختَظَجيدهاَفوارقَقليلةَمنها:القدامىَعنَأعضاءَالنطق،َإالَأنَاملالحَ 
َكماَاعتمدواَسميةَاألعضاءَفهيَتسمياتَالقدامىأماَفيماَخيصَت الصويتَالرتمجةَمنَالدرسَعلىَيفَالتسميةَ،

َكماَأهنمَقامواَبتقسيمَأعضاءَالنطقَمتحركةَواثبتة.ََالغريب،
 
 

 

  .اللغوية عند القدامى واحملدثني األصواتاملبحث الثاين: خمارج وصفات 
 عند القدامى واحملدثني:  األصواتأوال: خمارج 

                                                           

َكم140-131َ"علمَاللغةَمقدمةَللقارئَالعريب"،َصََ:نذكرَمنهمَعلىَسبيلَاملثال:َحممودَالسعرانَ*  َ-133َ"علمَاألصوات"،َصََ:لَبشرا،
 .74ََ-19َ"األصواتَاللغويةَ"،َصََ:،َمسريَشريفَإستيتيةَيفَكتابه110َ-100"َدراسةَالصوتَاللغوي"،َصََ:محدَخمتارَعمرأ،142َ

َاحلديث،َمكتبةَبَوالدرسَالصويتالصوتيةَعندَالعلماءَالعَرَ،َوحسامَالبهنساوي:َالدراسة18صواتَاللغوية،َصَ:َاألستيتيةإَينظر:َمسريَشريفَ-1 
َ.23،َصَم1َ،2005القاهرة،َطَزهراءَالشرق،
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 : عند القدامى: 1
َمنَالتفصيلَومنََاألصواتاجلانبَالنطقيَمنََاأولَوإنَالعربَالقدامىَقدَ َكبريا مباحثَهذاََهمَ أقدرا

ََ."األصوات"خمارج اجلانبَ
 مفهوم املخرج لغة واصطالحا: -أ

 :وخمرجا،َقدَيكونََرجخي،َخرجَخرج،َاخلروج،َنقيضَالدخول"َ:َمادةَ)خرج(،"لسانَالعرب"جاءَيفََيف اللغة
  1."خمرجاَحسناَ،املخرج:َموضعَاخلروج،َيقالَخرج

 2."ظهورهَالذيَينقطعَعندهَصوتَالنطقَبهَفيتميزَبهَعنَغريهَأيهوَحملَخروجَاحلرفَ"َ:يف االصطالح 

 كيفية معرفة خمرج احلرف: -ب 

َكلهاَوذاقهاَ)...(ََوَإىل...َفدبرَونظرَ":َخليلـللَ"كتابَالعني"جاءَيفَ نهََأَإايهاكانَذواقهَََإمنااحلروف
3ََ."،َاغَ....َ،َاعَاحَ،اب،َحنومثَيظهرَاحلرفََابأللفكانَيفتحَفاهَ

،َوقدَتبعهَيفَذلكَيفَمعرفةَخمرجَاحلرفَوقدَاعتمدَيفَذلكَعلىَاملالحظةَالذاتيةَاخلليلتعدَهذهَطريقةَ
َلذلكوشة الشريف لاي يسيدي احلاج حممد بن عللاجلزريةَ،َحيثَجندَيفَشرحَمنَجاءَبعده إذََ،توضيحا

َأردتَمعرفةَ"َ:يقول ََوَخمرجَاحلرفَوإذا َالوصلَواأفسكنه َكانَفإليه،ََغصدخلَعليهَمهزة حيثَانقطعَصوته
َقالَبعضهم:َهبمزةَالوصلَمكسورا،ََوأتَ،رجهخم

4َ"َ.اري  ب  خ   نم ك  ت   رف  ن احل  سك   و           ا ور  س  كم م   ه  ب   ئم ج   ل  صم و   ز  ه م  و  ََََََ
 
 عند القدامى:  األصواتحتديد خمارج  -ج

َكانَمع:َعندَالقدامىَََاألصواتجهدَيفَحتديدَخمارجََأولإنَ

 محد الفراهيدي: أاخلليل بن / 1

َهذهَاملخارج.َأساسموادهَعلىََبت ََرالعنيَحيثََكتابدثَعنَخمارجَاحلروفَيفَمقدمةََحتَإذ

                                                           

44َصَ،1َم،َج2005َـ/ه1َ،1426َلبنان،َطَ،محدَحيدر،َدارَالكتبَالعلمية،َبريوتأعامرََ:ابنَمنظور:َلسانَالعرب،َحتقَ-1 
َ.61َصََدت،َعبدَالفتاحَالسيدَعجميَاملرصفي:َهدايةَالقارئَإىلَجتويدَكالمَالباري،َمكتبةَطيبة،َدط،َ-2 
َكتابَالعني،َجأاخلليلَبنََ-3  َ.57ََ،َص1َمحدَالفراهيدي:
َ.8َ،َصَـه0231َنس،َدط،َجامعَالزيتونة،َتَوَ،ايلوشةَالشريف:َالفوائدَاملفهمةَيفَشرحَاجلزريةَاملقدمةَسيديَاحلاجَحممدَبنَعليَ-4 
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ََوَ:قال َتسعة َ"يفَالعربية َهلا: َمخسةَوعشرونَحرفاَصحاحا َمنها ََوحياانأعشرونَحرفا: َأربعة*َومدارج،
َ 1"اللينةَواهلمزةَ...َاأللفجوفَوهيَالواوَوالياءََوَأحرف

 َ.املدراج –حياز األجيدهَيستخدمَمصطلحاتَهيََاخلليل املتأملَلقولَإن

 .أجزائهجزءَمنََأوالنطقََأعضاءَأبحدهوَموضعَانقطاعَاهلواءَاهلاويَيفَجمرىَاجلهازَالنطقيََاملدرج:

 2َ.منَاملدرجَوهيَتكادَتستخدمَمبعىنَواحدَأوسعفاحليزََإذنيعنيَجمموعةَاحلروفَاملنتميةَملخرجَواحدَ يز:احل

 جمموعاتَكلَجمموعةَهلاَخمرجَمشرتكَوهيَعلىَالنحوَالتايل:ََإىلَاألصواتَاخلليلمَقسَ 

 َ.منَاحللقَهانَمبدأالعنيَواحلاءَواهلاءَواخلاءَوالغني:َحلقيةَأل-1

 َ.نَمبدأمهاَمنَاللهاةالقافَوالكاف:َهلويتانَأل-2

 َ.يَخمرجهاَمنَشجرَالفمَوهوَمفرجهأوالشنيَوالضادَشجريةََاجليمَ-3

 دقَطرفه.تاللسانَوهيَمسَأسلةخمرجهاَمنََأي:َسليةأالصادَوالسنيَوالزاي:َ-4

 .األعلىارَغخمرجهاَمنَنطعَالَ؛يأالطاءَوالتاءَوالدال:َنطعيةَ-5

 نَمبدأهاَمنَاللثة.الظاءَوالذالَوالثاء:َلثويةَألَ-6

 َ.اللسانَلقذنَمبدأهاَمنَألَذلقيةالراءَالالمَوالنون:َ-7

 َ.نَمبدأهاَمنَالشفةالفاءَوالباء،َوامليم:َشفويةَ)شفهية(َأل-8

وهيَلفتَمنهاَالعربيةَأفهذهَصورةَاحلروفَاليتََيءالَيتعلقَهباَشَألهناهوائيةََ:واهلمزةَاأللفالياءَوالواوََو-9
فَبَم،َفهذهََ،خَغ،َقَك،َحَشَض،َصَسَز،َطَتَد،َظَذَث،َرنَـتسعةَوعشرونَحرفا:َعَحَه

 3.اجلوفَأحرفاَيَءَاحلروفَالصحاح،َوَ

 
 

َ مالحظة:-

                                                           
َكتابَالعني،َجأاخلليلَبنَ 1 َ.57َ،َص1َمحدَالفراهيدي:

َ.حياانَوَالصواب:َأحيازَأ*َوردتَ
َ.35ََينظرَ:َمصطفىَبوعناين:َيفَالصوتياتَالعربيةَوَالغربيةَ،َص2ََ 
َكتابَالعنيَ،َجأينظرَ:َاخلليلَبنََ-3  ََ.58،َص1ََمحدَالفراهيدي:
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هَملَيكنَشامالَودقيقاَويعودَالسببَيفَن َأَإالللمخارجََاخلليلالتقسيمَوالتحديدَالذيَقدمهََأمهيةرغمَ
ََ:إىلذلكَ

 َ.والكسرةعدمَذكرهَملخارجَاحلركات:َالضمةَوالفتحةَ-

 َ.غيابَصويتَالواوَوَالياءَاملتحركتنيَعنَقائمةَاملخارج-

جوفَهيََأحرفَأربعة...ََو"َ،َفهوَيضعهاَمعَحروفَاجلوفَقال:بوتهَعلىَرأيَفيماَخيصَخمرجَاهلمزةثعدمَ-
ََو َوالياء َواهلمزةَلفألاالواو ََ،1"اللينة َن َأرغم َهذا َقبل َموضع َيف َقال ََأهناه ََو"َ:احللقَأقصىمن اهلمزةََأما...
 2."مضغوطةَ....َمهتوتةَاحللقَأقصىفمخرجهاَمنَ

 )َاخلياشمَ(.َاألنفيالتجويفََإىليضاَملَيلتفتَأنهَأكماَجندَ-

منََاألصواتثَعنَمنَحتدَ َأقدمَنهَيعدَ أَإالَاخلليلعلىَالرغمَمنَهذهَاملالحظاتَحولَخمارجَاحلروفَعندَ-
َخماَر َصفاهتاجحيث َوذكر ََ،ها َتلميذه َ هبوييسوجند ََسارقد َدراسة َيف َدربه َبعضََاألصواتعلى َوجود مع
 اليتَسنحاولَتوضيحهاَفيماَأييتَ:ََاإلضافات

 : هويبعند سي /2

َكماَعندَاخلليلَهوَاآلَهويبسييفَالبدايةَجندََ خرَقدَحددَعددَاحلروفَالعربيةَوهيَتسعةَوعشرونَحرفا
َ"الكتاب"قا َيف َعنها َل :"َ َوخمارجها َالعربية، َاحلروف َعدد َابب ََوهذا َوجمهورها جمهورهاََأحوالومهموسها

3َ"َ...اختالفها،َفأصلَحروفَالعربيةَتسعةَوعشرونَحرفاَوومهموسهاَ
،َوَهيَمفصلة4ََ"وحلروفَالعربيةَستةَعشرةَخمرجا"ستةَعشرةَخمرجا،َيقول:ََاألصواتذهَهلَأنوقدَذكرََ

َ:َيتكاآل
  

                                                           

َكتابَالعنياخلليلَبنَأمحدَ-1  َ.57َ،َصََالفراهيدي:
َ.52َاملرجعَنفسهَ،َصَ-2 
َ.431َ،َص3ََ:َالكتابَ،َجَهبوييسَ-3 
َ.433َََاملرجعَنفسهَ،َصََ-4 
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 األصوات الصادرة منه   التفصيلياملخرج  الرقم  املخرج العام 
َاهلاءَ،َاأللفَاهلمزةََأقصىَاحللق01ََ احللق 

َالعنيَ،َاحلاءََأوسطَاحللق02ََ
َالغنيَ،َاخلاءََأدىنَاحللق03ََ

للس
ا

َانــــــ

َالقافََاللسانَوَماَفوقهَمنَاحلنكََأقصى04َ
ََاَالكافََيليهَمنَاحلنكََأسفلَمنَموضعَالقافَوَما05َ
ََاجليمَ،َالشنيَ،َالياءَََوسطَاللسانَبينهَوَبنيَوسطَاحلنك06ََ
َالضادَََاألضراسأولَحافةَاللسانَوَماَيليهاَمن07َََ
حافةَاللسانَمنَأدانهاَإىلَمنتهىَطرفَاللسانَماَبينها08ََ

وَبنيَماَيليهاَمنَاحلنكَاألعلىَوَماَفوقَالضاحكَ
َوالرابعيةَوَالثنيةَ

َالالمَ*

َالنونََطرفَاللسانَبينهَوَبنيَماَفوقَالثنااي09ََ
دخلَيفَظهرَاللسانَقليالَالحنرافهَإىلَأهَن َأخمرجَالنونَغري10ََ

َالالمَ
َالراءَ

َالطاءَ،َالدالَ،َالتاءَََطرفَاللسانَوَأصولَالثنااي11ََ
َالزايَ،َالسنيَ،َالصادََمماَبنيَطرفَاللسانَوَفويقَالثنااي12ََ
َالذالَ،َالثاءََالظاءَ،ََطرفَاللسانَوَأطرافَالثنااي13ََ

َالفاءََابطنَالشفةَالسفلىَوَأطرافَالثناايَالعلىَ**14ََ الشفتان 
َالباءَ،َامليمَ،َالواوََمماَبنيَالشفتني15ََ

َالنونَاخلفيفةََاخلياشم16َََاخلياشمَ
 1رج األصوات عند سيبويه.اخم 02اجلدول رقم :

                                                           

َ.405َ،َص2َالثانية:َجَقالذيَاعتمدانهَبينماَوردَيفَطبعةَبوالَهبويي*َخمرجَالالمَساقطَمنَطبعةَ"مكتبةَاخلاجني"َلكتابَس
َ.:َالعليا**َوردتَأيضا

َ.434َ،433َصَ،3جَالكتابَ،َينظر:َسيبويه:-1ََ
ََ
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ََمالحظة:-
يليَترتيبَاحلروفَيف:َ"كتابَالعني"َوفيماَجاءَنهَخمالفَملاَأَ"كتابالعلىَترتيبَاحلروفَيفَ"َيالحظ

َيفَالكتابنيَلسهولةَاملقارنة:َ
/ خ غ / ق ك / ج ش ض / ص س ز / ط د ت / ظ ذ ث / ر ل ن / ف ب م  ـع ح ه :"كتابَالعني"

َا ي ء . / و
/ ظ ذ نص/  ،ش ي / ض / ل / ن/ ر/ ط د ت / ز، س/ ع ح / غ خ / ق/ ك/ ج  ـء ا ه:َ"كتابال"

 .ف / ب م و / النون اخلفيفة
 :َأننَاملتأملَهلذاَالرتتيبَجيدَإ

َستةَعشرة.َفهيَهبوييس:َعشرةَخمارجَفقط.َبينماَعندَاخلليلعددَاملخارجَعندَ -
ََ.الذيَيعدمهاَمنَحروفَاجلوفَاخلليلعلىَعكسََهويبسيمنَحروفَاحللقَعندََاأللفجعلَحريفَاهلمزةََو -
َعندََنَ أوكذلكَجندََ- َعندََهويبسيالياء َهي َبينما َ)وسطَاللسان( منَحروفََاخلليلمنَاحلروفَالشجرية

َاجلوفَ.
َن:َأيضاَاختالفَبينهماَفيماَحيضَوضعَاحلروفَداخلَاجملموعةَالواحدةَفنجدَأكماَنالحظَ  -
َكذلكَاخلاءَوالغنيََأقصىفهيَقبلهاَمنََهويبسيعندَََأمابعدَالعني،َََاخلليلاهلاءَعندَ- َاحللقَ،
 َ.هبوييسبينماَجندَالعكسَعندََاخلليلَتقدمتَاخلاءَعلىَالغنيَعند-

 .َ"زَسَص":َهبوييسوَهيَعندََ"زَصَس":َاخلليلَجاءتَهبذاَالرتتيبَعندَصفريحروفَالَو-

 َ.الراءَمؤخرةَعليهما هبوييسلالمَوالنون،َلكنَعندَتقدمتَفيهاَالراءَوجاءَبعدهاَاَاخلليلحروفَالذالقةَعندََو-

َكتابَالعنيَتالفَيفَترتيبَاجملموعاتَالصوتية:َاخَأيضاكماَنالحظَ- فقدَجاءتَاحلروفَ"َصَسَزَ"َيف
ََ.فقدَوردَبعدهَاحلروفَ"َلَنَرَ"َ هبوييسبعدَحرفَالضادَلكنَعندَ

1َ.هبوييسخمرجَالنونَاخلفيفةَعلىَعكسََإىلملَيشرََاخلليلكماَأنَ-
َ

االتفاقَفتكمنَيف:َعددَاحلروفَ"تسعةَوعشرونَحرفاَ".ََأوجهَأما،َاخلليل ،هبوييسفهذهَمجلةَماَخالفَفيهاَ-
َالشفتنيَ.َإىلأقصىَاحللقََوكذلكَفيماَخيصَحتديدَاملخارجَمن

                                                           

َ.298َ،299م،َص1980ََعراق،َدط،َينظر:َحسامَسعيدَالنعيميَ:َالدراساتَالصوتيةَوَاللهجيةَعندَابنَجينَ،َدارَالرشيدَللنشر،َالَ-1 
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ََجين:/ عند ابن 3
َكَابن جينذكرَ َكماََاألصواتعددََ"اإلعراب"سرَصناعةَبهَتايفَمقدمة َإىلَأشاراللغويةَوعددَخمارجها

َ 1."آخرهاَالياءَوَاأللفحروفَاملعجمَعندَالكافةَتسعةَوعشرونَحرفاَفأوهلاََأصولَأناعلمَ"صفاهتا،َيقول:َ
َأنواعلمََ"َ:خارجَوجعلهاَستةَعشرَخمرجاَيقوليفَقولهَعنَعددَاملَهحيثَذهبَمذهبه بوييسالفَخيوهوَملَ

َ.خمارجَهذهَاحلروفَستةَعشر:َثالثةَمنهاَيفَاحللق
َ.هبوييسيقولََاهكذ(ََـواهلاءَ)َءَاَهَاأللف:َخمرجَاهلمزةََوأقصاهَوَأسفلهفأوهلاَمنََ-1
ََ.ومنَوسطَاحللقَخمرجَالعنيَواحلاءَ)َعَحَ(َ-2
ََ.الفمَخمرجَالغنيَواخلاء،َ)َغَخَ(َأولفوقَذلكَمعََمم اَوَ-3
ََ.اللسانَخمرجَالقافَ)ق(َأقصىومماَفوقَذلكَمنََ-4
ََ.مقدمَالفمَخمرجَالكافَ)ك(َإىلَدىنأمنَذلكََوَأسفلومنََ-5
ََ.:َجَشَياألعلىومنَوسطَاللسان،َبينهَوبنيَوسطَاحلنكََ-6
َنوإَاألمينشئتَتكلفتهاَمنَاجلانبََنإنكَأَإالخمرجَالضادََاألضراسحافةَاللسانَوماَيليهاَمنََأولومنََ-7

َ.األيسرمنَاجلانبََشئت
8-ََ َمن َاللسان َحافة َبينهَإىلَأدانهاومن َمن َاللسان، َطرف َممنتهى َفويقََوا َمما َاحلنك، َمن َيليها َما بني

ََ.والثنيةَخمرجَ"َالالمَ"َ)لَ(َالضاحكَوالنابَوالرابعية،
َومنَطرفَاللسانَبينهَوبنيَماَفويقَالثناايَخمرجَالنونَ)ن(.َ-9

ََ.الالمَخمرجَالراءَ)ر(َإىلظهرَاللسانَقليالَالحنرافهَيفَدخلَأهَن َأومنَخمرجَالنونَغريََ-10
َ.الثناايَخمرج:َالطاءَوالدالَوالتاءَأصولومماَبنيَطرفَاللسانََوَ-11
َومماَبنيَالثناايَوطرفَاللسانَخمرجَالصادَوالزايَوالسني.َ-12
َ.الثناايَخمرج:َالظاء،َوالذالَوالثاءَأطرافومماَبنيَطرفَاللسانََوَ-13

  

                                                           

َ.41َ،َص1ََعراب،َجابنَجين:َسرَصناعةَاإلَ-1 
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ََ.خمرجَالفاءَ)ف(َ*وأطرافَالثناايَالعالََىومنَابطنَالشفةَالسفل-14
َومماَبنيَالشفتنيَخمرجَالباءَوامليمَوالواو.َ-15
1َ."تةَعشرَخمرجايقالَاخلفيفةَأيَالساكنةَفذلكَسَفيةَوخمرجَالنونَاخلَماخلياشومنََ-16

 مالحظة: -
يعلل:َخمرجَالنونَاخلفيفةَمنََهوالشرحَفمثال:َجندَابإليضاحهَامتازَعنهَن َأَإالَهبوييسَ،ابن جينملَخيالفَ

َ"َفيقول:َماخلياش َعلى َالساكَأنويدلك ََإمناَنة،النون َمن َماخلياشَوَاألنفهي َإ، َلو مثََ،أبنفكَأمسكتنك
َكماَقدمناالنونَاَأما،َهباَلوجدهتاَخمتلفةَنطقت  2،"األنففيهاَبعضَالغنةَمنََأنَإال،َملتحركةَفمنَحروفَالفم

َ َخمارجَأكما َذكر َعند َيتوسع َقالبعضَاألنه َإذ َخمرجَالضاد؛ َصواتَمثل: :"َ َشئتَتكلأإال َمنَنكَإذ فتها
3َ."شئتَمنَاجلانبَاأليسرََناجلانبَاألمينَوَإ

  خمارج احلروف عند علماء التجويد: /4
إذَجعلوهاَمنََابن جينوَيبويهساتبعَعلماءَالتجويدَالرتتيبَذاتهَملخارجَاحلروفَاملعتمدَعندَعلماءَاللغةَ

عدداَمنَىلَجمموعاتَوكلَقسمَيضمَإتقسيمَخمارجَاحلروفََإىلالشفتنيَاجتهَعلماءَالتجويدََإىلاحللقََأقصى
َكلَمن:َ َاملخارجَوَهذاَماَجندهَعند

 طالب:  أيبأ/ مكي بن 
احلروفَاليتَيؤلفَمنهاَالكالمَ"يقولَ:َفعنَعددَاحلروفَالعربيةََخراآلهوََطالب أيبمكي بن حتدثَ

4ََ."(...تَ،َبَ،َتسعةَوعشرونَحرفاَوهيَحروفَ)َاَ
َكتبَالنحاةَوالقراءَقبلهَ هَأنملالحظَ،َواوجندهَقدَتتبعَأحوالَهذهَاحلروفَمنَجهةَاملخارجَوالصفاتَيف

َحتدثَعنَالصفاتَقبلَحديثهَعنَاملخارج،َوفيماَيلي:َتفصيلَاملخارجَحسبه:َ
َكتابهَ َخمارجهاَ–تباركَوتعاىلَامسه–ورتبَ"َعندَحديثهَعنَخمارجَاحلروف:َ"ايةلرعا"قالَيف ،َخترجَهلا

رجَخي،َوالَمىلَأطرافَالشفتنيَوإىلَاخلياشإمنهاَعندَالنطقَهباَمنَآخرَالصدرَاألعلىَوماَيليهَمنَاحللقَوالفمَ
َكلَحرفَعندَالنطقَبظهََوحرفَمنَخمرجَغريَخمرجهَإالَبتغيريَلف َاليتَأنزلهَهللاعنَخمرجهَورتبتهََهالَيتعدى

َ.5"فيها

                                                           

َ.النسخةَل"وردتَالعلياَ"وردتَيفَالنسخةَاملعتمدةَالعالَ:َوهيَيفَ* 
َ.47ََ،48َ،َص1ََابنَجينَ:َسرَصناعةَاإلعرابَجََ-1 
َ.48ََ،َص1ََاملرجعَنفسهَ،َجَ-2 

  3- المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
َ.93ََ،َصَظَالتالوةيبَطالب:َالرعايةَلتجويدَالقراءةَوَحتقيقَلفأمكيَبنََ-4
َ.50َاملرجعَنفسهَ،َصََ-5 
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َهي:ََأربعةجندهاَمكي َفاملخارجَالعامةَعندََ
َيليهَمنَاحللق.َومماَاألعلىمنَآخرَالصدرَاحللق: 
ََ.الكالمَأثناء:َويقصدَابلفمَاملكانَالذيَيسرتخيَفيهَاللسانَوَماَيتصلَبهَالفم
 :مكي تصنيفَحسبملخارجَاحلروفََوفيماَيليَجدول،َ 1.اخليشوم، ناالشفت

 احلرف  موضع خروج احلرف  الرقم  املخرج 
ََ-ء–اهلمزةََيليَالصدرََمنَآخرَاحللقَمما01ََ احللق 

ََ-ـهَ-اهلاءَََحللقمنَخمارجَاَاألولمنَخمرجَاهلمزةَمنَوسطَاملخرجََ
ََ-اَ–َاأللفََاحللقََأولمنَخمرجَاهلمزةَاهلاءَمنََ

َحَ-عَاملخرجَالثاينَمنَخمارجَاحللقَمماَيليَالفمََأولمن02ََ

َ
    
    
    
    
   

لس
ال

 انـــــــ

ََ-خَ–اخلاءََاملخرجَالثالثَمنَخمارجَاحللقَمماَيليَالفمََأولمن03َََ
ََ-غ–الغنيََاملخرجَالثالثَمنَاحللقَمماَيليَالفمََخرآمنَ

َالقافََاللسانَوَماَفوقهَمنَاحلنكََأقصىمن04ََ
َالكافََبعدَالقافَمماَيليَالفم05ََ
َش،َجَ،َيََوسطَاللسانَبينهَوَبنيَوسطَاحلنك06ََ
َالضادََََاألضراسحافةَاللسانَوَماَيليهَمنََلمنَأَو07َ
َالالمَََمنتهىَطرفهََإىلَأدانهابعدَخمرجَالضادَمنَحافةَاللسان08َََ
َالنونَََمنَطرفَاللسانَبينهَوَبنيَماَفويقَالثنااي09ََ
َالراءَََيالَلظهرَاللسانَقَإىلدخلَأَأهنامنَخمرجَالنونَغري10ََ
َط،د،تََالثناايََأصولمنَطرفَاللسانَو11ََ
َصََ-سَ-زَمنَماَبنيَطرفَاللسانَوَفويقَالثناايَالسفلى12ََ
َدََ-ثََ-طَالثناايَالعلياََأطرافماَبنيَطرفَاللسانَو13ََ

َفََابطنَالشفةَالسفلىَوأطرافَالثناايَالعليا14ََ الشفتان 
َوَ-م-بَمماَبنيَالشفتنيَمعا15ََ

َ*الغنةَََاألعلىَنكمركبَفوقَغارَاحل16َ اخلياشم
 2يوض  خمارج احلروف عند مكي بن أيب طالب 03 اجلدول رقم:                   

                                                           

َ.162ََ،َصَيدَسةَالصوتيةَعندَعلماءَالتجَوغامنَقدورَاحلمد:َالدرا-1 
  13ََ2ينظر:ايلوشةَالشريف:َالفوائدَاملفهمةَيفَشرحَاجلزرية،َصاَضاعَولدهاَ،َإذالَعملَللسانَفيهَقيلَيشبهَصوتَالغزالةََأغنالغنةَ:َصوتََ* 

َ.242َ-145ينظر:َمكيَبنَأيبَطالب:َالرعاية،َصََ-
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َيفَعددَخمارجَاحلروفَوهيَستةَعشرَخمرجاَيقول:َهبوييسهَوافقَن َأيتبنيََمكيبعدَعرضَاملخارجَعندَ
1َفَمنهاَالكالمَستةَعشرَخمرجاَ..."للحروفَاليتَأتلَأنتعلمََأنفيجبَ"

َكانتَاملخارجَواحدة،َوالصفاتَ":َخارجَيفَوضوحَالكالمَحيثَيقولأمهيةَاملَإىلَمكيَأشاروقدَ ولو
َ 21."البهائمَليتَهلاَخمرجَواحدَوصفةَواحدةَالَتفهمَأصواتواحدةَلكانَالكالمَمبنزلةَ

 ب/ عند ابن اجلزري:
َكغريهَمنَالقراءَوالنحاةَواللغوينيَعلىَالَابألصواتَابن اجلزري لقدَارتبطَاهتمام َأنواع،َبتحديدَواءساللغوية،

ََ.فات:َاملخارجَوالصَ َأساسنياحلروفَمنَجانبنيَ
ََخراآلاحلروفَالعربيةَهوََوعدَ  َتتوزعَعلىَسبعةَعشرَخمرجا منََأبياتمجعهاَيفَ*تسعةَوعشرينَحرفا

َهَ"اجلزرية"َفيقول:َتمنظوم

َعلىَالذيَخيتارهَمنَاختربََََََََََََََرََـاحلروفَسبعةَعشَارجَ خمَ 
َيـللهواءَتنتهَدَ ـحروفَمََََََََََيَََََََََـوهَوأختهاَألفللجوف:َ

َاءـنَحـهَفعيـومنَوسطََََََََق:َمهزَهاءَََََََََََـاحللَىـألقصمتَ
َاللسانَوفقَمثَالكافَأقصىََََاَوَالقافََََََََََََََـنَخاؤهـغيَأدانه

َاـوليَإذَادَمنَحافتهضوالَََََََََََََلشنيَايَََََوَالوسطَفجيمَاَأسفل
َاـاهـملنتهَاـأدانهوالالمََََََميناهاَََََََََََََََأوَرـأيسمنََاألضراس

َلـدخأوالراَ:َيدانيهَلظهرَََََََََواََََََََََـاجعلوالنونَمنَطرفهَحتتَ
َعلياَالثناايَوَالصفريَمستكنََََََََنَََََََََََـومهَمنَاتوالطاءَوَالدالََو

َاءَ،َوَالذالَوَاثَللعلياظوَالَََىَََََََََََََََـمنهَوَمنَفوقَالثناايَالسفل
َالثناايَاملشرفةَأطرافمعََلفاافََََةَََََََََََََـفيهماَومنَبطنَالشفمنَطَر

3َومَـخمرجهاَاخليشَوَغنـ ةَََََََََََََََََمَـاءَميـنَ:َالواوَبـللشفتيَََََََََ

                                                                                                                                                                                     
 
َ.144ََطالب:َالرعايةَ،َصأيبمكيَبنََ-1
  .50املرجعَنفسه:َصَ -2 

َيفَحنيَجندَخمارجَاحلروفَيفَكتابَالعنيَتنحصرَيفَعشرةَخمارجَفقطَ.َ،هَعلىَمذهبَاخلليلأنَ ذكرَابنَاجلزريََ* 
َ.9َََ-7صَََنظومةَاجلزرية،املابنَاجلزري:ََ-3 
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َماَنظمهَ مَشرحاَمفصالَعنهاَيفَمؤلفهَ"النشرَيفَالقراءاتَقدَقدَ يفَخمارجَاحلروفََوَابن اجلزريَهذا
َحسبه:فيماَيليَجدولَتوضيحيَملخارجَاحلروفَالعشر"ََو

َ

 املالحظة )و هي البن اجلزري ( احلرف املخرج الرقم
والواوَالساكنةََاأللفَاجلوف01َ

املضمومَماَقبلهاَوالياءَ
الساكنةَاملكسورَماَ

َقبلها

تسمىَهذهَاحلروفَحبروفَاملدوَاللنيََ
َوَتسمىَاهلوائيةَواجلوفية

َقيلَعلىَمرتبةَواحدةَوقبلَاهلمزةَأولَمزةَوَاهلاءاهلََأقصىَاحللق 02َ
نصَمكيَعلىَأنَالعنيَقبلَاحلاءَوَهوََنيتاملهملَالعنيَوَاحلاءَوسطَاحللق 03َ

َكالمَ َهبوييسظاهر
َأبوعلىَأنَالغنيَقبلَوَيرىََيبويهنصَسَالغنيَوَاخلاءَالفمَإىلاحللقََدىنأ 04َ

احلسنَعلىَبنَحممدَبنَخروفَالنحويَ
قصدَترتيباَفيماَهوَمنَملَيَيبويهسَأن

َتقدميَاخلاء،َونصَمكيَعلىَخمرجَواحد
اللسانَمماَيليَاحللقََأقصى05َ

َمنَاحلنكَوماَفوقه
َالقاف

/َ

أقصىَاللسانَمنَأسفلَخمرج06ََ
قليالَوَماَيليهَمنََلقافا

َاحلنك

َلكافا
/َ

وسطَوسطَاللسانَبينهَوبني07ََ
َاحلنك

اجليمَوالشنيَاملعجمةَ
َالياءَغريَاملديةَو

َأنقالَاملهدويَاجليمَقبلهماََوَأنيقالَ
الياءَيليانَالشنيَتليَالكافَواجليمََو

َنيشال
08َ

َ
حافةَاللسانَوَماَيليهََأولمنَ
منَاجلانبََاألضراسمنَ

وَمنََاألكثرعندََاأليسر

َمنَاجلانبنيََتكونَأهناعلىََيبويهسنصََالضادَاملعجمة
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َاألقلعندََاألمين
09َ

َ
َأدانهامنَحافةَاللسانَمنَ 

منتهىَطرفهَوَماَبينهماَ،ََإىل
وَبنيَماَيليهاَمنَاحلنكَ

مماَفويقَالضاحكََاألعلى
َالثنيةوالنابَوَالرابعيةََو

َ/َالالمَ

منَطرفَاللسانَبينهَوَبني10ََ
َياللالالمَقَأسفلماَفوقَالثناايَ

َ/َالنون

منَخمرجَالنونَمنَطرف11ََ
اللسانَبينهَوَبنيَماَفوقَ

يفَدخلَأَأهناالثناايَالعلياَغريَ
َظهرَاللسانَقليال

َراءم،َوالنونَوالالثالثةَ:الالَاألحرف َالراء
موضعَخمرجهاَوََإىلذلقيةَنسبةَيقالَهلاَ

َلقهذَأيهوَطرفَاللسانَ

منَطرفَاللسانَوَأصول12ََ
َالثناايَالعلياَمصعداَإىلَاحلنك

ألهناَخترجَمنَنطعَالغارََنطعيةيقالَهلاََالطاءَوَالدالَوَالتاء
َاألعلىَوَهوَسقفه

منَبنيَطرفَاللسانَفويقَ 13َ
َالثناايَالسفلى

َألهناسليةَاألَأوريَ،َوهيَحروفَالصفَيالزاَوَالصادوَالسنيَ
َهاللسانَوهوَمستدقَأسلةخترجَمنَ

منَبنيَطرفَاللسانَوأطراف14ََ
َالثناايَالعليا

نسبةَإىلَاللثةَوَهوََيقالَهلاَاللثويةَ،َوَالذالَوَالثاءالطاءَ
َاللحمَاملركبَفيهَاألسنان

منَابطنَالشفةَالسفلىَ 15َ
َوأطرافَالثناايَالعليا

َ/َالفاء

مماَبنيَالشفتنيَفينطبقانَعلى16ََ
َالباءَوَامليم

الواوَغريَاملديةَوَالباءََ
َوَامليم

يقالَهلاَالشفهيةَأوَالشفويةَنسبةَإىلَ
َاملوضعَالذيَخترجَمنهَوَهوَالشفتان

النونَوامليمَالساكنتنيََاخليشوم17َ
اإلدغامَحالةَاإلخفاءََو

َنةغابل

َخمرجَاخليشومَيكونَللغنة

 1خمارج احلروف عند ابن اجلزرييوض   04اجلدول رقم: 

                                                           

َ .200-198،َص1َابنَاجلزري:َالنشرَيفَالقراءاتَالعشر،َجَ-1 
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َعند احملدثني:  -2
َونذكرَمنهمَ:َاألصواتوَهوَخمارجََالأمنَجوانبَالصوتَاللغويََبناهتمَالدارسونَاحملدثونَجباََ

 : أنيس إبراهيم-أ
َكيفيةَحدوثَالصوتَاإمنبصفةَمستقلة،ََوَاألصواتخمارجََإىلملَيتطرقَ َإضافة،َذكرهاَخاللَحديثهَعن

َكلَجمموعةَتضمَأَإىل َاملتقاربةَيفَاملخرجَفكانَذلكَكالتايل:ََاألصواتنهَجعلهاَيفَجمموعات
ََ.الباءَوامليمَالشفوية: األصواتَ-
ََ.الفاءَ:األسنانيةالشفوية  األصوات -
َالضاد،َ،الذال،َالثاء،َالظاء،َالدالَالتاليةَ)َاألصواتتضمََاملتقاربة املخارج: األصواتاجملموعة الكبى من َ-

ولَاللسانَ)َأتكادَتنحصرَبنيََاألصوات(َوخمارجَهذهََ.الصادَ،السنيَ،،َالزاي،َالراءالنونَ،الالمَ،الطاءَ،التاء
 َ.(َأصوهلامباَفيهَطرفهَ(َوَالثناايَالعلياَ)َمباَفيهاَ

َأقصاهاللسانََوَطرف،َبنيَطرفَاللسانَوَالثناايَالعلياَ،صوتَالذال؛َالذال،َالثاء،َالظاءَاللثوية: األصوات-
 َ.معَاحلنك،َصوتَالظاء

 َ.الثناايَالعلياَصوتَالدالَأبصولطرفَاللسانَ؛َاد،َالتاء،َالطاءالدال،َالضاألصوات:َ

َأنغريََ،التاءَوالطاءَ:الثناايَالعلياَصوتَأبصولطرفَاللسانَ؛َصوتَالضادَ:األعلىاللسان مع احلنك َ-
 َ.وضعَاللسانَمعَالطاءَيتخذَشكالَمقعرا

َالراءَ:الذلقية األصوات- َالنونالالم، َالثناايَأصولطرفَاللسانَمعََ،، َ؛ َالزاي: َالصاد، اللسانَطرفَالسني،
 َ.حنيَيكادَيلتقيَأبصولَالثناايَالعليا

:َالشنيَوسطَاللسانَاألعلىاحلنكََطأولَاللسانَوجزءَمنَوسطهَبوس؛َالشنيَواجليمَأصوات وسط احلنك:َ-
 َ.بيةَالفصيحة:َاجليمَالعَراألعلىبوسطَاحلنكَ

فرقَيفَالنطقََاحللقَ)َمباَيفَذلكَاللهاةَ(َأبقصىَاللسانَوالَدىنأ؛َالقاف،َالكافَاحللق: أقصى أصواتَ-
 قليالَيفَخمرجهاََأعمقالقافََأنَإالبنيَالقافَوالكافَ

َاهلاء،َاهلمزةَاحللقية: األصواتَ- َالعني،َاحلاء، َ.اهلاءَ:أقصىَاحللقَ.العني،َاحلاءَ:وسطَاحللقَ.الغنيَاخلاء،
 .الغنيَ،َاخلاءَ:أدىنَاحللق

 1ََ.اهلمزةَاملزمار:َ-

                                                           

َ.77ََ-46َصَ،األصواتَاللغويةينظر:َإبراهيمَأنيس:َ-1َ 
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 :أمحد خمتار عمر -ب
َكلَصوتَخمارجَاألذكرََ َىلَخمرجه،َفكانَذلكَكالتايل:َإةَبسنصواتَمعَتسمية

َويسمىَالصوتَالذيَخيرجَمنهماَشفوي،َومهاَاثنان:ََالشفتان:-1
َ.الباء:َانطباقَالشفتانَمثَفتحهماَفتحاَفجائياَ

ََ.نفينزالَالطبقَاللنيَليمرَاهلواءَابلتجويفَاألإفتانَمعَ:َانطباقَالشامليم
َسنان العلياالشفة السفلى مع األَ-2 َالصوت َويسمى ََذحينئ: َأشفواي َأي؛ َالسفلىَسنانيا َالشفة مالمسة
 ،َوهوَخمرجَصوتَالفاء.سنانَالعلياَمعَالسماحَمبرورَاهلواءلأل

الَوالثاء،َوالظاء:َمالمسةَالذ:َصواتأاَويضمَثالثةَيسنانأويسمىَالصوتَعندهاََ:سنان مع حد اللساناأل-3
 العلياَبصورةَتسمحَمبرورَاهلواءَمعَحدوثَاحتكاك.َلألسناناللسانََطرف

،َأصواتَََلثوايَوجيمعَهذاَاملخرجَسبعةََأسنانياويسمىَالصوتََواللثة مع حد اللسان وطرفه: األسنان -4
َ:َاألصواتتشكلَنوعنيَمنَ

 .لدالَوالتاء،َوالضاءَوَالطاءَ)انفجارية(ا-أ

 َ.السنيَوالزايَوَالصادَ)استمرارية(-ب

 هي:ََأنواعتشكلَثالثةََأصواتَأربعةويسمىَالصوتَلثوايَوخيرجَمنهماََمع طرف اللسان:اللثة -5

َكلياَحىتَمينعَمرورَاهلواء:َاتصالَطرفَاللسانَابللثةَااألنفيةالنونَ-أَََََ ،َوختفيضَالطبقَاللنيَليسمحَتصاال
 َ.األنفمبرورَاهلواءَمنَجتويفَ

،َمعَاألمام:َاتصالَطرفَاللسانَابللثةَاتصاالَحمكماَمينعَمرورَاهلواءَمنَفخمةاملالالمَاجلانبيةَاملرققةََوَ-بَََ
 َ.منَكالَاجلانبنيَأوحدَجانيبَاللسانَأمنََامَ إالسماحَمبرورَ

َ.الراءَاملكررة:َضربَطرفَاللسانَيفَاللثةَضرابتَمتتاليةَ-جََ
ََويسمىَالصوتَغارايَوهوَخمرجَخلمسةَأصوات:الغار مع مقدم اللسان: -6

قةَالغارَمعَتركَفراغَيسمحَمبرورَاهلواءَدونَطمنرفعَمقدمَاللسانَيفَاجتاهََاملد(:صواتَالعلةَ)الكسرةَوايءَ-أَََ
 َ.احتكاكَمسموع

ََ.منطقةَالغارَمعَالسماحَمبرورَاهلواءَواحتكاكَطفيفَاهاجتَ رفعَمقدمةَاللسانَيفََنصفَالعلةَ)الياء(:َ-بََ
َ.منَخمرجَالياءَ)نصفَالعلة(َمعَارتفاعَمقدمَاللسانَأكثرَبصورةَتسمحَحبدوثَاحتكاكَزائدَالشني:َ-جَ

َاتصاالَحمكما.َاتصالَمقدمَاللسانَمبنطقةَالغارَاجليم:َ-دََ
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احةَاللسانَيفَقاعَالفمََزوهوَخمرجَصواتَالعلة:َالفتحةَواأللفَمعَإ الغار والطبق اللني مع وسط اللسان: -7
َالغارَوالطبقَاللني.َيتجداَلوسطهَيفَاجتاهَمنطقوَارتفاعَطفيفَ

َويسمىَالصوتَطبقياَوهوَخمرجَستةَأصوات.َالطبق اللني مع مؤخر اللسان: -8
صوتَالعلةَ)الضمةَوواوَاملدَ(:َرفعَمؤخرَاللسانَيفَاجتاهَمنطقةَالطبقَاللنيَمعَتركَفراغَملرورَاهلواءَدونََ-أ

َاحتكاكَمسموعَ.
ََرَ-ب َالواو: َالعلة َاحتكاكَنصف َمع َاهلواء َمبرور َيسمح َبشكل َاللني َالطبق َمنطقة َحنو َاللسان َمؤخر فع

َطفيف.
َمثَفتحهَفتحاَفجائياَ)إنفجاري(َ.َإغالقَاجملرىَالكاف:َ-ج
َتضييقَاجملرىَبصورةَتسمحَمبرورَاهلواءَمعَاحتكاكَمسموعَ)استمراري(. :اخلاءَوالغنيَ-د
،َوحيدثَعندََوهوَخمرجَلصوتَواحدَفقطَوهوَالقافوَيسمىَالصوتَهلواي اللهاة مع مؤخر اللسان: -9

ََ.مالمسةَمؤخرَاللسانَمبنطقةَاللهاةَمعَالطبقَالل نيَمعَعدمَالسماحَللهواءَابملرورَيعقبهَتسريحَفجائي
رَاللسانَذتقريبَج،َوحتداثنَمنَويسمىَالصوتَحلقياَوهوَخمرجَاحلاءَوالعنياحللق مع جذر اللسان : -10

َللحلقَبصورةَتسمحَمبرورَاهلواءَوحدوثَاحتكاك.منَاجلدارَاخللفيَ
َوهوَخمرجَلصوتنيَمهاَ: جتويف احلنجرة )فتحة املزمار(: -11

ََغلقَفتحةَاملزمارَمثَفتحهاَفجائيا.اهلمزةَ: -أ
1َاهلاء:َتضييقَاجملرىَبصورةَتسمحَمبرورَاهلواءَمعَاحتكاك. -ب

 ر: ـال بشـكم  -جـ
منَحديثهَعنَتصنيفاتَاألصواتَإىلَصائتةَوصامتة،َوحديثهَأيضاَعنَاحليزََكمال بشربعدَأنَفرغَ

انتقلَإىلَاحلديثَعنَخمارجَاألصواتَالعربيةَحسبَمواضعَالنطقََاخلليلواملخرجَوالفرقَبينهماَموافقاَيفَذلكَ
َكالتايل ََاملختلفةَوكانَذلكَعنده

رآهَعلماءَالعربيةَيفَالقدمي،ََوهذاَماَيضاَأهناَشفوية،الباءَوامليمَوكثرياَماَيشارَإىلَالواوَأأصوات شفوية:  -1
َكبرياَيفَنطقَهذاَالصوتَ. َوهذاَالوصفَليسَخطأَألنَللشفتنيَدخال

َالفاء.أسنانية شفوية:  -2
َالثاء،َوَالذال،َوَالظاء.أسنانية أو أصوات مابني األسنان:  -3

                                                           
َ.319َ-315ََعمر:َدراسةَالصوتَاللغوي،َصأمحدَخمتارََينظر:َ-1َ
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َم،َوالنون.وهيَالتاء،َوالدال،َوالضاد،َوالطاء،َوالالأسنانية لثوية:  -4
َوالصاد.ََوالزاي،َوالسني،َوهيَالراء،ة: ـلثوي -5
َاجليمَالفصيحةَوالشني.أصوات لثوية حنكية:  -6
َ:َالياء.أصوات وسط احلنك -7

أصواتََحىتَأنهَهناكَمنَيسميَهذهَاألصواتَالثالثةَ،وبنيَالياءَواجليمَوالشنيَقربَشديدَيفَاملخرجَ-َََ
ََ.صواتَالشجريةَ)نسبةَإىلَشجرةَالفم(وسطَاحلنك،َوهيَعندَالقدامىَاأل

َوهيَاخلاءَوالعنيَوالكافَوالواو.أصوات أقصى احلنك:  -8
َالقافَاليتَينطقَهباَاليومَيفَاللغةَالفصيحةَوليستَالقافَاملنطوقَهباَيفَاللهجاتَالعامية.أصوات هلوية:  -9

َالعنيَواحلاء.أصوات حلقية:  -10
َ.1اهلمزةَواهلاءَأصوات حنجرية:  -11

  :مالحظة-

َبينهمَإالَ َكبريَفيما أبرزَماَيالحظَمنَخاللَعرضَخمارجَاألصواتَعندَاحملدثنيَأنهَاليوجدَاختالف
َالتص َبعض َفينبعضَاالختالفاتَيف َفنجد َوالغنيَ)خَأمحد خمتار عمرات، َاخلاء َخمرج َيقدم َعلىََ،مثال غ(

احلروفََأمحد خمتار عمروكذلكَفقدَجعلََسيأنإبراهيم القاف،َخمالفاَيفَذلكَماَذهبَإليهَابقيَاحملدثنيَمثلَ
َاحللقيةَحرفنيَفقطَوَمهاَاحلاءَوالعنيَ)ح.ع(.

 احملدثني:مقارنة خمارج األصوات بني القدامى و *
إنَاملتأملَألقوالَالعلماءَيفَخمارجَاألصواتَعندَالقدامىَواحملدثنيَليجدَأهنمَقدَاختلفواَيفَترتيبَخمارجَ

َت َاحملدثنيَفيكونَاألصواتَفالقدامىَرتبوها َمنَأقصىَاحللقَوصوالَإىلَالشفتنيَأما َتصاعدايَحيثَي بدأ رتيبا
َالرتتيبَبدءاَمنَالشفتنيََرجوعاَإىلَاحللقَحىتَالوصولَإىلَاحلنجرةَ.

،َالالمَبعدَالياءَوَقبلََمثالَوضعَخمرجَالضادَفابن جينَوكذلكَبعضَاالختالفاتَيفَترتيبَاألصواتَخمرجيا
َاحلديثَفالضادَترتيبهاَمعَالتاءَوالدالَوالطاءَ.أماَالدرسَالصويتَ

 
ََ.َاثنيا: صفات األصوات عند القدامى واحملدثني

                                                           
َكمالَبشرَ:َعلمَاألصواتََ -1 َ.185َ-183،َص1ََج،ينظرَ:
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َمنَاإلشارةَأوالَإىلَمفهومََوصفقبلَاحلديثَعنَ علماءَاللغةَالقدامىَواحملدثنيَلصفاتَاألصواتَالبد 
َالصفةَ.
وصفَالشيءَلهَوعليهَوصفاً،َوصفةَحاله)...(َوقيلَ":َ(وصف)مادةََ"لسان العرب"جاءَيفََلغة: -أ

1َ."املصدرَوالصفةَاحلليةَونعتهَ)...(َوات صفَالشيءَأمكنَوصفه
2َ."فَمنَإجراءَالنفسَوحنوهَوالصفاتَكيفياتَتعرضَللحَر"اصطالحا:  -ب

َ:أمههاَوملعرفةَصفاتَاألصواتَفوائد
متييزَاحلروفَاملشرتكةَيفَاملخرج،َفمثالَصوتَالطاءَلوالَصفةَاإلستعالءَوَاإلطباقَوَاجلهرَاليتَفيهَلكانَاتءََ-

َوذلكَالتفاقهماَيفَاملخرجَ.
3َحتسنيَلفظَاحلروفَاملختلفةَاملخارجَ.َ-
4َ.جيوزَمعرفةَالقويَمنَالضعيفَوَماَجيوزَإدغامهَوَماَالَ-

َ:عند القدامى -1ََ
َكانَحرصَعلماءَاللغةَواضًحانظراَ علىَتصنيفَاألصواتَحسبَصفاهتاََألمهيةَصفاتَاألصواتَفقد

َنذكرَمنهم:َو
:َقدمَصفاتَلبعضَاحلروفَوذلكَأثناءَحديثهَعنَأبنيةَالكالمَالعريبَلتمييزَديياخلليل ابن أمحد الفر اه -أ

َاألصيلَعنَالد خيلَوهيَموض حةَيفَاجلدولَالتايل:

َ

َ 

                                                           
َ.4849َصََ،6َجمَنَالعرب،لساَ:ابنَمنظورَ-1
َ.14املقدمة،َصَاملفهمةَيفَشرحَاجلزريةالفوائدََلوشة:سيديَاحلاجَحممدَبنَعليَايَ-2
َ.14،َصَاملرجعَنفسه:َينظر-3
َ.436صَ،4َالكتاب،َج:َسيبويهينظرَ-4
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َ

 التعليل  الصفات احلروف
َألهناَتطبقَالفمَإذاَنطقَهبا."َاإلطباق.َامليم

َاإلطالق.َ-َالعنيَوَالقاف
َاجلرسية.-
َالن صاعة.َ-

َأطلقَاحلروفَوَأضخمهاَجرساَ.َ-
َإذاَاجتمعاَأوَأحدمهاَيفَبناءَحسنَ-

َالبناءَلنصاعتهماَ.
َالصالبة.َ-َالطاءَ

َة.َزالكزاَ-
َكزازهتا.َ- َصالبةَالطاءَو

َخفوتَالتاء.َاخلفوتَ-َالتاء
َمثَلوَالَحبةَاحلاء.َ-َالبحةَ-َاحلاءَ
َاهلاءَ-ههة–مثَلوَالَهتةَ-َاهلتة-َاهلمزة

 1اخلليلَميثل صفات األصوات عند 05اجلدول رقم: 

َكانََسيبويه: -ب َكتاباخلليل إذا َسيبويهالعنيَفإنَ قدَقد مَبعضَصفاتَاألصواتَيفَصفحاتَمتناثرةَمن
َقد مَصفاتَاحلروفَكلهاَمعَتعريفَكلَصفةَتقريبا.

َ:سيبويه فيصفات األصوات العربية بتصن* 
 مالحظة  التعريف الصوت الصفة 
جيمعهاَقولك:"سكتََاهلمس

َفحثهَشخصَ"
املهموس:َحرفَأضعفَاالعتمادَ

َعليهَحىتَجرىَالنفسَمعه.
َ

ابقيَاألصواتَعداََاجلهرَ
َاملهموسة

العتمادَيفَاجملهورَ:حرفَأشبعَا
موضعهَومنعَالنفسَمنَأنَجيريَ

معهَحىتَينقضيَاالعتمادَعليهَ
َوجيريَالصوتَ

هذهَاحلالَاجملهورةَيفَاحللقَوَ
َالفم.

َ

َالشديدَ:َاحلرفَالذيَمينعَالصوتَجيمعهاَقولكَ"أجدَقطََالشدة
                                                           

 .58ََ،53َ،57محدَالفراهيديَ:َالعنيَصَاخلليلَبنَأ 1
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َتلأنَجيريَفيهَوذلكَأنكَلوقَبكتَ"
جَمثَمددتَصوتكَملَجيرَذلك َ.أحلح

فَالشدةَكلَحرَوَالرخاوةَ
َابستثناءَالعنيَ

حرفَيسمحَللصوتَأنََ:الرخو
َ َجيريَفيهَ،َوذلكَإذاَقلتَالطسُّ

َوَأشباهَذلكَأجريتَفيهََو انقضح
َالصوتَإنَشئتَ.

َ

املتوسطةَبنيَالشديدةَوَالرخوةََالعنيََاملتوسطةَ
تصلَإىلَالرتديدَفيهاَلتشبههاَ

َابحلاء.

َ

فيهَاملنحرفَ:َحرفَشديدَجرىََالالمََ-َاالحنراف
الصوتَالحنرافَاللسانَمعَ

الصوتَ،َوَملَيعرتضَعلىَالصوتََ
كاعرتاضَاحلروفَالشديدةَ،َوإنَ

َشئتَمددتَفيهاَالصوتَ.

َ

حرفَشديدَجيريَمعهَالصوت)ألنََالنونَوَامليمَ-َالغن ةَ
ذلكَصوتَغن ة(َمنَاألنفَفإمناَ

اللسانَالزمَملوضعََوهَخترجهَمنَأنف
احلرفَ،َألنكَلوَأمسكتَأبنفكَ

َملَجيرَمعهَالصوتَ.َ

َ

املكررَحرفَشديدَجيريَفيهََالراءَاللنيَ-
الصوتَلتكريرهَوَاحنرافهَإىلَالالمَ

فتجاىفَللصوتَكالرخوةَوَلوَملَ
َيكررَملَجيرَالصوتَفيهَ.

َ

ألنَخمرجهماَيتسعَهلواءَالصوتََ-َالواو،َالياءَ-َاهلاويََ-
َكقولكأشدَ َ:منَاتساعَغريمها

،َوإنَشئتَأجريتَبيت،خوف
َالصوتَومددتَ

َ
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حرفَاتسعَهلواءَالصوتَخمرجهََ-َاأللفَ-َاإلخفاء
َأشدَمنَاتساعَخمرجَالياءَوالواو،

ألنكَقدَتضمَشفتيكَيفَالواوَوَ
َترفعَيفَالياءَلسانكَقبلَاحلنك

َ

تساعَاحلروفَالَهذهَالثالثةَأخفىَاأللفَوالباءَوَالواوََاإلطباقَ
َخمرجهاَ.

َ

الصادَ،َوَالطاءََاالستعالء
َ،َوَالضاد.الظاءَو

إذاَوضعتَلسانكَيفَمواضعهنَ
انطبقَلسانكَإىلَماَحاذىَاحلنكَ

األعلىَمنَاللسانَ،َترفعهَإىلَ
َاحلنكَفإذاَوضعتَلسانك

فالصوتَحمصورَفيماَبنيَاللسانَ
َاحلرف.َعاحلنكَإىلَموضَو

لوالَاإلطباقَلصارتَالطاءَ
سيناَ،َوَالظاءَالصادََوداالَ

ذاالَ،َوخلرجتَالطاءَمنَ
الكالمَألنَليسَشيءَمنَ

َموضعهاَغريها

الصاد،َالضاد،َوالطاء،ََاالنفتاح
الغنيَوالقافََوَ،والظاء
َواخلاء

َمتنعَهذهَاحلروفَاإلمالةََحرفَمستعليةَإىلَاحلنكَاألعلىَ

َاالحندار
َ
َ

كلَاحلروفَالعربيةَ
َسوىَاملطبقةَ

تطبقَلشيءََاملنفتحةَحروفَال
منهنَلسانكَترفعهَإىلَاحلنكَ

َاألعلىَ

َ

كلَاحلروفَفيهاَعداََالتسفل
َاحلروفَاملستعليةَ

ليسَفيهاَماَيفَاحلروفَاملستعليةَ
ألهناَمنَتصعدَإىلَاحلنكَاألعلىَ

َسفلتَيفَاحللق

َ

،َالعنياهلمزةَ،َوَاهلاء،ََوَاالرتفاع
وَاخلاءَ،َوالغني،َ

َواحلاء.

أشدهاَاهلمزةَأقصىَاحلروفََوَارتفعتألهناَمنَاحلروفَاليتَ

َ.سفوالَوكذلكَاهلاء

َََوَالياءََالواو،َالنفخ
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َالقاف،َاجليم،َوالطاء،َالقلقلة
َالباء.َوَوالدال،

ضغطتَيفَمواضعهاَفإذاَوقفتَ
خرجَمنَالفمَصويتَ)القلقلة(َونباَ

َاللسانَعنَموضعهَ.

َ

،َوالذالَالزاي،َوالظاءَاالستطالة
َوالضاد.

عندهاَخرجَمعهاَحروفَإذاَوقفتَ
حنوَ)النفخةَ(وملتضغطَاألوىلَ
)املقلقلة(َ،إذاَخرجتَبصوتَ

الصدرَانسلَآخرهَ،َوَقدَفرتَمنَ
بنيَالثناايَألنهَجيدَمنفذاَفتسمعَ

َحنوَالنفخةَ.

َ

الصاد،َوَالسنيََالصفري
َ.والزاي

حروفَالصفريَأندىَيفَ /
َالسمعَأيَأرفعَوَأعلى.

ادَحىتَاتصلتَاستطالتَالضََالضادَوَالشنيَالتفشيَ
مبخرجَالالمَوَاستطالتَ

الشنيَلرخاوهتاَحىتَاتصلَ
َمبخرجَالطاء.

َكانََالراءَوَالشنيََاملكرر ألنَالراءَمكررةَوهيَتفشىَإذا
معهاَغريهاَ،َوَالشنيَفيهاَاستطالةَ

َألنَفيهاَتفشيا

َ

 1ميثل صفات األصوات عند سيبويه 06اجلدول رقم: 
ََابن جين: -ج

وقدَخالفهَيفَبعضَالصفاتَََسيبويهقدمَيفَمؤلفهَ"سرَصناعةَاإلعراب"َصفاتَاحلروفَانقالَتعريفاهتاَعنَ
َ:ونذكرَمنهاَكإضافةَبعضَاألصوات،َوذكرَبعضَالصفاتَملَيتطرقَإليهاَسيبويهَ

 حروفهاَجيمعهاَقولكَ)ملَيروعناَ(َوهناكَمنَيقولَ)َلنعم ر(.َصفة التوسط: -

                                                           
َ.439ََ-434،َصَمن4ََ:َالكتابَجَهبوييينظرَ:َس1َ
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 .واملتوسطة)ملَيروَعنا(َكلَاحلروفَعداَالشديدةَ)َأجدتَطبقك(،ََصفة الرخاوة: -

 والفاء،َوالباء،َوامليمَ.َوالنون،َ:َالالم،َوَالراء،القةالذ   -

 أيضاَبعضَالصفات،َولكنهاَترتبطَابلدرجةَاألوىلَخبصائصَحنويةَوصرفية.َ"ابن جين"كماَأضافَ

 والياءَ.َ:َحروفهاَاأللف،َوالواو،اإلعتالل -

َكلَالصحة -  احلروفَعداَاملعتلة.:

 )َسألتمونيها(َ.:فظَل:َجيمعهاَيفَالالزايدة -

 األلف.َاألصل: -

1َوالدال،َواجليمَ.َحروفَالزايدةَ)سألتمونيهاَ(َعداَالسني،َواحلروف:َالطاء،َحروف البدل: -

  :عند علماء التجويد -د
َمنَََ َحقها َوذلكَإبعطائها َاألصواتَبدق ة َالقرآنَالكرميَعلىَأتدية َتالوة َأثناء َالتجويد حرصَعلماء

َمنَمعرفةَصفاتَاحلروفَوحتقيقهاَعندََمثَصاحبه،َؤيَ-خفيا–الصفاتَوأيَتغيريَفيهاَيكونَحلناَ ولذلكَالبد 
َكر:َالنطقَهبا،َومنَعلماءَالتجويدَمنَكانَهلمَفضلَيفَحتديدَصفاتَاحلروفَنَذ

قبلَخمارجَاحلروف،َمكي :َنظراَملاَلصفاتَاحلروفَمنَأمهيةَابلغةَفقدَذكرهاَمكي بن أيب طالب القيسي -أ
َاجتمعتَللحروفَصفتانَوثالثَوأكثرَفاحلروفَتشرتكَيفَ َإىلَأربعةَوأربعنيَصفةَ،"ورمبا وقدَوصلتَعنده

الصفاتَواأللقابَإمناَهيَطبائعَيفَاحلروفَخلقهاَهللاَعزَوجلََبعضَالصفاتَواملخرجَخمتلفَ)...(َوَهذه
 2.علىَذلكَ"

  :مكيَوفيماَيليَجدولَيوضحَصفاتَاحلروفَبتصنيف
 

 مالحظة  التعريف الصوت  الصفة
معهاَهجاءَجي املهموسة

"َفحثهََ:قولك
َ"شخصَسكتَ

النفسََهاحلرفَاملهموس:َحرفَجرىَمع
عتمادَاالَوضعفَعندَالنطقَبهَلضعفه

عليهَعندَخروجه،َفهوَأضعفَمنَ

بعضَهذهَاحلروفَ
أضعفَمنَبعضَفالصادَ
واخلاءَأقوىَمنَغريها،َملاَ

                                                           
َ.64َ-62َ،َص2ََجََينظر:َابنَجين:َسرَصناعةَاإلعراب،1َ
َ.115َصََ،مكيَبنَأيبَطالب:َالرعاية2َ
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قالََواهلمسَهوَاحلسَاخلفي:َاجملهور،
وهو1ََ"َاس  ه م  الَ إ   ع  م  سم  ت  ال  ف  َ"َ:تعاىل

َحسَاألقدام.

هلاَمنَصفاتَالقوةََ
كصفةَاالستعالءَيفَاخلاءَ

واإلطباقَواالستعالءَيفَ
َالصادَ.

كلَاحلروفَماعداَ اجملهورة
املهموسةَاملذكورَ

َقبلَهذاَ.

احلرفَاجملهور:َحرفَقويَمينعَالنفسَأنَ
جيريَمعهَعندَالنطقَبهَلقولهَ.قوةَ

االعتمادَعليهَيفَموضعَخروجهَوَاجلهرَ
َهوَالصوتَالشديدَالقوي.

بعضَاحلروفَأقوىَمنَ
َبعضَ.

حرفَاشتد َلزومهََاحلرفَالشديدَ:َأجدتَقطبت. الشديدة
ملوضعهَوقويَفيهَحىتَمنعَالصوتَأنَ

جيريَمعهَعندَاللفظَبه،َوالشدةَمنَ
َعالماتَقوةَاحلرف.

َكانَمعَالشدةَجهرَ إذا
فهذاََوإطباقَواستعالء

يدلَعلىَقوةَاحلرفََ
َكالطاء

وهيَثالثةَعشرَ الرخوة
حرفاَجيمعهاَقولكَ

ثخدظغشَزحفَ
صهضسَ)ماعداَ
َالشديدةَاملذكورة.

احلرفَالرخو:َحرفَضعفَاالعتمادَ
عليهَيفَموضعهَعندَالنطقَبه،َفجرىَ

فهوَأضعفَمنَالشديدََمعهَالصوت،
وإمناَمسيتَابلرخوةَألنَالرخاوةَاللنيَ

َواللنيَضدَالشدةَ.

صفةَالرخاوةَمنَعالماتَ
َالضعفَكاهلمسَواخلفاء

أربعةَأحرفََوهي املطبقة 
َ.الطاءَالظاءَوالصاد

ئفةَمنَاللسانَمسيتَابإلطباقَألنَطا
تنطبقَمعَالريحَإىلَاحلنكَعندَالنطقَ
َهبذهَاحلروفَمعَاستعالئهاَيفَالفمَ.

بعضَاحلروفَأقوىَيفَ
اإلطباقَمنَبعضَفالطاءَ
أقواهاَيفَاإلطباقَلرخاوهتاَ

َوَاحنرافهاَ.
مخسةَوعشرونَ املنفتحة 

حرفَ)ماعداَ
حروفَاإلطباقَ

َاملذكورة(

مسيةَابملنفتحةَألنَاللسانَالَينطبقَمعَ
الريحَإىلَاحلنكَعندَالنطقَهبا،َوتنفتحَ
مابنيَاللسانَوَاحلنكَوخترجَالريحَعندَ

َالنطقَهباَ.َ

َ

                                                           
َ.108ََيةَآلسورةَطه:َمنَاَ-1
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وهيَحروفَ املستعلية 
اإلطباقَوالغنيَ
َواخلاء،َوالقافَ

مسيتَابالستعالءَ،َألنَالصوتَيعلواَ
عندَالنطقَهباَإىلَاحلنكَمعَحروفَ

ذكورةَ،والَينطبقَمعَاخلاءَاإلطباقَامل
والغنيَوَالقافَوَإمناَيستعليَاحلرفَ

َدونَأنَينطبقَابحلنك.

َ

اثنانَوعشرونَ املتسفلة
وهيَماعداََحرفا،

َاحلروفَاملستعليةَ

َمتسفلةَألنَاللسانَوالصوتَالَمسيت
يستعليَعندَالنطقَهباَإىلَاحلنكَبلَ

َيستفيلَإىلَقاعَالفم.

َ

وهيَثالثةَأحرفَ الصفريية
الزاي،َوَالسنيَ

َوالصاد

مسيتَحبروفَالصفريَلصوتَخيرجَمعهاَ
َعندَالنطقَهباَيشبهَالصفري.

َ

مخسةَأحرفَ القلقلة
جيمعهاَقولك:َجدَ

َقطب

مسيتَبذلكَلظهورَصوتَيشبهَالنربةَ
َ.قفَعليهنَوإرادةَإمتامَالنطقَهبنعندَالَو

قيلَأصلَهذهَالصفةَ
َللقاف.

ألنهَحرفَضغطَعنَ
فالَيقدرَالوقفَموضعهَ

َعليه.
َ:ثالثةَأحرف املدية واللينة

َاأللف،َالواو
َالساكنةَاملضمونَما
قبلهاَوالياءَالساكنةَ

َ*املكسورةَماقبلها

يكونََمسيتَبذلكَألنَمدَالصوتَال
يفَشيءَمنَالكالمَإالَفيهنَمعَ

كنَبعدهنَأوَمهزةَقبلهنَمالصقتهنَلسَا
َ،َوألهننَيفَأنفسهنَمدات.أوَبعدهن

األصلَيفََاأللفَهي
:َوَالياءَوَالواوَاملد

مشبهتانَابأللفَ
،َتولدمهاَمنَسكون)

َ.احلركةَاليتَقبلهاَإشباع
الواوَوَالياءَ اللينتان 

الساكنتانَاملفتوحَماَ
َقبلهاَ.

مسيتاَبذلكَألهنماَخيرجانَيفَلنيَوقلةَ
َوكلفةَ.

َ

اهلاءَوَحروفَاملدَ اخلفية 
َواللنيَ.

ابخلفيةَألهناَختفىَيفَاللفظَإذاََمسيت
اندرجتَبعدَحرفَقبلهاَإمناَهذاَلفظهاَ

النونَالساكنةََوكذلك
َفيهاَخفاء.

                                                           
َ.َكلَواحدةَهتويَعندَاللفظَهباََألنيضاَاحلروفَاهلوائيةَ،أوَهيََ*
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يفَ)هذاَ(َخفيَبنيَحرفنيَأوَبعدَ
َحروفَهواء.

اهلمزةَمعَحروفَ املعتلة 
َاملدَوَالل نيَ

مسيتَحبروفَالعلةَألنَالتغيريَاليكونَيفََ
يفَأحدها ءَ،َتعتلَالياكالمَالعربَإالَ 

اوَفتنقلبانَألفاَمرةَومهزةَمرة،َوتنقلبَالَوَو
َوواوَمرةَوألفَمرةَ.َ،اهلمزةَايءَمرة

أدخلَقومَيفَهذهَ
احلروفَاهلاءَألهناَتنقلبَ

َمهزةَيفَماءَأصلهاَماه.َ

وهيَحروفَ خيمفالت
َاإلطباقَاملذكورةَ

يتفخمَاللفظَهباَالنطباقَالصوتَهباَ
َابلريحَمنَاحلنكَ.

إذاََالتفخيمَالزمَالسمَهللا
َكانَقبلهَفتحَأوَضم.

األلفَ،َالراء،َوهاءَ اإلمالة 
َالتأنيثَ

َكالمَالعربَ مسيتَبذلكَألنَاإلمالةَيف
تكونَإالَفيها،َواإلمالةَأنَمتيلَاأللفََال

َحنوَالياءَوالفتحةَحنوَالكسرةَ.

تتمكنََهاءَالتأنيثَال
َقبلهاَإمالتهاَإالَإبمالةَما

َيفَالوقف.َوالَمتالَإال
أو  املشربة
 املخالطة

احلروفَاليتَاتسعتَ
العربَفيهاَبكالمهاَ

َكاهلمزةَ وهيَستة:
والصادََبنيَبني،

َبينهاَوبنيَالزايَ.
َ

مشربةَبغريهاَوهيََألهنامسيتَبذلكَ
خمالطةَيفَاللفظَلغريهاَوَهيَخمالطةَألنَ

َغريهاَخيالطهاَيفَاللفظَ.

َ*ويقالَهلاَأيضاَاملخالطة

ألنهَيتكررَعلىَاللسانَعندَمسيَبذلكََحرفَالراء. املكررة
َكأنَطرفَاللسانَترتعدَبهالن ،َطقَبهَ،

َكانتَالراءَمشددةَ. َويظهرَإذا

البد َيفَالقراءةَمنَإخفاءَ
َالتكريرَ.

النونَوَامليمَ الغن ة 
َالساكنةَ.

الغنةَصوتَخيرجَمنَاخلياشيمَعندَالنطقَ
َهبما

الغن ةَمنَعالماتَقوةَ
َاحلرفَومثلهماالتنوين.

مس ياَبذلكَالحنرافهماَعنَخمرجهماَحىتََالالمَوالراء. االحنراف 
إىلََاتصالَمبخرجَغريمهاَوَعنَصفتهما

َ

                                                           

 بكسرَالالمَوَفتحهاَ.َ*
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َصفةَغريمها.
مسيتَبذلكَألنَالصوتَيعلوَهباَعندََاهلمزةَ اجلرس 

النطقَهباَولذلكَاستثقلتَيفَالكالمَ،َ
َ،فيهاَالتحقيقَوالتخفيف،َوَالبدلَفجاز

،َواحلذفَ،َوبنيَبنيَوإلقاءَاحلركة
َاجلرس:َالصوت.َََو

َ

مسيتَبذلكَألهناَاستطالتَعلىَالفمََالضاد االستطالة 
حىتَاتصلتَمبخرجَالالمََعندَالنطقَهبا

َقربَمنَجمرجها.

َ

مسيتَبذلكَألهناَتفشتَيفَخمرجهاَعندََالشني التفشي 
الظاء،ََالنطقَهباَحىتَاتصلتَمبخرج

َكثرةَانتشارَخروجَالريحَبنيَ والتفشيَهو
اللسانَوَاحلنكَوانبساطهَيفَاخلروجَعندَ

َالنطقَهبا.

ذكرَبعضَالعلماءَالضادَ
َمعَالشنيَ.

حروفهاَجمموعةَيفَ املذلقة
َمنَلب" َ"فر 

خترجَمنَطرفَاللسانََامسيتَبذلكَألهن
وماَيليهَمنَالشفتنيَوَطرفَكلَشيءَ

َذلقهَ.

العربََجتدَيفَكالمََال
َك ثرَتَحروفهاَكلمة

َ.َخاليةَمنَحروفَالذلق
ماعداَالستةَمنَ تةماملص

حروفَالذلقَوهيَ
اثنانَوَعشرونَ
حرفاَثالثةَمنهاَ

َمعتالتَ.

أهناََاألخفشَذكرَة،َعلىَماتاملصم
حروفَأصمتتَ،َأيَمنعتَأنَختتصَ

َكثرتَ َكلمةَيفَلغةَالعربَإذا ببناء
حروفهاَالعتياصهاَعلىَاللسان،َفهيَ

التتفردَبنفسهاَيفَكلمةَأبكثرَمنَثالثةَ
أحرفَحىتَيكونَمعهاَغريهاَمنَ

َاحلروفَاملذلقةَ.

األلفَخارجةَعنَاملذلقةَ
 َئيةواملصمتةَألهناَهوا

َمستقرَهلاَيفَاملخرجَ.َال

 الصم
 
 
 

ماعداَاحلروفَاليتَ
منَاحللقَاهلمزة،َ

،َاهلاءَ،َاأللف
،َاحلاءَوالغنيَالعني

لتمكنهاَمنَخروجهاَمنَمسيتَصماَ
َالفمَواستحكامهاَفيه.

َ
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َواخلاءَ.

َكالتهوعََتمسيَاهلاء. املهتوف بذلكَخلروجهاَمنَالصدر
ََ،فتحتاجَإىلَظهورَصوتَقويَشديد

واهلتفَالصوتَالشديدَفسميتَاهلمزةَ
َبذلكَلشد ةَالصوتَهباَوقوتهَ.

َ

مسيتَبذلكَألهناَترجعَيفَخمرجهاَإىلََامليمَالساكنة. الراجع 
َملاَفيهاَمنَالغن ة.َاخلياشم

جيبَأنَتشاركهاَيفَهذاَ
اللقبَالنونَالساكنةَألهناَ

خترجَأيضاَمنَاخلياشيمَ
َللغن ةَاليتَفيها.

مسيتَبذلكَألهناَهتويَيفَخمرجهاَمنََالواو. املتصل 
الفمَمباَفيهاَمنَالل نيَحىتَتتصلَمبخرجَ

َاأللفَ.

َ

 1: يوض  صفات األصوات عند مكي07رقم اجلدول 

َََ
  

                                                           

 .145-116مكي:َالرعاية،َصََ- 1 
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َََََََََ َعند َاألصوات َصفات َذكرانمكيهذه َوقد ،ََ َصفات َأربع َإسقاط َبعد َصفة  الزوائد،َهي:ثالثني
َوتبقىَعشرَصفاتََواملبدلةَ،املذبذبة األصول، َصوتية، َأكثرَمنها َجبوانبَصرفية َصفاتَترتبطَأساسا ألهنا

َ َعن َالغالب، اخلليلأخدها َيف َاحلروف َخمارج َتعني َألقاب َعرضَوهي َأثناء َذكرت َاحلروفَوقد عندََخمارج
َ.اخلليل

َ. عند احملدثني:2
َكمنََسيبويهملَيضفَالدرسَالصويتَبعدَ إضافاتَذاتَأمهيةَيفَصفاتَاألصواتََفجل همَنقلواَتعريفاته

َجاءَبعدهَمباشرةَوحىتَعلماءَاألصواتََاحملدثنيَنلحظَعنهمَذلكَونذكرَمنهم:
 دونَتقدميَمفهومَلتلكَالصفات.الذيَاكتفىَبذكرَالصوتَوصفتهَفقطَََ:إبراهيم أنيس -أ

 جمهور.َ،صوتَشديدالباء: -
 الَهوَابلشديدَوالَهوَابلرخوَمماَيسمىَابألصواتَاملتوسطة.،َصوتَجمهورامليم : -
 مهموس.،َرخوَ:الفاء -
 رخوَجمهور. :الدال -
 جمهورَوَهيَعندَالقدامىَمنَأصواتَاإلطباق. الضاد: -
 إنفجاري.َجمهور،َ،صوتَشديد الدال: -
 َ.جمهورَ،والضادَاحلديثةَصوتَشديدَ،مطبقَ،شديدصوتَ الضاد: -
 مهموس.َ،صوتَشديد التاء: -
 مطبقَ.،َمهموسَ،صوتَشديدالطاء: -
 جمهور.،َصوتَبنيَالشدةَوالرخاوة الالم: -
 جمهور.َ،مكررَبنيَالشدةَوالرخاوة :الراء -
 وهيَمنَأصواتَالغن ة.،َبنيَالشدةَوالرخاوة،َمتوسطةَ:النون -
 وختتلفَيفَنسبةَوضوحََصفريهاَ.َأسلية()صفريية الصاد:، الزاي ،السني -
 مهموس.َ،صوتَرخوالسني:    
 جمهور.،َصوتَرخو الزاي:    
 مطبق.َ،مهموس،َصوتَرخو الصاد:   
 مهموس.،َصوتَرخو الشني: -
 جمهور.َصوتَشديد،اجليم الفصيحة: -
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 مهموس.َ،صوتَشديدالكاف:  -
 مهموس.،َشديد صوت القاف: -
 صوتَرخو،َجمهور.َ:الغني -
 رخو،َمهموس.َصوت :اخلاء -
 .متوسطةَبنيَالشدةَوالرخاوة :العني -
 مهموس.صوتََ:احلاء -
 مهموس.َ،صوتَرخو اهلاء: -
َ.*هوَابجملهورَوالَهوَابملهموسَال،َصوتَشديد اهلمزة:-
َ:صن فَصفاتَاألصواتَإىلَثالثة،َوذلكَعلىَاعتبارَكمال بشر:-ب 

 وضعَاألواترَالصوتية. -1
 املخارجَواألحياز. -2
 مرورَاهلواءَعندَالنطقَابلصوت.كيفيةَ -3

 :وهذاَتفصيلَلذلك
 ::َوفيهَحاالتَثالثَوضع األواتر الصوتيةمن حيث  -1
َإخفاؤهيفَحالةَعدمَتذبذبَاألواترَالصوتيةَأثناءَالنطقَابلصوتَيكونَمهموساَ"وَاهلمسَيفَالكالمَهوَ -أ

َكماَيفَقولهَتعاىلَفال  املهموسةاألصواتََو2َ،"1َ﴾اسًَمه َحَالَ عَإَ مَ سَحت ََالَ نَفَ مححَ للرَ َاتَ وَ صَحتَاألَ عَ شَ خَ وَ ﴿:َيكادَيسمع
 .َـ: ت، ث، ح، خ، س، ش، ص، ط، ف، ق، ك، ههيَ
يفَحالةَحدوثَاهتزازاتَوَذبذابتَسريعةَلألواترَالصوتيةَيكونَالصوتَجمهورًاَو"اجلهرَيعينَرفعَالصوتَ -ب

 4."3﴾ىَفَ خَحأ ََوَ َرَ الس َ َمَ لَ عَحيَـ َهَ إنَ لَفَ وَحلقَ ابَ َرَحهَ جت َحَنَحإ ََوَ ﴿َأوَإعالنَالقولَكماَيفَقولهَتعاىل:
ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، غ، ل، م، ن، والواو، والياء غري هي:ََاألصوات اجملهورة يف اللغة العربيةو

 املديتني.

                                                           
* 

َ.108ََيةَآلمنَاََ:سورةَطهَ-1
َ.175َصواتَ،َصَألر:َعلمَاكمالَبشََ-2
َ.07َيةَآلسورةَطه:َا -3
َ.175َصواتَصَألار:َعلمَكمالَبشََ-4
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اهلمزةَمثَحيدثَأنَينفرجَهذانَالوترانَفيخرجَصوتَانفجاريَوصوته:ََيفَحالةَانطباقَالوترانَالصوتيان،َ-ج
1َ.القطع()مهزةَ

َتصنفَاألصواتَإىلَجمموعاتَأوَفئاتَحسبَخمارجَالنطقَوأحيازه،َ:املخارج واألحيازمن حيث  -2
َأثناءَعرضَخمارجَ َذاهتا،َوقدَمتَشرحها إذنَفهيَصفاتَملخارجَاألصواتَوليستَصفاتَاألصواتَيفَحد 

 .هلوية،َحلقيةَ...(َأسنانيةَشفوية،َأسنانيةَلثوية،َاألصواتَوهي:َ)أصواتَشفوية،
 وتنقسمَاألصواتَالعربيةَوفقَهذاَاألساسَإىل:َمن حيث كيفية مرور اهلواء: -3

َالنطقي،َ:الوقفات اإلنفجارية -أ َاجلهاز َنقاط َمن َنقطة َيف َيقف َاهلواء َألن َبذلك َهذهََومسيت فيصاحب
َالطاءَو اهلمزةَوالقاف،َوالكاف،َوالدال،َوالضاد،َوالتاءالوقفاتَانفجارَسريع،َوخروجَمفاجئَللهواء:َوأصواته:َ

َ"َوهيَماَوالباء، وقدَمسيتَالشدةَابلوقفةَمعَإضافةَإليهاَصفةََالشديدة" األصواتوصفهاَالعربَالقدامىَبـ
 .اإلنفجار

هيَاليتَعندَماَميرَاهلواءَحالَالنطقَمنَالفمَمنَخاللَضيقَنسبي اَحمداثَحفيفاََاألصوات االحتكاكية: -ب
 أوَاحتكاكاَمسموعا،َفسميتَاألصواتَالصادرةَحينئذَاألصواتَاإلحتكاكيةَوأصواهتا:َ

َوهيَماَواحلاء،َوالغني،َواخلاء،َوالشني،َوالصاد،َوالسني،َوالزاي،َوالظاء،َوالذال،َوالثاء،َوالفاء،َاهلاء،َوالعني،
 مساهاَالعربَاألصواتَالرخوةَوضم واَإليهاَالضادَوأخرجواَمنهاَالعني.

حمداثَاحتكاك،َوتسمىَأيضاَاألصواتَاملركبةََببطء:َمسيتَبذلكَألنَاهلواءَيتسربَالوقفات اإلحتكاكية -ج
 َ.وصوهتاَالوحيدَيفَالعربيةَصوتَاجليم

َ.راء:َوهوَصوتَواحدَفقطَيفَالعربيةَوهوَالأصوات التكرار -د
ََ.صوتَالالمكمسيتَبذلكَألنَاهلواءَأثناءَالوقوفَخيرجَحرًّاَطليقاَمنَجانيبَالفم،َ:اجلانبية األصوات -ـه
ََ.:ََومهاَصواتنَامليمَوالنوناألصوات األنفية - و 
2َ.يعدَ–وعدََ:َوهيَيفَالعربيةَالواو،َوالياءَيفَحنو،أنصاف احلركات -ز

  مالحظة:-
عندَاحملدثنيَجيدَأهنمَقدَخالفواَالقدامىَيفَصفاتَبعضَاألصواتَخاصةَصفيتَإنَاملتأملَلصفاتَاألصواتَ

َاجلهرَواهلمس،َوحجتهمَيفَذلكَأهنمَزعمواَأبنَالقدامىَملَيكونواَعلىَعلمَبعملَاألواترَالصوتية.

                                                           
َكمالَبش- 1 َ.175َ-173َصواتَصَألرَ:َعلمَاينظر:
َ.214َ-176،َصََاملرجعَنفسه – 2
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 : اهلمزة، العني، القاف، اجليم، الضاء، الطاءبني وصف القدامى واحملدثني لصوتاثلثا: 
َكلياَإذَجندهمَخيتلفونَيفَحتديدَبعضَاتفقَالقدامىَ واحملدثونَيفَوصفَاألصواتَالعربيةَولكنهَليسَاتفاقا

َكاهلمزة،َوالعني،َواجليم،َوالضاد،َوالقاف،َوالطاء. َخمارجَبعضَاألصواتَوصفاهتا،

 :َصوت اهلمزة -1
ويفَالرتتيبَالصويتَالقدميَيقعَصوتَاهلمزةَيفََ،هوَالصوتَالعريبَاهلجائيَاألولَواحلرفَاألجبديَاألول

1ََ.ابن جينوكذلكََاخلليلالرتتيبَالتاسعَوالعشرينَعندَ
"َأماَاهلمزةََنطقَاهلمزةَفقال: ابن سيناَأنَاهلمزةَمنَأقصىَاحللق،َشديدةَحيثَوصفَالقدامىيرىَ

َكثريَومنَمقاومةَالطَر جهايلَاحلاصرَزماانَقليالَحلفزَفإهناَحتدثَعنَحفزَقويَمنَاحلجابَوعضلَالصدرَهلواء
2َ.اهلواءَمثَاندفاعهَإىلَاإلنقالعَابلعضلَالفاحتةَوضغطَاهلواءَمعا"

َأنَصوتَاهلمزةَحيدثَ"بضغطَومهزَعنيفنيَيفَاملزمار،َالدراسات احلديثةأماَ ويكونَذلكَأبنََفإهناَتبني 
فكلَهذهَاحلركاتََوينغلقَالفكَاألسفل،َيتأخرَاللسانَويتقدمَأسفلَاجلدارَاخللفيَللحلق.َويرتفعَلسانَاملزمار

َاليت َهي َاملزمار َمستوى َيف َالعنيفة َالنواطقََالشديدة َأغلب َأن َوواضح َاحللق َويف َاحلنجرة َيف َانقباضا حتدث
اللسانَيفَوضعَذلكَيكونَاجملرىَالفمويَمنفتحاََولَاألخرىَوخاصةَاللسانَالَتضطلعَأبيةَوظيفةَيفَإجنازها،

3َ.السفيلَمنَالتجويفَالفموي"الراحةَممدداَيفَاجلزءَ
َعد َجمهوراالقدامى  وقد َصوات َإىلَاهلمزة َابلعودة ََوذلك َ"أشبع َما َأبنه َللمجهور َيفَتعريفهم االعتماد

4َ.ومنعَالنفسَمنَأنَجيريَمعهَحىتَينقضيَاالعتمادَعليهَوجيريَالصوتَ"َموضعه،
َواهلمزةَمنَاألصواتَاليتَمتنعَالنفسَعندَمرورهَابحلنجرة.

يفَاجلهرَواهلمسَوهيَ"أنَينضغطَاهلواءَاآليتَمنَالرئتنيَعلىَالتقاءَالعضوينَسيبويه وإذاَأخدانَبرأيَ
5َ.املكوننيَللصوتَضغطاَقوايَألصبحتَاهلمزةَجمهورةَ"

                                                           
َكتابيا،َصوتيا،َصرفيا،َحنوايتخداماتَاحلروفَالعربيةَ)معجميا:َاس:َسليمانَفياضينظرَ-1 ،َدطَ،َ،َاململكةَالعربيةَالسعودية(،َدارَاملريخ،َالرايض،

َ.108َصََ،م1998ـ/َه1418َ
َ.72َصََ،سبابَحدوثَاحلرفأَابنَسينا:َ-2
َ.107َصَدطَ،َدتَ،َمدخلَيفَالصوتيات،َدارَاجلنوبَ،ََ:براهيمإعبدَالفتاحََ-3
َ.430صَ،4َجَ،:َالكتابيبويهسَ-4
صََ،م1995َـ/ه1415َ،َاملدينةَاملنورة،1َثرية،َطألابءَاغَرمكتبةَالَ،بدالَاحلروفَيفَاللهجاتَالعربيةإسلمانَبنَساملَبنَرجاءَالسحيمي:َ - 5

116.َ
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يهتزانَيفَأثناءَالنطقََوحجتهمَيفَذلكَأنَ"َالوترينَالصوتي نيَالَصوتَمهموسَهيواهلمزة عند احملدثني 
1َ.نطبقانَإلخراجَصوتَاهلمزةَ"ي،َبلَإنَالوترينَالصوتينيَمهاَالل ذانَبه

َفإنَالوترينَ"ال َأدق  َإذَأهناَخترجَوبعبارة ابنطباقَالوترينَالصوتينيَوحيولَهذاََيتذبذابنَحنيَالنطقَهبا
َكانتَاهلمزةَمهموسةَ" 2َ.اإلطباقَطبعاَدونَارتعاشَاألواترَالصوتيةَولذا

اََالقدامىرأيَوهوََالقول األولوبنيَ احملدثني منََالقول الثاينو، صوت جمهورالذينَيرونَيفَاهلمزةَأهن 
هوََهوَابملهموسَوالَهناكَقولَاثلثَجيمعَبنيَالقولنيَويرىَأبنَاهلمزةَصوتَالَاهلمزة مهموسةمنَجيعلَ

َأنَللحنجرةَثالثَوظائف:ََمنَدانيال جونزذكرهََابجملهورَ"وقدَبنواَمذهبهمَعلىَما
 :َوذلكَيفَاهلمزةَوحدها.االحنباس -1
 دونَذبذبةَوذلكَيفَاملهموسة.َ:االنفتاح -2
3َ.وذلكَيفَاجملهورات" :مع الذبذبة االنفتاح -3

إضافةَإىلَهذاَفإنَ"فتحةَاملزمارَمعهاَمغلقةَإغالقاَاتمًّاَفالَنسمعَهلذاَذبذبةَالوترينَالصوتينيَوالَيسمحَ
4َ.للهواءَابملرور"

ألنَاملعيارَالذيَصن فواَبهَالصوتَإىلََ،تقدمَعرضهَفإنناَنرىَيفَاهلمزةَأهناَصوتَجمهورَومنَخاللَما
جمهورَأوَمهموسَخيتلفَعنَمعيارَاحملدثني.َوهوَعلىَاعتبارَاهتزازَاألواترَالصوتية،َأماَالقولَالذيَيرىَأبهناَ

َماَهوَنَيرفضواَماَقدمهَأهلَأمهموسَوالَجمهورَفهوَقولَمرفوض،َفكيفَهلمََصوتَال اللغةَالقدامىَوتبين 
َغةَالعربية.لمرتجمَمنَأصواتَختتلفَيفَخصائصهاَعنَال

 :َصوت العني -2
جيدَاألعجميَصعوبةَيفَالنطقَهباَعنيََميثلَمشكلةَيفَحماولةَالكشفَعنَخصائصهاَالصوتية،َفغالباَما

 خالصةَمثلَأهلَاللغةَالعربية،َوالعربَأنفسهمَاختلفواَيفَوصفَهذاَالصوت.
َوذلكَبعدَفالقدامى َوالرخاوة، َبنيَالش دة َمتوسطة َصوتَخيرجَمنَوسطَاحللقَجمهورة َأبهنا َيصفوهنا :

َتصنيفهمَلألصواتَالشديدةَوالرخوةَ.

                                                           
َ.116َبدالَاحلروفَيفَاللهجاتَالعربية،َصَإسلمانَبنَساملَبنَرجاءَالسحيمي:ََ- 1
َ.115صََاملرجعَنفسه،- 2
َ.205َ،َصَم1ََ،2008َطاسةَتطبيقية،َدارَالكتبَاحلديث،َالقاهرة،َعبدَالغفارَحامدَهالل:َالصوتياتَاللغويةَدَرَ- 3
َ.314َ،َص:َالدراساتَالصوتيةَواللهجيةَعندَابنَجينَيمينعحسامَسعيدَال- 4
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َاالختالف:َيتفقونَمعَالقدامىَيفَوصفَخمرجَالعني،َإذَهوَمنَوسطَاحللق،َيفَحنيَجندَواحملدثون
َكانََيفَصفتهَفهوَصوتَ–القدامىَواحملدثنيََ–بينهماَ رخوَمرققَحبسبَالوصفَاملؤس سَعلىَالتجارب،َوقد

أوضحََوَالعني،ََتعليلهمَيفَذلكَأنَجل َ"األصواتَاملتوسطةَتشرتكَمجيعهاَيفَخصائصَليستَموجودةَيفَنطق
َطريقهَأوَعرقلةَسريهَابلتضييقَعندَ هذهَاخلصائصَحريةَمرورَاهلواءَيفَاجملرىَاألنفيَأوَاجملرىَالفمويَدونَسد 

َكبرياَللحلقَوهذاَماَدعاَغريانَمنَاحملدثنيَقبلَذلكَإىلَنقطةَ ما،َوقدَاتضحَبصورةَاألشعةَيفَنطقَالعنيَتضييقا
1َ.متوسطاَ"َاعتبارَصوتَالعنيَرخواَال

َكانتَ َفوضعَالعلماءََاحتكاكيةإذنَفصوتَالعنيَصوتَمتوسطَوإن حبسبَالدرسَالصويتَاحلديث،
َوض َوالرخاوة َالش دة َبني َالصوت َهذا َلوصفَالعرب َوضعوه َالذي َالضابط َوفق َعليها َحكمنا َإذا َصحيح ع

َميكنَأنَجيريَالصوتَمعهاَحالةَالوقفَعليهاَويفَذلكَكلفةَومشقة.األصواتَاملتوسطةَأبهناَ
َالقراءَََ َأن َماَومادام َفهذا َوالرخاوة َالش دة َبني َمتوسط َصوت َالعني َأن َعلى وذلكََنتبن اه،َجيمعون

َكماَأنزلتَخشيةَالل حنَوالت حريف.حلرصهمَالشديدَعلىَاألصوات،َونط َقها

َصوت القاف: -3
َمنَاألصواتَاليتَاختلفَيفَوصفهاَعندَالقدامىَواحملدثنيَصوتَالقاف.

القافَوالكافَهلويتان،َالنَ"َ:خمرجَالقافَبقولهَديياخلليل بن أمحد الفراهَحدد عند القدامى: -أ
2َ."مبدأمهاَمنَاللهاة

َ َحدد ََسيبويهكما َ 3".فوقهَمنَاحلنكَاألعلىَخمرجَالقافَومنَأقصىَالل سانَوما"خمرجَالقافَقال:
ََ.ماَخيصَحتديدَخمرجَالقافكلَمنَجاءَبعدهَمنَالنحاةَوالقراءَفيََسيبويه وقدَوافق،َحيثَجعلهاَصواتَطبقيًّا

َكماَرصدواَلهَصفاتَمنها:
َهاة.لأنهَصوتَهلويَنسبةَإىلَال -
َكماَأنهَمنَاألصواتَالشديدة. -
َصوتَجمهور. -
 *َ.منَاألصواتَاملستعلية ابن جينذكرهاََكما -

َاملالحظَأنَالقدامىَقدَات فقواَيفَوصفَصوتَالقافَمنَحيثَاملخرجَوالصفات.
                                                           

َ.102ََر،َدط،َدَت،َصَسمتامَحسان:َمناهجَالبحثَيفَاللغة،َدارَالنَ-1
َكتابَالعني،َأاخلليلَبنَ -2 َ.58َصَ،1َجمحدَالفراهيدي:
َ.405َ،َص3َ:َالكتاب،َجيبويهسَ-3
 ذكرتَيفَمبحثَالصفاتَعندَالقدامىَابلتفصيل.َ*
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َحيثَجعلوهَمنَأقصىَاللسانَوما*،ملَخيالفَاحملدثونَالقدامىَيفَحتديدَخمرجَالقاف عند احملدثني: -ب
َ.فوقهَمنَاحلنكَاألعلى

َكيفيةَحدوثَصوتَالقافَأنهَ"َيتكونَهذاَالصوتَحببسَاهلواءَاخلارجَمنََ السعرانحممود  ويقول يف
َكليا،َوذلكَأبنَيرفعَأقصىَاللسانَحىتَيلتقيَأبدىنَاحللقَمباَيفَذلكَاللهاة،َوال يسمحَللهواءََالرئتنيَحبسا

َمثَيطلق َمنَالزمن، َمد ة َوذلكَيرفعَاحلنكَالل نيَيضغطَاهلواء جمرىَاهلواءَأبنَخيفضََابملرورَخالفَاألنف،
 1،انفجاريَ"َأقصىَاللسانَفجأةَفيندفعَاهلواءَحمداثَصوتَانفجارايَ)...(َفالقافَصوتَصامتَمهموسَهلوي

َ.فاحملدثونَجيمعونَعلىَجعلَالقافَمنَاألصواتَاملهموسة
شديد،َمنفتح،َمستعلي،َأماَاحملدثونََكماَوصفهَالقدامىَصوتَهلويَجمهورََوخالصةَالقولَأنَالقافَ

َمهموسَانفجاري.ََفريونَأنَالقافَالل هويَصوت
يفَوصفَالقافَ"ابجلهر"َو"اهلمس"َالختالفهمَيفَتعريفَ"َويعودَسببَاخلالفَبنيَالقدامىَواحملدثنيَ

َكماَتقدمَذكره.اجملهور واملهموس َيفَذلكَإىل:َأيضاَيعودَالسببَوَ"
َكماَتنطقَيفََالقدامىَيصفونَاألصواتَالفصيحة،َأنَ- أماَاحملدثنيَفنجدهمَيصفونَاألصواتَبعدَتغريهاَأو

َعصران.
كماَميكنَالقولَبعدَتصفحَمؤلفاهتمَأبهنمَيصفونَاألصواتَالال تينيةَويسقطونَتلكَاألصواتَعلىَاألصواتَََ-

"qََمثل:َصوتَالقافَيرمزونَلهَبَ"َالال تينية.َفعندَذكرَالصوتَاملرادَوصفهَيقدمونَالبديلَلهَابللغةَالعربية،
t".َ2َوَالطاءَب"

 :صوت اجليم -4
َ َأنهَاخلليللقدَذكر َوذكرتَمعََيفَخمرجَاجليم َالفم، َمنَبنيَوسطَ سيبويهصوتَخيرجَمنَشجر أهنا

َيت فقَاألقدمونَواحملدثونَعلىَأنَخمرجَاجليمَمنَوسطَالل سانَمعَ ماحياذيهَمنَالل سانَووسطَاحلنك،َويفَهذا
القولََو،َجمهورانفجاري(َأبهناَصوتَشديدَ) وصفهاَالقدامىاحلنكَاألعلى،َولكنهمَخيتلفونَيفَصفاهتا،َفقدَ

يرىَأبهناَصوتَشديدَورخوَمًعا،َوهذاَتفصيلَلألقوالََوقولَاثلثيرونَأبهناَصوتَرخو،ََاحملدثنيمنََالثاين
َالثالثة.

                                                           
َابلتفصيل.َدثنيالصفاتَعندَاحملذكرتَيفَمبحثََ*
َ.156َََحممودَالسعران:َعلمَعلمَاللغة،َص1ََ
َ.96مناهجَالبحثَيفَاللغة،َصََ:وَمتامَحس انَ،72إبراهيمَأنيسَ:َاألصواتَاللغوية،َصََينظر:َ- 2
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وميثلهَعلماءَاللغةَالقدامىَالذينَيرونَأبنَاجليمَصوتَشديدَجمهورَوحج تهمَيفَذلكََالقول األول:-
َاليتَجتمعَبنيَالش دةَواجلهرَ. َمنَأصواتَالقلقلة َمنَاجمليديو"َأهنا للقراءةَصوتَشديدََناجليمَاليتَنسمعها

1َجمهورَ".
الصوتَ"َمدةَمنَالزمنَفقال:َالذيَعاشَيفَالعراقَأيوبوكماَينطقَبهَأيضاَيفَالعراقَفيقولََالدكتورَ

2َ."مجل،َوأولَكلمةَالفصحىَجيكارةالصلبَاإلنفجاري،َاجملهورَويوجدَيفَأولَالكلمةَالعراقيةَ
يرىَأصحابَهذاَالرأيَأنَاجليمَرخوة،َوهمَالذينَيتحدثونَعنَاجليمَاملشربة،َوهيَانجتةََ:القول الثاين-

َاختالطَالعربَبغريهمَمنَعنَتغيريَيفَصوتَاجليمَالفصيحة،َوهوَصوتَبنيَاجلي مَوالشنيَوذلكَ"منذَبدأ
3َ.معَهذاَالتطورَاألصوايتَغريَالفصيح"ََاالنسياقمنََسيبويهالشعوب،َفكانَأنَحذ رَ

عونَأبنهَصوتَمركبَمنَيرىَيفَصوتَاجليمَأنهَصوتَشديدَورخوَمعاَوهمَالذينَيدَ َالقول الثالث:-
منَنطقََاالحتكاكي"َوصوتَاجلزءَاألولَمنَنطقَاجليمَقريبَمنَنطقَصوتَالدالَوصوتَاجلزءَالثاينَنأيجَز

َالثاينَصوتهَ َوَاجلزء اجليمَمثلَاجليمَالشاميةَفاجلزءَاألولَمنَصوتَاجليمَقريبَمنَصوتَجيمَأهلَالقاهرة
4َ.قريبَمنَجيمَأهلَالشامَ"

َكاإلجنليزيةََواحلقيقة َلبعضَاألصواتَيفَالل غاتَاألخرى َمماثل َاملر كبَهو َيظن ونَأبنَصوتَاجليم أهنم
فهوَانتجَعنَالرتمجةَدونَمراعاةََاالختالففنقلواَاألصواتَاإلجنليزيةَمباَوصفتَبهَإىلَالعربيةَوهذاَهوَسببَ

َخلصائصَاألصواتَالعربية.
كَالقولَأبنهَرخوَوشديدَمعاَألنهَليسَوصفَاجليمَإذنَفالقولَأبنَاجليمَصوتَرخوَقولَمرفوضَوكذل

َالفصيحة.
قالهَاملتق دمونَالعرب،َفهمَيصفونَاجليمَالفصيحةََأنَاجليمَصوتَشديدَوهوَماَوالقول املرج   عندان-

َكانَوصفهمَلصوتَآخر،َوخالصةَالقولَأنَاجليمَشديدةَفهوَالصوتَالذيَأمجعتَعليهَ أماَاملتأخرونَفقد
َنطقَمتواترَيفَتالوةَالقرآن.هذهَاألمةَمنَ

  

                                                           
َ.70َصََ،إبراهيمَأنيس:َاألصواتَاللغويةَ- 1
َ.316َصََ،الدراساتَاللهجيةَوالصوتيةَ:حسامَسعيدَالنعيميَ- 2
َ.229ََصمَ،1987َََـ/ه1ََ،1408َطَ،لقاهرةاَعبدَالصبورَشاهني:َأثرَالقراءاتََيفَاألصواتَوالنحوَالعريب،َمكتبةَاخلاجني،َ- 3
َ.40َ،41َََسليمانَفياض:َاستخداماتَاحلروفَالعربيةَ،َصََ- 4
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 اد:صوت الض   -5
حىتَأصبحَهذاََيعدَاحلديثَعنَالضادَمنَقضاايَالصوتياتَالعربيةَوقدَخاضَفيهَالقدامىَواحملدثون،

َالصوتَمبحثاَمستقالَبعينه.
َ"اجليمَوالشنيَوالضادَقال:،ََوالضادَيفَحي زَاجليمَوالشني بن أمحد اخلليلَعدَ الضاد عند القدامى:  -أ

1ََ.شجريةَألنَخمرجهاَمنَشجرَالفمَوهوَمفرجه"
َفقدَجعلَالضادَيفَخمرجَاتلَملخرجَاجليمَوالشنيَوالياءَقال:َ"َومنَبنيَأولَحافةَاللسانَوما سيبويهأماَ

2َ.يليهَمنَاألضراسَخمرجَالضاد"
فةَاللسانَاَحياديَحامميذكرَأنَخمرجَالضادَيكونَمنَاجلانبَاألمينَأوَاجلانبَاأليسرََابن جىنبلَإنَ

َمنَاألضراسَخمرجَالضادَإال َأنكَإنَشئتَابن جين يقولَ َيليها َاللسانَوما يفَخمرجَالضادَ"ومنَأولَحافة
3َ.تكلفتهاَمنَاجلانبَاألمينَوإنَشئتَمنَاجلانبَاأليسر"

يليهاَمنََحيثَجعلواَالضادَخترجَ"منَأولَحافةَاللسانَوما سيبويهبعواَرأيَفقدَاتَ َعلماءَالتجويدأماَ
َسانَومالمنَاملخرجَالرابعَمنَخمارجَالفم،َمنَأولَحافةَالَ-الضاد–خترجََ" :مكي بن أيب طالباألضراسَقالَ

4َ.يليهاَمنَاألضراسَ"

َلهَ َ"...والبد  َقال: َهبا َالنطق َصعوبة َعلى َنب ه َكما َاللسان، َعلى َاحلروف َأصعب َالضاد َأن َأشار وقد
تَفهوَأمرَيقص رَفيهَأكثرَمنَرأيتَمنَالقراء،َلصعوبتهَعلىَمنَملَ)القارئ(َمنَالتحفظَبلفظَالضادَحيثَوقع

يتكلفَالقارئََرجَوأشدهاَصعوبةَعلىَالالفظ،َفمىتَملخيدربَفيهَ)...(َوالضادَأصعبَاحلروفَتكلفاَيفَامل
َفَذلكَومتادىَعليهَصارَلهَالتجويدَبلفظهاَعادةومنَتكلَ َبقراءتهَبغريَلفظهاَوأخلَ َإخراجهاَعلىَحقهاَأتى

5َ.وطبعاَوسجي ة"

                                                           
َ.58َكتابَالعني،َصَ:اخلليلَبنَامحدَالفراهديَ- 1
َ.405َص،3َ:َالكتاب،َجهبوييس - 2
َ.47َابنَجىن:َسرََصناعةَاإلعراب،َصََ- 3
َ.184ََيبَطالب:َالرعاية،َصَأمكيَبنََ-4
َ.185،184ََصَاملرجعَنفسه،–5َ
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َاحلرفَليسَيفَ،َإذَقال"التمهيدَيفَعلمَالتجويد"كتابهَيفَََابن اجلزريَحيثَوافقهَيفَذلك :َ"َاعلمَأنَهذا
احلروفَحرفَيعسرَعلىَاللسانَغريهَوالناسَيتفاضلونَيفَالنطقَبهَ)...(َواعلمَأنَهذاَاحلرفَخاصةَإذاَملَ

1َ.بتعلم"َعليهَبكلفةَوالَيقدرَيقدرَالشخصَعلىَإخراجهَمنَخمرجهَبطبعهَال
َخمرجَالضادَبقوله:ََابن اجلزريددَحكماَ

2َاَاهَ ن مَيَ َوَحأ ََرَ سَ يحَاَنمَ َراسَ ضَحاالََاَََََي َل َوَ َذَحإ ََهَ تَ افَ حَ َنَحمَ َادَ والضَ َََََََََََََََ

 
  مالحظة:-

جعلهاَمنَشجرَالفمَ)وسطَاللسان(َمعَاجليمََفاخلليلاختلفَالعلماءَالقدامىَيفَحتديدَخمرجَالضاد،َ
يليهاَمنَاألضراسََمنَتبعهَمنَاللغوينيَوعلماءَالقراءةَفقدَجعلوهَمنَأولَحافةَاللسانَوماَوَسيبويهوالشنيَأماَ

َمنهاَخيصَالصفاتَأماَيفَما َلهَعددا ،َوالَنظريَاإلطباق،َاالستطالة،َاالستعالءاوة،َخاجلهرَوالَرَ:فقدَرصدوا
ظاءَذاالَوخلرجتَاللصارتَالطاءَداالَوالصادَسيناََوَاإلطباق"َلوالََيفَهذاَالسياق:َبويهيسيقولََ.ققللضادَمَر

3َ.ألنهَليسَمنَموضعهاَشيءَغريها"َالضادَمنَالكالم،
ملالمحَصوتَالضادَمنَحيثَاملخرجَوالصفاتَظلَيتكررَيفَكتبَاللغةََبويهيسخالصةَالقولَأنَحتديدَ

ولكنَينبغيََ.واالستطالةطباقَاإلاجلهرَوالرخاوةََوفهيََوكتبَالتجويد،َفاملخرجَمنَأولَحافةَاللسانَوالصفات
كتبهَعلماءَََماَاصةخخيلوَمنَجديد،ََعنَالضادَالَبويهيسالقولَإىلَجانبَذلكَأنَحديثَمنَجاءَبعدَ

َعلىَماالتج َعلىَالتنبيه َحرصوا َفإهنم َعلىَصورةََويد َمنَنطقه َوالتحذير َالصوتَمنَتغيري، َهذا َيلحق أخذ
َكانَعليهَيفَالقرونَاألوىلَ. َختالفَما

صوتَأسناينَلثويَانفجاريَجمهورََالضادَيفَالدرسَالصويتَاحلديث: صوت الضاد عند احملدثني:-ب
َوَهيَاملقابلَالفخمَللدال.،َمفخم

َكماَإبراهيم أنيسيقولَ ختتلفَعنَالدالَيفَشيءَسوىَأنَالضادََنطقَهباَاآلنَيفَمصرَالن:َ"َالضاد
فالضادَاحلديثةَصوتَشديدَجمهورَيتحركَمعهَالوترانَالصوتيانَمثَينحبسَاهلواءَعندَ(َ...)أحدَأصواتَاإلطباق

                                                           
ََ.130َ،131َم،َص1985ََـ/ه1َ،1405علىَحسنَالبواب،َمكتبةَاملعارف،َطَ:حممدَبنَحممدَبنَاجلزري:َالتمهيدَيفَعلمَالتجويد،َحتقَ- 1
َ.26َم،َص2007َََـ/ه2َ،1428َلك،َاببَالواد،َاجلزائر،َطاحممدَبنَاجلزري:َمنتَاجلزريةَيفَالتجويد،َدارَاإلمامَمَ- 2
َ.406َ،َص3َالكتاب،َجَيبويه:س–3َ
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لثناايَمسعناَصواتَانفجارايَهوَالضادََفإذاَانفصلَاللسانَعنَأصولَا(َ...)التقاءَطرفَاللسانَأبصولَالثناايَالعليا
1َ."نطقَهباَيفَمصرنكماَ

َكماَتنطقهاَاليومَفهيََعلَخمرجَالضادَهوَاآلخرَبنيَاألسنانَواللثةَيقول:جفي كمال بشرأماَ "َأماَالضاد
2َ.يفَالرتكيبَمعَالتاءَوالدالَوالطاء"

َآخر َموضع َيف َالنظَ:ويقول َهي َري"الضاد َفرق َفال َللطاء َمهموسَبينهمَاجملهور َصوت َالطاء َأن َإال ا
َكماَأنهَالَفرقَبنيَالدالَوالضادَإالَأنَالضادَمطبقَمفخمَوالدالَالََدالضاَو 3َفيه"َإطباقصوتَجمهور

َصوتَأسناينَلثويَانفجاريَ)شديد(،َجمهورَمفخمَمطبق.َكمال بشرنَحسبَإذالصادَف

  مالحظـة:-
قدََاملالحظَأهنمادَالقدميةَواملعاصرة،ََومييزونَبنيَالضالدارسنيَاحملدثنيَإنَاملتأملَهلذهَالنصوصَجيدَأنَ

َوصفواَالضادَاملعاصرة.
ادَالقدميةَقدَأصاهباَالتطورَحىتَصارتَإىلَضالَإنادَالقدمية:َ"َضعندَحديثهَعنَالَأنيس إبراهيميقولَ

َكانَقدمياَيفَعهدَ(َ...)منَنطقَيفَمصرََانعهدهَهلَما القرنَالثامنَاهلجريَ،َأيَيفَابن اجلزريوأنَهذاَالتطور
".4َ

َبنيَالقدامىَواحملدثنيَيفَاجلدولَالتايل:َواالتفاقَاالختالفويفَاألخريَميكنَأنَنرصدَنقاطَ
 اد عند احملدثني الض اد عند القدامى ضال

يليهاَمنََاملخرج:َمنَأولَحافةَاللسانَمعَما
َراسضاأل

َ.االستطالة،َطباق،َاإلاجلهر،َالصفات:َالرخاوة

َأسناينَلثوي
َ

ََ.اإلطباق،َاجلهرَ،الشدة:َالصفات
َنقاط االختالف واالتفاق بني القدامى واحملدثني يف وصف الضاد: يوض  08اجلدول رقم 

 :مالحظة-
َكالًّضال َكماَتشاركهماَيفَعددَالصفات،َفهيَملََاء،َوالطاء،ثمنَالَادَاحلديثةَتشارك والدال،َيفَاملخرج

َ.بويهيسكماَقالَََاتعدَصواتَمتفرد

                                                           
َ.51،َصإبراهيمَأنيس:َاألصواتَاللغويةَ-1
َ.253ََ،َصَر:َعلمَاألصواتكمالَبشََ-2
َ.254املرجعَنفسه،َصَ-3َ 
 52،َصاللغويةَاألصوات:َإبراهيمَأنيس4َ
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َكونَخمرجَالبويه يسَإليهذهبََماَنرجحَفإننالذلكَ حافيتََإحدىادَمنَضومنَتبعهَمنَأهلَالعلمَيف
َراس.ضيقابلهَمنَاألَاللسانَوما

َمجيعهمَوهوَالَريَمبينَعلىَنطقَبعضَالعربَاليومَالنفجاادَأبنهَأسناينَحنكيَمطبقَاضفوصفَال
َصفهاَالقراءَاملتقنونَاجملازون.ادَقدمياَزمنَالفصاحةَوكماََوضيوافقَنطقَالعربَيومَوصفتَال

َالقرآنَتعتمدَعلىَالتلقيََإذَأنهَال يصحَألحدَعندَتالوةَالقرآنَأنَخيرجهاَمنَغريَخمرجهاَألنَقراءة
َالشفويَمنَفمَاملتعلم.

 صوت الطاء:  -6
أماَيفَ.َ*اايَالعلياَنثونَعلىَالسواءَيفَخمرجَصوتَالطاءَفهي:َمنَطرفَاللسانَمعَأصولَالثداتفقَالقدامىَواحمل

 ماَخيصَالصفاتَفنجدَبينهمَبعضَالفروقات:َ

َكماَعدهاَ الصفات حسب القدامى:- َكماَأهناَأيضاَجمهورة، منَبويه يسفالطاءَعندهمَمنَاألصواتَالشديدة
يفَذلكَمنَجاءَبعدهَمنَالنحاةَوالقراء:َوتبعه1ََ،الَاإلطباقَلصارتَالطاءَداال"األصواتَاملطبقة:َيقول:َ"ولَو

يفَوصفَالطاء:َ"خترجَالطاءَمنَاملخرجَالثامنَمنَخمارجَالفم،َخترجَمنَطرفَاللسانََبن أيب طالبمكي يقولَ
َكلهاَمنَعالماتَحرفَجمهورَشديدَمَهوأصولَالثناايَوالطاءَمنَأقوىَاحلروفَألن طبقَمستعلَوهذهَالصفات

2َ.احلرفَ"َةقَو
َيقولََ:احملدثونويرى - َأبعدهَعنَةَمث"َإنََأنيس إبراهيمأنَالطاءَمهموسة َعلىَصوتَالطاء َقدَطرأ تطورا

،َغريَأنهَمنَاملمكنَاآلناَهبَنطقنأبنَالطاءَالقدميةَختالفَاليتََاالعتقاداَعلىَنمماَحيملَ-رةاجملهَو–حالتهَالقدميةَ
َكانتَصواتَيشبهَال 3َ...."َاآلنعرفهاَنادَاليتَضأنَنستنتجَمنَوصفهمَأهنا

َكانتَذاتَمتام حسانبينماَيرىََََََ َكانتَمهموسةَغريَأهنا أماَالطاءَ"فيقول:ََمهموزَنطق أنَالطاءَالقدمية
ففيَبعضَاللهجاتَاملعاصرةَصوتَمنَأصواتَالطاءَميكنَوصفهَ(َ...اَ)اليتَوصفهاَلناَالقراءَجمهورةَعلىَمارأَو

َكونَالطاءَمهموزةَهناَأنهَصحبهاََ،أبنهَمهموز َاألواترَالصوتيةَحنيَالنطق،َفأصبحَعنصرَاهلمزةَالَإقفالوعن
َ.نَجيمعونَعلىَأنَالطاءَمهموسةَوثدإذنَفاحمل4َ.منَنطقها"َيتجزأ

                                                           
َ.احملدثنيخارجَاألصواتَعندَالقدامىََومبوَقدَمتَشرحهاَابلتفصيلَيفَاملبحثَاملتعلقَ*
َ.405ََ،َص3َ،َجيبويهَ:َالكتابس-1َ
َ.198ََ،َصطالب:َالرعايةَمكيَبنَأيبَ-2
ََ.53َإبراهيمَأنيس:َاألصواتَاللغوية،َصَ-3َ
ََ.94َمتامَحسان:َمناهجَالبحثَيفَاللغة،َصََ- 4
َ
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املتأملَلوصفَاحملدثنيَلصوتَالطاءَجيدَأهنمَيتحدثونَعنَالطاءَاحلديثةَ)حسبَنطقهاَاملعاصرَ(َعلىََوََََََ
َعكسَالقدامى.

األصواتَمنَحيثََنيففَجوهريةَبنيَالقدامىَواحملدثنيَتتمثلَيفَتصوخالصةَالقولَأنَهناكَنقطةَخالََََََ
َاجلهرَواهلمس.

َاألصوات َحولَطبيعة َخالفا َنالحظَأيضا َ)لغةََ،كما َالفصيحة فالقدامىَجندهمَيصفونَأصواتَاللغة
َ.أصواتَاللهجات؛هنمَيصفونَاألصواتَبعدَتغريهاَأيَ،َأماَاحملدثونَفإالقرآنَالكرمي(

َكبريَبدراساتَالغربََ:بنيَالقدامىَواحملدثنيَإىلَأنَاالختالفسرَأيضاَيعودََو احملدثنيَقدَأتثرواَإىلَحد
َكبريَعنَأصواتَ َيفَطبيعتهاَوخصائصهاَالصوتية.العربيةَاللغةََألصواتَلغاهتمَاليتَختتلفَإىلَحد

 

ََ
َ
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 :ةـامتاخل
خامتة هذا البحث جمموعة من النتائج نتمىن أن تسهم يف إيضاح أهم أوجه اخلالف بني القدامى واحملدثني 

 يف وصف األصوات اللغوية وسبب ذلك اخلالف:
ارسون احملدثون فنجدهم اقون للدراسة الصوتية، إذ كان هلم تراث ضخم، أما الد  ن العرب القدامى سب  أ
وهذا ما  ارسونوذلك نتيجة الرحالت العلمية اليت قام هبا هؤالء الد   احلديث، بنتائج الدرس الصويت الغريب ينمتأثر 
 ى إىل ظهور بعض الفوارق نذكر منها:أد  

أي  م القدامى مصطلح احلرف ويراد به الصوتاستخد: ت )حرف، صوت، فونيم(بني املصطلحا فريقالت-
 ما.ينها بفرقو والصوت ومل يوا بني مصطلح احلرف طأهنم خل
الصورة الكتابية )الرمز(، أما الصوت فهو  م هواحلرف والصوت، فاحلرف عندهبني أما احملدثون فقد فرقوا -

 رب.غكما أهنم استخدموا مصطلح الفونيم ترمجة ملصطلح الصوت عند ال  ،األثر السمعي لذلك احلرف
نه حيدث أثناء خروج اهلواء املندفع من الرئة فيمر اتفق القدامى واحملدثون يف كيفية حدوث الصوت كو -

 ات".اصو أن يف األخري "اهتزازات يف الغالب لتكو   ابحلنجرة حمداث
ا مأ ،ا "آبلة النطق"اختلفوا يف تسمية "أعضاء النطق" فنجد القدامى خاصة علماء التجويد يسموهن-

 .ته يف ذلككل منهم حج  لو  ،"احملدثون فيطلقون عليها مصطلح "أعضاء النطق" أو "جهاز النطق
لدينا هو أننا ميكن أن نسميها "أعضاء النطق" ابعتبار الوظيفة مع عدم إنكار الوظائف األخرى  حواملرج

 من األعضاء. اجهاز النطق" نظرا لكون كل جهاز يضم عدد"أيضا تسميتها بـ  ح  صهلذه األعضاء، كما ي
وإمنا كان حديثهم عنها يف ابب املخارج، بينما  ،النطقمى اباب مستقال لوصف أعضاء  صخص  القدامل-

متأثرين ابلدرس الصويت الغريب، كما  الصوتية ابحلديث عن أعضاء النطق احملدثون فنجدهم يستهلون مباحثهم
 قسموا األعضاء إىل اثبتة ومتحركة.

 خارج والصفات.ارسون احملدثون يف وصف األصوات اللغوية من حيث املاختلف العلماء القدامى والد  -
. الشفتنيالقدامى املخارج من الداخل إىل اخلارج )من أقصى احللق إىل  رتب اختلفوا يف ترتيب املخارج:-

 شفتني إىل احلنجرة.المن  ؛أما احملدثني فرتبوها عكس ذلك أي
أما  ،خمرجا  فهي عند القدامى ترتاوح بني سبعة عشر خمرجا وأربعة عشر  اختلفوا يف عدد خمارج احلروف:-

لدينا هو القول األول، أي سبعة عشر خمرجا ألن أصوات اللغة العربية  رجحوامل ،عند احملدثني فهي عشرة خمارج
 التسعة والعشرين ال ميكن حصرها يف عشرة خمارج فقط.
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 كما اختلفوا يف خمارج بعض احلروف منها: الضاد، والقاف، والواو.-
وا يف مسألة جمرى النفس )اجلهر واهلمس، والشدة، والرخاوة، صخ  الصفات فقد اختلففيما أما ما -

 التوسط( وكان اخلالف حول األصوات التالية: اهلمزة، العني، القاف، اجليم، الضاد، الطاء.و 
 القدامى وصفوا أصوات اللغة الفصيحة لغة القرآن الكرمي. ويعود اخلالف يف ذلك إىل أن:

اللهجات، ألن اللغة متثل النطق الصحيح لألصوات أما اللهجات  أما احملدثون فنجد أهنم يصفون أصوات
 لغوية وختتلف من بيئة إىل أخرى ومن عصر إىل آخر. احنرافاتفهي 

اء وشرط القراءة من القر   هملدينا هو رأي القدامى ألهنم عاصروا زمن الفصاحة وكان معظم حواملرج
 هللا صلى هللا عليه وسلم.اتصاهلا بسند إىل رسول  ؛الصحيحة هو التواتر أي

 التحريف،   سات الصوتية عندهم كان احلفاظ على الن  القرآين من ار كما أن الباعث والدافع لنشأة الد  
سورة احلجر  ﴾ونظ  اف  حلحح  ه   لح إّنَ وح  رح ك  ا الذ   نح ل  ز  نـح  ن   حنح  ّنَ إ  ﴿ يقول تعاىل:  هوجل حبفظ والقرآن الكرمي تكفل هللا عز

 فالقرآن الكرمي هو من حفظ اللغة العربية من التحريف والضياع. ، إذن9اآلية
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 :قائمة املصادر واملراجع

   .6217، عدد اآلايت : رواية حفص عن عاصم، العد املدينالكرمي القرآن  

 .نيس: األصوات اللغوية، مطبعة هنضة مصر، د ط، دت أإبراهيم  -01
حتق: عبد هللا على الكبري، حممد امحد حسب هللا، هاشم حممد الشاذيل، دار  لسان العرب ،: ابن منظور  -02

 ت. داملعارف، القاهرة، د ط، 
مشووقا الشووبري ابوون ااووشر : النشوور   القوورااات العشوور، دار الك ووب العلميووة، دأبووو ا ووري حمموود بوون حمموود ال  -03

 ت.بريوت، لبنان، د 
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