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 الخالصة

 ،وأتباعه ،تعميمها بين الخليل، التي يمكن البحث دراسة بعض المصطلحات الصوتية عند القدامى يتضمن

وصفاتها، ثم قام الباحث  األصواتتشمل أعضاء جهاز النطق ومخارج  وتلك المصطلحاتوأتباعه،  ،وسيبويه

    بقراءة تلك المصطلحات من خالل ما جاء به الدرس الصوتي الحديث.
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ABSTRACT  

This article includes certain phonetic terms of the old authors such as ( Alkalili and 

his followers, and Sibewaiyh). So, the researcher examined these terms which 

include the sound articulators and their distinctive features. The, the researcher 

investigated  these phonetic terms within the modern sound system.  
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 المقدمة

 

بر والمتجمعة في وحدات أك ،المتتابعة األصواتال سلسلة من األصوات اللبنة األولى للغة، فما اللغة إتشّكل    

 ساس المهم الذي تقوم عليه الدراسات اللغوية.؛ لذلك يعدّ النظام الصوتي األ

ً عندهم من خالل الدراسات اللغوية وقد اعتمد ً مهما  ،المصطلح الصوتي عند القدماء المادة الصوتية أساسا

نتجت عن ذلك مصطلحات كثيرة وردت في سبب عنايتهم بالمصطلح الصوتي والصرفية. وب ،والنحوية

                                    ، وصفاتها.األصواتمصنفاتهم  كالمصطلحات الخاصة بأعضاء النطق ، ومخارج 

منظور  بعض هذه المصطلحات الصوتية التي تناولها القدماء ثم مقارنتها مع وتناول هذا البحث قراءة   

الدرس الصوتي الحديث.  فقام أوالً بدراسة المصطلحات الخاصة بأعضاء النطق ، ثم تناول دراسة 

                                                اللغوية. صواتاألمصطلحات المخارج، وانتهى بدراسة المصطلحات الخاصة بصفات 

 مصطلحات أعضاء النطق -أولا 

ساس في عملية التصويت عن طريق هواء الزفير، ولم يتحدث ، وولعا تأثير أ: وهي العضو المهمالرئتان  -1 

ليه من دون أن يذكر أثره في إ بن سينا أشارٱ، لكن  األصواتالمتقدمون عن هذا العضو وأثره في عملية إنتاج 

عملية التصويت ،إذ قال )) العنق مخلوق ألجل قصبة الرئة(( 
(1)

، ويمكن القول ث الفارابي عن الرئةد، وتح 

وداخل صدره من  ،الى رئتيه اإلنسانبقوله : )) الهواء الذي يجذبه نَّه أول من أشار الى أثرها في الكالم ، إ

ح به عن القلب هواء التنفس الى خارج جملة  اإلنسانخارج . فإذا دفع اللى ثم يدفعه إذا سخن إ، خارج ليرّوِّ

هذا الهواء في رئتيه من حوليها من أسفل  اإلنسانواحدة وترفق لم يحدث صوت محسوس ، وإذا حصر 

الحلق، وسرب أجزائه حدث حينئٍذ نغم((
(2)

.                                         

ب أجزاء من هواء الزفير.وهذا يعني أنَّ ا  لصوت عند الفارابي ناتج عن تسرَّ

ليها بقوله: بن سينا إٱية المتقدمون إال من خالل إشارة : لم يذكرها معظم علماء العربالقصبة الهوائية  -2

))قصبة الرئة((
(3)

ة دخول الهواء وخروجه من ،    فهي ))قنام يذكر وظيفتها في عملية التصويت، ول

((الرئتين
(4)

وتعدّ القصبة الهوائية فراغاً رناناً له أثر واضح في  ،، وخروج هواء الزفير أساس حدوث الصوت

درجة الصوت
(5)

.        

بن سينا الذي عدّها أداة لحدوث الصوت بقوله )) آلة الصوت((ٱلم يذكرها المتقدمون اال  الحنجرة: -3
(6)

، لكنه 

هّزات منتظمة(( األصواتوهما)) يهتزان مع معظم لم يلتفت الى وضع الوترين الصوتيين فيها، 
(7)

، إلنتاج 

          المجهورة. األصوات

وأدنى ،ووسط ،وهي أقصى ،وقّسموه على ثالثة أقسام ،: عرف هذا العضو المتقدمونالحلق -4
(8)

، وجعله 

لك يمكن استنتاج لف، ومن خالل ذ. أّما سيبويه فزاد عليها صوت األومن تبعه مخرجاً لستة أصوات  ،الخليل

والحلق وأقصى الحنك  أَنَّ الحلق عند القدامى منطقة أوسع مما عند المحدثين ، فهي تشمل ))الحنجرة

على((األ
(9)

، بينما اقتصرت عند المحدثين على المنطقة الواقعة بين الحنجرة واللهاة وهي مخرج لصوتي 

العين والحاء.
(11)

.                                                         

والكاف  ،وجعلها لصوتي القاف ،وقد ذكرها الخليل ،علىمنطقة المتدلية من أقصى الحنك األهي ال اللهاة: -5
(11)

، وأطلق سيبويه على هذه المنطقة بـ ))أقصى اللسان وما فوقه من الحنك ((
(12)

، وجعلها لصوت القاف 

فقط، ويمكن القول إنَّ تحديد هذه المنطقة باللهاة أفضل، لكن الدرس الصوتي الحديث رفض وضع الخليل 

للكاف مع القاف من هذا المخرج 
(13)

.                                             

وحافة(( ،وأدنى ،ووسط ،وقسموه على أربعة أقسام، )) وهي أقصى: تناوله القدامى، اللسان  -6
(14)

، ولم 

                                                                            يذكر الدرس الصوتي الحديث حافة اللسان التي هي لصوت الضاد.

ن أن هو العضو المقابل للسان عند القدامى ، ولم يقسموه بل اكتفوا عند ذكرهم لتقسيمات اللساالحنك :  -7

على ثم يقولوا وما فوقها من الحنك األ ،يذكروا منطقة اللسان
(15)

فقد ذكروا أنَّ  ،، ما عدا منطقة وسط اللسان

المقابل لها وسط الحنك االعلى ، ومن هنا يمكن القول إنَّ الذي يهمهم في عملية التصويت هو العضو المتحرك 
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ما نسبه المحدثون الى العضو الثابت ) الحنك ( وتم ،ألنه العضو البارز  والفاعل في عملية التصويت بين

تقسيمه الى أقصى الحنك أو الحنك اللين أو الرخو، ووسط الحنك أو الحنك الصلب ، ومقدم الحنك أو اللثة
(16)

.                         

: تقع في مقدم الحنك ، وذكره الخليل وعدّه مخرجاً ألصوات الظاء والذال والثاءاللثة  -8
(17)

. أما عند سيبويه 

فهي مخرج لثالثة أصوات غير تلك التي ذكرها الخليل ،  وهي : الالم والراء والنون 
(18)

، ومنطقة اللثة في  

الدرس الصوتي الحديث مخرج ألصوات: الالم والراء والنون 
(19)

.                                                 

هذا المصطلح سيبويه ، إذ قال : )) ومن الخياشيم  مخرج النون الخفية  أول من استعملالخياشم:  -9
(21)

 ،

وتابعه علماء التجويد في هذا المصطلح
(21)

نفيستعمل  المحدثون مصطلح الفراغ األا.و
(22)

آخرون  ستعمل، وا

()التجويف األنفي مصطلح
(23)

.                                                                       

وقسموها على أربعة أقسام ، وهي : ))  ،: تحدث عنها القدامى في أثناء حديثهم عن مخرج الالم سناناأل -01

وثنايا(( ،ورباعيات ،وأنياب ،ضواحك
(24)

في مقدم الفم اثنان من  ،أسنان ة، ومن المعروف أن الثنايا هي أربع

، واثنان من أسفل، واألنياب اثنان من فوق ،عد هذه الثناياواثنان من أسفل ، والرباعيات هي أربع تأتي ب ،فوق

اثنان  ،نيابمن أسفل ، والضواحك أربعة بعد األواثنان  ،اثنان من فوق ،ربعة التي تقع بعد الرباعياتوهي األ

واثنان من أسفل  ،من فوق
(25)

.                 

 ،والميم ،مخرجاً ألصوات ثالثة هي : الباء وعدوهتحدث معظم القدماء عن الشفتين ، الشفتان:  -00

(. وزاد الخليل عليها صوت الفاء26والواو)
(27)

                                                         ، فلم يجعله صوتاً شفوياً أسنانياً مثل سيبويه.

 للحديث عن أعضاء النطق إال مستقالً مما سبق يمكن القول إنَّ القدامى من علماء العربية لم يفردوا مبحثاً     

عضاء غير الظاهرة خارج، وأهمل معظمهم الحديث عن األال عند حديثهم عن المبن سينا ، ولم يتحدثوا عنها إٱ

                                           والوترين الصوتيين وغيرها. ،، وهي ما تحت الحلق من الحنجرة

 

 ثانياا: مصطلحات المخارج

 ،والهاء ،والحاء ،وهي: )) العينتخرج من الحلق، سماها الحلقية، خمسة أصوات ذكر الخليل : الحلق  -0

والغين(( ،والخاء
(28)

والهمزة، وقسم سيبويه الحلق على ثالثة أقسام  ،عليها صوتين هما : األلف. وزاد سيبويه 

والهاء، ووسط الحلق للعين والحاء، وأدنى الحلق للغين والخاء(( ،لفواأل ،هي: ))أقصى الحلق للهمزة
(29)

 ،

لف عند الخليل مخرجها من الجوف )هوائية(والهمزة واأل
(31)

.                               

ً لصوتي العين والحاء ، وفي وُعد الحلق     الغين والخاء من أقصى الحنك، الدرس الصوتي الحديث مخرجا

فمخرجهما من الحنجرة  ،طقة تلي الحلق من جهة األمام . أما الهمزة والهاءويقع في من
(31)

، فالحلق في  

على((، والحنك األالدرس الصوتي الحديث )) يشمل الحلق وأقصى الحنجرة
(32)

 .                                     

والكاف  ،: تحدث الخليل عن هذا المخرج وجعله لصوتي القافاللهاة -2
(33)

، لكن سيبويه ومن تابعه لم يطلق 

على مخرج قصى اللسان وما فوقه من الحنك األعلى هذا المخرج مصطلح لهوّي، فقال سيبويه : )) من أ

القاف((
(34)

.                       

على الحنك األ من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك(( من دون تحديد أَنَّهواكتفى بعضهم بقوله ))  
(35)

، 

من أقصى اللسان((واكتفى بعضهم بقوله إنها ))
(36)

أصل اللسان( إلى ))، وغيّر بعضهم عبارة )أقصى 

اللسان((
(37)

أول قسم من اللسان((، أو ))
(38)

والمعنى واحد، ويمكن القول إِّنَّ من أَتى بعد الخليل جعل لهذا  

ً واحداً هو القاف ، وهذا يتفق مع ما جاء به الدرس ال صوتي الحديثالمخرج صوتا
(39)

، بينما جعل سيبويه 

ومن تبعه صوت الكاف من أقصى الحنك تالياً لصوت القاف
(41)

.      

والضاد(( ،والشين ،: جعل الخليل هذا المخرج لثالثة أصوات هي)) الجيمالمخرج الشجري -3
(41)

، والشجر 

مفرج الفم((هو))
(42)

 ،وجعلها مخرجاً لثالثة أصوات ،بعهومن ت ،، وهذه المنطقة تمثل وسط اللسان عند سيبويه

والياء(( ،والشين ،على مخرج الجيماألفقال : )) ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك 
(43)

، فنجد أَنَّ الضاد 

يه من وسط اللسان هي من التي جعلها الخليل من شجر الفم هي عند سيبويه من حافة اللسان، والياء عند سيبو

؛ ألنَّ المالحظة الذاتية والجهد الشخصي الخليل ، ويمكن القول إنَّ ذلك يعتمد علىالجوف( عند الهواء )

                                                                 قائم على المالحظة الذاتية. األصواتاختيارهم لمخارج 
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المحدثين على هذا أطلق بعض  قد وإذا اتجهنا صوب الدرس الصوتي الحديث نجد بعضا من الدارسين فيه   

والياء( ،والشين ،وجعلوه لثالثة أصوات هي: ) الجيم ،الغاري(المخرج مصطلح )
(44)

، وقال بعضهم إنَّها 

وسط الحنك((أصوات من ))
(45)

والعضو  ،، فنالحظ أّنَّ سيبويه أشركها لعضوي النطق العضو الثابت

، ط ؛ لذلك كانت تسمية سيبويه أفضللى العضو الثابت فقنما نسبها الدكتور إبراهيم أنيس إالمتحرك، بي

والشين ؛ ألنَّ منطقة الشجر يقصد  ،ومقارنة بهذه المصطلحات نرجح مصطلح الخليل بالنسبة لصوتي الجيم

بها المنطقة المحززة في سقف الفم وال يمكن أَْن تكون مخرجاً لصوت الضاد؛ ألَن اللسان ال يلتقي بهذه المنطقة 

                             سنان.ء النطق بهذا الصوت ، فهو يتقدم إلى األمام ليالمس اللثة واألفي أثنا

والنون(( ،والراء ،أصوات هي : )) الالم : جعل الخليل هذا المخرج لثالثةذلق اللسان -4
(46)

، وّعرف ذلق 

اللسان بأَنَّه ))طرفه((
(47)

ً ، فقال: ))  األصواتمن هذه فقد جعل لكل صوت  ،. أما سيبويه ومن تبعه مخرجا

على، وما فويق ينهما وبين ما يليها من الحنك األلى منتهى طرف اللسان، ما بومن حافة اللسان من أدناها إ

لى الالم مخرج الراء(( في ظهر اللسان قليالً النحرافه إ الثنايا مخرج النون، ومن مخرج النون غير أنه أدخل
(48)

لى منتهى طرف اللسان، ، وكذلك الالم جعلها فوق األسنان اإلمامية، فقال: )) من حافة اللسان من أدناها إ

والثنية مخرج الالم((  ،والرباعية ،والناب ،مما فويق الضاحك بينها وبين ما يليها من الحنك األعلىوما 
(49)

 ،

الالم وموقفها من مخرج  ،سنانكر األوذكر بعضهم ذلك من دون أن يذ
(51)

، وجعل بعضهم النون والراء من 

ال  في مخرج الالمالثنايا من دون أن يذكر الحافة إ الطرف مما فوق
(51)

، وتوصف هذه األصوات عند 

بأنها ))أصوات لثوية(( المحدثين 
(52)

                        يقترب من اللثة أو يالمسها. األصوات؛ ألنَّ اللسان مع هذه  

؛ ألَنَّ مبدأها من نطع الغار((، والدالوالتاء ،جعل الخليل هذا المخرج ألصوات )) الطاء :النطع  -5 
(53)

 ،

والنطع هو )) الجلدة الملتصقة بعظم الخليقات((
(54)

                                     .قصد بها الجلدة الملتصقة بعظم األسنان، ولعله 

وأصول الثنايا(( ،طرف اللسان أما عند سيبويه ومن تبعه فهي من ))   
(55)

، وحدَّد بعضهم الثنايا بالعُلى
(56)

 

سنانية اللثوية(()) األ األصواتعلى هذه  وهو األدق. وأطلق المحدثون
(57)

، وأضافوا إليها أربعة أصوات 

                                                                  والضاد. ،والسين ،والزاي ،، هي: الصادأخرى

والزاي، وذلك ألَنَّ مبدأها  ،والسين ،: هذا المخرج لثالثة أصوات عند الخليل هي : ))الصادأسلة اللسان -6

من أسلة اللسان وهو مستدق طرفه((
(58)

، ويقابل عند سيبويه )) طرف اللسان وفوق الثنايا((
(59)

زاد و ،

بعضهم على عبارة سيبويه تحديداً للثنايا بـ ))السفلى((
(61)

دق ، وجعلها بعضهم من الثنايا العليا وهو األ 
(61)

 ،

وهو خطأ، واليمكن أن تكون ))من بين الثنايا وطرف اللسان((
(62)

 األصوات، وأطلق المحدثون على هذه 

 ،وكان المفترض تحديد اللثة بالسفلى، ويمكن القول بأنَّ أدق هذه المصطلحات طرف اللسان ،لثوية أسنانية()

ثر الفاعل في النطق وهو مستدق طرف الثنايا السفلى ، فالخليل نسبها إلى العضو المتحرك ذي األوفوق 

إنَّ قول سيبويه  لسهل، ويمكن القوي تُنسب في الدرس الصوتي الحديث إلى العضو الثابت وهو األاللسان وه

 ،وفويق الثنايا السفلى؛ ألَنَّه أشرك المخرج بين العضوين الثابت ،من طرف اللسان األصواتهذه أكثر دقة : 

                                                                       والمتحرك ؛ وألَنَّه ال يتم النطق بأحدهما من دون اآلخر.

والثاء(( ،والذال ،المخرج عند الخليل لثالثة أصوات، هي: )) الظاء: هذا اللثة -7
(63)

 األصوات، بينما هذه 

عند سيبويه ومن تبعه من )) بين طرف اللسان وأطراف الثنايا((
(64)

(، 65، وحدد بعضهم الثنايا بالعليا)

وسفالها ،وبعضهم جعلها طرف اللسان وأطراف الثنايا علياها
(66)

االكتفاء بأَنَّ هذه  ويمكن ، وهو األدق

بين أسنانية األصواتمن طرف اللسان وبين الثنايا ، أما في الدرس الصوتي الحديث فإِّنَّ هذه  األصوات
 (67)

 ،

أو أَنها من أطراف الثنايا العليا والسفلى 
(68)

؛ وتي الحديث يتفق مع مصطلح سيبويه، فنجد أنَّ الدرس الص

                            اللثة. األصواتكما ذكر الخليل أنَّ مخرج هذه  األصوات وذلك ألَنَّ اللثة ليس لها تعلق بهذه

والميم(( ،والباء ،الفاءها مخرج لثالثة أصوات ، هي: )): ذكر الخليل أَنَّ الشفة -8
(69)

ه ، بينما هي عند سيبوي

والواو(( ،والميم ،الباءومن تابعه لثالثة أصوات هي: ))
(71)

والميم مما بين الشفتين ، والفاء  ،، إذ جعلوا الباء

وأطراف الثنايا العليا ،من باطن الشفة السفلى
(71)

ً مستقالً، وهو األصح وهذا   ، وبذلك فقد جعلوا للفاء مخرجا

واالختالف الوحيد أنَّ الواو عند المحدثين من ))أقصى  ،ما جاء به الدرس الصوتي الحديث مؤيداً لسيبويه

الحنك((
(72)

لدكتور حسام سعيد النعيمي تفسيراً لذلك أَنَّ القدامى نظروا إلى)) وضع الشفتين في ، وقد وجد ا

النطق بالواو دون تحسس موضع اللسان من الحنك((
(73)

.                                                           
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والهمزة، وأطلق عليها بأَنَّها  ،لفواأل ،والواو ،: ذكر الخليل أَنَّه مخرج ألربعة أصوات هي : الياءالجوف -9

هوائية 
(74)

                                                    ، ولم يعتدّ سيبويه ومن تابعه بهذا المخرج، وكذلك الدرس الصوتي الحديث.

: لم يعتد الخليل بهذا المخرج ، وهو للنون الخفيفة عند سيبويه ومن تابعهالخيشوم -01
(75)

يعتد الدرس ، ولم 

                    الصوتي الحديث بهذا المخرج أيضاً.

أَنَّ الدرس الصوتي الحديث يفضل معظم المصطلحات الصوتية للمخارج عند سيبويه من كل ما سبق يتضح    

ا أَْن يتقاربا أو يتالمسا حتى ال ي كون لدقّة هذه المصطلحات ؛ وألَنَّ المخرج يتكون من التقاء عضوين ، إمَّ

       لبس، وهذا ما فعله سيبويه.

 

 ثالثاا: مصطلحات الصفات 

: يعد سيبويه أول من تحدث عن هاتين صفات ناتجة عن وضع الوترين الصوتيين)الجهر والهمس( -0

ومنع النفس أن يجري معه  ،الصفتين، فقال في تعريف الصوت المجهور:)) حرف أشبع االعتماد في موضعه

ويجري الصوت(( ،حتى ينقضي االعتماد عليه
(76)

، وأما المهموس: )) فحرف أضعف االعتماد عليه حتى 

يجري النفس معه((
(77)

، وقد شاع هذا التعريفان من دون تعديل أو تبديل عند أكثر علماء العربية
(78)

، ومنهم 

و انحصار النفسواكتفى بجري أ ،من أهمل عبارة إشباع االعتماد
(79)

والهمس  ،يمكن القول إنَّ ضابط الجهر، ف

أو ضعفه، وجري النفس أو انحصاره،  ،وضوح الصوت إشباع االعتماد، أو ضعفه أي قوة عند القدماء هو

اهتزاز  ، والهمس عند المحدثينوهذا الضابط يختلف مع ما جاء به الدرس الصوتي الحديث، فضابط الجهر

و عدمه الوترين الصوتيين أ
(81)

                                                         جهزة الحديثة.اعد على هذا استعمال الوسائل واأل، وس

 ،والضاد ،والياء ،والجيم ،والقاف ،والغين ،والعين ،لف، واألالمجهورة عند سيبويه هي : الهمزة األصواتو   

والواو، أما المهموسة فهي:  ،والميم ،والباء ،والذال ،والظاء ،والزاي ،والدال ،والطاء ،والراء ،والنون ،والالم

والفاء ،والتاء ،والسين ،والشين ،والكاف ،والخاء ،والحاء ،الهاء
(81)

.                                                 

 ،المهموسة ما عدا صوت الطاء األصواتالمجهورة ، و األصواتويتفق المحدثون مع القدماء في عدد    

وال مهموس  ،والقاف مهموسان عند المحدثين، أما الهمزة فهي صوت ال مجهور ،والهمزة، فالطاء ،والقاف

عندهم
(82)

 ،المجهورة األصوات؛ ولذلك يمكن القول إنَّ نسبة االتفاق بين القدماء والمحدثين في عدد 

                                                                          والهمس. ،ارب مفهوم القدماء والمحدثين لمصطلحي الجهروالمهموسة أكبر من نسبة االختالف ؛ وذلك لتق

أول من تحدث عن هذين المصطلحين هو صفات ناتجة عن تشكيل مخرج الصوت ) الشدة والرخاوة(:  -2

أْن يجري فيه، والرخو هو الذي يجري فيه الصوت سيبويه ، فعّرف الشديد بأّنَّه الذي يمنع الصوت 
(83)

 ،

ويتبعه في ذلك معظم علماء العربية
(84)

. وقد تغير هذان المصطلحان في الدرس الصوتي الحديث ، فالصوت 

الشديد  عند القدماء هو صوت انفجارّي عند المحدثين، والصوت الرخو عند القدماء احتكاكي عند المحدثين 
(85)

لتغير في هذه المصطلحات من عوامل الترجمة ، ويبدو أن ا
(86)

.                                                                      

،  ، وجريهالنفس ، وجريه ، وعند المحدثين انحصارالصوت لرخاوة عند القدماء انحصاروا ،ضابط الشدة   

ال بجري النفس ، وانحصار ، فالصوت ال يكون إلقدماء أخصونجد اتفاقاً في معنى المفهومين إال أنَّ مفهوم ا

                                                                             الصوت يقتضي انحصار النفس.

والباء...... ومنها  ،والدال ،والتاء ،والطاء ،والجيم ،والكاف ،والقاف ،هي: )) الهمزةالشديدة  األصواتو   

 ،والثاء ،والظاء ،والسين ،والزاي ،والضاد ،والصاد ،والشين ،والخاء ،والغين ،والحاء ،الرخوة وهي: الهاء

والفاء(( ،والذال
(87)

                                               والرخاوة. ،تجمع بين الشدة األصوات، وباقي 

واالختالف في وضع الضاد مع  ،ال يختلف كثيراً عما ذكره القدماءجاء به الدرس الصوتي الحديث  وما   

الشديدة عند المحدثين  األصواتالرخوة عند القدماء وهي من  األصوات
(88)

 األصوات، ووضع الجيم مع 

والرخاوة  ،الشديدة وهي عند المحدثين تجمع بين الشدة
(89)

 ،التي تجمع بين الشدة األصوات، ووضع العين مع 

الرخوة األصواتوالرخاوة وهي عند المحدثين من 
(91)

.                               

: عّرف صفات ناتجة عن وضع مؤخر اللسان مع الطبق ) الطباق والنفتاح، والستعالء والتسفل(  -3

َ سيبويه اإل علىنَّه انطباق اللسان على الحنك األطباق بأ
(91)

تلف المحدثون معه في هذا التعريف، لكنهم ، ولم يخ

ويتقعر وسطه ،وطرفه ،ينطبق أقصاه :أي ،أضافوا أَنَّ اللسان يكون مقعراً 
(92)

.                         
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 ،والضاد ،المطبقة أربعة أصوات ، هي: الصاد األصواتباتفاق المحدثين مع القدماء في عدّ  ويمكن القول   

والظاء وما عداها أصوات منفتحة ،والطاء
 (93)

 .            

لى ، وأضاف إوجعله لسبعة أصوات ،علىستعالء بأَنَّه استعالء اللسان إلى الحنك األوعّرف سيبويه اال    

والقاف ،والغين ،ربعة ثالثة أصوات هي : الخاءالمطبقة األ األصوات
(94)

. ولم يختلف المحدثون مع ما جاء به 

القدماء في هذه الصفة 
(95)

.        

                                               : صفات تخص أكثر من صوت -4

: )) ومنها حرف شديد ، والميم، فقال:  أول من تحدّث عن هذا المصطلح سيبويه، وجعله لصوتي النونالغُنَّة -أ

نف..... وهو النون وكذلك الميم((ألَن ذلك الصوت غنّة من األ لصوت؛يجري فيه ا
(96)

، وبعضهم جعلها 

غن النون((بن الدهان: )) األٱواحد هو النون، قال لصوت 
(97)

تي الحديث سيبويه، فالغنة ، وأَيـَّد  الدرس الصو

نفية حيث األ ألصواتاصوت يخرج فيه الهواء أثناء عملية النطق من التجويف الفمي، وذلك عند نطق هي: ))

سنان العليا أو اللثة في نطق النون، أو تطبق الشفتان في حالة الميم ، فالغنة إذن ، واأليلمس طرف اللسان

ويطلق على كل منهما صامت أَغن أو  ،وصفة مالزمة لهما ،والميم ،صوت مستقر في جوهر كل من النون

أنفي((
(98)

.                                                                        

 ،والسين ،: )) وأما الصادذه الصفة خالل حديثه عن ظاهرة اإلدغام ، فقال: تحدث سيبويه عن هالصفير -ب

فال تدغمهن في هذه الحروف التي ادغمت فيهن، ألَنهن حروف الصفير(( ،والزاي
(99)

، وتبعه علماء العربية  

بن الطّحان على تعريف الصوت الصفيري بأَنه الصوت )) ٱا صفيرية، وزاد بأَنَّه األصواتفي تحديده لهذه 

الخارج عن ضغط ثقب((
(111)

.                                                     

نيس تسميتها دكتور إبراهيم أويتفق الدرس الصوتي الحديث مع ما ذكره القدماء عن هذه الصفة، وعلل ال   

فتحدث عند النطق بها صفيراً عالياً(( ،يضيق جداً عند مخرجها األصواتبأَنَّ )) مجرى هذه  بالصفيرية
(111)

 ،

                                                           وهذا ما شبهه القدماء بالهواء الخارج عن ضغط ثقب.

ً مشربة ضغطت من مواضعها، وهي اعلم أَنَّ من الحروف : ))قال سيبويه عن القلقلة القلقلة: -ت حروفا

والباء، والدليل على ذلك  أًنَّك تقول الحْق ، فال تستطيع  ،والدال ،والطاء ،والجيم ،حروف القلقلة، وذلك القاف

أْن تقف إال مع التصويت لشدة ضغط الحرف((
(112)

، وتابع بعض القدماء سيبويه في الضغط في الموضع مع 

التصويت
(113)

ً مشربة ، واستعمل ب عضهم ) الحفز( مع الضغط ، فقال : )) اعلم أَنَّ في هذه الحروف حروفا

تحفز في الوقف ، وتضغط عن مواضعها، وهي حروف القلقلة((
(114)

. وقد استعمل المحدثون من علماء 

 األصواتهذا المصطلح لهذه  األصوات
(115)

.                                                                   

 المذلقة ستة األصوات: لم يتحدث سيبويه عن هذه الصفة، بينما تحدث الخليل عنها وذكر أَنَّ الذلقة -ث

والشفوية ستة، وهي: ر،ل،ن،ف،ب،م، وإنما سميت هذه الحروف  ةفقال:)) اعلم أًنَّ الحروف الذلق ،أصوات

ً ألَنَّ الذالقة في المنطق إنَّما هي بطرف أََسلَة اللسان حرف الستة((، والشفتين وهما مدرجتا هذه األذلقا
(116)

 ،

قدرة على ، والمألوف وهو النيس أَنَّ مصطلح الذالقة ال يعني أكثر من المعنى الشائعويذكر الدكتور إبراهيم أ

العربية شيوعاً في الكالم  األصواتنطالق في الكالم بالعربية من دون تعثر ألَنها من أكثر اإل
(117)

، ويبدو أَنَّ 

من المحدثين من أهمل الحديث عن هذه الصفة، ألَنَّه ليس لها داللة صوتية محددة
 (118)

.                                    

ا بعين -5  ه: صفات تخّص صوتا

ها لصوت الالم، فقال : )) ومنها المنحرفالنحراف -أ وهو حرف  ،: تحدث سيبويه عن هذه الصفة وخصَّ

شديد جرى فيه الصوت النحراف اللسان مع الصوت ، ولم يعترض كاعتراض الحروف الشديدة وهو 

الالم((
(119)

بن جني في اختصاص الالم بهذه الصفة معلالً ذلك بتعليل سيبويهٱ، وتبعه 
(111)

، وقد اتسع معنى 

والراء ،االنحراف عند بعضهم فجعله لصوتي الالم
(111)

نحراف عندهم التأرجح بين صفتين ، وكان معنى اإل

وال  ،ولم يكن هناك اعتراض شديد في منع خروج الصوت ،ومخرجين، فالالم تتأرجح بين الشدة والرخاوة

    يخرج الصوت معه خروج الرخو 
(112)

.                                                                        

)) عن مخرج النون الذي هو أقرب المخارج إليه إلى مخرج الالم((وقد انحرفت الراء      
(113)

، أما عن 

لوصف صوت الالم  مال بعض المحدثين مصطلح االنحراففنجد استع ،موقف الدرس الصوتي الحديث
(114)

 ،

لى مصطلح آخر هو ) الجانبي(وغيّر بعضهم مصطلح اإلنحراف إ
(115)

، ويبدو أَنَّ هذا المصطلح أكثر دقَّة ؛ 
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فيعوق خروج الهواء من هذه المنطقة ليخرج الهواء من  ،ألَنه في أثناء النطق بصوت الالم يتصل اللسان باللثة

ً  بن الطحان في عدّ صوتٱبي اللسان ، ووافق أحد المحدثين جان الراء منحرفا
(116)

؛ وذلك الختالف ضابط 

لى جانبي اللسان، ، فينحرف إنحراف كان يقصد إعاقة الهواءصفة اإل، بمعنى أَنَّ من خّص الالم باإلنحراف

     نحراف التأرجح بين صفتين أو مخرجين.، والراء يكون قد قصد باإلومن قال إنها لصوتي الالم

وهو حرف شديد  ،: ))ومنها المكّررفقال لمصطلح في بيان صفة الراء ،: تحدث سيبويه عن هذا االتكرير -ب

لتكريره(( ؛يجري فيه الصوت
(117)

، وتبع سيبويه علماء العربية في وصف الراء بهذه الصفة
(118)

، وعّرف 

بعضهم التكرير بأنه ارتعاد طرف اللسان بالصوت 
(119)

، أي يتكّرر طرق طرف اللسان للَّثة في أثناء نطق 

وت، أو تضعيف في جسم الراء الص
(121)

 ً ، واستعمل المحدثون هذا المصطلح لهذا الصوت أيضا
(121)

.                                                                        

: وهو مصطلح يخّص صفة صوت الشين عند سيبويه التفشي -ت
(122)

، ومن تبعه من علماء العربية 
(123)

 ،

بعضهم فعّرف التفشي بـأَنَّه )) كثرة انتشار الريح((وزاد 
(124)

،وعلَّلوا إطالق هذا المصطلح على هذا الصوت 

؛ ألَنَّه )) تفشى في مخرجه عند النطق ، حتى اتَّصل بمخرج الطاء((
(125)

بن ٱ، وقد اتسع معنى التفشي عند 

الطحان ليشمل صوت الثاء مع صوت الشين 
(126)

.                            

ه بعضهم لصوت الشين ،األصواتعند المحدثين من علماء ولم يستقر هذا المصطلح     فخصَّ
(127)

، وزاد 

والثاء  ،بعضهم صوتين آخرين هما الفاء
(128)

، إذ كان ضابط التفشي عندهم انتشار الهواء في أثناء نطق 

                         الصوت.

د بهذه الصفة معلِّّالً ذلك بقوله: )) الضاد استطالت لرخاوتها حتى اتصلت : وصف سيبويه الضاالستطالة -ث

والشين كذلك حتى اتصلت بمخرج الطاء(( ،بمخرج الالم
(129)

، وتبعه معظم علماء العربية القدامى في وصف 

الضاد بهذه الصفة وذكروا التعليل نفسه
(131)

ل حافة . وعّرف أحدهم االستطالة بأنها تمكُّن الصوت من )) أو

اللسان الى طرفه((
(131)

صل في صفة االستطالة، األ، فالقدامى من علماء العربية يتفقون على أَنَّ ) الضاد( هي 

وأَنَّ مصطلح االستطالة يصدق عليها؛ ألَنَّ المقصود باالستطالة هو اتساع مخرج الحرف 
(132)

، أما المحدثون 

ة ؛ ألَن ) الضاد( القديمة الموصوفة باالستطالة غير فقد أهمل أغلبهم ذكر هذه الصف األصواتمن دارسي 

متحقِّّقة في النطق ، أي أَنَّ هذه الصفة قد انتفت عن صوت ) الضاد( في نطقنا؛ وذلك لتغير مخرجه، فمخرج 

الضاد القديم )) كان يستطيل حتى يتَّصل بمخرج الالم الجانبية؛ ولذلك وصفت باالستطالة 

قديماً((
(13                            

   

 

 الخاتمة والنتائج 
في ضوء ما جاء  مية نقديةقراءة تقوي لمصطلحات الصوتية عند القدامى ووقراءتهابعض ا تناول هذا البحث   

 به الدرس الصوتي الحديث ، وخلص الى النتائج اآلتية:

ال من خالل حديثهم يتحدثوا عنها إبن سينا، ولم ٱقالً للحديث عن أعضاء النطق اال لم يفرد القدامى بحثاً مست -1

والوترين الصوتيين  ،عضاء البارزة للرؤية وهي ما تحت الحنجرةالصوتية، واكتفوا بذكر األعن المخارج 

                                                            وغيرها، العتماد دراستهم على المالحظة الذاتية.

س الصوتي الحديث لمعظم مصطلحات المخارج عند سيبويه ؛ وذلك لدّقة هذه يمكن القول بتفضيل الدر -2

المصطلحات ؛وذلك ألَنَّ المخرج يتكون من التقاء عضوين إما أَن يتالمسا أو يتقاربا حتى ال يكون هناك لبس، 

            وهذا ما فعله سيبويه.

مى في الصفات ما عدا القليل منها ت القدايمكن القول إنَّ الدرس الصوتي الحديث استعمل معظم مصطلحا -3

والرخاوة التي أصبحت تعرف  ،، وكذلك فّضل بعضهم استخدام المصطلحات المترجمة كالشدةكاالستطالة

واالحتكاكية، ويمكن القول بعدم تغير مفاهيم معظم هذه المصطلحات بين القدامى والمحدثين ما  ،باالنفجارية

وضابطه  ،وضعف االعتماد ،وقوة ،كان ضابطه عند القدامى حركة النَفَسوالهمس الذي  ،عدا مفهوم الجهر

                          عند المحدثين حالة الوترين الصوتيين.

يمكن القول بأَنَّ اكثر المصطلحات الصوتية هي صفات لألصوات، فالمخارج الصوتية هي مواضع في  -4

التي تشترك  األصواتلى عدم كفاية المخارج لتكون مقياساً للتفريق بين النطق؛ لذلك فقد تنبّه القدامى إ جهاز
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، في المخرج نفسه، واصطلحوا لها اسم الصفات التي ارتبطت بالجانب التجريدي العتمادها على المالحظة

                                            .نطباع الذاتي ؛ لذلك فقد تعدَّدت واختلفت.أما المخارج فقد ارتبطت بأعضاء النطق وهي من المحسوسات واإل
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