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 :أىداؼ الكحدة
  تزكيد الطالب بالمفاىيـ األساسية لعمـ الصكتيات، كتمكينو مف ميارة

إنتاج الصكت المغكم مف خالؿ معرفة طبيعتو كطريقة تككينو عضكيان كتمفظيان 
 كأككستيكيان )فيزيائيان(.

  تمييز الطالب األصكات العربية مف خالؿ التعرؼ عمى مخارج
 األصكات العربية كصفاتيا المتنكعة بكؿ دقة.

 بط المبادئ األساسية المتعمقة بتحديد ككصؼ كتحميؿ المكجة ض
 الصكتية.
 .التعرؼ عمى الخصائص الصكتية لمغة العربية 
 محتكل المجزكءة: 
 الصكتيات تحديدات أكلية: المحكر األكؿ: 
 تحديد الصكتيات. -1-1
 فركع الصكتيات. -1-2
 مصادر الدراسة الصكتية عند العرب. -1-3
 .مكانة الصكتيات في التحميؿ المساني -1-4
 عالقة الصكتيات بالمستكيات المسانية: صكاتة/ صرؼ. -1-5
النسخ الصكتي العالمي )األبجدية الصكتية العامية(: تطبيقات عمى  -1-6

 المغة العربية.
 الصكتيات العضكية كالنطقية: المحكر الثاني: 
 األعضاء النطقية: البنية التشريحية لمجياز الصكتي. -2-1
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 الصكت المغكم(. النظاـ الصكتي لمغة العربية: )إنتاج -2-2
 مكضع النطؽ. -2-2-1
 طبيعة الكتريف الصكتييف. -2-2-2
 كيفية مركر اليكاء. -2-2-3
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 بعض المصادر كالمراجع: 
 بالمغة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة: 
  ،الخميؿ بف أحمد الفراىيدم )د.ت(: كتاب العيف، تحقيؽ الدكتكر ميدم المخزكمي

براىيـ السامراني،   سمسمة المعاجـ كالفيارس. )المقدمة(.كا 
 ( الكتاب، تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاركف، 1983سيبكيو أبك بشر عمرك بف قنبر :)

 .4عالـ الكتب، الطبعة الثالثة، ج.
 ( سر صناعة اإلعراب، تحقيؽ محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ 2007ابف جني :)

 .1بناف، الطبعة الثانية، ج.كأحمد رشدم شحاتة عامر، دار الكتب العممية بيركت، ل
  ،ابف سينا: رسالة أسباب حدكث الحركؼ، تحقيؽ محمد حساف الطياف كيحيى مير عمـ

تقديـ كمراجعة الدكتكر شاكر الفٌحاـ كاألستاذ أحمد راتب النَّفاخ، مطبكعات مجمع المغة 
 العربية بدمشؽ.

  الضباع، دار ابف الجزرم )د.ت(: النشر في القراءات العشر، تحقيؽ محمد عمي
 الكتب العممية بيركت، لبناف.

 ( دراسة الصكت المغكم، عالـ الكتب، القاىرة.1997أحمد مختار عمر :) 
 ( األصكات المغكية، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، 2014عبد القادر عبد الجميؿ :)

 عماف، الطبعة الثانية.
 بالمغة األجنبية: 

 Brame M (1970) : Arabic phonology : implications for 
phonological theory and Historical semitic. PH.D MIT. 
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 Chomsky N. and M. Hall (1968) : the sound Pattren of 
English. Harper X Row. Publishers New york, Evanston and 
London. 

 Crystal, Davic (2008) : A Dictionary of linguistics and 
Phonetics. 6th Edition, Blackwell Publishing Ltd. 

 Jean Dubois, Mathée Giacomo, Louis Guespin, Christiane 
Marcelesi, Jean Baptiste Marcellesi, Jean-Pierre Mérvel 
(1989) : dictionnaire de linguistique. Librairie Larousse 
canada. 

 N.S TROUBETZKOY (1986) : Principes de phonologie, 
Traduit par J. CANTINEAU, nouveau tirage par Luis J. 
PRIETO, Editions Klincksieck, Paris. 

 VICTORIA A. FROMKIN (1973) : Speech errors as linguistic 
evidence, MOUTON the HAGUE, Paris. 
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 :مقدمة عامة
 :الصكتيات تحديدات أكلية: المحكر األكؿ -1

 :الفرؽ بيف عمـ األصكات كالصكاتة/ تحديد عمـ األصكات -1-1

يدرس أصكات »( ىك العمـ الذم Phoneticsعمـ األصكات أك الصكتيات )
الكالـ )أم الصكت اإلنساني( باعتبارىا مادة حية، ذات تأثير سمعي، مستقمة كمعزكلة 

نماذجيا كعف تجمعاتيا في لغة معينة، دكف النظر إلى  عف سياقاتيا كعف تقابالت
إف ىذه الدراسة تنصٌب . »1«كظائفيا المغكية، أك حتى معرفة المغة التي تنتمي إلييا

. أما عمـ 2«عمى الكيفية التباينية لطبيعة اإلنتاج الصكتي كانتقاالتو، كمنـ ثـ استقبالو
أصكات المغة داخؿ السياؽ ( فيك ذلؾ العمـ الذم يدرس Phonologyالصكاتة )

)القبمي كالبعدم(، أم البحث عف الكظائؼ التي تؤدييا تمؾ األصكات المغكية داخؿ 
 البنية المسانية.

 :/ الصكتيات األصكاتعمـ فركع  -1-2

مع ظيكر المسانيات في القرف العشريف، تحددت معالـ ىذا العمـ )الصكتيات( 
كفركعو المختمفة، فأصبح عممان يختص باألصكات المغكية، إذ يتابعيا منذ صدكر 
اإلشارات العصبية مف الدماغ إلى عضالت الجياز الصكتي مسجالن طبيعة مكجات 

كانتقاليا مف األذف إلى الدماغ،  األصكات المغكية ثـ استقباؿ األذف ليذه األصكات
كبيذا تككف الفركع األساسية لعمـ األصكات أربعة: عمـ األصكات النطقي 

                                                           

 .68(: دراسة الصكت المغكم، ص: 1997أحمد عمر مختار ) - 1
عماف، الطبعة الثانية، ص:  -(: األصكات المغكية، دار صفاء لمنشر كالتكزيع2014الجميؿ )عبد القادر عبد  - 2

21. 
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(Articulatory phonetic( كعمـ األصكات األككستي ،)Acoustic phonetic ،)
 . كسنكردىا في اآلتي:1(Auditory phoneticكعمـ األصكات السمعي )

ـ فركع الصكتيات، كييتـ بتحديد طرؽ إنتاج ىك أقد عمـ األصكات النطقي: -أ
األصكات، كيدرس أعضاء الجياز الصكتي عند اإلنساف، كىذا الفرع لو عالقة بعمـ 

(، كمف Anatomy( كعمـ التشريح )Physiologyكظائؼ األعضاء )أك الفيزيكلكجيا 
مف  ىنا جاءت تسميتو بالصكتيات النطقية أك الفيزيكلكجية. كقد استفاد األصكاتيكف

اإلنجازات التي تمت في ىذيف العمميف كخصكصان فيما يتعمؽ بالجياز الصكتي 
 كالجياز التنفسي.

عمـ يدرس الذبذبات الصكتية التي تتشكؿ عند  عمـ االصكات األككستي: -ب
خركج األصكات المغكية مف الجياز الصكتي فتنتشر في اليكاء لتصؿ إلى أذف السامع، 

تيات األككستية أك الفيزيائية، كألف ىذه المكجات ال تيرل كيطمؽ عمى ىذا الفرع الصك 
بالعيف المجردة، فقد اعتمد المتخصصكف في ىذا المجاؿ عمى أجيزة مختمفة تقكـ 

                                                           

1  Instrumental. عمـ األصكات التجريبي )(Instrumental Phoneticsكعمـ األصكات التجريبي ) - 
Phoneticsتي تقدـ مختمؼ (: يعني عمـ األصكات التجريبي بالدراسات الصكتية، معتمدان األجيزة كاآلالت ال

 التجارب عمى الصكت، بغية الكقكؼ عمى طبيعة مككناتو كدرجاتو التباينية.
نما ىذا العمـ كتطكر منذ القرف التاسع عشر، كقد نشأ أكؿ األمر في قسـ مف أقساـ الفيزياء، كاليندسة الكيربائية 

كات كاسعة في ميداف تحميؿ الكـ كاإللكتركنية، كميداف الطب، كغيرىا مف العمـك األخرل المساعدة. كخطا خط
الكالمي، بكساطة اآلالت الدقيقة، لضبط جزيئاتو، كتسجيؿ بناء التركيبية كتحميميا باالستعانة بالدماغ اإللكتركني، 
الذم يقـك بكظيفية الترجمة النقمية المحكية لمنصكص المكتكبة. كتنحصر اآلالت كالمعدات المخبرية في ميداف عمـ 

 بي في:األصكات التجري
 (.physical Instrumentsاآلالت الفيزيائية ) -
 (.Physiological Instrumentsاآلالت الفيزيكلكجية ) -
 (.Artical Talking Devicesاآلالت المنتجة لألصكات الصناعية ) -
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بتحكيؿ المكجات الصكتية إلى ترددات كيربائية يتـ عرضيا عمى شاشات الحاسكب أك 
بمساعدة الحاسكب أك طباعتيا عمى الكرؽ، كمف ثـ تحميميا كدراستيا دراسة دقيقة 

 باستخداـ أدكات متكاضعة كالمسطرة.

ييتـ ىذا الفرع بدراسة المكجات الصكتية منذ  عمـ األصكات السمعي: -ج
 لحظة كصكليا إلى األذف حتى إدراكيا في الدماغ، مف خالؿ المراحؿ اآلتية:

 .تحكيؿ األذف لممكجات الصكتية مف طاقة فيزيائية إلى طاقة حركية 

 اقة الحركية إلى نبضات كيربائية تنتقؿ عبر العصب السمعي إلى الدماغ.تحكيؿ الط 

  يقـك الدماغ بالتعرؼ عمى األصكات المغكية كتحديدىا، لتنقؿ إلى مستكيات لغكية عميا
 تنتيي بكضع تصكر لمعبارة المسمكعة.

كيقـك المختصكف في ىذا المجاؿ بتكليد أصكات عف طريؽ مكلد أصكاتي 
(Speech synthétiser ،كبو يتحكمكف في زمف األصكات المكلدة كذبذباتيا .)

ليقكمكا بتكليد أصكات اختبار يجربكنيا عمى عدد مف السامعيف الذيف يقكمكف بالتعرؼ 
 عمى األصكات التي استمعكا ليا. كىذا يفيد في معرفة مدل أىمية خصائص أككستية

 .1معينة في مكجات األصكات المغكية لدل السامع عندما يقـك بالتعرؼ عمى الكالـ

كعميو، فإف عمـ األصكات ىك عمـ يبحث في مجاؿ األصكات المغكية مف حيث 
مخارجيا ككيفية إخراجيا كخكاصيا األككستية كمكجات صكتية ككيؼ يتـ سماعيا 

                                                           

 .86 -85(: االصكات المغكية، ص: 214بد القادر عبدالجميؿ )ع - 1
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دراكيا، كىك عمـ تجريبي في معظـ فركعو؛ حيث ي عتمد الباحثكف في مجاؿ كا 
 .1الصكتيات عمى أجيزة متطكرة كمعقدة لدراسة األصكات المغكية

 مصادر الدراسة الصكتية عند العرب/ النظرية الصكتية عند العرب: -1-3

نشأت الدراسة الصكتية عند العرب نتيجة تأمؿ العمماء أصكات المغة، 
ت، في كقت مبكر جدان، (، ك"كصفية" أنتجIntrospectionكمالحظتيا مالحظة ذاتية )

دراسة ميمة لألصكات العربية، ال تبتعد كثيران عف ما يقرره عمماء األصكات 
 .2المحدثكف

لمعمماء العرب القدماء جيكد محمكدة في الدرس الصكتي تنـ عف فيـ مبكر 
دقيؽ لطبيعة الصكت المغكم،  كما تدؿ عمى معرفة تامة بالجياز النطقي كأعضائو، 

ت لغتيـ، كتمكنكا مف كصفيا كصفان دقيقان، ككضعكا ليا قكاعد كقكانيف فقد درسكا أصكا
 .3كخصائص، كما درسكا العالقات القائمة بينيا

كقد تناكؿ الظاىرة الصكتية كؿ مف المعجمي، كالنحكم، كالمعرفي، كالفيمسكؼ، 
كعالـ الكالـ )المعتزلة، كالخكارج، كغيرىما مف الفرؽ الكالمية التي تبحث في أصؿ 
الخمؽ(، كالبالغي، كعالـ التجكيد، مف زكايا نظر مختمفة )تختمؼ مف عالـ إلى آخر( 

 كحسب العمـ الذم ييتـ بكضعو أك تأصيمو أك اإلسياـ في تكضيح ما غىميض منو.

                                                           

الصكتيات باستثناء عمـ األصكات التجريبي عمى كتاب الصكتيات العربية، ص: عتمدنا في تعريؼ فركع ا - 1
12- 17. 

 .162 -161فسػػػػو، ص: ن - 2
 .3بناف، ص:  -(: المدارس الصكتية عند العرب، دار الكتب العممية بيركت2006عالء جبر محمد ) - 3
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كعميو، فالدرس الصكتي العربي مفتكح عمى العديد مف العمكـ كميكىزَّع بينيا، 
لحاؽي كؿ عنصر منيا بعمـ مف العمكـ الشيء الذم نتج عنو تفتيت لمظاىرة الص كتية كا 

 .1المذككرة أعاله

ق(( 175ق/ أك 170درس المعجمي )الخميؿ بف أحمد الفراىيدم )ت كىكذا، 
األصكات، معتمدان عمى حسو الصكتي في تقسيميا، كتحديد مخارجيا، مف جية 

بو مف تسجيؿ طريقة النطؽ الصحيح لمكممات، إذ ينبغي أف يككف مرجعان مكثكقان »
مكاضع نطؽ « العيف»، كليس غريبان أف يحدد الخميؿ في مقدمة معجمو 2«ىذه الناحية

 األصكات المتمثمة في األحياز أك المخارج الصكتية.

ق(( فيدرس األصكات مف جية تأليفيا كبالتالي 180)سيبكيو )ت  النحكمأما 
( كىي 4يو جتأثيرىا في بعضيا البعض داخؿ الكممة )باب اإلدغاـ في كتاب سيبك 

 دراسة تربط عمـ األصكات بالصرؼ.

ق(( الظاىرة الصكتية في ارتباطيا بعمـ 392)ابف جني )ت درس المغكم كقد 
« سر صناعة اإلعراب»المكسيقى، حيث شبو مثالن الحمؽ النام... فاستعمؿ في كتابو 

عمـ ، ألكؿ مٌرة، مينىبِّيان إلى العالقة بيف عمـ األصكات ك «عمـ األصكات»مصطمح 
 المكسيقى...

                                                           

ضمف مجمة الدراسات المعجمية، ص:  بارؾ حنكف: مدخؿ إلى الدراسة الصكتية عند العرب، مقاؿ منشكرم - 1
121. 

 .15 -14(: المدارس الصكتية عند العرب، ص: 2006الء جبر محمد )ع - 2
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ق(( األصكات مف كجية نظر فيزيائية 428)ابف سينا )ت  الفيمسكؼكدرس »
، بناء عمى تشريح أعضاء «أسباب حدكث الحركؼ»بالدرجة األكلى، فكتب رسالة في 

رة كعرؼ دكرىىا. نجى  النطؽ، كىك أكؿ مسمـ شٌرح الحى

ق/ 69لمتكفى سنة ))أبك األسكد الدؤلي ا عالـ التجكيد كالقراءات القرآنيةأما 
ق(، كابف الجزرم )ت 437ق(، كأبك محمد مكي بف أبي طالب القيسي )ت 68أك 
كجية تحقيؽ نطؽ سميـ كقراءة معيارية لمنص ق(( فإنو يدرس األصكات مف 833

 القرآني.

ق(( فيدرس 636ق(، كالسكاكي )ت 466)ابف سناف الخفاجي )ت  البالغياما 
كمف ثمة أدكات تحقيؽ نصكص  المؤلفة كتالؤمياتنافر الحركؼ األصكات مف كجية 

« ابف سناف»درس « سر الفصاحة»أدبية ذات جرس مكسيقى. ففي مقدمة كتابو 
األصكات كالحركؼ باعتبارىما مقدمة مالئمة لبحث الكالـ أك ال كلبحث ما فصح منو 

يان فإنيا تتمثؿ في كضعو تصكيران تقريب« السكاكي»ثانيان. أما دراسة األصكات عند 
 .1«لمجياز النطقي، كتحديده مخارج الحركؼ

األصكات فإنو يدرس األصكات مف كجية نفي خمؽ القرآف أك  عمـ الكالـأما 
ف صنفكا في »إثباتو. كفي ىذا السياؽ، قاؿ ابف سناف الخفاجي:  كذلؾ أف المتكمميف كا 

اـ أصنافيا، األصكات كأحكاميا كحقيقة الكالـ ما ىك؟ فمـ يبينكا مخارج الحركؼ، كانقس
ف أحكمكا بياف ذلؾ،  كأحكاـ مجيكرىا كميمكسيا، كشديدىا كرخكىا، كأصحاب النحك كا 

                                                           

 .168فسػػػو، ص: ن - 1
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فمـ يذكركا ما أكضحو المتكممكف الذم ىك األصؿ كاألس، كأىؿ نقد الكالـ )=عمماء 
ف كاف كالميـ كالفرع عميو  .1«البالغة( فمـ يتعرضكا لشيء مف جميع ذلؾ، كا 

مكـ عربية أخرل ال تقؿ أىمية عف عمكـ المغة، كما ارتبط الدرس الصكتي بع
كنشير ىينا إلى أف فخر الديف الرازم درس العالقة الكثيقة بيف عمـ األصكات كعمـك 

، كطاش كبرم زاده أشار إلى العالقة بيف عمـ األصكات كعمـك الطبيعة كعمـ 2الطبيعة
. 4صكات كالمكسيقى. كابف جني، كما تقدـ، انتبو إلى العالقة بيف عمـ األ3التشريح

فضالن عف عالقة عمـ األصكات بعمـك اليندسة كالعددية. يقكؿ في ذلؾ الفارابي متحدثان 
كلما كاف طريؽ التحميؿ يستعمؿ فيو تقديـ األقدـ في الكجكد، »عف صناعة المكسيقى: 

ككاف أقدـ ما تشتمؿ عميو ىذه الصناعة في الكجكد ىي المبادئ المأخكذة مف العمـ 
. كال شؾ أف في ذلؾ إشارة إلى 5، ثـ بعض المبادئ اليندسية، ثـ العددية....الطبيعي

 .6األبعاد الفيزيكلكجية كالفيزيائية كالمكسيقية لمغة

ىكذا فرضت زكايا النظر المختمفة ىاتو، بالتأكيد، مقاربات مختمفة )أم مناىج 
ف كانت تختمؼ مف حيثي الغاية كالمنيج، فيي تتقاطع كتتكامؿ،  مختمفة(. إال أنيا كا 

 كاالقتضاءات المعرفية التي بمكرتيا. كيمكف تصنيفيا إلى ما يمي:

                                                           

 .123، نقالن عف مقاؿ مبارؾ حنكف السابؽ، ص: 15ر الفصاحة، ص: س - 1
 ، نقالن عف مقاؿ مبارؾ حنكف السابؽ.11، ص: 1لتفسير الكبير، ج.ا - 2
 ، نقالن عف مقاؿ مبارؾ حنكف السابؽ.100، ص: 11فتاح السعادة، ج.م - 3
 ، نقالن عف مقاؿ مبارؾ حنكف السابؽ.9، ص: 1ر صناعة اإلعراب، ج.س - 4
 ، نقالن عف مقاؿ مبارؾ حنكف السابؽ.211تاب المكسيقى الكبير، ص: ك - 5
إلى الدراسة الصكتية عند العرب، مقاؿ منشكر ضمف مجمة الدراسات المعجمية، ص:  بارؾ حنكف )(: مدخؿم - 6

124. 
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حيث مادتيو كتحقيقيو.  دراسة صكتية محضة )فكنيتيكية( تدرسي الصكت مف -أ
؛ كدراسة نطقية أك تمفظية Acoustiqueكتنقسـ إلى قسميف: دراسة فيزيائية لمصكت 

 .Articulatoireلو 

دراسة لألصكات المسانية في كظائفيا التمييزية أم دكر ىاتو األصكات في  -ب
ذف الكقكؼ عمى الطبيعة االختالفية لألصكات المسانية  .1حمؿ المعنى كتبميغو، كا 

 الدراسة الصكتية كفركعيا

عمـ األصكات ىك العمـ الذم يبحث في األصكات المنطكقة مف حيث نطقيا 
دراكيا كأثر بعضيا عمى بعض إذا تجاك  ت. كيعد عمـ األصكات فرعا مف ر كانتقاليا كا 

 فركع عمـ المسانيات.

كالدراسة الصكتية تبحث في النطؽ البشرم مف زاكيتيف مختمفتيف في أساس 
 يز، كلكف إحداىما تعد أساسا لألخرل أك مقدمة ليا، كالزاكيتاف ىما:الترك

دراسة األصكات مفردة دكف النظر إلى مكقعيا ككظيفتيا في الكالـ، كتبدأ  -1
عادة بالحديث عف أعضاء النطؽ عند اإلنساف، ثـ بياف مف أيف تخرج األصكات 

العضكية التي يقـك بيا المغكية، ككيؼ تخرج، كبعبارة أخرل ىي كصؼ لمحركات 
الجياز الصكتي أثناء النطؽ، ككذلؾ اآلثار السمعية المعاقبة ليذه الحركات، كتدرؾ 

كقد تستعمؿ   -كىكذا أدركيا متقدمك العرب–تمؾ بالمالحظة الذاتية أك الخارجية 
 األجيزة كاآلالت لمزيد مف الدقة في إدراؾ ذلؾ في معامؿ األصكات المغكية.

                                                           

بارؾ حنكف )(: مدخؿ إلى الدراسة الصكتية عند العرب، مقاؿ منشكر ضمف مجمة الدراسات المعجمية، ص: م - 1
123. 
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تعـ المغات في غالبيا، كال تخص في مجمميا لغة معينة، كيحمك كىذه الدراسة 
 لمبعض تسميتيا بػ "عمـ األصكات".

دراسة لمظكاىر الصكتية، كىي دراسة لما يحدث لألصكات مف أثر بسبب  -2
المناسبة لنظاميا الصكتي، فيي مجاكرة بعضيا لبعض في الكالـ، كلكؿ لغة ظكاىرىا 

 عض تسميتيا بػ "عمـ الصكتيات" أك "كظائؼ األصكات".دراسة لمغة معينة، كيحمك لمب

كتعد دراسة األصكات مقدمة لدراسة المغة، كتعد دراسة النظاـ الصكتي لمغة 
 معينة مقدمة لدراسة النظاـ الصرفي لتمؾ المغة.

 كمجاؿ الدراسة في ىاتيف الزاكيتيف يتناكؿ أقساما، منيا:

نطؽ البشرم كمف أيف تخرج كيبحث في جياز ال عمـ األصكات النطقي: -1
 األصكات ككيؼ تخرج، كما ىك أثر بعضيا عمى بعض عند المجاكرة.

كيبحث في كصؼ أصكات لغة مف المغات في  عمـ األصكات الكصفي: -2
 مرحمة مف المراحؿ أك زمف مف األزماف.

كيبحث في العممية السمعية كماىية إدراؾ عمـ األصكات السمعي:  -3
 األصكات.

 كيبحث في حركة الصكت كذبذبتو كدرجتيا.صكات الفيزيايي: عمـ األ -4

عمـ األصكات التجريبي أك اآللي: كيبحث في استخداـ األجيزة كاآلالت  -5
 لرصد الصكت كدرجتو كمخرجو...
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كيبحث في تطكر الصكت عبر األزماف. كىذا عمـ األصكات التاريخي:  -6
نيا تتصؼ بالثبات، عربية الفصحى، ألالعمـ ليس لو أىمية كبيرة في دراسة األصكات ال

كذلؾ بسبب حفظ القرآف كتالكتو ليا، كىذا مصداقا لقكلو كلـ يطرأ عمييا تغير يذكر، 
اًفظيكفى ﴾ )الحجر:  نَّا لىوي لىحى ٍلنىا الذٍِّكرى كىاً   (.9تعالى :﴿ ًإنَّا نىٍحفي نىزَّ

انتشارا كأىميا قدـ فركع عمـ األصكات كأكثرىا أكيعتبر عمـ األصكات النطقي 
رسي المغات األجنبية كلمعممييا. كألف ىذا الفرع يحقؽ أىـ أىداؼ دراسة اكالسيما لد

 عمـ األصكات كىي:

 المساعدة عمى نطؽ األصكات نطقا صحيحا. -1

 المساعدة في معرفة أسباب الظكاىر الصكتية. -2

 المساعدة في المقارنة بيف المغات. -3

تطبيؽ عممي عمى بعض ىذه الفكائد بعد أف   -إف شاء ا تعالى–كسيأتي 
 نعرؼ مخارج األصكات كصفاتيا.

 جيكد العرب في الدراسات الصكتية:

اإلسالـ ككاف الباعث األكؿ عمى ىذا  فجر لقد اعتنى العرب بالمغة العربية منذ
االىتماـ الذم يعد منقطع النظير ىك الحفاظ عمى القرآف الكريـ مف المحف كالتحريؼ. 

الرغـ مف صفاء سميقتيـ العربية كبعدىـ عف المحف إال أنو بعد أف انتشر اإلسالـ  كعمى
يرىـ ممف دخؿ في في بالد كثيرة مجاكرة لجزيرة العرب حيث اختمط الدعاة العرب بغ
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الديف لغتو سمع بعض مظاىر المحف في القرآف مما دعا أكلئؾ  اإلسالـ كتعمـ مع
ياج كالحيمكلة بيف القرآف كىذه المظاىر فاىتمكا الغيكريف إلى المسارعة إلى كضع الس

ف أبالمغة مبتدئيف بالنحك منيا. كليس المقاـ مقاـ كضع عمـ النحك كلكف الميـ قكلو ىك 
النشأة كانت لغاية دينية مف قراء القرآف الكريـ كأبي األسكد الدؤلي كنصر بف عاصـ 

كعبد ا بف أبي إسحاؽ مز كيحيى بف يعمر كعنبسة بف معداف ر كعبد الرحمف بف ى
كأبك عمرك ابف العالء كعيسى بف عمر كيكنس بف حبيب حتى انتيت السمسمة إلى 

 الخميؿ بف أحمد الفراىيدم الكاضع الحقيقي ألكثر مف عمـ مف عمـك المغة.

كليا مختمطة بغيرىا مف الدراسات المغكية كالنحك ككانت الدراسات الصكتية في أ
كلذا فإف المباحث الصكتية قد كجدت في دراسة األقدميف  كالصرؼ كالمعجـ كغيرىا،

 يا:يىنا كىناؾ. كقد اىتـ العرب بالدراسة الصكتية مف جانب

 منفردا(. صكتدراسة األصكات مجردة )دراسة ال -1

 دراسة األصكات مف خالؿ الظكاىر الصكتية المختمفة. -2

ىػ( حيث  175دم )أما الجانب األكؿ فمـ يبدأ إال بالخميؿ بف أحمد الفراىي
خصص جزءا مف معجمو )العيف( لدراسة األصكات العربية مخرجا كصفة، كأضاؼ 
إلى ىذا بأف جعؿ معجمو مرتبا حسب مخارج الحركؼ مبتدئا بالحمؽ، كلذا سمي كتابو 
ف لـ يكف أقصاىا. قاؿ ابف  بالعيف ذلؾ الحرؼ األنصع مف بيف الحركؼ الحمقية كا 

خميؿ أنو قاؿ: لـ أبدا باليمزة ألنو يمحقيا النقص كيساف "سمعت مف يذكر عف ال
كالتغيير كالحذؼ، كال باأللؼ ألنيا ال تككف في ابتداء كممة كال في اسـ كال في فعؿ إال 

لى الحيز الثاني، إزائدة أك مبدلة، كال بالياء ألنيا ميمكسة خفية ال صكت ليا، فنزلت 
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فابتدأت بو ليككف أحسف في  كفيو العيف كالحاء، فكجدت العيف أنصع الحرفيف،
 (.1التأليؼ")

كالخميؿ يرل أف اليمزة تخرج مف أقصى الحمؽ، قاؿ :"كأما اليمزة فمخرجيا مف 
اء، كلكال ح( كقاؿ في مكضع آخر: "فأقصى الحركؼ كميا العيف ثـ ال2أقصى الحمؽ")

لياء بحة في الحاء ألشبيت العيف لقرب مخرجيا مف العيف، ثـ الياء، كلكال ىتة في ا
ألشبيت الحاء لقرب مخرج الياء مف الحاء، فيذه ثالثة أحرؼ في حيز كاحد بعضيا 

 .(3أرفع مف بعض")

تمؾ  –باب اإلدغاـ بأما سيبكيو تمميذ الخميؿ فقد ختـ كتابو النحكم "الكتاب" 
كقد قدـ ليذا الباب بدراسة ألصكات العربية مف حيث  –الظاىرة الصكتية الميمة 

نما كصفت لؾ حركؼ المعجـ بيذه مخارجيا كصفاتيا ، كعمؿ ليذا التقديـ بقكلو "كا 
الصفات لتعرؼ ما يحسف فيو اإلدغاـ كما يجكز فيو، كما ال يحسف فيو ذلؾ كال يجكز 

 صاب في تعميمو ىذا.(، كقد أ4فيو ...")

ابف جني فقد خصص كتابو "سر صناعة اإلعراب" لمدراسة الصكتية،  كأما
 كيعتبر كتابو ىذا مف أىـ الكتب الصكتية في تاريخ المغة العربية.

                                                           

 .1/20المزىر   1
 .1/52العيف   2
 .58  -57/ 1العيف   3
 .4/436الكتاب   4
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كلقد أصبح تخصيص مبحث في دراسة األصكات مجرد ديدف كثير مف النحاة 
ف شاع عند بعض يـ كالمغكييف كالمعجمييف كالبالغييف كعمماء التجكيد في كتبيـ، كا 

 ظاىرة التقميد لسابقييـ إال أف بعضيـ كاف يضيؼ جديدا عمى دراسات السابقيف.

فقد ناؿ   -أعني دراسة األصكات ضمف الظكاىر الصكتية–كأما الجانب الثاني 
قدـ كاألكفر حيث ابتدأ مع بداية الدراسة النحكية، فنحف نجد الظكاىر النصيب األ

يشمؿ الصرؼ معو كحتى بعد استقالؿ  النحك حينما كافالصكتية مبثكثة في كتب 
الصرؼ بمباحثو الخاصة. كقد غمب الجمع بيف الدارسيف دراسة األصكات مجردة 

 كدراسة الظكاىر الصكتية.

كقد كصؼ العرب األصكات المغكية كصفا دقيقا سبقكا فيو ما تكصؿ إليو 
األصكات  المغكيكف في العصر الحديث بأجيزتيـ كأدكاتيـ، كمف ذلؾ بياف الفرؽ بيف

الصامتة كاألصكات الصائتة، كمعرفة أف األخيرة منيا ليس ليا مخرج محدد. كمف ذلؾ 
كالياء كاأللؼ المينة كاليمزة، سميت جكفا قكؿ الخميؿ "كأربعة أحرؼ جكؼ كىي: الكاك 

ألنيا تخرج مف الجكؼ فال تقع في مدرجة مف مدارج المساف كال مف مدارج الحمؽ كال 
إنما ىي ىاكية في اليكاء فمـ يكف ليا حيز تنسب إليو إال  مف مدارج المياة،

(، لكال أنو جعؿ اليمزة معيا، كلعمو يشير إلى اليمزة المسيمة. كمف ذلؾ 1الجكؼ")
ثر األصكات ذلؾ التفصيؿ في أصكات كصفاتيا. كمف التفصيؿ في بياف مخارج األ

 ت في السياؽ...ر عمى بعضيا إذا تجاك 

                                                           

 .1/57يف الع  1
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بجانبييا كالسيما جانبيا الثاني "الظكاىر الصكتية"  كلـ تكف دراسة األصكات
مقصكرة عمى عمماء المغة بشتى تخصصاتيـ فقد شاركيـ في ذلؾ البالغيكف كعمماء 

 التجكيد أيضا.

عند حديثيـ عف فصاحة الكممة كالسيما عف األصكات أما البالغيكف فقد تحدثكا 
في كتابو "البياف كالتبييف" مف  فيما يخؿ بفصاحتيا مف تنافر الحركؼ. كقد زاد الجاحظ

 العناية في الدراسة الصكتية في أكثر مف مكضع.

مف العناية في الدراسة الصكتية بدءا بجانبيا األكؿ  اكأما عمماء التجكيد فقد زادك 
بجانبيا الثاني، كقد أتكا عمى ما سبؽ أف قالو عمماء المغة كأضافكا مزيدا مف  كانتياء

الصكتية مدفكعيف لذلؾ بكثرة األمثمة القرآنية كتعدد كجكه  العناية في بعض الظكاىر
القراءة. كقد أثرل التطبيؽ عمى القراءات في مدارسيا الدراسة الصكتية النظرية. كلقد 
عزز عمماء التجكيد ما كصمكا إليو ىـ كالمغكيكف مف دراسة لألصكات بمزيد مف 

متبعة" كأف التمميذ يأخذىا بنطقيا التطبيؽ عمى كتاب ا فإذا عرفنا أف "القراءة سنة 
حكاميا نظريا مف معمـ إلى أف تنتيي السمسمة بمحمد صمى ا أالصحيح بعد تعمـ 

عميو كسمـ عرفنا أف الخدمة التي قدميا عمماء التجكيد كقراء القرآف لمغة عامة 
كلألصكات خاصة ال يعدليا خدمة فقد جمعت إلى حفظيا لألصكات كمستكاىا الثقة 

كنكىا كتكصمكا إلييا خير معيف صبحت المادة العممية التي دكأكايتيا كنقميا. في ر 
 سي األصكات عامة كاألصكات العربية خاصة.ر الد

كفي ختاـ ىذه النبذة المختصرة عف الدراسة الصكتية عند العرب رأينا أف العناية 
رؾ فييا بالدراسة الصكتية سكاء مجردة أك مف خالؿ دراسة الظكاىر الصكتية قد شا
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ف لـ يتكسعكا أكثير مف  صحاب العمـك كالفنكف: فالنحاة طرقكىا في بعض مباحثيـ كا 
بيا، كالمغكيكف درسكىا بشيء مف السعة، كالمعجميكف صدركا بيا معاجميـ كأشاركا 
إلييا في مكاضعيا، كعمماء البالغة كالبياف المسكىا في حديثيـ عف الفصاحة، كعمماء 

 تحدث مف الجانبيف معا النظرم كالتطبيقي. كحتى الفالسفةالتجكيد أشبعكىا بحثا 
 بعضيـ عف ذلؾ كابف سينا في كتابو "أسباب حدكث الحركؼ".

كىكذا نالت الدراسة الصكتية عناية فائقة مف العمماء المسمميف الرتباطيا 
 بالكتاب المبيف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األصكات العربية

 ا، ك، م( صحيحة )غير

 )صامتة(

 معتمة )ا، ك، م(

 مدية )ا، ك، م(

 إذا سكنت كجانستيا حركة ما قبميا

 )صائتة(

 لينة )ك، م(

إذا سكنت كلـ تجانسيا حركة ما قبميا، 
ذا كانت متحركة )شبو صائتة(  كا 
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مكانة الصكتيات في التحميؿ المساني كعالقتيا بالمستكيات المسانية  -1-4
 :)الصرؼ كالصكاتة(

أحد فركع المسانيات، كييتـ بدراسة »( Phoneticsعمـ األصكات )يعد 
الصكت اإلنساني، ابتداء مف حالتو المادية )شحنة ىكائية داخؿ الرئتيف(، حتى تشكيمو، 

نتاجو عمى ىيئة أػصكات ميزة، باعتباره مادة حٌية ذات تأثير سمعي  «.كا 

( ليؤشر Phonétiqueمصطمح عمـ األصكات )فكنيتيؾ « دك سكسير»استخدـ 
بو العمـ الذم يدرس المادة الصكتية تاريخيان/ دياكركنيا، مسجالن األحداث كالتطكرات 
التي لحقتيا عبر السنيف. كىك عمى ىذا النحك مف التفسير، في مدكنات بعض 

 المسانيات.

فقد اتجو ركادىا بالمصطمح في نحك مغاير، لما أراد ليا « براغ»أما مدرسة 
بما أف ىذا العمـ ال يخص (: »Troubetzkoy« )تركبتزككم»يقكؿ ، حيث «سكسير»

لغة معينة، كأنو يدرس المادة الصكتية، دراسة عممية بحتة، فإف ىذا العمـ يجب أف 
 «.يصنؼ إلى جانب العمـك المساعدة لمسانيات

السابقة، « دك سكسير»كفي المسانيات األمريكية، كاإلنجميزية، عكدة إلى نظرة 
أخرجت األصكات مف ميداف التطكر التاريخي، كقصرىا عمى األصكات الكالمية، لكنيا 

دكف النظر إلى جكانبيا الكظيفية، كانتمائيا إلى لغة معينة. كتبدك ىذه النظرة نتيجة 
 غالبية المسانييف.
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 :عالقة عمـ األصكات بالمستكيات المسانية: صكاتة/ صرؼ  -1-5

قبؿ إدراكو، ففي المرحمة األكلى تتشكؿ الفكرة يمر اإلنجاز الكالمي بعدة مراحؿ 
لدل المتكمـ. كعندىا يقـك الدماغ بجمع المفردات ذات الصمة بتمؾ الفكرة ثـ يطبؽ 
قكاعد النحك كالصرؼ عمى المفردات، بعد ذلؾ تأتي مرحمة الصكاتة التي يتـ فييا 

ر الدماغ أكامره تحديد األصكات ذات العالقة، كأخيران تأتي مرحمة عمـ األصكات فيصد
إلى عضالت الجياز الصكتي عبر األعصاب فيقـك الجياز الصكتي بإخراج األصكات 
المغكية التي نسمعيا أثناء التحدث مع اآلخريف، كسنكرد فيما يمي مراحؿ تحميؿ 

 الخطاب تحميالن لسانيان:

عمـ »دراسة الصكت المجرد. إف  (:Phonétique( المستكل األصكاتي )1
العمـ الذم يتناكؿ االصكات المغكية باعتبارىا كحدات صكتية مجٌردة  االصكات ىك

منعزلة عف السٌياؽ الصكتي الذم ترد فيو، فيككف االىتماـ بالكجو المادم ألصكات 
المغة البشرية... أم بدراسة العناصر الصكتية لمسمسة الكالمية المعتبرة في تحقيقيا 

ف استخداميا في التكاصؿ... كىك بذلؾ المممكس كبمعزؿ عف كظيفتيا المغكية أم ع
يعنى بمادة االصكات ال بقكانينيا، كال يقتصر ميداف ىذا العمـ عمى البحث في أصكات 
لغة بعينيا بقدر ما يعنى بالصكت المغكٌم في عمكمو أم بالمسائؿ العامة كالخصائص 

 .1«المشتركة في جميع المغات

                                                           

 .3(: السياؽ المغكم في الدرس المساني الحديث، ص: 2010غنية تكمي ) - 1
ىك جعؿ الطالب)ة( متمكنان مف المرتكزات  : إف الغاية ىنا مف إيراد المستكل األصكاتي قبؿ المستكل الصكاتيتنبيو

النظرية لمنظرية السياقية التي تنسجـ مبادئيا كالدراسة المغكية العربية القديمة. ففي كتب التراث المغكم تبدأ عادة 
 =بالمستكل األصكاتي ثـ دراسة الصكت في سياؽ معيف )الصكاتي(، ثـ الصرفي... كفي إطار النظرية
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ظر إلى المغة في ين(: Phonologie) المستكل الصكاتي أك الفكنكلكجي( 2
ىذا المستكل عمى أنيا بنية تتككف مف عدد محدكد مف الفكنيمات )كحدات لغكية غير 

( لغة مف Alphabetدالة(، كأف مجمكع ىذه الفكنيمات ىك الذم يشكؿ أبجدية )
كمية تتكزع عمى الجياز النطقي  المغات. كأبجدية كؿ لغة تستمد مف مادة أصكاتية

 .ابتداء مف الحنجرة إلى الشفتيف. كىذه الفكنيمات تدخؿ في عالقات معينة

الصكاتة ىك العمـ الذم يضع الكظيفة قبؿ المادة فيدرس كظائؼ األصكات في 
لغة معينة، كيحدد العناصر المككنة لنظاميا المغكم، كطرؽ تناسقيا في أشكاؿ بعينيا، 

المقاطع الصكتية، كالنبر كالتنغيـ كالكقؼ كالقكانيف التي تخضع ليا كؿ كما يتناكؿ 
فيككف الصكت المغكم كاحدة، ككذا العكامؿ كالنتائج المغكية المترتبة عف كؿ منيا 

ف )الفكنيـ( في سياقو محكر الدراسة كاالىتماـ ؛ حيث إف األصكات في كؿ لغة تككِّ
نيا ال تستعمؿ عمى انفراد، فال يتكمـ إال نظامان مترابطان، كلكف معنى ذلؾ أيضان أ

بالمركبات مف األصكات المغكية، فالجممة، أك الكممة تفترض سمسمة مف الحركات 
النطقية المعقدة كقد تآلفت فيما بينيا كمف ىنا تتجمى أىمية الدرس الكظيفي لمصكت 

 )أم الصكاتة(.

                                                                                                                                                                          

ميؿ عادة بالمستكل الصكاتي فنطبؽ مجمكعة مف القكاعد الصكاتية لمكصكؿ إلى المستكل الصكاتية نبدأ التح=
األصكاتي كىك المستكل الذم دكف المستكل الصكاتي )الفكنكلكجي(. فيك يتمقى األكامر العامة مف المستكل 

لعكس في حالة الصكاتي ليقـك بترجمتيا إلى نبضات كيربائية ترسؿ عبر األعصاب إلى الجياز الصكتي. أك ا
سماع األصكات المغكية. كبيذا يككف مف السيؿ إخضاع المستكل األصكاتي )الفكنتيفي( لمتجارب المخبرية 
بعكس المستكيات المغكية األخرل التي تككف مجردة في مجمميا كلذا مف الصعب الكشؼ عف أسرارىا إال 

 بالقياس كالتنظير.
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ا المستكل المغة في ىذ(: Morphologie) المستكل الصرفي/ الصرافي( 3
( تتككف مف عدد غير محدكد Structure morphologiqueعبارة عف بنية صرافية )

ف الكحدات المغكية الدالة ىي الصرفيات أك المكرفيمات. كالصرفيات نكعاف: صرفيات 
( ىي كحدات لغكية تحيؿ عمى شيء مادم أك معنكم يكجد M. Lexicauxمعجمية )

 .Mالمصدر...(. كصرفيات نحكية ) -الصفة -الفعؿ -في الكاقع الخارجي )االسـ
Grammaticaux ىي كحدات لغكية تحيؿ عمى معنى مف المعاني النحكية في نسؽ )

معيف مثؿ الصرفيات النحكية الدالة عمى المضارعة، أك التعريؼ، أك الرفع، أك 
 .النصب، أك الجر، أك العدد أك النكع في النسؽ العربي

أصغر »اس التحميؿ الصرفٌي، كيحدد بأنو ( أسMorphèmeيعد المكرفيـ )
كييعبِّر عف « كحدة لغكية مجٌردة ذات معنى داللي أك نحكم في الكممة أك الجممة...

معاف حرفية كالفاعمية كاالسمية كالفعمية كالجنس كالعدد... كيمثؿ ىذا المستكل )أم 
لصكاتي( الصرفي أك المكرفكلكجي( حمقة كسطى بيف المستكل الصكتي )األصكاتي كا

كالمستكل التركيبي النحكم الذم تنتظـ فيو الكممات، كيدرس التغيرات التي تقع عمى 
(، Suffixes(، كلكاحؽ )Préfixesصيغ الكممات، كما يضاؼ إلييا مف سكابؽ )

(، تؤثر في المعنى كتؤٌدم إلى تغٌيره في مثؿ: يضرب، كضارب، Infixeكحشك )
 كضربت.

االصكات بالمستكيات المسانية األخرل تتحدد  ىكذا، نخمص إلى أف عالقة عمـ
 في ككنو يعد خرجا لمنظاـ المغكم تتحقؽ فيو البنيات المسانية تحقيقان نطقيان.
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 Transcription phonétique/ Phoneticالنسخ األصكاتي: ) -1-6

transcription): 
 :النسخ الصكتي: تطبيقات عمى المغة العربية -1-6-1

ؿ صكتيات المغة )الفكنيمات( إلى رمكز مكحدة مقترضة نق» النسخ الصكتي:
مف األلفباء الصكتية العالمية، )أم تمثيؿ أصكات الكالـ المنطكقة بكاسطة الرمكز 

) بيف معقكفتيف ]...[. كيجب أف يفرؽ النسخ الصكتي عف  1تمثيالن أصكاتيان دقيقان
ألف النسخ يحافظ عمى الصكرة الخطية لممنطكؽ دكف زيادة أك حذؼ، عكس  ،2الكتابة

 .3«الكتابة التي تختزؿ أك تزيد

 :المنطمقات النظرية كالمنيجية -1-6-2

 .الالتطابؽ بيف الصكت المنطكؽ كالحرؼ المكتكب في األلسنة الطبيعية 

 عكامؿ  نتيجة اختالؼ نطؽ الصكت الكاحد عند أبناء عشيرة لغكية معينة
عٌدة، منيا: ما يتعمؽ بجياز النطؽ، كالصفات الكراثية، كالميناخ، كالعادات النطقية 

                                                           

 .73دراسة الصكت المغكم، ص:  - 1
النسخ الصكتي عف الكتابة بنكعييا: الفكنيتيقية كالفكنيمية )أك العادية(؛ فالكتابة الفكنيمية ىي كتابة  يختمؼ - 2

تستعمؿ الرمكز الكتابية الخاصة )األلفبائية االصطالحية( بكؿ لغة عمى حدة كتكضع ىذه الرمكز بيف خطيف 
مى األلفبائية الصكتية العالمية كتكضع رمكزىا بيف مائميف /.../. أما الكتابة الفكنيتيقية فإنيا تعتمد في رمكزىا ع

 معقكفتيف ]...[ كذلؾ لتسجيؿ أصكات الكالـ المنطكقة تسجيالن دقيقان.
عربي(، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك  -فرنسي -المعجـ المكحد لمصطمحات المسانيات )إنجميزم - 3

(، ص: 2002مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة )، 1مكتب تنسيؽ التعريب، سمسمة المعاجـ رقـ:
112. 
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المتكارثة، كتأثر ىذه العادات بالمغات المجاكرة ليا... إلخ، مما يفرض عمى الباحث 
نات الصكت النطقية التي ال تغٌير في المعنى، ألف أبناء المغة يعرفكف ىذه  دراسة تمكُّ

كيرٌدنيا، عفكيان، إلى ما يجب أف تككف، أك إلى ما تكاطأت الجماعة  االنحرافات،
المغكية عمى كتابتو بأبجدية متفؽ عمييا، كبمقارنة ىذه األصكات المكتكبة عمى ىيئة 

 .1حركؼ باألصكات نفسيا كما تسجميا األبجدية الصكتية الدكلية

 المساني )عمـ األصكات خاصة(، أثناء دراستو لمغة منطقة جغرافية  حاجة
التي يجمعيا )أم معطيات  معينة، إلى كسيمة أمينة دقيقة لتسجيؿ مادتو المغكية

الدراسة كتسمى المدكنة المغكية( ليسيؿ عميو تحميميا كمقارنتيا بعضيا ببعض. كىذا 
قد يتمثؿ في أسطكانة، أك شريط  يعني أنو البد أف يستعمؿ نكعان مف التسجيؿ الذم

 تسجيؿ، كقد يتمثؿ في رمكز كتابية.

  جميع األلفباييات المستعممة في نظـ الكتابة العادية كقد لكحظ أف
األلفبايية . كلذا فكر المسانيكف في كضع ألفبائية أطمؽ عمييا 2ألفباييات معيبة كناقصة

، ىدفيا تجنب عيكب األلفبائيات المستعممة، كتسجيؿ الكالـ تسجيالن صكتيان، الصكتية
 .3تمثيؿ األصكات المنطكقة بدقة« دك سكسير»أك عمى حد تعبير 

                                                           

كلكف بعض التمكنات النطقية، كاالختالؼ في نبر مقطع الكممة أك مقاطعيا، كنبر مقاطع العبارة، أك تنغيميا  - 1
كية (: عمـ كظائؼ األصكات المغ1992تنغيمان معٌينان قد يحدث تغييرات في المعنى. راجع: عصاـ نكر الديف )

 .8الفكنكلكجيا، ص: 
(. كتمثيؿ أكثر مف صكت برمز كاحد مثؿ: asك  ZOOمف أمثمة ذلؾ تمثيؿ الصكت الكاحد بأكثر مف رمز: ) - 2

(City كCat( :كتمثيؿ الصكت البسيط بمجمكعة رمزية .)th( :كتمثيؿ مجمكعة صكتية برمز كاحد .)x راجع .)
 .73دراسة الصكت المغكم ألحمد مختار عمر، ص: 

 .74دراسة الصكت المغكم، ص:  - 3
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أك  L’Alphabet Phonétique Internationalاأللفبايية الصكتية العالمية: ) -1-6-3
The International Phonetic Alphabet:) 

 :الجمعية الصكتية العالمية تأسيس -1-6-3-1

 International Phoneticتـ تأسيس الجمعية الصكتية العالمية )
Association( سنة )بكؿ باسي»(، ككاف ًلػػػ 1886( »Paul Passy الفضؿ )

 .D« )دنياؿ جكنز»، ك«ىنرم سكيت»(، كEllis« )إليس»األكبر في تأسيسيا، بمعية 
Jons.) 

أمرىا، كخالؿ عامييا األكليف، صيغة معدلة استخدمت الجمعية في أكؿ 
(، ثـ حاكلت اختيار ألفبائية 1876( التي كضعيا عاـ )Pitman« )بيتماف»أللفبائية 

( الكاسعة مع Sweet« )سكيت»أخرل، ففضمت، مف بيف ألفبائيات قديمة، ألفبائية 
كمنذ  (،1888إدخاؿ بعض تعديالت عمييا، كتـ اختيارىا في مؤتمر عالمي عقد عاـ )

 ( بدأت الجمعية تطبع مجمتيا بتمؾ االلفبائية المعدلة.1889يناير )

                                                                                                                                                                          

 ما قبؿ األلفبائية الصكتية العالمية:
كقد جرت محاكالت عٌدة لرسـ األلفباء رسمان صكتيان، كمف أشير ىذه أشير المحاكالت: محاكلة "بيؿ" 

(Graham Bell( "المعركفة بػػ"الكالـ المنظكر ،)Visible Speech( "كقد استعمميا "ىنرم سكيت ،)Henri 
Sweet( "كىي طريقة صعبة الكتابة، معقدة، كمحاكلة العالـ الدنماركي "أكتك يسبرسف )Otto Jespersen )

( المستعممة Lepsius"الخط األلفبائي"، يمثؿ فييا الفكنيـ لمجمكعة رمز كاممة. كمحاكلة ألفباء "ليبسيكس" )
ستعممة لكتابة الميجات السكيدية. كمحاكلة ألفباء ( المLundellلكتابة المغات اإلفريقية. كمحاكلة "ألفباء "لكندؿ" )

( المستعممة لكتابة الميجات األلمانية. كمحاكلة الجمعية األنتركبكلكجية األمريكية Bermer"بريمر" )
(American Anthropological Association كأخيران ألفبائية الجمعية الصكتية الدكلية التي اشترؾ في .)

 (.D. Jons(، ك"دنياؿ جكنز" )Passy(، ك"ىنرم سكيت"، ك"بكؿ باسي" )Ellis"إليس" )تأليفيا عمماء، منيـ 
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الصعكبة الكبيرة في تعميـ  العامؿ المباشر في تشكيؿ ىذه الجمعيةكقد كاف 
نطؽ المغة اإلنجميزية عف طريؽ االلفبائية االصطالحية اإلنجميزية، كلما كاف معظـ 

، فإف الجمعية ركزت في أكؿ األمر أعضائيا فرنسييف مف مدرسي المغة اإلنجميزية
عمى أصكؿ التدريس أكثر مف تركيزىا عمى عمـ األصكات. ككاف شغميا الشاغؿ 

 ، كليس تأسيس جمعية صكتية دكلية.1محاكلة تحسيف تعميـ المغات األجنبية

كلكف لكجكد أعضاء لسانييف بارزيف في الجمعية ييتمكف بالصكتيات اتجيت 
ية صكتية خالصة، كأخذت الجمعية تنشر مطبكعاتيا منذ الجمعية إلى أف تككف جمع

تأسيسيا، كلذا فإف ىذه المنشكرات تعد مصادر ىامة ليس فقط في الحقؿ الصكتي، 
 كلكف أيضان في مجاؿ المغات األجنبية، كفي مجاؿ التدريب عمى الرمكز الصكتية.

 :أىدافيػػػػػػػػػػػا -1-6-3-2

ديالت أك إضافات عمى رمكزىا لتحقؽ ككانت الجمعية مف حيف آلخر تدخؿ تع
 األغراض اآلتية:

جعؿ األلفبائية الصكتية عالمية يستخدميا كؿ الدارسيف في جميع أنحاء  -1
. كليذا كاف البد مف إضافة رمكز جديدة لتتالءـ األلفبائية مع لغات متعددة مثؿ العالـ

 الزكلك، كالبكلندية، كالركسية، كالعربية.
                                                           

 مف مبادئيـ في التدريس: - 1
 ليس الميـ في تدريس المغة األجنبية ىك المغة األثرية، كلكف لغة الكالـ اليكمية. -أ
كلتسييؿ ذلؾ يجب عميو أكؿ ما يجب عمى المدرس أف يجعؿ التالميذ عمى إلؼ بأصكات المغة األجنبية.  -ب

 أف يستعمؿ في المرحمة األكلى الكتابة الصكتية.
 تأجيؿ دركس قكاعد المغة إلى النياية. -ج
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، كليس األصكات ( في المغةLiving soundsاألصكات الحية ) تمثيؿ -2
أم رسـ األصكات المستعممة ( التي يمثميا اليجاء العادم، Dead soundsالميتة )

 .زمف الكتابة

 .1استعماؿ رمز كاحد لمصكت الكاحد، كصكت كاحد لمرمز الكاحد -3

 رمز.حيف يكجد صكت كاحد في عدة لغات فالبد أف يرمز لو بنفس ال -4

يجب أف تشتمؿ األلفبائية عمى أكبر قدر ممكف مف رمكز األلفبائية  -5
 .2الركمانية المعتادة

معدؿ  IPAجدكؿ الرمكز األساسية لأللفبايية األصكاتية العالمية: )راجع جدكؿ 
2005.) 

 :جدكؿ الرمكز الصكتية لألصكات العربية

 :الصكامػػػػػػػػػت -1

الرمز الخطي 
 العربي

 األصكاتيالرمز 
الرمز الخطي 

 العربي
 الرمز األصكاتي

 ṣ ص ʔ ء

                                                           

 .145 -143(: عمـ كظائؼ األصكات المغكية الفكنكلكجيا، ص: 1992عصاـ نكر الديف ) - 1
 .82 -80دراسة الصكت المغكم، ص:  - 2
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 ḍ ض b ب

 ṭ ط t ت

 ð ظ 𝛉 ث

 ʕ ع J ج

 ال غ ħ ح

 f ؼ X خ

 q ؽ d د

 K ؾ 𝛅 ذ

 l ؿ r ر

 m ـ z ز

 n ف s س

 h ق ∫ ش
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 :الصكايػػػت -2

 الرمز األصكاتي الرمز الخطي الصكت

 a ػػػػػػػػػ   الفتحة القصيرة

 u ػػػػػػػػػ   الضمة القصيرة

 i ػػػػػػػػػ   الكسرة القصيرة

 : a ػػػػػػػػػ  ا األلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ

 : u ػػػػػػػػػ  ك الكاك المدية

 : i ػػػػػػػػػ  م الياء المدية

 .عمتاف: الكاك كالياء -3

 الرمز األصكاتي الرمز الخطي الصكت

 : u ػػػػػػػػ ػ ك   الكاك 

 : i ػػػػػػػػ ػ م   الياء 
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 :تكزيع الصكامت في المغة العربية عمى المخارج
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 :تكزيع الصكايت في المغة العربية عمى المخارج

 خمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

   مغمؽ )عالي(

   مفتكح )منخفض(

 :ضكابط النسخ الصكتي

معقكفتيف ]...[، عكس الكتابة الصكاتية التي  يكضع النسخ الصكتي بيف -1
 تكضع بيف خطيف مائميف /.../.

 يميف. -تتـ عممية النسخ الصكتي في اتجاه يسار -2

يرمز لالـ التعريؼ الشمسية برمز الصكت الذم يمييا، مثؿ الٌشمس:  -3
[ʔa∫∫ams ،قىًت ٍششمس [ )يتـ نسخ/ تسجيؿ ما ينطؽ )حذؼ اؿ التعريؼ مثاؿ: أىٍشرى

ىماؿ الحركة األخيرة أم حركة السيف في ىذا المثاؿ(  .1كا 

ىمزة الكصؿ، كما ىك معركؼ، تنطؽ في بداية الكالـ كتسقط في درجة.  -4
يتـ نسخيا صكتيان كما يمي: « ناـ الكلد»[، كلكف ʔalwalad« ]الكلد»مثاؿ: 

[na :malwalad.] 

 [.marraيرمز لمصكت المضعؼ برمزيف مف جنس كاحد، نحك: مٌر: ] -5

                                                           

 .153 -152األصكات المغكية الفكنكلكجيا، ص: (: عمـ كظائؼ 1992عصاـ نكر الديف ) - 1
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[، أما fa :timah«: ]فاطمة»ترسـ التاء المربكطة ىاء عند الكقؼ مثؿ:  -6
 fa :timatu bintu«: ]فاطمة بنت محمد»فيا حالة الكصؿ فإنيا ترسـ تاء، نحك: 

moħammad.] 

 [.baytunكنسخيا األصكاتي: ]« بيته »يرسـ التنكيف بنكف نحك:  -7

 الساكنيف: يخضع النسخ الصكتي قكاعد التقاء الساكنيف: التقاء -8

 [.ʕala lbayt«: ]عمى البيت»إذا التقى ساكناف فاحذؼ ما سبؽ نحك:  -

 [.sa :faratilʔumm«: ]سافرت األـٌ »إذا التقى ساكناف فاكسر ما سبؽ، نحك:  -

 :تطبيقات عمى المغة العربية* 

 ا ن س خ أصكاتيان مايمي:

 نسخيا األصػػػكاتػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةالعبػػػػػػػػػػػػػػػ

  سافر األصدقاء عمى متف  الحافمة.

  الجّك حاّر في غرفتؾ.

  دخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ.

  ضرب / ضارب  / مضركب  

.   غركب  الّشمس 
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  اصطػػػبػػػػػػر.

  أشرقت الّشمس.

  مف يَّعمؿ.

  قد سمع.

  قؿ  اعممكا.

 :األلفبايية الصكتية العالميةإيجابيات 

أنيا ألفبائية رسمية تمثؿ جمعية عالمية معترؼ بيا ليا مكانتيا في مجاؿ  -(1
 الدراسة.

أنيا أكثر انتشاران مف سائر األلفبائيات. كىذا يعني أنيا أفضؿ الكسائؿ  -(2
 الممكنة لتبادؿ األفكار في الحقؿ التخصصي.

 كحدت الرمكز بيف عمماء األصكات. أنيا -(3

أنيا كفرت عمى الباحثيف مشقة كصؼ األصكات، كؿ عمى حدة. كقد  -(4
كانت العادة المتبعة مف قبؿ أف يقدـ مؤلفك الكتب المغكية لكتبيـ بكصؼ ألصكاتيا 

 يستعينكف فيو بمقارنتيا بأصكات قريبة منيا في لغة مشيكرة.

 ئية العادية.أنيا تغمبت عمى عيكب األلفبا -(5
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 :عيػػػػػػػػػػػػػكبػػػػػػػيػػػػػػػػػػا

أف معظـ مف اشترككا في صنعيا عمماء أكركبييف ركزكا اىتماميـ عمى  -(1
 المشاكؿ الصكتية الخاصة بالمغات األكركبية.

أف األلفبائية الصكتية العالمية لـ تكف نتاج بحث شامؿ مستفيض بقدر ما  -(2
كانت حالن كسطان لكجيات النظر المختمفة لمدارسيف. كفي مثؿ ىذه األحكاؿ يضحى 

 بالدقة كاالطراد في سبيؿ تجميع كجيات النظر المختمفة.

 أنيا خرجت عمى المبادئ التي سنتيا مثؿ: -(3

االعتماد عمى الرمكز الركمانية حيف كجدتيا الجمعية  خركجيا عمى مبدإ -أ
 غير كافية لتمثيؿ اإلمكانيات الصكتية المكجكدة في مختمؼ المغات.

خركجيا عمى المبدإ الثالث )الذم ينص عمى التقميؿ مف العالمات  -ب
التمييزية، ألنيا تتعب العيف كتضايؽ الكاتب( رغبة في تحديد عدد الرمكز المستعممة 

 مف إضافة رمكز جديدة... بدالن 
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 :الصكتيات العضكية كالتمفظية: المحكر الثاني -2

سنشير في ىذا المحكر إلى ماىية الصكت المغكم ثـ سنحدد أعضاء جياز 
النطؽ التي تسيـ في إنتاجو، كسنتناكؿ في العنصر األخير طرؽ إنتاج الصكت 

 المغكم.

 :تحديد التمفظي لألصكاتال -2-1

 حدكث الصكت المغكم كماىيتو.

 (:التحديد الفيزيايي لمصكت: )الفالسفة كالمكسيقيكف -2-1-1

، كأنو تككف مع كؿ قرع أك 1يرل ابف سينا أف الصكت يحدث عف قمع أك قرع
ما دفعة عمى سبيؿ تمكج  قمع حركة لميكاء أك ما يجرم مجراه إما قميالن قميالن أك برفؽ، كا 

ذف ف2أك انجذاب بقكة . ىذا 3مكي يحدث الصكت البد مف حركة قكية مف اليكاء، كا 
التحديد يجعؿ ابف سينا يعتبر القرعى كالقمعى سببي الصكت كالتمكجى فاعالن لمصكت

4 ،
عارضان يعرضي مف ىذه الحركة المكصكفة »كيخمص مف ذلؾ إلى اعتبار الصكت 

 .6«سَّ بالصكتأيح 5يتبعيا كيككف معيا فإذا انتيى التمكج مف اليكاء إلى الًصماخ

                                                           

 .70كتاب النفس، ص:  - 1
 .71نفسو، ص:  - 2
 نفسو، نفس الصفحة. - 3
 نفسو، نفس الصفحة. - 4
ماخي  - 5 ؽي الباطف الذم ييفضي إلى الرأس، كىك ثقب األذف الماضي إلى داخؿ الرأس )لساف ر مف األذف: الخ الصِّ

 العرب(.
 .81:  نفسو، ص - 6
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فيعتبركف أف لكؿ صكت نغمة كصفية كىيئة ركحانية خالؼى  إخكاف الصفاءأما 
صكت آخر، كأف اليكاء مف شرؼ جكىره كلطافة عنصره يحمؿ كؿ صكتو بييئتو 
كصفتو كيحفظيا لئال يختمط بعضيا ببعض، فيفسد ىيئتيا، إلى أف يبمغيا إلى أقصى 

فيقكلكف:  عف كيفية حدكث أنكاع األصكاتأما ... 1مدل غاياتيا عند القكة السامعة
إف كؿ جسميف تصادما برفؽ كليف ال تسمع ليما صكتان، ألف اليكاء ينسؿ مف بينيما »

نما يحدث الصكت مف تصادـ األجساـ، متى كاف  قميالن قميالن فال يحدث صكتان، كا 
إلى الجيات صدمييا بشدة كسرعة، ألف اليكاء عند ذلؾ يندفع مفاجأة، كيتمكج بحركتو 

، كيقكلكف أيضان في الجزء الثالث مف رسائميـ: 2الست بسرعة، فيحدث الصكت
كالصكت قرع يحدث مف اليكاء إذا صدمت األجساـ بعضيا بعضان، فتحدث بيف »

. كاضح أف حدكث الصكت يستكجب حركتيف 3«الجسميف حركة عرضية تسمى صكتان 
 قركعان صمبان كمقاكمان كتمكجان لميكاء.بيف جسـ قارع كجسـ مقركع، كقكة دافعة كجسمان م

ىذا التحديد الفيزيائي لمصكت كالذم استفاض فيو الفالسفة كالمكسيقيكف كثفو 
 البالغي كالنحكم ألنيما لـ ييتما بو إال كمشكِّؿ لمحرؼ.

 (.الصكت كالحرؼ/ الصكت باعتباره مشكالن لمحرؼ: )النحاة كالبالغيكف -2-1-2

الصكت عرض يخرج مع النفس »قاؿ ابف جني في سر صناعة اإلعراب: 
مستطيالن متصالن حتى يعرض لو في الحمؽ كالفـ كالشفتيف مىقاطع تثنيو عف امتداده 

حرفان، كتختمؼ أجراس الحركؼ بحسب  ع ر ض  لوأينما  المقطع  كاستطالتو، فيسمى 
                                                           

 .189، ص: 1الرسائؿ، ج. - 1
 .190 -189:  نفسو، ص - 2
 .95، ص: 3الرسائؿ، ج. - 3
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راجع إلى الصكت، « لو»فالضمير في « عرض لو». كقكلو: 1«اختالؼ مقاطعيا...
كفي عرض: راجع إلى المقطع. كعمى ىذا يككف المؤلؼ قد سمى المقطع ىنا حرفان، 
كالمعركؼ أف المقطع ىك مخرج الحرؼ، ال الحرؼ، كبالتالي فكالمو ال يستقيـ إال 

أما الحرؼ عند ابف  2عمى ضرب مف المجاز مف باب تسمية المحؿ باسـ الحاؿ...
منقًطع الصكت كغايتو. يقكؿ ابف جني في سٌر صناعة  ق( فيك حدُّ 392جني )ت 
دُّ ميٍنقىًطًع »... اإلعراب:  كمف ىنا سميت حركؼ المعجـ حركفان، كذلؾ أفَّ الحىرؼى حى

فيو، كحرؼ الجبؿ كنحكه . كاضح أف ابف جني عٌرؼ الصكت 3«الصكًت كغايتيوي كطىرى
ؼ الحرؼ باعتباره ىيئة ق( فقد عرٌ 468باعتباره مشكالن لمحرؼ. أما ابف سينا )ت 

تعرض لمصكت. كتعريفو ىذا يتصؼ بالدقة كالكضكح. يقكؿ في رسالة أسباب حدكث 
كالحرؼي ىيئةه عارضةه لو يتىميَّزي بيا عف صكتو آخرى مثًمو في الحدًَّة كالثِّقىًؿ »الحركؼ: 

أف  . كاضح5، كمعنى الييئة، في رأم التيانكم، الييئة الكضعية4«تميُّزان في المسمكع
ابف سينا ربط الصكت بالطبيعة االىتزازية لمتيار اليكائي النطقي، في حيف أف الحرؼ 

 يظير عنده مرادفان كمٌيا إلنتاج الصكت.

الصكت عبارة عف سمسمة مف الذبذبات اليكائية المترابطة الحمقات، »كعميو، فػػػ
، أم أف الحرؼ ىك ما يعرض لمصكت 6«كالحرؼ إيقاؼ ليذا الصكت كقطع لو

                                                           

 .1/19(: سر صناعة اإلعراب، 2007ابف جني ) - 1
 )راجع ىامش الصفحة(. 1/19نفسو،  - 2
 .1/28نفسو،  - 3
كمراجعة (: أسباب حدكث الحركؼ، تحقيؽ محمد حٌساف الطٌياف كيحيى مير عمـ. تقديـ 1982ابف سينا ) - 4

 .60الدكتكر شاكر الفٌحاـ كاألستاذ أحمد راتب النٌفاخ، مطبكعات مجمع المغة العربية بدمشؽ، ص: 
 .644، ص: 2كشاؼ اصطالحات الفنكف، ج. - 5
 .1، ج.30 -29فخر الديف الرازم، مفاتيح الغيب، ص:  - 6
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فينقطع استمراره كاتصالو كامتداده كاستطالتو، كما يعرض لمصكت ىك عضك مف 
أعضاء النطؽ كالحمؽ كالمساف كالشفة التي تشكؿ حكاجز كعكارض تكقؼ زمف اليكاء 
كتقطع منو اآلف، كالقٍطع )أك التقطيع( ال يحدث إال بحركة ما مف أعضاء النطؽ في 

)أم نقطة قطع ما( أم مقطعان، لذلؾ عرؼ القراء الحرؼ باعتباره صكتان  مكضع ما
معتمدان عمى مقطع محقؽ كىك أف يككف اعتماده عمى جزء معيف مف أجزاء الحمؽ 

، كالمقطع ىنا ىك المخرج كىك عبارة عف الحيز المكلد لمحرؼ أك 1كالمساف كالشفة
المقطع الذم ينتيي الصكت  ، إف المخرج ىك2مكضع ظيكر الحرؼ كتمييزه عف غيره

، إذ حيث ينقطع صكت الحرؼ يككف ذلؾ ىك مخرجو، كألف الحركؼ أصكات 3عنده
 .4فال بد لتحققيا مف جسميف يتمكج اليكاء بتصادميما

 (.األعضاء التمفظية: البنية التشريحية لمجياز التمفظي )جياز النطؽ -2-2

ضاء، لكٌؿ عضك منيا يتألؼ جياز النطؽ عند اإلنساف مف مجمكعة مف األع
معينة، مف أجؿ استمرار الحياة كديمكمتيا، كحفظ النكع اإلنساني  ميمة بيكلكجية

بالتميز عف سائر المخمكقات في التككيف كالصيركرة، ألف كظيفتيا األساسية، كما 

                                                           

 .643، ص: 2كشاؼ اصطالحات الفنكف، ج. - 1
 .9المنح الفكرية، ص:  مال عمي بف سمطاف القارم، - 2
 .123، ص: 10 -9ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج. - 3
 .10فكائد المفيمة، ص: لابف يالكشة، ا - 4
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كظيفتيا ( ىي حفظ الحياة اإلنسانية، أما Brosnahan« )بركزناف»صٌرح بذلؾ 
 .1التشكيؿ كالبناء الصكتي الثانكية فتتمثؿ في

 :(Lungالريػػػػػػػػػة ) -2-2-1

ىي جسـ مطاط قابؿ لمتمدد كاالنكماش، كلكنو ال يستطيع الحركة بذاتو، كمف 
ثـ فيك في حاجة إلى محرؾ يدفعو لمتمدد أك االنكماش، كىذا المحرؾ ىك الحجاب 

 الحاجز مف ناحية، كالقفص الصدرم مف ناحية أخرل.

 :(Bronchiاليكايية ) القصبة -2-2-2

يطمؽ عمييا قصبة الرئة: ىي أنبكبة مككنة مف غضاريؼ عمى شكؿ حمقات 
غير مكتممة مف الخمؼ، يتصؿ بعضيا باآلخر بكاسطة نسيج غشائي مخاطي، )كفي 
، كىك أنبكبة أخرل كظيفتيا نقؿ الطعاـ كالشراب إلى المعدة(، يتراكح  خمفيا يكجد البمعـك

سـ، كتنقسـ مف أسفميا  11سـ، كطكليا حكالي  2,5سـ ك 2بيف قطر القصبة اليكائية 
 إلى فرعيف رئيسيف ىما الشعبتاف المتاف تدخالف إلى الرئة.

 :(Larynxالحنجرة ) -2-2-3

الحنجرة ىي عبارة عف صندكؽ غضركفي متصؿ بالطرؼ األعمى لمقصبة 
الرئتيف  (، )تقـك بكظيفية أساسية كصماـ أماف إلغالؽThe tracheaاليكائية )

                                                           

كىذه األعضاء التي سماىا األصكاتيكف تجاكزا بأعضاء النطؽ لـ تخمؽ ألداء ىذه الكظيفة، إنما اختٌصت  - 1
انكيان في مسارىا الكظيفي، فالتسمية جاءت مف باب بكظائؼ كعمميات أساسية أخرل، لـ يكف النطؽ إال جانبان ث

 .23 -22(، ص: 2014تسمية الكؿ باسـ الجزء، راجع: عبد القادر عبد الجميؿ )
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كحمايتيا كأف تكصؿ فراغ الحمؽ بالقصبة اليكائية(، كتتككف ]الحنجرة[ مف ثالثة أجزاء، 
 ككتريف صكتييف، كىي:

( )كيسمى الغضركؼ The cricoidغضركؼ الجزء األدنى مف الحنجرة ) -أ
كيسميو ابف سينا بالمكبى: كيشكؿ الغضركؼ  األدنى الحمقي أك الغضركؼ الحمقي(

 حنجرة القاعدة ليا، كيأخذ شكؿ حمقة، تمثؿ أعمى حمقات القصبة اليكائية.األدنى في ال

كيسميو ابف سينا بالترسي: كىك  (The thyroidالغضركؼ الدرقي ) -ب
الجزء العمكم فييا، ناقص االستدارة مف الخمؼ، كعريض بارز مف األماـ يمكف رؤيتو، 

 ر بركزان منو في النساء.(، كىك في الرجاؿ أكثAdam’s Appleكيدعى بتفاحة آدـ )

( أك الغضركفاف اليرمياف Tow arytenoidsالغضركفاف الحنجرياف ) -ج
قادراف عمى الحركة بكاسطة نظاـ مف  1كىما النسيجاف الخمفياف اليرمياف )الطرجيالي(:

العضالت يتحكـ فييما كيمكنيما أف ينزلقا كأف يستديرا كأف يتأرجحا، كيتصؿ بيما 
 الكتراف الصكتياف المذاف يشكالف امتدادان ليما.

كبكساطة ىذه الغضاريؼ كطبيعتيا التككينية، تتمكف الحنجرة مف التحرؾ في 
مؼ. كالحركة إلى أعمى أك أسفؿ ىامة جدان في اتجاىات مختمفة: فكؽ كتحت كأماـ كخ

 النطؽ ألنيا تغير مف شكؿ حجرة الرنيف كحجميا، فتؤثر عمى نكع الرنيف الحنجرم.

                                                           

 يشكؿ كؿ كاحد مف الغضركفيف ىرمان مثمث القاعدة لو قمة كزكايا ثالث كقاعدة كثالثة أسطح. - 1
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 (: رسـ تكضيحي لمحنجرة مف الخمؼ:1الرسـ رقـ )

 

يتصالف مف حيث المكقع  (:Vocal Chordsالكتراف الصكتياف ) -د
رباطاف مرناف يشبياف الشفتيف، كعضمتاف  بالغضركفيف اليرمييف إلى األسفؿ، كىما

متكازيتاف تمتداف في تجكيؼ الحنجرة أفقيان مف الخمؼ إلى األماـ، حيث يمتقياف عند 
 23البركز الناتئ المسمى تفاحة آدـ، كيبمغ معدؿ طكؿ الكتريف عند اإلنساف البالغ )

مختمفة، ممـ(، كلمكتريف الصكتييف عدة أكضاع  27ممـ، كقد تصؿ أحيانان إلى 
كبتقاربيما تتحدد صفة الصكت مف الجير كاليمس، كحيف ينفتحاف يسمى الفراغ الذم 
بينيما فتحة المزمار، كغطائيما يسمى لساف المزمار، كالبد مف اإلشارة ىنا إلى أف 
القدماء خفي عنيـ ىذا العضك، فمـ ينسبكا إلييما صفة الجير كاليمس، كيذكر أف ابف 
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كلكنو لـ ينتبو إلى « الطرجيالي»إلى الغضركفيف اليرمييف سينا ىك أكؿ مف تنبو 
 اتصاؿ الكتريف الصكتييف بيما.

كلممزيد مف التفاصيؿ عف األكضاع المختمفة لمكتريف أثناء التكمـ راجع الرسـ 
 .1( الذم يبيف أكضاع فتحة المزمار3رقـ )

 (: رسـ تبسيطي لمكتريف الصكتييف كىما مفتكحاف:2الرسـ رقـ )

 

 

 

 

                                                           

(: غطاء عمى شكؿ عضمة رقيقة )غضركفية ليفية( تشبو كرقة الشجر، The Epiglottisلساف المزمار ) - 1
كظيفتو حماية المجرل التنفسي أثناء عممية تتشكؿ في الفراغ المسمى بالمزمار الكاقع بيف الكتريف الصكتييف، 

 "عديـ االسـ". ، كليس لو دخؿ في عممية التصكيت كيسميو ابف سينا بًػػبمع الطعاـ
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 (: رسـ تكضيحي ألكضاع الكتريف الصكتييف:3الرسـ رقـ )

 

 (:glottal cavities-Supraتجاكيؼ ما فكؽ المزمار ) -2-2-4

 تشمؿ تجاكيؼ ما فكؽ المزمار ما يأتي:

 (: التجاكيؼ ما فكؽ المزمار:4الرسـ رقـ )

 حجرات الرنيف األربعة الرييسية في الجياز النطقي.
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ىك التجكيؼ الذم يقع بيف  (:Pharyngeal Cavityالتجكيؼ الحمقي ) -أ
ـ كييضٌخـ  بعض األصكات بعد صدكرىا مف  الحنجرة كأقصى الفـ. كىك فراغ رٌناف ييقكِّ
الحنجرة، كفضالن عف ذلؾ فيك مخرج لعدة أصكات. كيختمؼ الحمؽ عند القدماء عف 

جني( يشمؿ ستة ابف  –سبيكيو  –الحمؽ عند المحدثيف؛ فالحمؽ عند القدماء )الخميؿ 
أصكات كيقسمكنيا إلى مكاضع أك مخارج ثالثة كؿ مخرج لصكتيف، أما المحدثكف 

ح(. كسنعكد إلى ىذه النقطة في مكاضع  -فيجعمكف الحمؽ مخرجان لصكتيف ىما )ع
 النطؽ.

ىك فراغ يمر فيو اليكاء عند  (:Nasal Cavityالتجكيؼ األنفي ) -ب
ؿ كظيفتو الصكتية في الرنيف الصادر عف مركر انخفاض الطبؽ )الحنؾ الرخك(، كتتمث

/ف/. كقد أطمؽ عميو القدماء  اليكاء عبر ىذا التجكيؼ، فيخرج منو الصكتاف /ـ/ كى
 تسمية الخياشيـ.
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ىك  (:The Oral Cavityأك  The Mouth Cavityالتجكيؼ الفمي ) -ج
صكات المغكية التجكيؼ األكبر إلى جانب التجكيؼ األنفي كالحمقي، كما أف غالبية األ

 تخرج منو. كيضـ عدة أعضاء ىي:

 

 (:Tongueالمساف ) -1-ج

ىك أكبر أعضاء النطؽ حركة إذ ينطمؽ مف كضع إلى آخر فيكيؼ الصكت 
المغكم حسب أكضاعو المختمفة، كقد قسـ أغمب المحدثيف المساف إلى ثالثة أقساـ: 
أقصى المساف، ككسط المساف، كطرؼ المساف، أما سيبكيو فقسـ المساف إلى أربعة أقساـ 

كطرؼ المساف، حيث أكلى سيبكيو  ىي: أقصى المساف، ككسط المساف، كحافة المساف،
حافة المساف أىمية لدل نطؽ صكتيف ىما )الضاد كالالـ(. كألىمية المساف في عممية 
النطؽ أطمقت الكثير مف المغات اسمو عمييا، كالعربية كالفرنسية كاإلنجميزية كسكاىا 

 ألنو سيؿ الحركة.

 :1كيمكف تقسيـ المساف إلى ثالثة أجزاء كبرل

                                                           

أخرل لمساف نذكر منيا التقسيـ الذم أكرده الدكتكر أحمد مختار عمر في كتابو دراسة الصكت ىناؾ تقسيمات  - 1
 المغكم، كاآلتي:

 (.Apex, Point of, Tip( حد المساف )أك نيايتو أك الٌذكلؽ 1
 (: ىك الجزء الذم يقابؿ المثة في حالة الراحة.Blade of the tongue( طرؼ المساف )2
(: ىك الجزء الذم يقابؿ الحنؾ الصمب Middle(، كبعضيـ يسمييا كسط المساف )Front( مقدمة المساف )3

(Hard-Palate.أما يطمؽ عميو كسط الحنؾ )= 
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مثو األمامي الذم يشمؿ طرؼ المساف )أسمة المساف(، ]مف كسط كىك ث :مقدمو
 المساف إلى طرفيو[.

كىك سطحو الممتد تجاه المياة كالحنؾ الميف، كيشمؿ مؤخره المقابؿ  :ظيره
 لمياة، ]مف كسط المساف إلى مؤخره[.

كىك جزؤه الخمفي الذم يشكؿ الجدار/ الحائط األمامي لمحمؽ، ]كتحديدان  :جذره
 كسطو[.

 سقؼ الفـ: -2-ج

( كيقسـ Palate( الحنؾ )Roof of the mouthكيسمى سقؼ الفـ بسقؼ )
 إلى:

 Soft palateالطبؽ )أك الحنؾ الميف/ الرخك أك أقصى الحنؾ األعمى ) -(1
كىي زائدة  (:Uvula)الحنؾ الميف جزء عضمي متحرؾ، كينتيي بالمياة  (:Velumأك 

لحمية، كحيف ترتفع أك تنخفض تسبب في إغالؽ فتحة الفراغ األنفي كفتحيا، كما أف 
حركة الحنؾ الميف مع حركة مؤخر المساف يؤثر في مخرج اليكاء فيككف لو أثر في 
إنتاج عدد كبير مف األصكات بضيقو كانسداده. ]يمكف رفع الحنؾ الميف رفعان كامالن 

                                                                                                                                                                          

(: كىي القطعة التي تستمقي في حالة الراحة Back of the tongue( مؤخرة المساف أك الجزء األقصى )4=
ف أف تتحرؾ ضد أم جزء مف مؤخر الطبؽ حتى كمضد الطبؽ الميف، أك الجزء الخمفي مف الطبؽ، كمف الم

 المياة.
(: كىك الذم يشكؿ الحائط األمامي لمحمؽ، كألف ىذا الجزء Root of the tongue( أصؿ المساف أك جذره )5

ال يشار إليو إال نادران عمى أنو عضك نطقي، فإنو يؤثر في إنتاج األصكات عف طريؽ تغيير شكؿ تجكيؼ 
 كحجمو، كقد لكحظ أنو يتدخؿ في البناء اإلنتاجي لصكتي العيف كالحاء.( Pharynxالحمؽ )
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الن مع الجانب الخمفي لفراغ الحمؽ، كلذا فإنو يحدد ما إذا كاف حتى يعقد اتصاالن كام
الصكت أنفيان )حيف يسمح لميكاء بالمركر خالؿ األنؼ( أك فمكيان )حيف يمر اليكاء 

 Velicخالؿ الفـ فقط(، كحيف يرتفع الحنؾ الميف يقاؿ إف ىناؾ غمقان طبقيان )
closure أما الصكت الذم ينتج بدكف (، كالصكت الناتج بيذه الكيفية يسمى فمكيان ،

 قفؿ فإنو يسمى أنفيان[.

كسمي بالغار  ((:Hard palateالغار )الحنؾ الصمب أك كسط الحنؾ ) -(2
ألنو شديد التقعر، كىك المنطقة الصمبة مف سقؼ الفـ كتقع بيف الحنؾ الرخك )الطبؽ( 

ف لينان عند كالمثة، كىك غير متحرؾ كصمب، كسمي صمبان لصالبتو، ثـ يتدرج حتى يكك 
 الحنؾ الميف.

كىي لحـ (: Tooth-ridgeأك  Alveolaeالمثة أك )مقدـ الحنؾ( ) -(3
كمما »عمى أصكؿ األسناف، كقد عرفت عند القدماء بأصكؿ الثنايا، كما يقكؿ سيبكيو: 

، كيقصد بأصكؿ الثنايا ما «بيف طرؼ المساف كأصكؿ الثنايا مخرج الطاء كالداؿ كالتاء
المحـ »لمحدثيف بمصطمح المثة، كيعرؼ عمماء التجكيد المثة بقكليـ: ىك معركؼ عند ا
 «.المركب فيو األسناف
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 (: رسـ تكضيحي ألقساـ الفـ:5الرسـ رقـ )

 

 (:Toothاألسناف ) -3-ج

األسناف مف أعضاء النطؽ الثابتة، كيقسميا عمماء األصكات إلى قسميف: عميا 
الداؿ كالتاء، كما تعتمد عمييا الشفة السفمى كسفمى، كيعتمد عمييا المساف في نطؽ 

أثناء نطؽ الفاء، يذكر أف سيبكيو أثناء حديثو عف مخرج الالـ قد فصؿ في تقسيـ 
 األسناف، حيث ذكر كؿ مف الثنايا، كالرباعيات، كاألنياب، كالضكاحؾ.

 (: )التجكيؼ الشفتي(.Lipsالشفتاف ) -4-ج

ان ىامان في عممية التأثير عمى صفة الشفتاف ىما عضكاف متحركاف يمعباف دكر 
الصكت كنكعو، كدكر الشفة السفمى أىـ مف العميا، كالشفتاف قد تنفرجاف أك تستديراف 

 أك تنطبقاف، فينتج ذلؾ مخرج الكثير مف األصكات.
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كباإلضافة إلى تجاكيؼ الحمؽ كاألنؼ كالفـ، يمكف إضافة مضخـ رابع )ًمٍرناف( 
دارتيما، كىك ما يسمى ًبػػػػ يتشكؿ عف طريؽ إبراز الشفتي  «.التجكيؼ الشفتي»ف كا 

 (: رسـ تكضيحي لمجياز النطقي:7الرسـ رقـ )

  

 :خالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 يتككف جياز النطؽ عند اإلنساف مف ثالثة أقساـ رئيسة:

كيشمؿ أعضاء التنفس )الرئتاف، كالقصبة اليكائية( التي تقدـ اليكاء  :الجياز التنفسي-1
 الجارم المطمكب إلنتاج معظـ األصكات المغكية.

 كيشمؿ الحنجرة كغضاريفيا الثالثة مع الكتريف الصكتييف. :الجياز التصكيتي-2



 
52 

 

 كيضـ التجاكيؼ فكؽ المزمارية التي تقـك بدكر حجرات الرنيف، كفييا :الجياز النطقي-3
تتـ معظـ أنكاع الضكضاء التي تستعمؿ في الكالـ، كىي: التجكيؼ الحمقي، كالتجكيؼ 

 األنفي، كالتجكيؼ الفمي، كالتجكيؼ الشفتي.

 أقساـ حركؼ المغة العربية:

 قسـ العرب الحركؼ العربية إلى قسميف ىما:

 الحركؼ الصحيحة كىي ماعدا )األلؼ كالكاك كالياء(.

 لؼ كالكاك كالياء(.الحركؼ المعتمة كىي )األ

 كما فرقكا بيف حالتي حركؼ العمة كىما:

حركؼ مد: كىي )األلؼ كالكاك كالياء( إذا سكنت كجانستيا حركة ما قبميا مثؿ: 
 )قاؿ( ك)يقكؿ( ك)يبيع(، كاأللؼ ال تككف إال كذلؾ أصال.

ا بعد غير ما يجانسيا مثؿ: )قكؿ( تحرفا ليف: كىما )الكاك كالياء( إذا سكن
 ( أك كانتا متحركتيف )كعد( ك)يبس(.ك)بيع

كتسمى الحركؼ الصحيحة باألصكات الصامتة. كتسمى حركؼ المد كمعيا 
 الحركات الثالث باألصكات الصائتة، كيسمى حرفا الميف بشبو الصائتة.

كاألصكات شبو الصائتة تمحؽ عادة باألصكات الصامتة في بحث مخارج 
فتبحث مستقمة في ىذا الشأف؛ فالصكت  األصكات كصفاتيا، أما األصكات الصائتة
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الصائت ليس لو مكاف نطؽ محدد، بخالؼ الصامت كشبو الصامت، فميما مكاف 
 نطؽ محدد.

قة مف مناطؽ ثناء النطؽ بو في أم منطأىك الذم ينحبس اليكاء في  الصامت:
 ك جزئيا.النطؽ انحباسا كميا أ

يث ال يعكقو عائؽ في أم ىك الذم ينطمؽ معو اليكاء انطالقا تاما بح الصايت:
 منطقة مف مناطؽ النطؽ.

ىك الذم ال ينحبس معو اليكاء ال جزئيا كال كميا، كال ينطمؽ  شبو الصايت:
 انطالقا تاما فمجراه فيو ضيؽ ال يصؿ إلى درجة االنحباس.

 الفرؽ بيف الحرؼ كالصكت:

ينما الحرؼ: كحدة تجريدية مرسكمة تشمؿ صكتا أك أكثر، كقد ال يككف صكتا ح
 ال ينطؽ، كقد يككف صكرة مرسكمة لمصكت.

 الصكت: ىك ما ينتج عف العممية الحركية ذات األثر السمعي )منطكؽ(.

 أسئمة لالستيعاب:

 )ال، فيناؾ الميف أيضا( معتؿ مد؟  ؿىؿ ك -

 ىؿ كؿ معتؿ ليف؟ )ال، فيناؾ المد أيضا( -

 ىؿ كؿ مد معتؿ؟ )نعـ( -
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 )نعـ( ىؿ كؿ ليف معتؿ؟  -

 ىؿ كؿ صائت عمة؟ )ال، ىناؾ الحركات أيضا( -

 ىؿ كؿ صائت مد؟ )ال، فيناؾ الحركات أيضا( -

 ىؿ كؿ مد صائت؟ )نعـ( -

 ىؿ كؿ حركة صائت؟ )نعـ( -

 ىؿ كؿ كاك عمة؟ )نعـ( -

 ىؿ كؿ ياء عمة؟ )نعـ( -

 ىؿ كؿ ياء مد؟ )ال، فيناؾ المينة أيضا( -

 ىؿ كؿ كاك مد؟ )ال، فيناؾ المينة أيضا(. -

 ىؿ كؿ ألؼ مد؟ )نعـ( -

 ىؿ كؿ ألؼ صائت؟ )نعـ( -

 (.شبو الصائت)ال، فيناؾ ىؿ كؿ كاك صائت؟  -

 (.شبو الصائت)ال، فيناؾ ىؿ كؿ ياء صائت؟  -

 ىؿ تككف األلؼ غير صائتة؟ )ال( -

 متى تككف الكاك صائتة؟ )إذا سكنت بعد ضـ( -
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 ذا سكنت بعد كسر(إمتى تككف الياء صائتة؟ ) -

 متى تككف الكاك شبو صائتة؟ )إذا سكنت بعد غير الضـ أك تحركت( -

 أك تحركت( الكسرمتى تككف الياء شبو صائتة؟ )إذا سكنت بعد غير  -

 ىؿ كؿ صكت حرؼ؟ )ال، فقد تجتمع مجمكعة أصكات في حرؼ كاحد( -

 ىؿ كؿ حرؼ صكت؟ )ال، فقد يرسـ كال ينطؽ، كقد يككف أكثر مف صكت(. -

 ت المغكم:كيؼ يحدث الصك 

ارة أخرل ىناؾ بيمر الصكت في حدكثو بمراحؿ ثالث ليحدث الصكت، أك بع
 ثالثة عكامؿ يعتمد عمييا الصكت في تككينو:

مصدر لمطاقة كىك ىنا اليكاء القادـ مف الرئتيف في عممية التنفس المسماة  -1
 بالزفير.

األصكات، كالجسـ ىنا ىك الكتراف الصكتياف  جسـ يتذبذب ليككف -2
 المكجكداف في حنجرة اإلنساف.

 حجرة رنيف، كىي ىنا التجكيفات الحمقية كالفمكية كاألنفية. -3

قاؿ ابف جني :"كألجؿ ما ذكرنا مف اختالؼ األجراس في حركؼ المعجـ 
لفـ صدائيا، ما شبو بعضيـ الحمؽ كاأباختالؼ مقاطعو، التي ىي أسباب تبايف 
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ف الضارب إذا ضربو كىك مرسؿ إ(، كقاؿ "كنظير ذلؾ ايضا كتر العكد، ف1بالنام")
صكتا آخر، فإف أدل سمعت لو صكتا، فإف حصر آخر الكتر ببعض أصابع يسراه 

أدناه قميال غير االثنيف، ثـ كذلؾ كمما أدنى إصبعو مف أكؿ الكتر تشكمت لو أصداء 
 (.2مختمفة")

 أعضاء النطؽ:

ف جياز خاص بالنطؽ كغيره مف األجيزة الخاصة )الجياز ليس لإلنسا
السمعي، كالجياز البصرم، كالجياز العصبي، كالجياز اليضمي( كلكف عممية النطؽ 

اإلنساف تحتاج إلى اشتراؾ كثير مف األجيزة كاألعضاء مما ليا كظائؼ أساسية  عند
كاحد مف ىذه غير النطؽ، كىذه األعضاء تمتد مف الرئتيف إلى الشفتيف، كلكؿ 

 األعضاء كظيفة أساسية غير النطؽ.

كأعضاء النطؽ عند اإلنساف ىي: الرئتاف، كالحنجرة، كالكتراف الصكتياف، 
كالشفتاف، كاألسناف، ، كالمثة، ؾكلساف المزمار، كالحمؽ، كالمساف، كالمياة، كالحن

 كتجكيؼ األنؼ...كتجكيؼ الفـ، 

  

                                                           

 .1/8سر صناعة اإلعراب   1
 .1/9سر صناعة اإلعراب   2
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عضك في جياز النطؽ البشرم ىك الكتراف الصكتياف، كيمتقياف في الحنجرة تحت  أىـك 
 لساف المزمار، كىما عمى شكؿ شفة )كالرسـ التالي يكضح الكتريف الصكتييف(.

 

 مـ. 27 -22كطكؿ كؿ مف الكتريف الصكتييف * 
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 عند الرجاؿ أطكؿ كأغمظ.* 

 يتذبذباف في الكالـ العادم.* 

 دكرة في الثانية عند الرجاؿ. 200  -100

 دكرة في الثانية عند النساء. 300  -200

 دكرة في الثانية عند األطفاؿ. 400  -300

ت النساء في الثانية أكثر منيا في صكت الرجؿ، كلذلؾ ك كذبذبة الكتريف في ص
فصكت المرأة صكت حاد، كمرتفع الدرجة، كصكت الرجؿ صكت غميظ، كمنخفض 

 األطفاؿ األكثر حدة كارتفاعا؛ لكثرة ذبذبة الكتريف معو. الدرجة، كصكت

 دكرة في الثانية. 70 -60أخفض األصكات بمغ * 

 دكرة في الثانية. 1300 – 1200كأكثر األصكات ارتفاعا بمغ * 

 كيتذبذباف أفقيا عندما تغمؽ المزمار كنفتحو.* 

 (.1كيتذبذباف رأسيا عندما يضغط اليكاء تحت المزمار)* 

كفتحت المزمار تنقبض كتنبسط بنسب مختمفة مع األصكات؛ مما يؤدم إلى 
اختالؼ نسبة شد الكتريف الصكتييف كاستعدادىما لالىتزاز، فكمما زاد تكترىما زادت 

                                                           

 .60  -59انظر :"عمـ األصكات المغكية"، د. عصاـ نكر الديف   1
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نسبة اىتزازىما في الثانية، فتختمؼ تبعا لذلؾ درجة الصكت، كيمكف إيضاح كضع 
 الكتريف بالرسـك التالية:

 

 

 

راغ بيف الكتريف، كلو غطاء يسمى لساف المزمار كىك صماـ المزمار ىك الف
 األماف يحمي التنفس عند عممية البمع.
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عضاء تككنو مبتدئة بما فكؽ الكتريف الصكتييف مباشرة كمنتيية أكلمنطؽ 
 بالشفتيف كتسمى مخارج األصكات، كيمكف تقسيميا إلى قسميف كبيريف:

 كيمثميا الفؾ العمكم بأقسامو. أعضاء النطؽ الثابتة: -أ

 كيمثميا الفؾ السفمي بأقسامو. أعضاء النطؽ المتحركة: -ب

 كالثابتة ىي التي ينسب إلييا المخرج في الغالب كتتككف مف األجزاء اآلتية:

 الحمؽ، كقد قسـ ىك بدكره إلى ثالثة أقساـ نظرا الختالؼ مخارج أصكاتو: -1

 أقصى الحمؽ. -1

 أكسطو. -2

 اه.أذن -3

 المياة، كىي مدخؿ التجكيؼ الفمكم. -2

 الطبؽ، كىك الجزء الميف مف الفؾ األعمى. -3

 الغار، كىك الجزء الصمب مف الفؾ األعمى كفي كسطو. -4

 المثة، كىي تمؾ األجزاء المتعرجة المجاكرة ألصكؿ األسناف. -5

 األسناف العميا. -6

 الشفة العميا. -7
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المساف كىك أىـ عضك فييا كاألسناف السفمى، أما األجزاء المتحركة فأىميا 
 كالشفة السفمى.

 مخارج األصكات:

 كيبدك ىنا سؤاالف البد مف اإلجابة عنيما:

 ما المراد بالمخرج؟ -1

 كيؼ أعرؼ مف أيف خرج صكت معيف؟ -2

"أقصى نقطة يصؿ إلييا انقفاؿ التجكيؼ أثناء النطؽ بصكت مف األصكات، 
قرب نقطة يصؿ إلييا التقاء أعضاء النطؽ المتحركة ف شئت قؿ إف المخرج ىك أا  ك 

 كالثابتة.

كقد عبر الخميؿ عف المخرج بػ "مدرج الحرؼ"، قاؿ بعد الحديث عف الحركؼ 
( كأما ابف يعيش 1كمخارجيا :"فننسب كؿ حرؼ إلى مدرجو كمكضعو الذم يبدأ منو")
لذم ينتيي الصكت مثال فيطمؽ عمى المخرج اسـ المقطع، قاؿ: "كالمخرج ىك المقطع ا

 (.2عنده")

 كلإلجابة عف السؤاؿ الثاني يقاؿ:

 انطؽ بالصكت المراد تعييف مخرجو ساكنا. -1

                                                           

 .1/58العيف   1
 .10/124شرح المفصؿ   2



 
63 

 

  -نفاآكما سبؽ –ثـ انظر فأقصى ما يصؿ إليو االلتقاء بيف أعضاء النطؽ  -2
 ىك مخرج ذلؾ الصكت المعيف.

 كمف ىذا نصؿ إلى أف مخارج األصكات العربية ىي:

 ثالثة مخارج:الحمؽ: كيمثؿ  -1

 أقصاه، كمنو: ء، ىػ. -أ

 أكسطو، كمنو: ع، ح. -ب

 أدناه، كمنو: غ، خ. -ج

 المياة، كمنو: ؽ. -2

 الطبؽ، كمنو: ؾ. -3

 الغار، كمنو: ج. -4

 ما بيف الغار كالمثة، كمنو: ش، م. -5

 المثة، كمنو: د، ط، ت، س، ز، ص، ض، ؿ، ر، ف. -6

 ما بيف األسناف، كمنو: ذ، ظ، ث. -7

 الشفة السفمى مع األسناف العميا، كمنو: ؼ. -8

 الشفتاف، كمنو: ب، ـ، ك. -9
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 كاألصكات المثكية أربعة أقساـ:

 )مف ذلؽ المساف كىك رأسو(، كىي: ؿ، ر، ف. ذلقية: -

 )مف نطع الغار األعمى(، كىي: ط، ت، د. نطعية: -

 )مف أسمة المساف كىك مستدؽ طرفو(، كىي: ص، س، ز. أسمية: -

 مف حافة المساف ...، كىك: الضاد. -

كنالحظ في القسـ األكؿ عمكـ كخصكص؛ فاألصكات الذلقية ىي الالـ كالنكف 
كالراء، كأصكات الذالقة أك األصكات المذلقة ىي: الالـ كالنكف كالراء كالباء كالفاء 

 المذلقة، كىي بقية األصكات غير الستة المذككرة. ضد كالميـ. كاألصكات المصمتة

م( يسمييا العرب –صكت الغارم )ج(، كصكتا ما بيف الغار كالمثة )ش كال
 األصكات الشجرية )كىي التي مخرجيا مف مفرج الفـ(.

 كأسماء األسناف ىي كمايمي:

 الثنايا، أربع في مقدـ الفـ، اثنتاف فكؽ، كاثنتاف تحت. -1

 رباعية، بيف الثنية كالناب. -2

 ناب، خمؼ الرباعية. -3

 األربع التي بيف األنياب كاألضراس.الضكاحؾ،  -4
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بك زيد: "كلإلنساف أربع ثنايا، كأربع رباعيات، الكاحدة رباعية، مخففة، أقاؿ 
كأربعة أنياب، كأربع ضكاحؾ، كاثنتا عشرة رحى، ثالث في كؿ شؽ، كأربعة نكاجذ كىي 

 ىا".اأقص

 (كالرسـ التالي يكضح األسناف)

 

ليؾ ما عممو سيبكيو )كقد فصؿ المتقدمكف في المخارج،  ىػ(، في ىذا  180كا 
 المقاـ، قاؿ: كلحركؼ العربية ستة عشر مخرجا:

 فممحمؽ منيا ثالثة: -

 فأقصاىا مخرج اليمزة كالياء كاأللؼ. -

 كمف أكسط الحمؽ مخرج: العيف كالحاء. -

 كأدناىا مخرجا مف الفـ: الغيف كالخاء. -



 
66 

 

 ى مخرج: القاؼ.كمف أقصى المساف كما فكقو مف الحنؾ األعم -

كمف أسفؿ مف مكضع القاؼ مف المساف قميال كمما يميو مف الحنؾ األعمى  -
 مخرج: الكاؼ.

 كمف كسط المساف بينو كبيف كسط الحنؾ األعمى مخرج: الجيـ كالشيف كالياء. -

 كمف بيف أكؿ حافة المساف كمايميو مف األضراس مخرج: الضاد. -

منتياىا طرؼ المساف كما بينيما كبيف ما كمف حافة المساف مف ادناىا إلى  -
 يمييا مف الحنؾ األعمى كما فكيؽ الضاحؾ كالناب كالرباعية كالثنية مخرج: الالـ.

 كمف طرؼ المساف بينو كبيف ما فكيؽ الثنايا مخرج: النكف. -

كمف مخرج النكف غير أنو أدخؿ في ظير المساف قميال النحرافو إلى الالـ  -
 مخرج: الراء.

 كمما بيف طرؼ المساف كأصكؿ الثنايا مخرج: الطاء كالداؿ كالتاء. -

 كمما بيف طرؼ المساف كما فكؽ الثنايا مخرج: الزام كالسيف كالصاد. -

 كمما بيف أطراؼ المساف كأطراؼ الثنايا مخرج: الظاء كالذاؿ كالثاء. -

 مخرج: الفاء. ياكمف باطف الشفة السفمى كأطراؼ الثنايا العم -

 بيف الشفتيف مخرج: الباء كالميـ كالكاك. مما -
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 (.1كمف الخياشيـ مخرج: النكف الخفية) -

 –"األبجدية العربية التي شممت كؿ الحركؼ التي يمكف النطؽ بيا كقد حافظت 
عمى الكضكح الكامؿ كعدـ االلتباس في مخارج األصكات، كىي بيذا تمتاز  –مع ذلؾ 

 (.2ديما كحديثا")عف جميع األبجديات في لغات العالـ ق

 صفات األصكات الصامتة

 ما المراد بالصفة؟

المراد بيا الكيفية التي خرج بيا الصكت: أم كيفية خركج الصكت )كيؼ خرج 
 الصكت؟(

ف المعنى العاـ لمخرج األصكات ىك مكاف الخركج، أك نقطة االلتقاء إكقد قمنا 
ذلؾ الصكت )مف أيف أك التقارب، أم المكضع مف الجياز النطقي الذم حدث فيو 

 خرج؟(

إذف "مخارج األصكات" ك"صفات األصكات" مبحثاف منفصالف، فاألكؿ يحدد 
مكاف خركج الصكت،  كأما الثاني فيك يحدد الكيفية التي يخرج بيا الصكت، كالكيفيات 
تختمؼ باعتبارات مختمفة، كاعتبار حركة اليكاء، كىذا لو تقسيماتو، ىؿ مجرل اليكاء 

اعتبار الكتريف بس؟ كما إلى ذلؾ. ك ب؟ ىؿ انحبس اليكاء؟ أـ لـ ينحكاسع؟ اـ ضيؽ
الصكتييف، ىؿ اىتزا أـ لـ ييتزا؟ كباعتبار كضع المساف، ىؿ ارتفع مؤخر المساف أـ لـ 

                                                           

 .4/433الكتاب   1
 .75الغفار حامد ىالؿ أصكات المغة العربية لعبد   2
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يرتفع؟ كىؿ ارتفاعو كاف قكيا أـ ال؟ كىؿ ارتفع مقدـ المساف أـ ال؟ كما إلى ذلؾ مف 
 ليؾ بياف صفات األصكات العربية:التفصيؿ الذم سكؼ يأتينا فيما بعد كا  

 الشدة كالرخاكة كالتكسط )كذلؾ باعتبار حركة اليكاء( -1

الصكت الشديد ىك الذم يمتقي فيو عضكا النطؽ )الثابت كالمتحرؾ( التقاء  -أ
محكما، فينحبس اليكاء لفترة ثـ ينفرج العضكاف فيندفع اليكاء مسرعا محدثا انفجارا، كػ 

ا لمتاء لفترة ثـ ينفرج ن"التارؾ لمصالة المفارؽ لمجماعة ... الخ" فتكقؼ اليكاء عند نقط
سيف في "السارؽ" مثال، فإف اليكاء لـ يتكقؼ كلـ يندفع العضكاف، بخالؼ نطقنا لم
 مسرعا، إنما أخذ كتيرة كاحدة.

ىذا ما سماه المتقدمكف بالصكت الشديد، كأما المتأخركف فيسمكنو بالصكت 
الكقفي، كذلؾ لتكقؼ اليكاء تماما في نقطة معينة، كما أنيـ أحيانا يسمكنو بالصكت 

بعد الحبس، كما أف البعض يطمؽ عميو التسميتيف االنفجارم، كذلؾ النفجار اليكاء 
 معا فيقكؿ: صكت كقفي انفجارم مراعاة لحالتي اليكاء.

كنحف اآلف أماـ ثالث تسميات، اثنتاف منيا لممتأخريف، ككاحدة لمقدماء، كقد 
أجمع المتقدمكف عمى ىذه التسمية كأما المتأخركف فإنيـ في تسميتيـ األكلى كصفكا 

مف العممية، كىي التكقؼ، كفي الثانية كصفكا المرحمة الثانية مف المرحمة األكلى 
نو يمكف أف يككف شديد العممية، كىي االنفجار كقد سماه المتقدمكف بالشديد، كذلؾ أل

االلتقاء كشديد الحبس، كشديد االندفاع أم يمكف أف تككف ىذه الشدة قابمة لكصؼ 
ا ذدميف كانت عندىـ دقة أكثر، كا  جميع مراحؿ الصكت، كمف ىنا فإني أظف أف المتق
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بالتسميتيف معا، )كقفي انفجارم(. يأتكا  راد المتأخركف أف يأتكا بيذه الدقة فعمييـ أفأ
 كالمصطمح الكاحد المؤدم لمغرض أفضؿ مف االثنيف )البالغة اإليجاز(.

ىك الصكت الذم يمتقي فيو عضكا النطؽ الثابت  الصكت الرخك: -ب
محكـ )غير تاـ( فيخرج اليكاء مع الضيؽ محدثا حفيفا  كالمتحرؾ، التقاء غير

كاحتكاكا، كنطؽ السيف في السارؽ مثال، فنالحظ أف اليكاء يحتؾ بالعضكيف كيخرج 
مف مكاف ضيؽ، كىذا ما يمسيو المتأخركف بالصكت االحتكاكي، لحدكث االحتكاؾ 

لتقاء غير المحكـ بسبب ضيؽ المخرج. كأما المتقدمكف فقالكا إنو الرخك، كذلؾ ألف اال
التقاء فيو رخاكة، بمعنى اف اليكاء يجبره عمى أف يجد لو مخرجا فيخرج، كلك كاف ىذا 

 االلتقاء قكيا لما استطاع ذلؾ.

إذف المتقدمكف كالمتأخركف يكادكف يككنكف متقاربيف في ىذا، فالمتقدمكف 
ا )لـ يصرح يتحدثكف عف االرتخاء كيفيـ منو أف خركج الصكت فيو ارتخاء كليس قكي

نا بالمحتمؿ(. كالمتأخركف يقكلكف إف خركج مالمتقدمكف بسبب التسمية كلكننا عم
 الصكت مع الضيؽ الشديد يحدث لو احتكاؾ.

كبالمقارنة بيف الشديد كالرخك، فإف اليكاء يتكقؼ في األكؿ كيستمر في الثاني، 
النفجار( كفي كما أف خركج اليكاء فييما مختمؼ فيك في األكؿ أشد سرعة )فيك كا

الثاني سرعتو عادية، كنممس ذلؾ لك كضعنا كرقة أماـ الفـ كنطقنا بصكت مف األكؿ 
 كآخر مف الثاني حيث نالحظ قكة اىتزاز الكرقة في األكؿ دكف الثاني.

كىك الصكت الذم يضيؽ معو مجرل اليكاء ضيقا ال  الصكت المتكسط: -ج
المتقدمكف "بيف الشديد كالرخك" كما  يصؿ إلى درجة يككف لو احتكاؾ، كىذا ما يسميو
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يسمكنو أحيانا بصكت ال شديد كال رخك أك المتكسط. كيصفو المتأخركف بأنو الصكت 
الذم يمتقي فيو عضكا النطؽ التقاء غير محكـ، مثؿ الذم قبمو كلكف أكثر منو اتساعا، 
بحيث أف الصكت يخرج دكف أف يككف لو حفيؼ أك احتكاؾ. كيسميو المتأخركف 

الصكت الرنيني كقد يقكؿ بعضيـ إنو الصكت المائع، كىذا األخير اقؿ دقة كداللة ب
(، 1عمى المقصكد مف األكؿ. كيجمعيا المتقدمكف بقكليـ "لـ يركعنا" أك "لـ يرعكنا")

اكة خمسة يجمعيا قكلؾ )لف عمر( قاؿ ابف الجزرم :"كالمتكسط بيف الشدة كالرخ
 (.2ضاؼ بعضيـ إلييا الكاك كالياء")كأ

كأما تسميتا المتقدميف لو فإف الثانية منيما غير دقيقة حيث تكىـ أف ىذا القسـ 
يقع بيف الشديد كالرخك كحالة مجرل اليكاء فيو أضيؽ مف الرخك، كالحقيقة أنو ليس 

 كذلؾ، فمجرل اليكاء فيو أكسع.

 كمجرل اليكاء لو أربعة أقساـ كبيرة:

 قؼ اليكاء.فيو شدة في االلتقاء كشدة في تك  فاألكؿ:

ا كحفيفا كفيو ارتخاء في االلتقاء بحيث أف اليكاء يخرج كيحدث احتكا كالثاني:
 لضيؽ مجراه.

ال شدة فيو بحيث يتكقؼ اليكاء، كال ضيؽ إلى درجة يككف لو احتكاؾ  كالثالث:
شباه أكحفيؼ، كال اتساع مثؿ الذم بعده. كىذه الثالثة التي تنطبؽ عمى الصكامت ك 

 يعترض اليكاء في طريقة معترض، بخالؼ القسـ الرابع.الصكائت حيث 
                                                           

 .395المفصؿ   1
 .1/202النشر في القراءات العشر   2
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كالرابع فيو اتساع بحيث ال يعترض لميكاء أم معترض، ككما أخذنا في المقدمة 
فإف الصامتة يعترض ليا في الطريؽ معترض، كأما الصائتة فمجرل اليكاء فييا حر، 

 ال يعترضو شيء، لبعد المسافة بيف عضكم النطؽ.

 ح الحاالت األربع الماضية لمجرل اليكاء(كالرسـ التالي يكض)

 

ف كانت تسميتيا  ىذه ىي التعريفات التي اصطمح عمييا في العمـ الحديث، كا 
 الرخك كالشديد تسميتيف لمقدماء. كلسائؿ أف يسأؿ: بماذا عرفيا المتقدمكف؟

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ نقكؿ: قالكا: "الشديد ىك الذم يمنع الصكت مف أف 
". فيؿ ىذا منطبؽ عمى كضع الشديد؟ الجكاب: نعـ، ألف امتناع الصكت يجرم فيو

)اليكاء( ناتج عف التقاء عضكم النطؽ التقاء تاما. كلكف تعريفيـ أقؿ دقة في الداللة 
ف امتناع اليكاء يصكر المرحمة األكلى، كنحف في عمى المقصكد مف تسميتيـ "شديد" أل
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ع اليكاء بعد ذلؾ، كلعميـ لـ يحسكا بذلؾ، حاجة إلى تصكير مرحمة ثانية كىي اندفا
 كلكننا إذا أتينا بالتعريؼ الذم قدمناه فقد كصفنا العممية كميا.

ككذلؾ قالكا عف الرخكة عكس ىذا، فقالكا :"الرخك ىك الذم يجرم فيو الصكت"، 
أم ال يمنع الصكت مف أم يجرم فيو. كىذا التعريؼ ليس بعيدا عف التعريؼ الذم 

أف يككف  ك، كلكنو ليس دقيقا حيث يدخؿ فيو غيره، كاألصؿ في التعريؼقدمناه لمرخ
 فراده كيمنع غيره مف الدخكؿ فيو.جامعا، مانعا، أم يجمع أ

كقبؿ أف نستعرض األصكات العربية لنعرؼ األصكات الشديدة كالرخكة كالتي ال 
معرفة مف أيف شديدة كال رخكة البد مف التنبيو إلى أف ما قمناه في المخارج مف طريقة 

خرج صكت معيف كىك النطؽ بو ساكنا، البد مف اعتباره ىنا ألنا إذا نطقنا بو محركا 
 فقد نصؼ صكتيف ال كاحد أك صكتا مؤثرا عميو.

فاألصكات الشديدة )كعالماتيا ىك انقطاع الصكت لفترة( ىي: ء، ؽ، ؾ، ج، 
 كليـ: )أجدت طبقؾ(.د، ط، ت، ب، عند المتقدميف، كقد اتفقكا عمييا، كجمعكىا في ق

كأما األصكات المتكسطة )كعالماتيا أف الصكت ال ينقطع دكف إحداث احتكاؾ( 
 فيي: ف، ـ، ك، م، ر، ؿ، كيجمعيا قكلؾ: )كيرممف(.

كأما األصكات الرخكة )كعالماتيا أف الصكت ال ينقطع مع إحداث احتكاؾ( 
أكثر رخاكة مف بعض بمعنى أف  فيي ما سكل )أجدت طبقؾ( ك)يرممف(. كبعضيا

لى درجة قد إالضيؽ مع بضعيا أكثر منو مع البعض اآلخر حتى تصؿ قمة الضيؽ 
 يمتبس عند بعضيـ مع القسـ الثالث )الذم ال شديد كال رخك(.
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 ىكذا قاؿ المتقدمكف، كاختمؼ معيـ المتأخركف في بعض األشياء.

 مالحظتاف:

قكلنا "كيرممف" كجمعيا بعضيـ في األصكات المتكسطة كالتي جمعناىا ب -1
"يرممكف" كالحؽ أال تكضع الكاك في ىذه الصكرة األخيرة ألنيا في ىذا النطؽ صائتة 
بمعنى أف القارئ قد يفيـ أف المراد الكاك الصائتة كليست المينة كليس األمر كذلؾ، إذف 

 "كيرممف" أكثر دقة مف "يرممكف".

لنطؽ التقيا التقاء تاما، كمع ذلؾ تعد عند النطؽ بالميـ نالحظ أف عضكم ا -2
الميـ مف األصكات التي ال شديدة كال رخكة كذلؾ مراعاة الستمرارية اليكاء حيث اتخذ 
مجرل آخر غير الفـ كىك األنؼ. إذف ربط التعريؼ بكضع مجرل اليكاء يككف اكثر 

. كمخالفة دقة عمى التقسيـ مف ربطو بدرجة التقاء العضكيف، كالسيما في كضع )الميـ(
أخرل خالفت الميـ فييا األصكات الشديدة كىي أف اليكاء ال يندفع شديدا عند انفراج 

مع الشديدة. كمخالفة ثالثة، كىي استمرارية اليكاء كعدـ  العضكيف كما ىك الشأف
 تكقفو، كىذه مترتبة عمى المخالفة األكلى.

لما كصؿ إليو عمماء المغة في القديـ كالحديث مف نتائج في ىذا  كالمتتبع
المجاؿ، يتضح لو مدل قدرة عممائنا في القديـ عمى الكصؼ الدقيؽ لألصكات، كما 

ليؾ مكجز ذلؾ:  اختمفكا فيو مع المتأخريف يعد قميال جدا، كا 
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جعميا المتقدمكف مف األصكات التي ال شديدة كال رخكة، كأما  العيف: -1
المتأخركف فقاؿ بعضيـ: ىي كذلؾ أم ال شديدة كال رخكة، كقاؿ بعضيـ: رخكة، كقاؿ 

 ىي غير متضحة. -كىـ األكثر–بعضيـ 

كالحقيقة أف البحث فييا أيضا قد يككف ال طائؿ تحتو، ألننا عرفنا أف المسألة 
إلى أم درجة مف الضيؽ؟ ىؿ ىك ضيؽ تاـ أـ ىك ضيؽ فيو  ىي مسألة ضيؽ، كلكف

ؿ ضيؽ، كلكف ىذا الضيؽ عمى درجات، كاختمؼ كنكع مف االتساع؟ الشؾ أف ال
الحكـ باختالفيا، فبعض الضيؽ يصؿ إلى درجة يتضح معو االحتكاؾ فينسب الصكت 

الصكت معو إلى الرخكة، كبعضو يككف أكثر اتساعا بحيث ال نحس باالحتكاؾ فينسب 
إلى التي ال شديدة كال رخكة، كبعضيا بمنطقة بالكسط يصعب معيا القطع بنسبتيا إلى 

 أم مف النكعيف، كلعؿ العيف مف ىذا النكع.

أجمع المتقدمكف مف لغكييف كعمماء تجكيد عمى أنيا شديدة، كأما  الجيـ: -2
أنيا رخكة،  المتأخركف فيرل بعضيـ أنيا شديدة أم كما قاؿ المتقدمكف، كيرل بعضيـ

 بينما يرل آخركف أنيا شديدة رخكة معا.

جماع المتقدميف عمى أف الجيـ شديدة عززكه بأف أثبتكىا مف أصكات القمقة  كا 
)كىي التي تجمع بيف الشدة كالجير( كالذيف قالكا مف المتأخريف إنيا رخكة ىـ الذيف 

صكت حذر منو  يتحدثكف عف الجيـ المعطشة، بمعنى أنيا بيف الجيـ كالشيف، كىذا
المتقدمكف، حذر منو القراء كلـ يجيزكا القراءة بو، حذر منو المغكيكف كاعتبركه مف 

ف الجيـ شديدة كرخكة معا كىـ الذيف قالكا إاألصكات الفرعية المرفكضة، كالذيف قالكا 
نيا صكت مركب مف صكتيف: صكت الداؿ )كىـ شديد( كصكت الجيـ التي كالشيف إ
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خرل ف ىذا الصكت مماثؿ لما عند بعض أصحاب المغات األ)كىك رخك( كظنكا أ
كاإلنجميزية مثال مف الصكت المركب، كىؤالء قد نقمكا األصكات اإلنجميزية كما كصفت 
بو إلى العربية، كىذا ىك مبدأ الخمؿ، كنحف نعرؼ أف ركاد الثقافة عامة مف العالـ 

إلسالمية كعمماؤىا أك ركاد المغة، اإلسالمي قد زلكا قميال أك كثيرا، سكاء ركاد الصحكة ا
قد أخطئكا الطريؽ كأخذكا بالترجمة لجميع ما عند الغرب مثال دكف تمييز بيف ما يصمح 

 لنا كلبيئتنا كما ال يصمح لذلؾ.

كأما المغكيكف فإف أكثرىـ أتى ألحرؼ اإلنجميزية كالفرنسية مثال كنقكليا، ككأنيـ 
طبؽ عمى لغة معينة قد ال ينطبؽ عمى لغة ما عرفكا أف لكؿ لغة نظاميا كأف ما ين

ف تشابو الصكتاف في المخرج أك قربا في الصفة.  أخرل كا 

 الضاد: -3

الضاد صكت دخمو كثير مف المبس عند المتقدميف كالمتأخريف، ككثيرا ما كتب 
في الفرؽ بينو كبيف صكت الظاء، كحتى كضع بعضيـ قصائد يبيف فييا الكممات التي 

الضاد، كالكممات التي فييا صكت الظاء، كمع ذلؾ يبقى اإلشكاؿ فيو ليس فييا صكت 
بالدرجة ىذه فيك عربي كنزؿ بو القرآف كنطؽ بو العرب، كعمى كؿ فإف المتقدميف فالكا 
ذا ألقينا  إف صكت الضاد صكت رخك، بينما قاؿ بعض المتأخريف إنو صكت شديد، كا 

ميف كما ينطقو بعض القراء نجد أنو نظرة عمى ما كصؼ بو ىذا الصكت عند المتقد
صكت رخك، كلكف المتأخريف كالسيما القراء المصريكف يجعمكنو قريبا مف الداؿ 

شؾ، كعمى ىذا فإف كثيرا مف القراء يجعمكنو ال شدة قكية كال  المفخمة، كىذا شديد بال
 .رخاكة، كبعض القراء يجعمو إلى الشدة أميؿ، كلكف بعضيـ يجعمو قريبا مف الطاء
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قد يسأؿ سائؿ: نحف أخذنا أف القراءة تؤخذ عف طريؽ المشافية  مالحظة:
ف تساىمنا في  –كالتمقي، كعميو فيجب قبكؿ ىذه كنحف اتفقنا عمى أف المتقدميف  كا 

ال يمكف أف نقكؿ أنيـ أجمعكا  –عمماء التجكيد  –نتائج دراسة المغكييف إال أف القراء 
 عمى خطأ، فيـ قد كصفكىا بالرخاكة.

كلكف بقيت ناحية، كىي التي دخؿ مف بابيا بعض الناس، كىي: ىؿ ما نعنيو 
المتقدمكف  بالرخاكة ىك ما يعنيو المتقدمكف بالرخاكة؟ كىؿ ما نعنيو بالشدة ىك ما يعنيو

ف نقبؿ ما كصفكا في الماضي، أك أف نقكؿ إنيـ لـ يخطئكا في بيا؟ كعمى ىذا، فإما أ
 غير ما أرادكا. كصفيـ كلكننا فيمناه خطأ، كعمى

كبما أننا قبمنا أف القراءة تؤخذ بالمشافية كالتمقي بقي عمينا اآلف أف نعمؿ مسحا 
شامال لمقراء، بتسجيالت مكاضع الضاد، ثـ ننظر كيؼ تنطؽ ثـ نصكب رأم أحد 

 الفريقيف عمى حساب اآلخر كبدكف ذلؾ يبقى األمر معمقا.

ف يعنكف ما نعني بالشدة فمف نجرأ كلكف ما نتأكد منو ىك أنو إذا كاف المتقدمك 
عمى أف نقكؿ أنيـ قد أخطؤكا، ألف ا تعالى قد عصـ األمة مف أف تخطئ كتجتمع 

 عمى ضاللة، كالسيما فيما يخص قراءة القرآف الكريـ، كىي تؤخذ بالركاية كالتمقي.

إلى أف ىذا الصكت قد يككف مف التنكع  -كنحف معيـ–كيميؿ بعض المغكييف 
 مى ىذا فنطقو بالكجييف جائز.الحر. كع
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 الجير كاليمس )اعتبار كضع الكتريف الصكتييف(: -2

كال نريد أف ندخؿ في التعريفات المفظية، أك داللة الكممة في لفظيا بتفصيؿ، 
فالجميكر يجير بقراءتو، أم أف تككف قراءتو بصكت مرتفع، كالميمكس ييمس بقراءتو، 
أم تككف قراءتو بصكت منخفض، كلكف ىذا المعنى المغكم ال ينسحب بكامؿ داللتو 

تعتبر   -مف الزاكية المفظية –ا كمجيكرىا عمى ما نحف فيو، فاألصكات كميا ميمكسي
 مجيكرة.

فالداللة المفظية البحتة ال تعني ىنا، كالمعنى االصطالحي ىك المعتبر، كلكف 
ىذه الداللة المفظية يبقى منيا شيء، فإف المجيكر أكضح مف الميمكس، كلكنو ليس 

 عمى كامؿ داللة المفظ.

 الكتراف الصكتياف. تز معوىك الصكت الذم ييالصكت المجيكر:  -أ

 فيك الصكت الذم ال ييتز معو الكتراف الصكتياف. الصكت الميمكس: -ب

كمكاف الكتريف الصكتييف في الحنجرة تحت لساف المزمار، فإذا أردت أف 
 تتحسس حركة ىذيف الكتريف فإنؾ تضع إصبعؾ في ىذا المكضع.

كنزكليا في عممية البمع كالمراد باالىتزاز ىك الذبذبة، كليس ارتفاع نتكء الحنجرة 
 مثال.

ككيؼ أعرؼ المجيكر مف الميمكس )أك كيؼ أعرؼ اىتزاز الكتريف الصكتييف 
 مف عدمو؟(.
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ىذا يسير كيمكف معرفتو بالمالحظة الذاتية، حيث يمكف معرفة ذلؾ  الجكاب:
 باتخاذ طريقة أك أكثر مف ىذه الطرؽ الثالث:

الحاؿ تحس باىتزاز الكتريف كضع اإلصبع عمى مكضع الكتريف، كفي ىذه  -1
 مع المجيكر، كال تحس بو مع الميمكس.

كضع األصابع في األذنيف، كىنا تحس باىتزاز الكتريف مع المجيكر  -2
 بخالؼ الميمكس. كىذه تجربة قد تككف كاضحة لدل الجميع.

كضع الكؼ عمى الجبية، كسكؼ يحس الكاضع بدكم أك اىتزاز مع  -3
كىذه التجربة تحتاج إلى دقة مالحظة، كقد ال يحس بيا  المجيكر بخالؼ الميمكس،

كؿ أحد، كلإلنساف أف يأخذ طريقة كاحدة مف ىذه الطرؽ، فإف انكشؼ لو استغنى بيا 
 عف الباقي، كلمزيد مف التأكد فمو أف يأخذ بالطرؽ كميا.

 كلماذا ييتز الكتراف مع المجيكر كال ييتزاف مع الميمكس؟

لمسافة بينيما كقد تضيؽ، ككمما نحف نعمـ مبدئيا أف الكتريف قد تتسع ا الجكاب:
عت المسافة كمما قؿ االىتزاز، ككمما ضاقت المسافة كمما كانت الذبذبة أكثر، فإذا ستا

اتسعت اتساعا معينا أصبح اليكاء يخرج سمسا دكف أف يحدث ليما اىتزاز، كنحف 
يكاء )القصبة اليكائية( أثناء عممية بمع نعرؼ أف لساف المزمار الذم يحمي مجرل ال

مجرل اليكاء كاقترب الكتراف مف الطعاـ، ككمما انقبضت فتحة المزمار كمما ضاؽ 
ذا انبسطت فتحة المزمار  بعضيما فيحدث ضغط عمى الكتريف الصكتييف فييتزاف. كا 

 ييتزاف.ثر فييما اليكاء فال اتسع مجرل اليكاء كابتعد الكتراف عف بعضيما بحيث ال يؤ 
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 المتقدمكف عرفكا ىنا، كلكنو بتعريؼ مختمؼ، فقالكا:

"حرؼ أشبع االعتماد في مكضعو، كمنع النفس أف يجرم معو، حتى  المجيكر:
ينقضي االعتماد كيجرم الصكت ... كأما الميمكس فحرؼ أضعؼ االعتماد في 

 (.1مكضعو حتى جرل النفس معو")

 كنالحظ ىنا أف سيبكيو يجعؿ:

 المجيكر "منع النفس"، كعالمة الشديد "منع الصكت".عالمة 

 مالنفس" ، كعالمة الرخك "جر  مكس "جر مكبالمقابؿ يجعؿ عالمة المي
 الصكت".

كىذا التفسير مقبكؿ ألف المكضع الذم حدث فيو المنع مع المجيكر غيره مع 
ألف  الشديد، فيك مع المجيكر في منطقة الكتريف الصكتييف فيك منع لمنفس ال لمصكت

الصكت لـ يتككف بعد، بينما المكضع الذم حدث فيو المنع مع الشديد ىك مكضع 
 خركج الصكت، فيك منع لمصكت كالنفس.

ذا أمعنت النظر في تعريؼ المتقدميف تجد أنو ال خالؼ كبير بيف ما قمناه  كا 
كبيف ما قالكه، ألنيـ ذكركا في تعريفيـ سبب االىتزاز كسبب عدمو، كىك انقباض 

ساط فتحة المزمار، ككقؼ المتأخركف مف ىذا التعريؼ عند المتقدميف مكاقؼ كانب
ف التخطئة كيعترؼ طمختمفة، فبعضيـ يطمؽ التجييؿ عامة، كبعضيـ يخطئيـ بمكا

                                                           

 .4/434الكتاب   1
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ليـ بمكاطف الصكاب، كالبعض يمتمس ليـ عذرا، كالذم أميؿ إليو أف نمتمس ليذه 
 شياء.ة في كثير مف األاألعذار، ال سيما أنيـ بمغكا درجة كبيرة مف الدق

بقي أمامنا اآلف أف نكقع األصكات عمى ىذيف التقسيميف مستعمميف طرؽ معرفة 
صكات اىتزازه قكم يالحظ اىتزاز الكتريف أك بعضيا حسب الحاجة؛ حيث أف بعض األ

اىتزازه بسيكلة بينما بعضيا يحتاج إلى دقة مالحظة أكثر، كفي ىذا القسـ األخير 
بيف األصكات ليتضح الفرؽ بينيا في ىذا المقاـ، مثال )س، ز( أك  يستعاف بالمقارنة

 )د، ت( ...

كاألصكات المجيكرة ىي: ع، غ، ج، م، ز، ؿ، ف، ر، ض، د، ذ، ظ، ب، ـ، 
 ك، كقد اتفؽ المتقدمكف كالمتأخركف عمى أف ىذه األصكات مجيكرة.

خ، ص، س، ؾ، ت، ؼ، ش، كأما األصكات الميمكسة فيي: ىػ، ح، ث، 
جمعيا قكليـ )سكت فحثو شخص( أك )حثو شخص فسكت( كاألكؿ أشير، كقد اتفؽ كي

 المتقدمكف كالمتأخركف عمى أف ىذه األصكات ميمكسة.

 كجميع األصكات الصائتة، كاألصكات التي ال شديدة كال رخكة مجيكرة.

 كىناؾ أصكات ثالثة اختمؼ فييا المتأخركف مع المتقدميف كىي:

عمى أف اليمزة مف  -مف لغكييف كقراء –أجمع المتقدمكف  اليمزة: -1
األصكات المجيكرة، كانقسـ المغكيكف المتأخركف في نظرتيـ إلييا إلى ثالثة أقساـ: 
فمنيـ مف كافؽ المتقدميف في ذلؾ كعدىا مجيكرة، كمنيـ مف عدىا ميمكسة، ككثير 
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إذا نطقنا اليمزة ال  منيـ قاؿ أنيا غير متضحة فيي ال مجيكرة كال ميمكسة. كنحف
 نجد فييا جيرية كاضحة، فمماذا كصؼ كقطع بجيريتيا المتقدمكف؟

 لعؿ مف عكامؿ كصؼ المتقدميف ليا بالجيرية:

إف اليمزة تتداخؿ مع األلؼ، كىـ كثيرا ما يطمقكف األلؼ كيريدكف بيا  -أ
 اليمزة، كاأللؼ مف الصكائت، كىي مجيكرة.

غير مستقمة في أغمب أحكاليا، حيث تعتمد  كحتى في الكتابة فإف اليمزة -ب
 عمى الصكائت، مثؿ )قرأ، كمؤمف، كيئس(.

إف اليمزة عند العرب تأخذ صكرا مف التحقيؽ كالتسييؿ فيي أحيانا محققة،  -ت
كما في قكلنا: )يؤمف( فاليمزة ىنا محققة قطعية، كأحيانا مسيمة كقكلنا: )يؤمف( 

و )بيف بيف( كىذه الصكرة تتضح في النطؽ دكف كالتسييؿ عمى درجتيف، درجة تعتبر في
الكتابة، كدرجة تصؿ إلى كماؿ التسييؿ فييا فتنقمب إلى صائت مف جنس حركتيا، 
 مفيقاؿ في الفأر الفار، كفي يؤمف يكمف، كفي بئس بيس. كاليمزة المسيمة عمى أ

 درجة مف التسييؿ مجيكرة، كعدـ االتضاح عند البعض خاص بالمحققة فقط.

قكؿ بعض العمماء: أف ىناؾ اىتزازا يتبعيا مباشرة، فمعؿ ذلؾ مف ي -ث
 جيكر.ماألسباب التي جعمت المتقدميف يعدكنيا مف ال

 ف( يقكؿ أنيا ليست ميمكسة كليست مجيكرة.يالكثير منيـ )المتأخر  -ج
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اجمع المتقدمكف عمى أف الطاء مف األصكات المجيكرة، كأما  الطاء: -2
أنيا ميمكسة، كقاؿ بعضيـ: انيا مجيكرة، كقاؿ بعضيـ: أف  المتأخركف فقاؿ بعضيـ:

 ىناؾ طاء ميمكسة كأخرل مجيكرة.

 كمف المالحظات حكليا:

 أجمعكا عمى جيريتيا.  -مف المغكييف كعمماء التجكيد–أف المتقدميف  -أ

ة، كأصكات القمقمة ىي التي تجمع بيف الشدة معدكىا مف أصكات القمق -ب
 كالجير.

صرح سيبكيو بجيريتيا بقكلو :"لكال اإلطباؽ لصارت الطاء داال، كلصارت  -ت
(. إذف الفرؽ بيف الطاء كالداؿ اإلطباؽ فقط، 1الصاد سينا، كلصارت الظاء ذاال")

 كالداؿ مف األصكات المجيكرة.

ىناؾ مف المغكييف مف يقكؿ: إف في اليمف كفي القرب مف بحيرة تشاد مف  -ث
 (.2رة)ينطؽ الطاء طاء مجيك 

كالمتقدمكف –كىذه النقطة األخيرة ال نستطيع الجـز بيا، كلكنيا إف كانت حقيقة 
فقد تككف فعال حرؼ الطاء مجيكرة، كقد تككف قميمة  –أجمعكا عمى جيرية الطاء 

الجير، أم مجيكرة بدرجة قميمة تقرب فييا مف اليمس، فمف عدىا مجيكرة فيعني أقؿ 
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ميمكسة، فيعني أضعؼ درجات اليمس، كمف ىنا فالفرؽ درجات الجير، كمف عدىا 
 في ذلؾ ليس كبيرا.

كصفيا المتقدمكف بالجير، كخالفيـ بذلؾ بعض المتأخريف، كمف  القاؼ: -3
 المالحظات حكليا:

 إجماع المغكييف كعمماء التجكيد عمى جيريتيا. -أ

 عدكىا مف أصكات القمقمة. -ب

مجيكر كآخر ميمكس في  بعض المتأخريف يؤمنكف بكجكد صكتيف -ت
 الفصحى القديمة.

القراء في السكداف يقرءكنيا مجيكرة كما يركييا أبك بكر يكسؼ الخميفة،  -ث
 كىك لغكم درس في مدارس القراءات ىناؾ.

ىك مجيكر في بعض الميجات الحاضرة في شماؿ الجزيرة كشرؽ تكنس،  -ج
 (.1كما يقكؿ المغكم كانتينك)

 باعتبار كضع مؤخر المساف(التفخيـ كالترقيؽ: ) -3

كالتفخيـ: ىك تعظيـ الصكت في النطؽ حتى يمتمئ الفـ بصداه، كلك قارنا بيف 
سمـ لتبيف لنا كيؼ أف الصاد ف )ص، س( في كممتي أصعب كأنطؽ كؿ مف الصكتي

تمأل الفـ بصداىا بخالؼ السيف، كيرتفع مؤخر المساف نحك الحنؾ األعمى مع الصكت 
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ا يعني أف ذإلى الحنؾ األعمى كانطبؽ عميو سمي إطباقا، كىالمفخـ، فإف كصؿ 
 اإلطباؽ جزء مف التفخيـ، كليس كؿ المفخمات تصؿ إلى درجة اإلطباؽ.

 كأصكات اإلطباؽ ىي: ص، ض، ط، ظ.

كبما أف مؤخر المساف يستعمي نحك الحنؾ األعمى فإف العرب يسمكف التفخيـ 
 استعالء تفخيـ، كليس العكس.استعالء، كالتفخيـ أعـ مف االستعالء، فكؿ 

 كالتفخيـ ينقسـ إلى قسميف:

 يفخـ دائما كىك الذم قيؿ عنو استعالء. -1

 يفخـ أحيانا كيرقؽ أحيانا، كىما: الراء كالالـ. -2

صكاتو سبعة كىي: ص، ض، ط، ظ، ؽ، غ، خ، أكدائـ التفخيـ )االستعالء( 
 كجمعكىا في قكليـ )خص ضغط قظ(، كينقسـ إلى قسميف:

صكاتو أربعة: ص، ض، ط، أكامؿ االستعالء )التفخيـ( كيسمى إطباقا، ك  -أ
 ظ.

 كلثالثة أصكات مف بيف أصكات اإلطباؽ مقابؿ مرقؽ كىي:

 )ص( كمقابمو المرفؽ )س(. -

 )ظ( كمقابمو المرقؽ )ذ(. -

 )ط( كمقابمو المرقؽ )د(. -
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كلصارت كما مر ذلؾ في مقكلة سيبكيو :"لكال اإلطباؽ لصارت الطاء داال، 
الصاد سينا، كلصارت الظاء ذاال، كلخرجت الضاد مف الكالـ". كىذا يعني بأف الضاد 
ف كاف بعض المتأخريف يخالؼ ىذا كيرل أف ليا مقابال كىك  ليس ليا مقابؿ مرقؽ، كا 

 الداؿ، كيجعؿ مقابؿ الطاء تاء بدال مف الداؿ.

 االستعالء )التفخيـ( كأصكاتو ثالثة كىي: ؽ، غ، خ. ناقص -ب

كبعض األصكات المفخمة أعمى في التفخيـ مف بعض، كقد رتبيا العرب كجعمكا 
الطاء أعالىا، ثـ الضاد، ثـ الصاد، ثـ الظاء، ثـ القاؼ، ثـ الغيف، ثـ الخاء. كاما ابف 

 جني فيجعؿ الضاد قبؿ الطاء في التفخيـ.

 ذاتو:درجات تفخيـ الصكت 

تختمؼ درجة تفخيـ الصكت ذاتو حسب مايميو مف أصكات، كدرجاتو كمايمي 
 لى األضعؼ:إمرتبة مف األقكل 

 الصكت المفخـ المتبكع بألؼ: طالب، صادؽ، ظالـ، قادـ، غالب، خائؼ. -

 الصكت المفخـ مفتكحا: طمب، صدؽ، ضمف، ظمـ، قدـ، غمب، خمؼ. -

 مضمكما: طمب، صدؽ، ضمف، ظمـ، قدـ، غمب، خمع. الصكت المفخـ -

 الصكت المفخـ ساكنا: اطمب، اصدؽ، اضمف، تظمـ، يقدـ، اغمب، أخرج. -

 الصكت المفخـ مكسكرا: طالب، صدؽ، ضمف، ظؿ، قربة، غالب، خالؼ. -
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فالمكسكر أقؿ درجات التفخيـ ألف التفخيـ كالكسر ضداف، كالكسر يسمى أحيانا 
ذا كجد "ترقيقا" كقد يسم ى "إمالة" عمى كجو أكسع، كلذلؾ إذا كجد الكسر قؿ التفخيـ، كا 

 التفخيـ امتنعت اإلمالة المترتبة عمى الكسر.

 

 )رسـ يكضح كضع المساف مع أصكات االستعالء( 

كأما القسـ الثاني كىك الذم يفخـ أحيانا كيرقؽ أحيانا فيما صكتاف: الراء كالالـ، 
ؿ فيو التفخيـ كيرقؽ أحيانا كىك الراء. كالثاني األصؿ فيو كىما مختمفاف، فأحدىما األص

 الترقيؽ كيفخـ أحيانا كىك الالـ.

 مالحظة:

إف العرب كالسيما القراء يفرقكف في التسمية، أم تسمية تفخيـ الراء كتفخيـ 
الالـ، ففي الراء يقكلكف تفخيـ الراء، كفي الالـ يقكلكف تغميظ الالـ، كذلؾ ألف األصؿ 



 
87 

 

الالـ فاألصؿ فييا الترقيؽ، كال ترد مفخمة إال ناذرا، فسمكه في الراء التفخيـ، كأما 
 ف المدلكؿ كاحد.أبالتغميظ، كتجنبكا كصفيا بالتفخيـ لككنيا ال تفخـ إال نادرا، مع 

 الراء:

 األصؿ في الراء التفخيـ، كترقؽ في مكاضع كىي:

 إذا كانت مكسكرة: رزقا لمعباد. -

كنة بعد كسر أصمي كبعدىا استعالء مباشر غير مكسكر: كما إذا كانت سا -
فرية(، أما إذا كلييا استعالء مباشر، )مرصادا، قرطاس(  -في )فرعكف( ك)مرية( ك

ف كاف االستعالء في نفس الكممة كلكنو غير متصؿ بالراء كما  ي ففإف الراء تفخـ، كا 
كقاؿ بعضيـ يجكز ف ترقؽ، أ)مرفقا( فاألصؿ كما نص عميو كثير مف العمماء 

ذا انفصؿ االستعالء ككاف في كممة أخرل ال يمنع ترقيؽ الراء الساكنة بعد  تفخيميا. كا 
 كسر أصمي، )فاصبر صبرا جميال(.

 كالكسر غير األصمي قبؿ الراء الساكنة ال ترقؽ معو الراء، كما في )أـ ارتابكا(.

ع عمى الحرؼ كالفرؽ بيف الكسر األصمي كالكسر غير األصمي أف األكؿ كاق
 صميا عمى الحرؼ.أأصالة بينما الثاني اجتمب لمتخمص مف التقاء الساكنيف كليس 

إذا سكنت كقفا بعد ياء: قدير، بصير. فإف لـ يكقؼ كحركت الراء فالمؤثر  -
 حينئذ ىك حركة الراء نفسيا، حيث ترقؽ مع الكسر كتفخـ مع غيره كما سبؽ.

 سكنت كقفا بعد ساكف غير استعالء قبمو كسر، )ذكر(. إذا -
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 إذا كقعت قبؿ ألؼ اإلمالة: مجرييا. -

 كتفخـ الراء في غير ىذه المكاضع كمايمي:

 إذا كانت مضمكنة: رقاد. -

 إذا كانت مفتكحة: رزقيـ. -

 إذا كانت ساكنة بعد كسر أصمي كلحقيا صكت استعالء: مرصادا. -

 ر غير أصمي: أـ ارتابكا.إذا كانت ساكنة بعد كس -

 إذا كانت ساكنة بعد فتح: مرعى. -

 إذا كانت ساكنة بعد ضـ: غرفة. -

 كيجكز فييا التفخيـ كالترقيؽ في مكضعيف:

إذا سكنت كقفا بعد استعالء ساكف قبمو كسر، يجكز فييا التفخيـ كالترقيؽ،  -
الترقيؽ، كفي  كما نص عميو كثير مف القراء، كفي بعضيا يغمب فييا التفخيـ عمى

 بعضيا يتساكل األمراف، مثؿ: مصر، قطر.

 إذا سكنت بعد كسر أصمي، كبعدىا استعالء مكسكر: فرؽ. -
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 الالـ:

 تغميظ الالـ:–مكاضع تفخيـ 

سبؽ أف األصؿ في الالـ الترقيؽ، كىي في الكاقع تختمؼ عف الراء كثيرا، ألف 
الراء ترد مفخمة، ترد مرققة، إال أف الغالب فييا ىك التفخيـ. كلكف الالـ ال ترد مفخمة 

إال في لفظ الجاللة فقط، كالشرط أف ال يسبقيا كسر مثؿ:  -عمى المغة المشيكرة –
ال فيي مفخمة، مثؿ:  بسـ ا. كا، كا 

 "ا غفكر رحيـ"

 ف عبد ا قادـ"أك "إ

 أك "ىك عبد ا"

في مكاضع تفخيـ الراء كترقيقيا مما يتعمؽ بالكسر األصمي  ما قمناه مالحظة:
كالكسر غير األصمي ال ينطبؽ عمى الالـ في لفظ الجاللة. فالالـ ىنا ترقؽ إذا سبقيا 

 الكسر أصميا كاف مثؿ: "بسـ ا" أك غير أصمي مثؿ: "أـ ا" أك "بؿ ا".

 كىما: كىناؾ مكضعاف لتغميظ الالـ ليسا في المغة المشيكرة،

عند بعض العرب تفخـ الالـ إذا كقعت بيـ مفخميف مثؿ: أغمط كالخمطاء،  -1
 كلكف أكثرىـ يقكلكف باألصؿ كىك الترقيؽ.

عند بعض القراء )كىك كرش( تفخـ الالـ إذا كقعت بعد الصاد كالطاء  -2
 ؿ: "الصالة"، "ظممكا"، "الطالؽ".ثك الساكنة، مأكالظاء المفتكحة 
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غير ىذه المكاضع الخاصة فإف الالـ مرققة كما ىك أصميا كال يجكز  كفي
 تفخيميا.

 اإلكميمية "الشمسية": )باعتبار كضع مقدـ المساف( -4

ما منخفض "غير مرتفع"، كىي المجمكعة التي يقكؿ  كمقدـ المساف إما مرتفع كا 
كقمرية صكات قمرية، كتقسيـ العرب لألصكات شمسية عنيا العرب: أصكات شمسية كأ

ىك باعتبار كضع كاحد، كىك "أؿ"، فالشمسية ىي التي تدغـ الالـ فييا، بمعنى أف 
نما نجعميا مف  الالـ تصير مف جنس الشمسية، كالداخؿ، مثال، فال ننطؽ الالـ، كا 
جنس الصكت الذم يمييا، ألف ىذا الصكت شمسي، كأما القمرية فيي التي ال تدغـ 

 كليس كؿ الـ، "كالقمر" مثال.أؿ" فقط، –أم الـ –الالـ فييا 

 

 )رسـ يكضح كضع المساف مع األصكات الشمسية(

ك"الشمسية" اصطالح عربي، كالعرب قد سمكا األصكات الشمسية بالشمسية، 
كالقمرية بالقمرية. فيؿ في الشمس أك القمر ما يناسب ىاتيف الظاىرتيف )اإلدغاـ 
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ىك أنو ليس شيء في الشمس كالقمر يدؿ عمى طبيعة ىاتيف  كاإلظيار(؟ كالجكاب
الظاىرتيف، كلكنيما أخذا مثاليف ظاىريف كؿ يراىما، كقكلنا الشمسية ليس فيو ما يدؿ 

ىما ال يعكس كضع طبيعة العمى إدغاـ الـ أؿ إال مجرد مثاؿ، كىكذا القمرية، فك
 مجمكعة أصكاتيا.

مييا "اإلكميمية" بدؿ "الشمسية" كأما المتأخركف فيعجب بعضيـ أف يطمؽ ع
كاإلكميؿ في المغة ىك عصابة مزينة، تمؼ دائرة، كتكضع أعمى الرأس، كىك مرحمة مف 
مراحؿ القمر، كىك يدؿ عمى برج مف البركج، كىك نجـ، إذف "اإلكميؿ" كأنو شيء في 

 األعمى، ألف في األصؿ ىك عصابة مزينة، كيطمؽ عمى التاج "اإلكميؿ".

 عة ىذه األصكات التي أطمقنا عمييا شمسية؟فما ىي طبي

قالكا: ىي مجمكعة األصكات التي يرتفع معيا مقدـ المساف، إذف األصكات 
 القمرية ىي مجمكعة األصكات التي ال يرتفع معيا مقدـ المساف.

كلك استعرضنا األصكات لكجدنا ىذا، بمعنى أننا إذا قمنا "الداخؿ" فإف مقدـ 
معيا مقدـ ؾ األعمى، كلكف إذا قمنا "أبرار" أك "اقترب" فال يرتفع المساف يرتفع نحك الحن

 المساف.

كاآلف نعكد إلى "اإلكميمية" لنرل ىؿ ىناؾ رابط بيف ىذه التسمية كبيف حقيقة 
 ىذه األصكات التي نقكؿ أنيا مجمكعة األصكات الشمسية؟

البا، إذا قمنا إف اإلكميؿ عصابة مزينة، كالعصابة تككف في أعمى الرأس غ
كيطمؽ عمى التاج، فكأف ليا داللة، ألف األصكات الشمسية ىي التي يرتفع معيا مقدـ 
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المساف، فكأنيا تككف في مقدـ الشيء كفي رأس الشيء، فكأنيا كقعت في رأس المساف، 
الشمسية يمية أقرب مف الشمسية، ألننا عرفنا أف داللة مكأنيا اإلكميؿ أك التاج، إذف اإلك

أف يككف ىناؾ رابط، بمعنى أنيا ال ترشدنا إلى البقية، مثاال فقط، دكف القمرية تعطي 
كاما اإلكيميمية إذا ربطناىا بداللة المفظ المغكية فقد تعطينا ما يدؿ، ألنيا ىي مجمكعة 
 األصكات التي يرتفع معيا مقدـ المساف، فكأنيا كالعصابة أك التاج عمى مقدـ المساف.

األصكات، كنقكؿ ىذه شمسية، كىذه قمرية، كلسنا بحاجة إلى أف نستعرض 
فيي مف الصفات التي ال يخطئ فييا عربي، بؿ أف كثيرا مف الدارسيف لمعربية يجيدكف 

 ذلؾ.

)كىي   -أم الالـ–كاألصكات الشمسية ىي األصكات التي تخرج مف مخرجيا 
 المثكيات( أك قريب مف مخرجيا )كىي بيف األسنانية، كالمئكية الغارية(.

صكات التي مف مخرجيا شمسية دكف أدنى شؾ، كالتي مجاكرة لمخرجيا مف فاأل
ما الجيـ فألنيا مجاكرة ليا، كلكنيا بعد الشيف، أماـ أك مف خمؼ ىي شمسية أيضا، كأ

كلذلؾ حصؿ فييا بعض الخالؼ عند بعض العرب حديثا، عند العراقييف، فإنيـ 
ف، ككما قاؿ سيبكيو: أف الجيـ ينطقكنيا شمسية كالجيش مثال، كذلؾ لقرب مخرج الشي

أف ذلؾ بالترتيب،   -كما عرفنا في السابؽ–كالشيف كالياء مف مخرج كاحد؛ كلكنو يعني 
 فالجيـ قبؿ الشيف.

كقد ينطؽ المبتدئكف بالـ "أؿ" مع األصكات الشمسية كما ينطقكف بيا مع 
ا تقريبا، كال القمرية إذا كانكا يقرؤكف بالتيجي )بمعنى أنيـ يقرؤكف كؿ حرؼ منفرد

 يسترسمكف بحيث يظير أثر األصكات في بعض عند التجاكر(.
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 صكت الياء:

مف مكقع الشيف، كىي مجاكرة لمخرج الالـ، فمماذا لـ تكف مف األصكات  الياء
نما ألحقت باألصكات الصامتة  الشمسية؟ الجكاب: ألف الياء أصال ليست صامتة، كا 
في مبحث المخارج، كال يعني أنيا تأخذ جميع أحكاـ األصكات الصامتة، ىذا ما 

خمة في مجمكعة الشمسية يخص المخرج، كأما ما يخص الصفة فإف الياء ليست دا
 حيث أف المساف ال يرتفع مقدمو معيا.

كقد اتضح لنا اآلف ذلؾ المثاؿ الذم مر معنا في الماضي، كىك أننا نستفيد مف 
دراسة عمـ األصكات، كبالذات مف دراسة المخارج كالصفات، كىنا نعرؼ لماذا كقعت 

ىذه األصكات، كظاىرة ىذه الظاىرة الصكتية "ظاىرة اإلدغاـ" أم إدغاـ "أؿ" في 
 صكتية أخرل كىي إظيار "أؿ" مع بقية األصكات، فما سبب ىاتيف الظاىرتيف؟

كيتضح ذلؾ لمف درس عمـ األصكات كعرؼ المخارج، كذلؾ أف "أؿ" تدغـ مع 
األصكات التي تخرج مف مخرجيا أك مف مخرج قريب مف مخرجيا، كتظير "أؿ" مع 

 األصكات التي تبعد مخرجا عنيا.

 كأننا نستطيع أف نأتي بضابطيف لػ "أؿ" الشمسية: إذف

ىي مجمكعة األصكات التي يرتفع  الضابط األكؿ: يؤخذ مف تعريفيا: -1
 معيا مقدـ المساف.
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يؤخذ مف ناحية المخرج، كىي مجمكعة األصكات التي  الضابط الثاني: -2
 يب مف مخرجيا سكاء مف جيةك مف مخرج قر أتخرج مف نفس مخرج صكت الالـ 

 ك مف جية الفـ.الحمؽ أ

 مالحظتاف:

حينما نقكؿ )الشمسية( ك)القمرية( كما عرفنا، فإننا نتحدث عف مجمكعة  -1
أصكات ليا صفة معينة، كىي ما يرتفع معيا مقدـ المساف كتتقارب في المخرج، مقابؿ 

ثكىا ألجؿ )أؿ(، بعما ال يرتفع معيا مقدـ المساف ...، كلكف طبيعة بحث العرب أنيـ 
فالشمسية ىي التي أدغمت فييا الـ )أؿ( كالقمرية ىي التي لـ تدغـ فييا الـ )أؿ(. أم 
كأنيا بحثت مف زاكية مخصصة، كمعينة بمراعاة مكضع كاحد، كليست كؿ الـ تدغـ 

ال يجكز فييا إدغاـ الالـ في مع ما قالكا عنو حركؼ الشمس، فمثال )ممثـ كممبس( 
 ا.اء ... كىكذالث

)أـ( المعرفة في بعض لغات/ ليجات جنكب الجزيرة العربية ال تسرم  -2
عمييا أحكاـ )أؿ( المعرفة في باب اإلدغاـ مع األصكات الشمسية، فكؿ األصكات 
تعتبر قمرية في ىذا المقاـ، فاألثر المركم "ليس مف امبر امصياـ في امسفر" أم: 

أـ( في الصاد كال في السيف كال في فر، ال تدغـ ميـ )سللصياـ في اليس مف البر ا
 غيرىما.

كىذه المغة الجنكبية قديمة حكاىا المغكيكف المتقدمكف، كال تزاؿ مستعممة في 
 مناطؽ في جنكب الجزيرة العربية إلى يكمنا ىذا.
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 القمقمة: -5

"شدة الصياح"، كالقمقمة   -كما يقكؿ عنيا الخميؿ بف أحمد -كالقمقمة في المغة: 
 "شدة الصكت"، كيطمؽ عمى القمقمة ايضا المقمقة، كلكف القمقمة أكثر استعماال.

 كقد فصؿ عمماء التجكيد في القمقمة أكثر مما فصؿ المغكيكف.

ىي نطؽ األصكات الشديدة المجيكرة في حاؿ السككف بما يشبو  كالقمقمة:
السككف كالحركة، أم نطؽ ال ساكف كال  النبرة، كالذم يشبو النبرة ىك مرحمة بيف

نما  محرؾ، كأبتر، كتب، فالباء في ىذيف المثاليف تنطؽ ال ساكنة بحتة كال محركة، كا 
بيف السككف كالحركة، كىذه ىي التي تسمى بالقمؽ الصكتي، كالقمقمة ال تككف إال في 

ذا كانت القمقمة في آ خر الكممة فيي األصكات الشديدة، المجيكرة، في حالة السككف، كا 
ال فيي صغرل.  كبرل، كا 
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ىي: )قطب جد( أم خمسة أصكات  -كما قاؿ العرب–كأصكات القمقمة 
كبعضيـ يضيؼ اليمزة، كىك خطأ، كالذيف أضافكا اليمزة إلى أصكات القمقمة إنما 

–ف بعضيـ أأضافكىا لككنيا جمعت بيف الشدة كالجير، أم أنيا شديدة كمجيكرة، كما 
اؼ إلى أصكات القمقمة التاء، كىك أيضا عمى خالؼ رأم الجميكر، أض  -كىك سيبكيو

ألف التاء أصال ميمكسة، كأضاؼ المبرد إلى أصكات القمقمة الكاؼ، كىي أيضا 
 ميمكسة.

كالذم استقر عميو رأم الجميكر مف لغكييف كعمماء تجكيد ىك أف أصكات 
ف رأل بعضيـ ذلؾ؛ ألف القمقمة "قطب جد" إذف اليمزة ال تعتبر مف أصكات القمقمة،  كا 

ف رأل ا  ىذا الرأم يخالؼ رأم الجميكر. ككذلؾ التاء ال تعتبر مف أصكات القمقمة، ك 
ف رأل  سيبكيو ذلؾ؛ ألنيا ليست مجيكرة، كذلؾ الكاؼ ال تعتبر مف أصكات القمقمة كا 

 المبرد ذلؾ؛ ألنيا ليست مجيكرة.

 كجو تسمية ىذه األصكات بأصكات القمقمة:

المبرد في ذلؾ: كسميت ىذه بالقمقمة ألنيا إذا سكنت ضعفت، فاشتبيت  قاؿ
لى إبغيرىا، كيحتاج  لى ظيكر صكت يشبو النبرة، حاؿ سككنيف في الكقؼ كغيره، كا 
 إتماـ النطؽ بيف.

كلذلؾ يعد مف أىـ فكائد القمقمة: حماية الصكت مف فقداف صفة مف صفاتو، 
ا إلى المثاؿ السابؽ "أبتر" لك لـ نقمقؿ الباء لما كىي فائدة ليا قيمتيا، فإننا لك رجعن

نما تصبح ميمكسة تشبو الباء اإلنجميزية الميمكسة، ألف التاء  صارت مجيكرة، كا 
ميمكسة فإذا أسكنت الباء قبميا ضعفت، فتجذبيا التاء إلى نكع مف اليمس، كلذلؾ 
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ر. كذلؾ القمقمة فالقمقمة تحمي الباء مف أف تفقد صفة أساسية مف صفاتيا كىي الجي
تحمي الجيـ مف أف تفقد صفة الشدة، كما في المثاؿ "أجر" فإذا لـ نقمقؿ في الجيـ 

 معطشة كقربت مف الرخاكة. الجيـ أصبحت

كالقمقمة في األصؿ كضعت لمقاؼ، ألف القمقمة تناسب صكتيا، كلكف لحقت بيا 
 بقية أصكات القمقمة.

 كننتقؿ اآلف إلى صفات أخرل، كمنيا:

كليا ثالثة أصكات: ص، س، ز. كىذه األصكات سميت بالصفير  صفير:ال -1
لما يصاحب نطقيا مف صكت كالصفير، كالصفير صكت معركؼ، كىي األصكات 

 األسمية مخرجا.

كليا صكتاف: ف، ـ. كسميت بأصكات الغنة ألف اليكاء يخرج معيا الغنة:  -2
 مف الخيشكـ.

ر في الفـ. كىك شت الذم انتكليا صكت كاحد: ش. بمعنى الصك  التفشي: -3
غير األصكات المفخمة، كىك خاص بالشيف فقط. كالحقيقة أنو لك دققنا أك دخمنا في 
التفصيؿ لكجدنا أنو قد يدخؿ غير الشيف ايضا صفة التفشي إذا أخذنا بالمعنى المغكم 
ف أك بداللة المفظ، كلكف اصطمحكا عمى أف الصكت المتفشي إذا أطمؽ فإنو يراد بو الشي

 فقط، كال مشاحة في االصطالح.

كليا صكت كاحد: ض. كاستطاؿ ىذا الصكت ألنو كما كصفو  االستطالة: -4
سيبكيو: مف بيف أكؿ حافة المساف كما يميو مف األضراس مخرج الضاد، أم استطاؿ 
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مخرجيا مف حافة المساف مف األضراس إلى مقدمة المساف، فسميت الضاد مستطيمة 
 الستطالة مخرجيا.

كليا صكت كاحد: ؿ. بمعنى أف المساف يأخذ جانبا كاحدا مف  الجانبي: -5
 جكانب الفـ حيف النطؽ بيا، كاليكاء يخرج مف جانب كاحد مف جكانب الفـ.

 ىؿ تكجد صفة الجانبية في الضاد، كصفة االستطالة في الالـ؟ سؤاؿ:

نبية، ف تككف الالـ جاأقد يككف شيء مف ذلؾ، لكنيـ اصطمحكا عمى  الجكاب:
 ف االستطالة فييا أكضح.ألف الجانبية فييا أكضح، كأف تككف الضاد مستطيمة، أل

كليا صكت كاحد: ر. بمعنى أنو عند النطؽ بو يخرج مكررا، أم  التكرير: -6
أكثر مف صكت، كلكنو رغـ أف طبيعتو التكرير إال أف العمماء، كالسيما عمماء التجكيد، 

نما نيكا نييا قاطعا عف تكرير الرا ء، كال يقصدكف بذلؾ التكرير الطبيعي ليا، كا 
 يقصدكف بو زيادة التكرير.

كليا صكت كاحد: ىػ. كذلؾ لما فييا مف الضعؼ  الميتكت )المكسر(: -7
كالخفاء )كما قاؿ سيبكيو(. إذف ىذه تمتقي بمعناىا المغكم. الخميؿ ممف جعؿ الياء 

 ميتكتة.

 كليا سبعة أصكات: ذ، ظ، ث، ؼ، ب، ـ، ك. التقدـ: -8

 كليا ستة أصكات: ء، ىػ، ع، ح، غ، خ.التأخر:  -9
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كالحقيقة أف ىاتيف الصفتيف األخيرتيف أتي بيما لمزيد مف التمييز، كقد ال يككف 
ليما ذكر عند المتقدميف، أك لـ يجعمكا ىاتيف الصفتيف مف تمييز األصكات، لكننا حتى 

الصفتيف، ألنو قد تشترؾ األصكات في كثير مف  لى ىاتيفنميز الصكت نمجأ إ
 الصفات، كما سيأتينا في تمييز األصكات، فنمجأ إلى ىاتيف الصفتيف.

م أنيا ىي مف بيف األسناف إلى الشفتيف، أكالصفة المتقدمة اصطمحكا عمى 
 ثالثة مخارج كأصكاتيا:

عند الكثير،  اصطالح غمب -أم اصطالح الصفة المتقدمة–أف ىذا كالحقيقة 
ال صفة التقدـ تختمؼ مف لغة إلى لغة، كنحف باستعراضنا لألصكات كتمييزىا  كا 

 بصفات محددة رأينا أنو يكفينا ىذا الحد الذم ال يشتبو ألنيا صفة نحتاجيا لمتمييز.

صكات المتأخرة فنستطيع القكؿ أنيا األصكات الحمقية، كبعض الكتاب كأما األ
 ربية قد تدخؿ فييا القاؼ، كقد يدخؿ البعض فييا الكاؼ.أك الكتابات كبالذات الغ

 مالحظة: 

إذا قمنا إف ىذه األصكات متقدمة فيذا ال يعني أف ما سكاىا كميا متأخرة، كقد 
، أك متكسطة. كلكنيـ لـ يمجؤكا إلى صفة المتكسطة، أك متأخرة تككف األصكات متقدمة

صكات بصفات مميزة كال حاجة إلى لتمييز األ  -بالمتقدمة كالمتأخرة–ألنيـ اكتفكا 
 المتكسطة.
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كتأتي قيمة صفتي "التقدـ" ك"التأخر" لمتمييز بيف بعض األصكات، مثؿ: ج 
/ب، ح/ؼ، فمكال صفتا التقدـ كالتأخر لما تـ تمييز الجيـ مف الباء؛ حيث يشترؾ 

 الصكتاف بكؿ الصفات سكل في ىاتيف الصفتيف، ككذلؾ الشأف في الياء مع الفاء.

 ختالؼ بيف المتقدميف كالمتأخريف في صفات األصكات العربيةاال

لقد اتفؽ المتقدمكف كالمتأخركف في كصؼ األصكات العربية إال في ستة 
أصكات )اليمزة كالعيف كالجيـ كالضاد كالقاؼ كالطاء(، كيمكف تقسيـ ىذا المختمؼ فيو 

 إلى ثالث مجمكعات:

 خالؼ ال يضر كاتفؽ عمى أغمبو. اليمزة كالعيف: -1

خالؼ كبير، كلكف الصكت المكصكؼ مختمؼ، فالمتقدمكف  الجيـ: -2
 يصفكف الجيـ الفصيحة كالمتأخركف يصفكف غيرىا، كلذا فكصؼ المتأخريف مرفكض.

 كفيما يمي بعض التكضيح حكؿ القضية: القاؼ كالطاء: -3

...( ىك ما يعنيو ىؿ ما يعنيو المتقدمكف مف الصفات )شدة / جير / -
 المتأخركف؟

 إذا كاف كذلؾ، فيؿ يمكف أف يجمع المتقدمكف عمى الخطأ؟ -

ذا نسب الخطأ إلييـ، فيؿ ىك الخطأ في الكصؼ كالنظرية دكف التطبيؽ؟ -  كا 

 إذا كاف كذلؾ فيؿ نتبع كصفيـ أك تطبيقيـ؟ -
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فيـ لصكت معيف، كبيف صفيناؾ فرؽ كبير بيف مخالفة المتقدميف في ك  -
ـ بأف ما ز طبيقيـ الفعمي لذلؾ الصكت )نطقيـ كالسيما فيما يخص قراءة القرآف(. كنجت

 أجمعت عميو ىذه األمة مف النطؽ المتكاتر ألصكات القرآف صحيح كيجب إتباعو.

 كنعكد لنقكؿ: ىؿ األمر خطير إلى ىذه الدرجة؟ -

جة ال كنجيب فنقكؿ: ال، فيذيف الصكتيف، قد اختمفكا في بعض صفاتيما بدر  -
تجعؿ ىذه الصفة المختمؼ فييا ىي الحد الفاصؿ بيف الصكت كالصكت القريب منو، 

 كجد صفات أخرل تميزه عف الصكت القريب منو، كلمتكضيح نقكؿ:تف

: عدىا المتقدمكف مجيكرة فيي عندىـ أخت الداؿ، كعدىا المتأخركف الطاء -أ
يريتيا أك بيمسيا، ء قمنا بجميمكسة فيي عندىـ أخت لمتاء. كال تمتبس بأم منيما سكا

 طباؽ ىي الصفة الفاصمة بينيما كبيف أم مف ىذيف الصكتيف.حيث أف صفة اإل

: عدىا المتقدمكف مجيكرة، فقربت مف الجيـ، كعدىا المتأخركف القاؼ -ب
ميمكسة فقربت مف الكاؼ، كصفة التفخيـ ىي الصفة الفاصمة بينيا كبيف أم مف 

 بأم منيا. ىذيف الصكتيف، إذف ال تمتبس

: عدىا المتقدمكف رخكة، كعدىا بعض المتأخريف شديدة. كال لبس الضاد -4
بينيا كبيف أم صكت آخر سكاء عمى اعتبارىا رخكة أك شديدة، كما قاؿ سيبكيو :"... 
كلخرجت الضاد مف الكالـ ألنو ليس شيء مف مكضعيا"، كعمى افتراض أنيا أخت 

كما يقكؿ بعض المتأخريف، تبقى صفة اإلطباؽ في الضاد حاجزا بينيما. كيمكف لمداؿ 
اعتبارىا مف باب التغير الحر؛ فيككف الكجياف جائزاف كلمناطؽ أف يختار أييما شاء.
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 جدكؿ مخارج كصفات األصكات الصامتة في المغة العربية

 المخارج                      

 الصفات

شفتي  شفتاني
 أسناني

بيف 
 أسناني

لثكم  لثكم
 غارم

أدنى  لياتي طبقي غارم
 الحمؽ

كسط 
 الحمؽ

أقصى 
 الحمؽ

 ميمكس          مرقؽ              

 شديدة                           مرقؽ

 مجيكر                         مفخـ

 ء    ؾ   ت   

      ج  د   ب

    ؽ    ط   

 مرقؽ          ميمكس               

 مفخـ                         رخكة      

   

 ىػ ح     ش س ث ؼ 

   خ     ص   

        ز   
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 مجيكر                     مفخـ

 مفخـ                             

 ذ  

 ظ

      ض

 غ

  ع

 أنفي                              

 جانبي                              

 متكسطة                          مكرر                                    

 ليف                                    

        ف   ـ

        ؿ   

        ر   

       م    ك
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 األصكات الصايتة

ا مف األصكات الصامتة، كننتقؿ اآلف إلى األصكات الصائتة، كأما شبو نانتيي
الصائتة فقد ألحقناىا بالصامتة في مبحث المخارج كالصفات، كلـ يبؽ أمامنا اآلف إال 

 الصكائت.

ىي التي تخرج مف جراء فتح الفـ فتحا متسعا بحيث يخرج  كاألصكات الصايتة:
 . -الفؾ األسفؿ كالفؾ األعمى –يف عضكم النطؽ اليكاء بحرية، لبعد المسافة ب

فبعد المسافة بيف عضكم النطؽ جعؿ الفـ متسعا، كاتساع الفـ أدل إلى خركج 
 اليكاء بحرية تامة.

 صكات الصائتة، كما مر في المقدمة ىي:كاأل

 حركؼ المد التي ىي: األلؼ كالكاك كالياء.

 كالحركات التي ىي: الفتحة كالكسرة كالضمة.

ه تسمى األصكات العربية الصائتة األصمية كىي ستة، ثالثة منيا لحركؼ كىذ
 المد، كثالثة لمحركات، ككما عرفنا أنيما سياف.

 أم أف الفتحة تساكم األلؼ.

 كالكسرة تساكم الياء.

 كالضمة تساكم الكاك.
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 كالفرؽ بينيما في عممية الطكؿ فقط، فالفتحة بعض األلؼ، كما قاؿ ابف جني.

مقياس عمماء التجكيد الحركات حركة كاحدة، كحركؼ المد حركتاف كما  كفي
في نطقنا لكممة: قؿ كقاؿ، كمؿ كماؿ مثال. فالحركة ىي حركة كاحدة، كالمد مدىا. 
كسيأتينا فيما بعد أف المد عند عمماء التجكيد ىك المد الزائد، كما في: طائؼ، 

أربع حركات، كما ىك الصاخة، كىك يصؿ إلى ست حركات، كبعضو يصؿ إلى 
 مفصؿ في عمـ التجكيد.

 إذف الفتحة: نصؼ األلؼ.

 كالضمة: نصؼ الكاك.

 كالكسرة: نصؼ الياء.

كلذلؾ في ىذا المبحث إذا أعطينا حكما في الغالب لأللؼ فتدخؿ فيو الفتحة، 
إال إذا كاف لمتفريؽ بينيما بالطكؿ كالقصر مثال، فتأخذ كؿ كاحدة منيما حكميا، كلكف 

ير ىذا قد نقكؿ إف ىذا صكت متقدـ أك متكسط أك متأخر، كالحركة تتبعو في في غ
 حكمو ىذا، أم كؿ حركة تتبع الصكت الذم ىي بعض منو.

 أقساـ األصكات الصايتة

 كتنسـ األصكات الصائتة إلى عدة اقساـ باعتبارات شتى:

 باعتبار الكمية تنقسـ إلى: -

 كالياء(.لؼ كالكاك كىي حركؼ المد )األ طكيمة: -1
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 كىي الحركات )الفتحة كالضمة كالكسرة(. قصيرة: -2

 باعتبار الجزء المرتفع مف المساف: -

 كىي الياء كتتبعيا الكسرة )يرتفع فييا مقدـ المساف(.متقدمة:  -1

 كىي األلؼ كتتبعيا الفتحة )يرتفع فييا كسط المساف(. مركزية: -2

 كىي الكاك كتتبعيا الضمة )كيرتفع فييا مؤخر المساف(. متأخرة: -3

 باعتبار درجة ارتفاع المساف: -

كىي الكاك كتتبعيا الضمة، كالياء كتتبعيا الكسرة )كدرجة ارتفاع  عالية: -1
 المساف تككف عالية(.

كىي األلؼ كتتبعيا الفتحة )كال تعني أف المساف ينخفض أك ال  منخفضة: -2
ن  ما المراد أف درجة ارتفاع المساف تككف منخفضة مقارنة بما سبؽ(.يرتفع فييا، كا 

ال فيمكف صيؿ، كا  فكىذا التقسيـ يترتب عميو تقسيماف آخراف، كذلؾ زيادة في الت
 اإلضافياف ىما: أف نكتفي بو، كالتقسيماف

نغمؽ الفـ، ككمما انخفض اما مباعتبار كضع الفـ: فكمما ارتفع المساف ك أكال:
 أصبح الفـ منفتحا، المساف كمما

 منغمؽ: ك، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، م، ػػػػػػػػػػ

 منفتح: ا، ػػػػػػػػػػػػػى 
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باعتبار مجرل اليكاء: فكمما اتسع الفـ كمما كاف مجرل اليكاء متسعا،  ثانيا:
 ككمما ضاؽ الفـ كمما كاف مجرل اليكاء ضيقا.

 ضيؽ: ك، ػػػػػػػػػػػػػػػػي، م، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 متسع: ا، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 باعتبار كضع الشفتيف: -

 الشفتاف بكضع دائرم )مدكرة(: كىي الكاك كتتبعيا الضمة. -1

 بكضع غير دائرم )غير مدكرة(: كىي الياء كاأللؼ كالكسرة كالفتحة. -2

 باعتبار سيكلة النطؽ: -

 خفيفة: كىي األلؼ كتتبعيا الفتحة. -1

 كتتبعيا الضمة كالياء كتتبعيا الكسرة. ثقيمة: كىي الكاك -2

 ثـ إف الثقيمة يمكف تقسيميا إلى:

 اء.يما ىي ثقيمة: كىي ال -أ

 ما ىي أثقؿ: كىي الكاك. -ب

كىذا التقسيـ األخير تبدك قيمتو لك عدنا إلى اإلعالؿ فإف التعامؿ بيف األلؼ 
لؼ مف الكاك، كيككف كالياء أكثر منو بيف األلؼ كالكاك، كذلؾ ألف الياء أقرب إلى األ
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الترتيب مف حيث الخفة كالتالي: األلؼ، فالياء، فالكاك. فاأللؼ خفيفة كالياء ثقيمة 
 كلكنيا أقؿ ثقال مف الكاك فيي أقرب إلى األلؼ.

كليذا أثره الكاضح في شيكع ىذه الحركات ككثرة كركدىا مف عدمو، حيث نجد 
كعا في المغة العربية مف أختييا أف الفتحة كىي أخؼ ىذه الحركات أكثر كركدا كشي

الكسرة كالضمة، تمييا الكسرة، فالضمة. كالفارؽ كبير بيف شيكع الفتحة كشيكع كؿ مف 
 الكسرة كالضمة، بينما الفارؽ بيف الكسرة كالضمة ليس كبيرا.

كقد الحظ ذلؾ عمماء العربية، فقد قاؿ سيبكيو:" الفتحة أخؼ عمى العرب مف 
ن ما خفت ىذه الخفة ألنو ليس منيا عالج عمى المساف كالشفة، الكسرة كالضمة ... كا 

كال تحرؾ أبدا، فإنما ىي بمنزلة النفس" كقاؿ أيضا :"الكسرة أخؼ عمييـ مف الضمة 
... اال ترل أف فعؿ بكسر العيف أكثر في الكالـ مف فعؿ بضـ العيف" كبما أف الكسرة 

 اك كأكثر.أخؼ عمييـ مف الضمة، كانت الياء أخؼ عمييـ مف الك 

ثـ إف التعامؿ بيف الكاك كالياء أكثر منو بيف األلؼ كالكاك، كالكاك كالياء تشتركاف 
 في العمك كالثقؿ، كلذا فإننا نالحظ أثر ذلؾ في باب اإلعالؿ كما في المكجز التالي:

 في مكضع كاحد )ضكرب(   كاك   األلؼ 

 في مكضعيف )مصيبيح، غميـ(   ياء  األلؼ

 في مكضع كاحد بعشرة شركط )قاؿ، باع(  ألؼ  كالياءالكاك 

 في اربعة مكاضع )مكقف، قضك، تقكل، طكبى(  كاك  الياء
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، صياـ، ديار، أعطيت،                                                   يفي عشرة مكاضع )رض  ياء  الكاك 
 ميزاف، دنيا، سيد، مرضي، عصي، صيـ(

 

 

 

 

 

 

 صفات الصكائت العربية:

 كاك ضمة ياء كسرة ألؼ فتحة 

  -  -  -  -  -  - متأخر

  -  -  -  - + + متكسط

  -  - + +  -  - متقدـ

 + + + +  -  - عاؿ

  -  -  -  - + + منخفض

 متقدـ             متكسط          متأخر

 ضيؽ / منغمؽ / عاؿ
 وـــ/  ـــ/ ي

 اـــ/ 

 / منفتح / منخفض متسع
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 + +  -  -  -  - مدكر

 + + + +  -  - منغمؽ

  -  -  -  - + + منفتح

  - +  - +  - + قصير

 +  - +  - +  - طكيؿ

  -  -  -  - + + خفيؼ

 + + + +  -  - ثقيؿ

 

 تمييز األصكات بصفاتيا المميزة

بعد دراستنا لمخارج األصكات كصفاتيا عرفنا أف المخرج الكاحد قد يقع فيو أكثر 
ف الصفة الكاحدة قد أمف صكت، كالعيف كالحاء: مف كسط الحمؽ، كعرفنا أيضا 

ثر مف صكت، فالشدة ألصكات "أجدت طبقؾ" مثال، كلكنو مف يكصؼ بيا أك
ال لما تميز أحدىما مف المستحيؿ أف يتفؽ صكتاف فأكثر في جميع الصفات كميا،  كا 

 اآلخر.
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لذا فإنو مف الميـ أف نميز كؿ صكت بصفات ال تكجد إال فيو أك بصفات 
تخصو مجتمعة، أك بتعبير آخر، نميزه بصفات ال تجتمع كميا في غيره. كأمامنا في 

 تمييز األصكات بصفاتيا المميزة طريقاف:

أف أسرد جميع الصفات المكجكدة في الصكت، كأنفي عنو ما ليس فيو  إما -1
 مف بقية الصفات.

فالباء مثال نميزىا بػػ: صامتة كشديدة كمجيكرة كمرققة كمقمقمة كقمرية كمتقدمة 
كليست صفيرية كال مفتشية كال مستطيمة كال مكررة كال جانبية كال ميتكتة كال متأخرة، كال 

 ت المثبتة كالمنفية ال تجتمع في غير الباء.غنة. فجميع ىذه الصفا

سرد في الصكت جميع مف صفات، كبدؿ أف أأك أكتفي بما يميز الصكت  -2
صفاتو كأنفي عنو ما ليس فيو كما تقدـ أكتفي ىنا بأقؿ صفات ممكنة ال تجتمع في 

 غيره.

 كبما أف اليدؼ ىك تمييز الصكت فإننا سنختار الطريقة الثانية.

إيراد أقؿ قدر مف الصفات التي تميز –كصؿ إلى الطريقة الثانية كأحسف طريؽ ي
ىك النظر في الصكت المراد تمييزه، كىؿ لو صفة خاصة بو ال  –الصكت المراد 

 يشاركو فيو غيره، فإف كجدت أثبتناىا مكتفيف بيا، كصفة مكرر التي تخص الراء بيا.

كو فييا إال القميؿ، ـ يكف لمصكت صفة خاصة بو، رأينا في صفة ال يشار فإف ل
ثـ نثبتيا كنبدأ بإثبات صفات تخرج األصكات المشاركة لو في الصفة األكلى، فمثال 
الصكت )ص( ال يخصو بذاتو صفة مفردة، كلكف صفة "الصفير" ال يشاركو فييا إال 
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ر لمصكت )ص(، ثـ نبدأ بإخراج يصكتاف ىما )س(، ك)ز(، إذف نثبت صفة الصف
"التفخيـ" تخرج الصكتيف معا، كىنا فييا، فنجد أف إضافة صفة الصكتيف المشاركيف لو 

 تميز الصكت )ص( بالصفتيف: "الصفير" ك"التفخيـ".

 ىذا كيمكف رسـ ما مضى بيذه الطريقة:

 )ص(     )ر(

 + صامت    + صامت

 + صفير    + مكرر

 + مفخـ     

كالعالمة كيالحظ أف صفة صامت أك صائت يستحسف إيرادىا في المقدمة. 
( تدؿ عمى فقداف الصفة في  -)+( تدؿ عمى كجكد الصفة في الصكت، كالعالمة )

 ذلؾ الصكت.

 نماذج لتحديد األصكات بصفاتيا المميزة ليا

  )ض(         )ء(         )ش(   )ر(   )ؿ(     )ق(    

   + صامت    + صامت    + صامت     +صامت + صامت   + صامت   

 + ميتكت    + جانبي   + مكرر      + متفش     + مستطيؿ    + شديد   

 + متأخر          
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 )ياء لينة(      )كاك لينة(       )ف(            )ـ(         )ص(          )ظ(

 + صامت    + صامت     + صامت    + صامتصامت    -      صامت -

 صائت    + غنة       + غنة        + صفير      + إطباؽ  -صائت       -
 شمسي      + مفخـ      + متقدـ  -متقدـ         + متقدـ      + شمسي     -

 )ب(              )ط(          )ز(          )ألؼ(        )فتحة(       )كاك مدية(

 تئت     + صائت    + صائ+ صامت     + صامت      + صامت    + صا

 + شديد       + صفير     + منخفض   + منخفض    + متأخر        + شديد

         طكيؿطكيؿ       +   -إطباؽ      + مجيكر    + طكيؿ     متقدـ        +  +

 )ضمة(       )ياء مدية(      )كسرة(          )س(        )ث(         )ؼ(

 + صامت     + صامت  + صائت     + صائت      + صائت    + صامت   

 + ميمكس    + ميمكس  + متأخر        + متقدـ       + متقدـ     + صفير   

 طكيؿ     + ميمكس    + متقدـ       + متقدـ  -       طكيؿطكيؿ      +   -

 شمسي          -مفخـ        + شمسي       -      
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 (              )غ(          )خ(          )ؽ(           )ت(          )ع()د

 + صامت     + صامت      + صامت    + صامت    + صامت     + صامت

 مجيكر+ مقمقؿ        + مجيكر    + ميمكس     + شديد    + شديد       + 

 + ميمكس    + متأخر       مفخـ+     متأخر+       متأخر+         مفخـ  -

         مفخـ  -إطباؽ      + شمسي       -+ شمسي      + مفخـ        + مفخـ     

 )ج(              )ؾ(          )ح(          )ذ(           

 + صامت     + صامت      + صامت    + صامت    

 + مجيكر   + مقمقؿ        + شديد      + ميمكس    

 مفخـ        + ميمكس    + متأخر    + رخك         -

 مفخـ  -مفخـ       -شمسي       -شمسي       -

 ميتكت    +متقدـ-متأخر        -متقدـ         -
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 تمييز األصكات الصامتة بصفاتيا المميزة

 ك ـ ب ؼ ث ظ ذ ف ر ؿ ض ز ص س ت ط د م ش ج ؾ ؽ خ غ ح ع ق ء الصفات

  -  - +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - + + +  -  - + + +  -  -  -  -  - + شديد

  -  -  - + + + +  -  -  - + + + +  -  -  -  -  +  -  -  - + + + + +  - رخك

 + +  -  -  -  -  - + + +  -  -  -  -  -  -  - + -  -  -  -  -  -  -  -  -  - رنيني

 + + +  -  - + + + + + + +  -  -  - + + +  - +  - +  - +  - +  -  - مجيكر

  -  -  - + +  -  -  -  -  -  -  - + + +  -  -  -  +  - +  - +  -  +  -  +  - ميمكس

  -  -  -  -  - +  -  -  -  - +  - +  -  - +  -  - -  -  - + + +  -  -  -  - استعالء

  -  -  -  -  - +  -  -  -  - +  - +  -  - +  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  - مطبؽ

 + + + + +  - + + + +  - +  - + +  - + + + + +  -  -  -  + + + + مرقؽ

  -  -  -  -  -  -  -  -  - +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - جانبي
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  -  -  -  -  -  -  -  - +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - مكرر

 +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ليف

  - +  -  -  -  -  - +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - غنة

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - + + +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - صفير

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - +  -  -  -  -  -  -  -  -  - شفمت

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - مستطيؿ

  -  - +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - + +  -  - +  - +  -  -  -  -  -  - مقمقؿ

  -  -  -  - + + + +  -  - + + + + + + +  - +  -  -  -  -  -  -  -  -  - شمسي
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