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البحث الصويت عند العرب يف ضوء الدراسات الصوتية احلديثة
منوذجا "ويهـــسيب"

سفيان احبيحي الطالب الباحث:

 متهيد:
يعد الصوت اإلنساين املادة األوىل يف الدراسات اللغوية ألي لسان من األلسن البشرية، وجيمع الدارسون على أنه ميثل املستوى 
ول من مستوايت الدرس اللغوي، وله أتثري جلي على املستوايت الدراسية األخرى. وتعترب الدراسات الصوتية قدميا من أصل  األأ

، ألهنا اتصلت مباشرة بتالوة القرآن الكرمي )علم التجويد(، لذلك حظيت ابهتمام خاص، نظرا للعالقة املتينة العلوم عند العرب
 ابخلطاب القرآين.

وقد كان العرب سباقني إىل دراسة أصوات لغتهم، فقدموا يف هذا الشأن حبواث قيمة شهد هلا احملدثون. وكان الدين اإلسالمي من 
حفاظ على لغة القرآن خوفا من اللحن واخلطأ للعدت على هنوض هذه الدراسة؛ إذ حفزهم الشعور الديين العوامل اهلامة اليت سا

بصماهتم واضحة يف ظهور علم األصوات ونشأته، فقد تعد معيارا للنطق السليم، فكانت  والتحريف والتغيري يف غياب احلركات اليت
ذن د احلس الدقيق، واألتماعتمادهم فقط على املالحظة الذاتية اليت تعوصفوا لنا الصوت اللغوي وصفا دقيقا، على الرغم من 

 املوسيقية املرهفة.
وحتسن اإلشارة إىل أن البحث الصويت العريب مل يضمه مصدر واحد ومل يتناوله عامل واحد، ولكنه تناثر بني طيات مصنفات علوم 

تعدد العلماء الذين شاركوا يف إقامة صرحه وإعجاز القرآن واملعاجم، كما جويدية الصرفية والبالغية، والتو العربية املختلفة، النحوية 
ومن األعالم الذين ضربوا بسهم وافر يف عدة نواح من الدراسة اللغوية، وكانت هلم اليد الطوىل يف أتسيس الدرس  وتوطيد بنيانه.

" الذي يعد مرجعا صوتيا مهما للدارسني، وما الذي طالعنا بكتاب "العنيو هـ( 175محد الفراهيدي )تأاخلليل بن  جند الصويت
هـ( يف مؤلفه الكتاب من جهود صوتية ال تزال موضع اهتمام العلماء العرب نظرا لدقتها ومشوليتها  180أضافه تلميذه سيبويه ) ت

ات صوتية مهمة جدا.هـ( يف كتابيه )سر صناعة اإلعراب، واخلصائص(، من معلوم392واتساعها، مث ما كتبه عامل زمانه ابن جين )ت
ونسعى من خالل هذا البحث املتواضع، إىل إبراز اجلهد العلمي املتميز لشخصية "سيبويه" واهتمامه ابلقضااي الصوتية من خالل 

خاصة يف ابب اإلدغام الذي  قضااي صوتية مهمةل يف كتابه سفره "الكتاب " كنموذج لبوادر الدرس الصويت عند العرب. إذ تطرق
دغام  يتطلبه ماإىل  كما أشار فيه  ،ملبادئ الرئيسة للدرس النظري لألصواتقدم فيه ا تعيني حروف العربية، وبيان  منفهم اإلأ

ميتد إال على مخس  ن هذا الباب الفرعي الأخمارجها، وشرح جمهورها ومهموسها، وما يستكمل به درسها من الصفات. ومع 
دراسة الصوتية اليت أثرت يف الدراسات الالحقة، وكشفت عن أفكار عميقة صفحات ونصف، فإنه ضم مسائل رئيسة من مسائل ال

 وآراء مبتكرة.
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وصل إليه سيبويه يف ميدان الدرس الصويت، وما وصلت إليه  إىل أننا حاولنا عقد بعض املقارانت بني ما ، ههنا،ونود اإلشارة
ذا املوضو  وفق اتآيت:هل نادراست هكذا جاء هيكلو  الدراسات الصوتية احلديثة يف هذا امليدان.

 .حروف العربية من حيث العدد .1
 .حروف العربية من حيث املخارج .2
.حروف العربية من حيث الصفات .3

حروف العربية من حيث العددأوال: 
اهلمزة، واأللف، واهلاء، والعني، واحلاء، والغني واخلاء، والكاف  عد سيبويه أصل حروف العربية تسعة وعشرين حرفا هي:

لقاف، والضاد، واجليم والشني والياء، والالم والراء والنون والطاء والدال والتاء والصاد والزاي، والسني، والظاء والذال والثاء، وا
مخسة وثالثني حرفًا حبروف هن فرو ، وأصلها من التسعة  أن تصبح –كما يقول –غري أهنا من املمكن  ؛والفاء والباء وامليم، والواو

كثرية يؤخذ هبا وتستحسن يف قراءة القرآن واألشعار، وهي النون اخلفيفة، واهلمزة اليت بني بني، واأللف اليت متال   والعشرين، وهي
والصاد اليت تكون كالزاي، وألف التفخيم، يعين بلغة أهل احلجاز يف قوهلم: الصالة، والزكاة،  إمالة شديدة، والشني اليت كاجليم،

حرفًا حبروف غري مستحسنة يف قراءة القرآن وال يف الشعر، وهي : الكاف اليت بني اجليم والكاف،  واحلياة، وتكون اثنني وأربعني
اليت كالتاء، والظاء اليت كالتاء، والباء اليت  واجليم اليت كالكاف، واجليم اليت كالشني، والضاد الضعيفة، والصاد اليت كالسني ، والطاء

 .1أصلها التسعة والعشرون، ال تتبني إال ابملشافهة وأربعني، جيدها ورديئها، كالفاء، وهذه احلروف اليت متمتها اثنني
هي:، ثالثة أقسام إىلوات العربية يتوز  صن تصور هذا العامل لألأيتضح لنا، من هذا التصنيف الصويت، الذي قدمه سيبويه، 

حروف عربية أصلية وعددها تسعة وعشرون حرفا.-
 ددها ستة أحرف.حروف عربية فرعية مستحسنة، وع-
 حروف عربية فرعية غري مستحسنة، وعددها سبعة أحرف.-

 احلروف العربية األصول.1
فونيمات اللغة العربية من صوامت  -يقصد سيبويه ابحلروف التسعة والعشرين، اليت عدها أصل حروف العربية فيما يبدو

Consonants وحركات ،Vowels.
 :مستحسنة الفرعية العربية روفاحل .2

ستة أحرف أخرى اعتربها متفرعة من  –بعد احلروف التسعة والعشرين السابقة اليت مساها أصل حروف العربية  –رض سيبويه ع
:حرف هيصول. وهذه األبعض تلك احلروف األ

الساكنة اليت تظهر يف  ويقصد هبا النون اخلفيأة وهي غري النون اخلفيفة اليت تكون خمففة من نوين التوكيد، بل هي النون  :النون اخلفيفة -
ت ، ث ، ج ، د ، ذ ، ز ، س، ش ، ص ،  :)وأتخذ حكم النون إذا ُسكنت قبل مخسة عشر صواتً، وهي ،حالة ما يسمى)ابإلخفاء(

1
.4/431ج. 1975، تحقيق عبد السالم محمد هارون، عالم الكتب، بيروت،سيبويه، الكتاب-
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يفتح  ولعل يف كالم الدكتور متام حسان ما .2تسمى)الغنة( وخترج من اخليشوم -النون اخلفيفة –ض ، ط ، ظ ، ف ، ق ، ك( كما أهنا
ن صور نطق النون كثرية وتعتمد على أواليت مل يالحظ منها سيبويه إال ما سجله، واحلقيقة  اب للحديث عن صور نطق النون الكثريةاألبو 

وضح يف حال صوت كصوت أقوله " ولعل مسألة التعدد هذه تظهر بصورة أجلى و يف  وهذا ما ذهب إليه الدكتور كمال بشر .3السياق
ختها يف أام يشمل جمموعة من النوانت، كتلك اليت يف: إن اثب، وإن قال. فكل واحدة منها ختتلف عن النون مثال فالنون مصطلح ع

موضع النطق ولكننا ابلرغم من ذلك قد اصطلحنا على ضم هذه النوانت بعضها إىل بعض وإدخاهلا حتت اسم واحد هو "صوت 
.4النون"

ا من احلروف املستحسنة ماهي سوى تنو  صويت )ألوفون( متفر  عن وعلى أي حال، فإن النون اليت حتدث عنها سيبويه، وعده
الوحدة الصوتية األساسية الفونيم اليت أطلق عليها سيبويه مصطلح النون.

، اليت ال يضغط الناطق على أواتر احلنجرة عند أدائها، وهي عند التحليل مندجمة يف احلركة 5وهي اهلمزة املسهلة اهلمزة اليت بني بني: -
ووصفها الدكتور متام حسان بقوله: "هي مهزة متحركة تكون بعد ألف أو بعد حركة فتصري يف النطق جمرد خفقة  6ملخففة تالية هلاال

8أَأَنَت قـُْلَت ِللنَّاِس""كما يف قوله تعاىل .7صدرية ال يصاحبها إقفال لألواتر الصويت"

حملققة، تنوعا صوتيا للوحدة الصوتية )اهلمزة(، اليت أوردها سيبويه ضمن وتعد هذه اهلمزة، اليت وصفها القدماء أبهنا فر  اهلمزة ا
 ة والعشرين اليت أطلق عليها أصل حروف العربية.عاحلروف التس

على أن " االلف  -خر من كتابهآيف موضع  -ويقصد هبا االلف اليت ينحى هبا حنو الياء. وقد نص سيبويه :األلف املمالة إمالة شديدة -
مالوها للكسرة اليت بعدها، أرادوا أن أكان بعدها حرف مكسور، وذلك كقولك عابد، وعامل، ومساجد، ومفاتيح..، وإمنا متال إذا  
قوله تعاىل:" والضحى والليل إذا سجى"  مثل ما نقرا يف يف ذات األصل اليائيأللف ابترتبط كما  منها أي الكسرة أي األلفيقربوها 

.10إبمالة ألف )جمراها( لتصبح )جمريها( ابلكسرة "9جَمَْراَها َوُمْرَساَهاِبْسِم اللَّـِه " وقوله تعاىل
صوات املتجاورة، حداث نو  من املماثلة بني األإ -كما يفهم من كالم سيبويه–لف، هو ويبدو ان الذي أحدث اإلمالة يف األ

بدورها إىل حركة طويلة تقع نطقيا بني منطقيت نطق  رجعيا فحولت أتثريافوقوعها قبل كسرة خالصة، أدى إىل أتثري األلف هبذه الكسرة 
 االلف والياء.

وعلى هذا، فإن هذه األلف، اليت نص عليها سيبويه، وعدها من احلروف املستحسنة، ماهي إال تنو  صويت ألوفوين للوحدة الصوتية  
 الفونيمية املسماة ألفا.

2
 .53ص. 5، دار المعارف، ط تمام حساند. اللغة العربية معناها ومبناها،  -

3
.23ص .2018،الصوت العربي في ضوء الدراسات الصوتية الحديثة، قاسم البريسم، افريقيا الشرق علم-

4
 .156ص. 1971، دار المعارف.كمال بشر، األصواتعلم اللغة العام،  -
5

.2/229ج همع الهوامع، السيوطي، دار المعرفة للطباعة والنشر .بيروت، -
6

 .4/432 سيبويه الكتاب-
7

.53ص.ربية معناها ومبناها اللغة الع -
8

.116. اآلية.سورة المائدة -
9

 9. اآلية.سورة هود -
10

 4/432، سيبويه، الكتاب-
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وت جمهور، يف مثل نطقنا للكلمة )مصدر( ، حيث تنطق الصاد جمهورة. هي تلك الصاد الساكنة قبل ص :الصاد اليت تكون كالزاي -
بنيَّ سيبويه ذلك األثر فقال " وال قد و 11 وصفة اجلهر اليت اكتسبتها هذه الصاد الفرعية كانت نتيجة جتاورها مع الدال اجملهورة أصالً 

 .12"اد كقرب الدالتفعل ذلك ابلصاد مع الرَّاء والقاف وحنومها، ألن موضعهما مل يقرب من الص
ن يقع، يف بعض أويقصد هبذا الصوت، الذي عده سيبويه حرفا مستحسنا، صوت الشني املهموس، الذي ميكن  الشني اليت كاجليم: -

ن يؤدي إىل اتثر صوت الشني ابلصوت اجملهور التايل له مباشرة. ويقدم أمتلوا بصوت جمهور. ومن شأن هذا و السياقات النطقية، ساكنا 
. يه واللغويني الذين جاءوا بعده وأتثروا به هلذه الظاهرة ابلفعل "أشدق" الذي يصبح يف نطقهم، او يف نطق بعضهم، كأنه "أجدق"سيبو 

وسبب هذا التغيري هو أن الدال حرف جمهور شديد، واجليم كذلك حرف جمهور شديد، والشني مهموس رخو، ومن مثة فهي ضد الدال، 
13ل لتقارهبما يف املخرج.ولذلك قربوا اجليم من الدا

والواقع أن صوت الشني الذي يشبه صوت اجليم، والذي صنفه سيبويه ضمن احلروف املستحسنة، هو صورة متفرعة عن فونيم 
الشني.

حنو الضم  ويعين هبا ألف املد املمالة 14."حددها سيبويه بقوله " يعين بلغة أهل احلجاز يف قوهلم: الصالة والزكاة واحلياة :ألف التفخيم -
املشكاة( وينطقها أهل احلجاز يف كلمات ال يتطلب سياقها الصويت  –احلياة  –الزكاة  –يف قراءة بعض القرَّاء لكلمات )الصالة 

مشكوة( يف حني أنَّ األلف غري  –احليوة  –الزكوة  –تفخيماً، فيفخمون األلف يف كلمات معينة، فُُتسم تلك األلف هكذا)الصلوة 
15األنعم( بدون ألف-الصدقت  –رسم يف املصحف العثماين، فتكتب كلمات )الكتب املفخمة ال ت

غري املستحسنةالفرعية العربية  روفاحل .3
ن هذه أصول، غري خرى متفرعة من بعض تلك احلروف العربية األأحرف أأضاف سيبويه إىل األحرف الستة الفرعية السابقة، سبعة 

ن وال يف آيف كوهنا غري مستحسنة، وال كثرية يف لغة من ترتضى عربيته، وال تستحسن يف قراءة القر حرف الفرعية ختتلف عن سابقتها األ
حرف هي:الشعر. وهذه األ

 يشرح سيبويه املقصود بصوت الكاف اليت بني اجليم والكاف، وصوت مل: جليم والكاف، واجليم اليت كالكافالكاف اليت بني ا -
ن كان اخلط التطوري، الذي إأن كال الصوتني يدل يف النهاية على صوت واحد، و  وميثل هلما أيضا. ويبدنه مل أاجليم اليت كالكاف، كما 

جعل احلروف العربية اخلمسة والثالثني  -من انحية –فسيبويه  سلكه كل واحد منهما، خيتلف عن اخلط التطوري الذي سلكه اتآخر.
مستحسنة، وعدد هذه األحرف املضافة ال ميكن أن يكون إال سبعة أحرف حىت  اثنني وأربعني حرفا، وذلك إبضافة أحرف وصفها أبهنا

، واجليم اليت  من انحية أخرى، فإن وصفه للكاف، اليت بني اجليم والكافو  .يكتمل هبا عدد احلروف اخلمسة والثالثني اثنني وأربعني
عندما يتقدم خمرجه إىل األمام، حيث خمرج امليم  كالكاف، يدل على وصف واحد، فصوت الكاف الطبقي االنفجاري املهموس، يتخذ،

11
.164علم األصوات اللغوية، مناف،  -

12
.4/196 سيبويه لكتاب،ا -

13
10/126، ابن يعيش، عالم الكتب. القاهرة، مكتبة المتنبي. جشرح المفصل -

14
 .4/432ج سيبويه، الكتاب، -

15
.184ص. 1975عبد الصبور شاهين، المطبعة العالمية، القاهرة. في التطور اللغوي،  -
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أما  الغاري، صفة اجليم، وهي الصفة املركبة من الدال االنفجارية، واجليم املعطشة، مع احتفاظه ببعض خصائصه وال سيما اهلمس.
 ن صفة اجلهر.صوت اجليم، وقد تعرض للتهميس، وفقدا -فيما يبدو –الصوت الذي وصفه سيبويه أبنه )جيم كالكاف(، فهو 

و متقاربة ألصلني صوتيني خمتلفني؛ أوهلما: كاف حتولت إىل أن هذين الصوتني مها، يف النهاية، صورة صوتية واحدة إوعلى هذا، ف
 صورة صوتية بني اجليم والكاف، واثنيهما: جيم حتولت إىل صورة صوتية تشبه الكاف.

ستحسنة، وعندما انقلبت جيمًا، وحنا صوهتا املهموس حنو الصوت اجملهور سبق احلديث عن الشني كاجليم امل: اجليم اليت كالشني -
وأجدق( ويف قلب هذه الصورة قبح واستهجان، على ما أورده سيبويه، حني وصف اجليم كالشني ابالستهجان، )اشتهد يف  -)أشدق

( ووصفها ابالستقباح عندما ينحو الصوت اجتهد(، وميكن تعليل هذه الظاهرة ابالستحسان، يف ميل الصوت حنو القوة )أجدق= اشدق
 .16حنو الضعف )اشتمع =اجتمع( وهي عكس األوىل

ومن بني أول حافة اللسان، وما يليها من األضراس، خمرج »حتدث سيبويه عن الضاد يف املخارج فقال فيها  :الضاد الضعيفة -
لضعيفة، وجعل هذا الصوت مستقبحًا بغري تعليل، بقوله: الضاد.. ويف حديثه عن احلروف الفرعية حتدث عن صوت آخر، مساه الضاد ا

قد اعترب و . 17أنَّ الضاد تتكلف من اجلانب األمين وإن شئت تكلَّفتها من اجلانب األيسر، وهو أخف، ألهنا من حافة اللسان مطبقة»
ألي صوت يف حيز من األحياز الصوتية يف سيبويه الضاد من األصوات الفرعية، ومسَّاها الضاد الضعيفة وميزها عن غريها بعدم مشاركتها 

اجلهاز النطقي، وهذا ما زادها غموضاً، كما أنه أشرب مجيع احلروف الفرعية حروفًا أخرى غريها، الكاف كاجليم، والصاد كالسني، 
 ...والطاء كالتاء

 ذلك أنكل شيء إال يف اإلطباق، ، والسني تشارك الصاد يف  صفرياي امطبق ارخو  امهموس الصاد صواتتعد  :الصاد اليت كالسني -
اشُتاك الصاد مع السني يف املخرج والصفات كاٍف ألن جيعل لعل و  .18ني مرقق منفتح وخمرجها )ما بني طرف اللسان وفويق الثناايسال

صاد سيناً ومل يعلل أحدمها مبدالً من غريه، ملا بينهما من تقارب، ومع هذا فقد وصف سيبويه هذه الصورة ابالستقباح عندما يبدل فيها ال
سيبويه استقباح هذه الصورة الصوتية، وقد يكون راعى فيها استثقال الصوت ونزوله من القوة إىل الضعف، عندما يزول عنه اإلطباق، 

 .وإزالة اإلطباق عن الصاد ينجم عنه تغيري داليل، حيث يتحول )الصد( )سداً( )الصرب( )سرباً(
ميد هبا  حروف اللني هي حروف املد اليت»)األلف، والواو، والياء ( إىل أصوات مد ولني فقال: قسم سيبويه  :حروف املد واللني -

احلديث أصوات املد أبهنا: صوت جمهور خيرج اهلواء عند  فيصف الدرس الصويتأما  .19الصوت وتلك احلروف: األلف والواو والياء
فيه احتكاكاً  ل األعضاء الصوتية تدخاًل مينع خروجه أو يسببالنطق به على شكل مستمر من احللق والفم دون أن يتعرض لتدخ

 .20مسموعاً 

                                                 
 .4/432، سيبويه، الكتاب- 16
 .4/433نفسه، - 17
 .4/433نفسه، - 18
 .4/426نفسه، - 19

 . 180م. ص: 1968،مطبعة الكيالني، القاهرة2أصوات اللغة، عبد الرحمن أيوب، ط -20 
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مل ميثل سيبويه هلذا الصوت أيضا. لكن قد يفهم أن املقصود به، صوت ينطق بني الطاء والتاء. وقد مثل بعض  :الطاء اليت كالتاء -
ن السبب يف جعل هذا الصوت أويبدو . 21صبح "اتل". اتلب"، وكلمة "طال" اليت ت اللغويني هلذا الصوت بكلمة "طالب" اليت تصبح "

متفرعا عن وحدة صوتية، وإمنا هو احنراف نطقي انشئ عن عدم األلفة لنطق  ضمن األصوات غري املستحسنة كونه ال ميثل تنوعا صوتيا
 العربية. أصوات التفخيم

علوم أن صويت الظاء والثاء يتوحدان يف ملمح املخرج، وهو يضا. ومن املأ ميثل سيبويه يف كتابه هلذا الصوت مل الظاء اليت كالثاء: -
. لكن عندما يقول اخلاصني ابلظاء، واهلمس والُتقيق اخلاصني ابلثاء سناين، غري أهنما خيتلفان يف ملمحي اجلهر والتفخيماملخرج األ

فانقلبت إىل هذا الصوت، الذي حتدث لنا عنه،  ن واحد،آن الظاء تعرضت لفقدان اجلهر والتفخيم يف أسيبويه الظاء اليت كالثاء فمعناه 
 "ظلم"، اليت تصبح "ثلم".  والذي مثل له اللغويون بكلمة

 حروف العربية من حيث املخارج .اثنيا
، وهكذا وز  سيبويه خمارج احلروف إىل ستة عشر عرف سيبويه أعضاء اجلهاز النطقي ووصفها وصفاً دقيقاً اعتماداً على آلية النطق

 :، جتري متسلسلة من احللق إىل الشفتني على هذا النحو22خمرجاً 
 .أقصى احللق، وهو للهمزة واهلاء واأللف -1
 .وسط احللق، وهو خمرج العني واحلاء -2
 أدىن احللق من الفم، وهو للغني واخلاء -3
 .من أقصى اللسان وما فوقه من احلنك األعلى خمرج القاف -4
 ان قليالً ومما يليه من احلنك األعلى خمرج الكافمن أسفل من موضع القاف من اللس -5
 .من وسط اللسان بينه وبني وسط احلنك األعلى خمرج اجليم والشني والياء -6
 .من بني أول حافة اللسان وما يليها من األضراس خمرج الضاد -7
ك األعلى، وما فويق الضاحك والناب من حافة اللسان من أدانها إىل منتهى طرف اللسان ما بينهما وبني ما يليها من احلن -8

 .والرابعية والثنية خمرج الالم
 .من طرف اللسان بينه وبني ما فويق الثنااي خمرج النون -9
 .من املخرج السابق غري انه أدخل يف ظهر اللسان قليالً الحنرافه إىل الالم خمرج الراء -10
 .مما بني طرف اللسان وأصول الثنااي خمرج الطاء والدال والتاء -11
 .مما بني طرف اللسان وفويق الثنااي خمرج الزاي والسني والصاد -12
 .مما بني طرف اللسان وأطراف الثنااي خمرج الظاء والذال والثاء -13
 .من ابطن الشفة السفلى وأطراف الثنااي العلى خمرج الفاء -14

                                                 
21

 2/230وطي، ج، السيهمع الهوامع - 
22

 .4/432الكتاب، سيبويه،- 
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.الشفتني خمرج الباء وامليم والواومما بني  -15
.من اخلياشيم خمرج النون اخلفيفة-16

:23يـأما احملدثون فقد وزعوا خمارج األصوات اللغوية الرئيسة على عشرة خمارج، كما أوردها متام حسان على النحو اتآت
ل الشفتان أو تنفرجان أو تستديران، عند النطق تقف( و  Bilabial ويسمى الصوت اخلارج منهما شفواًي أو)شفتاين: الشفتان.1

(واألصوات اخلارجة من هذا املخرج هي)الباء ، امليم ، الواو
وينطق بتضييق جمرى  Labio Dental)  (سنانياً أويسمى الصوت اخلارج منهما شفواًي : الشفة السفلى مع األسنان العليا.2

.)الفاء( يف العربية الفصحىارج منه هوان العليا، والصوت اخلاهلواء عند اتصال الشفة السفلى ابألسن
وينطق عند اتصال طرف اللسان ابألسنان العليا   (Dental)سنانياً أويسمى الصوت اخلارج من هذا املوضع : األسنان.3

.(واألصوات اخلارجة منه: )الذال، الظاء ، الثاء
وخيرج الصوت عند اتصال طرف  alveolar) -(Dentiويسمى الصوت اخلارج منهما أسنانيًا لثوايً : األسنان مع اللثة.4

وهذا املخرج من أغىن املخارج ابألصوات اللغوية، واألصوات  (اللسان مع األسنان العليا، ومقدمة اللسان ابللثة وهي )أصول الثنااي
(اخلارجة هي: ) الدال ، والضاد ، والتاء ، والطاء ، والزاي ، والسني ، والصاد

وخيرج الصوت عند اتصال طرف اللسان ابللثة، واألصوات اخلارجة  ) Alveolar  (خلارج منها لثوايً ويسمى الصوت ا : اللثة.5
.( منهما هي: )الالم ، والراء ، والنون

دَّ ـــــواملخرجان الرابع واخلامس متقارابن جداً، لذلك نرى أنَّ علماء األصوات قد اختلفوا يف حتديد أصوات كل خمرج، فبعض منهم ع
ي، والسني ، والصاد ( لثوية، و )الالم ، والنون ( أسنانية لثوية) الزا
، وخيرج الصوت عند اتصال مقدم اللسان ابجلزء الصلب الذي يلي اللثة  la(Palat  (ويسمى الصوت اخلارج منه غارايً  : الغار.6

.(ويسمى الغار. واألصوات اخلارجة منه هي: )الشني، واجليم، والياء
ق) وهو اجلزء الرخو ـــوينتج هذا الصوت عند اتصال مؤخر اللسان ابلطب  (Velar)لصوت اخلارج منه طبقياً الطبق: ويسمى ا.7
.(ن مؤخر سقف احلنك(. واألصوات اخلارجة منه هي) الكاف، والغني، واخلاءــــم
ن ابللهاة )وهي أخر جزء من ، وينتج الصوت عند اتصال مؤخر اللسا (Uvular) اة: ويسمى الصوت اخلارج منها هلوايً ـــالله.8

.مؤخر احلنك( والصوت اخلارج منها هو صوت) القاف ( فقط
رج منه صواتن مها ــــييق منطقة احللق وخيـــوت عند تضـــوينطق الص ryngal) a(Phلق: ويسمى الصوت اخلارج منه حلقياً ـــــاحل.9

.( ) العني، واحلاء
وينتج الصوت عند إقفال الوترين الصوتيني أو تضييقهما يف قاعدة ، (Glottal)ايً احلنجرة: ويسمى الصوت اخلارج منه حنجر .10

(.احلنجرة، واألصوات اخلارجة من هذا املخرج مها) اهلمزة، واهلاء
ما  ن سيبويه رتب خمارج األصوات ترتيبًا تصاعداًي ابتداًء ابحللق وانتهاًء ابلشفتني واخليشوم، وهذا خيالفأوبناء على ما سبق يتضح 

.يف الدراسات اللغوية احلديثة، حيث تبدأ ابلشفتني وتنتهي ابحلنجرة
يلي: ماسيبويه واحملدثني ه حول واتفق ومن مجلة ما اختلف

23
.85-84م.1955، 1مناهج البحث اللغوي، تمام حسان، مكتبة األنجلو المصرية، ط-
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ول )من الداخل(، وقد قسم هذه املنطقة اليت مساها ابحللق إىل مفهوم احللق فهو عند سيبويه والذين جاءوا بعده موضع اإلخراج اال-
ي: أقصى احللق، وأوسطه، وأدانه مث جعل لكل قسم من هذه األقسام صوتني اثنني، ابستثناء أقصى احللق الذي ثالثة أقسام، وه

جعل له ثالثة اصوات هي؛ اهلمزة واهلاء واأللف
يف  نه جعل اهلمزة بداية هلا، وجعله اهلمزةأوجود األلف ضمن جمموعة األصوات احللقية )أقصى احللق( عند سيبويه، على الرغم من -

.بداية تلك اجملموعة يدل حقيقة على دقة وحسن ومذاق
.كان سيبويه دقيقاً إىل درجة فائقة يف حتديده جمموعة األصوات الشفوية، فجاءت الدراسات اللغوية احلديثة مطابقة له-
النطق اتصااًل حمكماً... ومن خالل خمرج الفم عند سيبويه يظهر بوضوح أنه قد أدرك أنَّ الصوت يتكوَّن ابتصال عضوين من أعضاء -

طرف اللسان، ما  اوتبدو دقة سيبويه يف صورة أوضح حني يصف لنا خمرج الالم، فيقول: أهنا من حافة اللسان من أدانها إىل منتاه
أنَّ الالم  حني أنَّ احملدثني يكتفون بقوهلم " يف .بينهما وبني ما يليها من احلنك األعلى وما فويق الضاحك والناب والرابعية والثنية

24.تتكون ابتصال طرف اللسان أبصول الثنااي

بعد هذه املقارنة، نستطيع أن نقول أنَّ ما توصل إليه سيبويه من حتديد ملخارج األصوات يعد عماًل علميا رائعاً، يدل على ذكاء 
وحسن تذوقه لألصوات، دون أن يستخدم الوسائل واألجهزة العلمية احلديثة لتحديد تلك  ،صاحبه

.املخارج، كما هو احلال عند العلماء احملدثني
 حروف العربية من حيث الصفات اثلثا.

لقد كان لسيبويه فضل السبق يف تفصيل احلديث عن صفات احلروف حديثا يتسم ابألصالة واجلدة والدقة على الرغم من سبق 
ثرًا يف الدرس الصويت، فذكر من الصفات ما هو متقابل،  أستاذه اخلليل له؛ فقد كانت دراسته أكثر مشواًل، وأوضح تعبرياً، وأبعد أ

كاجملهور واملهموس، والشديد والرخو وما بينهما، واإلطباق واالنفتاح، واالستعالء واالستفال، والتفخيم والُتقيق. ومنها ما هي 
معيار حتكم جهاز النطق يف اهلواء اخلارج يف ذلك على   منفردة مثل القلقة، والصفري، والتكرار، واالحنراف، والتفشي، والغنة. معتمداً 

وسنحال أن نقف عند بعض هذه الثنائيات؛ .من الفم
 :اجملهور بقوله:" إنَّ اجملهور حرف أشبع االعتماد يف موضعه، ومنع النفس أن جيري معه حىت  الصوتوصف سيبويه  اجلهر واهلمس

25سيبويه هي: )  غ ج ي ق ط ء ل ر ن د ض ز ذ ظ ب م و("واألصوات اجملهورة عند .. ينقضي االعتماد عليه وجيري الصوت

أما اجلهر عند احملدثني فيحدث يف احلنجرة حني يتضام الوتران الصوتيان، ويؤدي ضغط هواء الزفري إىل فتحهما مث انطباقهما بسرعة  
 .26كبرية، وينتج عن ذلك نغمة صوتية واضحة، هي اجلهر الذي يصاحب نطق عدد من أصوات اللغة

ن هناك اتفاقا بني العلماء احملدثني وسيبويه يف تعريفهما للجهر، وإن اختلفت صيغ التعريفني إالَّ أنَّ أيتضح من خالل هذا التعريف و 
النتيجة واحدة، فإذا ما الحظنا تعريف سيبويه السابق وتعريف احملدثني، فإنه يتضح أنأ الصوت اجملهور حيدث عندما ينطبق الوتران 

24
.97ص.أنيس،ابراهيم األصوات اللغوية، -

25
.4/434الكتاب، -

26
 101-.102صأنيس ، ابراهيم  األصوات اللغوية،
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وجعل  فقد وصفها أبهنا حرف " ُأضعف االعتماد يف موضعه حىت جرى النفس معه، أما احلروف املهموسة بعضهما. الصوتيان على
 27عدد احلروف املهموسة عشرة وهي )اهلاء، واحلاء، واخلاء، والكاف، والشني، والسني، والتاء، والصاد، والثاء "

. صحيح أن تيار على تيار اهلواء يف اختبار اهلمس واجلهر يف األصواتيظهر جليا من تعريف سيبويه للمهموس واجملهور أنه اعتمد  
اهلواء يثري الوترين الصوتني، إال أن ظاهرة طرد اهلواء من الرئتني حتدث مع كل األصوات املهموسة واجملهورة، ويبقى السبب املباشر 

 .28الذي يفصل املهموس واجملهور هو ذبذبتهما أو عدمها
ف بني علماء العربية واحملدثني من حيث عدد األصوات املهموسة واجملهورة، يف ثالثة أصوات هي، اهلمزة وتنحصر مظاهر االختال

والقاف والطاء. فقد عدها سيبويه ضمن األصوات اجملهورة، يف حني عدت هذه األصوات ضمن األصوات املهموسة وفقا للنطق 
سيبويه مل يكن على معرفة بدور)الوترين الصوتيني( يف التحكم بطبيعة الصوت  وعلى الرغم من أنَّ  .احلايل هلا يف اللغة العربية الفصحى

 مل تكن نتائج وصفه بعيدة عن وصف احملدثني ألصوات احلروف اجملهورة واملهموسة.
 الكاف، عرف سيبويه الصوت الشديد أبنه" الذي مينع الصوت أن جيري فيه" وعدها مثانية وهي اهلمزة، والقاف، و : اوةوالرخ ةالشد

، واجليم، والطاء، والتاء، والدال، والباء. أما األصوات الرخوة فهي اليت جيري فيها الصوت وهي اهلاء، واحلاء، والغني، واخلاء، والشني
 وجعل حرف العني مثااًل ملا هو بني الشدة والرخاوة، فقال: وأما والضاد، والزاي، والسني، والظاء، والثاء، والذال، والفاء. والصاد

بشيء قريب منه، أو « الالم، والراء، والنون، وامليم» وصف حروف مث 29العني فبني الرخوة والشدة، تصل الُتديد فيها لشبهها ابحلاء
وال خيرج الوصف احلديث عمأا ذهب إليه سيبويه، فيطلق  30.ذهب إىل أهنا حروف شديدة، ولكن الصوت جيري معها ألسباب خمتلفة

على الصوت  Fricative، واالحتكاكي ( على الصوت الشديدPlosive )الصوت االنفجاري البحث الصويت احلديث صفة
يف تصنيفه لألصوات الرخوة )االحتكاكية( قد عد صوت الضاد صوات رخوا، يف حني تعده الدراسات  –ن سيبويه أغري  الرخو؛

 الصوتية احلديثة صوات شديدا انفجاراي.
 وهو حرف شديد جيري فيه الصوت لتكريره واحنرافه إىل الالم، ة على حرف واحد هو "الراء" "تقتصر هذه اجملموع املكررة: تاصو األ

ذا تكلمت هبا خرجت كأهنا مضعفة، إوالرأاء »ويقول يف موضع آخر:  فتجايف للصوت كالرخوة، ولو مل يكرر مل جير الصوت فيه
ألن التقاء طرف »نيس: أالذي حدده سيبويه، يقول ابراهيم  واحملدثون حيددون التكرير ابملعىن نفسه. 31والوقوف يزيدها إيضاحاً 

اً اللسان حبافة احلنك مما يلي الثنااي العليا يتكرر فيها النطق هبا، كأمنا يطرق طرف اللسان حافة اللسان حافة احلنك طرقًا لينًا يسري 
 .32مرتني أو ثالاث

                                                 
 

27
 .4/434 الكتاب، سيبويه-

28
 .171.ص ،بي في ضوء الدراسات الصوتية. قاسم البريسمعلم الصوت العر- 

29
 .435-4/434الكتاب، -

 
30

 .4/435، نفسه -

 
31

 .4/435الكتاب، -
 

32
 .67أنيس، ابراهيم األصوات اللغوية،  -
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 شديدان جيري معهما  –كما وصفهما سيبويه   –ومها  يمتشمل هذه األصوات صويت النون وامل: جمموعة األصوات ذات الغنة
ألنَّ ذلك الصوت غنة من األنف، فإمنا خترجه من أنفك واللسان الزم ملوضع احلرف، ألنك لو أمسكت أبنفك مل جير » الصوت؛ 

.صوتية نون ساكنةوأضاف بعض احملدثني للنون، وامليم صوت التنوين، والتنوين من الوجهة ال 33معه الصوت وهو النون وامليم
  الواو والياء، ألن خمرجهما يتسع هلواء الصوت  على صويت -عند سيبويه -تشتمل هذه اجملموعة الصوتية : اللينةجمموعة األصوات

.34"أشد من اتسا  غريمها
  ف سيبويه صعلى صوت واحد فقط هو األلف. وقد و  –عند سيبويه  –تقتصر هذه اجملموعة الصوتية  : ةاهلاويجمموعة األصوات

. وعلى الرغم من كون سيبويه قد  35"حرٌف اتسع هلواء الصوت خمرجه أشد من اتسا  خمرج الياء والواو هذا الصوت بقوله : "إنه
لف، واعتربمها جمموعتني منفصلتني، إال أننا جنده يف مواضع كثرية من كتابه يعامل صنف الواو والياء يف جمموعة صوتية مستقلة عن األ

.ت الثالثة معاملة تكاد تكون واحدةهذه األصوا
 معهن اللسان برفعه إىل احلنك األعلى  –كما يذكر سيبويه   –الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، حيث يطبق  وتشمل أصوات :املطبقة

ان وانطباقه من مواضعهن إىل ما حياذي احلنك األعلى من اللسان، وحبيث يكون الصوت حمصورا فيما بني اللس -وهو الطبق–
ربعة، ونظائرها املرققة قائال:" فهذه األربعة هلا موضعان من سيبويه بني هذه األصوات األ قارن. مث 36واحلنك إىل موضع احلروف

طباق لصارت الطاء داال، والصاد سينا، والظاء ذاال، وخلرجت الضاد من الكالم ألنه اللسان، وقد بني ذلك حبصر الصوت، ولوال اإل
صوات، ينطبق على سقف احلنك وهو يقصد بكالمه هذا، أن اللسان، يف حالة إنتاج هذه األ .37غريهاليس شيء من موضعها 

األعلى يف موضعني اثنني ال يف موضع واحد، كما هو احلال يف األصوات غري املطبقة، مثل: الدال والزاي، حيث ينص سيبويه على 
.38يف مواضعهنوحنومها " ينحصر الصوت إذا وضعت لسانك  -ن هذين الصوتنيأ
 ال يطبق معها برفعه  –كما يذكر سيبويه  –، ومتتاز هذه اجملموعة من األصوات، أبن اللسان املنفتحة: كل ما سوى حروف اإلطباق

.39على، وإمنا ينحصر الصوت عند وضع اللسان يف مواضعهنإىل احلنك األ

33
4/435الكتاب، -
34

4/435،نفسه -
35

4/435،نفسه -
36

4/435،نفسه -
37

4/435،نفسه -
38

4/435،نفسه -
39

4/435،نفسه -
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ة:ـــــــــــــــــــــخامت
وتفوق، يف أحشاء الُتبة  بتألقودعه شيخ العربية سيبويه أ، الذي الغرس الصويت البكر حاولنا إلقاء الضوء على ما فقداوخت 

وطاقته الفكرية  ، واليت تدل على توقد ذهن هذا العامل وعبقريته،اللغوية يف وقت جد مبكر من عمر احلضارة اإلنسانية ومسريهتا
النتائج ا ومالحمها ، إىل درجة أن الباحث ليصاب ابلدهشة بتلك العميقة يف دراسته للحروف العربية وحتديد خمارجها وبيان صفاهت

" إن دراسة علمائنا  نيسأ. يقول إبراهيم ن تتوافر لديه وسائل الدرس املعاصر يف علم األصواتأدون اليت وصل إليها الباهرة 
صوات فيما يسمونه علم األ ناللغويون اتآلألصوات العربية ال يضاهيها يف العمق والدقة واالستقصاء مجيع الدراسات اليت يقوم هبا 

اللغوبة، ويضيف قائال: "كانوا أول الرواد لعلم األصوات اللغوية وعلى كثري من مالحظاهتم بنيت املباحث احلديثة يف خمارج األصوات 
".وصفاهتا 

، ومعلما هاداي إىل شيخا عاملا أبسرارهالقد كان سيبويه يف درسه للغة مبستواها الصويت أستاذا مالكا لناصية اللغة، و وصفوة القول، 
وما العلماء الذين جاءوا بعده  االكثري من دقائقها. فكانت القواعد املكينة واألسس الرصينة  اليت وضعها منهال صافيا اغُتف منه

وإال  ت يف كتابه،وحماولة لالقُتاب من أهم القضااي الصوتية اليت ورد ،ما هو إال غيض من فيض -املتوضع-بحثهذا اليف ه تقدم
.تستوعبه هذه األوراق املعدودة إىل حبث عميق رمبا الفاحلديث عن إسهامات سيبويه يف الدرس الصويت حيتاج 
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