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 :نظرية علم اللغة

املؤسسات االجتماعية عند إن اللغة من أهم . اهتم الباحثون منذ أقدم الزمان مبوضوع نشأة اللغة 
زاته الرئيسة اليت متيزه عن احليوان و يقال  ّ وأحيانا  . ’’اإلنسان حيوان ناطق‘‘ :اإلنسان ، هذه ممي

ت عقل اإلنسان ، فكثرت البحوث فيه  كان موضوع نشأة اللغة أكرب املشاكل الفكرية اليت جا
و ميكننا عموما أن نرد هذه اآلراء مجيعا إىل نظريات . ، وبدا كثري من اآلراء واألفكار بصدده 

  : أمهها 
  

ذه النظرية يقولون أن اللغة وحي من عند اهللا تعاىل ، وقد  :نظرية التوقيف  - ١ والقائلون 
م يستدلون بدليل نقلي ال عقلي ، و ذلك  ذهب إىل هذه النظرية ابن فارس ، و كثريون غريه إ

﴿ و علم آدم األمساء كلها ﴾ ، وعلى ما ورد يف العهد القدمي من اإلجنيل املقدس : قوله تعاىل 
من األرض كل حيوانات الربية وكل طيور السماء ، فأحضرها إىل آدم لريى   أن اهللا جبل"من 

فدعا آدم بأمساء مجيع البهائم و . وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو امسها . ماذا يدعوها 
  .وعلم اللغة اليوم  يرفض هذه النظرية. ’’مجيع حيوانات الربية طيور السماء و 

   

ء هذه النظرية يعتقدون أن اللغة ظهرت بالتواضع واالتفاق ، و وعلما: نظرية االصطالح  - ٢
أن أكثر أهل النظرية على غري ‘‘: يقول ابن جين . ذهب إىل هذه النظرية ابن جين و كثريون غريه 

لكن ليس هلذه النظرية سند نقلي  .’’أن أصل اللغة إمنا هو تواضع و اصطالح ، ال وحي وتوقيف 
مع النواميس العامة اليت تسري عليها النظم تقرر ليتعارض  بل إن ما‘‘ أو تارخيي ، 

ا . االجتماعية ذه النظم إ ال ترجتل ارجتاال وال ختلق خلقا، بل تتكون بالتدريج فعهدنا 
يتوقف يف كثري من مظاهره على لغة صوتية  التواضع على التسمية هذا إىل أن. من تلقاء نفسها



ا املتواضعون فما جيعله أصحاب هذه النظرية منشأ للغة، يتوقف هو نفسه على وجودها  يتفاهم 
  . ’’من قبل 

  

يقول الباحثون أن  : Bow-wow  -وو  -نظرية محاكاة أصوات الطبيعة أو نظرية البو  - ٣
أصل اللغة حماكاة أصوات الطبيعة كأصوات احليوان، و أصوات مظاهر الطبيعة، واليت حتدثها 
األفعال عند وقوعها، مث تطورت األلفاظ الدالة على احملاكاة، وارتقت بفعل ارتقاء العقلية 

ثه مسألة نشأة النظرية يف حبوقد عرض ابن جين لرأي أصحاب هذه . اإلنسانية و تقدم احلضارة
أصل اللغات كلها إمنا هو من األصوات املسموعات، كدوي وذهب بعضهم إىل أن ‘‘ : اللغة فقال

وخرير املاء، وشحيج احلمار، و نعيق الغراب، و صهيل الفرس، و نزيب  البحر، و حنني الرعد،
    .هكذا ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد. الظيب، وحنو ذلك 

وأصحاب هذه النظرية يقولون إن : Pooh-poohجبية العاطفية، أو نظرية نظرية األصوات التع ٤
اللغة اإلنسانية بدأت يف صورة تعجبية عاطفية صدرت عن اإلنسان بصورة غريزية للتعبري عن 

ز وما إىل ذلك ف . انفعاالته من فرح، أو وجع، أو حزن، أو استغراب، أو تقزّ فنحن عندما نتأّف
والساميون عامة يتحسرون أو   )) Pfui ((وكذلك يقول األملاين " أوف " أو " أّف : " نقول

  " .وي  : "يتلهفون فيقولون
وملخصا أن اللغة  :Yo-he-ho - نظرية االستجابة الصوتية للحركات العضلية، أو نظرية  - ٥

ا اإلنسان عفويا، عندما تستعمل أعضاء جسمه يف  اإلنسانية بدأت باملقاطع الطبيعية اليت يتفوه 
العمل اليدوي، كما نسمع إذا وقفنا بقرب عامل يقطع شجرة أو صخرا، أو جبانب رجل حيمل 

  . وغريها... ثقال، أو حداد يعمل 
    األصوات علم 



ا أصوات حتدث : علم األصوات   ا حادثة صوتية فيزيولوجية مبعىن أ فاللغة يف حد ذا
و ميكن أن تدرس يف علم الفيزياء الصويت الذي , بطريق معينة بالنسبة إىل أعضاء جسم اإلنسان

ا و ما أشبه ذلك من مسائل   . يدرس تواترها و شد
غة أداة مركبة معقدة فهي ذات و ذلك أن الل. ليس من السهل امليسور دراسة اللغة  

جوانب كثرية و تتألف من عناصر متعددة وتأخذ من خالل الزمان أشكاال خمتلفة تتنوع وتتعدد 
تمعات والطبقات ( يبحثها علم النفس و ) نفسية ( فهي الفيزياء و . بتعدد البيئات وا

) جغرافية ( ويسجلها و  يسودها علم التاريخ) تارخيية ( يبحثها علم االجتماع و ) اجتماعية 
و هي تتألف من عناصر و . فيبحث علم اجلغرافيا اللغوي يف توزعها يف القارات واملناطق واألقاليم

ا وصيغتها و معناها و الرتاكيب: هي و هذه العناصر  . األصوات واأللفاظ املفردة باعتبار ماد
  .لتغري األقاليم و املهن و الطبقات كلها كثريا ما تتبدل و تتطور خالل الزمان و كثريا ما تتغري

و هذه الدراسة . هذا العلم عبارة عن دراسة األصوات اليت هي مبثابة عناصر اللغة أو أساسها
  :عدة أقسامتشتمل على 

  

  خيتص علم األصوات ):  Articulatory Phonetics( علم األصوات النطقي  - ١
  : النطقي بثالثة جوانب هي

وما إىل ذلك لثوية، شفوية ( دراسة األصوات املنطوقة والتفريق بينها من حيث املخرج ) أ ( 
ا ) ، و نوعها )مهموسة  - جمهورة  (، و صفتها )احتكاكية  -انفجارية ( ، و الكيفية اليت تنطق 

  .و ما إىل ذلك من الـصنيفات) فموية  –أنفية ( 
ا تكون و األعضاء) ب (    . املستخدمة يف هذا التكوين الطريقة اليت 
  .وظيفة الصوت املنطوق)  ج ( 



و خيتص علم ):  Acoustic Phonetics( علم األصوات األكوستي أو األكوستيكي  - ٢
  : األصوات األكوسيت جبانبني مها

  . دراسة املوجات و الذبذبات الصوتية اليت أحدثها املتكلم) أ ( 
  . دراسة الوسيط الذي انتقل عربه الكالم إىل أذن السامع) ب ( 
خيتص علم األصوات السمعي بدراسة ):  Auditory Phonetics( علم األصوات السمعي   - ٣

ا من أجهزة املسمع و هذه . االستماع إىل املوجات الصوتية واستالمها يف األذن وما حييط 
  : الدراسة ذات جانبني مها

ا من أجهزة السمع: عضوي و يرتكز على دراسة فسيولوجية جانب) أ (    . األذن وما يرتبط 
املستمع االستماع من حيث التأثري يف : جانب نفسي و يرتكز على دراسة سيكولوجي) ب ( 

  .واستجابته للمتكلم ومن حيث العمليات العقلية اليت جتري يف ذهنه لتفسري الكالم
   

  :قديما العربية علم األصوات
ا تلقي    ومما نشعر باحلاجة إىل دراسة عن تطور علم األصوات عرب القرون عند العرب فإ

  . الضوء على مكانتها عند علماء العرب
وإذا نظرنا إىل جهود علماء العربية يف هذا الشأن، جند أن أصوات اللغة كانت من األمور   

ا،  اليت جذبت انتباه علماء العرب األوائل، فعملوا جبد وجهد ال يعرف امللل  على إتقان النطق 
وطرقت أمساع العرب أصوات اللغة وباألخص عند ما انتشر اإلسالم يف بقاع األرض املختلفة، 

، بتأثرها بأصوات تلك اللغة؛ فلم يكد  األخرى، فخشي العلماء أن تنحرف أصوات العربية
صوات العربية معتمدا على علماء العرب ، من يصف األالقرن الثاين اهلجري يبدأ حىت قام من 

  . على املعامل و األجهزة إذمل تكن قد عرفت بعد يف ذلك العصر التجربة باللسان واألذن، ال



لغوي  هو ( و اشتهر من بني العلماء يف ذلك العصر األول، اخلليل بن أمحل الفراهيدي   
موسيقي  والذي عىن كثريا بدراسة األصوات، ) ألف كتاب العني ه ١٧٥كبري تويف سنة 

األوزان باللغة، و قد ساعده مسعه املرهف احلساس على التفوق يف هذه الناحية، فوجه عنايته 
يكون  نأو علم العروض، الذي ال يعدو أ هالشعر و إيقاعه، و استخرج لنا حبور الشعر و قوافي

و . و النغم حلان واألنغام، وألف يف اإليقاعموسيقي الشعر، اجته كذلك إىل األ إىلدراسة صوتية 
ألفاظ اللغة، رتبه على حسب خمارج األصوات، و هذا املعجم هو  أخريا حني بدأ له وضع معجم 

ومهما يكن القول يف شأن هذا املعجم من أنه تضمن مسائل لغوية ، نقدها  .’’العني ‘‘ : كتاب
اهلا، وذهب بعد ظهوره، وأنكروا نسبتها إىل اخلليل، و نزهوه عن الوقع يف أمث علماء العربية 

بعضهم هلذا إىل نفي نسبة هذا الكتاب إليه، فالذي ال شك فيه أن اخلليل قد وضع هيكل هذا 
املعجم و رسم منهجه و نظامه، و أن ما جاء فيه مما أنكره هؤالء العلماء، إمنا أقحم يف ثناياه 

  . بعد اخلليل
أ، ب، ت، : ة وهيرأي اخلليل بن أمحد أن الرتتيب املألوف على حروف اهلجاء العربي

اخل، إمنا استمده النساخ و كتب كتابا على الرتتيب السامي القدمي ....... ث، ج، ح، خ 
اخل، ...... والذي اشتهر عند األمم السامية القدمية كالفينيقيني و العربيني، وهو ترتيب أجبد هوز 

ة الصورة، بعضها جبوار بعض؛ و من  هنا جاء الرتتيب و أن النساخ قد وضع الرموز املتشا
هذا الرتتيب اهلجائي املألوف، ليس قائما على أساس كما وجد اخلليل أن . اهلجائي املألوف لنا

على ذلك، ) العني ( أساسه خمارج األصوات، و رتب معجمه  علمي، فآثر أن خيتار ترتيبا آخر،
مث أدىن الفم، مث فبدأ بأصوات احللق، و جعلها أقساما مث أصوات أقصى الفم ، مث أوسط الفم، 

  : الشفتني، فجاء ترتيبه لألصوات اللغوية يف العربية ، على النحو التايل



ف / ر ل ن / ظ ذ ث / ط د ت / ص س ز / ج ش ض / ق ك / خ غ ه ع ح   
  . و ا ي/ ب م 

وكان اخلليل بن أمحد أسبق من ذاق احلروف ليتعرف مبخارجها؛ ويقول عنه تلميذه الليث   
أب، أت، : إمنا كان ذواقه إياها، أنه كان يفتح فاه باأللف، مث يظهر احلرف، حنوو ‘‘: بن املظفر

  ’’ أدخل احلروف يف احللق، فجعلها أول الكتاب" ع"أخ ، أغ، أع، فوجد 
وهذا معناه جتربة النطق بالصوت ساكنا لئال خيتلط بغريه، و يلتبس على الناطق معرفة    

  و هذه الطريقة تقرب مما يدعو إليه احملدثون من علماء األصوات  . كيفية صدوره و خمرجه الدقيق
يف النحو تويف سنة " الكتاب"وجاء سيبويه و هو إمام كبري حنوي عظيم اشتهر كتابه   

فذكر " الكتاب"اخلليل بن أمحد، فخصص للدراسة الصوتية فصوال، يف كتابه  ، تلميذه٧٩٦
جمهورها و مهموسها و اختالفها؛ عدد احلروف العربية وخمارجها و مهموسها وجمهورها، وأحوال 

ذه ‘‘: و ذلك يف باب عقده لإلدغام ، وقال يف آخره إمنا وصفت لك حروف املعجم 
وما جيوز فيه ، وما ال حيسن فيه ذلك ، و ما تبدله غام، الصفات لتعرف ما حيسن فيه اإلد
و قد رتب سيبويه األصوات العربية . ’’هو بزنة املتحرك استثقاال كما تدغم ، وما ختفيه و

  : حسب خمارجها على النحو التايل خمالفا يف بعضه لرتتيب اخلليل
ف  / ظ ذ ث/ ص ز س / ط د ت / ل ر ن / ج ش ي ض / ق ك / ع غ خ ه ء ا   
  .ب م و
فحسب، وقد تأثر بكتاب سيبويه كل من جاء بعده النحاة واللغويني، ال يف آرائه النحوية   

األصوات دون أن يزيدون عليه ما بل يف آرائه الصوتية كذلك؛ فأخذوا يرددون كالمه يف 
حنوي بصري تلميذ أيب ) م ١٠٠٢ - ٩٤٢ (يستحق الذكر، ابن جين هو عثمان بن جين 

، ال يكاد "سر صناعة اإلعراب : " علي الفارسي، و يؤلف كتابا مستقال يف علم األصوات هو



وصف احلروف، فكثريا ما يقتبس نص العبارات  خيرج فيه عن كالم سيبويه، يف تعداد املخارج و
  . اليت جاءت يف كتاب سيبويه، و يقف عند حدودها

اية كتابه يلتمس حدوث األصوات وسيلة لإليضاح، مل يهتد إليها سيبويه من وهو يف بد  
قبل، إذ يشبه ابن جين جمرى النفس يف أثناء النطق باملزمار، كما يشبه مدارج احلروف و خمارجها 

شبه ‘‘ : بفتحات هذا املزمار، اليت توضع عليها األصابع، أو بوتر العود و أثر األصابع فيقول
و الفم بالناي، فإن الصوت خيرج فيه مستطيال أملس ساذجا، كما جيري الصوت بعضهم احللق 

الزامر أنامله على خروق الناي املنسوقة، و راوح بني يف األنف غفال بغري صنعة، فإذا وضع 
مسع لكل خرق منها صوت ال يشبه صاحبه، فكذلك إذا قطع  أنامله اختلفت األصوات، و

د على جهات خمتلفة، وكان سبب استماعنا هذه األصوات باعتماالصوت يف احللق والفم  
  . املختلفة
و نظري ذلك أيضا وتر العود، فإن الضارب إذا ضربه و هو مرسل مسعت له صوتا، فإن   

حصر آخر الوتر ببعض أصابع يسراه أدى صوتا آخر، فإن أدناها قليال مسعت غري االثنني، مث  
فالوتر يف هذا التمثيل  ..... لت لك أصداء خمتلفة كذلك كلما أدىن إصبعه من أول الوتر تشك

و جريان الصوت فيه غفال غري كاحللق، واخلفقة عليه باملضراب كأول الصوت من أقصى احللق، 
يعرتضه من الضغط و احلصر باألصابع، كالذي  حمصور، كجريان الصوت يف األلف الساكنة، و ما

الف األصوات هناك كاختالفها هنا، وإمنا واختيعرض للصوت يف خمارج احلروف من املقاطع، 
ذا التمثيل اإلصابة و التقريب   . ’’أردنا 

للرئيس ابن وجاء القرن اخلامس اهلجري، حيمل إلينا رسالة صغرية يف األصوات العربية   
احلكمة املشرقية " هو من كبار الفالسفة تأثر بأفالطون وأّلف ) م ١٠٣ - ٩٨٠( سينا 

  . و تقدير من بعض اللغويني احملدثني فال نكاد نلمع فيها أنه تأثر كغريه". والقانون يف األدب



والنحو و يف القرن السادس اهلجري، الزخمشري حممد بن عمر إمام عصره يف اللغة   
تويف  يف التفسري وأساس البالغة و" الكشاف " و" املفصل يف النحو " والبيان والشعر له 

يف النحو، و خيصص القسم األخري منه للدراسة " فصل امل" يؤلف الزخمشري كتابه . ه٥٣٨
  . الصوتية ، فريدد فيه كالم اخلليل و سيبويه ، دون زيادة تذكر

وال نكاد جند بعد هذا يف كتب املتأخرين، ما ميكن أن يتسم باألصالة يف دراسة أصوات   
يف أوائل القرن " مفتاح العلوم : " اللغة، سوى تلك احملاولة اليت جاءت يف كتاب السكاكي

  . السابع اهلجري، من رسم بدائي ألعضاء النطق
السبع و العشر ورغم كثرة كتب القراءات يف العصور املتأخرة، وعالجها املسهب للقراءات   

ا حني تعرض األصوات اللغوية تكتفي ببضع صفحات تصف فيها خمارج  و غريها، نرى أ
ا يف صورة مقتضبة خمتصرة، ال التحريف يف بعض  ختلو من الغموض أو احلروف و صفا

ا قد وجهت كلها إىل رواية القراءات و سندها، معتمدين على  األحيان، كما أن عناية أصحا
تلقني القراءات و ضبطها عن طريق التلقي الشفوي جيال بعد جيل، حىت انتهى األمر إىل بضعة 

قلب، دون فهم هلا يف غالب حيفظها الطالب عن ظهر " التجويد علم " متون صغرية مسيت ب 
هذه املتون يف غالب أحواهلا بنصوص سيبويه و عباراته يف شرح التزمت  و قد. األحيان

  . وصفها أصوات اللغة و
أما الدراسة الصوتية عند علماء العرب . تلك هي الدراسة الصوتية عند قدامى العرب  

اجلدد فقد ظهرت بوادرها يف الربع األول من القرن التاسع عشرة امليالدي، حني أخذ العلماء 
  . هناك يقارنون اللغات اهلندية واألوربية بعضها ببعض

  : حديثا العربية علم األصوات
  : ديثة يف علم األصوات باللغة العربية ، فمنهاأما املؤلفات احل  



وهو عبارة عن سلسلة حماضرات  ٧٣ - ١١ص " التطور النحوي " الباب األول من كتاب  .١
باللغة العربية على طلبة كلية اآلداب باجلامعة املصرية " برجشرتاسر " ألقاها املستشرق األملاين 

  . ت السامية اهتماما بالغام، و هو يهتم فيها باملقارنا١٩٢٩القدمية سنة 
ألقاها يف قاعة " شاده : " حماضرة للمستشرق األملاين" علم األصوات عند سيبويه وعندنا "  .٢

م باللغة العربية، و نشرت يف صحيفة اجلامعة املصرية ١٩٣١اجلمعية اجلغرافية امللكية يف سنة 
 . املستشرقو هذه احملاضرة خالصة مؤلف باللغة األملانية هلذا . م١٩٣١سنة 

للدكتور إبراهيم أنيس، وهو أول كتاب متكامل باللغة العربية عن " األصوات اللغوية "  .٣
 . م١٩٤٧الدراسة الصوتية على املنهج اللغوي احلديث، وقد صدرت أوىل طبعاته يف عام 

للدكتور  ٧٠ – ٥٩ص " مناهج البحث يف اللغة : " فصل من كتاب" منهج األصوات "  .٤
 . م١٩٥٥ه اهتمام كبري بعلم األصوات التجرييب، وقد ظهر سنة متام حسان، وفي

وهو عبارة  ٥١ – ٢٩حملمد املبارك ص " فقه اللغة " فصل من كتاب " األصوات اللغوية "  .٥
والكتاب مطبوع  عن دراسة تقليدية تعتمد على ترديد أقوال السابقني من اللغويني العرب،

 . م١٩٦٠بدمشق سنة 

  ٢٢٠ – ٩١للدكتور حممود السعران ص " علم اللغة "  الباب الثاين من كتاب .٦

أفاد فيه مؤلفه من كثري من مؤلفات الغرب يف الدراسات الصوتية، وقد ظهر الكتاب يف  وقد
 .م ١٩٦٢عام 

للدكتور إبراهيم أنيس، مبجلة " جهود علماء العرب يف الدراسة الصوتية : " مقالة بعنوان .٧
 .  ٤٩ -١٥/٤١) م ١٩٦٣سنة ( جممع اللغة العربية 



م والثانية ١٩٦٣للدكتور عبد الرمحن أيوب، صدرت الطبعة األوىل منه سنة " أصوات اللغة "  .٨
علم "  Heffener"  هفنر"م، و قد اعتمد فيه صاحبه اعتمادا كبريا على كتاب ١٩٦٨سنة 

 . م ١٩٥٢املطبوع يف أمريكا سنة   General phonetics" األصوات العام 

، و "صاحل القرمادي " جلان كانتينو ترمجه إىل العربية " ربية دروس يف علم أصوات اللغة الع"  .٩
 . م ١٩٦٦نشره يف تونس سنة 

علم اللغة العام : " للدكتور كمال حممد بشر، و هو القسم الثاين من كتابه" األصوات "  .١٠
 . م١٩٧٠، نشره سنة "

ضان عبد للدكتور رم" مشكلة الضاد العربية ، و تراث الضاد و الظاء " مقالة بعنوان  .١١
مع العلمي العراقي  لد احلادي و العشرون ( التواب، مبجلة ا  . م ١٩٧١يف سنة ) ا

 . م ١٩٧٦نشر بالقاهرة سنة  -للدكتور أمحد خمتار عمر" دراسة الصوت اللغوي " .١٢

ترمجه  –إلرنست بوجلرام " يف علم األصوات الفيزيقي  مدخل إىل التصوير الطيغي للكالم  .١٣
 . م١٩٧٧القاهرة   -العزيز مصلوح  الدكتور سعد عبد

 
  :أعضاء النطق والجھاز الصوتي 

  

قبل كل شيء ينبغي لنا أن نعرف كيف حيدث الصوت اإلنساين اإلجابة عن هذا السؤال    
جيب علينا أن نتعرف اجلهاز النطقي عند اإلنسان، وهو عبارة عن التجويف الفمي و األنفي، 

تسمية هذه األعضاء كلها باجلهاز و يف . وائية، والرئتنيواحللقي، و احلنجرة، و القصبة اهل
علمنا أن الشفتني تستخدمان لتلقي الطعام  النطقي، إشارة إىل وظائفها احليوية األخرى، إذا

عند دخوله يف الفم، كما تستخدمان متاما ملنع الطعام أن خيرج من الفم يف أثناء املضغ ، كما 
بني منطقة الضغط اخلفيف داخل الفم، والسائل الذي يراد  تستعمالن يف املص، بتضييق الفجوة

  .امتصاصه وغري ذلك من بعض األغراض



  :الرسم التايل يوضح أعضاء النطق املختلفة اليت يشتمل عليها جهاز النطق  
  

  
  
  Lips .1    الشفتان .١

 Teeth ( upper and lower ) .2    األسنان العليا والسفلى .٢

ثة .٣  Teeth-ridge .3    الّل

  Hard palate .4    ) احلنك الصلب ( الغار  .٤

  Soft palate (Velum) .5    ) احلنك اللني ( الطبق  .٥

هاة  .٦   Uvula .6    الّل

  Blade of Tongue .7    طرف اللسان .٧

 Front of Tongue Back of Tongue .8    ) وسطه ( مقدم الّلسان  .٨

  Back of Tongue .9    مؤخر الّلسان .٩



  Pharynx .10    احللق .١٠

 Epiglottis .11    املزمارلسان  .١١

 Position of vocal cords .12    موقع األوتار الصوتية .١٢

 Tip of Tongue .13    )ايته ( ذلق اللسان  .١٣

 Larynx .14    احلنجرة .١٤

  Wind pipe .15    القصبة اهلوائية .١٥
   

مصدر الطاقة واجلسم املتذبذب و حجرة الرنني : التفاعل الذي يتم بني العوامل الثالثة  
يكون هذا التفاعل و ينشئ موجات صوتية و هذه املوجات الصوتية هي اليت باهلواء تصل إىل 

ا اإلنسان   . األذن اليت يسمع 
ن أصوات اإلنسان من جهاز النطق   املوجات لنقل و يقوم اهلواء مبهمة الوسيط . تتكوّ

  أعضاء النطق اليت تقوم بعملية تكوين . الصوتية عند أذن السامع لألذن
  . األصوات البشرية وهي يف احلقيقة خمصصة لألكل والشرب و البلع والتنفس ال التكلم

يؤدي وظيفة  ومل يوجد هناك ألي عضو من أعضاء النطق اختصاص بالنطق مبعىن أنه ال  

فاهلواء املندفع . ويني أن الكالم هو نتيجة ثانوية يف جمال عملية التنفسوقال العلماء اللغ. غريه

هذا صحيح أن . األصواتالذي خيرج من الرئتني هو مبثابة مصدر الطاقة الذي يتسبب يف تكوين 

د   .مزيد من أصوات الكالم يتم إصدارها يف أثناء عملية التنهّ

. طق بعض األصوات أثناء عملية الشهيقتوجد قليل من اللغات يف العامل اليت يتم فيها ن  

ذا األسلوب تسمى ذات انفجار  وقدم اللغويون مثاال أن هذه األصوات اليت تنطق البشر 

ا )  Implosive( داخلي  على الرغم من أن الوظيفة األوىل للرئتني هي ضخ اهلواء للتنفس إال أ

  . واء اخلارج من عملية التنفسمصدر الطاقة يتمثل يف ضغط اهل. تنتاج الكالم مبصر الطاقة



 تتعمد أصوات النطق على أثناء عملية الزفري .  

  أعضاء نطق اإلنسان موجودة يف ثالثة مواضع و هي يف الصدر واحللق والرأس .  

 جمرى النطق هو نفسه جمرى التنفس  .  

  : هناك أعضاء النطق املشار إليها باألسهم فيما يلي  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  ) Pharynx( احللق  .١
 ) Epiglottis( احلنجرة  .٢

  ) Wind pipe( القصبة اهلوائية  .٣
ن من غضروف يسمى هذا  بني احللق و القصبة اهلوائية شيء يشبه الصندوق مكوّ

اهلواء الصاعد من الرئتني مير . جمرى اهلواء الصاعد فوق احلنجرة يسمى احلق. الصندوق احلنجرة
احلنجرة هي عضو من أعضاء النطق من حيث . ل احلنجرة مث باحللقبالقصبة اهلوائية مث جيري خال

ـني) النطق ( جمرى التنفس  ّ و . الذي يتم فيه تكوين الصوت و هي حتتوي على وترين صوتـي
تتصل . وظيفتهما أن يكونا مبثابة األجسام املتذبذبة حيركهما ضغط اهلواء الصاعد من الرئتني

اهلوائية تشتمل احلنجرة على غضروف مرن يقع الوتران  احلنجرة بالرئتني عن طريق القصبة
األجسام املتذبذبة املطلوبة لعملية تكوين صوت كالمي مها الوتران . الصوتيان يف احلنجرة

الوتران الصوتيان خيطان مطّاطان أو شفتان من نسيج موصول جبدار احلنجرة و ميتّدان . الصوتيان
قي، كل وتر من الوترين الصوتيني موصول بطرف من من أمام احلنجرة حىت خلفها يف شكل أف

  . طريف احلنجرة
  
  
  

  



  
  

  
  

حنن ننظر يف هذا الرسم الوترين الصوتيني وهو يظهر شكل كامل للحنجرة ويوضح فيها   
ومها موصوالن من أمام مع أحدمها على األخرى وكل منهما مثبت على . داخل القصبة اهلوائية

و ميكن للغضاريف . للوترين الصوتيني فهما قابلية اإلنفراج واالنضماموأما . غضروف متحرك
ذه احلركة جتذب الوترين الصوتيـني معها يف حركتها  ما االقرتاب من بعضهما بعضا و  امللتصقة 

إذا حتركت الغضاريف إىل اخلارج انفرج الوتران الصوتيان وإذا حتركت . إىل الداخل أو إىل اخلارج
  .انضم الوتران الصوتيانإىل الداخل 

ن    الفتحة اليت عندما حتركت الغضاريف إىل اخلارج جتذب معها الوترين الصوتيـني تكوّ
عندما ينفرج الوتران الصوتيان إىل أقصى حد ممكن فإن ". ٧"بينهما شكال وهو يشبه العدد 

  . اهلواء مير من خالل فتحهما دون عائق
فتحة املزمار موضعها . رين الصوتيـني بفتحة املزماريسمي علماء األصوات الفتحة بني الوت  

  . يف احلنجرة
ا حيدث اإلنسان ذلك فإن اهلواء ينحبس فال    قد ينقبض الوتران الصوتيان فينقفال متاما، إًذ

عندما حنمل جسما ثقيال تتوتر عضالتنا و تنقفل فتحة املزمار و بذلك مننع . مير خالل احلنجرة
كثري من اللغات من بينها العربية واألملانية حتتوي على . وجيزة أو قليلة اهلواء من املرور لفرتة



من الكلمات مثل رأس و بئر و لؤم هي صوت يسمى قفلة فتحة املزمار الذي هو اهلمزة و بعض 
عندما ينفتح املزمار فإن اهلواء اخلارج مير يف يسر و  .اهلمزة: تتضمن صوت قفلة فتحة املزمار وهو

  . دون عائق
عندما ينفرج الوتران الصوتيان نقول إن فتحة املزمار أثناء عملية التنفس العادية دون تكلم   

تنفتح فتحة املزمار إىل أقصى حد ممكن، وحينئذ يكون الوتران الصوتيان يف حالة اسرتخاء دون 
  . من املمكن أن تنقفل فتحة املزمار حبيث متنع مرور اهلواء عرب احللق. توتر

  أما . الكالم ال تنقفل فتحة املزمار متاما وال تنفتح متام االنفتاح أثناء عملية  
الوتران الصوتيان فيكونان يف حالة توتر مستمر من األمام حىت اخللف، عن طريق احلركة من 
ا منفرجني أو منقبضني فيتغري أن كشكل فتحة  ً جانب إىل جانب يتحرك الوتران الصوتيان سوي

وتيـني أن ميتطا يف حالة التوتر فيقرتب أحدمها من اآلخر فتتكون فتحة ميكن للوترين الص. املزمار
ال يتساوي . ضيقة بينهما، و يف هذه احلالة ميكن للهواء اخلارج من الرئتني أن جيعلمها يتذبذبان

  . وضع الوترين الصوتيـني يف حاليت الكالم والتنفس العادي
الصوتيان يف امتطاط بسبب التوتر من وعند إنتاج عملية الكالم جيب أن يكون الوتران   

  . أمام و من خلف لكي ميكن هلما أن يتذبذبا
وإذا كانت فتحة املزمار مفتوحة . عندما ينفرج الوتران الصوتيان تكون فتحة املزمار مفتوحة  

  . متاما فإن الوترين الصوتيـني ال ميتطان بل يكونان مسرتخيـني و هذا هو وضعهما يف حالة التنفس
  : استخدمت العربية الفصحى، عشرة خمارج يف اجلهاز النطقي هي بالرتتيب وقد  

 . و يسمى الصوت اخلارج منها شفويا).  Lip( الشفة  .١

 . و يسمى الصوت اخلارج منهما شفويا أسنانيا). (Lip with teethالشفة مع األسنان   .٢

 . و يسمى الصوت اخلارج منها أسنانيا).  Teeth( األسنان  .٣



 . و يسمى الصوت اخلارج منهما أسنانيا لثوية)   (Teeth with teeth-ridgeع اللثةاألسنان م .٤

 . و يسمى الصوت اخلارج منها لثويا).  Teeth-ridge( اللثة  .٥

 . و يسمى الصوت اخلارج منه غاريا).  Hard palate( الغار  .٦

 .و يسمى الصوت اخلارج منه طبقيا).  Soft palate( الطبق  .٧

 .و يسمى الصوت اخلارج منها هلويا )  Uvula( اللهاة  .٨

 . و يسمى الصوت اخلارج منه حلقيا ).  Pharynx( احللق  .٩

  . و يسمى الصوت اخلارج منها حنجريا).  Larynx( احلنجرة  .١٠
تلك هي خمارج األصوات يف العربية الفصحى، كما تدل عليها جتارب معامل األصوات 

طرفه بني األسنان، أو واللسان عامل مشرتك يف أكثر هذه املخارج؛ إذ خيرج . يف وقتنا احلاضر
الغار، أو ترتفع مؤخرته عند الطبق يوضع عند األسنان واللثة، أو عند اللثة وحدها، أو عند 

  . ننسب خمرجا من املخارج إليه فليكن ذلك مفهوما لدينا، و إن ملأو اللهاة؛ 
و بيننا و بني اللغويني القدامى من العرب علماء علم األصوات اجلدد خالف يف عدد 

  : املخارج لألصوات العربية، ويف جتديد خمارج بعض األصوات؛ فعند اجلدد اآلن هي كما يلي
 /. و/، /م/، /ب:/هي)  Bilabial Sounds( األصوات الشفوية  .١

 /. ف: /هي)  Labiodentals( والشفوية األسنانية  .٢

 /. ث/، /ظ/، /ذ: /هي)  Dental( واألسنانية  .٣

 /.ص/، /س/،/ ز/،/ ط/،/ ض/،/ د:/هي )  Dental Alveolar( واألسنانية اللثوية  .٤

 /. ن/، /ر/، /ل:/هي)  Alveolar( واللثوية  .٥

 /.ي/، /ج/، /ش: /هي)  Palatal( والغارية  .٦

 /. ج/، /غ/، /ك: /هي)  Soft palatal( والطبقية   .٧



 /. ق: /هي)  Uvulas( واللهوية  .٨

 /. ح/، /ع: /هي)   Pharynal( واحللقية  .٩

  . اهلمزة و اهلاء: هي)  Larynxal( واحلنجرية  .١٠
مؤسسا على نتائج  هذا هو رأي احملدثني من علماء األصوات، يف خمارج أصوات العربية الفصحى،

   التجارب الصوتية ، يف املعامل وغريها


