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                       واألدب العربي قسم اللغة 

 : أ. د. سعاد بسناسيأستاذة المقياس 

                                

 المحاضرة الثانية
 في الموقعيات

 
 مع المفاهيم

الصوت اللغوي اإلنساني، كائن مدرك سمعيا، له مواضعه وأشكاله،  

وموازينه، وهيئاته، ومعانيه، ودالالته؛ ثم وظائفه التي ُوجد من أجل تأديتها، ولما 

متعددة متنوعة كاإلنسان، من امتداد كان الصوت اللغوي إنسانيا، كانت له صفات 

وانكماش وقوة وضعف وصالبة وليونة وغيرها مما سموه صفات، وسنقف عند كل 

 مفهوم ومصطلح بالتوضيح والتمثيل الوظيفي ما أمكن.

ي الموضع الذي يتولَّد فيه الصَّوت اللغوي، بمصطلحات كثيرة منها:  لقد سم ِّ
الصَّوت؛ ولكن المستعمل الشَّائع، هو المخرج. الموقعيَّة، والمخرج، وموضع حدوث 

ل  وهو على وزن )َمْفعَل( الدَّال على اسم مكان وفي اللغة، يوحي بالمفارقة والتَّحوُّ
والتَّرك. ونفهم من هذا أنَّ مخرج الصَّوت هو موضع مروره من موضعه األصلي، 

رج الصَّوتي في إلى موضع جديد؛ ولكن هذا المفهوم في حقيقته ال ينطبق على المخ
 آثار الدَّارسين.

يختلف المفهوم االصطالحي للمخرج عن المفهوم اللغوي؛ ألنَّ المخرج  

اصطالًحا هو موضع حدوث الصَّوت ووجوده في بداية أو وسط أو منتهى الجهاز 

ا لغة فهو موضع مرور وانتقال.  النطقي؛ أي هو موضع حدوث ونشأة وتكوين؛ أمَّ

االصطالحيَّة معالمها في القرن األول هجري، مع أبي األسود  واتخذت هذه الدَّاللة

له، بقوله الدؤلي، الذي كان يعتبر الشَّفتين هما موضع عبور الصَّوت و تحقُّقه وتحوُّ

" 1وإذا كسرتهما("…ضممت شفتيوإذا…إذا رأيتني فتحت فمي بالحرف)لكاتبه:

ل من أشار إلى مخرج األصوات؛ وكانت  الشَّفتان عنده المخرج فأبو األسود هو أوَّ

ابة التي يعبر منها الصَّوت المدرك المسموع، ت والوحيد لجميع األصوا تعتبران البوَّ

ن النطقي، وكانت الشَّفتاع األصوات على مواقعها في الجهازوقد تميز الخليل بتوزي

 .عنده آخر مخرج من مخارج الحروف
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 أعضاء الجهاز الصوتي النطقيبعض 

 

 

الحلق، هو عبارة عن تجويف، يمتد من أعلى الحنجرة مما يعرف بموضع  

الوترين الصوتيين، وينتهي عند اللهاة، فالمسافة الموجودة ما بين أعلى الحنجرة 

 واللهاة، تسمى حلقان أو تجويفا حلقيا، وفيها ستة أحرف سيأتي الحديث عنها

 

الحلق ينتهي من أعاله عند اللهاة، وفي هذا الرسم يظهر موقع اللهاة،  ،قلنا 

 ،أولها التجويف الحلقي وهو ما ذكرناه: وهي لحمة متدلية تلتقي فيها ثالثة تجاويف

هو وثلثهما  ، وهو الفراغ الممتد ما بين اللهاة وفتحتي األنف،وثنيهما التجويف األنفي

  فتين.الفراغ الممتد ما بين اللهاة والش
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الحنك قسمان: علوي وسفلي، الحنك العلوي صلب ثابت، وهو   

المسافة الممتدة ما بين اللهاة واألسنان العليا، أما الحنك السفلي فهو متحرك، ويقابل 

 الحنك العلوي، وفيه األسنان السفلى

 األسنان

ن عليا وسفلى، األسنان مجموعة من العظام المختصة بالمضغ، وهي قسما

سنا، وفيها تقسيمات  43و 43واألضراس يطلق عليها األسنان، ومجموعها ما بين 

       نذكر أهمها، موضحة بالرسم العام ثم تلوين االسم المعني.

 

 نسانإلهما سنتان، اثنتان في أعلى الحنك واثنتان في أسفله، وهما أول ما يظهرعند ا

 في صغره.
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الرباعيات، اسمها يدل عليها، وهي أربع أسنان، موضعها بعد الثنائيات،  

وجمعها مع الثنائيات، يصير العدد ستا، ولكن اليوجد في مصطلح الدراسات 

 الصوتية، ما يسمى سداسيات. 

                               

 

 

أخطر ما هو كائن في الكائنات ما يسمى )اللسان( فإليه ينتسب اإلنسان لعل  

 وإليه تنسب اللغات، وإليه تنسب جميع مشاكل الحياة، وفيه قالوا

 احفظ لسانك أيها اإلنسان      ليلدغنك إنه ثعبان                      

ى نصف وقالوا لمن يحسن لغات متعددة: كل لسان بإنسان، وقالوا لسان الفت 

ونصف فؤاده، وفي الحديث النبوي الشريف، أال إن في اإلنسان مضغة، إن صلحت 

صلح الحسم كله، وإن فسدت فسد الجسم كله، أو كما قال ومفهوم الجسم هنا، هو 

 الذات بكاملها، هذامن حيث المفهوم الوظيفي العام المادي والمعنوي.

كن له ما يشبه العضالت عضلة، وللجانب الفيزيولوجي اللسان يعتبر ومن ا 

 ، وتقسيماته العامة هي:ومجموعها ست عشرة تتجاذبه من كل جهة ،أعصابوهي 
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الطرف ـ هنا بالخصوص ـ تعني النهاية، فطرف اللسان ليس جانبه، وإنما  
هو منتهاه، كما أن طرف اللسان يسمى أيضا، مقدم اللسان، وأسلة اللسان، ومنتهى 

 اللسان، وستدق اللسان، ولكل تسمية وظيفة صوتية.
ومع أن للسان وظيفة جميع الطعام في عملية المضغ، فله فهو يتذوق الخلو  

، ومنبت اللسان، ومؤخر اللسان، أصل اللسان :بطرفه والمر بمؤخره، المسمى
   وغلصمة اللسان.

 
 

حافة اللسان هي جانبه، وللسان حافتان، يمنى ويسرى، ولكن الحافة تكون في    
منبته واصله وليست في منتهاه، وله حافتان يمنى ويسرى والفرق بين جانبي اللسان 
أن البداية التنسب إليها أصوات بينما نهاية اللسن وطرفه وحافته تنسب إليها كميات 

 صوتية. 
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هو موضع محصور ما بين منتهى اللسان ووسطه، وتنطق منه  ،ظهر اللسان 
حتى أن بض اه، من وظيفة منته ،نلظهر اللساالوظيفي مفهوم الويقترب  الراء،

عند المتلقي القتراب وظيفة طرف اللسان بظهر اللسان،  يختلط سمعهااألصوات 
األصوات اللسانية لكثرتها يجيدون التفريق بين مواقع  كما أن بعض المصوتين ال

 وتقاربها من بعضها.

 مجمع األعضاء

كان هذا مجمل الحديث عن الجهاز النطقي، قدمناه قبل الحديث عنه مفصال   
اهتماما  نال يعيرولى أن القدماء ‘ ومحدثين وننبهومجزء عند الدارسين من قدماء 

للمواقع بقدرما يعيرون اهتماما بالصوت، فهم يجزؤون الموقع الواحد إلى عدة 
أجزاء كقولهم: )من أسفل موضع القاف من اللسان، إال قليال، وما يليه من الحنك 

 األعلى )الكاف( أي موقع نطق الكاف.
وسنعرض أقوال بعصا من القدماء والمحدثين والمعاصرين في موضوع  
الصوتية، ويمكن االطالع عليها مجملة في بعض مؤلفات المعاصرين المواقع 

ونلتقي مع آراء المختصين من قدماء  "2المختصين في الدراسات الصوتية"
 ومحدثين يتقدمهم عالم األصوات العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي.

 

 الموقعيات عند الخليل
ع الخليل في كتابه )العين( األصوات على مواقعها باعتبار جريان  وزَّ

الصَّوت وتوقُّفه؛ حيث بدأ بذكر األصوات العميقة المخرج بدءاً بأقصى الحلق، إلى 

الشَّفتين، ويمكن تسمية هذا التَّرتيب بالصَّوتي التَّصاعدي، وما ذكره بعض المحدثين 

 حلق هو ترتيب صوتي تنازلي. بدءاً بالشَّفتين وصوال إلى أقصى ال

والطَّريقة التي اتَّبعها الخليل في هذه العملية، هي أنَّه كان يُدخل األلف على  

الصَّامت السَّاكن؛ وكان األلف عنده عمادًا وُسلًَّما، إلى حرف البناء؛ وأنَّ الل ِّسان حين 
                                                           

لصوتية في االحروف العربية وتبدالتها في مكي درار،  :يمكن االطالع على آراء القدماء والمحدثين عند - 2
وكذا كتاب سعاد بسناسي ومكي درار  ،وكذا المجمل في المباحث الصوتية في اآلثار العربية ،كتاب سيبويه

 المقررات الصوتية
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تبدأ  بساكن، "  ألنَّ العرب ال 3ينطق السَّاكن من الحرف يحتاج إلى ألف الوصل،"

ويالحظ أنَّ الخليل حين تحدث عن مخارج الحروف لتحديد مواضعها في الجهاز 

عة، وهي: المبدأ، والمخرج، والمدرج،  ِّ النطقي، كان يستعمل مصطلحات متنو 

 والحي ِّز. وفيما يأتي توضيح لما هذه المفاهيم والمصطلحات.

 المبدأ                                      
المبدأ ـ لغة ـ هو بداية تكوين الشَّيء، في المرحلة السابقة الكتماله وحدوثه؛ 

ع؛ لقول الخليل:  أي أنَّه سابق لغيره؛ فهو الموضع الذي يبدأ الصَّوت فيه بالتجمُّ

" فكان المبدأ  بداية 4)العين والحاء والهاء والغين حلقيَّة؛ ألنَّ مبدأها من الحلق ("

ع الصَّوت وتشكُّ  ن بصفة معيَّنة؛ وكان تجمُّ له، قبل أن يتَّخذ مخرجا محدَّدًا ويتلوَّ

المخرج هو انطالق الصَّوت من موضع تجمع نفسه ليصبح مدركا سمعيًّا عند 

 المتلقي.

 المخرج                                    
استعمل الخليل مصطلحي المخرج والمدرج معا؛ وهو يقصد بهما موضع  

اء، والالَّم، حدوث الصَّوت،  بقوله: )اعلم أنَّ الحروف الذَّلقيَّة والشَّفويَّة ستَّة، هي: الرَّ
" 5والنُّون، تخرج من ذلق الل ِّسان والشَّفتين، وهما )مدرجتا( هذه األحرف الستَّة ("

فالمخرج هو الموضع الذي يتحقَّق فيه الصَّوت الواحد في حال إفراده؛ وبهذا 
يكون عدد المخارج في العربيَّة تسعة وعشرين مخرجا؛  المفهوم للمخرج، ينبغي أن

بحيث يكون لكل ِّ صامت مخرجه المستقل الخاص به، ولكن صوامت العربيَّة وما 
 ذكروه لها من مخارج، هو في حقيقته مدارج.

 المدرج
إنَّ مصطلح المدرج عند الخليل، يعني به الموضع الذي تتحرك منه مجموعة  

والمدرج يعني بدء الصَّوت الثَّاني عند نقطة توقُّف الصَّوت  من األصوات المتقاربة،
ل؛ وذلك يتحقَّق في حدوث األصوات المتقاربة من بعضها، والمتعاقبة في  األوَّ

ل سلسلة من الحلقات، أقصاها خمس عند الخليل،" " ثمَّ يتحدَّد 6حدوثها؛ بحيث تتشك ِّ
ى مدرجا؛ ألنَّ األصوات تنشأ فيه موضع حدوثها تحديدا عضويًّا فيزيولوجيًّا، ويسمَّ 

ج منه، وهناك مصطلح رابع يزاحم هذه المصطلحات، وهو الحي ِّز.  وتتدرَّ

 الحي ِّز
ع فيه عائلة صوتيَّة واحدة؛ فتنتسب إليه، وذلك   الحي ِّز هو الموضع الذي تتجمَّ

مثل الحروف الحلقيَّة، التي تنسب إلى الحلق مع تفاوت بينها، وهي أقصى الحلق 
طه وأدناه؛ ألنَّها في شكل حلقات متسلسلة متتابعة؛ والحلق كله بتقسيماته الثَّالثة ووس

                                                           
أت،أ و   هللا  لم شأ م أ المعفنيأ  غ ا أ  11أ س 45أ   1كتفب الع مأ الخل ل  م وحم  الفلاه  يأ ج  - 3

 م. 1697أ 1  
 .9أ س 94أ   1نف،هأج  - 4
 . 47أ   1كتفب الع مأ الخل ل  م وحم  الفلاه  يأج  - 5
 مهذا الع     ف ق و   الح م الامت ا ون  المح ث م. - 6
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ى حي ِّزا. وبعد الخليل يأتي تلميذه سيبويه، الذي ذكر بعض الفوارق بين هذه  يسمَّ
 المصطلحات.

 الموقعيَّات عند سيبويه
تناول سيبويه األصوات من حيث مخارُجها بالوصف والتحليل والتوظيف. 

نا في هذا الموضع، هو تعداد الموقيات وذل ك بتحديد مخارجها وصفاتها، وما يهمُّ

فات وأقسامها في موضعها. وعدد المخارج عنده ستَّة عشر  عنده ليأتي حديث الص ِّ

 " وهي كاآلتي:7مخرجا"

 أقصى الحلق: الهمزة والهاء واأللف. - 1

 وسط الحلق: العين والحاء. - 2

 والخاء.أدنى الحلق: الغين  - 4

 أقصى الل ِّسان وما فوقه من الحنك األعلى: القاف. - 3

 أسفل موضع القاف من الل ِّسان قليال، وما يليه من الحنك األعلى: الكاف. - 5

 وسط الل ِّسان بينه وبين وسط الحنك األعلى: الكاف،والجيم، والشين. - 3

ا - 7 ل حافَّة الل ِّسان وما يليها من األضراس: الضَّ  د.بين أوَّ

ل حافَّة الل ِّسان، من أدناها إلى منتهى طرف الل ِّسان ما بينهما وبين  - 8 بين أوَّ

 ما يليهما من الحنك األعلى، وفويق الضَّاحك والنَّاب والرباعية والثَّنية: الالَّم.

من حافَّة الل ِّسان من أدناها إلى منتهى طرف الل ِّسان، ما بينها وبين ما  - 9

 األعلى وما فويق الثَّنايا: النون.يليها من الحنك 

من مخرج النون، غير أنَّه أدخل في ظهر الل ِّسان قليالً النحرافه إلى  - 11

اء.  الالَّم: الرَّ

 ما بين طرف الل ِّسان وأصول الثَّنايا: الطَّاء، والدَّال، والتَّاء. - 11

ين وا - 12 اي، والس ِّ اد.ما بين طرف الل ِّسان وفويق الثَّنايا: الزَّ  لصَّ

 ما بين طرف الل ِّسان وأطراف الثَّنايا: الظَّاء، والذَّال، والثَّاء - 14

 من باطن الشَّفة السفلى وأطراف الثَّنايا العلى: الفاء. - 13

 ما بين الشَّفتين: الباء، والميم، والواو. - 15
                                                           

 .531أ   5الكتفبأ ،  م هأ ج  - 7
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 الخياشيم: النون الخفيفة. - 13

طقي، وأقسامه من تجاويف والمالحظ هنا، أن سيبويه تحدث عن الجهاز الن
وأعضاء ومواقع بإجمال؛ وذلك من خالل تحديد موقع كل صوت في موضع حدوثه 
مع األعضاء التي تعمل فيه، ومن ثمة كان حديثه وظيفيا. ولم يتحدَّث عن الجهاز 

 النطقي حديثا فيزيولوجيا مستقال به منفصال عن الحروف. 
تي ذكرها في المخارج مخالف لما ومن المالحظ أيضا، أنَّ عدد الصَّوامت ال

ح به في مستهل حديثه عنها؛ وذلك بإضافته النون السَّاكنة، وجعل لها مخرجا  صرَّ

اد بنوعيها األصلية والفرعية.  مستقال بها هو الخيشوم، وكذلك صوتي الضَّ

 تمديد وتجديد                                 
بعد سيبويه، وتحدَّثوا عن  من بين اللغويين المشهورين الذين جاؤوا

دإليه  األصوات ومخارجها؛ من دون تجديد أو تعديل لما سبق في كتابه  ،المبر ِّ

" وقد حاول تقريب تقريب 9"وابن جن ِّي في سر صناعة اإلعراب"8المقتضب،"

 الجهاز النطقي من الدَّارس والتَّمثيل له.

صوات، فقد شبَّه ويعد ابن جني من أشهر الدارسين الوصافين الممثلين لأل

امر إذا وضع أنامله على خروق النَّاي المنسوقة،  الحلق بالنأي وقال فيه: )والزَّ

عت؛ وذلك مثل الصَّوت إذا قطع في الحلق  وراوح بين عمله، تباينت األصوات وتنوَّ

والفم باعتماد أعضاء أخرى، تنتج أصواتا مختلفة. وكل هذا يشبه وتر العود؛ ألنَّه 

عت كلَّما حصر ا لعازف عليه الصَّوت في وتر معيَّن ببعض أصابعه، كلَّما تنوَّ

 األصوات النَّاتجة عن ذلك(.

وبعد ابن جن ِّي، ظهر ابن سنا وتحدث في كتابه رسالة في أسباب حدوث 

الحروف عن األصوات، ودرسها من  النَّاحية الفيزيولوجيَّة والفيزيائيَّة، دراسة 

ش في كتابه المفصل، لموضوعات صوتية وصفية وتشريحية. وتعرض ابن يعي

وتعرض ابن الحاجب في كتابه الشافية، إلى موضوعات صوتية عندما تحدث عن 

اإلدغام، وفي مواضع أخرى متفرقة. كما نجد عند ابن سنان الخفاجي، في كتابه سر 

الفصاحة، حديثا مفيداً عن األصوات. وظهر من بعد هؤالء باحثون عبر الزمان 

  .قف عند بعضهم بحسب ما لهم من عالقة بالمقرراتوالمكان، سن

                                                           
.تحق ططقأ و طط  الخططفلق وم مططاأ مطط أ  ال التحل ططلأ القططفهلحأ 161أ   1المقتضططبأ و ططم الع ططفس الم ططل أ ج  - 8

 هج.1311أ 1 أ
أ  لا،طا متحق طقأ ح،طم هنط اميأ مط أ  ال 95أ   1اإلولابأ و م الفت، وثمفم  م جنيأ ج  ،ل انفوا - 9

 م.1663أ 1القلمأ  مشقأ   
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 جهود المحدثين
ا جاء به الخليل  انقسم اللغويون المحدثون إلى فريقين: واحد انطلق ممَّ

وسيبويه، ومنه حاول التَّجديد.بينما اكتفى اآلخر بما جاء في الدَّراسات األجنبيَّة، نقال 

تابيه فقه اللغة وعلم اللغة. سنة وترجمة، ومن هؤالء،علي عبد الواحد وافي، في ك

راسة الصَّوتيَّة، إلى سنة  1935) م( وبعد هذين الكتابين لم يظهر جديد في مجال الد ِّ

ام حسَّان في كتابه مناهج البحث في اللغة؛ حيث تحدَّث فيه بتفصيل م 1955) ( مع تمَّ

عة، وبخاصَّة للحنك األعلى؛ و ِّ ما يؤخذ عن الجهاز النطقي، وأوضحه برسوم متنو 

 عليه أنَّ التَّطبيقات لم تكن عربيَّة.

ويمكن حصر جهود المحدثين في )التنظيم التجديد( ومن تنظيماتهم توصلنا 

إلى حصر المواقع الصوتية في عشرة، بعد أن كانت تتأرجح بين ستة عشر وسبعة 

عشر مخرجا. عند اللغويين والقراء، كما توصل المحدثون إلى الفصل بين اللغويين 

والقراء، ومن أهم ما توصل إليه الدرس الصوتي الحديث قضيتان مهمتان هما 

 تحديد زمن األداء الصوتي والكثافة الصوتية.

ومن هنا أصبح للدرس الصوتي أربعة جوانب تراعى عند التعرض  إليه  

وهي. الموقع الفيزيولوجي )المسمى عند القدماء مخرجا( والصورة الفيزيائية )التي 

سماها القدماء صفة( ثم الزمن، وهو تحديد المدة الزمنية التي يستغرقها كل صوت 

سماه القدماء ثقال( وذلك بحسابات عند حدوثه منفصال ومتصال. ثم تحديد كثافته، )و

، يتعرف عليها الطالب الباحث من خالل بحثه في مصادر المادة علمية دقيقة

 . "10ومراجعها"

ما قدمناه من ات على ظونلفت انتباه الطالبات والطالب، إلى أننا لنا تحف

ود مفاهيم ومصطلحات، مما هو موجود في مؤلفات المؤلفين، ولكننا  ــــ تقديرا للجه

واحتراما لآلراء ــ قدمناها كما هي وإننا مستعدون إليضاح مواقفنا لمن اتصل بنا 

وبهذا ننهي المحاضرة الثانية ، مستفسرا مستفهما مستزيدا من المعارف والمعلومات

 ومنه ننتقل إلى المحاضرة الثالثة في ما يعرف عند أغلبية المختصين بالصفات

 وتوصياتتنبيهات                      

لى المصادر إبالرجوع  ؛ع النظر فيهايتوسلنؤكد على تثبيت المادة وتعميقها 

 العامة والمراجع المختصة.

  
                                                           

ينظر سعاد بسناسي ومكي درار، المقررات الصوتية في البرامج الوزارية  ،للتوسع في هذه الموضوع - 10
  4114 ،4،ط،مستغانمم الكتاب، أوما بعدها، مط،دار  ص، 44، ص،للجامعة الجزائرية
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