
        
  .ثالثة ليسانسسنة المستوى:. 

 .آثار القسم:
 .فقه اللغةالمقياس:
 هيئة النطقمحاضرة:عنوان ال

    
 

 :العربية اللغة بها تمتاز صوتية خواص/1
 صوتية اخلواص هذه تكون أن ذلك يف ويستوي هبا، اخلاصة ومميزاهتا مساهتا لغة لكل         

 هذه تكون أن البديهي ومن. وداللتها األلفاظ مستوى على أو أسلوبية أو حنوية أو صرفية أو
 حتديد عليه ينبين الذي األساس تكون وأن ،وأخرى لغة بني الفروق مجلة هي السمات
 إليها ويتعرف به تنفرد هبا خاصا امسا وإعطاؤها منها، واحدة كل هوية على واحلكم اللغات

 .احلاالت كل يف
 من غريها من مازهتا اليت وظواهرها مالحمها فلها ذلك، يف بدعا العربية وليست        
 أزمان منذ هبا املعروفة للتسمية أهلتها عينةم وحدود ضوابط ذات لغة وجعلتها اللغات،
 مجلة -احلق يف- هي فائقة، كثرة كثرية هذه عربيتنا ومسات. العربية اللغة وهي بعيدة،
 1... والستعماالهتا هلا الضابطة والقوانني القواعد

 علم األصوات:/2
 وترتكب. مثال" تالبي يف حممد: "قولنا مثل اجلملة، هي ،لغة ألية الكربى الوحدة            

" يف"و" حممد: "مثل الكلمات، اسم عليها يطلق ما هي منها، أصغر وحدات من اجلملة
 منها، أصغر وحدات من ؛أيضا هي؛ الكلمات ترتكب كما السابقة، اجلملة يف" البيت"و



 صوت مث امليم، صوت من" حممد" كلمة يف نراه ما مثل األصوات،: اسم عليه يطلق ما هي
 صوت مث الفتحة، صوت مث امليم، صوت مث الفتحة، صوت مث احلاء، صوت مث الضمة،
 .الرتتيب على الدال،

 األصوات يدرس الذي" األصوات علم" موضوع هي األخرية، الوحدات وهذه         
 صوت هبا يتميز اليت املختلفة، وصفاهتا حدوثها، وكيفية خمارجها، وصف ناحية من اللغوية،

 عند ببعض، بعضها تأثرها يف األصوات هذه هلا ختضع اليت ننيالقوا يدرس كما صوت، عن
  2.اجلمل أو الكلمات يف تركبها

 املختلفة النطق إمكانات ومعرفة اإلنسان، لدى الصويت اجلهاز تشريح ويتناول        
 األصوات وتقسيم اجلهاز، هذا يف األصوات وخمارج النطق أماكن ووصف فيه، الكامنة

 املقاطع ودراسة معينة، خصائص منها جمموعة كل يف تظهر موعات،جم إىل اإلنسانية
 إبدال وراء تكمن اليت الصوتية القوانني عن والبحث الكالم، يف والتنغيم والنرب الصوتية،
  3.يتناوله هذا العلم ذلك كل. وتغريها األصوات

 كيفية حدوث الصوت:  /3       
 علم جمال يف فيها البحث يدخل ظواهر وهي " أصوات" اللغة، من ندركه ما أول        
 4".الفيزياء" الطبيعة

 اجلسم أعضاء من طائفة تعاون نتيجة؛ النطق جهاز عن يصدر احلي اإلنساين الصوتو 
 . إخل...  واألسنان والشفتني، واألنف، والفم، واللسان، واحلنجرة، كالرئتني،:

 بدراسة إال حقيقتها وإدراك توضيحها وال ميكنفسيولوجي   أصل األصوات فلهذه         
 االستعانةب أي ،هاإحداث يف املشرتكة اإلنساين اجلسم أعضاء بني القائمة العالقات بعض
 املشرتكة األعضاء" آلية" يفسران فهما التشريح، وبعلم"الفسيولوجيا" األعضاء وظائف بعلم

 5" .األصوات تكوين يف
 الفم، يف ضيق فراغ خالل جيري متحرك هوائي عمود حيدثها الكالمية األصوات معظم      

 وهذا احلركة، على باعث وجود يستلزم متحركا اهلوائي العمود وكون. احللق أو األنف، أو
 املستطاع ومن. خاص اجتاه يف يسري وأن اية،هن ونقطة بدء، نقطة تكون أن كذلك يستلزم
 عمود يتحرك ولكي. منتهاه وغري مبدئه غري أخرى مواضع يف اهلوائي العمود هذا يف التأثري



 أو" يدفعه" ما إىل حاجة يف فهو اإلنساين النطق جهاز يف املوجودة الفراغات يف اهلواء من
 ولذلك خارجهما، اهلواء فيندفع الرئتني جدران تنقبض بأن اهلواء ويدفع".جيذبه" ما إىل

 اللغة أصوات ومجيع ،"اهلوائي العمود" مبدأ مها ،"اهلواء جمرى" مصدر، احلال هذه يف فالرئتان
مث قد    6.نطقها يف ذاملتخ اهلوائي اجملرى باعث مها الرئتان تكون الطبيعي، نطقها يف العربية

 ... تغريات أخرى  تطرأ عليها
ختتلف من لغة  از النطق ال تعد وال حتصى ،كما قدوعدد األصوات اليت ينتجها جه      

ألخرى بل من إنسان آلخر إذ لكل واحد منا بصمته الصوتية اخلاصة به كما له بصمة 
ألسنتكم  واختالفءاياته خلق السموات واالرض  ومن::أن جهاز النطق واحدرغم  ؛اإلصبع

 )اآلية( لوانكم"أو 
 جاءت فقد. وأعدله استخدام خري اإلنسان عند النطق جهاز استخدمت العربية اللغةو      

 فمن. ومواضعه نقاطه لكل شامال واسعا توزيعا النطق مدارج على موزعة اللغة هذه أصوات
 يف وتتمثل- هنايته ومن واهلاء، اهلمزة جاءت -احلنجرة بذلك ونعين- اجلهاز هذا بداية

 العربية األصوات بقية خرجت املدرجتني هاتني بني ومن. وامليم الباء جاءت -الشفتني
 وال مناطق، أو منطقة يف ازدحام يقع ال حبيث احللقات، متصلة سلسلة شبه يف مندرجة
 ومنها اللهاة مث واحلاء، العني ومنه احللق يقع احلنجرة، بعد فهناك. لبعضها إمهال حيدث
 من وهكذا الياء، ومنه وسطه مث والواو، والكاف واخلاء الغني ومنه احلنك أقصى مث القاف
 ظاهرة من اخلايل املنتظم التدرج ملبدأ جتاوز دون معينة، أصوات خترج أخرى، إىل نقطة

 .استغالل دون أخرى وترك منطقة عند التجمع
 علم الصوت عند القدامى: /4      

 علماء وعين 7قدمي، من اللغويون شغل فقد. احلاضر العصر وليدليس  العلم هذا        
 يف فاعل دور العربية لعلماء وكان ، التجويد علماء ذلك يف وتابعهم األصوات مبخارج العربية

بداية من ، صفاهتا وبيان املخارج حتديد يف التجويد علماء الاحل بطبيعة سبقوا ـ اجملال هذا
 هواملكتوب ؛ الرتاث ذلك من إلينا وصل ما أقدم منلعل  و جهود أبو األسود الدؤيل ...

 وتابعه ، العلم هلذا رواملنظ   املؤسس يعترب الذي ،(محدأ بن اخلليل) للفراهيدي العني معجم



 أبواب طويرت يف األكرب الفضل له كان الذي ، الكتاب صاحب سيبويه تلميذه ذلك على
 . دقيقة علمية بصورة األصوات صفات وصف شخص أول ويعترب وتوسيعها العلم هذا
  :تصنيف األصوات/5

 يف املستخدمة واألجهزة هبا النطق يف املعتمدة الطريقة حيث من اللغوية 8األصوات تنقسم
 - 2 (Consonnes)الصائتة األصوات - 1 (Voyelles:.) مها صنفني إىل ذلك

 .الصامتة األصوات
 : الصائتة األصوات:  أوال

 من خروجها هباوطبيعة النطق كيفية على بناء األصوات من النوع هذا تصنيف ويتم     
 يعرتض أن غري من الطبيعي جمراه عرب الرئتني من الصاعد اهلواء مير حيث الصويت، اجلهاز
 جزء بأي اهلواء حيتك ال آخر مبعىن أو النطقية العوائق من عائق أي مسريته يعرقل أو طريقه،

 (.احلروف خمارج) الصويت اجلهاز أجزاء من
 الصوتني الوترين عن ناجتة بذبذبة مصحوبة أحيانا تكون األصوات هذه أن بالذكر واجلدير 

 اجلهر بصفة تتميز جيعلها مما
 الفم يف اللسان حركة هو عنه فاملسؤول اآلخر عن األصوات  هذه أحد اختالف أما     

 .الشفتني شكل إىل باإلضافة
 : قسمني إىل العريب اللسان يف األصوات هذه وتنقسم

 (.والكسرة والضمة، الفتحة،: )وهي قصرية صائتة أصوات 1-
 (.والياء والواو، األلف،: )وهي طويلة صائتة أصوات 2-

 .واللني املد حروف أو العلة، حبروف العريب النحو يف األصوات من النوع هذا ويسمى
 فتحة هي فاأللف طويلة، حركات عن عبارة هي الطويلة الصائتة واألصوات     

 .طويلة كسرة فهي الياء، أما طويلة ضمة هي والواو طويلة،
 األصوات على تدل   حروف العربية اللغة يف توجد ال أ نه باملالحظة واجلدير
 ( ..احلركات) القصرية الصائتة

 : الصامتة األصوات: ثانيا



 وتتمثل الصائتة، األصوات من أكرب لغة كل يف وعددها الصائتة األصوات عكس وهي
 أثناء حتتك حيث الصويت اجلهاز من خروجها كيفية يف األصوات هذه هبا تتميز اليت اخلاصية
 واألصوات الصوتية باملخارج احلواجز هذه وتسمى العضوية حواجزه بأحد منه خروجها
 .والكسرة الضمة الفتحة،:واحلركات واللني، املد حروف عدا ما هي العربية يف الصامتة

 
 وعددها: ج الحروف ر مخا/6

 .غريه عن به فيتميز الصوت عنده ينقطع الذي احلرف خروج حمل هو:  املخرج     
 طالب أيب بن ومكي أمحد بن اخلليلق اواتف ،وذكرعددها يف فااختالنقل ابن اجلزري و      
 الذي وهو ... خمرجا، عشر سبعة على أهناوغريهم، شريح احلسن وأيب اهلذيل القاسم وأيب
 9واختاره هو وصفاهتا احلروف خمارج يف أفرده مؤلف يف سينا بن علي أبو أثبته
 خمرج فأسقطوا عشر ستة هي: ؛ومنهم سيبوبه و الشاطيبوالقراء النحاة من كثري وقال

"  و احللق، أقصى من"  األلف"  خمرج وجعلوا واللني، املد حروف هي اليت اجلوفية احلروف
 وابن دريد وابن والفراء واجلرمي قطرب وذهب ،" الياء"  وكذلك املتحركة خمرج من"  الواو

 واحد، خمرج من وجعلوها والراء والالم النون خمرج فأسقطوا حرفا عشر أربعة أهنا إىل كيسان
 10.اللسان طرف وهو
  11"عليه املعول الصحيح هو إذ ": لألصوات سيبويه ترتيب عن(  هـ 444)  الداين قالو 

 . املستشرقنيبعض  إعجاب الرتتيب ذلك نال كما     
وعدد املخارج عند احملدثني خمتلف ، كما هو احلال لدى القدماء ، وسبب هذا    

االختالف نشئ بتطور الدرس الصويت احلديث ، وقد أمد التقدم الصناعي يف بلدان الغرب 
  .آلت جديدة ساعدهتم كثرياً يف دراساهتمالباحثني بوسائل وا

، ومنهم ، ومنهم من قال إهنا أحد عشر(، ومنهم من عدها عشرة فمنهم من جعلها تسعة
 من قال إهنا اثنا عشر خمرجا

 12 :-من رأى إن خمارج األصوات عشرة رتبها على هذا الرتتيبو    
  .الشفة ، ويسمى الصوت شفوياً وأصواته هي ، ب م و-1 
  .ف : الشفة مع األسنان ، ويسمى الصوت شفوياً اسنانياً ، وأصواته هي-2 



  .ث ذ ظ : األسنان ، ويسمى الصوت اسنانياً ، وأصواته هي-3 
د ض ت ظ ، س  : األسنان مع اللثة ، ويسمى الصوت اسنانياً لثوياً ، وأصواته هي-4 

  .ص ز
  .ل رن : اللثة ، ويسمى الصوت لثوياً ، وأصوات هي-5 
  .ش ج ي : ، ويسمى الصوت غارياً ، وأصواته هي رالغا-6 
  .ك غ خ : ى الصوت طبقياً ، وأصواته هيالطبق ، ويسم-7 
  .ق : اللهاة ، ويسمى الصوت هلوياً ، وأصواته هي-8 
  .ع ح : احللق ، ويسمى الصوت حلقياً ، وأصواته هي-9 
 ء هـ : احلنجرة ، ويسمى الصوت حنجرياً ، وأصواته هي-10 

 مخارج الحروف عند علماء التجويد/7
 الساكنة والياء قبلها ما املضموم الساكنة والواو لأللف وهو - اجلوف - األول ملخرجا    

 .واجلوفية اهلوائية وتسمى واللني، املد حروف تسمى احلروف وهذه قبلها، ما املكسور
 اهلمزة: وقيل واحدة، مرتبة على: فقيل. واهلاء للهمزة وهو - احللق أقصى - الثاين املخرج

 .أول
 .املهملتني واحلاء للعني وهو - احللق وسط - الثالث املخرج

 هبذه املختصة األحرف الستة وهذهواخلاء، للغني وهو - الفم إىل احللق أدىن - الرابع املخرج 
 .احللقية احلروف هي املخارج الثالثة
 .للقاف وهو - احلنك من فوقه وما احللق يلي مما اللسان أقصى - اخلامس املخرج
 احلنك من يليه وما قليال اللسان من القاف خمرج أسفل من اللسان أقصى - السادس املخرج

 الفم بني وهي اللهاة إىل نسبة هلوي، منهما لكل يقال احلرفان وهذان للكاف، وهو -
 .واحللق
 وبني بينه اللسان وسط من - املدية غري والياء املعجمة، والشني للجيم - السابع املخرج
 .الشجرية احلروف هي وهذه - احلنك وسط

 اجلانب من األضراس من يليه وما اللسان حافة أول من - املعجمة للضاد - الثامن املخرج
 .اجلانبني من تكون أهنا على يدل سيبويه وكالم األقل عند األمين ومن األكثر، عند األيسر



 يليها ما وبني بينها وما طرفه منتهى إىل أدناها من اللسان حافة من - الالم - التاسع املخرج
 .والثنية والرباعية والناب الضاحك فويق مما األعلى احلنك من

 .قليال الالم أسفل الثنايا فوق ما وبني بينه اللسان طرف من - للنون - العاشر املخرج
 فوق ما وبني بينه اللسان طرف من النون خمرج من وهو ،- للراء - عشر احلادي املخرج
 إىل نسبة الذلقية،: هلا يقال الثالثة وهذه قليال، اللسان ظهر يف أدخل أهنا غري العليا، الثنايا

 .ذلقه شيء كل طرف إذ. اللسان طرف وهو خمرجها، موضع
 مصعدا العليا الثنايا وأصول اللسان طرف من - والتاء والدال للطاء - عشر الثاين املخرج

 .سقفه وهو األعلى، الغار نطع من خترج ألهنا؛  النطعية الثالثة هلذه ويقال احلنك، جهة إىل
 اللسان طرف بني من. والزاي والسني الصاد وهي الصفري حلروف - عشر الثالث املخرج

 األحرف الثالثة وهذه والتشديد، بالكسر وزي باملد زاء الزاي يف ويقال ، السفلى الثنايا فويق
 .مستدقة وهو اللسان، أسلة من خترج ألهنا؛  األسلية هي

 ،" العليا الثنايا وأطراف اللسان طرف بني من"  - والثاء والذال للظاء - عشر الرابع املخرج
 .األسنان فيه املركب اللحم وهو اللثة، إىل نسبة. اللثوية: هلا ويقال
 ". العليا الثنايا وأطراف السفلى الشفة باطن من"  - للفاء - عشر اخلامس املخرج
 على فينطبقان - الشفتني بني مبا - وامليم والباء املدية غري للواو - عشر السادس املخرج

 خترج الذي املوضع إىل نسبة والشفوية، الشفهية: هلا يقال األحرف األربعة وهذه وامليم، الباء
 .الشفتان وهو منه،

 حالة الساكنتني وامليم النون يف تكون وهي للغنة وهو ،- اخليشوم - عشر السابع املخرج
 يف خمرجه من يتحول احلرفني هذين خمرج فإن بالغنة، اإلدغام من حكمه يف ما أو اإلخفاء،

 من املد حروف خمرج يتحول كما الصحيح القول على األصلي خمرجهما عن احلالة هذه
 13.الصواب على اجلوف إىل خمرجهما

 صورة عن خمارج احلروف  



 

                                                           
 (193 ص) اللغة علم يف دراسات،بشر كمال - 1
 (13 ص) ياللغو  البحث ومناهج اللغة علم إىل املدخل، التواب عبد رمضان - 2
 (10 /ص)،م،ن- 3

 (84ص) العريب للقارئ مقدمة اللغة علم 4-
 (63-62ص) العريب للقارئ مقدمة اللغة علم، السعران حممود - 5
 (118ص)،م.ن، السعران حممود 6
 (49ص) ،ومبناها معناها العربية اللغة متام حسان،-7
 (42)ص،م.س،رمضان عبد التواب- 8
 11،مع أن الصحيح عن اخلليل أنه جيعلها (199-198/ 1) ،العشر القراءات يف النشر ابن اجلزري، يراجع: -9

 خمرجا.
 (199-198/ 1)  ،م.ن،يجزر  ابن- 10
 (104: ص)، والتجويد اإلتقان يف التحديد ،الداين عمرو أبو -11
 (31-30 ص )،  م،س ،رمضان عبد التواب - 12
 (201-199/ 1) ،العشر القراءات يف النشر ابن اجلزري،- 13

 


