
 الدّراسة الصوتية عند علماء العرب
 ميكن حصر االنشغال ابلدرس الصويت عند علماء العرب يف أصناف ثالثة كان هلا األثر البالغ يف انبعاث الدرس الصويت

 وإقامة صرحه وتوطيد بنيانه وهم: اللغويون )أصحاب املعاجم والّنحاة(، وعلماء القراءات، والفالسفة. العريب 
 :(والنحاة أصحاب املعاجم ) الصوتية عند اللغوينيالدراسة -1
   :)اخلليل بن أمحد الفراهيدي( أصحاب املعاجمالدراسة الصوتية عند ( أ-1

 اللغة وهو أول معجم يف –يعترب أصحاب املعاجم، أقدم من حتدث عن الصوتيات من العرب، والناظر يف معجم العني 
يرى أن معجمه هذا من أهم الدراسات الصوتية، وخاصة مقدمته  -( 175الفراهيدي )ت العربية، ينسب إىل اخلليل بن أمحد 

اليت تنم عن حس لغوي دقيق، حيث يقول حمققا املعجم : " يف هذه املقدمة بواكري معلومات صوتية مل يدركها العلم فيما خال 
يل بكثري من جوانب املشكلة الصوتية، إذ حتدث عن فلقد أحّس اخلل (1)العربية من اللغات إال بعد قرون عدة من عصر اخلليل "

خمارج احلروف وصفاهتا من مهس وجهر وشدة ورخاوة وحنوها، وعما حيدث للصوت يف بنية الكلمة من تغيري يفضي إىل القلب أو 
ويف  .قراءاتالاللهجية و احلذف أو اإلعالل أو اإلبدال أو اإلدغام، وذكر عدداً من القوانني الصوتية، وعدداً من املسائل الصوتية و 

 ما أييت تفصيل ذلك.  
أدرك اخلليل أنَّ السبيَل األمثَل لتلقي اللغة قبيل تطور التدوين والكتابة هو املشافهة من أهلها، وهذا الفهم للخليل لقد 

يتفق مع كون اللغات كالمًا منطوقًا يُتداوُل مشافهًة ،لذا وجب االهتمام ابألصوات املنطوقة قبل احلروف املكتوبة ،وقد توصل 
عماِل نظٍر، فقد اجته أواًل إىل حروف) ا ب ت ث (فلم يستطع االعتماد على األلف ألنَّه حرٌف اخلليل إىل ذلك بعد تدبٍر وإ

ل نصر بن عاصم،  إال حبجٍة ودليٍل لذا حنَّى الرتتيب األلفبائي التعليمي املبتكر من قب -الباء–معتٌل ،ومل يتمكن البدء ابحلرف الثاين 
ائِص ت السامية الذي ال يشري إىل أية قيمٍة صوتيٍة تركيبيٍة تعنُي على كشِف خصكما جتاوز الرتتيب األجبدي املوروث عن اللغا

خلاصة اليت دعاها بذوق استند اخلليل يف ترتيبه الصويت الرائد إىل جتربته ا وقد. فاجته إىل الرتتيب الصويت للحروفالكالم العريب، 
 بسكون لق إىل الشفتني ،وذوق احلرف عنده ال يتأتى إالاحلروف اليت مكنته من ترتيب احلروف حسب املخرج الصويت من احل

ا كان ذواقه إايها أنه كان يفتح فاه ابأللف مث يظهر احلرف حنو) اب   ،وقد مكنت الطريقة اخلليل من  (1)"( ات   -احلرف " وإَّنَّ
ق لمعرفة ترتيب احلروف بدءاً من األعمق يف احللق مث األرفع فاألرفع إىل آخرها امليم، ومل يسمِّ اخلليل ترتيبه اجلديد،كما أن كلمة احل

ك من توقف أو لعرض له بعد ذعنده ال تشري إىل خمرج حروف احللق الستة ،بل إىل مصدر احلروف الذي خترج منه بداية، وما تت
 ر –ظ ذ ث  –ط د ت  –ص س ز  –ج ش ض  –ق ك  –ع ح هـ خ غ  :على النحو التايل احلروف بيرتفجاء ت، و جتاوز
 و ا ي ء . –ف ب م  –ل ن 
( فقد  vozelsتةائصال( وجوف )consonantsتةامصالقسم اخلليل األصوات التسعة والعشرين إىل قسمني صحاح )كما 

روى الليث عن اخلليل قوله: "يف العربية تسعة وعشرون حرفا منها مخسة وعشرون حرفا صحاحا هلا أحياز و مدارج وأربعة أحرف 
ومسيت جوفا ألّّنا خترج من اجلوف فال تقع يف مدرجة من مدارج الّلسان، وال من  جوف وهي الواو والياء واأللف اللينة واهلمزة

 (3)". ، إَّّنا هي هاوية يف اهلواء فلم يكن هلا حيز تنسب إليه إالّ اجلوفمدارج اللهاة مدارج احللق، وال من

                                                           
 47/ 1الخليل : كتاب العين :  (1)
 . 184قاسم البرسيم، علم الصوت العربي في ضوء الدراسات الصوتية الحديثة، ص (1)
 .41، ص1الخليل بن أحمد الفراهيدي، ج (3)



 
هي اليت تقع يف مدارج حمددة من مدارج احللق واللسان واللهاة وهلا حيز تنسب إليه وموضع تتسمى به  يحةصحصوات الفاأل

وقد اختلفت  ؛حمددة خترج منها وإَّنا تنسب إىل اجلوف واهلواء فتكون حلقية أو هلوية أو شجرية أو أسلية أما العلل فليس هلا مدارج
الرواايت يف حصر عددها فالليث يروى أّنا أربعة هي األلف والواو والياء واهلمزة وينقل األزهري عن الليث يف رواية عن اخلليل أن 

ا أربعة مضيفا زة والواو والياء مث يذكر أّنعدد األحرف مثانية وعشرين تقسم إىل نوعني صحيح ومعتل واملعتل منها ثالثة هي اهلم
  .إليها اهلمزة أما األخفش األوسط فيجعل حروف العلة اليت يسميها ابجلوف ثالثة ال أربعة

اخلليل هلا خمارج حمددة ومجع ما تقارب منها يف ألقاب استمدها من أعضاء النطق مل حيدد عدداً للمخارج   عنداحلروف الصحاح و 
وابن جين وقد نسب إليه جعلها سبعة عشر خمرجا واىل هذا ذهب علماء التجويد والقراءات كابن اجلزري أما كما فعل سيبويه 

ِ خمرج اجلوف وذهب اجلرمي وقطرب والفراء إّنا أربعة عشر خمرجا وأسقطوا  سيبويه وابن جين فجعالها ست عشرة خمرجا مسقَطني 
 احداخمرج اجلوف وجاعلني الالم والراء والنون خمرجا و 

 : ترتيب اخلليل للمخارج
اخلليل ترتيبه للحروف منطلقا من احللق ألنه بعد أن دبر ونظر وذاق احلروف وجد أن خمرج الكالم كله من احللق فصري أوالها أ بد

 ابالبتداء ادخل حروف منها يف احللق مث وضعها على قدر خمرجها من احللق مرتبا احلروف بدءا من أقصى احللق ابجتاه الفم
 قسم اخلليل احلروف إىل جمموعات متقاربة اشتق أمساءها من أمساء املواضع اليت خترج منها احلروف.. كما والشفتني

 . احللقية مبدؤها من احللق وهي :)ع، ح،هـ،خ،غ،ء(1
 . اللهوية مبدؤها من اللهاة وهي:)ق،ك(2
رية :بدؤها من شجر الفم وهي :)ش ،ج،ض،ي غري املدية(3  . الشج 
 سلية :مبدؤها من أسلة اللسان وهي:)ص،س،ز(. األ4
 . النطعية :مبدؤها من نطع الغار األعلى وهي:)ط،د،ت(5
 . اللثوية :مبدؤها من اللثة وهي )ظ،ذ،ث(6
 . الذلقية :مبدؤها من ذلق اللسان وهي :)ر،ل،ن(7
 . الشفهية أو الشفوية مبدؤها من الشفة وهي :)ف،ب،م،و(8
 . املديتان( ي حيز على طريقة احلروف الصحاح فتنسب إىل اجلوف واهلواء وهي )األلف اللينة و،ا هل . اجلوفية أو اهلوائية ليس9

 أعضاء النطق: 
 .يالصوت اللغو وء شن يفهم ست اء اليتضعاالسةن وهو يشمل أهم األ النطق اءضو من أعضاجلوف: وهو أول ع/ 1
 اللني. نكاحل ىتحنجرة م احلضتة عاسنطقة و ه مندوهو يشمل ع اخلليلند ع نطقاء الضعج أدر تيف وف اجلبعد يت احللق: أي/2
 يف مفهوم احللق.  خرىاأل يل هدخت ني اليتك اللنقة احلنطاألمام لتشمل م إىل دة متتنطقه مندع ياللهاة: ه /3
ك نمن احل يناء الثز واجل داضوال، الشني ،يمأصوات اجلقد نسب إىل هذا العضو ك الصلب و ناحل ةقنطبه م دشجر الفم: ويقص/4
 .كنم احلدأو مق ةتشمل الّلث اليت ةقنطالليل املند ع نطعويقابل ال ىالفم األعل رمن غا روهو ما ظه نطع،هو الف

 : وهي امسقأ م إيلسقناللسان: وي/5
  :األسلة مستدق طرف اللسان. و ه تدقسطرفه إىل م انسالل ةلسأأسلة اللسان 



  :يستخدم اخلليل هذا املصطلح لإلشارة إىل اجلزء الذي يطلق عليه احملدثون وسط اللسان أو مقدمة اللسان.  ظهر اللسان 
 ة خر مؤ ون ي يطلق عليه احملدثك اللني والذنيقابل احل يء الذز اجل إىل ل يشريلياخل ندلح عطعكدة اللسان: هذا املص

 ان.سالل
 . إليه أصوات الفاء والباء وامليمب نسلح و طليل هذا املصم اخلستخدالشفتان: ا/ 6

 صفات األصوات عند اخلليل بن أمحد الفراهيدي: 
إىل العملية و  سه بنفسه من اختالف يف أوضاع أعضاء النطق.ى ما حيوصفه لألصوات عل د يفليل يعتمكان اخل  دلق

العضلية اليت يقوم هبا اإلنسان لدى صدور كل صوت، وعلى وقع هذا الصوت يف أذن السامع. ومن بني الصفات الواردة يف  
 كتاب العني ما أييت: 

اء نن البسالعني والقاف حتف قيةنطبيعتها الطشف ني وكلحات لوصف العطمص استخدم عدة . النصاعة وضخامة اجلرس: 1
  .صاعتهماناء لنن البساء حنمها بدتمعتا وحجومها إذا ا هاضخموف وأر احل قلطما أّناه ألسنتاء إال حنبيف الن تدخ ما الّنأل
هو ف ةقينطاء الاحل ةبيعطلكشف  لحطاملصستخدم هذا ليل يواخل نةشو خو  ،وتالص ط يفم غلضّحة ابلبُ ال :(احلاء). البحة  2

قد الحظ اخلليل الفرق "، فولوال حبة يف احلاء ألشبهت العني لقرب خمرجها من العني قصى احلروف كّلها العني مث احلاءأف"يقول: 
 بني العني واحلاء من حيث االحتكاك، فاحلاء أكثر احتكاكا من العني وهذا ما دعاه إىل أن يصف احلاء أبّن فيها حبة. 

 .(ال التاءداء الطال) زة واخلفوت:از ك. الليونة، الصالبة، ال 3
ويستخدم  ح السمعي، فيصف الدال ابلليونةو ضحية الو انال والتاء من دال ،اءطبني ال ريقلحات للتفطة مصدم عدستخليل ياخل

ب ثلز أن ك وذهب إىل ديدشمجع كّز صلب ة و ز از ك  زيك ززة: كاز واملقصود ابلكمصطلح الصالبة والكزازة للطاء واخلفوت للتاء. 
 عو ة اجلدن شم عف الصوتضفوت وه واخلحنو  عو عف من اجلضفات الفت اخلخفوت من "واخل ضقبانواال ساليب ةز از والك ادج
 ضه. فخلصوته خافت كن و سفوات خفت الصوت خو 

 اهلاء. . اللني واهلشاشة: 4
يف هذا الضرب  وإَّنا استحسنوا اهلاء" حيث يقول لّلني واهلشاشةة يصفها ابر هو مفاء لحات لوصف اهلطة مصدليل عم اخلستخدي

ة ههة ألشبهت : "لوال هتة يف اهلاء وقال مر أو ههة ةيها هتف نّ ة يصفها أبر وم." واَّنا هي نفس ال اعتياض فيها وهشاشتهاللينها 
 . احلاء لقرب خمرج اهلاء من احلاء واملقصود ابهلشاشة الرخاوة واللني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


