
 مقياس : علم األصوات

 دروس  خاصة باألعمال املوجهة

 ختصص :لسانيات عامة 3لطلبة س 

 



 :   حول الصوت وأقسامه مقدمة
 تعريف الصوت اللغوي ،وخصائصه.           

 : مرحلة إنتاج األصوات-أ  
لقد أسهم العديد من الدارسني العرب قدميًا وحديثًا يف تعريف اجلهاز 

سة تشرحيية وظيفية عرب خمتلف العصور وأبانوا على النطقي ودراسته درا
مقدرة عالية يف الطرح والشرح والتحليل ،فجاءت طروحاهتم على قدر كبري 
من املوضوعية والعلمية ،مستفدين يف ذلك مبا وّفره التطور اهلائل لعلم 

 ،ن أجهزة جّد متطورةاألصوات خاصة يف النصف الثاين من القرن املاضي م
ية عالية الّدقة،ولكن دومنا إقصاٍء للجهود الفريدة واملخلصة اليت وخمابر صوت

بذهلا الرعيل األول من العرب األفذاذ يف هذا اجملال اعتمادا على الذكاء 
الثاقب واملالحظات الدقيقة .وكان من األوائل يف القرن األول أبو األسود 

مبعية تلميذه  )هـ175(الدؤيل ،واخلليل بن أمحد الفراهيدي يف القرن الثاين
الذي أبدع يف حتديد خمارج احلروف وصفاهتا،ويف القرن الثالث  ) هـ180(سيبويه

بعبقرية فّذة يف  )هـ392(أبو العباس املربّد ،وأما يف القرن املوايل فظهر ابن جينّ 
تناوله للظاهرة الصوتية من خالل " سر صناعة اإلعراب"  ويف القرن 

هـ)من خالل آرائه  428سوف ابن سينا (تـ اخلامس يستوقفنا الطبيب الفيل
 واجتاهه يف الدراسة الصوتية الفيزيولوجية والفيزيائية.
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بالشرح والتحليل عملية إصدار  ∗لقد تناول الطبيب ابن سينا
) وذكر األعضاء املسئولة عن ذلك Phonationاألصوات أو التصويت (

لنطق أو جوارح النطق واليت يسميها علماء العربية القدماء جتاوزا بأعضاء ا
 بالنظر إىل الوظائف البيولوجية اليت تضطلع هبا .

أظن أن الصوت سببه القريب متوج اهلواء دفعة «يقول ابن سينا   
فاهلواء على حد تعبري الرئيس    1» بسرعة وبقوة من أي سبب  كان ...

م و تويف .980ولد قرب البخارى عام . أبو علي احلِسني بن عبد اهللا فيلسوف ورياضي وطبيب فارسي ∗
ل أن يبلغ العاشرة، مث بدأ م تعّلم القرآن وعلوم الدين من أبيه و أجادها قب.1027يف مهدان بفارس عام 

فرتكهم مجيعا وبدأ بأخذ العلم من . دراسته للطب على يد عيسى حيىي املسيحي وأيب املنصور القمري
ملا جنح ابن سينا . ويف السابعة عشرة من عمره مل يكن له منافس يف الطب. الكتب والناس يف األسواق

. له وزيرا لنفسه، فانتظمت حياته منذ هذا الوقتيف مداواة منصور بن نوح الساماين قّربه األمري وجع
لبث هذا االنتظام أن  أوقع ابن سينا مع حاشية األمري وجنوده يف خالفات، ألنه كان مغرورا  ولكن ما

فكدرت العالقات بينه وبني األمري وأصحابه، فلهذا توجه طبيبنا إىل . بنفسه وشديد االعتزاز هبا
فأستطاع ابن سينا أن يتفرّغ . مري عالء الدين بالرتحاب و اإلكرامأصفهان، ويف أصفهان استقبله األ
كان البن سينا عقل قوي و ذاكرة ممتازة وبراعة خاصة يف التوّصل إىل .لشيء من التأليف والعمل بالفلك

فله مؤلفات يف الفلسفة والطب والطبيعيات، فهو يف كتبه متأثر بالثقافة اإلغريقية . جذور املسائل
الذي كان يدرس السنني املتوالية يف " قانون يف الطب"من أهم كتبه هو كتاب . ية و الفارسيةواليونان

هذا الكتاب يشتمل على فصل يف تشريح احلنجرة واللسان، فهذا علم الطب وبراعته . اجلامعات الغربية
أسباب حدوث "م عة ساعد ابن سينا يف كتابة رسالته املسماة باسشريح اجلهاز النطقي وثقافته الواسيف ت

 "احلروف
،وإميل بديع   3-2ص.م1882عيون األنباء يف طبقات األطباء، ابن أيب اصيبعه، املطبعة الوهبية  - ينظر:-

  125،ص  1،ج 1997، 1يعقوب' املعجم املفصل يف اللغويني العرب' ،دار الكتب العلمية ،ط
 2011،  1ار الكتب العلمية ،طابن سينا " أسباب حدوث احلروف " تح :فرغلي سيد عرباوي ،د 1-

  .132ص 
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سبب كاف حلدوث الصوت ،وهو جمال فيزيائي حبت يرتبط بتموج اهلواء أو 
 )les ondesأصبح يعرف يف الدراسات الصوتية احلديثة باملوجات الصوتية( ما

فالصوت من الناحية التكوينية ال لذا  ،اليت ترصد عن طريق وسائل متقدمة
الذي عند احلنجرة بتقدير الفتح وبدفع  العضلففاعله «حيدث من فراغ 

زمار،وهي اآللة اهلواء املخرج وقرعه ،وآلته احلنجرة ،واجلسم الشبيه بلسان امل
األوىل احلقيقية ،وسائر اآلالت بواعث ومعينات وباعث مادته احلجاب 

 1»ته اهلواء الذي ميوج عند احلنجرةوعضل الصدر ،ومؤدي مادته الرئة ،وماد
لقد تعرض ابن سينا يف متناول حديثه عن الصوت إىل دراسة 

وت وتشخيص ولة عن إصدار الصشرحيية لألجزاء املصّوتة أو املسؤ وظيفية ت
،وحماولة منعها من أداء وظيفتها التواصليةاألمراض اليت تعرتي هذه األجزاء فت

تقدمي العالج هلا.ومل يشذ علماء األصوات العرب احملدثون عن التقسيمات 
اليت أفردها القدماء جلهاز النطق عند اإلنسان حيث يتكون من جمموع 

  ثالثة أقسام أعضاء التنفس واهلضم والصوت ،فقسموه حينئذ إىل
 وهي: 2رئيسية

أوال : اجلهاز التنفسي الذي يبعث تيار اهلواء الضروري إلصدار األصوات 
 اللغوية .

لدين للطباعة والنشر ،بريوت ،لبنان ا ،مؤسسة عز 1،تح :ادوار الفش ،ط ابن سينا 'القانون يف الطب '  -1
  1145،ص1987

 .109، ص  2003، 5حنفي بن عيسى 'حماضرات يف علم النفس اللغوي ' ديوان املطبوعات اجلامعية ،ط- 2
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)املستخدمة  énergie sonoreاحلنجرة اليت هي مصدر الطاقة الصوتية(ثانيا :
 يف الكالم.

 )،واليت تقومcavités supraglottiqueثالثا : التجاويف الواقعة فوق املزمار(
 )،وفيها تتشكل أغلب األصوات يف الكالم.résonanceبدور الطنني (

 ): Appareil respiratoire: اجلهاز التنفسي ( أوال
التنفس عملية حيوية ضرورية ملا توفره للجسم اإلنساين  ال خيفى أنّ 

)الذي يوفر Inspirationمن اوكسيجني اعتمادا على مرحليت الشهيق (
الذي يطرد اهلواء  )Expirationء إىل الرئتني والزفري(الكمية الالزمة من اهلوا

 منها .
 )Poumonsالرئتان(-1

التنفس كعملية الإرادية يقوم هبا اجلسم اإلنساين تتكون من دورتني 
مها الشهيق والزفري ففي العملية األوىل يتسع حجم القفص الصدري 

ب وتتقلص بذلك عضلة احلجا ويسحب اهلواء اخلارجي إىل الرئتني،
 ) إىل األمام .Sternum،ويندفع القّص (احلاجز

األول ،وتنضغط الرئتان  أّما الزفري فيعود القفص الصدري إىل حجمه
ويذهب العلماء  1،فيزيد الضغط على األسناخ ،فيخرج املوجود فيها .ملرونتها

والدارسون إىل أن سعة الرئتني ختتلف من شخص إىل أخر ،ولكن اإلنسان 

 بتصرف. 82زيز مصلوح 'دراسة السمع والكالم ' عامل الكتب، القاهرة ،دت،دط ،ص سعد عبد العینظر :- 1
                                                      



 6 

 capacitéه الرئوية مخسة ليرتات وتدعى " السعة احليوية " (الكامل تبلغ سعت

vitale: وتتوزع هذه الكمية،( 
 نصف ليرت من اهلواء اجلاري . -
)،وهي الكمية من aire complémentaireليرت ونصف من اهلواء املتمم ( -

 اهلواء اليت تدخل يف الشهيق القسري .
) وهي الكمية من aire de réserveليرت ونصف من اهلواء االحتياطي ( -

 1اهلواء اليت خترج خاصة يف الزفري القسري.
الرئتان كتلتان خمروطيتان من مادة أسفنجية عظيمة املرونة يغطيها  

فهناك اتفاق حاصل بني علماء التشريح واملهتمني بالدراسات  غشاء بلوري،
الرئة ما هي إال جسم مطاطي قابل للتمدد واالنكماش «الصوتية على أن 

ه حباجة إىل القفص الصدري نّ  يستطيع أن يتحرك لذاته ،ولذا فإال لكنه
يكسوها من كال -عضلة قي هيأة صحيفة من الورق –واحلجاب احلاجز 

    2»جانبيها نسيج أبيض يفصل بني اجلزء األسفل واجلزء األعلى
 .3الشكل المبّين للرئتين

 111-110ص ينظر: حنفي بن عيسى ،املرجع نفسه ،- 1
 26،ص 1998، 1عبد القادر عبد اجلليل ' األصوات اللغوية ' دار صفاء ،األردن ،ط- 2
 .25: ، ص ،م نفسهعبد القادر عبد اجلليل - 3
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حجم  لقد استطاع الشيخ ابن سينا أن حيّدد بصفة علمية دقيقة
  احلقيقي لكل رئة مقارنة باألخرى الرئتني ،وبّني وظائفهما معلًال احلجم

...وأما الرئة فإ�ا مؤلفة من أجزاء وهي تقسم إىل قسمني :  « فقال :
أحدمها إىل اليمني ،واآلخر إىل اليسار ،والقسم األيسر ذو شعبتني والقسم 

 1» اق...األمين ذو ثالث شعب ،ومنفعة الرئة باجلملة االستنش
اليت تتوفر عليها الرئتان  يف العرف العلمي ما هي  الشعب اهلوائيةإّن 

،فاألسناخ حني جتّمعها تشكل  نابيب حتمل اهلواء من وإىل الرئتنيأ إال
 تدعى كلهرمية الشّ  احلويصالت لتشكل كتالً هذه حويصالت، وجتتمع 

ة يف الرئة الفصوص الرئوية وعددها ثالثهذه وجتتمع .الفصيصات الرئوية
.ومن خالل هذا الشرح متكن  ابن سينا  وفّصان فقط يف الرئة اليسرى اليمىن

ها الطب منذ آالف السنني أن يقف على حقائق علمية بالغة األمهية ،أقرّ 
 احلديث .

   Trachée Artère  ):وتعرف أيضا بالقصبة اهلوائيةTrachée(قصبة الرئة-2

تد من أسفل احلنجرة إىل الفقرة ميالشكل  أنبوب أسطواين وهي عبارة عن
سطحه األمامي 2سم تقريبا 3 وقطره سم 10 حوايل وطوله الصدرية اخلامسة

وتتكون القصبة  .حمدب وسطحه اخللفي مستوي تقريباً حيث يالمس املريء
 حيث تكملها اهلوائية من حلقات غضروفية غري مكتملة من اخللف

 كما تربط القصبة اهلوائيةعضالت ال إرادية تتحكم يف تضييق وتوسيع 

 1122،ص  3نون يف الطب ' ،جابن سينا 'القا - 1
 بتصرف 112،ص حنفي بن عيسى ،املرجع نفسه: ينظر - 2
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اهلوائية من الداخل غشاء  ويبطن القصبة. ببعضها أغشية ليفية احللقات
وذرات الغبار  خماطي متتاز خالياه بوجود أهداب تعمل على دفع اإلفرازات

 . إىل أعلى حنو البلعوم للتخلص منه
أما قصبة  «لقد قّدم ابن سينا وصفا وشرحا للقصبة اهلوائية قائًال :

لرئة ،فهي عضو مؤلفة من غضاريف كثرية دوائر يصل بعضها على بعض ا
مبا القى منها منفذ الطعام الذي خلفه وهو املرئي جعل ناقصًا قريبًا من 
نصف دائرة ،وجعل قطعة إىل املريء،ومياس املرئي منه جسم الغضرويف بل 
ا اجلوهر الغضرويف منه إىل قدام ،والتفت هذه الغضاريف برباطات جيلله

غشاء ،وجيري على مجيع ذلك من الباطن غشاء أملس إىل اليبس والصالبة 
 ،على رأسه الفوقاين الذي يلي الفمما هو وكذلك أيضا من ظاهره ،و 

واحلنجرة ،وطرفه األسفل ينقسم إىل قسمني ،مث ينقسم أقساماً جتري يف الرئة 
ات هي جماورة لشعب العروق الضاربة والساكنة، وينتهي توزعها إىل فوه

أضيق جدا من فوهات ما يشكلها وجيري منها ولتكون صالبتها سبباً 
 1» حلدوث الصوت أو معينا عليه ...

 
 
 
 
 

 1121،ص  3ابن سينا ' القانون ' ،ج  - 1
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 1الشكل المبّين لقصبة الرئة

 
 

):هي مصدر الطاقة الصوتية لدى اإلنسان و Larynx(  ∗الحنجرة-ثانياً 
قد  د سواء القدماء واحملدثون على حأّن احليوان اجملهز بالرئتني،فال عجب 

على الرغم من أّن  هذا العضو األداة األساسية للصوت اإلنسايناعتربوا 
الكتب العربية القدمية مل تشر إىل املخرج احلنجرّي؛فاخلليل بن أمحد يشري 
إىل أقصى احللق وهو خمرج األصوات احلنجرية على حنو ما تعتمده 

مل يعرفوا هذا املصطلح  ألن علماء العربية القدامىالدراسات الصوتية احلديثة 

 .30: ، ص،املرجع السابقعبد القادر عبد اجلليل - 1
،ومعىن ذلك يف لغتهم "الصوت" ولعل هذا  Larynxدرس اليونانيون القدامى احلنجرة ،وأمسوها  ∗

 املستعمل واملعتمد يف العديد من اللغات اهلندوأوروبية . املصطلح هو
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فهذا املصطلح مل يكن معروفاً بني لغويي العرب «على حّد قول كمال بشر :
  1 » بل كان جمهوال لكثري من متقدميهم.

مكونات احلنجرة " أسباب حدوث احلروف"عرض ابن سينا يف رسالته    
مقارنًة  واالكتشاف  وانفرد فيها حبقائق له قصب السبق، واللسان
وملا «:إبراهيم أنيس بقوله هر اخلليل وسيبويه وابن جين، وهذا ما قرّ ت بإسهاما

وقفنا على هذه الرسالة منذ بضع سنوات اسرتعى انتباهنا أ�ا تعاجل طرفا من 
الدراسة الصوتية اللغوية عالجا فريدا خيتلف اختالفا بّينا عن عالج سيبويه 

 2»وغريه من علماء العربية
هي عبارة عن حجرة متسعة نوعا ما،  «وقد عرفها إبراهيم أنيس 

ومكونة من ثالثة غضاريف األول أو العلوي منها ناقص االستدارة من 
خلف، وعريض بارز من األمام، ويعرف اجلزء البارز منه بتفاحة آدم،أما 
الغضروف الثاين فهو كامل االستدارة، والثالث مكون من قطعتني 

،وتقوم جمموعة من  3»موضوعتني فوق الغضروف الثاين من خلف.
العضالت الدقيقة بتحريك غضاريف احلنجرة ،ويؤدي ذلك إىل حدوث 
تغيري يف العالقات املتبادلة بني هذه الغضاريف ،والتأثري بطرق خمتلفة على 

مصدر  «تيار اهلواء الناتج عن عملية التنفس. واعتربها حنفي بن عيسى 

 115، ص1980" دار المعارف ، األصوات -علم اللغة العامكمال بشر " - 1

   .137ص ،"األصوات اللغوية "إبراهيم أنيس  2-

   17نفسه، صإبراهيم أنيس ،م  3-
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وتبدو على شكل صندوق  1»يف إصدار الكالم. ةالطاقة الصوتية املستخدم
سم 3سم وقطرها 12غضرويف ،وتقع فوق القصبة اهلوائية اليت يبلغ طوهلا 

وحتتوي احلنجرة على الوترين الصوتيني الذين يهتزان مع معظم األصوات 
هزّات منتظمة أمكن عدها يف الثانية ونتج على معرفة عدد تلك اهلزات 

 احلكم على درجة الصوت.
فهي  ،ا بصندوق الصوت بوظيفتني مهمتنيملعروفة أيضوتقوم احلنجرة ا     

تقوم أوال بدور الصمام الذي حيمي ممر اهلواء إىل الرئتني من تسلل أي «
جسم غريب إليهما أثناء البلع،كما تقوم بوظيفتها بوصفها العضو األساسي 

 2»يف عملية التصويت. 
 *) Cricoïdeالغضروف احللي(-1وهذا العضو مكون من أربعة غضاريف :
-2) من اجلهة اخللفية .  chatonوهو أسفلها وشكله شكل خامت له فّص(

).وهو أكربها حجما ،ويدعى نتوءه الذي Thyroïdeالغضروف الدرقي (
 ) pomme d'Adamيبدو يف عنق اإلنسان تفاحة آدم (

  112ص،املرجع نفسه ،عيسى حنفي بن  1-
 89' ،ص 'دراسة السمع والكالمسعد عبد العزيز مصلوح  - 2

 .بينما من القصبة اهلوائية ،ومل يعتربه من الغضاريف املكّونة للحنجرة هذا الغضروف جزءاعترب ابن سينا أن * 
كرب منه ف الدرقي من حيث احلجم .وإن كان أنه الغضروف الفردي التايل للغضرو يعتربه العلماء العرب احملدثون أ

قع أمام الفقرة العنقية السادسة فيما بني الغضروف الدرقي والقصبة اهلوائية .ويشبه مسكًا وأقوى تكوينًا .وي
،ويبلغ مى جداره اخللفي الصفيحة احللقيةالغضروف احللقي يف تكوينه العام خامتاً ذا فّص عريض من اخللف .ويس

مم  8ني حىت يصل من األمام إىل مم.أما اجلزء املناظر حللقة اخلامت فيتناقص ارتفاعه من اجلانب25ارتفاعها حوايل 
 .تقريباً 

 91ينظر : سعد عبد العزيز مصلوح ،م نفسه ،ص 

                                                      



 13 

ومها غضروفان صغريان .)Deux Aryténoïdes(الغضروفان الطّرجحاليان -3
ان على فص الغضروف احللقي .وترتبط بالقسم األمامي هرميا الشكل قائم

) والطرف اآلخر من  les cordes vocales(األوتار الصوتيةالباطن منها 
األوتار مرتكز على الوجه الباطن لتفاحة آدم وأما القسم اخللفي منه فرتتكز 

 .) أو غلقه glotteعليه العضالت احملركة اليت ميكن بواسطتها فتح املزمار(
دها وهو غضروف ملحق يعلو احلنجرة ويسّ  :)épiglotteلسان المزمار(-4

 1أثناء البلع.
لقد خّص ابن سينا احلنجرة بدراسة تشرحيية وظيفية أكدت        

،وقد ربطها بالصوت أل�ا الدراسات العلمية والطبية على وجاهتها وعلميتها
ار،وهي اآللة احلقيقية وآلته احلنجرة واجلسم الشبيه بلسان املزم « آلته،فقال :

جرة فإ�ا مركبة من أّما احلن  « قال :. 2 » وسائر اآلالت بواعث ومعينات.
أحدها الغضروف الذي يناله اجلّس واجلّس قّدام احللق  ،غضاريف ثالثة

حتت الذقن ويسمى الّدرقي والّرتسي،إذ كان مقعر الباطن حمدب الظهر 
ف موضوع خلفه يلي العنق مربوط يشبه الدرقة وبعض الرتسة ،والثاين غضرو 

به يعرف بأنه الذي ال اسم له ،وثالث مكبوب عليها يتصل بالذي ال اسم 
له و يالقي الدرقي من غري اتصال ،وبينه وبني الذي ال اسم له مفصل 
مضاعف بنقرتني فيه تنهدم فيهما زائدتان من الذي ال اسم له مربوطتان هبا 

 .113-112ينظر حنفي بن عيسى ،م نفسه ،ص - 1
 225،ص 2ابن سينا "القانون يف الطب" ،دار صادر ،بريوت،لبنان ،ج - 2
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ضمام الدرقي إىل الذي ال اسم له وبتباعد وبان*ويسمى املكيب والطّرجهايل 
أحدمها عن األخر يكون توسع احلنجرة وضيقها وبانكباب الطّرجهايل على 
الدرقي ولزومه إياه وبتجافيه عنه يكون انفتاح احلنجرة وانغالقها .وعند 

تشبيها بكتابة الالم يف  ،مى العظم الالمياحلنجرة وقدامها عظم مثلث يس
 1»ذ شكله هكذا  حروف اليونانيني إ

لقد أقّر علماء التشريح واملهتمون بالدراسات املخربية الصوتية ،بأن التشريح 
ودورها يف عملية  -كما سبق–الذي اقرتحه الشيخ ابن سينا للحنجرة 

معلومات علمية دقيقة فاقت عصره 2التصويت ،وذكره للغضاريف الثالثة 
رغم  ،توقد وعبقريته الفّذةوذكائه امل بآالف السنني ،وهذا يدل على نباهته

دوث الصوت اللغوي،ولعل وعالقتهما حب عدم إشارته إىل الوترين الصوتيني 
مناط اختالف الباحثني حول بعض املصطلحات اليت اعتمدها الشيخ ابن 

إىل ظاهرة الغموض يف توضيحها   -يف اعتقادنا-سينا يرجع أساسا
صطلح ابن سينا على كمصطلح ،وليس يف شرح وظيفتها وموقعيتها فما ا

تق من الكلمة "،وهو مشAryténoïdeيطلق عليه علماء األصوات احملدثون املصطلح األجنيب "* 
ويقصد هبا كأس الشرب ،وبالنظر إىل املالحظة باعتبارها من أساسيات البحث  الفارسية (طرجهاره)

العلمي فقد الحظ العلماء العرب أن شكل هذا الغضروف املزدوج شبيه باملطرقة ،وهو ما أكدته البحوث 
،فقد يكون هذا املنحى قا التشرحيية ،على الرغم من أن الطبيب ابن سينا مل يشر إىل ذلك  إطال

  ن ابن سينا اكتفى كغريه من العلماء العرب القدماء باملالحظة.مستحيالً ،أل

  .65-64ابن سينا ،م نفسه ،ص 1-
 ثالثة ،ذكر منها الطرجهايل ،والّدرقي -كما بّينا–احلنجرة  ذهب ابن سينا إىل أّن عدد غضاريف - 2

 . الغضروف احللقي (الّرتسي)،ولسان املزمار ،ولكنه مل يذكر
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لسان  -يف اعتقادي–هو  تسميته  'ال اسم له' استنادا إىل القول السابق،
بالنظر إىل املوقعية يف اجلهاز التصوييت لدى اإلنسان ،ووظيفته  املزمار،

األساسية يف محاية احلنجرة ،واملمر الصويت من أي جسم غريب يؤثر سلبا 
أورده يف تشرحيه للحنجرة والقصبة ما  ىعلى التنفس . وما يؤكد هذا املنح

 1وخلق آلجل التصويت الشيء الذي يسمى لسان املزمار«اهلوائية ،فقال 
يتضايق عنده طرف القصبة مث يتسع عند احلنجرة فيبتدئ من سعة إىل ضيق 

،وهذا مار فال بد للصوت من تضيق احملبسمث إىل فضاء واسع ،كما يف املز 
شأنه أن ينضم وينتفخ ليكون بذلك قرع  اجلرم الشبيه بلسان املزمار من

الصوت يستنطئها ،فليقاوم حّدة النوازل والنفوث الرديئة والبخار الدخاين 
،وأما احلنجرة فإ�ا آلة ن القلب ولئال يسرتخي بقرع الصوتاملردود م
ولتحبس النفس ويف داخلها اجلرم الشبيه بلسان املزمار من املزمار  ،الصوت

ك وهو مثل الزائدة اليت تشابه رأس املزمار فيتم به وما يقابله من احلن
   2» الصوت...

إّن الدارس للفصل الثالث من رسالته يدرك مدى حرص ابن سينا على 
تقدمي دراسة تشرحيية وظيفية ألعضاء النطق بدءا بتشريح احلنجرة واللسان 

إىل أّما احلنجرة فإ�ا مركبة من غضاريف ثالثة ،أحدها :موضوع   « فقال :
له شكل قّدم يناله اجلّس يف املهازيل عند أعلى العنق حتت الذقن ،وشك

ىل خلف وتقعريه إىل داخل وإىل قدام القصعة حدبتها إىل خارج وإ

 رمبا يعين به ابن سينا  الوترين الصوتيني. - 1
 1121،ص  3ابن سينا 'القانون' ،ج  - 2
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.والغضروف الثاين (...)يسّمى عدمي ∗:الغضروف الدرقي والّرتسيويسمى
والغضروف الثالث كقصعة مكبوبة عليهما وهو منفصل عن الدرقي  االسم.

بوط بالذي ال اسم له من خلف(...)مبفصل مضاعف حيدث من زائدتني مر 
وتصعدان من الذي ال اسم له ،وتستقران يف نقرتني له ،ويسمى املكّيب 

فإذا تقارب الذي ال اسم له من الّدرقي وضامه حدث منه  والطّرجهايل.
اربه ـاع احلنجرة،ومن تقـضيق احلنجرة ،وإذا تنحى عنه وباعده حدث منه اتس

.ولعل الزائدتني املشار إليهما يف 1»عده حيدث الصوت احلـاد والثقيل .وتبا
وهو ما  لح على تسميته بالوترين الصوتينينص القول ،يراد هبما ما يصط

اغفل ابن سينا ذكرمها صراحة كما بّينا سلفاً،ويتضح ذلك جليًا يف نوعية 
رة ،وهو ما جيعل الصوت أثناء االنفتاح اجلزئي واالنغالق على مستوى احلنج

 الصوت حاداً وثقيالً.
وإذا انطبق الطرجهايل على  «ويواصل ابن سينا يف تشرحيه للحنجرة قائًال 

الدرقي يف حصر النفس وسد الفوهة .وإذا انقلع عنه انفتحت احلنجرة 
 ،ق الطرجهايل بالدرقي وجتذبه إليهفتكون إذن ها هنا عضالت تلص

ألن الغضروف الّدرقي يشبه  "’le Thyroïde'هذه التسمية مصدرها الرتمجة العربية للمصطلح األجنيب  ∗
.وإذا نظرت إليه  ∨ه العام الرقم .وهو أكرب غضاريف احلنجرة .ويشبه يف شكل يف شكله الّرتس أو الّدرقة

من أعلى فستكون الناحية املفتوحة  إىل اخللف .ويرى رأس الزاوية عند الرجال .وهو ما يسمى الربوز 
 احلنجري (أو تفاحة آدم).أما عند النساء فتكون الزاوية أكثر انفراجا ويؤدي ذلك إىل عدم الربوز. ينظر :

 90' ،ص والكالمسعد عبد العزيز مصلوح 'دراسة السمع 

،  1ابن سينا " أسباب حدوث احلروف " تح :فرغلي سيد عرباوي ،دار الكتب العلمية ،ط     1-
          144-143ص، 2011
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ف ،وعضالت تلصق الذي ال اسم له عده عنه وجتذبه إىل خلوعضالت تب
بالدرقي ،وعضالت تنحر أحدمها عن اآلخر ،والطرجهايل مركب على الذي 
ال اسم له مبفصل مضاعف ألن فيه نقرتني تصعد إليهما زائدتان من الذي 
ال اسم له وتستقران فيهما.والعضالت اليت تفتح احلنجرة بتنحية الطرجهايل 

لعة من أسفل ،ومن جنبه الذي ال اسم عن الدرقي ال بد من أن تكون طا
له وتتصل مبؤخرة الطرجهايل ،فإذا تشنجت جذبته إىل خلف وفرقت بينه 
وبني الدرقي .وقد خلقت لذلك أربع عضالت على هذه الصفة وأردفت 

جتا ـرة فإذا تشنـعضلتني تتصالن  ال عند اخللف من الطرجهايل بل مينة ويس
.من خالل هذا الطرح 1»سعًا مستعرضًا ...تو  -ونة يف الفتحـمع املع–فعلتا 

يبدو أن الغضروفني الطرجهاليني قائمان على العلمي 
أي على الذي ال اسم له مبفهوم ) cricoïde(الغضروف احللقي )chaton(فصّ 

ضبط مصطلح علمي ىل ن سينا الذي يبدو أنّه مل يتوصل إواصطالح اب
م األمامي منها وترتكز هي ،وترتبط األوتار الصوتية بالقسدقيق يطلقه عليه

 .ى على  اجلزء املعروف بتفاحة آدماألخر 
تكون ال حمالة واصلة بني الرتسي  «إّن العضالت الّست املطبقة جيب أن 

والطرجهايل حىت إذا تشنجت مّدت الطّرجهايل إىل الّرتسي ،ومعلوم أ�ا إذا  
زوج  كانت من داخل كان إطباقها أشّد وأحكم ،وقد خلقت لذلك .فمنها

عضلة توضع يف مجيع الناس أحد فرديها تصعد منه حافة الدرقي إىل حافة 

 11-9ابن سينا ' أسباب حدوث احلروف ' ص- 1
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فعًال عظيماً ن تفعالن(...)ومها صغريتا ،الطرجهايل ميىن واألخر مثله يسرة
حىت أنّه يقاوم عضل الصدر واحلجاب عند حصر النفس (...) وكذلك 

 الشبيه–خلقت عضالت الفم ،فمن ذلك زوج يأيت من العظم الالمي 
وهو عظم مثلث الشكل الذي بسطوحه ،فيتصل -بالالم يف كتابة اليونانيني

بالدرقي عرضًا و ميضي كل واحد من فردية حىت جياوز املريء مينة ويسرة 
ويالقي األخر ويتصل به .وأربع عضالت رمبا فرقت ورمبا مجعت يف زوجني 

صل وكيف كان فإ�ا تت ،و زوجني أحدمها باطن واألخر ظاهرمضاعفني أ
 1» بالدرقي مث تلتف وراءه على الذي ال اسم له...

يقّر علماء األصوات والتشريح على حّد سواء أن الغضروف امللحق والذي 
) يسّد احلنجرة أثناء عملية البلع لكن épiglotteيدعى بلسان املزمار(

املالحظ أن الدارسني احملدثني ال يتفقون يف توظيف هذا املصطلح بدليل أن 
ا يستعمل املصطلح نفسه ملفهوم علمي مغاير متامًا ،إذ يوظفه ابن سين

،ورمبا يكون معروفًا لدينا مبصطلح آخر عريف جبزء آخر من أجزاء احلنجرةللت
يوجدان   lèvresعبارة عن شفرين  )،ألن الوترين الصوتينيGlotteوهو املزمار(

رجة بصورة متناظرة على ميني ومشال فرجة وسطى تدعى املزمار .وهي ف
 .مثّلثية تتسع وتتضّيق بتقّلص بعض األلياف العضلية 

 2الشكل املبّني للحنجرة

 11-9ابن سينا ' أسباب حدوث احلروف ' ص - 1
 .125: ص املرجع نفسه،عبد القادر عبد اجلليل، - 2
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هو أعلى  –كما يبدو من خالل ما أظهره علم التشريح -إّن لسان املزمار 
غضاريف احلنجرة ،بل يقع يف مقدمة احلنجرة ،وقد خلق ألجل التصويت 

فيبتدي من وسعة إىل لسان املزمار . ويتضايق عند احلنجرة  «  ىالذي يسم
 ،ار.فال بد للصوت من تضييق احملبسضيق مث إىل فضاء واسع كما يف املزم

وهذا اجلرم الشبيه بلسان املزمار من شأنه أن ينضم وينفتح ليكون بذلك 
تشابه راش املزمار فيتم به قرع الصوت (...) وهو مثل الزائدة اليت 

 1».الصوت

 1121 ،ص 3بن سينا ' القانون' ،جا - 1
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ابن سينا يؤدي وظيفة محاية  إذًا فلسان املزمار الذي أشار إليه
جتويف احلنجرة من األعلى وعرّفه صاحب اللسان مبصطلح 

،كما تشري الكتب األجنبية املتخصصة إىل أّن مصطلح 1"الغلصمة"
)épiglotte عبارة عن غضروف على شكل اجاّصة'   «)هوpoire  يقع يف

ا الطرف أعلى احلنجرة ،ويقوم حبماية مدخلها ،ويتصل رأسه بتفاحة آدم ،أم
 2» اآلخر فيتميز باحلرية ...

ذكر وشرح وظيفة أّن أحداً من علماء العربية  -لمفيما أع–مل يثبت 
،وذلك لسبب بسيط هو قبل ابن سينا احلنجرة ودورها يف عملية التصويت 

ختص بعملية التصويت داخل معرفتهم هبذا العضو املجهلهم وعدم 
 .احلنجرة

،مؤكدًا على دورها يف   العديد من املواضعا باحلنجرة يفلقد عّرف ابن سين
مل يسّم الوترين –كما أشرنا –التصويت باعتبارها آلة الصوت ،لكنه 

إّن احلنجرة هي آلة الصوت «الصوتيني .وقال ابن سينا عن الصوت  
 3»واجلسم الشبيه بلسان املزمار

وخلق ألجل التصويت الشيء الذي  « وقال يف موضع أخر :
طرف القصبة مث يتسع عند  زمار ،يتضايق عندهيسمى لسان امل

من سعة إىل ضيق ،مث إىل فضاء واسع كما يف املزمار فال بد  فيبتدئ،احلنجرة

 ،مادة ( غلصم)15/337ينظر: ابن منظور'لسان العرب ' - 1
2 -Jean Dubois et Autres” Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage “ 
éd Larousse ;1999 P184 

 224،ص 2ابن سينا 'القانون ' ،ج- 3
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للصوت من تضييق احملبس ،وهذا اجلرم الشبيه بلسان املزمار من شأنه أن 
وية من ابن .إّن اإلشارة لق1» يتضام وينفتح ليكون بذلك قرع الصوت...

ين الصوتيني دون ذكرمها هبذا املصطلح وخاصة فيما تعلق الوتر  سينا إىل أمهية
والفتح ،وذلك شرح كاف لدورمها يف عملية إصدار الصوت  قبالتضيي

 ،والبصمة اليت حيملها من الناحية الفيزيائية .وياللغ
فلعلها من أهم ما يف جهاز النطق أو جهاز 2أما األوتار الصوتية 

(الوتر)هنا ليست إال من قبيل  التصويت من أعضاء وإطالق كلمة
، ميتدان أفقيا ∗التشبيه."والوتران الصوتيان مها رباطان مرنان يشبهان الشفتني

من اخللف إىل األمام حيث يلتقيان عند ذلك الربوز املسمى بتفاحة آدم أما 
الفراغ الذي بينهما فيسمى املزمار (...)وللمزمار غطاء يسمى عادة لسان 

ألصلية أن يكون مبثابة صمام حيمي طريق التنفس يف أثناء املزمار ووظيفته ا
 عملية البلع.

 :ة أوضاع، أمهها ويتخذ الوتران الصوتيان عدّ 

 222،ص  2ابن سينا القانون ،ج- 1
 بينما،  Vocal Foldsبـ" Gordon،وينعتها     Vocal Bandsبـ    D.Abercrombie   يسميها - 2

 .32ينظر :عبد القادر عبد اجلليل ،املرجع السابق ،ص احلبال الصوتية . يسميها آخرون
لميًة من علماء اللغة العرب والغربيني على حّد سواء ،وهذا التشبيه أّدق ع اعتمد هذا التشبيه الكثريُ - ∗

حممود السعران, علم اللغة مقدمة للقارئ العريب, دار النهضة العربية  ،ينظر :من تشبيههما بالوترين 
   136صللطباعة والنشر, بريوت, د. ت,

                                                      



حالة التنفُّس االعتيادي، ويكونان متباعدين، وتكون الفتحة بينهما على -أ
شكل مثلث، وهي احلالة نفسها تقريبًا عند نطق األصوات اليت توصف 

 ، ش، ت، ك.. إخل. باهلمس، مثل: ث، س

حالة إصدار النغمة احلنجرية، اليت تعطي عددًا من األصوات صفة -ب
اجلهر، مثل: ب، ذ, د، ج، ي...اخل. ويكونان يف حالة تضاّم وانطباق غري 
شديد، حبيث يسمحان لتيار الزفري من املرور، ويؤدي إىل تذبذهبما، 

 فتحدث النغمة احلنجرية املصاحبة لألصوات اجملهورة.

حالة نطق صوت اهلمزة، وذلك بأن ينطبق الوتران انطباقاً قوياً، فينضغط -ج
 اهلواء خلفهما حلظة، مث ينفرجان فيحدث صوت اهلمزة. 

 وهذه صورة تبنيِّ األوضاع اليت يتَّخذها الوتران الصوتيان:

 

 

 

 الوترينحالة تضاّم                 انفتاح الوترين حالة                             

أثبت علم التشريح أنه يوجد فوق الوترين الصوتيني ثنيتان بطينيتان       
على شكل الوترين الصوتيني تقريباً،وال تقومان بآي دور أثناء الكالم العادي 
،وان كانتا تسهمان مع الوترين الصوتيني يف إغالق جتويف احلنجرة إذا 
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رين الصوتيني الكاذبني، أو تبالو  ضرورة بيولوجية ... تسميان اقتضت ذلك 
 1ائفني متييزاً هلما عن الوترين الصوتيني الصادقني. الزّ 
بالدراسات التشرحيية بإبراز دور  ن يكتف علماء األصوات ،واملهتمو مل

الوترين،وحتديد وظيفتيهما،بل رصدوا ذبذبتهما اعتمادًا على األجهزة 
ألمر الذي مل يكن ،وهو ا∗املخربية املتطورة كجهاز "األوسرتوبوسكوب 

مجلة من اخلصائص الذاتية وإىل «سهًال  ،إذ أّن ارتفاع الصوت مرجعه إىل 
 تىل اجلنس .فكلما كانت األوتار الصوتية طويلة وثخينة كانالعمر وإ

االهتزازات بطيئة .وكلما كانت قصرية ودقيقة كان الرتدد أكرب .وهذا هو 
صوت الرجال وترتاوح السبب يف كون صوت األطفال والنساء أعلى من 

دورة/ثا بالنسبة إىل الرجال ذوي  70و60سرعة اهتزاز األوتار الصوتية بني 
،وذهب البعض إىل أّن عدد الذبذبات عند 2»األصوات املنخفضة  

 3ذ/ثا 300/400األطفال أكثر منه عند الّنساء ،وتقّدر حبوايل 
ملعرفة التشرحيية من وقد أشار الطبيب ابن سينا يف كتابه 'القانون' إىل هذه ا

أن صوت الرجال من األصوات الثقيلة و صوت النساء من قبل معتربًا 

مصلوح: دراسة السمع والكالم ، وسعد 81نظر: أمحد خمتار عمر: دراسة الصوت اللغوي صي - 1
 .101ص

 ،ر عبد القادر عبد اجلليل ،م نفسه.ينظ   .  la fréquence' جهاز يستخدم لقياس سرعة الّرتدد- ∗
 32ص

 119-118حنفي بن عيسى ،املرجع نفسه ،ص - 2
 32/33ينظر : عبد القادر عبد اجلليل " األصوات اللغوية ،ص - 3
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األصوات احلادة.وهذا يؤكد أّن درجة صوت املرء يتناسب مع سنه و جنسه 
وعدد ترددات الصوت يف الثانية،فاألطفال والنساء أحّد صوتًا من الرجال، 

قصر والّدقة، وهذا يؤثر ومّرد ذلك نوعية الوترين الصوتيني من حيث ال
على ذلك  يف  ةبشكل واضح  يف سرعتهما واهتزازمها وعدد الذبذبات املرتتب

الثانية، فيكون حينئذ صوت النساء واألطفال أشد حّدة  من صوت اجلنس 
عند الرجل أقل منه عند املرأة ،إذ يبلغ متوسط  اتذبذهبم «اآلخر.ألن

للمرأة.ومها قابالن للحركة  300-200للرجل،و 150 -100الذبذبات يف الثانية 
أفقيا،فإذا اهتزا مع إحداث الصوت اللغوي كان الصوت جمهوراً،وإذا مل يهتزا  

واالسم  ،الصوتية أيضاً األوتـار الصوتية كان الصوت مهموساً.وتدعى احلبال
 1»األدق هلا احلبـالن الصوتيان أو الوتران الصوتيان. 

).تقوم Cavite supra glottique :(المزمارالتجاويف الواقعة فوق ثالثًا : 
فإذا مّر الصوت الصادر من  ؛)Résonateursهذه التجاويف بدور الرنانات (

 :يهذه التجاويف فإنه يّرن .وهذه التجاويف أربعة وه احلنجرة عرب
هو اجلزء الذي بني احلنجرة وأقصى  :Pharynx(2البلعوم أو الحلق(-1 

ألصوات لغوية خاصة، يستعمل بصفة عامة   الفم، وهو فضال عن أنه خمرج

 1989، 1حممد علي اخلويل 'معجم علم األصوات'ط  - 1
  اجلهاز التنفسيوجزءاً من  اجلهاز اهلضميءاً من للهواء والطعام ولذلك يعترب جز  رٍ ممّ عبارة عن  - 2

جوف ويقع خلف  وم األنفيلعالب: من األعلى حنو األسفل إىل ثالثة أقسام هي،وينقسم .كذلك

 ينظر : .ةنجر حلاويقع خلف مدخل  رينجوم احللعالب،و جوف الفمويقع خلف  وم الفمويلعالب،األنف

                                                      

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8F%D9%80%D9%84%D9%92%D8%B9%D9%8F%D9%88%D9%85_%D9%81%D9%85%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8F%D9%80%D9%84%D9%92%D8%B9%D9%8F%D9%88%D9%85_%D8%AD%D9%8E%D9%80%D9%86%D9%92%D9%80%D8%AC%D9%8E%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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كفراغ رنان يضخم بعض األصوات بعد صدورها من احلنجرة.وقد عّرف ابن 
هو الفضاء الذي فيه جمريا النفس والغذاء ومنه الزوائد « سينا احللق قائًال :

 1»اليت هي الّلهاة والّلوزتني والغلصمة 
ظهر أّن هذه اإلنساين يُ إّن اجلانب التشرحيي الفيزيولوجي للجسم       

هي مناط  –على غرار وظيفتها البيولوجية -املنطقة  املهمة من التجاويف 
أّن مبدأها أقصى احلنك  ،وهلذا التفت إليها علماء العربية ،معتربينالتصويت

 أمحد وسيبويهأرسى قواعده،اخلليل بن  « واحلنجرة،فالدرس الصويت الذي

دريد وابن فارس،والصاحب بن  ،وابنواألزهري  وابن جّين ،والقايل ،
جبديته الصوتية مبتدأ حروف ،وابن سيده ،وسواهم اعتمد يف أعباد
 2»...احللق

-cيكاد يتفق علماء األصوات على أّن احللقِ ، أو التجويف احللقي(      

Pharyngale  املوضع الذي تتشكل -من الناحية العلمية الفيزيولوجية–)، هو
وات اللغوية، وينتهي من األسفل باحلنجرة ومن وخترج  منه بعض األص

 Nasal( والتجويف األنفي )  cavité Buccalاألعلى بالتجويف الفموي(
cavité أهّم عضو يف التجويف احللقي، ألّ�ا -كما بيّنا –) وتـَُعدُّ احلنجرة

تتشكل يف أعالها األصوات ،فضًال على أ�ا تضّم الوترين الصوتيني 

-Gérard J. Tortora et Bryan Derrickson," Principes d'anatomie et de physiologie", Édition de 
boeck, 4e édition, 2007,P 919. 

 
 113، 3ابن سينا 'القانون' ،ج - 1
 35عبد القادر عبد اجلليل ،املرجع نفسه ،ص- 2
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ر ما يسمى بالنغمة احلنجرية اليت تعطي صفة اجلهر املسؤولني عن صدو 
 لعدد من أصوات اللغة. 

املالحظ أّن مشكلة املصطلح العلمي أو الصويت حتديدًا الزالت تطرح      
حبّدة يف العديد من املؤلفات املتخصصة ،ويكفينا دليال على ذلك هذا 

 1مة "البلعوم" التداخل يف املعىن اللغوي لكلمة احللق فقد جتدها مبعىن كل
ولكّن علماء العربية املتقّدمني استعملوا كلمة "احللق" دون كلمة البلعوم 

واستخدم  2للداللة على التجويف الذي تصدر منه األصوات الستَّة املعروفة 
 .4أيضاً, بينما استخدم بعضهم كلمة البلعوم  3عدد من احملدثني كلمة احللق 

غرف  «الواقعة فوق املزمار هي مبثابة   بات من املؤكد أّن هذه التجاويف 
رنني تشبه صناديق الرنني يف اآلالت املوسيقية اليت تقوم بإضفاء عنصر 

جتعلنا منّيز أصوات من  ةالرنني والتقوية للصوت اإلنساين وهذه القيمة الصوتي
 5»نعرف من الزمالء واألصدقاء

النظام ظاهرة من خالهلا مييل  الفيزياءيف جمال -كما هو معلوم–إّن الرنني 
معينة  لرتددات، وذلك عند تعرض النظام شدةبأقصى  االهتزازإىل  الفيزيائي

الرنني  ظاهرةالرنني (أو الرتددات الرنانة أو الطبيعية).وحتدث تسّمى ترددات 

 ).بلعم(  14/322و ) بلع( 9/367و ) حلق( 11/343لسان العرب : ابن منظور ينظر - 1
 .4/433ظر: سيبويه: الكتاب ين  - 2
 ،باإلضافة إىل : كمال بشر ،وإبراهيم أنيس113حممود السعران: علم اللغة ص -  3
 ،ومنهم أيضا سعد مصلوح63أصوات اللغة ص: عبد الرمحن أيوب ينظر:- 4
 18،ص 1992، 1جنلو املصرية ،طاأل كرمي حسام الدين 'الداللة الصوتية '،مكتبة  - 5

                                                      

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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فهناك رنني ميكانيكي ورنني صويت ورنني . واملوجاتلكافة أنواع االهتزازات 
يف آلة الناي أو العود وغري ذلك من اآلالت املوسيقية اليت تتوفر على هذه 

 الصناديق الرنانة .
) :يتبدل جتويف الفم شكًال وحجماً Cavite Buccal( التجويف الفمي -2

نتيجة حلركات الّلسان فيه ويتألف من قسمني أحدمها علوي واألخر سفلي. 
وهو ينقسم إىل )Palaisالقسم العلوي منه يسمى سقف الفم أو احلنك (

 قسمني:
شراع  واحلنك الرخو أ-2)يف األمام .Palais Dur( الحنك الصلب-1  

)يف اخللف، فأما األول فهو ثابت غري متحرك ويسمى -Palais M0uاحلنك(
بالغار أو السطح والثاين متحرك فهو الذي يفتح مدخل جتاويف األنف 

وهي عبارة عن زيادة حلمية  ).-Luetteويشدها وينتهي شراع احلنك باللهاة (
قصرية من األعلى إىل األسفل الطرف اخللفي للحنك اللني ودورها واضح يف 

  .1تشكيل صوت القاف العربية
وهو عضو ):Langue( اللسان القسم السفلي من جتويف الفم من يتألف   

ثري احلركة يف الفم عند النطق، فهو ينتقل هام يف عملية النطق ألنه مرن وك
من وضع آلخر فيكيف الصوت اللغوي حسب أوضاعه املختلفة،ونظرا 
ألمهيته مسيت اللغة به "اللسان العريب" كما نسبت علومها إليه"علم 

 ﴿ :اللسانيات"وقد ذكر هذا العضو يف القرآن الكرمي مرات كثرية، قال تعاىل

    .39:،ص"اللغوية  األصوات"عبد القادر عبد اجلليل    1- 
                                                      

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9
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نَـْنيِ  َلهُ  َجنَْعلْ  َأملَْ   َخْلقُ  آياته َوِمنْ  ﴿ وقال أيضـا : ،1﴾ َوَشَفتَـْنيِ  َوِلَسانًا ،َعيـْ
 َآلَيَاتٍ  َذِلكَ  ِيف  ِإنَّ  َوأَْلَواِنُكمْ  أَْلِسَنِتُكمْ  َواْخِتَالفُ  َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ 
 مه علماء األصوات إىل ثالثة أقسام : . وقد قسّ 2﴾ لِْلَعاِلِمنيَ 

وكان النحاة  .الثاين وسطه، والثالث أقصاه-طرفهمبا يف ذلك  أول اللسان
العرب مييزون يف اللسان بني عكده(بفتح العني والدال )أو عكره (بفتح 

 )وحافيت اللسانDOSوظهر اللسان( )Racine de la langueالعني والكاف ) (
)BORDS ّسان ويسمى(أسلة)حيث تنطبق حافتا اللسان على ) وطرف الل

 ان (ذلقا)أو (ذولقا)حيث يكون متحركا.النطع .ومسي طرف اللس
 ويتكون اللسان من جمموعتني من العضالت:

 جمموعة العضالت اخلارجية. -جمموعة العضالت الداخلية   ب-أ
تتصل العضالت اخلارجية بثالثة عظيمات :العظم الالمي ،الفك ،واملفصل 
 اإلبري ،تتحكم يف حتديد موضع اللسان يف التجويف البلعومي ،والفم

 وتتكون جمموعة العضالت اخلارجية من العضالت التالية :
 ،هي عضلة زوجية مسطحة مثلثة الشكلاللسانية : و -العضلة  الذلقية-أ

تنتشر يف شكل مروحي يف اجتاه أماكن إنغرازها .وهي أقوى العضالت 
وتشكل معظم مادة اللسان،وتتجه أليافها السفلية أفقيًا إىل قاعدة  ،اخلارجية
 وتنغرس يف جسم العظم الالمي ... ،اللسان 

 .9-8البلد/- 1
 .22الروم /-- 2
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اللسانية :وهي عضلة زوجية متتد من النتوء اإلبري إىل -العضلة اإلبرية-ب
طرف اللسان ،وتتجه إىل أسفل واىل الوسط ،مث إىل األمام إىل حد ما يف 

مث عموديًا إىل طرف اللسان (...) وتعمل العضلة على  اجتاه �اية اللسان،
 لعضو كله إىل أعلى.حتريك اللسان ،ورفع ا

: وهي عضلة زوجية ،تعمل على رفع اجلزء اللسانية-العضلة احلنكية -ج
 اخللفي من اللسان 

اللسانية: وهي عضلة زوجية على هيئة مستطيل من -العضلة الالمية-د
األلياف ميتد من العظم الالمي إىل جانيب اللسان .وتنشأ عند احلد العلوي 

 . 1الالمي واألجزاء اجملاورة منهمن القرنني األكربين للعظم 
اللسان  « لقد حتّدث الطبيب ابن سينا عن اللسان ،وذكر وظائفه قائًال :

عضو من الفم وهو من آالت تقليب املمضوغ وتقطيع الصوت و إخراج 
احلروف وإليه متييز الذوق وجلدة سطحه األسفل متصلة جبلدة املريء 

ة حبذاء الدرز السهمي وبينهما وباطن املعدة وجلدة النطع مقسومة منصف
مشاركة يف أربطة واتصال وفيه أعصاب كثرية متشعبة من أعصاب أربعة 
ناتئة وفيه من العروق واألعصاب فوق ما يتوقع يف مثله ومن حتته فوهتان 
يدخلهما امليل مها منبع اللعاب يفضيان إىل اللحم الغددي الذي يف أصله 

ان يسميان ساكيب اللعاب حيفظان نداوة املسمى مولد اللعاب وهذان املنبع
  2 » اللسان والغشاء اجلاري عليه متصل بغشاء مجلة الفم

 بتصرف 139-138ينظر : سعد عبد العزيز مصلوح " دراسة السمع والكالم " ،ص- 1
 .175،ص  2ابن سينا 'القانون' ،ج- 2
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ومما ميكن مالحظته من خالل ما تقدم أن ابن سينا انطالقا من عبقريته 
 ومعرفته الطبية قد متكن من مالحظة دور الغشاء املخاطي لباطن اللسان.

ت الطبية تؤكد أّن الذي  يقوم هبذا أما ما أمساه باللحم الغددي فاملعلوما
فوهتني تسميان بـ' ساكيب ،وأن هاتني ال∗الدور هي الغدد اللعابية 

.ومل يكتف ابن سينا بتقدمي تعريف للسان ،وإبراز وظيفته بل ذهب اللعاب'
إىل أبعد من ذلك ،وهذا من خالل التعليل العلمي التشرحيي الذي أفرده 

للسان فتحركه عند التحقيق مثاين عضل :منها ..وأما ا« هلذا العضو فقال :.
عضلتان تأتيان من الزوائد السهمية اليت عند اآلذان مينة ويسرة وتتصالن 
جبانيب اللسان ،فإذا تشنجتا عرضتاه ،ومنها عضلتان تأتيان من أعلي العظم 
الشبيه بالالم وتنفذان وسط اللسان ،فإذا تشنجتا جذبتا مجلة اللسان إىل 

ن من ماليني اخلاليا اإلفرازية وهي تكوينات صلبة تتكو  اللعابتفرز  الثديياتيف  غدد قنويةهي  ∗
وتسري بني هذه اخلاليا قنوات رقيقة جتمع اللعاب وحتمله وتوجهه إىل قناة مفردة تقوم بدورها حبمل 
اللعاب إىل الفم.تعترب الغدتان النكفيتان أكرب الغدد اللعابية ومها توجدان جانب الفك األسفل أمام 

فم يف وعاء صغري يسمى ستنسن.و تعترب الغدد حتت األذن وسري اللعاب من كل غدة نكفية إىل ال
والذي مييزها عن الغدد اللعابية  اللساناللسان أو اللسانية وهي أصغر الغدد اللعابية وتوجد أسفل 

ون هلا قناة كبرية منفردة مثل الغدد النكيفية والغدد حتت الفك فإن هلا صفا  األخرى أ�ا بدال من أن تك
على طول احلافة املستعرضة الصغرى املوجودة يف  الفمكامال من القنوات األصغر بكثري واليت تفتح يف 

حتت اللسان.أما الغدد حتت الفكية فهي تقع أسفل قاعدة اللسان ولكل غدة حتت الفك أرضية الفم 
قناة متتد إىل األمام خمرتقة األنسجة يف قاع الفم وتفتح بواسطة فتحة ميكن رؤيتها بسهولة عند قاعدة 

لكتب دار ا ،موسوعة تشريح وفيسولوجيا جسم اإلنسان  "عبد الرحيم عشري ينظر:القيد الصغري للسان.
 290ص  1991 ،2،ط العربية
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ا جزء من اللسان وامتد وطال .ومنها عضلتان من العضلني قدام فتبعه
السافلني من أضالع هذا العظم ينفذان بني املعرضني واملطولني وحيدث 

هاتني ،وإذا تشنجتا عنهما توريب اللسان .ومنها عضلتان موضوعتان حتت 
ورّبة...بطحتا اللسان

ُ
عّرضة وامل

ُ
 1» ،وأما متييله إىل فوق وداخال فمن فعِل امل

املالحظ أن الطبيب ابن سينا قد ذكر عضالت اللسان  يف موضع آخر من  
العضل احملرك للسان فهي عضل  أما « كتابه القانون ولكن بقوله :

2»...تسع
وال حيسّنب أحد أّن هذا من قبيل اخللط لدى ابن سينا ،فقد  

يذكر يف مجلة عضل اللسان عضلة مفردة   «ذكر يف املدونة نفسها أنّه وقد 
.ومعىن 3»حدمها إىل اآلخر...بني اللسان والعظم الالمي،وجتذب أتصل ما 

ذلك كّله أّن ابن سينا قد خّص بالذكر يف كتابه' القانون 'العضلة املتصلة 
دون ذكرها يف كتابه 'أسباب حدوث احلروف' ∗ ) OS Hyoïde(بالعظم الالمي

. 

 113سينا 'أسباب حدوث احلروف ' ،،ص ابن - 1
 66،ص  1ابن سينا 'القانون' ،ج- 2
 66،ص  1ابن سينا 'القانون' ،ج - 3
، تتصل به عضالٌت عديدٌة منها الغضروف الدرقيوفوق  الذقنحتت  الرقبةيقع يف مقدمة  عظمهو  ∗

اهليكل ، وهو العظم الوحيد املنفصل عن ولسان املزماروالغضروف الدرقي  اجلمجمةوقاعدة  اللسان
 ينظر:. Uحرفيا: "شكل يشبه احلرف وهي تعين  اإلغريقيةمن  hyoidجاءت كلمة و، العظمي

- Petit larousse de la médecine( larousse,VUEF 2002) P 513. 
 
- 
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العديد ممن  ومن هنا يتضح أن اللسان عضو هام يف عملية التصويت ،وأنّ 
يعانون أمراضًا على مستوى هذا العضو جيدون صعوبة يف التواصل مع 

لذا جند  الطبيب ابن و  غريهم ،بل يكون األمر مستحيًال يف بعض احلاالت.
سينا خيصص أربعة عشر فصًال من كتابه 'القانون يف الطب' للحديث عن 

  1أمراض اللسان

 
 يتألف جتويف الفم أيضا من:

ملا متتلكه من  )Phonationالتصويت( )اليت هلا تأثري يفDents( ناألسنا -ا
خاصية القدرة على التأثري يف صفة الصوت ونوعه،فاألسنان بالرغم من 
ثباهتا، فإ�ا تضطلع بدور مهم يف بناء معامل البنية الصوتية وتعديد أشكاهلا، 

ئية  خصوصا يف بعض األصوات اليت يتكأ اللسان عليها يف صياغته النها
كاحلروف النطعية "الدال والتاء "مثال أو يف إنتاج الفاء حني تضغط 

 175،ص  2ينظر :ابن سينا 'القانون' ،ج- 1
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األسنان العليا على الشفة السفلى، مع فراغ خلروج هواء تلوين الفاء.وتؤثر 
األسنان كذلك يف الكمية االندفاعية هلواء الرئتني حيث تضغطه إىل نسب 

 .عدة اللسانمن حركتها مبسا و احلدّ متفاوتة من االنسياب أو التوقف أ

 Incisivesوالرباعيات(  Incisives Médianesوتتكون األسنان من : الثنايا (

extérieurs ) واألنياب أو الضواحك،(Canines ) واألضراسMolaires.( 

وللجاحظ يف ذلك رأي طريف:فهو يرى أّن:"سقوط مجيع األسنان أصلح 
  .1شطريها اآلخريف اإلبانة عن احلروف منه إذا سقط أكثرها، وخالف أحد 

دورًا مهمًا يف التأثري على صفة الصوت  )Gencivesكما تلعب اللثة (
إذا كان يف اللحم الذي فيه مغارز األسنان تشمري  «ونوعه.يقول اجلاحظ: 

وقصر مسك، ذهبت احلروف وفسد البيان،وإذا وجد اللسان من مجيع 
كان لسانه ميأل جوبة جهاته شيئاً يقرعه ويصكه ومل مير يف هواء واسع اجملال و 

 »2فمه فلم يضره سقوط أسنانه إالّ باملقدار املغتفر 
 3الشكل املبّني لألسنان

   .114:، ص"حماضرات يف علم النفس اللغوي "حنفي بن عيسى 1-

 40،ص1980لفكر ،بريوت ،لبنان ،دار ا 1،ط1ج،تح : عبد السالم هارون ،'اجلاحظ 'البيان والتبيني 2-  
 .41: األصوات اللغوية، ص: عبد القادر عبد اجلليل - 3

                                                      



 
أما األسنان فهي اثنان  «أما الطبيب ابن سينا فيقول يف هذا الصدد : 

وثالثون سنًا ،ورمبا عدمت النواجذ منها يف بعض الناس ،وهي األربعة 
ًا فمن األسنان ثنيتان ورباعيتان من فوق الطرفانية فكانت مثانية وعشرون سن

ومثلها من أسفل للقطع ونابان من فوق ونابان من حتت للكسر وأضراس 

 34 
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للطحن من كل جانب فوقاين وسفالين أربعة أو مخسة ،فجملة ذلك اثنان 
 1»وثالثون أو مثانية وعشرون.

غ من خالل ما تقدم ميكننا أن خنلص أّن عدد األسنان عند اإلنسان البال
اثنان وثالثون سنًا مثبتة على الفكني السفلي والعلوي ،وهلا أمهية بالغة يف 

إدراك قيمتها إالّ  -يف بعض األحيان–إنتاج األصوات اللغوية ،وال ميكن 
 عند فقدها أو تلف البعض منها ،واستبداهلا باألسنان االصطناعية.

 :)luetteالّلهاة(-ب
نسيج طالئي غّدي ، خمروطي عبارة عن بروز عضلي يتكون من  وهي   

وتقع قرب . ملم  35 – 15الشكل ، يتدىل من احلنك الرخو ، يبلغ طوهلا 
 للفم. ي،وهي معلقة يف قمة اجلزء اخللفرةجخلف احلن

وتعين " uva" مشتقة من الكلمة اليونانية  االجنليزية Uvulaكلمة الأصل ف
أّن شراع احلنك ومن املعلوم .العنب ، ألن شكل هلاة احللق تشبه العنب

زائدة حلمية تتدىل من األعلى إىل أسفل   « ينتهي باللهاة وهي عبارة عن 
الطرف اخللفي للحنك اللني ،ودورها واضح يف تشكيل صوت القاف 

 2» العربية .

 .46،ص  1ابن سينا ،القانون ،ج  - 1
 ،وينظر 39عبد القادر عبد اجلليل ' األصوات اللغوية ' ،ص  - 2

-Jean Dubois et autres “ Dictionnaire de la linguistique et des sciences du langage » 
P 290 
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قوم بغلق املمر تقوم اللهاة بوظائف حيوية وهامة عند البلع، حيث ت
مؤخرة اللسان نقطة  .أما وظيفتها عند الكالم فهي تشكل معاألنفي

اعرتاض للهواء،فينتج عن ذلك تشكيل بعض األصوات اللغوية مثل صوت 
1القاف

 ،ذا العضو فضال عن الزوائد األخرىوقد عّرف الطبيب ابن سينا ه 
يعين باحللق الفضاء الذي جيري فيه جمريا النفس والغذاء ،منه  « فقال :

...) وأما اللهاة فهي جوهر الزوائد اليت هي اللهاة واللوزتان والغلصمة (
حلمي معلق على أعلى احلنجرة ،كاحلجاب ومنفعته تدريج اهلواء لئال يقرع 

 ،ر ،وليكون مقرعة للصوت ،يقوي هبابربده الرئة فجأة ،ومينع الدخان والغبا
ويعظم كأنه باب موصد على خمرج الصوت بقدره وأما اللوزتان فهما 

إىل فوق كأ�ما أذنان صغريتان ،ومها  اللحميتان الناتئتان يف أصل اللسان
أصلني حلميتان عصبيتان كغدتني ليكونا أقوى ،ومها من وجه ك

 2»...لألذنني
):  يطلق عليه بعض األصواتيني Fosses Nasales:( التجويف األنفي-ج

 واجليوب األنفية السبعة أو األنف أو داخل األنف أو اخليشوم  "وهو العض
يستغل كفراغ ،و مع بعض األصوات كامليم والنون  الذي يندفع خالله النفس

يف األنفي ثابت .فالتجو )3(رنان يضخم بعض األصوات حني النطق"
ن دوره يف الرنني ثابت أيضا ودوره يتلخص يف كون بعض احلجم وبالتايل فإ

 71ينظر : كمال بشر 'علم اللغة العام 'األصوات ' ،ص - 1
 113،ص 3ابن سينا 'القانون' ،ج- 2

  18:،ص"األصوات اللغوية "إبراهيم أنيس  3-

                                                      



 37 

احلروف ممزوجة بالغنة والبعض اآلخر خالية منها .وذلك أن التلفظ يكون 
ع احلنك جمرى التنفس األنفي بانطباقه على احلافة من الفم حينما يغلق شرا 

اخللفية من البلعوم ويداخل التلفظ شيء من الغنة عندما يرتك ذلك اجملرى 
 مفتوحا، فيخرج اهلواء كله أو بعضه من األنف .

حيث  التنفسي اجلهاز من األساسياجلزء -كما هو معلوم– األنف ميثل
اليت  من خالل فتحتا املنخر اخلارجية التنفسي اجلهاز إىليدخل اهلواء عادة 

النسيج الطالئي للدهليز على شعريات  حيتويو ، األنف جتويف إىلؤدي ت
اجلسيمات الكبرية  اعرتاضب خشنة متتد عرب فتحة املنخر اخلارجية وتقوم

 وبعض احلشرات واألجسام الغريبة املوجودة يف اهلواء مثل ذرات الغبار

األنف،ومن هنا فاألنف يقوم بعدة وظائف  جتويف ىلإومتنعها من الدخول 
حيوية يف عملية التنفس منها : ترطيب اهلواء ،وتدفئته ،وترشيحه (...) ومن 

على –اخلطأ تصور جتويفي األنف على أ�ما غرفتان أنفيتان كبريتان .إ�ما 
د من جتاويف اهلواء املتنوعة شكالً ينقسمان إىل عد–العكس من ذلك 

  1 وحجماً ،مما يعطي جتويف األنف صفة جتريف الرنني املركب ...
أما طرفا األرنبة «وقد قّدم الطبيب ابن سينا دراسة تشرحيية للمنخر،فقال : 

فقد يتصل هبا عضلتان صغريتان قويتان ،أما الصغرى فلكي ال تضيق على 
ها أكثر ألّن حركات أعضاء اخلّد والشفة أكثر سائر العضل اليت احلاجة إلي

 128سعد مصلوح ،دراسة السمع والكالم ،ص - 1
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عددًا وأكثر تكرارًا ودوما ،واحلاجة إليها أحسن من احلاجة إىل حركة طريف 
 1» األرنبة...

والشفة  Lèvre inférieure:للشفتني ،الشفة السفلى( )Lèvres( لشفتانا-د
)وظيفة ملحوظة مع بعض األصوات، فهما  lèvre  supérieureالعليا (

فرجان حينا وتستديران أو تنطبقان حينا آخر، وهكذا نلحظ تغيريا يف تن
شكل الشفتني أثناء النطق وختتلف عادات املتكلمني يف استغالل حركة 

نظرا –. وقد الحظ أبو األسود الدؤيل أمهيتهما )2.(الشفتني واالنتفاع هبا 
يف تكوين عدة خمارج ،واستعان هبما لرسم الصوائت –ملرونتهما 

فانقط  إذا رأيتين فتحت فمي باحلرف«ذلك قوله لكاتبه  ربية،ودليلنا يفالع
فإن ضممت فمي فانقط نقطة فوقه على أعاله، وإن كسرت ،و نقطة فوقه 

ة،فاجعل وإن اتبعت شيئا من ذلك غنّ ،فاجعل النقطة حتت احلـــرف فمي 
-ة يقل له إذا مسعتين،فقد تكون مهارة املالحظ ومل 3»مكان النقطة نقطتني

مقّدمًة على مهارة االستماع  -وهي من أساسيات خطوات البحث العلمي
  إذا درسنا هذه املسألة من ناحية ديداكتيكية .

فالشفتان إذن عضوان مهمان يف عملية التأثري على صفة الصوت ونوعه  
أل�ما يتمتعان مبرونة متكنهما من اختاذ أشكال خمتلفة مثل:االنفراج 

 .62،ص  1ابن سينا 'القانون' ،ج - 1
     18:نفسه،ص-إبراهيم أنيس ،م    2- 
.دار 1984،  2.تح حممد أبو الفضل إبراهيم .ط "طبقات النحويني واللغويني "لزبيدي نظر اي - 3

 21املعارف، مصر،  ص
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رة ..."ومن الشعوب من تتميز عادات النطق لديهم واالنغالق واالستدا
بكثرة حلركة يف الشفتني ومنهم من يقتصدون هذا كالعرب بوجه عام 
والناطقني باللغة العربية  أي أ�ا تقول على الشفتني يف رسم األبعاد 

أما الشفة فمن عضلها مشرتكة هلا  «الشكلية للنطق.يقول ابن سينا 
ا ،,هي عضل أربع : زوج منها يأتيها من فوق وللخّد،ومن عضلها ما خيصه

من أسفل ،ويف هذه األربع يف  واثنانمست الوجنني ويتصل بقرب طرفها ،
 1»حتريك الشفة وحدها...

وكخالصة ملا تقدم عرضه من معارف علمية و بيولوجية حول األعضاء 
النطقية ،وتعاملها مع األصوات اللغوية ،نذكر هنا ما قاله ابن مسكويه" 

فيه النفس وخرق  مثال ذلك مثل مزمار فيه ثقب مىت أطلق اإلنسانو 
 ناختلفت األصوات يف السمع حبسب قربه وبعده.وال يكو  موضعا بإصبع

املسموع من االقرتاع الذي حيدث عند الثقب األخري املسموع من االقرتاع 
الذي حيدث عند الثقب األول وكذلك سائر االقرتاعات اليت بني هذين 

:حاد  يشبه واحد اآلخر ،فيقال لبعضهاخمتلفة املواقع من السمع ،ال الثقبني
ولعل هذا الوصف لعملية 2ولبعضها حلو ،ولبعضها جهري ،ولبعضها لني."

النطق قريب هو اآلخر من الوصف الذي أورده ابن جين يف كتابه "سر 
 . للحلق والفم3صناعة اإلعراب" 

 .62-61،ص1ابن سينا 'القانون' ، ج - 1
 .22،ص 1951مطبعة جلنة التأليف والرتمجة ،القاهرة ،" والشوامل لاهلوا م" ابن مسكويه - 2
 .1/09" سر صناعة اإلعراب "ابن جين - 3

                                                      



لصوتيات خاصة يف السنوات لقد أصبح من البديهي أن احلقل املعريف  ل
األخرية  قد بلغ شأوًا  كبريًا ،ومّرد ذلك يف األساس التطور الذي مّس 
التقنيات العلمية املتطورة املستعملة يف هذا اجملال من خالل األجهزة وآالت 

اعتمادًا على علم التشريح قة التصوير الدقيقة ،فضال عن الدّ 
)Anatomieحلقائق العلمية اليت توصل إليها ).لكن ما يشد االنتباه تلك ا

علماؤنا العرب األفذاذ ،فسطّروا بذلك صفحات خالدة مشرقة يف جمال 
الصوتيات معتمدين على املالحظات الدقيقة والذكاء الثاقب ،واألحاسيس 

وذلك  املرهفة والبحوث اجلادة مع حتّري املوضوعية والبعد عن الذاتية واهلوى،
 وخطواته.بحث العلمي من أساسيات ال -فيما أعلم–
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 1.املبّني  وميكن توضيح األعضاء النطقية وفق هذا الشكل
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