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  آليات النطق يف

  رسالة أسباب حدوث احلروف البن سينا
  *الدكتـور أمحد حممد قدور

   متهيد يف أصول الدرس الصويت واجتاهاته-١
 يف القرن - وهو جزء من علوم اللغة-ظهر الدرس الصويت عند العرب

فقد شهد القرن . الثاين للهجرة استجابة لدواعي النهضة العلمية الشاملة آنئذ
ين نشأة الكثري من العلوم الدينية واللغوية واملعارف التارخيية واألدبية ضمن الثا

جو ناهض مبعثه مفهوم جديد للعلم أتى به اإلسالم، فأورث الناس اندفاعا حنو 
  . العلم الحدود له

 إىل »مفاتيح العلوم«صاحب ) ه٣٨٧ت(وقد أشار اخلوارزمي الكاتب 
وكانت علوم اللغة والدين . خر أعجمينوعني من العلوم، أحدمها عريب واآل

لى حني كانت الفلسفة واملنطق عوعلوم أخرى، من علوم العرب عنده، 
  .)١(واهلندسة واحلساب والكيمياء واملوسيقا من علوم العجم

وملا كان الدرس الصويت جزًءا من علوم اللغة كما ذكرنا صح أن ينطبق 
                                                           

 / ه١٤٢٩ شوال ٢٩بتاريخ  - جممع اللغة العربية  حماضرة ألقيت يف قاعة احملاضرات يف*

 .م٢٠٠٨  -تشرين األول ٢٩ املوافق
، وقارن مبا جاء لدى إبراهيم السامرائي يف كتابه ٧٩، ص٤مفاتيح العلوم، ص: انظر )١ (

  . وما يليها٥٧، ص»من األلفاظ العباسيةالتكملة للمعاجم العربية «
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أا؛ كاخلوف على العربية من عليه ما ينطبق عليها من أسباب دعت إىل نش
اللحن والعجمة، وخدمة القرآن الكرمي كتابة وقراءة وضبطًا، مع مابني هذين 

وبإمكان الدارس أن يشري إىل . السببني من تداخل مبعثه مكان العربية من الدين
أسباب أخرى كَسد حاجات األجيال يف التعلّم عن طريق القواعد والنصوص 

واملشافهة، والوفاء بدواعي التحضر وجمالس العلم بعد توفر بدالً من التلقّي 
واستجابة هلذه األسباب والدواعي . األدوات واملهن الالزمة كالوراقة وحنوها

صارت اللغة علما بل علوما تقعد يف رسائل وكتب مضبوطة، وصار علماؤها 
دأ وهكذا ب. أقرب إىل التخصص مع ماعرف عن معظمهم من ثقافة موسوعية

القوم ينظرون يف املفردات ودالالا حبسب حقوهلا وصيغها، ويف التراكيب 
وأوزاا، ويف اجلمل وقواعدها وأساليبها، ويف احلروف ونطقها وطرق أدائها، 
إضافة إىل الغوص على أسرار العربية وإعجاز القرآن وبالغة الكالم مما له تعلق 

وثيق باللغة وعلومها الناهضة عصرئذ.  

 أقبل على هذا الدرس خلق كثري، بل احتاجت إليه طوائف شتى من وقد
العلماء كان أوهلم أهل اللغة الذين اهتموا بالدرس التكاملي للغة العربية، فعمدوا 
إىل النظر يف أصوات العربية مفردة من حيث املخارج والصفات،وما تدلّ عليه 

مثّ . ياقات والتراكيبمن خصائص البناء وما تصري إليه من تغير يف بعض الس
اتسع النظر يف األصوات حتى مشل أهل البالغة واإلعجاز الذين احتاجوا إىل 
تفسريات علمية لفصاحة القرآن وتناسق ألفاظه وإعجاز بيانه، كما مشل أحيانا 

لكن أبرز من اعتىن ذا الدرس بعد اللغويني الرواد . الكثري من املفسرين واألدباء
) ه٣٢٤ت(الذين حتول بعضهم إىل علماء للتجويد كابن جماهد كان القراء 



  
 أمحد حممد قدور. آليات النطق يف الدرس الصويت د

- ١٥١ -  

فقد ظهرت احلاجة إىل قواعد مضبوطة لألداء . »السبعة يف القراءات«صاحب 
وجتدر اإلشارة . والنطق تساعد املتلقي على إتقان التعلّم الشفهي املنقول بالرواية
حتقيق لألصول، إىل أنّ هلؤالء العلماء من اجلهود املستمرة ما حيتاج إىل 

 مكانه الالئق يف الدرس الصويت »علم التجويد«ودراسات للمعطيات حىت يأخذ 
عن أسباب حدوث احلروف ) ه٤٢٨ت(وتبقى رسالة ابن سينا . )١(عند العرب

يف التشريح -أثرا مفردا يشهد على أثر الثقافة الوافدة واألصول العلمية 
لدرس الصويت الذي أكمل جوانبه اللغوية  اليت أبرزت حنوا جديدا من ا-والفيزياء

  .والبالغية والتجويدية ذا اجلانب العلمي اخلالص

وحني ينظر الدارس إىل الدرس الصويت عامة من الوجهة اللسانية احلديثة 
يتضح له مبلغ األمهية اليت ينطوي عليها هذا الدرس مع قلة الوسائل وانعدام 

انيات إىل تقسيم درس األصوات اللغوية على وقد انتهت اللس. األجهزة املساعدة
، أو علم »الفونيتيك«مها الدرس الصويت الذي يعبر عنه مصطلح : علمني

. األصوات، ويشمل علم األصوات النطقي والسمعي والفيزيائي والتجرييب
، أي علم األصوات »الفونولوجية«والدرس الصويت الذي يعبر عنه مصطلح 

صوات وهي مركبة، وينظر فيما يطرأ عليها من تغيري التشكيلي الذي يدرس األ
ومن الضرورة مبكان وضع ما انتهى إليه درسنا . بسبب جماورة بعضها لبعض

الصويت يف اإلطار اللساين استعانة مبا جد من اصطالحات ومعلومات وجتارب 
  .الجيوز جتاهلها مهما كانت األسباب

                                                           
  .الدراسات الصوتية عند علماء التجويد لغامن قدوري احلمد: انظر للتوسع )١(
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   إنتاج األصوات-٢
النطقي أحد العلوم الصوتية اليت تم بدرس رأينا أنّ علم األصوات 

ويستمد هذا العلم الكثري من أدواته من علوم التشريح والطب . األصوات مفردة
لكن هذا العلم هو أقرب تلك العلوم إىل الباحث اللغوي . والفيزياء والتقنية اآللية

لطبيعية الذي يهتم بوصف اللغة وخصائصها قبل أن يتعمق شيئًا من العلوم ا
وتشمل الدراسة يف علم األصوات النطقي معرفة ألعضاء النطق وإنتاج . وحنوها

األصوات، واألصوات الصامتة والصائتة، واملخارج الصوتية، وطرق النطق 
وسيكون اهتمامنا يف هذا البحث منصبا على حتليل عملية . وصفات األصوات

ة عوامل رئيسية يف هذه ، عن طريق الوقوف على ثالث(Articulation)النطق 
 Manner of)، وطريقة النطق (Place of articulation)العملية، هي مكان النطق 

articulation)ن هذه اجلوانب جمتمعة مايدعى بآلية . )١(، واحلركات النطقيةوتكو
ويكون نتاج هذه العملية وصف . (Mechanism of articulation)النطق 

  .قًا من حيث املخارج والطرق والصفاتاألصوات وصفًا علميا دقي

وسيعرض البحث موعة من جهود اللغويني العرب يف درسهم الصويت، 
إضافة إىل احلكيم ابن سينا الذي انفرد برسالته الشهرية عن أسباب حدوث 

وابن ) ه١٨٠ت(وسيبويه ) ه١٧٥ت(من هؤالء اخلليل بن أمحد . احلروف
، وابن جين )ه٣٧٠ت( واألزهري ،)ه٣٤٠ت(، والزجاجي )ه٣٢١ت(دريد 

، والسكاكي )ه٦٠٦ت(، والرازي )ه٥٣٨ت(، والزخمشري )ه٣٩٢ت(

                                                           
  . وما يليها٥٩املنظومة الكالمية لبيتر دنيس، وإليوت بنشن، ص: انظر )١(
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، وابن )ه٦٤٦ت(، وابن احلاجب )ه٦٤٣ت(، وابن يعيش )ه٦٢٦ت(
، وأبو حيان األندلسي )ه٦٨٨ت(واألستراباذي ) ه٦٦٩ت(عصفور 

ى ومل جند لدى من تال أولئك أشياء مهمة ميكن أن تنطوي عل). ه٧٤٥ت(
درس خمتلف أو مستجد.  

  مكان النطق: أوالً
عرف الدرس الصويت عند العرب إملاما واسعا بأعضاء النطق اليت تكون 

وقد ظهر ذلك بداية عند اخلليل وسيبويه، مثّ اتكل مجهور العلماء . جهاز النطق
ة ولسنا يف هذا الصدد مهتمني بدرس املعرفة اخلاص. التالني عليهما اتكاالً كبريا

إمنا نقصد الوقوف على وصف . جبهاز النطق وأعضائه، ألن هلا جماالً مستقالً
 النطق أصالً، وهذا مااستنه »مكان«عملية النطق وحتديد املخارج استنادا إىل 

  . الصوت»فيزياء« النطقية و »احلركات«اخلليل قبل أن نشهد شيئًا من وصف 

 حرف إىل حيزه فاخلليل حدد بدقّة مكان احلروف حني نسب كلّ
فاحللقية مبدؤها من احللق، واللهوية مبدؤها من اللهاة، والشجرية . ومدرجته

مبدؤها من شجر الفم، واألسلية مبدؤها أسلة اللسان، والنطعية مبدؤها من نطع 
الغار األعلى، واللثوية مبدؤها من اللثة، والذلقية مبدؤها من ذلق اللسان، 

 من الشفة، واجلوفية أو اهلوائية اليت ليس هلا حيز والشفهية أو الشفوية مبدؤها
وقد نقل ذلك أو اقتبسه . )١(على طريقة الصحاح تنسب إىل اجلوف أو اهلواء

األزهري وابن يعيش واألستراباذي وأبو حيان األندلسي، وكذلك مكي بن أيب 

                                                           
  .١/٥٨يل، لكتاب العني للخ: انظر )١(
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وقد وردت كلمة . )١()ه٧١١ت(وابن منظور ) ه٤٣٧ت(طالب القيسي 
 من اللغويني وعلماء اأما سيبويه وابن جين ومن تبعهم. لّ ماتقدم يف ك»مبدؤها«

، ألنّ  فيها تعليالً »املبدأ«التجويد فقد اختاروا حتديد املكان وتركوا كلمة 
للتسمية كما يبدو، علما أنّ اخلليل ذكر أشياء تتعلّق باملكان يف املقدمة دون 

  . إماما ملن جاء بعدهوقد أخذ ذلك سيبويه وفصل بعضه حىت صار. تفصيل

وجتري أمكنة النطق املوصوفة نظرا إىل جهاز النطق وأعضائه لدى سيبويه 
فللحلق، أقصى، وأوسط، وأدىن، وأقصى اللسان وما فوقه من : على هذا النحو

احلنك األعلى، ومن أسفل من املوضع السابق، ومن وسط اللسان بينه وبني 
ة اللسان وما يليه من األضراس، ومن وسط احلنك األعلى، ومن بني أول حاف

حافة اللسان من أدناها إىل منتهى طرف اللسان مابينها وبني مايليها من احلنك 
، ومن طرف اللسان بينه )وما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية(األعلى 

وبني مافويق الثنايا، وأدخل يف ظهر اللسان، وما بني طرف اللسان وأصول 
ا بني طرف اللسان وفويق الثنايا، ومما بني طرف اللسان وأطراف الثنايا، ومم

. )٢(الثنايا، ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى، ومما بني الشفتني
وهكذا وصف سيبويه خمارج احلروف أي األصوات العربية استنادا إىل املكان 

لدقيقة املرهفة وحده دون اإلشارة مثّ إىل أي حركة، مع تلك التفصيالت ا
                                                           

، وشرح الشافية، ١٢٥ -١٠/١٢٤، وشرح املفصل، ٥٢ -١/٤١التهذيب، : انظر )١(
وقارن بالرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ . ٣١ -٢٥، وتذكرة النحاة، ص٢٥٤ -٣/٢٥١

  .١٤ -١/١٣، وباللسان البن منظور، ١١٧ -١١٣التالوة ملكي، ص
  .٤٣٦ -٤/٤٣٤الكتاب لسيبويه، : انظر )٢(
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وليس لدى ابن جين إال شروح . ألعضاء النطق وال سيما اللسان واألسنان
، ويف املخرج )من أسفله(وجيزة، ففي املخرج األول للحلق أضاف عبارة 

كذلك أضاف يف خمرج ). فما فوق ذلك مع أول الفم(الثالث أضاف عبارة 
بدالً من ) ا بني الثنايامم(، وأضاف عبارة )أدىن إىل مقدم الفم(الكاف عبارة 

أما املفصل مع شرح ابن يعيش . )١(يف خمرج الصاد والزاي والسني) فويق الثنايا(
مخس مرات، ) مبدؤها(ففيه إضافات يسرية أغلبها للشارح الذي ذكر كلمة 

مع املخرج األقصى للحلق، وتابع ابن جين يف عبارة ) الصدر(وأضاف كلمة 
بدالً من ) آخرها(وأضاف كلمة . وصف خمرج الكافيف ) أدىن إىل مقدم الفم(
يف ) طرف(بدالً من ) خلف(يف وصف خمرج الالم، كما أضاف كلمة ) أدناها(

  .  )٢(وصف خمرج النون

   إصدار األصوات-ثانًيا
 على أسلوبني (Production of speech)يقوم إصدار األصوات أو الكالم 

 لذبذبة الوترين الصوتيني، مع مها استعمال ضغط اهلواء القادم من الرئتني
ماينطوي عليه ذلك من دور للحنجرة يف التصويت عامة، والتحكّم يف ارى 

ويدلّ هذا على أنّ مايدعى باجلهر واهلمس هو . )٣(الصويت إغالقًا أو تضييقًا
نتيجة عمل الوترين الصوتيني، على حني أنّ مايدعى بالشدة والرخاوة هو نتيجة 

                                                           
  .١/٤٧سر صناعة اإلعراب البن جين، : انظر )١(
  .١٢٥ -١٠/١٢٤فصل البن يعيش، شرح امل: انظر )٢(
، وأساسيات علم الكالم لبوردن ٦١ -٦٠، ص)مرجع سابق(املنظومة الكالمية : انظر )٣(

  .١٤٠وهاريس، ص



  
 أمحد حممد قدور. آليات النطق يف الدرس الصويت د

- ١٥٦ -  

وإذا نظرنا إىل جهود علمائنا يف هذا السياق وجدنا أنّ . التضييقاإلغالق أو 
لكنه أشار إشارة . اخلليل مل يعرض لذلك يف مقدمة كتاب العني املروي عنه

فقد أعمل اخلليل فكره يف األصوات مصدرها . موجزة إىل مصدر الكالم
الكالم كلِّه من ) خمرج(وترتيبها حبسب خروجها حىت وصل إىل أن مصدر 

احلروف، أي جرب نطقها مفردة ساكنة، فصير أوالها ) ذاق(وكان قد . احللق
أما سيبويه فقد عرض لتقسيم احلروف .  )١(باالبتداء أدخل حرف منها يف احللق

لكن تعريفه للجهر . ، وذكر اجلهر واهلمس، والشدة والرخاوة)الصفات(حبسب 
صوتيني املولّدين هلاتني واهلمس بقي ملتبسا بسبب عدم معرفته بالوترين ال

فاهور هو ما أشبع االعتماد يف موضعه ومنع النفس أن جيري معه . الصفتني
واملهموس هو ما أضعف االعتماد . حىت ينقضي االعتماد عليه وجيري الصوت

 »االعتماد«ويرى إبراهيم أنيس أنّ معىن . )٢(يف موضعه حىت جرى النفس معه
 مع اهور (Sonority)تتصف بالقوة والوضوح هو عملية إصدار الصوت اليت 

وصوت . »صوت الصدر«عبر عنه بـ  بسبب ذبذبة الوترين الصوتيني، وهو ما
الصدر، كما يرى إبراهيم أنيس، هو صدى الذبذبات اليت حتدث يف الوترين 

يشعر مع اهور إذ يقترب   فهو ما»النفس«أما منع . )٣(الصوتيني داخل احلنجرة
ة بلية اهلمس فتتضح دالالا باملقاأما عمل. يسدان طريق التنفس تقريباالوتران و

  .بالتفسري السابق
                                                           

  .١/٤٧العني للخليل، : انظر )١(
  .٤/٤٣٤الكتاب، : انظر  )٢(
  .١٢٦ -١٢٤األصوات اللغوية إلبراهيم أنيس، ص: انظر )٣(
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وليس لدى ابن جين ومن تبعه كالزخمشري وابن يعيش وابن احلاجب 
واألستراباذي ومن شايعهم من علماء التجويد إضافة ذات بال يف هذا الصدد، 

، مما يشري إىل )ت الصدرصو(لكن سيبويه وابن جين واألستراباذي ذكروا 
وذكر ابن البناء . )١(معرفتهم مبصدر اجلهر دون الوصول إىل آلته، وهي الوتران

دون أن يذكر اجلهر ) ترديد احلنجرة(، يف رسالة له عبارة )ه٤٧١ت(
أما ابن سينا فلم يعرض للجهر وال للوترين يف شرحه املسهب . )٢(صراحة

ن يصل إىل معرفة الوترين يف حديثه عن لكنه كاد أ. لتشريح احلنجرة واللسان
  .)٣(الصوت) قرع(لسان املزمار الذي نسب إليه 

وقد . أما اإلغالق والتضييق فحركتان مهمتان جدا يف إصدار األصوات
والشديد عنده هو الذي . »الشدة والرخاوة«ذكر سيبويه ذلك حتت مصطلح 

أما الرخو فهو . صوتمينع الصوت أن جيري فيه، أي يكون مع إغالق جمرى ال
وليس . )٤(الذي جيري فيه الصوت، أي ال يكون مثّ إغالق، بل تضييق واحتكاك

لدى ابن جين إضافة إىل هذا التعريف، على حني أنّ ابن يعيش شارح املفصل 
. يفرق بني اهور والشديد ملا بني تعريفهما عند سيبويه من تقارب أو تداخل

                                                           
، وشرح الشافية لألستراباذي، ١/٨، وسر الصناعة البن جين٣/٥٤٨الكتاب لسيبويه، : انظر )١(

  .١٠/١٢٩شرح املفصل البن يعيش، : ، وانظر أيضا٢٥٩ -٣/٢٥٨
بيان العيوب اليت جيب أن يتجنبها القراء وإيضاح األدوات اليت بين عليها (انظر رسالة  )٢(

  .٣٢، ص)اإلقراء
  .١٤٤ -١٤٣األصوات اللغوية، ص: انظر  )٣(
  .٤/٤٣٤انظر الكتاب،  )٤(
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شديدة أن اهورة يقوى االعتماد فيها والشديدة يشتد فالفرق بني اهورة وال«
  . )١(»االعتماد فيها بلزومها موضعها البشدة الوقع وهو ما ذكرناه من الضغط

لكن اإلغالق والتضييق وما بينهما من درجات االنفتاح ليست مولّدة 
 للشدة والرخاوة والتوسط وحنوها من الصفات فقط، إمنا ينبغي أن نؤكد أنها

 وإن كانت يف -تتخذ معيارا للفصل بني الصوامت والصوائت من جهة، وأنها 
 تسم الصوت اإلنساين الذي ال ميكن أن خيرج دون -أدىن درجات التضييق

حتكمٍ يف اجلهاز الصويت، يمنع جزًءا أو أجزاء من اهلواء من اخلروج دون مقاومة 
: عة والعشرين على قسمنيفاخلليل قسم األصوات التس. تذكر من جهة أخرى

صحاح أي صوامت، وجوف أي صوائت استنادا إىل أنّ الصحاح هلا أحياز 
أما اجلوف فليس هلا مواضع . ومدارج حمددة من اللسان أو احللق أو اللهاة

حمددة، لذلك فهي ال تنسب إىل شيء من األحياز أو املدارج أو املخارج، إمنا 
لكن هذه األصوات اليت ال تنسب إىل حيز أو . )٢(تنسب إىل اجلوف أو اهلواء

مدرجة على طريقة الصحاح ختتلف جماريها وتتباين مباديها، وتصري هلا مدارج 
  .)٣(خاصة ا إذا ما عوجلت مبعزل عما سبق

أما ابن سينا فريى أنّ حدوث احلروف هو إما باحلبس التام للصوت واهلواء 
ويبدو . )٤( التام الذي يكون مع اإلطالق معايتبعه إطالق دفعة، وإما باحلبس غري

                                                           
  . ١٠/١٢٩انظر شرح املفصل البن يعيش،  )١(
  . وما يليها٢٦، وقارن بإبراهيم أنيس، ص ٥٨ -١/٥٧يل، لالعني للخ: انظر )٢(
  .٣١ -٢٥تذكرة النحاة لألندلسي، ص: انظر )٣(
  .٦٠رسالة أسباب حدوث احلروف البن سينا، ص: انظر )٤(
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اعتدادا بأمهية احلبس يف ) املخارج(على ) احملابس(أن ابن سينا فضل مصطلح 
فاملخارج عنده هي جماري اهلواء أو طرقه اليت يسلكها يف . إصدار األصوات

 التام أما احملابس فهي املواقع اليت يحدث فيها اعتراض اهلواء باحلبس. جهاز النطق
ويسمي ابن سينا احلروف اليت حتدث عن . أو غري التام، أي باإلغالق أو التضييق

حبسات تامة باملفردة، ألا تقوم على احلبس التام وحده، على حني أنه يسمي 
احلروف اليت حتدث عن حبسات غري تامة باملركّبة، ألا حتدث عن احلبس مع 

 حامسة سريعة غري ممتدة، أما املركّبة فهي ويفهم من ذلك أنّ املفردة. اإلطالق
  . )١(ممتدة زمانا، وال تفىن إال مع زمان اإلطالق التام

واحلروف . ويعدد ابن سينا احلروف املفردة، أما املركبة فيترك عدها للقارئ
، إضافة إىل الضاد والالم »أجدك قطبت«املفردة هي ما جتمع عادة يف عبارة 

 »الصوامت« ومل يذكر ابن سينا يف هذا املوضع أي شيء عن . )٢(وامليم والنون
لكن احلروف اليت عدها هي احلروف الشديدة . »الرخو« و »الشديد«وال عن 

اليت ذكرها سيبويه إضافة إىل الضاد اليت زادها الدرس احلديث، والالم وامليم 
وعدها أما اجليم فقد أخرجها الدرس احلديث . ت بالتوسطصفوالنون اليت و

، وهو يقابل (Affricate)صوتا ممتزجا من اإلغالق والتضييق، أي ما يدعى بـ 
  .)٣(اجليم الفصيحة املعطشة

لكن ابن سينا أكمل حديثه عن إصدار األصوات حني وقف على وصف 
                                                           

  .١٤١ن بإبراهيم أنيس، ص، وقار٦٢صرسالة أسباب حدوث احلروف البن سينا، : انظر )١(
  .٦١ -٦٠املصدر السابق، ص: انظر )٢(
  .٧٥مبادئ اللسانيات ألمحد قدور، ص: انظر )٣(
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 و »الصامت«فقد ذكر مصطلحي . اآلليات اليت تولّد احلروف العربية
ملصوتة وفرق بينها وبني الصامتة تبين أنّ وحني وصف األصوات ا . »املصوت«

فاأللف والفتحة . حديثه عن آلييت احلبس واإلطالق خيتص الصوامت وحدها
أما الواو والضمة، والياء والكسرة، . خمرجهما مع إطالق اهلواء سلسا غري مزاحم

وليس يف هذا الوصف . )١(فإا خترج مع إطالق اهلواء، مع أدىن تضييق للمخرج
أما الواو الصامتة . الصحيح حديث عن احلبس أو احملابس كما تقدمت اإلشارة

 فقد عوجلتا ضمن األصوات الصامتة - كما ذكر ابن سينا-والياء الصامتة
  .)٢(األخرى

األسباب اجلزئية حلدوث حرف من «وحني عرض ابن سينا ملا دعاه بـ 
قه، مث على احلركات  اعتمد على آلية احلبس وما يتبعه أو يراف»حروف العرب

. النطقية، مث على فيزياء الصوت، إضافة إىل إشاراته إىل مكان النطق بداية
وصف حبسها بالتام مع مايلي ذلك من ) أي شديدة(فاحلروف اليت عدها مفردة 

فاهلمزة فيها حبس تام للهواء مث يكون . قلع أو إفراج أو انقالع أو إخراج
والطاء والدال والتاء . يم ففيها حبس تام للهواءأما اجل. اندفاعه إىل االنقالع

حتدث عن حبسات تامة وقلع مث إخراج هواء دفعة، مع اختالف يف صفة احلبس 
وكذلك القاف . والضاد عنده فيها حبس تام كاجليم. والعضو الذي حيدثه

. أما الباء فيحدث حببس تام قوي، مث يكون اإلطالق. والكاف حتدثان حببس تام
                                                           

، وقارن بأصوات اللغة لعبد الرمحن أيوب يف حديثه عن ٨٥ -٨٤ابن سينا، ص: انظر )١(
  .١٨٥، ١٦٢االنفتاح التام يف احلركة املعيارية األمامية الواسعة املعادلة لأللف، ص

  .٨٤ -٨٣، صالسابق: انظر )٢(
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والنون فيها حبس أرفع من احلبس الطبيعي . يف امليم تام، لكنه ليس قوياواحلبس 
. أما الالم ففيها حبس غري قوي جدا. للباء، لذلك فالنون أرطب وأدخل حبسا
ويصف الكاف اليت يستعملها العرب . يعقبه قلع أو هو حبس معتدل غري شديد

  .)١(يف عصره بدل القاف أن احلبس فيها أضعف

اهلاء والشني والعني : روف اليت تصدر من غري حبس تام فهي عندهأما احل
ويصف ابن سينا حبس الظاء غري التام . )٢(والفاء والثاء والظاء والسني والصاد

بأنه خفيف وكاإلمشام، وحبس الياء الصامتة باليسري، وبأن حبس الذال يقصر 
أما الراء . محة والقسرمنه ومن الصفري، وبأنّ حبس اهلواء لدى اخلاء يتعرض للمزا

فيحدثها حبس بعد حبس غري حمسوس، ألن احلبس يتكرر يف أزمنة ) التكرارية(
وال يشري .  )٣(أما الزاي فينفلت اهلواء الصافر معها عن احملبس. غري مضبوطة

  .)٤(كالم ابن سينا عن احلاء والغني والواو الصامتة إىل أي حبس

 سينا نظر إىل أمر اإلغالق والتضييق، أو ويدلّ هذا داللة قاطعة على أنّ ابن
                                                           

، والطاء والدال )١١٨ -١١٧، ٧٥(، واجليم )١١٤، ٧٢(ابن سينا يف وصف اهلمزة : انظر )١(
، والبـاء )١١٧، ٧٤(، والقاف والكاف )١١٩، ٧٦(، والضاد )١٢٢ -١٢١، ٧٩(والياء 

ف ، والكـا)١٢٣، ٨٢(، والالم )١٢٤، ٨٣(، والنون )١٢٥، ٨٣(، وامليم ) ١٢٥، ٨٣(
)٧٥ -٧٤.(  

، والفـاء )١١٤(والعني ) ١١٨، ٧٦(، والشني )١١٤، ٧١( يف وصف اهلاء السابق،: انظر )٢(
  ).٧٧(، والصاد )١٢٠(، والسني )١٢٢(، والظاء )١٢٢، ٧٩(، والثاء )١٢٥، ٨٢(

، )٧٣(، واخلاء )١٢٢(، والذال )١٢٤(والياء ) ١٢٣، ٨٠(، يف وصف الظاء السابق: انظر )٣(
  ).٧٨(، والزاي )٨٢(والراء 

  ).١٢٤، ٨٤ -٨٣(، والواو )١١٦ -٧٤ -٧٣(السابق، يف وصف احلاء والغني : انظر )٤(
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من آليات النطق احلركية، ) آلية(احلبس التام وغري التام وما يتصل ما على أنه 
  . ملا تتصف به احلروف بصورة ثابتة(Static)وليس وصفًا ساكنا 

   احلركـات النطقـية-٣
تمدت ذكرنا يف مطلع هذا البحث أنّ معرفة اللغويني ألعضاء النطق اس

عناصرها من اللغة ورصيدها املعريف ووجهها الشفهي النطقي مع مابعثته طرق 
ورأينا أيضا أنّ هذه املعرفة . التالوة وجتويد القراءة من مساعٍ إىل الدرس والتقعيد

سرعان ماانتقلت من حدودها األوىل اليت تتعلّق باملعارف العامة إىل العلوم العربية 
العلم واإلضافة والتوظيف املتعدد الوجوه جعلت معطيات واإلسالمية، وأنّ طرق 

وقد جتلّى ذلك يف وصفهم . هذا الدرس أقرب ماتكون إىل العلوم املضبوطة
للمخارج عن طريق أعضاء النطق اليت عرفوها معرفة واسعة، ويف وصفهم لطرق 

  . إخراج األصوات وما تتصف به بالقدر الذي أسعفتهم به اخلربة والتجربة

 ابن سينا فقد انفرد عن الدرس الصويت اللغوي، إذ مل يشر إىل أي شيء أما
منه ألبتة، ومل يسر على طريقة اللغويني ومن تبعهم يف معاجلة األصوات عن 

بل ذهب ابن سينا إىل االستعانة بوسيلتني دخيلتني . طريق املخارج والصفات
ففي الوسيلة . يزيائيةعلى الدرس اللغوي مها الوسيلة التشرحيية والوسيلة الف

التشرحيية أفرد فصالً لتشريح احلنجرة واللسان، وما فيهما من أجزاء 
ويف الوسيلة الفيزيائية وقف يف . )١(كالغضاريف والعضالت واألربطة وغريها

فصل من فصول رسالته على سبب حدوث الصوت عامة، مث وقف على سبب 

                                                           
  .٧١ -٦٤ابن سينا، رسالته عن أسباب احلروف، ص: انظر )١(
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وحني أراد وصف . )١(يف فصل آخر) األصوات اللغوية(حدوث احلروف 
ويبدو أنّ اهتمامه . )٢(األصوات ذهب إىل ذكر أسباب حدوثها وليس خمارجها

بالسبب واحلركة جعله يقتصد يف ذكر أعضاء النطق وتفصيالا اليت اعتمدها 
أما ما انفرد به ابن سينا من اللغويني يف أعضاء . اللغويون يف حتديد املخارج

 الغضروف الطرجهايل والعضل الفاحتة، :ففي احلنجرة ذكر. النطق فقليل
. ، واحلنجرة نفسها)٣ ()لسان املزمار على األغلب(والغضروف الذي ال اسم له 

، والتقعري الذي يكون يف )يف احللق القريب من احلنجرة(مث الغضروفني السافلني 
وموضع التغرغر، وموضع أعايل خلل األسنان، وسطح احلنك املختلف . احللق

وذكر العضالت اليت يف طرف اللسان، والعضلتني .  النتوء واالخنفاضاألجزاء يف
وجتدر اإلشارة إىل أنّ . املطولتني للسان، وضلعي اللسان، وتقعر وسط اللسان

يف األسباب اجلزئية حلدوث حرف من «هذه األعضاء ورد ذكرها يف فصل 
ذكره يف أما ما . )٤( يف أثناء وصفه لألصوات وحتديد خمارجها»حروف العرب

 فشيء خالص للوسيلة التشرحيية الطبية »يف تشريح احلنجرة واللسان«فصل  
  .فضلنا عدم التعرض له

 ففي احلنجرة وأجزائها جند أنّ احلبس غري التام يف العني يكون يف أدخل -أ
والغضروف الذي ال اسم له يفتح وسطًا . موضع من احللق عند انفتاح احلنجرة

                                                           
  .٦٣ -٥٩ أوالً، مث ص ٥٨ -٥٦، صابن سينا: انظر )١(
  . وما يليها٧٢السابق، ص: انظر )٢(
  .١٤٤ -١٤٣هيم أنيس، صاألصوات اللغوية إلبرا: انظر )٣(
  .١٢٦ -١١٤، وص٨٥ -٧٢ابن سينا، ص: انظر )٤(
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. أما يف احلاء فإنّ فتحه يكون أضيق مما هو فيما تقدم. ضاحني النطق بالعني أي
أو املكبي يقاوم اهلواء احملصور زمانا قليالً ) الطرجهاري(والغضروف الطرجهايل 

تسمح للهواء باالندفاع بعد حصره ) يف احلنجرة(والعضل الفاحتة . قبل االندفاع
  .)١( يف نطق العنيويكون فتح الغضروف الطرجهاري مطلقًا. يف نطق اهلمزة

 أما احلجاب وعضل الصدر فيحفزان اهلواء حفزا قويا يف نطق -ب
  .)٢(اهلمزة
 ويف احللق األدىن من احلنجرة يتضايق الغضروفان السافالن ليجعال -ج

ويف هذا املكان تكون احلافة الصلبة اليت . الفرجة بينهما أضيق يف نطق احلاء
  . )٣(واء الذي يقسر الرطوبةيصدمها هواء العني أشد دفعا لله

 ويف نطق اهلاء ال يكون احلبس تاما، بل تفعله حافات املخرج، ألن -د
  . )٤(السبيل تكون مفتوحة، واالندفاع مياس حافاته بالسواء

ن مث انقالعهما بعد حبس تام قوي يني ويف الشفتني جند التقاء جرمني لَ-ه
قة غري متالقية، وهو حبس غري أما احلبس بأجزاء من الشفة مضي. حيدث الباء

. ويكون احلبس التام يف امليم بأجزاء من الشفة أيبس وأخرج. تام، فيحدث الفاء
ويف الواو الصامتة اليت حتدث حيث حتدث الفاء يكون الضغط ضعيفًا ال ينافس 

 يكون احلبس بأجزاء لينة من - من رواية أخرى-ويف الفاء أيضا. سطح الشفة

                                                           
  .١١٥، ١١٤، ٧٢، ١١٤، ٧٣، ١١٥، ١١٤ابن سينا، ص: انظر )١(
  .٧٢، ١١٤السابق، ص: انظر  )٢(
  .١١٥السابق، ص: انظر )٣(
  .٧٢، ١١٤ص: انظر  )٤(
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ويف النون يكون .  يف أجزاء لينة من غري أن يكون احلبس تاماالشفة، وتسريبه
 طرف اللسان وعضو آخر رطب أرطب - كما يقول ابن سينا-بدل الشفتني

  .)٢(وهذا العضو هو أصول الثنايا العليا. )١(من الشفة يقاوم اهلواء باحلبس
فاحلبس يكون بطرف .  وجند يف حركات اللسان ماهو أكثر وأدق-و

ويكون بتقريب اجلزء املقدم من اللسان من سطح . ني نطق الذالاللسان ح
  .احلنك حني نطق اجليم

 بطرف اللسان وحصره يف - يف رواية أخرى-وكذلك يكون احلبس
أما اجلزء احلابس من اللسان فيكون أقل طوالً وعرضا حيث حتدث . رطوبة
ويذكر ابن . )٣(هويكون اجلزء احلابس من اللسان يف الزاي مما يلي وسط. السني

سينا عن طرف اللسان أنه عرض حافتاه بالعضلتني املطولتني تعريضا أقوى من 
وحدوث السني حيبس العضالت اليت يف طرف اللسان ال . تعريض الطرف نفسه
والطاء نفسها . واللسان نفسه يتقعر خلف حمبس الطاء. بكلّيتها بل بأطرافها

ويف الثاء يبدو .  مع سطح احلنك والشجرحتدث عن انطباق سطح اللسان أكثره
أما . طرف اللسان أرفع وأحبس للهواء من أن يستمر يف خلل األسنان جيدا

                                                           
مزامحة وتضييق ويف نطق الواو الصائتة يكون أدىن . ١٢٦، ١١٥، ١١٤، ٨٣، ٨٢ص: انظر )١(

  .١٢٦للشفتني، ص
  .٤٨أنيس، ص: انظر )٢(
، ويف )٧٥ص(، ويف تقريب اجلزء املقدم )٨٠ص(انظر ابن سينا، يف حبس طرف اللسان  )٣(

، واجلزء احلابس يف الزاي )٧٧ص(، ويف اجلزء احلابس )١١٧ص(طرف اللسان وحصره 
  ).٧٨-٧٧ص(
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احلبس يف الظاء فهو مثل اإلمشام جبزء صغري من وسط طرف اللسان يتوخى به 
ويف الراء جند شدة . )١(أن يكون ما يلي أصل اللسان متعرضا للهواء برطوبته

ويف الزاي يكون اهتزاز جزء . طح اللسان حىت حيدث حبسا بعد حبساهتزاز س
لذلك فطرف اللسان اليكون ساكنا . من سطح طرف اللسان خفي االهتزاز

 ارتعاد لسطح - يف رواية أخرى-ويكـون . سكونه الذي كـان يف السني
اللسان يف الطول حني نطق الراء، أما يف الزاي فيكون االرتعاد امللحوظ يف 

ويتعرض طرف اللسان لتعريض حافتيه ودفعه باهلواء . سطح اللسان يف العرض
الذي نفضه وأرعده، كما تفعل الريح بكلّ لين متعرض له متعلق من طرف منه 

أما إشارات ابن سينا إىل اللسان وهو ساكن فكثرية، وال حاجة .  )٢(بشيء حبصر
  .لنا يف التعرض هلا

   فيزيـاء الصـوت-٤
يما تقدم أنّ ابن سينا عرض للصوت من الوجهة الفيزيائية اعتمادا ذكرنا ف

فقد وقف يف الفصل األول على سبب . على العلوم اليت حصلها وبرع فيها
. حدوث الصوت، ورأى أنّ الصوت حيدث بفعل متوج اهلواء دفعة بسرعة وبقوة

 -لقرع والقلع ا-ويف كال األمرين. وهلذا التموج علّتان مها حدوث قرع أو قلع
                                                           

، )٧٧ص(، ويف عضالت طرف اللسان )١٢٣ص(يف تعريض حافيت اللسان ابن سينا، : انظر )١(
، ويف طرف اللسان يف الثاء )٧٩ص(؛ وانطباق سطح اللسان )١٢١ص(ويف تقعر اللسان 

  ).٨٠ص(، ويف حبس الظاء )٨٠ -٧٩ص(
، ويف )٧٩ -٧٨ص(، ويف اهتزازه يف الزاي )٨٢ص(يف اهتزاز سطح اللسان السابق، : انظر )٢(

   ).١٢٣ص(، ويف نفضه وإرعاده )١٢١ص(، ويف ارتعاده )٧٨ص(عدم سكونه 
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 يف -حيدث متوج سريع عنيف يف اهلواء يتأدى إىل اهلواء الراكد يف الصماخ
فالصوت ليس هو . )١( فيموجه فتحس به العصبة املفروشة يف سطحه-األذن

القرع أو القلع نفسامها، وال هو نفس التموج الذي حيدث يف اهلواء إمنا هو شيء 
 ة أو يصاحبها حني تصل إىل ثالث يتولّد يف املصدر املهتزيتبع احلركة املوجي

  . )٢(األذن
 فقد عرف »يف سبب حدوث احلروف«أما يف الفصل الثاين املعنون بـ 

 على أنه حيدث من حال املتموج من جهة اهليئات اليت يستفيدها من »احلرف«
 هيئة للصوت عارضة له يتميز -أي احلرف-وهو . املخارج واحملابس يف مسلكه

 ة والثقلأي مايعادل «ا عن صوت آخر مثله يف احلد(pitch) « ا يفزمتي 
فاملفردة يكون . مث يذكر أنّ احلروف إما أن تكون مفردة أو مركبة. )٣(املسموع

حدوثها عن حبسات تامة للصوت أو للهواء الفاعل للصوت يتبعها إطالق  
وحيدد ابن . )٤(ق معاأما املركّبة فتحدث عن حبسات غري تامة مع اإلطال. دفعة

. اشتراكها يف احلبس واإلطالق على ،سينا العوامل اليت تسبب اختالف احلروف
فقد يكون ذلك بسبب اختالف األجرام اليت يقع عندها وا احلبس واإلطالق 

وقد يكون بسبب حجم العضو . كاللني والصالبة والرطوبة) من جهاز النطق(
أضيق، أوسع، ( وقد يكون بفعل شكل املخرج ).أصغر، أعظم(احلابس 

                                                           
  .٥٨ -٥٦صابن سينا، : انظر )١(
  .١٣٩ -١٣٨، وقارن بإبراهيم أنيس، ص٦٠ -٥٩صالسابق، : انظر )٢(
  .١٣٩أنيس، ص: ، وانظر٦٠ -٥٩السابق، ص: انظر )٣(
  .٦١ -٦٠السابق، ص: انظر )٤(
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، أو ...)أشد، ألني(أو قد يكون بسبب احلبس نفسه ). مستدير، مستعرض
 )أقل، وأكثر(، أو بسبب كمية احملبوس )أحفز وأسلس(بسبب  طبيعة اإلطالق 

)١( .  
وجتدر اإلشارة إىل أن ابن سينا عرض يف حديثه عن أسباب حدوث 

 مع -رطوبة تفصيالً، مث عرض ملا يتولَّد عن ذلك احلروف إىل اهلواء وال
  . من أصوات وحروف-احلركات النطقية وآليات احلبس واإلطالق

  : اهلواء-أوالً
يعتمد النطق على اهلواء القادم من الرئتني، إذ لوال اهلواء ملا كانت أصوات 

ولذلك أسهب ابن سينا يف احلديث عن اهلواء وحركاته ومآالته وما . وحروف
وتبين لدى املوازنة بني رواييت رسالة ابن سينا . فعله أو يفعل به يف أثناء النطقي

فاهلاء . أنه أغفل ذكر اهلواء مع ثالثة حروف فقط، هي اهلاء والكاف والتاء
أحال فيها إىل ماحيدث يف اهلمزة من حفز قوي من احلجاب وعضل الصدر هلواء 

لكاف فاكتفى مبا ذكره من أا حتدث أما ا. )٢(كثري دون أن يكرر ذكر اهلواء
ومل يكرر ماذكره مجلة يف .  )٣(حيث حتدث الغني اليت ذكر يف إخراجها اهلواء

إخراج الطاء والتاء والدال من حبس وقلع وإخراج للهواء حني ذكر التاء اكتفاء 
  .)٤(مبا تقدم

                                                           
  .٦٣ -٦٢صابن سينا، : انظر )١(
  .١١٤، ٧٢صالسابق، : انظر )٢(
  .١١٦، ٧٤السابق، ص: انظر )٣(
  .١٢١، ٧٩السابق، ص: انظر )٤(
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ويكون طرف اللسان أحبس . فاهلواء يتعرض للحبس التام كما يف اجليم
أما حفز .  )١(كما أنّ حبس اهلواء يكون بأجزاء لينة من الشفة. للهواء يف الثاء

. ففي اخلاء حيدث ضغط قوي للهواء. اهلواء وضغطه فكثري يف إصدار األصوات
ويف . واهلاء حتدث عن مثل ذلك احلفز. كما يكون ضغط وحفز له يف اهلمزة

يكون ضغط اهلواء وحفزه ويف الواو الصامتة . الالم حفز اهلواء ليس بقوي
واهلواء يف . ويف الياء الصامتة يكون كذلك وال يبلغ أن حيدث صفريا. ضعيفًا

احلاء ال حيفز على االستقامة حفزا، بل مييل إىل خارج، وهو الذي مساه واء 
أما العني اليت يفعلها حفز اهلواء فتكون يف املوضع الذي يناله هواء . التنحنح
) ضغط(ن اهلواء ليست له قوة االحنفاز يف الغني، ويكون اعتماد لك. )٢(التهوع

وهو عند الطاء ينضغط، وهو هواء . من اهلواء عند موضع التاء بال حبس
  .)٣(كثري

ويتعرض اهلواء من حيث جهة التخلّص لإلطالق عامة لدى الواو املصوتة، 
ىن تضييق للمخرج وإلطالق مع أد. وإلطالق مستمر يف الوسط مع الفاء. والباء

 بعد وإلخراج دفعة. ري مزاحم يف األلفمع الياء املصوتة، وإلطالق سلس غ
 وإىل أن يتخلّص ،مث يتعرض اهلواء للدفع يف الغني. القلع يف الطاء والدال والتاء

أما امليم فال . وكذلك يسرب أكثره إىل ناحية اخليشوم مع النون.  )٤(منه يف احلاء
                                                           

  .٨٢، ص٨٠، ص١١٧صابن سينا، : انظر )١(
  .١١٦، ٧٢، ١١٦، ٧٣، ١٢٤، ٨٤، ١٢٣، ١١٤، ٧٣صالسابق، : انظر )٢(
  .٧٩، ١٢٢، ٧٤السابق، ص: انظر )٣(
  . على التوايل١١٥، ١١٦، ١٢١، ١٢٦، ٨٥ -٨٤، ١٢٥، ٨٣، ٨٤السابق، ص: انظر )٤(
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مرار إلويتعرض اهلواء .  اهلواء مع القلع إىل خارج الفم كلِّهيكون فيها تسريب
بعد احلبس على سائر سطح اللسان يف الظاء، كما يسرب تسريبا يتبعه صفري يف 

  .)١(الشني

لكن اهلواء يندفع بنفسه مستقيما يف العني، ومياس حافات املخرج بالسواء 
ويتسرب بعد حصر شيء . اد يف اجليموينشق عند اإلطالق من غري امتد. يف اهلاء

ويتدحرج . ويتوجه إىل مضايق خلل األسنان ليحدث صفريا. كثري منه يف الصاد
وحيدث اهلواء صفريا من خالل الرباعيات، . يف سطح احلنك كلِّه يف نطق اخلاء

أو مير سلسا خفي الصفري جدا، كما يف . أو ينفذ يف مضيق يصفر لضيق املسلك
. واهلواء املتسرب يف الشني يتبعه صفري. يحدث صفريا قليالً مع الثاءو. الظاء

ويف الزاي يكون صفري ينشأ من تسرب اهلواء يف خلل األسنان جمتمعا مع 
وحيدث اهلواء اهتزازا يف طرف اللسان حني . االهتزاز احلادث على سطح اللسان
يف هذا اهلواء الصافر لكن طرف اللسان حيدث . ينفلت عن احملبس، مع الصفري

واهلواء نفسه يصفر غري قوي . شبه التدحرج يف منافذه الضيقة بني خلل األسنان
ومسرب اهلواء يحدث يف اللسان كالتقعري يف . كصفري السني حني النطق بالثاء

وكذلك حيدث . ويكون النفالت اهلواء كالدوي يف الصاد أيضا.  )٢(نطق الصاد
وحيدث . اخليشوم والفضاء الذي يف داخله دويا يف نطق امليماهلواء عند اجتيازه ب

وتكون النون أكثر . هناك للهواء دوي عند اإلفراج يف نطق الطاء والدال والتاء
                                                           

  .١١٩، ٨٠، ١٢٦ -١٢٥، ٨٣صابن سينا، : انظر )١(
، ١٢٢، ١٢٣، ٧٥، ١١٦، ١١٨، ١١٦، ٧٧، ١١٧، ١١٥ -١١٤صالسابق ، : انظر )٢(

١٢٠، ٨٠ -٧٩، ٧٨، ١٢٠، ٧٨، ١١٩.  
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  .)١(دويا ألن جلّ اهلواء يصرف فيها إىل غنة املنخر

  : الرطوبة-ثانًيا

ي وقف ابن سينا هنا عند شيء جديد آخر على درسنا الصويت اللغو
وهي نتاج املواد املخاطية واللعابية . اليت تصاحب النطق) الرطوبة(املتقدم، وهو 

فالنسيج املخاطي يكسو اللهاة والبلعوم، . اليت متتزج باهلواء القادم من الرئتني
كما أنّ اللسان يغطّي سطحه غشاء خماطي حيتوي على ايات عصب 

  .)٢(التذوق

فهو حيدث يف .  مايفعله اهلواء فيهاوأول مانقف عنده من حديث الرطوبة
وهو اليكون قسارا للرطوبة . الرطوبة احلنكية كالغليان واالهتزاز يف نطق الغني

 أما احلركة فتكون إىل قرار - كما جاء يف رواية أخرى-هنا، بل مغليا هلا
 أما اخلاء فتهتز فيما بني اللهاة واحلنك. الرطوبة أميل منها إىل دفعها إىل خارج

رطوبات يعنف عليها التحريك إىل قدام، فكلما كادت أن حتبس اهلواء زومحت 
وحيدث اهلواء يف العني قلقلة . وقسرت إىل اخلارج، يف ذلك املوضع بقوة

ويف احلاء . للرطوبة وزعزعة، من غري أن تتعرض الرطوبة للتشظّي والتشذّب
  .)٣( التشظي والتشذّبيقسر اهلواء الرطوبة وحيدث فيها ماال حيدث يف العني من

أما يف الضاد . وحيرك اهلواء بعد احلبس الرطوبة ويهزها هزا يسريا يف الذال

                                                           
  .١٢٤، ١٢١، ٨٣، ١٢٠، صابن سينا: انظر )١(
  .٧٣، ٧١، وأصوات اللغة أليوب، ص٧٢املنظومة الكالمية، ص: انظر )٢(
  .٧٣، ١١٥، ١١٦، ٧٤ابن سينا، ص: انظر )٣(
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فيدفع اهلواء الرطوبة منحصرا فيها حىت حيدث منها فقاعة أكرب مث تتفقأ ال يف 
  .)١(مضيق، وال يكون يف لزوجة رطوبة العني

د يف وسط رطوبة ويكون للهواء يف الظاء صوت رطوبة، كما أنه يترد
وخيتلط . واهلواء يشغل مبا يلي طرف اللسان من الرطوبة. يتدحرج فيها يف العني

بقرقعة الرطوبة القوية الشديدة اللزوجة يف نطق اجليم، إال أا الميتد ا التفقّع إىل 
والرطوبة حتبس . بعيد وال يتسع، بل تفقّؤها يف املكان الذي يطلق فيه احلبس

ا يف الضاد، وحتبسه حبسا ثانيا، كما يف رواية أخرى، يف الضاد اهلواء، كم
والرطوبات تعاوق اهلواء املسرب يف ذلك املضيق يف نطق الشني تسريبا . نفسه

  .)٢(يتبعه صفري خمتلط بفرقعة تلك الرطوبات
فاحلبس يف النون يكون بعضو رطب . وتتصف بعض أعضاء النطق بالرطوبة

، وطرف اللسان يكون رطبا جدا يف الالم، )األسنانأصول (أرطب من الشفة 
كما مير . وهناك جزء صغري من وسط طرف اللسان يتعرض للهواء برطوبته

ويف الطاء ينفصل اجلزءان احلاصران . اهلواء على سائر سطح اللسان على رطوبته
ن ويف الطاء والدال والتاء كلّها يكون القلع جبرم رطب لين ع. وبينهما رطوبة
  .)٣(وتز رطوبات تكون على طرف اللسان حني النطق بالزاي. جرم صلب

ففي اخلاء الرطوبات أقلّ . وينسب ابن سينا إىل احلروف نفسها الرطوبة
                                                           

  .١١٩، ٨١، صابن سينا: انظر )١(
  .، على التوايل١١٩، ٧٦، ٧٥، ١١٨، ٨٠، ٧٣ -٧٢، ١٢٣السابق، ص: انظر )٢(
، على ٧٨، ١٢٢، ٧٩، ٨٠، ١٢٣ -١٢٢، ١٢٣، ٨٢ -٨١، ٨٣، صالسابق: انظر )٣(

  .التوايل
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ويف القاف انفالق قوي . لذلك فالرطوبة يف الغني أكثر منها يف اخلاء. وألزج
وليس يف . والنون تكون أرطب وأدخل حبسا. ليس للرطوبة مثله يف الكاف

  .)١(السني والصاد وال يف الضاد زيز رطوبات

   خامتـة يف املوازنـة والنقـد-٥
وهكذا يتبني أنّ ماقدمه اللغويون درس متكامل لألصوات مشل مسائل 

لكن اللغويني نظروا إىل هذا الدرس نظرة نفعية، إذ . علم األصوات النطقي
ان خصائصها دون اإليغال يف وقفوا على مااحتاجوا إليه من وصف لغتهم وبي

التفصيالت أو اقتباس األدوات على غرار مافعلوه يف درسهم للنحو والبالغة 
والنقد ومعظم علومهم اليت بدأت عربية وانتهت مولّدة، فيها من اآلثار 

ولذلك بات مؤكدا عدم تأثّر درسهم الصويت بأي مصادر . األجنبية مافيها
نظرا إىل ماذكرنا من مقاصد درسهم يتبين أنّ و. أجنبية أو مصطلحات دخيلة

إحساسهم بكفاية درسهم للمخارج والصفات جعلهم يقتصدون يف تفصيل 
  .احلركات النطقية اليت ربما احتاجت إىل معرفة علمية متخصصة

وقد تبني فيما تقدم أيضاً مايضيفه درس ابن سينا آلليات النطق إىل درس 
 مل خيلُ من -كما سبقت اإلشارة-لكن عمله . ةاللغويني من الوجهة العلمي
أما الصعوبة فمصدرها إيغاله يف االتكاء على وسيليت . غموض وصعوبة ونقص

التشريح والفيزياء، وإسهابه يف بعض املواضع إسهابا يبعده عن الغاية املقصودة، 
وأما النقص فهو يف عدم معرفته . وهي بيان أسباب حدوث احلروف العربية

                                                           
  .، على التوايل١٢٠، ١٢٤، ١١٧، ١١٦، صابن سينا: انظر )١(
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. ن الصوتيني، ودورمها يف عملية التصويت عامة ويف اجلهر واهلمس خاصةللوتري
وقد تساوى يف ذلك هو واللغويون الذين تقدموه، وقد كانوا معذورين لعدم 

ولذلك كان وصفه لألصوات . اطالعهم على التشريح والعلوم الطبية الدخيلة
واعتمدومها يف ناقصا لعدم ذكره للجهر واهلمس اللذين وصفهما اللغويون، 

وصف األصوات وصفًا دقيقًا اعتمادا على املالحظة وتتبع األثر املنبعث من 
  .ناحية الصدر أو احلنجرة

وكذلك أعرض ابن سينا عن ذكر الصفات اليت رأينا معظمها لدى سيبويه، 
وابن جين ومن جاء بعدمها كاالستعالء واالستفال واإلطباق واالنفتاح والتوسط 

والرخاوة واللني والقلقلة والصفري واالحنراف والتكرار والتفشي بني الشدة 
من صفات  اخلليلفضالً عما انفرد به . )١(واالستطالة والذالقة واإلصمات

النصاعة والطالقة والكزازة واهلت واهلشاشة والصالبة واخلفوت وضخامة 
نا فلم يكن أما ماورد من بعض تلك الصفات أو مايقارا لدى ابن سي. )٢(اجلرس

  .معظمه حمددا، كما مل يكن مسوقًا لدرس مفرد للصفات

 كما ظهر من خالل حبوث أخرى -وقد ظهر من خالل هذا البحث 
 أنّ من األمهية مبكان مراجعة اآلثار اللغوية والعلمية واألدبية وغريها مما -مماثلة

. ثارعين بالدرس الصويت، وكشف االبتكارات اليت جاءت يف بعض هذه اآل
 األصوات عند العرب يف ضوء »علم«وينبغي أن يساق ذلك لتشكيل معطيات 

                                                           
 -١٠/١٢٨، وشرح املفصل، ٦٥ -١/٦٠، وسر الصناعة، ٤٣٦ -٤/٤٣٤اب، الكت: انظر )١(

  .٢٦٤ -٣/٢٥٧، وشرح الشافية، ١٣١
  .٤٨ -٤٣أصالة علم األصوات عند اخلليل، ص: انظر )٢(
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، واستقالله إال »العلمي«اللسانيات، إذ الينقص هذا العلم لكي يتخذ شكله 
مسائله وتضعه يف مكانه يف تلك األطر اللسانية اليت جتمع معطياته وتدقّق 

غوية أخرى كاملعجم وينطبق هذا على جماالت ل. املناسب من العلوم اللغوية
 األصوات من تلك األطر »علم«واملصطلح والداللة اليت حتتاج إىل ماحيتاج إليه 

  . حىت تربز علوما دقيقة تضاف إىل علومنا اللغوية الفذّة

*          *          *  
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*  *  *  

 


