
المحاضرة الرابعة :
 – الجهاز النظقي عند القدما–:1

ل نجد ل الخليل ول سيبويه، أو ابن جني ول من سبقهم يق��دم تعريف��ا واض��حا وص��ريحا
للجه���از الص���وتي، حي���ث ك���انت دراس���تهم متجزئ���ة، وذل���ك للس���بب نفس���ه، وه���و جع���ل الدراس���ة
الص��وتية وس��يلة ل غاي��ة ف��ي ح��د ذاته��ا، إذ ك��ان الكلم علي��ه أثن��اء دراس��تهم لمخ��ارج الص��وات
أو ص��فاتها، ولع��ل ه��ذا راج��ع أيض��ا إل��ى بع��دهم _ف��ي ذل��ك ال���وقت_عن عل��م التش��ريح ال��ذي ل��ه
دور ك����بير ف����ي معرف����ة الجه����از الص����وتي معرف����ة متكامل����ة، دون أن نهم����ل الرس����م ال����ذي ق����دمه
ن ك�ان غي�اب ال��وترين واض�حا عن�ده أيض�ا، وم�ع ك�ل ه��ذا فم�ا ذك�روه السكاكي ع��ن المخ�ارج واإ

 والنطق���ي خاص���ة، إل���ى أن ج��اءف��ي ه��ذا المج��ال يعطين��ا ص���ورة واض��حة للجه��از الص���وتي 
الشيخ الرئيس ابن سينا في رسالته المشهورة (أسباب حدوث الحروف) ، ولن��ه ك��ان طبيب��ا فق��د
مكنته استعانته بعلم التشريح من تقديم معلومات دقيقة عن أعضاء الجهاز الصوتي كتشريحه

 .1للحنجرة واللسان وغيرهما 
ن أول م��ن وض��ح عم��ل عض��و م��ن أعض��اء النط��ق وه��و الش��فتين، ه��و اللغ��وي أب��و الس��ود  واإ
الدؤلي في وضعه نقط العراب فبفتحهما تنشأ الفتحة وبضمهما الضمة وكسرهما الكسرة .

وأش���ار الخلي���ل ف��ي مقدم���ة معجم���ه " العي���ن " إل���ى ط���رف أس���لة اللس��ان والش���فتين وذل��ق
اللسان وظهره وباطن الثنايا والغار العلى وعكدة اللس��ان والله��اة والحل��ق والج��وف وش��جر الف��م
( مخرج��ه )، وأس��لة اللس��ان ( مس��تدق طرف��ه ) والنط��ع ... وق��د ك��ان الخلي��ل ب��ن أحم��د أول م��ن
ب����دأ تص����نيف الص����وات بحس����ب مخارجه����ا، وأعط����ى الص����وات العربي����ة أس����ماء مش����تقة م����ن

 .3، كالحلقية واللهوية والشجرية والسلية والنطعية، واللثوية والذلقية، والشفوية 2مخارجها 

 . الجهاز الصوتي يضم الجهاز النطقي والجهاز السمعي - 

 - آمنة بن مالك ، مصطلحات الدراسة الصوتية في التراث العربي ( دراسة وتقويم ) ( رسالة دكتورة ) ، جامعة الجزائر 1
 .243 ، ص 1 ، ج 1987، معهد اللغة العربية وآدابها ، 

 .60 ، ص 2 ، ط 1999 - أحمد محمد قدور ، مبادئ اللسانيات ، دار الفكر ، سورية ،  2

 - أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي ، معجم كتاب العين ، تحقيق مهدي المخزومي ، إبراهيم السامرائي ، 3
 .58 ، ص 1 ، ج 1980دار الرشيد للنشر ، 



وع����رف س����يبويه الحل����ق وقس����مه إل����ى ثلث����ة أقس����ام، أقص����اه ووس����طه وأدن����اه، يق����ول : "
 كما ع��رف4ولحروف العربية ستة عشر مخرجا، فللحلق منها ثلثا : أقصى، وأوسط وأدناه " 

للس���ان أقص���ى ووس���ط وحاف���ة، وظه���ر وط���رف، وع���رف الحن���ك، والض���راس والثناي���ا، وأص���ولها
وأطرافه���ا، والش���فتين والخياش��يم، يق��ول ف���ي إط���ار ح��ديثه ع���ن المخ��ارج : " فللحل��ق منه���ا ثلث���ة
فأقصاها مخرج الهم��زة واله�اء والل��ف، وم��ن أوس�ط الحل��ق نخ��رج العي��ن والح��اء وأدناه�ا مخرج�ا
من الفم الغين والحاء ..." إل��ى أن يص��ل إل��ى الش��فتين فيق��ول: " ... ومم��ا بي��ن الش��فتين مخ��رج

 .5الباء والميم والواو ... ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة " 
بينما نجد ابن جني شبه جه��از النط��ق ( الحل��ق والف��م ) بالن�اي يق�ول : " ... ولج�ل م�ا
ذكرن��ا م��ن اختلف الج��راس ف��ي ح��روف المعج��م ب��اختلف مقاطعه��ا، ال��تي ه��ي أس��باب تب��اين
أص���دائها، م���ا ش���به بعض���هم الحل���ق والف���م بالن���اي، ف���إن الص���وت يخ���رج في���ه مس���تطيل أمل���س
ساذجا،كما يجري الصوت في اللف غفل بغير صنعة، فإذا وضع الزامر أنامله عل��ى خ��روق
الناي المنسوقة وراوح بين عمله ( أنامله ) اختلفت الصوات وس��مع لك��ل خ��رق منه��ا ص�وتا ل
يش��به ص��احبه، فك��ذلك إذا قط��ع الص��وت ف��ي الحل��ق والف��م باعتم��اد عل��ى جه��ات مختلف��ة ك��ان

. ونظي��ر ذل��ك وت��ر الع��ود ف��إن الض��ارب إذا ض��ربه6س��بب اس��تماعنا ه��ذه الص��وات المختلف��ة 
وه���و مرس���ل س���معت ل���ه ص���وتا ، ف���إن حص���ر آخ���ر ال���وتر ببع���ض أص���ابع يس���راه أدى ص���وتا

7آخر ...

      وقد عرف للفلسفة والطباء دراستهم لجهاز النطق دراسة تشريحية دقيقة عند الطب��اء،
لس��تعانتهم بعل��م التش��ريح فتوص��لوا ب��ذلك إل��ى نتائ��ج ق��در ك��بير م��ن الهمي��ة والدق��ة، ورس��الة "
أسباب حدوث الحروف" تبين هذا، إذ نجد في ثناي�ا دراس�ة اب��ن س�ينا الك��ثير م��ن المص��طلحات
والتس��ميات لعض��اء النط��ق ل��م ي��ذكرها س��ابقوه، فق��د " ع��رف الحنج��رة وغض��اريفها، ال��درقي أو

 - أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ( سيبويه ) ، الكتاب ، تحقيق عبد السلم هارون ، دار الكتب العالمية ، بيروت، 4
 ، ( بقليل من التصرف ) .433 ، ص 4 ، ج 2 ، ط 1982الناشر ، مكتبة الغانجي ، القاهرة ، 

 .434 ، ص 4 - " الكتاب " ، ج  5

 - أبو الفتح عثمان بن جني ، سر صناعة العراب ، دراسة و تحقيق د / حسين الهنداوي ، دار القلم ، دمشق ، 6
 .09 / 08 ، ص 1، ج  1 ، ط 1985

 .09 ، ص 1 - أبو الفتح عثمان بن جني ، سر صناعة العراب ، ج  7



8الترس������ي، وع�����ديم الس�����م، ال�����ذي يس�����ميه الطب�����اء الع������رب أيامن�����ا ه�����ذه " لس�����ان المزم�����ار " 

. كم��ا ع��رف اللس��ان وعض��لته وق��د وص��ف معظ��م أج��زاء9والغض��روف المك��ي أوالطهرجه��الي 
جه��از النط��ق ك��الفكين وعظامهم��ا، والن��ف والس��نان وأنواعه��ا، وص��فا دقيق��ا ي��دل عل��ى معرفت��ه
ن وص����فه له����ذه العض���اء يط���ابق م���ا ج���اءت ب���ه الدراس���ة الص����وتية الك����بيرة بعل���م التش����ريح، واإ
الحديثة، وفي ذلك يقول الدكتور خليل إبراهي��م عطي�ة :"ولي��س ف�ي ه�ذا غراب��ة، فق�د ك�ان الرج�ل

 .10طبيبا له مؤلفات أثنى عليها القدماء، شاهدة على براعته وفيض علمه " 
إضافة إلى جهود الفلسفة كإخوان الصفا في رسالتهم، والكندي في رسالته "رس��الة ف��ي

اللثغة " الذين تعرضوا لجهاز النطق بذكرهم لللعضاء التي تعمل كمخارج الصوات .
مم���ا س���بق نلح��ظ م���دى تمك���ن علم���اء ال���درس الص���وتي ق��ديما م���ن معرف���ة تك��اد
تك���ون ش���افية كافي���ة وافي���ة للجه���از الص���وتي، رغ���م قل���ة الوس���ائل والمكاني���ات وك���ان اهتم���امهم
منص��با بالدرج�ة الول�ى عل�ى الجه�از الص��وتي النطق�ي ال�ذي يض��م مخ�ارج الص�وات ال��تي ه��م

بصدد دراستها .
وكل هذا يؤكد أن العرب القدامى قد عرفوا الكثير من أعضاء الجهاز الصوتي ومي��زوا
نتاج الصوات، يقول جان كانتينو : " وقد كان العرب يعرف��ون بين دور كل منها في إخراج واإ

 .11أكثر عذه العضاء، ويطلقون عليها أسماء ذات دقة كافية " 
ويعتبر ابن جني أول من عرض لوصف هذا الجهاز، فشبهه بالناي وبوتر العود ليق��دم ص��ورة
ع��ن العملي��ة الطبيعي��ة لنت��اج الكلم (...)، وه��ذه الص��ورة ال��تي ق��دمها أب��و الفت��ح تعت��بر خط��وة

 .12متقدمة في الدرس اللغوي 

 ، ص1 - آمنة بن مالك ، مصطلحات الدراسة الصوتية في التراث العربي ( دراسة وتقويم ) ( رسالة دكتوراه ) ، ج  8
246. 

 - أبو علي بن سينا ، أسباب حدوث الحرف ، راجعة وقدم له طه عبد الرؤوف سعد ، مكتبة الكليات الزهرية ، 9
 .65 / 64 ، د ط ، ص 1978القاهرة ، 

 - عبد القادر مرعي هليل ، المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء ، في ضوء علم اللغة الحديث ، جامعة 10
 . 20 ، ص 1 ، ط 1993مؤتة ، 

 .18 - جان كانتينو ، دروس في أصوات اللغة العربية ، ترجمة صالح القرمادي ، ص  11

 .133 - عبده الراجحي ، فقه اللغة في الكتب العربية ، ص  12



ومم�ا يج�در الت�ذكير ب�ه ف�ي س�ياق الح��ديث ع��ن الجه�از الص��وتي والنطق�ي خاص��ة عن�د
القدماء، هو عدم اهتدائهم إلى معرفة الوترين الص��وتيين الل��ذين يقوم�ان ب��دور ب�ارز ف�ي عملي��ة
إصدار الصوات، وربما يعود هذا   كما سبق أن ذكرنا   إل��ى قل��ة الوس��ائل والجه��زة الدقيق��ة
التي تمكنهم من الوصول إليهما وذلك لغورهما وخفائهما، ومما ل ش��ك في��ه أن غيابهم��ا إدراك��ا
وذكرا قد أضفى بعض الغموض والبهام عل��ى بع�ض آرائه�م الص��وتية ليس�ت عل�ى م�دى ك�بير
من الخطورة، وذلك لدراكهم لثرهما أو عملهما ونسبته إلى مصدر آخر غيرهما، مثل ما هو

الحال مع سيبويه الذي يطلق على أثرهما مصطلح " صوت الصدر " .


