
الجهاز النطقي عند علماء اللغة حديثا وعملية حدوثالمحاضرة الخامسة : 
الصوت اللغوي : 

يتكون جهاز النطق عند النسان من ثلثة أجهزة تعمل متكاملة هي :
الجهاز التنفسي: يتكون من الحجاب الحاجز والرئتين(مخزن الهواء الحامل-1

للصوت ) والقصبة الهوائية .
الجهاز الصوتي: ويتكون من الحنجرة حيث يوجد الوتران الصوتيان وهما أهم-2

أعضاء النطق بغيابهما ينعدم الصوت والنطق .
الجهاز النطقي: حيث تنطق كل الصوات فيه تقريبا ويتكون من:لسان-3

المزمار، الحلق ،الحنك الصلب (الغار)، والحنك اللين ،اللهاة، اللسان
،السنان واللثة ، الشفتان والخياشيم.

عملية حدوث الصوت اللغوي : 
تعريف الصوت اللغوي في الصطلح:

يعرف ابن جني الصوت: "الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيل متصل
أملسا حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته،

ويسمى المقطع أينما عرض له حرفا، وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلف
1مقاطعها".

إن الصوت عند جني عرض،أما الثابت، والجوهر والصل فهو النفس
الحامل للصوت، وهو أساس تكوينه والنفس هو الهواء المخزون في الرئتين، والذي

يخرج بعد ضغط الحجاب الحاجز عليهما، أثناء عملية التنفس الحيوية، وعملية إنتاج
الصوات تتطلب حجما أكبر من الهواء المضغوط أثناء عملية الزفير.

يقول الرازي: "... ل شك أن هذه الكلمات إنما تحصل من الصوات
والحروف فعند ذلك يجب البحث عن حقيقة الصوت، وعن أسباب وجوده، ول
شك أن حدوث الصوت في الحيوان إنما كان بسبب خروج النفس من الصدر،
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نه ما الحكمة في كون النسان متنفسا فعندها يجب البحث عن حقيقة النفس، وان
على سبيل الضرورة، وأن هذا الصوت يحصل بسبب استدخال النفس أو بسبب
إخراجه، وعند هذا تحتاج هذه المباحث إلى معرفة أحوال القلب والرئة، ومعرفة

الحجاب الذي هو المبدأ الول لحركة الصوت ومعرفة سائر العضلت المحركة
 وجاء في التعريفات: "الصوت كيفية قائمة2للبطن والحنجرة واللسان والشفتين".

.3بالهواء يحملها إلى الصماخ"
إن النفس ينطلق من الرئتين إلى خارج الفم عن طريق الشفتين

أوالخيشوم، وقد يقطع مرة أو مرات مما يؤدي إلى إنتاج الصوات اللغوية حسب
الحاجة، وحيث يتم القطع يتم إنتاج صوت معين ومخصوص، فإذا تم القطع في

ن تم قطع امتداد الصوت في منطقة منطقة (مساحة) الحلق نتجت أصوات حلقية، وان
الحنك العلى أو اللثة أو اللسان أو الشفتين نتجت أصوات خاصة بكل من هذه

العضاء، فيتم بذلك تصنيف الصوات اللغوية على أساس النطق أو ما يعبر عنه
بالساس الفيزيولوجي، فقد تتخذ من الوضاع المختلفة لعضاء النطق نقطة البداية

لنشأة مختلفة الصوات، وكذا المصطلحات المتعلقة بها.
غير أن الوسائل الحديثة للصوتيات الفيزيولوجية قد أعادت تشكيل جزء كبير

من النظام الذي أرسته الصوتيات الكلسيكية وقد أوضحت الوسائل الحديثة (...) أن
الحركات النقطية أقل ثباتا مما اعتقد في الماضي، وثبت أيضا أن الفكرة القديمة

القائلة بأن كل صوت من الصوات يتميز بوضع معين لعضاء النطق فكرة خاطئة
ذا تقريبا، فالعضاء في حركة دائمة من نقطة إلى نقطة أخرى في جهاز الكلم، وان
وصفنا وضعا معينا للعضاء (وضع اللسان مثل) من حيث كونه العضو المميز
دائما وأبدا لحركة معينة مثل، فهذا في حقيقة المر تبسيط مخل دعت إليه أسباب

4تعليمية.
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ورغم خطورة هذا الكلم على الدراسات الكلسيكية إل أنه ليس بالمدى الذي
يبدو به، لنه يمثل المرحلة النتقالية بين الدراسة الفيزيولوجية والكوستيكية التي

أعطى بعدها الهتمام الكبر للتصنيف الكوستيكي نظرا لما يتميز به عن التصنيف
الفيزيولوجي من الوضوح والدقة الكبيرين، وذلك بعد "رصد المظاهر الكوستيكية

التمييزية المستعملة في لغات البشر، على غرار ما فعل جاكوب سون، وهال، وفانت
prelimemarie to speech ." 5في مؤلفهم "دراسة تمهيدية في تحليل الكلم 

فعملية حدوث الصوت اللغوي تتم كالتي : 
ينطلق الهواء من الرئتين أثناء عملية الزفير بعد ضغط الحجاب الحاجز عليهما ،
فيتخذ الهواء طريقه مارا بالتجاويف أو الممرات المغلقة من الحنجرة إلى الخارج ،

وفي طريقه هذا قد يعترض في نقاط معينة من الجهاز النطقي تلعب دورا أساسا في
تنوع الصوات اللغوية ، وهي ذات درجات مختلفة تامة وجزئية ،مشكلة مخارج

الصوات .
إلى هنا نصل إلى أن الصوت يشترط ثلثة عناصر مهمة هي:

وجود الهواء أو النفس الذي يعد الصل ويمثل الحدث، والصوت تابع له.-1
وجود الطريق الذي يسلكه هذا الصوت ذو المتداد والستطالة.-2
وجود مقاطع ، أو نقاط قطع على مستوى المتداد والستطالة.أواعتراض تام-3

أو جزئي لحركة الهواء الحامل للصوت.

قائمة المراجع : 
- أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي ، معجم كتاب العين ، تحقيق  

.1 ، ج 1980مهدي المخزومي ، إبراهيم السامرائي ، دار الرشيد للنشر ، 
- أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ( سيبويه ) ، الكتاب ، تحقيق عبد السلم2

 ،1982هارون ، دار الكتب العالمية ، بيروت، الناشر ، مكتبة الغانجي ، القاهرة ، 
 .4 ، ج 2ط 
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 - أبو الفتح عثمان بن جني ، سر صناعة العراب ، دراسة و تحقيق د / حسين 3
.1، ج  1 ، ط 1985الهنداوي ، دار القلم ، دمشق ، 

- أبو علي بن سينا ، أسباب حدوث الحرف ، راجعة وقدم له طه عبد الرؤوف سعد4
 ، د ط.1978، مكتبة الكليات الزهرية ، القاهرة ، 

.2 ، ط 1999 - أحمد محمد قدور ، مبادئ اللسانيات ، دار الفكر ، سورية ، 5
 - آمنة بن مالك ، مصطلحات الدراسة الصوتية في التراث العربي ( دراسة وتقويم6

.1 ، ج 1987) ( رسالة دكتورة ) ، جامعة الجزائر ، معهد اللغة العربية وآدابها ، 
 - جان كانتينو، دروس في علم أصوات العربية، نقله إلى العربية وذيله بمعجم7

صوتي فرنسي-عربي ، صالح القرمادي، مركز الدراسات والبحوث القتصادية
، دط.1966والجتماعية، تونس، 

- عبد القادر مرعي هليل ، المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء ، في8
. 1 ، ط 1993ضوء علم اللغة الحديث ، جامعة مؤتة ، 
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