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  ملخص
ة توقفت ھذه الدراسة عند خاصية التفخيم في ة، اللغ يم فبينتْ  العربي وم مصطلح التفخ  -مفھ

دمين  عند -خاصية صوتية تميزت بھا اللغة العربيةبوصفه  ة كل من المتق اء اللغ اء من علم وعلم
ذا موضوع المبحث األول ،الدارسين المحدثين من جانب آخرعند التجويد من جانب، و ان ھ . وك

ا المبحث ال ي أم اني فعن ع ث ةبتتب ان حرك ؤخر اللس دى انسحاب  م ذرهوم ق  ج دار الحل اه ج باتج
ة  اج الصوامت المفخم د إنت ينية باألالتصوير  باستخدامالخلفي عن بوساطة  )x- rays(شعة الس

از ، Cardiovacular – Cardiac, Cath – machineو ،Cine – Fluoro Scopy يجھ
ة من رستْ فدُ  ا المرقق ة شكل  حيث الفوارق النطقية بين الصوامت المفخمة ونظائرھ اة الحلقي القن

ة اة الفموي ؤخر القن اد، .وم اد، والض ي الص ة ھ ذه الورق ي ھ ة ف وامت المدروس اء،  والص والط
اف، والظاء ونظائرھا من الصوامت المرققة، باإلضافة إلى الصوامت الل ل كال من الق ھوية وتمث

يم، والصامت "والغين الخاء"و ة التفخ ويينفي حال ثالن كال منو ين اللث راء يم الم وال ة  ال في حال
  . أيضا التفخيم

  
Abstract 

The first part of the study is concerned with 'emphatic sounding' in 
Arabic as one of the distinguished characteristics of Arabic highlighted 
by old linguist and Tajweed scholars on one hand, and by modern 
researchers on the other. As for the second part, it tackles the movement 
of the back part of the tongue and its movement toward the pharyngeal 
area when producing the emphatic consonants. This is done by using X-
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Ray pictures taken by Cardiovacular – cardiac cath and Cine- Fluora 
Scopy machines. The study focuses on the phonetic differences between 
emphatic consonants and the non- emphatic ones, with regard to shape of 
the pharyngeal channel and the back oral one. The consonants discussed 
in this paper are /ðˤ, tˤ, dˤ, sˤ/ and their counterparts consonants, in 
addition to, the uvular consonants /q, χ, ġ/,and the two alveolar 
consonants /I , r/ in empathic case. 

  
  وعند علماء التجويدلتفخيم عند علماء اللغة القدماء المفھوم النطقي ل :لمبحث األولا

ن المصطلحات يم م د مصطلح التفخ دماء يع تخدمھا الق ي اس ن  الصوتية الت اءم ة  علم اللغ
ف و أل ن نح ة، م ن األصوات اللغوي دٍد م ة لوصف ع الم المفخم ة، وال راء المفخم يم، وال . التفخ

ه أن ھذا المصطلحتعريفًا مباشًرا يوضح مفھوم في مصنفاتھم الدارس ال يكاد يجد و ه يمكن ، إال إن
  :يستنتج جانبًا منه بالنظر في مضامين نصوصھم التي أتوا على ذكر التفخيم فيھا، ومنھا

ي: أوالً  ين األ ما جاء في ألف التفخيم، وھي األلف الت تج ب ى تن ؤتى عل ان ي واو، وك لف وال
ا د  -ذكرھ اءعن ف  -)١(بعض العلم ين األل تج ب ي تن ة الت ف اإلمال ه أل ذكر في ذي ت ي الموضع ال ف

اء " :والياء، يقول ابن جني يم ... وأما ألف اإلمالة فھي التي تجدھا بين األلف والي ا ألف التفخ وأّم
كسُ : "ولھمنحو قفھي التي تجدھا بين األلف وبين الواو  دقُ"و" الم علي وا  ، "ام زي ذا كتب ى ھ وعل

اكلة )٢("الصلوة والزكوة والحيوة بالواو، ألن األلف مالت نحو الواو ذه الش ى ھ ، ونُْطُق األلف عل
ولھم: "ھي لغة أھل الحجاز، يقول سيبويه ة أھل الحجاز، في ق الصالة : وألف التفخيم، يعنى بلغ

ة شديدة، وذكر ألفا )٣("والزكاة والحياة ل . )٤(أخرى مقابال لھا، وھي األلف التي تمال إمال د قاب وق
ة كل م الالزمخشري بين طريقة نطق األلف في لغ يم وأھل الحجاز، فق ي تم يم : "ن بن و تم وبن

يم تھم التفخ از فلغ ل الحج ا أھ ون، وأم ة و ،)٥("يميل ه فاألمال ان وعلي يتان نطقيت يم خاص التفخ
ول، وقد أشار إلى ھذا امتقابلتان انه، إذ يق ن منظور في لس ين المصطلحين اب  :لتقابل المفھومي ب

 .)٦("التفخيم في الحروف ضّد اإلمالة"
                                                 

ر، : انظر )١( ن قنب ان ب يبويه، عثم ابس د السالم الكت ق وشرح عب ارون، ط، تحقي اھرة٣ھ انجي، الق ة الخ ، ، مكتب
د،  : وانظر. ٤٣٢،ص٤ج /١٩٨٨ ن يزي ادر .، دالمقتضبالمبرد، أبو العباس محمد ب د الق د عب ق محم ط، تحقي

ن : وانظر. ١٩٤، ص١ج/ ت.لجنة إحياء التراث اإلسالمي، د –عضيمة، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية  اب
ارس، ي،  ف ين القزوين و الحس االصاحبي أب ي كالمھ ة ف نن العربي ة وس ه اللغ ي فق ة أ .د. ف دران، .ط، مؤسس ب
  .٤٩ص/١٩٦٣، بيروت

ان،  )٢( تح عثم و الف ي، أب ن جن د حسن إسماعيل، طسر صناعة اإلعراباب ق محم ة، ١، تحقي ،  دار الكتب العلمي
  .٦٤ص ،١ج/٢٠٠٠لبنان،  -بيروت 

  . ٤٣٢، ٤، جالكتابسيبويه،  )٣(
  . نفسھاالمرجع السابق، الصفحة  )٤(
  .٣٣٦ص/ ١٩٨٢، ط، المطبعة الوھبية، القاھرة.، دأساس البالغةالزمخشري، أبو القاسم جار هللا،  )٥(
  .، مادة فََخملسان العربابن منظور،  )٦(
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ا ة :ثانيً راء المفخم ي ال اء ف ا ج هم رض حديث ي مع ري ف ول الزمخش ة ، إذ يق ن اإلمال  :ع
اُرك، ورأيتُ : والراء غير المكسورة إذا وليت األلف منعت منع المستعلية تقول"  راشد، وھذا حم

 .)١("حمارَك، على التفخيم، والمكسورة أمرھا بالضّد من ذلك

ول اإلستراباذي :ثالثًا ة، إذ يق الم المفخم ا جاء في ال ه: "م يم: "وقول ا " والم التفخ ي بھ يعن
لوة،  اكنة، كالّص ذه الحروف مفتوحة أو س ي الصاد أو الضاد أو الطاء، إذا كانت ھ الالم التي تل

  .)٢("مھاويَصلَْوَن، فإن بعضھم يفخ

  :نصل إلى ما يلي من المفاھيمأن إنه وبشيء من النظر في النصوص السابقة يمكن 
ي إشراب األلف واًوا -أ واو" لما كانت ألف التفخيم تعن ل األلف نحو ال ل "أي مي ، في مقاب

اءً  ي تشرب ي اء" ألف اإلمالة الت ا نحو الي ى الخاصية السمعية "أي ميلھ ك إشارة إل ان ذل د ك ، فق
ةالتي تميزت بھا لغة أھل الحجاز األلف المفخمة جة عن التمايز الصوتي بين النات  واأللف الممال

يم مع األلف"استخدام مصطلح ، والتميميون ينطقھاالتي  ي " التفخ ذه النصوص يعن عدم "في ھ
ذي أكسب " نحو الياء بل نحو الواو اإلمالة ايز السمعي ال وع من التم فوفي ذلك ن يئا من  األل ش
ع التضخ ة م اءيم مقارن و الي ة نح ف الممال د األل و "، وق ات نح ت كلم اة"و" الصالة"كتب " الزك

ريش، في المصحف بالواو" والحياة"و م من ق وا  ، والذين كتبوه جلُّھ يمھم لأللف فتوھم لشدة تفخ
 .)٣("أنھا واو

يم حمل نص الزمخشري إشارة تفصح عن -ب وم النطقي للتفخ ا جانب من المفھ ه لم ، إذ إن
تعلية، ممكان ع األصوات المس ى تفخيمھات الراء المتبوعة بالفتح تمنع من اإلمالة من أي  ا أدى إل

ا دم إمالتھ ال ع ذلك الح منًا  -، فك ي -ض تعلية، وھ ع األصوات المس اء : م اد والط اد والض الص
ى المستوى النطقي والظاء والغين والخاء والقاف، فإن منعھا اإلمالة يقود أيًضا ا عل  ،إلى تفخيمھ

ة،  ع اإلمال ي تمن يبويه حول األصوات الت ذا، وكالم س وبشيء من الربط بين نص الزمخشري ھ
ين، : "ونصه ذه السبعة، الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، والغ فالحروف التي تمنعھا اإلمالة ھ

ة وإنما منعَت ھذه الحروَف اإلم ...منھا قبل األلف واأللف تليه  والقاف، والخاء، إذا كان حرفٌ  ال
ى الحنك  ى، واأللف إذا خرجت من موضعھا استعلت إل ألنھا حروف مستعلية إلى الحنك األعل

ا  ، نصل إلى أن األصوات المستعلية ھذه قد أكسبت األلف بحكم)٤("األعلى جوارھا الصوتي معھ
يم  ى معھا سمة التفخ ا نصل إل ين، وھن اه الحنك الل اع مؤخر اللسان باتج ي ارتف ي تعن تحرك الت

وف نطقي مھم اه الحنك ي األصوات المستعلية المفخمة، وھ اع مؤخر اللسان باتج ين ارتف د  الل عن
يقصد حروف  -ومعنى االستعالء أن تتصعد " :إنتاجھا، ويوضح ابن جني معنى االستعالء بقوله

                                                 
  .٣٣٧، صأساس البالغةالزمخشري،  )١(
ور الحشرح شافية ابن الحاجباإلستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسين،  )٢( د ن ق محم سن، دار الكتب ، تحقي

  .٢٥٥، ص٣ج/ ١٩٨٢لبنان،  –العلمية، بيروت 
راثالجندي، أحمد علم الدين،  )٣( ة في الت االلھجات العربي اب، ليبي ة للكت دار العربي ونس،  -، ال ص  ،١ج/١٩٧٨ت

٢٨٤.  
  .١٢٨، ص٤، جالكتابسيبويه،  )٤(
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في الحنك األعلى، فأربعة منھا فيھا مع استعالئھا إطباق، وھي الصاد والظاء والضاد  -االستعالء
ا مع استعالئھاوالظاء،  اق فيھ اف، فال إطب راء تنطق  .)١("وأما الخاء والغين والق إن ال ه، ف وعلي

ا سابقة -األلف -الفتحة إذا كانت في سياق  -أي دون إمالة -على التفخيم  شريطة أن  -أو الحقة لھ
  .متبوعة بحركة الكسرةتكون غير 

يم -ج ي تعمل في الصوامت المط يشير نّص اإلستراباذي إلى سمة التفخ ة الت إن كانت  -بق
تح  ى إكساب  -ساكنة أو متبوعة بف ذه األصوات عل درة ھ ا صوتيا، وق الم تفخيم ى إكساب ال عل

ا أن تكسب األصوات  يُشيرالالم سمة التفخيم  ة تستطيع بھ ة تفخيمي ز بطاق إلى أنھا أصوات تتمي
يم، . المجاورة تفخيًما صوتيا اق والتفخ ين اإلطب ة ب ا تتوضح العالق ي وھن ة الت فاألصوات المطبق

ى المستوى السمعي صوتًا  تِج عل ى تُن ك األعل ع الحن ا م ق فيھ ا أقصى اللسان وينطب ع معھ يرتف
ا من  صية اإلطباق النطقي تفضيمفخًما، وھذا يعني أن خا ب، أم ذا من جان إلى تفخيم سمعي، ھ

بھا خاصي تعلية أكس ة المس الم لألصوات المطبق إن مجاورة ال ا عتمنة صوتية الجانب اآلخر، ف ھ
    .دون غيرهتتميز بھا في ھذا السياق اإلمالة وھي خاصية صوتية 

ذكر مصطلح  وا ب د اكتف ة ق اء اللغ ن علم دماء م ن أن الق رغم م ى ال ه عل بق أن ا س ين مم يتب
ه، إال أن الباحث  ة حدوث ي وآلي ه النطق ة مباشرة بتوضيح مفھوم وا عناي ر أن يعن يم من غي التفخ

ھذا االستنطاق يبقى ناقصا و -كما بينت سابقا –انبا من مفھوم ھذه الخاصية يمكنه أن يستنطق ج
ة خاصية لفھم وافٍ وغير  ره ، التفخيم في العربي ا ذك ذا م وا  )٢(الدارسين بعٌض منوھ ذين ذھب ال

د  م يكن واضحا عن دماءإلى أن مفھوم ھذا المصطلح ل ة الق اء اللغ ه أيضا  .علم ل إلي ا أمي ذا م وھ
ان يظھر فعلى الرغم من  ه ك ابقا، إال أن ان س ا ك ى نحو م ذا المصطلح عل وم ھ ان مفھ ة بي محاول

ى عدم  دو بمعن ان يب ا ك يم، وأحيان أحيانا بمعنى اإلمالة نحو الواو على نحو ما كان في ألف التفخ
ة اإلمالة نحو الياء، وأحيانا كان يشي بمعناه المتداول حاليا  الم المفخم ا يظھر في نص ال ذا م وھ

  .ألصوات المستعلية المطبقةفي سياق اسب قيمة التفخيم التي تكت

د اء التجوي ا علم ن أم ا م دمون بعًض ذوا يق ذا المصطلح، وأخ وم ھ ان مفھ وا لبي د توقف ، فق
معية ة والس ه النطقي ن طبيعت ا م ي تكشف جانبً يحية الت ارات التوض ي . اإلش ن نصوصھم الت فم

ول ى المستوى النطقي ق يم عل ي، ونصه أوردوھا في تعريف التفخ يم في : "القرطب فصار التفخ
ر االستعالء في  ذا أث اق، ولھ ر االستعالء واإلطب كونه انحصار الصوت بين اللسان والحنك نظي

ه ضدّ ا ا ألن ق فمنعھ ائالً )٣("إلمالة والترقي م يضيف ق اق واالستعالء نظراء " :، ث يم واإلطب التفخ
وة واالستعالء ، ومنھا أيًضا ما جاء به ابن الجزر)٤("ومن واٍد واحد ي عندما ربط بين صفات الق

                                                 
  .٦٦ص ،١، جسر صناعة اإلعرابابن جني، أبو الفتح عثمان،  )١(
، رسالة المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصرالخليل، عبد القادر، : انظر )٢(

وراه ة عين شمس –دكت ز، : و. ١٩٠ص/ ١٩٨٩، جامع د العزي المصطلح الصوتي في الدراسات الصيغ، عب
  .١٤٦ص / ٢٠٠٠لبنان، -، دار الفكر المعاصر، بيروت١، طالعربية

ار ١، طالموضح في التجويداسم عبد الوھاب بن محمد،  القرطبي، أبو الق )٣( د، دار عم ، تحقيق غانم قدوري الحم
  .١١١، ص٢٠٠٠، األردن –للنشر والتوزيع، عمان 

  .١١٠المرجع السابق، ص  )٤(



  ٨٨٩ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابتسام حسين

 ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلةــــــــــــــــــ

وة، وھي : "والتفخيم، يقول ومنھا الحروف المستفلة وضدھا المستعلية واالستعالء من صفات الق
كھسبعة يجمع ظ، خص، ضغط: ا قول يم...  ق يم ھي ...  وھي حروف التفخ ل حروف التفخ وقي

ول، وثالث ھذه النصوص ما أورده المرعشي في بي)١("حروف اإلطباق يم، يق ه درجات التفخ  :ان
ي " غ ف اق أبل غ، فحروف اإلطب ه أبل ان تفخيم غ ك تعالؤه أبل ان اس ا ك تعالء، فم يم الزم لالس التفخ

ان  ا ك اق من أخواتھ وى في اإلطب ة أق التفخيم من باقي حروف االستعالء، ولما كان الطاء المھمل
  .)٢("در االستعالء واإلطباقتفخيمھا أزيد من تفخيم أخواتھا وبالجملة إن قدر التفخيم على ق

اذش  ن الب ه كل من اب أما نصوصھم التي أوضحوا فيھا الخاصية السمعية للتفخيم، ما جاء ب
يظ واحد، وعكسه : "والمرعشي، إذ يقول أولھما و والتغل و الحرف وتسمينه، فھ التفخيم يعني رب

ى جسم التفخيم في االصطالح عبارة ع: "، ويقول ثانيھما)٣("الترقيق من الرقة دخل عل َمن ي ن ِس
  .)٤("الحرف فيمتلئ الفم بصداه، والتفخيم والتسمين والتجسيم والتغليظ بمعنى واحد

  وبالنظر إلى النصوص السابقة، نجد أن التفخيم عند عدد من علماء التجويد

ك   - أ ين اللسان والحن واء المضطربة ب ات الھ ه جزيئ ذي تحمل ي انحصار الصوت ال يعن
ة نط د األعلى، وھي منطق د أن تكون ق وة بع ة بق واء المتدافع ات الھ ا جزيئ ة متسعة تنتشر فيھ قي

ا وصفه  ى حدوث م ار أدى إل ذا االنتش ق، وھ ة الحل وترين الصوتيين ومنطق ة ال اوزت منطق تج
القوة  م ب ماع صوت يتس ى س ؤدي إل ا ي ة، مم رة الفموي ه الحج ئ ب ذي تمتل المرعشي بالصدى ال

ة ن أن الصو. المَغلَّظ رغم م ى ال د -ت وعل اء التجوي ك علم ى ذل نص عل ا ي ي  -)٥(كم ينحصر ف
ة  ا خاصية نطقي د جعلھ ي ق ب، إال أن القرطب ة وحس ع األصوات المطبق تعلية م ة المس المجموع
ة  اق، ومع الثاني ر إطب تشمل كالً من المستعلية والمطبقة، فمع األولى يرتفع أقصى اللسان من غي

ى ك األعل ى الحن ق عل ع وينطب ه، فكي. يرتف اع وعلي ع ارتف ن للصوت أن ينحصر م  دونف يمك
اق؟ يم بانحصار الصوت يخرج! إطب د التفخ إن تحدي ر، ف ب اآلخ ن الجان ا م ب، أّم ن جان ذا م  ھ

ة  ر المطبق ين  -األصوات المستعلية غي اف والخاء والغ ا من مجموعة المفخمات -وھي الق ، كم

                                                 
راءات العشرابن الجزري، الحافظ أبو الخير الدمشقي،  )١( ق دالنشر في الق د الضباع، . ، تحقي ي محم ، )ط.د(عل

  .٢٠٣ -٢٠٢، ص ١ج/ ١٩٩٨ لبنان-كتب العلمية، بيروتدار ال
 -، تحقيق سالم قدوري الحمد، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان ١، طجھد المقلالمرعشي، محمد بن أبي بكر، ) ٢(

ر ابن الجزري، : ، وانظر١٢٢، ص١٩٨٤، وانظر القيسي، ١٥٥ -١٥٤ص / ٢٠٠١األردن،  و الخي الحافظ أب
روت١، تحقيق غانم قدوري الحمد، طعلم التجويدالتمھيد في الدمشقي،  الة، بي ان، -، مؤسسة الرس / ١٩٨٦ لبن

  .١٠٠ص
ي،  )٣( ن عل ر ب و جعف اذش، أب ن الب بعاب راءات الس ي الق اع ف د قطامش طاإلقن د المجي ق عب ر، ١، تحقي ، دار الفك

  .٣٢٤، ص ١ج/ ت.، ددمشق
  . ١٥٣، صجھد المقلالمرعشي،  )٤(
تالوةطالب، القيسي، مكي بن أبي  )٥( راءة وتحقيق لفظ ال د حسن فرحات، طالرعاية لتجويد الق ق أحم ، ٢، تحقي

ان  رو، : وانظر.  ١٢٣ص /  ١٩٨٤ ،األردن –دار عمار، عم و عم داني، أب دال ان والتجوي د في اإلتق ، التحدي
  .١٠٨ص/ ٢٠٠٠، األردن –عمان  ، تحقيق غانم الحمد، دار عمار،١ط
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ك توصف يخرج كالً من الالم والراء المفخمين، فكلھا أصوات ال ينحصر م عھا الصوت ومع ذل
 .في سياقات صوتية معينةبالمفخمة 

اظر   - ب يمين ذين  التفخ ون ھ ث ك ن حي تعالء م اق واالس ن اإلطب الً م ه ك ة إنتاج ي آلي ف
ي أتفق مع . األخيرين ينتجان مع ارتفاع أقصى اللسان باتجاه الحنك األعلى رغم من أنن ى ال وعل

ة الصوامت الم ع مجموع ع م ان يرتف ون أقصى اللس د ك ة، إذ يع ا والمطبق تعلية منھ ة، المس فخم
ي ال أتفق  ذه األصوات، إالّ إنن تحركه ركيزة عضوية يعّول عليھا في تشكيل المستوى النطقي لھ
دما  ة، فالمرعشي عن يم بصورة كلي اج خاصية التفخ والقول بأن ھذا التحرك اللساني مالزم إلنت

، إال أن "المطبقة والمستعلية"ألصوات السبعة ، قصد به تفخيم ا"إن التفخيم الزم لالستعالء: "قال
ابقا ا أشرت س ذي . ھناك أصوات أخرى تفخم دون استعالء، من نحو صوت الالم كم دو أن ال ويب

د  اء التجوي دا بعلم ىح ن عل م م تعالء، انطالقھ يم واالس ين التفخ ربط ب رة ال دائم  فك ران ال االقت
ة من جالمستعللخاصية التفخيم باألصوات  ب، واية المطبق يم ان ران التفخ تعلية قت باألصوات المس
ددة ياقات صوتية متع ي س ك ف اه الحن ا أقصى اللسان باتج د النطق بھ ع عن ا أصوات يرتف ، وكلھ

 .أساسيًا إلنتاج الصوت المفخم عموما يعدّ اللين، فظنوا أن ھذا التحرك العضوي 

اللسان باتجاه الحنك في درجته على المقدار الذي يستعلي فيه مؤّخر  -التفخيم  –يعتمد   - ت
 -تفخيم، وأكثر األصوات استعالًء اللين، إذ كلما ارتفع مؤخر اللسان أكثر زادت القيمة السمعية لل

ي  ذكر المرعش ا ي وات  -كم ن األص يم م ي التفخ غ ف ي أبل ه فھ ة، وعلي وات المطبق ي األص ھ
ا -لمرعشي والكالم اليزال ل -وأقوى المطبقة تفخيًما . ستعليةالم ى صوت الط ه تتحقق أعل ء، فمع

 . قيمة استعالئية لمؤخر اللسان

ن   - ث الم اب ي ك ذا واضح ف د، وھ اء التجوي د علم ا عن ا عليھ يم متفق م تكن أصوات التفخ ل
ة، ه الجزري عندما وصف أصوات االستعالء باألصوات المفخم ك بقول ع ذل م أتب ل ھي: "ث  -وقي

يم اق -يعني حروف التفخ ى أن بع". حروف اإلطب يم وھي إشارة إل ان يحدد التفخ اء ك ض العلم
ي  ن أب بأصوات اإلطباق وال يجاوزھا إلى أصوات االستعالء، وذلك على نحو ما نجد عند مكي ب

ا ... وھي حروف اإلطباق: حروف التفخيم: "طالب إذ يقول اق الصوت بھ يتفّخم اللفظ بھا، النطب
ك اين في. )١("بالريح من الحن ذا التب ا وھ ة ن د األصوات المفخم ا أرى -تجتحدي من األساس  -كم

يم د في تصنيف ھذه الفئة من األصواتالذي اعتمده العالم المجوِّ  زوم خاصية التفخ ، فمن جعل ل
و يالصوت بحيث تك كيله النطق ي تش زًءا أصيالً ف دَ ن ج إذا غابت فق ه السمعية  ، ف الصوت قيمت

ه ة ب ي داالخاص اق ف وات اإلطب رد أص ات، أف رة المفخم ى إمكا. ئ ر إل ن نظ ذه وم ق ھ ة تحق ني
تعلية  رى المس ة األخ وات المطبق ى األص مَّ إل ه ض ا من وي وتمكنھ وت اللغ ي الص ية ف الخاص
ة في  الم المفخم ى إدراج كل من ال وأدرجھا جميًعا في قائمة األصوات المطبقة، ھذا باإلضافة إل

                                                 
  .١٢٨، صالقراءة وتحقيق لفظ التالوةالرعاية لتجويد   القيسي، )١(
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 ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلةــــــــــــــــــ

ا  ة إتباعھ ة في حال راء المفخم بضمة أو لفظ الجاللة بعد فتح أو ضم أو بعد حروف اإلطباق، وال
 .)١(فتحة مطلقًا في أكثر الروايات والساكنة في بعض األحوال

و،  -التفخيم  –يوازي   - ج يظ والرب يم والتغل ه السمعي كالً من التسمين والتجس في مفھوم
ي  ات، فھ ع المفخم معيًا م زه س ا نمي ذا م ة، وھ معية المغلظ وة الس ة الق ى دالل ؤول إل ا ت وجميعھ

 .غيب مع المرققاتأصوات تمتلك طاقة سمعية غليظة ت

  :اآلتي) ١(ويمكن أن نلخص تعريف علماء التجويد لخاصية التفخيم بالمخطط التوضيحي 

  

  
كل  وم ): ١(ش ان مفھ د لبي اء التجوي تخدمھا علم ي اس طلحات الت ين المص يحي يب ط توض مخط
  .التفخيم

                                                 
  .٢١٥، ص١، جالنشر في القراءات العشرابن الجزري،  )١(

 التفخيم

 نطقيا سمعيا

  ويضم أصوات اإلطباق واالستعالء

ك اللين مما ارتفاع مؤخر اللسان باتجاه الحن
 امتالء الفم بالصدى يؤدي إلى انحصار الصوت

 تسمين

 تجسيم

 تغليظ

 ربو

 قوة
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  رسين المحدثينالمفھوم النطقي للتفخيم عند الدا  :المبحث الثاني
د الخولي  ام حسان، وسعد مصلوح، ومحم ال تم يرادف الكثير من الدارسين المحدثين أمث

يرتفع طرف اللسان، "يعني أن  -عندھم  -وغيرھم، بين مفھوم كلٍّ من التفخيم واإلطباق، فالتفخيم
، )١("ذلك وأقصاه نحو الحنك، ويتقعر وسطه، كما يرجع اللسان قليالً إلى الخلف، والترقيق عكس

اق وم اإلطب ة العضوية للسان. )٢(وھو التعريف ذاته الذي يقدمه المحدثون لمفھ ذه الحرك د  وھ عن
اة  -كما يشير تمام حسان -إنتاج الصوت المفخم، تؤدي  رنين في القن ر شكل حجرات ال ى تغيي إل

ة ه التفخيمي وتر عظيم في)٣(الصوتية بالقدر الذي يعطي الصوت قيمت ه ت تج عن ا ين مختلف  ، مم
ة ھي: "رمضان عبد التواب. ويقول د. )٤(أعضاء جھاز التصويت : األصوات المفخمة في العربي

ن  ا م ى منھ ة األول رج الثالث ان مخ وات وإن ك ذه األص اء، فھ اء، والظ اد، والط اد، والض الص
التفخيم أ ذلك، ف ا ك و األسنان واللثة، ومخرج الرابع من بين األسنان، فإن مؤخر اللسان يعمل معھ

ان وتصحبه ظاھرة عضلية في  اإلطباق وصف لصوت ال ينطق في الطبق، وإنما ينطق من مك
  .)٥("مؤخر اللسان

ا مينھوف  ة تحركات  )٦(Meinhofوفي دراسة أجراھ ة، حدد ثالث ى الصوامت المفخم عل
  : نطقية عند إنتاج المفخمات ألخصھا بالنقاط التالية

 .لتحرك نفسه الذي أشار إليه القدماءارتفاع مؤخر اللسان باتجاه الطبق، وھو ا .١

   يـم الالمـة العظـي عضلـاش فـن انكمـج عـالنات" Compression"اط ـاالنضغ .٢
"Hyoid bone ." ٢(انظر الشكل(. 

باتجاه جدار  المتشكل بارتداد جذر اللسان ولسان المزمار" Pharyngealization"التحليق  .٣
 . باتجاه المزمارالحلق الخلفي مع انخفاض في لسان المزمار 

                                                 
ةعبد العزيز، محمد حسن،  )١( ى اللغ ة الشباب .، دمدخل إل اھرة –ط، مكتب حسان، : وانظر. ٨٠ص/ ١٩٩٢، الق

اتمام،  ا ومبناھ اب٢ط ،اللغة العربية معناھ ة للكت ة المصرية العام مصلوح، : و. ٦٣، ٥٣ص/ ١٩٧٩، ، الھيئ
عد،   المس مع والك ة الس ب .، ددراس الم الكت اھرة –ط، ع ي، : و. ٢٠٦ص / ١٩٨٠، الق د عل ولي، محم الخ

  .٢١٤ص / ١٩٨٧، ، مكتبة الخريجي١ط ،األصوات اللغوية
راھيم، : انظر )٢( ةأنيس، إب اھرة٤ط ،األصوات اللغوي و المصرية، الق ة اإلنجل بشر، : و. ٤٨ص / ١٩٩٢، ، مكتب

ام  ال،كم ة الع م اللغ ارف، مصر.، داألصوات –عل ان، : و. ١١٩ -١١٨ص / ١٩٨٠، ط، دار المع ة حس اللغ
األولى . ٦٣ص  ،العربية معناھا ومبناھا ونلفت االنتباه ھنا إلى أن اإلطباق في األصوات يختلف عن الطبقية، ف

ر عن مخرج أصو ة ھيصفة صوتية تؤدي إلى قيمة تفخيمية، أما الثانية فمصطلح يعب في / غ/،و/خ: /ات ثالث
  /.ك/حالة الترقيق، و 

  .١١٦ص ،اللغة العربية معناھا ومبناھاحسان،  )٣(
ادي.، ددروس في علم أصوات العربيةكانتينو، جان،   )٤( ة صالح القرم ية  –ط، ترجم ة التونس نشريات  –الجامع

  .٢٥ص / ١٦٦٦، مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية
  .٣٨ص / ١٩٨٠، القاھرة –مكتبة الخانجي . ط. ، دالمدخل إلى علم اللغةالتواب، رمضان، عبد  )٥(

(6) Laufer, Asher & Baer ,Thomas .The Emphatic and pharyngeal sounds in Hebrew 
and in Arabic, Language and Speech, Vol. 31, No.2, 1988, p191.   
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لي  ق بانكنس وف  )١(Panconcelliويتف ع مينھ ث  Meinhofم اني والثال ّركين الث ي التح ف
ق بفعل العضالت المنكمشة  .ويضيف إليھما ارتفاع الحنجرة، وسمة التضييق المتشكل في الحل

ي دراسته في خاصية التفخيم كثيًرا عما ُذكر سابقًا، فقد وصف ف )٢(Lehnوال يبتعد ما أثبته لين 
اج  ال إنت دث ح ا يح ي التفصيلي لم ة الوضع النطق ة القاھري ي اللھج يم ف ول التفخ دمھا ح ي ق الت

د نطق الصوت المفخم يصاحبه بعضالمفخمات ، إذ يرى أنه  ذه التحركات العضوية  عن من ھ
  :التالية أو كلھا مجتمعة

اه ا .١ وراء باتج ى ال ان و ينسحب إل م اللس نكمش جس قي ي للحل دار الخلف الج ر جانب ه، ، وينتش
ين، وھو تحرك عضوي يشبه  ويتقّعر وسطه مع ارتفاع مؤخره إلى الخلف باتجاه الحنك الل

  .Velarizationما يسمى باإلطباق 

  .Pharynagelizationتضيق منطقة الحلق  .٢

  .Labializationتستدير الشفتان بدرجة بسيطة  .٣

وتر .٤ ة  يزداد توتر الجھاز الصوتي جميعه، وتكون أقصى درجة ت زة في منطق عضلي مترك
  .الصوت المرقق منالحلق، وھذا التوتر ينتج القيمة التفخيمية للصوت التي تميزه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .ح موقع العظم الالمي في الحنجرةيوض :)٢(شكل 

                                                 
(1) Laufer, Asher & Baer, Thomas. The Emphatic and pharyngeal sounds in Hebrew 

and in Arabic,p184-185. 
(2) Lehn, W. (1963). Emphasis in Cairo Arabic, Language, vol 39. 1963, p30- 31. 
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ي  ادث ف ى التضييق الح ا عل يم الصوتي برمتھ ة التفخ ق عملي ن يعلِّ ين م ن الدارس د م ونج
ات الر التحركفھو  منطقة الحلق، ى تسميتھا بالمحلق ل إل يم، ويمي ئيس المسؤول عن إحداث التفخ

ال جاكوبسون ات، أمث ر  )١(Jakobson دون المفخم ي "و )٢(Delattreوديلت وفاو د Aliعل  نل
"Daniloff)ق  .)٣ ى من الحل إذ يرى األول أنھا تحدث بانسحاب جسم اللسان باتجاه الجزء األعل

وي ذا الجزء الفم ي ھ ي  -وتشكيل تضييق ف ا. oropharynxالحلق ق  ويعرفھ د أن أطل اني بع الث
ائال ات ق ا مصطلح المحلق ا جذر" :عليھ ي يشكل فيھ ى  ھي األصوات الت د إل روًزا يرت اللسان ب

دادي شكل بھذا تضييقًا في ھذه المنطقة، فيوراء باتجاه الجدار الخلفي للحلقال روز االرت ، وھذا الب
ى اة الصوتية إل م القن ان يقِس ذر اللس رة  لج ة الحنج ى فتح ن التضييق إل دھما م د أح ويفين يمت تج

glottisا ". ، ويمتد اآلخر من التضييق إلى الشفتين ي "أم وفو Aliعل ا  "Daniloff دانل فخرج
بأن جذر اللسان  Cinefluorographyبعد إجراء دراسة تجريبية على ھذه األصوات باستخدام 

و ال ي ھ ق الخلف دار الحل ع ج ذي يشكل تضييقا م ن ال ة م ذه المجموع ع ھ اطق النشط م عضو الن
  .الصوامت

 Palatogramsفي دراسة تجريبية أيضا أجراھا باستخدام جھازي  )٤(Marcوالحظ مارك 
ان  Radioscopyو ذر اللس حابًا لج ًرا وانس ليًا كبي وتًرا عض ذه الصوامت يتضمن ت ق ھ أن نط

ذ ةباتجاه الجدار الخلفي للحلق مما يشكل تضييقًا واضًحا في ھ ي . ه المنطق ان جنين ام العالم ا ق كم
Giannini  وبترينوPettorino )ذه المجموعة ولكن باستخدام  )٥ ى ھ ذلك عل ة ك بدراسة مخبري

Kymograph  وX-Rays  وPhotographic analysis  ع ا يرتف وتوصال إلى أنه عند إنتاجھ
ي  م الالم ن العظ ل م نكمش ج Hyoid boneك ان وي ر اللس بط ظھ رة، ويھ كال والحنج ذره مش
  .تضييقا في منطقة الحلق

ق  وتباينت آراء الدارسين حول موضع منطقة التضييق القصوى بين أن تكون في أعلى الحل
ار ان المزم اذاة لس ون . أو بمح ن جاكوبس ل م ذھب ك ي "و )٦(Jakobsonف وف  Aliعل  ودانل

                                                 
(1) Jakobson R: Muffxama, the ‘emphatic’ phonemes in Arabic; in Pulgram E (ed): 

Studies Presented to Joshua Whatmough on his 60th Birthday. The Hague, 
Mouton, 1957,p.106.   

(2) Delattre, P. Pharyngeal Features in the consonant of Arabic, German, Spanish, 
French and American English. Phonetica,  vol 23.1979,p129.  

Kahn, M, (1975). Arabic emphasis: The evidence for cultural determinant of وانظر    :
phonetic sex – typing . Phonetica, Vol 31,1975, p139. 

(3) Ali & Daniloff,R. 1972, p.100-105. 
(4) Card, E. A Phonetic and Phonological study of Arabic Emphatics . Doctoral 

Dissertation, Cornell University , Ithaca, N.Y, 1983, p13.  
(5) Giannini A, Pettorino M: The emphatic consonants in Arabic. Speech Laboratory 

Report. Naples, Instituto Universitario Orientale, 1982, p. 17-18. 
(6) Jakobson,R. The ‘emphatic’ phonemes in Arabic .p.106.  
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Daniloff")ة المسماةإلى أن أدنى مناطق ال) ١ م وھي المنطق ـ  حلق إلى الف ة" ب ة -الحلقي " الفموي
oropharynx )كل كيل خاصية ) ٣انظر الش ؤول عن تش داث التضييق المس غلة بإح ي المنش ھ

يم ا  .التفخ ي أجراھ ة الت ة التجريبي ي "فالدراس وف  Aliعل از  "Daniloffودانل تخدام جھ باس
Cineradiography  أظھرت أن جسم اللسان يرتد باتجاه منطقة أعلى الحلق القريب من أقصى

م الخطي  داد بالرس ذا االرت ة ھ ة، وأوضحوا طبيع ائر المرقق ع النظ ك م اب ذل ل غي ي مقاب م ف الف
ة  اج األصوات المفخم ل ) ص ظ، ط، ض،(المأخوذ عن األشعة السينية الملتقطة عند إنت في مقاب

  ). ٤(الشكل ، انظر )س ذ، ت، د،(نظائرھا المرققة 

وفر نھم ل اني وأذكر م رأي الث ى ال ي ) ٢(Laufer أما من ذھب إل د خلص في دراسته الت فق
تخدام  ة باس ي العربي ة ف ة والمفخم ى الصوامت الحلقي ا عل ى أن  Cinefluorographyأجراھ إل

ذا التضييق  ي، ويتشكل ھ ق الخلف ار وجدار الحل ين لسان المزم ى درجات التضييق يكون ب أعل
ق جدارر اللسان ولسان المزمار باتجاه كنتيجة النسحاب جذ والحل ذكر في ال يجد  ، وھ ا ي اختالف

بتضييق حلقي  –كما يذكر  –ج نوعيا نتَ موضع التضييق بين كل من الحلقيات والمفخمات، فھي تُ 
ات  متماثل نسبيا؛ ولكن التمايز بين ھاتين المجموعتين يكمن في درجة التضييق، فھي مع الحلقي

ك  ود ذل ات، ويع ع المفخم ا م ا منھ ل تنوع ر وأق ا يشير –أكب ى ك -كم ة إل ة نطقي ق منطق ون الحل
  .رئيسة مع األولى وثانوية مع الثانية

وفر  ك حذو  Lauferوينفي ل ا في ذل ات، حاذي ذه الصوامت بالمطبق ي "صحة تسمية ھ عل
Ali  ودانلوفDaniloff")ا، )٣ اء إنتاجھ ة الطبق أثن اه منطق اع للسان باتج ، فھو ال يجد أي ارتف

ق رئيس في مقدمة الفم مع تحرك لجذر اللسان باتجاه وبرھن على ذلك بقوله إنه لما كان ھناك نط
ا يحدث في  ق، فم جدار الحلق الخلفي، انتفى أن يتزامن مع ھذا التحرك ارتفاع للسان باتجاه الطب
ة  داد الخلفي الماثل ة االرت حقيقة األمر ھو ھبوط أقصى اللسان دون منطقة الطبق تجاوبا مع حرك

  . )٤(اللسان برمته إلى األسفل في جذر اللسان التي يتحرك فيھا جسم

                                                 
(1) Ali &Daniloff,R, A contrastive cinefluorographic investigation of the articulation of 

emphatic-non emphatic cognate consonants, Studia Linguistica, Vol. 26, 1972, 
p93. 

(2) Laufer & Baer , The Emphatic and pharyngeal sounds in Hebrew and in Arabic p. 
190-191. 

ر (3)  Ali &Daniloff,R. A contrastive cinefluorographic investigation of the انظ
articulation of emphatic-non emphatic cognate consonants, p100.  

(4) Ali &Daniloff,R. . A contrastive cinefluorographic investigation, p196. 
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  ."الحنجرية –الحلقية "بالمقارنة مع المنطقة " الفموية -الحلقية "يبين موضع المنطقة  :)٣(شكل 

  

  

  

  

  

  

  
ا الخط  :)٤(شكل  ات ويمثلھ ع المفخم ا م ة العلي ة الحلقي اه المنطق ان باتج م اللس داد جس ين ارت يب

 .رھا المرققة ويمثلھا الخط المتقطعالمتصل في مقابل غياب ذلك مع نظائ

وفر إن  ه ل ذي قدم ل الوصفي ال ذا التعلي اع  "Laufer"ھ ي ارتف اع حركت اع اجتم ي امتن ف
ي  ة الت ة التجريبي ده الدراس م تؤي ق ل ي للحل دار الخلف اه الج ذره باتج حاب ج ان وانس أقصى اللس

ة وامت المفخم ى الص ا عل ة -أجريتُھ ازالمطبق تخدام جھ وير باأل باس ينية التص عة الس ش
FluoroCardiovacular – Cardiac   Cath – machine)ذي )١ ا بتصوير مقمت فيھ ال

اه أقصى اللسان وجذره تحرك  يال باتج بأشعة إكس، إذ تبين أن أقصى اللسان يرتفع إلى األعلى قل
اه الجدار  -مع الصاد والطاء والظاء والضاد –الطبق  ة مع انسحاب جذره باتج ة متزامن بحرك

اء ال ا العلم ق عليھ ي أطل ل األصوات الت الزم لك ان م اع ألقصى اللس ذا االرتف ق، وھ ي للحل خلف
                                                 

ديو اعتمد الجھاز األول اللتقاط  صور باألشعة السينية لألصوات الم )١( اني لتسجيل في د الث دروسة، في حين اعتم
ة األشعة بمستشفى األسراء في  م التسجيل في غرف اج األصوات نفسھا، وت د إنت يبين طبيعة حركة اللسان عن

  .األردن

 

 الفموية - الحلقيةالمنطقة 
 لسان المزمار 

 الحنجرية  -المنطقة  الحلقية 

 

منطقة تركّز أعلى درجة تضييق

 . ت المفخمة حلقي  مع الصوام
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ا لنطق أصوات أخرى أُ  يس مالزم ه ل ة، ولكن ياق الصوتي -جت نتِ مصطلح المطبق بحسب الس
ذي -مثال-على التفخيم، فقد يحدث العكس مع الالم المفخم  -الواردة فيه انال ه  ك أقصى اللسان مع
ة يھبط إلى األ ة –سفل مع ارتداد جذره باتجاه المنطقة الحلقي ه . الفموي د التفصيل في وھو أمر نزي

  . في مبحث الدراسة التجريبية

ة  اه المنطق ان باتج ذر اللس حاب ج ي انس ترك ف ة تش وات المفخم ع األص ت جمي ا كان ولم
ة، فإنني أميل إلى تسميتھا "الفموية -الحلقية " حرك عضوي مع مالحظة أن التحليق ت، بالمحلق

ذا التحرك، وھذه اتج عن ھ ر سمعي ن يم أث وع  لمؤخر اللسان والتفخ م بحسب تن ات تنقس المحلق
ا الدارسون و - محلقة مطبقة: إلى ثالثة أقسام -كما أرى  –حركة أقصى اللسان معھا  أطلق عليھ

ة -المفخمة تفخيما كامال ة لھوي ا - ومحلق ق عليھ ا وأُطل ا جزئي ة تفخيم ة ل -المفخم ةومحلق  - ثوي
اة الصوتية. )١(المفخمة تفخيما مؤقتاوأُطلق عليھا  ق تنقسم القن ة الحل ا  - وبتضييق منطق  يشيركم

إلى تجويفين، ولو ربطنا ھذا التضييق الحلقي بالتضييق أو القفل الموضعي  -)٢(  Delattreديلتر
كلة عن اويف الصوتية المتش ين أن التج م، يتب ق الصوت المفخ ي موضع نط كل ف اج المتش د إنت

ةنوضحھا في الرسوم البيانية  ،تنقسم إلى أشكال ثالثة المحلقات في ) ٧-٦-٥(في األشكال  المثبت
  :ما يلي

  ".الصاد، الضاد، الطاء، الظاء"المحلقات المطبقة :  أوالً 
  

  

  

  

  

  

  

  
الضاد والطاء والظاء "المطبقة  -قةيبين حجرات الرنين المتشكلة مع الصوامت المحلّ  :)٥(شكل 
  . "لصادوا

                                                 
  . ٢١٦-٢١٥الخولي، محمد علي، األصوات اللغوية، ص  )١(

                                                                            :وانظر
(2) Delattre, P. Pharyngeal Features in the consonant of Arabic, p129 

  Kahn, M.  Arabic emphasis, p139: وانظر

 التضييق المتشكل بارتفاع مؤخر اللسان باتجاه الحنك اللين 

التجويف الفموي المتسع ويشكل 

  حجرة رنين خلفية

  التجويف الحلقي الضيق

  موضع النطق
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  ".)١(القاف، الغين، الخاء"المحلقات اللھوية :  ثانيًا
  

  

  

  

  

  

  
  .يبين حجرات الرنين المتشكلة مع القاف والخاء والغين :)٦(شكل 

  

  " الراء، الالم"المحلقات اللثوية :  ثالثا
  

  

  

  

  

  

  

  
  .لالم والراء في وضع التفخيميبين حجرات الرنين المتشكلة مع ا :)٧(شكل 

                                                 
اة  )١( ة اللھ أدرجت الباحثة كالً من الخاء والغين ضمن الصوامت اللھوية، ألنھما ينتجان في حالة التفخيم من منطق

ة على نحو ما ھو القاف مع ت باين في درجات التراجع والعلو، في حين أنھما ينتجان في حالة ترقيقھما من منطق
ين ذا الجزء . أقصى الحنك الل د ُوسم ھ ة، فق ة الدراسة النظر في خصائص الصوامت المفخم ا كانت غاي ولّم

  : مسعد بن مقبل في دراسته.بالصوامت اللھوية، وقد أشار إلى ھذا الموضع النطقي اللھوي د
Bin-Muqbil, S. Musaed, PHONETIC AND PHONOLOGICAL ASPECTS OF 
ARABIC EMPHATICS AND GUTTURALS, A doctoral dissertation, UNIVERSITY 
OF WISCONSIN-MADISON, 2006/pp 40-43. 

 موضع النطق

 التجويف الفموي المتسع ويشكل حجرة رنين أمامية
 ف الحلقي الضيقالتجوي

 التجويف الفموي ويشكل حجرة رنين خلفية

 موضع النطق اللثوي

 التجويف الحلقي



  ٨٩٩ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابتسام حسين

 ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلةــــــــــــــــــ

من جموعة م من اختالف أشكال التجاويف الممتدة عبر القناة الصوتية مع كل مالرغوعلى 
التجويف المتسع الذي ينتشر في : أوالھما نھا تشترك جميعھا في خاصيتين اثنتين،، إالّ أالمحلقات

ة الحلقالالتجويف الضيق الذي يمتد في  :ثانيھماالتجويف الفموي، و ةمنطق ة-ي ذا  -الفموي ى ھ وعل
ة األخير تع ر، تمد القيمة التفخيمية للصوت المنطوق، إذ كلما ضاقت ھذه المنطق ك بأكث تكلف وذل

ة  ة تفخيمي معت طاق ر، ُس ف أكث ى الخل ان إل ذر اللس اطق سحب ج دةالن وق، للص زائ وت المنط
اجيأن  وللناطق درج لمؤخر اللسان الف حاول إنت ثالً مع شيء من االنسحاب المت ة م تحة المفخم
ة تجاه الموجذره با ة"نطق ة-الحلقي ي"الفموي دھا س زداد ال، عن ة المسموعة ت ة التفخيمي حظ أن القيم

ردد األول  وقد قمت .منطقةفي ھذه التضييق ال عملية تازدادتغليظًا كلما  ة الت بتسجيل كل من قيم
ردتين  فخمةوالثاني للفتحة المرققة والفتحة الم از منف  CSLبنطق خمسة مشاركين باستخدام جھ

ر القط  الفتحة ثالث مرات مشاركنطق كل  األردنية، إذراسات الصوتية بالجامعة بمركز الد عب
د ف إتكلّ  كل واحد منھم من ، ثم طلبتسم٥الصوت بمسافة تبعد  ر عن ى الخلف أكث رجاع لسانه إل
تج عن سمعية بحيث نحصل على قيمة المبالغ في تفخيمھا إنتاج الفتحة المفخمة  ر، فن ة أكب تفخيمي

اهF2و F1كثر لقيمة كل من الترددين ذلك ھبوط أ ين أدن ا في الجدول المب ذا جلي ا ، ويبدو ھ ، ولم
دم   F2كانت قيمة ا تق ة إذ كلم ردد متعلقة بحركة اللسان األفقي ام ازدادت درجة ت ى األم اللسان إل

هوكلما تراجع إلى الخلف  ھذا المكون الصوتي ا نخرج قلت درجت ا أن تضخيم ، ھن بنتيجة مفادھ
ر بحجم التضييق المتشكل في الصوت و رتبط بشكل كبي ه م ة تفخيم ة"المنطق ة -الحلقي ، "الفموي

ا  F2فالفارق في درجة  ة واألشد تفخيم ئ  250HZبين الفتحة المفخم ة تنب ر قليل وھي درجة غي
تباين درجة التضييق ويؤيد ھذا  ،الفموي المتشكل معھما -عن التفاوت في حجم التضييق الحلقي 

ينيةفي صور األشعة السينية الملتقطة باستخدام  ظالحلقي المالح  جھاز تصوير فيلمي باألشعة الس
Cardiovacular – Cardiac, Cath – machineتج ھي تو اتالمشارك ىحد، إذ صورت إ ن

الغ في تفخيمھالفتحة و ة،المفخموالفتحة  صائت الفتحة المرققة، في  فظھر اتساع واضح، االمب
ة وتضييق أشد لمرققة في مقابل تشكل تضييق مع الفتحة ا منطقة الحلق نسبي مع الفتحة المفخم

  .الحلق الخلفي إذ يرتد جذر اللسان أكثر باتجاه جدار درجة مع الفتحة المبالغ في تفخيمھا

اني  :)١( جدول ردد المكون األول والث دل  درجة ت ين مع ة  F2و F1يب ة والمفخم للفتحة المرقق
ا وھي الت ة والفتحة األشد تفخيم اه المنطق ر باتج انھم أكث اطقون إرجاع جذر لس ا الن ي تكلف فيھ

  .الفموية-الحلقية

  

  

 F1 F2  نوع الفتحة
 880HZ 1760HZ  الفتحة المرققة 
 820HZ 1270HZ  الفتحة المفخمة

 700HZ 1020HZ  الفتحة األشد تفخيما
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  الفتحة المبالغ في تفخيمھا) ج(             /a/الفتحة المفخمة ) ب(            /a/الفتحة المرققة ) أ(

يبين شكل اللسان ومدى تراجع مؤخره مع صائت الفتحة منعزال، وقد أخذ ھذا الرسم   :)٨(شكل 
اخطي بوساالتتبعي ال  .طة ورق شفاف عن صور أشعة إكس بنطق فتاة تبلغ من العمر ثالثين عام

ة  ، وتضييق نسبي)أ( في منطقة الحلق مع الفتحة المرققة إذ يتبين اتساع ، )ب(مع الفتحة المفخم
  .)ج( بدرجة أعلى مع الفتحة المبالغ في تفخيمھا وتضييق

  
ثالمبحث الثا ة  :ل ؤخرتحرك آلي ذره م ان وج ات  اللس ع المحلق تخدام التصوير باألشعةم  باس

  السينية
د  هجذرخاصة  ،اللسانعمدنا في ھذا المبحث من الدراسة إلى تتبع حركة  اج ومؤخره عن إنت

ة ات اللھوي ة، والمحلق ات المطبق ةالمحلق ات اللثوي ة، ، والمحلق ر المحلق ا غي ائر( ومقابالتھ  النظ
ة از ، )المرقق تخدام جھ ك باس وير الوذل ي التص ينية فيلم عة الس ابق باألش الس
 للسانالحركة الدقيقة  ، إذ سجلنا ,Cardiovacular – Cardiac Cath – machineاستخدامه

ذه  اج ھ د إنت ة عن ابالت ثنائي ي تق ي  minimal pairs صغرىالصوامت ف ة ف ك المبين ي تل ھ
ق"ونظيره  "المفخمالمحلق أي " امتحيث درسنا الص) ٢(الجدول رقم  قأي  غير المحل  ،"المرق
اج واللسان شكل منطقة الحلق ومؤخر الفم حدود وقمنا برسم  د إنت ذه عن ى أوراق الصوامت ھ عل

ع يلم األش ي ف رت ف ا ظھ فافة كم ان ش ذر اللس ة ج دقيق لحرك كل ال ذلك الش ينية، لنوضح ب ة الس
  .المتقابالت الصوتية المدروسة ومؤخره عند إنتاج

 



  ٩٠١ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابتسام حسين

 ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلةــــــــــــــــــ

  .يبين الكلمات عينة الدراسة في تقابالت ثنائية :)٢( جدول

المطبقة ونظائرھا  المحلقات
  المرققة

 المحلقات اللھوية ونظائرھا
  المرققة

المحلقات اللثوية ونظائرھا 
  المرققة

 b: sˤaصاب 
  b: ðˤ aظاب 

 
 a:b dˤضاب 
 b: tˤ aطاب 

  b:saساب 
  b:aðذاب 

 
  b:daداب 
 b:taتاب 

  b:χa بخا
  )على التفخيم(
 
  ġa: بغا
 )على التفخيم(
 

  b:qaقاب 

  b:χa بخا
ى ( عل

  )الترقيق
  b:ġa بغا
ى ( عل

  )الترقيق
  ال يوجد

  ra: برا
  )على التفخيم(

  la: إنَّ هللا
  )على التفخيم(
 

  la: بسم هللا
ى ع( ل

  )الترقيق

دكتوراه  "لدراسةعينة ا"الكلمات  ققام بنط ا، تكمل درجة ال ين عام فتاة تبلغ من العمر ثالث
ة أم، إذ طلبتُ بالجامعة األردنية في اللغة العربية ة كلغ ة وتتحدث العربي  ، وھي من البيئة األردني

ل الكلمات عينة نطقمنھا  ابع، الدراسة ثالث مرات، بشكل متقاب ثال تنطقنت أي كا ومتت ة  م كلم
ذا النطق تحرك ثالث مرات" ساب"ثم تتبعھا بكلمة " صاب"  همؤخراللسان ، وكنت أتابع في ھ

ى  بالحركةھا األعضاء النطقية فيوجذره من اللحظة التي تبدأ  ة إل ة الكلم ألنتاج الصامت في بداي
ة بل االنتقال إلى الفتحةأن تصل مرحلة االستقرار ق ب. المجاورة الطويل اة نطق وس ب سؤالي الفت

الكلمات ثالث مرات مرده إلى مالحظة إن كان ھناك فوارق بائنة في نطق الصامت الواحد في 
ذه وبتتبعنا لھذه الحركة .كل محاولة نطقية تنتجھا الفتاة ة  والتقاطنا لحدود شكل ھ األعضاء النطقي

تقرارھا ة اس دف لحظ اج الصوت الھ ت -إلنت دودھا وأثبت مت ح د ُرس ي  وق كال اف  ،١٠ ،٩(ألش
  :نخرج بالنتائج التالية -)١١

اه : والأ يالتشترك جميع الصوامت المحلقة بانسحاب جذر اللسان باتج ق جدار الخلف ، للحل
درجات  – كما يبدو من الصور –وكان ذلك ةب ة  متقارب ات المطبق بيا، فمع المحلق اد نجد نس ال نك

ق قا يلحظ في مساحة التضييق الماثلفر د في منطقة الحل ا ق ا  نلحظ، إال أنن بيا فارق يننس ا وب  بينھ
 نرييقات المطبقة أضيق منھا مع األخواللثوية، فمساحة الحلق مع المحل المحلقات اللھوية كل من

اف  باستثناءعموما،  ذي  /q/صوت الق ربال ة يقت ات المطبق ه من المحلق ق مع  .في تضييق الحل
اتساعا مقارنة مع  األكثرھو  /r/وت الراء أن التضييق المتشكل مع ص ھاويبدو من الصور جميع

  .المحلقات األخرى

ة :ثانيا ا المحلق ارب باتساع  تتميز الصوامت غير المحلقة عن نظائرھ بيا متق ة في نس منطق
ا  بين مجموعة الصوامت المرققة في مقابل تضييق ملحوظالحلق  المجموعة مع في المنطقة ذاتھ
قمدى لتقطة ال نكاد نلحظ اختالفا في فبالنظر إلى صور األشعة الم .الثانية ة الحل مع  اتساع منطق

اعا في مجموعة الذي  /L/عدا صوت الالم  جميعھا المرققات ر اتس ة أكث ذه المنطق ه ھ تظھر مع
ع عضلة اللسان بالصوامت المرققة  ا سبب دف ةبرمتھ ه باللث ام ليتصل مقدم ى األم وانخفاض  .إل
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ان م ؤخر اللس ةم الم المفخم دع ال ان ق ه د ، ك ار إلي ين . أش ه ب ي معرض تفريق تيتية ف مير اس س
ى أن  د ذھب إل ق، فق م والصوت المطب ين ال"الصوت المفخ رق ب يم  -مصطلحينالف ي التفخ يعن

تم إنتاجه بوضع اللسان  -واإلطباق ذي ي ق ھو ال ة، فالصوت المطب ة النطقي فرق كبير من الناحي
ھا باتجاه الطبق حتى يقترب منه جًدا، مع ترك منفذ للھ ة الطبق نفس ذه ... واء ضيق في منطق وھ

ة ؛ ولكن ھذا ليس شأن كل صوت مفخمالصوت المطبق من الناحية النطقيةحقيقة  الالم المفخم ، ف
ذي يحدث ائج )١("ال يتم إنتاجھا برفع اللسان نحو الطبق؛ بل نقيض ذلك ھو ال ه نت ا أثبتت ذا م ، وھ

ل الحركة ال ه التصوير باألشعة السينية الذي َسجَّ الم المفخم، فمع اج ال دقيقة لمؤخر اللسان عند إنت
. يصل نقطة الثبات الخاصة بالصوت يھبط مؤخر اللسان قليال ويتراجع جذره إلى الوراء إلى أن

ينية وھذا التحرك الذي يرتفع فيه مؤخر اللسان  يلم األشعة الس عكما يظھر في ف رأي  ال يتفق م ال
ابقا وكنت قد –لوفر في دراسته  ي أثبتهالذ ى أن   -أشرت إلى ھذا س مؤخر اللسان حيث ذھب إل

    .المطبقة –المحلقة ال يرتفع مع األصوات 

ا دا : ثالث ة ع ع الصوامت المفخم ع جمي ق م ة الطب اه منطق يال باتج ان قل ؤخر اللس ع م يرتف
يال ط معه مؤخر اللسانصوت الالم الذي يھب ى األسفل، وي قل زامن إل اع ت مؤخر اللسان مع ارتف

اع مؤخر اللسان إلى الخلف باتجاه جدار الحلق الخلفي،  اب جذرهانسح رغم من أن ارتف وعلى ال
روزا في ال يكون  ر ب دو االنسحاب أكث وراء، إذ يب ى ال كبيرا كما ھو األمر مع انسحاب جذره إل

يلم األشعة  إال أن االرتفاع حاصلاللساني، تحرك ال انية في ف بشكل طفيف أثناء تتبع الحركة اللس
  . سينيةال

ل بانسحاب جذر اللسان و عليه، فالتحرك اللساني األساسي البارز مع كل صوت مفخم يتمث
ا الفموية التي بدت من خالل  –باتجاه المنطقة الحلقية  ي تتشكل فيھ ة الرئيسة الت تصوير المنطق
بة تضييق ى نس بية  .أعل ة تضييق نس ا درج ر فيھ د ظھ ار فق ان المزم ة للس ة المحاذي ا المنطق أم

ذكورين  –ومتنوعة مع جميع المفخمات إال أنھا  دتھما والم ذين اعتم ازي التصوير الل بحسب جھ
وفر  -سابقا ا ذكر ل دھا أقصى درجة تضييق كم ويمكن . Lauferلم تكن المنطقة التي يحدث عن

ة، وموضع  ا المرقق مالحظة الفرق في شكل تحرك مؤخر اللسان وجذره بين المفخمات ونظائرھ
ى الشكل أقصى درجات ا أخوذا ) ٨(لتضييق مع المفخمات بالنظر إل ا م ذي يوضح رسما خطي ال

  . عن صور األشعة السينية الملتقطة بوساطة الجھازين السابقين لألصوات المدروسة

  

  

  

  

                                                 
ل للنشر والتو١، طرؤية عضوية ونطقية وفيزيائية –األصوات اللغوية استيتيه، سمير شريف،  )١( ع، ، دار وائ زي

  .١٤٤ص / ٢٠٠٣، األردن -عمان
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  ادــالض

  
  الطاء

  
  الظاء

  
  الصاد

    
  
الدال

  
التاء

  
 الذال

  
 السين

        
كل  ا خيوضح  :)٨(ش ما تتبعي ارس ة للح طي اء النطقي ات الدود األعض ةلمحلق ا  مطبق ونظائرھ
  . الفتاةورق شفاف عن صور أشعة إكس بنطق بوساطة  ، وقد أخذالمرققة
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 القاف الخاء المفخم العين المفخم

  

    
 الخاء المرقق الغين المرقق

كل  ايوضح   :)٩(ش ا خطي ما تتبعي ات  رس ة للمحلق اء النطقي دود األعض ة،لح د اللھوي ذ وق  أخ
  .الفتاةورق شفاف عن صور أشعة إكس بنطق  بوساطة
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  الراء  الالم المفخم  الالم المرقق

كل  ا  :)١٠(ش ا خطي ما تتبعي ذ يوضح رس د أخ ة، وق ات اللثوي ة للمحلق اء النطقي دود األعض لح
  .ورق شفاف عن صور أشعة إكس بنطق الفتاة بوساطة

  
  النتائج والتوصيات

يم ھو إلى أن التحرك العضوي الرئيس المسؤول عن تش توصلت الدراسة كيل خاصية التفخ
ان  ذر اللس حاب ج كانس ون ذل ي ويك ق الخلف دار الحل اه ج ه باتج ي أقصى درجات ة  ف ي المنطق ف

ة(المحلقات جميعھا الفموية، ويكون متفاوتا بين  -الحلقية ا توصلت )المطبقة واللھوية واللثوي ، كم
اع في مؤخر اللسان ةإلى أن الصوامت المحلق ا ارتف ي  يرافق أكثرھ الم الت ك ال تثنى من ذل ويس

ى األسفل ا جذر اللسان إل ز يھبط معھ ة فتتمي ر المحلق ا بشأن الصوامت غي ارب ، أم باتساع متق
  .نسبيا في منطقة الحلق

ة للصوامت تبحث في  -بحول هللا -أخرى بدراسة ھذه الدراسة ستتبع و الخصائص الفيزيائي
ة  ة بأشكالھا الثالث ة"المحلّقة في العربي ة واللھوي ة واللثوي متنوعة ال سياق الحركات في" المطبق

در"الفتحة والضمة والكسرة" أثير الصامت الم، بحيث ي ق س ت يحل ة ف ة، ومدى  الحرك من جھ
   .ةالمجاور لحركةاعتمادا على ا وتباينھا للصامت المحلقتنوع الخصائص الفيزيائية 

  
  المصادر والمراجع 
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