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 المستخلص
 ى ذلك من مقدمةضع األسس األولى لعلم األصوات العربية، ويتجل  او (ه175ت)الخليل بن أحمدالفراهيدي يُعد    

العربية من اللغات إال بعد قرون في هذه المقدمة بواكير معلومات صوتية لم يدركها العلم فيما خال ف"العين"  معجم
ولم يقتصر الخليل في ايراد المباحث الصوتية على المقدمة، فقد بَث ها وفرقها في ثنايا كتابه عد ة من عصر الخليل.

 ه( الذي كان األخير ينقل عنه .180كل ه،وفي الكتاب لسيبويه) ت
م    ليقف على فكر الخليل الصوتي في ضوء مقد مة العين ومابث ه في ثنايا  جاء هذا البحث  وفي ضوء ماتقدَّ

معجمه من أفكار صوتية، لتصنيف هذه األفكار، وجمع شتاتها وإيضاح خطاها. وقد اشتمل البحث على مقدمة 

عضاء ،وضـم  )أ(phonetics)العربيــــــــــــة الصوتي منفرداً عن بنية الكلمةالخليل  فكرومبحثيــن: األول:

 النطق،ومخارج االصـــــــــــــــــــــوات،وصفات االصــــــــــــــــــــوات( والثانـــــــــــــــــــــــي:

،وضــم  )الخصائص الصوتية في بنية الكلمة،والظواهر (phonolgyالصوتي داخل بنية الكلمة العربية) هفكر

  حث. الصوتية(،ثم ختمته بالخاتمة التي تضمنت نتائج الب
 مقدمة العين. –الصوتي -الحليل-الكلمات االفتتاحية: فكر

 
Abstract 

           Al-khalil Bin Ahmed Al-Farahidi, died in (175) Hijri, put the first foundations 
for the science of Arabic phonetics. This is reflected in the introduction of the Lexicon 
of Al-Ayn. In this introduction, there was an early phonetic information which was not 
realized by science until centuries after Al-khalil's age  except forArabic. He was not 
restricted in mentioning phonetic subjects  in his introduction only, yet he spread them 
and  distributed in every single page of his book. In Sibawayh's book, Al-Ketab, died 
in180 Hijri,  who was the latest to convey  him. 
In the light of the foregoing, this research came to examine Khalil's phonetic idea in 
light of the introduction of Al-Ayn and what he spread in his lexicographer in terms of 
phonetic ideas, in order to classify these ideas and gather their various pieces and 
explain their paces. The research includes an introduction  and two topics; the first is 
Al-khalil’s phonetics notion apart from the structure of the Arabic word, phonetics,  
included ( phonological organs,  phonological outputs and phonetic characteristics. 
The second is  his phonetics notion within the structure of the Arabic word and the 
phonetic  phenomena which I  ended it up with a conclusion in which the research 
results included. 
Keyword:Arabic phonetics-Hebron Acoustic-Arabic Voices Science  
Introduction of Al-Ayn. 

 



 

 781  |مجلة مداد اآلداب 

 ضوء مقدمة العينفكر الخليل الصوتي في   

 

 المقدمة 
ة ال تستند إلى إمكانيات مادية، وتفوقوا فيه ، ي  درس العرب الصوت بوسائل حس       

الصوت يشكل المستوى األول من مستويات اللغة،  وصنفوا مخارجه بدقة. ومعلوم أن  
فكانت بواكير الدرس الصوتي العربي   .ه على أساس وحداته تتشكل أبنية الكلماتألن  
راسة ة األولى ،ويرجع الفضل في الد  حوي  جاءت مختلطة بالدراسة اللغوية والن   قد

سس األولى لعلم الذي وضع األأ  (ه571ت)الصوتية إلى الخليل بن أحمدالفراهيدي 
معجم: "العين" حيث يقول محققا ال معجم مةى ذلك من مقد   األصوات العربية، ويتجل  

ة لم يدركها العلم فيما خال العربية من اللغات مة بواكير معلومات صوتي  "في هذه المقد   
ة من عصر الخليل" ولم يقتصر الخليل في ايراد المباحث الصوتية .(5)إال بعد قرون عد 

مة، فقد بثها وفر قها في ثنايا كتابه كل ه،وفي الكتاب لسيبويه)ت ه( 581على المقد  
 األخير ينقل عنه .الذي كان 
ة الفريدة من نوعها فقد حمد الفراهيدي يأظهر مقدار العبقري  أ  إن  ما وضعه الخليل بن    

مين ، إذ كانت روحهه تتهوإ إلهى له قيود المتقد   ي لم تكب   ذد الكان يقف وقفة العالم المجد   
خالص وبناء علمه على أسس علمية مسوغة تحرص على استنباط العلم واست البتكارا

ة سرعان ما تغدو قواعد يحتهذي بهها كهل العلمهاء الهذين نتائجه،فجاء بأفكار واضحة جلي  
سهاروا علهى منهجهه فهي بنهاء المعجهم العربي،فأخهذوا يفيهدون مهن فكهرة الخليهل ويطهورون 

الجانب اللغوي من تراث الخليل واقصد به  قد كانف ؛ فيها ما استطاعوا إلى ذلك سبيال
قبلة التف حولها التالميذ المخلصون لينهلوا مهن علمهه  ن"على وجه التحديد "كتاب العي

ويسههعوا إلههى مواصههلة اابههدا  الفكههري الههذي بههدأه ويحفظههوا مسههيرته الفكريههة حتههى اصههب  
بمدرسهههة   الخليهههل وتالميهههذه مهههن بعهههده علمهههاء شهههكلوا بمجمهههوعهم مدرسهههة صهههوتية عرفهههت

المعجميين الصوتية.ومن كتاب العين انطلق عدد مهن المهفلفين فهي وضهع كتهب أخهرى 
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 هههه( و"تهههذيب اللغههة" البههي منصههور األ هههري 613القههالي)ت يمثههل  "البههار  " ألبههي علهه
هه( ،و"المحكم" البن سيده 681هه( و"المحيط في اللغة" للصاحب بن عباد )ت671)ت
 هه(.818)ت
مهمها  فهي تهاريل النطهق باللغهة العربيهة وصهار بمثابهة  منعطفها   ومن هنا كهان الخليهل    

الضههوابط  عههن طريههقالتعامههل مههع اللغههة العربيههة  ينهايههة عصههر وبدايههة عصههر جديههد فهه
الرصين ، فقد قام منهج تهأليف " العهين " علهى نظريهة صهوتية  رههالتي وضعها بنتاج فك
يبههدأ  فهي المعجهم ترتيبها  األخههذ بهالمخرج الصهوتي لترتيهب الحههرو   يوضهعها الخليهل وهه

بههالحرو  التههي  انتهههىفشههيئا حتههى ا م شههيئتقههد   مههن الحههرو  التههي تخههرج مههن الحلههق ثههم  
فهي كهل بهاب يركهب يأخم   ثم    . الهمه ة بعهد ذلهك حهرو  العلهة ثهم   تخهرج مهن الشهفة ، ثهم  

، انفهرادالحر  الذي يبدأ به الباب مع ما يأتي بعده من حرو  متناوال كل حهر  علهى 
هههأول الكتهههب ههههو كتهههاب " العهههين " الهههذي اخت  وكهههان  ليكهههون عنهههوان المعجهههم بكاملهههه إذ  ر  ي 

نالحظ أن  الترتيب الصوتي عند الخليل بدأ بحر  العين الذي يخرج من أقصى الحلق 
ال ي يخرج من طمر  الشم ة ودعمدر فمرو  العلمة المواو وا لم  وانتهى بحر  الميم 

المعجهم مكانهة سهامية فهي اللغهة العربيهة باعتبهاره وبهذلك احتهل ههذا  .  واليما  ثم  الزمم  
أول معجم عربهي، ينظهر بطريقهة علميهة دقيقهة اعتهر  بهها فهي ميهدان الدراسهات اللغويهة 

    المعاصرة، اهتدى إليها الخليل بفكره الثاقب وموهبته النادرة وعلمه الواسع.
م ارتأى الباحث أن  يقف على فكر الخليل الصوت    ي في ضوء وفي ضوء ماتقد 

مقدمة العين ومابثه في ثنايا معجمه من أفكار صوتية، لتصنيف هذه األفكار وجمع 
يضاح خطاها، فجاء هذا البحث اليسير، وقد انتظم على مبحثيههن: األول:  فكرشتاتها وا 

،وضهم  )أعضاء (phonetics)العربيههههههههههههة الصوتي منفردا  عن بنية الكلمةالخليل 
 الصهههههههههههههههههههههوات،وصفات االصههههههههههههههههههههوات( والثانهههههههههههههههههههههههي:النطق،ومخارج ا
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،وضههم  )الخصائص الصوتية في (phonolgyالصوتي داخل بنية الكلمة العربية) هفكر  
 . بنية الكلمة،والظواهر الصوتية(

(.                                          phoneticsالكلمة) فكر الخليل الصوتي منفرداً عن بنية -أوال

 أعضاء النطق عند الخليل: -1
يحدث الكالم نتيجة لنشاط يقوم به عدد من األعضاء في الجسم االنساني يطلق     

عليه علماء األصوات  أعضاء النطق أو جها  النطق وكان من الشائع أن  أعضاء 
مليات الشهيق وال فير ، بالنسبة للرئتين لها وظائف اساسية حيوية تتمثل في ع النطق

وتذوإ الطعام بالنسبة للسان ، والبلعوم والحلق لبلعه وغير ذلك.أم ا الكالم فهو 
اآلن ألن  أعضاء النطق  الوظيفة الثانوية لهذه األعضاء،ولكن هذا الرأي لم يعد  مقبوال  
ما شكلت للقيام بهذه بالصورة التي هي عليها قد هيئت للقيام بعملية الكالم بمقدار 

الوظائف الحيوية مثل التنفس وتناول الطعام ،فاللسان االنساني مثال  فيه من المرونة 
بمقدار ي يد بكثير عما تتطلبه عملية تذوإ الطعام أو ابتالعه والسبب في هذا أن  هذه 
لعوم المرونة ال ائدة ال مة لعملية النطق وانتاج مختلف األصوات اللغوية،ومثل ذلك الب

. ولكن الخليل عندما تعرض لهذا الجانب  (2)والقصبة الهوائية،وكذلك بقية األعضاء
من الدرس الصوتي م جه بتصنيفه ألصوات العربية،أي أن ه عندما أخذ في تحديد 
مواضع نطق األصوات العربية أشار إلى أعضاء النطق التي تشترك في اعتراض 
مجرى الهواء، ومن ثم  أخذ يذكر أعضاء النطق وفق مواضع النطق،ولم يفردها بدراسة 

تقلة كما فعل المحدثون وهو في هذا اقرب إلهههههههههى طبيعة األمور خاصة تلك البداية مس
المبكرة التي بدأها ،وقد عر   الخليل من خالل ذلك معظم أعضاء النطق التي ذكرها 
المحدثون فيما عدا التشري  الداخلهي للحنجرة ؛وذلك بسبب  أن  معظم أعضاء النطق 

ا داخل الحنجرة فال يمكن أن يرى أو يعر  اال  مكشوفة يمكن مالحظتها أم  
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)) فالعين والغين حلقية ؛ألن  مبدأهما من الحلق والقا  قال الخليل (3)بالتشري .
والكا  لهويتان ألن  مبدأهما من اللهاة والجيم والشين والضاد شجرية ألن  مبدأها من 

دأها من أسلة اللسان وهي شجر الفم أي مفرج الفم والصاد والسين وال اي أسلية ألن مب
مستدإ طر  اللسان والطاء والتاء والدال نطعية ألن  مبدأها من نطع الغار األعلى 
والظاء والذال والثاء لثوية ألن  مبدأها من اللثة والراء والالم والنون ذلقية ألن  مبدأها 

رة شفهية من ذلق اللسان وهو تحديد طرفي اللسان والفاء والباء والميم شفوية وقال م
ألن  مبدأها من الشفة والياء والواو واأللف والهم ة هوائية  في حي  واحد ألنها اليتعلق 

 (4)فيها شيء((.
م أن  الخليل أشار إلى أعضاء النطق في تحديده لألصوات      يتض  لدينا م م ا تقد 

هاة والفراغ ومواضع نطقها ماعدا الحنجرة والوترين الصوتيين، فقد اشار إلى الحلق والل
الفموي)شجر الفم(،واللسان واللثة والشفتين.كذلك أشار إلى أقصى الحلق بقوله))وأم ا 

ويبدو أن  الخليل يقصد في أقصى الحلق (5).الهم ة فمخرجها من أقصى الحلق((
الحنجرة وفتحة الم مار واألوتار الصوتية وبطبيعة الحال لم يشر إلى ذلك صراحة 

ه األعضاء ولكن يأفهم من تحديده لمخرج الهم ة أن ها من أقصى ألن ه لم يكن يعر  هذ
  (6)الحلق.
وتقسيم أعضاء النطق عند الخليل تتفق مع تقسيمات المحدثين بصورة عامة مع   

اختال  االسماء أحيانا  وذلك إذا استثنينا الحنجرة والوترين الصوتيين،فنجد مثال  مقدم 
خليل مفرج الفم،ووسط الحنك أو الحنك الصلب عند الحنك عند المحدثين يقابله عند ال

ر الفم،وأقصى الحنك أو الحنك اللين عند المحدثين  ج  المحدثين يقابله عند الخليل ش 
يقابله عند الخليل أقصى الفم،وقسم الخليل اللسان على أربعة أقسام  اد فيها على 

جذر اللسان عند  المحدثين قسما  اسماه عكدة اللسان وهو يقابل اقصى اللسان أو
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المحدثين أم ا ذلق اللسان عنده فيقابل وسط   اللسان عندهم ،ثم طر  اللسان عنده  
وعندهم ،ولكنه  اد أسلة اللسان ويقصد به الطر  المدبب من اللسهههههههان :إذ نطق 
الظاء والذال .أم ا بقية أعضاء النطق ويقصد به تجويف الحنك األعلى الذي يحدث 

 (7)ندما يرتفع طر  اللسان نحو الحنك ويتقعر وسطه.فيه االطباإ ع
      :مخارج األصوات عند الخليل -2

مجرى الهواء في الجها  النطقي عند النطق  المخرج هو الموضع الذي يعترض    
بالصوت اللغوي ، وهو يشير في الوقت نفسه إلى ابعد نقطة مخرجية يمكن تحسسها 

يمكن أن يشغله اكبر قدر ممكن من األصوات، ويعني ، أما الحي  فهو الفراغ الذي 
المدرج الموضع الذي يبدأ منه الصوت في منطقة اعتراض الهواء ، لذلك نرى الخليل 
يقول أن مدرج الباء من بين الشفتين ومدرج التاء من بين أطرا  اللسان وأطرا  

لخليل في وقد اعتمد ا.(8)الثنايا ، وعلى ذلك فلكل صوت لغوي مدرجه الخاص به
تصنيفه للصوامت على المخرج والحي  والمدرج واستعمل مصطل  الصحاح للداللة 

 .(9)على الصوامت
والحي  عنده أوسع من المخرج ألن ه يحتوي على أكثر من صوت أم ا المخرج       

فهو يدل عنده على مايسميه المحدثون موضع النطق، واثبات المخرج للصوت هو 
ده وعند علماء األصوات المحدثين بين الصوامت والصوائت،ألن  العالمة الفارقة عن

علماء الصوت يحددون الصوت الصامت بأن ه الصوت الذي يحدث في نقطة اعتراض 
مجرى الهواء اعتراضا  كامال ،أو ج ئيا، ويحددون الصوت الصائت بأن ه الصوت الذي 

م والحلق وخالل األنف يحدث في تكوينه اندفا  الهواء في مجرى مستمر خالل الف
 .(16)معهما احيانا دون عائق او تضييق لمجرى الهواء
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ن  مصطل  )صوت( لم يرد في مادة الخليل أ ، ومن المفيد أن نذكر هنا 
الصوتية،وكانت كلمة )حر ( تعني في مصطل  الخليل ماتعنيه من استعمالنا كلمة 

 .(51))صوت (
األصوات اللغوية وبدأ هذه الخطوة بإعادة  وقد خطا الخليل الخطوة األولى بدراسة   

ترتيب الحرو  فقد كانت مرتبة على النحو الذي كان معروفا  من اللغات السامية 
وكانت حرو  الهجاء العربية مرتبة في كلمات ليس لها معنى معرو  وهي: 
أبجد،هو ،حطي،كلمن،سعفص،قرشت،ثخذ، ضظغ.ثم تغير هذا الترتيب ،فرتبت على 

به في الصورة ،فبدأت بالثالثيات وهي: ب،ت،ث،ج،ح،خ ،ثم بالثنائيات أساس التشا
وهي:د،ذ،ر، ،س،ش،ص،ض،ط،ظ، ،غ، ،إ ،ثم بالمفردات التي الأشباه لها، 
وتركت الهم ة حيث كانت في الترتيب القديم متصدرة الحرو  لتبتعد عن األلف التي 

التي كانت ترسم هي مد  ابدا  وكان الداعي الى هذا الترتيب إعجام الحرو  
وقد اهتدى الخليل إلى وضع ترتيب جديد يقوم على أساس علمي ،فرتب (11)مهملة.

حرو  الهجاء على وفق مالها من ارتكا ات في جها  النطق وبدأ بحرو  الحلق؛ 
يتذوإ الحرو  بفت  فمه ثم ينطق ألن  مدرجهة الحلق أولى المدارج،وكان الخليل 

إلى نهاية كل الحرو ، فتم ( 51)أ  " -أخ   -أت -باأللف ويظهر الحر  نحو:"أب  
ما قارب منها، األرفع فاألرفع  الكتاب ثم   اختياره بداية الترتيب بالعين التي جعلها أول 

حتى أتى على آخرها، فتوصل إلى الترتيب التالي:  ،ح،هه، خ، غ، إ، ك، ج،ى 
ش، ض، ص، س،  ، ط، د،ا ت، ظ، ث، ذ، ر، ل، ن،  ، ب، م، و، أىء 

 .(56)الهم ة"
وجاء تأليف معجمه مناسبا  لمدارج الجها  الصوتي انطالقا  من الحلق إلى     

  تبعا  لطريق مخرج الكالم الذي ينطلق بطبعه من الداخل إلى الخارج، الشفتين، وذلك
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وقد رسم الخليل الطريقة التي "يمكن بها معرفة مخرج الصوت، وكان في ذلك موفقا   
علم األصوات الحديث يعتر  بكثير من آرائه ومقاييسه  كل التوفيق إلى حد  أن  

ه على علم بالجها  الصوتي أن  ،وتشعر عند تحديده مخارج الحرو  (58)الصحيحة"
 وتركيبه واج ائه وما اشتمل عليه من أحيا  ومدارج.

))في العربية تسعة وعشرون حرفا  صحاحا  لها أحيا  ومخارج وأربعة قال الخليل  
. و))أقصى الحرو  كلها العين ثم (15)هوائية هي الواو والياء وااللف اللينة والهم ة((

ألشبهت العين؛لقرب مخرجها من العين، ثم  الهاء، ولوال  الحاء.ولوال بحة في الحاء
هتة في الهاء؛ألشبهت الحاء لقرب مخرج الهاء من الحاء .فهذه ثالثة أحر  في حي  
واحد،بعضها أرفع من بعض.ثم  الخاء والغين في حي  واحد،كلهن  حلقية.ثم  القا  

ي حي  واحد.ثم  الصاد والكا  لهويتان،والكا  أرفع .ثم  الجيم والشين والضاد ف
وال اي في حي  واحد. ثم  الطاء والدال والتاء في حي  واحد. ثم  الظاء والذال والسيههن 

والثاء في حي  واحد. ثم  الراء والالم والنون في حي  واحد. ثم  الفاء والباء والميم في 
والخليل عد  .(17) حي  واحد،وأربعة هوائية هي الواو والياء واأللف اللينة والهم ة((

مخارج الحرو  ثمانية مخارج،إذ قسم االصوات إلى صحاح ذات مخارج،وهوائية 
المخرج لها، فكان يدرك بدقة أن  الفرإ الحاكم بين الصوت الصامت والصائت يتمثل 

.))ومع إيمانه أن  الهم ة مخرجها (18)في اعتراض مجرى الهواء أو عدم اعتراضه
قوله:"أم ا الهم ة مخرجها من أقصى الحلق مهتوتة أقصى الحلق،كما صرح بها في 

ها أخر األصوات؛ألنها على وفق رأيه مهتوتة مضغوطة((  .(11)مضغوطة" عد 
ويبدو للقارئ أن  تحديد مخرج الهم ة عند الخليل متناقض ،فتارة يقول: أن       

ي  تنسب مخرجها من أقصى الحلق وأخرى يقول: أن ها هوائية المخرج لها أو أن ها الح
 اليه اال  الجو . 
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والحهههق أن  الخليههههل قههههد لحههههظ فههههي الهمهههه ة أن ههههها تتغييههههر بههههالتحقيق مههههرة وبالتسهههههيل مههههرة   
يفيد ذلك قوله:)) أما الهم ة فمخرجها من أقصى الحلق مهتوتة مضهغوطة فهإذا و أخرى،
الحهههههههرو   يقهههههههةن غيهههههههر طر عهههههههه عنهههههههها النهههههههت فصهههههههارت اليهههههههاء والهههههههواو واأللهههههههف ف هههههههرأ 
ها معتلة كااللف وبقية الصوائت؛لذ(11)حاح((الص    .(21)لك عد 

وقد يقال: إن  الخليل قسم األصوات على أساس صرفي إذ  لحظ فيه ظاهرة الصحة 
واالعتالل ومن ثم ضم  الحرو  الصحاح بعضها إلى بعض وأفرد المعتلة في قسم 
خاص.والحق أن التقسيم تقسيم صوتي في األساس ؛ إذ  جاء هذا الترتيب في معرض 

 يع الحرو  على مدارجها وبيان مخرج كل منها في جها  النطق ، غير أن  هذا تو 
الترتيب الصوتي جاء متفقا  في الوقت نفسه مع ظواهر صوتية تتسم بها هاتان 

 .(22)المجموعتان من األصوات

مبدأ األرفع فاألرفع في الترتيب المخرجههههههههههي ،وهي  دإن  طريقة الخليل في التذوإ تعتم 
طريقة ذوقية قد يختلف فيها علمهاء الصوت.إال أن  هذا التذوإ ، على الرغم من انه لم 
يعتمد على اآلالت الحديثة لم يختلف كثيرا عن الدراسات الحديثة ، وان كان الكثير 

لأللفاظ ، فه)الواو والياء( من  من االختالفات يمكن أن يحمل على التطور الصوتي
حرو  العلة عند الخليل هما من األصوات الهوائية أو الجوفية، وقد أغفل الخليل أن  
هذين الصوتين قد يردان صائتين في أحوال معينة وقد يردان شبيهين باألصوات 

 .  (16)الصامتة في أحوال أخرى 

لهى األثهر الهذي تفديهه األسهنان فهي وقد عد  الخليل الفاء صوتا شهفويا مهن دون ااشهارة إ
نطق هذا الصوت،فالفاء صوت شفوي أسناني في الوصف القديم كما هو عنهد سهيبويه 

وينسهههحب ذلهههك األمهههر علهههى) الضهههاد ( فههههي عنهههده  ،(18)الحهههديث وكهههذلك فهههي الوصهههف
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فههي حههين هههي فههي الوصههف الحههديث أسههنانية لثويههة ،شهجرية إلههى جانههب) الشههين والجههيم ( 
 . (25)التاء والدال (من مخرج ) الطاء و 

ويمكن أن يأعتذر للخليل في وصفه الضاد؛
الضاد القديمهة التهي وصهفها العهرب قهد  ن  أل 

فههي فهي الحقيقهة صهوت  ،اختفت في نطقنا الحالي والضاد الحديثة تختلف تمامها عنهها
ه:"والضهاد 866،فقهد قهال عنهه ابهن الجه ري تلم نقف عليه حتى نتبين الدقة فهي نطقه

ستطالة ،وليس في الحرو  مايعسر على اللسان مثله،فإن  ألسنة الناس فيه انفردت باال
:"فالضاد العتيقة حر  غريب (27)وهي الصوت الذي قال عنه)برجستراسر( (26)مختلفة"

جدا  غير موجود على حسب ماأعر  في لغة من اللغات اال  العربية،ويغلب على ظني 
 أحد من العرب".أن  النطق العتيق للضاد اليوجد اآلن عند 

ونحن النريد التوسع فهي ههذه المسهألة،فقد تناولهها بالهدرس بهاحثون كثهر ،ولكهن نسهتطيع 
القول إن  مخارج االصوات عند الخليل جاءت متفقة في مالمحها العامة مع تصهنيفات 
المحههدثين،ولكن تختلههف فههي تفاصههيل دقيقههة مههع هههذه التصههنيفات الحديثههة التههي تسههلحت 

تهههههههههههههههههههههههههههههههههاعلى م يههد مههن الدقههة وهههو ماكههان يفتقههر اليههه الخليل،كمهها بههأجه ة علميههة ساعد
كشف علم التشهري  عهن وجهود أعضهاء للنطهق لهم يعرفهها الخليهل وال علمهاء العربيهة مهن 

 .(28)بعده مثل الوترين الصوتيين
واضهههحا  بهههين ترتيهههب ويهههرى الهههدكتور محمهههود السهههعران هههههه رحمهههه ش ههههههه "إن  هنهههاك تشهههابها  

الخليههل ألصههوات اللغههة العربيههة  حسههب المخههارج مههن أقصههاها فههي الحلههق إلههى الشههفتين 
،ومهن المعهرو  أن  الترتيهب الهنهدي أقههدم (21)وترتيهب الهنهود ألصهوات اللغهة السههنكريتية"

 بكثير من ترتيب الخليل.
مهمة والحق ان مذهب العرب في دراسة األصوات يخالف مذهب الهنود في أمور   

ا الهنود فقد تناولوا م  أفالعرب قد استحدثوا هذا العلم من مداركهم الخاصة بأنفسهم، 
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الدراسة الصوتية في مخارج األصوات تحت الرغبة في اجادة ترتيل الكتاب المقدس 
( فاهتموا بما خلفه اليونان، وأضافوا إليه دراسة تناولت مخارج vedaالمعرو  بفيد )

. فهو يسمى عند ( 61)ذلك ما فات اليونان من استكمالهاألصوات، فاستكملوا ب
ا العرب فقد دفعهم القرآن الكريم إلى دراسة م  أن بعلم األصوات الوصفي، يالمحدث

األصوات وعلوم العربية األخرى، ولذلك نجد ان العرب اعتمدوا األبجدية على 
مد على المقاطع مثل )ب، ت، ث( بينما الهنود كانت أبجديتهم تعت ةاألصوات المفرد

هذه األمور من المخالفات في مذاهب الطرفين لدراسة  من نحو )خا، يا، حا(. وتعد  
األصوات. فالشعوب التي دخلت ااسالم في القرنيين األولين من قرون ااسالم، 

قراءة المصحف الشريف، وينطقوا أصواته نطقا عربيا خالصا  كانت غايتهم ان يحسنوا
     (65)ذلك اال بعد االطال  على أصوات اللغة العربية وقواعدها. فلم يجدوا سبيال إلى

وليس هناك مايشير إلى أن  الخليل كان متأثرا  بعمل من سبقه أو كان واقفا  على ما 
 انج ه الهنود مما يتعلق باألصوات اللغوية.

ل من ن ب ه     ل من عرض لدراسة الصوت العربي وأو  ومهما يكن من شيئ فأن ه أو 
ل من لفت  األذهان على جدوى هذه الدراسة؛ لفهم اللغة على وفق بنائها العام ،وأو 

 . (32)األذهان إلى أهمية الصوت في الدرس اللغوي 
 :صفات األصوات عند الخليل -3  
 

بصهفات األصهوات مثلمها كانهت عنايتهه بمخهارج األصهوات،اال   الخليهل لم تكن عناية    
ن كههان مجهههال اهتمامههه بهههها اقهههل ، ههههاأن ههه لهههم يهمههل الحهههديث عن للمهههادة  تتبعنهههاأثنههاء ،و  وا 

 ى بعض المطلحات المعبرة عن صفات صوتية وهي:وقفنا عل  هالصوتية عند
 :الَمْهُتوت الَمْضُغوط - أ
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وصف أطلقه الخليل على صوت )الهم ة( إذ وصفها بأن ها مهتوتة مضغوطة إذا       
معنى المهتوت وال المضغوط من الناحية ، ولم يشر الخليل إلى ( 66)نتعنها آل ه  رف  

عني )عصر الصوت( في ثنايا معجمه،وتمن الناحية اللغوية   وأشار اليهاالصوتية،
ب هأ  الهت   قال الخليل:"، ر ش  ت الع ص  و  ى في م هتوت   صوت   اله م   ويقال .. للص   أقص 

ل ق""  الح 
غ طأ و" (34) رأ :  الض  ء   ع ص  ي  " إلى ش  شيء 

(35) . 

 الطلق: - ب

وأراد بها نصاعة الحر   ، صفة استعملها الخليل عندما وصف بها العين والقا     
ووضوحه في النطق،وتحددت األصوات الطلق لديه به)العين والقا ( وبي ن سبب ع له 

))ال تدخالن على بناء إال حسنتاه ألن هما أطلق  :لهما عن األصوات األخرى بقوله
 .(63)الحرو ، وأضخمها جرسا ((

 :الصحاح والهوائية-ج

من الصفات التي وردت عند الخليل وفي ضوئها قسم األصوات على مجموعتين     
رئيستين، كل واحدة منهما لها مي اتها الخاصة التي تنفرد عن غيرها ،قال الخليل :"في 
العربية تسعة وعشرون حرفا  صحاحا  لها احيا  ومدارج وأربعة أحر  جو  وهي 

واأللف اللينة والهم ة،وسميت جوف ا ألن ها تخرج من الجو  فالتقع في  الواو والياء
مدرجة من مدارج اللسان وال من مدارج الحلق وال من مدارج اللهاة ،وانما هي هاوية 

 .(37)في الهواء،فلم يكن لها حي  تنسب اليه اال  الجو "

أحيا  فاألصوات الصحاح هي التي تكون أصول أبنية الكلم والتي لها    
ومخارج،ويبلغ عددها )خمسة وعشرين ( صوت ا،أم ا األصوات الهوائية )المعتلة( فهي 
)الواو والياءواأللف اللينة والهم ة( ،وتنفرد بكونها المخرج لها وتكون لينة وهوائية تخرج 
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 من الجو  فال تقع في مدرجة من مدارج اللسان.

خر اآلو قي أو على اساس مخرجي،على اساس نط ا  ل مبنيو  تقسيمه األويبدو أن    
يستند الى االساس الوظيفي لتلك االصوات من خالل دخولها في بنية الكلمة، إذ 

بنية أصول أاالصوات المعتلة أو )الحرو  المعتلة( . كما يسميها الخليل . ليست من 
صول هي )األصوات الصحاح(، فتكون القسمة العامة قسمة صرفية ما األأ ن  ا   الكلم و 
فولوجية( . تستند الى االساس الصرفي وكان لهذا التقسيم االثر الكبير في )مور 

الدراسات اللغوية عند العرب، وفي ضوئه نظر العلماء الى اصول ابنية الكلمة 
ا فت  بابا واسعا للدراسات الصرفية في هذا الجانب فأخذوا في دراسة م  العربية، م  

فعاال  أم أ كانت أسماء  الكلمات العربية الصحيحة والمعتلة سواء 
(38). 

ربعة اصوات هي أ األصوات الهوائية )المعتلة( ه يعد  ن  أ ،ويالحظ على الخليل     
وموافق  ،(69))الهم ة وااللف والواو والياء( . وهو بذلك مخالف لسيبويه وجمهور النحاة

 .(81)للبعض منهم

 الذلق: -د

بعضها أكثر دورانا  من غيرها  ونظر الخليل في االصوات الصحاح فالحظ أن       
في الكالم،فوصفها بالحرو  )الذلق( وهي الراء والالم والنون،والفاء والباء والميم.ثم 
قسمها على قسمين ثالثة منها ذلقية وهي الراء والالم والنون،وثالثة شفوية،وهي الفاء 

ل،ن، ،ب،م والباء والميم.قال الخليل:"اعلم أن  الحرو  الذلق والشفوية ستة هي:ر،
وانما سميت هذه الحرو  ذلقا  ألن  الذالقة في المنطق،إن ما هي بطر  أسلة اللسان 
والشفتين،وهما مدرجتا هذه األحر  الستة،منها ثالثة ذلقية:ر،ل،ن تخرج من ذلق 
اللسان من طر  غار الفم وثالثة شفوية: ،ب،م مخرجها من بين الشفتين خاصة 
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لحرو  الصحاح اال  في هذه االحر  الثالثة ،التعمل الشفتان في شيء من ا 
 .(41)فقط.والينطق طر  اللسان اال  بالراء والالم والنون 

سبب التسمية يرجع إلى سهولة نطقها باالستناد إلى أن  الذالقة من جملة  ولعل   " 
معانيها سهولة النطق لذلك ال يبعد أن تكون هذه التسمية مستمدة من خفتها على 

ولسهولة هذه األصوات ومرونة عضل .( 81) "دورانها في الكلمات العربية اللسان وكثرة
مدرجتيهما،كثر دورانها في الكالم. واستعان العرب بها على تسيير النطق باألبنية 
الرباعية والخماسية،واتخذ الخليل منها في هذه األبنية مقياسا  لأللفاظ األصيلة 

ة رباعية أو خماسية معر اة من حرو  الذلق والدخيلة،قال الخليل:"فإن وردت عليك كلم
والشفوية واليكون في تلك الكلمة من هذه الحرو  حر  واحد أو اثنان أو فوإ ذلك 
فاعلم ان  تلك الكلمة محدثة مبتدعة ليست من كالم العرب ألن ك لست واجدا  من سمع 

ق والشفوية من كالم العرب كلمة واحدة رباعية أو خماسية اال  وفيها من حرو  الذل
 .(43)واحد أو اثنان أو أكثر"

ومن المفيد ان نذكر هنا، أ ن  ما قاله الخليل في حرو  الذالقة ارتك  عليه كثير من 
العلماء قديما  وحديثا  وهو عمل لغوي سليم انج ه منذ اكثر من الف سنة وهو اآلن 
لتي معدود في منج ات علم اللغة الحديث، فقد ايدت المباحث التطبيقية ا

مرة في كل الف 517أجراها)د.إبراهيم أنيس (على سور القرآن الكريم شيو  الالم نحو 
مرة من االصوات الساكنة هههه ماعدا االصوات المعتلة هه في العربية، وأ ن  نسبة الميم 

مرة، في حين أ ن  نسبة الظاء يتكرر ثالث  551مرة ،وان نسبة النون بلغت 518
وت،كما لوحظ اتفاإ الميمات والنونات في السور العشر مرات فقط في كل الف ص

االولى من القرآن الكريم اذ  ي يد كل منهما عن عشرة اال ،واوض  الحاسب 
ه( المشتمل 698االلكتروني المستعمل في احصاء جذور الصحاح للجوهري) ت
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مرات يليه صوت 5116جذرا  عن شيو  صوت الراء في الجذور الثالثية1369على
 .(44)والنون والالم بتردد مقاربالميم 

 الصتم: -ه

وفيما عدا أصوات الذالقة والطلق)العين والقا (، ثم  السين والدال،يصف الخليل    
بقية أصوات العربية فيما عدا األصوات المعتلة)االلف اللينة والواو والياء والهم ة( 

معرى من الحرو   بان ها حرو  صتم .يقول:"ومهما جاء من بناء اسم رباعي منبسط
الذلق والشفوية،فان ه اليعرى من أحد حرفي الطالقة أو كليهما،ومن السين والدال أو 

 .    (45)أحدهما،واليضيره ماخالطه من سائر الحرو  الصتم"

وينبغي ان نالحظ ان الخليل كان يستعمل أغلب مططلحات الصفات للداللة على    
ملها للداللة على الصفات النطقية،فيما عدا الصفات السمعية وفي الوقت نفسه يستع

مصطل  الصتم الذي يدل على معنى احصائي، أي: بمعنى أقل األصوات دورانا  في 
 . (83)أبنية الكالم

 ً  .(phonology)العربية   بنية الكلمة داخلفكر الخليل الصوتي  -ثانيا
 الخصائص الصوتية في بنية الكلمة: -1

تتآلف وتتجاور،فوجد ان بين األصوات تجاذبا  الحظ الخليل االصوات حين   
وتفاعال ،،وأن  اللسان ينطلق عند تجاور بعضها انطالقا  سهال ،ويتعثر عند تجاور 

ماكان مفلفا  من أصوات متباعدة المخارج  بعضها اآلخر.والحظ ،أن  أ فص  الكلمات
متجاورين ،ومتقاربة في الصفات ،وأن  من العسير على اللسان ان ينطلق بصوتين 

وهما مختلفان في الصفة؛ لذلك كان من فصاحة الكلمة اال  يكون بين اصواتها تنافر 
ي ن إن   ": أحمد بنأ  الخليلأ  يصعب معه اللسان أن ينطلق بالكلمة .قال  مع ت أ ت ل ف ال الع 
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ي هما" لقأر ب واحدة كلمة في الحاء  ر ج  م خ 
 .كذلك التاتلف الهاء والعين في العربية اال  (47)

اذا كانتا مفصولتين بفاصل،نحو )هر (، )هلع( ،أو كانت العين متقدمة نحو 
 وكذلك"(.41)؛ولذلك انكر لفظة  )الهعخع(ووصفها بأن ها لفظة شنعاء(48) )عهن(،)عهد(
 أحر  في إال الحرو  من شئ في معهما تأتلف ال والجيم يأتلفان، ال والكا  القا 
ل في بينتها قد معربة ل ق، إال والجيم القا  مع تأتلف وال.القا  من الثاني الباب أو   ج 
ل ق إال   السين ومع ق .وج  س  و   .(55)موضع  " اسم ج 

صههوات لف فههي كالمههها األأوكههان الخليههل بعملههه هههذا اول مههن تنبههه الههى ان العههرب ال تهه
 . (15)و متقاربة أ ،التي مخارجها واحدة

ر  ليست من أصل  أن   خليلويرى ال     ب ك  ن ف ر  واس  ح  نك واقشعر  واس  ح  "األلف في اس 
ن   ما أدخلت هذه األلفات في األفعال وأمثالها من الكالم لتكون األلف عمادا  البناء. وا 

ل ما  للسان إلى حر  البناء، ألن   اللسان ال ينطق بالساكن من الحرو  فيحتاج إلى  وسأ
ر ج وه   ح  ل م ، ألف الوصل، إال أن د  ل ج وقرطس لم يحتج فيهن إلى األلف لتكون السأ م 

.  وحدد بناء االسم والفعل من حيث التجرد وال يادة،إذ  قال:"ليس (52)فافهم إن شاء ش"
للعرب بناء في االسماء وال في االفعال أكثر من خمسة أحر  فمهما وجدت  يادة 

ى البناء،وليست من أصل على خمسة أحر  في فعل أو اسم فاعلم أن ها  ائدة عل
الكلمة،مثل قرعبالنة إن ما أصل بنائها:قرعبل ،ومثل عنكبوت إن ما أصل بنائها 

ذا (53)عنكب" .وقد أدرك الخليل ان الكلمة العربية البد  أن تكون على ثالثة أحر ،وا 
ل فيها ليكون األصل الذي طرحه عام ا  مطردا   واجهته بعض الثنائيات تأو 

،ويظهر (54)
في قوله:"االسم اليكون أقل من ثالثة أحر  حر  يبتدأ به وحر  يحشى به ذلك 

الكلمة وحر  يوقف عليه ،فهذه ثالثة أحر  مثل سعد وعمر ونحوهما من 
.ثم قال:"وقد تجيء أسماء لفضها على حرفين،وتمامها ومعناها على (55)االسماء"
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ن ها جاءت سواكن ثالثة أحر  مثل :يد، ودم، وفم وأن ما ذهبت الثالثة لعلة أ
ل ق تأها السكون]يريد النون الساكنة المسماة بالتنوين[فلما جاء التنوين ساكنا  اجتمع  (56)وخ 

ساكنان فثبت التنوين ألنه إعراب وذهب الحر  الساكن ،فإذا أردت معرفتها فاطلبها 
 .(57)بالجمع والتصغير كقولهم:أيديهم في الجمع ويدي ة في التصغير"

  وائد، والضمة والكسرة الفتحة أن   وتحدث الخليل عن بناء الكلمة العربية، و عم"  
. فيه  يادة ال الذي الساكن هو والبناء. به التكلم إلى ليوصل الحر  يلحقن وهن
،ويريد بالساكن الحر   (58)األلف،والكسرة من الياء،والضمة من الواو" من فالفتحة

لكلمة عند الخليل تتوقف على االصوات السواكن الصحي ،وهذا يعني أن  داللة ا
وحدها؛ألن  الحركات عنده لها وظيفة لغوية أخرى هي تيسير التكلم بالساكن، وذكر 
الدارسون المحدثون أن  من الخصائص المشتركة بين اللغات السامية:إن ها تعتمدعلى 
           الحرو  الصامتة وحدها،وال تلتفت الى األصوات الصائتة )المعتلة(. 
"المعنى  وذكر الدكتور علي عبد الواحد وافي أن  من خصائص اللغات السامية ان 

،وهذا يتفق مع ما  عمه (51)االساسي للكلمة يشار اليه غالبا  باالصوات الساكنة"
 الخليل.
ويهرج  الباحهث ماقالههه الهدكتور حلمهي خليههل فهي تعليقهه علههى ههذا المعنهى بقولههه:"لعل   

وائت غير دقيقهة مهن الناحيهة اللغويهة ألن  وظيفتهها تتعهدى عمليهة النطهق فكرة  يادة الص
التي لم يشهر الخليهل اال  اليهها إلهى خلهق كلمهات ذات صهيغ ودالالت قهد تتوقهف  أحيانها  
على هذه الصوائت مثهل اسهم الفاعهل مهن غيهر الثالثهي والفهرإ بينهه وبهين اسهم المفعهول 

ههال الصههوائت فههي ترتيههب ا لكلمههات داخههل المعجههم لههه مههايبرره اذ البههد ولكههن قههد يكههون اهم 
وهو مايعبر عنه المعجميون حديثا باسم االشتراك من االستناد الى اصل ثابت اليتغير،
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حيههههث يجعلههههون الصههههوامت مههههدخال  الههههى ترتيههههب مههههادة فههههي المههههادة أو البنههههاء األساسههههي ، 
 .(65)المعجم"
المختلفة ،والحركات التي وعلينا أن  نفر إ هنا بين أثر الحركة في صياغة المشتقات     

م ، أكههر م( هههو مههن قبيههل تحويههل  هههي مههن أصههل بنيههة الكلمههة، فتغي ههر حركههة الههراء فههي )أكههر 
ن ههة( هههو مههن قبيههل  ن ههة، جأ ن ة،ج  الصههيغ اعتمههادا  علههى الحركههة وتغي ههر حركههة الجههيم فههي )ج 
تغي هر الحركههات التهي مههن أصهل بنيههة الكلمههة سهواء أوقعههت علهى الحههر  االول أم الثههاني 

. وعلههى هههذا فههان للحركههة أثههرا  بههار ا  فههي تمييهه  معههاني األبنيههة التههي (61)ن أصههل الكلمههةمهه
تتفق صورتها من حيث الحرو )الصوامت( ويأف ر إ بين معانيها بالحركات)الصوائت(

  
 الظواهر الصوتية عند الخليل: -2

عالج الخليل كثيرا  من الظواهر الصوتية وكان من عمق نظره في اللغة أن توصل   
إلى تفسير كثير من المفردات تفسيرا  لم يتوصل إليه غيره فقد واجه كلمات غير مألوفة 
البناء والمفهومة األصل ففسرها تفسيرا  كان موفقا  إلى صواب القول في أكثرها والنريد 

 الجه الخليل من الظواهر الصوتية ولكن نكتفي بذكر بعضها.هنا أن نذكر جميع ماع
  لمخالفة:ا - أ

قانون المخالفة او التغاير من قوانين علم الصوت باتجاه معاكس من قانون المماثلة 
،وهو أن ينحو صوتان متجاوران او اكثر نحو التماثل أو التقارب في المخرج أو 

وتان المتماثالن الى  يادة مدى الخال  الصفات،ام ا قانون المخالفة،وهو أن يميل الص
بينهما،ويكون ذلك بأحد أصوات اللين الطويلة)االلف،الواو،الياء(،أو أحد االصوات 
المائعة)ل،م،ن،ر(،والعلماء العرب عرفوا ظاهرة المخالفة وسم وها مسميات منها كراهة 

احد او توالي اجتما  المثلين أو كراهية التضعيف او كراهية اجتما  حرفين من جنب و 
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، ومن معالجاته (62)االمثال مكروه وما إإلى ذلك،وأقدم من عر  هذه الظاهرة الخليل
 لهذه الظاهرة:

 -قلبت الهاء ياء للتخفيف وكراههههههههههههههههة اجتمهههها  المثليههههههههههن،"ودهديت دهديت دهدهت 
رجت ولكنه أبدل من الهاء لشبهها بها وأن ها بمن لة دحدهدهت -هي فيما  عم الخليل

 .(63)في الخفاء والخفة نحوها فابدلت من الياء في هذه"
 قلت: إذا متى مع بمن لتها تأكيدا ، )ما( معها أدخلت )ما( الج اء هيمهما  وماما
 استقبحوا ولكنهم (،آتك تأتني ما إن قلت:) إذا إن مع وبمن لتها (،آتك تأتني ما متى)
روا أن  والدليل. األولى في التي األلف من الهاء فأبدلوا ماما،: فيقولوا واحدا   لفظا   يكر 
 .(64)فيه ت اد( ما) و إال الج اء حرو  من شئ ليس أنه ذلك على

 حذف االصوات: -ب
1-  

عند الخليل)الأيس( "ثم طرحت الهم ة واأللف،وال قت الالم  أصلهاليس:
ه( في القول بتركيبها،وأيده 117فذهب إلى تركيبها،وقد تابعه الفراء)ت.(31)بالياء"

بسما  من العرب.قال:"أصل ليس:)ال أيس،ودليل ذلك قول العرب:ائتني به من حيث 
وحذ  .(66)"أيس وليس، وجيء به من حيث أيس وليس.أي: من حيث هو ،وليس هو

لك في القرآن الكريم،كحذ  األصوات لكثرة االستعمال ورد كثيرا  في كالم العرب،وكذ
 الهم ة في )بسم ميحرلا نمحرلا هللا(،فاألصل)باسم(.

ويلم ه( ):"ولكن هم حذفوا لكثرته في كالمهم،كما قالواال أن وهي عند الخليل:لن: 
،وجعلت بمن لة حر  واحد،كما جعلوا)هال ( بمن لة  يريدون: وي  ألمه،وكما قالوا: يومئذ 

 .(37)ال"حر  واحد، فإن ما هي: هل و 



 

 111  |مجلة مداد اآلداب 

 ضوء مقدمة العينفكر الخليل الصوتي في   

 

وجاء الدرس الحديث فأي د مذهب الخليل في )ليس( ف عم )برجستراسر(إن  )ليس(       
أو قريبا  من  (iitai)مركبة من)ال( واسم معناه الوجود يحتمل أن يكون لفظه القديم 

يتي في اآلرامية العتيقة وفي األكدية)ايسو(، أي يملك  ذلك وهو )ايس( في العبرية،وا 
(اليوجد وهذا معنى )ليس(األصلي.وكذلك أي د مذهبه Laitالشيء،وهو له،فمعنى)

 .(38)في)لن( فقال: لن مركبة من )ال( و)أن(، وهي مثل )لكن(مركبة من )ال( و )كن(
 النحت:-ج
من ضروب االشتقاإ في اللغة،وهو " ان تعمد الى كلمتين،أو جملة ،فتن   النحت    

من مجمو  حرو  كلماتها،كلمة فذ ة ،تدل على ماكانت تدل عليه الجملة 
ه،اليد الطولى في هذا الموضو  691وألبي الحسين أحمد بن فارس ت(.61)نفسها"

 اذكره الخليهههههههههههههههههههههههههل،من،وقد ذكر ان الخليل سبقه الى هذا؛فيقول: " واألصل في ذلك م
ي ع ل  الرجل،اذا قال: حي  على" قولهم:ح 

(75) . 
 حكاية الصوت: -د

الحظ الخليل ،كما الحظ كثير من العلماء اللغة سواء من العرب أو غيرهم، أن  هناك 
بعض الكلمات التي توحي بشيء من داللتها في أصواتها وأطلق الخليل على مثل 

لمات مصطل  الحكاية، قال الخليل:" الحكاية أن  الحاكي يحكي صلصلة هذه الك
ن شاء أعادها  ن شاء قال صل مخففة مرة، اكتفاء بها وا  اللجام فيقول:صلصل اللجام.وا 

.وقال (71)مرتين او أكثر من ذلك، فيقول:صل، صل،صل، يتكلف من ذلك مابدا له"
فكأن هم توهموا في صوت أيضا  " صر  الجندب صريرا  وصرصر األخطب صرصرة،

ا  وفي صوت األخطب ترجيعا " . فقد ادرك الخليل أن  الصوت الممتد في (72)الجندب مد 
( بالتشديد ماهو اال  حكاية لما في صوت الجندب من استطالة وامتداد،وان  )صر 
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الصوت المقط ع في )صرصر( بالتضعيف ماهو اال  حكاية أيضا  لما في صوت 
،وصلصل في صوت اللجاماألخطب من تقطيههع، ومثل هذا: صل 

(73). 
ل الذاهبين إلى وجود العالقة الطبيعية بين    ومن هنا يمكن القول إن  الخليل كان أو 

اللفظ ومدلوله،وهذا مما ارتك ت عليه نظرية نشأة اللغة التي تقول:"إن  أصل اللغات 
وخريرالماء وشحيج كلها أن ما هو من األصوات المسموعات ،كدوي الري ،وحنين الرعد،

الحمار،ونعيق الغراب،وصهيل الفرس...ونحوذلك،ثم  ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد" 
 .(74)ه وجها صالحا ،ومذهبا  متقبال  691وكان هذا الرأي عند ابن جني ت

 
 الخاتمة:
 من النتائج يمكن اجمالها على النحو اآلتي: وقف البحث على عدد 
يرد في مادة الخليل الصوتية،وكانت  ان  مصطل )صوت( لماظهر البحث  .5

 .كلمة )حر ( تعني في مصطل  الخليل ماتعنيه من استعمالنا كلمة )صوت (
لم تكن األبعاد و في تتبع مواضع نطق األصوات ،  خليلبي ن البحث قدرة ال  .1

من أبعد  هفي تتبعه للصوت اللغوي، إذ تتبع الخليل المنهجية الدقيقة بعيدة عن عمل
إلى الشفتين ، وهذا يختلف عن منهج المحدثين  )أقصى الحلق( وصوال   نقطة مخرجية

كانت اقرب  الخليلالذين تتبعوا الصوت من الشفتين إلى أقصى الحلق ،ونرى أن  نظرة 
ها المنهج يقتضي تتبع الصوت من أقصى نقطة)أقصى الحلق( ألن   ن  ة ألإلى الدق  

 ر باندفا  الهواء من الرئة .النقطة األولى التي يحدث فيها الصوت الذي يصد
ذكر الخليل أعضاء النطق وفق مواضع النطق،ولم يفردها بدراسة مستقلة كما  .6

فعل المحدثون وهو في هذا اقرب إلهههههههههى طبيعة األمور خاصة تلك البداية المبكرة التي 
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بدأها ،وقد عر   الخليل من خالل ذلك معظم أعضاء النطق التي ذكرها المحدثون  
 ا عدا الوترين الصوتيين.فيم

القائمهة  ربتههالمستمدة من تج تهمخارج األصوات على وفق خبر  الخليل وصف .8
 على المالحظهة الذاتيهة فهي رصهد آليهة إنتهاج األصهوات اللغويهة وههذه الطريقهة يمكهن أن  

علههههم األصهههوات لههههيس مههههن العلهههوم التههههي تسهههتند إلههههى الحههههدس  ن  يتسهههرب إليههههها الخطهههأ أل
والتخمين بل هو علم يستند إلى الدقة والعلمية في عرض مادته العلمية واألمر يتطلهب 

وسههواهما،فجاءت مخههارج االصههوات معرفههة دقيقههة بعلههم الطههب وجههها  النطههق اانسههاني 
تختلهههف فههههي  عنهههد الخليهههل متفقههههة فهههي مالمحهههها العامههههة مهههع تصهههنيفات المحههههدثين،ولكن

تفاصههههههههيل دقيقههههههههة مههههههههع هههههههههذه التصههههههههنيفات الحديثههههههههة التههههههههي تسههههههههلحت بههههههههأجه ة علميههههههههة 
 ساعدتهههههههههههههههههههههههههههههههاعلى م يد من الدقة وهو ماكان يفتقر اليه الخليل.

معيار الدخيل من األلفاظ على ألفاظ اللغة العربية باالستناد إلى  الخليل بي ن .1
فإذا جاءت لفظة من األلفاظ خالية من أصوات  أصوات الذالقة

اللفاظ الدخيلة على اللغة العربية،وهذا الذالقة)ل،ر،ن، ،ب،م( فيحكم عليها إنها من ا
 ماأيدته المباحث التطبيقية الحديثة.

أظهر البحث أن  داللة الكلمة عند الخليل تتوقف على األصوات السواكن  .3
،وقد ذكرنا لغوية اخرى هي تيسير التكلم بالساكنوحدها؛ألن  الحركات عنده لها وظيفة 
 عدم دقة هذا الكالم من الناحية اللغوية.

لف في كالمها أالعرب ال ت ن  ألى إل من تنبه و  أظهر البحث أن  الخليل أ .7
 .صوات التي مخارجها واحدة او متقاربةاأل
ل من أشار .8 ين إلى وجود العالقة الطبيعية ب اظهر البحث أن  الخليل يعد أو 

 .اللفظ ومدلوله،وهذا م م اارتك ت عليه نظرية نشأة اللغة
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