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 خمارج األصوات عند ابن سينا الطبيب

 
مع ثبات وصف خمارج األصوات العربية لدى علماء اللغة والتجويد على هنج واحد، ظهر وصف 

 يف كتابه )أسباب حدوث احلروف( ، هـ(428خمالف ملا سبق على يد عامل الطب والطبيعة ابن سينا )ت
مجع فيه بني علمي التشريح و الفيزايء ووظفهما خلدمة اللغة فجاء وصفه ملخارج احلروف العربية وصفا 
علميا شبيها إىل حٍد كبرٍي مبا جاءت به الدراسات احلديثة، فمهد لذلك بوصف كيفية حدوث الصوت 

إن لكل  ووصف تشرحيي للحنجرة وعضالهتا مث وصف خمرج كل حرف من احلروف العربية على أساس
حرف خمرجًا خاصًا ينماز به وافرد لذلك فصاًل خاصًا مساه) يف األسباب اجلزئية حلرف حرف من 
حروف العرب( معتمدًا يف بيانه الرتتيب الصويت املعروف عند علماء اللغة ، كما سيتضح من خالل 

 اآليت:   -5  -اجلدول رقم  
 





 



 



 



 
 
 
 
 



 
 
 

وبعد هذا العرض املفصل لوصف ابن سينا ملخارج احلروف العربية نلحظ كيفية تطويعه لعلمي 
التشريح الطيب والفيزايء لوصف اللغة ومعرفته ابحلنجرة فهو الوحيد الذي وصف حرف اهلمزة أبهنا صوت 

أحد والطرجهايل هو ، حنجري يرجع إىل انفتاح الطرجهايل نتيجة لضغط اهلواء الصاعد من الصدر
، وهو هبذا الوصف يوافق ما جاءت به الدراسات احلديثة اليت اعتمدت على الغضاريف املؤلفة للحنجرة

 صور أشعة أكس اليت استعملت لبيان خمرج الصوت.
وابن سينا أول من فرق بني الواو والياء الصامتتني واملديتني فجعل لكل منها خمرجًا خاصًا تنفرد به 

للغة والتجويد السابقون له ، كما حتدث عن إشكالية احلركات يف العربية وحتديد وهو ما مل يذكره علماء ا
مث أمر هذه الثالثة عليَّ مشكل، ولكين أعلم يقينا أن األلف ماهيتها وكميتها الزمنية بقوله:))

املمدودة املصو ِّتة تقع يف ضعف وأضعاف زمان الفتحة وأن الفتحة تقع يف أصغر األزمنة اليت يصحُّ 
ها االنتقال من حرٍف إىل حرف. وكذلك نسبة الواو املصوتة إىل الضمة، والياء املصوتة إىل في

اعلم أن احلركات أبعاض حروف املد (( ، وهو يعد تطويرا لقول ابن جين يف احلركات:)) الكسرة
واللني، وهي األلف والياء والواو، فكما أن هذه احلروف ثالثة، فكذلك احلركات ثالث، وهي 

 ((.حة والكسرة والضمة، فالفتحة بعض األلف، والكسرة بعض الياء، والضمة بعض الواوالفت
مما سبق يظهر كيف تطور الدرس الصويت العريب يف وصف خمارج األصوات العربية على يد ابن سينا 
 ، فآراؤه يف حتديد خمارج األصوات ترقى إىل مستوى الدراسات املعملية احلديثة وهو األمر الذي يدحض

ادعاء ثبات الدرس الصويت العريب على هنج واحد يف وصف خمارج األصوات مل يتطور على مر السنني ، 
وهو األمر الذي بينا خطأه من خالل هذا البحث الذي كرسناه لدراسة وصف القدامى على اختالف 

 ختصصاهتم ملخارج األصوات العربية.
 
 
 
 

 


