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امللخص
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إن ميكانيكية النطق يف اجلهاز الصويت عند اإلنسان متكن من إنتاج األصوات اللغویة مبختلف أنواعها ،ومبستوايت
أ دائية تتميز ابلدقة اللغویة يف نقل الشفرة املرسلة من الدماغ ألداء األصوات بتموجات حمددة یفهمها أبناء اجلماعة
اللغویة الواحدة ،وأتسيسا على ذلك ،ميكن جلهاز النطق اإلنساين إنتاج األصوات اللغویة أبنواعها املختلفة يف
اللغات العاملية كافة ،وأبطوال يف األصوات الصائتة والصامتة تتناسب مع طبيعة إنتاج اللغة يف كل جمتمع لغوي،
وتكمن الصعوبة يف انتاج األصوات اللغویة يف لغة ما من قبل الناطقني بغريها يف كيفية تدریب أعضاء النطق
إلنتاج أصوات اللغة بشكل مياثل إ نتاج املتكلمني هبا ،فاللغات العاملية ختتلف يف توزیع خمارج األصوات وجتنح إىل
إ ستعمال اليسري منها يف مناطق وسط ومقدمة الفم على خالف اللغة العربية اليت تشهد يف توزیع خمارج أصواهتا
إستعمال مناطق آلة النطق مجيعا يف أجبدیتها الصوتية ،والبحث یسلط الضوء على مشكالت أداء األصوات
اللغویة يف اللغة العربية عند غري الناطقني هبا على الرغم من توفر البيئة املناسبة للتدریب اللغوي على إنتاج أصوات
اللغة العربية من خالل إنتشار وتداول إنتاج النص القرآين يف بعض اللغات اآلریة ،وقد اخرتان اللغة الفارسية
أمنوذجا يف التحليل االكوستيكي لألصوات املشكلة يف إنتاجها واضعا بعض احللول اليت تسهم يف تعليم وضبط
أصوات للغة العربية املشكلة يف إنتاجها.

الكلمات الدليلية :أصوات ،مشكالت ،تعلم ،أداء صويت ،عربية ،غري الناطقني.
* .الکاتب املسؤولsabauhe@gmail.com :
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 .1املقدمة
لقد متيزت العربية من عرض تصنيف سيبویه لألصوات األصلية والفرعية ابهنا شاملة يف إنتاج
أصواهتا مجيع أجزاء جهاز النطق ،فاألصوات اليت ذكرها سيبویه وهي احلروف األصول وعددها
تسع وعشرون حرفا و احلروف الفروع اليت تستحسن يف قراءة القرآن والشعر وعددها مع األصول
اثنان وأربعون حرفا (سيبویه ،)433/4: 1988 ،جعلت من اللغة العربية شاملة يف أجبدیتها الصوتية
حبروفها األصلية والفرعية لألجبدايت الصوتية اليت توجد يف اللغات اهلندیة األوربية واللغات السامية
احلامية مجيعا ،ومن هنا قد یسهل على العريب تعلم اللغات غري العربية ألن أجبدیته الصوتية قد
غطت سلفا مجيع التصویتات اليت حيتاجها لضبط أداء اللغات األجنبية ،فأجبدیته الصوتية الواسعة
مكنته من إستعمال أجزاء آلة النطق مجيعا وقد تدرب على ذلك بتلقائية النطق اليت یتمتع هبا
(األمني )49:1982 ،اما متعلمي اللغة العربية من غري الناطقني هبا فتتعسر عليهم بعض األصوات
اليت ال توجد هلا نظائر يف أجبدیتهم الصوتية ،وذلك حنو أصوات االطباق األربعة وهي كل من
الضاد والصاد والطاء والظاء ،وأصوات وسط احللق حنو احلاء والعني ،وبعض التصویتات األخرى
اليت متثل عائقا حقيقيا أمام متعلمي اللغة العربية من جهة األداء الصويت للمقاطع الصوتية العربية.
وحتصل املشكالت الصوتية غالبا عند متعلمي اللغة العربية من غري الناطقني هبا بسبب اخلطأ
يف االیعازات الدماغية اىل عضو النطق إلنتاج الصوت اللغوي العريب على خالف ما اعتاد
وتدرب عليه يف تلقائية النطق يف لغته األصلية ،وقد تكون االیعازات دقيقة لكن العضالت اليت
تتحكم يف غرف الرنني الفمویة واحللقية والشفویة فضال عن عضو اللسان فتكون يف العادة خاملة
بسبب عدم حاجتها اىل التنشيط يف إنتاج األصوات اللغویة يف لغة املتعلمني األم ،وحتتاج اىل
التمارین االدائية لتواكب تلقائية النطق اليت یتمتع هبا العريب الذي اعتاد كل من دماغه وجهازه
النطقي على إنتاج األصوات ابلكيفيات اليت متيز هبا يف لغته ،فامليكانيكية يف النطق وتلقائيته يف
األداء الصويت لألصوات املطبقة مثال قد تدرب عليها منذ الصغر.
وتربز بعض املشكالت يف األداء عند غري العرب يف خمارج بعض األصوات حينا ويف صفاهتا
حينا آخر ،فاجلهر واهلمس ،فضال عن إرتفاع أقصى اللسان أو إخنفاضه ،یؤداين اىل مالمح متيز
الصوت املطبق عن املنفتح ،وهو ابلضرورة یؤدي اىل وجود التفخيم مع الصوامت املطبقة وعدم
حصول ذلك مع الصوامت املنفتحة (املرققة) وتقدم اللسان أو رجوعه هو الذي حيدد تفخيم
الصوائت وترقيقها (املطليب )168:1984 ،وفكرة إجتماع كل من خمرج الصوت وصفاته قدمية فقد
حتدث هبا علماء التجوید املتأخرین وذلك عند حدیثهم عن خمارج األصوات ،فقد عدوها على
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سبيل التقریب واال فاملخارج بعدد احلروف األصول يف العربية (القسطالين )187/1 :1972 ،ومن
هنا أييت التنوع يف األصوات اليت تنتمي اىل خمرج واحد.
وجود أصوات صامتة مفخمة هلا نظائر مرققة يف اللغات األجنبية یسبب عبئا على متعلمي
اللغة العربية وعادة ما حيصل التنوع يف الصفات من بعد أن یصدر اجلهاز العصيب أوامره بنطق
صوت معني ،فان هذا الصوت ینتقل على هيئة نبضات كهربية ()electrical pulsesتنقلها
أعصاب متخصصة اىل أعضاء النطق ،وتتأهب هذه تبعا لذلك الختاذ أوضاع معينة (استيتية،
 ، )77 :2003وعليه تتشكل أعضاء النطق مجيعها ابلتزامن مع نقطة والدة الصوت يف خمرجه
لتتحكم ابهلواء املار يف أجزاء النطق متشكلة بكيفيات جتعل من غرفة الرنني يف احلنجرة أو الفم أو
احللق أو الشفة أو األنف متخذة وضعا خاصا بذلك الصوت ،ومن جهة أخرى تكون صعوبة
األداء يف الكيفية اليت تسهم يف تكوین الصوت ابإلعتماد على طریقة التحكم هبواء الزفري وميثل
ذلك عائقا خمرجيا يف صوت احلرف عند األجانب ،وطرق إثبات التمایز يف نطق األصوات علميا
حتصل إبعتماد الربامج احلاسوبية اليت تقيس املوجة الصوتية ألصوات احلروف املشكلة يف إنتاجها
عند األجانب وعلى أساس ذلك تبىن التصورات يف كيفية التغلب على مشكالت إنتاج األصوات
املشكلة عند متعلمي اللغة العربية من غري الناطقني هبا وعلى النحو اآليت:
 .2مشكالت أداء األصوات عند متعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا

 .1-2صوت الواو

یعد إنتاج الواو يف اللغة الفارسية مشكال يف أدائها ،ویربز ذلك عند متابعة واو العطف خاصة يف
اللفظ الفارسي ،فالواو العربية صوت شفوي ینتج ابستدارة
الشفتني مع ارتفاع جذر اللسان اىل احلنك اللني فهو صوت
شفتاين وقصي حنكي ،ويف الوقت نفسه جمهور (عصام،
 ،)262 :1992واملالحظ يف نطق متعلمي العربية من غري
الناطقني هبا اهنم یبدلون صوت الواو اىل فاء مع اإلحتفاظ
ابجلهر ،وإستبدال الواو ابلفاء اجملهورة حيقق السهولة على
متعلمي اللغة العربية من جهتني ،األوىل ان جذر اللسان
یبقى يف وضع السكون واالسرتخاء وال یصعد اىل موضع
إنتاج الواو ،كما أن تغري الشفتني ابإلستدارة مما ميهد
لتشكل غرفة الرنني الشفویة یتم التنازل عنه أیضا ،فيحول الصوت إىل خمرج الفاء مع اإلستمرار
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بتذبذب الوترین الصوتيني والناتج من الصوت املبدل هو صوت  /v/الذي مياثل الصوت األول
من كلمة  verbاإلنكليزیة (عكاشة ،)45: 2007 ،ویظهر من الشكل ان جهاز النطق یتشكل
بكيفية تقتضي إرتفاع أقصا اللسان مع إستدارة الشفتني لتكوین صائت الواو وذلك ابلتزامن مع
إهتزاز الوترین الصوتيني ،وعند إنتاج متعلمي اللغة العربية الواو يف مجلة العطف خاصة حنو الواو
يف (و اإلنسان) ،یبدل الواو فاء مع اإلحتفاظ ابجلهر الذي كان يف الواو ،كما يف الشكل ،ویظهر
ذلك جليا عند متابعة النطق العريب للواو يف دعاء كميل أبداء املقرئ أابذر احللواجي ،مع النطق
األعجمي للواو نفسها يف الدعاء نفسه للمقرئ مهدي مساوايت وعلى النحو اآليت:

الواو بصوت أابذر احللواجي يف أداء دعاء كميل

الواو بصوت مهدي مساوايت يف أداء دعاء كميل

ویبدو من قراءة املوجة الصوتية يف النطقني ان الواو ابلصوت العريب قد امتازت بوجود موجة
صوتية منتظمة ویدل ذلك على ان الواو كانت صائتا متحركا وهو الواو املتحركة ابلفتحة يف دعاء
(و) وقد رسم احلاسوب موجتها الصوتية بشكل تتماثل فيها أجزاء الصوت متاثال منتظما
كميل َ
يف الرتدد والسعة ،يف حني كانت الواو الفارسية صامتا حمتكا فقد امتازت الواو الفارسية بوجود
متوج صويت مضطرب وغري منتظم وهو یدل على ارتطام اهلواء اخلارج من منطقة الشفة بعضوي
النطق بعد حصول اإلعاقة يف الشفتني مما تسبب عن ذلك موجة صوتية غري منتظمة انجتة عن
احتكاك اهلواء أبعضاء النطق .وعلى الرغم من سهولة إنتاج الصوت املدي قياسا اىل الصوامت،
إال أن إختصار حركتني يف اللسان والشفتني عند إنتاج الفاء اجملهورة یعد أقل كلفة على جهاز
النطق من إنتاج الواو ،اليت تستلزم إرتفاع أقصا اللسان مع إستدارة الشفتني وهتيئة الغرفة الرنينية
الفمویة إلنتاجها ،كما أن الواو اليت تنتج يف حنو قولنا :وآله ،تقتضي أن تكون واوا متحركة ،وهو
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من أصوات اللني ،و ليس مدا خالصا فيكون الصوت مبرحلتني یبدأ مداي وینتهي صامتا ویسمى
( semi vowelاملطليب ،)228 :1984 ،ولعل اجلنوح اىل إبدال الصائت احملتك وهو الواو املتحركة
فاء جمهورة یعد أكثر سهولة عند متعلمي اللغة العربية من غري الناطقني هبا ،إذ ان ضغط العادة
النطقية عن متعلمي اللغة العربية تعمل على قلب كل واو متحركة اىل فاء جمهورة ،ومشكلة األداء
الصويت يف هذا السياق األدائي متأتية من العادة األدائية يف لغتهم األصلية.
وطریقة التغلب على املشكلة بكثرة التمرین على األداء الصويت للواو املتحركة يف سياقات
صوتية خمتلفة أتيت فيها الواو حرف عطف متحرك ،مع اإلستماع إىل املقاطع األدائية للمجودین
املعاصرین ملواضع إنتاج الواو املتحركة (األمني ،)52 :1982 ،وكثرة املران مع وضع تصور ذهين عن
موضع إنتاج الواو املتحركة حيقق قناعة يف ذهن منتج النص تعمل على تصحيح اإلشارات
الدماغية اخلاصة إبنتاج الواو املتحركة ابلصورة النطقية العربية وتصرف إهتمام منتج الصوت إىل
إنتاج الواو فاء جمهورة أتثرا مبا اعتادت عليه أجبدیته الصوتية يف لغته األصلية كما ميكن إعتماد
التعليم االلكرتوين املخربي وذلك بتلقني متعلم اللغة النطق الصحيح للواو املتحركة يف سياقات
صوتية خمتلفة يف خمترب االصغاء ليصل اىل ضبط أداء الواو تلقينا من برامج حاسوبية معدة هلذا
الغرض .وهذا التدریب حيقق املراحل الثالثة لعملية الكالم عند منتجي اللغة من غري الناطقني هبا
وتتلخص مراحل إكتساب الكالم والتعامل معه ابآليت:
 .1وضع املعىن اللغوي ملا نود أن نقوله ،أو فهم ما نستقبله بصراي أو مسعيا ،عرب منطقة فرينيك.
 .2تكوین الكلمات واجلمل املناسبة عرب
منطقة بروكا.
 .3دفع ذلك للخروج عرب القشرة احلركية.
عندما نسمع كلمة ما ونود أن نكررها؛
لتكن كلمة «جمرة» ،تنطلق اإلشارات العصبية
من األذن الداخلية عن طریق العصب السمعي
إىل القشرة السمعية يف الدماغ (املنطقة رقم 1
امللونة ابألصفر) ،بعد ذلك تنطلق تلك اإلشارات إىل منطقة فرينك (رقم  2امللونة ابألزرق) ،من أجل
تفسري هذا الكالم املسموع ،مث ربطه بتصور معني ،مث بعد ذلك تنتقل تلك اإلشارات عن طریق
حزمة من األلياف العصبية املقوسة إىل منطقة بروكا (رقم  3امللونة ابلبنفسجي) ،لتكوین الكلمة مث
إخراجها من جدید عرب املنطقة احلركية -منطقة رقم  4امللونة ابألمحر -من أجل التنسيق مع
أعضاء النطق إلخراج الكلمة ،جمرة (شادي.)2017 ،
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 .2-2أصوات االطباق

ینشأ االطباق عن وجود غرفة رنني داخلية بني طرف اللسان وجذره تعمل على تقویة رنني بعض
األصوات املطبقة اليت هلا نظري مرقق ،وتعد غرفة الرنني اليت تنشأ عن وضع اللسان بشكل أشبه ما
یكون ابمللعقة بني طرفه وجذره ضيقة جدا فتؤدي إىل زايدة يف رنني األصوات املطبقة مما یسمح
بوجود قوة إمساعيه عالية فيها قياسا إىل نظائرها املرققة (املعایطة.)129 :2018 ،
وحركة اللسان هبذه اهليأة تشكل عائقا كبريا عند األجانب عند تعلم اللغة العربية فلم اتلف
أجبدیتهم نطقا هبذا الشكل واألصوات اليت تنتج هبذه الكيفية هي أصوات األطباق األربعة (الصاد
والضاد والطاء والظاء).

 .3-2مشكلة الطاء

عد علماء العرب القدماء الطاء من األصوات الوقفية (الشدیدة) وآلية إنتاجها تتطابق مع آلية
إنتاج التاء ،قال سيبویه :من احلروف الشدید ،وهو الذي مينع الصوت أن جيري فيه وهو اهلمزة،
والقاف ،والكاف ،واجليم ،والطاء ،والتاء ،والدال ،والباء .وذلك أنك لو قلت أحلج مث مددت
صوتك مل جير ذلك (سيبویه.)434/4 ،1988 :
وقد بني سيبویه شكل جهاز النطق عند إنتاج أصوات االطباق بقوله :وهذه احلروف األربعة
إذا وضعت لسانك يف مواضعهن انطبق لسانك من مواضعهن إىل ما حاذى احلنك األعلى من
حمصور فيما بني اللسان واحلنك إىل
اللسان ترفعه إىل احلنك ،فإذا وضعت لسانك فالصوت
ٌ
موضع احلروف (املصدر نفسه).
والفارق بني الطاء والتاء فقط االطباق ،وهو قيمة صوتية زائدة أتيت من إرتفاع أقصا اللسان
حنو أقصا احلنك بشكل یكاد ینطبق فيها جذر اللسان مع ظهره مع سقف الفم وذلك يف اثناء
إرتفاع طرف اللسان حنو منطقة إنتاج الدال والتاء ،ویبدو أن سيبویه قد وصف الطاء أبهنا جمهورة،
وهو ما یفهم من قوله :ولوال اإلطباق لصارت الطاء داال (املصدر نفسه) ،والطاء يف نطقنا من
األصوات املهموسة (استيتية ،)110 : 2003 ،لذا تكون الطاء اتء بغياب االطباق ،فكال الطاء و
التاء صواتن مهموسان ال یتذبذب الوتران الصوتيان عند إنتاجهما كما يف الشكل:
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و قد كان يف تصور سيبویه ومن اتبعه من القدماء وجود قوة يف األمساع حتصل مع األصوات
اجملهورة لذلك وضع ضابطته يف القياس بناء على احلس الذايت واملالحظة الذاتية ومل یكن یدرك
وجود الوترین الصوتيني الذین یسببان مزیة اجلهر يف األصوات (علي.)129 :2011 ،
وتربز مشكالت متعلمي اللغة العربية من غري الناطقني هبا يف صوت الطاء ،إذ اهنا النظري
املرقق للتاء يف اللغات احلية ،فكلمة طاهر مثال تنتج يف اللغات اهلندیة األوروبية بصوت التاء بدال
عن الطاء  ،وذلك حنو:
اتلب ( ،)talebویبدو أن الفرق بني الطاء والتاء أن الطاء هو النظري املفخم للتاء
طالب
املرققة ،فالتاء النظري املنفتح املرقق من الطاء املفخم املطبق ،وهو رأي یرجح أن الطاء صوت
مهموس وليس جمهور كما ذهب إىل ذلك العلماء القدماء ،ویبدو أن الطاء ختتلف يف إنتاجها
إختالفا كبريا ،وهو ما یظهر من قياس الرنني الذي أحدثه حركة اللسان مع الطاء ابملقارنة مع
التاء ،الذي یظهر على شكل موجة صوتية تتمتع بقوة امساع عالية ،ومنتظمة ،إذ مت قياس الطاء
يف دعاء كميل أبداء املقرئ مهدي مساوايت لكلمة (عطوفا) وعلى وفق الشكل اآليت:

ویظهر الشكل إنتاج الطاء أقرب إىل صوت التاء ،ومبقارنة ذلك مع إنتاج الطاء يف دعاء كميل
أبداء املقرئ أابذر احللواجي لكلمة (عطوفا) ،وعلى النحو اآليت:

جند أن الرسم املوجي يف الشكل األول وهو الطاء كتاء أبداء مهدي مساوايت خيتلف عن الرسم
املوجي يف الشكل الثاين وهو الطاء اخلالصة أبداء أابذر احللواجي ،فالطاء كانت أكثر ليونة من
التاء يف حني أن التاء مثلت الصوت اإلنفجاري املهموس ومتثل املوجة الصوتية للتاء تشدیدا یصل
إىل درجة النرب كما ظهر يف الشكل األول وهو ما جلأ إليه منتج النص من غري العرب للتعویض
عن مقدار التصویت والوضوح السمعي للطاء الذي حيصل بسبب االطباق ،ویظهر من مقارنة
رسم املوجة يف التاء مع رمسها يف الطاء ان املوجتني الصوتيتني ال تتشاهبان مطلقا ،فاملوجة الصوتية
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للطاء تتميز بوجود تصویت إضايف سببه وجود غرفة الرنني الفمویة اليت عملت على تقویة رنني
الطاء واضافة قوة امساعية عالية متثلت بكثافة الرتدد اخلاص به ابملقارنة مع التاء النظري املهموس له
والقوة اإلمساعية اإلضافية كانت انجتة عن املزید من اإلحتكاك يف غرفة الرنني املتضایقة يف الفم
وقد ظهرت يف القياس على شكل تضاغط يف املوجة الصوتية مع وضوح يف االمساع .
ویتعني على متعلمي اللغة العربية رفع جذر اللسان إىل أقصا احلنك يف اثناء إنتاج التاء اليت
تناظر الطاء يف اللغة العربية يف األلفاظ حنو :طاهر ،طالب ،طه ،طهران وحنوها ،وميكن للمتدرب
على إنتاج الطاء تقریب لفظ التاء تدرجييا ،وذلك إبنتاج مقطع صويت یتجاور فيه التاء مع أحد
األصوات املستعلية وینتج بثنائية صوتية مقطعية بذكر النطق األصلي ابملقابل مع النطق االجنب
للمقطع نفسه مع كثرة املران للمقاطع الصوتية يف احواهلا املختلفة يف الرتكيب (دیدوح2017 ،
 ،)59:مثل إنتاج الثنائية الصوتية للطاء جبوار الغني أو القاف وهي املرحلة األوىل یعقب ذلك
إنتاج الطاء اخلالصة ،مث الرتدید مع مقاطع صوتية تتجاور فيها الطاء مع سائر األصوات األخرى،
وميكن إ عتماد برانمج حاسويب یقوم ابلتصحيح التلقائي الذي یعتمد على معایرة نطق املتدرب مع
معياریة النطق عند قراء القرآن أو العرب الفصحاء يف مواضع جميء الطاء يف اللغة العربية.
 .4-2مشكلة الصاد

عد العلماء العرب القدماء الصاد من األصوات املهموسة واملطبقة ،وجعلها علماء األداء القرآين
من أصوات الصفري لتمتعها ابلوضوح السمعي العايل قياسا ابلصوامت األخرى ،وهو عائد إىل
تكون الصاد يف منطقة ما بني الثنااي ورأس اللسان فضال عن إرتفاع جذر اللسان اىل األعلى
(احلمد ،)304 :2007 ،وقد عده القدماء النظري املهموس املطبق للسني املهموسة املنفتحة ،قال
سيبویه :ولوال اإلطباق لصارت الطاء داال ،والصاد سينا (سيبویه.)436/4 :1988 ،
وال ختتلف مشكلة الصاد عن مشكلة السني عند دارسي اللغة العربية من غري الناطقني هبا،
فاللغة االم عند املتعلم تفرض عليه النظري املنفتح فينتج الصاد سينا ،وذلك حنو الصاد يف كلمة
صابر مثال تكون سابر ،وهو ما یظهر جليا
عند مقارنة شكل جهاز النطق عند إنتاج
الصاد مقارنة بشكله عند إنتاج السني.
ویظهر من مقارنة الشكلني ان الصاد تقتضي
تضایقا يف حجم حجرة الرنني الفمویة بسبب
ارتفاع أقصا اللسان حنو سقف الفم،
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والتضایق ینتج القيمة الصوتية املفخمة اليت یتمتع هبا الصاد قياسا إبنتاج السني ،اما إنتاج السني
فيستلزم أن یكون جذر اللسان انزال إىل األسفل ،لتنشأ عن ذلك غرفة رنني فمویة متسعة تعمل
على إختفاء الصفة السائدة يف إنتاج الصاد وهو االطباق مع املبالغة يف التفخيم.
كما أن الصاد ختتلف عن السني يف شكل املوجة الصوتية فضال عن قوة اإلمساع فيها وهو ما
یظهر واضحا يف فحص إنتاج الصاد ابملقارنة مع إنتاج السني يف كلمة اسرايف من دعاء كميل
أبداء املقرئ مهدي مساوايت ،وهوما یظهر يف الشكل اآليت:

ومبقارنة ذلك مع لفظ الصاد للمقرئ نفسه يف قوله :وتقصريي ،من أداء دعاء كميل كما یظهر يف
الشكل:

إذ یظهر ان الصاد ختتلف عن السني يف شكل املوجة الذي یعكس قوة ابلتصویت تظهر عند
االطباق وهي ميزة الصاد عن السني ،فالشكل الثاين یظهر ان املوجة الصوتية أكثر تراصا وهو
یعكس شكل التجویف الفموي عند غرفة الرنني الفمویة اليت كانت متضایقة فحصل عن ذلك
قوة ووضوح يف األمساع فضال عن تلون يف النغمة املنتجة بسبب تغري يف حجم غرفة الرنني
الفمویة ،ویبدو ذلك جليا يف إختبار املقطع الصويت للصاد ابملقارنة مع السني يف برانمج حاسويب
آخر ،وعلى النحو اآليت:
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ویظهر الشكل املوجة الصوتية اليت أتلف منها صوت السني ومبقارنة ذلك مع شكل املوجة
الصوتية اليت سجلت لقياس إنتاج صوت الصاد كما يف الشكل:

ان الصاد قد انتجت مع صفة االطباق اليت أعطت مزیة زائدة يف التصویت بسبب تغري
حجرة الرنني الفمویة عند إنتاج إنتاجها وهو ما یبدو بشكل بقعة داكنة يف برانمج حتليل الطيف
املوجي لصوت الصاد أبداء املقرئ مهدي مساوايت .
وال ختتلف مشكلة الصاد عن مشكلة الطاء يف ضرورة إنتاج الصاد بصفة االطباق وذلك
بتعمد رفع أقصا اللسان عند إنتاجها واحلرص ابلتدریب على إنتاجها غري مشربة بصوت السني
مطلقا ،وميكن تدریب الطلبة إبنتاج املقاطع الصوتية اليت ختضع اىل املماثلة الصوتية مع السني،
حنو جميء القاف قبل السني حنو كلمة قسطل أو قسطرة ،أو قسور ،وميكن أیضا تلقني املتعلمني
املقاطع الصوتية للصاد كما ینتجها قراء القرآن يف مواضع خمتلفة من األداء و أیضا إعتماد برانمج
حاسويب تعليمي یتم تغذیته مبقاطع صوتية لصوت الصاد الفصيح ویتكون معيارا تعليميا يف خمترب
االصغاء یتم من خالله التدریب على رفع أقصا اللسان عند إنتاج الصاد حىت ال خترج سينا.
 .5-2مشكلة الضاد

تعد الضاد العربية مشكلة يف إنتاجها ليس على متعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا حسب بل
على الناطقني ابلعربية أیضا ،فالعرب االقحاح ینتجوهنا من منطقة وسط الفم ،وهو خمرجها الذي
حدده اخلليلبن أمحد الفراهيدي بقوله :واجليم والشني والضاد شجریة ألن مبدأها من شجر الفم.
أي مفرج الفم( ،الفراهيدي ،د.ت )58/1:وعدها سيبویه من خمرج حافة اللسان وهي ابلرتتيب
بعد اجليم والشني والياء وهو ما یفهم من قوله :ومن بني أول حافة اللسان وما یليها من األضراس
خمرج الضاد (سيبویه .)433/4 :1988 ،وذكر سيبویه ان الضاد صوت جمهور وهو مفخم مطبق،
وليس له نظري يف األجبدیة الصوتية العربية ،وهو ما یفهم أیضا من قوله :فهذه األربعة هلا موضعان
من اللسان ،وقد بني ذلك حبصر الصوت .ولوال اإلطباق لصارت الطاء داال ،والصاد سينا،
والظاء ذاال ،وخلرجت الضاد من الكالم ،ألنه ليس شيءٌ من موضعها غريها (املصدر نفسه).
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وعلى الرغم من ان خمرج الضاد عند سيبویه یقع بني خمرج النون والياء وهو منطقة متقدمة عن
حتدید خمرجها عند اخلليل (النوري )150 :2018 ،جند انه
نبه إىل إرتفاع جذر اللسان إىل األعلى يف أثناء إرتفاع
حافة اللسان إىل موضع إنتاج الصوت ،وهو التحدید
املخرجي للصوت الفصيح يف األجبدیة الصوتية العربية،
وتربز مشكالت إنتاج الضاد يف قرب نقطة والدة
الصوت من وسط الفم من منطقة حتدب جذر اللسان
إلنتاج االطباق الذي یستوجب أن تكون فيه إرتفاعتان
تضيقان غرفة الرنني الفمویة يف اثناء إنتاج الضاد العربية
الفصيحة،كما يف الشكل.
ومن مث تساهل بعض العرب يف خمرجها وانتجوها من منطقة خمرج الطاء والتاء فتكون صوات
نطعيا مفخما ،وبعضهم تسامح أكثر فأنتجها من منطقة الدال فتكون صوات لثواي مفخما،
وبعضهم اآلخر تسامح إبنتاجها أكثر من ذلك فأنتجها من منطقة إنتاج الظاء فتكون صوات
أسنانيا مفخما (املصدر نفسه )157 :وهو یتطابق متاما
مع إنتاج الظاء وهو النطق الغالب يف لغة أهل العراق
كما يف الشكل.
واملشكالت األدائية عند متعلمي اللغة العربية من
غري الناطقني هبا تكمن يف صعوبة حتدید املخرج
الدقيق للضاد العربية الفصيحة ،فيعتمد على الضاد
اللهجية اليت قال عنها سيبویه اهنا الضاد الضعيفة
وقال عنها :هي لغة قوم اعتاص عليهم إنتاج الضاد
فأنتجوها ظاء (سيبویه ،)433/4 :1988 ،ولعل أقرب إنتاج هلا يف اللهجات العربية هو الدال
املفخم الذي انتشر يف قراءات أهل الشام ومصر (خریوش. )64 :2004 ،
ان النطق الفصيح للضاد غري مستحيل احلصول بناء على ميكانيكية جهاز النطق اإلنساين
اليت متكن العريب من إنتاج الضاد العريب الفصيح بعد التدریب على خمرجها ،فهي تنتج من منطقة
شجر الفم من منطقيت الشني والياء مع ارتفاع جذر اللسان إىل سقف الفم ورجوعه قليال إىل
الوراء إلنتاج االطباق والتفخيم ومن متابعة أداء القراء املصریني جند اهنم ینتجوهنا أقرب إىل الدال
املفخمة املطبقة اإلنفجاریة ،وهو نطق أهايل الشام أیضا (املوسى )165 :2016 ،لكن الراجح يف
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أداء الضاد العربية ان إنتاجها على وفق حتدید اخلليل بن امحد الفراهيدي هو األقرب إىل الصواب
وعلى الرغم من صعوبة إنتاجها لكنها ممكنة ابلتدریب املستمر على خمرجها إبرجاع اللسان إىل
نقطة والدة اجليم والشني والياء يف سقف احلنك مع اإلحتفاظ جبذر اللسان صاعدا إىل األعلى
إلنتاج صفة االطباق.
 .6-2مشكلة الظاء

حدد العلماء القدماء الظاء من أصوات االطباق وان
خمرجها من اللثة ،على الرغم من ان اللثة ال دخل هلا يف
إنتاج الظاء وهو خالف ما حدد سيبویه أبهنا خترج من
طرف اللسان وأطراف الثنااي العليا ،وهو صوت أسناين يف
الدرس الصويت احلدیث (السامرائي 48 :2017 ،و ،)49كما
یظهر يف الشكل.
وتربز مشكلة إنتاج الظاء عند متعلمي العربية من غري الناطقني هبا يف اللغات اهلندیة األوربية
فهم ینتجوهنا زااي مفخمة ،فاأللفاظ اليت حتتوي على الظاء حنو :كاظم تنتج زااي مفخمة فتكون
كازم ،إذ یتم يف هذا السياق إنتقال اللسان إىل منطقة إنتاج الصاد والسني والزاي ،اتركا خمرج
الظاء الفصيحة من منطقة أصول األسنان كما حدد سيبویه من قبل ومن منطقة بني األسنان على
وفق النطق احلدیث هلا إىل منطقة أدخل يف الفم ،مع اإلحتفاظ بصفة التفخيم واالطباق ،فيكون
الزاي يف هذه احلالة صوات جمهورا مطبقا.
ومن متابعة حتدید سيبویه خمرج الظاء ووضع املقابل هلا وهو الذال الذي یعد النظري املنفتح من
الظاء املطبقة ،جند أن متكلمي العربية ال ینتجون الذال بدال عن الظاء كما هو احلال يف الطاء
اليت تكون النظري للتاء بفارق صفة االطباق ،وهو مستعمل عندهم بدیال عن الطاء العربية
الفصيحة ،ورمبا یكون السبب يف ذلك ان أقرب األصوات اليت ال تغري املعىن وال تعد فونيما
مستقال يف لغتهم يف السياقات اخلاصة أبداء األلفاظ العربية هو الزاي املفخمة املطبقة ،ومن هنا
ابتعدوا عن إستعمال النظري املنفتح للظاء وهو الذال ،ألن الذال يف لغاهتم مستعمل كفونيم
مستقل قادر على تغيري املعىن ،وإستبداله ابلظاء العربية هراب من إنتاج الظاء یلتبس مع الذال
العربية اليت هي األخرى فونيما مستقال عن الظاء ،ومن هنا على ما یبدو ظهر إستعمال الزاي
املطبقة بدیال عن الظاء ،لضمان عدم حصول تداخل داليل فيما لو انتجت ذاال ،كما اهنا حتقق
مرونة يف النطق عندهم أكثر من الظاء ،فالظاء توجب إرتفاع أقصا اللسان مع إمتداد اللسان إىل
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منطقة ما بني األسنان إلنتاجها وهذا حيتاج إىل مرونة وإعتياد من عضلة اللسان لإلمتداد هبذا
الشكل املستعرض الذي یشمل منطقة الفم أبكملها ،يف حني أن اإلحتفاظ بصفة االطباق مع
حتقيق املخرج تكون عسرية مع تلقائية النطق عند غري العرب فيلجأ املتعلم إىل أقرب املخارج
الصوتية اىل الظاء وهو الزاي املفخمة.
ویبدو ذلك واضحا يف قياس املوجة الصوتية للظاء املنتجة يف دعاء كميل للقارئ مهدي
مساوايت ،مقارنة ابلظاء العربية يف العاء نفسه للقارئ أابذر احللواجي ،إذ مت قياس ترددها بقراءة
أابذر احللواجي يف الشكل اآليت:

الظاء بقراءة أابذر احللواجي

ومت قياسها بقراءة مهدي مساوايت وعلى النحو اآليت:

الظاء بقراءة مهدي مساوايت

ویبدو من مقارنة تردد الظاء يف القراءتني جند أن الزاي املفخمة هي النظري اجملهور للصاد
املهموسة ،بفارق أن الزاي املطبقة قد ارتفعت قليال إىل األعلى مع رجوع اللسان إىل الوراء قليال
وهو ما مييز الزاي املفخمة عن الزاي املرققة والصاد املطبقة املرققة.
وميكن التدرب على إنتاج الظاء من اإلحتفاظ ابإلطباق مع مد رأس اللسان إىل ما بني
األسنان بدال من وضعه يف نقطة والدة الزاي وابلتلقني مع املمارسة لنماذج من اآلايت القرآنية
اليت تتألف من صوت الظاء يف مواضع خمتلفة ميكن ضبط خمرج الصوت مع توفر برامج التصحيح
التلقائي احلاسوبية يف خمترب االصغاء اليت حتقق هذا الغرض.
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 .7-2مشكلة الثاء و الذال

یعد صوت الثاء من األصوات األسنانية ،حدیثا وقد وصف سيبویه خمرجه من أطراف الثنااي
(سيبویه ،)433/4 :1988 ،ویشرتك مع الذال والظاء يف املخرج ،وخيتلف عنهما يف صفيت اجلهر
واالطباق ،ویبدو أن اجملموعة الصوتية بكاملها تشكل صعوبة عند متعلمي العربية يف حتقيق
خمارجها على وجه النطق الفصيح كما هو احلال عند العرب الفصحاء ،فاللغات اآلریة وبعض
اللغات السامية واحلامية تكاد ختلو
من هذه األصوات يف أجبدیتها
الصوتية ،لذا جند يف اللفظ املصري
لصوت الثاء اهنا حتول عن خمرجها
األصلي وینحو هبا اىل التاء ،كقوهلم
يف اثمر اتمر ،ولعله اثر هلجي ،و يف
أحوال أخرى ینحو هبا إىل السني فيقولون يف كلثوم = كلسوم ،إلشرتاك كل من الثاء والسني
ابهلمس والرخاوة ،غري أن السني تنتج من املنطقة احملصورة بني األسنان واللسان ،وهي عادة
منطقة أدخل إىل الفم من نقطة والدة الثاء ورمبا كان التقارب املخرجي هو املسبب يف إبدال الثاء
ذال أو العكس شأنه شأن إبدال الثاء ابلتاء (ميثم.)71 :2011 ،
أما الذال فتنتج من منطقة بني األسنان وذلك بوضع رأس
اللسان يف املنطقة اليت تالمس أطراف األسنان العليا
والسفلى ،يف مقدمة الفم ،والظاء النظري اجملهور من الثاء
املهموس وتنتج ابآللية ذاهتا ،وتتميز ابلرخاوة ویكون جذر
اللسان معها انزال إىل األسفل فينشأ عن ذلك غرفة رنني
فمویة متسعة تصلح إلنتاج الرتقيق ،فهو ابحملصلة النظري
املنفتح للظاء املطبقة ،ویشكل خمرجه هبذا الشكل عائقا أمام
متعلمي اللغة العربية من غري الناطقني هبا ،وعلى الرغم من وجود هذا الصوت يف األجبدايت
الصوتية يف اللغات مجيعا ،جند جنوح بعض اللغات إىل إبداهلا زااي غري مفخمة ،وذلك حنو كلمة
ذلك ،تكون :زالك يف النطق املصري احلدیث ،وهي ظاهرة غري مطردة إذ أن مواضع إنتاج الذال
يف بعض اللغات تكون ابلزاي مرة وابلذال مرة أخرى ،وبسبب وجود نظري هلذا الصوت يف النطق
األصلي عند متعلمي اللغة العربية من غري الناطقني هبا ،أمكن التغلب على صعوبة إنتاجها
بسهولة قياسا إىل األصوات األخرى ،والبد ملتعلم اللغة من التدرب على إخراجها من خمرجها
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أوال ،مث تدریب اللسان والدماغ على إنتاجها ذاال وليس زااي بكثرة تردید النصوص العربية اليت أييت
فيها الذال يف املواضع املختلفة ،وكثرة التدریب مع اإلستدالل على املخرج احملقق للذال یؤدي إىل
إنتاجها ابلشكل الصحيح مما یسمح حبصول حالة من التصحيح من قبل الدماغ يف األوامر اليت
یعطيها إىل عضو اللسان للتشكل إلنتاج الذال دون التاثر بتلقائية النطق اليت اعتاد عليها متعلم
اللغة العربية من غري الناطقني هبا يف لغته األصلية ،وإذا أخذان ابلنظر اللغات اهلندیة األوربية ،جند
اهنا تنحو املنحى ذاته الذي هنجته اللهجة املصریة ،إذ یواجه متعلمي اللغة العربية صعوبة يف
تدریب ألسنتهم على إنتاج الذال اليت یكون خمرجها يف منطقة ما بني اللسان و أطراف األسنان
العليا والسفلى ،واليت توجب وضع رأس اللسان يف منطقة ما بني األسنان يف مقدمة الفم ،واحلال
نفسه عند إنتاج الثاء ،فينتجون الثاء سينا (األمني ،)54 :1982 ،وهو حتول خمرجي حيصل بسبب
تلقائية النطق اليت اعتاد عليها متعلم اللغة العربية يف لغته األصلية ،فيحول خمرج كل اثء إىل منطقة
والدة السني ،فينتج بذلك الثاء سينا ،ورمبا إجتهد فأنتجها صوات مشراب ابلسني ،والتحكم بنقطة
والدة الثاء يف أجزاء مقدم الفم یتسبب إبنتاجها على شكل الفوانت نطقية ،قد تتحول يف بعض
األحيان اىل فونيمات لغویة مؤثرة يف املعىن ،وبسبب التحول املخرجي الذي یسببه النطق غري
الفصيح للثاء العربية ،ميكن أن حيصل اللبس يف نقل الرسالة اللغویة بني متكلمي اللغة العربية ،تعد
مشكلة الثاء یسرية جدا إذا ما قيست مبشكالت األداء الصويت ألحرف احللق ،وطریقة إنتاجها
على وفق العربية الفصيحة تكون بتعمد وضع طرف اللسان بني األسنان يف مقدمة الفم عند
التصویت ،وهذا الوضع یتكفل إبنتاجها صحيحة بسبب حتول غرفة الرنني الفمویة اىل صوت الثاء
وهو النغم الذي حيصل بتقدم طرف اللسان إىل األمام ومالمسته طرف األسنان العليا والسفلى.
 .8-2مشكلة الكاف

عد علماء العرب القدماء الكاف من األصوات املهموسة ،وموضع إنتاجها بعيد خمرج القاف فهو
صوت حنكي قصي ،قال سيبویه :وأما املهموسة فاهلاء ،واحلاء ،واخلاء ،والكاف ،والشني،
والسني ،والتاء ،والصاد ،والثاء ،والفاء .فذلك عشرة أحرف( ...سيبویه ،)433/4 :1988 ،وقال
يف صفتها :من احلروف الشدید ،وهو الذي مينع الصوت أن جيري فيه وهو اهلمزة ،والقاف،
والكاف( ...املصدر نفسه).
وقال الرضي :خمرج الكاف ،وهو ما یلي خمرج القاف من اللسان واحلنك .ویعرف ذلك أبن
تقف على القاف والكاف حنو :ثوبك؛ فإنك جتد القاف أدخل إىل احللق(األسرتاابذي:2004 ،

.)911/2
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ووصفها الطبيب ابن سينا بقوله :و أما الكاف فاهنا حتدث حيث حتدث الغني ومبثل سببه اال
أن حبسه حبس اتم ونسبة الكاف إىل الغني هي نسبة القاف اىل اخلاء ،و أما الكاف اليت
یستعملها العرب يف عصران هذا بدل القاف فهي حتدث حيث حتدث الكاف اال أهنا أدخل قليال
واحلبس أضعف (محيداين.)133 :2016 ،
ویظهر من اقوال القدماء يف خمرجها وصفتها ان
الكاف تنتج من منطقة اللهاة القریبة من نقطة والدة
القاف ،فهو صوت هلوي وعند بعض احملدثني حنكي
قصي ،وخمرج هذا الصوت یعد مشكلة أدائية عند
متعلمي اللغة العربية من غري الناطقني هبا ،فالكاف يف
اللغة الفارسية تنتج صوات متدين املخرج ،حنو منطقة
إنتاج الشني وهو الصوت القریب من إنتاج الصوت
األول من كلمة  chargeاإلنكليزیة ویرمز له  ،/h/وتعد مشكلة إنتاج الكاف أهون املشكالت
الصوتية اليت یواجهها متعلمي اللغة العربية من غري الناطقني هبا ،ویقتضي حتقيق خمرجها إرتفاع
أقصا اللسان إىل أقصا احلنك مع عدم تذبذب الوترین الصوتيني عند إنتاجها فيحقق خمرجها
بصعود أقصا اللسان إىل موضع دقصا احلنك يف املنطقة اجملاورة للهاة جماور نقطة والدة القاف.
اما الكاف اليت كشني اليت عدت حرفا فرعا يف األجبدیة
الصوتية العربية فهو النطق املماثل ملزیج صوت التاء مع
الشني وهو صوت ینتج من منطقة متقدمة من الفم ،وجيمع
يف صفته بني خمرج الشني وصفة التاء ،ویتكون أبن یالمس
اللسان منطقة إنتاج الشني مع ضغط املخرج بصورة ال
تسمح مبرور اهلواء لكن درجة احكامه متوسطة بني شدة
التاء و رخاوة الشني ،ویسميها بعض الباحثني ابجليم املهموسة اليت تنشأ من تقدم خمرج الكاف
إىل منطقة إنتاج اجليم يف وسط الفم مع اإلحتفاظ ابهلمس فيها (انصر ،)67 :2012 ،ویظهر من
الشكل أن تشكل اللسان يف منطقة خمرجية متقدمة يف الفم مع اإلحتفاظ ابخلصائص النطقية
لصوت الكاف انتج صوات مزجيا بني صفة الكاف الشدیدة وخمرج الشني الرخوة ،وهو الصوت
الذي یقارب صوت  /h/يف اللغة اإلنكليزیة ،وعند قياس إنتاج الكاف يف دعاء كميل من كلمة
(بعزتك) أبداء القارئ مهدي مساوايت وهو فارسي كما یظهر يف الشكل:
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الكاف بقراءة مهدي مساوايت

ومبقارنة ذلك مع الكاف بقراءة أابذر احللواجي من قراء العراق للمقطع املخترب نفسه و على
وفق الشكل اآليت:

الكاف من بعزتك للقارئ أابذر احللواجي

جند أن الكاف األوىل أقرب إىل التفشي منها إىل الكاف الثانية ،فالكاف من بعزتك للقارئ
مهدي مساوايت إمتازت بوجود موجة صوتية ال تشبه مطلقا املوجة الصوتية اليت قيست للكاف
بقراءة أابذر احللواجي ،ویعكس شكل املوجة الصوتية للكاف األوىل حالة من الضوضاء ترافقت
مع إنتاج الكاف الفارسية وهي تعكس التفشي الذي حصل بتحول املخرج الذي امتد إىل منطقة
الشني واجليم والياء.
وميكن التدرب على إنتاج الكاف العربية بوضع أقصى اللسان مع ما حياذیه من أقصى احلنك
مع احلرص على عدم إنتاجها جمهورة ألهنا ستكون النظري اجملهور للكاف املهموسة ،كما یتوجب
أن تكون صوات شدیدا وليس رخوا ،مث التصویت هبا كافا وليس كافا مشربة ابلشني وكثرة املران
جتعل من الدماغ قادرا على حتقيق خمرجها وضبط أدائها.
 .9-2مشكلة القاف

تربز مشكلة القاف عند لغات األردو بقلبها إىل صوت الكاف ولعل بعض اللغات اآلریة أرادت
إنتاج هذا الصوت قافا لكنه على األغلب ینتج إما غينا مشربة ابلقاف أو كافا مشربة ،فتنتج اما
بنقل خمرجها إىل خمرج الكاف عند اللغات األوربية حنو كلمة قاسم = كاسم ،ولفظها ابإلنكليزیة
( )qasimأو إىل الغني املشربة إبستعالء القاف ،يف اللغات األخرى كاللغة الفارسية ،فيقول بدال
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من اقاي= اغاي واللفظ الفارسي للقاف العريب یكون قافا مستعلية لكن خمرجها أقرب إىل نقطة
والدة الغني فتكون غينا مشربة ابلقاف وعالوة على التحول املخرجي جند أن القاف اليت تنتج يف
اللغة الفارسية هي قافا رخوة وليست شدیدة.
وميكن قياس تردد القاف ابألداء الفارسي ابملقارنة مع القاف ابألداء العريب على وفق اآليت:

القاف أابذر احللواجي بقوله قوة دعاء كميل

وميثل الشكل القاف العربية الفصيحة من كلمة قوة يف دعاء كميل ،ومبقارنتها مع الكلمة ذاهتا
يف دعاء كميل أبداء مهدي مساوايت وعلى وفق الشكل اآليت:

القاف من كلمة قوة أبداء مهدي مساوايت

جند أن الشكل الثاين وهو القاف الفارسية یتمتع بوجود بقع داكنة يف مقياس الربانمج الذي
ميثل تضایقا ملحوظا يف حجم غرفة الرنني فضال عن مزیة زائدة يف التصویت متثلت مبوجة اجلهر،
ليصبح القاف الفارسي صوات أقرب الغني املشربة ابلتفخيم واجلهر.
وميكن معاجلة مشكلة إنتاج القاف مشربة ابلغني عند متعلمي اللغة العربية من غري الناطقني
هبا بتحقيق خمرجها والتدرب عليه ابملران لتصحيح اإلشارة الدماغية املسؤولة عن تعلم اللغة ،وذلك
بتكرار مقاطع صوتية ثنائية للقاف مع أصوات وسط وطرف اللسان مث التدرب على املقاطع
الصوتية اليت یكون فيها القاف جماورا حلروف احللق وحروف وسط اللسان ومبساعدة برانمج
حاسويب یعتمد على احملاكاة ثالثية األبعاد.
 .10-2مشكلة العني

حدد العلماء القدماء العني من منطقة وسط احللق ،قال سيبویه :وحلروف العربية ستة عشر
خمرجا ،فللحلق منها ثالثةٌ .فأقصاها خمرجا :اهلمزة واهلاء واأللف .ومن أوسط احللق خمرج العني
واحلاء .وأدانها خمرجا من الفم :الغني واخلاء (سيبویه.)433/4 :1988 ،
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واتفق العلماء من بعد على أن العني تنتج من منطقة وسط احللق ،اما صفتها فهي الصوت
الذي یتميز عن ابقي أصوات العربية ابنه متوسط بني
الشدة والرخاوة ،وليس له نظري يف أجبدیة أصوات اللغة
العربية غري احلاء الذي ینتج من املوضع نفسه لكن
بفارق ان العني صوت جمهور اما احلاء فهو رخو
مهموس ،وینتج العني ابقرتاب جذر اللسان من منطقة
احلائط اخللفي للحلق بشكل یسمح ابحتكاك اهلواء
اخلارج من احلنجرة وبدرجة تكون وسطا بني القفل التام
للمخرج والتسریح الذي ميكن من استمراریة الصوت
احملتك ،لذا ذهبت الدراسات احلدیثة إىل القول أبن العني وحدها من أصوات العربية من یوصف
ابلتوسط بني الشدة والرخاوة أتسيسا على شكل اعرتاض هواء الزفري (انصر ،)65 :2012 ،كما يف
الشكل.
وتربز مشكلة العني أبهنا صوت ال یوجد له نظري يف األجبدايت الصوتية اهلندیة األوربية ،وله
إنتشار يف بعض اللغات السامية ،حنو اللغة العربیة فضال عن العربية ،وبسبب صعوبة خمرجه الذي
یكون عادة إبقرتاب جذر اللسان من احلائط اخللفي للحلق بشكل ميثل عائقا شدیدا مث رخوا يف
وقت یسري جدا ،مما یشكل صعوبة يف خمرجها وإنتاجها فيهرب منتج اللغة من متعلمي اللغة
العربية من غري الناطقني هبا إىل صوت اهلمزة اليت تتكون بفعل إنغالق الوترین الصوتيني مث
إنفراجهما على هيأة إنفجار ،وذلك عائد إىل وجود صوت اهلمزة يف األجبدیة الصوتية عندهم،
كما أن اهلمزة تبدل عند كثري من اللغات إىل عني وابلعكس ،إذ أن بعض اللهجات العربية تقلب
العني مهزة وابلعكس (ميثم ،)73 :2011 ،وذلك حنو نطق بعض قبائل جنوب العراق وغربه اهلمزة
يف كلمة قرآن ،عينا فيقولون قرعان ،وذلك اهنم استثقلوا املد مع اهلمز فابدلوا اهلمزة عينا ومدوا
األلف َمدا طبيعيا.
واللغات الفارسية تقلب العني مهزة ،وهو الصوت األقرب يف أجبدیتهم الصوتية إىل منطقة
إنتاج العني وهو ما یظهر جليا يف قياس إنتاج العني يف كلمة (عطوفا) يف دعاء كميل فقد انتجها
أابذر احللواجي عينا كما يف الشكل اآليت:
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وتظهر موجة العني يف اإلختبار على شكل ضوضاء منتظمة ،وهي تعكس حالة اإلحتكاك
املستمر يف اثناء إنتاجها إبقرتاب جذر اللسان من جدار احللق ،وعند مقارنة شكل املوجة الصوتية
مع أداء كلمة عطوفا يف قراءة القارئ مهدي مساوايت وعلى وفق الشكل اآليت:

تظهر املوجة الصوتية على شكل توتر حلظي وال یدل على إستمرار ألن املوجة الصوتية للعني
ابألداء الفارسي هي مهزة وقفية تنتج إبنغالق الوترین الصوتيني بشكل مث إنفتاحهما بشكل اتم مما
یولد صوات وقفيا یبدأ ضوضاء ذات قوة امساعية ضعيفة مث یتحول إىل صوت یتمتع بقوة امساعية
عالية مث ینتهي بضوضاء متدنية يف قوة إمساعها لذلك جند املوجة الصوتية تبدأ ضوضاء وتنتهي
ضوضاء أیضا يف حني أن املوجة الصوتية للعني اثبتة ومستقرة وتعرب عن اإلستمرار يف التصویت.
والطرق يف حتقيق خمرج صوت العني كثرية ،أحدها التلقني املباشر بعد اإلستدالل على خمرجها
لتعریف الدماغ بصحة اإلشارة النطقية اليت تعطى جلذر اللسان إلنتاج العني ،ومن جهة أخرى
ميكن ملنتج النص أن یتحسس نقطة والدة صوت العني أبن یضع أصبعه فوق منطقة احلنجرة
ویبدأ ابلتصویت التجریيب إىل أن یستدل على املوضع ویبدأ التدریب على إنتاجه على النحو الذي
یفعله القراء الضابطون لألداء القرآين ،ویعد التدریب وكثرة اإلستعمال مع التحقق من صحة خمرج
العني الطریق األفضل لتقویة عضلة اللسان من جهة ولتدریب الدماغ على إصدار اإلشارة املناسبة
اىل عضو جهاز النطق عند إنتاج العني.
 .11-2مشكلة احلاء

یتكون صوت احلاء من منطقة وسط احللق أبن یقرتب جذر
اللسان من احلائط اخللفي للحلق ویسبب إقرتاب العضوین
حفيفا ميتاز به احلاء ،وهو انشئ من إحتكاك عمود اهلواء اخلارج
من احلنجرة بعضوي النطق إحتكاكا أكثر بقليل من إحتكاك
هواء الزفري عند إنتاج العني ،مما تتشكل عن ذلك غرفة رنني
حلقية تعمل على حصول الصوت اإلحتكاكي الذي ميتاز
ابلبحة (استيتية ،)223 :2003 ،وال یوجد يف األجبدیة الصوتية يف اللغات اهلندیة األوربية نظائر
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لصوت احلاء مما یشكل عائقا أمام متعلمي اللغة العربية من األقوام اآلریة عند إنتاج احلاء مبخرجه
يف وسط احللق ،فيهرب منتج اللغة إىل أقرب البدائل املتاحة له اليت تتوافق مع لغته األصلية،
فيبدل احلاء هاء كما یبدل العني مهزة ،وهو نوع من اإلبدال اللهجي الذي ظهر عند العرب
أنفسهم فيبدلون احلاء هاء ألن اهلاء أخف عليهم من احلاء (ميثم ،)74 :2011 ،فالذي حيصل
عند إنتاج احلاء من قبل متعلمي العربية من غري الناطقني هبا اهنم یبدلون خمرج احلاء احللقي مبخرج
بدیل وهو املخرج احلنجري مع اإلبقاء على صفتها ،وهي الرخاوة ،مما یتسبب عن ذلك أن
الصوت اجلدید هو اهلاء بصفتها وخمرجها فكل من احلاء واهلاء صواتن رخوان ویتصفان
ابإلستمراریة يف النطق ،وإبدال املخرج من الناحية العضویة یؤدي إىل تغري فيزايئي يف شكل وحجم
غرفة الرنني احللقية واليت متاثل يف األمساع صوت اهلاء وهو ما یظهر جليا عند قياس احلاء أبداء
اهل العراق مع نظريهتا أبداء اهل الفارسية ،والشكل اآليت یظهر قياس تردد احلاء من كلمة
حكومتك أبداء مهدي مساوايت:

احلاء من كلمة حكومتك أبداء مهدي مساوايت

وتظهر املوجة الصوتية على شكل ضوضاء منتظمة ومستمرة وتعكس بطبيعة احلال حالة
اإلحتكاك وإنتظامها ميثل اتفاقا مع خصائص أصوات املد اليت تعتمد يف إنتاجها على املوجة
الصوتية اجملهورة القادمة من احلنجرة بشكل مستمر وبال عائق يف أجزاء احللق والفم ومبقارنة ذلك
مع احلاء من كلمة حكومتك بقراءة أابذر احللواجي وعلى وفق الشكل اآليت:

احلاء من كلمة حكومتك أبداء أابذر احللواجي

یظهر أن املوجة الصوتية مستقرة ولكنها غري منتظمة ،فإستقرارها على الوترية نفسها ميثل
إستمرار حالة اإلحتكاك اليت حتصل عند إنتاج احلاء ،اما عدم إنتظامها فيمثل قياس االرتطام
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والضوضاء اليت انتجها تضييق جذر اللسان يف منطقة وسط احللق إلنتاج احلاء اليت تتميز ابلبحة،
وهي ال تشيه مطلقا الرسم املوجي للهاء .
إن صعوبة إنتاج هذا الصوت تكمن يف رجوع جذر اللسان إىل الوراء وهي حركة أفقية غري
معتادة يف اللغات العاملية األخرى ،والطرق القدمية يف حتسس صوت احلاء جيدة إىل حد ما يف
حتسس خمرجها والتدرب على إنتاجها ،إذ ميكن للمتدرب بعد حتسس املوضع إبصبعه وهو فوق
احلنجرة بقليل أن ینتج احلاء إبدخال مهزة الوصل عليها ،ویكرر املقطع الصويت إبستمرار حلني
التعود على طریقة إنتاج الصوت وميثل هذا التمرین تنشيط عضلة جذر اللسان والعضالت احمليطة
به من جهة الرغامي والبلعوم كما یصحح إبستمرار األوامر الدماغية اخلاصة إبنتاج هذا الصوت،
وكما یفعل مع العني یفعل أیضا مع احلاء بفارق أن یتعمد املنشئ أن ینتج حبة مع اهلواء اخلارج
من منطقة وسط احللق ،وهذه البحة مع توفر الرطوبة املناسبة من اللعاب تسهم إبنتاج احلاء حمققة
بصفتها وخمرجها ،فيحرص املتكلم على إعادة إنتاج احلاء إبستمرار مع حتسس منطقة جذر
اللسان وجعلها يف حالة إحتكاك كالذي حياول إخراج البلغم من البلعوم ،وبذلك یتوصل إىل إنتاج
احلاء من موضعها يف جهاز النطق مع ضمان حصول املعرفة مبوضعها متهيدا لتدریب الدماغ على
تصحيح اإلشارة املناسبة جلذر اللسان عند إنتاجها.
 .3النتيجة
 توصل البحث إىل وجود تلقائية يف إنتاج اللغة األساسية عند متعلمي اللغة العربية من غريالناطقني هبا ،ال یتمكن معها منتج اللغة العربية من حتقيق خمارج األصوات أو صفاهتا كما ینتجها
العريب.
 إن مشكالت األداء الصويت عند غري الناطقني هبا هي مشكالت ذهنية ابألساس ،وال ميكنتوظيف آلة الصوت من غري توفر القناعة الذهنية ابلتدریب واملران املستمرین ملقاطع األصوات
املشكلة يف أدائها.
 ميكن كسر تلقائية النطق يف اللغة األصلية بتوفري الظروف التعليمية املناسبة ویعتمد علىإستعداد متلقي اللغة على التفاعل معها صوات واداء.
 األصوات املشكلة يف أدائها منها ما یتعلق ابلصفات وهي أكثر صعوبة يف جتاوزها ومنها مایتعلق ابملخارج وهي أیسر يف جتاوزها وتعليمها والتدریب على إنتاجها.
 اإلعتماد على املقاطع الثنائية البسيطة يف التدریب على األداء النطقي لألصوات املشكلة يفأدائها ،بعد إستيعاب خصائصها النطقية وخمارجها وطرق أدائها.
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 منح اإلستيعاب والسماع وقتا إضافيا قبل الشروع بعملية التلقني ،واعتماد أسلوب التعليمالذايت يف ضبط أصوات اللغة العربية وصوال إىل حتقيقها يف الصفة واملخرج.
 توفر التقنيات احلدیثة يف املخترب الصويت والعمل على تطویر برامج حاسوبية تتمتع ابلذكاءالصناعي لتوفري بيئة إفرتاضية للتعليم تعتمد على النصوص املقروءة واملسموعة يف تغذیة أذهان
الطلبة واملتلقني لتمكني الدماغ من إستيعاب األصوات وحماولة إنتاجها حمققة بصفاهتا وخمارجها
وأبشراف متخصصني من اللغة األم.
 من احللول الناجحة لتجاوز قضية األداء الصويت هو ختصيص وقت أكرب ملادة االصغاء،والتدریب األدائي على نطق األصوات املشكلة يف اللهجات اآلریة ،واعتماد أسلوب خمربي یقوم
على التعليم الذايت ،وذلك ببناء برانمج حاسويب تفاعلي یساعد الطالب على التوصل اىل األداء
الصحيح أللفاظ األصوات اليت تكون مشكلة لدیه وطریقة ذلك وضع معياریة صوتية ملقاطع
صوتية مسجلة من أصوات اجملودین الضابطني لألداء القرآين وكذلك مناذج من متكلمي اللغة على
املستوى الفصيح إبستعمال مقاطع صوتية بصيغة ( )wavوإدخاهلا يف برانمج حاسويب أشبه ما
یكون بربامج التعرف على الشخصيات من البصمة الصوتية هلم تكون الغایة منه تدریب متعلمي
اللغة يف خمترب اللغة على التلفظ واإلستعمال حماكاة لطریقة النطق وخمرج الصوت الذي یبينها
الربانمج ابلعرض التوضيحي الذي یعتمد على ثالثة أبعاد ) ،(3 Dمع توفر إمكانية التصحيح
الذايت على املقاطع الصوتية اليت ینتجها الطالب يف اثناء التدریب.
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