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 تصنيف األصوات بحسب مخارجها وصفاتها بالرسوم التوضيحية
 الدكتور محمد بشير حسنإعداد 

 تصنيف األصوات
 ا فإن  علماء العربية والتجويد  من أوائل الذين صّنفوا األصوات بحسب مخارجها وصفاتها، لذ

  التصنيف يقوم على أساسين، هما:
 مخرج الصوت )موضع النطق(. .1
 .طريقُتُه( صفة الصوت )هيئُتُه، .2

 مخارج األصوات
رررا  • رررُرُج ُخروجف رررر ج  ي خ  المخررررج ل:رررةف:جاء فرررع لسررران العررررب الخرررروج: ))نقرررير الررردخول، خ 

ررا، فهررو خررارج وُخررروٌج وخررّراٌج وخررد أخرجرره وخرررج برره((، ررر جُ  وم خر جف ( وخررد ينررون )الم خ 
ر ُج( هو اسم منان، أي منان النطق.  موضع الخروج، ويرى الجوهري أّن )الُمخ 

ا:عّرفه الررردنتور يرررانم خررردوري بقّنرررُه: ))هرررو النقطرررة المعينرررة مرررن  لرررة الم • خررررج اصرررطرحف
   النطق التع ينشق منها الحرف أو يظهر فيها ويتميز((
 الخالف في عدد مخارج أصوات العربية عند القدماء



 2 

ررا، وهنراه مرن يررى أّنرره د  عر. 1  الخليرل برن أحمرد الفراهيرردي مخرارج األصروات أحرد  عشرر  مخرجف
 ها ثمانيرررة مخرررارج، وخرررد تررررددت فرررع مللفرررات الخرررالفين للخليرررل نعلمررراء التجويرررد أن  الخليرررلعررردّ 

ا  . يجعل المخارج سبعة عشر مخرجف
ا، وخد تبعه معظم علماء العربية والتجويد.. 2  وجعل سيبويه المخارج ستة عشر مخرجف
نون سقط مخرج الهر( مذهب سيبويه فع عدد المخارج، إال  أن ه ا561وذهب ابن الطحان ). 3

ا.  الخفيفة من مخارج سيبويه، وتنون المخارج عنده خمسة عشر مخرجف
هررر( أن  المخرارج عنردهم هررع 225هرر(والجرمع )ت206وخطررب )ت هررر(207وعنرد الفرراء)ت. 4

ران ألن هررم يجعلرون الررم، والررراء، والنرون فرع مخررج واحررد مرن طررف اللسرران،  أربعرة عشرر مخرجف
    ع ثرثة مخارج.فع حين جعلها سيبويه ف

 
 

 تصنيف سيبويه للمخارج
 ومخارج سيبويه الستة عشر مخرًجا هي في قولِه: 

 ))فللحلق منها ثرثة:
ا            .1  الهمزة والهاء واأللف فقخصاها مخرجف
 ومن أوسط الحلق مخرج       العين والحاء .2
ا من الفم .3  ال:ين والخاء  وأدناها مخرجف

 
 
 القاف  . ومن أخصى اللسان وما فوخه من الحنه األعلى مخرج 4
.ومن أسفل من موضع القاف من اللسان خليرف ومما يليه من الحنه األعلى على مخرج 5

 الناف
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 ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنه األعلى مخرج الجيم والشين والياء .6
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 . ومن بين أول حافة اللسان وما يليها من األضراس مخرج الضاد7

 
 
 
حنه . ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من ال8

 فويق الضاحه، والناب، والرباعية، والثنية، مخرج الرماألعلى، وما 

 
 . ومن طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا مخرج النون9

 .م مخرج  الراء. ومن مخرج النون يير أن ه أدخل فع ظهر اللسان إلنحرافه إلى الر10
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 . ومما بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال والتاء11

 
 

 . ومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج الزاي والسين والصاد12

 
 الثنايا مخرج الظاء والذال والثاء .ومما بين طرف اللسان وأطراف13
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 . ومن باطن الشفة السُّفلى وأطراف الثنايا الُعلى مخرج الفاء14

 
 
 

 تين مخرج الباء والميم والواوومما بين الشف .15
  . ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة((.16
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 الخالف في عدد مخارج أصوت العربية عند المحدثين 
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ّنرره يرررى )ل ر ن( مررن مخرررج األصرروات عررد  الرردنتور سررعد مصررلوج المخررارج تسررعةن أل .1
 األسنانية اللثوية مع )ت د ط ر س  ص ز(.

وذهررب الرردنتور عبررد الصرربور شرراهين مررذهب الرردنتور سررعد مصررلوج، لننرره أفرررد مخرررج  .2
 )ه( عن مخرج)غ خ(، فتنون المخارج لديه عشرة.

ع ررل  للفتحررة واأل .3 ررا، إذ ج  لررف وعررد  الرردنتور أحمررد مختررار عمررر المخررارج أحررد عشررر مخرجف
ررا مسررتقرف، ومخرجهمررا مررن الطبررق اللررين مررع وسررط اللسرران، ويضرريف النسرررة ويرراء  مخرجف

 المد إلى مخرج )ج ش ي(، ويضيف واو المد والضمة إلى مخرج )ه خ غ(.
   ويبدو أن أيلب المحدثين يعّدون المخارج عشر مخارج

 المخارج العشرة عند المحدثين
 ب م و      األصوات الشفوية .1
 ف     الصوت الشفوي األسنانع .2
 ث ذ ظ    األصوات األسنانية )بين األسنان( .3
 د ر ت ط س ص ز          األصوات األسنانية اللثوية .4
 ل ر ن     األصوات اللثوية .5
 ش ج ي     األصوات ال:ارية .6
 ه غ خ     األصوات الطبقية .7
 ق     األصوات اللهوية .8
 ع ج     األصوات الحلقية .9

 ء هر    يةاألصوات الحنجر  .10
 
 
 
 
 
 

 تصنيف صفات األصوات
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 تصّنف صفات األصوات إلى: •
رررا برررر)صفات لهرررا أضرررداد(، وتشرررمل )الجهرررر والهمرررس،  .1 صرررفات )ُمميرررّزة( ويسرررمونها أيضف

 والشدة والرخاوة والتوسط، واالطباق واالنفتاج، االستعرء واالستفال(.
)القلقلرررررة، صرررررفات )ُمحّسرررررنة( ويسرررررمونها بالصرررررفات الترررررع )لررررريس لهرررررا ضرررررد(، وتشرررررمل   .2

 واالنحراف، والتنرير، والصفير، والتفشع، ال:نة ، االستطالة(.
 

 )صفات لها أضداد( الصفات الُمميزة
 الجهر والهمس .1

 : هو خفاء الصوت.والهمسهو اإلعرن ورفع الصوت،  لغة الجهر: 
 :اصطالًحا

  .: هع األصوات التع يتذبذب معها الوتران الصوتياناألصوات المجهورة
هرررع األصررروات الترررع ال يتذبرررذب معهرررا الررروتران الصررروتيان، والمهموسرررة  المهموسوووة: األصووووات

 المجموعة فع )فحثه شخص سنت(، وما عداها مجهور.
 . والشدة والرخاوة والتوسط2

تحدث عنردما ُيعتررر الرنفس القرادم مرن الررئتين بوسراطة عضرو أو  الشدة )االنفجار(  •
ينض:ط خلف ذلره الموضرع وبانفصرال أنثر، فينحبس الهواء خلف نقطة االعترار، ف

أحد العضروين يطلرق الرنفس المضر:وط بسررعة محردثفا صروتفا انفجاريفرا، والشرديدة ثمانيرة 
 مجموعة فع)أجدت طبقه(.

تحرردث خرررل عمليررة عضررويةن وذلرره عنرردما ينررون هنرراه تقررارب  الرخوواوة )االحتكووا (  •
عبرر منفرذ ضريق شديد بين عضوين من أعضاء النطق فيضيق المجرى، فيمررُّ الرنفس 

 نسبيفا محدثفا صوتفا احتنانيفا.
صرررفة ثالثرررة تنرررون حالرررة وسرررطى مرررا برررين الشرررديدة والرخررروة، والمقصرررود بصرررفة التوسوووط  •

التوسررط :هررع العمليررة العضرروية التررع تحرردث عنرردما ينررون هنرراه إيرررق بررين عضرروين، 
ولنررن هررذا اإليرررق ييررر محنررم، أي أن  حرربس الررنفس يتبعرره حرنررة خفيفررة مررن الفررت ، 
فينتهرررررع الصررررروت الشرررررديد بالرخررررراوة، لرررررذا فقرررررد ُوضرررررعت هرررررذه الصرررررفة وسرررررطفا مرررررا برررررين 

   الصفتين،واألصوات المتوسطة ثمانية مجموعة بر)لم يرو عنا(.
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 :واالنفتاح االطباق.  3
 :ارتفراع طررف اللسران مرع أخصراه باتجراه الحنره األعلرى، مرع تقعيرر ورجروع االطباق

، وتررلدي هررذه الصررفة إلررى تفخرريم الصرروت، اللسرران إلررى الرروراء خلرريرف باتجرراه الطبررق
وتمييررزه عررن األصرروات األخرررى التررع تنتمررع إلررى مخرررج واحررد وتنررون مررع )ص ر 

 ط ظ(.
 :فهو عنس عملية اإلطباق، إذ يبقى اللسان على ما هو عليه، من يير االنفتاح 

 أن  ينون فيه ارتفاعفا فع ملخرته نحو الحنه األعلى، وتراجعه إلى الخلف.
 :واالستفال االستعالء .3

 صفة صفة لرألصوات)ص ر ط ظ خ غ ق( )خص ض:ط  :االستعالء
خظ(، وخيل عنها مستعليةن ألّنها أصوات استعلت إلى الحنه األعلىن لذله 

 فهع تمنع اإلمالة. 
 :ة عنس االستعرء وهع األصوات التع ال يعلو اللسان بها إلى جه واالستفال

 دها اثنان وعشرون.وعد الحنه ، والمستفلة ما عدا المستعلية،
 
 الصفات الُمحّسنة )صفات ليس لها ضد( 
هع األصوات االنفجارية التع يقتضع النطق بها حبس النفس فع المخرج القلقلة:  •

عضاء ألحظة ثُم  إطرخه، فيندفع الهواء المحصور بشدة محدثرفا صوترفا يتبع انفصال 
 النطق، وأصوات القلقلة مجموعة فع خولهم: )خطب جد(.

تتنون هذه الصفة بوضع عقبة فع وسط المجرى الهوائع مع تره منفذ النحراف: ا •
دث للهواء عن طريق أحد جانبع العقبة، أو عن جانبيها، لذا ُسميت بهذا االسم، وتح

 مع صوت )الرم(
 
 وتحدث هذه الصفة عندما يقرع طرف اللسان اللثة )الحنه األعلى( خرعات التكرير: •

 لصوت الراء. وهع صفة خصيرة متنررة،
صرفة صروتية تتنرون مرن خرّوة االحتنراه الناتجرة عرن التضرييق النبيرر لمجررى الصفير:  •

الهواء فع أثناء نطقها بالقياس إلى ييرها، وعند نطق أصوات الصفير يرتقلص اللسران 
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بحيررث ينررتفى علرررى الجوانررب ممرررا يررنجم عنرره مرمسرررة أطررراف اللسررران لحررواف األسرررنان 
ا فقط على طول خط وسط اللسان لحصر الهواء ، وعنردما ُيجبرر ُمشنِّلة ف اخدودفا ضيقرف 

 الهواء على التحرر من هذا االخدود ُيعطع أزيزفا وهو ما نسميه بر )الصفير(.
 .هو نثرة انتشار خروج الري  بين اللسان والحنه عند النطق بصوت )الشين(التفشي: •
يخرررج مررن الخيشرروم((، إذ هررر(بقّنها ))الصرروت الررذي 538عّرفهررا منررع القيسع)تررر الُغنووة: •

يجرري الهررواء فرع الخيشرروم)تجويف األنرف( ُحرررفا طليقفرا، مررن ييرر أن يعترضرره عررارر، 
 وتنون هذه الصفة عند النطق بصوتع النون والميم.

صررررفة خاصررررة بصرررروت الضرررراد، ومررررنهم مررررن يرررردخل معهررررا الشررررين، عّرفهررررا  االسووووتطالة: •
 ((.بقّنها))امتداد الصوت من أّول حافة اللسان إلى  خرها

 
 
 
 
 


