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  لخصم
يروم البحث إيضاح االضطرابات الّنطقّية في صوتي الشين والجيم في العربية وتشخيصهما تمهيًدا لمعالجة الذين يعانون من 

 .هذه االضطرابات

نهج الوصفّي التحليلي الذي توّسل بعّينة من المصابين باالضطراب النطقي في صوتي الشين ويستند البحث في نتائجه إلى الم
وقد خلص البحث إلى أّن . والجيم في العربّية مّمن راجعوا عيادة السمع والنطق في الجامعة األردنّية، ومركز النورس في عمان

  .يهاإلبدال والتشو : هذه االضطرابات تعزى إلى سببين مركزّيين هما

  .مخرج، حنكي، االضطرابات النطقية، هشيشي، إبدال، تشويه، تأنيف، ُمرّكب، تفشي :الكلمات الدالة

  

  

  المقدمـــة

 

أولى اللغويون اضطرابات النطق اهتماما ورعاية؛ فوقفوا 
فقد ذكر . ، وطرائق عالجه من أقدم العصورعلى أشكاله

ْبسة التي اللغويون العرب مثلما ذكر المفسرون شيئا عن الحُ 
يصاب بها بعض اليافعون، والبالغون، وزعم بعض المفسرين 
: أن موسى عليه السالم عانى منها، ولذلك قيل على لسانه

، وفسرها بعض )27: سورة طه)) (َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّن لَِّساِني((
) aphasia(المفسرين على أنها ضرب من الحبسة النطقية 

ت نطقية أقل خطورة من وأضاف إليها اللغويون اضطرابا
اللجلجة، واللعثمة، وزالت اللسان والتمتمة : الُحبسة، منها

تعثر اللفظ بالفاء : والعجلة والعقدة وهي كالحبسة، والفأفأة وهي
ومنها اللثغة التي تكلم عنها ) 1983، وخليل، 1990يوسف، (

وعرض ألنواع ) هـ255: الجاحظ" (البيان والتبّين"الجاحظ في 
بدال من " بثم اهللا: "إبدال السين ثاًء، فيقول المتكلم: لمنها، مث

بدال من " طال لي: "، وٕابدال القاف طاًء فيقول المتكلم"بسم اهللا"
وٕابدال الالم ياًء فيقول المتكلم الذي يعاني من هذه ". قال لي"

وثمة ". َجَمل"، بدال من "َجَمي"، و"َحَمل"بدال من " حمي"اللثغة 
إبدال الراء غينا فيقول المتكلم بدال من  لثغة مستقبحة، وهي

وقد أصيب بهذه ". كغيم" "كريم"، وبدال من "جاغية" "جارية"
اللثغة واصل بن عطاء أحد أئمة المعتزلة، وكان يتحرج من 

لفظ الراء بهذه الطريقة لما تسببه له من سخرية، مما دعاه 
 لترويض نفسه على تجنب هذا الصوت على كثرة تكراره، ونجح

في مسعاه حتى ُروي فيها أنه كان يلقي الخطبة في المسجد 
بدال من " يم"وليست فيها كلمة واحدة من ذوات الراء، فيقول 

، "رعاف"بدال " نزيف"، و"مقرط"بدال من " مشنف"، و"بحر"
وقد اهتم ). 2013خليل، .. (وهكذا".. بر"بدال من " حنطة"و

رسالة "بعنوان  باللثغة ووضع رسالة في هذا) هـ256( الكندي
وقد وصف اللثغة في عشرٍة من ). 1983خليل، " (في اللثغة

الغين، والسين، :ومن هذه األصوات. األصوات الهجائية العربية
والشين، والكاف، والضاد، والجيم، والحاء، والزاي، والقاف، 

ومالحظات الكندي هذه . وهي عند األطفال أكثر. والراء
فضل بيان للوقوف على  مالحظات سديدة ال تحتاج إلى

فحديثه عن . أهميتها في باب الكالم على االضطراب النطقي
بعض تلك االضطرابات وعيوب النطق حديث العارف ببواطن 

وقد ُحققت ). 1983خليل، (األمور الواصف لظواهر الحال 
محمد، (تلك الرسالة، ونشرت في مجموع بعنوان رسائل الكندي 

ين اهتموا بوصف اضطرابات على أن قدماء الباحث). 2006
النطق دون أن يبذلوا جهدا في معالجة هذه االضطرابات 
خالفا للمحدثين الذين يتكثف جهدهُم، ويتعاظم في البحث عن 
وسائل تقلل من هذه االضطربات، وتقدم العالج الناجح 

 ).2008بون ومكفارلين، (المصابين  صشخالألالمناسب 

على بعض  -مل فيما نأ -وهذا البحث يسلط الضوء
 :االضطرابات النطقية في صوتين من أصوات العربية هما

التي يجري  الطريقة ويتطلب هذا الهدف وصف. والجيم ،الشين
 والمحدثين،ء، القدما العلماء عند ونطق الجيم، الشين، فيها نطق
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التي تعرُض  النطقية مثلما يتطلب التعرف إلى بعض المشكالت
ما نتوقع أن تكون فيه  أما .الحديثة المراجع لهذين الصوتين في

تسليط الضوء على  اإلضافة الحقيقية لمجال البحث، فهو
 المتعلقةو  بدراسة وصفية تحليلية، الوظيفية النطقية االضطرابات

 لديها بدراسة أربع وخمسين حالة وذلك صوتين،بهذين ال

 وقد أخضعت هذه الحاالتنطقهما،  في وظيفية مشكالت

األردنية ومركز  الجامعة في السمع والنطق في عيادة للفحص
 2007سنة بين الفترة الممتدة ما النورس في عمان وذلك في

وتهدف  .المرضى تقارير في المذكورة طبقا للمعلومات 2013و
 الوظيفية النطقية المشكالت أنماط الوقوف على: إلى الدراسة هذه

 وتعد. نماطاأل هذه ونسبة تواتر والجيم، الشين، صوتي في الماثلة

 الصوتين لهذين العالج طرق لتناول أساس حجر الدراسة هذه

 الصوت، ناهيك أنها نطق في المشكلة نوع على باالعتماد

 قد بضروب من المشكالت التي النطق أخصائيي لتوعية تستخدم

  .المصابين باضطرابات النطق الوظيفي مع يواجهونها

  

 اضطرابات النطق

 مرحلة عمرية في اللغوية صواتباأل مهارة التلفظتكتسب 

محددة، والمعروف أن األطفال يكتسبون أوال نطق الصوامت 
consonants  ومنها الميم والباء ثم يتلفظون بعدها بباقي
وفي مرحلة تالية يكتسبون القدرة على التلفظ بالصوائت  الصوامت

vowels ،الشين والجيم األطفال مهارة التلفظ بصوتي ويكتسب 

تسمى  التي السادسة والنصف وهي المرحلةو  السنة الرابعةبين  فيما
 وتتفاوت(Amayreh and Dyson, 1998)  المتوسطةبالمرحلة 

 (Smit, 1986)العديد من الدراسات في عمر اإلكتساب نتائج 

تحتاج لمدة صعبة االكتساب  وذكر عمايرة، أن األصوات العربية
يعّد الشخص  وأربعة أشهر، وبهذاثماني سنوات تصل إلى  قد

 .(Amayreh, 2003)متأخًرا نطقيا بعد هذه الفترة 

وقد تعزى الكثير من مشكالت النطق إلى سبب ظاهر، 
ومعروف، كأن يكون هناك ضعف في عضالت النطق، أو 

 ,Dworkin, 1980; Platt)انشقاق في الحلق، أو فقدان للسمع

1980; Imai and Michi,  1992أو مشكالت في اللسان; 

Dworkin, 2004) إال أن بعض مشكالت النطق تصنف ،
بوصفها مشكالت نطقية وظيفية، وال يعرف سببها، وال يوجد 
سبب محدد لمشكالت النطق الوظيفية، إذ يكون السمع طبيعيا 
لدى المرضى، وال يوجد لدى الشخص سبب تركيبي، أو وظيفي 

 ,Aihara, 2013; Roth and Worthington(في أعضاء النطق 

وفي هذا النوع من المشكالت النطقية تتباين صعوبة . )2005
األصوات في التلفظ، وتوجد أنواع أكثر انتشاًرا، فعلى سبيل 
المثال يحتل صوت الراء المرتبة األولى في درجة الصعوبة، 

، وتليه األصوات الصفيرية، )Ristuccia, 2008(ووفرة االنتشار
شكالت النطق وتقسم م. التي يعد صوت السين أكثرها صعوبة

واإلبدال هو نطق  .أهمها اإلبدال، ويليه التشويه: إلى عدة أنواع
صوت موجود في اللغة مكان صوت آخر، كأن يبدل الشخص 

 Shriberg and)صوت الشين صوتا آخر كصوت السين مثال،

kent, 2003)  أما التشويه، فهو أن ينطق الشخص صوتا آخر
ولكنه قريب في بعض  )Kocjancic, 2004(ال يوجد في اللغة 

ومن يعاني مثل هذا االضطراب  صفاته من الصوت األصلي،
النطقي يتأثر تأثرا سلبيا في حياته االجتماعية والتعليمية، وقد 

تؤثر على التي يتجنب الكالم بسبب مشكلته النطقية تلك، 
عالقته مع اآلخرين، فيتعرض بسببها للسخرية، واالستهزاء، 

 Hall, 1991)وظيفته، أو يقوم بتغييرها وفي الوظيفة قد يفقد 

and Silverman and Falk, 1992; Lewis and Freebrain, 

1992; Lallh and Rochet, 2000; Karbasi, et al., 2011)  ولهذا
ويتباين  .تحتاج هذه المشكلة إلى تدخل أخصائيي النطق، واللغة

نوع مشكالت الصوت من إبدال إلى تشوية، إلى حذف، أو 
وتتمثل مشكالت النطق  .افة صوت جديد على الكلمةإض

الوظيفية بإبدال، أو تشويه الصوت المعتل، وتشير الدراسات 
إلى أن تشويه األصوات يظهر عند الكبار بنسبة أكبر منه عن 

أما اإلبدال، فإنه بعكس التشويه، يقّل عند الكبار  .اإلبدال
  ).2011حسين،(ويكثر عند ذوي األعمار األقل 

تّص هذا البحث في صوتي الشين والجيم في العربية، ويخ
وهما صوتان شجرّيان ندر الحديث عن مشكالت النطق فيهما 
في الدراسات الصوتّية العربّية، وقد استندنا في هذا البحث إلى 

: وقد جاء البحث في ثالثة أقسام. المنهج الوصفّي التحليليّ 

النظر : ، والثانينا الصفات الصوتية لهذين الصوتينذكر : األول
في ما فيهما من مشكالت نطقية، وفق ما ذكرته  - من بعد  - 

التوقف عند أنواع المشكالت النطقية : والثالث. الدراسات السابقة
فيهما، عبر مجموعة من الحاالت من مرضى النطق الوظيفي 

 :هما تبعا للمراحل العمرية، التي تم تقسيمها إلى مجموعتين

 .منا بحساب ذلك لدى الجنسين، إناثا وذكوراأطفال، وبالغون، وق

  

  :لصوتي الشين والجيم والمخرجّية الصفات الصوتية

ذكرت المصادر القديمة والحديثة بعض صفات الشين، 
مرورا  هـ180 هـ وسيبويه175والجيم، بدءا من الخليل بن أحمد 

هـ والزمخشري 427هـ وابن سينا 392هـ وابن جني 285 بالمبرد
هـ وتحدثت العديد من المراجع 626اًء بالسكاكي ه وانته538

، الخولي(الحديثة عن سمات الشين والجيم ومخرجيهما 
 .)2012، ورفاقه ميرانو  1993والخليل، 1990

هـ صوتي الشين، والجيم، في 175وصنف الخليل بن أحمد 
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 األصوات الشجرية التي ضم إليها الياء نصف الصامت

semivowel  ألنها تخرج من شجر الفم، أي وسّميت بهذا االسم
المنطقة المتوسطة في اللسان، والحنك الصلب الذي يطلق 
عليه اسم الغار، أي أن موضع اللسان في هيئة مقابلة لمنطقة 

والحمد، ، 2013العطية، (الحنك األعلى في وسط سقف الفم 
ويؤكد هذا سيبويه فهي عنده من وسط اللسان، ووسط ). 2008

اف مؤكًدا أن الشين قد تبدل في نطق الحنك األعلى، وأض
بعضهم جيًما والجيم قد تنطق عند بعضهم شينا فهم يقولون في 

، فالشين في هذا النطق تتخلى عن التحكيك، "أجدق": "أشدق"
وذلك ما يؤدي لجعلها جيما مثلما يؤدي لتجرد الجيم من 

ذكر سيبويه أنهم يقولون من . االحتباس لنطقها شينا
ويذكر ) وٕابراهيم، بال تاريخ ه،180:سيبويه( "أشدر":"أجدر"

أن من العرب من يبدلون الجيم شينا، ) هـ392(ابن جني 
إذ ذاك إذ حبُل الوصال : "وشاهده على ذلك قول الراجز

) 1993ابن جني، (مدمج، فالشين بدل من الجيم : أي" مدمُش 

والشين من األصوات التي توصف عند القدماء بالتفشي، وهذا 
في ) هـ285(وذكر المبرد ) ه180(ه سيبويه ما يذكر 

في الرعاية ) هـ437(المقتضب، ومكي بن أبي طالب القيسي 
إلى تجويد التالوة، أن من الصوات المتفشية إلى جانب الشين 

بكثرة انتشار " الفاء والثاء، فالحروف المذكورة في رأيهم تتصف 
 ،2004الحمد، " (النفس لكن ذلك االنتشار في الشين أكثر

وهذا يفسر تفسيرا علميا خلط بعض المتكلمين ) 130ص
  .فيبدلون الشين ثاًء ويقولون بثر عوًضا عن بشر كما سيأتي

 fricativeويصف الخولي صوت الشين بالصوت االحتكاكي 

وهو  فهو يتميز بالهمس، من منطقة التقاء اللثة بالغار،لصدوره 
 عارفوهذا هو الوصف المت) 1990الخولي،  (صوت هشيشي

 لثوي، نطعي، مهموس،" وعرف العناني الشين بأنه صوت .عليه

الشين بأنه  ووصف الخليل )60ص ،2008 العناني،( "إحتكاكي
، أي أن مقدمة اللسان تلتقي "رخو، مهموس، غاري"صوت 

بمنطقة الغار في سقف الحلق، وهو كما هو معروف يعد صوتا 
مع سد في منطقة أنه ينتج بخروج الهواء من الفم : فموًيا، أي

 ميران ووصف) 66ص ،1993الخليل، ( الطبق باتجاه األنف

الشين بأنها صوت قريب في مخرجه من صوت ) 2012( ورفاقه
أي أن الهواء  ، إال أن صوت الشين يعد صوًتا متفشًيا،الياء

يخرج متفشيا كثيرا ما بين اللسان والحنك، وهو صوت يتميز 
عند اللغويين المحدثين وتؤكده  والذي عليه اإلجماع .باالستطالة

البحوث والتجارب المخبرية الصوتية أن الشين من حيز الحنك 
palate  الذي يسميه بعضهم غارا، واألصوات التي تصدر من

وتلفظ برفع  palatalsهذا الحيز وتكون منها أصوات لثوية حنكية 
. وسط اللسان نحو اللثة والحنك وهي الجيم والشين العربيتان

ذر صدور أصوات احتباسية من هذا الحيز لكون الهيئة التي ويتع
يتموضع فيها الحنك األعلى مقعرة ويصعب حبس الهواء 

ويجدر ). إبراهيم، بال تاريخ(بوساطة اللسان في هذا الموضع 
بالذكر أن الشين قد تقلب سينًا كما في بعض اللهجات الشامية 

إلى محاولة  والسبب يعود" شجرة"بدل من " سجرة"نحو قولهم 
 adjacentتسهيل النطق حيث إن السين والجيم قريبة في المخرج 

sounds وال يعتبر هذا النوع من اإلبدال مشكلة نطقية ألن شرط ،
وجود المشكلة هو أن ال تكون من اللهجة، كما أنها ال تؤثر على 

  .وضوح ومفهومية الكالم لدى المحيطين بالشخص المتحدث

لشين من حيث هي صوت ال وجود له وعلى الرغم من أّن ا
في األلفباء اإلنجليزية مثلما هي الحال في العربية واللغات 
السامية األخرى إال أن اإلنجليزية تحتوي على صوت الشين 

فيتحد صوتان أو أكثر ويتجلى فيهما . فيما يعد تحوال فونيميا
ففي كلمة . هذا اللفظ الذي يشبه في العربية صوت الشين

sheep ينا شين في بداية الكلمة، وفي كلمة لدwashing  لدينا
لدينا صوت  washصوت الشين في وسط الكلمة، وفي كلمة 

الشين في نهاية الكلمة، وفي األمثلة المذكورة كّلها جرى تحول 
فونيمي أدى إلى لفيظ ليس له فونيم مجرد في األبجدية 

 وقد وصفت الدراسات اإلنجليزية هذا الصوت. اإلنجليزية

الملفوظ، وذكرت أنه صوت غاري، احتكاكي، متصل، أي 
ذلك ألن االستمرارية هي الصفة المميزة  يمكن استمراره،

 ,stops (Weiss لألصوات االحتكاكية عن األصوات الوقفية

Gordon, and Lillywhite 1987) ، فعند النطق ترتفع مقدمة
 اللسان باتجاه الغار مع صدور احتكاك للهواء بين هاتين

 ,Shriberg and Kent( ذكر ذلك شريبرغ وكنت كما المنطقتين

 ذكر كما (hushing)ويوصف بالصوت ذي الهشيش ). 2003

). Edwards, 1992(الصوتيات التطبيقية  كتابه في ادواردز

 نطق عند اللسان طول على أخدود تكون عن مارشال وذكرت

 نطق دعن يتكون الذي ذلك من أعرض يكون األخدود وهذا الشين،

 منه يخرج الذي الممرّ  هو العريض األخدود هذا إذ إنّ  السين،

 ,Fletcher( السين من انتشاًرا أكثر الشين صوت ويجعل الهواء،

1989 Marshalla, 2008;( ،ونجلر  -بومن وذكرت)Bauman-

Wangler, 2004( الشين نطق عند استطالة أكثر يكون اللسان أن، 
 حدة تكون وبالتالي السين، في منه اراانتش أكثر الهواء يكون ولهذا

 الشكل السين، ويظهر في منها أقل الصوت هذا في االحتكاك

)1(رقم
واسًعا يمثل  أخدوًدا )باتجاه السهم( الوسطية المنطقة (1) 
 الباالتوغراف تمثل بصورة يظهر كما الهواء فيه يمر الفراغ الذي

                                                 

(1) (Marshalla, 2008, p.8; Edwards, 1992, P. 134) تم
 التعديل على الرسم 
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Palatograph. رقم كلالش في تظهر للوجه جانبي مقطع وفي 

(2)
)2(

 ثمة يكون بحيث الغار منطقة من تقترب اللسان وهي مقدمة 

يظهر مرور الهواء من ) 3(وفي الشكل  بينهما، للهواء ممر
  .الوسط ولكن بكمية أكثر منها عند نطق الشين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ويبدو من وصف القدماء لجيم العربية أنها كانت صوتا 
. من ظهر اللسان، مجهورا: أيوقفيا، حنكيا، ظهريا : شديدا أي

 g)(وٕان من المستهجن لفظها مثلما تلفظ الكاف، أي مثل صوت 

أو مثل الذي يعرف اليوم بالجيم المصرية، أو جيما كالشين؛ أي 
صوتا احتكاكيا، وهو النطق المألوف في بعض البالد العربية في 
شمالي إفريقيا كتونس والجزائر والمغرب، والراجح أنها كانت 

إال أن هذا النطق تطور فأصبح ) مركبا(طق نطقا مزجيا تن
انحباسيا مجهورا لدى سكان القاهرة ناجماعن تأخر المخرج 

إبراهيم، بال (بحيث أصبحت من األصوات األقصى حنكية 
إحداهما : ومعنى هذا أن للجيم في واقع الحال نطقين) تاريخ

هي الجيم تلفظ فيه مجهورة وقفية وتسمى جيما مصرية، وثانيهما 
وزائدة احتكاكية شبيهة بالجيم التي في ) د(المركبة من صوت دال

  .bridgeو edge اإلنجليزية على نحو ما نجده في المثال

إن صوت الجيم هو : وٕالى هذا يشير المحدثون في قولهم
الوحيد في العربية كونه مزيجا من  complexالصوت المركب 

ويجري نطق ). 1988بركة، (االنفجاري الوقفي واالحتكاكي 
بارتفاع مقدم اللسان تجاه مؤخر ) كمال بشر(الجيم في وصف 

حتى يتصل بهما محتجزا  palateاللثة ومقدم الحنك األوسط 
وبدال من أن ينفصل . وراءه هواء النَفس المندفع من الرئتين
                                                 

(2) (Edwards, 1992, P. 134) تم التعديل على الرسم 

عنهما فجأة مثلما يحدث في نطق التاء أو الدال واألصوات 
االنفصال ويتم ببطء، معطيا الفرصة االنفجارية األخرى يجري 

لهواء النَفس كي يحتك بجدران المخرج النطقي احتكاكا شبيها 
) 1986بشر، ) (الُمَعّطشة(بما يسمع من صوت الجيم الشامية 

ومما سبق يستنتج أن للجيم ثالثة نماذج نطقية، على النحو 
  :اآلتي

  .dƷالنموذج اللثوي الحنكي المركب  .1

وهو السائد  gي االنفجاري المجهور النموذج األقصى حنك .2
. في مصر واليمن وبعض المناطق الجنوبية من ُعمان

ويؤكد بعض الباحثين أن هذا النطق هو األصل بدليل أن 
الجيم في اللغات السامية تخلو من التعطيش، ففي العبرية 

وهذا . وفي الحبشية تلفظ كذلك gamel: تلفظ كلمة جمل
من صوت وقفي أقصى الصوت طرأ عليه تحول نطقي 

حنكي مجهور إلى صوت مركب مقتربا من الشين ُنطًقا، 
  ).1995، عبد التواب، 1979أنيس، (وصفة 

مثلما تلفظ  jالنموذج اللثوي الحنكي االحتكاكي المجهور  .3
وهذا هو النموذج الشائع في بالد الشام  pleasureفي 

  ).1986بشر، (وشمال أفريقية 

نحراف في نطق الجيم لدى بعض وال تفوتنا اإلشارة إلى اال
القبائل العربية القديمة، وهو ما نجده في عامية بعض مناطق 

 - بكلمة أدق -الخليج العربي، وهو لفظ الجيم ياًء، أو إبدالها

فقد ذكر ابن جني في واحد من كتبه ما اعتاده بعض . ياءً 
ابن جني، (العرب من إبدال الجيم ياًء، والياء المشددة جيًما 

ِإْذ ُيَباِيُعوَنَك َتْحَت : ((وذكر أّن بعضهم قرأ قوله تعالى) ه392
وهذا يفسر شيوع . بإبدال الجيم ياءً ) 18:سورة الفتح)) (الشََّجَرةِ 

إبدال الجيم ياًء في العصر الحاضر في بعض بلدان الخليج، 
) 1995عبد التواب، (وشمالي الجزيرة العربية والبادية السورية 

) 2004الحمد، . (وايد: َرُيل، ومن واجد :إذ يقولون من رجل

وهذا النوع من اإلبدال هو الذي تحدث عنه فقهاء اللغة العربية 
وهي ظاهرة كانت شائعة في لهجات ) الَعْجَعَجة(تحت مسمى 

  ).1995عبد التواب، (تميم، وبني سعد، وقضاعة

وصفوة القول أن الجيم صوت مركب من صوتين هما 
الفرنسية، وصفاتها تختلف عن الشين  عطشةالدال، والجيم الم

ورفاقه  ميرانوتتميز الجيم كما ذكر . التي تعد صوتا مستمرا
  .)2012ورفاقه،  ميران(باالنبساط 

أما وصف الجيم في اإلنجليزية، فقد ذكر إدواردز 
)Edwards, 1992 (أنها عبارة عن صوتين هما الدال والجيم 

الدال، وهو الثنايا العليا يتحرك فيهما اللسان من موقع  المعطشة،
 .ما بعد األسنان، ويتحرك إلى منطقة الغار للفظ الجيم المشبعة

وذكر شريبيرغ أن الشين، والجيم المعطشة، يتشابهان مع الجيم 
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فكالهما ، (Shriberg and kent, 2003)في مكان الخروج المركبة
 تصدر عن منطقة الغار، إال أن صفة النطق هي التي تختلف،

 التي أسلة اللسان، ومن مقدمته الجيم المركبة تنتج منألن 

التي تتلوها حركة احتكاكية مع ،  (4)تالمس الغار كما في الشكل
فتصبح صوًتا انفجارًيا متلوًا  (5) مرور الهواء كما في الشكل

وأضاف شريبيرغ أنه مع أن الشين  .)3(صفاتالبصوت احتكاكي 
بار لوضع الشفتين، إال والجيم تنطقان دون أن يكون هناك اعت

أنه في أغلب األحيان تكون الشفتان في حالة التدوير، أي أّن 
  .Shriberg and Kent, 2003)( .الشفاه تضّم وهي مفتوحة

  

  

واالحتكاكيات المزجية، أي المركبة، تكاد ال تخلو منها 
اللغات األلمانية واإلسبانية واإليطالية واللهجات الجنوبية وعدد 

فالجيم فيها جميعا احتكاكية . ن اللغات السالفيةغير قليل م
 chairشأنها في ذلك شأن الشين في كلمتي  affricates وقفية

فهي في هذين المثالين صوت مزجي . اإلنجليزيتين childو
احتكاكي لثوي مهموس في حين أن الجيم صوت مجهور 

 Johnوjumpطرفي مثلما هي الحال في الكلمتين اإلنجليزيتين 

  ).Malmbrg ،1994مبرغ مال(

  

  :المشكالت النطقية في الصوتين

ذكر الكندي اللثغة لبعض األصوات وأورد منها صوتي 
، وذكرت بعض المصادر أنواًعا، )2010مزعل، (الشين والجيم 

وصفات تمثل بعض المشكالت النطقية لألصوات، فمثال 
بومان أن هناك خمسة أشكال من اضطرابات  -ذكرت ونجلر

، بعضها يتمثل في مشكالت الشين والجيم والجيم الشينالنطق ب
، والشين والجيم التي يتقدم فيها اللسان لألمام lateralالجانبية 

، والشين والجيم التي يرجع فيها addental أكثر من الالزم
، والشين والجيم palatal اللسان للخلف من مكانه األصلي

 احبها تدوير للشفاه، والشين والجيم التي ال يصnasal األنفية

                                                 

(3) (Edwards, 1992, P.139, 157) تم التعديل على الرسم 

unrounded (Bauman-Wangler, 2004)  وهذه االضطرابات إذا
تأملناها وجدناها ال تتجاوز التركيز على التشويه، وال تذكر 
شيئا عن إبدال الشين بصوٍت لغوي آخر موجود في اللغة، أو 

ناهيك أنها اعتمدت في مرجعيتها على موقع . غير موجود
العتبار للسمة الصوتية للصوت اللسان دون األخذ بعين ا

نوعين من مشكالت الشين،  بعض المصادر وذكرت .الملفوظ
أي أن اللسان  " dentalization تسنين الصوت"والجيم، وهما 

يقترب من األسنان عند نطق الشين، والجيم، والنوع الثاني هو 
وتعني مرور الهواء من الجانبين عند محاولة  اللثغة الجانبية،

 .(Dagenais, et al.,1994; McLeod et al, 2013)ت نطق الصو 

يما يتعلق بالتسريب األنفي، تحدثت بعض المراجع عن وف
التشويه ذي التسريب األنفي، وذكرت بعضها أن هذا النوع من 

 Peterson-Falzon)ال يكون بسبٍب عضوّي يكون أو التشويه قد 

and Graham, 1990; Baylis, et al., 2006a; Baylis, et al.; 

2006b). االحتكاكية األصوات نطق عند األنفي التسريب ويحدث 

 الفصحى، وانفجارية كالجيم احتكاكية من والمركبة كالسين،

 Ruscello et al,1995; Ruscello, et)مثال كالكاف واالنفجارية

al,1991). في رأي ا والجيم أكثر صعوبة من الشين، والسيما أنه
 ،واليان؛ احتكاكي متبوع بانفجاريبعض اللغويين صوتان مت

 فضال ،(McDermott and Jones, 1984) والشين صوت احتكاكي

 الصوتية األوتار الهتزاز يحتاج ال صوت مهموس، الشين أن عن

 صعوبة أكثر المجهور يكون ما وعادة المجهورة، الجيم مع بالمقارنة

المهموس وخصوصا عند األشخاص ذوي المشكالت  من
التي  الحاالت وكل  (McReynolds and Jetzke, 1986).النطقية

 في نطق لديها مشكلةالتي قمنا بدراستها  العينة عليهااشتملت 

  .الشيننطق  فيأيضا  مشكلة ولديها الجيم

في وصف اإلبداالت وأنواعها ذكرت بعض المصادر 
اإلبدال بشكل عام، ولم تخصص الصوت الذي يبدله المريض، 

راسات أن األصوات االحتكاكية والمركبة فمثال ذكرت إحدى الد
 -في حاالت نادرة-تبدلقد من صوت انفجاري واحتكاكي، 

 Miccio and)أو انفجارية لهوية  (glides)بأصوات منزلقة 

Ingrisano, 2000)، velar stops  ووصف حمزة السعيد نوعين
من اإلبداالت الصوتية لكل من الشين والجيم، منبها على إبدال 

وٕابدال الجيم ذاال تارة، وداال  أخرى سينا تارة، وثاًء تارة،الشين 
 وأطلق بعضهم على إبدال الجيم )2002، السعيد( تارة أخرى

 .)913ص ، 2007نحاس،" (األمامية الخلفية"اللدغة  داال اسم

  

  :أنواع المشكالت النطقية حسب نتائج الدراسة

ها، اعتمد هذا القسم من الدراسة العينات التي جرى جمع
وتمت دراستها في عيادة السمع والنطق ومركز النورس، وهذه 
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الحاالت تميزت بأن لديها مشكالت نطقية وظيفية، أي ال يوجد 
لدى المصاب مشكالت عضوية تركيبية أو وظيفيية أو سمعية، 

وباالعتماد على نتائج البحث تبين  .وال يصاحبها تأخر في اللغة
النحرافات الطاغية على نطق أن الصفات الصوتية التالية هي ا

 :المصابين

وأوالها، إبدال كل من الشين والجيم إبداال هو األكثر شيوعا 
 35 في المشكالت النطق الوظيفية، فقد كان اإلبدال عند

شخصا لديهم االضطراب الذي يصنف في  19شخصا مقابل 
وقد يعزى هذا إلى أن غالبية  )1( الجدول كما في عداد التشويه

، فاإلبدال يغلب عليهم أكثر من لعينة من الصغارأفراد ا
التشويه، ولم يتجاوز اإلبدال لدى البالغين حالتين، وكانت جميع 

أما الثاني فهو  .العينة المبدلة من الكبار هي من اإلناث
شخصا يقومون بتشويه الشين والجيم،  19التشويه والذي شمل 

ويظهر هنا  .من البالغين 6من الصغار مقابل  13نطقيا منهم
أن الصغار يظهرون النسبة العظمى من مشكالت النطق، ذلك 

لكننا لو قمنا بحساب ، و أن عدد البالغين أقّل كما هو متوقع

 - مقارنة مع الصغار -نسبة التشويه إلى اإلبدال عند الكبار

أي ) 1:3( لوجدنا نسبة التشويه إلى اإلبدال عند الكبار هي
وٕاذا قمنا بحساب . واحدة إبدال ثالث حاالت تشويه مقابل حالة

: 1(نسبة التشويه إلى اإلبدال عند الصغار وجدنا أن النسبة هي

وهذه  - تقريبا-حالة إبدال 3أي كل حالة تشويه يقابلها ) 2,5
المعطيات ال تختلف عن الدراسات السابقة التي تحدثت عن 
نسبة التشويه واإلبدال عند الكبار والصغار فذكرت أن اإلبدال 

لب عند الصغار بينما التشويه يغلب عند الكبار بشكل عام يغ
 ).2011، وحسين، 2009 ،حسين(في األصوات األخرى 

وٕاذا قارّنا الحاالت وفقا لجنس المصابين إناثا وذكورا، في 
كل من الصغار، والبالغين فال بّد سنجد أن عدد الذكور 

األكثر  الصغار الذين يعانون من التشويه أو اإلبدال النطقي هم
واألوفر أما في فئة البالغين فقد تبين أن عدد اإلناث مساو لعدد 
الذكور في التشويه، ولم يظهر أي من الذكور البالغين أي نوع 
من اإلبدال، وقد يعود ذلك إلى ندرة اإلبدال بين الكبار كما 

  .الحظنا من عملنا في عالج النطق

  

  .ي صوتي الشين والجيمعدد حاالت اإلبدال والتشويه ف): 1(الجدول 
 نوع المشكلة إبدال تشويه

 الفئة العمرية بالغين أطفال بالغين أطفال

13  
 )إناث 4ذكور و 9(

6  
 )إناث 3ذكور و 3(

33  
 )إناث 10وذكور  23(

2  
)إناث وال يوجد ذكور 2(

 عدد الحاالت

  

أما بالنسبة ألنواع المشكالت النطقية، فقد قسمت إلى 
والتشويه، وهما ما ظهر لدينا في العينة  قسمين هما اإلبدال،

  :الدراسية على النحو اآلتي

 اإلبدال -1

 :في العينات الدراسية األنواع التالية من اإلبدال تظهر 

 :إبدال الشين ثاًء والجيم ذاًال  .أ 

أشخاص لديهم مشكلة إبدال الشين  9ظهر في العينة أن 
: ينويتسم الصوت البديل بأنه صوت مستمر وكال الصوت .ثاءً 

 -فالثاء هو صوت َبْين. الشين والثاء يقارب اآلخر في المخرج

أسناني، والشين صوت غارّي، أمامي، وكالهما احتكاكي، 
أشخاص يبدلون  9وفي هذه الدراسة وجدنا  .مستمر، ومهموس

الشين ثاًء، ولم يظهر هذا النوع من اإلبدال لدى البالغين، فكان 
ا متوقع؛ ذلك أّن منحصرا في مجموعة صغار العمر، وهذ

ويكون لدى الكبار وعي بالفرق  اإلبدال يندر وجوده لدى الكبار
الكبير بين طريقة لفظ الثاء والشين حيث إن الثاء هو صوت 

، والثاء تتوقع أن توجد في حالة وجود مشكالت في أسناني
األسنان، ولكننا في عينتنا التي درسناها لم نجد أي حالة لديها 

 .ان، أو أي مشكالت عضوية تتعلق بالنطقمشكالت في األسن

وقد يعزى هذا النوع من اإلبدال لواحدة من الصفات المشتركة 
والتفشي هو انتشار النفس في الفم . بين الصوتين وهي التفشي

: يقول سيبويه مؤلف الكتاب ما يأتي. عند النطق بالصوت

 "واألصوات المتفشية إلى جانب الشين الفاء، والثاء"

المذكورة تتصف بإجماع اللغويين واألصوات ) ه180،سيبويه(
" بكثرة انتشار الَنَفس لكن ذلك االنتشار في الشين أكثر"

وهذا ما يتكرر في مصادر لغوية ) 130ص ،2004الحمد، (
والرعاية لمكي بن أبي طالب ) هـ285(عدة كالمقتضب للمبرد 

ويستنتج من هذا أن المصاب بإبدال الشين ) هـ437(القيسي 
ثاء يفعل ذلك ظنا منه أّال فرق بين الشين والثاء فيلفظ الشين 

 .ثاء ألجل التفشي الذي ينتظم الصوتين

  :داال والجيم تاًء، الشين إبدال .ب 

فالتاء صوت أسناني،  ؛تقترب الشين والتاء في المخرج
لثوي، وكالهما مهموس، غير أن الصفة الرئيسية التي تميزهما 

وفي العينة التي قمنا بدراستها هي أن التاء صوت انفجاري، 
. حاالت لديها إبدال من هذا النوع، وهم من األطفال 10وجدنا 
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وهذا أمر متوقع لدى الصغار ومستغرب عند الكبار وفقا 
 .لخبرتنا العالجية

 :إبدال الشين سيًنا والجيم زاًيا .ج 

يتميز كل من الشين والسين بصفة االحتكاك واالستمرارية، 
ومع أن السين أصعب من الشين عند الغالبية وكالهما مهموس، 

العظمى من مرضى النطق، إال أننا نجد من يبدلها من الشين، 
أي أن المتكلم يلجأ إلى األصعب بدال من األسهل، واأليسر، 

شخصا  15وقد ظهر هذا النوع من اإلبدال لدى . مثلما ُيفترض
لشين إبدال اويعد  من مرضى النطق، حالتان منها لدى الكبار،

سينا أمرا مألوًفا لدى األطفال، وهذا يتفق مع دراستنا هذه، فقد 
وُيعزى وجود هذا النوع من . طفل من هذا النوع 13وجدنا 

اإلبدال لدى الكبار إلى كون السين قريبة من الشين في المخرج، 
 .وكالهما من أكثر األصوات اإلبدالية تشابها

 :/g/لكاف إبدال الشين بالكاف والجيم إلى مجهور ا .د 

لدينا في البحث حالة واحدة فقط من هذا النوع من اإلبدال، 
وندرة هذا النوع من اإلبدال تفسر على أنها غريبة 

idiosyncratic Smit, 1993; Camarata and Gandour, 1984) (

المخرج، فالشين من  في بعيدان صوتان والكاف الشين، ذلك ألن
 وت أقصى حنكي،الحنك األوسط وظهر اللسان والكاف ص

 تجمعهما ويشتركان فيها هي التي الوحيدة والصفة انفجاري،

ينطبق عليها هذا  هذه دراستنا في واحدة حالة وقد وجدنا .الهمس
حتى عند  غريبة تعد ولكنها األطفال، من وهيالنوع من النطق، 

 عدد إال مع لم يجر التعامل العالجية خبرتنا فمناألطفال، 

 .اإلبدال من النوع هذا من جدا محدود

كما سبق ذكره فإن الشخص الذي يبدل الشين ثاء كان 
أيضا يبدل الجيم إلى ذال والشخص الذي يبدل الشين تاًء 
كان أيضا يبدل الجيم داًال والشخص الذي يبدل الشين سينًا 
كان أيضا يبدل الجيم زايًا والشخص الذي يبدل الشين كافًا 

ونالحظ في . /g/الشين  كان أيضا يبدل الجيم إلى مجهور
هذا أن الصوت البديل للشين يكون مهموسا والذي يكون 

وقد يكون . البديل للجيم هو نظير بديل الشين المجهور
استبدال الشين والجيم بصوتين نظيرين هو سهولة نطقهما 

  .للشخص

  التشويه

 :ظهر التشويه بثالثة أشكال تلخص بما يأتي

 :التشويه الجانبي .أ 

نبي أكثر أنواع التشويه شيوعا، وقد يكون التشويه الجا
وكما  تسرب الهواء من جانب واحد من الفم أو من كال الجانبين

فإن الهواء يخرج من الفم من الجانبين، وقد  (6) ليظهر في شك
-Bauman)( وال يخرج من المنتصف يخرج من أحدهما

Wangler, 2004  ،ألن مقدمة اللسان تالمس الحنك األعلى
وجه من الوسط، وال يتكون أخدود على طول اللسان وتمنع خر 
ُيظهُر مقطعا جانبيا للوجه، وُيظهر  (7)والشكل  كما يجب،

وفي هذه الدراسة ظهرت  .مالمسة مقدمة اللسان لسقف الحلق
أما ما يتعلق . منها لدى الكبار 5حالة تشويه جانبي كانت  16

من كال  بنوع التشويه الجانبي ما إذا كان من جانب واحد أو
 3حالة تشويه من كال الجانبين مقابل  13الجانبين فقد ظهرت 

 .حاالت تشويه من جانب واحد

  

ُيظهر الشكل التشويه الجانبي، ويظهر اتجاه الهواء وهو 
  .يخرج من جانبي اللسان، ومن بين جانبي األسنان األمامية

  :التشويه المركزي .ب 

، وفيه التشويه المركزي، هو نوع آخر من تشويه الشين
دون ) 8(يخروج الهواء من وسط الفم، كما يظهر في الشكل 

اإلمساك بالمكان الصحيح لنطق الشين، إذ يكون االقتراب إما 
أو خلف ) 9(مقدمة اللسان من أمام الطبق كما في الشكل 

وقد وجدت في ). 10(اللسان من سقف الحلق كما في الشكل 
إحداهما لدى طفل، دراستنا هذه حالتان فقط من هذا التشويه، 

ويعتقد أن هذا النوع من . واآلخرى لدى مصاب من البالغين
  .التشويه أقّل شيوعا مقارنة مع أنواع التشويه األخرى

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :التشويه األنفي .ج 

يسمى هذا االضطراب النطقي بالتشويه األنفي، أو التأنيف، 
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عن نظرا لنفاذ الهواء من األنف عند نطق الشين، وهذا يختلف 
المشكلة الناتجة عن وجود سبب تركيبي أو وظيفيي، ناهيك أنه 

ف ال يصاحبها مشكلة في الرنين، كما في الخن
hypernasalityاألنف مثلما يتضح  من الهواء خروج ينحصر بل
 وتسمى والجيم، الشين لفظ وذلك عند) 11(في الشكل 

 دراسةال عينة وفي nasal emission األنفي، بالتسريب باإلنجليزية

 في طفل وهو التشويه، من النوع هذا لديها واحدة حالة وجدنا

ومن خبرتنا العالجية يثبت لنا أن هذا النوع . العاشرة من عمره
  .من التشويه قليل بالمقارنة مع األنواع األخرى

 

ومن الجدير بالذكر أنه عندما يقوم الشخص بنطق الشين 
يقة نفسها مع فارق مشوهة فإنه أيضا يقوم بتشويه الجيم بالطر 

أن الصوت الناتج عن تشويه الجيم يكون مجهورا، فمثال إذا قام 
الشخص بنطق الشين مشوهة مركزيا يكون الصوت الناتج 
مهموسا وكذلك فإنه يقوم أيضا بنطق الجيم مشوهة مركزيا 

وقد يعود السبب في ذلك . ولكن يكون الصوت الناتج مجهوراً 
  .قة لدى الشخصإلى سهولة النطق بهذه الطري

  

  الخاتمة

يتضح مما سبق أن أبرز المشكالت النطقية التي يعاني 
منها المصابون في التلفظ بصوتي الجيم والشين يمكن حصرها 

. أولهما هو اإلبدال، وثانيهما هو التشويه: في نوعين اثنين

والتشويه إما أن يكون جانبيا بحيث يتسرب هواء النَفس من أحد 
والتشويه األنفي، وهو خروج . من الجانبينجانبي الفم، أو 

النفس من األنف عند النطق، وذلك يعد تشويها غريًبا وقليال 
والتشويه المركزي، . ولكنه موجود وتعاني منه بعض الحاالت

وهو الذي ال يتحكم فيه المصاب بهواء النفس فينطلق حًرا من 
  .وسط الفم

وثاًء وسيًنا وكاًفا  ومن أكثر اإلبداالت تواترا إبدال الشين تاءً 
وٕابدال الجيم داال وزايا وذاال وكافًا تلفظ مثلما تلفظ الجيم 

  .المصرية الخاليًة من التعطيش

  
  
  
  

  المراجعلمصادر و ا
  

، دار الجنوب 1ت، مدخل في الصوتيات، ط.د، إبراهيم، عبد الفتاح
 .74، 96-97للنشر، تونس، ص 

، مكتبة األنجلو 5ط  ، األصوات اللغوية،1979أنيس، إبراهيم، 
  .83المصرية، القاهرة، ص

 ، علم األصوات العام، أصوات اللغة العربية،1988بركة، بسام، 

  .124، مركز اإلنماء القومي، بيروت، ص1ط

، دار 1األصوات، ط - ، علم اللغة العام1986بشر، كمال، 
  .128 ،125المعارف، القاهرة، ص

صوت، ترجمة جهاد ، الصوت وعالج ال2008بون، وماكفارلين، 
، عمادة البحث العلمي، الجامعة 1حمدان وياسر الناطور، ط

  .29-26األردنية، عمان، ص

، البيان 1988، )هـ255(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر
  .93/1، دار مكتبة الهالل، بيروت، ص1والتبيين، ط

، سر صناعة اإلعراب، تحقيق 1993، )هـ392(ابن جني، أبو الفتح 
 .192/1 ، دار القلم، دمشق، ص2وي، طحسن هندا

، االضطرابات النطقية في أصوات الصفير 2011حسين، ابتسام، 

، مجلس النشر اإلنسانيةالمجلة العربية للعلوم  ،في العربية
  .162-91، ص 115الكويت،  ،العلمي الكويتي

، االضطرابات 2009حسين، ابتسام، وهناء نواف، وجهاد العرايفي، 
دراسة وصفية تحليلية،  -في العربية  /r/ت الراء النطقية في صو 

- 924، ص 36مجلة دراسات، الجامعة األردنية، عمان،عدد 

944.  

عددها وترتيبها : ، مخارج حروف العربية2008الحمد، غانم قدوري، 
عرض ومناقشة، مجلة : بين الدرس القديم والدرس الحديث

  .358- 315، ص 38الحكمة، 

، 1، المدخل إلى علم أصوات العربية، ط2004الحمد، غانم قدوري، 
 .130، 289، 130دار عمار، عمان، ص 

، المصطلح الصوتي عند علماء 1993الخليل، عبد القادر مرعي، 
، المطبعة 1العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر، ط 

 .66الوطنية، عمان، ص 

ة ، البحث الصوتي عند العرب، سلسل1983خليل، إبراهيم عطية، 
- 94، دار الشئون الثقافية بغداد، ص 1الموسوعة الصغيرة، ط

96 ،98 -101. 

، 1، مقدمة في علم اصوات اللغة العربية، ط2013خليل، إبراهيم، 
  .18أمواج للنشر والتوزيع، عمان، ص
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، دار الفالح 1، األصوات اللغوية، ط1990الخولي، محمد علي، 
  .37للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص

، العيوب اإلبدالية عند األطفال الطبيعيين 2002د، حمزة خالد، السعي
 ،16مجلد  ،63سنوات، المجلة التربوية،عدد  7-3ما بين 

 .257- 253ص
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Articulation disorders in producing /∫/ and /dƷ/ sounds in Arabic 

 

Jehad Alaraifi, Ibrahim Khalil* 

 

ABSTRACT 

This article is based on studying misarticulation of /∫/ and /dƷ/ sounds in Arabic patients who present 

with functional articulation disorders. The goal of this research is to facilitate diagnosis and treatment for 

individuals who present with functional articulation disorders. 

The research is descriptive analytical that focused on misarticulation of /∫/ and /dƷ/ in patients who 

attended therapy at the University of Jordan Hearing and Speech Clinic and Alnawras Center in Amman, 

Jordan. Results found that functional misarticulation was in two main forms which are substitution and 

distortion. 

Keywords: Place of Articulation, Palatal, Articulation Disorders, Hushing, Substitution, Distortion, 

Nasal Emission, Complex, Spread (of Air). 
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