




من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد اآلخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا  
.فعليه بالعلم

﴿َرّب أَْوزِْعِني أَْن أَْشُكَر نِْعَمَتَك التِّي أَْنَعمَت عََليَّ وعََلى وَاِلَديَّ وَأَْن  : قـال تعالى
ِدَك الصَّالِِحيَن﴾اِعبَـ أَْعَملَ َصالًِحا َتْرَضاُه وأَْدِخْلِني بِرَْحَمِتَك ِفي  

19سورة النمل اآلية  

اللهم ال تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا وال باإلحباط واليأس إذا أخفقنا، واجعل  
.لنا بكل فشل نجاحا

اللهم إذا رزقتنا النجاح فـال تأخذ تواضعنا، وإذا رزقتنا تواضعا فـال تأخذ سعادتنا  
.رب العالمينبشكرك وذكرك، وآخر دعوانا أن الحمد هللا



شكر وعرفـان

الحمد هللا رب العالمين حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيده على أن  
وفقنا وأعاننا على إتمام هذا العمل من غير حول منا وال قوة فهو  

.الذي له الفضل أوال وأخيرا

" كيفوشالربيع: "نتوجه بالشكر الجزيل إلى األستاذ المشرف
.الذي رافقنا طيلة هذا العمل بالنصيحة والتوجيه واإلرشاد

يوسفأعبيد ، و بشير، ة  نيبوز رياض: وشكر خاص إلى األساتذة
الذين ساعدونا في هذا العمل ولم يبخلوا علينا  ... معاش

.بتوجيهاتهم ونصائحهم

وثناء كبير لكل من مّد لنا يد العون والمساعدة في هذا العمل  
.طيبةلمة  ولو بك

ابتسام، عزيزة



"والدي العزيز"إلى من علمني العطاء دون انتظار، إلى من أحمل اسمه بكل افتخار  

"أمي الحبيبة"إلى معنى الحب والحنان، إلى بسمة الحياة وسر الوجود، 

"لالخطيبي ب"إلى الذي كلت أنامله ليقدم لي لحظة سعادة، إلى رمز المحبة والوفـاء  

، "كمال، جعفر، محمد، فـارس، أيوب، موسى: "إلى من عرفت معهم معنى الحياة إخوتي
"نبيلة، نوال، صبرينة: "وإلى زوجاتهم

"مريم، حكيمة، نوال: "إلى أخواتي

"داود، مصطفى، يحيى، مريم، بهاء، مروة، إسالم، إنصاف، أنس: "وإلى الكتاكيت الصغار

من تحلوا بالوفـاء وتميزوا باإلخاء صديقـاتي  إلى كل من يعرفني التي لم تلدهن أمي،
جميعا

إلى كل من يعرفني أهدي ثمرة هذا الجهد
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إلى كل من يعرفني أهدي ثمرة هذا الجهد

"والدي العزيز"إلى من علمني العطاء دون انتظار، إلى من أحمل اسمه بكل افتخار  

"أمي الحبيبة"إلى معنى الحب والحنان، إلى بسمة الحياة وسر الوجود، 

"لالخطيبي ب"إلى الذي كلت أنامله ليقدم لي لحظة سعادة، إلى رمز المحبة والوفـاء  

، "كمال، جعفر، محمد، فـارس، أيوب، موسى: "إلى من عرفت معهم معنى الحياة إخوتي
"نبيلة، نوال، صبرينة: "وإلى زوجاتهم

"مريم، حكيمة، نوال: "إلى أخواتي

"داود، مصطفى، يحيى، مريم، بهاء، مروة، إسالم، إنصاف، أنس: "وإلى الكتاكيت الصغار
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أكثر من يد وقـاسينا أكثر من هم وها نحن اليوم والحمد هللا نطوي سهر الليالي وتعب األيام وخالصة مشوارنا بين  بدأنا
دفتي هذا العمل المتواضع

إلى منارة العلم األّمي سّيد الخلق رسولنا وحبيبنا محمد صلى اهللا عليه وسلم

والدي العزيز: وبعد كل انحناءة ارتآها عرفـانا عنذ قدميهإلى الذي شرف باسمه قبل ثقته وثقته قبل عطائه وعطائه قبل  

وجهها صباحا إذا ما سرت ومساءا إذا ُعدت، الوجه الذي إذا ما أطبقت جفني أبحث بين الركام  بتباشيرإلى التي أغتسل  
.والدتي العزيزة: عن زاد شحيح علمني أن الصبر نبض ال يمكن أن يموت

خير سند رغم بعده عني كان قريبا مني بنصائحه زوجي الحبيبإلى

سمير، الخلفة، عياش، عادل، محمد: إلى أعّز إخوة أفتخر بهم في حياتي

نعيمة، حنان، فتيحة، بشرى،ذ: إلى من حبهم يجري في عروقي أخواتي

رونق، هاجر، جهاد: إلى قطرات الندى ومصابيح الدار الكتاكيت الصغار

قبلني بصدر رحب عائلتي الثانية عائلة زوجيإلى من است

إلى أعز إنسانة على قـلبي حبيبتي زينب

بشرى، حنان، نادية، سهام: إلى الذين جمعتني بهم الدراسة

إلى حروف من ذهب وكلمات من ذرر وعبارات من أسمى وأجلى عبارات في العلم إلى أساتذتنا الكرام

صديقتي ابتسامإلى من شاركتني في هذا العمل المتواضع  

إلى كل األهل واألقـارب

إلى كل من وسعته ذاكرتي ولم تسعه مذكرتي أهدي ثمرة جهدي
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مقدمة

أ

:مقدمة

احلمد هللا خالق اإلنسان معلمه البيان وجاعل اللغة العربية أشرف لسان، والصالة والسالم على رسوله 
:أفصح من نطق بالضاد وعلى آله وصحبه الذين فتحوا البالد ونشروا لغة القرآن وعّلموها للعباد أما بعد

دماء واحملدثني هو املنهج املتبعالقحظيت اللغة بالبحث والدراسة قدميا وحديثا، وجوهر االختالف بني
املستوى الصويت والصريف والداليل والنحوي، فدرسوا : وقد اتبع العرب القدامى يف دراستهم للغة املستويات األربعة

.هذه املستويات األربعة متداخلة، أما احملدثون فتناولوا املستويات األربعة مستقلة

بوصفه ظاهرة نفسية وأثرا حسيا تنتجه جمموعة من حركات وقد لفت الصوت اهتمام اإلنسان العريب
.أعضاء النطق، وقد كان منطلق الدراسة الصوتية العربية التحول الفكري واحلضاري الذي أحدثه القرآن الكرمي

كما حظي الصوت باهتمام اللسانيني الغرب من خالل األحباث الصوتية اليت امتلكت مكانة أساسية 
.اسة املكون الصويت للغة جزءا من دراسة أعم لكل مكونات اللغةاعتربت مبوجبها در 

ومن هنا ارتأينا أن نعاجل املصطلح الصويت بني الرتاث العريب والدرس اللساين الغريب من ناحية املفاهيم 
.والدالالت

:ومن أهم األسئلة اليت سيحاول البحث اإلجابة عنها

كيف نشأت الدراسة الصوتية عند العرب القدا
واملصطلح؟

هل أخذوا اللسانيون الغرب تلك اجلهود وحاولوا صياغتها؟- 

ما هي أهم املصطلحات الصوتية اليت وضعها اللغويون العرب القدامى وإىل أي مدى كانت دقيقة دقة علمية؟- 

ة احلديثة؟كيف كان هلا صدى يف الدراسات اللسانية الغربي- 

يف عرض الدراسات الصوتية القدمية واحلديثة ومقارنة القدمي الوصفياقتضى هذا البحث إتباع املنهج 
باحلديث يف وصف األصوات، كما اتبعنا املنهج اإلحصائي التحليلي لعرض املصطلحات الصوتية املوجودة يف  

كتب الرتاث العريب والدرس اللساين الغريب، واهلدف من هذه الد



مقدمة

ب

بطاقة تعريف املخزون الفكري الرتاثي من حيث تناوله للقضية املصطلحية، وبيان أمهية التفكري الصويت ومدى 
:نضجه عند العلماء العرب القدامى، أما عن دوافع وأسباب اختيارنا املوضوع فرتجع أساسا إىل

العلمية الدقيقة يف جمال الدرس اللغوي وخاصة تلك اليت تتعلق باألصوات، فكان تعلقنا وشغفنا بتتبع اجلوانب * 
.علينا اختيار أهم املصطلحات الصوتية لدراستها إذ ال ميكن يف مثل هذا البحث أن تدرس مجيع املصطلحات

.قلة األحباث املتخصصة يف هذا اجلانب من الدراسة يف جامعتنا* 

الوقت املمنوح للبحث ال يسمح لنا بالكشف الدقيق : صعوبات منهاوككل حبث فقد واجهتنا بعض ال
.عن كل املصطلحات، وكذلك نقص املراجع املتعلقة بالدراسات الغربية

فاملدخل كان عرضا اسة على مدخل وثالثة فصول وخامتةولتحقيق األهداف املرجوة، بنيت هذه الدر 
األول فكان حتديدا للمفاهيم والدالالت واشتمل على لبدايات الدراسات الصوتية عند القدامى، أما الفصل

.تعريف املصطلح وشروطه وخصائصه وطرق وضعه وكذلك جهود اللغويني العرب يف وضعه

والفصل الثاين خصصناه للمصطلح الصويت يف الرتاث العريب وتناولنا فيه نشأة الدراسات الصوتية العربية 
.وعرضنا أهم املصطلحات الصوتيةوجهود العرب القدامى يف جمال الصوتيات،

أما الفصل الثالث فخصص للمصطلح الصويت يف الدرس اللساين الغريب، وتناولنا فيه علم األصوات العام 
وأهم مصطلحاته وعلم األصوات الوظيفي ونظرياته الفونولوجية، وكذلك ) النطقي، الفيزيائي، السمعي(بفروعه 

.االختالف بني الدرس الصويت العريب والغريبأهم مصطلحاته وأخريا أوجه التشابه و 

.أما اخلامتة فقد ضمت جمموعة النتائج اليت توصلنا إليها من خالل هذه الدراسة

، لسان العرب البن سيبويهالكتاب : ولتوضيح هذا اعتمدنا على جمموعة من املصادر واملراجع نذكر منها
السامرائي، والدراسات الصوتية حلسام البهنساويراهيم عبودمنظور، املصطلح الصويت بني القدماء واحملدثني إلب

.عند العلماء العرب والدرس الصويت احلديث

وقد بذلنا جهدا يف هذا املضمار من أجل أن ننهي هذا البحث يف أوانه، وننوه بالفضل ألستاذنا املشرف 
األساتذة املوقرين يف جلنة املناقشة رئاسة الذي أمدنا يد العون بتوجيهاته وأفكاره الصائبة ونشكر" الربيع كيفوش"



مقدمة

ج

هاــــومي معوجـهم أهل لسّد خللها وتقوأعضاء لتفضلهم علينا بقراءة هذه األطروحة واالشرتاك يف مناقشتها ف
.واإلبانة عن مواطن القصور فيها، ونسأل اهللا أن يثيبهم عنا خريا

يف هذه الدراسة، وأتينا مبا مل يأت به األوائل، بل هو جهد يطلب الكمالوأخريا ال نزعم أننا قد بلغنا
.النصح ويقبل النقد، ونأمل أن نكون قد وفقنا يف حتديد معامل هذا البحث، ونسأل اهللا أن جيعله عمال مفيدا



المدخل



بدايات الدراسات اللغوية عند القدامى: مدخل

4

غوية جماال ألحباثها ودراستها اهرة اللّ جعلت من الظّ غوية الّيت راسات اللّ الفة حافل بالدّ إن تاريخ األمم السّ 
غوية راسات اللّ الدّ ،كيبيةوتية، الرتّ الصّ :دةمن أوجهها املتعدّ 

وتية، وطرح العديد من األسئلة لفهم  اهرة الصّ فسري الكايف للظّ التّ ماحلديثة، فمنذ القدمي حاول اإلنسان أن يقدّ 
غة، فأصبحت رافدا للعديد من ل إىل حقائق ونتائج حول اللّ رة فيها، هذا ماجعله يتوصّ والعوامل املؤثّ هها نْ كُ 
.غويةراسات اللّ الدّ 

:الهنود/ 1

ل من م أوّ ، فهُ )phonetique(ويت جانبها الصّ غوية عناية بالغة، خاصة يف اهرة اللّ الظّ لقد أوىل اهلنود
ارس لألدب اهلندي ويالحظ الدّ . )1(طق يف تاريخ اإلنسانيةغوية وصفا دقيقا من ناحية النّ وصف األصوات اللّ 

غة القدمي أن مواضيعه ذات صبغة دينية وذلك ملا كان للهندوسية من أثر عميق يف نفوس اهلنود، فهم يرون أن اللّ 
قة فقاموا بدراسة معمّ )2(األشياء واحليوانات أمساءهاالذي أعطى لكلّ ) Indra(صنع اإلله إندرا اهلندية من 

ز الباحثون بني مرحلتني ومييّ )3(غة اهلندية احلديثةأصل اللّ غة اهلندية اليت تعدّ نسكريتية، وهي اللّ غة السّ ودقيقة للّ 
Classical(نسكريتية الكالسيكية والسّ ) Vedic Senskrit(نسكريتية الفيدية السّ : غة اهلنديةخمتلفتني للّ 

Sanskrit( ّسة كانت لغة أقدم الكتب املقدّ م، وأنّ .ق800حوايلغة األوىل مل تدون إالّ ، فذهبوا إىل أن الل
نسكريتية أصبح غري مفهوم مع كل القدمي للسّ أن هذا الشّ " وترمان"ويرى ،ة قروناريخ بستّ مستعملة قبل هذا التّ 

فعالية املراسم قنوا من أنّ ين تيّ يء الذي خلق مشاكل عويصة للكهنة والباحثني اهلندوس الذّ الشّ ،منالزّ مرور 
.)4(حيح أيضاطق الصّ بل على النّ ،فحسب) Veda(ص األصلي لكتب الفيدا ينية ال تعتمد على النّ الدّ 

،سةلة يف كتب الفيدا املقدّ املتمثّ صوص على النّ غوية عند اهلنود ظهرت من أجل احملافظةاسات اللّ ر فالدّ 
اس بطريقة شفوية قد احندرت من املرحلة حريف، وهذه النصوص اليت تناقلها النّ نسكريتية من التّ غة السّ ومحاية اللّ 

ت إىل بروز هلجات ختتلف عن ات عرب العصور املتتالية أدّ ة تغريّ م، مث طرأت عليها عدّ .ق1200ة حوايل الفيديّ 

.57-56، ص 1994ط، .ت اجلامعية، اجلزائر، دامحد حساين،مباحث يف اللسانيات، ديوان املطبوعا)1(
.11ت، ص .، د،دطمحد مومن، لسانيات النشأة والتطور، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائرأ)2(
.129ت، ص .ط، د.عبده الراجحي، فقه اللغة يف كتب العربية، دار النهضة العربية، بريوت، د)3(
.11محد مومن، املرجع  السابق، ص أ) 4(
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لتمكني أهل العقيدة من ،واألصوات بشكل خاص،غة بشكل عامحاة اهلنود إىل دراسة اللّ دفع النّ ،غة األوىلاللّ 
.)1(عائرقوس والشّ دسة يف الطّ حيحني للكتب املقّ طق الصّ الفهم والنّ 

،طقحصوا وظائف أعضاء النّ إذ ف، والدقةنظيم جاءت دراسة اهلنود للغتهم على درجة فائقة من التّ و 
فإذا كان الفيدا هو الذي دفع اهلنود إىل دراسة األصوات "،س الفيداليم للكتاب املقدّ نطقي السّ داء الّ واهتموا باأل

فإن قراءة القرآن هي اليت جعلت علماء العربية القدماء يتأملون أصوات (....) قة من اإلتقان غوية بتلك الدّ اللّ 
ومما يدهشنا "ة ويت خاصّ اجلهود اهلنديّ به ودهشته من هذه ، وقد أبدى جورج مونان تعجّ )2("غةاللّ 

حيح فظ الصّ اين، وكان اهلنود يعنون عناية قصوى باستبقاء اللّ غوي الثّ حليل اللّ ةيف القواعد اهلنديّ 
كبري من غوية من ناحية نطقها وعلى قدرل وصف لألصوات اللّ ا أدّ ممّ ،ةينيّ للعبارات الدّ 

.)3("...فاق االتّ 

ة وت كظاهرة فيزيائية عامّ قوا بني الصّ م اهلنود أصوات لغتهم إىل أصوات جمهورة وأصوات مهموسة، وفرّ قسّ 
فتني، مث األصوات بوها ترتيبا من أقصاها يف احللق إىل الشّ وصفوا األصوات ورتّ كما وت كظاهرة فيزيولوجية،  والصّ 

تيب الذي سار عليه هو الرتّ و بويه يالفراهيدي وسبن أمحدجنده عند اخلليلنفسهتيب هذا الرتّ األنفية، ولعلّ 
.)4(فون العرب من بعداملؤلّ 

حيث ذهب بعض ع بقيمة علمية كبريةللغتهم تتمتّ دراسات اهلنودد أنّ ليم يؤكّ البحث املوضوعي السّ إنّ 
،ةمنها أهداف ومناهج خاصّ لكلّ ،ةفروع مستقلّ ة قد انتظمت يف البحوث اهلنديّ الباحثني إىل القول بأنّ 

وتيات ة يف جمال الصّ ق العلماء اهلنود خاصّ وقد تفوّ ... حو الوصفي والفونيتيك ة والنّ سانيات العامّ كاللّ 
phonetics) ( ّرف والص)Morphology()5(.

إىل استنباط القواعد ا يف طبيعته، يهدف ه كان حتليال وصفيّ حو اهلندي كلّ النّ يرى معظم الباحثني أنّ 
ه حو ألنّ نقراض، وقد اهتم اهلنود بالنّ كانت على وشك اإلنسكريتية القدمية الّيت غة السّ الفونولوجية واملورفولوجية للّ 

.12، ص السابقاملرجع ،أمحد مومن) 1(
.29رجع سابق، ص املعبده الراجحي،) 2(
.65، ص 1972ط، .بدر الدين القاسم، مطبعة دمشق، د: ، تر20)3(
.90، ص 1997، 2حممود السعران، مقدمة للقارئ العريب، دار الفكر العريب، القاهرة، ط) 4(
.12أمحد مومن، املرجع السابق، ص ) 5(



بدايات الدراسات اللغوية عند القدامى: مدخل

6

باستحضار مقولتهم املأثورة درك إالّ حو عندهم ال تُ وقيمة النّ )1(حنرافسة من اإلم ألسنتهم وحيفظ كتبهم املقدّ يقوّ 
سة أكثر قداسة من املاء، ولكن ن املاء هو أقدس شيء على األرض والكتب املقدّ إ: "اليت أوردها أمحد خمتار عمر

.)2("سةحو أكثر قداسة من الكتب املقدّ النّ 

هري بانيين مة الشّ غوية اهلندية القدمية يعود للعالّ راسات اللّ أشهر حبث يف الدّ يذهب الباحثون إىل أنّ 
)panini(، ّحو الذي كتبه عمال عظيما، النّ نسكريتية وتقنينها، ويعدّ غة السّ مظاهر اللّ الذي قام بتحليل كل

صا من كان متخصّ د، ال يستطيع أن يفهمه إالّ معقّ بعيد قواعد احلساب وقوانني اجلرب، وعمل بانيينيشبه إىل حدّ 
ة قاعدة حنوية، كل قاعدة يف مكان مناسب، وال ميكن فهم أيّ 4000وحيتوي هذا العمل على ،ةيف السنسكريتيّ 

ة ا البحوث اليت صدرت بعد بانيين مل تكن إال جمرد شروح وافية تعكس بدقّ ابقة، أمّ بفهم القواعد السّ قاعدة إالّ 
ة يف دراسة كل لها مقاييس موضوعيّ ز حنو بانيين، ويتميّ مبادئ هذا العاملِ 

.)3(ةظاهرة لغويّ 

ه احتوى غري أنّ ،اتطبيقيّ انسكرييت كان يف جوهره هدفا تعليميّ حو السّ يرى أمحد عبد املومن أن هدف النّ 
.)4(وتياتة يف حقل الصّ وخباصّ ،دةة جمرّ ة وحقائق علميّ مات عامّ على مسلّ 

أن يشكّ ة ني خاصّ ولقد حذا ببعض الباحثني األوروبيّ 
غة يف البصرة يسعون إىل منذ القرن الثامن امليالدي، كان علماء اللّ « :، قال مونان يف ذلك"بانيين"دون للعاملِ مقلِّ 

، ام نيينرنا بالعالمة باا بأن يذكّ ا علما لألصوات جديرً ا، وسواء أكانوا قد أوجدوا تلقائيّ وصف لغتهم وصفً 
لنا بادئ ذي بدء أن نعرتف بوجود هذا العلم ، ولكن البدّ هم اقتبسوا هذا العلم عنه، فتلك مشكلة على حدّ أ

.)5(»...يف األصوات 

ه أقصىنّ وتية، رغم أراسة الصّ ة يف الدّ لعربيّ اجلهود اوتفصيالً وليس معىن ذلك أن جورج مونان ينفي مجلةً 
ه يعرتف نّ أة إالّ ة اإلسالميّ ة للحضارة العربيّ منيّ احلقبة الزّ »20القرن تاريخ علم « فهمن مؤلّ 

.13، ص السابقاملرجع أمحد مومن،)1(
.73، ص 1972ط، .أمحد خمتار عمر، البحث اللغوي عند اهلنود وأثره على اللغويني العرب،  بريوت، دار الثقافة، د) 2(
.13أمحد مومن، املرجع السابق، ص ) 3(
.15نفسه، ص املرجع) 4(
.90السعران، املرجع السابق، ص حممود ) 5(
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ت ظلّ ويت والّيت حليل الصّ نوا من وضع قواعد مثرية للتّ ضمنيّ 
.)1(...ة منذ ألفي سنة مهمّ 

ث كثري من املصادر عن وجود حوايل اثنيت عشرة وتتحدّ ،حويةغوية والنّ راسات اللّ اهلند بلد زاخر بالدّ إنّ 
اإلسكندر حني فتح اهلند ة أنّ خو احلضارة اهلنديّ ، فقد ذكر مؤرّ )2(ة وأكثر من ألف عمل حنوي خمتلفمدرسة لغويّ 

راسات اليت تعىن باللغة الدّ م اهلنود يف أمثال هذه وا تقدّ أش ومن كان معه من العلماء حني ر هِ واستقر فيها دُ 
.)3(غوي احلديثرس اللّ ر الدّ وأحباثهم يف تطوّ ،وداللتها

:اليونان-2

ة وا بدراسة ومناقشة قضايا جوهريّ غوية عند اليونان بطابع اجلدل والفلسفة، فاهتمّ اصطبغت اجلهود اللّ 
بدأ م .ففي القرن السادس ق)4(فكري الفلسفيراسات عندهم جزءا من التّ ة، فأصبحت الدّ يراها غريهم بديهيّ 
ة ة دورا عظيما يف بناء احلضارة اإلنسانيّ ة اإلغريقيّ ر يف مجيع امليادين، وقد لعبت العبقريّ وَ لْ بَـ الفكر اإلغريقي يتَ 

أن اللذين مل يسبق للعاملَ ،ية الفكرة إىل درجة الوعي وحرّ ة الفدّ احلديثة، ويرجع كثري من الباحثني هذه العبقريّ 
.مثلهما من قبلشهد 

غة إذ انقسموا إىل مسألة نشأة اللّ ،ة قرون بني علماء اإلغريقومن املسائل اليت أثارت جدال واسعا دام عدّ 
،بيعةغة من صنع الطّ ل وعلى رأسهم أفالطون يرى أن اللّ ، فالفريق األوّ )5(ونون واالصطالحيّ بيعيّ الطّ : فريقني

غة اين وعلى رأسه أرسطو فريى أن اللّ ا الفريق الثّ ني، أمّ واقيّ ني ومدرسة الرّ أي مدرسة الشذوذيّ عهم يف هذا الرّ بِ وتَ 
بيعة قاش بني دعاة الطّ ون، وقد أدى النّ ون واألبيقريّ أي القياسيّ ،قليدة، ناجتة عن العرف والتّ اصطالحيّ 

طابق يعة أكدوا على التّ بعاة الطّ واالصطالح إىل مسألة البحث عن العالقة بني أشكال الكلمات ومعانيها، فد
ة، عكس الفالسفة الذين ميلكون قدرات اس ال يدركون هذه العالقة البديهيّ ة النّ فعامّ ،ال واملدلولاملوجود بني الدّ 

.ة ظهر علم أصول الكلماتظرة الفلسفيّ هم من تفسري احلقائق الكامنة، ومن هذه النّ نّ كِ ة متَُ فكريّ 

(1)George Mounin , chefs pour la linguistique, Edi Seghers, paris, 1968-1971, p 21.
.14أمحد مومن، املرجع السابق، ص )2(
.06، ص 1968ط،.دأمحد خليل، املدخل إىل دراسة البالغة العربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت،)3(
.29-14م، ص 1990ط، .حسان متام، مناهج البحث يف اللغة، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، د)4(
.15أمحد مومن، املرجع السابق، ص )5(
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ني إىل جدال حول مدى انتظام ني واالصطالحيّ ل اخلالف بني الطبيعيّ امليالد، حتوّ اين قبل ويف القرن الثّ 
ني، فالقياسيون وا بالشذوذيِّ ني، ومن خالفوا هذه الفكرة مسُّ ك بفكرة القياس ومسوا بالقياسيّ سَّ غة، فبعضهم متَ اللّ 

بيعة نادرا غة من صنع الطّ ون أن اللّ ون فري ة اليت تعرتض سبيلهم، أما االصطالحيّ اذّ واهر الشّ حاولوا تصحيح كل الظّ 
.)1(ةما تكون قابلة للوصف يف حدود القوالب القياسيّ 

الً ة يف جعل احلرف ممثّ ريقة الفينيقيّ روا بالطّ اهتماما بأصوات لغتهم، وهم الذين تأثّ مل يكن اإلغريق أقلّ 
لغات العامل، وقد نقل اإلغريق هذا ظام األجبدي ملعظم لصوت واحد، على حنو ما صار وما زال معروفا يف النّ 

غة، على أنّ لة ألصوات تلك اللّ ة باحلروف املمثّ تينيّ يون فكرة كتابة الالّ ظام إىل لغتهم، ومن مث أخذ عنهم األوروبّ النّ 
مون اخلطابةطباء ومن كانوا يتعلّ وت من حيث طريقة نطقه صحيحة كانت واضحة عند اخلعناية اليونان بالصّ 

م الفالسفة اإلغريق كانوا جيعلون تعلّ مون، بل إنّ وكانت دراسة األصوات واحلروف من أهم ما يقف عليه املتعلّ 
.)2(غةم اللّ م الفلسفة، مثلما هي أساس من أسس تعلّ ة من ركائز تعلّ األصوات ركيزة أساسيّ 

:ل أبرزها يفوتية واليت تتمثّ ني املباحث الصّ ولقد مشلت جهود اليونانيّ 

ل للكتابة ة أخرى على شكل معدّ "ةة اإلغريقيّ األجبديّ " -منذ األلف األوىل قبل امليالد- اخرتاعهم- 1
.)3(ةالفينيقيّ 

.كاملقطع والفونيم" ةالوحدات الفونولوجيّ " قيق لحتليلهم الدّ - 2

.على يد أفالطون" صوامت"و" صوائت"نائي لألصوات إىل قسيم الثّ ظهور التّ - 3

".األلفونا"أو ما يعرف اليوم ب،غةبني أصوات اللّ " وتيةالفروق الصّ "ويت حليل الصّ إدراكهم من خالل التّ - 4

على رينبفالتّ ،)difiloc(اللة كما يف كلمة ربات، وأثرها يف اختالف الدّ ة والنّ نوا من معاجلة ظاهرة املقطعيّ متكّ - 5
جيعلها ) difi/loc(ايننبري على املقطع الثّ التّ صديق اآلهلةة علىعل الكلمة دالّ جي) di/filoc(ل املقطع األوّ 

.16السابق، ص املرجع،أمحد مومن)1(
.18، ص2008، 2ري مس) 2(

Julia Krist : le language cet inconnu, seuil, paris, p 86-88
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حليل واملعاجلة للمقاطع الصّ ة على اسم علم، فتوصلوا من خالل هذا التّ دالّ 
.)1(غة القدميةظام الفونولوجي هلذه اللّ وتيات احلديثة يف إعادة بناء النّ لعلماء الصّ حّىت 

احلرف «): م.ق384- 322(يقول أرسطو ،ويتحليل الصّ ا عميقا قاعدة التّ ون وعيً وعى اليونانيّ لقد
ر أصواتا ال صدِ احليوان أيضا يُ ذلك ألنّ دومن طبيعته يف تركيب صوت معـقّـ ،ّني صوت ال يتجزأ، فهو صوت مع

طة وصامتة، واحلرف ومتوسّ ف األجبدية من حروف صائتة وتتألّ ،أ، ولكن ال يطلق عليها اسم احلروفتتجزّ 
امت ال ميلك أيّ واحلرف الصّ ،(....)فتني سان والشّ ا مسموعا دون حركة يف اللّ ي ميلك صوتً ائت هو الذّ الصّ 

.)2(»صوت

نظر فوا بالّ رِ ة وقد عُ ـم فنون الكالم والكتابحو، تلقني املتعلّ حاة اإلغريق من تعليم النّ اهلدف عند النّ إنّ 
:حو ومن أشهرهمغة والنّ اللّ العقلي واملنطقي يف 

غة الثة يف اللّ ز األجناس الثّ ل من ميّ م، وهو أوّ .ق5غوية يف القرن فكري يف املسائل اللّ بدأ التّ :بروتاغوراس
حوية اكيب النّ ة للرتّ ة العامّ الليّ م اجلمل إىل أنواع حسب الوظائف الدّ ث والوسط، وقسّ ر واملؤنّ املذكّ : ةاإلغريقيّ 
.ةاخلاصّ 

درس ظاهرة ،يةحو اإلغريقي وقواعده جبدّ عن النّ ث بكثرة ل من حتدّ أوّ ): م.ق347-م .ق429(أفالطون 
ة م اجلملة إىل امسيّ ة هلا أصل أجنيب، وقسّ عددا كبريا من املفردات اإلغريقيّ أنّ غوي، وبّني داخل اللّ رتاض والتّ اإلق

ا األفعال فهي ن يقوم باحلدث يف اجلملة، أمّ عمّ عبارات تدلّ ز بني األمساء واألفعال، فاألمساء هية، كما ميّ وفعليّ 
ر عقلي منطقي حمض يعكس نائي بناه أفالطون على تصوّ قسيم الثّ على حدث يف اجلملة، وهذا التّ عبارات تدلّ 

والكلمات " قسيمعريف عن طريق التّ التّ "لق عليه طْ عريف أُ بع منهجا فريدا يف التّ ة، وقد اتّ ة الفلسفيّ نات القضيّ مكوّ 
.)3(ةة قبليّ ومحلت معاين حتميّ ،ة للتواصلروريّ حاجيات اإلنسان الضّ حسب أفالطون ظهرت لتلّيب 

ن من شيء يف هذا العامل يتكوّ كلّ وهو تلميذ أفالطون، يؤمن أرسطو بأنّ ):م.ق322-م.ق384(أرسطو 
ة راسة الوصفيّ فابتعد عن الدّ ،حوعلى النّ ةدت هذه الفكرة الفلسفيّ ة، وجتسّ من املادّ كل أهمّ والشّ ،ةشكل ومادّ 

م الكالم إىل اسم وفعل، فأضاف إىل غوية، وقد قام أرسطو بتطوير أعمال أستاذه الذي قسّ اهرة اللّ ة للظّ املوضوعيّ 

.55، ص 1997ط، .، تاريخ علم اللغة يف الغرب، تر أمحد عوض، عامل املعرفة، الكويت، دروبنز)1(
.86ورج مونان، املرجع السابق، ص ج) 2(
.17أمحد مومن، املرجع السابق، ص ) 3(



بدايات الدراسات اللغوية عند القدامى: مدخل

10

الكلمات اليت خترج عن نطاق األمساء كلّ وهي تضمّ ،)Syndesmoi(ابطة ى بالرّ قسيم ما يسمّ هذا التّ 
أي ) Neither" (دحايِ املُ "ق مبصطلح اجلنس فقد أتى بكلمة بديلة وأطلق عليها اسم علّ واألفعال، وفيما يت

،الفعل يرتبط بزمن حدوثهد على أنّ وأكّ ،ةغة اإلغريقيّ اجلنس الثالث، اكتشف أرسطو صيغ الفعل املختلفة يف اللّ 
حوية ما يقابلها أصبح للقوانني النّ حو باملنطق ومن آثاره أن فقد يكون ماضيا أو حاضرا أو مستقبال، كما مزج النّ 

ز أرسطو كما ركّ حو،صديقات يف املنطق تقابلها املفردات واجلمل يف النّ صورات والتّ ة، والتّ من املصطلحات الفلسفيّ 
.عليلعريف والتّ غوية على مبدأي التّ يف دراساته اللّ 

ة، وقد استمر ة والفلسفيّ غويّ لعنايتها باملسائل اللّ ة يف أثيناة من أهم املدارس الفلسفيّ واقيّ املدرسة الرّ :ونواقيّ الرّ 
طابق بني الكلمات واألشياء، وهو ما أدّ ون على عدم التّ واقيّ د الرّ وأكّ ،ةغة اإلغريقيّ اجلدال حول أصل اللّ 

فجعلوها يف فروع منفصلة ،زوا على طبيعتهاغوية ركّ ة، ويف معاجلتهم للمسائل اللّ غة دراسة منهجيّ دراسة اللّ 
موا وقسّ ،موا الكالم إىل اسم وفعل وحرف ورابطوتيات، إذ قسّ اللة والصّ حو والبالغة والدّ ومنتظمة، كعلم النّ 

صريف وجاءوا مبصطلح روا ظاهرة التّ فة يف قالب األمساء، كما طوّ االسم إىل اسم اجلنس واسم العلم، وجعلوا الصّ 
.)1(ةاحلالة اإلعرابيّ 

غوية أوجها وابتكرت فيه راسات اللّ ني بلغت الدّ يف عهد اإلسكندريّ ): م.ق150-م .ق300(ون ندريّ اإلسك
كما ،ةة اليت كانت مستعمرة إغريقيّ يف مدينة اإلسكندريّ ت أكرب مدرسةسَ سِّ أُ ،م.ق3الكتابة، ومع بداية القرن 

بيعة حتكمها قوانني، أما علماء ة أن الطّ ويرى علماء اإلسكندريّ غرىيف آسيا الصّ بـَْرَجاُمونت مدرسةسَ سِّ أُ 
كان ةظرة الفلسفيّ ختالف يف النّ دفة وال حتكمه قوانني، وهذا اإلبيعة من قبيل الصّ ما يف الطّ كلّ ن أنّ وْ رَ يَـ برجامون فَـ 

بالقياس وأصحاب كونة، فأصحاب املدرسة األوىل وعلى رأسهم ثراكس يتمسّ له أثر يف دراسة املسائل اللغويّ 
هري ثراكس  الشّ ف العاملِ وقد ألَّ غة ورفض القواننيدود يف اللّ ثون بالشّ انية وعلى رأسهم قراطيس يتشبّ املدرسة الثّ 

حوية تطوير القواعد النّ ومن خالله قام ب)téchné Grammatiké(حو اإلغريقي بعنوان كتابا يف النّ 
.ة ردات حسب احلالة اإلعرابيّ فوتصنيف امل

فة من خالل ة واحملرّ ة األصليّ ة الفصل بني املخطوطات الكالسيكيّ كما أخذ النحاة على عاتقهم مسؤوليّ 
ص صو عاليق ملختلف النّ روح والتّ مقارنة املخطوطات املختلفة للعمل األديب الواحد، باإلضافة الهتمامهم بوضع الشّ 

.حويةة والبحوث النّ األدبيّ 

.20-19السابق، ص جورج مونان، املرجع ) 1(
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ة صوص اهلومرييّ حو وحتقيق النّ بدراسة مسائل النّ ة أريسرتاخوس الذي اهتمّ ومن أشهر علماء اإلسكندريّ 
ة هجات اإلغريقيّ كيب واملورفولوجيا ودراسة اللّ ا يف قضايا الرتّ ة، وأبولونيوس ديسكولوس الذي كان خمتصّ الكالسيكيّ 

غوية وتفسريها، وهريود ابن أبولونيوس الذي كان مولعا اهرة اللّ نني الظّ انب العقلي يف تقْ معتمدا على اجل،ةاألدبيّ 
.)1(نقيطرب والتّ غوية وبرع بكثرة يف جمايل النّ راسات اللّ بالدّ 

إىل أن ،غوية اليت سبقتهمةقد اعتمدوا على البحوث اللّ غة اإلغريقيّ ني يف دراستهم للّ ميكن القول أن اليونانيّ 
راسة على حليل والدّ اهرة بالتّ الفالسفة واملفكّ غوية، واهتمّ اهرة اللّ ورت إىل نظريات جديدة حول الظّ لْ بَـ تَـ 

.ونة واإلسكندريّ واقيّ حنو ما جنده عند أفالطون وأرسطو واملدرسة الرّ 

وال عجب فقد تتلمذ ة، اإلغريقيّ غوية اليت وصلت إليها احلضارة ة احلقائق اللّ ومانيّ لقد تبنت احلضارة الرّ :ومانالرّ 
غة اليونانيّ موا اللّ فتعلّ ،ة إىل غريهم من األممغة اليونانيّ ني، فنقلوا علوم اللّ ومان على يد اليونانيّ الرّ 

ق ة ما يتعلّ وخاصّ ،غويةراسة اللّ ومانية ولو بقسط قليل يف تطوير الدّ 
.)2(دين ملن سبقهماليل والبالغي كان اليونان مقلّ باجلانبني الدّ 

هري قراطيس واقي الشّ وايات الرّ رومان حسب ما ورد يف بعض الرّ غوية إىل الّ راسات اللّ دخل الدّ إن أّول من أ
)Crates(،ومان قدخني أن بالد الرّ ويرى بعض املؤرّ م .ق2عثة سياسية يف منتصف القرن الذي جاء يف ب

.عدد كبري من العلماء اإلغريق على اختالف مذاهبهمقشهدت يف هذه الفرتة تدفّ 

من ،ةة والثقافيّ ة والفلسفيّ حوية واألدبيّ م ظهرت حركة حثيثة عملت على ترمجة كل األعمال النّ .ق2ويف القرن 
مجة تلك األعمال واإلغداق عليه من يقوم برت ومان كلّ ام الرّ ع حكّ ة، وقد شجّ ة إىل اللغة الالتينيّ غة اإلغريقيّ اللّ 

.)3(باألموال

:ومانغويين الرّ أشهر اللّ 

غة وله كتاب عن اللّ ،تيينحو الّال ف روماين يف النّ ل مؤلِّ أوّ ):م.ق116-م .ق25(varroفارو -)1(
، كما اعتىن )علم أصول الكلمات(و) علم الرتاكيب(و) علم الصرف(ة حنوية تناول فيه مسائل رئيسيّ ة،تينيّ الّال 

.23-22جورج مونان، املرجع السابق، ص ) 1(
.88حممود السعران، املرجع السابق، ص ) 2(
.24أمحد مومن، املرجع السابق، ص ) 3(
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ة ضت على األشياء لتسهيل عمليّ رِ ن من جمموعة متناهية من املفردات اليت فُ غة تتكوّ اللّ باالشتقاق وقال بأنّ 
ات متتالية يف عن طريق إجراء تغريّ ،ة بوصفها مقدار ألعداد كبرية من املفرداتواصل، وهي تعمل بطريقة توليديّ التّ 

.حروف الكلمات

واملقوالت املنطقية ،غويةحوية واللّ كتب بإجياز يف املسائل النّ ): م.ق90-م .ق35(كوانتيليانو -)2(
.ةتينيّ غة الّال ظام الفعلي يف اللّ ظام احلااليت والنّ والنّ ،وأقسام الكالم،والكالمية

الذي ينقطع استعماله يف املدارس حىت القرن ) arsminor(اشتهر بكتابه األكادميي :إليوس دوناتوس-)3(
ة بع يف فرنسا عدّ طْ ل كتاب يُ وهو أوّ ،ةاريخ حبروف مطبعيّ طبعه يف التّ ل كتاب متّ أوّ السابع عشر ميالدي، ويعدّ 

.بعاتت من الطّ مراّ 

به نة لكشف أوجه الشّ قام بدراسة مقارِ ،ومانالرّ ، وهو من علماء )يف القرن الرابع ميالدي(:ميكوايبوس-)4(
.ةة والالتينيّ بني األفعال اإلغريقيّ واإلختالف

وهو ،)institution gramaticae(حوية ف كتاب املقوالت النّ ألّ ): م560-م.ق512(برشيان -)5(
عرف وصارت تُ ،مانية عشر ألقسام الكالمص من كتبه الثّ مؤلف من عشرين كتابا، وخصّ 

ه فإنّ ،ر بالفكر اإلغريقيه تأثّ ا أنّ وكمّ (syntaxe)اكيبص كتابينلعلم الرتّ وخصّ ،)prisuanusminor(ب
ادس للميالد غة إىل يومنا هذا، وقد كان القرن السّ فه مرجعا مثينا وشامال للّ مؤلّ وماين، وظلّ ر يف الفكر الرّ قد أثّ 

وت أو علم ى الصّ حو يسمّ خصص من النّ هذا التّ دة لألصوات، وقد كان صة متعدّ مسرحا لظهور دراسات متخصِّ 
فت الكلمات إىل أقسام الكالم املعروفة، وصنّ ،)Sylabe(رت ظاهرة املقطع سِّ اإلمالء، ويف هذا القرن أيضا فُ 

.)1(بنية اجلملةلت حماوالت ختصّ ذِ وبُ 

حو العلماء ومؤلّ ومان، برز يف كوكبة من ويت لدى الرّ غوي والصّ اجلهد اللّ وخالصة القول أنّ 
غوي عندهم بدت ويت واللّ طوير يف البحث الصّ ملسات اإلبداع والتّ أنّ ة، إّال ة والكالميّ تيين، واملقوالت املنطقيّ الّال 

ومان آثار اإلغريق لقد اقتفى الرّ « : فيتش، تقول ميلكادوهمفقلّ 
حنو ) فارو(حوي ل قبل امليالد كتب النّ سانية، ويف القرن األوّ ون بصفة خاصة يف حبوثهم اللّ كندريّ واإلس،بأمانة

.55- 54ص ت ،.د، 1عمار ساسي، املدخل إىل الصوتيات تارخيا، عامل الكتب احلديث، األردن، ط) 1(
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وعد حنوه منوذجا ألجيال كبريا يف زمانه، أو فيـما تـال ذلكنال تقديرا  ) تيينسان الّال اللّ (تينية جعل عنوانه غة الّال اللّ 
. )1(»هي لغة ثقافتهمتينية الّيت ن اجتهد يف دراسة الّال ممّ ،غة يف العصور الوسطىني يف اللّ كثرية من املختصّ 

.27، ص 2000، 2سعد : ين، تر، اجتاهات البحث اللساميلكافيتش) 1(



تمهيـــــد

I -تعريف المصطلح.

II-خصائص المصطلح.

III -شروط وضع المصطلح.

IV-طرق وضع المصطلح.

IIV -جهود اللغويين العرب في وضع المصطلح.

IIIV -تعريف المصطلح الصوتي.

خاتمة الفصل

تمهيـــــد

I -تعريف المصطلح.

II-خصائص المصطلح.

III -شروط وضع المصطلح.

IV-طرق وضع المصطلح.

IIV -جهود اللغويين العرب في وضع المصطلح.

IIIV -تعريف المصطلح الصوتي.

خاتمة الفصل

تمهيـــــد

I -تعريف المصطلح.

II-خصائص المصطلح.

III -شروط وضع المصطلح.

IV-طرق وضع المصطلح.

IIV -جهود اللغويين العرب في وضع المصطلح.

IIIV -تعريف المصطلح الصوتي.

خاتمة الفصل



تحديد المفاهيم والدالالت: الفصل األول

14

:تمهيد

ب العلوم وكثرة الفنون زاد من عناية العرب باملصطلحات طور احلاصل يف مجيع مناحي احلياة، وتشعّ إّن التّ 
واعتمدوا الوسائل ،ةوأفادوا من مزايا اللغة العربيّ طور العلميسبيل مواكبة ذلك التّ هلم من وضعها يفاليت البدّ 

ة لكل علوم عصرهم وفنونهت إىل استيعاب العربيّ هذا الغرض، وأدّ رق اليت اعتمدها علماؤنا القدماء يف والطّ 
.السّ بَ وأعانتهم على مواكبة احلضارة وإحرازهم قصْ 

ة بداية بتعريف املصطلح وأهم خصائصه وشروط وطرق األساسيّ وسنتطرق يف هذا الفصل إىل املفاهيم
.ويتتعريف املصطلح الصّ وضعه، وجهود اللغويني العرب يف ذلك وأخريا 
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I (تعريف المصطلح.

، اليت )ص ل ح(الثي لفظ مصطلح مأخوذ من اجلذر الثّ غوية القدمية، جند أنّ بالعودة إىل املعاجم اللّ :لغة-1
فاق والوئام، فهو مصدر ميمي على وزن اسم مفعول، الذي كان معروفا على زوال الفساد وحصول االتّ تدلّ 

من العديد من ا ضِ غم من عدم تقييده بالقواميس العربيّ ومتداوال كثريا بني القدماء بالرّ 
احل القـوم بينهــملح تصَ اد، والصُّ الفسَ الح ضدُّ الصَّ حَ لُ صَ : احلقول املعرفيّ 

اء وا التَّ بُ اد قلَ ة الصّ دَ مشدَّ ) وااحلَ وا وتصَ حُ لَ اصَّ وا و احلَُ وا وصَ حُ لَ طَ اصْ (لم، وقد لح السِّ ون والصُّ متصاحلِ وحٌ لُ وقوم صَ 
.)1(اد مبعىن واحدوها يف الصَّ مُ اًدا وأدغَ صَ 

أيضا ) َصُلحَ (اء رَّ الفساد، وبابه دخل، ونقل الفَ ضدّ ) لحالصُّ : (حاح ما يليتار الصِّ جم خمُ عْ د يف مُ ورَ وَ 
ث، وقد اصطلحا ر ويؤنِّ ، يذكّ )لحالصّ (سم الح بالكسر مصدر املصاحلة، واإليصلح لك والصِّ م، وهذا بالضّ 

.)2(االستفسادواملصلحة واحدة املصاحل واالستصالح ضدّ اإلْفسادْ دّ ، واإلْصَالُح ضِ )اَحلَاا ، واصَّ وتصاحلَ 

زال عنه الفساد، اوحً لُ وصَ ا،حً َال صَ حَ لُ صَ : ويف املعجم الوسيط وهو من املعاجم احلديثة ورد ما يلي
يح، ح فهو صلِ ا صلُ وحً لُ ا وصَ حً َال صَ ) صلح(ح لك ح الشيء كان نافعا أو مناسبا، ويقال هذا الشيء يصلُ وصلُ 

زال ما بينهم من : لح القومطَ واصْ ... يء أزال فساده والشّ له وأمره، أتى مبا هو صاحل، نافعيف عم) حلَ أصْ (
فاق أو تِّ لح، وهو اإلطَ مصدر اصْ )صطالحاإل(، )لحواطَ اصْ (، )احلواتصَ (فقوا عليه واتَّ فوا الف، وعلى األمر تعارَ خِ 
.)3(طالحاتهاصْ علمٍ وص ولكلِّ صُ خمْ فاق طائفة على شيءٍ اتّ 

صطالح هو نقيض اإلد على أنّ كِّ ة تَؤ ة القدميَ عاجم العربيّ املَ أنَّ ص إىل لُ ابقة خنَْ عريفات السَّ من خالل التَّ 
ة ز على نقطة أساسيّ ال الفساد، أما املعجم الوسيط باعتباره من املعاجم احلديثة يركِّ لم وزوَ ويدل على السِّ الفساد، 

.الفوهي زوال اخلِ 

.267م، ص 2000، دار صادر، طبعة جديدة، 8لسان العرب، م، )أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم(ابن منظور )1(
.154، ص 1986، 1، خمتار الصحاح، مكتبة لبنان، ط)حممد بن أيب بكر بن عبد القادر(الرازي )2(
.520، ص 2005، 4بالقاهرة، املعجم الوسيط، طجممع اللغة العربية )3(
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الءق واإلمْ طْ ة من حيث النُّ فقَ ية املختلفة ألفاظا تكاد تكون متَّ لغات األوروبّ ويطلق على املصطلح يف الّ 
يف ) terme(يف اإلجنليزية واألملانية، ) term: (مثال) term(قاقي نفسه شتِ ر اإلذْ ها اجلِ المتالكِ 

.)1(يف اإلسبانية) termino(يف اإليطالية و) termine(الفرنسية،و

فه على أحسن وجه، سنرتكز ونعرّ ،)terme(ة للمصطلح ن من ضبط املضامني األساسيّ وحىت نتمكّ 
).Littré(وليرتي ) Robert(على قاموسني فرنسيني مها روبري 

غة ستعمال املألوف يف اللّ ة ذات اإلالكلمة اليت تنتمي إىل مفردات خاصّ "ف املصطلح بل عرّ فاألوّ 
هن أو ، أو مصطلحات املِ أو علمٍ ة بفنٍّ عبارة خاصّ "اين بده الثّ وحدّ ,)2("ةة والتقنيّ املشرتكة كاملصطلحات اجلهويّ 

.)3("احلقوق

:اصطالحا-2

:أربع تعريفات للمصطلح" عريفاتالتّ "أورد شريف اجلرجاين يف كتابه 

.»فظ من معىن لغوي إىل معىن آخر ملناسبة بينهماإخراج اللّ «:االصطالح-1

.»يء باسم ما ينقل عن موضعه األولفاق قوم على تسمية الشّ عبارة عن اتّ «:االصطالح-2

.»فظ بإزاء املعىنفاق طائفة على وضع اللّ اتّ «:االصطالح-3

.)4(»ن معىن لغوي إىل معىن آخر لبيان املراديء مِ إخراج الشّ «:االصطالح-4

بل من قِ فاق الذي يتمّ تّ ز على اإليالث فيهما تركاين والثّ عريفني الثّ عريفات جند أن التّ ظر يف هذه التّ وبالنّ 
املصطلح وصياغتهمع أن يقوم بوضع فردٍ كن أليِّ ه الميُ ة، ألنّ خصيص ضروريّ التّ ةصة، وِمس طائفة متخصِّ 

ل إىل فظ من موضعه األوّ وهو انتقال اللّ ،جانب يف املصطلحز فيهما على أهمّ ابع فريكِّ ل والرّ عريفني األوّ أما التّ 
.موضع آخر ملناسبة بينهما

.7م، ص 1900، 1حممود فهمي حجازي، األسس اللغوية لعلم املصطلح، مكتبة غريب، القاهرة، ط)1(
(2)Paul Robert, petit Robert, Mars 1977, p 1946.
(3) Le nouveau Litré, Edition Garnier, Paris, 2005, p 1717.

.34م، ص 2003، التعريفات، مكتبة القرآن، القاهرة، )شريف علي بن حممد بن عليالسيد (اجلرجاين )4(
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خصص فق على استخدامها بني أصحاب التّ الكلمات املتّ «: ف رفاعة الطهطاوي املصطلح بقولهكما عرّ 
.)1(»صة لذلك التخصّ عن املفاهيم العلميّ عبري الواحد، للتّ 

عبري خصص الواحد من أجل التّ فاق القائم بني أصحاب التّ تّ عريف إشارة إىل مبدأ اإلنالحظ يف هذا التّ 
.ةعن املفاهيم العلميّ 

: وضوابطه كثرية فاملصطلح هو،عيد جالل تعريفا حديثا للمصطلح ال يغفل البنيةإميان السّ أوردتوقد 
مفهوما ي، وتسمِّ )مصطلح مركب(دة كلمات متعدِّ ، أو من)مصطلح بسيط(فة من كلمة ة مؤلّ كل وحدة دالّ «

.)2(»ة يف أحباث علم املصطلحى بالوحدة املصطلحيّ عَ دْ هة داخل ميدان ما، وغالبا ما يُ جْ دا بشكل وحيد الوِ حمدَّ 

مفهوما واحدا يف بة تعنيِّ ا بسيطة أو مركَّ إمَّ ةاملصطلح وحدة لغويَّ القول أنَّ عريف ميكن من خالل هذا التَّ 
.جمال معريف واحد

املصطلح العلمي ينبغي أن يكون «: ا حممود فهمي حجازي يشري إىل تعريف املصطلح وضوابطه فيقولأمَّ 
روري أن حيمل املصطلح كلّ الضَّ وليس منيء وتوحي بهيكون عبارة طويلة تصف الشَّ ا، وأالَّ ا أو تركيبً لفظً 

من صفات ذلك املفهوم، وليس من على األقلّ واحدةً ل صفةً عليه، فاملصطلح حيمِ صفات املفهوم الذي يدلُّ 
ة اللة العرفيّ لتصبح الدَّ ،غويضي الوقت يتضاءل األصل اللُّ فات، ومبُِ الصِّ املمكن أن حيمل املصطلح من البداية كلَّ 

.)3(»همباشرة عن املفهوم كلّ صطالحية داللة اإل

ه لكنَّ ا،تركيبً أواملصطلح يكون لفظا واحدا أنّ عيد جالل على لقد اتفق حممود فهمي حجازي وإميان السّ 
ن اشرتاك املصطلح واملفهوم الذي يدل عليه وأإذ ال يكون عبارة طويلةوهو أن يكون خمتصرا،،أضاف إليها شرطا

على يصبح فيما بعد يدلّ مثّ ،ه ميكن أن حيمل صفة واحدة يف البدايةنّ ا، على أفات ليس أمرا ضروريّ الصّ يف كلّ 
.هاملفهوم كلّ 

.40م، ص 2006، 1إميان السعيد جالل، املصطلح عند رفاعة الطهطاوي بني الرتمجة والتعريب، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط)1(
.41املرجع نفسه، ص )2(
.15حممود فهمي حجازي،املرجع السابق، ص )3(
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خصص د حممود فهمي حجازي على موقع املصطلح الواحد بني املصطلحات األخرى داخل التّ ويؤكِّ 
ويكون ،)لشيءتسمية (ة عريف يف نظام متجانس، يكون تسمية حصريّ املصطلح اسم قابل للتّ «: فيقول،الواحد

.)1(»ويطابق دون غموض فكرة أو مفهوما،ما أي يف نسق متكاملمنظَّ 

ة يوجد موروثا ة أو تقنيّ علميّ صة كلمة أو جمموعة من الكلمات من لغة متخصّ ... «: فه كذلك بأنهويعرِّ 
.)2(»ددةية حمّ على أشياء مادّ وليدلّ ،ة عن املفاهيمعبري بدقّ رتضا، ويستخدم للتّ قأو م

ستخدم رموز تُ «: هصطالحية بأنّ غة اإلاه باللّ ضبط األستاذ حممد بلقاسم تعريف املصطلح أو ما مسّ وقد
ة تعبريا دقيقا ة أو فكريَّ أذهان مستعمليها من مضامني علميَّ عن ما يف لتعربِّ ،فروع املعرفة والعلمفرع من يف كلِّ 

.)3(»ة دون زيادة أو نقصانسم باملوضوعيَّ ليتَّ ،املستمعأولها توصيال دقيقا إىل القارئ وصِ دا، تُ حمدَّ 

، أو مبعىن أدقّ "ةسميتلك العالقة القائمة بني املفهوم والتَّ "ه ف املصطلح بأنَّ ا عبد اللطيف عبيد فيعرِّ أمَّ 
.)4(دحضاري يف جمال حمدّ أواللة على مفهوم علمي أو تقين بالدّ هو تسمية ختتصُّ 

- مصطلح(قوا بني كلميت يف كتب الرتاث، جيد أن العلماء مل يفرّ ) املصطلح(ع هلذا اللفظ إن املتتبِّ 
وا تلك األلفاظ لتلك املعاين، وهم وهم ختريَّ «: )اصطالح

اسم، فصاروا يف ب ة ما مل يكن له يف لغة العر وا هلا من كالم العرب تلك األمساء، وهم اصطلحوا على تسميَّ اشتقُّ 
لفظ منها على كلُّ نة ليدلَّ حسب رأيه ارجتلوا ألفاظا معيَّ ، فالعرب )5(»وقدوة لكل تابعذلك سلفا لكل خلف

يات، وما مل يكن له اسم ي مفهوما واضحا، معتمدين على االشتقاق يف وضع األمساء للمسمَّ وليؤدِّ ،دمعىن حمدَّ 
.بني اثنني أو أكثرة االصطالح كانت تتمُّ عليه، وعمليَّ له لفظا ليدلَّ يف لغتهم اصطلحوا عليه امسا وابتكروا 

.7، ص السابقاملرجعفهمي حجازي،حممود )1(
.8املرجع نفسه، ص )2(
.82ص 2004، 4سان، ع ــواالجتماعية، تلمحممد بلقاسم، إشكالية مصطلح النقد األديب، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية )3(
م، 2004، 27لعلم املصطلح، جملة التعريب، دمشق، ع عبد اللطيف عبيد، املنهجيات املصطلحية العربية يف العصر احلديث يف ضوء النظرية العامة)4(

.61ص 
.139، ص 1ت، ج.ط، د.عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت، د: اجلاحظ، البيان والتبيني، تح)5(
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حيث جعله جامعا " مفاتيح العلوم"ق بني االصطالح واملصطلح يف كتابه كما جند اخلوارزمي ال يفرِّ 
.)1(ات واالصطالحاتبني كل طبقة من العلماء من املواضعنا ما ناعات مضمِّ ملفاتيح العلوم، وأوائل الصِّ 

ف لفظ مصطلحات بدال فهو هنا مل يفصل بني مصطلح واصطالح، حيث كان من املفروض أن يوظِّ 
.)2(فظ الذي قبلها وهو مواضعاتدها يف ذلك اللَّ وحيدِّ ،من اصطالحات

سبب وضعه هذا الكتاب إذ الحظ اشتباه " اف اصطالحات الفنونكشَّ "هانوي يف كتابه وذكر التّ 
ْرُت ة ومشَّ ة والشرعيّ ت من حتصيل العلوم العربيّ فلما فرغْ «: خاصا به، يقولااصطالحلكلٍّ االصطالحات، فإنَّ 
وهكذا جند أن . )3(»فاقتبست منها املصطلحاتفكشفها اهللا تعاىل َعَليَّ ... ةة والفلسفيّ على العلوم احلكميّ 

.ق بني االصطالح واملصطلح وحتدَّ هانوي مل يفرِّ التّ 

:اهات حول استخدام لفظي مصطلح واصطالحأما يف العصر احلديث فقد ظهرت ثالث اجتِّ 

من املعاين اللة على معىن فظ الذي يوضع للدَّ اللة على معىن اللَّ اكتفى بلفظ اصطالح للدَّ :تجاه األولاإل
قال أن " على القاموساجلاسوس "دياق يف كتابه كما فعل أمحد فارس الشِّ ،ة، واستبعد لفظ مصطلحاملستجدَّ 

-كما سبق الذكر- املعجم الوسيط، ومثله جاء يف)4(خمصوصأمر فاق طائفة خمصوصة على صطالح هو اتِّ اإل
.)5(وأضاف عبارة ولكل علم اصطالحاته ومل يقل مصطلحاته

: حجازيفظني باعتبارمها شيئا واحدا ال فرق بينهما، كما قال حممود فهميث عن اللَّ حتدَّ :تجاه الثانياإل
ة ريف، أو يف املعجمات العربيّ و يف احلديث الشَّ د يف القرآن الكرمي ألح مل يرِ طَ صْ لح ومُ طَ وكال املصدرين اصْ «

فق الكلمات املتَّ ٍين عْ صت داللة كلمة اصطالح لتَـ ة ختصَّ ة اإلسالميّ ن العلوم يف احلضارة العربيّ القدمية، ومع تكوّ 

.2، ص 1985ط، .فان فلوتن، د: اخلوارزمي، مفاتيح العلوم، تح1
.10م، ص 2005، 97اث العريب، شبكة الدهشة، ع إبراهيم كايد حممود، املصطلح ومشكالت حتقيقه، جملة الرت )2(
.3-1م، ص 1963لطفي عبد البديع، املؤسسة املصرية، : التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون، تح)3(
.437م، ص 1881أمحد فارس الشدياق، اجلاسوس على القاموس، مطبعة اجلوانب القسطنطينية، )4(
.521السابق، ص جممع اللغة العربية بالقاهرة، املرجع )5(
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ة لذلك التَّ عبري عن املفاهيم العلميَّ الواحد للتَّ خصص على استخدامها بني أصحاب التَّ 
.)1(»اللة اجلديدةوأصبح الفعل اصطلح حيمل الدَّ ،خدمت كلمة مصطلحتُ اسْ 

ت استعماهلا بَ ثْ ة، ومل يُـ بعد ازدهار العلوم اإلسالميَّ يعا ومل يظهرا إالَّ شٍ هذين املصطلحني مل يَ نّ فهو يرى بأ
ا يف معرفة ما هو عريب عمَّ تَ عْ املصادر اليت مل يُـ يف أهمَّ الفرتة حىتَّ قبل هذه 

.صخصُّ ة هلذا التَّ وهي املفاهيم العلميَّ ،على أمر واحدليدالَّ 

استخدام هلا كان يف ق ل أوَّ ني ، وأشار إىل أنَّ عند الغربيِّ " اصطالحية"ظهور دييْ بَـ الزُّ وفيق بع تُ تَّ وقد تَـ 
ثقت عن بَ انْـ ة املصطلحيَّ االته، وأنَّ منهما جمة شيئان خمتلفان لكلٍّ ة واملصطلحيَّ م، كما أشار إىل أن االصطالحيَّ 18

Laة موضوع علم مستقل هو االصطالحيّ ،غدت مسألة املصطلح عند الغرب«: ة يقولاالصطالحيّ 
terminologie« ّةاصطالحيّ "ة مصطلح ني يف التأريخوكعادة الغربي "

عن االصطالحية كان علمها الوليد ... 18ل يف قبداية من استعماله األوّ ،يف ثقافتهم يف خمتلف مدلوالته
ة ت االصطالحييَ فإن عنِ ،سمية الفرنسي أالن رَايْ ع هذه التّ طبيقي، وكان واضِ ة اليت تعىن باجلانب التّ املصطلحيّ 
.)2(»...اونشرً ا ودراسةً ت باملصطلحات مجعً يَ ة عنِ ومسألة االصطالح عامة، فإن املصطلحيّ النظريباجلانب 

املصطلح  إنّ «: يني منذ أقدم تعريف يقولفهمي حجازي تعريفات هذا العلم عند األوروبّ وذكر حممود
هذه الكلمة ة يشعر املرء أنَّ غة العاديَّ يظهر يف اللُّ ة، وعندما دَ د وصيغة حمدَّ حمدَّ صة معَىن غة املتخصّ كلمة هلا يف اللّ 

املصطلح كلمة أو جمموعة من الكلمات من «: عريفات احلديثة يقولا من التّ يذكر تعريفً ، مثَّ »دتنتمي إىل جمال حمدَّ 
على ملفاهيم وليدلَّ ة عن اعبري بدقَّ ستخدم للتَّ ا، ويُ ا أو مقرتضً يوجد موروثً ) إخل... ةة أو تقنيَّ علميَّ (صة لغة متخصّ 
.»دةية حمدَّ أشياء مادِّ 

الكلمة «: د املصطلح بحيدِّ ويف معرض حديثه عن قضايا املصطلح أشار إىل أفضل تعريف أورويبِّ 
يف دَ دِّ رى استخدامها وحُ ر معناها أو باألحْ ة استقَّ بة مفهوم مفرد أو عبارة مركَّ ة أو العبارة االصطالحيَّ االصطالحيَّ 

.)3(»صةق يف داللته املتخصِّ وضوح، هو تعبري خاص، ضيِّ 

. 8السابق، ص حممود فهمي حجازي،املرجع)1(
.180- 179، ص 2، مج 8توفيق الزبيدي، تأسيس النقدية االصطالحية، جملة عالمات يف النقد األديب، ج)2(
.11-10السابق، ص املرجعحممود فهمي حجازي،3
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II (خصائص المصطلح:

:ة وميكن إمجال هذه اخلصائص يف ما يليزه عن باقي الكلمات العامَّ يزات وخصائص متيِّ مِ للمصطلح 

:وضوح المفهوم) 1

د يف إطار عليه املصطلح، ويتحدَّ ل بوضوح املفهوم  الذي يدلُّ وضوح املصطلح املفرد يرتبط يف املقام األوَّ 
.ص الواحدخصُّ نظام املفاهيم داخل التَّ 

من حبثها يف ضوء رح واإليضاح، فال بدَّ ة يف الشَّ عوبات اليت تظهر يف املناقشات اجلزئيَّ من الصُّ وكثريٌ 
عن املصطلحات الذي يعربِّ ص ونظام خصُّ ر التَّ عليه املصطلح، يف إطاقيق ملوقع املفهوم الذي يدلُّ حديد الدَّ التَّ 

.تلك املفاهيم

دة حول مفاهيم كثرية تنتمي إىل نظم خمتلفة وختتلط ؤية يف هذا اجلانب إىل خالفات متجدِّ ويؤدي عدم وضوح الرُّ 
.)1(دون حتديد

:جل االصطالحيمكانة المصطلح داخل السّ ) 2

قيق نفسه، أي عن طريق مكانته بني الدَّ ص خصُّ د داللته بني مصطلحات التَّ املصطلح الواحد تتحدَّ إنَّ 
.ضح عند تعريف املصطلحاملصطلحات األخرى، وهذا ما يتَّ 

بشكل ما على حتديد معىن املصطلح، رفية املختلفة لتكوين املصطلحات فيمكن أن تعنيِّ أما الوسائل الصَّ 
ة حدَّ ة تتاللة، فاملصطلحات العلميَّ ل لتحديد الدَّ ها ليست املنطلق األوَّ ولكنَّ 

ص خصُّ ره للتَّ املصطلح خيضع يف تطوُّ فإنّ ة، ومن مثّ ظريَّ لة للنَّ متكاملة وهي ال تظهر إال بوصفها عناصر مكمِّ 
.)2(صخصُّ نه ذلك التَّ ظام الذي يكوِّ داخل النِّ د إالَّ نفسه، وال يتحدَّ 

.28ط، ص .ل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، دلعبيدي بو عبد اهللا، مدخل إىل علم املصطلح واملصطلحية، دار األم1
.23-22، ص نفسهاملرجع )2(
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:صالمصطلحات جزء من لغات التخصّ ) 3

.خصُّ جزء أساسي يف كل لغات التَّ وهي 

د مصطلحات، فاملصطلحات وحدها ال تقيم لغة، بل هي أيضا خصائص ص ليست جمرّ خصّ لغات التّ إنّ 
صة زة للعبارة املتخصّ ة املميّ مة اجلوهريّ السِّ أنّ دة، وال شكَّ ة حمدَّ ة وحنويّ صرفيّ 

ة تشيع فيها، وهذه اخلصائص ة وحنويّ ة خصائص صرفيّ صيّ لغة ختصّ ة أن يف كلّ غات ألغراض خاصّ حبوث تعليم اللّ 
.ةغة العامّ مأخوذة من اللّ 

ص يكمن يف أنّ خصّ حوية يف لغة التّ ة والنّ رفيّ والفرق األساسي بني املصطلحات واخلصائص الصّ 
ة حويّ ة والنّ رفيّ اخلصائص الصّ ة، ولكنّ غة العامّ ص، وبعضها ينتقل إىل اللّ خصّ ن داخل لغة التّ تكوّ مصطلحات كثرية ت

.صخصّ بات التّ ة وخيتار بعضها فقط لتلبية متطلّ لغة العامّ يف الّ ن إّال ال تتكوّ 

:اللة المباشرةقة والدّ ي الدّ توخّ )4

ةة والتقنيّ ة جوهرية يف املصطلحات العلميّ وكلتامها ِمس ،اللة املباشرةقة والدّ ى الدّ ص تتوخّ خصّ لغات التّ إنّ 
ة، مثل غات الفئويّ ة وكذلك عن اللّ غة األدبيّ ة وعن اللّ غة العامّ ص ختتلف عن اللّ خصّ مة جتعل لغات التّ وهذه السِّ 
وعدم ب اإلحياء والعموم ص تتجنّ خصّ لغات التّ الف أنّ ووجه اخلِ باب وبعض أصحاب احلرفاعات الشَّ لغات مج

وعندما والغموضغز شر ودقيق وبعيد عن اللّ ة على حنو مبااملصطلحات ينبغي أن تكون دالّ قة، وهلذا فإنّ الدّ 
هذه الكلمات تكتسب يف استخدامها اجلديد داللة خصص فإنّ ة يف لغة التّ غة العامّ ستخدم كلمات من اللّ تُ 

.)1(خمتلفة عن داللتها االصطالحيةة غة العامّ ة، فتصبح داللة الكلمة يف اللّ دة وغري عامّ حمدّ 

:الوضوح) 5

دة وبرتاكيبها الواضحة البسيطة، ومن هذا اجلانب ص بصفة عامّ خصّ سم لغات التّ تَّ تَـ 
غة، وهو األسلوب الوظيفي، واملقصود هنا فهي يف رأي مدرسة براغ يف علم اللغة أسلوب خاص من أساليب اللّ 

غوية ومواءمتها واستخدامها، وبعبارة األساس الذي يقوم عليه النص من حيث اختيار الوسائل اللّ باألسلوب ذلك 

.24لعبيدي بوعبد اهللا، املرجع السابق، ص )1(
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ابع ة متييز بني األسلوب الذي يغلب عليه الطَّ غوي، ومثَّ ظام اللّ ق النِّ قِّ صور حتُ أخرى األساليب هي أسس تنظيم
.صعبري العلمي املتخصّ املهين العلمي يف التّ ة املنطوقة، واألسلوب غة اليوميّ ل يف اللُّ صايل املتمثِّ تِّ اإل

األسلوب العلمي املهين قسيم يف أسلوبني وظيفيني اثنني، فهي تضمّ ص وفق هذا التّ خصّ وتوجد لغات التّ 
أيضا األسلوب العلمي يف املوضوعات ة املختلفة، وتضمّ عامل العام يف العمل العلمي يف املوضوعات العلميّ يف التّ 
جمال املصطلحات واسع باتّ لفة، وهلذا فإنّ ة املختالعلميّ 

.)1(اللة املباشرةيكون صاحلا للدَّ ا، حىتَّ ا وواضحً دً يكون املصطلح حمدَّ 

:المصطلح ذو بنية خاصة) 6

وليس من ،يء وتوحي بهف الشّ صِ كون عبارة طويلة تَ يوأالَّ ،اا أو تركيبً ينبغي أن يكون املصطلح لفظً 
من فاملصطلح حيمل صفة واحدة على األقلّ عليهصفات املفهوم الذي يدلّ ح كلّ روري أن حيمل املصطلالضّ 

بات ـثـر املركّ وما أك،"رـيالسّ "ال صفة واحدة هي ال حتمل من داللة الكلمة إ" ارةسيّ "صفات ذلك املفهوم، فكلمة 
على هذا تّ واإل" الةفعّ "غ املصطلح بوزن وْ فة وصَ ولكن اختيار هذه الصِّ والكائنات اليت تسـيـر

.)2(فاتالصّ املفهوم عناصر تكاملت إلجياد هذا املصطلح، وليس من املمكن أن حيمل املصطلح من البداية كلّ 

داللة مباشرة على املفهوم  ة االصطالحية اللة العرفيّ لتصبح الدّ ،غويضي الوقت يتضاءل األصل اللّ مبو 
.هكلّ 

ة الفيزيائيّ ،ةالكيميائيّ ،ةختصار يف بعض املصطلحات الرياضيّ احلاجة إىل اإلجياز أحيانا إىل اإليوقد تؤدِّ 
م أيضا يف نسق أن تنظَّ على املصطلح الواحد، وهذه املختصرات ال بدّ ،ةاللغويّ و 

.ة بوضوح على املفاهيم، ومن مث تتّ حىت تكون دالّ فق عليه عام متَّ 

.)3(دثةحْ صورات املُ يبحث يف تلك املفاهيم اجلديدة والتّ ،ا البحث يف املصطلح علما قائما بذاتهدَ وقد غَ 

.25، ص املرجع السابق،لعبيدي بوعبد اهللا)1(
.26ص املرجع نفسه، )2(
.27املرجع نفسه، ص ) 3(
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III (شروط وضع المصطلح:

مز روط يف الرّ ر جمموعة من الشّ من توافُ ا ال بدّ وإمنّ ،هلباألمر السَّ تة وضع املصطلحات ليسعمليّ إنّ 
:روط فيما يليوميكن تلخيص هذه الشّ ،رتض تأديته للمفهومفْ غوي املُ اللّ 

املصطلحات ال توجد إنّ «: ل شرط حسب مصطفى الشهايب حيث يقولوهو أوّ :هةشابَ وجود عالقة مُ -أ
.)1(»غوي ومدلوله االصطالحيارجتاال وال بد من مناسبة أو مشاركة كبرية كانت أو صغرية بني مدلوله اللّ 

ارة على القافلة وبعدها أصبحت حيث كان يطلق لفظ سيّ " ارةطيّ "و" ارةسيّ "ومثال على ذلك لفظيت 
ارة فكانت صفة الفرس شديد اجلري، مث أطلق ا لفظة طيّ أمّ ري،فاملُ ،قل احلديثةتطلق على وسيلة النّ 

.شَ على املركبة اليت تسري يف اجلو مسرعة واملُ 

فال ميكننا )2(فظ العاما عن كيفية حتديد اللّ إن كيفية حتديد حمتوى املصطلح ختتلف متامً :اللةوضوح الدّ -ب
.امن أن يكون املدلول واضحً عليه، وعليه ال بدّ مبعرفة املدلول معرفة املصطلح إّال 

ز املصطلح عن باقي مات اليت متيِّ السِّ اللة الواضحة من أهمّ الدّ تعدّ «: يقول حممود فهمي حجازي
.)3(»خصص الواحدداخل التّ أن يكون بداللة واضحة وواحدةة، فاملصطلح ال بدّ غة العامّ الكلمات يف اللّ 

د املفاهيم أو تعدُّ ،د املصطلحات ملفهوم واحداللة أحيانا يعود إىل تعدُّ إن عدم وضوح الدّ :اللةأحادية الدّ -ج
: دث فوضى املصطلحات وهذا ما يفرضا حيُ فظ الواحد، ممَّ للَّ 

.احلقل العلمي الواحداملصطلح الواحد عن أكثر من مفهوم واحد يف العلمي الواحد، حبيث ال يعربِّ 

عي إليها وتطبيقه من خالل وهو من بني األهداف اليت جيب السَّ ،مصطلحهو شرط ضروري لوضع أيّ 
.سياسة توحيد املصطلحات وتنميطها

.24ت، ص .ط، د.مركز الدراسات العربية املوحدة، دحممداملنجي، التعريب والتنسيق يف الوطن العريب، )1(
.30، ص 1980الطاهر ميلة، نوعية املصطلحات املستعملة يف التعليم الثانوي، رسالة الدراسات املعمقة، جامعة اجلزائر، ، )2(
.12، ص 1حممود فهمي حجازي، األسس اللغوية لعلم املصطلح، دار غريب للنشر والطباعة، ط)3(
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ملفهوم واحد ال يشرتط أن حتيط ختصيص مصطلح واحدإنّ :معناهعدم استيعاب المصطلح لكلّ -د
تان تتّ عقيد اللّ ساع والتّ تّ اإلويرى الكاظم العبودي أن ميزتا ،تسمية املصطلح بكل جوانب املفهوم

عبري ستعمل للتَّ ة قد حتوالن بينهما وبني استيعاب املصطلح جلميع معانيها، فاملصطلح يُ املفاهيم واملدلوالت العلميّ 
.)1(دون اإلحاطة به إحاطة كاملةعن مفهوم معّني 

ة أن املفاهيم واألفكار عبارة عن حاصل خربة معرفيّ ،ااملفاهيم واألفكار فيهكيفية ظهور ويعود هذا إىل  
ة قد ال تستوعب أحيانا كل ما هو جوهري وأساسي ة واملصطلحات خاصّ غة عامّ مفردات اللّ فة، فإنّ واسعة ومكثّ 

وار الالت إحاطة السِّ ه من الصّ ة فإنّ الالت واألفكار، ومن مثَّ من الدّ 
.)2(عصمباملِ 

كما اعتمدت ،صورفظي للتّ ه الوصف اللّ عريف على أنّ التّ " األيزو"وصفت :إرفاق المصطلح بتعريف-ه
مبدأ إحلاق كل مصطلح بتعريف موجز ،دة لوضع املصطلح العلمي العريبياغة يف ندوة إقرار منهجية موحّ جلنة الصّ 

.)3(داللتهودقيق يبّني 

ل يف توضيح معىن ة تتمثّ عريف الذي يرفق باملصطلح له وظيفة أساسيّ أن التّ " Hermans"ويرى 
وهنا جيب ،صنيه للخرباء واملتخصّ وجّ ــة، وهلذا فهو ليس ميّ ــريف وظيفة تعليمـتعة، وعموما للّ املصطلحات العلميّ 

.)4(عريفه إليها التّ مراعاة فئة املستعملني اليت يتوجّ 

:رفق باملصطلح ومهاعريف الذي يُ مان يف التّ وهناك معيارين يتحكّ 

.ةعريف خصائص املفاهيم العلميّ جيب أن يعكس هذا التّ :المعيار األول

.صني استيعاب هذه املفاهيمأن يتيح للمستعملني غري املتخصّ :المعيار الثاني

.60، ص 2002، 06عبد الك)1(
.110، ص 2005، 14، جملة اللغة العربية، ع "حنو قواعد للمعطيات املفهومية"حممد العريب ولد خليفة، من املفهوم إىل املصطلح )2(
.114-113، ص 2000، 1ريب، املغرب، طحممد الديداوي، منهاج املرتجم، املركز الثقايف الع)3(

(4)Hermans.op.cit, p 531.
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.)1(م معلومات مفيدة للمستعملنيوأن يقدّ ، 

د أن حتتوي املعاجم ه من اجليّ لذا فإنّ ،الستجالء املفهوم وإيصالهعريف مهمّ التّ أنّ مما سبق يتبّني 
.صة على اختالف ميادينها على تعاريف جلميع املصطلحاتاملتخصّ 

ا ،سواءلها املصطلح ومفهومه على حدٍّ األمهية اليت ميثّ وخالصة القول، أنّ 
يَ ا من بِ ل جزءً وله منظومة من املصطلحات تشكِّ املصطلحات مفاتيح العلوم، فما من علم إالَّ خاصة وأنَّ  ته نـْ

إذ املصطلحات هي جمموعة ،ةوسل مبنظومتها املصطلحيّ التّ أغوار العلوم إّال إىل سرب ، وما من سبيل ظرية النَّ 
.)2(ُتَكوِّ وال اليتالدّ 

IV(طرق وضع المصطلح:

ة تستعمل عدة طرق غة العربيّ غوي، واللّ صيد اللّ املصطلحات اجلديدة وتنمية الرّ ينِّ بَـ لغة وسائلها يف تَـ لكلّ 
:هالوضع املصطلح أمهّ 

:شتقاقاإل) 1

إذا » يف الكالماشتقَّ «ه، وهو نصفهإذا أخذ شقّ »يءالشّ اشتقّ «مصدر : غةشتقاق يف اللّ اإل
.اي أخذ الكلمة من الكلمة اشتقاقً أخذ فيه ميينا ومشاال وترك القصد، ومنه مسُّ 

تركيب هلافاقهما معىن ومادة أصلية، وهيئةذ صيغة من أخرى مع اتِّ أخْ : أما اصطالحا فهو عند القدماء
.نية على معىن األصل بزيادة مفيدةابالثَّ ليدلُّ 

د توليد بعض األلفاظ من بعض والرّ : مفهومه عند احملدثني فهو يعينأما 
.)3(مثلما يوحي مبعناها اخلاص اجلديد،مادَّ 

:شتقاق إىل ثالثة أنواعوينقسم اإل

.531املرجع السابق، ص ،حممد الديداوي)1(
.257، ص 2005، 14أمهية الرتمجة وشروط إحيائها، جملة اللغة العربية، ع " حياة املصطلح العلمي"عبد السالم شقرون، )2(
.36، ص 2009، 1اللفظية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، طنادية رمضان النجار، طرق توليد الثورة )3(
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يغة مع تشابه بينهما يف املعىن تنزع كلمة من كلمة أخرى بتغيري يف الصّ أنوهو :غيرشتقاق الصّ اإل: أوال
قال من األفعال املزيدة، فيُ د مثّ ؤخذيُ ) اسم املعىن(فاق يف األحرف األصلية ويف ترتيبها، فمن املصدر واتّ 
: المةاسم تفضيل، وعَ : ملَ ، وأعْ هةصفة مشبَّ : يملِ عَ ) ملِ عَ (وب اسم مفعول، ومن رُ ب اسم فاعل ومشْ ارِ شَ ) ربشَ (

املشتق (فاق األصل تاح اسم آلة، نالحظ اتّ فْ مِ ) حفتَ (مع اسم مكان وزمان، ومن تَ جمْ ) عمَ تَ اجْ (، ومن وزن مبالغة
ع مها جممَّ رتتيب، وهناك نوعان من االشتقاق ينتميان إىل هذا القسم أقرَّ يف احلروف واملعىن والّ ) املشتق(والفرع ) منه
:العربية مهاغة اللّ 

) رسَ نْ تَـ اسْ (فقالوا ... سر واألسدوا من أمساء النّ فاشتقّ ،وقد ورد يف لغة العرب:شتقاق من أسماء األعياناإل-أ
.)1(إذا حاكى األسد) دتأسَ اسْ (إذا حاكى النسور، و

واخلريف يف الصّ (إذا دخل يف ) أصاف، أربع وأصبح، وأخرف(وا من الزمان واملكان فقالوا كما اشتقّ 
).شامالو جند (إذا أتى ) أجند، أشأم(ن ، ومن أمساء املكا)بيع والصباحوالرّ 

.ة القياس عليه عند الضرورةغة العربيّ ع اللّ جممّ أقرّ ،وع من االشتقاقمني إىل هذا النّ ة حاجة املتكلّ ولشدّ 

عبري عن املعىن احلاصل باملصدرللتَّ فظ اء إىل اللّ سب والتَّ ة ياء النَّ ن بإضافوهو ما يتكوّ :المصدر الصناعي-ب
ة احلاجة ع الحظ شدّ أنّ إّال ،...)ة ة، الفروسيّ العبوديّ ةاجلاهليّ (رب حنو يف قدر ضئيل من لغة العد إّال ومل يرِ 

ةشرتاكيّ اإلقال ا، فيُ ما يف العلوم والفنون واآلداب والفلسفة ومن مثّ وع من االشتقاق والسيّ إىل هذا النّ 
.ةة واحلمضيّ ة والرمزيّ واجلماليّ 

:شتقاق الكبير أو القلباإل:ثانيا

ذبَ جَ : (لـمث،رفـفظ واملعىن دون ترتيب يف األحة تناسب يف اللّ ة واملشتقّ وفيه يكون بني الكلمة األصليّ 
قارب بني كل زوجني من والتّ ناسب ونالحظ التّ ف بالقـلبـرَ عْ ويُـ ...) حدَ ومَ دَ طم، محَ ولَ مطَ ، لَ افَ فا وطَ ، طَ بذَ وجَ 

رف منها، صْ ا يسري يف مجيع ما تُ جامعً ة الواحدة معًىن لتقاليب حروف املادّ إىل أنّ األلفاظ، وذهب ابن جّين 
ة ا، وللخماسيَّ ة أربعة وعشرون تقليبً باعيَّ ة تقاليب، وللرّ ة الثالثية ستّ وللمادَّ شتقاق األكرب، اإلاه ا مسَّ وعقد لذلك بابً 
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دل وت) ج ب ر، ج ر ب، ب ج ر، ر ج ب، ر ب ج(يشتق منها ) ج،ب،ر(ا، فمادة ون تقليبً مائة وعشر 
ا ويستحيل ا جيوز أحيانً وإمنّ ،غةوع من االشتقاق ال جيوز يف مجيع مفردات اللّ ذا النّ دة، وهة والشّ تقاليبها على القوّ 

.ا أخرىأحيانً 

:شتقاق األكبراإل:ثالثا

...) (مثل ،بعضها مقام بعضوهو إبدال بعض احلروف وإقامة 
،ة ثنائي ال ثالثياألصل يف األلفاظ العربيّ ة، وهي أنّ نائية املعجميّ دها القائلون بالثّ ورِ ذلك من األلفاظ اليت يُ وغْري 
.)1(نائيعليه األصل الثّ ي يدلّ الذّ يد للمعىن العامّ الث زِ احلرف الثّ وأنّ 

صدره حنو أوله شتقاق باإلبدال، ويدخل فيه على احلرفني الثنائيني حرف ثالث يف أوّ اإلويعرف هذا
).رقم، رجم، ردم(، أو يف حشوه حنو )شرم وصرم وخرم(

ولد من األصل الواحد ه ميكنه أن يُ حيث إنّ ،الثةأهم هذه األنواع الثّ غري يعدّ شتقاق الصّ اإلأنّ وال شكّ 
.)2(أكثر من مائيت لفظة

:حتالنّ )2

على ما كانت وهو أن تعمد
سة يِ قْ شتقاق، حيث يلجأ إليه لعدم جواز اشتقاق كلمة من كلمتني يف أَ ة بنفسها، وهو من ضروب اإلعليه العمليّ 

) دار العلوم(نتماء إىل ة عن اإلالكلمة املنحوتة املعربِّ ختزال يفسب، ومثل هذا اإللتباس يف النَّ صريف ولدفع اإلالتَّ 
.صفة) در عمي( و) در عمي(فتكون 

:أقسامه

:حت ينقسم إىل أربعة أقسامفق القدماء على أن النّ اتَّ 
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:حت الفعليالنّ ) 1

من سبحان ) سبحل(مثل : على النّ يدلُّ وفيه ينحت من اجلملة فعالً 
.ول وال قوة إال باهللاحمن ال ) حوقل(اهللا و

:حت الوصفيالنّ ) 2

د لْ من الصَّ ) مدَ لْ الصَّ (حنو ،منهاة مبعناها أو أشدَّ فعلى صِ نحت من كلمتني كلمة واحدة تدلُّ وفيه يُ 
.يد من األصواتالّشدق مبعىن لَ ل وصَ هَ من صَ ) لقصَ هْ الصَّ (دم، ووالصَّ 

:سميحت اإلالنّ ) 3

من ) بلعجالن(ومن بين اليقني) بلقني(د ود ومجََ لَ جَ من ) ودمُ لْ جَ (وهو أن تنحت من كلمتني امسا مثل 
.بين العجالن

:سبيحت النِّ النّ ) 4

أي منسوب إىل ) عبشمي(سبة، ومن أشهر أمثلته اللة على نِ نحت كلمة واحدة من كلمتني للدَّ وفيه يُ 
.)1(أي منسوب إىل حضرموت) حضرمي(أي منسوب إىل عبد اهللا، و) عبديل(عبد مشس، و

:من خالل ما سبق نستطيع أن نستنتج بعض املالحظات

حت، فقد ينحتون من بعض حروف الكلمة األوىل، ومجيع نا يف طريقة النّ أن العرب مل يلتزموا منهجا معيّ - 
).جلمود(حروف الكلمة الثانية كما يف 

).درعمي(م من عَ رْ دَ وا منها أيضا كما يقال تَ مل يكتف القدماء بنحت األلفاظ بل اشتقُّ - 
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:ركيبالتَّ ) 3

تني أم سواء أكانت الكلمتان عربيّ ،اا وبناءا إعرابً ا واحدً ما امسً هِ كلمتني إحدامها إىل األخرى وجعلِ هو ضمّ 
.ةبات العدديّ روف واألحوال واألصوات واملركّ الظّ و ويف أعالم األجناس،أعالم األشخاص، ويكون ذلك يف بتنيمعرّ 

ا إىل إنشاء اطقون بلغة مغات، حيث مييل النّ اللّ ة لكلّ بيعيّ والرتّ 
تصر على راد اإلفصاح عنها، وهي ال تقة يُ ة مل يسمعتراكيب لغويّ 
تراكيب من حنو ، كما وجدت يف العصر اإلسالمي)(القدماء من حنو بل وجدت عند،عصر معنيَّ 

اللة على صالة العصر، وقد مسع من أمثلتها يف العصر احلديث تراكيب مل تعرف من قبل للدّ ) الصالة الوسطى(
..).ةة والقنبلة النوويّ اقة الكهربائيّ رة والطّ عصر الذّ : (حنو

:ركيبأنواع التّ 

رف عن بعض الباحثني اصفة، وقد عُ انية وَ ويتكون من كلمتني األوىل موصوفة والثّ :ركيب الوصفيالتّ -1
.)إخل... القوى العاملة واحلرب الباردة(:ومن أمثلته،)ب التقييديباملركّ (

.)1()إخل...رأمسايل، فوق بنفسجي(: ن من مضاف ومضاف إليه ومن أمثلتهويتكوّ :ركيب اإلضافيالتّ -2

علم : (بعه كلمة واصفة للمضاف مثلن من مضاف ومضاف إليه تتْ ويتكوّ :ركيب اإلضافي الوصفيالتّ -3
تفسري القرآن الكرمي، علم بعه كلمة واصفة للمضاف إليه مثل أو تتْ ،جتماعيغة اإلطبيقي، وعلم اللّ لتّ غة االلّ 

.اخل...طبقات األرض

ب منها كلمة فرتكّ واسم يقع بعدها) ال(ا ويتكّون من فقد شاع قدمي):ال(المنفي المبدوء بركيب التّ -4
حرب، الّال (غة املعاصرة ، ومنه يف اللّ ...ال شيء، ال ذنب، ال متناهي: ة املختلفة حنوواحدة تقبل املواقع اإلعرابيّ 

,un, in, an(ابقة ية املبدوءة بالسّ األوروبّ اكيب ناجتة عن ترمجة بعض األلفاظ ، وهذه الرتّ ...)توافقالّال 
non (...مثل ال هوائي =Anaerobic.
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:ركيب المزجيالتّ -5

بعلبك: (أنيث مما قبلهما حنوال ثانيهما من األول منزلة تاء التّ هو كل امسني جعال امسا واحدا منزّ 
).حضرموت

:فيركيب العطالتّ -6

عف، احلرب ة والضّ البسط واملقام والقوّ : ومعطوف حنون من معطوف عليه وواو العطف ويتكوّ 
...والسالم

.جةيات املتدرّ دوع والطّ الصّ من معطوف عليه ومعطوف وصفة حنو نويتكوّ :ركيب العطفي الوصفيالتّ -7

ن من موصوف وصفة وأداة عطف وصفة ثانية معطوفة على األوىل ويتكوّ :ركيب الوصفي العطفيالتّ -8
.فظي واملعنوياللّ ث املؤنّ : مثل

:ركيب العدديالتّ -9

بة من أحد عشر إىل تسعة عشر إذ مها يف املعىن معطوف ومعطوف عليه، وال يقوم قصد به األعداد املركّ يُ 
.واحد منهما مقام اآلخر

جاد : (ا ما يكون يف اإلسناد الفعلي حنون من مسند ومسند إليه وغالبً ويتكوّ :ركيب اإلسناديالتّ -10
...).تأبط شرااحلق، 

يف التأكيد تبع الكلمة الثانية الكلمة األوىل وجتانسها صوتا وغالبا ما يستعملوفيه تَ :تباعيركيب اإلالتّ -11
.)1(...).ليطان،، شيطانلّني هّني ( حنو
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:ركيب المصدريالتّ -12

بْ وهي رتبة عسكرية استُ ) قائمقام: (ضيف أحدمها إىل اآلخر حنوب من مصدرين أُ ويرتكّ 
).عقيد(

:ركيب األوائليالتّ -13

يف صورة ما من معاين ابً ا أو مركّ لتفيد معىن جديدً ،وهو تركيب كلمة واحدة من أوائل كلمتني أو أكثر
وهو خصيصة من ،)Acronymy(ة بغات األوروبيّ وهو ما يسمى يف اللّ ،هاتني الكلمتني أو تلك الكلمات

.)1(ةاألوروبيّ ة غات اهلنديّ خصائص اللّ 

: عريبالتّ ) 4

عديالت ة، وذلك بإجراء بعض التّ ة مع إخضاعها لألوزان العربيّ ة إىل العربيّ وهو نقل املصطلحات الغربيّ 
ويت عريب الصّ واملشكلة يف عملية التّ ،)التكنولوجيا، التلفزة: (ة، حنورفية اليت تتناسب مع أحكام العربيّ وتية والصّ الصّ 

ة اليت ليست ا املشكلة يف إبدال األصوات األجنبيّ ة، وإمنّ ة اليت هلا نظائر يف العربيّ األصوات األجنبيّ ليست يف إبدال 
ا مع التزام من اخلري أن توضع قواعد تشملها مجيعً : ة بالقاهرة أنغة العربيّ ع اللّ ر جممّ ة، وفيها يقرّ ة العربيّ من األجبديّ 

ومثل هذه األصوات صوت ، ا جديدةنقحم على أجبديتنا أصواتا ورموز ة ما أمكن، فال موز العربيّ األصوات والرّ 
ى أنه ال أصبحت جلفانومرت، على حني هناك من ير Galvanometerة كما يف بنقلها جيما عربيّ ) G(ال

ضح مفهومه ويتّ بصورته كاملة غري ناقصة، حىت يستقرّ ضري يف هذه احلالة من اقرتاض املصطلح األجنيب على حاله
أرشفة، وال ) Archivage:(رتاض حنوف عن بعض الباحثني باإلقرِ س فيه وال غموض، وهذا ما عُ بْ ال لُ بصورة

وهي ألفاظ ... ألفاظ التيلفون، التيلفزيون: فردي أو مجاعي ومنهفرتاض جالت، ويكون إما إيقال صيانة السِّ 
.)2(طقية يف لغتها األصليةتنطبق بنفس عناصرها النّ 
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:المجاز) 5

االنتقال بالكلمة من معناها األصلي إىل معىن جديد، أي يصبح للكلمة مدلوال جديدا بدال من هو 
يفعبريراد التّ إطّ بأن الكلمة تتحوّ املندثر، ولقد ورد يف اخلصائص البن جّين 

.: غالبا ما حيول إىل حقيقة وفق قاعدته

على ماليل وهو يقو وسيع الدّ وليدية رجوعا إىل فعاليته يف التّ من أخصب اآلليات التّ وبالتّ 
ة، دون مساس ببنيتها صليّ غة العربيّ حتوير معىن كلمة مأخوذة من منت اللّ 

.الةكلية الدّ الشّ 

سبة حقيق استعماال له يف الغري بالنّ بالتّ ملستعملة يف غري ما هي موضوعة لهالكلمة ابأنه كاكي فه السّ يعرّ 
.إىل نوع حقيقتها

الم ر الكلمة من معناها األصلي أو القدمي إىل معىن جديد، ومن وجهة نظر عبد السّ 
غة كممن حيث أن ميةة والفنّ ة وضع املصطلحات العلميّ ه قد وجل إىل صميم قضيّ ي فإنّ املسدّ 

ي مدلوال قائما أو مستحدثا وهكذا يصبح ال فينزاح عن مدلوله ليؤدّ ك الدّ ة بني أجزائها، يتحرّ الت دالليّ إلجناز حتوّ 
.ةل املفهوميّ وال بني احلقو 

أنّ غوية إّال غة، باعتباره من وسائل التنمية اللّ يف اللّ أن العظيم للمجازورغم الشّ 

.)1(لتباسفظي الذي يقود إىل اخللط و اإلك اللّ شرتامادي فيه قد يوقع يف اإلالتّ 

:رجمةالتّ ) 6

.)2("األعجميفظ فظ العريب األنسب ألداء مدلول اللّ يف اختيار اللّ "ل هذه الوسيلة تتمثّ 

ا بل يستفيد من ا جديدً غة العربيّ فظ مبعناه إىل ما يقابله يف اللّ فهي نقل اللّ 
ة ا حلاجة دالليَّ سدً ،جديدةاللة على معانٍ األلفاظ العربية املوجودة للدّ 

. 63ص 2012ري يف اللغة واألدب العريب، املاجستأطروحةفريدة ديب، املصطلح اللساين يف املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات نقد وحتليل، )1(
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.)1(على تلك املعاينة اليت تدلّ اء األلفاظ األجنبيّ إزَ 

ة منذ اليت كانت وسيلة ناجعة ومهمّ ،مجةته الرتَّ ور الكبري الذي أدَّ درك الدّ اث العريب نُ بالعودة إىل الرتُّ 
العرب على ثقافات األمم األخرى، وقاموا بنقل علومها املختلفة انفتحعندما ،اسية يف العهد العبَّ وخاصّ ،القدمي

.)2(فقد قام املرتمجون العرب بنقل الكلمة مبا يقابلها بالعربية وما يدل عليها وقد أجادوا استعماهلا

أهممجة من وما تزال الرتّ 
غة املرتجم عنها ة وخصائصها، باإلضافة إىل فهم اللّ غة العربيّ ر هلا املرتمجون القادرون على فهم قواعد اللّ توفَّ ا إذَ 
.اا دقيقً ا علميً مً هْ فَـ 

ة والنّ غة العربيّ غوي يف اللّ صيد اللّ ية كبرية يف إثراء وتنمية الرّ هلذه اإلجراءات أمهّ وخالصة القول أنّ - 
.العلمي احلاصل يف مجيع امليادينقدمملسايرة التّ 

IIV( ّغويين العرب في وضع المصطلحجهود الل:

كنولوجي، دفع بالقائمني واملسؤولني يف مجيع اللغات إىل قدم العلمي والتّ إن أمهية املصطلح يف مسايرة التّ 
من مرتمجني يعمل أبناءها ،ة كغريها من اللغاتغة العربيّ سياسات ومناهج تساعدهم على وضع املصطلح، واللّ تبّين 

ي بالغرض فِ حسب حاجته بكل جهدهم على وضع ونشر املصطلح الذي يَ ني وهيئات كلٌّ ولغويني وعلماء خمتصّ 
.وط بهنُ املَ 

:سات اليت تعمل يف وضع املصطلح جندومن بني املؤسّ 

1919نشأ سنة :وريغوي السّ ع اللّ المجمّ ) 1
:ع منهجية تقوم علىالب والباحثني واتَّ للطّ 

.غوي القدمي للكلمة العربية وتضمينها معىن علمي جديدحتويل املعىن اللّ - 

.جديداللة على معىن بة للدَّ اشتقاق كلمة جديدة من أصول عربية أو معرَّ - 

.116م، ص 1992، 2شحادة اخلوري، دراسات يف الرتمجة واملصطلح والتعريب، دار طالس للطباعة والنشر، ط)1(
.321الصاحل صبحي، املرجع السابق، ص )2(
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.ة مبعانيهاترمجة الكلمات األعجميَّ - 

.ةتعريب الكلمات األعجميَّ - 

ة باملصطلحات سواء من ع عناية خاصّ 1932نشأ سنة :ة بالقاهرةلغة العربيّ ع الّ مجمّ ) 2
:وذلك عن طريقنميط أو النّ وحيد أو التّ ناحية الوضع أو التّ 

.)1(.اث املصطلحايت العريب القدميتشجيع استغالل الرتّ - 

.صة وتوفريهاوضع املعاجم املتخصّ - 

.إرفاق املصطلح العريب يف املعجم مبقابلة األجنيب- 

.شرح املفردات والتّ - 

ع املصري فهو ته كثريا عن منهجيةال ختتلف منهجيّ 1947نشأ سنة :غوي العراقيع اللّ المجمّ ) 3
:يدعو إىل

.حيحيا للمعىن العلمي الصّ املصطلح العريب القدمي إذا كان مؤدّ إحياء- 

.)2(رورةحت إال يف حالة الضّ ال ينصح باستعمال النّ - 

.داللته معناه االصطالحيبتتإذاأثْ ة ويعتمد على ترمجة املصطلح األجنيب ب األلفاظ العامَّ جتنُّ إىليدعو أيضا- 

طق العريبالنُّ ب ليتوافق معنطاق املصطلح املعرَّ غيري يفلى إحلاق بعض التّ يعتمد ع- 

1979:غة العربية األردنيع اللُّ مجمّ ) 3
.عريبمن الفائدة، فقد أصدرت توصيات يف ماخيص وضع املصطلح تبناها بعدذلك مكتب تنسيق التّ 

املاجستري يف اللغة واألدب العريب، كلية أطروحة واضح سليمة، آليات وضع املصطلح اجلغرايف منوذجا، دراسة حتليلية ملصطلحات املعجم اجلغرايف، )1(
.28، ص 2010اآلداب واللغات، جامعة اجلزائر، 

.28ص،املرجع السابقواضح سليمة،)2(
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يعمل يف إطاره فريق من اخلرباء 1960نشأ سنة: باطعريب بالرّ راسات واألبحاث والتّ معهد الدّ )4
.ومنهج دقيق لوضع املصطلح العريباد منطجييسعى إىل إ

قافة بية والثّ ة للرتّ مة العربيّ ابع للمنظّ وهو التّ ،1960نشأ سنة: عريب في الوطن العربيمكتب تنسيق التّ )5
:وتنحصر منهجيته يف،ة تنسيق املصطلحهمَّ يضطلع أساسا مب،و العلوم

.فات العربيةلّ ؤ ول الواحد والوارد يف املصادر و املد مجيع املصطلحات املقرتحة للمدلرْ جَ - 

.ةة و الفرنسيّ ة و اإلجنليزيّ العربيّ : قنية بثالث لغاتة و التِّ إدراج املصطلحات العلميّ - 

ة تقلّ ــويف طبعات مس) اللسان العريب( ة ة من جملّ قة يف جزء خاص يف كل طبعاملنسَّ إصدار مشاريع املعاجم - 
قرارها و عليها وإفاقتّ اإلـــــول العربيّ صني يف الدّ على اخلرباء و املتخصّ ًال وهذا لعرضها أوّ 

.قافة و العلومبية و الثّ ة للرتّ مة العربيّ وهذا بعد موافقة املنظّ 

.)1(عريب كل سنتنيعقد مؤمترات التّ - 

اث العلمي ء الرتّ ورية الذي يعمل على إحياوهو تابع جلامعة حلب السّ :راث العلمي العربيمعهد التّ ) 6
م مؤمترات حول تاريخ العلوم ه ينظِّ نّ ة، كما أة تاريخ العلوم العربيّ العريب وإشاعته واالستفادة منه، ويقوم بإصدار جملّ 

.)2(عند العرب

بل اهليئات ت يف البلدان العربية خالل القرن األخري من قِ لَ ذِ من يرصد اجلهود اليت بُ وخالصة القول أنَّ 
.املذكورة، يقف على عمل جبار يف جمال وضع املصطلح العريب

عىــمة يف سبيل هذا املســسياسة حكيل بالنجاح جيب أن ترافقهاإن هذه اجلهود املبذولة لكي تكلّ 
إذ ال يكفي ،خ املصطلحفإن االستعمال الفعلي هو الذي يرسِّ «ة اللية والعلميّ فمهما تكن قيمة املصطلح الدّ 

.29ص، سابقالاملرجع واضح سليمة،)1(
.30نفسه، ص املرجع)2(
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غة يف هذا استنباطه مع عدم تداوله، وهنا تكمن أمهية إعداد املراجع والبحوث العلمية العربية وجماراة اللّ 
.)1(»املسعى

IV - ّوتيتعريف المصطلح الص:

إضافة إىل ما حيتويه من مبادئ عامة ،املصطلح من أهمّ يعدّ 
ة اليت حتدد وميكن أن نعترب دراسة ما علما، إذا كان هلا العدد الكايف من املصطلحات اخلاصّ ... وأصول نظرية

.ة املدروسةخمتلف مفاهيمها، واليت تكون نابعة من ماهية املادّ 

: تعاين من مشكلة االختالف يف املصطلحات بني الدارسني- كغريها من العلوم-راسة الصوتيةدّ وال
.غوي األجنيب أو يف الدرس العريب احلديثفهناك العديد من األمساء اليت وضعت هلا سواء يف الدرس اللّ 

وهناك ، phonoloyeوphoneticsا املصطلحات شيوعً ففي اللغة اإلجنليزية جند أن أكثر 
اللة على ذلك الفرع من للدّ phoneticsفقد استعمل ديسوسري،اختالف واضح يف مدلول هاتني الكلمتني

phonologyد جمال طورات عرب السنني، يف حني حدّ ات والتّ ل األحداث والتغريّ ارخيي الذي حيلّ العلم التّ 
.)2(»طقة للنّ بالدراسة العلمية امليكانيكيّ 

سوسري إذ تريد به ذلك يف عكس ما استعمله دو phonologyغوية فتستعمل مصطلح أما مدرسة براغ اللّ «
.)3(»غويةوتية من ناحية وظيفتها اللّ واهر الصّ غة الذي يعاجل الظّ الفرع من علم اللّ 

.)4(»غةفقد أخرجه تروبتسكويوجاكبسون من علم اللّ phoneticsأما «

نني يف معىن تاريخ لعشرات السّ phonologyح غة اإلجنليزي واألمريكي مصطلواستعمل علم اللّ «
.)5(»األصوات

.29ت، ص .، د1حممد الديداوي، علم الرتمجة بني النظرية والتطبيق، دار املعارف، تونس، ط)1(
.65م، ص 1997ط، .أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عامل الكتب، القاهرة، د)2(
.66املرجع نفسه، ص )3(
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها)4(
.66ص،لسابقاملرجع ا،رأمحد خمتار عم)5(
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: ة عن طريق إضافة كلمةة من الدراسة الوصفيّ غويني من اعترب املصطلحني مرتادفني، وميز الدراسة التارخييّ ومن اللّ «
.)1(»تارخيي أو وصفي

كما هو من غري ارسني العرب، بني من يرى أخذ املصطلح األجنيبأيضا عند الدّ ختالف وشاع هذا اإل
اإلجنليزي phonologyيدل على املعىن املقصود، فمصطلح ترمجة له، وبني من حياول ترمجته بشكل دقيق حّىت 

ويت، علم وظائف األصوات، علم شكيل الصّ ى الفونولوجيا والتّ فيسمّ «: ياتة العديد من املسمّ يقابله يف العربيّ 
.)2(»...وتيةظم الصّ فظ الوظيفي، علم النُّ نظيمي، علم األصوات، دراسة اللّ األصوات التّ 

ارسني غوي احلديث أبقاه بعض الدّ رس اللّ حني دخل الدّ «: phoneticsسبة ل وكذلك احلال بالنّ 
ة الفرنسيّ أوة غتني اإلجنليزيَّ ن كتاباته بإحدى اللُّ رِ قْ ما كان يُـ فقال فونيتيك دون تعريب، وغالبا،دخيًال 

phonetics أوphonetique ، َّوت منهج األصوات، علم ة كما ترجم إىل علم الصّ مع شرح ملدلوله بالعربي
.)3(»ةات، والصوتيّ ة، الصوتيّ األصوات العام، علم األصوات، علم األصوات اللغويّ 

العلم الذي «ه ي من غري نظر يف وظائفهما بأنّ غة يف جانبها املادِّ ف العلم الذي يدرس أصوات اللّ ويعرَّ 
.)4(»صوات املنطوقة يف لغة ما، وحتليلها وتصنيفها مبا يف ذلك طريقة نطقها وانتقاهلا وإدراكهايهتم بدراسة األ

لها إىل أصغر أجزائها فهو يتناول دراسة وحتليل األصوات املنطوقة اليت تصدر عن اإلنسان، وذلك بأن حيلِّ 
ويدرس كذلك عملية ،بعد ذلك إىل تصنيفها وفق معايري، ويقوم بوصفها ليصل)طة أو احلروفاألصوات البسي(

.ةة وميكانيكيّ انتقاهلا إىل أذن السامع، وما يرافق هذا االنتقال من ظواهر فيزيائيّ 

ا، إذ يطلق حينئذ ويراد به دراسة األصوات من ق نسبيّ والفونيتيك عند مقابلته بالفونولوجيا يصبح ذا مدلول ضيّ «
وتية ال باملادة الصّ نه يعينأ،نةدون نظر يف قيم هذه األصوات أو معانيها يف لغة معيّ ،ة

.)5(»وتيةبالقوانني الصّ 

.67املرجع نفسه، ص )1(
.213عبد العزيز الصيغ،املرجع السابق، ص )2(
.41أمحد حممد قدور،املرجعالسابق، ص )3(
.103ت، ص .ط، د.سامي عياد حناوكرمي زكي حسام الدين، معجم اللسانيات احلديثة، مكتبة لبنان، د)4(
.66املرجع السابق، ص ،ركمال بش)5(
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ي دورا هاما ووظيفة اللة، فهو يؤدّ ومن املعروف أن لكل صوت لغوي أثره يف حتديد املعىن وإبراز الدّ 
دارس األصوات ال يهتمّ أنّ ة ونظامها الفونولوجي، غْري م هذه الوظيفة قواعد اللغة العامّ ة يف الكلمة، تنظّ أساسيّ 

ة يف ظر عن قيمتها الوظيفيَّ النَّ بل ينظر يف األصوات اللغوية من جانبها املادي، بغضِّ ،راسة
.الكالم

ويت للغة ظام الصَّ ف النِّ راسة اليت تصف وتصنِّ للدِّ phonologyصون املصطلح ا اآلن فمعظم اللغويني خيصِّ أمَّ «
»نةمعيَّ 

ة وفق ما عت بدورها إىل أقسام عدّ وتيات قد تفرّ ن الصّ سانية، فإراسة اللّ وتية يف الدّ الصّ ع املباحثا لتوسّ ونظرً «
.)1(»مهمِ يتْ منها جماله وحبثه، حبيث خيدم كل قسم اآلخر وُ خصص لكلّ قة والتّ تقتضيه الدّ 

(1)Lyons jhon, Linguistique, penguin books, 1972, p 21.
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:خاتمة الفصل

لقدمي واحلديث على تعريف املصطلح وحتديد مفهومه حرص العلماء يف اخنلص إىل أنّ ويف األخري 
واصل بني الشعوب، كما أنه نابع من أمهيته الت بني األمم والتّ وتوضيح املراد به نابع من أمهيته ودوره يف ربط الصّ 

ظريات املختلفة اليت ختدم والنّ بتكارات، ونشر كل جوانب احلضارةقافة واإليف نقل العلوم واملعرفة وتعميم الثّ 
.ةً جوانب احلياة اإلنسانية كافّ 

يالمس بغريه من أنفاملصطلح هو ذلك الكشف املفهومي الذي يقيم للعلم سورة اجلامع املانع دون 
ط ألنه مرتب،العلوم، واحلاجة إىل املصطلح ال تنتهي ودائرته ال تغلق، وجماله ال حيد فهو علم دائم التجدد والتطور

ة االصطالح ال تنتهي عند جديد يف حياة اإلنسان اصطلح اسم له، فعمليَّ بنمو املعرفة اإلنسانية، فكلما جدَّ 
.فاملعرفة اإلنسانية ال تتوقّ نّ ، ألحدِّ 
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:تمهيد

عبري عن مفهوم حمّدد مشحون ز فيها املصطلح بالتّ ة متيّ وتيّ بثروة من املصطلحات الصّ اث العريبيزخر الرتّ 
لوا إىل الذين توصّ ،داد هذا احلقل اخلليل بن أمحد الفراهيدي، سيبويه واملربِّ روّ منزة، وقد كانة مميّ بداللة اصطالحيّ 
ا عن يعدّ ،با من مظاهر البحثا مركَّ موا مفصّ وقدّ ،ةوت يف دائرته املوضوعيّ حصر ماهية الصّ 

.ةهات املمارسات العربيَّ ة يف أمَّ وتيَّ اآلثار الصَّ 

املصطلحات لقدامى يف ذلك، وبعدها وتيات، مث جهود العرب اونتناول يف هذا الفصل نشأة الصَّ 
ات غريّ وأخريا التَّ ،وتليها صفات األصواتةوتيّ طق مث املخارج الصّ نّ الة على أعضاء الباملصطلحات الدّ اءً ة بدوتيّ الصّ 
.ةوتيّ الصَّ 
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I( ّوتي العربي القديمرس الصّ نبذة عن الد.

:شأةالنّ -1

م فصل عن سائر العلوم العربيّ منْ مستقلّ ويت كعلمٍ رس الصّ مل يعرف العرب القدامى الدّ 
ا يدلّ رف وغريها، ممّ حو والصّ جويد والقراءات والنّ مباحثه يف ثنايا مؤلّ تناولوا الكثري من

.)1(غة على وجه اخلصوصويت يف هذه األعمال ويف دراسة اللّ م قد أدركوا البعد الصّ 

وتيات ل من تناول الصّ وّ مة اخلليل بن أمحد الفراهيدي، فهو أويعود فضل السَّ 
مة مقدّ - مةوإن مل يشر إىل علم األصوات عنوانا أو بابا أو جزءا من علمه يف املقدّ « د بشكل واضح ومتفرّ 

، وكذلك احلال للذين جاؤوا بعد )2(»نسب إليهوتية من غري تعيني العلم الذي تُ فقد عرضت املعلومات الصّ -العني
ة اليت وصلتنا عنهم يدفع لإلشادة ة العلميّ راء املادّ ثَ و ويت الذي وردنا رس الصّ من الدّ املعريف اهلامّ فالكمّ ل،اخللي

.جبهودهم الكبرية

ا مع نزول القرآن الكرمي رة جدّ ويت كانت مبكّ رس الصّ ميكن القول إن بدايات الدّ ،عتباروعلى هذا اإل
القراءات «هذه ة، ومن املعلوم أنَّ جوانب صوتيّ ا كثرية إىل أحيانً اختالف فيهويرجع اإل،دت قراءاتهالذي تعدّ 
رس ذرة األوىل والبسيطة لنشأة الدّ وتية اليت تعترب البِ ختالف الصَّ فكانت معها وجوه اإل»مةة املكرَّ نزلت مبكّ 

.ويتالصّ 

فعلم األصوات عند العرب واحد من العلوم اليت « ،ا عن ظهور مباحثه األوىل فكانت مع اخلليلأمّ 
اس يف ل من نشر منهاجا للنّ أوّ - ه175ت -وكان اخلليل بن أمحد الفراهيدي،لقرن الثاين للهجرةظهرت يف ا

.)3(»ةة عامّ عة بني معارف لغويّ الذي كانت معطياته موزّ ،هذا العلم

أمّ 
.)4(غة والعروض عند العربكريادته لعلوم اللّ ،رب اخلليل رائد هذا العلمعتَ يُ 

.48، ص 2001، 1اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، دار الفكر، دمشق، ط،أمحد حممد قدور)1(
.15، ص 1998ط، .عبد العزيز الصيغ، املصطلح الصويت يف الدراسات العربية، دار الفكر، دمشق، د)2(
.50، ص 1998، 1يف علوم العربية، دار اجليل، بريوت، طحممد سامل حمسن، القراءات وأثرها ) 3(
.41أمحد حممد قدور، املرجع السابق، ص ) 4(
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داخل يف مفاهيمه ومصطلحاته اليت كانت د التَّ جِ ويت عند العرب، وُ رس الصّ ومع البدايات األوىل للدّ 
فاخلليل سعى ة، خمتلطة بغريها من مفاهيم ومصطلحات العلوم األخرى، ويفسِّ 

.)1(»غوية األخرى كلما دعت احلاجة إىل ذلكة تصلح لبناء املعجم مع األسس اللّ ة صوتيّ إىل تقدمي مادّ 

يتناوهلا علمفكلّ ريف،حوي والصّ ويت والنّ رس الصّ جد العديد من املوضوعات املشرتكة بني الدّ وْ وهذا ما أَ 
.ةمن زاوية نظره اخلاصَّ 

وذلك ما كان يف الفقه هائيةجاحترى مباحثها النَّ واألصل يف نشأة العلوم أن 
.ردةويت كذلك مل خيرج عن هذه القاعدة املطّ رس الصّ فسري والقراءات وغريها من علوم العربية، والدّ والتّ 

ارف به حديثً عْ كل الذي تُـ دت يف الشّ ا، إىل أن جتسّ ة على حاهلا تقريبً وتية العربيّ راسات الصّ وبقيت الدّ 
.ظرية وقضاياهوأصبحت علما له مبادئه وأصوله النّ 

ابع للهجرة من حيث املصطلح يرجع إىل القرن الرّ «وبدايته ،جويد علم األصوات عند العربثل علم التّ ميّ 
فات اليت ال يزال معظمها ، مث ظهر بعد ذلك العديد من املؤلّ )ه325ت(واخلاقاين ) ه324ت (عند ابن جماهد 

.)2(»أليف املنظّ ، رائد التّ 325ي بن أيب طالب القيسي تا كان مكّ ، ورمبّ ا أو جمهوًال ا معروفً خمطوطً 

اث يف جمال فقد ورد يف كتب الرتّ ،ويت عند العرب، مل مينع ثراءه وقيمتهرس الصّ إن عدم حتديد اسم للدّ 
.يف العصر احلديثغات إّال ف يف تاريخ العديد من اللّ رَ عْ مل تُـ وتية كثري من املعلومات واملفاهيم اليتراسة الصّ الدّ 

اث بعد أخذت من الرتّ ،ويت العريب احلديثرس الصّ ني بالدّ املصطلحات املستعملة عند املهتمّ وجلّ 
ة يف ا إىل جنب مع املصطلحات األجنبيّ حتديدها وتعريفها ووضعها جنبً 

.مجةالرتّ ة عمليّ 

ريه األوائل ني هلذا العلم، ومنظّ سني احلقيقيّ بدلوه املؤسّ فالعلماء العرب 
.وهذا خري دليل على سعة تفكريهم وإدراكهم ملختلف القضايا،عي مناهجه ومفاهيمهومشرّ 

.48، ص السابقاملرجع ،أمحد حممد قدور)1(
.68، ص نفسهاملرجع )2(
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:وتيرس الصّ جهود العرب القدامى في مجال الدّ -2

غات اليت حظيت ة من اللّ غة العربيّ اللّ وتعدّ ،وتيةراسة الصّ ة وكبرية يف جمال الدّ القدامى ثروة غنيّ ترك العرب 
كت واليت مل يكن ممكنا هلا ِر بدراسة وافية يف هذا اجلانب بشكل يكاد يكون كامال، فيما عدا بعض املباحث اليت تُ 

اليت ،و زمة لذلكواألجهزة الّال ،احلديثة يف دراستهاقنياتب التّ أن تظهر يف مثل ذلك العصر، وهي تلك اليت تتطلّ 
.لك الوقت يف ذمل تكن موجودة 

باعتباره ،ةويت عند العرب القدامى وعند اخلليل خاصّ رس الصّ الف بني الباحثني حول أصل الدّ ويوجد خِ 
اخلليل بدراسات األمم ر بتأثّ قولته وابتكاره عندهم، وبني من يدّ رائد هذا العلم، بني من يقول بأصالته وجِ 

.ابقةالسّ 

ر اخلليل بصنيع اهلنود الذين سبقوا إىل احلديث عن بعض الباحثني احملدثني من عرب ومستشرقني ذهبوا إىل تأثّ «
ويت عند العرب رس الصّ ون الدّ ة لصاحل هؤالء أو غريهم ممن يعدُّ م القضيّ حسْ 

.)1(»أثر أو نفيهة اليت تثبت التّ ر لنقص األدلّ ليس باألمر املتيسِّ بَ منْ 

هل أخذ العرب أصول تصنيف األصوات ووصفها عن «: رح احتمال التأثّ يقول حممود السعران وهو يرجّ 
وظهر عند سيبويه كامال، ،ما أن ذلك قد ظهر عند العرب دفعة واحدة

أخذ إنّ ،عرية اليت وصفها اخلليل صاحب العروض، جند شبيها هلا عند اهلنود من قبلمث إن دوائر البحور الشّ 
ة ما نا ال منلك من األدلّ ة، أو تأثّ غوية عامّ وتية واللّ العرب عن اهلنود يف امليادين الصّ 

.)2(»يدعونا من القطع أخذا أو تأثرا قد حدث يف ه

عندهم تْ وكانت قد منََ وتية عند اهلنودعرف املباحث الصّ ويظهر أنه«: ويقول شوقي ضيف عن اخلليل
.)3(»منوا كبريا واسعا، وأضاف على ضوئها مادة صوتية غزيرة

مما دفع بدارسني أثر، الذي يعترب احتماال ال أكثرة املقنعة والكافية عند القائلني بالتولكن تفتقد األدلّ 
وهلذا فإن ما وصل من نتائج «ه وابتكاره عندهم تَ دَّ ن جِ روْ ويت عند العرب، ويَ رس الصّ آخرين إىل القول بأصالة الدّ 

.38أمحد حممد قدور،املرجع السابق، ص ) 1(
.104حممود السعران، املرجع السابق، ص ) 2(
.28السابق، ص شوقي ضيف،املرجع ) 3(
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ل يتوصّ إذا ما قورن بكثري من احلقائق اليت ملا،ا كبريا جدّ قً سبْـ ة ، يعدُّ اء العربيّ وتية عند علمراسات الصّ يف حقل الدّ 
.)1(»ردطور العلمي املطَّ باالستعانة بالتّ راخّ إال مؤَ فيها إىل وضوح 

ويت انبثق رس الصّ هناك أصالن هلذا الدّ «جدت عند العرب ف ة وُ وقد كان ذلك نتيجة ألسباب خاصّ 
.)2(»وتيةو القراءات ووجوههما الصّ , غة و معارفهامنها ومها اللّ 

نا نرى أنّ «ا اكانت كافية جلعله ثريّ ر قصرية، إالّ تطوَّ ويت ورس الصّ يت نشأ فيها الدّ منية الو مع أن الفرتة الزّ 
غة حىت العصر ما عرفه علماء اللّ ه، و تطبيقه،سِ د جماالت درْ و تعدُّ , قهمْ عته وعُ سِ برس الصويت فاق أن الدّ 
.)3(»احلديث

رفية كاإلدغام و غريات الصّ بل صار وسيلة لفهم التّ «ومل تكن فائدته حمصورة يف دراسة اللّ 
ويد القراءة و حتقيق لفظ ظري احملكم لتجكما صار األساس النّ سيبويه،-و حنوها عند تلميذ اخلليلاإلبدال 

.)4(»ني و دارسي اإلعجازي باهتمام البالغيِّ هذا إىل كونه حظالوة،التِّ 

موا عمال معتربا يف فقد قدَّ العرب قدميا،ويت عند رس الصّ ر الدّ وّ اء يف تطوال ميكن جتاهل مسامهات القرّ 
فهم قد سعوا إىل وصف تالوة القرآن الكرمي ليل و سيبويه،إضافة تفصيالت صوتية إىل ما أثر عن اخل«:ذلك ب

ل هذه ووضعوا رموز الكتابة متثّ الوة القرآنية،لوا خصائص صفسجّ ،حسب القراءات املختلفة
.»اخلصائص

عرضوا لفصاحة «: م مثالويت يف خدمة علومهم فهُ رس الصّ د البالغيون أيضا من معطيات الدّ واستفا
.)5(»أليف وقبحهن التَّ سَ الكلمة حبسب املخارج وائتالف احلروف لبيان حَ 

نتيجة «جويد إالَّ وما كان ظهور علم التَّ ،اء وأهل التجويد، بل هم أكثر العلماء استفادةواستفاد القرّ 
.)6(»ويت من جهة أخرىرس الصَّ القراءات من جهة والدَّ لتضافر 

.16ص ،املرجع السابقعبد العزيز الصيغ،)1(
.64املرجع السابق، ص أمحد حممد قدور،) 2(
.38املرجع نفسه، ص ) 3(
.82ص ،املرجع السابقحممود السعران،) 4(
.15املرجع السابق، ص عبد العزيز الصيغ،)5(
.67أمحد حممد قدور،املرجع السابق، ص ) 6(
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ويف معرض احلديث عن جهود العرب القدامى يف خدمة الدرس الصويت، يذهب كمال بشر إىل القول أن 
العرب القدامى أدركوا حىت اجلانب الفيزيائي يف الدرس الصويت شيئا ما، مع انعدام وسائل دراسته يف مثل ذلك 

وهي يف مجلتها تؤكد ما أردنا إثباته، وهو أن «بعد أن نقل أقواال للقدامى إلثبات هذا الرأي ر فهو يقرّ ،العصر
.)1(»للعرب يف القدمي دراية باجلانب األكوستيكي لألصوات

املصطلحات واألقوال الصادرة عن علماء العربية يف سياق الكالم عن اجلانب إن جلّ «: ويقول أيضا
.)2(»عن إدراكهم للجانب األكوستيكي كذلكدون شكّ ئ معي لألصوات، تنبِّ السَّ 

شة، دون االستعانة هِ دْ لوا إليه من حقائق مُ لوا إىل ما توصَّ م قد توصَّ ومما يؤكِّ «
.)3(»راسة كما نفعل حنن اليومينهم على البحث والدِّ عِ ة أجهزة أو آالت تُ بأيَّ 

ة ئيسيّ احملاور الرّ بدراستهم جللّ ا كبيــرةويت أشواطً وا يف درسـهم الصَّ العرب القدامى قطعأنَّ ويف األخري خنلص إىل
.ويت املعروفة بشكل متفاوترس الصّ للدّ 

II ( ّوتيمصطلحات الجهاز الص.

:وتيالجهاز الصّ -1

اهت قدميً ة كما شبّ موسيقيّ ا، وهي أشبه بآلة صحيحً ل متثيًال هو اآللة اليت بواسطتها خترج األصوات ومتثّ 
.»ايه بعضهم احللق والفم بالنّ شبّ «: قال ابن جّين 

الن اجلهاز ما ميثّ وهو ما كان شائعً ،ويتقصد باحللق والفم جممل اجلهاز الصّ ويُ 
.ويتالصّ 

من وظائفها ية أقلّ طقية ذات أمهّ وظائفها النّ أنّ طق، إّال ن من جمموعة أعضاء، هي أعضاء النّ ويتكوّ 
ة صويت، وقد ذكر علماء العربيّ ور الذي تقوم به يف عملية التّ ة األخرى، وتتفاوت هذه األعضاء يف الدّ األساسيّ 

.124، ص 2000ط، .علم األصوات، دار غريب، القاهرة، دكمال بشر، ) 1(
.129املرجع نفسه، ص ) 2(
.135عبد الراجحي، املرجع السابق، ص ) 3(
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صوا فصوًال طق دون أن خيصّ أثناء حديثهم  عن خمارج األصوات معظم مصطلحات أعضاء النّ وسيبويهمنذ اخلليل 
.)1(ة هلامستقلّ 

:طقعلى أعضاء النّ الةالمصطلحات الدّ -2

وأدركوا دورها يف تكوين األصوات ودعوا دارسو األصوات ،طقابقون أعضاء النّ عرف علماء العرب السّ 
وت وخمارجه وحمابسه، يقول شريح ملعرفة حدوث الصّ إىل ضرورة معرفة هذه األعضاء عن طريق دراسة علم التّ 

وت، وهي خمصوصة يف املباحث ال د عند تقطيع الصّ أن هذه احلروف تتولّ فال شكّ «) ه606ت(ازي الفخر الرّ 
عبري عن ابق مصطلحات كثرية للتّ وقد استخدم العلماء يف السّ ، »شريحعند الوقوف على علم التّ داللتها إّال تتمّ 

، واستخدم )عضو(إىل استخدام مصطلح ) ه437ت(جويد مكي بن أيب طالب فذهب عامل التّ ،وتآلة الصّ 
ئتان، القصبة الرّ : طق هي، وأعضاء النّ )آلة النطق(وهو من علماء التجويد أيضا مصطلح ) ه462ت(طِيب رْ القُ 

.)2(فتانشوم، الشّ األسنان، اخليْ هاة، احلنكسان، اللّ ن، احللق، اللّ وتيااهلوائية، احلنجرة، الوتران الصّ 

:ئتانالرّ ) 2-1

سع هذه األكياس فتكرب الفراغات اليت هيق تتّ ف من جمموعة أكياس، ففي حالة الشّ به مبنفاخ يتألّ مها أشْ 
.عبتنيدري، هذه األكياس يرتبط بعضها ببعض بأنابيب تنتهي بأنبوبتني تعرف بالشّ سع القفص الصّ ما اتَّ 

فيندفع اهلواء خارجا درياجز عليهما مبساعدة القفص الصّ ئتني بأن يضغط احلجاب احلويكون عمل الرّ 
.)3(األصواتوبفعل االحتكاك واالنسداد تتمّ طقا بأعضاء النّ ،منهما

ذبه اإلنسان إىل رئتيه وهذا اهلواء الذي جيْ «: صويت قائًال ئتني يف عملية التّ عن دور الرّ الفارايبث وقد حتدّ 
نفس يدفعه منها إذا سخن إىل اخلارج، فإذا دفع اإلنسان هواء التّ ح به عن القلب، مثّ وداخل صدره من اخلارج يروّ 

ها من يْ ف مل حيدث صوت حمسوس، وإذا حصر اإلنسان هذا اهلواء يف رئتيه وما حوالَ اخلارج مجلة واحدة وتوقّ إىل 

.23املرجع السابق، ص عبد العزيز الصيغ،)1(
.29، ص 2011، 1إبراهيم عبود السامرائي، املصطلحات الصوتية بني القدماء واحملدثني، دار جرير، عمان، ط) 2(
.24املرجع السابق، ص عبد العزيز الصيغ،)3(
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حم به مقعر احللق وصدم أجزاءه حدث ب أجزاءه إىل اخلارج شيئا فشيئا، على اتصال وزَ األسفل إىل احللق وسرّ 
.)1(»حينئذ نغم مبنزلة كما حيدث لسلوك اهلواء يف املزامري

:ةالقصبة الهوائيّ ) 2-3

.)2(»فس وجماريههي خمارج النّ : ئةقصب الرّ «ورد يف كتاب العني للخليل 

ئتني إليها، وكان اهلوائي الذي يعرب خالله اهلواء من الرّ ئتني واحلنجرة، وهي املمرّ وهي أنبوبة تصل بني الرّ 
سالة الفريدة يف أسباب حدوث صاحب الرّ غوي، إذ جند أن ابن سيناوت اللّ ال أثر هلا يف الصّ يظن قدميا أنّ 
وقد يكون سبب منعه من ذلك صغر ،سان دون القصبة اهلوائيةصر كالمه على تشريح احلنجرة واللّ األصوات، قَ 

.سالةحجم الرّ 

ستدارة من اخللف بعضها فوق بعض، وهذه ة غري كاملة اإلنة من حلقات غضروفيّ والقصبة اهلوائية مكوّ 
وتعرف بالغضروف ،ستدارةليا من القصبة اهلوائية كاملة اإلة العسيج خماطي واحللقة الغضروفيّ ة بناحللقات مكسوّ 

.)3(نة للحنجرةاحللقي، وهذا الغضروف احللقي هو أحد الغضاريف الثالثة املكوّ 

:الحنجرة) 2-4

.)4(»بة من غضاريف ثالثةأمّ «: يقول ابن سينا

صلة بعضها ببعض على شكل صندوق أو حجرة، وتقع ندوق، فالغضاريف متّ الصّ خذ احلنجرة شكل وتتّ 
.ةيف أعلى القصبة اهلوائيّ 

:وتتكون من غضاريف ثالثة

).الرتسي(ويطلق عليه ابن سينا اسم : رقيالغضروف الدّ - 1

.سمعدمي اإل: والثاين- 2

.24ص ، السابقاملرجع ،عبد العزيز الصيغ)1(
.230، ص 8، ج2003ط، .اخلليل بن أمحد الفراهيدي، معجم العني، تح عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، د) 2(
.25املرجع السابق، ص عبد العزيز الصيغ،) 3(
.نفسه، الصفحة نفسهااملرجع ) 4(
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.اه ابن سينا الطرجهايلومسّ : الغضروف احللقي- 3

رقي حدث منه تضّيق أنه إذا تقارب الغضروف الذي ال اسم له من الغضروف الدّ وذكر ابن سينا 
قيل، وإذا وت احلاد والثّ ى عنه وباعده حدث اتساع يف احلنجرة، ومن تقاربه وتباعده حيدث الصّ احلنجرة، وإذا تنحَّ 

.)1(حت احلنجرةوهة، وإذا انقلع عنه انفتالفُ فس وسدّ رقي حصر النّ انطبق الغضروف الطرجهايل على الدّ 

:انالوتران الصوتيّ )2-5

ى توء املسمّ ان عند النّ ا من اخللف إىل األمام حيث يلتقيَ فتني، ميتدان أفقيّ ان يشبهان الشّ نَ مها رباطان مرِ 
.بتفاحة آدم

بسط بنسب خمتلفة مع األصوات قبض وتنْ مار تنْ ى باملزمار، وفتحة املز وترين فيسمّ ا الفراغ الذي بني الأمّ 
مها يف رمها زادت نسبة اهتزاز ما زاد توتّ فكلّ هتزازعدادمها لإلالوترين واستشدّ ب على هذا االختالف نسبة ويرتتّ 

وت، وعلماء العرب القدماء أدركوا أثر الوترين يف نطق األصوات وإعطائها صفة بعا لدرجة الصّ انية، فتختلف تَ الثّ 
.)2(اجلهر

:وتية هيتكون عليها األوتار الصّ ووصف علي بن العبّ 

.نفس العاديوضع التّ - 1

.نفس العميقوضع التّ - 2

.صويتوضع التّ - 3

وت ال ميكن أن يكون حىت ينطبق جمرى احلنجرة ولذلك مىت كان جمرى والصّ «: وقال عن هذه األوضاع
فس الذي ال يكون كان من ذلك النّ ل إن كان خروج اهلواء قليالة، بميكن أن يكون صوت البتّ الاحلنجرة مفتوحا 

وت ا كون الصّ فأمّ ،عداءديد الذي يقال له الصّ فس الشّ ا دفعة كان منه النّ معه صوت، وإن كان خروجه شديدً 

.25عبد العزيز الصيغ، املرجع السابق، ص ) 1(
.33إبراهيم عبود السامرائي، املرجع السابق، ص ) 2(
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عة در هواء كثري دفعة، وأن يكون مسلكه يف احلنجرة مع ضيق يبتدئ من سِ فيحتاج فيه إىل أن يصعد من الصّ 
.)1(»ال قليال

نا إىل معرفة اجلهر واهلمس، حيث ذين تفطّ لالوحيدين السيبويهويعترب اخلليل بن أمحد الفراهيدي وتلميذه 
.وت املهموسوتية مع الصّ هتزاز األوتار الصّ ويت الِ أدركا األثر الصّ 

:الحلق) 2-6

ذاء ه مبجرى الغِ فا للحلقوم ومنهم من حدَّ جعله مرادِ واختلف أصحاب املعاجم يف حتديده، فمنهم من
أقصى خيرج عرب فتحتها وهذا هو حدُّ فس النَّ ة، فيشمل احلنجرة عندئذ ألنَّ فس من القصبة اهلوائيَّ وجمرى النَّ 

.)2(لقاحل

فللحلق منها ثالثة، فــأقــصاها(مه إىل ثالثة أقسام احللق ضمن خمارج األصوات وقسَّ سيبويهوذكر 
)3()الغني واخلاء: ا من الفموأدنـــاهــــا خمرجً مـــخــرج العني واحلاءاهلمــزة واهلـــاء واأللــف، ومـن أوســط احللق : امــخرجً 

.)4(ة الذين جاءوا بعدهعلماء العربيّ صنيفوالتَّ قسيم وقد تبعه يف هذا التَّ 

املشتملة على أقصى احلنك واحلنجرة، والفراغ الذي وعلى هذا يفهم من كلمة احللق عند القدامى املنطقة 
م ة أصوات أو سبعة وتقسّ احللق موضع إلنتاج ستّ أنَّ وسيبويهاخلليل ة القدمية منذُ راسات العربيّ الدِّ بينهما، وتقرّ 

.)5(خمرج لصوتني أو ثالثةإىل مواضع أو خمارج ثالثة، كلّ 

:لسانالّ ) 7ـ2

إىل ثالثة سيبويهمه طق كلها، وقد قسّ عضو من أعضاء النّ أهمّ ويعدّ هو قطعة عضلية شديدة املرونة، 
موضع القاف من ن أسفل رج القاف ومِ سان وما فوقه من احلنك األعلى خمَْ ومن أقصى اللّ «: أقسام حيث يقول

ا ن ما بينهسااها إىل منتهى طرف اللّ سان من أدناد، ومن حافة اللّ سان قليال ومما يليها من األضراس خمرج الضّ اللّ 

الدكتوراه، كلية اللغة العربية جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، أطروحة عادل إبراهيم عبد اهللا أبو شعر، املصطلحات الصوتية يف الرتاث، ) 1(
.138، ص 2003

.46اخلليل بن أمحد الفراهيدي، املصدر السابق، ص ) 2(
.433ص 4، ج1983، 3، الكتاب، تح عبد السالم حممد هارون، عامل الكتب، بريوت، ط)أبو بشر بن عثمان بن قنرب(سيبويه ) 3(
.34إبراهيم عبود السامرائي، املرجع السابق، ص ) 4(
.27السابق، ص عبد العزيز الصيغ،املرجع ) 5(
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سان قليال ون غري أنه أدخل يف ظهر اللّ ون، ومن خمرج النّ نايا خمرج النّ ق الثّ ويْ وبني ما يليها من احلنك األعلى وما فُ 
.)1(»... حنرافه إىل الالم خمرج الراءالِ 

، وقوله تعاىل )195:الشعراء(» نيْ بِ مُ ِيبٍّ رَ عَ انٍ سَ لِ بِ «: مسه، قال تعاىلغة باِ يت اللّ يته وعظيم شأنه مسّ وألمهّ 
َ بَـ يُ لِ هِ مِ وْ قَـ انِ سَ لِ بِ الَّ إِ ولٍ سُ رَ نْ مِ تُ لْ سِ رْ ا أُ مَ وَ «: أيضا ).4: إبراهيم(» مْ هلَُ نيِّ

:هاةاللّ ) 2-8

.)2(»أقصى الفم، وهي حلمة مشرفة على احللق«هي 

مبدأمها من نّ ألتان ويَّ والقاف والكاف هلَ «: إذ قال،هاة أول ما استخدمه اخلليل بن أمحدومصطلح اللّ 
.)3(»هاةاللّ 

ة فلم يستخدموا هذا املصطلح لتحديد خمرج القاف والكاف ومن جاء بعده من علماء العربيّ سيبويها أمّ 
.)4(»سان وما فوقه من احلنك األعلى خمرج الكافومن أقصى اللّ «: سيبويهقال 

، وقال )5(»ويتلو ذلك خمرج الكافا يلي احللق خمرج القاف،أول خمارج الفم ممّ «): 285ت(د وقال املربّ 
.)6(»م الفم خمرج الكافومن أسفل من ذلك وأدىن إىل مقدَّ «: وقال ابن جّين 

:الحنك) 2-8

.سان يف أوضاعه املختلفةصل به اللّ وهو العضو الذي يتَّ 

ثة، وسط احلنك أو احلنك الصلب وأقصى احلنك أو احلنك م احلنك أو اللّ مقدّ : م إىل ثالثة أقسامويقسّ 
.ّني اللّ 

.433، ص 4اخلليل بن أمحد الفراهيدي، املصدر السابق، ج) 1(
.107، ص 1املصدرنفسه، ج)2(
.58املصدر نفسه، ص ) 3(
.433، ص 4سيبويه، املصدر السابق، ج ) 4(
.192ص 1ت، ج.دط،.، املقتضب، تح حممد عبد اخلالق عظيمة، عامل الكتب، بريوت، د)أبو العباس حممد بن اليزيد(املربد ) 5(
.52، ص 1، ج1993، 2ابن جين، سر صناعة اإلعراب، تح حسن اهلنداوي، دار القلم، دمشق، ط) 6(
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ز، ب وحمزّ وهو حمذّ ،م احلنك هو ذلك القسم من سقف احلنك الواقع خلف األسنان العليا مباشرةفمقدّ 
م إىل وسط فيقسّ ،لب فهو ذلك املوضع من سقف احلنكثة وبني ما يليها من احلنك الصّ الفاصل بني اللّ أما احلدّ 

.)1(احلنك وأقصى احلنك

من وسط اللسان بينه وبني وسط «: سيبويه، قال سيبويهواستخدم علماء العربية مصطلح احلنك منذ 
.)2(»ني والياءاحلنك األعلى خمرج اجليم والشّ 

)3(»ـــيــن والياءســان بيــنه وبــني وسط احلــنــك األعــلى، مــخرج اجلــيــم والشّ مــن وسـط اللّ «: وقال ابــن جّين 

.)4()نطع الغار األعلى) (احلنك األعلى(ى ليل فقد مسّ ا اخلأمّ 

:األسنان) 2-9

.ةة وسفليّ وهي قسمان علويّ 

أقسامها دون أن سيبويهنوا دورها يف إنتاج األصوات، وذكر ة إىل األسنان وبيّ وقد أشار علماء العربيّ 
مبخرج الالم، وتطأطأت عن الالم حىت ا اتصلت «: دها، قاليعدّ 

ك تضع للطاء لسانك بني حنرافها، ألنّ ة موضع الطاء الِ نيّ م فوقه من األسنان، ومل تقع من الثّ خالطت أصول ما الّال 
.)5(»قةتني وهي مع ذا مطبّ الثنيّ 

وثالثون اعلم أن األسنان اثنتان «: ، قال)ه686ت(ل من أحصى األسنان قدميا هو األسرتاباذي وأوّ 
هي أربع من األمام اثنتان من فوقنايا و األعلى، ومثلها يف الفك األسفل، فمنها الثّ عشرة يف الفكّ ا، ستّ سنّ 

باعيات وهي أربع أيضا رباعيتان من فوق مينة ويسرة، ومثلهما من أسفل وخلف الرّ ومثلهما من أسفل، مثّ 
اس من نبت له خلف سرة ومثلهما من أسفل، ومن النّ عشرة، مثان من فوق مينة ويواحك األضراس وهي ستّ الضّ 

.)6(»اوثالثني سنّ اثنتان من فوق واثنتان من أسفل، فيصري ستّ : واجد وهي أربع من كل جانباألضراس النّ 

.38إبراهيم عبود السامرائي، مرجع سابق، ص ) 1(
.433، ص 4سيبويه، املصدر السابق، ج) 2(
.52، ص 1املصدر السابق، جسر صناعة اإلعراب، ابن جين، ) 3(
.58أمحد الفراهيدي، املصدر السابق، ص اخلليل بن ) 4(
.465، ص 4املصدر السابق، ج: سيبويه) 5(
.252، ص 3، ج1982ط، .، شرح الشافية، تح حممد نور احلسن، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، د)رضي الدين(األسرتاباذي ) 6(
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:شومالخيْ ) 2-10

يف كتابه ) ه444ت(اين فه الدّ فس أثناء انغالق طريق الفم، وقد عرّ هو العضو الذي يندفع خالله النّ 
.)1(»ب إىل داخل الفمشوم اخلرق املنجذِ اخليْ «: حديد بقولهالتّ 

ون ومن اخلياشيم خمرج النّ «: قال،سيبويهل من استخدم مصطلح اخلياشيم من علماء العربية وأوّ 
.)3(صناعة اإلعرابيف كتابه سرّ وابن جّين ،يف كتابه املقتضب ) ه285ت(د ، وتبعه املربّ )2(»فيفةاخل

حرفا الغنة ومها النون وامليم «: ي، قال مكّ )اخلياشيم(يف استخدام مصطلح سيبويهجويد وتابع علماء التّ 
.)4(»فيهما غنّ نّ أليتا بذلكالساكنتان، مسّ 

:فتانالشّ ) 2-11

.

:إىل قسمني مهاسيبويهمهما وقد قسّ 

.الشفة السفلىباطن - 

.فتانالشّ - 

اء ـــرج الفـــــيا خمـــنايا العلـــاطن الشفة السفلى وأطراف الثـــومن ب«أن ـــــويقول يف هذا الش

.)5(»فتني خمرج الباء وامليم والواوومما بني الشّ 

فاستعمل ،فة كعضو نطق من خالل حديثه عن خمارج احلروفث عن الشّ حتدّ سيبويهنالحظ أن 
).فتانفلى والشّ فة السّ باطن الشّ (مصطلحان 

.41إبراهيم عبود السامرائي، املرجع السابق، ص )1(
.434در السابق، ص سيبويه، املص) 2(
.53، املصدر السابق، ص 1ج،ابن جين، سر صناعة اإلعراب) 3(
.41إبراهيم عبود السامرائي، املرجع السابق، ص ) 4(
.433سيبويه، املصدر السابق، ص ) 5(
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ئتني مث فتان أوضاعا خمتلفة انطباقا وانفراجا، وعند انطباقهما حيجزان اهلواء اخلارج من الرّ خذ الشّ تتّ 
.)1(ينفرجان فجأة، بإحداث صوت انفجاري هو صوت الباء أو صوت امليم

ة الكالم، وخمارج طق على أساس مسامهتها يف حدوث عمليّ دوا أعضاء النّ العلماء القدامى حدّ أنّ يتبّني 
.وتاألصوات منها، فلم يذكروا األعضاء اليت ال يكون هلا أثر يف حدوث الصّ 

:مصطلحات المخارج) 3

خول، خرج خيرُج، خروجا خمرجا، فهو خارٌج نقيض الدّ : اخلروج«: ورد يف لسان العرب: لغةجرَ المخْ ) 3-1
خارٌج وخروٌج وخرَّاٌج، وقد أخرجه وخرج به، وقد يكون املخرُج موضع اخلروج، يقال خرج خروجًا ْخمرجاً، فهو 

.)2(»خمرجا حسنا وهذا خمرجه

واملخرج تعريفا هو مكان «)3(»املوضع الذي ينشأ منه: خمرج احلرف«: يقال: اصطالحاالمخرج) 3-2
.)4(»النطق

روج ـــــع خـــــطلح املخرج لتحديد موضــــــالفراهيدي مصن أمحد ـــــمل اخلليل بــــــد استعـــــــوق

.)5(»فتنيفوية مثال خترج من بني الشّ فاألصوات الشّ «،األصوات

ز اه جزءا من املخرج، ألن املخرج ينقسم إىل أحياز كل حيّ ز معتربا إيّ كما استعمل كذلك مصطلح احليّ 
.يصدر منه عدد من األصوات

قيقة قطة الدّ املخرج يعين النّ «: يقول،ده كمال بشر بصورة واضحةإليه اخلليل أكّ وهذا الفرق الذي انتبه 
رب ـــه على ضـنعت بنسب إليها صوت أو أكثر فتُ ز يعين املنطقة اليت قد يُ وت، واحليّ اليت يصدر منها أو عندها الصّ 

.48عبد العزيز الصيغ،املرجع السابق، ص ) 1(
.61ابن منظور، املصدر السابق، ص ) 2(
5ع دراسات اإلسالمية السعودية،العطية، الدرس الصويت عند الكوفيني، جملة الدراسات اللغوية، مركز امللك فيصل للبحوث والخليل إبراهيم ) 3(

.110ص 2003
.43ص ،1981، 1طرميون طحان، األلسنية العربية، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان، ) 4(
.57ص محد الفراهيدي، املصدر السابق، أاخلليل بن ) 5(
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.)1(»)املخرج(أوسع مساحة من األول ) يزوهو احلّ (اين فالثّ ،دةصوت نقطة خمرج حمدّ وإن كان لكلّ ،عميممن التّ 

ل به على املشهور عنده هو املخرج ليدّ غري أنّ ،ز مثل اخلليلفقد استعمل مصطلح احليّ " سيبويه"ا أمّ 
.)2(غوي فيهوت اللّ املوضع الذي يولد الصّ 

به على املكان الذي ينحبس فيه كمرادف للمخرج ليدلّ ) املقطع(مصطلح " ابن جّين "يف حني استخدم 
.د بذلك احلرفاهلواء ويتولّ 

رغم -اللة على خمرج احلرفاملصطلحات اليت استخدمها علماء العربية القدماء للدّ أننالحظ 
نسداد اليت حيدث عندها حبس للهواء فينتج نقطة اإل: مبفهوم مصطلحي واحد هوفهي توحي-اختالفها

.عرف به ماهيتهاحلرف ميزانا تُ وت، وبذلك يكون خمرج الصّ 

د ة، أما املربّ شوميّ ون اخليْ عشر خمرجا، إذا أخرجت النّ ةستّ سيبويهها اخلليل املخارج مثانية، يف حني عدَّ وقد عدَّ 
.)3(ها أربعة عشرفعدّ 

ق الفعلي ذوّ ة اليت تقوم على التّ اتيّ ختالف يكمن يف اعتمادهم على املالحظة الذّ وسبب هذا اإل
وت ساكنا، يقول عنه تلميذه اخلليل بن أمحد أسبق من ذاق احلروف معتمدا جتربة النطق بالصّ لألصوات، ويعدّ 

أب، أت: وـــرف حنــاأللف مث يظهر احله كان يفتح فاه باها، أنّ قه إيّ ا كان ذواّ وإمنّ «": ريث بن املظفّ اللّ "
.)4(»...أع

وتية، وهو راسات الصّ ائدة يف الدّ وتية الرّ من املباحث الصّ إن نظرية املخارج «: يغيقول عبد العزيز الصّ 
.)5(»ةوتية عامّ راسات الصّ سبق للعرب يف جمال الدّ 

وت ملناطق انطالق أو إخراج الصّ وتشتمل على تفصيل ،ت حبسب خمارجهام اخلليل بن أمحد األصواقسّ 
تيب املخرجي ل الذي اعتمد الرتّ عترب األوّ إذ يُ ،ةة للعربيّ ة، ويعدّ باته املكانيّ تقلّ يف شّىت 

.18كمال بشر، املرجع السابق، ص ) 1(
.433سيبويه، املصدر السابق، ص ) 2(
.192، املصدر السابق، ص املربد) 3(
.52محد الفراهيدي، املصدر السابق، ص أاخلليل بن ) 4(
.58املرجع السابق، ص عبد العزيز الصيغ،) 5(
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الذي عّرب سيبويهدا، على خالف خمرج امسا حمدّ لألصوات وجعل لكلّ 
.من خالل شرح موضع إخراجها

من ت مصطلحات احلروف طقي كثرية، حيث اشتقّ على معرفة اجلانب النّ تدلّ املصطلحات الّيت وتعدّ 
:خمارجها واشرتكت جمموعة من احلروف يف مصطلح واحد وهي

: ةالحروف الحلقيّ ) 3-4

)1(»وهو اجلزء الذي بني احلنجرة والفم«ويت وهو عضو من أعضاء اجلهاز الصّ ،وهي نسبة إىل احللق

ل اخلليلوعلّ ) احلاء، اهلاء، اخلاء، الغنيالعني: (ه خلمسة أصوات وهيوقد خصّ واحللق من مصطلحات اخلليل 
.)3(، وقد استثىن اهلمزة وجعل خمرجها من اجلوف)2(»مبدأها من احللقة ألنّ حلقيّ «: سمية فقالسبب التّ 

اهلمزة : فأقصاها خمرجافللحلق منها ثالثة«: أيضا إذ يقولسيبويهيف كتاب ) احللق(مصطلح واستقرّ 
.)4(»واهلاء واأللف، ومن أوسط احللق خمرج العني واحلاء، وأدناها خمرجا من الفم الغني واخلاء

ز املخرجي الذي تشغله يف بت يف جمموعات حسب احليّ ضح من خالل هذا الكالم أن األصوات رتّ يتّ 
اهلمزة، اهلاء(أصوات سيبويهة، حيث جعل فرعيّ القناة النّ 

م هذا األخري إىل ثالث ز خمرجي واحد وهو احللق، مث قسّ تنتمي إىل حيّ ) األلف، العني، احلاء، الغني واخلاء
.ساوي إذا استثنيت األلف من أقصى احللقجمموعات فرعت عليها األصوات بالتّ 

فصيل مثال غاية التّ «: فيقول،للمخارجسيبويهتقسيم على) Shaade(ق املستشرق األملاين شاده ويعلّ 
دقيق معاملته للحلقباعيات، األنياب واألضراس، وخيالف هذا التّ مها إىل الثنايا والرّ وقد قسّ : يف تقسيمه لألسنان

كاملزمار مه إىل أقصى احللق وأوسط احللق وأدىن احللق مل يكن يعرف احلنجرة، وال أجزاءها  وإن قسّ سيبويهفإنّ 
.)5(»وتيةواألوتار الصّ 

.18، ص 1966، 2املصرية، القاهرة، طإبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، مكتبة األجنلو ) 1(
.65اخلليل بن أمحد الفراهيدي، املصدر السابق، ص ) 2(
.64املصدر السابق، ص محد الفراهيدي،أاخلليل بن ) 3(
.433، ص 4سيبويه، املصدر السابق، ج) 4(
.57متام حسان، املرجع السابق، ص ) 5(
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.)1(...ابن جين، الداين والقرطيب: ةيف األصوات احللقيّ سيبويهوقد تبع 

: هويةالحروف اللّ ) 3-5

-luette(هاة نسبة إىل اللّ  uvula ( ّهاة واللّ ; ،ويتوهي عضو يف اجلهاز الص
والقاف والكاف هلويتان ألن «: ، إذ يقول»القاف والكاف«: مهاه لصوتني اثنني من اصطالحات اخلليل خصّ 

سان وما فوقه أقصى اللّ «: فقال" هاةاللّ "د هذا املخرج دون ذكر لفظ فقد حدّ سيبويه، أما )2(»مبدأمها من اللهاة
.)3(»من احلنك األعلى

:ةجريّ الحروف الشّ ) 3-6

أصوات وسط احلنك األعلى، وخمرج شجر الفم من وهي نسبة إىل شجر الفم أي مفرج الفم وتضمّ 
ني فاجليم والشّ «: ، فيقول)اجليم، الشني، الضاد(اللة على خمرج أصوات مصطلحات اخلليل فقد استعمله للدّ 

.)4(»اد شجرية ألن مبدأمها من شجر الفموالضّ 

د من خمرج آخرامن خمرج، والضّ ) اجليم والشني(إذ أشار يف الكتاب إىل أنّ ،يف هذابويهسيوقد خالفه 
، أما »ني والياءسان بينه وبني وسط احلنك األعلى خمرج اجليم والشّ ومن وسط اللّ «: إذ يقول،وأضاف الياء إليهم

.)5(»سان وما يليها من األضراسمن بني أول حافة اللّ «: اد فهوخمرج الضّ 

: ةالحروف األسليّ ) 3-7

، وقد استعمله اخلليل بن أمحد الفراهيدي )6(سان إذا كان يف وضع صلبطرف اللّ ويقصد باألسلة 
اي أسلية ألن مبدأمها من أسلة والصاد والسني والزّ «: ، إذ يقول»الصاد، السني، الزاي«ونسب إليه أصوات 

.58املرجع السابق، ص عبد العزيز الصيغ،) 1(
.65اخلليل بن أمحد الفراهيدي، املصدر السابق، ص ) 2(
.433سيبويه، املصدر السابق، ص ) 3(
.65اخلليل بن أمحد الفراهيدي، املصدر السابق، ص ) 4(
.434سيبويه، املصدر السابق، ص ) 5(
.80، ص1998، 1مصطفى حركات، الصوتيات والفونولوجيا، املكتبة العصرية، بريوت، ط) 6(
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.)1(»سان وهي مستدق طرف اللساناللّ 

نايا خمرج ق الثّ ْــــ يوَ وفُـ انــــسرف اللّ ــــن طـــــــــا بيممّ «: ولــــــفيق،واتــــــــرج هذه األصــــخمويهـــــسيبف كذلك ـــووص
.)2(»اداي والسني والصّ الزّ 

.د املكان الذي تنقطع فيه هذه احلروفنايا لكي حيدّ سان والثّ بني اللّ سيبويهربط 

سان من طرف اللّ «: بقولهد خمرج هذه األصوات حيث حدّ ،د يف املقتضب هذا أيضاوقد أثبت املربّ 
.)3(»ناياوملتقى حروف الثّ 

.)4(»ساننايا وطرف اللّ ا بني الثّ ممّ «: بقولهووصفه كذلك ابن جّين 

: ةطعيّ الحروف النّ ) 3-8

الطاء، الدال (نسبة إىل نطع الغار األعلى وهو أدىن احلنك، وقد استعمل اخلليل هذا املصطلح ألصوات 
سمية قد استحسنها إبراهيم أنيس فيقول وهذه التّ )5(»نطعية«: اها بقولهاألصوات واصفا إيّ ، وقد مجع هذه )والتاء

وفيق، ألن طعية فيبدو أن هذا املصطلح قد جانبه التّ باألصوات النّ " الدال والطاء والتاء"أما تسميتهم «فيقول 
.)6(»نايااألعلى إىل أصول الثّ النطع كما شرحته املعاجم وكما يفهم من هؤالء العلماء هو أقرب جزء من احلنك 

ا بني طرف وممّ «: لتقاء العضوين فقالفقد شرح خمرج هذه األصوات من خالل حتديد نقطة اِ سيبويها أمّ 
.)7(»اءال والتّ اء والدّ نايا خمرج الطّ سان وأصول الثّ اللّ 

.65ل بن أمحد الفراهيدي، املصدر السابق، ص اخللي) 1(
.435سيبويه، املصدر السابق، ص ) 2(
.193املربد ، املصدر السابق، ص ) 3(
.42ابن جين، سر صناعة اإلعراب، املصدر السابق، ص ) 4(
.65اخلليل بن أمحد الفراهيدي، املصدر السابق، ص ) 5(
.107إبراهيم أنيس،املرجع السابق، ص ) 6(
.435، ص 4سيبويه، املصدر السابق، ج) 7(
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: ةثويّ الحروف اللّ ) 3-9

، )1(ثةمبدأها من اللّ ثوية ألنّ باألصوات اللّ ) الذال، الظاء، الثاء(اصطلح اخلليل على تسمية أصوات 
.)2(»كلز الشّ ب وحمزّ اجلزء الواقع خلف أصول األسنان العليا وهو حمدّ «وهي ،م احلنكثة هي مقدّ واللّ 

.)3(»ناياسان وأطراف الثّ مما بني طرف اللّ «: وصف خمرج هذه األصوات قائالسيبويهأما 

سوى أن ) الظاء(ال فرق بينه وبني صوت ) الذال(فصوت ،اتامّ ادا حدة املخرج احتّ هذه األصوات متّ 
.اين مهموساء سوى أن الثّ ال ال فرق بينه وبني صوت الثّ الثاين مطبق، وصوت الذّ 

:ةالحروف الذلقيّ ) 3-10

مبدأها من ذلق ة ألنّ يت ذلقيّ مسّ ، و )الراء، الالم، النون(سمية على أصوات أطلق اخلليل هذه التّ 
وتية بني هذه اخلليل بالعالقة الصّ ا أحسّ ، ورمبّ )5(»سان إذا كان يف وضع لّني طرف اللّ «لق هو والذّ ،)4(لسانالّ 

.األصوات فجمعها حتت اسم واحد

ون ون، ومن خمرج النّ نايا خمرج النّ سان بينه وبني ما فوق الثّ ، فمن طرف اللّ قةمتفرّ فقد تناوهلا سيبويها أمّ 
.)6(اءم خمرج الرّ قليال الحنرافه إىل الّال سانه أدخل يف ظهر اللّ غري أنّ 

فإذا ارتفعت عن «: د ذلك بقولهوأكّ ،)النون(هو خمرج ) الراء(د أن أقرب املخارج من خمرج وذكر املربّ 
.)7(»ون أقربا إىل النّ م فالرّ خمرج النون حنو الّال 

.65اخلليل بن أمحد الفراهيدي، املصدر السابق، ص ) 1(
.30، ص 1984، 2كرمي زكي حسام الدين، أصول تراثية يف علم اللغة، مكتبة األجنلو املصرية، مصر، ط) 2(
.436سيبويه، املصدر السابق، ص ) 3(
.65ابق، ص اخلليل بن امحد الفراهيدي، املصدر الس) 4(
82مصطفى حركات، املرجع السابق ، ص) 5(
.433سيبويه، املصدر السابق، ص )6(
.143املربد ، املصدر السابق، ص ) 7(



العربيالمصطلح الصوتي في التراث : الفصل الثاني

60

:ةفويّ الحروف الشّ ) 11- 3

طق، وقد خصّ خذ أوضاعا خمتلفة حال النّ وتتّ ،كةطق املتحّر فتان من أعضاء النّ فة، والشّ نسبة إىل الشّ 
.)1(»فةألن مبدأها من الشّ «فوي ونسبها إىل املخرج الشّ ) الفاء، الباء، امليم(سمية ألصوات اخلليل هذه التّ 

: دا خمرجه قائالة حمدّ غري املديّ ) الواو(حمله صوت وأحلّ ) الفاء(فخالف اخلليل ، فقد اخرج سيبويهأما 
نايا من باطن الشفة السفلى وأطراف الثّ «، أما الفاء فمخرجها »فتني خمرج الباء، وامليم والواومما بني الشّ «

.)2(»العليا

ة إىل طقيّ رة القناة النّ يبدأ من مؤخّ ،ااث كان ترتيبا تصاعديّ تيب املخرجي لألصوات يف الرتّ ضح أن الرتّ يتّ 
.ومن جاء بعده من القدامىسيبويهتيب وتبعه اخلليل مبتدع هذا الرتّ متها، وقد كان مقدّ 

سمية د انعدمت عندهم التّ واملربّ سيبويهد خبالف كل مفهوم مبصطلح حمدّ اخلليل قد خصّ وأنّ 
د واملربّ سيبويههائية، واهتم ئ باملصطلح دون أن تتضمن صيغته النّ وا عن املفاهيم بعبارات تنبّ صطالحية، فقد عربّ اإل

ا إذا مل يشيع أن سمية تعويضا تامّ ض التّ يعوّ «ريي والوصف كما يقول عبد القادر املهمكان إنتاج احلرف بوصف
.)3(»اهرة املدروسةيت الظّ مسّ 

سيبويههذا على أنّ ويدلّ 
إن وجود املفهوم لدى «: رورة غياب املفهوم، يقول عالء إمساعيل احلمزاويغياب املصطلح ال يعين بالضّ إنّ 

عنه ا، وقد يعّرب فقد يكون املصطلح ضمنيّ . ليس مرهونا بوجود املصطلح املوضوع له-أي علم- أصحاب العلم
.)4(»تلميحا ال تصرحيا، وقد يشرح قبل أن تتاح فرصة التعبري عنه باملصطلح

.65محد الفراهيدي، املصدر السابق، ص أاخلليل بن ) 1(
.434سيبويه، املصدر السابق، ص ) 2(
1974، 11حوليات اجلامعة التونسية، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تونس، عدد عبد القادر املهريي، كتاب سيبويه بني التعقيد والوصف،) 3(

.38ص 
.2ت، ص .ط، د.اجلملة الدنيا واجلملة املوسعة يف كتاب سيبويه، جامعة املنيا، مصر، د: عالء إمساعيل احلمزاوي) 4(
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III ( الة على صفات األصواتة الدّ الصوتيّ المصطلحات.

وصفت الشيء وصفا، وصفت حليته أي ذكرت حليته : فة يف األصل مصدروالصّ «فات مجع صفة الصّ 
طق ا يف االصطالح فاملراد بصفات األصوات احلاالت اليت تصاحبها عند النّ ، أمّ )1(»نة له الكاشفة عن حقيقتهاملبيّ 

، )2(»دة وأمثال ذلكخاوة واهلمس والشّ يف احلروف من اجلهر والرّ عوارض تعرض لألصوات الواقعة «وهي 
ز بعض فة هي اليت متيّ فة، ألن الصّ يته باملخرج كما تعرف هيئته بالصّ واملقصود بأنه ميكن معرفة ماهية الصوت وكمّ 

.احلروف املشرتكة يف املخرج

للحرف، حيث عاجلوا مجلة من ويتدا عند دراستهم للنظام الصّ غويون القدامى ذلك جيّ وقد راعى اللّ 
ة وصفات وتية واليت هي مبثابة مصطلحات تارخيية يف اللغة، فقسموا الصفات إىل صفات ذاتيّ فات الصّ الصّ 

ة ورخاوة وغري ذلك، واليت ختص ة، فالصفات الذاتية هي الصفات الالزمة للحرف من مهس وجهر وشدّ عرضيّ 
هي صفته الذاتية يف العربية، كما أن صفة ) الزاي(اجلهر حلرف زه عن حروف أخرى، فمثال صفةذات احلرف ومتيّ 
إذ ) الزاي(عن ) السني(ز ، ألن هذه الصفة هي اليت متيّ )للزاي(هي صفته الذاتية بالنسبة ) السني(اهلمس حلرف 

.)3(...ة وال يتميّ أن خمرجها واحد ومها من األصوات الصفرييّ 

وتفخيم املستعلي لّ كرتقيق املستف،هذه الصفات الذاتيةفهي تلك اليت تنشأ عن أما الصفات العرضية
، ومنه ميكن القول أن هناك صفات ذات مقابل مثل اجلهر الذي )4(وهي صفات يستوجبها سياق صويت حمدد

.دة اليت تقابلها الرخاوة وصفات ال مقابل هلايقابله اهلمس، والشّ 

على هذه الصفات بنوعيها فقد حددها اللغويون يف تسع عشرة صفة أما املصطلحات الصوتية الدالة
ومنهم من ذكر أكثر من ذلك، وتناول اللغويون القدامى القضية املصطلحية وملسوا أبعادها يف املصطلحات 

:التالية

.179، ص 1979ط، .يب، معهد اإلمناء العريب، لبنان، دأوديت بيت، حبث يف فونولوجيا اللغة العربية، جملة الفكر العر ) 1(
.130، ص املرجع السابقمبارك حنون، ) 2(
.271، ص 1985ط، .) 3(
.132مبارك حنون، املرجع السابق، ص ) 4(
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:الجهر) 1

صوته، فهو ر بالقول إذ رفع به جهُ : يقال«اجلهر لغة هو الكالم بصوت مرتفع، جاء يف لسان العرب 
وجهر بكالمه ودعائه وصوته وصالته ; علن وبدأ: ري، وَأْجَهَر فهو ُجمَْهٌر إذا عرف بشدة الصوت وجهر الشيءجهِ 

.)1(»وقراءته ْجيَهُر جهرًا وجهارًا

تقارب أو تضام الوترين الصوتيني بصورة ال تسمح مبرور «أما اجلهر من حيث مدلوله االصطالحي فهو 
ر من الرئتني الذي يندفع من خالل التجويف احللقي بسرعة فيعرتضه الوتران الصوتيان ويفتحهما ار اهلواء الصادتيّ 

ة مسعية تتوقف على ، فاجلهر إذن خاصّ )2(»ويغلقهما بسرعة وانتظام مما جيعل الوترين يتذبذبان نتيجة اهتزازمها
.نقصت نقص علوهاتساع الذبذبات املرتبطة بالصوت فكلما زادت زاد علو الصوت، وكلما 

شبع االعتماد يف حرف أُ «: يقول يف تعريفهسيبويهومصطلح اجلهر من املصطلحات اليت استعملها 
بع هذا التعريف معظم من ، واتّ )3(»ع النفس أن جيري معه حىت ينقضي االعتماد عليه وجيري الصوتموضعه ومن

حروف إذا «: فعرّ سيبويهد بعبارة د الذي مل يتقيّ جاء بعده من لغويني باستثناء املربّ 
.صل بالصوتمعية اليت تتّ ية السّ ،وهو يف تعريفه أشار إىل اخلاصّ )4(»وت فيها

ضبط اللغويون القدامى اجلهر من حيث هو منع النفس من اجلريان، وقد انربى احملدثون إىل فهم هذا 
هلم أنه يتضمن أمرين متميزين ميكن استخالصهما من عباريت اسة والتحليل وتبّني بالدرّ اث العريب املصطلح يف الرتّ 

".منع النفس"و" إشباع االعتماد"

ذين مييزان الصوت ر إبراهيم أنيس العبارة األوىل بداللتها على القوة والوضوح اللّ حديد فسّ ضمن هذا التّ 
وهي العملية اليت تالزم ،)5(»الصوتوية املطلوبة يف إصدارهو العملية العض" إشباع االعتماد"

.)6(النفس منذ خروجه من الرئتني إىل انطالقه إىل اهلواء اخلارجي

.211ابن منظور، املصدر السابق، ص ) 1(
.158رمي زكي، املرجع السابق، ص ك) 2(
.434، ص 4سيبويه، املصدر السابق، ج) 3(
.194، ص 1املصدر السابق، جاملربد،) 4(
.125املرجع السابق، ص إبراهيم أنيس،) 5(
.124املرجع نفسه، ص ) 6(
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موضحا أن " غطالضّ "و" عتماداإل"ومفهومي " قويةالتّ "و" اإلشباع"ا متام حسان فريبط بني مفهومي أمّ 
احلقيقة عن ضغط احلجاب احلاجز على الرئتني إلفراغ ما فيهما من الناشئ يف " تقوية الضغط"إشباع االعتماد هو 

د الضغط يف احلجاب «: مستخدما مفاهيم حديثة فيقولسيبويهم حسان تعبري هواء، فأعاد متاّ 
.)1(»احلاجز معه ومل يسمح للهواء املهموس أن جيري معه حىت ينتهي الضغط عليه

ا ا يف الفم هو خمرج احلرف، وموضعً موضعً «: موضعنيجعل للمجهورسيبويهيرى عبد الصبور شاهني أن 
عا، لقوة اعتماده بازدواجه، يف حني كان املهموس ضعيفا مبا أنه 

للمجهور موضعني ، ويقصد بقوله أن )2(»فس جار معه دون احتباسمعتمد على موضع واحد هو خمرج الفم، والنّ 
وت د نقطة إنتاج الصّ ت الذي حيدّ حنباس املؤقّ ا اإل

تبعا لتقاطع العضوين يف نقطة من نقاط النطق، ولعل هلذا السبب استعمل دفيتمّ 
.نه أن إشباع الصوت حنس به يف الصدرإحساسا م" املوضع"مصطلح سيبويه

نه علم وهو ما يبيّ " فسمنع النّ "للداللة على مصطلح اجلهر فهي سيبويهأما العبارة الثانية اليت استعملها 
قد أغفل اإلشارة سيبويهالصوت احلديث، وهذا املنع يعود القرتاب الوترين الصوتيني

ويرى احملدثون أن اجلهر صفة صوتية ترتبط بتذبذب األوتار ; إىل الوترين الصوتيني ودورمها يف حتديد صفة اجلهر
ان مع الصوتية حني النطق، وتوضيح ذلك أن الوترين الصوتيني يهتزان اهتزازا منتظما مع الصّ 

.)3(املهموس 

ز بسمة نوعية تتجلى على ثالث مصطلح اجلهر لدى اللغويني القدامى يتميّ أنّ ا سبق خنلص إىل ممّ 
:هيتمستويا

.االعتمادإشباع *

ار اهلواء باملرور مما يؤدي ـــــــمح لتيــــن الصوتيني بصورة ال تســــي تقارب الوتريــــان وهو ما يعنـــــمنع النفس من اجلري* 
.بتهما ذبذإىل

.62م، ص 1998، 3متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الكتب، القاهرة، ط) 1(
.202م، ص 1987، 1عبد الصبور شاهني، أثر القراءات يف األصوات والنحو العريب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط) 2(
.42م، ص 2002ط، .شرف الدين علي الراجحي، يف علم اللغة عند العرب ورأي علم اللغة احلديث، دار املعرفة اجلامعية، مصر، د) 3(
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ن فيجري الصوت مث ـــــــا متقاربيــــكانأنبعد ،ره احملدثون بانفراج الوترين الصوتينيــــوهو ما فسان الصوتـــجري* 
.تكون هده النقطة مكان توليد احلرفطق،تا يف نقطة من نقاط جهاز النّ قّ ينحبس احنباسا مؤ 

، الغـــني، القاف، نيـــالعصلي هي تسعة عشر حرفا هي اهلمزة، األلف أما األ
.اد الدال الباء امليم الواو ـــــــــاء الدال الزاي الضــالراء الطلضـــاد، الالم، النـــون،ااجليم، الياء،

:الهمس) 2

معُ سْ تَ َال فَ نِ محَْ لرَّ لِ اتوَ صْ األَ تْ ـــَــ عشِ خَ وَ "قول اهللا تعاىل ـــــالصوت يإخفاءة هو اللة املعجميّ اهلمس من حيث الدّ إن
)108: طه"(ا سً مهَْ الَّ إِ 

ن القدامى عن م اللغويو ــــــــــّــ وقد تكلترين الصوتيني حيث النطق بالصوت،بة الو يف االصطالح هو ذبذ" اهلمس"ا أمّ 
م يعتمدوا على أوضاعها يف حتديد الصوت ـــاألوتار الصوتية ولإىل

شراب له من صوت إالصوت يف الفم مما الاهلمس حسّ " س قائال ــــــــــــــــــف اخلليل اهلمعرّ من املهموس،
فية مرور اهلواء ــــــفتعريفه قائم على كي،)1("رولكنه كالم مهموس يف الفم كالسّ ي النطقــــــــــدر وال جهارة فــــــــــــالصّ 

ضعف :يـــــــــــــهومه من خالل عبارتأوضح مصطلح اهلمس شارحا مفأما سيبويه فقد ،ي اجلهاز النطقيـــــــــــف
.)2(»تماد يف موضعه حىت جرى النفس معهاملهموس حرف أضعف االعوأما«: وجري النفس فيقول،االعتماد

:فاملهموس لدى سيبويه يتميز بصفتني اثنتني
.احلرفإنتاجواحد يف الفم وهو مكان له موضعضعف االعتماد إذ- 
.ار الصوتية ـــــــــــــبة األوتني دون ذبذـجريان النفس وهو ما يعين عند احملدثني انطالق النفس من الرئت- 

لك ذرته أمكنك م كرّ ـــــــــأخفيته ثا موس إذــــــــــوت املهــــالفرق بينهما أن الصو ،فاهلمس عند سيبويه هو انعدام اجلهر
.

فق مع أحدث ية تتّ ـــــــتتضمن آراء قيمة يف الدراسة الصوت«: سيبويه فيقولأنيس على فكرةإبراهيمق ويعلّ 
لك وذـــــــــــــرى لتميـــــــــــأخيلة ـــــــوسإىلد ــــــــــرشسيبويه يُ ـــــــــــف. ـــــــــبريـــــكحدٍّ إىلة ــالنظريات احلديث

اإلخفاءأما املهموسات دون أن تفقد معاملها،عـــا اخلفاء موأنه ميّكن هذ،وتعن طريق إخفاء الصّ 
)3(»مع صوتا آخر هو التاء ـــــــــــتسوإمنا،حينئذفال تسمع الدال داّال ة،ميز ـــفيرتتب عليه أن احلرف تضيع صفته امل

.1053، ص 1السابق، جاخلليل بن أمحد الفراهيدي، املصدر) 1(
.434، ص 4سيبويه، املصدر السابق، ج) 2(
.121إبراهيم أنيس،املرجع السابق، ص ) 3(
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طعت قور ومىت انـــــــــاليت حتدث مع كل جمهالذبذباتناه احملدثون بصمت ـــــعند سيبويه هو ماع" اإلخفاء"ل ـــــــــــولع
.مقابله املهموسإىلتلك االهتزازات حتوّ 

ري ـــــدت احلرف مع جردّ ــــتربت فاعت تعرف ذلك إذاــــوأن«ة فيقول القضيّ نفسإىلخر يعود سيبويه ويف سياق آ
شئت إنفأنت ترفع صوتك ،احلروفراءــــــــــــإجأردت إذا فـــــــــــك فلذأردتولو فس، ــــــــالن
.)1(»أخفيتن شئت أو مبا فيها من ذلك، وإوف اللني واملد،حبر 

ني واملدّ اللّ أصواتسيبويه استخدم أنا القول ندرك من هذ
خيرج الذيال ميتنع الصوت للسان بنفسها خالل جري النفس،إذترتدد يف اأنفاألصوات املهموسة هي اليت ميكن 

يلحقه أنني مكررة لسمعنا صوت السني مكررا دون لك النطق بالسّ أطلقنا النفس وحاولنا خالل ذمعها، فلو 
إىلحيتاج النطق به دا مع انطالق النفس وحده،إذصوت مردّ أما يف حالة اجلهر فال ميكن النطق بال,صوت مدّ 

: عبد الصبور شاهني فيقولحيث يوضح ذلكر نطقه ،رفع الصوت والبد من النطق حبركة تساعده على تكرا
ألن احلركات مجيعا جمهورة.وال هو من جنسها من احلركات القصرية لنيأوّ هر حروف مد لن تظاإلخفاءفحالة «

مر ا األتوضيح هلذيأيت بأن"املقتضب"د يف مؤلفهد حاول املربّ وق،)2(»مل يعد هلا وجود - أي مهسنا–فمىت أخفينا 
.)3(»الصوتدّ ا ر ومنها حروف إذ«فقال يف تعريفه ملصطلح اهلمس

الوتريني الصوتيني ودورمها يف حتديد إىلاإلشارةغفلوا ه وغريه من اللغويني القدامى قد أسيبويأنميكن القول 
حالة اهلمس تعترب من الظواهر العقلية اليت تصاحب أنرا رس الصويت احلديث مقرّ ه الدّ وهو ما أكدّ ،صفة اهلمس

.عملية النطق 

.434، ص 4سيبويه، املصدر السابق، ج) 1(
.205املرجع السابق، ص عبد الصبور شاهني،) 2(
.194، ص 1املصدر السابق، جاملربّد،) 3(



العربيالمصطلح الصوتي في التراث : الفصل الثاني

66

:دةالشّ ) 3

ني تكون يف اجلواهر اللّ البة وهي نقيضالصّ «املعىن اللغوي للشدة هو أنجاء يف لسان العرب 
، كمحْ ما أُ وكلُّ ,ا فاْشتَد َيُشدُّ ُه ودَّ مل يشبه الفعل وقد شَ ألنهجاء على األصل :عند سيبويه قال عراض،واأل

.)1(»مشتدٌّ قوي: دة  وشيء  شديدٌ بني الشّ ,شديٌد وشيء: وشًدَد هو وتشادَّ دَ وُشدِّ فقد ُشدَّ 

ينحبس معه اهلواء عند  خمرجه نتيجة التقاء عضوين الذيالصوت حي للشدة فهو املعىن االصطالأما
د مرور حتدث هده الصفة عن«: بتعد خيرج الصوت مع ااهلواء فجأة؛ يقول أمحد حساينافإذاالنطق أعضاءمن 

.)2(»انفجارافيحدث ,عضوي مث فجأة ينفرج لك املمر بفعل عائق الصويت، وينسد ذاهلواء عرب املمر 

مينع الذيوهو ) الشديد ( ومن احلروف «: فه قائالمن مصطلحات سيبويه إذ عرّ دة ومصطلح الشّ 
.)3(»يم والطاء والتاء و الدال والباءفيه وهو اهلمزة و القاف والكاف واجلأن جيريالصوت

يعرفون املصطلح باستخدام اما قرره فراحو ؤوا بعد سيبويه تبعوه يف أساسياتني الذين جاياللغو أن يتبّني 
ومنها «: ده بالتسمية نفسها فيقولرغم تقيّ حديد املفهومي للمصطلحد الذي خالفه يف التّ باستثناء املربّ ،عبارته

.)4(»نع النفس وهي اليت تسمى الشديدةحروف مت

، عند املربًد" منع الصوت"عند سيبويه وعبارة " منع الًصوت"عبارة :بعبارتني ف مصطلح الًشدة ُعرّ 
احملدثني بني معىن اجلهر عند بعضالتباسافالعبارة اليت استخدمها سيبويه يف تعريفه ملصطلح الشدة قد أوجد 

يفه للشدة يقرب جدا فتعر ،«: والشدة، ويرى رمضان عبد التواب أن
.)5(»للمجهورمن تعريفه

.95ابن منظور، املصدر السابق، ص ) 1(
.86، ص 1994ط، .مبحث تركييب، ديوان املطبوعات اجلامعية، د- مبحث داليل–أمحد حساين، مباحث يف اللسانيات، مبحث صويت ) 2(
.434، ص 4السابق، جاملصدرسيبويه، ) 3(
.194، ص 1املصدر السابق، جاملربد،) 4(
.40م، ص 1981ط، .كتبة اخلاجني بالقاهرة، دار الرفاعي بالرياض، درمضان عبد التواب، املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، م) 5(
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فقان يف خاصية متّ «إذ مها بوضوح الفرق بينهماأما كمال بشر يرى أن تعريف سيبويه للمصطلحني مل يبّني 
بالدقة الفرق بني ولكنا ال ندريمنع الصوت،ويف الشديد وإن كان امل،املنع

.)1(»باهلواء" الصوت"م من احتمال تفسري على الرغالنفس والصوت، 

) الصوت(لى عدة منصبّ سيبويه لعبارة املنع يف حالة الشّ استخداما عبد الصبور شاهني فقد رأى أن أمّ 
أي يشمل ما جيتمع فيه صوت ويقصد بالصو «: فيقول) النفس(ال على 

وتر التّ ألن احتباسا كامال، دة حمتبس وهو حالة الشّ أو صوت الفم وحده، فكالمها عنده صوت، در والفم معا الصَّ 
.)2(»قد بلغ أكمل حاالته

دة يف حتديد اللغويني القدامى ملفهوم عن اخللط بني اجلهر و الشّ أي الذي جاء به عبد  الصبور شاهني عّرب إن الرّ 
مث ينطلق ) حبس اهلواء عند نقطة املخرج (حيدث يف نطقه املنع الذيأن الصوت الشديد إذ, هذين املصطلحني 

العضوين اللذين مينعان النفس من املرور هو انفصال سريع و مفاجئ  انفصالحيث أن . الصوت مع اهلواء باملرور
.شرطا من شروط تسمية الصوت شديداوتعثر السرعة واملفاجأة

اللة على ا الفراء فقد استخدم لفظا آخر للدّ ا بعده أمّ من جاؤو دة مع سيبويه وتبعهمصطلح الشّ استعمالبدأ 
اء أن الفرّ اإلدغامالكوفيون من ذكرهما « السريايف يف رسالته املوسومة بحيث أشار أبو سعيداملصطلح نفسه، 

وهي مكانه، ديد اليت يلزم فيها اللسان احلروف الش:أراد باألخرس«: ريايف، قال السّ ديد أخرساى الصوت الشّ مسّ 
.)3(»أجدك قطبت:قولكاألحرف الثمانية الشديدة اليت جيمعها 

ذهاب ألن اخلرس يف اللغة هوباألخرس فيه قدٌر كبري من الدقة، اء الشديدتسمية الفرّ أنميكن القول 
.)4(»الكالم

.االصطالحيه اللفظة فربطه مبدلوله دىل املعىن اللغوي هلاء انتبه إفقد يكون الفرّ 

.177كمال بشر، املرجع السابق، ص )1(
.206املرجع السابق، ص عبد الصبور شاهني،)2(
.144املرجع السابق، ص خليل إبراهيم العطية،)3(
.168ابن منظور، املصدر السابق، ص )4(
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:خاوةالرّ ) 4

وهو : الرِّْخُو والرَّْخُو والرُّْخُو اهلشُّ من كل شيء غريه«خاوة جاء يف لسان العرب أن املعىن اللغوي للرّ 
.)1(»الشيء الذي فيه رخاوة

أما املعىن االصطالحي هلذه اللفظة فقد رأى احملدثون أن الرخو هو الصوت الذي يضيق معه جمرى اهلواء 
أما «: أو االعرتاض جزئي يسمح مبرور اهلواء مما حيدث حفيفا مسموعا يقول إبراهيم أنيسضييقيف خمرجه وهذا التّ 

أن يكون جمراه عند املخرج ضيقا األصوات الرّ 
نوعا من الصفري أو احلفيف ختتلف فس يف أثناء مروره مبخرج الصوت حيدثا ويرتتّ جدّ 

«)2(.

اهلاء : وهي) الّرخوة(ومنها «: سيبويهدة يقول وهو نقيض الشّ سيبويهخاوة من مصطلحات ومصطلح الرّ 
طس واحلاء والغني واخلاء والشني والصاد والضاد والزاي والسني والظاء والثاء والذال والفاء، وذلك إذا قلت أل

، وأشباه ذلك أجريت فيه الصوت إن شئت .)3(»وانقضَّ

وهي اليت تسمى فسومن احلروف حروف جتري على النّ «: ف هذا املصطلح بقولهد فقد عرّ أما املربّ 
.)4(»الّرْخوة

قد سيبويهأنخاوة قد أوجد التباسا لدى بعض احملدثني؛ فرأوا كضابط للرّ " جري الصوت"إن عبارة 
سم جبريان شيء ما هو النفس يف املهموس والصوت يف خلط بني اهلمس والّرخو يف حتديده ملفهومها، إذ كالمها يتّ 

وأن املصطلحات ) تماثالإن مل يكن م(ذلك ألن أسلوب التحديد لكل زوجني متشابه «: الّرخو يقول كمال بشر
.)5(»"النفس والصوت"حال املصطلحني ها هذا األسلوب متقاربة يف الوقت نفسه كما يفناليت يتضمّ 

.558، ص املصدر نفسه) 1(
.24املرجع السابق، ص إبراهيم أنيس،) 2(
.435، 434السابق، ص صدرسيبويه، امل) 3(
.178كمال بشر، املرجع السابق، ص ) 4(
.179كمال بشر، املرجع السابق،  ص)5(
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ب من تعريفه للمهموس والتفريق بينهما غري واضح رت للّرخو يقسيبويهواب أن تعريف يرى رمضان عبد التّ 
سيبويهديد والّرخو، لوال أن سيبويهكان من املمكن القول بأن «بل 

.)1(»ىل شديد ورخوقسَّم األصوات بعد ذلك إ

به وت الرخو إمنا تشري إىل ما أحسّ يف تعريفه للصّ سيبويهاليت استخدمها " جريان الصوت"إن عبارة 
دوا مفهوم الرّ الدارسون احملدثون حينما حدّ 

.جبريان الصوتسيبويهعنه الذي عّرب سرب هو مما يسمح بتسرب اهلواء، وهذا التّ 

وتبعه املربد وغريه من علماء عصره واألصوات سيبويهيعود استخدامه األول إىل " خوالرّ "إن مصطلح 
ارسني العرب باستثناء صويت العني والضاد، أما العني فهي يف عرف خوة عندهم هي نفسها عند احملدثني من الدّ الرّ 

: ام حسان معلال ذلكخاوةدة والرّ لشّ القدامى صوت بني االلغويني
عة أن يف نطق العني تضييقا كبريا للحلق، وهذا ما يدعونا وما دعا غرينا من احملدثني قبل ضح بصورة األشّ وقد اتّ «

.)2(»ذلك إىل اعتبار صوت العني رخوا ال متوسطا

ة ما ذهب إليه القدامى من أن العني متوسطة، ويرى أن يؤكد صحّ غري أن احلاج صاحل يف نص له 
وايل مما جعله يؤكد صحة ما ذهب إليه خاوة فيها بانقباض وسط احللق وانبساطه على التّ دة والرّ تتابع الشّ ) العني(

.)3(القدامى من أن العني ليس حرفا شديدا حمضا وال حرفا رخوا حمضا

.خوةه القدامى إىل األصوات الرّ أما بالنسبة لصوت الضاد فقد ضمّ 

:خاوةدة والرّ بين الشّ ) 5

أدرك اللغويون القدامى أثناء دراستهم للنظام الصويت للغة العربية أن هناك أصوات هلا مسات معينة تؤهلها 
الذي يعترب سيبويهسمية يعود إىل ، وأساس هذه التّ "خاوةدة والرّ األصوات بني الشّ "وها لتشكيل صنف معني مسّ 

أصوات شديدة وأصوات رخوة : فبعد أن قسم األصوات إىل صنفنينــف من األصــواتن أشار إىل هذا الصّ أول م

.40املرجع السابق، ص رمضان عبد التواب،) 1(
.102م، ص 1990ط، .القاهرة، دمتام حسان، مناهج البحث يف اللغة، مكتبة األجنلو املصرية، ) 2(
لم اللسان البشري، جامعة اجلزائرالشيخ جالل احلنفي، مسائل يف مصطلحات التجويد واإلجابة عنها لألستاذ احلاج صاحل، اللسانيات جملة يف ع)3(

.16، ص 1982، 6ع
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نضمام إىل قائمة القسمني له لإلسم بذوق نطقي خمتلف ال يؤهّ خاوة يتّ دة والرّ رأى أن هناك قسما جامعا للشّ 
هلا نسب قريب سيبويهوهي يف نظر . )1(الراء، والعنيالالم، النون، وامليم، و : ابقني وهو يضم أصواتالسّ 

،خوةديدة وصلة واضحة باألصوات الرّ باألصوات الشّ 
أثناء د، وهي رخوة ألن اهلواء دة والرّ الشّ 

الوقوف خيرج حرا طليقا، ولكنها ليست شديدة حمضة ألن اهلواء يقف أثناء حدوثها يف خمرج الصوت، وخيرج يف 
الوقت نفسه حرا طليقا بدال من خروجه منفجرا، وليست رخوة حمضة ألن اهلواء عند نطق الصوت الّرخو ال خيرج 

.)2(حتكاكا مسموعاق من الفم حمدثا ا

،ديدة من جانبميكن القول إن األصوات اليت جتمع بني الّشدة والّرخاوة  تقع يف إطار األصوات الشّ 
امليم : (وهي تشمل حرفني أنفيني فيهما غّنة مها،وتنفرد من جانب آخر بصفات نطقية متيز األصوات الّرخوة

).راءال(وحرف تكراري هو ) الالم(وحرف منحرف هو ) والنون

ومن مث فإن هذه األصوات األربعة اليت جتمع بني الّشدة والّرخاوة فكرة دفعت ببعض علماء العربية الذين 
كما هلا ،ديدةفهي يف رأيهم من طائفة األصوات الشّ ،إىل نعتها باألصوات املتوسطة أو البينيةسيبويهجاؤوا بعد 

خوة لعدم احنباس الصوت كاحنباسه يف حروف الشدة وعدم كمال جريانه كما يف حروف صلة باألصوات الرّ 
حلكن صرّ " طةاألصوات املتوسّ "مصطلح مل يستخدم وسيبويهالرخاوة، 

ة فحرف العني حالة خاصّ ،)3(»ديد فيها لشبهها باحلاءديدة، تصل إىل الرتّ خوة والشّ وأما العني فبني الرّ «: فقال
.طهادة واكتفوا باإلشارة إىل توسّ ومن جاء بعده فلم ينعتوها بالشّ سيبويهعند 

سيبويهقت يف نطقها للمعايري اليت وضعها خاوة واليت حتقّ دة والرّ ميكن القول أن األصوات اجلامعة للشّ 
ضمن أصوات هذه الفئة، وهو سيبويهالالم، امليم، النون، الراء، العني، أما الواو، الياء، األلف فلم يدرجها : هي

عكس ما فعله املربّد ،
حلروف اليت تعرتض بني وهذه ا«: الواو والياء واأللف فيقول) الالم، امليم، النون، الراء، العني(الذي أضاف إىل 

.435، ص 4سيبويه، املصدر السابق، ج)1(
.199كمال بشر، املرجع السابق، ص )2(
.435، ص 4سيبويه، املصدر السابق، ج)3(
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انتها بصوت ما جاورها من الّرخوةوإمنا جيري فيها النفس الستع،ديدة هي شديدة يف األصلشّ خوة والالرّ 
.)1(»والّلني اليت جيري فيها الصوت للينهاوكحروف املدّ ... وكالنون... كالعني

:فخيماإلطباق، االستعالء، التّ ) 6

َغطَّاُه وجعله : الطّبق غطاء كل شيء واجلمع أطباق وقد أطبقه وطَبََّق اْنطََبَق وتطبَّقَ «جاء يف لسان العرب 
.)2(»لو َتطَبـََّقْت السماء على األرض ما فعلت كذا: مطبَّقاً؛ ومنه قوهلم

يتصل به، واإلطباق ارتفاع مؤّخر الّلسان حنو الطبق دون أن «صطالحي هو واإلطباق من حيث معناه اإل
.)3(»يلون الصوت برنني خاص تتميز به األصوات املطبقة عما سواها

تطبق الفم «ا 
، هناك )4(»ي امليم مطبقة، ألنك إذا يسمّ «: ولقد ذكر األزهري أن اخلليل كان. »

وت زة للصّ قد أدرك اخلصائص املميّ سيبويهئ أنّ للمصطلح مما ينبّ وسيبويهاختالف يف املفهوم بني استخدام اخلليل 
وهذه احلروف «: عملية اإلطباق فيقولسيبويهويت احلديث، إذ يشرح رس الصّ دها الدّ املطبق وهي خصائص أكّ 

سان األربعة إذا وضعت لسانك يف مواضعهن انطبق لسانك من مواضعهن إىل ما حاذى احلنك األعلى من اللّ 
وت حمصور فيما بني اللسان واحلنك إىل موضع احلروف، وأما الدال ترفعه إىل احلنك، فإذا وضعت لسانك فالصّ 

.)5(»وت إذا وضعت لسانك يف مواضعهنوالزاي وحنومها فإمنا ينحصر الص

:زة للحرف املطبق وهيأنه قد أدرك املالمح املميّ لسيبويهابق ص السّ نستنتج من النّ 

.أن اإلطباق عملية فسيولوجية تتم برفع اللسان إىل احلنك األعلى- 

ضعان من وحرف له مو ) الدال والزاي(ز بني حرف حمصور عاد مثل اإلطباق هو حصر للصوت؛ حيث ميّ - 
).الصاد، الضاد، الطاء، الظاء(اللسان 

.196، ص 1املصدر السابق، جاملربد،)1(
.137ابن منظور، املصدر السابق، ص )2(
.89أمحد حساين، املرجع السابق، ص )3(
.1995، ص 2املرجع السابق، جاألزهري،)4(
.436سيبويه، املصدر السابق، ص )5(
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.موضع املخرج وموضع النطق،أن أصوات اإلطباق تتميز بوقوع احلصر فيها يف موضعني من مواضع النطق- 

هناك مصطلح آخر تناوله اللغويون القدامى ونسبوه إىل األصوات " اإلطباق"باإلضافة إىل مصطلح 
.)1(»يستعلي اللسان عند النطق باحلرف إىل جهة احلنك العليا«واملقصود به أن ،"االستعالء"املطبقة وهو 

هذا املصطلح حيث نص على أن األصوات اليت متنع من اإلمالة هي حروف مستعلية سيبويهذكر 
اخلاء، إذا  والطاء، والظاء، والغني، والقاف، و الصاد، والضــــاد: بعةفاحلروف اليت متنعها اإلمالة هذه السّ «: فيقول

قاعد وغائب، وخامد، وصاعد، وطائف، وضامن وظامل، : كان حرف منها قبل األلف واأللف تليه، وذلك قولك
ق املربّد إىل هذا املصطلح ، ويتطرّ )2(»

الصاد، والضاد: واحلروف املستعلية«: فيقول
.)3(»احلروف اليت متنع اإلمالة

الءــــطباق ويلزم من اإلطباق االستعمن االستعالء، إذ ال يلزم من االستعالء اإلإذن فاإلطباق أخصّ 
.فكل صوت مطبق مستعلي وليس كل مستعل مطبقا

احية الفسيولوجية يف النطق ا يف حديثهم عن اإلطباق واالستعالء على النّ اللغويني القدامى اقتصرو إنّ 
الصوت  وتفخيمه، مما يعمل على تغليظ ،ر وسط اللسان يف األصوات املطبقة واملستعليةوأغفلوا اإلشارة إىل تقعّ 

خّصص لصوت ضمن صفات احلروف ومل يشر إىل الصلة بينه وبني اإلطباق و اما مصطلح التفخيم قدميا مل يدرج 
.)4(»وألف مفخم، يضارع الواو، وقد فخم فخامة«: األـلف يقول اخلليل

سيبويهفخيم استخدمه ومصطلح التّ 
قوهلم فخيم يعين بلغة أهل احلجاز يف وألف التّ «: فخيم فقالوهي ألف التّ ،وتستحسن يف قراءة القرآن واألشعار

، فألف التفخيم تقابل األلف اليت متال إمالة شديدة، وقد يكون هذا سببا يف جعل )5(»كاة واحلياةالة والّز الصّ 
: فخيم يف موضع آخر من الكتاب، واكتفى باإلشارة إىل مقابله وهو اإلمالة حيث قالال يذكر صفة التّ سيبويه

.124، ص 1، ج1974، 2لبنان، ط- دار الكتاب العريب، بريوتمصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، )1(
.129-128سيبويه، املصدر السابق، ص )2(
.225، ص 1املصدر السابق، جاملربد،)3(
55اخلليل بن امحد الفراهيدي، املصدر السابق، ص) 4(
.432، ص 4سيبويه، املصدر السابق، ج) 5(
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فخيم التّ باعتبارها ضدّ " اإلمالة"كلمة سيبويه، واستخدم )1(»وكثري من العرب وأهل احلجاز ال مييلون هذه األلف«
.هو بديل ملعىن منع اإلمالةسيبويهفخيم حسب مفهوم وعليه فالتّ 

فخيم يف حديثه عن األصوات الفروع حيث أشار إىل مصطلح التّ سيبويهوسار املربّ 
.)2(فخيم بعد ألف اإلمالةحيث ذكر ألف التّ ،املستحسنة

صوه قابلي مع اإلمالة وخصّ فخيم من خالل إطاره التّ ا سبق ميكن القول أن اللغويني القدامى عاجلوا التّ ممّ 
ياق الذي يقع فيه، وهو د بالسّ ه من األصوات الفروع املستحسنة، وتفخيم األلف مقيّ لصوت األلف من حيث أنّ 

ا ال توصف برتقيق وال تفخيم بل حبسب ما ا األلف فالصّ فأمّ «: يشبه الّالم والرّاء فيقول ابن اجلزري
.)3(»،يتقدمها

:رقيقنفتاح، الّتسفل، التّ اإل) 7

باب فتح ال يكاد يغلق وقارورة فتح واسعة الرأس ليس هلا «عجم الوسيط املالفتح نقيض اإلغالق يف 
.)4(»امصمّ 

هو عدم احنصار «: فه مصطفى صادق الرافعي بقولهعرّ ويت فقد صطالح الصّ ا معىن اإلنفتاح يف اإلأمّ 
الصوت بني وسط اللسان واحلنك عند النطق باحلرف النفتاح ما بينهما، سواء انطبق احلنك على أقصى اللسان 

.)5(»أوال

: هذا الّتضاد قائالسيبويهوقد وّضح ،نفتاح استخدمه اللغويون القدامى مقابال لإلطباقومصطلح اإل
كل ما سوى ذلك من : طبقة واملنفتحة، فأما املطبقة فالّصاد، والّضاد، والطاء، والظاء، واملنفتحةومنها امل«

.)6(»احلروف، ألنك ال ُتطبق لشيء منهّن لسانك ترفعه إىل احلنك األعلى

.وامت األربعة املطبقةوامت ما عدا الصّ فاالنفتاح عند القدامى هو ضّد اإلطباق، وأصواته كل الصّ 

.121ص ،4ج ،السابقاملصدر ،سيبويه)1(
.194، ص 1املصدر السابق، جاملربد،) 2(
.90، ص1لبنان، ط-ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر، تص علي حممد الضباع، دار الكتب العلمية، بريوت) 3(
.107جممع اللغة العربية، املرجع السابق، ص ) 4(
.124، ص 1مصطفى صادق الرافعي، املرجع السابق، ج) 5(
.436، ص 4بق، جسيبويه، املصدر السا) 6(
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أن احلروف املنفتحة نفتاح أشار اللغويون القدامى إىل مصطلح آخر هو الّتسفل، حيثجانب اإلوإىل 
اخنفاض اللسان إىل قاع «صطالح الصويت والّتسفل هو ضد اإلستعالء ومعناه يف اإل،ةلهي حروف مستف

.فيكون بنزول اللسان عن احلنك األعلى إىل قاع الفم عند النطق باحلر فل، فالتسّ )1(»الفم

َصبَـْقُت وُصْقُت : أَال تراهم قالوا«: أثناء حديثه عن اإلمالة فقد قالسفلاستخدم سيبويه مصطلح التّ 
،أرادوا أن يكونوا يف حال استعالءحال تسفٍُّل مث يصّعدون ألسنتهموصويٌق، ملا كان يُثقل عليهم أن يكونوا يف

َقَسْوُت وقْسُت فلم حيّولوا السني : وأّال يعملوا يف اإلصعاد بعد التسّفل فأرادوا أن تقع ألسنتهم موقعا واحدا، وقالوا
«)2(.

ن هذا املصطلح مستخدمني مصطلح م عى معظمهفقد ختلّ سيبويها اللغويون الذين جاؤوا بعد أمّ 
والزخمشري وابن األنباري وابن يعيش ورضي )3(ابن جّين : يه التسّفل، منهماللة على املعىن الذي يؤدّ خنفاض للدّ اإل

.يوطيوالسّ الدين 

املنفتح وت الصّ ألنّ ،ز األصوات املنفتحةة متيّ ية صوتيّ قيق بوصفه خاصّ من اإلشارة إىل مصطلح الرتّ بدّ ال
يقابل فخيم نفتاح وأيضا التّ اإلطباق يقابل اإلفخيم، وعليه فإنّ وت املطبق بالتّ صف الصّ قيق كما يتّ صف بالرتّ يتّ 

معي ن فيشريان إىل األثر السّ ا اآلخريطق، أمّ لفسيولوجية عند النّ يشريان إىل العملية النيقيق، فاملصطلحني األوّ الرتّ 
على خالف ،ال ال ميتلئ الفم بصداهاحلرف حبيث يكون جسمه ناحقيق حنافة ويقصد بالرتّ ،الناتج عن هذا النطق

.)4(التفخيم فهو تغليظ احلرف يف خمرجه حبيث ميتلئ الفم بصداه

سفل لة، وحروف التّ فقة هي اخلالية من التفخيم أو املمنوعة منه وهي كل األصوات املستفاألصوات املرقّ 
مث ،قيقفلهما حاالت خاصة من حيث التفخيم والرتّ ) الالم(و) الراء(رّققة باستثناء هي حروف منفتحة وكلها م

.

ة العربية عبد القادر مرعي العلي اخلليل، املصطلح الصويت عند علماء العربية القدماء يف ضوء علم اللغة، رسالة دكتوراه، كلية اآلداب، قسم اللغ)1(
.143، ص 1989

.130، ص 4سيبويه، املصدر السابق، ج) 2(
.62، ص 1صناعة اإلعراب، املصدر السابق، جابن جين، سر ) 3(
.124، ص 1مصطفى صادق الرافعي، املرجع السابق،ج) 4(
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احلروف املستفلة كلها مرققة ال «: واستخدم الفرّاء مصطلح الرتقيق مقابال للتفخيم، وقال ابن اجلزري
اهللا تعاىل بعد فتحه وضّمه إْمجَاًعا أو بعد بعض حروف اإلطباق يف جيوز تفخيم شيء منها إال الالم من اسم 

.)1(»بعض الروايات وإال الراء املضمومة أو املفتوحة مطلقا يف أكثر الروايات والساكنة يف بعض األحوال

:القةالذّ ) 8

َلُق ِحّدة الشيء، وحّد كل شيء َذْلُقُه، وَذَلُق كل شيء «: جاء يف لسان العرب وذلق اللسان ... حدُّهالذَّ
تُُه، وَذْوَلُقه َطَرفُُه، وكل حمّدد الطرف ُمَذلَّْق، َذُلَق َذالََقًة فهو ذليق وَذْلُق وَذُلَق وُذُلق: وَذَلقُتهُ  .)2(»ِحدَّ

خّفة احلرف عند النطق به خلروجه من طرف اللسان أو «: القة يف االصطالح الصويت فهوأما مفهوم الذّ 
.»مها معامن إحدى الشفتني أو

المـــراء، الـال(ومصطلح الذالقة وما اشتق منه من ابتكار اخلليل ابن أمحد الذي أطلقه على أصوات 
ة وهي ر ل ن، ف ب مـــوية ستـــفاعلم أن احلروف الّذلق والشّ «: فيقول)الباء، الفاء،امليم(مضيفا إليها)نونال

لنطق إمنا هي بطرف أَسَلة اللسان والشفتني ومها مدرجتا هذه وإمنا مسيت هذه احلروف َذَلًقا ألن الذالقة يف ا
ف ب م : ر ل ن، خترج من ذلق اللسان من طرف غار الفم، وثالثة شفوية: األحرف الستة، منها ثالثة ذليقة

.)3(»خمرجها من بني الشفتني خاصة

صوت أما الثاين فيقصد لقية واملذلقية، فاألول يقصد به موضع خروج الهناك فرق بني مصطلحني مها الذّ 
.وتبه صفة الصّ 

طقية دون إغفال خصائصها السمعية، القة راعى خصائصها النّ اخلليل بن أمحد يف حتديده حلروف الذّ إنّ 
حّيز الفاء، واآلخر : زينحاح الستة املذلقة اليت هي يف حيّ وامليم من احلروف الصّ : قال«: يقول األزهري عن اخلليل

وجعلها يف التأليف احلرف الثالث للفاء والباء وهي آخر احلروف من احلّيز األول وهذا احليز .حّيز الالم
ومعىن ،القةومنها حروف الذّ «: وجند ابن سنان اخلفاجي تبع اخلليل يف حتديده هلذا املصطلح فقال. )4(»شفوي

.90ابن اجلزري، املرجع السابق، ص ) 1(
.72-71ابن منظور، املصدر السابق، ص ) 2(
.57اخلليل بن أمحد الفراهيدي، املصدر السابق، ص ) 3(
.1995، ص 2األزهري، املصدرالسابق، ج) 4(
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الالم والراء والنون والفاء : ة أحرفالقة أن يعتمد عليها بذلق اللسان وهو طرفه وذلك كل شيء حّده، وهي ستالذّ 
.)1(»والباء وامليم وما سواها من احلروف فهي املصمتة

القة معتمدا على خصائصها السمعية فهي أخفُّ احلروف باإلضافة إىل هذا فقد حّدد اخلليل حروف الذّ 
.وأحسنها امتزاجا بغريها

د بعد ذلك يف  نه تردّ من ذكره غري ألسيبويهولقد خال الكتاب ،القة هو مصطلح خليليفمصطلح الذّ 
، كما أخذ به غريه من الدارسني من علماء العربية وغريهم )2(فأخذ به ابن جّين يف سّر الصناعة،كتب اللغويني

.ممن عنوا باإلقراء

:اإلصمات أو الصُّْتم) 9

اإلصمات هي ممنوعة من ، وحروف القة وحروفه هي ما عدا املذلقة اآلنفة الذكراإلصمات ضّد الذّ 
غري حروف : واحلروف املْصمتة«: ساناإل
َىن منها كلمة رباعية أو مخاسّية معرّاة من حروف الذّ الذّ  .)3(»القةالقة مسّيت بذلك ألنه ُصِمَت عنها أن يـُبـْ

احلروف "ل بن امحد حيث أشار إليه مستخدما عبارة ومصطلح اإلصمات من مصطلحات اخللي
، أما ابن دريد فلم ينسب املصطلح إىل اخلليل بل ذكر رواية منقولة عن األخفش يف تفسري معىن )4("الّصتم

مسَّْيُت هذه احلروف مذلقة : مسعت األخفش يقول: ومسعت األْشَناْنَداِين يقول«: فقال) مصمتة/مذلقة(مصطلحي 
طرف اللسان، وطرف كل شيء َذْلُقُه، وهي أخّف احلروف وأحسنها امتزاجا بغريها ومسيت اُألخر ألن عملها يف

«)5(.

.33، ص 1969ط، .عبد املتعال الصعيدي، مطبعة حممد علي، القاهرة، د: ابن سنان اخلفاجي، سر الفصاحة، تص) 1(
.64، ص 1ابن جّين، سر صناعة اإلعراب، املصدر السابق، ج) 2(
.65املصدر نفسه، ص ) 3(
.60اخلليل بن أمحد الفراهيدي، املصدر السابق، ص ) 4(
.22، ص 1بق، جابن دريد، املرجع السا) 5(
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قابلي  القة وهذا املعىن التّ مما سبق جند أن مصطلح الصُّْتم أو اإلصمات استخدم يف مقابل مصطلح الذّ 
واحلروف «: مييز بني هذين املصطلحني سواء عند اخلليل أو عند غريه من اللغويني يقول اجلوهريكان أساس التّ 

.)1(»ما عدا الُذلق: الّصتم

.تمالقة وثقله حبروف الصّ ة النطق حبروف الذّ القة قائم على خفّ والفرق بني اإلصمات والذّ 

:لةقَ لْ القَ ) 10

قلقل الشيء قـَْلَقَلة «: جاء يف لسان العرب.حريك واالضطرابهي التّ القلقلة من حيث معناها اللغوي 
.)2(»وِقْلَقاًال وقـَْلَقاًال فـَتَـَقْلَقَل وقـُْلَقاًال؛ عن كراع وهي ناذرة، أي حرَّكه فتحرَّك واضطرب

اضطراب احلرف وحترّكه حبركة عند النطق به وهو ساكن حىت «: صطالحي فهيأما من حيث مفهومها اإل
.)3(»له نربة قويةيسمع 

واعلم أن من احلروف «:ف فقالالذي حّدد معاملها يف باب الوقسيبويهوواضع مصطلح القلقلة هو 
حُروفا ُمْشَربَة ُضِغَطت من مواضعها فإذا وقفت خرج معها من الفم ُصوْيت ونَبا اللسان عن موضعه وهي حروف 

ُق فال تستطيع أن احلذْ : اء، والدليل على ذلك انك تقولوذلك القاف، واجليم، والطاء، والدال، والب... القلقلة
د فقد تناول هذا املصطلح يف أثناء كالمه عن صفات ، أما املربّ )4(»ة ضغط احلرفويت، لشدّ تقف إال مع الصّ 

إن من احلروف حروفا حمصورة يف مواضعها فتسمع عند الوقف على احلرف «: سان العريب فقالاحلروف يف اللّ 
.)5(»تتبعه وهي حروف القلقلةمنها نربة 

حريك اخلفيف، وهي حروف هي حروف مشربة؛ أي اليت خيالطها التّ سيبويههكذا فحروف القلقلة عند 
.

.6، ص 2املرجع السابق، جاجلوهري،) 1(
.484ابن منظور، املصدر السابق، ص ) 2(
.283ت، ص.، د9لبنان، طصبحي الصاحل، دراسات يف فقه اللغة، نشر أدب احلوزة، دار العلم للماليني،) 3(
.174، ص 4سيبويه، املصدر السابق، ج) 4(
.196، ص 1املصدر السابق، جاملربّد،) 5(
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ديد وت الشّ للصّ - نربةأوبصويت -إن القلقلة يف نظر اللغويني القدامى ال تعدو أن تكون حتريكا
والقلقلة ما حتّس إذا وقفت عليها من شّدة الصوت املتصّعد من «: ا عن ذلكخمشري معربّ يقول الزّ ،ال لنطقهإكما

در حيس به املتكلم، وهكذا يكون د من الصّ ، فالقلقلة يف نظره صوت شديد متصعّ )1(»الّصدر مع احلفز والضغط
.القلقلة أن تكون شديدة جمهورةجويد الذين اشرتطوا يف أصوات خمشري قد وافق علماء التّ الزّ 

زوا على جانب 
ية الصّ وقد أدرك الّنحاة أن اخلاصّ «: عراندة يف تفسريها، يقول السّ الشّ 

.)2(»دة انفجارية وجمهورة

:فيرالصّ ) 11

من الصوت بالدواب إذا : الصفري«: الطائر، جاء يف لسان العربيشبه صوت فري لغة صوت الصّ 
وصفر الطائر َيْصِفُر أي َمَكا، ومن قوهلم يف ... دعاه إىل املاء: سيقت، َصَفَر َيْصِفُر َصفريًا، وَصَفَر باحلمار وصّفر

.)3(»َصاِفر وَأْصَفُر من بـُْلُبلَأْجَنبُ من : املثل

صوت زائد يشبه صوت الطائر، ويكون يف أحرف ثالثة هي الّصاد والزّاي والسني «: فري اصطالحا فهوأما الصّ 
.)4(»وخترج هذه األحرف من بني الثنايا وطرف اللسان فينحصر الصوت هناك فيأيت الصفري

ا الصاد والسني وأمّ «: ديثه عن اإلدغام فيقولبويه أثناء حيفري هو سوأول من استخدم مصطلح الصّ 
ولقد اقتدى املربد برأي . )5(»

ونسبه إىل " أسلية"، أما اخلليل بن أمحد فقد استخدم مصطلح )6(بويه يف حتديد خمرج هذه األصوات الثالثةيس

.395الزخمشري، املرجع السابق، ص ) 1(
.160سابق، ص حممود السعران، املرجع ال) 2(
.149ابن منظور، املصدر السابق، ص ) 3(
.84الراجحي، املرجع السابق، ص ) 4(
.464، ص 4سيبويه، املصدر السابق، ج) 5(
.193، ص 1املصدر السابق، جاملربّد،) 6(
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بويه الذي كثر ي، غري أن املصطلح اخلليلي مل يكتب له الشيوع قياسا مبصطلح س)1()ز.س. ص(أصوات 
.)3(وشاع عند علماء التجويد والقراءات)2(استعماله يف كتب اللغة

:كريرالتّ ) 12

«: كرير لغة هو إعادة الشيء مرّة بعد مرّة، جاء يف لسان العربالتّ 
؛؛عطف وكرَّ َعْنهُ : وتكرارًا : وكذلك الفرس، وَكرََّر الشيء وَكرَْكرَهُ ورجل كرّار وِمَكرّ َرَجَع، وَكرَّ على العدّو َيكرُّ

.)4(»الرجوع على الشيء، ومنه التكرار: والكرُّ ... املرّة واجلمع الكرّات: أعاده مرّة بعد أخرى، والكرّة

ارتعاد رأس اللسان عند النطق «ويت فهو كرير من حيث االستعمال االصأما التّ 
.)5(»باحلروف، وحرفه الراء فقط

ومنها املكرَُّر وهو حرف شديد جيري فيه «: الذي ذكره قائالسيبويهكرار يعود وضعه إىل ومصطلح التّ 
)6(»رّاءــــه، وهو الــمل ْجيِر الصوت فيالصوت لتكريره واحنرافه إىل الالم فَتَجاَىف للصوت كالرِّخَوة، ولو مل يَُكرَّر

فهو شديد إذ حيدث عند النطق به وقوف : خاوةدة والرّ أن صوت الراء هو صوت بني الشّ سيبويهويظهر من كالم 
رين، وإىل مثل هذا اهلواء عند نقطة إنتاجه وهو رخو إذ جيري فيه الصوت حيث أن الوقوف واجلريان حيدثان متكرّ 

وغريه هو حرف شديد جرى فيه الصوت لتكّرره سيبويهر هو الراء قال واحلرف املكرّ «: اجلزري فيقوليشري ابن 
.)7(»واحنرافه إىل الالم َفَصاَر كالرخوة ولو مل يكّرر مل جير فيه الصوت

.65الفراهيدي، املصدر السابق، ص اخلليل بن أمحد ) 1(
.360املرجع السابق، ص الثعاليب، )2(
.90ابن اجلزري، املرجع السابق، ص ) 3(
.120ابن منظور، املصدر السابق، ص ) 4(
.124، ص 1مصطفى صادق الرافعي، املرجع السابق، ج)5(
.435، ص 4سيبويه، املصدر السابق، ج)6(
.86، ص 1ق، جابن اجلزري، املرجع الساب)7(



العربيالمصطلح الصوتي في التراث : الفصل الثاني

80

:االنحراف) 13

: واْحَرْوَرفَ وحترفحرف عن الّشيء حيِرُف َحْرفًا واْحنًرَّفَ «: جاء يف لسان العرب.لغة هو امليلاالحنراف
: وحتريف الكلم عن مواضعه.. واْحَرْوَرفَ وإذا مال اإلنسان عن : االزهري. عدل
.)1(»تغيريه

كليهما مًعا وهو من الصفات املفردة، ومسي خروج اهلواء من أحد جانيب اللسان أو  «: أما اصطالحا فهو
.)2(»منحرفا الحنراف اللسان معه

، وهو حرف شديد )املنحرف(ومنها «: بويه الذي ذكره قائاليحنراف هو سوأول من استعمل مصطلح اإل
جرى فيه الصوت الحنراف اللسان مع الصوت، ومل يعرتض على الصوت كاعرتاض احلروف الشديدة وهو 

.)3(»الّالم

.خاوة وفيه احنرافدة والرّ يتبني أن حرف الالم هو صوت بني الشّ سيبويهمن خالل قول 

هلذا املوضوع فوظف هذا املصطلح ليدل به على سيبويهولقد سار املربّد على اخلط التفكريي الذي رمسه 
.)4(صوت الالم

)6(وابن يعيش)5(منهم الزخمشريسيبويهكما استعمل هذا املصطلح أغلب اللغويني الذين جاؤوا بعد 

امليل باحلرف عن خمرجه عند «: حنراف بقوهلمتجويد والقراءات الذين عرّفوا اإلإضافة إىل علماء ال)7(واألسرتاباذي
.)8(»النطق به إىل خمرج غريه

.406ابن منظور، املصدر السابق، ص )1(
.168، 21996كرمي زكي،  أصول تراثية يف علم اللغة ، مكتبة األجنلو املصرية ، مصر، ط) 2(
.435، ص 4سيبويه، املصدر السابق، ج)3(
.213، ص 1املصدر السابق، جاملربد،) 4(
.395الزخمشري، املرجع السابق، ص ) 5(
.130يعيش، املصدر السابق، ص ابن ) 6(
.258، ص 3األسرتاباذي، املرجع السابق، ج) 7(
.48، ص 1املرجع السابق، جاجلوهري،) 8(
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:الغّنة) 14

الذي : واألغنّ الغّنة صوت يف اخليشوم، «: الغّنة لغة هي صوت خيرج من اخليشوم جاء يف الصحاح
.)1(»يتكلم من قبل خياشيمه

ها ــصوت من اللهاة واألنف حنو النون اخلفيفة، الحظ للسان في«: صطالح الصويت فالغّنة هيأما يف اإل
ا ــــــــــــــه، وذلك أنك إذا أمسكت أنفك أخــــــــــه ومنـــــــــمثل نون عن

.)2(»ذلك

ومنها حرف شديد «: أثناء حديثه عن األصوات بني الشّدة والرخاوة فقال" الغّنة"مصطلح سيبويهذكر 
جيري معه الصوت ألن ذلك الصوت غّنة من األنف فإمنا خترجه من أنفك واللسان الزم ملوضع احلرف، ألنك لو 

.)3(»أمسكت أنفك مل جير معه الصوت وهو الّنون وكذا امليم

صويت خاوة حيث يشرتك يف نطقهما الفم بالتّ دة والرّ حرفان بني الشّ النون وامليمسيبويهوصف 
املتحركة فهي من حروف الفم، إال أن خلفيفة هي من اخلياشيم أما النون أن النون اة، ويرى ابن جّين بالغنّ واألنف

قد َعدَّ النون اخلفيفة أوىل أصوات الفروع، تفردت مبخرج خاص هو أنسيبويهكما . )1(ة من األنففيها بعض الغنّ 
.)2(»ومن اخلياشيم خمرج النون اخلفيفة«: آخر املخارج وهو اخلياشيم فيقول

صوت لذيذ «ولقد شاع مصطلح الغّنة يف استعمال علماء التجويد واعتمدوه يف األداء القرآين والغّنة 
.)3(»مركب يف جسم النون وامليم

:يفشّ التّ ) 15

تـََفشََّأ بالقوم : أبو زيد. انتشر: تـََفشََّأ الشيء تـََفشًُّوا: َفَشأَ «: معناه اللغوي االنتشار جاء يف لسان العرب
.)4(»ا إذا انتشر فيهمؤ املرض، باهلمز تفش

.80ابن جين، سر صناعة اإلعراب، املصدر السابق، ص ) 1(
.434، ص 4سيبويه، املصدر السابق، ج ) 2(
.168كرمي زكي، املرجع السابق، ص ) 3(
.4املصدر السابق، ص ابن منظور، ) 4(
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)1(الذي أشار إليه أثناء حديثه عن اإلدغام حيث وصف الشني بالتفشيسيبويهوواضع هذا املصطلح 

ال «كما ذكر إىل جانب صوت الشني أصوات أخرى ونعتها بصفة التفشي وهي الراء وأصوات اإلطباق؛ فالراء 

.)2(»ليس يـَتَـَفشَّى مثلها وال يكّرر

فشي هي أكثر من مؤَِكًدا أن أصوات التّ ،دوأضاف إليها الّضا،فشيني بالتّ شّ أما املربّد فقد وصف ال
.)3(»ني من حروف الّتفشيني يف اجليم البّتة، ألن الشّ ال تدغم الشّ «: صوتني فيقول

إال أن حرف الّتفشي فشي وحروفها غري حمّددين إن مفهوم صفة التّ 
.هو الشني اتفاقا ويبقى اخلالف منحصرا يف بقية األصوات املشار إليها سابقا

:ستطالةاإل) 16

َد إىل الشيء ينظر حنوه: تطاول«: جاء يف لسان العرب.لغة هي االمتداد واستطال الّشّق يف ... متدَّ
.)4(»امتّد وارتفع: احلائط

امتداد الصوت بالضاد من أول حافة اللسان إىل آخرها حىت تتصل مبخرج ستطالة اصطالحا  فهي أما اإل
.)5(الالم

وال «: الذي تطّرق إليه أثناء حديثه عن اإلدغام فقال،سيبويهوأول استعمال هلذا املصطلح يرجع إىل 
واإلدغام يف الضا«: ، ويقول أيضا)6(»تدغم يف الّصاد والّسني والزّاي الستطالتها، يعين الّضاد

.)7(»خالطت باستطالتها الثنّية

.448ص ،سيبويه، املصدر السابق) 1(
.448ا سيبويه، املصدرالسابق، ص)2(
.211املصدر السابق، ص املربد،) 3(
.194ابن منظور، املصدر السابق، ص ) 4(
.283ت، ص .، د9صبحي الصاحل، دراسات يف فقه اللغة، دار العلم للماليني، بريوت، ط) 5(
.466املصدر السابق، ص سيبويه، ) 6(
.املصدر نفسه، الصفحة نفسها) 7(
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.)1(مما سبق أن الّضاد عند اللغويني القدامى جانبية وليست أسنانية لثوية وخمرجها من حافة اللسانيتبّني 

والّشني ال تدغم «: ،نيحرف الشّ سيبويهباإلضافة حلرف الّضاد يضيف 
«)2(.

ستطالة أن الصوت إلكان موازيا ملصطلح الّتفشي؛ فمعىن اسيبويهستطالة عند ميكن القول أن مصطلح اإل
".الّتفشي"عىن يوائم املعىن الذي يؤديه مصطلح وهذا امل،يتصل خمرجه مبخرج صوت آخر جياوره

واحلرف «: فه ابن اجلزري قائالستطالة عند املقرئني وعلماء التجويد فعرّ واستمر استعمال مصطلح اإل
صل مبخرج الالم وذلك ملا فيه من قوة باجلهر اد ألنه استطال عن الفم عند النطق به حىت اتّ املستطيل هو الضّ 

.)3(»ءواإلطباق واالستعال

وتلقََّفُه سيبويه، فاستعمل عند لة ظهر يف أعمال اللغويني القدامىستطاوخالصة القول أن مصطلح اإل
علماء الّتجويد فاعتمدوه يف قراءة النص القرآين، وهو يف ُعْرفهم اْمتَداد الّصوت بالّضاد حىت يتصل خمرجها مبخرج 

.الالم

:اللّين) 17

ألن : ل الشيء الّلّني ضدُّ اُخلُشونَة، يقال يف ِفعاللَّْنيُ «: جاء يف لسان العرب.ني لغة ضّد اخلشونةاللّ 
ٌ وَلْنيٌ، خمفف منه، وا َ وشيٌء َلنيِّ ًنا ولََيانًا وتـََلنيَّ ُلوَن كتاب اهللا ليـًٍّنا أي يَت: ويف احلديثجلمع أَْليناءُ الشيء يَِلُني لَيـْ

ًنا بالتخفيف، لسهال على ألسنتهم، .)4(»َصيـَّرَُه لَيـًِّنا: وَأَالنَُه هو لَيـََّنُه وأَْليَـَنهُ غة فيهويروى ليـْ

.)5(»خراج احلرف من غري كلفة على اللسان«: صطالح الصويت فهوني يف اإلأما اللّ 

يف العربية تسعة وعشرون حرفا ِصَحاًحا هلا أحياز «: لقد عاجل اخلليل بن أمحد أصوات الّلني قائال

.433ص ،السابقسيبويه، املصدر) 1(
.448املصدر نفسه، ص ) 2(
.86، ص 1ابن اجلزري، املرجع السابق، ج) 3(
.280ابن منظور، املصدر السابق، ص ) 4(
.283صبحي الصاحل، املرجع السابق، ص )5(
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.)1(»الواو والياء واأللف اللينة واهلمزة: هوائية وهيوخمارج، وأربعة 

ومنها «: فقد استخدم مصطلح الّلني لَِيُدلَّ به على صويت الواو والياء هذا من خالل قولهسيبويهأما 
.)2(»الّلّينة، وهي الواو والياء ألّن خمرجهما يّتسع هلواء الصوت أشّد من اّتساع غريمها

: يف مؤلّفه الكتاب" الوقف يف الواو والياء واأللف"قال يف باب و حروف اللني واملد، ة بأوسعيّ سيبويهقـَرَّ أ
خمارجها مّتسعة هلواء الصوت، وليس شيء من احلروف ني ومدٍّ ــوهذه احلروف غري املهموسات، وهي حروف ل«

واحلروف اليت اّتسعت خمارجها «: وهو ما أكده ابن جين بعده قائال)3(»أوسع خمارجها منها، وال أََمدَّ للصوت
.)4(»األلف مث الياء مث الواو وأوسعها وألينها األلف: ثالثة

وا أن حروف املد والّلني هي أوسع املخارج وهم أكما ترددت هذه الفكرة عند علماء التجويد، إذ ر 
وُمسّيت حروف«: فقالواسيبويهمييلون حنو ما قاله 

.)5(»التساع خمرجها فإن املخرج إذا اتََّسَع انتشر الصوت وامتدَّ وَالَن وإذا ضاق انضغط فيه الصوت وَصُلبَ 

،واحلروف الّلينة عند اللغويني القدامى جمهورة
.)6(»ومدّ هموسات وهي حروف لنيوهذه احلروف غري م«: سيبويهذلك يقول 

فعلماء اللغة ،"املد"ني ذلك الذي اصطلح على تسميته ب ومن املفاهيم اليت هلا صلة وثيقة مبفهوم اللّ 
ويت صطالح الصّ املّد واملقصود به يف اإلّلني أشاروا إىل مصطلح القدامى عند تعّرضهم للنظام الصويت حلروف ال

: بويه حني قالي، وظهر هذا يف كالم س)7(»مطل وإطالة الصوت اهلوائي الّلني وهو جوهر حروف املّد والّلني«: هو
.)8(»وإن شئت أجريت الصوت وَمَدْدت.. ومنها الّلينة وهي الواو والياء«: قال

.64الفراهيدي، املصدر السابق، ص اخلليل بن أمحد ) 1(
.435سيبويه، املصدر السابق، ص ) 2(
.176، ص 4املصدر نفسه، ج) 3(
.8ابن جين، سر صناعة اإلعراب، املصدر السابق، ص ) 4(
.9املرجع السابق، ص فرغلي سيد عرباوي،) 5(
.176، ص 4سيبويه، املصدر السابق، ج) 6(
.20ص املرجع السابق، احلاج صاحل،) 7(
.176، ص 4، املصدر السابق ، ج سيبويه) 8(
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وبعد هذا فإن حروف املّد «: ويقول أيضا)1(»لف اليت هي أمكن حروف الّلنيإن األ«: أما املربّد فيقول
).األلف والواو والياء(فقد أطلق مصطلح الّلني على )2(»...والّلني

: قال ابن دريد يف اجلمهرة،)األلف والواو والياء(أطلق مصطلح الّلني على األصوات الثالثة سيبويهبعد 
حروف الّلني وهي الواو «: ، وقال الشريف اجلرجاين)3(»وأما حروف املّد والّلني فثالثة ال غري الواو والياء واأللف«

.)4(»الواو والياء واأللف مسّيت حروف اللني ملا فيها من قبول املدّ 

الواو والياء «: قال عبد الوهاب القرطيب، )5(ى هذه احلروف الثالثة عند القرّاء حبروف املّد والّلنيوتسمّ 
تكون تارة من حروف املّد والّلني بأن تسكنا ويكون ما قبلها منها وتارة يتحّيز خمرجها إذا تغّريتا عن هذا املوضع 

وصارتا مبنزلة ،،بأن تسكنا وينفتح ما قبلها
.)6(»حلروف اجلوامدا

أصل املد وأقواه وأعاله وأنعمه وأنداه، «: مة اخلاصة اليت متيز األلف عن الواو والياء يقول ابن جّين أما السّ 
، فاأللف تكون دائما صوتا )7(»لأللفإمنا هو 

والواو على األلف عندما تكونان مدَّْين مسبوقني حبركة جتانسهما وإذا مل يسبقا صامتا غري قصري، وحتمل الياء 
.حبركة مناسبة صوتيا لكل منهما تكونان صوتني صامتني

حترّكت خرجت من أن تكون حرف لني وصارت مثل غري املعتل، حنو باء ملّا«: عن الياءسيبويهويقول 
وغريه من سيبويهيتبني من هذا أن )8(»ف ال تكون أبًدا إّال ساكنةضربه، وبـَُعَد َشبَـُهَها من األلف ألن األل

.ةوالصامتيّ ةقد ميزوا أثناء وصفهم النطقي للياء والواو بني حالتيهما الصائتيّ اللغويني القدامى

.210املصدر السابق، ص املربد،) 1(
.210املصدر نفسه، ص ) 2(
.23ابن دريد، املرجع السابق، ص ) 3(
.90اجلرجاين، املرجع السابق، ص ) 4(
.9فرغلي سيد عرباوي، املرجع السابق، ص ) 5(
.9نفسه، ص املرجع) 6(
.127صناعة اإلعراب، املصدر السابق، ص ابن جين، سر ) 7(
.193سيبويه، املصدر السابق، ص ) 8(
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:الهاوي) 18

ومنها اهلاوي وهو حرف اتسع هلواء الصوت «: األلف هو احلرف الوحيد اهلاوي فيقولسيبويهأنيرى 
وهي ،احلنكل لسانك ِقبَ ُخمَْرَجُه َأَشدَّ من اتساع خمرج الياء والواو، ألنك قد تُضمُّ شفَتيَك يف الواو وترفع يف الياء

.)1(»األلف

إذ يتسع جمراه أثناء حدوث ،أنه قد اختذ هذا املصطلح نسبة إىل اهلواءسيبويهيتبني من خالل قول 
أبعد «لأللف وحده فيقول أثناء حديثه عن اهلمزة وخمرجها " اهلاوي"صوت األلف، خص املربّد كذلك مصطلح 

ين جاؤوا بعد ، وهذا املفهوم استخدمه كل اللغويني الذ)2(»احلروف ويليها يف البعد خمرج اهلاء، واأللف هاوية هناك
: ، فهذا رضي الدين األسرتباذي استخدم املصطلح ليدل به على اتساع املخرج هلواء الصوت فيقولسيبويهبعد 

.)3(»واهلاوي األلف التساع الصوت به«

يقول ،والبعض اآلخر أعطاه معىن جديداسيبويهره ر بعض علماء التجويد مصطلح اهلاوي كما فسّ وفسّ 
فس مستطيلة ال هلا أيضا اهلاوي ألن الفم ينفتح هلا فتخرج بالنّ ويُق«:عبد الوهاب القرطيب

.)4(»واهلاء من احللقبني اهلمزة

وهو خروج ،واستخدم اخلليل ابن أمحد مصطلح اهلاوي عندما أشار إىل خصائص املُصوِّتَات الطويلة
)5(»األلف اللّ «: ا طليقا من غري أن تعرتضه عوائق يقولالنفس معها حرّ 

واحلروف الثالثة اجلُوُف ال َصوَت هلا وال جرس وهي «: فيقول" اُجلوفُ "وهلذا املصطلح لدى اخلليل مرادف هو 
.)6(»ينة وسائر احلروف جمروسةالواو والياء واأللف اللّ 

.436ص ،سيبويه، املصدرالسابق) 1(
.192املصدر السابق، ص املربّد،) 2(
.158األسرتاباذي، املرجع السابق، ص ) 3(
.20فرغلي سيد عرباوي، املرجع السابق، ص ) 4(
.9املصدر السابق، ص اخلليل بن أمحد الفراهيدي، ) 5(
.406املصدر نفسه، الصفحة ) 6(
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: فيقولابن اجلزري مصطلح هوائي ليدل على حروف املدّ استعمل و املفاهيم ورثها علماء التجويد، ههذ
وهو لأللف والواو الساكنة املضموم ما قبلها والياء الساكنة املكسور ما قبلها، وهذه - اجلوف- املخرج األول«

.)1(»احلروف تسمى حروف املّد والّلني وتسمى اهلوائية واجلوفية

:الحرف الحّي والحرف الميِّت) 19

واحلرف سان العريب بني احلرف احليّ وتية للّ ميَّز 
، أما مصطلح )2(»املتحّرك حرف حي«: ك يقول املربّدت، فمصطلح احلرف احلي يُطلق على احلرف املتحرّ امليّ 
تة ال حريك وكانت ميّ يكن أصلها التّ وهذه احلروف ملا مل«: سيبويهيقول رف امليت فيطلق على احلرف الساكناحل

الياء والواو : وإمنا كانت هذه األحرف الثالثة الزوائد«: ويف موضع آخر يقول،)3(»تدخلها احلركة على حالٍ 
تة 

.)4(»خفية

.)5(»اهلمزة حرف حّي متحرك واأللف ساكنة«: حيث قالابن جّين سيبويهويؤيِّد 

- حيّ (على ما ليس مبتحرك كما أطلقوا وصف ) ساكن- مّيت(أطلقوا وصف ني القدامىضح أن اللغوييتّ 
.على الصوت الصامت) متحرك

ائتة فال ميكن إال يف الصوامت، أما األصوات الصّ إن وصف الصوت بكونه ساكنا أو متحركا غري ممكن 
احلروف «: امتة فقط، يقول متام حسانكة أو ساكنة ألن احلركة والسكون يتبعان األصوات الصّ ى متحّر أن تسمّ 

.)6(»الصحيحة تقبل التحريك واإلسكان أما حروف العلة فال تقبل حتريكا وال إسكانا

.84، ص 1ابن اجلزري،  املرجع السابق، ج) 1(
.286، ص 2املصدر السابق، جاملربّد،) 2(
.356، ص 4سيبويه، املصدر السابق، ج) 3(
.262املصدر نفسه، ص ) 4(
2، ج1954، 1ياء الرتاث القدمي، طني، وزارة املعارف العمومية، إدارة إحابن جين، املنصف لكتاب التصريف، تح إبراهيم مصطفى وعبد اهللا أم) 5(

.83ص 
.70متام حسان، املرجع السابق، ص ) 6(
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IV ( ّوتيةغيرات الصّ التّ ىالة علالمصطلحات الد.

يصيب كل عناصر اللغة من ،اللغات وحيدث دون وعي من املتكلمني باللغةعلى كلّ غري ظاهرة تنطبق التّ 
)1(:غري الصويت فهو الذي يصيب أصوات لغة من اللغات وهو قسمانأصوات وصيغ وتراكيب وداللة، أما التّ 

رـــياقات صوت آخوهو حتول يف النظام الصويت للغة، حيث يصري الصوت يف مجيع السّ :ر تاريخيتغيّ -1
.ويعد صوت اجليم والقاف والطاء والضاد خري مثال للتغريات التارخيية يف األصوات

.يصيب األصوات من حيث الصلة اليت تربط بعضها ببعض يف كلمة واحدة:ر تركيبيتغيّ -2

ومن ينظر يف املخزون الرتاثي جيد أن علماءنا القدامى قد جتاوزت حبوثهم النظر إىل اللغة من حيث 
ظامها الصويت، إىل وصف تعامل األصوات العربية، فقد درسوا أصوات اللغة من حيث تنظيمها التوزيعي وصف ن

.وتيةوغريها من الظواهر الصّ ... مما يؤثر يف متاثلها أو ختالفها أو يف قلب صوت بصوت أو بتضعيفه أو إدغامه

:قريبالمضارعة والتّ -)1

ميها، فتطور اللغة جزء ال يتجزأ من احمليط يف تطوره، فعندما يرتبط حتول مسار لغة ما بتحول مسار متكلّ 
،تتطور اللغة تفقد مجلة من خصائصها الصوتية

ر، فتغري خمارج أو صفات بعض بب فيما قد يصيب األصوات من تأثّ األصوات، واتضح هلم أن هذا املبدأ هو السّ 

.الصويت

قريب، يدل املعىن العام للمضارعة على وتناول القدماء هذا املوضوع حتت أمساء ومصطلحات منها املضارعة والتّ 
أن يضارعه كأنه مثله أو : : ملضارعةواواملَُضارُِع املشبه«: 

.)2(»شبهه

.17، ص 1981ط .رمضان عبد التواب، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، مكتبة اخلاجني، القاهرة، دار الرفاعي، الرياض، د) 1(
.105السابق، ص ابن منظور، املصدر ) 2(
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يبني كيفية تأثر الصوت لفقد استخدم هذا املصطلح ،سيبويهواملضارعة تعود يف أصل وضعها إىل 
من هذا باب احلرف الذي ُيَضارَُع به حرف «: اها حتت هذا املصطلح مسّ بالصّ 

.)1(»موضعه واحلرف الذي يضارع به ذلك احلرف وليس من موضعه

: الصاد الساكنة إذا كانت بعد دال فإن حتركت الصاد مل تبدل ألنه: ويعين باحلرف الذي من موضعه

.)2(»قد وقع بينهما شيء فامتنع من اإلبدال«

- مىت كانت ساكنة وكان بعدها دال- هي نطق الصادسيبويهوعلى هذا األساس فظاهرة املضارعة اليت يقصدها 
وهو الزاي وبالتايل فاملضارعة هي تقريب الصاد من الزاي ألن ،

إدناء الصاد املهموسة «: عن طريقين 
.)3(»يف املخرج والرخاوة والصفري ويتفق والدال جهراو 

.بذله املتكلم يف أثناء النطقأو الصفة، مبا حيقق االنسجام الصويت يف األلفاظ وتوفري اجلهد العضلي الذي ي

:اإلتباع) 2

امتة بل قد يكون بني تتأثر األصوات املتجاورة فيما بينها، وهذا التأثر ال يقتصر على األصوات الصّ 
)4(

.)5(»«: قال ابن جين

ما تكسر فيه اهلاء اليت هي «: وتية وتناوهلا حتت بابأول من أدرك وجود هذه الظاهرة الصّ سيبويهويعترب 
ُهْم، أتبعوها الكسرة واعلم أن قوما من ربيعة يقولون «: واستخدم لفظ اإلتباع ليدل عليه فقال» عالمة اإلضمار ِمنـْ

.477سيبويه، املصدر السابق، ص )1(
.478، ص السابقاملصدر سبويه،)2(
.35، ص 2005، 100و99جياليل بن سيو، مصطلحات املماثلة وداللتها يف الفكر الصويت عند سيبويه، جملة الرتاث العريب، دمشق، العدد ) 3(
.760، ص 2، ج21969عاريب، تح مازن املبارك وحممد علي محد اهللا، دار الفكر، ط، مغين اللبيب عن كتب األ)مجال الدين(ابن هشام ) 4(
.63ابن جين،سر صناعة اإلعراب، املصدر السابق، ص ) 5(
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.)1(»ومل يكن املَُسكَُّن حاجزا حصنا عندهم

.تأثر حركة الضمة بالكسرة اليت قبلهانيقصد تبيالفعل لفظ اإلتباع بصيغة سيبويهاستعمل 

وقال ناس من «: مصطلح اإلتباع كذلك يف حديثه عن كسر ضمري املخاطبني فقالسيبويهواستخدم 
مار وقد وقعت بعد الكسرة، فأتبع الكسرة ضمن أحالِمِكْم،: بكر بن وائل

.)2(»حيث كانت حرف إضمار وكان أخف عليهم من أن ُيَضمَّ بعد أن يكسر وهي رذيئة جّداالكسرة 

أخف على اللسان من االنتقال من كسرة إىل ضمة، وجعل -سيبويهيف نظر - إتباع الكسرة بالكسرة
.احلركتني متماثلتني يقلل من اجلهد العضلي

: الوهم يف اللغة كلب يقولون: ومن ذلك«: ، فقال)الوهم(وقد أطلق السيوطي على هذه الظاهرة اسم 
.)3(»يكن قبل اهلاء ياء وال كسرةِمْنِهْم، وَعْنِهْم، وبـَْيِنِهْم وإن مل

.نالحظ أن الضم حتول إىل الكسرة وذلك إتباعا للكسرة أو الياء يف احلرف السابق على الضمري

. ني من هذا أن ظاهرة اإلتباع شكلت مسة أساسية يف بنية اللغة العربيةيتبّ 

:اإلبدال) 3

أَْبَدَل الشيء من الشيء «: العربورد يف لسان اإلبدال يف اللغة هو جعل شيء مكان شيء آخر، 
يل الشيء تغيريه وإن مل تأت ببدلوتبدبغريه وبّدله اهللا من اخلوف أمنامنه بدال، وأبدلت الشيء اختده : وبّدله

يف التبديل تغيري الشيء عن حالهواملبادلة، التبادل، واألصلإذا أخذ مكانهبه واستبدل الشيء بغريه وتبّدله 
.)4(»ل جعل الشيء مكان شيء آخرواألصل يف اإلبدا

إقامة حرف مكان حرف يف بعض الكلمات مع بقاء احلروف «: أما مفهوم اإلبدال اصطالحا فهو

.196، ص 4سيبويه، املصدر السابق، ج) 1(
.197املصدر  نفسه، ص )2(
.222، ص 1ط، ج.إبراهيم، منشورات املكتبة املصرية، صيدا، بريوت دالسيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، تح حممد أبو الفضل ) 3(
.366ابن منظور، املصدر السابق، ص ) 4(



العربيالمصطلح الصوتي في التراث : الفصل الثاني

91

وقد ،بدقة مع سيبويه واملربدمث ضبطت قواعده ، )2(، ويعد اخلليل بن أمحد أول من أشار إىل اإلبدال)1(»األخرى
هذا باب حروف البدل حصر فيه عدد حروف اإلبدال وهي أحد عشر حرفا، مثانية من «ل األوّ : عقد له بابني

الطاء، الدال: (ثة من غريها وهيوثال) الياء، التاء، امليم، النون، الواواهلاء، األلف، اهلمزة: (يادة وهيحروف الزّ 
.)4(»هذا باب ما تقلب فيه السني صادا يف بعض اللغات«والثاين )3()اجليم

فعقد اإلبدال بابني سيبويهة اإلبدال واستخدم يف أغلب األحيان نفس عبارات قضيّ كذلك املربد  تناول و 
.)6(»وهذا باب ما تقلب فيه السني صادا وتركها على لفظها أجود)5(هذا باب حروف البدل«أمسامها 

: للداللة على اإلبدال منهاومما جتدر اإلشارة إليه أن العلماء القدامى استخدموا جمموعة من املصطلحات 
اعلم أن اهلمزة تكون فيها ثالثة «: مصطلح البدل يف قولهسيبويهواستخدم ،)البدل، العوض، القلب، التقريب(

.)7(»أشياء التحقيق والتخفيف والبدل

.)8(أمامصطلح العوض فقد جاء مبعىن اإلبدال، والعوض كما جاء يف اللسان إبدال

مها إىل اهبة، فإن الذاهبة هي هاء وواو، و فإنه جعل الواو بدال من الذ" َفَمَوانِ "قوله فأما «: يقول اخلليل
.)9(»جنب الفاء، ودخلت امليم عوضا منهما

اللة على إقامة امليم مكان الواو للدّ ) عوض-بدل(من خالل النص أن اخلليل استخدم مصطلحي يتبّني 
هذا باب ما تقلب فيه «وعقد له بابا أمساه سيبويهقد استخدمه ، أما القلب ف"فم"واهلاء احملذوفتني من كلمة 
حيث أبدلوا من موضع السني أشبه احلروف "صبقت"و" صقت"ات، مثال ذلك غالسني صادا يف بعض الل

.66، ص 1981، 7حممد املبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط) 1(
.95اخلليل بن أمحد الفراهيدي، املصدر السابق، ص ) 2(
.237، ص 4سيبويه، املصدر السابق، ج) 3(
.479املصدر نفسه، ص ) 4(
.61املصدر السابق، ص املربد ،) 5(
.225املصدر نفسه، ص ) 6(
.541سيبويه، املصدر السابق، ص ) 7(
.48ابن منظور، املصدر السابق، ص ) 8(
.57اخلليل بن أمحد الفراهيدي، املصدر السابق، ص ) 9(
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فجيء حبرف ،، أي ليكون قبل القاف حرف مستعل)1(»بالقاف ليكون العمل من وجه واحد وهي الصاد
.مستعل مياثل استعالء القاف وهو الصاد قصد حتقيق االنسجام بني أصوات الكلمة

د املصطلحات ال يعين غياب فكرة املصطلح، بل إن تعدّ 
.لتفسري املسائل اللغوية

:بالقلْ ) 4

... حتويل الشيء عن وجهه: القلبُ «: يف لسان العربغة هو حتويل الشيء عن وجهه، ورد القلب يف اللّ 
.)2(»وكالم مقلوب، وقد قلبته فانقلب، وقلبته فتقّلب... حوله ظهر البطن: وقّلب الشيء وقّلبه

جذب وحبذ، ويئس : فهو تقدمي بعض أصوات الكلمة على بعض مثل«: ويتصطالح الصّ أما القلب يف اإل
.)3(»وأيس

ضفع «: فقال،فظ بصيغة اسم املفعولوقد استخدم اللّ ،قلب اخلليل بن أمحدل من استعمل ظاهرة الوأوّ 
.)4(»جذب وجبذ مقلوبا: ، وفضع أيضا لغتان مثلجعيساإلنسان يضفعَضْفًعا إذا 

ومثل هذا يف القلب طأمن واطمأنَّ فإمنا محل هذه األشياء «: هذا املصطلح فقالسيبويهكما استعمل 
.)5(»على القلب حيث كان معناها معىن ما ال يطّرد ذلك فيه

وأما جذبت وجبذت وحنوه فليس فيه قلب، وكل واحد منهما على «: على لسان اخلليلسيبويهويقول 
.)6(»رف الفعل فيهحدته، ألن ذلك يطّرد فيهما يف كل معىن ويتص

وهو عملية غري مقصودة يلجأ إليها لسبب لساين كالرغبة يف ،وميكن القول إن القلب حيدث اعتباطا
.سري يف النطقيحتقيق اللفظ والت

.480السابق، ص سيبويه، املصدر ) 1(
.44ابن منظور، املصدر السابق، ص ) 2(
.40، ص 1980، 1، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنان ط3) 3(
.329اخلليل بن أمحد الفراهيدي، املصدر السابق، ص ) 4(
.381، ص 4جسيبويه، املصدر السابق، ) 5(
.املصدر نفسه، الصفحة نفسها) 6(
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:اإلمالة) 5

هي مصدر أملت الشيء إمالة إذا عدلت به إىل غري اجلهة اليت هو فيها من مال الشيء مييل ميال إذا 
.)1(احنرف عن القصد

واإلمالة مصطلح صويت يقصد به جنوح بالفتحة إىل صوت الكسرة وباأللف إىل صوت الياء، يقول ابن 
عن استوائه وجنوح به إىل الياء فيصري خمرجه بني خمرج اإلمالة يف العربية عدول األلف «): ه643ت(يعيش 
.)2(»مة وبني خمرج الياءاملفخّ األلف 

فزعم اخلليل أن إجناح األلف أخف «: بويه إىل اخلليل قائاليسوجند داللة هذا املصطلح الذي نسبه
.)3(»عليهم يعين اإلمالة

.)4(»اإلمالة ومساها اخلليل اإلجناح«: وهلذا قال إبراهيم العطية،

: قائال" األلفاتما متال فيه "ويت بني احلركات أمساه قريب الصّ فقد عقد بابا عاجل فيه التّ سيبويهأما 
وهابيل وإمنا ومساجُد ومفاتيح وغذافرعابُد وعالـمُ : مكسور، وذلك قولكفاأللف متال إذا كان بعدها حرف«

.)5(»أمالوها للكسرة اليت بعدها، أرادوا أن يقرّبوها منها كما قربوا يف اإلدغام الصاد من الزاي

فصل بينهما فاصل حنو أوسيبويهوذكر 
َيان وقيس عْيَالن .)6(شبـْ

أن العلماء القدامى قصروا اإلمالة على إمالة الفتحة طويلة كانت أم قصرية وتقريبها من صويت تبّني ي
.)7(»من األلف وشبه الفتحة بالكسرة كشبه األلف بالياءأمالوا األلف ألن الفتحة «الكسرة القصرية أو الطويلة 

.346ت، ص .ط، د.خالد بن عبد اهللا األزهري، شرح التصريح على التوضيح، دار الفكر بريوت، د) 1(
.54، ص 9ت، ج.ط، د.، شرح املفصل، عامل الكتب، بريوت، د)موفق الدين(ابن يعيش ) 2(
.278سيبويه، املصدر السابق، ص )3(
.126العطية، املرجع السابق، ص ليلخإبراهيم  ) 4(
.117، ص 4سيبويه، املصدر السابق، ج) 5(
.املصدر نفسه، الصفحة نفسها) 6(
.117سيبويه، املصدر السابق، ص ) 7(
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ا للسياق اللغويوخنلص من هذا أن اإلمالة هي تقريب صائيت وهي تغري احلركات يف نطقها الفعلي وفق
،وهي إذن ليست حركة مستقلة مثل الفتحة والضمة والكسرة

.حة مرتبطني بالسياق اللغوي الذي يردان فيهألف املد والفت

:عتدالاإلعالل أو اإل) 6

تغيري حرف العلة بالقلب أو احلذف أو اإلسكان والغرض من هذا «: اإلعالل يف وضعه االصطالحي هو
.)2(»تغيري حرف العلة للتخفيف بقلبه أو إسكانه أو حذفه«ويعرفه احلمالوي بأنه . )1(»التغيري التخفيف

: نستخلص من هذين التعريفني
.)3(تشبيها له بالعلة أو املرض الذي يصيب اجلسمإعالال للتغري واحلذف واالعتالل، ومسي اإلعالل 

واوا واأللف قد تقلب واو الغرض من اإلعالل هو التخفيف، فقد تقلب الواو ألفا أو ياء وقد تقلب الياء ألفا أو 
.أو ياء

، وتبعه املربد يف هذه التسمية وعرب عنها )4(أول من استعمل هذا املصطلح ومساه االعتاللسيبويهويعد 
.)5(سيبويهبعبارات أخرى ال خترج عما قرره 

أن مصطلح اإلعالل قد تناوله القدماء يف إطار اإلبدال بصورته املوسعة، فاإلبدال وخالصة القول يف هذا 
ف البدل حرف املد واللني املصوتةفمن حرو «: ربدجيري على احلروف الصامتة وكذلك حروف العلة، يقول امل

.، إال أن اإلبدال أعم من اإلعالل)6(»وهي األلف والواو والياء

فهي قد تقلب ويلزمها االعتالل على حد ،اهلمزة من حروف االعتالليعترب صوت ومن القدامى من 

، ص 3ج،2000، 1ابن مالك، شرح الشافية الكافية، تح علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط ) 1(
66-67.

.143، ص 1972، 19الشيخ أمحد احلمالوي، شذا العرف يف فن الصرف، مطبعة مصطفى البايب احلليب مصر، ط) 2(
.169، ص 1989أكتوبر، 3، عدد 20أمحد احلمو، حماولة ألسنية يف االعتالل، جملة عامل الفكر، الكويت، مج ) 3(
.358-339سيبويه، املصدر السابق، ص ) 4(
.116، ص 1ملربد ، املصدر السابق، جا) 5(
.املصدر نفسه، الصفحة نفسها) 6(
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.)1(سيبويهقول 

وهذا الرأي يرجع يف أصله إىل اخلليل بن أمحد الفراهيدي الذي عد اهلمزة من حروف العلة، وكذلك 
.الذي اعتربها جمهورة مثل املصوتات الطويلةسيبويهتلميذه 

:اإلدغام) 7

دغم الغيث األرض يدغمها وأدغمها «: إدخال الشيء يف الشيء، ورد يف لسان العرباإلدغام يف اللغة 
.)2(»واإلدغام إدخال حرف يف حرف... إذا غشيها وقهرها

من غري أن يفصل بينهماحركة أو وقف أن تصل حرفا ساكنا حبرف مثله متحرك «: واإلدغام اصطالحا
نهما رفعة واحدة شديدة، فيصري احلرف األول كاملستهلك يرتفع اللسان عفيصريان لشدة اتصاهلما كحرف واحد 

.)3(»ال على حقيقة التداخل واإلدغام

يتبني من خالل هذا التعريف أن اإلدغام حيدث حبرفني يكون األول منهما ساكن يف حني الثاين يكون 
.متحرك، فيدخل احلرف األول يف الثاين فيصريان بذلك كاحلرف الواحد

قدامى اإلدغام يف اللهجات والقراءات القرآنية، ويعد اخلليل بن أمحد أول من استقرت تناول اللغويون ال
مها َراَءاِن أدغمت واحدة يف " اقشعّر واسكرّ "اعلم أن الراء يف «: عنده تسمية هذه الظاهرة الصوتية باإلدغام يقول

.)4(»ى، والتشديد عالمة اإلدغاماألخر 

اإلدغام إمنا «: فقد استعمل مصطلح اإلدغام للداللة على دخول حرف يف حرف فيقولسيبويهأما 
يدخل فيه األول يف اآلخر واآلخر على حاله ويقلب األول فيدخل يف اآلخر حىت يصري هو واآلخر من موضع 

.)6(»األصل يف اإلدغام أن يتبع األول اآلخر«: ، ويقول أيضا)5(»واحد حنو قد ّتركتك

.390سيبويه، املصدر السابق، ص ) 1(
.263-262ابن منظور، املصدر السابق، ص ) 2(
.57ابن يعيش، املصدر السابق، ص ) 3(
.46_45اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،املصدر السابق ، ص ) 4(
.104، ص سيبويه، املصدر السابق) 5(
.469املصدر نفسه، ص) 6(
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: بويه فيقوليعند اخلليل وسصطالحي الذي استقرّ استخدم لفظ اإلدغام باملفهوم اإلد فقدأما املربّ 
.)1(»وحق اإلدغام أن يدخل األول يف الثاين وحيول على لفظه«

ل يكون ساكنا والثاين نالحظ من خالل هذه التعريفات أن اإلدغام األصل فيه أن يكون من حرفني، األوّ 
.كامتحّر 

القدماء بني نوعني من اإلدغام مها إدغام املثلني وإدغام املتقاربني، فإدغام املثلني يكون بني وقد مّيز 
تضع لسانك هلما موضعا واحدا ال يزول عنه  «حرفني متماثلني مها يف األصل حرف واحد مكرر ومها اللذان 

.)2(»كامليم بعد امليم

واحد أو من خمارج متقاربة حيث حتذف احلركة من أما إدغام املتقاربني يكون بني احلروف اليت من خمرج 
.)3(الصوت األول ويقلب الصوت األول من مثل الثاين

.)4(ث سيبويه عن ظاهرة اإلدغام يف الكلمة الواحدة أو يف الكلمتني املتجاورتنيوحتدّ 

ر الصويت يف وهذه إشارة واضحة تنبئ عن إدراكه بأن اإلدغام ما هو إال تغّري صويت ناتج عن تأثري اجلوا
.الكالم

إمنا اإلدغام «: لسهولة يف النطق، يقول املربّدخفيف وانا القدامى أن الغرض من اإلدغام هو التّ ؤ علماوبّني 
.)5(»نقل األثقل إىل األخف

ومما سبق ميكن القول أن اإلدغام ما هو إال نوع من اإلخفاء الصويت الناتج عن إدخال صوت يف صوت 
.جماور له

.208املربّد، املصدرالسابق، ص ) 1(
.437سيبويه، املصدر السابق، ص ) 2(
.446، ص نفسهاملصدر)3(
.570، ص 2ج1990، 1، معاين القرآن، تح مهدي حممد قراعة، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط)أبو احلسن سعيد بن مسعدة(األخفش ) 4(
.222املصدر السابق، ص املربّد ، ) 5(
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:ضعيفشديد والتّ التّ ) 8

ُه : الشدة«: جاء يف اللسان الصالبة، وهي نقيض اللني تكون يف اجلواهر واألعراض، واجلمع شدد، وشدَّ
: مشَتدٌّ َقِويٌّ والشديد: 

.)1(»خالف التحقيق

، ويرجع استخدام هذا اللفظ )2(»تكرار احلرف ذاته يف أثناء النطق«: ملفهوم االصطالحيأما التشديد با
َقْد وَهْل، وَلْو امسا أدخلت عليه : فإن َصيـَّْرت الثنائي مثل«: مبعناه االصطالحي إىل اخلليل بن أمحد يف قوله

، وداًال على داٍل، مث أدغمت وشّددت اوعلى و زدت واواَبةِ هذا لوٌّ مكتوبة، وهذه قّد حسنة الِكتْ : التشديد، فقلت
.)3(»فالتشديد عالمة اإلدغام

يتبني من خالل هذا النص أن اإلدغام يف منظور اخلليل هو مرحلة ما قبل التشديد حبيث يدغم الصوت 
.يف غريه فينشأ عن ذلك التشديد

: واملقصود بالتضعيفيتبني أن التشديد يف عرف القدامى هو تضعيف صامت من الصوامت األصل، 
: وهي تسمية اعتمدها اخلليل بن أمحد حيث ذكر اجلوهري أنه قال. )4(»هو تكرار حرف ما من أصول الكلمة«
.)5(»التضعيف أن يزداد على أصل الشيء فُيْجَعل مثلني أو أكثر«

باب هذا«: 
.)6(»التضعيف

من هذه األقوال خنلص إىل أن التشديد يف نظر القدامى هو تضعيف أي تكرار حلرف من احلروف 
.األصول

.95ابن منظور، املصدر السابق، ص) 1(
.239عبد القادر مرعي علي اخلليل، املرجع السابق، ص ) 2(
.55اخلليل بن أمحد الفراهيدي، املصدر السابق، ص ) 3(
.133، ص 1986، 2حممد مسري جنيب اللبدي، معجم املصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط) 4(
.63، ص 2املرجع السابق، جاجلوهري،) 5(
.417سيبويه، املصدر السابق، ص ) 6(
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:ضعيفكراهية التّ ) 9

من التغريات اليت تتعرض هلا األصوات اللغوية أن الكلمة قد تشتمل على صوتني متماثلني فيقلب أحدمها 
.إىل صوت آخر ليتم التخالف بينهما

هذا باب «: سيبويهويقول » كراهية التضعيف«وقد تفطن القدامى إىل هذه الظاهرة وعاجلوها حتت اسم 
َدْهَدْيُت هي فيما زعم اخلليل «: ، وضرب مثال هلذا فقال)1(»ما شّد وفأُبِذَل مكان الالم الياء لكراهية التضعيف

،)2(»َدْهَدْهُت مبنزلة َدْحَرْجتُ 

والغاية من هذا التغيري هو فأبدل أحد الصوتني بصوت لني طويـــلالتضعيف واألصل يف هذه األمثلة هو
اعلم أن التضعيف مستقل، وأن رفع اللسان عنه مرّة «: ختفيف اجلهد العضلي، ويشري املربد إىل هذا املعىن فيقول

.)3(»ذلك وجبواحدة، مث العودة إليه ليس كرفع اللسان عنه وعن احلرف الذي من خمرجه وال فصل بينهما فل

:الوقف واإلشمام والروم) 10

الوقف مصدر قولك َوقـَْفُت الدابَة ووقفت الكلمة وقفا، وهذا جماوز، فإذا كان «: جاء يف لسان العرب
.)4(»توقيفاوقَّفـُته: ت الرجل على كلمة قلتَ الزما قلت وقفت وقوفا، وإذا وقّف

.)5(»الكلمةقطع النطق عند آخر «: أما الوقف اصطالحا فهو

لم ــهذا باب الوقف يف أواخر الك«: وقد استخدم سيبويه هذا املصطلح وعقد بابا أمساه

.)6(»املتحركة يف الوصل

.424، ص السابقاملصدر ،سيبويه)1(
.393املصدر نفسه، ص ) 2(
.62املصدر السابق، ص املربد،) 3(
.264ابن منظور، املصدر السابق، ص ) 4(
.122املرجع السابق، ص إبراهيم خليل العطية،) 5(
.166سيبويه، املصدر السابق، ص ) 6(
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كان وإمنا«
والوقف ... فاملوقوف عليه يكون ساكنا«: ، فاألصل إذن يف الوقف السكون، يقول ابن يعيش»السكون للوقف

.)1(»على الساكن صنعة واستحسان

: ومن هذا ميكن القول أن الوقف هو تفريغ احلرف من احلركات الثالث، وتوجد أوجه أخرى للوقف هي
.احلرف املوقوفالروم واإلمشام والغاية منهما بيان حركة

:موْ الرَّ ) 11

)2(»: رام الشيء يرومه روما ومراًما«: ورد يف اللسان

عيف، كأنك تروم احلركة وال تتمهاوأما الرَّْوُم فصوٌت ض«: أما ابن يعيش فقد عرف الرَّْوم تعريفا صوتيا فقال
.)3(»وختتلسها اختالسا، وذلك مما يدركه األعمى والبصري ألن فيه صوتا يكاد احلرف يكون به متحركا

أن هذا املصطلح استخدمه اخلليل بن أمحد سيبويهوقد استخدم هذا املصطلح اللغويون القدامى، وذكر 
حدثنا بذلك عن كأنه يريد رفع لسانه، هدا ُعَمْر، وهذا َأمحد،  : وأما الذين راموا احلركة فهم الذين قالوا«: فقال

.)4(»العرب اخلليل وأبو اخلطاب وحدثنا اخلليل عن العرب أيضا بغري اإلمشام وإجراء الساكن

باب الوقف يف آخر الكلم املتحركة يف «واستقر هذا املصطلح عند سيبويه الذي فّصل القول فيه يف 
.)5(»الوصل اليت ال تلحقها زيادة يف الوقف

يف املفتوح واملنصوب : سيبويه أيضا إىل خصائص الروم مقّررا أن الروم يكون يف احلركات الثالثوأشار 
ألن الروم صوت أضعف، وأقصر زمنا من اإلمشام لذلك أجازوه «: فيقولذلكإبراهيم العطية، ويعلل )6(

.)7(»يف احلاالت اإلعرابية الثالثة

.67ابن يعيش، املصدر السابق، ص ) 1(
.443ابن منظور، املصدر السابق، ص ) 2(
.67ابن يعيش، املصدر السابق، ص ) 3(
.67املصدر نفسه، ص ) 4(
.168املصدر نفسه، ص )5(
.171، ص نفسهاملصدر) 6(
.123املرجع السابق، ص إبراهيم خليل العطية،) 7(
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هي حركة خمتلسة خمتفاة لضرب من سيبويهركة الذي ذكره وَرْوُم احل«: وقال اجلوهري يف صحاحه
.)1(»ن كانت خمتلسةالتخفيف، وهي أكثر من اإلمش

:اممَ اإلشْ ) 12

م ــــلة من الشـــي مفاعــــشاممت فالنا إذا قاربته وتعرّفت ما عنده باالختبار والكشف وه«: جاء يف اللسان

.)2(»ما عنده ويشم ما عندك لتعمال مبقتضى ذلككأنك تشم 

«: أما من حيث املفهوم االصطالحي فاإلمشام
ن إتضم شفتيك بعد اإلسكان، وتدع بينهما بعض االنفراج ليخرج منه النفس فريامها املخاطب مضمومتني فيعلم 

شيء خيتص بالعني دون األذن، ودلك إمنا يدركه البصري دون األعمى ألنه ليس أردنا بضمهما احلركة، فهو 
.)3(»بصوت يسمع، وإمنا هو مبنزلة حتريك عضو من جسدك

اإلمشام هو اإلشارة بالشفتني إىل احلركة من غري تصويت أي أن تضم الشفتني بعد اإلسكان : يتضح أن
.فريامها املخاطب مضمومتني

وأما اإلمشام فليس إليه سبيل، وإمنا كان يف الرفع ألن «: املصطلح يف كتابه يقولهذا سيبويهوقد ذكر 
الضمة من الواو، فأنت تقدر أن تضع لسانك يف أي موضع من احلروف شئت مث تضم شفتيك، ألن ضّمك 

.)4(»شفتيك كتحريك بعض جسدك وإمشامك يف الرفع للرؤية وليس بصوت لألذن

.مشام بالكلمة املرفوعة وهو ضم الشفتني يف حالة الوقفقد خّص اإلسيبويهيتبني أن 

وقد خّص القدماء الوقف باإلمشام والوقف بالروم بعالمات فوضعوا نقطة للداللة على اإلمشام وخطا بني 
.)5(احلرف للداللة على الروم

.521املرجع السابق، ص اجلوهري،) 1(
.67ابن يعيش، املصدر السابق، ص ) 2(
.املصدر نفسه، الصفحة نفسها) 3(
.171سيبويه، املصدر السابق، ص ) 4(
.169املصدر نفسه، ص ) 5(
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ب ويكون ذلك بإضعاف الصوت باحلركة حىت يذه،ندرك مما سبق أن الروم هو النطق ببعض احلركة
معظمها ويدرك السامع ذلك حباسة السمع، أما اإلمشام فهو الرمز إىل حركة الضم بوضع الشفتني من غري تصويت 

.
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:خاتمة الفصل

أساليب خاصة لوصف النظام الصويت العريب وحتليل ظواهره قّدمت الدراسات الصوتية العربية القدمية 
.املختلفة، لكنها مل تستطع أن ختلق إطارا نظريا متكامال ومّوحدا تتأسس وفقه أشكال حبث صويت متناسق
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:تمهيد

الدراسات اللغوية يف العصر احلديث تطورا مثريا مع بداية ظهور اللسانيات احلديثة اليت أسسها تشهد
دوسوسري، ويعترب اجلانب الصويت للغة أهم اجلوانب يف الدراسات اللسانية إذ أنه جيسد املفهوم احلقيقي هلا 

.باعتبارها أصوات

الغرب بدءا بعلم األصوات العام وما يندرج حتته من فروع سنتناول يف هذا الفصل علم األصوات عند 
، وأحصينا مصطلحات هذه الفروع، مث )علم األصوات النطقي، علم األصوات الفيزيائي، علم األصوات السمعي(

، الفونولوجية التوليدية املعيارالفونولوجية البنيوية(علم األصوات الوظيفي وأهم النظريات الفونولوجية الغربية 
، وأوردنا أهم مصطلحاته، وخلصنا يف األخري إىل مقارنة بني الدراسات الصوتية )الفونولوجية التوليدية احلديثة

.العربية القدمية والصوتيات يف الدرس اللساين الغريب
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I (الدراسات الصوتية عند اللسانيين الغرب.

العشرين إىل تطوير العلوم، ومنها علم اللغة ومن أهم امتدت يد التجديد بعد احلربني العامليتني يف القرن 
أصبح ذا توجه عاملي غري حمصور بدراسة لغة معينة، فعلم األصوات ديد أن علم اللغة بفروعه النظريةمظاهر التج

فطريقة إنتاج الصوت، وجهره ومهسههو أحد هذه الفروع يدرس األصوات من غري الرتكيز على لغة معينة، 
.ري عليه اللغات كلهاإخل، ينظر إليه باعتباره مسلكا تسِ ... وتوقفهواستمراره، 

له لدراسة األصوات اللغوية، باعتبارها وهذا جيعل علم األصوات على قدر كبري من العمومية اليت تؤهِ 
.)1(ظاهرة إنسانية عامة

بدورها إىل أقسام عدة ونظرا لتوسع املباحث الصوتية يف الدراسات اللسانية، فإن الصوتيات قد تفرعت 
وفق ما تقتضيه الدقة والتخصص، لكل منها جماله وحبثه حبيث خيدم كل قسم اآلخر ويتممه بشكل يكفل 

.الوصف الدقيق لألصوات اللغوية

فعند استقراء املصطلحات اليت تطلق على مفهوم الصوتيات عند األجانب يتضح أن أكثر املصطلحات 
.)phonology)2وphoneticsشيوعا يف اللغة اإلجنليزية 

من حتديد ) الصوتيات العامة(والفونتيك ،) الصوتيات الوظيفية(وينطلق اللسانيون يف حتديد الفونولوجيا 
)3(.

علم األصوات : ويتضح أن الدراسات الصوتية الغربية قد قسمت علم األصوات إىل فرعني هامني مها
.األصوات الوظيفيالعام وعلم 

II (ملعاعلم األصوات اPhonetics

«وهو علم ،علم األصوات العام أو ما يقابل املصطلح األجنيب فونيتيك
معينة، فهو يعىن قيم هذه األصوات أو معانيها يف لغة أحداثا منطوقة بالفعل هلا تأثري مسعي معّني، دون النظر يف 

.19، ص 2008، 2الوظيفية واملنهج، عامل الكتب احلديث، األردن، ط)1(
.65عمر، املرجع السابق، ص أمحد خمتار)2(
.118، ص 2013، 1مسعود بودوخة، حماضرات يف الصوتيات، بيت احلكمة، اجلزائر، ط)3(
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الصوتية ال بالقوانني الصوتية وخبواص هذه املادة أو األصوات بوصفها ضوضاء ال بوظائفها يف الرتكيب باملادة 
.)2(، ومصطلح فونيتيك أخرجه تروبتسكوي وجاكبسون من علم اللغة)1(»الصويت للغة من اللغات

وثيق، وقد أصطلح على وهو من العلوم املتفرعة عن علم اللغة العام، والذي يرتبط بعلم الفونيمات برباط 
ته اللغوية على حتليل ومعاجلة والذي يركز يف دراسلم الصوتياتتسميته يف األوساط البحثية واألكادميية املعاصرة ع

.)3(أصوات اللغات البشرية مجعاء

بوصفها خاصة لغوية ويعىن علم األصوات العام بالنظر يف األصوات اللغوية من حيث طبائعها العامة
من ) أي لغة(النظر عن اللغة املعينة، فهناك من يرى بأن هذا املصطلح يعين دراسة أصوات اللغة بغضلإلنسان 

جانبها املادي الصرف، وقرر بعضهم أن هذه الدراسة األنسب هلا أن تدخل يف إطار الفيزياء، ال يف إطار علم 
ن حنوا آخر من النظر، الفونيتيك عندهم اللغة، وذهب آخرون إىل أن الفونيتيك للدراسة الوصفية، وحنا األمريكا

.)4(علم عام يدرس أصوات اللغة من كل جوانبها

ونظرا لتوسع املباحث الصوتية يف الدراسة اللسانية، فإنَّ علم األصوات العام قد تفرّع إىل عدة أقسام وفق 
بشكل يكفل الوصف ما تقتضيه الدقة والتخصص، لكل منها جماله وحبثه، حبيث خيدم كل قسم اآلخر ويتممه

.الدقيق لألصوات اللغوية

الصوتيات إىل إىل سامع فإن ذلك يتطلب تقسيمللغوية مادة منطوقة تنتقل من متلقوباعتبار األصوات ا
علم األصوات النطقي، علم األصوات الفيزيائي أو األكوستيكي وعلم األصوات السمعي ولكل : ثالثة فروع هي«

.)5(»خصائصه وجماله

.23مسعود بودوخة، املرجع السابق، ص )1(
.66أمحد خمتار عمر، املرجع السابق، ص )2(
.37، ص 11991حممد سعيد أحديد وحممد حممد زريق ، علم الصوتيات، دراسة مقارنة، منشورات جامعة ، السابع من أفريل، ط)3(
.74أمحد خمتار عمر، املرجع السابق، ص )4(
.8كمال بشر، املرجع السابق، ص )5(
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Articulatory phonetics: علم األصوات النطقي) 1

اء النطق، وما يعرض هلا من حركاتنشاط املتكلم بالنظر يف أعض«وهو أول فرع للصوتيات، يدرس 
فيعني هذه األعضاء وحيدد وظائفها، ودور كل منها يف عملية النطق، منتهيا بذلك إىل حتليل ميكانيكية إصدار 

.)1(»األصوات من جانب املتكلم

فمجال حبث هذا الفرع دراسة جهاز النطق وأعضائه، وما يطرأ عليها من تغريات وحتوالت أثناء الكالم 
يدرس األصوات اللغوية من حيث «مع خمتلف األصوات اللغوية، وبشكل أدق فإن علم األصوات النطقي 

.)2(»املخارج والصفات

وتعّني مجلة خصائصه الصوت اللغويمستواها إنتاج ودراسة املخارج تبّني املواضع التشرحيية اليت يتم يف

عملية «متثل أوضاعا عديدة مبا يفسر الكالم، وهي تقوم حبركات معينة و يف جهاز النطق فقط، بل أيضا حال 
.)3(»وات اللغوية وطريقة هذا اإلنتاجإنتاج األص

بوصفه الوسيلة الوحيدة يف أساسها على هذا اجلانب النطقيوقد كانت الدراسات الصوتية القدمية، مبنية 
املتاحة اليت ميكن االعتماد عليها يف زمن حرم معظم فروع اللغة وآالته وأجهزته الفنية، اليت تساعد على الكشف 

.)4(عن اجلوانب األخرى للصوت اللغوي

وُتصنف «: ورد يف معجم اللسانيات عند احلديث عن دور وأمهية علم األصوات النطقي يف التصنيف
يف مكان الصوت أو خمرجه، واعتبار العضويعادة على أساس اعتبارين عضوي وفسيولوجي يتمثلاألصوات 

«)5(.

هرة من جهاز النطق موضوعا للمالحظة العلمية من جانب علماء اللغة منذ اكان نشاط األعضاء الظ
قدم الذي حققه العلم يف جمال علمي التشريح ووظائف األعضاء مّكن العلماء من دراسة عملية القدم، غري أن الت

.47-46، ص السابقاملرجع ، كمال بشر)1(
.44ص أمحد حممد قدور، املرجع السابق، )2(
.19أمحد خمتار عمر، املرجع السابق، ص )3(
.16، ص 12005حسام البهنساوي، الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصويت احلديث، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط)4(
.103ت، ص .ط، د.سامي عياد حنَّا وآخرن، معجم اللسانيات، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، د)5(
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وأعانت على دقة الوصف وتكامل التصور، ويصّنف علماء ة كشفت كثريا مما كان يبدو غامضاالنطق بصور 
:األصوات والباحثون أعضاء النطق يف ثالث جمموعات

).حتت احلنجرة(لتنفسي جمموعة األعضاء املكونة للجهاز ا- 1

.اإلنساينحلنجرة، وهي املصدر األساسي للصوتا- 2

.)1(، األنف والفم)احللق(جتاويف ما فوق احلنجرة وتتكون من ثالثة جتاويف أساسية هي جتاويف البلعوم - 3

:علم األصوات الفيزيائي-2

فرع يهتم بدراسة «على أنه يبدأ علم األصوات الفيزيائي حيث انتهى علم األصوات النطقي، ويعّرف
.)2(»اخلصائص املادية أو الفيزيائية ألصوات الكالم أثناء انتقاهلا من املتكلم إىل السامع

أحدث علم األصوات الفيزيائي ثورة يف الدرس الصويت، بتطبيقه للوسائل الفنية واملبادئ العلمية املتبعة يف 
م األصوات الفيزيائي يف الدراسة التارخيية لألصوات ملعرفة ما علم الفيزياء على الصوت اإلنساين، كما ساهم عل

نولوجية، إذ يلجأ الباحثون اللغويون و يطرأ عليها من تغيريات، وكان البحث التارخيي من قبل يعتمد على أسس ف
إىل القوانني الصوتية العامة للغة معينة، أما الدراسة التارخيية احلديثة املعتمدة على التحليل الفيزيائي لألصوات 

واحلزم Vowels formantsفتعتمد على معرفة الطبيعة الفيزيائية لألصوات، كمعرفة مكونات احلركات 
.)3(ظاهرة انتقال الصوت يف اهلواءالصوتية للصوامت وكذلك 

واليت يكون فيها أمواجا ميكانيكية إن علم األصوات الفيزيائي هو 
) املعملية(تتذبذب يف اهلواء، ميكن دراستها وحتليلها باستعمال التقنيات العديدة اليت تتيحها الصوتيات التجريبية 

، واليت متكن من وصف الصوت وصفا )4(»صة لقياس صفات هذه األصوات فيزيائياأجهزة علمية خا«بواسطة 
.دقيقا

.22كمال بشر، املرجع السابق، ص )1(
.19أمحد خمتار عمر، املرجع السابق، ص )2(
.17-16حسام البهنساوي، املرجع السابق، ص )3(
.104د حنَّا، املرجع السابق، ص اسامي عي)4(
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الذبذبات واملوجات الصوتية املنتشرة يف اهلواء، بوصفها ناجتة «صوات فيزيائيا عندما حتللتتم دراسة األ
علم –أن وظيفته عن ذبذبات ذرات اهلواء يف اجلهاز الّنطقي املصاحبة حلركة أعضاء هذا اجلهاز، ومعىن ذلك 

نتظم ذن السامع، بوصفها امليدان الذي تمقصورة على تك املرحلة الواقعة بني فم املتكلم وأ- األصوات الفيزيائي
.)1(»مادة الدراسة فيه، وهي الذبذبات واملوجات الصوتية

Darkأن الصوامت اليت مساها ،وقد أكد مالربج من خالل االعتماد على التحليل الفيزيائي لألصوات
consonantهلا باألصوات الشفوية والقصية، حت، وميثل

Light Vowelsفاألصوات ، :G,K,V,B,P يف
ة، يف اللغة الفرنسية قبل ظهور ما يسمى باللغة اللغة الالتينية قد تالشت بوجه عام قبل احلركات اخللفية األمامي

يف الفرنسية احلديثة، كما توصل العلماء يف ضوء clau: صارتclave: الفرنسية األدبية، فالكلمة الالتينية
نظرية البصمات : دراسة أكوستيكية احلزم الصوتية اليت هي عبارة عن جمموعة التَـَردَُّداْت إىل نظرية علمية مسوها

.)2(ةالصوتي

بتشخيصه الدقيق لألصوات يلة للدرس الصويت مبختــلف جوانـبهقدم علم األصوات الفيزيائي َخدمات جل
اللغوية معطيا بذلك معلومات وافية عنها للمهتمني بالدراسات اللسانية عامة، فهي كثريا ما تستخدم يف جماالت 

د من الباحثني يف العصر احلديث أن آفاقه تعِ بعيدة حىت عن طبيعة الدرس اللغوي واهتماماته، ويرى العديد 
.بالكثري إذا ما حظي بالعناية الالزمة والدرس الكايف

فقد طبق علم األصوات الفيزيائي الوسائل الفنية واملبادئ العلمية املتبعة يف علم األصوات الفيزيائي 
اإلنسان، حيث أفاد هذا العلم ميادين عديدة صوت ة املتبعة يف علم الفيزياء على الوسائل الفنية واملبادئ العلمي

هندسة الّصوت، والوقوف على طبائع الصوت اإلنساين يف صورته املبثوثة عن طريق املذياع، أو وسائل : مثل
االتصال السلكية والالسلكية املختلفة، وأسهم كذلك يف عالج أنواع معينة من الصم وعيوب النطق، حيث متكن 

.)3(ص معينة للرتكيب الطبيعي لألصواتالباحثون من معرفة خوا

.49كمال بشر، املرجع السابق، ص ) 1(
.18حسام البهنساوي، املرجع السابق، ص ) 2(
.15، ص املرجع نفسه) 3(
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Audiotory phonetics:علم األصوات السمعي-3

هو أحدث فروع علم األصوات وهو ذو جانبني، جانب عضوي أو فسيولوجي، وجانب نفسي، أما 
األول فوظيفته النظر يف الذبذبات اليت تستقبلها أذن السامع، ويف ميكانيكية اجلهاز السمعي ووظائفه عند 
استقبال هذه الذبذبات، أما اجلانب اآلخر فيصبُّ جهوده على البحث يف تأثري هذه الذبذبات ووقعها على 

.)1(، ويف عملية إدراك السامع لألصوات وكيفية هذا اإلدراك)الداخلية منها بوجه خاص(أعضاء السمع 

أقسام الدرس الصويت، يف خيتلف اللغويون حول هذا الفرع اختالفا بّينا، حيث يرى بعضهم إدراجه ضمن 
حني يعتقد البعض اآلخر عدم جدواه وإفادته يف املوضوع واللغويون الذين يدرجونه، حيددون جماله ابتداء من 
أعضاء السمع عند املتلقي، وما حيدث هلا أثناء استقبال الصوت من عمليات فيزيولوجية وعصبية وغريها، وهذا 

ات الكالم، مثل إدراكه للفروق واالختالفات يف النطق، مثل الفرق يدرس عملية إدراك الفروق ألصو «الفرع 
، وللفروق األخرى يف نوعية نطق )sabt(وكلمة ) tibre(كما يف كلمة / b/املسموع عند نطق صوت الباء 

Alla/اهللا: الصوت، يف مثل الفرق بني صوت الالمني يف قول :h/ وباهللا ،/bi :lla :h/)2( عملية اإلدراك هنا
.»حتددها خمتلف التغريات اليت حتدث يف جهاز السمع، عند وصول الذبذبات الصوتية املسموعة إليه

حتقيقا ملا يسعى إليه هذا اجلانب من الدرس الصويت فإنه يبدأ بدراسة جهاز السمع عند اإلنسان، وحيلل 
.)3(وصف األصواتالعملية السمعية، ويوضح ماهية اإلدراك السمعي وأثره يف 

يعىن هذا الفرع بدراسة اجلهاز السمعي والعملية السمعية، أي أنه يهتم بدراسة الذبذبات وموجات 
، مث حل هذه الدماغالصوت حلظة وصوهلا إىل األذن، وكيفية استقباهلا وحتوهلا إىل رسائل مرمزة عرب األعصاب إىل 

الدارسني - اله باجلهاز السمعي وأجهزته وتركيبته ووظيفتهبسبب اشتغ-الرموز يف الدماغ، وقد ساعد هذا العلم 
.)4(من إصالح بعض عيوب السمع والفسيولوجية

«وقد قل البحث يف هذا الفرع من الدرس الصويت 
إىل وجود صعوبات مجة عن طرق غري املتخصصني ختصصا يكفل الوصول إىل نتائج علمية صحيحة، من هذه 

.1،1970.كمال بشر ، علم اللغة العام ،مؤسسة املعارف للطباعة والنشر ،القاهرة ،ط)1(
.103سامي عياد حنا، املرجع السابق، ص )  2(
.44املرجع السابق، ص أمحد حممد قدور،) 3(
.174، ص 2002، 1عبد القادر عبد اجلليل، علم اللسانيات احلديثة، دار صفاء، عمان، ط) 4(
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يف حقيقة –ة ال تدخل الصعوبات كما يرى بعضهم احتواء هذا الفرع على ميدان ينتظم عمليات نفسية معقد
.)1(»يف جمال البحث اللغوي مبعناه االصطالحي-األمر

وخيالف هذا الرأي ويعارضه بشدة أمحد خمتار عمر، الذي يرى هلذا الفرع من الصوتيات أمهية كبرية وعلى 
المية ال الن أمهية دور السامع يف العملية الك«هذا األساس جيب أن يؤخذ بعني االعتبار عند الدارسني وذلك 

.)2(»تقل أمهية عن دور املتكلم

ومل حيقق علماء األصوات يف هذا الفرع من علوم األصوات النتائج املرجّوة، إذ يذكر روبنس جمموعة من 
:الصعوبات اليت تواجه الباحثني اللغويني يف جمال هذا العلم هي

عضاء السمع شيء ال ميكن إدراكه إال انتشار املوجات الصوتية على طبلة األذن ووقع هذه املوجات على أ- 1
.بواسطة أجهزة خاصة

.عملية السماع ال ميكن التحكم فيها، فليس اإلنسان بقادر على وقف هذه العملية واستئنافها حني يشاء- 2

3 -)3(.

إال على أساس هذا ستقبلها السامع، ليس هلا أي قيمةيرى أن الصور السمعية اليت يأما فندريس، فإنه 
ىن آخر، كن أن يكون متكلما هو اآلخر، ومبعالسامع، لديه القدرة على حتويلها إىل صور نطقية فعلية ومن مث مي

إن السامع متكلم بالقوة، إذن هو ميتلك ما حوله املتكلم إىل أحداث نطقية واقعية، 
.)4(علم األصوات السمعي

وهكذا سارت األغلبية من اللغويني غري املؤهلني تأهيال كافيا يف فسيولوجيا السمع وسيكولوجيته على 
عدم الدخول يف ميدان علم األصوات السمعي، واكتفوا باإلشارة العامة إىل حدوده وإىل إمكانيات البحث فيه 

.44السابق ،صكمال بشر، املرجع )1(
.54املرجع نفسه،ص)2(
.18حسام البهنساوي ،املرجع السابق   ،ص)3(
.19املرجع نفسه، ص ) 4(



المصطلح الصوتي في الدرس اللساني الغربي: الفصل الثالث

111

مع ذلك هم متفقون مجيعا على أمهية هذه الدراسة، وعلى وجوب توجيه النظر إليها وطبيعة هذا البحث و 
.)1(وتشجيع الباحثني على التخصص قي هذا امليدان والتعّمق يف مسائله

:مصطلحات علم األصوات النطقي) 1

:أعضاء النطق-1-1

تسمية على سبيل التجّوز، ألن يذكر العلماء احملدثون بأن تسمية هذه األعضاء، بأعضاء النطق إمنا هي 
وظيفة هذه األعضاء البيولوجية ذات أمهية حيوية لبقاء اإلنسان على قيد احلياة، وألن النطق من الوظائف الظاهرة 

.)2(أعضاء النطق: هلذه األعضاء فقد مساها العلماء

Diaphram: الحجاب الحاجز-1-2

بني اجلهاز التنفسي مبا معه من أعضاء أخرى هو نسيج عضلي مستعرض له قدرة على احلركة، ويفصل 
) الشهيق(ذلك أنه عند :  وبني اجلهاز اهلضمي، وحركة احلجاب احلاجز رأسية تتجه إىل أعلى أو إىل أسفل

يتقلص إىل أسفل فيضغط على األمعاء، ويتمدد جدار البطن إىل األمام، وبذلك يتسع املكان أمام الرئتني 
فيتقلص احلجاب إىل أعلى فيحدث ضغط معّني ) الزفري(مية من اهلواء، أما يف حالة فتتمددان ومتتلئان بأكرب ك

.)3(مع القفص الصدري على الرئتني

Les poumons: الرئتان-1-3

قابلتان للتمدد والتقلص، )4(تان من مادة إسفنجية عظيمة املرونة يغطيها غشاء بلوريمها كتلتان خمروطي
)5(.

.46كمال بشر، املرجع السابق، ص ) 1(
.23حسام البهنساوي، املرجع السابق، ص ) 2(
.102-101ط، ص .الرشد، الرياض، دعبد العزيز أمحد عالم وعبد اهللا ربيع حممود، علم الصوتيات، مكتبة) 3(
.96، ص 2000ط، .سعد مصلوح، السمع والكالم، دار عامل الكتب، القاهرة، د) 4(
.95، ص 1992، 1عصام نورالدين، علم األصوات اللغوية الفونيتيكا، دار الفكر اللبناين، بريوت، ط) 5(
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\La glotte: الحنجرة-1-4 la pharynse

ومكونة من ثالث غضاريف وتقوم تقع يف قمة القصبة اهلوائية، وهي عبارة عن حجرة متسعة نوعا ما، 
.)1(بوظيفة أساسية كصمام أمان إلغالق الرئتني ومحايتهما، وتوصل فراغ احللق بالقصبة اهلوائية

متثل احلنجرة املصدر األساسي للصوت اإلنساين ومتتاز برتكيب حمكم يشمل جمموعة من الغضاريف 
.)2(تتذبذب إلنتاج األمواج الصوتيةواملفاصل واألربطة، كما حتتوي األوتار الصوتية اليت 

Le cartilage thyroide: رقيدالغضروف ال-1-5

ميثل اجلزء العلوي يف احلنجرة، ناقص االستدارة من اخللف، وعريض بارز من األمام، ويسمى تفاحة آدم 
.)3(وهو يف الرجال أكثر بروزا منه يف النساء

Le cartilage): األدنى(الغضروف الحلقي -1-6 criocoid

.)4(ميثل أسفل احلنجرة، وشكله شكل خامت له فّص من اجلهة اخللفية

Le cartilage Arytenoides: الغضروفان الحنجريان-1-7

ومها النسيجان اخللفيان اهلرميان، يتميزان بالقدرة على احلركة بواسطة العضالت اليت متكنهما من االنزالق 
تتمكن احلنجرة من التحرك يف اجتاهات خمتلفة لغضاريف وطبيعتها التكوينيةهذه اواالستدارة والتأرجح، وبواسطة 

)5(.

Les cords vocale: األوتار الصوتية-1-8

ويسميها آخرون vocal folيف حني يسميها جوردون bard localeويطلق عليها أبر كروميب 

.26حسام البهنساوي، املرجع السابق، ص ) 1(
.109، ص 1993، 4حماضرات يف علم النفس اللغوي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طحنفي بن عيسى،) 2(
.26حسام البهنساوي، املرجع السابق، ص ) 3(
.134، ص 2008، 1توايت بن التوايت، مفاهيم يف علم اللسان، دار الوعي للنشر والتوزيع، ط) 4(
.26حسام البهنساوي، املرجع السابق، ص )5(
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متقابلني على قمة القصبة اهلوائية، وميتدان بشكل أفقي من اخللف إىل األمام، وعند ذلك يلتقيان بالربوز املسمى 
ونظرا لصعوبة رصد حركات الوترين الصوتيني استخدموا يف رصدها جهاز األسرتوبوسكوب أو جهاز بتفاحة آدم، 

.)1(قياس سرعة الرتّدد لرصد الذبذبات

:ولألوتار الصوتية وضعيتان

.عند اهتزازمها أثناء عملية النطق حتدث ظاهرة اهلمس- 1

2 -.

pharynx: الحلق-1-9

سم، وهو جمرى عضلي 12هو جتويف عضلي يقع بني مستغرق اللسان واحلنجرة، ويبلغ طوله حنو 
.)2(غشائي يصل الفم باملريء ويكون ضيقا يف األسفل، مّتسعا من اجلهة العليا

la langue: اللسان-1-10

فيقال -إىل جانب تسمية العضوية- اللسان البالغة يف عملية النطق فقد ُمسّيت اللغات به نظرا ألمهية
.)la langue anglaise)3لسان العرب ومعىن ذلك اللغة العربية وعلى اللغة اإلجنليزية يقولون 

يتألف معظم قاع التجويف الفموي من كتلة عضلية ثالثية األبعاد تسمى اللسان، وهو عبارة عن قطعة 
، وهو Vأو احلرف Uعضلة تؤمن له احلركة السريعة واملرنة، شكله قريب من شكل حرف 17حلمية تتكون من 

ولسان hoïdeظم الالميعضو يتصل من ناحية قاعدته واجلزء األوسط منه بأرضية الفم، ويرتبط جذره بالع
.)4(املزمار والبلعوم، وميتد طرفه إىل األمام حىت القواطع السفلى، كما يتصل سطحه السفلي بالفك األسفل

.27ام البهنساوي، املرجع السابق، ص حس) 1(
.52، ص 2003، 1، دار وائل للنشر، األردن، ط)رؤية نطقية وعضوية وفيزيائية(مسري شريف استيتية، األصوات اللغوية ) 2(
.18املرجع السابق، ص إبراهيم أنيس،) 3(
.   56بومشلة عبد العزيز، املرجع السابق، ص) 4(
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le plait: الحنك-1-11

إىل اللهاة -وهو حافة عظيمة مكسّوة بكتلة حلمية وردية اللون–ميتد احلنك من احلافة أو الّرف اللثوي 
يتناسب هذا التحديد ومعطيات الدراسة التشرحيية أكثر مما يتناسب مع . )1(منطقة الفم العليااليت تقع يف أقصى 

.معطيات الدراسة الصوتية

، وهو قسمني )2(
.احلنك الّلني واحلنك الّصلب

le: اللهاة-1-12 luette

وهي عضلة شكلها اخلارجي خمروطي يتألف القسم األكرب من اللهاة من عَضلة عريضة، تدخل أطراف 
lesاللهاة من العظام الصدغية  ostemporaجانيب اجلمجمة فوق األذن مباشرة، وهي العظام املوجود على

خلف كل طرف وفوقه، تسمى هذه العضالت بالعضالت اللهوية احلنكية الرافعة، ألن وظيفتها هي رفع احلنك 
.)3(الّرخو لَيُسدَّ جتويفي األنف عند البلع أو النطق باألصوات الفموية

:وتقوم اللهاة بعدة وظائف نطقية

ام تيار اهلواء، إلنتاج األصوات األنفية كصويت ترختي العضالت اللهوية احلنكية الرافعة، لتفتح جماري األنف أم- 
.امليم والنون

تنقبض العضالت اللهوية احلنكية فريتفع احلنك اللني إىل األعلى واخللف باجتاه جدار البلعوم الداخلي، تسمى - 
.)4(األصوات الفموية كالتاء والكافإلنتاجهذه العملية بالغلق اللهوي البلعومي وهذا الغلق ضروري 

.)5(لّلهاة وظيفة كربى يف إنتاج بعض األصوات املفّخمة، بل هي خمرج مباشر لبعضها- 

.60، ص 2005ط، .يد اهللا مثرة، الصوتيات) 1(
.41مسري شريف استيتية، املرجع السابق، ص ) 2(
.175ت، ص .ط، د.هاريس، أساسيات علم الكالم، تر حمي الدين محدي، دار الشرق العريب، د. جولياج، بوردن وكاثرين س) 3(
.175، ص املرجع نفسه)4(
. 25- 24حسام البهنساوي، املرجع السابق، ص )5(
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le dents: األسنان-13- 1

:وهي قسمان)1(تتواجد على حافظي فكي األسنان- تعد أصلب أجزاء اجلسم–هي قطع بيضاء صلبة

couronneويسمى التاج : قسم ظاهر- 1

.اللثة ومسى جذر الّسنيف plantéوهو منغرس : قسم غري ظاهر- 2

، les incisivesهي القواطع - مرتبة من األمام إىل اخللف–يوجد يف فم اإلنسان عدة أشكال من األسنان 
.)les molaires)2، والطواحن les prémolaires، والضواحك les caninesواألنياب 

وعليه ال حيسن أن وهذا يعين أن ال حركة ذاتية هلافاألسنان من أعضاء النطق الثابتة غري املتحركة،
.

يؤدي إىل إخالل يف بىن بعض عضالت - سقوط األسنان الكلي أو اجلزئي–ومن املعروف أن الدرد 
غّري حجم حجرة الرنني الفموية، وهذا يؤدي إىل تغيريات متعددة يف الطبيعة النطقية الفم، ويف حالة الّدرد يت

.)3(لألصوات اللغوية، ولئن كان الدرد اجلزئي مؤثرا تأثريا بالغا على سالمة النطق، فإن الدرد الكّلي أخف ضررا

عدم وجود تقوم األسنان بعدة وظائف نطقية، فثمة أصوات ال يتم نطقها بصورة صحيحة يف حال
.األسنان مثلما يتم نطقها عندما تكون موجودة

les lèvres: الشفتان-1-14

صوات، حيث تنطبقان انطباقا تاماتتحركان حبرية يف كل اجتاه، وتتخذان أوضاعا خمتلفة عند النطق باأل
ستديران كما حيدث يف نطق مينع مرور اهلواء وتنفرجان، فيندفع من مثة اهلواء منفجرا، ُحمِْدثًا صوتا انفجاريا، وت

الّضمة، وتنفرجان كما حيدث يف نطق الفتحة، وغريها من األوضاع املختلفة، وختتلف عادات البشر يف استغالل 

(1) Siham chaouche- mazouni ‘ Glossaire de biologie, office des publications universitaire, p 44.
. 124ت، ص .ط، د.جمدي الغريسي، حواسنا إحساسنا، دار اهلدى، اجلزائر، د)2(
.42-37مسري شريف استيتية، املرجع السابق، ص )3(
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.)1(يقصد يف ذلك

األول داخل ويسمى باطن الشفة والثاين خارجي ويسمى : تنقسم كل واحدة من الشفتني إىل حقلني
، وما ينسب إىل endo labialeظاهر الشفة، وما ينسب إىل احلقل األول من األصوات يسمى شفويا داخليا 

.)esco labial)2احلقل اخلارجي يسمى شفويا خارجيا 

:للشفتني عدة وظائف نطقية مهمة

وبعض ] u u[-واو املد–وحركة الضمة الطويلة ] u: [تستدير الشفتان لنطق حركة الضمة القصرية- 1
.)3(الصوامت كالواو

.)a a[)4[-والفتحة الطويلة األلف] a: [تنفرج الشفتان عند نطق الصوائت املنفتحة كالفتحة القصرية- 2

le nez: األنف-1-15

les deuxوهو العضو األكثر بروزا يف الوجه يقع بني الفم واجلبهة، يبدأ من الداخل باملنخرين 
narines)5(  ،كل منهما على شكل مستطيل يبلغ طوله ومها فتحتان تصالن البلعوم العلوي باألنف من الداخل

، يوجد التجويف األنفي وسط الوجه وهو مكون من جمموعة من )سم3,8(وعرضه حويل نصف بوصة تقريبا 
العظام يبدأ جذر األنف من حتت اجلبهة مباشرة، مث ميتد على شكل هرم ذي ثالث زوايا حىت طرف األنف 

l’apex،بسبب تكوينه الضمي ويعد األنف مدخل هلواء التنفس عند ، وهو اجلزء السفلي الذي ميكن حتريكه
.)6(الفقاريات، والتنفس الصحيح يف األحوال العادية طريقه األنف ال الفم

انفتاح الصمَّام اللهوي البلعوميتقوم األنف بعدة وظائف نطقية، ويتوقف نوع الرنني الناتج على درجة 
:وينشأ عن ذلك ما يلي

.24حسام البهنساوي، املرجع السابق، ص )1(
.18مسري شريف استيتية، األصوات اللغوية، املرجع السابق، ص )2(
.32حسام البهنساوي، املرجع السابق، ص )3(
.116ت، ص .ط، د.إلسكندرية، دكمال املسريي، اجلامع يف جتويد قراءة القرآن الكرمي، دار اإلميان، ا)4(

(5) Siham chaouche- mazouni , Glossaire de biologie, p87.
.92املرجع السابق، ص : جمدي الغريسي)6(
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.وذل:فمويةأصوات -1

.)1(وحتدث إذا اخنفض احلنك الّلني ليسمح للهواء باملرور من التجويف الفموي:أصوات أنفية-2

kymographe: الكيموغراف-1-16

لرسم اهتزازات األوتار الصوتية وهو عبارة عن جهاز مكون يستخدم، وهو جهاز)2(ويسمى أيضا املمواج
:من

.أسطوانة رأسية أو أفقية تتحرك مبعدل ثابت- أ

شريط ورقي يلف حول هذه األسطوانة ويغطيها، ويكون هذا الشريط من النوع املصقول باألسود، وريشة - ب
ه ور ترسم عليه عالمات بيضاء، وهناك نوع آخر من هذا اجلهاز يستعمل مع

.عن طالء الورقةاإلستغناءون أسود، وتعطي هذه الطريقة صور أوضح وأدق باإلضافة إىل بل

.أنبوبة من املطاط ناقلة للهواء- ج

.دقيقة تالمس الشريط الورقيتنتهي بسن .ريشة تسجيل مثبتة -د

طرفها اآلخر جبسم معدين مهمته ملس اجلزء املقصود من تتصل ريشة التسجيل بأنبوبة املطاط، وتنتهي يف - ه
اجلهاز النطقي للمتكلم، وهذه القطعة املعدنية قابلة لإلزالة أو التغيري ليحل حملها قطعة أحرى تتناسب مع اجلزء 

.املراد ملسه من اجلهاز النطقي

هابطة لسن الريشة حني ينطق الشخص بكلمة أو أكثر تتحول حركة اجلهاز النطقي إىل حركات صاعدة 
.)3(اليت تسجل على الشريط الورقي، هذه اخلطوط ميكن نقلها أو تصويرها وبعد ذلك حتلل من الناحية الصوتية

93صا جمدي الغريسي، املرجع  السابق،)1(
.89، ص 1998ط، .ة، تونس، داملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات، مطبعة املنظم)2(
.58-57أمحد خمتار عمر، املرجع السابق، ص )3(
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Laryngoraph: جهاز الرسم الحنجري-1-17

هو جهاز إلكرتوين ميكننا من استنتاج حاليت الفتح والغلق لألوتار الصوتية، عن طريق تسجيل اجتاه التيار 
ميثل نتيجة عمل " sound"أحد جانيب احلنجرة إىل اجلانب اآلخر، وميكن حتويل هذا التسجيل إىل صوت من

كما لو كنا قد فصلنا جتاويف ما فوق احلنجرة ومسعنا األوتار الصوتية دون تأثريات رنني صادر عن القناة العليا،  
)1(.

Artificial plates: األحناك الصناعية-1-18

platography، وتسمى طريقة استخدام األحناك الصناعية باسم البالتوغرافيا)2(ويسمى احملنك
ويعمل احلنك الصناعي من املعدن أو املطاط، ويشرتط يف املادة اخلام أن تكون رقيقة جدا، وجيب أن يطابق 

ناعي يف العادة بأطراف ناتئة صغرية يف احلنك الصناعي سقف حنك صاحب التجربة متاما، ويزود احلنك الص
يفيةمقدمته ليسهل حتريكه وإخراجه من الفم، وإذا مل تكن مادة احلنك سوداء، فإنه جيب أن يسود بطالء، أما ك

:استعماله فتتم على الوجه اآليت

.تغطي الطبقة السفلى من احلنك مبسحوق أبيض ناعم- 

.يدخل اخلليط الصناعي يف الفم- 

.لشخص صوتا معينا مث يسحب احلنك إىل اخلارجينطق ا- 

.يالحظ زوال املسحوق األبيض من بعض أجزاء اخلليط وهذا حيدد مواضع التقاء اللسان مع سقف احلنك- 

.)3(تفحص هذه العالمات بعد ذلك يف أي وقت يريد الباحث، أو تؤخذ هلا صور فوتوغرافية- 

.59أمحد خمتار عمر، املرجع السابق، ص )1(
.101املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، املرجع السابق، ص )2(
.60أمحد خمتار عمر، املرجع السابق، ص )3(
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X.Ray:أجهزة أشعة إكس-1-19

اليت تسمح بدراسة كل موقع ألي عضو من أعضاء الكالم عند أي نقطة أثناء الكالم، وهناك كذلك 
.)1(اليت تسجل حركات هذه األعضاء أثناء النطقxالصور املتحركة ألشعة 

ي لألجزاء الالحقة للجهاز الصويتوللتصوير اإلشعاعي أمهية بالغة فهو الذي يكشف عن الدور احملور 
.)2(از النطقـــية يف جهـهي أكثر اختفاء، ومن باب أوىل األجزاء األساساألجزاء اليت

:مصطلحات علم األصوات الفيزيائي) 2

:الصوت-2-1
:النظر اليت نظروا من خالهلا للصوت، فمن الناحية الفيزيائية حّدد هذا املصطلح بعدد من املفاهيم أمهها

ملنصدمني الصوت قرع حيدث من اهلواء إذا صدمت األجسام بعضها بعضا فتحدث بني هذين اجلسمني ا- 1
.)3(حركة عرضية تسمى صوتا

الصوت أمواج طولية تغري بانتقاهلا كثافة وضغط الوسط املعتاد وحتدث إحَساًسا بالسمع إذا كانت ذبذبتها - 2
.)4(كيلو هرتز16هرتز إىل 16من 

.)5(حركة اهتزازية تولدها املادة باهتزازها بتواتر حمصور بني َحدَّْين- 3

اقتصرت النظرة 
على نوعية االهتزازات اخلاصة بالصوت عن غريها من الظواهر االهتزازية األخرى كالضوء مثال، فالصوت ظاهرة 

.)6(اغاهتزازية ال بُدَّ هلا من وسك ناقل، أمَّا الضوء فظاهرة اهتزازية تنتقل يف الفر 

:أما من الناحية الفسيولوجية فقد حّدد هذا املصطلح بعدد من املفاهيم أمهها

.63، ص السابقاملرجع ،أمحد خمتار عمر)1(
.36، ص 1994، 1حسن ناظم علي وحاكم صاحل، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط: رومان جاكبسون، حماضرات يف الصوت واملعىن، تر)2(
.41، ص2006، 1حممد أديون، الصوت من النظر الفلسفي واللساين عند إخوان الصفاء، دار األمان، الرباط، ط)3(
.336، ص 1995، 1زياء املصّور، مكتبة لبنان ناشرون، طأمحد شفيق اخلطيب، قاموس الفي)4(
.102، ص 1992ط، .موفق الشرع، فيزياء الدوريات واجلسيمات، ديوان املطبوعات اجلامعية، د)5(
.5، ص 2006، 1خلدون اهليجاوي، يف فيزياء الصوت اللغوي ووضوحه السمعي، عامل الكتب احلديثة وجدار للكتاب العلمي، ط)6(
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.)1(الصوت أثر مسعي حتدثه االهتزازت السريعة جلسم ما- 1

.)2(الصوت هو كل ما ميكنه مساعه- 2

.)3(الصوت هو اإلحساس السمعي أي الّسمع- 3

:شىت للصوت منهاكما ساهم اللغويون وأصحاب املعاجم يف إعطاء مفاهيم 

.)4(يتكون الصوت من اهتزازات تنتج أمواجا مسموعة، تنتقل يف الوسط املرن كاهلواء مثال- 1

.)5(قدم يف الثانية1100يتكون الصوت من موجات تنتقل عرب اهلواء بسرعة تبلغ - 2

:

.فيزيائي ويشمل عملية - أ

.فسيولوجي ويشمل قدرة األذن على االستجابة للموجات الصوتية وترمجتها- ب

مما سبق ميكن إعطاء تعريف شامل للصوت اللغوي، وهو ذلك الصوت الذي ينتج هن جمموعة من 
مالئمة، تنتج أمواجا طويلة تنتقل عرب الوسط املرن العمليات النفسية اليت حتمل جهاز النطق على أداء حركات 

.إىل أذن السامع اليت حتّوهلا إىل الّدماغ ليقوم بتحليلها

intensité: الّشدة-2-2

صفة الفسيولوجية اليت متيز فيها األذن الصوت الشديد القوي من الصوت الضعيف اخلافت، كأن يتحدث الهي «
خفيفة، أو يستمع الشخص إىل حديث آخر مباشرة، أو مبكّرب صوت، اإلنسان بصوت مرتفع أو يهمس مهسات 

1 Gérard moussa et autre , dictionnaire le Motkan débutants, edit1, 2007, p 382.
.245، ص 1995ط، .روزماري سانسوم، قاموس إكس فورد، تر عمر األيويب، مر حممد دبس، منشورات أكادمييا انرتناشيونال، د)2(
.13، ص 1962، 1ة، طألكسندر إفرون، الصوت، تر حممد عزالدين فؤاد، دار الكرتك، القاهر )3(

4 Claude Germane et autre , Introduction à la linguistique générale, presse de 1, université de
Montréal, 1981, p 23.

.522جممع اللغة العربية بالقاهرة، املرجع السابق، ص )5(
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.)1(»وعلتها الفيزيائية هي سعة اهتزاز طبقة اهلواء جبوار األذن، اليت ينتج عنها تغريات حمسوسة يف الضغط

البعد بني نقطة االسرتاحة وأبعد نقطة يصل إليها اجلسم «وذلك يتحدد بالنظر يف سعة الذبذبة اليت متثل 
.)2(»املتحرك

د زادـــحكمت األذن بأن علّوه قترتبط شدة الصوت بعلوه أو جهارته، فكلما ازدادت شدة الصوت
وهذا معناه أّن العلو هو اإلحساس النفسي الذايت لشدة الصوت، مع العلم أن العالقة بني الشّدة واجلهارة ليست 

لشدة، وبذلك تتطلب اإلحساسات جبهارة متساوية ذات تناسبية فاإلحساس باجلهارة يتزايد ببطء أكرب من زيادة ا
.)3(ترددات خمتلفة من الشّدة

.)4(بوحدتني مها الواط والديسيبلوتقاس الشدة

Hauteur: االرتفاع-2-3

هو الصفة الفسيولوجية اليت متيز فيها األذن الصوت احلاد الرفيع من الصوت الغليظ األجش، كاالختالف بني «
ورجل، وبني زقزقة العصافري ونعيق الغربان، والعلة الفيزيائية الختالف األصوات يف االرتفاع هي صويت امرأة 

.)5(»االختالفات يف تواترها، وتزداد األصوات حّدة بازدياد التواتر

.)pith«)6درجة الصوت أو حّدته «ويعرف االرتفاع أيضا مبصطلح 

ذبذبات بعدد الّدورات يف الثانيةحركة اجلسم أو تـََردُّد الويقاس ترّدد «ويطلق عليه أيضا مصطلح الرتدد 
.)7(»والدورة عبارة عن تكرار كامل لنمط املوجة

.117، ص 1999ط ، .هشام جرب،نظرية االهتزازات واألمواج امليكانيكية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د)1(
(2) MalmbergBretil، phonetics, New York, 1963, p 8.

.85-84جولياج بوردن، وكاثرين س هاريس، املرجع السابق، ص )3(
.14-13، ص 1991، 1صالح الدين صاحل حسنني، املدخل إىل علم األصوات، دراسة مقارنة، دار االحتاد العريب، ط)4(
.117املرجع السابق، ص هشام جرب،)5(
.30أمحد خمتار عمر، املرجع السابق، ص )6(

7Okette Charles, A. manual of phonology international jornal of American linguistics, October
1975, p 172.
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timbre: الطّابع-2-4

وهو الصفة الفيزيولوجية اليت متّيز فيها األذن بني صوتني متماثلني شّدة «، »timbreنوع الصوت «أو 
نتعّرف على صوت صديق دون أن نراه، أو نتعّرف على نوع آلة من مساع وارتفاعا يصدرمها منبعان خمتلفان، كأن 

ن كالرينت، هلما إذا سجلنا صوتني يصدر أحدمها عن رنانة، ويصدر اآلخر ع: 
ل واحدة، فنجد أن األول منحىن جييب والثاين دوري، فنقول أّن طابع الصوت له عالقة بشكارتفاع واحد وشدة

.)1(»املنحىن املمثل للصوت الدوري

Resononce: الرنين-2-5

األنفية والفموية والبلعومية ملصدر : من الناحية النطقية يشري إىل استجابة جزيئات اهلواء داخل الفجوات
.)2(صويت ما

وال ميكن ،)3(أما من الناحية الفيزيائية احملضة فيشري إىل عملية اهتزاز جسم حتت تأثري اهتزاز جسم آخر
هلذه الظاهرة أن حتدث إال إذا كان الّصوت من اجلسم مصدر االهتزاز له نفس ترّددات اجلسم املتأثر باالهتزاز أو 

)4(.

ختتلف درجة الرنني لكل حركة عن درجات الرنني لسائر احلركات، باختالف حجم حجرة الرنني وشكلها 
.)5(موية أنفية، أو حنجرية أو حلقية، أو رغامية يف حاالت معّينة قليلةوحجرة الرنني هذه قد تكون فموية، أو ف

فاجلسم الذي يستجيب بالرنني ال ينشئ من ذاته القوة اليت حتركه، وإمنا يهتّز بانتقال الطاقة الناشئة عن 
فيرتتب على ذلك 

.)6(وهو ما مسيناه بالرنني- أي بالتجاوب–اهتزاز قسريا 

.121املرجع السابق، ص هشام جرب،)1(
271مسري شريف استيتية، املرجع السابق ص) 2(
.املرجع نفسه ، الصفحة نفسها)3(
.90جولياج بوردن و كاثرين  س هاريس، املرجع السابق، ص) 4(
.38والوظيفة، املرجع السابق، ص ) 5(
.90بوردن وكاثرين س، هاريس، املرجع السابق، ص ) 6(
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:الوشوشة-2-6

يف هذا الوضع يقرتب الوتران الصوتيان، أحدمها من اآلخر من جهة ويبتعدان من جهة أخرى، ويؤدي 
وترتاوح سرعته بني هذا إىل أن ختف سرعة اهلواء، خباصة يف اجلهة اليت يبتعد فيها الوتران أحدمها عن اآلخر، 

ث، وكلما كانت الرتددات أقرب إىل احلد األدىن من هاتني السرعتني كانت وشوشة اهلواء يف الصوت /ذ20-40
.)1(أكثر حتققا، وكلما كانت تردداته أقرب إىل احلّد األعلى منهما كانت وشوشة الصوت أقل حتّقًقا

.)2(أو املهزاز الراسمOxillograph: راسم الذبذبات-2-7

هو جهاز شبيه جبهاز التلفزيون، غري أنه يتلقى اإلشارات من ميكروفون أمام فم املتكلم، ويقوم بتسجيل 
.)3(مرئي لذبذبات األصوات، وقد زّود مؤخرا بقلم صويت، ومرشح، ورسم طيفي، ومكون كالمي

واجهة إطار ويطلق عليه مكشاف ذبذبات أشعة الكاتود، وبه تتحول أصوات الكالم إىل موجات على
.)4(يشبه اإلذاعة املرئية، وهذا اجلهاز مفيد جدا إلظهار اجلزيئات الصغرية يف عملية النطق

Raph-soundSpectray: راسم األطياف الصوتية-2-8

ةــــرة ملفوف حوهلا ورقة تعلوها ريشجهاز يرتجم الصوت بتمثيل تردداته، ويرتكب من أسطوانة دوا
متصل microphoneوتتحرك الريشة بفضل الذبذبات الصوتية، اليت تنتقل إليها عن طريق ناقل الصوت 

، وهذا )Remoreingdrum)5حول األسطوانة الدوارة recordingpaperباآللة وورقة التسجيل 
.)6(املختلفةاجلهاز ميكننا من امتالك ومعرفة طيف أصوات متتالية، وهو يقطع كل صوت إىل عدد من مكوناته 

)1 (38.
.100املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، املرجع السابق، ص )2(
.55ابق، ص أمحد خمتار عمر، املرجع الس)3(
.34، ص 1986ط، .حممد منصف القماطي، األصوات ووظائفها، منشورات جامعة الفاتح، طرابلس، د) 4(
.34، ص املرجع نفسه) 5(
.140، ص 1985، 1يوسف غازي، مدخل إىل األلسنية، منشورات العامل العريب اجلامعية، دمشق، ط) 6(
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جمموعة من املرشحات اإللكرتونية، وتقيس شدة الصوت، مث تقدم النتائج على شكل رسومات متثل الرتددات 
:بعاد التاليةوالشدة والزمن الفعلي للموجة، ويظهر الرسم لكل موجة صوتية األ

.ثانية2,4وميثل الزمن وغالبا ما تكون مدته :الخط األفقي* 

.هرتز8000ومي الرتدد، بداء من الصفر وحىت :الخط العمودي* 

:مصطلحات علم األصوات السمعي) 3

L’oreille: األذن-3-1

سيالة عصبية تنتقل إىل هي أداة السمع، أو جهاز االلتقاط الذي يتلقى اإلشارة الصوتية وحيوهلا إىل 
.األذن اخلارجية، األذن الوسطى واألذن الداخلية: ، وتنقسم األذن إىل أجزاء ثالثة هي)1(اجلهاز العصيب املركزي

.صوان األذن والصماخ: تتكون من قسمني رئيسني مها:األذن الخارجية-3-2

:صوان األذن- 3-2-1

الصوتية إىل الصّماخ اخلارجي لألذن، ويساعد هذا وهو تكوين غضرويف حمذب يقوم بتوجيه املوجات 
.)2(ال سّيما عند بعض احليواناته للحركةاجلزء على حتديد موضع مصدر الصوت، وذلك بسبب قابليت

وهذا ما جيعل اإلنسان قَادًرا على حتديد جهة مصدر الصوت واختالف كمية الشدة وتوقيت ذلك 
.الصوت إىل كل أذن

يف الشّدة والتوقيت فإن السامع مييل إىل حتديد موضع الّصوت على أنه عند مركز وإذا تساوى املثريان
.)3(الرأس، أما إذا تأخر وصول الصوت إىل األذن اليسرى، كان موضع الصوت اجتاه األذن اليمىن

.46أمحد خمتار عمر، املرجع السابق، ص )1(
.245ميلكا فيتش، املرجع السابق، ص ) 2(
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها)3(
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:صماخ األذن الخارجي- 3-2-2

شعريات تؤّمن محاية طبلة األذن هو القناة الغضروفية اليت تصل صوان األذن بالطبلة، تنبت يف مدخله 
مبساعدة مادة صمغية تفرزها الغدد، ولصماخ األذن وظيفة أخرى هي توصيل االهتزازات إىل طبلة األذن، ويؤدي 
دور غرفة رنني تتوىل تضخيم املوجات الّصوتية، ما جيعل ضغط اهلواء بالنسبة إىل بعض الرتددات مضاعفا مقارنة 

.)1(اخلارجي، وهذا ميكن األذن من متييز بعض األصواتمع ضغطها عند مدخل الّصماخ

L’orreille moyen: األذن الوسطى- 3-2-3

، اليت تصل بني طبلة )املطرقة والسندان والركاب(تتكون األذن الوسطى من عظيمات السمع الثالث 

.)2(السندان، الذي يتصل بعظمة الركاب وتتصل عظمة الركاب بالفتحة البيضاوية

Tambour: الطبلة- 3-2-4

أو املمر السمعي، أو هي غشاء رقيق وتبعد حوايل بوصة من األذن اخل
.)3(الصماخ اخلارجي

عند حترّكه ترّددات مطابقة للرتددات الصادرة عن اجلسم املهتز الذي يشكل مصدر حيدث غشاء الطبلة 
مبحاكاة اهتزازات الطبلة، وعلى الرغم ) السندان والركاب(الصوت، وحينئذ تقوم املطرقة مع العظيمتني األخريني 

يف شدة الصوت بالنظر إىل من أن اهتزاز الطبلة غري دوري وضئيل السعة فإن السامع ميكنه متييز أدىن تغيري حيدث
.)4(حساسية غشاء الطبلة

.47، ص السابقملرجع ا،ميلكا فيتشا)1(
.249املرجع نفسه، ص )2(
.47أمحد خمتار عمر،املرجع السابق، ص )3(
.248سعد مصلوح، املرجع السابق، ص ) 4(
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:عضلتا المطرقة والسندان- 3-2-5

الحظ العلماء أن املطرقة والسندان يتصالن بعضلتني حتميان العظم من األصوات القوية أن تصل إىل 
.)1(األذن الداخلية

عن الفتحة البيضوية، ويتغري فالعضلة األوىل توقف غشاء الطبلة، والعضلة األخرى حترك الركاب بعيدا 
.)2(احملور الذي يدور حول الركاب، فيخف الضغط على األذن الداخلية محاية هلا

L’oreille interne: األذن الداخلية- 3-2-6

.القنوات اهلاللية والقوقعة والعصب السمعي: حتتوي األذن الداخلية على أعضاء السمع الثالث

:القوقعة- 3-2-8

مم، وملئ بالسائل، وملفوف حول نفسه، ويتذبذب 35حبوائط صلبة، وطوله حوايل 
.)3(السائل املوجود بداخل البهو تبعا لذبذبة طبلة األذن

وقد أثبت العلماء أن االهتزازات الناجتة عن الذبذبات ذات الدرجة املنخفضة تؤثر يف الشعريات العصبية 
اليت توجد بالقرب من قمة القوقعة، أما

اليت توجد وسط القناة القوقعية، وأما الذبذبات العالية فتؤثر على الشعريات العصبية اليت توجد يف أسفل القناة 
.)4(القوقعية

:القنوات الهاللية- 3-2-9

متتلئ بسائل، وعندما يتحرك الّصوت يتحرك )5(الرأسقنوات غري كاملة االستدارة، تقوم حبفظ توازن 
السائل داخل هذه القنوات الثالثة وهو ما يستثري األعصاب فيها، فتقوم بإرسال معلومات إىل املخ، تتعلق مبوقع 

.249ص ،السابقاملرجع ، سعد مصلوح)1(
.175،املرجع السابق، ص عصام نورالدين ) 2(
.47أمحد خمتار عمر، املرجع السابق، ص )3(
.49-48املرجع نفسه، ص )4(
.128عبد العزيز أمحد عالم وعبد اهللا ربيع حمود، املرجع السابق، ص ) 5(
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إىل اجلسم، وتفّسر حركة هذه السوائل حاال فإن هذه القنوات ترسل إشارات مشوشة إىل املخ، مما يؤدي
.)1(واراإلحساس بالد

:أمراض النطق والكالم) 4

تنتشر اضرابات النطق بني الصغار والكبار وهي حتدث يف الغالب لدى الصغار نتيجة أخطاء يف إخراج 
.أصوات حروف الكالم من خمارجها، وعدم تشكيلها بصورة صحيحة

المـــــيف مظاهر اإلنتاج احلركي للكتعرف :تعريف اضطرابات النطق والكالم-4-1
ويشري هدا التعريف إىل تعليم املهارات اللفظية هو عملية . )2(أو عدم القدرة على إنتاج أصوات كالمية حمددة

اكتسابية ناجتة عن التطور النمائي للقدرة على حتريك أعضاء النطق، بطريقة دقيقة وسريعة، وعليه فإن تعلم 
النطق، ما هو إال نو 

.يف العمليات النطقية، فاإلعاقة تكون يف العمليات احلركية احمليطة، وليس بالقدرات اللغوية املركزية

)3(:خصائص اضطرابات النطق-4-2

.مرحلة الطفولة املبكرةتنتشر هذه االضطرابات بني األطفال الصغار يف - 

.ختتلف االضطرابات اخلاصة باحلروف املختلفة من عمر زمين إىل آخر- 

.إذا بلغ الطفل السابعة واستمر يعاين من هذه االضطرابات فهو حيتاج إىل عالج- 

.وأصعب يف العالجمه يف السن كلما كانت أكثر رسوخاكلما استمرت اضطرابات النطق مع الطفل رغم تقد- 

 -
.آخر

.48مسعود بودوخة ،املرجع السابق، ص ) 1(
.153، ص 2005، األردن، 1التشخيص والعالج، دار الفكر، طإبراهيم عبد اهللا فرج الزريقان، اضطرابات الكالم واللغة، ) 2(
.67ت، ص .فيصل العفيف، اضطرابات النطق واللغة، أطفال اخلليج مركز دراسات وحبوث املعوقني، مكتبة الكتاب العريب، د ط د) 3(
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) احلروف(حيّبذ عالج اضطرابات النطق يف املرحلة املبكرة، وذلك بتعليم الطفل كيفية نطق األصوات 
.بطريقة سليمة وتدريبية على ذلك من الصغر

.املستوى الطفلي أكثر من عيوب اإلبدال أو التحريفحتدث اضطرابات احلذف على- 

عند اختيار الطفل ومعرفة إمكانية نطقه ألصوات احلروف بصورة سليمة، فإن ذلك يدل على إمكانية عالجه - 
.)1(بسهولة

:علم األصوات ودوره في عالج اضطرابات النطق-4-3

أصبح اليوم علم معملي يعتمد على يلعب علم األصوات دورا كبريا يف عالج عيوب النطق، حيث 
التجارب اليت بدورها تعتمد على معامل جمهزة جتهيزا حديثا يواكب التطور العلمي والتقين الذي نعيشه، إذ أن 

أخذت ثورة يف الدراسات الصوتيةمعظم فروعه تعتمد على اآلالت، واملخابر العلمية، فعلم األصوات الفيزيائي
الوسائل الفنية واملبادئ العلمية املتبعة يف ذلك، وتوظيفها يف جمال عالج عيوب النطق لتطبيق وجاءت هذه الثورة

والكالم، حيث مت االستفادة من معطيات التحليل األكوستيكي للصوت يف قياس التقدم يف شفاء بعض احلاالت 
فبعد أن مت معاجلة هذه الناشئة من العادة اخلاطئة يف النطق،) األخطاء النطقية(اليت كانت تعاين من العيوب 

طريق العالج الكالمي، والتحقق من ذلك عن طريق األذن البشرية، حاولت هذه الدراسة قياس عن)2(احلاالت
التقدم يف شفاء احلاالت املعينة عن طريق التحليل األكوستيكي لألصوات، ومقارنة النتائج اليت أسفر عنها 

تساعد يف ) فيزيائية(أكوستيكية يسقايالنموذجية، ومن مثة اخلروج مبالتحليل األكوستيكي مبثيلتها لدى العينات
ومن هنا تأيت أمهية هذه الدراسةوصف األخطاء النطقية، بعد أن ظل االعتماد يف ذلك مقصورة على السماع،

.)3(النطق

ولعلم األصوات النطقي دور يف عالج عيوب النطق، حيث يوفر األصوايت للمختص يف عالج العيوب 
ليت هلا دور يف نطقها، وخصائصها النطقية، معطيات عن األصوات اللغوية، خمارجها والعضالت واألعضاء ا

.67فيصل العفيف، املرجع السابق، ص )1(
2www.Neelwa furat.com.h : 14 :30.

.68فيصل العفيف، املرجع السابق، ص )3(
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.)1(تساعد يف وضع طريقة للعالج

جهزة ويساهم علم األصوات التجرييب يف عالج العيوب النطقية عند الطفل، إذ أن هذا العلم يستعني باأل
واآلالت لقياس الصوت، ومعرفة خصائصه كاجلهر واهلمس، إذ تستخدم فيه األشعة السينية يف تصوير األعضاء 

يها يف وصف العيب النطقي، وحتديد اخللل لألعضاء اليت يتم عالجها، وكذلك االستفادة من النتائج املتوصل إل
.)2(ومن مثة تسهيل عملية العالج

وذلك عن طريق ما ى االستخدام الصحيح ألعضاء النطقكما يساعد علم األصوات الطفل املصاب عل
، ومكانه يف جتويف أعضاء خمرج النطق: يقدمه من نتائج نظرية للمعاجل االكلينيكي، قائمة على ثالث مقاييس

.النطق والتصويت

انفجاريا أو ا أو ساخناإما أن يكون فمي أو أنفي، فمجرى هواء الفم قد يكون بارد:كيفية مجرى الهواء
).نسبة اهلواء أو استمراره(تسريبيا 

.)3(أو عدم اهتزازهانسبة إىل اهتزاز احلنجرة) جمهورا/مهموسا: (صفة الصوت

تقنية عالج خمارج الصوامت حيث يتبعها هذا األخري ملساعدة الطفل ويقدم علم األصوات لألخصائي االكلينيكي، 
:املصاب وتدريبه على نطقها نطقا سليما نذكر من بينها

)a (و)p ( يتم نطقها عن طريق نفخ الضدين مع شد الشفتني وانفجار هواء مفاجئ، ويكمن الفرق بني صويت
)b (و)p (أن األول جمهور والثاين مهموس.

)s (و)z (ع األسنان األمامية العليا على األسنان األمامية السفلى، مع وضع طرف اللسان على األسنان توض
، والفرق بني ...]zzzz[و...] ssss[األمامية العليا، وخنرج هواء باردا مستمرا على ظهر يد الطفل، على شكل 

.هو أن األول جمهور والثاين مهموس) s(و) z(الصوتني 

.78حممد منصور الغامدي، املرجع السابق، ص) 1(
.54، ص 2005، 1أمحد حابس وآخرون، احلبسة وأنواعها يف علم أمراض الكالم وعيوب النطق، مكتبة اآلداب، ط) 2(
.40، ص 2005ط، .واملكتوبة عند أطفال املدارس العادية، دار القلم، اإلمارات العربية املتحدة ،دحورية باي، عالج اضطرابات اللغة املنطوقة ) 3(
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)n(:لى األسنان األمامية العليا، وغلق منخرة واحدة لألنف بواسطة األصبع وإحداث ُغين وضع طرف اللسان ع
.)nn[...)1[مستمر 

)r :(وضع نطع اللسان حنو األسنان األمامية العليا دون ملسها وإحداث اهتزازات مستمرة حلركة اللسان.

)x (العليالتفخيم هذا الصوت نضغط مقدمة اللسان على األسنان األمامية : ط.

)d :(لتفخيم هذا الصوت نرفع مقدمة اللسان قليال حنو األعلى.

ختاما يتبني لنا أن علم األصوات، علم قائم بذاته ال يستهان به، علم معملي جترييب، يواكب التطور 
ا التقين والعلمي، حيث يقدم خدمات جليلة للعلوم املختلفة، من حيث نتائجه النظرية والتجريبية كاليت يقدمه

لعيوب النطق، والكالم من خالل النتائج النظرية اليت توصل إليها علماء األصوات، يف وضع أساليب وطرق 
.)2(مناسبة لعالج عيوب النطق اليت يشكوا منها الطفل

III (علم األصوات الوظيفي) :PHONOLOGIE(.

الصوتية للغة ما وتصنيفها هو الدراسة اليت تصف وتصنف النظام الصويت للغة معينة، أي دراسة العناصر 
.)3(تبعا لوظيفتها يف اللغة

«: ) مالربجبرتيل(ويعرف 
.)4(»يف لغة من اللغات، وإرساء نظام الفونيمات

ةلألصوات األولية ضمن الرتاكيب املشكلفالصوتيات الوظيفة هي العلم الذي يبحث يف الوظيفة اهلامة 
.لسلسلة الكالم ضمن عملية التواصل

.42حورية باي، املرجع السابق، ص )1(
.املرجع نفسه ،الصفحة نفسها) 2(
.119مسعود بودوخة، املرجع السابق، ص ) 3(
.118املرجع نفسه، ص )4(
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:النظريات الفونولوجية الغربية) 1

ميكن تقسيم تاريخ النظريات الفونولوجية الغربية إىل ثالث مراحل أساسية تنتظم حتتها ثالث صياغات 
املعيار، والفونولوجيا التوليدية احلديثة، وتأطرت كل صياغة نظرية وهي الفونولوجيا البنيوية والفونولوجيا التوليدية 

منها بعمل أو أعمال رائدة، وميكن تقدمي أهم املرتكزات املوضوعية واإلجرائية هلذه النظريات يف العناصر 
.)1(:التالية

):الكالسيكية(النظرية الفونولوجيا البنيوية -1-1

وسري بعد دعوته املشهورة إىل التمييز بني الدراسات ارتبطت املدرسة البنيوية باللساين السويسري دوس
وهلا حمور تنظريه معتربا التمييز بني طريف الثنائية عملية طلق منها وحاليت ان)2(التعاقبية والدراسات التزامنية

لبحث يف جمال اإبستمولوجية ضرورية خللق مبادئ حبث جديد نستبدل مبوجبها املعايري الوصفية التارخيية واملقارنة
)3(.

على ضرورة االهتمام باخلاصيات األكوستيكية لألصوات اللغوية إىل ) دوسوسري(وفق هذا التوجه أحل 
اللغوية بواسطة األعضاء النطقية املوزعة داخل جهاز جانب االهتمام بفعل التصويت، أي إجناز األصوات 

املُصوت، وبذلك اعترب منهج التحليل الفونولوجي عنده منهاجا بنيويا ميكن من إعادة تقييم النظام اللساين العام 
.)4(يف عالقته بالواقع الصويت امللموس الذي يشكله

ومل ينظر دوسوسري إىل جمموع املكونات الصوتية اليت تعاجلها النظرية داخل النظام اللساين باعتبارها 
جتميعا ميكانيكيا، بل باعتبارها وحدة ونسقا موحدا، تتحدد املهمة األساسية داخلها يف الكشف عن قوانينه 

وذات مظهر ميكانيكي، ولكن وفق شروط داخلية الداخلية الثابتة والدينامية، ليس وفق شروط إجرائية خارجية 
.)5(وظيفية باألساس

.14، ص 2010ط، .ية والغربية، عامل الكتب احلديث، األردن، دمصطفى بوعناين، يف الصوتيات العرب) 1(
.65، ص 2004، 1حممد حممد يونس علي، مدخل إىل اللسانيات، دار الكتاب اجلديد املتحدة، لبنان، ط) 2(
.14مصطفى بوعناين، املرجع السابق، ص ) 3(
.141-140مسعود بودوخة، املرجع السابق، ص ) 4(
.15املرجع السابق، ص مصطفى بوعناين، ) 5(
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:فونولوجيا براغ-أ-1-1

ألن النظرة السوسورية للنظام الفونولوجي مل تقدم )1(1926يف عام " حلقة براغ اللسانية"تأسست 
للوقائع الصوتية إال عالقة غري مباشرة باللسانيات، وحتددت اشتغاالت حلقة براغ يف عدة أطروحات مؤطرة داخل 

أفرزها اعتبار التي- أوال–ومت الرتكيز على معاجلة املشاكل املنهجية حبث أنتجــتها أوضاع منهجــية حمددةمشاريع
:وبذلك مت تنظيم أوليات البحث الفونولوجي يف القيام باملهمات التاليةاللغة نسقا وظيفيا

.حتديد خصوصيا األنظمة الفونولوجية اعتمادا على ضبط حمتواها من الفونيمات- 

بعض حتديد الفونيمات، فوضع تروبسكوي املبادئ العامة للفونولوجيا الوظيفية، مث أعاد صياغة ما كان غامضا - 
.الشيء عند دوسوسري داخل إجراء التمييز املوضوعي واإلجرائي بني الفونيتيقا والفونولوجيا

واعترب جاكبسون اإلجناز الكالمي نتاج حمكوم مبجموعة من القرارات اخلاصة باختيارات صوتية ثنائية 
أخرى حتدد ما إذا كانت ، وقرارات)خاصية أكوستية(حتدد إذا كانت اإلشارة الصوتية جمهورة أو غري جمهورة 

.)2()خاصية فيزيولوجية نطقية(اإلشارة احتكاكية أم ال 

.وخنلص إىل أن فونولوجيا براغ اختلفت عن البنيوية، ففسرت ما كان ملتبسا عند دوسوسري

:فونولوجيا أمريكا الشمالية-ب-1-1

البنيوي منطلقات حبث فونولوجي يركز على الكيفية اليت ميكن همن داخل التوج" Sapir"أسس  سابري 
التوازي : مثل(من خالهلا تعيني قيمة الفونيم داخل تشكيل فونتيقي معني اعتمادا على العالقات اليت يقيمها 

مع فونيمات أخرى داخل نفس التشكيل، كما شكلت مظاهر اعتماد التوزيع ...) والتقابل، التآلف والالتآلف
ناوب بني العناصر الصوتية داخل سياقات متعددة، إجراءا نوعيا لربط مالءمة التناوب بالوظيفة النحوية والت
، حيث تكشف القيم الرمزية للفونيمات يف هذا املستوى الهتمامات أخرى فونوأسلوبية )التمييزية باألساس(
)phinostylistic()3(.

.247ميلكافيتش، املرجع السابق، ص ) 1(
.17-16مصطفى بوعناين، املرجع السابق، ص ) 2(
.16نفسه، صاملرجع)3(
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اللغوية بطابع العلمية اللساين األمريكي بلومفيلد ومن اللسانيني البارزين يف جمال صبغ الدراسات 
"Bloomfield"1(، الذي عّد أول الداعني إىل إتباع منهج موضوعي يف دراسة الظواهر اللغوية(.

قيمة املكون الصويت يف جمال التحليل اللساين باعتباره يشكل املستوى Bloomfieldوحّدد بلومفيلد  
Sapirللسانية، وحاول تطبيق مبادئ التحليل الفونولوجي اليت أسسها سابرياألول داخل منظومات املستويات ا

:جيني متييزا بنييف الدراسات املورفولوجية اعتمادا على معايري وصفية خاصة بعملية التقطيع والتصنيف الفونولو 

.فونيمات املقطع- 

.فونيمات مستقلة- 

وزيع ــة التـــها أوليـــــعية حتكمـــــيدات موضـــــات من تقيــــوفق ما ختضع له هاته الفونيم

.)2(الضابطة ملقتضيات التجاور والتناوب الوظيفني

البنيوي، حيث هيمنت النزعة البنيوية بأهم صيغها على هويتبني أن الفونولوجيا األمريكية مل ختالف التوج
.كل جماالت البحث اللساين

):اإلنجليزية(الفونولوجيا التطريزية -ج-1-1

ظهرت يف إجنلرتا مدرسة فونولوجية تأسست على تقنيات حتليل تركييب يويل أمهية كبرية ملظاهر البنية 
.)3(إىل املالمح الصوتية غري اخلطية) اخلطية(الفونولوجية يف مستويات تتعدى الوحدة الفونيمية الصغرى 

براغ وأمريكا "الرتكيز عليه يف انشغاالت ما متمعتتحدد خصوصية الفنولوجيا التطريزية، باملقارنة 
على املظهر التعارضي االستبدايلشكال الرتكيز الفونيمي لكل منهماالفنولوجية، اختالف أويل تقره أ" الشمالية

.أي العالقات بني الوحدات الصغرى للبنية داخل الوحدات الكربى: للفونولوجيا، على حساب مظهرها املركيب

.11حممد يونس علي، املرجع السابق، ص حممد)1(
.18-17مصطفى بوعناين، املرجع السابق، ص ) 2(
.148مسعود بودوخة، املرجع السابق، ص ) 3(
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ا التطريزية إىل دمج الصياغات املركبيةواالستبدالية يف وصف موحد يعرتف بنوعني 
، وتسخر لذلك prosodiesوالتطريزات phonemesالوحدات الفونيمية: خمتلفني من العناصر الفونولوجية

.إجراء تقطيع فونولوجي عمودي خيالف التقطيع األفقي الذي نبتته التحاليل الفونيمية األوىل

يركز فريث على ضرورة أن تأسس التحليل التطريزي على تعددية األنساق مشريا إىل أن التحليل األحادي 
على التقنية االستبدالية للتعارضات والفونيمات املقرونة باملتغريات الصوتية، قد استنفذ كل إمكانياته للنسق القائم 

املتعدد األنساق للتعبري عن البنية الفونولوجية الغنية اإلجرائية، لذلك وجب االنتقال إىل اختبار فرضيات الطابع
للجملة، وللكلمات اليت تؤلفها باعتبارها تعددية أو متعددة، مكونة من أنساق مقوالت فونيمية وتطريزية متعالقة 

.)1(فيما بينها

ة، فبينما يرتب وتعتمد الفونولوجيا التطريزية على تقنيات خمتلفة عن تلك املعتمدة يف الدراسات الفونيمي
التحليل الفونيمي للمادة الصوتية وفق منطق التعاقب إىل متوالية خطية أحادية مكونة من قطع فونولوجية، يصف 
التحليل التطريزي املادة الصوتية ويرتبها اعتمادا على نوعني من العناصر املختلفة، الوحدات الفونيمية والوحدات 

.التطريزية

فونيمات قطعية، وفونيمات فوق قطعية كالنرب والتنغيم : نوعني من الفونيماتومييز علماء األصوات بني
.وغريمها

لكن التحليل التطريزي يصف عناصر تطريزية أخرى كالتأنيف والتحنيك والتشفيه اخلاصة باملقطع 
.)2(مجيعه

:وتتمثل وظائف هذه العناصر الفونولوجية يف

استهالل املقطع واختتامه، واستهالل الكلمة : الفونولوجية وتعيني حدودها مثلمتييز بعض الوقائع داخل البنية - 
.واختتامها

.متييز أجزاء كربى من الكلمة باعتماد التناغم الصويت، واملماثلة واملخالفة- 

.20-19مصطفى بوعناين، املرجع السابق، ص ) 1(
.149مسعود بودوخة، املرجع السابق، ص ) 2(
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ني متييز احلدود الصرفية الصوتية عن احلدود النحوية باعتماد اهلمز أو التهميز الذي يفصل يف بعض اللغات ب- 
.)1(الكلمات وأجزاء اجلمل

ويرى كمال بشر أن املنهج الذي سار عليه اإلجنليز يف الدراسة الصوتية، يتماشى مع مبدئهم الرئيسي يف 
الدرس اللغوي، إذا كانت األمثلة اجلزئية ال ميكن إخضاعها لنظام مفرد أو خطة واحدة، فالوحدات الصوتية 

ختتلف فيما بينها يف -من اتفعلى الرغم –والظواهر التطريزية 
)2(.

:النظرية الفونولوجية التوليدية المعيار-1-2

الفونولوجيا التوليدية اجتاه يف التحليل لألصوات متفرع عن نظرية النحو التوليدي عند تشومسكي، وتقوم 
اليت متثل املخزون العقلي الكامن يف عقول األفراد والقادر (على ربط البنية العميقة لألصوات الفونولوجيا التوليدية 

.)3(بالبنية السطحية املتمثلة يف املنطوق الفعلي) أصوات املنطوق(على توليد 

والفلسفية (وقد اعتمد تشومسكي يف بناء نظريته، على استقطاب العديد من القضايا واملفاهيم النظرية 
اليت كانت عبارة عن إشارات سطحية ومتناثرة للعديد من األحباث والتنظريات اللسانية وهكذا فقد أخذ ) أحيانا

يةــــنة والتجريد من األحباث الرياضوأخذ أشكال الصور " مدرسة بول روايال"مفهوم الكليات اللغوية من أحباث 
املظهر اإلبداعي للغة، وعن sapirوعن ) competence(مظهر القدرة " Humboldt"كما أخذ عن 
Hjelmslev4(مفهوم االفرتاضية(.

ومتثل الفونولوجيا التوليدية جتاوزا للفونولوجيا الكالسيكية البنيوية، وإذا كان االجتاه البنيوي يهتم مبا هو 
مبدئيا على خاص ومتميز يف كل لغة، فإن االجتاه التوليدي يهتم مبا هو مشرتك بني كل اللغات وبكل ما هو قائم

.)5(أساس كلي

.160مصطفى بوعناين، املرجع السابق، ص ) 1(
.96كمال بشر، املرجع السابق، ص )2(
.144مسعود بودوخة ، املرجع السابق، ص ) 3(
.20مصطفى بوعناين، املرجع السابق، ص ) 4(
.144املرجع السابق، ص مسعود بودوخة، ) 5(
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وتقر الفونولوجيا التوليدية املعيار بوجود متثيل فونولوجي يتألف من قطع هي عبارة عن مالمح صوتية مميزة 
.)1(تنتظم وفق ترتيب خطي) حد املورفيم، حد القطع وحد اجلملة(قائمة على معايري فونولووجية نطقية، وحدود 

:التوليدية الحديثةالنظرية الفونولوجية -1-3

متثل الفونولوجيا التوليدية احلديثة بديال متعدد اخلطوط لتحليل متعدد االهتمام بكل القضايا والظواهر
.، الشيء الذي فرض إعادة تكييف األدوات النظرية اليت اعتمدها النموذج املعيار"النسق"اليت أغفلها 

توليدية احلديثة حول تقدمي أوليات جديدة لتجديد الطرق وارتكز التجديد اهلام الذي محلته الفونولوجيا ال

.)2(أشكال متثيلها

، والطبقة النغمية، الطبقة العروضية والطبقة املقطعية: وراعت الفونولوجيا احلديثة جمموعة من الطبقات
.)3(والطبقة القطعية، والطبقة املستقلة

الشيء الذي مكن من دراسة األنظمة الصوتية للغات املختلفة واكتشاف ظواهرها الفونولوجية املتعددة داخل 
أغنت ...) املقطعيةالفونولوجيا املستقلة القطع، والفونولوجيا العروضية، والفونولوجيا (توجهات نظرية توليدية فرعية 

جماالت البحث الفونولوجي وأكدت أمهيته، وأصبح للمكون الفونولوجي قيمة جديدة حتددها أشكال التفاعل 
.)4(املورفولوجيا، الرتكيب وما بعد الرتكيب: والتداخل اليت يقيمها مع باقي املستويات اللسانية األخرى

س داخل مقتضيات مناقضة مرتكزات البحث إن مشروع التطور النظري الفونولوجي الغريب، يتأس
.وأساليبه للظواهر الصوتية املختلفة، أو تطويرها وإنضاجها أو تصحيحها وتقوميها

:مصطلحات علم األصوات الوظيفي) 2

:يلي

.21مصطفى بوعناين، املرجع السابق، ص ) 1(
.23، ص املرجع نفسه)2(
.144مسعود بودوخة ، املرجع السابق، ص ) 3(
.24مصطفى بوعناين، املرجع السابق، ص ) 4(
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:ة على الوحدة الصوتيةمصطلحات دال-2-1

والتشابه قد يكون غري حرتوزيع تكاملي أو :phoneme:الفونيم
.)1(فيزيائيا أو يف مكان النطق أو الناطق

، حني دعا إىل وجوب دراسة اجلانب السمعي 1983سنة " دوسوسري"استعمل مصطلح فونيم مع 
.العضويباإلضافة إىل اجلانب 

والوحدات املنطوقة، كل حلركات النطقية للوحدات املسموعةجمموع التأثريات السمعية وا«: وعرّفه بأنه
.»منهما بشرط اآلخر

العالمات " ويكتروبس"والفونيم عند » أصغر وحدة فونولوجية يف اللسان املدروس«: ويعرفه تروبتسكوي
كلمة من الفونيمات بقدر ما يلزم لتمييزها من مجيع الكلمات املميزة إلشباع الكلمات فينبغي أن يكون يف كل  

.)2(األخرى، وهذه الفونيمات املتتابعة خاصة بالكلمة وحدها

.)3(»الفونيم هو أصغر وحدة لغوية مميزة«" بلومفيلد"ويعرفه 

نية حيث تشكل التنوعات و قابلية الفونيم للتحليل والتجزئة إىل وحدات ألوف" ماريو باي"ويذكر 

 :k.kite.k،c. cate وهذه الصور تنطق
.)k)4بصورة فونيم 

.بالرجوع إىل وظائفه يف تركيب كل لغةفالفونيم إذا عالمة مميزة، ال ميكن تعريفه إال 

.126، ص 1982، 1حممد علي اخلويل، معجم علم األصوات، مطابع الفرزدق التجارية، ط) 1(
.24نورالدين، املرجع السابق، ص عصام ) 2(
.97حممد سعيد وحممد زريق، املرجع السابق، ص ) 3(
.126حسام البهنساوي، املرجع السابق، ص ) 4(
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:مصطلحات دالة على التنوعات الصوتية-2-2

Stress: النبر- 2-2-1

يعرفه معجم الصوتيات، قوة التلفظ النسبية اليت تعطي للصائت يف كل مقطع من مقاطع الكلمة أو 
.)1(اجلملة، وتؤثر درجة النرب يف طول الصائت وعلو الصوت

يؤكد جونز بأن 
.)2(اجلملة

يقوم النرب على لفظ مقطع صويت أو أكثر مع عزم نطقي أكرب موسوم بطابع أكثر ارتفاعا وأطول مدة مما 
.للفظ بقية املقاطع األخرى غري املنّربة

ضليا إضافيا، حيث يؤكد جونز بأن املقطع املنبور بقوة، ينطقه يقتضي النرب طاقة زائدة، أو جهدا ع
اورة له يف الكالم أو اجلملة، فالنرب إذن نشاط ذايت للمتكلم ينتج عنه نوع من ا

.أو املقاطع بالنسبة ملا حييط بهالربوز ألحد األصوات

، ودرجات النرب بالنسبة للسامع درجات من loundness: لوأما األثر السمعي املرتبط بالنرب فهو الع
.)3(العلو

Syllabe: المقطع- 2-2-2

وحدة صوتية تتكون من عدة أصوات، وميكن أن تتكون من صوت واحد «: يعرفه معجم الصوتيات
عدد بشرط أن يكون صائتا، ولكل مقطع نواة تأخذ النربة املناسبة، وللمقطع يف كل لغة نظام خاص حيكم 

.)4(»وترتيب الصوامت والصوائت

.442حممد علي اخلويل، املرجع السابق، ص ) 1(
.154املرجع السابق، ص يوسف غازي،)2(
.167حسام البهنساوي، املرجع السابق، ص ) 3(
.160ويل، املرجع السابق، ص حممد علي اخل) 4(
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.)1(»الوحدة األساسية اليت يظهر بداخلها نشاط الفونيم«: ويعرفه دوسوسري بأنه

.أصغر وحدة يف تركيب املفردة: فيعرفه على أنه" بايك"أما 

كما يف الفرنسية، ومن مث (ويذكر مالربج أن نظام الشعر يقوم يف أكثر األحيان على عدد من املقاطع 
.فإن املقطع يعد وحدة صوتية يعيها األفراد املتكلمون وعيا كامال

: فريى" بولنجر"أما 
.

فالتجمعات الفونيمية طريقة النطق املماثلة ألهل اللغةأمهية املقطع يف اكتساب " ماريو باي"فيما يرى 
.)2(على هيئة مقاطع متنح املتكلم فرصة أفضل يف التدريب، إذا اعتمد النطق املقطعي املتدرج البطيء

Intonation: التنغيم- 2-2-3

األنغام املناسبة والفواصل املناسبة، وقد يكون القول كلمة أو مجلة إعطاء القول : يعرفه معجم الصوتيات
.)3(أو جزء من مجلة، والقول كالم مسبوق بصمت ومتبوع بصمت

: التنغيم يف أثناء الكالم بصفارة اإلنذار أكثر مما يذكر بنغم عن آلة البيانو، فيقول" أندريه مارتيين"يشبه 
فض بشكل متصل، ومبا أن األوتار تصدر يف كل حلظة صوتا من طبقة ويف أثناء الكالم يرتفع الصوت وينخ«

.»معينة، كان بإمكان املرء أن يرسم لكل قول منحىن بيانيا

وهو يرى أن التنغيم شيء تلقائي، حيث ال يستطيع املتكلم أن خيتار بني وجوده وعدم وجوده، ويؤدي 
.التنغيم دورا ختتلف أمهيته من لغة إىل أخرى

أن املهم يف التنغيم ليس العلو املطلق، ولكن العلو النسيب، وال سيما تنوعات العلو " لربجما"ويذكر 

.138حسام البهنساوي، املرجع السابق، ص ) 1(
138، صاملرجع نفسه)2(
.47حممد علي اخلويل، املرجع السابق، ص ) 3(
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في اللغات األوروبية تعد التنغيمية للكالم تستخدم بأشكال كثرية االختالف، وذلك حبسب اختالف اللغات، ف
.)1(أن يعرب عن سائر أنواع احلاالت النفسية والعاطفيةصوات اجلملة، حيث يستطيع املتكلم النغمة مهمة أل

.)2(حول هوية املتكلم، فوظيفتها تعبريية وليست متييزية أو دالليةوتسدي وقائع التنغيم معلومات

juncture: المفصل- 2-2-4

خفيفة بني كلمات أو مقاطع يف حدث كالمي بقصد الداللة على مكان انتهاء هو عبارة عن سكتة 
.)3(لفظ ما أو مقطع ما وبداية آخر

.ال مييز الواحد منها عن اآلخر إال موضع املفصل" ثنائيات صغرى"وهناك يف اللغات 

قيمة لغوية وخيتلف العلماء حول جدوى املفصل يف اختالف الدالالت، فبعضهم يرى أنه ال أثر أو 
.يقدمها إلفادة معينة

:ويف املقابل فإن فريقا آخر من العلماء يرون قيمة حقيقية للمفصل ويقسمونه إىل قسمني

، nightكما يف االنتقال من كلمة ) open juncture(ويسمى باملفصل املفتوح :االنتقال الحاد): 1(
+: ويرمز لهnight late: يف العبارةlateوكلمة 

يف r.tبني : وميثل له) muddy) (close juncture(ويسمى باملفصل الضيق :نتقال الخفياال): 2(
).-(، ويرمز له بالعالمة Mitrate: الكلمة

.)4(وميكن االستغناء عن الرمز وذلك برتك فراغ يف الكتابة

.143- 142حسام البهنساوي، املرجع السابق، ص ) 1(
.153املرجع السابق، ص يوسف غازي،)2(
.364أمحد خمتار عمر، املرجع السابق، ص )3(
.254حسام البهنساوي، املرجع السابق، ص ) 4(
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IV ( اث العربي والدرس اللساني الغربيالدرس الصوتي بين التر.

اجلليلة عند العلماء العرب القدامى يف جمال الدراسات الصوتية مبناهج الدرس اللساين إن مقارنة األعمال 

ائل يف الدراسات الصوتية احلديثةاملتواضعة لديهم، والتقدم العلمي والتقين اهل

)1(:أوجه التشابه_ 1

اتفقت حبوث اللغويني القدامى
.

مل يعرف العرب القدامى الدرس الصويت كعلم مستقل منفصل عن سائر العلوم العربية األخرى، لكنهم 
ممَّا ... تناولوا الكثري من مباحثه 

غري مضبوط، حبسب علم األصوات من الوجهة اإلبستمولوجية علم«الباحثني يف العصر احلديث على أن 
خلّوه من مبادئ نظرية مؤسسة، وتداخل مسائله يف : املعطيات اليت وجدت يف الرتاث العريب ألسباب كثرية منها

.)2(»...علوم متعددة، وعدم استقرار التأليف فيه

ويذهب كمال بشر يف معرض احلديث عن حدود العرب القدامى يف خدمة الدرس الصويت احلديث إىل 
وسائل دراسته يف مثل ذلك العصر، فهو يرى بعد أن نقل أقواال وا اجلانب الفيزيائي نوعا ما، مع انعدام 

وهي يف مجلتها تؤكد ما أردنا إثباته، وهو أن العرب يف القدمي دراية باجلانب «: للقدامى إلثبات هذا الرأي
.)3(»األكوستيكي لألصوات

واألقوال الصادرة عن علماء العربية يف سياق الكالم عن اجلانب إن جل املصطلحات «: ويقول أيضا
.)4(»السمعي لألصوات تنبئ دون شك عن إدراكهم للجانب األكوستيكي كذلك

.146حسام البهنساوي، املرجع السابق، ص ) 1(
.48أمحد حممد قدور،املرجع السابق، ص )2(
.24-23كمال بشر، املرجع السابق، ص )3(
.129املرجع نفسه، ص )4(
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»
.)1(»ينهم على البحث والدراسة كما نفعل حنن اليومبأية أجهزة أو آالت تع

أن العرب القدامى قد قطعوا يف درسهم الصويت أشواطا كبرية، بدراستهم لكل احملاور ميكن القول
األساسية للدرس الصويت كما هو احلال لدى اللسانيني الغرب ولكن بشكل متفاوت يرجع إىل عدم توفر ما 

.رى كاآلالت والتقنيات احلديثةيعينهم على بعض اجلوانب األخ

وإذا عدنا إىل اجلانب املعروف َحالّيا بالفونيتيك، والذي من أهم فروعه الصوتيات النطقية اليت تتناول 
.

، أن العرب القدامى قد عرفوا الدرس الصويت جبانبيه الفونيتيك ويرى بعض الدارسني يف العصر احلديث
وإذا ما نظرنا إىل الدرس الصويت عند العرب من الوجهة اللسانية تبّني لنا أّن هذا الدرس يقّسم كما «والفونولوجيا 

املعادل الدرس الصويت املعادل للفونيتيك والدرس الصويت: يقسم علم األصوات احلديث على قسمني كبريين مها
ويستطيع الدارس أن يلقي نظرة على مقدمة كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي ليتأكد من ... للفونولوجيا

.)2(»وجود هذين القسمني من أقسام علم األصوات

تؤسس لعلم األصوات، فقد ضمت «: 
علم األصوات النطقي، كاحلديث عن جهاز النطق وأعضائه وحتديد املنظومة الصوتية، واالنتباه إىل املقدمة مبادئ 

وات ومبادئ علم مبدأ اللغة الصويت، وتقسيم األصوات إىل صوائت وصوامت، كما ضمت مبادئ علم األص
وحنو ... الطبيعيةكائتالف احلروف والصفات الرتكيبية، وصوغ الكلمات حكاية لألصوات األصوات التشكيلي

.)3(»ذلك

.179عبده الراجحي، املرجع السابق، ص )1(
.63ص املرجع السابق،أمحد حممد قدور،)2(
.43، ص املرجع نفسه)3(
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انتبه العرب القدامى إىل اجلهاز النطقي وأعضاءه، وحّدد كل عضو بامسه مثل الرئة واحلنجرة واحللق 
واللسان والشفتني، وقسم احللق إىل أقصى ووسط وأدىن، واللسان إىل أقصى ووسط وظهر وحافة وطرف، وحتّدثوا 

.)1(عن خمارج األصوات بطريقة تفصيلية

يف رسالته جند العرب القدامى أدركوا العناصر الثالثة املؤثرة يف عملية النطق، فقد ذكر ابن سينا كما 
:أن العملية الصوتية تتضمن ثالثة عناصر هي" الشفاء باب السمع"ويف كتابه " أسباب حدوث احلروف"

.وجود جسم يف حالة تذبذب ويشرتط له وجود قرع أو قلع- أ

.للذيذاتوجود وسط آخر ناقل - ب

.وجود مستقبل لتلك الذبذبات- ج

وهذا ما جنده عن اللسانيني الغرب ضمن فرع من فروع علم األصوات العام وهو علم األصوات 
.الفيزيائي

:أوجه االختالف)2

عند علماء القدامى والدراسات الصوتية عند اللسانيني الغرب يتبّني وجود بالنظر يف الدراسات الصوتية
:أمههافروقات طفيفة

خل كتب النحو ادرس القدماء الصوت كمدخل لغريه من األبواب وجاء احلديث عن األصوات متناثرا يف مد*1
.)2(وثنايا املعاجم، أو يف مطلع الدراسات الصرفية

، وعلم األصوات )phonetic(فّرق احملدثون بني علم األصوات وقسموه إىل نوعني *
.)phonology)3الوظيفي 

2 *
الذاتية وذلك من خالل تذوق األصوات، وإثبات كل االستنتاجات الصوتية من خالل املالحظة الشخصية، ورغم 

.60نادية رمضان النجار، املرجع السابق، ص )1(
.61، ص املرجع نفسه)2(
.12كمال بشر، املرجع السابق، ص )3(
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إعجاب العلماء وتقديرهم، يقول املستشرق ذلك فقد أجادوا يف وصف األصوات العربية إجادة أثارت
.)1(»مل يسبق األوروبيني يف هذا العلم إال قومان العرب واهلنود«: برجشرتاسر

، ومما يف حني اتسمت العلوم اللغوية احلديثة باملنهجيات العلمية فجاءت الدراسة اللغوية يف غاية الدقة واإلتقان*
.)2(ثة اليت مكنت من حتليل األصوات ومعرفة خصائصها ووصفهاساعد على ذلك االخرتاعات واآلالت احلدي

ال يعد النرب ملمحا مميزا يف العربية، ومن مث مل يهتم به القدماء، وإن كانوا الحظوا بعض مواضعه، يقول * 3
األوىل، إذ «: إبراهيم أنيس

.)3(»مل يتعرض له من املؤلفني القدماء

اهتم احملدثون بالنرب، وال سيما يف اللغات النربية اليت يؤدي فيها النرب إىل اختالف الصيغة بني األمساء * 
.)4(واألفعال

الفونيمات الوحدة الصوتية ومل ينتبهوا إىل الفرق بني(مل يهتم العلماء بدراسة التنوعات الصوتية للفونيم * 4
.)5(األساسية، والتنوعات الصوتية وأطلقوا عليها مجيعا مصطلح حرف

 *
.)6(وعرف بالفونيم

واإلبدال، واإلعالل كالقلب،(أخرى اهتموا بظواهر صوتيةمل يهتم القدماء باملقطع ومل يقفوا على درسه، و *5
.)7()واإلدغام

.)8(الذي قّسم الكلمة إىل أجزائها) املقطع(يف حني برز احملدثون يف دراسة الفونيمات فوق الرتكيبية ل * 

.61، ص السابقاملرجع، كمال بشر )1(
.94نفسه،ص املرجع)2(
.139إبراهيم أنيس،املرجع السابق، ص )3(
.95السابق، ص نادية رمضان النجار، املرجع )4(
.146حسام البهنساوي، املرجع السابق، ص ) 5(
.94نادية رمضان النجار، املرجع السابق، ص )6(
.62املرجع نفسه، ص )7(
94املرجع نفسه ، ص)8(
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مهما اختلفت املصطلحات الصوتية والتقسيمات بني الصوتيني العرب والغرب فكالمها قّدما فائدة للدرس 
.الصويت



المصطلح الصوتي في الدرس اللساني الغربي: الفصل الثالث

146

:خاتمة الفصل

فزادت العناية حظيت باهتمام العلماء والباحثنيو ت الدراسات اللغوية احلديثة خطوات واسعة،خط
بالبحوث الصوتية التجريبية واملعملية، وظهرت فروع ختصصية تعىن بالدراسات الصوتية نتيجة لظهور اآلالت 

.وحقائق صوتية عديدةالوصول إىل نتائج دقيقةلكرتونية،واملخرتعات، فكان من مثار هذه األجهزة اإل





الخاتمة

147

:الخاتمة

خلصنا من هذه الدراسة العلمية للمصطلح الصويت بني الرتاث العريب والدرس اللساين الغريب إىل جمموعة 
من النتائج، حصرناها يف نقاط وجعلناها خامتة هلذا البحث لعلها تكون بداية لبحوث أخرى عند أويل العلم 

:واالختصاص، وأهم هذه النتائج

املصطلحية يف الكشف عن طبيعة املصطلحات العربية القدمية واللسانية الغربية ومدى االتفاق تقع هذه الدراسة * 
.واالختالف وبني القدماء أنفسهم

 *
.وسيبويه أسبقية وضع املصطلحات واستخدامها

توصل العرب القدامى بدراستهم للصوت اللغوي إىل نتائج على قدر كبري من الدقة حني تقارن بتفصيل ودقة * 
مع ما يعرف اليوم من دراسات مماثلة، فكان لعلمائنا القدامى دور رائد يف تأسيس الدرس الصويت، فالباحث يف 

لرتاث العريب يدرك أن املصطلح قد حظي باهتمامات واسعة من قبل الدارسني األقدمني من الرصيد االصطالحي ل
.علماء العربية

مبا جّد يف االنبهار* 
النظر يف أعمال القدامى يف ضوء مناهج الدرس احلديث 

.

يف بعدها الصويت، قصد حتقيق القدميةحماولة دراسة املصطلح يف الدرس اللساين الغريب هي مراجعة للمعرفة * 
.إىل تلك املعرفة القدمية بالتوسع يف نطاقهاإضافة جديدة 

استطاع القدامى أن يرتكوا صدى يف الدراسات احلديثة بفضل ما قدموه من عمل متميز يف الدراسات الصوتية، * 
.فاحملدثون متكنوا من فهم الفكر الصويت القدمي واستفادوا منه

وصف األصوات وقيمة جهود الدارسني احملدثني يف إدراك أمهية جوانب الدراسة الصوتية اليت ظهرت حديثا يف * 
إثراء الدرس الصويت ومنهجته وإثرائه بالكثري من املعلومات عن األصوات املدعمة بالتجارب العلمية اليت تستخدم 

.أحدث التقنيات والوسائل املعرفية
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ه ملعرفة القضايا اليت ضرورة العودة إىل الرتاث اللغوي العريب وإحيائ: ومن التوصيات اليت خلصنا إليها
توصل إليها القدماء ومل حتظى باهتمام الدراسات احلديثة أو ملعرفة القضايا احلديثة اليت هلا جذور يف الدراسات 

.القدمية، فالدرس الصويت يبقى يف حاجة ماسة ودائمة إىل املزيد من الدراسة والتحليل

وال يسعنا القول ون هذا العمل يف املستوى املطلوبكونتمىن أن يويف اخلتام ندعو اهللا التوفيق والنجاح، 
.إال احلمد هللا رب العاملني
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