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 ..في البدء

يمكن اعتبارها اللغة الحية الوحيدة التي  -بصفتها إحدى اللغات السامية  -اللغة العربية    
 لتي يعرفها حقل الدراسات اللغوية،مختلف التحوالت ا تكتسب صفة المرونة في التعامل مع

-" القرآن الكريم"ة ــتجدد خصوصيات بقائها كلما تقدم الزمن بعيدا عن كونها لغ وذلك لكونها
، ببساطة ألن كل الدراسات المتعلقة بالحقل اللغوي -وهو التفسير الجاهز الذي طالما وقفنا عنده

فردينان " لمؤسسهاات الحديثة ـي هذا الجانب بدءا باللسانيوالفتوحات المسجلة ف ،واللساني
 العلمية،بكل المقاييس  تجريبيا ناجحا وجعلت منها نموذجا وجدت ضالتها فيها، ؛"ردوسوسي

                         ".استمرارهاعوامل حياة اللغات و "طالما شغلت المهتمين، وهي فكرة يؤسس يوما بعد يوم لفكرة 
إننا بحاجة للبحث أكثر في المكونات األساسية لهذه اللغة واستكمال المسيرة التي بدأها مجموعة 

والخروج من دائرة ..." ابن جني، الخليل بن أحمد الفراهيدي، سيبويه"من اللغويين القدامى أمثال 
لم يعد تداولها مبررا في ظل تكنولوجيا الصوت  التبريرات الجاهزة لتمرير أسباب بقاء اللغة،والتي

وتي .  والحال هو ضرورة إيجاد مبررات،  وتفسيرات علمية دقيقة انطالقا من الدرس الص
واللساني، فلم يعد الصوت مجرد حرف منطوق بقدر ما أصبح ظاهرة فيزيائية قائمة على القياس 

.                         عن االفتراضات التي تحتمل أكثر من نتيجة  البياني الدقيق بعيدا/الذبذباتي والتفسير الخطي 
إننا في هذا البحث المتواضع عرجنا على اللغة اإلنسانية من حيث نشأتها والنظريات المقدمة    

وتطورها، راصدين مجموعة من  "للغة العربيةا"الشأن،ثم خصصنا الفصل األول لنشأة في هذا 
لنخلص  ،وفتوحاتهم التي ال تزال قائمة إلى اآلن ة التذكير بجهود السابقيناآلراء إيمانا بضرور 

إلى المستوى الصوتي بإجراء تحليالت وافية لجهاز النطق لدى اإلنسان  نيفي الفصل الثا
في هذا داعمة التوضيحية الرسومات بعض المع تقديم  تحديدا وصفاتها ومخارج األحرف العربية

الصوتي بعد تحديد مفاهيم  /فقد خصصناه للتشكيل الفونولوجي ،لرابعفي الفصل اأما  . الشأن
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مع  سان العربيوتية المكونة لل لنتناول بعد ذلك أنواع المقاطع الص  الوحدات والصور الصوتية،
                                                                                     .   تقديم أمثلة تطبيقية كافية

ج علمية عديدة كالمنهج التاريخي في اهإلى أننا في هذه الفصول اعتمدنا منفي النهاية  ونشير
علمية   دراسة التحليلي في الفصلين التاليين من أجل تقديم/والمنهج الوصفي ، الفصلين األوليين

                                                    .تراعي تحوالت الراهن في مجال الدراسات اللغوية
على  –ومهما يكن من أمر فهي محاولة تبقى بحاجة إلى تعمق أكثر لنا فيها أجر االجتهاد 

                                                                           .  وعلى اهللا قصد السبيل -األقل
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مفاهيم عام..اللغة   
 

" وزن  على" ُلغوة " و أصلها " ُكرة " مثل "  َعةً فُ " على وزن  جاءت  –لغًة  –"اللغة" لفظة     
 و اللغو واللسان لغوٌ َيلَغى ، إذا هذى : و منها َلٍغَي  ، " لغات ، ُلغون": قيل في جمعها و " ُفعلة 

  : و جاء في الحديث الشريف  أداته اللسان
يد مفهوم علمي دقيق للغة كمحمول دتح و ،1"، أي تكلم " ، فقد لغا َصه: من قال في الجمعة "

أساسي أمر  في غاية الصعوبة حتى و إن تعددت التعاريف، داللي أو فكري أو كشكل تعبيري 
الكائن  ر التذكير بضرورة إيجاد تعريف علمي ملم بكل جوانب هذادلذلك يج
وهو ما سنحاول الوقوف عليه بعد استعراض مجموعة من المفاهيم  ،األدائي/الصوتي/التعبيري

   .أكثر قالمتداولة هنا وهناك والتي تحتاج إلى تمحيص وتدقي
تصلح للتعبير عن  تلك المجموعات اإلشارية التي أنها بعّرف علماء النفس اللغة ، كما   
نيٍة إلى الوسيلة التي يمكن بواسطتها تحليل أية صورةٍ  أو فكرٍة ذهفهي ، يةحاالت الشعور ال

 أخرى بأذهاننا و أذهان غيرنا،التي بها يمكن تركيب هذه الصورة مّرة ، و أجزائها أو خصائصها
أن اللغة إلى  " أنيس فريحة" الدكتور  يذهب و ، ووضعها في ترتيٍب خاصٍ  ،ذلك بتأليف كلماٍت و 

من  هي جزءفأكثر من مجموعة أصواٍت و أكثر من أن تكون أداًة للفكر أو تعبيرًا عن عاطفٍة ، 
                                      2التعقيد فيعمليٌة فيزيائيٌة بسيكولوجية غايٍة كما أنها ، كيان اإلنسان الروحي

تلك العبارة فعل اللسان ، فالبد و  عبارة المتكلم عن مقصوده ، "هي "  ابن خلدون" اللغة عند و 
هو في كل أمٍة بحسب ضو الفاعل لها ، و هو اللسان ، و أن تصير ملكًة متقّررة في الع

الختالف ى خر أ أحيانا و تختلف هناك تعريفات عديدة أخرى ، تتفق حينًا و ، 3"اصطالحاتهم 
                                                 

1
: ، ص1بيروت، لبنان، ج الكتب،  محمد علي النجار، دون تحديد الطبعة ، دون تاريخ ، عالم: ابن جني أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق  : 

31 
  .9:رات في اللهجات العربية ، ،صأنيس فريحة، محاض : 2
 546: ،الجزء األول ،ص)من دون تاريخ للطبع(عبد الرحمان بن خلدون،المقدمة،دار الجيل،بيروت،لبنان، : 3
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تعريف الخارجٍي ، إلى ال وصفي التعريف المن انطالقا ف ،واألدبية لكل اتجاه ،كريةفالمرجعيات ال
 اأي حال من األحوال أن تخرج عن كونها أصواتبالفلسفي لكنها ال يمكن داخلٍي ، إلى ال نفسيال

  .  تعددةقيمية م تواصلية، منتظمة لها دالالت وأبعاد تعبيرية،
مجموعة من  "بكون اللغة  التعريف المشهوراستندوا إلى جل الباحثين اللغويين غير أن 

وظيفة في جميع  وهو ما يعني أن اللغة صوت و، 4"األصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم
لنسيج هذا ال إطار اجتماعي ما، خاضع لمجموعة من العالقات المؤسسة لـمستوياتها داخ

  .بكل تفاعالته االجتماعي
ولئن اعتبر كثير من اللغويين العرب القدماء هذا التعريف شامال على نحو ما ذهب إليه     

لسان "في " ابن منظور"أو"  القاموس المحيط" في "  الفيروزبادي"أو "  المزهر"في " السيوطي"
فعل لساني، فال بد  عبارة المتكلم عن مقصوده وتلك العبارة"يرى أنها" ابن خلدون"فإن  ،"العرب

أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها و هو اللسان، وهو في كل أمة  بحسب 
اصطالحاتهم ، وكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك أحسن الملكات و أوضحها  إبانة عن 

أعني المضاف، ومثل  ،على كثير من المعاني من المجرور المقاصد لداللة غير الكلمات فيها
لحروف التي تفضي باألفعال إلى الذوات من ير تكلف ألفاظ أخرى، وليس يوجد ذلك إال في ا

 له من ألفاظ تخص 5"..ه بالداللةــلغة العرب، وأما غيرها من اللغات فكل معنى أو حال ال بد.  
 أو وغّيَب دورها ،اني  اجتماعيـفي هذا التعريف أن اللغة فعل لس"  ابن خلدون "وما يؤكده 

 بوصفها أصواتا  تعبر عن أغراض،"  ابن جني"وظيفتها  التي تؤديها، على غير ما ذهب إليه 
غير أننا يمكن أن نتفهم هذا التعريف انطالقا من زاوية تعامل كل منهما مع الموضوع على 

، ليتضح الفرق األول عالم اجتماع،والثاني عالم لغوي من الناحية الصوت و .  اعتبار أن
، بدءًا من ز الصوتيالحتكاك الهواء في مواقع عضويٍة معينٍة في الجها آلية  نتيجةٌ ئية الفيزيا

                                                 
 9- 7:،ص1978محمود فهمي حجازي،أسس علم اللغة العربية،دار الثقافة للطاعة والنشر،القاهرة، : 4
 603:،ص)بقمرجع سا(عبد الرحمان بن خلدون،المقدمة، : 5
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، تلك ًال إلى المخارج الصوتية في الفموصو و   ،ورًا بالحبال الصوتية في الحنجرة، مر رئة اإلنسان
ن ، لتكوييتآلف مع صوٍت آخر أو أصوات عدة ،التي تعطي لكل صوٍت شكًال مميزاً المخارج 

ٕاذا لم تكن هذه األصوات ذات دالالت رمزيٍة مفهومٍة عند مة المفهومة عند النطق بها، و الكل
تختلف بشيٍء عما يصدر عن المخاطب بها، فإنها تبقى في نطاق األصوات العشوائية التي ال 

أن تكون استجابة لغريزٍة تحرك مشاعره ن حاجة عضوية تتطلب اإلشباع، أو ، تعبيرًا عالحيوان
                                                                    .سيسه الفسيولوجية والداخليةحاألما الوجد

بذلك أصبحت تلك األصوات ، و ز الصوتية إلى رسوٍم مكتوبةٍ ثم تأتي الكتابة لتحّول الرمو 
ًة، وغدت و كلماٍت، وتراكيب لغويٍة  ُتخّط كتابمقاطع من حروف ، و  –يما بينها ف –المتناسقة 

                .المنطوقة لسانًا، مادًة تبصرها العين و يقرأها اإلنسان  ت األصوا
أخذ هذا المفهوم صبغة علمية ، بفعل التطور الهائل للعلوم  ،ت القرن التاسع عشروفي بدايا
يتكون من رموز اعتباطية منطوقة  قدرة ذهنية مكتسبة يمثلها نسق " فأصبحت اللغة والمعارف،

فهي إذن معرفة مكتسبة ضمن نسيج اجتماعي مشترك تتشكل  ،6"يتواصل ها أفراد مجتمع ما
عن األفكار بوساطة األصوات الكالمية  تعبير"بمثابة "  هنري سويفت"وهي عند  .بالتواتر

وسيلة إنسانية "بكونها " رإدوارد سابي"وهو ال يختلف كثيرا عما ذهب إليه  ،7"المؤلفة من الكلمات
خالصة وغير غريزية إطالقا ،لتوصيل األفكار واالنفعاالت ،والرغبات عن طري نظام من 

                                                                               8"الرموز التي تصدر طريقة إرادية 
وسيلة للتفاهم والتواصل والتعبير عن "ا قول بعضهم بأنها ولعل أقرب مفهوم إلى اإللمام به

 أو العواطف واألفكار عامة،ال يحدد مدلولها الكلمات والعبارات التي تصطلح على معانيها ،
إذ أنها  في الحقيقة تشتمل على كل ما  أو مجتمع من المجتمعات، دالالتها أمة من األمم،

                                                 
 15:،ص1989داود حلمي أحمد السيد،جامعة الكويت،:روي هاجمان،اللغة والحياة والطبيعة البشرية،تر : 6
 12:،ص1962كمال بشر،القاهرة، :ستيفن أولمان،دور الكلمة في اللغة،تر :7
  11:ص ،1958 محمود السعران،اللغة والمجتمع،المطبعة األهلية ،بنغازي، : 8
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 أو موقف أو رغبة معينة،فالصورة لغة، انفعال،أو  ،يمكن أن يعبر به اإلنسان عن فكرة
             .واإلشارات البصرية والسمعية لغة واألجسام والحركات الجسمية لغة، واألشكال لغة،

إن كل أعضاء الحواس يمكن استخدامها في خلق لغة ، فهناك  لغة الشم ولغة اللمس ولغة    
ن فأضافا معنى من المعاني إلى فعل من الصر ولغة السمع ، وهناك لغة كلما قام شخصا

األفعال باالتفاق وأحدثا هذا الحدث بقصد التفاهم بينهما، فعطر ينشر على ثوب، أو منديل 
أحمر أو أخضر يطل من جيب سترة، أو ضغطة على اليد يطول أمدها  قليال أو كثيرا، كل 

ل هذه العالمات في هذه تكون عناصر من لغة ما دام هناك شخصان قد اتفقا على استعما
نظاما من الرموز والعالمات " –أي اللغة  -ويضاف إلى ذلك اعتبارها  .9"..تبادل أمر أو رأي

التي يحدثها جهاز النطق اإلنساني ،والتي تدركها األذن، فتؤدي دالالت اصطالحية في مجتمع 
                                    . 10"معين 

يحصر األداء اللغوي في مجال السمع،والحال أن مجاله أوسع  هذا التعريف األخيرإّن    
كالرؤيا  أو الحس أو اإلشارة، وهو المالحظ أن أغلب هذه  التعاريف  توجه تركيزها إلى الجانب 
الصوتي اإليقاعي كفعل أدائي وٕان لم يكن كذلك في الحقيقة، فاللغة كل فعل تواصلي يحقق 

وفق سياق توافقي ترضه طيعة العالقات واالنتماءات  ة،الرسال-المرسل إليه-ثالثية المرسل
االجتماعية،  فعندما تعجز األداءات الصوتية يصير لإلشارات مثال دور قادر على  صياغة 

                                                                       .تواصل ما بغض النظر عن الطريقة التي تم ها تجسيده
مستودع و  مرآة الشعب،"نغادر هذه النقطة دون أن نقف على التعريف الذي يرى في اللغة  وال  

 وهي فوق هذا وذاك، رمز كيانه الروحي، ومفتاح أفكاره وعواطفه، تراثه  وديوان أدبه وأحالمه،
                                                         .  11"وخزانة عاداته وتقاليده وعنوان وحدته وتقدمه،

                                                 
 31:،ص1950عد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص،مطبعة األنجلو العربية،:،تر،اللغةسفندري : 9

 15: ،ص1980، 6كمال بشر،دراسات في علم اللغة العام،دار المعارف،يروت،لنان،ط : 10
  ،  120:صم، الكويت، 1974/،182:لين به والمعارضين له، العددجميل صليبا العربي ،تعري التعليم ين القائ : 11
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أن الخروج بمفهوم شامل وموحد يحتاج  -بعد ما تقصيناه من تعاريف-إننا ندرك تمام اإلدراك   
ليست ظاهرة بسيطة  "ب علوم اللغة واللسان ، فاللغة إلى عمق بحث، وٕالمام ودراية في ظل تشع

                           . يتطلب فهمها فهما صحيحا إثارة أسئلة خطيرة وعلى كثير من التعقيد والغموض 
اللغة ظاهرة اجتماعية سيكولوجية قل أن تكون كلمات :أما نحن فيهمنا من األمر تقرير الواقع  

وهذا أمر هام جدا بالنسبة إلينا نحن العرب،فاللغة عندنا أداة مركبة من .وأصواتا وصرفا ونحوا
أو طريق الفكر  - عند  بعضهم -أصوات فكلمات فتراكيب ،بينما هي في الواقع الفكر ذاته 

            . 12"...وال كيان للغة بمعزل عن المجتمع -عند البعض اآلخر-إلدراك الوجود  
مؤسس اللسانيات الحديثة ومن دار في فلكه من الباحثين يرون أن "  دوسوسير" وٕاذا كان   

نطبعة فيه، فإن خر هي ماللغة هي فواعل ذهنية ترتبط بالذهن وال كيان لها إال فيه، أو بمعنى آ
األنتربولوجيا  يقفون في الطرف اآلخر حيث يعتبرونها عنصرا تفاعليا علماء االجتماع و 

ا كان لكل مجتمع اجتماعيا مكتسبا بفعل الممارسة والتعود ،فهي نتاج اجتماعي خالص،وٕاال لم
ظاهرة "اللغة ي يرى الذ" أنيس فريحة " تم هذا الجانب بما أورده الدكتور تونخ .لغته الخاصة به

بسيكولوجية اجتماعية ثقافية مكتسبة ال صفة بيولوجية مالزمة للفرد تتألف من مجموعة رموز 
صوتية لغوية اكتسبت عن طريق االختبار معاني مقررة في الذهن وبهذا النظام الرمزي الصوتي 

اللغة فقط تطورت وب ،وباللغة فقط صار اإلنسان إنسانا .تستطيع جماعة ما أن تتفاهم وتتفاعل
في اإلنسان ..فدرس اللغة درسا علميا فلسفيا  .الحضارة وتقدم العمران،ولغ العقل اإلنساني ذروته

                                               .13"وفكره
المرجعية االجتماعية التي ا خارج إطار الوظيفة التواصلية و وعموما، فاللغة ال يمكن دراسته

                                                                                        . مهاتمارس في خض
  

                                                 
 13:، ص1981بيروت، دار الكتاب اللبناني، نظريات في اللغة، يحة،أنيس فر  : 12
  14:نفسه،ص: 13
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:اإلنسانية ونظريات نشأتها اللغة  
والتي  ما تعلق نشأة اللغة،  من األسئلة التي ال تزال معلقة إلى اآلن دون إجابة فاصلة،   

اإلنسان الذي أسس لنظام العالقات في  اإلنسان األول،يربطها علماء األنتربولوجيا والفالسفة ب
هذه النقطة يجرنا حتما إلى تقصي عض اآلراء والنظريات التي حاولت حث في بوال األرض،

والفرضيات   فتعددت اآلراء  ،الكافية ت تفتقد في أغلبها اإلقناع والحججإعطاء أحكام ومبررا
ن اعتماد المنطق في بعض األحيان، وفي أحيان ، بينسانية األولىالتي تفسر نشأة اللغة اإل

أخرى اللجوء إلى بعض اآلراء المنقولة والمتواترة  في محاولة للوصول إلى شبه إجماع يكون 
صفة نهائية، ومن بواألحكام التي لم تبلغ درجة اإلقناع  حدا فاصال بين مجموعة من الفرضيات

                           :بين هذه النظريات
                                                                :ظرية اإللهام و الوحي والتوقيف ن.

والقائلون بها  كل حسب   مؤيدوهانشأ هذه النظرية ديني بحت، اختلف تجدر اإلشارة إلى أن م
                                        : -تعالى –انطالقا من قوله فالمسلمون يعتمدونها  .الراسخ اعتقاده

  .قرآن كريم  .>>وعلم آدم األسماء كلها << 
قائمــة علــى تعليميــة اللغــة،  -عليــه الســالم–" آدم"فالخــالق أوحــى فــي عالقتــه مــع اإلنســان األول  

وتســــمية األســــماء بمســــمياتها بعــــد أن أكمــــل خلقه،ووضــــع لــــه جهــــازا نطقيــــا قــــادرا علــــى أداء دوره 
  .التواصلي بأحسن صورة 

بــل وذهــب  ،)هـــ324ت " (أبــو الحســن األشــعري"، وتعمــق فيهــا ) هـــ 255ت ( "الجــاحظ"فناقشــها 
إلـــى "  معجـــم مقـــاييس اللغـــة"، و" الصـــاحبي فـــي فقـــه اللغـــة"فـــي كتابيـــه ) هــــ 395ت"(ابـــن فـــارس"

فـــي  -عليـــه الســـالم  -" آدم " واللغـــة العربيـــة تحديـــدا بوصـــفها لغـــة  الــــتأكيد علـــى توقيفيـــة اللغـــة ،
  ". االشتقاق"في كتابه " ابن دريد" و ،"السيوطي"إليه وهو ما ذهب  ة،الجن
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وٕان كان موقفا كما قلنا يحمل النصارى عن موقف علماء المسلمين ولم يخرج علماء العبرية و   
 -عيه السالم–" آدم"تفسيرا دينيا يغلب عليه تعصب كل فريق للغته، فالعبريون يرون أن لغة 

لنصارى في تفسير نشأة اللغة الذي لم يخرج عن اإلطار الديني الخالي هي العبرية، وذلك شأن ا
      .  من العلمية والتفسير الدقيق

ين قدماء  ناقشوا هذه ناك مؤشرات على أن فالسفة يونانيلكن ال يمنعنا هذا من القول بأن ه 
لفيلسوف ومن هؤالء ا -وٕان اختلفت الرؤى بحكم االعتقاد القديم لدى اليونانيين-الفكرة 

بالطبيعة ال بالتواطؤ األسماء تدل على ُمسّمياتها "أن الذي يرى  )م.ق 480ت( "هيراقليط"
ولم  14"وأن هذه األسماء قد أُعطيت من لدن قّوة إلهّية لتكون أسماء لمسمياتها واالصطالح،

، دثين وقفوا على حدود هذه النظريةيقتصر األمر عند هذا الحد، بل أن كثيرا من المح
اللغة ليست تواطئّية من خلق "الذي أكد أن " ونالدبدي "الفرنسي والفيلسوف " المي"الفيلسوف ك

فاإلنسان . . . اإلرادة البشرية فالناس لم يتفقوا فيما بينهم على أن يكون ثّمة لغة فكان هناك لغة 
ة ال يقدر على خلق شيء ما لم يكن لديه فكرة صريحة عنه، ولكي يحصل على هذه الفكر 

مما يفيد أن      الصريحة ينبغي له أن يعّبر عنها، إذن اللغة واجب وجود لمنشأ اللغة ذاتها، 
  15"اللغة ليست من عمل القوى البشرية، إنها من لدن اهللا 

" هو اعتماد المشتغلين بها على الكتب السماوية المنزلة كـ هذه النظرية، التأكيد على دينية إنّ    
نت الكلمة في البدء كا "" : يوحنا إنجيل" من ذلك ما ورد في  ،" قرآن الكريمال التوراة، اإلنجيل،

 .أن تكون هبة من غير سابق إعداد أو مبادرة) اللغة(فهي ال تعدو  ،16"والكلمة كانت عند اهللا
به اآلية الكريمة  صرحت ولعل من الحجج التي يوردها العلماء المسلمون في هذا الشأن ما

يختلف مع ما ذهب  هنا وهو ، فالعربية لغة أولى وأساسية،"الجاحظ"ا قدمه السابقة على نحو م

                                                 
 56: ، مكتبة دار الشرق ، بيروت،لبنان ص2األنطاكي محمد، الوجيز في فقه اللغة،دون تاريخ، ط : 14
                                  26:م ، دار النهار ، بيروت،لبنان ص 1978الحاج كمال يوسف، في فلسفة اللغة، الطبعة الثانية ،  : 15
16

 .اإلنجيل المقّدس، جمعيات الكتاب المقّدس المّتحدة ، بيروت،لبنان، إنجيل يوحّنا ، اإلصحاح األّول : 
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 -عليه السالم -"آدم "مـ عل -عز وجل –يرى أن الخالق  الذي ،)هـ392ت  " (ابن جني"إليه 
نية والفارسية األرض كالسريا األسماء بكل اللغات، فتوزعها أبناؤه وانتشروا، فنشروها بين أهل

اهللا سبحانه عّلم آدم أسماء جميع المخلوقات بجميع ..." " : ابن جني"ول قي ،والرومانية وغيرها
اللغات العربية والفارسّية والسريانّية والعبرانّية والرومّية وغير ذلك من سائر اللغات، فكان آدم 
وولده يتكلمون بها، ثّم إن ولده تفرقوا في الدنيا وعلق كل منهم بلغة من تلك اللغات، فغلبت 

أن اللغة ليست  ،ومن بين الحجج    .17"..ما سواها لبعد عهدهم بها ليه واضمحّل عنهاع
الفرس ولو كانت كذلك لتغير حال المسميات كأْن يتحول اسم الشجرة إلى فرس، و  اصطالحية،

                              :بقوله" السيوطي"إلى جدار، وهو ما ذهب إليه
حتيج في التخاطب بوضعها إلى اصطالح آخر من لغة أو لو كانت اللغات اصطالحّية ال"

                                                                                 . 18"..كتابة يعود إليه الكالم
وضع إنساني، ألن اهللا علم  تنفي كل أثر الصطالح أو"أنها  وما نخلص إليه في هذه النظرية،

 -صلى اهللا عليه وسلم -بآدم وانتهاء بمحمدء ولم يدع لهم شاردة أو واردة، بدءًا ه كل شيأنبيائ
                                                                  .19" وأن الصحابة لم يحدثوا لفظة واحدة جديدة

فية وصول حكم االختالف الحاصل في كيببل بقي مستمرا  ،عند هذا الحدولم ينته اإلشكال 
                                  ...بين كونها هبة من اهللا أم أصوات تواترت إلينا اللغة إلينا،

            
 

                                                 
17

 :، ص1الكتب، بيروت، لبنان، ج محمد علي النجار، دون تحديد الطبعة ، دون تاريخ ، عالم: ابن جني أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق  : 
41                                             
18

م 1998، 1لبنان، ط فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمّية ،بيروت،: السيوطي جالل الدين عبد الرحمن، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق : 
 . 19: ، ص 1، ج

رب، دمشق، سوريا، ا ، مجلة الموقف األدبي، اتحاد الكتاب واألدباء العنشأة الكتابة العربية وتطّور تدوين ُحروفهَ  ياسين األيوبي، : 19
  .م250/1992:عدد
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  : نظرية المواضعة واالصطالح .    
اللغة في هذا االتجاه نشاط تواضع عليه الناس وتداولونه بينهم بعد أن ارُتجلت ألفاظها   

َمنَشأ اللغة "الذي اعتبر " ديموقريط " النظرية في الفكر اليوناني  وتحددت ، ومن أقطاب هذه
عملية تواطئّية؛ ألن االسم الواحد ذاته كثيرًا ما يقبل عّدة مسميات، وألّن الشيء الواحد كثيرًا ما 
يقبل عّدة أسماء أو قد يتبّدل اسمه وال يتبّدل هو، وتوسعًا بهذا المبدأ انتهى ديمقريط إلى القول 

  . 20"..األسماء ُتعطى لألشياء من لدن اإلنسان ال من لدن قّوة إلهّية بأن
أكثـر ":بقوله" ابن جني " أما في الفكر اإلسالمي فتبناها المعتزلة واقتنعوا بها، كما عبر عنها    

وحتى و إن . 21"أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطالح ال وحي وتوقيف
.. أصل اللغة البد فيه من المواضعة " ألّن  ال بد لها من تواضع واصطالحيفا فاعتبرناها توق

المعلومات فيضعوا كل  كـأن يجتمع حكيمان أو ثالثة فصاعدا فيحتاجوا إلى اإلبانة عن األشياء
وقد يحتاج في كثير من األحوال إلى ذكر ما .  واحد منها سمعة ولفظًا، إذ ذكر عرف به مسماه

فمتى سمعت اللفظة من هذا عرف معناها، وهلم جرا فيما سوى ...  ادناؤهال يمكن إحضاره وال
وعلى هذا ما نشاهده اآلن من اختراعات الصناع ... هذا من األسماء، واألفعال، والحروف

                 .22"..كالنجار والصائغ والحايك والبناء وكذلك المالح: آلالت صنائعهم من األسماء
 –، غير أن أدلة هذا االتجاه تبقى تخمينية   " آدم سميث"نجد اإلنجليزي  وفي العصر الحديث،
حين " فردينان دو سوسير" حتى وٕان القْت قبوال لدى اللساني الشهير  - في نظري على األقل

يؤكد على اعتباطية العالقة بين الدال والمدلول في إشارة صريحة إلى أن الناس تواضعوا على 
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وحجتنا في ذلك إنما هي االختالفات القائمة .. ": يدعم فرضيته هاته بقوله و  معاني األشياء،
  .23"بين اللغات ووجود اللغات المختلفة

ويقول أصحاب "ومما يدعم به أصحاب هذا االتجاه رأيهم، حاجة اإلنسان الملحة إلى التواصل،
يستدعي االتصال  هذه النظرية أن سبب وضع اللغة، حاجة اإلنسان إلى بني جنسه، األمر الذي

والتخاطب والتفاهم وهذه أمور ترتبط كلها باللغة التي تكتسب وجودها من تواضع الناس 
  .وتفاهمهم على وسائل االتصال

وٕالى هذا التفاعل يستند أصحاب هذا الرأي فيرون أوًال أن اللغة في األصل رموز صوتية تم 
ع الخارجي، ألن هذا األخير يتغير من تحديدها باالتفاق، وأن األلفاظ ليست داللة على الواق

 92ت(حين آلخر، بل على ما في الذهن من تصور وتفسير لهذا الواقع، كقول األخطل 
  ): م710/هـ

        ؤاد،وٕانما             الكالم لفي الفـ إن  
  24" ...ُجعل اللساُن على الفؤاد دليال                               

اللغة (: ، في أحد مقاالته المعنونة"زيان أحمد إبراهيم"  اللغوي العربي  وهو ما يذهب إليه   
  .، حيث يقدم حججا واستنتاجات تمكن ألقطاب هذا الرأي 25)اصطالح ال توقيف

" إليه األلماني بمن ذلك ما ذه ،االنتقادات لم تخل من بعضوعموما فإن هذه النظرية    
األولى لم تكن نتيجة تواضع واتفاق خالفًا لما ذهب إليه اللغة اإلنسانّية ": بقوله" ماكس مولر

 –وهو ما تأباه طبيعة النظم االجتماعّية  –أصحاب النظرية التواطئّية، إذ لو كان األمر كذلك 
  لوجب أن يكون 
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ون هذه الوسيلة؛ اللغة الصوتّية؛ في أيدي المتواضعين وسيلة للتفاهم فيما بينهم، وال يمكن أن تك
 26"...روض أن اللغة الصوتّية هي موضوع التواضعالمف ألن  
ليست كلها  اللغةقتين على أساس أن بمن يوفق بين النظريتين السا من العلماء والمفكرين و    

ما قام في اإلنسان، وٕانما هناك ما تواضع عليه البشر من أفعال ومسميات، وهو  مبثوثة
االصطالحي،والذي تبناه في "  ديمقريط"ي والتوقيف"  قليطاهير "حين جمع بين رأي " أفالطون"به
أن يكون اهللا قد وضع في الطبيعة ": أكد عليه بقولهو " غريغوريوس"صور الوسطى القديس الع

البشرية كل ملكاتها المألوفة فهذا ال يعني أّنه عّلة كّل األفعال المباشرة التي نقوم بها، أجل لقد 
فينا الملكات المحققة لألفعال األخرى، لكننا نحن البانون وضع فينا ملكة بناء البيت، كما وضع 

  .27"..ال هو، وهكذا قْل عن اللغة
في الشرق " اضي أبو بكرالق"  التوفيقي ومن العلماء المسلمين الذين أيدوا هذا الموقف   

 عن طريق اإللهام، –عليه السالم  -" آدم" قام بفعل تعليم " اهللا " حيث يرى أن اإلسالمي 
 ويتخذ  ويحقق ذاته فيها، ده بعد ذلك بملكة الخلق واإلبداع اللغوي ليكمل رسالته في أرضه،وزو

  .28له سبيال تواصليا وفق ظروفه وحاجاته
صحة هذه الوجهة رغم أنه انتقد التوقيفيين واالصطالحيين،لكنه وفق " ماكس مولر"كما أكد    

  : بين االتجاهين في النهاية
                                                           ير واحد معقول لهذه الظاهرة وهو أن الفضل في نشأة اللغة يرجع إلىلم يبَق إّال تفس.."

د بها اإلنسان في األصل للتعبير عن مدركاته 29"..غريزٍة ُزو. 
  

                                                 
 . 64:، ص)مرجع سابق(األنطاكي محمد، الوجيز في فقه اللغة،  : 26
                                                                                    20:، ص)مرجع سابق(الحاج كمال يوسف، في فلسفة اللغة،  : 27
  22:السابق،ص : 28
 . 64:، ص)مرجع سابق(اللغة،  األنطاكي محمد، الوجيز في فقه : 29



 

   بشير ضيف اهللال.د                                                     فصول في اللغة و أصوات العربية     
 

 

	�� ��ارات ا����� ا������اط� ا����� ���را	ت ا
	��ا�����إ      ��د��    وا��� 
 / وا�!"    ���� –ا�� |  23 

 

  :نظرية المحاكاة. 
لفة في الطبيعة بحكم حاجة تقوم هذه النظرية على فرضية تقليد اإلنسان لألصوات المخت 

أكثر المشتغلين باألصوات من العلماء و  ،ة داخلية حركتها طبيعته البشرية معينة،أو رغب
حيث قدما في هذا الشأن أبحــاثا مهمة ذكرها " سيبويه" ، و"اهيديالخليل بن أحمد الفر " المسلمين 

صــوت الجندب استطالة ومّدًا،  قال الخليل كأنهم توهموا في.. " :وعلق عليها بقوله " ابن جني"
صرصر، وقال سيبويه في المصادر : صّر، وتوهموا في صوت البازي تقطيعًا، فقالوا: فقالوا

النقزان والغليان، فقابلوا بتوالي : إنها تأتي لالضطراب والحركة نحو : التي جاءت على َفَعالن
  . 30"..حركات المثال توالي حركات األفعال

حيثياته  بل ويناقشه و يستقرئ ،قيهيتفق مع رأي ساب" ابن جني" ل يتضح أنومن خالل هذا القو 
وذهب بعضهم إلى أّن أصل اللغات كلها إنما هو من األصوات .. " :مفصحا عن ذلك

المسموعات كدِوّي الريح وحنيِن الرعد وخِرير الماء وشِحيج الحمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس 
دِت اللغات عن ذلك فيما بعد وهذا عندي وجه صالح ومذهب ونِزيِب الظبي ونحو ذلك ثم ول

  .31"..ُمتقبل
 من نتائج "سيبويه "و" الخليل"ما توصل إليه " ويتني "ن العالم وفي العصر الحديث ، ثم 

نشأت عن طريق محاكاة اإلنسان لألصوات الطبيعية التي كان يسمعها "اللغة توصل إلى أن و 
  .32"..حوله

فرضية المحاكاة بقوة وحماسة اعتقادا منه بصحة ومنطقية هذه "  العاليليعبد اهللا"ويدعم 
النظرية التي يراها فتحا في مجال دراسة اللغة، يمكن من خاللها التعمق والبحث في مكوناتها 
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الذي يزعم أن كّل حرف من حروف األبجدية العربية يدّل على معنى ..": فيقول بكل يسر،
اني الحروف أمكن معرفة معنى الكلمة العربية ولو لم تكن معروفة خاّص، وأّنه إذا عرفت مع

من قبل، ثّم يمضي فيجعل لهذه الحروف معاني فلسفّية ال نظّن أنها خطرت يومًا على قلب 
   . 33"..اإلنسان العربي القديم

جرنا وي محتواها، منبالقدر المبالغ فيه، يفرغها ،أن إعمالها  يمكن قوله شأن هذه النظريةوما    
المحاكاة فعل مولد فيها أصال،ألننا إذا افترضنا أن  بل ويشككنا إلى نتائج غير محسومة نهائيا،

) األصوات(ما دام المحاَكى  للغة،فهذا يجعلنا نؤكد على ضرورة أن تكون اللغة اإلنسانية موحدة
نطق لها افتراضاتها التي ال موهو ما جعل بعضا من الدارسين يسخرون من !في الطبيعة نفسه
  :34مرجعياتوال 

في آالف "  حكاية الصوت"وفضال عن هذا، فإن النظرية تعجز أن تفسر لنا كيف اسُتغل مبدأ "
  .الكلمات التي ال نرى لها اآلن أية عالقة بين معناها وصوتها

ما العالقة ين لفظة إبريق ومعناها؟ وما العالقة بين لفظة المنضدة ومعناها؟ وما العالقة بين 
لكتاب ومعناه ؟ ليس هناك من عالقة ظاهرة ،إنما العالقة بسيكولوجية ،أي من نوع قرن لفظ ا

  .35"..األصوات بصور قائمة في العقل
المحاكاة لكنها ال تمثل  قعلى وجود  أصوات وألفاظ تكونت عن طريفي النهاية إال أننا نؤكد    

 اللغوية المنظومة  فيا جزءا مهم ، امش للصحة في هذه النظريةهبوهو ما يجعلنا نقر.  
وتية .  تا  - تا" اْلـ  نظرية اإلشارات الص"   )ta-ta (                    :  

عبر مجموعة من االيماءات  مؤسس هذه النظرية " ريشارد باجت" نشأت اللغة حسب     
 قعن طريات ماءواإليلغة اإلشارات باإلنسان القديم كان يتفاهم مع اآلخر فوالحركات المبكرة، 
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بسب ظالم  اإلشاريةثم بدأ شيا فشيئا االستغناء عن الحركات  حركة اليد أو مالمح الوجه،
الكهوف، ففي الليل ال يمكن لإلشارة أن تؤدي دورها؛ فانتقل إلى مرحلة إصدار األصوات 

تحاكي األشياء   هذه األصوات في الفم"و،  عنها المناسبة لألشياء التي يرغب في التعبير
ألن أول إشارة صوتية إلى الشيء  "تا -تا"سميت هذه النظرية نظرية كله  لذلك .36"لمعبر عنهاا

بدأ التعبير  األولنسان اإلف ،" باجتريشارد "وهو ما يؤكد عليه ، "تا -تا" ستكون حسبهم لفظ 
كات ولكنه خالل حركات يديه كان يحرك لسانه وفكيه حر  واإلشارةعن أفكاره ومشاعره بالحركة 

فكفت يداه عن الحركة وحل اللسان والشفاه والفكان مكان  ال شعورية ثم تطورت هذه الحركات
ومن األمثلة التي يوردها للتدليل على ما ذهب إليه، لغة الصم . التعبيرية اليدين في وظيفتهما

كما أن بعض الحيوانات تستخدم  . الهنود الحمر عند بعض قبائل اإلشاراتالبكم ولغة /
كتحريك الذيل عند الكلب رغبة في  خاصة األليفة منها  والحركات للتعبير عن رغباتها شاراتاإل

  .األكل أو االستزادة
إلى أن اللغة نشأت نتيجة قيام اإلنسان بإحداث بعض " دارون" أشار  السياق نفسه،وفي    

التعبير عن  كانت تصاحب إشاراته وحركاته التي كان يستخدمها في التعبيرات الصوتية التي
  .حاجاته

  ):  pooh-pooh" ( بو –البو" نظرية األصوات التعجبية . 
أصوات الطبيعة، إذ أنها تؤكد بأن الكلمات نشأت  تعد هذه النظرية امتدادا لنظرية محاكاة     

تعّبر عن فرح أو خوف، وبالتدريج أصبحت هذه  من صيحات حيوانية تشبه القن عندما
  .شعوره في كل المواقف الصعبة ها اإلنسان عناألصوات كلمات عّبر عن

وما يمكن قوله عن هذه النظرية هو اقتصارها على مجموعة من األلفاظ التي ال تشكل في    
الحقيقة منجزا لغويا يدعو إلى االهتمام، فعندما تبحث في لفظة التأفف أو في الفرح ما تمثله من 

                                                 
 .21:صنفسه،  : 36



 

   بشير ضيف اهللال.د                                                     فصول في اللغة و أصوات العربية     
 

 

	�� ��ارات ا����� ا������اط� ا����� ���را	ت ا
	��ا�����إ      ��د��    وا��� 
 / وا�!"    ���� –ا�� |  26 

 

فإذا  ة نشأة اللغة اإلنسانية بكل محموالتها،محدودية ، فإنها تعبر عن قصور في مناقشة فكر 
استطاعت  نظرية كهاته أن تفسر بضعة ألفاظ؛ فإنها تعجز عن تفسير ألوف  من األلفاظ التي "

ية بال نرى كيف يمكن أن تكون في أساسها تعجبية عاطفية أو مشتقة من عناصر تعج
اإلنسان باألصوات التعجبية ما عالقة لفظ الحب والبغض والوالء والفيل والحصان و .فيةعاط

  . 37.."ليس هناك عالقة ظاهرة! العاطفية؟
  ):yo-hé-ho( ـْ البيعي عن االنفعاالت نظرية التعبير الط. 

اللغات في بداية  تؤكد على أن ،و  بة الصوتية للحركات االنفعاليةوتسمى نظرية االستجا    
أو  ،وهو يجر حمًال ثقيالرها الفرد يصد التعب الجسمانيمجرد تأوهات ناتجة عن ظهورها كانت 

عندما كانوا يقومون بأعمال شاقة، البدائيون  إيقاعية موسيقية كان يصدرهاناتجة عن أصوات 
  ..".آه، أوه، آخ، واه، أف،آي: " من ذلك

وما قلناه عن النظرية السابقة ، ينطبق على هاته ألن مجال عملها محدود جدا،ويكاد    
االنفعالي كالفرح /فالهامش اآلخر. نسان القائمة على بذل الجهد وفقطينحصر في حركات اإل

  .مثال ملغى تماما وال يدخل في صميم اللغة إذا ما اعتبرنا صحة هذا االتجاه
:نظرية الغناء.   
اإليقاعي هو األصل في الكلمات التي صارت /تنطلق هذه النظرية من فكرة أن الغناء الفطري   

وقد أيد  .ة اإلنسان ألوال ظهرت في صورة أغنية منغمة على ألحان بدائيةلغ.لغة ي نهاية األمر
ظهرت في المواسم العاطفية  مؤكدا على أن اللغة" أوتوجبيرس" هذه النظرية العالم اللغوي 

    .، وأن أول ما نطق به اإلنسان من ألفاظ كانت وصفا وترديدات لصـوت العندليبللجنس
  :لطفل والعالم البدائينظرية الربط بين عالم ا. 

                                                 
 .19:ص السابق، : 37
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الذي رأى أن نشأة اللغة عند الطفل ) 1943-ت"  (جسبرسن" يعتبر منظرها األول العالم   
تحاكي نشأتها لدى اإلنسان البدائي ،  بمعنى أن أصوات اإلنسان األول لم تكن واضحة أو ذات 

ال عند اللعب، معنى، بل جاءت عن طريق ممـارسة ما مثلها مثل األصوات التي يصدرها األطف
نشأت في صورة لعب ممتع ال يهدف : "رد صارت لغة متداولة، فاللغة إذنوبفعل االحتكاك والتوا
                                 .38"بمناغاة الطفل وأصواته المبهمة السامع، بل كانت أشبه إلى إيصال معنى إلى 

 

:النظريات النفسية واالجتماعية.   
، كثير من هذه النظريات على الترابط الشديد بين الفكر واللغة، فال كالم من غير عقلتؤكد ال   

وأشهر   ،فاللغة نشأت  عن طريق التعبير عن أفكارنا وانفعاالتنا اتجاه أنفسنا واتجاه اآلخرين
وهي تصحب طفلها أن األم : مثال" روس" ، " فونديت" ، " ماكس مولر" المؤيدين لهذه النظرية 

بتكرار العملية مرات عدة، ، و "قبعة " هذه : ول لهـخارج البيت تضع شيئا فوق رأسه وتق إلى 
اللغة عند علماء االجتماع مظهر اجتماعي،تنتج عن أما  .تكتسب هذه اللفظة معناها عند الطفل

فقد نشأت اللغة وتطورت تاريخيا مع التطور االجتماعي، فهي ليست مسألة . االتصال بالغير 
ومن  در ما هي مكتسبة والدليل لغة الطفل وتطورها عبر مختلف مراحله العمرية ،فطرية ق

      .مما ينطقه الطفل اجتماعي في جوهره% 90أنه اكتشف أن " ميلر"ها باألبحاث التي قام 
                                      

إلى " بكين"نقرضة من إنسان كما الحظ أن الكلمات البدائية التي استعملتها البشرية الم    
، كلمات بسيطة غير متميزة المقاطع، تحمل أصواتا غير واضحة المعالم وال "نياندرتال"إنسان 

                     .جذابة النغمات، ويعود السبب في ذلك من الناحية الفسيولوجية إلى بدائية جهاز النطق
ا نقف عند حقيقة ثابتة وهي أن أيا منها لم إن العودة إلى تمحيص النظريات السابقة، تجعلن   

نظرية الوحي واإللهام (تأت بالقول الفصل، لكن يمكن القول أن تجميع النظريات الثالثة األولى 
                                                 

 .13:ص  م،1976، 3طمصرية، / مطبعة األنجلو إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ ، : 38
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قد تشكل مرجعا مهما يعتد به في ) نظرية المحاكاة  والتوقيف، نظرية المواضعة واالصطالح،
  .عل التدقيق في نشأتهاتحديد نشأة اللغة البشرية  التي يصعب بالف

  " :ياسين األيوبي"يقول األستاذ 
والمتأمل في هذه النظريات يجد أنها مجتمعة أو منفردة، لم تؤد غرضها المنشود، فبقيت .."

النشأة اللغوية األولى اجتهادات وآراء فرضية أن صحت في جانب، أخفقت في جوانب أخرى، 
مكنت من تعميم األلفاظ الصوتية على سائر ت) األصوات الطبيعية( فال النظرية األولى 

وفقت في احتواء األلفاظ والمعاني غير ) االنفعالية( المفردات واألحوال، وال النظرية الثانية 
االنفعالية والغريزية، وال نظرية التأثر باألحداث الخارجية وال حتى نظرية الربط بين عالم الطفل 

وسنبقى كذلك إلى ما شاء . ضي بنا إلى البداية الحقيقيةوالعالم البدائي ـ استطاعت كلها أن تف
اهللا ألن البدايات التاريخية األولى لحياة اإلنسان،شأن تكهني تقريبي وكذلك تاريخ حياته وفعاله، 

  39.."وتدوينها، لم يعرفا إال بعد حقب طويلة من مهد الحياة البشرية
                                                                          

  
  
 
 
 
 
  
  

                                                 
 ).مرجع سابق(نشأة الكتابة العربية وتطّور تدوين ُحروفَها ، مجلة الموقف األدبي، ياسين األيوبي ، : 39
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    :النشأة
معا وعلى نحو ما   ا وكتابة ـإحدى اللغات السامية، ظهرت هذه اللغة لفظ " اللغة العربية "تعتبر   

أهم متن  الذي يمثللي المعروف في لغة الشعر الجاه وجدت عليه خالل القرن السادس الميالدي،
و كما  السابع، القرنمنذ  "القران الكريم" وصلت إليه في لغة  وعلى نحو ماوب بالعربية ، ــأدبي مكت

  .للهجرةمنذ القرن األول  اإلسالميةدونت في النصوص 
ألول ا هو الخط  الخط العربي أن، على اآلثاروتؤكد الغالبية العظمى من بحوث المؤرخين وعلماء  

بدوره مشتق المن الخط النبطي  ق شتُ والذي يكون قد اوبعده، اإلسالمقبل  "الحجاز" أهل بهالذي كتب 
 أهلاللغة التي كتب بها  أن، وما تشير إليه البحوث أيضا "الشام"في بالد  " أرامبني "من خط 

  .ما هي عليه قل أن تصل إلىالحجاز، قد مرت بمراحل متدرجة، 
  :الخصوصيات

ية أمتن أن اللغة العرب يخفىو ال .تمتاز بها عن غيرها خصائص لغٍة من اللغات اإلنسانية لكل 
      .          ، و أعذب مذاقًا عند أهلهاتركيبًا، و أوضح بياناً 

و كانت الَمَلكة الحاصلة للعرب من ذلك أحّق الملكات و أوضحها بيانًا عن ".. : "ابن خلدون" يقول 
  40".المقاصد

ا علماء اللغة العرب أضل اللغات وأقدرها على التوليد والتجددلما تتسم به من مرونة خاصة رهباعتو 
وصعوبة نقله إلى لغة  ها،بإلى أهمية نزول القرآن " ابن فارس"ويشير  وأن القرآن الكريم نزل بلسانها ،

" اإلنجيل"ل غيرها على عكس الكتب السماوية األخرى التي كانت تنقل من لغة إلى  لغة كما هو حا
و السبب  ،"الزبور"و  "لتوراةل"  بالنسبة األمر نفسهإلى الحبشية و الرومية ، و الذي ُنقل من السريانية 

   .41"ابن فارس"كما يرى –لم تتسع في المجاز اتساع العرب  في ذلك يعود إلى أن العجم

                                                 
 546: ،الجزء األول ،ص)من دون تاريخ للطبع(عبد الرحمان بن خلدون،المقدمة،دار الجيل،بيروت،لبنان، : 40
  13:،ص1977احمد صر،القاهرة،:في كالمها،تحقيق ابن فارس،الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب  : 41
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في كتابه " الفراهيدي ن أحمد الخليلب "حيث أشار، ثرية، واسعة، ال نهائية البنى والتراكيب العربية  و
المهمل ، على مراتبها األربع من الثنائي و الثالثي المستعمل منها و أن عدد أبنية العربية  إلى  "العين"

التامة "اللغة " القلقشندي"  يعتبرهاكلمة ، و  12.305.412و الرباعي و الخماسي من غير تكرار هو 
د فيها شيٌء الحروف فيشينها نقصانه ، و لم يز  من شيء األلفاظ ، إذ لم ينقص عنهاالحروف الكاملة 

األصلية ، و سائر عٌة إلى الحروف ـن كان لها فروع أخرى من الحروف فهي راجإ و ه ، ـفيعيبها زيادت
يؤكد على " السيوطي "وفي نفس االتجاه نجد  42"..اللغات فيها حروف موّلدة و ينقص حروٌف أصلية

   :من ذلك  ،43"المزهر"فيورد لذلك جانبا  في كتابه ، اوتعدد مزاياه ية،بأفضلية العر 
  .تساع في االستعارة و التمثيل كثرة المفردات و اال -
                                                                                                                             :  التعويض  -

  :، نحو قامة المصدر مقام األمر، كإوهو إقامة الكلمة مقام الكلمة
  :، نحو اعل مقام المصدرالفو  )رًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة صب ( 
 >>ِبَأيُكم الَمفُتون <<: نحو  و المفعول مقام المصدر ، ،تكذيب أيْ  .>> َليَس ِلوقَعِتها َكاِذبٌة  << 

  . اساتر  أيْ  ،>>ِحَجابًا َمسُتورًا <<، نحو و المفعول مقام الفاعل، أي الفتنة 
   ... "لم يكُ ": لمة بالحذف ، نحو فّك اإلدغام ، و تخفيف الك: و منها  -
  .تمع في لغة العجم ثالثة سواكن تركهم الجمع بين الساكنين ، و قد يج: و منها  -
بكسر (   ِمفتح : ، يقولون غيرها بين المعانيون بالحركات و ، فهم يفرقو للعرب ما ليس لغيرهم -

  .لموضع الفتح ) بفتح الميم ( لآللة التي ُيفتح بها، و َمفتح )الميم 
وهي خاصية لغوية " ابن جني"ا أشار إليه ــهذا وقد تدل بعض الحروف على المعاني المرتجاة كم

األحداث المعبر ها بـــيه أصواتذلك أنهم قد ُيضيفون إلى اختيار الحروف و تشبو : "بامتياز  عربية

                                                 
، دار الكتب 1محمد حسين شمس الدين وآخرون، ج:أحمد بن علي القلقشندي، صبح األعشى في صناعة اإلنشا تحقيق : 42

 148/149:ص1990العلمية،
  .  321: ، ص 1، ج) مرجع سابق(السيوطي جالل الدين عبد الرحمن، المزهر في علوم اللغة وأنواعها : 43
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، وتوسيط ما يضاهي أوسطه ، ًسوقًا للحرف على َسمت عنها بها ترتيبها، و تقديم ما يضاهي آخره
بّت : قطع دّل على ال ةـإذا جاء ثاني الكلم" التاء " الغرض المطلوب ، فحرف المقصود و المعنى 

غابت : ّل على االستتار و الظلمة و الخفاء الكلمة يد أولفي " الغين " حرف و  .الحبل ، بتر العضو 
يدّل على  يدل  في أول الكلمة و حرف النون . إلخ ... ، غطس السّباح الماء  غاصالشمس ، 

  .44"..إلخ ... نفث ، نفخ ، نبت : الظهور و البروز 
  درتها من حيث أصالتها وقة العربية ـقد الحظ خصوصي "  إرنست رينان "بالمقابل نجد المستشرق و    

،كاملة لم واحتقان،ليؤكد في النهاية أنها غنية على التطور وسهولة التلفظ بها بعد ما أظهره من تعص
  يدخل

 لنمو،ألنهاا يمنحها قدرة على التأصل واـعليها منذ عهدها القديم أي تعديل يخل خصوصياتها قدر م 
   45"مستحكمةإذ ظهرت ألول مرة تامة  ليس لها طفولة وال شيخوخة، "

ول اللغة العربية ، فقواعدها ـهل جدًا تعلم أصـ من الس" أنه" مارسي " ومما جاء على لسان الفرنسي 
الذهن  فذو ر معقدة ألول نظرة هي قياسية و مضبوطة بشكل عجيب ال يكاد ُيصدق ،ـالتي تظه

  46"المتوسط يستطيع تحصيلها بأشهر قليلة و بجهد معتدل
ناء على بألقدر على التفاعل واالنفتاح أكثر من أي لغة أخرى ية الفعل هي ابإن العر       

مجموعة من المعطيات العلمية والواقعية ،إضافة إلى سعتها كأنْ  نجد لكل شيء ملفوظات 
ل نقف عند باقالمبتضاهيها فيه لغة أخرى،و وهو أمر ال " الفرس"مثال، و" األسد"عديدة كأسماء 
لحظٍة لكل  "وما يستوقفنا في هذه النطة أن ،ملفوظه الدقيقحيث نجد لكل مسمى دقتها التعبيرية 

ّظهيرة ، والقائلة، والعصر، الفالُبكرة ، والضحى والغّدوة و : حظات الليل و النهار لفظًا خاصاً من ل

                                                 
 487:،ص)مرجع سابق(ابن جني،الخصائص  : 44
  1970، عدد كانون األول ، ) الكويت ( مجلة العربي  ،محمد محمود الدش : 45
  46 :، ص 1969 ،1،ج44 :المجلد  ،دمشق  ،مجلة مجمع اللغة العربية ، عارف النكدي عن  : 46
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ب، والعشاء، والهزيع األول من الليل، والهزيع األوسط، والُمهن، والّسحر، ، و المغر واألصيل
                                                                  47"؟ات األرض جميعًا مثل هذه الِدّقةللغ فأنى. والفجر، والشروق

الذي " لويس  شيخو" لعل من أهم الدراسات المتناولة لخصائص العربية ، ما قام به األب و    
إن ": تم معنى الكلمة فيقولواالنتشار ألنها لغة حية أليتها للتطور والتجدد بالحظ ثراءها ومدى قا

من حيث  ٍن مزدانة بخواص اللغات الكاملة من يتتبع آثار لغتنا العربية ، يراها في كل آ
مفرداتها و تراكيبها و عباراتها و أساليبها ، كأنها ظهرت بادئ ذي بدء تامة العدة كاملة األهبة 

عراء ، كامرئ القيس و النابغة ، ال و إذا قابلنا بين اللغة الشائعة في يومنا مع لغة أقدم الش. 
، اللهم إال في استعمال بعض ألفاٍظ لغويٍة شعريٍة أو في د نرى بين اللغتين اختالفًا يذكرنكا

                                                   48"..اتخاذ بعض التعابير الجديدة داللًة على المعاني المستحدثة كما هو دأب اللغة الحية
لقد ثبت ما ال يدع مجاال للشك أن اللغة العربية لغة نامية تستمد بقاءها وثراءها بتجددها    

 يمكن لها المستمر وتفاعلها مع ما يدخل عليها من مفردات جديدة في مسار نسقي مع الزمن ال
لسان  "والدليل أن الكثير مما ورد في أو لفظ موضوع، ى معين ،أن تتوقف عن حدود معن

لنحت أو ق ل دخول الكثير الكثير من الملفوظات عن طريجلم يعد متداوال في م "بالعر 
                                           .حية أخرىدها لغات قتفية وتبها العر بص تمتاز ئي كلها خصاهو  ،االشتقاق أو التوليد

ديثــة معنــى مختلفـًا عمــا كــان هـو لفــظ عربــي البنـاء أعطــي فــي اللغـة الحالتوليـد الــذاتي مــثال       
حكـــم التحـــوالت االجتماعيـــة التـــي عرفهـــا المجتمـــع والتطـــورات التـــي تشـــمل جميـــع العـــرب يعرفونـــه 

المكتسبات الثقافية و الحضارية، وما لحق ذلك من تطور على الصعيد التكنولوجي تنـوع اآلليـات 
العربيــة كمعطــى   اللغويــةمنظومتنــا " بنــوك المعلومــات" و"  الحاســوب"وشــيوع المعلوماتيــة فــدخل 

                                                                                            .لغوي وحضاري جديد

                                                 
 29 :ص ،1985لبنان، روت،بي ،1نايف معروف،خصائص العربية وطرائق تدريسها،دار النفائس،ط : 47
 نفسه: 48
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عيد المدنياتي، فظهرت  ؛  "أنفاق الميترو" ، و"أبراج التجارة"و" ناطحات السحاب"أما على الص
المضاربة " ، " السوق السوداء"، " األزمة العالمية "  ينضاف إليها في المجال االقتصادي  ما

 ، وكذا"واالحتكار
  "...الطاقة والنفط"  
  :االشتقاق.
هو أخذ كلمة من كلمة أخرى مع المحافظة على قرابة بينهما لفظًا و معنًى ؛ حققت اللغة    

 –" كتب " الفعل خذنا فإذا أوثيقا أصولها من ناحية أخرى،  وارتباطا العربية تناميا مستمرا آنيا،
كاتب ، و كتاب ، و مكتبة ، و مكتوب ، وجدنا أن : و اشتققنا منها  –على سبيل المثال 

الحروف األصلية موجودة في كل كلمة من الكلمات ، و أن معنًى مشتركًا يجمع بينها ، و هو 
أية  –ان في كثير من األحي –و ذلك على عكس اللغات األوربية ، حيث ال توجد . الكتابة 

                                                                : وهو ما نالحظه فيما يلي صلة ما بين كلمات األسرة الواحدة
    

 Ecrivain              Writer      ب              كات -
    livre                   Book  -              كتاب       

     librairie                Library مكتبة             -  
 lettre                  letter   - مكتوب             

 اللغــة ي اللغــة اإلنجليزيــة أو حتــىفــات الســابقة ـين أحــرف الكلمــبــه إننــا ال نكــاد نلمــس أي تشــاب   
ألصـلية للفعـل الـذي اشـتقت منـه عكس اللغة العربية التي حافظت على تركيبة الحروف االفرنسية 

هو ما جعـل كثيـرا مـن البـاحثين فـي اللغـة اإلنجليزيـة يقـرون و ، الكلمات الواردة في المثال السابق
                         .لغتنابخالف  حاضرهابين ماضيها و  فيهاانعدام الصلة اللغوية بو  ،باختالفها من جيل إلى آخر
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     اإلنجليـز  ال تكـاد تُفهـم عنـد كثيـرين مـن" ولـيم شكسـبير" ي اإلنجليـزي لغة المسـرحي العـالم إن
ان متخصصــا فــي ـوال يتــأتى فهمهــا إال مــن كــ ،حكــم اختالفهــا عــن الــراهن اللغــوي  أنفســهم اليــوم 

" شكســـبير" وهـــو مـــا جعـــل عـــض المهتمـــين يصـــفون أدب  ،ألدب اإلنجليزي،وملمـــا كـــل حيثياتـــها
الصـلة بـين وتعـاني مـن انقطـاع  ذه اللغة التـي تفتقـد االشـتقاق،باألرستقراطي لصعوبة فهم لغته، ه

                                   .هذا الجانبصريح للغة العربية من  اتفوقكلمات األسرة الواحدة ، وهو ما يمثل 
  :          النحت  .
في المصطلح هو إدماج كلمتين أو ثالثا في كلمة واحدة تتضمن كل منها معنـى ملحوظًا  

الممكن من اللغة بفعل الممارسة المستمـرة والسماع / المنحوت، اختصارا وتفننا في شغل المتاح 
، و لو أن بعضا من علماء اللغة األوائل يعتبرونه قياسا له أصوله وقواعــده  كما أنه عامل 

أقوال " النحت " عن ومما  نسوقه من أمثلة .  توليدي لغوي ساهم في إثراء المتن اللغوي العربي
  :                     لقائل ا

  ".ال حول وال قوة إال باهللا " إذا قال : حوقل  -
  ".الحمد هللا : " إذا قال: حمدل -
  ".حي علي : إذا قال : حيعل -
  ".سبحان اهللا : " إذا قال: سبحل -
  "أدام اهللا عزك: " إذا قال : دمعز  -
  .القالإذا أكثر من القيل و : قلقل -
  ...إذا أصدر آهات: تأوه -
                                                              :لقياسا. 

ويعتبر أيضا عامال  ،غير المنقول على ما ُنقل حملُ مجهول على معلوم، و  هو حملُ     
المدرسة  عرهُ مساعدا على نمو العربية ، وخاصية من خصوصياتها التي تنفرد بها، حتى وٕاْن لم ت
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توسعت فيه وانفتحت عليه " الكوفية"فإن المدرسة  ؛  ل وتشددت فيهب اهتمامها،بالغ " البصرية"
المفترض للغة،لتحافظ  يواكب التطور و المتنما يفيد بإجازة القياس على المثال الواحد المسموع ب

                                                                                     .على تجددها وتناميها
أخذ بعض المحدثين بذلك ، و دعوا إلى االنتفاع بالوارد المسموع  لتمنح اللغة قوة و سعة " لقد

     49.".لمسايرة الحياة المتجددة بمستحدثاتها   العلمية و الحضارية
جديد مستحدث من الكلمات أحد المنابع التي تمد اللغة العربية  بكل " القياس"لقد عد اللغويون 

فاللغة في نظرهم مهما بلغت من الثراء ال تكفي لمواجهة مواقف االستعمال المتجدد . واألساليب
                                             .على الدوام ما لم يرفعها المتكلمون بها بصيغ جديدة ومبتكرة 

ول قال بعدم جواز القياس واالكتفاء بما يصلنا األ: ونشير إلى أن اللغويين انقسموا إلى فريقين
الذي يرى " ابن فارس"الذي يرى أن اللغة ال يقاس عليها،و " اآلمدي"من مفردات وجمل، ومنهم 

" علي الفارسي  يأب" لقياس ويحتكم إليه على غرار فيه فسادا للغة؛ أما  الفريق الثاني  فيجوز ا
ما قيس على " ذي يميل إلى رأي النحويين الذين يرونال" الفتح عثمان بن جني يأب"وتلميذه  

تؤثر من التجانس "ويضيف بأن العرب ،  50"..كالم العرب فهو عندهم من كالم العرب 
، وهو ما 51"..والتشابه وحمل الفرع على األصل ما إذا تأملته عرفت منه قوة عنايته بهذا الشأن

                                               .الحدود اللغوية المتعارف عليهايبين  أهمية القياس كعنصر  ابتكار ما لم يتجاوز 
  :يطمئنون إلى مذهبهم أمران "  القياس" والذي جعل أصحاب 

                                                               :األول  -
. وف على كل ما ورد عن العرب منهاسعة اللغة العربية وعجز اللغويين عن اإلحاطة بها والوق

ما انتهى إليكم مما قالت العرب إال أقلُه ، ولو  ( "أبي عمرو بن العالء"ودليلهم على ذلك قول 

                                                 
49

 24 :ص ، 1966ة، ،دار المعارف القاهر 1لنحو بين القديم والحديث،طاللغة و ا  حسن عباس،   : 
 121:،ص)مرجع سابق(ابن جني،الخصائص، : 50
 118:ص ،نفسه : 51



 

   بشير ضيف اهللال.د                                                     فصول في اللغة و أصوات العربية     
 

 

	�� ��ارات ا����� ا������اط� ا����� ���را	ت ا
	��ا�����إ      ��د��    وا��� 
 / وا�!"    ���� –ا�� |  37 

 

وبناء على هذا الكالم فالذي يبيحه القياس قد نطقت به  ).جاءكم وافرًا لجاءكم علم وشعر كثير
                                         .العرب إال أنه لم يصل إلينا 

تعجل فزعم أن العرب لم تتكلم ببعض النحوي الكبير قد  "سيبويه" ومما يقوي هذا الرأي أن 
  تكلمت به  العرب ائع بعده أنـت الوقـأثبت أو الصيغ ثم، األبنية

                                                             : الثاني -
األعرابي إذا  "على أّن  "ابن جني" ؤّكديإْذ ، نوا قد تصرفوا في اللغةألوائل كاأن العرب اهو 

ة ـكي عن رؤب، فقد حُ  م يسبقه أحد قبله بهـوارتجل ما ل،  وسمت طبيعته تصرف، قويت فصاحته
      52"..ه أنهما كانا يرتجالن ألفاظا لم يسمعاها وال سبقا إليهاـوأبي

  : والخالصة 
ت اللغة العربية الفعالة والفاعلة التي ساهمت في تحديثها وتوسيع أداة من أوا" القياس"ن إهي 

الجديد الذي يالئم بفقد أمدها  محمولها الملفوظاتي بما ال تجاريها يه لغة أخرى على اإلطالق،
نها من التطور والتجدد ومك  ـهاويوافق طبيعتها قوانين الغي،والبالصرفي، واللغوي،  نظامها

                                       .باستمرار
                                                             :اإلعراب. 
بين  الفارق" بأنه" ابن فارس"يعرفه ف ،أما اصطالحا يان واإلفصاح،اإلعراب لغة هو الب   

ز ب ما ُمي لوال اإلعرا، و به يعرف الخبر الذي هو أصل الكالم، و المعاني المتكافئة في اللفظ
أو  ..53"ال نعٌت من توكيدٍ ، و ٌب من استفهامٍ ـال تعج، و ال مضاٌف من منعوٍت فاعٌل من مفعوٍل، و 

محلها ع الكلمة أو موق بحسبهو العالمات الداخلة على أواخر األسماء من رفع وجر ونصب 
، "والحبشيةاألكادية " ي، علما وأن اإلعراب ظاهرة كانت موجودة في اللغــات السامية اإلعراب

                                        .شيئا فشيئا  ىـإال أنه تالش ،"برجستراسر "وهو ما يؤكده المستشرق
                                                 

 122:ص ،نفسه : 52
 16:،ص)مرجع سابق(ابن فارس،الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها، : 53
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، ال تقتصر وظيفة اإلعراب على أواخر الكلمات فحسب ، بل تشمل أوائلها و أواسطها أيضاً و   
 "كما يكون " َأَكلَ " زمنه إال تحديد حركاته األولى والوسطى، فيكون دمثال ال ُيحد"  خرج "فالفعل 

والمثنى تقع في ، نصب بالفتحة ويجر بالكسرةيالمفرد يرفع بالضمة و وعليه فإن  .وهكذا" ُأِكلَ 
                                          .رـآخره ألف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصب، والج

ويختلف  ، وياء ونون في حالتي النص والجرأما الجمع المذكر فآخره واو ونون في حالة الرفع
  . ة للجمع المؤنث الذي يرفع الضمة، وينصب بالفتحة ويجر الكسرة نيابة عن الفتحةباألمر بالنس

وهو ما يؤكده  ،على اإلطالق إن الحراك اإلعرابي الذي تعرفه اللغة العربية يعتبر سمتها األبرز 
إن العربية الفصحى قد احتفظت في ظاهرة التصرف اإلعرابي  ": بقوله " يوهان فك"المستشرق 

بسمة من أقدم السمات اللغوية التي فقدتها جميع اللغات السامية باستثناء البابلية القديمة قبل 
          . 54"..عصر نموها وازدهارها األدبي

بحكم عدم   على سليقتهم فيها العرب بالنحو بعد ما درج القدماء ويعود سبب اهتمام العلماء   
    :وهو ما جاء على لسان شاعرهم  اختالطهم مع األجناس األخرى

  ولست بنحوي يلوك لسانهُ           
  !ولكْن سليقي أقول فأعربُ                                    

  
وتداخلت األلسنة وكثر  لهجات ت األجناس وكثرتلكْن بعد دخول الناس في اإلسالم ،اختلط   

وضع للكلمة  الذي –رضي اهللا عنه  - "علي بنأبي طالب "وهو األمر الذي حاول الخليفة  ،اللحنُ 
األسود  أبو" ثم جاء  ،واالستفهام ، والتعجب ، واإلمالة ،واإلضافة ، وأخواتها وٕان أقساما وأبوابا،

 الكسائي "، و" سيبويه "ثم  "أحمد الفراهيدي الخليل بن "، ثم "  ءعالالأبو عمرو بن  "وبعده " الدؤلي
   دد النحاة وتنوعتوتع ،"

                                                 
 423:،ص)مرجع سابق(فندريس،اللغة، : 54



 

   بشير ضيف اهللال.د                                                     فصول في اللغة و أصوات العربية     
 

 

	�� ��ارات ا����� ا������اط� ا����� ���را	ت ا
	��ا�����إ      ��د��    وا��� 
 / وا�!"    ���� –ا�� |  39 

 

  "...البغدادية"إلى " البصرية" "البصرية" إلى" الكوفية"مدارس النحو من 
  :  الترادفُ .  

دل على ـالذي ي"  ترادفَ  "الترادف في اللغة هو الركوب اتباعا أو هو التتابع ، وهو مصدر  
من (  الدال على التبعية و الخالفة" ردف"الحدث دون الداللة على الزمان، وهذا المصدر مادته 

  .           رادفه على الدراجة، إذا ركب خلفه: ، من ذلك قولنا )خلف

واصطالحا هو ما اختلف لفظه واتفق معناه أو هو إطالق عدة كلمات على مدلول واحد  
  .أو هو االتحاد في المفهوم. بر التي تطلق على مسمى واحدكاألسد و السبع و الليث والهز 

فمما ال شك يه أن تعدد األسماء للمسمى الواحد ذو  ،اللغويعامل هام من عوامل التوسع "وهو
أو للتأثر بالتعبير عما يستكن في نفسه من  ،،فييسر للشاعرير في تنمية الثروة اللفظية بأثر ك

فقد خلت من  شار بن برد،بل بن عطاء التي ذم بها المعاني دون حرج كما في خطة واص
  55"..حروف الراء الذي ال يستطيع نطقه سليما

ف، دع الهجري بشأن الترابرن الراقوتجدر اإلشارة إلى الخالف الحاصل ين علماء اللغة في ال
وقصته ) هـ 370ت " (ابن خالويه"األولى تغالي في إعماله، ويمثلها : حيث انقسموا إلى فئتين

كنت بمجلس سيف الدولة بحلب وبحضرة : "  قائالالذي يروي " أبي علي الفارسي"المشهورة مع 
فتبسم  ،أحفظ للسيف خمسين اسما: فقال ابن خالويه "ابن خالويه"جماعة من أهل اللغة ومنهم 

  : وقال  "أبو علي الفارسي"
 ؟لمهند و الصارم وكذا وكذافأين ا : "ابن خالويه"قال . ما أحفظ له إال اسما واحدا وهو السيف 

  ..هذه صفات  ":أبو علي"فقال 
 .ينكره "علي الفارسي اأب"يثبت الترادف و "ابن خالويه"تدل هذه الحادثة أن  
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. ي أسماء األسد و الثاني في أسماء الحيةما فكتابين في الترادف أحده "ابن خالويه"ولقد ألف 
الذي ألف  )القاموس المحيط(صاحب  "فيروزباديمجد الدين ال"ومن الذين أثبتوا الترادف أيضا 

  .)الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف (أسماه  "الترادف"كتابا في 

"  الترادف"فهي تنكر ؛  "و هالل العسكريأب"و" ابن درستويه"أما الفئة الثانية التي يمثلها    
 ،ينهما فرق في المعنىبويوجد حيث أنه ال يوجد لفظان يظن السامع أنهما مترادفان إال  مطلقا،

  .56،ألن المعنى يتضح لفظ واحد"السيف"ومثال ذلك أسماء 

  :فهناك فئتان أيضامواقف علماء اللغة المحدثين،  استقرأناما وٕاذا 

   :األولى 

  :إال بشروط محددة " الترادف"لكن ال يتم  ،كل اللغاتوع الترادف في قتقر و 

  .اتفاقا تاما، ويعني هذا أن يكون واضحا في أذهان اآلخرين  االتفاق في المعنى بين الكلمتين -
تكون الكلمتان تنتميان إلى لهجة واحدة ومجموعة منسجمة  كأنْ االنتماء إلى نفس البيئة لغة  - 

من اللهجات وبذلك يجب أال نلتمس الترادف من لهجات العرب المتباينة فالترادف بمعناه الدقيق 
في البيئة الواحدة الحرية في استعمال كلمتين أو أكثر في معنى واحد هو أن يكون للرجل الواحد 

وفي كلتا الحالتين ال يكاد يشعر بفرق بينهما إال بمقدار  ،يختار هذه حينا ويختار تلك حينا آخر
  .  57ما يسمح به مجال القول

الذي حدث والعهد " الترادف"أي أن االحتكام يكون إلى زمن شيوع  ، في المترادفات التزامن -
ومن ثمة يحكمون له أو عليه ،ألن لكل مرحلة خصوصياتها في تاريخ تطور اللغة العربية  فيه،

.   
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  : الثانية
، " السيد خليل"، والدكتور "محمود فهمي حجازي" تتنكر للترادف ومن أبرز ريادييها الدكتور 

الذي ينكر أي " بلوم فيلد"ورما يكونان قد نيا موقفيهما على ما ذهب إليه العالم اللغوي الغربي 
  .وجود للترادف

تميز الكثير من اللغات واللهجات وال فالترادف ظاهرة لغوية طبيعية ومهما يكن من أمر،    
أن كثيرا من علماء اللغة القدامى بالخصوص  ، ولو"ترادف"يمكن تصور اللغة العربية من غير 

في " أبو هالل العسكري"و ما فعل ركزوا على جانب الفروق بين معاني المترادفات على نح
  ).الفروق في اللغة ( كتابه 

  :  التضاد. 
التي يفهم " جلل"هو الكلمة التي تدل على معنيين متضادين بلفظ واحد مثل لفظة :  التضاد لغة

  . منها العظمة،كما يفهم منها الحقارة 
ل ب ط،قاطع فقى التهو نوع من أنواع المشترك اللفظي ،واالشتراك ال يقتصر عل: واصطالحا

" قطرب"على حد قول  –لف المعنى ،فقد يتف اللفظ ويختحتى التضاد والتباين على نحو ما رأينا
الذي انقسم بشأنه علماء اللغة بين مؤيد ومنكر له،بل " التضاد"يقال عن " الترادف"وما قيل عن 

، "ابن درستويه" بحيث يقف في هذا الجان ليس إال،" المشترك اللفظي"أن عضهم يراه من 
يقدم ردا في شكل احتجاج " ابن األنباري"وهو ما جعل  ،اك من اعتبره نقصا في كالم العربوهن

  :بقوله" التضاد"على من ينكرون 
كالم العرب يصحح بعضه بعضا ويربط أوله بآخره وال يعرف معنى الخطاب منه إال باستيفائه "

لمعنيين المتضادين ألنه يتقدمهما ويأتي بعدهما واستكمال جميع حروفه فجاز وقوع اللفظة على ا
ما يدل على خصوصية أحد المعنيين دون اآلخر، وال يراد بها في حال التكلم  واإلخبار إال 
المعنى الواحد و الجدير بالذكر أن ابن درستويه وثعلب إنما إنكارهما يتحدد في نشوء التضاد في 
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  .58"..عوامل معينةأصل الوضع أما ظهوره فيما بعد فإنما هو ل
    ون بوجود هذه الظاهرة ودورها في تفعيل اللغة العربية فهم كثر،على غرار أما المقر "

،وهناك من ألف كتبا كاملة ..."اريبن األناب قطرب، األخفش،السجستاني،ابن السكيت، الشياني،
  : في هذا المجال مثل

  .)هـ 206ت (كتاب األضداد لقطرب  -
  .)وفيها خالف  213ت (عي كتاب األضداد لألصم -
 .)هـ243ت (كتاب األضداد البن السكيت  -
 .)هـ  255ت (كتاب األضداد للسجستاني  -
 .) 327ت (كتاب األضداد البن األنباري  -
 .)هـ  351ت (كتاب األضداد ألبي الطيب اللغوي  -

 من وال يقتصر األمر على القدامى،بل نجد كثيرا  ،فصوال له  منهم  من خصص كما أن 
تأثيث  تمفصالتها وآثارها في فت عند حدود الظاهرة وقحوث اللغوية المعاصرة التي و بال

    .المحمول اللغوي العربي
كما أرجعه  –كخاصية عربية بامتياز، فإننا نرجعه" التضاد"وٕاذا تناولنا أسباب شيوع     

ي شرية وتقلباتها فبداعإلى عوامل نفسية بالدرجة األولى ،عوامل ترتبط بحالة النفس الب-الكثيرون
على المريض اآليل للهالك ، من باب انتظار حصول " المرتاح" ، "السليم" التفاؤل ُتطلق أسماء 
من باب التهكم والسخرية، " التضاد"كما أن هناك حاالت يستعمل فيها . ما يدعو إلى التفاؤل

  " :األنباريابن "ومن  ذلك قول 
فقد  .59"!يا عاقل و للجاهل يا عاقل إذا استهزؤوا به : عاقل ومما يشبه األضداد أيضا قولهم لل "

  .تحول مدلول الكلمة إلى ضدها إلرادة االستهزاء 
                                                 

 06:،ص1960محمد أبو الفضل إبراهيم،الكويت،:تحقيق ،اري،األضدادنبابن األ  : 58
 . 297 :، ص 1990،دار الهداية، قسنطينة ،2إلى ألفية بن مالك،ط ، هداية السالكصبيح التميمي : 59



 

   بشير ضيف اهللال.د                                                     فصول في اللغة و أصوات العربية     
 

 

	�� ��ارات ا����� ا������اط� ا����� ���را	ت ا
	��ا�����إ      ��د��    وا��� 
 / وا�!"    ���� –ا�� |  43 

 

 ،اتقاء للحسد، وردا لألذى" التضاد"وال يقتصر األمر على هذا الحد،ل يتجاوزه إلى استعمال    
درءا لما يمكن أن يلحق ، كل ذلك "شوهاء"،أو للفرس الجميلة "أحول"كأنْ  ُيقال للثاقب نظُره 

  .بالموصوف من حسد أو أذى
" التضاد"ب كما يثير بعض الباحثين نقطة تعدد اللهجات التي كانت سببا من أسبا   

  " :ابن األنباري"فاالختالفات اللهجاتية كان لها دور فاعل في انتشاره ،وهو ما يوضحه 
ي أوقعه عليهما بمساواة منه إذا وقع الحرف على معنيين متضادين فمحال أن يكون العرب"

بينهما ولكن أحد المعنيين لحي من العرب و المعنى اآلخر لحي غيره، ثم سمع بعضهم لغة 
 .60"..بعض ، فأخذ هؤالء عن هؤالء وهؤالء عن هؤالء

بفعل اتساع دائرة " التضاد"عامال مؤديا إلى وقوع " المجاز"وٕاضافة إلى هذا قد يكون    
قالها من الحقيقة إلى غير ما وضعت له أساسا كأنْ  يتحول إلى عامل استعمال األلفاظ وانت

استعمال لفظة بمعنى،ثم " أبو علي الفارسي"وهو كما يقول  تضاد، وهو عمل إبداعي بحت،
المراد بها إناء الشرب، وهي " كأس"تستعار لشيء فتكثر، وتغلب فتصير منزله األصل، من ذلك 

  .أيضا اإلناء وما فيه من الشراب
، مثل كلمة )تحوله إلى الخصوص(تخصصه في وقد تكون داللة اللفظ على العموم سببا آخر

التي تعني أساسا اجتماع  النساء في فرح أو حزن، لكنها تخصصت فيما عد لتصح " المأتم"
ها حول االتي يتمحور معن" طرب"ة لكلمة بالنسبداللتها مقرونة بالحزن والموت ، واألمر نفسه 

، 61تي تصيب الرجل جراء جزعه أو فرحهلكنها في األصل تعني الخفة ال لغناء،الموسيقى وا
  .واألمثلة كثيرة في هذا الجانب 
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  :المشترك اللفظي . 

المقصود به اتحاد اللفظ وتعدد المعنى؛كأْن يدل لفظ  واحد على معنيين أو عدة معاني    
هو اللفظ الدال على معنيين  أو ،هو ما اتحدت صورته واختلف معناه: وُيشار إليه بقولهم 

 وللسحاب، مختلفين فأكثر داللة متساوية كالخال ألخ األم، و للشامة في الوجه، وللعير الضخم،
       .62"..وألحد النقدين، وللمرتقب أعمال الناس وهو الجاسوس وكالعين للباصرة، وللجارية،

الخليل بن أحمد "و" هسيبوي"، و"األصمعي" فيه من علماء العربية، نجد  بوممن تشع  
ابن "وف، كما أفرد فيه ظاهرة اشتراك األسماء واألفعال والحر " ابن جني"وقد تناول  "الفراهيدي

  . 63"باب الواحد للمعاني المختلفة"بابا خاصا باأللفاظ المشتركة سماه  "قتيبة

أبو علي "و، )هـ347ت"  ( درستويهن اب "أيضا، يتقدمهمل فإن المنكرين له كثيرون بالمقابو   
يكون  إن اتفاق اللفظين واختالف المعنيين ينبغي أال: ""أبو علي"، قال ) هـ377ت" (الفارسي

أو أن تكون كل لفظة تستعمل  ،ولكنه من لغات تداخلت ،وال يكون أصال قصدا في الوضع،
                           .64"..بمعنى ثم تستعار لشيء فتكثر،فتغلب،فتصير منزلة األصل

حيث تضع كل قبيلة  اختالف القبائل ، يعل من العوامل المساعدة على نشأة المشترك اللفظول
  .فيصبح لهذا اللفظ معنيان أو أكثر للفظ معنى، ثم يتقاطع هذان المعنيان بين القبيلتين،

لكنها  ير،بالتي يقصد ها السمك الك" الحوت"مثل لفظة  ،كما أن للمجاز دور وارد في نشوئه  
، وذلك حين ف االشتقاقوال ننسى اختال .رجا من أبراج السماء فصار حقيقة عامةب أصبحت

وهو ما يؤدي  إلى  تتفق لفظتان متقاربتان في صيغة واحدة، فينشأ تعدد في معنى هذه الصيغة،
أو العثور  ،بمعنى العلم بالشيء" الوجدان"ثل يجيء ماضيا م: ""وجد"جعلها من المشترك مثل 
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ومن  إذا علمته كذلك، ،ووجدت زيدا كريما وجدت الضالة إذا عثرت عليها،: عليه، فيقال
بمعنى الحب، فيقال " الوجد"وجدت عليه إذا غضبت،ومن : فيقالبمعنى الغضب " الموجدة "
  .65"وجد به وجدا،إذا هويه وأخلص في حبه:

  : عة للمشترك اللفظي هيبونشير إلى أن هناك أقساما أر 
  .له عدة معان فرعية  وجود معنى مركزي للفظ -
  .تعدد المعنى نتيجة الستعمال اللفظ في مواقف مختلفة  -
  .داللة الكلمة الواحدة على أكثر من معنى نتيجة لتطور في جانب المعنى -
وجود كلمتين يدل كل منهما على معنى ، وقد اتحدت صورة الكلمتين نتيجة لتطور جانب  -

  .النطق 
فتاحها وقدرتها على التطور نمرونتها وابية تتميز باللغة العر وما يمكن قوله إجماال هو أن 

عوامل  هاالتالي فإنبو  الحية،  ما تملكه من خصائص ال تتوافر للكثير من اللغاتبوالمواكبة 
  . رز واألقدر على البقاء واالستمراربتجعل منها اللغة األ
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 :الفصل الثاني

وتيات  العربيةالص  
  ..المتن والمكونات قراءة في
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  :علم أصوات العربية.

صوت فالٌن بفالن إذا دعاه، و  والتصويت هو الدعاء، ،"أصوات"في العربية مفرد " الصوت"   
وصات يصوت صوتا، فهو صائت معنى صائح، وكل ضر من األغنيات صوت من 

، وجاء 66حسن الصوت ):كسيد(، ورجل صيت  حسن الصوت شديده: األصوات، ورجل صائت
ورجل  ..نادى :صات أو أصات وصوت ..الجْرس معروف: الصوت "أن " لسان العرب"في 

                                                                               67"..شديد الصوت عاليه :صيت
ذلك األثر الناجم عن احتكاك  بأنه" الّصوت"ومن خالل المعنى اللغوي، يمكن أن نعرف   

أو عندما " ءااا"ذلك الزمير الذي ُيسمع  عندما ننطق "أو أنه  أجهزة النطق بالنَفس المتصاعد؛
ليس المعنى اللغوي للصوت هو ..ننادي شخصا عيدا عنا،ويعر عنه إذا كان مرتفعا بالصياح 

دام ذلك النفس لم يصحب ما  ومهما ُسمع احتكاكه، مجرد النفس مهما احتك ما يمر به،
                               69"..كان ببتموج الهواء ودفعه بقوة وسرعة بأي س"، أما الشيخ الرئيس يعرفه بأنه 68"..بزمير

ات  وينخفض هتزاز االوالصوت في النهاية هو مجموعة ذبذات في حركة اهتزازية، يرتفع بشدة 
نتيجة لالحتكاك ينتج هذا االهتزاز ت والسامع؛و فة ين المصو بانخفاضها مع مراعاة المسا

                                                                             .الحادث على مستوى جهاز النطق
علم "و ،"علم الصرف"فرع من فروع علم اللغة العربية إضافة إلى فهو  "علم األصوات"أما 
                                                                          .وكلها تقسيمات تبحث في فنياتها وطرق تناولها ،"م الداللةعل"و ،"النحو
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ينظر األصوات في حد ذاتها، ويدرس  "وعلم األصوات يتعلق بالجانب الصوتي للغة، فهو 
دراسة التغيرات " وهناك من يراه  ،70"..صفاتها من حيث إخراجها،بل وحتى من حيث سماعها

يمكن القول أنه علم يريد  وعموما،. 71"ي أصوات اللغة نتيجة تطورهافوالتحوالت التي تحدث 
باعتبارها ا وأداء قنط ، ط صوتية الحروفبي تضقواعد التالوصول إلى مجموعة من القوانين وال

لى أوسع مدرج صوتي عرفته خاصة وأن األصوات وطريقة توزعها ع ، توترية /حالة فيزيائية
أن أبجديتها ليست أكثر عددًا من األبجديات في اللغات الهندية و الجرمانية أو ولو  اللغات ،

تؤكد ثباتها ، فبالرغم من  هذه الخصوصية الصوتية التي اللغات الطورانية أو اللغات السامية ، 
، فإن الحروف ما زالت كما  التشويه و التحريف الذي طرأ على الحروف في اللهجات العامية

لكل حرف في اللغة العربية ال  اهناك صوت ، خاصة وأنمنذ أربعة عشر قرناً هي لم تتغير منذ 
نرى أحرف الهجاء في كثير من اللغات ال تمثل جميع فيتغير باختالف موقعه من الكلمة ، 

  هجائها ستة لكن حروفو ؛ تتألف من أربعين صوتًا  –مثًال  –األصوات في اللغة ، فاإلنكليزية 
                    حرفاوعشرون 

و إذا كان من مشكالت الحرف العربي أن هناك حروفًا متحدة بالشكل العام ، و لكنها تمتاز 
تقرأ الكلمة على وجوه  أي أن" التصحيف " حد   عن بعضها بعدد النقط ، فيؤدي األمر إلى

  .حروف ال تقتصر على العربية وحدهاع أن مشكالت الــالواقو متعددة ، 
 فهي مجرد مزاعم داحضة،وهو ما سنقف عليه في بحثنا هذا، أّما ما يشاع حول صعوبة العربية

واستمرارها عكس  أصالتها و تكاملها مبعثهي مصدر ثرائها و بل أن كثيرا من هذه المزاعم 
حتى يحسن أداءاتها كل جوانبها ال حاجة لإلنسان العادي أن يكون عالمًا ب ،إذْ  كثير من اللغات

.   
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17 
 46: ،ص1973أحمد مختار،منشورات جامعة طرابلس،كلية التربية،:ماريوباي، ترجمة : 71
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  :إلى أقسام ثالثة هي على التوالي" علم األصوات"وينقسم 
                                 :الفيزيولوجي/علم األصوات النطقي -

                  .يتناول الدراسة أعضاء النطق لدى اإلنسان وطريقة أدائها لألصوات ومدى صحتها 
                               :الفيزيائي/كوستيكيعلم األصوات األ -

وتية وكيفية تلقيها، بعبارة أخرى يدرس الجانب الفيزيائي  يتناول الدراسة حركة الذبذبات الص
                                                                            .المخططاتي  للصوت  

                                              :علم األصوات السمعي -
علم جديد يتناول فيزيولوجية الجهاز السمعي،والعوامل السيكولوجية المؤثرة فيه لحظة استقال 

                                                                                        . الذبذبات الصوتية
اسات الصوتية ليست علما عصريا مستحدثا ، وٕانما هناك مؤشرات قوية وما نؤكد عليه أن الدر 

على أن الكثير من علماء العرب اللغويين القدامى اهتموا مخارج الحروف وحيثيات التقاطها 
الذي يعد بحق صاحب ،"العين"في كتابه " الخليل بن أحمد الفراهيدي" ومن هؤالء  ،)السمع(

                               .وتحديد مناطق احتكاكها  لمخارج الصوتية للحروف العربية السبق فيه ،وفي طريقة تناوله ا
ن إذا أردتم كيف تقولو  :الخليل حقا ذا حس صوتي، ويروى عنه أنه سأل أصحابه يوما"كان لقد 

باء "نقول: فقيل له ؟"ضرب"في  والباء التي ،"مالك"والكاف التي في  ،"لك"أن تلفظوا الكاف في 
                                           72"...كْه وه: وقال ،ما جئتم باالسم ولم تلفظوا الحرفقال إن ،"كاف
يعتبر  من أهم الدراسات الصوتية، وخاصة مقدمته التي تنم عن حس " العين"إن معجم     

الكثير من جوانب المشكلة الصوتية، حيث "  هيديالخليل بن أحمد الفرا"لغوي دقيق، فلقد عاين 
تحدث عن مخارج الحروف وصفاتها من همس وجهر وشدة ورخاوة ونحوها، وعما يحدث 

                                                 
 152: ،ص)مرجع سابق(عام،محمد علي عبد الكريم الرويني،فصول في علم اللغة ال : 72
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للصوت في بنية الكلمة من تغيير يفضي إلى القلب أو الحذف أو اإلعالل أو اإلبدال أو 
                               .  وتية واللهجية والقراءاتاإلدغام، وذكر عددًا من القوانين الصوتية، وعددًا من المسائل الص

:                                   اعتمادا كليا على الصوت،ووضع لها ترتيبا كما يلي هذا وقد اعتمد في ترتيب حروف معجمه 
                                 ع ح هـ خ غ                                                 - 
                                                             ق ك                               -
                                                          ج ش ض                           -
                             ص س ز                            -
                                                            ط د ت                             -
                                                            ظ  ذ ث                            -
  ر ل ن -
                                                           ف ب م                             -
    .و ا ي ء -

ديد  مخارج األصوات في ـإن النطق هو األساس في هذه العملية الدقيقة انطالقا من تح   
" العين"قارن بين ، حيث واألقل عمقا ،الحروف العميقة وذلك بالبحث عن مخارج جهاز النطق،

ثم " لحاءا" " العين "أنصع في النطق السمعي، فبدأ بها، ثم وضع بعد ليجد أن األولى  " الحاء"و
، وسمى كل طائفة بما  الحروف إلى طوائف"  الخليل"إضافة إلى هذا، قسم  .وهكذا" الهاء"

                                      :روف الحلقية ما كان مخرجها حلقيا وهيـفالح يناسبها انطالقا من مخارجها،

  "... القاف والكاف : "وهي" اللهاة"واللهوية ما كان منطلقها  ، "الغينو   العين والحاء"   
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هو ما يعني و  غير أن مبدأ هذا التصنيف اعتمد فيه كثيرا على تجربته الشخصية وحسه اللغوي،
لى ب االعتراف بأن هناك من ال يزال يعمل بهذا التصنيف إـلكن يج ، وجود بعض المآخذ عليه

                                                ".الخليل"ية العمل المنجز من طرف موهو ما يبين أه ، اليوم

بدال، اإلعالل و اإلدغام و كاإلمدخًال لدراسة الصرف  بالصوتيات بوصفها فقد اهتموا النحاة  أما 
الخليل بن "لذي لخص فيه آراء في كتابه ا )هـ180ت("سيبويه"من أهم من تناولها كعلم قائم  و 

إال أنه خالفه في ترتيب . بدقة متناهية،وبين فيه مخارج الحروف وصفاتها" أحمد الفراهيدي
                                                                    :الحروف األبجدية حيث جاءت كما يلي

              ."ب م و ف ت ص ز س ظ ذ ثء ا هـ ع ح غ خ ك ق ض ج ش ي ل ر ن ط د " 
وأدناه ،  أقصاهتمثل  قـثالث مناط، وللفم  ، فخصص للحلقية ثالثةمخرجا 16ووضع لها 

، ووصفه وصفًا دقيقًا،  من األصوات مخرجاً  معينـة ، وحدد لكل صوت أو مجموعة ووسطه
                                                     .جهورها و مهموسها حسب نطقهارخوها، و و  شديدها وميز بين 

إذ  ،"البيان والتبيين" كتابه  إسهـــام أيضا في هذا الميدان  من خالل صاحب" الجاحظ"كما كان 
، ولم ينس في النطق معرضا أوصافها ومراتبها االجتماعية وعالجها" اللثغ"تناول ظاهرة 

                                                                       .      ومستوياتها االجتماعية" اللعثمة"

والقراءات القرآنية كان لهم الفضل   يجب التأكيد على أن المهتمين بالتجويد وبعد كل هذا، 
أن قراءات القرآن الكريم كانت متواترة بالتلقي األبرز في العناية والتأسيس لهذا العلم خاصة و 

ن الذي ـن أجل المحافظة على كتاب اهللا والعناية بتجويده، وصيانته من اللحكل ذلك مالشفوي، 
أصبح شائعا في تلك الفترة بحكم التنوع االجتماعي واللهجي الذي ميز المجتمع اإلسالمي،مع 
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إدراكهم التام ألهمية تناول الجانب الصوتي بالدراسة والتمحيص، فهي ال ترتبط بالقراءة فحسب، 
                                                                  . األخرى أيضا كالبالغة والصرف والنحوب ـبالجوانو بل 

إن للعرب سبقا في هذا المجال، كما أن دراساتهم متأصلة ،علمية ، فاحصة حتى وٕان   
،و "سبرجشترا"اعتمدت منهجا وصفيا، وهو ما أكده بعض المهتمين من المستشرقين مثل 

اللذين اعتبرا اللغة العربية أخصب ميدان لرقي الدراسات الصوتية على اإلطالق وهو  " فيرث"
كان علماء اللغة في  منذ القرن الثامن الميالدي"الذي يرى أنه " جورج مونان"ما ذهب إليه 

رًا بأن وات جديـ، وسواء أوجدوا تلقائيًا علمًا لألص يسعون إلى وصف لغتهم وصفًا صوتياً البصرة 
، ولكن ال بد لنا  فتلك مشكلة على حدة هـعن ، أم أنهم اقتبسوا هذا العلم"نينيبا" يذكرنا بالعالمة 

                                                                    73"أن نعترف بوجود هذا العلم في األصوات وأنه علم فذ ممتاز -بادئ ذي بدء –

  :وعالقته بالدرس الصوتي ى اإلنسانجهاز النطق لد. 

دى ـالنطق لالمكونة لجهاز ال يمكن إجراء دراسة صوتية للغة ما إال بتحديد ومعرفة األعضاء    
فأول واجب على دارس األصوات هو معرفة : "والتي تتفاعل محدثة ما يعرف بالصوت اإلنسان،

ت تعمالها في تكوين األصواومن حيث كيفية اس من حيث تكوينها،" أعضاء النطق"ما يسمى 
يعني أنه في حاجة إلى اإللمام بكل التفصيالت  ولكن هذا ال ..الكالمية، أي من حيث وظائفها

ن إْذ إن الكثير م عن أعضاء النطق،" علم التشريح"و ،" وظائف األعضاء "التي يقدمها لنا علم 
عرفة بهذه األعضاء عليه أن ولكن هناك قدرا ضروريا من الم ،هذه المعلومات ال يؤدي له نفعا

له 74"...وصف األصوات وصفا علميا وتصنيفها، هذه المعرفة هي الحجر األساس لُيَحص                        

                                                 
 1984، 15/16،مجلة التراث العربي،اتحاد الكتاب العرب،دمشق،سوريا، العددان"الصوتيات عند ابن جني"بدر الدين قاسم الرفاعي،مقال  : 73
 131:،القاهرة،ص1962محمود السعران،علم اللغة،مقدمة للقارئ العربي، : 74
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بالدرس أعضاء النطق،ووصفها توصيفا مقبوال، أول من تناول " ابن جني"وتجدر اإلشارة إلى أن 
صورة عن العملية الطبيعية إلنتاج الكالم "العود ليقدم  حيث شبه جهاز النطق بالناي وبوتر

وهذه  ،ا إلى أصوات صامتة  وأخرى متحركة،وليوضح تقسيم األصوات بحسب المخارج وتقسيمه
الصورة التي قدمها أبو الفتح ُتعد خطوة متقدمة جدا في الدرس اللغوي ،لكنها تمثل لدينا صورة 

تطور المنهج ألن البدء كان سليما إْذ كان صادرا  نقصد ،عند العربصحيحة للتطور العلمي 
                                                                            75".. عن االتصال المباشر بالظاهرة اللغوية

والتي  ألعضاء ن ون من مجموعة متشابكة ومتكاملة مإن جهاز النطق لدى اإلنسان يتك   
في " وهو ما يعني أن النطق بدورها وظائف أساسية أخرى كالمضغ والقطع لألسنان مثال، تؤدي

الواقع ليس أكثر من وظيفة ثانوية تؤديها إلى جانب قيامها بوظائفها الرئيسة التي ُخلقت من 
أجلها،ولذا فإن عجز اإلنسان عن الكالم إلصابته بالبكم ،ال يعني على اإلطالق عجز أعضائه 

فلسان األخرس يقوم بجميع . التي تحفظ على صاحبها الحياة القيام بوظائفها األخرى،هذه عن 
                                                 76" ..فيما عدا الكالم بطبيعة الحال الوظائف التي يقوم بها لسان غير األخرس،

وهو ما بحكم التسمية، لقد تعددت تسميات هذا الجهاز الذي ليست كل أعضائه متحركة   
، أو "جهاز النطق"فيقول " جهاز"فبعضهم يستخدم كلمة  (يجعلنا نقف على عدة تسميات ،

                                     ".أو جهاز الكالم ،"الجهاز الصوتي"أو  ،"جهاز التصويت" ، أو "الجهاو النطقي"

                                                 
 246:،ص1984ه،جامعة الكويت،عبد الرحمان أيوب،الكالم ،إنتاجه وتحليل : 75
 40:،ص1968،مطبعة الكيالني،2عبد الرحمان أيوب،أصوات اللغة،ط : 76
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ويطلق  ،"األعضاء الصوتية  "أو   ،"أعضاء النطق"فيقول " أعضاء"وبعضهم يستخدم كلمة 
 ،والمدرج والممر ،هاز النطق مصطلح جهاز أو آلةأصحاب المعجمات العربية على ج

                                                                  77..".والمذهب

      :مكونات جهاز النطق لدى اإلنسان.

                                                                  :يتكون جهاز النطق لدى اإلنسان من
  " : Lungs" الرئتان -

 هما مصدر الهواء الالزم وتتواجدان بتجويف الصدر، ويفصل بينهما القلب والحاجز الصدري ،

   .لإلنسان وبغيرها ال يكون الكالم بل ال تكون حياة إلنتاج الصوت،

صوص التي تحتوي على حويصالت هوائية تتصل كل واحدة كثير الف ، والرئة جسم مخروطي
                                                                                    .ل فص شعبة ـبحيث يكون لك منها بقناة مشكلة بذلك ُشَعبا

    :  "Wind pipe or Trachea" القصبة الهوائية-

 ، وهي ممر يصل الرئة" الُحْلقوم "، وأطلق عليها العرب القدماء " الرئة قصبة"  وُتسمى أيضا

رنيٍن تؤثر في  بالَحْنجرة، وتتكون من َحَلقاٍت غضروفّيٍة ناقصِة االستدارة تجعلها بمثابة غرفةِ 
مغلقة من طرفها األعلى بوساطة تضخم مزدوج ،وهو ما يسمى باألوتار "وهي  ،الصوت درجة

                                                            78" ..جرةأو فتحة الحن الصوتية،

                                                 
  161:، ص)مرجع سابق(محمد علي عبد الكريم الرويني،فصول في علم اللغة العام، : 77
 44:،ص)مرجع سابق(فندريس،اللغة، : 78
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                                                                    ":Larynx" لَحْنَجرةا- 

                                        :وجمعه وقيل" الُحْنجور" رب قديما ـوالراء وسكون النون، وسماها الع "الجيم"و "الحاء"ُتنطق بفتح 
،  اشرًة في أعلى القصبة الهوائيةـوتقع مب ، الحلقوم جوف:  ، وقيل رأس الَغْلَصَمة" الحنجرة"

 Adams)"تفاحة آدم" ، وفيها  ذات اتساٍع تتكون من غضاريف ، وهي ُحجرةٌ  وأسفل الحلق

Apple)" ومن بين  ، رجل أكثر من المرأةوتكون أبرز في ال ، البارز في الرقبة زءـوهي الج
                                         : الغضاريف التي تتكون منها 

  :الغضروف الدرقي

 الحنجرة "، يقع أسفل العظم الالمي من  كلـيتكون من صفيحتين رباعيتي الش ."  

  :الغضروف الحلقي

من الناحية " القصبة الهوائية " وحلقات ، من الناحية العليا"  روف الدرقيـالغض" يقع بين 
  . السفلى

  : الغضروفان الهرميان

  .بالغضروف الدرقي " الوتران "يوصلهما رباطان لحميان هما  ، يوجد كل منهما في جهة  

                         : " Vocal chords" الصوتيان  الحبالن -

يوجدان في الحنجرة و "  الطيتان الصوتيتان"، أو"الشفتان الصوتيتان"، أو "الوتران "ويسميان 
الغضروفين " د ـبأح ن الخلف ُيربط كل منهماــوم ؛" تفاحة آدم "يلتقيان من األمام عند 

لحركة ؛ األمر الذي ُيمكنهما من ا الحركة ، إْذ هما بمثابة َوِتَدين منفصلين قادرين على"الَهَرِميْين
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؛ األمر الذي يؤثر في كمية الزفير  دـتأو التباع ،بالتقارب واتخاذهما أوضاعًا مختلفًة تسمح لهما
                         .التصويت أساس عملية ألنه في عملية هزهزة الحبلين أثره ويترك ، المحصور بينهما

َتْلَتِقُف الزفير الوارد  حيث ، تفي عملية إصدار الصو "  الَحنجرة "وعلى هذا يمكن القول بأهمية 
ة الحبلين اللذين يـغضاريفها على حرك ؛ لتؤثر به من خالل من الرئتين عبر القصبة الهوائية

   .اإلنسان يعني تعطَل لغته في يبدآن في االهتزاز محدثين صوتا؛ وعلى هذا فإن َتَعطَل عملهما

  ":Epiglottis" "المزمار لسان -  

الفرجة يمثل  ؛ فالمزمار "لسان المزمار "و" المزمار "إلى أن هناك فرٌقا واضحا  بيننشير أوال   
".                                                                                 فراغ الحنجرة" ولذلك يطلق عليه أيضا  الصوتيين بما يمثل من فراغ ، التي بين الحبلين

فهو غضروٌف مطاطي   " الَغْلَصَمة" أو" َطَبق رأس القصبة" أو ما يسمى  "زمارلسان الم" أما 
؛  "المزمار" ما يعرف  يقع في أعلى غضاريف الحنجرة فوق الشكل ُيْشبه ورقة الشجرة، مثلثُ 

  اء عملية بلع الطعامــحاجٍز أو صماِم أماٍن وظيفتُه حماية طريق التنفس في أثن ليكون بمثابة
  .فتحة المزمار حين مرور الطعام َيسد  حيث

على هذه الوظيفة "لسان المزمار"  قصر عمل قد ثير من علمـاء األصوات واللغويين وٕاذا كان ك
 ،"كمال بشر"والدكتور " محمود السعران "والدكتور  ، سـإبراهيم أني " الفيزيولوجية كالدكاترة 

ات كالفتحة ـيجعل له وظيفة تحديد الحرك في المقابل نجد من، و  " التواب رمضان عبد"والدكتور 
" صورة " والضمة حين ُيجذب إلى األمام في كلمة "  طالب "حين يجذب إلى الخلف في كلمة 
  " .د الرحمان أيوبـعب "على نحو ما ذهب إليه الدكتور 
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، وال سيما  يتدخل في عملية التصويت "لسان المزمار"أن  "محمد األنطاكي"كما يذكر األستاذ 
هم ـحين أقر بأنه يس"  سعد مصلوح "ب إليه  الدكتور ـمثال ، وهو ما ذه صوات الحلق كالعينأ

            .                       ا ُيحدثه من تغييٍر في حجم فراغ الحنجرةـالرنين بم في تكييف

  : "Pharynx" "الحْلق" -

بفقرات العنق في العمود  في الخلف، وهو عبارٌة عن قناٍة عضليٍة مثبتٍة "البلعوم" ويسمى أيضا 
إلى طرفين يتصل أحدهما بالفم،  رًة ليتفرع في أعالهاـويمتد من أعلى الحنجرة مباش الفقري

وهوائية تتعلق  ، ف؛ وهو بذلك عضو يمارس وظيفتين، غذائية بالدرجة األولىـواآلخر باألن
الزفير "  و" الشهيق"ن حيويتين هما ـإْذ يتمثل هذا األخير في عمليتي ، از التنفسي لإلنسانـبالجه

 حيث   العكس، و"  األنف "أو "  مـالف "إلى " الحنجرة"الهواء المتجه من عنصر بعد نقل " 

" الرئتين"الهوائية ويصل إلى  ليمر من خاللها عبر القصبة"  الحنجرة"ُيرسل الهواء الشهيقي إلى 
"  اللهاة "؛ كما يساعد كل من "األنف" أو" الفم"مركز تجمعه، كما يستقبله زفيرًا منها ليرسله إلى 

                                                         .  في أداء وظيفته على أكمل وجه" الحلقَ " "لسان المزمار"و

   :أقسام من منطلق منافذه إلى ثالثة" البلعوم" وقد قسم العلماء

                                                                        :المنفذ الَحْنجري

  ".الحنجرة"ويمثل الجزء السفلي من البلعوم ،والمتصل مباشرة بأعلى 

  :المنفذ الفموي

                                                           .م مباشرةـويوجد خلف تجويف الف  ،" البلعوم "ويمثل المنطقة الوسطى من 
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                                                                                   :األنفي المنفذ
لى المتصلة باألنف،، ويوجد ـل المنطقة األعـ ، ويمث"الحلق األنفي" أو" البلعوم األنفي" ويسمى

إغـالق  ، هذا العضو الذي يتم به"اللهاة"ي تلتصق بها ـ، والت "الحنك الرخو "خلف منطقة سقف 
تشكل حدًا فاصًال بين  ؛ لذا فهي"المنفذ الفموي"أثناء مرور الغذاء عبر" البلعوم األنفي" 

     . تجويفين

  

"حبال الصوتيةلالحنجرة من الداخل وا"                                 
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  "رسم يظهر األعضاء الحلقية والغضاريف"                            

                                                  :    "tongue""  اللسان"-

، واحتوائه على عدد كبير من العضالت التي  لحركيته" الجهاز النطقي "يعتبر من أهم أعضاء 
تجاهات إضافة إلى التمدد واالنكماش، تجعل منه عضوا ديناميكيا قادرا على التحرك في كل اال

وقد اهتم القدماء بدراسة هذا . والتحول بحيث يسهل وصوله إلى أي  نقطة من تجويف  الفم
  :الذي وضع له في كتابه  أقساما أربعة هي"  سيبويه "العضو على غرار 

                                                                ".الحنك اللين الرخو"ما يقابل : اللسان أقصى           
".                                                                الحنك الصلب"ما يقابل :  وسط اللسان
".                                                                        اللثة"ما يقابل : طرف اللسان
وهوال يختلف كثيرا عن التقسيم المعاصر بحيث جعل ".  األصداغ "ما يقابل : جانب اللسان

                                                                            .          وأقصاه وطرفه، ل في وسطه،ـ علماء األصوات للسان أقساما ثالثة تتمث
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 كأقصى الحنك في  اكن أخرى،ــوٕانما يضاف إليه أم ال يستقل بنطق حرف،"اللسان  غير أن
وسط الحنك في أصوات الجيم العربية والشين،وأصول الثنايا العليا في  و أصوات القاف والكاف،

                                                           79"..أصوات الذال والتاء والطاء

                                                                   ":  palate"" الحنك األعلى" -
  : ،ويحتوي على أقسام ثالثة"سقف الفم"أو ما يطلق عليه  هو الجزء األعلى من الفم، 

                                                                                      . مقدم الحنك 
                                                                 ".   الحنك الصلب"وسط الحنك 

    ".الحنك اللين"الحنك  ىأقص

مالمح كثيٍر من أصوات العربية، خاّصًة وأنه يتالقى في حركة  وللحنك دور كبير في  تحديد
  .دائمة مع  اللسان

  " : Uvula " "اللهاة" –

في نهاية الطرف الخلفي إلى الحنك اللين لها مهمة فيزيولوجية ى ـ تتدل وهي زائدٌة لحميٌة صغيرةٌ 
األنفي عن البلعوم الفموي أثناء بلع الطعام، كما أن لها أهميتها  في  تتمثل في  إغالق البلعوم

ر اللسان نقطَة اعتراٍض للن  و الصوت األنفي إحداث صوت الغنة ل مع مؤخفس ـ، وهي ُتشك
هي  :إذن                                                                          .الزفيري

ق ـصماما للهواء الخارج من الحنجرة ، ولها دخل في نط"وتعمل   ،تمثل أقصى نهاية الحنك 
  80"القاف العربية كما ينطقها مجيدو القرآن اآلن 

                                                 
 13:ص،1972إبراهيم نجا،التجويد واألصوات،مطبعة السعادة،القاهرة، : 79
         166: ،ص)مرجع سابق(محمد علي عبد الكريم الرويني،فصول في علم اللغة العام، : 80
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                                                                 :" Teet"  األسنان- 

، حيث نالحظ على من يفتقدها وتظهر  لألسنان دور بارز في إنتاج وتصويب األصوات
                              ". الجهاز النطقي لإلنسان"اضطرابا في اإلخراج الصوتي ،لذلك تعتبر جزءا مهما من 

 توزع بالترتيب نفسه في الفّكين على النحوويبلغ عدد األسنان لدى البالغ  اثنتان وثالثون سنا ، ت

     :                                        اآلتي

                                                                                 : الثنايا

 ، واألخريان فيي العلويـثنيتان ف: األسنان األربع التي تقع في مقدم الفم ، وهي واحدها ثَِنية

                                                                                .السفلي
                                                                           : الرباعيات

                       .َرباعيتان في كل فك  ،حيث يوجد تلي الثنايا وهي أربع أسنانٍ 

                                                                                       :األنياب
    .السفلي،ومثلها لألعلى ك ـللف"  نابان "اوي ـالرباعيات ، تتوزع بالتسمبلشرة تلي  عددها أربعة،

                                                                                                : األضراس    
ن، وعددها عشرون تتوزع على ـوهو السن الطاح، أيضا " ضروس "وتجمع على ،"ضرس"جمع 
  :   اآلتي النحو

 :                                                                              الضواحك -

                                                                             .ضاحكان لظهورها عند الضحك، ويضم كل فك " الضواحك  "،وُسميت "  الناب "ضروس تلي 
  :                                                                               الطواحن-
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، وعددها اثنتا عشر طاحنا، يضم  عملية بلعه حن الطعام لتسهيل، وهي التي تط"طاحن"مفردها 
                                                                         .منها كل فك ستةٌ 

:                                                                                          النواجذ-
    ". ضروس العقل"دى باسم ـ، وُتعرف ل فك اثنان لكل : ، وعددها أربعة ر األضراسوهي آخ 

    ":                                                                      Lip " الشفتان

؛ لذا " الفم" متحركتين ينتهي بهما  و مستديرتين عبارة عن عضلتين، وهما "  َشَفة "مفردها 
، وٕان َغْلَق الشفتين إغالقًا تاّمًا دون  منه األصوات ا ُيشكالن المخرج األخير الذي تخرجفإنهم

وعليه يمكننا أن نفهم . األصوات بل اللغة؛ فاللغة بنت الشفتين درة على إنتاجـفتح يعني عدم الق
                                          .               إذا لم يتكلم ولم يقل شيئا إطالقا"  شفة لم ينبس ببنت: "قولهم

" لحركة  أنالنطق؛وال شك في  إن إنتاج اللغة مقترٌن بحركة الشفتين المستمرة في أثناء   
أو  ، أو غير التام ،مختلفٍة كاإلغالق التام اعٍ ـوالتي تسمح لهما باتخاذ أوض ،المستمرة "الشفتين
 ة،ـاللغ أثرًا كبيرًا في تكوين بعض أصوات ؛ عند النطقأو االستطالة  ،أو االستدارة ،االنفراج

وٕاغالقهما إغالقًا غير  ،" الميم "و"  الباء "ٕاغالق الشفتين إغالقًا تاّمًا بعد فتٍح ينتج عنه صوتا و 
واألمر نفسه  ؛ "  الياء "ا أن انفراجهما ينتج عنه صوت ـ، كم" الواو"و" الفاء"تاٍم ينتج عنه صوتا 

الل حركة ــعادات البشر في استغ"وتختلف ... خرى كاالستدارة أو االستطالةلألوضاع األ
 فمن الشعوب من تتميز عادات النطق لديهم بكثرة الحركة في الشفتين، ،الشفتين واالنتفاع بهما

                                                                    .81"ومنهم من يقتصد

                                             : "Nasal Cavity"  األنفي فتجويال
                                                 

 22:ص 1980رمضان عبد التواب،المدخل إلى علم اللغة،مكتبة الخانجي،القاهرة ، : 81
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اج األصوات فائدٌة كبيرة، فهو ـهو  الخالء أو الفراغ، وللجوف في إنت ، ولغةً " أجواف "جمعه  
  .،كما يقوم بالتنفس الصحيحتسهم في تقويتها "Resonance"حجرة رنين بمثابة

كالحلق، وهناك تجويفان آخران لهما " هاز النطقيالج"تجاويُف متعددة منها تجاويف  ويوجد
                     :اـعملية إنتاج أصوات اللغة، وهم أهميتهما في

                                                         ":The oral cavity"   الفم جوف -1

اء ألثره في إنتاج األصوات، ـدم، وقد تنبه العرب الق بين الحلق والشفتين وهو هذا الخالء الواقع
     .أصوات المد ونسبوا إليه

   ":The nasal cavity" األنف جوف -2

 اندفاع النَفس من، و القًا تاّماــالنَفس من خالله حّرًا عند إغالق الفم إغ وهو الفراغ الذي ينفذ
ال يستطيع إلنسان يجعل ا" األنف"؛ وٕاغالق " النون "و ،" الميم "ق صوتي ـاألنف يمكن من نط

 "الفم"  وهكذا فإن إغالق األمر الذي يفسر صعوبة نطقهما في حالة اإلصابة بالزكام نطقهما؛
أو " الغنة"وأساٌس في إحداث الصوتين، وهو شرٌط إلنتاج هذين ،"األنف"أمام الزفير ينفذ من 

السماح لجزٍء منه  ع ، م"الفم"، حيث يخرج أكثر الهواء عبر فراغ "Nasality " " األنفية"
   .الصوت عنصرًا إضافّيًا ناتجا عن  الرنين األنفي إلكساب" األنف"إلى بالمرور

لإلنسان يختص بوظيفة أو وظائف " الجهاز النطقي"فإن كل عضو من أعضاء  ،وعموما
كل جزء من أجزاء هذا الجهاز تصدر عددا "والمالحظ أّن  .صوتية ضمن هذا المكون الصوتي

الشعوب البشرية قد اختلفت فيما بينها في  غير أن .مساعدة حركة أجزائه المتحركةال حصر له ب
وهذا هو السبب في أن اللغات اإلنسانية تتفق  استخداما كامال،النطقي  استخدام إمكانات الجهاز
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وتختلف في بعضها اآلخر،وذلك تبعا الختالفها في استخدام  ،فيما بينها في بعض األصوات
النطق أوروبية مثال لم تستخدم كل إمكانات -از النطقي المتعددة، فالشعوب الهندإمكانات الجه

وذلك  ولذلك تخلو بعض لغاتهم من صوتي الخاء والعين، ،في إخراج األصوات من الحلق
  82"..خالف اللغة العربية ومعظم اللغات السامية

                                                                                        :وصفاتها حروفال مخارج.
  :مخارجها: أوال
، والمخرج لغة هو محل الخروج ، أما اصطالحا فهو محل خروج " مخرج  "جمع " المخارج" 

   .غيره الحرف وتميزه عن
أثر سمعي يصدر " إذا أحدث صوتا، وهو" تصويتا-صوت"فمشتق من الفعل " الصوت"أما   

، هذا األثر طواعية واخت يارا عن تلك األعضاء المسماة تجاوزا أعضاء النطق، و المالحظ أن
83"...يظهر في صورة ذبذبات معدلة و موائمة لما يصحبها من حركات الفم بأعضائه المختلفة

 

ويمكن القول من ناحية أخرى أن الصوت ظاهرة فيزيائية طبيعية،عامة ووجودية حادثة نتيجة   
تزازات بما تحدثه من ذبذبات صوتية ، صادرة عن احتكاك أعضاء  جهاز لمجموعة من  االه

هذه فلحدوث صوت من الناحية العلمية ،ال بد من تحقق  ،وعليه .النطق نتيجة الضغط الهوائي
  :الثالثية الفيزيائية

            "           از السمعـجه"المتلقي "       الهواء"الناقل       "لذبذبات الصوتيةا"االهتزاز 
، فال ألن الهواء ينسل من بينهما قليال، ال تسمع لهما صوتا جسمين تصادما برفق ولين"كـل ف

ن سرعة ألو ،  بشدةالصوت من تصادم الجسام متى كان صدمها ث ٕانما يحدو ؛ يحدث صوتا

                                                 
 .والصفحة نفسهالمرجع : 82
   .82، ص 1971علم اللغة العام، دار المعارف، مصر، : كمال بشر : 83
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،  84.."يسمعو  ، بسرعة فيحدث الصوت... و يتموج بحركته الهواء عند ذلك يندفه مفاجأة 
 ، فهناك من يرى أنها سبعة عشر مخرجا ، وهذا هو مذهب اء مذاهب عديدة في تحديدهاوللعلم

، فقد جعل هؤالء العلماء  وغيره "ابن الجزري"، وأكثر القراء والنحويين ومنهم "الخليل بن أحمد"
، وفي اثنين" الشفتين"، وفي عشرة" اللسان"، وفي ثالثة" الحلق"مخرجا ، وفي  " الجوف "في 

 .واحدا "ومالخيش"

 وغيرهما،" الشاطبي"و" سيبويه"و ما ذهب إليه  ـ، على نحهناك من يرى  أنها ستة عشر مخرجاو 
المخارج ،  على بعض –د ـوهي حروف الم -وفرقوا حروفه"   الجوف "وهؤالء أسقطوا مخرج 

من وسط  ، والياء المدية مع الياء المحركة"  الحلق "فجعلوا األلف مع الهمزة من أقصى 
 ".الشفتين"ية مع الواو المحركة من ، والواو المدّ " اللسان"

.  وغيرهما" الفراء"و" قطرب" وفريق آخر يرى أنها  أربعة عشر مخرجا ، وهذا هو مذهب 
أيضا ، وجعلوا مخارج اللسان ثمانية بجعلهم مخرج الالم والراء  "الجوف"وهؤالء أسقطوا مخرج 

أما                                                     .                     واحدا والنون
وانتهاء " الحنجرة"المحدثون، فيرون أن مخارج األصوات في العربية الفصحى عشرة انطالقا من 

 ":  الشفة"

 :  الحنجرة -  

  ".     الهمزة،الهاء" ، وتتمثل في "حنجرية"تسمى األصوات الصادرة عنها 

  

                  
                                                 

 98:ص،1م، ج1957دار صادر بيروت، بطرس البستاني، : ، تحقيقوخالن الوفاء ائل إخوان الصفارس : 84



 

   بشير ضيف اهللال.د                                                     فصول في اللغة و أصوات العربية     
 

 

	�� ��ارات ا����� ا������اط� ا����� ���را	ت ا
	��ا�����إ      ��د��    وا��� 
 / وا�!"    ���� –ا�� |  66 

 

                                                                 : لقالح -

                                                          ".     الحاء ، العين"وهي  ،"الحلق"نسبة إلى " حلقية"تسمى األصوات الخارجة منه 
                                                                          : اللهاة -

  ".                                                   لهويا"ويسمى " القاف"لها صوت وحيد هو 

                                                                  : الطبق -

            ".      الكاف،الغين،الخاء"،وهي "طبقية"تسمى األصوات الخارجة منه 

                                                                   :الغار -

  ".                    الشين،الجيم،الياء" ،وهي"غاريا"يسمى األصوات الخارجة منه  

                                                                :اللثة -

  ".                    النون الراء، الالم، "،وهي "لثوية"منها  تسمى األصوات الخارجة 

                                                            :األسنان مع اللثة -

 الزاي، الطاء، الضاد التاء، الدال، "، وهي " لثوية-أسنا"وتسمى األصوات الخارجة منهما 
                                                        ".                   الصاد السين،

                                                       :األسنان-
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  ".                                              أسنانية"وتسمى " الذال،الظاء،الثاء"أصواتها 

                                                        :الشفة واألسنان-

                    " .شفوي-أسنا"ويسمى هذا الصوت " الفاء"تتمثل في 

                                                                  :الشفة-

   ".شفوية"وتسمى  ،"الباء،الميم " أصواتها تتمثل في 
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   "رسم يحدد مناطق خروج الحروف"                          
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 : هاصفات: ثانيا

                                                                                                                              :الصفة
كيفية عارضة : وفي االصطالح اني كالعلم والبياض ،ـام بالشيء من المعـما ق: هي في اللغة 

  .ذلك للحرف عند حصوله في المخرج من جهر  ورخاوة ، وما أشبه
عدد صفات الحروف، فمنهم من عدها سبع عشرة صفة، وهو كاإلمام  في وقد اختلف العلماء

أبي محمد مكي " زاد على ذلك وأوصلها إلى أربع وأربعين صفة، مثل  ،ومنهم من"ابن الجزري"
حيث " البركوي"ومنهم من نقص عن السبع عشرة  مثل   .)هـ 437 -ت(" القيسي بن أبي طالب

؛ " الغنة"، وزيادة صفة "اللين"، و"االنحراف"، وضده، و" اإلذالق"عشرة صفة بحذف  عدها أربع
  ".الهوائي"وضده أيضا ، وزيادة صفة " اإلذالق"عدها ست عشرة صفة بحذف صفة  ومنهم من

                                                    :وتنقسم صفات الحروف إلى قسمين
                                                                             .قسم له ضد -
  .قسم ال ضد له -

" االستعالء"و،"التوسط والرخاوة "وضدها "  الشدة "، و"الجهر "وضده " الهمس: "فالذي له ضد
" الترقيق"و،"اإلصمات"وضده " اإلذالق"، و "االنفتاح"وضده " اإلطباق"، و"االستفال"وضده 

   .خمسصفات ضد  ست فهذه "التفخيم"و
 ،"االنحراف"، و"الصفير"، و"القلقلة"فنجد، من الصفات  وأما الذي ال ضد له

وهي عشر صفات " اللين" والمهتوت "و" الهاوي" ،"االستطالة"، و"التفشي"و،"الخفاء"و،"التكرير"و
                                                                             .رأينا  كما
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                                                                                :          الصفات التي لها ضد:     أوال
                            :الجهر-                                                         

عند النطقانحباس جري النفس  :واصطالحااإلعالن، : لغة     على  بالحرف لقوة االعتماد 
، وهي تسعة عشر س السابقةـوحروفه ما عدا أحرف الهممخرجه،  :   حرفاً    

 ،الدال الطاء، الراء، النون، الالم، الضاد، اء،ـالي الجيم، اف،ـالق الغين، العين، األلف، الهمزة،"
  .لما فيها من استعالء وشدة لحروفا والطاء أقوى هذه، "الواو الميم، الباء، الذال، الظاء، الزاي،

                                                                               : الهمس-
، بالحرف لضعف االعتماد على المخرججريان النفس عند النطق : واصطالحاالخفاء، : لغة 

 ، وأضعفهاوالخاءوأقوى هذه الحروف الصاد  ،"فحثه شخص سكت: "عشرة يجمعها وحروفه

  .الهاء
على أساس قوة " المهموس"و" المجهور"صاحب السبق في تحديد الفرق بين " سيبويه"ويعتبر 

                                                                         :ضغط الهواء واعتراض طريقه في األول،وبضعف ضغط الهواء والسماح له بالمرور في الثاني
وٕانما فرق بين المجهور والمهموس أنك ال تصل إلى تبيين المجهور إال أن تدخله الصوت الذي "

وأما ...فالمجهور كلها هكذا يخرج صوتهن من الصدر ويجري في الحلق .يخرج من الصدر
المهموسة فتخرج أصواتها من مخارجها،وذلك مما يزجي الصوت ،ولم يعتمد عليه فيها 

إذا أخفيت  والدليل على ذلك أنك.تمادهم في المجهورة ،فأخرج الصوت من الفم ضعيفاكاع
فإن الذي أزجى  شخص، :ذلك في المجهور، فإذا قلتوال تصل على  همست بهذه الحروف،

 بعدما يزجيها صوت الفم، هذه الحروف ولكنك تتبع صوت الصدر هذه الحروف صوت الفم،
بعدما يزجي ي من الصدر هاهنا نظير الصوت الذي ترفعه فالصوت الذ .ليبلغ ويفهم الصوت

وٕاْن شئت رفعت صوتك،فإذا رفعت  قام، فإْن شئَت أخفيت،: ، أال ترى أنك تقولصوت الصدر
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ما  وأثر يقاس الجهر من الهمس بمدى وعند المحدثين،  85"..صوتك فقد أحدثت صوتا آخر
  .  ي مضبوطمن ذبذبات صوتية وفق سلم صوت  يحدثه اهتزاز الوترين

                                                                               : الشدة-
 ال قوة االعتمادـق بالحرف لكمـانحباس جري الصوت عند النط:، واصطالحاتعني القوة: لغة

الذي يمنع الصوت أن  " رف الشديد بكونه الحرفـالح"  سيبويه "وقد عرف  ، على مخرجه
                 86"..ثم مددت صوتك لم يجر فيه" الحج "وذلك أنك لو قلت ..يجري ف

من انطباق  والطاء أقواها لما فيها ".أجد قط بكت: "ثمانية مجموعة في قولك الشدة وحروف 
 .واستعالء وجهر

                                                                                     :  التوسط-
اسه كما في ـاعتدال الصوت عند النطق بالحرف لعدم كمال انحب :واصطالحااالعتدال، : لغة

لن : "، وحروف التوسط خمسة مجموعة في قولك كما في الرخاوة الشدة، وعدم كمال جريانه
  ".عمر

                                                                                    : الرخاوة-
وحروفها  المخرج جريان الصوت مع الحرف لضعف االعتماد على: واصطالحا، المرونة: لغة

وال هي  ،وهناك حروف الهي شديدة . ستة عشر وهي ما عدا حروف الشدة و حروف التوسط
 ،" لم يرو عنا"لتوسطها الشدة والرخاوة،ويجمعها عبارة   روف المتوسطةـوهي تعرف بالحرخوة، 

 ".األصوات المائعة"وهناك من يسميها 
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                                                                             :االستعالء-
حروفه  ، و بالحرف ارتفاع اللسان إلى الحنك األعلى عند النطق: واصطالحااالرتفاع، : لغة 

 ".خص ضغط قظ: "سبعة مجموعة في قولك

                                                                              :االستفال-

انحطاطـه عـن الحنـك األعلـى إلـى قـاع الفـم : اللسـان أي انخفـاض: واصـطالحااالنخفاض، : لغة 
ــــالحرف ــــان عنــــد النطــــق ب  .وهــــي البــــاقي بعــــد حــــروف االســــتعالء ، وعشــــرون ، وحروفــــه اثن

                                                                               :اإلطباق-
تالصـــق مـــا يحـــاذي اللســـان مـــن الحنـــك األعلـــى علـــى اللســـان عنـــد : واصـــطالحااإللصـــاق، : لغـــة

، وأقواها الطـاء ، وأضـعفها ، والظاء الصاد، والضاد، والطاء:ّ وأحرفه أربعة، وهي النطق بالحرف
                                       ".الظاء

                                                                             :االنفتاح–  

والحنك األعلى عند النطق بالحرف  تجافي كل من طائفتي اللسان،: واصطالحااالفتراق، : لغة
  .ن حرفااإلطباق وهي خمسة وعشرو  حتى يخرج الريح من بينهما، وحروفه ما عدا أحرف

                                                                             :أو الذالقة اإلذالق-
لخروج بعضها من " المذلقة"سرعة النطق بالحروف : واصطالحاحدة اللسان أْي طالقته، : لغة 

الباء "الشفة، وهي  ، وبعضها من ذلق" ، والراء الالم، والنون "رفه، وهي ـط ذلق اللسان أيْ 
    :بقوله" الخليل بن أحمد الفراهيدي"وهو ما يؤكده  ،"والميم الموحدة، والفاء،

وٕانما سميت هذه الحروف ذلقا ألن الذالقة في المنطق إنما ...اعلم أن الحروف الذلق ستة"  
قة تخرج منها ثالثة ذلي ، هذه األحرف الستة  وهما مدرجة ، ان والشفتينـرف أسلة اللسـهي بط

  . من ذلق اللسان من طرف غار الفم،وثالثة شفوية مخرجها من بين الشفتين خاصة 
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وال ينطلق  ال تعمل الشفتان في شيء من الحروف الصحاح إال في هذه األحرف الثالثة فقط،
ومذل بهن اللسان وسهلت عليه في  ا ذلقت الحروف الستة ،ـ فلم...اللسان إال بالراء والالم والنون

أو من  ، فليس شيء من بناء الخماسي التام يعرى منها منطق كثرت في أبنية الكالم،ال
   87"..بعضها

  ."فر من لب: "ستة يجمعها قولنا" اإلذالق"فحروف  :إذن
                                                                            :اإلصمات-

  .الشفة بالحرف لعدم خروجه من ذلق اللسان أو ذلق صعوبة النطق: اصطالحا المنع، و : لغة
  :التفخيم  -

إضافة إلى  روف اإلطباق نفسها،ـوحروفه هي ح ، يم الحرف إلى درجة يمأل صده الفمـهو تعظ
م بعد حروف االستعالء، والراء تفخم إْن ُفتحت ولم تسبق ـ فاأللف تفخ".. :األلف ،الالم الراء،"

  :كقول اهللا تعالى ،حـر، والالم تفخم في لفظ الجاللة إْن ُسبقت بفتبكسر، أو لم يقع بعدها كس
  .  21المجادلة>> إن هللا ��8يٌّ  )���"َّ أ! ور	�� َّ<M�� A�N هللاُ <<   
   

 مت وقد فخّ  يم،ـألن هاتين الحركتين مستعليتان فيناسبهما التفخو  ،"رسل اهللا"ا مثل أو تلت ضم
أو ظاء  ،"فضل"أو ضاد مثل  ،" الصالة"إن ُسبقت بصاد مثل  اللةـعند فريق في غير لفظ الج

   88" " ..ظل "مثل 
      :                                                                                   الترقيق –  

فهو عكس التفخيم،أي جعل الحرف يرق وينحل بحيث يصبح صداه في الفم ضئيال، و عدا 
                                       .فخيم التي ذكرناهاحروف الت

                                                       :ليس لها ضدالصفات التي: ثانيا
                                                 

 51/52:، ص1،ج1982مهدي المخزومي وٕابراهيم السامرائي،مطابع الرسالة،الكويت،: تحقيقالخليل بن أحمد،العين، : 87
 190:، ص)مرجع سابق(محمد علي عبد الكريم الرويني،فصول في علم اللغة العام، : 88
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                                                                                 :القلقلة-  
مع ضرورة تزامن الجهر  رف ساكنا،ـلحادث عند نطق الحراب اـتعرف بأنها ذلك االضط 

ال تستطيع الوقوف "ألنك  وسميت كذلك" الجيم، الدال القاف، الباء، الطاء، "وحروفها  والشدة،
   89.."وذلك اشدة الحفز والضغط ،عليها إال بصوت

          :                                                                 االنحراف -
وهو  ومنها المنحرف،"..: إْذ يقول " سيبويه " حسب وهو صفة الحقة به، ،"الالم"ص بحرف يخت

لى الصوت ع ولم يعترض النحراف اللسان مع الصوت،وت ـ حرف شديد جرى فيه الص
من ناحيتْي  ولكنْ  الصوت من موضع الالم،وليس يخرج  وهو الالم ،كاعتراض الحروف الشديدة

     90.."سان فويق ذلكالل  مستدق
  :                                                                                التكرير -

وهو  ومنها المكرر،..: "إلى ذلك بقوله" هسيبوي"،وقد أشار " الراء"تختص هذه الصفة بحرف 
للصوت كالرخوة ، ولو لم  انحرافه إلى الالم فتجافى وت لتكريره وـ حرف شديد يجري فيها الص

  92مع مراعاة عدم المبالغة فيه وبخاصة عند التشديد 91" ..وهو الراء  يجر الصوت فيه
  :التفشي -
نتيجة انبساط مقدم اللسان في نطق حرف  هو كثرة انتشار الهواء وخروجه بين اللسان والحنك،  
     ".الشين"

 

 

                                       

                                                 
 63:،ص1،ج1954، مصطفى السقا وآخرون،مطبعة مصطفى البابي الحلبي،القاهرة:ابن جني،سر صناعة اإلعراب،تحقيق  : 89
 435:،ص4،ج) مصدر سابق(سيبويه،الكتاب  : 90
 .المصدر نفسه والصفحة : 91
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                                                                              :تطالةاالس -
وهو ما  ،الذي يمتد معها من أول حافة اللسان إلى آخرها،"الضاد"تختص هذه الصفة بحرف 

د الحرف المستطيل وهو الضـا"  :بقوله "ابن الجزري"  ووصفها باالستطالة،"  سيبويه "ر عنه ـ عب
  93"مخرج الالمسميت بذلك ألنها استطالت عن الفم عند النطق بها حتى اتصلت ب .لمعجمةا

      :المهتوت –  
سميت "و منضغطة،  تخرجو  لق،ـالتي مخرجها أقصى الح"  الهمزة"تختص هذه الصفة بحرف 

الصوت : الهتفو  ،فتحتاج إلى ظهور صوت قوي شديد ،وعـبذلك لخروجها من الصدر كالته
94"الشديد

 

  
  :  اللين –

إخراج الحرف من مخرجه في لين وسهولة ، وحروفها اثنان  :الحاـواصط، السهولة: لغة     
   ". خوف"و" بيت"الساكنتان كما في لفظتْي " الواو"و " الياء"هما 

                :                                                                                           الهاوي-
منها الهاوي وهو حرف اتسع "عليه هذه الصفة، و "سيبويه"الذي أطلق " األلف"وتختص بحرف 

وترفع  ،لواو، ألنك قد تضم شفتيك في الواولهواء الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء وا
       95.."وهي األلف اء لسانك قبل الحنك،ـفي الي

                                                                                    :الصفير-
 "السين"و "الزاي"  وففة بحر ـ هذه الص وتختص  وت المسموع عند نفاذ الهواء بقوة،ـ هو الص

  . حيث ينحصر النفس بين طرف اللسان وصفحتي الثنايا العليا فيحدث الصفير ،"الصاد"و

                                                 
 25:،ص1908،القاهرة1ابن الجزري،التمهيد في علم التجويد،ط : 93
 191: ،ص)سابقمرجع (محمد علي عبد الكريم الرويني،فصول في علم اللغة العام، : 94
 435:،ص4،ج) مرجع سابق(سيبويه،الكتاب، : 95
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                                                                                :الخفاء-
 .صفات الضعف فيها  أما خفاء الهاء فالجتماع" ": الهاء"خفاء الصوت عند نطق حرف  هو

وال يتيسر مد صوتها ، لشدة اتساع ما بين األوتار عند النطق  –مهموسة ورخوة مهتوتة  فهي
يكون في طريقه مضيق يحتك به احتكاكا يسمع له وال  نفيتدفق النفس عند إخراجها –بها 

  96.."ر والحفيف كليهماـومن هذا فهي خفية لفقدها الزمي.حفيف
 

:                                                                                                            الحروف المستحسنة والمستقبحة. 
ْي ـعدمه اعتبارا لعامل و االستحسان  األصوات من حيثعلى تصنيف  اء اللغةالعرب وعلمأقدم 

 روف المستحسنة ـالحعدد ، فجعلوا  ان العربــالكثرة واإلقالل في ورودها على لس

                      :                                               ستة بحسب ورودها ممثلة في 
الشين التي  ألف التفخيم، أللف الممالة،الهمزة المتحركة الواقعة بعد ألف،النون الخفيفة، ا" 

  ." الصاد التي كالزاي كالجيم،
  :ة ورودها، و هي سبعةـفقد وصفت بهذا الوصف لقل، أما غير المستحسنة 

اف، الجيم التي كالشين، الضاد الضعيفة  ـاف، الجيم التي كالقـاف التي بين الجيم والكـالك "
              ."التي كالسين ،الطاء التي كالتاء،الظاء التي كالثاء،الباء التي كالفاء الصاد

قرائن األحوال ، فهو يعطي  عليه دل ـفي هذه الحروف مذهًبا فنًيا ت" ابن جني"وقد ذهب 
ذ بها في ، يؤخة عندهـالمستحسن ، وتشخيصها في مواضعه  فالحروفعمالها في مواطنهاست

  .في القرآن وال في الشعر الحروف المستقبحة ال يؤخذ بهاو  الكالم ،  القرآن وفصيح
  :                                                                 المخففة الهمزة -

وبين الحرف الذي منه  وهي التي تسمى همزة بين بين ، ومعنى ذلك أنها تكون بين الهمزة
                                                           :حركتها أي إن كانت

                                                 
 69: ، ص) مرجع سابق(محمد حسن حسن جبل،المختصر في أصوات اللغة العربية : 96
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  .سال : فهي بين الهمزة واأللف نحو قولك في سأل: مفتوحة 
  .سيم : فهي بين الهمزة والياء نحو قولك في سئم :مكسورة

  .لوم : والواو نحو قولك في لؤم فهي بين الهمزة :مضمومة
فهي وٕان قربت من الساكن فإنها في الحقيقة تمكن المحققة مع أنها بزنتها ،  وليس لهذه الهمزة

 ":كثير"دها في وزن العروض حرًفا متحركا ، وذلك نحو قول ـقويدلك على ذلك أنك تعت ركة،ـمتح

    وصاَح ُغراُب البيِن أنَت َحزيُن؟  أجماٌل وفارق جيرةٌ        أآن ُزم  
 

                                                                                .كما ترى وهي متحركة" فعولن  " عين، فالهمزة إًذا مقابلة ل"أآن ُزم " أن وزن قولك  أال ترى
خلوص الحرف  أي هي ضعيفة ليس لها تمكن المحققة ، وال؛ بين بين " : سيبويه"ومعنى قول 

  .الذي منه حركتها

                                         :                  الجيم التي تقرب من الزاي-
  . "أجدر"كما في 

 

  : الشين التي كالجيم-
": أشدق"كقولك في " الجيم"التي يقل تفشيها واستطالتها ، وتتراجع قليال متصعدة نحو  وهي  
  ".أجدق"

 

 :                                                     تقترب من الزاي الشين التي -

  .فتضارع بها الزاي"  أشدق"ما في ك 
                                                                         :التي كالزاي الصاد-

وذلك قولك في  ،"الزاي"همسها، ويحدث فيها ضرب من الجهر لمضارعتها  ل ـوهي التي يق 
اد"بين  ن النطق بالصاد هناحيث يالحظ القارئ أ" قزد" : "قصد"، وفي "يزدر: ""يصدر" الص "
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، فإن وقعت قيل غيرها لم يجز ذلك  ل الدالـقب اد زايا أو تشم رائحتهاـ وٕانما تقلب الص ".الزاي"و
   .فيها
  :النون الخفيفة -

وتكون " عنك"و" منك"في   كالنون والخياشيمومخرجها من األنف  ،، وهي ساكنويقال لها الخفية
  : مع خمسة عشر حرفا وهي 

 " .ث ، ج ، د، ذ ، ز ، س، ش، ص ، ض ، ط ، ظ ، ف ، ق ، ك ، ت" 

  .حروف الفم إال أن فيها بعض الغنة من األنف أما المتحركة فمن 

  :                                                                               ألف اإلمالة -
   ".خاتم"و" عالم" : " خاتم "و" عالم"حو قولك فين" الياء"و " األلف"وهي التي تجدها بين 

                                                                              :ألف التفخيم -
،  بالواو بدل األلف "زكوة" ،"صلوة": نحو قولهم " الواو" وبين" األلف"بين وهي التي تجدها

الفتحة  بالياء لمكان إمالة" سواهن"و" إحداهما"، كما كتبوا "والوا"مالت نحـو " األلف"ال أن  والح
ون ـتك"  الكسر" إلى"  الفتح "ومن هذا يتبين أن اإلمالة كما تكون من "  الكسرة"إلى " األلف"قبل 

   .اهتموا بالنوع األول لكثرته، إال أن جمهور القراء "الضم"إلى " الفتح"يضا من أ
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                                                                                                                    :  للغة العربيةالصوامت والصوائت في ا
  :) consonants( الصوامت- 

تستلزم عند نطقها إعاقة الهواء الخارج من الرئتين سواء بالغلق أو  التيالحروف  هي    
 يمنع الهواء من الخروج ،حيث " الميم"أعضاء النطق، كنطق حرف  يق من ِقَبليبالتض
إلى عدة مجموعات بحسب " عربية اللغة ال" وامت في ـ وتنقسم الص اق الشفتين ببعضهما،ـاللتص
   :النطق، وطريقة خروج الهواء على النحو التاليموضع  والجهر،

                                        :                                       بحسب الجهر /أ
  :األصوات المجهورة -
ومن ذلك الحركات فهي مجهورة كلها  وتية عند النطق ،ـ ايا الصـتستلزم اهتزاز الثن حروفوهي   

  .. مثال" الزاي"كنطق حرف 
  :األصوات المهموسة-  
يث ال يشعر اإلنسان بحدوث تفتقد اهتزاز الثنايا الصوتية عند نطقها، بح التيوهي األصوات    

  ". الفاء"أي اهتزاز مثل نطق حرف 
  :النطق موضع بحسب /ب

فلكل صامت موضع ومخرج  ،ق كل منهماـوامت فيما بينها من حيث موضع نطـ تختلف الص
  . خاص به 

  :                                                                 الصوامت الحنجرية  -
أقصى موضع لخروج صوتًا في "  الحنجرة "،  وُتَعد " الحنجرة"تخرج من  التيوامت وهي الص

  .المهموسين " الهاء"و" الهمزة"اللغة العربية مثل صوتْي 
  : الصوامت الحلقية -   
.                             المجهور  "العين"ونظيره  ،وسـالمهم "الحاء"مثل صوت  ،"الحلق"خرج من ما ي  
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  :                                                                     الصوامت اللهوية -
  . المهموس " القاف"تخرج من اللهاة مثل صوت  التيوهي 

  :                                                                   الصوامت الحنكية -
" الكاف"مثل صوت "  اللهاة "المنطقة التي تلي "  نالحنك اللي"تخرج إما من  التيوهي  

  ". الغين"  المهموس ونظيره المجهور " الخاء"وصوت " الجيم " ونظيره المجهور  ، المهموس
  :الصوامت الغارية –    

، مثل نطق " اللثة"و" الحنك اللين"ما بين  عـتق التيالتي تخرج من  الحنك الصلب وهي المنطقة 
  " الجيم" ور ـمهموس ونظيره المجهال" الشين"صوت 

  :الصوامت اللثوية -  
، مثل "الثنايا العليا"وأصول " الغار"أي  المنطقة الواقعة بين  ،" اللثة"تخرج من  التيوهي 

  . المهموسين "  الصاد"و" السين" وصوتيْ ، "الراء"و" الزاي" صوتي
                                     :                                الصوامت األسنانية -   
" الدال"مثل صوت  " اللسان"مع طرف   بالتقائها" الثنايا العليا"وهي التى تخرج من أصول    

و                                                        المهموس، " الطاء"المجهور ونظيره " الضاد"المهموسة وصوت " التاء"المجهور ونظيره 
  .المجهورين" الالم"و" النون"صوتْي 

  :  أسنانية-الصوامت البين -    
، من بينها" ذلق اللسان"السفلى عندما يبرز العليا و " األسنان "وات التي تخرج من بين ـوهي األص

 .المجهور" الظاء"المهموس  وصوت "الثاء"ونظيره  ،المجهور"  الذال "مثل صوت 

  
                                                                                                                             :        الصوامت الشفوية  -   

  .المهموس" الفاء"، مثل صوت "  األسنان العليا "و ، "لسفلىالشفة ا"تخرج عند التصاق 
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  : الصوامت الشفاهية  -   
" الميم"و" الباء"تخرج باشتراك الشفتان العليا و السفلى، فإذا التصقتا خرجت أصوات     

يعلو عند  والذيشبه الصائت المجهور، " الواو"خرج صوت " الشفتان"وٕاذا دارت   ،المجهورين
      ".الحنك اللين"قليًال ليلتقي  " اللسان"نطق مؤخر 
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  : بحسب طريقة خروج الهواء /ج

                                                                                                   :     الصوامت الوقفية -
:                             بصورة انفجارية مثل هي الحروف التي يتم فيها إعاقة الهواء إعاقة تامة ، ثم خروجه 

    " القاف ، الهمزة الضاد ، الطاء ،الجيم ، الكاف،الدال ،   الباء ، التاء" 

                                                                                                 : الصوامت االحتكاكية  -
للتضييق الحادث بين أعضاء  ةً ـتي يخرج عند نطقها الهواء بصورة احتكاكية نتيجتلك الحروف ال

الجيم الشامية  اد ، الشين ،الفاء ، الذال ، الثاء ، الظاء ، الزاي ، السين ، الصَ  : "النطق مثل 
  " .  ، الخاء ، الغين ، الحاء ، العين ، الهاء

  : الصوامت المزجية  -   

ها كصوت وقفي ثم تنتهي ـواالحتكاك فتبدأ عند نطق ، بين الوقف وهى الصوامت التي تجمع
  .في العربية الفصحى" الجيم"صوت : وت احتكاكي مثل ـكص

  : الصوامت األنفية -  

" الحنك اللين "و"  اللهاة "وامت تتدلى ـ ، فعند نطق مثل هذه الص"النون"و" الميم"وات ـمثل أص
التجويف "التجويف األنفي إلى جانب دخول بعض منه في  إلى" الحلق"ليدخل الهواء القادم من 

  التجويف"يضاف إليها الغّنة من" يف الفمويالتجو "وعند تشكيل هذه األصوات داخل " الفموي
  " .األنفي

ختلفان في طريقة لكنهما ي و" الشفتين"ق ـحيث َيحدثان بغل" الباء"ق ـمثل نط" الميم"ويعد نطق 
وفى  " اللهاة"نتيجة لتدلي " ف األنفيالتجوي"يتجه الهواء إلى " ميمال"ففي حالة  .خروج الهواء
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التجويف "فيتجه الهواء إلى " التجويف األنفي"المؤدى إلى  رّ ـوتسد المم" اللهاة"ع ـترتف" الباء"حالة 
  .وعند انفراجهما يندفع الهواء المحبوس منفجرًا " الشفتين "وُيحَبس خلف  ، "الفموي

  :انبية الصوامت الج -    

" ذلق اللسان" هما، فعند التصاق ـأو من كلي" اللسان" هي التي تخرج الهواء فيها من أحد جانبْي 
  ". الالم"محدثًا صوت " اللسان"سيخرج الهواء من جانبْي "  الثنايا العليا "بأصول 

  : الصوامت المكررة -  

  " .الراء"صوت  :مثل وهي التي تنتج من تردد طرف اللسان ترددًا تكراريًا عند اللثة
  

                                                                                                                                                           :أشباه الصوامت-
ولكنها ال " حركاتال"،أي تلك األصوات التي تشبه في نطقها " أنصاف الحركات " كما تسمى 

حركة  بها من منطق" أعضاء النطق" تبدأ خالصة، ألن عند نطقها " حركات " ُتَعد في الحقيقة 
: ولكنها تنتقل من هذا الموضع بسرعة ملحوظة إلى موضع آخر،مثل   الحركاتالحركات و   من

  ."الواو"و" الياء"صوتْي  
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                                                                                                                                     :) vowels( الصوائت- 
، "حروف المد"،وتسمى " الرئتين"وهى الحروف التي تفتقد عند نطقها إعاقة للهواء الخارج من 

حركات " طول" في " واوال"و" ِبيض"في " الياء"،و"باب"في " األلف"مثل " حركات"أْي أنها 
                                                                             .طويلة

 -التوليدية"ووفقا لالتجاهات اللغوية الحديثة، في تحليل لألصوات اللغوية خاصة المدرسة   
تصنيف الفئتين إن ف ،التي تسعى لتأسيس نظرية لغوية شاملة" نعوم تشومسكي" مع  "التحويلية
  :كما يلي يكون السابقتين

                                                                                                                                           : األصوات الرنانة -
 فإن ؛ وبالمقابلات الصائتةة ونصف الصوائت واألصو هي األصوات األنفية والمكررة والجانبي

 -   االنفجارية و،  األصوات االنفجارية واالحتكاكية هيت غير الرنانة في اللغة العربية األصوا
  .االحتكاكية

                                                                                                               :األصوات الصامتة -
نصف  و ،والجانبية ،والمكررة ،االحتكاكية -واالنفجارية ،هي األصوات االنفجارية واالحتكاكية 

  .أما األصوات الصائتة في اللغة العربية فهي الصوائت ؛الصوائت
                                                                                   :   األصوات النطعية -

هي األصوات األسنانية واألصوات ما بين األسنان، أما األصوات غير النطعية فهي األصوات 
  .الشفوية والغارية والطبقية واللهوية والحلقية

                                                                        :األصوات األمامية -
أما األصوات  ؛ ما بين األسنان واألصوات اللثويةهي األصوات الشفوية واألسنانية واألصوات 

  .والحلقية غير األمامية في اللغة العربية فهي األصوات الغارية والطبقية واللهوية
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                                                                                                                :األصوات المرتفعة -
هي األصوات الغارية والطبقية ونصف الصوائت والكسرة والضمة، أما األصوات غير المرتفعة 

  .هوية والحلقية والمكررة والجانبية والشفوية واألسنانية والفتحةفي اللغة العربية فهي األصوات الل
                                                                                                                       :األصوات المنخفضة -

ألصوات الشفوية واألسنانية هي األصوات الحلقية والحنجرية واألصوات غير  المنخفضة هي ا
  .والغارية والطبقية واللهوية والمكررة والجانبية ونصف الصوائت

                                                                                                                                    :األصوات الخلفية -
، أما األصوات غير الخلفية في "الضمة"و "الواو"اللهوية والحلقية وصوت هي األصوات الطبقية و 

 "الياء"اللغة العربية فهي األصوات الشفوية واألسنانية والغارية  والجانبية والمكررة وصوت 
  ."الفتحة"و "الكسرة"و
                                                                                                                  :األصوات غير االستمرارية -

في اللغة العربية فهي غير  " الراء"أما ؛ االحتكاكية–نفجارية واالنفجارية هي األصوات اال
  .استمرارية

                                                                                  :األصوات المجهورة -
 "العين" و ،"الغين"و "الزاي"و "الذال"و "الظاء"و "الجيم"و "الضاد"و "الدال"و "الباء"هي أصوات 

  .واألصوات الصائتة "الياء"و "الواو"و "الالم"و "الراء"و "النون"و "الميم"و
 "السين"و "الخاء"و "الحاء"و "لثاءا"و "التاء"و "الهمزة"أما األصوات المهموسة فهي أصوات 

 ."الهاء"و "الكاف"و "القاف"و "الفاء"و "الظاء"و "الصاد"و "الشين"و
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                                                                                                    :أصوات الخشنة -
االحتكاكية، -االستمرارية غير الرنانة واألصوات االنفجارية واألصوات االنفجارية  هي األصوات

  .في حين أن األصوات غير الخشنة هي األصوات االنفجارية واألصوات الرنانة
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الصوتي للغة العربية /التشكيل المقطعي  
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                                     : الصوتيةبين الوحدة والصورة 

هي مجموعة األحرف األصلية في " الفونولوجي" في البحث " الفونيمات"الوحدات الصوتية أو  
أما األحرف الفرعية فهي صورها الصوتية  ،غة العربيةال نفسه بالنسبة لل ـوالح لغة من اللغات،

في النهاية صوت منطوق مهما تعددت " الفونيم" ح أن ومنه يتض وتية،ـأو ما يعرف بالبدائل الص
 :                                                                              تعاريفه

 وفي " 

اللغوي في ضوء  صر المكونة للنظامإلى تحديد العنا "الفونولوجي "يهدف البحث كما       
  . المختلفة  "الصور الصوتية"و، "وتيةالوحدات الص"التمييز بين 

 فإذا ما اختلف؛ اس التقابلـعلى أس "الصور الصوتية"و "الوحدات الصوتية"التمييز بين  ويقوم

يكون  نالفيزيائية فإن هذا االختالف يمكن أ صوتان من ناحية الخصائص النطقية أوالسمعية أو
كل األصوات عدا  ٕاذا قارنا كلمتين تشتركان فيو  ؛ يكون كذلك مؤثرًا في تغيير الداللة ويمكن أال

لف عن ـاألولى تخت فإننا نالحظ أن معنى ،"صائر"و، "سائر "على نحو كلمتي  ،صوتًا واحد
هو وجود تخالف الثانية  وتي الذي جعل داللة الكلمة األولىـ والعنصر الرمزي الص ، الثانية

ل اآلخر ـأحدهما مح إحالل أنومعنى هذا  ،في األخرى "الصاد"في إحداهما و " السين "صوت 
  .وحدة صوتية أخرى "الصاد "و  صوتية وحدة " السين"وعلى هذا نقول بأن  ،يعني تغيير المعنى

 ،توزيعاتهو   وتيـوللوحدة الصوتية بديل أو بدائل بحسب مقتضيات األداء الص

فإن المتلقي يلتقطها   ،" السراط"في كلمة  - وتيةـباعتباره وحدة ص -" السين" ذنا حرففإذا أخ
  منها إلى " الصاد"أو أقرب إلى  كما هي،"  سينا"بصور عديدة انطالقا من القارئ فقد يتلقفها 
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  : صور ثالث-قراءات" السراط "فيصبح لكلمة  ،"الزاي"وقد يتعداها إلى  " السين"
 "بديل أول" الصراط                                 

  السراط          
               "بديل ثان" الزراط                                    

 
فصيحتان ،السين ألنها األصل ،  احة فالسين والصاد في  السراط ـمن حيث الفص"أما    

والسند  ،قل فصـاحة ألن سندها لهجيالزراط أوالزاي في . ألن لها سندين لهجيا وصوتيا والصاد
                                                                         97"الصوتي ضعيف

     
فــي  بصــورة أوضــح و أعــم  عنــد العــرب وتيةـويتضــح الفــرق بــين الوحــدة الصــوتية والصــورة الصــ

  :فنحن نقول  مثال؛ "الالم"نطق 
  .  مة مفخ المًا  فننطق " واهللا"  

   :                                                                                      ونقول
  .بحكم أنها ُسبقت بكسر قةفننطق المًا مرق  "وهللا باهللا"

صــورتان صــوتيتان  "الالمــين"ولكــن  بشــكل الفــت، "مــينالال " الفــرق النطقــي بــينونستشــعر ذلــك 
بنــا جر  وـوذلــك ألننــا لــ ،وحــدتين صــوتيتين متميــزتين كن اعتبارهمــاـيمــ ال و ،دةـواحــوتية ـلوحــدة صــ

المعنـى يظـل  ولكـن  ،ق غيـر مـألوف فـي العربيـة ـفهـذا النطـ دون ترقيـق "بـاهللا"في  " الالم "ونطقنا 
 . يغير المعنى محل أخرى ال مفهومًا ألن إبدال صورة صوتية

  
  
  

                                                 
 158:نفسه،ص : 97
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  : بيةللغة العر  الصوتي يطعقالمالتشكيل 
بالنظام اللغوي ألي لغة من اللغات تبعا   لوحدة المقطع يرتبط "الفونولوجي"الضبط ن إ    

طريقة توزيعها،  وتركيبها من لغة إلى األصوات الصامتة والحركات تختلف في لخصوصياتها، ف
 بعكس -صامتين ساكنين يلتقي فيها أكثر من ال  وما يهمنا هنا  اللغة العربية التي . أخرى

 ْس شمْ "   : على بعض األلفاظ مثل الوقف  عند  -النظام العروضي الذي ال يلتقي فيه ساكنان
 مع كثير من اللغات العالمية على غرار "اللغة العربية"وهو ما تختلف فيه ؛ ." ..صْبحْ ، 
                              :            صامتين في نهاية بعض الكلمات مثليلتقي فيها أكثر من التي  "اإلنجليزية"
" prompts"  آخر  "التي يستحيل بها التقاء صامتين في مقطع نهائي  " اإليطالية "عكس

  ". الكلمة
                                             

إلى شكل الكتابة  انفي كل حاالته بمتحرك وهو ما يحيل يبدأ المقطع الصوتي في اللغة العربية   
وال يكون ذلك إال بالبدء ، هأْي صوتُ  ،التي تنطلق أساسا من منطوق الحرف "الخليلية"العروضية 

العروض "هو وارد في علم  كما–بمتحرك واالنتهاء بساكن ، مع عدم توالي خمس حركات 
   -" الخليلي

 

التشكيل المقطعي تتكون من أنواع ستة نوردها كما  وفق قواعد  " اللغة العربية" فإن  وعموما ،
                                                                                                                                 : يلي
                                                                                                         :مقطع قصير -

: نحو علىصامت وحركة قصيرة يشكل هذا المقطع أصغر وحدة صوتية لغوية لكونه يتكون من 
                                                                                                                                

                                                                                                    .) ح+ص(حركة + صامت :  قِ 
                                                                           .  ) ح+ص(حركة  + صامت  :عِ 
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                                                                                                 .) ح+ص(حركة + صامت  :فِ 
  :   تتكون هذه الكلمة من ثالثة مقاطع صوتية قصيرة :َدَخلَ 

  . ) ح+ص(ل + ) ح+ص(خ+) ح+ص(د
            

                                                                             : طويل  مقطع متوسط –        
يشكل هذا النوع نسبة معتبرة في التشكيل اللغوي للعربية،ويتميز بكونه ينبني على صامت 

  :                                                           وحركة طويلة،كما في المد مثل 
                                                  . ) ح+ح+ص( حركة طويلة+صامت :يا 
                                                    . ) ح+ح+ص( حركة طويلة+صامت  :وا 

    :                   فتكون  ،ة من مقطع متوسط، ومقطعين قصيرينتتكون هذه الكلم :شوهد
                                              . ) ح+ص(د+ ) ح+ص(هـ+ ) ح+ح+ص( شو

          :                                            ا نفس التركيب المقطعي السابقله: صافح
   .                                            ) ح+ص(ح+ ) ح+ص(فـ+ ) ح+ح+ص( صا 
 .     ) ح+ص(ر+ ) ح+ص(و+ ) ح+ح+ص( نا  :ناور

                                                                           : مقطع متوسط قصير -
                                :             يتكون من صامت وحركة قصيرة وصامت ، نحو قولنا 

، ) ص+ح+ص(سـاِ  :حيث يتكون من" ِاسْـ "فالمقطع المتوسط القصيرة تجسده لفظة   :ِاْسَتِعنْ 
  ..."    َدع،ُصن،ُقم" وهو ما نجده أيضا في ألفاظ 

                                                                           : متوسط مقطع طويل –
،أو "  يستقيمْ "في لفظة "  قيمْ "نحو كلمة  ،أساسا من صامت وحركة طويلة وصامتيتشكل 

                                                             :بحيث نجد "الضالين"في لفظة " ِلينْ "
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.                                                                        ) ص+ح+ح+ص(  :قيمْ 
  .         ) ص+ح+ح+ص(  :لين
  
:                                                                        قصيرمقطع طويل -

" بْيتْ "يكون في الوقف كما في رة وصامتين وعادة ماة قصييتشكل هذا المقطع من صامت وحرك
  ".                                                                        ُصوفْ " "  غْيم"

  .) ص+ص+ح+ص(  :بْيتْ 
                                          . ) ص+ص+ح+ص: ( غْيم

                           .             ) ص+ص+ح+ص: ( ُصوفْ 
 

                                                                              :  طويلمقطع  -
                               :                نحو يتكون من صامت وحركة طويلة وصامتين،

                                                                         ".ضاّل ْ " "قارّْ "" حارّْ "
                                                                . )ص+ص+ ح+ح+ص(  :حارّْ 
                                                                  .)ص+ص+ ح+ح+ص(  :قارّْ 

  .)ص+ص+ ح+ح+ص(  :ضاّل ْ 
وٕاْن كان  جدير باإلشارة أن كل أنواع المقاطع المشار إليها موجودة في اللغة العربية، ومما هو

تتكون  " اللغة العربية" ات في ـأو الملفوظ ، علما وأن الكلمات أكثرها المقاطع الخمسة األولى،
فهناك من الكلمات من يتكون  وعدد أحرفه وتركيبه، ،ع إلى خمسة مقاطع حسب اللفظـمن مقط

 -كما سبقت اإلشارة إليه –ن مقطع واحد م
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. ربالن:  

 

وفي  ،أو ضغطهُ  ،أي إذا همزهُ "فهو منبور ينبر، نبرا، َنَبَر،" مصدر الفعل  في "النبر"    
تتركز على " جهاز النطق "طاقة إضافية في إصدار الصوت عبر أعضاء  االصطالح هو

طول مقارنة بباقي المقاطع الصوتية التي المقطع المنبور مما يمنحه امتدادا صوتيا أعلى وأ
عبارة عن الوضوح السمعي لمقطع من المقاطع الناجم عن "بمعنى أنه ،تكون كلمة من الكلمات

وتلك  أو ارتفاعا فيه، ،شدة في الصوت"وما هو في النهاية  إال  98"نشاط جميع أعضاء النطق 
ئتين ،وال عالقة له بدرجة الصوت أو الشدة واالرتفاع تتوقف على نسبة الهواء المندفع من الر 

99"نغمته الموسيقية
  :بقوله" جونزوليم " هو ما ذهب إليه و    

ع المجاور له في الكلمة أو بقوة ينطقه المتكلم بجهد أعظم من المقاط المقطع المنبور"           
                                                        :ة، فالنبر إذنالجمل

بالنسبة لما يحيط  أو المقاطع ،ألحد األصواتللمتكلم ينتج عنه نوع من البروز  نشاط ذاتي
 "و ليسـفه اليـ، وبالت ي كل اللغات للتفريق بين المعانمستخدما ف ليس "النبر"و   100"..به

 و فيـفه .معين في مكان "النبر "أنها تثبت وتتميز اللغات غير النبرية ب .في كل اللغات " فونيما
ل ـقب على المقطع "البولندية"على المقطع األول، وفي  " التشيكية"     و " الفنلندية" 

ية صوتية ال ، وبالتالي فهو خاص"الهنغارية"و" الفرنسية  "     وهناك لغات أخرى مثل ..األخير
وضع النبر من الكلمة،منها ما يخضع تختلف عادة في م"واللغات  تقتصر على لغة معينة،

د يخضع لقاعدة ما لقانون خاص بمواضع النبر في كلماته كالعربية والفرنسية ،ومنها ما ال يكا
101"..كاإلنكليزية ،في هذا

          

                                                 
 78:،ص)مرجع سابق(إبراهيم نجا،التجويد واألصوات، : 98
 175:،ص)مرجع سابق(إبراهيم أنيس،األصوات اللغوية، : 99

100
 187:، ص 1980،القاهرة،2راسة الصوت اللغوي،عالم الكتب ،طأحمد مختار، د: 

 170:،ص)مرجع سابق(إبراهيم أنيس،األصوات اللغوية، : 101



 

   بشير ضيف اهللال.د                                                     فصول في اللغة و أصوات العربية     
 

 

	�� ��ارات ا����� ا������اط� ا����� ���را	ت ا
	��ا�����إ      ��د��    وا��� 
 / وا�!"    ���� –ا�� |  94 

 

                                                                                          

                                                               :النبرأنواع 

                                     .األولى النبر القوي أو النبر -

                                          .النبر المتوسط أو الثانوي -

                                     .النبر الضعيف -

آخر تشترك فيه كل اللغات ، النبري منها وغير النبري  وهو للداللة على معان  استخداموللنبر 
                       .كالتأكيد أو االنفعال إضافية

، وال تكاد تخلو منه أي ، فهو موجود فيهاكفونيم" النبر"ال تستخدم  "العربية اللغة"المعروف أن و 
                  .تعمالها ملمحا تميزيا أو ملمحا غير تميزيالفرق بين اللغات هو اس ٕانمالغة ، و 

           

 ،النبر في اللغة العربية تخضع لقاعدة تثبت مكانها في المقطع المعين من الكلمة  ومعظم أمثلة
       . ذلك فقد يكون موقع النبر خاص لهجية تميز نطق جماعة عن نطق جماعة أخرى ومع

                 

ذلت محاوالت لتقعيد نبره ، وٕان كان يجب أال يغيب عن ، فقد بُ العربي الحديث بالنسبة للنطق أما
ليست مثل قواعد  وهي، ة من ناحية وجزئية من ناحية أخرىمثل هذه القواعد تقريبي البال أن

  .غير مسموح به لغويا خطأ نهايعد الخروج عبحيث  "الصرف"أحكام  أو "النحو"
 

                                          :النبرقواعُد 

  :المقطع األخير من الكلمة ، إذا كان مقطعا كبيرا أي من أحد النوعين ينبر -1 

  "نستعين" -
 "ستقرّ ي "-

  : ينبر المقطع األخير إذا كان-2 

  .امتوسط امقطع -
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  .مبدوءا به الكلمة اقصير  امقطع -

 . بصدر إلحاقي امسبوق اقصير  امقطع –

إذا كان المقطع األخير من ) الثالث من اآلخر ( الذي يسبق مل فبل اآلخر  ينبر المقطع-3
  : المتوسط ، والذي قبل األخير من النوع القصير ، ويشمل ذلك حالتين النوع

   "علمكْ "-
-" وامُ عل"  

  : ويمكن تلخيص القواعد على النحو التالي

على ما قبله إن  "النبر"فإن كان متوسطا وقع  ، األخير إذا كان طويال على المقطع "النبر"يقع 
  .على ما قبله "النبر"فإن كان ما قبل األخير قصيرا وقع  ؛قصيرا كان متوسطا أو

  :الكلمة العربية بر فيالن  طنموا

لين والذين ُأخذت لدى العرب األو " لنبر "لم تتوافر في الحقيقة معطيات دقيقة عن طريقة    
أن هناك شبه إجماع على بعض مواضعه أصبحت متعارفا عليها بحكم  غير منهم اللغة ،

 :  نوردها كما يلي الممارسة والتدريس

 :                                                                       النبر على المقطع األول  -
                                   : النوع المفتوح القصير مثل مقاطع إذا توالت ثالثة مقاطع متماثلة من

   .."خرج كتب،أكل، جلس،" 
.                                                         ) ح+ص(:فكل كلمة من الكلمات السابقة تتشكل من ثالثة مقاطع قصيرة على نحو

                             :                                        النبر على المقطع األخير -
                                                                               :ألفاظفي نجده  
   .عينْ /نست   "      نستعين"
   .ديْر /قـ"         قدير"
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                    :                                           النبر على المقطع الذي قبل األخير -
المقطع األخير من النوعين السابقين ، ولم تتوال في الكلمة ثالث مقاطع من نوع  إذا لم يكن

   :مثل  ثر نبر المقطع الذي قبل األخيرويك، واحد
  . همْ /ُضـ/ر/تقـ      " همتقرضُ "
ما يجسده  و، وه"ُضـ"،وبالضبط في الحرف )ما قبل األخير( فالنبر يقع على المقطع الثالث 

  : "الكهف"في اآلية السابعة عشرة من سورة  -تعالى –القراء في قراءتهم لقوله 
ل<< �Qذات ا� RSTُ��� Vْ��ُN وإذا << .  

  : -تعالى –في قوله " يذهْبكْم " واألمر نفسه لكلمة 
                     .>>إْن �9Qْ �ُْ*ھRْ-Aْ و�9ِت ��4@ ج���<< 

  .كمْ /هبْـ /ُيذْ  "      يْذهْبكم"
                                                          .)ما قبل األخير( فالنبر يقع في المقطع الثاني 

  
فيفرق بين الصيغ أو المعاني –في بعض اللغات  –دورا تمييزيا  "يؤدي " النبر"وٕاجماال، فإن 

  102"..فيها، بحيث ال يفهم المراد إال بوجوده
                                                                      : التنغيم.

المقام   حسببللعبارة  ، أو تنويع األداءالمؤدى فيه ارتفاع الصوت وانخفاضه مراعاة للظرف هو
 أن  وال يقتصر هذا التنويع على الكلمة فقط، وٕانما يتعداها إلى الجملة، حيث ،و الظرف 

  .مقصودةيعطي داللة صوتية معبرة، و  ي كلمة واحدةاختالف درجات الصوت ف
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باعتبارها لغـة فصـاحة وبيـان، وتعـدد المقامـات " التنغيم"صورا عديدة من " اللغة العربية " وعرفت 
وقـد  كقيمـة صـوتية، ودالليـة لهـا أبعادهـا الجماليـة و الفنيـة؛" التنغيم"فيها يفترض التفنن في تفعيل 

ان وهــم بصــدد دراســة كــ إال أن ذلــك غــيم الكــالم بتفصــيل واضــحموضــوع تن تنــاول علمــاء العــرب"
                                                                  . ، وفي ميدانهالقرآن الكريم

وليس معنى هذا أنهم لم يدركوا قيمة اإللقاء في أداء الكالم غير القرآني،كيف وقد كانت الخطابـة 
ون بفصـاحة اإللقــاء مـن أشـرف مـواقفهم ، وكــذ لك كـان الشـعر وٕانشــاده ، كمـا ُأثـر عـنهم أنهــم يعتــز

103.."على طريقة المخاطبة
                                                                                                                                                                

طبيعــة المواقــف هــي التــي تفــرض صــورا عديــدة مــن التنغــيم ، والمقامــات فــي هــذه الحــاالت  إنّ    
 فموقـــــف ؛توبيخــــا، أو استحســــانا أو اســــتقطاباتفــــرض نفســــها ســــواء كانــــت مـــــدحا، أو رثــــاء،  أو 

 ولكــل أســلوبه، وكالهمــا يختلــف عــن موقــف الرثــاء التهنئــة الخطابــة الدينيــة يختلــف عــن موقــف
                      .والتفنن فيها نبراتها الصوتية وتنويع  عباراتال إصدار وطرائقه في 

" النفســية للمــتكلم أيضــا تمــارس دورا فــي مــؤثرا فــي خلــق حركيــة جماليــة  قوامهــا  حالــة الكمــا أن 
 تغييـــرومقتضــيات األحــوال  اخــتالف المشـــاعرفقــا لهــذه التحــوالت النفســية و و ، فيحــدث " التنغــيم
إلـــى التمنـــي و التحـــول إلـــى  لـــى التعجـــبإلـــى التأكيـــد إاالســـتفهام  مـــنوتنوعهـــا، فتتحـــول الجمـــل 

وهــو مــا عليهــا، فــالقراءة لهــا خصوصــيتها  االسترســال وهــي كلهــا مواقــف تعبيريــة تفتــرض الوقــوف
وانفعـاالت تبـدو فـي تصـرفات  شـاراتإ حركـات و "التنغـيم"عـادة مـا يرافـق و . ينبغـي للمـتعلم إدراكـه

لهـذه الجمـل والمواقـف الكالميـة  وكـذلك ظـروف االسـتعمال اللغـوي، وعلى قسمات وجهـه، المتكلم 
 .التي تدور فيها
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موسيقيا ال تحدده قواعد معينة وال يمكن أن تكون له / كان فعال إيقاعيا وٕانْ " التنغيم"إن     
قواعد مضبوطة بحكم اختالف اللهجات وتعدد الفروق الفردية في األداء الصوتي، ففي جمهور 

كرية والدينية نجد اختالفات كثيرة من منطلق قدرات كل مقرئ ومرجعياته الف القراء مثال
لكن يجب التأكيد على  وهو ما يجعلنا نقر باستحالة وضع تقعيد خاص به، ،ومكتسباته اللغوية

أكثر تميزا، وأشد " اللغة العربية " أنه عنصر صوتي له أبعاده الجمالية والداللية، تظهر به 
   .ف وقعاتأثيرا، و ألط
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:خاتمة  
       

X �� ھ*ا ا�GA[ ا���8اCT أ�\� رX3 �XAN" أي �G]�X أخ�Xى �X5 83ا���X ا����ِّS! �5 �!وأج� � 

ء، ا���X�( �X�8A^ ا����Xد X7ا��� �X_ه ا��*Xت ھX!8%-3 �5 ]GAح ،ا�X�F!
  ،واXS!8-� 
 @�9Xوا��
MXXX�G5 �XXX_ا���إو ؛� �XXX5 �XXXF��4ا�� S��XXX�8�4� XXX�!��T8ا� cXXX��43 CXXX3 :XXX3XXXــ��XXX	ت ا��را 

F� ـوا������ ا���]GAت ا��d��3 ST�� ، و c��XQ�� XS���Dوأ Sار��Xج VXA\� X�� "  القـرآن القـرآن القـرآن القـرآن
  " الكريمالكريمالكريمالكريمS� أو 3%* أر��� !�  �Q( ����.                

       

XX_ا�� MXX!3���XXة ا��XX5  ]XXGA ا�� ��XX83ا� :XX3ـوآ�XXت ا�������8XX��� @XXل  ،8ي ا�����f_�XX	وا
g:ا�XX	8 ا��XXD)��XX5-  R�8XX�� �XX5 :XX ا���A��XX: ا����XX�( MXX^ ا< XX:-وا���-%�XX  �-%8�8ج��XX ا���

 ،ا<�8اتS�G� ت    ،و �س درجSأداءا� ��	واو "X3 �X_2 ا��X!��4� ت �8 8ف )�^ 3X�%5
73�8Aن ا��8م �(��ازھ "G! و �رات ،  X%�\D و�X%�A�7� Sأي،و����� "X3 �X\ة أ��XgF�� X����� 

^d3 V و.                                    

    

 

�XXّ�)� ا�����XXّ و ، �XX�8_ا�� �XXdا�� �XX5 "���XX� )�XX^ ج8XXSد ا�XX	ھXX*ه ا��را	�XX ا����-�XXة أ	
����R ا����� ���ر 3�-8ن دا�5 ����ّ�@ �5 ا��8�Gل ا��_8Xي ا�����X5 �X ظXّ: ا��Xّ� ا�ّ� ��X ا�X*ي 

mg ا��-8%XX	8ل ا�f_�XX	� nXXوذ� ،�XX\� أ�\�SXXQ� �XX�N "XX3 �XXه ا<��XX�F ا�\XXSA����� �XXD�8ج��XX ا���
 ،S� "ط��	�_fل ھ*ا ا���-%ت ا����Dا�%� RS��� S�ّ��� "��Gو�                                                                                            .
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 �5 أخ�ى ��Tإ %�*�M ـا�X*ي 
 �%Xd "ا�����8X�(�Xم ا��_Q3-   :�D �5 " �X-8ر�" - �23 أ	
 ،  8�� 
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