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  الدرس األول
  :ـ اللسانيات وفروعها

  الفيزيائي، الفيزيولوجي، السمعي: صواتألعلم ا : 1
  

  :ةــمقدم
البشري أدرك منذ القدم أهمية الصوت والتصويت في الحياة اليومية وفي العالقات بين  نإن الكائ

نوعا من اإلدراك الواعي لعمل الصوت اللغوي ودوره في األفراد والشعوب، ويعد اكتشاف الحرف والكتابة 
  .عملية التواصل البشري، ولذلك قيل إن مكتشف األبجدية كان أول علماء اللسانية وأعظمهم

وتحليل وإحصائها  في الجهاز النطقيالبحث في كيفيات إنتاج األصوات اللغوية بهذا المستوى عنى ي
ويتفرع هذا المستوى إلى مجالين اثنين نوضحهما في .. خصائصها الفيزيائية، وكذا البحث في وظائفها

  :المخطط التالي
  
  
  
  

  
التي تجري في الكالم من حيث هي حركات "يهتم بدراسة األصوات ) علم األصوات(فالقسم األول 

أي يعنى بالوجه المادي ألصوات اللغة البشرية، ومن ثم فهو يعمل على ، 1"عضوية مقترنة بنغمات صوتية
تتمتع بتأثير سمعي معين، دون النظر في وظائفها أو منطوقة تحليل العناصر الصوتية من حيث كونها أحداثا "

  .2"قيم استعماالتها
تجاورها "فهو دراسة لألصوات في خضوعها لقواعد معينة في ) علم الصوتيات(أما القسم الثاني 

من حيث هي، بل ) الصحاح والعلل(ثم دراسة الظواهر التي ال ترتبط باألصوات .. وارتباطاتها، ومواقعها
  . 3"وتلك هي دراسة التشكيل الصوتي.. بصفة عامة، كالموقعية والنبر والتنغيمالكالمية بالمجموعة 

لدى تمام حسان مرادف لمصطلح علم الصوتيات أو علم وظائف " التشكيل الصوتي"ومصطلح 
وهو يقر كذلك بأنّنا في كثير من المواضع نتداول بعض المصطلحات ذاتها بين هذين القسمين، . األصوات

ر الكالم والظواهوخاصة في موضوع الفرق بين الكالم واللغة، فعلم األصوات يختص بدراسة أصوات 
فهي ميدان اهتمام علم الصوتيات، التي تبحث في األبواب  أما اللغة. الصوتية، والكالم هو من عمل المتكلم

ويتم التداول لبعض المصطلحات المشتركة بين القسمين كمصطلحات الشدة . والقواعد ووظائف األصوات
  ..والرخاوة والجهر والهمس والتفخيم والترقيق ونسبتها إلى مخارج معينة
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  :علم األصوات الفيزيائي ـ أوالً
في أصوات اللغة من حيث خصائصها المادية أو الفيزيائية أثناء  يبحث هذا القسم من علم األصوات  

انتقالها من المتكلم إلى السامع، ويبحث هذا العلم في تردد الصوت وسعة الذبذبة وطبيعة الموجة الصوتية 
  .وعلو الصوت أو النغمة ونوع الجرس الصوتي

أو .. ويراد كذلك بفيزيائية الصوت سلسلة من االضطرابات المادية تكون األذن البشرية حساسة لها
هي ظاهرة طبيعية تدرك بحاسة السمع، و ينجم ذلك عن احتكاك جسم بآخر، ويترتب عن ذلك االحتكاك 

  .اهتزازات صوتية تنتقل في األوساط المحيطة بهذا المصدر حتى تصل إلى أذن السامع
  :ويمكن التمثيل لذلك باآلتي

نثبت لوحا معدنيا رقيقا من أحد طرفيه إلى جسم ثابت ونترك الطرف الثاني طليقا، ثم نضرب على 
كما يمكن التمثيل لذلك . ، ويحدث ذلك االهتزاز صوتا معيناالطرف الطليق، فسنرى ذلك الطرف يهتز بسرعة

أو الضرب على . ا يصدر عنه صوت يختلف عن اآلخربالضرب على أوتار العود المختلفة، وكل واحد منه
  ..الطبل والدف، والصوت الذي ينجم عن اهتزاز السطح المضروب عليه

والمالحظ أنه كلما كانت طاقة الجسم المضروب عليه كبيرة، كلما كانت سعة اهتزازه كبيرة وسعة 
قد ال ندما يحدث نتيجة اهتزاز جسم ما الصوت ع وللعلم كذلك، فإن .الموجة الطويلة التي يحدثها كبيرة أيضا

تدرك هذه الهزات بالعين في بعض الحاالت، كما يمكن أن تنتقل هذه الهزات في وسط غازي كالهواء، أو 
  . وسط سائل كالماء، أو خالل وسط صلب كاألسالك حتى تصل إلى أذن السامع

ولكنه في أكثر األحيان يكون الهواء هو الوسط الغالب الذي تنتقل خالله الهزات على شكل موجات 
وفي كل األحوال ال يمكن أن تنتقل تلك الهزات أو . أن تصل إلى اآلذان البشريةمن مصدر الصوت إلى 

  .الموجات في فراغ
  :علم األصوات الفيزيولوجيثانيا ـ 
النطقي، ويراد به دراسة مجموعة األعضاء التي تشكل جهاز النطق لدى كذلك علم األصوات ويسمى   

  :البشر، وهذه األعضاء هي
  .القصبة الهوائية. 1
  .فتحة المزمار. 2
  .األوتار الصوتية. 3
  .الحلق. 4
  .اللسان. 5
  .الحنك األعلى وأصول الثنايا. 6
  .األسنان العليا والسفلى. 7
  .الشفتان. 8
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اء ال تختص بالكالم وحده، بل تدخل أساسا ـ إضافة إلى الكالم ـ في بقاء والمالحظ أن هذه األعض
اإلنسان والحفاظ على حياته؛ فالرئتان تستعمالن في التنفس ونقل األوكسجين إلى الدم، واألوتار الصوتية 

داخل تساعد في منع األجسام الغريبة من الدخول إلى القصبة الهوائية، وللسان دور هام في تدوير الطعام 
الفم، ليتم طحنه طحنا جيدا، وهكذا مع بقية األعضاء لها أدوار أخرى أساسية تضاف إلى دورها في إصدار 

  ..األصوات
  :على ثالثة أقسام هيتتوزع أعضاء النطق 

عضالت الصدر والبطن والحجاب الحاجز، والرئتان، والقصبة الهوائية، وهي بمثابة منفاخ تسهم في تقديم . أ
  .الضرورية، وهو الهواء الجاري، من أجل إنتاج األصوات الكالميةالطاقة 

الحنجرة، وهي عضو مسؤول عن التصويت، ولها دور فعال في تنظيم األصوات الصادرة من خالل . ب
  .التحكم في تدفق الهواء

  .4تجاويف الحلق واألنف والفم، وتسمى كذلك بحجرات الرنين. د
يشير إليها الدارسون قديما وحديثا في دراساتهم لألصوات وعملية تلك إذن هي أعضاء النطق التي   

  .النطق والكالم
  :علم األصوات السمعيثالثا ـ 
وهو يتناول استقبال الصوت متمثال في تلك  acoustic phoneticsويقابلها في المصطلح األجنبي   

امع، ومنها إلى القسم الداخلي لألذن، والتي تؤثر في طبلة األذن لدى السالذبذبات المقابلة للموجات الصوتية 
  .ثم بعد ذلك في أعصاب السمع لدى المتلقي، حتى يدرك في النهاية تلك األصوات وعيا واستجابة

  : وعلم األصوات السمعي ذو جانبين  
أحدهما عضوي فيزيولوجي، ووظيفته النظر في الذبذبات الصوتية التي تستقبلها أذن السامع وطريقة 

  ..السمعي ووظائفه عند استقبال هذه الذبذبات، وهي مرحلة تندرج ضمن وظائف األعضاءعمل الجهاز 
فيرتبط بالجانب النفسي، ومدى تأثير هذه الذبذبات على أعضاء السمع وخصوصا األجزاء أما ثانيهما 

سية الداخلية منها، وفي عملية إدراك السامع لألصوات وكيفية حدوث هذا اإلدراك، وهذه المرحلة هي نف
  .خالصة، وميدانها الحقيقي هو علم النفس

أحدهما يصدر األصوات، واآلخر يتلقى تلك األصوات : إن العملية الكالمية تفترض وجود شخصين
  ويؤولها، فالموضوع إذن يتفرع إلى ثالثة جوانب

والتقاط السمع لها، الجانب الصوتي، وينظر إلى الكالم كظاهرة صوتية من حيث انتشار األلفاظ في الهواء . أ
  .وتعتمد هذه الدراسة على فيزياء الصوت.. ثم إدراكها
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لدى المتكلم مصدر الصوت، وذلك بدراسة جهاز اإلنسان الصوتي ممثلة الجانب العضوي، الفيزيولوجي . ب
في األعضاء المصوتة أو جوارح الكالم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى العمل الميكانيكي الذي يقوم به 

  ..وتعتمد هذه الدراسة على الفيزيولوجيا، أو علم وظائف األعضاء. از السمع عند التقاطه لهذه األصواتجه
الجانب النفسي، ويهتم بدراسة العمليات الذهنية المختلفة الذي تجري لدى السامع لهذه األصوات، وما . ج

  .5يستتبع ذلك من استجابات مختلفة
من البديهي أن كمية قادرا على تمييز األصوات، و" كان ت إال إذا إن السامع ال يمكنه إدراك األصوا  

المعلومات التي يحصل عليها المستمع من المتكلم متعلقة إلى حد بعيد بقدرته على تمييز األصوات عن 
السمع هو الحاسة الطبيعية التي ال بد منها لفهم األصوات، وهو أقوى ويمكن القول في األخير إن . 6"بعضها

  ..فعا لإلنسانن أعمومن الحواس األخرى 
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