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 :علم األصوات أو الصوتيات -1

تشمل اللسانيات النظرية والتطبيقية فروعا مختلفة تتناول مستتويات متباينتة مت   
 :التحليل اللغوي وأهم هذه الفروع في المستوى الصوتي ما يأتي

تصتتنيفات ا يتتدرس اوصتتوات الة ميتتة و :  phoneticsعلممم األصمموات الة مم    -1 
 : م  النواحي اآلتية

حتتتدال الصتتتوت متتت  حيتتتل نطقتتتوا وارستتتتودادات والقتتتدرات الوراثيتتتة التتتتي ت هتتتل إ –أ 
اإلنستتتتتتا  لنطتتتتتتم أصتتتتتتوات الةتتتتتت ما ويتنتتتتتتاول هتتتتتتذا ال انتتتتتت  علتتتتتتم اوصتتتتتتوات النطقتتتتتتي 

Articulator phonetics . 
المتولقتة  بنية اوصواتا وهتي فتي طريق تا إلتن أذ  الستاملا وال وانت  الفي يا يتة –  

 acoustic phoneticsبتتتتذليا ويتنتتتتاول هتتتتذا ال انتتتت  علتتتتم اوصتتتتوات الفي يتتتتا ي
 physical phoneticأو.

الومليتتتتات الفي يولو يتتتتة والنفستتتتية الوصتتتتبية التتتتتي ل تتتتا صتتتتلة بتتتتاإلدراي الصتتتتوتي  –ج 
وعلتتتم اوصتتتوات auditif phoneticويتتتدرس هتتتذا الم تتتال علتتتم اوصتتتوات الستتتموي 

 . neurological phoneticsالوصبي 
(: وهتو متا يوترا بالصتوتيات الوظيفيتة" )phonology" األصوات الت كيبيعلم  -2

وي تتتم هتتتذا الولتتتم باوصتتتوات الة ميتتتة ذات الصتتلة بالدرلتتتةا تلتتتي المستتتما  بالفونيمتتتات 
phonemes  ا وتنوعات تتتتتتتتا الصتتتتتتتتوتيةallophones  فتتتتتتتتي لغتتتتتتتتة متتتتتتتتاا وخصا صتتتتتتتت ا

ا وبينمتتتا يتنتتتتاول علتتتم اوصتتتوات الم تتتترد  وأنظمت تتتاا والقواعتتتد الترةيبيتتتة التتتتتي تحةم تتتا
ال وانتت  الماديتتة لتصتتوات الممةنتتة فتتي ةتتل اللغتتاتا يتنتتاول علتتم اوصتتوات التتوظيفي 
الترةيبتتي النظتتام الصتتوتي فتتي لغتتة بوين تتاا و خصا صتتو و اوانينتتو متتل إمةتتا  المقارنتتة 

 .مل اونظمة الصوتية في لغات أخرى 
 :الفونتيك والفنولو يا

لقتتتد تتتتأثر الةثيتتتر ممتتت  عاصتتتر أو لحتتتم بتتتدي سوستتتور ب را تتتو ومباد تتتو الحديثتتتة  
ا (ارعتباطيتةا الخطيتة)ا (التدالا المتدلول)ا (اللغتةا الةت م)وخاصة ثنا ياتتو المشت ور  

درستتتة ولوتتتل أبتتتر  متتت  تتتتأثر بتتتو فتتتي ال انتتت  الصتتتوتي هتتتم رواد الم( . الشتتتةلا المتتتاد )
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التتتذي  واتتتووا وأرستتتوا اوستتتس المتينتتتة لولتتتم الفنولو يتتتاا واتتتد  1الشتتتيةيةا مدرستتتة بتتترا 
 .استوملوا هذا المصطلح خ فا رستومال دي سوسور رغم ابول م لةثير م  آرا و

تأثر رواد هذه المدرسة برأي دي سوسور في الفونيم وهو ال انت  غيتر المتادي  
 انتت  وظيفتتة التفريتتم بتتي  موتتاني الةلمتتاتا  للصتتوت أو الصتتور  الذهنيتتة لتتوا وهتتو متتا

ومونتتاه الةتت م المنطتتوم  Paroleةمتتا تتتأثروا برأيتتو المشتت ور فتتي التمييتت  بتتي  متتا ستتماه 
ويقصد بو اللغة الموينتة التتي يتتةلم النتاس وفقتا  Langueوبي  ما سماه )...( بالفول 

ةتتتا  المنطتتتم  لقواعتتتدها المخ ونتتتة فتتتي ذهتتت  ال ماعتتتة اللغويتتتة الموينتتتةا وهتتتذا التفريتتتم
اوستتاس للتفريتتم بتتي  فرعتتي اوصتتوات عنتتد هتتذه المدرستتة التتتي  ولتتت الفونتيتتي علتتم 

 .2أصوات الة ما والفنولو يا علم أصوات اللغة
فةا  بودوا  دي ةتورتيني أول مت  نتل علتن التنويتل واترور  و تود فترعي           

حتتل أ  هنتتاي فرواتتا مستتتقلي  متت  الولتتوم لدراستتة  تتانبي اوصتتواتا لقتتد أعلتت  هتتذا البا
 ذرية بي  أصتوات الةت م وبتي  الصتور الذهنيتة لتصتوات التتي تتتألا من تا الةلمتات 
فتتي اللغتتةا وانط اتتا متت  هتتذا اإلدراي أصتتر علتتن اتترور  و تتود نظتتامي  متت  البحتتل 

ينبنتتتتي علتتتتن أستتتتس في يولو يتتتتة  أحتتتتدهماالصتتتتوتي لتنتتتتاول اوصتتتتوات بطريقتتتتة علميتتتتةا 
يوتمتتد علتتن اواعتتد علتتم  وثاني متتاوصتتوات الماديتتةا وفي يا يتتةا ومواتتوع البحتتل فتتي ا

 .3النفسا وظيفتو دراسة الصور الذهنية لتصوات وما ل ا م  وظا ا وايم في اللغة
وابتداء م  أعمال مدرسة بترا  عتم مف توم الفونتيتي بأنتو الولتم التذي يتدرس            

يةية وذلتتي متتا يوبتتر اوصتتوات اللغويتتة متت  الناحيتتة الف يولو يتتة ومتت  الناحيتتة اوةوستتت
 (:du bois)عنو  ي  دي بوا

« On distingue traditionnellement deux branches de la 
phonétique ? la phonétique articulatoire ou physiologique ? qui 
étude les mouvements des organes phonateurs (…) et la 
phonétique acoustique ou physique qui étudie la transmission 

                                                 
 .تروبسةويا  اةو  سو  وةارسيفسةي: ا وأهم أع م ا1221تأسست هذه المدرسة سنة  - 1

 (.بتصرا) 61ا ل(اوصوات)في علم اللغة الوام  - 2

 .63ا ل(اوصوات)ةمال بشرا في علم اللغة الوام  - 3
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du message par les vibrations de l’air , et la façon dont il 
frappe l’oreille du récepteur »4 

بينمتتا الفونولو يتتا هتتي الولتتم التتذي يتتدرس اوصتتوات اللغويتتة فتتي صتتل  النظتتام  
 .اللغوي ويبي  وظيفت ا

« la phonologie est la science qui étudie les sons du langage 
du  point de vue de leur fonction dans le systéme de 

communications linguistique5. 
واتتد ستتار فتتي هتتذا ارت تتاها الفصتتل التتتام بتتي  الفونتيتتي والفنولو يتتاا ةتتل أول تتي  

التتذي  تبوتتوا سوستتور فتتي أستتاس هتتذا الفصتتلا وهتتو التفريتتم بتتي  الةتت م بوصتتفو نشتتاطا 
 .6اواعد عقلية ذات نظم مخ ونة في الذه  عاويا واللغة بوصف ا

لة  هذا الفصل لم يرض بتو الةثيتر مت  الولمتاء التذي  أةتدوا علتن شتد  ارتبتاط  
أحتتتد ةبتتتار مدرستتتة بتتترا  هتتتذا " B .Tranka" "ترنةتتتا"أحتتتدهما بتتتاآلخرا ويصتتتور لنتتتا 

عنتتدا تبتتدأ الدراستتة متت  الصتتور  الصتتوتيةا وتتتتدرج فتتي طريق تتا حتتتن : "اررتبتتاط ةتتاآلتي
ل إلتتتن القتتتواني  الم تتترد  فنن تتتا ت تتتد نفستتت ا فتتتي م تتتال الفنولو يتتتاا أمتتتا إذا أختتتذت تصتتت

طريق تا هتتذه المتتر  مت  القتتواني  الم تترد  فتي عمل تتا حتتتن وصتلت إلتتن الصتتور  الوااويتتة 
فمشتتةلة الحتتدود الفاصتتلة بتتي  )...( لتصتتواتا فنن تتا ت تتد نفستت ا فتتي م تتال الفونتيتتي 

ت غيتتر ذات مواتتوعا و  هتتذي  النتتوعي  متت  الظتتواهر الفونتيةيتتة والفنولو يتتة أصتتبح
ا وظ تترت بتتذلي الفنولو يتتا عتت  أعاتتاء مدرستتة بتترا  7الظتتواهر متةتتام   ومتواونتتا 

وهي الولم الذي يمي  فيو بي  أصوات اللغتة مت  حيتل وظيفت تا أو دررت تاا فاللغتة ر 
تميتتت  الصتتتوت علتتتن أستتتاس التقتتتاب ت بتتتي  اوصتتتوات التتتتي تميتتت  الةلمتتتاتا وا   لةتتتل 

 .8"وت م موعة م  السمات أو الم مح التي تمي ه ع  أصوات اللغة الواحد ص

                                                 
4
  - Jean Du Bois, dictionnaire de linguistique, librairie larousse, 1980, p374/375  
5
  Jean Du Bois, dictionnaire de linguistique, librairie larousse, 1980, p374/37 -  
 .63المر ل السابما ل - 6

 .34ةمال بشرا في علم اللغة الواما ل - 7

 .73ا ل1291ةريم حسا  الدي ا أصول تراثية في علم اللغةا  - 8
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لقد ةانت الفنولو يا ثمر  طيبة ل  ود وأعمال واواعد أرساها دي سوسور وحتددها فتي 
محااتتراتوا خاصتتة متتل   تتود تروبتستتةويا و تتاةو  ستتو  وواتتوو الح تتر اوستتاس 

ستتانيات التتذي انوقتتد فتتي رهتتاي ستتنة والقاعتد  الصتتلبة للفنولو يتتا فتتي المتت تمر التتدولي لل
ا فأاتتحت الفنولو يتتا علمتتا لستتانيا اا متتا بذاتتتو لتتو أسستتو ومباد تتو وأهدافتتو التتتي 2201

 :ونورد ما ةتبو ةنيت بايي يوما ع  الفونولو يا والفونتيي .يسون إلي ا
C’est ce que, d’une autre manière, plus imaginée, 
Kenneth Rike écrivait en 1947 : « Ponetics gathers raw 
material, Phonémics cooks it » (la phonétique nous donne des 

donnés crues, la phonologie les cuisine.» 9  
وهما بتذلي علمتا  متةتام   ستخر ة همتا لخدمتة اوختر ور يمةت  أ  تتتم أي 

 .دراسة صوتية دايقة بو ل أحدهما ع  اآلخر
ات اللغوية م  الناحية الفي يولو ية والفي يا ية والستموية فالفونتيي تدرس اوصو 

لتقتتوم الفونولو يتتا باستتتخراج المبتتاد  التتتي . والت ريبيتتة عتت  طريتتم م حظتتة اوصتتوات
تولتتل ظ ورهتتا ووظا ف تتا فتتي السلستتلة الة ميتتة التتتي تشتتةل نظتتام لغتتة متتا وةتتذا طتترم 

 .ا ت ف ا وترةيب ا وما يتصل بذلي م  أمور
علم وظتا ا  10علم اوصوات التنظيميا:  ا عد  تر مات مثلوعرا الور  ل

 12.علم التشةيل الصوتي 11اوصواتا
 :ال  س الصوتي وال  اسات اللغوية  ق يةا -2

إ  الدرس الصوتي الوربتي ممتا ر ي متل ويتدري فتي شتمولو مت  علتم واحتدا إذ        
اختصاصتتتتات علميتتتتة مختلفتتتتة تمنحتتتتو بوتتتتض  تتتتتتو ع مباحثتتتتو علتتتتن غناهتتتتا ةثرت تتتتا بتتتتي 

مظتتتاهر ارةتمتتتال والناتتتن فن تتتده عنتتتد أصتتتحا  الموتتتا م والقتتتراء الم تتتودي ا والنحتتتا  
 . والصرفيي  واوطباء والف سفة وغيرهم ابل أ  يستقل ةولم اا م بذاتو  

 
                                                 

9 Que sais je, Jean Louis Duchet, la phonologie, p08. 
 (.اوصوات)ةمال بشرا في علم اللغة الوام  -  10
 (.قو اللغةف)محمد أبو الفرج في  -  11

 (.مناهن البحل)تمام حسا  في  -  12
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   :علةاء الق اءات والت وي   -1
لةريم  ر يودو تصتحيح اوداء ةا  اهتمام القراء وموال ت م لتصوات في القرآ  ا    

باإلعتتاد  والتةتترارا إذ ثبتتت لتتدي م أ  الت ويتتد واوداء الحستت  أساستت ما ريااتتة اولستت  
ا فةانتتتت بدايتتتة التتتدرس الصتتتوتي الوربتتتي 13والموتتتاود  للفتتتظ المتلقتتتي متتت  ف تتتم المحستتت 

يتتة فتتي ن ايتتة القتتر  الثتتاني ال  تتريا دخلتتت القتتراءات القرآنو .مرتبطتتة بتتاوداء عنتتد القتتراء
مرحلة التخصل الولمي ا فتومقت مباحث ا وابطت مصطلحات اا  فأصتبحت علمتا 

ا وانتقل علتم القتراءات إلتن م تال البحتل فتي المدونتة التتي تنتاثرت بتي  14مستق  بذاتو
  .أفواه المقر ي  والمولمي  وداء اللفظ القرآني

وتية التي ر ن تدها تشتمل القراءات القرآنية علن ةثير م  الاوابط اودا ية الص     
وبتتتتذلي أستتتت م علمتتتتاء . تلفتتتتة اوختتتترى ةةتتتتت  النحتتتتو والصتتتترافتتتتي مصتتتتادر اللغتتتتة المخ

القتتتتراءات والت ويتتتتد بقتتتتدر ةبيتتتتر رستتتتيما ال انتتتت  الولمتتتتي ل تتتتذا الولتتتتما إذ إ  القتتتتراءات 
القرآنيتتة توتتد اإلطتتار التتوااوي الحقيقتتي للدراستتة الصتتوتيةا وذلتتي رستتتنادها إلتتن التلقتتي 

 ة والستتماعا وهتتي اوستتس الستتليمة فتتي الدراستتة الصتتوتيةا التتتي تتبو تتا منتتاهن والمشتتاف
 .البحل الصوتي الحديثة في المخابر والمواهد الصوتية في ةل أنحاء الوالم

 :علةاء اللغة والنحو  -2
 : الخليل بن أحة  الف اهي ي : أ 
 اهيتديتو ى ال ياد  في الدرس الصوتي عند الوتر  إلتن الخليتل بت  أحمتد الفر  

التتذي تتتوج المراحتتل والبتتدايات اوولتتن لنشتتأ  هتتذا التتدرس بدراستتة اوصتتوات الوربيتتة متت  
حيتتتل مخار  تتتاا وصتتتفات اا ومتتت  أستتتبا  تناولتتتو ل تتتا بالدراستتتة والبحتتتلا عتتتدم راتتتاه 
وااتناعو بالمن ن الذي اتبوو سابقوها ومواصروه في  متل اللغتة القتا م علتن المشتاف ةا 

ر يمةتت  متت  استتتغرام  ميتتل مفتتردات اللغتتةا وبنتتاءا علتتن والستتماع ثتتم التستت يلا وهتتذا 
هتتذا فةتتر فتتي متتن ن  ديتتد يوصتتلو ويمةنتتو متت  مستتح  ميتتل متتا تةلمتتت بتتو الوتتر  فتتي 

                                                 

 .222ا ل2  ل الدي  عبد الرحم  السيوطيا اإلتقا  في علوم القرآ ا ج -( 13)
ا  اموة حل ا (رسالة ما ستير)الم دي بوروبةا المصطلحات الصوتية عند النحا  واللغويي  الور ا  -( 14)

 .73ا ل2212
 -   مو م الوي ا م سس علم الوروضا موسيقنا رياايالخليل ب  أحمد الفراهيديا صاح. 
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ور يةمتتت  تحقيتتتم هتتتذا إر عتتت  طريتتتم اوصتتتوات الوربيتتتةا وةتتتذلي  15أشتتتوارها وأمثال تتتا
قتتول ةانتتت ستتير  أصتتحا  الموتتا م بوتتدها وتنتتب م لتتدوره اوصتتوات فتتي ااتتايا المو تتم ي

لتو أ  انستانا اصتد وألتا حتروا : "شتارحا من  تو الخليل في حديثو مل تلميذه الليتل
  .16"ألاا باءا تاءا وثاء علن ما أمثلو استوع  في ذلي  ميل ة م الور 

 :الخليل وترتي  اوصوات 
إلتتن الترتيت  الشتتةلي لتصتتوات " الوتي  " لتم يطمتت   الخليتل وهتتو ي لتا مو متتو 

ارعتبتتار الخصتتا ل الصتتوتية ل تتا فوتتدل عنتتو إلتتن الترتيتت  التتذي لتتم ياتتل فتتي عتتي  
الصوتي الذي يوتمد أساسا علن مخارج اوصوات في   ا  النطتم فقتدم الم موعتات 

يحس  عمق ا في الحلما ثم تدرج في اررتفاع حتن الحتروا الشتفويةا ثتم  17الصوتية
  .حروا الولة

ةتتو  مةتوبتتةا واعتمتتد ف تتو اتتد أدري بحستتو التتدايم أ  اللغتتة منطواتتة ابتتل أ  ت 
علتتتن تذواتتتو للحتتتروا بتتتأ  يصتتتدر ةتتت  من تتتا بتتتألا م متتتو   يتبو تتتا الحتتترا المقصتتتود 

ا واتتد بحتل فتتي أعمتم اوصتتوات مخر تتا فو تده ال متت  ا فمخر  تا متت  أاصتتن 18ستاةنا
الحلتم م توتتتة ماتتغوطة فتتنذا رفتتو عن تتا رنتت صتتارت اليتتاء والتتواو واولتتا علتتن غيتتر 

 .19"طريقة الحروا الصحاح
: ستموت مت  يتذةر عت  الخليتل أنتو اتال: "بت  نيستا  فيمتا حةتاه الستيوطياال ا 

لتتم أبتتدأ بتتال م   ون تتا يلحق تتا التغييتتر والتتنقل والحتتذاا ور بتتاولا ون تتا ر تةتتو  فتتي 
                                                 

 .73ا ل2ا نق  ع  الوي ا ج21رسالة الما سترا ل - 15
 -  الليلا تلميذ الخليل ب  أحمدا وةات  مو م الوي. 

 73ا ل2ا نق  ع  الوي ا ج21رسالة الما يسترا ل - 16
  أش ر علماء اللغة الوربيةا وةذلي م: هت 072هتا اب   ني ت  032هتا ال بيدي ت  771أبو علي القالي ت  

 .هت027الس ستاني ت 
/ فااصن الحروا ةل ا الوي  ثم الحادا ولور بحة في الحاء وشب ت الوي  لقر  مخر  ا م  الوي : "ةقولو - 17

 .23ا ل"ف ذه ث ثة أحرا في حي  واحدا بوا ا أرفل م  بوض"ا ويقول 23ا ل"وآخرها هو الميم
نما ةا  ذوااو - 18 فو د الوي  أدخل الحروا ... إياها أ  يفتح فاه باولا ثم يظ ر الحراا نحو أ ا أت  وا 

 .73ا ل..."في الحلما ف ول ا أول الةتا  
ا دطا تحقيم م دي 2213ا دار الرشيد للنشرا "الوي "أبو عبد الرحما  الخليل ب  احمد الفراهيديا  - 19

 .20ا ل2المخ وميا ابراهيم السامرا يا ج
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ابتتتداء الةلمتتةا ر فتتي استتم ور فتتي فوتتل إر  ا تتد  أو مبدلتتةا ور بال تتاء ون تتا م موستتة 
ثاني وفيو الوتي  والحتاءا فو تدت الوتي  أنصتل خفية ور صوت ل ا فن لت إلن الحي  ال

 .20"الحرفي  فابتدأت بو ليةو  أحس  في التأليا
وتحتتدل فتتي مو متتو عتت  مختتارج الحتتروا وصتتفات ا وعمتتا يحتتدل للصتتوت فتتي  

بنيتة الةلمتتة وذةتتر عتتددا مت  القتتواني  الصتتوتيةا وعتتددا مت  المستتا ل الصتتوتية والل  يتتة 
 .21والقراءات

عمل الخليل هذا في الم ال الصوتي لم ية  الغايتة فتي وي در بنا التذةير أ   
ذاتوا إنما اعتمد ةوسيلة لتأليا مو م الوي ا هداه إلي ا ذواو وحسو السموي المرهتا 
الةبيتترا وبتتذلي فننتتو ير تتل إليتتو فاتتل الستتبم والتأصتتيل ل تتذا الولتتما التتذي استتتقل بذاتتتو 

 .علن يدي أبي الفتح عثما  ب   ني ةما ذةرنا
 :تح بن  ني و  اسة األصوات أبو الف -2
يذةر لنا تاريخ الدرس الصوتي عالما فذا لتو الفاتل فتي استتق ل هتذا التدرسا  

وهو أبو الفتح عثما  ب   نيا الذي استقل علن يديو هتذا التدرس ةولتم اا تد بذاتتو لتو 
أصولو واوانينو يتحةم ب اا وهذا الدرس ةولم اا م بذاتو لو أصولو واواني  يحتةم ب تاا 

ا وذلي بوتد "سر صناعة اإلعرا "هذا في ةتابو الذي أفرده في اوصوات وهو ةتا  و 
ما ةا  هذا الدرس منثورا في ةت  النحوا فمباحتل فتي ةتت  اللغتة واستتغ ل م لتو فتي 

 .تأليا الموا م أو فاتحة تصدر ب ا ظاهر  اإلدغام
بتا خاصتا واب   ني في بحثو في اوصوات سلي مسلةا منفرداا إذ عقد ل تا ةتا 

: علتن انفترادا ولتم يةت  غراتو علتن حتد اولتو( حترا)عرض في مقدمتو لةتل صتوت 
ذةتتر هتتذه الحتتروا م لفتتة و  ذلتتي ةتتا  يقتتود إلتتن استتتيوا   ميتتل اللغتتاتا وهتتذا متتا "

يطتتتول  تتتداا ولتتتيس عليتتتو عقتتتدنا هتتتذا البتتتا ا إنمتتتا الغتتترض منتتتو ذةتتتر أحتتتوال الحتتتروا 
 .22"صوغة في امنفرد  أو منت عة م  أبنية الةلم التي هي م

                                                 
شرحو وابطوا علن محمد الب اويا / م هر في علوم اللغة وانواع اا عبد الرحم    ل الدي  السيوطيال - 20

 .22ا ل2محمد أحمد  اء الموليا محمد أبو الفصل إبراهيما دار أحياء الةت  الوربيةا دتا دطا ج
 .21ا الودد 2217ا اتحاد ةتا  الور ا دمشم "الترال الوربي" - 21
ا ا أبو الفتح عثما  ب   ي ا تحقيم مصطفن الشفاا محمد ال ا اما دار مصطفن سر صناعة اإلعر  - 22

 .23ا ل2ا ج2ا ط2227البابلي ال ليا مصر 
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ودراسة الحروا علن هذا النسم والنحو يوتبرها ابت   نتي علمتا اا متا بذاتتو ر  
 .23"يقل أهمية ع  الصرا والنحو

 : سيبويه  -3
هتذا بتا  عتدد : "الةتا  في با  اإلدغام عنوانا فرعيا اال فيتو"ذةر في ةتابو         

م  ورهتتتتتتا وم موستتتتتت ا  الحتتتتتتروا الوربيتتتتتتة وخار  تتتتتتا وم  ورهتتتتتتا وم موستتتتتت ا وأحتتتتتتوال
 .24"واخت ف ا

بموظتتم ال  تتود الصتتوتيةا ومتتا أوردتتتو الةتتت  التتتي " الةتتتا "واتتد ظفتتر ةتتتا  ستتيبويو 
 تاءت بوتتده فتي أغلبتتو موافقتتا لتوا فولتتن ن  تتو ستار تقريبتتا ال  تتا ي فتي الما تتة الرابوتتة 

بابتا خاصتا أستماه المشتتتريا " المفصتتل"وال مخشتري فتي الستاديةا التتذي عقتد فتي ةتابتو 
و  تود ستيبويو فتي التدرس الصتوتي توتد متاد   .ي المشتري فيو ارسم والفول والحراأ

أساسية استغل ا موظم الدارسي  بوده ةتالفراءا أبتو الحتس اوخفتبا ابت  الستراج وتبتدو 
 .في ا بصمات الخليل وااحة

 :ال هاز النطقي وعةلية ح وث الصوت اللغوي -3
 ( .النطقي) :ال هاز الصوتي – 1 
ر ن تتتد الخليتتتل ور ستتتيبويوا أو ابتتت   نتتتي ور متتت  ستتتبق م يقتتتدم توريفتتتا وااتتتحا  

وصتتريحا لل  تتا  الصتتوتيا حيتتل ةانتتت دراستتت م مت   تتةا وذلتتي للستتب  نفستتوا وهتتو 
 وتتتتل الدراستتتتة الصتتتتوتية وستتتتيلة ر غايتتتتة فتتتتي حتتتتد ذات تتتتاا إذ ةتتتتا  الةتتتت م عليتتتتو أثنتتتتاء 

فتتي ذلتتي _لوتتل هتتذا را تتل أياتتا إلتتن بوتتدهم دراستتت م لمختتارج اوصتتوات أو صتتفات اا و 
عتتت  علتتتتم التشتتتريح التتتتذي لتتتو دور ةبيتتتر فتتتتي مورفتتتة ال  تتتتا  الصتتتوتي مورفتتتتة _الواتتتت

متةاملتتتةا دو  أ  ن متتتل الرستتتم التتتذي ادمتتتو الستتتةاةي عتتت  المختتتارج وا   ةتتتا  غيتتتا  
التتوتري  وااتتحا عنتتده أياتتاا ومتتل ةتتل هتتذا فمتتا ذةتتروه فتتي هتتذا الم تتال يوطينتتا صتتور  

والنطقي خاصةا إلن أ   اء الشتيخ التر يس ابت  ستينا فتي  الصوتي  وااحة لل  ا 
ا وونو ةا  طبيبا فقد مةنتو استتوانتو بولتم ( أسبا  حدول الحروا)رسالتو المش ور  

                                                 
 .30ا مقال الصوتيات عند اب   نيا بدر الدي  ااسم الرافويا ل21الترال الوربيا الودد  - 23
 .772ا ل7الةتا ا ج - 24
  - ا  السموي ال  ا  الصوتي يام ال  ا  النطقي وال  . 
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التشتتريح متت  تقتتديم مولومتتات دايقتتة عتت  أعاتتاء ال  تتا  الصتتوتي ةتشتتريحو للحن تتر  
 . 25واللسا  وغيرهما 

طتم ةل تا تقريبتا فتي موترض تحديتدهم لمختارج وةانت ل تم إشتارات وعاتاء الن 
 .اوصوات وصفات ا

: " ... بالنتتاي يقتتول ( الحلتتم والفتتم ) بينمتتا ن تتد ابتت   نتتي شتتبو   تتا  النطتتم  
وو تتل متتا ذةرنتتا متت  اختتت ا او تتراس فتتي حتتروا المو تتم بتتاخت ا مقاطو تتاا التتتي 

الصتوت يختترج هتي أستبا  تبتاي  أصتتدا  اا متا شتبو بواتت م الحلتم والفتم بالنتتايا فتن  
فيتتو مستتتطي  أملتتس ستتتاذ ااةما ي تتري الصتتوت فتتي اولتتتا غفتت  بغيتتر صتتنوةا فتتتنذا 

اختلفتتت ( أناملتتو ) واتتل ال امتتر أناملتتو علتتن ختتروم النتتاي المنستتواة وراوح بتتي  عملتتو 
اوصوات وسمل لةل خرم من ا صوتا ر يشبو صتاحبوا فةتذلي إذا اطتل الصتوت فتي 

فتة ةتا  ستب  استتماعنا هتذه اوصتوات المختلفتة الحلم والفم باعتماد علن   ات مختل
ونظيتتر ذلتتي وتتتر الوتتود فتتن  الاتتار  إذا اتتربو وهتتو مرستتل ستتموت لتتو صتتوتا ا . 26

 27...فن  حصر آخر الوتر ببوض أصابل يسراه أدى صوتا آخر 
واد عرا للف ستفة واوطبتاء دراستت م ل  تا  النطتم دراستة تشتريحية دايقتة عنتد       

بولتتم التشتتريح فتوصتتلوا بتتذلي إلتتن نتتتا ن اتتدر ةبيتتر متت  اوهميتتة  اوطبتتاءا رستتتوانت م
 .مثال علن هذا الة م" أسبا  حدول الحروا" والداةا ورسالة 

إاتتافة إلتتن   تتود الف ستتفة ةتتنخوا  الصتتفا فتتي رستتالت ما والةنتتدي فتتي رستتالتو  
التتتتذي  توراتتتتوا ل  تتتتا  النطتتتتم بتتتتذةرهم للتعاتتتتاء التتتتتي تومتتتتل " رستتتتالة فتتتتي اللثغتتتتة "

 .رج اوصوات ةمخا
ممتتا ستتبم ن حتتظ متتدى تمةتت  علمتتاء التتدرس الصتتوتي اتتديما متت  مورفتتة تةتتاد  

تةتتتتو  شتتتتافية ةافيتتتتة وافيتتتتة لل  تتتتا  الصتتتتوتيا رغتتتتم التتتتة الوستتتتا ل واإلمةانيتتتتات وةتتتتا  

                                                 
ا ( رسالة دةتور  ( ) دراسة وتقويم ) آمنة ب  مالي ا مصطلحات الدراسة الصوتية في الترال الوربي  -  25

 . 236ا ل  1ا ج  1293 اموة ال  ا ر ا مو د اللغة الوربية وآداب ا ا 

ي ا دار القلم ا حسي  ال نداو / أبو الفتح عثما  ب   ني ا سر صناعة اإلعرا  ا دراسة و تحقيم د  -  26
 . 42 / 49 ل ا 1 ج ا 1ا ط  1297دمشم ا 

 . 42ا ل  1أبو الفتح عثما  ب   ني ا سر صناعة اإلعرا  ا ج  -  27
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اهتمتتام م منصتتبا بالدر تتة اوولتتن علتتن ال  تتا  الصتتوتي النطقتتي التتذي ياتتم مختتارج 
 .اوصوات التي هم بصدد دراست ا 

ي ةتتتتد أ  الوتتتتر  القتتتتدامن اتتتتد عرفتتتتوا الةثيتتتتر متتتت  أعاتتتتاء ال  تتتتا   وةتتتتل هتتتتذا 
نتاج اوصواتا يقول  تا  ةتانتينو  : " الصوتي ومي وا بي  دور ةل من ا في إخراج وا 

" واد ةا  الور  يورفو  أةثر عذه اوعااءا ويطلقتو  علي تا أستماء ذات داتة ةافيتة 
28 . 
الصتتتوتي والنطقتتتتي  وممتتتا ي تتتدر التتتتتذةير بتتتو فتتتتي ستتتيام الحتتتتديل عتتت  ال  تتتتا  

خاصتتة عنتتد القتتدماءا هتتو عتتدم اهتتتدا  م إلتتن مورفتتة التتوتري  الصتتوتيي  التتذي  يقومتتا  
إلتن  –ةما سبم أ  ذةرنتا  –بدور بار  في عملية إصدار اوصواتا وربما يوود هذا 

التتتتتة الوستتتتتا ل واو  تتتتت   الدايقتتتتتة التتتتتتي تمةتتتتتن م متتتتت  الوصتتتتتول إلي متتتتتا وذلتتتتتي لغورهمتتتتتا 
فيتتتتو أ  غياب متتتتا إدراةتتتتا وذةتتتترا اتتتتد أاتتتتفن بوتتتتض الغمتتتتوض وخفا  متتتاا وممتتتتا ر شتتتتي 

واإلب تتتام علتتتن بوتتتض آرا  تتتم الصتتتوتية ليستتتت علتتتن متتتدى ةبيتتتر متتت  الخطتتتور ا وذلتتتي 
إلدراة م وثرهما أو عمل ما ونسبتو إلتن مصتدر آختر غيرهمتاا مثتل متا هتو الحتال متل 

 " . صوت الصدر " سيبويو الذي يطلم علن أثرهما مصطلح 
 : علةاء اللغة ح يثا وعةلية ح وث الصوت اللغوي  ال هاز النطقي عن 

 :يتةو    ا  النطم عند اإلنسا  م  ث ثة أ     تومل متةاملة هي 
مختت   ال تتواء الحامتتل )يتةتتو  متت  الح تتا  الحتتا   والتتر تي : ال  تتا  التنفستتي -2

 .والقصبة ال وا ية ( للصوت 
وتيا  وهما أهتم ويتةو  م  الحن ر  حيل يو د الوترا  الص: ال  ا  الصوتي -0

 .أعااء النطم بغياب ما ينودم الصوت والنطم 
لستتتا  :حيتتتل تنطتتتم ةتتتل اوصتتتوات فيتتتو تقريبتتتا ويتةتتتو  متتت : ال  تتتا  النطقتتتي -7

ا والحنتتتتي اللتتتتي  االل تتتتا ا اللستتتتا  (الغتتتتار)الم متتتتارا الحلتتتتم االحنتتتتي الصتتتتل  
 .ااوسنا  واللثة ا الشفتا  والخياشيم

 : عةلية ح وث الصوت اللغوي 
 :صوت اللغوي في االصطالحتع يف ال

                                                 
 . 19 ا  ةانتينو ا دروس في أصوات اللغة الوربية ا تر مة صالح القرمادي ا ل  -  28
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الصتوت عترض يخترج متل التنفس مستتطي  متصت  : "يورا اب   ني الصوت 
أملسا حتن يورض لتو فتي الحلتم والفتم والشتفتي  مقتاطل تثنيتو عت  امتتداده واستتطالتوا 
ويستتتمن المقطتتتل أينمتتتا عتتترض لتتتو حرفتتتاا وتختلتتتا أ تتتراس الحتتتروا بحستتت  اختتتت ا 

 29".مقاطو ا
اأمتتتتا الثابتتتتتا وال تتتتوهر واوصتتتتل ف تتتتو التتتتنفس إ  الصتتتتوت عنتتتتد  نتتتتي عرض 

الحامتل للصتتوتا وهتتو أستتاس تةوينتتو والتتنفس هتتو ال تتواء المختت و  فتتي التتر تي ا والتتذي 
يخرج بود اغط الح ا  الحا   علي ماا أثناء عملية التنفس الحيويةا وعمليتة إنتتاج 

 .اوصوات تتطل  ح ما أةبر م  ال واء الماغوط أثناء عملية ال فير
فس ينطلتتم متت  التتر تي  إلتتن ختتارج الفتتم عتت  طريتتم الشتتفتي  أوالخيشتتوما إ  التتن 

واد يقطل مر  أو مرات مما ي دي إلن إنتتاج اوصتوات اللغويتة حست  الحا تةا وحيتل 
( مستتاحة)يتتتم القطتتل يتتتم إنتتتاج صتتوت موتتي  ومخصتتولا فتتنذا تتتم القطتتل فتتي منطقتتة 

قتتة الحنتتي اوعلتتن الحلتتم نت تتت أصتتوات حلقيتتةا وا   تتتم اطتتل امتتتداد الصتتوت فتتي منط
أو اللثتتة أو اللستتا  أو الشتتفتي  نت تتت أصتتوات خاصتتة بةتتل متت  هتتذه اوعاتتاءا فيتتتم 
بتتتتذلي تصتتتتنيا اوصتتتتوات اللغويتتتتة علتتتتن أستتتتاس النطتتتتم أو متتتتا يوبتتتتر عنتتتتو باوستتتتاس 
الفي يولتتتو يا فقتتتد تتختتتذ متتت  اوواتتتاع المختلفتتتة وعاتتتاء النطتتتم نقطتتتة البدايتتتة لنشتتتأ  

 .المتولقة ب ا مختلفة اوصواتا وةذا المصطلحات
 : فوملية حدول الصوت اللغوي تتم ةاآلتي 

ينطلتتم ال تتواء متت  التتر تي  أثنتتاء عمليتتة ال فيتتر بوتتد اتتغط الح تتا  الحتتا   علي متتا ا 
فيتختتذ ال تتواء طريقتتو متتارا بالت تتاويا أو الممتترات المغلقتتة متت  الحن تتر  إلتتن الختتارج ا 

قتي تلوت  دورا أساستا فتي وفي طريقو هذا اد يوترض في نقاط موينتة مت  ال  تا  النط
تنتتتوع اوصتتتتوات اللغويتتتتة ا وهتتتي ذات در تتتتات مختلفتتتتة تامتتتة و   يتتتتة امشتتتتةلة مختتتتارج 

 .اوصوات 
 :إلن هنا نصل إلن أ  الصوت يشترط ث ثة عناصر م مة هي

 .و ود ال واء أو النفس الذي يود اوصل ويمثل الحدلا والصوت تابل لو -2
                                                 

ا 1ا ج1ا ط1273البابيا مصرا  أبو الفتح عثما  ب   نيا سر صناعة اوعرا ا تحم مصطفن الحلبي - 29
 .41ل
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 .متداد وارستطالةو ود الطريم الذي يسلةو هذا الصوت ذو ار -0
أواعتتراض تتام .و ود مقاطل ا أو نقاط اطل علن مستوى ارمتتداد وارستتطالة -7

 .أو    ي لحرةة ال واء الحامل للصوت
 الةخا ج -4

 :       ةخا ج األصوات 
ةما سبم وأ  عرفنتا فقتد أدري علمتاء الوربيتة اتديما أهميتة اوصتواتا وأتقنتوا          

ات ا وةا  أول ما تةمنوا فيو ما تبدى ل تم مت  الم حظتة الدايقتة والستماع والحتس دراس
اللغتتويا وهتتو دراستتة هتتذه اوصتتوات متت  حيتتل المختتارج والصتتفات فاصتتطلحوا علتتن متتا 
يوتتترض ل تتتم متتت  حتتتارت وظتتتواهر مصتتتطلحات مختلفتتتة اتفقتتتوا علتتتن ةثيتتتر من تتتا واتتتد 

 .حديل بالصحة والداةتوصلوا إلن نتا ن علميةا يش د ل ا الدرس الصوتي ال
: استومل الخليل ب  أحمد أربوة مصتطلحاتا تتدور فتي فلتي درلتي واحتد وهتي 

فتتتي الوربيتتتة تستتتل وعشتتترو  حرفتتتاا من تتتا : "المختتترجا والحيتتت ا والمتتتدرجا والمبتتتدأا يقتتتول
وأربوتتة أحتترا  تتوا وهتتي التتواو واليتتاء  أحيتتا  ومختتارجاخمتتس وعشتترو  صتتحاحا ل تتا 
 وفتا ون تا تخترج مت  ال توا فت  تقتل فتي مدر تة مت   واولا اللينتة وال مت  ا وستميت

ويقتتول فتتي مواتتل .30..."اللستتا ا ور متت  متتدارج الحلتتما ور متت  متتدارج الل تتا   متتدارج
متت  الحلتتما والقتتاا والةتتاا  مبتتدأهافتتالوي  والحتتاء والختتاء والغتتي  حلقيتتةا و  : "آختتر

 .31..."ل ويتا  ر  مبدأهما م  الل ا  
يةو  عندها التقاء عاوي  مت  أعاتاء النطتم بحيتل وبذلي فن  النقطة التي  

ينحبس ال واء ةليا أو    يا هي المخرج أو نقطتة النطتما حيتل يوتترض ال تواء فينتتن 
 .الصوت الذي نسمل

ونظتترا لداتتة المختتارج فتتن  أي ان يتتاح في تتا أو انحتتراا م متتا ةتتا  بستتيطا يتت دي  
 .إلن تغير اوثر الناتن أو الصوت الناتن 

يقتتتة و  فقتتتد ستتتاعدت م ومةنتتتت م التةنولو يتتتا الحديثتتتة متتت  مورفتتتة داأمتتتا المحتتتدث 
 .اوصوات ل  ا  النطم ومخارج 

                                                 
 .73ا ل1أبو عبد الرحم  الخليل ب  أحمد الفراهديا الوي ا ج - 30

 .79ا ل1مو م ةتا  الوي ا ج - 31
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 الصفات -5
  :صفات األصوات  
أدري علماء اوصوات أ  المخرج ر يةفتي أ  يةتو  مقياستا وحتده يوتمتد عليتو  

واحتد ةتالحلما  في تميي  اوصواتا وذلي رشتراي م موعة مت  اوصتوات فتي مخترج
والحني وغيرهماا بناء علن هذا تتبووا المراحل التي يسلة ا الصوت في   تا  النطتم 
حتتتتن يصتتتير صتتتوتا لغويتتتاا بغيتتتة الوصتتتول إلتتتن اتتتوابط أختتترى يمةتتت  أ  تستتتاهم إلتتتن 
 انتتت  المختتترج فتتتي تمييتتت  اوصتتتواتا واتتتد أفاتتتن ب تتتم هتتتذا إلتتتن استتتتخ ل مقتتتاييس 

فةتتل "ميتت  اوصتتوات المشتتترةة فتتي المختترج أختترى أطلقتتوا علي تتا استتم الصتتفات وهتتي ت
 .32"حرا شاري غيره في مخرجا فننو ر يمتا  عنو إر بالصفات

ذا ةانت مخارج اوصوات اد ارتبطت بشتيء محستوس وهتو أعاتاء النطتما   وا 
واتتد اختلتتا الولمتتاء القتتدامن فتتي عتتددها وترتيب تتا وتصتتنيا اوصتتوات علتتن مستتاحات ا 

ل انتت  الت ريتتدي لتصتتواتا وهتتي توتمتتد علتتن فتتن  صتتفات اوصتتوات اتتد ارتبطتتت با
الم حظتتة والحتتس اللغتتوي وارنطبتتاع التتذاتي خاصتتةا ممتتا أدى إلتتن تشتتوب ا واختتت ا 

 33.ةيفية عاراة للصوت حي  يولد م  مخر و :ويورف ا الولماء بأن ا .تحديدات ا
 : واد أطلقت الصفات لود  اعتبارات 
ةا والل ويتةا والشتفويةا وغيرهتا حست  ةالحلقيت في يولو ية خاصة بأعاتاء النطتم  -2

 .الواو البار  نشاطو أثناء إنتا  ا
 .ةاوصوات الم  ور  والم موسة والشديد  والرخو  بذات الصوتاعتبارات خاصة -0
 .النطم ةارنحرافيةاواونفية بممر الصوت في   ا اعتبارات خاصة  -7
صتتتتتتوات ارحتةاةيتتتتتتةا فتنتتتتتتتن او ب ي تتتتتتة النطتتتتتتموهنالتتتتتتي اعتبتتتتتتارات أختتتتتترى متولقتتتتتتة -7

 .ارنف ارية وغيرها
وأختتتترى   ةاوصتتتتوات الم توتتتتتة  بال انتتتت  الستتتتمويوهنالتتتتي صتتتتفات ل تتتتا ع اتتتتة  -2

 :34متولقة بال ان  أو الطابل وهي نوعا 
                                                 

 .213ا ل1النشر في القراءات الوشرا ج -  32
33

 . 112المهدي بوروبة ،المصطلحات الصوتية عند النحاة واللغويين العرب ، ص - 
  -  وم  حروا الم توتا وهو ال اءا : ا اولو13ا ل1ب   نيا سر صناعة اإلعرا ا ج أبو الفتح عثما

 .وذلي لما في ا م  الصوا والخفاء
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( اوصتتتتوات)أو اتتتل بتسلستتتل الحتتتروا  بالتقستتتيم المقطوتتتتيصتتتفات تتتترتبط  -2 
 : روا بالنظر إلي ابوا ا مل بوض في الترةيبات الصوتيةا واد اسم اب   ني الح

وهتتتتي الحتتتتروا غيتتتتر المتلتتتتو  بحرةتتتتةا واتتتتد تةتتتتو  هتتتتذه : الحتتتتروا الستتتتاةنة -أ 
وبيان ا المواوا علي ااواتد تةتو  دا متا ةمتا " ال "الصفة صفة عراية لساة ا ة م 

 .هو الحال بالنسبة للفتحة والةسر  الطويلتي 
ة مثتل اتاا الت  وةل ا صوامتا وهي الحروا المتلو  بحرةت: الحروا المتحرةة - 
[qalb.] 
صتتفات تتولتتم بتتالمواال التتتي تتختتذها الحتتروا أي بمتتا يستتمن الخصتتا ل  -0 

 :التو يويةا واد اسم اب   ني الحروا بالنظر إلي ا إلن ما يلي
وتشتتغل ن ايتتات الةلمتتات وربمتتا مقتتاطل بالنستتبة لحتتروا : الحتتروا المشتتربة -أ 

 .القلقلة خاصةا وت دي في هذه المواال أداء ةام 
وهتتتي الحتتتتروا نفستتت ا إذا لتتتم تقتتتل فتتتي ن ايتتتتات : الحتتتروا غيتتتر المشتتتربة -  

 .الةلمات وفي ا ت دي علن نحو غير ةامل
: وذةتر من تا ابت   نتي صتفتي اوصتالة وال يتاد  صرفية الطتابلوهنالي صفات  

حتتروا ستتألتموني اا وصتتفات صتترفية صتتوتية الطتتابل ةحتتروا البتتدل وهتتي التتتي يمةتت  
 .35بوض السيااات الصوتية أ  يبدل ب ا غيرها في

 :اآلتي ةالصفات عند بوض الولماء اديما وحديثا  ن دو   
 .صفات متقابلة شملت اوصوات ةل ا ةال  ر وال مسا والشد  والرخاو  -2 
 .صفات خاصة شملت م موعات صوتية ةارستو ء واإلطبام والقلقلة -0 
 .اختصت ب ا أصوات مفرد  ةالتةرير وارنحراا صفات -7 
 
 
 

                                                                                                                                            
ا 1299أبروةرومبيا مباد  علم اوصوات الواما تر مة وتوليم محمد فتيحا ةلية دار الولوما القاهر ا  -  34
 .هامب المتر م( بقليل م  التصرا)ا 299ال1ط

 (.بتصرا)ا 299اوصوات الواما ل مباد  علم -  35
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 .تقسيم األصوات اللغوية  -6
 :تقسيم األصوات اللغوية  
يبلت  عتدد الحتروا فتي الوربيتة تستتوة وعشتري  حرفتاا عرفتت الترتيت  اوب تتدي  

بتتل نصتتر بتت  عاصتتم ويحيتتن بتت  يومتتر الوتتدوانيا وةانتتت ابتتل ذلتتي بترتيتت  أب تتد متت  ا
هتتو  ستتوفلا غاتتوظا وهتتو ترتيتت  الستتريانية الوبرانيتتةا وعرفتتت بوتتدها ترتيبتتا علتتن 
أستاس علمتي دايتم هتو اوستاس الصتوتي وهتو ترتيت  الخليتل بت  أحمتد الفراهيتدي فتتي 

الختتاءا الغتي ا القتتااا الةتتااا الوتتي ا الحتاءا ال تتاءا : ا ةتتاآلتي"الوتي "مو متو الةبيتتر 
ال تتتيما الشتتتي ا الاتتتادا الصتتتادا الستتتي ا التتت ايا الطتتتاءا التتتدالا التتتتاءا الظتتتاءا التتتذالا 

 .الثاءا الراءا ال ما النو ا الفاءا الباءا الميما الواوا اولاا الياء
يقوم المبدأ المتتبل في دراسة الحروا في اللغة الوربية علن التميي  بي  الساة       
ا وهذا ما يخل الصحاح التي تةو  ساةنة أو متحرةةا هذا م   ان  36متحريوال
ا وم   ان  آخر فقد مي وا بي  (وهو تميي  اا م علن غيا  أو حاور الحرةة)

بارعت لا وذلي لما ( واااي)الصحاح والوللا واختصوا الحرةات وأصوات اللي  
بدال وغير ذلي  .يوتري ا م  حارت حذاا وال ا وا 

ةما عرفوا أياا إلن  ان  الحرا ولة  باهتمام أال الحرةةا واعتبروها  
ا واد عا  37الحرةات أبواض حروا المد" "أبواض حروا المدا يقول اب   ني

واعتبروا أ  لةل م   -إهمال ارهتمام بالحرةات-علي م المحدثو  هذا الموااا 
وصفات  خصا ل( الحرةات وحروا المد)والصوا ت ( الصحاح)الصوامت 

  ".تمي ها
م  اللغويي  الور  ارهتمام ( الصوا ت بالمف وم الحديل)فلم تلم الحرةات  

ال دير ب اا وربما ون ا لم تة  مو ود  في الةتابةا بل أايفت فيما بود علن يد 
ا وا   طريقة الخليل في 38ثم علن يد الخليل في شةل ا الحالي( نقط اإلعرا )الد لي 

وداة إدراةو ومورفتو بنظام الصوا ت القصير  من ا والطويلةا الشةل تدل علن عمم 
                                                 

 .62لوربية الحديثةا ل وفر دي البا ا النظرية اللغوية ا - 36

 .13ا ل1سر الصناعةا ج - 37

 .217ال2ا ط1231نايا خرماا أاواء علن الدراسات اللغوية المواصر ا عالم المورفةا الةويتا  - 38
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فةما هي القصير  أبواض الطويلة اشتم للحرةات صورها م  حروا المدا وهو أمر 
 .لم ي تد إليو أحد ابلو

ويرى علم اللسا  الحديل تقسيم اوصوات إلن صامتة وصا تةا واوصوات  
اصير  )الصامتة وحدها يمة  أ  توصا بأن ا ساةنة أو متحرةةا أما الصا تة 

 .وصف ا بأن ا ساةنة أو متحرةة  -بحةم طبيوت ا–ف  يمة  ( وطويلة
حدثي  لتصوات اللغوية أ  اسموها لقد ةا  م  نتاج تحليل الم: "يقول ابراهيم أنيس

ا ويمة  Vowelsوالثاني  Consonantsإلن اسمي  ر يسي  سموا اوول من ا 
ا وأساس هذا )...( اللي والثاني بأصوات  الساةنةتسمية القسم اوول باوصوات 

التقسيم عندهم هو الطبيوة الصوتية لةل من ماا فالصفة التي ت مل بي  ةل م  
أنو عند النطم ب ا يندفل ال واء م  الر تي  مارا بالحن ر ا ثم يتخذ  أصوات اللي  هي

فالصفة )...( م راه في الحلم والفم في ممر ليس فيو حوا ل توتراو فتايم م راه 
التي تختل ب ا أصوات اللي  هي ةيفية مرور ال واء في الحلم والفم وخلو م راه 

ينحبس مو ا ال واء انحباسا م  حوا ل وموانلا في حي  إ  اوصوات الساةنة 
في اللغة الوربية هي ما  وأصوات اللي أو يايم في م راها ( )...( م اتا)محةما 

م  فتحة وامة وةسر ا وةذلي ما سموه  بالحرةاتاصطلح القدماء علن تسميتو 
 .39"فأصوات ساةنةبألا المد وياء المد وواو المدا وماعدا هذا 

 صوا تا /صوامت: الش ير لتصوات تورا الدراسات الحديثة التقسيم 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .22-29-23ا ل6ا ط1261الوربيةا القاهر ا  إبراهيم أنيسا اوصوات اللغويةا دار الن اة - 39
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 نظ ية الفونيم -7
   :نظ ية الفونيم

 « Dufriche Desgenttes »هتتو " فتتونيم"إ  أول متت  استتتومل المصتتطلح  
ما وثتتاني متت  2137فتتي ا تمتتاع ال مويتتة اللغويتتة الفرنستتية فتتي الرابتتل والوشتتري  متتاي 

" دي ةتوتيني"مف ومتو ةمتا رأينتا ف تو ا لةت  أول مت  حتدد Louis Havetاستوملو هو 
الذي يرى ارور  التميي  بي  الصوت الخام في الة م أو بتوبير آخر بي  متا يتلفظتو 

 .40المتةلم حقاا وشيء آخر هو الفونيم
 Le terme « phonème » qui n’avait été proposé en 1873 

par A.Dufriche – Desgentte que pour traduire en français 
l’allemand sprachlaut, fut accepté et popularité par le 

philologue romaniste L.Havet »41. 
إلتتن فردينانتتد دي سوستتورا " Louis Havet"واتتد انتقتتل هتتذا المصتتطلح متت   

التتتتذي يوتبتتتتره مف ومتتتتا مرةبتتتتا وربتتتتد متتتت  تصتتتتوره باعتبتتتتار ال انتتتت  الستتتتموي وال انتتتت  
إذ يوتبتتتره م متتتوع التتتتأثيرات الستتتموية "را الواتتتويا فةتتتل من متتتا شتتترط فتتتي و تتتود اآلختتت

ا واتتتتد أعطتتتتاه مونتتتتن 42"والحرةتتتتات النطقيتتتتة للوحتتتتدات المستتتتموعة والوحتتتتدات المنطواتتتتة
مخالفتتتا فتتتتي مذةرتتتتو حتتتتول النظتتتتام البتتتدا ي للصتتتتوا ت فتتتتي اللغتتتات ال ندوأوروبيتتتتة لوتتتتام 

 .م2131
 :تيةوةا  توريا دي ةورتيني للفونيم استوانة بولم النفس وذلي في الوبار  اآل 

 Des 1895, Boudouin decoteny définit le phonéme comme 
« un concept assimilation psychique des impression résultant 
de la pronociation d’un seul et méme son: c’est l’équivalent 

psychique du son de la parole »43. 

                                                 
40
 (.على الترتيب) 111/112، ص 3، ط1293عبد الصبور شاهين، علم اللغة، مؤسسة الرسالة،  - 
41
  - Ronan Jakobson, Essais de laling générale, les editions de minuit.1973, p274. 
42
 (.على الترتيب) 111/112، ص 3، ط1293عبد الصبور شاهين، علم اللغة، مؤسسة الرسالة،  -  
43
  - Que sais je, la phonologie, Jean Louis Duchet , presse Universitaire de France 

1995, 4eme 2dition, p13/14. 
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الرديتتتتا النفستتتتي : بتتتتار  أختتتترىأي أنتتتتو الموتتتتادل النفستتتتي للصتتتتوت اللغتتتتوي و بو 
 .فنحن بذلي نحوا نفسيا بتفةيره . 44لصوت ملفوظ

التتتتي توتتتددت في تتتا " نظريتتتة الفتتتونيم"وةانتتتت بتتتذلي البتتتذر  اوولتتتن لمتتتا يوتتترا   
بتتتي  اللغتتتتويي  أمثتتتتال " الفتتتتونيم"فتتتروم عميقتتتتة فتتتتي طريتتتم التوريتتتتا "اآلراءا وتبتتتر  لنتتتتا 

 . 45"حس  مف ومو ع  اللغة و بلوم فيلدا ةل H.Jelmslevتروبسةوي وهلمس ا 
وةتتتا  متتت  أوا تتتل متتت  أدرةتتتوا الفتتترم بتتتي  اوصتتتوات بوصتتتف ا وحتتتدات وأنماطتتتاا  

الذي استطاع أ  يميت  بتي  " wintler"وبوصف ا أحداثا نطقية وااوية ونتلر السويسري 
يستتتومل فتتي اللغتتة للتفريتتم : النتتوعي  متت  المقتتاب ت أو المواراتتات الصتتوتية أحتتدهما

وظتتتا ا النحويتتتة للةلمتتتاتا وثاني متتتا ر يفيتتتد هتتتذا الغتتترض التتتوظيفيا بتتتي  الموتتتاني وال
 ".الفونيم"والتي تشةل بم موع ما ما اصطلح عليو بت 

اإلن ليت يا فتن حظ هتذا التنمط مت  التفةيتر فتي اوب ديتة الصتوتية " سويل"أما  
 .التي ابتةرها لةتابة اللغة

ا -ييت  بتي  موتاني الةلتمالتم–واد ةا  المقصود الستا د بتدور الفتونيم اوساستي  
غيتر أنواعتو اودا يتة وهتو م تم  تدا عنتدهم واتد ةتا  )...( هو التأةيد علن أ  الفتونيم 

ذلتتتي رد فوتتتل علتتتن التخلتتتيط التتتذي ةتتتا  ستتتا دا عنتتتد اللغتتتويي  التتتتاريخيي  بتتتي  الحتتترا 
ومختلا و وه تأديتوا وهتذا المواتا نتاتن عمتا أثبتتو سوستور مت  الفصتل الصتارم بتي  

يختل اوصتوات متث  ا ةنظتام وصتور ا وبتي  الةت م ةتأديتة ل تذا النظتاما  اللغةا فيمتا
إر أن تتم  ادوا علتتن ذلتتي أ  النظتتام اللغتتوي ر يتحتتدد ب تتذا التتدور التتذي يقتتوم بتتو الفتتونيم 
وهتتو التمييتتت  بتتي  الةلتتتما وهتتذا ر يتتتتم إر بتحديتتد المميتتت ات الصتتوتية التتتتي ب تتا تتمتتتاي  

ييت  ومتت  ثتم وظيفتتة البيتا  هتو اوستتاس فتي الدراستتة موتاني الةت ما ف ولتتوا مقيتاس التم
 .  46الولمية لتلس  البشرية
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ا هتتذه المدرستتة اامتتت "بتترا "ومتت  هنتتا ظ تترت الفونولو يتتا عنتتد أعاتتاء مدرستتة  
ا ةمتتتا انطلقتتتت متتت  "سوستتتور"علتتتن المبتتتاد  واوصتتتول النظريتتتة التتتتي أرستتتن دعا م تتتا 

ةاملة فتي التحليتل الفونولتو ي ا للفونيما فأاامت نظرية مت" بودوا  دي ةورتني"تصور 
 .صور  وااحة ودايقة " البنوية الوصفية"ونتي ة وعمال هذه المدرسة أخذت 

وتمي  هذه المدرسة بي  أصوات اللغة م  حيل وظيفت ا في أداء الدرلتةا فاللغتة      
ر تميتت  الصتتوت علتتن أستتاس إنتا تتو بتتل علتتن أستتاس تميتت ه عتت  اوصتتوات اوختترىا 

بتتي  اوصتتوات التتتي تميتت  الةلمتتاتا " التقتتاب ت"ة تقتتوم علتتن أستتاس فخصتتا ل أي لغتت
. ولةل صوت م موعة م  السمات أو الم مح التي تميت ه عت  أصتوات اللغتة الواحتد 

فتتاعتبرت بتتذلي  الفونولو يتتا أول توميتتم من  تتي لنظريتتة سوستتور فتتي اللغتتةا التتتي تتترى 
هتتذه الوحتتدات ر يتتتم  أ  اللغتتة نظتتام متت  الو متتات يقابتتل بواتت ا بواتتاا وأ  وصتتا

 .إر بالنظر في ع اة ةل عنصر بغيره م  الوناصر اوخرى
وةتتتا  أصتتتحا  مدرستتتة بتتترا  يتتترو  أ  ةتتتل نظتتتام صتتتوتي فتتتي أي لغتتتة   

يتةو  م  وحدات صتوتية تحتدد هويت تا بم موعتة مت  المميت ات تستاهم وحتدها أو متل 
لفتتتتونيم أو الوحتتتتد  ومتتتت  ثتتتتم نشتتتتأ مف تتتتوم ا)...( غيرهتتتتا فتتتتي التمييتتتت  بتتتتي  موتتتتاني الةلتتتتم 

م موعتتتة أو ح متتتة متتت  : "الصتتتوتية اللغويتتتةا ف تتتو عنتتتدهم وةمتتتا يقتتتول  تتتاةو  ستتتو 
ا ويتترى تروبتستتةوي أ  الفتتونيم 47ا وهتتو وحتتد  وظيفيتتة ابتتل ةتتل شتتيء"الصتتفات المميتت  

مةتتو  متت  م موعتتة متت  الوناصتتر التتتي ر تقبتتل الت   تتة إلتتن حرةتتات نطقيتتة واهتتت ا  
 .السموي لةل ذليللوتري ا وحبس لل واءا واوثر 

ومتتل أنتتو يلتتح علتتن ال تتانبي  الواتتوي والستتموي فتتي وصتتا الفتتونينم وتحديتتده  
ف تتو يتترى أ  اوستتاس التتذي يقتتوم عليتتو الفتتونيم هتتو الوظيفتتة التتتي يمةتت  أ  ي دي تتا فتتي 
واد اعتمدت حلقة برا  منطلم اعتبار اللغة نظاما وظيفياا لتتدرس خاصتة اوصتواتا 

هتو وظيفتي في تا ومتال لتيس وظيفيتاا وةتا  تروبتستةوي  وتابط من  ا للتميي  بتي  متا
نتتتتتا ن أعمال تتتتا فتتتتي ةتابتتتتو مبتتتتاد  الفونولو يتتتتا  -أ لتتتتن مظ تتتتر-هتتتتو التتتتذي بلتتتتور فتتتتي 

« Principes de Phonologie »  واد تواصل بناء هتذه النظريتة وصتقل مفاهيم تا

                                                 
47
 .14اللسانيات، عبد الرحمن الحاج صالح، مدخل إلى علم اللسان الحديث، الباب الثاني، ص  - 
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 متل نتتا ن التقطيتل المت دوج Andret Martinetفي فرنستا عت  طريتم أنتدري متارتيني 
 .بو  الذي اشت ر

 . (الفنولو ية) الت كيبية الصوتية ال  اسة -8
 وهتتتتذه المتتابوتتتةا الفونيمتتتات متتت  عتتتتدد متتت  لغتتتة أيتتتة فتتتتي لغويتتتة بنيتتتة أيتتتة تتةتتتو  

 علمتاء بوتض أاتاا ولتذلي ا واتوفا اتو  النطتم حيل م  بين ا فيما تتفاوت الفونيمات
 فتتتوم الفتتتونيم" مصتتتطلح عليتتتو أطلقتتتوا الفونيمتتتات متتت  آختتتر نوعتتتا الفتتتونيم إلتتتن اوصتتتوات
 البنيتة فتي وتشتري تدخل ر صوتية م مح ع  عبار  وهو ا"الثانوي الفونيم" أو "الترةيبي
نما اللغويةا  مونيتة بصتور  الةلمتة أو اللغويتةا البنيتة تستتومل حتي  فقتط وت حتظ تظ تر وا 

 : الم مح هذه وم  أخرى إلن مةالةل تام حي  أو
  :الةقطع-1

ات تاه فتونتيةي وات تاه : يرى أحمتد مختتار عمتر أ  هنتاي ات تاهي  فتي توريتا المقطتل
 :فونولو ي ويورد فيما يلي م موعة م  تواريا الولماء لو ةاآلتي

 :ويورد في إطاره التوريفات اآلتية: الفونتيةي -2
أعلتتن أو امتتة إستتماع طبيويتتةا بغتتض النظتتر  تتتتابل فتتي اوصتتوات الة ميتتةا لتتو حتتد( أ

 .ع  الووامل اوخرى مثل النبر والنغم الصوتي تقل بي  حدي  أدنيي  م  اإلسماع
اطتتتاع متتت  تيتتتار الةتتت م يحتتتوي صتتتوتا مقطويتتتا ذا ح تتتم أعظتتتم محاطتتتا بمقطوتتتي  (  

 .أاوا أةوستيةيا
 .أصغر وحد  في ترةي  الةلمة( ج
 تتتا نباتتتة صتتتدرية واحتتتد ا امتتتة استتتماع أو وحتتتد  متتت  عنصتتتر أو أةثتتتر يو تتتد خ ل( د

 .برو 
ومت  اللغتويي  مت  رةت  أةثتر علتن الناحيتة الفيستيولو يةا فوترا المقطتل علتن أنتو ( هت

نباة صدريةا أو وحد  منفرد  لتحري هتواء التر تي  ر تتاتم  أةثتر مت  امتة ة ميتة 
 أو امتتتة تمتتتوح مستتتتمر متتت  التتتتوتر فتتتي ال  تتتا  الواتتتلي النطقتتتي أو نفختتتة هتتتواء متتت 

 .الصدر
يورا المقطتل بتالنظر إلتن ةونتو وحتد  فتي ةتل لغتة علتن حتد  : ارت اه الفنولو ي -0

وحين ذ ربد أ  يشير توريا المقطل إلن عدد التتابوات المختلفة م  السواة  والولتلا 
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باإلاافة إلن عدد م  الم مح اوخرى مثل الطول والنبتر والتنغما أو إلتن علتل مفترد  
 ..ر في اللغة الموينة ةم موعة واحد  بالنسبة وي تحليل آخرأو سواة  مفرد  توتب

 : في اللغة الوربيةا مث ا تو د ث ثة أنواع م  المقاطل هي 
 : صامت ثم صا ت: مقطل اصير  -2
 . صامت ثم صا ت ثم صامت: مقطل متوسط  -0 
 .صامت ثم صا ت ثم صامت ثم صامت: مقطل طويل  -7

  مقطل واحد تسمن أحادية المقطلا في حي  التي تشتةل والةلمة التي تتةو  م      
 ".متودد  المقاطل"م  أةثر م  مقطل يطلم علي ا 

 : النب -2 
النبتتتر مواويتتتة تشتتتةيلية تتتترتبط بتتتالموال فتتتي الةلمتتتة وفتتتي : " يورفتتتو تمتتتام حستتتا        

الم موعتتتتتة الة ميتتتتتةا وحتتتتتديه أنتتتتتو واتتتتتوح نستتتتتبي لصتتتتتوت أو مقطتتتتتل إذا اتتتتتور  ببقيتتتتتة 
أو أةثتتتتر متتتت  عوامتتتتل الةميتتتتة اوصتتتتوات والمقتتتتاطل فتتتتي الةتتتت ما ويةتتتتو  نتي تتتتة عامتتتتل 

والاتتغط والتنغتتيم فالاتتغط بمفتترده ر يستتمن نبتترا لةنتتو يوتبتتر عتتام  متت  عواملتتوا ومتتل 
هذا فننو يوتبر أهم هذه الووامل وربما ةا  ذلي و  النبر يورا بدر تة الاتغط علتن 
الصتتوت أةثتتر ممتتا يوتترا بتتأي شتتيء آختترا أو و  الاتتغط فتتي صتتورتيو صتتور  القتتو  

تسل م تال تطبيقتو علتن النبتر أةثتر ممتا يتستل م تال الووامتل اوخترى وصور  النغمة ي
ا أمتتا متت  الناحيتتة الواتتلية فالاتتغط م  تتود يختترج بتتو ال تتواء متت  التتر تي ا وةتتل )...(

 ينتتتن فننتو الصتتوتية الناحيتة متت  وأمتا ادفوتة منتو يصتتحب ا إحستاس عاتتلي ل تذا الستتب 
 اإلحستتتتتاس تتستتتتتب  لتتتتتتيا الذبذبيتتتتتة المو تتتتتات متتتتتدى علتتتتتن يتواتتتتتا بتتتتتالولو يوتتتتترا أثتتتتترا

 .48بالصوت
 أ تتت اء متتت   تتت ء واتتتوح ا ديتتتاد" :بقولتتتو آختتتر مواتتتل فتتتي النبتتتر يوتتترا حستتتا  تمتتتام ون تتتد
 .49"أ  ا  ا م  حولو ما بقية ع  السمل في الةلمة
 فاللغتتات .نب يممة غيمم  ولغممات نب يممة لغممات إلتتن اللغتتات تصتتنيا إلتتن  بشتتر ةمتتال يشتتير
 الةلمتتتتة متتتت  وموااوتتتتو ودر اتتتتتو النبتتتتر نتتتتوع علتتتتن في تتتتا المونتتتتن يوتمتتتتد التتتتتي هتتتتي النبريتتتتة

                                                 
 .114تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص - 48
 .134، ص1236هرة، تمام حسان، اللغة العربية  مبناهاو معناها، الهيئة المصريةالعامة للكتاب، القا -  49
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 فتتالنبر والوربيتتة اليابانيتتة مثتتل النبريتتة غيتتر اللغتتات وارستتبانيةاأما واولمانيتتة ةارن لي يتتة
 در اتتتو فتتي تنتتوع أي تحتمتتل ر مطتترد  ثابتتتة اتتواني  لتتو الوربيتتة فتتي لةلمتتةا مستتتوى علتتن

 .50اللغة مستويات م  مستوى أي علن درلي تغير أي يوني ا ر ثم وم  وموااووا
 :التنغيم  -3
أول متتتتت  أدختتتتتل " إبتتتتتراهيم أنتتتتتيس" أن (ةتمتتتتتام حستتتتتا  وغيتتتتتره) يتتتتترى بوتتتتتض الولمتتتتتاء   

 .51ةوسيقى الكالمربية المواصر ا وسماه مصطلح التنغيم في الدراسات اللغوية الو
برهنتت الت تتار  الحديثتة علتتن أ  اإلنستا  حتتي  ينطتم بلغتتتو ر : "يقتول إبتراهيم أنتتيس 

يتبتتل در تتة صتتوتية واحتتد  فتتي النطتتم ب ميتتل اوصتتواتا فاوصتتوات التتتي يتةتتو  من تتا 
ا وةتتذلي الةلمتتات اتتد تختلتتا في تتاا ومتت  اتتد تختلتتا فتتي در تتة الصتتوتالمقطتتل الواحتتد 

للغات ما ي ول رخت ا در ة الصوت أهمية ةبرى إذ تختلتا في تا موتاني الةلمتات ا
تبوا رخت ا در ة الصوت حي  النطم ب اا وم  أش ر هذه اللغتات اللغتة الصتينيةا 
إذ اد ت دي الةلمة الواحد  عد  موا ا ويتواا ةل مونن م  هذه المواني علن در تة 

تتتوالي در تتات الصتتوت بالنغمتتة ستتمي نظتتام الصتتوت حتتي  النطتتم بالةلمتتةا ويمةتت  أ  ن
 .52".الموسيقية

ا فتتالة م ر "ارتفتتاع الصتتوت وانخفااتتو أثنتتاء الةتت م: "ويورفتتو تمتتام حستتا  بأنتتو     
ي تتري علتتن طبيوتتة صتتوتية واحتتد  بتتل يرتفتتل الصتتوت عنتتد بوتتض مقتتاطل الةتت م أةثتتر 

 .ا53االتنغيممما يرتفل عند غيره ا وذلي ما يورا باسم 
لة وثيقتتتة بتتتالنبرا فتتت  يحتتتدل تنغتتتيم دو  نبتتتر للمقطتتتل اوخيتتتر متتت  وللتنغتتتيم صتتت 

وذلتي حست  المشتاعر واوحاستيس  ال ملتةا أي فتي الةلمتة التتي تقتل فتي آختر ال ملتة
ع تتا  واستتتف ام  )...( التتتي تنتابنتتا متت  راتتن وغاتت  ويتتأس وأمتتلا وتتتأثر رمبتتار  وا 

)...( ريتتتم بتتتي  ال متتتل فنستتتتوي  ب تتتذا التغييتتتر النغمتتتي التتتذي يقتتتوم بتتتدور ةبيتتتر فتتتي التف
غير أ  التنغتيم أواتح مت  "والتنغيم في الة م المنطوم ةالترايم في الة م المةتو ا 

ا ف تتتو يقتتتوم بوظيفتتتة درليتتتة لمتتتا 54التتتترايم فتتتي الدرلتتتة علتتتن المونتتتن التتتوظيفي لل ملتتتة
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يصتتتاحبو متتت  اتتترا   ةنشتتتاحة الو تتتو وت  متتتو أو إابالتتتو وانفتتتراج أستتتاريرها لتتتذا يختلتتتا 
وموظم اللغتات يمةت   .لغة إلن لغة وم  ل  ة إلن ل  ة وم  فرد إلن فرد التنغيم م 

ا ون تتتا تستتتتخدم التنويوتتتات  intonation languagesأ  تستتتمن لغتتتات تنغيميتتتة 
 .55الموسيقية في الة م بطريقة تميي ية تفرم بي  المواني 

 اإل غام -7 
يميتتتتل الوتتتتتر  إلتتتتتن التستتتتت يل والتخفيتتتتتا فتتتتتي النطتتتتتما واإلدغتتتتتام متتتتت  الظتتتتتواهر  

الصتتتوتية ال امتتتة والتتتتي ر تةتتتاد تخلتتتو من تتتا م لفتتتات القتتتدامن ولتتتو تستتتمية أختتترى عنتتتد 
 .56المماثلة: المحدثي  هي

مف تتوم المماثلتتة واارنوهتتا بمتتا "هر  اإلدغتتام ةانتتت اتتم  وعنتتد المحتتدثي  فونتتايت م بظتتا
وغالبتا متا ةتا  علمتاء  Assimilationتوصتل إليتو البحتل أوربتا فتي مواتوع المماثلتة 

اللغتتتتة الوتتتتتر  المحتتتتدثو  والمواصتتتتترو  يطلقتتتتتو  علتتتتن ظتتتتتاهر  اإلدغتتتتام التراثيتتتتتة لفتتتتتظ 
وربتتتتي ةمصتتتتطلح حتتتتديل لدراستتتتة هتتتتذه الظتتتتاهر  وهتتتتو تر متتتتة للمصتتتتطلح او" المماثلتتتتة"

Assimilation ." 
هتتتو إدمتتتاج الصتتتوتي  المتتتتتاليي  نطق تتتا دفوتتتة : اإلدغتتتام: "ويقتتتول أحمتتتد مختتتتار عمتتتر 

 Completeا وستتتتتماه المماثلتتتتتة الةاملتتتتتة 57" واحتتتتتد ا بقصتتتتتد التيستتتتتير والتخفيتتتتتا
assimilation. 

  الةةاثلة-5 
نونتتو  إ  التتتداخل الةبيتتر بتتي  المماثلتتة واإلدغتتام هتتو التتذي  وتتل البتتاحثي  الوتتر  يو  

دراستتتات م متتتر  بلفتتتظ المماثلتتتة ومتتتر  بلفتتتظ اإلدغتتتام اومتتتر  ي ولتتتو  اإلدغتتتام مبحثتتتا متتت  
 .مباحل المماثلة

 الةخالفة 

                                                 
 .229أحمد مختار عمر،دراسة الصوت اللغوي،ص : ينظر  - 55
عبد هللا بوخلخال، اإلدغام عند علماء العربية في ضوء البحث اللغوي الحديث، ديوان المطبوعات  -  56

 .1ص ،، دط1226الجامعية، الجزائر، 
 .693أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص -  57



 23 0202دروس الصوتيات السنة الثالثة لسانيات عامة مصطفاي 

مقابتتتل للمماثلتتتتة متتتت  الظتتتواهر الصتتتتوتية الاتتتتاربة إ  المخالفتتتة بوصتتتتف ا الو تتتتو ال     
 تتتتذورها فتتتتي أعمتتتتام الوربيتتتتةا اهتتتتتم ب تتتتا اللغويتتتتو  والنحتتتتا  الوتتتتر  القتتتتدامن وعلمتتتتاء 

 .اوصوات المحدثو  فرصدوا مظاهرها وأو   ا المختلفة وعال وها بتسميات مختلفة
عبتتتر محمتتتود ف متتتي ح تتتا ي عتتت  مصتتتطلح المخالفتتتة بمصتتتطلح المغتتتاير  عنتتتدما       

المغتتتتاير  نقتتتتيض المماثلتتتتةا تتتتت دي المغتتتتاير  إلتتتتن أ  تصتتتتبح اوصتتتتوات المةونتتتتة : "الاتتتت
 58: مختلفة بود أ  ةانت متفقة أو متقاربة وتتاح المغاير  م  اومثلة اآلتية

 .ل  —         علوا -عنوا  
 .ل   -ل ل      لو -لول 
 .م ر -ي ر   .ارصا  – corsar –ةرسار  
 المماثلتة اتانو  يحتاول ةمتا المماثلتةا اتانو  ات تاه عةتس يسير الصوتية المخالفة اانو و 

 صتتتتوتي " إلتتتتن المخالفتتتتة اتتتتانو  يومتتتتد ارختتتتت اا بوتتتتض بين متتتتا  صتتتتوتي بتتتتي  التقريتتتت 
 يةتتو  أ  يغلتت  آختترا صتتوت إلتتن أحتتدهما فيغيتتر الةلمتتات متت  ةلمتتة فتتي تمامتتا متمتتاثلي 

   .59(والراء والنو  الميم ال م ) الما وة اوصوات م  أو "الطويلة الولة أصوات م 
   تتد إلتتن يحتا تتا  لي المتمتتاث الصتتوتي  أ  هتتو" الصتتوتية المخالفتتة فتتي والستتب  

 أحتتد يقلتت  الواتتليا الم  تتود هتتذا ولتيستتير واحتتد ا ةلمتتة فتتي ب متتا النطتتم فتتي عاتتلي
 والمتيم ةتال ما عاتليا م  تودا تتطلت  ر التتي اوصتوات تلتي مت  آختر صتوتا الصوتي 
 .60"والنو 
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