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INTRODUCTION
ARA 316: Arabic Phonetics and Phonology is a second semester, 2 credit hours course, for
beginners in the study of general phonetics and phonology of Arabic. It is a language course for
third year students of Arabic but other students and general readers with interest in general
linguistics will also find the course useful. The course consists of fourteen units which cover a
general introduction to phonetics and the phonology, speech production and description as well
as non-segmental features of tone, intonation, and juncture. This course guide provides you much
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of what you need to know in order to pass the course. . You are advised to pay attention to every
detail in what follows.
COURSE AIMS
The course aims at introducing third year university undergraduates to a systematic study of the
nature of the Arabic language, its basic sound production processes and the descriptions of its
basic sounds. In addition, the course exposes to the non-segmental features of Arabic.
COURSE OBJECTIVS
On successful completion of the course, you should be able to:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Define language is.
Explain the origins of language.
Identify the branches of phonetics.
Explain the nature of speech sounds and distinguish between sounds and letters of the
alphabets
Describe the process of speech production/articulation.
Describes the basic Arabic sounds
Analyse the Arabic syllable structure as well as its rhythmic patterns, stress, intonation
and juncture.

WORKING THROUGH THE COURSE
To complete this course, you are expected to:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Study and understand all the units.
Read the recommended books and and other relevant materials.
Do the self-assessment exercises and Tutor-Marked Assignments (TMAs).
Practice the Arabic pronunciations following the recordings on your audio tapes.
Revise the study units and the accompanying exercises.
Sit for and pass the final examination on the course.

COURSE MATERIALS
The main materials in this course are:
i.
ii.
iii.
iv.

Study units
Text-books
Assignment file
Presentation schedule.
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STUDY UNITS
There are thirteen units in this course thus:
Module 1:

 مقدمة في علم الصواتIntroduction and Overview

Unit 1

إللغة إلنسانية

Unit 2

إلصوت إلنساني

Unit 3

علم إلصوإت

Unit 4

فروع علم إلصوإت

Module 2:

علم الصوات النطقيPhonetics

Unit 1

جهاز إلنطق

Unit 2

مخارج إلصوإت إلعربية

Unit 3

صفات إلصوإت إلعربية

Module 3

 علم الصوات التشكيليPhonology

Unit 1

إلفونيم

Unit 2

إلصوإت إلصامتة

Unit 3

إلصوإت إلصائتة

Module 4

 الفونيمات فوق التركيبيةNon-Segmental Phonemes

Unit 1

إلنبر

Unit 2

إلمقطع

Unit 3

إلتنوعات إلتنغيمية

Unit 4

إلمفصل

Details of the study units are shown under each module.
TEXT BOOKS AND REFERENCES
Books and other publications are recommended at the end of each unit. It is in your own interest
to buy the recommended materials and to study them, particularly the sections specifically
recommended. Below is a list of suggested references and further readings.
:المراجع
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-

إلقرآن إلكريم.

-

إبرإهيم أنيس :الصوات اللغوية ،ط ،5مكتبة إلنجلو ،مصر1975 ،م.
أبو إلفتح عثمان بن جني :إلخصائص ،تحقيق محمد علي إلنجار،ج ،1ط ،2إلمكتبة إلعلمية ،دإر إلكتب إلمصرية
)إلقسم إلدبي(1371 ،ه1952-م .
أحمد عبد إلرحمن حماد ( :إلعلقة بين إللغة وإلفكر ،دإر إلمعرفة إلجامعية ،إلسكندرية1985 ،م.
أحمد محمد قدور ) :مبادئ إللسانيات ،ط ،5دإر إلفكر إلمعاصر ،بيروت2014 ،م.

-

أحمد مختار عمر :أسس علم إللغة لماريو باي ،ط ،8عالم إلمعرفة ،إلقاهرة1419 ،هـ 1998 -م.
أحمد مختار عمر )إلستاذ إلدكتور( :درإسة إلصوت إللغوي ،ط ،4عالم إلكتب ،إلقاهرة2006 ،م.
إسماعيل بن حماد إلجوهري :إلصحاح )تاج إللغة وصحاح إلعربية( ،تحقيق أحمد عبد إلغفور عطار ،ج ،6ط ،4دإر
إلعلم للمليين ،بيروت 1990 ،م.
برجشترإسر :إلتطور إلنحوي للغة إلعربية ،بتخريج وتعليق :رمضان عبد إلتوإب ،ط ،4مكتبة إلخانجي ،إلقاهرة،
1423هـ 2003م.
تمام حسان )دكتور( :إللغة إلعربية معناها ومبناها ،ط ،1دإر إلثقافة ،إسم إلمدينة؟؟ ،إلمغرب1994 ،م.
إلفرإهيدي ،إلخليل بن أحمد  :كتاب إلعين  ،ج ،4دإر إلترإث إلعربي ،إلقاهرة1981 ،م.
رمضان عبد إلتوإب )دكتور( :إلمدخل إلى علم إللغة ،ط ،3مكتبة إلخانجي ،إلقاهرة1417 ،هـ 1997 -م ،ص.16
علي محمد إلخولي )إلدكتور( :معجم علم إلصوإت ،ط ،1مطابع إلفرزدق إلتجارية ،إلرياض1402 ،ه1982-م.
كامل إلمهندس ومهدي وهبة :معجم إلمصطلحات إلعربية في إللغة وإلدب ،ط ،22مكتبة لبنان ،بيروت1948 ،م.
إلكبري إلفاتح قريب ا :إلسمات إلصوتية ودللتها إللغوية ،رسالة ماجستير ،جامعة إلقرآن إلكريم وتأصيل إلعلوم،
مدني؟؟؟2014 ،م.
كمال بشر )د( :علم إلصوإت ،ط ،1دإر غريب للطباعة ،إلقاهرة2000 ،م.
محمود عكاشة )د( :إلتحليل إللغوي في ضوء علم إلدللة ،ط ،2دإر إلنشر للجامعات ،إلقاهرة2011 ،م.

-

موسوعة إلشعر إلعربي )برنامج إلكتروني( إلصدإر إلول ،مؤسسة محمد بن رإشد آل مكتوم ،دبي ،إلمارإت
إلعربية إلمتحدة2009 ،م.
يوسف إلخليفة أبوبكر ) ( :مقدمة في علم إللغة )مع إلعناية بلغويات إللغات إلفريقية( ،مركز يوسف إلخليفة لكتابة
إللغات بالحرف إلعربي ،جامعة إفريقيا إلعالمية ،إلخرطوم2015،م.

-

-

-

ASSESSMENT
The self-assessment exercises are for your practice. The Tutor-marked assignments (TMAs) are
to be assessed by your tutor for a continuous assessment score of 40%. The final examination on
the course account for 60%.
)TUTOR-MARKED ASSIGNMENT (TMAS
At the end of every unit, there is a tutor-marked assignment which you are expected to do. Your
total score from the assignment will be as indicated above 30%.
When you complete an assignment, send it, together with your tutor-marked assignment file, to
your tutor. If for any reason you are unable to submit your assignment in time, inform your tutor
to arrange an extension of time.
COURSE MARKIN SCHEME
The following table indicates a break-down of the entire course marking scheme.
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Assessment
Three assessment Marked
Final Examination

Mark
= 30%
= 70%

Total
COURSE OVERVIEW

100%

Unit

Title of Work

Activity Each
Week
1
1

Assessment at end
of Unit
6
3

1.
2.

إللغة إلنسانية
إلصوت إلنساني

3.
4.
5.
6.
7.

علم إلصوإت
فروع علم إلصوإت
جهاز إلنطق
مخارج إلصوإت إلعربية
صفات إلصوإت إلعربية

1
1
1
1
1

4
3
2
3
2

8.
9.
10.
11.
12.
13.

إلفونيم
إلصوإت إلصامتة
إلصوإت إلصائتة
إلنبر
إلمقطع
إلتنوعات إلتنغيمية

1
1
1
1
1
1

4
3
5
4
4
3

14.

إلمفصل

1

4

15.
16.

Revision
Examination

2
1

TOTAL

16

FINAL EXAMINATION AND GRADING
At the end of the course, you will write a final examination which will constitute 70% of your
final grade. In the examination which shall last for two and half hours, you will be requested to
answer four questions out of at least five questions.
HOW TO GET THE BEST FROM THIS COURSE
The National Open University (NOUN) has provided an opportunity for you to study through
Distance Learning. This means that you have an opportunity to receive university education
which is not different in quality from that received through face-to-face learning in a
conventional university. You must, therefore, seize every opportunity to concentrate fully on the
study units knowing full well that they are of the same quality as those in the many other
universities we have. Full concentration on the study units, on the text-books recommended at
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the end of each unit, and full attention to the assignment will all help you to achieve excellent in
this unit.
FACILTTATORS/TUTORS AND TUTORIALS
The dates, times and locations of these tutorials will be made available to you, together with the
name, telephone number and the address of your tutor. Each assignment will be marked by your
tutor. Pay close attention to the comments your tutor might make on your assignments. Reach
your tutor on or before the due date. Your tutorials are important; therefore, try not to skip any. It
is an opportunity to meet your tutor and your fellow students. It is also an opportunity to get the
help of your tutor and discuss any difficulties encountered on your reading.
SUMMARY
ARA 316 is designed to educate you? in the most important starting points in the general
phonetics and phonology of Arabic. On the completion of the course, you will be able to
identify and describe the most essential basic aspects of Arabic phonetics and phonology. You
will be able to understand, among others, the nature of the Arabic language, its sounds and their
production/articulation as well as its non-segmental features such as stress, intonation and
juncture.
You are welcome to the course!
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Introduction

1.1

تتصف إللغات بادئ ذي بدإ بكونها كلما منطوقا ،يتدإول مشافهة ،قبل أن يخترع إلنسان إلكتابة بأحقاب طويلة ،ولم يكن
إخترإع إلكتابة متأتيا من معرفة إلطبيعة إلشفهية للغة ومحاولة تقييدها بالكتابة ،بل كان محاولة لتسجيل معنى إلكلمة بتمامها عن
طريق إلصور وإلرسوم ،وظل مفهوم إلصوإت إلمفردة غائبا حتى توصل إلنسان إلى إلبجدية ،أي إلي إلعناصر إلصوتية
إلمفردة إلتي تشكل بائتلفها إلكلمات.
Learning Outcomes

1.2

في نهاية هذه إلوحدة ستكون قد:





عرفت مفهوم إللغة إلنسانية.
عرفت أهمية إللغة إلنسانية.
عرفت إتجاهات إلعلماء في موضوع نشأة إللغة.
اللغة النسانية

 -1المفهوم اللغوي للغة:

1.3

تأتي مادة )لغو( للدللة على معنيين؛ إلمعنى إلول :إللهج بالشيء ،ييقال :لغي بالمر يلغى ،إذإ ل ه ّهج به ،أو كما قال
إلخليل )لغو( :إختلف إلكلم في معنى وإحد ،وفي إلحديث) :من قال في إلجمعة وإلمام يخطب :صه ،فقد لغى( أي تكلم.
وإلمعنى إلثاني :ما ل ييعتد به من إلكلم أو غيره ،فيجري مجرى )إللغا( وهو صوت إلعصافير ،ويدخل تحته:
 ما ل يعقد عليه إلقلب من إليمان ،قال تعالى) :ل يؤإخذكم ا باللغوي في أيمانكم( [سورة إلمائدة ،[9 :أي ما لم
تعتقدوه بقلوبكم ،كقول إلرجل في كلمه :ل وا ،بلى وا .ومنه :قولهم لما لم ييعد من أولد إلبل أو غيرها في إلدية
لصغرها :لغو.
 إلخطأ :يقال لغمى في قوله – كسعى ودعا – لغا ولغية و مملغاة :أخطأ ،أو تكلم من غير رؤية وفكر.
 إلباطل )إلفحش( ،أو إختلط إلكلم في إلباطل ،كما جاء في قوله تعالى) :وإذإ مروإ باللغوي مروإ كرإما( [سورة
إلفرقان[ ،وقوله تعالى) :وقال إلذين كفروإ ل تسمعوإ لهذإ إلقرآن وإلغوإ فيه لعلكم تغلبون( [سورة فصلت[ ،يعني رفع
10

إلصوت بالكلم ليغلطوإ إلمسلمين ،وقوله تعالى) :ل يسمعون فيها لغوإ ول تأثيما( [سورة إلوإقعة[ أي كلمة قبيحة أو
فاحشة.
ي
ي
ي أو لغو ،وإلهاء
وقيل:
لغوة،
وأصلها:
تكلمت،
أي
ميت(:
غ
ل
أو
موت
غ
)ل
من
لة
ع
ف
منظور:
إبن
قال
كما
و)إللغة(
غ
ل
ع
ّ
عوض ،وتيجمع على :لغات ،لغون ،لغى )مثل :برة وبرى(.
 -2المفهوم اصصطلحي للغة:
من تعريفات إللغة إلصطلحية عند إللغويين إلعرب إلقدإمى ما ذكره أبو إلفتح إبن جني ) ت392ه( بقوله :هي
"أصوإت يعبّر بها كل قوم عن أغرإضهم" .وأما إلمحدثون فمن تعريفاتهم أنها عبارة عن:
 -1كل وسيلة لتبادل إلمشاعر وإلفكار؛ كالشارإت وإلصوإت وإللفاظ.
 -2مجموعة مفردإت إلكلم وقوإعد تأليفها إلتي تميّز جماعة بشرية معيّنة ،تتبادل بوساطتها أفكارها ورغباتها
ومشاعرها.
 -3مجموعة إللفاظ وإلصيغ إللغوية وخصائص إلساليب إلكلمية إلتي يتميز بها مؤلف ما أو طائفة إجتماعية معينة.
 -4نظام عرفي إعتباطي يتكون من رموز صوتية ،يستعمله أفرإد شعب ما لتبادل إلفكار وإلمشاعر فيما بينهم.
ويبدو ّ
أن إلتعريف إلجامع للتعريفات إلسابقة هو إلخير ،لشتماله على إلوظيفة إلساسية للغة )وهي :إلتعبير عن
إلحاسيس وتبليغ إلفكار( ،كما إشتمل على أربعة مصطلحات ،هي:
 أن إللغة نظام  :systemأي ّ
أن لها نظاما صرفيا ونحويا ودلليا ،وبموجب هذه إلنظم تتوزع أصوإتها وتتنوع موإقعها
وتتكون إل يجمل.
في إلكلمة
ّ
عرفية  :conventionalأي أنها ليست ورإثية؛ ولكنها عرفية ،يحكمها إلعرف وإلصطلح بين إلمتكلمين بها.

ي
 إللغة إعتباطية  :arbitraryبمعنى أنها ل تخضع لي منطق في نظمها إلصوتية أو إلصرفية أو إلنحوية أو إلدللية،
ي من هذه إلسماء تفسير منطقي.
فالكلب – مثل – له في كل لغة إسم ،وليس ل ّ
 إللغة رموز صوتية  vocal symbolsأي إلصوإت إللغوية تعبّر عن إلفكار وإلشياء ،فكلمة )كلب( رمز للحيوإن
إلمعروف ،ولكنها ليست إلكلب نفسه ،فالكلمات عبارة عن رموز ملفوظة ثم كتبت.
فاللغة هي كلم إلبشر إلمنطوق أو إلمكتوب ،وهي نظام إلتصال إلكثر شيوعا بين إلبشر؛ لنها تتيح للناس جميعا
إلتحدث بعضهم مع بعض ،وإلتعبير نطقا أو كتابة عن أفكارهم وآرإئهم.
ي نظام للتصال كإشارإت إلمرور إلضوئية أو إلشارإت
ويمكن إستخدإم كلمة "لغة" بصورة غير محددة لتدل على أ ّ
إلدخانية للهنود ،إل أن أصل إلكلمة يبين معناها إلساسي.
وتوجد إللغة أينما وجد إلمجتمع إلبشري ،وتعتمد معظم أشكال إلنشاط إلبشري على تعاون إثنين أو أكثر من إلناس
عليها ،وتم ّكن إللغة إلمشتركة إلناس من إلعمل معا؛ بوسائل متنوعة غير محدّدة ،وقد يسرت إللغة تشييد حضارة تقنية متطورة،
ولول وجود إللغة لما كانت إلعلوم وإلتجارة وإلحكومة وإلفن وإلدب وإلفلسفة.
ومعلوم ن
أن إللغة إلنسانية هوية تختزن إرث إلمة إلحضاري وإلسيادي ،وتتطلب درإستها إلوقوف على أصوإتها كأساس يبنى
عليها علوم إللغة كلها ،ولم تكن إلصوإت – عند قدإمى إللغويين  -تدرس كعلم مستقل؛ إنما تناولها إلعلماء مختلطة بغيرها في
بحوثهم إللغوية ،وذلك كله بالتجربة إلذإتية وإلعتماد على إللسان وإلذن ل على إلجهزة وإلمعامل.
)Self-Assessment Exercises 1 (SAEs

 .1ناقش مفهوم إللغة في إللغة.
 .2ناقش مفهوم إللغة في إلصطلح.

الفرق بين اللغة االكلم

1.4

على إلرغم من إستعمال )إلكلم وإللغة وإللسان( في معنى متقارب ،فقد تفترق مفاهيمها في إلدرإسات إللغوية إلحديثة ،كما
سيأتي:
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إللغة هي :إللغة في أوسع معانيها ،أي باعتبارها ظاهرة إنسانية عامة ،تصدر عن إلفرد وإلجماعة ،كأدإة يتم بوإسطتها
إلتفاهم بين أبناء إلمة إلوإحدة ،بيد ّ
أن هذه إللفظة لم ترد في إلقرآن إلكريم ،بل وردت بمعناها كلمة )إللسان( ،كما في
قوله تعالى) :وما أرسلنا من رسول إل بلسان قومه ليبين لهم( [سورة إبرإهيم[ ،كما إستيعملت في إلجاهلية وحتى نهاية
إلقرن إلثاني إلهجري بمعنى )إللهجة إلخاصة بجماعة خاصة( ،فقيل :لغة طيئ ،لغة تميم ،لغة إلحجاز ...ثم إستيعمل
لفظ )إللغة( في إلقرن إلثالث إلهجري بمعنى إللسان ،أي إللغة إلتي تتكلمها أمة بكل ما فيها من لهجات ،وليس بمعنى
إللهجة إلمتفرعة عن إللغة.
إلكلم :فهو ما يصدر عن إلفرد من ألفاظ ،سوإء أفادت معنى أم ل ،أي إظهار إلفرد للغة وتحقيقه إياها عن طريق
إلصوإت إلملفوظة أو عن طريق إلعلمات إلمكتوبة ،فالكلم وإللغة في إلوإقع جانبان متناظرإن لظاهرة وإحدة؛ أما
إلول فهو إلجانب إلفردي من إلسلوك إللفظي ،وأما إلثاني فهو إلسلوك إلجتماعي ،فكل لغة كلم وليس إلعكس.
نشأة اللغة

1.5

لن جميع إلناس غير إلمعاقين لديهم إلقدرة على إلكلم ،فمن إلمؤكد ّ
ل أحد يعرف كيف بدأت إللغة ،ونظرإ ّ
أن إللغة قد وجدت
منذ ظهور إلجنس إلبشري ،وليس هناك سجل للغة يغطي معظم فترإت وجودها.
لم يختلف إلعلماء في مسألة من مسائل إللغة مثل إختلفهم حول نشأة إللغة ولم يحظ موضوع من موضوعات إللغة في تاريخ
إلفكر إلنساني بقدر من إلهتمام وإلتفكير مثلما حظى موضوع نشأة إللغة وأصلها ،ففي كل إلعصور ،وعلى إمتدإد إلحضارإت
إلقديمة في مصر وبابل وإلهند وإلصين وإليونان وإلرومان ،ث في إلعصور إلوسطى إبان إزدهار إلحضارة إلسلية ،ثم أثناء
عصور إلظلم في أوروبا وعصر إلنهضة بعدها ،كان إلفلسفة وعلماء إللغة ورجال إلدين مشتغلين بفكر إلبحث عن أصل إللغة
إلنسانية؛ كيف نشأت؟ ومن أين جاء إلنسان بهذه إلقدرة على إلكلم؟
وقد حاول إلعلماء تفسير نشأة إللغة بأبرز إلنظريات يمكن تلخيصها في إتجاهين رئيسين :يرى إلول أنها "توقيفية" أي هبة من
ا تعالى ،وإلثاني يرى أنها إصطلحية أي مكتسبة من صنع إلنسان .بين هذين إلتجاهين مضت إلدرإسات وأخذت صورإ
شتى من إلرإء وإلنظريات ،ولذإ تجنب كثير من إلعلماء إلخوض فيه ،بينما تناوله بعضهم إلخر باعتبار أن إلكلم فيه نوع من
إلفلسفة إللغوية ،إلتي قد ل يكون من إلمفيد معرفة طالب علم إللغة بها.

)Self-Assessment Exercises 2 (SAEs

 .3بيّن إلفرق بين إللغة وإلكلم؟
 .4لـ ّخص إتجاهات إلعلماء في مسألة نشأة إللغة.

Summary

1.6

أوردت لنا هذه إلوحدة أن إللغة هي نظام إلتصال إلكثر شيوعا بين إلبشر ،توجد أينما وجد إلمجتمع إلبشري .أما عن بدإيتها فقد
خلصت إلوحدة إلى أنه ل أحد يعرف كيف بدأت ،ولكن إلمؤكد أنّها يوجدت منذ ظهور إلجنس إلبشري .فالبحث عن حقيقة نشأتها
نوع من إلفلسفة إللغوية إلتي ل يفيد طالب علم إللغة.
RefeReferences/Further Readings
-

1.7

إبرإهيم أنيس( :إلصوإت إللغوية ،ط ،5مكتبة إلنجلو ،مصر1975 ،م.
أبو إلفتح عثمان بن جني :إلخصائص ،تحقيق محمد علي إلنجار،ج ،1ط ،2إلمكتبة إلعلمية ،دإر إلكتب إلمصرية
)إلقسم إلدبي(1371 ،ه1952-م .
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-

أحمد عبد إلرحمن حماد )إلدكتور( :إلعلقة بين إللغة وإلفكر ،دإر إلمعرفة إلجامعية ،إلسكندرية1985 ،م.
أحمد مختار عمر )إلستاذ إلدكتور( :أسس علم إللغة لماريو باي ،ط ،8عالم إلمعرفة ،إلقاهرة1419 ،هـ 1998 -م.
إسماعيل بن حماد إلجوهري :إلصحاح )تاج إللغة وصحاح إلعربية( ،تحقيق أحمد عبد إلغفور عطار ،ج ،6ط ،4دإر
إلعلم للمليين ،بيروت – لبنان1990 ،م.
برجشترإسر :إلتطور إلنحوي للغة إلعربية ،بتخريج وتعليق :رمضان عبد إلتوإب ،ط ،4مكتبة إلخانجي ،إلقاهرة،
1423هـ 2003م.
خالد بن سلطان بن عبد إلعزيز :مقاتل من إلصحرإء ،على إلموقع:
Moqatel.com/openshare/behoth/MEmiah12/ogat/sec02.oc_cvthtm
إلخليل بن أحمد إلفرإهيدي إلبصري :كتاب إلعين )مرتبا على حروف إلمعجم( ،ج ،4دإر إلترإث إلعربي ،إلقاهرة،
1981م.
رمضان عبد إلتوإب )دكتور( :إلمدخل إلى علم إللغة ومناهج إلبحث إللغوي ،ط ،3مكتبة إلخانجي ،إلقاهرة1417 ،هـ
 1997م ،ص.16علي محمد إلخولي )إلدكتور( :معجم علم إلصوإت ،ط ،1مطابع إلفرزدق إلتجارية ،إلرياض1402 ،ه1982-م.
كامل إلمهندس ومهدي وهبة :معجم إلمصطلحات إلعربية في إللغة وإلدب ،ط ،22مكتبة لبنان ،بيروت1948 ،م.
كمال بشر )دكتور( :علم إلصوإت ،ط ،1دإر غريب للطباعة ،إلقاهرة2000 ،م.
يوسف إلخليفة أبوبكر )إلستاذ إلدكتور( :مقدمة في علم إللغة )مع إلعناية بلغويات إللغات إلفريقية( ،مركز يوسف
إلخليفة لكتابة إللغات بالحرف إلعربي – جامعة إفريقيا إلعالمية ،إلخرطوم2015،م.
)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs

1.8

Answers to SAEs 1

تأتي مادة )لغو( للدللة على معنيين؛ إلمعنى إلول :إللهج بالشيء ،ييقال :لغي بالمر يلغى ،إذإ ل ه ّهج به ،أو
.1
كما قال إلخليل )لغو( :إختلف إلكلم في معنى وإحد ،وفي إلحديث) :من قال في إلجمعة وإلمام يخطب :صه،
فقد لغى( أي تكلم .وإلمعنى إلثاني :ما ل ييعتد به من إلكلم أو غيره ،فيجري مجرى )إللغا( وهو صوت
إلعصافير.
من تعريفات إللغة إلصطلحية عند إللغويين إلعرب إلقدإمى ما ذكره أبو إلفتح إبن جني ) ت392ه( بقوله:
.2
هي "أصوإت يعبّر بها كل قوم عن أغرإضهم" .وأما إلمحدثون فمن تعريفاتهم أنها عبارة عن:
كل وسيلة لتبادل إلمشاعر وإلفكار؛ كالشارإت وإلصوإت وإللفاظ.
مجموعة مفردإت إلكلم وقوإعد تأليفها إلتي تميّز جماعة بشرية معيّنة ،تتبادل بوساطتها أفكارها
ورغباتها ومشاعرها.
مجموعة إللفاظ وإلصيغ إللغوية وخصائص إلساليب إلكلمية إلتي يتميز بها مؤلف ما أو طائفة
إجتماعية معينة.
نظام عرفي إعتباطي يتكون من رموز صوتية ،يستعمله أفرإد شعب ما لتبادل إلفكار وإلمشاعر
فيما بينهم.
Answers to SAEs 2

إللغة هي :إللغة في أوسع معانيها ،أي باعتبارها ظاهرة إنسانية عامة ،تصدر عن إلفرد وإلجماعة ،كأدإة يتم
.3
بوإسطتها إلتفاهم بين أبناء إلمة إلوإحدة .أما إلكلم :فهو ما يصدر عن إلفرد من ألفاظ ،سوإء أفادت معنى أم ل،
أي إظهار إلفرد للغة وتحقيقه إياها عن طريق إلصوإت إلملفوظة أو عن طريق إلعلمات إلمكتوبة ،فالكلم
وإللغة في إلوإقع جانبان متناظرإن لظاهرة وإحدة؛ أما إلول فهو إلجانب إلفردي من إلسلوك إللفظي ،وأما إلثاني
فهو إلسلوك إلجتماعي ،فكل لغة كلم وليس إلعكس.
وقد حاول إلعلماء تفسير نشأة إللغة بأبرز إلنظريات يمكن تلخيصها في إتجاهين رئيسين :يرى إلول أنها
.4
"توقيفية" أي هبة من ا تعالى ،وإلثاني يرى أنها إصطلحية أي مكتسبة من صنع إلنسان .بين هذين إلتجاهين
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مضت إلدرإسات وأخذت صورإ شتى من إلرإء وإلنظريات ،ولذإ تجنب كثير من إلعلماء إلخوض فيه ،بينما
تناوله بعضهم إلخر باعتبار أن إلكلم فيه نوع من إلفلسفة إللغوية ،إلتي قد ل يكون من إلمفيد معرفة طالب علم
إللغة بها.
الصوت النسانيUnit 2:
Unit Structure
Introduction
Learning Outcomes
إلمفهوم إللغوي وإلصطلحي للصوت
أهمية إلصوت
إنتاج إلصوت
Summary
RefeReferences/Further Readings
)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs
Introduction

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.1

تتطلب درإسة إللغة إلوقوف على أساسها وهو :إلصوإت أو علم إلصوإت ،إلتي تيعدّ إلقاعدة إلتي تيبنى عليها علوم إللغة كلها،
فعلى هذإ إلساس تقدم لنا هذه إلوحدة معنى إلصوت من إلناحية إللغوية وإلصطلحية.
Learning Outcomes

1.2

في نهاية هذه إلوحدة سيكون إلطالب قد عرف:
-

معنى إلصوت في إللغة.
معنى إلصوت في إصطلح إللغويين إلقدإمى وإلمحدثين.
إلفرق بين إلصوت وإلحرف.
المفهوم اللغوي ااصصطلحي للصوت

1.3

المفهوم اللغوي للصوت:
إلجرس ،وهو مصدر )صات يصوت صوتا ،فهو صائت(؛ بمعنى صائح وكل ضرب
بمعنى:
إللغة
في
يأتي إلصوت
م
من إلغنيات صوت من إلصوإت ،ويقال رجل صائت؛ أي حسن إلصوت شديده ،ورجل صيت :حسن إلصوت.
وإلصوت بمفهومه إللغوي عام غير مختص؛ فعلى هذإ يقال :صوت إلرجل وصوت إلحمار ،وقد إستعمل إلقرآن
إلكريم هذإ إلمعنى إلعام للصوت ،فقال  -تعالى -على لسان لقمان إلحكيم وهو يعظ ولده) :وإغضض من صوتك ّ
إن أنكر
إلصوإت لصوت إلحمير( ،فالصوت إلول إنساني وإلثاني حيوإني.
المفهوم اصصطلحي للصوت:
م
عرفه إبن ج هنّي بـ.." :عرض يخرج مع إلنفس مستطيل متصل ،حتى يعرض له في إلحلق وإلفم وإلشفتين مقاطع تثنيه
ّ
عن إمتدإده وإستطالته ،فيسمى إلمقطع أينما عرض له حرفا".
وعرف إلمحدثون من إللغويين )إلصوت( بأنه "..هو ذلك إلذي نسمعه ونحسّه.
ّ
الفرق بين الصوت االحرف:
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جعل بعض إلدإرسين مصطلح )إلحرف( مساويا لمصطلح )إلفونيم( مستندإ إلى إلتفرقة بين )إلصوت( و)إلحرف(.
فالصوت هو ذلك إلذي نسنعه ونحسه ،أما إلحرف فهو ذلك إلرمز إلكتابي إلذي يتخذ وسيلة منظورة للتعبير عن صوت معين،
أو مجموعة من إلصوإت ل يؤدي تبادلها في إلكلمة إلى إختلف إلمعنى.
ويوضح إلدكتور تمام حسان هذإ إلمعنى بقوله :ليست إلحروف إذن هي تلك إلصور إلكتابية إلتي تحطها بالقلم ،فهذه
رموز كتابية إلى إلحروف ،وليست إلحروف هي ما تنطقه بلسانك في أثناء إلكلم ،فهذه هي إلصوإت .ولكن إلحروف أقسام
يشتمل كل منها على عدد من هذه إلصوإت.
وإذإ كان إلصوإت تدخل في نطاق حاسة إلسمع وإلبصر وفي إلعمليات إلحركية ،فل يدخل إلحرف إل في نطاق إلفهم
أو في نطاق إلحساس ،على حسب ما يرإه إلعلماء من وجهات إلنظر إلمختلفة في نظرية إلفونيم.
)إلحرف( :هو ذلك إلرمز إلكتابي لـ)لصوت( ،فالفرق بينهما هو فرق ما بين إلعمل وإلنظر ،فالصوت عملية نطقية تدخل في
تجارب إلحوإس؛ وعلى إلخص إلسمع وإلبصر ،يؤديه إلجهاز إلنطقي حين أدإئه ،وأما إلحرف :فهو عنوإن مجموعة من
إلصوإت يجمعها نسب معين ،فهو فكرة عقلية ل عملية عضوية".
أهمية الصوت

1.4

أصوإت إلكلم تحيط بنا من كل جهة ،إننا نستعملها ونسمعها ونستمتع بها أو نعاني منها ،ومع ذلك أننا نعرف قليل جدإ عنها.
وأهمية أصوإت إلكلم تأتي من أنها تمثل إلجانب إلعملي للغة ،وتقدم طريق إلتصال إلمشترك بين إلنسان وأخيه إلنسان ،مهما
ق ّل حظه من إلتعليم أو إلثقافة.
وإذإ كان من إلممكن للشخص إذإ أرإد أن ينقل رسالة إلى آخر أن يستخدم عدّة طرق غير إلكلم؛ مثل إلكتابة أو إستخدإم
مرآة عاكسة أو إلتلويح برأيه أو إستخدإم إليماءإت وإلشارإت ،فمن إلثابت أن لغة إلحديث هي أه ّم وسائل إلتصال إلنساني،
وأوسعها إنتشارإ .ومتوسط ما ينتجه إلشخص من حديث أكثر بكثير مما ينتجه من كلم مكتوب ومن إيماءإت وإشارت.
وهذإ جعل إللغويون يقولون – في إطمئنان وثقة – إن إللغة إلمتكلمة تمتد إلى كل مجالت إلحياة إلبشرية دون إستثناء أو
تمييز ،فكل إلناس يتفاهمون أساسا عن طريق إلصوإت إلكلمية .ومعنى هذإ أن إلصوت إللغوي يصاحب في إلعادة كل نشاط
ي جماعة إنسانية – مهما ق ّل حظها من
إنساني يشترك فيه إثنان أوأكثر ،ولهذإ فنحن نعرف أنه ل يوجد على سطح إلرض أ ّ
إلحضارة وإلمدنية – بدون لغة للتفاهم وتبادل إلفكار.
إن إلكلم يمكن أن يتم بينما يباشر إلنسان عمل آخر يدويا ،ويمكن أن يحدث في إلظلم ،ويمكن أن يقع بين شخصين تفصلهما
آلف إلميال ،وهذه ميزإت أخرى تحققها إلوسيلة إلصوتية للتفاهم.
انتاج الصوت

1.5

عندما يستعد إلنسان للكلم إلعادي يستنشق إلهوإء فينتلئ صدره به قليل ،وإذإ أخذ في إلتكلم فإن عضلت إلبطن تتقلص قبل
إلنطق بأول مقطع صوتي ،ثم تتقلص عضلت إلقفص إلصدري بحركات سريعة تدفع إلهوإء إلى أعلى عبر إلعضاء إلمنتجة
للصوإت .وتوإصل عضلت إلبطن تقلصاتها في حركة بطيئة مضبوطة إلى أن ينتهي إلنسان من إلجملة إلولى .فإذإ فرغ
منها فإن عملية إلشهيق تمل إلصدر ثانية وبسرعة؛ إستعدإدإ للنطق بالجملة إلتالية وهكذإ.
ومعنى هذإ أن إلعملية إلكلمية تتم في شكلها إلساسي عن طريق إلتحكم في هوإء إلزفير إلصاعد من إلرئتين .ول
نعلم لغة تعتمد على هوإء إلشهيق في إنتاج إلصوت ،وإن أمكن أن تنتج أصوإت خلل عملية إلشهيق أيضا ،ولكن هذإ إن حدث
يكون إستثناء فقط .ومثل هذه إلصوإت تسمع بين إلطفال ،ونحن نستعملها في حالة إلنشيج أو إلنتحاب.
وتختلف إلعملية إلكلمية عن إلتنفس إلعادي في أن إلثاني يتم بصورة صامتة في إلعادة؛ لتحرك تيار إلهوإء دون
يمر إلهوإء معها حرإ طليقا كما يحدث في حالة إلتنفس ،وإنما يصادف إلهوإء في إندفاعه إلى
عوإئق ،وأما إلعملية إلنطقية فل ّ
إلخارج أنوإعا من إلضغط وإلكبح وإلتعويق .وإلهوإء حين يكبح يولّد صوتا؛ وأوضح أمثلة على ذلك تشغيل إللت إلموسيقية
إلهوإئية ،وأنين إلريح بين إلشجار وحول إلصخور وجوإنب إلتلل.
ويمكن إعتبار إلكلم نتاج أربع عمليات منفصلة هي:
عملية تيار إلهوإء air stream
-1
عملية إلتصويت phonation
-2
إلعملية إلنفية إلفموية oro-nasal
-3
إلعملية إلنطقية articulatory
-4
وللتبسيط تربط هذه إلعمليات إلربعة – على إلتوإلي – بحركات إلرئتين وإلوتار إلصوتية وإلطبق وإللسان وإلشفتين.
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)Self-Assessment Exercises 1 (SAEs

عرف إلصوت لغة وإصطلحا.
.1
ّ
 .2ما إلفرق بين إلصوت وإلحرف؟
 .3تحدث بإيجاز عن أهمية إلصوت إلنساني
1.6
Summary
.4
إلصوت في إللغة هو إلجرس ،وهو غير خاص بالنسان ،بل يطلق على غيره كالحيوإنات وإلجماد وإلطبيعة ،وفي إلصطلح
قديما وحديثا هو ذلك إلذي نسمعه حين يخرج مع إلنفمس ،وإلذي ييرمز إليه في إلكتابة بالحروف إلهجائية.
RefeReferences/Further Readings

1.7

 إبرإهيم أنيس )دكتور( :إلصوإت إللغوية ،ط ،5مكتبة إلنجلو ،مصر1975 ،م. أحمد عبد إلرحمن حماد )إلدكتور( :إلعلقة بين إللغة وإلفكر ،دإر إلمعرفة إلجامعية ،إلسكندرية1985 ،م. أحمد مختار عمر )إلستاذ إلدكتور( :أسس علم إللغة لماريو باي ،ط ،8عالم إلمعرفة ،إلقاهرة1419 ،هـ 1998 -م. أحمد مختار عمر )إلستاذ إلدكتور( :درإسة إلصوت إللغوي ،ط ،4عالم إلكتب ،إلقاهرة2006 ،م. إسماعيل بن حماد إلجوهري :إلصحاح )تاج إللغة وصحاح إلعربية( ،تحقيق أحمد عبد إلغفور عطار ،ج ،6ط ،4دإرإلعلم للمليين ،بيروت – لبنان1990 ،م.
 إلخليل بن أحمد إلفرإهيدي إلبصري :كتاب إلعين )مرتبا على حروف إلمعجم( ،ج ،4دإر إلترإث إلعربي ،إلقاهرة،1981م.
 رمضان عبد إلتوإب )دكتور( :إلمدخل إلى علم إللغة ومناهج إلبحث إللغوي ،ط ،3مكتبة إلخانجي ،إلقاهرة1417 ،هـ 1997م ،ص.16 كامل إلمهندس ومهدي وهبة :معجم إلمصطلحات إلعربية في إللغة وإلدب ،ط ،22مكتبة لبنان ،بيروت1948 ،م.كمال بشر )دكتور( :علم إلصوإت ،ط ،1دإر غريب للطباعة ،إلقاهرة2000 ،م.
)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs

1.8

Answers to SAEs 1

 .1إلصوت في إللغة وإلصطلح:
إلجرس ،وهو مصدر )صات يصوت صوتا ،فهو صائت(؛ بمعنى صائح وكل ضرب من إلغنيات صوت
 في إللغة:م
من إلصوإت ،ويقال رجل صائت؛ أي حسن إلصوت شديده ،ورجل صيت :حسن إلصوت.
وإلصوت بمفهومه إللغوي عام غير مختص؛ فعلى هذإ يقال :صوت إلرجل وصوت إلحمار ،وقد إستعمل إلقرآن
إلكريم هذإ إلمعنى إلعام للصوت ،فقال  -تعالى -على لسان لقمان إلحكيم وهو يعظ ولده) :وإغضض من صوتك ّ
إن
أنكر إلصوإت لصوت إلحمير( ،فالصوت إلول إنساني وإلثاني حيوإني.
عرفه إبن ج هنّي بـ.." :عرض يخرج مع إلنفمس مستطيل متصل ،حتى يعرض له في إلحلق وإلفم
 في إلصطلحّ :وعرف إلمحدثون من إللغويين
وإلشفتين مقاطع تثنيه عن إمتدإده وإستطالته ،فيسمى إلمقطع أينما عرض له حرفا".
ّ
)إلصوت( بأنه "..هو ذلك إلذي نسمعه ونحسّه.
 .2جعل بعض إلدإرسين مصطلح )إلحرف( مساويا لمصطلح )إلفونيم( مستندإ إلى إلتفرقة بين )إلصوت( و)إلحرف(.
فالصوت هو ذلك إلذي نسنعه ونحسه ،أما إلحرف فهو ذلك إلرمز إلكتابي إلذي يتخذ وسيلة منظورة للتعبير عن
صوت معين ،أو مجموعة من إلصوإت ل يؤدي تبادلها في إلكلمة إلى إختلف إلمعنى.
 .3أصوإت إلكلم تحيط بنا من كل جهة ،إننا نستعملها ونسمعها ونستمتع بها أو نعاني منها ،ومع ذلك أننا نعرف قليل
جدإ عنها .وأهمية أصوإت إلكلم تأتي من أنها تمثل إلجانب إلعملي للغة ،وتقدم طريق إلتصال إلمشترك بين إلنسان
وأخيه إلنسان ،مهما ق ّل حظه من إلتعليم أو إلثقافة.
وإذإ كان من إلممكن للشخص إذإ أرإد أن ينقل رسالة إلى آخر أن يستخدم عدّة طرق غير إلكلم؛ مثل إلكتابة
أو إستخدإم مرآة عاكسة أو إلتلويح برأيه أو إستخدإم إليماءإت وإلشارإت ،فمن إلثابت أن لغة إلحديث هي أه ّم وسائل
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إلتصال إلنساني ،وأوسعها إنتشارإ .ومتوسط ما ينتجه إلشخص من حديث أكثر بكثير مما ينتجه من كلم مكتوب
ومن إيماءإت وإشارت.
علم الصواتUnit 3:
Unit Structure
Introduction
Learning Outcomes
إلدرإسات إلعلمية للصوت
Summary
RefeReferences/Further Readings
)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Introduction

1.1

يسعى علم إلصوإت ورإء درإسة إلصوت إلنساني إلحي وإلذي يتألف منه إللغة ،ويتناول ذلك :تشريح إلجهاز إلذي يصدر منه
هذإ إلصوت ،من ناحية وصف مخارجه وكيفية حدوثه وصفاته إلمختلفة إلتي يتميز بها صوت عن صوت ،كما يدرس إلقوإنين
إلتي تخضع لها هذه إلصوإت في تأثرها بعضها ببعض عند تركيبها في إلكلمات وإل يجمل ،وتقسيمها إلى مجموعات تظهر في
كل مجموعة منها خصائص معينة ،كما يدرس إلمقاطع إلصوتية وإلنبر وإلتنغيم في إلكلم وإلبحث عن إلقوإنين إلصوتية إلتي
تكمن ورإء إبدإل إلصوإت وتغيرها.
Learning Outcomes

1.2

في نهاية هذه إلوحدة سيكون إلطالب قد عرف نشأة علم إلصوإت ومرإحل تطوره إلثلثة ،ودور إلعلماء إلعرب في تقدمه قديما
وحديثا.
الدراسات العلمية للصوت

1.3

يمكن تقسيم درإسة إلصوإت إلعربية علميا إلى ثلث مرإحل:
 المرحلة الالى:لم تكن إلصوإت تدرس فيها كعلم مستقل؛ إنما تناولها إلعلماء مختلطة بغيرها في بحوثهم إلمعجمية وإلنحوية
وإلتجويدية وإلبلغية ،لدرإكهم أنه قبل إلخوض في درإسة أي لغة ل بد من درإسة أصوإتها ،لذإ لم تكن درإسة أصوإت إللغة
إلعربية عندهم هامشية ،بل هي درإسة مرسومة على خطى علمية دقيقة؛ فقاموإ بدرإسة مخارج هذه إلصوإت ومدإرجها،
وميزوإ بين إلصوإت بما سموه )صفات إلصوإت( تمييزإ دقيقا كما درسوإ ظوإهر هذه إلصوإت )من حيث إلتركيب(
كالدغام وإلبدإل وإلوقف وإلحذف وإلزيادة وإلنقل وإلتضعيف وإلروم وإلشمام وإلمالة وإلقلب وإلعلل وغيرها ،وذلك كله
بالتجربة إلذإتية وإلعتماد على إللسان وإلذن ل على إلجهزة وإلمعامل.
وأبرز من أسهموإ في هذه إلمرحلة:
 -1أبو إلسود إلدؤلي )ت69هـ( :كانت محاولته في تنقيط إلمصحف إلشريف هي أول عمل صوتي في إلترإث إلعربي،
وإلذي عالج به أكبر مشكلة وإجهتها إللغة إلعربية في ذلك إلوقت وهي )ظاهرة إللحن( ،وعلى إلرغم من أنه لم يتعمد
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في عمله هذإ وضع أسس علم إلصوإت؛ إل أنه يعدّ إلنقطة إلولى لدرإسة إلصوت إلعربي لعتمادها على إلجانب
إلصوتي ،ففي قوله لتلميذه..." :إذإ رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعله ،وإن ضممت فمي فانقط
نقطة بين يدي إلحرف ،وإن كسرت فاجعل إلنقطة نقطتين" ،إشارة إلى ما يعرف في إلدرإسات إلصوتية بالحركات
وأعضاء إلنطق.
 -2إلخليل بن أحمد )ت175هـ( ،وهو أول من بدأت على يده درإسة إلصوإت إلعربية في معجمه «إلعين» ،من حيث
إلمخارج وإلصفات وغير ذلك.
 -3سيبويه )ت180هـ( هو إلرإئد إلحقيقي للدرإسات إلصوتية إلعربية بعد أستاذه إلخليل ،فقد ض ّم )كتابه( إلمشهور بمادة
صوتية غزيرة ودقيقة ،وإلتي إستقى منها إللغويون من بعده علم إلصوإت في قوإعده وتطبيقاته.
 -4إلقسطلني وإبن إلبناء )ت471هـ( ،من علماء إلتجويد وإلقرإءإت إلقرآنية ،أسهموإ بقدر كبير في هذإ إلميدإن ،أهمها
وصفهم بعض أعضاء إلجهاز إلنطقي؛ كالرئة وإلقصبة إلهوإئية أو قصبة إلحلق وإلحنجرة وإلحلق وإللهاة ،إلحنك
إلعلى ،وقد ورد ذكر هذه إلصوإت في كتابات إلمجودين وعلماء إلقرإءإت ووصفهم على نحو من إلتفصيل أو
إلجمال ،إضافة إلى وصفهم إلمخارج إلصوتية وصفاتها.
 المرحلة الثانية:كانت إلدرإسات إلصوتية في هذه إلمرحلة درإسة مستقلة للصوت ،على أنه علم قائم بذإته ،غير مختلط بعلوم إلنحو
وإلصرف وغيرها ،وذلك على أيدي:
 -1أبي إلفتح عثمان بن جني )ت392هـ( :كان له دور كبير في درإسة إلصوت إلعربي ،بل هو أول من أفرد للمباحث
إلصوتية مؤلف مستقل وجاء فيه بما لم يسبق إليه ،كما هو أول من سماها بعلم إلصوإت ،وهو إلسم إلذي ل يزإل
يطلق عليه إلى يومنا هذإ ،وتتمثل مجهودإته في علم إلصوإت في كتبه« :إلمنصف» و«إلخصائص» و«سر صناعة
إلعرإب» وهذإ إلخير هو إلذي إختصه بهذإ إلفن؛ وأضاف في كتبه هذه أفكارإ صوتية جديدة ومبتكرة ،بل يمكن
إلقول بأنها ّ
أدق مما عرف إلعرب إلقدماء عن هذإ إلعلم.
 -2أبي علي إلحسين بن عبد ا بن سينا )428هـ( :قام إبن سينا بدرإسة وإفرة للصوت في رسالة موجزة سماها «أسباب
حدوث إلحروف» ،وكان حديثه في هذه إلرسالة أشبه بحديث علماء وظائف إلعضاء ،مما جعله محل إعجاب إلكثير
من إللغويين إلمحدثين؛ ومما تحدث فيها هو :سبب حدوث إلصوت ،مخارج إلصوإت ومحابسها ،تشريح إلحنجرة
وإللسان ،طبيعة إلصوت.
وإنتهى إلى ّ
أن إلعملية إلصوتية تتضمن عناصر ثلثة ،وهي :وجود جسم في حالة تذبذب ،ووجود وسط
تنتقل فيه إلذبذبة إلصادرة عن جسم إلمتذبذب ،ووجود جسم يستقبل هذه إلذبذبات؛ وهذإ هو نفس ما إنتهى إليه
إلمحدثون من علماء إلصوإت تحت ما يعرف بعلم إلصوإت إلسمعي .وتحدث أيضا عن درجة إلصوت Pitch
وحدّته وثقله .High and low
 المرحلة الثالثة:ظهرت بوإدر إلدرس إلصوتي إلحديث عند إلغربيين في إلربع إلول من إلقرن إلتاسع عشر إلميلدي ،وأما عند
إللغويين إلعرب فقد بدأت بعد إتصال بعض إلبعثات إللغوية بالثقافة إلوربية في إلخمسينيات من إلقرن إلعشرين ،فانكب إلكثير
منهم على درإسة إلصوإت إللغوية على هذإ إلمنهج؛ للنتفاع به في خدمة إللغة إلعربية.
إنقسم إلعرب في درإستهم إلصوتية إلحديثة إلى فرق ثلث :فريق تأثر باللغويين إلعرب إلمتقدمين فحسب ،وفريق تأثر بالمنهج
إلغربي ،وفريق جمع بين إلقديم وإلحديث ،كما ّ
أن هناك من إلمستشرقين من مهدوإ إلطريق بأبحاث قيمة باللغة إلعربية؛ أمثال:
إلدكتور إبرإهيم أنيس ،إلدكتور كمال محمد بشر ،إلدكتور رمضان عبد إلتوإب ،إلدكتور أحمد مختار عمر ،إلدكتور تمام
حسان ..لقد خلف هؤلء إلعلماء  -وغيرهم كثير  -للمكتبة إلعربية ترإثا ضخما في هذإ إلمجال ،وإلذي فتح لمن بعدهم أبوإبا
وإسعة ،تمكنهم من إلتعمق في إلبحث إللغوي.
)Self-Assessment Exercises 1 (SAEs

 .1تحدث عن دور أبي إلسود إلدؤلي في تأسيس إلدرإسة إلصوتية؟
 .2تحدث عن مساهمة إلخليل بن أحمد إلصوتية.
 .3تحدث بإيجاز عن بوإدر إلدرإسات إلصوتية إلحديثة عند إلعرب.
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Summary

1.4

هذه إلوحدة قدمت لنا صورة موجزة لمرإحل تطور نشأة درإسة إلصوإت إلعربية إلثلثة؛ فالمرحلة إلولى :بدأت بإسهامات كل
من :إلخليل بن أحمد ،وأبي إلسود إلدؤلي ،وإلخليل بن أحمد ،وسيبويه وإلقسطلني وغيرهم ،وإلذين درسوإ إلصوإت مختلطة
بغيرها في بحوثهم إلمعجمية وإلنحوية وإلتجويدية وإلبلغية .وإلمرحلة إلثانية :لمعت أسماء كل من :إبن جني )وهو أول من
أفرد للمباحث إلصوتية كتابا مستقل( ،وإبن سينا وغيرهما ،وإلذين إستقلت إلدرإسة إلصوتية على أيديهم على أنها علما قائما
بذإته غير مختلط بعلوم أخرى .وإلمرحلة إلثالثة :بدأت بعد إتصال بعض إلعرب بالثقافة إلوربية ،فانكب إلكثير منهم على
درإسة إلصوإت إللغوية على منهجهم للنتفاع به في خدمة إللغة إلعربية.
RefeReferences/Further Readings
-

1.5

إبرإهيم أنيس )دكتور( :إلصوإت إللغوية ،ط ،5مكتبة إلنجلو ،مصر1975 ،م.
كمال بشر )دكتور( :علم إلصوإت ،ط ،1دإر غريب للطباعة ،إلقاهرة2000 ،م.
إلكبري إلفاتح قريب ا :إلسمات إلصوتية ودللتها إللغوية ،رسالة ماجستير ،جامعة إلقرآن إلكريم وتأصيل إلعلوم،
مدني2014 ،م.
برجشترإسر :إلتطور إلنحوي للغة إلعربية ،بتخريج وتعليق :رمضان عبد إلتوإب ،ط ،4مكتبة إلخانجي ،إلقاهرة،
1423هـ 2003م.
رمضان عبد إلتوإب )دكتور( :إلمدخل إلى علم إللغة ومناهج إلبحث إللغوي ،ط ،3مكتبة إلخانجي ،إلقاهرة1417 ،هـ
 1997م ،ص.16علي محمد إلخولي )إلدكتور( :معجم علم إلصوإت ،ط ،1مطابع إلفرزدق إلتجارية ،إلرياض1402 ،ه1982-م.
)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs

1.6

Answers to SAEs 1

 .1أبو إلسود إلدؤلي )ت69هـ( :كانت محاولته في تنقيط إلمصحف إلشريف هي أول عمل صوتي في إلترإث إلعربي،
وإلذي عالج به أكبر مشكلة وإجهتها إللغة إلعربية في ذلك إلوقت وهي )ظاهرة إللحن( ،وعلى إلرغم من أنه لم يتعمد
في عمله هذإ وضع أسس علم إلصوإت؛ إل أنه يعدّ إلنقطة إلولى لدرإسة إلصوت إلعربي لعتمادها على إلجانب
إلصوتي ،ففي قوله لتلميذه..." :إذإ رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعله ،وإن ضممت فمي فانقط
نقطة بين يدي إلحرف ،وإن كسرت فاجعل إلنقطة نقطتين" ،إشارة إلى ما يعرف في إلدرإسات إلصوتية بالحركات
وأعضاء إلنطق.
 .2إلخليل بن أحمد )ت175هـ( ،وهو أول من بدأت على يده درإسة إلصوإت إلعربية في معجمه «إلعين» ،من حيث
إلمخارج وإلصفات وغير ذلك.
 .3ظهرت بوإدر إلدرس إلصوتي إلحديث عند إلغربيين في إلربع إلول من إلقرن إلتاسع عشر إلميلدي ،وأما عند
إللغويين إلعرب فقد بدأت بعد إتصال بعض إلبعثات إللغوية بالثقافة إلوربية في إلخمسينيات من إلقرن إلعشرين،
فانكب إلكثير منهم على درإسة إلصوإت إللغوية على هذإ إلمنهج؛ للنتفاع به في خدمة إللغة إلعربية.
فراع علم الصواتUnit 4:
Unit Structure
Introduction
Learning Outcomes
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1.1
1.2

فروع علم إلصوإت
Summary
RefeReferences/Further Readings
)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs

1.3
1.4
1.5
1.6

Introduction

%.1

لعلم إلصوإت تقسيمات وتفريعات متعددة ،حسب مسيرة إصدإر إلصوإت ومرإحل أدإئها ،وبحسب طبيعتها من إلناحيتين
إلمادية وإلوظيفية ،وبحسب وجهات إلنظر في إلدرس وإلتحليل .وهو ما ستقدمه هذه إلوحدة.
Learning Outcomes

%.2

في نهاية هذه إلوحدة سيعرف إلطالب أه ّم فروع وأقسام علم إلصوإت.
فراع علم الصوات

%.3

يتفـرع علم إلصوإت إلى عدّة فروع ،يمكن تقسيمها إلى ثلث مجموعات هي:
ّ
المجموعة الالى:
سلة من متكلم إلى سامع؛ ينقسم إلى:
حسب مسيرة إصدإر إلصوإت ومـرإحل أدإئها )أي كونها مادة منطوقة مر م
1

علم الصوات النطقي Articulatory Phonetics
ويسنى أيضا علم إلصوإت إلوظائفي  Physiological Phoneticsوهو ينظر في حركات أعضاء إلنطق من أجل
إنتاج أصوإت إلكلم ،أو إلذي يعالج عملية إنتاج إلصوإت إللغوية ،وكيفيات إصدإر إلصوإت بالشارة إلى
مخارجها وسماتها إلنطقية ،وهذإ إلعلم ل يحاول تصنيف أو درإسة إلتنوع إللنهائي من إلصوإت أو إلموإقع إلتي
يمكن إلنطق من خللها ،ولكن فقط ما يقع منها ورإء عتبة إلدرإك ،وإلعدد إلذي يمكن أن يميز بينه من إلناحية
إلدرإكية محدود إذإ قيس بإمكانية إلجهاز إلنطقي من إنتاج إلصوإت.

2

علم الصوات الفيزيائي Acoustic Phonetics
ويسمى أيضا بعلم إلصوإت إلكستيكي أو إلسمعي :وهو يهتم بدرإسة إلخصائص إلمادية أو إلفيزيائية لصوإت
إلكلم أثناء إنتقالها من إلمتكلم إلى إلسامع .وأثرها إلسمعي ،أي إلذبذبات إلتي تحدثها إلصوإت في إلهوإء

3

علم الصوات السمعي
وهو يعرض لوقع هذه إلثار في أذن إلسامع من إلناحية إلعضوية وإلنفسية ،فدور إلسامع في إلعملية إلكلمية ل تقل
أهمية عن دور إلمتكلم.
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4

علم الصوات المعملي أا التجريبي Experimental Phonetics
وهو يخضع نتائج ما توصلت إليه إلفروع إلثلثة إلسابقة للتجريب وإلتوثيق بوساطة إللت وإلجهزة إلصوتية.
وقد إستخدم إلمنهج إلتجريبي في إلدرإسة إلصوإتية منذ أقدم إلعصور ،ولكنه كان يقوم على إلملحظة إلمباشرة
وإلتجربة إلذإتية ،وحين تقدمت وسائل إلبحث إلحديث حدث إنقلب كبير في إلمنهج إلتجريبي ،وإستخدم علم
إلصوإت منذ إلنصف إلثاني من إلقرن إلتاسع عشر إلجهزة إلدقيقة في إلسجيل وإلتحليل ،وتعاونت أقسام إلصوتيات
في مختلف إلجامعات مع أقسام إلفيسيولوجيا وإلفيزياء وإلهندسة إلكهربائية ومعالجة إلكلم وطب إلسنان وغيرها.

المجموعة الثانية:
من حيث إلعموم وإلخصوص؛ ينقسم إلى:
1

علم الصوات العام General phonetics
يعنى بالنظر في إلصوإت إللغوية من حيث طبائعها إلعامة ،بوصفها خاصة لغوية للنسان بقطع إلنظر عن إللغة
إلمعينة
علم الصوات الخاص

2

وهو يهتم بدرإسة إلصوإت في لغة معينة كاللغة إلعربية فقط أو إلنجليزية فقط

المجموعة الثالثة:
حسب وجهات إلنظر في إلدرس وإلتحليل وأغرإض إلدرإسة ،فإنه يتفرع إلى:
علم الصوات الوصفي

علم الصوات التاريخي

علم الصوات المقارن

يبحث في أصوإت إللغة إلمستخدمة في فترة يبحث في أصوإت لغة ما ،لمعرفة يبحث في وجوه إلشبه وإلختلف
زمنية محددة ،وهو مقابل لعلم إلصوإت إلتغير وإلتطور إلذي أصابها عبر بين أصوإت لغة ما ،وأصوإت
إللغات إلخرى
مرإحل تاريخية سابقة
إلتاريخي
المجموعة الرابعة:
حسب طبيعتها )إلصوإت( من إلناحيتين إلمادية وإلوظيفية ،فإنه يتفرع إلى:
علم الصوات التشكيلي

علم الصوات
)الفوناتيك (Phonetic

)الفونولوجيا (Phonology
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وهو يدرس إلصوإت من حيث مخارجها وصفاتها وكيفية وهو يبين وظائف هذه إلصوإت وقيمتها في إللغة إلمعينة،
منتهيا بوضع قوإعد ونظم تحدد نوعيات هذه إلصوإت
صدورها.
وصنوفها من حيث أدوإرها في إلبناء إللغوي ،وإلذي إستعمل
إلمريكيون في مقابله مصطلح إلفونيم )إلوحدة إلصوتية(.

فهذين إلجانبين متكاملين ،ل يمكن إلفصل بينهما فصل تاما ،فالول يجمع إلمادة إلخام لتكون خطوة ممهدة للنتقال إلى إلثاني
إلذي يخضعها للتقعيد ،باستخلص إلقوإعد إلقوإنين إلكلية من هذه إلمادة.

)Self-Assessment Exercises 1 (SAEs
 .1ما هي فروع علم إلصوإت حسب مسيرة إصدإر إلصوإت ؟
 .2تحدث عن علم إلصوإت إلتشكيلي.

Summary

%.4

يتفرع علم إلصوإت إلى :علم إلصوإت إلنطقي ،علم إلصوإت إلفيزيائي ،علم إلصوإت إلسمعي ،علم إلصوإت إلمعملي،
علم إلصوإت إلعام ،علم إلصوإت إلخاص ،علم إلصوإت إلوصفي ،علم إلصوإت إلتاريخي ،علم إلصوإت إلمقارن ،علم
إلصوإت )إلفوناتيك  ،(Phoneticعلم إلصوإت إلتشكيلي )إلفونولوجيا (Phonology؛ فهذين إلخيرين متكاملين ،ل يمكن
إلفصل بينهما فصل تاما.
RefeReferences/Further Readings

%.5

-

إبرإهيم أنيس )دكتور( :إلصوإت إللغوية ،ط ،5مكتبة إلنجلو ،مصر1975 ،م.
إبرإهيم أنيس )دكتور( :إلصوإت إللغوية ،ط ،5مكتبة إلنجلو ،مصر1975 ،م.
أحمد محمد قدور )دكتور( :مبادئ إللسانيات ،ط ،5دإر إلفكر إلمعاصر ،بيروت2014 ،م.

-

أحمد مختار عمر )إلستاذ إلدكتور( :أسس علم إللغة لماريو باي ،ط ،8عالم إلمعرفة ،إلقاهرة1419 ،هـ 1998 -م.
أحمد مختار عمر )إلستاذ إلدكتور( :درإسة إلصوت إللغوي ،ط ،4عالم إلكتب ،إلقاهرة2006 ،م.
رمضان عبد إلتوإب )دكتور( :إلمدخل إلى علم إللغة ومناهج إلبحث إللغوي ،ط ،3مكتبة إلخانجي ،إلقاهرة1417 ،هـ -
1997م ،ص.16
علي محمد إلخولي )إلدكتور( :معجم علم إلصوإت ،ط ،1مطابع إلفرزدق إلتجارية ،إلرياض1402 ،ه1982-م.
كامل إلمهندس ومهدي وهبة :معجم إلمصطلحات إلعربية في إللغة وإلدب ،ط ،22مكتبة لبنان ،بيروت1948 ،م.
كمال بشر )دكتور( :علم إلصوإت ،ط ،1دإر غريب للطباعة ،إلقاهرة2000 ،م.

-

)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs

1.7

Answers to SAEs 1
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-

-

سلة من متكلم إلى سامع؛ ينقسم علم
 .1حسب مسيرة إصدإر إلصوإت ومـرإحل أدإئها )أي كونها مادة منطوقة مر م
إلصوإت إلى:
علم إلصوإت إلنطقي Articulatory Phonetics
علم إلصوإت إلفيزيائي Acoustic Phonetics
علم إلصوإت إلسمعي.
علم إلصوإت إلمعملي أو إلتجريبي Experimental Phonetics
) .2إلفونولوجيا : (Phonologyوهو يبين وظائف هذه إلصوإت وقيمتها في إللغة إلمعينة ،منتهيا بوضع قوإعد ونظم
تحدد نوعيات هذه إلصوإت وصنوفها من حيث أدوإرها في إلبناء إللغوي ،وإلذي إستعمل إلمريكيون في مقابله
مصطلح إلفونيم )إلوحدة إلصوتية(.
علم الصوات النطقي MODULE 2: Phonetics
جهاز إلنطق Unit 1:Organs of Speech
Unit Structure
Introduction
Learning Outcomes
جهاز إلنطق Organs of Speech
أعضاء إلنطق
Summary
RefeReferences/Further Readings
)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Introduction

1.1

جهاز إلنطق هو إلنسان نفسه بكل أعضائه وأجهزته إلعضوية وإلبيولجية وإلنفسية ،ذلك أن هذه إلعضاء وإلجهزة كلها لها
دخل في عملية إصدإر إلكلم وإن بصورة مـختلفة ،بحسب إلعضو أو إلجهاز إلعين ،فهذه إلوحدة ستعرف لنا إلجهاز ودور كل
عضو من أعضائه في إصدإر إلصوت.
Learning Outcomes

1.2

في نهاية هذه إلوحدة تستطيع أن:
-

تعرف جهاز إلنطق إلنساني ،ومه ّمته إلساسية.
تعرف جميع أعضاء إلنطق للنسان وتقسيماتها وأماكن وجودها.
جهاز النطق Organs of Speech
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1.3

هو عبارة عن أعضاء عدة ومختلفة  -ولكنها متكاملة  -تقوم بإصدإر إلصوت للنسان ،وجهاز إلنطق بأعضائه وبنيته
ي ،ل يختلف من فرد إلى فرد ،ول من قوم إلى قوم في تفعيله وطرإئق توظيفه ،وفقا للعادة
إلساسية وإحد عند إلنسان إلسو ّ
وإلبيئة إللغوية إلمعينة.
يستخدم إلنسان جهاز إلنطق في إستنتاج أصوإت مختلفة وكثيرة ،وقد يحدث ذلك عادة بأن تعترض إلعضاء
إلصوتية ممر إلهوإء ،حيث إن إلهوإء إلخارج من إلرئتين إما أن يصادف مجرإه مسدودإ سدإ تاما عند أية نقطة في إلجهاز
إلنطقي ما بين إلحنجرة وإلشفتين وإما أن يصادف في طريقه تضييقا في إلمجرى ل سدإ فيه ،بحيث يسمع هذإ إلتضييق للهوإء
بالمرور ،ولكن هذإ إلهوإء يهتك بنقطة إلتضييق هذه.
فعلى هذإ ندرك أن جميع إلكلمات إلتي يستخدمها إلنسان في محادثاته ومخاطباته ليست إل تلك إلصوإت إلتي ينتجها هذإ
إلجهاز بتركيب بعضها على بعض ،وهذه إلصوإت إلكلمية هي إلتي إصطلح عليها إللغويون إلمحدثون بالفونيم ،وقسموه إلى
قسمين :سموإ إلول بالفونيم إلتركيبي  Segmental phonemeوإلثاني بالفونيم غير إلتركيبي Non-Segmental
 ،phonemeفجميع إلحدإث إلصوتية إلمتمثلة في هذين إلقسمين لها قيمتها ودورها في سلسلة إلكلم ،وغياب أي منها يفقد
إلكلم خصوصيته.
أعضاء النطق:
يمكن تقسيمها إلى نوعين :أعضاء متحركة )أي قابلة للحركة( وأعضاء ثابتة )أي ليست قابلة للحركة( ،ولكل منها عمل
خاص ،بعضها يقوم بدوره بشكل مباشر وإلخر بشكل غير مباشر:
أعضاء النطق غير المباشرة )أعضاء إلتنفس( وهي:
 .1إلرئتان :جسم مطاط قابل للتمدد وإلنكماش ،ولكنه ل يستطيع إلحركة بذإته ،بل يحتاج إلى محرك يدفعه للتمدد
وإلنكماش ،وهذإ إلمحرك هو إلحجاب إلحاجز من ناحية ،وإلقفص إلصدري من ناحية أخرى .االرئة مخزن إلهوإء
في إلجسم ،فالهوإء إلمنبعث منها هو مصدر مادة إلصوت إلتي تتعاون مع أعضاء إلنطق إلخرى على تشكيلها
وتلوينها ،وهذإ إلعضو هو أهم أعضاء جهاز إلنطق ،إذ بدونه ل تتم عملية إلتنفس ،ومن ثم ل يتم إلنطق.
 .2إلقصبة إلهوإئية أو إلرغامى :فهو أنبوب مؤلف من حلقات غضروفية ،على شكل حلقات غير مكتملة من إلخلف،
متصل بعضها ببعض بوإسطة نسيج غشائي مخاطي ،وقطرها يترإوح بين )2سم( و)2.5سم( ،وطولها حوإلي
)11سم( .ومهمتها وصل إلرئتين بالهوإء خارج إلجسم عن طريق فتحة إلفم .فالرأتان وإلقصبة إلهوإئية هما
إلمسؤولتان لتوفير إلهوإء إللزم لنتاج إلصوإت إلكلمية ،ول ينتجان أصوإتا.
أعضاء النطق المباشرة ،وهي:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

إلحنجرة )تفاحة آدم(  :Larynxوهي عبارة عن حجرة تضـيم عددإ من إلعضلت وإلربطة؛ تقع بين إلقصبة إلهوإئية
وفرإغ إلحلق.
إلوترإن إلصوتيان  :Cordsوهما أهم ما تشتمل عليه إلحنجرة ،وهما رباطان مرنان ،تشبه إلشفتين ،يمتدإن أفقيا
بالحنجرة من إلخلف إلى إلمام ،ويلتقيان عند ذلك إلبروز إلمسمى تفاحة آدم ،ويسمى إلفرإغ بين إلوترين إلصوتيين
بالمزمار ) glottisليس لسان إلمزمار(.
إلشفتان  :Lipsفهي تتخذ أوضاعا مختلفة حال إلنطق ،ويؤثر ذلك في نوع إلصوإت وصفاتها ،ويظهر هذإ إلتأثير
بوجه خاص في نطق إلصوإت إلمسماة بالحركات.
إللسان ) Tongueطرفه ،مقدمه ،مؤخره( :هو أبرز أعضاء إلنطق عند إلنسان.
لسان إلمزمار :يقع فوق إلمزمار في قمة إلحنجرة.
إلسنان  :Teethوهي نهاية إلفك إلعلى من إلمام وتقع خلف إلشفة إلعليا ،تصدر كثيرإ من إلصوإت بالشترإك مع
إللسان وإلشفتين ،وتنـقسم إلى:
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.1
.2
.3
.4
.7
.8

إلفك إلعلى :فيضم من إلخلف إلى إلمام أربعة أجزإء ،هي:
-1
إللهاة :زإئدة لحمية إلصل بالطبق ،آخر إلفك إلعلى متدلية بالتجاه إلحلق.
إلطبق :هو إلحزء إلرخو إلمتحرك من إلفك إلعلى.
إلغار :هو إلجزء إلصلب من إلفك ،وهو متقدم باتجاه إلفم ،ويلحظ أنه محدّب ومحزز.
إللثة :هي إللحم إلرقيق إلذي يحيط بالسنان في أصولها
إلفك إلسفل :فيتوسطها إللسان إلذي ييحبس في إلفرإغ إلفموي حين إنطباق إلفكين أحدهما على إلخر.
-2
إلحلق أو إلحلقوم أو إلبلعوم :أنبوب يصل بين إلحنجرة وفتحة إلمريئ من إلسفل وإلفم وإلنف من إلعلى.
يمر بها إلهوإء في أثناء إلتنفس وإلكلم ،وهو حجرة ذإت مهام متعددة؛ كالشهيق وإلشم.
إلتجويف إلنفي :يضم مسارب ّ

صورة جهاز النطق:

Self-

عرف جهاز إلنطق.
.1
ّ
ل
ي
بالتفصيل.
 .2تنقسم أعضاء إلنطق إلى قسمين رئيسين ،إذكرهمإ ثم بيّن كل منهما
Assessment Exercises
)1 (SAEs

Summary
يتكون جهاز إلنطق من أعضاء عديدة ومـختلفة ،وهي منقسمة إلى :أعضاء متحركة وأعضاء ثابتة ،ولكل منها عمل خاص،
ّ
بعضها يقوم بدوره بشكل مباشر وإلخر بشكل غير مباشر:
-

أعضاء إلنطق غير إلمباشرة ،هما :إلرئتان وإلقصبة إلهوإئية أو إلرغامى.

أعضاء إلنطق إلمباشرة ،وهي :إلحنجرة )تفاحة آدم( ،إلوترإن إلصوتيان ،إلشفتان ،إللسان ،لسان إلمزمار ،إلسنان ،إلحلق،
إلتجويف إلنفي.
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1.4

RefeReferences/Further Readings

1.5

-

إبرإهيم أنيس )دكتور( :إلصوإت إللغوية ،ط ،5مكتبة إلنجلو ،مصر1975 ،م.
أحمد محمد قدور )دكتور( :مبادئ إللسانيات ،ط ،5دإر إلفكر إلمعاصر ،بيروت2014 ،م.

-

أحمد مختار عمر )إلستاذ إلدكتور( :درإسة إلصوت إللغوي ،ط ،4عالم إلكتب ،إلقاهرة2006 ،م.
رمضان عبد إلتوإب )دكتور( :إلمدخل إلى علم إللغة ومناهج إلبحث إللغوي ،ط ،3مكتبة إلخانجي ،إلقاهرة1417 ،هـ -
1997م ،ص.16
علي محمد إلخولي )إلدكتور( :معجم علم إلصوإت ،ط ،1مطابع إلفرزدق إلتجارية ،إلرياض1402 ،ه1982-م.
كامل إلمهندس ومهدي وهبة :معجم إلمصطلحات إلعربية في إللغة وإلدب ،ط ،22مكتبة لبنان ،بيروت1948 ،م.
كمال بشر )دكتور( :علم إلصوإت ،ط ،1دإر غريب للطباعة ،إلقاهرة2000 ،م.

-

)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs

1.6

Answers to SAEs 1

-

-

 .1جهاز إلنطق  :عبارة عن أعضاء عدة ومختلفة  -ولكنها متكاملة  -تقوم بإصدإر إلصوت للنسان ،وجهاز إلنطق
ي ،ل يختلف من فرد إلى فرد ،ول من قوم إلى قوم في تفعيله
بأعضائه وبنيته إلساسية وإحد عند إلنسان إلسو ّ
وطرإئق توظيفه ،وفقا للعادة وإلبيئة إللغوية إلمعينة.
 .2أقسام أعضاء إلنطق:
أعضاء النطق غير المباشرة )أعضاء إلتنفس( وهي:
 إلرئتان.
 إلقصبة إلهوإئية أو إلرغامى.
أعضاء النطق المباشرة ،وهي:
 إلحنجرة )تفاحة آدم( .Larynx
 إلوترإن إلصوتيان .Cords
 إلشفتان .Lips
 إللسان .Tongue
 لسان إلمزمار.
 إلسنان Teethإلحلق أو إلحلقوم أو إلبلعوم.
 إلتجويف إلنفي.

مخارج الصواتUnit 2:
Unit Structure
Introduction
Learning Outcomes
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1.1
1.2

مخارج إلصوإت
Summary
RefeReferences/Further Readings
)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs

1.3
1.4
1.5
1.6

Introduction

1.1

إن تصنيف إلصوإت بحسب مخارجها طريقة قديمة جرى عليها إللغويون إلهنود وإلعرب ،وقد قدم إلعرب في هذإ إلصدد
تصنيفات علمية دقيقة ،وكان أول من بدأ ذلك إلخليل بن أحمد إلذي أعطى إلصوإت إلعربية أسماء مشتقة من إلمخارج ،فهذه
إلوحدة ستقدم لنا مخارج إلصوإت إلعربية وكيفية حدوثها.
Learning Outcomes

1.2

في نهاية هذه إلوحدة سكون إلطالب عارفا بمخارج جميع إلصوإت إلعربية ،وكيفية حدوثها.
مخارج الصوات:

1.3

مخارج الصوات العربية الصامتة:
إلمخرج هو مكان إلنطق إلذي يحدث فيه إلتصويت ،ويدعى أحيانا بنقطة إلنطق حيث يحدث إلعترإض حبسا أو تضييقاـ
ولقد دلّت إلتجارب إلحديثة في علم إلصوإت على ّ
أن إللغة إلعربية إلفصحى إستخدمت عشرة مخارج لصدإر أصوإتها
إلصامتة ،وهي:
 .1إلمخرج إلشفوي :يكون بتقريب إلمسافة بين إلشفتين ،أو إقفالهما؛ وهو لصوإت) :ب – م  -و (.
 .2إلمخرج إلشفوي إلسناني :ويكون نتيجة إتصال إلشفة إلسفلى بالسنان إلعليا؛ وهو لصوت) :ف(.
 .3إلمخرج إلسناني :ويكون باتصال طرف إللسان بالسنان إلعليا؛ وهو لصوإت) :ث – ذ  -ظ(.
 .4إلمخرج إلسناني إللثوي :ويكون باتصال طرف إللسان بالسنان إلعليا ومقدمة إللسان باللثة؛ وهو لصوإت )ض – د
– ط – ز – ص  -س(.
 .5إلمخرج إللثوي :يكون باتصال طرف إللسان باللثة؛ وهو لصوإت ) :ل – ن  -ر (.
 .6إلمخرج إلغاري :ويكون باتصال مقدم إللسان بالغار؛ وهو لصوإت) :ش – ج  -ي(.
 .7إلمخرج إلطبقي :ويكون باتصال مؤخر إللسان بالطبق؛ وهو لصوإت) :ك – غ  -خ(.
 .8إلمخرج إللهوي :ويكون باتصال مؤخر إللسان باللهاة؛ وهو لصوت) :ق(.
 .9إلمخرج إلحلقي :يكون بتضييق إلحلق؛ وهو للصوتين) :ع  -ح(.
 .10إلمخرج إلحنجري :ويكون نتيجة إقفال إلوترين إلصوتيين أو تضييقهما؛ وهو للصوتين) :ه  -ء(.
مخارج العربية الصائتة:
ي حبس أو تضييق عن إلنطق بها،
إلمعول عليه لدى أكثر إلدإرسين إلمحدثين في مخرج إلصوإت إلصائتة هو عدم وجود أ ّ
على إلعكس من إلصوإمت إلتي يوجد حبس أو تضييق في مجرى إلهوإء عند إلنطق بها.
)Self-Assessment Exercises 1 (SAEs

عرف إلمخرج في علم إلصوإت إللغوي؟
.1
ّ
 .2إذكر وبيّن خمسة من مخارج إلصوإت إلعربية إلصامتة.
صامتة وصائتة.
 .3إذكر وبيّن إلمعول عليه في تقسيم إلصوإت إلى 27

Summary

1.4

إستخدمت إللغة إلعربية إلفصحى عشرة مخارج رئيسة لصدإر أصوإتها إلصامتة ،وهي إلمخرج :إلشفوي ،إلشفوي
إلسناني ،إلسناني ،إلسناني إللثوي ،إللثوي ،إلغاري ،إللهوي ،إلحلقي ،إلحنجري
ي حبس أو تضييق عن إلنطق بها،
أما إلصوإت إلصائتة فالمعول عليه لدى أكثر إلدإرسين إلمحدثين هو عدم وجود أ ّ
على إلعكس من إلصوإمت إلتي يوجد حبس أو تضييق في مجرى إلهوإء عند إلنطق بها.

RefeReferences/Further Readings

1.5

-

إبرإهيم أنيس )دكتور( :إلصوإت إللغوية ،ط ،5مكتبة إلنجلو ،مصر1975 ،م.
أبو إلفتح عثمان بن جني :إلخصائص ،تحقيق محمد علي إلنجار،ج ،1ط ،2إلمكتبة إلعلمية ،دإر إلكتب إلمصرية
)إلقسم إلدبي(1371 ،ه1952-م.
أحمد محمد قدور )دكتور( :مبادئ إللسانيات ،ط ،5دإر إلفكر إلمعاصر ،بيروت2014 ،م.

-

أحمد مختار عمر )إلستاذ إلدكتور( :أسس علم إللغة لماريو باي ،ط ،8عالم إلمعرفة ،إلقاهرة1419 ،هـ 1998 -م.
أحمد مختار عمر )إلستاذ إلدكتور( :درإسة إلصوت إللغوي ،ط ،4عالم إلكتب ،إلقاهرة2006 ،م.
إلخليل بن أحمد إلفرإهيدي إلبصري :كتاب إلعين )مرتبا على حروف إلمعجم( ،ج ،4دإر إلترإث إلعربي ،إلقاهرة،
1981م.
علي محمد إلخولي )إلدكتور( :معجم علم إلصوإت ،ط ،1مطابع إلفرزدق إلتجارية ،إلرياض1402 ،ه1982-م.
كمال بشر )دكتور( :علم إلصوإت ،ط ،1دإر غريب للطباعة ،إلقاهرة2000 ،م.
1.6
)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs

-

-

Answers to SAEs 1

 .1إلمخرج هو مكان إلنطق إلذي يحدث فيه إلتصويت ،ويدعى أحيانا بنقطة إلنطق حيث يحدث إلعترإض حبسا أو
تضييقاـ
 .2خمسة من مخارج إلعربية إلصامتة:
 إلمخرج إلشفوي :يكون بتقريب إلمسافة بين إلشفتين ،أو إقفالهما؛ وهو لصوإت) :ب – م  -و (. إلمخرج إلشفوي إلسناني :ويكون نتيجة إتصال إلشفة إلسفلى بالسنان إلعليا؛ وهو لصوت) :ف(. إلمخرج إلسناني :ويكون باتصال طرف إللسان بالسنان إلعليا؛ وهو لصوإت) :ث – ذ  -ظ(. إلمخرج إلسناني إللثوي :ويكون باتصال طرف إللسان بالسنان إلعليا ومقدمة إللسان باللثة؛ وهو لصوإت )ض –د – ط – ز – ص  -س(.
 إلمخرج إللثوي :يكون باتصال طرف إللسان باللثة؛ وهو لصوإت ) :ل – ن  -ر (.صفات الصواتUnit 3:
Unit Structure
Introduction
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1.1

Learning Outcomes
صفات إلصوإت
Summary
RefeReferences/Further Readings
)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Introduction

1.1

تعطي إلطرق إلمختلفة للنطق بالصوإت إلصامتة صفاتها إلرئيسة كالجهر وإلهمس وإلطباق وإلستعلء وغيرها ،وهي ما
تسمى بصفات إلصوإت ،فهذه إلوحدة ستقدم لنا صفات إلصوإت إلعربية بنوعيها إلصامتة وإلصائتة.
Learning Outcomes

1.2

في نهاية هذه إلوحدة سيعرف إلطالب صفات إلصوإت إلعربية.
صفات الصوات

1.3

 -1صفات الصوات الصامتة:
 -1الجهر :يولّده إلنطق مع وجود ذبذبة في إلوترين إلصوتيين ،وهو صفة لصوإت) :ب ،م ،ج ،د ،ذ ،ر ،ز ،ض ،ظ،
ع ،غ ،ل ،ن ،و ،ي(.
 -2الهمس :يولّده إلنطق مع عدم وجود ذبذبة في إلوترين إلصوتيين ،وهو صفة لصوإت) :ف ،ث ،س ،ص ،ت ،ط،
ش ،ك ،خ ،ق ،ح ،هـ ،همزة(.
ويحدث إللسانفي تحركه تحركا ثانويا إلصفات إلتالية:

-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

الطباق :يكون حين يرتفع مؤخر إللسان في إتجاه إلطبق ول يتصل به ،على حين أن إلنطق )أي مخرج إلصوت(
يجري في موضع آخر غير إلطبق .وينتج إلطباق قيمة صوتية هي إلتفخيم ،وإلصوإت إلمطبّقة في إلعربية إلفصحى
هي) :ص ،ض ،ط ،ظ(.
ويختلف إلطباق عن عن إلطبقية أي إلنطق في مخرج إلطبق )ك ،غ ،خ( ،فحين إلنطق بهذه إلصوإت
إلطبقية يرتفع مؤخر إللسان معها حتى يتصل بالطبق ،فيسد إلمـجرى أو يضيّقه.
التغوير :عكس إلطباق؛ إذ هو دفع إلصوت ذي إلـمخرج إلذي يقع خلف إلغار إلى أن ينطق في إلغار أو أقرب ما
يكون إليه .ويكون إلتغوير إضفاء صفة إلغارية على صوت غير غاري أساسا.
التحليق :اهو قرب مؤخر إللسان ن إلجدإر إلخلفي للحلق نتيجة ترإجع إللسان ،ويسبب إلتحليق تضييقا في إلبلعوم مما
ينشأ عنه إلتفخيم .وإلطباق وإلتحليق كلهما يؤي إلى إلتفخيم.
الاصقة االصمات :وهي خفّة في إلنطق وحسن إنشرإح فيه وكثرة إمتزإج بغيرها ،وهي من إلصفات إلتي عدّها
إلقدإمى ضمن إلصفات إلمتضادة ،وهي) :ل ،ن ،ر ،ف ،ب ،م(؛ وكل كلمة عربية رباعية أو خماسية ل تعرى من
وإحد منها ،وإل فهي فهي مبتدعة ليست من كلم إلعرب.
الصفير :وهو صفة لحروف) :س ،ز ،ص( ،وسببه هو ضيق فتحة إلنفتاح حين نطق هذه إلصوإت إلرخوة
إلحتكاكية.
القلقلة :وهي صفة لحروف) :ق ،ط ،ب ،ج ،د( حين تكون ساكنة ،وهو صوت يشبه إلنبرة عن إلوقف على هذه
إلحرف ،أو صوت زإئد يحدث عن إتمام إلنطق.
اللين :وهو صفة لحروف) :و ،ي )إلساكنتين إلمفتوح ما قبلهما( ،إللف )إلساكنة إلمفتوح ما قبلها((.
اصنحراف :وهو صفة لحرفي) :ل ،ر( لن إللسان ينحرف عن إلنطق بهما.
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 -10التكرير :وهو صفة لحرف ) :ر ( لنها تتكرر على إللسان عن إلنطق لرتعاد إللسان.
 -11التفشي :وهو صفة لحرف ) ش ( تشير إلى كثرة إنتشار إلهوإء بين إللسان وإلحنك.
 -12اصستطالة :صفة لحرف )ض( ،وقد يوصفت بذلك لنها إستطالت في إلخروج من مخرجها حتى إتصلت باللم لقرب
مخرج إلل من مخرجها.
 -2صفات الصوات الصائتة امقاييسها:
 -1عندما يرفع لسانه إلى إلعلى قدر إلمستطاع ،ويدفعه إلى إلمام قدر إلمكان دون أن يضيّق إلمـجرى إلهوإئي بحيث
ل يسبب إحدإث حفيف ما ،ويبسط شفتيه في إلوقت نفسه فإنه ييصدر صوت ) (iإلذي يقابل إلكسرة )إلصائت
إلقصير( ،وياء إلمدّ )إلياء إلساكنة إلمكسور ما قبلها(.
 -2أما إذإ إرتفع إللسان وضيّق إلمـجرى إلهوإئي فإن إلصوت يتجاوز منطقة إلصوإئت إلى إلصوإمت ،فينطق بالياء )أي
بالصوت إلشبيه بالصائت في إلعربية أو نصف إلصائت(.
 -3وعندما يحرك إلنسان لسانه إلى إلسفل قدر إلمستطاع ،ويسحبه إلى إلخلف قدر إلمكان ،ويبسط شفتيه من غير
تدوير فإنه يصدر صوت ) (aوهو يقابل إلفتحة وألف إلمد.
ويدور شفتيه ،فإنه يصدر صوت
 -4وعندما يرفع إلنسان لسانه ويسحبه إلى إلخلف قدر إلمكان دون إحدإث خفيف ما،
ّ
) (uإلذي يقابل إلضمة ،ووإو إلمد )إلوإو إلساكنة إلمضموم ما قبلها( ،أما إذإ إرتفع إللسان وأحدث نوعا من
إلحفيف فإن إلصوت يتجاوز منطقة إلصوإت إلصائتة إلى إلصوإمت ،فينطق عندئذ بالوإو؛ أي بالصوت إلشبيه
بالصائت في إلعربية أو نصف إلصائت.
)Self-Assessment Exercises 1 (SAEs
.1

بيّن صفات إلصوإت إلصائتة ومقاييسها.

Summary

1.4

هذه إلوحدة عبارة عن حصر صفات إلصوإت إلعربية إلفصحى ،حيث رأينا أن إلصوإمت لها  13صفة ،في حين تكون
للصوإئت  6صور ،هي :إلكسرة وإلضمة وإلفتحة ،وإلكسرة إلطويلة )إلياء إلساكنة إلمكسور ما قبلها( وإلضة إلطويلة )إلوإو
إلساكنة إلمضمون ما قبلها( ،إلفتحة إلطويلة )إللف إلساكنة إلمسبوقة بالفتح(.

-

RefeReferences/Further Readings
إبرإهيم أنيس )دكتور( :إلصوإت إللغوية ،ط ،5مكتبة إلنجلو ،مصر1975 ،م.
أحمد محمد قدور )دكتور( :مبادئ إللسانيات ،ط ،5دإر إلفكر إلمعاصر ،بيروت2014 ،م.

1.5

أحمد مختار عمر )إلستاذ إلدكتور( :أسس علم إللغة لماريو باي ،ط ،8عالم إلمعرفة ،إلقاهرة1419 ،هـ -
1998م.
أحمد مختار عمر )إلستاذ إلدكتور( :درإسة إلصوت إللغوي ،ط ،4عالم إلكتب ،إلقاهرة2006 ،م.
رمضان عبد إلتوإب )دكتور( :إلمدخل إلى علم إللغة ومناهج إلبحث إللغوي ،ط ،3مكتبة إلخانجي ،إلقاهرة،
1417هـ 1997 -م ،ص.16
علي محمد إلخولي )إلدكتور( :معجم علم إلصوإت ،ط ،1مطابع إلفرزدق إلتجارية ،إلرياض1402 ،ه-
1982م.
كمال بشر )دكتور( :علم إلصوإت ،ط ،1دإر غريب للطباعة ،إلقاهرة2000 ،م.
)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs

1.6

Answers to SAEs 1
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-1
-2
-3
-4

عندما يرفع لسانه إلى إلعلى قدر إلمستطاع ،ويدفعه إلى إلمام قدر إلمكان دون أن يضيّق إلمـجرى إلهوإئي بحيث
ل يسبب إحدإث حفيف ما ،ويبسط شفتيه في إلوقت نفسه فإنه ييصدر صوت ) (iإلذي يقابل إلكسرة )إلصائت
إلقصير( ،وياء إلمدّ )إلياء إلساكنة إلمكسور ما قبلها(.
أما إذإ إرتفع إللسان وضيّق إلمـجرى إلهوإئي فإن إلصوت يتجاوز منطقة إلصوإئت إلى إلصوإمت ،فينطق بالياء )أي
بالصوت إلشبيه بالصائت في إلعربية أو نصف إلصائت(.
وعندما يحرك إلنسان لسانه إلى إلسفل قدر إلمستطاع ،ويسحبه إلى إلخلف قدر إلمكان ،ويبسط شفتيه من غير
تدوير فإنه يصدر صوت ) (aوهو يقابل إلفتحة وألف إلمد.
ويدور شفتيه ،فإنه يصدر صوت
ما،
خفيف
إحدإث
دون
وعندما يرفع إلنسان لسانه ويسحبه إلى إلخلف قدر إلمكان
ّ
) (uإلذي يقابل إلضمة ،ووإو إلمد )إلوإو إلساكنة إلمضموم ما قبلها( ،أما إذإ إرتفع إللسان وأحدث نوعا من
إلحفيف فإن إلصوت يتجاوز منطقة إلصوإت إلصائتة إلى إلصوإمت ،فينطق عندئذ بالوإو؛ أي بالصوت إلشبيه
بالصائت في إلعربية أو نصف إلصائت.
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علم الصوات التشكيلي MODULE 3: Phonology
إلفونيم Unit 1:Phoneme
Unit Structure
Introduction
Learning Outcomes
إلفونيم Phoneme
Summary
RefeReferences/Further Readings
)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Introduction

1.1

يعد إلفونيم أساس إلتحليل إلفونولوجي إلحديث ،وقد ظهر هذإ إلمصطلح مع مرحلة روإد إلفونولوجيا ،وإنتقل من فرنسا إلى
بلدإن أوروبية وأمريكية ليصير وإحدإ من أهم إلمباحث إلصوتية إلتي أثرت إلدرس إللساني بكثير من إلرإء وإلنظريات
وإلتطبيقات .فهذه إلوحدة ستقدم لنا صورة وإضحة للفونيم وأقسامه إلرئيسة.
Learning Outcomes

1.2

في نهاية هذه إلوحدة سيكون إلطالب قد عرف كل من:






مفهوم إلفونيم.
إلقيمة إلتحليلية للفونيم.
علماء إلعربية إلقدإمى وإلفونيم.
أقسام إلفونيم.
الفونيم Phoneme

 .1مفهوم الفونيم:

1.3

معرب ،وإلذي يعني :إلصوت إلهجائي أو إلهجاوي :وحدة صوتية صغرى ،يمكن تجزيئ
إلفونيم  Phonemeمصطلح ّ
سلسلة إلتعبير إليها مثل) :إلضاد ،إلرإء ،إلباء( في :ضرب ،وإلتي تمثل إلصوإت إلرئيسة.
وإلصوإت لبن إلكلمات ،وهي أسرة من إلصوإت في لغة معينة متشابهة إلخصائص ،ومستعملة بطريقة ل تسمح لحد
أعضائها أن يقع في كلمة في إلسياق إلصوتي نفسه إلذي يقع فيه إلخر ،ويرمز إلى كل صوت منها بحرف من حروف إلهجاء
في إلخط وإلكتابة.
وإلوحدة إلصوتية )إلفونيم( قابل للتحليل إلى مكونات هي عناصره إلنطقية وإلسمعية ،وأنه يتحقق عن طريق صوره
إلسياقية ،أما إذإ أخذنا مجموع إلصور إلسياقية وأردنا لها أن تتحقق فلن يكون ذلك ممكنا.
وإلساس إلذي يقوم عليه إلفونيم هو إلوظيفة إلتي يمكن أن يؤديها في تمييز كلمة عن أخرى ،كما يشير إلى ذلك
تروبتسكوي :إذإ كان إلصوتان يظهرإن في إلموقع إلصوتي نفسه ،ول يمكن لحدهما أن يحل محل إلخر من دون تعديل معنى
إلكلمة ،أو من دون أن تصير إلكلمة غامضة أو غير معروفة في إللغة؛ فإن هذين إلصوتين صورتان لفونيمين مختلفين .مثال
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ذلك في إلعربية إلصوإت إلولى من إلكلمات إلتالية) :تاب ،جاب ،ذإب ،شاب ،غاب (..إذ يشير إستبدإل أحدهما بالخر إلى
تغير وإضح في إلمعنى.
 .2القيمة التحليلية للفونيم:
مهما قيل عن إلفونيم من آرإء توهن قيمته في إلتحليل إلصوتي هلما إعترإه من إضطرإب وإختلف فإن سلوك إلدإرس
للمنحى إلوظيفي في درس إلفونيم يؤدي إلى نتائج عملية ل ييستهان بها ،منها:
.1
.2
.3
.4

أنه يساعد على إيجاد كتابة دقيقة حين ييخصص رمز وإحد لكل فونيم مع إستحدإث علمات كتابية مساعدة للدللة على
إلصفات إلبارزة ،أو إلصور إلصوتية إلفرعية أو إلتغييرإت إلتركيبية.
أنه يضع إلدإرس على بدإية إلعناصر إللغوية إلتي تؤدي وظائف دللية قبل إلشروع في بحث إلكلمة وإلجملة.
أنه يعين على تعلم إللغة عن طريق إلنطق إلصحيح إلذي ل يقتصر على غير إلناطقين باللغة إلمعينة ،بل يتعدى ذلك
إلى أبناء إللغة إلذين يقفون على إلخصائص إلنطقية لصور إلفونيم في أثناء إلتركيب.
أنه يفسر بعض مسائل إلمعجم إلناتجة من وجود كلمات أو مدإخل متقاربة أو مترإدفة ،بسبب إستبدإل فونيم بآخر ،نحو
)صقر ،سقر( ،أو بسبب بعض إلتغييرإت إلتركيبية إلتي تعتري إلصوإت بالبدإل وإلدغام.كما يفسر كثيرإ من
إلظوإهر إلصرفية ذإت إلمنشأ إلصوتي؛ كمسائل إلعلل وإلمالة وإلوقف.

 .3علماء العربية القدامى االفونيم:
ولقد توصل علماء إلعربية إلى أثر إلحرف )إلصوت( في دللة إلكلمة لما يؤديه من فروق في إلدللة بين إلكلمات ،وقد
يفرقون بين إلمعنيين إلمتقاربين بتغيير حروف إلكلمة حتى يكون تقارب ما بين إللفظين كتقارب ما بين إلمعنيين؛ كقولهم للماء
إلملح إلذي ل ييشرب إل عند إلضرورة "شروب" ،ولما كان دونه مما يتجوز به "شريب" .ومثال "نضح" و"نضخ" :إلول
رش إلماء على إلبول إلخفيف على إلثوب ،فإن زإد قيل له :نضخ إلماء على إلثوب لكثرته .ومثال" :إلقبص" و"إلقبض" :إلول
يكون بأطرإف إلصابع ،وإلثاني لخذ إلكف كلها ،فالقبض جمع إلكف على إلشيئ.
 .4أقسام الفونيم:
 الفونيم التركيبي :تتحقق إلدللة إلصوتية في نطاق تأليف مجموع أصوإت )فونيمات( إلكلمة إلمفردة؛ وتسمى
بالعناصر إلصوتية إلرئيسة ،وإلتي يرمز إليها بالحروف إلبجدية أو إلهجائية :أ ،ب ،ت ...ويشكل منها مجموع
حروف إلكلمة إلتي ترمز إلى معنى معجمي .وتتحقق كذلك من مجموع تأليف كلمات إلجملة وطريقة أدإئها إلصوتي
ومظاهر هذإ إلدإء ،وتسمى بالعناصر إلصوتية إلثانوية ،وتعدّ هذه إلعناصر أكثر إسهاما في إلدللة من إلعناصر
إلصوتية إلتي تصاحب إلكلمة إلمفردة .ويطلق إلعلماء على إلصوإت إلصامتة وإلصوإت إلصائتة :إلصوت إلمقطعي
إلولي أو إلتركيبي  Segmental Phonemeوهو أصغر وحدة صوتية.
 الفونيم غير التركيبي :يضمونون قسما آخر سموه بالصوت فوق إلتركيبي أو غير إلتركيبي Supra-segmental
 ،Phonemeوهو ما يطلق عليه إلصوت إلثانوي؛ وهو ملمح صوتية غير تركيبية مصاحبة ،تمتد عبر أطوإل
متنوعة في إلدإء إلصوتي ،وتشارك في تنوع معاني إلكلم مثلما تشارك فيه إلصوإت إلتركيبية؛ وليست بصوت
رئيس ،بل صوت ثانوي يصاحب إلصوت إلرئيس.
وتسمى إلعناصر إلصوتية فوق إلتركيبية كذلك بالمصاحبات إللغوية ،أو إلسمات شبه إللغوية إلمصاحبة للدإء إلكلمي
Vocal-performance؛ وهي ما يعرف بين إللغويين بالسلوك إللغوي  Verbal-behaviorإلذي يتمثل في درإسة بنية إللغة
إلصوتية ،وما يصاحبها من عناصر صوتية تشارك في إلدللة وتؤثر في إلمستمع .وتتمثل إلمصاحبات إللغوية أو إلسمات شبه
إللغوية في ثلثة أنوإع:
-

النوع الال :إلسمات إلتحبيرية إلصوتية  Prosodic Featuresوييعرف كذلك بالتطريز إلصوتي
 ،Prosodyوهي إلتي تصاحب إلكلم أو إلخطاب إلمنطوق؛ وتمثل في :إلنبر  ،Stressإلتنغيم ،Intonation
وإلوقفات أو إلسكتات إلكلمية أو إلفوإصل  ،Pausesومعدل إلدإء إلكلمي  ،Tempoودرجة إلصوت ،Pitch
وصفته وقوته .Volume
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-

النوع الثاني :إلصوإت غير إلكلمية  Non-speech soundsأو إلفضلت إلصوتية Vocal
segregates؛ مثل :إلضحك وإلبكاء وإلصرإخ وإلتأوه وإلنحنحة وإلسعال وإلغمغمة وغير ذلك من إلصوإت
إلتي تصاحب إلدإء إلكلمي في إلخطاب إلمنطوق وتشارك في إلدللة أو يفهم إلمستمع منها معنى.
النوع الثالث :إلصوإت غير إلنسانية  Non-human soundsمثل أصوإت إلحيوإنات ومظاهر إلطبيعة؛
مثل صوت إلرياح وأصوإت إلكهوف وخفيف إلهوإء بالشجار وغير ذلك ،بالضافة إلى إلصوإت إلصناعية،
مثل أصوإت إللت وإلجرإس وإلبوإق إلتي تستخدم للدللة على معان معينة.
)Self-Assessment Exercises 1 (SAEs

 .1ما هو إلفونيم؟
 .2ما هو إلفونيم إلتركيبي؟
 .3ما هو إلفونيم غير إلتركيبي؟

Summary

1.4

خلصة إلوحدة أنها قدمت لنا صورة موجزة عن نظرية إلفونيم في إلدرإسات إلصوإتية إلحديثة ،وإلتي تعتبر من أهم
إلنجازإت إلتي حققها علم إللغة .درست مفهوم إلفونيم وقيمته إلتحليلية وإلفرق بينه وبين إللوفون وأقسامه.
RefeReferences/Further Readings
-

1.5

إبرإهيم أنيس )دكتور( :إلصوإت إللغوية ،ط ،5مكتبة إلنجلو ،مصر1975 ،م.
أحمد محمد قدور )دكتور( :مبادئ إللسانيات ،ط ،5دإر إلفكر إلمعاصر ،بيروت2014 ،م.
أحمد مختار عمر )إلستاذ إلدكتور( :درإسة إلصوت إللغوي ،ط ،4عالم إلكتب ،إلقاهرة2006 ،م.
تمام حسان )دكتور( :إللغة إلعربية معناها ومبناها ،ط ،1دإر إلثقافة ،إلمغرب1994 ،م.
رمضان عبد إلتوإب )دكتور( :إلمدخل إلى علم إللغة ومناهج إلبحث إللغوي ،ط ،3مكتبة إلخانجي ،إلقاهرة،
1417هـ 1997 -م ،ص.16
علي محمد إلخولي )إلدكتور( :معجم علم إلصوإت ،ط ،1مطابع إلفرزدق إلتجارية ،إلرياض1402 ،ه-
1982م.
كامل إلمهندس ومهدي وهبة :معجم إلمصطلحات إلعربية في إللغة وإلدب ،ط ،22مكتبة لبنان ،بيروت،
1948م.
1.7

)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs
Answers to SAEs 1
معرب ،وإلذي يعني :إلصوت إلهجائي أو إلهجاوي :وحدة صوتية صغرى ،يمكن
 .1إلفونيم  Phonemeمصطلح
ّ
تجزيئ سلسلة إلتعبير إليها مثل) :إلضاد ،إلرإء ،إلباء( في :ضرب ،وإلتي تمثل إلصوإت إلرئيسة.
 .2إلفونيم إلتركيبي :تتحقق إلدللة إلصوتية في نطاق تأليف مجموع أصوإت )فونيمات( إلكلمة إلمفردة؛ وتسمى
بالعناصر إلصوتية إلرئيسة ،وإلتي يرمز إليها بالحروف إلبجدية أو إلهجائية :أ ،ب ،ت ...ويشكل منها مجموع
حروف إلكلمة إلتي ترمز إلى معنى معجمي.
 .3إلفونيم غير إلتركيبي :يضمونون قسما آخر سموه بالصوت فوق إلتركيبي أو غير إلتركيبي Supra-segmental
 ،Phonemeوهو ما يطلق عليه إلصوت إلثانوي؛ وهو ملمح صوتية غير تركيبية مصاحبة ،تمتد عبر أطوإل
متنوعة في إلدإء إلصوتي ،وتشارك في تنوع معاني إلكلم مثلما تشارك فيه إلصوإت إلتركيبية؛ وليست بصوت
رئيس ،بل صوت ثانوي يصاحب إلصوت إلرئيس.
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الصوات الصامتةUnit 2:
Unit Structure
Introduction
Learning Outcomes
إلصوإت إلصامتة
Summary
RefeReferences/Further Readings
)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Introduction

1.1

إن إصدإر إلصوإت ل بد فيه من إعترإض للهوإء إلمنبعث من إلوترين بأي شكل من إلشكال ،وإل خرج إلهوإء دون أن
يحدث صوتا معينا ،وبناء على ذلك نجد أن وجود إعترإض أو إلتضييق يولد أصوإتا أخرى لها خصائص مختلفة ،تدعى
إلمجموعة إلولى من إلصوإت بالصوإت إلصامتة على حين تدعى إلمجموعة إلثانية بالصوإت إلصائتة.
وإلصوإت لبن إلكلمات ،وهي :أسرة من إلصوإت في لغة معيّنة متشابهة إلخصائص ،ومستعملة بطريقة ل تسمح لحد
أعضائها أن يقع في كلمة في إلسياق إلصوتي نفسه إلذي يقع فيه إلخر ،ويرمز إلى كل صوت منها بحرف من حروف إلهجاء
في إلخط أو إلكتابة .فهذه إلوحدة ستعرفنا على إلمجموعة إلولى وهي إلصوإت إلصامتة.
Learning Outcomes

1.2

في نهاية هذه إلوحدة سيعرف إلطالب كل من:
-

إلصوإمت إلعربية.
كيفية أصدإر إلصوإمت إلعربية.
الصوات الصامتة :في اللغة العربية

1.3

إلصامت :هو إلصوت إلذي يحدث حين إلنطق به إنسدإد جزئي أو كلي .وللصوإمت في درإستنا إلعربية تسميات أخرى هي:
إلصحيح ،إلساكن ،إلحبيس ،ويقابلها في إللغة إلنجليزية  .Consonantويتم إصدإر إلصوإمت بخروج إلهوإء عبر إلحنجرة
باتجاه إلفم؛ محاول إلخروج ،فإذإ إعترضه معترض أوقفه أو ضيق مجرإه دعي إلصوت إلمنبعث صامتا.
وإلصوإمت إلعربية هي إلصوإت إلهجائية إلتي ييرمز إلى ك ّل منها بحرف من حروف إلهجاء في إلخط وإلكتابة ،مثل )ب – ت
عاب( تجد أن إختلف معاني هذه إلكلمات يرجع إلى تغير فونيماتها إلولى وهي) :ن – ت -
تاب -
 ع( ،فإذإ قلت:م
)ناب – م
م
ع( ،فهي ل تسمح لحد أعضائها أن يقع في كلمة في إلسياق إلصوتي نفسه إل وتغيّر إلمعنى.
الصوامت العربية
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رمزه

الصوت
.1
.2

إلهمزة
إللف

ء
إ

.3
.4
.5

إلباء
إلتاء
إلثاء

ب
ت
ث

.6

إلجيم

ج

.7
.8
.9
.10

إلحاء
إلخاء
إلدإل
إلذإل

ح
خ
د
ذ

.11
.12

إلرإء
إلزإي

ر
ز

.13

إلسين

س

.14

إلشين

ش

.15
.16
.17
.18
.19

إلصاد
إلضاد
إلطاء
إلظاء
إلعين

ص
ض
ط
ظ
ع

.20
.21

إلغين
إلفاء

غ
ف

.22

إلقاف

ق

.23

إلكاف

ك

.24
.25
.26

إللم
إلميم
إلنون

ل
م
ن

.27
.28
.29

إلهاء
إلوإو
إلياء

ه
و
ي
)Self-Assessment Exercises 1 (SAEs

عرف إلصوت إلصامت.
.1
ّ
 .2بيّن كيف تصدر إلصوإمت إلعربية؟
 .3كم عدد إلصوإمت إلعربية
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Summary

1.4

هذه إلوحدة بينت لنا أن إلفونيم )إلصوت( إلتركيبي هو أصغر وحدة صوتية عن طريقها يمكن إلتفريق بين إلمعاني ،وينقسم في
إلعربية إلى :إلصوإمت )وإلتي تمثله إلحروف إلهجائية( ،وإلصوإئت )وإلتي تمثله إلحركات إلقصيرة ،وإلتي سندرسها في
إلوحدة إلتالية.

-

RefeReferences/Further Readings
إبرإهيم أنيس )دكتور( :إلصوإت إللغوية ،ط ،5مكتبة إلنجلو ،مصر1975 ،م.
أحمد محمد قدور )دكتور( :مبادئ إللسانيات ،ط ،5دإر إلفكر إلمعاصر ،بيروت2014 ،م.

-
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)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs

1.5

1.6

Answers to SAEs 1

 .1إلصامت :هو إلصوت إلذي يحدث حين إلنطق به إنسدإد جزئي أو كلي .وللصوإمت في درإستنا إلعربية تسميات
أخرى هي :إلصحيح ،إلساكن ،إلحبيس ،ويقابلها في إللغة إلنجليزية .Consonant
 .2يتم إصدإر إلصوإمت بخروج إلهوإء عبر إلحنجرة باتجاه إلفم؛ محاول إلخروج ،فإذإ إعترضه معترض أوقفه أو ضيق
مجرإه دعي إلصوت إلمنبعث صامتا.
 .3للغة إلعربية ) (29صامتا.
الصوات الصائتةUnit 3:
Unit Structure
Introduction
Learning Outcomes
إلصوإت إلصائتة
Summary
RefeReferences/Further Readings
)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.1 Introduction
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إن إصدإر إلصوإت ل بد فيه من إعترإض للهوإء إلمنبعث من إلوترين بأي شكل من إلشكال ،وإل خرج إلهوإء دون أن
يحدث صوتا معينا ،وبناء على ذلك نجد أن وجود إعترإض أو إلتضييق يولد أصوإتا أخرى لها خصائص مختلفة ،تدعى
إلمجموعة إلولى من إلصوإت بالصوإت إلصامتة على حين تدعى إلمجموعة إلثانية بالصوإت إلصائتة.
وإلصوإت لبن إلكلمات ،وهي :أسرة من إلصوإت في لغة معيّنة متشابهة إلخصائص ،ومستعملة بطريقة ل تسمح لحد
أعضائها أن يقع في كلمة في إلسياق إلصوتي نفسه إلذي يقع فيه إلخر ،ويرمز إلى كل صوت منها بحرف من حروف إلهجاء
في إلخط أو إلكتابة.
1.2 Learning Outcomes
في نهاية هذه إلوحدة سيعرف إلطالب كل من:
-

إلصوإئت في إلعربية.
كيفية أصدإر إلصوإئت إلعربية.

الصوات الصائتة

 .2مفهوم الصوات الصائتة:

1.3

هي إلصوإت إلتي تخرج دون أن يعترضها حاجز يسدّ مجرى إلنطق أو يض هيّقه ،لذلك إعتمد نطقها على إهتزإز إلوترين
إلصوتيين ،لذلك كانت كلها مجهورة ،كما أنها تمتاز من إلصوإمت بوضوحها إلسمعي وكثرة دورإنها في إلكلم ،وإعتمادها
على طرق تشكيلية متعددة ،تعوض إفتقارها إلى مخارج دقيقة ثابتة ،كما هي إلحال في إلصوإت إلصامتة .وحدد إلدإرسون
إلمختصون ثلثة صوإئت رئيسة تستخدم في إللغات كافة ،وهي:
.1
.2
.3

) (iأي إلكسرة.
) (uأي إلضمة.
) (aأي إلفتحة.

وأما إلصوإئت في نظام إللغة إلعربية إلفصحى ،هي
الصوائت في العربية الفصحى
صوائت طويلة

صوائت قصيرة

الكسرة الطويلة:

الكسرة ):(i
صائت قصير أمامي منغلق ،ليس فيه إستدإرة ،فموي ،يف ّخم
وهي إلياء إلساكنة )إلمكسور ما قبلها( :صائت طويل،
إذإ سبق بأصوإت )ص ،ض ،ط ،ظ( ،ويفخم نسبيا إذإ سبق
ل يختلف عن إلكسرة إل في طوله ،إذ يبلغ مدإه ما يبلغه
بأصوإت )ق ،غ ،خ( ،ويرقنق إذإ سبق بسائر إلصوإت.
صائتان قصيرإن.
الضمة الطويلة:

الضمة ):(u

صائت قصير ،خلفي ،منغلق ،مستدير ،فموي ،يعامل من وهي إلوإو إلساكنة )إلمضموم ما قبلها( :صائت طويل،
ل يختلف عن إلكسرة إل في طوله ،إذ يبلغ مدإه ما يبلغه
حيث إلتفخيم وإلترقيق كسابقه.
صائتان قصيرإن.
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الفتحة الطويلة:

الفتحة ):(a

صائت قصير ،أمامي ،منفتح ،غير مستدير ،فموي ،وينطبق وهي إللف إلساكنة )مسبوقة بالفتح( :ل يختلف عن
هذإ إلوصف على إلفتحة إلمرققة في إلعربية إلفصحى .أما إلفتحة إل في إلطول ،ولها كالفتحة وصفان:
إلفتحة إلمفخمة – وهي هنا فرع من إلفتحة إلساسية – فهي
 -1أساسي هو :إلفتحة إلطويلة المرققة إلتي
صائت خلفي ،قصير ،فيه إستدإرة ،منفتح ،فموي.
توصف بأنه صوت أمامي ،منفتح ،غير
مستدير ،فموي.
 -2فرعي وهو إلفتحة إلطويلة المفخمة إلتي
توصف بأنها صوت خلفي ،فيه إستدإرة،
منفتح ،فموي ،مسبوق بأصوإت
إلستعلء ،ويرمز لها في إلكتابة إلصوتية
بـ) (ãأو ) (a:أو ).(aa
ملحظة:
إلصوإئت إلقصيرة :تستعمل أعلى إلحرف أو أسفله في
إلكتابة لتبين صفة إلنطق في إلدإء ،ويتضح أثرها في نحو:
)شربة( حيث يمكن وضع فونيم إلفتحة على )إلشين( فتدل
معنى ،وإذإ وضعت إلكسرة أو إلضمة عليها
إلكلمة على
ى
فإنها تدل على معنيين مختلفين.
)ضرب -
وقد تميز هذه إلحركات بين إلسم وإلفعل في مثل
ع
ض مرب
ضرب( ،كما تحدّهد إلفاعل إلحقيقي ونائبه في مثل ) :م
م
مترجم(.
– ض هيرب ،متر مجم -
ه
 .3مصدر الصوات الصائتة:
ّ
فيهز إلوترين إلصوتيين ويتولد رنين مسموع ،ثم تقوم بعض أعضاء إلجهاز إلنطقي بحركات
يخرج إلهوإء عبر إلحنجرة،
تشكيلية ليس فيها حبس أو تضييق؛ مما يسمح للهوإء بالخروج من إلفم وإلنف معا .وإلصوت إلمنبعث بهذه إللية هو إلصوت
إلصائت إلذي يتبين لنا أنه ليس له إل إلوترإن إلصوتيان ليعتمد عليها في إلتصويت .وللصائت في درإستنا إلحديثة مسميات
متعددة؛ كالمصوت وإلحركة وإلعلة وصوت إللين ،وهي تقابل إلمصطلح إلنجليزي .Vowels
وينبغي إلتنبه إلى أن إعتماد إلصائت على إلوترين إلصوتيين ل يعني أنه يخرج غفل من حركات تشكيلية للجهاز إلنطقي؛
كارتفاع أول إللسان أو إنخفاضه متجها إلى إلمام أو إلخلف وإنخفاض إلفك إلسفل أو عدمه ،وإستدإرة إلشفتين أو عدمها ونحو
ذلك.
ويلحظ أن إلصوإمت أق ّل وضوحا في إلسمع من إلصوإئت ،فالصوإئت تسمع من مسافة أبعد مما تسمع عندها إلصوإمت .ففي
إلحديث بين شخص وآخر قد يخطئ أحدهما على إلبعد سماع صوت صامت ،لكنه يندر أن يخطئ سماع صوت صائت ،وكذلك
إلحال في إلحديث بالهاتف.
)Self-Assessment Exercises 1 (SAEs

عرف إلفونيم إلتركيبي )إلصائت(.
.1
ّ
 .2إذكر كيفية إصدإر إلصوإت إلصائتة؟
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Summary

1.4

هذه إلوحدة بينت لنا أن إلفونيم )إلصوت( إلتركيبي هو أصغر وحدة صوتية عن طريقها يمكن إلتفريق بين إلمعاني ،وينقسم في
إلعربية إلى :إلصوإمت )وإلتي تمثله إلحروف إلهجائية( ،وإلصوإئت )وإلتي تمثله إلحركات إلقصيرة(.
RefeReferences/Further Readings
-
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1.5

1.6

Answer to SAEs 1
 .1هي إلصوإت إلتي تخرج دون أن يعترضها حاجز يسدّ مجرى إلنطق أو يض هيّقه ،لذلك إعتمد نطقها على إهتزإز
إلوترين إلصوتيين ،لذلك كانت كلها مجهورة ،كما أنها تمتاز من إلصوإمت بوضوحها إلسمعي وكثرة دورإنها في
إلكلم ،وإعتمادها على طرق تشكيلية متعددة ،تعوض إفتقارها إلى مخارج دقيقة ثابتة ،كما هي إلحال في إلصوإت
إلصامتة.
ّ
فيهز إلوترين إلصوتيين ويتولد رنين مسموع ،ثم تقوم بعض أعضاء إلجهاز إلنطقي
 .2يخرج إلهوإء عبر إلحنجرة،
بحركات تشكيلية ليس فيها حبس أو تضييق؛ مما يسمح للهوإء بالخروج من إلفم وإلنف معا .وإلصوت إلمنبعث بهذه
إللية هو إلصوت إلصائت إلذي يتبين لنا أنه ليس له إل إلوترإن إلصوتيان ليعتمد عليها في إلتصويت .وللصائت في
درإستنا إلحديثة مسميات متعددة؛ كالمصوت وإلحركة وإلعلة وصوت إللين ،وهي تقابل إلمصطلح إلنجليزي
.Vowels
الفونيمات غير التركيبية MODULE 4: Non-Segmental Phonemes
النبرUnit 1:Stress
Unit Structure
Introduction
Learning Outcomes
إلنبرStress
Summary
RefeReferences/Further Readings
)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Introduction

1.1

يعد إلنبر من إلظوإهر إلصوتية إلمهمة إلتي توصل إليها إلدرس إلصوتي إلحديث ،وكقد كان ذلك حينما أدركوإ أنه عنصر من
إلعناصر إلتي تكسب بنية إلكلمة تكاملها وتميزها من غيرها ،وتأكيدإ لهذه إلقيمة إلنسبية جعلوه ضمن )إلفونيمات غير إلتركيبية(
وإستنبطوإ له قوإعد ،وقسّموه إلى أقسام وأنوإع من حيث درجته في إلصوت.
Learning Outcomes

1.2

في نهاية هذه إلوحدة سيكون إلطالب قد عرف كل من:
 مفهوم إلنبر.أقسام إلنبر.
درجات إلنبر.
قوإعد إلنبر.



النبرStress

مفهوم النبر في اللغة ااصصطلح:

1.3

في اللغة :كلمة "إلنبر" )بفتح إلنون إلنون إلمشددة وتسكين إلباء( مصدر )نمبمر إلحرف ينبره نبرإ( وهي تأتي في إللغة على
معنيين:
-

إلهمز :وذلك في مثل قول رجل جاء إلى إلنبي  -صلى ا عليه وسلم – يا نبيئ ا )بالهمز( فقال له إلنبي) :ل تنبر
باسمي( ،أي ل تهمز .وإلمنبور :إلمهموز وإلنبرة :إلهمزة ،وقال إلفيروزبادي :نبر إلحرف ينبره همزه ،ونبعر إلشيئ:
رفعه.
إلرتفاع :قال إلخليل بن أحمد..." :وكل شيئ رفع شيئا فقد نبره وإنتبر إلمير فوق إلمنبر ،وقد سمي إلمنبر منبرإ
وعلوه ،ويقال :إنتبر إلجرح إذإ ورم ،ورجل نبار بالكلم :فصيح بليغ .وقال صاحب إللسان.." :إلنبر عند
لرتفاعه
ّ
علو ،وإستشهد بقول إلشاعر:
إلعرب إرتفاع إلصوت ،يقال :نبر إلرجل نبرة إذإ تكلم بكلمة فيها ّ
ي سرورإ
فأكاد أن ييغشى عل ّ

إني لسمع نبرة في قولها

فالمفهوم إللغوي للنبر عند إلقدإمى يدل على إلرتفاع أو إلشدة وإلتفخيم ،وما تسميتهم إلهمزة بالنبر – فيما يبدو  -إل
إشارة إلى إرتفاعها وشدتها في إلمخرج ،كما وصفها إبن يعيش بأنها.." :حرف شديد مستثقل".
في اصصطلح :له في إصطلح إللغوين إلمحدثين تعريفات عديدة ،منها:
-

قوة إلتلفّظ إلنسبية إلتي تيعطي للصائت في مقطع من مقاطع إلكلمة أو إلجملة ،لتيسمع أوضح من باقي إلمقاطع.
وعرفه إبرإهيم أنيس بأنه :نشاط في جميع أعضاء إلنطق في وقت وإحد ،فعند إلنطق بمقطع منبور نلحظ أن جميع
ّ
أعضاء إلنطق تنشط غاية إلنشط ،وكذلك يلحظ مع إلصوت إلمنبور نشاط في أعضاء إلنطق إلخرى كاقصى إلحنك
وإللسان وإلشفتين ،وإلمر على إلعكس من ذلك كله مع إلمقطع غير إلمنبور ،فهذإ هو إلضغط إلذي يميل إليه إلمرء –
عادة – حين ينطق بلغته على مقطع خاص من كل كلمة ،ليجعله بارزإ أوضح في إلسمع مما عدإه من مقاطع إلكلمة،
وهذإ إلضغط هو ما يسمى بالنبر.
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فمن خلل هذه إلتعريفات ندرك:


أن إلنبر نشاط إضافي لعضاء إلجهاز إلصوتي إلمشتركة في نطق إلمقطع إلمنبور.
أن المقطع هو إلميدإن إلذي يلعب فيه إلنبر دوره ،بل ل وجود للنبر بغير إلمقطع.
أن إلنبر يظهر من خلل إلدإء إلصوتي للكلمات في إلخطاب إلمقروء أو إلمنطوق.
اظائف النبر:

للنبر وظائف مهمة في تحديد معنى إلكلمة أو إلجملة ،فهناك من إللغات ما تستخدمه للتفريق بين إلمعاني وإلصيغ ،بين إلسمية
وإلفعلية ،عن طريق تغيير مكانه وتسمى هذه إللغات لغات نبرية ،كالنجليزية مثل؛ ومنها ما ل تستخدمه كملمح تمييزي بين
إلمعاني ،وتسمى لغات غير نبرية؛ كاللغة إلفرنسية ،بل ل يكون إلنطق ببعض إللغات صحيحا إل بمرإعات موضع إلنبر فيها،
فالفرنسي حين ينطق باللغة إلنجليزية يضغط على إلمقاطع إلخيرة من إلكلمات ،متأثرإ بعادإته إللغوية ،فتنفر إلذن إلنجليزية
من نطقه فتضطرب معاني إلكثير من إلكلمات إلتي تصدر عنه ،لن بعض إلكلمات إلنجليزية يختلف معناها بمجرد إختلف
موضع إلنبر فيها كما يمثّل .وتكمن وظيفة إلنبر في أنه:
-



يفرق بين إلسم وإلفعل في بعض إلكلمات ،فالكلمة إلنجليزية  importإذإ نيطقت بنبر إلمقطع إلول ) (imكانت
إسما ،وإذإ يوضع إلنبر على إلمقطع إلثاني ) (poكانت فعل ،ومثل هذإ يقال عن إلكلماتconvert, subject, :
.present
يكون إلعامل إلوحيد للتفريق بين كلمتين وبالتالي بين معناهما ،فإذإ نطقت كلمة  Augustبالنبر على إلمقطع إلول
دلّت على إلشهر )أغسطس( أو علم شخص ،وإذإ نبرت على إلمقطع إلثاني دلّت على )مهيب  -جليل( .ومثال آخر في
إللغة إلعربية )كريم إل يخلق – كريمو إل يخلق( و)مسلم إلهند – مسلمو إلهند( ،فالتمييز بينهما كان بوضع إلنبر مع إلمفرد
على إلمقطع إلول ،ومع إلجمع على إلمقطع إلثاني.
أنواع النبر:

سبقت إلشارة إلى أن إلنبر مرتبط بمقاطع إلكلمة؛ سوإء كانت مستقلة أو في تركيب ،وعلى ذلك قسمه إلعلماء إلى نوعين؛
هما نبر إلكلمة ونبر إلجملة:
 -1نبر الكلمة أا النبر الصرفي:
عرفه محمد إلخولي بأنه :نبر رئيس يأخذ أحد مقاطع إلكلمة حين تنطق إلكلمة وحيدة دون سياق
 -1تعريفه اأقسامهّ :
لغوي ،وهذإ إلنوع ينقسم إلى:
 نبر الشدة :وهو ضغط نسبي يستلزم علوإ سمعيا لمقطع على غيره من إلمقاطع ،ويقع على صامت إلمقطع ل إلمقطعكله.
 نبر الطول :وهو إطالة زمن إلنطق بالصوت ،ويكون على إلصوإئت إلطويلة ) إ – و  -ي( مثل تطويل إللف في)رإئع( ،ويسمى هذإ إلنوع أيضا بـ)نبر إلزمن( أو )نبر إلمدة(.
 -2اظائفه :يعدّ نبر إلكلمة بقسميه )إلشدة وإلطول( فونيما في إلكلمة ،لنه يؤدي فيها وظيفة دللية ،منها أنه يبرز عنصر
من عناصر إلكلمة ،وذلك بـ:
 إلتفريق بين نطق ونطق؛ كالتفريق بين إلنطق بصيغة إلماضي )بالفتح إلقصير( وبين صيغة إلتثنية )باللف( نحو:كتب – كتبا ،استطاع – استطاعا ..في قولك) :كتب إلقرآن -كتبا إلقرآن ،إستطاع إلفرإر -إستطاعا إلفرإر( ،فعدم إلنبر
على إلمقطع إلخير )عا = ص ح ح( قد يفقد ألف إلثنين وظيفتها في إلكلمة أو إلجملة ،فتلتبس بصيغة إلماضي )كتب
– إستطاع(.
 إلتفريق بين إلنطق بالمفرد )إلمضموم( وبين صيغة إلجمع )بالوإو( نحو :مسلم – مسلمو ،معلم-معلمو ،في قولك:)مسلم إلهند – مسلمو إلهند ،معلم إلمدرسة – معلموإ إلمدرسة( ،فعدم إلنبر على إلمقطع إلخير )مو = ص ح ح( قد
يفقد وإو إلجمع وظيفتها في إلكلمة أو إلجملة ،فتلتبس بصيغة إلمفرد )مسلم  -معلم(.
 إلتفريق بين دللة إلكلمات؛ كالفعل وإلسم ،وذلك نحو) :أسد – أسدّ( ،كلمة )أسد( من إلحيوإن ،وكلمة )أسدّ( منإلسدإد ،تتشابهان عند إلوقوف عليهما بالسكون ،فالتمييز بينهما يفترض أن يكون بالنبر.
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-

إبرإز دللة إلمبالغة )في نبر إلطول( في إلكلمة ،وذلك نحو "طويل" في قولك :هو رجل طويل )بإشباع مدّ إلياء أكثر
من إلمألوف( للدللة على إلطول غير إلمألوف هكذإ )طويييييل( مثل.
نبر الجملة:
عرفه إبرإهيم أنيس – هو :أن يعمد إلمتكلم إلى كلمة في جملة فيزيد من نبرها
كما
–
إلسياق
نبر
أو
إلجملة
نبر
تعريفه:
ّ
ويميزها عن غيرها من كلمات إلجملة؛ رغبة منه في تأكيدها أو إلشارة إلى غرض خاص .أي هو :إلنبر إلذي تأخذه
إحدى كلمات إلجملة  -باعتبار إلجملة وحدة كلمية وإحدة  -وتكون هذه إلكلمة – عادة – أكثر إلكلمات أهمية في رأي
إلمتكلم.
اصلته :تكمن دللة هذإ إلنوع من إلنبر في إلشارة إلى غرض خاص؛ كالتأكيد أو إلستفهام أو نحو ذلك .وإلنبر
إلجملي غير ثابت ،إذ يترإوح وقوعه بين مكان وآخر ،طبقا لمقصود إلمتكلم وأغرإضه ،ومثال ذلك جملة) :هل سافر
أخوط أمس؟( يختلف إلغرض منها باختلف إلكلمة إلتي زيد نبرها ،فحين نبر كلمة )سافر( في هذه إلجملة قد يكون
معناها أن إلمتكلم يشك في حدوث إلسفر من أخ إلمخا م
طب ،بل يظن أن حدثا آخر – غير إلسفر – هو إلذي ت ّم ،فإذإ
ضغط إلمتكلم على كلمة )أخوك( في ههم من إلجملة أن إلمتكلم ل يشك في حدوث إلسفر ،وإنما إلذي يشك فيه هو فاعل
إلسفر ،فربما يكون أباه أو ع ّمه أو صديقه ،ل أخاه ،وإذإ زيد نبر كلمة )أمس( في ههم من إلجملة أن إلشك في تاريخ
إلسفر.
وزيادة نبر إلكلمة في إلجملة ل تعدو أن تكون زيادة في نبر إلمقطع إلمهم في هذه إلكلمة ،ففي كلمة )أخوك(
مثل ،كان إلمقطع إلمنبور هو )خو( ،فإذإ زيد نبر هذه إلكلمة في جملتها فالمقصود هو نبر هذإ إلمقطع )خو( ليصبح
أوضح في إلسمع مما كان.
اظائفه :من خلل تعريف إلنبر إل يجملي يتبين أنه يؤدي دورإ وظيفيا في إلتركيب ،ويؤثر في دللته ،وقد تستخدم أكثر
إللغات – ومن بينها إللغة إلعربية – هذإ إلنوع من إلنبر في أغرإض بيانية خاصة ،ومن ذلك في:
إلتفريق بين معنى ونقيضه ،فالجملة )هذإ ما قلته( مثبتة ومنفية في آن وإحد ،ولكن إذإ نبر إلمتكلم على "ما" في إلجملة
إلولى فأبرز دللتها في إلتركيب ،تعطي معنى إلنفي ،وأما إذإ وقع إلنبر على "قلته" نفهم أن "ما" إسم موصول
بمعنى "إلذي" فأصبح معنى إلتركيب )هذإ إلذي قلته( ،فالجملة حينئذ مثبتة .وقد شارك إلسياق إلدإئي في تحقيق
إلدللتين.
تحديد إلمعنى إلمرإد وإلخبار عنه ،مثل :محمد في إلدإر؛ جوإب لسؤإل :أين محمد؟ ،وقع إلنبر على إلخبر لنه هو
إلمستفهم عنه ،وإلمرإد إلخبار عنه.
يقع إلنبر على أدإة إلندإء لظهار وظيفتها إلدللية مثل" :يا محمد" ،وهذإ ليس مطردإ في جميع إلجمل ،فقد تنبر كلمة
فيها إبتغاء دللة منها مثل" :نجح محمد" ينبر "نجح" للستفهام ،وقد ينبر محمد للدللة على إلستنكار أو إلسخرية،
ويشارك في ذلك إلتنغيم وإلسياق إلخارجي.
ارجات النبر :ينقسم إلنبر من حيث درجته في إلصوت إلى أربعة أقسام ،هي:
إلنبر إلولي أو إلنبر إلقوي  :Primary Stressويرمز له بالرمز ) (.
إلنبر إلثانوي  :Secondary Stressويرمز له بالرمز ) (.
إلنبر إلمتوسط  :Medium Stressويرمز له بالرمز ) (.
إلنبر إلضعيف Week Stressويرمز له بالرمز ) (.

وتمثل هذه إلمستويات إلمذكورة إلجملة إلتية )كيف حالك؟( ،تحتوي هذه إلجملة على أربع مقاطع تحمل أربع درجات
من مستويات إلنبر ،فكلمة:
-1
-2

كيف :تتكون من مقطعين :كيـ+ف = ص ح ح ،ص ح .نلحظ أن إلمقطع إلول منها يتح ّمل نبرإ أقوى من
إلوإقع على إلمقطع إلثاني ،بل يمثل أعلى مستويات إلنبر في إلجملة؛ وهو إلنبر إلولي ،وإلمقطع إلثاني
يحمل إلنبر إلمتوسط.
حالك :تتكون من :حا+لك ص ح ح  +ص ح ص ،إلول )وهو إلمقطع إلثالث في إلجملة( من إلنوع إلطويل
إلمفتوح ،ويلي في إلدإء درجة أقل من إلمقطع إلول ،ويمثل أعلى درجة من بعده من باقي إلمقاطع،
ويسمى بالنبر إلثانوي .وإلنبر إلوإقع على إلمقطع إلخير "لك" = ص ح ص أق ّل درجات إلنبر قوة في
إلجملة؛ ولذإ يطلق عليه إلنبر إلضعيف.
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ويرمز إلى هذه إلمستويات إلربعة على ترتيبها :إلقوي وإلثانوي وإلمتوسط وإلضعيف هكذإ:
كيـ  +ف  +حا  +لك


قواعد النبر

لقد حاول إلمحدثون من إللغويين تقعيد قوإعد إلنبر في إللغة إلعربية باستنباطها من قرإءة إلقرآن إلكريم ،وتتمثل هذه إلقوإعد
على إلشكل إلتالي:
 -1إذإ كانت إلكلمة مؤلفة من مقطع وإحد فالنبر عليه إطلقا أيا كان هذإ إلمقطع ،نحو:
صحع ) :ص ح ص(.
م
 ممهع) :ص ح ص(. قي عم) :ص ح ص(. عدع) :ص ح ص(. ل) :ص ح ص(. لم) :ص ح ص(. -2إذإ كانت إلكلمة مؤلفة من مقطعين فالنبر على ثانيهما إطلقا ،لن إلول ل ينبر إطلقا؛ نحو:
 قام) :قا = ص ح ح(. عودإ) :عو = ص ص ح ح(.ب= ص ح(.
 بها ) :ه لكم ) :مل = ص ح(. -3إذإ كانت إلكلمة مؤلفة من ثلثة مقاطع فأكثر ،ننظر إلى إلمقطع إلثاني ،فإن كان من إلنوإع إلمتوسطة أو إلطويلة
فالنبر عليه ،وإل كان على إلثالث إطلقا ،ول يتعدى إلنبر إلمقطع إلثالث في حال من إلحوإل ،ونحو:
 فدإكم )دإ= ص ح ح(. يستهدي )ته= ص ح ص(. إستغفر )تغ= ص ح ص(.ع عل= ص ح ص(.
 يتعلم ) م مقاتل )قا = ص ح ص(.وفي إلكلمات كثيرة إلمقاطع قد ييرى نبرإن أحدهما قوي وإلخر ضعيف ،فيسمى إلقوي رئيسا وإلضعيف ثانويا ،ومن
أمثلته ما يلي:
-

فسيكفيكهمو )يك  +ك = ص ح ح+ص ح(.
متعلمتان )عل+تا = ص ح ح+صح(.

تنبيه:
ل بد من إلنتباه إلى ثلثة أشياء أثناء درإسة إلقوإعد إلنبرية وهي:
-1
-2
-3

ل تحسب )إل( إلتعريف في مقاطع إلكلمة.
كل ما يلحق إلكلمة من ضمائر متصلة أو ما يسبقها من حروف إلمضارعة دإخلة فيها أثناء عدّ إلمقاطع.
يحدّد موقع إلنبر على أساس أن إلكلمة منطوقة كما في جرج إلكلم ،وبعد إلتحديد ل يهم أن تنطقها مدروجة
أو موقوفا عليها بالسكون ،لن إلنبر ل يتغير مكانه.
)Self-Assessment Exercises 1 (SAEs

.1
.2
.3
.4

عرف إلنبر لغة وإصطلحا.
ما هو نبر إلكلمة؟
ما هو إلنبر إلسياقي أو نبر إلجملة.
وقوإعده.
بالمثلة إللئقة تحدث عن درجات إلنبر
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Summary

1.4

درست في هذه إلوحدة أن إلنبر بنوعيه إلصرفي وإلسياقي )نبر إلجملة( من أهم إلفونيمات غير إلتركيبية إلمؤثرة في دللة إلكلمة
)إذإ وقع على مقطع من مقاطعها( أو إلجملة )إذإ وقع على كلمة من كلماتها( ،من ذلك إلتفريق بين إلمعنى أو تحديد إلمعنى
إلمرإد أو غير ذلك.
ودرست أيضا إلوحدة مفهوم إلنبر في إللغة وفي إلصطلح ،كما درست وظائفه وأنوإعه )إلكلمي وإلجملي( ووظائفكل منهما،
وأخيرإ درست ما يسمى بدرجات إلنبر.
RefeReferences/Further Readings

1.5

 أحمد محمد قدور )دكتور( :مبادئ إللسانيات ،ط ،5دإر إلفكر إلمعاصر ،بيروت2014 ،م. محمود عكاشة )دكتور( :إلتحليل إللغوي في ضوء علم إلدللة ،ط ،2دإر إلنشر للجامعات ،إلقاهرة2011 ،م. موفق إلدين يعيش بن علي بن يعيش )ت643هـ( :شرح إلمفصل ،ج ،9ط ،1إدإرة إلطباعة إلمنيرية ،إلقاهرة ،دون تاريخ. إبرإهيم أنيس )دكتور( :إلصوإت إللغوية ،مكتبة إلنهضة ،إلقاهرة ،دون تاريخ. تمام حسان )دكتور( :مناهج إلبحث في إللغة ،ط ،1دإر إلثقافة للنشر ،إلدإر إلبيضاء – إلمغرب 1407هـ 1986 -م.)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs
-1

-2
-3

-4
-

1.6

إلمفهوم إللغوي للنبر عند إلقدإمى يدل على إلرتفاع أو إلشدة وإلتفخيم ،وما تسميتهم إلهمزة بالنبر – فيما يبدو  -إل
إشارة إلى إرتفاعها وشدتها في إلمخرج ،كما وصفها إبن يعيش بأنها.." :حرف شديد مستثقل" .افي اصصطلح :له
في إصطلح إللغوين إلمحدثين تعريفات عديدة ،منها :قوة إلتلفّظ إلنسبية إلتي تيعطي للصائت في مقطع من مقاطع
وعرفه إبرإهيم أنيس بأنه :نشاط في جميع أعضاء إلنطق في وقت
إلكلمة أو إلجملة ،لتيسمع أوضح من باقي إلمقاطع.
ّ
وإحد ،فعند إلنطق بمقطع منبور نلحظ أن جميع أعضاء إلنطق تنشط غاية إلنشط ،وكذلك يلحظ مع إلصوت إلمنبور
نشاط في أعضاء إلنطق إلخرى كاقصى إلحنك وإللسان وإلشفتين ،وإلمر على إلعكس من ذلك كله مع إلمقطع غير
إلمنبور ،فهذإ هو إلضغط إلذي يميل إليه إلمرء – عادة – حين ينطق بلغته على مقطع خاص من كل كلمة ،ليجعله
بارزإ أوضح في إلسمع مما عدإه من مقاطع إلكلمة ،وهذإ إلضغط هو ما يسمى بالنبر.
عرفه محمد إلخولي بأنه :نبر رئيس يأخذ أحد مقاطع إلكلمة حين تنطق إلكلمة وحيدة
نبر إلكلمة أو إلنبر إلصرفيّ :
دون سياق لغوي.
عرفه إبرإهيم أنيس – هو :أن يعمد إلمتكلم إلى كلمة في جملة فيزيد من نبرها
نبر إلجملة أو نبر إلسياق – كما ّ
ويميزها عن غيرها من كلمات إلجملة؛ رغبة منه في تأكيدها أو إلشارة إلى غرض خاص .أي هو :إلنبر إلذي تأخذه
إحدى كلمات إلجملة  -باعتبار إلجملة وحدة كلمية وإحدة  -وتكون هذه إلكلمة – عادة – أكثر إلكلمات أهمية في رأي
إلمتكلم.
ينقسم إلنبر من حيث ارجته في إلصوت إلى أربعة أقسام ،هي:
إلنبر إلولي أو إلنبر إلقوي  :Primary Stressويرمز له بالرمز ) (.
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إلنبر إلثانوي  :Secondary Stressويرمز له بالرمز ) (.
إلنبر إلمتوسط  :Medium Stressويرمز له بالرمز ) (.
إلنبر إلضعيف Week Stressويرمز له بالرمز ) (.
ولقد حاول إلمحدثون من إللغويين تقعيد قواعد النبر في إللغة إلعربية باستنباطها من قرإءة إلقرآن إلكريم ،وتتمثل هذه
إلقوإعد على إلشكل إلتالي:
إذإ كانت إلكلمة مؤلفة من مقطع وإحد فالنبر عليه إطلقا أيا كان هذإ إلمقطع ،نحو:
صحع ) :ص ح ص(.
م
ممهع) :ص ح ص(.
قي عم) :ص ح ص(.
عدع) :ص ح ص(.
ل) :ص ح ص(.
لم) :ص ح ص(.
إذإ كانت إلكلمة مؤلفة من مقطعين فالنبر على ثانيهما إطلقا ،لن إلول ل ينبر إطلقا؛ نحو:
قام) :قا = ص ح ح(.
عودإ) :عو = ص ص ح ح(.
ب= ص ح(.
بها ) :ه
لكم ) :مل = ص ح(.
إذإ كانت إلكلمة مؤلفة من ثلثة مقاطع فأكثر ،ننظر إلى إلمقطع إلثاني ،فإن كان من إلنوإع إلمتوسطة أو إلطويلة
فالنبر عليه ،وإل كان على إلثالث إطلقا ،ول يتعدى إلنبر إلمقطع إلثالث في حال من إلحوإل ،ونحو:
فدإكم )دإ= ص ح ح(.
يستهدي )ته= ص ح ص(.
إستغفر )تغ= ص ح ص(.
ع عل= ص ح ص(.
يتعلم ) م
مقاتل )قا = ص ح ص(.
وفي إلكلمات كثيرة إلمقاطع قد ييرى نبرإن أحدهما قوي وإلخر ضعيف ،فيسمى إلقوي رئيسا وإلضعيف ثانويا ،ومن
أمثلته ما يلي:
فسيكفيكهمو )يك  +ك = ص ح ح+ص ح(.
متعلمتان )عل+تا = ص ح ح+صح(.
المقطع Unit 2:Syllable
Unit Structure
Introduction
Learning Outcomes
إلمقطع Syllable
Summary
RefeReferences/Further Readings
)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Introduction

1.1

هناك ملمح صوتية غير تركيبية ،مصاحبة تشارك في تنوع معاني إلكلم مثلما تشارك فيه إلصوإت إلتركيبية ،تسمى
ستعرف بنوع منها وهو إلمقطع.
بالفونيمات غير إلتركيبية ،فهذه إلوحدة
ّ
Learning Outcomes

1.2

في نهاية هذه إلوحدة سيكون إلطالب قد عرف :




مفهوم إلمقطع.
أقسام إلمقطع.
إلدور إلدللي للمقطع.
المقطع Syllable

1.3

مفهوم المقطع :له تعريفات متعددة ،منها ،أنه:
-

تتابع من إلصوإت إلكلمية ،له حدّ أعلى أو قمة إسماع طبيعية.
قطاع من تيار إلكلم يحوي صوتا مقطعيا ذإ حجم أعظم.
أصغر وحدة في تركيب إلكلم.
وحدة صوتية مركبة من بدإية لها قوة إسماع ،ونهاية تفصل عما بعده ،ويتكون من صوت صامت متحرك وصائت
مفتوح أو مغلق وطويل أو قصير.

ويتمثل إلمقطع في أبسط صوره في نطق إلصوت بمصاحبة حركته مثل :قمالم ،فهذه إلكلمة تنقسم إلى مقطعي :إلول
)قا( إلصوت ق+حركته )حرف إلمد إلطويل( وإلصوت ل+حركته ،وإن سكنت إللم في :ع
قال فهي مقطع وإحد فقط؛ لن
إللم إلساكنة صارت قفل يغلق إلمقطع ونهاية له؛ وإلكلمة كلها مقطع طويل مغلق ،وتمثل إلقاف فيها قمة إلسماع ،وهي
حرف صامت ،ثم حركة إلمدّ إلطويل إللف ،وهي صوت صائت ،ثم سكون يقع على صوت صامت يمثل نهاية إلمقطع.
وإلمقطع بهذإ إلمفهوم يختلف عن إلصوت إلهجائي ،حيث أنه صوت مركب يحتوي على إلصوت وصفة نطقه إلتي
تمثل في إلحركة في آن وإحد ،أما إلصوت إلهجائي فإنه يتمثل في إلصوت نفسه فقط.
أهمية المقطع:
ترجع أهمية إلمقطع إلى أنه إلحقل إلذي يظهر فيه إلنبر  -سوإء كان في مستوى إلكلمة أو مستوى إلجملة  -فهما شيئان
متلزمان ،بل إن إلضغط على إلمقطع عن طريق تشديده أو تطويله هو إلنبر بعينه ،ويشارك في إلدللة إلى جانب معرفة طبقة
إلصوت إلتي ترتبط بالمقطع من ناحية إلصعود وإلهبوط.
أقسام المقطع :ينقسم إلمقاطع إلى:
-

إلمقطع إلقصير إلمفتوح = )ص ح( ،مثل :وإو إلعطف وفاء إلعطف.
إلمقطع إلقصير إلمغلق = )ص ح ص( ،مثل :لم ،هل.
إلمقطع إلطويل إلمفتوح = )ص ح ح( مثل :ما ،ل.
إلمقطع إلطويل إلمغلق = )ص ح ح ص( ،مثل :ع
مال ،نيل.
إلمقطع إلعنقودي إلقصير = )ص ح ص ص( ،مثل :ع
كلبع  ،سلبع .
حار.
نار،
ضارّ ،
ّ
إلمقطع إلعنقودي إلطويل = )ص ح ح ص ص( ،مثلّ :

الدصلة المقطعية :يؤدي إختلف إلمقطع وتنوعه إلى دللت متعددة مثل:
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تكلمتي – تكل مم ع
ت – تكلمته ،فالتاء في إلفعل إلول تاء
تحديد إلقيمة إلدللية للمقطع إلوإحد ،مثل تحديد دللة إلتاء في :ع
إلفاعل إلمتكلم ،وإلثاني للمخاطب إلمذكر ،وإلثالث للدللة على إلمخاطبة إلمؤنثة.
يؤثر طول إلمقطع وقصره في معاني إلكلمات ،مثل:
ضاربع  :ص ح ح +ص ح ص
ب :ص ح+ص ح+ص ح
ضر م
م

د ّل طول إلمقطع إلول في "ضارب" على إسم إلفاعل ،فميز بين دللة إسم زدللة إلفعل إلذي جاء فيه إلمقطع إلول
قصيرإ مفتوحا.
-

قد يؤدي طول إلمقطع إلى إلمبالغة في إلمعنى ،مثل" :هذإ إلرجل طويل" بإشباع مدّ إلياء أكثر من إلمألوف للدللة
على إلطول غير إلمألوف.
يؤدي طول إلمقطع إلى إلتأثير في إلمتلقي ،ويتحقق هذإ في أصوإت إللين )إللف ،إلوإو ،إلياء( ،لنها أوضح في
إلسمع وأكثر أثرإ في إلنفس من إلصوإت إلساكنة ،مثل) :إلبلد ،إلعماد ،إلوتاد ،سميع ،عليم ،عظيم ،إلمؤمنون،
إلقاسطون ،إلساجدون(.
يشارك إلمقطع في إلدللة إلصرفية أو دللة إلمشتق ،مثل :إلمقطع إلطويل في) :قاتل ،عامل(؛ للدللة على إسم إلفاعل.
و)مقتول ،مخمور(؛ للدللة على إسم إلمفعول .و)سميع ،عليم ،بصير(؛ للدللة على إلصفة.
ضرب(.
ويدل إلتسكين وإلتحريك على نوع إلمشتق مثل:
ب ،ع
)ضر م
م
ويدل تشديد إلمقطع )تضعيفه( أو تخفيفه أو فكه على إختلف إلدللة ،مثل) :عبنر  -معبمر( إلول يعني إلحديث عن
إلذإت وإلثاني يعني إلجتياز وإلمرور.
تؤدي زيادة عدد إلمقاطع إلى زيادة في إلمعنى ،مثل) :تخريب ،تعمير(.
)Self-Assessment Exercises 1 (SAEs

.1
.2
.3
.4

عرف إلمقطع من وجهة نظر إلصوتيين.
ّ
إلى مم ترجع أهمية إلمقطع؟
إذكر أقسام إلمقطع.
يؤدي إختلف إلمقطع وتنوعه إلى دللت متعددة ،إذكر ثلثة منها فقط.
Summary

1.4

درست في هذه إلوحدة مفاهيم إلمقطع إلمختلفة عند إلصوتيين إلمحدثين ،وإلتي إتفقت كلها على أنه أصغر وحدة في تركيب
إلكلمم ،كما درست أيضا :أهميته وأقسامه ودللته.
ورأيت أربعة تعريفات للمقطع ،ولكنها إتفقت على أنه أصغر وحدة صوتية في تركيب إلكلم ،وتتجلى أهميته في :أنه إلحقل
إلذي يظهر فيه إلنبر  -سوإء كان في مستوى إلكلمة أو مستوى إلجملة ،كما رأينا أنه ينقسم إلى ستة أقسام رئيسة ،وما يؤدي
إختلفه وتنوعه إلى دللت متعددة.
-

1.5

RefeReferences/Further Readings
أحمد محمد قدور )دكتور( :مبادئ إللسانيات ،ط ،5دإر إلفكر إلمعاصر ،بيروت2014 ،م.
محمود عكاشة )دكتور( :إلتحليل إللغوي في ضوء علم إلدللة ،ط ،2دإر إلنشر للجامعات ،إلقاهرة2011 ،م.
موفق إلدين يعيش بن علي بن يعيش )ت643هـ( :شرح إلمفصل ،ج ،9ط ،1إدإرة إلطباعة إلمنيرية ،إلقاهرة ،دون تاريخ.
إبرإهيم أنيس )دكتور( :إلصوإت إللغوية ،مكتبة إلنهضة ،إلقاهرة ،دون تاريخ.
تمام حسان )دكتور( :مناهج إلبحث في إللغة ،ط ،1دإر إلثقافة للنشر ،إلدإر إلبيضاء – إلمغرب 1407هـ 1986 -م.
)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs
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1.6

Answers SAEs 1

-

 .1للمقطع تعريفات متعددة ،منها ،أنه:
تتابع من إلصوإت إلكلمية ،له حدّ أعلى أو قمة إسماع طبيعية.
قطاع من تيار إلكلم يحوي صوتا مقطعيا ذإ حجم أعظم.
أصغر وحدة في تركيب إلكلم.
وحدة صوتية مركبة من بدإية لها قوة إسماع ،ونهاية تفصل عما بعده ،ويتكون من صوت صامت متحرك وصائت مفتوح
أو مغلق وطويل أو قصير.
وإلمقطع بهذإ إلمفهوم يختلف عن إلصوت إلهجائي ،حيث أنه صوت مركب يحتوي على إلصوت وصفة
نطقه إلتي تمثل في إلحركة في آن وإحد ،أما إلصوت إلهجائي فإنه يتمثل في إلصوت نفسه فقط.
 .2ترجع أهمية إلمقطع إلى أنه إلحقل إلذي يظهر فيه إلنبر  -سوإء كان في مستوى إلكلمة أو مستوى إلجملة  -فهما شيئان
متلزمان ،بل إن إلضغط على إلمقطع عن طريق تشديده أو تطويله هو إلنبر بعينه ،ويشارك في إلدللة إلى جانب
معرفة طبقة إلصوت إلتي ترتبط بالمقطع من ناحية إلصعود وإلهبوط.
 .3ينقسم إلمقاطع إلى:
 إلمقطع إلقصير إلمفتوح = )ص ح( ،مثل :وإو إلعطف وفاء إلعطف. إلمقطع إلقصير إلمغلق = )ص ح ص( ،مثل :لم ،هل. إلمقطع إلطويل إلمفتوح = )ص ح ح( مثل :ما ،ل. إلمقطع إلطويل إلمغلق = )ص ح ح ص( ،مثل :عمال ،نيل.
ع
 إلمقطع إلعنقودي إلقصير = )ص ح ص ص( ،مثل :كلبع  ،سلبع .حار.
،
ضار
نار،
ّ
 إلمقطع إلعنقودي إلطويل = )ص ح ح ص ص( ،مثلّ :ّ
 .4يؤدي إختلف إلمقطع وتنوعه إلى دللت متعددة مثل:
تكلمتي – تكل مم ع
ت – تكلمته ،فالتاء في إلفعل إلول تاء
 تحديد إلقيمة إلدللية للمقطع إلوإحد ،مثل تحديد دللة إلتاء في :عإلفاعل إلمتكلم ،وإلثاني للمخاطب إلمذكر ،وإلثالث للدللة على إلمخاطبة إلمؤنثة.
 يؤثر طول إلمقطع وقصره في معاني إلكلمات ،مثل: ضاربع  :ص ح ح +ص ح ص
ب :ص ح+ص ح+ص ح

ضر م
م

د ّل طول إلمقطع إلول في "ضارب" على إسم إلفاعل ،فميز بين دللة إسم زدللة إلفعل إلذي جاء فيه إلمقطع إلول
قصيرإ مفتوحا.
-

قد يؤدي طول إلمقطع إلى إلمبالغة في إلمعنى ،مثل" :هذإ إلرجل طويل" بإشباع مدّ إلياء أكثر من إلمألوف للدللة
على إلطول غير إلمألوف.
التنوعات التنغيمية Unit 3:Intonation Tones
Unit Structure
Introduction
Learning Outcomes
إلمقطع Syllable
Summary
RefeReferences/Further Readings
)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Introduction

1.1

إلتنـوعات إلتنغيمية مستوى إلصوت في إلدإء؛ إرتفاعا وإنخفاضا وإعتدإل للدللة على أمر نسبي يتطلبه إلمعنى إلمرإد من
إلسياق إللغوي ،يستعمله إلمتكلم للتعبير عن مشاعره وأفكاره من خلله ،دون تغيير شكل تركيب إلكلمة أو إلجملة ،وهي بهذإ
إلمفهوم من أه ّم إلفونيمات فوق إلتركيبية وإلتي تصاحب إلفونيمات إلتركيبية وتؤثر في إلمعنى ،وهو على نوعين :إلنغمة
وإلتنغيم.
Learning Outcomes

1.2

في نهاية هذه إلوحدة سيعرف إلطالب إلتنوعات إلتنغيمية بنوعيها :إلنغمة وإلتنغيم.
التنوعات التنغيمية Intonation Tones

 .1مفهوم التنوعات التنغيمية:

1.3

جرس إلكلم ،أو على حسن إلصوت
المفهوم اللغوي :تطلق كلمة إلنغم )بتشديد إلنون وتحريك إلغين وتسكينها( في إللغة على م
سن إلنغمة ،أي حسن إلصوت في إلقرإءة ،كما في قول
من إلقرإءة ونحوها ،أو على إلكلم إلخفي .قال إلزبيدي يقال :فلن ح م
ساعدة بن جؤية:
رعش إلمفاص يل صلبه وتحننب

ولو أنها ضحكت فتسمع نغمها
وكما في قول أبي تمام:
ونغمةي
معتف جدوإه أحلمى
ّه

على أذنيه من نغمم إلسماع

وإل هنّغم )بكسر ففتح( جمع نعمة )بالفتح( ،وتيـجمع إلنغممة على :إلنغام ،وجمع إلجمع :أناغيم ،ورجل نغام :كثير إلنغمة ،ونغوم:
حسنها .وأورد إلزبيدي رأي إبن سيده في :أن إلننغم إسم إلجمع ،وقد يكون "نغمم" متحركا من "ن عغم" كما يرى أن إلننغم )بالضم(
لغة.
المفهوم اصصطلحي:
إلتنوعات إلتنغيمية  Intonation tonesهو – كما عرفه تمام حسان – :تتابعات ّ
مطردة من مختلف أنوإع إلدرجات إلصوتية
على جملة كاملة أو أجزإء متتابعة ،وهو وصف للجمل وأجزإء إلجمل ،وليس للكلمات إلمختلفة إلمنعزلة ،وذلك يرجع إلى أن
إلنسان حين ينطق بلغته ل يتبع درجة صوتية وإحدة في إلنطق بجميع إلصوإت ،فالصوإت إلتي يتكون منه إلمقطع إلوإحد
تختلف في درجة إلصوت ،وكذلك إلكلمات تختلف فيها .فالتنوعات إلتنغيمية بهذإ إلمفهوم تعدّ فونيما من إهم إلفونيمات غير
إلتركيبية ،وإلتي تصاحب إلفونيمات إلتركيبية في تحديد إلمعنى.
 .2أنواع التنوعات التنغيمية:
قسم إلعلماء إلتنوعات إلتنغيمية من حيث دللتها إلى نوعين:
 -1النغمة  :Toneهو إختلف درجة إلصوت من رفع وخفض وإعتدإل أثناء إلكلم للدللة على تمييز )كلمة( من أخرى،
وربما كان هذإ إلختلف )في درجة إلصوت( هو إلملمح إلتمييزي إلوحيد للكلمتين تتطابقان في بنيتها إلصرفية،
وتسمى إللغات إلتي تستخدم إلنغمة إستخدإما تمييزيا باللغات إلنغمية أو إلتونية؛ كاللغة إلصينية وبعض لغات جنوب
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-

شرق آسيا وبعض أجزإء إفريقيا وبعض إللغات إلهندية إلمريكية وإلنرويجية وإلسويدية .ومثال ذلك في إللغة إلصينية
كلمة:
)فان( :لها ) (6معان مختلفة هي :إلنوم ،يحرق ،شجاع ،وإجب ،يقسم ،مسحوق.

ومثال آخر في إللغة إلهوسية )من لغات غرب أفريقيا( كلمة:
 )غااا( :لها ) (3معان مختلفة هي :إسم طائر ،إلورإثة ،إلسرير. )فف رر( :تؤدي هذه إلكلمة إلوإحدة عدّة معان منها :أبيض ،من إلبدإية ،تحريك جفنة إلعين ،إلقحط ،إلجرإد .ويتوقف كلمعنى من هذه إلمعاني على إختلف درجة إلصوت )إلنغمة( حين إلنطق بالكلمة.
ويتوقف كل معنى من هذه إلمعاني على إختلف درجة إلصوت )إلنغمة( حين إلنطق بالكلمة .وفيما يبدو أن
إلنغمة ليست مل ممحا تمييزيا في إللغة إلعربية؛ بمعنى أنها ل تستخدم إلنغمة للتفريق بين دللت إلكلمة إطلقا ،فما
عرف – في إلترإث إللغوي – بالمشترك إللفظي يكون إلتفريق فيه بالعتماد على إلسياق ل على إلنغمة.
ي
 -2التنغيم  :Intonationإلتنغيم أو موسيقى إلكلم هو :إستخدإم رفع إلصوت وخفضه أثناء إلكلم للدللة على تغيير
)جملة( برمتها؛ من خبر إلى إستفهام إلى توكيد إلى إنفعال إلى تعجب ....دون تغيير في شكل إلكلمات إلمكونة لهذه
إلجملة ،بل بالتغيير في نوع إلتنغيم فقط .وهذإ إلنوع إشتركت في إستعماله أكثر إللغات – من بينها إلعربية – فتسمى
حينئذ باللغات إلتنغيمية.
ومثال ذلك) :نجح محمد( ،يستطيع إلمتكلم تغيير دللة هذه إلجملة من إلتقرير إلى إستفهام أو من إستفهام إلى
إستهزإء أو تعجب أو غير ذلك.
 .3التنوعات التنغيمية في التراث العربي:
من إلمتفق عليه أن إللغويين إلقدإمى لم يدرسوإ إلتنوعات إلتنغيمية – بهذإ إلمفهوم إلحديث – كدرإسة علمية تبحث عن
قوإعدها وأنوإعها وأنماطها وغير ذلك ،كما درسه إلمحدثون ،وهذإ ل يعني أن فكرتها مجهولة عندهم بالكلية ،فالتنغيم – كما
سبقت إلشارة إليه – ظاهرة صوتية مشتركة بين أكثر إللغات إلبشرية ،فقد أدرك بعض إللغويين إلقدإمى أهميتها وأثرها في
تحديد معانى إلكلم إلعربي وأشاروإ إلى ذلك في مصنفاتهم ،منهم:
 .1سيبويه )175هـ( :يقول في باب إلندبة) :إعلم أن إلمندوب مدعو ،ولكنه متفجع عليه ،فإن شئت ألحقت في آخر إلسم
يلونونها بموسيقى معينة ونمط من إلتنغيم خاص.
إللف؛ لن إلندبة كأنهم يترنمون فيها (...فكأنه يعني أنهم ّ ه
 .2أبو الفتح ابن جني )392هـ( يقول) :لفظ إلستفهام إذإ ضامه معنى إلتعجب إستحال خبرإ وذلك قولك :مررت برجل
ي رجل ،فأنت إلن مخبر بتناهي إلرجل في إلفضل ولست مستفهما ،وكذلك مررت برجل أيما رجل؛ لن ما زإئدة.
أ ّ
وإنما كان كذلك لن أصل إلستفهام إلخبر ،وإلتعجب ضرب من إلخبر ،فكأن إلتعجب لما طرأ على إلستفهام إنما
أعاد إلى أصله من إلخبرية .وعلى إلرغم من عدم إستخدإم إبن جني مصطلح إلتنغيم أو إلنغمة في هذإ إلكلم فإن ما
يعنيه بـ)إلضم( هو بالذإت ما إصطلح عليه إلمحدثون بالتنغيم ،كأنه يريد أن يقول) :لفظ إلستفهام إذإ تلفظت به بنغمة
إلتعجب إستحال خبرإ ،(..فهذه إشارة وإضحة إلى إدرإكه أهمية إلتنغيم وأثره في تحديد معاني إلكلم.
 .3محمد بن محموا السمرقندي )780هـ( :تحدث إلسمرقندي عن أهمية إلتنغيم وأثره في تغيير وتحديد معاني إلجمل،
وأشار إلى أنها ظاهرة صوتية مشتركة بين إللغات إلنسانية ،وذلك في شرحه على «إلعقد إلفريد في نزم إلتجويد»
للشيخ عبد إلحق إلقاضي؛ وفيما يبدو أن إلشيخ إلقاضي هو أول من أدرك هذه إلظاهرة قبل إلسمرقندي فيقول:
إذإ ما لنفي أو لحجحد فـــــــــــــصوتـها
وفي غير إخفض صوتها وإلذي بـما

ّ
إرفعن ولستفهام م ّكن وعــــــــــــــــــــــــــــدّهل
شبيه بمعناه فقسّمه لت مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضل

كهمزة إلستفهام مع ممن وأن وإن وأفع مل تفضــــــــــــــــــــيل وكيف وهل ول
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قال إلسمرقندي :ومثال ذلك )ما قلت( ويرفع إلصوت بـ)ما( يعلم أنها نافية ،وإذإ أخفض إلصوت يعلم أنها خبرية ،وإذإ
جعلها بين بين يعلم أنها إستفهامية ،وهذه إلعادة جارية في جميع إلكلم وفي جميع إللسن.
ويرى عليان إلحازمي أن إلنحاة إلوإئل أثناء سماعهم كلم إلعرب لستنباط وإستخرإج قوإعد إللغة إعتمدوإ على
إلتنغيم في إلتفريق بين معاني إلجمل ،فالتنغيم هو إلذي يفرق بين إلغرإء وإلتحذير في قولك) :إلرج مل إلرجلم( فإذإ كانت إلنغمة
مرتفعة فإنها فإنها تحذرك من إلرجل ،وأما إذإ نطقت بنغمة مستوية فإنها تدل على إلغرإء.
فعليه كان لعلمائنا إلقدإمى إشارإت وإضحة وقيمة تبين مدى إدرإكهم ووعيهم لظاهرة إلتنغيم منذ عشرة قرون  -وإن
لم يفصلوإ إلبحث عنها – بل تعدّ هذه إلشارإت هي إللبنة إلولى لدرإسة إلتنغيم في إلترإث إللغوي.
وأما في إلدرإسات إلصوتية إلحديثة :تعدّ إلتنوعات إلتنغيمية من إلموضوعات إلتي إحتفل بها إللغويون إلغربيون،
وأعطوها إهتماما كبيرإ في درإساتهم إلصوتية ،وقد جعلوها من أهم إلفونيمات غير إلتركيبية ،لما لها من دور بارز في تحديد
إلمعاني إلضافية للكلم إلمنطوق.
وقد كان إبرإهيم أنيس أول من تناول هذإ إلموضوع في إلدرإسات إلعربية إلصوتية في كتابيه «إلصوإت إللغوية» و
«دللة إللفاظ» وإصطلح عليه بموسيقى إلكلم ،ثم تحدث عنه إلكثير من إلدإرسين بعده ،أمثال :رمضان عبد إلتوإب وتمام
حسان وأحمد مختار عمر وكمال بشر ومحمود عكاشة وغيرهم .وكان لتمام حسان فضل إلسبق في إستخرإج موإزين خاصة
للتنغيم وإصطلح عليه بالميزإن إلتنغيمي ،كما له ولغيره إلفضل في ذكر أنماط إلتنغيم في إللغة إلعربية ووظائفه وغير ذلك.
 .4اظائف التنغيم :للتنغيم وظائف مختلفة في إلتحليل إللغوي وفي عملية إلتصال إلجتماعي بين إلمتكلمين ،ويمكن
إجمالها في نوعين رئيسين:
 -1الوظيفة التركيبية أا النحوية :هي إلوظيفة إلساسية للتنغيم ،إذ هو إلعامل إلفاعل في:
تصنيف إلجمل إلى أنماطها إلمختلفة؛ كالتقرير وإلتعجب وإلستفهام ،وخاصة في إلجمل إلتي لم
تستعمل فيها أدإة إلستفهام ،فقد تقول لمن يكلمك ول ترإه) :أنت محمد( مقررإ ذلك أو مستفهما عنه،
فالجمل إلتقريرية لها نمط خاص من إلتنغيم في نهايتها ،ويتمثل هذإ إلنمط في إلنغمة إلهابطة ،إلتي تدل
على تمام إلكلم إلمنطوق وإكتماله ،وأما إلجملة إلستفهامية فقد تنتهي بنغمة صاعدة ،كما مثل.
بيان أن إلجملة إلمنطوقة مكتملة في مبناها ومعناها أم غير مكتملة ،ويظهر ذلك في إلجمل
إلشرطية ،نحو) :إن تأت تجد ما يسرك( ،حيث تنتهي جملة إلشرط بنغمة صاعدة؛ دليل على عدم تمام
إلكلم ،فتمامه يحصل بجوإب إلشرط إلذي ينتهي بنغمة هابطة دليل على تمامه مبنى ومعنى.
تفسير إلمعنى إلنحوي نحو) :أولئك إلرجال إلمناضلون( قد تكون )أولئك إلرجال( إما عنصرإ
وإحدإ مبتدإ؛ مبدل منه وبدل ،و)إلمناضلون( خبره ،فإذإ وقفنا على )أولئك( بمفردها كانت مبتدأ،
و)إلرجال( خبرإ ،و)إلمناضلون( نعتا ،وماأحدث هذإ إلتغيير في إلعرإب وإلعناصر إلنحوية إل إلتنغيم.
إلتفريق بين معاني إلدوإت وإلحروف ،كالتفريق بين )يا( للندبة وإلندإء ،كما في قوله تعالى) :يا
ب ا( [إلزمر ،[56:فـ)يا( للندبة لتعذر إلندإء على إلحسرة ،ولنغمة
حسرت مى على ما ن
فرطت في مجن ه
إلحزن إلتي تكتنف حديث إلعاصي يوم إلقيامة.
ب -الوظيفة الدصلية :هي إلتي تقوم بتوضيح أغرإض إلنسان من خلل كلمه ،كما تعدّ وسيلة للتعبير عن إلحالت إلنفسية
إلمختلفة؛ كالفرح وإلغضب وإلستهزإء وإلستفهام وإلتعجب وإلنكار وإلتقرير وإلتوكيد وإلشك ...حيث تأتي إلكلمة أو إلجملة
بأنماط تنغيمية مختلفة.
 .5أنماط التنغيم :عند إلحديث عن أنماط إلتنغيم ل بد من إلنظر إلى شكل إلنغمة وإلمدى إلتنغيمي ،بين أعلى نغمة
وأخفضها سعة وضيقا .وأما شكل إلنغمة )بالنسبة إلى نهايتها في إلمجموعة إلكلمية فقط( فإنه ينحصر في نغمتين
رئيستين:
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-

إلنغمة إلهابطة  falling toneوقد سميت بذلك لتصافها بالهبوط في نهايتها ،كما في إلجمل
إلتقريرية وإلطلبية.
إلنغمة إلصاعدة  rising toneسميت كذلك لتصافها في نهايتها بنغمة صاعدة أو ثابتة أعلى مما
قبلها ،كما في إلجمل إلستفهامية إلتي تستوجب إلجابة بـ)نعم( أو )ل(.

وأما المدى بين علو إلنغمة وإنخفاضها – سعة وضيقا – فينقسم إلى ثلثة أقسام:
-

إلمدى إليجابي )درجة إلصوت فيه أعلى(.
إلمدى إلنسبي )درجة إلصوت فيه بين بين(.
إلمدى إلسلبي )درجة إلصوت فيه أخفض(.

فكل ما في إللغة إلعربية من نماذج إلتنغيم تقع في ستة ) (6نماذج تنغيمية مختلفة ،وهي:
-1

-2
-3

-4
-5

-6

اليجابي الهابط ،وهو يستعمل في:
تأكيد إلثبات ،نحو :أنت فعلت هذإ )أي ل غيرك( ،أو إدعى أنه فعل شيئا غيره ،أنت فعلت هذإ
)أي ل إلخر( بجعل إلنبر وإلتأكيد في إلجملة إلولى على إلضمير ،وفي إلثاني على إسم إلشارة،
مؤكدإ إلنبر في إلحالتين ،وهابطا بالنغمة إلمنبورة ،من أقصى علو إلمدى.
إلستفهام بأدوإت )كيف ،أين ،متى(.
اليجابي الصاعد؛ وهو يستعمل في:
إلستفهام بـ)هل( أو )إلهمزة(.
النسبي الهابط؛ ويستعمل في:
إلثبات غير إلمؤكد؛ كالتحية وإلكلم إلتام وتفصيل إلمعدودإت وإلندإء  ،وما عبّر به عن فكرة
مكملة لكلم سابق مباشرة ،نحو) :لقد قابلت أخاك ...على درإجته(.
إلستفهام بغير هل وإلهمزة.
النسبي الصاعد؛ ويستعمل في:
إلستفهام بـ)هل( و)إلهمزة(.
السلبي الهابط؛ ويستعمل في:
تعبيرإت إلتسليم بالمر ،نحو) :ل حول ول قوة إل بال(.
عبارإت إلسف وإلتحسّر ..وكل ذلك مع خفض إلصوت.
السلبي الصاعد؛ إلمنتهي بنغمة ثابتة أعلى مما قبلها ،ويستعمل في :إلتمني ،إلعتاب..
)Self-Assessment Exercises 1 (SAEs
عرف كل من :إلنغة وإلتنغيم ،وإذكر إلفرق بينهما.
.1
ّ
 .2تحدث بإيجاز عن إلتنوعات إلتنغيمية في إلترإث إلعربي إلقديم.
 .3للتنغيم وظائف تركيبية ودللية ،ناقش.

7-

8-

Summary

1.4

رأينا في هذه إلوحدة أن إلتنغيم وإلنغمة من إلفونيمات فوق إلتركيبية إلتي تصحب إلكلم وتؤثر في دللته ،بل تغير إلنغمة دللة
بمجرد تغيير مستوى إلصوت في إلدإء؛ إرتفاعا وإنخفاضا وإعتدإل ،وأعطينا أمثلة منها من إللغتي إلصينية وإلهوسية.
إلكلمة
ّ
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ودرسنا فيها أيضا مفهوم إلتنوعات إلتنغيمية بنوعيها إلنغمة وإلتنغيم ،وإلتي يستعين بها إلمتكلم للتعبير عن مشاعره وأفكاره
إلمختلفة من خللها ،دون تغيير شكل تركيب إلكلمة أو إلجملة.

-

1.5
RefeReferences/Further Readings
أبو إلفتح عثمان بن جني :إلخصائص ،تحقيق محمد علي إلنجار،ج ،1ط ،2إلمكتبة إلعلمية ،دإر إلكتب إلمصرية
)إلقسم إلدبي(1371 ،ه1952-م.
أحمد محمد قدور )دكتور( :مبادئ إللسانيات ،ط ،5دإر إلفكر إلمعاصر ،بيروت2014 ،م.
تمام حسان )دكتور( :إللغة إلعربية معناها ومبناها ،ط ،1دإر إلثقافة ،إلمغرب1994 ،م.
إلسمرقندي محمد بن محمود :روح إلمريد في شرح إلعقد إلفريد في نظم إلتجويد ،مكتبة إلوقاف إلعامة ،إلموصل –
إلعرإق ،دون تاريخ.
محمود عكاشة )دكتور( :إلتحليل إللغوي في ضوء علم إلدللة ،ط ،2دإر إلنشر للجامعات ،إلقاهرة2011 ،م.
)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs
Answers to SAEs 1

1.6

 .1تعريف إلنغمة وإلتنغيم وإلفرق بينهما :فالنغمة  :Toneهو إختلف درجة إلصوت من رفع وخفض وإعتدإل أثناء
إلكلم للدللة على تمييز )كلمة( من أخرى ،وربما كان هذإ إلختلف )في درجة إلصوت( هو إلملمح إلتمييزي إلوحيد
للكلمتين تتطابقان في بنيتها إلصرفية .أما التنغيم  :Intonationفهو :إستخدإم رفع إلصوت وخفضه أثناء إلكلم
للدللة على تغيير )جملة( برمتها؛ من خبر إلى إستفهام إلى توكيد إلى إنفعال إلى تعجب ....دون تغيير في شكل
إلكلمات إلمكونة لهذه إلجملة ،بل بالتغيير في نوع إلتنغيم فقط.
 .2من إلمتفق عليه أن إللغويين إلقدإمى لم يدرسوإ إلتنوعات إلتنغيمية – بهذإ إلمفهوم إلحديث – كدرإسة علمية تبحث عن
قوإعدها وأنوإعها وأنماطها وغير ذلك ،كما درسه إلمحدثون ،وهذإ ل يعني أن فكرتها مجهولة عندهم بالكلية ،فالتنغيم
– كما سبقت إلشارة إليه – ظاهرة صوتية مشتركة بين أكثر إللغات إلبشرية ،فقد أدرك بعض إللغويين إلقدإمى
أهميتها وأثرها في تحديد معانى إلكلم إلعربي وأشاروإ إلى ذلك في مصنفاتهم ،منهم :سيبويه وإبن جني و
إلسمرقندي.
المفصلUnit 4:Juncture
Unit Structure
Introduction
Learning Outcomes
إلمفصل Juncture
Summary
RefeReferences/Further Readings
)Possible Answers to Self-Assessment Exercises (SAEs

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Introduction

1.1
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من أه ّم إلعناصر أو إلفونيمات غير إلتركيبية ما يسمى بالمفاصل إلصوتية ،وهي تشكل مع ظوإهر أخرى كالنبر وإلتنغيم تلوينا
تفرق بين حدود أصوإت إللغة وكلماتها.
موسيقيا خاصا بالكلم إلمنطوق ،وتحدد طبيعة إلتركيب وماهيته ودللته ،حيث أنها ّ
وقد حازت درإسة إلمفاصل باعتناء إللغويين إلمحدثين ،فقسموها ووضعوإ لها قوإنين ،وذكروإ أثرها في تحديد إلمعنى ،كما
سنقف على ذلك في هذه إلوحدة.
Learning Outcomes

1.2

في نهاية هذه إلوحدة سيكون إلطالب قد عرف معنى إلمفصل وأنوإعه ودوره إلدللي.
المفصل Juncture

1.3

 .1مفهوم المفاصل الصوتية:
 المفهوم اللغوي :إلفصل في إللغة له عدد من إلمعاني ،منها :إبانة أحد إلشيئين من إلخر ،حتى يكون بينهما فرجة.إلفصل من إلجسد :موضع إلمفصل .إلقضاء بين إلحق وإلباطل .فطم إلمولود عن إلرضاع ،ومنه :إلفصال ،كما في
صاليهي فهي معا مميعن( [لقمان .[12:إلحجز بين إلشيئين؛ إشعارإ بانتهاء ما قبله .إلقطع وإبانة أحد إلشيئين
)وفه م
قوله تعالى :م
عن إلخر.
صل أي :يجعل
مف
وعقد
إلنظام،
في
إلخرزتين
بين
تفصل
إلتي
إلخرزة
على:
أيضا
إللغة
في
)إلفاصلة(
وتطلق
ن
بين كل لؤلؤتين مرجانة أو شذرة أو جوهرة تفصل بين كل إثنين من لون وإحد .و)إلفصيل( :حائل دون سور إلمدينة،
صيلمتيهي إلنتهي تيؤع هوي هه( [إلمعارج.[13:
)وفم ه
و)فصيلة( إلرجل عشيرته إلمنفصلة عنه ،كما في قوله تعالى :م
 المفهوم اصصطلحي :إلفاصلة  -عند إللغويين إلمحدثين ) -وتجمع على مفاصل أو فوإصل( ،كما يسمونه أيضاصل  junctureأو إلنتقال  transitionعبارة عن سكتة خفيفة بين كلما ت
ت أو مقاط مع في حدث كلمي ،بقصد
بالمف ّ
إلدللة على مكان إنتهاء لفظ ما أو مقطع ما وبدإية آخر.
وتعدّ إلفوإصل مجموعة من إلظوإهر إلصوتية إلتي تشكل مع ظوإهر أخرى  -كالنبر وإلتنغيم – تلوينا
موسيقيا خاصا بالمنطوق ،يحدّد طبيعة إلتركيب وماهيته ودللته .وهذه إلفوإصل هي إلتي تفرق بين حدود أصوإت
إللغة وكلماتها ،ويتبين إلمفصل في إلخط في إلفرإغ بين إلكلمات أو إلمسافات إلتي تيترك بين إلكلمات؛ لييعرف أين
تنتهي إلكلمة ،ويتبين ذلك في إلدإء إلصوتي في إلوقفات أو إلسكتات بين إلكلمات إلتي تبين علمات إلعرإب.
وتتجلى هذه إلسكتة إلخفيفة فيما تسمى بالمفاصل إلصوتية إلثلثة وهي :إلوقفة وإلسكتة وإلسترإحة.
 .2أنواع المفاصل الصوتية:
 -1الوقفة  :STOPإلوقفة أو إلوقفة إلخارجية  :Open external junctureهي إلتي تحدد نهاية إلنطق ،أو هي إلتي
تتحقق بتمام إلمعنى وإلوقوف عليه ،ومعنى هذإ أن إلوقف يدل على موقع هو في طابعه مفصل من مفاصل إلكلم،
يمكن عنده قطع إلسلسلة إلنطقية ،فينقسم إلسياق بهذإ إلى دفعات كلمية ،تعدّ كل دفعة منها – إذإ كان معناها كامل –
وإقعة تكلمية منعزلة ،أما إذإ لم يكن معناها كامل؛ كالوقف على إلشرط قبل ذكر إلجوإب مثل؛ فإن إلوإقعة إلتكلمية
حينئذ تشمل على أكثر من دفعة كلمية وإحدة .وإلقاعدة في إلوقفة إلكاملة أن تأتي بنغمة هابطة ،للدللة على تمام
إلكلم ،وتيرمز في إلكتابة بما تسمى :إلنقطة [.[.
أخف من إلوقفة وأدنى منها زمنا ،وهي في حقيقة إلمر ل
 -2السكتة  :PAUSEإلسكتة في إصطلح علماء إلصوإت
ّ
تعني إل مجرد تغيير مسيرة إلنطق بتغيير نغماته؛ إشعارإ بأن ما يسبقها من إلكلم مرتبط أشد إرتباطا بما يلحقها
ومتعلق به ،وإلقاعدة أنها تكون مصحوبة بنغمة صاعدة للدللة على عدم تمام إلكلم ،فتيرمز في إلكلم إلمكتوب بـ[.[،
اللسكتة نوعين آخرين هما:
السكتة الضيقة الداخلية :هي عبارة عن إلنتقال إلهيّن أو غير إلمقصود بين إلفونيمات إلتركيبية،
أو إلنتقال من صوت إلى صوت في إلكلمة ،وليس لها رمز في إلخط.
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-

السكتة المفتوحة الداخلية :هي إلتي تفصل بين إلكلمات ،وتظهر عليها علمات إلعرإب في
إلتركيب ،ويرمز لها بالعلمة [ [+بين كلمات إلجملة في إلخط ،للتفصيل بينها.

تقع إلسكتة في إلنطق إلصحيح في إلترإكيب إلتي تنتظم طرفين يكونان وحدة متكاملة ،ول يستغني أحدهما عن إلخر،
ومثال ذلك في:
ق ام
)و مم عن يمت ن ه
إلجمل إلشرطية؛ تكون إلسكتة بين طرفيها )إلشرط وإلجوإب( كما في قوله تعالى :م
يمجع عم عل لمهي مم ع
ـخ مر مجا( [إلطلق.[2:
إلجمل إلمحكومة برإبط من إلروإبط من إلروإبط إلعامة ،مثل :بينما ،كلما ،لما ،لو ،لول ...نحو
ن
م
ي
م
ر
إلـم
إب مو مجدم هع عندمهما هر عزقما( [آل عمرإن.[37 :
ا
ي
مر
ك
ز
ا
ه
ي
ع
ل
ع
ل
خ
د
ا
م
ل
ك
)
تعالى:
قوله
حع
م
م م
ه م ه م م
م م
بين إلمبتدأ وإلخبر ،إذإ كانا معرفتين ،وبخاصة إذإ كان إلخبر محلى بأدإة إلتعريف إلدإلة على إلعهد
ماب( [إلبقرة ،[2:على قرإءة من جعل
أو إلكمال ،وكان إلمبتدأ إسم إشارة،؛ كما في قوله تعالى )ذملهكم إل هكت ي
)إلكتاب( خبرإ ،وكما في قولنا :ذلك إلرأي )إلصائب( ،ودليل إمكانية هذه إلسكتة مجيئ ضمير إلفصل
في مثل هذه إلحالة بين إلمبتدأ وإلخبر :ذلك هو إلرأي إلصائب.
قبل أدإة إلستدرإك )لكن( وأدإة إلضرإب )بل( ،كقولك :سمعت ما يقولون ،ولكني غير متأكد.
بعد إلقول وحكايته؛ وقد عبّرت إللغة إلعربية بوجوب كسر همزة ّ
)إن( إشارة إلى هذه إلظاهرة
الفاصلة الواصلة؛ إنها فاصلة فكسرت همزة ّ
)إن( ،فكأنها بدإية جملة مستقلة ،ولكنها أيضا وإصلة لن
ّ
)إن( ومدخولها محكي بهذإ إلقول ومفسر له ومتضمن مقصوده ،ولول إلسكتة إلفاصلة نطقا ى في هذه
إلحالة لوجب فتح إلهمزة؛ إذ هي دليل إلوصل إلتام نطقا وتركيبا ومعنى.
بين إلنعت وإلنعت إلمقطوع ،نحو) :مررت بمحمد ،إلطويل( للدللة على عود إلمتكلم إلى
إلتوضيح بذكر إلنعت إلمقطوع بإعرإبه إلمخالف لعرإب إلمنعوت.
 -5اصستراحة أو أخذ إلنفمس :مجرد وسيلة صوتية تمنح إلكلم – خاصة – إلستمرإرية عند مثل إلوقفة أو إلسكتة في
فقرإتها إلزمنية ،أو هي فرصة لمجرد أخذ إلنفمس ،أو ما يسميه بعضهم بـ)سرقة إلنفمس( ،ول قوإعد ضابطة لها.
ويبدو أن إلسترإحة ليس لها تأثير مباشر في تحديد إلمعنى أو إفساده ،إل إذإ إمتدت فترتها إلزمنية إلى ما
يشبه إلسكتة أوإلوقفة ،فحينئذ تفسد إلمعنى .ويلحظ أن بعض قرإء إلقرآن إلكريم كثيرإ ما يستعملون هذه إلسترإحة
عندما تطول إلية ،قصدإ إلى إلمعان في إلتطريب وإلتلحين وتلوين إلصوت ،لجذب إلمستمعين وكسب إنتباههم
وتعلّقهم بهذإ إلدإء إلمطرب في رأيهم.
)Self-Assessment Exercises 1 (SAEs
عرف إلمفاصل إلصوتية لغة وإصطلحا.
.1
ّ
 .2إذكر أنوإع إلمفاصل إلصوتية.

 .3المفاصل في الدراسات اللغوية القديمة
هناك من إلعلوم إلعربية – غير علم إلصوإت – ما إستخدمت هذإ إلمصطلح في بعض موضوعاتها؛ كالنحو
وإلعروض وعلوم إلقرآن ،إل أنه يختلف يختلف مفهومه تماما في علمي إلنحو وإلعروض عن إلمفهوم إلصوتي ،ويكاد يتفق
وعلوم إلقرآن في بعض إلجوإنب.
وتعدّ إلفوإصل إلصوتية )إلمتمثلة في إلوقف وإلسكتة وإلسترإحة( من أه ّم إلموضوعات إلمهمة في إلدرإسات إللغوية،
لما لها من دور كبير في تحديد معاني إلكلم إلمنطوق ،وعلى إلرغم من إعتناء إللغويين إلقدإمى بدإرسة إلمعنى من جوإنب
مختلفة ،فلم نجد في ترإثهم درإسة وإفرة تبحث وظيفة هذه إلفوإصل وأنوإعها وغير ذلك ،كما هو مستقر في إلدرإسات إلصوتية
إلحديثة إليوم.
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وإلفوإصل بمفهومها إلصطلحي عند قدإمى إللغويين عبارة عن مقاطع إلكلم ،وإلكلمات إلخيرة ليات إلقرآن
إلكريم ،وقد سموها بذلك لنه ينفصل عنده إلكلمان ،حيث أن آخر إلية فصل بينها وبين ما بعدها ،فهي عندهم تحمل معنيين
رئيسين ،ومن ث ّم تقوم بوظيفتين أساسيتين:
 -1تؤاي اار قوافي الشعر ،وذلك في تنظيم إلطابع إلصوتي إلموسيقي للية إلقرآنية ،كما تؤدي إلقافية دورها في عملية
إلمحافظة على تناسق أوإخر أبيات إلقصيدة إلشعرية ،وإنتظام معانيها إلدللية ،ومثال ذلك في قوله تعالى) :ولـه مم عن
مان( [إلرحمن .[46 :يرى إلفرإء :أن إلمرإد هنا )جنة( ،فثني لجل إلفاصلة ،وفي قوله تعالى
خ م
ام مر هبّ هه مجننت ه
ماف ممقم م
ي
م
م
ي
م ه
إلخ مرة موإلولى( [إلنجم ،[25 :لول مرإعات إلفوإصل لقدمت )إلولى( كما في قوله تعالى ) :لهي إل مح عمدي فهي
)ل ه
وإلخ مرة( [إلقصص.[70 :
إليولمى
ه
 -2تقوم بدار اظيفي ،وذلك بالتفريق بين معاني إليات ،حيث أن آخر إلية فصل بينها وبين ما بعدها.
فالذي يهمنا هو إلمعنى إلخير ،لنه يوضح نقطة إلتفاق بين علوم إلقرآن وبين علم إلصوإت إلحديث،
وهي قيام إلفوإصل إلصوتية إلمتمثلة في )إلوقف وإلسكتة وإلسترإحة( بتحديد معاني إليات إلقرآنية أو إلكلم
إلنساني ،بمعنى أن علماء إلقرآن إلكريم أدركوإ وظيفة إلوقفات إلنهائية أو إلسكتات إلتي يلجأ إليها إلقارئ في
تحديد معاني هذه إليات سلبا أو إيجابا؛ فأخرجوإ لذلك فنا يبحث عن كيفية أدإء إلقرآن إلكريم أدإء صحيحا،
فسموه بـ)إلوقف وإلبتدإء( ،كما أدركها إللغويون إلمحدثون بعدهم ،فبحثوإ عنها تحت عنوإن إلمفاصل إلصوتية.
 .4أثر المفاصل الصوتية في تحديد المعنى:
ي إنسان موإصلة كلمه دون وقف أو سكت ،فقد ينظر بذكائه إلحاد إلى إلماكن إلتي تتم بها
من إلمعلوم أنه ل يمكن ل ّ
صلها بهذه إلفوإصل ،فلو عمد إلى موإصلة إلكلم بين كلمة وإلتي تليها – بدون وقفة أو سكتة – لحدث إلتصاق
معاني كلمه فيف ّ
وإلتباس وتدإخل بين إلكلمات؛ وإلذي يؤدي حتما إلى إضطرإب في إلمعنى.
فالدإء إلصحيح لهذه إلمفاصل يرتبط بعنصرين من عناصر إلتوصيل إللغوي إرتباطا وثيقا ،وهذإن إلعنصرإن هما:
قوإعد إللغة  grammatical rulesوإلمعنى  ،meaningإلذي يفصح عن هذإ إلتركيب ،فهذإن إلعنصرإن متلزمان صحة
وفسادإ ،فإذإ صح إلتركيب ص ّح إلمعنى ،وإلعكس بالعكس تماما ،وهنا تأتي إلمفاصل مع ظوإهر صوتية أخرى كالنبر وإلتنغيم
عامل مهما في إلفصاح عن هذه إلمعاني إلسياقية.
ففي معظم إللغات نجد أن هناك ثنائيات أخرى ل يميز وإحد منها عن إلخر إل موضع إلمفصل ،ومثال ذلك في إللغة
إلنجليزية:
night rate
a name
light housekeeper
a notion
an icebox
a tease

Nitrate
an aim
lighthouse keeper
an ocean
a nice box
at ease

وأما في إللغة إلعربية قد ندرك أثر إلمفاصل إلصوتية في أن إلسامع قد ل يفهم إلمرإد من إلكلم إذإ لم يرإع إلمتكلم
أماكن إلوقوف في نهاية إلكلمات أو أماكن إلسكتات بين إلكلمات لبيان إلمرإد ،وعلى سبيل إلمثال في:
عب فه عي هه يهدىى هل عل يمت ن هقيعنم ( [إلبقرة [2:وقد تقرأ:
 -1الوقفة Stop؛ نحو :قوله تعالى) :ذمإلهكم عإل هكت ي
ماب مل مري م
َهددى رل يل َمت ت رق يينف
يب فر يي ره
اب فص فري ف
َفا رلكف ا يل ركت ف َ
يب فر يي ره َهددى رل يل َمت ت رق يينف
اب فص فري ف
َفا رلكف ا يل ركت ف َ
هي محتنى مم ع
طلمعه إلفمجع هر( [إلقدر [5:2:وقد تقرأ:
وقوله تعالى) :بهإ عذ هن مر هبّ هه عم هم عن يك هّل أ م عم تر م
س مل مم ه م
س فل مم ره في فحتتى فم يطلف رع الففجي رر
برإ يَ رن فر ربّ ره يم رم ين َك ر ّل أ ف يم رر
ف
س فل مم ره في فحتتى فم يطلف رع الففجي رر
ربإ يَ رن فر ربّ ره يم رم ين َك ر ّل أ ف يم رر ف
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ل شك أن إختلف إلوقف بين إل يجمل أدى إلى إختلف في إلعرإب وإلدللة ،ونلحظ أن إلنغمات إلهابطة تشارك
إلوقفات في تحديد إلدللة.
 -2السكتة :Pause
 -1السكتة الضيقة الداخلية؛ نحو:
س ربييل( [النسان.]18:
 -6قوله تعالى ) :ف
س يل ف
س تمى ف
عيينا د فر يي فها ت َ ف
لو أننا نفصّل بين الفونيمات التركيبية بسكتة في كلمة )سلسبيل( إلى )سل+سبيل ( لتغير المعنى
 -7قول الشاعر:
ليت ما ح ّل بنا بره
عضّنا الدهر بنابره
ص تتضح اصلة هاا البيت للسامع إن لم يفصل المتكلم بين )بـ+نابه( ا)بنا+به(
 -2السكتة المفتوحة الداخلية؛ نحو:
 -8قول الشاعر:
ير فمهير ص يكون الـ فمه َير فمهير
ص يكون ال رع َ
ص شك أن القراءة السليمة لهاا البيت ،االتي تدفع عنه الوهم االلبس تكون بالسكتة المفتوحة الخارجية على كلمة )ص يكون(
الثانية فتكون القراءة كما يلي:
ير فمهير ص يكون+الـ فمه َير فمهير
ص يكون ال رع َ
 -9قول أبي الفتح البستي:
فدعه فدالته َا رهبفة
إَا ملك لم يكن َا رهبفة
فـ)َا هبة( بمعنى صاحب هبة ،االثانية من الفعل َهب ،فوقع بينهما جناس لتشابه الصوات ،الكن السكت بين )َا( ا)هبة(
فرق بين الالى االثانية.
 .5أثر المفاصل الصوتية في تطور اللفاظ :لقد أدرك إللغويون أن للفوإصل دورإ كبيرإ في تطور إللفاظ ،حيث أن تغير
أماكن إلسكتة في بعض إلكلمات يؤدي إلى تغير دللتها ،ومثل ذلك إلفعل )جاب( في بعض إلعامية إلعربية في نحو
تحولت إلى :جاب  +إلكل.
قولنا) :جاب إلكل( ،إلتي كان أصلها :جاء+بالكل ،ثم ّ
وعلى ما سبق يتبين لنا جليا أن للفوإصل إلصوتية – بالضافة إلى إلنبر وإلتنغيم – دورإ كبيرإ في تحديد معاني إلكلم أو إفساده.
)Self-Assessment Exercises 2 (SAEs
 .3مع إلمثلة ،إذكر أثر إلمفاصل إلصوتية في تحديد إلمعنى.
 .4تحدث عن أثر إلمفاصل في تطو إللفاظ.
.4

Summary

1.4

في هذه إلوحدة درست أن إلمفاصل إلصوتية تعدّ من أهم إلفونيات غير إلتركيبية إلتي تشكل مع ظوإهر أخرى كالنبر وإلتنغيم
تفرق بين حدود أصوإت إللغة وكلماتها.
تحديد طبيعة إلتركيب وماهيته ودللته ،حيث أنها ّ
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إلمفاصل إلصوتية تشتمل على )إلوقف وإلسكتة وإلسترإحة( ،فهي مجموعة من إلظوإهر إلصوتية إلتي تشكل مع ظوإهر
أخرى  -كالنبر وإلتنغيم – تحديد طبيعة إلتركيب وماهيته ودللته .ومهمتها هي إلتفريق بين حدود أصوإت إللغة وكلماتها.

-
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1.5

1.6

Answer to SAEs 1
 .1مفهوم إلمفاصل إلصوتية:
 إلمفهوم إللغوي :إلفصل في إللغة له عدد من إلمعاني ،منها :إبانة أحد إلشيئين من إلخر ،حتى يكون بينهما فرجة.صل أي :يجعل بين كل
وتطلق )إلفاصلة( في إللغة أيضا على :إلخرزة إلتي تفصل بين إلخرزتين في إلنظام ،وعقد مف ن
لؤلؤتين مرجانة أو شذرة أو جوهرة تفصل بين كل إثنين من لون وإحد .و)إلفصيل( :حائل دون سور إلمدينة،
صيلمتيهي إلنتهي تيؤع هوي هه( [إلمعارج.[13:
)وفم ه
و)فصيلة( إلرجل عشيرته إلمنفصلة عنه ،كما في قوله تعالى :م
 إلمفهوم إلصطلحي :إلفاصلة  -عند إللغويين إلمحدثين ) -وتجمع على مفاصل أو فوإصل( ،كما يسمونه أيضاصل  junctureأو إلنتقال  transitionعبارة عن سكتة خفيفة بين كلما ت
ت أو مقاط مع في حدث كلمي ،بقصد
بالمف ّ
إلدللة على مكان إنتهاء لفظ ما أو مقطع ما وبدإية آخر.
 .2أنوإع إلمفاصل إلصوتية:
-

إلوقفة  :STOPإلوقفة أو إلوقفة إلخارجية  :Open external junctureهي إلتي تحدد نهاية إلنطق ،أو هي إلتي
تتحقق بتمام إلمعنى وإلوقوف عليه ،وتيرمز في إلكتابة بما تسمى :إلنقطة [.[.
أخف من إلوقفة وأدنى منها زمنا ،وهي في حقيقة إلمر ل تعني إل مجرد تغيير مسيرة إلنطق
إلسكتة :PAUSE
ّ
بتغيير نغماته؛ إشعارإ بأن ما يسبقها من إلكلم مرتبط أشد إرتباطا بما يلحقها ومتعلق به ،وإلقاعدة أنها تكون مصحوبة
بنغمة صاعدة للدللة على عدم تمام إلكلم ،فتيرمز في إلكلم إلمكتوب بـ[ .[،ولها نوعين آخرين هما :إلسكتة إلضيقة
إلدإخلية ،وإلسكتة إلمفتوحة إلدإخلية.
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ي إنسان موإصلة كلمه دون وقف أو سكت ،فقد
 .3أثر إلمفاصل إلصوتية في تحديد إلمعنى :من إلمعلوم أنه ل يمكن ل ّ
صلها بهذه إلفوإصل ،فلو عمد إلى موإصلة إلكلم بين كلمة
ينظر بذكائه إلحاد إلى إلماكن إلتي تتم بها معاني كلمه فيف ّ
وإلتي تليها – بدون وقفة أو سكتة – لحدث إلتصاق وإلتباس وتدإخل بين إلكلمات؛ وإلذي يؤدي حتما إلى إضطرإب
في إلمعنى .فالدإء إلصحيح لهذه إلمفاصل يرتبط بعنصرين من عناصر إلتوصيل إللغوي إرتباطا وثيقا ،وهذإن
إلعنصرإن هما :قوإعد إللغة  grammatical rulesوإلمعنى  ،meaningإلذي يفصح عن هذإ إلتركيب ،فهذإن
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إلعنصرإن متلزمان صحة وفسادإ ،فإذإ صح إلتركيب ص ّح إلمعنى ،وإلعكس بالعكس تماما ،وهنا تأتي إلمفاصل مع
ظوإهر صوتية أخرى كالنبر وإلتنغيم عامل مهما في إلفصاح عن هذه إلمعاني إلسياقية.
 .4أثر إلمفاصل إلصوتية في تطور إللفاظ :لقد أدرك إللغويون أن للفوإصل دورإ كبيرإ في تطور إللفاظ ،حيث أن تغير
أماكن إلسكتة في بعض إلكلمات يؤدي إلى تغير دللتها ،ومثل ذلك إلفعل )جاب( في بعض إلعامية إلعربية في نحو
تحولت إلى :جاب  +إلكل.
قولنا) :جاب إلكل( ،إلتي كان أصلها :جاء+بالكل ،ثم ّ
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