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امللخص
:الكلمات ألاساسية

تهدف َرٍ الدزاطت إلى وصف جىىؼ ؽلم ألاصىاث والفسوق اإلابحثُت بين دزاطت ؽلم ألاصىاث الؾسبُت ؽلم

فسوؼ ؽلم ألاصىاث

 وبؾد بحث ؽً جىىؼ جلً الفسوؼ ؽً ؽلىم ألاصىاث طىف ًبين.ألاصىاث ؽمىما أي اللظاهُاث الحدًثت

اللظاهُاث الحدًثت

ً وأديرا جبحث َرٍ الدزاطت ؽ.الباحثت الخلظُماث وطماث ؽلم ألاصىاث الؾسبُت بيظبت طىاَا
.ؤلاطخفادة بخلً الؾلىم وهُف جطبُم حؾلُم ألاصىاث للىاطلين بقيرَا

أصىاث الؾسبُت

ABSTRAK
Kata Kunci:
Branches of phonology

The aim of this study is to describe the diversity of phonology and the field differences
between the study of Arabic phonology and general phonology. After examining the

diversity of these branches on the science of sounds, the researcher will show the
Modern Linguistics
Arabic Voices

divisions and features of Arabic phonology among others. Finally, this research
examines the utilization of these sciences and how to apply the teaching of sounds to
other speakers.
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املقدمة
مما الػً أن ؤلاوظان كد ؽسف الىالم اإلاىطىق أوال كبل أن ًذترؼ الىخابت .مهما واهذ الىخابت
جمثُال للىطم فئنها ال حظخطُؿ هلل حسواث الجظم وحؾبيراث الىحه ووقماث ألاصىاث وطابس اإلاالمح
الظُمُابُت للىالم .فالىالم َى هطم صىث الجمل التي جخيىن مً اليلماث
والصىث ؽملُت حسهُت ًلىم بها الجهاش الىطلي وجصحبها آزاز طمؾُت مؾُىت جأحي مً جحسًٍ الهىي
فُما بين مصدز إزطاٌ الصىث وَى الجهاش الىطلي ومصهص اطخلباله وَى ألاذن(جمام حظان .)66 ،مً
اإلاؾسوف إن الصىث ؽىصس مً ؽىاصس اللقت فال ٌظمي باللقت اذا لِظذ فيها أصىاجا لها اإلاؾنى.فلرا ٌؾسف
ابً الجني حؾسٍفا ؽلى أن اللقت هي أصىاث ٌؾبر بها ول كىم ؽً أفساطهم (وافي .)285 ،فترحؿ أَم عىاَس
اللقت إلى كظمين زبِظُين  :الغىاَس اإلاخؾللت بالصىث والغىاَس اإلاخؾللت بالداللت وَران الىاحُخين في
جطىز مطسد وحقير مظخمس وهي في جطىزَا جخأزس بؾىامل ػتى وجذظؿ لطابفت هبيرة مً اللىاهين(وافي.)285 ،
اهطالكا مً ذلً ،في َرٍ اإلالالت هحدد البحث إلى ؤلاطاز الىغسي الري ًخيىن مً جطىزاث ؽلم
ألاصىاث و حؾسٍف ؽلم ألاصىاث وجفسَؾه ،و هغسٍاث ؽلم ألاصىاث وآلادس البحث ؽً الاطخفادة مً ؽلم
ألاصىاث في حؾلُم اللقت الؾسبُت.
فروع علم ألاصوات
وكد ًخفسؼ ؽلم ألاصىاث إلى فسوؼ هثيرة .و حاوٌ اللقىٍىن جصيُف َرا الؾلم ؽلى أطاض جىاوله
مً حىاهب الصىث .والخصيُفاث الؼاةؾت لؾلم ألاصىاث هما ًلى :
 .1ثصنيف علم ألاصوات من هاحية ماديتها ووظيفتها
 ).1الفىهُدًُ
وكد ّ
ؽسف هصس الدًً إدزَع حىَس أهه ؽلم ًدزض ألاصىاث فيزابُا وؽظىٍا مً
حُث اهخاحها ،ومذازحها ،وأؽظاء هطلها ،وصفاتها ،واهخلاالتها (إدزَع حىَس .) 22،وكاٌ
زػدي أهه دزاطت لألصىاث مً حُث مُياهُىُت اصدازَا (الساػدي .)5،وأما ؽادٌ دالف
كد زأي أن ؽلم ألاصىاث الؾام َى دزاطت ألاصىاث اللقىٍت وكفا بمذازحها مً أؽظاء
الجهاش الصىحي ووكفا لصفاتها التي جميز ول صىث منها ؽً فيرٍ ؽىد صدوزٍ مً َرا
ألاؽظاء (دالف .)17 ،وزأي مؾغم اللظاهُين أهه ؽلم ًدزض أصىاث الىالم دون الىغس إلى
وعابفها اللقىٍت أو جحدًد اللقت التي جيخمي إليها ( ّ
كدوز.)40 ،
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و ًبحث ؽلماء اللقت ؽً دزاطاث الفىهُدًُ ؽً الجىاهب آلاجُت :أؽظاء الىطم،
واهخاج الصىث اللقىي ( هُف ًىطم ) ،وجصيُف الصىامذ و جصيُف الصىابذ
(الساػدي .)5،و أما ؽىد ؽادٌ دالف هي وصف الجهاش الصىحي ،ؽدد أصىاث اللقت
الؾسبُت  ،مذازج ألاصىاث الؾسبُت و صفاث ألاصىاث الؾسبُت (ؽادٌ.)18 ،
 ).2الفىهُماجًُ
َى ؽلم ألاصىاث اإلاىعفت يهخم بدزاطت الصىث اللقىي دادل البيُت ،أي مً حُث
ؽالكخه باألصىاث ألادسي مً هاحُت ،واإلاؾنى أو وعُفت الصىث في جحدًد اإلاؾنى مً هاحُت
أدسي (الساػدي .)6،و مىاطبا بلىٌ هصس الدًً أهه ؽلم ًدزض ألاصىاث وعُفُا دادل
الترهُب لقت مؾُىت مً حُث دصابصها ،وصفاتها ووعُفتها الداللُتّ .
وَؾسف باؽخباز أدس
أهه ؽلم يهخم بالصىجُاث الىعُفُت واكخصسا لرلً ؽلى دزاطاث الىحداث الصىجُت
فِظمى بؾلم ألاصىاث الىعُفي (فاهم.)40 ،
إن الفىهُم اإلاؾادٌ الىفس ي للصىث .وال حظخؾمل ول اللقت هفع الىحداث
الصىجُت التي حظخؾملها لقت أدسي ليي جسهب منها اليلماث ،وإهما حظخؾمل ول لقت وحداث
صىجُت مذخلفت ،وَرٍ الىحداث الصىجُت حظمى الفىهُماث و دزاطت َرٍ هي الفىهُماجًُ
و هُف جسهُبها واجصالها بؾظها بؾظا وؽالكتها باإلالاطؿ والىبر وفير ذلً (همل بؼس.)10 ،
ولرلً أن فىهِخً ًبحث ؽً هُفُت هطم ألاصىاث بقير هغس إلى وعُفخه
فىهُماجًُ ًدزض فُه ألاصىاث بىغس إلى وعُفخه.
 .2ثصنيف علم ألاصوات من هاحية املنهج املتبع لدراسة ألاصوات ،وجىدزج جحذ َرا
الخصيُف زالر جفسَؾاث لؾلم ألاصىاث هي (إدزَع حىَس:) 26-23،
 ).1جلظُم إلى ؽلم ألاصىاث الىصفي وؽلم ألاصىاث اإلاؾُازي
أ -ؽلم ألاصىاث الىصفي وَى ًصف أصىاث اللقت اإلاؾُىت هما ًىطلها أَلهافي بِئتها
الخاصت وذلً بطسٍلت مىطىؽُت دون اللجىء إلى الخحلُل والخأوٍل.
ب -ؽلم ألاصىاث اإلاؾُازي وَى ًدزض أصىاث اللقت اإلاؾُىت في بِئتها الخاصت بهدف
جحدًد كىاؽد وطىابط لها ًمىً الاؽخماد ؽليها والخحىم بها في هطم َرٍ اللقت.
فؾلم ألاصىاث الىصفي ًصف ألاصىاث هما جىطم أَلها وأما ؽلم ألاصىاث
اإلاؾُازي ًىطم ألاصىاث بصىزتها الصحُحت أي هما ًجب أن جىطم.
 ).2جلظُم إلى ؽلم ألاصىاث الظىىسوهًُ وؽلم ألاصىاث الدًىسوهًُ
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أ -ؽلم ألاصىاث الظىىسوهًُ وَى ًدزض أصىاث اللقت اإلاؾُىت دالٌ مدة شمىُت
محددة وَظمي أًظا بؾلم ألاصىاث التزامني أو ؽلم ألاصىاث اإلاتزامً.
ب -ؽلم ألاصىاث الدًىسوهًُ ،وَى ًدزض أصىاث اللقت اإلاؾُىت مً حُث جطىزَا وما
طسأ ؽلُت مً حقيراث ؽبر الؾصىز وألاشمىت.
 ).3جلظُم إلى ؽلم ألاصىاث اإلالازن وؽلم ألاصىاث الخلابلي
أ -ؽلم ألاصىاث اإلالازن ً :دزض حؼابه ألاصىاث وادخالفهافي اللقاث التي جيخمي إلى
ألاطسة لقىٍت واحدة .مثاٌ ملازهت بين اللقت الاهجليزًت و الفسوظُت.
ب -ؽلم ألاصىاث الخلابلي ً :دزض ألاصىاث اللقت التي جيخمي إلى أطس لقىٍت مذخلفت
بهدف اهدظاف الدؼابه والادخالف بُنها .مً هاحُت اإلاثاٌ الخلابل بين ألاصىاث
الؾسبُت وؤلاهدوهِظُت.
 .3ثصنيف علم ألاصوات من هاحية ميسرة ألاصوات في عملية الكالم
 ).1ؽلم ألاصىاث الىطلي
وَى ًدزض ألاصىاث مً حاهبها الىطلي و الفظُىلىجى اإلاخمازالن في ؽملُت الىطم
ؽىد اإلاخيلم .ومىطىؽاث َرا الؾلم هي حهاش الىطم البؼسي ،ومذازج ألاصىاث وصفاث
الاصىاث.
 ).2ؽلم ألاصىاث ألاوىطخىُى
وَى ًدزض ألاصىاث مً حاهبها الفيزًاةي أو ألاوىطدُيي اإلاخمثل في اإلاىحاث
الصىجُاث التي جيخلل وجىيؼس ؽلى الهىي .بؾبازة أدسي إهه ٌؾالج ألاصىاث في مسحلت
الاهخلاٌ بؾد دسوحها ؽلت ػيل ذبرباث واإلاىحاث مً فم اإلاخيلم شكبل وصىلها إلى أذن
الظامؿ .فمىطىؼ الدزاطت َرا الؾلم  :طؾت الصىث ودزحت الصىث وهىؼ الصىث.
 ).3ؽلم ألاصىاث الظمعي
وَى ًدزض مُياهُىُتالجهاش الظمعي وجأزسٍ باألصىاث مً حُث جمىحاتها ،و
اطخلبالها وجحىٍلها إلى بسكُاث مسمصة ؽبر طلظلت ألاؽصاب والدماـ.
وٍلظم أحمد محمد كدوز الفىهُدًُ أي ؽلم ألاصىاث إلى أزبؾت أكظام مىاطبا
بخلظُم محمد ؽلى الخىلي في معجم ؽلم اللقت الىغسي وهي (إدزَع حىَس:) 47،
 )1ؽلم ألاصىاث الىطلي أو الفيزًىلىجي ً :دزض فُه مذازج ألاصىاث الىالمُت وطسٍلت
هطلها ،وٍبين أؽظاء الىطم وٍصف ؽملها وٍصىف صفاتها.
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 )2ؽلم ألاصىاث الفيزًاةي أو الظمعي ً :دزض فُه اإلاىحاث الصىجُت الصادزة ؽً حهاش
الىطم و اهخلالها إلى ألاذن ،والؾىامل اإلاؤزسة في ذلً مً هىاحي الفيزًابُت.
 )3ؽلم ألاصىاث الظمعي أو ؤلاصقاةي ً :دزض حهاش الظمؿ ؽىد ؤلاوظان وٍحلل ؽملُت
الظمؾُت  ،وٍىضح ماَُت ؤلادزان الظمعي وأزسٍ في وصف ألاصىاث.
 )4ؽلم ألاصىاث الخجسٍبي أو اإلاؾملي  :وٍدزض دصابص ألاصىاث الىالمُت باطخذدام ألاحهصة
وصىز ألاػؾت وما إلى ذلً مً أدواث مذبرًت مخؾددة
هظريات علم ألاصوات العربية
وفي َرا الصدد هبحث ؽً َرٍ الىغسٍاث اؽخمادا ؽلى مىاد ؽلم ألاصىاث الىطلي وؽلم ألاصىاث
الدؼىُلى  .فاإلاىاد لؾلم ألاصىاث الىطلي هي وصف حهاش الىطم و مذازحها وصفاتها و ألاصىاث الصابخت
والصامخت .أما ؽلم ألاصىاث الدؼىُلي أو الفىهىلىحُا الترهُبي َى الري ًيخلل مً الجصء إلى اليل فالبحث
فُه ؽً الفىهُم واإلالطؿ و مجمىؽت الىبر و مجمىؽت الىقمُت و اإلاجمىؽت الىفظُت والجملت الفىهىلىحُا
ّ
(كدو:)97 ،
 .1وصف حهاش الىطم
جحدد الدزاطاث الحدًثت حهاش الىطم بدءا مً السبخين واهتهاء بالؼفخين ،وجميز بين
أؽظاء الىطم الثابخت وألاؽظاء اإلاخحسهت (أهِع .)19-16 ،فاألؽظاء اإلاخحسهت هي ألاطىان الؾلُا
واللثت والقاز والجداز الخللى للحلم .أما ألاؽظاء اإلاخحسهت فدؼمل الؼفخين واللظان والفً
الظفلى والطبم واللهاة والحىجسة والىجسًٍ الصىجُين والسبخين .وٍجسي جسجِب َرٍ ألاؽظاء حمُؾا
مً ألادحى إلى ألاؽلى ؽلى َرا الىحى (محمد:)47 ،
السبخان،Lungs/ Paru paruاللصبت الهىابُت أو السفامى Windpipe / Pipa Udara
،الحىجسة  ،Posotion of Larynx / Tenggorokanالىجسان الصىجُان ،Vocal Cords / Pita suara
لظان اإلاصمس  ،Epiglottisالبلؾىم ،اللظان (طسفه وملدمه و مؤدسٍ )،Tongue / Lidah
اللهاة ،Uvula / Tekak, anak lidahالطبم  ،Soft Palate / Langit-langit lunakالقاز Hard Palate
 ،/ Langit-langit Kerasأصىٌ ألاطىان أو اللثت  ،Teeth Ridge / Gusiألاطىان  ،Teeth / Gigiالفً
ألاطفل ،الخجىٍف ألاهف ،الؼفخان Lips / Bibir atas dan bawah
 .2وصف ألاصىاث الؾسبُت
 ).1وصف ألاصىاث مً هاحُت مذازحها
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اإلاذسج َى ميان الىطم الري ًحدر فُه الخصىٍذ .إن ؽدد مذازج ألاصىاث
الؾسبُت ؽىد اإلاخلدمين هي طخت ؽؼس هما كاله إبً الجني .وأما اإلاحدزين ًسون أنها ؽؼسة هما كاٌ
إبساَُم أهِع و(جمام حظً) 79 ،وهي هما ًلي :
أ-
ب-
ج-
د-
ٌ-
و-
ش-
ح-
ط-
ي-

ألاصىاث الؼفىٍت
الصىث الؼفىي ألاطىاوي
ألاصىاث ألاطىاهُت
ألاصىاث ألاطىاهُت اللثىٍت
ألاصىاث اللثىٍت
ألاصىاث اللثىٍت الحىىُت
ألاصىاث الطبلُت
الصىث اللهىي
ألاصىاث الحللُت
ألاصىاث الحىجسٍت

 :ب  ،م ،و
:ف
 :ر ،ذ ،ظ
 :ث  ،د ،ط ،ض ،ش  ،ض  ،ص
 ،ٌ :ن  ،ز
 :ج  ،غ ،ي
:خ،ـ،ن
:ق
:ؼ،ح
:ءٌ،

 ).2وصف ألاصىاث مً حُث دسوج الهىاء أزىاء الىطم
ًلصد بصفاث ألاصىاث هي الىُفُت التي دسج بها ألاصىاث ،أي هُفُت دسوج الصىث.
وكاٌ أبى بىس حظُني أنها ول ما مً ػأهه ان ًىظب الصىث اللقىي داصاميزة داصت أو حسطا
ًميزٍ ؽً ًاقي ألاصىاث ال طُما التي حؼازهه في اإلاذسج هفظه .وألاصىاث ؽلى َرا اإلاؾُاز جىلظم
إلى ما ًلي (إدزَع حىَس:) 57-54،
أ-
ب-
ج-
د-
ٌ-
و-

ألاصىاث الاهفجازٍت ،وحظمي أًظا بأصىاث ػدًدة أو أصىاث وكفُت وهي زماهُت أصىاث  :ب ،
ث ،د ،ض ،ط ،ن ،ق ،ء
ألاصىاث الاحخياهُت ،وحظمى َرا ألاصىاث أًظا باألصىاث السدىة أوألاطىاث الاطخمسازٍت و هي
 13صىجا  :ر ،ح ،خ ،ذ ،ش ،ض ،غ ،ص ،ظ ،ؼ ،ـ ،ف.ٌ ،
ألاصىاث اإلاصدوحت ،وحظمى أًظا باألصىاث اإلاسهبت أو اإلاجصٍت ومً َرا ألاصىاث الجُم (ج)
ألاصىاث الجاهبُت ،الصىث الجاهبي الىحُد في اللقت الؾسبُت َى الالم (ٌ)
ألاصىاث ألاهفُت ،هي ألاصىاث التي جىطم ؽىد ما ًمس جُاز الهىاء مً السباجين بخجىٍف ألاهف ال
ًخجىٍف الفم .والصىث ألاهف إزىان َما اإلاُم (م) و الىىن (ن)
الصىث الخىساز أو اإلاىسزَ ،ى صىث ًحدر ؽىدما ًيىن الخظُِم فير ذي اطخلسازفخىسزث
مالمظت شلم اللظان للثت .ومً َرٍ ألاصىاث ٌؾني الساء (ز)
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 ).3وصف ألاصىاث الؾسبُت مً حُث حالت الىجسًٍ الصىجُين أزىاء الىطم(إدزَع حىَس) 60-59،
أ -ألاصىاث اإلاجهىزةٌ ،ؾني ألاصىاث التي يهتز الىجسان الصىجُان ؽىد هطم بها ،مما ٌؾني أن الىجسًٍ
الصىجُين أزىاء الىطم بهرٍ ألاصىاث في حالت الخماض والابخؾاد اإلاخىسزًٍ .وهي  13صىجا منها :
ب ،د ،ض ،ج ،ذ ،ش ،ظ ،ـ ، ،ؼ ،م ،ن ،ٌ ،ز .وجظاف إلى َرٍ ألاصىاث (الصامخت) حمُؿ
ألاصىاث الصابخت أو الحسواث.
ب -ألاصىاث اإلاهمىطت ،وهي ألاصىاث التي ال يهتز الىجسان الصىجُان ؽىد الىطم بها ،مما ٌؾني أن أزىاء
الىطم بهرٍ ألاصىاث جيىن فخحت اإلاصماز في حالت الاهفخاح فال ًبللى الىجسان الصىجُان .وإنها ؽؼسة
وهي  :ث ،ر ،ح ،خ ،ض ،غ ،ص ،ف ،نٌ ،
ج -الصىامذ والصىابذ ،وهي أصىاث ًحدر حاٌ الىطم بها اوظداد حصةي أو هلي في
مذسحها(إدزَع حىَس .) 65،وأطلم ؽليها الؾسب مصطلح " الحسوف ألاصىٌ" وؽددَا في الؾسبُت
.
زماهُت وؽؼسون صىجاً ،ددل فيها الىاو فير اإلادة والُاء فير اإلادة (داود)111 ،

.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi

وحؾسف الصىابذ في الؾسبُت بالحسواث كصيرة ( الفخحت والىظسة والظمت) باإلطافت إلى
أصىاث اإلاد وٍطلم ؽليها الحسواث الطىٍلت (داود ..)111 ،وحؾسٍف الحسواث هلىٌ محمد مىاف
مهدي بئنها أصىاث مجهىزة ًذسج الهىاء ؽىد الىىم بها ؽلى ػيل مظخمس مً البلؾىم والفم دون
أن ٌؾترض لخددل ألاؽظاء الصىجُت جددال بمىؿ دسوحه أو بظبب احخياوا مظمىؽا (إدزَع
حىَس .) 65،والصىابذ أو الحسواث في اللقت الؾسبُت طخه :
َ
الفخحت اللصيرة هحى  :لم
الىظسة اللصيرة هحى ِ :كف
ُ
الظمت اللصيرة هحى  :كل
الفخحت الطىٍلت أو الف اإلاد هحى َباب
الىظسة الطىٍلت أو ًاء اإلاد هحى مُم
الظمت الطىٍلت أو واو اإلاد هحى َباب
وول مً َرٍ الحسواث الظخت لها زالر صفاث حُث ًمىً أن جيىن مسكلت ومفذمت وبين
الخفذُم والتركُم.

د -الفىهُم أو وحدة صىجُت ،أن الىحدة الصىجُت هي مجمىؼ ؽىاصس هطلُت وطمؾُت الجلبل الخجصبت
حين الىصف الفىهدُىتي (محمد .)104 ،وفي اللظاهُاث الفىهىلىحُت َى أصقس وحدة أطاطُت في
الدزاطاث الصىجُت الحدًثت ألًت لقت بؼسٍت ًميز بها اإلاؾنى ،ومما ؽلُه الاحماؼ الباحثين أهه لِع
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للفىهُم .وباطخثىاء الىعُفت أو اللُمت الصىجُت .أًت كُمت أو وعُفت أدسي ًؤديها أهِع -133
 .)140وأن الفىهُم هىؽان ،أولهما فىهُم كطعي segmentalوَؼمل ول الصىامذ والصىابذ.
وزاهيهما فىهُم فىق كطعي suprasegmentalوٍخمثل في ول مً الفاصل والىقم والىبرة وطىٌ
الصىث.
ٌ -اإلالطؿ ،لِظذ اليلمت أصقس وحدة لقىٍت إذ أنها جخيىن مً وحداث أدسي أصقس ،منها وحداث
صىجُت ًطلم ؽليها "ملطؿ" .واإلالطؿ وحدة صىجُت ال جذلى منها أي ولمت مىطىكت .وجىلظم
اليلماث بىغس اإلالطؿ فيها إلى هىؽين ،أولهما اليلماث التى جخيىن مً ملطؿ واحد ومً طبُل
ُ
اإلاثاٌ  :ك ْم َ ،م ًِْ ،م ًْ .وزاهيهما اليلماث التي جخيىن مً ؽدة اإلالاطؿ أو مخؾددة اإلالاطؿ واإلاثاٌ
ض َ(د َ +زَ +
منها َ :د َز َ
ض ) َ ،د ْزض َ(د ْز  +ض ) (إدزَع حىَس.) 110،
وأزاز الباحثىن في مجاٌ ألاصىاث الؾسبُت إلى مجمىؽت مً الخىاص الؾامت للملطؿ اللقت
الؾسبُت .أَمها ما ًلي (إدزَع حىَس:) 115،
.i
.ii
.iii
.iv
.v

.vi
.vii

جخيىن اإلالاطؿ الؾسبُت ؽاي ألاكل مً وحدجين صىجُين َما صابذ وحسهت (ص ح = ( CVوؽلى
ألاهثر مً دمع وحداث صىجُت (ص ح ح ص ص =)cvvcc
اإلالاطؿ في اللقت الؾسبُت ال جذلى مً الحسهت
اإلالاطؿ في اللقت الؾسبُت جبدأ دوما بصامذ وٍثنى بالحسهت
اإلا لاطؿ في اللقت الؾسبُت ال جبدأ بالحسهت مثل ما وحد في اللقت ؤلاهجليزًت ( up, ill,
)askوؤلاهدوهِظُت)(asal, ikan,ular
اإلالاطؿ في اللقت الؾسبُت ال جبدأ بصامخين مخخالُين مثل ما وحد في ألاهدوهِظُت ) .(praktekو
أوضح ما ًدٌ ؽلى فُاب جىالي الصامخين في بداًت اليلماث الؾسبُت َى وحىد َمصة وصل في بداًت
(احلع) بدال مً ْ
فؾل ألامس هذى ْ
(حلع).
اإلالاطؿ في اللقت الؾسبُت ال جيخهي بصىجين صامخين إال في حالت الىكف أو اَماٌ الاؽساب
اإلالاطؿ في اللقت الؾسبُت كد جخيىن مً حسهخين مخخالُين.

و -الىبرَ ،ى هطم ملطؿ مً ملاطؿ اليلمت بصىزة أوضح وأحاي وظبُا مً بلُت اإلالاطؿ التي ججاوزٍ
(هماٌ بؼس .)512 ،ومحمد ؽلى الخىلى ًسي أهه كىة الخلفػ اليظبُت حؾطي للصابذ في ول ملطؿ
مً ملاطؿ اليلمت أو الجملت (إدزَع حىَس .) 120،وأَم كىاؽد هبر اليلماث في الؾسبُت َى
(محمد:)118 ،
ُ
ا
ً .iلؿ الىبر في اليلماث ألاحادًت اإلالطؿ ؽلى ملطؾها الىحُد ,هحى  :ك ْم ,وال
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ُ َ
ً .iiلؿ الىبر في اليلماث الثىابُت اإلالطؿ ؽلى ملطؾها الثاوي ,هحى  :ك ْم ,كام
ً .iiiلؿ الىبر في اليلماث الثالزُت اإلالطؿ ؽلى ملطؾها الثاوي,إذا وان مخىاططا أو طىٍال هحى  :أؽاهذ
 .ivو ٌظخؾدي .أما إذا وان اإلالطؿ الثاوي كصيرا فئن الىبر ًلؿ ؽلى اإلالطؿ الثالث هحى  :ددل ،هاصس
وأما كىاؽد الخبر ؽلى مظخىي الجملت ًلؿ ؽلى اللىاؽد ألاجُت :
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi
.vii

ًلؿ الىبر ؽلى أدةاث الاطخفهام ،والىفي والىهي والؼسط .مثاٌ َل كسأث الىخاب ؟
ًلؿ الىبر ؽلى اإلاىمالث مثل فحظب ،فلط ،بخت واإلاثاٌ في الجملت احخاج الى زٍالين فلط
ًلؿ الىبر ؽلى اليلماث الطلبُت أفؾاال أم أطماء أفؾاٌ مثاٌ  :اجم هللا
ًلؿ الىبر ؽلى اإلابخدأ أو الخبر وكفا للظُاق اللقىي الري وزدث فُه الجملت مثاٌ ذلً :
ؽماز في اإلاىخبت ( ًلؿ الىبر ؽلى اإلابخدأ إذا واهذ َرٍ الجملت إحابت ؽلى الظؤاٌ " مً في اإلاىخبت")
ؽمازفي اإلاىخبت ( ًلؿ الىبر ؽلى الخبر إذا واهذ َرٍ الجملت إحابت ؽلى الظؤاٌ " أًً ؽماز")
والىبر ًلؿ ؽلى أًت ولمت مً الجملت ًساد جىهُد مؾىاَا.

ش -الىقمت والخىقُم ،الىقمت بأنها دزحاث الصىث أو طبلاجه ؽلى مظخىي اليلمت ولرلً حظمى جىهاث
اليلمت  .والىقمت أو جدعى أحُاها "الخىن" أو دزحت الصىث أو طبلت الصىث َى فىهُم فىق كطعي
ًصاحب هطم فىهُماث كطؾُت وٍؤزس في اإلاؾنى أو ًؤدي إلى حقُير اإلاؾنى .وحظخؾمل الىقمت لخمُيز
مؾاوى اليلماث (ؽادٌ .)16 ،والىقمت في اللقت لها أزبؿ دزحاث أو طبلاث وهي :
.i
.ii
.iii
.iv

الىقمت الهابطت أو اإلاىذفظت وهي الىقمت التي جيخهي بها الىالم الؾادي فير الاهفؾالي .ومثاٌ ذلً
حملت إدبازٍت " حاء ألاطخاذ"
الىقمت اإلاخىططت أو الؾادًت وهي الىقمت التي جبدأ بها الىالم الؾادي فير الاهفؾالي .ومثاٌ ذلً
حملت إدبازٍت " حاء ألاطخاذ"
الىقمت الؾالُت أو اإلاسجفؾت وهي الىقمت التي جأحي كبل نهاًت الىالم وهي مخبىؽت بىقمت َابطت.
الىقمت ألاؽلى أو فىق الؾالُت وهي الجملت التي جأحي مؿ حملت الخعجب ،أو ألامس ،أو الاهفؾاٌ .هما
في َرٍ الجمل " أدسج"
أما الخىقُم فهى دزحاث الصىث ؽلى مظخىي الجملت أو الؾبازة أو مجمىؽت اليلماث
(ؽادٌ .)13 ،وكاٌ محمد محمد داود أن الخىقُم ًطلم ؽلى ازجفاؼ الصىث واهذفاطه وجلىهه
بىحىٍ مذخلفت أزىاء الىطم ؽلى اإلاظخىي الجملت ،وذلً لداللت ؽلى اإلاؾان ملصىدة ،مثل
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الاطخفهام ،والطلب ،وألامس ،والقظب ،والسطا ،والفسح ،والدَؼت ،والخعجب ،واللهفت ،والؼىق
وَلم حس (محمد.)133 ،
ًسي الباحثىن في مجاٌ ألاصىاث أن الخىقُم هىؼ مً الفىهُماث فىق اللطؾُت
) (suprasegmental phonemsأو الفىهُماث الثاهىٍت ،مما ٌؾني أن له وعُفت لقىٍت في الىالم.
وكد وضح ذلً هماٌ بؼس إلاا أػاز إلى أن الخىقُم ًؤدي وعابف في الخحلُل اللقىي الاجصاٌ
الاحخماعي بين اإلاظخذدمي اللقت وحدد له في ذلً أزبؿ وعابف (بؼس )541-539 ،هي :
الىعُفت الىحىٍت ،إن مً دالٌ ألاداء الفؾلي للخىقُم ًمىً جمُيز بين ألاهماط الترهُب والخفسٍم
بين أحىاطها الىحىٍت.
الىعُفت الداللُت الظُاكُت ،إن ألاداء اإلاخباًً ألهماط الخىقُم في الؾبازة اإلاؾُىت ًلىد إلى الخباًً
في اإلاؾنى الظُاقي لهرٍ الؾبازة حظب اإلالخظُاث اإلالام أو الظُاق الاحخماعي ،ومثاٌ ذلً ولمت
"وؾم" كد جحمل مؾان طُاكُت مذخلفت لرلً جىطم بدىقُماث مذخلفت حظب اإلاؾنى الري جىطم
ألحله
الىعُفت الاحخماؽُت الثلافُت ،إن أداء ألاهماط اإلاؾُىت للىخقُم ٌؼير إلى الطبلاث ؤلاحخماؽُت
والثلافُت اإلاؾُىت في اإلاجخمؿ اإلاؾين.
الىعُفت اإلاعجمُت ،إن إداء ألاهماط اإلاؾُىت للخىقُم ًفسق بين مؾاوي اليلماحؾلى مظخىي اإلاعجم

.i
.ii

.iii

والىقمت بهرٍ الىعُفت جدعى وقمت معجمُت.
الخاثمة
ؽلم ألاصىاث َى ؽلم ًبحث ؽً هغام صىحي مً حىاهبه مذخلفت .وٍخفسؼ ؽلم ألاصىاث إلى
جفسبؾاث ؽدبدة .منها ؽلم ألاصىاث بىغس إلى مادًت ألاصىاث ووعُفتها ًىلظم إلى كظمين َما فىهُدًُ
وفىهامًُ أو فىهىلىحُا .ومً حُث مىهجه بخفسـ إلى ؽلم ألاصىاث الىصفي واإلاؾُازي وؽلم ألاصىاث
الظىىسووي والدًاهسووي وؽلم ألاصىاث اإلالازن والخلابلى .والخصيُف مً حُث مِظسة ألاصىاث في ؽملُت
الىالم زالزت هي ؽلم ألاصىاث الىطلي و ؽلم ألاصىاث ألاهظدُيي وؽلم ألاصىاث الظمعي.
وؤلاطاز الىغسي في ؽلم ألاصىاث هي  :أحهصة الىطم ،ومذازج الحسوف و صفاتها والبحث ؽً
الصىامذ والصىابذ ،و الفىهُم ،و اإلالطؿ ،و الىبر ،و الىقمت والخىقُم  .وكد ٌظخفُد ؽلم ألاصىاث في
اللقت الؾسبُت وحؾلُمها ،أما في اللقت الؾسبُت كد طاَم ؽلم ألاصىاث إلى بُاجاث للدزاطت الصسفُت
والىحىٍت والداللُت وهرلً اإلاعجمُت .وكد ٌظخفُد ؽلم ألاصىاث في حؾلُم الؾسبُت بخدزٍب هطم ألاصىاث
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الصحُح اؽخمادا ؽلى ؽلم ألاصىاث الىطلي ،والخدزٍب ؽلى اطخؾماٌ الصىاث في الخؾبير وٍيىن وعُفت
اللقت  ،وَؾخمد َرا ؽلى ؽلم ألاصىاث الدؼىُلي او فىهُماجًُ .وَظخفُد مً ؽلم ألاصىاث الخلابلي هرلً
فى الخؾلُم اللقت الؾسبُت حُث جخمازل بين اللقت ألاولى والثاهُت أو بؾبازة أدسي لقت ألام و اللقت اإلادزوطت،
أو جدؼابه بُنهما أو جذخلف ًُنهما.
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