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   :المحاضرة األولى
  

  : صنيف األصوات اللغويةت

تنقسم األصوات اللغوية من حيث الطريقة المعتمدة في النطق بها        

  : مستخدمة في ذلك إلى صنفين هماواألجهزة ال

    ).Voyelles( األصوات الصائتة - 1     

  ).Consonnes( األصوات الصامتة - 2     

  : األصوات الصائتة : أوال

ويتم تصنيف هذا النوع من األصوات بناء على كيفية النطق بها        

ئتين وطبيعة خروجها من الجهاز الصوتي، حيث يمر الهواء الصاعد من الر

عبر مجراه الطبيعي من غير أن يعترض طريقه، أو يعرقل مسيرته أي 

عائق من العوائق النطقية أو بمعنى آخر ال يحتك الهواء بأي جزء من أجزاء 

  ).مخارج الحروف(الجهاز الصوتي 

والجدير بالذكر أن هذه األصوات تكون أحيانا مصحوبة بذبذبة ناتجة        

أما اختالف أحد هذه  «يجعلها تتميز بصفة الجهر عن الوترين الصوتين مما 

األصوات عن اآلخر فالمسؤول عنه هو حركة اللسان في الفم باإلضافة إلى 

  .1»شكل الشفتين

  :  وتنقسم هذه األصوات في اللسان العربي إلى قسمين

  ).الفتحة، والضمة، والكسرة: ( أصوات صائتة قصيرة وهي-1

  ).أللف، والواو، والياءا: ( أصوات صائتة طويلة وهي-2

 
، 2نايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة، الكويت طـ :  1

  .261: ، ص1979
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وفي آخرها في مثل عوى، ) باع(األلف في وسط الكلمة في مثل الفعل 

، )قالوا(والواو في وسط الكلمة مثل صور، ومرور وفي آخرها في مثل 

  2.والياء في وسط الكلمة مثل عير، وسليل، والياء في آخر الكلمة مثل قاضي

ي بحروف العلة، أو حروف ويسمى هذا النوع من األصوات في النحو العرب

  .المد واللين

واألصوات الصائتة الطويلة هي عبارة عن حركات طويلة، فاأللف هي فتحة 

  .طويلة، والواو هي ضمة طويلة أما الياء، فهي كسرة طويلة

والجدير بالمالحظة أنّه ال توجد في اللغة العربية حروف تدّل على األصوات 

 وجودها في نظام الكتابة العربي هو حديث وأن) الحركات(الصائتة القصيرة 

العهد إذا ما قورن بتاريخها الطويل حيث لم تظهر في شكلها البدائي إالّ في 

القرن السابع الميالدي على يد أبي األسود الدؤلي ثم جاء الخليل فيما بعد 

  .وطورها إلى الشكل الحالي
  

  : األصوات الصامتة: ثانيا

صائتة وعددها في كل لغة أكبر من األصوات وهي عكس األصوات ال       

الصائتة، وتتمثل الخاصية التي تتميز بها هذه األصوات في كيفية خروجها 

من الجهاز الصوتي حيث تحتك أثناء خروجها منه بأحد حواجزه العضوية 

وتسمى هذه الحواجز بالمخارج الصوتية، وقد سبق الحديث عنها فيما مضى، 

لعربية هي ما عدا حروف المد واللين، والحركات واألصوات الصامتة في ا

  ).الفتحة، الضمة والكسرة(

  

 
  .261: أنظر المرجع نفسه ص:  2
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   :المحاضرة الثانية
  )الفونولوجيا: ( علم األصوات التشكيلي

وهو الفرع الثاني من علم األصوات ويهتم بدراسة الصوت اللغوي        

وية داخل بنية الكلمة، أو بعبارة أخرى هو العلم الذي يدرس األصوات اللغ

من حيث خصائصها الوظيفية بغض النظر عن طابعها الفيزيائي والعضوي، 

الذي يدرس ) Phonétique(وبالتالي فهو يختلف عن علم األصوات العام 

  .الصوت المفرد البسيط المنعزل عن التركيب، أو السياق الكالمي

 في مؤتمر الهاي 1928وقد وضعت األسس األولى لهذا العلم عام        

رومان (و )تروبتسكوي( أيدي ثالثة من علماء اللغة الروس وهم على

، وقد شهد هذا المؤتمر أيضا ظهور ما يعرف )كارسفيسكي(و) جاكبسون

على مستويين ال ثالث «بحلقة براغ، وقد حدد هؤالء الثالثة مهام هذا العلم 

أبحاث تتعلق بدراسة نظام األصوات للغة ما في زمن معين من : لهما

 وأبحاث تاريخية تهتم بتطور نظام األصوات عن طريق ديناميكية تطورها،

ويرجع الفضل في تحديد مهام هذا العلم إلى المبادئ،  3»اللغة الداخلية

فلوال تمييزه بين كّل من اللغة والكالم، ) دي سوسير(والمفاهيم التي جاء بها 

فاهيم لما والدراسة الوصفية والتاريخية، والدال والمدلول وغيرهما من الم

تمكن مؤسسو هذا العلم وغيرهم من العلماء وباألخص لساني كوبنهاكن 

يلمسلف ولساني الواليات المتحدة بزعامة سابير من التوصل إلى بزعامة 

  .4التمييز بين األصوات اللغوية باالعتماد على طرق جديدة

 
زبير دراقي، محاضرات في اللسانيات التاريخية والعامة، ديوان المطبوعات الجامعية، :  3

  .84: ، ص1990الجزائر، 
  .84: ابق صأنظر المرجع الس:  4
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وبناء على ذلك فقد حاول مؤسسو هذا العلم إخراج األصوات        

ولوجية من ميدان االستعمال الفردي للغة أي الكالم، وإدراجها ضمن الفون

الدراسات العامة للغة كما يوضح ذلك هذا الرسم الذي وضعه تروبتسكوي 

  5.في كتابه المسمى بمبادئ الفونولوجيا

                معطيات وظيفية
  

  الفونولوجيا           اللغـة

  الكالم           الصوتيات
  

      معطيات موضوعية       

وبناء على ما تقدم فإن الفونام هو العنصر الصوتي الرئيسي الذي        

، وهو مصطلح معقد )الفونولوجيا(يشكل موضوع علم األصوات الوظيفي 

ويرجع سبب تعقده إلى اختالف وجهات نظر علماء األصوات إليه فمنهم من 

يه من الناحية السمعية، نظر إليه من الناحية العضوية، ومنهم من نظر إل

ونظر إليه آخرون من الجانب النفسي وغيرهم من الناحية الوظيفية، وقد 

فضل بعضهم أن يجمع بين كل  هذه الوانب أثناء تحديده له وحتى ال يتشعب 

  ).دي سوسير(بنا البحث فإننا نقتصر على تحديد واحد للفونام، وهو تحديد 

   : تحديد دي سوسير للفونيم

 دي سوير أثناء دراسته للفونيم بين جانبين من جوانب المشكلة للفونام لقد ميز

  .الجانب العضوي -1  : وهما

  .الجانب السمعي -2        

                                                 
  .85: نقال عن المرجع نفسه، ص:  5
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وإن االعتماد على الجانب العضوي فقط في تحديده الفونام غير كاف        

إن كثير من علماء األصوات يعكفون على دراسة حدث «حيث يقول 

) إلخ...الحلق والفم (ني إنتاج األصوات بواسطة األعضاء التصويت َأْع

ألن التأثير الواقع ... ويغفلون عن الجانب السمعي، وهذا المنهج غير صحيح 

هذا العنصر السمعي يوجد ... على األذن هو األساس الطبيعي لكل نظرية 

ا بصورة ال شعورية عندما نبدأ في النظر إلى الوحدات الفونولوجية، ذلك أنن

مثال، ولو أننا استطعنا ) T(أو ) B(بواسطة األذن نعرف ماذا يكون صوت 

أن نسجل فيلما سينمائيا لجميع حركات الفم والحلق،، في أثناء نطق سلسلة 

من األصوات فربما كان من المستحيل أن نكشف عن االنقسامات في هذا 

وال أين التتابع من الحركات المنطوقة، فال نعرف متى يبدأ صوت معين، 

يتضح لنا من خالل هذا الكالم أن الفونام في نظر دي سوسير  6»ينتهي اآلخر

هو مفهوم مركب، وال يمكن تحديده باالعتماد على الجانب العضوي فحسب 

ال يستطيع تتبع السلسلة الصوتية بحيث ) الصوت(ذلك ألن الدارس للفونام 

ذلك إلى أن الحركات يمكنه تحديد بداية الصوت ونهايته، ويرجع السبب في 

العضوية أثناء إنتاج األصوات والنطق بها تكون متسلسلة ومتواصلة، 

  7.ومرتبط بعضها ببعض دون توقف

إذن ضروري في معرفة ) األكوستيكي(فاالعتماد على الجانب السمعي        

ذلك أننا في سلسلة الكالم «الوحدات الصوتية، وبدونه ال يمكن تحديدها بدقة 

 
  .70: دي سوسير، دروس في اللسانيات العامة، ترجمة صالح القرمادي، ص:  6
: ، ص1984، 4عبد الصبور شاهين، في علم اللغة العام، مؤسسة الرسالة، طـ :  7

117.  
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إن كان صوت معين ما زال ممثال لصفاته : يمكننا أن ندرك مباشرةالمسموع 

  8.»أم ال، فما دام لدينا إحساس ببعض التوافق، فإنه الصوت واحد

ويوضح عبد الصبور شاهين كالم دي سوسير هذا بمثال من العربية وهو 

فهذه الكلمة من الناحية الخطية تتكون من ثالثة رموز وهي ) شعر(كلمة 

ثالثة : (لكنها من حيث النطق تتألف من ستة أصوات) عين والراءالشين وال(

ولكل صوت من هذه ) ثالثة أصوات صائتة قصيرة+ أصوات صامتة

  .األصوات سواء أكانت صائتة، أم صامتة امتداد زمني معين يستغرقه

فإذا لم يتمكن السامع من إدراك الحدود العضوية للصوت فإنه في إمكانه أن 

  9.سمعية حتى ولو كان ذلك في غير لغتهيدرك الحدود ال

  : تحديد تروبتسكوي للفونيم

لقد درس تروبتسكوي حوالي مائتي نظام فونولوجي، وقد تمخضت        

هذه الدراسة عن تأليفه لكتاب أطلق عليه اسم علم الفونولوجيا وهو الكتاب 

الذي حاول من خالله وضع األسس األولى لهذا العلم ويعرف تروبتسكوي 

أصغر وحدة «الفونام باعتباره المحور األساسي في علم الفونولوجيا بأنه 

  10.»فونولوجية في اللسان المدروس

وعلى الرغم من أن تروبتسكوي تعمق في دراسة الفونام، وتناوله من جميع 

األوجه إالّ أنه توصل في األخير إلى أن تحديد الفونام ينبغي أن يقوم على 

أخرى ينبغي أن ينحصر دوره في التمييز بين أساس وظيفي، أو بعبارة 

  .العناصر اللغوية، وبناء على ذلك فقد توصل إلى وضع ثالث قواعد
  

 
  .70: دي سوسير، دروس في اللسانيات العامة، ص:  8
  .118:  في علم اللغى العام، صعبد الصبور شاهين،:  9

  .121: تروبتسكوي، مبادئ الفونولوجيا نقال عن المرجع السابق، ص:  10
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  : القاعدة األولى

إذا كان الصوتان ينتميان إلى اللغة نفسها، ويقعان في اإلطار الصوتي        

لى نفسه، وإذا كان من الممكن أن نستبدل أحدهما باآلخر دون أن يؤدي ذلك إ

  .تغيير المعنى فهذا يعني أن الصوتين هما صورتان نطقيتان لفونام واحد

ويمكن أن نمثل لذلك في اللغة العربية بصوت القاف الذي له صورة        

نطقية مختلفة في اللغة الفصحى، وفي اللهجات العامية وكذلك الشأن بالنسبة 

  .لصوت الجيم

راءات القرآنية مثل نطق السين ويمكن أن نطبق ذلك أيضا على بعض الق    

فالصوتان إذن هما صورتان » أهدنا الصراط«صاد في مثل قوله تعالى 

  .نطقيتان لفونام واحد ما دام أن هذا اإلبدال ال يؤدي إلى تغيير المعنى
  

  : القاعدة الثانية

إذا كان الصوتان يقعان في الموقع نفسه من بنية الكلمة وإذا أدى        

هما باآلخر إلى تغيير المعنى فمعنى ذلك أن الصوتين هما استبدال أحد

فونامان مختلفان عن بعضهما ويمكن التمثيل لذلك في العربية بالكلمات اآلتية 

فإن األصوات األولى من هذه ) إلخ... تاب، باب، خاب، ذاب، راب، شاب (

  .الكلمات هي فونيمات ذات أصل مختلف ألنها تأدي إلى تغيير المعنى
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  : القاعدة الثالثة

إذا كان الصوتان ينتميان إلى اللغة نفسها، ويقعان في الموقع نفسه من        

بنية الكلمة إال أنهما متقاربان من الناحية السمعية أو النطقية فإنهما يعدان 

  11.صورتين تركيبيتين لفونام واحد

ات مصطلح وقد أطلق الدكتور تمام حسان على هذا النوع من الفونيم       

 ويقصد بالتخارج أن الحرف الواحد قد ينطق بأشكال مختلفة تبعا 12التخارج

مثال ) كالثاء(للحرف الذي يأتي بعده ، فالنون الساكنة مثال قبل صوت اسناني 

  .لهوية) كالقاف(تنطق اسنانية وتنطق قبل صون لهوي 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

 
  .125: أنظر مبادئ الفونولوجيا نقال عن عبد الصبور شاهين في علم اللغة العام، ص:  11
  .تمام حسان، منهاج البحث في اللغة:  12
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   :المحاضرة الثالثة
  : )Alophone(وألوفون ) Phoneme(الفرق بين مصطلحي فونام 

  : لقد ميزت الدراسة اللسانية لألصوات نوعين من األصوات اللغوية      

   النون (أصوات تجريدية عامة يراد بها النوع ال االفراد مثل  -1

  : )والراء والحاء             

وهذا النوع قادر على تغيير معاني الكلمات فالنون هنا صوت واحد        

تمام االستقالل عن الراء والحاء، فهو صوت يتسم بصفة وظيفية وإذا مستقل 

  .دي إلى تغيير المعنى فنام غير رام وحامؤما استبدلناه بالراء أو الحاء، فإنه ي

  : أصوات جزئية خاصة -2

دي إلى تغيير المعنى على الرغم من ؤوتطلق على األصوات التي ال ت       

فالنون في كلمة نصر أو نهر تختلف من الناحية  .اختالفاتها النطقية والسمعية

النطقية والفيزيولوجية عن كل من كلمتي منك وعنك، فالنون هنا إذن هو 

حرف واحد له صور نطقية مختلفة أو اليحمل في ذاته داللة وظيفية وقد 

 ويطلق عليه في اللغة Alophone(13(أطلق العلماء على هذا النوع مصطلح 

صوتي، ولهذا النوع من األصوات مظاهر متعددة نذكر العربية الترادف ال

  : منها ما يلي

  : التفخيم والترقيق -)1

ومن أمثلة ذلك ترقيق الالم في كلمة اهللا إذا سبقت بكسر في مثل قولنا        

، وتفخيم حرف الراء في )قال اهللا(بسم اهللا، وتفخيمها إذا سبقت بفتح في مثل 

) ريم(وترقيقه في مثل كلمة ) ـَـ/حـ/ـَـ/ر(لمجاورته للفتحة ) راح(مثل 

 
، 1999ر المعرفة الجامعية، القاهرة، مصر، أنظر حلمي خليل، مقدمة لدراسة علم اللغة، دا:  13
  .68: ص
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واختالف الالم في كل من كلمة ) ـٌـ/م/ي/ـِـ/ر(بسبب مجاورته للكسرة 

، وذلك لمجاورتها في الكلمة األولى لحرف مطبق وهو )سالم(و) صالة(

  .الصاد، ومجاورتها في الكلمة الثانية لحرف منفتح وهو السين

  : التنوع اللهجي -)2

تغيرات التي يكتسبها الفونام الواحد بسبب التأديات الصوتية وهي ال       

المختلفة الناتجة عن اختالف اللهجات التي تنتمي إلى لسان واحد، ويمكن 

في اللغة الفرنسية الذي ينطق بكيفيتين مختلفتين ) R(التمثيل لذلك بحرف 

يا دون أن يؤدي هذا االختالف إلى تغيير المعنى حيث ينطق في لهة مارسيل

 وينطق في اللهجة R (Roulé(بفرنسا نطقا عاديا ويسمى حينئذ بـ 

  R(Grasseyé .14(الباريسية مشوبا بلثغة ويسمى في هذه الحالة بـ 

ولنا في اللغة العربية أمثلة كثيرة مع ذلك كاالختالف في نطق حرف        

ي الجيم بين العربية الفصحى واللهجة المصرية، وكحرف القاف الذي ينطق ف

) تلمسان(اللهجة الجزائرية بثالث كيفيات مختلفة، فينطق همزة في منطقة 

وينطق كافا أو قريبا منه في لهجة جيجل، وينطق مثل الجيم القاهرية في 

  .منطقة الشرق الجزائري

  : التنوع اللثغي -)3

وهو تغيير الصوت إلى صوت آخر قريبا منه، وقد يكون ذلك ناتجا        

 أو نفسية مثل نطق الراء غينا والسين ثاء وكذلك نطق عن عاهات نطقية

  15.الراء الما عند األطفال

  
 

أنظر الطيب دبه، مبادئ اللسانيات البنيوية، دراسة تحليلية استمولوجية، جمعية اآلداب :  14
  .180: لألستذة، ص

  .181: أنظر المرجع نفسه ص:  15
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  :اإلبدال الصوتي -)4

وهو نوع من أنواع التنوع الصوتي الذي ال يؤدي إلى تغيير المعنى        

ويسمى عند علماء اللغة المحدثين باإللغاء بسبب الجوار، يقول األستاذ عبد 

أما اإللغاء بسبب الجوار «: وضيح هذا المفهومالرحمن الحاج صالح في ت

المؤدي إلى اتحاد الحرفين، أو اختالفهما، فكثير وال سيما في العربية، وقد 

تعرض لذلك علماء اللغة منذ القديم، ومثال ذلك إبدال التاء داال في ازدجر أو 

طاء في اضطرب، فالجوار هو سبب تقريب من الدال حتى يزول الفارق 

  16.»بينهما

فالمالحظ من خالل هذه األمثلة التي أوردها الدكتور الحاج صالح أن        

إبدال الحروف هنا ال يؤدي إلى تغيير المعنى على الرغم من أن كل منهما 

  .مستقل عن اآلخر، ويعود سبب اتحادهما إلى التجاور

  : التنغيم

وهو  «هو أحد المظاهر الصوتية التي ال تكاد تخلو منها أي لغة       

مصطلح يدل على ارتفاع الصوت وانخفاضه في الكالم، ويسمى أيضا 

  17.»موسيقى الكالم

وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة ال وجود لها على المستوى الخطي        

أو الكتابي إال أنها تعد إحدى العوامل التي تؤدي إلى تغيير المعاني سواء 

  .لتراكيبأكان ذلك على مستوى األلفاظ، أو الجمل وا

  : وقد ميز علماء األصوات بين نوعين من التنغيم

 
، 7د عبد الرحمن الحاج صالح، مجلة اللسانيات، معهد اللسانيات، جامعة الجزائر، العد:  16

  .22: ، ص1997
  .82: حلمي خليل، مقدمة لدراسة علم اللغة، ص:  17
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   :Tone التنغيم اللفظي ويسمى أيضا النغمة -1

  .وهو التنغيم الذي ينحصر في مستوى الكلمة المفردة       

  : )Intonation( أما النوع الثاني فيسمى بالتنغيم -2

  .اختالف المقاصدويتعلق بالجمل والتراكيب، ويؤدي إلى تنوع المعاني و     

ويكثر استعمال النوع األول من هذه الظاهرة في بعض اللغات ولذلك      

  ).Tone Languages(فهي تسمى باللغات النغمية 

مثل اللغة الصينية وبعض لغات جنوب إفريقيا وشرق آسيا، ولغات      

لفة مثال في اللغة الصينية تدل على ستة معان مخت) فان(الهنود الحمر، فكلمة 

وهي نوم، يحرق، شجاع، واجب، يقسم، مسحوق، وليس هناك فرق في 

  18.استعمال هذه الكلمة إال في النغمة التي تؤدى بها في كل حال

للداللة على شيوع هذه ) أندري مارتيني(ومن األمثلة التي ساقها        

المنتمية إلى لغة اللونكوندو، ) LòKòLò(الظاهرة في بعض اللغات كلمة 

بنغمة «إحدى اللغات الكونغولية بإفريقيا، فإنه إذا نطقنا هذه الكلمة وهي 

عميقة على مقاطعها الثالثة كما يتضح من رسمها فإنها تشير إلى ثمرة 

النخيل، أما إذا نطقناها بنغمة عميقة على المقطع األول، وبنغمة عالية على 

 استحضار) LòKòLò(كل من المقطعين الالحقين أصبح معنى كلمة 

  معنى أنت لم تقتل اليوم، ) ààtâom(األرواح وتعني في اللغة ذاتها كلمة 

  19.»أنت لم تقتل البارحة: معنى) ààtâom(وتعني ذات الكلمة 

أما النوع الثاني فيندرج ضمن الظواهر النغمية التعبيرية التي تتعلق        

تأدية الكالمية بالتراكيب والجمل ويتمثل هذا النوع في ارتفاع النغمة أثناء ال

 
  .211: ، ص1971أنظر إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، مكتبة األنجلوالمصرية، :  18
  .163: أندري مارتيني، مبادئ اللسانيات نقال حسام البهنساوي، علم األصوات، ص:  19
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ويتطلب تناوب فترات في الشدة والرخاء ألعضاء النطق ما يؤدي  ر«للغة 

والجدير  .»)Courbe Mélodique(إلى تغيير في المنحنى النغمي 

بالمالحظة أن التنغيم ال يظهر على مستوى الكتابة ولذلك نلجأ إلى تعويضه 

ى مستوى الكالم بعالمات الترقيم كعالمات التعجب واالستفهام، أما عل

المنطوق فهو ضروري للتمييز بين الجمل الخبرية، والجمل االستفهامية 

والتعجبية، وغيرها ومن ذلك أيضا التعبير عن الحاالت النفسية التي تنتاب 

  .اإلنسان كالفرح، والغضب واالستعاض والحزن، وما إلى ذلك

  

  

  
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2   اإلرسال    لسانيات عامة        اللغة العربية وآدابها    1  السنة   أ  .ت.تكوين أ
 

87 

   :المحاضرة الرابعة
  : الكتابة الصوتية

لقد توصل علماء اللغة بعد دراسة لجميع األنظمة الصوتية للغات        

العالم إلى أن هذه األنظمة قاصرة، وغير دقيقة في تمثيل ما هو منطوق 

بالفعل، ونظرا ألن التحليل اللغوي يستوجب الدقة فقد دعت الحاجة إلى 

للغات البحث عن نظام صوتي، يتالفى عيوب األبجديات المستعملة في جميع ا

  .تدوينا أمينا ودقيقا

وتعود أول محاولة في هذا السبيل إلى القرن السادس الميالدي حيث        

بوضع نظام صوتي يستجيب ) J. Hart(قام العالم اللغوي جون هارت 

لمقتضيات الدقة، واألمانة العلمية وقد مثل رموز هذا النظام الصوتي 

  .باألبجدية الرومانية

واستحدث أبجدية ) J. Wilkins(ده العالم جون ولكنز كما جاء بع       

صوتية تقوم على أساس عضوي حيث وضع رموزا تستجيب لكل حاالت 

األعضاء أثناء النطق باألصوات وهذا يدل على إدراكه لمختلف الصور 

النطقية التي يمكن أن يشتمل عليها الحرف الواحد، مما يبين بأنه كان يدرك 

ذي يمثل الصوت المستعمل واأللوفون الذي يرمز إلى الفرق بين الفونام ال

  .الصور النطقية المختلفة للفونام الواحد

) W Holder(وقد تلت هاتين المحاولتين محاوالت أخرى مثل محاولة        

اولة هنري سويت ـ، وتعد محEllis, Bitmanان ـس، وبيتمـومحاولة إلي

)H. Sweet (لمية الحالية، حيث قامت الجمعية األكثر تأثيرا في األبجدية العا

 بتبني أبجديته وذلك بعد أن أدخلت 1887الصوتية العالمية التي تأسست سنة 
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 1888بعض التعديالت عليها وقد تم اعتماد هذا النظام الصوتي المعدل سنة 

   1889.20وشرع في تطبيقه سنة 
(*) 

 التمثيل الصوتي العالمي لألصوات الصامتة

 )f(الفاء  )r(ء الرا )د(الهمزة 

 )k(القاف  )z(الزاي  )b(الباء 

 )k(الكاف  )s(السين  )t(التاء 

 )L(الالم  )š(الشين  )t(الثاء 

 )m(الميم  )s(الصاد  )ğ(الجيم الفصيح 

 )n(النون  )d(الضاد  )g(الجيم القاهري 

 )h(الهاء  )t(الطاء  )h(الحاء 

 )w(الواو  )ż(الضاد  )h(الخاء 

 )y(الياء  )c(العين  )d(الدال 

  )ġ(الغين  )d(الذال 

  21: التمثيل الصوتي العالمي للحركات العربية بمختلف أنواعها

  aالفتحة القصيرة  -

  āالفتحة الطويلة  -

  uالضمة القصيرة الخالصة  -

  ūالضمة الطويلة الخالصة  -

                                                 
  .144: أنظر حسام البهنساوي، علم األصوات، ص:  20
هذه الرموز مأخوذة من كتاب فقه اللغات السامية لبروكلمان ترجمة رمان عبد التواب، أنظر :  *

  .145: المرجع السابق، ص
  . وما بعدها145: أنظر المرجع السابق، ص:  21
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  iالكسرة القصيرة الخالصة  -

  الكسرة الطويلة الخالصة َأ -

  oة الضمة الممالة القصير -

  ōالضمة الممالة الطويلة  -

  eالكسرة الممالة القصيرة  -

  ēالكسرة الممالة الطويلة  -

  ǎالفتحة المخطوفة  -

   ẽالكسرة المخطوفة  -

  ŏالضمة المخطوفة  -

  âالمد غير األصلي  -
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   :المحاضرة الخامسة
  : Syllable المقاطع 

لدراسات اختلف علماء اللغة حول جدوى التقطيع المقطعي في ا       

اللسانية، فمنهم من رأى عدم أهميته، وذهب بعضهم إلى أن المقطع ال وجود 

له إال في الكالم المجرد وغير المتصل، بل أن هناك منهم من اعتبر التحليل 

  22.المقطعي عملية غريبة على التحليل اللساني

 لكن الدراسات التجريبية الحديثة خففت من حدة هذا الخالف وأثبتت       

 بما ال مجال للشك فيه أهمية التحليل المقطعي، وقد أثبتت هذه الدراسات أن

عضالت الصدر أثناء إصدار الكالم تحدث نبضة منفصلة مستقلة عن الضغط 

وقد أجرى مدير مدرسة تعليم الصم بباريس دراسة تجريبية «أثناء كل مقطع 

رفت هذه الدراسة على حركة الكالم قائمة على التسجيالت الصوتية، وقد اعت

بالمقطع على أنه أساس من أسس التحليل اللغوي، ولذلك لم يعد أحد اآلن 

  23.»ينظر إلى المقطع على أنّه ظاهرة صوتية ال حدود لها

  : تعريف المقطع

اختلف علماء اللسان في مصطلح المقطع ويرجع هذا االختالف إلى        

 من جهة أخرى، ونذكر غموضه من جهة واختالف أنواعه باختالف اللغات

مجموعة من األصوات «عرفه محمد السعران بأنه : يلي من هذه التعاريف ما

وجاء في تعريف رمضان عبد  24.»التي تمثل قاعدتين تحصران بينهما قمة

 
  .74: أنظر حلمي خليل، مقدمة لدراسة علم اللغة، ص:  22
تار عمر، دراسة الصوت اللغوي، دار عالم ، وأنظر أيضا أحمد مخ74: أنظر المرجع نفسه ص:  23

  .238-237: ، ص1976، 1الكتاب، ط
  .139: محمد السعران، علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، دار المعارف، القاهرة، ص:  24



  2   اإلرسال    لسانيات عامة        اللغة العربية وآدابها    1  السنة   أ  .ت.تكوين أ
 

91 

                                                

بأنه عبارة عن كمية من األصوات تحتوي على حركة واحدة، «: التواب

  .ويمكن االبتداء بها والوقف عليها

 اللغة موضوع الدراسة، ففي اللغة العربية الفصحى مثال، ال ومن جهة     

يجوز االبتداء بحركة، ولذلك يبدأ كل مقطع فيها بصوت من األصوات 

  25.»الصامتة

قمة إسماع غالبا ما تكون صوت «أما ماريوباي فينظر ليه باعتباره        

، أو  تسبق القمة-ولكن ليس حتما–علّة، مضافا إليها أصوات أخرى عادة 

، )a(قمة اإلسماع كما هو واضح، هي ) ah(تلحقها، أو تسبقها وتلحقها ففي 

  e(«.26(هي ) get(، وفي )o(هي ) do(، وفي )i: (هي) it(وفي 

ويعتمد كانتينون في تعريفه لهذا المصطلح على الجانب العضوي من        

لة بين الفترة الفاص«: العملية الصوتية، وذلك بالنظر إليه على أساس أنه

عمليتين من عمليات غلق جهاز الصوت سواء أكان القلق كامال أو 

  27.»جزئيا

  : أنواع المقاطع

  :تنقسم المقاطع من حيث الطول والقصر إلى ثالثة أنواع هي كما يلي

حركة أو صوت صائت قصير + ويتكون من صوت صامت: قصير -1

  ).كتب(من كلمة ) كَـ(ومثاله في اللغة العربية 

من كلمة ) كَا: ( وهو ما تألف من صامت وصائت طويل مثل: متوسط -2

  .إلخ... عْن، هْل، بْل : صامت مثل+صائت قصير +  أو من صامتكاتب

 
  .148: نقال عن حسام البهنساوي، علم األصوات، ص:  25
  .96: ، ص1983، 2تب، طماريوباي، أسس علم اللغة، ترجمة أحمد مختار عمر، عالم الك:  26
  .19: ، ص1966كانتينو، دروس في علم أصوات العربية، ترجمة صالح القرمادي، تونس، :  27
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) باْب(صامت مثل  + صائت طويل +  وهو ما تألف من صامت: طويل -3

  ).بْحْر، قَلْْب(صامتين مثل  + صائت قصير + أو من صامت) عْوْم(

  : حيث االنفتاح واالنغالقأنواع المقاطع من 

  :تنقسم المقاطع العربية بناء على هذا األساس إلى ثالثة أنواع هي    

، )قرأ(من ) قَ(مفتوح ينتهي بصوت صائت سواء أكان قصيراً نحو  -1

  ).عالم(من ) عا(أو طويال نحو 

عْن، سْل، بْل (مغلق وهو الذي ينتهي بصوت صامت، أو ساكن مثل  -2

  ).إلخ...

غالق أو مضاعف االغالق وهو الذي ينتهي بصوتين شديد اال -3

  ).إلخ...بْحرة، ِعلْْم، عْمْر (صامتين، أو ساكتين نحو 

  : أنواع المقاطع وعددها في اللسان العربي

توجد في اللغة العربية ستة مقاطع بعضها أساسي والبعض اآلخر منها        

  : ثانوي

  : المقاطع األساسية: أوال

  .وهو مقطع قصير مفتوح) درس(من ) د(ير نحو صائت قص + صامت -1

  .وهو مقطع متوسط مفتوح) دارس(من ) دا(صائت طويل نحو  + صامت -2

  .وهو مقطع متوسط مغلق) لَْن(صامت نحو +صائت قصير + صامت -3

  :ويتمثل هذا النوع من المقاطع في حالتين هما : المقاطع الثانوية: ثانيا

  : حالة الوقف -أ

  .وهو مقطع طويل مغلق) كَاْن(صامت نحو  + صائت طويل + صامت -4

بْحْر، وهو مقطع طويل مضاعف : صامتين نو +صائت قصير + صامت -5

  .اإلغالق
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  : في حالة االبتداء بساكن -ب

  ).استعبد(صامت نحو  +  صائت-6

ويتعلق المقطع األخير بهمزة الوصل في اللسان العربي وهي الهمزة        

إلى النطق بالساكن، وذلك ألن الكلمات العربية ال التي يتم بواسطتها التوصل 

تبتدئ بصوت صامت، وإنما تبدأ بصوت صامت متحرك وعليه فإن هذا 

  .المقطع هو مقطع وظيفي فحسب وال يعتد به في علم األصوات العام

  : )Stress(النبر 

النبر هو بروز صوت، أو مقطع أكثر من غيره في الكالم المنطوق أو        

عبير آخر الضغط على صوت، أو مقطع خاص من كل كلمة لتتجلى هو بت

بأكثر وضوح مما عداها، وهو أثر صوتي ناتج عن نشاط مكثّف يحدث داخل 

إذ تنشط عضالت الرئتين نشاطا كبيرا كما تقوى حركات «الجهاز الصوتي 

الوترين الصوتيين ويقتربان أحدهما من اآلخر ليسمحا بتسرب أقل مقدار من 

، فتعظم لذلك سعة الذبذبات، ويترتب عليه أن يصبح الصوت عاليا الهواء

واضحا في السمع هذا في حالة األصوات المجهورة، أما مع األصوات 

المهموسة، فيبتعد الوتران الصوتيان أحدهما عن اآلخر أكثر من ابتعادهما من 

-الصوت المهموس غير المنبور، وبذلك يتسرب مقدار أكبر من الهواء 

 يالحظ مع الصوت النبور نشاط في أعضاء النطق األخرى، كأقصى -كذلك

واللسان والشفتين، ولكنّا حين النطق بالصوت غير المنبور ) الغار(الحنك 

  28»نالحظ فتورا في أعضاء النطق

ويعتبر النبر في بعض اللغات فونيما مميزا إذ يمكن أن يؤدي إلى        

) Import( اللغة اإلنجليزية فكلمة تغيير معاني الكلمات كما هو مالحظ في
 

  .153: رمضان عبد التوايب، المدخل إلى علم نقال حسام البهنساوي علم األصوات، ص:  28
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يختلف معناها تبعا الختالف المقطع الذي يتم فيه النبر، فإذا نبرنا المقطع 

األول منها فإنها تدل على اسم، أما إذا تم نبر المقطع الثاني منها فإنها في 

 ,Convert(هذه الحالة تدل على فعل وكذلك هو الشأن بالنسبة للكلمات التالية 

Permit, Subject, Contract.(29  نبر الكلمة «ويرى أحمد عمر مختار بأن

 بل ويجزم بأن ال وجود لهذا االسم 30»فكرة مجهولة تماما لدى النحاة العرب

في جميع مصطلحاتهم التي استعملوها، لكن أحمد محمد قدور يرد عليه بأن 

لقدامى هذا الحكم مبالغ فيه لكون الكثير من علماء العربية، وفالسفتها ا

استعملوا هذا المصطلح وكانوا يعرفون مفهومه وذكر لنا من بين هؤالء ابن 

وللدكتور تمام  31.سيناء وقال بأنه استعمله في أكثر من موضع من أثاره

حسان رأي آخر حول هذه المسألة فهو يرى بأن للنبر في اللغة العربية 

في صيغة مفعول يقع النبر فيها على الفاء، و) فاعل(وظيفة صرفية فصيغة 

) تَفْ(، وفي صيغة مستفعل يقع النبر على التاء )عو(يقع النبر على العين 

كما يرى أن النبر ال يقتصر على مستوى الكلمة بل يمكن أن يكون له 

وظائف نحوية، وداللية في الكالم وفي هذه الحالة إما أن يكون النبر تأكيديا 

صوت، وتكون دفعة الهواء فيه أقوى أو تقريريا ففي حالة التأكيد يعلو معه ال

  32.من التقريري

  

  

 
  .118: أنظر أحمد محمد قّدور، مبادئ اللسانيات، ص:  29
، 188: ، ص1976 الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة، مصر، أحمد عمر مختار، دراسة:  30

189.  
  .118: أنظر أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص:  31
  .197، 194: أنظر تمام حسان، مناهج البحث، ص:  32
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   :المحاضرة السادسة
المستوى الصرفي هو المستوى الثاني من مستويات  : المستوى الصرفي

التحليل اللساني، ويسمى العلم الذي يعنى بدراسة هذا الجانب من اللغة بعلم 

علم الذي وهو ال) Morphologie(الصرف، ويقابله باللغة األجنبية مصطلح 

يعنى بدراسة صيغ الكلمات، أو هو بعبارة أخرى الذي يهتم بالنظر في 

والمورفيم هو أصغر وحدة صرفية ال تقبل  .Morphèmesالمورفيمات 

وقد قسم الدكتور محمد السعران المورفيمات إلى  33.التقسيم إلى وحدات دالة

  : ثالثة أقسام

ا صوتيا، وهذا العنصر عنصر) المورفيم( وهو األغلب أن يكون : األول

  .الصوتي قد يكون صوتا واحدا، أو مقطعا، أو عدة مقاطع

 أن يكون المورفيم من العناصر الصوتية المعبرة عن المعنى، أو : الثاني

  .، أو ن ترتيبها)الماهية(التصور أو 

الموضع الذي يمثله في الجملة كل عنصر من العناصر الدالة على :  الثالث

  34.المعنى

 الرغم من أن هذا النوع من الدراسة هو حديث العهد إذا ما قورن وعلى

بتاريخ نشأة الدراسات اللغوية، إال أن معظم اللغات قد عرفت منذ القديم 

بعض المفاهيم المتعلقة بالمورفيم كالصيغ الصرفية والصرفية كاالسمية 

 .والظرفية والحرفية وغيرها، وإن لم تكن تسميها بأسمائها الحديثة

 
أنظر محمود أحمد نحلة، لغة القرآن الكريم في جزء عّم، دار النهضة العربية للطباعة :  33

  .381: ، ص1981نان، والنشر، بيروت، لب
  .36: محمود السعران، علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، هامش ص,  34
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كن ما تجدر اإلشارة إليه أن هذه المباحث لم تكن مستقلة بذاتها، وإنما كانت ل

تدرس ضمن علم النحو الذي كان يعتمد في دراسته للغة على منهج معياري 

  35.تعليمي يقوم على مبدأ الخطأ والصواب

ومن أدلة اختالط مباحث كل من العلمين ببعضهما البعض أن        

 النحو لم تكن تحفل بهذا االنفصال، ولعل خير مثال المؤلفات األولى من كتب

وهو أقدم ما وصلنا من هذه ) الكتاب(على ذلك كتاب سيبويه المعنون باسم 

  .الدراسات

أما الدليل اآلخر على ارتباط العلمين وتكاملهما فنجده عند ابن جني        

في وهو واحد من أبرز اللغويين العرب القدامى حيث يقول )  هـ392ت (

فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلمة الثابتة، والنحو إنما هو «: هذا الصد

وإذا كان ذلك كذلك فقد كان من الواجب على من ... لمعرفة أحواله المتنقلة 

أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف، ألن معرفة ذات الشيء الثابت 

  36.»ينبغي أن يكون أصال لمعرفة حاله المتنقلة
  

  : مفهوم المورفيم

المورفيم هو مصطلح أطلقه اللسانيون األمريكيون على أصغر وحدة        

ينتهي عندها التقطيع اللغوي ويطلق اللسانيون الفرنسيون المحدثون أمثال  دالة

والمورفيم أو ) Monème(مارتيني على هذا العنصر اللغوي مصطلح 

ة الصرفية، ويمكن أن يطلق المونام هو ما يسمى في اللغة العربية بالوحد

أيضا على الكلمة فكل كلمة وحدة دالة والعكس غير صحيح فعندما نحلل كلمة 

 
  .138، 137: أنظر أحمد محمود قدور، مبادئ اللسانيات، ص:  35
ابن جني، المنصف في شرح كتاب التصريف للمازني، تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد اهللا :  36

  .1954أمين، القاهرة، مصر، 
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الذي يسميه النحاة بحرف ) التاء(تكتبان مثال في تركيب دالة هي حرف 

الذي يمثل جذر الفعل والذي يدل على الكتابة، ) كتب(المضارعة والفعل 

  .المثنىاللذين يدالّن على ) األلف والنون(و
  

  :ة مفهوم الكلم

على الرغم أن الكلمة هي موضوع علم الصرف إال أن علماءنا        

القدامى لم يضعوا تعريفا جامعا مانعا لها، ويرى محمد محمود داود أن 

السبب في ذلك يعود ربما إلى ربطهم بين النظام الصرفي، والنظام 

  37.الكتابي

ذا المجال هو تقسيمهم ألنواع الكلمة بل كل ما قام به النحاة القدامى، في ه

  .حيث قسموها إلى اسم و فعل وحرف

وقد وجد علماء اللغة المحدثون صعوبات كثيرة في تحديد مفهوم        

  .الكلمة، وذلك لتنوع صورها وتعدد دالالتها

فقد يشتق من الجذر الواحد للكلمة كلمات أخرى تحمل دالالت مختلفة        

عماد، ريم، : معمل، وقد تكون الكلمة اسم علم مفرد مثلعمل، عمال، : مثل

أو اسم علم مركب تركيبا إضافيا مثل صالح الدين، أو اسم علم مركب 

تركيبا مزجيا مثل سر من رأى، وقد تكون اسما مشتقا مثل كتب، كتاب، 

  .إلخ... مكتوب، استكتب 

ج كل هذه نتيجة لهذا التنوع فقد رأوا أنه من اإلجحاف أن ندر       و

األصناف المختلفة من العناصر اللغوية تحت تسمية واحدة وهي الكلمة، 

  :فكلمة رجال مثال هي كلمة مفردة، ولكنها تحمل داللتين هما

 
  .163: د داود، العربية وعلم اللغة الحديث، صمحمد محمو:  37
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  )جنس الرجال(لة على معنى الرجولة  الدال-1

 وتغيير ) رجل( الداللة على الجمع، وذلك إضافة حرف األلف إلى كلمة -2

نجد أنها ) يخرجون(وفي كلمة  .الفتح إلى الكسرحركة الحرف األول من 

باإلضافة إلى ما تحمله من داللة على التعلم، فهي في الوقت نفسه تحمل 

دالالت أخرى، وهي الداللة على الحاضر والمستقبل والجمع، والغياب وقد 

نتجت هذه المعاني كلها عن تغيير بنية هذه الكلمة وعن ما لحقها من 

هذا الغموض في تحديد مفهوم الكلمة فقد دعا بعض ونتيجة ل 38.إضافات

  .اللسانيين إلى إطراح مصطلح الكلة، واستبداله بمصطلح المورفيم

  : وهناك من قسم الكلمة إلى ثالثة أصناف هي كما يلي

  : الكلمة الصوتية -1

وهي التي ينظر إليها من الناحية الصوتية بغض النظر إلى المعنى        

في اللغة العربية ) fī(و في ) alā(مثال على ذلك على الذي تدل عليه و

)Son) (sô (في الفرنسية.  

  : الكلمة النحوية -2

وهي الكلمة الواحدة التي قد تدل على معنيين مختلفين أو أكثر ومثال        

فالكلمتان ) عال يعلو علواً(من ) عال(أو الفعل ) على(ذلك حرف الجر 

ة إال أنهما تختلفان اختالفا مطلقا من الناحية متطابقتان من الناحية الصوتي

التي تدل على مرحلة من مراحل ) فتى(النحوية، من أمثلة ذلك أيضا كلمتي 

  .الذي يدل على بلوغ مرحلة زمنية معينة) فتا(العمر والفعل 

  

  

 
  .89، 88: أنظر حلمي خليل، مقدمة لدراسة علم اللغة، ص:  38
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  : الكلمة المعجمية -3

م التي وتتمثل الكلمة المعجمية في جذر الكلمة الذي يمثل المادة الخا       

نستخدمها في تأليف الكالم وهي بهذا االعتبار كلمة مجردة يتنوع استعمالها 

تبعا لتنوع المعاني المراد تبليغها، والمقاماالت التي يرد فيها الكالم فيمكنني 

: وهي كلمة معجمية أن استخرج منها أشكاال مختلفة مثل) علم(مثال من كلمة 

  39.إلخ...علمتُ، علمنا، علم، عالم، اعلم 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

 
أنظر مصطفى حركات، اللسانيات العامة وقضايا العربية، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، :  39
  .47-46: ، ص1998، 1ط
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  المحاضرة السابعة
  

  : )المورفيم(الفرق بين الكلمة والوحدة الدالة 

وقد اعتمد  .»أصغر شكل حِر«: يقول بلومفيلد في تعريفه للكلمة بأنها       

: بلومفيلد في هذا التعريف على التمييز بين نوعين من العناصر اللغوية، وهي

 فالشكل الحر عنده هو الذي يمكن أن يظهر وحده الشكل الحر والشكل المقيد،

في الخطاب خالفا للشكل المقيد الذي يفتقد إلى هذه الخاصية، فال يمكن مثال 

جلست جلستما (والضمائر المتصلة في مثل ) منزل(التعريف في مثل ) ألل(

وحروف المضارعة وبناء على ذلك يمكننا القول بأن الكلمة ) إلخ... جلستم 

من المورفيم إذ أنه يمكن لكلمة واحدة أن تشتمل على عدة هي أكبر 

) ال(مورفيمات فكلمة الطالبان مثال يمكن تجزئتها إلى ثالث وحدات هي 

  .واأللف والنون الداالن على التثنية) طالب(التعريف، وجذر الكلمة يتمثل في 

 دالة نستنتج من ذلك أن مفهوم المورفيم أعم من الكلمة فكل كلمة وحدة       

  .وليس كل وحدة دالة مورفيم

ومن الخصائص التي تتميز بها الكلمة عن المورفيم أن الكلمة ال يمكن        

) مورفيمات( لكن يمكن تجزئتها إلى وحدات دالة *تجزئتها إلى كلمات أخرى

  40).فونيمات(ووحدات غير دالة 

م أعم من كما سبق أن أوضحنا أن مفهوم المورفي : عالقة الكلمة بالفونيم

الكلمة وبالتالي فإنه يجوز عند اللسانيين المحدثين أن نسمي المورفيم كلمة 

  : وبناء على ذلك يمكننا تقسيم الكلمة إلى ثالثة أنواع هي

 
عن، في، على (حد مثل حروف الجر هناك كلمات في العربية ال تشتمل إال على مورفيم وا:  *

  ).إلخ...فوق، تحت، أمام (إلخ وظروف الزمان والمكان ...
  .48: أنظر المرجع السابق، ص:  40
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 الكلمة األحادية المورفيم وهي التي تحتوي مورفيم واحد، ومن أمثلة ذلك -1

 الزمان من، على، عن، وظروف: في اللغة العربية حروف الجر مثل

إلخ وحروف ... تحت، فوق، بع، يوم، ساعة، حين، برهة : والمكان مثل

  .العطف مثل الواو، وثم وغيرهما

الطالبان، قرأت، :  الكلمة المشتملة على مورفيمين أو أكثر، ومثال ذلك-2

) ال(معلمون، حيث نالحظ أن الكلمة األولى تتألف من ثالثة مورفيمات هي 

وتتألف ) األلف والنون(، وعالمة التثنية )الطالب(التعريف وجذر الكلمة 

أما الكلمة ) تاء الفاعل(الكلمة الثانية من الفعل قرأ وضمير الرفع المتحرك 

الواو (وعالمة الجمع ) معلم(جذر الكلمة : األخيرة فهي مؤلفة من مورفيمين

  ).والنون

  : الكلمة وتقسيم اللغات

الذي ) CHLEGEL(للغوي شليجل ويعزى هذا التقسيم إلى العالم ا       

اعتمد طريقة جديدة في تصنيف اللغات تختلف عن الطريقة القديمة التي 

كانت تقسم اللغات على أساس صالة القرابة، حيث صنف اللغات إلى 

مجموعات واعتمد في تصنيف هذا على قوانين التطور التي تخضع لها 

 التي تربط بين المورفيم قواعد الصرف والنحو مركزا على العالقة التركيبية

  :والكلمة، وبناء على ذلك فقد قسم اللغات إلى ثالثة مموعات هي كاآلتي

  )Langues Isolantes(مجموعة اللغات الفاصلة أو العازلة  -1

وهي لغات كل مورفيم فيها كلمة، وكل كلمة فيها ثابتة، ومن هذه «       

 تحافظ فيها الكلمة على شكل  وفي هذه اللغات41)الصينية واليابانية(اللغات 

واحد ومستقل مهما اختلف موضعها ووظيفتها في التركيب، فإذا كان الضمير 

 
  .57: مصطفى حركات، اللسانيات العامة وقضايا العربية، ص:  41
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في اللغة العربية مثال يتحول إلى ضمير متصل في مثل قولك جلست ) أنا(

، فإن الضمير في اللغة )أستاذي(وإلى ياء في ) خاصمني(في مثل ) ني(وإلى 

أي أن ) أستاذ أنا(وخاصم أنا و) درس أنا(الصينية يبقى على حاله فيقال 

  .الضمير ال يتغير في الصينية من الرفع إلى النصب إلى الجر إلى اإلضافة

  )Agglomérantes(مجموعة اللغات الالصقة  -2

ويتميز هذا النوع من اللغات بأنه يقبل أن يضاف إلى أوائل كلماته        

حق أو كواسع، واللغة وإلى أواخره لوا) Préfixes(صدورا وسوابق 

الفرنسية هي واحدة من اللغات التي تتميز بهذه الخاصية، حيث يمكننا أن 

فيتغير ) Re(و) Con (In: مثال السوابق اآلتية) Form(نضيف إلى جذر 

معنى الكلمة بتغير السابقة التي تلحقها وكذلك تتغير معانيها باختالف 

ويمكن أن ) إلخ ...Liste, tion, teur(اللواحق، أو الكواسع التي تلحقها مثل 

ندرج اللغة العربية أيضا ضمن هذه المجموعة إذ يضاف إلى أوائلها سوابق 

األلف والسين (مثل حروف المضارعة، وهمزة التعدية في صيغة أفعل، و

في صيغة استفعل، والتاء والميم في صيغة تمفعل، وإضافة الميم في ) والتاء

  42.صيغة مفعول

نضيف إلى أواخرها لواحق ومن أمثلة ذلك الضمائر المتصلة، كما يمكن أن  

  43.ونون الوقاية، وحركات اإلعراب وعالمات التأنيث والتثنية والجمع

  

  

  

 
  .149: أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص:  42
  .150: المرجع السابق، ص:  43
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  )Inflexionnelle(مجموعة اللغات المتصرفة  -3

وهي اللغات التي تتغير معانيها بتغير أبنيتها حيث تأخذ البنية الواحدة منها 

) كتب(ما يسمى باالشتقاق وذلك كأن نستخرج من مادة أشكاال مختلفة، وهذا 

  ).إلخ...كاتب، مكتب، مكتبة، مكتوب (صيغ صرفية مختلفة مثل 

ولكل صيغة من هذه الصيغ معنى مختلف إال أنها تشترك جميعا في معنى 

 .عام وهو الكتابة
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   :المحاضرة الثامنة
  : األشكال المختلفة للمورفيم

د اكتشف علماء اللسان بعد دراسة معمقة للسان البشري أن هناك لق       

  :أشكاال مختلفة للمورفيم ويمكن حصرها فيما يلي

  : )الحّر(المورفيم  -1

وهو الذي أشار إليه بلوملفيلد عند تعريفه للكلمة، وهذا النوع من        

 المورفيمات هو عنصر لغوي مستقل في الخطاب، وغير مقيد بعناصر أخرى

إلخ، ... أحمد، جمال : من الكالم ومثاله في اللغة العربية أسماء األعالم مثل

إلخ والصفات المشبهة ...رجل، امرأة، ذكر، أنثى : وأسماء األجناس مثل

  .إلخ...كبير، قصير والضمائر المنفصلة : مثل

  : المورفيم المقّيد -2

أنّه ال يمتلك وهو الذي ال يمكن أن يظهر منفردا في السياق الكالمي أي 

استقالليته فال بد من اتصاله بمورفيم آخر سواء كان حرا أو مقيدا ومن أمثلة 

أدرس، يدرس، ندرس، : في مثل) حروف المضارعة(ذلك في العربية 

في مثل طالبان وعالمة الجمع ) كاأللف والنون(تدرس، وعالمات التثنية 

كاأللف (الجمع والتأنيث ي مثل مدرسون، أو عالمة ) الواو والنون(والتذكير 

وتاء التأنيث المربوطة التي تظهر في آخر األسماء  .في مثل مسلمات) والتاء

التأنيث التي تقع في آخر األفعال الماضية في مثل  أو تاء) جميلة( كـ

  ).ت(جلسـ

   : المورفيم االشتقاقي أو المعجمي -3

ي تلحق الفعل وهو المورفيم الناتج عن التغييرات واإلضافات الت       

وهي األفعال التي يطلق عليها في ) الخاص(لمجرد فيتغير على إثرها المعنى
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) نفر(، واستنفر من )عِلم(علم الصرف اسم ألفعال المزيدة مثل علّم من 

ويندرج تحت هذا النوع أيضا المصادر، وأسماء ) صحب(وصاحب من 

  .المدة، وأسماء الهيئة وأسماء الزمان والمكان

وهذا النوع من المورفيمات ال يظهر على مستوى  : رفيم الصفريالمو -4

الخطي وإنما يمكن استنتاجه من خالل الكالم ويتمثل في الضمائر المستترة 

سواء أكانت مستترة جوازا في مثل قولك وهو كتب أو كانت مستترة وجوبا 

 هو فالمورفيم الصفري هنا أي في المثالين السابقين .كما في قولك أنا أكتب

  ).ø(الفاعل المستتر، ويرمز له في علم اللسانيات بالعالمة العدمية 

 44وهي المورفيمات التي ليست لها أصول اشتقاقية : المورفيم الجامد -5

وال يمكن تصريفها كما تصرف األفعال، ويندرج تحت هذا الصنف أصناف 

ان كثيرة من العناصر الكالمية نذكر منها على سبيل المثال ظروف الزم

والمكان والكلمات الناتجة عن المواقف االنفعالية والتأثيرية، وهي المورفيمات 

وهو مصطلح أخذه ) الخالفة(التي يطلق عليها الدكتور تمام حسان مصطلح 

، ويندرج تحت هذا الصنف أسماء األفعال 45من الفراء نقال عن األشموني

  .اق، وآه من الفر!، وما أحلى الدراسة!مثل هيهات اللقاء

  :وقد قسم الدكتور تمام حسان الخالفة إلى أربعة أقسام هي كما يلي       

ويسمى هذا النوع من المورفيمات عند علماء النحو باسم   : خالفة اإلخالة-أ

  .إلخ... صه، وأيه وبخ وهيهات : الفعل مثل

 
  .164:  محمد قدور، مبادئ اللسانيات، صأنظر أحمد:  44
 وأنظر أيضا تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، الهيئة 167: أنظر المرجع نفسه ص:  45

  .89: ، ص1979، 2المصرية العامة للكتاب، ط
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وهي المورفيمات الدالة على األصوات وقد سماها  : خالفة الصوت -ب

  .النحاة القدامى باسم الصوت

  : خالفة التعجب -ـ ج

  ).ما أفعل وأفعل به(وتتمثل هذه المورفيمات في صيغتي التعجب       

  : خالفة المدح والذّم -د

  46).نعم وبئس(وهما اللتان يسميهما النحاة بأفعال المدح والذّم مثل      

    :  المركبالمورفيم -6

هو ما تركب من أكثر من مورفيم واحد، ويأتي على شكل جملة كاملة      

وهذا النوع من المورفيمات قليل جدا في اللغة العربية إذا ما قورن 

  أستعلّمونيها؟ : بالمورفيمات السابقة ومن أمثلة ذلك

  : ليةوإذا ما حاولنا تحليل هذه الكلمة فإننا نجدها تتألف من المورفيمات اال

  وتدل على معنى االستفهام: أ

  وتدل على معنى االستقبال: س

  )المفرد، أو المثنى، أو الجمع(وتدل على المخاطب : ت

  وأصل الفعل في الوقت نفسه) الحر(وهو المورفيم : علم

  )وهي في الوقت نفسه تشير إلى نوع الفاعل(وهي عالمة الجمع : ن

  وتعني المتكلم في حالة المفعول به: ي

وتعني الغائب المؤنث في حالة المفعول به أيضا ومن أمثلة هذه : ها

من قوله تعالى ) سنستدرجهم(المورفيمات من القرآن الكريم كلمة 

  .182: األعراف، اآلية» سنستدرجهم من حيث ال يعلمون«

 
  .168: أنظر تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، نقال عن أحمد محمد قدور، ص:  46
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 28: هود» أنلزمكموها وأنتم لها كارهون«من قوله تعالى ) أنلزمكموها(وكلمة 

  .137: البقرة» يكفيكهم اهللاس«وقوله تعالى 

  : عالقة النظام الصرفي بالنظام النحوي
لقد سبقت اإلشارة فيما مضى من مباحث أن اللغة البشرية تتألف من        

مجموعة من األنظمة التي يكمل بعضها بعضا، وإذا كنا خصصنا المستوى 

تقل، الصرفي بمبحث خاص فهذا ال يعني على اإلطالق بأن هذا المستوى مس

ومنفصل عن النظام الذي سبقه وهو المستوى الصوتي، كما ال يعني أيضا أنه 

مستقل عن النظام الذي بعده وهو النظام التركيبي أو النحوي فإذا كان النظام 

الصرفي يبحث في الكلمات المنفردة من حيث بنائها الداخلي، وإذا كان النظام 

ببعض في التراكيب أو الجمل، فإنه النحوي يبحث في عالقة هذه المفردات بعضها 

البد من اإلشارة إلى أن كالً منهما يرفد اآلخر ويؤثر فيه سواء أكان ذلك بطريقة 

مباشرة و غير مباشرة، فإذا ما أتينا مثال بفعل خاصم في بداية الكالم فإن المستمع 

صمة، يتوقع بالضرورة أن نتبع هذا الفعل بفاعل يدل على اإلنسان الذي قام بالمخا

وبمفعول يشير إلى اإلنسان الذي وقعت معه هذه المخاصمة وذلك ألن هذا الفعل 

من األفعال المتعدية إلى مفعول واحد وبالتالي فإنه يتوقع أن تكون الجملة على هذا 

  .النحو خاصم أحمد صديقه

 أما إذا أحدثنا تغييرا على مستوى البنية الداخلية لهذا الفعل كأن نظيف إليه       

يتوقعه  فإن التركيب الذي) تخاصم(في أوله فيصبح بدالً من خاصم ) تاء(مثال 

المستمع في هذه الحالة يكون مختلفا بحيث أن المستمع ال يتوقع مفعوال به، وإنما 

يتوقع فاعال فقط، كما أنّه ينتظر أن يكون الفاعل داالً على المثنى أو الجمع ألن 

 أن الجملة الناتجة عن تغيير بنية الفعل تكون على الفعل يدّل هنا على المشاركة أي

  47.هذه الشاكلة تخاصم الصديقان، أو تخاصم األصدقاء

 
  .273-272ايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، ص أنظر ن:  47
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  ــىرة األولـــالمحاض  

  

  المستـوى الصوتــي

  : إن الدراسة الصوتية هي 

تمثل الدراسة الصوتية المستوى األول من مستويات التحليل اللساني،        

ي هذا المستوى بدراسة األصوات اللغوية من عدة ويهتم البحث اللساني ف

  : جوانب، وباعتبارات مختلفة

أنها وحدات صوتية مستقلة، ومنعزلة عن السياق الكالمي  : اإلعتبار األول

، ويختص Phonétiqueويسمى العلم الذي يهتم بهذا الجانب بعلم األصوات 

على ثالثة ببيان مخارج الحروف، وطرق النطق بها، وصفاتها ويشتمل  

   .)1(أنواع من الدراسة الصوتية

  : علم األصوات النطقي -1

ويهتم هذا العلم بالعنصر األول من عناصر دورة الخطاب وهو        

المرسل أو المتحدث، ويدرس مخارج الحروف وتحود أماكنها في الجهاز 

الصوتي لدى األنسان، وقد درس علماؤنا القدامى هذا الجانب ضمن مايسى 

م التجويد، والتزال الكثير من مالحظاتهم العلمية في هذا اإلطار صالحة بعل

إلى يومنا هذا، وقد خطا هذا العلم في زمننا خطوات معتبرة بفضل علمي 

البيولوجيا والطب حيث أدى هذان العلمان إلى تقديم وصف دقيق ألعضاء 

  .)2(النطق

  

                                                 
 .102 ص -2001 محمد محمد داود، العربية وعلم اللغة الحديث، دار غريب للطباعة والنشر، – )1(
 102 ينظر المرجع نفسه، ص – )2(
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  :    علم األصوات الفيزيائي -2

 هذا العلم على العنصر الثالث في دوره الخطاب وهو وينصب اهتمام       

السامع أثناء التأدية الفعلية للكالم وتلقى الجهاز السمعي لألصوات اللغوية، 

  .وتحديد درجة ارتفاع الصوت وانخفاض وما إلى ذالك

  : علم األصوات السمعي -3

لخطاب ويتوجه االهتمام في هذا العلم إلى العناصر الثالث في دورة ا       

وهو السامع أثناء التأدية الفعلية للكالم وتلقي الجهاز السمعي لألصوات 

  .اللغوية، وتحديد درجة ارتفاع الصوت وانخفاضه وما إلى ذلك

  : ويمكن تلخيص مواضيع علم األصوات العام بفروعه الثالثة فيما يلي 

  أنه يصف جهاز النطق عند اإلنسان وصفا تشريحيا  -1

  ت، ويضبط عملها في التجويف الصوتي يحدد مخارج األصوا -2

يبحث في الصوت عند وصوله إلى جهاز االستقبال ويبين كيف تتلقى  -3

  األذن الصوت، وتحوله عبر األعصاب الناقلة إلى الدماغ

يصف النشاط العصبي والعضلي أثناء إنتاج األصوات اللغوية  -4

  )1(واستقبالها

از الصوتي من الناحية يتألف الجه :عناصر الجهاز الصوتي لدى اإلنسان 

  : العضويه أو الفيزيولوجية من العناصر اآلتية

وهي عبارة عن أنبوب يمر عبره الهواء الصاعد من :  القصبة الهوائية -1

الرئتين في إتجاه الحنجرة وقد أثبتت التجارب المخبرية الحديثة أن القصبة 

  .الهوائية دورا أساسيا في تنويع درجة الصوت

 
ية، األزريطة،  أنظر نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، المكتبة الجامع– )1(

 93، ص 2000مصر، 
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وتقع في أقصى الجهاز الصوتي، وتمثل المصدر األساسي في :  الحنجرة -2

حدوث الصوت عند اإلنسان إذ بواسطتها يتحول الهواء الصاعد من الرئتين 

عبر القصبة الهوائية إلى صوت مسموع، وهي تتكون من ثالثة عضاريف، 

  .يتصل بأعالها الوتران الصوتيان وهما يشبهان الشفتين من حيث اإلستدارة

هو عبارة عن تجويف يقع بين الحنجرة، وأقصى اللسان : ق  الحلـ-3

ويمكن تسميته أيضا  مؤخر الفم وتتمثل وظيفته في تضخيم األصوات الناتجة 

   .عن الذبذبة التي يحدثها الوتران الصوتيان

  :قد قسم علماء األصوات الحلق إلى ثالث مناطق هي و

يفرق بينه وبين   من ال أقصى الحلق أو الجزء القريب من الحنجرة وهناك-أ

  الحنجرة  

  . وسط الحلق وهو الجزء الواقع بين الحنجرة وأقصى الحلق-ب

 أقصى الحلق وهو الجانب العلوي من الحلق ويقع على مقربة من - جـ

  .اللهاة

وهو عضو لين قابل للحركة في كل اإلتجاهات وله أهمية :  اللسان -4

قال ) Langue(وإليه تنسب اللغة كبرى في عملية النطق باألصوات اللغوية 

  : ينقسم اللسان إلى ثالثة أقسام  و.>>بلسان عربي مبين << تعالى 

  . أسلة اللسان أو الذولق وهو الجزء المستدق من اللسان-أ

 وسط اللسان وهو الجزء الواقع بين األسلة ومنبت اللسان ويتم بواسطته -ب

  .النطق بالحروف الشجرية

  . الجزء القريب من اللهاة وأقصى الحنك أقصى اللسان وهو-جـ

وهو تجويف عضوي يتصل به اللسان أثناء حركته في الفم، :  الحنـك -5

  : وأثناء النطق باألصوات وينقسم بدروه إلى ثالثة أقسام 



  2   اإلرسال    لسانيات عامة        اللغة العربية وآدابها    1  السنة   أ  .ت.تكوين أ
 

111 

  .وهو الجزء األمامي منه، وفيه توجد اللثة واألسنان:  أدنى الحنك - أ

  .وهو الجزء الصلب منه:  وسط الحنك - ب

  أقصى الحنك ويمثل الجزء الرخو منه ويقع بالقرب من اللهاة وهي - جـ

قطعة لحمية متدلية تقع في أقصى الفم من الجهة العليا وتظهر لنا عند إنتفاخ 

  .الفم إنفتاحا تام

وتقع بين األسنان، والحنك األعلى وشكلها محدب، وهي مكان  :  اللثـة-6

  .ف اللسان إلنتاج الحروف اللثويةإنغراز األسنان، وتلتقي غالبا مع طر

وهما عضوان متحركان يقعان في مقدمة الفم ولهما دور :  الشفتـان -7

كبير في عملية النطق باألصوات اللغوية، ودور الشفة السفلى أهم من العليا، 

  : وللشفتين ثالث خصائص عضوية هي 

اء تسمحان للهو  اإلنطباق والتصاق الشفتين بصفة محكمة بحيث ال-أ

  .بالمرور لفترة زمنية معينة

وهو إبتعاد الشفتين عن بعضهما بعد إنطباقهما، :  اإلنفراج أو اإلنفتاح -ب

ويتم أثرى ذلك إندفاع الهواء محدثا صوتا إنفجاريا، وذلك أثناء النطق ببعض 

  .األوصات اإلنفجارية مثل حرف الباء

 ذلك عند النطق وهو تشكل الشفتين في شكل دائري، ويحدث:  اإلستدارة -ج

  .   بالضمة مثال 
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  المحاضــرة الثانيــة 
  

  :مخارج األصوات 

المخرج في إصطالح علماء اللسان هو المكان الذي يحدث فيه        

الصوت ويتم بموجبه تصنيف األصوات اللغوية، وترتيبها في الجهاز النطقي 

اإلعتراض لمسار لدى اإلنسان، أو هو بعبارة أخرى الموضع الذي يتم فيه 

أو ) المجرى(الهواء الصاعد من الرئتين، ويسمى عند علماء اللغة القدامى 

، أما علماء األصوات الغربيون فيطلعون عليه موضع النطق )1(المحبس

)Point d'articulation()2(.  
  

  : مخارج األصوات عند علماء العرب القدساء 

ديم إلى يومنا هذا يالحظ أن إن من يتتبع الدراسات الصوتية من الق       

هناك أختالفا ملحوظا سواء  فيما يتعلق مخارج هذه األصوات أو صفاتها أو 

ترتيبها، أو عددها  فمن حيث العدد مثال نجد أن الخليل بن أحمد قسمها إلى 

 وابن جني إلى ستة عشر مخرجا، ثمنانية وعشرين مخرجا، وقسمه سيبويه

  .دراسات الحديثة عشرة مخارجتتجاوز في ال في حين أنها ال

ومن حيث الترتيب نجد أن علماءنا القدامى، قد رتبوا مخارج   

األصوات ترتيبا تصاعديا، أي من أقصى الحلق إلى الشفتين وذلك خالفا 

  .)3(للدراسات الحديثة التي تبدأ من الشفتين وتنتهي عند الحنجرة

                                                 
أسباب حدوث الحروف، تقديم ومراجعة طه عبد الرؤوف سعيد، مكتب الكليات :  أنظر إبن سينا – )1(

 .11-10ت، ص .األزهرية، القاهرة، د
 103 نور الهدى لوشن، مباحث علم اللغة، ص – )2(
 .86، ص 2004، 1ة، القاهرة، مصر، ط أنظر، حسام البهنساوي، علم األصوات مكتبة الثقافة الديني– )3(
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يا أي من فابن جني مثال يرتب األصوات اللغوية ترتيبا تصاعد  

 –) ع ح (–) ء ا هـ" (أقصى الحلق إلى الشفتين وذلك على المنوال التالي 

ص ز (-)ط د ت(-)ر(-)ن(-)ل(-)ض(-)ج ش ي(-)ك(-)ق(-)غ خ(

  ).ب و م (-)ف (-)ظ ذ ث (-)س

  :مخارج الحروف عند إبن الحزري 

  : المخرج األول 

لها، والياء الجوف وهو مخصص لأللف والواو الساكنة المضموم ماقب       

الساكنة المكسور ماقبلها وتسمى هذه الحروف بحروف المدواللين، وتسمى 

  .أيضا بالحروف الهوائية أو الجوفية

  أقصى الحلق وهو للهمزة والهاء : المخرج الثاني 

   : المخرج الثالث 

وسط الحلق وهو للعين والحاء وقد إتفق كل من مكي مع سيبويه في        

  .ن حيث المرتبة بعد الحاءأن العين تأتي م

  : المخرج الرابع 

أدنى الحلق وهو للغين والخاء، ويسمى الحروف المتعلقة بالمخارج        

  .الثالثة األخيرة بالحروف الحلقية نسبة إلى الحلق

   :  المخرج الخامس

وهو اللهاة، وهي مخرج القاف والكاف، وتمسى هذان الحرفان لهويان        

  .اةنسبة إلى الله

  : المخرج السادس 

هو مخرج الجيم والشين والباء غير المدية، وتسمى باألحرف الشجرية        

  .ومكان حدوثها هو وسط اللسان، ويحاذيه من الحنك األعلى
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  : المخرج السابع 

وهو حافة اللسان ومايحاذيه من األضراس من الناحية اليسرى عند        

 عند األقلية، وهو مخرج الضاد الذي تنسب أغلب العلماء، ومن الجهة اليمنى

  .إليه اللغة العربية، ويرى سيبويه أنها تصدر من الجانبين

  : المخرج الثامن 

يليها من  حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفه وما بينهما وبين ما       

الحنك األعلى مما فوق الضاحك والناب، والرباعية والثنية، وهو مخصص 

  .ملحرف الال

  :المخرج التاسع 

فوق الثنايا أسفل الالم قليال وهو مخرج  طرف اللسان بينه وبين ما       

  .النون

  : المخرج العاشر 

فوق الثنايا العليا إال  وهو مخرج الراء ويقع بين طرف اللسان وبين ما       

باألحرف ) ز.ن.ل(أنها أدخل في ظهر اللسان قليال، وتسمى األحرف الثالثة 

  .لقية نسبة إلى الذلق، وهو طرف اللسان حين يكون متحركاالذ

   : المخرج الحادي عشر

) الطاء، والدال، والتاء(طرف اللسان وأصول الثنايا العليا وهو مخرج        

وتمسى هذه الحروف بالحروف النطعية لمجاورة مخرجها لنطع الفم، وهو 

  .غار الحنك األعلى أي سقفه

  : ة اللسان المخرج الثاني عشر أسل

وهي مخرج الصاد والسين والزاي وتسمى باألحرف األسلية لخروجها        

  .بين أسلة للسان وفويق الثنايا السفلى
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  : المخرج الثالث عشر

وسميت بذلك ) ظ، ذ، ث(اللثة وهو مخرج الحروف اللثوية وهي        

  .للثةلخروجها مابين طرف اللسان، وأطراف الثنايا العليا بالقرب من ا

  : المخرج الرابع عشر 

  .باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا، وهو مخرج الفاء       

  : المخرج الخامس عشر 

 – )1 (.وهو مخرج الواو غير الممدودة والباء، والميم مما بين الشفتين    

إبن الحزري، النشر في القراءات العشر، المكتبة التجارية الكبرى،  أنظر

، وأنظر أيضا نور الهدى لوشن، مباحث في علم 199، د ت، ص القاهرة

 .112اللغة، ص 

  : المخرج السادس عشر 

الخيشوم وهو مخرج الميم والنون المشددتين في حال اإلدغام        

  )1(واإلخفاء

  

  

  

  

  

  

  

 
، 199 أنظر إبن الحزري، النشر في القراءات العشر، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، د ت، ص – )1(

 .112وأنظر أيضا نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة، ص 
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  المحاضــرة الثالثـــة   
  

  : مخارج األصوات عند علماء األصوات المحدثين 

راسات الصوتية مما توصل إليه العلم في بعض لقد إستفادت الد  

التخصصات وبخاصة تلك التي لها عالقة بالجهاز الصوتي لالنسان كعلم 

الطب، والبيولوجيا، وإختراع اآلالت الكاشفة إستفادة مكنتها من إعطاء 

وصف دقيق لمخارج األصوات وقد أدى ذلك بها إلى إعادة توزيع األصوات 

مع هذا التطور مما جعل علماء األصوات المحدثين اللغوية توزيعا يتناسب 

  : يكادون يجمعون على التصنيف التالي 

ويتم تحقيق هذا المخرج بإقتراب : ) Lalibale( المخرج الشفوي -1

  :الشفتين من بعضهما وينقسم بدوره إلى قمسين 

ويتم تحقيق هذا المخرج عندما تنطبق ) Bilabiale( الشفوي المزوج -أ

  .ليا بحيث التسمحان للهواء الصاعد من الرئتين بالمرورالشفتان ك

ويتحقق هذا المخرج عندما تلقي ) : Labiodentale( الشفوي األسناني -ب

  .الشفة السفلى باألسنان العليا باإلضافة إلى حدوث تضيق في مجرى الهواء

ويتحقق عندما يتصل طرف اللسان أو  : )dental( المخرج اإلسناني -2

  :ألسنان، وينقسم إلى أربعة أقسام الذولق با

ويحدث ذلك عند إنخفاض اللسان ) Apicales plate( اإلسناني المنبسط -أ

  .نحو األسفل

وذلك عندما يتوسط اللسان األسنان العليا ) Inter dentale( بين األسنان -ب

  .والسفلى
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ويتم عند إتصال طرف اللسان ) apico-alvéolaire( اإلسناني اللثوي -جـ

  .ألسنان العيا، أو مقدمة اللسان باللثة، أو أصول الثنايابا

ويتم أثناء إتصال سطح اللسان بالحنك، ) : Palatale( األسناني الرجعي -د

  : وينقسم بدوره إلى ثالثة أقسام 

، ويحدث ذلك عندما يتصل سطح اللسان )Pré palatale( الغاري األمامي -أ

  .بالجزء األمامي من الحنك األعلى

ويكون ذلك بإتصال سطح اللسان ) Postpalatale(الغاري الخلفي  -ب

  .بمؤخرة  الحنك

، ويتحقق ذلك بإتصال سطح اللسان بالطبق وهو )vélaire( الطبقي -جـ

  .الجزء الرخو من الحنك األعلى 

 ويكون ذلك  Sifflantes chuinyantes مخرج الصافرات والشينات -4

ذ شكل مجرى، يمكن الهواء من المرور بإمتداد اللسان في قاع الفم، ويتخ

  .وينقسم إلى قسمين

وتحدث عندما تتصل مقدمة اللسان بالحنك ) Sifflantes( الصافرات -أ

  .األمامي

) األسلة(وتحدث عند إتصال مقدمة اللسان ) chuntantes( الشينات -ب

  .بالحنك األوسط

ى أقصى ويتحقق هذا المخرج عندما يلتق) uvulaire( المخرج اللهوي -5

  .اللسان باللهاة
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ويتحقق هذا المخرج عندما تتوقف ) Laryngale( المخرج الحنجري -6

  .)1(حركة الوترين الصوتيين، ويتقلص الغشاء الداخلي للحنجرة

هذه بإختصار أهم المخارج الصوتية في الدراسات اللسانية الحديثة،   

سان العربي وقد تم بموجب هذه المخارج تصنيف األصوات الصامتة في الل

  : على المنوال التالي 

  الباء والميم والواو : وهي ) Bilaniales( األصوات الشفوية المزدوجة -1

  وهي الفاء ) Labiodentale( األصوات الشفوية األسنانية -2

  .، وهي الظاء والذال والثاء)interdantales( األصوات بين األسنانية -3

الضاد : وهي )  apicale alvéolaire( األصوات األسنانية اللثوية -4

  .والدال والطاء والتاء والزاي والصاد والسين

وهي الالم ) Aveolaire liqu'des( األصوات اللثوية السائلة المائعة -5

  والراء والنون  

  .الشين والجيم والياء: وهي ) Pripalatales( األصوات الغارية األمامية -6

  .وهس القاف)  pastpalatales( األصوات الغارية الخلفية -7

  وهي الكاف والغين والخاء ) Vélaire( األصوات الطبقية -8

  .وهي العين والحاء) Pharyngales( األصوات الخلقية -9

  .)1(وهي الهمزة والهاء) Laryngales( األصوات الحنجرية -10

  

  

 
اني، مباحث  وأنظر أيضا أحمد حس114-112 أنظر نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللسان ص – )1(

 وأنظر ريمون طحان األلسنة العربية، 82-71-1994في اللسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 
 .46-45، ص 1981، 2دار الكتاب، اللبناني بيروت لبنان، ط

 115-114 نور الهدى لوتشن، مباحث في علم اللسان، ص – )1(
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  المحاضــرة الرابعــة  
  

  :صفات األصوات اللغوية 

تلك الخصائص، والمالمح النطقية التي : ويراد بصفات األصوات    

: تتميز بها األصوات، وتختلف بها عن غيرها وتتمثل هذه الصفات فيما يلي 

الجهر، الهمس، الشدة، الرفاوة، اإلستعالء، اإلستفال، األطباق، اإلنفتاح، 

ولعلمائما  القدامى فضل كبير في تحديد هذه الصفات فرغم قلة اإلمكانيات 

  .)1( فقد تمكنوا من صف هذه األصوات بدقة ووضوحالعلمية آنذاك

ومع التطور السريع الذي تشهده الساحة العلمية في زماننا والتجارب   

المخبرية في مجال علم األصوات فقد تمكن علماؤنا المحرثون من إثراء هذا 

النوع من الدراسة وإستطاعوا أن يحددوا صفات أصوات اللغة العربية 

القدماء لها، وقد مكن ذلك المتعلمين للغة العربية بصورة أدق من وصف 

بصفة عامة، واألجانب بصفة خاصة من نطق األصوات نطقا صحيحا 

  .ومكنهم من التمييز بين األصوات المتشابهة لتقاربها في المخرج

  .وهذه اآلن بإختصار صفات الحروف العربية  

  : الصفات المتضادة : أوال 

وفي اللغة العربية أصوات ) عكسها( أضدادها وهي الصفات التي لها       

  : كثيرة من هذا النوع، وهي كما يلي 

وهما كما نعلم صفتان متصادتان فالجهر هو صفة :  الجهر والهمس -1

ناتجة عن تذبذب الوترين الوصتين وإهتزازهما أثناء إحداث األصوات 

                                                 
 .120 الحديث، ص  ينظر محمد محمد داود، العربية وعلم النفس– )1(
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عدم إهتزاز المتسمة بهذه الصفة أما الهمس فهو عكس ذلك، أي أنه ناتج عن 

  .الوتر ين الصوتيين عند النطق باألصوات المتسمة بهذه الصفة

بوضع اليد على مقدمة الرقبة أو "ويمكن معرفة الفرق بين الصفتين   

الجبهة أو وضع أصبعين، كل أصبع في أذن حيث نسمع صدى واضحا 

مثال، في حين أننا ) ز(إلهتزاز الوترين الصوتين المجهورة، كما في صوت 

سمع هذا الصدى وال الطنين في حالة األصوات المهموسة، كما في صوت الن

  .)1("مثال) س(

  : وتتمثل األصوات المهموسة، والمهجورة في اللسان العربي فيما هي        

وعددها في اللغة العربية ثالثة عشر صوتا، وهي :  األصوات المهموسة -أ

) ـه -ك - ف – ط -ص - ش - س – خ – ح - ث – ت - ء(

  ) أقط، حثه شخص فسكت(ولتسهيل حفظها جمعها العلماء في عبارة 

األصوات المجهورة وهي خمسة عشر صوتا وذلك بإستبعاد األصوات 

  : المهموسة، وتتمثل في الحروف التالية 

  ) .ي - و – ن – م – ل – غ – ع – ض – ز – ر – ذ – د – ج – ب(

رجوع إلى درجة وتعرف صفة كل منهما بال : الشدة والرخاوة -2

  .اإلعتراض لمسار الهواء الصاعد من الرئتين عبر مجراه الطبيعي

  : التوسط والتركيب -3

التوسط هو خروج الصوت دون أن يكون هناك إحتكاك بمخارج        

األصوات أو حدوث إنفجار صوتي، أما التركيب فهو المزج بين صوتين 

  .)1(أثناء عملية النطق

 
 .121 المرجع نفسه، ص – )1(
 .122 أنظر المرجع نفسه ص – )1(
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  : نفجارية كما يسميها بعضهم هي ثمانية واألصوات الشديدة اإل

  ).ك - ق – ط – ض – د -  ت – ب – ء(

أما األصوات الرخوية أو اإلحتكاكية وهي األصوات التي يكون فيها        

اإلعتراض لمسار الهواء متوسطا، وعددها في العربية ثالثة عشر صوتا 

 – ش - غ -  خ - هـ – م – ع – ح – ظ – ذ – ث(على النحو التالي 

وتتمثل في األصوات المتوسطة وهي التي تتميز بعدم ) ص -ز - س

  ) . النون- الميم – الالم – الراء: (اإلنفجار واإلحتكاك في الحروف التالية 

ونقصد باألصوات المركبة تلك التي تجمع بين الرخاوة والشدة أو   

يز بهذه وهناك في اللغة العربية حرف واحد يتم) بين اإلنفجار واإلحتكاك

  .الصفة وهو حر ف الجيم المعطشة كما هو الحال في تالوة القرآن الكريم

يحاذيه من الحنك  والتعطيش هو إحتباس الهواء بين وسط اللسان وما  

  ". فجأة انفراجهثم ) الغار(األعلى 

  : اإلطباق واإلنفتاح -4

 أخذا ويقصد علماء األصوات باألطباق التصاق اللسان بالحنك األعلى       

شكال مقعرا، بحيث تكون النقطة الخلفية هي مصدر الصوت في هذه الحالة 

  .وحروفه في اللسان العربي الصاد، الضاد، الطاء، الظاء

أما اإلنفتاح فهو وضع اللسان عند النطق ببعض األصوات، حيث        

ينفتح مابين اللسان والحنك األعلىـ ويخرج الهواء من بينهما ويكون الجزء 

ألمامي من اللسان هو مخرج الصوت واألصوات اإلنفتاحية هي جميع ا

  .الحروف ماعدا حروف اإلطباق األربعة التي سبق ذكرها
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اإلستعالء هو إرتفاع اللسان إلى أعلى لكن دون إنطباق على الحنك        

األعلى خالفا لإلطباق، وهو صفة تطلق على بعض األصوات الحلقية، وهي 

  .الخاءالقاف، والعين و

أما اإلستفال فهو عكس اإلستعالء، وهو وضع اللسان أسفل الفم وذلك        

  .عند النطق ببقية األصوات العربية بعد أن نستبعد منها أصوات اإلستعالء 

  :  التفخيم والترقيق -5

التفخيم هو صفة تطلق على األصوات الغليظة، وهي صفة ناتجة عن        

ك فإن كل أصوات اإلستعالء أو األطباق مضخمة اإلستعالء واألطباق ولذل

  )ق - غ – ظ – ط – ض – ص – خ(دائما في العربية، وهي 

أما الترقيق فهو عكس التضخيم وهو صفة تتصف بها كل أصوات        

  .العربية ماعدا أصوات اإلطباق واإلستعالء

   : الإلذالق واألصمات -6

هو طرف الشيء وقد أطلق على والإلذالق كلمة مشتقة من الذولق و       

واألحرف التي تخرج ) ر.ن.ل(الحروف التي تخرج من طرف اللسان وهي 

ومن مميزات هذه األصوات أنها تخرج ) م.ف.ب(من طرف الشفة وهي 

  .بسهولة ويسر

أما األصمات فهو من الناحية اللغوية المنع أما من حيث اإلصطالح        

  .ض األصواتفهو ثقل نسبي ناتج عن النطق ببع
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  الصفات التي الضدلها : ثانيا 

  :  الصفير -1 

هو شدة وضوح الصوت، وظهوره نتيجة الحتكاك الهواء الصاعد من        

الرئتين بالمخرج، فيخرج الهواء مصحوبا بدرجة من الصفير، وهناك في 

  )1()ص،ز،س: (اللغة العربية ثالثة أصوات تتميز بهذه الصفة وهي 

  :   التكـرار-2

التكرار أو التكرير هو صفة خاصة بحرف الراء، وهو اإلحساس        

   )2(بتكرار هذا الحرف عند النطق به، ويكون بإرتعاد طرف اللسان

  :  التفشـي -3

وهو إنتشار الهواء أو النفس أثناء النطق بحرف الشين  وذلك نتيجة        

  .التساع مخرجه

  :  الليـن -4

به حرفا الواو، والياء الساكنان المفتوح ماقبلها وذلك وهو صفة يتميز       

  .مثل بنت، فوق، تحت إلخ

القلقة هي إضطراب الصوت عند النطق به ويؤتي بهذه  :ـة  القلق-5

  .األصوات متحركة عند النطق بها وهي ساكنة حتى يسمع لها نبرة قوية

  :وهناك نوعان من القلقلة 

  ون الصوت أو الحرف في أول الكلمة  القلقلة الصغرى، وتحدث عندما يك-أ

  .)3( القلقلة الكبرى وتحدث عندما يكون الصوت في آخر الكلمة-ب

 
 .129-128 أنظر محمد محمد داود، العربية وعلم اللغة الحديثة، ص – )1(
 ص -1992، 1دار الفكر اللبناني، ط) الفونيتيكا( أنظر عصام حفر الدين، علم األصوات اللغوية – )2(

231. 
 .129 وكذا العربية وعلم اللغة الحديث ص 236ت اللغوية ص  أنظر علم األصوا– )3(
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وهذه الصفة خاصة بتالوة القرآن الكريم وهناك في العربية خمسة أصوات 

  )ب، ج، د، ط، ق: ( تتميز بهذه الصفة وهي 

  :  اإلستطالـة -6

سب إليه اللغة العربية، وهي صفة يتميز بها حرف الضاد الذي تن       

وتتمثل هذه الصفة في إمتداد المخرج الذي يتبعه إمتداد للصوت في حد ذاته، 

  . بحيث يستغرق زمنا أكبر

 : المستوى التركيبي

المستوى التركيبي هو موضوع علم الدراسات النحوية، وهو ما يطلق        

األصوات يهتم ، وإذا كان علم Grammaire Syntaxeعليه باللغة األجنبية 

بدراسة الصوت اللغوي باعتباره المادة المكونة للوحدات الصرفية والكلمات، 

وكان علم الصرف يهتم بدراسة الوحدات اللغوية التي تتشكل منها التراكيب، 

فإن علم التراكيب النحوية هو دراسة العالقات الداخلية التي تربط الوحدات 

  48.تأليف الجمل والتراكيباللغوية، والطرق المعتمد عليها في 

  :ويقوم المستوى التركيبي على نوعين من العالقات هما       

   : المحور االستبدالي أو االختياري -1

ويتمثل في تصنيف الوحدات اللغوية في فصائل وأقسام نحوية كالعدد،        

، وتسمى هذه الفصائل عند المحدثين بالحقول الداللية .إلخ...والجنس والزمن 

  .ولها دور أساسي في بناء الجمل والتراكيب

  

  

 
أنظر نور الهدي لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، المكتبة الجامعية األزريطة، :  48

  .149: ، ص2000اإلسكندرية، مصر، 
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  : المحور التوزيعي أو السياقي -2

ويتمثل في توزيع الوحدات اللغوية وتنظيمها تنظيما يتوافق مع قانون        

  .التجاور الذي تخضع له كل اللغات

قلب األنظمة «ويعتبر علم التراكيب أساس الدراسات اللغوية ذلك ألنه        

ة، ومحصلتها النهائية فهو الذي يصل بين األصوات والدالالت، ولكن اللغوي

ينبغي أن نالحظ أن اللغات ال تجري على منوال واحد في تركيب الفونيمات 

ركيب األلفاظ في صورة جمل للتعبير عن المعنى، أو بعبارة أخرى إن ت

 أو معقدة ال يجري على نظام واحد في كل اللغات إذ لكل لغة بسيطة،

وتجدر اإلشارة إلى أن علماءنا القدامى  49.»يقتها الخاصة في نظم الكالمطر

قد ميزوا بين كل من الجملة والكالم، فالجملة هي مصطلح يد على وجود 

عالقة اسنادية بين اسمين، أو اسم وفعل، ولم يشترط علماء النحو فيها أن 

 أعم من وبناء على ذلك فإن الجملة .تدّل على معنى يحسن السكوت عليه

الكالم، ومن الجمل التي ال يتم بها الفائدة في العربية جمل الشرط والصلة 

اسمية وفعلية، فاالسمية : ، والجمل في اللغة العربي نوعان50وغيرها

موضوعة لإلخبار بثبوت المسند للمسند إليه بال داللة على تجدد أو استمرار، 

ستمرار الثبوتي بمعونة وإذا كان خبرها اسما فقد يقصد به الدوام، واال

فقد يفيد ) جملة فعلية فعلها مضارع(القرائن، وإذا كان خبرها مضارعا 

استمراراً تجديديا إذا لم يوجد داع إلى الدوام، فليس كل جملة اسمية مفيدة 

  51).دوامه(يفيد تجدد القيام ) زيد قائم(للدوام، فإن 

 
  .108: حلمي خليل، مقدمة لدراسة علم اللغة، ص:  49
  .217: للسانيات، صأنظر أحمد محمد قدور، مبادئ ا:  50
  .217: ابن هشام، رسالة المباحث المرضية نقال عن المرجع السابق، ص:  51
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لة زمنية على حدث في والجملة الفعلية موضوعة لبيان عالقة اإلسناد مع دال

الماضي أو الحاضر، أو المستقبل، وتشير إلى تجدد سابق أو حاضر كما 

  52.تشير إلى استمرار دون تجدد

  : وتنقسم الجملة العربية بحسب وظيفتها إلى نوعين

خبرية وإنشائية، فالخبرية تشمل االسمية والفعلية المضارعة في حاالت 

ائية تشمل الطلب، وما يتضمنه من أمر ونهي اإلثبات والنفي والتوكيد، واإلنش

واستفهام ودعاء وغرض وتحضيض وتمني ورجاء، وتشمل الشرط ما كان 

منه امتناعيا، وما كان امكانيا وتشمل اإلفصاح وما يدخل فيه من تعجب أو 

 53.إلخ...مدح أو ذم  

وتنقسم الجملة من حيث التركيب، والبناء إلى جمل تتصف بالتوازي 

)Parataxe ( وجمل تتصف بالتركيب)Hypotaxe.(  

  : مناهج التحليل اللغوي

لقد ظهرت في الغرب عدة مناهج لتحليل التراكيب اللغوية، ولكل        

ال يتشعب بنا البحث  منهج من هذه المناهج مبادئ وأسس يقوم عليها، وحتى

  :في هذه المسألة فإننا نقتصر على بعض منها

  : المنهج التوزيعي

ينتمي هذا المنهج إلى المدرسة األمريكية، وصاحبه هو عالم اللسان        

وقد تمكن هذا المنهج من ) L. Bloomfield) (1887-1949(بلومفيلد 

التأثير على البحث اللساني في كثير من أنحاء العالم، وخاصة في فترة 

  .الخمسينات، وال زال أثره مستمراً إلى وقتنا الحاضر

 
  .218: أنظر الكفوي، الكليات نقل عن المرجع نفسه ص:  52
  .258: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو نقال عن محمود نحلة، دراسات قرآنية في جزء عّم، ص:  53
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النوع من الدراسة التركيبية كرد فعل لجميع الدراسات وقد جاء هذا        

اللغوية القديمة التي توسم بالتقليدية، وتقوم على مبدأ المعيارية، كما تجدر 

اإلشارة إلى أن أصحاب هذا المنهج كانوا متأثرين بعلم النفس السلوكي الذي 

كان يتزعمه آنذاك العالم السلوكي واطسون، والذي يقتصر في دراسته 

54.لظواهر على ما هو ملموس، وظاهر فقطل

وتعتمد هذه الدراسة في تحليلها للكالم على ما يسمى بالقرائن، وهي        

  .العالمات اللغوية التي تحيط بالكلمة يمينا وشماال

ولذلك فقد راح التوزيعيون يحددون كل عنصر من العناصر اللغوية التي  

 السابقة، والالحقة له، فهم يعرفون يتكون منها التركيب بناء على العالمات

  : أقسام الكالم تعريفا موقعيا ولتوضيح ذلك يمكننا أن نستعين بالمثال التالي

  تحديد االسم: أوال

       من اليمين                                     من اليسار

     التنوين←   الطالب         طالٌب           →التعريف      

     اإلضافة←     طالب علم            يا طالب→      النداء   
  )صلة الموصول (←الطالب الذي رأيته البارحة    هذا الطالب→اسم اإلشارة 

     صفة←   بالطالب      طالب مجتهد     →حرف الجر   

  الفعل الماضي            المضارع

                   لم يذهبøجلس 

   يذهبøجلست                  

  ]ـان[جلستما                  يذهبـ

  ]ـون[جلستم                   يذهبـ

 
  .288: اسات اللغوية المعاصرة، صأنظر نايف خرما، أضواء على الدر:  54
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في الخانة المتعلقة بالفعل الماضي تعني عدم ارتباط ) ø(فالعالمة العدمية 

  .الفعل بالضمائر

أما العالمة العدمية بالنسبة للفعل المضارع فتعني عدم اقترانه بأداة        

  . المربعان فيدالن على الجمع والمثنىأما) لم(النفي والجزم 

أما الحرف فال يمكن تحديده بالقرائن ألن الحرف في حد ذاته قرينة        

وال بد للدارس أن يكون على علم به أثناء شروعه في تحديد العناصر 

  .اللغوية

ويرى أحمد حساني أن هذه الطريقة في تحديد العناصر اللغوية ليست        

، 55ست من ابتكار التوزعيين بل لقد سبقهم إليها ابن مالك في ألفيتهجديدة ولي

إذ أنّه كان يعتمد الطريقة نفسها في تحديده لهذه العناصر اللغوية، حيث يقول 

  :في هذا الصدد

  بالجّر والتنوين والندا وال    ومسند لالسم تمييز حصل       

  فعل ينجليبتا فعلت وأتت ويا أفعلى     ونـون أقبلن        

  : إقصاء المعنى

إن الدراسة اللسانية في نظر التوزيعيين هي تلك التي تهتم بالخطاب        

المجسد في الواقع سواء أكان ذلك عن طريق النطق، أو الكتابة، وإن كل 

محاولة تسعى إلى البحث عن أشياء خارجة عن الخطاب المجس في النطق 

 يقوم على أي أساس من العلم، ولهذا أو الكتابة هي في نظرهم وهم منهجي ال

السبب، ومن أجله أصر التوزيعيون على استبعاد المعنى من مجال الدراسة 

الصرفية، أو التركيبية استبعاداً تاما ليس ذلك ألنهم ال يعتقدون بوجود 

 
  : أحمد حساني، مباحث في اللسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية، ص:  55
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المعنى، ولكن ألنهم يعتبرون المعنى شيئا غير قابل للدراسة الوصفية الدقيقة 

  56.خضع لها األنظمة اللغوية الظاهرةالتي يمكن أن ت

وال يعتمد هذا المنهج في تحليله للجمل، والتراكيب بناء على كونها سلسلة 

متصلة الحلقات في نسق أفقي وإنّما تحللها على أساس أنها مؤلفة من طبقات 

بعضها أكبر من بعض إلى أن يتم تحليلها إلى أصغر أجزائها وفق ترتيب 

  57:ليعمودي على النحو التا

  

  

  

  

  

  

  
  

الجملـة
 مبتدأ

الهمام القائد
 الخبر

  فتح األندلس

 المفعول به الفعل الصفة االسم

 أل التعريف االسم النكرة أل التعريف الصفة النكرة أل التعريف االسم النكرة

  :تقسيم الكالم إلى وحدات مباشرة ونهائية

إن المنهج األساسي المعتمد في تحليل البنية التركيبية للغة لدى        

التوزيعيين يقوم على تحليل الكالم إلى مؤلفات مباشرة، وهي التي تقبل 

القسمة، أو التقطيع إلى وحدات أصغر ذات داللة، ومؤلفات نهائية وهي التي 

  .ال تقبل القسمة إلى وحدات أصغر منها ذات داللة

 
  .289: نايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، ص:  56
  .290: المرجع نفسه:  57
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وتجدر اإلشارة ها هنا إلى أن للمورفيم عند التوزيعيين مفهوم خاص يختلف 

فالمراد بالمورفيم عند األوروبيين هو الوحدة  .عن مفهوم األوروبيين له

النحوية التي تقابل الوحدة المعجمية، ويسميه أندري مارتين باللفظم 

)Monème.( ما التوزيعيون، فيفضلون استعمال مصطلح المؤلف أ

)Constituant( وهو كل مورفيم، أو ركن كالمي يمكن له أن يندرج ،

ضمن بناء أكبر منه، وقد قسموا الكالم بناء على ذلك إلى مؤلفات قابلة 

للتقسيم إلى مؤلفات نهائية، أما المؤلفات النهائية فهي أصغر من المؤلفات 

  :  تحمل داللة ويمكن توضيح ذلك بالمثال التاليالمباشرة، ولكنها

  جاءتكم عاصفة الشمال

  يمكن تقسيم هذه الجملة إلى مؤلفين مباشرين كبيرين هما

  عاصفة الشمال/ جاءتكم 
  1            2  

   :يمكن تحليلهما أيضا إلى مؤلفين) 2، 1(المؤلفان 

  كم/ جاءت 
 3      4  

  الشمال/ عاصفة 
   5        6  
  :إلى مؤلفين) 3(ن تحليل المؤلف ويم

  ت/ جاء 
 7    8  

  :يمكن تحليله إلىمؤلفين) 6(والمؤلف 

  شمال/ ال 
 9    10  
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  : نستنتج من هذا التحليل أن

 هي مؤلفات مباشرة أي أنه يمكن تحليلها إلى 6، 3، 2، 1:   المؤلفات-1

  .مؤلفات أصغر منها تحمل معان

 مؤلفات نهائية أي أنها غير قابلة  هي10، 9، 8، 7، 5، 4:   المؤلفات-2

  .ألن تجزأ إلى وحدات أصغر ذات داللة

ولتوضيح هذا التحليل أكثر يمكن التمثيل له بما يعرف بصندوق هوكات 

  )نسبة إلى العالم التوزيعي شارل هوكات(
  

 شمال ال عاصفة كم ت جاء

 الشمال عاصفة كم جاءت

 عاصفة الشمال جاءتكم

 جاءتكم عاصفة الشمال

  
 
 


