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 مقدمة .1
ن األصوات والنبرات المادة األساسيَّة لكل اللغا التي ينطق بها اإلنسان وبني جنسه من مختلف  تُتَكوِّ
ث مختلفة من حيالنبرات الصوتيَّة والوحدات المن والشعوب التي ينتمون إليها واألماكن التي يتواجدون فيها، 

تتكون هذه الظاهرة المعقدة ـ اللغة ـ، التي إختلف علماء اللغة واإلجتماع والفيزياء على أطوالها ونوعياتها، 
وأصغر هذه الوحدات هو ما أطلق عليه اللغويون المحدثون اسم الفونيم، ومن الفونيمات تتكون  تحديد ماهيتها،

مرتبطة مع  اللغة تتكون من مجموعة من الفونيمات فكل مفردة من مفردات. المقاطع اللغوية ومنها المفردات
، وينتج عن تباينها ِقَيم تمييزيَّة محددة، فهي تتولى وظيفة التمييز بين النصوصا ، ولهمبعظها بترتيب منظَّ 

 .المفرداتمعاني بإختالف الفونيمات يجري التفريق بين  إختالفات َبيِّنه في بناء ونطق المفردة اللغوية، أي
  
اإلنسان، ومنذ وقت مبكر، من التوصل إلى وجود تماثل أساسي بين األصوات والنبرات التي يطلقها تمكن 

بني جنسه، تماثل يلتقي عنده مختلف الناطقين ومن مختلف اللغات، بل تمكن من خالل هذا التماثل من إكتشاف 
أو تعدد وسعة  عوامل مشتركة، بين هذه األصوات، رغم إختالف درجات الصوت، أو شدة النبرات،

  ، إرتباطاً بإختالف الجنس والقومية واللغة التي ينتمون إليهاللناس اإلهتزازات المنبعثة من األوتار الصوتية
وحتى البيئة التي يتواجدون فيها، وكان هذا التماثل، وهذه الصفات المشتركة، بمثابة الدليل الذي قاد إلى 

ة كانت، ما هي إال مجموعة من األصوات والنبرات المتناسقة بشكل كون اللغة، أيَّة لغة َبَشِريَّ  إلىالتوصل 
ها،  باإلضافة إلى عوامل الوعي والمنطق، منظومة متكاملة من القواعد وعلى مستويات فيدقيق جداً، تتحكم 

ول الحصمن يتم باإلعتماد عليها " الفونيمات"سمى ر بذاتها عن وحدات مميزة تُ بِّ عَ مختلفه، وهذه األصوات تُ 
 .على عدد غير محدود من الكلمات ذات الدالالت المختلفة

 

من التجار األوغريت مجموعة ة من قبل تنوعالبشرية المالصفات المشتركة بين اللغات  إكتشاف هذه كانو
إلى إبدال األصوات والنبرات بهم حاسمة دفعت ملهمة وعوامل بمثابة  .م. ق 0011قرابة عام المبدعين 

تشير إلى هذه أو تلك من هذه األصوات أو النبرات التي تطلقها ( مكتوبة)رات ورموز بإشا( المنطوقة)
من وضع اللبنات باإلعتماد عليه  وصلواتحتى العظيم،  كتشافهذا اإلتطوير  نموتمكنوا الحناجر البشرية، 

ل منظومة للخط األبجدي في التأريخ األولى لمنظومة حروف األبجديَّة، أي  وهي / البشريمن إختراع أَوَّ
التي سرعان ما تم تداولها في لغات مختلفة بين شعوب المعمورة، لتحل محل الرموز  ،األبجدية األوغريتِيَّة

 (أنظر المقال الخاص بحروف األبجديَّة) .واإلشارات التي سبقتها كالمسماريَّة والهيروغليفيَّة
 

 نبذة تأريخية بخصوص دراسة علم الصوت .2
 

إلهتمام الالزم أو الدراسة المطلوبة من قبل الشعوب المختلفة وعلى مدى قرون لم يلِق علم الصوت ا
طويلة بأستثناءات بسيطة تطرق لذكرها بعض الفالسفة أو المجتهدون في هذا البلد أو ذاك، وبقيت هذه 

 . الزمةالمحاوالت دون مستوى الدراسة ال
 

ب بدراسة هذا العلم إرتباطاً بإهتمامهم بدراسة في بدايات القرن السابع الميالدي إهتم علماء اللغة العر
علوم القرآن، وبخاصة فيما يتعلق بقراءة وتجويد وترتيل اآليات وضبط مخارج الكلمات، فكان السبق األول 
للعالمة اللغوي الكبير أبو األسود الدؤلي، كما لقي هذا العلم إهتماماً واسعاً لدى من تبعه من علماء اللغة مثل 

( في معجمه مقاييس اللغة)وابن فارس ( في كتاب الخصائص)لخليل ابن أحمد الفراهيدي وابن جني العالمة ا
في رسائلهم في القرن الرابع )والفارابي، كما إهتم إخوان الصفا ( في المزهر)وابن دريد والثعالبي والسيوطي 

اً واسعاً من قبل جمهرة كبيرة من في هذا الجانب وتوسعوا به كثيراً، ولقي إهتمام( العاشر الميالدي/ الهجري
 . علماء اللغة العرب والمسلمين في بلدان مختلفة إلرتباط ذلك بالقرآن والحديث والسنة النبوية

 ...............وبلغت الدراسات أوجها في بدايات القرن العشرين، 
  



 دي فرديناند يسريالسو  أما في أوربا فكانت البداية الصحيحة لدراسة هذا العلم على يد اللغوي

 مقال هناك) .وأمريكا أوروبا في اللغة علماء من كبيرة جمهرة وتبعه الماضي، القرن بدايات في سوسير

 (الموضوع بهذا خاص
 

 (phonetics/ Phonetik/ phonetique) ِعْلم األَصوات .3
 

 :تعريف المصطلح
 

عتها، على أنَّها أحداث فيزيائِيَّة موضوِعيَّة، هو العلم الذي يتناول، بأبحاثه، دراسة الظواهر الصوتِيَّة وطبي"
ُمتناِوالً مخاِرَجها، وِصفاَتها، وَكيِفيَّة الُنْطِق ِبها، وإنتقالِها من الُمَتَكلِّم إلى الساِمع، وتأثير األصوات بعضها في 

 ." دون اإلهتمام ِبمعانيها ووظائفها... بعض 

 .(819ص / 0891بيروت / دار العلم للماليين/ اميل يعقوب وآخرين. د/ فرنسي –إنكليزي  –عربي / قاموس المصطلحات اللغوية و األدبية )
 

من الكلمة اليونانِيَّة ( (φωνητικóς - phōnētikósفي اللغات األوروبيَّة تم إشتقاق كلمة الفونيتيك 
(φωνή - phōnḗ) )ي أيضاً ضجيج، َصَخب، التي تعني، َصْوت، َرِنين، َطِنين، َنْبَرة، َنْغَمة، َرنَّة، وتعن

 . َدّوَي أو َدقَّ 
 

فة، فهو جزء مستقل ضمن علوم غات البشرية المختليتولى هذا العلم دراسة الظواهر الصوتية لل  
سانيات التي تشمل على مواضيع مختلفة وتتداخل مع فروع علميَّة متنوعة منها السمعّيات والبيولوجيا اللِّ 

أما الموضوع الرئيسي لهذا الفرع فهو اللغات البشرية المنطوقة . العلوم الطبيَّةوالعلوم العصبيَّة باإلضافة إلى 
 .بمختلف أنواعها

 

إهتم علماء اللغة المحدثون بهذا العلم وأولوه الكثير من العناية والدراسة، حتى تشعبت فروعه وتعددت 
مواقع بناءها في جهاز النطق  أبوابه، فلم يعد علماً يبحث فقط في مجال األصوات اللغوية من حيث إختالف

البشري، وكيفية إخراجها من هذه المواقع، أو في خواصها األكوستية، كموجات صوتية تختلف من حيث 
ي من قبل المتلقي ة والِسعة والذبذبات، بل أيضاً عن كيفيَّة وإمكانية وطرق سماعها وبالتالي إدراكها الِحسِّ  .الشدَّ

 

 :ومن أهم فروع هذا العلم هي
 

I – التلفظ / الفرع الذي يتعلق بالقسم الفسيولوجي(Artikulatorische Phonetik)، 

/ S. 98) (Lexikon der Sprachwissenschaft/ Hadumod Bußmann/ Stuttgart 2002 
 

م بإنتاج األصوات اللغوية، أي ما يهتم  بدراسة َحيَّة لمختلف أعظاء الجهاز النطقي عند اإلنسان، تلك التي تقو
بالرئتين و وصوالً إلى الشفتين بما في ذلك العضالت المختلفة التي تتحكم في حركات أعضاء النطق،  ْدأً بَ 

وماِهيَّة هذه األصوات وكيفيَّة إنتاجها، فهو يتولى مهمة تحديد ودراسة مجمل منظومة النطق وتحديد مواقع 
 ". علم األصوات النطقي"سمى خراجها، ويإِ صدار األصوات اللغوية والطرق المعتمدة في كيفية إِ 
 

II – والفرع الثاني هو الفيزيائي: (Akustische Phonetik /) مِعّيات  (acoustics)ِعلم السَّ
 

وُيسَتعَمل في دراَسة . هو علم ينتمي إلى الفيزياء ويبحث في الموجات الصوتيَّة وإنتقالها وذبذباتها وَتلَقِّيها"
الفرع الخصائص الفيزيائيَّة للموجات الصوتية  يدرس هذا." ن المتكلِّم والساِمعاألصوات الكالِميَّة وإنتشاِرها بي

لحين وصولها إلى إذن التي تنتشر في الهواء نتيجة إلطالق األصوات والنبرات المختلفة من قبل المتكلم، 
داتها التي يمكن قياسها ورسم الخطوط البيانيَّة يسعي هذا الفرع إلى . لها السامع، مثل َسَعة النبرة وشدتها وَتَرد 

 ". علم األصوات األكوستيكي"إستنباط الخصائص الماِديَّة من اللغة المنطوقة، ويسمى أيضاً 

/ S. 62) (Lexikon der Sprachwissenschaft/ Hadumod Bußmann/ Stuttgart 2002 
 

III –  ي علم األصوات السمع"أما الفرع اآلخر فهو ما تم اإلتفاق على تسميته ب(Auditive Phonetik). 
 

فاألصوات التي يطلقها جهاز النطق لدى المتكلم يجري إستقبالها وربما العمل بموجبها من قبل السامع، أي ما 
ويتولى هذا الفرع مهمة القيام بتجارب ودراسات . يترتب على ذلك من ردود أفعال مباشرة من قبل المتلقيّ 

َبل بها الموجات الصوتية المنبعثة من المتكلم من قبل إذن السامع، والكيفيَّة التي ميدانيَّة، عن الكيفيَّة التي ُتْسَتقْ 



يتم فيها تحويل هذه الموجات إلى إنعكاسات متباينة على مجمل العصب السمعّي، وصوالً إلى مرحلة إدراكها 
تبعثها، سعتها وشدتها  فيقوم بدراسة الصوائت والصوامت اللغوية، ونوعية النبرات التي ،الِحّسيِّ في الدماغ

كما يقوم بدراسة وتحليل . الخ... ودرجة إهتزازها، وهل هي أصوات خشنة أم ناعمة، خفيفة أم داكنة 
اإلشارات اللغوية عن طريق المحلل السمعي، أي كيفية إستقبال الموجات الصوتية من قبل األذن بواسطة 

ين األذن والدماغ، وتحويلها إلى إشارات الكترونيَّة ـ مختلف القنوات العصبية والعضالت السمعيَّة الممتدة ب
كيمياويَّة، وبالتالي نقلها إلى الدماغ، وكيفية تحويلها من قبل األجزاء المختصة في الدماغ إلى إشارات ومفاهيم 

ين واعية، كذلك دراسة اإلختالفات النوعيَّة وأسبابها في إستقبال وإستيعاب وفهم ذات اإلشارات من قبل مستمع
 S. 104) (Lexikon der Sprachwissenschaft/ Hadumod Bußmann/ Stuttgart 2002 / .مختلفين

 

 (phonology)أما ِعْلم األَصوات الل َغِويَّة 
 

وتِيَّة التي يَؤدي إْخِتالفُها إلى إْختالف الَمعنى "ف  الفرق بين )هو العلم الذي َيْهَتم بالَعناِصر الصَّ
، ُمْعَتبراً اللغة َمجموعة متناِسَقة من األصوات ُمْرَتبَِطة ِبِعالقات ((نقض))و (( نقد))و ، ((صال))و (( سال))

دة تكِشفُها َعَملِّيأت َعْقلِيَّة ِصْرَفة، وِقَيم ِخالِفيَّة َبْحَتة، ُكل ذلك ُدون اإلهِتمام بطبيعة األَصوات ومخاِرجها  ."ُمَجرَّ
 .(819ص / 0891بيروت / دار العلم للماليين/ اميل يعقوب وآخرين. د/ فرنسي –إنكليزي  –عربي / قاموس المصطلحات اللغوية و األدبية )

 S. 513) (Lexikon der Sprachwissenschaft/ Hadumod Bußmann/ Stuttgart 2002 /راجع أيضا 
النحو والمعاجم أكثر من تناوله في موضوع  ويجري تناول هذا العلم في الدراسات الخاصة بمواضيع

 .األصوات
 

 جهاز النطق لدى اإلنسان .4
 

يبقى الصوت ناتجاً ثانوياً للحركات العديدة والمتنوعة المنبعثة بشكل إرادي أو غير إرادي من قبل هذه أو 
  .تلك من أعضاء جهاز النطق البشري

 َمة لبعضها البعض،ويتكون جهاز النطق هذا من مجموعة أجزاء متصلة ومَتمِ 
  

 والرئتين والُشعيبات  ،الحجاب الحاجزو تبدأ بمجموعة التنفس، التي تشمل القفص الصدري
والقصيبات الهوائيَّة، وتتولى هذه المجموعة القيام بعمليتي الشهيق والزفير، وبالتالي عمليات ضخ 

تساع، لتتمكن بقيَّة أجزاء النطق من التيارات الهوائّية الالزمة، والمتباينة من حيث الِشدة والطول واإل
 .إصدار األصوات والنبرات المطلوبة

  تليها منظومة الحنجرة، التي تتكون من الحنجرة ومادتها األساسيَّة الغضاريف، تربطها مجموعة من
 فة إلىباإلضاُغْضُروف َحلَِقّي وآخر َدَرِقّي وُغْضُروفين ثابتين، األوتار العضليَّة المطاِطيَّة القصيرة، و

المطاطية مرتبطة بغضروف الحنجرة المتحرك، الذي يسمح بتغيير  العضليَّةحزمتين من األوتار 
شديد التعقيد في وهو جهاز النطق  المكانة الرئيسيَّة فيهذا الجزء يحتل و. الجهد والمسافات الالزمة

لصائته، الجهورة الصامته وا ،األصوات البشريةمختلف ويتولى وظيفة إنتاج  ،بنائه الفسيولوجي
نتيجة لتمكن األوتار الصوتية ذات الصفة المطاطيَّة من إتخاذ مواقع مختلفة تسمح وذلك والمهموسة، 

وتؤدي . الحنجرة دوراً مركزياً مميزاً في إداء وظيفة الغناءمنظومة وتلعب . بهذه الوفرة من األداء
ولها ثالث أوضاع  ،إصدار األصوات ألجزء األهم في عملية األوتار الصوِتيَّة مع لسان المزمار

عند القيام بعملية التنفس دون أن يرافق ذلك عملية نطق، أي في الوضع  :رئيسيَّة، الوضع األول
فيها الطبيعي لها، حيث تكون األوتار الصوِتيَّة في حالة إرتخاء ومتباعدة عن بعضها البعض، ويكون 

تكون فيه وحالة الزفير الذي ترافقه عملية ُنطق،  يكون في :لسان المزمار منفتحاً، والوضع الثاني
يحاول الهواء المضغوط الخروج بقوة عبر لسان . األوتار الصوتِيَّة متشنجة ولسان المزمار مغلق

هذه المزمار، فيقوم بتفريق األوتار الصوتِيَّة عن بعضها البعض ويلزمها على الحركة، ونتيجة ل
إطالق صوت مسموع في  ى ذلكيترتب عل حيثَفَضاء األنف، حركة يتحرك الهواء في الحلق وفي ال

فيكون في حالة الزفير الذي ترافقه عملية َهْمس، تكون فيها األوتار  :أما الوضع الثالث. درجة معينة
الصوتِيَّة قريبة إلى بعضها البعض، حيث يتحرك الهواء عبر لسان المزمار دون أن يتسبب بحركة 

ة، بل غالباً ما تكون حركتها هادئة أو غير منتظمة، وال ينتج عنها سوى منتظمة لألوتار الصوتِيَّ 
فاألصوات والَهْمس تتكون داِخل البلعوم، ألنَّ األصوات الَمْجهورة واألصوات الَمْهموسة . الَهْمس



مصدرها واحد، هو البلعوم، إال أنَّ هذه األصوات لم تتكامل بشكلها النهائي في هذا الجزء من 
 الصوتيَّة،المنظومة 

  

  بل أَنَّ عملية البناء تستمر داخل الفم والَتْجويف األْنفي 

 أجهزة التلفظ مثل اللهاة واللسان والشفتان  حتى تتكامل بمرورها على . 
 

وتساهم إما كلتا الشفتان أو إحداهما ببناء هذا أو ذاك من األصوات الشفاهيَّة، وتختلف حركة الشفاه ودورانها 
 .ألصوات المختلفةتبعاً إلطالق ا

 

كما يلعب سقف  ،لحم األسنان دور فاعل في تحديد نوعية البعض من األصوات المنطوقةلولألسنان وكذا ــ 
 .ضمن هذه المجموعة المتداخلة والمكملة لبعضها البعض اً مميزاً الحلق الصلب دور

معقدة ويعتبر  من عضالتيتكون اللسان و ،بعدها يأتي دور اللسان الذي يحتل موقعه في جوف الحلقــ 
األكثر حركة من بين أعضاء النطق كاملًة واألكثر مشاركة في صناعة الصوت ضمن مجموعة أعضاء 

 النطق، وتسمى األصوات بأسماء األماكن التي تبنى فيها في المواقع المختلفة من اللسان، كأن تكون
  

 ، (Vorderzungenlaute - Prädorsale)  مقدمة اللسانصوت من 
 ،  (Mittelzungenlaute – Mediodorsale)وسط اللسانصوت من 
 ، (Hinterzungenlaute - Postdorsale)مؤخرة اللسان صوت من 
 ،(Seitenengelaute - Lateralengelaute)جنب اللسان صوت من 
 ،(Zungenrückenlaute - Dorsale)ظهر اللسان صوت من 
 ، Zungenspitzenlaute (Apikale)طرف اللسانصوت من 
 Vorderzungenrandlaute (Koronale) اللسان  مقدمةصوت من 

 

ويشكل بداية تجويف األنف المجال الرئيسي للرنين، حيث تتشكل هنا النغمات اإلضافية لألصوات المنبعثة 
ومعلوم بأنَّ مواقع وحركات أجهزة التلفظ النشطة تتغير بتغيير األصوات والنبرات الالزمة . من البلعوم

 .نطق، أما تلك التي يكون دورها غير نشط فهي تتمتع بمواقع ثابته كاألسنان وعجانهالل
 

 مواقع أجهزة النطق لدى اإلنسان .5
 

 

 
 
 

 

 



exo – labial äußerer Teil der Lippen 0 .الجزء الخارجي للشفتين 
endo – labial innerer Teil der Lippen 8 .الجزء الداخلي للشفتين. 
dental Oberkieferzähne 3 . َّةطاقم األسنان العلوي 
alveolar Zahndamm 0 .عجان األسنان 
post – alveolar zwischen Zahndamm und hartem Gaumen 5 . عجان األسنان وجزء من َسْقف الَحْلق بين 

 الجزء الصلب 
prä – palatal vorderer Teil des harten Gaumens 6.القسم األمامي من الجزء الصلب لَسْقف الَحْلق 
palatal harter Gaumen, Palatum 1 .الجزء الصلب من َسْقف الَحْلق 
velar weicher Gaumen/Gaumensegel, Velum 9 .الجزء الليِّن من َسْقف الَحْلق 
uvular Gaumenzäpfchen, Uvula 8 .نهاية َسْقف الَحْلق 
pharyngal Rachen, Pharynx 01 .البلعوم 
glottal linke Stimmlippen 00 .ِشفاه صوِتيَّة 
epiglottal Epiglottis 08 .لسان المزمار 
radikal Zungenwurzel 03 .جذر اللِّسان 
postero – dorsal hinterer Teil der Zunge 00 .الجزء الخلفي من اللِّسان 
antero – dorsal vorderer Teil der Zunge 05 .الجزء األمامي من اللِّسان 
laminal Zungenblatt 06 .سطح اللِّسان 
apikal Zungenspitze 01 .َطَرف اللِّسان 
sub – laminal Unterseite der Zunge 09 .ظهر اللِّسان 

 

Atmungsstellung الحالة عند التنفس 
Kehldeckel الحلقوم/ لسان المزمار 
Luftröhre هوائيةالقصبة ال 
Stellung zur Stimmbildung  الصوت تكوينالحالة عند 
Stimmlippen الصوتية الشفاه 
Muskulatur العضالت 
Stimmbänder الحبال الصوتيَّة 
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