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 ملخ ص البحث

ل مؤل ف يف علم رب أو  عت(، الذي ي  األصوات اللغويةإبراهيم أنيس ) يهدف هذا البحث إىل دراسة كتاب 

وإظهار مدى توظيفه ملعطيات علم األصوات  املعاصر، من حيث بيان منهجه عرب  يف العامل الاألصوات 

 غوية احلديثة، وابألخص  ة، مع بيان جهود إبراهيم أنيس يف الد راسات الل  وتية العربي  املعاصر يف الد راسة الص  

ة أنه أضاف الكثري من وجهات ، خاص  ويت العرب  رس الص  كان لكتابه أمه ية كبرية يف الد  اجلانب الص ويت، إذ  

 .، لكن ه مل حيظ بدراسة مستقل ة من قبل الباحثني املعاصريننظر علماء الغرب

وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي يف معاجلته هلذا املوضوع، مراعيًا االختصار واإلجياز يف    

ها على ترتيب امل حقني ؤل ف هلا، ومتطل عا إىل كتب الس ابقني والا  العديد من موضوعات الكتاب، متناوال إاي 

 به أو االختاف يف املوضوعات املتماثلة.الستنتاج مامح الش  

أبرز الباحث اجلهود امللحوظة ال يت قد مها هذا العامل، واليت تتمث ل بعضها يف  ومن خال هذا البحث   

وتية منها، مث بني  البحوث واملقاالت واحملاضرات، وبعضها اآلخر يف كتبه املشهورة مرك زا على اجلوانب الص  

ن الذين استفادوا من كتابه وتية العربية مستشهدا بقائمة الباحثني املعاصريأثره وأتثريه يف ساحة الد راسة الص  

 يف وضع مؤل فاهتم يف علم األصوات.

غوية راسات الل  ابلد   ااتم   اإلبراهيم أنيس إملاموتوص ل الباحث يف هناية دراسته إىل نتائج من أمه ها أن      

وات، وذكر ته اجلديدة، وقد أشار إىل ظاهرة تطو ر األصاثية، واعتمد عليها كثريا يف إرساء دعائم نظراي  الت  

يف كتابه على مناهج متعد دة، كاملنهج الوصفي  يعتمدطو ر، وأن ه كان األصوات اليت أصاهبا هذا الت  

إبراهيم  إىل أن  حليلي والتطبيقي، مع أن  للن قد واملقارنة حظًا وافرًا يف ثنااي الكتاب. كما توصل  الباحث والت  



 د 

ارة إىل صاحب الفكرة يف بعض األحيان، أم ا الن قل أنيس يستوعب املسائل مث يسردها ابملعىن مع اإلش

غوي ابن جين  وخاص ة من خال كتابه"سر  صناعة هو العامل الل   در جدا، وأن  أكثر من استفاد منهاحلريف فنا

 ة، وأن هصوتية  خاص  آراء  -علماء الل غويني املعاصرينالمن بني  -اإلعراب"، كما تبني  أن  إلبراهيم أنيس 

خمارج بعض األصوات  حنو: العربية يف احلديثة للد راسات الص وتيةعديد من معطيات الت جارب وظ ف ال

 نغيم وغريها.رب والت  الن   ، طول الص وت اللغوي،ني، مقاييس أصوات الل  وصفاهتا

 

 الباحث: حممد حيي آدم
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ABSTRACT 

This research aims at studying Ibrahim anees’s book (AL ASWAAT AL LUGAWIYYAH), 

which has been considered first book in Arabic modern phonology, and intends to explain his 

methodology, and to discover the extent to which he applies findings of contemporary 

phonetics in Arabic phonology, and to also mention his contributions in phonological field, 

whereas his book becomes important and essential especially the views and sound experiment 

of western scholars he added. 

    The researcher uses analytical and descriptive methods in dealing with the book’s topics, 

with regarding abridgement and summary for most of the issues, and treats them accordingly 

as same as they are arranged by the author, and then refers to classic and contemporary books 

in order to point out the features of similarity and dissimilarity between some issues. 

    Through this research the remarkable phonological contributions of Ibrahim anees are 

indicated, as some of them appear in his researches, articles, and lectures, while most of them 

rest in his book (AL ASWAAT AL LUGAWIYYAH), his impact and influence in Arabic 

modern phonology are also mentioned along with a numbers of modern researchers whom 

their books contain some of Ibrahim anees’s points of view. 

   The research lastly reaches several findings among which: Ibrahim anees had full 

acquaintance with classic Arabic linguistics, and he relies much on them in making his 

researches, besides his perfect knowledge of contemporary linguistics, he points out phones 

evolution, he uses various methods like: analytical, descriptive, and applied, he also had 

personal views in Arabic phonology.  
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 الشكر والتقدير

ومداد كلماته، مث  احلمد هلل محدا يليق جباله وكماله، واحلمد هلل عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه
 الصاة والسام على املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد:

 يشر فين أن أقد م جزيل شكري وعظيم تقديري إىل حاكم والية كنو، نيجرياي  

HIS EXCELLENCY,ENG,DR,RABI’U MUSA KWANKWASO. 

 وكث ر أمثاله. نت  من الوصول إىل هذه املرحلة العلمية، أدام هللا نفعهالذي بكرمه متك  

كر إىل جامعة املدينة العاملية، وعلى رأسها معايل املدير األستاذ الدكتور حممد بن كما أتقد م ابلش      
 مينة، وسعيهم صباح مساء لتحقيق أمني ات الطاب.خليفة التميمي على إاتحتهم هذه الفرصة الث  

العزيز األستاذ املشارك الدكتور داود عبد القادر إليغا على رحابة  كل  الشكر والعرفان ملشريف    
 صدره،و بذل الغايل ونفيسه ليخرج البحث على هذه اهليئة، جزاه هللا عين  خري اجلزاء.

ال أنسى ما بذله مجيع أعضاء هيئة التدريس بكل ية اللغات من اجلهد العظيم املتمث ل يف اإلفادة    
وأخص  ابلذكر عميد الكل ية األستاذ املشارك الدكتور عبد هللا أمحد البسيوين، والتوجيه واإلرشاد، 

 جزاهم هللا مجيعا خري جزاءه.

فيها، وعلى رأسهم العميد األستاذ املشارك راسات العليا وموظ  والشكر موصول إىل عمادة الد     
 الدكتور ماسريي دوكوري على متابعتهم وإرجاعهم األمور إىل نصاهبا.

قدير إىل كل  من ساهم ولو جبهد يسري يف تذليل ما يعتض طريقي من كر والت  وأخريا أتوج ه ابلش     
ة، وهللا أسأل أن يعل منا ما ينفعنا وأن ينفعنا ة، ويف حيايت عام  ة خاص  الصعوابت خال رحليت العلمي  

 عوات.مبا عل منا إنه قريب جميب الد  
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 اإلهداء

 

 

 دي  العطوفني الكرميني.إىل وال.................. عل متماين كيف أواجه احلياة

 إليكم إخواين وأخوايت ومجيع أصدقائي.بتشجيعكم استقام اعوجاجي واشتد  عزمي............

 تور إبراهيم أنيس رمحه هللا.فضيلة الدكإىل راسات اللغوية يف العامل العرب احلديث........رائد الد  

 ...............صح ح يل خطأً من عل مين حرفًا أو  إىل كل  

 املتواضع. مثرة هذا اجلهدهدي إليكم مجيعا أ  
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 املبحث األول: أساسي ات البحث

 مقدمة
 واصل البشري، وسخ ر لكل  وتية أجنح وسيلة للت  غة الص  ، وجعل الل  يءاحلمد هلل الذي أنطق كل  ش   
أَْلِسَنِتُكْم َوِمْن آاَيتِِه َخْلُق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلُف ﴿ة لغة يتفاهم هبا أفرادها، قال تعاىل:أم  

ام على أفصح من نطق ابلعربية، حممد ، مث الصاة والس  (1)﴾َوأَْلَواِنُكْم ِإنَّ يف َذِلَك آَلاَيٍت لِْلَعاِلِميَ 
ن، فا تسمع إال محة، وعلى آله وأصحابه ومن هنج هنجهم إىل يوم ختشع فيه األصوات للر  خري الربي  

 مهسا.

 وبعد:

الدراسة الصوتية ابهتمام ابلغ  من كبار العلماء والفاسفة منذ القدمي، وعلماء العربية  لقد حظيت      
القدماء وإن سبقهم اهلنود واليوانن وغريهم يف هذا اجملال، فقد قدموا جمهودات تشهد بطول ذراعهم 

زة ودقة ماحظاهتم يف وصف أصوات اللغة العربية وحتديد خمارجها على الرغم من فقدان األجه
 واآلالت التشرحيية يف تلكم اآلونة.

وتية العربية على يد اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف معجمه راسة الص  ل ما ظهرت بوادر تلك الد  أو       
"؛ ألن العيالذي أراد فيه حصر واستقصاء األلفاظ العربية، ورت به على أساس صويت، ومس اه كتاب "

املخارج عنده، مث جاء تلميذه سيبويه الذي فص ل القول عن حرف العني من أقصى احللق وهو أعمق 
 بطونالكثري من القضااي الصوتية يف كتابه املشهور، واليت ما زال بعض املتأخرين يرد دون أغلبها يف 

 " وغريه.املقتضبمصن فاهتم دون زايدة أو نقصان، وقد سار مساره النحاة بعده كاملرب د يف كتابه "

ا درسوها القدامى  العلماء العربأغلب ن ظ أومما ياح       مل يعاجلوا األصوات عاجا مستقا ، وإّن 
 .(2)خمتلطة مع غريها من البحوث كما هو عند النحاة واملعجميني واألدابء

                                                           

22اآلية:  ،سورة الروم (1)   

.93، ص:2003سنة عامل الكتب،، 8، ط:اللغوي عند العرب البحثينظر: أمحد عمر خمتار،  (2)  
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سر  ، وهو كتابه"راسة مبؤل ف خاص  وع من الد  ل من أفرد هذا الن  وميكن القول أبن ابن جين أو      
عظيمة يف اجملال الصويت، أمثال  اة جهودأن لعلماء التجويد والقراءات القرآني  "، كما صناعة اإلعراب

ديد على إبقاء ابن اجلزري يف كتابه" النشر يف القراءات العشر" وقد دفعهم إىل ذلك حرصهم الش  
 حيح بكتاب هللا تعاىل.طق الص  الن  

راسات  إسهامات يف الد  كذلك البن سينا من فاسفة وحكماء القرين الرابع واخلامس اهلجريني
" تشهد له برباعة ومتك ن أسباب حدوث احلرفلة يف رسالته" ة املتمث  وتية العربية، وجهوده الصوتي  الص  

 ة أنه طبيب خبري.طق، وخباص  تشريح أعضاء الن  و يف وصف 

وقد بذل العلماء احملدثون جهودا كبرية يف هذا اجملال وأل فوا فيه مؤلفات عديدة، مستفيدين ممن     
سبقوهم من العلماء القدماء، بل وجدان من هؤالء احملدثني الذين برعوا يف أتليف كتبهم العلمية 

وات العربية احلديثة، واملراجع املختلفة ونقلوا خربات علماء الفن احملدثني يف الغرب إىل ساحة األص
" بل األصوات اللغويةبدءا ابلد كتور إبراهيم أنيس، وال ذي جس د نظرايته يف هذا اجملال يف كتابه " 

ل ما ك تب يف علم األصوات العربية يف العصر احلديث، وساهم كذلك علماء يعد  هذا املرجع أو  
والدكتور حممود الس عران، والدكتور متام  ،آخرون أمثال: الدكتور كمال بشر، والدكتور أمحد عمر خمتار

 حس ان، وغريهم.

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره: املطلب األول

دراسة لغوية، صار البحث فيها ابلغ األمهية، حيث  ة  ل خطوة يف أي  مل ا كانت دراسة األصوات أو     
وميكن  ،للكام البشري ةة اخلام  وت هو املاد  الص  و وت، إهنا تتناول أصغر وحدات اللغة وهي الص  

 استخاص أسباب اختيار املوضوع فيما يلي:

ل مؤل ف يف علم األصوات يف العامل العرب للدكتور إبراهيم أنيس أو   األصوات اللغوية"": كتابأوال
 املعاصر.

جمال فكري العرب والغرب يف دكتور إبراهيم أنيس من الل غويني املعاصرين الذين مجعوا بني الت   :اثنيا
 وتية.  الدراسة الص  
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 إشكالية البحثاملطلب الثاين: 

غم من تلكم اجلهود اليت بذهلا القدماء من علماء اللغة العربية يف اجملال الصويت تبقى على الر      
غويني املعاصرين، سيما وقد أاتحت هلم الوسائل بل الل  قييم من ق  قد والت  رضة للن  وجهات نظرهم ع  

ا كانت عليه عند القدماء، يضاف إىل ة مم  ة تكون أكثر دق ة ومنهجي  إىل نتائج علمي  احلديثة الوصول 
والدكتور إبراهيم أنيس  ،وآخر أدائي عرب العصور ،ذلك ما أصاب بعض األصوات من تطو ر عضلي

ثري  غوية احلديثة، فكان هلم أتراسات الل  من العلماء العرب الذين سافروا إىل إجنلتا، واستفادوا من الد  
 ساؤالت اآلتية:ل إشكالية البحث يف الت  يف الدراسة الصوتية العربية، وعلى هذا تتمث  

 "؟األصوات اللغويةما منهج إبراهيم أنيس يف كتابه" -1

 مع وجهات النظر القدمية؟ املعطيات الصوتية املعاصرةكيف وظ ف إبراهيم أنيس   -2

؟ وما يت بني الد راسة الصوتي ة القدمية واملعاصرةسد  الفجوة الأن ياستطاع إبراهيم أنيس كيف   -3
  جهوده يف اجملال الصويت؟

 أهداف البحث املطلب الثالث:

جى من خاله حتقيقها، فاألهداف اليت يسعى وراءها الباحث يف هذه حبث علمي أهداف ير   لكل     
 راسة ت ستخلص يف املذكور أدانه:الد  

 ".األصوات اللغويةيف كتابه "التعر ف على منهج إبراهيم أنيس  -1

 إظهار مدى توظيف إبراهيم أنيس معطيات علم األصوات املعاصر يف الدراسة الصوتية العربية. -2

 بيان أثره وجهوده يف الد راسة الص وتية العربية املعاصرة.  -3

 حدود البحثاملطلب الرابع: 

لتحقيق األهداف املرسومة سلفا، إذ ليس راسة أن تكون سعيا ة الباحث يف هذه الد  ال تعدو مهم     
صغرية وكبرية يف كتاب"األصوات اللغوية" للدكتور إبراهيم أنيس، فبعض  الغرض منها الوقوف أمام كل  

 راسة من إجياز واختصار.النقاط يكفي تناوهلا مجلة ال تفصيا، وذلك ملا تت سم به الد  
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بة هنضة مصر، ومطبعتها مبصر، دون اتريخ والنسخة اليت اعتمد عليها الباحث هي نشر: مكت   
 وعدد الطباعة.

 منهج البحث املطلب اخلامس:

حليلي هو ما ستنبين عليه هذه الدراسة، ويف املبحث األول للفصل الثالث عند املنهج الوصفي الت      
أو سأجلأ إىل ذكر بعض آراء العلماء السابقني   -"األصوات اللغوية" -احلديث عن مسائل الكتاب

املعاصرين املشاهبة أو املخالفة لوجهات نظر إبراهيم أنيس، وتوضيح نقاط االتفاق أو االختاف، 
 ملنقولة منها حتر اي لإلجياز،وسيتم نقل أغلب مسائل الكتاب ابملعىن مع الت وثيق ابإلشارة إىل األماكن ا

 ثايناملبحث ال ويف الكتاب،أما املصطلحات الصوتي ة عند إبراهيم أنيس فسأتناوهلا حسب ورودها يف 
هيم أنيس أو استفاد من ستكون هناك دراسة إحصائية لألعام الذين نقل عنهم إبرا ،ثالثللفصل ال
 ، مع استخدام اجلداول يف بعض املوضوعات لتوضيح الصورة.مصن فاهتم

وسيكون  ،الباحث سيحاول حتاشي ذلك قدر اإلمكان كرار، لكن  بعض العناصر تقتضي الت     
 قة مبحور البحث أكثر.كيز على املوضوعات املتعل  الت  

 هيكل البحث: املطلب السادس:

حيتوي البحث على أربعة فصول يسبقها مقد مة، والفصل األو ل عبارة عن أساسيات البحث يف     
حديث عن مبحثه األو ل، والد راسات الس ابقة يف مبحثه الث اين واألخري، والفصل الث اين خمصَّص لل

"، أم ا الفصل األصوات الل غويةحياة إبراهيم أنيس يف أو ل مبحثيه، ويف اثنيهما وصف شامل لكتابه "
يف املبحث األو ل نظرة عامة إىل كتاب "األصوات  ت  لقيه أيضا مبحثان لكليهما مطلبان، أ  الث الث فل

  الد راسة الص وتية العربية.يف املبحث الث اين جهود وأتثري إبراهيم أنيس يف ت  كر غوية"، وذ الل  

ا نتائج البحث ميف األول منه ت  كر مشتما على اخلامتة يف مبحثني ذ  وجاء الفصل الرابع األخري    
 ت  دل يت استفالبحث بذكر املصادر واملراجع ا ت  لي  يف الثاين، وذ اتوالتوصي   وحتليلها، مث املقتحات

 ..يف آخر البحث املاحقمث ، منها
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 الد راسات الس ابقة الثاين:املبحث 

جرت العادة أن تكون البحوث األكادميية مبنية على دراسات سابقة، ويستلزم أن تكون تلك 
الد راسات هلا صلة ابملوضوع املراد الكتابة فيه إما شكًا أو مضموانً؛ وذلك لتتجل ى نقطة اإلضافة 

للطاقة فيما قد سبق التطرق إليه، وبناء على واإلفادة حىت ال يصبح هذا البحث جمر د تكرار وإجهاد 
 ذلك اط لع الباحث على الدراسات التالية:

حبث ، دراسة وصفية نقديةاإلعراب يف نظر دكتور إبراهيم أنيس يف كتابه ) من أسرار اللغة( " -1
جامعي قد مه الطالب حممد صفوان هادي إىل كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسامية 

 مية جوجاكرات إندونيسيا، إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملي يف علم اللغة العربيةاحلكو 
 .م2008وأدهبا سنة 

وهدف الباحث من الدراسة بيان فكرة إبراهيم أنيس ورأيه عن اإلعراب، وحماولة حتليل مااستند    
 م جتاه هذه الفكرة.عليه إبراهيم أنس يف فكرته تلك، مث ذكر آراء العلماء وانتقاداهت

عن حقيقة اإلعراب، وإّنا  أو ل من حتد ثومن الن تائج اليت توص ل إليها أن إبراهيم أنيس مل يكن    
قد القت فكرة إبراهيم سبقه إىل ذلك علماء آخرون أمثال حممد بن املستنري امللق ب بـــ)قطرب(، و 

 ضيف، ورمضان عبد التـ و اب.عراب اعتاضا عظيما من الباحثني أمثال شوقي أنيس عن اإل

وقد بدأ الباحث ابحلديث عن اإلعراب، تعريفه، عاماته وآراء العلماء القدماء فيه، مث ترجم    
إلبراهيم أنيس، وبعد ذلك تناول فكرة إبراهيم عن اإلعراب ابلدراسة وقد م هلا وصفا شاما، ويف 

 ة الدكتور إبراهيم أنيس.النهاية أسرد االنتقادات اليت وج هها العلماء جتاه فكر 

والدراسة وإن كانت حول إبراهيم أنيس فإهنا ختتلف عن هذا البحث من جهة كوهنا عن قضية 
 " إلبراهيم أنيس.أسرار اللغةاإلعراب يف كتاب "من 

ص رف والنحو ، دراسة وصفي ة حتليلي ة يف األصوات والالفكر الل غوي عند إبراهيم أنيس - 2
اال ملتطل بات رسالة قد مها: عم ار إلياس البواصلة إىل ع مادة الد راسات العليا، استكموالد اللة، وهي 

ت، يف قسم اللغة العربية، جامعة مؤتة م.2003، سنة احلصول على درجة املاجستري يف الل غواي   
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علم  ملتمث ل يفوهدف الباحث من ال رسالة الوقوف على جوانب الفكر الل غوي عند إبراهيم أنيس، ا   
 األصوات والصرف والنحو والد اللة.

جز عن حياة إبراهيم وكانت الد راسة يف متهيد وأربعة فصول مث اخلامتة، قام يف الت مهيد بعرض مو    
، ووصف األصوات أنيس، وعرض لكتبه وبعض أحباثه، وتناول يف الفصل األو ل املستوى الصويت

الثاين  دة والر خاوة وغري ذلك، وخص ص الفصلالساكنة وأصوات الل ني، واجلهر واهلمس، والش  
فتناول فيه املستوى  للمستوى الصريف حيث تناول فيه طرق تنمية ألفاظ الل غة، أم ا الفصل الثالث

احلديث عن  النحوي حتت ثاث قضااي هي: اللغة واملنطق وقص ة اإلعراب واجلملة العربية، وجاء
ل: نشأة اللغة وأنواع ري، ومن القضااي اليت احتواها هذا الفصاملستوى الد اليل يف الفصل الرابع واألخ

ة وعوامل هذا الت طو ر الد اللة، والص لة بني الل فظ واملدلول، واستحياء الد اللة من األلفاظ، وتطو ر الدالل
 وأغراضه.

وقد خل ص الباحث يف هناية دراسته إىل نتائج منها:     

وات العربية، مس ى النتائج اليت توص ل إليها احملدثون إىل األص كان إبراهيم أنيس من أوائل من نقلوا
صوات الغربيني، األصوات الش ديدة ابالنفجاري ة، والر خوة ابالحتكاكي ة مستندا إىل تسمية علماء األ

ن املماثلة، يرى درس اإلبدال دراسة خمتلفة عن دراسة القدماء حيث حل لها صوتي ا وطب ق عليها قانو 
لعام، ويرى أن تقسيم اق الكبري تكل ف وال ميكن االعتماد عليه، يرفض ربط اللغة ابملنطق اأن االشتق

سوء الت فاهم بني الكلمة عند القدماء حباجة إىل إعادة النظر، ويرى أن املشتك اللفظي يقع نتيجة ل
يم أنيس يف تعليل هاملتكل م والس امع يف البيئات البدائية، وذكر الباحث أن هذا الر أي انفرد به إبرا

 حدوث املشتك اللفظي.

سالة تناولت والعاقة بني تلك الر سالة والبحث احلايل هي العموم واخلصوص، حيث إن  تلك الر  
الصريف والنحوي الفكر اللغوي عند إبراهيم أنيس يف املستوايت األربعة، وهي املستوى الصويت و 
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يم أنيس ابلد راسة ك الر سالة مجيع مؤل فات إبراهوالد اليل، فاقتضى ذلك أن يتناول الباحث يف تل
 الستخاص نتائجه.

، ومن خاله كتابه أم ا البحث احلايل فاقتصرت مهم ته على اجلوانب الص وتية عند إبراهيم أنيس   
 )األصوات الل غوية(، ومن خال ذلك تت ضح نقطة االختاف بني الد راستني. 

العراق، العدد -جامعة واسط"، من منشورات جملة اخلفاجي التفكري الصويت عند ابن سنان" -3
 .باحث جاسم خلف برصال هقد م ، وهو حبثالرابع

دة يف كتاب "سر  الفصاحة" ألب حمم د عبد هللا و جولة إبراز املادة الص وتية املو حما بحثواهلدف من ال  
يف أربعة مباحث احتوى األول منها على فيزايوية  ء البحثن سنان اخلفاجي، وقد جابن سعيد ب

الصوت عند ابن سنان اخلفاجي، والثاين على خمارج األصوات وصفاهتا عنده، وتناول يف املبحث 
الثالث احلروف األصول والفروع عنده، أما املبحث الرابع واألخري فعاجل فيه اخلصائص املميزة 

 للحرف"فونيم" عند ابن سنان اخلفاجي.

تبدو هذه الدراسة خمتلفة جذراي  عن موضوع الد راسة احلالية، لكن هما يف احلقيقة بنات حقل  قدو 
 واحد وهو اجملال الص ويت، أضف إىل ذلك وجود روابط شكلية بني الد راستني.

" دراسة ألحكام التجويد يف ضوء علم األصوات احلديث، وهي رسالة قد مها فونولوجيا القرآن" -4
عة عني مشس؛ لنيل درجة راغب أمحد إىل قسم اللغة العربية بكل ية اآلداب، جام الباحث: أمحد

 م.2004املاجستري، سنة 

مجع الباحث يف رسالته بني اجلانب النظري والتطبيقي للدراسة الصوتية، حيث تناول أحكام    
مث بىن تطبيقه على  مرد دا ما قاله علماء العربية القدامى، أمثال اخلليل وسيبويه، التجويد ابلدراسة

 أبهم آلي ات التحليل والتسجيل الصويت احلديثة.أحدث النظرايت الصوتية مستعينا 

وت القرآين للشيخ حممود ينته من الص  واعتمد الباحث على املنهج الوصفي احلاسوب، آخذا ع     
القاهرة للصوتي ات ل املعتمدة لدى شركة صوت صري أثناء ترتيله يف نسخة املصحف املرت  خليل احل  
 واملرئي ات.
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يف أهنا تناولت أحكام جتويد القرآن الكرمي ابلدراسة، على سالة عن هذا البحث وختتلف تلك الر     
قيق ة، بواسطة احلاسوب ألجل الوصول إىل الوصف العلمي الد  اعتبار أهنا ظواهر صوتية قرآنية واقعي  

 وت القرآين.للص  

" من إصدارات جممع الل غة العربية ابلقاهرة، وهو عبارة عن ندوة الل غويإبراهيم أنيس والد رس "  -5
 م.1999قدت بقاعة االجتماعات الكربى ابجملمع يف الرابع من شهر ديسمرب سنةع  

دوة أربعة من كبار العلماء برائسة وتقدمي األستاذ الدكتور كمال حمم د بشر، والن دوة مع شارك يف الن  
ناولتها يف حياة وإنتاجات الدكتور إبراهيم أنيس، فالذي يتعل ق هبذا البحث تعد د اجلوانب اليت ت

هو:"التفكري اللغوي عند إبراهيم أنيس" لألستاذ الدكتور حممود فهمي حجازي حيث حتد ث هذا 
العامل بشكل مفص ل عن شخصية إبراهيم أنيس موض حا أثره البالغ يف أتسيس علم اللغة للبحث يف 

ارخيية، وذكر أيضا األعمال املعجمية اليت صوتي ا ودالليا، ومن حيث هلجاهتا ومراحلها الت  اللغة العربية 
هرهتا وقيمتها من بني املؤلفات هاية حتد ث عن مؤل فاته مبي نا ش  قام هبا الدكتور إبراهيم أنيس، مث يف الن  

إثر آخر تلخيصا يتصف  اللغوية يف العامل العرب احلديث، وقام بتلخيص مضمون تلك املؤلفات واحدا
 قة واإلجياز.ابلد  

راسة، حيث إن الدراسة قد مت صورة عامة عن ويبدو الفرق واضحا بني هذا البحث وتلك الد     
الشخصية موضوع الدراسة، يف حني أن الباحث هنا يسعى إىل الوقوف على انحية واحدة من 

األصوات و اجملال الصويت من خال كتابه "ة اليت ساهم هبا الدكتور إبراهيم أنيس وهالنواحي العلمي  
بناء على خلفيته  ،توظيفه املباحث الصوتية املعاصرة ،، وذلك للتعر ف على منهجه، مصادرهاللغوية
 وبيان جهوده يف الصوتيات العربية. ،التاثية
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 صل الثانيالف
 "إبراهيم أنيس وكتابه "األصوات اللغوية

 
 إبراهيم أنيسالمبحث األول: نبذة عن حياة  

 المطلب األول: نشأته ومؤّهالته العلمية
 وإنتاجاته العلمية  كاديميةالمطلب الثاني: مناصبه األ

 
 

 كتاب األصوات اللغوية المبحث الثاني:
 وقيمته العلمية المطلب األول: أهداف إبراهيم أنيس في تأليف الكتاب،

 المطلب الثاني: منهج الكتاب وممّيزاته
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 يس العلميةننبذة عن حياة إبراهيم أ املبحث األول:  

 املطلب األول: نشأته ومؤه الته العلمية

وبعد إمتامه  ،وهبا تلق ى تعليمه األو ل ،(1)م1906املوافق  ،ه1324ابلقاهرة سنةلد إبراهيم أنيس و  
وحصل فيها على الش هادة  ،قة بدار العلومبتدائية التحق ابملدرسة التجهيزية اليت كانت ملح  املرحلة اال

 .(3)م1930مث التحق بدار العلوم العليا وحصل عل دبلومها سنة  ،(2)الث انوي ة
بلوم اشتغل إبراهيم أنيس بتدريس اللغة العربية يف بعض املدارس الثانوية يف بعد احلصول على الد     

 مصر ملدة ثاث سنوات.
فكان  ،وزارة املعارف مسابقة الختيار أعضاء لبعثة دراسية إىل أوراب قدت  م ع  1933ويف سنة    

وحصل فيها على بكالوريوس  ،وسافر إىل إجنلتا ودرس جبامعة لندن ،إبراهيم أنيس من ضمن الفائزين
امية سنة الدكتوراه يف املقارانت الس   مث   ،م1939راينية سنة غة العربية واآلرامية والس  رف يف الل  الش  

 .(4)م1194
واملعامات  ،جتماعيةشاطات االيف أثناء دراسة إبراهيم إبراهيم أنيس إبجنلتا ظهرت عنده بعض الن     

 .(5)م1938ادي املصري بلندنفانت خب رئيسا للن   ،الط يبة
 
 
 
 

 
                                                           

ض املاحل ،)الدكتور(،نز ار أابظة ( ينظر:1) ، دار صادر بيروت،     1، طإمتام األعالم " ذيل لكتاب األعالم خلري الدين الزركلي" ،وحممد راي 

  .14م،ص1999سنة 

األمريية القاهرة،  ، د.ط، اهليئة العامة لشؤون املطابعيف ثالثي عاما)اجملمعيون(جممع اللغة العربية ( ينظر: حممد مهدي عا م )الدكتور(، 2)
.2-1م، ص:1966-ه1386سنة  

، م أنيس والدرس اللغويإبراهي،جممع اللغة العربية ابلقاهرة، التفكري اللغوي عند إبراهيم أنيس( ينظر: األستاذ الدكتور حممود فهمي حجازي، 3)
.2\3م، ص1999د.ط، سنة  

. 9\1ص ق،املرجع الساب، األستاذ الدكتور، إبراهيم الدسوقي،جممع اللغة العربية ابلقاهرة، إبراهيم أنيس ودراسة اللهجات ينظر: (4)   
.  1، صسابقمرجع ينظر: حممد مهدي عا م )الدكتور(،  (5)   
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 وإنتاجاته العلمية األكادميي ةاملطلب الثاين: مناصبه 
 :كادمييةمناصبه األ -1

 م.1942يف فرباير سنة بعد عودة املرحوم الدكتور إبراهيم أنيس من إجنلتا ع ني  مدر سا بدار العلوم 
د  يف أعماله -رمحه هللا -وملا كان    فتم   ،ةرجات العلمي  و ذكي ا يف تصر فاته أخذ يتق ى يف الد   ،ذا ج 

ني  أستاذا لكرسي الدراسات م ع  1952ويف سنة  ،م1947تعيينه أستاذا مساعدا يف شهر يوليو سنة 
 .(1)م1955واختري عميدا لدار العلوم يف نوفمرب سنة  ،السامية والشرقية

كذلك لعد ة سنوات يف كلية ودر س   ،عمل إبراهيم أنيس يف كلية اآلداب جبامعة اإلسكندرية   
كاجلامعة   ،يف العامل العرب فلم يرتبط هبا إال  زمنا حمدودا ، أما بعض اجلامعاتاآلداب جبامعة القاهرة

 .(2)وزايرة واحدة قصرية إىل جامعة الكويت ،األردنية
ومن أشهر تاميذه األستاذ الدكتور عبد الصبور  ،م1978إثر حادث أليم سنة  -رمحه هللا –تويف    

 .(3)واألستاذ الدكتور أمحد عمر خمتار ،شاهني
 العلمية:إنتاجاته  -2

 الدكتور إبراهيم أنيس العلمي إىل قسمني: إنتاجاتميكن تقسيم 
 : حبوث ومقاالت و حماضرات:أوال

اهات  ،دراسات اللغة العربية عهدا جديدا إبسهامات إبراهيم أنيس لقد شهدت   وظهرت كذلك اجت 
 ،حيث أصبح هذا العامل  ّنوذجا ي قتدى ،اث وعلم اللغة احلديثراسات العربية يف ضوء الت  للد   جديدة

ه شديد اإلملام لكن   ،راسات املعاصرةوكما يبدو من مؤل فاته وحبوثه  وإن كان متأث را ومستفيدا من الد  
ته ووجهات نظره اجلديدة ،ةابلدراسة القدمية للغة العربي ذ التاث أساسا يبين عليه نظراي  وكان  ،بل اخت 

 ،مع تقييمه لبعض جهودهم ،بقويعتف بفضلهم يف الس   ،ل  آراءهموجي   ،شيد بذكر القدماءي  
 واستدراكه عليهم يف بعض الفجوات اليت خل فوها.

واليت ال  ،لقد أسدى هذا العامل  خدمة كبرية يف أعماله اجملمعية إضافة إىل الكتب السبعة اليت أل فها   
 تزال رائدة كلٌّ يف ختص صه.

                                                           

.9\1، صوالدرس اللغوي إبراهيم أنيسجممع اللغة العربية ابلقاهرة،  ، األستاذ الدكتور، إبراهيم الدسوقيإبراهيم أنيس ودراسة اللهجات: ينظر (1)  
9\2، صاملرجع السابق:  ينظر (2)   

.9\2و11\2، صاملرجع السابق( ينظر: 3)  
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م كخبري به يف 1948هيم أنيس مبجمع اللغة العربية ابلقاهرة منذ سنة الدكتور إبرابدأت عاقة    
 .(1)م1961لكن تعيينه عضوا ابجملمع كان يف سنة  ،جلنيت اللهجات واألصول

وكان له فضل ابرز يف  ،أد ى دوره بشكل جي د ،كانت مسامهات إبراهيم أنيس اجملمعية متمي زة    
وهو من كبار العلماء اجملمعيني الذين أعد وا  ،م1976م إىل 1967اإلشراف على جملة اجملمع سنة

 .(2)عترب من أهم  جهود جممع اللغة العربية ابلقاهرة"املعجم الوسيط" الذي ي  
 ،أبواب الثاثيمثل حبثه يف  ،ومما ياحظ أن حبوث إبراهيم أنيس تناولت موضوعات صرفية كثرية   

وحبث يف توه م أصالة احلروف وتوه م  ،وله دراسة يف صيغة ف ع يل ،سم الثاثي اجملر دويف  صيغ اال
كما تضم نت حبوثه اجملمعية موضوعات   ،ويف بعض صيغ اللغة العربية ،حتوحبوث يف الن   ،زايدهنا

يف حبثه عن  خاص ا ابألصوات أيضاوقد أبدى اهتماما  ،منها: رأيه يف اإلعراب ابحلركات ،حنوية كثرية
للغة العربية فنجد له أما يف قضية تنمية ا ،ومعىن القول املأثور لغة الضاد ،أصوات اللغة عند ابن سينا

وحبثه األخري الذي ن شر يف جملة جممع اللغة العربية ابلقاهرة كان يف  ،رجتال يف ألفاظ اللغةحبثا يف اال
وقد شج ع إبراهيم أنيس بقو ة على اإلفادة من احلاسب اآليل يف دراسة اللغة  ،أمه ية اإلحصاء اللغوي

 .(3)العربية
واقتح وسائل توحيد النطق عن طريق إجياد  ،وإبراهيم أنيس أو ل من اندى إبنشاء معمل صويت   

صوتية اليت نطق ّنوذجي للغة العربية الفصحى اليت يرى أبهنا:" متك ننا من التغل ب على تلك احلوائل ال
 .(4)تفصل بيننا وجتعل نطقنا متباينا"

 واليت سبق أن أشار الباحث إىل بعضها: ،وفيما يلي قائمة لبعض جمهوداته اجملمعية   
 (5)(172ص8\اجمللة ج -للمؤمتر 6\ج16\أبواب الثاثي)ألقى يف د -1
 (307ص8\اجمللة ج -للمؤمتر 3\ج17\اإلرجتال يف ألفاظ اللغة)د -2
 (83ص10\اجمللة ج -للمؤمتر 5\ج 20\اإلسم الثاثي اجملرد)دصيغ  -3
 (55ص10\اجمللة ج -للمؤمتر 8\ج 20\رأي يف اإلعراب ابحلركات)د -4

                                                           

.1، صمرجع سابق( ينظر: مهدي عا م،)الدكتور(،1)  
.3\3، صابقمرجع سجممع اللغة العربية ابلقاهرة،  التفكري اللغوي عند إبراهيم أنيس( ينظر: األستاذ الدكتور حممود فهمي حجازي، 2)  
.4\3( ينظر: املرجع السابق، ص3)  
.28، مكتبة األجنلو املصرية، د.ت، ص3، طيف اللهجات العربية( إبراهيم أنيس،)الدكتور(، 4)  
( حرف )د( يشري إىل الدورة، وحرف)ج( قبل اجمللة معناه: اجللسة، أما إذا ورد )ج( بعد اجمللة فإنه يعين: اجلزء. 5)  
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 (127ص 10\وحي األصوات يف اللغة)اجمللة ج -5
 (159ص 13\تعد د الصيغ يف اللغة العربية)اجمللة ج -6
 (107ص ،بحوث واحملاضراتال -للمؤمتر 4\ج 28\على هدى الفواصل القرآنية)د -7
 (14ص 15\جهود علماء العرب يف الدراسة الصوتية)اجمللة ج -8
 (170ص ،البحوث واحملاضرات -للمؤمتر 7\ج 29\أصوات اللغة عند ابن سينا)د -9

 ،البحوث واحملاضرات -للمؤمتر 7\ج 30\دراسة يف صيغة ف ع يل كشر يب وسك ري)د -10
 (275ص

 8\ج 30\أمني)املرحوم("اقتاح ببعض اإلصاح منت اللغة")د مذكرة عن حبث األستاذ -11
 (.321ص ،البحوث واحملاضرات -للمؤمتر

البحوث  -للمؤمتر 8\ج 31\مذكرة يف موضوع "توهم أصالة احلروف وتوهم زايدهتا")د -12
 (195ص ،واحملاضرات

 (202ص ،البحوث واحملاضرات -للمؤمتر 8\ج 31\مذكرة يف النحت)د -13
 ،البحوث واحملاضرات -للمؤمتر 8\ج 31\الرأي يف قوهلم: سافر حممد على حسن)دحول  -14
 .(1)(217ص

 
 الكتباثنيا: 

وهلذه الكتب  ،غويةراسات الل  ها يف الد  كل    ،للدكتور املرحوم إبراهيم أنيس سبعة كتب فريدة من نوعها
 ،وأصبحت مراجع أساسية لدارسي اللغة العربية يف اجلامعات العاملية ،اجلامعات العربية أتثري يف

 وط بعت عد ة مر ات قبل وبعد وفاته. ،واملعاهد العلمية العليا
ته على األسس العلميةويت ضح من ك       ،تب الدكتور إبراهيم أنيس وحبوثه العلمية أنه جس د نظراي 

وبنيتها  ،يف قضااي اللغة العربية يف مراحل ّنو ها التارخيية وقد م إسهاماته لألجيال القادمة من الباحثني
 ،وذلك كل ه ميث ل زايدة حقيقية ،والتنب ؤ مبصريها ،وتطو ر داللة ألفاظها ،الصوتية والصرفية والتكيبية

 .(2)وأتصيا جاد ا لعلوم اللغة العربية

                                                           

.2ص مرجع سابق،( حممد مهدي عا م)الدكتور(، 1)  
.4\3، صابقمرجع سة، جممع اللغة العربية ابلقاهر  التفكري اللغوي عند إبراهيم أنيس( ينظر: األستاذ الدكتور حممود فهمي حجازي، 2)  
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 وهذه الكتب هي:   
 هذا البحث وهو املعين ابلدراسة يف -األصوات اللغوية -1
 داللة األلفاظ -2
 من أسرار اللغة -3
 يف اللهجات العربية -4
 موسيقى الشعر -5
 اللغة بني القومية والعاملية -6
 مستقبل اللغة العربية املشتكة -7

 .عن كتابه)األصوات اللغوية( يث ابالتفصيلوسيأيت احلد
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 املبحث الثاين: كتاب األصوات اللغوية

 الكتاب وقيمته العلميةإبراهيم أنيس يف أتليف ف اهدأاملطلب األول: 

فسيجدها تكاد  ،(األصوات اللغوية)ف إبراهيم أنيس يف أتليف كتاباهدأ دما يبحث ابحث عنعن
األهداف اليت من أجلها أل ف مجيع   ريا عنتلف كثة ال ختف عاماهدأ هيتكون مت حدة مع تعد دها، و 

 وتتمث ل هذه األهداف يف: ،واهتمامه البالغ بلغة القرآن ،ديدةوقد دفعه إىل ذلك غريته الش   ،كتبه

وتطبيقها على اللغة  ،ظرايت احلديثة اليت استمد ها من العامل الغربنقل وترمجة األفكار والن   -1
 كتطبيقه مقاييس أصوات اللني.العربية،

 اإلدغام واملماثلة واملخالفة.، مثل واإلضافة عليها ،إجياد تفسريات حديثة لبعض املفاهيم القدمية -2
 وتلبية متطل بات العصر. ،علمية لدراسة اللغة العربية على حنو ميك نها من مسايرة الواقع بناء أسس -3

ستطراد لو قام الباحث جبولة خفيفة يف بعض مؤل فات إبراهيم أنيس وقد ال يكون من ابب اال   
 إليضاح تلك األهداف.

وحنن يف كتابنا هذا نسلك مسلك اللغويني يف حبث ":(اللة األلفاظد)يف مقد مة كتابه يقول   
ونعاجلها كما يعاجل اللغوي احلديث ذلك الفرع من الدراسات اللغوية املسم ى لدى  ،الالتالد  

 .semantics"(1)األوربييني
مل ا  ،العربيةهجات ة الل  أنه أقبل على الكتابة يف قضي   (يف اللهجات العربية)مة كتابهوذكر يف مقد     

اريخ واكتفوا بتديد ما ورد يف كتب الت   ،احيةعلماء اللغة يف مصر قد انصرفوا عن هذه الن   رأى أن  
ت اليت أرساها واألدب دون العناية بعرضها عرضا علمي ا صحيحا مؤس سا على أحدث الن   ظراي 

 ،ر الكتاب مستحث ا به اهلممفكان ذلك حافزا له يف نش ،هجات قدميها وحديثهااحملدثون يف دراسة الل  
 .(2)هجات العربية يف القريب العاجلكتشف أسرار الل  راجيا أن ت   ،راسةعلى العناية مبثل هذه الد  

يذكر أبنه أراد عاج بعض املسائل اللغوية اليت يزعم البعض أن القدماء  (من أسرار اللغة)ويف كتابه   
وقد حاولت "حقيق:راسة والت  بينما هو يرى أهنا ال زالت حباجة إىل مزيد من الد   ،قد فرغوا من حبثها

                                                           

. 7م، ص1985، مكتبة األجنلو املصرية، سنة 5، طداللة األلفاظ( إبراهيم أنيس،)الدكتور(، 1)  
. 9، صيف اللهجات العربية( ينظر: إبراهيم أنيس، )الدكتور(، 2)  
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ومؤس سا  ،يف هذا الكتاب عاج تلك املشاكل اللغوية عاجا علميا حديثا بعيدا عن اجلدل العقيم
ت   .(1)"اليت اهتدى إليها احملدثون يف الدراسات اللغويةعلى أحدث النظراي 

فهذا كتاب ميكن أن يقرأه كل  "كما يقول يف مقدمته:(موسيقى الشعر)واهلدف نفسه يف كتابه   
وهو أيضا يف يد الشباب مبثابة دليل سهل  ،أو حياول إنشاده ،ويطرب لسماعه ،مثق ف يهوي الشعر

مث هو مع هذا حبث  ،فيجن بهم الزلل واخلطل ،ناول يلجأ إليه أولئك الذين يرغبون يف نظم الشعرالت  
 ،راسة احلديثة لألصوات اللغوية ينتفع به طالب اللغة يف دراساته اجلامعيةالد  س على علمي مؤس  

 .(2)"عند القدماء واحملدثني ويوقفه على بعض أسرار النسج الشعري
واآلن نرجع إىل موضوع هذا البحث وهو كتاب"األصوات اللغوية" ونتفق د اهلدف الذي من أجل    

س ب له وي شك ر عليه. حتقيقه بذل الدكتور إبراهيم أنيس ذلك  اجلهد الذي حي 
ولكن ها ازدهرت  ،فهذا كتاب يف دراسة قد تبدو حديثة يف بادان":يقول يف مقدمة الكتاب   

راسة ووصف  إبراهيم أنيس هلذا النوع من الد   ،(3)"وأتص لت بني من يعنون ابلبحث اللغوي يف أوراب
تافه جبهود علماء العرب القدماء يف جمال علم عال يعين عدم ا ،أبنه حديث يف الباد العربية

ووصفها أبهنا جليلة القدر حىت إهنا أاثرت دهشة املستشرقني  ،بل أقر  بتلك اجلهود ،األصوات
سيما  ،على النسق العلمي احلديث لكنه يتحد ث عن الز وااي اجلديدة اليت سيتطر ق إليها ،وإعجاهبم

يَّل للناظر إليها أهنا نوع من السحروقد أصبح لعلماء اللغات يف العصر احل  ،ديث جتارب صوتية خي 
 .(4)نتفاع هبا يف كتابه خلدمة اللغة العربيةفحاول اال

املقدمة مع اإلشارة إىل أسبقية كتابه يف الدراسة الصوتية العربية:  مث وض ح ذلك اهلدف يف خامتة   
وإّنا أعد ه  ،أد عي له الكمال يف كل  نواحيهوكتاب هذا وإن كان األول من نوعه يف اللغة العربية ال "

 ،جمهودا متواضعا أبغي به نشر طرف من هذه الثقافة اللغوية بني من يعنون ابلبحث اللغوي يف مصر
 .(5)"واملعاهد العالية يف دراساهتم اللغوية ،راجيا أن ينتفع به طا ب اجلامعات املصرية

                                                           

.4م، ص1978، مكتبة األجنلو املصرية، سنة 6، طمن أسرار اللغة( إبراهيم أنيس،)الدكتور(، 1)  
.3م، ص1952، مكتبة األجنلو املصرية، سنة 2، طموسيقى الشعر( إبراهيم أنيس،)الدكتور(، 2)  
.3ص د.ت، مطبعة هنضة مصر،، د. ط ،األصوات اللغويةإبراهيم أنيس، ( 3)  
4، صاملرجع السابق( ينظر: 4)  
.، والصفحةاملرجع السابق( 5)  
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اف يف مجيع مؤل فات إبراهيم أنيس اليت سبقت اإلشارة واجلدير ابملاحظة هو احتاد تلكم األهد   
والفارق فقط هو املادة العلمية اليت  ،وأهنا مل خترج عن األهداف الثاثة اليت ذكرها الباحث ،إليها

دة.  تناوهلا كل كتاب على ح 
أنيس مل يكتب إال  للباحث كأن إبراهيمبدا  -األصوات اللغوية -وبعد تتب ع صفحات الكتاب   

وقد  ،حيث إنه خيص  مصر ابلذكر يف أهدافه ويف أمثلته دون غريها من األقطار العربية ،ألهل بلده
 يوجد أتويات هلذا التصر ف:

والفهم املباشر ملا قاله يف مقد مة  ،أل ف هذا الكتاب ألهل مصر دون غريهم من البلدان العربية -1
 ه يف آخر الكتاب من تطبيقات لتعليم اللغات األجنبية.وكذا ما قد م ،الكتاب يؤيد ذلك

يبذل اإلنسان جهودا خلدمة ومن الطبيعي جد ا أن  ،خيص ص مصر ابلذكر ويقصدها مع غريها -2
 وطنه وأبناء بيئته مؤم ا أن ينتشر ذلك اجملهود إىل ماال هناية له.

لى يقني من أن قيمة هذا الكتاب حيث إنه ع ،تواضع من الدكتور إبراهيم أنيسميكن أن ي عد   -3
 ه رأى أن يكتفي بذكرها.لكن   ،هستتعد ى مصر إىل العامل العرب كل  

والذي ال جدال فيه أن هلذه  ،فلها املقام األول ،سيما وأنه من أبنائها ،تنويها لفضل مصر العربية -4
وخاصة يف  ،الدولة ما ليس لغريها من الشرف يف النهوض ابلدراسة اللغوية العربية قدميها وحديثها

 .القرون املتأخرة
مل يكن إبراهيم أنيس ملخ صا أو شارحا آلراء القدماء واحملدثني يف كتابه "األصوات اللغوية"، بل     

ته على سبيل التطبيق العلمي املفيد على اللغة العربية يف شىت كان مستوعبا ومستنبطا، مه د ن ظراي 
ل يف الدرس اللغوي ن ي عد  حبق  الرائد األو  ه من مبادئ لغوية جديدة ألجوانبها، وقد أه له ما أس س

طاه الدراسات اللغوية العربية ليس يف مصر فحسب، بل يف العامل احلديث، حيث سارت على خ  
 العرب كله.

تربز قيمة الكتاب يف أنه أول من تطر ق إىل هذا النوع من الدراسة الصوتية من احملدثني العرب، و    
مق دما دراسته على أسس علمية حديثة، وكان كتابه بداية جاد ة و واضحة، كما كانت املفاهيم 

 (1)حديثة، والتصنيفات علمية واملادة عربية مستنبطة من الواقع والتاث.

                                                           

.5\3ص،ابقسمرجع جممع اللغة العربية ابلقاهرة، التفكري اللغوي عند إبراهيم أنيس( ينظر: األستاذ الدكتور حممود فهمي حجازي، 1)  
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الكتاب حوى بني دف تيه قضااي صوتية قدمية، لكن إبراهيم أنيس قد مها يف نسق علمي ومع أن هذا    
جديد، مثل تناوله ظاهرة الصوت اللغوي، وأعضاء النطق، واجلهر واهلمس، والش دة والرخاوة، 
واألصوات الساكنة، وأصوات اللني، واستفاد يف تناوله هذه القضااي مبصطلحات صوتية تراثية بدرجة  

 .(1)كبرية
إىل جانب تلك املفاهيم التاثية أضاف إبراهيم أنيس مفاهيم أخرى جديدة إىل الدرس الصويت    

العرب، مثل حديثه عن املقطع الصويت والنرب، وكتب عن أصوات اللني يف اللغة العربية، مقاييسها 
النطق،  وأشباهها، وليس خباف على كل من اط لع على الكتاب ما قد مه من وصف دقيق لعملية

 مستعينا برسوم واضحة لوضع اللسان مع كل صوت، يف الفصل اخلاص ابألصوات الساكنة.
ال تقتصر قيمة الكتاب على تناوله كل ما سبق ذكره، وال على ما حواه من ماحظات إبراهيم    

له أنيس حول دراسة القدماء لألصوات، أو مااستدرك به عليهم من فجوات أغفلوها، أو تفسريه وحتلي
لبعض الظواهر اليت ال زالت يشوهبا بعض الغموض، بل متتد  هذه القيمة العلمية للكتاب إىل أنه 
وض ح مع األمثلة األسس العلمية لتعل م اللغات األجنبية، كما يقول:"ال بد  من معرفة األساس الذي 

هلا، ويف مدارسنا قد تعاجل  نبين عليه تعل منا للغات األجنبية، وهو عاداتنا الصوتية والقوانني اليت ختضع
م ل فيشب  عليها املتعل م من ا، فإذا  ، وقد هت  إىل بيئة اللغة األجنبية وبدأ رحل تلك األخطاء عاجا فرداي 

 .(2)يتحد ث أمامهم، كان موضع السخرية أو الراثء من أهل اللغة"
ويرى أن هذه مهمة اللغويني املتخصصني، ومن مث   تكون النتائج اليت توص لوا إليها أساسا يبين عليه    

 التبوي ون مناهجهم يف تعليم اللغات األجنبية.
وعليه، فا غرابة إن رأينا املؤل فني يف علم األصوات بعد إبراهيم أنيس حيذون حذوه، ويستفيدون    

ذوه مرجعا ينقلون منه ويعتمدون عليه؛ ذلك ألنه أو ل من أضاء الطريق، من آراءه ومناهجه، بل  اخت 
 رس الصويت للعامل العرب احلديث.رب يف الد  وأانر الد  

 
  

                                                           

.املرجع السابقاألستاذ الدكتور حممود فهمي حجازي،  ( ينظر:1)  
.196ص ،األصوات اللغوية( إبراهيم أنيس،)الدكتور(، 2)  
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 املطلب الثاين: منهج الكتاب وممي زاته

  ،للدكتور إبراهيم أنيس هو األول من نوعه ويف فن ه يف اللغة العربية (األصوات اللغوية)ملا كان كتاب
أو ميزج بني املنهج القدمي  ،هده املصن فات القدميةكان من املتوق ع أن يصدر إما بنهج جديد مل تع  

و إشعارا أبنه قد حان احلني إلعادة  ،واآلخر جديد إيذاان بقيام عهد جديد للدراسات اللغوية العربية
 النظر يف املوروث القدمي.

 ه على شكل نقاط لتوضيح الصورة:ويتناول الباحث منهج إبراهيم أنيس يف كتاب   
: استخدم إبراهيم أنيس يف كتابه مناهج متعد دة، كاملنهج الوصفي والت حليلي والت طبيقي، أوال

 والت ارخيي.
لكنه مل خيتمه  ،كما هو عادة القدماء  ،افتتح كتابه ابملقدمة  وذكر فيها هدفه من أتليف الكتاب: اثنيا

 ابخلامتة.
وميكن القول يف هذا أبنه  ،إىل عشرة فصول مع أنه مل يذكر السر وراء هذا التقسيم: قس م كتابه اثلثا

إال أن ابن سينا صر ح يف املقد مة بقوله:  (أسباب حدوث احلرف)اقتفى أثر ابن سينا يف رسالته
أما هو فلم يشر إىل ذلك وإّنا شرع يف الفصل األول بعد  ،(1)"وقس مت الرسالة إىل ستة فصول"

 .املقدمة
أو اليت ألقاها يف  ،: ضم  إىل الكتاب مقتطفات من سلسلة حماضراته ومقاالته املنشورة يف اجملاترابعا

 والفصل العاشر أحد تلك املقتطفات. ،املعاهد والكلي ات
ويتجن ب  ،وكان يصل إىل اهلدف املنشود أبقصر الطرق ،وعباراته واضحة ،أسلوبه سهل رقيق :خامسا

التكرار بعبارات مثل:) وقد أشران إىل  ويتحاشى ،املؤد ية إىل اخلروج عن املوضوع التفاصيل - بكثرة –
 هذا من قبل( مث يشري إىل الصفحة اليت تناول فيها القضية املماثلة.

وغالبا ما  ،وضيح عندهسم من أهم  وسائل الت  والر   ،وإجراء املقارانت ،كثر من ضرب األمثلةي   :سادسا
 يذكر املصطلح األجنيب جبانب العرب.

                                                           

وعات جممع اللغة حممد حسان الطيان و حيي مري علم، د.ط، مطب، حتقيق: أسباب حدوث احلرف( ابن سينا، أبو علي، احلسني بن عبد هللا، 1)
.101العربية بدمشق، الرواية الثانية، ص  
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ا يستوعب املسائل مث يسردها ابملعىن مع اإلشارة إىل صاحب  ،اندرا ما ينقل نقا حرفي ا :سابعا وإّن 
حيث نقل من كتابه"سر صناعة اإلعراب" ما  وابن جين أكثر من نقل عنه ،الفكرة يف بعض األحيان

 يقارب صفحة كاملة حرفي ا.
فض ل إبراهيم أنيس أن يذكر املصادر  ،بدال من ذكر املصدر وصاحبه أسفل كل  صفحة :اثمنا

 وقس مها إىل قسمني: ،واملراجع اليت استفاد منها يف آخر الكتاب
 املراجع العربية -
 املرا جع األفرجنية)األجنبية( -

 ،أما املراجع األفرجنية فأربعة عشر كتااب ،لثمانية مؤلفني أحد عشر كتاابواملراجع العربية عددها    
 والعدد نفسه ملؤل فيها.

ة بني العربية واألفرجنية يوحي بعصري   اليت استفاد منها إبراهيم أنيسفاوت يف نسبة املراجع وهذا الت     
 جديد.وميله حنو الت   ،الكتاب

اث بعبارات مثل:"اصطلح القدماء على  :اتسعا أو"تلك اليت مس اها  ،(1)تسميته"كان حييل إىل الت 
وحييل إىل املعاصرة بقوله:"لقد أثبتت التجارب احلديثة" أو"واحملدثون من علماء األصوات  ،القدماء"
 وغري ذلك. (2)اللغوية"
 ،أشار إبراهيم أنيس يف مواضع متعد دة أن كتابه هذا مل يكن إال بداية هلذا النوع من الدراسة :عاشرا

"أحسب أن املستقبل  ويستخدم يف ذلك عبارات مثل: ،لذا يتج ى أن تواصل هبا البحوث املستقبلة
 .وغري ذلك ،(4)"أو "لعل  حبوث املستقبل تكفل لنا هذا (3)كفيل به"

 ومم ا يتميز به هذا الكتاب:   
 .ل مؤل ف يف علم األصوات العربية يف العصر احلديثهو أو   -1
 .ويت والنرب وموسيقى الكاماملقطع الص  ث فيه عن حتد   -2
 .حديثه عن طول الصوت اللغوي -3

                                                           

.24، صاألصوات اللغوية( إبراهيم أنيس،)الدكتور(، 1)  
  108، صاملرجع السابق( 2)
.42، صاملرجع السابق( 3)  
.85ص ،املرجع السابق( 4)  
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 .حديثه عن مقاييس أصوات اللني -4
 .ة إلجياد نطق ّنوذجيسس العلمي  وضع فيه األ   -5
 ، وذكر األصوات اليت تطو رت مثل الضاد والقاف.إىل ظاهرة تطو ر األصوات أشار -6
 .سومات التوضيحيةاستخدم فيه الر   -7
 .لتزام ابملوضوعية وعدم التطر ق إىل أحباث بعيدة عن جمال الد راسةاال -8
 ثلة وإجراء املقارانت بني اللغات، كالعربية واإلجنليزية مثا.كثرة األم  -9
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 الفصل الثالث
النظرة العاّمة إلى كتاب األصوات اللغوية، وجهود إبراهيم أنيس  

 الّصوتّية
 

 ظاهرة الّصوت اإلنساني وأعضاء النطقالمبحث األول: 
 المطلب األول: ماهية الصوت اإلنساني ومخارج األصوات وصف اتها

 المطلب الثاني: التطّور الصوتي وأثر العادات الصوتية في تعّلم اللغات األجنبّية
 
 

 المبحث الثاني: جهود ووجهات نظر إبراهيم أنيس الصوتية
 عند إبراهيم أنيسالمطلب األول: المصطلحات الصوتية  

 المطلب الثاني: جهود إبراهيم أنيس وتأثيره في الّدراسة الصوتية العربية
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 ظاهرة الصوت اإلنساين وأعضاء النطق:املبحث األول

 ماهية الصوت اإلنساين وخمارج األصوات وصفاهتا: املطلب األول

وإظهار مدى استفادة  حتليل مسائله ، من حيثيتناول هذا الفصل كتاب"األصوات اللغوية" ابلدراسة
اث، وبيان توظيفه للتجارب احلديثة.  املؤل ف من الت 

 ظاهرة الصوت -1

وذكر أبن  ،ل من كتابه هي)ظاهرة الصوت(الفصل األو  املسألة األوىل اليت افتتح هبا إبراهيم أنيس 
 .(1)الصوت"ظاهرة طبيعية ندرك أثرها قبل أن ندرك كنهها"

كيف   نسمع ذلك احلدث الصويت قبل أن نعرفما حني إصدار صوت   أنيس هبذا أنه إبراهيمويعين  
فعملي ة السمع أسبق  ،وما هي األعضاء أو األجسام اليت تفاعلت يف إصدار ذلك الصوت ،حصل

 من إدراك كيفية حدوث الصوت.

وتنتقل هذه  ،جارب احلديثةمث ذكر أن كل  صوت مسموع يستلزم وجود جسم يهتز  كما أثبتت الت     
أو سائل صلب على شكل موجات حىت تصل إىل األذن  ،اهلزات عرب اهلواء يف وسط غازي

أي املد ة الزمنية اليت  ،متا يف الثانية332وسرعة الصوت حسب تقدير العلماء حوايل ،اإلنسانية
ذن، وت أو ارتفاعه تتعل ق بقرب مصدره لألووضوح الص   ،إىل األذن يستغرقها الصوت من مصدره

 (2)على سعة اهتزاز اجلسم مصدر الصوت. وتتوق ف شد ته

 

                                                           

   .5، صاللغويةاألصوات ( إبراهيم أنيس )الدكتور(، 1)
.والصفحة املرجع السابقينظر:  (2)  
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والصوت ليس على درجة واحدة، فقد يكون عميقا وقد يكون رفيعا حاد ا كما هو على املقياس    
هتزازات أو ا برهن علماء األصوات على عدد اال، وتتوق ف درجة الصوت كم (1)املوسيقي األورب  

 (2)اهتزازاته يف الثانية أقل  من الصوت احلاد .وت العميق عدد ذبذابت، فالص  ال

 الصوت اإلنساين -2

وذكر أنه ينشؤ نتيجة  ،إىل كيفية حدوثه -خبصوص الصوت اإلنساين ومنشأه -انتقل بعد هذا
ة اخلام  للص وت فالنـ ف س هو املاد   ،ذبذابت واهتزازات من احلنجرة بعد أن اندفع النف س من الرئتني

فهي القنوات اليت مير  هبا  لر ئتان، أم ا احلنجرة والوتران الصوتي ان وغريمها من املقاطعاإلنساين ومصدره ا
 فيشك لون منه حداث مسموعا ذا درجات خمتلفة يسم ى)الصوت(. ،ذلك النفس

حىت يعرض  ،عر ف ابن جين الصوت اإلنساين أبنه:"عرض  خيرج من النفس مستطيا مت صا وقد   
ك املقاطع ، فعند ابن جين لوال تل (3)له يف احللق والفم والشفتني مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته"

خلرج مستطيا غري مسموع بدرجة متي زه عن غريه من عملي ات الزفري  متداداليت تثين النفس من اال
 والشهيق إذا خرجت من الفم مثا، ومن مث  ال يصح  تسميته صوات.

هو احلنجرة أو  وت اإلنساين يف معظم األحيانمصدر الص   وهذا يرب ر ما ذكره إبراهيم أنيس من أن     
الوتران الصوتي ان، ألن اهتزازات هذين الوترين الصوتي ني هي اليت تنطلق من الفم أو األنف، مث تنتقل 

 .(4)إىل األذن خال التي ار اهلوائي

فهو يف هذا يقصد تلك املقاطع اليت أشار إليها ابن جين، أي: مصدر الصوت من حيث    
 .شكيل وليس من حيث األصالةالت  

 

                                                           

، وذكر أن السل م املوسيقي الشرقي  si، la، sol، fa، mi، re، do( ذكر هذا السل م املوسيقي األورب  الذي هو: سي ال صول فا مي ري دو=1)
 .6ما زال موضع خاف، ص

. 7-6ص ،املرجع السابقينظر:  (2)   

.19،ص1م،ج2001-ه1421، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان،سنة1، طسر  صناعة اإلعرابابن جين؛ أبو الفتح عثمان، ( 3)  
  .8ص، األصوات اللغوية ينظر: إبراهيم أنيس )الدكتور(، (4)
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  ،(1)فعة، بسرعة وبقو ة"وت"سببه القريب متو ج اهلواء د  د عن هذا ما يراه ابن سينا من أن الص  وال يبع     
 وت أطول مم ا عند إبراهيم أنيس.وإن كانت تعلياته وتفسرياته لعملي ة إصدار الص  

ساء ن  املرء وجنسه حسب طول الوترين الصوتي يني وضخامتهما، فالن  وت على س  وتتوق ف درجة الص     
واألطفال أحد  أصواات من الرجال، ألن الوترين الصوتي ني عندمها أقل  ضخامة، وطول الوترين الصوتي ني 

ملميتا، أما عدد الذبذابت يف احلنجرة كما 27د  أحياان إىلملميتا، وميت23نسان البالغ حوايليف اإل
 (2)يف الثانية.1300و60قد رها مجهور علماء األصوات يتاوح بني

من احلقائق العلمية العجيبة اليت توص ل إليها علماء التشريح أهنم مل يلحظوا أي  فرق ماد ي بني    
املطرب املغين صاحب الصوت اجلميل واإلنسان ، إذ ال فرق بني حنجرة النوع اإلنساين ناجرح

ب العادي، فالفارق بينهما فقط هو قدرة املطرب على السيطرة على عملية التنف س بعد طول التدر  
 (3)واملران.

 وقد خل ص إبراهيم أنيس العوامل اليت تؤث ر يف درجات الصوت اإلنساين فيما يلي:   

 الرئتني، وحتديد نسبة ما يندفع منهما حسب اإلرادة.السيطرة على اهلواء املندفع من  -1

 مرونة عضات احلنجرة، فكل ما ازدادت مرونة كثرت الذبذابت وازداد الصوت حد ة. -2

، فكل ما طال الوتران الصوتي ان قل ت يؤث ر طول الوترين الصوتي ني يف درجة الصوت أتثريا عكسي ا -3
 الذبذابت.

وترين مشدودين شد ا حمك ما يكون صوات حاد ا، يف حني أن غلظتهما الصوت املنبعث من ذبذبة  -4
 درجة الصوت عند الرجال عميقة.يف الرجال تقل ل من نسبة توت رمها مم ا جيعل 

                                                           

.56، الرواية األوىل، صسابقمرجع ( ابن سينا، 1)   
. 9ص، األصوات اللغوية ( ينظر: إبراهيم أنيس )الدكتور(،2)  
والصفحة.املرجع السابق  ( ينظر:3)   
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فراغ األنف وفراغ احللق والفم كل ها ت ستغل  يف تضخيم الصوت ومنحه صفة خاصة به متي زه عن  -5
كسبها لوان خاص ا هبا، ويساعد على ت خال الفراغات ي  بذابغريه من األصوات، ومرور تلك الذ  

 (1)متييز أصوات األصدقاء من غريها.

 

 كيف بدأ الصوت اللغوي -3

يرى إبراهيم أنيس أن البحث يف بداية الصوت اللغوي عند اإلنسان حبث طويل اضطربت فيه أقوال 
أسفل الصفحة إىل أنه تناول موضوع القدماء واحملدثني، لذا سيكتفي ابملرور عليه سريعا، وأشار يف 

 نشأة الكام يف مقال له منشور يف صحيفة دار العلوم، العدد الرابع، السنة التاسعة.

ويبني  موقفه منها قبل أن  ،ويرى الباحث أنه كان ينبغي إلبراهيم أنيس أن يلخ ص آراء القدماء   
ه اكتفى بتلك اإلشارة إىل املقال يذكر ما عند احملدثني من وجهات نظر حول نشأة الكام، لكن

 بني العلماء. ختافات اليتاالاملنشور، وفض ل أن ال خيوض يف تلك 

وخص ص هلا اباب يف كتابه)اخلصائص(  عن هذه القضية -منذ القدمي-وقد حتدث ابن جين   
ذهب عليها ، وذكر اآلراء الثاثة اليت (2)مس اه:)ابب القول على أصل اللغة أإهلام هي أم اصطاح(

 القدماء، وخاصة هذه اآلراء:

 :صطاحواال: املواضعة أوال

أكثر املتقد مني من العلماء يرون أبن أصل اللغة مواضعة واصطاح، فأصحاب هذا الرأي يرون كأن 
فأومأوا إليه وقالوا إنسان إنسان إنسان، الناس يف بداية وضعهم للغة جاؤوا إىل واحد من بين آدم 

ع ه  ذا اللفظ ع لم أن املراد به هذا الضرب من املخلوق.فكل ما مس 

 

 
                                                           

.11-10ص ، األصوات اللغوية إبراهيم أنيس )الدكتور(،( ينظر: 1)  
.40، ص1، حتقيق:حممد علي النج ار، د.ط، عامل الكتب بريوت، د.ت، جاخلصائص ( ابن جين، أبو الفتح عثمان،2)   
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 الوحي والتوقيف:: اثنيا

لإلنسان ، يرون أبن اللغة وحي من هللا ال دخل (1)وأصحاب هذا الرأي ومن بينهم أبو علي الفارسي
 .(2) ﴾َوَعلََّم آَدَم اأْلَمْسَاَء ُكلََّها﴿ فيها، وحيتج ون بقول هللا تعاىل:

نه جيوز أتويل)عل م( بـــــ)أقدر( أي: حتمال إليه، وهو أهلم بتطر ق االوقد أبطل ابن جين استدال   
 أعطاه القدرة على تسمية األشياء حوله.

 : احملاكات والتقليد:اثلثا

كل ها إّنا هو األصوات وهو الذي اختاره ابن جين، قال:"وذهب بعضهم إىل أن أصل اللغات  
وشجيج احلمار، ونعيق الغراب، وصهيل  لر يح، وحنني الرعد، وخرير املاء،املسموعات، كدوي  ا

الفرس، ونزيب الظيب، وحنو ذلك، مث ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد، وهذا عندي وجه صاحل 
 .(3)ومذهب متقب ل"

هو أن أصل الكام حماكاة اإلنسان وتقليده  وحاصل هذا الرأي األخري الذي مييل إليه ابن جين   
ألصوات الطبيعة، كدوي  الريح وخرير املاء، وما يسمعه من أصوات احليواانت احمليطة به كشجيج 
احلمار ونعيق الغراب، مث ّنت فيه هذه امللكة مبرور األايم حىت أصبح قادرا على إصدار أصوات 

 مستقل ة تعرب  عن أغراضه.

من وجهة نظر احملدثني بعيدا عن ذلك املذهب األخري الذي واه لنا إبراهيم أنيس وال يكون ما ر    
أمجعوا على أن مرحلة الكام عند اإلنسان متأخرة قياسا بوجوده  -احملدثني-حس نه ابن جين إال أهنم

مه األوىل بدافع الصدفة لكن قدرته السمعية ّنت قبل  فوق األرض، ويرج حون أنه حاول النطق يف أاي 
، فطمح تقليد األصوات الطبيعية حوله، لكن عجزه صد ه عن حتقيق طموحح، وبعد ّنو  قدرة الكام

ذكائه استطاع أن يستغل  أصوات نفسه وأصوات املظاهر الطبيعية يف قضاء حاجاته األو لية، كاجلاذبية 
إلنسان هي اليت جتماعية منذ نشأة ا، واحلياة االاجلنسية إىل أليفه، أو حماولة صد  األعداء عنه

                                                           

م.987ه املوافق377عبد الغف ار، فارسي األصل، وهو أستاذ ابن جين، تويف سنة( من علماء العربية األجا ء، امسه احلسن بن أمحد بن 1)  
.31اآلية: ،سورة البقرة( 2)   
.47و46و44و40،ص1، جاخلصائص( ابن جين، 3)  
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إىل ما ميتاز به اإلنسان من ذكاء ال يشاركه فيه غريه ابإلضافة ساعدت بدرجة كبرية على ّنو  لغته، 
 .(1)، وهذا ما دفع القدماء على تسميته)اإلنسان الناطق(من احليوان

أبن: كل  جمتمع إنساين له لغته اخلاص ة، بينما اجملتمع احليواين ال ميلك  whitneyوكما يقول    
هذه املوهبة، وطرق الت واصل عندهم خمتلفة ال تستحق  أن تسم ى ابسم واحد مع نوع الت واصل 

    .(2)اإلنساين

 أمه ية السمع يف إدراك الصوت اللغوي -4

صدرها اإلنسان، فتنتقل خال منها لفهم تلك األصوات اليت ي   ة اليت ال بد  ة الطبيعي  السمع هو احلاس  
اهلواء اخلارجي على شكل موجات حىت تصل إىل األذن اإلنسانية، وبعدها إىل املخ  لتمجتها 

 (3)وتفسريها، والسمع أقوى من مجيع احلواس األخرى وأعم ها نفعا.

 ط التالية:وقد حاول إبراهيم أنيس أن يلخ ص مزااي السمع يف النقا   

نتفاع هبا يف سائر األعضاء حر ة حبيث ميكن اال إدراك األصوات اللغوية عن طريق احلواس يدع -1
احلاجات األخرى، فعندما يتفاهم اإلنسان ابإلشارة ال بد  من تشغيل يديه أو بعض أطرافه، فبذلك 

 يصرفها عن وظائفها األصلية اليت خ لقت ألجلها.

قد ال يستطيع النظر عندها إدراكها، فحني حتول ق السمع من مسافة ت درك األصوات عن طري -2
موانع من جبال أو جدران ال يستطيع املرء استخدام حاسيت النظر أو الشم ، لكن األذن تدرك 

اهاهتا.  األصوات واجت 

ت ستخدم حاسة السمع ليا وهنارا، يف الظام والنور، أما حاسة النظر فا تعمل إال يف النور،  -3
 التفاهم ابإلشارة يف الظام.ويستحيل كذلك 

                                                           

.13-12-11،صاألصوات اللغوية( ينظر: إبراهيم أنيس)الدكتور(، 1)  
   (2)  W.D. whitney,(1827- 1894), Life and growth of  language,  D.appleton and company 

1,3 and 5, bond street, 1887.p,281.   

14-13ص،  األصوات اللغويةإبراهيم أنيس)الدكتور(،  ( ينظر:3)   
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واألهم  من ذلك أن اإلنسان استطاع أن يدرك عن طريق السمع أفكارا أرقى وأمسى مم ا يدركه  -4
 .(1)ابلنظر

، وهو أن نقارن بني ما ميكن س مثاال إلدراك فضل الس   وأخريا قد م إبراهيم أني    مع على سائر احلواس 
، فالنبوغ والذكاء كثريان بني العمي يف عقلي وبني آخر أصم   أن يصل إليه إنسان فقد بصره من رقي  

ا  ستغال الكايف يف العصور ة السمع االمل يستغل  اإلنسان حاس  حني أهنما اندران بني الصم ، ولرمب 
احلديثة كالراديو أمكن أن يصبح السمع من أهم  وسائل  قدمية، أما اآلن بعد اكتشاف اآلالتال

 (2)التثقيف الشعيب.

هذا ما حتد ث به إبراهيم أنيس عن أمهية السمع يف إدراك الصوت اللغوي، مث بعد ذلك حتد ث عن    
آلة السمع وهي األذن، لكن ه قد م وصفا هلا بشكل خمتصر جد ا، وقد يكون معذورا يف هذا ألن 

مها:  لذانال ة أقسام علم األصوات العام  طقي، أما بقي  موضوع الكتاب الرئيس هو علم األصوات الن  
علم األصوات الفيزايئي)األكوستيكي(، وعلم األصوات السمعي فاألحسن أن ال يطيل الكام 

 فيهما.

الذي يتلق ى اإلشارة الصوتية  لتقاطدثني:"هي أداة السمع، أو جهاز االاألذن كما عر فها بعض احمل   
 (3)ركزي"وحيو هلا إىل حركة تدب  عرب األعصاب، وتنتقل إىل اجلهاز العصيب امل

 ويرى إبراهيم أنيس أن األذن اإلنسانية معق دة التكيب، يقس مها علماء التشريح إىل ثاثة أقسام:   

 األذن اخلارجية: وتتك ب من صيوان األذن وصماخها، وتنتهي مبا يسم ى بطبلة األذن. -1

 لركاب.األذن الوسطى: حتتوي على ثاث عظيمات صغرية ت دعى: املطرقة والسندان وا -2

األذن الداخلية: وتتمركز فيها أعضاء السمع احلقيقية؛النتشار ألياف العصب السمعي أبجزائها،  -3
 (4)وفيها )السائل التيهي( الذي تنغمس فيه األعصاب السمعية.

                                                           

.14ص األصوات اللغويةإبراهيم أنيس)الدكتور(، ( ينظر: 1)   
.15( ينظر: املرجع السابق، ص2)  
.46م، ص1997د.ط، عامل الكتب القاهرة، سنة اللغوي، دراسة الصوت( أمحد عمر خمتار)الدكتور(، 3)  
.16-15، صاألصوات اللغوية( ينظر: إبراهيم أنيس)الدكتور(، 4)  
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معية، مث أضاف وقد م إبراهيم أنيس رمسا توضيحي ا لألذن مع اإلشارة إىل أماكن تلك األعضاء الس     
مو جات اليت حتدثها األصوات يف اهلواء اجلارجي، مث متر  التمو جات يف القناة يوان يستقبل الت  أبن الصَّ 

بلي، فيهتز  اهتزازات مناسبة لتلك التمو جات، بعد ذلك السمعي ة اخلارجية إىل أن تصل إىل الغشاء الط  
هتزازات يف هذه اال العظيمات الثاث، مث تسريهتزازات إىل األذن الداخلية، بواسطة االتصل هذه 

السائل التيهي، فتحدث به ذبذابت مناسبة هلا، فتنب ه أطراف األعصاب املغموسة فيه، مث تنقل هذه 
 (1)، وبعد ذلك ندرك األصوات.معية يف املخ  األعصاب ما تشعر به أطرافها إىل املراكز الس  

أي  اهتمام إىل هذا الفرع الذي هو  إليه هو أن بعض اللغويني احملدثني مل يوج هوا واجلدير ابإلشارة   
سبان، لكن السر  يف عدم اهتمام هؤالء هبذا الفرع هو علم األصوات السمعي، ومل يضعوه يف احل  

وجود صعوابت مج ة تقف يف طريق غري املتخصصني ومتنعهم من الوصول إىل نتائج علمية صحيحة، 
يف جمال  لي ات نفسي ة معق دة ال تدخلومن تلك الصعوابت احتواء هذا الفرع على ميدان يضم  عم

 (2)صطاحي.البحث اللغوي مبعناه اال

 (3)أعضاء النطق -1

رأى إبراهيم أن يبدأ بشرح أعضاء النطق وأجزائها املتباينة قبل أن يعرض لدراسة األصوات اللغوية وما 
 قام بشرحها.تتك ب منه، وقد م رمسا توضيحي ا ألماكن تلك األعضاء اليت تنتج األصوات، مث 

ويفض ل الباحث أن ال يتناول شرح إبراهيم أنيس هلذه األعضاء، سيما وأهنا ست شرح يف املطلب    
 طقية اليت ذكرها هي:، واألعضاء الن  وتية عندهاخلاص ابملصطلحات الص  

 القصبة اهلوائية -1

 احلنجرة -2

 الوترين الصوتي ني -3

                                                           

.16ص، األصوات اللغويةإبراهيم أنيس)الدكتور(، ( ينظر: 1)   
.44صم، 1997، د.ط، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة، سنةعلم األصوات( ينظر: كمال بشر، 2)  
( هذا الدرس هو الرقم األول يف الفصل الثاين من الكتاب.3)   
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 املزمار -4

 اللهاة -5

 احللق -6

 أقصاه ووسطه وطرفه -اللسان -7

 أقصاه ووسطه وأصول الثنااي -احلنك األعلى -8

 عليا وسفلى -األسنان -9

 عليا وسفلى -الشفتان -10

 التجويف األنفي. -11

 جهر الصوت ومهسه -2

الصوت اجملهور هو الذي يهتز  معه الوتران الصوتي ان اهتزازا منتظما، وعكسه املهموس هو الذي ال 
قصد بذلك أنه ليس للنف س معه طق به، وال ي  حني الن  سمع هلما رنني الوتران الصوتي ان، وال ي  يهتز  معه 

 (1)ذبذابت مطلقا، بل املراد هبمس الصوت هو سكون الوترين الصوتي ني معه.

 اث اليت ذكرها إبراهيم أنيس الختبار جهر الصوت، وهي:جارب الث  وميكن إجراء الت     

( نشعر: عندما نضع األأوال  -صبع فوق ما يسمى بـــــ)تفاحة آدم( مث ننطق بصوت ساكن مثل)ب 
 ابهتزاز الوترين الصوتي ني. -شعورا ال حيتمل الشك  

 بنفس الصوت وهو ساكن حنس  برن ة الصوت يف رؤوسنا.: حني نضع أصابعنا يف آذاننا مث ننطق اثنيا

س  برنني الصوت، ابلصوت موضع االجبهته أثناء نطقه : إذا وضع املرء كف ه فوق اثلثا ختبار سيح 
 (2).نني هو أثر ذبذبة الوترين الصوتينيوذلك الر  

                                                           

   21ص، األصوات اللغوية ( ينظر: إبراهيم أنيس )الدكتور(،1)
.22-21، صاملرجع السابق( ينظر: 2)   
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أم ا عند سيبويه فالفرق بني اجملهور واملهموس هو جراين النفس مع املهموس، واستحالة ذلك مع    
سجيل الت   ، فهو مل يتحد ث عن األواتر الصوتية؛ وذلك النعدام اإلمكاني ات من آالت(1)اجملهور

 اتية.حليل آنذاك، واعتمادهم على املاحظات الذ  شريح والت  والت  

صوات اجملهورة كما ت ربهن عليها التجارب احلديثة، وهي ثاثة عشر: ب ج وذكر إبراهيم أنيس األ   
 د ذ ر ز ض ظ ع غ ل م ن، ي ضاف إليها كل  أصوات اللني مبا فيها الواو والياء.

 .واملهموسة اثنا عشر، هي: ت ث ح خ س ش ص ط ف ق ك ه   

وعند سيبويه اجملهورة تسعة عشر، هي:ء ا ع غ ق ج ي ض ل ن ر ط د ز ظ ذ ب م و،    
 واملهموسة عشرة هي: ه ح خ ك ش س ت ص ث ف.

ور جمه الفرق بسيط جد ا بني تصنيف سيبويه وما أثبتته التجارب احلديثة، فحرف "ط" ظ أن  ي اح     
عند سيبويه، وكذلك "ق"، أما عند إبراهيم أنيس فهما مهموسان، أما اهلمزة واأللف فلم يذكرمها 

 (2)إبراهيم أنيس يف تصنيفه، وعد مها سيبويه من اجملهورة.

، إذ لوال وأضاف إبراهيم أنيس أبن الكثرة الغالبة من األصوات اللغوية جمهورة، وذلك شيئ طبيعي   
الذي به ّني ز الكام من الصمت واجلهر من  عنصرها املوسيقي ورنينها اخلاص  ذلك لفقدت اللغة 

 اهلمس.

أصوات الكام أربعة أمخاسها تتكو ن من األصوات اجملهورة، يف حني  ستقراء على أن  وقد برهن اال   
 (3)أن املهموسة ال تكاد تزيد على اخلمس أو عشرين يف املائة من الكام.

 

 

 

                                                           

.434، ص4ج بريوت،، حتقيق: عبد السام حممد هارون، د.ط، دار اجليل الكتاب( ينظر: سيبويه؛ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب، 1)   
.434، ص4، جمرجع سابق، و سيبويه، 22، صاألصوات اللغوية( ينظر: إبراهيم أنيس)الدكتور(،2)   
   23ص، األصوات اللغوية ينظر: إبراهيم أنيس )الدكتور(، (3)
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 ورخاوتهوت ة الص  شد   -3

مبروره حىت ينفصل ينحبس اهلواء معه عند خمرجه احنباسا ال يسمح ديد هو الذي وت الش  الص  
اه احملدثون، وهذا قريب مما ذكره سيبويه أبن ف س صوات انفجاراي  كما مس  ي حدث النـ  العضوان فجأة، ف

نع الصوت أن جيري فيه" وت أن جيري فيه، ، ومعىن مينع الص(1)الصوت الشديد "هو الصوت الذي مي 
 أي ال مير  اهلواء عند النطق به حر ا طليقا وإّنا يعتضه خمرج ذلك احلرف مث يرسله دفعة واحدة.

واألصوات العربية الشديدة عند احملدثني اعتمادا على التجارب احلديثة هي: ب ت د ط ض ك ق    
خيتلف بنوع نفجاري أنيس أن صوهتا االة فريى إبراهيم ، أما اجليم العربية الفصيح(2)مث اجليم القاهرية

من احلفيف فيقل ل من شد هتا، واألصوات الشديدة املذكورة تلك هي نفسها عند سيبويه إال أنه ذكر 
 من ضمنها اهلمزة ومل يذكر الضاد.

حتكاكية كما يسم يها احملدثون فهي ما عدا االصوات الشديدة مع أما األصوات الرخوة أو اال   
أنه عند النطق هبا ال ينحبس  -أي األصوات الرخوة -وضابطها ،م والراء وامليم والنوناستثناء الا

اهلواء احنباسا حمك ما، وإّنا يكتفي أبن يكون جمراه ضي قا، ويتت ب على ضيق اجملرى أن الن فس أثناء 
 (3).مروره مبخرج الصوت حيدث نوعا من الصفري أو احلفيف ختتلف نسبته تبعا لنسبة ضيق اجملرى

مث ة أصوات اصطلح عليها القدماء)املتوس طة( ألهنا ليست شديدة وال رخوة، واحملدثون من علماء    
األصوات برهنوا بتجارهبم أن هذه األصوات اليت هي الام وامليم والنون والراء تكو ن جمموعة خاصة ال 

القدماء زادوا على هذه  ومع أن(، liquidsهي انفجارية وال احتكاكية، واصطلحوا عليها)املائعة=
صوات األربعة صوت )العني(، إال أن إبراهيم أنيس يرى أننا ال نستطيع أن نرج ح صحة هذه األ

الصفة للعني؛لقلة التجارب احلديثة اليت أ جريت على أصوات احللق، بل نتكها لتربهن عليها جتارب 
 )4)املستقبل.

 

                                                           

.434، ص4، جمرجع سابق( سيبويه، 1)   
التعطيش. ( اجليم القاهرية هىي اجليم اليت خترج من أقصى احلنك خالية من2)   
   .25ص، األصوات اللغوية ينظر: إبراهيم أنيس )الدكتور(، (3)

.26، صاملرجع السابق( ينظر: 4)  
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 األصوات الساكنة وأصوات اللي -4

اكنة على العموم أقل  وضوحا يف السمع من أصوات اللني، دثون أن األصوات الس  لقد الحظ احمل
سمع الفاء مشك لة ابلسكون، فكان فالفتحة مثا وهي صوت لني قصري ت سم ع من مسافة أبعد مم ا ت  

هي   consonantاللغوية إىل قسمني رئيسني مس وا األولمن نتائج حتليلهم أن قس موا األصوات 
وهي أصوات اللني، والطبيعة الصوتية لكا القسمني هي   vowelsالساكنة، والثايناألصوات 

، فأصوات اللني عند النطق هبا خيلو جمرى اهلواء من حوائل وموانع، يف حني أن أساس التقسيم
األصوات الساكنة عند النطق هبا إما ينحبس اهلواء احنباسا حمك ما فا يسمح له ابملرور للحظة، مث 

 (1).بعد ذلك صوت انفجاري، أو يضيق جمراه في حدث النف س نوعا من الصفري أو احلفيفحيدث 

وختتلف نسبة أصوات اللني يف الوضوح السمعي، فاملت سعة منها كالفتحة أوضح من الضي قة وهي    
الكسرة والضم ة، كذلك األصوات الساكنة ليست مجيعها ذات نسبة واحدة يف الوضوح السمعي، 

 .(2)فاألصوات اجملهورة أوضح من املهموسة

ام وامليم والنون أكثر األصوات الساكنة وضوحا وهي تائج اليت توص ل إليها احملدثون أن الومن الن     
 .(3)ني، لذا مس اها بعضهم)أشباه أصوات اللني(قريبة إىل طبيعة أصوات الل  

يف قوله إن أصوات اللني  إبراهيم أنيس أحسَّ بغرابة هذا املصطلح)أصوات اللني( فقام بشرحه وكأن     
يته ابحلركات من فتحة وكسرة وضم ة، ي ضاف إليها يف اللغة العربية هي مااصطلح القدماء على تسم

 (4)هذه فهي األصوات الساكنة.ما مس وه األلف اللي نة، والياء اللينة والواو اللينة، وما عدا 

أما السر  وراء استعمال إبراهيم أنيس مصطلح)أصوات اللني( بدال من)احلركات( أنه قصد بكتابه    
هذا املتخصصني، ويربهن على ذلك ما ذكره يف مقد مة كتابه)موسيقى الشعر( حيث عدل عن هذا 

إىل أين آثرت  ة القر اء، قال:" وال يفوتين أن أشري يف هذه املقد مةاملصطلح إىل ما هو مألوف لدى عام  
ابحلركات قصريها وطويلها،  vowelsهنا تسهيا على عامة القر اء، أن أمس ي ما ييسم يه األوربي ون

                                                           

.28-27ص، األصوات اللغوية إبراهيم أنيس )الدكتور(،( ينظر: 1)   
.28،صاملرجع السابق( ينظر: 2)   
.28، صملرجع السابق( ينظر: ا3)   
.29-28، صاملرجع السابق ( ينظر:4)   
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ابحلروف، خافا ملا اتبعته يف كتاب  اآلخرين: األصوات اللغوية  consonantوما يسم ونه
 .(1)واللهجات العربية"

 (2)مقاييس أصوات اللي -1

حنراف عن أصول النطق هبا يبعد ، ومهما قل  االيوعوران والش  لغة كثرية الدَّ ني يف كل  أصوات الل  
املتكل م عن الطريقة املألوفة بني أهل اللغة، لذا اهتم  احملدثون من علماء األصوات اللغوية ابلبحث فيها 

نبطوا وضبطها بغض  النظر عن اللغة اليت تنتمي إليها، واضطر وا على غرار ذلك يف جتارهبم أن يست
مقاييس عامة ألصوات اللني، ت قاس هبا يف كل  لغة، واختذوا تلك املقاييس من عد ة لغات مشهورة، 

 (3).حبيث يندرج حتتها أي  صوت لني يف أي  لغة من اللغات

، الذي (4)ل من عىن هبذه املقاييس هو بروفيسور)دانيال جونز(أو   وأشار إبراهيم أنيس إىل أن      
 ب دقيقة وحبوث متواصلة أن خيرج تلك املقاييس العامة ألصوات اللني.استطاع بعد جتار 

وقد خل ص  ،وبدأ عمله بتحديد املوضع الذي ميكن أن يصعد إليه اللسان حنو وسط احلنك األعلى   
 ايل:لى النحو الت  الباحث تلك املقاييس ع

1- (i  عد  احملدثون هذا الصوت أو :) شبيهة ابلكسرة الرقيقة يف ألصوات اللني، وحالته ل مقياس
 اللغة العربية، فلو صعد اللسان أكثر من هذا لس مع احلفيف الذي يشب هه ابلياء.

(: وهو ما يشبه الفتحة املفخ مة يف اللغة العربية، وعند النطق به يهبط اللسان إىل أقصى ما @) -2
يف أقصى اللسان، وقد  ميكن أن يصل إليه يف الفم، حبيث يستوي يف قاع الفم، مع احنراف قليل

استنبط احملدثون ثاث مراحل عند كل  منها يتكو ن صوت لني خاص، فاللسان يف هبوطه من 
( فأصبحت املقاييس اآلن e-€-aرمزها ابلتدريج هو) مير  بثاثة مواضع (@( إىل موضع)iموضع)
 مخسة.

                                                           

.4، صموسيقى الشعر( ينظر: إبراهيم أنيس)الدكتور(، 1)  
.30( الدرس األول للفصل الثالث من الكتاب، ص2)  
.32-30ص، األصوات اللغوية ( ينظر: إبراهيم أنيس )الدكتور(،3)  
م.1967( عامل بريطاين متخصص يف الصوتيات، وكان رئيسا لقسم األصوات اللغوية بكلية جامعة لندن، تويف سنة4)  
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3- (u  هو املقياس األخري ألصوات اللني، ويشبه الض :) اللغة العربية، فلو زاد صعود مة املرق قة يف
( يرمز هلا على u( و)@أقصى اللسان حنو أقصى احلنك لكان أشبه ابلواو، وهناك مرحلتان بني)

 (.u( وتنتهي بصوت اللني)i( وهبذا تتكون مثانية مقاييس تبدأ بصوت اللني)a()o()xالتتيب)

 (1)صواتسوم واألشكال لتوضيح مواضع تلك األواستخدم إبراهيم أنيس الر     

 أصوات اللي يف اللغة العربية -2

هتمام صوات اللني)احلركات( حق ها من االيرى بعض احملدثني ومنهم إبراهيم أنيس أن القدماء مل يوفوا أ
مقارنة ابهتمامهم ابألصوات الساكنة)احلروف(، فقد كانت اإلشارة إليها دائما سطحية ال على أهنا 

، وبعد مرور الزمن أحس   هلا وال يكون منها إال شطرا فرعي امن بنية الكلمات، بل كعرض يعرض 
والواو املمدودتني، فكتبومها يف بعض النقوش والنصوص  كت اهبم  أبمه ية أصوات اللني الطويلة، كالياء

 .(2)القدمية

 يقول الدكتور كمال بشر:"أما احلركات القصار فلم حتظ هبذا القدر الكبري من اإلهتمام، إذ إهنا قد  
حر مت منذ البدء من عامات كتابية مستقل ة يف صلب الكلمة، أو قل  مل تكن هلا عامات على 

 (3).اإلطاق"

س يعتمد يف ومع هذا الذي يذكره احملدثون من أن القدماء مل يهتم وا أبصوات اللني، نرى إبراهيم أني   
كتابه)سر  صناعة اإلعراب( اعتمادا شبه كل ي حيث نقل منه ما يقارب    هذا املوضع على ابن جين

 (4)صفحة كاملة نقا حرفي ا يف حديثه عن احلركات.

بني الفتحة  فر قوا صوا هلا عامات من البداية، حىت إهنماهرة وإن مل خيص  فالقدماء اهتم وا بتلك الظ     
هذا الفرق يف الكمي ة  اللي نة، والضم ة والواو اللينة، وذكروا أن  ، والكسرة والياء وما يسمى ابأللف اللينة

فقط، أي إشباع هذه احلركات يول د تلك احلروف اللي نة، فالفتحة والكسرة والضم ة هي أصوات اللني 

                                                           

.35-32ص، األصوات اللغوية إبراهيم أنيس )الدكتور(،( ينظر: 1)  
.37، صاملرجع السابق( 2)  
.18، صمرجع سابق( كمال بشر، 3)  
من الكتاب. 39( نقل منه من بداية قوله )اعلم أن احلركات أبعاض حلروف املد  واللني( إىل قوله )واملد ات ال حيركن أبدا(، ص4)   
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اليت أشاروا إليها مع ذكر أنواع منها، مثل الفتحة املشوبة ابلكسرة، والفتحة املمالة حنو الضمة وغري 
 ذلك.

ة حيث قاس بعض أصوات اللني العربية بتلك ة تطبيقي  وقد قام إبراهيم أنيس يف هذا املوضع بعملي     
 ة اليت أشار إليها سابقا معتمدا على قراءة اجمليدين من قر اء مصر.املقاييس العام  

 أنصاف أصوات اللي -3

 اخلصوص. فض ل إبراهيم أنيس أن يتناوهلما على للياء والواو طبيعة مزدوجة لذا

حو ل إىل لني خالصة، تعرض لكل  من هذين الصوتني ظواهر لغوية متعد دة أشهرها أهنما قابان للت     
على وصف القدماء له، أما خمرج  -جارب احلديثةكما دل ت الت    -حيث ينطلق خمرج الياء إىل حد  كبري

 .(1)هوائية ال أحياز هلاالواو فاخلليل مل ينسبه إىل أي خمرج مع األلف والياء، وقال أبهنا 

، وإبراهيم أنيس يعتض على (2)أما سيبويه فقد نص  أبنه:"مم ا بني الشفتني خمرج الباء وامليم والواو"   
هذا الذي زعمه سيبويه حيث يرى أن خمرج الواو ليس الشفتني، بل هو يف احلقيقة من أقصى اللسان 

 (3).هبا يستديرانحني يلتقي أبقصى احلنك، لكن الشفتني حني النطق 

اكن إىل صوت لني، فكل  من الياء وت الس  والياء والواو مها املرحلة اليت عندها ميكن أن ينتقل الص     
نتقالية، ولقصرمها وقل ة وضوحهما يف السمع إذا قيسا انتقايل، ومن أجل هذه الطبيعة االوالواو صوت 
 .(4)جاز أن يعد ا من األصوات الساكنة أبصوات اللني

 

 

 
 

                                                           

. 45، صاألصوات اللغوية( ينظر: إبراهيم أنيس،)الدكتور(، 1)   
.433، ص4، جمرجع سابق ( سيبويه،2)  
. 45-44، صاألصوات اللغوية( ينظر: إبراهيم أنيس،)الدكتور(، 3)   
. 45، صاملرجع السابق( ينظر: 4)  
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 (1)األصوات الساكنة وخمارجها وصفاهتا -1

آثر إبراهيم أنيس أن يتناول األصوات الساكنة يف اللغة العربية املنفردة حسب خمارجها، وكيفي ة الن طق 
 هبا وعاجلها على النحو التايل:

 :األصوات الشفوية -

صوت لني قصري يشبه الكسرة  )الباء(: صوت شديد جمهور، وقد يشك ل ابلسكون أو ي ضاف إليه
ا يرمز إليه يف الكتابة  فيسم ى ذلك) القلقلة(، أما مهموس الباء فليس أساسي ا يف اللغة العربية، وإّن 

 (.pاألوربي ة ابلرمز)

)امليم( صوت جمهور متوس ط بني الش دة والرخاوة، فهذان احلرفان خمرجهما من الشفة، وخيرج اهلواء 
، فلذلك تسمعها  يقول املرب د:" وامليم ترجع إىل اخلياشيم مبا فيها من الغنةمعها من األنف، كما 

 (2)كالنون".

 :الصوت الشفوي األسناين -

)الفاء(: صوت رخو مهموس خيرج من بني الشفة السفلى وأطراف الثنااي العليا، وجمهوره هو ما يرمز 
 ( يف معظم اللغات األوربية.vله بــــــ)

 :األصوات اللثوية -

 و جمهور، وخمرجه من بني طرف اللسان والث نااي العليا، ونظريه املهموس هو )الثاء()الذال(: صوت رخ

)الظاء(: هو مثل الذال متاما إال أنه يف حالة النطق به يرتفع طرف اللسان وأقصاه حنو احلنك، ويتقع ر 
إبراهيم أنيس ابلرسم والشكل طباق، وقد وض ح صفة اعتربه القدماء أحد أصوات اإلوسطه، وهلذه ال

  حالة اللسان عند النطق به.

 )الد ال( :صوت شديد جمهور

                                                           

املتعل قة ابملوضوع أكثر.( هو الدرس األول للفصل الرابع، وهو طويل لذلك سريك ز الباحث على النقاط 1)  
.194، ص1، حتقيق: حممد عبد اخلالق عضيمة، د.ط، عامل الكتب بريوت،جاملقتضب( املرب د؛ حممد بن يزيد، 2)  
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)الضاد(: يرى إبراهيم أنيس أن الضاد اليت وصفها القدماء ختالف اليت ننطق هبا اآلن كما شرحها 
هو عيفة تتكل ف من اجلانب األمين، وإن شئت تكل فتها من اجلانب األيسر، و اد الض  سيبويه أبن"الض  

؛ألهنا من حافة اللسان مطبقة؛ألنك مجعت يف الضاد تكل ف اإلطباق مع إزالته عن موضعه ، أخف 
 (1)ها ألنك حتو هلا من اليسار إىل املوضع الذي يف اليمني".وإّنا جاز هذا في

ة عيفة هي تلك اليت خترج من اجلانب األمين أو األيسر، والقوي  وقد ي فهم من كام ابن جين أن الض     
اد كما قال ابن اجلزري:"ليس يف احلروف ما يعسر على اللسان مثله، من كا اجلانبني، وصوت الض  

رجه ظاء ومنهم من ميزجه ابلذال، ومنهم من فإن ألسنة الن   اس فيه خمتلفة، وقل  من حيسنه فمنهم من خي 
 (2)ا مفخ مة، ومنهم من يشم ه الز اي، وكل  ذلك ال جيوز".جيعله المً 

اد القدمية قد أصاهبا بعض التطو ر حىت أصبحت كما نسمعها من يؤك د إبراهيم أنيس أن الض   وهبذا   
 نطق أهل مصر، وهذا التطو ر بعيد املدى حدث منذ عهد ابن اجلزري وهو القرن الثامن اهلجري.

 اد احلديثة كما يراها إبراهيم أنيس صوت جمهور شديد مثلما ينطق هبا أهل مصر متاما.فالض     

 )التاء(: صوت شديد مهموس، ونظريه اجملهور هو الد ال.

تكو نه إال أن اللسان مع وهو صوت شديد مهموس يشبه التاء يف  )الطاء(: أحد أصوات اإلطباق
الطاء يتخذ شكا مقع را منطبقا على احلنك األعلى، والطاء القدمية جمهورة كما صن فها سيبويه، ويرى 

ما وصفه القدماء ال ميكن إدراكه وال طريقة نطقه، إال أنه ميكن أن إبراهيم أنيس أن صوت الطاء ك
 (3)يستنتج من وصفهم أهنا كانت صوات يشبه الضاد املعروفة اآلن.

 

 

 

                                                           

.433، ص4، جمرجع سابق( سيبويه، 1)  
علمية بريوت لبنان، ، دار الكتب ال، حتقيق: علي حممد الضب اع، د.طالنشر يف القراءات العشر( ابن اجلزري؛ أبو حممد حممد بن حممد الدمشقي، 2)

.219، ص2د.ت، ج  
. 53، صاألصوات اللغوية( ينظر: إبراهيم أنيس،)الدكتور(، 3)   
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 األصوات الذلقي ة: -

ذكر اخلليل سبب تسمية هذه األصوات ابلذلقي ة؛ هو أهنا خترج من ذلق اللسان، ومن طرف غار 
ا هي بطرف أسلة اللسان.الفم، والذال قة يف الكام   (1)إّن 

: صوت جمهور متوس ط بني الش د ة والرخاوة، والام نوعان: مرق قة ومغل ظة، والفرق بينهما أن )الام(
 خذ شكا مقع را.اللسان مع املغل ظة يت  

فة املمي زة للر اء هي تكر ر طرف اللسان )الراء(: صوت جمهور متوس ط بني الشد ة والرخاوة، والص  
طق هبا، وهي أيضا نوعان: مرق قة و مفخ مة والفرق بينهما يشبه الفرق بني الام للحنك عند الن  

 املغل ظة واملرق قة، أي أن الر اء املفخ مة من الناحية الصوتية ت عد  أحد أصوات اإلطباق.

 حوثلقراءات هذا الصوت بب)النون(: صوت جمهور متوس ط بني الشد ة والرخاوة، وقد خص ت كتب ا
 (2)ون من إظهار وإخفاء وإدغام وغري ذلك.درسوا فيها أحكام الن  

 :األصوات األسلي ة أو الصفري -

 )السني(: صوت رخو مهموس ونظريه اجملهور هو الزاي

 املهموس هو السني )الزاي(: صوت رخو جمهور ونظريه

 اإلطباق)الصاد(: صوت رخو مهموس يشبه السني متاما إال أن السني أحد أصوات 

 :أصوات وسط احلنك -

)الشني(: صوت رخو مهموس له نظري جمهور يسمع أحياان يف لغة الكام عند بعض املصريني يف مثل  
 .كلمة)مشغول(

                                                           

تبة اهلال، د.ت، ، حتقيق: دكتور مهدي املخزومي و دكتور إبراهيم السامر ائي، د.ط، دار ومك، كتاب العيأمحد ( ينظر: الفراهيدي؛ خليل بن1)
. 51، ص1ج  
.59-54، صاملرجع السابق( ينظر: 2)   
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)اجليم(: صوت جمهور قليل الشد ة، وقد تطو ر هذا الصوت تطو را كبريا يف اللهجات العربية احلديثة، 
التعطيش كجيم أقصى احلنك، وتطو ر إىل الدال يف هلجة بعض ففي ألسنة القاهريني ي سمع خاليا من 

 بعض القبائل العربية ة ال تزال ت سمع حىت اآلن يفاجليم األصلي   أهايل صعيد مصر، ولكن  
 .(1)السودانية

 أصوات أقصى احلنك: -

 )الكاف(: صوت شديد مهموس ونظريه اجملهور هو اجليم القاهرية

ا اآلن كما ينطق به جميدوا القراءات يف وت حيث كان قدميا جمهورا، أم  )القاف(: لقد تطو ر هذا الص  
مصر صوت شديد مهموس، فالقاف كما وصفه القدماء يشبه القاف اجملهورة اليت ت سمع عند القبائل 

 ام مهزة.ودان، ومن تطو رها أهنا ت سمع يف لغة الكام مبصر والش  العربية يف الس  

 :األصوات احللقية -

اهيم أنيس أن أصوات احللق مل حتظ بعناية احملدثني من علماء األصوات، فهم مل يبي نوا وظيفة ذكر إبر 
تكشف البحوث املستقبلة عن أسرار جديدة ألصوات احللق، أن  احللق بني أعضاء النطق، لذا يرجو

 وهي كالتايل:

 )الغني(: صوت رخو جمهور

وهو أدىن احللق كما يقول املرب د:"واملخرج  ،)اخلاء(: صوت رخو مهموس خمرجهما واحد مع الغني
 (2)الثالث الذي هو أدىن حروف احللق إىل الفم مما يلي احللق خمرج اخلاء والغني".

 )العني(: صوت جمهور متوس ط بني الشد ة والرخاوة، وخمرجه وسط احللق.

يم أنيس وهو رخو عند تصنيف إبراه )احلاء(: صوت مهموس وهو نظري العني، فمخرجهما واحد
 وت.فة هلذا الص  ا هنا فلم يذكر تلك الص  لألصوات الرخوة، أم  

                                                           

. 71-67، صاألصوات اللغويةينظر: إبراهيم أنيس،)الدكتور(،  (1)  
.192، ص1، جسابقمرجع ( املرب د: 2)   
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هر به يف بعض الظ  )اهلاء(: صوت رخو مهموس لكن   طق ابهلاء ة، فعند الن  غوية اخلاص  روف الل  ه جي 
 ة األصوات.اجملهورة يندفع من الر ئتني كم ية كبرية من اهلواء أكثر مم ا يندفع مع بقي  

ا هوائية ال اخلليل هلا مضطراب حيث نسبها إىل أقصى احللق اترة، واترة يذكر أبهن   )اهلمزة(: كان وصف
حي ز هلا، وعد ها سيبويه من أقصى احللق، وهي صوت شديد جمهور عند سيبويه، ومتوس ط بني اجلهر 

هجات العربية يف العصور اإلسامية إىل ختفيفها يف واهلمس عند إبراهيم أنيس، وقد مالت بعض الل  
  (1)مثل: يؤمنون=يومنون، وهلا أحكام مفص لة يف كتب التجويد والقراءات.

 اكنة وخمارجها عند إبراهيم أنيس وميكن إمجاهلا يف اآليت:تلك هي األصوات الس     

 م   ب        األصوات الش فوي ة 1
 ف     الصوت الش فوي األسناين 2
 ذ     ث     ظ      األصوات اللثوي ة 3
 ل      ر       ن     األصوات الذلقي ة 4
 س    ز      ص       األصوات األسلي ة 5
 ش    ج       أصوات وسط احلنك 6
 ك     ق        أصوات أقصى احلنك 7
غ    خ   ع   ح   ه          األصوات احللقية 8

 ء
 د   ض    ط   ت    األصوات الن طعي ة 9

 

األصوات إال يف واجلدير ابإلشارة إليه هو أن إبراهيم أنيس اقتفى أثر سيبويه يف ترتيب خمارج    
أماكن قليلة، فالواو عند سيبويه من األصوات الشفوية والياء شجرية من وسط احلنك مع اجليم 

ا صواتن والشني، بينما يرى إبراهيم أنيس أن الياء والواو ليسا من األصوات الساكنة، وإّنا مه

                                                           

. 78-76، صاألصوات اللغوية( ينظر: إبراهيم أنيس،)الدكتور(، 1)   
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، أي ينتقان من موضع صوت لني إىل موضع صوت لني آخر؛ فلذا عاجلهما عاجا خاصا انتقالي ان
، مث ذكر أن الواو من أقصى اللسان وليس من الشفتني كما زعم (1)ومس امها )أنصاف أصوات اللني(

لق مع اهلاء سيبويه، ومل يتحدث إبراهيم أنيس عن األلف بينما سيبويه عد ها من أصوات أقصى احل
ا اعتربها أنيس صوت مد  أو ذائبة يف اهلمزة يف بعض التصاريف، ويؤي د ذلك ما قاله  واهلمزة، و لرمب 

 (2)ابن جين:"اعلم أن األلف اليت يف أول حروف املعجم هي صورة اهلمزة يف احلقيقة".

جاء بعد سيبويه كان  وليس غريبا أن يتمس ك إبراهيم أنيس آبراء سيبويه، ووجهات نظره، فكل  من   
 اتبعا له، وذلك ملا بلغه كتابه من الدقة والش مول، وابن جين ممن اعتفوا بفضل سيبويه يف هذا اجملال.

يقول ابن جين بعد أن رت ب احلروف حسب املخارج على طراز سيبويه:"فهذا هو ترتيب احلروف    
على مذاقها وتصع ها وهو الصحيح، وأمر ترتيبها يف كتاب العني ففيه خطل واضطراب وخمالفة ملا 

 (3)قد مناه آنفا مما رت به سيبويه وتاه أصحابه عليه وهو الصواب".

بل حىت احملدثني قد شهدوا بتفو قه مع ما أمكنتهم الوسائل احلديثة لى القدماء ومل يقتصر األمر ع   
من الوصول إليه يف جمال الدرس الصويت احلديث، يقول الدكتور حممود السعران:"وأاي  ما كان فإن 

 ة والشمول ما يت سم به تصنيف سيبويه ألصوات العربيةق  التصنيف املنسوب إىل اخلليل ال يبلغ من الد  
حسب املخارج، ومل يقتصر سيبويه على هذا بل صن ف األصوات على أسس أخرى كما ذكران وأشار 

 (4)إىل الكثري من اخلصائص الصوتية املختلفة".

 (5)طول الصوت اللغوي -1

اليت يتت ب عليها النطق الصحيح بلغة من  طول الصوت اللغوي من أبرز الظواهر اللغويةمل ا كان 
 اللغات، كان البحث فيه مما عىن به احملدثون يف جتارهبم.

                                                           

( سبق احلديث عنها.1)   
.41، ص1، جسر  صناعة اإلعراب( ابن جين، 2)   
.45، ص1، جاملرجع السابق( 3)   
.80م، ص1997القاهرة، سنة -، دار الفكر العرب2، طعلم اللغة مقدمة للقارئ العريب( حممود السعران، 4)   
( هو الدرس األول للفصل اخلامس من الكتاب.5)  
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ويقصد بطول الصوت املد ة الزمنية اليت يستغرقها النطق هبذا الصوت، وي قد ر عادة جبزء من الثانية،    
،من الثانية، بينما 05تستغرق حوايلفقد ذكروا أن الدال املتطر فة يف الكلمات اإلجنليزية عند النطق هبا 

 (1)من الثانية. 43يستغرق صوت اللني@ مدة أطول تبلغ حوايل

وأصوات اللني بطبيعتها أطول من األصوات الساكنة، ومل ا قيست أصوات اللني و جد أن الفتحة    
الطول  تلي أصوات اللني يفأطول من الكسرة والضم ة، واألصوات األنفية اليت هي النون وامليم 

الطبيعي، مث األصوات األصوات اجلانبية كالام، مث املكر رة وهي الر اء، تليها األصوات الر خوة ذات 
 .(2)الصفري أو احلفيف، واألصوات الشديدة أقل  األصوات الساكنة طوال

وتنقسم أصوات اللني إىل: طويل و قصري، فالفتحة مطلقا صوت لني قصري، وعندما تصبح ما    
يسمى ابأللف املمدودة فهي صوت لني طويل، والفرق بينهما أن الزمن الذي تستغرقه األوىل ضعف 

 .(3)ما تستغرقه الثانية

لقراءات، ويرى إبراهيم أصوات اللني موجود ابلتفصيل يف كتب التجويد واواحلديث عن إطالة    
لقياس أنيس أنه من الواجب حتديد نسبة إطالة الصوت عن طريق جتارب حديثة ت ستخدم فيها آالت ا

 .(4)العد  ابألصابع عند بعض القر اء جتهادي املتمث ل يفاحلديثة بدال من القياس اال

 املقطع الصويت -2

على  اإلمساع، وهو كم ية من األصوات احملتوية عر ف بعض احملدثني املقطع الصويت أبنه عبارة عن قم ة
 (5)بتداء هبا والوقوف عليها من وجهة نظر اللغة موضوع الدراسة.حركة واحدة، وميكن اال

، فاملقطع املتحر ك هو الذي ينتهي closed، وساكنopenواملقاطع الصوتية نوعان: متحرك   
بصوت لني قصري أو طويل، أما املقطع الساكن فهو الذي ينتهي بصوت ساكن ومثاله كلمة: )فـ ت ح ( 

فـ ت ح ( يتكو ن من مقطعني تتكو ن من ثاثة مقاطع متحر كة، يف حني أن مصدر ذلك الفعل وهو )
                                                           

. 80، صاألصوات اللغويةينظر: إبراهيم أنيس،)الدكتور(،  (1)  
، والصفحة. املرجع السابق( ينظر: 2)  
. 81، صاملرجع السابق( ينظر: 3)   
.85-80، صاملرجع السابق( ينظر: 4)   
.101م، ص1997-ه1417، مكتبة اجلاجني ابلقاهرة، سنة3، طاملدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي( ينظر: رمضان عبد التـ و اب، 5)   
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بداية املقطع وهنايته، لكن هم استطاعوا أن صعوبة يف حتديد  ساكنني، كما أن احملدثني قد واجهوا
 (1).حيد دوا وسطه أو أظهر جزء منه

ال تزيد عدد  prefixes أو سوابق suffixesوالكلمة العربية مهما ات صل هبا من لواحق    
رب مقاطعها على سبعة مثل) فسيكفيكهمو( و )أنلزمكموها(، وهذا اندر، وإّنا الغالب يف الكام الع

مقاطع ال تزيد على أربعة، والنحاة من القدماء أشاروا إىل ميل اللغة العربية إىل املقاطع  يتكو ن من
الساكنة حيث أثبتوا استحالة اجتماع أربعة متحر كات يف الكلمة الواحدة، وكرهوا اجتماعها فيما هو  

 .(2)كالكلمة الواحدة

 مث ذكر إبراهيم أنيس أنواع النس ج اخلمسة يف املقاطع العربية:   

 صوت ساكن + صوت لني قصري = ب   -1

 صوت ساكن + صوت لني طويل = ما -2

 صوت ساكن + صوت لني قصري + صوت ساكن = ق د   -3

ني    -4  صوت ساكن + صوت لني طويل + صوت ساكن = ح 

ر  صوت ساكن + صوت لني قصري + صواتن سا  -5  كنان = ش ه 

واألنواع الثاثة األوىل هي الشائعة يف الكام العرب، أما النوعان األخريان فقليا الشيوع، وال    
 (3)يكوانن إال يف أواخر الكلمات وحني الوقف.

 

 

 

                                                           

. 87، صاألصوات اللغويةينظر: إبراهيم أنيس،)الدكتور(،  (1)   
.91، صاملرجع السابق( ينظر: 2)   
.93 -91، صاملرجع السابق( ينظر: 3)   
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 stressالنرب -3

النطق ، فعند (1)نسيب لصوت أو مقطع إذا قورن ببقي ة األصوات واملقاطع يف الكام" رب"وضوح  الن  
مبقطع منبور ياح ظ أن مجيع أعضاء النطق تتنشط غاية الن شاط، ونطق اللغة ال يكون صحيحا إال 

 .(2)إذا روعي فيه موضع الن رب

رب يف اللغة العربية كما كانت ت نطق يف العصور عب حتديد مواضع الن  ويرى إبراهيم أنيس أنه من الص     
نه ميكن أن يتطر قوا إىل هذه املسألة يف مؤلفاهتم، لكن ه الحظ أاإلسامية األوىل؛ ألن القدماء مل 

 ختضع لقانون ال تشذ  عنه ابعتبار نطق قر اء مصر.

    Intonationموسيقى الكالم -4

اللة على املعاين املختلفة للجملة وي قصد به التنغيم، وضابطه"رفع الصوت وخفضه يف أثناء الكام للد  
 .(3)الواحدة"

نغيم على معىن اجلملة، فعندما يكون صاعدا فغالبا ما تكون ر الت  وض ح بعض احملدثني أبنه"يؤث  وقد    
اجلملة استفهامية، وعندما يكون هابطا تكون اجلملة خربي ة، الحظ الفرق بني احلالتني عند نطق مجلة 

 .(4)مثل: الزجاج مكسور"

الصوت، فالكام العادي يكون على : أن العاطفة تؤث ر يف تنو ع درجات "Jespersenويرى    
 .(5)درجة مستوية

أن  درجات الصوت يف التنغيم هلا ثاثة أنواع أساسي ة: الص وت  "Henry Sweet"وذكر    
 .(6)املستوي، الص وت الص اعد، والص وت اهلابط

                                                           

.160، د.ط، مكتبة النسر للطباعة، د.ت، صمناهج البحث يف اللغة( مت ام حس ان، 1)  
. 97، صاألصوات اللغوية( ينظر: إبراهيم أنيس،)الدكتور(، 2)  
.106، صسابقمرجع  ( رمضان عبد التو اب،3)  
.79م، ص2001-ه1421، مكتبة التوبة، سنة1، طالصوتي ات العربية( الغامدي؛ منصور بن حممد، 4)  

 (5 ) Otto Jespersen, (1860-1943), Language, it’s nature, development,and origin. Unwin 

brothers limited, London and woking. P,420.  

 (6 ) Henry Sweet M.A.(1845-1912), A primer of phonetics, oxford, the clarendon press, 

1892.p,65.   
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ستعانة ى إبراهيم أنيس أنه من األحسن االومل ا كان موضوع التنغيم مل يتطر ق إليه القدماء ير    
ابملوسيقي يني العرب لتحديد درجة الصوت وتسلسله يف الكام العرب، رغم أهنم مل يت فقوا على السل م 

 املوسيقي يف الغناء العرب.

 انتقال النرب -5

من موضع آلخر، ومن هذه  رب فيهاغوية ما يطرأ على الكلمة فيوجب انتقال الن  من األحكام الل  
 األحكام:

ت ب  ينتقل الن   ،ن أخرى: مثل ك ت ب  اشتقاق كلمة م -1 رب على املقطع كـ ، وعندما يؤتى ابملضارع ي ك 
.الن    رب إىل املقطع الثاين وهو ت 

رب فيها على الذال، فإذا أسند إىل معظم ضمائر الن   ب  ه  ذ   :مائر مثلسند الفعل إىل الض  حني ي   -2
 .ت  ب  ه  صلة انتقل إىل املقطع الذي يليه مثل ذ  فع املت  الر  

قطعا واحدا أو مقطعني أحياان، وال يكاد جياوز تنق له أكثر من رب ال يتجاوز م  وياح ظ أن انتقال الن     
 .(1) مقطعني

 (2)(Assimilation) املماثلة -1

ذكر إبراهيم أنيس أن األصوات يف أتث ر بعضها ببعض هتدف إىل نوع من املماثلة أو املشاهبة بينها؛ 
قرب يف الصفة أو املخرج، وهذه ظاهرة شائعة قي كل اللغات بصفة عامة وإن  ليزداد مع جماورهتا

 .اختلفت اللغات يف درجة التأثر ونوعه

واعتمد إبراهيم أنيس يف هذا املوضوع على كتاب )النشر يف القراءات العشر( البن اجلزري، مرد دا    
بعض األصوات العربية، كاجليم والسني حنراف يف نطق جلزري من حتذير املتعل مني من االما ذكره ابن ا

 وغريها.

                                                           

. 105-104، صاألصوات اللغويةينظر: إبراهيم أنيس،)الدكتور(،  (1)   
 األمثلة -2درجات التأثر  -1( هذا هو الدرس األول للفصل السادس من الكتاب، ومل يتناول الباحث الدرس الثاين والثالث من هذا الفصل ومها:2)

  القرآنية اجلائز فيها اإلدغام، األول ألنه فيه نوع من التكرار والثاين لتوفره يف كتب التجويد والقراءات.
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 التطو ر الصويت وأثر العادات الصوتية يف تعل م اللغات األجنبية املطلب الثاين:

 التطو ر التارخيي لألصوات -1

حىت أصبح كما ي نطق  من أصوات اللغة العربية ما أصابه نوع من التطو ر التارخيي ابعتبار صفته القدمية
اد والدال إال يف حىت إنه من الصعب التفريق بني الض   الاد إىل الد  اآلن، فقد انتقل خمرج الض  

وقد تطو رت اجليم أصبحتا مهموستني يف النطق احلديث، اإلطباق، كذلك القاف والطاء القدميتني قد 
 .(1)شديدة التعطيش العربية إىل القاهرية اخلالية من التعطيش، أو اجليم الشامية

كما أن النحاة وأصحاب املعاجم رووا كلمات مثل: صراط وسراط، لعل  و رعل ، ويرى إبراهيم    
إىل  وأشار ، أنيس أنه من العسري احلكم أبصالة إحدى الكلمتني يف حماولة تربير هذا التطو ر الصويت

اذ هلجة واحدة تكون هي األصل الذي ي قاس عليه، وذلك حمال؛ ألن النحاة  طريقة واحدة هي اخت 
ا ليس هناك  يف الغالب ال ينسبون النطق إىل قبيلة بعينها فمن الصعب متييز الفرع من األصل، ولرمب 

ا ن طق ابلصوت الواحد نطقا خمتلفا يف بيئات خمتلفة.  (2)أصل وال فرع وإّن 

شتقاق األكرب( يقتح إبراهيم ا يف كتابه )اخلصائص( ومس اه )االث عن مثل هذومع أن ابن جين حتد     
 هجات العربية بتوضيح أمور ثاثة:ة يف الل  حبوث خاص  أنيس أن تقوم 

 وت األصلي وما تطو ر إليهالص   -1

 البيئات األصوات اليت ليس بينها أصل أو فرع وإّنا مرجع اختاف النطق هبا اختاف -2

 (3).شتقاقيةالناحية االالكلمات اليت تشاهبت أصواهتا جملر د املصادفة وال عاقة بينها من  -3

 ((Dissimilationاملخالفة  -2

لقد دل ت البحوث اليت قام هبا احملدثون من علماء األصوات أن ظاهرة املخالفة شائعة يف كثري من 
الكلمة قد تشتمل على صوتني متماثلني كل املماثلة اللغات، وهي تطو ر اترخيي لألصوات حيث إن 

                                                           

. 135، صاألصوات اللغويةينظر: إبراهيم أنيس،)الدكتور(،  (1)  

.137، صاملرجع السابق( ينظر: 2)   
.139-137، صاملرجع السابق( ينظر: 3)  



 50 

، دس اها  فيقلب أحدمها إىل صوت آخر لتتم  املخالفة بني الصوتني املتماثلني، مثل: تظن يت  = تظن نت 
 .(1)= دس سها، يتمط ى = يتمط ط

الام ومن القدماء من فطن هلذه الظاهرة ،وهو سيبويه يف ابب مس اه) ابب ما شذ  فأ بدل مكان    
ال تكفي فاألمر أكرب من لكراهية التضعيف وليس مبط رد( إال أن إبراهيم أنيس يرى أن تلك اإلشارات 

 (2)هذا، مث قام جر اء ذلك بنظرة سريعة يف كتب اللغة وقواميسها، ومجع منها عشرات األمثلة.

 (3)عوامل تطو ر األصوات اللغوية 

سر  ظاهرة تطو ر األصوات اللغوية اليت تول د فرقا بني لغة أراد إبراهيم أنيس يف هذا الفصل احلديث عن 
 السلف واخللف، مع عدم تغري  البيئة اللغوية، وعدم نزوح غري أهلها إليها.

اللغة كائن حي  كما يقول الباحثون، ختضع للتطو ر والتغري  من جيل آلخر، وهي عادات صوتية    
ف، وتلك العضات ال تؤد ي عملية التصويت تؤد يها عضات خاصة ويتوارثها اخللف عن السل

بصورة واحدة يف مجيع األحوال، أو بني أبناء اللغة الواحدة، بل حىت املرء الواحد قد ينطق الصوت 
الواحد يف لغته نطقني خمتلفني يف ظروف متباينة، وإذا تراكمت تلك الفروق أصبحت اللغة مبرور 

 (4)الزمن مغايرة للغة الس لف.

م أنيس أن بعض احملدثني عزوا التغري  الصويت يف اللغة إىل سبب واحد أساسي تشتك فيه ذكر إبراهي
مجيع اللغات، ولكن أكثرهم يرج حون أن أسبااب كثرية اشتكت يف إنشاء هذا التغري  الصويت، وإن كان 

 ، ومن األسباب اليت ذكروها:(5)من الصعب متييز األساسي منها

 

 

                                                           

.139ص، األصوات اللغوية )الدكتور(،إبراهيم أنيس  ( ينظر:1)   

.141-139، صاملرجع السابق( ينظر: 2)  
ع الدراسة.( هذه بداية الفصل التاسع، أما الفصل الثامن الذي هو:)الطفل واألصوات اللغوية( فلم يتناوله الباحث لبعده عن موضو 3)   
.161-160، صاملرجع السابق( ينظر: 4)   
.162ص املرجع السابق،( ينظر: 5)   
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 :اختالف أعضاء النطق -1

بب يف طق هو الس  شريح الربهنة على أن التطو ر العضلي يف أعضاء الن  مل يستطع أحد من علماء الت  
اخللقية  ال ختتلف من الناحية أشهر القراءأن حنجرة  ألصوات من جيل إىل جيل، بل مما ثبتتطو ر ا

لر ئتني من ق بينهما فقط أن صاحب الصوت اجلميل يسيطر على مايندفع من ار لف، فاعن حنجرة غريه
، ال ختتلف يده عن يد اجلميل هواء سيطرة اتمة عن طريق املران  والتدر ب، ومثله مثل صاحب اخلط  

، وإّنا هو يستطيع السيطرة على حركات أصابعه، فهي مصدر مجال خط ه، وبذلك يبطل هذا غريه
 .(1)الزعم

 :البيئة اجلغرافية -2

وأك د يف مقاالته أن اجلهات اجلبلية متيل لغاهتا إىل التخل ص  ،H.collitzعلى رأس من يرون هبذا 
،وحتو هلا مهموسة، وأضاف أن البيئة اجلبلية تتطل ب نشاطا كبريا يف عملية التنف س، bdgمن أمثال 

 ومتيل ابألصوات من الشد ة إىل الرخاوة.

ث أيضا يف البيئة حد H.collitzوذكر أن ما قاله  Jespersenوقد فن د هذا الرأي العامل    
، فاملهم  ما تقوم به احلنجرة وسائر السهلة، وأنه ال أمهية لنشاط الر ئتني يف النطق ابألصوات اللغوية

 (2)أعضاء النطق، ولو قالوا إن الطبيعة اجلغرافية هلا أثر يف األخيلة واملعاين لكان ذلك أثبت.

 :احلالة النفسية -3

فسية اليت يكون ة إىل رخاوة والعكس سببه احلالة الن  من شد  يرى بعض العلماء أن تطو ر األصوات 
ستقرار وغري ة إىل رخاوة حني يكون يف حالة االعب تنتقل أصوات لغته من شد  عب، فالش  عليها الش  

 عب األملاين والذي أد ى إىل تطو ر أصوات لغته.ذلك، واستدل وا ابلتطو ر التارخيي الذي أصاب الش  

 

                                                           

.162ص، األصوات اللغوية إبراهيم أنيس )الدكتور(، ( ينظر:1)   
.164-163، صاملرجع السابق ( ينظر:2)   
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عوب ال جيد ما يؤي ده فسية عند الش  بط بني تطو ر أصوات اللغة واحلالة الن  يس أن الر  رى إبراهيم أنوي   
 (1)عوب األخرى.تواريخ الش  

 :نظرية السهولة -4

 عب.تقول هذه النظري ة أبن اإلنسان يف كامه مييل إىل الس هل من أصوات لغته ويتجن ب الص  

وقد القت هذه النظرية اعتاضا عظيما حيث بني  معارضوها أن هذا التطو ر غري إرادي، فهو    
 حيدث دون أن يعمد إليه املتكل م قصدا.

وذكر إبراهيم أنيس أن العلماء القدماء أشاروا إىل هذه النظرية إشارة غامضة يف عزوهم كثريا من    
وت أو خف ته(، ونسبوا الثقل إىل اهلمزة، وكرهوا توايل التطو رات الصوتية إىل ما يسم ونه)ثقل الص

 املتحركات يف الكلمة الواحدة.

ي نظر إىل هذه النظرية ال على أهنا العامل الوحيد يف تطو ر ويرى إبراهيم أنيس أنه جيب أن    
 (2)األصوات، بل على أهنا قد تكون إحدى العوامل املؤث رة يف التطو ر الصويت.

 :الشيوعنظرية  -5

أصحاب هذه النظرية يقر رون أن األصوات اليت يشيع تداوهلا يف الكام تتعر ض للتطو ر أكثر من 
ة هذه النظرية سيما يف غريها، ويذكر إبراهيم أنيس أنيس أن القدماء من علماء العربية أحس وا بصح  

طب قها حىت أن ه النظرية  هبذه آمنوا الذينمن احملدثني  o.k ziphالعامل حديثهم عن التخيم والن داء، و 
 .(3)على اللغة الصينية

، وكانت النتيجة اليت (4)وقد حاول إبراهيم أنيس تطبيق نظري يت الشيوع والسهولة يف إحدى مقاالته   
، 124مرة يف كل ألف من األصوات الساكنة، وامليم127أن نسبة شيوع الام توص ل إليها 

، وكل 41، والكاف43، والباء45، والياء50، والتاء52والواو ،56، واهلاء72، واهلمزة112والنون
                                                           

.165-162، صاألصوات اللغوية إبراهيم أنيس )الدكتور(،( ينظر: 1)  
.165، صاملرجع السابق( ينظر: 2)   
.169، صاملرجع السابق( ينظر: 3)  

اآلداب جبامعة فاروق األول، اجملل د الثاين، وقد ضم  هذا املقال إىل الكتاب.( مقال منشور يف جملة كلية 4)   
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، 16، واجليم18، والذال20، وكل من السني والدال23، والقاف37، والعني 38من الراء والفاء
، وكل من الزاي 5، وكل من الغني والثاء6، والضاد7، والشني8، والصاد10، واخلاء15واحلاء
 (1).3، والظاء4والطاء

براهيم أنيس أن الام وامليم والنون تكو ن جمموعة من األصوات الساكنة هي األكثر هبذا يؤك د إ   
هو حتو ل الام والنون  شيوعا يف اللغة العربية، واستخلص من ذلك أن الطور األول لظاهرة اإلعال

من  وامليم إىل ايء و واو، مع أنه ال يقصد بذلك كل  الم أو نون أو ميم، وبرهن على ما زعمه جبملة
 األمثلة استخرجها من قاموس احمليط، منها:

 وقص=نقص -أ

 الوكز=اللكز -ب

 الضيق=الضنك -ج

 الرخو=الرخم، وغري ذلك. -د

 جماورة األصوات: -6

قتصاد يف اجلهد العضلي كما ذكر إبراهيم ل إىل املخالفة أو املاثلة هو االافع األساسي يف امليالد  
طق إىل املبتغى أبقصر الطرق، مثل إدغام الثاء يف التاء يف اإلدغام يتت ب عليه الوصول ابلن   أنيس؛ ألن  
ووجه التطو ر الصويت هنا هو غري ذلك، ، وقلب الباء ميما إذا ولي ها ميم مثل)اركب معنا(، و مثل)لبثتم(

 .(2)أن الصوت املدغم يتجر د عن صفته ليماثل الصوت املدغم فيه

 

 

 

                                                           

.171-170ص ،األصوات اللغوية إبراهيم أنيس )الدكتور(، ( ينظر:1)   
173ص، املرجع السابق( ينظر: 2)   
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 :النرب انتقال -7

النتقال موضع النرب يف الكلمة أثر بني  فيما قد يصيب أصواهتا من تطو ر كما الحظ احملدثون يف 
دثه انتقال النرب يف الكلمة انتقاال خلفي ا هو  مقارانهتم اللغوية وتطو ر األصوات، واألثر الذي حي 

اللغة العربية حيث وجده سببا  انكماش الكلمة وسقوط مقطعها األخري، وطب ق إبراهيم أنيس ذلك يف 
  (1)كافيا لسقوط حركات اإلعراب يف هلجات الكام.

 

 (2)أثر العادات الصوتية يف تعل م اللغات األجنبية

يشتك فيها مجيع أفراد بيئة  هدف إبراهيم أنيس من هذا الفصل هو دراسة تلك الصفات العامة اليت
يف تكوينها وإّنا اكتسبوها اكتسااب وّنت عندهم،  من البيئات اللغوية، واليت مل يكن هلم اختيار

 .فتكو نت منها عاداهتم اللغوية، ومبرور األجيال يصيبها نوع من التطو ر أو التغري  

 وذكر مظاهر العادات الصوتية الثاثة، وهي:   

 .morphologyبنية الكلمة  -أ

 syntaxتكوين اجلملة  -ب

 phonologyالصوتية  الصفات -ج

ذكر أن املظهر األخري هو موضوع دراسته؛ ألنه األوضح واألشد  رسوخا عند أفراد املتكل مني، مث    
ذ إبراهيم أنيس مصر كنموذج يطب ق عليها نظري ته.  وله كذلك أثر واضح يف تعل م اللغات، واخت 

ات األجنبية غبعد أن أشار إىل ضرورة دراسة تلك العادات اللغوية املصرية لتسهيل مهم ة تعليم الل     
يف مصر صر ح أبنه لن يطيل الكام عن الصفات الكامية اليت يتمي ز هبا املصري ون، بل سيكتفي 

                                                           

.180-179ص ،األصوات اللغوية إبراهيم أنيس )الدكتور(،( ينظر: 1)   
بية للمعلمني، والثانية:يف واألخري للكتاب، وهو مقتطف من سلسلة حماضرات ألقاها الدكتور إبراهيم أنيس، األوىل:يف معهد الت ( هو الفصل العاشر 2)

،)يف اهلامش( 182، صاملرجع السابق دار العلوم، والثالثة:يف كل ية اآلداب جبامعة فاروق األول.   
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خيطئ املصريون يف نطقها لتأث رهم بعاداهتم بضرب أمثلة من اللغة اإلجنليزية، و يشرح األماكن اليت 
 اللغوية.

 (.reader oneنذاك املسمى)بتدائية آثة االواعتمد على الكتاب املقر ر للسنة الثال  

أول ما يعتض طريق الطفل املصري من صعوابت يف النطق ببعض الكلمات اإلجنليزية هي : أوال
( فهذا الصوت مهموس الباء، والباء يف pاألصوات الساكنة اليت ال نظائر هلا يف اللغة العربية، مثل)

يهمس ابلباء املصرية، بدل أن يلجأ إىل  ، فعلى املدر س أن يعل م التلميذ كيفالعربية جمهورة دائما
 اصطاحات علمية معق دة.

، فإذا تعل م التاميذ كيف جيهرون ابلفاء العربية املهموسة متك نوا ( جمهور الفاء يف العربيةvوصوت)   
 بسهولة على النطق الصحيح.

أن األوىل جمهورة والثانية  ( املرك ب رمز لصويت الذال والثاء، وال فرق بني الذال والثاء إالthوصوت)   
مهموسة، فإذا عرف الطفل املصري كيف ينطق هبذين الصوتني يف العربية الفصحى ويف اإلجنليزية 

 صح  نطقه.

:يزل  الطفل املصري يف نطق كثري من الكلمات اإلجنليزية، وذلك الختاف قواعد النرب بني العربية اثنيا
 ثاثة مواضع:واإلجنليزية، فللنرب يف اللغة العربية 

. -أ ، رمضان   يقع على املقطع األخري من الكلمة إذانتهت بصوتني ساكنني مثل: ك تاب 

. -ب ، يعل م ، منزل   يقع غالبا على املقطع الذي قبل األخري يف مثل: حيارب 

، وصوت اللني فيه قصري، وقبله مقطع متحر ك فالنرب أما إذا كان املقطع الذي قبل األخري متحر كا -ج
 كون على املقطع الثالث إذا ع د  من اخللف، مثل: ع ن بة، ع ج ل ة.ي

رب ة عندها يكون على املقطع األخري، فإن مل تتوف ر كان الن  رب يف الكلمة املصرية شروط خاص  وللن     
 ة أيضا، وهكذا.على املقطع الذي قبل األخري بشروط خاص  
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األخري من الكلمات اإلجنليزية فل املصري  ينرب املقطع فهذا ما جعل الط     
 (1)( وغريها نتيجة أتثره بعادات لغته الكامية.youngest(و)happiest(و)(hundredاآلتية:

: الكلمة يف اللهجة املصرية ال تبدأ بصوتني ساكنني، أو أن يكون يف وسطها ثاثة أصوات اثلثا
كلمة اجنليزية متصفة إبحدى تلك ساكنة متتالية، أو تنتهي هبا، فعندما يصادف الطفل املصري  

، child،bread،burnt،grandfatherالصفات يصعب عليه نطقها مثل: 
 ، وهكذا.teshild،bered،burnet،grandefatherفينطقها:

وهو صوت لني طويل مع صواتن  lampو named: ليس من بني املقاطع العربية هذا النسجرابعا
صوت اللني الطويل  صري، واألصعب من هذا إذا ويل  ساكنان، فهذا النطق صعب على الطفل امل

 .askesفينطقها:  asksثاثة أصوات ساكنة مثل:

، اجتمعت اجليم والتاء يف كلمتني، bik treeينطقها الطفل املصري  big tree: كلمة خامسا
والصوت األول الذي هو اجليم جمهور، أما التاء فمهموس فقل ب األول إىل نظريه املهموس وهو 

 (2)الكاف ليتواىل الصواتن املهموسان، فقد حدث ذلك نتيجة أتثره هبذه الظاهرة يف اللغة العربية.

هذه وغريها من األمثلة اليت ساقها إبراهيم أنيس موض حا األسس اليت ينبين عليها تعل م اللغات    
األجنبية، إذ بدون اإلعتماد على هذه النظرية قد ال تنجح عملية التع لم تلك، كما يقول أحد العلماء 

األداء الصحيح ، ف(3)احملدثني"وجيب على الطالب أن يتعل م أن حياكي صاحب اللغة بوجه خاص"
للغة األجنبية يتتب عليه حماكاة أصحاب اللغة بدءا ابلناحية الصوتية، مث الوصول إىل بنية الكلمات 

 وتكوين اجلمل.

ا يؤك د أن إبراهيم أنيس أو      عاجل القضااي الصوتية بطريقة حديثة ما يقوله أحد احملدثني من ل من ومم 
ت لكن"كان تركيز أولئك اللغويني عند توصيفهم للغة كثريا ما أن القدماء وإن كانوا قد درسوا األصوا

                                                           

.192-188ص، األصوات اللغوية إبراهيم أنيس )الدكتور(، ( ينظر:1)  
.196-193، صاملرجع السابق ( ينظر:2)   
.133م، ص2003القاهرة، سنة-، مكتبة زهراء الشرق1ترمجة الدكتور سعيد حسن حبريي، ط اتريخ علم اللغة احلديث،( جارهارد هلبش، 3)  
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، أما دراستهم لألصوات فإهنا"هتتم  فقط بوصف األصوات اللغوية (1)ينصب  على الصرف والنحو"
بوجه عام من حميث خمارجها وطريقة نطقها وما إذا كانت جمهورة أو مهموسة واختاف بعضها عن 

أبنه"مل يكن يف أي من تلك القواعد التقليدية جزء يتناول  ، وأضاف(2)بعض من هذه النواحي"
 (3)األصوات املفردة أو النرب أو التنغيم أو الوقف، إىل غري ذلك من اخلصائص الصوتية للغة".

صوت يف تعليم اللغات األجنبية خاصة أن املتعل م ومن احملدثني كذلك من أشاروا إىل أمه ية دراسة ال   
عهدها يف لغته األم ، فيوهم أن بعضها نفس األصوات املوجودة يف لغته لشبه يصادف فونيمات مل ي

 (4)بينهما، لكنها تتميز بصفات خاصة.

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

للثقافة والفنون واآلداب،  اجمللس الوطين -د.ط، عامل املعرفة وتعل مها،اللغات األجنبية تعليمها و علي حجاج)الدكتور(،  ( انيف خرما، )الدكتور(،1)
23م، ص1978الكويت، يناير سنة   

، والصفحة.املرجع السابق (2)   
والصفحة. املرجع السابق،( 3)   
.163، صسابقمرجع ( ينظر: الغامدي، 4)   



 58 

 جهود ووجهات نظر إبراهيم أنيس الصوتية: املبحث الثاين

 املصطلحات الصوتية عند إبراهيم أنيس :املطلب األول

استخدمها إبراهيم أنيس يف كتابه، واليت بعضها مأخوذ يتناول هذا املطلب املصطلحات الصوتية اليت 
مثل املقطع والنرب  من القدماء مثل اجلهر واهلمس والشدة والرخاوة وغريها، والبعض اآلخر حديث

 وغريها.

ها، واترة     وعند استعماله هلذه املصطلحات يذكر جبانب بعضها املصطلحات األجنبية شارحا إاي 
 رب وحىت دون أن يشرحه يف بعض األحيان.يكتفي بذكر املصطلح الع

 وقد قمت  جبمع هذه املصطلحات على التتيب حسب ورودها يف الكتاب.   

 وسيتم  تناول هده املصطلحات على النحو التايل:   

 : ويطلق عليه علم األصوات العام، ويعين بشرح األصوات اإلنسانيةphoneticsالفوانتيك  -1
 ما تنتمي إليه من لغات. وحتليلها دون النظر إىل

: يعين أبثر الصوت اللغوي يف تركيب الكام، ويرى بعض العلماء phonologyالفونولوجي -2
 فونولوجيا للدرس الصويت التارخيي.أن الفوانتيك للدراسة الوصفية، وال

ويرى آخرون أن األول يكتفي بدراسة املادة الصوتية من حيث كوهنا أحدااث منطوقة، والثاين يقوم    
 (1)ببيان وظائف هذه األصوات وقيمتها يف اللغة املعي نة.

يف عد ة  تشابك حدودمها، واشتاكهما معابراهيم أنيس أن حيد د الفرق بينهما  مع إ وقد حاول   
 مواضع.

 

                                                           

. 9، صمرجع سابق، و كمال بشر، 3، صاألصوات اللغوية( ينظر: إبراهيم أنيس،)الدكتور(، 1)   
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: كما عر فه بعض احملدثني"اضطراب مادي يف اهلواء يتمث ل يف قوة أو ضعف soundالصوت  -3
اه اخلارج، مث يف ضعف تدرجيي ينتهي إىل نقطة الزوال  سريعني للضغط املتحر ك من املصدر يف اجت 

 ( 1)النهائي".

هو األثر السمعي الذي يصدر طواعية عن تلك ": linguistic soundالصوت اللغوي  -4
 (2).اليت يطلق عليها اسم جهاز النطق"األعضاء 

 : يعىن به اجلهة اليت خيرج منها الصوت.sound sourceمصدر الصوت -5

ف، األول أو : عبارة عن حجرة متسعة نوعا ما ومكو نة من ثاثة غضاريlarynxاحلنجرة  -6
ة منه)تفاح ستدراة من اخللف، وعريض ابرز من األمام ويسمى اجلزء البارزالعلوي منها انقص اال

ستدارة، والثالث مكو ن من قطعتني موضوعتني فوق الغضروف الثاين آدم(، والغضروف الثاين كامل اال
 (3)من خلف.

وميتد ان أفقيا ابحلنجرة  : يشبهان الشفتنيvocal cordsأو  vocal bandsاألواتر الصوتية  -7
من اخللف إىل األمام، ويلتقيان عند ذلك الربوز املسمى تفاحة آدم، ويسم ى الفراغ بني الوترين 

، وقد ينفرج الوتران أو ينقبضان حىت يلمس أحدمها اآلخر فيغلق ممر  اهلواء glottisالصوتيني ابملزمار 
ولكن بشد ة، مث يتذبذابن ويصدران  مبرور اهلواءهنائي ا، وقد يقتب أحدمها من اآلخر لدرجة تسمح 

 (4)نغمة موسيقية.

 

 

 

                                                           

.6م،ص1983بغداد، سنة-، د.ط، دار اجلاحظ للنشريف البحث الصويت عند العرب ( خليل إبراهيم عطية،1)   
والصفحة. املرجع السابق( 2)  
. 18، صاألصوات اللغويةينظر: إبراهيم أنيس،)الدكتور(،  (3)  
.135ص ،مرجع سابق( ينظر: كمال بشر، 4)  
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: هو اجلزء الواقع بني احلنجرة والفم، ويسمى هذا اجلزء ابلفراغ احللقي أو pharynxاحللق  -8
 (1)التجويف احللقي، وهو الفراغ الواقع بني أقصى اللسان واجلدار اخللفي للحلق.

قابل للحركة إىل حد  كبري، وهو من أهم أعضاء النطق، ومس يت : عضو مرن tongueاللسان  -9
اللغات به ألمه يته يف عملية النطق، وعلماء األصوات يقس مونه عادة إىل ثاثة أقسام: أقصى اللسان، 

 (2)وسط اللسان، طرف اللسان.

 الفصيحة.: هي هناية احلنك اللني، وتساهم بشكل كبري يف نطق القاف العربية uvulaاللهاة  -10

: من أعضاء النطق الثابتة، وتت خذ مواضع يعتمد عليها اللسان عند نطق teethاألسنان  -11
 (3)بعض األصوات، وهناك أسنان عليا وأسنان سفلى.

: "مها يشبهان منفاخني يشتمان على جمموعة من األكياس اليت يرتبط بعضها lungsالرئتان  -12
قصيبات صغرية وأخرى أصغر منها، وهكذا حىت تنتهي كل منها ببعض بشعب تتفر ع كل منها إىل 

استبدال اثين أوكسيد الكاربون الذي يطرحه اجلسم  حبويصلة هوائية حتيط هبا أوعية دموي ة دقيقة جيري
ئتني ال تكون عملية ر ، وبغري ال(4) بغاز األوكسجني القادم عن طريق الشهيق من القصبة اهلوائية"

التنف س ال يكون الكام بل حىت احلياة نفسها، فالرئتان"تقومان بوظيفة املنفاخ الذي التنف س، وبغري 
 (5)يوف ر الت يار اهلوائي الذي يعترب املادة اخلام إلنتاج األصوات اللغوية".

ن مؤل ف من حلwind pipeأو  tracheaالقصبة اهلوائية  -13 قات غضروفية : "فراغ ران 
ة من اخللف، يقف بعضها فوق بعض بشكل عمودي، وتقع القصبة ستدار مرصوفة غري كاملة اال

 .(6)سم"2.5سم و2سم، وقطرها بني11اهلوائية مبوازاة العمود الفقري، وطوهلا حنو

                                                           

. 138ص ،مرجع سابقكمال بشر،  ينظر:( 1)  
والصفحة. املرجع السابق  ( ينظر:2)  
.118، صسابقمرجع ( ينظر: حممود السعران، 3)  
.13ص سابق،مرجع )الدكتور(،  ( خليل إبراهيم العطية4)   
.77صم، 1999-ه1419، عامل الكتب القاهرة، سنة8، ترمجة: أمحد عمر خمتار، طأسس علم اللغة ( ماريو ابي،5)   
14ص سابق، مرجع( خليل إبراهيم العطية، 6)   
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وعر فها بعضهم أبهنا" أنبوبة مكو نة من غضاريف على شكل حلقات غري مكتملة من اخللف    
 .(1)متصل بعضها ببعض بواسطة نسيج غشاء خماطي"

ن يضخم بعض األصوات حني النطق هبا، ويندفع nasal cavityالفراغ األنفي  -14 : فراغ ران 
 النفس من خاله مع بعض األصوات كامليم والنون.

: هو العضو الذي يتصل به اللسان roof of mouth، أو سقف الفم palateاحلنك  -15
ويقس مه العلماء عادة  ي جزء منه،يف أوضاع خمتلفة، وخترج أصوات خمتلفة مع كل وضع ابلنسبة أل

 إىل ثاثة أجزاء:

 ةمقد م احلنك أو اللث   -أ

 لبوسط احلنك أو احلنك الص   -ب

 (2)ني.أقصى احلنك أو احلنك الل   -ج

طق املتحر كة، ويساعد انطباقهما وانفراجهما يف نطق كثري من : من أعضاء الن  lipsالشفتان  -16
فوي حدث الصوت الش   فة السفلى األسنان العلياو، وإذا المست الش  األصوات مثل الباء وامليم والوا

 (3)األسناين وهو الفاء.

: صوت يتمي ز أبنه اجملهور الذي حيدث أثناء النطق به أن مير  vowelsاحلركة أو صوت لني  -17
اهلواء اهلواء حر ا طليقا خال احللق والفم دون أن يقف يف طريقه أي عائق، ودون أن يضيق جمرى 

  (4)ضيقا من شأنه أن حيدث احتكاكا مسموعا، مثل الفتحة.

                                                           

.100، صدراسة الصوت اللغوي( أمحد خمتار عمر، 1)  
.139، صمرجع سابق( ينظر: كمال بشر، 2)   
التجارية، ، مطابع الفرزدق 1، طمعجم علم األصوات، و حممد علي اخلويل)الدكتور(، 18، صسابقمرجع ( ينظر خليل إبراهيم العطية)الدكتور(، 3)

.84-83م، ص1982-ه1402سنة   
.51،صسابقمرجع  ( ينظر: كمال بشر،4)   
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: هو الصوت الذي حيدث أثناء النطق به consonantالصامت أو الصوت الساكن  -18
عتاض كاما كما يف نطق صوت)الدال(، أو جزئي ا رى اهلواء يف الفم، سواء أكان االاعتاض يف جم

 (1)بصورة ينتج عنها احتكاك مسموع كاحلاء مثا.من شأنه أن يسمح مبرور اهلواء لكن 

 : الصوت اجملهور هو الذي تتذبذب عند النطق به األواتر الصوتية.voicedاجملهور  -19

 : نظري اجملهور وهو الذي ال تتذبذب عند النطق به األواتر الصوتية.unvoicedاملهموس  -20

أن ينحبس جمرى اهلواء عند النطق به  ديدوت الش  : الص  plosiveنفجاري ديد أو االالش   -21
اخلارج من الرئتني حبسا اتما يف موضع من املواضع، فيضغط اهلواء، مث ينفتح جمرى اهلواء فجأة، 

 فيخرج اهلواء حمداث صوات انفجاراي مثل الباء.

انغاقا طق ابألصوات الر خوة ال ينغلق جمرى اهلواء : وعند الن  fricativesحتكاكيالر خو أو اال -22
اتما، وإّنا يضيق اجملرى إىل درجة تسمح مبرور اهلواء، فينتج عن ذلك نوع من الصفري أو احلفيف كما 

 يف الصاد والفاء والثاء.

عرب مراحل اترخيية مر ت هبا لغة ما  التطور الصويت: عر فه بعضهم أبنه" تغري  بعض األصوات -23
 (2)ميكن حصرها". وفق قوانني

: هي األصوات املتوس طة بني الشد ة والرخاوة، وهي الام وامليم liquidsائعة األصوات امل -24
 والنون والراء، وزاد القدماء عليها العني.

(؛ ألن اللسان  معها يبلغ أقصى ما u(و)iهي ما يرمز له بـــــــ) :closeأصوات اللني الضي قة  -25
 يكون أضيق ما ميكن للنطق ابحلركة. من صعود حنو احلنك، والفراغ بينهماميكن أن يصل إليه 

( وما قرب منها؛ ألن اللسان معها يبلغ أقصى هبوطه @: وهي)openأصوات اللني املتسعة  -26
  يف قاع الفم، والفراغ بينهما أوسع ما ميكن يف ذلك املوضع.

ن فيتأث ر األول منهما ابلثا: هو أن يتجاور صواتن regressiveالتأثر الرجعي  -27  ين.لغواي 
                                                           

.51ص ،مرجع سابقكمال بشر،   ( ينظر:1)   
.14، صمرجع سابق( حممد علي اخلويل)الدكتور(، 2)  
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 : وفيه يتأثر الصوت الثاين ابألول.progressiveالتأثر التقد مي  -28

نتيجة أتث ره فناء الصوت يف الصوت: هو أن جياور الصوت صوات آخر فيفىن أحدمها يف اآلخر  -29
 (1)م يه القدماء)اإلدغام(.حبيث ال يتك له أثرا، وهو ما يس به

الواو والياء ملا هلما من شبه نطقي ابحلركات، : ومها semi vowelsأنصاف أصوات اللني  -30
 (2)وشبه آخر وظيفي ابألصوات الصامتة من جه ة أخرى.

ذلك ألن بقية  حتر اي لإلجياز، وتفاداي التكرار؛ رأى الباحث أن يكتفي بذكر هذه املصطلحات   
تنغيم، النرب، املصطلحات اليت مل يتعر ض هلا الباحث هنا قد سبق شرحها يف ثنااي البحث مثل: ال

 املماثلة، وغريها.

وقد يكون من ابب زايدة التوضيح ذكر ما قاله األستاذ الدكتور كمال بشر من أنه ينبغي أن يدرك    
القارئ أن املصطلحني)اجلهر واهلمس( ال يعنيان حبال ما ي فهم من داللتهما املعجمية، وهي أن اجلهر 

ي سمع، وإّنا املقصود يف الكام هو خفاؤه حبيث ال  يعين رفع الصوت أو إعان القول، وأن اهلمس
صطاح الصويت الدقيق هو جمر د ذبذبة األواتر الصوتية يف حال اجلهر، أو انفراجهما حبيث هبما يف اال

يسمح مبرور النف س دون اعتاض يف حال اهلمس، فاملصطلحان منقوالن من املعىن العام إىل املعىن 
 (3)اخلاص.

ومما ياحظ أن املصطلحات الصوتية عند ابن سينا يف رسالته)أسباب حدوث احلرف( أكثر دق ة    
وكم ية منها عند إبراهيم أنيس، فكما يقول بعض الباحثني إن هناك عد ة عوامل ساعدت ابن سينا 

رجم من الفكر ، وما ت  من مادة علمية غني ة على بلورة مصطلحاته، منها استغاله ما تركه علماء العربية
لكنه مل  ،اليوانين، ابإلضافة إىل ثقافته املوسوعية وتوظيف معارفه املختلفة كالطب  والفلسفة واملوسيقى

 (4)يتعر ض للمصطلحات الضابطة لصفات األصوات إال القليل.

                                                           

. 111-109، صاألصوات اللغويةينظر: إبراهيم أنيس،)الدكتور(،  (1)  
.168، صسابقمرجع ، وكمال بشر، 44، صاملرجع السابق( ينظر: 2)   
.176-175، صاملرجع السابق( ينظر: كمال بشر، 3)  
األدب العرب، جامعة أب رسالة املاجستري مقدمة إىل كلية اآلداب واللغات، قسم اللغة و  املصطلح الصويت عند ابن سينا،( ينظر: نصرية سيادي، 4)

م)اخلامتة(.2010-م2009ه/1431-ه1430تلمسان، سنة -بكر بلقايد  
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على  ويتمي ز إبراهيم أنيس عن ابن سينا يف أنه غالبا ما يذكر املصطلح القدمي جبانب احلديث منب ها   
ا أنه مييل إىل التجديد أو التنو ع يف استخدام املصطلحات، مثل قوله:" فكما أشران هنا إىل  ذلك، ولرمب 

 (1)أصوات اللني القصرية يف اللغة العربية، ال نعين أكثر مما مس اه القدماء ابلفتحة والكسرة والضمة".

وفناء الصوت يف صوت آخر هو ما اصطلح القدماء على تسميته  ويف حديثه عن اإلدغام يقول:"   
 (2)ابإلدغام".

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

. 40، صاألصوات اللغويةإبراهيم أنيس،)الدكتور(،  (1)   
.111، صاملرجع السابق( 2)   
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 جهود إبراهيم أنيس وأتثريه يف الدراسة الصوتية العربية املطلب الثاين:

مل تقتصر جهود إبراهيم أنيس الصوتية يف كتابه)األصوات اللغوية(، وإن كان هو األصل واألول من 
راسات يف بقية مؤل فاته، ففي كتابه)يف اللهجات العربية( عاجل نواحي تلك الد  نوعه، وإّنا انتشرت 

ة اليت عن طريقها ميكن توحيد ة أنه أشار فيه إىل األسس العلمي  وتية، خاص  الكثري من القضااي الص  
 نطق األصوات عند األقطار العربية املختلفة.

أنه فص ل القول فيها يف كتابه)األصوات يشري إىل وتية كثريا ما ه يف تناوله بعض املسائل الص  لكن     
اللغوية( بدليل أنه هو الكتاب املخصص للدراسة الصوتية احملضة، أما )يف اللهجات العربية( فالدرس 

 الصويت جانب واحد من اجلوانب املتعد دة اليت حتد ث عنها الكتاب.

 الدرس الصويت العرب مستفيدا من كان كتابه )األصوات اللغوية( ثروة صوتية ضخمة أضافها إىل    
 البحوث والتجارب احلديثة.

ي ضاف إىل ذلك ما قد مه خال عمله مبجمع اللغة العربية من حبوث قي مة ال تزال نتائجها تنري    
، كذلك املقاالت املنشورة واحملاضرات اليت ألقاها يف املعاهد والكل يات الطريق أمام الدارسني املعاصرين

 .املختلفة

خبة الذين اندوا بضرورة دراسة علم إبراهيم أنيس من ضمن أولئك الن   ويت فإن  رس الص  وخبصوص الد     
يات من األصوات يف املعاهد املصرية، كما يشري إىل ذلك األستاذ الدكتور كمال بشر:"ويف اخلمسين

دار العلوم، عادوا من القرن العشرين عاد إىل مصر بعض املبعوثني، واشتغلوا بتدريس علم اللغة يف 
لندن بعد حصوهلم على درجة الدكتوراه ليخط وا خط ا جديدا يف الدرس اللغوي يف )الدار(، وكان من 

، فكانت هذه بداية (1) أهم  وأبرز ما صنعوا اعتماد علم األصوات مادة مقر رة يف جدول الدراسة"
الصويت احلديث العام واخلاص مبوقع  للدراسة الصوتية العربية"وهبذا حظي الدرس جديدة وتطو ر هام

                                                           

.25، صسابقمرجع ( كمال بشر، 1)   
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، ومل يتوقف هذا التطو ر العظيم بل امتد  مبرور (1)مستقل ألول مرة يف د ور التعليم العربية على إطاقها"
 (2)الزمن إىل دوائر علمية أخرى يف مصر ويف غريها من الباد العربية.

ابقة واملعاصرة له اليت قد مها ومن املعاصرين من يرى أن جهود إبراهيم أنيس تفوق كل  اجلهود الس     
راسات اللغوية العربية، يقول:"ولعل نا ال نتجاوز حدود الواقع إذا تراءى العلماء احملدثون يف ساحة الد  

السامي ة ي عد  األبرز واألنضج بني كل لنا أن ما قد مه الدكتور إبراهيم أنيس للدراسات اللغوية العربية و 
تناولت مؤل فاته كل مستوايت الدراسة اللغوية من أصوات احملاوالت السابقة واملعاصرة له، فقد 

كتابه ابلذكر مبي نا قيمة الكتاب، وأهم  مااحتوى عليه"ففي    ، مث خص  (3)وصرف وتركيب وداللة"
فيها مناهج البحث  متكاملة لألصوات العربية، ات بعت كتابه األصوات اللغوية ق د مت ألول مرة دراسة

، فيما ي عد  phonology، والفونولوجيphoneticsاحلديثة، ففر ق بني مصطلحي الفوانتيكي
اها وصفي ا يف دراسة األصوات"  .(4)اجت 

فهو هنا يشري إىل عمل مهم  قام به إبراهيم أنيس يف فاحتة كتابه)األصوات اللغوية(، وهو حتديد    
 جماالت ذينك املصطلحني املتشابكني إىل حد  بعيد.

سب له يف جمال الدراسة الصوتية، منها ما     ومن الناحية التطبيقية فإلبراهيم أنيس جهود قي مة حت 
يف كل  ألف من احلركات  قصريها 460فتحة يف اللغة العربية حوايلذكره من أن "نسبة شيوع ال
 .(5)"146، والضم ة174حوايل وطويلها، يف حني أن الكسرة

وقد استفاد علماء األصوات بعد إبراهيم أنيس من تلك البحوت التطبيقية اليت قد مها، ونقلوها يف     
اليت أجراها الدكتور إبراهيم أنيس...شيوع كتبهم، كما يقول بعضهم:"فقد أي دت املباحث التطبيقية 

                                                           

.26ص ،سابقمرجع كمال بشر،  (1)   
والصفحة. املرجع السابق( ينظر: 2)  
لكة العربية السعودية، املم-، د.ط، مكتبة الرشد انشروناإلجتاهات املعاصرة يف تطو ر دراسة العلوم اللغوية( در اج؛ أمحد عبد العزيز،)الدكتور(، 3)

.143-142م، ص2003-ه1423الرايض،سنة  
.143، صاملرجع السابق( 4)  
. 57، صاألصوات اللغوية( إبراهيم أنيس،)الدكتور(، 5)  
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مرة يف كل ألف 124مرة يف كل ألف من األصوات الصامتة يف العربية، وأن نسبة امليم127الام حنو
 .(1)مرة كذلك"112مرة منها، وأن نسبة النون بلغت

ومن الطبيعي أن يكون للدكتور إبراهيم أنيس أتثري كبري يف ساحة الدراسات اللغوية، والصوتية على    
اجلامعية حتت  وجه اخلصوص، فقد أ جنزت جر اء حث ه على دراسة اللغة واألصوات بعض الر سائل

 إشرافه، ومنها:

 م.1960دراسة لغوية يف هلجات البدو يف مصر، عبد العزيز مطر، ماجستري -أ

 م.1962الفاراب اللغوي، دراسة معجمه ديوان األدب، أمحد عمر خمتار، ماجستري -ب

 م.1962األصوات يف قراءة أب عمرو بن العاء، عبد الصبور شاهني، ماجستري -ج

 .(2)م1965دراسة صوتية يف القراءات الشاذة، عبد الصبور شاهني، دكتوراه -د

البحوث والرسائل العلمية يف كل يات أخرى، وحتت إشراف أساتذة إىل ما مت  إجنازه من  ابإلضافة   
 .(3)آخرين يف املوضوعات ذاهتا

مرجعا أساسي ا كما أن العلماء بعد إبراهيم أنيس هنجوا هنجه، واختذوا كتابه)األصوات اللغوية(    
 ومن هؤالء: يستفيدون منه يف أتليف كتبهم وإعداد حبوثهم،

 الكتاب املؤل ف م
)دراسة الصوت اللغوي( و )البحث اللغوي عند  الدكتور أمحد عمر خمتار 1

 العرب(
 )علم األصوات( الدكتور كمال بشر     2
 )علم اللغة مقدمة للقارئ العرب( الدكتور حممود السعران     3
جهة نظر جديدة يف خمارج األصوات الستة( و )  ) األستاذ الدكتور غامن قدوري احلمد    4

                                                           

.54، صسابقمرجع ( خليل إبراهيم العطي ة)الدكتور(، 1)   
.9/15، صسابقمرجع ، جممع اللغة العربية ابلقاهرة، إبراهيم أنيس ودراسة اللهجات( ينظر: األستاذ الدكتور، إبراهيم الدسوقي، 2)   
والصفحة. املرجع السابق( ينظر: 3)   
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 حبث
 )يف البحث الصويت عند العرب( الدكتور خليل إبراهيم العطي ة    5
تازم املعريف بني الدرس الصويت والدرس ال)   الدكتور عادل عبد اجلب ار    6

 الصريف(
 

 قراءات القرآنية بني العربية واألصوات اللغوية(ال)   الدكتور مسري شريف استيتية    7
جتاهات املعاصرة يف تطو ر دراسة العلوم اال)   الدكتور أمحد عبد العزيز در اج    8

 اللغوية(
 )معجم علم األصوات( الدكتور حممد علي اخلويل    9
   

10 
 )مصدر التاث الصويت( الدكتور أمحد عزوز   

   
11 

 )املنهج الصويت للبنية العربية( الدكتور عبد الصبور شاهني

 

من اجلهود العظيمة اليت قد مها إبراهيم أنيس للدرس الصويت العرب حتديد مواضع النرب يف اللغة     
العربية، ومما يؤك د أنه أول من تطر ق إىل هذا املوضوع قوله:"وليس لدينا من دليل يهدينا إىل موضع 

مل يتعر ض له أحد من املؤلفني النرب يف اللغة العربية، كما ينطق هبا يف العصور اإلسامية األوىل، إذ 
، مث ذكر املواضع األربعة للنرب العرب مشريا إىل أكثرها وأقل ها شيوعا، قال:"هذه هي (1)القدماء"

 .(2)مواضع النرب العرب، كما يلتزمها جميدوا القراءات القرآنية يف القاهرة"

نطق وقد سبقت اإلشارة إىل أن معيار الصحة واألصالة يف نطق األصوات عند إبراهيم أنيس هو    
 القر اء املصريني.

 
                                                           

. 99، صاألصوات اللغوية( إبراهيم أنيس)الدكتور(، 1)  
. 101، صاملرجع السابق( 2)  
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 وإلبراهيم أنيس آراء صوتية منها:   

 .(1)السل م املوسيقي الشرقي ال زال موضع خاف بني املوسيقيني العرب -1

 .(2)أبعد منه يف الغناء العربوت يف الغناء األورب البون بني درجات الص   -2

طق عضو آخر وهو الرئتان، إذ بدوهنما ال تكون عملي ة التنفس جيب أن ي ضاف إىل أعضاء الن   -3
 .(3)الذي هو املادة اخلام للصوت

هتمام اكنة هي اليت صرفت القدماء عن االالكتابة العربية القدمية اليت عنت فقط ابألصوات الس -4
 .(4) ات(أبصوات اللني)احلرك

التاوة املتواترة هي الوسيلة الوحيدة اليت عن طريقها ميكن الوصول إىل كيفية النطق ابألصوات   -5
 .(5)كما كانت ت نطق يف العصور القدمية

 .(6)النطق النموذجي لألصوات عند إبراهيم أنيس هو نطق اجمليدين للقراءات القرآنية يف مصر -6

يس الشفتني كما ذكر القدماء، بل هو من أقصى اللسان حني يلتقي يرى إبراهيم أن خمرج الواو ل -7
 .(7)أبقصى احلنك

 .(8)صوت الضاد كما وصفه القدماء خيالف الذي ننطقه اآلن -8

 

                                                           

. 104، صاألصوات اللغوية( إبراهيم أنيس)الدكتور(، 1)   
. 8،صاملرجع السابق( 2)   
. 20،صاملرجع السابق( 3)   
. 39،صاملرجع السابق( 4)   
. 40،صاملرجع السابق (5)   
. 84،صاملرجع السابق( 6)   
. 45،صاملرجع السابق( 7)   
   52،صاملرجع السابق (8)
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خيالف إبراهيم أنيس القر اء يف قوهلم إن النون أكثر أصا يف الغنة من امليم، فهو يرى أن الذي  -9
الغنة مع النون وقل تها مع امليم، واحلقيقة أن اهلواء عند النطق دفعهم إىل قول ذلك هو كثرة شيوع 
 .(1)بكليهما يتخذ جمراه من اخليشوم فقط

يفض ل إبراهيم أنيس تسمية صوت الزاي والسني والصاد ابألصوات األسلية بدال من التسمية  -10
 .(2) القدمية)أصوات الصفري(

 .(3)دثنيأصوات احللق مل حتظ ابهتمام العلماء احمل -11

القلقلة نتجت  عن حرص العلماء القدماء على جهر األصوات الشديدة خوفا من أن تصبح  -12
 .(4)مهموسة سيما إذا كانت مشك لة ابلسكون

 .(5)صوت القاف والطاء تطو را من اجلهر إىل اهلمس -13

األوىل خال األنف،  ال يرى إبراهيم أنيس فرقا بني النون والدال، إال أن اهلواء يت خذ جمراه مع -14
 .(6)ومع الثانية خال الفم

كذلك ال يفر ق بني امليم والباء إال أن اهلواء مع األوىل يتسر ب من األنف، ومع الثانية من   -15
 .(7)الفم

يعتقد إبراهيم أنيس أن علماء التبية يف مصر لن يستطيعوا أن يصفوا الطريقة املثلى لتعليم  -16
 .(8) ميد هم علماء اللغة بنتائج دراساهتم للعادات اللغوية املصريةاللغات األجنبية ما مل

                                                           

. 66، صاألصوات اللغوية( إبراهيم أنيس)الدكتور(، 1)   
   ،والصفحة.املرجع نفسه( 2)
   .74،صاملرجع نفسه (3)
   .47،صاملرجع نفسه (4)
   .84،صاملرجع نفسه (5)
   113،صاملرجع نفسه (6)
   ، والصفحة.املرجع نفسه (7)
   .187،صاملرجع نفسه (8)
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ة اليت يشتك فيها مجيع أفراد بيئة من البيئات فات العام  يرى أن العادات اللغوية هي تلك الص   -17
فات الكامية اليت تصدر عن قصد وإرادة فا اللغوية، واليت ليس هلم اختيار يف تكوينها، أما الص  

 .(1)تسم ى عادات لغوية ميكن أن

 وفيما أييت دراسة إحصائية للمصادر اليت استقى منها إبراهيم أنيس مادته:

 عدد ورود الكتاب أو املوضوع العامل م
 امسه

 صفحة

"اخلصائص" و "سر  صناعة  ابن جين 1
 اإلعراب"

9 138 
 وغريها

2 Romanes    يف حديثه عن مزي ة النطق عند
 اإلنسان

1 15 

هو من ابتكر مقاييس أصوات   دانيال جونز 3
 اللني

1 32 

4 o.k.ziph  169  من الذين آمنوا بنظرية الشيوع 
5 Vilhem 

thomsen 
 169 1 هو من اندى بنظرية الشيوع

 "التيسري يف القراءات السبع" أبو عمرو الداين 6
 "جامع البيان يف القراءات السبع"

و91 2
178 

7 H.collitz  نظري ته القائلة أبن البيئة نقل عنه
 اجلغرافي ة من عوامل تطو ر الصوت

1 164 

8 jespersen   هو معارض لنظرية
Hcollitz. 

1 164 

9 Curtius و
whitney 

 166 1 مها ممن اندوا بنظرية السهولة 

                                                           

   .183، صاألصوات اللغويةإبراهيم أنيس)الدكتور(،  (1)
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 139 1 "األمايل"  ابن الشجري 10
و139 2 "الكتاب"  سيبويه 11

52 
 52 1 " العني"  اخلليل 12
حتد ث عن روايته اليت جتيز إدغام   الكسائي 13

 الفاء يف الباء
1 131 

 "  "النشر يف القراءات العشر" ابن اجلزري 14
 "التمهيد"      

وغ108 3
 يرها

و132 2 املقتضب املرب د 15
116 
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 الفصل الرابع: الخاتمة

 

 المبحث األول: نتائج البحث وتحليلها

 

 التاني:المقترحات والتوصيّ اتالمبحث  
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 : نتائج البحثاملبحث األول
وأفضل الصلوات وأمت  التسليم على رسوله البشري النذير، وعلى  ،احلاتالص   احلمد هلل الذي بنعمته تتم  

 آله وأصحابه أمجعني، ومن سلك طريقهم من املؤمنني.

يف كتاب )األصوات اللغوية( للدكتور إبراهيم أنيس توص ل  الد راسة املتفح صةل هذه خا       
 تائج اآلتية:الباحث إىل الن  

واملقارن  كاملنهج الوصفي والتحليلي والتطبيقي  ،بع إبراهيم أنيس يف كتابه مناهج متعد دةات   -أوال
 ،رقوكان يصل إىل اهلدف املنشود أبقصر الط ،وعباراته واضحة ،أسلوبه سهل رقيقوالتارخيي، و 

ويتحاشى التكرار بعبارات مثل:) وقد  ،التفاصيل املؤد ية إىل اخلروج عن املوضوع -بكثرة-ويتجن ب 
اندرا ما ينقل نقا اليت تناول فيها القضية املماثلة، و أشران إىل هذا من قبل( مث يشري إىل الصفحة 

ا يستوعب املسائل مث يسردها ابملعىن مع اإلشارة إىل صاحب الفكرة يف بعض األحيان ،حرفي ا  ،وإّن 
راب" ما يقارب صفحة كاملة وابن جين أكثر من نقل عنه حيث نقل من كتابه"سر صناعة اإلع

ل  أسفيف  يذكر إبراهيم أنيس مصادره اليت استفاد منها  أنه الكذلك حرفي ا، ومم ا توصل إليه الباحث  
 وقس مها إىل قسمني: ،يف آخر الكتابوإّنا ذكرها  ،كل  صفحة

 املراجع العربية -
 املرا جع األفرجنية)األجنبية( -

 ،أما املراجع األفرجنية فأربعة عشر كتااب ،لثمانية مؤلفني أحد عشر كتاابواملراجع العربية عددها    
 والعدد نفسه ملؤل فيها.

ع اليت استفاد منها إبراهيم أنيس بني العربية واألفرجنية يوحي بعصرية وهذا التفاوت يف نسبة املراج   
 وميله حنو التجديد. ،الكتاب

عن النرب والتنغيم، واملقطع الصويت،  هاإلضافات اجلديدة للدراسة الصوتية العربية: مثل حديث - اثنيا
األصوات، وذكر األصوات أشار إىل ظاهرة تطو ر وت، ومقاييس أصوات اللني وغريها، و وطول الص
ما اعتمد عليه  اإلحصاء والتطبيق من أهم  ، وكان مثل الضاد والقاف واجليم ا هذا التطو راليت أصاهب

غوية التاثية، واعتمد عليها كثريا يف راسات الل  ابلد   إملام اتم   لههيم أنيس يف إرساء دعائم نظرايته، و إبرا
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وظ ف ة، كما أن ه إلبراهيم أنيس آراء صوتية خاص  ذلك أن ته، وتبني  للباحث كإرساء دعائم نظراي  
العربية مثل تطبيقه ملقاييس أصوات اللني  وتيةراسات الص  جارب احلديثة للد  العديد من معطيات الت  

 .على اللغة العربية

من اجلهود السابقة واملعاصرة له، وإلبراهيم  أن، حيث اعت ربت أفضل بكثريجهوده عظيمة الش   -اثلثا
م حياته، وامتد  إىل ، وقد بدأ هذا التأثري منذ أاي  العربية أتثري واضح يف جمال دراسة األصوات أنيس

يومنا هذا، وأفضل برهان على ذلك هو نسبة الدارسني الذين استفادوا من مؤلَّفه يف تصنيف كتبهم، 
 وتقدمي حبوثهم.
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 املقرتحات والتوصيات املبحث الثاين:

عتبار، وهي  لحوظا إن أ خذت بعني االحرز تقد ما م  هناك مجلة من املقتحات يتاءى للباحث أهنا ست  
 كالتايل:

اقتداءا ابلدكتور إبراهيم أنيس ومن شايعه من الذين كانوا سببا يف جعل مادة علم األصوات مادة  -1
يقتح الباحث أن تكون هذه املادة مقر رة يف هذه اجلامعة يف مرحلة املاجستري؛ مقر رة يف )دار العلوم(، 

 وذلك لتوسيع آفاق الطاب املتخصصني يف اللغة العربية وعلومها.

وضع ما يسمى بــــــــ)كتاب املادة( مهم  جد ا، لكن األهم  هو وضع مفردات املادة مث تسليم زمام  -2
لينتقوا مادهتم من مصادر خمتلفة ومتنو عة أيضا، حسب ما تقتضيه األمر بيد األستاذ والطاب، 

 ظروف املادة املدروسة.

األفضل عند وضع هذه املفردات أن ي هتم  جبانب املقارنة بني التاث واملعاصرة؛ ليدرك الطا ب  -3
ا هذقيمة ما خل فه األقدمون، وأمه ية ما يسديه احملدثون اهج آخر من من ا يقود إىل والدة منهج، ولرمب 

 دراسة األصوات، وهو)علم األصوات املقارن(.

بة ومن ابب التفاؤل، يقتح الباحث إنشاء معمل أو خمترب صويت ابجلامعة؛ لتهيئة األجواء املناس -4
 هتمام.وإعطاء هذه املادة حقها من اال

 وهنا بعض املوضوعات يراها الباحث مناسبة للدراسة:   

 لدراسة الصوتية العربية.جهود علماء مصر يف ا -1

 املصطلحات الصوتية بني سيبويه وابن جين )دراسة مقارنة(. -2

 التنغيم وأثره يف توجيه الدالالت )دراسة تطبيقية يف القرآن الكرمي(. -3

 واحلمد هلل أوال وآخرا.
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 قائمة املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم. *   

 املراجع العربية

 ، د.ط.م1997، عامل الكتب، القاهرة، دراسة الصوت اللغويأمحد عمر خمتار،  -1

 .8، طم2003 ، عامل الكتب، سنةالبحث اللغوي عند العربأمحد عمر خمتار،  -2

 مكتبة ،اإلجتاهات املعاصرة يف تطو ر دراسة العلوم اللغوية ،أمحد عبد العزيز )الدكتور( ،در اج -3
 ، د.ط.م2003 -ه1423سنة:  ،الرايض ،العربية السعوديةاململكة  -الرشد انشرون

 مصر، د. ط. ،  مطبعة هنضةاألصوات اللغويةإبراهيم أنيس،  -4

5، طم1985 سنة، مكتبة األجنلو املصرية، داللة األلفاظإبراهيم أنيس،  -5  

.6، طم8197 سنة ، مكتبة األجنلو املصرية،من أسرار اللغةإبراهيم أنيس،  -6  

، مكتبة األجنلو املصرية، د.ط.يف اللهجات العربيةإبراهيم أنيس،  -7  

.2م، ط1952مكتبة األجنلو املصرية، سنة ، موسيقى الشعرإبراهيم أنيس،  -8  

، د.ط.د.ت ،مكتب النسر للطباعة ،مناهج البحث يف اللغة ،مت ام حس ان -9  

مكتبة زهراء ، ، ترمجة: دكتور سعيد حسن حبريياتريخ علم اللغة احلديثجارهارد هلبش،  -10
.1، طم2003الشرق، القاهرة، سنة:   

11- ابن سينا، أبو علي احلسني بن عبد هللا بن احلسن بن علي، أسباب حدوث احلرف، حتقيق: 
 حممد حسان الطيان وحيي مري علم، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، د.ط.
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 بغداد، -لنشرمشورات دار اجلاحظ ل ،البحث الصويت عند العرب يف ،خليل إبراهيم العطية  -12
، د.ط.م1983سنة:  

تور إبراهيم ، حتقيق: دكتور مهدي املخزومي و دككتاب العي ،الفراهيدي، خليل بن أمحد -31
.السامر ائي، دار ومكتبة اهلال، د.ط  

 -ه1417هرة، سنة:، مكتبة اخلاجني ابلقااملدخل إىل علم اللغةرمضان عبد التواب،  -14
.4، طم1997  

تب بريوت، ، حتقيق: حممد علي النجار، عامل الكاخلصائصابن جين، أبو الفتح عثمان،  -51 
 د.ط.

 لبنان، -لكتب العلمية، بريوت، دار اسر صناعة اإلعرابابن جين، أبو الفتح عثمان،  -61 
.1، طه1421سنة:  

م حممد هارون، دار ، حتقيق: عبد الساالكتابسيبويه، أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنرب،   -17
د. ط. اجلبل، بريوت،  

، م1997ر والتوزيع، القاهرة، سنة: ، دار غريب للطباعة والنشعلم األصواتكمال بشر،   -81
 د.ط.

ة: القاهرة، سن، ترمجة: أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، أسس علم اللغةماريو ابي،   -19 
.8، طم1999 -ه1419  

م، د.ط.1999، سنةإبراهيم أنيس والدرس اللغويع اللغة العربية ابلقاهرة، جمم  -20  
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قيق: علي ، حتالنشر يف القراءات العشر ،حممد بن حممد الدمشقي ،ابن اجلزري، أبو حممد  -12
لبنان، د.ط. -دار الكتب العلمية، بريوت ،حممد الضباع  

 القاهرة، -دار الفكر العرب ،علم اللغة مقدمة للقارئ العريبحممود السعران،   -22
.2، طم1997سنة:  

، عامل الكتب ، حتقيق: حممد بن عبد اخلالق عضيمة، د.تاملقتضباملرب د، حممد بن يزيد،  -32
 بريوت، د.ط.

-ه1402، مطابع الفرزدق التجارية، سنة معجم علم األصواتحممد علي اخلويل،  -42
.1م، ط1982  

لعامة لشؤون املطابع ، اهليئة االعربية يف ثالثي عاما)اجملمعيون(جممع اللغة حممد مهدي عا م،  -52
، د.ط.م1966-م1386القاهرة، سنة  -األمريية  

، م2001 -ه1421، مكتبة التوبة، سنة:الصوتيات العربية ،الغامدي، منصور بن حممد -26
.1ط  

عامل  ،عل مهاتعليمها وتاللغات األجنبية  ،انيف خرما )الدكتور( و علي حج اج ) الدكتور( -27
، د.ط.م1978يناير  ،الكويت ،فة والفنون واآلداباجمللس الوطين للثقا ،املعرفة  

 ري الديناألعالم خل) ذيل لكتاب إمتام األعالم  ،و حممد رايض املاحل ،نز ار أابظة )الدكتور( -28
.1، طم1999سنة،بريوت –دار صادر  ،(الزركلي  

 كل ية اآلداب ، رسالة املاجستري مقد مة إىلالصويت عند ابن سينااملصطلح يادي، نصرية ش -29
-1430تلمسان، سنة -واللغات، قسم اللغة واألدب العرب، جامعة أب بكر بلقايد

م)اخلامتة(.2010-2009ه/1431  
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 المالحق
(1الملحق )  

جهاز النطق وخمارج األصوات -  

احلنجرة ومكو انهتا -  

الوتران الصوتيان -  

وضع اللسان مع أصوات اللني -  

.األذن اإلنسانية وأجزائها -  
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.287علم األصوات، كمال بشر،ص  

 

.33يف صفحةيوض ح هذا الر سم جهاز النطق وخمارخ األصوات كما تناوهلا الباحث   
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 أعضاء النطق

 

.17األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس،ص  

 

 

34-33يوض ح هذا الرسم أعضاءالنطق وخمارج األصوات كما تناوهلا الباحث يف صفحة  
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.103دراسة الصوت اللغوي، أمحد عمر خمتار،ص  

 

.61هذا الرسم يوضح احلنجرة ومكو انهتا من اخللف كما تناوهلا الباحث يف صفحة  
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103دراسة الصوت اللغوي، أمحد عمر خمتار، ص  

 

ذلك يف  هذا الرسم يوض ح وضع الوترين الصوتيني يف حالة انفتاحههما، قد تناول الباحث
.61صفحة  
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 وضع اللسان مع أصوات اللني

 

.35األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس،ص  

 

احث عن ذلك يف نطق أصوات اللني، وقد حتد ث الب يقوم هذا الرسم بتوضيح أوضاع اللسان يف حالة
  .39 -38صفحة
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 وضع اللسان مع أصوات اللني
\ 

 

.35األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص  

 

ث الباحث عن هذا الرسم كذلك يقوم بتوضيح أوضاع اللسان يف حالة نطق أصوات اللني، وقد حتد  
.39و  38ذلك يف صفحة  
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اإلنسانيةاألذن   
 

 

.16األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص  

 

.31ذلك يف صفحة إىل الباحث أشاريوضح هذا الرسم األذن اإلنساني ة وأجزائها، كما   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89 

 األصوات وخمارجها
 

 

314علم االصوات، كمال بشر، ص  

34و  33ةصفحهذا الرسم يوض ح خمارج األصوات من احللق إىل الشفتني، كما ورد يف البحث   
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(2الملحق)  
التنغيم ودرجات الصوت -  
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.145,146،147التشكيل الصويت يف اللغة العربية ،فونولوجيا العربية،دكتورايسر املاح، ص  

توضيح  توض ح هذه الرسومات درجات الصوت يف حالة التنغيم من صعود وهبوط واستواء، مع
.49فحةث الباحث عن التنغيم يف صنية، وقد حتد  يف الثاالذبذبة الصوتي ة ابلدوائر   
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(3الملحق)  
املصطلحات الصوتي ة -  
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 املصطلحات الصوتية)1(

: ويطلق عليه علم األصوات العام، ويعين بشرح األصوات اإلنسانية phoneticsالفوانتيك  -1
 وحتليلها دون النظر إىل ما تنتمي إليه من لغات.

: يعين أبثر الصوت اللغوي يف تركيب الكام، ويرى بعض العلماء phonologyالفونولوجي -2
 أن الفوانتيك للدراسة الوصفية، والفونولوجيا للدرس الصويت التارخيي.

: كما عر فه بعض احملدثني"اضطراب مادي يف اهلواء يتمث ل يف قوة أو ضعف soundالصوت  -3
اه اخلارج، مث يف ضعف تدرجيي ينتهي إىل نقطة الزوال سريعني للضغط املتحر ك من املصد ر يف اجت 

 .النهائي

: "هو األثر السمعي الذي يصدر طواعية عن تلك linguistic soundالصوت اللغوي  -4
 .األعضاء اليت يطلق عليها اسم جهاز النطق

ة على حركة واحدة، : عبارة عن قم ة اإلمساع، وهو كم ي ة من األصوات احملتوي syllableاملقطع  -5
 وميكن االبتداء هبا والوقوف عليها من وجهة نظر اللغة موضوع الدراسة.

: رفع الصوت وخفضه يف أثناء الكام للداللة على املعاين املختلفة  intonationالتنغيم  -6
 للجملة الواحدة.

 : وضوح نسبيب لصوت أو مقطع إذا قورن ببقي ة األصوات واملقاطع يف الكام. stressالن رب  -7

: أصغر وحدة لغوية جمر دة ذات معىن، وقد تكون متصلة مثل: إن، أو  morphemeاملورفيم  -8
 منفصلة مثل: ولد.

 : أصغر وحدة صوتية يؤد ي استبداهلا إىل تغيري معىن الكلمة. phonemeالفونيم  -9

                                                           

ماريو ابي،  و ،ةاألصوات اللغويإبراهيم أنيس،  ، ومعجم علم األصواتحممد علي اخلويل،  ( استفاد الباحث يف إعدادها من املراجع اآلتية:1)
   .علم األصواتكمال بشر، ، يف البحث الصويت عند العرب عطية،خليل إبراهيم  ، و، ترمجة: أمحد خمتار عمرأسس علم اللغة
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: واحد من عد ة أصوات حقيقية تشتك يف كيفي ة النطق، وترتبط معا  allophoneن ألوفو  -10
.  يف توزيع تكاملي أو تغري حر 

 : يعىن به اجلهة اليت خيرج منها الصوت.sound sourceمصدر الصوت -11

: عبارة عن حجرة متسعة نوعا ما ومكو نة من ثاثة غضاريف، األول أو larynxاحلنجرة  -12
منها انقص االستدراة من اخللف، وعريض ابرز من األمام ويسمى اجلزء البارز منه)تفاحة العلوي 

آدم(، والغضروف الثاين كامل االستدارة، والثالث مكو ن من قطعتني موضوعتني فوق الغضروف الثاين 
 .من خلف

: يشبهان الشفتني وميتد ان أفقيا vocal cordsأو  vocal bandsاألواتر الصوتية  -13
ابحلنجرة من اخللف إىل األمام، ويلتقيان عند ذلك الربوز املسمى تفاحة آدم، ويسم ى الفراغ بني 

، وقد ينفرج الوتران أو ينقبضان حىت يلمس أحدمها اآلخر فيغلق glottisالوترين الصوتيني ابملزمار 
ولكن بشد ة، مث يتذبذابن ممر  اهلواء هنائي ا، وقد يقتب أحدمها من اآلخر لدرجة تسمح مبرور اهلواء 

 ويصدران نغمة موسيقية.

: هو اجلزء الواقع بني احلنجرة والفم، ويسمى هذا اجلزء ابلفراغ احللقي أو pharynxاحللق  -14
 التجويف احللقي، وهو الفراغ الواقع بني أقصى اللسان واجلدار اخللفي للحلق.

 

ري، وهو من أهم أعضاء النطق، ومس يت : عضو مرن قابل للحركة إىل حد  كبtongueاللسان  -15
اللغات به ألمه يته يف عملية النطق، وعلماء األصوات يقس مونه عادة إىل ثاثة أقسام: أقصى اللسان، 

 وسط اللسان، طرف اللسان.

 : هي هناية احلنك اللني، وتساهم بشكل كبري يف نطق القاف العربية الفصيحة.uvulaاللهاة  -16

: من أعضاء النطق الثابتة، وتت خذ مواضع يعتمد عليها اللسان عند نطق teethاألسنان  -17
 بعض األصوات، وهناك أسنان عليا وأسنان سفلى.
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: يشبهان منفاخني يشتمان على جمموعة من األكياس اليت يرتبط بعضها lungsالرئتان  -18
حىت تنتهي كل منها ببعض بشعب تتفر ع كل منها إىل قصيبات صغرية وأخرى أصغر منها، وهكذا 

حبويصلة هوائية حتيط هبا أوعية دموي ة دقيقة جيري استبدال اثين أوكسيد الكاربون الذي يطرحه اجلسم 
بغاز األوكسجني القادم عن طريق الشهيق من القصبة اهلوائية، وبغري الرئتني ال تكون عملية التنف س، 

فالرئتان"تقومان بوظيفة املنفاخ الذي يوف ر الت يار وبغري التنف س ال يكون الكام بل حىت احلياة نفسها، 
 إلنتاج األصوات اللغوية. ةاهلوائي الذي يعترب املادة اخلام

: فراغ ران ن مؤل ف من حلقات غضروفية wind pipeأو  tracheaالقصبة اهلوائية  -19
لقصبة مرصوفة غري كاملة االستدارة من اخللف، يقف بعضها فوق بعض بشكل عمودي، وتقع ا

 سم.2.5سم و2سم، وقطرها بني11اهلوائية مبوازاة العمود الفقري، وطوهلا حنو

أنبوبة مكو نة من غضاريف على شكل حلقات غري مكتملة من اخللف : وعر فها بعضهم أبهنا   
 .متصل بعضها ببعض بواسطة نسيج غشاء خماطي

ن يضخم بعض األصواnasal cavityالفراغ األنفي  -20 ت حني النطق هبا، ويندفع : فراغ ران 
 النفس من خاله مع بعض األصوات كامليم والنون.

: هو العضو الذي يتصل به اللسان roof of mouth، أو سقف الفم palateاحلنك  -21
يف أوضاع خمتلفة، وخترج أصوات خمتلفة مع كل وضع ابلنسبة ألي جزء منه، ويقس مه العلماء عادة 

 إىل ثاثة أجزاء:

 احلنك أو اللث ة مقد م -أ

 وسط احلنك أو احلنك الص لب -ب

 أقصى احلنك أو احلنك الل ني. -ج

: من أعضاء الن طق املتحر كة، ويساعد انطباقهما وانفراجهما يف نطق كثري من lipsالشفتان  -22
األصوات مثل الباء وامليم والواو، وإذا المست الش فة السفلى األسنان العليا حدث الصوت الش فوي 

 األسناين وهو الفاء.
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: صوت يتمي ز أبنه اجملهور الذي حيدث أثناء النطق به أن مير  vowelsاحلركة أو صوت لني  -23
اهلواء حر ا طليقا خال احللق والفم دون أن يقف يف طريقه أي عائق، ودون أن يضيق جمرى اهلواء 

 ضيقا من شأنه أن حيدث احتكاكا مسموعا، مثل الفتحة. 

: هو الصوت الذي حيدث أثناء النطق به consonantالصامت أو الصوت الساكن  -24
اعتاض يف جمرى اهلواء يف الفم، سواء أكان االعتاض كاما كما يف نطق صوت)الدال(، أو جزئي ا 

 من شأنه أن يسمح مبرور اهلواء لكن بصورة ينتج عنها احتكاك مسموع كاحلاء مثا.

 صوت اجملهور هو الذي تتذبذب عند النطق به األواتر الصوتية.: الvoicedاجملهور  -25

 : نظري اجملهور وهو الذي ال تتذبذب عند النطق به األواتر الصوتية.unvoicedاملهموس  -26

: الص وت الش ديد عند النطق به أن ينحبس جمرى اهلواء plosiveالش ديد أو االنفجاري  -27
وضع من املواضع، فيضغط اهلواء، مث ينفتح جمرى اهلواء فجأة، اخلارج من الرئتني حبسا اتما يف م

 فيخرج اهلواء حمداث صوات انفجاراي مثل الباء.

: وعند الن طق ابألصوات الر خوة ال ينغلق جمرى اهلواء انغاقا fricativesالر خو أو االحتكاكي -28
لك نوع من الصفري أو احلفيف كما اتما، وإّنا يضيق اجملرى إىل درجة تسمح مبرور اهلواء، فينتج عن ذ

 يف الصاد والفاء والثاء.

التطور الصويت: عر فه بعضهم أبنه" تغري  بعض األصوات عرب مراحل اترخيية مر ت هبا لغة ما  -29
 .وفق قوانني ميكن حصرها

: هي األصوات املتوس طة بني الشد ة والرخاوة، وهي الام وامليم liquidsاألصوات املائعة  -30
 النون والراء، وزاد القدماء عليها العني.و 

(؛ ألن اللسان  معها يبلغ أقصى ما u) و (i: هي ما يرمز له بـــــــ)closeأصوات اللني الضي قة  -31
 ميكن أن يصل إليه من صعود حنو احلنك، والفراغ بينهما يكون أضيق ما ميكن للنطق ابحلركة.

ما قرب منها؛ ألن اللسان معها يبلغ أقصى هبوطه ( و @: وهي)openأصوات اللني املتسعة  -32
 يف قاع الفم، والفراغ بينهما أوسع ما ميكن يف ذلك املوضع. 
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ن فيتأث ر األول منهما ابلثاين.regressiveالتأثر الرجعي  -33  : هو أن يتجاور صواتن لغواي 

 : وفيه يتأثر الصوت الثاين ابألول.progressiveالتأثر التقد مي  -34

فناء الصوت يف الصوت: هو أن جياور الصوت صوات آخر فيفىن أحدمها يف اآلخر نتيجة أتث ره  -35
 به حبيث ال يتك له أثرا، وهو ما يسم يه القدماء)اإلدغام(.

: ومها الواو والياء ملا هلما من شبه نطقي ابحلركات، semi vowelsأنصاف أصوات اللني  -36
 من جه ة أخرى. وشبه آخر وظيفي ابألصوات الصامتة

 اإلدغام : حتويل صوتني متتاليني إىل  صوت واحد طويل، مثل: أأمن فيصري آمن. -37

 استقبال األصوات: تلق ي املستمع ألصوات الكام كمقد مة إلدراكها. -38

: صوت يامس فيه رأس اللسان األسنان األمامي ة العليا أو الس فلى من  Dentalأسناين  -39
 تب منها مثل: )ت( ويسمى نطعي ا.الد اخل، أو يق

أسناين شفوي: صوت تامس فيه الشفة السفلى األسنان العليا األمامية وقد يكون مهموسا  40
 .v، أو جمهورا مثلfمثل:

اإلطباق: تفخيم الصوت جبعل مؤخر اللسان يقتب من الط بق )أي احلنك اللني(، أو يامسه   -41
 كما يف / ط /ظ/ ص/ ض.

: صوت رنيين  يعتمد رنينه على التجويف األنفي، إذ يكون ممر  الفم مغلقا عن Nasalأنفي   -42
 طريق نزول الط بق إىل األسفل، مثل: ن/ م، ويسمى أيضا خيشومي.

اإليقاع: متو جات أصوات الكام الناجتة عن تعاقب املقاطع املنبورة واملقاطع غري املنبورة يف  -43
 .اللغات اليت تتبع نظام الن رب

 التخيم: حذف صوت لتسهيل النطق. -44

 جانيب : صوت رنيين مير  معه التي ار النف س من جانب التجويف الفموي  مثل /ل. -45
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 الر نني : اهتزاز أحد التجاويف  متأثرة ابهتزاز احلبال الصوتي ة عند نطق صوت جمهور. -46

 شهيق : إدخال اهلواء إىل الر ئتني. -47

 اهلواء من الر ئتني بعد إدخاله عن طريق الشهيق.زفري : إخراج  -48

: صوت فيه صفة الصفري، مثل / ص/س، وينشأ الصفري من قو ة احتكاك sibilantصفريي  -49
 تي ار اهلواء اخلارج من الفم .

 : صوت مير  معه تي ار النف س من الفم فقط، مثل/ل/ت/ث/س.oralفموي  -50

اللسان يف وسط الفم وسطا بني موقعه مع الص ائت العايل، وسطي: صفة لصائت يكون معه  -51
 وموقعه مع الص ائت املنخفض.

52- .  طول الصوت: املد ة الزمنية اليت يستغرقها النطق بصوت معني 

املزمار: الفتحة الواقعة بني احلبلني الصوتيني يف أعلى احلنجرة، وتقع فوق هذه الفتحة  -53
 يف الفومزمارية(، وهي جتاويف احللق والفم واألنف.التجاويف اليت ت دعى ) التجاو 

 مقدَّم: صفة لصوت تقد م مكان نطقه قليا إىل األمام بتأثري صوت جماور مثل/ك، يف )كان(. -54

 خالف صوات جماورا له.غايرة: تغري  صوت إىل آخر لي  امل -55

 

 


