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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة:

العدددنإلا وارصال دددسالرصالىدددسفراملدددير سدددا راإلاا دددى ور دددِ  نر  مددد رصاملدددير لددد رالحمددد ربر  ر

 ص صحنب رص نرثبعرى اورإليرٌوفرال ٌنارصبع اا

 الىااف لبر ن جرال صليرإلا ادر عىميرالننطل وربغ ررالعابِةارطنلبيرصطنلبنترفب ور ٌ ٌىم

 ور بمدعربد وريهدنرحنصلددرفألاصدواترصال للدةارر:فيراىمرالىغدةرالعدنفرجلدماربدن بير  نضاات  

  رالجن دد   
ررألاودددندٌمي  ر ددنرالجن ددد رال ربدددًو فِمددنرٌ دددبربددن بيراىدددمرألاصدددواترصال للددةارصطدددا ي

نر دنرفداصاراىدمرالىغدةرالعددنف ر اإلاحمثدارفديرحنبحندنرإلدير بدندارصكهدنٌنرىددعٌنرالكداا ورالىب دٌر

جر عىمدددد ورلك،ددددةرالنددددنطل وربغ ددددررالعابِددددةار ىدددد ح وربنإلاعا  فددددةرللِددددنفرىددددعارالبر ددددن جراملدددديرث ددددَا

صال  اٌةرفير بِار داءرىعوراإلاهمةرالتيرٍعىمرهللارهمرهيرخط رالرص همةرفيرالوكدرذاث ارفلد ر

رالج ٌدد رص ددّبَو رالحدد ٌارصالفددوا    راإلاعنصدداارفددنلف رر ٌ دداهللارهللار ددنربدد ورىددالءرالب ددنً 

 فير  حننربنقرإليرٌوفراللِن ةا

صلرٌكدددوثفيرفددديرىدددعاراإلالدددنفرإلر ور ثلددد فرب  دددمقر ٌدددنتراللدددىاررصالحلددد ٌارإلددديرفهدددِىةرؤلا دددنفر

سدددِزرألا ىدداراملدددير انٌحدد رىدددعارالبر ددن جرصدامددد رإٌدددنواررأحمدددد ال يدد ألاهبددررألا دددحنذرالدد هحو /ر

اادنورص ورٌبدن نرلندنر صامليررلح رالغنلِةرفيرإدا الرالبر ن جار نئسراإلاوليراد رصبدار ورٌ ك د رَص

 او.فيرام

رالطددس ر ااِددةرإدا الرالبر ددن جرصاملددير   ددهمرهمددنرلرٌكددوثفير ور ثلدد فربنللددىارصالحلدد ٌارإلددي

وىِدددددددةرالعىدددددددوفررالارامِددددددد نهلدددددددة ال ددددددد يد الوافددددددد ٌنرص ائددددددد الرجعىدددددددِمهمرألا دددددددحنذالرالددددددد هحو ال/ر

ةرلىطس رالواف ٌن اارص ئّىدةص ئّىراؤلا س ِةرألا ىَا لده رهللاررةر اه رالحطَو البر دن جارُص

لدد رال ددحِ ارفددير ددبِارخداصهللارإلدديرالنددو رصثددعلِارال دعن ررهدمرجعبدددرفددي ف  دد ٌر دد رورفديرطَا

ئم وراملديرىدعارالبر دن جرفددادارهمدنر سدىاراللدنرهللاراد رصبدار ورٌلعىد رفدير  دساورحىدننرهنرخ ددرا.

 فادا.

ىمر رحاصددددددىمراملدددددديراملددددديدااِدددددنراإلاددددددوليرلىدددددمر وهددددددنرال ا  دددددوورالحوفِددددددمرصالىددددد ادررص ورٌلددددددَ 

 ورٍعِننددنراملددير داءرىددعوراإلاهمددةرص ورر ددنئسراإلاددوليال ددنفياررفال ددسصدر ددنر عدد ور  ىا ددنراللددَا

 ٌلعى رفير  ساورالحىننترٌوفرلرٌنكعر نٌرصلربنوورإلر نر جىرهللاربلى ر ىِم.



 احملاضرة األوىل
 وقضاياه علن اللغة العامتعريف 

دددددةراإلاهمدددددةرالتدددددير  راملددددديرد ا دددددةرالىغدددددةرب دددددو الراىمِدددددةرثحدددددوافا اىدددددمرالىغدددددةر دددددنرالعىدددددوفرالىغَو

رر عددددنٌ ر  لهددددنرر نهحِددددة
 
نر عِنددددةارٍىددددلير ددددنرخسلهددددنرإلدددديرد ا ددددةرالىغددددةرفدددديرصددددو رهرص طددددا    دددد دال

ؤلانىدددن ِةار ًربِددددنوراإلاعددددنٌ ررالحنهمددددةرلىغددددنترفدددديرحِنرهددددنرص ورهددددنارصكورهددددنرصضددددعكهنارا خلددددن ىنر

  نراللهنٌنرذاترالطنبعرالعنف.رصا ىمنسهنارصغ رىن

  ددددط حنترليددددار  هددددنررةرسرددددصإورسددددقدرفلددددارصا ددددمرىددددعارالعىددددمر يددددوور ددددنررددددسذروىمددددنتر

رىعوراإلا ط حنتن   ر ارهدللح ارصلياردللةر م(، ارف ٌص
ْ
ر لرٌدنب  همنررصىور)ِعل رالىغدة 

مدع 

ربنللددددددنىاال   رر)):رالعابِددددددة  ددددددةي  ِ روى ٌي رص صددددددو طىددددددمراملددددددير لمددددددوار ىددددددنئا  إد انرالشددددددقيءرب لِلحدددددد ..رَص

ارهعىدددمرالىدددسفارصاىدددمرالن دددو..
 
رصاحددد ال

 
((ثلمعهدددنربهدددة

ىدددعاراإلا دددط در دددنراددد اور دددنررَص ددداهللا (1) 

امىِدددنترالدددوائِةرلرثاطاىدددنرحددد صدر نهجِدددةارفنلب دددارالعىمددديرغ دددررالب دددارادددنر دددىعةر دددنر

ربنإلانهجِددددةارٌح ددددفرا كددددفرا دددد دىنراإلاو ثلثددددنن ربنلعلددددوائِةرالتدددديرالىددددىعارفبّنمددددنرٌخىددددمرألاٌص

   نهنراللااءرص   الرالىىعةرصغ رىن.ص 
لِهبطرىعارالعىمرَص  در لنل ارفسرسًر وراإلالنلتراإلاعافِةر )اللغة(   ط درَص ج 

م سىددددددنراددددددنرغ رىددددددنار فمددددددنراإلالددددددنلتر حعدددددد دالرثنددددددح مروددددددار لمواددددددةر  هددددددنرفدددددديرالدددددد رٌهددددددمهنرَص

لطبِعة.رفإلير ًرىدعوراإلالدنلترٌنحمديرصالابحمناِةارصاإلالنلترا:راإلالنلترؤلانىن ِةراإلاعافِة

راإلاندددددددد  هللارث ددددددددددراإلالددددددددن لترؤلانىدددددددددن ِةراىمنددددددددنرالددددددددعًر ن   ددددددددد ارٌنحمدددددددديرإلدددددددديراإلالدددددددددنٌرالىغددددددددًو

 صالابحمناِة.

ىنرابدددنربفددير)رصالىغددةر ددفراابدد رلهددنرهدددي:ر))ر صددواترٍعبددرر هدددنر392همددنرحدد ا ه(رفددير كددد فرجعَا

 ر (2)واركوفرانر غااضهم.ر((ر

رٍلددددمارالجوا دددد رالتدددديرث ددددبر ًرلغددددةار مددددنرٌلعىدددد رص ددددنر ددددفراددددنفل الواضدددددر ورىددددعارالحعَا

ن ِةر صرلثِنِةر صرغ رىدن ةر صر َا كنرلىغةربليارانفاردصورالن ارإليروونهنراابِةر صرابٌر ر.جعَا

 صثحضدرىعورالجوا  رفِمنرٌملي:
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 صىتية اللغة: -أوال

 ٌ ةرهيرلغةرصوثِةرفيراإلالدنفرألاص ألورألاصدواتر  يدير  دنىارالىغدةركنطبدةارر فيارلغةربلَا

صاإلا نىارألاخاىرثنبعةرلهنرخند ةرإٌنىنارفمنرظهاْترلغةرؤلاسن الراملدير دبِاراإلاثدنٌرإلره نلدةر

رلهدعورألاصدواترص  دو ر رلىمحعدن ى ور هدنارص دنرالىحنبدةرإلرظدا 
 
رخنصدة

 
ا حثننئِةرفاضتهنرظاص 

يرالحعب دددرارصلددًر ورجىدددحمعرإلدديربمىدددةر  ربمددةرلهددنارلىدددنرٌبلدد رلددداداءرال ددوج رالِددد رالطددوليرفدد

) جددددددددددر  مددددددددد (رب دادهددددددددددنرالحنغِمددددددددديراإلاحعددددددددد در ددددددددددنربددددددددد ورؤلاخبدددددددددن ررالعددددددددددندًارصؤلاخبدددددددددن راإلاكددددددددددن  ار

ار رهحنبددددةي
رالجمىدددةر لددداد 

 
صالا دددحكهنفارصالا دددته اءارصغ رىدددنر دددنراإلاعدددنن رالتدددديرلرجعبدددررا هدددنرهحنبدددة

 دصور  نحبةرألاداءرال وج .

 ت بيرية اللغة: -ثاهيا

دددددددفراملددددددديرالوظِكدددددددةرالعىِدددددددنرلىغدددددددةارصهددددددديرالحعب دددددددررامدددددددنرٌ دددددددنل رالدددددددنك ررهمدددددددنرٍلدددددددحما الحعَا

ةار واءر ونورىعارالحعب ررثواصمليروه  رالحوا رب ورالننسرللهدنءرحنبدنرهمرالِو ِدةر البلَا

 صرالحعب دددررالكددددادًرالددددعًرٍعمددددارالكدددادر ددددنرخسلدددد راملدددديرإخدددااهللارثىددددًرال ددددحنةرالعنطكِددددةرالتددددير

دددةارصلسدددًر ورالحعب دددرررجعحمدددارفددداادورفددديرسددديارسدددعار صرخطنبدددةر ص  غ رىدددنر دددنرألاسدددينٌرالحعب ٌر

رال للةرإليراإلاحىل اربحىًرألاغااضراإلاحع دالرالتدير بنألصواترألادقرصألاكوىر نرحِارصصٌو

دكِدمرغنٌدةرال كدةار(ر غااضدهمصلعارفإوركِ ر)رٍعمارالكادرامليرالحعب ررا هنر نرخسٌرالىغة.

ر ددددىررذلدددً رف   ن دددد    ٌ ر ددددن:ر رالشدددقيء  دددا ضر ٌهم
 
ارارفددددإورالغ رجعفددديراإلالنصدددد   دددد رإذارون ددددرألاغددددااض    ا

 .
 
راإلاحمثىدةرفديصىور نرٌ ٌرامليرا حلنٌرىعوراليىمدةر دنرال للدةرالحىدِةارر(3)فِ ارصىوراله  

دةر د ور دنرخدسٌررصهدي)إصنبةراله  (رإليرال للدةراإلاعنَو )الل د (ارصهد وراإلادحيىمرٍعبدررامدنرٌَا

ا ض.رإصن
 
 بةراإلاعفقرب كةارها  رالىهمرامليرالغ

 اجتماعية اللغة: -ثالثا

دددفلرٌكدددوتر دددةرالابحمناِدددةرلىغدددةارفنلىغدددةربنددددراإلالحمدددعررابدددنربفددديرجعَا  ورٌاهددد راملددديرالهَو

همنرٌلولووارثنل ر دنرخسلد ارصث دطبعرب دبغح ارصثحىدوورب لوا د ارصلدًر ورثن دارإلديرالبّ،دةر

ةرالتددديرا طبعددددرفددديرذاهددداالرالعابددد راللددد ٌمرفلدددب راإلادددا الربدددنللما رأل ددد رلرٌنكدددًرٌدددااور ال دددحااَص

لدددددب رالدددددوفيرب نليىددددد ارصاإلاح مدددددارال دددددعن ربنلجمددددداارصغ رىدددددنر دددددنر دددددنرسر  ن ددددد رفددددديرالىدددددمنءارُص
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اإلاكاداترالتير  ىتهنراىِد رثىدًرالطبِعدةرالبِقِدةرصالعدنداترالابحمناِدةرذاترالطدنبعرالفدن ار

حتددقرصبدد  نورٌىنددرر ددنرألاصددواتراإلالهددو الارثىددًرالجهددن الرالتدديرثحطىوهددنرثبنادد راإلاىددنفنترصخىددور

رالددعًرا حلدد ر ددنرألاصددواتر ه مو ددهنرلِىنددرر  هددنرفدديرحوا اثدد راإلاىددنحنتاراملدديراىدد رالحهددًا

 صجعن سث ارلرلشقيءرإلر ااانالرلىبّ،ةرالهِلةارصالطبنارالهندئةرالودٍعة.

فدددددددير لنبدددددددار)اىدددددددمرالىغدددددددةرلِيدددددددوورىدددددددعارالح  ٌددددددد رلعىدددددددمرالىغدددددددةر(ررال دددددددا )ر  دددددددط د  رَص دددددددحم

)اىددددمررب ددددس الحطبِلددد (رالددددعًروهددد  رإلدددديرد ا دددةرالىغددددةرأل ددددو رلّىددددرفدددديرذارهدددنرصألبددددارذارهدددنر

 رآلاو:همنر ن  سرعنف(رالىغةرال

دفرالعىدمرالدعًر  دنرب د درالحد ٌار فإذاربمعننرىعوراإلا ط حنترالثسردةرخداهللارلندنرجعَا

عفي:رد ا علم اللغة ال ا ان ارصىور)  ةرالىغةرفيرذارهنرص نر بارذارهن.(ارُص

 صفيرىعارالحعَافركِودررسرةارثحمثارفِمنرٌملي:

  لبنددةر صددغاررار ددنثنبددعر ددنرداخىهددناربدد ءم  ٌراملددير ورد ا ددةرالىغددةرٌددرالددعً(ررفددذ تااهددار)ركِدد

ارصهددددعارال راهِدددد ر صر صربنِتهددددنرال ددددافِةر ددددِغةراليىمددددنتبارألاصددددواتار دددداص م رفدددديرالىغددددةرصهددددي

ربنل للةرالتديرجعفديرالوكدو راملديراإلاعدنن راإلاداادالر دنر لكدنورالىغدةرصثااهِوهدنار الجماارا تهنءم

ددددددمف  ا ددددددةرالىغددددددةرىنددددددنرثنبددددددعر ددددددنرداخددددددارالىغددددددةر اوا ددددددارخن بِددددددةروددددددنإلالحمعر صررلراددددددنرطَا

دددعرثااهِوهدددنرصثبدددندٌنرالدددنك اراملددديرالددداغمر دددنر ىمِدددةرثىدددًرالعوا دددارفددديرجلدددىِارالى غدددةرصثنُو

 دللرهن.

 (رثدددد ٌراملدددددير ورىدددد  رىددددعورال  ا دددددةرٌن دددد راملددددديرخ  ددددةرالىغدددددةارلر ألجددددت تااهدددددارابددددن الر)

 لغ رىن.خ  ةرغ رىنارفنلىغةرىننرهيراإلاعفيربنل  ا ةارلر ورثيوورالىغةرخند ةر

صكبددار ور بدد  رالحدد ٌاراددنرالعننصددارالتدديرٌ   ددهنراىددمرالىغددةرلبدد ر ددنرثوضددِ ر ورالىغددةر 

صاىو هددددنر ددددنراىددددوفرآلالددددةرالفند ددددةرلعىددددوفراإلالنصدددد رونلحكىدددد ررصالكلدددد رصغ رىمددددنار مددددنرٌلعددددار

درثىًراإلانسلدةر بدورإادحنقراللدنطبير) ه(ربلولد :ر))ر090لحعىمرالىغةرصاىو هنر نسلةرهب رالارصضا

اإلاهددنفةرإلدديراللددا ورثنلىددمراملددير كىددنف:ركىددمرىددوروددنألداالرلكهمدد رصا ددح ااهللار ددنرفِدد رالعىددوفر

 عافددةر دداادرهللارجعددنلير ندد ارهعىددوفرالىغددةرالعابِددةرالتدديرلبدد ر  هددنارر ددنرالكوائدد ارصاإلاعدد وراملددي

رالكل ارص نر سب رذلً..((   (4)صاىمراللااءاتارصالنناخرصاإلانىوخارصكواا ر صٌو

                                                           

حسدن لل سدممان،  ( ألبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، ضبط نصه وعمق عميه: أبو عبيددة مشدرور بدن4/891الموافقات )( (4
 م.8991 -ه8481السعودية، ط أولى  -دار ابن عفان



ٌ ورال دددنرالواضددددر مدددنر دددبمر  نترالىغدددةرألا بعدددة:ررلهدددنٌنرالعن دددةرلعىدددمرالىغدددةرثخندددنص  ىدددحَو

ارصاإلاىدددددددددحوىرالددددددددد لليارلىنندددددددددنر رالن دددددددددًو اإلاىدددددددددحوىرال دددددددددوج ارصاإلاىدددددددددحوىرال دددددددددافيارصاإلاىدددددددددحًو

 ب ى رثوصِفراإلالا رلىبر ن ج. نىحك رىننربلن بيرألاصواترصال للةر

 

 علن األصىات -القسن األول
o  علن األصىاتهفهىم:   

دددفر ارفدددسرال لدددم الدددس  يددددإلان ال دددىغ يوسددداو  اللغدددى  رب  ددد اىدددمرألاصدددواترٌمىدددنرجعَا

ٍعفدددددقرىدددددعارالعىدددددمربنألصدددددواترامو دددددن رألورألاصدددددواترهث دددددرالرفم هدددددنر دددددنرٌ دددددبرالحِدددددواورهمدددددواءر

ددددًرالىا ددددقيرصطدددداقر اللطددددةارص ئ ددددررألا دددد ارصغ رىددددنارص  هددددنر ددددنرٌ ددددبرالجمددددنداتره ددددوترث َا

دفر الىدنبمر  د رلرٍعفدقربمثدارىدعورألاصدواتارألابوا رصغ رىنارص نرالواضدر نرخدسٌرالحعَا

حِددددددارإور دددددددنروهمندددددددنرفددددددديرد ا دددددددةرىدددددددعارالعىدددددددمرىدددددددورال دددددددوترالدددددددعًرٌ ددددددد  ورؤلانىدددددددنورلىحكدددددددنىمر

نارلر ًرصددددوترٌ دددد  راددددنرؤلانىددددنواره ددددوترالنددددنئمارصثدددد لمراإلاددددَا ر صالحواصددددار ددددعرآلاخددددَا

 صغ رىمنارصإ منرىورال وتراإلايوور نر ىىىةر نراإلالنطعرال وثِةراإلاحنواة.

 :يوساو  ومراحت حدوثه ال ىغ

 لى وترؤلانىنن ر ااحار حع دالرٌمار هنارذهاربع رالعىمنءر نهنرثحمثارفِمنرٌملي:ر

ثبددد  ر دددعرإ ادالراإلادددحيىمرإصددد ا رصدددوتر صر ىىدددىةر دددنرألاصدددواترلحعبدددررامدددنرر:مرحلدددة هةسدددية

 ٌَا و.

ثبدد  رفيهدنر اهدنءرالنطددمربدنلح انرل ربمدةرىددعورؤلا ادالرالىدنبلةرصث ابهددنرر:مرحلدة ه قيدة

فديرصدو الر صدواترث داهللار دنر يدنور عد ورفدديرالجهدن رال دوج ارصثبد  رىدعوراإلااحىدةر دنرالددائح ور

 صثنحهيربنللكح ور صرألا ف.

ٌدددحمر دددنرخسلهدددنرحمدددارال دددوترالفدددن هللار دددنرالكدددمر صرألا دددفرابدددررص دددِطرر:مرحلدددة ييئيا يدددة

ددن  ر عدد و رإورىددعوراإلااحىددةررف ٌس مىددنراللددٌو غنلبددنر ددنرٌيددوورالهددواءرلِ ددارإلددير ذورالىددن عارَص

 ثب  ر نرفمراإلاحيىمرصثنحهيرب ذورالىن ع.



ٌدددحمر دددنرخسلهدددنر دددمنارال دددوتر دددنرخدددسٌربهدددن رالىدددمعرلددد ىرؤلانىدددنوارر:مرحلدددة يدددم ية

صثبد  رىددعوراإلااحىددةر ددنر ذورالىددن عرصصدولرإلدديرسددع راترداخىهددنرٌددحمرثابمدةر ددنرث دد ربدد رإلددير

 العلا.

ددددد وراإلادددددحيىمرفِىبددددديرطىبددددد ر صرٌكهدددددمرر:مرحلدددددة هةسدددددية ٌدددددحمر دددددنرخسلهدددددنرفهدددددمرالىدددددن عر دددددنرٌَا

  ل  و.

بلدديار  ددنسرهدديراإلااحددارالثسرددةراإلاحو ددطةارفدديررص ددنرٌدد خارفدديراخح ددن راىددمرألاصددوات

رالنك .  ح ورٍعفقر هنرر نرٍعفقربنإلااحىح ورألاصليرصألاخ رالراىم 

o علن األصىات: هىضىع   
 .رصث  سرثىًرألاصواتر نرحِا:ألاصىاغ يوساهية اللغىية وضواراىمرألاصواترىور

  هددنرفدديرامىِددةرإخددااهللارارفنحعددا راملددير اهددنءرالجهددن رال ددوج رصدص رودداراهددورهِكِددةرصدد ص ىن

عد ارص حعدا راملديرألا دنهنرالتديرث داهللار  هدنرألاصدواتر صرث د  رفيهدنر صر دنر ح ر صرثنُو ال وتر صرثلَو

ٍعا ربنإلا ن هللاارصهعلًرال كنترالتيرثح فر هدنرألاصدواتر دواءر ون ددرىدعورال دكنتر حهدندالر

بدددةرادددنر  ددد،ىةرودددنلجهارصالهمددد ار صر كدددادالرونللىلىدددةرحِدددارلرضددد رلهدددنارصهدددعلًر حعدددا راملددديرؤلابن

  حع دالر  هن:

 إلانذارث حىفر صواترالابنٌرانر صواترالنىنءا 

 إلانذارٌ حىفرصوترؤلانىنورانرغ روا 

 إلانذارٌحغ ررصوترؤلانىنورفيرحنلتر عِنةرونإلصنبةربنأل كىو  اراملير بِاراإلاثنٌا 

 ارصا حلددنٌرألاصددواترٌ حددنهللارإلدديرص ددِطر عدد ورغنلبددنر ددنرٌيددوورالهددواءرهمددنرهِكِددةرا حلنلهددن

ننرصبنلطبعرفإورىنننر سينلرصثنوانترث د ذرلى دوترفديرىدعوراإلااحىدةرٌنحلدار دنرخسلهدنركى

  اه ار صر لخحنرلِحمر منا رصاضحنر صر لوسن.

 ارفنحعددا راملدديرالجهددن رالىددمليرصالف ددنئبرالىددمعِةرليدداراهددور ددنرهِكِددةر ددمناهن

اإلاحعىلدددةر هدددعار اهدددنئ ارصاإلاعوكدددنترالتددديرثلنبدددار دددمنارألاصدددواتربوضدددو ارصغ رىدددنر دددنرألا دددو ر

 الجن  .

o :علن األصىات وتعلين العربية للناطقني بغريها 



العسكددةربدد وراىددمرألاصددواترص لددنٌرجعىددِمرالىغددةرلغ ددررالنددنطل ور هددنرثحضدددر ددنرخددسٌررلعددا

 رؤلابنبةرانرالثسرةرألا ،ىةرالحنلِة:

 هت يحتاج م لم اللغة ال ربية للىاطقين بغيرها إلى دإلااية علم ألاصىاغ؟  -

لم لمميدددد  نادددايا هدددسا ال لددددم أ  أن هىدددا  جىاهددد  م يىددددة  - مدددا حددددود هدددسه اس ريددددة هدددت يدددي 

 يساعده فذ أداء وظيةته اسحددة لت ليم هسه الةئة؟ 

 ما الةىا د التي يت ىد عليه من وإلااء هسه اس رية؟  -
:رنعدددمارٌ حدددنهللار عىدددمرالىغدددةرالعابِدددةرلىندددنطل وربغ رىدددنرإلددديرد ا دددةربوا ددد ر دددنر ب اٌدددةر لدددٌو

نترر- ًرلغددةر-صددواترجعِندد راملددير همحدد  رألورالىغددةراىددمرألا  ثحيددوور ددنر لمواددةر ددنراإلاىددحَو

دددةرجلددديار  هدددنرالن دددو اررلاسسدددتىي ال دددىت ،ثبددد  ر حِدددارإورألاصدددواتر صدددغارصحددد اترلغَو

اراسسدددتىي ال دددرفذردددمر دددعرثيدددوورألاصدددواتربلن ددد ربعهدددهنرثخلددديارلددد ٌننرالبنِدددةارصىدددعارىدددور

ارصفددير لنبددارىددعوراسسددتىي الىحددى  هددارلنددنرصاندد رثيددووراليىمددنتربلن دد ربعهددهنرالددبع رٌ 

نترالىك ِةرىنننر  ارالعًرٍعفيربنإلاعنن .اإلاىحوىرال للياإلاىحَو

ددةرلغددةي ر-صبمددنر وراإلا هددارألاصضدددرلىغددةر ٌا ىددور ددنرٌحعىددمربنإلاىددحوىرالفددن رب صددوارهنارألا ددارر- 

  رالىغددةربدد ار
عددا   ٍ ر ددنراننٌددةررهمددنر ددبمرصث دد رننالددعًرحدد اربددنبنربفددير ور رألاهبددر  رالجن دد   فددإوا

البنحث ورصاإلاح    ورفير لنٌرجعىِمرالىغنترالثن ِةرٌن  رامليرذلدًراإلاىدحوىرألاىدمر دنر

ولو  ر نرألاىمِةر نرلرٌولو  رلغ رو.رر نترالىغةارَص   ىحَو

ألا بعدددةرراسهددداإلااغ اللغىيدددةذلدددًر ورىدددعاراإلاىدددحوىراملددديرصبددد رالح  ٌددد رٌحغىغدددارفددديرهِن دددنتر

رثنمِددةرلىح دد ذار صرالا ددحمناار صراللددااءالارصلرحتددقرالىحنبددةرإلربماااددنالر بددنداراإلاعاصفددةارفددس 

ة.ر ِا  صكواا رصوث

رفىِددفر ددّحمررالتحددد فدإذاروددنورالهدد  رألا دمقرإلاهددن الر رال ددحِ   مرالنطدم   
 
راإلاددحعى ددحلن   ٌ  ْور

مةا
ا
 ذلًردصور ااانالراللواا رال وثِةرلىغةراإلاحعى

ر
م
رثنمِة م   

 
رإلاهن الرصهعلًرهِفر ِ لمراإلاحعى

م
دصورالوعيرب صواترالىغةاررالايتماعصاضحة

ر
م
ددة ددنر واَ 

م
رفاصك

 
 دد ذ

 
صالحمِ ددسربِ هددنارصفهددمرحدد صدروددار  هددنارصالكدداصقربِ هددن.رثىددًرالكدداصقرالتدديرث

 فيراإلاعفقرفير غى رألاحِنوار



 صهِددفرثيددوور
 
مربدد ور طددمررالقددراءة رإذارلددمرٌىددنرلدد ىراإلاددحعىمرالددوعيراليددنفيربددنلحكَا

م
صددحِ ة

ألاصددددددواتارص اااددددددنالر تددددددقرٌ ددددددارهس دددددد ارص ًراإلاواكددددددفرثلح ددددددقيرالوكددددددفارص اااددددددنالرالجوا دددددد ر

 ألادائِةرونلنبرارصالحنغِمارهِفر ِ ارإليرذلًروى رصغ رورإلربمااانالربن  رألاصواتا

مر  
 
راإلاددحعى  رددمرهِددفرٌىحدد  

 
دد رركتالددة عحم   ٍ ددنرفدديرحددنلترؤلا ددسءراللددكهيرالتددير رخ وصم

م
صددحِ ة

ددىرلدد رذلددًر
ا
ار ن راإلاىددموا   ً رذلدد م  طددنب 

 
رث ر ىحوبددةي فيهددنراملدديرالا ددحمنارالجِدد ارصثابمحدد رإلدديرحدداص ي

 إلربمعافةر صواترالىغةارصإثلنورالحمِ سربِ هنا

رث دددددد ذرل ٌدددددد ر-املددددددير دددددبِاراإلاثددددددنٌر–ور ددددددحعىمرالعابِددددددةر دددددنرالنددددددنطل وربغ رىددددددنرفددددددإركدددددسل 

 لدددىسترهث ددددرالرفدددديرال دددد ا الر  هددددنراإلالددددىسترال دددوثِةار ددددنرحِددددارصددددعوبةربعدددد رألاصددددواتر

العابِددددةرغ ددددرراإلاوبددددودالرفدددديرلغحدددد ارصجلددددنب ربعهددددهنرآلاخددددار ددددعر صددددواتر وبددددودالرفدددديرلغحدددد  ر مددددنر

ٌوكعدددددد رفدددددديرالفىدددددددطربدددددد ور صددددددواترلغحددددددد رص صددددددواثننرالعابِددددددة.رصبنلحدددددددنليرفسبدددددد ر ورٌيددددددوور عىدددددددمر

 هعوراإلالىسترال وثِةر نرحِارطبِعتهنرص  بن هنارص باررالننطل وربغ ررالعابِةرامليرصعي

 حىهن.رصوارذلًرٌحطى رصاِنربنألصواترالعابِةر نربوا  را ٌ ال.

   نرح صدرىعوراإلاعافةرفححمثارفير بنحار  هن:

 :مرحلة إصداإلا ال ىغ 

 دنراإلاعداص ر  ندنرهمح د ر ورلىغدةرالعابِدةر صر دنطل ور هدنرلر  حىدفرادنرالندنطل وربغ رىددنر

نئِةرصالىمعِةارفنلو ِطرالعًرٌ مارالعبعبنترصاإلاوبنترال وثِةرإلديرفير اإلااحىح و:رالك ٌس

ر  ذ ندنرصهددعلًرالعوا دداراإلادداراالرفديرالنلددارالجِدد رلهددعورالحدن سترال ددوثِةرلرث حىددفراندد ر  ددةي

ر لددةرصاحددد الرلرٌ حىدددفرفيهدددنركدددوفي لددةرا دددحمناننرإلددديرألاصدددواترطَا ر خددداىارهمدددنر ورطَا اددنر  دددةي

ارداًر  نر  ارالىمناربِ ار صراإلاارااترالتيرثادًرإليراد فرالىدمنارالجِد ارفهدعورانركوفي

 لراسكةرلهنربنخحس رألا مرصلغنرهن.

  دددنراإلااحىدددةرالنطلِددددةرصهِكِدددةرا دددخثمن رالجهددددن رال دددوج ر دددنرخسلهددددنرفهدددورالىدددب رألا ددددنسر

ىدددح  فراإلاح ددد روور هدددنر واضدددعر لخدددحس رالىغدددنتارفكددد رحددد ورثمحدددن رلغدددةرب صدددواتر عِندددةارُص

عِنددددةرإلخددددااهللارألاصددددواتارثحددددو ارثىددددًراإلا ددددن هللاراندددد ر ىددددارلغددددنتر خدددداىراملددددير واضددددعر خدددداىار 

 ص منرجلحماراىِ رىعوراإلااحىةرد ا ة:

 :الجهازان ال ىت  والسمعذ ودوإلاهما فذ عملية التىاصت 



 دددنردا ددددرص دددِىةرالنطدددمرهددديرالىىدددنورصص دددِىةرالا دددحمنارهددديرألاذوارفدددإوراإلادددحعىمرلبددد ر ور

نرالنطلددددد رصالىدددددمليرلددددد ىرؤلانىدددددنوارصؤلاإلادددددنفرغ دددددرراإلاحعمدددددمرٌيدددددووراملددددديرد اٌدددددةربددددد ص ر الجهدددددنَ 

نارصال ص رال وج ر صرالىمليرالعًرٌادٌ روار  هن.  ب اهنءرىعٌنرالجهنَ 

  ومخاإلاج ألاصىاغ أعااء الى ق: 

 دددددنرٌمىدددددنرؤلاسدددددن الرإلِددددد رىندددددنرإلادددددنرلددددد ر دددددنراسكدددددةر همدددددةرب ددددد ٌثنارصودددددوورثىدددددًرؤلاسدددددن الر دددددنرص 

الىغدددنتارىددور ورالجهددن رال ددوج رانددد رؤلانىددنورٌيددندرٌيددوورصاحددد اارلراإلادد اخاراإلاهمددةرلحعىددِمر

فددداقرفددديرذلدددًر  دددةرادددنر خددداىاربّنمدددنرٌحمثددداران دددارالحمِ دددسرألا دددنسربِ هدددنرفددديرا دددخثمن راإلا دددن هللار

التديرثنددحجرألاصددواتار صربمعفددقر خدداراخددحس ر صدحن رالىغددنتراددنربعهددهمرالددبع رفدديرهِكِددةر

بلددددىر ورىنددددننرجلددددن هنربلدددد  ر صرر خدددداربدددد ورا ددددحعمنٌرثىددددًراإلا ددددن هللارصثو ُددددعرألاصددددواتراىيهدددد ن.رَص

ةرصاح ال ونلخلنب رب ورالىغةرارالىغنتارٌَ  رىعارالخلنب ران را حمنءرالىغنترإليرف ِىةرلغَو

دةاروونهمدنرثنحمِدنورإلديرالك دِىةرالىدن ِةاربّنمدنرٌلدار العابِةراملدير دبِاراإلاثدنٌرصالىغدةرالعبٌر

ددددةارحِددددارثنحمدددديرىددددعارالخلددددنب رإذاراخحىكددددْدرالك ددددِىةارونألصددددواترال عابِددددةرص   ررهددددنرؤلا لى ٌس

 ألاص صبِة.ر–ألاخاىرإليرالك ِىةرالهن ٌةر

صكددددد رذهدددددداتر)ر ورالجهدددددن رال ددددددوج رانددددد رؤلانىددددددنورٌيددددددندرٌيدددددوورصاحدددددد ار(رصلدددددمر بدددددد فربحىددددددًر

حير)  Anthropologyالنخِلة ر  اارلوبودراخحسفنترثوصارإليهنراىمرألا نرصبولوبِنرالخلَا

physiological) ارصاىدددددددددمرالى(غدددددددددةرؤلا نرصبولدددددددددو يرAnthropological Linguistscsار)ص دددددددددنرىدددددددددعور

 الاخحسفنتراملير بِاراإلاثنٌ:ر

التدددددديرجىددددددنا راللددددددكح وراملدددددديرالا حدددددد ادر فلِددددددناراندددددد ررresoriusالعهددددددىةراإلاضددددددحىةر -  

 البىمةرالعَاهةارصهيراهىةر  صدبةرثوب رامليربن بيراللكح و.ر

ىرالندنسرونفدة.رفلد رثوصدىدرص نرالغَا ر ورىعورالعهىةراإلاضدحىةرلّىددر وبدودالرلد 

%رفلدطر دنرألا د رالِ ور20إح ىرال  ا نترالخلَا ِةرإلير ورىعورالعهىةر وبدودالرلد ىر

لِ ورٌمحىيددددددددوورىددددددددعورالعهددددددددىةارص ور00ألاصددددددددىِ وارص ور %ر ددددددددنر00-07%رفلددددددددطر ددددددددنرألافددددددددَا

ألاص صبِددد ورلددد وهمرىدددعورالعهدددىةارفددديرحددد ورصبددد ترلددد ىرال دددّنِ ورص ىدددنليربددد  راإلاسٌدددوربنىدددبةر

100.% 

إور دددنروهمندددنرىندددنرلرٌن ددد راملددديراإلاىدددنا الراملددديرالحبىدددمارصإ مدددنر دددنرلهدددعارالاخدددحس ر دددنر ردددار

صدددوج ارٌحمثدددارفدددير  ددد رإلادددنرون ددددرىدددعورالعهدددىةرجىدددنا راللدددكح وراملددديرحاهتهمدددنرألافلِدددةرانددد ر



[رفىددددًر ورثح ددددو رالعسكددددةربدددد ورصبددددودرىددددعورالعهددددىةار صرادددد فرصبودىددددنر ددددنرi طدددمرالحاهددددةر 

 لِةار صرا فراخحسفهناران ر طمرىعورالحاهة.ر نحِةارصاخحس رال ِغةرالنط

دددد ر جدددمر جددداالرالدددا  ور صر ورٍغ ددددرر هدددعلًرفدددإورصبدددودرىدددعورالعهددددىةر دددنرسددد   ر دددنر ورٌَ 

 (5) سيىهنرامليرألاكا.رصىعارصذانرٌارااورفيرد بةرالوضو رالىملي.

ةر  حىكددةر ددنر -   دددراملددير بنددنسربلددَا هددعلًرجلدد ررال  ا ددنترالخلددَا ِةرالتددير بَا

رالىىدنوارلِ ابدوارال  وهللارص نراإلاس  ٌورص نرالِنبن ِ وارفوب ترفاصكنربِ هنرفِمنرٌ برطٌو

ةارصبدددنخحس رألافددداادار بنخِلدددةر كندىدددنر ورالىىدددنورٌ حىدددفرطولددد ربدددنخحس رألابندددنسرالبلدددَا

رالىىدددنو.رصلسدددًر ور ةرٌبددد صرادددن سرفدددناسرفددديراخدددحس رطدددٌو غ دددرر وراخدددحس رألابندددنسرالبلدددَا

 ر(6) بِعةرألاصوات.ذلًرالاخحس رٌنحجران راخحس رفيرط

صلعددددارثىددددًرالاخحسفددددنتر ددددنر  ددددبن رادددد فرإثلددددنورالىغددددنترلدددد ىرغ ددددررالنددددنطل ور هددددنرهإثلددددنور

  ىىهنرلهنار صرضمنرال عوبنترالتيرثلنبار حعىميرالىغةرالثن ِة.

اارصالتدير نرالجهن ررال وج رفير يو نث رألا ن ِةرصاحد م لىنرٌ ار عرىعورالاخحسفنترثيَو

ص ددنراإلاهددمرإلاددحعىمرالىغددةر عافددةرثىددًرألااهددنء رلىوكددو راملددير  دد رجىددمقر) اهددنءرالنطددم(ار

اخدحس رألاصدواتار مدنرٍىدنا وربلدديارهب درراملديرالحمِ دسربِ هددنرصىدعورألااهدنءربلديارإبمددنلير

لىددددنورر-الددددوثااورال ددددوثِنور-الحنلدددداالر-الحجددددن رالحددددنب ر-الل ددددبةرالهوائِددددةر-هددددي:ر)رالائحددددنو

فرألا ك .(ر-اللكحنور-الىثةر- ننوألا ر-الىىنور-الحنًر-الىهنالر-الحىمر-اإلا  ن   الحلَو

دمربد ورألاصدواتراإلانحمِدةررصصدكنرهنر لدفراملديروعىد تىاولىا مخاإلاج ألاصىاغ  عدنٌ ررالحكَا

إليرىعوراإلا ن هللاارصهعلًرصكنترألاصواتر نرب ورالجهارصالهم رصغ رىمن رلِمىنربعد رذلدًر

لددةراإلالن  ددةربدد ورىددعورالن ددنئاارالااحمددندراملدديرالن ددنئارال ددوثِةراإلاوبددودالرفدديرلغحدد رألافارص  نص 

إلهىنب ر صواترالىغةراإلاحعىمةار عر ااانالرا فرالوكوارفيرفزرالح اخارب ورىعورألاصدواتر

 ص صواترلغح رألاصىِة.

 وأما الةىا د التي يت ىد على اس لم من وإلااء هسه اس رية:

                                                           

 م. 2003عمان، ط أولى  -( د.سمير إستيتية، دار وائل للنشر21، 20ينظر: األصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية )( (5
 (. 36، 35ينظر: األصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية )( (6



لددددةرف اىمِددددةر ِنمددددنرٌدددد  سراإلاعىددددمرىددددعوراللهددددنٌنرال ددددوثِةربِدددد ارٍىددددحطِعر ورٌلددددفربطَا

دددددمرجعىدددددِمرالىغدددددةرلىندددددنطل وربغ رىدددددنار ذاتر نهجِدددددةرصاضدددددحةراملددددديرالعلبدددددنترالتددددديرجع دددددرضرطَا

ر نبعةرلهنارلرثلوفرامليرالعلوائِةرصالابتهندرال فصقي.  ص  نصلةرإٌلندرحىٌو

ر دنر طدمرألاصدواتر ص نررمرٍىدحطِعر عىدمرالىغدةرالعابِدةرلىندنطل وربغ رىدنرب اٌدةرالدحمىن 

ير  دددددنسراىمددددديرصاضدددددد.رهمدددددنرٍىدددددحطِعرث  ٌددددد رألاخطدددددنءرالعابِددددةر طلدددددنرصدددددحِ نر عحمددددد اراملددددد

راىمِدددةر ال دددوثِةرالتددديرٌلدددعرفيهدددنراإلاحعىمدددووارصبِدددنور  دددبن رالوكدددوارفيهدددنارصالب دددارادددنرحىدددٌو

 لهن.

صىدارٍىددحوىر عىددمرالىغددةرالعابِددةرالدد ا سراىدمرؤلاصددواترد ا ددةربِدد الرجعِندد راملددير هحدد ار

 ارصهِدفر دِيوورحنلد رإذارصاإلاعىمرالعًرٍعحم رفلطراملديرإبدندالرالنطدمردصور عافدةرهِكِحد

   ل رال  اسرانرالكاقرب ورصوترصصوتر نر نحِةراإلا ن هللارصال كنتا

 


