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 –الوظيفة التمايزية لألصوات اللغوية منوذجا  –: القوانني الفونولوجية للعربية  املداخلةعنوان 
 اجلزائر -الشلف  –جامعة حسيبة بن بوعلي                               الدكتورة : صفية بن زينة       

 : امللخص
أذهاَن علماء الغرب والعرب منذ عهٍد قدمٍي ، شغلت قضّية اللغة وكيفّية ائتالف األصوات لتكوين اجلُمل 

وبدأت على يد مناطقة اليوانن األوائل الذين ُسِحروا ابلنظام الصويت العجيب ، الذي يتحّدث به اإلنسان. فقد َمنَّ هللا 
اجاته ، وحدات صوتية دالّة وموحية ، يُعّّب هبا عن أغراضه وح  العلّي القدير على اإلنسان بنعمة القدرة على إنتاج

تتجلى ؛ إذ عّّب هبا كّل َقوم عن أغراضهم "أصوات يُ  " اللغة حّد فَسما هبذه القدرة على سائر خملوقات الكون كافّة . ف
أمهية الرتاكيب الصوتية ، يف كوهنا متثل إحدى املستوايت الرئيسة يف اخلطاب ، واليت جتعل منه خطااب يثري يف نفس 
املتلقي الرقة والعذوبة ويظهر اإلبداع لدى املتكلم ، فضال عن كوهنا تعمل إىل جانب املستوايت األخرى يف تنوع 

والوحدات الصوتية مثال  تؤدي دورا فاعال يف بناء األلفاظ الصوتية ، وهي الداللة، حبسب طبيعة كل منها ؛ فاألصوات 
من سحر األلفاظ يف أذهان البعض والسيطرة مسؤولة عنه على حنو تظهر فيه مسات وخصائص صوتية أسلوبية ؛فبدا 

اإلدراك ، فال تؤّدى األلفاظ إاّل هبا على تفكريهم أْن الربَط بينها وبني َمدلوالهتا َربطًا َوثيقًا وجعلها سببًا طبيعياً للفهم و 
، وال ختطر الصورة يف الذهن إال حني النطق بلفظ معنّي ، ومن أجل هذا أطلـق هؤالء املفّكرون على الصلة بني اللفظ 

يف بداايت كتابه القّيم   هـ ( 293وقد تبّّن هذا املفهوم ابن جين )ت ، "الصلة الطبيعية أو الصلة الذاتية : ومدلوله
اخلصائص( عند كالمه يف نشأة اللغة ، مث توّسَع يف الكشف عن هذه الداللة وعقَد أكثر من فصٍل لبيان الِصلة )

، ومل يقتصر على التناسب الطبيعي ، وإمنا تعّداه إىل ما هو أمشل من ذلك ، إىل  هالطبيعّية بني األلفاظ وما تدّل علي
ما ال صلة له ابملناسبة الطبيعية اليت يف الكون ، فقال : " فإن كثريًا الكشف عن التوافق بني جرس األلفاظ وداللتها في

أال تراهم  " : وَضرب لذلك مثااًل فقال  من هذه اللغة وجدته مضاهيًا أبجراس حروفه أصوات األفعال اليت عّّب عنها"
الصوت األقوى للفعل األقوى قالوا : قَضَم يف اليابس ، وخَضَم يف الَرطب، وذلك لقوة القاف وضعف اخلاء ، فجعلوا 

ومل تستمّد الفونيمات تلك القيمة الصوتية يف قدرهتا على التمييز بني معاين   ."والصوت األضعف للفعل األضعف
أحدها حمّل اآلخر ،   األلفاظ من النظر إليها كوهنا أصوااتً مفردة ، ولكن ابلنظر إليها على أهّنا مقابالت استبدالّية حيلّ 

  .ا يف داللة كّل من اللفظتني املتبادلتني يف أصواهتماحمداث تغيري 
كما اتّفقت نظرة الدراسات اللغوية احلديثة مع آراء القدماء يف قدرة احلركات على توجيه معاين األلفاِظ على 

مت ـ وهي وفق ما يريده املتكلم ، "ولعّل أفضل ما يصّور عالقة الصوامت ابحلركات يف بنية الكلمة أن نقول : إّن الصوا
ماّدة الكلمة الثابتة حتمل املعّن األصلي ، اّلذي تدل عليها مبجموعها ، وأّن احلركات تشخص املعّن حني تّبزه يف 

  .وضع معنّي ، فهي اّليت تستقّل بتوجيه الداللة إىل حيث يريد املتكلم
القوانني الفونولوجية بعنوان:" و بناء على ذلك الدور الذي تؤديه األصوات اللغوية ارأتيت أن تكون املداخلة  
فرد ُمبهٌم ال يؤّدي وظيفة وذلك ألوضح "  -اللغوية منوذجا   الوظيفة التمايزية لألصوات -للعربية 

ُ
أّن الصوت امل

إبالغية إال ابئتالفه مع أصوات ُأَخـر وتكوين جمموعات صوتّية دالّة، هي الكلمات اليت يَنشأ منها الكالم. مع الكشف 
العالقة بني الصوت و ما يؤديه من دور فعال يف تعيني املعّن، وأن ال ينظر إليه منعزاًل بل يف بناء الكلمة، ويف عن 

 .موقعه وموقعيتها من الكالم
 الكلمات املفتاحية: العربية، القوانني الفونولوجية، الوظيفية التمايزية، األصوات اللغوية.
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 مقدمة:
، يُعّّب هبا عن أغراضه اإلنسان بنعمة القدرة على إنتاج وحدات صوتية دالّة وموحيةَمنَّ هللا العلّي القدير على 

( هي "  239. فاللغة على حد قول ابن جين ) ت رة على سائر خملوقات الكون كافّةوحاجاته ، فَسما هبذه القد
فرد 2ُمرّكبة دالّة"  ، ولكّنها ليست أصوااتً ُمفردة بل " أصوات1أصوات يُعّّب هبا كّل َقوم عن أغراضهم "

ُ
؛ ألّن الصوت امل

ُمبهٌم ال يؤّدي وظيفة إبالغية إال ابئتالفه مع أصوات أَُخـر ، وتكوين جمموعات صوتّية دالّة، هي الكلمات اليت يَنشأ 
ا تتجلى أمهية الرتاكيب الصوتية ، يف كوهنا متثل إحدى املستوايت الرئيسة يف اخلطاب، فضال عن كوهن إذمنها الكالم .

تعمل إىل جانب املستوايت األخرى يف تنوع الداللة ، حبسب طبيعة كل منها " فاألصوات والوحدات الصوتية مثال ، 
تؤدي دورا فاعال يف بناء األلفاظ الصوتية ، وهي مسؤولة عنه على حنو تظهر فيه مسات وخصائص صوتية أسلوبية مثل 

 .3جرس الصوت " –النغمة  –التجانس الصويت  –اجلناس االستهاليل  –اإليقاع  –الوزن  –القافية 
 الداللة الصوتية : -1

وين اجلُمل أذهاَن علماء الغرب والعرب منذ عهٍد قدمٍي ، كيفّية ائتالف األصوات لتكشغلت قضّية اللغة و 
" وبدا من  مناطقة اليوانن األوائل الذين ُسِحروا ابلنظام الصويت العجيب ، الذي يتحّدث به اإلنسان بدأت على يدو 

سحر األلفاظ يف أذهان بعضهم وسيطرهتا على تفكريهم أْن ربَط بينها وبني َمدلوالهتا َربطًا َوثيقًا وجعلها سببًا طبيعياً 
للفهم واإلدراك ، فال تؤّدى األلفاظ إاّل هبا ، وال ختطر الصورة يف الذهن إال حني النطق بلفظ معنّي ، ومن أجل هذا 

وهذه قضية قدمية قدم النظر .4ن على الصلة بني اللفظ ومدلوله : الصلة الطبيعية أو الصلة الذاتية"أطلـق هؤالء املفّكرو 
يف الظاهرة اللغوية؛ فقد اتصلت عند النحاة وفالسفة اللغة بقضااي أخرى مثل قضية أصل اللغة ،وقضية عالقة اللغة 

 ابلفكر ،وقضية اللفظ واملعّن ،وغريها . 
وال الواقع  أصوات اللفظ ومعناه بنشأة اللغة، ودخلوا يف افرتاضات مل تعّضدها األدلّة العلمية وَربطوا الداللة بني 

تغرّي داللتها و اللغوي ، لذلك فُهم يَفرتضون أّن هذه الصلة كانت واضحًة يف بـَدء َنشأة اللغة ، ولكّن " تطّور األلفاظ 
 .5األلفاظ ومعانيها" أّدى إىل ُصعوبة إجياد مثل هذه الصلة على حنو دائم بني

 
، األصوات واملعاين ابلنظر يف قضية تعريف اللغة : فهي عند الفارايب ، أو ترابط1النظر يف طبيعة تصاقب ويبدأ

قول ذو مستويني على األقل :" )األول ( : القول اخلارج ابلصوت ،وهو الذي تكون به عبارة اللسان عما يف الضمري ، 

                                                 

  . 22، ص  1ابن جين : اخلصائص ، حتقيق  : حممد علي النجار و آخرين ، عامل الكتب ، بريوت ، لبنان ) د ت ( ، ج  -1 
  . 111.ص  1991شكري عياد ، دار الكتاب العريب ، القاهرة ،  أرسطو طاليس : الشعر ، ترمجة و حتقيق : -2 
  . 121ـ  129، ص 3222، سبتمّب  12نوافذ ، السعودية ، ع  جملةأولريش بيوشل : األسلوبية اللسانية ، ترمجة : خالد حممود مجعة ، -3 
 .11 – 11ص   ، 1911، 1أمحد هبجت : الطريق إىل هللا ،الزهراء لإلعالم العريب ، مصر، ط  -4 
  . 93، ص  1911،  5إبراهيم أنيس : داللة األلفاظ  ، مكتبة األجنلو املصرية ، القاهرة ، ط  -5 
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".ويفيد التعريف أن يف اللغة تعالقا بني 2والثاين : القول املركوز يف النفس ، وهو املعقوالت اليت تدل عليها األلفاظ 
الناس يستطيعون التواصل ابلتخاطر ملا كانت حاجة إىل مكون األصوات واملعاين متليه املقاصد التواصلية ، ولو أن 

  ك املعاين .طلع ابإلخراج الصويت لتلضصويت يف النحو ي
 الرمزية الصوتية: -2

ما وال سي تعّد الداللة الصوتية من التسميات احلديثة اليت شغلت حّيزا كبريًا من الدراسات اللغوية لدى احملدثني،     
وهي "تلك . 3"هتا، و"تستمدُّ هذه الداللة من طبيعة األصوات نغَمها وجرسهاالتلك اخلاّصة ابلربط بني األصوات ودال

 -الداللة املستمدة من طبيعة األصوات، فإذا حدث إبدال أو إحالل صوت منها يف كلمة بصوت آخر يف كلمة أخرى 
 "5.أو هي: "املعاين املستفادة من نطق ألفاظ معينة ." 4أدَّى ذلك إىل اختالف داللة كل منهما عن األخرى

هـ ( اّلذي امناز عن غريه يف حبوثه الصوتية  293ما ابن جين )ت إليها اللغويّون القدماء  وال سيوقد أشار  
قد أصَّل هلذه الداللة، فعقد اباًب يف تصاقب األلفاظ لتصاقب ف .6 الداللية اّليت وضعها حتت عنوان ) الداللة اللفظية (

ثلة تُبني القيمة املعاين، واباًب يف إمساس األلفاظ أشباه املعاين، واباًب يف قوة اللفظ لقوة املعّن، مجع فيها ابن جين أم
 .7التعبريية للحرف = )الصوت( الواحد يف حال البساطة، وأيًضا يف حال الرتكيب

لقد رأى أن احلرف الواحد يقع على صوت معني، ويوحي ابملعّن املناسب؛ سواء أكان هذا احلرف أواًل، أم وسطًا، أم 
 .آخًرا، وذلك يف حال البساطة

العسف واألسف، والعني أخت اهلمزة، كما أن األسف يعسف " :الكلمةفمثال ما وقع فيه احلرف أول  
النفس وينال منها، واهلمزة أقوى من العني، كما أن أسف النفس أغلظ من الرتدد ابلعسف، فقد ترى تصاقب اللفظني 

 9قد اخّتذ لديه مسارين. و دِّم يف اجملال الصويت الداليلّ كانت آراؤه ومباحثه الصوتية من أنفع ما قُ ف."8لتصاقب املعنيني 
: 

. فعلى سبيل املثال : إّن مسببا تغيريًا يف معاين األلفاظ د على استبدال مواقع الفونيمات ،م: صويّت مطرد معت أحدمها
 ( و) نفر ( أّدى إىل تغيري يف معّن اللفظتني بصورة آلّية .و) الراء ( يف لفظيت )نفذاالستبدال احلاصل بني ) الذال ( 

 والتنغيم.ويعتمد أيضاً على املالمح الصوتية اليت تؤدي وظيفة داللية كالنّب      

                                                                                                                                            
ر ورد لفظ املصاقبة مبعّن املالصقة ؛ وصقب البيت عمود يصل سقفه بفنائه كما يرى الزبيدي يف شرح القاموس املسمى اتج العروس ن دار الفك - 1

) صقب( ، وعقد ابن جين يف اخلصائص اباب يف تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين ،والتصاقب عنده التقارب ،وحنن حنمل  ، مادة1بريوت ،دت  ،ج 
 اللفظ هنا على معّن التالصق ،والرتابط .

 .11، ص 1991الفارايب أبو نصر حممد بن حممد ، إحصاء العلوم ، مركز اإلمناء القومي ، بريوت ، - 2
  . 19اللة األلفاظ  ، ص إبراهيم أنيس : د -3 
 . 25إبراهيم أنيس : داللة األلفاظ  ، ص  - 4
الداللة الصوتية والصرفية يف سورة يوسف يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة ومناهجها ، حبث منشور بكتاب املؤمتر العلمي : اندية رمضان النجار  - 5

 .3، ص  3221التاسع ، بكلية دار العلوم  ، 
   . 122، ص  2: اخلصائص ، ج ابن جين -6 
 .111، ص   1991 -12صبحي الصاحل : دراسات يف فقه اللغة ، دار العلم للماليني، ط  - 7
 . 119، ص  3ابن جين : اخلصائص ، ج - 8
  . 112 – 199، ص  1915ينظر : عبد الكرمي جماهد : الداللة اللغوية عند العرب ، دار الضياء ،  -9
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معنّي أو قواعد اثبتة ، فهو قائم على تصّور  رد ، وهو غامض ؛ ألنّه ال خيضع لنظام: صويت غري مطّ  اآلخرو      
 .يقفُز معناه إىل الذهِن مباشرًة الصوت  فما إن يتّم النطق هبذا طبيعّية على معّن معنّيٍ ، داللة أّن لكل صوت وافرتاض
، فلم يَِغْب عن أذهاهنم وجود صلة بني األلفاظ عناية واضحة ابلداللة الصوتية علمائنا العرب األوائل فقد ُعين         

هـ( الذي صرّح هبذه  115ومعانيها أو بني الداّل واملدلول ، وأقدمهم يف ذلك هو اخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت 
الصلة يف شرحه لطائفة من األلفاظ العربية ، ومن ذلك قوله يف لفظة الَصْوَقرير أبهّنا :" حكاية َصوت طائِر ُيَصْوِقر يف 

قال يف لفظي َصرَّ وَصرَصر ، " صرَّ اجلندب َصريرًا ، وَصرَصر  ، و1ِصياِحِه ، تسمُع حنو هذه النغمة يف صوته " 
ذا امتّد ، فإذا كان فيه ختفيف وترجيع يف إعادة إ، وكّل صوت شبُه ذلك فهو صرير األخطب َصرَصرًة، وَصّر الباب يِصرُّ 

، ولكّنه مل يربط الداللة الصوتية بنشأة اللغة ، ألنّه مل يكن َمعنياً  2الصوت ضوعف كقولك : َصرَصر األخطب َصرَصرة"
رَهف الذي امناز به اخلليل بن أمحد الفراهيدي ، تلك اللفتات اليت كانت هلا 

ُ
بذلك ، وإمّنا هي لفتات احلّس املوسيقي امل

 ول ابلداللة الصوتية لأللفاظ.  قيمة لغوية عالية؛ ألهنا متّثل اللِبنة األوىل اليت َبّن عليها َمن تاله الق
ومن العرب الذين أشاروا إىل هذه الداللة أيضًا عبّاد بن سليمان الصيمري، وهو من معتزلة البصرة ـ فقد نقل عنه     

فاظ تدّل على َمعانيها إدراكه لوجود صلة طبيعية بني الداّل واملدلول ، إذ َذهَب إىل أّن األل 3أهل أصول الفقه
إال كان " و  مدلوله مناسبة طبيعية حاِملة للواضع على أْن َيضع ذلك اللفظ بعينه،و قال:و  بني اللفظ أنّ بذواهتا،و 

ح ، و كان بعض من يرى رأيه يقول : إنه يعرف مناسبة  ختصيص االسم املعنّي ابملسّمى املعنّي ترجيحًا من غري مرجِّ
،فهو  4احلجر، فقال : أجد فيه يـََبساً شديداً ، و أراه احلجر"األلفاظ ملعانيها ، فُسئل ما مسّمى أذغاغ، وهو ابلفارسية 

 يرى أن اللغة نشأت قائمة على أساس هذه الصفة الطبيعية . 
يف بداايت كتابه القّيم )اخلصائص( عند كالمه يف نشأة اللغة ،  ه(292)  و قد تبّّن هذا املفهوم بعده ابن جين

،وقد نبه عليه اخلليل وسيبويه ،وتلقته اجلماعة ابلقبول له واالعرتاف  حيث قال: " اعلم أنَّ هذا موضع شريف لطيف
، وقال يف موضع آخر : " فأما مقابلة األلفاظ مبا يشاكل أصواهتا من األحداث فباب عظيم واسع وهنج  5بصحته"

هبا عنها فيعدِّلوهنا هبا  ُمتلئب عند عارفيه مأموم ،وذلك أهنم كثرياً ما جيعلون أصوات احلروف على مست األحداث املعّبَّ 
مث توّسَع يف الكشف عن هذه الداللة و عقَد أكثر من  ؛ 6وحيتذوهنا عليها وذلك أكثر مما نقدِّره وأضعاف ما نستشعره"

                                                 
، ) صوقر ( ، م  1911أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي : العني ، حتقيق : مهدي املخزومي و إبراهيم السامرائي ، دار الرشيد ، بغداد ، - 1
 .  92، ص  5
 . 13 – 11، ص  1املصدر نفسه ، ) صر ( ، م  - 2
 . 11، ص  1995سنة  ديفلد فكرز ، املطبعة الكاثوليكية ، بريوت ، ينظر : أمحد بن حيي بن املرتضي : طبقات املعتزلة ، حتقيق : سو  - 3
وي ، دار جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ، املزهر يف علوم اللغة ، حتقيق : حممد أمحد جاد املوىل و حممد أبو الفضل إبراهيم و علي أمحد البجا - 4

 . 11، ص  1، ج  1951،  1إحياء الكتب العربية ، ط 
 .151، ص 3جين : اخلصائص ، ج ابن  5
 .115، ص 3ابن جين : اخلصائص ، ج  6
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، و مل يقتصر على التناسب الطبيعي ، و إمنا تعّداه إىل ما  1فصٍل لبيان الِصلة الطبيعّية بني األلفاظ و ما تدّل عليه "
داللتها فيما ال صلة له ابملناسبة الطبيعية اليت يف شف عن التوافق بني جرس األلفاظ و هو أمشل من ذلك ، إىل الك

و َضرب  2ها"الكون ، فقال : " فإن كثريًا من هذه اللغة وجدته مضاهيًا أبجراس حروفه أصوات األفعال اليت عّّب عن
لذلك مثااًل فقال : " أال تراهم قالوا : قَضَم يف اليابس ، و خَضَم يف الَرطب، و ذلك لقوة القاف و ضعف اخلاء ، 

 . 3الصوت األضعف للفعل األضعف " علوا الصوت األقوى للفعل األقوى فج
علَمي النحو و الصرف ، فقد قّلت ومل تكن الدراسة الصوتّية لدى القدماء علمًا قائمًا بذاته كما هو احلال يف 

مؤلَّفاهتم املنفردة فيها ، غري أّن هذه الدراسة استقّلت بنفسها ، وصارت علمًا منفرداً من علوم اللغة يف العصر احلديث 
نتيجة التطّور العلمي الذي هيّأ للدارس أجهزة دقيقة و متقدمة ساعدته على كشف أسرار الصوت و خمارجه و صفاته 

صويت و الفونيم ، كما توّلدت مجلة من قوانني التعامل ال يت : املقطعن ذلك العديد من النظرايت ، مثل نظري، ونتج ع
 مجُِع كل ذلك حتت إطار علم األصوات احلديث .و  مثل: املماثلة واملخالفة

تني : من خالل صدى هاتني الداللتني الصوتيّ  ، و يتجلى ذلكوقد كانت العناية واضحة ابلداللة الصوتية
سواء كان هذا االستبدال فيما بني الصوامت أو بني يف مواقع األصواِت  الصويتاملطّردة القائمة على االستبدال 

و الداللة الصوتّية غري ، اّليت تضّم : النّب و التنغيم (التطريزيّةالصوائت ، أو يف املالمح الصوتية املسماة بـ )الظواهر 
ــــــ إذ ختتلف القيمة الداللية للرتكيب الصويت للكلمة.املطّردة اّليت تقوم على  ــــــ كما سيأيت الحقا ــــ  اإلحيائية الصوتّية ــــ

 ،ومها اثنان سنعرضهما ابلتفصيل :4و البد قبل ذلك من أن نعرض ألقسام الداللة الصوتية يف املفهوم احلديث     
  أيضاً :الداللة الصوتية املطّردة : و تضم نوعنيأحدمهـا : 

الداللة املعتمدة على تغري الفونيمات الرتكيبية للكلمة ، أي استعمـال املقابـالت االستبدالية بني األلفاظ اليت  (أ)
 الَعوج .تغيري يف املعاين مثل : طاَب وشاَب وعاَب وخاَب ، ومثل: الُذّل والِذّل ، و الِعَوج و  تؤدي إىل إحداث

سّماة  
ُ
الِمح الصوتية املرافقة للكالم و امل

َ
)ب( الداللة املعتمدة على تغري الفونيمات فوق الرتكيبية للكلمة ، و هي امل

 التنغيم .ظواهر التطريزية( و تشمل النّب و )ال
داللة يشوهبا  هي داللة ال ختضع لقوانني اثبتة أو نظام مطّرد، و إمنا هيلداللة الصوتية غري املطّردة : و ا األخرى :و 

هي اليت قال اللة طبيعية على معًّن معنّي ، و االفرتاض أبّن لكل صوت دو  موض ؛ ألهّنا تقوم على التصورشيء من الغ
 .5اتبعه يف ذلك بعض احملدثنيابن جين يف طائفة من األلفاظ ، و هبا 

                                                 
، و ابب ) تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين (  112 - 151، ص 3ينظر : ابن جين : اخلصائص ، ابب ) إمساس األلفاظ أشباه املعاين (ج  - 1

 . 151 - 111، ص 3ج 
 . 95، ص  1املصدر نفسه ، ج  - 2
 . 95، ص  1املصدر نفسه ، ج  - 3
 . 113 – 199ينظر : عبد الكرمي جماهد : الداللة اللغوية عند العرب ، ص  - 4
 1913،  3 ينظر :جرجي زيدان : الفلسفة اللغوية و األلفاظ العربية ، مراجعة و تعليق : مراد كامل : دار احلداثة للطباعة و النشر و التوزيع ، ط - 5

 . 99، ص 
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 ـ الداللة الصوتّية املطّردة :  3
القسم األول من الداللة الصوتية املطّردة على طائفة من املفاهيم الصوتية يعتمد و التغّّي الفونيمي الرتكييب : . 3-1

 احلديثة ، يستدعي أنّه من الفائدة الوقوف عنـدها وحتديد معانيها ، وهي :
 ــــــ االستبدال الصويت :  1. 1. 3

لغوي صوت أو مقطع  تعد عملية االستبداِل من املفاهيم األساسية يف دراسة الصوت اللغوي. ويرادهبا : وضع  
آخر، وما حيدث من تغيري يف الدالالت يفضي إىل تغيري يف املدلوالت ، وتقع هذه  لغوي مقطعصوت أو  مكان

ياهنا اخلاص العملية يف الصوامت والصوائت معاً ، وتقوم على فكرة املغايرة و املخالفة ، إذ تستقّل كّل وحدة صوتية بك
تعبري صاحلة لتفريق بينها لتكون أداة تفاهم و اعني اللغة على تنويع مفرداهتا و الوسائل اليت تُ هي من و وصورهتا املستقلة ، 

 .1يكون لكّل صوت منها قيمته اللغويةو  إبجراء التبادل بني أصواهتا أبن تغرّي صور الكلمات فتتغرّي معانيها ،
 :   ، هي هااإلشارة إليترتبط عملية االستبدال مبصطلحات صوتية ال بد من و       

ــــ دثها اجلهاز الصويت للمتكلم ، :  هو أثر األمواج أو االهتزازات اهلوائية الواقعة على األذن اليت حي  الصوت اللغويّ  ــــ
 .  2جزء خاص ابستقباله(الصوت هي ) جزء إنتاج الصوت ، وجزء انتقاله ، و  على هذا جيب توافر ثالثة أجزاء لعلمو 
هو احلرف الصحيح يف جهاز النطق، و  : هو الصوت اللغوي اّلذي حيدث نتيجة احتكاك يف مكان ما من ـــ الصامتــــ 

 .3العربية
: هو الصوت اللغوي الذي حيدث عند خروج اهلواء حرًّا بال احتكاك إىل خارج الفم ، ويقسم على   ـــ الصائتــــ

 :  4قسمني
       والكسرة ( .   حة،والضمة،:و يراد هبا احلركات الثالث ) الفتصائت قصّي-1
 وهو حروف العّلة يف العربّية) األلف ، والواو ، والياء ( .صائت طويل:-2  
: هو أصغر وحدة نطقية متألفة من صائت واحد ـ هو جمموعة صوتية بسيطة، أو وحدة صوتية أكّب من ع ــــ املقطـــ

،  5واة املقطعية ـ و هي الصائت ـ ومن صامت واحد أو أكثرالفونيم و أييت بعده من حيث زمن النطق ،ويتكون من الن
النطق لألداء  غالبًا ما يكون املقطع قصريًا مكتنفا بصامت أو أكثر ، و يتمّثل ابلفرتة احملصورة بني عملّييت فتح جهاز

 ـ املقطع القصري : ص ح . 1:  7املقاطع، هي .و يف العربية مخسة أنواع من6وغلقه كلياً أو جزئياً 

                                                 
 . 199،ص 1911األصوات العام ، أصوات اللغة العربية ، مركز اإلمناء القومي ، بريوت ،  ينظر: بسام بركة : علم - 1
 1952، جوزيف فندريس : اللغة ، تعريب : عبد احلميد الدواخلي و حممد القصاص ، مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة ، مطبعة جلنة البيان العريب  - 2

 . 12، ص 
 .  39لغوية ، ص إبراهيم أنيس : األصوات ال - 3
 . 159املرجع نفسه ، ص  - 4
 .  112_ بسام بركة  ، علم األصوات ، ص  5
 .  123ـ  121، ص  1913،  1ينظر:رمضان عبد التواب : املدخل إىل علم اللغة و مناهج البحث اللغوي ، مكتبة اخلاجني  ، القاهرة ، ط  - 6
 . 321ـ  199، ص  1915: عبد الصبور شاهني ، مطبعة التقدم القاهرة ، مصر ، برتيل ماملّبج : علم األصوات ، تعريب ودراسة  - 7
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 ـ املقطع الطويل : وهو على  نوعني :  3
 . حأ ـ طويل مفتوح : ص ح     
 ب ـ طويل مغلق : ص ح ص .   
 ـ املقطع املديد : ص ح ح ص . 2
 : ص ح ح ص ص، حنو لفظة ) ُيشاّد (  .  ـ املقطع املتماد 1

، وقد اختلف الباحثون  1 اللغة العربيةهو مصطلح غريب حديث يقابل ) احلرف ( ، أي الرمز الكتايّب  يفــــــ الفونيم : و 
يف نظرهتم إليه ؛ ممّا أّدى إىل اختالف تعريفاته له ، حبسب نظرهتم العقلية ، أو النفسية ، أو املاّدية ، أو الوظيفية ، أو 

  . 2التجريدية إليه
قادر على إجياد تغري داليل أبنّه " كل صوت ( ترنكا )ومن أقرب تعريفاهتم للفونيم إىل طبيعة اللغة ما جاءان عن 

هو أّن ّده أحد الباحثني أكثرها وضوحا وأسلسها ، و اّلذي ع (هامين)يكاد يقرتب هذا التعريف من تعريف و  3. "
قيل هو كّل صوت قادر على إجياد تغرّي و  .4الفونيم " أصغر وحدة صوتية قادرة على التمييز بني كلمتني خمتلفيت املعّن"

 .6وداللّية"ومفهومّية  اختالفات صرفّية وحنويّةالصوتية تبعث "  هذه الوحدةو . 5داليل
زاَل و ة ُنسّميها فونيمًا مثال : انَل فاألصوات اليت يؤثّر تباينها يف دالالت الكلمات يف لغة ما تكّون وحدة صوتي

وتُعَرف خاصية  خمتلفة املعّن، ألهّنا تؤّدي إىل تكوين كلمات وجـاَل وقاَل ، إذ متّثل:) ن ـ ز ـ ج ـ ق ( فونيمات خمتلفة؛
اليت تنّص على أّن صوت التمايُز ليس  األصوات يف تغرّي معّن الكلمات ابسم وظيفة)التمايز السيمانطيقي( لألصوات ،

 .7إمّنا هو قادر على قلب كلمة مفيدة ذات معّن إىل كلمة أخرى مغايرة و له معّن يف نفسه ،

ت األوىل بَت ، و ضربِت ( محل صوت )التاء( املتحّرك معاين حنويّة خمتلفة دلّ ففي قولنا : ) ضربُت ، و ضر         
  الثالثة على املؤنّثة املخاطبة .على الشخص املتكّلم ، والثانية على املذّكر املخاطب ، و 

ماز بني لفاظ ، و الفروق الداللية بني األأمهيتها يف بيان ظيفة الداللية للصوائت القصرية و وقد أدرك ابن جين الو        
ل لإلنسان ، و هو دالالت اللفظة الواحدة عند اختالف حركاهتا ، إذ يقول: "الذِّل يف الدابة: ضّد الصعوبة ، و الذُّ 

قدرًا ممّا يلحق  الكسرة للدابّة ؛ ألّن ما يلحق اإلنسان أكّبنسان و لإلضّد العّز ، وكأهّنم اختاروا للفصِل بيّنهما الضّمة 
   .8اختاروا الضّمة لقّوهتا لإلنساِن ، والكسرة لضعفها للدابّة"الدابة ، و 

                                                 
 . 11ـ  12رمضان عبد التواب : املدخل إىل علم اللغة و مناهج البحث اللغوي ، ص  - 1
 . 153ـ  111، ص  1919،  1أمحد خمتار عمر : دراسة الصوت اللغوي ،عامل الكتب ، القاهرة ، ط  - 2
 . 151، ص  املرجع نفسه - 3
 . 19. ص  1992، أوت  بغداد ،  15، السنة  1عبد املنعم انصر : الفونيم بني النحو العريب القدمي و علم اللغة احلديث ، آفاق عربية ، ع  - 4
 . 111أمحد حمتار عمر : دراسة الصوت اللغوي ، ص  - 5
 .  93، ص  1، ج  1913 1الصرف  (، دار الكتاب اللبناين ، بريوت ، طرميون طحان : األلسنية العربية ) مقدمة ، األصوات ، املعجم ،  - 6
 .111،ص1912كندراتوف : األصوات و اإلشارات، ترمجة: شوقي جالل، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،   - 7
حياء الرتاث إق: علي النجدي انصف وآخرين ، جلنة أبو الفتح عثمان ابـن جين : احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها  ،  حتقي - 8

 .11، ص  1هـ .ج 119اإلسالمي القاهرة 
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وتعّد ظاهرة )التغرّي الفونيمي( عاّمًة يف كل اللغات ؛ إذ ال يستقيم النظام اللغوي إال إذا قام أساسًا على    
سلة من االختالفات الصوتية قياسات خمتلفة تعمل على التنويع والتنسيق وربط التغرّي الصويت ابلتغرّي الداليل ، مكوانً سل

يُبعده عن  . وبذلك تشّخص قيمة الصوت الذي يؤّمن متانة الرتكيب و1مؤتلفة مع سلسلة من االختالفات املعنوية
 . 2اللبس
وقد اتّفقت نظرة الدراسات اللغوية احلديثة مع آراء القدماء يف قدرة احلركات على توجيه معاين األلفاِظ على وفق      

"ولعّل أفضل ما يصّور عالقة الصوامت ابحلركات يف بنية الكلمة  املتكلم ، فيقول الدكتور عبد الصبور شاهني :ما يريده 
جموعها ، و أّن احلركات أن نقول : إّن الصوامت ـ و هي ماّدة الكلمة الثابتة حتمل املعّن األصلي ، اّلذي تدل عليها مب

 3"الداللة إىل حيث يريد املتكلم. اّليت تستقّل بتوجيه تشخص املعّن ، حني تّبزه يف وضع معنّي ، فهي
ر إليها كوهنا ومل تستمّد الفونيمات تلك القيمة الصوتية يف قدرهتا على التمييز بني معاين األلفاظ من النظ          

 تغيريا يف داللة كّل من لكن ابلنظر إليها على أهّنا مقابالت استبدالّية حيّل  أحدها حمّل اآلخر ، حمداثأصوااتً مفردة ، و 
 .4اللفظتني املتبادلتني يف أصواهتما

اتفقــا يف خصــائص وصــفات  ) ســعد ( قــد فعلــى ســبيل املثــال" جنــد صــويت ) الصــاد ( يف ) صــعد ( و) الســني ( يف     
اختلفـا أّن كاًل منهما )صامت ،  وأسلي ، صـفريي ، ومهمـوس ، ورخـو (، و  هاختلفا يف أخرى . فمّما اتفقا فيمعينة ، و 

 . 5السني صوت منفتح )مرقق ("أن )الصاد ( صوت مطبق )مفخم ( و  يف
( تعين الذهاب إىل مكان وقد ترتب على اختالفهما يف هذه الصفة اختالف يف دالليت اللفظتني ، إذ" إّن )صعد    

 . 6من ، و هي نقيض النَّْحس"يُ تدل ) سعد ( على العاٍل ، و 
 ،تفخيممن إطباق و  (الصاد)وبناًء على ذلك يكون التغيري الداليل احلاصل يف معّن كل منهما نتيجة ما حلق 

عما هو  خمتلفاً أّدى هذا إىل أن يكون صوت )الصاد ( يف هذه احلال صوات قائماً بذاته فترقيق ، من انفتاح و  ني(الس)و
 .عليه يف حال ترقيقه 

يكون اختالف املباين دلياًل على و تتقابل ليستقل كّل بناء مبعّن ، وتنزع اللغة العربية إىل إجياد أبنية متغايرة  
قد امتازت هذه اللغة يف طائفة من صيغها مبرونة وقدرة على التنوّع يف داللة الصيغة الواحدة على و ،  7اختالف املعاين

للفونيم األصلي ؛ ألنّه  يماهتا، إذ ُيسّمى عندئذ ذلك املتغرّي ُمقاباًل استبدالياً معاٍن عّدة ، من خالل استبدال أحد فون

                                                 
س ، فاردينان دي سوسري : دروس يف األلسنية العامة ، تعريب : صاحل القرمادي و حممد الشاوش و حممد عجينة ، الدار العربية للكتاب ، طرابل - 1

 . 112، ص  1915ليبيا ، 
 . 12، ص  3األلسنية العربية ، ج رميون طحان :  - 2
 . 15 – 11، ص  1912عبد الصبور شاهني : املنهج الصويت للبنية العربية رؤية جديدة يف الصرف العريب ، مؤسسة الرسالة، بريوت ، لبنان ،  - 3
 . 325ـ  321ص ، 3222دار غريب، القاهرة، ينظر :كمال بشر : علم اللغة العام ) األصوات ( ،  - 4
  11ـ  15إبراهيم أنيس : األصوات اللغوية ، ص  - 5
 ، ) سعد( . 312، ص  2،) صعد ( و م  353، ص  2، م  1ابن منظور:لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط  - 6
 . 12، ص  1، ج  1911فاضل صاحل السامرائي : معاين النحو ،مطبعة التعليم ، املوصل ،  - 7



9 

 

. فشاَب وطاَب وعاَب 1تسّبب حبُلوله يف حمّله يف تغرّي معّن الكلمة ، وصار حَيمل يف إطاره شيئًا من املعّن اجلديد
كذلك طاَب وطاَر وطاَف وطاَح فيها ثالثُة و  اخلاء ،وخاَب فيها ثالثُة تقابالت استبدالية للشني، هي:الطاء والعني و 

قدرة على مَحْل احلاء . وقد أكسبت عملية االستبدال هذه املقابالت الالفاء و مقابالت استبدالية للباء، هي : الراء و 
تمثّلة ابملعجمية و جزٍء من املعّن و 

ُ
النحوية الصرفية و القيام ابلوظيفة الصوتية الصغرى ، ُمقابل الوظائف الكّبى امل

 .  2والسياقية ، فوظيفة هذه املقابالت هي وظيفة فونيمية
وقد قامت ظاهرة الفروق الصوتية يف العربية على نظام فونيمي دقيق ربط املخالفة الصوتية ابملعنوية ، فالتغرّي 

بني الدالالت يكون  الداليل حيدث مبوجب قيم صوتّية خمتلفة جتعل تغرّي املعّن وفقًا لتغرّي الصوت ، أي : إّن الفرق
حركًة أو بناًء ، فأساس الفرق هنا أصوات تتكّون  بعالمات ختتّص كّل عالمة مبعّن، وقد تكون هذه العالمة حرفًا أو

أصواهتا  يشاكلأن مقابلة األلفاظ مبا وقد ذكر ابن جين ، يف ابب إمساس األلفاظ أشباه املعاين تبعًا ملا خيدم املعّن. 
من األحداث ابب واسع ، ذلك أن أصوات احلروف كثريا ما ترد على مست األحداث املعّب هبا عنها ." من ذلك قوهلم 
: خضم وقضم .فاخلضم ألكل الرطب ...،والقضم للصلب اليابس ... ، فاختاروا اخلاء لرخاوهتا للرطب ،والقاف 

".وعلى ذلك أورد جمموعة من التقابالت مثال  3األحداث ذوا ملسموع األصوات على حمسوسلصالبتها لليابس؛ ح
 النضح والنضخ  ، والقد والقط ،و الوسيلة والوصيلة وغريها مما سنفصل فيه.

.  وهي عالقة الصوت ابملعّن العربيةلغة اليستوجب علينا هذا األمر الوقوف عند مسألة مهمة ختتص هبا إذ 
ما يثبت العكس واألمثلة على ذلك ال تعد وال حتصى ويعج هبا القرآن الكرمي ، لو أمعنا النظر يف هذا املسألة لوجدان ف

ذِْع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنيًّا﴿  منه قوله تعاىل للعذراء مرمي عليها السالم يف موضع  وجند،  4﴾ َوُهّزِي ِإلَْيِك ِِبِ
أي: تزعجهم وتُقلقهم، فهذا ؛ 5أَْرَسْلَنا الشََّياِطنَي َعَلى اْلَكاِفرِيَن تـَُؤزُُّهْم أَزًّا ﴾ ﴿ أملَْ تـََر أانَّ  :قول هللا سبحانه وتعاىلآخر 

يف معّن هتزهم هزًّا، واهلمزة أخت اهلاء، فتقارب اللفظان لتقارب املعنيني، وكأهنم خصوا هذا املعّن ابهلمزة؛ ألهنا أقوى 
  6د هتز ما ال ابل له؛ كاجلذع وساق الشجرة، وحنو ذلك.من اهلاء، وهذا أعظم يف النفوس من اهلز؛ ألنك ق

واهلاء واهلمزة ملا نفس  ال وهو اهلز ولكن خيتلفان من حيث قوة هذا اهلز وضعفهز هلما نفس املعّن أفاهلز واأل
اء كما وصفها سيبويه صوت مهتوت أي كثر يتقارابن فيه و اهلمزة صوت شديد جمهور واهلل أن صح القو املخرج أو إ

  .قوى من اهلاءضعيف وهلذا فاهلمزة أ
ل وهللا سبحانه وتعاىل خصص كلمة أز عنف من قوة الزالز ما ندقق يف داللة الكلمتني جند أبن األز هو أعند

لة خماض يف مرح هنا كانتقال هلا هزي ومل يقل أزي رمحة وشفقة حباهلا أل ما العذراء عليها السالمللمشركني عقااب هلم أ

                                                 
 . 11 – 19، ص   1912ناها و مبناها ، مطابع اهليئة املصرية العامة ، القاهرة متام حسان : اللغة العربية مع - 1
 . 199ينظر : عبد الكرمي جماهد ، الداللة اللغوية عند العرب ، ص - 2
 . 529، ص  3ابن جين : اخلصائص ، ج - 3
 .35سورة مرمي، اآلية  4
  .12سورة مرمي: اآلية  5
 . 119، ص  3ابن جين : اخلصائص ، ج - 6
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كتابه اخلصائص ضمن ابب تصاقب األلفاظ للتصاقب   جين يفوالدة هذا أحد األمثلة اليت ساقها ابن ومقبلة على ال
 . لفاظ واملعايناملعاين وأورد أمثلة عديدة يف هذا السياق أكد من خالهلا أنه يوجد تقرب بني األ

يـَُرى وهو الصعود يف اجلبل واحلائط  ملا فيه أثر ُمَشاَهد -ألهنا أقوى  -َصِعد وَسِعد، فجعلوا الصاد  :ومن ذلك قوهلم
ِلما ال يظهر وال يشاَهد ِحسًّا، إال أنه مع ذلك فيه صعود اجلَد ال صعود  -لَضعفها  -وحنو ذلك، وجعلوا السني 

إن اجِلسم، فجعلوا الصاد لقوَّهتا مع ما يشاَهد من األفعال املعاجَلة املتجشَِّمة، وجعلوا السني لَضعفها فيما تعرفه النفس و 
 1مل تـََره العني.

ْنَظرة وحنوها، والصُّّد جانب اجلََبل  :ومن ذلك أيضا    
َ
َسدَّ وَصدَّ، فالسُّدُّ دون الصُّدِّ؛ ألن السد للباب ُيسّد وامل

ْعب، وهذا أقوى من السد الذي قد يكون لثـَْقب الُكوز ورأس القارورة وحنو ذلك، فجعلوا الصاد لقوهتا  والواِدي والشِّ
 2والسني لضعفها لألضعف.لألقوى، 

ر(، فالتاء خافية متسفلة،  ، و)ق د ر(، و)ق ت(ومما وقع يف وسط الكلمة: التاء والطاء والدال يف بناء: )ق ط ر
يف الطََرفني كقوهلم: قـُرْت الشيء وُقْطره، والدال بينهما ليس هلا صعود  -لتعاديهما  -والطاء ساِمية متصعدة، فاسُتعِملتا 

ل التاء، فكانت لذلك واسطة بينهما، فعّب هبا عن معظم األمر ومقابلته، فقيل: قدر الشيء جِلماِعه الطاء وال نزو 
  3وحمرجنمه .

أقوى صواًت من السني، ملا فيها من االسِتعالء، والَوِصيلُة أقوى  -كما ترى -ومن ذلك قوهلم الَوِسيلة والَوِصيلة، والصاد 
ست له ِعْصمة الوصل والصلِة، بل الصلة أصلها من اتصال الشيء ابلشيء معًّن من الوسيلة، وذلك أن التوسل لي

ومماسَِّته له، وكونه يف أكثر األحوال بعًضا له؛ كاتصال األعضاء ابإلنسان وهي أبعاضه، وحنو ذلك، والتوسل معّن 
ل جزًءا أو كاجلزء من املتوسَّل إليِه، وهذا واضح، فجعلوا ال صاد لقوَّهتا للمعّن األقوى، يضعف ويصغر أن يكون املتوسِّ

 4والسني لضعفها للمعّن األضعف.

، وقد يقسم بني الشيئني، فال  :ومن ذلك الَقْسم والَقْصم، قالَقْصم أَقوى ِفْعاًل من القسم؛ ألن القصم يكون معه الدقُّ
 5يـُْنكأ أحدمها، فلذلك ُخصَّْت ابألقوى الصاُد، وابألضعف السنُي.

                                                 
 .191، ص  3ابن جين : اخلصائص ، ج - 1
 .191، ص  3ابن جين : اخلصائص ، ج - 2
 .191، ص  3ابن جين : اخلصائص ، ج - 3
 .192، ص  3ابن جين : اخلصائص ، ج - 4
 .191، ص  3ابن جين : اخلصائص ، ج - 5
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َناِن  :قوهلم: نضح ونضخ، ومها للماء، والنضخ أقوى من النضح، قال هللا سبحانه ومما وقع يف آخر الكلمة ﴿ ِفيِهَما َعيـْ
 2ملا هو أقوى منه. -لِغَلِظها  -للماء الضعيف، واخلاَء  -لرقَّتها  -، فجعلوا احلاء  1َنضَّاَخَتاِن ﴾

رع قطًعا له من الدال، فجعلوا الطاء املناِجزة الَقدُّ ُطواًل والقط َعْرًضا، وذلك أن الطاء أحصر للصوت وأس :ومن ذلك
  3.لقطع الَعْرِض لقربه وسرعته، والداَل املماِطلة ِلما طال من األثَر وهو قطعه طواًل 

اخلذا يف اأُلُذن )واخلذأ: االستخذاء يف الذل(، فجعلوا الواو يف خذا؛ ألهنا دون اهلمزة صواًت للمعّن  :ومن ذلك أيًضا
اسرتخاء األذن ليس من العيوب اليت ُيسبُّ هبا، وال يُتناهى يف استقباحها، وأما الذل فهو من األضعف، وذلك أن 

وا عنه ابهلمزة لقوهتا، وعن عيب األذن احملتمل ابلواو لضعفها، فجعلوا  ْزراِة والسب، فعّبَّ
َ
أقبح العيوب، وأذهبها يف امل

  4.أقوى احلرفني ألقوى العيبني، وأضعَفهما ألضعفهما

ا كان ابن جين قد بنيَّ القيمة التعبريية للحرف الواحد، وهو بعد صوت بسيط يقع يف أول الكلمة، ويقع يف وسطها وإذ
اترة أخرى، ويقع يف آخرها اترة اثلثة، وهو يؤدي داللة غري اليت يؤديها ما يقاربه يف املخرج أو الصفة، إذا كان ذلك  

ريه أيًضا، فها هو ذا ابن جين يؤكد أن يف ترتيب حروف الكلمة أسرار كذلك، فقد بنيَّ قيمة احلرف حال ترتيبه مع غ
عجيبة، واحلكمة فيها أعلى وأصنع مما ذكر، وذلك أن العرب قد يضيفون إىل اختيار احلروف، وتشبيه أصواهتا 

ضاهي ابألحداث املعّب عنها هبا ترتيبها، وتقدمي ما يضاهي أول احلدث، وأتخري ما يضاهي آخره، وتوسيط ما ي
 5.أوسطه؛ سوقًا للحروف على مست املعّن املقصود، والغرض املطلوب

ومما ال شك فيه أن علماء غريب احلديث قد تنبهوا إىل هذه الداللة الصوتية، كما بينوا قيمة الصوت البيانية، وذلك 
 .حني أييت يف احلديث الشريف ما يسمح هلم ابحلديث عن هذه القيمة

يد يف حديث النيب صلى هللا عليه وسلم، وقد ذكر نعت أهل اجلنة، قال: "ويرفع أهل الُغَرف ومن ذلك ما ذكره أبو عب
 ".6إىل غرفهم يف درة بيضاء، ليس فيها َقْصم وال فصم

                                                 
 .99سورة الرمحن: اآلية  1
 .151، ص  3خلصائص ، جابن جين : ا - 2
 .151، ص  3ابن جين : اخلصائص ، ج - 3
 .192، ص  3ابن جين : اخلصائص ، ج - 4
 .193، ص  3ابن جين : اخلصائص ، ج - 5
يف فضل اجلمعة ويومها(، حتقيق:   -ينظر :أبو بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف : املصنف يف األحاديث واآلاثر، )كتاب الصلوات  - 6

. وينظر : حممود بن عمر الزخمشري : الفائق يف غريب احلديث ، حتقيق :  111، ص 1هـ، ج1129كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد، الرايض 
 . 322، ص   2، بدون اتريخ، ج 3مد البجاوي، وحممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، لبنان طعلي حم
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قال أبو عبيد: قوله: الَقْصم ابلقاف: هو أن ينكسر الشيء فَيِبني، يقال منه: قصمت الشيء أقصمه قصًما، إذا كسرته 
فهو أن ينصدع الشيء من غري أن  :قيل: فالن أقصم الثنية إذا كان مكسورها...، وأما الفصم ابلفاء حىت يَبني، ومنه

 .1...يبني، يقال منه: فصمت الشيء أفصمه فصًما، إذا فعلت ذلك به، فهو مفصوم
 (عبيد على داللة الصوت التعبريية من خالل هذا احلديث الشريف، فقد بنيَّ الفرق بني )الفصملقد وقف أبو 

و)القصم(، فالفصم: انصداع للشيء من غري أن ينكسر وينفصل بعضه من بعض، والقصم: انكسار الشيء حىت يَبني 
  .وينفصل بعضه من بعض

 ( .)القصم :وت القوى للمعّن القوى )الفصم(، وجعل الص :فجعل الصوت الضعيف للمعّن الضعيف 
 .قال ابن فارس: الفاء والصاد وامليم أصل صحيح يدل على انصداع شيء من غري بينونة

 2.من ذلك: الفصم، وهو أن ينصدع الشيء من غري أن يبني
 3.وقال: القاف والصاد وامليم أصل صحيح يدل على الكسر

هو أن ينصدع  -ابلفاء  -أن ينكسر الشيء فيبني،... والفصم  -ابلقاف  -وهذا ما ذكره اهلروي، فقال: القصم 
 4.الشيء فال يبني

ال سّيما الربط بني األصواِت كبريًا يف حبوِثهم  اللغويّة، و   أّما اللغويّون احملدثون ، فقد شغلت الدراسات الصوتّية حّيزاً                           
، إذ يقول فندريس،وهو يتحّدث عن لفظة)هنر ( : إهّنا " معّّبة ؛ 5معارٍض هلاو ومدلوالهتا ، فاختلفوا بني مؤيِّد للفكرة 

فالواقع أّن هناك بني األصواِت ومركبات  ،ألّن األصوات اليت تكّوهنا صاحلة متام الصالحّية إلاثرة الصورة اّليت متثّلها 
 .6"ا عن معناهااألصوات فروقاً يف القدرة التعبرييّة، وهذا هو سّر الكلمات اّليت تعّّب أبصواهت

. على حني رأى   7اطّية العالقة بني الصوت ومدلولهبعلى أّن كثرياً من احملدثني هم ممّن يعارض هذه الفكرَة ، ويقول ابعت                          
، وجود عالقة أو صلة بني عدد من األلفاظ ومدلوالهتا ، وإن كان أمراً غري مطّرد يف اللغة أنّه ال نعدم 8كاصد الزيديّ 

 مشرياً إىل طائفة من هذه األلفاظ الدالة على ذلك .
اليت نبه عليها بعض  إبحياء ما، وتضام أصوات اللفظ مبا يوحي به هذا اللفظ يعد من املوضوعات إن ربط الصوت     

مقابلة األلفاظ مبا يشاكل أصواهتا من األحداث فباب  ؛ فقد جاء يف اخلصائص ما نصه: "فأما العلماء من السلف

                                                 
ت د. ، أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي  : غريب احلديث  ، حتقيق : حسني حممد حممد شرف ، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، القاهرة،  -1

 .391، ص   2ج ،1911هـ ، 1121
 .529، ص 1، ج  هـ1219اللغة، حتقيق عبد السالم هارون، القاهرة،  مقاييسمعجم د بن فارس : أمح - 2
 .92، ص 5أمحد بن فارس : املقاييس ، ج  - 3
رمة، أبو عبيد أمحد بن حممد اهلروي  : الغريب يف القرآن واحلديث ، حتقيق ودراسة : أمحد فريد املزيدي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املك - 4

 .1551، 1552، ص   5، ج1999هـ ، 1119، 1الرايض ، ط 
 . 31، ص  1915،  1، ع  11عبد الكرمي جماهد : العالقة بني الصوت و املدلول ، جملة املورد ،العراق ، اجمللد  - 5
 . 329ص ، 2195ترمجة عبد احلميد الدواخلي، وحممد القصاص، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، فندريس : اللغة ،  - 6
  31ينظر : عبد الكرمي جماهد : العالقة بني الصوت و املدلول ، ص  - 7
 .  222 – 239، ص  3225اململكة العربية السعودية ،   9 – 5كاصد الزيدي : اإلحياء الصويت يف تعبري القرآن ، جملة العرب ، العدد   - 8

http://www.alukah.net/literature_language/0/110333/#_ftn18
http://www.alukah.net/literature_language/0/110333/#_ftn18
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األحداث املعّب هبا  عند عارفيه مأموم. وذلك أهنم كثرياً ما جيعلون أصوات احلروف على مستِ  وهنج متلئب  عظيم واسع
. أي أن االعتباطية بني الصوت   1ف ما نستشعره "نقدره، وأضعا وذلك أكثر مما  عنها، فيعدلوهنا هبا وحيتذوهنا عليها.

واإلحياء يزداد تبعاً  مطلقة ، بل هناك درجة من الربط واالنسجام بني الصوت واملعّن، وهذا الرتابط والداللة ليست
األحوال أن تكون لألصوات املفردة معان بذاهتا، ولكنها  للقدرة على توظيف األصوات، "وال ميكن أبي حال من

 " 2والسمعية وجودها يف السياق الذي يصبغها بلونه، ابإلضافة إىل لوهنا وطبيعتها النطقية ب تلك املعاين منتكتس
الصوتية والنحوية، ) إن عناصر الرتكيب" م (إىل مثل هذا بقوله3225 –م 1912وقد أشار حممد عزام)      

 ة وحدها فالكلمة، والعبارة، والشكل اللغوي الدالاملتنافسة ال تتوفر يف اللغ تؤلف شبكة من العالقات  (والداللية
تناسق عام يف األصوات ، والدالالت،  تدخل يف ألوان متنوعة من التضام لتشكل أمناطًا من البّن اللغوية، وحيدث

 موقعيتهاوسياقها، ويف   يوحي ابنسجام داليل إذا نظران إليه يف بنية الكلمة . أي أن الصوت قد  3واألمناط الرتكيبية"
إال أهنا عالقة خمتزنة حتتاج نظرة مشولية  مع غريها من مفردات النص ، وهي عالقة قد ال يعطيها الباحث قيمة أحياانً،

وصرفنا...  وظيفيًا اليوم خطوة علمية حديثة، ميكن أن تفيدان يف لغتنا، وحنوان لكشفها، إذ "إن متثل أصوات احلروف
الطبيعي املتوارث، الرتباط الصوت ابملعّن .)  هي املظهر  ( الوظيفية -النحوية الصرفية_) هذه العالقة الصحيحة 

 ."4والعبقرية يف لغتنا عندان... إهنا مظهر الكمال
ما يؤديه من دور فعال يف تعيني املعّن، أن ال ينظر إليه منعزاًل الصوت و  نستنتج أنه للكشف عن العالقة بني وختاما   
؛فعالقة الصوت ابملعّن تعد مؤثرًا مسعيًا وانطباعيًا ذا وقع على  موقعه وموقعيتها من الكالم يف بناء الكلمة، ويف بل

الوجدان ؛ ألنَّ الصوت يف اللغة العربية له إحياء خاص ، فهو إن مل يدل داللة حمدودة يدل داللة اجتاه وإحياء ،كما أن 
 الداللية بوقائع صوتية .هي متثيل الوقائع مظاهر التصاقب بني األصوات واملعاين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .151، ص3اخلصائص، ج 1
 .22، ص3223الصوتية، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة األوىل، حممد الصاحل الضالع، األسلوبية  2
 . 29، ص1919حممد عّزام، األسلوبية منهجا نقداي، وزارة الثقافة، دمشق، دت،  3
 .112/111،ص1912عدانن بن ذريل، اللغة واألسلوب، احّتاد كتاب العرب، دمشق، الطبعة األوىل،  4
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 قائمة املصادر واملراجع :*** 
 . 1911،  5إبراهيم أنيس : داللة األلفاظ  ، مكتبة األجنلو املصرية ، القاهرة ، ط  -
 .1995أمحد بن حيي بن املرتضي : طبقات املعتزلة ، حتقيق : سوسنة  ديفلد فكرز ، املطبعة الكاثوليكية ، بريوت ،  -
 . 1911، 1أمحد هبجت : الطريق إىل هللا ،الزهراء لإلعالم العريب ، مصر، ط  -
 . 1919،  1أمحد خمتار عمر : دراسة الصوت اللغوي ،عامل الكتب ، القاهرة ، ط  -
 هـ.1219اللغة، حتقيق عبد السالم هارون، القاهرة،  مقاييسمعجم أمحد بن فارس :  -
 . 1991حتقيق : شكري عياد ، دار الكتاب العريب ، القاهرة ، أرسطو طاليس : الشعر ، ترمجة و  -
 .3222، سبتمّب  12نوافذ ، السعودية ، ع  جملةأولريش بيوشل : األسلوبية اللسانية ، ترمجة : خالد حممود مجعة ، -
 . 1915،  برتيل ماملّبج : علم األصوات ، تعريب ودراسة : عبد الصبور شاهني ، مطبعة التقدم القاهرة ، مصر -
 .1911بسام بركة : علم األصوات العام ، أصوات اللغة العربية ، مركز اإلمناء القومي ، بريوت ،  -
كمال يوسف   قيق:يف فضل اجلمعة ويومها(، حت -املصنف يف األحاديث واآلاثر، )كتاب الصلوات  بن حممد بن أيب شيبة الكويف : هللا بكر عبد أبو -

 .ه1129رايض احلوت، مكتبة الرشد، ال
 . 1912متام حسان : اللغة العربية معناها و مبناها ، مطابع اهليئة املصرية العامة ، القاهرة  -
 .1913،  3جرجي زيدان : الفلسفة اللغوية و األلفاظ العربية ، مراجعة و تعليق : مراد كامل : دار احلداثة للطباعة و النشر و التوزيع ، ط  -
الرمحن السيوطي ، املزهر يف علوم اللغة ، حتقيق : حممد أمحد جاد املوىل و حممد أبو الفضل إبراهيم و علي أمحد البجاوي ، دار جالل الدين عبد  -

 . 1951،  1إحياء الكتب العربية ، ط 
 .1952مطبعة جلنة البيان العريب ، جوزيف فندريس : اللغة ، تعريب : عبد احلميد الدواخلي و حممد القصاص ، مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة ،  -
 .1913،  1رمضان عبد التواب : املدخل إىل علم اللغة و مناهج البحث اللغوي ، مكتبة اخلاجني  ، القاهرة ، ط  -
 .  1991 -12، دار العلم للماليني، ط  دراسات يف فقه اللغة:  صبحي الصاحل -
 .1911ني ، حتقيق : مهدي املخزومي و إبراهيم السامرائي ، دار الرشيد ، بغداد ، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي : الع -
 . 1912عبد الصبور شاهني : املنهج الصويت للبنية العربية رؤية جديدة يف الصرف العريب ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان ،  -
 .1915عبد الكرمي جماهد : الداللة اللغوية عند العرب ، دار الضياء ،  -
  . 1915،  1، ع  11عبد الكرمي جماهد : العالقة بني الصوت و املدلول ، جملة املورد ،العراق ، اجمللد  -
 . 1992، أوت  بغداد ،  15، السنة  1عبد املنعم انصر : الفونيم بني النحو العريب القدمي و علم اللغة احلديث ، آفاق عربية ، ع  -
الرايض  ،مكة املكرمة ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،أمحد فريد املزيدي:  ودراسة القرآن واحلديث ، حتقيقالغريب يف :  عبيد أمحد بن حممد اهلروي  أبو -
 . 1999 ،هـ 1119 ،1 ط، 
املطابع األمريية، القاهرة، ت د. ،  أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي  : غريب احلديث  ، حتقيق : حسني حممد حممد شرف ، اهليئة العامة لشؤون -

 .1911هـ ، 1121
 .1912عدانن بن ذريل، اللغة واألسلوب، احّتاد كتاب العرب، دمشق، الطبعة األوىل،  -
 . 1991الفارايب أبو نصر حممد بن حممد ، إحصاء العلوم ، مركز اإلمناء القومي ، بريوت ، -
العامة ، تعريب : صاحل القرمادي و حممد الشاوش و حممد عجينة ، الدار العربية للكتاب ، طرابلس ، ليبيا فاردينان دي سوسري : دروس يف األلسنية  -
 ،1915 . 
 .أبو الفتح عثمان ابن جين : اخلصائص ، حتقيق  : حممد علي النجار و آخرين ، عامل الكتب ، بريوت ، لبنان ) د ت ( -
حياء الرتاث أتبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها  ،  حتقيق: علي النجدي انصف وآخرين ، جلنة أبو الفتح عثمان ابـن جين : احملتسب يف  -

 هـ .119اإلسالمي القاهرة 
 . 1911 العراق، فاضل صاحل السامرائي : معاين النحو ،مطبعة التعليم ، املوصل ، -
 . 3225اململكة العربية السعودية ،   9 – 5العدد  كاصد الزيدي : اإلحياء الصويت يف تعبري القرآن ، جملة العرب ، -
 .3222دار غريب، القاهرة، كمال بشر : علم اللغة العام ) األصوات ( ،  -
 . 1912كندراتوف : األصوات و اإلشارات، ترمجة: شوقي جالل، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -
 .3223دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة األوىل، حممد الصاحل الضالع، األسلوبية الصوتية،  -ـ

 .1919حممد عزّام، األسلوبية منهجا نقداي، وزارة الثقافة، دمشق، دت،  -
 .اتريخ، بدون 3علي حممد البجاوي، وحممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، لبنان طقيق : حت،  الفائق يف غريب احلديثحممود بن عمر الزخمشري :  -
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 . 1ابن منظور:لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط  -
العلمي  اندية رمضان النجار : الداللة الصوتية والصرفية يف سورة يوسف يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة ومناهجها ، حبث منشور بكتاب املؤمتر -

 . 3221التاسع ، بكلية دار العلوم  ، 

 
 

 
 

 


