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 الّلغوّیة أدوات لإلبداع األدبي  األصوات

 

 

 الملّخص: 

اللغة   بوظيفة  لل�جرة  والسادس  الثا�ي  القرن�ن  ب�ن  املمتدة  الف��ة   �� سيما  ال  العر�ية  الثقافة  اهتمت 
ملبدأ   املس��ة  القوان�ن  من  جملة  ضبطت  ال�ي  والبالغية  واألدبية  اللغو�ة  الدراسات  فتنوعت  (التبليغ)، 

وهو من شأنھ أن يضمن ل�خطاب    التفاهم ا�خاضع بدوره ملفهوم النظام واال��جام داخل اللغة املستعملة.
النحو�ة   النظر�ة  خلقت  األساس  هذا  وع��  مقاصده.  والصرفية    بمستو�ا��ا تبليغ  (الصوتية  ا�ختلفة 

وامل�جمية وال��كيبية والداللية) لإلبانة عن املعا�ي. وهنا سن�كز ع�� املستوى الصو�ي وعالقتھ باإلبداع ألن 
ة حاملة ملعان. وأخذ الصوت دورا هاما �� الفصاحة، وهذا ما أدى  األصوات اللغو�ة داخل ال��اكيب النحو�

بالنحو��ن واللسان�ن والبالغي�ن إ�� تحديد ضوابطھ ال�ي تنمذجھ وتجعلھ ذا سيمة تم��ية يتم�� ��ا، وجب  
�� �ل ا�جاالت الصوتية والنحو�ة الضوابط يصبح املبدع محاصرا  ما    .ع�� املت�لم اح��امها. و��ذه  وهذا 

مل ع�� إبرازه �� هذه الورقة البحثية ال�ي سن�كز ف��ا ع�� قيمة األصوات اللغو�ة �� مستوى التفر�ق  سنع
 ب�ن املعا�ي.

 األصوات اللغو�ة، النظر�ة النحو�ة، االبداع األد�ي، الوظيفة التواصلية، الّداللة. ال�لمات املفاتيح:

Abstract: 
During the period extending from the 2nd to the 6th century Hijrii, the Arab culture centered mainly 

on exploring and investigating the communicative function of language. Several linguistic, literary 

and rhetorical studies established various sets of rules that seek to organize and regulate 

comprehensibility which is determined, as it has been maintained by these studies, by two major 

components: the notion of the system and that of cohesion which govern language. A theory of 

grammar that addresses the phonological, morphological, lexical and semantic aspects has been 

elaborated to approach Arabic. In this context, this paper seeks, indeed, to explore the phonological 

components of the Arabic language in relation to literary creativity since phonemes are carriers of 

meaning. As a matter of fact, linguists, grammarians and rhetoricians have underscored the 

importance of phonemes to achieve fluency. Indeed, any creative speaker/writer in literature should 

demonstrate a good command of the phonological rules that govern the production as well as the 

comprehensibility of different segments. This paper seeks then to highlight the importance of 

phonemes in distinguishing and/or affecting meaning in literary production.  

Key Words: phonology, literary creativity, theory of grammar, communicative function, 

semantics . 
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 : المقدمة  -1

ب�ن  اختالف  نقطة  جعلها  مّما  العر�ية،  ا�حضارة   �� الناشئة  العلوم  �ل   �� أساسيا  اللغة مبحثا  �عت�� 

غة باعتبارها أداة لألدب ووسيلة  
ّ
الباحث�ن القدامى وا�حدث�ن �� �عر�فها، لكن ما ��منا هو الوقوف ع�� الل

أهم   من  ف�ي  مكتو�ة،  أم  �انت  شفهيا  واقعيا  للتواصل  نقال  تجار�ھ  لنقل  اإل�سان  ابتدعها  ال�ي  األدوات 

يتلقاها، و�تسم هذا األثر عند   �� من  آثارها  ت��ك  إ�� تصو�ر تجر�ة فنية  وصادقا وأمينا ساعّيا من ورا��ا 

 املتلقي باالستمرار وهذا ما يمثل الفارق ب�ن التعب�� األد�ي وغ��ه.  

سيس أعمال أدبية فنية جمالية فإّ��ا تبقى لغة نظامية مح�ومة  رغم هذا الدور الذي تقوم بھ اللغة �� تأ

غة، ف�ي آلية من اآلليات ال�ي ضبطها  
ّ
بقواعد مقننة، من بي��ا األصوات اللغو�ة ال�ي تمثل جزءا من أجزاء الل

 النحاة وعلماء األلسنية �� إقامة ضوابط تضّيق ع�� املبدع.

التقن�ن والتقعيد والتقييد، مّما يجعل املبدع يتحرك ب�ن  فالصوت إذن، يقع �� دائرة النمذجة، بمع�ى  

أّما   القدرة ع�� حّرّ�ة االستعمال، انطالقا من الصوت.   �� التعميم الذي يتمثل  قطب�ن: القطب األّول هو 

القطب الثا�ي فيحّد من هذه ا�حّرّ�ة، إذ يفرض الثبات واالستقرار والتقييد بالقاعدة، و�لما ازداد حجم 

ت وسلط��ا ع�� املبدع ازداد تمرده ع�� هذه القيود، و�لما ابتعدنا عن مجا�� النمذجة والتقن�ن  التقييدا

�انت هذه األعمال األدبية أعماال عادية. ألّن مجال الّنمذجة ال يدخلھ إال اإل�سان القادر والبارع، و�صبح  

ولهذا   - و�ن �ان بطر�قة ال واعية  - خروجھ عن هذه النمذجة خروجا إبداعيا �ساهم �� صيانة اللغة وثرا��ا 

ما ا�سعت هذه القاعدة وجد املبدع  
ّ
ما ضاقت القاعدة اللغو�ة انفجرت طاقة اإلبداع عند املبدع، و�ل

ّ
�ل

 مجاالت للتعامل معها.  

ومن هذا املنطلق �شأ خالف ب�ن اللغو��ن القدامى و��ن علماء األلسنية �� تحديد مع�ى األصوات وتحديد  

اللسا�ي  اإلبداع وارت التفك��  �� هذه املسالة أحد أعمق مباحث  النظر  اللغة، مّما يجعل  باطھ بمستو�ات 

وأعقدها وهذا ما يجعل البحث تفك��ا ع�� تفك�� وكالما ع�� كالم قيل �� تناول الظاهرة والنظر ف��ا، وهذه  

غذي الرغبة �� تناولھ  ا�خاصية ال�ي تم�� هذا البحث �� ال�ي توجھ دواعيھ وتجعلھ ا�حرك ا�خفي الذي �

 والوقوف ع�� خصائص التفك�� اللغوي العر�ي والتفك�� األلس�ي.

وضمن تناولنا لهذا املوضوع «األصوات اللغو�ة أدوات لإلبداع األد�ي» ارتأينا أن نقسمھ إ�� عنصر�ن.  

التش�ل   الثا�ي  العنصر  و��  الصو�ي،  للتش�ل  النظري  ا�جانب  األول  العنصر   �� �� ندرس  الصو�ي 

الظاهرة   دراسة  إ��  سنس��  بل  الواحدة  الظاهرة  ��م  ال�ي  االستعماالت  ل�ل  نتعرض  ولن  االستعمال. 

ونحوا   وصرفا  صوتا  العر�ية  اللغة  و�م�انيات  طاقة  مدى  لنب�ن  متنوعة  بنماذج  عل��ا  والتدليل  الصوتية 

 وداللة. 
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 : التشکیل الصوتي نظرّیا  -2

ية التواصل أل��ا �ساهم �ش�ل مباشر �� ت�و�ن داللة ال�لمة ال�ي �عت�� األصوات اللغو�ة جزءا من عمل

اللغو�ة وتحديد طبيع��ا عند �ل من   يتأسس عل��ا ا�خطاب. و�� هذا السياق سنحاول �عر�ف األصوات 

 اللغو��ن واللساني�ن وتحديد القيمة التعب��ية �� أداء عملية التواصل. 

 : تعریف األصوات اللغویة -2-1
فعل (صات، يصوت، ذكر الرازي "أّن الصوت معروف، و(صات) ال��يء من باب    الصوت هو مصدر من

ھ األثر  1(قال) و(الصوت) أيضا من ( تصو�تا) والصائت الصائح "
ّ
. ويعرفھ صاحب م�جم الوسيط، قائال: "إن

ا�جسم" اه��از  عن  ناشئة  تموجات  تحدثھ  الذي  ج�ي  2السم��  ابن  يقول  نفسھ  السياق  و��  ):  292(ت. 

مصوت" فهو  صوتا  يصوت  ال��يء  صات  الصوت:  أّن  3"فمصدر  "اعلم  فيقول  أيضا،  طبيعتھ  ويعّرف   .

الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيال متصال ح�ى �عرض لھ �� ا�حلق والفم والشفت�ن مقاطع تثنيھ ع��  

ھ "ظاهرة طبيعية ندرك أثرها4امتداده واستطالتھ"
ّ
 .5دون أن ندرك ك��ها" . كما عّرفھ إبراهيم أنيس بأن

قطب االختالف، وهذا ما أكده ع�� حس�ن   الصوت ظّل   وما يمكن أن ندركھ من خالل هذه التعر�فات أّن 

مز�ان ح�ن قال: "قد اختلف القدماء وا�حدثون �� �عر�فھ و"ذكر ابن سينا أنھ "تموج الهواء ودفعھ بقوة  

مصط�ح الصوت أصبح مستعصيا ع�� التعر�ف    و أّن . وما يمكن أن ننبھ إليھ ه6وسرعة من أي سبب �ان"

الدقيق، بل قد يصبح �عر�فھ مسألة خالفية تث�� نقاشا وجدال كب��ين ب�ن املفكر�ن، واختلفت زوايا النظر  

�� ظاهرة األصوات. كما نجد جماعات تقول: إّن األصوات �� ا�حروف ال�جائية، واألخرى تقول: الصوت هو  

أ�ان مفهوما أم ال. كما نجد �� رسائل إخوان الصفاء ما �ش�� إ�� ذلك التصنيف  ��يء يخرج من الفم سواء 

وا�حرف   الصوت  ب�ن  فرقا  هناك  أن  ندرك  أن  يمكن  ولهذا  ا�حيوانية.  واألصوات  اإل�سانية  األصوات  إ�� 

أما ا�حرف فهو خاص باإل�سان فنقول   ب�ن اإل�سان وا�حيوان  التعر�فات. فالصوت مش��ك  حسب هذه 

 وت الرجل وصوت ا�حمار بمع�ي أن الصوت ال تختص بھ فئة معينة دون أخرى. سمعت ص

 :غویین القدماء واللسانینلمقومات األصوات اللغویة عند ال -2-2
لعّل الّناظر إ�� الصوت اللغوي ي�حظ أنھ أصبح قطب الر�� داخل عملية التواصل. ومن هذا املنطلق  

 الدراسات اللغو�ة واللسانية. صار علما قائما بذاتھ وقد احتل م�انا هاما �� 
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 : األصوات اللغویة عند اللغویین العرب -2-1-1
من أو�ح مظاهر اللغة ومقوما��ا، هو الصوت اللغوي الذي تتألف منھ ال�لمات، ثم ا�جمل والعبارات.  

وقد أصبحت أصوات اللغة محل دراسات مستفيضة، ألفت ف��ا كتب �خمة وصارت علما قائما بذاتھ،  

ج�يو�� هذا   وابن  العرب مثل "سيبو�ھ"  أفرد قدماء  القرن  وغ��هم  اإلطار  منذ  بحوثا مستقلة ووضعوا   "

الثا�ي لل�جرة أبجدية صوتية ألصوات العر�ية باعتبار حركة الفم و�النظر إ�� مخارجها و�� أماكن يمكن  

و�انت   الشفت�ن  إ��  ا�حلق  أق��ى  ابتداء من  بوسائل مختلفة،  النطق  أعضاء  ا�خليل �عيي��ا من  أبجدية 

 الصوتية أولها عرف �� هذا ا�جال، وتاله سيبو�ھ ثم ابن ج�ي. 

ومن خالل البحوث ال�ي درست الصوت اللغوي، نجد اللغو��ن ا�حدث�ن يرون أّن "األصوات تنقسم إ��  

وسموا    1"قسم�ن رئيسي�ن: األول م��ا ما �سّ�ى �� العر�ية باألصوات الصامتة، والثا�ي ما �شار إليھ با�حر�ات.

ا�حروف ال�حيحة (الباء، ا�جيم، الراء، الش�ن، الع�ن، الغ�ن، القاء...) بالصوامت، وقد سّماها القدماء  

وت�و�ن   ال�لمة  تركيب   �� العماد   �� إذ  ال�جائية،  األحرف  من  املد  حروف  غ��  و��  الساكنة،  باألصوات 

(الفتحة والض تمثلها  نوعان: قص��ة  ا�حر�ات ف�ي  أّما  (األلف والواو  معناها.  تمثلها  مة والكسرة) وطو�لة 

األصل   لتنويع  اللسانيات  ��ا  �ستع�ن  استقرارا،  وأضعف  ثباتا  أقل  و��  املد،  حروف  عل��ا  و�طلق  والياء) 

الواحد �� الصوامت. مثال ذلك عندما نضيف األلف إ�� فعل (علم) فتعطينا (عالم) والياء �عطينا (عليم)  

(ص��) �عطينا (صبور). ال تتغ�� مادة ال�لمة وال أصل املع�ى وهو (العلم والص��)  الواو إذا أضفناها إ�� فعل  

 ولكّ��ا �انت وسيلة لتنويع األصل الواحد واملع�ى الواحد.

وع�� الرغم من �عميم استخدام هذه الرموز الثالثة للداللة ع�� ا�حر�ات الطو�لة فإ��ا ظلت �� الكتابة  

 هذا وذلك ولكن دون ألف املد.  :� ا�خط ونحن ال نزال ح�ى اآلن نكتبالعر�ية بقايا النظام القديم �

 األصوات اللغویة عند اللسانین:     -2-1-2
اللغو��ن والنحاة قسموا األصوات اللغو�ة إ�� أصوات �سمع   ما يمكن مالحظتھ فيما سبق من القول إّن 

ا�خط ولم �عتنوا بالنطق    وأصوات تكتب وال�ي يمكن فهمها وتقطيعها إ�� حروف ومقاطع ع�� أساس طبيعة

عناية �املة عكس العلوم ا�حديثة ال�ي اعتمدت �� دراسا��ا ع�� النطق. ولهذا قام علماء اللسانيات بتقسيم  

 األصوات اللغو�ة إ�� نوع�ن من حيث اللغة املنطوقة "مهموسة ومجهورة" ويعتمدون �� تصنيفهم هذا ع��: 

 ه األوتار أو عدم ذبذب��ا." * أوضاع األوتار الصوتية من حيث ذبذبة هذ

 .2* مرور الهواء من ا�حلق أو الفم أو األنف "

(الثاء،    النطق بھ نحو  �� حالة  فالصوت املهموس "هو الصوت الذي ال تتذبذب فيھ األوتار الصوتية 

الذي    التاء، ا�حاء، ا�خاء، الس�ن، الش�ن، الفاء، القاف، ال�اف، الهاء)" أّما الصوت ا�جهور" فإنھ الصوت

 
منة بن مالك: ترتيب الحروف العربية ومخارجها: دراسة مقارنة، دار النشر مجلة العلوم اإلسانية جامعة منتوري قسنطينة، عدد  -1

ٓ
ا
 . 50ص  ،1980، 10
 .51ص  المرجع نفسه، -2
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تتذبذب فيھ األوتار �� حالة النطق بھ نحو "الباء، ا�جيم، الدال، الذال، الراء، الزاي، الطاء، الضاد، الظاء، 

النون" الغ�ن،  إليھ    . هذا من ناحية الوصف لك��م لم يتوقفوا عند هذا ا�حّد 1الع�ن،  بل عرفوا ما وصل 

 النحاة �� تقسيم األصوات إ�� صوامت وحر�ات (صوائت).

عّل هذا ما جعل علماء اللسانيات �عّرفون ا�حركة والصوت والصامت واعت��وا ا�حركة صوتا يتم�� بأنھ  ل

الصوت ا�جهور الذي يحدث أثناء النطق، حيث تقول آمنة: "ا�حركة صوت يتم�� بأنھ الصوت ا�جهور الذي  

 .2يحدث أثناء النطق بھ مرور الهواء حرا طليقا"

ع�� الهواء من الفم إ�� الشفت�ن دون أن يقف �� طر�قھ    ا�حركة صوت يمّر   وما يمكن أن �ستشفھ أّن  

أي عائق و�ل صوت ال ينطبق عليھ هذا التعر�ف فهو صوت صامت، فالصوت الصامت هو الصوت ا�جهور  

 واملهموس الذي يحدث أثناء النطق بھ اع��اضا أو عائقا �� مجرى الهواء. 

 :أھمیّة الّصوت في الّداللة -2-3
�عر�فنا لألصوات يمكن أن نتب�ن مدى القيمة التعب��ية ال�ي يؤد��ا الصوت الواحد من خالل   من خالل

الصفات (ا�جهر والهمس) ألن الصوت املهموس أو ا�جهور ذو قيمة �عب��ية توافق ا�حدث الذي يراد التعب��  

ا� ب�ن  مقابلة  إ��  �عرض  حينما  "ا�خصائص"  كتابة   �� ج�ي  ابن  أو�حھ  ما  وهذا  الصوتية  عنھ.  خاصية 

ا�حرف و�شبيھ أصوا��ا   اختيار  إ��  "إ��م يضيقون  يقول:  فن�اه  األلفاظ ودالل��ا  ف��ا  تتألف  ال�ي  ل�حروف 

ل�حرف ع�� سمة   أوسطھ سوقا  يضا��  ما  توسيط  آخره  يضا��  ما  وتقديم  ترتي��ا  ع��ا  املع��ة  باألحداث 

املطلوب" والغرض  املقصود  "بحث   3املع�ى  "لفظ  أيضا  ع��  و�قول:  الكف  خفقة  �شبھ  لفظها  فالباء   "

 . 4األرض

ما يمكن أن نتبينھ من خالل هذا الشاهد أنھ ير�د القول إن العرب يجعلون أصوات ا�حروف مطابقة  

ل�حدث املع�� عنھ في�ون ل�حرف ارتباط بمدلول اللفظ الواقع ��ا فيصورها و�و�� ��يئ��ا و�التا�� يتطابق  

نحو (خضم وقطع) أي قضم (عند أ�ل األشياء الصلبة) وخضم (عند أ�ل األشياء  مع ا�حديث املع�� عنھ  

�� الطبيعة و�� منفردة معزولة عن أي   الرخوة). وهناك حروف تحا�ي صوتيا �عض األصوات أو األشياء 

سياق، و�س�ى أصواتا محاكية مثل خر�ر املياه، وحفيف األ�جار، وفحيح األف��، وقعقعة السالح. و��  

ا السياق يقول يو�س ع��: "فقد ي�ون لبعض األلفاظ إيحاء بمع�ى مع�ن �ال�لمات الدالة ع�� أصوات  ذه

طبيعية مثل حفيف، خر�ر، زقزقة. وال�لمات املضعفة قد تو�� بمع�ى التكرار مثل األفعال ذبذب، قلقل، 
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الصوائت الطو�لة �شبھ صيحات  زلزل، قهقهة ... فالهاء وا�حاء �ش��ان إ�� حّد ما أصوت الت��د والتأوه ... و 

 .1االنفعال والفاء �شبھ الزفرة ال�ي �ع�� عن ال�جر أو الغضب أو ا�حزن."

 و لعل من املهم أن أقدم �عض األمثلة لنتب�ن القيمة التعب��ية للصوت �� األلفاظ نحو:

والغيبة- يدل ع�� االستتار  يتبعها وما �شتق م��ا  التالية ما  األمثلة   �� الغ�ن  فنقول غاب، غار،    حرف 

 غمد، غرس، غط.

يتبعها وما �شتق م��ا يدل ع�� الظهور وال��وز نحو: نفث، �شأ، نفخ،  - �� هذه األمثلة ما  النون  حرف 

 نطق، ��ض.

  حرف القاف يتضمن مع�ى االصطدام أو االنفصال وتق��ن بحدوث صوت شديد القاف �� شد��ا نحو:  -

 قطع، دق، شق، عق، طرق، قرع.

ن يحمل مع�ى الليونة والسهولة كما هو ا�حال �� هذه األلفاظ التالية: سهل، سلم، سلس، حرف الس�-

 مس، سار، سكن، س��.

أّن  اللغة �حمد املبارك، و�مكن أن �ستنتج  �� كتاب فقھ  ال�ي قدم��ا وجد��ا  ��    فهذه األمثلة  الصوت 

ة نتيجة تمازج هذه الدالالت ال�ي تحملها  ال��كيب يحمل مع�ى وهذا املع�ى ي�ون مساهما �� ت�و�ن داللة ال�لم

تال�� معا�ي حروفها.   (غ، ر، ق) يحصل معناها من  أن  نقول مثال  "�أن  املبارك:  يقول محمد  إذ  األصوات 

ع��   تدل  والقاف  سقوطھ   �� واالستمرار  التكرار  ع��  تدل  والراء  املاء   �� ا�جسم  غيبة  ع��  تدل  فالغ�ن 

�ى اإلجما�� ا�حاصل من اجتماع املعا�ي ا�جزئية ل�حروف هو مفهوم مادة  اصطدام ا�جسم �� قعر املاء واملع

 .2(غرق)"

البشر�ة   مع ا�جموعة  بھ  يتواصل  ينتج خطابا  أن  التعب��ية �ستطيع اإل�سان  القيمة  ومن خالل هذه 

ن  بوضع مواضعات متفق عل��ا للتواصل، تضم �ل أجزاء اللغة صوتا، وتركيبا، وم�جما تحت قوان�ن ال يمك

 ا�خروج ع��ا، وتصبح اللغة بذلك لغة خاضعة للنظام ال يمكن التمرد عليھ مما يضيق ا�جال أمام املبدع�ن. 

 : التشکیل الصوتي في االستعمال  -3

لذا��ا   ��ا  ��تم  و�انت  موضوعها.  اللغة  تجعل من  التلفظ  لسانيات  قبل  اللغو�ة  الدراسات  �انت  لقد 

 أنھ ومع تطور البحث  
ّ

سرعان ما قامت ا�حاجة إ�� النظر �� اللغة ال باعتبارها كيانا قارا وثابتا  وألجل ذا��ا. إال

خصائص   تحديد  سنقف ع��  السياق  هذا  و��  االستعمال.  حيو�ة  تحكمها  تواصلية  واقعة  باعتبارها  بل 

 األصوات وخصائصها األك�� استعمال ال�ي أصيحت أدوات لإلبداع.  ضوابطا�خطاب ثم النظر �� 

 
 . 239ص ،1993العامة للكـتاب، محمد محمد يونس علي، نظرة جديدة في موسيقى الشعر، الهيئة المصرية  -1
صل في التجديد والتوليد،  -2

ٔ
محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، دراسة تحليلية مقارنة للكلمة وعرض لمنهج العربية اال

 . 15ص  ،ت.دار الفكر، د
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 : خصائص الخطاب -3-1
قصد با�خطاب املستوى املنجز من الظاهرة اللغو�ة، و�ل خطاب يف��ض أن يتم بلغة ما، وهذه الظاهرة  ن

اللغو�ة ليست مجعولة للتواصل فقط بقدر ما �� مجعولة للتفاعل، ونقصد بذلك أّن املت�لم يرمي من  

 
َ
ھ �� �عض األحيانخالل كالمھ التأث�� �� ا�خاط

ّ
 أن

ّ
قد ال تحمل العبارة معناها    ب بأي ش�ل من األش�ال. إال

�� قاعة   إ�� األستاذ  ينظر  ذلك بطالب  الظاهر. و�شبھ  املع�ى  بلفظها مع�ى آخر وراء  يراد  ما 
ّ
و�ن ا�حقيقي، 

الدرس وقد أغلقت النوافذ والباب فيقول لألستاذ: "الطقس حار". وهنا ال ير�د بذلك اإلخبار عن حرارة  

 إذا اعتمد �� أطراف  الطقس و�نما �ستأذنھ �� فتح النافذة. و 
ّ

لهذا ف�ل خطاب ال يمكن أن يحقق غايتھ إال

بقانون الطرقات، إذا لم يح��مھ أحد املستعمل�ن أو �عضهم �انت    -ن أمكنإ  -ا�خطاب قانونا واحدا �ش��ھ 

إال   شفهية  أو  مكتو�ة  لغة  من  وما  اللغة.   �� وكذلك  الطرقات،  استعمال   �� الفائدة  وا�عدمت  الفو��ى 

نون. فقانو��ا ما دّونھ النحاة �� كت��م، هذا ما يمكن أن نتعرض لھ �� عنصر ضوابط األصوات  ويسّ��ها قا

�� �سي�� ا�خطاب الذي سيعتمده    –و�� جزء ال يتجزأ من القوان�ن ال�ي تضبط مت�ل�ي اللغة العر�ية    –

 املت�لم.

�خص�ن   أّن  فرضنا  مختلف�  -مثال    – فلو  قانون�ن  ويستعمالن  التواصل  أمكن  ير�دان  ملا  للغت�ن  ن 

 التواصل بي��ما ألّن شرط أحادية القانون �� التواصل لم يتوفر �� هذه ا�حالة.

إثبات عملية التواصل ب�ن األطراف املت�لمة باللغة نفسها وهذه ا�خاصية   ومن أطراف ا�خطاب إذن، 

غ (املت�لم) وا
ّ
 لّسامع (املتلقي) والرسالة. ال�ي يتم�� ��ا ا�خطاب �� أيضا تت�ون من أطراف وتتمثل �� املبل

وع�� املت�لم (املبلغ): "أن يقتصر ع�� جمود السامع ... ع�� ا�جرى املعاكس أو املعادي لفكره، و�جب أن  

حاجيات   حسب  موقفھ  يكيف  أن  يمكنھ  املت�لم  إن  ثّم   ... خطابھ   �� األهم  النقاط  و�ركز ع��  دائما  يث�� 

ي��ز لنا مدى اهتمام املت�لم �� إبالغ رسالتھ باملتلقي و�ركز ع�� أهم    ولعّل هذا القول   1السامع�ن ورد فعلهم".

النقاط �� ا�خطاب لت�ون مفهومة. ولهذا فاملت�لم يقوم �عملية الكالم ونقصد بالكالم املستوى املنجز من  

الظاهرة اللغو�ة و�ل كالم يف��ض أن يقوم بأسلوب خاص يتمثل �� التلفظ الذي ننطق بھ وهذا التلفظ  

ال�ي  التلفظ هو مجموعة األصوات  يقوم ع�� عملية ترم��ية �ستطيع السامع قراء��ا وفك رموزها، وهذا 

يمكن تقطيعها إ�� حروف، وأيضا يحمل داللة، عكس اللفظ الذي ننطق بھ أحيانا ال يحمل داللة. ولهذا  

داللة، يمكن أن ندرك من يمكن أن نقول إن هناك فرقا ب�ن اللفظ وال�لمة، فال�لمة �� عملية تلفظ تحمل  

لم يدل، حسب   أم  أدل ع�� مع�ى  لفظا سواء  أن �ل صوت لغوي يصدر عن اإل�سان �س�ى  خالل ذلك 

�عر�ف ابن هشام حيث يقول: "اللفظ هو النطق املستعمل ع�� �عض ا�حروف سواء أ�ان لھ مع�ى أم لم  

 . 2يكن"
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اللفظ م�ون من عدة أصوات أو ح النحاة يطلق ع�� ومن هنا يمكن أن �علم أن  روف، وا�حرف عند 

التلفظ الذي يت�ون من أصوات وألفاظ ومقول النص هو الذي يضمن حصول   الصوت املنطوق، وهذا 

متحققة   وليست  ��ا  املت�لم�ن  أذهان   �� موجودة  اللغة  وهذه  للغة.  األسا��ي  امل�ون  باعتباره  التواصل 

وال تتج�� إال بالكالم الذي    -�� السبب �� �شكيل نظامها  – بالفعل، ولذا فإن العناصر ال�ي تت�ون م��ا اللغة  

هو الوسيلة �� تحقيقها الفع��. أي يقوم املت�لم �عملية إخراج الصورة ال�ي �انت �امنة �� الفكر والذهن  

  �� املعا�ي املصورة  ينظم كالما يتضمن  النحاة وأن  أو األصوات حسب  با�حروف  إ�� االستعمال مستعينا 

تع�ن ��ا القوة الناطقة �� أن " تؤلف ألفاظا من حروف امل�جم بنغمات مختلفة السمات ال�ي الذهن ال�ي �س 

�� الكالم ثم تضمن تلك األلفاظ املعا�ي ال�ي �� مصورة عند القوة املفكرة فندفعها عند ذلك إ�� القوة  

. يب�ن هذا القول إن القوة  1املع��ة لتخرجها إ�� الهواء باألصوات ا�ختلفة ... لتحملها إ�� مسامع ا�حاضر�ن"

ال�ي �سهل  الرئت�ن �عد من أهم الوسائل  املفكرة والقوة املع��ة والهواء الذي يحمل األصوات يخرجها من 

عملية التواصل وهو تواصل شفوي. لكن �عض الدراسات اكتشفت أن ا�خطاب الشفوي لم �عد �عتمد 

ألسباب جعل��م �عتمدون ع�� القوة الصناعية ال�ي تتمثل  عليھ ألنھ يزول �سرعة وال يخزن �� الذاكرة، لهذه ا

حلقة   وت�ون  البشر�ة،  ا�جموعات  ب�ن  التواصل  عناصر  من  عنصرا  أيضا  �عت��  وال�ي  الكتابة  عملية   ��

 تواصل ب�ن األجيال. 

  �� املت�لم  يجر��ا  عملية  باعتبارها  أهمية  للتصو�ت  يو��  اللسانية  العلوم   �� ا�حاصل  النقص  إّن هذا 

بنظر�ات  خ  " والفونولوجية.  والفونتيكية  الصوتية  العلوم   �� اليوم  نجده  ما  وهذا  املع�ى  إليصال  طابھ 

التواصل واعت��ت الصوت اللغوي عملية يتداخل ف��ا أطراف ثالثة: الباث واملتلقي واملراسلة ال�ي تتوسل 

سيلة ال�ي تر�ط ب�ن املتلقي  . ما يمكن أن ندركھ مما تقدم أن الصوت أصبح الو 2األصوات إليصال املع�ى

 والباث من خالل ا�خطاب الذي ال يمكن االستغناء عنھ. 

أما الطرف الثا�ي فهو السامع (املتلقي) نقصد بالسامع ال�خص الذي تتم من خاللھ عملية التواصل  

لذاتھ ينقل  بمع�ى ال �ستطيع املت�لم أن يتحدث �� املطلق بل أن ي�ون متوجها بكالمھ إ�� �خص مخالفا  

فعل   تؤدي  كتابية  أو  شفهية  رموز  ش�ل  تأخذ  ال�ي  لألصوات  املادية  ا�خصائص  "بواسطة  الكالم  إليھ 

مفاهيم   إ��  جمعها   �� املتحولة  األصوات  لهذه  والتلقي  اإلصدار  ع��  التفاهم  عملية   �� املعنوي  التواصل 

سمع لھ ال يتصور وال يتخيل األصوات  . كما يجب ع�� املتلقي أن ي�ون سمعھ سليما ألنھ " ما ال  3معينة"

بناء ع�� ذلك يجب ع�� السامع أن ي�ون سليم السمع من أجل اإلدراك العق�� �� �حظة تلقي   4الكالمية".

األصوات الصادرة عن عملية النطق مرورا ع�� القناة (الهواء) �ي تتم عملية التواصل �ش�ل سليم. وما يمكن  

لدماغ والبصر وحسن  أن نخلص إليھ �� هذا العنصر أن جهاز اإلصدار والتلقي بما �� ذلك قدرة األذن وا
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ودور   آخر  إ��  فرد  ومن  وأخرى  �شر�ة  مجموعة  ب�ن  مت�افئة  ت�ون  ال  التواصل  فعل  �سهل  الذي  النطق 

السامع �� هذه ا�حالة يجب أن ي�ون سليما (األذن) �ي �ستطيع فك الرموز أو قراءة ال�لمات و�ختار ما  

�ن الباث واملتلقي تبحث عن م�ان �عيش فيھ  يتما��ى مع فهمھ لهذا يمكن أن نقول إّن الرسالة ال�ي ت�ون ب

ب�ل حر�ة. وهذه الرسالة من أهم مقوما��ا أ��ا تقوم ع�� األسلوب والبيان والفصاحة واإلفهام وخاصة ع��  

املستوى البال�� ألن "الكالم املسموع منا يحتاج إ�� بنية مخصوصة، كما يحتاج إ�� محل، و�ل حرف منھ  

 .1ف ما يحتاج إليھ ا�حرف اآلخر لذلك يتعذر ع�� األلثغ و التمتام"يحتاج إ�� بنية ومخرج بخال 

نالحظ أّن املت�لم يجب عليھ أن يرا�� �� كالمھ خصائص تجعل منھ كالما �� أحسن صورة بمع�ى "ي�ون  

عهد  ال�ي  اللغو�ة  للمناو�ل  ومطابقة  ناحية  من  اإلبال��  لغرضھ  مالئمة  تأليفاتھ  ت�ون  وأن  مفيدا  كالمھ 

وما يمكن أن نتطرق إليھ بصفة عرضية وهو ا�جانب البال�� الذي سي�ون    2اللغة من ناحية أخرى".  مت�لمو

عنصرا من عناصر التواصل وعنصرا من عناصر التقعيد الذي سندرسھ �� العنصر املوا��. وهذا الغرض  

فهام والفهم وهذا  البال�� الذي يحتم ع�� املت�لم أن يجري كالمھ وفق شروط معينة �ي ال يخل بمع�ى اإل 

من شروط البيان وما يمكن أن ندركھ من خالل خصائص ا�خطاب أن قيمة املباحث الصوتية تتج�� أك��  

 �� وأّن السامع يمثل عنصرا أساسيا  البيان والفصاحة والبالغة واملتلقي  �� قضايا  �� �و��ا ترد  ما تتج�� 

لم حر�ة الكالم. وهذا املتلقي جعل منھ مركزا تدور  عملية التواصل وآلية من آليات اللغة �ي تضيق ع�� املت� 

حولھ �ل الضوابط الصوتية والنحو�ة وامل�جمية وغ��ها، �ي يفهم ما يقال وتتحقق عملية التواصل. فما  

من   الكالم  انطالق  نقطة  تمثل  ال�ي  الصوتية  الضوابط  وخاصة  املت�لم  ع��  فرضت  ال�ي  الضوابط   ��

 الشفوي إ�� املكتوب؟ 

 : صوات المتحكمة في المبدعضوابط األ -3-2
" إن �ل لغة تتضمن �� بني��ا السمعية عددا معينا ومحددا من السمات املسماة (تمايز�ة) أي من الثوابت  

العالئقية املالئمة وال��ائية ال�ي يمكن أن تتلقى �عد سلسلة من التحوالت تحر�فات غايتھ من القوة و�� �ل  

 .3اسية"األوجھ إال فيما يتعلق بصفا��ا األس

إن هذا الشاهد يحيلنا ع�� الضوابط ال�ي تتم�� ��ا األصوات عن غ��ها من خالل السمات التم��ية ال�ي  

ست�ون منطلقا �� تحديد القواعد والقوان�ن ال�ي �انت هاجس النحو��ن واللسان�ن والبالغ�ن �جعل املت�لم  

ساق متفرقة يرتبط �عضها ببعض آخر وهذه  ينطق ب�لمات فصيحة صوتيا ونحو�ا و�الغيا. و�� تقوم ع�� أ�

 املتفرعة ��: أو األ�ساقالوحدات 
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: وهو الذي يحدد نطق ال�لمات أو أجزاء ال�لمات وفق األنماط املقبولة أو املتعارف  النسق الصو�ي-

 عل��ا لدى ا�جماعة اللغو�ة.

 �� اللغة. عروفة املقررة: ويع�ي ترتيب الوحدات املعنو�ة وفق سما��ا الداللية املالنسق الدال�� -

 .ويع�ي ترتيب ال�لمات/ �لمات ا�جمل أو ا�جمل �� أش�الها املقررة �� اللغةالنسق اإلعرا�ي أو النحوي:    -

الصر��:    - أو  النسق  وتصرفا��ا  وأنواعها  ال�لمات  بنيات  خاللھ  من  أو  فيھ  �عا�ج  الذي  النسق  وهو 

 اشتقاقا��ا. 

املفردات اللغو�ة املتاحة للتعب�� عن املعا�ي واملواقف ا�ختلفة  : ونقصد بھ مجموعة  النسق امل�ج�ي-

�� إطار اللغة، ألن اللغة ليست غاية �� ذا��ا و�نما �� أداة يتواصل ��ا أفراد مجتمع مع�ن لتستقيم عالقا��م. 

  وهذه األ�ساق �� ضوابط ال يمكن للمبدع ا�خروج ع��ا ألن �ل متحدث ��ذه اللغة وال �عرف كيف يؤدي 

املت�لم   عالقة  إ��  باألساس  يرجع  وهذا  اللغة  منظومة  خارج  سي�ون  األ�ساق  ��ذه  واالرتباط  الدور  هذا 

باملتلقي وهذه األ�ساق �عت�� مواضعات اتفق عل��ا وألزم �ل مت�لم أن ينطق ��ا، كما �عت�� نوعا من التقن�ن 

املت�لم �� تطبيق ما ينتجھ من ا�حروف    والتقعيد �� فنون الكالم، بل قل إ��ا القانون الذي يحّد من حر�ة

ال�ي ينطق ��ا، ويستطيع اإل�سان "أن ينطق عددا ال يح��ى من األصوات و ليس ثمة من اللغات �ستثمر  

�ل إم�انيات جهاز النطق... بل تكتفي �ل لغة �عدد محدود من األصوات يمكن للغوي أن يم�� بمالحظة  

 .1ل اختالف صفا��ا ومخارجها"الفروق ال�ي تم�� �ل صوت من آخر من خال

وهذا العدد ا�حدود الذي تفرضھ اللغة ع�� اإل�سان سيقنن لتفادي ا�خلط الذي �ع��ض اإل�سان ألن 

األصوات أو األنظمة الصوتية عرفت تطورا ع�� مراحل تار�خية ونظامية واستقرائية، فا�جانب النظامي يقر  

ة أجزاء و��: جزء اإلشارة (أ) وجزء لوجود الكيان (ن) وا�جزء  بأن ضم�� املت�لم (أنا) مثال مت�ون من ثالث

الثالث �سبة للمخاطب (أ) وهذا ا�جزء األخ�� هو �� األصل ياء (ي) بمع�ى أن (األنا) �� األصل (أ�ي) فتطورت 

و  الياء إ�� ألف. أما من ناحية االستقرائي للصوت أن (التاء) ا�خاطبة �� ضم�� (أنت) تطورت إ�� ال�اف نح

�لبك) وهذا يدل ع�� أن التاء وال�اف صوت واحد أي تطورا مهما ع�� اآلخر. و�ن ال وجود �حواجز ��  -(أنت

التطور الصو�ي ولهذا �ان منطق علماء األلسنية والنحاة والبالغي�ن أن �عقد قواعد لتثبت األلفاظ وتقطع  

خرى، مثل اللغة الفر�سية لها �عض  �ل عملية �غ�� �� األصوات أي يقع تطور كما وجد �� �عض اللغات األ 

األصوات تتغ��، وهذه القواعد ال�ي جعلها أهل التقعيد سبيال للمحافظة ع�� ال��اث اللغوي وقراءة القرآن  

ال�ي   العمليات  وهذه  �حيحا.  نطقا  القرآ�ي  التجو�د  عملية   �� واألصوات  األلفاظ  ونطق  �حيحة  قراءة 

 �عت�� آلية من آليات التضييق ع�� املت�لم.جعلت لت�حيح التجو�د وتثبيت األلفاظ 

ومن هذه الضوابط الصوتية ال�ي تجعل الكالم سلسا وتخرجھ من دائرة الفو��ى والصعو�ة �� النطق،  

الذي   اللفظ  عن  االبتعاد  و��:  الفص��  العر�ية  اللغة   �� �ستحسن  ال  ال�ي  الدخيلة  األلفاظ  تم��  وال�ي 

لتنافر وهذه ا�حروف ال تجتمع �� كالم العرب ومن ب�ن هذه العملية  �شتمل ع�� حرف�ن أو أك�� سما��ا ا
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نذكر ع�� سبيل املثال من هذه ا�حروف جمع (ا�جيم والقاف) �� لفظ واحد نحو ا�جوق، والقبج أي ا�حجل 

نحو:   والذال)  (الس�ن  وجمع  الصو�جان،  نحو  وا�جيم)  (الصاد  وجمع  الرغيف،  أي  وا�جردقة  الكروان، 

السم وجمع  األستاذ،  (اآلنية)،  طست  نحو  والتاء)  (الطاء  وجمع  طاج�ن،  نحو  وا�جيم)  (الطاء  وجمع  يذ، 

(ال�اف وا�جيم ) نحو كجة، و(ا�جيم والتاء) نحو ا�جبت وهو �ل ما عبد من دون هللا، وجمع (الطاء، والزاي)  

 رب. حيث يقول ف��ما األزهري: ال تأتلف الصاد مع الس�ن وال مع الزاي �� ��يء من كالم الع 

�� كالم العرب، و(الس�ن والباء والتاء) نحو �ستان، وقد وضع أ�حاب   و(الصاد والطاء) ال يجتمعان 

املعاجم ضوابط صوتية للكالم الدخيل وهذا الدخيل يفسد اللغة العر�ية، ولهذا يجب أال �عتمد هذا النوع 

عدم وجود �لمة ر�اعية أو خماسية  من الكالم، إذ نجد ا�خليل بن أحمد الفراهيدي �� مؤلفھ "الع�ن" يقّر �

ليست ف��ا حرف من حروف الذلق. فيقول �� هذا املوضوع: "فإن وردت عليك �لمة ر�اعية أو خماسية معراة  

من حروف الذلق أو الشفو�ة ال ي�ون �� تلك ال�لمة من هذه ا�حروف حرف واحد أو إثنان أو فوق ذلك  

ال�لمة محدثة مبتدعة ليست من   �� هذا السياق "فم�ى   1كالم العرب".فاعلم أن تلك  و�ضيف ابن ج�ي 

وجدت �لمة ر�اعية أو خماسية معراة من �عض هذه ا�حروف فاقض بأنھ من الدخيل �� كالم العرب وليس  

 .2منھ

وما يمكن أن ندركھ من خالل هذه القول إن النحاة واللساني�ن وأ�حاب املعاجم استثقلوا هذا النوع  

�� كالم   األلفاظ  األلفاظ  من  تأليف   �� العرب  ا�جاحظ: "قد را��  و�قول  الفصاحة.  لعدم  العرب وعابوه 

اال��جام الصو�ي والتآلف املوسيقي، وتجنبوا الزاي مع الظاء والس�ن مع الضاد وا�جيم مع القاف والطاء  

. والغاية من هذه الضوابط البحث عن الفصاحة و�عطاء اال��جام الصو�ي  3مع الظاء والغ�ن مع الصاد"

العر�ية. فالعر�ية تأ�ى أن يتتا�ع صوتان مثل    تأباهمن خالل تالؤم األصوات، واالبتعاد عن التنافر وهذا ما  

واآلخر ��  الدال والزاي �� �لمة واحدة دون فاصل ولك��ا تقبل أن يتتا�عا إذا �ان أحدهما �� ��اية ال�لمة  

 .4بداية ال�لمة، مثل ساعد زميلك، لم أجد زهورا"

إن �ل خروج عن هذا التحديد �عت�� كالما فاسدا من ناحية الفصاحة أي غ�� مفهوم، و�صبح اإل�سان  

(املت�لم) ��ذه اللغة مس��ا ال مخ��ا، ألن هذا التنوع الصو�ي يخضع من حيث كيفية نطقھ وصفاتھ الصوتية  

 �، ال الختيار املت�لم.للموقع السيا�

ب�ن  من  يفلت  لم  و��ذا  سابقا،  ذكرنا  كما  املوسيقي  واال��جام  الفصاحة  عن  القواعد  هذه  تبحث 

قبض��م ح�ى اإليقاع الذي يت�ون من جرس األصوات من خالل اال��جام واالئتالف وال يمكن ا�خروج عن  

غليظة متضادان، ولكن إذا �انت ع�� �سبة  هذه الفرضيات املسلم ��ا، و�� "تقّر بأن األصوات ا�حادة وال

تأليفية ائتلفت وام��جت واتخذت وصارت �حنا موزونا استلذ��ا املسامع وفرحت ��ا األرواح ... و�ذا �انت  
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. ويعت�� 1ع�� غ�� النسبة تنافرت وتباينت ولم تأتلف ولم �ستلذها املسامع بل تنفر ع��ا ... تكرهها األرواح"

ت�لم �� اختيار موسيقاه بمع�ى أن لم يكن ع�� هذه الوضعية ال يخلق موسيقى. وتنفر  هذا تضييقا ع�� امل

م��ا األرواح أي ا�حاسة أو القوة الذائقة، إضافة إ�� ذلك أ��م يفرضون عليھ خاصيات �� انتقاء حروفھ ��  

 يضع  ت�و�ن �لمة، وهذه ا�خاصية �� تحديد صفات ا�حروف عندما ترصف ا�حروف �� ال�لمة بمع�ى ال

حروف متقار�ة كما �شاء ألن " فكرة التقارب [�شتمل] ع�� عالقت�ن...العالقة ا�خرجية والعالقة الوضعية  

ألن الصوت ما هو إال مخرج وصفة، وقد يدنو الصوت بمخرجھ من مخرج صوت آخر فت�ون العالقة بي��ما  

ية اإلدغام بضابط وهو "أن ت�ون  هذا من ناحية التقارب، إضافة إ�� ذلك ضبطوا عمل  2�� قرب ا�خرج."

 .3صفات الصوت�ن مع اختالف ا�خارج متقار�ة أو متباعدة فيحدث اإلدغام أو ال يحدث"

لعل هذا التقارب واإلدغام هما نظامان لهما قيود مضبوطة لكن ال �سعنا الوقت أو ا�جال �� تفصيل  

�ستنتجھ أن األصوات لها عديد الضوابط تلزم  هذه الضوابط أل��ا موجودة �� �ل كتب النحو. وما يمكن أن  

النظام    �� وصغ��ة  كب��ة  ب�ل  عارفا  ي�ون  وأن  بدقة  األصوات  هذه  استعمال  ع��  قادرا  ي�ون  أن  املت�لم 

الصو�ي، ألن هذه األصوات تؤدي وظيفة الداللة والتعب�� عن حالة نفسية وعن حاالت متنوعة، كما أ��ا  

وف ال�ي أقّر النحاة بأ��ا الرموز لألصوات أي الصورة ا�خطية للصوت  تؤدي دور التواصل من خالل ا�حر 

ال�ي استطاع النحاة وعلماء األلسنية أن يدرسوها دراسة تحيط ب�ل جوانب الصوت. ولعّل أهم ا�جوانب  

و��ذا   خاللھ  من  البيان  يتحقق  الذي  الفصاحة  مرتبة   �� الصوت  والنحاة هو وضع  األلس�ي  يدرسها  ال�ي 

حقق التواصل وهذا النظام الصو�ي ين�ل ضمن قضايا الفصاحة، وهذه القضية تقع �� منطقة  البيان يت 

 التقاطع ب�ن مسائل اإلعراب واللغة من جهة وقضايا البيان والبالغة من جهة ثانية. 

و�ستنتج من ذلك أّن النظام الصو�ي متعلق بالفصاحة، ألّن الفصاحة كما �عرف مرتبطة بنظام اللغة  

ناحية   النظم  من  حسن  ع��  تقوم  ال�ي  والبالغة  البيان  و�علم  اإلعرا�ي  باملستوى  ترتبط  كما  األ�ساق، 

واالس��سال �� ا�خصائص الفنية للكالم. ويعود هذا �لھ إ�� الشروط األساسية ال�ي تتعلق بالفصاحة وتقوم  

الفصاحة من خالل    ع�� حسن ترتيب ال��اكيب واأللفاظ واألصوات. ويعت�� الصوت املنبع األول �� تأسيس

دوره �� ت�و�ن ال�لمة ل��تقي �� مرحلة ثانية إ�� مستوى ال��كيب إذ يقول محمد محمد يو�س ع�� �� مؤلفھ:  

. ما يمكن التعليق عليھ �� هذا املستوى أن الفصاحة  4"و�� �و��ا مناو�ل لغو�ة تندرج تحت مستوى تركي�ي"

ما هو صعب �� عملية النطق وخاصة �� تنافر ا�حروف مّما    �� االبتعاد عن �ل  -إضافة إ�� ما ذكرنا-تتمثل

يجعل اللسان أقل قدرة ع�� تأدية دوره �� االل��ام �شروط الفصاحة ح�ى ال توقع أي جرس و�صبح اللفظ  

�� هذا السياق و�قول ع�� بوم�حم: "أما   التواصل.  إ�� انقطاع عملية  ف��ا غر�با ال يمكن فهمھ مما يؤدي 
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القياس، فالتنافر منھ ما ي�ون �سبب  فصاحة املفرد ف تنافر ا�حروف والغرابة ومخالفة  �ي خلوصھ من 

 متناهية �� الثقل ع�� اللسان عسر النطق ��ا... كما جاء �� البيت الذي أ�شده ا�جاحظ: 

 .1وليس قرب ق�� حرب ق��"         ***        "وق�� حرب بم�ان قفر

و�قع خلل �� عملية النطق ألنھ يت�ون من حروف    ،قراءتھ �سرعةي �شعر ا�جن لصعو�ة  ّ� وهذا البيت ُس 

متنافرة، أما ما يقصد بالغرابة فهو "أن ت�ون ال�لمة وحشية ال تظهر معناها فيحتاج �� معرف��ا إ�� ما ينقر  

 .2عنھ �� كتب اللغة املبسوطة"

وامل الدال  ب�ن  العالقة  واعتبار  املت�لم  ��ا  ألزم  ال�ي  الضوابط  هذه  حسب  و�ن  اعتباطية  عالقة  دلول 

اللغة   �� القواعد ليس خروجا �ليا بل �عد تفك�� عميق  نظر�ة دي سوس��. فإن املبدع سيخرج عن هذه 

للغة   الثابتة  إبالغھ. و�قت��ي هذا تصد�ع األطر  ير�د  للتعب�� عما  ابت�ار طرائق جديدة  �� �ل مرة  فيعيد 

النحو وقوان�ن ا�خطاب. و�� هذا السياق يق ال��جمة  وقواعد  �� مقال �عنوان "قضايا  ول حميد �حمدان 

اتجاه    �� دائما  �س��  وال��كي�ي  النحوي  املستوى  ع��  الشعر�ة  الكتابة  مسار  أن  املعروف  "من  األدبية":  

معاكس لل��اكيب اللغو�ة والنحو�ة السائدة �� ا�خطاب العادي الذي ي�ون خرقا للمألوف وتكس�� السنن 

 .3م ال��كيب الشعري"�� هذا ا�جال أحد دعائ

نالحظ من خالل ما تقدم أن املبدع سي�ون محاصرا �� �ل ا�جاالت الصوتية والنحو�ة مع أنھ هو الذي  

يحمل بذرة ا�خلق واالبت�ار واالهتداء إ�� ما هو جديد ومثمر و�ؤدي ذلك إ�� بلورة أف�ار معينة فيتحرر من  

ب� االعتباطية  العالقة  فكرة  إذ  القيود.  هذه  عليھ  �ل  تمليھ  ما  أمام  لها  قيمة  ال  تصبح  واملدلول  الدال  ن 

 قر�حتھ. فا�حروف ال تحمل داللة �� نفسها. 

 : خصائص األصوات األكثر استعماال -3-3
تقوم ا�خصائص الصوتية ع�� تلو�نات عديدة �� اللفظ عامة وداخل تركيب ال�لمة خاصة، فال�لمة  

ر أّن اللغة نظام ذه�ي �� الفكر و�خرج إ�� الواقع بفعل  قبل أن تلفظ ت�ون فكرة �امنة �� الذهن ع�� اعتبا

خاصية   ا�حالة  هذه  وتمثل  القارئ.  أو  املت�لم  ذهن   �� املوجودة  للصورة  صوتا  يمثل  الذي  النطق  عملية 

الصوت و�� خاصية خروجھ من بيت األصوات (الرئت�ن) إ�� الشفت�ن، وليس غر�با عنا �� �عض األحيان  

ال  �� التالميذ  بمع�ى مشاهدة  النطق،  أعضاء  يحر�ون  نجدهم  إذ  بصر�ة  قراءة  نصا  يقرؤون  ح�ن  قسم 

األصوات  ألن  الشفت�ن  تحر�ك  الصامتة دون  القراءة  �ستطيعون  أ��م ال  أي  ال�لمات،  بأصوات  يتمتمون 

امل�ونة لل�لمة �� أسبق من ال�لمات املكتو�ة، ف�ي تصدر عن أمر من الدماغ لتع�� عن الصور باألصوات  

�� عملي�ي اإلبالغ و�يصال  و�� صو  السمع يلعب دورا مهما  �� الذهن يقابلها صوت مما يجعل  رة موجودة 

 األف�ار. 
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الن��ة وتتمثل �� خصائص صوتية �� االرتفاع والقوة والشدة   و��� جانب هذه ا�خاصية نجد خاصية 

� ال�ي  للمصط�حات اإلدراكية  يقول جا�و�سون: "وفقا  ستعملها غرامون  والرخاوة والطول والقصر حيث 

عن   التخ��  إ��  سارعوا  النقاد  �عض  أن   
ّ

إال مرتفعة).  (ن��ة  وا�حادة  منخفضة)  (ن��ة  الغليظ  ب�ن  التقابل 

 .1مستوى اإلدراك ا�ح��ي الذي يؤكدون أنھ جزء من علم السمعيات الذا�ي االنطبا��"

التمي�� بي��ا بتقسيمها إ�� ن��ة  يمكن أن نفهم من خالل هذا القول أن األصوات قد وفق علماء العرب �� 

منخفضة واألخرى مرتفعة وهذه ا�خاصية التم��ية �ع�� عن حاالت ذاتية وانطباعية وغضب وحزن وفرح.  

وما يمكن أن يحتسب لعلماء العرب هو أ��م وفقوا �� التمي�� ب�ن هذه الن��ات بتحديدهم صفات الصوت  

لة عند تواترها �� عمل أد�ي فيؤولها النقاد، فالهمس  "مهموس وشديد" وتحمل هذه الصفات �� نفسها دال

"من الطبي�� أن ي�ون ممكنا    مثال يحمل مع�ى الضعف وا�خوف. وا�جهر من صفات القوة وال�جاعة. و

قرائن   بواسطة  املتضادة  السمات  تقابل  وخاصة   ... التقابل  طر��  ع��  ف��ا  التعرف  يمكن  حاالت  وجود 

هر(الهمس) أو األنفية وغياب األنفية (القيمة ا�خالصة) … �عمل �ل واحدة  مطلقة أيضا مثل ا�جهر والالج

كما يضيف جا�و�سون إ�� هذه ا�خاصية مبدأ    2من هذه ا�خصائص بصف��ا عنصرا �� زوج املتضادات."

مهتوتة، مزردمة/غ�� مزردمة، مجهورة/غ��   مهتوتة/غ��  انفجار�ة/امتدادية، قو�ة/لطيفة،  الثنائية نحو" 

، مفخمة/غ�� مفخمة، مستديرة/غ�� مستديرة، مغورة/غ�� مغورة، أنفية/غ�� أنفية. و�ان �ل واحد  مجهورة

 . 3من هذه األزواج يتضمن اختالفا نوعيا ع�� مستوى النطق كما ع�� مستوى الش�ل"

استطاع املبدع ��ذه ا�خاصيات التم��ية أن يؤلف كالما يحمل داللة متنوعة وخاصة ما تفرضھ عليھ  

 تھ. و��ذه السمات استطاع املبدع أن يتجاوز املواضعات والقوان�ن اللغو�ة و�حياء ال�لمة �عد نضو��ا.قر�ح

ألغراض   تطويعها  (املت�لم)  املبدع  �ستطيع  خام  مادة  هو  الصوت  أن  تقدم  مّما  ندركھ  أن  يمكن  وما 

 متنوعة حسب ما تمليھ عليھ قر�حتھ أو موهبتھ. 

ال�امنة �� األصوات هو ما يم��ها عن أصوات أخرى تحمل ا�خرج نفسھ.    وما �عنيھ بتلك ا�خصائص 

نحو:  النطق  عملية   �� تختلف  األصوات  �عض  أن  نالحظ  كما  والسمعية،  النطقية  مالمحها  و�حسب 

األنفية   األصوات  ع��  نطقيا  تختلف  الفاء  نحو:  االحت�اكية  واألصوات  األنفية  وغ��  األنفية  األصوات 

ما نالحظھ �� اللغة التحليلية نحو: اللغة الفر�سية كيف يتم تحول الصوامت من   واالنفجار�ة وغ��ها. وهذا

انفجار�ة إ�� أنفية فيقول جا�و�سون: "يتم تحول الصوامت الفر�سية الكثيفة من انفجار�ة إ�� أنفية إ��  

ا�خلفي والتحرو�ية  ا�حنكية  املنطقة  إ��  اللهو�ة  املنطقة  من  النطق  موضع  ينتقل  بأن  ع��  احت�اكية  ة 

 .4التوا��"
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أو قصيدة   بيت شعري   �� تكرارها  ب�ن األصوات عند  التم��ية  السمات  نتب�ن من خالل هذه  أن  يمكن 

فتوقع موسيقى ومع�ى من خالل التطابق �� السيمات عن طر�ق ايراد الصوت نفسھ أو التشابھ عن طر�ق  

الصوتية (النطقية والسمعية). كما  ايراد مجموعة صوتية تتحد �� سمة صوتية واحدة أو أك�� من السمات  

نجد مجموعة صوتية متجا�سة �� نظام اللغة الصو�ي "تقوم ع�� التناغم الصو�ي الذي يقوم ع�� العمل 

. و�قوم هذا التجا�س والتناغم ع�� مبدأ التوزيع  1املتبادل ب�ن التناقضات متواتر /رخو/ منتشر/مكثف"

زم فهو ي��ز مثال �� استعمال التقابل الصائ�ي (طو�ل/قص��)  الذي "يمكن أن �عمل بمعزل عن �ل زوج متال 

�� نظم الشعر املب�ي ع�� الكمية أو �� التجا�سات الصوتية �� اللغة السالفية القديمة ال�ي ال تقبل اق��ان  

 والتجا�س الذي وقع �� نظام اللغة الصو�ي يتمثل   2الصوامت ا�جهورة والصوامت غ�� ا�جهورة فيما بي��ا."

�� اتحاد صوت الهمزة وصوت الهاء �� مجموعة صوتية واحدة فهما صوتان حنجر�ان من ناحية ا�خرج.  

و�تحّدد صوت الفاء والثاء والش�ن �� مجموعة األصوات االحت�اكية مّما جعل هذا االتحاد �� صفة ا�خارج  

يا أي من ناحية امل�جم فيلون  يفتح مجال االختيار أمام املبدع و�خرج عن الضوابط ال�ي تحّدد ال�لمة صوت

شعره و�ضفي عليھ من روحھ ما �غن��ا و�جعلھ أك�� حيو�ة ومرونة و�كس��ا أ�عادا جديدة واسعة و�مدها  

النحو   اللغة ع��  البقاء وا�خلود ولعّل هذا ما جعل الشعراء خاصة واألدباء عامة ال �ستعملون  �عناصر 

��م �� الوقت نفسھ ال يدعو��ا �ستعبدهم أو تحكمهم بقيودها  املألوف لدى اآلخر�ن و�نما هم يخدمو��ا ولك

ما �سعون إ�� إخضاع هذه القيود إ�� سلطا��م ويس��ون ��ا قدما إ�� عالم  
ّ
وتفرض عل��م نطاقا محددا و�ن

أرحب ين�ي و�طور مفردا��ا وصياغ��ا متخذا �� ذلك جميع وسائل النمو املمكن أو طرائقھ ، وهذا ما نجده  

باء �� �ل األجناس األدبية وخاصة، �� الشعر. فالشا�ي يخرج �� �عض األحيان عن مواضعة دي  عند األد

سوس��، و�� اعتباطية العالقة ب�ن الدال واملدلول. فيضع الشا�ي مواضعات جديدة ب�ن الدال واملدلول  

نفسھ �� فك  تتما��ى مع قر�حتھ و�جعل من املتقبل �ستغرب و�جعلھ �شاركھ �� هذه املواضعات بإجهاد  

الشفرة ال�ي يرمز إل��ا من خالل التالعب باألصوات �� تأدية املع�ى املطلوب لديھ، وهذا العدول املتمثل ��  

و�يحاءات ال   الصوتية دالالت  الوحدات  تلبس  ال�ي  الشعر�ة خاصة  اللغة   �� يتموقع  األدبية  �ل األجناس 

ماال �لما استطاع الشاعر أن يوظف هذه القدرات  توجد �� قواعد اللغة وال �� منظوم��ا، و�زداد الشعر ج

الشاعرة ال�امنة ال�ي يحاول العلماء والباحثون اآلن أن يتوصلوا إ�� قواعد أخرى تضاف إ�� قواعد اللغة  

 املعهودة. 
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 : الخاتمة  -4

التعر�فات  حاولنا تقديم �عض األدلة ال�ي تثبت م�انة األصوات اللغو�ة �� تأدية عملية التواصل وأهمية  

ال�ي ترد عل��ا و�ن �انت تمثل نقطة اختالف ب�ن النحاة القدامى واللساني�ن إ�� اليوم. فهذا البحث مقسم  

الصوت   ��ا  يتم��  ال�ي  التعب��ية  والقيمة  األصوات  �عر�ف   �� يتمثل  فالنظري  واالستعما��،  النظري  ب�ن 

ن نب�ن دور الصوت �� التواصل ب�ن ا�جموعة  الواحد داخل ال�لمة أما من ناحية االستعمال فقد حاولنا أ

البشر�ة ومدقق�ن �عض الضوابط ال�ي احتكم لها املت�لم �� تقديم رسالتھ م��زا أهم السمات التم��ية ال�ي 

 تمثل خصيصة صوتية.
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