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 :ملخص
ك ب يف  ظف  يي  اعمعا ي ي ن ترر الذي ت   ،دويينويت والت  وقوامها الص   لغة   عترب احلروف عماد كل  ت  

يما .صوص ت بب  باحلركات يف تراكيب امجمل والعبارات والن  ي نللد اللة  كلمات، كما تعترب موج هار 
لتصل إىل تشكيل كربى  ،ي ن تكون منظفردة الظفونيمات على حمدودية وظيظفتهاالس ر الذي تمل  هذه 

 الدالالت يف أعمق السياقات؟
خمتلف  من خالل هذا اعمقال نتتب ع اعمسار الصويت ألو ل يرف يف العديد من األلظفبائيات اللغوية يف

، وذلك من خالل التطرق إىل أصل  كصوت منطوق وكحرف مكتوب، من "األلفيرف " :اللغات
من خالل وخصائص  الصوتية والنطقية خالل دراسة تارخيي ة واصظفة، مع تديد موقعيت  يف امجهاز النطقي 

 .علماء الصوتيات العربيةدراسات 
 .الرموز ،لغويالصوت ال الكتابة، الرسوم، احلرف، :يةكلمات مفتاح

Abstract:  

The letters are the basis of each language and its textual structure, in 

which meanings are preserved when compounded in words. It also has an 

effect in directing the significance and context when it is controlled by the 

symbols in the syntactic structures of sentences, phrases and texts. So, what 

is the secret that these phonemes contain in their smallness and limited 

function when they are outside the word, to reach the formation of meanings 

in the deepest contexts? 
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In this article we trace the phonological history of the first letter in 

many alphabets in various languages: "The letter –Alif-" in Arabic 

language, through the study of its origin as a voice and a written letter, 

through an historical and descriptive research, and also talking about its 

output in the pronunciation and its characteristics through the studies of 

Arabic phonetics scientists. 

Keywords: Writing, Drawing, Character, Linguistic sound, Symbols. 

 :لموضوعا
مث رسععععوم يرجعععع أصععععل الكتابععععة ارنسععععانية إىل رسعععوم ألجسععععام كاملععععة يف اعمريلععععة األوىل، 

التالتععة ييععّ جععر د أجزائهععا الدالععة عليهععا كرفوسععها يقعع  يف اعمريلععة التانيععة، مث جععاءت اعمريلععة 
احلععرف مععن اعمعععم العععام إىل رمععز يععدل عليعع ، يبععدل التععور أصععال يف اعمريلععة األوىل، رأ   ت ععاب  الك  
 .ور يف اعمريلة التانية، مث سج لوا قرن  يف اعمريلة التالتة، والتور يف اللغة العربية يسمى ألفالت  

ذا عريعع  ايليععل يف هكعع 1"كالمهععا يععرف... واأللععف واألليععف" وجععاء يف معجععع الععع ن 
 .معجم 

األلعععف صعععوت لغعععوي : " مث نصعععادف تعريظفعععا فخعععر حلعععرف األلعععف ييعععّ يقعععول صعععايب 
أليف، أمسعافه يف االسعتعمال كتع ة، ووظائظفع  العامعة متنوععة عديعدة، وتعاريظفع  يف اعمععاجع عامعة 

د يف ، يهو يألف كل احلروف، وكت  الدوران على األلسعنة، وموقعع  معن الكلمعة أنع  يعر 2"وقليلة
 . يهو كت  االستعمال يف اللغة العربية. البداية ويف الوس  ويف النهاية

وإذا حبتنععا عععن األلععف يف الدراسععات اللغويععة القد ععة واحلديتععة عععدها  تععدي إىل تعريععف 
مل يكععن يععرف األلععف يععديّ النشععأة يف اللغععة العربيععة، بععل يرجععع تععاريخ : " وايععد يتقععول ييعع 

 )من ظهور الرموز الكتابية العربية عند الظفينيقي ن، ييّ رمعزوا لع  بعع نشأت  إىل العصور األوىل 
   3(.وديع)ومعناه ( أليف)وهو مشتق من رأ  التور، ولظفظوه (  

ومل تكععن تسععميت  بععاألليف والوديععع عظفويععة، إ ععا الوظيظفععة يف االسععتعمال هععي العع   ععر يت  
 .هبات ن التسميت ن الالئقت ن
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إذ أن هععءالء األنبععات ابتععدعوا رمععزا جديععدا لصععوت "لنبطيععون ن بعععد الظفينيقيعع ن جععاء اومعع
ودأبععوا علععى رمسعع  هبععذه  4"وهععو رمععز لععيس يععة مععا يشععاهب  يف ايطععوت األخععرى( 6)األلععف هععو 

 .الصورة يف كتابا ع
ييحتعل هعذا احلعرف اعمرتبعة األوىل يف الععد األلعدي الععريف  عأن  يف " أما بالنسعبة لتتيبع  
ونسععتنتم مععن يبععور األلععف يف مقدمععة  5".تينيععة والكتعع  مععن اللغععاتذلععك  ععأن األلديععة الال

بع ن اللغعات إذ تأخععذ معن بعبعها الععبع ،  ا كبعع ر   االععد األلعدي عمعظعع اللغععات أن هنعاب تقاربرع
 .اقتباسا من األلظفبائية العربية Alphabet: ومن ذلك تسمية األلدية الالتينية بع

" ال"مالزمعا " أضحى كالظل  لصعايب ، ينجعده ومواقع هذا احلرف األليف كت ة، يىت 
التعريعععف معععن جهعععة، أو يسعععت دم كحركعععة معععد معععن جهعععة أخعععرى، باعتبعععاره معععن يعععروف العلعععة، 

امجماعععة، ويف صععياملة اعمتععم اعمريععو  بععاأللف، والتنععوين مععع الظفععت ، بارضععاية ( واو) وكععذلك مععع 
لكلمععة سععواء يف بعععدايتها أو إىل مرونتعع  الظفائقععة العع  كعلعع  يكتععب مسععتقال أو متصععال حبععروف ا

، وكتعع ا مععا يسععتعمل أيبععا مععع  وسععطها أو يايتهععا، وقععد يتكععرر يف الكلمععة الوايععدة لعععد ة مععرات 
 .ألن  يألف اعموقعية أينما استعمل 6."مهزة القطع أو اعمد أو الوصل

يتغعععع  صععععوت لظفظعععع  تبعععععا لكععععل وضععععع مععععن أوضععععاع  "ثابتععععا بععععل وصععععوت األلععععف لععععيس 
وميزتعع  هععذه جعلتعع  يتبععوأ اعمرتبععة األوىل يف  7".كععة إذا كععان مريوقععا بععا مزةبالكلمععة، وتصععحب  احلر 

 .الكتابة بالنسبة لبقية احلروف
 :مراحل تطوره

عنععد النبطيعع ن قبععل ( 6)بععالرجو  إىل مرايععل تطععوره التارخييععة نععرى أنعع  كتععب بالشععكل " 
عتععرب هععذا الشععكل طبقععا لتطععور الكتابععة الكوييععة، وي(  )ظهععور ارسععالم، مث تطععور إىل الشععكل 

هععو الغالعععب بالنسععبة ليلعععف يف  يعععع العصععور الععع  معععر هبععا، ولععععل هعععذا الشععكل يعطينعععا صعععورة 
ويرجعععع سعععبب التطعععور إىل ازدهعععار احلبعععارة  8"معععوجزة ععععن تطعععور أوضعععا  وأ عععكال هعععذا احلعععرف

 :ارسالمية وتنو  اي  الكويف
 (هع6)ما بعد القرن  يا جر  6القرن  ا جري 5القرن  ا جري 4القرن  ا جري 3القرن 
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العععذين ا عععتغلوا باعمصعععايف وكيعععف  طعععاط نر بعععدور ايذك  وال يظفوتنعععا يف هعععذا اعمقعععام أن ن ععع
يمعععن خعععالل تصعععظفحنا للمصعععايف القرفنيعععة وخمطوطا عععا ناليععع  أن " تظفننعععوا يف رسعععع األلعععف 

يسععبما تطلبععع   يععرف األلععف كتعع ا مععا يكععون مصعععحوبا يف روايععة ارمععام ور  بنقطععة ويركععات
 .وال خنوض كت ا يف هذا الباب كون  متعلقا باختالف القراءات 9"قواعد ترتيل القرفن

بلغنععا أنعع  عمععا ع رضعع  : " وهنععاب فراء كتعع ة يععول رسععع األلععف قائمععا، يمنهععا مععن يقععول
تعععاىل ّجععد ه، وهععي تسعععة وعشععرون يريععا، تواضععع  يععروف اعمعجععع علععى الععركن، تبععارب امسعع ، و

 .واهلل أعلع 10"ينها، يشكر اهلل ل  تواضع ، يجعل  قائما أمام كل اسع من أمسائ األلف من ب
إ ععا تقععدم  األلععف سععائر احلععروف ألجععل أيععا صععورة للهمععزة " أمععا أهععل اللغععة ييقولععون 

ورمبععا يكععون هععذا الععرأي أقععرب  11"اعمتقدمععة يف الكععالم، وليلععف اللينععة، ولسععائر ا مععزات أييانععا
 .       إىل الصواب

د هذا احلديّ اعم تصعر ععن نشعأة األلعف وتطعوره ورمسع  نكتظفعي مبعا روي ععن ايليعل بع
 12."األلف ليس عليها  يء من النق ، أليا ال تالبسها صورة أخرى: "بن أكد أن  قال

وهععذه هععي صععورة األلععف واسععع كععل جععزء منهععا كمععا وردت يف اعملحععق يف ذكععر مععذاهب 
 .متقدمي النق  من النحاة

         13:صورة األلف
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أمعععا ايليعععل بعععن أكعععد الظفراهيعععدي يقعععد وصعععف احلعععروف وبععع ن خمارجهعععا ويعععدد األييعععاز 
 .واعمدارج وذلك يسبما جاء يف معجم 

 :قال الليّ قال ايليل
منهعععا  سععععة وعشعععرون يريععععا صعععحايا  ععععا أييععععاز  : يف العربيعععة تسعععععة وعشعععرون يريععععا" 

 14"للينة وا مزةالواو والياء واأللف ا: ومدارج، وأربعة أيرف جوف وهي
هبععذا يكععون ايليععل يععدد لنععا عععدد احلععروف يف العربيععة، مث يصععل بعع ن األيععرف الصععحا  

 .وأيرف امجوف
ي عع  جويععا أليععا  ععرج مععن امجععوف : " مث بعع ن  سععبب تسععميتها بععأيرف امجععوف يقععال ومس 

 يععال تقععع يف مدرجععة مععن مععدارج اللسععان، وال مععن مععدارج احللععق، وال مععن مععدرج اللهععاة، إ ععا هععي
وكععان هععذا االكتشععاف بظفبععل  15".هاويععة يف ا ععواء يلععع يكععن  ععا ييععز تنسععب إليعع  إال امجععوف

نظرتعع  التاقبععة ويسعع  اعمرهععف علععى الععرملع مععن ضعععف ارمكانيععات وانعععدام أجهععزة التصععوير يف 
 .عصره
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األلععف اللينععة والععواو واليععاء هوائيععة أي أيععا يف " أمععا عععن لظفظععة هوائيععة يكععان يقععول كتعع ا 
 .  يوجد  ا ييز تنسب إلي  كبقية احلروف الصحا ال 16"ا واء

ب األلديععة العربيععة يف معجععع الععع ن علععى  ععكل عععد ايليععل بععن أكععد الظفراهيععدي قععد رت عع
جمموعات صعوتية ومبقارنتهعا معع التقسعيع الصعويت احلعديّ ععد االخعتالف بسعيطا، معس  بعع  

علععى أسععا  اعم ععارج، يقععدم  ولقععد كععان ترتيععب ايليععل هععذا مبنيععا" احلععروف وبععع  ااموعععات 
ااموعععات الصععوتية حبسععب عمقهععا يف احللععق مث تععدرج إىل احلععروف الشععظفوية مث اختععتع حبععروف 

 .ال  تسمى أصوات هوائية جويية وهي يف اعمظفهوم العام ضعف يف امجسع والعقل 17"العلة
معن خعالل هعذا . والعليل هو اعمعري  والعلعة معرض يسعري يف األجسعام يوصعف وال يعرى

معععم االعععتالل التغيعع ، والعلععة تغعع  اعمعلععول عمععا هععو عليعع ، ومسيعع  هععذه " تعريععف نععدرب بععأن ال
األمسعاء، واأليععال، : وهذه احلروف تقع يف األضرب التالثة. احلروف يروف علة لكترة تغ ها

: و تعععل األمسعععاء ب 18"تكعععون يف األمسعععاء واأليععععال واحلعععروف يمعععن ذلعععك األلعععف. واحلعععروف
 ".ما: " ، وللحرف بع"با : " ل بع، واأليعا"دار"

ة بععععد يتحعععة، يععع ذا وقعععع  د  األلعععف اللينعععة ال صعععرف  عععا، إ عععا هععي ّجعععر  ّمععع" نععرى بعععأن 
، وهعععي وعليهععا صعععروف احلركععات ضعععع ظف  عععن ايتما عععا واسععتنام  إىل ا معععزة أو اليععاء أو العععوا

حلركعععات و تلعععف بتنعععو  ا 19."أضععععف احلعععروف اعمعتلعععة ومعععدرجتها  اخصعععة  عععو الغعععار األعلعععى
 .يسب ورودها

يقععال لليععاء والععواو واأللععف األيععرف : " ويتحععدا األزهععري عععن احلععروف امجععوف ييقععول
امجعععوف، وكعععان يسعععميها ايليعععل احلعععروف البععععيظفة ا وائيعععة، ومسيععع  جويعععا أليعععا ال أييعععاز  عععا 
ينسب  إىل أييازها كسائر احلعروف الع   عا أييعاز، إ عا  عرج معن هعواء امجعوف، يسعمي  معرة 

هبعذا  20"ف بعاعتاللر  صومسي  ضعيظفة النتقا ا من يال إىل يال عند الت. يا، ومرة هوائيةجو 
 . نكون قد بينا سبب التسمية معم امجويية ومعم ا وائية

لقععد يظععي امجانععب الصععويت باهتمععام كبعع  مععن طععرف علمععاء اللغععة وكععان ايليععل رائععدا يف 
ق يف معجمعععع  إىل صععععظفات احلععععروف هععععذا ااععععال يعععع ن أدرب جوانععععب الصععععوت اعم تلظفععععة يتطععععر 
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أهعع معا يسعتوقف " وخمارجها وأثعر الصعوت يف بنيعة الكلمعة ومعا يطعرأ عليهعا معن تبعدالت ولععل 
النظعععر يف صعععنيع ايليعععل ترتيبععع  معجمععع  علعععى أسعععا  صعععويت، وهعععو صعععايب الظفكعععرة الرائعععدة يف 

 .يكان ل  السبق يف تديد اعم ارج وتبيان الصظفات 21"ترتيب احلروف يسب خمارجها
ععرف حبسع  العدقيق أن اللغعة " وهذا يويي بأن ايليل أدرب أن الصعوت هعو األسعا  و

منطوقععة قبععل أن تكععون مكتوبععة، وهععذا أمععر تتظفععق ييعع  اللغععات  يعهععا، ولععذا رتععب احلععروف علععى 
أسععا  نطقععي نظععر ييعع  إىل خمععارج األصععوات يف جهععاز النطععق، واعتمععد علععى تذوقعع  للحععروف، 

، هبععذه 22"ا بععألف مهمععوزة يتبعهععا احلععرف اعمقصععود بالتتيععب سععاكناوذلععك بععأن يصععد ر كععال منهعع
الطريقعععة أيصعععى كعععل خمعععارج احلعععروف واسعععتطا  أن يصعععظفها بدقعععة ويوزعهعععا علعععى أعبعععاء جهعععاز 

 .النطق 
" قبل أن ندر  األلف دراسة صوتية وظيظفية البد معن معريعة اعمسعالك   الع  يسعلكها، 

يسع  يف جمعرى القصعبة  -باختصعار – ن، لرأينعاه يلو تتبعنا ريلة الصوت منذ خروجع  معن العرئت
ويف أعالها وأسظفل الظفعرا  احللقعي تسعتقبل  احلنجعرة، ييمعر بعالوترين الصعوتي ن، مث خيعرج . ا وائية

تلكععع  23"إىل يععرا  احللععق، ييلتقععي باللسععان واحلنععك، مث  ععر بعععدمها بالشععظفت ن خارجععا مععن الظفععع
در الشعععظفت ن وتسعععتقبل  األذن يتحعععدا عمليعععة هعععي األ عععوات الععع   عععر هبعععا الصعععوت إىل أن يغعععا

 .اررسال واالستقبال
 :موقعية األلف في الجهاز النطقي

رج منعع  ثالثععة وهععو ايععالء الواقععع داخععل احللععق والظفععع و عع" حيععدا األلععف داخععل امجععوف 
أيععرف وهععي يععروف اعمععد وتسععمى بععاأليرف امجوييعععة أليععا  ععرج مععن امجععوف، وتسععمى مديعععة 

ر عنععد النطععق هبععا، وتسععمى كععذلك هوائيععة أليععا تنتهععي بانقطععا  هععواء المتععداد الصععوت يف يسعع
هكعععذا قمنعععا بوصعععف  24"هبعععا -أي اعمعععري  -الظفعععع، وتسعععمى أيبعععا يعععروف علعععة لتعععأوه العليعععل

 .مصدر يدوا الصوت داخل جهاز النطق وكيف يتكون الصوت
 حمعل" بعد أن عر ينا امجوف نقوم بتعريف اعم عرج وكيعف  عر معن خاللع  الصعوت إذ هعو 

ايروج أو موضع خروج احلرف ومتيزه عن مل ه، وتععد اعم عارج بالنسعبة للحعروف مبتابعة اعمعوازين 
تعععرف هبععا مقاديرهععا يتتميععز عععن بعبععها ويسععمى احلععرف ايععارج بععالطرف وهععو صععوت اعتمععد 
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على خمرج حمقق أي يعتمد على جزء مع ن معن أجعزاء الظفعع كعاحللق أو اللسعان، أو خمعرج مقعدر 
 25"تمععد علععى  ععيء مععن أجععزاء الظفععع كم ععرج األلععف ييععّ خيععرج مععن امجععوفوهععو الععذي ال يع

ومععن خععالل معريععة هععذه التظفاصععيل الدقيقععة عععن امجععوف واحلععرف واعم ععرج يسععهل علينععا دراسععة 
 .األصوات ا وائية وامجويية دراسة مظفصلة

 :تعريف المد
 :لغة

ِْددْك ع بِأْموال  ّو بّن ّن ﴿: هو الزيادة، ومن  قول  تعاىل وَّيّْعْل ّلك ْع ّجنعات  وَّيّْععْل ّلك عْع ّو   
﴾أْيععارا

إطالععة الصععوت حبععرف اعمععد  إىل أكتععر مععن يععركت ن : و ععددكع مبعععم يععزدكع، واصععطاليا 26
عند مالقاة مهز أو سكون، أما احلركة ومقدارها ييقصد هبا اعمقدار العزمين العذي يأخعذه احلعرف 

ر النطععق حبععرف هجععائي علععى الوجعع  الععذي عنععد النطععق بعع ، واحلركععة  ععا مقععدار مععع ن، وهععو مقععدا
، نظفهعع معن هعذا الكعالم أن مقعدار معد احلركعة يسعاوي 27" يقرأ ب  القارئ من السعرعة أو العب ء

مقدار النطق حبرف، ومقدار يركت ن يكون النطق يي  حبري ن وهكذا، وعد عنعد معظعع علمعاء 
 .األصوات أن مقدار احلركة يساوي نصف األلف

 :معنى الهاوي 
ذ مععععن الظفعععععل ّهععععّوى، مبععععارعها يّعْهععععوي، إذا سععععق  ونععععزل، وّهععععِوّي، يّعْهععععوى مبعععععم مععععأخو 

، يا ععاوي صععظفة الععذلق ألننععا ننطععق بالصععوت عاليععا مرتظفعععا مث يععوي بعع  إىل النهايععة، ومعععم  أيعب 
بع ن بع ن، أي بعدون : إذا كان  يي  قوة واضععة، وهعوى: إذا كان  يي  قوة دايعة، ونزل: سق 

؛ ألنع  "ي  سعامّجرْ : " وا عاوي األلعف، ويقعال لع " يبعدأ معن يعوق وينعزل،  قوة، وصعوت يّعْهعوى أي
وامجعر  الصعوت، وهعو يعرف اتسعع خمرجع   عواء الصعوت أ عد  . صوت ال معتمعد لع  يف احللعق

من اتسا  خمرج الواو والياء، ألنك تبع  ظفتيك يف العواو، وتريعع لسعانك إىل احلنعك يف اليعاء؛ 
نظفتح ن ملع  معتضع ن علعى الصعوت ببعغ  وال يصعر، وهعذه وأما األلف يتجد الظفع واحللق م

من هنعا يتبع ن لنعا  28"التالثة أخظفى احلروف التسا  خمرجها وأخظفاهن، وأوسعهن  خمرجا األلف
 . أن األلف ل  وضع خمالف للواو والياء أثناء احلدوا يف امجوف



 

 حاج علي عبد القادر. د.أ

 

20 

  وهععععي العععع" األلععععف صععععوت لغععععوي لعععع  صععععظفات تععععد د مالحمعععع  العامععععة، منهععععا األساسععععية 
يت ععذها هععذا الصععوت عنععد يدوثعع  يف أعلععى احلنجععرة بعامععل اهتععزاز الععوترين ويكععون االهتععزاز يف 

هععزة ويسععمى األلععف بععااهور لكونعع  مععن احلركععات الطويلععة،  01.111هععذه احلالععة أكتععر مععن 
ومنهععا التانويععة وتصععنف بوضعععية الصععوت يف القنععاة الصععوتية، وقععوة الصععوت يف موضععع النطععق، 

لصوت ي ذا تقق  هذه األوصاف الشديدة كان الصعوت  عديدا وهعي صعظفة وكيظفية انطالق ا
 .ليلف

أمعععا الظفارقعععة يهعععي الععع   تعععاج إليهعععا رزالعععة التماثعععل أو التشعععاب  بععع ن صعععوت ن متمعععاثل ن أو 
، أمععا التشععاب  يهععو إمععا  ّ  - : متجععاورين، يالتماثععل هععو اتععاد صععويت يف اعم ععرج والصععظفة متععل

هبذا  كننا تصعنيف األلعف معع  29"  -خ: يسمى التجانس متلتشاب  يف اعم رج أو الصظفة و 
ععععطة، ألن التوسعععع  يعععععين انعععععدام االتصععععاف لهععععة معينععععة، يهععععو لععععيس انعععععدام  األصععععوات اعمتوس 

ا هو األخذ بشيئ ن دائما  .الوصف وإ  
يتوسع  الصععوام  بعع ن الشععدة والرخععاوة هععو األخعذ مععن كععلا منهمععا بقععدر يعع ذا نظرنععا إىل 

نطقي مع  ظهر أن   ديد يف وضعية اارى ا وائي، وإذا نظرنا إلي  معن جانبع  وضعية امجهاز ال
 .الظفيزيائي أي كما نسمع  ظهر أن  رخو ألن  الصوت ال يتوقف عنده وراء ياجزه

والصعظفات تعتعرب مبتابعة " إن الصظفة تنقسع إىل قسم ن باعتبار يدوثها وكيظفيعة إدراكهعا، 
عععرف القععوي مععن البعععيف، وخاصععة تلععك العع   ععرج مععن اعمعععاي  للحععروف يتميععز بينهععا يععىت ي  

امجهعععر والشعععدة : صععظفات األلعععف يأيصعععيتها  سعععا ت  رْ ّكععععلعععى هعععذا األسعععا  ذّ  30"خمععرج وايعععد
يععععامجهر لغععععة معنععععاه الظهععععور وارعععععالن، واصععععطاليا هععععو " واالسععععتظفال واالنظفتععععا  واالصععععمات 

 31."ج عند النطق باحلرف لقوة االعتماد على خمر  سِ ظفّ ا با  جري النع  
والشدة هي القوة، واصطاليا ا بعا  جعري الصعوت عنعد النطعق بعاحلرف لكمعال قعوة "

واالسعععتظفال هعععو االخنظفعععاض، واصعععطاليا اخنظفعععاض اللسعععان إىل قعععا  "  32"االعتمعععاد علعععى خمرجععع 
 33."الظفع عند النطق بأمللب يروي 

أمععا االصععمات يهععو اعمنععع، كقولنععا صععم  علععى الكععالم أي منععع نظفسعع  منعع ، واصععطاليا 
  34."و ثقل احلرف وعدم سرعة النطق ب  وذلك يروج  بعيدا عن ذلق اللسان والشظفةه
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االنظفتا  ومعناها االيتاق، واصطاليا كايف اللسان ععن احلنعك " والصظفة ايامسة هي 
و ععري  كيظفيععة يععدوا الصععوت يف كععل  35"األعلععى لي ععرج الععري  عنععد النطععق بأمللععب يرويعع 

 .موقع من اعمواقع ال  ذكر ا
ععن نظعرة علمعاء األصعوات مل  تلف نظرة علماء األصوات يديتا امار اليظ  أن  وخت

أن عدم وجعود خمعرج  عذه األصعوات يععين بعبعارة " قد ا ألصوات اعمد  من ييّ اعم رج، ييّ
علماء الصوتيات اليعوم، أنع  ال أثعر لاليتكعاب يف إصعدار هعذه األصعوات، وأن قو  عا التصعويتية  

وععد " اء وهذه يف احلق هي اعميزة األساسية ال  متتاز هبا أصعوات اعمعد  كان  بسبب خروج ا و 
الصععععوت َيععععري ييهععععا بطالقععععة لليونتهععععا، وعنععععدما نبعععععف احلركععععات القصعععع ة نتوصععععل إىل اعمععععد ، 

 .يالظفتحة متال عندما نقوم مبد ها تتحو ل إىل ألف
دراسععععة  قعععد يتبعععادر إىل األذهععععان سعععءال جععععوهري يف طريععع ، يتمتعععل يف االستظفسععععار ععععن

إذا كانعع  دراسععة " الصععوت أيهمععا أيبععل داخععل السععياق أو خارجعع  يععن لا إىل الععرأي القائععل 
األصوات وهي معزولة عن السياق  ا أمهيتها البالغة يع ن  دراسعتها يف السعياقات اعمتععددة أكتعر 

ركها أمهية أليا كعلنعا نتعامعل معع اللغعة الع  ينطقهعا أبنافهعا ويصعدرها جهعاز النطعق يعيهع، وتعد
  36."فذايع ومسامعهع، وتظفهمها عقو ع

لظفهععع السععياقات اعمتباينععة وإدراب االسععتعماالت اعمتعععد دة للعبععارات والكلمععات، البععد  مععن 
إدراب اعمععععا ي امجزئيعععة واألصعععول اعمقطعي عععة أو الر، ومعريعععة معععدى تعععأث  الصعععوت اعمظفعععرد علعععى اعمععععم 

والتوظيععف الصععائب  ععا كععأداة ت صععب  ييهععا الكل ععي، وهبععذا نصععل إىل االسععتعمال الص ععحي  للغععة 
اعمعا ي، ويتأت ى هذا بعد إدراب أصعو ا الص عوتية والتدوينيعة الع  و ضعع  يف األسعا  للتعبع  ععن 

 . اعمعا ي واأليكار جزئها وكل ها
 هوامش البحث:  
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