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وسلم.     نشكر  والصالة و السالم على الحبيب المصطفى صلى هللا عليه لحمد هلل و كفىا

 هللا عز وجل ونحمد حمدا كثيرا على هذه النعمة الطيبة النافعة، نعمة العلم والبصيرة.

 يشرفنا أن نتقدم بجزيل الشكر و االمتنان إلى أستاذنا الفاضل المشرف على هذا العمل

   و التوجيهات و النصائح التي قدمها مجهوداته الكريمةعلى  '' حاج علي عبد القادر''

يد العون من أجل إنجاز هذا العمل وإخراجه في أحسن صورة فجزاه هللا كّل  الذي مد لناو

 خيرا

 كافة أساتذة قسم األدب العربي، وإطارات المركز الجامعي مستغانم أنسى أن أشكر كما ال

 و إلى كافة من ساهم في إنجاز هذا العمل

 والحمد هلل ربي العالمين



 

 

 ة اإلسالم التي ال تعادلها نعمةإني أشكر اهلل على نعم

إلى نبي الرحمة محمد صلى ى من بلغ الرسالة و أدى األمانة ر و الثناء علكالش

 هللا عليه وسلم

 أهدي ثمرة جهدي 

 إلى من حملتني وهنا، على وهن، إلى من أنارت دربي بدعواتها

 حضنها و حنانها بمدفئإلى من غمرتني 

 ى ما في الوجود أمي أدامها هللا بالصحة و العافيةلإلى أغ

 إلى من علمني الكفاح والصبر، ومن زرع في قلبي القوة و الشجاعة

 رمز التضحية و الصمود

 أبي الغالي حفظه هللا و رعاه

 إلى من حملنا رحم واحد

 إلى منبع الوفاء و اإلخالص

 ام إخوتي سهام محمد نور الهدى وئ

 شاركتهم الذكرياتإلى كل من 

 سهيلة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقــــــدمــــة: 
 

 

 أ

الحمد ّللاه الذي أنزل على عبده الكتاب وفتح الفتح المبين وعلهم نبيهه علم اليقين فالصالة 

 والسالم عليك يا خير المرسلين أما بعد:

عرف الدرس اللساني بمراحل مختلفة منذ بداياته األولى إلى غاية وصوله إلى مرحلة 

جذري وذلك بظهور  العشرين بمثابة نقطة تغيرالنضج و التطور، فكانت مرحلة القرن 

بحث  طالقة للتأسيس لهذا العلم الجديد،لسانيات الحديثة الذي بدأت معه اإلنديسوسير أبو ال

م مبادئه. و المالحظ أنه لسانيات  و فحص دقهق في القضايا اللسانية فأضاف وغير حتى قوه

أهمها اللسانيات دد فروعها،وسريعة مما أدى إلى تع وجيزة ديسوسير تطورت في فترة

والفرع الثاني هو تطبيق للنظرية  ول يمثل النظريةالعامة و اللسانيات التطبيقية الفرع األ

 في تفسير وحله المشكالت في مجاالتها العديدة.أيضا تبحث و

القرآن الحكيم على الرسول الكريم صلى ّللا بها غات، نزل اللأعرق إنه اللغة العربية من 

لم و الناس أجمعين، فاختلطت األلسن وظهر اللحن، فقام علماء اللغة بوضح قواعد عليه وس

و          طأ و الزلل.لقد ألمت هذه الدراسات بكل جوانبهاتحميها و تحفظ سالمتها من الخ

هذه الدراسة. شهد هذا المستوى  في فكانت لنا وقفة عند المستوى الصوتيمستوياتها، 

تطورا أدى إلى ظهور علم مستقر بذاته هو علم األصوات الذي يختص بدراسة الصوت 

. ومن هنا اللغوي من كله جوابه، ويعتبر المستوى الصوتي من أساسيات التحليل اللساني

ات '' مباحث صوتية في اللسانيجاءت الفكرة التي انطلقنا منها في بحثنا الموسوم ب 

 .''أنموذجا  التطبيقية دراسة صوتية لبردة البويصري

ختيار هذا الموضوع أنه ينطوي ضمن تخصصي اللسانيات من األسباب التي دفعتنا إلى ا

و  معرفة المستوى الصوتي و التطلع على أهم مباحثه التطبيقية من جهة، ومن جهة أخرى 

العلم على قصيدة البردة، التي  نظريات هذا زيادة على ذلك معرفة كيفية تطبيقفروعه، 

تعتبر من أروع القصائد في مدح خير الخلق محمد صلى ّللا عليه و سلم. و من هذا المقام 

 :التاليةنطرح اإلشكاليات 

 فيما تتمثل مجاالتها؟ و ما هي اللسانيات التطبيقية؟

 على القصيدة؟ما هو علم األصوات؟ ما هي فروعه و مستوياته؟ كيف يمكن تطبيق أبحاثه 



 مقــــــدمــــة: 
 

 

 ب

اتبعنا خطة منهجية مكونة من مقدمة و مدخل لإلجابة على هذه اإلشكاليات المطروحة 

: ماهية وثالث فصول األول و الثاني نظري أما الثالث تطبيقي. جاء الفصل األول بعنوان

 ويحتوي على: اللسانيات التطبيقية 

 نشأة اللسانيات التطبيقية.

 .و فروعها مجاالت اللسانيات التطبيقية.

 نشـــأنـــه. و احتوى على: علم األصواتأما الفصل الثاني عنوناه ب 

 فروع علم األصوات.

 المستوى الصوتي في الدرس اللساني مباحثه.

في حين الفصل الثالث جاء تطبيقا للمستوى الصوتي على قصيدة البردة نموذجا. فتضمن 

ذا العلم على القصيدة، وعرجنا فيه تحليال صوتيا لها من خالل تطبيق الجانب النظري له

أيضا على صفات األصوات و تكرارها في القصيدة، الصوامت و الصوائت و تكرارها 

التوازي وباقي العناصر.وختمنا بحثنا بخاتمة ألهم النتائج المتوصل  في القصيدة اإليقاع

و           إليها، متبعين المنهج الوصفي التحليلي في إنجازنا لهذا العمل ومن أهم المصادر

المراجع التي اعتمدنا عليها نذكر منها: أحمد مومن اللسانيات النشأة و التطور صالح بلعيد 

عطية في البحث الصوتي عند العرب إبراهيم طبيقية، إبراهيم خليل دروس في اللسانيات الت

 موضوعاها في إنجاز لهذا البحث أنه من الصعوبات التي واجهن أنيس األصوات اللغوية.

، صعوبة في الحصول على بعض المراجع، صعوبة في تحليل القصيدة ألنها ليست واسع

   .من القصائد السهلة في معانيها

قدم لصبر على انجاز هذا البحث، كما نتمد ّللا عزه وجل الذي أعاننا و منحنا اوفي األخير نح

و  الذي تكبد العناء في تصحيح '' حاج علي عبد القادر''بالشكر الجزيل لألستاذ الفاضل 

فجزاه   إخراجه في أحسن صورة. حرصا منه على إرشاداتهه و حبنصائ تقويم هذا البحث

  ّللا خيرا و له منها كل التقدير و اإلحترام





 

 

 

 

 مــات و المفاهيـحتحديــد المصطل
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خاصة من أجل تحقيق الّدقة العلمية و ذلك  ،اللسانيات بدراسة مجاالت اللغة المختلفةاهتمت 

اللسانيات العامة اللسانيات  منها اللسانيات، .بالدرس اللسانيفي مجال المصطلحات المتعلق 

 مفهومه:تحديد نحاول ، الصوت. وهذا ما التطبيقية

 تعريف اللسان لغة: (أ

السين و النون  و  الالم»: "لسن"في مادة  في معجمه مقاييس اللغة ''ابن فارس''يقول 

و    في عضو أو في غيره، ومن ذلك اللسان أصل صحيح يدل على طول لطيف غير بائن

لسنة و يقال لسنه إذا أخذته، اللّسن هو جودة ، والجمع أَلُسن، فإذا أكثر فهي أَ هو معروف

 1.«الفصاحةاللسان 

 كما نجد لفظة اللسان في القرآن الكريم جاءت للداللة على التواصل واختالف اللغات.

 قال تعالى في محكم تنزيله:

ات يَ آل لكَ في ذَ  م  ك  انَ وَ ل  و أَ  م  ْ  تك  سنَ ل  ف أَ تلَ اخ  وَ  ضَ ر  الَ  وَ  اتَ ْ  وَ مَ الس   قَ لَ اته خَ َومن آيَ  »

 2.«مينَ الَ عَ لل  

ْ  َفي ّضل  َللَا  َمن   مهو  َْ ان قَ بلسَ  ول إل  س  رَ  ا من  لنَ سَ ر  ْ  َْ ا أَ ومَ َ  »ويقول أيضا:  لي َبيَن لَه م 

م   ز  الَحِكي  َو الَعزي  ديِ َمن  َيَشاء  َوه  َْ َيه   3.«َيَشاء   َو

 اصطلحا: (ب

االكتساب فطرة نعني به جزء من الة واجتماعي ظاهرة اللسان » :''ديسوسير ''يقول

البشر فهو لسان قوم من م للغة، ويضم كل ما يتعلق بكالم ااإلنتاج، يدل على النظام العو

 4.« األقوام

أداء للكالم ونظام تواصلي  وه ،اللسان عضو فطري يمتلكه كّل إنسان يمكننا القول بأنّ 

  .مي إلى مجتمع له خصوصيات خاصة بهيمتلكه كّل فرد ينت
 

المركز الجامعي تمنراست الجزائر، مجلة آفاق  قرماط عبد القادر،مصطلحات الدرس الصوتي إشكالية تحديد المفاهيم،  1
 م2019جوان  11، 3علمية العدد 

 22سورة الروم اآلية   2

 4سورة إبراهيم اآلية   3

 123، ص 2،طم2007، الجزائر، للنشر أحمد مومن، اللسانيات النشأة و التطور، ديوان المطبوعات الجامعية  4
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    : تتعريف اللسانيا  (ت

 1.« لعلم الذي يدرس اللغة دراسة علميةا »:جاء في تعريفها هي

ضرب جديد  من ضروب الدراسة اللغوية التي تختص وتهتم بدراسة لغة اإلنسان دراسة إنّها 

    علمية و موضوعية. إّن موضوعها هو اللغة البشرية اإلنسانية بشقيها المكتوبة والمنطوقة

إّن اللغة موضوع اللسانيات الوحيد  »:''ر''ديسوسو هنا يقول  و دراسة خصائصها

و بفضل اللسانيات التي جاء بها ديسوسير أصبح . « اذاتها ولذاتهوالصحيح هو اللغة في 

ينظر إلى اللغة على أنّها موضوع معرفة مستقلة قابلة للدراسة المنظمة، فأصبح التحليل هدفه 

 مستوياتال مختلف الوقوف على العالقات و الوظائف التي تجمع الوحدات المكونة للغة في

 2بعيدا عن العوامل الخارجية.

 تعريف اللسانيات العامة: (1

 »   ."اللسانيات التطبيقية"و  "اللسانيات النظرية"ن اللسانيات إلى قسمين هما لسانييم اليقسّ 

  اللغة تفسر ا كّل الدراسات الخاصة بوضع نظريةيندرج تحتهاللسانيات النظرية إّن 

وغيرهم, و هذه النظرية تفسر كيف تعمل  ' ديسوسير''، ''تشومسكي''وبدأ تاريخها مع'

  3.«اللغة أي تهتم بدراسة الظاهرة اللغوية بجوانبها الشكلية و الوظيفية 

 تعريف اللسانيات التطبيقية  (2

التطبيقية حقل من حقول اللسانيات ظهرت مع ظهور اإلهتمام بمشاكل تعليم  تعد اللسانيات »

 . 4« اللغات الحية لألجانب

اللسانيات التطبيقية هي استثمار المعطيات العلمية  » :بقوله ''أحمد حساني''كما يعرفها 

و ذلك  .اللغاتللنظرية اللسانية و استخدامها في حقول معرفية مختلفة أهمها حقل تعليمية 

 

 9، ص 1، طم2002حلمي خليل، مقدمة لدراسة علم اللغة، دار المعرفة الجامعية للنشر، الجزائر،   1

 1،طم2010يدة المتحدة بيروت لبنان، مصطفى غلفان، في اللسانيات العامة، تاريخها، موضوعها، دار الكتاب الجد  2
 248ص

 مية، اللسانيات التطبيقية، مفهومها ومجاالتها، المركز الجامعي، صالحي أحمد،الجزائر، النعامة،مجلة األثرجاللي س  3
 125، ص 2017ديسمبر  /29العدد 

 11،)د ط(، ص 2000صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، دار هومة للنشر، الجزائر،  4
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بهدف ترقية العملية البيداغوجية و كذا تطوير طرق تعليم اللغة للناطقين بها و غير الناطقين 

 1.« بها

يتضح لنا من خالل هذه التعريفات أّن اللسانيات التطبيقية هي تعمل على تطبيق نظريات 

 تعلمة وتعليم والت التي تتعلق بممارسة اللغاللسانيات العامة وسعيها لوجود حلول للمشك

 اللغة أيضا.

لو نقوم بعملية المقارنة بين اللسانيات النظرية و اللسانيات التطبيقية نالحظ أّن كالهما يكمل 

في هذا  تضح ذلك من خالل عرض بعض الفروقوي ،عمل اآلخر بالرغم من اختالفهما

 الجدول:

 للسانيات التطبيقية:ا اللسانيات النظرية:

 هي تطبيق لمبادئ النظرية تمثل النظرية.نالحظ أّنها 

تضع تلك الموضوعات تحت التجربة  هي تقوم باقتراح و تقديم الموضوعات.
 عليها دراسات تطبيقية.  وإجراء

   تهتم اللسانيات العامة بعملية التلقي
 االكتساب اللغوي عند الفرد.و

تهتم اللسانيات التطبيقية وتنظر في ممارسة 
 د.اللغة عند الفر

 

 تعريف الصوت:

 لغة: (أ

الصوت: الصاد والواو والتاء أصل صحيح وهو الصوت  » نجده في معجم مقاييس اللغة:

 2.« وهو جنس لكل ما وقع في أذن السامع

الصوت هو الجرس وهو النداء و الصياح، يقول صات يصوت  » في لسان العربأما 

وصّوت به.. نادى، و يقال صوت فهو مصوت وذلك إذا صوت بإنسان فدعاه، ويقال صات 

 .1« فهو صائت معناه صائح

 

 41ص ط(، ،)د2000أحمد حساني ، دراسات في اللسانيات التطبيقية،ديوان المطبوعات الجامعية للنشر، الجزائر،   1

 317ص  3أبي الحسن أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح عبد السالم محمد هارون، دار الفكر للنشر، ج   2
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 اصطلحا: (ب

هو ككّل األصوات ينشأ من ذبذبات مصدرها في الغالب  لصوتا» :''أنيس إبراهيم''يعرفه 

يعد صدورها من الفم و األنف تنتقل التي  االهتزازاتالحنجرة لدى اإلنسان، فيحدث تلك 

 2 .«خالل الهواء الخارجي على شكل موجات تصل إلى األذن

الصوت هو ذلك األثر السمعي الذي يصدر طواعية عن أعضاء »وفي تعريف آخر: 

النطق، و المالحظ أّن هذا األثر يظهر في صورة ذبذبات معدلة و موائمة لما يصحبها من 

 3.«حركات الفم بأعضائه المختلفة

استنادا على ذلك يمكننا القول عن الصوت أّنه عملية حركية مسؤول عنها الجهاز الصوتي، 

األذن نتيجة  ىتنتقل على شكل موجات تصل إلعلى اثر ذلك اهتزازات و ذبذبات  فيحدث

اندفاع الهواء من بعض األعضاء في الجهاز الصوتي، فهو أداء للكالم أثناء نشاطه اللغوي 

 اليومي.

 

 

 

 

 362 361ص 2ج، مادة صوت 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت، "ط  1

 8، ص 2ط ،م1999، القاهرة،للنشر إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، مكتبة األنجلو المصرية  2

 119، )د ط(، ص م 2000 األصوات، دار غريب للنشر، مصر، ، علمكمال بشر  3



 

 

 

 : نشأة اللسانيات التطبيقية.المبحث األول

 اللسانيات التطبيقية. مدارس المبحث الثاني:

 وعالقتها بالعلوم األخرى. هامجاالت المبحث الثالث:
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 نشأة اللسانيات التطبيقيةالمبحث األول: 

وال يمكنها  ،اللسانيات كسائر العلوم األخرى تأخذ من منابع الدراسات القديمة السابقة لها نإ

انية التي اتخذت الظاهرة اللغوية ال تعد أسبق المعارف اإلنس أن تستغني عنها أبدا. و

 . موضوعا لها

( ومن أواخر هذا القرن اتخذ اسم 19بداية علم اللسانيات إلى القرن التاسع عشر)قترجع 

"science  "لقد ظهر مصطلح اللسانيات  نة بين العلوم اإلنسانية األخرى.واحتل مكا

"lingiuctie"  الالتينيةالذي يرجع إلى الكلمة "lingua الذي يترجم " بمعنى لسان أو لغة

 1." (20)ق  في أوائل القرن العشرين ،اللغويات أو علم اللغةحيان إلى في بعض األ

القرن على يد مجموعة  هذاتتضح في النصف األول من  اللسانياتوبعدها بدأت معالم علم  

في أوروبا اللساني  الدرس اللغوي  اتجاهاتمن العلماء الذين أدوا دورا كبيرا في تأصيل 

". ،هيلمسف"،"ياكسبون"،"بلومفيد"،سابير،"جورج مونان"ديسوسير""رأسهوعلى 

 2ن""،"أندري مارتي"تشوسكيوصوال إلى زمن 

لى مما أدى إ ،واهتمامه باللغةة الحديث في القرن العشرين بالعلمي اتسم الدرس اللساني

تجاهات ولكن لم ينته الّدرس اللساني اال و المدارس فنشأت ،ثبوت أركان الّنظرية اللسانية

عنه علوم فرعية عند هاتين الدعامتين اللتان تقوم عليهما اللسانيات العامة بل تفرغت 

 .منها واحدة "اللسانيات التطبيقيةوتعد أخرى. 

 

 

 

 

 

 

 1، )د ط(، ص1999أحمد حساني، مباحث في اللسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1 

 2المرجع نفسه، أحمد حساني، ص   2
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 في ظهور اللسانيات التطبيقية:األولى البوادر 

م 1946إلى سنة" linguistique applique اللسانيات التطبيقية"يعود ظهور مصطلح 

عندما صار هذا " روبرت الدو و" TCHARZES LREIS"تشارلز فيرز"على يد كل من" 

 ، في الوقت الذي1 ميشجاننجليزية بجامعة ا مستقال في معهد تعليم اللغة اإلالعلم موضوع

ازدهار الدراسات وكذلك إلى جانب  ،جانبتمام بمشاكل تعليم اللغة الحية لألهاإل ظهر

 3(في اللسانيات التطبيقية ةوتعد مجلة )تعلم اللغة ،مجل 2 .التطبيقية

"langauage learning a journal of Applied linguistics" 

اهمين في تطور في الواليات المتحدة األمريكية من المس ميشجان"التي تصدرها جامعة "

في العالم التي تحمل مصطلح اللسانيات  األولىها المجلة كما أنّ  "اللسانيات التطبيقية"

كما ورد هذا المصطلح في إحدى المقاالت التي تصدرها جامعة  م،1948التطبيقية منذ عام 

م، حيث حملت هذه المقالة 1954" في مجال اللسانيات العامة عام"جورج تاون األمريكية

العلمية في  حدى األقسامعنوانا إل أصبحو  اللسانيات التطبيقية في تدريس اللغةعنوان 

 م.1958عام  أوسلوفي  العالمي الثامن للسانيات المؤتمر

ولو تتبعنا المسار التاريخي لنشأة اللسانيات التطبيقية لوجدنا أن "مدرسة اللسانيات التطبيقية 

طن م وكذلك "مركز اللسانيات التطبيقية في واشن1956في جامعة أدبنره" التي تأسست سنة 

م كان لهما دورا كبيرا في انتشار مصطلح "اللسانيات 1958تأسست سنة "العاصمة التي 

، و كان الدافع وراء تأسيس قسم جديد ه أهمية علمية و مكانة أكاديميةو في اكتسابالتطبيقية" 

المجلس الثقافي البريطاني الذي هو مبادرة ، 4أدنبره""يحمل اسما غير مألوف في جامعة 

وذلك  ،غيرهموكان يرغب في توفير برامج خاصة بمعلمي اللغة االنجليزية من البريطانيين 

ولإلشارة  ،العالم الناميو نجليزية في كل من بلدان الكوملونثبهدف تطوير تدريس اللغة اإل

أما بالنسبة  ،CATFORDEهو في جامعة ادنبره""لمدرسة اللسانيات التطبيقية إن أول رئيس

 

 . 8)د ط(، ص م 1992،مصر سنة  للنشر ي ،علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية, دار المعرفة الجامعيةجحعبده الرا  1

 11ص  ، )د ط(،م2000دروس في اللسانيات التطبيقية ،دار هومة للنشر و الطباعة ،الجزائر سنة  ،صالح بلعيد  2

 9، )د ط( ص م2017ه1434صالح بن ناصر الشويخ، قضايا معاصرة في اللسانيات التطبيقية، دار وجوه للنشر،   3

 10المرجع نفسه، صالح بن ناصر الشويخ، ص   4
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وكان   FORDEإلى مركز اللسانيات التطبيقية "فيعود الفضل في تأسيسه إلى منظمة 

لقد جاء كل هذا من  ،ستانفورد" أول  مدير لهذا المركزمن جامعة " ferrgusonالدكتور 

جهها الدول االمشكالت المتعلقة بتدريس اللغات التي بدأت توحل  أجل المساعدة في 

 1النامية.

بة التي خرجت منها آفاق اللسانيات التطبيقية فيها تم تأسيس بواالهي بمثابة م 1958إن سنة 

في شمال "أدنبره "في جامعة  schools of applied غة التطبيقي"مدرسة علم الل"

هذه الجامعة ذات شهرة واسعة في مجال اللسانيات  Edinburgh universitéبريطانيا "

م الجديد يشهد توسعا عبر مختلف جامعات أوروبا و أمريكا لأخذت هذا الع ،التطبيقية

  .1964دولي لعلم اللغة التطبيقي"في سنة وبعدها تم تأسيس "اإلتحاد الالعالم، و

Associtations international de linguistique appliquèe،  وقد نجد هذه

يجمع أكثر من خمس وعشرين  وأصبح هذا اإلتحاد ،AILAفي بعض الكتب باسم "العبارة 

وما زاد من انتشارها هي  في أنحاء العالم 2،وطنية لعلم اللسانيات التطبيقيجمعية 

تحت شعارات تتعلق  ثالث سنواتالتي كان ينظمها هذا اإلتحاد في كل المؤتمرات 

 3.باللسانيات التطبيقية

ما  ما نالحظه من خالل تتبع المسار التاريخي لظهور مصطلح "اللسانيات التطبيقية " أو  

هناك  المتداول بين الباحثين والدارسين.العلمي يطلق عليه "علم اللغة التطبيقي " بالمفهوم 

فرض نفسه في ميادين البحث ، هو علم حديث ،في توحيد مصطلح واحد له اختالف

 ن هنا نجد أنّ مو ،شرقية، العربيةاللغوي، واكتسح بذلك كبريات جامعات العالم الغربية، ال

 .هذا العلم الحتضانالخاصة بالبحث اللساني أعطت اهتمامها الكبير  المدارس اللغوية

 

 

 

  11ص التطبيقية ،،قضايا معاصرة في اللسانيات  مرجع السابق، صالح بن ناصر الشويخال  1 

  34 33،صم2016عبد القادر شاكر، اللسانيات التطبيقية،التعليمية قديما وحاضرا، دار الوفاء للنشر،اإلسكندرية،  2

ديسمبر  29مية،اللسانيات التطبيقية مفهومها ومجاالتها، المركز الجامعي الجزائر، النعامة، مجلة األثر العدد جاللي س  3

 125، ص 2017
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 :اللسانيةدارس ـــالمالمبحث الثاني: 

 الوظيفية: ةالمدرس 1

 Andrè martinet "أندري مارتين:

ربون في برلين شغل منصب درس في الص ،م بمقاطعة السافو بفرنسا1908سنة ولد مارتين

في نيويورك ليشغل منصب أستاذ في كلية الدراسات العليا في باريس وانتقل إلى كولومبيا 

م إلى المعهد الذي درس 1955، وعاد في م1947العامة، ورئيس قسم اللغويات  اللسانيات

سنة بفضل اإلنجازات التي حققها يعتبر من أشهر اللسانين المعاصرين توفي و  .فيه

 1م.1999

اللسانيات العامة و اللسانيات  في لقد تعددت مؤلفات "أندري مارتين" إذ ألف مؤلفاته:

 الوظيفية و غيرها من المجاالت و من أشهر مؤلفاته: فونولوجيا الوصفية 

 عبيري في اللغات الجرمانية، وكان هذا عنوانتاألصل ال ذوالتصنيف الصامتي  ❖

 األطروحة التي نال بها شهادة الدكتوراه.

 الفونولوجيا كنوع من الصوتيات الوظيفية . ❖

 م.1962 نظرة وظيفية للغة  ❖

 اقتصاد التغيرات الصوتية. ❖

 2.م1960 مبادئ اللسانيات العامة ❖

 نيموالمتكمن الفكرة األساسية في تيار مارتين في مفهوم التمفصل المزدوج يتمثل األول في 

ال و مستوى المحتوى بفضله فإن عددا األول يدخل في مستوى التعبير  ،والثاني في الفونيم

بينما التمفصل  ،نيماتوالمير يصبح ممكن الوجود انطالقا من عدد محدد من بعالتنهائيا من 

ال يؤدي دائما إلى نفس الثاني فإنه ال يتعلق بالتعبير. فتبادل جزء معين مع جزء آخر 

تسمح بتكوين عشرات  نيماتوالممعنوي. وبفضل هذا التمفصل فإّن عشرات من التعبير ال
 

،)د ط(،)د ت( دار األدب للنشر، ها و مناهج تحليلها ألداء التواصل ،مبادئأحمد عزوز ، المدارس اللسانية ،أعمالها   1

  126ص 

عات الجامعية ، الساحة المركزية، الجزائر بن عكنون،)د ت(    ديوان المطبوالنشأة و التطور، سانيات اللمن وأحمد م  2
 .152،153 ، ص3ط
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غة ظيفة الوحدات التي تحمل معنى و صيفهو يعطي اهتماما لو ،من الدوال المختلفة اآلالف

لبشرية بين اتصنيف الخبرة  بها يمكن"أن التقطيع ممثال للطريقة التي "مارتينيرى  .صوتية

ها ّّ كما أنّ هذه الخبرة يجري التفاهم اللغوي  و في إطار اللغوية،جميع أعضاء الجماعة 

وال تقبل لسلة من الوحدات و الصيغ الصوتية ها قابلة للتحليل إلى سغير قابلة للنقل ولكنّ 

 1ها إلى وحدات أصغر فهذا كله يخص التقطيع األول.تالوحدات تجزئ

النظرية الوظيفية إلى اللغة مدرسة "براّغ" وتنظر هذه  اللغوي إلى تجاهاإلتعود أصول هذا 

، ومن خالل التبليغ على أنها ظاهرة تبليغية تكمن وظيفتها األساسية في التبليغ و البيانككل 

 »أندري مارتين"حاجاتهم يقول "المجتمع و يعبرون بها عن يكمن تواصل األفراد في 

إلى ما يميز اللغة عن كثير من  االنتباهل مفيد اللسان بكونه أداة تبليغية أو وسيلة يجلب بشك

 2.«األخرى، فالوظيفة األساسية لهذه األداة هي التبليغ األنظمة

تجلب  ألنها هتمامإلاأنه يرى اللسان وسيلة جديرة بيتضح من خالل قول "أندري مارتين" 

هي  ه الرئيسية تأن وظيف و يؤكد على تمييز اللغة عن باقي اللغات و بواسطته يمكن  االنتباه

 التبليغ و البيان و اإلفصاح للرسالة اللغوية التي يؤيدها الفرد في المجتمع.

 علم األصوات الوظيفي"نشأ عنها دراسة "،لمدرسة الوظيفية" بدراسة األصواتاهتمت "ا

عن سائر األنظمة األخرى تتمثل في كونها  3"مارتنيإن السمة البارزة التي تميز اللغة عند "

هي عبارة عن قابلة للتقطيع المزدوج )الدال و المدلول( و تسمى هذه األخيرة "باللفاظم" 

أما عن التقطيع الثاني  ،و هذا التقطيع األول وحدات غير قابلة للتقطيع إلى وحدات أصغر

 هو وحده إّن الفونيم»، يقول "الفونيم" وحدة وظيفيةسكوي" بتويعتبر "ترالفونيمات سمى بي

 4رى.دالليا كلمة عن أخو صوتيا و الفونيم هو أصغر وحدة تتميز  « ة قبل كل شيءيوظيف

عند الدراسة الصوتية و إنما تجاوزتها بدراسة  الوظيفية  المدرسةتتوقف دراسة هذه لم  

 وتظهر في حاالت تتمثل في: العالقة التي تربط اللفاظم تتجلىأن التركيب  فيرى مارتيني 

 

 .126،127المرجع السابق ،أحمد عزوز ، المدارس اللسانية ص 1

 14ص  )د ط( )د ت(،  ،، دار األفاق للنشرأندري مارتين ،مبادئ اللسانيات العامة ،تر سعدي زبير 2

 127المرجع نفسه، أحمد عزوز، ص 3

 .41ص ، 1م، ط2008دار وائل للنشر األردن،  مدخل إلى الصوتيات، ،العنابي إسحاق محمد 4 
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 اللفاظم المكتفية بذاتها: وهي تتمثل في ظروف الزمان و المكان .  •

تغل  شث ال تظيفيا بحيأخرى و اللفاظم الوظيفية: هي المساعدة على تحديد عناصر •

ال يكون لها معنى وحدها دون أن توظف في سياق  ،بنفسها مثل حروف الجر

 كالمي.

المسند و بنى عليها الملفوظ  تتمثل في المسند يالركن اإلسنادي: هو تلك النواة التي  •

 1إلية.

" في "مارتينيالجهود التي بذلها هذه المدرسة الوظيفية تتجلى لنا عن  من خالل ما تقدم

تجلت في أسس التحليل من دراسات و أبحاث  ذلك من خالل ما قدمهها، و رسبيل تطوي

قد اتخذت المعنى ل ،التركيبي الذي كان له األثر الكبير في النهوض بهذا المنحنى اللساني

يتغير بتغير الملفوظ ونالحظ أيضا النصوص اللغوية، واعتبره  مقياسا أساسيا في تحليل

إلى اللغة لم تكن مجرد نظاما شكليا يقوم بعملية نقل أندري مارتين" نظرته  أن"اللغوي

    ل عنصر وظيفته الفونيموحدد لك التواصل و التبليغللواقع بل إن لها وظائف تتمثل في 

 .المونيمو

 المدرسة التوليدية التحويلية:

في الواليات المتحدة األمريكية  م1928في السابع من كانون األول  ''نوام تشوسكي'' ولد 

حول العبرية الحديثة،  يرأعد رسالة ماجست م،1951حصل على دبلوم الدراسات العليا عام 

و المنطق حصل على اللسانية  ريس" وتأثره هذا حوله إلى الدراسةوكان متأثرا بأستاذه "ها

 م1955ه في نال درجة الدكتورا ،لمتابعة أبحاثه في جامعة هارفار م1951منحة في 

، وفي نفس السنة أسندت إليه وظيفة مدرس في "البنية المنطقية للنظرية اللغوية "بعنوان

 2معهد "ماساتشوس للتكنولوجيا".

 مبادئه اللسانية:

النحو عنده مجموع و ، سعى تشومسكي إلى إقامة نظرية عامة للغة ألنها تصدر عن العقل

 إنه في لسان واحد. الصحيحة وحدهاث كل الجمل االقواعد التي يمكن بمقتضاها استحد

 

 .114د ط(  ص  م،)1999 ،الجزائر  ديوان المطبوعات الجامعية،أحمد حساني مباحث في اللسانيات التطبيقية  1

 ( )د ط ()د تأعالمها ،مبادئها و مناهج تحليلها لألداء  التواصلي دار األدب للنشر،أحمد عزوز، المدارس اللسانية ،  2

 .174 ،173ص 
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متكلم من تمييز الجمل المقبولة مكن للي كما ئ،يظهر المعرفة الضمنية للمتكلم أو عقل القار

 نحويا من غيرها.

يد المبادئ األساسية التي تساعد ة حول تحدعليها نظريته كانت منصب ىبنالتي ئه إن مباد

ها إلماما جيدا وهو شرط المتكلم و السامع المثالي الذي يلم بلى المعرفة التي اكتسبها ع

ثم بعد  ،القواعد األساسية التي تجعل اإلنسان يتميز بقدرة التحكم في اللغة ستنباطأساسي ال

حقيقة النظام المعرفي ينمو في العقل أّن ذلك محاولة اكتشاف األسس العامة التي توضح 

بالنحو  تشومسكيو يعود سبب بدأ  ،لغوي متجانسشخاص في محيط األأحد  عحين يوض

 .حسب رأيه 1سباب متعددةألحظه بالدراسة  لينلم ألّنه 

هي نظام من القوانين تعتمد على وصف تركيب جمل  تشو مسكيإن القواعد التوليدية عند 

   و الوضوح هنا الميزة الرئيسية لهذه القواعد. اللغة بطريقة في غاية الوضوح.في 

ّّ القواعد  في اللغة وهي عملية ضبط كل الجمل التي يحتمل و جودها ب ليدية تقومالتوإّن

التميز و التفرقة بين الجمل  تهأيضا ذلك النظام الموجود لدى متكلم اللغة الذي يتمكن بواسط

  الصحيحة و الخاطئة منها.

  التحويلية:و من المبادئ التي قامت عليها المدرسة التوليدية 

  النموذج الذهني و اإلبداع: (1

االستجابة، فحاول إعادة األهمية ولقد انتقدت مبادئ المدرسة السلوكية القائمة على المثير 

 اإلمكاناتوعلى حسب رأي تشومسكي  اإلبداعيةلسلوك المتكلم المتمثلة في القدرة 

إن النظرية  2الموجودة في اللغات اإلنسانية تجعل الناطقين بها قادرين على اإلبداع.

التي جاء بها هذا األخير تؤمن أن بنية اللغة تحددها بنية العقل اإلنساني و في هذا  التوليدية

المثالي لنظرية اللسانية هو ذلك المستمع إن الموضوع األول ل » تشو مسكييقول  المقام

 

 ,178أحمد عزوز ، ص السابق  المرجع  1

ص    2ط  م2008، األردن سمير شريف اللسانيات المجال و الوظيفة و المنهج ، عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع 2

173. 
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ه في إنجاز فعلي فإن اوعند تطبيقهمعرفة المنتمي لعشيرة لغوية متجانسة كليا و الذي يعرف 

 1.«ال يخضع للشروط النحوية غير المالئمة كقصور الذاكرة، أو عدم االنتباه، أو الخطأ

 : performance compéterالكفاية و األداء (2

مفهوم آخر تكلم بها، و بالود عملية تق الكفاية هي معرفة اإلنسان الضمنية بقواعد اللغة التي

 .فتحقق عملية التواصل في عملية التكلمالجمل إنتاج الكفاية هي القدرة على 

 باللغة الضمنيةالمعرفة  هي اللغوية الكفايةفي التمييز بينها و بين األداء الكالمي نجد أن  و 

 2للغة ضمن سياق معين. و الفعلي أّن األداء الكالمي هو االستعمال اآلني نفي حي

تتمثل في  يمكننا القول أن الكفاية هي ذلك التصور الذهني مشترك لدى أبناء اللغة الواحدة،

عن الكفاية اللغوية كونه  يختلفاللغوية الضمنية، أما بالنسبة إلى األداء اللغوي فهو  البني

  يعتمد على قدرات كل فرد.فخر فردي يعني أنه يختلف من فرد آل

 surface structure / Aup structureالبنية السطحية و البنية العميقة: (3

المعنى في كل اللغات فإنها تعكس أشكال عن بر تعأّنها البنية العميقة  تشومسكيرف ع

البنية السطحية هي ما يكون ملموسا على السطح من جمل منطوقة أو أما  الفكر اإلنسانّي،

مكتوبة بحيث تحول العمليات العقلية في البنية العميقة إلى بنية سطحية ملموسة فالبنية 

 السطحية تصدر عن البنية العميقة.

طلح إن مصإعادة الكتابة قواعد اسم  حويليةالقواعد التعلى أطلق  تشومسكيكما نجد أن 

ل مجموعة من األعمال ريس الذي بسط مناهجه من خالالتحويل يرجع في األصل إلى ها

 تشومسكي بدأ مع ِمؤلفه البنىمع  ر فأكثرر أكثالتي قدمها، إال أن هذا المنهج  تطو

  3التركيبية.

 

عالم الكتب الحديث  ،اللسانيات التوليدية من  نموذج ما قيل المعيار إلى البرنامج األدنوي مفاهيم وأمثلةن لفامصطفى غ  1
 .45ص، 1ط م، 2010، األردن

  2ط  م2007المركزية، الجزائر بنعكنون، أحمد مومن،اللسانيات الّنشأة و التطور،ديوان المطبوعات الجامعية،الساحة   2

 114ص

 1ط، م2011، بيروت وزيع،تللنشر و ال دار المكتبة العلمية الحليم بن عيسى القواعد التحويلية في الجملة العربية،عبد  3
 .15ص
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ن بنيتها األولية إلى نتقال مالتي تساعد الجملة لإل عديمكننا القول أن التحويالت هي القوا

 لحصول على عدد غير محدود من البنىبنيتها النهائية، بواسطة هذه التحويالت يمكن ا

 العميقة. البنىية السطحية من عدد محدود من اللغو

ة على تعريف جامع مفاده أن تفقإن كل التعريفات التي قدمت حول "التحويل" جاءت م

 ي استخراج عدد ال متناهي من البنىالتحويل هو تلك القاعدة التي يعتمدها الباحث اللغوي ف

 النهائية"السطحية" "العميقة" من عدد محدود من البنى اللغوية األولوية أي

عد لبنية السطحية و البنية العميقة يأن البحث عن العالقة بين ا » فهمي حجازي"يرى "

بناء الجملة، فغموض داللة البنية السطحية، ال يفسر إال على أساس تعدد في محور التحليل 

 1.« األبنية العميقة لها، فيكون تحليل الجملة سطحيا انطالقا من البنية العميقة

الداللة أما بالنسبة إلى البنية السطحية فهي تقوم  إنتاجأن البنية العميقة وظيفتها يمكننا القول 

 مترابطتين ومتكاملتينترجمة تلك الداللة إلى أصوات و لهذا نجد أن كل من البنيتين  دورب

 و ال يمكن عزل األولى عن الثانيةفيما بينهما 

 قواعد التحويل و التوليد:

إن القواعد التحويلية تقوم بتنظيم العالقة بين البنية العميقة و البنية السطحية و بفضلها يمكن 

إليه فهو يتمثل في القدرة اإلشارة جملة أخرى و بالنسبة إلى التوليد سبق تحويل الجملة إلى 

التي يمتلكها كل إنسان من أجل تكوين عدد ال يحصى من الجمل في لغته و عليه تهدف 

 2واعد التحويلية إلى:الق

التعرف على الجمل الصحيحة نحويا و يمكن التعرف عليها من خالل الحدس اللغوي  ➢

 السليم.

وذلك من خالل ردها إلى ما يقابلها  وكشف جوانبه في الجملةمعرفة الغموض البنيوي  ➢

 في البنية العميقة.

 

 . 125ص م )د ط( ،1998،  دار القباء للنشر و التوزيع القاهرة همي الحجازي، مدخل إلى علم اللغةمحمود ف  1

 .127ص  ، المرجع السابق، محمود فهمي الحجازي 2
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على إنتاج عدد ال متناه من الجمل وقدرتهم  التعرف على قواعد اللغوية لدى أبناء اللغة، ➢

 الممكنة، انطالقا من قواعد لغتهم.

من جملة إسمية  نستنتج أن القواعد التحويلية تسعى إلى تحويل الجملة إلى جملة أخرى مثال

إلى فعلية أو العكس. أما بالنسبة إلى القواعد التوليدية بواسطتها يمكن توليد أكبر عدد ممكن 

 )فرعية( انطالقا من الجملة األصلية )المصدر(. من الجمل غير األصلية

التوليدية التحويلية جعلت  في المدرسة بحاث و دراسات علمية من أ تشو مسكي إن ما حققه

رتقاء العلوم و خاصة منها اللغوية و في إ الدرس اللساني التي ساهمت أبرز أعمدت منه

 خاصة.في مجال تعليم اللغات  لذلك تم استثمار نتائجها 

 مجاالت اللسانيات التطبيقية:المبحث الثالث: 

اختلفت مجاالت اللسانيات التطبيقية و تعددت فروعها و ذلك بسبب ما ظهر من مشاكل 

، جاءت هذه العلمية للغةوء علماء اللغة من خالل دراستهم لغوية التي سلط عليها الض

 لكي تقدم حلوال و عالجا لهذه المشاكل و من أبرز مجاالتها نذكر: األخيرة

 didactique du longeتعليم اللغات: ❖

آن واحد ألنها علم  تعد مجاال من مجاالت اللسانيات التطبيقية، هي حقل تطبيقي نظري في

اللغات، ينطلق من النظريات اللسانية و يطبقها في مجال تخصصه تعليم يدرس طرائق 

اللسانيات العامة وباألخص الدراسات البنيوية  هإن منطلقات » يقول "صالح بلعيد

اللغات مثل الطريقة السمعية واللسانيات الوصفية التي أثرت على طرائق تعليم 

 1.« مارين اللغويةتالنطقية،السمعية البصرية،و حتى ال

يهدف إلى تعليم اللغات  تعليمي، تربوي،الل هذا القول أن تعليم اللغات حقل يتضح لنا من خ

في البحث في كل ميدان له عالقة بتعليمها، من  كانت لغة األم،أو لغة أجنبية، تختصسواء 

 وسائل و طرائق و استراتجيات، و غيرها.

 

 .12)د ط(، صم ،2000، صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية دار هومة للنشر، الجزائر  1
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نجده  عكسالإن علم تعليم اللغات ال تقتصر عالقته باتصالها مع اللسانيات وحدها فقط بل 

و باقي  "علم النفس"،"علم التربية"،"علم أمراض الكالم"أبرزهاى ينفتح على حقول أخر

و بالرغم من اختالف أهداف هذه العلوم و اختالف حتى مناهج البحث فيها  العلوم األخرى،

 1إال أنها تتكامل فيما بينها في ميدان واحد أال و هو تعليم اللغات.

  la didactique التعليمية: ❖

 التعليمية هو دراسة نظرية و تطبيقية للفعل البيداغوجي في تفاعل المعلمإن مصطلح 

اللسانيات و و كذا التقنيات والوسائل والطرق المستعملة ،تعلم مع الوضعية التعليميةالمو

و      الدراسة العلمية لطرائق التدريس »حيث تعرف أنها  لها. التطبيقية هي مجال خصب

مواقف التعلم التي يخضع لها المتعلم قصد بلوغ األهداف المنشودة  تنظيمألشكال و تقنياته،

 2.« سواء على مستوى العقلي أو اإلنفعالي أو الحسي أو الحركي

جهود و ذلك بفضل ال ،أضحت التعليمة مركز استقطاب بال منازع لكثير من المعارف

أجل ترقية الحصيلة المعرفية ومن  الباحثين على حد السواء.المبذولة من طرف الدارسين و

العلمية و الوسائل الناجعة المساعدة على العملية التعليمية لتصبح بذلك تملك الشرعية و

 .العلمية وسط العلوم اإلنسانية

 :تمثل ركيزة لها وهيإن العملية التعليمية تقوم على ثالثة عناصر أساسية 

و علميا  عليه أن يكون مهيألتعلم، إذ يعتبر الركن األساسي في عملية التعليم و االمعلم:  .1

 3طاب التعليمي.جيا قادرا على التحكم في آلية الخبيداغو

فاعليته التعلم و مبرمج و معدل العمل فيه منطلق من مدى لعملية  المعلم هو مهندس

نجاح العملية التعليمية وعليه تبنى نسبة  4على المعرفة.  إقبالهالمتعلم معه و مدى  وتجاوب

جوة منها. يكمن دوره رإلى تحقيق األهداف المهو الذي يقود هذه العملية التعليمية برمتها. 

 

 .9، ص )د ط(م ،2002، المركز الجامعي، بشار الجزائر، محاضرات في اللسانيات التطبيقية ،ةبلطفي بوقر  1

 210ص، 1، طم2015رة  الحديث القاهدار الكتاب  الجياللي بن شو دراسات في اللسانيات التطبيقية  2

 بتصرف 105،106الجزائر  ة، محاضرات بجامعلغاتسامية جباري، محاضرات في اللسانيات التطبيقية و التعليمية ال  3

 .19، ص1ط، 2ج م2008، بيروت لبنان دار النهضة العربية، أنطوان صياح، تعليمة اللغة العربية،  4
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حتى ينال لقب المعلم  الحلول لها، إيجادو  ،في تحديد الصعوبات التي تواجه المتعلمين

  1باستحقاق و جدارة.

 نشاطه الذاتي،إنه محور العملية التعليمية خاصةإن المتعلم يبني معرفته من خالل  المتعلم:

ة بالكفاءات، بحيث أصبحت التعليمية تبدي اهتماما بالمتعلم من برفي ظل ما يعرف بالمقا

خالل النظر في خصائصه المعرفية مراعاة في تلك الخصائص لبناء المحتويات التعليمية 

 2واختيار طرائق التعليم.

و    ، االستعداد تتمثل في النضجلم خصائص حتى يستطيع التعلم، توفر في المتعيجب أن ي

 ع حتى يستطيع االستفادة من عملية التعليم.افالد

حتى يتمكن  نصر فعاال في العملية التعليميةإن التعليمية جاءت لجعل المتعلم مشاركا و ع

و ذاكرة تعليم اللغة ليس معناه حش »قول "نورمان ماركيني"لى المعرفة يمن الوصول إ

و يتفاعل ايجابيا مع برنامج المادة التعليمية.ألن تعليم اللغة ال المتعلم، بل نجعله يشارك 

يهدف إلى وضع الئحة مفتوحة من الكلمات في ذهن المتعلم، ولكن اكتسابه المهارات 

و تحسينها. فالمتعلم يزداد تعلما بفعل المناسبة ليسهم هو نفسه في ترقية العملة التعليمية 

 3.«تقدمهالتعلم، و المعلم هو صانع 

نالحظ من خالل الدراسات و األبحاث التي أجريت من قبل الباحثين و التربويين أنه كلما 

بالمادة  احتكاكهكان هناك تفاعل ومشاركة المتعلم أثناء الحصة التعليمية في القسم و 

و يستطيع أن ينمي قدراته و مهاراته من خالل  ،التعليمية كلما زاد حب المتعلم إلى المعرفة

ن هذا ال يعني أنه يمكن تركه في المجال التعليمي و حده بل العكس فهنا المتعلم لك ، نشاطه

بهذا التكامل  و .ه و الذي يلعب دوره المعلمإلى المرشد  و الموج  يحتاجفي هذه المرحلة 

األهداف الموجودة  الحاصل بين المعلم و المتعلم تنجح العملية التعليمية و بالتالي تتحقق

 منها.

 

 .63ص 2ط م،2009للنشر القاهرة، مصر،  دار السحاب التعلم، تكنولوجيا التعليم ومحمد عطية خميس،   1

 288م، )د ط( ، ص 2000سيد إبراهيم جبار، دراسات في التاريخ الفكر التربوي، دار الهناء للنشر،بيروت لبنان،   2

 .28، )د ط(، صت( )د ،مطبعة دمشق، سوريا نورمان ماركيني ، فن التعليم و التعلم، تر أحمد قادري،  3
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هي عبارة عن تلك البرامج و المقررات الدراسية التي توضع على حسب  المادة التعليمية:

 من ثقافة و مؤشرات غيرها. ،ته بالمجتمعحاجيات المتعلم و صل

أخرى داخلية يتم بناءا على معايير خارجية ود المادة التعليمية أو المحتويات اللغوية يإن تحد

نوعية  ، تهتم بمستوى المقرراتالخارجية تتعلق بالمتعلم و ما يحيط بهتخص اللغة، 

لغة  اللغوي أيتهتم بالمستوى لية الداخ. و المعايير خصص للتدريسالوقت الم التدريس،

 1المفردات، التراكيب غيرها. ،ختصاص، وكذا تحديد الرصيد اللغويا

المكتسبات التي مجموع األفكار والمصطلحات وهي » بقوله: "دريحمحمد و قد عرفها "

ا تتألف منه تعكس ثقافة المجتمع، وهي مختلف  المكتسبات العلمية و األدبية وغيرها مم

ف النظام الدراسي إلى مواد مثل اللغة نو بما تزخر به الثقافات، وهي التي تص الحضارة،

  2.«الحساب، الجغرافيا، التاريخ

و     يتم التواصل بين المعلمبواسطتها المستعملة في العملية التعليمية،  الكيفيةهي  الطريقة:

 .رالتطوالمتعلم وهي قابلة لالرتقاء و

جانبين أولها الجانب النظري يتمثل نستنتج من خالل ما تم تقديمه أن التعليمية تقوم على 

 التعليمية البيداغوجية الوسائلفيما يقوم به المتعلم من إعداد و تحضيره للدروس وتهيئة 

كذا و أما الجانب التطبيقي يتمثل في عرض المادة المراد تدريسها المساعدة في عملية التعلم.

إن دور  .استثمار الوسائل البيداغوجية المساعدة على عملية التعلم للغة المراد تدريسها

والمادة التعليمية والطريقة المتعلم، اعل الحاصل بين المعلم والتعليمية يتجلى في ذلك التف

، واحد منهما يؤدي إلى تفكك الحلقةكل عنصر يكمل عمل اآلخر فغياب عنصر ف .أهدافهاو

عقالنيا و و معايير فاعلة لجعل نشاط كل من المعلم والمتعلم نظاميا  إنشاءتهدف إلى إّنها 

التعليمية من  مكونات العملية تتضح .إلى المحافظة على هذه الحلقة العلمية باإلضافةمنطقيا 

 خالل المخطط التالي:

 

 

       م2000ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائرحمد حساني دراسات في اللسانيات التطبيقية حقل التعليمية اللغات ،   1

 .142)د ط(، ص 

 .29، ص 1م ، ط1991الجزائر، البليدة ، قصر الكتاب تحليل العملية التعليمية، محمد دريح  2
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 psycholinguistique:اللسانيات النفسية ❖

في  هاحيث بدأت مالمحم، 1953يعود تاريخ استعمال هذا المصطلح خالل الخمسينات 

 1بسيكوليجية اللغة.أول من كتب المقاالت المتعلقة "وليام فونت" يد ألمانيا على

ة و علم النفس من جهة أخرى بين اللسانيات من جهما تعد اللسانيات النفسية علما يجمع 

ن يالعلم تناول اللغة من جانبها النفسي، فيتقاطع تعلم مابين الفرعين إذ توصف بأنها  لذلك

 2في المنهج ليشكل لنا هذا التقاطع بما يعرف "باللسانيات النفسية ".

ولذلك عنيت اللسانيات التطبيقية بدراسة العالقات بين الرسائل و ميزاتها الفردية لأللسنة 

ر و فك التشفير و هذا ما المختارة وبين مفسريها، أي التركيز على عملية التشفي البشرية،

هي العلم الذي يبحث في اللغة على أنها ظاهرة نفسية »يؤكده "مازن الوعر" بقوله: 

أو تكوينها اإلنسان وحده فقط. لذلك ال بد من هذه العالقة التي سيكولوجية يقوم بإنتاجها 

عاداتهم و ثقافتهماختالف كلميها على اختالف جنسهم وأعمارهم، وتسيات متربط اللغة بنف

 3.«و حتى تقاليدهم

يشير بقوله أن "اللسانيات النفسية" موضوعها اللغة اإلنسانية التي  "مازن الوعر"نالحظ أن 

دراسة اإلنسان للغة و المقصود هنا األداء اللغوي. و يقوم هذا العلم ب إنتاجتقوم عليها عملية 

 

 .23م، )د ط(، ص 1999اللسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أحمد حساني، مباحث في   1

 11ص، 2018 ،2، لجزائر، سطيفلمين دباغين نجوى فيران، محاضرات في اللسانيات التطبيقية، جامعة محمد  2

 .74،75، ص1طم، 1989طالس للدراسات و الترجمة  دارمازن الوعر، دراسات ألسنية تطبيقية،    3

 المتعلم

 المعلم
المادة  

 التعليمية
 األهداف

 الطريقة
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نحو العالقة القائمة وركز اهتماماته  نتجها اإلنسان فقط،يتلك اللغة كظاهرة نفسية محضة 

متكلم تؤثر على لغته من الحالة النفسية لل بين اللغة و النفس البشرية و هذا دليل على أن 

 حيث اكتسابها و أدائها.

علم  " مصطلح "السيكو ألسنية" ويراها مجاال مشتركا بين "ميشال زكرياءأطلق عليها  و

علم النفس، تعالج المسائل النفسية التي يتضمنها استعمال اللغة و يتناول العالقات األلسنة و

 و بين الوسائل اللغوية التي توفرها  ،القائمة بين حاجات التعبير و التواصل عند األفراد

العقلي القائم ضمن  يبحث في المسارعام شكل بلمجال إلشباع هذه الحاجات، فهذا االلغة 

 1اكتساب اللغة و استعمالها.

 ل الموضوع بأن التجانس الحاصل بين علم النفس حو "ميشال زكرياء"كتعليق عما قاله 

و      تضمنها استعمال اللغةمن معالجة المسائل النفسية التي ييض التطبيقية علم اللسانياتو

 االكتساباللسانيات النفسية هما  هذا على عنصرين أساسيين تقوم عليهاقد بنى تعريفه 

 هي تعني أيضا بدراسة العوامل العقلية و النفسية التي ينفذها العقلاألداء اللغوي. وو الغوي 

 الدماغ اإلنساني إلنتاج اللغة و فهمها و إدراكها، و أكثر عنايتها بقضايا اكتساب اللغة و

 2المعنى و إدراكه. وإنتاجعلمها، تو

تدرس غوي لإن اللسانيات النفسية فرع من اللسانيات التطبيقية التصالها بموضوع التعلم ال

السامع، وقد تطور البحث اللساني النفسي قضايا االكتساب واإلدراك واألداء عند المتكلم و

وبلسان آخر يقول "عبده الراجي" في هذا  من خالل تأثره بالنظرية التوليدية لتشومسكي.

لم  «إكسابهاإن هذا العلم يختص بسلوك اللغوي خاصة من حيث اكتساب اللغة و »الصدد 

وضوع اللسانيات النفسية التي التي تقدمت حول م اآلراءيختلف الراجي بقوله هذا عن باقي 

آرائهم كلها جاءت على كلمة واحدة إنما  "ميشال زكرياء" ،"مازن الوعر"ها كل من أقّّرب

مفادها أن اللسانيات النفسية وليدة لتجانس علمين علم النفس و اللسانيات و هذا العلم مبني 

 3يعلى شقين هما االكتساب اللغوي و األداء اللغو

 

 . 71ص ،م1993، دار العلم للماليين، بيروت دراسات لغوية اجتماعية نفسية ،ة تطبيقيةميشال زكرياء، قضايا ألسني  1

 23،24، ص1ط م،2009، ه1430بيروت ، م الكتب للنشر و التوزيع، اللسانيات و القضايا الراهنة عالنعمان بوقرة  2

 20، )د ط(، صم1990، مصر دار المعرفة الجامعية للنشر و التوزيع، عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي،  3
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 SOCIOLINGUISTIQUEجتماعية:اللسانيات اإل ❖

حيث كان يطلق عليه مصطلح ، 1960جتماعية إلى حوالي سنة يعود تاريخ اللسانيات اإل

مع الظاهرة اللغوية إلى العالم جتماعية في التعامل "علم اإلجتماع اللغوي" و تعود النزعة اإل

.إنه لمن الطبيعي أن يحدث تقاطع بين علمين أال وهما علم االجتماع دوركايمجتماعي اإل

أنها أهم مظهر من على الذي يتناول القضايا اللغوية من الوجهة االجتماعية و اعتبار اللغة 

جتماعي للفرد، أما بالنسبة إلى علم نتماء اإلالسلوك اإلجتماعي و أوضح سمات اإل مظاهر

إذا ال يمكن فهم 1الثقافي.و جتماعي و الحضاري ات الذي يتناول اللغة في إطار اإلاللساني

هذا التقاطع  مكاني ينتج عنو قوانينها خارج المجتمع الناطق بها في إطار زماني و أي لغة 

ي جتماع اللغود تعددت له التسميات منها علم اإلعلما أصبح ينعت باللسانيات االجتماعية و ق

و بالرغم  2جتماعيات اللغة، األلسنية االجتماعية.السوسيو األلسنية، اللغويات اإلجتماعية، إ

 .جتماعيةفة للسانيات اإلمن تنوعها فتبقى ردي

  يدرس خصائص اللغات يتناول القضايا اللغوية في إطار المجتمع،  الذي علمإّنها ال

اللهجات و استعمالها، و خصائص متكلميها في المجتمع اللغوي الواحد من جهة و في و

المجتمعات اللغوية من جهة أخرى على اختالفها، و تهتم بالعالقات القائمة بين البنى 

ظروف االجتماعية بين المتكلم و المستمع على حد و كذا ال ،جتماعية و اللغوية و تفاعلهااإل

الذي إذن هي العلم  3جتماعية المختلفة.تعمال الكالم بالنسبة للطبقات اإلالسواء و تفاوت اس

ويختص بدراسة اللهجات  .4 و التأثير المتبادل بينهما يدرس عالقة المجتمع باللغة

وتسجيل  جتماعية المختلفةالطبقات اإلمع لغوي و داللته على جتماعية في كل مجتاإل

   5.الفروق اللغوية

جتماعية تركز على الظاهرة اللغوية في حد ذاتها و تعتبرها نالحظ أن اللسانيات اإل

جتماعي الحاصل في المجتمع اللغوي. و هذا ما يؤكده وضوعها و تهتم بدراسة التبيان اإلم

 

 .35ص )د ط(  م،2000أحمد حساني دراسات في اللسانيات التطبيقية،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر   1

 .17ص  ،(د ط،)م2000، والتوزيعصالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، دار هومة للنشر   2

 .79ص ،م1993، دار العلم للماليين، بيروت دراسات لغوية اجتماعية نفسية ،، ألسنية تطبيقية قضايا ،ميشال زكرياء  3

 22، ص 2م، ط2012وليد العناتي، العربية في اللسانيات التطبيقية، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر و التوزيع،   4

 .77م )د ط(،ص 2002اإلسكندرية، للنشر و التوزيع، ، دار المعرفةل،دراسات في اللسانيات التطبيقيةحلمي خلي  5
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اللسانيات االجتماعية هي فرع من فروع علم اللغة إن  »بقوله "محمد علي خوالي" 

 1.«التطبيقي يبحث في تأثير العوامل االجتماعية على الظواهر اللغوية و الفروق اللهجية

اللهجات، اللهجات الفردية، عالقة اللغة بالجنس، عالقة اللغة  مباحث هذا العلم:تتمثل  

 ور.االجتماعي، الكالم المحظبالتفاوت 

غوية تنتسب ن على أن أي مجموعة لو االجتماعيي اللسانيينأجمع الباحثون  اللهجات: /1

السائدة في المجتمع مثال ذلك  األممعين تستعمل أصنافا لهجية متفرعة عن اللغة  إلى وسط 

و   أن اللغة االنجليزية في إنجلترا التي تختلف من حيث األداء الفعلي للكالم في أمريكا 

في اللهجات ينتج عنه تباين اللهجات في المجتمع الواحد هذا التعدد و االختالف ، و أستراليا

 2و ظهور قطيعة و انفصال عن اللغة المشتركة فيه )اللغة األم األصلية(.

يتمركز كل فرد في المجتمع بلهجة خاصة تميزه عن غيره إذ أن لكل  اللهجات الفردية:/2

ضافة إلى العادات اللغوية التي قد تترك أثرا شخص نبرة صوتية تختلف عن فرد آخر، باإل

 3أو بصمة صوتية على الرصيد اللغوي للفرد أي المتكلم.

في مجتمع معين عندما نالحظ العناصر التي تكون الفعل التواصلي  أثر الجنس في اللغة:/3

( بصفة خاصة أنثىالفردية بصفة عامة، و الفروق بين الجنس )ذكر،  نجده يتأثر بالفروق

مثال  للنساء و الرصيد اللغوي عند الرجلنلمس االختالف واضح بين الرصيد اللغوي 

وتزداد  ية فيها نوع من القوةلغتها لينة ، أما بالنسبة إلى الرجل يوظف مفردات خطاب أةمرال

في المجتمعات التي ال تسمح باالختالط بينهما، و قد  هذه الفروق بين لغة النساء و الرجال

 4تنعدم في المجتمعات التي تبيح االختالط بينهما.

تهتم اللسانيات االجتماعية بظاهرة التفاوت الطبقي  عالقة اللغة بالتفاوت االجتماعي:/4

الموجودة بين طبقات  الموجود في المجتمع الواحد مما ينعكس على الفروق اللغوية

 

 .112، ص 1م، ط1998، بيروت، مكتبة لبنان للنشر، خوالي، معجم علم اللغة التطبيقي محمد علي  1

)د     الجامعية، مديرية الكتب و المطبوعات م1987عاطف مذكور، علم اللغة بين القديم و الحديث، منشورات جامعية  2

  45، 44ص ط( 

 .36،37التطبيقية،صأحمد حساني، دراسات في اللسانيات المرجع السابق   3

 .46علم اللغة بين القديم والحديث، ص ،، عاطف مذكورالسابق لمرجعا  4
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اهتموا برصد تأثير هذا التفاوت ونتائجه على فإن الدارسين لهذا المجال هذا لالمجتمع، 

 النظام اللغوي.

اعد و اعتبارات إن أي نظام لغوي يخضع بالضرورة المنهجية إلى قو الكالم المحظور:/5

تشكل ثقافة المجتمع و نمط حياة المجتمع لذلك نجد أن بعض  األخيرةاجتماعية، و هذه 

أو  لك راجع العتبارات دينية و عقائديةة و محظورة في بعض المجتمعات و ذمحرم األلفاظ

 1تقليدية عرفية أو تحت تأثير العادات.

 اإلنساني السلوكجتماعية هي ذلك العلم الذي يبحث في جوانب التفاعل بين إن اللسانيات اإل

جتماعي لهذا السلوك وذلك من خالل دراسة اللغة في التنظيم اإلستعمال اللغة، ون حيث إم

المتغيرات و القائمة بين األشكال اللغوية عالقتها  بالمجتمع من حيث التركيز على العالقات 

أي دراسة من  ،جتماعياإل لنسقاستعمال اللغة من خالل ضبط ااالجتماعية التي تضبط 

الشكل اللغوي و هذه  كلها متغيرات سياقية تحدد  ،و متى يتكلم ،و بأي لغة يتكلم ،المتكلم

 2أن يستخدم في هذا السياق حتى تنتج عملية التخاطب.واألسلوب المفروض 

عبارة عن خالصة حول اللسانيات االجتماعية التي تفرعت عن اللسانيات كانت هذه 

التطبيقية و أصبحت مجاال مهما من مجاالتها المختلفة ألنها تدرس اللغة كظاهرة اجتماعية 

 فهي تحصر القضايا اللغوية داخل المجتمع.و تدرس ذلك التداخل الحاصل 

   géolinguistiqueعلم اللغة الجغرافي: ❖

اللغة الجغرافي مجال من مجاالت اللسانيات التطبيقية، يعمل على تحديد الظواهر  يعد علم

إلى قياس مدى انتشار هذه  باإلضافةفي االختالف اللهجي و التنوع اللغوي  األساسية

وتكمن وظيفته في  3.اللهجات المختلفة، و يختص بالمناطق التي تشهد التعدد اللغوي

 

 .38راسات في اللسانيات التطبيقية ص، دالمرجع السابق أحمد حساني  1

 .12ص ،1ط،م1990،عالم الكتب للنشر و التوزيع القاهرة االجتماعي ،تر محمود عياد،اللغة سون، علم  هد  2

 
 .22، ص1م، ط2009،ه1430اللسانيات اتجاهاتها و قضايا الراهنة، عالم الكتب للنشر و التوزيع   ،بوقرةمان نع  3
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وصف بطريقة علمية و موضوعية ذلك التوزيع اللغوي في المناطق المختلفة بحيث يدرس ال

 1البعض. ببعضهاطرق تفاعل اللغات 

ات و يصنفها حسب الموقع الجغرافي لكل هذا العلم يقوم بدراسة اللغات و اللهج نالحظ أن

على  بحيث توزع الخصائصباألطلس اللغوي"لغة، مما يسهل عملية وضع ما يسمى "

 الخرائط الجغرافية برموز مميزة.

  :األسلوبعلم  ❖

العلم الذي يهتم  هو، ديسوسيرلقد ارتبط هذا العلم بالدراسات اللغوية منذ بدايتها األولى مع 

خاصة على مستوى  ،في استخدام الناس للغة ما االختالفبدراسة و تحليل مظاهر التنوع و 

 2يدرس اللغة بنوعيها "المكتوبة و المنطوقة" مثل: الخطابة اإلذاعة.األداء، و 

يوجه اهتمامه إلى مستوى إّنه  ،في بعض المواقف مع علم اللغة االجتماعي يقلتقد ي و

ها لحصر الصيغ يفتوظو يعتمد على الطرق اإلحصائية في  ،ي و الجمالي للغةاالستخدام الفن

 3و المفردات التي تميز مستوى لغوي عن آخر.

 les maladies de la paroleأمراض الكالم: ❖

للتواصل مع غيره يحتاج إلى أداة ال يمكن عزله عن محيطه جتماعي بطبيعته ا اإلنسانإن 

و   الوحيدة للتعبير عن أغراضه و قضاء حاجاته هي اللغة لذلك نجد أن وسيلته من األفراد

نتيجة عوامل و أسباب مختلفة هنا يأتي عديدة هذه الملكة قد تصاب بإضرابات و مشاكل 

ن خالل دراسة هذه المشاكل المرضية التي تظهر عند الشخص تدخل اللسانيات التطبيقية م

 و تقدم لها العالج و الحلول المناسبة. ،في مراحل اكتساب اللغة ةو خاص

يعد هذا الفرع العلمي جزءا من اللسانيات النفسية يهتم بدراسة و عالج األمراض المتصلة 

تمنع من إنتاج الكالم بصورة  بعيوب الكالم و النطق، و المقصود بأمراض الكالم هي إعاقة

 

 .37، ص، )د ط(القاهرة 1998يو باي، أسس علم اللغة، تر أحمد مختار عمر،عالم الكتب للنشر،مار  1

 .23ص نعمان بوقرة، المرجع نفسه،  2

 .78 م )د ط(،ص2002اإلسكندرية، للنشر و التوزيع، ، دار المعرفةخليل، دراسات في اللسانيات التطبيقية حلمي  3
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اضطراب ملحوظ في النطق،أو الصوت، أو العالقة »هي يعرفها البعض أيضا و 1طبيعية.

األمر الذي التأخر اللغوي أو عدم تطور اللغة التعبيرية أو اللغة االستقبالية  الكالمية أو

 .«يجعل المصاب بحاجة إلى برامج عالجية أو تربوية

تعود إلى سوء األداء اللغوي للفرد من  يتضح من خالل هذا التعريف أن أمراض الكالم 

مما يعود بالسلب على كل من أطراف  ،الرسائل أو استقبالها إرسالفي  هحيث عجز

  الحبسة، التأتأةالتمتمة، التواصل ) المرسل، المرسل إليه( وهذه األمراض أنواع منها

 مؤدية إليها.تتعدد حسب تعدد األسباب الو

ل المتخصصين و إذا رجعنا إلى الدراسات و األبحاث التي أجريت في هذا المجال من قب

 :حالتين همايمكن أن نصنفها في 

 تي ترجع أسبابها إلى عوامل عضويةتتمثل هذه الحالة في عيوب النطق ال الحالة األولى:

بسبب تلف أحد األعضاء أو التشوه فينجم  هز النطقي أو السمعياوذلك حينما يختل نظام الج

 2ونقص القدرة التعبيرية للفرد. عن ذلك عيب في النطق اللغوي،

ترجع األسباب في هذه الحالة إلى أسباب وظيفية، فتختلف اإلضطرابات هنا  الحالة الثانية:

أثيرها في الفرد من حيث نوعها وشّدتها، و حسب قوة العوامل المتسببة فيها، و درجة ت

. فال يكون له نقص عضوي في أجهزته و إّنما يكون راجع لعوامل اجتماعية، 3المصاب 

 رها من األسباب.  نفسية، الخوف، الوحدة، تربوية، وغي

معرفتها من خالل المظهر  يمكن نستنتج من خالل ذلك أن أكثر العيوب أو أمراض الكالم 

تتخذ أشكال مختلفة كالتأخر في القدرة على األداء الفعلي للكالم أو فقدان الخارجي للفرد هي 

 .القدرة على التعبير و نقول أيضا احتباس الكالم

  ة المعاجم:صناع ❖

 

 .25، ص ، نعمان بوقرةالمرجع السابق 1

 177 176م )د ط(، ص 2000صالح بلعيد، دروس في للسانيات التطبيقية، دار هومة للنشر، الجزائر بوزريعة،  2

 بتصرف
أحمد حساني، دراسات في علم اللغة التطبيقي، حقل تعليمية اللغات، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية   3

 122م، )د ط(، ص 2000الجزائر، 
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صناعة المعجم من حيث الجمع و الوضع، أي من حيث جمع المادة اللغوية يدرس فن 

ف ذالك المعجم و ترتيب مراعاة في ذلك إلى النوع و الحجم و الهدف من التألي للمعجم

غيرها و  ى الصور و النماذج المصاحبة لذلكإعداد الشروع و التعريفات، و حتالمداخل و

 1حتى يتم إخراجه في صورته النهائية. ية الخاصة بالتأليف،نمن العمليات الف

مس هي جمع على خطوات أساسية خ لصناعة المعاجم تشم» يعرفه" علي القاسم" فيقول

ثم كتابة المواد ثم نشر  ،ها طبقا لنظام معينتيبالمداخل و تر اختيارالمعلومات والحقائق و

 2.«الناتج النهائي هو المعجم

يتضح لنا أن صناعة المعجم تحتاج إلى جهد وصبر من قبل الباحث ألنه يمر بعدة مراحل 

 هذا يتم بعد الحصول على المعطيات اإلخراج و النشر و متتابعة حتى يصل إلى مرحلة

 محتواهاتتنوع المعاجم حسب تنوع أهدافها و  ،المعلومات التي يتوصل إليها الباحثو

 : هما نجد فيها نوعين .طريقة عرضهاو

الفروع المعرفة مثل وهذا النوع ال يكون متخصص و إنما يشمل جميع  معاجم عامة:

 3"معجم الوسيط".

تقتصر على فرع من بموضوع معين، و  ترتبطوهي عكس النوع األول و  معاجم خاصة:

إن التطور  الفلسفيمعجم ألفاظ الحضارة، المعجم الجغرافي، مثل:  المعرفةفروع 

والحضارية أصبح  نولوجي الحاصل في مجال البحث العلمي و متطلباته العلمية.التك

ألنه يقوم  4زامية لتطوير صناعة المعاجم و ذلك من خالل اقتحام الحساب اآلليضرورة إل

عملية تصنيفها و بإخراج المعجم في صورة الكترونية مما يسهل  عملية تخزين المفردات و 

 رها.تعديلها و حتى نش

   terminologieعلم المصطلح: ❖

 

 79 ص م )د ط(،2002للنشر و التوزيع، اإلسكندرية، ، دار المعرفةل، دراسات في اللسانيات التطبيقيةحلمي خلي  1

 .13، ص3، طم2004، بيروت مكتبة لبنان ناشرون، اللغة و صناعة المعاجم،علي قاسم، علم   2

، اللسانيات التطبيقية، مفهومها و مجاالتها، المركز الجامعي صالحي أحمد،الجزائر النعامة، مجلة األثر جاليلي سمية   3

 133م، ص 2017ديسمبر  29العدد 

 133، صالمرجع نفسه، جاليلي سمية   4
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أنها ضد الفساد، و اإلتفاق أيضا فإصالح الفساد بين صلح  دةلقد حددت المعاجم العربية ما

معين لمجال  على تسمية شيءطائفة  إجماعومنه فالمصطلح هو باتفاقهم، القوم ال يتم إال 

أما في اللغات األوروبية يتفق التعبير على لفظ مصطلح نطقا و كتابة  معرفي محدد و

  1اقي اللغات." وهو نفس اللفظ في بtermفإلنجليزية يطلق عليه لفظ"

أما بالنسبة إلى علم المصطلح هو العلم الذي يبحث في الطرق العامة المؤدية إلى خلق اللغة 

هو العلم الذي يبحث في المصطلحات اللغوية »: يمالتقنية، يقول عنه علي القاسو العلمية

إن  2.«علم من العلوموسائل وضعها وأنظمة تمثيلها في بنية والعالقات القائمة بينهما، و

 هما: ميدانيينلعلم المصطلح 

على  تمثل في التمثالت الذهنية التي يضعها المصطلحيأولهما المفاهيم العلمية التي ت

تلك و أما الميدان الثاني يتمثل في دراسة المصطلحات اللغوية .مختلف األشياء و الظواهر

ق وضعها و كيفية تصويرها في بنية العلم الذي تنتمي إليه ائالعالقات القائمة بينهما و طر

 وعلم المصطلح ينتمي إلى علم المفردات و داللته.

المصطلحات  أما بالّنسبة إلى وظيفته تتمثل في البحث و التحري من أجل استخراج قوائم

 اوالتمكن من معرفة معانيها وتوحيدها. لقد حظي هذا العلم باهتمام اللسانيين الذين عالجو

 3أسسه النظرية والتطبيقية في العالقات التي تربطه بالعلوم األخرى.

توحيد المصطلح اللغوي الواحد في  يتصادم مع مشكلة هإنّ إّن لهذا العلم أفق واسع، 

 »  في هذا الشأن تمام حسان"االستعمال مما يشكل تعدد التسميات للمصطلح الواحد. يقول 

أّن الضوابط التي تحكم هذا المجال المصطلحي و أّن خلق المصطلحات و عملية اختيارها 

 :  « اآلتية يخضع لالعتبارات

 مدلول واحد.أن يدل المصطلح المستعمل على  (1

 تحمل التوسع أو الحصر.. ة الجامعة مانعأن تكون هذه الداللة  (2

 

 15، ص 1م، ط2003مصطفى طاهر حيادرة، من قضايا المصطلح اللغوي العربي، عالم الكتب الحديث للنشر،    1

 18، ص 2م، ط1987علي القاسمي، مقدمة في علم المصطلح، مكتبة النهضة المصرية، مصر القاهرة،  2

م    ص 2009جوان  29زهرة قروي، التأسيس لعلم المصطلح،كلية اآلداب، الجزائر قسنطينة، مجلة العلوم اإلنسانية،  3
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 أن يكون لفظ المصطلح مختصرا حتى يسهل تداوله و استعماله. (3

 1أن يكون منسجما مع طرق صياغة الكلمات في اللغة التي يستخدم فيها. (4

لهذا يسعى علم المصطلح لوضع المصطلحات أّن العلوم مفاتيحها مصطلحاتها، نستخلص 

خاصة  قصوى في نشأة العلوم  ضرورةأصبح  إيطار معرفي معين.في لغة محددة، داخل 

في ضل الركب التكنولوجي الحاصل في المجال اللغوي. ومن أهم ما يميز هذا العلم بحثه 

ع المصطلح المتعارف عليها التي تتمثل في الواسع في المقاييس التي تتحكم في وض

 والبساطة في االستعمال. اإليجازالموضوعية، الوضوح، الدقّة، 

 Contrastive analysesاللسانيات التقابلية:  ❖

يختص هذا العلم ين أو لهجتين أو حتى لغة ولهجة، فيه المقابلة بين لغت إّن موضوع البحث

في دراسة الفروق بين اللغة الفصيحة و اللغة األجنبية من أجل تحديد الفروق في النظام 

الصعوبات التعليمية من الصوتي، و النظام الصرفي و البنية الداللية،إّنها تمثل جانبا مهما 

 2التي ينبغي مراعاتها في تصميم البرامج الخاصة بتعليم اللغات و تعليم الترجمة.

نشأ هذا العلم في رحاب اللسانيات التطبيقية التي تعد الجانب العلمي التطبيقي للدراسات 

 Charles "تشارلز فيرز"التقابلية.كانت بداياته مع الدراسات التي قام بها العالم األمريكي 

frise"" ات بالواليميشيجان  في مجال تعليم اللغة االنجليزية لغير الناطقين بها في جامعة

ومن أعالم هذه  قام باستخدام المنهج التقابلي في تدريس اللغة األجنبية، المتحدة األمريكية

و  تستمد اللسانيات التقابلية  جذورها من النظرية السلوكية  3.روبرت الدو'''' الحركة أيضا

 الثانية تكمن في تشابكإذ ترى هاتين النظريتين أّن الصعوبة في تعليم اللغة  النظرية البنائية،

ة اللغة األولى مع أنظمة اللغة الثانية، و عليه يمكن معرفة المشكالت التي أنظم و تداخل

 تواجه متعلم أي لغة من خالل تصنيف التقابالت اللغوية بين اللغتين.

 

 155م، )د ط(، ص 2001تمام حسان، اللغة بين المعيارية و الوصفية، عالم الكتب للنشر والتوزيع. القاهرة،   1

مجاالتها، المركز الجامعي أحمد صالحي، الجزائر النعامة، مجلة األثر جاليلي سمية، اللسانيات التطبيقية، مفهومها،و   2

 120م ص 2017ديسمبر  29العدد 

 132مية، ص المرجع نفسه،جاليلي س  3
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 إّن اللسانيات التقابلية أو التحليل التقابلي لم يعد يقابل بين لغة بلغة أو مستوى بآخر، بل

مقابلة نظام المقطع بآخر وكذا النبر و التنغيم وذلك بغية تحديد األخطاء التي تواجه المتعلم 

 1التي قد تكون نتيجة التداخل.

إّن تداخل أنظمة اللغة األم مع أنظمة اللغة المراد تعلمها هو بمثابة حاجز يعرقل عملية 

بدور الفحص في أوجه التشابه التحليل التقابلي يقوم  اكتساب اللغة األجنبية. و هنا نجد

واالختالف بين اللغات، من أجل التنبؤ بالمشكالت و معرفتها والمساهمة في تطوير المواد 

 2الدراسية لتعليم اللغة األجنبية.

الذي تقوم به اللسانيات التقابلية من خالل التحليل  نالحظ من خالل هذا التعريف أّن الفحص

 اللغة الت التي يمكن أن يقع فيها متعلمالتقابلي يساعد على معرفة األخطاء و المشك

ة األم و األجنبية ووضع طرائق و ومنه يمكن وضع تصنيف للمقابالت اللغوية للغ األجنبية،

دراسة لدينا تحليل لناتجة عن هذه التصميم مناهج وبرامج تعليمية. من أهم االنجازات ا

 األخطاء، التداخل اللغوي، التي تظهر عند متعلم اللغة.

 Analyse d’erreursتحليل األخطاء:  (أ

بدراسة األخطاء  هذا المنهج في أواخر الستينيات كخطوة تالية للتحليل التقابلي يهتم ظهر 

و  المواد التعليمية إعدادالتي تصدر عن متعلم اللغة، بهدف تحليل المشكالت التي تواجهه و 

. وهناك ثالثة 3األجنبية ق لتدريس اللغة القومية أو اللغةائضع المناهج و اختيار أفضل الطر

 مراحل لتحليل األخطاء هي التعرف، الوصف، التفسير.

 طاء التي يقع فيها المتعلميعني رصد األخ :التعرف  ✓

يختص بتعيين األخطاء سواء كانت صوتية أم صرفية أم نحوية، أي في كل  الوصف: ✓

 المستويات من ناحية الكتابة و األداء.

 .يحدد األسباب التي أدت إلى حدوث هذه األخطاءالتفسير:  ✓

 

)د   م2006و النشر، مصر، و دراسات، دار األصدقاء للطباعة أحمد مصطفى أبو الخير، علم اللغة التطبيقي، بحوث   1

 بتصرف 17 18ط(، ص 

 53 52م،)د ط( ص 1990علم اللغة التطبيقي، دار المعرفة الجامعية للنشر، مصر،  عبده الراجحي  2
 30م، )د ط(، ص 1997سامي عياد و آخرون معجم اللسانيات الحديثة،مكتبة لبنان للنشر،بيروت،   3
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الوصف عندما إّن هذه المراحل المذكورة كّل عنصر منها مرتبط باآلخر حيث يبدأ عمل 

ينتهي عمل التعرف، و يبدأ عمل التفسير عندما ينتهي عمل الوصف إّنها تساعد على معرفة 

ان معرفة حتى مستواها إن ك و نوع الخطأ وتصنيفه إن كان صوتيا أو صرفيا ، أو نحويا

 1 في الكتابة أو األداء المنطوق، أو من ناحية الحذف، اإلضافة اإلبدال وغيرها.

نستنتج أّن منهج تحليل األخطاء يهدف إلى تشخيص الصعوبات التي تواجه المتعلم في تعلم 

اللغة األجنبية، و لرصد األخطاء و معرفة أسبابها و ذلك بغية إعادة النظر في المقررات و 

 المواد التعليمية من جهة و المعلم، و الطريقة من جهة أخرى.

 "  L interférence " التداخل اللغوي: (ب

هذا المصطلح تلك المشكالت أو التداخالت اللغوية التي تظهر عند تعلمنا للغة الثانية،  يعني

ألن كالمنا عندما يكتسب اللغة األم إّنما يكتسبها دون معرفة ألنماط لغوية سابقة يمكن أن 

 تتداخل مع اللغة التي يتعلمها ألول مرة، وهذا أمر يواجه متعلم اللغة األم وإّنما يواجه متعلم

 2اللغة األجنبية بعد أن رسخت في ذهنه األنماط الصوتية التركيبية للغة األم.

هو احتكاك الذي يحدثه المستخدم للغتين أو أكثر  »في التداخل اللغوي: ''صالح بلعيد''يقول 

في موقف من المواقف، وقد تكون للبيئة االجتماعية التي يعيش فيها الطفل فعالية أكثر تولد 

توجه سلبي أو ايجابي تجاه لغة ما أكثر من األخرى. و هنا يظهر أثر اللغة األجنبية في 

يكون على مستويات عّدة حيث  متكلمالند إّن هذا التداخل الذي يحدث ع . «اللغة القومية

 3يأخذ المستوى الصرفي و الداللي الحّيز األكبر نتيجة بعض المواقف التي تستدعي ذلك.

 اللسانيات الحاسوبية: ❖

م، أجريت في جامعة جون تاون األمريكية أما 1954تجربة للترجمة اآللية عام تعود أول

اللسانيات إّن م. 1964أول مقرر تعليمي في علم اللغة اآللي كان في جامعة إنديانا سنة 

، إذا الحاسوبية فرع من فروع علم اللغة التطبيقي يهتم بتطوير اللغة بالحاسب اإللكتروني

اآلخر حاسوبي  و نصفه ،إلى اللسانيات و موضوعاها اللغة هو علم بيني ينتسب نصفه

 

  37م، ص 2002لطفي بو قربة، محاضرات في اللسانيات التطبيقية، المركز الجامعي، الجزائر بشار،   1

 32المرجع السابق سامي عياد حنا و آخرون،  ص     2

 124م، )د ط(، ص 2000للنشر، الجزائر، هومةت التطبيقية،دار صالح بلعيد دروس في اللسانيا  3
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لتكون  موضوعه ترجمة اللغة إلى رموز رياضية يفهمها الحاسوب، أو تهيئة اللغة الطبيعية

مع  التي يؤديها اإلنسان غويللانشطة األلغة التخاطب والتحاور مع الحاسوب، ليؤدي 

   1إحداث الفرق في التكلفة و الوقت.

الذي يساعد على  بية هي علم يجمع بين اللسانيات والحاسوبوبالتالي اللسانيات الحاسو

 بين الحاسوب و اإلنسان، حتى  لغة تخاطب وذلك بهدف خلق دراسة اللغات و معالجتها،

 يمارس النشاط اللغوي الذي يقوم به اإلنسان  بشكل أسرع و بأقل تكلفة

 اللسانيات اإلحصائية:  ❖

م و توظيف هذا المنهج اإلحصائي إالّ بعد الحرب العالمية الثانية  وازداد لم يكن استخدا

أهمية اإلحصاء العلمية في دراسة اللغة واسع في اللسانيات بعدها، ومن أشار إلى انتشاره ال

فكانت المساهمة الكبيرة من قبل علماء الرياضيات الذين  هم الباحثون المهتمون باالختزال،

 2توظيف الطريقة اإلحصائية في اللسانيات.فتحوا الطريق إلى 

 اللسانيات العصبية: ❖

العلم إلى البحث في طبيعة البناء العصبي لإلنسان و عالقته باللغة و كذا  يهدف هذا

اإلصابات التي تعتري الجهاز المركزي مما يسبب اضطرابات اللغة، وقد أفادت البحوث 

المنجزة في هذا المجال في إدراك اللسانيات للمناطق اللغوية في الدماغ البشري ويقوم هذا 

عصاب ووصفها وتفسير العمليات التي تربط استعمال اللغة العلم على دراسة مراكز األ

 3بذلك، مع بيان المشاكل التي تواجه عملية التعلم و اكتساب اللغة.

 التخطيط اللغوي: ❖

يطلق على مصطلح التخطيط اللغوي الهندسة اللغوية يهدف هذا العلم إلى حل مشكالت 

تقديم خطط علمية واضحة  االتصال اللغوي على مستوى الوطن أو الدولة، من خالل 

 

 29مية، اللسانيات التطبيقية مفهومها و مجاالتها، المركز الجامعي صالحي أحمد، الجزائر، مجلة األثر العدد جاليلي س  1

 131م، ص 2017ديسمبر 

م 2000ميلكا افيتش، اتجاهات الدرس اللساني، تر سعيد عبد العزيز مصلح،وفاء كامل فايز، المجلس األعلى للثقافة،  2

 297، ص 2ط

 130ص  لي سمية،يجال، المرجع السابق   3
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ومحددة األهداف للتصدي للمشكالت اللغوية، باإلضافة إلى اقتراح الحلول العلمية والعملية 

 لذلك وفق برنامج زمني محدد.

يقوم بهذا العمل مجلس التخطيط اللغوي هو مجلس مدعم من طرف الدولة يشترك فيه كل 

التخطيط  » :بقوله ''صالح بلعيد''ه يعرف 1من المجامع اللغوية و الجامعات و المعاهد،

 .2«هو وضع سياسة واضحة الهدف اللغوي

تعددت مجاالته نجده في التعليم و اإلعالم و التربية وغيرها.إّن التعليم مجال خصب له 

فالنظام  وذلك راجع إلى ما تقدمه المنظومة التربوية من دور فعال في تطوير المجتمعات،

فإذا  ي قرارات تخطيط اللغةتستخدمها الحكومة في تنفيذ ف التي  رئيسيةالداة األ هو التربوي

ة تم اختيار لغة لتدريسها كمادة دراسية يخطط لذلك بالتهيئة واإلعداد من الجهات المختص

إذا التخطيط اللغوي هو وضع  3وفق المناهج المناسبة التي تساهم بالنهوض باللغة الوطنية.

 ة بين اللغة و المجتمع.سياسة لغوية لدراسة العالق

 الترجمة اآللية للغات: ❖

تدخل الذكاء الصناعي عن طريق مساعدة الحاسوب ألداء فعل  »الترجمة اآللية أّنها رفتعّ 

الترجمة عن طريق األنماط اللغوية، المخزنة بفعل التراكيب ومصطلحات مسترجعها في 

، فهي تقوم على جعل اللغة خاضعة للمنطق الصوري «المقابل اللغة التي تترجم منها

 4الرياضي.

كما حققت معالجة اللغة العربية أليا نتائج تجلت مظاهرها في كافة المستويات فصوتيا تم 

تحليل طيف الصوت، وتوليد إنتاج الكالم، و تخزين األنماط الصوتية و عالج عيوب 

الكالم.كما تم معالجة الصرف العربي آليا بالبحث عن الخاصية الثالثية الجذور العربية 

 

 80م، )د ط(، ص 2003حلمي خليل دراسات في اللسانيات التطبيقية، دار المعرفة الجامعية للنشر و التوزيع،   1

صالح بلعيد، التخطيط اللغوي المنشود، منشورات مخبر الدراسات اللغوية في الجزائر، جامعة ملود المعمري الجزائر   2

 107م، ص 2013تيزي وزو، 

 107، صالح بلعيد، ص المرجع السابق 3

 202م،)د ط(، ص 2000صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، دار هومة للنشر و الطباعة، الجزائر بوزريعة،   4
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أّما في الجانب النحوي أقيمت دراسات في ترتيب  1الميزان الصرفي،ومسألة االشتقاق، و 

  2عناصر الجملة العربية إلى اسمية وتوليدها نحويا.

ة مع الحاسوب ال يتم  إالّ بواسطة وصف أنظمة تلك اللغة يمكننا القول أّن تفاعل اللغ

ليس باألمر بطريقة علمية آلية محضة من خالل برامج و تقنيات معلوماتية و لكن هذا 

السهل و الهّين، ألّنه يتطلب تضافر مجموعة من الجهود و تعاون مختصين في كافة 

المجاالت المتخصصة في اللسانيات، المعلوماتية، الرياضيات، اللغة، بهدف الوصول إلى 

 أنظمة و برامج دقيقة تضمن تحقيق الترجمة اآللية للغات في الميدان اللساني.

 بيقية:خصائص اللسانيات التط

 بخصائص هي: تتميز اللسانيات التطبيقية

هي مرتبطة بالحاجة إلى تعليم اللغات، فال تأخذ من الدراسات النظرية  البراغماتية: (أ

 3للغة إالّ ما هو مرتبط بتدريس اللغة وتوظيفها في الحياة العملية.

البحث عن الوسائل الفاعلة و الطرائق المجدية لتعليم اللغة سواء  تتمثل في الفاعلية: (ب

 4.نت اللغة األجنبية أم اللغة األمكا

 مقارنة نقاط التشابه و االختالف بين اللغة األم و اللغة األجنبية: (ت

إّن القيام بهذه العملية يهدف إلى الوصول إلى طريقة فعالة في التدريس، بناءا على ذلك فإّن 

النظرية،  ات التطبيقية هي استعمال فعلي لمعطيات النظرية التي جاءت بها اللسانياتاللساني

ة للعملية البيداغوجية التعليمية من أجل تطوير طرائق تعليم اللغة و استثمارها في الوظيف

 5ألبنائها الناطقين بها و لغير الناطقين بها.

 

 

 

 بتصرف 49 48، ص 1م، ط2015بن يشو الجاللي، دراسات في اللسانيات التطبيقية، دار الحديث، القاهرة، مصر،   1

 69، ص 1م، ط2011الكتب الحديث، للنشر، األردن،  هادي نهر، دراسات في اللسانيات ثمار التجربة، عالم  2

 96سامية جباري، محاضرات في اللسانيات التطبيقية و تعليمية اللغات، محاضرات بجامعة الجزائر،)د ت(، ص    3

 12المرجع السابق، صالح بلعيد، ص  4
 96المرجع نفسه، سامية جباري ص  5
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 عالقة اللسانيات بالعلوم األخرى:

يقدم وصفا علميا دقيقا  العلوم، مختلف ناللغة التطبيقي هو ذلك الجسر الذي يربط بيإّن علم 

للغة أما علم اللغة النفسي يقدم درسا للسلوك اللغوي عند الفرد، و يمثل االكتساب و األداء ثم 

يليه علم  يأتي علم اللغة االجتماعي يقدم دراسة السلوك اللغوي االجتماعي عند الجماعة،

يعني أّن علم اللغة التطبيقي يستند  يضع  اإلجراءات التعليمية البيداغوجية، و هذا ال التربية

 يساهم في حل مشكلة عدة إلى هذه العلوم األربعة المذكورة فحسب بل يتوجه إلى أي ميدان

القدرة على التطور فالعالقة و ّن هذا العلم يتصف بالمرونة تعلم اللغة، و يقدم عالجا لها، إ

م اللغة التطبيقي وهذه العلوم ليست عالقة مباشرة أي أّنه ال يأخذ منها مادته أخذا بين عل

 1مباشرا و إّنما يطوع ما يحتاجه منها وفقا لطبيعة تعلم اللغة.

إّن للسانيات التطبيقية تداخال مع العديد من العلوم مما جعلها علم واسع األفق له تدخالت في 

مجاالت مختلفة، وخاصة في الحقل التعليمي هو حقل خصب لتطبيق ما جاءت به هذه 

 النظرية. 

 أهداف علم اللغة التطبيقي: 

من جهة و من جهة  يسعى علم اللسانيات التطبيقية إلى رصد أهداف تعليمية و تربوية

أخرى يسعى إلى تعليم اللغة وتعلمها للناطقين بها و لغير الناطقين بها، وحل مختلف 

 2.منها على مستوى النطق و الكالم المشكالت التي تعترض المتعلم

قد اكتسبت الطابع العلمي بعد مسيرة '' اللسانيات التطبيقيةنخلص مما سبق أّن ''

أصبحت بذلك اتجاها معرفيا  انا مستقال يرتكز على أسس علميةكي األخيرطويلة لتشكل في 

بارزا يعّول عليه في تذليل الصعوبات التعليمية، و تطوير طرائق التدريس، إّنها ميدان 

وأدى تطور هذا  معرفي تلتقي فيه جميع العلوم التي تهدف إلى معالجة اللغة كنشاط إنساني.

مثل: اللسانيات العصبية، اللسانيات الرياضية  اللسانيات  العلم إلى ظهور مجاالت جديدة

 األنتروبولوجية وغيرها.

 

 20م )د ط(، ص1990عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي، دار المعرفة الجامعية، مصر،   1

لي سمية، اللسانيات التطبيقية، مفهومها، ومجاالتها، المركز الجامعي، صالحي أحمد، الجزائر، النعامة،مجلة يجال  2

 134م، ص 2017ديسمبر 29األثر، العدد 
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يمثل المستوى األول من  الصوت المادة األولى في عملية تشكيل اللغات، حيثيشكل  

قديما وذلك لقيمته الكبيرة و أهميته البالغة في  درس اللغوي واهتم به العربمستويات ال

 عملية التواصل بين األفراد.

 :نشأة الدراسة الصوتية  المبحث األول:

 :عند العرب (أ

سبب هذا  ، يعودقبل النحو وعلومهالعربية بداية الدرس اللغوي وتية انطلقت الدراسة الص

ظهور ظاهرة اللّحن الذي يعد أحد األسباب الرئيسية في الدرس الصوتي  إلى االهتمام

خالط العرب من الدولة اإلسالمية  تساعإال أّن بعد القد كان اللسان العربي سليما  العربي،

الخطر على أهل اللغة العربية وخوفهم  مما زاد اإلسالميةغير جنسهم من خالل الفتوحات 

العلماء العرب يحملون على عاتقهم حماية القرآن الكريم  . فأخذعلى كتاب هللا عز وجل

 وحماية اللغة أيضا.

مصطلحات علم هيمه التي تتجانس مع إّن علم األصوات علم عربي قديم بمصطلحاته و مفا 

أبو األسود تنسب أول محاولة في مجال الدراسة الصوتية إلى  ،التجويد و القرآت القرآنية

   يقول في ذلك:فرآن وركز في عمله هذا على حركة الشفتين نقط حروف القالذي الدؤلي 

قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه إلى أعاله، وإذا رأيتني ضممت فمي إذا رأيتني  »

الحرف، فإذا اتبعت  فانقط نقطة بين يدي الحرف، و إذا كسرت فاجعل النقطة من تحت

 1.«شيئا من ذلك غنة فاجعل النقطة نقطتين

كم تنزيل هللا قد جاءت بهدف المحافظة على مح الدؤلي نالحظ من خالل الجهود التي قام بها

في ذلك على  معتمدا لحن والخطأ وكذا تسهيل قراءة القرآن على الناس،وصون اللسان من ال

 دقة المالحظة.

أحمد  الخليل بنحوث في األصوات اللغوية العربية الذين كان لهم بومن أبرز علماء 

 النطق وأدرجها ضمن أحياز وذلك حسب موضع ،ذي قدم تصنيف لألصواتالالفراهيدي 

 

عمار ساسي،المدخل إلى الصوتيات تاريخيا جهود متعاقبة عبر العصور من الفرعونية إلى العصر الحديث، إصدارات   1
 166م، جامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر، ص 2013مخبر اللغة العربية و آدابها، 
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أّول من يعد الخليل . مختلفة، وذلك التقسيم أدى إلى تقسيم األصوات إلى صوامت و صوائت

بالدراسات اللغوية الصرفية و النحوية و أول من وضع التفت إلى صلة الدرس الصوتي 

 فقد ابتكر العين''الصوت اللغوي موضع تطبيق في دراسته اللغوية التي انتظمها في كتابه ''

 ،وذلك على حسب مخارجها الصوتية وهيحروف العربيةنفسه نظاما جديدا في ترتيب ل

 .(ن ف ب م و أ ي ء ع ح خ ق ك ض ص س ز ط د ت ظ ذ ث ر ل)على الشكل التالي

تسعة وعشرين  »   يقول في العربيةفمدخل لدراسة معجمه العين، اعتبر الدرس الصوتي 

و أربعة أحرف جوف و هي:  حرفا منها خمسة وعشرين حرفا صحاح لها أحيانا مدارج

الواو الياء ، األلف اللينة  الهمزة سمية جوفا ألنها تخرج من الجوف فال تقع في مدرجة من 

 1 .«إال الجوفهواء فلم يكن لها حيز تنسب إليه مدارج اللهاة إنما هي هاوية في ال

حروف العربية وفق مخارجها الصوتية من أقصى الحنك إلى نالحظ أّن الخليل رتيب 

العمل عن أستاذه الخليل سبويه  أكمل ابتدأ بحرف العين الذي سمى به معجمه. ثمو الشفتين

قد اعتنوا باألصوات  عنه، و هذا دليل على أّن كل من األستاذ و تلميذهأخذ علم األصوات و

 اعناية فائقة، فكانت لهم وقفة على خصائصها النطقية و مخارجها الصوتية حتى أنهم وصفو

 الجهاز النطقي و حددوا مواضع النطق فيه.

روف ، فذكر عدد الح'' الكتاب''للدراسة الصوتية فصوال في كتابه  سبويهلقد خصص 

هورها ومهموسها و اختالفهما مج العربية و مخارجها و مهموسها و مجهورها و أحوال

إّنما وصفت لك حروف المعجم بهذه الصفات للتعرف على »يقول:  وذلك في باب اإلدغام

و   يحسن فيه اإلدغام و ما يجوز فيه، وال يحسن فيه ذلك وما تبدله استثقاال كما تدغم ما

 2«بزنة المتحركتخفيه وهو  ما

، بالرغم من  الكتاب في كتابه المتمثلةوأبحاثه  بإنجازاته سيبويه لقد تأثر كل من جاء بعد

من أستاذه أساسيات الدرس الصوتي إال أّنه خالفه في ترتيبه لحروف العربية التي  هأخذ

 

المجلد  1م ط2003يروت ، لبنان الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، تر عبد الحميد الهنداوي دار الكتب العلمية، ب  1

 41األول ص 

   80ص 1م،ط2007زين كامل الخويسكي نجالء محمد عمران، مختارات صوتية، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية   2
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ف  ء ه ع غ خ ق ك ح ش ي ض ل ر ن ط د ت ص ز س ظ ذ ثرتبها على النحو التالي)

 .1و(ب م 

وصفات  مخرجاكانت مجمل القضايا الصوتية المتعلقة بالحروف عددا و أصوال و فروعا و 

 .هي إال امتدادا لمدرسة أستاذه الخليل إّن آراءه ما ،قد صاغها مدخال لدراسة ظاهرة اإلدغام

ت نفسها ألّن اإلدغام فالخليل ربط بين اللغة و الصوت، و سبويه ربط بين قضايا الصو

ية صوتية إّنه واضع لقواعد هذا العلم، فما كان على من جاء بعده من العلماء و الباحثين قض

 2إالّ متبعين أثره.

 ''سر صناعةصبغته الخاصة في هذا المجال أيضا وذلك في كتابه  البن جنينجد كما 

هو كتاب خالص في علم األصوات، كان متأثرا بسبويه في وصف الحروف اإلعراب''

 وتعداد مخارجها.

اللغوي بصفة عامة و الدرس  مرحلة تطور عميق في الدرس أبو الفتح بن جنييمثل 

في كتابه سر صناعة اإلعراب، وذلك من حيث المفاهيم اإلجرائية  بصفة خاصة الصوتي

وآليات البحث في أصوات العربية تحديدا وتصنيفا فجعل مباحث علم الصوت مدخال 

الذي تقوم عليه  المتداخلة، فجعل علم األصوات المستوى القاعديلدراسة قضايا التصريف 

أعلم أّن الصوت عرض يخرج مع » يقول ابن جني: .باقي المستويات اللغوية األخرى

  النفس مستطيال حتى يعرض له في الحلق و الفم و الشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده 

وتختلف أجراس الحروف بحسب . «استطالته، فيسمى المقطع أينما عرض له حرفاو

  3.. فقد رتب حروف العربية التسعة والعشرين على منوال سبويهاختالف مقاطعها

قد مهد الطريق لدراسة األصوات حيث ربطها بالزمن والنغم الموسيقي فتتجلى وبهذا يكون 

شبه بعضهم الحلق و الفم  »عنده في تشبيه الجهاز النطقي بالناي فيقول: مقارنة األصوات

بالناي، فإن الصوت يخرج فيه مستطيال أملسا ساذجا كما يجري الصوت في األلف غفال 

 

 81المرجع السابق زين كامل الخويسكي نجالء عمران ، مختارات صوتية، ص   1

عمار ساسي،المدخل إلى الصوتيات تاريخا جهود متعاقبة عبر العصور من الفرعونية إلى العصر الحديث، إصدارات   2

 204 203م، ص 2013مخبر اللغة العربية و آدابها، جامعة سعد دحلب البليدة، 

  207المرجع نفسه، عمر الساسي المدخل إلى الصوتيات تاريخا، ص   3
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وراوح بين أنامله  الّزامُر أنامله على خروق الناي المنسوفةبغير صنعة، فإذا وضع 

   1.«منها صوت ال يشبه صاحبه إختلفت األصوات وسمع لكل خرق

بهذا المثال الذي ضربه ابن جني يكون قد مثل حدوث األصوات بآلة الناي ووضح اختالف 

 نطق الحروف، فيمكن القول أّن علم األصوات قد نضج معه.

توظيف  قام بتحليله من خالل من أشهر العلماء الذين درسوا الصوت اللغوي،يعد ابن سينا 

من أجود  التي ألفها''أسباب حدوث الحروف''تعتبر رسالته  خبرته الطبية في هذا المجال،

وصف رحه وتمكن من الكشف عن أسباب حدوث الحروف و،عاين جهاز النطق وشإبداعاته

فتأثر بمنهجه علماء اللغة  ،عملية إنتاج األصواتوضح دور أعضاء النطق في و مخارجها،

 2و علماء التجويد.

 قد انطلقت مع بداية الدرس اللغويالعرب سباّقون في الدراسة الصوتية ف يمكننا القول أنّ 

أبو فكانت أول محاولة لهذا الدرس مع  ومن بواعث االهتمام بها ظهور اللحن وتفشيه،

الذي جاء  الخليلنقطه للمصحف الشريف هي بداية نشوءه، ثم يأتي في  األسود الدؤلي

بكتابه  ابن جنيوبعده  الذي واصل المسيرة عن أستاذه سيبويه ،يليه تلميذهالعينبمعجمه 

التي  ابن سيناخلفه، وكان لجهود الذي يمثل موسوعة يستقي منها من  سر صناعة اإلعراب

ة في مجال الدراسة الصوتية دورا كبيرا في الطبي تميز بها عن غيره بتوظيفه لخبرته

 .تطوير أبحاث الدرس الصوتي

 : عند الغرب  (ب

 الهنود

الدراسة اللغوية عند الهنود بهدف الحفاظ على النصوص المقدسة،التي تتمثل في نشأت 

كتابهم الفيدا فكانوا سباقون في وصف األصوات اللغوية وصفا دقيقا في نطقها.فالصوت 

قسموا األصوات  ، ويعتمد بشكل أساسي على النفس أي الهواء الحامل للصوتعندهم 

حالته الفيزيائية  ميزوه من حيثالصوت اللغوي ف حسب مخارجها و تعرضوا إلى ماهية

 

م 2011، ھ1432ئي، المصطلحات الصوتية بين القدماء و المحدثين، دار جرير للنشر عمان ، ابراهيم عبود السامرا  1

 19، ص1ط

 228المرجع السابق ، عمر ساسي، المدخل إلى الصوتيات تاريخا ص   2
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كما توصلوا إلى معرفة أثر القفل في إنتاج األصوات اإلنفجارية و الفتح  1.والفيزيولوجية

بذلك فقط بل  اإنتاج  األصوات اإلحتكاكية ولم يكتفوفي إنتاج أصوات العلة و التضييق في 

ويكفي الهنود فخرا أن تكون جهودهم الصوتية هي األساس الذي  المقطع أيضا. تحدثوا عن

أن المدرسة األصواتية اإلنجليزية '' ''فيرث'' فيعترف العالمةبنى عليه األصوات المحدثون 

إالّ على أكتاف المعلومات التي قدمها وليم جونز عن النحاة  في القرن التاسع عشر لم تنشأ

 2''.واألصوليين الهنود

 اليونان:

يتمثل أول عمل لغوي في اليونان في تطوير نظام هجائي للكتابة وفي هذا النظام مثل 

اليونان كّل األصوات سواء السواكن منها و العلل ، وبعدها مثلوا النبر برموز خاصة به 

من المشاكل التي لفتت أنظار اليونان موضوع  و. وكان تفكير هم اللغوي مرتبط بالفلسفة 

. يعد أفالطون أول من فرق أمر طبيعي أو عرف ناتج عن اتفاق البشر هل هي اللغة نفسها

 3قدم تقسيما ثالثيا لألصوات.ف عل حسب ما أقره الباحثونبين االسم و الف

أما بالنسبة إلى الرومان فقد كانوا تالمذة لليونان ومن ثم كانت معارفهم بمثابة رجع الصدى 

 .رف اليونانيونالمع

  أوروبا:

في النهوض ومن أهم فروع هذه  القرن السابع عشر أخذت الدراسة اللغوية في أوروبامنذ 

إّن ازدياد معرفة فرع يسمى علم األصوات اللغوية.  18الدراسة التي تقدمت في القرن 

علم وظائف األعضاء و اتصالهم بلغات مختلفة كان  اللغويين بالتقدم الذي مس علم الطبيعة،

 4. عندهم الدراسة الصوتيةعامال من عوامل تقدم 

ت تزامنا مع الدرس للدراسة الصوتية أنها جاء نالحظ من خالل التتبع للمسار التاريخي 

لم تدرس كعلم مستقل بذاته و إّنما ضمن القضايا اللغوية وهذا ما نجده عند علماء  اللغوي،
 

  56المرجع السابق،عمر ساسي، المدخل إلى  الصوتيات تاريخيا ص   1

، 6م، ط1988أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير و التأثر، عالم الكتب، القاهرة،   2

  59 58ص 

 62 61المرجع نفسه، أحمد مختار عمر، ص   3

  82ص 2م، ط1997العربي، دار الفكر العربي للنشر، القاهرة محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ   4
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اللغويون العرب من أمثال سبويه و الخليل وتعود سبب نشأتها إلى سبب رئيسي أال وهو 

أّن العرب كانوا سباقون لهذا العلم لكن لم يخصصوا حفاظ على كتاب هللا عز وجل فنجد ال

، أما بالنسبة إلى الغرب فيعود ية و إنما كان ضمن دراساتهم اللغويةله كتب خاصة في البدا

ذا سار هذا العلم مع الزمن إلى أن كالتأصيل لهذا العلم إلى الجهود التي بذلها الهنود وه

وصل إلى مرحلة النضج و التطور بفضل جهود العلماء و أبحاثهم ودراساتهم في هذا 

 المجال.

 :مصادر الدرس الصوتي العربي 

الكثير من العلماء و الباحثين، فقد تناولها  واهتماماألصوات العربية عناية  دتهلقد ش

ن دراسة ، فجعلوا مأيضا يةالقرآن اتقراءالعلماء وغويين، بالبحث علماء العربية من نحاة ول

في القرآن الكريم علما مستقال سمي بعلم التجويد. فكانت أصوات العربية وظواهرها 

االهتمام إنتاج العشرات من الكتب و البحوث التي طورت علم األصوات حصيلة ذلك 

 العربية ومن أهم تلك الكتب و البحوث نذكر ما يلي:

 كتب علماء العربية: ✓

 للخليل بن أحمد الفراهيدي. ''مقدمة معجم العين''

 من كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان المكنى بسبويه. ''باب اإلدغام''

من كتاب المفصل في علم العربية للزمخشري أبي القاسم محمود بن عمر  ''باب اإلدغام''

 جار هللا.

 1ألبي الفتح عثمان بن جني . ''ر صناعة اإلعرابكتاب س''

 : كتب علماء التجويد ✓

بعده، تعتبر مؤلفات هذا  عنقطالرابع عشر ولم تالعلم بعد القرن المؤلفات في هذا  كثرت

 وأصيل للدراسات الصوتية العربية من أشهرها: العلم مصدر غني

 

 14،ص 1م،ط2004غانم قدوري الحمد، المدخل إلى أصوات العربية، دار عمار للنشر،عمان،   1
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 لمكي بن أبي طالب القيسي. ''الرعاية لتجويد القراءة''

 ألبي عمرو عثمان بن سعيد الداني. ''التحديد في اإلتقان و التجويد''

 ن عبد الوهاب القرطبي.محمد ب الوهاب بنلعبد  ''الموضح في التجويد''

 1ألبي العالء الحسن بن أحمد العطار الهمذاني. ''التمهيد في معرفة التجويد''

 : كتب علماء األصوات الحديثة ✓

 أهم أسماء الكتب العربية المؤلفة في علم األصوات اللغوية في العصر الحديث نجد: من

 .إبراهيم أنيس ''األصوات اللغوية''

 تمام حسن. ''مناهج البحث في اللغة''

 محمود السعران. ''علم اللغة مقدمة للقارئ العربي''

 عبد الرحمن أيوب. ''أصوات اللغة''

 كمال محمد  بشر. ت''''علم اللغة العام قسم األصوا

 أحمد مختار عمر. ''دراسة الصوت اللغوي''

 خليل إبراهيم عطية.'' في البحث الصوتي عند العرب'' 

 2محمد علي الخولي. العربية'' األصوات''

كانت هذه أهم المصادر في الدراسة الصوتية عند العرب و تبقى القائمة طويلة من الكتب 

 التي أنجزها العلماء العرب. 

 

 

 
 

 16 15المرجع السابق، غانم قدوري الحمد،ص   1
 18 17المرجع نفسه، ص   2
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 فـروع علم األصـوات:المبحث الثاني: 

لدى اإلنسان، تنتقل من فم الناطق إلى أذن السامع  اللغة أصوات منطوقة تصدرها آلة النطق

عبر الهواء إذ تقوم دراسة األصوات على ثالثة مراحل هي: إنتاج الصوت انتشاره في 

 الوسط، تلقيه من طرف السامع وهي فرع من فروع علم األصوات نذكر منها:

  علم األصوات الّنطقي: (1

إنتاج أصوات الكالم و تحديد أعضاء النطق من أجل  هو العلم الذي يهتم بدراسة حركات

الصوت ، فهو يدرس نشاط المتكلم و بيان الصفات الصوتية التي تشكل مخارج األصوات 

و بالتالي ُيعّين تلك األعضاء  1في أعضاء النطق و ما يعترض لها من حركاتبالنظر 

    .ويحدد وظائفها و دور كّل منها في عملية النطق

هو العلم الذي يتناول األصوات اللغوية من حيث مخارجها وصفاتها  »الراجحي: يعرفه

     2.«لم يتوفر لهم األجهزة العلمية كيفية النطق بها و كان هذا درس القدماء لألصوات ألّنه

تقدم أّن علم األصوات النطقي تقتصر وظيفته على تحديد مخارج  نالحظ من خالل ما

، و من حيث النطق أيضا. يعد من وبيان الصفات الصوتية التي تشكل الصوتاألصوات، 

و السليقة  الدروس التي اهتم بها العلماء القدامى وكان اعتمادهم في ذلك على الخبرة الذاتية 

 اللغوية.

التقدم العلمي لعلم األصوات النطقي أن يخطوا خطوات بعيدة المدى في دراسة لقد أتاح 

النطق وكيفية إنتاج األصوات، فاستعان الدارسون بعلم التشريح و علم أعضاء جهاز 

  3وظائف األعضاء في التعرف الدقيق على العملية النطقية و الكشف عن أسرارها.

 

 

 

 20، ص  1م، ط2004غانم قدوري الحمد، المدخل إلى علم األصوات العربية، دار عمار للنشر، عمان األردن،  1

  151ط(، ص  م، )د2005شرف الدين علي الراجحي، في علم اللغة، دار المعرفة الجامعية للنشر، االسكندرية،   2

  21المرجع نفسه، غانم قدوري الحمد، ص   3
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 علم األصوات الفيزيائي: 2

و      يسمى هذا العلم بعلم األصوات األكوستيكي يقوم بدراسة التركيب الطبيعي لألصوات 

 ذرات الذبذبات و الموجات الصوتية المنتشرة في الهواء بوصفها ناتجة عن ذبذباتيحلل 

يدرس هذا العلم  1هذا الجهاز.الهواء في الجهاز النطقي المصاحبة لحركات أعضاء 

 و    2.انتشار الموجات الصوتيةو ذبذباتلالتركيب الفيزيائي لألصوات المستخدمة و تبادل ا

 الواقعة بين فم المتكلم و أذن السامع.ر على تلك المرحلة معنى هذا أّن وظيفته تقتص

 علم األصوات السمعي:  3

أحد فروع علم ي األذن عندما يصل الصوت إليها وف يحدث ما يدرس هو العلم الذي

ذن ينقسم إلى قسمين أحدهما يهتم بالموجات والذبذبات الصوتية أثناء تلقي أاألصوات 

صوات الذبذبات الصوتية في السمع و إدراك األالسامع لها، أما الثاني يدرس تأثير تلك 

 3المنطوقة.

إّن لكّل من هذه الفروع المذكورة دور خاص تقوم به، فالنطقي يهتم بدراسة األصوات من  

يكي أّنه في متناول يد الدارسين أما بالنسبة إلى األكوست يث المخرج والصفة كيفية النطق،ح

ذلك التركيب الفيزيائي لألصوات المستخدمة والموجات الصوتية المنتشرة أي  فيهتم بدراسة

معي ينقسم إلى قسمين المرحلة الممتدة من فم المتكلم إلى أذن السامع. و علم األصوات الس

من طرف السامع و اآلخر يدرس تأثير تلك  موجات األصوات عند استقبالهاأحده يدرس 

 .راك العقل لألصوات المنطوقةو كذا كيفية إد الذبذبات في عملية السمع

   

 

 

 

 21 22المرجع السابق،غانم قدوري الحمد ص    1

 151المرجع السابق، شرف الدين علي الراجحي، ص   2

 23المرجع نفسه غانم قدوري الحمد، ص   3
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 مباحثه  المستـوى الصوتـي في الـدرس اللسانـي: :المبحث الثالث

   لقد اصطلح الغربيون على الدراسة العضوية و الفيزيائية لألصوات مصطلح الفونيتيك

phonetics  أما دراسة األصوات من حيث وظائفها في اللغة أطلق عليها الفونولوجيا

phonology   و ترجمها بعض الدارسين األول بعلم األصوات العام و الثاني علم وظائف

كّل منهما مكمل لآلخر فمادتهما واحدة أال وهي الصوت و لكن الفرق بينهما ف 1.األصوات

 :وجاء في تعريفها ما يلي ،،مستوى هذه األصوات يكمن في الطريقة التي يدرس بها كلّ 

  علم األصوات العام: ❖

 من مباحثه: األصوات من حيث مخارجها و صفاتها و أعضاء جهاز النطق بدراسةم يقو

إّن أعضاء جهز النطق عند اإلنسان واحدة بالرغم من اختالف لغاته :  أعضاء جهاز النطق

 وهو يتكون من األعضاء التالية:

 : الرئتان .1

هما شبه منفاخين يشتمالن على مجموعة من األكياس التي يربط بعضها ببعض بشعب 

يتفرع كّل منها إلى قصيبات صغيرة، وأخرى أصغر منها و هكذا حتى تنتهي كل منها 

موية دقيقة يجري فيها استبدال ثاني أكسيد الكربون الذي بحويصلة هوائية تحيط بها أوعية د

عن طريق الشهيق من القصبة الهوائية ال تتحرك إال  يطرحه الجسم بغاز األوكسجين القادم

سفنج عند غمسها في الماء فسرعان ما نضغط سطة الضغط يمكن تشبيهها بقطعة اإلبوا

وتقع الرئتان في تجويف الصدر، و يفصلهما عن تجويف البطن غشاء  2.عليها يخرج الماء

. فإّن الرئة الحاجب الحاجز و ترتبطان بالقصبة الهوائية التي تنتهي في أعالها بالحنجرة

جسم مخروطي من أنسجة لها قابلية على التمدد و االنكماش وذلك بتأثير حركة الحاجب 

  3الصدر.الحاجز و تمدد و انقباض عضالت 

 

 

 26المرجع السابق غانم قدوري الحمد، ص   1
 13م، )د ط(، ص 1983خليل إبراهيم عطية، في البحث الصوتي عند العرب، منشورات دار الجاحظ، بغداد،   2
 49المرجع نفسه، غانم قدوري الحمد، ص   3
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  القصبة الهوائية:  .2

  فراغ رنان مؤلف من حلقات غضروفية مرصوفة غير كاملة االستدارة من الخلفهي  

وطولها حوالي  يقف بعضها بشكل عمودي بعضها فوق بعض وتقع بموازات العمود الفقري

بإحدى تنقسم القصبة الهوائية إلى فرعين يرتبط فرع منها  و 1.سم 2سم و قطرها  11

 2الرئتين، ثم يتشعب كل فرع إلى شعب أّدق، حتى تنتهي بالحويصالت الهوائية.

 الحجاب الحاجز: .3

بين الصدر و البطن ذو عالقة بالبطن عن طريق الشهيق و الزفير الذي  هو حجاب عضلي

. وله دور مهم في عملية التنفس و في إنتاج األصوات ألّنه يرتبط مباشرة بعملية النطق

عبارة عن غشاء عضلي مرن يفصل بين تجويف الصدر عن األحشاء في النصف األسفل 

من خالل  وبفضل حركة االمتداد والتوسع واالنقباض للحاجب الحاجز من جسم اإلنسان،

يتم إخراج الهواء في دفعات تتفق كّل دفعة منها مع مقطع صوتي عملية الشهيق و الزفير 

    3.الحاجب الحاجزمل، وذلك تبعا لتتابع خفقات اك

 الحنجرة: .4

الممر المؤدي إلى الرئتين، أشبه بحجرة ذات اتساع  تقع في أسفل الفراغ الحلقي تعتبر 

معين و مكونة من عدد من الغضاريف، أحدها الجزء العلوي ناقص االستدارة من الخلف 

يشبه اللسان ويسمى لسان المزمار وظيفته حماية الحنجرة  شيءبارزة من األمام ويقع فوقها 

هي عضو غضروفي يقع في أعلى القصبة الهوائية أو  4وطريق التنفس أثناء عملية البلع.

ي دائري يشكل قاعدة الحنجرة، وعلى غضروف درقي يبرز يحتوي على غضروف سفل

إلى األمام ويدعى تفاحة آدم، وعلى نسيجين هرمين هما الحبالن الصوتيان أو الوتران 

الصوتيان اللذان يجعالن الصوت اللغوي مجهورا أو مهموسا. ويمكن للحنجرة أن تتحرك 

من حجم وشكل الرنين فيها ر أسفل و إلى األمام و الخلف، األمر الذي يغي و إلى أعلى

 فيتنوع بذلك الرنين الحنجري كما تدعى أيضا صندوق الصوت.
 

 14المرجع السابق ، خليل إبراهيم عطية، ص   1
 49المرجع السابق، غانم قدوري الحمد، ص   2
 ) بتصرف( 50 49المرجع نفسه، غانم قدوري الحمد، ص   3
 50المرجع نفسه، غانم قدوري الخمد،ص   4
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 الحبال الصوتية: .5

باختالف الجنس وتكون إما  الوتران الصوتيان يمتدان أفقيا داخل الحنجرة يختلف طولهما 

و يبلغ طول الوتر الصوتي عند اإلنسان البالغ نحو  1 ،متباعدة أو متقاربة أو متالصقة

و      ميليمتر كما يختلف الوتران عند األطفال27مليميتر ويصل في بعض األحيان إلى 23

 النساء والرجال فيكون عند الرجال أطول وأكثر غلظا أما النساء واألطفال العكس

 2وبالتقائهما و عدمه تتحدد صفة الصوت من الجهر والهمس.

 الحلق:  .6

هو عبارة عن فراغ رنان  « هو تجويف واقع بين الحنجرة و الفم، يعّرفه إبراهيم أنيس:

 3.» يضخم بعض األصوات بعد صدورها من الحنجرة

 : اللسان .7

يعتبر هذا العضو من أهم أعضاء النطق ومنه سميت اللغات فيقال لسان عربي أي اللغة 

 للحركة و االمتداد االنكماش و االلتواء عند مختلفالعربية، أكثر أعضاء الجسم مطاوعة 

 4ومقدمته. ،وسطهو أقصاه الجهات، ويقسم اللسان إلى أربعة أقسام 

اللسان هو عضو عضلي مرن مكون من مجموعة من العضالت التي تمنحه القدرة على  إذا

الحركة و المطاوعة في مختلف الجهات، مما يجعله يساهم بدور فعال في عملية إنتاج 

 األصوات اللغوية.

 

  الحنك األعلى: .8

ن في يشار إليه باألسماء التالية: الحنك األعلى سقف الحنك ،سقف الفم، يتصل به اللسا

 أوضاعة المختلفة وهو أربعة أقسام هي:

 

 29، ص 1م، ط2008محمد اسحاق العناني، مدخل إلى الصوتيات دار وائل للنشر، األردن،   1
 15المرجع  السابق، إبراهيم خليل عطية، ص   2
  19،ص 2م ط1999إبراهيم أنيس األصوات اللغوية، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،   3
 16المرجع نفسه، إبراهيم خليل عطية، ص    4
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 .هي مقدمته وفيها أصول الثنايا العليا اللثة:

 .هو الجزء الصلب المحدب ، غير متحرك و يسمى الغار وسط الحنك:

 .و يعرف بالطبق وهو الجزء الرخو المتحرك من سقف الحنك أقصى الحنك:

هي قطعة متحركة تتدلى إلى األسفل من طرف أقصى الحنك فتعمل صماما للهواء  : اللهاة

 إلتاحته المجال لدخول الهواء للفم.الخارج من الحنجرة، فيغلق عند ارتفاعها 

يضيق أو يوسع فراغ الفم، كما أّنه ترجع أهمية الحنك الصوتية إلى أّنه بالتعاون مع اللسان 

مرتكزا للسان عندما يسد مخرج الهواء بالفم أو عندما يضيقه بحيث يحدث خروج الهواء 

 1مسموعا.

 التجويف األنفي: .9

تضخيم بعض األصوات عند  يسمى أيضا بالفراغ األنفي يشكل فراغا رنانا يعمل على 

يطلق عليه بعض العلماء تسمية الخيشوم، إّنه يعمل على منح الصوت خصوصية  النطق و

إّن التجويف األنفي يشترك في إنتاج أصوات التي تتكون حين  2الغّنة كالميم والنون.

ينخفض الحنك اللين ويندفع الهواء خالل التجويف األنفي بعد قيام عارض في مجرى 

 »    ويقول أيضا: «ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة  »: 'سبويه''يقول ' التنفس في الفم،

نالحظ أّن  3.«... إال أن النون و الميم قد يعتمد لهما في الفم و الخياشيم فتصير فيهما غنّة 

 ، كما استعمل كلمة األنف في حديثه عن النون و الميم.ماشيسبويه استخدم كلمة الخي

 

  األسنان: .10

سناً عند اإلنسان  32مثبتة بالفكين األسفل و األعلى بالفم يبلغ عددها  تتمثل في سلسلة عاجية

تساعد في عملية قضم الطعام  ،جهاز الهضمي أيضاال البالغ. تعد األسنان من أعضاء

 

 18 17المرجع السابق، إبراهيم خليل عطية، ص   1
 20المرجع السابق، إبراهيم أنيس،  ص   2
 60 59، ص1م، ط2004غانم قدوري الحمد، المدخل إلى علم أصوات العربية، دار عمار للنشر، عمان،   3
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وطحنه كما تساعد وظائف مهمة في عملة نطق بعض األصوات، يعتمد عليها اإلنسان في 

 1نطق الدال و التاء.

إّن لألسنان دور كبير في إنتاج األصوات اللغوية، لذلك حرص علماء األصوات على 

ها وهو يتحدث عن قد ذكر ''سبويه''اإلشارة إليها في كالمهم عن أعضاء النطق فكان 

 2. « األضراس و الثنايا والضاحك و الناب و الربّاعية »المخارج فقال: 

وعناية كبيرة بذكر المحدثين قد أعطوا إهتماما  نالحظ أّن علماء اللغة العربية القدماء و

أسماء األسنان لدى اإلنسان وذلك راجع للدور الكبير التي تلعبه هته األعضاء في عملية 

إنتاج األصوات ، وهذا ال يبعد دورها الثاني الذي تقوم به األسنان في عملية الهضم لهذا 

و من الضروري على دارس  نجدها عضو أساسي لجهازين الصوتي و الجهاز الهضمي،

األصوات اللغوية أن يعرفها حّق المعرفة من أجل أن يتمكن من تحديد مخارج األصوات 

  التي تساهم األسنان في عملية إنتاجها كما سبق الذكر.

 الشفتان: .11

ثر ذلك في نوع األصوات تعد من األعضاء المتحركة تتخذ أوضاعا مختلفة عند النطق فيؤ 

''غانم يقول . 3، ويساعد انطباقهما و انفراجهما في نطق كثير من األصواتاوصفاته

، لهما القدرة الشفتان عضلتين عريضتين في مقدم الفمإّن  »عن الشفتان: قدوري الحمد''

 للّم ما في داخل الفم، وإلنتاج عدد من األصوات حين تنطبقانعلى الحركة المرنة 

عن إنتاج  أو تستديران، على نحو ما سيتضح ذلك عند الحديث تنفرجانأو تنفتحان أو  

 4 .«األصوات 

نوع الحركة نالحظ أّن الشفتان تساهم بشكل كبير في عملية إنتاج األصوات وذلك بفضل 

التي تقوم بها من تطابق و استدارة وغيرها مما يجعلها أكثر مطاوعة وهذا يحدث إنتاج 

  مختلف أنواع األصوات.

 

 25، األصوات اللغوية ص المرجع السابق، إبراهيم أنيس  1
 58المرجع السابق،غانم قدوري الحمد، المدخل إلى  علم أصوات العربية ص   2
 18المرجع السابق، إبراهيم خليل عطية، في البحث الصوتي عند العرب ص   3
 59المرجع السابق، غانم قدوري الحمد، المدخل إلى علم أصوات العربية ص   4



علم األصوات         الفصل الثاني:                                                                        
 

 

49 

 منها فكّل عضو تكون منها جهاز النطق عند اإلنسانكانت هذه هي أهم األعضاء التي ي 

 واحد بالرغم من تعدد جنسياته اإلنسان يصدر عددا ً كبيراً من األصوات، فجهاز النطق عند

داماته لهذه األعضاء أيضا مختلفا في نطق بعض األصوات وذلك راجع لكن استخ .و لغته

إّن الهدف من اإللمام بأعضاء جهاز النطق هو التعرف على خصائص  إلى لغة كّل إنسان.

من فعلى حدا، ومعرفة كيفية مساهمتها في عملية إنتاج األصوات اللغوية.كّل نوع منها 

الضروري على دارس علم األصوات أن يكون عارفا و متقنا لكّل أعضاء جهاز النطق عند 

 اإلنسان حتى يتمكن من تحديد مخارج األصوات بشكل دقيق.

 الصفـات المخـارج:

 مخارج األصوات: ➢

أ من الحنجرة إلى غاية الشفتين سوف لغة هي عشرة تبدّن مخارج األصوات في أّي إ

 نوردها في الجدول اآلتي:

 الصوت الذي يخرج منه: المخرج

         ويسمى الصوت الخارج منها حنجريا وهي الهمزة الحنجرة

 .و الهاء

 وتسمى أصواته أصوات حلقية وهي العين والحاء الحلق

 .القافوهي األصوات اللهوية هي  اللهاة

ويسمى الصوت الخارج منه طبقيا يكون ألصوات الكاف و  الطبق

 الغين و الخاء.

 الياء.غارية تتمثل في الشين و الجيم و أصواته الغار

 تسمى أصواتها لثوية هي الالم و الراء النون.  اللثة
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و الطاء و  تسمى أسنانية و لثوية هي الدال و الضاد و التاء األسنان واللثة

 1 الزاي و السين و الصاد.

 أصواتها هي الذال و الظاء و الثاء وتسمى أسنانية األسنان

يسمى الصوت شفويا أسنانيا وهي مخرج لصوت واحد هو  الشفة و األسنان

 الفاء.

يسمى المخرج شفويا، هو مخرج لصوت الباء و الميم     الشفتين

 2والواو.

التي جاء بها العلماء في دراستهم  مخارج األصوات العشرةبهذا الجدول نكون قد لخصنا و

 و أبحاثهم الصوتية.

 : اتــصفـال ➢

 ميز األصوات اللغوية بمجموعة من الصفات نذكرها على النحو التالي:تت

 الجهر و الهمس: (أ

حرف أشبع االعتماد في موضعها وضع النفس أن يجري معه  أّنهالمجهور  ''سبويه''عّرفه 

أما المهموس عّرفه بأّنه حرف أُضعف  .حتى ينقضي االعتماد عليه و يجري الصوت

العين  هي: ) واألصوات العربية المجهورة  ،االعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه

الزاي، الظاء، الذال، الباء  لدالء، الضاد، الالم، النون، الراء، االغين، القاف، الجيم، اليا

  (.الميم، الواو

الطاء،  ،الكاف.السين، التاء، الفاء، الهاء، الحاء، الخاء، الكاف، الشين)هي: أما المهموس

 3. (الصاد

 الشدة و الرخاوة:  (ب

 

 19المرجع السابق، إبراهيم خليل عطية،  في البحث الصوتي عند العرب ص   1
 20المرجع نفسه، ص   2
 75، ص 1م، ط2013علي زوين، منهج البحث اللغوي بين التراث و علم اللغة، دار عالء للنشر،   3
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األصوات الشديدة من اجتماع أمرين األول حسب النفس الخارج من الرئتين حبساً  تتكون

تاما في موضع ما من آلة النطق، فيضغط الهواء خلف ذلك الموضع، و الثاني إطالق النفس 

المضغوط بانفصال العضوين انفصاال سريعا فيندفع الهواء محدثا صوتاً انفجاريا وحروفه 

 1.(اف، الجيم، الدال، التاء، الطاء، الباءالهمزة، القاف، الك)هي: 

شديد بين عضويين من أعضاء النطق ينشأ عنه تضيق  تقارببتحدث  األصوات الرخوة:

رة عش ثالثة الحروف الرخوة'' سبويه'' المجرى الهواء الخارج من الرئتين فقد جعل

 السين، الظاء، الثاءالهاء، الحاء، الخاء، الشين، الصاد، الضاد، الزاي، )هي:  مخرجا

 2.(، الغينالذال الفاء

 اإلطباق و االنفتاح : (ت

الحنك  إلى ما حذا أّنه يتم مواضع الحروف المطبقة ''سبويه'' لإلطباق جاء في تعريف

األعلى من اللسان، فإذا زال اإلطباق بقي الصوت محصورا فيما بين اللسان و الحنك 

 3(.الصاد، الضاد، الطاء، الظاءاألعلى إلى موضع الحروف، وحروفه هي: )

سوى الحروف المطبقة وحروفه  أّن الحروف المنفتحة هي كّل ما''سبويه''  يرى :االنفتاح

الفاء،  ء، الجيم، الراء، الزاي،الشين، ،الباء،الحاء، الخاالذالالدال،السين، التاء، )هي:

 4(.الهمزة، العين، الغين، الواو، الياء،الثاء القاف، الكاف، الالم، الميم، النون،

 

 االستعالء و االستفال: (ث

هو أن يستعلي أقصى اللسان عند النطق بالصوت إلى جهة الحنك األعلى، وهو  االستعالء

)الخاء، الغين الصاد، الحروف المستعلية سبعة أحرف مجموعة في من المصطلحات القديمة

تمنع  ألّن يعلوا بها إلى جهة الحنك ولذلك سميت مستعلية الظاء( القاف،الضاد، الطاء،

 

 108، ص 1م، ط2004غانم قدوري الحمد، المدخل إلى علم األصوات العربية، دار عمار للنشر،عمان،  1
 111 110المرجع نفسه، غانم قدور الحمد، ص 2
 77 76المرجع نفسه، علي زوين، ص   3
 115المرجع نفسه، غانم قدوري الحمد، ص   4
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ال يعلوا بها إلى جهة  هذه المستعلية سميت مستفلة ألّن اللسانعاد  اإلمالة و المستفلة ما

 1الحنك.

، و الفرق بين االنفتاحستفال لهما نفس معيار اإلطباق و الحظ مما قيل أّن االستعالء و االن

فعا حتى ينطبق مرت اإلطباقسان يكون في للهو في وضع اللسان. فا االستعالءاإلطباق و 

يكون بارتفاع اللسان إلى األعلى لكن دون انطباقه  االستعالءأما في على الحنك األعلى، 

و العالقة بين اإلطباق و االستعالء عالقة عموم وخصوص، فاألول  على الحنك األعلى

 أخص و الثاني أعم فكل مطبق مستعل و ليس العكس.

 االنفجارية واالحتكاكية: (ج

حبسا تاما في  النفجارية بأن يحبس مجرى الهواء الخارج من الرئتينكون األصوات اتت

موضع من المواضع و ينتج عن هذا الحبس أو الوقف أن يضغط الهواء، ثم يطلق سراح 

الدال،  الباء، التاء :)المجرى الهوائي فجأة فيندفع الهواء محدثا صوتا انفجاريا وحروفه هي

 2.(الطاء، الضاد، الكاف، القاف، الهمزة

في موضع من المواضع  تتكون بأن يضيق مجرى الهواء الخارج من الرئتين االحتكاكية:

بحيث يحدث الهواء في خروجه احتكاكا مسموعا وتتنوع األصوات االحتكاكية بحسب 

الفاء، الثاء، الذال، الطاء، السين، الزاي، الصاد، الخاء، الحاء، الغين المخارج وهي :)

 3(.العين، الهاء

 

 التفخيم و الترقيق: (ح

 صفتان مختلفتان بحسب غلظ الصوت، فالصوت الغليظ هو الصوت المفخم وهي صفةهما 

الصاد،   الخاءمتولدة عن صفتي االستعالء واإلطباق فجميع أصواتهما مفخمة وهي:) 

يأخذ التفخيم درجات من القوة حسب السياق  (الضاد، الطاء، الظاء، العين، الغين، القاف.

 

 131ص  العربيةري الحمد، المدخل إلى علم أصوات المرجع السابق،  غانم قدو  1
  128م، )د ط(، ص2000محمد حسن عبد العزيز، مدخل إلى علم اللغة، دار العلوم للنشر، القاهرة،   2

 143م، )د ط(، ص 2000محمد علي الخولي، مدخل إلى علم اللغة، دار الفالح للنشر، األردن،   3
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الذي يرد فيه، و هناك أصوات أخرى في العربية تفخم في سياقات صوتية وترقق الصوتي 

في سياقات أخرى وهي الراء و الالم. فالراء مفخمة في أغلب سياقاتها وذلك إذا كانت 

، روح( أما الراء المكسورة  مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة بعد فتح أو ضم مثل )ربَّ

 1الساكنة بعد كسر فترقق.

نستنتجه أّن التفخيم و الترقيق صفتان تختلفان على حسب غلظ الصوت، يعني ذلك أّن ما 

حّدة الصوت و غلظه هي مقياس لمعرفة الصوت إن كان مفخم أو مرقق تكون حسب 

 السياق الصوتي.

 : األصوات المرققة

وهي و حاالت التفخيم  الالم و الراء  هي األصوات العربية بعد استبعاد األصوات المفخمة

 2(.الهمزة، الباء، التاء، الثاء، الحاء، الجيم، الكاف، الميم، الهاء، الواو الياء)

 التوسط:  (خ

اسا أو احتكاكا، إما ألّن حبانإّن الهواء الذي في بعض األصوات حينما يمر بمجراه يالقي 

مجراه خال من هذه المعوقات كما في الواو والياء، أو ألّن مجراه في الفم يتجنب المرور 

ر مستقر على حاله كما في كما في الالم، أو ألّن التضيق غيبنقطة االنسداد و التضييق 

ه مابين الشدة الراء أو لمرور الهواء باألنف كما في صوتي الميم والنون سمي بالتوسط ألنّ 

  3.(الواو، الياء، الالم، الراء، الميم، النون، العين و الرخاوة وحروفه تمثلت في )

 

 االستطالة: (د

فيه من  مالمن أول حافة اللسان حتى اتصل بمخرج الالم، وسموه بذلك  الضادصفة  هي

 4.و االستعالء حتى استطال مخرجه اإلطباقالقوة و الجهر و 

 

  126ط(، ص م، )د 2000محمد محمد داود العربية و علم اللغة الحديث،دار غريب، للنشر، القاهرة،   1
 127المرجع نفسه،محمد محمد داود، ص  2
 74 73، ص 1م، ط2013علي زوين، منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث،دار عالء للنشر،   3

  61م، )د ط(، ص 1983إبراهيم خليل عطية، في البحث الصوتي عند العرب، منشورات دار الجاحظ للنشر، بغداد،   4
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 القلقة: (ذ

د يصحبها ضغط اللسان في مخرجها في الوقف مع شدة الصوت المتصع قلقلة ألّنها سميت

احتجت  خروج ذلك الصوت فإذا أردت بيانها للمخاطب من الصدر وهذا الضغط التام يمنع

) صوتها فتسمع وتشمل أصوات  يخرج إلى قلقلة اللسان و تحريكه عن موضعه حتى

   1.القاف، الجيم، الطاء، الدال، الباء(

سكون الحرف مما صفتي الشدة و الجهر وذلك مع  اجتماعنالحظ أّن القلقلة تكون نتيجة 

 وفها.يولد صعوبة لجهاز النطق في نطقها فيحتاج إلى تكلف من أجل بيان حر

 التفشي: (ر

مثال يقول في مقدمة  ابن دريدفهذا  لقد عرف البحث الصوتي عند العرب هذه الظاهرة،

إال أنّها دخلت على الشين لتفشي  ....  »الجمهرة في معرض حديثه عن بعض األصوات 

 وفسر العكدة في جمهرته . «الشين، و قربها من عكدة اللسان، بل ھي مجاورة للعكدة إلى الفم

فعند  معناه انتشار الهواء في المخرج، وال يكون ذلك إال في الشين 2بأنّها أصل اللسان .

 3النطق بها نجد الهواء يجري في مخرج الشين ولذلك فإّنه ال يلتصق بالحنك األعلى.

نالحظ أّن التفشي جاء بمعنى االنتشار و االتساع، انفردت به الشين واتصفت به ألّن 

 رخاوتها ينتشر الصوت عند النطق بها.

 

 

 الصفير : (ز

يشبه صفيرا وألّنها تخرج من بين الثنايا فير ألنه يخرج معها صوت سميت بحروف الص

 4(.الزاي السين الصادوطرف اللسان فينحصر الصوت هناك ويصفر به و حروفها هي )

 »     : تنتج عنه هذه الصفة فقالعن الجانب النطقي الذي  ''ن الشايبفوزي حس''وتحدث 

 

 59إبراهيم خليل عطية، ص المرجع نفسه ،   1
  56المرجع نفسه، إبراهيم خليل عطية، ص   2

 48محمد محي الدين أحمد محمود،مكتبة اآلداب للنشر، القاهرة، )د ت(، )د ط(، ص   3
 58ص  في البحث الصوتي عند العرب،  المرجع السابق، إبراهيم خليل عطية،  4
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الناتجة عن التضييق الكبير لمجرى الهواء في أثناء نطقها وينتج الصفير عن قوة االحتكاك 

الجوانب مما  يرية يتقلص اللسان بحيث ينتفخ علىبالقياس وغيره وعند نطق األصوات الصف

لَةً أخدودا ضيقا فقط على طول خط جم عنه مالمسة أطراف اللسان لحواف األسنان ُمَشكّ ين

 1«عا ھو ما اصطلح على تسميته بالصفيروسط اللسان لحصر الهواء أو يعطي أزيزا مسمو

 التكرير: (س

ت الطرقا وهذهثة طرقا ليناً يسيراً مرتين أو ثالثة، بأّن طرف اللسان يطرق اللّ  يحصل ذلك

حركة عضلية محسوسة من طرف اللسان بل تحدث بوضع طرف اللسان  تحدثها ال

وكان سبويه قد ذكر هذه الصفة  مسترخيا في موضعه المناسب، ويذبذبه العمود الهوائي،

 ومنها المكرر، وهو حرف شديد يجري   »:وهو يتحدث عن صفات الحروف  للراء فقال

فتجافى للصوت كالرخوة، ولو لم يكرر لم يجر صوت لتكريره و انحرافه إلى الالم، فيه ال

       الراء إذا تكلمت بها خرجت كأّنها مضاعفة،  »وقال أيضا: . 2«هو الراء ،الصوت فيه

   .«و الوقف يزيدها إيضاحا

 اللين: (ش

للداللة على الحروف شاع في الدرس الصوتي العربي القديم استخدام حروف المد و اللّين 

 عيتسالواو والياء باللّينة ألّن مخرجهما  سبويه( ، وصف الواو، الياء، األلفالثالثة : )

الصوت أشد من اتساع غيرهما، و وصف األلف بالهاوي ألّن مخرجه اتسع لهواء  لهواء

 3.الصوت أشد من اتساع مخرج الياء زو الواو

 الغّنة:ص( 

ترد في كتب  4.الميم يكون بمقدار حركتين، ويصدر من األنفهو صوت من النون و 

الخيشوم هو الخرق  ،األنفمكان كلمة  علماء العربية و التجويد كلمة الخيشوم أو الخياشيم

تنشأ هذه الصفة المنجذب إلى داخل الفم يعبر عنه في كتب علم األصوات بالتجويف األنفي .

و        الفم، مع انخفاض الحنك اللين و اللهاةراض الّنفس في نقطة ما في فراغ باعت
 

 123، ص 1م، ط2004غانم قدوري الحمد، المدخل إلى علم أصوات العربية، دار عمار للنشر، عمان،   1
 128، غانم قدوري الحمد، ص المرجع نفسه   2
 133المرجع نفسه، غانم قدوري الحمد،ص   3
 48ص في علم اللغة، مكتبة اآلداب للنشر و التوزيع، القاهرة، )د ت(، )د ط(،  محي الدين أحمد محمود، محمد  4
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السماح لهواء الزفير باالنطالق من خالل التجويف األنفي من غير أن تسد اللهاة طريق 

، فيتشكل بذلك فراغ رنان يقوي الصوت الخارج من األنف. وتتنوع النفس إلى فراغ الفم

  1م.األصوات األنفية باختالف مواضع اعتراض النفس في فراغ الف

وبهذا نكون قد أوردنا صفات األصوات و مخارجها فنستنتج من ذلك أّن البحث الصوتي 

عند العرب وما توصل إليه من أبحاث ال يختلف كثيرا عما جاء به البحث الصوتي الحديث 

 التي شهدها العصر الحديث المستخدمة تالف بينهما في الوسائل و التقنياتخفقط اإل

 علم األصوات الوظيفي: ❖

، وتحديد السمات العامة التي يتكون منها هوية هو العلم الذي يبحث في وظائف األصوات

 ومن مباحثه: الصوت في لغة ما

 النبر:  (1

مصحوبا بارتفاع في درجة الصوت وينتج  هو علو في بعض مقاطع الكلمة، يكون أحيانا

أما ارتفاع درجة الصوت  هذا العلو من الرئتين حين يشتد تقلص عضالت القفص الصدري

و المقطع          .ج من ازدياد النشاط العضلي في الحنجرة عند نطق المقطع المنبورفينت

 2بغيره من المقاطع.المنبور هو ذلك المقطع الذي يلقى وضوحا سمعيا إذا قورن 

إّن النبر يستلزم جهدا زائدا يبذل من أعضاء النطق بأسرها من الرئتين و الحلق و اللسان و 

الشفتين، فيصحب المقطع المنبور هذا الجهد الزائد فيعطيه قوة في الوضوح و البروز أكثر 

 وللنبر ثالثة أنواع هي: 3من المقاطع المجاورة له في الكلمة،

 4النبر الضعيف*  النبر الثانوي*   سيلنبر الرئيا*

إّن النبر في الدرس الصوتي الحديث يدل على معنى ارتفاع الصوت، أو هو علو في الكلمة 

النبر هو نشاط في جميع أعضاء النطق في وقت واحد، إذ   »يعرفه إبراهيم أنيس بقوله:

 

 124ص المدخل إلى علم أصوات العربية،  المرجع السابق ،غانم قدوري الحمد،    1

 63م، )د ط(، ص 1983خليل إبراهيم عطية، في البحث الصوتي عند العرب، دار الجاحظ للنشر، بغداد،   2
عبد الغفار حامد هالل، الصوتيات اللغوية دراسة تطبيقية على األصوات اللغوية العربة، دار الكتاب الحديث للنشر،   3

   282   281، ص 1م، ط2008 القاهرة،
 62ص في البحث الصوتي عند العرب، ، خليل إبراهيم عطية،السابقالمرجع   4
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و يقتربان ن        الصوتييكما تقوى حركات الوترين تنشط عضالت الرئتين نشاطا كبيرا،

أحدهما من اآلخر ليسمحا بتسرب أقل مقدار من الهواء، فتعظم لذلك سعة الذبذبات، ويترتب 

عليه أن يصبح الصوت عاليا واضحا في السمع، هذا في حالة األصوات المجهورة، أما مع 

دهما مع األصوات المهموسة فيبتعد الوتران الصوتيان أحدهما عن اآلخر أكثر من ابتعا

، وكذلك يالحظ مع الصوت المهموس غير المنبور، و بذلك يتسرب مقدار أكبر من الهواء

الصوت المنبور نشاط في أعضاء النطق األخرى، كأقصى الحنك و اللسان، ولكن حين 

  1 «نطق بالصوت غير المنبور نلحظ فتورا في أعضاء النطق

، كما أّنه أّن أعضاء النطق عند نطق المقطع المنبور تنشط كلّها قولهذا نالحظ من خالل 

ية عند النطق به والعكس األوتار الصوت تهتزهو الصوت الذي وضح لنا الصوت المجهور 

عدة عن ية عند النطق به ألّنها تكون متبالصوت المهموس فال تهتز األوتار الصوتبالنسبة ل

  طاقة مضاعفة في نطق المقطع المنبور. ، إذا النبر يتطلب جهدا وبعضها البعض

 التنغيم: (2

هو   . هو مصطلح يدل على ارتفاع الصوت و انخفاضه في الكالم، و يسمى موسيقى الكالم

و  »      : ''أحمد مختار عمر''يقول  ،صوت المتكلم من صعود إلى هبوط تنتابتغيرات 

التنغيم في العربية و لهجاتها من النوع غير التمييزي الذي يعكس إما خاصة  معظم أمثلة

لهجة، أو عادة نطقية لألفراد، و لذا فإن تعقيده أمر يكاد يكون مستحيال، و كل المحاوالت 

        قدمت لدراسة التنغيم في اللغة العربية قامت على اختيار مستوى معين من النطق التي

ات الصوت بالنسبة لفرد معين داخل ھذا المستوى، و لكن التنوع بين و على اختيار نغم

 2. األفراد في ھذه الناحية يحول بين الباحث و بين تعميم النتائج

حيث يحصل تموج سمي التنغيم وهو  ،إّن التنغيم يظهر من خالل تغير طبقة الصوت

على هوية  يحصل على مستوى الجملة حيث يتغير في العلو و االنخفاض. يدل التنغيم

 3المتكلم وعن جنسه وحتى حالته الجسمية و النفسية .

 

 237، ص 1م، ط2004ية، دار عمار للنشر، قدوري الحمد، الدخل إلى علم أصوات العرب غانم   1
 243، غانم قدوري الحمد، ص المرجع السابق  2
 82، ص 2م، ط2006خولة طالب إبراهيمي، مبادئ في اللسانيات دار القصبة، للنشر، الجزائر،   3
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 :النغمات (3

النغمة على عدد ذبذبات األوتار الصوتية في الحنجرة في الثانية، و للنغمة  تتوقف درجة

 ت هي:أربعة مستويا

تأتي في نهاية الجملة اإلخبارية و الجملة اإلستفهامية التي ال تجاب ينعم نغمة منخفضة:  ✓

 أو ال.

 نغمة عالية: ترافق عادة النبرة الرئيسية و تأتي قبل نهاية الكالم. ✓

 1نغمة فوق العادية: هي أعلى النغمات تأتي مع التعجب و االنفعال. ✓

 المفصل: (4

خفيفة بين عدة كلمات أو مقاطع بقصد تحديد مكان انتهاء الكلمة أو هو عبارة عن سكتة 

 2المقطع و بداية كلمة جديدة أو مقطع آخر.

 

 

 التوازي: (5

و   أو العبارات تعادلها في سطور متطابقة الكالم هو عبارة عن تماثل المباني و المعاني و

 3التوازي يكون في الشعر فينشأ بين مقطع و آخر أو بيت شعري و آخر.

نالحظ أّن عنصر التوازي يحقق تناسق و تعادل في الكالم ويتجلى دوره في القصائد 

 الشعرية.

 : المقطع (6

 

    49 48م، )د ط(، ص 2000محمد حسن عبد العزيز، مدخل إلى علم اللغة، دار العلوم للنشر، القاهرة،   1
 74محمد محي الدين أحمد محمود، في علم اللغة، مكتبة اآلداب للنشر، القاهرة، )د ت(، )د ط(، ص   2
 8، ص 1م، ط1999عبد الواحد حسن الشيخ،البديع و التوازي، مكتبة االشعاع الفنية للنشر، مصر   3
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يعرف المقطع من الناحية النطقية بأّنه مجموعة أصوات ُتنَتُج بنبضة أو خفقة صدرية واحدة 

فيستطيع الدارس أن يضغط على أسفل صدره و ينطق كلمة ) كتب( نطقاً متأنًي )ك ت ب( 

  1سوف يحس بضغطات الحاجب الحاجز على الصدر.

هو مزيج من صامت وحركة، يتفق مع طريقة اللغة في  » ''عبد الصبور شاهين''يعرفه 

 2.«تأليف بنيتها، و يعتمد على اإليقاع النفسي

 المقاطع في اللغة العربية:أنواع 

 توجد في اللغة العربية خمسة أشكال من المقاطع ھي:

 )ص + ح( مثل حرف الجر ب

 )ص + ح + ص( مثل قَْد و منْ 

 حركتينما وذلك على أساس أن الحركة الطويلة في األلف تساوي  )ص+ ح + ح( مثل ال،

 قصيرتين أي فتحة + فتحة.

 الراء.ح+ ح+ ص( مثل ناْر بسكون )ص +

 ) ص + ح + ص + ص( مثل كلمة بْحْر بسكون الحاء و الراء.

ص(، وأقلها وقوعا ھي من  ح ومن أكثر أنواع المقاطع وقوعا في العربية من النوع ) ص

 3النوع ) ص ح ص ص (.

 معيارين ھما: على حسبتصنف المقاطع الصوتية 

 طبيعة الصوت األخير في  المقطع : (أ

 . لوقامغإذا كان منتهيا بحركة سمي المقطع مفتوحا وإذا كان منتهيا بصامت سمي مقطعا 

 طول المقطع :   (ب

 

 190ص  المدخل إلى أصوات العربية المرجع السابق، غانم قدوري الحمد،  1
 192، غانم قدوري الحمد، ص المرجع نفسه  2
 77المرجع السابق، محمد محي الدين أحمد محمود، ص   3
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وذلك بناءا على عدد الصوامت و الحركات التي تؤلفه وعلى ذلك يكون المقطع )ص ح ( 

مقطعا قصيرا، أما المقطعان ) ص ح ص( و ) ص ح ص ص( فهما مقطعان متوسطان، أما 

 1مقطعان طويالن. ح ح ص ( و ) ص ح ص ص ( فهما المقطعان ) ص

 :اإليقاع  (7

ويعتمد في العربية في  رتسامات سمعية متجانسة بعد فترات ذات مدى متشابه،ا هو تردد

ألبيات شكله التقليدي على مقابالت بين المقاطع الطويلة و القصيرة تحوي قافية في أواخر ا

و  يجاد نسيج منظم من العالقات الداخلية بين الحركات ويحدث اإليقاع في الشعر بإ

السكنات، أما في النثر فيحصل بالموازنة بين العبارات أو الجمل وهو يمثل الوجه الجمالي 

  2للفن األدبي و سر من أسرار التأثير في المتلقي.

      

 

 

 

 ق:ـوب النطـعي               

طفولته تعيق استخدامه الكالم بالشكل الصحيح أو عيوب النطق حاالت تصيب اإلنسان في 

اهتم الدرس اللغوي الحديث بالعيوب الحاصلة من زالت اللسان لقد .تمنعه عن النطق السليم

و اإلضرابات الكالمية التي تعيق فصاحة النطق باألصوات ونطقها من غير مخرجها 

 3. إّن عيوب النطق كثيرة ومختلفة نذكر منها: .الصحيح

 وهي االلتواء في اللسان. : التهتهة

 

 78، محمد محي الدين أحمد محمود، ص نفسهالمرجع   1

 33، ص 1م، ط2016فاضل عباس، البحث الصوتي و جمال األداء الفني، دار المنهجية للنشر،  تحسين  2
  92، ص م1983، الجاحظ، بغدادفي البحث الصوتي عند العرب، منشورات دار  خليل إبراهيم عطية،  3
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السرعة في تآلف األصوات و سوق الكالم مما يجعل الكالم غير واضح وال  : العجلة

 مفهوم.

الكالم إلى تقاطيع هي التي تصيب اللسان فتجعل النطق بالكالم عسيرا، ويتحول  : العقدة

 صوتية مبهمة ال تكاد تفهم.

 عيب من عيوب النطق يعتري اللسان،من جراء اخراج الصوت من غير مخرجه  : اللثغة

 1اللثغة عند األطفال في بدء تعلمهم الكالم. تستبانو 

نستنتج أّن عيوب النطق عديدة وأسبابها مختلفة تصيب األطفال منها ما يعالج و منها ما 

ا ما هو مشكلة في العضو أو تبقى مالزمة له ومن هنا يمكننا القول أّن العيوب النطقية منه

في سببها راجع لعوامل نفسية يعاني منها الطفل المصاب، وعالجها يكمن في مراقبة الطفل 

 .يكون تأخر في العالج  في مراحله األولى التي يتعلم فيها نطق األصوات حتى ال

من خالل ما تم عرضه نستنتج أّن الدراسة الصوتية تعتمد على مستويين في دراسة  و

الذي يختص بدراسة أعضاء جهاز النطق  علم األصوات العامالصوت، أولهما مستوى 

علم  وتحديد صفاتها. أما بالنسبة إلى المستوى الثاني هو ووصف مخارج األصوات

التنغيم،  ت في أداء المعنى من مباحثه النبرالذي يبحث في وظيفة الصو األصوات الوظيفي

المقطع. وبالرغم من اختالف مباحثهما إال أّن الكّل منهما يكمل عمل اآلخر و ال يمكن 

 ، تجمعهما مادة واحدة هي الصوت . الفصل بينهما

  

 

 

 

 

  100  99المرجع نفسه، خليل إبراهيم عطية، ص    1



 

 

 

 

 

 ردةـبـصيدة الـوتي لقـل الصـالتحلي



 دراسة صوتية لقصيدة البردة                                                        الفصل الثالث:    
 

 

62 

 :تمهيد  

مثل  باالهتماملم يحظ أّي نص شعري أو نثري في تاريخ األدب العربي على مّر العصور 

اء وتغنى بها المنشدون  سار على نهجها العديد من الشعرما حظيت به قصيدة البردة، 

 إنها ّموروث ثقافي عريق.كتبت بمختلف أنواع الخطوط، تسابق على دراستها الباحثون و

 المبحث األول: تعريف الشاعر:

 تعريف الشاعر البويصري : .1

م( بمصر 1211، ھ608هو محمد بن حماد بن محسن بن عبد هللا الصنهاجي، ولد سنة )

نسبة لهما. لكّنه اشتهر بالبويصري أمه من دالص، فقيل له الدالصي كان أبوه من بويصر و

لم تكن أسرته و. 1قبائل البربر إحدىصنهاجة    ترعرع في أسرة ترجع أصولها إلى قبيلة

منذ صغره. كان يتقن فن الخط  ميسورة الحال فقيرة، لذلك راح يسعى إلى طلب الرزق

، وحفظ كتاب هللا ففتح كّتابا لتعليم فزاول كتابة األلواح التي توضع على شواهد القبور

آدابها، و القرآن الكريم. ثم انتقل إلى القاهرة لتعلم العلوم الدينية، و علوه اللغة العربية 

عرف البويصري بزهده وتصوفه  2التاريخ اإلسالمي و على الخصوص السيرة النبوية.

عصره في أحسن  عاما بالقاهرة بعدما مثل 87م( عن عمر بلغ 1298،ھ695توفي في )

 إنه خير تمثيل لرقي هذا الفن في تاريخ الشعر العربي .تمثيل

 أسلــوبـه: .2

نظم البويصري الشعر منذ حداثة سنه، تميز شععره بالوضعوح و الرصعانة و الجزالعة بسعاطة 

 الشريف اساته من القرآن الكريم و الحديث، فكانت اقتباألفكار وجمال التعبير و قوة العاطفة

بمدائحه النبوية التي أبدع فيهعا، وبفضعلها كشعفت موهبتعه الشععرية و قدرتعه اإلبداعيعة اشتهر 

 3التي جعلت منه قدوة لغيره من الشعراء.

 

 
 

العمدة في إعراب البردة، قصيدة البويصري، شرح وتحقيق عبد هللا أحمد حاجة، وراجعه محمد علي سلطان،دار   1

 15، ص 1(، طھ1423م،2002اليمامة، للنشر، دمشق،بيروت )

 17 16، ص 1م، ط2000البويصري، ديوان البويصري، شرح و تعليق محمد ألتونجي، دار أنجيل،  2

  126، ص 1م، ط1992زكي مبارك، المدائح النبوية في األدب العربي، دار الجيل للنشر، ٍ  3
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 المبحث الثاني: تعريف قصيدة البردة:

 قصيدة البردة: .3

تعد هذه القصيدة من أشهر القصائد في مدح خير البرية محمد صلى هللا عليه وسلم. فالبردة 

في القرن السابع الهجري، ذاعت  اها هي الكساء الذي يلتحف به، كتبها البويصريفي معن

 160شهرتها و انتشرت انتشارا واسعا في البالد اإلسالمية، تعتبر من القصائد الطوال فيها 

بيتا. مدح فيها الشاعر الرسول صلى هللا عليه وسلم، فنال بها شهرة كبيرة، و تبقى أعظم 

دقة ألفاظها و جمال و   ، تميزت بروعة معانيهافي الحبيب المصطفى القصائد التي قيلت

هي فن من فنون الشعر التي أذاعها التصوف،  »:'' زكي مبارك''تصويرها. يقول عنها 

فهي لون من التعبير عن العواطف الدينية، و بابا من اآلداب الرفيع ألّنها ال تصدر إالّ عن 

 1 .«اإلخالصقلوب مفعمة بالصدق و 

يتضح من خالل هذا القول أّن قصيدة البردة فن أدبي عربي أبدع في نسج خيوطه اإلمام 

البويصري فأحسن كتابتها مما جعلها من أبلغ و أعظم القصائد التي نظمت في خير خلق هللا 

 خاتم المرسلين محمد علي أفضل الصلوات و التسليم، إّنها فعال مدرسة لشعر المدائح النبوية

 بعده.

 األسماء التي اشتهرت بها القصيدة: .4

 من بين األلقاب التي لقبت بها نذكر:

 : اسم بمعنى الشفاء.البرأة

 2: كونها تشمل على مناقب الرسول صلى هللا عليه و سلمالبردة

 الكواكب الذرية في مدح خير البرية.، الكواكب البدرية في أشرف البرية نجد أيضا

وبالرغم من تعدد أسمائها إالّ أّنها تبقى موروث فني يفتخر به األدب العربي، ألّن مؤلفها 

 

جلول  sufi langwage and its the mesin EL_ Bosari’s Bordaالبويصري، اللغة الصوفية و تيماتها في بردة   1

دواجي عبد القادر، األكاديمية للدراسات االجتماعية و اإلنسانية، قسم األدب و اللغات، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف 
 86م، ص 2018جانفي  19العدد 

 87المرجع نفسه، دواجي عبد القادر، ص   2
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خصصها لمدح رسول هللا صلى هللا عليه و سلم، راجيا بهذا العمل نيل شفاعته و التقرب 

 إلى هللا جّل جالله.

 مناسبة القصيدة:  .5

كنت قد نظمت قصائد في مدح  » عن سبب نظمه للقصيدة: ''اإلمام البويصري''يقول 

'' زين الدين يعقوب بن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منها ما كان اقترحه علي الصاحب

صاحبني فالج أبطل نصفي، ففكرت في عمل قصيدتي هذه  ثم اتفق بعد ذلك أنّ زبير'' 

و            ، ودعوتإنشادهااستشفعت بها إلى هللا تعالى في أن يعافيني و كررت و فعملتها

نمت فرأيت النبي صلى هللا عليه و سلم، فمسح وجهي بيده المباركة و ألقى علّي و توسلت

بردت فانتهضت ووجدت في نهضة، وقمت و خرجت من بيتي ولم أكن أعلم بذلك أحدا 

فلقيني بعض الفقراء فقال لي: أّيها؟ فقال التي أنشأتها في مرضك، وذكر أولها فقال: و هللا 

و رأيت رسول هللا  رحة وهي تنشد بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه و سلمسمعتها البا

 1.«وذكر الفقير دلك فشاع المنام إياهايتمايل وأعجبته وألقى على من أنشدها بردة، فأعطيته 

نالحظ من خالل ما أقر به الشاعر عن سبب نظمه لقصيدته أّنه كان مصاب بفالج ألزمه 

تقرب بها إلى هللا تعالى و ينال شفاعة نبّيه  و قصيدة البردة لي إثرهبقاء الفراش، فنظم على 

 سماها بردة ألنه رأى في منامه النبي عليه الصالة و السالم يضع عليه بردته.

 

 

 

 

 

 

 

 مـوضوعاتـها: .6

 

العمدة في إعراب البردة، قصيدة البويصري، شرح وتحقيق، عبد هللا أحمد جاجة، و راجعه محمد علي سلطان، دار   1
 18، ص  1م، ط2002، ھ1423اليمامة للنشر و الطباعة، دمشق، 
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 الموضـــوع القـــــــسم

 القسم األول
 في النسيب النبوي

 في التحذير من هوى النفس القسم الثاني

 1 سلمو  في مدح خير خلق هللا محمد صلى هللا عليه  القسم الثالث

 خصص في مولد النبي عليه الصالة و السالم ابعالقسم الر

 معجــــــزاته القسم الخامس

 2القــرآن الكريم القسم السادس

 و المعراج اإلسراءفي  القسم السابع

 جهاد الرسول صلى هللا عليه وسلم و غزواته المباركةفي  القسم الثامن

 التــوسل و التــشفع القسم التاسع

 3 في المنـاجاة و التضرع القسم العاشر

 

 :في التأليف البويصري أثر بردة .7

إّن شيوع قصيدة البردة و انتشارها في البالد اإلسالمية دليل على أثرها في الشعراء، إّنه 

 عظيم فقد ضمنوها و شرحوها و خمسوها وسبعوها و عشروها، وفيهم حتى من عارضها

أحمد '' ، أما بالنسبة للذين شطروها نجد'' الشيخ قاسم''ومن الشعراء الذين ضمنوها نجد 

. أما الذين خمسوا ''رمضان حالوة''، رقاوي الخلف''، ''أحمد بن عثمان العوامي''بن ش

لم يكن الشعراء الذين خمسوها  لإلشارةو ''ناصر الدين الفيومي''البردة فهم كثيرون منهم 

''شهاب الدين أحمد  سبعوهامن مصر فقط بل هناك من المغرب و الشام و العراق. و الذين 

 

 21المرجع السابق، العمدة في إعراب البردة،  ص   1
  87المرجع السابق،  اللغة الصوفية و تيماتها جلول دواجي عبد القادر، ص  2

 87اللغة الصوفية و تيماتها جلول دواجي عبد القادر، ص المرجع نفسه،   3
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ومن الشعراء الذين  1اح البردة.رّ وهو أحد ش   '، ''محمد المصري''بن عبد هللا المكي'

، '' عبد الحق بن عبد الفتاح'' ،ن بن العماد''''شهاب الدي، ''ابن الصائع''شرحوها لدينا 

  2، و غيرهم.عبد الفتاح الباجوري''''

ء هذه األعمال التي أجريت على البردة إّنما هي برهان على أّنها شغلت الشعرا نالحظ أنّ 

لهمتهم إّنها بمثابة دستور لهم، فحذو حذوها وساروا على نهج أ و في كّل البالد العربية

 .صاحبها

 ء للبردة:امعارضات بعض الشعر .8

 بردة البويصري نذكر: االشعراء الذين عارضو من أبرز

. و عدد ''سمى قصيدته كشف النغمة عن سيد األمةامي البارودي'' الشاعر ''محمود س

 ( يقول في مطلعها:447أبياتها ) بيتا

 3 واحد الغمام إلى حي بذي سلم   يا رائد البرق يمم دارة العلم

 :جاء في مطلعها'' نهج البردة ''كما نجد أيضا أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته

 4البان و العلم   أحل سفك دمي في األشهر الحرمريم على القاع بين 

يتبّين لنا أّن المعارضات التي جاءت على قصيدة البويصري أتت بدافع التأثر و اإلعجاب 

كقصيدة البردة، بروعة معانيها وحسن ألفاظها و دقة تصويرا فلم يتمكن أحد من نظم قصيدة 

صفاء و بالرغم من سير الشعراء على نهجها وخطا صاحبها. إّن قوة إيمان البويصري

  .شهرة واسعة ونال ببردته من جهة، توفيق هللا عز وجلا روحه نال به

 

 

 24   23المرجع السابق، العمدة في إعراب البردة، ص   1
 21   22المرجع نفسه، العمدة في إعراب البردة، ص   2
 25لعمدة في إعراب البردة، ص المرجع نفسه، ا  3
 87المرجع السابق اللغة الصوفية و تيماتها في بردة البويصري، جلول دواجي عبد القادر، ص   4
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ر وكانت أعظم قصائده، وأروع فرائده، درة الشع » :''عمر هاشم'' أحمد يقول في ذلك 

على شبهها سابق، ولم يقترب منها الحق، وكم قصائد ألفت بردة المديح التي لم ي  الفصيح

  1. «ولكنها لم تنل رتبة بردة البويصريغرارها ونهجت طريقها، ونسجت على منوالها 

وأروعها من حيث فصاحتها  القول قصيدة البردة من أعظم القصائدأّن يتضح لنا من هذا 

وحسن نظمها، و بالرغم من نهج الشعراء على منوالها لم يأتي أحد بمثلها صنيعا فبقيت 

 عليه وسلم، يتغنى بها وستبقى من أروع المدائح النبوية التي قيلت في نبينا محمد صلى هللا

األجيال نالت بجدارة و استحقاق المركز األول على باقي المؤلفات الشعرية التي جاءت 

 بعدها.

 

  

 

 87اللغة الصوفية و تيماتها في بردة البويصري، جلول دواجي عبد القادر، ص المرجع السابق،   1
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 التحليل الصوتي للقصيدة:المبحث الثالث: 

من خالل دراستنا الصوتية لقصيدة البردة و استقرائنا لها تمكنا من إحصاء عدد األحرف 

 تكرارها في القصيدة. وبذلك توصلنا إلى النتائج اآلتية:الهجائية و 

 أوال: من حيث صفات الحروف

  الصفات الثنائية (أ

 

  

هو أكثر استعماال عن باقي  الميمنالحظ من خالل المعطيات التي في الجدول أن صوت 

(، أما بالنسبة إلى المهموسة فالتاء أكثر استعماال مرة  673األصوات المجهورة األخرى ب)

 . (مرة 332القصيدة حيث بلغ عدد تكراره )في 

 

 

 صوات المجهورة في القصيدة هي: األالجهر

 الصوت
 تكراره الصوت تكراره

 مرة 30 الضاد مرة247 الباء

 مرة 140 القاف مرة62 الجيم

 مرة 21 الظاء مرة160 الدال

 مرة 639 الالم مرة35 الذال

 مرة 204 النون مرة300 الراء

 مرة 673 الميم مرة30 الزاي

 مرة 235 الواو مرة188 العين

 مرة 252 الياء مرة 42 الغين

األصوات المهموسة في القصيدة الهمس:
 هي

 تكراره الصوت

 مرة 332 التاء

 مرة 52 الطاء

 مرة 143 الحاء

 مرة 44 الخاء

 مرة 158 السين

 مرة 55 الشين

 مرة 200 الفاء

 مرة 76 الصاد

 مرة 129 الكاف

 مرة 256 الهاء
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اسعععععتخدم الشعععععاعر األصعععععوات االنفجاريعععععة فعععععي قصعععععيدته، تععععععود أكبعععععر نسعععععبة تكعععععرار 

مععععععرة(  30مععععععرة( أمععععععا صععععععوت الضععععععاد فتكععععععرر فيهععععععا ) 332إلععععععى التععععععاء ب      ) 

فقعععععط، أمعععععا بالنسعععععبة إلعععععى الصعععععفة الثانيعععععة فسعععععجلت الهعععععاء أكبعععععر ععععععدد بلعععععغ تكرارهعععععا 

ات معععععر 9معععععرة(، وتععععععود أقعععععل نسعععععبة تكعععععرار إلعععععى الثعععععاء ب ) 252فعععععي القصعععععيدة ) 

 ( فقط، ثم صوت الزاي الذي بلغ تكراره في القصيدة ثالثون مرة.  

 

 

 

 

 

تمثلت أصواتها في  االنفجارية:
 القصيدة على النحو التالي

 تواتره الصوت

 مرة 247 الباء

 مرة 332 التاء

 مرة 160 الدال

 مرة 140 القاف

 مرة 30 الضاد

 مرة 129 الكاف

 مرة 308 الهمزة

 أصواتها في القصيدة هي: االحتكاكية:

 تواتره الصوت

 مرات 9 الثاء

 مرة 143 الحاء

 مرة 44 الخاء

 مرة 158 السين

 مرة 200 الفاء

 مرة 30 الزاي

 مرة 52 الطاء

 مرة 188 العين

 مرة 42 الغين

 مرة 252 الهاء

 مرة 76 الصاد
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توزعت في القصيدة بنسب مختلفة كما هي موضحة فقط،  إّن اإلطباق صفة ألربعة أحرف

 وتعود أكبر نسبة تكرار إلى صوت الصاد ب ستة و سبعون مرة.في الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أصواته هي: طباق:اإل 

 تواتره الصوت 

 م76  الصاد

 م 30 ضادال

 م 52 طاءال

 م 21 ظاءال

 :تمثلت أصواته في القصيدة على النحو التالي :النفتاحا

 تواتره الصوت  تواتره الصوت 

 م 35 الذال م 247 الباء

 م 188 العين م 332  التاء

 م 42 الغين م 9  الثاء

 م 200 الفاء م 143  الحاء

 م 140 القاف م 44 الخاء

 م 639 الالم مم 62 الجيم

 م 204 النون م 300 الراء

 م 673 الميم م 30 الزاي

 م 235 الواو م 308 الهمزة

 م 129 الكاف م 158 الدال

 م 55 الشين م 158 السين

 م 252 الياء م 256 الهاء
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ّل من الدال و السين لهما نفس عدد التكرار في كفي األصوات االنفتاحية نالحظ أّن 

أما بالنسبة إلى أعلى نسبة تكرار سجلها صوت  مرة 158القصيدة، حيث بلغ تكرارهما 

  مرة. 30حرف الزاي ب  مرة، وأقل تكرار كان ل 639مرة ثم الالم ب  673الميم ب 

 

 

نالحظ أّن حروف االستعالء هي نفسها حروف اإلطباق زيادة عنه فقط بثالثة أحرف كما 

 .أعالههو موضح في الجدول 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 : جاءت أصواته في القصيدة على النحو التالي االستفال

 تواتره الصوت تواتره الصوت تواتره الصوت

 م 256 الهاء م 188 العين م 247 الباء

 م 235 الواو م 200 الفاء م 332 التاء

 م 252 الياء م 639 الالم م 9 الثاء

 م 673 الميم م 204 النون م 143 الحاء

 م 30 الزاي م 158 السين م 62 الجيم

 م 160 الدال م 55 الشين م 300 الراء

 م 35 الذال م 129 الكاف م 308 الهمزة

 : أصواته هي:الستعالءا

 تواتره الصوت

 م 76 الصاد

 م 30 الضاد

 م 52 الطاء

 م 21 الظاء

 م 140 القاف

 م 44 الخاء

 م 42 الغين

 أصواتها في القصيدة هي: الشدة:

 تواتره الصوت   تواتره الصوت 

 م 160 الدال م 332 التاء

 م 140 القاف م 62 الجيم

 م 129 الكاف م 308 الهمزة

 م 21 اءالظ م 247 الباء
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الجداول من بيانات أّن األصوات التي تكررت في القصيدة  جاء في  نالحظ من خالل ما

 الهاء( في األصوات الشديدة، أما في الرخوة نجد 308ب ثالث مئة و ثمانية )الهمزة هي 

 . (256) و ستة و خمسون مائتانإذ وصل استعمالها إلى 

استعلى اللسان نحو مؤخرة الفم، فيتشكل لنا تجويف إّن التفخيم ظاهرة صوتية تتشكل كلما 

الحلق مما يؤدي إلى حدوث جرس الصوت غليظا، لقد توزعت األصوات المفخمة في 

 القصيدة على الشكل التالي:

 األصوات المفخمة

 تكراره الصوت  تكراره الصوت

 م 30 الضاد م 140 القاف

 م 44 الخاء م 52 الطاء

 م 42 الغين م 21 الظاء

من خالل استقرائنا للقصيدة وجدنا أّن تواتر األصوات المفخمة توزعت في القصيدة على 

بلغ عدد تكراره مئة   القافحسب ما جاء في الجدول إال أّن الحيز األكبر كان لصوت 

)قدماه قمر  وأربعون مّرة أّنه يدل على القوة والتأكيد و الحركة و االستمرار نحو قوله

 جرسا موسيقيا قويا في القصيدة.البرق(، كما ولد 

 أما بالنسبة لألصوات المرققة فتواترت في القصيدة على النحو التالي:

 أصواتها في القصيدة هي: :لرخاوةا

 تكراره الصوت تواتره  الصوت  تواتره الصوت 

 م 52 الطاء م 44 الخاء م 158 السين

 م 30 الضاد م 143 الحاء م 55 الشين

 م 9 الثاء م 76 الصاد م   35 الذال

  م 256 الهاء م 200 الفاء

 م 44 الغين م 30 الزاي
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 األصوات المرققة

 تواتره الصوت  تواتره الصوت

 م 129 الكاف م 308 الهمزة

 م 673 الميم م 247 الباء

 م 256 الهاء م 332 التاء

 م 235 الواو م 9 الثاء

 م 252 الياء م 143 الحاء

 م 62 الجيم

 الصفات األحادية:  (ب

 هي صفة خاصة لخمسة أحرف، وتكررت في القصيدة على الشكل التالي:القلقة:  (1

 تكراره الصوت

 القاف
  م 140

 م 52 الطاء

 م 160 الدال

 م 247 الباء

 م 62 الجيم

إّنه يحمل صفة القاف  صوت نالحظ من خالل هذا الترتيب و التواتر لألصوات قد تصدرها

 التفخيم و القلقلة معا.

 (.م 30) لقد تكرر في القصيدةالضاد، هي صفة خاصة بصوت واحد هو االستطالة:  (2

 سميت حروفه بالتوسط ألّن أصواته تتوسط بين الشدة و الرخاوة و هي: التوسط: (3

 الصوت تكراره الصوت تكراره الصوت تكراره  الصوت

 الواو
 العين  م 300 الراء م 639 الالم م 235

 الياء
 م 188 م 673 الميم م 204 النون 252
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 . لقد ساهمت حروف التوسط في الربط بين الكلمات الواردة في أبيات القصيدة

 .مرة( 55) وقد تكرر في القصيدة  الشين هو صفة ينفرد بها صوت لتفشي:ا (4

الشدة و الرخاوة، إّنه ي التركيب: صفة يتصف بها صوت الجيم ألّنه يجمع بين صفت (5

 .م( 62)صيدة اثنان و ستون مرة ر انفجاري تكرر في القصوت مجهو

صوت مهموس احتكاكي تواتر في القصيدة  صوت الهاء وهي تشمل كّل منالنفسية:  (6

 332) هو مهموس انفجاري ورد في القصيدةصوت الياء  ، أما بالنسبة إلىمرة(256)

 في القصيدة.صوت الهاء  قد ورد أكثر منصوت الياء  نالحظ أنّ  مرة(

وبلغ عدد  الراءفي العربية التكرير خاص و متعلق بصوت واحد فقط هو  التكرير: (7

 .مرة( 300)تكراره في القصيدة إلى 

 204)الذي بلغ عدده إلى  النونتمثلت أصواتها في القصيدة من خالل صوتي  الغّنة: (8

 مرة(. 673) تكرر فيها الميم و بالنسبة إلى صوت، مرة(

 ثانيا: من حيث الصوائت و الصوامت:

 الصوائت في القصيدة: ➢

 تواتره الصوت

 ألف
 مرة 262

 ياء
 مرة 114

 مرة 661 واو
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 الصوامت في القصيدة: ➢

 

 الصوت
 تواتره الصوت تواتره

 الهمزة
 مرة 30 الضاد مرة 308

 الباء
 مرة 52 الطاء مرة 247

 التاء
 مرة 21 الظاء مرة 332

 الثاء
 مرة 188 العين مرات 9

 الحاء
 مرة 42 الغين مرة 143

 الخاء
 مرة 200 الفاء مرة 44

 الجيم
 مرة 140 القاف مرة 62

 الدال
 مرة 129 الكاف مرة 160

 الذال
 مرة 639 الالم مرة 35

 الراء
 مرة 673 الميم مرة 300

 الزاي
 مرة 204 النون مرة 30

 السين
 مرة 256 الهاء مرة158

 الشين
 مرة 235 الواو مرة 55

 الصاد
 مرة 252 الياء مرة 76
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يتبين لنا في هذا الجدول تواتر األصوات التي وردت في متن القصيدة، بحيث أعلى نسبة 

إلى  مرة(، أما بالنسبة 673تواتر كنت لصوت الميم التي سجلت ستة مائة وثالثة و سبعون)

             .مرة( 639نظيرتها الالم التي تلتها سجلت ستة مائة و تسعة وثالثون)

ترتيبه الهجائي يحتل المرتبة الرابعة و العشرون مخرجه من الشفتين  في حرف الميم:

  1.كالباء لكن أعلى منه قريبا من األنف

ومن صفات هذا الحرف أّنه مجهور، متوسط الشدة أو الرخاوة و منفتح و أغن يعني فيه 

صوت هذا الحرف بانطباق الشفتين على بعضهما البعض و ذلك في ضمة  غنة، كما يحمل

المرونة و و و انفتاحها عند خروج النفس، إّنه صوت يوحي إلى بعض من الليونة نية، متأ

 .  2الرقة و التماسك

يعد من أسهل األصوات نطقا لذلك اختاره الشاعر ووظفه في قصيدته بكثرة لما يتميز به 

، كان البويصري في مقام مدح خير من صفات الرفق و اللين، وهذا ما يستوجبه المقام

ية و خاتم المرسلين محمد صلى هللا عليه و سلم . لقد استعمله للداللة على حبه وشوقه البر

له، فال ننسى أن الشاعر كان في موضع التضرع و التشفع و التوسل و هذا الموقف 

الستوجب األصوات الغليظة و الخشنة و القوية، بل العكس يستحضر األصوات اللينة 

 دقة في التصوير الق في اختياره و انتقائه البويصري مما حقق له الرقيقة. وهذا ما توف

المعنى في القصيدة وجعل فيها نغمة موسيقية خاصة بذات الشاعر، التي يحس بها كّل من و

 يقرأ بردته.

سقف الحنك  رحلتين أّولها بالتصاق اللسان بأولىالالم على م يتشكل حرف حرف الالم:

قريبا من اللثة العليا حبسا للنفس، و ثانيها بانفكاك اللسان عن سقف الحنك و انفالت النفس 

ثة و العشرون، ومن صفاته خارج الفم و بهذا يتم النطق به، و يحتل في ترتيبه األبجدي الثال

 3مجهور، متوسط، و منفتح يدل على الليونة و االلتصاق و التماسك.

 

، قسم the Semantic values of Arabic Sounds،منال نجار القيم الداللية ألصوات الحروف في العربية   1
 31م، ص  10 06 2010اللغة العربية، كلية التربية و اآلداب، جامعة تبوك السعودية،

 72، )د ط(، ص 1988حسن عباس، خصائص الحروف العربية و معانيها، منشورات اتحاد الكتاب العرب،   2
 79المرجع  نفسه، حسن عباس، خصائص الحروف العربية، ص   3
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من حيث االستعمال في القصيدة، وظفه الشاعر لما يمتاز  ة الثانية بعد الميمجاء في المرتب

متميزا فيها من  إيقاعابه من خصائص و صفات تحقق الغرض المطلوب تحقيقه، إّنه يؤدي 

 .خالل المحافظة على االتساق و الترابط بين أبيات القصيدة

الحرفين و استعمالهما بكثرة هو الصفة و يرجع السبب الذي دفع بالشاعر إلى اختيار هذين 

الخاصية التي يشتركان فيها. أال و هي المرونة و الليونة و الرقة أيضا، وسهولة النطق بهما 

تي الميم و الالم يناسبان المقام الذي نظم الشاعر فيه أبيات قصيدته الذي يتمثل في وإّن ص

 القصيدة.و مناسبتهما لمتن  ذلكمدح النبي عليه الصالة و السالم فأبدع و أّجد في 

 ثالثا: من حيث اإليقاع:

المستوى الصوتي بدراسة اإليقاع، فاإليقاع يبنى على وفق اشتراك مجموعة  يرتبط

العناصر الصوتية التي تحقق جمالية فنية يهدف الشاعر من خاللها إلى مطابقة األلفاظ 

 :نذكر اإليقاع على مستوييهو هنا  التعبيرية.للمعاني المنسجمة مع مختلف األنماط 

 : وفيهاإليقاع الداخلي

، واعتمده الشاعر بحسب ما يقتضيه ورد التكرار في مختلف أبيات القصيدة التكرار: ➢

 ، فكان لهذه الظاهرة دور مهم في القصيدة و من ذلك نذكرالحال و الضرورة الشعرية

ًباحت عذبات البان ريح  ا رن  م         منغ  العيس بال   ادي  ح   العيس   ب  َ  طر  أ  و      ص 

و االشتياق للحبيب المصطفى  من خالل هذا البيت يوحى لنا بأّن الشاعر في موقف الحسرة

تكرار صوتي الحاء و العين دور في تصوير واقع التحسر الذي هو بصدد التعبير في  فكان

 1 و يقول أيضا: عنه.

ل ق ه  في عل م و  ال  كرم فاق النُّبيين  في خ   َ دان و  ل م ي  ل ق   و   و  في خ 

 األولى بفتح الخاء تدل على خلق هللا عز  تحظ في هذا البيت تكرار في كلمة خلق جاءنال

و جل أما كلمة خلق الثانية جاءت بضم الخاء وهي تدل على األخالق, غرض الشاعر من 

 

 57م، )د ط(، ص 1993رابح بحوش، البنية اللغوية لبردة البويصري، ديوان المطبوعات الجامعية   1
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تكرار هاتين الكلمتين هو بيان حسن خلق هللا سبحانه وتعالى في نبيه محمد صلى هللا عليه 

فأبدع في   .هللا خلقفاته الحميدة التي تميزه عن باقي وسلم والكشف عن مكارم أخالقه وص

 دقة الوصف.

: يعني في مفهومه تشابه اللّفظتان في النطق و اختالفهما في المعنى وهو نوعان اسالجن

التام يتمثل في االتفاق في نوع الحروف وعددها و حتى ترتيبها أّم غير التام هو العكس أي 

  اختلف فيه أحد العناصر المذكورة ومن مواطنه في البردة نذكر في قوله: ما

  حرم   كما سرى البدر في داج من الظلمل إلى اريت من حرم ليس

فهو جناس تام حيث اتفقت الوحدات  (حرم، حرمفي هذا البيت يوجد جناس بين كلمتين) 

األولى جاءت للداللة على مسجد  ''الصوتية محدثة في ذلك اختالفا دالليا ألّن كلمة '' الحرم

ظتين أظهر براعة الشاعر في هذا التمازج بين اللف الثانية دالة على المسجد األقصىو مكة،

 1.صوتيا للقصيدة إيقاعاالتركيب الشعري و دقة تصويره الذي أعطى نفسا و 

 أما في قوله:

 إّن الهوى ما تولّى يصم أو يصم    فاصرف هواها و حاذر أن توليه

يتضح الجناس هنا بين)يصم يصم( مناك تساوي بينهم في عدد األصوات و اتفقتا في 

بضم الياء و الثانية بفتحها و األولى يعنى القتال أما بالنسبة إلى  إحداهماالترتيب أيضا، لكن 

 2يصم الثانية فهي تعني على العيب في الشيء.

 بحيث الثاني متساوية وزنا ورويا: هو أن تكون قافية الشطر مع قافية الشطر عالتصري ➢

في  إيقاعيةإليقاع و تقارب في األصوات و تشكيل وحدات نوع من ا إضفاءيهدف إلى 

 قوله:

 دمأمن تذكر جيران بذي سلم   مزجت دمعا جرى من مقلة ي

 

مجدوب صالح الدين، تيمية اإلسراء و المعراج بين شوقي و البويصري، دراسة لسانية، دار القدس العربي للنشر،   1
 72م، ) د ط(، ص 2015

 68المرجع السابق، رابح بوحوش، ص  2
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هذا و تمثل التصريع في هذا البيت من خالل توافق أواخر الصدر و العجز في الحركة 

يا في المقطع ونغم موسيقي، وهذا يوضح لنا أّن الشاعر يحسن براعة أكسب النص جماال فن

 النظم.

 اإليقاع الخارجي 

 وزنا لبردته، إذ  ليكون البحر البسيط من بحور الشعر العربي ياختار البويصرالبحر: 

توارثه الشعراء عن بعضهم البعض لما له من أهمية كما يعرف هذا البحر بازدواجيته في 

ألّنه يناسب وهي)مستفعلن، فاعلن، مستفعلن، فاعلن( اختاره الشاعر وزنا لقصيدته  ةالتفعيل

و      الرقةو ويليق بمقام المدح ألّنه يتميز بخصائص فنية فيه نوع من البساطة و الطالوة 

 1الجزالة.

القافية جاءت ر هي ما من بين الساكنين األخيرين من البيت مع السكون األخي القافية: ➢

 وتظهر في هذه الكلمات بعد زيادة  (0////0ى الشكل )يدة علصفي أبيات الق

الياء رمي، فالميم تمثل حرف الروي، أما مضط، مقتحمي  ،حرف اإلشباع الياء: بمنسجمي

حذاقة الشاعر في قافية القصيدة من العيوب و هذا دليل على  اتخلو لحركة الروي إشباعهو 

 النظم.

: هو العمدة التي تبنى عليه القصيدة و أحد حروف القافية و إليه تنسب القصائد الروي ➢

الشعرية، وتؤخذ لبردته الميم المكسورة رويا لها ألنه ناسب مقام القصيدة أضاف عليها 

 لتي يتميز بها هذا الحرف التي سبق ذكرها.تجانسا صوتيا زيادة على ذلك صفاته ا

نستخلص في األخير أّن الشاعر قد أحسن في اختياره للبحر و القافية و الروي الذي ما 

يناسب مقام قصيدته، وهذه الدقة و حسن االختيار جعل قصيدته من أروع القصائد في مديح 

   خير البرية، بجمالها الفني و تجانسها الصوتي.

 

 

 25المرجع  السابق رابح بوحوش، ص  1
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 من حيث التوازي: رابعا:

التوازي تقنية من التقنيات الشعرية و قيمة فنية جمالية تحقق للقصيدة توازنا و تكامال فنيا و 

البويصري  يمكن للشاعر االستغناء عنها و نجد هذه القيمة الفنية في بردة انسجامها. و ال

 ومن أجمل أبياته التي دلت على ذلك قوله:

 و البحر في كرم و الدهر في هم  كالزهر في نزف البدر في الشرف 

 مـــطيب مبتدأ منه و مختت يا  أبا مولده عن طيب عن عنصره    

و      نالحظ في هذه األبيات مطابقة في الكلمات)عرف و شرف(، )زهر و دهر(،) مولده 

(، )صب و حب(، )رجائي و حسابي( عنصره( وفي أبيات أخرى نجد )كبرى و عظمى

 وغيرها.

الوزن و و من ناحية التوازي هو تعادلها و توازنها في الكلمات به هذه القصيدة زتتميإّن ما 

توافق و توازن في المقاطع مما يحقق االتساق و االنسجام بين األبيات في كل القصيدة 

صوتيا جميال تأنس به األذن عند سماعها، و هذا ما يحس به القارئ  إيقاعافأعطى لها 

و   البردة جودتهافي  في النظم لختل التوازن فيها لكنلشاعر و براعته للبردة. و لوال دقة ا

جمالها الفني برهنت على صدق مشاعر البويصري التي عبر عنها بحيث يحس بها السامع 

اختياره للبحر المناسب و حتى و من جهة ، ومن جهة أخرى برهنت على حذاقة الشاعر 

ة و هذا ما ضمن و حقق التوازن فيها الروي و غيرها من العناصر التي في القصيد

فأصبحت بذلك قصيدة من أشهر القصائد في عصره وما بعده مما أكسبها شهرة واسعة 

   النطاق.
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 قصيدة البردة

 دمـــــــمزجت دمعا جرى من مقلة ب      م   ـــــــــذي سلـــأمن تذكر جيران ب

ِت الِريح   َضمِ         َمٍة  ـــــِمْن تلقاِء َكاظِ  أم َهبَّ ِِ ْلماِء من ِا  وأَْوَمَض الَبْرق  فِْي الظَّ

  ِ مِ ــــــــوَما لَقلبَِك إن قلت استبِفْق يهِ         َتا  ـــــَ َفا َهمـــــــــفما لَِعيَنْيِك إْن اْكف  

ْنَكتِ   ِرمِ ــــــــــبيَن منسِجٍم منه و م ْضطَ  ما         ٌم ــــــأََيْحَسب  الَصبُّ أنَّ الحبَّ م 

ِِ الَباٍن َو العَ         ى  ـــــعا علــال الهوى لم ت ِرْق دملو  مِ ــلَ ـــَطلٍَل وال أَِرَقَت لِِذْكِر

ًبا َبْعَدما ل الدمِع َو السَّ         َدت  ــهِ ـــــــشَ  َفَكْيَف ت ْنِكر ح  د   مِ ـــــقَ ـــــبِه عليك ع 

ي عْبَرٍة َوَضنَ  لَ الَبهاِر َعلى خّديَك و الَعنَ           ىــو أثَبَت اْلَوْجد  َخطَّ ِْ  مـــــــِمْث

بُّ َيْعتِرض          ْي  ــَنَعم سرىَطْيف  مْن أَْهوى فأّرَقنِ  ات باألَلَ  َو الح   مِ ـــــــاللذَّ

َذِرْيّ َمْعِذَرةَيا الئِِمْي فِْي   مِ ــــل  ــــَ ِمنِّي إلَْيك ولَو أَْنَصْفَت لَْم ت           الَهَوى الع 

ّي بم سْ  نِسَ َعْن الو         َتتِِر   ـــــــــَعَدْتَك حالْي ال ِسرِّ  ِجمِ ـــــَشاِة َو الَ َدائِي بِم 

ه   ْصَح لَِكْن َلست  أَِسَمع  ْضَتنِْي النُّ َذاِل في صَ            َمحَّ ِحَب َعِن الع   َممِ ـــإنَّ الم 

َذلِْي   َهمِ          إنِّيِ اَتَهْمت  َنِصْيَح الَشْيِب فِْي ع  ٍِ َعِن التُّ  و الَشْيب  أَبَعد  في ن ْصٍح

الَسوِء َما اتَّ  ِِ  َرمِ ــِمْن َجْهلَِها بَِنِذْيٍر الَشْيِب و الهَ         َعَضت   ـــــــَفإنَّ أَماَرتيِ ِب

ْت ِمَن الفِْعِل الَجِميِل قِ  َتش          ّرى ـــو ال أََعدَّ ِْ ْح  مِ ـــــِ َضْيٍف ألََّم برْأِسي َغْيَر م 

  ِ ْنت  أَعلَم  ه    ـــــــــِ ا أ َوقّ ـي مـــأَنِّ لَو ك  ا          ر   مِ ـــتَ ــــَبدا لي ِمْنه  بِاْلكَ َكَتمت  ِسّرً

ِل بالُّلج                ـــــــاَمن لي بَِردِّ ِجَماِح من َغَواَيتِهَ  ِْ د ِجَماح  الَخْي  مِ ـــــــــَكَما ي رَّ

ْم باْلَمَعصْي َكْسَر َشْهَوتِهَ   همِ ـــــــي َقوي َشْهَوَة النَّ  إّن الَطَعامَ            ا ــــــفالَ َتر 

بِّ الّرضاع َو إِْن َتْفِطْمه  َيْنَفط         الّنْفس  َكاْلِطْفِل إْن ت ْهِمْله  َشبَّ َعلْى  و  مِ ــح 

 مِ ـــإنَّ الَهَوى َما َتَولى ي ْصِم أَْو َيصِ          ه   ـــــَفاْصِرْف َهَواَها َو َحاذر أن ت َولِّيَ 

 مِ  ُتسوإْن ِهَي اْسَتَحلِت الَمرعى فال        ةـَوَراِعَها و هَي في األَعمال سائم

َنت لّذة للَمرء قائل سَ     ن   ــِ ًة مـَكم َحسَّ َم فِي الدَّ  مـحيث لم َيْدِر أنَّ السُّ

َسائَِس ِمْن ُجوع    مِ ـــَ َفُربَّ َمْحَمَصة  َشُر من التُّخ   ومن شبع     واخَش الدَّ
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َن الَمَحاِرم َوالَزم حْمَيَة النّ        ألت    ــواْسَتفِرغ  الَدْمَع منَعْين  قد  اْمتَ   َدمِ ـَ م 

ْفَس و الَشْيَطانَ   مـوإْن ُهَما مّحضاَك النُّصَح فاّتهِ           واْعِصِهَما  وَخالِْف النَّ

 مِ ـالَحكَ الَخْصِم وَد فأنَت َتْعرُف كيَ            ما    ـوال ُتطْع منهما خْصما و الحك

َة من أَحَيا الَظالََم إلَ  رَّ مِ             ى    ـَظلَْمُت ُسنَّ  ن َوَرمِ ـأن اْشَتَكْت َقَدَماه الضُّ

 َتْحَت الحجارِة َكْشًحا ُمْتَرَف األََدمِ             َوْى  ـطَ  وَشدَّ من َسَغب  أَحَشاَءهُ و

ُم من َذهَ  َما شَ ـعَ           ب    ــوَراَوَدتُه الجَبالُ الشُّ  َمم  ــن نفِسه فأَراها أيَّ

َدت ُزهَدهُ فيَها ض ُ رُوَرتــَوأَكَّ  َتعُدو على الِعَصم إّن الضرُوَرَة الَ           ُه   ــ

ُد الَكْوَنْيِن و الثَ   م  ـو منَعجَ  و الَفريَقيِن من ُعَرب          ن   ــَقلَيـمحَمٌد َسيِّ

نا اآلِمر   مِ ـــأَبرُّ في َقوِل ال منه وال َنعَ          ٌد    ــــالّناهي فالَ أَحَ َنّبيُّ

 مِ ــلُكلِّ َهْول  من األَهَوال ُمقتَتحَ              ُته ـاعَ هو الَحبيُب الِذي ُترَجى َشف

َ فالُمسَتمِسك
ا إلى َّللاَّ ََ  مِ ـُمْنَفصِ  ُمسَتمسُكون بِحبِل غْير            ون بِه  ــَدَع

بييَن في َخْلِق َو فِ  َّ  َرمِ ـو لم ُيَداُنوَنُه في َعلم  َو ال كَ           ق   ـُ ي ُخلـَفاَق الّن

مِ َغرًفا من الَبحِر أو َرشفً           ٌس  ــلَتمــوُكلُُّهم من َرُسِل َّللا مً  ََ  ا من الّدَي

َِ عْنَد حَ  ون لََديِه َُ ِهِم مــوواقُِف  مِ ــمن َشكلَِة الَحكَ ُنقَطِة العلِم أو          ن  ــدِّ

معنَ   مِ ــثم اْصَطَفاهُ َحبِيًبا باِريُء النَّسَ          ه  ـوَرتُ ــاهُ و صِ ـَفهو الذي َتمَّ

هٌ َعن َشريك  فِي مَ  زَّ  مِ ــَفَجوَهُر الُحسِن فيه َغيُر ُمنَقسِ         ه   ـِ َحاِسنـــُمنَّ

هِ  َصارى ِفي َنبِيِّ  مِ ـواحُكم بَِما ِشْئت َمْدَحا فِيه واحَتك        ِم   ــَدع ما اّدَعْتُه النَّ

ب إلى َقَدره ما ِشْئَت من ِعظَ          َرف  ـوانُس إلى َذاته ما شْئَت من شَ  َُ  مِ ـوانَس

عِرب ََعْنهُ     ُه      ـَ ْيس لـــفإّن َفْضلَ رُسول َّللا لَ  َُ   مِ ــفَ ــِ ٌق بــطَناِ  َحدٌّ َفُي

َدرهُ آياتلو ناَسبَت  ََ مَ        ًما  ــظَ ـه عِ ــَق  مِ ــأْحَيا اْسُمُه حيَن ُيْدعى َدارَس الرِّ

 مِ ــــِحرًصا َعَلينا َفلم َنرَتب ولم َنهِ      ه    ـول بـــلَم يمَتحّنا بِما َتعَيا الُعقُ 

 حمــُمنفَ  في القُرب و الُبعِد فيه َغير      رى  ــأعياَ الَورى َفهُم معَناه فليَس يُ 

َرف م    عد    ـن بَ ــكالشمس َتظَهُر للَعْيَنين م لُّ الطَّ    مِ ـــَ ن أمــصغيرة وُتكِّ



 الملحق:                                                                                      قصيدة البردة 
 

 

83 

نيا َحقي ل  ــوا َعنه  بالـــَقوٌم نَياٌم تَسلّ        ه     ــَقت  ـــــــــوكْيَف ي ْدِرك  في الد   مـــــــــح 

 مِ ـــــــــــلِّ ــــــِق هللا ك  ــــوأَنه  َخير  َخل       ٌر    ــــــشَ ـــب ه  ــــــــَفَمبلَغ  العلِم فيه أنَّ  

ل  الك ِْ ْس ِ  آي أتَى الرُّ  ِهمــــــــوِره بِ ـــــــأنَما اتًصلت من ن  ك       ا   ــــــَرام  بِهـــِ وكلُّ

م ك ه  َشمس  َفْضٍل ه   لَمِ ـــــــ  في الظّ  ي ظهرَن أَنواَرَها للناسِ         ها   ـــــــواكب  ـــفانَّ

لــــــَ يِّ َزانــــأكرْم بَخلِق َنبِ  تَ         ق   ـــــ  ه خ   مِ ــــــسِ ـــــبالحسن مْشَتَملٌ بالَبشر م 

 مِ ــمَ ـــو الَبحر  في َكَرِم و الَدهر في هِ           كالّزهر في تَرٍف و الَبدِر فِي َشَرِف 

ه َفرد  من َجالَلَت  مِ ــــــــشَ ــــــَعسَكر حين تلقاه  وفي حَ          ي ــــــــه   فـــــــــكأنَّ

 مِ ــــــــــــمن َمعَدنيٍّ َمْنطق منه و ملَتثِ        َدٍف   ــــــــكأّنما ال لْؤل ؤ  الَمكن ون  في صَ 

نصأبان مول ْختَ         ره  ـــــــــــَده  عن َطيِب ع  بَتَدٍء منه و م   َتمِ ـــــــــــــــيا طيَب م 

رس  أنَّ   ِ ل وِل الب ِؤِس و النَّ  قد أ ْنِذروا        ه م     ــــــــــــَيوَم تفرس فيه الف   َقمِ ــــــــبِح 

َو م ْنصَ وباَت ا  َرىـــــســـــــحاِب كِ ــــــِل أَصْ ــــــَكَشمَ         ِدٌع   ــــيوان ِكسرى َوه 

ْهر  َسِهي الَعْيِن م        ٍس   ــــــوالَنار  َخاِمَدة  األَْنف ِس من أَنِف    َدمِ ــن سَ ــــعليه والنَّ

َها بالَغْيِظ حي        ها   ـــــب َحْيَرت   وساء َساَوَة أن َغاَضت دَّ واِرد   ِميــــــَن ظَ ـــــور 

بر م        َبلٍَل    ـــــــــــــنَّ بالَناِر َما بِالَماِء منكأ ِِ َما بِالنَّ ْزَناً و بِالَماِء  َرمِ ـــن ضَ ــــح 

ظَهر  من َمعنًى َوم        َعٌة  ـــــــوالِجنُّ َتْهتِف  َو األَْنَوار  َساط َِ  مِ ـــــَ ن َكلــــوالَحقُّ َي

وا فاِعالَن البَشائ ِْ و َبارَقة  اإلِْنَذار لَ        ِر   ـــــــــــــــــــــِ َعمُّ ِْ  مِ ــــشَ ـــم ت  ــَلْم َتْسَمْع

ِ  ـــــعَوجَّ لَ ـــــــه م  الم  ـــبأنَّ ِدينَ        م    ــــــمن بعد َما أَْخَبَر األَْقوام  َكاهَنه    مِ ـــــْم َيق 

ِِ       َوَبْعَد َما َعاَين وا في األ ف ِق من ش َهب     ٍة وَفوَق َما في األَْرِض من َصَنِم ضَّ َِ نَق  م 

    ٌِ ْنَهزٌم نــن الَشياطين َيْقف وا إِثمِ        حتى غَدا َعن طرْيق الَوحي م   زمِ ــــــهَ ـــَر م 

ه م َهَرَب أَْبَطال  أَب مِ ــــــَعْسَكَر بِالَحصى من َراح      َرَهٍة أَو     ــــــــــكأنَّ  َي ــَتْيِه ر 

َِ ـــــَنَبَذ الَمسبِّح  ِمن أَحْ         ِهَما    ــــــــــَنَبَذا بِِه َبْعَد َتْسبْيح بَِبطن ْلَت  مِ ــــقِ ـــــَشاِء م 

ٍِ ــــقَ  َتْمِشي إِلَْيِه َعلـــى َســــاٍق ِبــالَ  َساجَدًة             َجاتَءت لَِدْعَوِتِه األَْشَجار    َدٍم

َما  َرْت َسْطًرا لَِما َكَتـــــبت             ف رِ كأنَّ ها من َبديِع الخَّ َسطَّ وع   مِ ــــي اللَّقَ ـــط فــِ 
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ِِ أنِّي َساَر َسائِ    يَ ــمِ ــِر حَ ــــِهيْ ــــَتقيِِه حرَّ وِطْيَس لْلجَ       َرًة    ـــــــــــمْثلَ الَغَمامَة

َفار َعن       َو َما َحوى الَغاَر ِمْن َخْيٍر َو ِمْن َكَرٍم    لُّ َطَرِف ِمَن الك   يـــمِ ــه  عَ ـــْ َو ك 

ديق  لَْم َيَرَما     ن أََرمِ ــــار مـَن َما بالغَ و  ولـــم َيق  ـــَوه         َفالَصْدق  في الَغاِر و الصَّ

نُّوا الَحَماَمَة َو َظنُّوا الَعْنَكبو   ِِ لَمْ ــــَخْير البَّ        َت َعلى   ظَّ  مِ ــح  ـْم تَ ـج َو لَ ـــسَ َتنْ  رَيِة

وع َوع       ٍة    ـــَضاَرعَ ــن م  ــْت عَ ـــِوَقاَية  هللا أْغنَ  ر   مِ ــَن األ طَ ـــن عال مٍ ــِمَن الدُّ

ْهر  َضْيًما واْسَتَجْرت  لَه       مِ ــضَ ـْم ي  ــــه لَ ـــَواَرا منإل آَو نِْلَت جِ        َما ساَمنِي الدَّ

ِِ ــــَتلَ ــْير م سْ ـن خَ ـدى مـاسَتملت  النَّ         إالّ     وال الَتَمْست  ِغنى الّداَرْين من َيِده  ِم

ْؤَياه  إنَّ لَه    مــنَ ـــم يَ ــــَ اِن لــــينَ ـــِت العَ ـامَ ــإَذا نَ         ًبا     ـَقلْ الَ ت ْنِكِر الَوْحَي ِمن ر 

تــ  ِغ ِمن ن بــــــل  ــــْيَن بَ َو ذاَك ح ْحَتلــه حَ ـــَكر  فيْ ــي نْ  سَ ــــَفلَيْ         ِه     ــــوَّ  مِ ـــال  م 

هــيْ ــى غَ ـــــي علــــوال َنبّ           ِب    ــكَتسَ ــــي بم  ـــا َوحـــَتَباَرَك هللا مَ  تَّ  مِ ـــِ ٍب بِم 

 َممـــة اللـــا ِمن ِربقَ ــلََقت أربـــوأَط           ته     ــــِس َراحَ ــــَكْم أَْبَرْأَت َوصًبا بالَّم

هْ  ِْ ــــوأحَيت الَسّنة الشَّ ة           َوَته     ــــَباء َدْع رَّ ه   حتى َحَكت غ  ر الدُّ  مِ ــفي األََعص 

 َن الَعَرمِ ـلُ مِ ـَسْيٌب ِمَن اليَّمأو َسيْ         َها     ـبَعارِض َجاَد أو ِخلَت الِبَطاَح بِ 

ي َووْصفِي آَياتِه لَ  َِ  م  ـَ ى َعلـُظُهوَر َناَر القُرى لَْيالً َعل          َهَرت   ـُه ظَ ـَدْعِن

ُر َيْزَدادُ  ََ ُيْنِقُص َقْدًرا َغْيَر مُ           ٌم    ـَو ُمْنَتظِ ـُحْسًنا َوهُ  َفالدُّ  مِ ـْنَتظِ ــَولَْيَس

يَ ـالَِق وفيِه ِمن َكَرِم األَخْ  َما          ِح إِلى     ـالُ الَمِديْ ــَفَما َتَطاُولُ آمَ   مِ ـالشِّ

ح   بِالقَِدمِ وفِ ـــَقِدْيَمٌة ِصَفُة الَمْوصُ             ٌة   ـَمِن ُمْحِدثَ ـآَياُت َحقٍّ ِمَن الرَّ

 ن اَرمِ ـاد وعـن عَ ـَعن الَمَعاِد وعَ            بُِرَنا   ـَي ُتخْ ـلَْم َتْقَترن بَِزَمان َوهِ 

بِييّ            ِجَزِة    ـلُّ ُمعْ ـَداَمت لََدْيَنا َففاَقت كُ   َن إَِذا َجاَءْت َولَم َتُدمِ ـــِ ِمَن النَّ

 َكمِ ـحِ  َتْبغ مناق  وما ــلِذي ِشقَ            َبه      ـَ ن شـ َفَما ُتْبِقْيَن مُمْحَكَماتٌ 

َُ إالَّ َعاد من َحرب       َّ  لَمِ ـَ ي السّ ـأَْعَدى األََعاِدي إِلَْيَها ُمْلقِ           ما ُحوِرَبْت َقّط

ت َبالَ   ي َعْن الحَرمِ ــِ ردَّ الَغُيوُر َيَد الَجان               َغُتَها َدْعَوى ُمَعاِرِضيَها َردَّ

 مِ ــالقِيَ ِه في الُحْسِن وَ َوَفْوَق َجْوَهرِ              لَها َمَعاِن َكَمْوِج الَبْحِر في َمَدد     
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ا ُتَعدُّ وال ُتْحًصى َعَجائِبُ فَ  ََ  أَمِ ــالسَّ ــُتَساُم َعلى اإلْكَثاِر بوالَ                َها    ـِم

ََ بِحَ              ُه      ـَ ُت لْـ َقّرْت َعْيُن َقارْيَها َفقُل تـْبِل اللـلََقْد َظفَِرَت َْ  ِصـمِ ـَ ه َفاْع

 مِ ـالُحمَ ــاُؤوهُ كَ ـوَقْد جَ  ِمن الُعَصاةِ             الُوُجُوهُ بِِه    كأّنَها الَحْوُض ُتْبيَُّض 

لَ  َعدَّ َُ اِس لَْم ي            ٌة      ـوكالِصَراِط وَكالِمْيَزان ُم  قِمِ ـَ َفالقِْسُط ِمْن َغْيرَها في النَّ

ُرَها     َِ نَّ لَِحُسْود  َراَح ُيْنِك  مِ ـهِ ـَ اِذَق الفـَتَجاُهالً َوُهَو َعْيُن الحَ                الَ َتْعَجبَّ

 م  ـن َسقَ ــو ُيْنِكُر الَفَم َطْعَم الَماِء مِ         ِمْن َرَمِد   َقد ُْتْنِكُر الَعْيُن َضْوَء الَشْمس

ُ َسْعًيا وَفْوَق ُمُتوِن األَْين            َيا َخاْيَر َمن َيّمَم الَعافُوَن َساَحُتُه     سَ ـِق الـ  مِ ـرُّ

َمُة الُعظْ           بِر      ـالُكْبَرى لُِمْعتَ  َوَمْن ُهَو اآلَيةُ  َْ ْع ْعتَ ــَوَمن ُهَو النِّ َُ  مِ ـنِ ــم لُِم

لى َحَرم       َِ  لُمِ ــُّ ن الظـَكَما َسرى الَبْدُر فِي َداج  م           َسَريَت من َحَرم لَْيالً إِ

لًَة    َِ لى أّن نِْلَت َمْنِز َِ ك ولَ ـِمن َقاَب َقْوَسْيِن لَم تُ               وبِتَّ َتْرَقى إِ َِ ُ ْم تـْدِر  َرمِ ـ

ْيُع األَْنْبَياِء بِ  َِ َمْتَك َجِم ُسِل َتقدْيَم َمْخُدوم عل               َها   ـوَقدَّ  َدمِ ـى خَ ـــوالرُّ

َباَق بِهِم     َُ الَسْبَع الطِّ  لمِ ـاِحَب العـِه صَ ـُت فِيْ ـفي َمْوِكِب ُكنْ           وأّنَت َتْخَتِرُق

َِ ال         ِق    ـلُِمْسَتبِ َحَتى إَذا لَْم َتَدُع َشأَوا  ِد َِ ْفع مثلَ الُمْنَفِر ُنوِّ وال بالرَّ  َعلَمِ ـَعْن الدُّ

ْفِع مثْ           اَفِة إَِذا    ـَخَفْضُت ُكلَّ َمَقاِم باإلِضَ   َعلَمِ ـَرِد الــْ لَ الُمفــُنوِدْيَت بالرَّ

َِ ــْكَتتِ ــرِّ أيُّ مُ ــُور وسِ ــَغيَعن ال           ر    ـِ َكْيَما َتفُوُز ِبَوْصِل أَيِّ ُمْسَتت  ِم

َ  َغْيَر ُمْشت ار  َِ ـَ َفُحْزُت ُكلَّ َفخَّ ُ َر مـْ َقاِم َغيْ ـْزُت ُكلَّ مَ ـوجُ               َرِك  مِ ـــْزَدحِ ـ

 مِ ـن نِ ـُت مــا أوليــزَّ إْدراُك مـَوعَ            وجلَّ مْقدار ما ُولّيُت من ُرَتب    

 ِدمِ ـهَ ـْ َر ُمنـْ يـَ ا غـاَيِة ُرْكنً ـن الِعنـم         ُبْشرى لََنا َمْعَشَر اإلْسالَم إّن لََنا    

 مِ ــَرَم األُمَ ـا أَكْ ـَ ل ُكنّ ـَرِم الُّرسُ ــِبأَكْ           اَعتِه   ــلما َدعى َّللا داعينا لِطَ 

َثتِ  َْ َدا أَنَِباُء بِْع َِ  مِ ـَغنَ ـن الــال مـْت ُغفْ ـأة أجلِفَ ـكَنبَ          ِه    ـراَعْت قُلُوب الِع

ََ ـا َعلأَلفَِنا لَْحمَ ــَكوا بِ ـَحَتى حَ                َما زاَل َيْلَقاُهْم في ُكلِّ ُمْعَتَرِك  ََ مِ ى َوَض ََ 

وا الفِراَر َفَكانوا َيْغبُِطون بِِه     خَ ـاَن َو بَ ـْت الُعقْ ـالَ ـأْشالََء شَ           َودُّ  مِ ــالرَّ

ِضي اللََّيالي والَ َيْدُروَن عّدَتها      َْ  ُرمِ ــحُ ـُر الـهُ ـَما َلم َتُكن اللََّيالي األَشْ        َتِم



 الملحق:                                                                                      قصيدة البردة 
 

 

86 

ن َضْيٌف َحلَّ َساَحتَ  َِ ــَدا قَ ـى لَْحِم العِ ـْرم  إلـُكلِّ قَ ـِ ب         ُهْم    ـكأَّنَما الدِّ  َرِم

َر َخمْيس  َفْوَق  َْ ُ اِل مـن األَْبطـَيْرِمي بَموج  م          ِة   ـَسابِحَ َيُجرُّ َبْح  مِ ـْلَتطِ ــ

َتَدب َّللا ُمح َْ ُ ِل لْلكـتأْصِ ـْ َيسُطو بُِمس          ِب    ـسِ ـَ تمن ُكلِّ ُمْن  مِ ـِ ْفِر ُمْصَطلــ

حِ ـَة الـَ ولـمن َبْعِد ُغْرَبتَِها َمْوصُ        َحتى َغَدت ملَُّة اإلِْسالَِم وهي بهم       مِ ـرَّ

 مِ ــم َتئِ ـَ َتم ولـم َتيْ ـَ ْعل  َفلـُر بَ ـوَخيْ         ر أَب     ـْ يْ ـهم بِخَ ـَمْكفولٌة أَبًدا من

 َطِدمِ ــُمصْ لِّ ـي كُ ـم فـَي ِمْنهُ ـَمَذا لقِ         هم الِجَبالُ َفَسلْ َعْنُهْم ُمَصاِدَمُهم    

 مِ ـن الَوخَ ـى مـف  لَُهْم أَْدهـفًُصولَ َحت        َوَسلْ ُحُنْيًنا َوَسل َبْدًرا َوَسلْ أُُحًدا    

د  مــلَّ مسْ ــمن الِعَدا كُ        الُمصدري البيُض ُحُمرا بْعَد َماَوَرَدت  َِ ـّ ن اللــوَّ  َمِم

 ِجمِ ـعَ ْـ ر ُمنـسم غيـُهم َحْرَف جِ ــأَْقالَمُ          والكاتبِْيَن بُِسُمر  الَخطِّ ما َتَركْت    

ُزُهم    مى عـَ ْمتــوالَوْرُد يَ         شاَكي السالََح لُهْم سيَمى ُتَميِّ  لَمِ ـَ ن السّ ـاُز بالسِّ

ْصر َنْشَرُهم     ْهَر فـُب الـحسَ ـَفتَ         ُتْهدي إلَْيَك رَياُح النَّ  ي األَْكَمام كلّ َكِميـزَّ

ا     ُهِرهم الَخْيلَ َنْبُت ُرّبً َُ ة الحَ       كأّنهم في ُظ ِة الـن شِ ـْزِم ال مـمن شدَّ  َزمِ ـحُ ـدَّ

ُق َبيـَ َما تـفَ      َطاَرت قُلُوُب الِعَدا من َبأِْسِهم َفَرًقا     ُ ِم و البـَن الَبهْ ْـ َفرُّ  مِ ـــهَ ـ

سْ ـَتْلقَ       َوَمن َتُكْن بَِرسوِل َّللا ُنْصَرُتُه إّن     َُ  مِ ـجِ ــَ َها تـامِ ـي آجَ ـُد فــُه األُ

 مِ ـْنَعجِ ـــَر مُ ـــْ ِهو الَت من َعُدوٍّ َغي         َولَْن َتري من َوليٍّ غْيَر ُمْنَتصِر   

َتُه في ِحْرِز ِملَّ   ي أََجمِ ـَبال فـَع األَشْ ـلَّ مـحَ  ثِ يّ ــلَكالَ        ِتِه     ــــأََحلَّ أُمَّ

ْلْت َكلَِماُت َّللا من جَ  َُ من َخَصمِ ــَصَم الُبْرهً ــِه وَكم خَ ـفِيْ          َدل    ـَكْم َجدَّ  اُن

يِّ ُمع  مِ ـتْ ـُ ي اليـأديِب فـة والتـي الَجاهلِيـف        جَزًة    ـَكَفاَك بِالِعْلِم في األُمِّ

َْ َخَدْمَتُه   عر و الِخَدمِ ـي الشِّ ــَمضى ف ُذنوَب ُعمر        ه    ـيلُ بـَتقِ ـبَِمديح  أَْس

ن        ُه    ـإَذا َقلََّداني َما ُتْخَشى َعَواقِبَ  ٌَ مــَما هَ ــي بِهِ ــِ كأَنَّ  عمِ ـّ ن النــْدُي

 َدمِ ـــَ ِم والنّ ـَ على اآلث ـُت إالا َحَصلْ ـَومَ           أََطْعُت َغيَّ الِصَبا في الَحالََتْين   

ين و لَ ـــَتر الـَتشْ م ــلَ           َفَيا َخَسارة َنْفس  فِي تَِجاَرتَِها      مِ ـسُ ـَ م تــدِّ

 م  ـلَ ـي سَ ـع َوفِ ـي َبيـبَن فِ ـُه الغـَبْيَن لَ            ه    ـِ وَمن َبْيَع آجال ِمْنُه بَِعاِجل
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بـمِ        إّن آِت َذْنًبا فَما َعْهدي ِبُمْنَتِقِض       َصِرمِ ـُمنْ ـِ ْي بِ ـْبلِ ـيِّ والَ حَ ـَن النَّ

مَ ـى الَخلـو أوفـَمًدا وهـُمحَ         ي    ــمَيتـْ فإِنَّ لي ِذَمٌة منه بَِتس  مِ ـِق ِبالذِّ

ُ َفْضالً وإال َفق       إْن لَْم َيُكْن في َمَعاِدْي آِخًذا بَِيدي      َدمِ ــَة القَ ـَ ا َزلّ ــلْ يَ ــ

اِجي َمَكِرَمُه      ِرَم الرَّ َْ  َرمِ ـْحتَ ـَر مُ ـُه َغيْ ـُر منْ ـأَو َيْرِجَع الجَ        َحاَشاهُ أّن َيْح

 ِزمِ ــْلتَ ـَر مُ ـْ ي َخيـُه لَِخاَلصِ ـْدتُ ـَوجَ         ُه     ـوُمْنُذ أَْلَزْمُت أَْفَكاِري َمَدائِحَ 

 ي األََكمِ ـاَر فـُت األَْزهَ ـَي ُيْنبِ ـإّن الحَ         ولَْن َيفُوَت الِغَنى منه َيًدا َتْرَبْت    

 ِرمِ ــهَ  ىـى َعلـَما أَْثنَ ـَر بِ ـَيَدا ُزَهيْ       َولَْم أِرْد َزهَرَة الُدْنَيا التي اْقَتَطْفُت    

ُ ِسَواَك عنَد ُحل         ه   ـوُذ بـَيا أَْكَرَم الَخْلِق َمالي أَل  مِ ـَعمَ ــِدِث الـول الحَ ـ

 مِ ـْنَتقِ ـُ م مـى باسـَ َجلّ ـُم تَ ـإَذا الَكِري       ولَْن َيِضيَق َرُسولُ َّللا َجاَهَك بِي    

 َممِ ـَ َران كاللّ ـفْ ـي الغُ ـَر فـِ إّن الَكباَئ        ياَ َنْفُس ال ََتْقَنطي منَزلَّة َعُظًمت    

َياِن في القَِسمِ ـى َحسَ ـَتأْتي َعل       َها    ـمُ ـلََعلَّ َرْحَمَة َربِّي ِحْيَن َيْقسِ  َْ  ِب الِعْص

 ِرمِ ـْي َغْيَر ُمْنخَ ـَعلْ ِحَسابـَك واجْ ْـ يلَدَ        َيا رِب واْجَعلْ َرَجائْي َغْيَر ُمْنَعَكس    

اَرييوا   لُ َيْنهزمِ اوَ ـُه األَهْ ـى َتْدعُ ـَ ًرا َمتـَصبْ         ّن لَُه   ــْ لُطْف بَِعْبِدَك في الدَّ

ب      ًة     ـواْئَذْن لُِسُحِب َصالَِة منَك َدائِمَ   مِ ـجِ ـْنسَ ـِل و مُ ـهَ ـيِّ بُِمنْ ـَعلى النَّ

َحت َعَذَباُت الَبان ريُح َصَبا    َعمِ ـِرْب العـوأَطْ          َما َرنَّ  ْيَس َحادي العيس بالنَّ
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 من خالل الدراسة التي قمنا بها في انجازنا لهذا البحث توصلنا في األخير إلى النتائج اآلتي:

تأخذ اللسانيات التطبيقية من اللسانيات العامة، المفاهيم و المبادئ والقوانين المتوصل إليها 

 اللغات، وضع البرامج الدراسيةمن أجل تطبيقاتها في ميادينها المختلفة، مثل حقل تعليم 

وغيرها من األبحاث التي تقوم بها. نستنتج إذا أّنها تطبيق فعلي للنظريات التي تقدمها 

 اللسانيات النظرية و استثمارها.

إّن اللسانيات التطبيقية علم واسع الحدود، و حقل معرفي إجرائي تطبيقي، علم مستقل يضم 

 االجتماعية) اللسانيات ها على سبيل المثال: في محتواه عدة علوم فرعية نذكر من

 .تعالج المشكالت و تقدم الحلول. اللسانيات النفسية، اإلحصائية(

إّن الصوت ظاهرة ينتقل على شكل ذبذبات أو موجات في الوسط الذي يستدعي وجود 

 المتحدث و المستمع.

ة وكّل فرع له عمل نستنتج أّن علم األصوات له فروع هي السمعية، النطقية، الفيزيائي

 خاص به.

لكّن لكّل صوت مخرج خاص به ومن هذه المخارج  جهاز النطق عند اإلنسان واحد

 الصوتية تبدأ من الرئتان إلى غاية الشفتين.

تتميز األصوات العربية بصفات خاصة تميزها عن باقي األصوات الثنائية كالجهر 

الرخاوة. أما بالنسبة إلى الثنائية هي القلقلة، التفشي والهمس، التفخيم و الترقيق، الشدة و 

   الصفير.

يتكون علم األصوات من فرعين هما علم األصوات العام الذي يحوي على أعضاء جهاز 

النطق، مخارج األصوات، صفات الحروف. بالنسبة إلى الفرع الثاني علم األصوات 

قطع الصوتي  وفيه نوعين الطويلة    و النبر، التنغيم، المالوظيفي يحتوي في مباحثه على 

القصيرة، التوازي الذي يمثل أحد الركائز األساسية التي تبنى عليها القصائد الشعرية ألّنه 

يضمن لها التوازن و تعادل أبياتها فيحقق بذلك االتساق و االنسجام لها، أما من جانب 

 التحليل الصوتي لقصيدة البردة توصلنا إلي:
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ستمائة و ثالثة وسبعون  ـحرف الميم بكثرة، تكرر في القصيدة ب اعر استخدمنالحظ أّن الش

 مرة( ألّنه وجده يناسب مقام المدح لتميزه بصفة الرقة و الليونة. 673) 

بكثرة ألنها أصوات لثوية المخرج سهلة  ''النون''، ''الراء''، ''الالم''  ''البويصري''وظف 

 .النطق

كثر بحور الشعر انتشارا واستعماال عند أ'' البحر البسيطنسج الشاعر أبيات قصيدته على ''

ذا البحر الشعراء العرب، اعتمده الشاعر ألّنه يليق غرض المدح و مناسب له، من صفات ه

ح خير البرية محمد صلى هللا عليه وهذا ما يليق في وصف و مد قةالبساطة والجزالة و الر

ائعا كما وظف المقاطع الصوتية بنوعيها مما أعطى جماال وإيقاعا موسيقيا ر و سلم.

ه باالتساق و االنسجام وذلك راجع إلى براعة الشاعر في للقصيدة وتميزت أبيات قصيدت

 النظم، و حسن اختياره لأللفاظ المناسبة لقصيدته.

قية وتتالقى مع علم األصوات في حيز معرفي واحد يعني ذلك أّن تتقاطع اللسانيات التطبي

نيات التطبيقية تعالج المشكالت النطقية  تقدم الحلول و العالج المناسب لمختلف أنواع اللسا

عيوب النطق التي يعاني منها األطفال باعتبارها تظهر في السنوات األولى التي يتعلمون 

نستنتج إذا علم األصوات بحاجة إلى اللسانيات  فيها نطق األصوات وتشكيل الكالم،

 ،ألنها علم تطبيقي إجرائي ميداني تحقق له النتائج المطلوبة.التطبيقية 

 

وأخيرا أحمد هللا عّز وجل على  نعمة العلم التي أنار بها دربي، وفضله وتوفيقه في اتمام 

   هذا البحث 
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 المراجعقائمة المصادر 

 

  القرآن الكريم

إبراهيم أنيس األصوات اللغوية، مكتبة األنجلو المصرية للنشر و التوزيع، القاهرة 1 

 2م ط1999

إبراهيم عبود السمرائي، المصطلحات الصوتية بين القدماء و المحدثين، دار جرور للنشر 2 

 . 1م، ط2011و التوزيع، عمان، 

 .2، ج1التوزيع، بيروت، ط ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للنشر و3 

أبي الحسن أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح عبد السالم محمد هارون، دار الفكر 4 

 (.3للنشر و التوزيع، )ج

أحمد حساني، دراسات في اللسانيات التطبيقية، ديوان المطبوعات الجامعية للنشر         5 

 م، )د ط(.2000توزيع، الجزائر، و ال

أحمد حساني، دراسات في علم اللغة التطبيقي،حقل تعليمية اللغات، ديوان المطبوعات 6 

 م، )د ط(.2000الجامعية، الجزائر، 

أحمد حساني، مباحث في اللسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية للنشر و التوزيع 7 

 م، )د ط(.1999الجزائر، 

دارس اللسانية، أعمالها، مبادئها،و مناهج تحليلها،دار اآلداب للنشر      أحمد عزوز، الم8 

 و التوزيع،)د ط(، )دت(.

أحمد مختار عمر البحث اللغوي عند العرب مع دراسة صوتية مع دراسة لقضية التأثير  9 

 . 6م، ط1988و التأثر، دارعالم الكتب للنشر و التوزيع، القاهرة، 

ر، علم اللغة التطبيقي، بحوث و دراسات، دار األصدقاء للنشر، أحمد مصطفى أبو الخي10 

 م، )د ط(2006للنشر، مصر، 

أحمد مومن اللسانيات النشأة و التطور، ديوان المطبوعات الجامعية للنشر و التوزيع، 11 

 م. 2007، 2الجزائر، ط

اآلفاق للنشر،)د ت(،     أندري مارتيني، مبادئ اللسانيات العامة، تر سعدي زبير، دار 12 

 )د ط(.

 .1، ط2أنطوان صياح، تعليمية اللغة العربية، دار النهضة العربية، بيروت، ج13 



 

91 
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