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     M. K. C. MACMAHONمكمهون  . س. ك. م

                الصوت.  ١

وهذه اجلسيمات  . الصوت هو إدراك حركة جسيمات اهلواء اليت تسبب إزاحة غشاء طبلة األذن           
وعندما تـزج  .  بليون بليون يف اإلنش املكعب الواحد٤٠٠اهلوائية غاية يف الدقة إذ تبلغ  حوايل     

وتزودنا بعض املفاهيم يف عـامل الـسمعيات         .  ختلق أمناطاً من موجات صوتية     يف حركة ما فإا   
بالقاعدة األساسية لفهم طبيعة هذه املوجـات       ) كالتردد والسعة، وحتليل شكل املوجة والرنني     (

  ).١٩٧٩ Fry(ولقد عوجل هذا املوضوع مفصالً يف فراي . الصوتية

                الصوتيات . ٢

مكونات املوجات الصوتية وأمناطها    ) الدراسة العلمية إلصدار الكالم      (ال تضم دراسة الصوتيات   
فحسب، بل تشمل أيضاً الطرق والوسائل اليت تستخدم يف توليد املوجات           ) الصوتيات السمعية (

، )الصوتيات الفيزيولوجيـة  (بينما تم   ). الصوتيات النطقية (الصوتية يف ارى الصويت اإلنساين      
ويـشري  . ناً، عن الصوتيات النطقية، باآلليات العصبية والعضلية يف الكالم حصراً  اليت تتميز، أحيا  

مصطلح الصوتيات العامة إىل جمموعة من املبادىء واألساليب اليت تستخدم لوصف الكالم واليت             
وجيب متييزه عن أمنوذج حمدد آخر يف علم الصوتيـات يهتم بتلـك            . ميكن تطبيقها على أية لغة    

ولذلك تتطلب صـوتيات اللغـة      . تقنيات املطلوبة من أجل بيان  صويت للغة حمددة        املبادىء وال 
اإلجنليزية، على سبيل املثال، بعض التراكيب النظرية اليت ليست ضـرورية لـصوتيات اللغـة               

  . وهدف  هذا البحث  هو عرض املعامل األساسية لنظرية صوتية عامة. السواحيلية و بالعكس

خ طويلٌ، فقد تأصل  يف اهلند على يد بعض حناة اللغة السنسكريتية     لعلم الصوتيات تاري  
 ملزيـد مـن   ٧ - ٤: ١٩٥٣  Allenراجـع ألـن   . ( قبل امليالد١٥٠ وعام  ٨٠٠ما بني عام    
إال إا مل حتقق األمهية نفسها يف أوربا بني علماء اللغة اإلغريق والرومان على الرغم               ). التفاصيل
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 Aristotle ،Dionysius، Thraxأرسـطو وديونيـوس وبريـشيان    من أن الوصف الصويت عند   
ويف العصور الوسطى، أظهر    ). ١٩٨١راجع على سبيل املثال ألن      . (  جدير باالهتمام   Priscianو

 مللخص عن   ١٩٦٩راجع  بقالة    (عدد من العلماء العرب واملسلمني اهتماماً واسعاً  بالصوتيات          
ده، وبالتحديد يف بريطانيا وأوربا الغربية،  لفـت هـذا           منذ القرن السادس عشر وما بع     ). ذلك

املوضوع انتباه العديد من العلماء إال أن عملهم اقتصر لفترة طويلة من الزمن وصلت منتـصف                
. القرن التاسع عشر  على دراسة مواضيع أخرى مثل فن اخلطابة، وإصالح التهجئة وتعليم اللغة              

ن  التاسع عشر  وحىت اآلن اختذ علم الـصوتيات حقولـه   إال إنه بدًء من النصف الثاين من القر       
اخلاصة به، وأساليب استقصاءاته؛ معتمدا يف ذلك على مبادىء ومفـاهيم يف علـم التـشريح،         
والفيزيولوجيا،  وعلم النفس، ومنفردا بنفسه عن باقي العلوم األخرى، إال أن عالقته باللغويات              

  التطور التارخيي لـبعض   ١٩٨١  Henderson  و    Asherتتتبع األحباثُ يف    . (بقيت عالقة وثيقة  
وجتري معظم حبوث الصوتيات، يف الوقـت احلـايل، يف أقـسام            ). املظاهر اخلاصة للصوتيات  

وخمتربات الصوتيات يف بريطانيا وأوروبا واليابان، وبقي إسهام أمريكا الشمالية، على الرغم من             
  .اهد العلمية املتخصصة يف دراسة اللغوياتأمهيته، قليالً نسبياً فيما يتعلق بعدد املع

  أعضاء النطق. ٣

: تصدر املوجات الصوتية يف ارى  الصويت نتيجة عمل ثالثة أقسام يف القسم العلوي للجـسم               
، واملنطقة الواقعة فوق احلنجـرة، أي البلعـوم،     )احلنجرة(آلية  التنفس،  وصندوق الصوت أي        

ففـي أغلـب    ). أعـضاء النطـق   (جمتمعة ما يعرف بـ     تشكل هذه األعضاء    . والفم  واألنف  
راجع ما كتب من أجل االستثناءات أدناه حتت        (األصوات، حيجز اهلواء يف الرئتني ويبث  منهما         

ويجرب اهلواء على اخلروج بفعل ضغط القفص الـصدري لألسـفل   ). عنوان آليات التيار اهلوائي 
:  الشكل تقع حتت الـرئتني، حنومهـا، أي  على الرئتني وضغط احلجاب احلاجز، وهو عضلة قبية  

إىل القصبة  ) الشعيبات القصبية (ومير  اهلواء بعد ذلك، عرب سلسلة من األنابيب املتفرعة           . لألعلى
) تفاحـة آدم (وتكون مقدمة احلنجرة . وتقع احلنجرة يف اية الرغامى العلوية   ). الرغامى(اهلوائية  

ومن . رقاب العديد من الناس وخصوصاً عند الرجال      بارزة نسبيا يف    ) مقدمة الغضروف الدرقي  (
أما من أجل الدراسة الصوتية، فيكفينا النظـر إىل     . وجهة نظرٍ تشرحيية، فللحنجرة تركيب معقد     
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احتواءها على زوجني  من     : إمكانيتها على احلركة،  والثاين    :  مظهرين من مظاهرها فقط، األول    
وتقع األوتار اجلوفية فوق األوتار الصوتية ويفـصلها        . وفيةاألوتار الصوتية، واألوتار اجل   : األوتار

عنها جتويف صغري  على كل طرف، وتدعى األوتار الصوتية عادة باحلبال الصوتية أو األربطـة                 
وهي متوضعة أفقيا يف احلنجرة، وتتصل اياا األمامية مع بعضها البعض يف مـؤخرة              . الصوتية

وميكنها من خالل ارتباطها أن تتحرك إىل مواقع . لفية تبقى منفصلةتفاحة آدم، إال إن أطرافها اخل    
وهـي أوتـار   . إىل الداخل واخلارج واألمام واخللف، وامليل قليالً إىل األعلى أو األسفل          : خمتلفة

مسيكة نسبياً، وعند النظر إليها  من اخللف، تظهر منتفخة أو بـارزة للـداخل أو لألعلـى  يف                  
  .تار اجلوفية أن تقوم مبجموعة مماثلة من احلركات رغم قلتها نسبياوتستطيع األو. احلنجرة

ومن أجل معظم األغراض الصوتية، يكفي أن يكون مبقدورنا القول أن احلبال الصوتية               
غـري  (متباعدة عن بعضها البعض، ويف هذه  احلالة يوصف الصوت بأنه مهموس             ) أ(تكون إما   

. ابل بعضها ببعض، عندئذ، يوصف الصوت بأنه جمهور       متقاربة من بعضها وتز مق    ) ب) (جمهور
وهنـاك مزيـد مـن    . العبور بينـها ) املرور(أو ملتصقة متاما، ويف هذه احلالة ال يستطيع اهلواء        

حتت عنوان حالة املزمار وأنواع ) ٣ .١٠(املعلومات عن  عمل األوتار الصوتية واجلوفية يف الفقرة 
  .التصويت

نبوب ميتد إىل املعدة، وهو املريء، وينفتح كل من املريء     ويقع خلف احلنجرة مباشرة أ    
إذا (واحلنجرة على احللق يف منطقة تسمى البلعوم، وهو  أنبوب عضلي ميكن رؤية قـسم منـه                  

أما أقسام . وتشكلُ  مؤخرة احللق اجلدار اخللفي للقسم املركزي من البلعوم       . يف املرآة ) نظرنا إليه 
ويتصل القـسم   . يتها بالعني اردة إال إذا توفرت آلة خاصة لذلك        البلعوم السفلية فال ميكن رؤ    

 األنفي، مباشرةً مبؤخرة التجاويف     -السفلي باحلنجرة، بينما يتصل القسم العلوي، وهو البلعوم         
  .وهذه فجوات عظمية مير اهلواُء من خالهلا ويقع األنف نفسه يف مقدمتها. األنفية

وإذا ابتدأنا بتقسيم  الفم العلوي، يمكننا       . إلصدار الكالم إن حمتويات الفم هامة للغاية      
حافة عظمية يف مقدمة الفـك العلـوي         (الشفة العليا، واألسنان العليا، واحلافة اللثوية     مالحظة  

واحلنـك  ،  )اليت ترتكز األسنان فيهـا    ) التجاويف(اليت تشكل قسماً من املفارز      ) الفك العلوي (
 انظـر  -الذي يسمى الطبق أيضاً ألنه حيجب األنف( احلنك اللني وينتهي. الصلب واحلنك اللني  
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وباملقارنة مع احلنك   ). مشتقة من الالتينية مبعىن  حبةُ العنبِ الصغرية        (اللهاةعند  ) املعلومات أدناه 
الصلب،  ميكن للحنك اللني التحرك، وعندما يرتفع إىل األعلى يالمس اجلدار اخللفي للبلعـوم،               

ميكن مالحظـة حركـة     .   حركة اهلواء من البلعوم إىل التجاويف األنفية وبالعكس        وبالتايل مينع 
  ومراقبة مؤخرة الفم يف املرآة عنـد  b lancاحلنك اللني عند نطق  الصائت يف الكلمة الفرنسية  

سينخفض احلنك اللـني يف نطـق الـصائت         . paنطق احلرف الصائت يف كلمة إجنليزية مثل        
  . فع يف نطق الصائت اإلجنليزيالفرنسي، بينما سريت

 الذي يتصل   الشفة السفلى، واللسان، والفك السفلي    أما القسم السفلي فيحتوي على      
وعلى الرغم من أنه ال يوجد تقسيم تشرحيي واضح للـسان، إال إنـه مـن                .  جزئيا اللسانبه  

إن اللسان يقسم   وعليه ف . الضروري يف الصوتيات، إجياد طريقة لإلشارة إىل أقسام خمتلفة للسان         
أو الوسط وهو    (، وطرف اللسان، واملقدمة   )رأس اللسان (أسلة اللسان   : تقليدياً إىل مخسة أقسام   

وتـشري إىل  " كفاف اللسان"ومسة إضافية هي . واملؤخرة، واجلذر، )مصطلح أفضل وأكثر واقعية   
ن اللـسان بالنـسبة     وحتدد احلدود الفاصلة بني األقسام اخلمسة بناًء على مكا        .  أطراف اللسان 

ذلق اللـسان حتـت     /تقع أسلة . لسقف الفم عندما يكون يف حالة الراحة مستقراً يف أسفل الفم          
حتت احلافة اللثوية، وتقع مقدمة اللـسان       " الطرف"األسنان العلوية الوسطية مباشرة، بينما يقع       

لقسم من اللسان   بينما ميثل اجلذر ذلك ا    . حتت احلنك الصلب ، وتقع مؤخرته حتت احلنك اللني        
الذي ميثلُ رمساً   ) ١(جيب على القارىء الرجوع إىل الشكل       . الذي يواجه اجلدار اخللفي للبلعوم    

توضيحياً ألعضاء الكالم يف مقطع نصفي  للرأس والعنق، الذي  حيدد مواقع أكرب عدد ممكن من                 
 وحجم احلنـك    ميكن لطبيب األسنان أن يظهر شكل     . أعضاء الكالم يف ارى الصويت البشري     

الصلب احلقيقي بواسطة قالب من اجلص،  وميكنك االطالع  على وصف تشرحيي أكثر تفصيالً               
  ). ١٩٧٦ ( Hardcastleألعضاء النطق يف هاردكاسل 

  أعضاء النطق  ) ١(الشكل 

  

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 5 

  

  

  

  ١الشكلــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

 أن هنـاك    وتظهر دراسات صور األشعة السينية ألعضاء النطق عند أفـراد خمـتلفني           
وإذا . اختالفات ملحوظة يف حجم اللسان، واحلنك اللني، واحلنك الصلب على سـبيل املثـال             

تغاضينا عن النموذج الوراثي،  فإننا جند أن كل الناس الطبيعيني فيزيولوجياً يتمتعـون مبجـاري         
يات، وإال  وجيب اعتبار هذا االفتراض بديهياً  يف الصوت       . صوتية مبنية وفق اهليكل األساسي نفسه     

ويف حالة األفـراد    .فسيكون من املستحيل وصف كالم الناس املختلف من خالل النظرية نفسها          
على سبيل املثال، األطفـال  (الذين لديهم  اختالفات ملحوظة عن هذا املعيار العام املفترض فقط   

ن احلنجـرة   الصغار جدا ، أو أفراد ببىن شاذة  يف ارى الصويت مثل انشقاق سقف الفم أو فقدا        
،  سيكون من املستحيل تطبيق النظرية الصوتية النطقية علـى كالمهـم              )بسبب عملية جراحية  

  .ووصفه بدون إحداث تعديالت أساسية عليها

  علم األصوات اآليل. ٤
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ميكن احلصولُ على معلومات عن  أشكال  ارى الصويت وحركاته أثناء الكالم من ثالثة مصادر 
ما حيدث، ورؤية املراقب ملا حيدث، وما ميكن أن تظهره األشكال اخلاصة مـن     تقرير املتكلم ع  : 

يعتمد القسم األكرب من النظرية الصوتية على املصدرين األولني ؛ ويعرف نظام      . استخدام اآلالت 
علـم  (الصوتيات الفرعي الذي يناقش مادة البحث املوضوعية املشتقة من استخدام اآلالت بـ             

وفيما يلي، سنستشهد مبادة حبث مأخوذة من املصدر        ).  أو الصوتيات التجريبية   األصوات اآليل   
عن أنواع اآلالت املتوفرة  لعامل الصوتيات راجع كود         . (الثالث وسنوضحها يف الوقت املناسب    

Code  وبال Ball وبينتر ١٩٨٤ Painter ١٩٧٩ .(  

  القطع واملقاطع. ٥

جهة نظر صوتية، فإننا سوف نظن بـأن الكـالم          إن مل ندرب أنفسنا على مساع الكالم من و        
وهذا االعتقـاد   . مؤلف من كلمات منطوقة كأحرف األجبدية وتفصل بينها وقفات عن الكالم          

األول هو األصوات أو القطع، . متزامنتني من النشاط" طبقتني"اعتقاد مضلل إذ يتألف الكالم من 
أكثر من  قطعة أو صوت واحد، وتعرف هذه مسات من الكالم متتد  عادة  فوق /والثاين هو معامل

على سبيل املثال، ال يوجد . املعامل على اختالفها بأا إما غري قطعية، أو فوقطعية أو معامل تطريزية
،  “a“   ،“b“   ،“o“ سوى أربعة أصوات فقط تقترن بــ         aboveيف الواقع يف إصدار كلمة      

“v ”         إال إنه عندما تلفظ الكلمة ببطـىء       . يهارغم  التهجئة اليت توحي  بوجود مخسة أصوات ف
أكثر، سيشعر املتكلم أن الكلمة تتألف ليس من أربع قطع ، ولكن أيضاً من مقطعني  فقط مهـا         

“a ”  و“bov”            بل وأكثر من ذلك، إذ يشعر املتكلم أن املقطع الثاين  املؤلف من ثالث قطـع ،
  ). امل غري القطعية أدناهسنعاجل موضوع املع(يلفظ جبهارة أكرب أو بتأكيد أكثر 

كانت طبيعة املقطع وما زالت ، وبالتأكيد يف صوتيات القرن العشرين  مسألة جـدل             
وعلى الرغم من حقيقة أن معظم املتحدثني األصليني للغة ما يـستطيعون متييـز         . ونقاش كبريين 

اس أو قاعـدة  مقاطع لغتهم األم إال إنه ال يوجد اتفاق ضمن النظرية الصوتية على ما يشكل أس              
لقدُ اقترحت عدة فرضيات منها أن  املقطع هو وحدة حتتوي على عنصر بارز مساعياً، أو                . املقطع

. وحدة فيزيولوجية تعتمد على نشاط تنفسي، أو وحدة عصبية فيزيولوجية يف آلية برجمة الكـالم    
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نظر على سـبيل  ا. (أما مفهوم املقطع كوحدة فونولوجية متميزة عن حقيقته الصوتية فأقل جدلية 
  ).٢. ٧ والفصل الثاين هنا، الفقرة ١٩٥٣  Trim وترم O'conrاملثال، أوكونر 

  التحديدية يف الكالم/املعلومات اللغوية واملعلومات التأشريية. ٦

من الضروري التمييز  بني املعلومات القطعية وغري القطعية يف الكالم من جهة  ، وبني املعلومات              
. تكلم مبفرده من جهة أخرى ،على الرغم  من أا مجيعها لغوية يف طبيعتـها              اليت متيز أو حتدد امل    

 جيب أن تلفظ بطريقة يسمع .”?When did she say she was coming“وهكذا، فإن مجلة مثل 
فلفظ اجلملة جيب أن . humming ال coming، وبشكل مشابه   he وليس   sheفيها املستمع كلمة    

ولكن يف الوقت ذاتـه رمبـا       . ص منها املعلومات اللغوية الضرورية    ينفذ بطريقة ميكن أن نستخل    
رغب  املتكلم من خالل لفظه أن يشري إىل أن بعض الكلمات أكثر أمهية  من الكلمات األخرى                

 بالنـسبة  ’she‘ و ’when‘  أكثر أمهية مـن   ’coming‘  و ’when’ ،‘say‘ رمبا كانت: لغوياً
إال أن الطريقة الـيت     . ية ذلك كجزء من بناء اجلملة اللغوي      وهنا مرة أخرى ميكن رؤ    . للمتكلم

: يلفظ فيها املتكلم اجلملةَ ستزود املستمع بأنواع أخرى من املعلومات، علـى سـبيل املثـال               
يعرف هـذا   . معلومات عن جنس املتكلم، وعمره، وحالته الصحية، ورمبا املكان الذي أتى منه           

ولذلك فالوصف الصويت ". التحديدية/املعلومات التأشريية"بـ النوع من املعلومات عن  املتكلم       
جيب أن مييز بني ما هو حقيقة لغوية وما هـو حقيقـة        ) كوصف مميز عن الوصف الفونولوجي    (

  .حتديدية/تأشريية

 الصوتيات القطعية باملقارنة مع الصوتيات النطاقية.  ٧

حرك ا  بعض أعضاء النطق فقط، ولكن        ال تظهر األشعة السينية للكالم السرعة الكبرية اليت يت        
           نـادرة تظهر أيضاً حقيقة أن أعضاء النطق ال تبقى ساكنة أثناء إصدار قطعة صوتية إال يف مواقع

ولغايـات  .  وبعبارة  أخرى، إن حقيقة الكالم هي يف العادة حركة شبه دائمة تقريبـاً             . للغاية
تتخذُ مواقع معينة أو أشكاالً حمددة لربهـة  وصفية، يبقى من الضروري افتراض أن أعضاء النطق      

ولتجنب اختاذ مثل هذا االفتراض وتقـدمي       . وجيزة من الوقت قبل أن تتكيف مع مواقع جديدة        
وصف أكثر واقعية ميكن لنا أن ننظر إىل الكالم على أنه نتاج سلسلة مـن حركـات متزامنـة         

 يتحقق على أرض الواقع  حىت اآلن        ويسمى مثل هذا املنهج،  الذي مل      . ومتداخلة ألعضاء النطق  
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على الرغم من أن أسسه معروفة منذ زمن طويل  باملنهج النطاقي ، وميكن متييزه عن النمـوذج                   
-٢٢٦: Catford١٩٧٧ كـاتفورد   :انظر على سبيل املثال (الصويت التقليدي املوصوف هنا 

ية الفونولوجية، وهـو مـا    هناك بعض التشابه بني الصوتيات النطاقية ومنوذج من النظر        ). ٢٢٩
  ). Firthian Phonology) (فونولوجيا فريث(يسمى الفونولوجيا التطريزية أو 

       الرمز الصويت/التدوين. ٨

مل يفرض علينا نظام الكتابة األجبدية يف العديد من اللغات  االعتقاد  بأن الكالم مؤلف من قطع                  
وجيب التأكيد  .  أيضاً" الصائت"و  " الصامت"صوتية منفصلة فحسب، ولكنه منحنا مصطلحي       

على أنه على الرغم من استعمال هذين املصطلحني يف الصوتيات، إال أما يعرفّان بالرجوع إىل               
يعتـرب  . معامل القطع الصوتية ذاا ال بالرجوع إىل أشكال احلروف،كما هي احلال يف الكتابـة             

لكتابة اإلجنليزي،  إال إن صـوت هـذا          صامتاً يف  نظام ا     ’happy‘، يف اية كلمة     "Y" احلرف
 صائتاً مكتوبـاً   ’above‘يف كلمة  "  e" ويعترب احلرف . احلرف  يف اية هذه الكلمة هو صائت      

وهكـذا،   ". v"  إال أنه ال قيمة له يف نطق هذه الكلمة نفسها طاملا أنه ال يلفظ أي صوت بعد             
ل غري رمسي حسب شروط األحرف األجبدية جيب أن يقام متييز دائم بني األصوات املوصوفة بشك

يبدو أنه ميكن تدوين األصوات؛ و على الرغم من أن هذا التدوين            .  والوصف العلمي للصوتيات  
يشبه إىل حد ما األحرف اإلمالئية لبعض اللغات إال أن القيم الصوتية هي قيم نطقية وليـست                 

  .إمالئية

ويل قصور أنظمة الكتابة اهلجائيـة      وقد أدرك مؤلفو املوضوعات الصوتية منذ زمن ط       
فقد استخدم الـسيد  . التقليدية يف أن تكون وسيلة للداللة بوضوح على املعامل النطقية لألصوات     

Thomas Smith  يف إجنلترا يف القرن السادس عشر نظام كتابة معدل كي يعمل بوصفه وسـيلة 
ومل تنشأ  ). ces( كـ   ’cheese’و) carite( على سبيل املثال كـ      chairtyفكتب    : تدوين صويت 

احلاجة إلحداث أنظمة  دقيقة للتمثيل الصويت إال يف القرن التاسع عشر مع تزايد االهتمـام يف                  
ففي بريطانيا، قدمت أنظمة التدوين الـيت أحـدثها الكـسندر بيـل              . حبوث اللهجات العامة  

Alexander Bell الـصوتيات، وسـائل    لطلبة ١٨٦٧عام " الكالم املرئي" ، وخاصة يف كتابه
وقبله بفترة وجيزة ويف أوروبا، أدى عمل العامل األملـاين ريتـشارد ليبـسوس              . تدوين مفصلة 
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Richard Lepsius   وهو نظام أعد ليستخدمه  )١٨٥٥(عام " األجبدية النموذجية"إىل نشر كتابه
اركون يف  العديد من اللغويني الوصفني وعلماء الصوتيات، وخصوصاً  أولئك الذين كانوا يـش            

إال أن معظـم األجبديـة      . نشاطات اإلرساليات  التبشريية املسيحية يف أفريقيا والشرق األقصى        
الصوتية املستخدمة اليوم قد تأصلت يف عمل جمموعة من أساتذة اللغة وعلماء الصوتيات يف أوربا      

لفبائية الـصوتية   انظر األ ) (IPA(فقد طُورت أجبدية مجعية الصوتيات الدولية       . الشمالية والغربية 
 وما بعد؛ وتعترب هذه األجبديـة اآلن األداة النموذجيـة يف التـدوين              ١٨٨٠الدولية منذ أواخر    

الصويت، كما خضعت هذه األجبدية خالل القرن املنصرم للعديد من املراجعات وكان آخرها عام   
١٩٧٩.  

  

  

  

  

  

  

  

  األجبدية العامليــــــــــــــة
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يشري . لُ استخدام مصطلحات  هذه األجبدية ورموزها قدر اإلمكان        وفيما يلي سنحاو  
لإلشـارة  / / إىل الكتابة الصوتية، بينما احتفظنا باألقواس املائلة     [ ] استخدام األقواس املوصوفة    

إن مل ).  ملزيد من الشرح حول ذلـك ١. ٢راجع الفصل الثاين، الفقرة  (إىل الكتابة الفونولوجية    
 التباس فسنكتفي باستخدام األحرف اإلمالئيـة للداللـة علـى بعـض     يكن  هناك غموض أو  

  .األصوات

  

    تعريف الصوائت والصوامت. ٩

فالصائت  صوت ال يصحبه أي تضييق       . إما صائتاً أو صامتاً   ) صوتية(ال بد أن تكون كل قطعة       
أو إيقاف  أو إعاقة بني أعضاء النطق الواقعة فوق احلنجرة، وبالتايل لن يكون هناك أي اضطراب               

قارـا  . هـذا املبـدأ   " pat"أو  " sising"وتوضح الصوائت يف كلمات مثل      . تام للتيار اهلوائي  
إال أن هناك حيـزاً  . بالصوامت يف كل كلمة،  وستكون كلُ قطعة صوتية ليست بصائت صامتاً 

بتدائية يف  يشعر املتحدثون األصليون للغة اإلجنليزية أن القطع الصوتية اال        . حيتمل اجلدل والنقاش  
ففـي  . ’wet’, ‘yes’ , ‘hat’ , ‘mat’, ‘pat‘:  وكلها صـــوامت-الكلمات التالية متشاة

الصوتني االبتدائيني مـــن الكلمتني األوليتني هناك إيقاف كامل للـهواء، وبالتـايل فـإن              
، واعتمادا على القوة اليت يصدر فيهـا الـصوت        ’hat‘ولكن يف حالة      . األصوات هي صوامت  

‘h’       ميكن للمتكلم أن يشعر أنه ال يوجد هناك اضطراب وبالتايل فإن الصوت هـو صـائت ،- 
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إن شعور املتحدث األصلي .  هي صوائتwet” , “yes“"وبالتأكيد فإن القطع الصوتية األوىل يف
للغة بأن األصوات هذه تنتمي لنموذج صويت واحد نابع من اعتبارات فونولوجية ال من اعتبارات    

رديـف  : "وهلذا السبب من املفيد استقدام مصطلحني إضافيني إىل النقاش ومهـا          . فةصوتية صر 
عرف هذان املـصطلحان وفـق      ) .٧٨: ١٩٤٣ ”Pike“بايك" ( رديف الصامت "و  " الصائت  

إن . مسعية حمضة، واحتفظ مبصطلحي صائت وصامت كأصـناف فونولوجيـة         / شروط نطقية   
، ولكنهما يعمالن كـصامتني،  "رديفا صائت"مها " wet’ , “yes"الصوتني االبتدائيني يف كلميت  

وقد أدرك علماُء الصوتيات السانسكريتني،  مع عدد أخر من العلماء، الطبيعةَ املزدوجةَ ملثل هذه               
لقـرون   "  صـائت    -نصف  "، ومن هنا نشأ استخدام مصطلح       )١٩٥٣: ألن(القطع الصوتية   

) نظـرا لـشيوعهما   " (و صامت " صائت  "وسنحتفظ، فيما يلي، باستخدام مصطلحي    . عديدة
  .مها عنصرا الوصف الفعليان" رديف الصامت "و " رديف الصائت "بالرغم من أن مصطلحي 

  الصوامت. ١٠

فعلى سبيل املثـال ، تـستخدم كلتـا    . يستخدم عند إصدار أي صامت عضوا نطق على األقل   
 فيستخدم ’ten‘ يف كلمة "t“ت   أما بالنسبة لصو’pat‘ يف  كلمة    ’p’الشفتني  يف إصدار صوت      

يستخدم بعض متحدثي اللغة    . (مع احلافة اللثوية  ) أو أسلة اللسان حسب املتكلم    (طرف اللسان   
. وسيكون كال الصوتني، عندئـذ، صـامتاً  ). اإلجنليزية خلفية األسنان العليا وليس احلافة اللثوية   

،  وتعرف تلـك الـيت       "ملفردالنطق ا "تعرف الصوامت اليت تصدر باستخدام عضوي نطق بـ         
  ):سترد أمثلة عن كل نوع منهما فيما يلي" (النطق املزدوج "تستخدم أربعة أعضاء للنطق  بـ 

العالقة احلقيقية بني أعـضاء     ) أ:(أُقيمت عدة فئات للصوامت بناء على األسس التالية         
            ا  اهلواء عرب أقسام معينة من ا طريقـة  : "رى الـصويت ، أي    النطق، وبالتايل الطريقة اليت مير

مكـان  :يف أي جزء من ارى الصويت يقع التقارب، أو التضييق، أو اإلعاقة، أي         ) ب". (النطق
نـوع  )  د). (أو أكثر حتديدا نوع التصويت    (نشاط األوتار الصوتية، وهيئة املزمار      )  ج. (النطق

  . ئيآلية التيار اهلوا: اآللية املستخدمة يف حتريك تيار اهلواء ، أي

ولتسهيل الشرح سنضرب األمثلة حول األصوات الصامتة قدر اإلمكان مـن اللغـة             
وملـــزيد من التفاصيل عــن  مناذج النطق هـذه يف عدد مــن اللغـات             (اإلجنليزية،  
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  Catford ،١٩٦٧ :Abercrombie، وأبركـروميب  ١٩٤٣ Pikeاألخرى انظـــر  بايـك   
  ).١٩٨٤ Maddieson وماديسون ١٩٧٧وكاتفورد 

  

   طريقة النطق١. ١٠

 مينع التصاق أعضاء النطق بعضها ببعض تيار اهلواء مـن           ):االنفجاريات(أصوات الوقف   ) ١(
يف كلمات ]  p][ ،]t[ ،]k ففي إصدار األصوات األوىل .  مغادرة ارى الصويت لربهة وجيزة

ها الـبعض وتـشكل     ببعض) وهي خمتلفة يف كل حالة    (،  تلتصق أعضاء النطق      kin,tin,pinمثل  
إال إن اهلواء يستمر يف  تدفقه من الرئتني، ونتيجة لذلك يرتفـع  . سداداً حمكماً مينع تسرب اهلواء    

وبعد فترة وجيزة، تقدر عادة حبوايل تسعني ميلي        . ضغط اهلواء خلف نقطة التصاق أعضاء النطق      
دُ شبه صوت الوقف املطلق     وق. من  الثانية، تتباعد أعضاء النطق وخيرج اهلواء املضغوط من الفم          

مييـز  " (الوقـف "بدالً من " انفجاري"؛ ومن هنا جاء استخدام مصطلح "االنفجار الصغري"بـ   
  فيما يلـي  ٦ .١٠انظر فقرة  ":  (االنفجاري"يف بعض األحيان عن مصطلح      " الوقف"مصطلح  

فيها التيار اهلوائي فتحتاج    أما الطريقة احلقيقية اليت يتحرر      ) أدناه حتت عنوان آليات التيار اهلوائي     
  ").مناذج إطالق صوت الوقف" أدناه حتت عنوان ٥. ١٠انظر الفقرة (إىل مزيد من النقاش 

 تأخذ أعضاُء النطق موضعا حبيث تنشأ بينها فجوة صغرية ويجـرب          : االحتكاكية األصوات) ٢(
ميكن للمجرى الـصويت أن  و). االحتكاك(تيار اهلواء على املرور من تلك الفجوة حمدثاً اضطراباً       

يف   f[ ،]ɵ[  ،] s[ ،][ ʃ  [  يصدر العديد من األصوات االحتكاكية  مثل الصوامت األمامية 
  . اليت يرافقها وضع أعضاء النطق بطريقة تصدر معها اضطراباً,sin, thin , fin  shinكلمات  

ن صـوت انفجـاري    الصوت املزجي م  يتألف:   االحتكاكية-الوقف/ األصوات املزجية ) ٣(
يف ] ʤ[و ] ʧ [  واألصـوات األوليـة  . يتبعه مباشرة صوت احتكاكي يف نفس مكان النطق

check  و justمزجية ولـيس  (وإذا استخدم املصطلح على أنه صنف صويت حبت .   هي أصوات
فعلـى  . ، فمن  املمكن، عندئذ، وصف عدد من األصوات األخرى كأصوات مزجية      )فونولوجياً

طاملا أن الصوت االنفجاري ( على أنه صوت مزجي    hitsيف كلمة   ]  ts[ ملثال ميكن اعتبار  سبيل ا 
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  يف ]tθ[ و  bidsيف ]  d  z[وكـذلك  ) يصدر عند احلافة اللثوية أو األسنان وليس يف احلنجرة
  .eighthكلمة 

 اللـني  نتيجة الخنفـاض احلنـك   يتجه اهلواء حنو التجاويف األنفية     :األصوات األنفية) ٤(
وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن تكون هناك إعاقة تامة للتيـار           . وابتعاده عن اجلدار اخللفي للبلعوم    

 يف ] n[و  ] m [ [أمثلة يف اإلجنليزية، هـي الـصوامت األوليـة   . اهلوائي يف نقطة ما يف الفم
ليزيـة  يصدر بعض الناطقني باإلجن.  hangيف كلمة] 4[، والصامت األخري  net  و manكلميت

  .بعد الصائت يف هذه الكلمة ومثيالا]: 4g   [صوتاُ أنفياً متبوعاً بصوت انفجاري 

ينتج عن تالمس سريع وخفيف لعضو ناطق مع ناطق آخر ينجم     :)املنقور(صوت النقر ) ٥( 
أما بالنسبة لتشكله فهو صوت يشبه صوت الوقف، إال أنه ال           . عنه توقف خاطف جلريان اهلواء    

طويال مثله ،وباإلضافة لذلك فإن تالمس األعضاء الناطقة مع بعضها ليس بـذات القـوة               يدوم  
فعلى سـبيل املثـال،     . تستخدم أصوات النقر يف العديد من اللهجات اإلجنليزية       . والثبات أيضاً 

 ، وبعـضهم   merryيف كلمة  ] r[بدالً من صوت  ]  ɾ[يستخدم بعض املتكلمني صوت النقر 
 يف ’r‘ ، وهناك قسم آخر من املتكلمني يستخدمه بـدل  red يف ’r‘عوضاً عن   اآلخر  يستخدمه    

dry ويف اإلسبانية فإن ‘r’ يف pero هو صوت منقور"لكن" وتعين ،.  

وهلذا الصوت اآللية األساسية ذاا املوجودة يف الصوت املنقور إال أن عضو النطق             :  املستل) ٦(
نه األصلي كما هو احلال يف الصوت املنقور،  بـل     الذي يلمس عضو نطق آخر ال يعود إىل مكا        

ويستخدم  املُستل االرتدادي يف لغات شبة القارة اهلنديـة مثـل لغـة              . يتحرك إىل مكان آخر   
البنجايب، والبنغايل؛ وميكن أن يسمع يف اإلجنليزية اليت يتكلمها هؤالء الناس يف كلمـات مثـل                

:very أو red.  

كرر من صوتني مستلني على األقل يف تتابع سريع، وتسمع هذه           يتألف الصوت امل  :  املكرر) ٧(
األصوات بشكل شائع يف لغة االسكتلندين اإلجنليزية، أكثر من اإلجنليز األصليني أنفـسهم، يف              

هـي  " كلب"  اليت تعين ’perro‘اإلسبانية يف كلمة " rr" وكذلك فإن  very و redكلمات مثل
  .صوت مكرر أيضا 
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عضو ناطق وآخر، ولكن تبقى األعضاء الناطقة        دث إعاقة يف اخلط املتوسط بني     حت: اجلانيب) ٨ (
يف ] l [ فهناك يف اإلجنليزية صوت  . يف حالة تسمح مبرور اهلواء من أحد أو كال جابين اإلعاقة

 جانيب يصدر عن وجود إعاقة متوسطة عادة بني طـرف    -)أسناين( وهو لثوي  أو      ’land‘كلمة  
للثوية أو القواطع السنية العليا الوسطى، مع اخنفاض كفاف اللسان من طـرف             اللسان واحلافة ا  

  . واحد أو من طرفني ينجم عنه إمكانية خروج اهلواء عن طريق الفم

إن الفجوة بني أعضاء النطق هنا أكرب مـن تلـك املوجـودة يف    ):  الال احتكاكي (املمتد  ) ٩(
 هو صـوت ممتـد   red يف كلمة  'r‘ ت  فالصو) احتكاك(االحتكاكيات، وال يتولد اضطراب 

ـ  ].  ) [ بالنسبة للعديد من الناطقني باإلجنليزية، وخصوصاً  سكان  جنوب إجنلترا، ويرمز له بـ
 كأصوات ممتدة، وميكـن  wet وyesيف كلميت ])  w[و ] w’ , ‘y’]) j‘وميكن حتليل األصوات 
. ان تعريف الـصوائت والـصوامت    آنفاً، حتت عنو  )  ٩( انظر الفقرة    -حتليلها أيضاً كصوائت    

وتوضح هذه املسألة نقطة مهمة بالنسبة للسمع والنطق إىل حد ما، وهي أن فئة األصوات املمتدة           
بعض املصلحات  األقدم األخرى الدالة على األصوات املمتدة هـي           . تتداخل مع فئة الصوائت   

  ".أنصاف الصوائت"، و"احتكاكية-الال املمتدة "

  )أو نقطة النطق( مكان النطق ٢. ١٠

عملياً ميكن إصدار الصوامت يف أي مكان بني الشفاه واحلبال الصوتية، وقد ميز مخسة عـشر                
  :وهي) IPA(مكاناً يف جدول مجعية الصوتيات الدولية 

تستخدم كلتا الشفتني كعضوي نطق، وأمثلة يف اإلجنليزية هي الصوامت األولية           :  الشفوي) ١(
]b [ و]p [ و]m [يف كلمات man , bin , pin  .  

تستخدم الشفة السفلى وحافة القواطع السنية العليا الوسطى بوصـفها       :   السين –الشفوي  ) ٢(
 و fatيف ]  v[و ] f [ مثاالن عن ذلك يف اإلجنليزية مها الصامتان االحتكاكيـان  . أعضاء نطق

vat .     اعتمـاداً علـى      السنية األخرى يف اللغة اإلجنليزيـة        -وتوجد بعض األصوات الشفوية 
 أو ’infant‘  يف ’n‘ األسلوب واللهجة اليت يستخدمها املتكلم، يرى بعض املتحدثني أن  صوت 
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‘fine fareويستخدم بعض املتكلمني صوتاً ].  +[  أنفي ويرمز له بـ -، هو صوت شفوي سين
  .red و  roy يف كلمات مثل ’r‘يف نطق  ]  U[ شفوياً يرمز له بـ -ممتداً سنياً 

تشكل خلفية القواطع العليا الوسطى أحد عـضوي النطـق يف هـذه        : األصوات السنية   ) ٣(
األصوات، ويكون العضو اآلخر عادة أسلة اللسان ورمبا كان طرف اللسان أحيانا وذلك حسب        

 thigh  يف كلميت     ]ð[ و   ] th’]  ɵ‘أمثلة يف اإلجنليزية على ذلك مها الصوتان        . اللهجة أو اللغة  
ميكن العثور على أصوات الوقف الـسنية يف لفـظ       .  سنيان -ومها صوتان احتكاكيان     . thyو  

 t[و ] d [ ويرمز هلما بـ eighth و width يف كلميت ’t‘ و ’d‘معظم الناطقني باإلجنليزية لصويت 
وميكن إصدار طرق  نطق أخرى مثل األنفية واجلانبية يف مكان نطق األصوات السنية ويعتمد    ] . 

  .املتكلمذلك على 

تشكل احلافة اللثوية أحد عضوي النطق، ويكون عادة العضو الناطق اآلخر هـو     :اللثوية) ٤ (
] t[هناك عدة صوامت لثوية يف اللغة اإلجنليزية، مثل         . طرف اللسان أو األسلة يف بعض األحيان      

يف  s] [و)  صـامت يف هـذه الكلمـة    kحرف    (knellيف  ] l[و  ] n[ و   den و tenيف  ]  d[و  
scenic  و ،]z [ يفbusy وكذلك  ‘r’  املوجـودة يف red    إذا لفظـت كـصوت منقـور أو ،

 ɫ[ لثوي     - فهي احتكاكي    llan  الويليزية املوجودة يف      ’ll‘أما  . مكرر،بالنسبة لبعض املتكلمني  
  .حيث يكون تيار اهلواء فيها جانبياً  ال متوسطاً]  

  األصوات إىل املنطقة الواقعـة يف الطـرف   تشري هذه   :)خلفي-لثوي ( لثوي -غاري ) ٥(
.  لثـوي  –   غالبا على صوت خلف        dry و   try يف   ’dr‘ و   ’tr'يدل نطق   . اخللفي للحافة اللثوية  

  ]. ʵ[ لثوي - خلف - كصوت  ممتد red  يف كلمة ’r‘ومن الشائع أن يلفظ صوت 

يتزامن فيه ارتفاع  مقدمة ميكن اعتبار هذا املكان لثوياً    :) حنكي-لثوي (غاري -لثوي ) ٦( 
إن االسم التقين هلذا االرتفـــاع هـو التغـوير، أو           . (اللسان حنو احلنك الصلب   ) منتصف(

إن  ).  أدناه، حتت عنوان مناذج النطق الثانوي      ٤ . ١٠انظر الفقرة   . التحنيك،أو ترطيب الصوت  
ـ vision و  sheepاملوجودين يف كلميت ] ʒ[ و [ ʃ   ]     الصامتني ا احتكاكيـان لثويـان    مه

- صـوتني مـزجني     check و   judge ,, حنكيان، بينما ميثل كل من الصامتني األماميني يف –
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والعديد من علماء الصوتيات ال يستخدمون هذا املصطلح  مفضلني أن يصنفوا            .  حنكني -لثوين
  ).لثوية ال-أو الغارية (األصوات احلنكية اللثوية كأصوات بديلة عن األصوات اللثوية 

وبشكل مشابه ميكن وصف هذا املكان  مبكان تـشكل  :  )حنكي-لثوي ( لثوي   -غاري  ) ٧(
فيه مقدمة اللسان مع احلنك الصلب طريقة نطق، يرتفع فيها طرف اللسان بشكل متزامن حنـو                

ه ميكن مييل  متكلمو اإلجنليزية الكبار إىل عدم استخدام هذا املكان، إال إن       ). اللثوية(احلافة اللثوية   
)  على سبيل املثـال chinأو   sheيف ( اللثوية يف كالم األطفال الصغار -مساع الصوامت الغارية 

  .ويف الكالم العادي عند الكبار يف اللغات األخرى كالروسية، والبولندية على سبيل املثال

اللسان يلتف  : يصف  هذا املصطلح بدقة سطح اللسان العلوي، أي        ):  االرتدادي(املنثين  ) ٨(
إنه يستخدم، على أية حال، لإلشارة إىل مكان، وبالتحديـد، إىل احلنـك        ). إىل اخللف أو يرتد   

أمثلة علـى ذلـك يف اإلجنليزيـة    . الصلب حيث تشكل فيه أسلة اللسان السفلى وطرفه تضيقاً       
).  ارتـدادي -ارتـدادي أو مـستل   -وهو ممتد  ( red يف كلمة ’r‘هي : واعتماداً على اللهجة

ـ        يستخ  ’s‘ و   r"  "دم بعــض االسكتلندين الشماليني صـــوامت ارتدادية يف لفظهم لـ
  .first  يف كلمة ’t‘و 

 يعترب احلنك الصلب أحد عضوي  النطق، ويكون عضو النطق اآلخـر              ):احلنكي(الغاري  ) ٩(
حنكي، وبشكل مساو، ميكـن     - كصوت ممتد    yes يف      ]j [ميكن وصف   . مقدمة اللسان عادة  

للداللة ]  ç [    حنكياً-ويستخدم العديد من املتكلمني صوتا احتكاكياً .  كصوت صائتوصفه
وميكن العثور على طرق نطق حنكية أخرى يف لغات أخـرى            . Hugh يف بداية كلمة     ’h‘على  

  . figliيف ]  •  [’gl‘ و Boulogueيف ]   gne] ɲقـــارن : كالفرنسية واإليطالية مثال

أحد عضوي  النطق، ) أو الطبق(يعترب احلنك اللني     :) قصي-ي، حنكي هلو(الطبقي ) ١٠( 
] k[أمثلة يف اإلجنليزية هي صوامت الوقف األولية          . ويكون الثاين، يف العادة، هو مؤخرة اللسان      

حيتوي لفـظ االسـكتلندين   . hangيف كلمة ] ŋ [   والصامت األنفي  get و  catchيف]  g[و 
.  بعـد الـصائت   ]x[على احتكاكي طبقـي     ) قل لالسكتلندين األصليني  على األ  (lochلكلمة  

 طبقي إذا ما وضع اللسان بعيداً  قليالً عن احلنك اللني أكثر من الـصوت    -ويصدر صوت ممتد    
جمهور عنـد   -طبقي  -ميكن مساع صوت ممتد     .  االحتكاكي، وبالتايل ينتج عن ذلك اضطراب     
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] w[إن صـوت  .  على سبيل املثالred  املوجودة يف ’  r’بعض الناطقني باإلجنليزية عند إصدار
  .أدناه) ١٥( هو صوت طبقي أيضاً ولكنه يشغل مكان نطق إضايف سيناقش يف wetاملوجود يف 

 اللهاة جسم صغري نسبياً مقارنة باحلنك اللني، وإصدار األصوات اللهاتية يشغل  :اللهوي) ١١(
وميكـن، يف بعـض   . لسفلي من احلنك اللني أيـضاً غالبا ليس جمرد اللهاة فحسب، بل القسم ا       

على سبيل املثال،  يف بعـض اللـهجات   ، ]  ʁ[و ] X [األحيان، مساع االحتكاكيات الطبقية
إال إن هذه األصوات منوذجية، علـى        . dry و   try يف   ’r‘اإلجنليزية الشمالية الريفية كبدائل لـ      

وتستخدم العربية،  . هجات املختلفة يف اللغة العربية    أية حال، يف اللهجات الفرنسية واألملانية، والل      
  وهو أكثـر  ] T[، أما قرينة اهور فهو ]q [  على سبيل املثال ، صوت وقف هلوي  مهموس 

،رغـم  ] N[ اللهوي   –أما الصوت  األنفي     . تقيداً، وحيدث يف اللغة الصومالية على سبيل املثال       
  . لغات العامل، ويستخدم يف بعض هلجات لغة األسكيموسهولة نطقه، قليل احلدوث يف

هناك بضعة أصوات يف هذا املكان بسبب الصعوبة الفيزيولوجية         ): أو احللقي (البلعومي  ) ١٢ (
 حيث يبـدو أن إصـدار       -يف حتريك بعض أعضاء النطق إىل األماكن املناسبة         ) أو االستحالة (

ري الصوتية، والعربية هي اللغة اليت حتتوي على        حلقي مستحيل متاماً يف معظم اا     -صوت مكرر 
  ].  املترجمh، ح،    º=ع  [بعض االحتكاكيات احللقية 

توظف احلبال الصوتية عادة إلظهار االختالف بـني األصـوات          : )احلنجري(املزماري  ) ١٣(
اع املزمـار وأنـو   ) شكل(هيئة  :  حتت عنوان  ٣ .١٠انظر أيضاً الفقرة    (اهورة وغري اهورة    

إال إنه ميكن، على أية حال، استخدامها كأعضاء نطق إلعاقة أو تضييق التيار اهلوائي      ). التصويت
من خالل دفع احلبال الصوتية ] ? [ ويصدر صوت الوقف املزماري املشهور  . القادم من الرئتني

تـرة  باجتاه بعضها بشكل يتجمع فيه  اهلواء حتت منطقة اإلغالق مباشرة ومن مث حيـرر بعـد ف               
 - كاحتكـاكي    hat و   helpيف العديد من الكلمات مثـل       ] h[وميكن وصف إصدار    . وجيزة

 انظر -مزماري ؛وهناك وصف بديل له وأكثر واقعية أحيانا وهــــو أنه نوع من الصوائت 
  .الصوائتأدناه حتت عنـــوان ) ١١(الفقرة 

 ألمـا يـستخدمان   زدوجبالنطق امليسمى هذا املكان والذي يليه :  الغاري-الشفوي  ) ١٤(
حنكي، على سبيل املثال، خلـق ممتـدين        -شفوي  -يتطلب إصدار ممتد    . مكاين نطق منفصلني  
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، ويـشغل الثـاين     )وبالتايل فهو شفوي    ( يشغل األول كلتا الشفتني     : متزامنني يف نفس الوقت   
لفـظ  ميكن مساع مثل ذلـك الـصوت يف         ). وبالتايل فهو حنكي  (مقدمة اللسان واحلنك اللني     

، أو يف الفرنسية يف اللفظ العادي ألي شخص للصامت الـذي            ]wet ] ɥ يف   ’w‘األطفال  لـ    
  .lui  يف ’l‘يلحق 

وبالقياس  مبا سبق، سيكون هذا مكانا مـزدوج النطـق يتعلـق      : الطبقي–الشفوي ) ١٥ (
 - شـفوي  - يف اإلجنليزية هو ممتد wetيف ]  w[ فـ .  بالشفاه، ومؤخرة اللسان واحلنك اللني

أشكال اللفظ  األمريكية واالسكتلندية للكلمة   يف العديد منwhen  يف 'wh‘والصامت . حلقي
  . [ʍ] حلقي -هو احتكاكي شفوي 

   حالة املزمار وأنواع التصويت٣. ١٠

عموما للداللـة   " حالة املزمار "املزمار هو الفراغ الواقع بني احلبال الصوتية، ويستخدم مصطلح          
وألغراض وصفية بسيطة يتطلـب  . ل الصوتية نفسها  وليس على الفراغ احلقيقي  على عمل احلبا  
ويكون الـصوت النـاتج     (واملهتزة  ) ويكون الصوت الناتج غري جمهور    (املفتوحة  : وجود حالتني 

 يف بعض األحيان للداللة على حالة أخرى للمزمار وهـي           مهمسويستخدم مصطلح   ). جمهوراً  
يف احلبال الصوتية إال أن سرعة جريان اهلواء تكون هي نفسها سـرعة             اليت ال يوجد فيها اهتزاز      

  مهمسة ال جمهـورة،      ”g" متبوعة بصمت سيظهر     bigفلفظ الكلمة اإلجنليزية      . الصوت اهور 
  ].bigger[ اهورة  يف كلمة ]g[قارن هذه مع 

ـ              س إال إن علماء الصوتيات أصبحوا  أكثر إدراكـاً خـصوصاً  يف الـسنوات اخلم
والعشرين  املاضية للحاجة إىل نظام  وصفي وتصنيفي أكثر دقة حبيث ال يأخذ بعـني االعتبـار          
احلقائق الفونولوجية لبعض اللغات فحسب بل أيضاً االكتشافات اليت متت من خالل اسـتخدام          

ل، على سبيل املثـا (وسائل استنباطية ذاتية أو بعض اآلالت اخلاصة يف املراقبة  املباشرة للحنجرة     
وحتظـى أنـواع التـصويت يف       ).  البصري ورامسة العضل الكهربائية      -منظار احلنجرة الليفي    

الصوتيات باهتمام أكرب اآلن من أي وقت مضى، وهي أنواع الصوت املميـزة الـيت ترافـق                  
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وميكن اعتبار النظام الذي وضعه كـاتفورد    . الوضعيات املختلفة للحبال الصوتية واحلبال اجلوفية     
  .أساسياً يف أي نقاش للموضوع) ١١٦ - ٩٣: ١٩٧٧تفورد، على سبيل املثال انظر كا(

ومكـان  ) العالقة الفيزيائية احلقيقية بـني احلبـال  (وهناك من مييز بني شكل التضييق       
هل يستلزم طول احلبال الصوتية بكامله، أم جزءاً منه فقط؟ ولقد وضعت ستة أصناف      :  التضييق

ختلق فجـوة     (اهلَمسكما هو احلال يف صوت الوقف املزماري، و       " (مزمار  مغلق  : "من التضييق 
وختلق فجوة أوسع، ويكـون    ( النفس، و) صغرية على األقل على طول جزء من أطراف احلبال 

توضع احلبال كما هو احلـال يف الـنفس، إال أن            (وتصويت معدوم ،  )ضغط اهلواء مرتفع نسبياً   
  بطيء وغري منتظم يف النهايـة األماميـة للحبـال            اهتزاز (الصرير، و ) ضغط اهلواء يكون أقل   

واجلمع بني بعض  هذه األصناف ممكن، فعلى  ) اهتزاز منتظم للحبال الصوتية      (اجلهر، و )الصوتية
فهناك تـضييق يـشمل   : إال إن مواقع التضييق أقل دقة  . جهر نفسي وصرير مهسي   : سبيل املثال 

ويتـيح  . ي، أو النصف اخللفي أو احلبال اجلوفيةالطول الكامل للحبال الصوتية،أو النصف األمام 
  hobbyيف عدة ألفاظ للكلمة اإلجنليزية ]  b  [  تطبيق نظام كاتفورد فرصة وصف أصوات مثل

جمهـور  –شـفوي   – شفوي جمهور فحسب، بل كـ صوت وقف         –ليس بوصفه صوت وقف     
  Laver يف الفـر     وهناك نظام تصنيف خمتلف قليالً ألنواع التصويت موجود       . مهسي–صريري  –
الـتقين الـذي  ال      /ويف الوقت املناسب ،ال بد من أن يساهم االستقصاء الوسيلي         ). أ. ١٩٨١(

يشمل أساليب فيزيولوجية فقط بل وأساليب ديناميكية هوائية أيضاً يف صقل النظـام الوصـفي            
  .بشكل  أكرب

   طُرق النطق الثانوية٤. ١٠

يف ] s[، بينما تكونان مـدورتني يف إصـدار    seeيف] s [ تكون الشفتان مبسوطتني أثناء إصدار
Sue .      ويبدو جليا أننا حباجة لبعد وصفي      . ومع ذلك فكال الصوتني االحتكاكيني مهموس ولثوي

وتشمل هذه أوضاع أعضاء النطق اليت تصدر تضييقا ال يقل عن           . النطق الثانوية آخر وهو طرق    
، جنـد أن املمتـد الـشفوي يرافـق     Sue يف] s[ففي حالـة  . ذلك املوجود يف الصوت املمتد 

ويف حالة ما يسمى بـ     . اللثوي، ويقال عندئذ، إن الصوت مشفه أو مدور الشفاه        -االحتكاكي  
، ال جند أن هنـاك      helpيف  ] l[ يف معظم نطق اإلجنليز لـ      ) الم املفخمة، الالم املظلمة   ال  ( ]~[
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ال احتكاكياً حلقياً أيضاً؛ ويقال عندئـذ أن         –   فحسب، بل وممتداً  ) أو سنياً (صوتاً جانبيا لثوياً    
رفع مقدمة اللسان حنو احلنك      ( التغويروتضم فئات النطق الثانوية األخرى فئة       . الصوت مطبق 

اخلفيفة يف عدة هلجات إيرلندية لإلجنليزية، وفئـة        ) املخففة(الم  املرققة    كما يف حالة ال   ) الصلب
كما هو احلال يف عـدة صـوامت يف اللغـة       ) و البلعوم انسحاب جذر اللسان حن   " (البلعومية"

للقائمة، اليت حيدث فيها مرور متزامن للتيار اهلـوائي عـرب           " األنفية"وميكن إضافة فئة    . العربية
تنشأ األنفية من اخنفاض احلنك اللني  (’tell me‘يف عبارة ] l[األنف والفم يف آن واحد، كما يف 

فية حلظة إطالق بعض أصوات الوقـف ، توصـف تلـك            ولو سبقت  األن    ) ]m[ر  عند إصدا 
  .مسبوقة بسمة األنفية/مقدمة التأنيفاألصوات يف هذه احلالة  بأا أصوات 

  

   أنواع إطالق صوت الوقف٥. ١٠

 الوقف حسب السياق أوال وحسب أسـلوب الكـالم         -تتنوع الطريقة اليت ينتهي فيها صوت       
 يطلق  happyيف كلمة]  p[     جند أن الصوت البيصائيتففي اإلجنليزية، على سبيل املثال،. ثانيا

ويـسمى  (شفويا وكذلك جيري اهلواء وكأنه يعرب على خط متوسط من مؤخرة الفم إىل مقدمته         
 لثويا Atlantic  األول يف كلمة ‘  ’t ‘وإذا كان ). الشفوي  اإلطالق املتوسط(هذا النوع  بـ 

وائي سيتحرر عن طريف اللسان ممهدا لقـدوم الـصوت          وليس مزماريا، فإن التيار اهل    ) أو سنيا (
ويسمى هذا  (اجلانيب  الالحق بدون أن  يرتاح خط اللسان املتوسط عن احلافة اللثوية أو األسنان                

 عن طريق الفم بل عن طريـق   ”submerge“ يف  ”b”ولن تطلق). اجلانيب  إلطالقا(النمط بـ 
ويف  ) األنفـي  اإلطالق(سمى هذا النوع بـ     وي(األنف وذلك بسبب الصامت األنفي الالحق       

، حيجز إطـالق الـصوت األول   )] t[و ] k[(  حيث يتجاور صوتان للوقف مها  lectureكلمة  
واعتمادا علـى  ). التدرجيي اإلطالق(يسمى هذا النوع بـ (حىت يتزامن فعليا مع الصوت الثاين       

تيجة التأثري الصويت والسمعي  لصوت       بوترية أبطأ ، وتكون الن     tin يف   ]t[املتكلم، ميكن إطالق    
وأخـرياً،  ). اإلطالق املزجي (ويسمى هذا النوع بـ     (احتكاكي قصري يلي صوت الوقف نفسه       

إذا  حرر  صوت وقف وتبعه فاصل حمدد من اهلواء املهموس قبل  استهالل الصوت الذي يليـه،    
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اهلوائي مرحلة تشكيل صـوت  ولو سبق الفاصل . يقال أنه هائي، وبدقة أكرب يقال أنه بعد هائي       
] k[ويقوم عدة متكلمني يف مشال اسكتلنده جبعل        . الوقف بأكمله، يسمى عندئذ بأنه قبل هائي      

وتكون فترة هذا الفاصل . قبل هائية يف الكلمة نفسها " t"، بينما جيعلون    ’cat‘بعد هائية يف كلمة     
ف معينـة إلدراك التمييـز   مهمة للغايـة يف ظـرو  ) زمن بداية اجلهر (أو وقت استهالل اجلهر     

  ".املهموس"و " اهور"الفونولوجي بني 

ميكن أن حتتوي على مناذج     ) حىت هلجات اللغة نفسها   (وجيب التأكيد أن  لغات خمتلفة       
هـذا  . (أخرى من إطالق صوت الوقف ختتلف يف بعض النواحي  عن تلك اليت ذكرت آنفـا               

  ).٥٠ - ١٤٠: ١٩٦٧املوضوع مشروح بالتفصيل يف أبركروميب، 

    آليات التيار اهلوائي٦. ١٠

من الواضح أنه لكي تولد املوجات الصوتية يف ارى الصويت ال بد من وجود حركة يف جزء من       
اليت تضع العمود اهلوائي يف احلركة، ) الرئوية(ويف معظم احلاالت، إا اآللية التنفسية      . هذا ارى 

 للداللة على صوت انفجاريوحيتفظ مبصطلح . (و خارجيويكون اجتاه تدفق اهلواء حنو اخلارج أ      
 خارجي ، تاركني مصطلح صوت الوقف للداللة على صنف عام ألي صامت             - رئوي   -وقف  

 حيث تكون هناك بعض  اإلعاقة بغض النظـر  معوقيصدر بإعاقة تامة جلريان اهلواء أو مصطلح  
ان إصدار الصوامت، وإن يكن دوء كبري وما يزال  باإلمك  ). عن آلية التيار اهلوائي املستخدمة        

  .عندما يعد املرء لنفسه: للغاية  إذا كان هناك تيار هوائي رئوي داخلي، على سبيل املثال

،  حيث تتشكل فيها قاعدة التيار اهلوائي عند مـستوى           املزماريةوآلية خمتلفة متاماً هي     
شدة، ويصدر نوع مـن صـوت       تنجذب احلبال الصوتية حنو  بعضها البعض ب       .احلبال الصوتية 

ولـو  . صامت فوق حنجري، ويجرب تيار اهلواء على اخلروج، وتتحرك احلنجرة قليالً حنو األعلى         
إن حتقيق صوت قذيف للداللـة      . الصوت القذيف كان الصوت صوت وقف، لسمى عندئذ بـ        

ـ         را على أصوات وقف مهموسة يف اية الكلمة أمر ليس بشاذ يف عدة هلجـات يف مشـال إجنلت
كما أن األصوات القذفية تتقابل فونولوجياً مع األصوات االنفجارية يف العديد مـن      . واسكتلنده
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ولو اخنفضت احلنجرة بدالً من أن تعلو، فإن صـوت الوقـف            . لغات أفريقيا وأمريكا الشمالية   
  ). الداخلي – االنفجاري(يسمى، عندئذ، بـ 

ولـو  . كنها أن حترك تياراً من اهلواءولو حتركت مؤخرة اللسان لتالمس احلنك اللني مي     
حتركت إىل  اخللف قليالً أثناء إصدار صوت وقف داخلي، عندئذ تنتج صـوتاً يـسمى بــ                  

  اإلجنليزيـة كـصامتني   tut  tutولو لفظت كلمة  . وهو صوت وقف داخلي طبقي) الطقطقة(
وت املقابـل  أمـا الـص   ]. ʇ ʇʇ) [أو مكررة(وليس كمقطعني، ستكون طقطقة لثوية مضعفة 

  .اخلارجي هلذا النوع فيمكن إصداره، إال إنه نادراً ما يستخدم يف أية لغة

  الصوائت.   ١١

إن املفهوم القائل بوجود مخسة صوائت يف اإلجنليزية ملفهوم خاطىء متاماً وناتج عن خلط بـني                
 إن  فونيمـا صـائتا، إال  ٤٠أشكال احلروف واألصوات، فمعظم هلجات اإلجنليزية تضم حوايل   

وحىت منتصف القـرن  . عدد الصوائت احلقيقية اليت  ميكن حصرها  يف أية هلجة يصل إىل املئات          
التاسع عشر تبع  وصف األصوات الصائتة  الشكل الكالسيكي طويل  األمد الـذي يعـود إىل      

وهكذا جند أن الصائت   . قدماء اهلنود واإلغريق يف وصف الصوائت  مبصطلحات صوامت خمتارة         
ويوصف الصائت يف   .   يوصف بأنه شفوي ألن الشفاه تلعب دوراً يف إصداره          good يف   املوجود
‘hit’   بأنه حنكي ألن اللسان يقوس حتت احلنك الصلب مباشرة يف إصداره، ويوصف الـصائت 

ألن ) بلعومي/هلوي  /طبقي(، خصوصاً يف لفظ سكان جنوب إجنلترا، بأنه حلقي          farاملوجود يف   
 األمريكـي   -وقد كان عامل الصوتيات االسـكتلندي       . لفياً متاماً يف الفم   اللسان يأخذ موقعاً خ   

  أول من ابتكر بديال عمليا خمتلفا جوهرياً عـن املنـهج     Alexander M. Bellم بيل.ألكسندر 
ومع بعض التعديالت، يصبح نفسه املنهج املتبع اليوم يف وصف ) . ١٨٦٧  Bell(النظامي القدمي 

  مسئوالً عن صقل بعـض  Daniel Jonesكان عامل الصوتيات اإلجنليزي و. الصوائت وتصنيفها
  .وسنصف نظرية جونز حول الصوائت هنا. Bellمعامل نظام  

فعمليا عند إصدار كافة الصوائت، يكون سطح اللسان حمدباً عندما ينظر إليـه مـن               
) وامساً(فها  ، وتؤخذ أعلى نقطة يف اخلط احملدب بوص       )١(مقطع وسطي يف الفم كما يف الشكل        

وباإلضافة إىل ذلك يؤخذ . عمودي وأفقي: ويوضع هذا الواسم بعد ذلك على حمورين .  للصائت
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ويف أغلب األحيـان، فـإن      . (سواء  كانت مدورة أو غري مدورة      : شكل الشفاه بعني االعتبار   
 اللسان   اعتبارها صائتاً مهموسا له موقع     help يف   ’h‘وأفضل طريقة للنظر إىل     . الصوائت جمهورة 

ففي الفم، هناك جمرد منطقة حمدودة، ميكن إصدار ). نفسه وشكل الشفاه للصائت اهور الالحق
الصوائت من خالهلا؛  بعبارة أخرى، إن واسم اللسان حمدود يف حركته نظرا لضرورة حمافظـة                

. وتقع  منطقة الصوائت هذه حتت احلنك اللني واحلنـك الـصلب  . اللسان على الشكل احملدب   
 يف دراسة الصوائت كانت تعريفه بدقة أكرب لـشكل منطقـة            Jonesإحدى إسهامات جونز    و

فالشكل الواقعي ملنطقة الصوائت عندما ينظر إليه مـن بعـدين،           . Bellالصوائت أكثر مما فعله     
يكون شبيها بالشكل البيضوي،  وبدقة أكرب يكاد يكون مطابقا ملنحـنني ممغـنطني يف حالـة                 

وكذلك . عملية، فقد استخدمت عدة نسخ مشوهة عمدا لشكل اللسان        وألغراض  . كهرطيسية
إن شكل  .   لتسمية اخلطوط   Bellاستخدمت مصطلحات خاصة، بعضها مشتق من مصطلحات        

  .  ، موجود  يف معظم األعمال عن  الصوتيات)٢(املعني املنحرف املوجود يف الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  ٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢الشكلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  

    

  متثل الرموز حنو الداخل الصوائت غري املدورة  . خمطط الصوائت الرئيسية) ٢( الشكل 

 هو تقدميه جمموعة من املواقع املرجعيـة  Jonesواإلسهام اآلخر األكثر شهرة لـ جونز      
تعرف املواقع املرجعية هذه بالصوائت . اليت ميكن من خالهلا حتديد موقع أي صائت يف أي لغة ما      
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ويصل عددها إىل مثانية عشر صائتاً  مقسمة ألسباب تعود للمراحل املبكـرة للنظـام    . يسية  الرئ
وقد طالب بعض علماء الصوتيات بإضافة أربعة صوائت . (أساسية وثانوية : الصويت إىل جمموعتني  

 واملسافة الفاصلة بني الصوائت الرئيسية املتالحقة  قد ال تكون         ). مركزية مل يتضمنها نظام جونز    
بينـها،   " املسافة السمعية املتساوية  "متساوية طبيعيا، إال أن هناك، على أية حال، ما مساه جونز            

وجيب التأكيد على أن الصوائت الرئيسية هي مواقع مرجعيـة،  . على األقل  يف اموعة الرئيسية  
  . الرئيسيةال جيب النظر إليها، يف أي حال من األحوال، على أا أكثر أمهية من الصوائت غري 

وال ميكن تعلم صفات الصوائت الرئيسية من الوصف اللفظي بل جيب اكتساا إما عن طريـق      
التسجيالت اليت سجل جونز ثالثة منها بنفسه، أو من عامل صوتيات تعلمها بنفسه، وهذه هـي                

! من جونز نفـسه   "  توارث غري منقطع  "وبشكل مثايل، جيب أن يكون هناك       . الطريقة األفضل 
تدريب،  سيكتسب طالب الصوتيات لفظ جونز للصوائت، وسيكون عندها قـادراً علـى              وبال

  .تطبيق تلك املعرفة يف حتديد موقع الصوائت يف اجلدول ألي صائت يف أية لغة ما

هناك عالمـات ورمـوز     : وميكن تدوين  الصوائت غري الرئيسية يف صفاا بطريقتني        
فعلى سـبيل   . كة البعيدة عن موقع الصائت الرئيسي     خاصة للداللة على االجتاهات احملددة للحر     

وبديل آخر، ولكن أقل دقـة،  ]. +a[  كـ ah   املثال، ميكن تدوين لفظ اجلنوب اإلجنليزي لـ
وتشري هذه الرموز إىل منـاطق      ". العائمة"يف وصف الصوائت هو استخدام جمموعة من الرموز         
عند القيام . هذه املناطق) ٣(يوضح الشكل . عامة ضمن حيز الصائت، وال تشري إىل مواقع حمددة

بالكتابة الصوتية الفونولوجية ال يعين  استخدام رمز صائت رئيسي معني بالضرورة أن الوحـدة               
). ١. ٤الفقـرة  : ٤انظـر الفـصل   . (الفونولوجية اليت ميثلها ذلك الرمز هي رئيسية يف صفاا    

 قرب ذلك الفونيم من صائت رئيسي       ويعتمد اختيار رمز لفونيم صائت على عدة عوامل تشمل        
  . وتوفر رموز معينة يف اآللة الكاتبة أو لوحة مفاتيح احلاسب

  

  

  ٣٣٣٣٣٣٣٣الشكلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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  رموز الصوائت العائمة ومناطقها التقريبية) ٣(الشكل 

  

 ، أي أا ال تتغري يف نوعيتها ضـمن املقطـع          صوائت أحادية إن صوائت  جونز هي      
ولكن إن كان هناك تعديل     .  ستكون من هذا النوع    goodفمعظم إصدارات الصائت يف     . الواحد

صـائت  يف نوعية الصائت، نتيجة حلركة اللسان أو الشفاه أو كليهما، فإن الصوت الناتج هو                
كمـصطلح مـرادف أو     " صائت  "وغالبا ما استخدم الوصف الصويت السابق مصطلح        . (ثنائي

إال إن ذلك . دي، واحتفظت مبصطلح صائت ثنائي للداللة على صنف آخر        مساوٍ للصائت األحا  
األوىل : وميكن تصنيف الصوائت الثنائية، من ناحية نطقية، بطريقتني       ). التمييز مل يعد متبعاً اآلن      

ففـي إصـدار    . حسب حركة اللسان عرب حيز الصائت، والثانية وفق اجلهارة السمعية املتغرية          
، يتقدم اللسان إىل األمام واألعلى يف الفم يف نفس  الوقت الـذي             boyمة  الصائت الثنائي يف كل   

  اإلجنليزية حنو مركـز  hear تكون فيه الشفاه غري مدورة؛ بينما يتحرك اللسان يف لفظ كلمة  
تؤدي هذه احلركات  وأنواع أخرى ممكنـة        . حيز الصائت يف العديد من أنواع اللفظ اإلجنليزية       

،  مغلقـة  -خلفية   مغلقة ،  -  – أمامية:  أنواع الصوائت الثنائية اآلتية    من احلركة إىل تأسيس   
  .ومركزية،  مفتوحة-خلفية  ، مفتوحة –  أمامية 

واملنهج الثاين يف التصنيف خمتلف متاماً، ويعتمد على احلكـم الـسمعي يف زيـادة أو        
للمرء أن  يتحسس أن     فعلى سبيل املثال، ميكن     . خالل الصائت الثنائي  ) اجلهارة(نقصان الربوز   
ولذلك يوصف  .   أعلى منها يف اية الصائت الثنائي       boyيف بداية كلمة    ) اجلهارة(درجة الربوز   

ويعود ) بط اجلهارة أو تتناقص ؛ وال عالقة لذلك باحلركة  النغمية          . (الصائت الثنائي بأنه هابط   
م األول من الـصائت مقارنـة   السبب يف هذه احلالة بالذات إىل درجة اجلهورية األكرب يف القس          

  كما يلفظها متحدث اسكتلندي، فإن القسم الثاين للـصائت           tideأما يف كلمة    . بالقسم الثاين 
أكثر جهورية بسبب السرعة اليت يتحرك ا اللسان من مكان أكثر انفتاحاً إىل مكـان أكثـر                 

  .انغالقاً، ولذلك يوصف الصائت بأنه صاعد

وعه، أن يترافق مبعامل أخرى معينة، فعلى سبيل املثال،          وميكن ألي صائت، مهما كان ن     
وتوضـح العبـارة    . لو كان احلنك اللني يف مكان أكثر اخنفاضاً عندئذ سيكون الصائت مؤنفا           
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أما يف ). أو أربعة عند بعض املتكلمني ( ثالثة صوائت مؤنفة un bon vin blanc: الفرنسية اآلتية
.   الصوائت شائعة احلدوث إذا وقع الصائت بني صوامت أنفيـة          اإلجنليزية، فإننا جند مسة  تأنيف     

انظر، علـى أيـة    .(bad  مع السمة غري املؤنفة يف man املؤنفة للصائت يف كلمة  قارن السمة
ثانياً،  مبـا أن     ).  أدناه حول معامل نوعية اجلهر من أجل صقل هذه املقولة          ٤. ١٢حال، الفقرة   

ل أعلى نقطة يف سطح اللسان أثناء إصدار الصوائت  فـإن            مقدمة اللسان أو مؤخرته فقط تشك     
وهكذا، ميكـن   . أو جذره قادرة على اختاذ مواقع حمددة لو احتاج األمر         /أسلة اللسان وطرفه و     

بواسطة ارتـداد رأس    " هجينا"لصائت، على سبيل املثال، أن يكون أمامياً ولكنه يف الوقت ذاته            
يف إجنليزية جنوب غرب إجنلترا والعديد / r /  الواقعة قبلوللعديد من الصوائت .  اللسان وطرفه

  /.r/ بالـ" التهجني"هذه أو ) االرتدادية(من اللهجات األمريكية اإلجنليزية مسة 

  املعامل الالقطعية. ١٢

األول، تلك اليت تتعلق بالتالعب مبقـاييس اجلهـارة،         : ميكن تقسيم هذه املعامل إىل ثالثة أنواع      
، والثاين،  تلك املعامل اليت تعمل تقريبا بوصفها خلفية مسعية           )فترة القطعة (لفترة  ودرجة النغم  وا   

، والثالث،  تلك اليت تفرض على تيار الكالم ألسباب )نوعية الصوت(ثابتة لكل شيء يقوله املرء 
  ).مؤهالت الصوت(عاطفية حمددة 

    اجلهارة١. ١٢

. ادة يف قدرة تيار اهلواء اخلارج من الرئتني       لزيــ) احملسوس(اجلهـــارة هي املتالزم املدرك     
فبعض هلجات اإلجنليزية، وخاصة يف جنـوب     .  كظاهرة صوتية ١ميكــن أن  تقاس بالديسبل      

ولغة كالعربية مثالً،  . إجنلترا، تتمتع بدرجة علو يف اجلهارة ملحوظة أكثر من تلك اليت يف الشمال       
 من اإلجنليزية أو األملانية على      - بعض اللهجات     على األقل يف   -تبدو أعلى يف مستوى جهارا      

  .سبيل املثال

                                                        
في قياس شدة الصوت،  . مرجعية  وحدة وصف نسبة قدرتين أو شدتين أو نسبة قدرة  -  1

معجم ( داين في السنتيمتر المربع عادة -–٤ ١٠ y- ٢يكون ضغط الصوت المرجعي 
 ).١٩٨٢مصطلحات العلم والتكنولوجيا، معهد اإلنماء العربي  ، 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 27 

 لوصف املعامل املادية اليت تؤدي إىل إحداث )التشديد(وغالبا ما يستخدم مصطلح النرب       
يعتمد النرب على القوة، أي القوة اليت يبذهلا اجلهاز التنفسي لتحريك تيار اهلـواء مـن                . اجلهارة

ر اإلعاقات اليت  ميكن أن يواجهها ذلك التيار يف طريقه من الـرئتني              الرئتني آخذين بعني االعتبا   
  ملناقشة ٥- ٨٠: ١٩٧٧انظر كاتفورد (للهواء اخلارجي بضغط جوي أقوى من ارى الصويت         

 كما تقوله عادة كتـب  -) مشدد(  منبور  agoوالقول أن املقطع الثاين يف كلمة). مفهوم النرب
 وهي الدور الذي تلعبه املعامل النظمية األخرى        -رح مسألة أخرى     يعين ط  -الصوتيات املنهجية   

اللـهجات  ) إن مل يكن يف مجيع    (وبالتأكيد، ففي العديد    ). التشديد( يف إحداث ما يسمى بالنرب    
 agoباملعىن الذي قلــنا فيه أن املقطع الثاين يف( فإن املكونات املادية للنرب ال حتتوي -اإلجنليزية 

وة تنفسية فحسب بــل على تغري يف درجة النغم، وإىل حد أقل، على الفتـرة               على ق )  منبور
أو (وملناقشة بعض املسائل خبصوص النرب يف اإلجنليزيـة         . ودرجة اجلهورية النسبية للمقطع نفسه    
  ). ٦ - ٢٢١: ١٩٨٠  (Gimsonانظر غمسن ) الستعمال مصطلح أفضل وهو النرب

  )درجة الصوت( النغم  ٢. ٢١

 سابقا الدور الذي تلعبه احلبال الصوتية يف الكالم مبا يتعلق مبكـان النطـق املزمـاري       لقد ذُكر 
واالنطبـاع  .  يف الكالم  النغمودور آخر يوازي هذا الدور أمهية  هو توسيط          . وأنواع التصويت 

 حيث تتالزم . الذايت حول النغم يتطابق يف معظم احلاالت مع السرعة اليت تز ا احلبال الصوتية             
حركة بطيئة للحبال الصوتية بدرجة نغم منخفضة، بينما يكون للحركة السريعة درجـة نغـم               

أما القيم الفيزيائية احلقيقية للسرعات املرتبطة بدرجات النغم املنخفضة والعالية فتختلـف           . عالية
 من شخص إىل آخر، إال أن أدىن درجة نغم قد يستخدمها ذكر بالغ يف حمادثة عادية غري عاطفية                 

وتكون أدىن درجـة وأعالهـا       .  هرتز ١٢٠ هرتز، بينما تبلغ أعالها حوايل       ٧٠ميكن أن تكون    
وميكن من خالل هذه األرقام تأسيس جمموعة .  هرتز على التوايل  ٢٩٠ هرتز و    ١٥٠المرأة بالغة   

  ".املدى النغمي"من قيم النغم يعمل من خالهلا املتكلم وتسمى 

أما يف الطريقة   . أو ذاتياً ) ٤انظر الشكل   ( إما آليا    ميكن وصف تغريات النغم يف الكالم     
الذاتية، فيقوم عامل الصوتيات بتقدير املوقع التقرييب للمدى النغمي للمقاطع الفردية ومدار الـنغم   
يف أي من املستويني اهلابط أو الصاعد، وتعيني النتيجة بعد ذلك  على مقياس وجيـري حتلـيال                  
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 األجبدية الصوتية الدولية برموز معينة لإلشارة إىل النمط العـام           وتزودنا  . ألمناط حركات النغم  
                 لنغم املقاطع أو الوحدات األكرب اليت ميكن إدراجها يف الكتابة الصوتية بقطع الكالم ، وعندئـذ

  .يصبح الرسم  املعتمد على املدى النغمي غري ضروري

              ?When did she say she was coming“ أمناط درجة النغم يف لفظ ) ٤(الشكل

  

  ٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤الشكللللللللللللللللللللللللللللل

  

  

  

  اشتقت البيانات من حتليل لتصوير حنجري كهربائي، . هلجة إجنليزية-متكلم بالغ: املصدر

  متثل الفراغات يف اخلط الكفايف أصواتاً صامتة. خمترب الصوتيات، جامعة غالسكو

 ملزيد من التوضيح،    التنغيم و النغمة أي مناقشة لتغريات النغم يف الكالم حتتاج مصطلحات          ويف
فعلى سـبيل املثـال     . مفردايت/حيثً يشري األول إىل استخدام  النغم لإلشارة إىل فرق معجمي          

: ايف الصينية املاندرية معاين خمتلفة اعتمادا على درجة النغم اليت لُفظ ] d “ i [ سيحمل املقطع 
لآلثار اآللية للفظ بطيء للكلمات     ) ٥(انظر الشكل   (؛  "سهل"أو  " كرسي"،  " عمة"،  "مالبس"

 استخدام تقلب النغم ألغراض غري     التنغيمويعين مصطلح   . نغميةإن معظم لغات العامل       ). األربع  
لغـات  "يـة  تعترب لغات مثل اإلجنليزية والفرنسية واألملانية والروسـية واليابان  . مفرداتية/معجمية
  ". تنغيم

. التنغيم  يف اللغة اإلجنليزية تأسيس وحدة أو جمال تعمل ضمنه تغـريات الـنغم            "يتطلب حتليل   
اليت ميكن أن تتطابق أو ال تتطـابق مـع   " الوحدة النغمية"وعادة ما تؤخذ هذه الوحدة على أا  

فضمن الوحـدة    ). ٩. ٥،  ٧. ٦انظر الفصل الثاين، الفقرات   (العبارة القواعدية أو شبه اجلملة      
النغمية، حيلل منط حركة النغم بالرجوع إىل املقاطع املنبورة ، وميكن عنـدها تأسـيس أنـواع                 
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وحاملا تؤسس جمموعة أنواع حركات النغم، يتم التركيز على العالقة بـني احلركـات              . احلركة
ة ضمن هذه الـشروط،     ولوصف التنغيم يف اللغة اإلجنليزي    . املتنوعة والعوامل القواعدية واملوقفية   

  ).١٩٦٩( كريستال Crysatalانظر 

  . يف الصينية املاندرية لفظ بأربع نغمات خمتلفةI“[ ] [املقطع الصيين ) ٥(الشكل 

  

  عرض منط التنغيم                                                 

  

  

  

  

  

  
 كهربائي، خمترب الـصوتيات، جامعـة       ذكر صيين راشد، اشتقت البيانات من حتليل لتصوير حنجري        : املصدر
  غالسكو

  ) طول الصوت( مدة الصوت ٣. ١٢

والفترة كمعلم غري قطعي    . توصف القطع الصوتية تقليديا بأا إما قصرية أو متوسطة أو طويلة          
ويشعر الناطقون . على صلة ماسة بدراسة اإليقاع، وهو التنظيم الزمين للمقاطع املنربة وغري املنربة        

ميكن .   حتتوي على مقطع قصري يتبعه مقطع أطول نسبياً        agoللغة اإلجنليزية أن كلمة     األصليون  
مثل النغمة الربعية ( ثانية أو بعالمات موسيقية –إجراء قياسات لفترة كل مقطع إمــا بامليلي          

ومع ذلك ،وملعظم األغراض الصوتية، يكفي أن نقدم تقييما ذاتيا لطول الصوت            ). اخل.. املنقطة  
ولبعض اللغات درجة متوسطة بني االثـنني وهـي         " .طويل"و  " قصري"باستخدام مصطلحات   

إال أن وصف اإليقاع يعتمد على عالقة املقـاطع بـالنرب         ". نصف طويل "أو  " متوسط"مصطلح  
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 When didحيث ميكن للمرء أن يربط إيقاع مجلة مثل . بقدر اعتماده على طول املقاطع الفردية

she say she was coming”  بالتذبذب املساوي بالزمن للكلمات املـشددة come, say, when 
ويرسم خمططاً لإليقاع يؤكد على التساوي الزمين هلذه التشديدات وتأثري ذلك على طول املقاطع      

وهناك منهج بديل ولكن على صلة باملوضوع هو مناقشة التساوي الـزمين للمقـاطع              . الفردية
معتمـدة علـى    " وحدات إيقاع "علق ببناء اجلملة القواعدي،  وتأسيس     مبا يت ) املشددة(املنبورة    

. ٧انظر الفصل الثاين، الفقرة (وعلى األقل ميكن إجياد كالً من املنهجني يف اللغة اإلجنليزية           . ذلك
٥.(  

    معامل نوعية الصوت٤. ١٢

.  شـيء قيـل  ميكن للمرء، أثناء االستماع ملتكلم من أية لغة، أن يدرك صبغة خلفية ثابتة لكل         
ميكن هلذه الصبغة  أن تكون مسة تنفسية  أو التأنيف أو بهتان عام؛ وعلى العكس من ذلك، ميكن  

للداللة على هذا التـأثري     " نوعية الصوت "فلقد اُقترح مصطلح    . أن تكون رنينا قوياً يف الصوت     
طباعيـة يف  ولعدة سنوات استخدمت صـفات ان  . اخللفي السمعي الثابت أو األقرب إىل الثبات      

 أو  كئيـب  أو صـوت     فضيصوت  : فعلى سبيل املثال  . حماولة للوصول إىل جوهر هذه النوعية     
الصوتية اليت  إال إنه مت يف السنوات األخرية التركيز على املكونات          ). ١٩٨١: الفر: انظر (جنسيصوت  

وضوع هـي  إن الدراسة اهلامة حول امل(اخل " .. الفضية"تصنع جمتمعة االنطباع السمعي ملصطلح   
  ).١٩٨٠: دراسة الفر

املسافة من احلنجرة إىل الشفاه اليت ميكن تقصريها أو         : ميكن عزل ثالثة عوامل، األول    
ينشأ عن الطول احملدد للمجرى الصويت الذي       . أو الشفاه / تطويلها من خالل حركة احلنجرة و       

يها انطباعياً فيما بعد على أا     حيافظ عليه املتكلم تقريبا طوال فترة الكالم تأثريات مسعية حيكم عل          
أما العامل الثاين فيتعلق بترتيب أعضاء نطق معينـة داخـل الفـم             .  تتعلق بسمة صوت حمددة   

وينتج عن تقدمي ثابت ألسلة اللسان وطرفه ورفع مقدمة اللسان حنو احلنك الـصلب              . والبلعوم
يث يصبح مركز اجلذب وميثل رفع اللسان وإرجاعه حب. يف صوت متحدث ذكري" أنوثة"خاصية  

ميزة للعديد من ناطقي اإلجنليزيـة الـذين        /أعلى ويف منطقة أكثر رجوعاً أو خلفية يف الفم مسة         
ويسبب التخفيف البسيط الدائم للحنك اللني، حىت يف األصوات الـيت           . يقطنون مشال بريطانيا  
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). ول املوضوع  لبيان تارخيي ح١٩٨٠راجع الفر  (تسمى فموية، درجة من التأنيف يف الصوت    
والعامل الثالث هو االستخدام املعتاد ألنواع التصويت، حيث يصدر العديـد مـن متكلمـي               

وما تزال  دراسات نوعية الـصوت عـرب         . اإلجنليزية الذكور صريراً أو مهساً يف نوعية أصوام       
ترسخت اللهجات املختلفة للغات يف مراحلها األوىل، إال أن مقاييس نظام الوصف األساسية قد              

  .واستقرت

    مميزات الصوت٥. ١٢

وختتلف هذه عن معامل نوعية الصوت حيث أا        . وأخرياً، هناك عدد من املعامل ملميزات الصوت      
ليست دائمة، ولكنها تفرض على الكالم وفقا حلاالت عاطفية معينة؛ فمصطلحات الـضحك ،             

وملناقشة أوسع حول مكاـا  . (اوالبكاء، واالرجتاف، واالرتعاد والتنهد، هي شواهد حية بنفسه    
يف نظام الصوت اإلجنليزي الكامل ، ويف نظام الصوت الالقطعـي عامـة، انظـر كريـستال،       

١٩٦٩.(  
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