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  إىل مثرات  قليب ، وفلذات كبدي

  حممد وعبدالرمحن وتقوى وإميان

  هذه الرسالة ، أهدي

  عسى أن تكون هلم بلسماً يداوي جراح األيام

  وعلها تغفر يل فرتات غيابي عنهم

  

  

 أ  
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ـــى نعمـــه الكثیـــرة      الحمـــد هللا المتصـــف بصـــفات الكمـــال ، والشـــكر لـــه الكبیـــر المتعـــال ، عل

علـى  ،افي  مزیـده ، حمـدًاكثیرًا طیبـًا مباركـًا فیـه وأفضاله الكبیرة ، حمدًا یكـافئ نعمـه ، ویـو 

كرمــه وفضــله علــّي بــأن  أعــانني علــى إتمــام هــذه الرســالة ، فلــه الحمــد والشــكر والمّنــة مــن 

  قبل ومن بعد

ثم الشـكر الجزیـل ، والعرفـان النبیـل للـدكتور البـروف : بكـري محمـد الحـاج ، اّلـذي أشـرف 

وناصـــحًا ومعینـــًا ، فلـــه منـــي الشـــكر العمـــیم مـــع علـــى هـــذه الرســـالة موجهـــًا ، ومصـــححًا ، 

  دعواتي له بوافر الصحة والعافیة في الدین والدنیا والبدن .

و الشــكر موصــول ألســرة مكتبــة جامعــة أم درمــان اإلســالمیة وأخــص قســم اللغــات ومكتبــة  

یم معهد الخرطوم الدولي للغة العربیة اّلذي یقف الَعَلـم :" بـابكر سـلمان"على قمتهـا فلـه عظـ

شكري وتقدیري ، ومكتبة جامعة إفریقیا العالمیة ومكتبة جامعة القرآن الكریم ومكتبة مجمـع 

  اللغة العربیة فلهم یبدو لساني عاجزًاعن الشكر

ـــذین كـــانوا عـــوني مادیـــًا  ثـــم الشـــكر والعرفـــان بالجمیـــل البنـــي مزمـــل عبـــدالرحیم وٕاخوانـــه الل

افیـة فـي المـال والولـد ، ولشـقیقي محمـد أحمـد ومعنویًا ، فاهللا أسأل أن یـدیم علـیهم نعمـة الع

  الذي لم یأل جهدًا في عوني مادیًا ومعنویًا وأسأل اهللا أن یسدد على طریق الخیر خطاه.

والشــكر إلــى كــل مــن قــدم لــي نصــحًا ، أو معلومــة ، أوأســهم بــرأي فــي تنســیق هــذه الرســالة 

لتــي قامــت بطباعــة هــذه بهــذه الصــورة ، وال أنســى أن أزجــي عــاطر الثنــاء لألخــت خالــدة ا

الرســالة ، واألخ عــدنان محجــوب القرشــي ، اّلــذي تحمــل الكثیرفــي ســبیل تنســیق الكتابــة ، 

  والتي أخذت من وقته الكثیر ، وخاصة في أیام رمضان ، فلهما مني خالص الوفاء . 

ثـم الشــكر فــي تلفزیــون السـودان لألســتاذ الولیــد بقســم األخبـار ، ولإلخــوة المــذیعین وخاصــة 

  جوب بخیت ، وجمال الدین مصطفى وأماني عبد الرحمن فلهم مني عاطر الثناء . مح
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تناول البحـث وصـف المخـارج والصـفات فـي أصـوات اللغـة المسـتخدمة فـي البـرامج 

اإلخباریــة ، دراســة تحلیلیــة لهــذه األصــوات ، واتبعــت الباحثــة المــنهج الوصــفي التحلیلــي ، 

ینـات مـن أصـوات المـذیعین بلـغ عـددها ثالثـًا وعشـرین نشـرًةَ◌ فـي مـًدى حیث تم تسـجیل ع

زمــاني قــدره تســع ســاعات وخمــس وخمســون دقیقــة ، فــي فتــرة النشــرات الرئیســیة والفتــرات 

  م. وكانــــــــــــــــــــت أدوات البحــــــــــــــــــــث ٢٠١٠ –م ٢٠٠٨اإلخباریـــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــــالل األعــــــــــــــــــــوام 

  ختصاص . االستماع ، وتسجیل عینات من أصوات المذیعین   ثم اللقاء بأهل اال

كان الهدف من هذه الدراسة أن تكون لغة األخبار صحیحة وعالمیـة ، بحیـث یتفـق 

علیها كل من یتكلم العربیة . وقد تكون البحث من ثالثـة فصـول األول والثـاني كانـا دراسـة 

نظریــة أمــا الثالــث فكــان هــو الجانــب التطبیقــي ، حیــث وصــفت الباحثــة أصــوات المــذیعین 

بلـة ذلـك بمــا علیـه وصـف القـدماء والمحــدثین لهـذه األصـوات ، ثـم نقــاط وصـفًا تحلیلیـًا ومقا

االلتقــاء ، وأوجــه االخــتالف ، وقــد خرجــت الباحثــة بعــدد مــن النتــائج التــي تلتهــا توصــیات 

تحسب أنها مفیدة فـي تطـویر الخدمـة اإلخباریـة ، ثـم تلتهـا قائمـة بـالمراجع والمصـادر التـي 

  استعانت بها الباحثة .
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Abstract 
 
 
The research is about the description of all the salient features of the 
language sounds which are use in the news programs. 
 

The study is analysis for these sounds. The researcher flows the way 
of analysis description, which is recovering a few samples 
announcers sounds (23) local and main news within 9 hours and 55 
minutes during the years of 2008 – 2010. 
 

The researcher uses the sense of listening and tape recorder to 
records some samples of the announcer's sounds, then preparing 
meeting with those who regarding as specialists in this conception.  
 

The main aim or the objective of this study is to make the news 
language that organized by sounds which produced from mouth to 
convince meaning full message and international. Also to be 
acceptable for all those who speak Arabic language.  
 

The research is divided into three sections. The first and the second 
are theoretical study and the third one is practical study. 
 

The researcher described the announcers sound with analysis 
description and has faced that with old and modern talkers of these 
sounds to find out the differences and common points. 
 

The researcher found out so many point as the result of this study 
and followed by some points for remember that can develop the 
news work. 
 

The researcher uses and depend on some resources and references 
submitted as the end of this research. 
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  س ات 

  ر ا                   اع 

  أ  ----------------------------------------  استهالل 

  ب  ------------------------------------------  إهداء 

  ج  ------------------------------------------  شكر 

  د  -----------------------------------  مستخلص البحث 

Abstract   --------------------------------------  هـ  

  و  ---------------------------------  فهرس الموضوعات 

  ١  ----------------------------------------  المقدمة 

  ٥  -------------------------------------  الفصل األول 

  ٥  ---------------------------------  اإلطار العام للدراسة 

  ا اول : 

  ٥  -----------------------------------  أساسیات البحث 

  ٩  -------------------------------------  رموز البحث 

  ٩  ----------------------------------  مصطلحات البحث 

  ١٣  -----------------------------------  الدراسات السابقة 

ا : ما   
  اطر اي :

  ١٩  -------------------------------------  میدان الدراسة 

  ٢٤  --------------------------  دور التلفزیون في التعلیم والتربیة 

  ٢٥  --------------------------------  مزایا الخبر التلفزیوني 

  ٢٧  --------------------------------  قوالب البرامج اإلخباریة

 : ما ا  

  ٣٠  ------------------------------------  اللغة واالتصال 

  ٣٢  -------------------------------  دور اإلعالم في التربیة 
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  ٣٤  ------------------------------------  أهمیة االتصال 

  ٣٥  -----------------------------------  وظائف االتصال 

  ٣٦  ----------------------------------  كیف یتم االتصال 

  ٤٣---------------------------------------اإلعالم واللغة 

  ٤٦-----------------------------أهمیة اللغة في وسائل اإلعالم 

  ا ا ات اي

  ٥٢  --------------------------------  مفهوم الصوت اللغوي 

  ٥٣  --------------------------------  كیف یتم إنتاج الكالم 

  ٥٧--------------------------------------العملیة السمعیة 

  ٦١  -------------------------------------  ز النطق جها

  ٦٥  -------------------------------  مخارج األصوات العربیة 

  ٦٨  ----------------------------  مخارج األصوات عند القدماء 

  ٧٠  ---------------------------------  الصفات عند القدماء 

 و ات ارج أ  

  ٧٧  -----------------------------------------  المخارج

  ٨٢  ----------------------------------------  الصفات 

  ٨٨  ----------------------------------  فونیمات الصوامت

  ٩١  --------------------------  فونیمات األصوات فوق التركیبیة

  ٩٨  ------------------------------- تطور األصوات العربیة 

  ١٠٤  ----------------------------------  عوامل تطور اللغة 

  ١١٤  -------------------------------  صوات أسباب تطور األ

  ١١٧  -------------------------------  قوانین التطور الصوتي 

  ١٣١  -----------------------------  خصائص التطور الصوتي 

 ا ا  
  و اات ا ا  ار  

  ١٣٣  -------------------------------------  عینة الدراسة 

  ١٤٠  ------------------------------  وصف المخارج والصفات 

 ما ا  
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  ١٤٨  ----------------------------  تطور األصوات عند المذیعین

  

 ا ا  
ء واا و  ا  ات اوأ  

  ١٥٩  ----------------  مقابلة األصوات المدروسة مع القدماء والمحدثین 

  ١٦٣  --------------------------------------نقاط االلتقاء 

  ١٧١  ------------------------------------  أوجه االختالف 

    ١٧٥  ---------------------------------  جوانب صوتیة أخرى 

  ١٧٨  ----------------------------------------  الخاتمة 

  ١٧٩  -----------------------------------------  النتائج 

  ١٨٠  ---------------------------------------  التوصیات 

   ١٨١ ------------------------------------------الفهارس 

  ١٨٢  -------------------------------------  فهرس اآلیات 

  ١٨٣  -----------------------------------   فهرس األحادیث

  ١٨٤  ------------------------------------  فهرس األشعار 

  ١٨٥  ----------------------------------  المصادر والمراجع 

  ١٩٤  -----------------------------------  الرسائل الجامعیة 

١٩٥-------------------------------------------- ا  

  ١٩٦  -------------------------------------  الملحق األول 

  ١٩٧  -------------------------------------  الملحق الثاني

  ١٩٨  -------------------------------------  الملحق الثالث 

  ٢٠١  -------------------------------------  الملحق الرابع 
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 إلنســــان عصــــارة أفكــــاره ، وتصــــوراته إن اللغــــة هــــي القالــــب ، الــــذي یصــــب فیــــه ا  

ر عـــن قـــیم الفـــرد ومعتقداتـــه . وهـــي أداة ومفاهیمـــه ، ومیولـــه . وهـــي األداة الفّعالـــة للتعبیـــ

  الحفاظ على التراث والعقیدة .

واللغـــة ظــــاهرة اجتماعیــــة ، وهـــي وســــیلة المجتمــــع للتعبیـــر عــــن أغراضــــه وشــــؤونه    

فــالمجتمع حــریص علــى بقائهــا وٕاتقانهــا ، وحیــاة اللغــة تقــوم علــى حیــاة أصــواتها ، وٕاجــادة 

  وائف المجتمع عامة .نطقها ، لذلك فإن معرفة أصوات الكالم مهمة لط

ـــًا ســـلیمًا ، كـــي    ـــم اللغـــة ، إذ یجـــب علیـــه أن ینطـــق أصـــواتها نطق وهـــي مهمـــة لمعل

یســتطیع نقلهــا إلــى األجیــال التــي یعلمهــا فــي المــدارس نقــًال صــحیحًا . واللغــة مهمــة لجمیــع 

طوائـف المجتمـع ، طبیبـًا كـان ، أم مهندسـًا ، أم اقتصـادیًا ، أم محامیـًا ، وعلـى أقـل تقـدیر 

یجــب أن یتمتــع كــل مــن هــؤالء بقــدر مــن معرفــة أصــوات اللغــة ، لتبقــى اللغــة ســلیمة علــى 

ألسنة أفراد المجتمع . وذلـك العـبء یقـع علـى المـدرس ، الـذي ینبغـي أن یعـد إعـدادًا كافیـًا 

  به . ةلهذه المهمة المنوط

م بـأجهزة اإلعـال نوتعلم اللغة كذلك مهمة وسـائل اإلعـالم ، إذ یجـب علـى المشـتغلی  

المســــموعة ، والمرئیــــة ، والمقــــروءة كــــذلك ، أن یكونــــوا علــــى درایــــة واســــعة بطریقــــة نطــــق 

األصــوات اللغویــة ، فهــم ذوو تــأثیر بــالغ علــى المســتوى الثقــافي والشــعبي ، ألنهــم ینقلــون 

  وهي مهمة كذلك في تعلیم اللغة لألجانب . ٠المعلومة للجمهور بلغتهم 

هــا تمثــل الجانــب العملــي للغــة . وهــي طریقــة وأهمیــة أصــوات الكــالم ، تــأتي مــن أن  

  االتصال المباشر ، بین اإلنسان وأخیه اإلنسان ، مهما قل حظه من التعلیم أو الثقافة .

فالناس یتفـاهمون عـن طریـق األصـوات الكالمیـة ، " فالصـوت اللغـوي یصـاحب كـل نشـاط 
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  ثنان أو أكثر " . إنساني یشترك فیه إ

. وقـد حققـت اللغـة مجموعـة  االتصـالیةة ، هـي الوظیفـة الوظیفة األساسیة للغ وتعد  

مصالح إنسانیة ، منهـا أنهـا مكنـت اإلنسـان مـن تطـویر األفكـار ، وتـأطیر عناصـر البحـث 

العلمــي ، كمــا أســـهمت بقــوة فــي نشـــأة المعرفــة اإلنســانیة ، وتكوینهـــا وتطویرهــا ، ونظمـــت 

  قــــات ، التــــي تســــاعد علــــى مســــتوى النشــــاط الكالمــــي . كمــــا تشــــكل اللغــــة نســــقًا مــــن العال

التفكیــر ، والتعبیــر عــن التــراث . وهــي أداة ذات قــدرة فائقــة علــى التــأثیر واإلقنــاع ، ونقــل 

المعلومــات . ومــن أكثــر اإلنجــازات التــي تســجل للغــة ، أنهــا حفظــت تــاریخ البشــریة ، كمــا 

أنهـــا اســـتطاعت أن تســــجل لنـــا تجــــارب اإلنســـان  فــــي كافـــة مجــــاالت الحیـــاة االجتماعیــــة 

  والفكریة . 

وینظـــر لإلعـــالم علـــى أنـــه عملیـــة منظمـــة ، مبنیـــة علـــى أســـس ، تهـــدف إلـــى نشـــر 

وتوضـــیح المعلومـــات،  والحقـــائق ، مـــن خـــالل التعـــرف علـــى الوقـــائع واألحـــداث ، بصـــورة 

تساعد المتلقي على إدراكها ، ومعرفتها ، دون تغییر وال تحریف . واللغة هي األداة الناقلـة 

عـــن توصـــیل هـــذه الحقـــائق . وهـــي ذات وظیفـــة مهمـــة فـــي اإلبـــالغ . ، والوســـیلة المعبـــرة 

وینظر علماء االتصال إلى اللغة على أنها أهم نسق ، ما بین العالمات وأدوات التواصل. 

ونقل المعلومات واألفكار  خالل قدرتها على إفهام الجمهور  ویظهر هذا الدور واضحًا من

عشـرینیات تشـعبت مهـام اللغـة ، كـأداة إعالمیـة ، یقول د/ عبد العزیز شرف " وفي بدایـة ال

فتوسـعت مجـاالت اسـتخدامها . فمـن  ل بدایة الحرب العالمیة الثانیـة ، باختراع التلفاز ، قب

خالل ثورة االتصال اإلعالمي ، التي جعلت الكون في الواقع المعـاش أصـغر مـن الحقیقـة 

تبارهــا أداة تبلیــغ ، وتعبیــر ، ، بــرزت الصــلة بــین اللغــة ، ودورهــا فــي عملیــة االتصــال باع

  یر ، علــــــــــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــــــــــلوك األفــــــــــــــــــــــــــــــــراد ، وٕاقنــــــــــــــــــــــــــــــــاع وتقــــــــــــــــــــــــــــــــویم وتــــــــــــــــــــــــــــــــأث
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وٕاثــارة ، وجــدل ، وٕاعــالن ، ونشــر ، ورصــد للبیئــة ومراقبتهــا وغیــر ذلــك. ولمــا كــان البحــث 

یدور حول أصوات اللغة في التلفزیون ، كـان حریـًا بـأن تتعـرض الباحثـة ، للغـة فـي أجهـزة 

، وقنوات الحوار ، وأنواع األخبار . فلما كانـت الباحثـة تجهـل  اإلعالم ، وتعریف االتصال

بعض المعلومات في مجال اإلعـالم ، فقـد لجـأت إلـى أخـذ ذلـك مـن الدراسـات السـابقة فـي 

   ٠أما الجانب اللغوي ، فهو متاح في مجال دراستها وأصل تخصصها  ٠مجال اإلعالم 

ذه األصـــوات مــن تطـــور ، نتیجـــة تطرقــت الدراســـة إلــى اللغـــة فـــي أصــواتها ، ومـــا لحــق هـــ

عوامــل كثیــرة منهــا مــا عــد قــوانین صــوتیة ، ومنهــا ماكــان ســببه میــل المتحــدثین باللغــة إلــى 

   ٠، ومنها ماكان نتیجة  ظواهر جبریة ال خیارلهم فیها  التقلید والمحاكاة

  ا. واللغة اإلعالمیة تأثرت بما تاثرت  به لغة الكالم ولحقها التطور في كثیر من ظواهره

وهـــذه الدراســـة محاولـــة مـــن الباحثـــة للنظـــر فـــي هـــذه التطـــورات التـــي لحقـــت  لغـــة اإلعـــالم 

    .وأخص اللغة في التلفزیون ألنه من أكثر وسائل اإلعالم استماعًا ومن أبلغها تأثیرًا 

  وقد تكون البحث من ثالثة فصول : 

طلحات خاصـة ضم الفصل األول منه اإلطار العام للدراسة وشمل اساسیات البحـث ومصـ

طــار النظــري الــذي شــمل میــدان وضــم الفصــل الثــاني اإل ٠بالبحــث، ثــم الدراســات الســابقة 

  الدراسة واللغة واالتصال وأصوات العربیة .

  وضم الفصل الثالث األصوات في میدان الدراسة ثم خاتمة البحث والفهارس .

هـذه الدراسـة  حثـة علـىادر التـي اسـتعانت بهـا الباتلت هذه الفصول قائمـة بـالمراجع والمصـ

  وكــذلك الرســـائل الجامعیـــة التـــي منهـــا مـــا كانــت هـــي الدراســـات الســـابقة  ومنهـــا مـــا أخـــذت 

  

     ٠الباحثة منه المعلومات التي رأت أنها مفیدة وبعض المالحق المتعلقة بالبحث 

كان هـذا الموضـوع علـى حـد علمـي أول  دراسة فـي موضـوع األصـوات فـي التلفزبـون 
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وٕان كنـت قـد فتحـت البـاب للبـاحثین  ٠ط كل الجوانـب جوانب قصور ولم تغربما تكون بها 

فــــي هــــذا المجــــال ، فــــأرجو أن یجــــد هــــذا الموضــــوع حقــــه مــــن البحــــث والدراســــة والتحلیــــل 

والتصـویب علـى أمـل أن ترجـع لغـة اإلعـالم إلـى العربیـة الفصـیحة التـي تسـاعد علـى نشـر 

عـالم أصـبح لـه نفـوذه الواضـح فـي وقتنـا اللغة العربیة في كل بقـاع العـالم ، وخاصـة أن اإل

  الحاضر .  
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  ا اول

  ا را اطر 

  ا اول 

ت اأ  

 : ا أ  

لإلعــالم أهمیــة واضــحة فــي مجتمــع الیــوم الــذي تســارع فیــه إیقــاع الحیــاة للحصــول 

أن المعلومة عن طریقه ذات  المعلومة ، ولما كان التلفزیون أهم وسائل اإلعالم ، فال شكعلى 

  أثر كبیر .

فالمعلومــة یجــب أن تكــون خالیــة مــن األخطــاء التــي تقلــل مــن فــرص اإلفــادة  مــن الرســالة  

  ولــذلك رأت الباحثــة أن تنظــر فــي األخطــاء التــي تتســبب فــي إعاقــة وصــول المعنــى المــراد  

  أو عدم فهم الرسالة اإلعالمیة .

: اف اأ  

 م األول إلى االرتقـاء بمسـتوى قـراءة األخبـار ، والخـروج بهـا یهدف البحث في المقا

 إلى بر األمان، خالیة  من األخطاء التي تشوبها .

  یهدف كذلك إلى أن تسعى إدارة األخبار بـالتلفزیون إلـى تطبیـق الطـرق واألسـالیب

 العلمیة الحدیثة في تدریب المذیعین . 

 لتلفزیوني .یهدف كذلك إلى تثبیت أهمیة التخصص في العمل ا 

 : ا   

الكثیرة التي تصاحب لغة اإلعالم ، قد لفتت انتباه كثیرین من قبل الباحثة األخطاء 

  ولكن أخطاء أصوات اللغة في مخارجها وصفاتها كانت هي مشكلة البحث . 

: ا أ  

 هل تقدم البرامج اإلخباریة بالتلفزیون بطریقة سلیمة ؟ 

 ه المذیعین ؟ما المشاكل التي تواج 
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  هل هنالك أشكال أو قوالب أو أنماط محددة لتقدیم األخبار ؟ 

  ما مستوى األداء عند قارئ األخبار وهل هو في حاجة إلى تدریب ؟ 

 ما مدى إلمام قارئ األخبار باألصوات ومخارجها وصفاتها ؟ 

 : ا   

ع المعلومـــات المـــنهج الـــذي اتبعتـــه الباحثـــة هـــو المـــنهج الوصـــفي الـــذي یعنـــى بجمـــ

ووصـــفها وتفســـیرها وتحلیلهـــا ، وذلـــك ألن دراســـة الصـــوت اللغـــوي دراســـة لســـلوك إنســـاني 

  والمنهج الوصفي یعد من أولى الخطوات لدراسة السلوك اإلنساني . 
 

: ا   

   أداء العاملین في قراءة األخبار من عشوائیة  تلفزیون السودان ، واختیار عینات

: أدوات ا  

  حلیل المضمون للنشرة ، والتقریر ، و التحلیل اإلخباري ./ ت١

  / المقابلة الشخصیة ألهل االختصاص .٢

  / المشاهدة واالستماع .٣

  : ا   

  یتكون البحث من ثالثة  فصول 

   ا اول : 

  االطار العام للدراسة

  أساسیات البحث : أوالً  ضم

  أهمیة البحث  .١

 أهداف البحث  .٢

  مشكلة البحث .٣

 أسئلة البحث  .٤

 منهج البحث  .٥
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 هیكل البحث .٦

  ثانیًا رموز البحث 

  ثالثًا مصطلحات البحث 

  رابعًا الدراسات السابقة

 : ما ا  

  اإلطارالنظري 

  المبحث االول : میدان الدراسة 

  أوًال : تلفزیون السودان 

  ثانیًا : دور التلفزیون في التعلیم والتربیة

  فزیوني ثالثًا : مزایا الخبر التل

  رابعًا : قوالب البرامج اإلخباریة 

  المبحث الثاني : اللغة واالتصال 

  أوًال : اللغة ووظائفها 

    ثانیًا : أهمیة االتصال 

  ثالثًا : اإلعالم واللغة

  المبحث الثالث : الصوت اللغوي

  أوًال : مفهوم الصوت والصوت اللغوي

  ثانیًا : علم األصوات 

  رج األصواتثالثًا : جهاز النطق ومخا

  المبحث الرابع : أصوات اللغة العربیة

  أوًال : فونیمات الصوامت
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  ثانیًا : تطور األصوات اللغویة 

  ثالثًا : قوانین التطور الصوتي 

ا ا  

  وصف األصوات اللغویة المستخدمة في األخبار

  المبحث األول : وصف المخارج والصفات 

  أوًال : عینة الدراسة 

  لیل األصوات تحت الدراسة ثانیًا : تح

  المبحث الثاني : تطور األصوات عند المذیعین

  أوًال : التبدالت التي حدثت بناًء على قانون المماثلة

  ثانیًا : التبدالت التي حدثت بناًء على قانون السهولة والیسر 

  المبحث الثالث : المقابلة بین وصف القدماء والمحدثین وأصوات المذیعین

  ن المدروسة مع وصف القدماء والمحدثیابلة األصوات أوًال : مق

  ثانیًا : نقاط االلتقاء 

  ثالثًا : أوجه االختالف 

 ا  

  ا وات 

  اا وادر

ا  
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 ز ار : م  

  ا  ات  ا  ات  ا  ات

    الشین x  الخاء  ?  الهمزة

  ş  د الصا d  الدال b  الباء

 .d  الضاد  ð  الذال t  التاء 

 ţ  الطاء  r  الراء ө  الثاء 

 ź  الظاء  z  الزاي  d3  الجیم

 ζ  العین  s  السین  ĥ  الحاء 

 u  الضمة القصیرة  n  النون δ  الغین 

 :u  الضمة الطویلة h  الهاء f  الفاء

 i  الكسرة القصیرة w  الواو q  القاف

 :i  الكسرة الطویلة  y  الیاء k  الكاف

 a الفتحة القصیرة a  الفتحة القصیرة l  م الال

 : a الطویلةالفتحة  :a  الفتحة الطویلة m  المیم 

  

 : ت ا  

تعریــف الخبــر لغـة كمــا جــاء فـي مختــار الصــحاح : الخبـر واحــد األخبــار  الخبـر : 

  وأخبــــــــــــره بكــــــــــــذا وخبــــــــــــره بمعنــــــــــــى ، واالســــــــــــتخبار الســــــــــــؤال عــــــــــــن الخبــــــــــــر ، وخبــــــــــــر 

 َُِْ َ َ ْ  ُِ  ِِ (َوَْوالُخبر بضم الخاء العلم بالشيء .قال تعالى  األمر : علمه .

( اُْ ]٦٨:  ا[ )١(   .  

    )٢(والخبیر : العالم واختبره إذا باله

  باله وامتحنه . –وورد في المعجم الوجیز : خبر الشيء ُخبرًا وخبرة 

  . )٣(أخبره بكذا : أنبأه

إخبار فهي مصدر الفعـل أخبـر ، فالكلمـة عنـد الباحثـة مسـتخدمة بلفـظ إخبـار أما كلمة 

  و أخبار كل في موضعه . 

                                                
  ).٦٨) سورة الكھف ، اآلیة ( ١( 
  .١٦٨ص  ، مادة خ ب ر ، ) محمد بن ابي بكر الرازي ، مختار الصحاح ٢( 
  . ١٨٤ – ١٨٣ص مادة خبر ،  –) المعجم الوجیز  ٣( 
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 : هـو خبـر مصـور ینشـأ فـي موقـع الحـدث وتتـولي أطقـم التغطیـة  الخبر التلفزیوني

 .)١(تسجیله على أشرطة أو نقله حیاً 

 : هو الشخص المسئول عن العرض اإلخباري . المنتج 

  ــــة ــــیم اإلخباری مجموعــــة العناصــــر أو المعــــاییر التــــي یســــتخدمها المحــــررون  :الق

 الختیار األخبار وترتیبها داخل النشرات . 

 : یقصـــــد بـــــه نشــــرة األخبـــــار التلفزیونیـــــة التــــي تضـــــم وحـــــدات  العــــرض اإلخبـــــاري

 ومجموعات إخباریة متنوعة داخلیة وعالمیة .

 : اء .هو المكان المخصص لتنفیذ األخبار على الهو  استدیو األخبار 

 : ــار مــن  مج اإلخباریــة التــي یقــدم فیهــا كــمٌ هــي شــكل مــن أشــكال البــرا نشــرة األخب

المعلومــات الحالیــة التــي تعــرف النــاس بــأهم وآخــر األخبــار فــي العدیــد مــن جوانــب 

الحیاة السیاسیة  واالجتماعیة ، والثقافیة ، وغیرها ، وعادة ما تقدم فـي أوقـات ثابتـة 

وداخلیــة وخارجیـة ، كمـا تقســم أحیانـًا حســب  ، تختلـف مـن عامــة إلـى متخصصـة ،

 الجمهور المستهدف ، أو النطاق الجغرافي .

 : خباریـة قصـیرة تقـدم علـى فتـرات مختلفـة خـالل أعبارة عن جرعـات  موجز األنباء

أوقـات البـث ، ویركـز دائمـًا علـى تقـدیم آخــر األخبـار فـي السـاعة التـي تقـدم فیهــا ، 

اللغویــــة فــــي هــــذا النــــوع مــــن أنــــواع القوالــــب  وال توجـــد فــــوارق تــــذكر فــــي الصــــیاغة

 اإلخباریة ، عن تلك المستخدمة في نشرة األخبار ، أي باللغة العربیة الفصحى . 

 : عبارة عـن مجموعـة مـن األخبـار تقـدم مـرة واحـدة خـالل فتـرة البـث  عرض األنباء

  وتكـــــون دائمــــــًا قــــــرب نهایتهـــــا ، وهــــــي عبــــــارة عــــــن مجمـــــل األخبــــــار خــــــالل فتــــــرة 

 

 . )١(تلخیصًا لألخبار المهمة خالل الیومالبث و 

                                                
  . ١٩) دكتور محمد معوض ، الخبر التلفزیوني ، ص ١( 
  



 -٢٢-

 : عبارة عن مادة خبریة مفصلة لحدث أو موضوع معین یقدم في  التقریر اإلخباري

شكل نص مفرد ، أو رسالة صوتیة یؤدیها المندوب أو المراسل وبما أنه یحـاول أن 

كافــة الجوانــب المتعلقــة بالموضــوع ، فــإن الكلمــات المكونــة لــنص التقریــر،  یكشــف

شــبه إلــى حــد كبیــر المفــردات المســتخدمة فــي اللغــة التعبیریــة للخبــر القصــیر  وال ت

 تختلف لغته عن لغة األخبار آنفة الذكر .

 : مبمــا أن الخبــر الــذي یقــدم مــن خــالل نشــرات األخبــار وال یقــد التحقیــق اإلخبــاري 

لطـابع األبعاد العمیقة للخبر، فـإن التحقیـق اإلخبـاري یقـوم بهـذا الـدور؛  وذلـك ألن ا

اإلخبــــاري بصــــفة آلیــــة ال یتــــیح فــــي كثیــــر مــــن األحیــــان وصــــف عناصــــر الحــــدث 

ــــث یجیــــب عــــن كافــــة التســــاؤالت حــــول أســــبابه ، وخلفیاتــــه ، وآثــــاره   وتحلیلهــــا بحی

ونتائجــه . وكــذلك البعــد المســتقبلي للحــدث . وال تختلــف الصــیاغة اللغویــة للتحقیــق 

ة الفصحى فـي النصـوص المكتوبـة عن أمثاله من األشكال الخبریة في التزامه باللغ

أو الفواصـــل التــــي تتخلــــل مـــادة التحقیــــق ، غیــــر أن طریقـــة اإلجابــــة عــــن األســــئلة 

المطروحــة لــدى مــن تجــرى معهــم مقــابالت التحقیــق ، قــد تختلــف حســب المســتوى 

 الثقافي لألشخاص ، وحسب الظروف المحیطة بالحدث الذي یغطیه التحقیق .

 : ة باالســتدیو وتوجــد بهــا طاولــة اإلخــراج، وطاولــة هــي غرفــة ملحقــ غرفــة المراقبــة

 الصوت .

 : التصـــمیم اإلیضـــاحي لوســـائل اإلیضـــاح المختلفـــة المســـتخدمة  وســـائل اإلیضـــاح

داخل النشرة من رسوم ، وبیانات ، وخرائط ، وصـور فیـدیو ، تـؤدي دورًا مهمـًا فـي 

 . )٢(برتبسیط المعلومة المجردة ، وتجسیدها ، مما یزید من فهم المشاهد للخ

                                                                                                                                              
  .٧٦إنتاج األخبار التلفزیونیة ، ص  –كمال بابكر محمد احمد  ) ١( 
  
  . ١٢٥) د/ حدید السراج ، تخطیط وإنتاج البرامج في التلفزیون ، ص ٢( 



 -٢٣-

 : اإلنتاج في مفهوم علوم االتصال هو تحویل الفكرة إلى منـتج یشـاهد عبـر  اإلنتاج

التلفزیون أو یسمع من خالل اإلذاعة . مـثال أن تكـون الفكـرة فـي كتـاب مـا فیأخـذها 

المنــــتج ویحولهــــا إلــــى مســــرحیة أو فــــیلم ســــینمائي . ویطلــــق اإلنتــــاج علــــى جمیــــع 

إلذاعـــة أو التلفزیـــون أو اإلعالنـــات التجاریـــة مـــن إلنتـــاج بـــرامج ا ةالعملیـــات الالزمـــ

 .  )١(كتابة النص ، وتوزیع األدوار ، ثم التسجیل

 : تــــتم فــــي هــــذه الشــــبكة ، معالجــــة الصــــورة مــــن تســــجیل   شــــبكة معالجــــة الصــــور

" تصــل ســعته إلــى ثمــاني video storeومونتــاج ، عبــر جهــاز خــازن الصــورة " 

ادر إخباریـــة مصـــورة فـــي وقـــت واحـــد  عشـــرة ســـاعة ، یـــتم فیهـــا تســـجیل ثالثـــة مصـــ

جهــاز مخصــص للتســجیل ، وجهــاز  ٠ویــرتبط هــذا الجهــاز بثالثــة أجهــزة حاســوب 

 "، تتكون غرفة األخبار من : play backللمونتاج ، وجهاز للتلعیب "

  ٠صالة تحریر األخبار   / ١

  ٠غرفة مونتاج رقمي   / ٢

شة عـرض رقمیـة ، إلـى جانـب استدیو العروض الرئیسیة مزودة بجهاز ملقن ، وشا  / ٣

  ٠استدیو صغیر الحجم داخل صالة األخبار 

  . )٢(غرفة مراقبة مزودة بطاولة إخراج رقمیة ، وعدد من األجهزة المساعدة  / ٤

ــــة فــــي اإلذاعــــات ، ألنهــــا تقــــدم  ــــة جــــوهر الوظیفــــة اإلعالمی تعتبــــر المــــادة اإلخباری

هـــم والتعامـــل معهـــا المعلومـــات التـــي تســـهل علـــى النـــاس فهـــم الظـــروف المحیطـــة ب

بخلفیــة معرفیــة مــن خــالل مــا تقدمــه مــن األشــكال الخبریــة . األمــر الــذي یســاعدهم 

  على  اتخاذ القرارات تجاه األحداث االجتماعیة . 

                                                
  . ٤٤ص  –إنتاج البرامج في الرادیو والتلفزیون   –) عبد المجید شكري  ١( 

  

  .التخطیطللمعلومات والبحوث )  الھیئة السودانیة لإلذاعة والتلفزیون ، اإلدارة العامة  ٢( 
  



 -٢٤-

تجمـــع األخبـــار فـــي مادتهـــا كـــل جوانـــب البـــرامج األخـــرى مـــن تثقیـــف ، وتعلـــیم ، وترفیـــه . 

أو فكرة أو قضـیة تتـوافر فیـه قـیم  ویعرف الخبر بأنه وصف لحدث دقیق أو رأي أو موقف

  إخباریة تجعل اإلذاعة أو التلفزیون یقدمه لجمهوره .

والبرامج اإلخباریة تمتاز بالطابع الجاد والموضوعي والصیاغة اللغویـة الخاصـة  وغالبـًا مـا 

  یلتزم بقواعد اللغة الرسمیة في البلد . 

: ت اراا : را  

ث مشــــابه لهــــذا البحــــث ، وكــــل مــــا وجدتــــه فــــي حــــدود لــــم تعثــــر الباحثــــة علــــى بحــــ

معلوماتهــا ، لــم یتطــرق إلــى اللغــة المســتخدمة فــي التلفزیــون غیــر بحــث واحــد تطرقــت فیــه 

الباحثة إلى وصف الصوت اللغوي دون أن تذكر مـا علیـه مـن الفـروق بـین الوصـف وبـین 

  المنطوق الفعلي . 

وا رادراســـة مقدمـــة مـــن الطالـــب كمـــال بـــابكر إنتـــاج األخبـــار التلفزیونیـــة .  ��ا

  م ١٩٩٧محمدأحمد لنیل درجة الماجستیر في جامعة أم درمان اإلسالمیة عام 

: اف اأ أ و  

  / ترقیة اإلنتاج التلفزیوني .١

  / المساهمة في دفع مسیرة البحث العلمي .٢

  / إثراء المكتبة التلفزیونیة بالبحوث المتخصصة .٣

  

راا و : ا ا إ  

 . أوضحت أن الدراسات العملیة ضعیفة 

 . كشفت أن هناك ندرة في الكفاءات ذات الخبرة الطویلة 

 . ضعف التدریب الخارجي والداخلي في المجاالت الفنیة 



 -٢٥-

  یعتمــد التلفزیــون فــي الحصــول علــى أخبــاره المحلیــة علــى أطقــم التغطیــة اإلخباریــة

المراسـلین والتبـادل اإلخبـاري  علـى دان لألنبـاء ، ثـمكمصدر رئیس ، ثم وكالة السـو 

 العربي .

  وأورد الباحث مجموعة من التوصیات منها :

/ االهتمام ببرامج التدریب المستمر مع التركیز على الجانب الفني " المونتاج واإلخـراج " ١

.  

  / خلق بیئة مستقرة للعاملین .٢

  . / استخدام وسائل اإلیضاح في العرض اإلخباري٣

  تخطیط البرامج في التلفزیون السوداني . �����������������

دراسة مقدمة من الباحث عثمان عوض الكریم محمدین لنیل درجة الـدكتوراة فـي جامعـة أم 

  م .٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١درمان اإلسالمیة 

وتمثــل أهـــداف البحــث فـــي إظهــار فاعلیـــة التخطــیط مـــن وضــع السیاســـات واالســـتراتجیات  

جیــة لكــي تــؤدي األجهــزة اإلعالمیــة ، الــدور المنــوط بهــا فــي إطــار المفهــوم والخطــط البرام

  الثقافي واالجتماعي .

  

  

  

  

  

  



 -٢٦-

  التعرف على مدى تأثیر برامج التلفزیون على أذواق المشاهدین ومیولهم واتجاهاتهم

. 

 

 . مواكبة التطور الذي حدث في وسائل االتصال 

������������������������������������ �

ومــن تــوفیر الكــادر البشــري  ٠%١٠٠ن نســبة المشــاهدین للتلفزیــون بلغــت أثبتــت أ  / ١

  % أجابوا بأنه غیر مناسب .٥٣.٤المناسب توصلت نتیجة االستطالع إلى أن 

  وحــول الوظیفــة التــي تؤدیهــا بــرامج التلفزیــون تصــدرت القائمــة الوظیفــة الثقافیــة ثــم

 اإلخباریة ثم الترفیهیة .

 هد : المحتــوى ، الشــكل ، ومقــدم البرنــامج. وأثبــت وحــول العناصــر التــي تشــد المشــا

% یفضلون أن تقدم البـرامج بلغـة تكـون خلیطـًا بـین ٤٢.٧من نتائج االستطالع أن 

 العامیة والفصحى .

  وأكـدت الدراســة أن اختیـار وتعیــین الكــوادر ال یـتم علــى أســس سـلیمة . وأفــاض فــي

 التوصیات ومنها .

  اء قناة خاصة به .إحیاء التلفزیون التعلیمي وٕانش  / ١

  االهتمام باللغة العربیة الفصحى .  / ٢

ا راقـیم ومعـاییر إنتـاج البـرامج اإلخباریـة للتلفزیـون دراسـة مقدمـة مـن الطالـب  ��ا

 -هـــ ١٤٢٧طــارق میرغنــي محمــود دیــاب لنیــل درجــة الــدكتوراة فــي جامعــة القــران الكــریم 

 م . كان الهدف من الدراسة .٢٠٠٦

 یم اإلخباریة ، ووضع مفهوم لها من منظور تأصیلي .تحدید الق 

  معالجـة بعــض المشــكالت األخالقیــة التـي تقــع فــي إطــار المهنـة والتــي تواجــه إنتــاج

 العروض والبرامج اإلخباریة ومحاولة إرجاعها إلى القیم والعقیدة اإلسالمیة .



 -٢٧-
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 اإلخباریــة مــن وجهــة النظــر اإلســالمیة .  خلــوص الدراســة إلــى مفهــوم محــدد للقــیم

ــــت الدراســــة نتائجهــــا بعــــدد مــــن التوصــــیات فیمــــا یخــــص الجوانــــب المختلفــــة  وأردف

للموضوع والتي تكون مفیدة وعملیة وقابلـة للتطبیـق فـي الحقـول اإلعالمیـة المختلفـة 

. 

 اا راة : تخطــیط وٕانتــاج البــرامج فــي تلفزیــون الســودان بحــث مقــدم لنیــل درجــ ا

ـــدعوة  -الـــدكتوارة ، مـــن الباحـــث حدیـــد الطیـــب الســـراج، فـــي جامعـــة القـــران الكـــریم دائـــرة ال

م . یهـــدف البحـــث إلـــى اإلســـهام فـــي تقـــدیم خدمـــة برامجیـــة ٢٠٠٥ -هــــ ١٤٢٦ -واإلعـــالم

تلفزیونیــة تتناســب ودور الســودان الحضــاري مــن خــالل إبــراز دور التخطــیط البرامجــي فــي 

ـــة تـــوفر اإلمكانـــات الفنیـــة إنتـــاج بـــرامج تلفزیونیـــة هادفـــة  وذات مســـتوى فنـــي رفیـــع و أهمی

المتطورة ، من أجهـزة واسـتدیوهات متخصصـة . وأعقـب الدراسـة بمجموعـة مـن التوصـیات 

  أهمها :

العمـــل علـــى إیجــــاد الكـــادر البشــــري المؤهـــل علمیـــًا ، المتخصــــص ، المـــدرب فــــي   / ١

  .مجاالت التخطیط عامة ، وتخطیط البرامج التلفزیونیة خاصة 

االســتخدام األمثـــل للبــرامج اإلخباریـــة وخاصــة بـــرامج الحــوار والمناقشـــات والعـــرض   / ٢

  اإلخباري. 

وأخیــرًا قــدم الباحــث تصــورًا لخطــة برامجیــة تلفزیونیــة مســتقبلیة تناســب الحقبــة القادمــة مــن 

  تاریخ السودان والتي تواجه تحقیق السالم ، والتنمیة الشاملة ، والوحدة الوطنیة 

 راا مقـدم  –إیمـان احمـد محمـد دفـع اهللا  –تقـدیم بـرامج المنوعـات التلفزیونیـة ���ا

�م . ٢٠٠٥لنیل درجة الماجستیر في جامعة إفریقیا العالمیة  �

 : ا إ ف ا  



 -٢٨-

 . تطویر أسالیب التقدیم في برامج المنوعات 

 . إتباع الطرق العلمیة المؤسسة 

 لتلفزیوني .إثبات أهمیة التخصص في العمل ا

  أهم النتائج التي توصلت إلیها :

  ضعف اإلمكانات المالیة أثر سلبًا على التطویر في برامج المنوعات .  / ١

  الحاجة إلى كوادر أكثر كفاءة .  / ٢

االهتمــام باللغــة اإلعالمیــة وتــدریب المــذیعین علــى األداء الصــوتي مــع معرفــة كــل   / ٣

  منهم لطبیعة ونوعیة صوته .
  

  ت ا  :وأوردت ا

 . استحداث أنماط جدیدة في برامج المنوعات 

 . االتجاه للتخصصیة 

  العنایــة الكافیـــة بتـــدریب المـــذیعین لصـــقل المواهـــب واكتســـاب الخبـــرات تقـــول إیمـــان

أحمــد دفــع اهللا " یجــب علــى كــل مــن یتخــذ الكــالم مهنــة ، أن یراعــي العوامــل التــي 

طق السلیم ، البد للنـاطق بالعربیـة مـن تعلـم تؤثر في الصوت . وحتى یتم تجوید الن

القــرآن الكــریم ، وأحكــام التجویــد تعینــه جیــدًا علــى التعبیــر وسالســة النطــق وانســیاب 

  .)١ماالمعاني وتدفقها
  

  ذا ادت ا   ه ارات ؟

ــــة مــــن  هــــذه الدراســــات، المعلومــــة اإلعالمیــــة ، وأنــــواع األخبــــار   اســــتفادت الباحث

  ؟لألخبار أنماط وقوالب محددةهل ها وأنماطها ألنها كانت ضمن تساؤالت الباحثة وقوالب

                                                
  . ٥٩حمد محمد دفع هللا ، تقدیم برامج المنوعات التلفزیونیة ، صأ)   إیمان  ١( 
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% ١٠٠ثم إن دراسة الباحـث عثمـان عـوض الكـریم أثبتـت عـن طریـق االسـتبانة أن نسـبة  

یشاهدون التلفزیون ، لذلك أصبح من المهم أن تصبح لغة التلفزیون صـحیحة ألنهـا مقدمـة 

  واضح .من جهاز له الثقل الجماهیري ال

وكــذلك رأي بعــض المشــاهدین أن تكــون اللغــة خلیطــًا بــین العامیــة والفصــحى ربمــا 

یكـــــون الســـــبب فـــــي أن بعـــــض البـــــرامج تســـــتخدم العامیـــــة أكثـــــر مـــــن الفصـــــحى . وكـــــذلك 

ـــار    االســـتطالع أثبـــت أن الكـــوادر البشـــریة العاملـــة فـــي التلفزیـــون غیـــر مناســـبة ألن االختی

كمــا یتســبب فــي األخطــاء التــي تصــاحب قــراءة  ال یــتم علــى أســس التخصــص والكفــاءة .

  األخبار أو تقدیم البرامج األخرى .   

وكذلك استفادت من دراسـة الباحـث طـارق میرغنـي مـن أن إنتـاج األخبـار یجـب أن 

  یخضع لقیم مرتبطة بالعقیدة اإلسالمیة ، أي أن الخبر یجب أن یتوخى الصدق والتثبت. 

یة التي تقع في إطار المهنة ربما تكون عدم اختیـار وأن هناك بعض الجوانب غیر األخالق

  الشخص المناسب للمكان المناسب .

أمــا جانــب القصــور فــي هــذه الدراســات ، فهــو أنهــا لــم تتطــرق للجانــب اللغــوي ولــم 

تعرفنـا  مـا إذا كــان هنـاك جهــاز رقـابي أو نمطـى للغــة المسـتخدمة  فــي البـرامج اإلخباریــة، 

  مال بابكر أن اللغة المستخدمة هي العربیة الفصحى .وٕان كان المذكور في دراسة ك
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 ما ا  

  اطر اي 
  

  ا اول  

راان ا  

  أو : ن ادان:

بأنواعـه المختلفـة دورًا كبیـرًا  یـؤديیعد االتصال وجهًا من أوجـه النشـاط اإلنسـاني ، 

  أو مستواه التعلیمي ، أو مكان سكنه . ا كانت وظیفته ،مفي حیاة كل شخص مه

فاالتصــال الجمــاهیري أحــد أهــم أنــواع االتصــال التــي تــؤثر فــي األفــراد والجماعــات بشــكل 

 واإلذاعــةمباشـر وغیـر مباشـر . ومـن وســائل االتصـال الجمـاهیري ، الصـحف ، والسـینما  

وت والصــورة . والتلفزیـون  ویعـد هـذا األخیـر مــن أهـم هـذه الوسـائل ، ألنــه یجمـع بـین الصـ

ویفوق تأثیره كل الوسائل األخرى . ولما كانت الكلمـة إحـدى الـدعامتین المـؤثرتین مـن قبـل 

  هذه الوسیلة كان لها وقعها الخاص على أسماع المتلقین  

كلمة تلفزیون من األجنبي الـدخیل ، ودخلـت العربیـة مـن اإلنجلیزیـة والفرنسـیة وهـي 

" ومعناهـا رؤیـة . وتكـون visionناهـا ُبْعـد ، والثانیـة"ومع "tele"تتكون من كلمتین األولى 

الترجمة الحرفیة "الرؤیة عن بعد ". وقد أقر كلمة تلفزیون مجمع اللغـة العربیـة وأدخلهـا فـي 

وعـرف " بأنـه جهـاز نقـل الصـور  اللغـوي بالقـاهرة الـذي أصـدره المجمـعقاموسه المعجـم الـوجیز 

   )١(واألصوات بواسطة الموجات الكهربیة"

 ىمفعـــول . مثـــل عاصـــم بمعنـــ ى والكلمـــة العربیـــة هـــي " الرائـــي " وهـــو اســـم فاعـــل بمعنـــ

)٢( )رَ َِ إ اِ أِْ ْ ا  ََِ َََْلقـــال تعـــالى علـــى لســـان نـــوح (معصـــوم 
]٤٣:  د[

                                                
  ٧٦، ص ) المعجم الوجیز ١( 
   ٤٣) سورة ھود ، اآلیة  ٢( 
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أي معصــوم  . جــاء فـــي تفســیر ابــن كثیـــر : قیــل أن "عاصــم" بمعنـــى معصــوم كمــا یقـــال 

. والتلفزیـون وسـیلة اتصـال ، وهـذا یعنـي أنـه طریقـة )١(اعم وكاٍس بمعنـى مطعـوم ومكسـوط

للتخاطـــب ، وهـــو أخطـــر وســـائل االتصـــال فـــي عصـــرنا هـــذا ، ألنـــه وســـیلة لجـــذب الكبـــار 

والصغار ، بامتالكه القدرات الفنیة التي تحول الخیال إلى واقع والجامد إلى متحرك ، فهـو 

  االجتماعي . وسیلة للتعلم ، و التكیف 

  مة ان ادام وره :

بــدأ اإلرســـال التلفزیــوني بمحطـــة تجریبیــة فـــي الثالــث والعشـــرین مــن دیســـمبر عـــام  

اثنــین وســتین وتســعمائة وألــف بســطح فنــدق المســرح القــومي بــأم درمــان . ولمــا ثبــت نجــاح 

فة مؤقتــة إلــى أن اإلذاعــة ، لتعمــل بصــ تإلــى اســتودیوها نالتجربــة انتقلــت محطــة التلفزیــو 

أنشــــئت محطــــة اإلرســــال الرئیســــیة للتلفزیــــون بمدینــــة أم درمــــان ، وبــــدأ اإلرســــال الرســــمي 

 تللتلفزیون ، في السابع عشر من نوفمبر سـنة ثـالث وسـتین وتسـعمائة وألـف  باسـتودیوها

  التلفزیون الحالیة بواسطة الخبراء األلمان ، واتفاقیة العون الفني األلماني للسودان .  

دأ البـث التلفزیــوني بـاثنین مــن االسـتدیوهات المؤقتـة ، همــا اسـتدیو (ب) ومســاحته بـ

اثنان وسبعون مترًا مربعًا ، واستدیو (أ)  ومساحته خمسة وثالثـون متـرًا مربعـًا ، وبـه ثـالث 

ة عشــر متـــرًا تكــامیرات مســتعملة ، وجهــاز تلســنیما واحــد ، وبــه ماكینــة عــرض بمقــاس ســ

  ملیمترًا ، وال توجد أجهزة أخرى.  وثالثینأخرى مقاس خمسة مربعًا ، و ماكینة عرض 

وفـــي عـــام ثمانیـــة وســـتین وتســـعمائة وألـــف أدخـــل نظـــام التســـجیل االلكترونـــي الفیـــدو تیـــب 

)videotape دوالر وبـدأ  ١٩١.٧٠٠)  بشراء اثنتین من الماكینات الیابانیة الصنع قیمتهـا

ــــــوبر عــــــام خمســــــةالعمــــــل باالســــــتدیوهات القدیمــــــة منــــــذ ســــــنة ثــــــالث وســــــتی   ن حتــــــى أكت

                                                
  ٤٤٦، ص ٢بن كثیر ، جا) تفسیر  ١( 
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وسـبعین وتسـعمائة وألـف ، حیـث تــم افتتـاح القنـاة الریفیـة رســمیًا فـي الثـامن والعشـرین مــن  

  ینایر عام ستة وسبعین وتسعمائة وألف . 

) كیلــو ٥) وقــوة القنــاة (٧) و (٥تبــث محطــة أم درمــان إرســالها آلیــا علــى القنــاتین (

الحظ أن البرامج التلفزیونیة ال تبث من القناتین ) عشرة كیلو وات، وی٧واحد، والقناة ( وات

) وتلفزیون الجزیرة علـى القنـاة ٥في وقت واحد، وٕانما یشاهد تلفزیون أم درمان عىي القناة (

)٧. (  

وقد دعم اإلرسال في عام تسعة وسبعین وتسعمائة وألـف بـأجهزة حدیثـة تمكـن مـن البـث 

  الملون .

رشـــاد، والتثقیـــف، والترفیـــه، فـــإن وزارة الثقافـــة ونظـــرًا لـــدور التلفزیـــون فـــي میـــادین اإل

واإلعالم اهتمت بنشر الثقافـة والمعرفـة بـین المـواطنین فـي كـل أنحـاء الـبالد، لـذا تـم إنشـاء 

المحطــــات األرضــــیة واألقمــــار الصــــناعیة فــــي األمــــاكن التالیــــة: أم حــــراز، كــــادقلى نیــــاال، 

ك، الجنینـة، الــدمازین. وٕاضــافة إلــى الفاشـر، جوبــا، ملكــال، واو، حلفـا، دنقــال، كریمــة، رمبیــ

المحطات األرضیة ، هناك شبكات المایكرویف حتى تتمكن محافظـات الـبالد مـن مشـاهدة 

)١(اإلرسال التلفزیونى
   .  

فــــي انتلســــات  االصــــطناعیةبــــدأ اإلرســــال خــــارج الســــودان فضــــائیًا عبــــر األقمــــار 

رة فـي اإلرسـال الخـارجي وعربسات في عام ستة وتسعین وتسعمائة وألف.وواكبت هذه الطف

، والتلـوین االلكترونـي،  غیر الخطيالفضائي،إدخال أنظمة حدیثه في اإلضاءة، والمونتاج 

  والتحریر عبر الحاسوب .

یعمـــل التلفزیـــون فـــي بـــث برامجـــه علـــى مـــدى أربـــع وعشـــرین ســـاعة یومیـــًا ، ویغطـــي البـــث 

  % وذلك عبر األقمار الصناعیة اآلتیة .١٠٠الفضائي بنسبة 
                                                

  مات والبحوث و التخطیط) الھیئة السودانیة لإلذاعة والتلفزیون ، اإلدارة العامة للمعلو ١( 
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  ن المحطة األرضیة ترفع البرامج إلى القمر م  

  . B٢/ عربسات ١       

  / إلى القمر نایل سات.٢       

  A٣، من القمر عربسات B٢من القمر عربسات 

١ /Asia sat      . یغطى آسیا  

 NSSV   /2      . یغطى إفریقیا  

Hispasat /3     . یغطى أمریكا الالتینیة  

Hot bird /4      با .یغطى أور  

Tel s tav,o /5     . یغطى أمریكا الشمالیة  

  :یقدم خدماته من خالل 

  (أ) القناة األولى .

  .Space toon(ب) القناة الثانیة تقدم خدمة لألطفال باالشتراك مع 

   . ما ا ر  

زادت رقعـــه البـــث التلفزیونیـــة لمســـاحات أوســـع وأرحـــب ممـــا جعـــل ألول مـــرة أن           

  ون بین یدي المشاهد السوداني خیارات ینتقل عبرها وهى:یك

 البرنامج العام " . ىالقناة األول " 

 " القناة الثانیة " قناة النیل األزرق 

  " القناة الثالثة قناةspactoon . متخصصة لألطفال " 

  

  یشــهد قطــاع التلفزیــون طفــرة ال تخفــى علــى العــین فــي آالت البــث الرقمــي ومعداتــه

تكنولوجیـا المعلومـات ، واالسـتدیوهات الحدیثـة ، ممـا انعكـس إیجابـًا علـى واستخدام 
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 جمالیات الشاشة 

 " إدخــال خدمــة الرســائلSMS ألول مــرة لتســهیل مهمــة المرســل والمســتقبل ولمزیــد "

 من الترابط بین التلفزیون ومشاهدیه عبر البرامج ذات الثقل الجماهیري 

  ا ا ع ان :

كون الهیكل التنظیمي لقطاع التلفزیون من رئیس قطـاع علـى قمـة الهـرم  تسـاعده یت

ســـت إدارات رئیســـیة ، تتفـــرع منهـــا عشـــر إدارات فرعیـــة متخصصـــة ، یســـندها فـــي إكمـــال 

عملهــا المتخصــص هــذا ، ســتة أقســام رئیســیة منهــا المكتبــة ، والــدیكور. " راجــع الخریطــة 

  التنظیمیة مع المالحق ".

 ات كــل هــذه اإلدارات العامــة والفرعیــة واألقســام ، فــي جهــد متســق تتضــافر مجهــود

 .)١(لتنفیذ خطة القطاع ، والمتمثلة في الدورة البرامجیة المقررة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ) الھیئة السودانیة لإلذاعة والتلفزیون ، اإلدارة العامة للمعلومات والبحوث و التخطیط ١( 
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ن   ا  ندور ا : وا:  

 : أو: ا  دوره  

ل محـل األم والمدرسـة فـي بعد ثورة االتصاالت المذهلـة قـارب اإلعـالم الیـوم أن یحـ

التلقین  والتعلیم ، والتوجیه . وأصبح البث التلفزیـوني وأجهزتـه المتطـورة المؤسسـة التثقیفیـة 

والترفیهیة األكثر جمهورًا . ووسیلة التعبیر األولى لهذا الجهاز ، هي اللغـة  ولإلعـالم دور 

ام مشــدودًا إلــى ســماع یــكبیــر فــي تشــكیل لغــة الجمــاهیر ، فاإلنســان یجــد نفســه فــي هــذه األ

  و التعلیق أو مشاهدة برنامج ثقافي أو تربوي أو حتى كومیدي .الخبر ، أ

وأصبح كثیر من الناس یعتمدون اعتمادًا كبیرًا في تحصیل المعلومات على وسـائل 

اإلعالم . وال یمكن أن ننكر دور وسـائل اإلعـالم فـي زیـادة ثقافـة الفـرد ، وتوسـیع  آفاقـه ، 

ه ، إذ إنه یتفاعل معها في حیاته المعاصـرة  فـي مختلـف منـاحي الحیـاة ، فـال وتنمیة خبرات

یكـــاد یمـــر یـــوم دون أن یكـــون قـــد اســـتمع إلـــى مـــذیاع، وال یكـــاد یمـــر یـــوم دون أن یشـــاهد 

تلفزیــون ، فـــالتلفزیون أصـــبح أداة تثقیــف ، ونشـــر للمعرفـــة ، وهــو وســـیلة لخدمـــة األهـــداف 

امـــة ، وهـــو جهـــاز یفتـــرض أن یتـــولى مهـــام تقـــدیم لغـــة الدینیـــة ، والوطنیـــة ، واإلنســـانیة ع

الجمهور واالرتقاء بها ، وٕاثراء الحصیلة اللغویة عامة . ونحن نالحظ كیف یلتقط الصـغار 

اإلعالنــات الغنائیــة ، والكلمــات ، والشــعارات ، والعــادات مــن التلفزیــون . معنــى هــذا أنهــم 

غیــر قصــد ، وأنهــم یزیــدون فــي یتعلمــون مــن التلفزیــون ســواء كــان ذلــك عــن قصــد  ، أو 

  حصیلتهم اللغویة من التلفزیون .

و التلفزیون السوداني بالرغم في حداثته ، وعدم توفیر أجهزة استقباله لدى عدد من 

النـــاس ، إال إنـــه كـــان ســـباقًا فـــي ارتیـــاد مجـــال التعلـــیم عـــن بعـــد ، فهـــو األول فـــي منطقـــة 

ـــاني فـــي إفریقیـــا بعـــد نیجیر  یـــا . ولقـــد تلقـــى العـــاملون فـــي التلفزیـــون المشـــرق العربـــي ، والث

التعلیمي السوداني تدریبًا على كل مراحل إنتاج البرامج التعلیمیة فـي أرقـى المعاهـد الدولیـة 

ـــــــع ، مثـــــــل الیابـــــــان ، و المملكـــــــة  ـــــــن الرفی ـــــــوع مـــــــن الف ـــــــوم بتـــــــدریس هـــــــذا الن ـــــــي تق   ، الت

ج ، والتصـــــمیم التـــــدریب الكتابـــــة ، واإلخـــــرا المتحـدة ، و هولنــدا . وقــد شــملت بــرامج 
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  .)١(اإلیضاحي ، واإلضاءة ، والدیكور وغیرها 

لكن لألسف توقف التلفزیون التعلیمي وٕان كانت الحاجة إلیه ملحة في هـذا العصـر 

  عصــــــــر التعلــــــــیم عــــــــن بعــــــــد ، وقــــــــد وجــــــــدت الباحثــــــــة مــــــــن ضــــــــمن توصــــــــیات دراســــــــة 

الســوداني الباحــث : عثمــان عــوض الكــریم  والتــي عنوانهــا تخطــیط البــرامج فــي التلفزیــون 

وتؤیـد الباحثـة هـذه التوصـیة وتضـیف إلیهـا  . )٢(عودة التلفزیـون التعلیمـي بقنـاة متخصصـة 

  توصیاتها.

 : ا  دور  

ن بــدور مهــم فــي غــرس االتجاهــات ، مــن خــالل ترســیخ صــور مرئیــة یقــوم التلفزیــو 

أوضــح ، یمكــن للمفــاهیم المختلفــة التــي یتعلمهــا لفظیــًا . " إن الكلمــات التــي تســتثیر صــورًا 

  . )٣(تذكرها أفضل من تلك التي تثیر صورًا أقل وضوحًا "

ویعني ذلك أن التلفزیون یؤثر على المعرفة من خالل التطـابق بـین المفـاهیم المـراد غرسـها 

  ، والصور المصاحبة للتعلیم ، أو النصیحة ، أو الدرس التربوي .

 : م اا: ما   

ا اا:  

دورًا ال یســتهان بــه علــى حاســة البصــر بالدرجــة األولــى  تــؤديال شــك أن الصــورة  

  مما یجعل التلفزیون أكثر الوسائل اإلعالمیة إقناعًا وقدرة على التعبیر .

محمــد العبــد : " هنــاك میــل عــام إلــى أن الصــورة بوصــفها خطابــًا ، واتصــاًال  األســتاذیقــول 

  )٤(افة ما بطریقتها الخاصة ، فسوف تصبح مادة جامدة "فنیًا خاصًا ، إذا لم تعبر عن ثق

  فـــالخبر اإلذاعــــي أو الصـــحفي إذا مــــا اقترنـــت رؤیتــــه علـــى الشاشــــة مصـــورًا فــــي موقعــــه   

یكــون أدعــى إلــى تصــدیقه ، ألن الرؤیــة أســاس اإلقنــاع ، وقــد خــص اهللا ســبحانه وتعــالي  

                                                
  في لقاء بمكتبھ بمنى التلفزیون. –مخرج بالتلفزیون القومي  –) إسماعیل محمد عیساوي  ١( 
  .٤١٦ني ، ص عثمان عوض الكریم ، تخطیط البرامج في التلفزیون السودا /) د ٢( 
  .٩حمدي حسن محمود ، التلفزیون والتعلیم ، ص /) د ٣( 
  . ٣٣٨محمد العبد ، النص والخطاب واالتصال ، ص / )   د  ٤( 
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  فـــــي قولـــــه تعـــــالي حاســـــة البصـــــر دون غیرهـــــا مـــــن الحـــــواس بمیـــــزة التصـــــدیق كمـــــا جـــــاء 

 ُمثَّ  ِإلَْيـكَ  َفُصـْرُهنَّ  الطـَّْريِ  مِّنَ  أَْربـََعةً  َفُخذْ  َقالَ  قَـْلِيب  لَِّيْطَمِئنَّ  َولَـِكن بـََلى َقالَ  تـُْؤِمن أَوَملَْ  َقالَ  اْلَمْوَتى ُحتِْيـي َكْيفَ  أَِرِين  َربِّ  ِإبـَْراِهيمُ  َقالَ  َوِإذْ : (

ُهنَّ  َجَبلٍ  ُكلِّ  َعَلى اْجَعلْ    .)١( )َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  الّلهَ  َأنَّ  َواْعَلمْ  َسْعياً  يَْأتِيَنكَ  اْدُعُهنَّ  ُمثَّ  ُجْزءاً  مِّنـْ

:دراوا ا اا  

% مـن معارفـه عـن ٩٨تشیر األبحاث إلى أن اإلنسان العادي یحصل علـى نسـبة       

مــن هــذه . و  غیــر االدراكیــةطریــق حاســتي الســمع والبصــر ، باعتبارهمــا عمــدتي الحــواس 

% مـن المعرفـة عــن طریـق البصـر ، كمـا دلـت التجـارب علــى أن ٩٠النسـبة یحصـل علـى 

% عنــد اســتخدام الصــوت والصــورة معــًا . ٣٥نســبة اســتیعاب الفــرد للمعلومــات تصــل إلــى 

  .  )٢(%٥٠وأن االحتفاظ بهذه المعلومات تطول حتى تصل نسبة 

ر مــن الصــوت .ممــا یبــین والواضــح مــن هــذه النســب أن الــذاكرة تتــأثر بالصــورة أكثــ

ـــذي  التلفزیـــون بوصـــفه وســـیلة إخباریـــة یمكـــن أن تســـاعد المشـــاهد علـــى  یقـــوم بـــهالـــدور ال

االحتفاظ بأكبر قدر من المعلومات . ولما كانت البرامج اإلخباریة التلفزیونیة تعد من أكثـر 

ة ، البــرامج قبــوًال لــدى جمهــور المشــاهدین ، فقــد ظــل المســؤولون فــي معظــم محطــات التلفــز 

  یولون البرامج اإلخباریة اهتمامًا كبیراً  ، ویمنحونها مكانة ممیزة بین باقي البرامج .

و لعل الدلیل على ذلك إنشـاء محطـات شـبكات تلفـزة متخصصـة فـي تقـدیم الخدمـة 

م ، والتــي تمثــل الیــوم ١٩٨٤اإلخباریــة ، مثــل شــبكة الكیبــل األمریكیــة والتــي أنشــئت عــام 

  . )٣(اهرة تطور الخدمة اإلخباریة بالتلفزیونمظهرًا إیجابیًا من مظ

یعتمــد التلفزیــون الكیبلــي علــى بــث اإلشــارات التلفزیونیــة عبــر أســالك مــن  فائــدة الكیبــل :  

مكــان آلخــر عبــر الكیبــل یهــدف توصــیل اإلرســال التلفزیــوني إلــى المنــاطق المنعزلــة بســبب 

، مـن أجـل تـدعیم محطـات وجود جبال ، أو بسبب البعـد عـن محطـات التلفزیـون المركزیـة 

                                                
  . ٢٦٠)  سورة البقرة اآلیة  ١( 
  . ٧١)  سوزان القلیني ، االختراق اإلعالمي األجنبي في الوطن العربي ، ص  ٢( 

  

  .  ٢ص مصدر سابق  -)  كمال بابكر  ٣( 
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التلفزیــون التــي تســتخدم الموجــات الهوائیــة . وتصــل هــذه اإلشــارات إلــى المســتفیدین عبــر 

  .)١(خطوط كیبلیة مستقیمة

ولمــــا كــــان لألخبــــار هــــذه األهمیــــة ، فــــإن  التحــــدي قــــائم وملــــح ، وســــیظل یالحــــق 

تســـعى جاهــــدة  العـــاملین فــــي أخبـــار التلفزیــــون باســـتمرار ، لــــذلك علـــى إدارة التلفزیــــون أن

إلرضاء المتلقین أینمـا كـانوا ، خاصـة وأن المتلقـي الیـوم ، أصـبح یمثـل مرتكـزًا أساسـیا فـي 

  العملیة االتصالیة .

    م ار ر ا ؟

  یتم نقل الخبر عبر القمر الصناعي بطریقتین :

آخــر عـن طریــق وصــلة  یــتم إرسـال التقریــر اإلخبـاري مــن مكـان مــا إلـى الطریقـة األولــى :

صاعدة إلى القمر الصناعي ، ثم یرتد االتصال إلى المكان الذي یذاع فیـه التقریـر مباشـرة 

  على الهواء ، أو تسجیله على أشرطة وٕاذاعته في وقت الحق .

یتم نقل الخبر إلـى القمـر الصـناعي ، عبـر المحطـة األرضـیة فـي مكـان  الطریقة الثانیة :

القمــر الصــناعي إلــى منطقــة جغرافیــة شاســعة بحیــث یــتم اســتقبالها مــا ثــم ترتــد اإلشــارة مــن 

  .)٢(بشكل مباشر من خالل أجهزة االستقبال التلفزیوني فقط
  

: را اا ا :   

" كمـــا  dialogueكلمـــة الحـــوار علـــى معنـــى الكلمـــة فـــي اإلنجلیزیـــة "  تـــدل��������������������

" كقالـب فنـي یتضـمن محادثـة ، ویمكـن تعریفـة بأنـه  interviewتستخدم بمعنى المقابلة " 

لقــاء هــادف بــین مقــدم البرنــامج والضــیف ، أو الضــیوف حــول  حــدث معــین یهــم الجمهــور 

المســـتهدف . ویقـــوم علـــى توجیـــه أســـئلة والحصـــول علـــى إجابـــة ، ویســـمى حـــوار الـــرأي . 

                                                
  .١٥٩مكاوي ، تكنولوجیا االتصال الحدیثة في عصر المعلومات ، ص  )  د / حسن عماد ١( 

  

  .١٠٩)  عبد المجید شكري ،  مصدر سابق ، ص  ٢( 
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دام تقنیـات االتصـال ویمكن أن یكون بین مقدم البرنامج والجماهیر خارج االستدیو ، باستخ

  الحدیثة ، مثل الهاتف ، أو االنترنت . 

أمــا حــوار المعلومــة ، فإنــه یســتهدف الحصــول علــى المعلومــات مــن الضــیف بشــأن 

ـــة أن یـــدلي بالمعلومـــات  ـــة . ویـــتم اختیـــار الضـــیف بنـــاًء علـــى إمكانی أحـــداث وموافـــق معین

  . )١(موقف المعنيالمطلوبة سواء كان بحكم التخصص ، أو المهنة ، أو معایشة ال

هــذا القالــب یجمــع بــین مختلــف أشــكال البــرامج ، فهــو یتضــمن المقابلــة  بــن  ���������������

 )٢(والفقرة الوصفیة ، وهو یتنوع فقراته لیأخذ شكل المجلة ، ولذا یحظـى باهتمـام المشـاهدین

مـن قبـل . وأهم ما یمیز قالب المجلة التغطیة المتفردة ، واألفالم والصـور التـي لـم تعـرض 

  وعادة ما تكون اسبوعیة والفائدة في ذلك تعود على الذین فاتتهم األخبار في وقتها .

ویختلف عن  قالب الحـوار ، فـي أن قالـب الحـوار الهـدف منـه الحصـول  ���������������

علـــــى المعلومـــــات ، واســـــتنباط اآلراء . أمـــــا قالـــــب  المناقشـــــات فیهـــــتم بتبـــــادل اآلراء بـــــین 

  فهام الجمهور بأهمیة الموضوع ، وخلفیة المشاركین في النقاش .المتناقشین ، وإ 

وهو أكثر قوالب البرامج اإلخباریـة جمهـورًا ألنـه یجمـع بـین الترفیـه والثقافـة  ��������������

واإلخبــار ممــا یزیــد فــي حصــیلة المشــاهد المعرفیــة ، وذلــك لمــا فــي هــذا القالــب مــن تعلیــق 

  لتربوي والتعلیمي واضحًا فیه .الهدف ا دوتحلیل ، وكثیرًا ما نج

یقــول األســتاذ طــارق " فــإن بــاب األخبــار والتفســیر مــن خــالل التحلیــل والتعلیــق مفتــوح مــن 

خـالل قالـب المنوعـات ، بـل إنـه كثیـرًا مـا تكـون أعـداد المـواد اإلخباریـة المقدمـة مـن خاللـه  

                                                
  .١٥٠)  طارق میرغني محمود ، قیم ومعاییر إنتاج البرامج اإلخباریة بالتلفزیون ، ص  ١( 
  .١٧٣، ص)  د/ حدید الطیب السراج ، مصدر سابق  ٢( 
  



 -٤١-

ــه القــدرة علــى جــذب الكبــار  والصــغار ، لمــا ذات مغــزى تثقیفــي أو تعلیمــي أو تربــوي . ول

  .)١( یمتلكه من البساطة في طریقة المعالجة

: ذكــر جــاد اهللا موســى أن القالــب المســتخدم اآلن فــي األخبــار هــو القالــب  ������������������

المتدرج، الذي یخلط بین القالب المقلوب والقالب المعتدل ، والقالب المقلوب هو الذي یبـدأ 

فهــو الــذي یبــدأ فیــه بــالخبر العــادي ، ثــم یتــدرج إلــى بــالخبر األهــم ثــم یتــدرج ، أمــا المعتــدل 

  . )٢(المهم ، فاألهم في آخر النشرة

  

  

  

  

                                                
  . ١٦١)   طارق میرغني محمود ، مصدر سابق ص  ١( 
  ٥/٢٠١٠./١٠في یوم  )   جاد هللا موسى عبد الرحمن ، في لقاء بمكتبھ بمبنى التلفزیون ٢( 
  



 -٤٢-

 ما ا  

  ا وال

.ووظ ا : أو  

 : ا   

اللغة لها معان كثیرة كما وردت في المعاجم ، ففي مختار الصحاح ، ورد أن       

. و في حذفت الالم "الواو" وعوض عنها التاء )١(ى ولغاتأصلها لغو أو لغي وجمعها لغً 

. وفي اللغة الفرنسیة  )٢(المعجم الوجیز ورد معناه لغا بكذا : تكلم به واللغة جمعها لغات

"Langue" اللغة بالمعنى العام التجریدي باعتبارها قدرة فطریة . أما كلمة "Langage "

" فهو paroleرء في مجتمعه ، و أما كلمة "فتعني لغة شعب معین وهي التي یكتسبها الم

  .)٣(الكالم الفعلي الذي یمارسه اإلنسان في حیاته الیومیة ملتزمًا فیه أصول اللغة وقواعدها

" وهــوالكالم اإلنســـاني  Langageیفــرق دي سوســیر بـــین ثالثــة مصــطلحات هـــي "

العربیة . وأما كلمة " هي اللغة المعینة مثل الفرنسیة أو اإلنجلیزیة أو Langueبوجه عام "

"Paroleوفـــي تعریـــف لألســـتاذة أمـــاني ســـید أحمـــد أســـتاذة اللغـــة )٤(" فهـــو الكـــالم الیـــومي .

  " تعني اللهجة .     Langageالفرنسیة بمدرسة خولة الثانویة بنات أن كلمة "

یقــــول الــــدكتور عبــــد العزیــــز شــــرف معرفــــًا اللغــــة إن اللغــــة حركــــات ، وعالمــــات   

خـذها العلــم أداة للتعبیـر ، واتخـذها اإلعـالم رســالة اتصـالیة وفـي نفــس وٕاشـارات ، ورمـوز ات

  .)٥(الوقت مادة للبحث  وأداة له

ــــى عیســــى بقولــــه " هــــي وعــــاء االتصــــال األهــــم وطریــــق        ویعرفهــــا األســــتاذ راشــــد عل

المواصــالت األســاس ، ووســیلة التفــاهم والتعبیــر عــن المعرفــة ، و المعلومــة ، و المختــرع 

   )٦(اإلنتاج ، والثقافة ، والحضارة ، األبعد أثرًا "والفكر ، و 

                                                
  . ٦٠٠ص مادة ل غ و ، مختار الصحاح   –)   محمد أبي بكر الرازي  ١( 
  .  ٥٦٠ص   مادة لغة ، ة ،)   المعجم الوجیز ، مجمع اللغة العربیة ، القاھر ٢( 
  م .٢٠٠١)   من محاضرات د. یونس األمین ، معھد الخرطوم الدولي  ٣( 
  .٤٠)   ستیفن اولمان ، دور الكلمة في اللغة ، ترجمة د/ كمال بشر ، ص ٤( 
  .٩١)   د / عبد العزیز شرف ، اللغة اإلعالمیة ، ص  ٥( 
  .    ٢٥)   راشد على عیسى ، مھارات االتصال ، ص  ٦( 



 -٤٣-

والتعریف المانع الجامع هو تعریف إمـام اللغـة أبـي الفـتح عثمـان ابـن جنـي حیـث قـال      

  .)١("هي أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم "

 : ا وظ  

المفـردات اللغة لها وظائف تؤدیها ، وبها یعرف الدور الذي تقوم به ، وأي نوع من 

  تستخدم ومنها :

  وهي اللغة التي تستخدم للتعلیم في المدارس وطنیة كانت أم أجنبیة   لغة التعلیم :  / ١

لغة جماعة كبیرة مـن المـواطنین داخـل الدولـة الواحـدة وال یعنـي أن  اللغة الوطنیة :  / ٢

  تكون لغة األغلبیة . 

تور ، وهــي التــي تســتخدم فــي : هــي اللغــة التــي یــنص علیهــا الدســ اللغــة الرســمیة  / ٣

اإلدارة والمجالس النیابیة ، والتي تصدر بهـا مراسـیم الحكومـة ، وتقـدم بهـا الطلبـات 

  إلى الوزارات ، و تتعامل بها المؤسسات .

ــة :  / ٤ هــي أن تكــون هنــاك لغــة تعامــل یــومي داخــل الجماعــة اللغویــة  الثنائیــة اللغوی

  .)٢(ولغة أخرى خارج الجماعة

نجد الكثیر من هذه الثنائیات حیث اللغـة خـارج الجماعـة اللغویـة هـي وفي السودان 

  فـــي شـــمال الســـودان   اللغـــة النوبیـــةالعربیـــة ، وداخـــل الجماعـــة نجـــد لكـــل قبیلـــة لغـــة ، مثـــل 

أو لغـة البجـا فـي شـرق السـودان ، أو لغـات الـدینكا والباریـا فـي جنـوب السـودان . والفضــل 

ــار فـــي أن العربیـــة تكـــون لغـــة  ج الجماعـــات ، یرجـــع لإلســـالم ، ألن أصـــحاب هـــذه الجماعـــة خـ

  منذ وقت مبكر . الثنائیات دخلت اإلسالم

  

  

                                                
  .٢١،  ص ١)   أبو الفتح عثمان بن جني ، الخصائص ، ج ١( 
  .٢٥٧)   انظر د/ احمد شفیق الخطیب ، قراءات في علم اللغة ، ص ٢( 
  



 -٤٤-

  

  

 : ا  دور ا  

أصـــبحت وســـائل االتصـــال واإلعـــالم ، مـــن العوامـــل المهمـــة المـــؤثرة فـــي تكـــوین           

ع بها ، والتي تمیزه االتجاهات والمیول ، وال سیما التلفزیون ، نظرًا للمزایا العدیدة التي یتمت

عن غیره من وسائل االتصال الجماهیریـة ، " فهـو یسـتطیع مـن خـالل الصـوت والصـورة ، 

اللغـة دورًا حیویـًا فـي المجـال  وتؤدي  )١(التأثیر مباشرة في اتجاهات األفراد داخل المجتمع"

توجیــه التربــوي والســلوكي ، وذلــك ألن اكتســاب الكلمــة واســتظهارها قــد یقــوم مقــام األم فــي 

سـلوك الطفــل وضـبطه ، ألن معرفــة الطفـل للكلمــة تمكنــه مـن أن یســلك سـلوكًا یتمشــى مــع 

. وهـــذا یســـاعد علــى تنمیـــة قـــدرات الطفـــل ، وتهیئتـــه لعملیـــة  ااتجاهــات األبـــوین أو أحـــدهم

  االنضباط الذاتي .

مـــــثًال مفـــــردات التوجیـــــه واإلرشـــــاد ، وعبـــــارات اإلغـــــراء والتحـــــذیر ، كلهـــــا تصـــــبح         

ـــل  مو  ـــإذا عـــرف الطفـــل معنـــى الكلمـــات : صـــحیح ، حســـن جمی جهـــات للســـلوك القـــویم ، ف

حالل ، تصبح هذه المفردات حافزًا ومشجعًا له على السـلوك الصـحیح . ومفـردات : خطـأ 

  ، عیب ، حرام ، تصبح رادعة عن السلوك الخاطيء .

 ومــن ثــم تتكــون شخصــیة الطفــل علــى تلــك األســس اللغویــة ، وتبــدو واضــحة فــي  

محاولته تقلید الكبار والتعبیر عن اتجاهـاتهم السـلوكیة ، حیـث یتبنـى هـذا االتجـاه ویسـتخدم 

ألفاظ اآلخرین ، وكثیـرًا مـا نسـمعه یقـول بابـا قـال أو مامـا قالـت . وهكـذا تصـبح اللغـة ذات 

  أثر بالغ في توجیه الطفل وتطبیعه اجتماعیًا . 

المجتمـع ، وهـي تمكنـه مـن قضـاء حاجتـه  واللغة تتدخل في تركیب وتحدید أنمـاط         

. واللغــة هــي األســاس التــي یقــوم علیهــا المجتمــع ، ویصــبح مــن الصــعوبة إقامــة المجتمــع 

                                                
  .١٤٢)   د/ دسوقي عبده ابراھیم ، التلفزیون والتنمیة ، ص ١( 



 -٤٥-

التـــي تصـــوغ التـــاریخ ، وتـــؤطر العقائـــد والمنـــاهج . بـــل ال یمكـــن تحدیـــد أهـــداف أي بـــدون اللغـــة 

  بدون اللغة . جماعةٍ 

ا ، ومســــتقبلها . وال یمكـــن صــــیاغة وباختصـــار فــــإن اللغـــة هــــي ماضـــي األمــــة ، و حاضـــره 

أسســها بــدون لغــة مشــتركة تخلــق جــواً مــن التفــاهم بــین أبنــاء الــوطن الواحــد . وبهــا یــتمكن مــن 

وبها یسـاهم فـي اإلنتـاج ، وبهـا تـرتبط القاعـدة بالقمـة فـي الـوطن  ،متابعة أحداث الوطن الكبرى

ــــــــــــاة الجمــــــــــــاه ٠الواحــــــــــــد  ــــــــــــي حی ــــــــــــك وتلعــــــــــــب اللغــــــــــــة المشــــــــــــتركة دورًا بــــــــــــارزًا ف   یر ، ذل

  ببعض . وهي الطریق الرتباط المجتمع بعضه، بیل لفهم األشیاء المحیطة بالناسألنها الس

وعلــى ذلــك فــإن اللغــة المشــتركة ذات أثــر أقــوى فــي حیــاة الجمــاهیر ألنهــا الســبیل         

لفهـــم الوضـــع  المحـــیط بالنـــاس ، والطریـــق الرتبـــاط األفـــراد ، والموصـــل لألفكـــار المســـتقرة 

  . )١(ن  والمهیئة لرقي األمم في شتى المجاالتباألذها

" هـي التـي تسـتخدم فـي اإلعـالم وهنـاك Common Languageواللغة المشـتركة "  

" وهــي اللغــة الفصــیحة  وعبــارة Standard languageفــرق بینهــا وبــین اللغــة المعیاریــة "

  رآن معیاریـــــة تطلـــــق علـــــى المكتـــــوب والمنطـــــوق ، والمرجعیـــــة فـــــي معیاریـــــة اللغـــــة : القــــــ

  الكریم ، والشعر القدیم .

واللغة المشتركة هي التي تتجاوز اللهجات المحلیة وتكتسب میـزة الشـیوع والعمومیـة   

  ، فهي عبارة عن خلیط من اللهجات والفصحى ولغة الحیاة الیومیة .

  واللغة المشتركة لیست معیاریة ، لكن اللغة المعیاریة لغة مشتركة بالضرورة .  

ة لهـا مسـتویات منهـا مـا تقتـرب ، ومنهـا مـا تبتعـد عـن المعیاریـة ، وأكثـر مـا واللغة المشترك

تكــون اللغــة المشــتركة فــي لغــة اإلعــالم المقــروء ، أمــا اإلعــالم المســموع ، فــإن لغتــه هــي 

الموحــــدة . ومـــــن أشــــد صـــــور اخــــتالف اللهجـــــات عــــن اللغـــــة الموحــــدة هـــــي االختالفـــــات 

  .  )٢(الصوتیة
  

                                                
  .٢٩، ص ، اللغة اإلعالمیة )   د / عبد العزیز شرف   ١( 
  ٤٧عبد ، اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة ، ص)   د/ محمد ال ٢( 
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  م : أ ال.

ال یمكننا أن نتصور حیـاة جماعـة مـن النـاس تعـیش فـي مكـان واحـد ، بـال اتصـال          

فكیف إذا توسعت المسافة بـین هـذه المجموعـات ، وأصـبح سـبیل التفـاهم الوحیـد هـو وجـود 

وســیلة اتصــال تنقــل المعلومــة فیمــا بیــنهم . وترجــع أهمیــة االتصــال ، إلــى أن القــدرة علــى 

اآلخـــرین ، وتبـــادل اآلراء ، واألفكـــار ، والمعلومـــات ، تزیـــد مـــن  المشـــاركة ، والتفاعـــل مـــع

  . )١(فرص الفرد في البقاء ، والنجاح ، والتحكم في الظروف المحیطة به

   ال:

معنــى اتصــال فــي اللغــة یعنــي الوصــول إلــى الشــيء وبلوغــه واالنتهــاء إلیــه . وفــي       

وصـل إلیـه یصـل وصـوًال أي بلـغ . مختار الصـحاح وصـل صـلة فـي بـاب وعـد" عـدة " ، و 

  . )٢(ووصل بمعنى اتصل

" فتعنـــي المعلومـــة المرســـلة شـــفویًا أو كتابیـــًا كمـــا communicationأمـــا كلمـــة "      

. أمــا األســتاذ علــي محمــد الصــوت أو الرمــزتعنــي تبــادل األفكــار والمعلومــات عــن طریــق 

ة دینامیكیـة ، ال تتوقـف شمو فإنه یعترض على تعریف االتصال بقوله " إن االتصال عملی

. ومـا دامـت هــي كـذلك فكیـف تعــرف ؟ فـال مـانع مــن وصـف االتصـال بــدًال عـن التعریــف 

")٣(   

  فما الغرض من االتصال ؟ ولماذا نتصل ؟ وهل یحتاج اإلنسان لالتصال ؟

اإلجابـــة بـــدون تـــردد عـــن هـــذه األســـئلة إجابـــات باإلیجـــاب ، إذ إن اإلنســـان یحتـــاج 

  أنه باق . لالتصال لیبقى ویدرك

                                                
  .  ٣١)   د / محي علیان و د/ محمد عبد الدبس ، وسائل االتصال وتكنولوجیا التعلیم ، ص  ١( 
  .٧٢٥)   الرزاي مختار الصحاح ، مرجع سابق ، باب الواو ، مادة و ص ل  ص  ٢( 
  ٢٩ت ، ص )   د/ علي محمد شمو ، االتصال األساسیات والمھارا ٣( 
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یقـول األســتاذ علـى شــمو " إن اإلنســان یحتـاج لالتصــال بـاآلخرین لیبقــى ، ویتطــور 

" Response" والحاجــة تســتدعى االســتجابة "Needوینمــو ، ویعــیش . فاالتصــال حاجــة "

   )١(وهكذا تدور األمور ، وتسیر الحیاة "

   ال:

  عناصر االتصال أربعة:

 Information/ اإلعالم ١

  Educationالتعلیم  /٢

 persuasion/ اإلقناع واإلغراء ٣

   Entertainment/ الترفیه ٤

فالبرامج اإلخباریة فیها ثالثة العناصـر األولـى بوضـوح ، أمـا العنصـر الرابـع فنجـده 

  أحیانًا في البرامج اإلخباریة التي تعنى بغریب األخبار، والمثیر المدهش منها.

  وظ ال :

، وفـي التلفزیـون علـى وجـه  والتثقیفیـةال األولى هي الوظیفة التعلیمیة وظیفة االتص

الخصـــوص ، تكـــون الوظیفـــة التعلیمیـــة علـــى قمـــة الوظـــائف ، لمـــا لهـــذا الجهـــاز مـــن نفـــوذ 

وتــأثیر علــى الجمهــور . وكــذلك ألن أغلــب النــاس یعتمــدون علــى المعلومــة مــن التلفزیــون 

  ألطفال .ویعتبرونها هي المعلومة الصحیحة ، وخاصة ا

ثــم تــأتي الوظیفــة اإلقناعیــة ، و ســائل اإلقنــاع كثیــرة ، لكــن اإلقنــاع عبــر التلفزیــون 

أكبــر أثــرًا ، وذلــك ألنــك تشــاهد النتــائج مصــورة أمــام عینیــك ، وربمــا یصــدق اإلنســان عینــه 

  أكثر مما یصدق أذنه . والحكمة تقول " لیس سامع كمن رأى " .

                                                
  . ٣٤ص ، )  د / علي شمو ، مصدر سابق  ١( 
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الوظـائف ، وهـي وظیفـة ال غنـى لإلنسـان عنهـا وتأتي الوظیفة الترفیهیـة فـي مـؤخرة 

،ألن الترفیـه أصــبح ضــرورة مــن ضــرورات الحیــاة ، فــي ظــل زحمــة العمــل وانشــغال النــاس 

بــالجري وراء مكاســب العــیش . فــإذا لــم یــوفر التلفزیــون ، مســاحة للترفیــه  فقــد یمــل النــاس 

  مشاهدته ویخرجون بحثًا عن الترفیه في أماكن أخرى . 

قافیة  تسبق الوظیفة الترفیهیة ، وهي تتیح للفرد المشـاهد فرصـة لتبـادل والوظیفة الث

الـرأي مـع األخـر ، وهـي كــذلك تمـده بالمـادة الثقافیـة فــي بعـض الجوانـب التـي تنقصــه . أو 

التي ال یجدها في الكتب أو فـي الوسـط الـذي یحـیط بـه . فكیـف تتحقـق هـذه الوظـائف بـال 

للغة دورها الفاعـل . فاللغـة هـي أهـم نسـق ترابطـي  لغة ؟ لن تكون هناك وظائف مالم یكن

  بـــــــــــــین أجـــــــــــــزاء العملیـــــــــــــة االتصـــــــــــــالیة ، وهـــــــــــــي القـــــــــــــادرة علـــــــــــــى إفهـــــــــــــام الجمهـــــــــــــور  

وهـي الموصـلة لألفكـار والمعلومـات فـي جمیـع وسـائل اإلعـالم . لـذلك یركـز الدارسـون فـي 

غـوي یشـكل اإلعالم على قدرة اللغة علـى توصـیل المعلومـات واألفكـار ، فجانـب التعبیـر الل

 )١(جزءًا مهمًا في عملیة اإلعالم ، یتممه جزء مقابل یركز علـى كیفیـة االسـتیعاب والتفسـیر

 .  

    ال ؟ 

قناة االتصـال  –الرسالة  –تتم العملیة االتصالیة بتكامل العناصر التالیة : المرسل 

ــــتم االتصــــ -المســــتقبل التشــــویش  – ــــین هــــذه التغذیــــة الراجعــــة . ولكــــي نفهــــم كیــــف ی ال ب

العناصــــر ، یجــــب أن نعــــرف العناصــــر األساســــیة فــــي العملیــــة االتصــــالیة ، وأكثــــر هــــذه 

  العناصر أهمیة هو المرسل والرسالة .

و لمــا كــان المرســل هــو المــذیع فــي نشــرات األخبــار ، كــان جــدیرًا بــأن یــولى بعــض العنایــة 

  والتعریف . 

                                                
  ٧٩ص ، ، مصدر سابق یز شرف ود/ محمد عبد المنعم خفاجة)   د/ عبد العز ١( 
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 �������������������� � ســـي فـــي عملیـــة االتصـــال یعـــد المرســـل العنصـــر األول واألسا

والمرسل هو منشىء الرسالة ، والذي علیه أن یسعى إلى النجاح في مهمته المتمثلة 

في توصیل الرسالة إلى المستقبل أو الجمهور . ویأخذ المرسـل أشـكاًال  وأدوارًا منهـا 

ـــــذي یعطـــــي دروســـــًا أو محاضـــــرات للتالمیـــــذ أو الطـــــالب  ـــــم أو المحاضـــــر ال المعل

لمادة التعلیمیـة أو الثقافیـة ، التـي قـد تكـون وفقـًا لمـنهج معـین . ومضمون رسالته ، ا

وقـد تكـون مـادة   أو تابع لمنهج وزارة التربیة والتعلیم العـاليكما في معلم التعلیم العام ، 

 مختارة من اختیار المعلم نفسه .

ویمكن أن یكون المرسل هو كاتب أو مؤلف كتاب . وتكون الرسالة في هذه الحالة 

لكتاب الذي قد یكون موجهًا وفـق مـنهج دراسـي معـین ، أو قـد یكـون كتابـًا مـن تـألیف هي ا

  الكاتب بعد اطالعه على كتب غیره ، أو من وحي خیاله . 

  كمـــا یمكـــن أن یكــــون المرســـل هـــو الفنــــان اللـــذي یرســـم لوحــــة ، أو ینحـــت شــــكًال  

  أو یقوم بأي نوع من أنواع الفنون األخرى . 

مرســل هــو المتحــدث عبــر اإلذاعــة أو التلفزیــون ، وهــذا األخیــر هــو كمــا یمكــن أن یكــون ال

الـذي یهمنـا فــي بحثنـا ، ألنــه ال یحـول بینــه وبـین المســتقبل حائـل ، وهــو الـذي یســتطیع أن 

  یدخل أي بیت ، وفي أي وقت بدون سابق إذن .

  

  

فیجـــب أن تكـــون رســـالته بقـــدر أهمیتـــه ، وبقـــدر التحـــدي الـــذي ینتظـــره ، فـــي كونـــه 

الحجب ، ودخل إلى الناس في منازلهم ، فیجب أن تكـون المـادة مقنعـة  وصـحیحة اخترق 

، وهادفــة وكافیــة ، حتــى ال یمــل ســامعه ، فیغلــق جهــاز اإلرســال وهــو الســبیل الوحیــد إلــى 
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طرده . فعنصر الرسالة اإلعالمیة المهم هو المادة وهي عبارة عن أصوات ألفاظ وألـوان ، 

ن ومــنظم ، غیــر أن الرســالة اإلعالمیــة أكثــر مــن مجــرد مرتبطــة فــي قوالــب علــى نحــو معــی

ترتیـــب لعناصـــر مادیـــة ، فعنـــدما نـــدركها إعالمیـــًا ، نجـــدها تنطـــوي علـــى توقـــع ، وانتبـــاه ، 

فمــا دامــت اللغــة متمثلــة فــي أصــواتها وألفاظهــا هــي  . )١(وانفعــال ، وٕاعــالم ، وفكــرة ، وفعــل

م ، العنایـة بهــا مـن ناحیــة أنهـا تعبیــر مـخ الرسـالة اإلعالمیــة ، كـان لزامــًا علـى أهــل اإلعـال

عــن الفكــر ، وأن هــذا التعبیــر یجــب أن یكــون دقیقــًا محكمــًا ، حتــى ال یــؤدي إلــى لــبس . 

  والخطأ في التفكیر مصدره الخطأ في نطق األصوات ، أو عدم الدقة في اختیار األلفاظ .

 ����������������� لجمهــور  وتعنــي قنــاة االتصــال هــي الوعــاء الــذي یخــرج المعلومــة إلــى ا

عند الباحثة التلفزیون وقد سبق التعریف بهذا الجهاز تحت عنوان " میدان البحث" والرسالة 

ـــــــــــى  ـــــــــــى أخـــــــــــرى ، أو مـــــــــــن وســـــــــــیلة اتصـــــــــــال إل ـــــــــــاة إل ـــــــــــف مـــــــــــن قن ـــــــــــة تختل   اإلعالمی

أخــرى ، كمــا تختلــف داخــل الوســیلة الواحــدة حســب الموضــوع المطــروح ، أو حســب قالــب 

في األمر أن تكون القناة قادرة على جعل الرسالة مقبولة عنـد البرنامج المعني . لكن المهم 

الجمهور ، مناسبة لقدراته العقلیة ، والمستوى الثقافي واالجتماعي واالقتصادي  حتى تتـرك 

األثر المطلوب . " فالتلفاز أصبح أداة تثقیف ونشر للمعرفة ، وهو وسیلة لخدمـة األهـداف 

ـــــه تقـــــدیم لغـــــة  الدینیـــــة والقومیـــــة واإلنســـــانیة ، وهـــــو جهـــــاز یفتـــــرض أن یتـــــولى مـــــن خالل

 .)٢(الجمهور"

ولمــا كانــت الوســیلة أو القنــاة  أداة فــي أیــدي مســتخدمیها ، كــان العــبء ثقــیًال علــى 

 مستخدم القناة من مذیعین ، وفنیین ، وخبراء إضاءة ، وخبراء صوت .  

                                                
 ٨٤)   د/ عبد العزیز شرف ود/  محمد عبد المنعم ، مصدر سابق ، ص ١( 

  

 ١٩، صحمد مختار عمر ، أخطاء اللغة العربیة عند الكتاب اإلذاعیین أ)   د/  ٢( 
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 ���������  سیلة اإلعالمیـة  وفـي أما المستقبل فهو اإلنسان الذي یتلقى المعلومة عبر الو

 التلفزیون السوداني یمكن القول بأن جمهور الشعب السوداني كله مستقبل .

فـإذا قلنـا: إن مهـارة االسـتماع هـي المهــارة الوحیـدة فـي فهـم الرسـالة اإلعالمیـة عبــر 

الوســـائل المذیعـــة، ســـواء أكانـــت إذاعـــة أم تلفزیـــون ، فـــإن هـــذه المهـــارة سیصـــیبها العطـــب 

لــم یكــن هنــاك حـارس لهــذه الملكــة مــن الفســاد ، وهـي ملكــة الشــك أنهــا مهمــة والفسـاد ، إذا 

األربع أعني القراءة والكتابة واالستماع والكـالم  اللغة وهي دعامة من دعامات تعلم مهارات

   . 

 ����������������   التشـــــــویش هـــــــي العقبـــــــات التـــــــي تحـــــــول دون فهـــــــم الرســـــــالة اإلعالمیـــــــة  

میـة ، ففـي الرسـالة عبـر التلفزیـون ، فـإن التشـویش أو الغموض الذي یحیط بالرسالة اإلعال

غالبــًا مــا یكــون تشویشــًا لفظیــًا . وفــي كثیــر مــن األحیــان تصــبح الرســالة اإلعالمیــة حــروف 

 میتة على الورق ، أو أصواتًا ال معنى لها ، إذا انعدم الفهم بسبب التشویش .  

األصـــوات أو بعـــض مـــن المؤكـــد أن الخطـــأ فـــي نطـــق بعـــض  ���������������������������������

المفــردات ، قــد یــؤدي إلــى صــعوبة الفهــم ، أو عدمــه ، وٕاذا كــان المســتقبل قلیــل الحــظ فــي 

العربیة ، فإنه ال یفهم الخطأ وال یؤوله ، وال یستطیع أن یدرك قصـد المـتكلم ، بعكـس الـذي 

له إلمـام بأصـوات اللغـة ، فإنـه یفهـم أن القصـد مـن تلـك الكلمـة هـو كـذا . وكـان المفـروض 

 على المتكلم أن یقول كذا .

یقول دكتور أبو أصبع " إن تغیر نبرات الصوت ، أو استخدام مفردات غیر معتادة     

في االستخدام الیومي ، قد یؤدي إلى التشویش الداللي في الرسالة اإلعالمیة  األمـر الـذي 

ره إلـــى یقـــود بـــدوره إلـــى الغمـــوض أو اإلبهـــام فـــي معنـــى الكلمـــة الواحـــدة ، والـــذي یقـــود بـــدو 

نـه أغموض الفكرة عامة . ویظهر تشویش الداللة اللفظیة في الرسالة من خالل اللغة . إذ 

  .)١(كلما زاد االرتباك بین المشاركین ، زاد وجود التشویش الداللي في الرسالة " 

                                                
 ٧٢صبع ، االتصال واإلعالم ، ص إبو أ)   د/ صالح خلیل  ١( 
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 ����������������������  تعنــي تصــحیح المفــاهیم الخاطئــة أو معرفــة نتــائج أو أثــر المعلومــة

وســـائل االتصـــال . فلمــا كـــان التعلــیم عـــن طریـــق التلفزیــون فـــي أغلـــب التــي وصـــلت عبــر 

األحیــان ال یتــیح فرصــة الســؤال ، أو الــرد علــى الســؤال كانــت التغذیــة الراجعــة عــن طریــق 

التلفزیــــون قلیلــــة ، إال فــــي بعــــض الحــــاالت التــــي تســــتخدم خــــط الهــــاتف ، لــــربط المشــــاهد 

 اصة .بالتلفزیون ، وهي قلیلة في البرامج اإلخباریة خ

والرسـالة اإلعالمیــة منـذ خروجهــا مـن القنــاة  وحتـى وصــولها إلـى المتلقــي تعترضــها     

 عوارض كثیرة وهذه العوارض أو العقبات ولدت ما یعرف بحارس البوابة اإلعالمیة .

یرجع الفضل في تطویر ما أصبح یعـرف بنظریـة حـارس  نظریة حارس البوابة اإلعالمیة :

عـالم الـنفس النمسـاوي األصـل األمریكـي الجنسـیة " كیـرت لیـوین " البوابة اإلعالمیـة ، إلـى 

  م .١٩٧٧عام 

حیـث یـرى " أنـه علـى طـول الرحلـة التـي تقطعهـا المـادة اإلعالمیـة حتـى تصـل إلـى 

الجمهور المستهدف ، توجد نقاط " بوابات " یتم فیها اتخاذ قرارات بمـا یـدخل ، وبمـا یخـرج 

األخبـار حتـى تظهــر علـى الوســیلة اإلعالمیـة  تــزداد . وكلمـا طالـت المراحــل التـي تقطعهــا 

المواقع ، التي یصبح فیها من سلطة فرد إلى عدة أفراد تقریـر مـا إذا كانـت الرسـالة سـتنقل 

علیهــا ، ویصــبح نفــوذ مــن یــدیرون هــذه البوابــات ، لــه  المونتــاجبــنفس الشــكل ، أو بعــد إدخــال 

   )١("أهمیة كبیرة في انتقال المعلومات 

ك أن المــادة اإلعالمیــة ، قــد یطــرأ علیهــا تغییــر عــن شــكلها التــي صــیغت معنــى ذلــ

علیـــه ، تغییـــر أمـــا بالزیـــادة ، أو بالحـــذف ، كمـــا یضـــفي المـــذیع علیهـــا شـــیئًا مـــن التغییـــر 

  الداللي إذا أخطأ في النطق أو لحن في ضبط الكالم .

                                                
 ١٧٦)   د/ حسن عماد مكاوي ، ود/ لیلي حسین السید ، االتصال ونظریاتھ المعاصرة ص ١( 
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لبوابــة  أو قــد یكــون هــذا التغییــر ناتجــًا عــن بعــض العوامــل التــي تــؤثر علــى حــارس ا

ومـــن هـــذه العوامـــل معـــاییر المجتمـــع ، مـــن قـــیم وتقالیـــد تجعـــل الحـــارس ینظـــر فـــي المـــادة  

ومــدى تجانســها مـــع القــیم الموجـــودة فــي المجتمـــع فــإذا لــم یكـــن هنــاك انســـجام بــین المـــادة 

  اإلعالمیـــــة ، والـــــذوق ، والقـــــیم الســـــائدة فـــــي المجتمـــــع ، كـــــان علـــــى الحـــــارس أن یحـــــذف  

  أو یغیر فیها .

: وهــي السیاســة التــي تخضــع لهــا الوســیلة اإلعالمیــة ســواء كانــت  معــاییر سیاســیةومنهــا 

  سیاسة الدولة ، أو سیاسة الجهة المالكة للوسیلة .

وهنـاك معـاییر تتعلـق ببیئـة العمـل ، مـن عالقـات داخـل شـبكة االتصـال أو ضـغوط 

لمهـم مـن هـذه العمل على العاملین ، أو المصادر المتاحة للمعلومة أو الخبر . والعنصـر ا

المعاییر ، هي معاییر الجمهور، ألن المـادة اإلعالمیـة إنمـا تعـد مـن أجلـه ، وهـو المسـتفید 

  منها فلذلك كان واجبًا أن تراعى له هذه المعاییر .  

ممــا یجــب أن تشــیر إلیــه الباحثــة ، أن وجــود هــذه البوابــات وحارســیها ، هــو شــيء 

ك نجـد بعـض العــذر للمـذیعین  فـي األخطــاء البـد منـه  فـي وصــول المـادة اإلعالمیـة ، لــذل

التي تصاحب لغة اإلعالم ، ولكن ذلك ال یعفیهم من تصحیح هذه األخطاء ، وخاصـة إذا 

  كان الخطأ في نطق أصوات اللغة العربیة .

هنـــاك ثالثـــة مكونـــات رئیســـیة لمصـــداقیة وســـیلة  الخصـــائص الفنیـــة لوســـیلة االتصـــال : 

  / الشخصیة والحیویة ٣/ عدم التحیز وعدم اإلثارة   ٢والثقة   الكفایة/ ١االتصال هي 

وهذه العناصر الثالثة تتدرج تحتها عناصر فرعیة منه ، العنایة بالمجتمع ، وبمـا یفكـر فیـه 

  الناس، والقیام بدور رقابي ، وتقدیم أحدث األخبار .
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 ویعتبــــر التلفزیــــون مــــن أكثــــر وســــائل االتصــــال نقــــًال لألخبــــار ، نظــــرًا للتكنولوجیــــا

المســتخدمة فــي مجــال األقمــار الصــناعیة ، والــذي جعــل مــن الســهل االعتمــاد علیهــا فـــي 

إرسال التقاریر اإلخباریة واستقبالها . وكذلك التلفزیون هو الرائد في خدمة التعلـیم عـن بعـد 

، ویعتمـد التعلــیم عــن بعــد ، بشــكل أساســي علــى الخــدمات التــي تقــدمها األقمــار الصــناعیة 

  . )١(فة المستفیدین متخطیة البعد الزماني والمكانيلتصل البرامج لكا

فــإذا كانــت وظیفــة اإلعــالم لإلنســان هــي تقــدیم المعلومــات التــي یطلبهــا ، وتــوفر لــه 

مادة یستفید منها في حیاته مادیًا أو اجتماعیًا ، فإن التعلیم في حقیقته وظیفة تقدم له نوعـًا 

ـــة التعلـــیم الرســـمي ، أو تقـــدم مـــن المعلومـــات المنهجیـــة التـــي تســـتخدم ، إمـــا لتـــد عیم عملی

معلومـات تكســب المــرء مهــارات جدیــدة فــي إطـار التعلــیم غیــر الرســمي ، وكــذلك یمكنــه أن 

یكتسب من وسائل االتصال تكوین رأي عام عـن العـالم الخـارجي ممـا یسـمعه مـن األخبـار 

 )٢(دورها الفاعل، أو ما یشاهده  من  األفالم ، و ال تحقیق لهذه الوظائف إن لم تكن للغة 

. والتأثر بالتلفزیون أكثر ما نجده عند األطفال ، ولما كـان مـن الصـعب منـع األطفـال عـن 

مشـاهدة التلفزیــون ، أو علــى األقــل تصــحیح المعلومـة التــي وردت خطــأ  كــان مــن الواجــب 

التفكیر في مـا یقدمـه التلفزیـون ، وأحسـب أن األطفـال إذا وجـدوا معلومـات یـومهم الدراسـي 

التلفزیـون ، كـان اسـتیعابهم لهـذه الـدروس أكبـر وأنفـع . وٕان خیـر مثـال لـتعلم اللغـة مـن  فـي

التلفزیون برنامج " افتح یا سمسم " الذي كان یقدم اللغـة لألطفـال بطریقـة شـیقة ، وٕان كـان 

  ال یخلو من بعض األخطاء اللغویة . 

  

  

  
                                                

   ٤٤٠)   د/ محي علیان ، د/ محمد عبد الدبس ، وسائل اتصال مصدرسابق ، ص  ١( 
  .  ٢٠٨صبع ،مصدر سابق ، ص إبو أ /)   د ٢( 
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وا ا :   

أساســي فــي عملیــة االتصــال والســؤال  اإلعــالم عنصــر فاعــل ، وركــن اإلعــالم :

المطروح هل اإلعالم مصطلح مرادف لالتصال ؟ أم هما مصـطلحان مختلفـان ؟ ومـا هـي 

العالقة بینهما ؟ وقبل اإلجابة عن هذه التساؤالت نعرف اإلعالم لغـة واصـطالحًا. اإلعـالم 

خبـر فأعلمـه هو مصدر الفعل أعلم ، وأعلم بمعنى أخبر ، استعلم طلب الخبر، استعلمه ال

  .   )٢(. وفي المعجم الوجیز ورد معناه أعلم فالن الخبر : أخبره به)١(إیاه

/ عبــد العزیــز شــرف " اإلعــالم یعنــي تزویــد النــاس  األســتاذوفــي االصــطالح یقــول 

والحقـائق الثابتـة ، التـي تسـاعدهم علـى تكـوین  باألخبار الصحیحة ، والمعلومات السلیمة ،

  . )٣(لوقائع ، أو مشكلة من المشكالت "رأي صائب في واقعة من ا

أمـــــا اإلجابـــــة عـــــن األســـــئلة التـــــي أثارتهـــــا إشـــــكالیة الترجمـــــة للكلمـــــة اإلنجلیزیـــــة     

"information إلـــى إعـــالم . بینمـــا نفـــس الكلمـــة فـــي قاموســـها األصـــلي تعنـــي اإلعـــالم "

  .)٤(والمعلومة

إلخبــار إذن معنــى فــإن كــان الحــدیث عــن وظــائف االتصــال یحــدد مضــمونها بــاإلعالم أو ا

أوسع وأشمل من اإلعالم ، ألن حاجة اإلنسـان لالتصـال تتجـاوز اإلعـالم والمعلومـات االتصال 

  إلى نطاق واسع .

ویمكـــن القـــول: إن االتصـــال كـــل واإلعـــالم جـــزء أو االتصـــال أصـــل واإلعـــالم أحـــد 

   فروعه . وعلى حد تعبیراألستاذ علي شمو فإن اإلعالم وظیفة من وظائف االتصال .

  

                                                
  .   ٤٥٢)   الرزاي ، مختار الصحاح ، مرجع سابق باب الخاء مادة خ ب ر ص  ١( 
  .   ٤٣٢)   المعجم الوجیز ، ص  ٢( 
  . ٣١)   د/ عبد العزیز شرف ، اإلعالم ولغة الحضارة ، ص  ٣( 
  . ٤٦)   د/ علي شمو ، االتصال و األساسیات والمھارات ، مصدر سابق ، ص  ٤( 
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    ار ؟ و  ات ؟

أن اللغــــة هــــي الناقلــــة ، وهــــي الواســــطة ، ولغــــة اإلعــــالم علــــى وجــــه  يمــــن البــــده

الخصــــوص ، هــــي التــــي تؤســــس لحضــــارات اإلنســــان ، وهــــي التــــي تعمــــل جاهــــدة لــــربط 

المجتمعات البشریة وهي لذلك تخضع للتطور الذي یصاحب التطور البشري ، وهي تتغیر 

الحضارات . كما أنهـا تتـأثر باألفكـار واالتجاهـات ألن هـدفها هـو للتغیر الذي تتدرج فیه نتیجة 

  التواصل ، ونقل المعلومة أو الفكرة . 

یتم التواصل كما أسلفت عبر اللغة ، عبر وسـائل اإلعـالم المختلفـة . فاللغـة قاسـم مشـترك 

  وءة . بین كل وسائل اإلعالم سواء كانت مسموعة أو مرئیة أو حتى مقر 

مادة االتصال مادة فكریة ، ولیست اللغة إال األداة المعبرة عن الفكر ، وبمقـدار مـا 

لهذه اللغة من أمانة جمالیة یكـون تمـام التوصـیل ، ألنهـا واسـطة بـین المرسـل والمسـتقبل ، 

  .  )١(فإذا أدت تلك الوساطة دورها المنشود ، نجح الموقف االتصالي

صـــال المعلومـــات عـــن طریـــق الوســـائل المعروفـــة مثـــل وكلمـــة إعـــالم تعنـــي الیـــوم إی

  ، والصحف .  والتلفاز،  المذیاع

فمــا دامــت الوظیفــة األساســیة لوســائل اإلعــالم هــي إیصــال المعلومــات فــال بــد مــن 

اســتخدام اللغــة الصــحیحة الســـلیمة ، والتــي هــي مفتــاح ســـلوك األفــراد والجماعــات ، وهـــي 

إلـى الحضـارات الالحقـة ، وهـي األداة  والواسـطة  وسیلة لنقل الحضارات السابقة وٕایصـالها

الثقافیـة ولكـي نفهـم الغـرض مـن تعلـم اللغـة ومعرفـة أصـواتها ، ونحوهـا  وصـرفها یجـب أن 

ننظــر إلیهــا بأنهــا واقــٌع معــاٌش فــي المجتمــع ، وغیــاب اللغــة فــي مجتمــع مــا ، یعنــى عـــدم 

ـــن ینمـــو الســـلوك ـــدون اللغـــة ل ـــدونها ال یســـتطیع  التعبیـــر عـــن األفكـــار والخـــواطر ، وب ، وب

                                                
  .٦٦د علي عیسى ، مھارات االتصال ، ص )   راش ١( 



 -٥٧-

اإلنسان مشاركة غیره أفراحه وأتراحه ، ولـن یسـتطیع أن یقـدم لـه المسـاعدة إن احتـاج إلیهـا 

، وال یمكـــن أن یعینـــه بتجاربـــه وآرائـــه . واللغـــة تنمـــو وتتطـــور مـــع المجتمـــع  وتـــزداد اللغـــة 

م للغـة ، إذ اتساعًا مع النهضة الصناعیة ، فكما أن اللغة تخدم المجتمع فإن المجتمـع خـاد

  إنــــــــــه كلمــــــــــا ظهــــــــــر علــــــــــم ، أو ابتكــــــــــار حــــــــــدیث ، فــــــــــإن المجتمــــــــــع یســــــــــتخلص مــــــــــن 

اللغــة مــا یناســب هــذا االبتكــار ، فمــثًال أســماء اآللــة كانــت لهــا ثالثــة أوزان قیاســیة ، فلمــا 

ظهرت حاجـة النـاس إلـى الغسـالة والخرامـة أوجـد المجمـع اللغـوي وزن فعالـة وكـذلك عنـدما 

  وزن فاعول . ظهر الحاسوب أوجد المجمع

واللغة ظاهرة اجتماعیة تقتضیها حاجـة اإلنسـان إلـى التفـاهم مـع أبنـاء جنسـه ، فلـوال الحیـاة 

  .     )١(االجتماعیة ما كانت اللغات

إذن اللغــة عامــل مهــم للتــرابط بــین األجیــال ، واللغــة تواكــب الحضــارة فــي مســیرتها 

ة ، مســتمرة باســتمرار وحیــاة  عبــر القــرون ، وتــتالءم وحاجــات المتكلمــین . لــذلك تظــل حیــ

أهلهـا ، وناقلــة لــنمط حیــاتهم بكــل صــدق ، معبــرة عــن میــولهم واتجاهــاتهم ، ملبیــة لرغبــاتهم 

وحاجـاتهم ، وذلــك لمرونـة اللغــة التـي ال تفتــأ تسـعف الفــرد بمفرداتهـا وصــیغها التـي ال تنفــد 

مــع اللغــات القدیمــة  وال تنتهــي إال بنهایــة الحیــاة . ومــن ممیــزات اللغــة العربیــة أنهــا تكیفــت

وأدخلتهــا فــي قاموســها ، وكــذلك اســتفادت مــن المســتحدث وعربتــه مثــل كلمــة تلفزیــون التــي 

أدخلت في المعجـم الـوجیز ، ومنهـا المفـردات النوبیـة القدیمـة فـي شـمال السـودان أصـبحت 

مفــردات عربیــة فــي دارجیــة أهــل الســودان مثــل كوریــق وكــاردیق . " واللغــة العربیــة نجحــت 

د كبیـــر ، فـــي إخضـــاع اللغـــات القدیمـــة ، وهضـــم مـــا بقـــي مـــن مخلفاتهـــا  وواجهـــت إلـــى حـــ

  . )٢(تحدیات البیئة الجدیدة ، واضطرت بمرور الزمن للتكیف معها "

                                                
  ٦٣)   د/ عبد العزیز شرف ود/ محمد عبد المنعم ، المصدر السابق ، ص ١( 
  ٢٧٤)   د/ عون الشریف قاسم ، اإلسالم والعربیة في السودان ، ص ٢( 



 -٥٨-

فاللغة العربیة تمتلك ما ال تمتلكه ، لغة أخرى ،مـن جاهزیـة ومرونـة ، وخصـب فـي 

  ها إلنجاح عملیة االتصال . مفرداتها ، وتراكیبها ، وأسالیبها التي یحتاجها الناطق ب

" فهــي لغــة ثریــة باأللفــاظ ، إذا قصــر لفــظ فــي توصــیل المعنــى ، تــداعت لــك ألفــاظ أخــرى 

تسـعفك لتتخیـر منهــا مـا یــؤدي غرضـك ، حتــى إنـك تســتطیع مـن اللفظــة الواحـدة ، اشــتقاق 

  .  )١(ألفاظ أخرى ، فهي مطواعة ، مستجیبة بقدر إلمامك بفنونها "
  

  ا أ: ا و  
       

نجد وظیفة اللغة واضحة في وسائل اإلعالم ، فاللغة هي عنصـر المـادة اإلعالمیـة،       

وبال لغة تتعطـل أجهـزة اإلعـالم . و لكـن الخـوف وارد مـن وصـول المعلومـة الخاطئـة ، أو 

ــــــــــر المفهومــــــــــة ، بســــــــــبب الخطــــــــــأ فــــــــــي نطــــــــــق بعــــــــــض مفــــــــــردات اللغــــــــــة     العبــــــــــارة غی

  ذي فشـــا فـــي لغـــة القــرآن . وٕان كـــان الـــبعض یســـمي لغـــة اإلعـــالم لغـــة أو بســبب اللحـــن الـــ

خاصة ، لكن لیس معنى ذلك أن نعفي لغة اإلعـالم مـن اللـوم مـن أنهـا تنقـل اللغـة بطریقـة 

  غیر صحیحة .

تتحمـــــل أجهـــــزة اإلعـــــالم المســـــئولیة األولـــــى لالرتقـــــاء بالمســـــتوى الفكـــــري واللغـــــوي 

  قویم اللسان العربي ، وتصحیح األخطاء الشائعة.للجماهیر، وعلیها یقع العبء األكبر لت

أكــد كثیــر مــن البــاحثین أن وســائل االتصــال الجمــاهیري ، یمكــن أن تضــطلع بــدور       

إیجــــابي فــــي تطــــویر وتحــــدیث المجتمعــــات التقلیدیــــة ، وذلــــك ألن وســــائل اإلعــــالم تــــالزم 

ألعـم و األغلـب مـن الجماهیر منذ أن تستیقظ من النوم حتـى تـأوي إلـى الفـراش . كمـا أن ا

هذه الجماهیر یتعامل مع هذه الوسائل كروافد رئیسة للعلم والمعرفـة . وبالتـالي فكـل سـقطة 

لغویة ، ینطق بها مـذیع ، أو مقـدم برنـامج ، أو صـحفي ، أو محاضـر ، أو حتـى ممثـل ، 

                                                
  . ٦٧)   راشد علي عیسى مصدرسابق ص  ١( 



 -٥٩-

تتــرك آثارهــا الضــارة ، و بصــماتها البــارزة فــي حیــاة الجمــاهیر ، فتشــكل ألســنتهم وفــق هــذا 

  .)١(النموذج الذي تعرضوا له صوابًا أو خطأ

وهذا ما نجده من تقلید بعض الناس ألصـوات المـذیعین ، وكیفیـة نطقهـم لألصـوات،       

ــذلك  وكــذلك محاكــاة الممثلــین ، ویعــد هــذا أثــرًا ســالبًا لــتعلم اللغــة مــن التلفزیــون . وكمثــال ل

"فــي اإلنجلیزیــة Jه صــوت" المذیعــة أمــاني عبــد الــرحمن الســید تنطــق الجــیم ، بصــوت یشــب

  والحظت هذا األثر وسط الطالبات عندما یقرأن یقلدن نفس الصوت.

فـالجیم صــوت مجهـور، ونظیــره المهمــوس غیـر مســتخدم فــي اللغـة العربیــة الفصــحى       

) ویكتــب أحیانــًا بــالحروف العربیــة Church" كمــا فــي كلمــة(Chویرمــز لــه فــي اإلنجلیزیــة "

  . )٢(ة نقاط"تش" أو جیم تحتها ثالث

والجیم العربیة الفصیحة تخرج بوضع وسط اللسان مما یلي الفـم ، علـى سـقف الحنـك      

األعلــى ملتصــقًاً◌ً◌  التصــاقًا كــامًال ، ینحــبس الهــواء الخــارج مــن الرئــة وراءه ، ثــم ینفــرج 

  العضوان فجاءة مع ذبذبة الحبلین الصوتیین ، لذلك یخرج صوت الجیم شدیدًا مجهورًا .

ــ     ذلك یجــب أن یتمتــع المدرســون فــي مراحــل التعلــیم المختلفــة بدرجــة كبیــرة مــن إجــادة ل

وخاصــــة  اللغــــة العربیــــة وبالتــــالي یجــــب علــــى كلیــــات اإلعــــالم ، إن تــــدرس اللغــــة العربیــــة

  ألنها المادة األساسیة لإلعالم . األصوات

تلفزیـــــون فاللغـــــة العربیـــــة مســـــتخدمة فـــــي أجهـــــزة اإلعـــــالم ، وأخـــــصُّ اإلذاعـــــة وال        

% . ولــیس كلــه ا ســتخدامًا صــحیحًا . بــل بــه بعــض األخطــاء اللغویــة والتــي قــد ٩٥بنحــو

  تؤدي إلى سوء الفهم أو إلى تغییر األفكار . 

                                                
  . ٥٥العربیة في اإلعالم األصول والقواعد واألخطاء الشائعة ، ص  / محي عبد الحلیم ، وحسن محمد أبوالعینین ،)   د ١( 

  

  .٦١)   د/ یوسف الخلیفة أبوبكر ، أصوات القرآن ، ص ٢( 



 -٦٠-

ــــــارات مثــــــل الشــــــرق األوســــــط ، وشــــــمال          ــــــروج لعب ــــــة ت " أخــــــذت الصــــــحافة الغربی

رق العربـي   والمغـرب إفریقیا،وتبعتها الصـحافة العربیـة بشـكل أدى إلـى اختفـاء تعبیـر المشـ

العربــي ، وذلــك ألغــراض مدروســة ، تســتهدف إلغــاء الهویــة العربیــة  ومقوماتهــا مــن اللغــة 

 )١(والثقافة والتاریخ التي تجمع العرب ، وتسهل اعتبار إسرائیل جزءًا مـن المنطقـة العربیـة "

 .  

ت األنبــاء وكمــا هــو معــروف فــإن وســائل األنبــاء الســودانیة تســتقي أخبارهــا مــن وكــاال     

  العالمیــة ، وٕان اللغــة فــي هــذه األجهــزة تخــدم أهــداف إســرائیل فهــي صــادرة عنهــا ، ولكنهــا 

 ١٣تستخدمها أجهزة اإلعالم العربیة أیضًا فإذا تحدثت األخبار عن " تخلي " إسرائیل عن 

ـــى أذن الســـامع ، كـــأن إســـرائیل أعطـــت  % مـــن األرض ، وال یخفـــى وقـــع كلمـــة تخلـــي عل

  .  )٢(و حقها وملكهاالعرب شیئًا ه

كما أن هناك مصطلحًا أجرته إسرائیل على لسان كل عربي من خالل تفاوضـها مـع       

. وذلــك  ن، بــدًال مــن إســرائیلیین وفلســطینیی نالفلســطینیی –. فتقــول : إســرائیل  نالفلســطینیی

  یعني أن هناك دولة اسمها إسرائیل وأفرادا اسمهم فلسطینیون . 

سـمعته یقـول اإلسـرائیلیون . أي أنـه  –هللا دره  -المجاهد خالـد مشـعل ولقد فطن إلى  ذلك 

  انتزع منهم كلمة إسرائیل التي تعني أن الدولة دولتهم .     

وما یمكن أن ألـوم بـه اإلعـالم العربـي هـو أنـه أحیانـًا یسـتخدم اللغـة المحلیـة ، وأحیانـًا      

میـة . لـذلك یمكـن أن نقـول: إن لغـة یتبنى المصطلحات األجنبیة ویدخلها فـي مادتـه اإلعال

اإلعالم لیست كافیة لنشر اللغة العربیة الفصـیحة ، بـین طبقـات الشـعوب المختلفـة ، لـذلك 

كان البد من العودة إلى اللغة الفصحى في كافة وسائل اإلعالم ، والعـالم الیـوم یتجـه نحـو 

                                                
  .٥٤٨)   د/ بثنیة شعبان ، دور اللغة العربیة في مواكبة المصطلح األجنبي لإلعالم المقروء  ، ص  ١( 
  فحة .)   د/ بثنیة شعبان ، نفس المصدر ، نفس الص ٢( 
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تـل والوحـدة فـي العـالم التكتل لیصون نفسه بقوة عظمى ، واللغة واحدة مـن أهـم عوامـل التك

  في ظل إعالم قوى ، هادف لرسالة ، خادم لقضیة .

واللغـة مــرآة یــنعكس علیهــا كــل مــا یســیر علیــه النــاطقون بهــا فــي شــئونهم االجتماعیــة       

العامــة  فعقائــد األمــة وتقالیــدها ومــا تخضــع لــه  مــن مبــادئ فــي نــواحي السیاســة  والتشــریع 

ــــــــــــة    ، وحیــــــــــــاة األســــــــــــرة ، ومیلهــــــــــــا إلــــــــــــى الحــــــــــــرب والقضــــــــــــاء ، واألخــــــــــــالق ، والتربی

أو جنوحها إلى السلم ، وما تعتنقه من نظم بصدد الموسیقى ، والنحت والرسم  والتصویر، 

والعمارة، وسائر أنواع الفنون الجمیلة ، كل ذلـك ومـا إلیـه یصـبغ اللغـة بصـبغة خاصـة فـي 

  . )١(والقواعدجمیع مظاهرها في األصوات ، والمفردات ، والداللة ، واألسالیب  

یقــول م . م . لــویس " لعــل الخطــر االجتمــاعي للغــة فــي عصــرنا الحاضــر فــي لغــة       

اإلعالم وما یمكن أن یكون لها من أثر فـي حیـاة المجتمعـات ، إن لغـة اإلعـالم یمكنهـا أن 

تحــول اإلیجــاب إلــى ســلب ، والســلب إلــى إیجــاب . بــدلیل مــا نــراه اآلن مــن قضــایا ظــاهرة 

من یعتقد صدقها ، وأخرى واضحة الصدق نجد من یعتقد كـذبها ، بسـبب مـا  البطالن نجد

  .  )٢( تقوله لغة اإلعالم "

لـذلك كــان لزامــًا علــى رجــال اإلعــالم ، أن یتــأهلوا لغویــًا ، وأهمیــة ذلــك تكمــن فــي أن       

ضـح الواسع عبر القناة التي یستخدمها ، وكذلك لـه تـأثیره الوا رالمذیع ، له خاصیة االنتشا

، وخاصــة المــذیع التلفزیــوني ، ألن اللغــة مصــحوبة بالصــورة ، فتــأثیر اللغــة أنهــا تنفــذ إلــى 

وجدان الناس وأسماعهم ، باعتبار جهاز التلفزیون هو لسان األمة ، وخاصة إذا كان ملكـًا 

  للدولة أو ترعاه الحكومة نفسها . 

                                                
  .١٣،  ١٢)   د/ علي عبد الواحد وافي ، اللغة والمجتمع ، ص ١( 
  .١١)   م . م ، لویس ، اللغة في المجتمع ، ترجمة د/ تمام حسان ، ص  ٢( 
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لمثـــل قومیـــة أو هـــي  فالكلمـــات المذاعـــة هـــي بالدرجـــة األولـــى تعبیـــر عـــن قـــیم ، وتصـــویر

  .)١(توضیح وتأكید لتقالید الشعب بأكمله

فالواجــب أن تحقــق الدولــة متمثلــة فــي وزارة اإلعــالم واالتصــال ، مــن مضــمون الكلمــة     

ومعناها . كما یجب ذلك على المذیع الذي یقوم بالدور األكبر وهو یشترك مع الدولة  فـي 

نظم الكالم فـي أصـواته ، ونحـوه  ومفرداتـه  اختیار المضمون ، ثم علیه وحده تقع مسئولیة

 .  

" إن لغــة االتصــال بالجمــاهیر ، لهــا القــدرة علــى االنتشــار الواســع ، لــذلك فهــي لغــة      

الحضارة ، ولغـة الثقافـة ، وهـي تختلـف عـن لغـة األدب والفـن وهـي فصـیحة كـذلك ، لكنهـا 

  تختلف عن اللغة التي وجدت في بادیة العرب  . 

لك یمكن أن نعرفهـا بأنهـا : هـي اللغـة العربیـة السـلیمة ، مهمـا كانـت مبسـطة من ذ        

وهـي صـالحة ألن تسـمى  األعـموقریبة من اللغة المستعملة ، وهي لغـة كتابیـة فـي األغلـب 

. فاللغـة العربیـة الفصـیحة غنیـة  )٢(لغة مشتركة للعرب ، أو لغـة عامـة فـي الـبالد العربیـة "

مكنهــــا مــــن اإلجابــــة عــــن كــــل األســــئلة التــــي تــــدور فــــي ذهــــن بمفرداتهــــا ، ولهــــا طواعیــــة ت

اإلعالمي ، وتكیفها وفقًا للقوالب اإلعالمیة المختلفة ، لـذلك صـح اسـتعمالها فـي الصـحافة 

والرادیو والتلفزیون ولیس غیرها ، ألن هناك من ینادون باستخدام اللغة الخلیط بین العامیـة 

ع علیــه الكــل ، ولــن تكـون لغــة اإلعــالم لغــة والفصـحى فــي لغــة اإلعـالم ، وهــذا مــا لــم یجمـ

عالمیة ، ما لم تستخدم العربیة الفصحى ، ألن الفصحى لغـة هادفـة تهـدف إلـى اإلعـالم ، 

والتفسیر ، والتوجیـه ، والتنشـئة االجتماعیـة . فاللغـة العربیـة الفصـحى لغـة إعالمیـة بالمقـام 

ة عن الغمـوض واإلبهـام . "فاللغـة األول ، ألن اللغة اإلعالمیة یجب أن تكون دقیقة ، بعید

ـــة الفصـــحى مـــن أكثـــر اللغـــات دقـــة ، وأكثرهـــا تخصیصـــًا ، فالدقـــة فیهـــا دلیـــل بلـــوغ  العربی

أصــحابها درجــة عالیــة مــن دقــة التفكیــر ، ولكنهــا إعالمیــة حــین تتصــف بمزیــة الوضــوح ، 

                                                
  . ١٨٧)   د/ سھیر جاد ، البرامج التلفزیونیة ، واإلعالم الثقافي ، ص  ١( 

  

  . ١٨٩)   د/ سھیر جاد ، المرجع السابق ، ص  ٢( 
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تتصـف وتحدید المقصود تحدیـدًا یقتضـیه المنطـق العلمـي ، وال یمكـن أن تكـون اللغـة التـي 

  . )١(بالعموم ، وتبعد عن الدقة والتحدید التام ، ال یمكن أن تكون أداة التعبیر اإلعالمي "

وهناك دعوات من الشعوبیین باستخدام اللغة الدارجة مكان الفصیحة في كل أنـواع التعبیـر 

 ، ولكن ال سبیل إلى تطبیق ذلك ألنها دعوة باطلة یتذرع بها الشعوبیون للكیـد إلـى العروبـة

.  

أما اللغة الدراجة فهي لغة التخاطب المحدود ولكل شعب لغتـه الدارجـة الخاصـة،          

  وال یمكن أن ُیجمع كل العالم العربي إال باللغة الفصحى . 

یقــول الــدكتور عبــد اهللا الطیــب " والحــق إن اللغــة الدراجــة مــا هــي إال طــرف مــن           

ى ، والفصـــیحة هـــي لغـــة الكتابـــة والخطابـــة  الفصـــیحة فـــي نطـــاق التخاطـــب المحـــدود المـــد

ن الـذي لـیس العـرب مـن العـرب بأسـرهم ، وهـي بعـد لغـة القـرآالمشتركة بین واإلتقان ، والتجوید 

  . )٢(دونه بشيء مذكور "

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . ٨٢عبد العزیز شرف لغة الحضارة وتحدیات المستقبل ، ص  /)   أنظر د ١( 

  

  . ٢٢)   د/ عبد هللا الطیب ، أصداء النیل ، ص  ٢( 
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 ا ا  

ات اي  

  أو :  ات وات اي .

مــع الــنفس مســتطیًال متصــًال یعــرف ابــن جنــي الصــوت بأنــه " عــرض یخــرج   

  حتى یعرض له في الحلق والفم والشفتین مقاطع تثنیه عن امتداده واستطالته ، فیسمى 

  .)١(المقطع أینما عرض له حرفًا "

ویعرف الجاحظ الصوت : بأنه : "آلة اللفـظ  والجـوهر الـذي یقـوم بـه التقطیـع  وبـه 

 كالمـًا موزونـًا وال منثـورًا  إال بظهـور یوجد التألیف . ولـن تكـون حركـات اللسـان لفظـًا ، وال

الصــوت ، وال تكــون الحــروف كالمــًا إال بــالتقطیع والتــألیف ، وحســن اإلشــارة بالیــد والــرأس 

  . )٢(من تمام حسن البیان باللسان "

ویعرفـه الــدكتور/ كمــال بشــر بأنـه " األثــر الســمعي الــذي ینـتج طواعیــة واختیــارًا مــن 

  .)٣(بأعضاء النطق" تلك األعضاء المسماة مجازاً 

وفي علم الفیزیاء یعرف الصوت بأنـه عبـارة عـن موجـات میكانیكیـة طولیـة تسـتطیع 

 )٤(نتشــار فــي المــواد الصــلبة والســوائل والغــازات بســرعات مختلفــة حســب طبیعــة الوســط اال

هــذا هــو الصــوت العــام أمــا الصــوت اللغــوي فیعــرف بأنــه " إدراك ســمعي نــاتج عــن تذبــذب 

.  وجهـــاز النطـــق  )٥(المالمـــس لـــألذن بســـبب حركـــات الجهـــاز النطقـــي "جزئیـــات الهـــواء 

اإلنسـاني یتكـون مـن الفـم بمـا فیـه مـن أسـنان ولسـان وشـفتین ، ومـن التجویـف األنفـي ومـن 

                                                
  ١٩، ص ١)    ابن جني ، سر صناعة اإلعراب ، ج١ (

  .٧٩البیان والتبیین ، ص  –)   أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  ٢( 
  ٦٤األصوات ، ص –ة العام )   د/ كمال بشر ، علم اللغ ٣( 
  .١٢٣د/ محمد شحادة الدغمة ،و د/ محمد عبد الكریم ، الفیزیاء األساسیة الموجات والصوت والضوء ، )    ٤( 
  .١٤)   د/ خلدون ابو الھیجاء ، فیزیاء الصوت اللغوي ، ص ٥( 
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الــرئتین المصــدر الرئیســي إلمــداد الهــواء . فینــتج الصــوت نتیجــة اعتــراض هــذه األعضــاء 

  لهواء الزفیر الخارج . 

  لي :وتنقسم أعضاء النطق إ

التـي تقــدم الهــواء الجــاري المطلـوب إلنتــاج األصــوات اللغویــة   :  أعضاء التنفس/ ١

معنى هذا أنها خلقت لغرض التنفس ولكنها تساعد فـي إنتـاج 

  الصوت . 

وهي التي تنتج معظـم الطاقـة الصـوتیة المسـتعملة فـي الكـالم   :  الحنجرة/ ٢

   وتعد بمثابة صمام منظم لتدفق تیار الهواء .

وهــي فراغـــات قابلــة للـــرنین ، لهــا دور فـــي إخــراج األصـــوات   : التجاویف/ ٣

اللغویــــــة ، ولهــــــا أهمیــــــة كبــــــرى فــــــي اخــــــتالف األصــــــوات .  

"والتجویــف هــو الــذي یضــفي علــى الصــوت طابعــه الخــاص  

   )١(ویعطیه لونًا ویمیزه عن بقیة األصوات "

    إمج ا ؟ 

عــادي یستنشـــق الهـــواء فیمتلــئ صـــدره . فــإذا أخـــذ فـــي عنــدما یتهیـــأ اإلنســان للكـــالم ال     

ـــتقلص قبـــل النطـــق بـــأول مقطـــع صـــوتي ، ثـــم تـــتقلص  الكـــالم ، فـــإن عضـــالت الـــبطن ت

عضالت القفص الصدري بحركات سریعة تدفع الهواء إلـى أعلـي عبـر األعضـاء الحسـیة 

لألصـوات . وتواصــل عضــالت الــبطن تقلصــاتها بحركــة بطیئــة، مضــبوطة إلــى أن ینتهــي 

ن الجملة األولى ، فإذا فرغ ، فـإن عملیـة الشـهیق تمـأل الصـدر ثانیـة وبسـرعة  اسـتعدادا م

  لنطق الجملة الثانیة وهكذا . 

                                                
  .١٥/ عبد القادر جدیدي، البنیة الصوتیة للكلمة العربیة ، صد)    ١( 
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وجهـــاز النطـــق فـــي اإلنســـان معقـــد ومتشـــعب ، فهـــو یـــؤدي وظـــائف أخـــرى غیرٕانتـــاج     

الصــوت . فأعضــاء الجهــاز التنفســي التــي خلقــت مــن أجــل التــنفس ، والحاجــب الحــاجز 

رتفـع فیعـین الـرئتین علـى دفـع هـواء الزفیـر إلـى الخـارج ، ثـم یـنخفض لیسـمح لهـواء الذي ی

الشـهیق بــدخول الــرئتین ، كلهــا تسـاهم فــي عملیــة إنتــاج األصـوات وٕان كانــت لهــا وظائفهــا 

  الخاصة .  

والقنــاة الصــوتیة تشــبه أنبوبــة مفتوحــة الجوانــب جانبهــا الــداخلي منتهــي بــالحبلین الصــوتیین 

  رجي منتهي بفتحة الفم وفتحتي األنف . وجانبها الخا

وعنـــدما یتحـــرك هـــواء الزفیـــر داخـــل هـــذه األنبوبـــة ، فإنـــه یتحـــرك بشـــكل مركـــب مـــارًا      

بــالحنجرة واللســان والشــفتین والطبــق اللــین . ولكــل عضــو مــن هــذه األعضــاء شــكل ذبذبــة 

درجــة ممیــزة وتختلــف كــذلك مــن شــخص آلخــر . لــذلك نجــد أصــوات البشــر تتفــاوت تبعــًا ل

الصوت المتكون في الحنجرة ، ویقصد بدرجة الصوت ، عدد مرات التذبـذب فـي الثانیـة " 

ویتوقف عدد الذبذبات على طول أو قصر الحبلین الصوتیین  ٠ذ/ث" كما تحس به األذن

. فكلمــا كــان الحــبالن قصــیرین ازداد تذبــذبهما ، وارتفعــت درجــة الصــوت  كمــا هــو الحــال 

 – ٢٠٠/ ذ، ث" أي بــین ٢٥٠وســط تــردد صــوت المــرأة إلــى " عنــد النســاء ، إذ یصــل مت

ذبذبــة "  وطــول الحبلــین یــؤدي الــي قلــة التذبــذب ، ومــن ثــم غلــظ الصــوت كمــا هــو  ٣٠٠

 ١٠٠ذ/ ث أي بـین ١٢٠الحال عند الرجال ، إذ یصل متوسـط تـردد صـوت الرجـل إلـى  

  .)١(ذ/ث ١٥٠ –

یــؤدي إلــى اخــتالف نــوع الصــوت واخــتالف الموجــات الصــوتیة تبعــًا الخــتالف األعضــاء ، 

ونـــوع الصـــوت هـــو صـــفة خاصـــة تمیـــز كـــل صـــوت عـــن اآلخـــر ، فإنـــك تســـتطیع تمییـــز 

أصوات إخوانك ، أو أقربائك ، كـل علـى حـدة لـو كـان عبـر الهـاتف أو كنـت التـراه ،فإنـك 

                                                
  ١٠١ص ، ، وانظر فیزیاء الصوت اللغوي  ٢٠د/ محمد على الخولي ، األصوات اللغویة ، ص   )  ١( 
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  تـــــــدرك أن هـــــــذا صـــــــوت فـــــــالن . وقـــــــد نجـــــــد هـــــــذه الحاســـــــة أوضـــــــح مـــــــا تكـــــــون عنـــــــد 

ـــد ، إذ المكفـــوفین ، فهـــم یعرفـــون النـــاس  بأصـــواتهم فقـــط . " لكـــن الصـــوت اإلنســـاني معق

یتركـب مــن أنـواع مختلفــة فــي الشـدة ، ومــن درجـات صــوتیة متباینــة ، كمـا أن لكــل إنســان 

   )١(صفة صوتیة خاصة تمیز صوته عن صوت غیره من الناس "

هـو  وتختلف األصوات كذلك باختالف شكل تجاویف ما فوق الحنجرة . ولمـا كـان الهـواء

الخام لحدوث الصوت ، كان علینا أن نوضح هذه التیارات المؤثرة فـي الكـالم وهـي المادة 

  ثالثة هي : 

     "Pulmonic"    / میكانیكا تیار الهواء الرئویة ١

  "Glottic"    / میكانیكا الهواء المزماریة ٢

  )٢("Velaric"    / میكانیكا تیار الهواء الطبقیة ٣

  ت منفصلة هي : ویمكن اعتبار الكالم نتاج أربع عملیا

  " والذي به ینتج الصوت.  air stream عملیة اإلنشاء وتعرف بآلیة تیار الهواء "  / ١

" وتـــــتم فــــــي الحنجـــــرة وأهــــــم أعضـــــائها الحــــــبالن phonationعملیـــــة التصــــــویت "  / ٢

  الصوتیان .

" وهي التـي تحـدد مـا إذا كـان الصـوت المـراد  aro –nasalالعملیة األنفیة الفمویة "  / ٣

  ره فمویًا أو أنفیًا .إصدا

" أو عملیـة التفصــیل وهــي العملیــة التــي تتخــذ  articulatoroy " العملیـة النطقیــة  / ٤

  .)٣(فیها أعضاء النطق أوضاعًا معینة لتفصیل الصوت في شكله المراد إصداره

                                                
  .٨)   د/ إبراھیم أنیس ، األصوات اللغویة ، ص ١( 
  .١١٢أحمد مختار ، دراسة الصوت اللغوي ، ص  /)   د ٢( 
  .٣٠بو منقة ، صوتیات لغات الشعوب اإلسالمیة في افریقیا ، صأ)   د/ األمین  ٣( 
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والصوت اللغـوي لـه خصـائص عنـدما ینـتج فهـو مـن الناحیـة الفسـیولوجیة  مجموعـة       

ألساسیة ألعضاء النطق ، وهي لیست خاصة بالكالم فقط بل هي صـالحة من الوظائف ا

  للكالم ، أو إلنتاج األصوات اللغویة . 

فــالكالم ینــتج مــن نســیج مــن المالءمــات المعقــدة التــي تحــدث فــي المــخ والجهــاز العصــبي  

  وأعضــاء النطــق والســمع ، وتتجـــه نحــو غایــة محــددة ، هـــي توصــیل األفكــار .   فعنـــدما 

ي كــالم متصــل ، تــدرك أن الكلمــات أو المقــاطع یكــون بعضــها أكثــر بــروزًا مــن تســتمع أل

ســائر الجمــل بســبب االرتبــاط بــین طــول الصــوت أو ارتكــازه ، ووضــوحه ودرجتــه منفــردًا. 

فاالرتكـاز هـو قـوة الــنفس عنـد النطـق بالصـوت . والدرجــة أو التنغـیم هـو المصـطلح الــدال 

درجـــة الجهــر فــي الكــالم ، ممــا یحــدث ذبذبـــة علــى اإلیقــاع أو الصــعود واالنخفــاض فــي 

  .)١(الحبلین الصوتیین ، والتي تحدث بدورها النغمة الموسیقیة أو لحن الكالم

ـــة والمشـــاعر  هوهـــذا مـــا نالحظـــ ـــأثرة بالحـــاالت النفســـیة واالنفعالی فـــي نبـــرات الصـــوت المت

ت فإنـه المختلفة مثل الرضا والغضب والدهشة والفرحة . وعند خروج الحروف عبر الصو 

  یتلون بقوته أو ضعفه وفي ذلك شئ من الفطرة والطبع . 

" واإلنسان وهو یؤدي الصـوت سـواء كـان مـذیعًا أم خطیبـًا ، أم ممـثًال ال یـنجح فـي 

مهمته ، إذا لم یكن على درایة تامة بكیفیة نطق أصوات اللغة التي یؤدي بها بحیث یـأتي 

. وهذا األمر مرهـون بمعرفـة المـؤدي لمخـارج نطق الصوت تامًا ، وكامًال ودقیقًا وواضحًا 

األصوات أوال ، ثم صفاتها ، باعتبار أن لكل صوت من األصوات حدًا یمیزه عنـد النطـق 

  .  )٢(به  "

                                                
 م ٢٠٠٩مایو  –بكلیة الموسیقي والدراما  –في لقاء بمكتبھ  –)   د/ عثمان مصطفي  ١( 

  

 .٨٠)   د/ كرم شلبي ، المذیع وفن تقدیم البرامج في الرادیو والتلفزیون  ، ص ٢( 
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وباسـتطاعة اإلنســان اللعــب بصــوته فــي نطـاق محــدد حســب معــدن صــوته فمعــادن        

  األصوات خمسَة عند الموسیقیین . 

و الصوت الذي تحركه األوتار الصوتیة الغلیظة ویسمى بالقرار : وه الباص أو القرار/ ١

  أو العمیق ، ألن منطقته هي الجوف .

  : وهو شریك الباص في درجته ، ومنطقته أعلى درجة من الباص .  الباریتون/ ٢
   

: وهو أوسط األصوات وأقدرها على التنغیم والتلـوین . وطبیعتـه ضـعیفة رنانـة  التینور /٣

  یعة ، ومنطقته الحنجرة . ، وحركته سر 

: وهو أرق األصوات الرجالیة ، وأضخم األصوات النسائیة ، ومنطقتـه الحنجـرة  اآللتو /٤

 .  

ویمكـــن أن  )١(: وهـــو أرق األصـــوات النســـائیة ، وهـــو حـــاد ومنطقتـــه الـــرأسالســـوبرانو / ٥

تقســم أصــوات اللغــة إلــى أصــوات موســیقیة ، وهــي التــي تعتمــد علــى ذبــذبات منتظمــة  

هـي مـا تسـمى فـي التصـنیف التقلیـدي " الصـوائت " . وأصـوات ضوضـائیة ، ذبـذبتها و 

  .  )٢(غیر منتظمة وتقابل السواكن في التصنیف التقلیدي

ا ا.  

إنتــاج الكــالم والعملیــة الســمعیة هنــاك خطــوات ، الخطــوة األولــى هــي انتقــال بــین        

خطــوة الثانیــة تحــرك هــذا الصــوت فــي الصــوت مــن فــم المــتكلم عبــر وســط هــوائي ، وال

شكل ذبذبات صوتیة تتجه هذه الذبذبات نحو أذن السامع ثم تلیها الخطوة التـي تتعلـق 

  بالسمع واإلدراك . 

                                                
  ٢٤)   د/ عثمان مصطفي ، أسالیب أداء الغناء السوداني الحدیث ، ص ١( 
  .٤١، األصوات اللغویة ، ص)   د/ محمد علي الخولي  ٢( 
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إذًا تبــدأ العملیــة الســمعیة مــن اللحظــة التــي تــدخل فیهــا موجــة صــوتیة صــماخ األذن      

لســائل الموجــود فــي األذن وتصــل طبلــة األذن فتحركهــا ، ثــم تنتقــل عبــر العظــام إلــى ا

الداخلیة بطریقة تحـرك أعصـاب السـمع وتنقلهـا األعصـاب إلـى المـخ " وصـماخ األذن 

  . )١(هو الخرق الباطن الذي یفضي إلى الرأس "

تستطیع األذن أن تمیز بین آالف األصوات التي تقع في مجال سمعها  وتتفـاوت         

وترات المنخفضـة فأصـوات العلـل یمكـن تمیزهـا أصوات الكالم في قابلیتها لإلدراك عنـد التـ

البــاء ،  –فــي التــوترات المنخفضــة بصــورة أیســر مــن تمییــز الســواكن . وبعــض الســواكن 

  . )٢(تتطلب توترًا ملموسًا یمكن إدراكها بوضوح –الفاء ، الثاء 

 : م اتا .  

ائت وردت كلمــــة صــــوت فـــــي مختــــار الصــــحاح فـــــي بــــاب ص ، و ، ت . والصـــــ

  .)٣(الصائح ، وصاتٌّ شدید الصوت

وعرف علم األصوات بأنه دراسة األصوات وتحلیلها وتصنیفها ، فهو یعنـي بظـاهرة 

الصوت البشـري باعتبـاره المـادة األساسـیة لبنـاء اللغـة ، وهـو یـدرس كیفیـة إنتـاج األصـوات 

دراك الكیفیـة مفردة ، ویتولى النظر في الخصائص التي تمیز كًال منها . كما یعمـل علـى إ

التي تنتقل بها األصوات من المتكلم إلى السـامع . وهـو فـي كـل ذلـك یسـتعین بعلـوم أخـري 

مثـــل علـــم التشـــریح  والفیزیـــاء ، والموســـیقي فـــي الوصـــول إلـــى نتـــائج وتقـــاریر عـــن دراســـته 

  .)٤(وكالمه

                                                
  ٨٣ص ١المخصص ، ج –ابن سیده    )١( 
  .٤٨حمد مختار عمر ، مرجع سابق ، صأ)   د/  ٢( 

  

  ٣٧٣ - ٣٧٢)   محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح باب الصاد مادة ص و ت ، ص  ٣( 
  .١٦صوات ووظائفھا  ، ص )   د/ محمد منصف القماطي ، األ ٤( 
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وعلــم األصــوات مــن العلــوم المهمــة فــي حیــاة النــاس مــادام هنــاك تواصــل ، ومــادام 

بــادل للمنــافع بــین البشــر ، ألن الصــوت هــو لــب اللغــة وال كــالم بــال أصــوات . وٕان هنــاك ت

  كان هناك اتصال بواسطة المكتوب إال أن الرسالة الصوتیة أسرع وأبلغ . 

لــذلك اهــتم العلمــاء بدراســة الصــوت . وكــل یــوم نجــد األصــوات فــي تطــور ، ونجــد النــاس 

  یغیرون من أصواتهم عن قصد وبال قصد . 

ذي یجعــل الصــوت یتغیــر ؟ ومــا الــذي یطــرأ علیــه مــن تطــور وتغییــر ؟ فــإذا فمــا الــ

أردنــا اإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت فالبــد أن نلــم إلمامــًا واســعًا بدراســة الصــوت بكــل جوانبــه 

  سواء كانت الدراسة في الناحیة السمعیة أو الفیزیائیة ، أو الخواصیة للصوت نفسه . 

ملیــات الفیزیائیــة والســمعیة والطبیعیــة الخلقیــة لجهــاز فالصــوت اللغــوي تحیطــه كثیــر مــن الع

النطــق ، ثــم الصــفات والخصــائص لألصــوات ومــا یعتریهــا مــن تغییــر بســبب المجــاورة أو 

المماثلة في الصفات . لذلك یجدر بنا أن نلـم إلمامـًا بـبعض العلـوم المتعلقـة بهـذه الظـواهر 

  وأول هذه العلوم : 

 : ات اا   

یخــتص بدراســة الخصــائص المادیــة أو الفیزیائیــة ألصــوات الكــالم أثنــاء  معلــوهــو 

. فــالهواء الخــارج مــن الــرئتین یعتــرض بأعضــاء النطــق )١(انتقالهــا مــن المــتكلم إلــى الســامع

  فیندفع في شكل موجات صوتیة متحركة بین فم المتكلم وأذن السامع . 

  ویعتمد هذا العلم علي جانبین هما : 
  

الذي ینتقل فیه الصوت ، ویعتمد على علم  -الوسط  –: وهو الهواء  لفیزیائيالجانب ا/ ١

  . )٢(الفیزیاء واصطالحاته التي تتناول بالدراسة الموجة الصوتیة وذبذبتها

                                                
    ١٩حمد مختار عمر ، ص أ)   د/  ١( 
     ٢٥)   د/ القماطي ، مصدر سابق ، ص  ٢( 
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: وهـــو المتعلـــق بالســـمع وٕادراك الصـــوت . وعلـــى هـــذا األســـاس  يالجانـــب الفســـیولوج/ ٢

  تتضمن دراسة الصوت ثالثة عناصر هي : 

  ر الصوت وهو الجسم الذي تحرك فأحدث ذبذبة . مصد  ] ١

  وسط تنتقل فیه الذبذبة الصادرة عن الجسم .   ] ٢

  .  )١(مستقبل لهذه الذبذبات  ] ٣

هــذه العناصــر الثالثــة البــد مــن وجودهــا لحــدوث أي صــوت مهمــا كــان مصـــدره . 

مـن والصوت اللغوي یعتمـد علـى العنصـر الثـاني الـذي یؤكـد أن الصـوت لكـي یحـدث البـد 

  اضطراب في أعضاء النطق ، بسبب الهواء المندفع من الرئتین إلى الخارج . 

  وهذا العلم یعالج أفكارًا منها : 

 وهـو أي شــئ یسـبب اضـطرابًا فـي ضــغط الهـواء سـواء كـان وتــرًا  مصـدر الصـوت :

مشــدودًا أو طـــبًال . أو كانـــت أعضـــاء النطـــق فــي حالـــة الصـــوت البشـــري وخاصـــة 

لـذین یتحركـان فـي اتجاهـات مختلفـة ، وبأشـكال مختلفـة منتجــة الحبلـین الصـوتیین ال

 أصواتًا متنوعة حسب تنوع ضغط الهواء . 

 تنتقل األصوات من المصدر المهتـز أو المضـطرب عبـر ذبـذبات  انتقال الصوت :

 في الهواء تتحرك في اتجاه أذن السامع . 

 تـه ، علـى : تعتمـد قـوة الصـوت ، أو ضـعفه ، وغلظـه أو حد حركة مصدر الصوت

الحركـة التـي یتحركهــا المصـدر ، أو مقـدار الذبذبــة التـي یتذبـذبها فقــد تكـون ســریعة 

 أو بطیئة ، وقد تكون عنیفة أو خفیفة . 

 وهــي الــدورة الكاملــة للصــوت منــذ صــدوره إلــى ســماعه فــي الثانیــة الواحــدة  التــردد :

 –سـم محـرك وتتوقف درجة التردد علي بعض العوامل المتعلقة بالجسـم المهتـز " ج

الحــبالن الصــوتیان " مثــل الــوزن أو الطــول أو نســبة الشــد . أمــا التجــاویف فتعتمــد 

                                                
    ٢٦)   د / عبد الغفار حامد ھالل ، أصوات اللغة العربیة ، ص  ١( 
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على الشكل والكتلة واالمتداد . فالجسم الثقیل الوزن یتذبذب بصورة أقل مـن الجسـم 

 الخفیف ، والوتر الطویل یتذبذب بصورة أكبر من الوتر القصیر . 

العوامــل  والعكــس صــحیح وهــذه ٠ســبة التــردد أقــلكانــت ن ،وكلمــا كانــت فتحــة التجــاویف ضــیقة

  بین األصوات من حیث العلو ودرجة الصوت ونوعه . هي التي تجعل هناك فروقاً 

ونــوع الصــوت هــو األثــر الســمعي النــاتج عــن عــدد الموجــات البســیطة التــي تكــون الموجــة 

ة بإمكانهـا واألذن البشـری ٠المركبة التي تحمل الصوت لألذن ، وتردد كل منهـا ، واتسـاعها

هیــرز . والحــد األعلــى یقــل ٢٠.٠٠٠هیــرز و٢٠ســماع األصــوات التــي تقــع تردداتهــا بــین 

  ٠ )١(كلما تقدمت السن باإلنسان

ز ا :   

ء اأول : أ   

  یتألف جهاز النطق من األعضاء التالیة : 

 نالرئتا  :" Lunges بالهواء الذي یتسـرب مـن  نیمتآل" وهي عبارة عن كیسین إسفنجیین

قنواتها الصـغیرة ، ثـم ینقبضـان فینـدفع الهـواء خـارج الفـم واألنـف . والرئتـان هـي العضـو 

 الفعال الذي یمد جهاز النطق بمادة الصوت " الهواء " ویكسبه الحركة . 

 القصــبة الهوائیــة " : Trechea  وهــي القنــاة التــي ینــدفع فیهــا الهــواء مــن الــرئتین إلــى "

 لحنجرة وهي تعمل فراغًا رنانا یؤثر في درجة الصوت . ا

  الحنجرة" : Larynx  ذلك الهیكل الغضروفي العضلي الذي یمتد فـوق القصـبة الهوائیـة "

عمودیًا من قمة لسـان المزمـار إلـى غضـروف الجـزء األدنـى مـن الحنجـرة . وتتكـون مـن 

 ثالثة غضاریف كبیرة هي : 

  / لسان المزمار .١

                                                
  ٦٣یاء الجامعیة صز)   د/ حسن محمد جواد ، الفی ١( 
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  الدرقي . / الغضروف٢

  / غضروف الجزء األعلى من الحنجرة .٣

فلسان المزمار هو الجزء الناتئ من الحلق خلف اللسان وأعلى الحنجـرة مرتكـزًا علـى       

الغضروف الدرقي . وهو یمثل الحارس الذي یمنع دخول أجسام غریبة إلى مجرى التـنفس 

لحنجــرة لتضــغط علــى لســـان ، حیــث یســد الحنجــرة أثنــاء بلــع الطعــام ، وذلـــك بــأن ترتفــع ا

  المزمار وجذر اللسان لمنع الطعام من دخول مجرى الهواء . 

ـــألف مـــن غضـــروفین یشـــبهان التـــرس یمتـــدان فـــي جـــانبي الحنجـــرة   والغضـــروف الـــدرقي یت

" بتفاحــة آدم " وهــو أكثـــر بــروزًا عنــد الرجــال مـــن  فویشــكل طرفاهمــا مــن األمــام مـــا یعــر 

ولكنــه یشــبه  )١(لحنجــرة مــدور ولــیس كامــل االســتدارةالنســاء وغضــروف الجــزء األدنــى مــن ا

الخاتم إلى حد ما . أمـا غضـروف النسـیج الخلفـي فهـو یتـألف مـن غضـروفین هـرمیین مـن 

  .  )٢(مؤخرة الجزء األدنى من الحنجرة وبهما یتصل الحبالن الصوتیان

یزیــد والحنجـرة بالغـة األهمیـة فـي إصـدار الصــوت . إذ تعمـل عمـل الصـندوق الرنـان الـذي 

  من حدة الصوت ، وبخاصة الرنین الصادر من الحبلین الصوتیین . 

 الحـبالن الصـوتیان " :Vocal folds " واالسـم القــدیم لهـا " Vocal cords  وهمــا "

عبارة عن شفتین تمتدان بالحنجرة أفقیًا من الخلف إلى األمام ویلتقیان عند البـروز الـذي 

وقـد ینفـرج الحـبالن  glottis "بلین " بالمزمار " نسمیه تفاحة آدم ویسمي الفراغ بین الح

أو ینقبضـــان حتـــى یالمـــس أحـــدهما اآلخـــر ، فینغلـــق ممـــر الهـــواء نهائیـــًا ، وقـــد یقتـــرب 

أحدهما من اآلخر ، لدرجة تسمح بمرور الهواء ، لكن بشـدة وعسـر ، محدثـة األصـوات 

 . )٣(المجهورة

                                                
  .١٧نیس ، األصوات اللغویة ، صأبراھیم إ)   د/  ١( 
  .٤٧بق ، صالقماطي ، مصدر سا )  د/ ٢( 
  .٦٥)   د/ كمال بشر ، مصدر سابق ، ص ٣( 
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  الحلق:(pharynx ) سان والجزء الخلفي للحلقوم  وهو الفجوة الواقعة بین أصل الل 

والحلــق مخــتص باألصــوات الحلقیــة ، ویتصــل بــالتجویف األنفــي عــن طریــق الفــراغ الواقــع 

  خلف اللهاة والطبق . 

 التجویـف األنفـي " :Nasal Cavity فـراغ عظمـي مغطــى بغشـاء مخـاطي وهـو غیــر "

 والنون. قابل للحركة وفائدته إكساب الصوت خاصیة الغنة التي تصاحب صوتي المیم

 اللهــاة " :Uvula١(" مــابین منقطــع أصــل اللســان إلــى منقطــع القلــب مــن أعلــى الفــم(   .

وهو العضو اللحمي المتحرك المتدلي من أقصى سـقف الفـم علـى الحلـق ، وهـو یتراجـع 

إلى الخلف لتسد الحلق األنفي عند النطق باألصوات الفمویـة كمـا تهـبط إلـى أسـفل عنـد 

 النطق بأصوات الغنة . 

 الحنــك " :Palate وهــو القــوس الــذي یشــكل ســقف الفــم ، فاصــًال بــین تجــویفي األنــف "

 والفم . ویتكون من : 

" وهو الجزء اللین ، غیـر العظمـي المجـاور للهـاة ویعـرف Soft Palatالطبق : "س  / ١

  باقصي الحنك .

ى " : وهو الجزء المجاور للثة وهـو مـا یسـمhard palateالغار أو الحنك الصلب "  / ٢

  بأدنى الحنك . 

  اللثة" Alveoli " :، وهي الحافة المحدبة التي تلي األسنان العلیا  

  األســنان"teeth هـي السلســلة العاجیــة المثبتــة بـالفكین األعلــى واألســفل . متآلفــة مــن : "

اثنــین وثالثــین ســنًا عنــد الراشــدین وهــي قواطــع وأنیــاب وأضــراس منهــا أربــع ثنایــا وأربــع 

أنیاب ، وأربعة نواجذ ، وأربع ضـواحك ، واثنتـا عشـرة رحـى . وصـفها  رباعیات ، وأربعة

                                                                                                                                              
  
 ١٥٧ص ١)  ابن سیده، المخصص ، ج ١( 
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د/ جعفر میرغني بقوله : " عددها في البالغین اثنان وثالثون سنًا تتقاسمها سبعة أسماء 

، ثنایــا ، ورباعیــات ، وضــواحك ، وأنیــاب ، وطــواحن ، وأرحــاء  ونواجــذ. فــي كــل حنــك 

األیمــن إلــى أقصـى الفــك األیســر ،  سـتة عشــر سـنًا فــي صــف مسـتدیر مــن أقصــى الفـك

تتوسط الصـفین فـي الحنكـین مـن مقـدم الفـم أربـع ثنایـا ، ثنیتـان مـن أعلـى ، وثنیتـان مـن 

أسفل ، ثم یلي األنیاب الضواحك وهي أربعة أضراس یلي كل نـاب ضـاحك والضـواحك 

 .)١(أول األضراس بعض األنیاب ، ثم یلي الضواحك من األضراس الطواحن واألرحاء "

 لشفتانا ( Lips)  هما حافتا الفـم البارزتـان ولحركتهمـا مـن تمـٍط واسـتدارة دوُربـالغ فـي :

 تشكیل حجم التجویف الفموي وتنوع الصوائت ، حركات وحروف علل .

 اللسان ( tongue)  هو العضو العضلي المتحرك فـي كـل اتجـاه والناشـئ مـن أقصـى :

ألسـنة ، ومـن أنثـه جمعـه ألسـن وٕاذا  قاع الفم . " واللسان یـذكر ویؤنـث فمـن ذكـره جمعـه

 .)٢(قصد بها اللغة فهي مؤنث ال غیر

  وهو أهم أعضاء النطق وأكثرها مرونة . ویقسم إلى : 

  : حد اللسان ونهایته .  الذلق/ ١

: هــي طــرف اللســان التــي تنطبــق علیــه اللثــة فــي حالــة الصــمت وٕاغــالق الفــم األســلة / ٢

  . )٣(ستدق "ویقول ابن سیده " األسلة طرفه حیث ا

  : وهي وسط اللسان وهو الجزء المقابل للغار .  المقدمة /٣

  : وهي أقصى اللسان أو الجزء المقابل للطبق .  المؤخرة /٤

: أصــل اللســان ویشـكل الحــائط األمــامي للحلـق . وهــذا الجــزء قـد ال یشــار إلیــه  الجـذر/ ٥

ر شـكل التجویــف بأنـه جـزء نطقـي إال أنـه یـؤثر فـي إنتـاج األصـوات عـن طریـق تغییـ

                                                
  .٥٥)  د/ جعفر میرغني ، جرس اللسان ، ص ١( 
  .١٥٤ص ، مرجع سابق ،)  ابن سیده  ٢( 
  ١٥٥)  ابن سیده نفس المرجع ، ص ٣( 
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الحلقي . وألهمیة اللسان في النطق ، أطلق على اللغة نفسـها اللسـان ، فلسـان القـوم 

لغــتهم . وفــي القــرآن الكــریم قــال تعــالي : ( ومــا أرســلنا مــن رســول إال بلســان قومــه 

  . )١(لیبین لهم ، فیضل اهللا من یشاء ویهدي من یشاء ، وهو العزیز الحكیم )

 َِِن(   ]١٩٤:  ااء[ )اُِرَِ َِ ََن َ ِ(   ]١٩٣:  ااء[) اُِ اوُح َ َِِلَم( وفي سورة الشعراء 

ََِ ِ( ]اء١٩٥: ا[ 
)٢( .  

  

منها الثابت ومنها المتحرك ، فاألعضاء المتحركة هي اللسان والشفتان ، وأعضاء النطق 

  السفلى ، والطبق ، واللهاة ، والحبالن الصوتیان .واألسنان 

أما األعضاء الثابتة فهي المخارج . والمخارج هي المواضع التي ینحـبس عنـدها الهـواء 

أو یضیق مجراه ، وهي عبارة عن فراغات تساهم في تقویة الرنین عند مرور الهـواء ، ممـا 

والقصـبة الهوائیـة ، والحلـق ، یعطي كـل صـوت میـزة معینـة وهـذه الفراغـات هـي الحنجـرة ، 

والتجویــف األنفــي ، والحنــك الصــلب ، واللثــة ، واألســنان العلیــا وكلهــا تعمــل مــع األعضــاء 

المتحركــة لتكســب كــل صــوت خاصــیة التنــوع . وهــذا التنــوع مرهــون بكیفیــة حــبس الهــواء أو 

أو  بمكــان الحــبس . ویعــرف الــدكتور القمــاطي المخــرج بأنــه موضــع ینحــبس عنــده الهــواء ،

  . )٣(یضیق مجراه عند النطق بالصوت
  

  

ات ارج ا : م   

  . الشفتان : ویسمي الصوت شفوي 

  . األسنان العلیا والشفة السفلى : ویسمي شفوي أسناني 

  . اللثة وذلق اللسان ویوصف بأنه لثوي 

 . الغار ومقدمة اللسان ویوصف بأنه غاري 

  بأنه طبقي .الطبق ومؤخرة اللسان ویوصف 

  . اللهاة ومؤخرة اللسان ویوصف بأنه لهوي 

                                                
  )٥)  سورة إبراھیم اآلیة ( ١( 
  ). ١٩٥ – ١٩٢)  سورة الشعراء اآلیات (  ٢( 
  .٥٦)  د/ القماطي ، ص ٣( 
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 . الحلق وأصل اللسان ویوصف بأنه حلقي 

  . الحنجرة وأصل اللسان ویوصف الصوت بأنه حنجري 

ـــة التـــي یـــتم بهـــا حـــبس أو انطـــالق الهـــواء فـــي جهـــاز       أمـــا الصـــفة فتعـــرف بأنهـــا الكیفی

مـــاهو  شــدید ، انفجـــاري أو وقفـــي   النطــق . وتتخـــذ أســلوبًا لتصـــنیف أصـــوات الكــالم منهـــا

ومنهـا أغـن  أنفـي ، ومنهـا  رخـو احتكـاكي  ومنهـا جـانبي منحـرف ، ومنهـا صـائت  حركــة 

  ، ومنها تكراري .    " semi vowel "وعلة  ومنها نصف حركة 

وهنـــاك صـــفات لألصـــوات للتفریـــق بـــین صـــوتیین اتفقـــا فـــي المخـــرج والصـــفة مثـــل الجهـــر 

طبــاق ، وهنــاك صــفات أخــرى مثــل الصــفیر والتفشــي واالســتعالء والهمــس ، واالنفتــاح واإل

  . )١(واالستفال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٥٨)  د/ محمد منصف ، مرجع سابق ، ص ١( 
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  شفوي أسناني -٢  شفوي -١

  لئوي -٤  أسناني -٣

  غاري -٦  التوائي -٥

  لهوي -٨  طبقي -٧

  حنجري -١٠  حلقي -٩
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  .رج اات  اء

قــال اللیــث قــال الخلیــل : " فــي العربیــة تســعة وعشــرون حرفــًا منهــا خمســة وعشــرون       

حرفًا صحاحًا ، لها أحیاز ومدارج ، وأربعة حروف جوف . هي الـواو والیـاء واأللـف اللینـة 

والهمزة . وسمیت جوفًا ألنها تخرج من الجـوف ، فـال تقـع فـي مدرجـة مـن مـدارج اللسـان . 

  . )١(رج للهاةوال مدارج الحلق وال مدا

كما روي عن الخلیل عـن غیـر طریـق اللیـث بـن المظفـر أن الحـروف العربیـة ثمانیـة       

وعشــرون ، لكــل حــرف منهــا صــرف وجــرس . أمــا الجــرس فهــو فهــم الصــوت فــي ســكون 

  الحرف . وأما الصرف فهو حركة الحرف . 

معتـل منهـا ثالثـة وقال الحروف الثمانیة والعشرون على نحوین معتل وصـحیح ، فال       

أحــرف الهمــزة والیــاء والــواو . واعتاللهــا تغییرهــا مــن حــال إلــى حــال ودخــول بعضــها علــى 

  بعض ، واستخالف بعضها من بعض . 

نثـــة فإنهــا تصــیر فـــي عــن حالهــا أبـــدًا غیــر الهــاء المؤ  رال تتغیـــ صــحیحة األصــواتوســائر      

  اإلضافة تاء .

مذلقـــة ومنهـــا صـــمت أمــا المذلقـــة فهـــي ســـتة األصــوات الصـــامتة علـــى نحـــوین منهــا       

  أصوات ، ثالثة في حیز الفاء وهي الفاء والباء والمیم فمخرجها بین الشفتین . 

والحیــز اآلخــر حیــز الــالم وفیــه ثالثــة أیضــا هــي الــالم ، والــراء ، والنــون ومخرجهــا أســـلة 

  اللسان ومقدم الغار األعلى .

                                                
  ٥٧كتاب العین، ص –حمد أ)  أبو عبد الرحمن الخلیل بن  ١( 
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وأكثرها في الكالم ، وأحسنها في البناء ،  وحروف الذلق أخف الحروف في النطق ،      

وال تخلــو كلمــة عربیــة فصــیحة منهــا وقــد ذكرذلــك  ابــن دریــد فقــال " مــا خــال مــن أصــوات 

  .  )١(الذالقة فلیس عربي

أما المصمتة فأنها تسعة عشر حرفا صحیحا منها خمسة أحرف مخارجهـا مـن الحلـق      

ة عشر حرفا مخرجهـا مـن الفـم مـدرجها مـن وهي : ع ، هـ ، خ ، ح ، غ ، ء ، ومنها أربع

: ط  ض ، ص ، ظ  وهيظهر اللسان من أصله إلى طرفه منها خمسة حروف استعالء 

  ، ق . 

اء األصـوات وعلمـ )٢(ومنه التسعة مستفلة وهـي ك ، ج ، ش ، ز ، س ، د ، ت ، ذ ، ث

   . أصوات ساكنة وأصوات صائتة المحدثین یقسمونها إلى

: هــي التــي تحــدث عنــدما ینطلــق الهــواء معهــا  ( vowels) واألصــوات الصــائتة   

ـــاطق النطـــق ، واألصـــوات  انطالقـــا تامـــًا ، بحیـــث ال یعوقـــه عـــائق فـــي أي منطقـــة مـــن من

  . )٣(الصائتة ، هي أحرف المد والحركات القصیرة

: فتحـدث عنـدما ینحـبس الهـواء فـي أثنـاء  ( consonants )أمـا األصـوات الصـامتة      

  حباسًا كلیًا أو جزئیًا . النطق بها ان

  ومخارج هذه الحروف ذكرها بن جني كما یلي : 

العین والحاء من وسـط الحلـق ، وممـا فـوق ذلـك مـع أول الفـم ، مخـرج الغـین والخـاء.      

ومما فوق ذلك من أقصي اللسان ، مخرج القاف . ومن أسفل من ذلـك ، وأدنـى إلـى مقـدم 

  الفم مخرج الكاف . 

                                                
  .١١)  ابن درید ، جمھرة اللغة ، ص  ١( 
  .٥١)  األزھري ، تھذیب اللغة ، ص ٢( 
  .١٩براھیم ، في أصوات العربیة صإ)  مجدي  ٣( 
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للسان بینه وبین وسط الحنك األعلى ، مخرج الجیم والشـین والیـاء . ومـن ومن وسط ا     

أول حافة اللسان وما یلیها من األضراس مخرج الضـاد ، ومـن حافـة اللسـان مـن أدنـاه إلـى 

  منتهى طرفه ، مما فوق الضاحك والناب والرباعیة والثنیة ، مخرج الالم . 

مخـرج النـون ومـن طـرف اللسـان داخـًال إلـى  ومن طرف اللسان بینه وبین ما فویق الثنایا ،

ظهــر اللســان قلــیًال مخــرج الــراء . ومــن بــین طــرف اللســان وأصــول الثنایــا ، مخــرج الطــاء 

ـــــــــزاي   ـــــــــا وطـــــــــرف اللســـــــــان ، مخـــــــــرج الصـــــــــاد ، وال ـــــــــین الثنای ـــــــــاء . ومـــــــــا ب   والـــــــــدال والت

ن بـاطن والسین. ومن بین طرف اللسان وأطـراف الثنایـا ، مخـرج الظـاء والثـاء والـذال . ومـ

الشفة السفلى وأطراف الثنایا العلیاء ، مخرج الفاء . ومن بین الشفتین ، مخرج الباء والمیم 

  . )١(والواو

  ات  اء:

أما من ناحیة الصفات فـإن أوضـح صـفات األصـوات همـا صـفتا الهمـس والجهـر .        

واحــد فــي كلمــة فهمــا صــفتان متضــادتان أي ال تجتمــع صــفتا الهمــس والجهــر فــي صــوت 

: الحاء ، والهاء ، والخاء ، والكاف ، والسین  والشین ،  واألصوات المهموسة هيواحدة  

والصاد ، والتاء ، والثاء ، والفاء . ویجمعها علماء التجوید فـي العبـارة :     "حثـه شـخص 

  فسكت " . 

لمخــرج أمــا بــاقي األصــوات فهــي مجهــورة : ومعنــى الجهــر هــو اعتمــاد الصــوت علــى ا    

ومع منع الـنفس مـن الجریـان علـي خـالف المهمـوس الـذي یجـري معـه الـنفس ، ویمكـن أن 

نفـــرق بینهمـــا ، فعنـــد النطـــق بالصـــوت المهمـــوس ، یمكـــن أن نكـــرره كثیـــرًا دون أن ینقطـــع 

النفس مثًال " سسسسسسس " أو " صصصص " ویمتنع ذلك مع المجهور فال نسـتطیع أن 

  نفس واحد . نفعل ذلك مع الدال مثًال ، في 

                                                
  . ٦٠ابن جني ، سر الصناعة ، ص ) ١( 
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 واألصــوات التــي تتصــف  ومــن الصــفات المتضــادة كــذلك ، صــفتا الشــدة والرخــاوة .

بالشـدة هــي : الهمــزة ، والقــاف ، والكــاف ، والجــیم ، والطــاء ، والــدال ، والضــاد والتــاء  

 والباء .

وهناك حروف بین الشدة والرخاوة ، هـي : األلـف ، والعـین ، والیـاء ، والـالم والنـون ،     

  راء ، والمیم ، والواو . وال

وبــاقي هــذه األصــوات هــي األصــوات الرخــوة . وهــي : الثــاء ، والحــاء  والخــاء            

ـــذال ، والـــزاي ، والســـین ، والشـــین ، والصـــاد ، والظـــاء ، والغـــین  والفـــاء ، والهـــاء   وال

ومعني الشدید أنه  الحرف الذي یمنع الصوت أن یجري فیه  والرخو هـو الـذي یجـري 

  .  )١(یه الصوتف

  : صفتا اإلطباق واالنفتاح 

األصــــوات المطبقــــة هــــي : الصــــاد ، والضــــاد ، والطــــاء ، والظــــاء ، وعنــــد النطــــق بهـــــذه 

ــذلك ســمیت  األصــوات یرتفــع ظهــر اللســان حتــى یالمــس الحنــك األعلــى ، فینطبــق علیــه ل

ت مطبقــة . وصــفة اإلطبــاق هــي التــي تمیــز بــین الصــوت ونظیــره . فلــوال اإلطبــاق لصــار 

  . )٢( الطاء داًال ، والصاد سینًا ، والظاء ذاالً 

  : صفتا االستعالء واالستفال 

ــ : ارتفاعهــا إلــى الحنــك األعلــى وهــي ســبعة أصــوات هــي نفــس أصــوات  االســتعالء ىمعن

اإلطبــاق زائــدًا علیهــا الخــاء والغــین والقــاف  التــي لهــا صــفة االســتعالء بــال إطبــاق ، وبــاقي 

  األصوات مستفلة 

ك بعــض الصــفات الفردیــة والتــي تمیــز أصــواتًا بعینهــا مثــل صــفة التكریــر والتــي هنــا     

  تخص الراء ، وصفة االنحراف ، ویختص صوت الالم بهذه الصفة . 
                                                

  ٧٥بن جني ، المرجع السابق ، صا)  ١( 
  . .٤٣٦، ص  ٤)   سیبویھ ، الكتاب ، ج ٢( 
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وهناك صفات مثل القلقلة والتي نجدها في أصوات خمسة هي : الطاء ، والدال  والقاف ، 

قطــب جــد "وهــي الشــدة مــن الناحیــة   والبـاء ، والجــیم ، ویجمعهــا علمــاء التجویــد فــي عبــارة "

  الوصفیة للصوت. 

   ومـــن صـــفات األصـــوات الذالقـــة ، وهـــي تخـــتص بســـتة أصـــوات هـــي : الـــالم ، والـــراء

والنون ، والباء ، والفـاء ، والمـیم . ومـن میـزات هـذه األصـوات أنـه ال توجـد كلمـٌة عربیـة 

 رباعیة أو خماسیة ، تخلو من هذه األصوات . 

رباعیة أو خماسیة معراة من بعض هذه األحـرف السـتة ، فـاقِض بأنـه " فمتى وجدت كلمة 

  .  )١(دخیل في كالم العرب ، ولیس منه "

ویؤكــد هــذه المالحظــة الخلیــل بــن أحمــد ، منبهــًا تلمیــذه اللیــث بــن المظفــر بقولــه : " فــإن 

وردت علیك كلمة رباعیة أو خماسیة ، معراة مـن حـروف الزلـق ، أو الشـفویة ، وال یكـون 

فــي تلــك الكلمــة ، حــرف واحــد أو اثنــان ، أو فــوق ذلــك ، فــاعلم أن تلــك الكلمــة محدثــة ، 

  .  )٢(مبتدعة لیست من كالم العرب "

فاألصوات الذلقیة عند الخلیل هي الراء ، والالم ، والنون . أما الباء والمیم والفاء فهي    

  التي ذكر أنها شفویة . 

الخلیل أما أصوات العلة فعنـد الخلیـل أربعـة هذه صفات األصوات الصحاح حسب تقسیم 

  الواو ، والیاء ، واأللف ، والهمزة . 

ومخــارج هــذه األصــوات الجــوف . ویقــول الخلیــل : " هــي حــروف هوائیــة أي أنهــا فــي     

  .)٣(الهواء . ولم یكن لها حیز تنسب إلیه إال الجوف

  

                                                
   ٧٨)  ابن جني ، مرجع سابق ، ص ١( 
  ٥٢، ص ١)  الخلیل بن أحمد ، العین ج ٢( 
  ٥٧، ص ١)  الخلیل بن أحمد ، نفس المرجع ج ٣( 
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) ول ر١(  

  ارج وات  اء

  ا  اج  ات



 -٨٦-

  

بـین الجهـر و من الجدول السابق ، یتبین أن أصوات الكالم ، تتفاوت بین الشدة والرخـاوة ، 

واالنفتاح ، وبین االستعالء واالستفال . وقد نجـد الصـوت یشـترك والهمس ، وبین األطباق 

مع غیره في المخرج ، ویشـترك معـه فـي أكثـر مـن صـفة ، لكـن صـفة واحـدة كـالجهر مـثًال  

  تجعل الفرق واضحًا بینهما .

اوة مــــثًال الخــــاء والغــــین یشـــــتركان فــــي المخــــرج ، وفــــي ثـــــالث صــــفات هــــي الرخـــــ  

ــــرق بینهمــــا أن الغــــین صــــوت مجهــــور ، والخــــاء صــــوت  واالســــتعالء واالنفتــــاح ، فقــــط یف

. لــذلك یكثــر الخلــط بــین الخــاء والغــین فــي كــالم شــعوب غــرب إفریقیــا كالهوســا )١(مهمــوس

والفالتــة . وقــد الحظــت الباحثــة ذلــك مــن خــالل عملهــا بمدرســة العبیــدان الثانویــة بمنطقــة 

مدرسـة معظمهـن مـن هـذه القبائـل ، وبعضـهن یقلـبن " الخـاء " مایو . فالطالبات في هـذه ال

"غینًا" مثل " الخیر " ینطقنها " الغیر " و " خنسـاء " ینطقنهـا " غنسـاء " . والـبعض اآلخـر 

یقلبن الغین خاء مثًال " غنم " تصبح عندهن " خنم" و " غالیة " تصـبح " خالیـة " فسـبحان 

                                                
  ٣٠٤، ص ١جلقراءات العشر ،في ا )  ابن الجزري ، النشر  ١( 



 -٨٧-

. فكلمة غالیة كلمة ملیئة بالقرب والحـب تصـبح  اهللا . كیف غیر المعنى إبدال الصوت ؟!

  خالیة  ! . 

والخاء شریكة الغین والكـاف والقـاف الصـعیدیة فـي المخـرج ، ولكنهـا شـریكة الكـاف   

في الهمس ، وشریكة الغین في الرخاوة ، وال تقع أصًال مـن أصـول كلمـة یجاورهـا فیهـا أي 

  .)١(واحٍد من هذه األصوات

نـدفاع الهــواء مـن الـرئتین مــارًا بـالحنجرة ، ثــم یقتـرب الحــبالن فالخـاء تخـرج نتیجــة ال  

الصوتیان ، فیمـر الهـواء المنـدفع بینهمـا ، فـال یحـدث بهمـا أي ذبذبـة ، وعنـد مـرور الهـواء 

  یصدم سقف الحلق ، وینتج صوت الخاء نتیجة هذا الصدام .

" والخــــــاء صــــــوت یجــــــب تفخیمــــــه ، وخاصــــــة إذا ولیــــــه ألــــــف ألنــــــه مــــــن حــــــروف   

. والصوت المجهور ، صوت متمكن ، قوي ، واضح . یعرفه السـیوطي مفرقـًا )٢(عالءاالست

بینــه وبــین الشــدید ، بقولــه : " الفــرق بــین المجهــور والشــدید ، أن المجهــور یقــوى االعتمــاد 

  .   )٣(علیه ، والشدید یقوى لزومه موضعه "

متـه أن یبقـى والصوت المهموس هو ما یضعف االعتماد على مخرجه عند النطق به وعال

  .  )٤(النفس جاریًا عند النطق به

والصوت الرخو هو الذي یجري فیه الصوت . والرخاوة لین یصاحب الصـوت وهـو   

  یجري مع النفس .

                                                
  .١٧٣)  د/ تمام حسان ، اللغة بین المعیاریة والوصفیة ، ص  ١( 

  

  .الشیخ ھشام عبد الباري ، في المخارج والصفات  انظر)  ٢( 
  ٢٩٧، ص ١)  السیوطي ، الھمع ج ٣( 
  ٧٥، ص ١اعة،ج ن)  ابن جني ، سر الص ٤( 
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أمـا اإلطبــاق ، فهــو ارتفــاع مـؤخرة اللســان وأســلته منطبقــًا علــى سـقف الفــم محــدثًا تقعــرًا فــي 

ة . ولوال اإلطباق لصـارت الطـاء داًال وسطه ، وهو ما یحدث التفخیم في األصوات المطبق

  ، والصاد سینًا  والظاء ذاًال كما قال سیبویه.

  مجافاة اللسان عن الحنك .  واالنفتاح :

  معناه ارتفاع اللسان إلى الحنك األعلى ، عند النطق بأصوات االستعالء . واالستعالء :

  . لوات االستفاانخفاض اللسان ، إلى قاع الفم ، عند النطق بأص واالستفال :

وهناك صفات فردیة ال ضد لها ، مثل القلقلة وتعریفها لغویًا : الحركة واالضطراب   

  . )١(، وفي االصطالح تخریج المخرج والصوت بعد انضغاطهما وانحباسهما"

  وهي امتداد الصوت من أول اللسان إلى آخره عند النطق بالضاد . واالستطالة :

  الشفتین عند النطق بأصوات السین ، والزاي  والصاد . صوت زائد یخرج من والصفیر :

  المیل بالصوت بعد خروجه من مخرجه حتى یصل مخرج غیره . واالنحراف :

  طرق اللسان عند النطق بالراء ، فكان الصوت ینطق مرتین . والتكرار :

  .)٢(انتشار الهواء في الفم واللسان عند النطق بالشین والتفشي :

ألوصاف لألصوات العربیة قدیمًا ، فمن المؤكد أن تطورًا حدث فـي إذا كانت هذه ا  

هــذه األصــوات فــي األجیــال التــي تلــت أجیــال الخلیــل وســیبویه وابــن جنــي . وٕان األصــوات 

  التي نسمعها الیوم ونحسبها عربیة فصیحة ، لیست هي األصوات عند أولئك. 

؟ ال أظن ذلك . فـالتفخیم فهل اسم خالد الیوم ینطق نفس نطق اسم خالد بن الولید   

  انعدم في صوت الخاء الیوم لذلك ال یمكن أن یكون االسم هو نفس اسم الصحابي .

  

                                                
  ٥٢قواعد التجوید ، ص )  أبو عاصم عبد العزیز بن عبد الفتاح ، ١( 
  )  انظر ھاشم جمعة ، الحاوي المزید في شرح أحكام التجوید ٢( 
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 را و ات ارج أ :  

   أول : ارج :

تنقسم األصوات عند المحدثین إلى صوامت وصوائت وأنصاف علل ویعرف الصـامت فـي 

ینــتج عــن اهتــزاز الحبلــین  الصــوتیین ، بــدون قفــل أو علــم األصــوات بأنــه : صــوت لغــوي 

  . )١(، أو انسداد نسبي في منطقة جهاز النطق أعلى المزمار قتضیی

الجهــر والهمـــس ،االنفتـــاح واإلطبــاق یعتبرهـــا المحـــدثون مالمـــح ممیــزة لصـــوتین اتفقـــا فـــي  

  المخرج والصفة .

تجــة عــن كیفیــة حــبس معنــى ذلــك أن الجهــر والهمــس لیســت صــفات ، ألن الصــفة هــي النا

الهواء ، فالثاء والذال مخرجهما من بین األسـنان ، أي متحـدي المخـرج ، وكـذلك مشـتركان 

  في صفة الرخاوة ، لكن یمیز بینهما الجهر للذال ، والهمس للثاء .

ـــد الباحثـــة أن الهمـــس والجهـــر صـــفات ، ألنهـــا تنـــتج عـــن اهتـــزاز الحبلـــین الصـــوتیین    وعن

  ن مـــــن أعضـــــاء النطـــــق ، ولهمـــــا تـــــأثیر ظـــــاهر فـــــي صـــــفات أو عدمـــــه ، ومـــــادام الحـــــبال

  واهللا أعلم.-الحروف، وهما كذلك یغیران كیفیة حبس الهواء إذن الجهر والهمس صفات 

یتســرب الهــواء مــن فتحــة المزمــار فــي هــدوء ، حتــى یغــادر الفــم فینــتج صوت"هـــ" . فــالهمزة 

شــدید  وصــوت الهــاء والهـاء ، صــامتان حنجریــان مهموسـان إال أن صــوت الهمــزة صـامت 

  صامت رخو .

  وفــي الحلــق قــد یتــأخر أصــل اللســان ، لیقتــرب مــن الجــدار الخلفــي للحلقــوم ، ویضــیق

 . ال یصحبها رنین الجهر فینتج صوت "ح"مجرى الهواء ، فتحدث بحتة 

                                                
  ٨١)  د/ القماطي ، مصدر سابق ، ص  ١( 
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  وفي الحلق یزداد ممر الهواء ضیقًا . ویضـطرب الحـبالن الصـوتیان فینـتج صـوت

 "ع" .

 ســان مــع اللهــاة ، ویلتصــقان التصــاقا محكمــا فیحــبس الهــواء وقــد تلتقــي مــؤخرة الل

 لحظة ، مع سكون الحبلین  الصوتیین ثم ینفك العضوان فینتج صوت "ق" .

   وقـــد تلتصـــق مـــؤخرة اللســـان بـــالطبق التصـــاقا محكمـــا فیحـــبس الهـــواء فتـــرة قصـــیرة

دونما حدوث تذبذب في الحبلـین  الصـوتیین ، ثـم ینفـرج العضـوان ، فینـتج صـوت 

 ك" ."

  وقــد ال تلتصــق مــؤخرة اللســان بــالطبق بــل تقتــرب منــه تاركــة فراغــًا یتســرب خاللــه

 الهواء محدثًا حفیفًا مع سكون الحبلین الصوتیین فینتج صوت "خ" 

  وقــد ال تلتصــق مــؤخرة اللســان بــالطبق ، تاركــًة ممــرًا یتســرب منــه الهــواء ، محــدثًا

 "غ" . حفیفًا یهتز معه الحبالن  الصوتیان ، فینتج صوت

 ضـیق ، مـع  يقد تقترب مقدمة اللسان من الغار ، بحیث تسـمح للهـواء بـالمرور فـ

 اهتزاز الحبلین  في الحنجرة فینتج صوت "ج" .

  أو قـد تقتـرب مقدمـة اللسـان ، فتســمح بمـرور الهـواء وال یضـطرب الحـبالن  منتجــًا

 . )١( صوت "ش"

 تزاز في الحبلـین الصـوتیین قد یتسع ممر الهواء بین الغار ومقدمة اللسان ، مع اه

 منتجًا صوت "ي" 

  وقــد یرتكــز ذلــق اللســان علــى اللثــة ، فیحــول دون تســرب الهــواء مــن الفــم ، فتهــبط

اللهــاة قلــیًال ، لینــدفع الهــواء خــالل الحلــق األنفــي ، إلــى التجویــف األنفــي ویكــون 

 مصحوبًا برنین الجهر ، فینتج صوت "ن" .

                                                
  ٦٩سابق ، ص )  القماطي، مصدر  ١( 
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 وســــمح بمــــرور الهــــواء مــــن جــــانبي الفــــم   وٕاذا ارتكــــز ذلــــق اللســــان علــــى اللثــــة ،

 واضطرب الحبالن الصوتیان ، فینتج صوت "ط" .

  وقد یلمس ذلق اللسان اللثة ویطرقها عدة طرقـات ، مـع اهتـزاز الحبلـین الصـوتیین

 ، منتجًا صوت "ر" .

  وقــد تلتصــق أســلة اللســان باللثــة ، ویرتكــز ذلــق اللســان علــى األســنان العلیــا ، فــال

نفذًا إلى خـارج الفـم ، ویظـل الحـبالن سـاكنین ، ثـم یهـبط ذلـق اللسـان یجد الهواء م

 فینتج صوت "ت" .

   ـــا ، مـــع ارتفـــاع وٕاذا مـــا التصـــق اللســـان باللثـــة وارتكـــز ذلقـــه علـــى األســـنان العلی

المـؤخرة نحــو الطبــق ، وتقعــر وســط اللســان ، ال یجـد الهــواء منفــذًا إلــى خــارج الفــم  

 أسلة اللسان وذلقه فینتج صوت "ط" . ویظل الوتران ساكنیین ، ثم تهبط

  وقـد یكـون اللسـان علـى نفـس الوضـع السـابق مـع اهتـزاز الحبلـین الصـوتیین منتجــًا

 صوت "د" .

  وقــد تلتصــق أســلة اللســان باللثــة ، ویرتكــز ذلــق اللســان علــى األســنان العلیــا ، وال

رة  ثــم یجــد الهــواء منفــذًا إلــى خــارج الفــم ، ویرتجــف الحــبالن الصــوتیان فــي الحنجــ

 یهبط كل من األسلة والذلق ، فینتج صوت "ض" .

والمالحــظ أن وصــف القــدماء للضــاد یختلــف تمامــًا، إذ اختلــف المخــرج . فإنــه عنــد 

ــــة اللســــان ، وقــــد حاولــــت الباحثــــة إخــــراج حــــرف الضــــاد    القــــدماء یخــــرج مــــن حاف

  

 لـــي أســـتاذي الكتـــور یوســـف الخلیفـــة أبـــوبكر أنكالقـــدماء لكـــن لـــم تفلـــح ، وقـــد ذكر 

بســماعه وهــو ینطــق  تاألسـتاذ جعفــر میرغنــي یخرجهــا مثـل القــدماء ولكــن مــا حظیـ

  هذه الضاد .
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وربما لصعوبة هذا الصوت وتفرده سمیت اللغة العربیة لغة الضاد ، فهـي لغـة صـعبة 

  المراس ، وهي تحیرني في كثیر من علومها ، وكلما عرفت جدیدًا  ازددت تحیرًا .

  اللثــة وتركــت ممــرًا ضــیقًا یتســرب منــه الهــواء ، مــع وٕاذا اقتربــت أســلة اللســان مــن

ارتكــاز ذلـــق علـــى األســـنان الســـفلى ، ویكـــون الحـــبالن الصـــوتیان فـــي حالـــة هـــدوء 

 وسكون ، فینتج صوت "س" .

  وقــد تقتــرب أســلة اللســان مــن اللثــة ، تاركــة ممــرًا ضــیقًا یــاذن بتســرب الهــواء ، مــع

ع مـــؤخرة اللســـان نحـــو الطبـــق ارتكـــاز ذلـــق اللســـان علـــى األســـنان الســـفلى ، وترتفـــ

 فیتقعر وسط اللسان . ویظل الحبالن هادئین فینتج صوت "ص" .

  وقــد تقتــرب أســلة اللســان هــي اللثــة ، تاركــة ممــرًا ضــیقًا یســمح بمــرور الهــواء ، مــع

ــــذلق مــــع األســــنان الســــفلى ، ویكــــون ثمــــة ضــــجیج فــــي الحنجــــرة ســــببه  ارتكــــاز ال

 اضطراب الحبلین  ، فینتج صوت "ز" .

تــاء ، والطــاء ، والــدال ، والضــاد ، والســین ، والصــاد ، والــزاي  صــوامت فال

أسنانیة لثویة ، إال أن التاء ، والطاء ، والدال ، والضـاد شـدیدة  والسـین ، والصـاد 

، والــزاي ، رخــوة . والطــاء ، والتــاء ، والســین ، والصــاد  أصــوات مهموســة ، لكــن 

كذلك فان التاء والدال والسـین والـزاي الضاد ، والدال ، والزاي ، أصوات مجهورة و 

  . )١(أصوات منفتحة ، بید أن الطاء ، والضاد والصاد ، أصوات مطبقة

  فــإذا وقـــع ذلـــق اللســـان بـــین األســنان العلیـــا والســـفلى ، وأذن للهـــواء بالتســـرب ، مـــع

ارتفـاع مـؤخرة اللسـان نحــو الطبـق حتـي یتقعـر وســط اللسـان ، ویضـطرب الحــبالن 

 صوت "ظ" .الصوتیان فینتج 

                                                
  ٧٣)  د/ القماطي ، مصدر سابق ، ص ١( 
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  فالثــاء ، والــذال ، والظــاء ، صــوامت اســنانیة رخــوة ، إال أن التــاء صــوت مهمــوس

 والظاء والذال مجهوران ، والثاء والذال منفتحان ، والظاء مطبق . 

   وتلتقـــي الشـــفة الســـفلى باألســـنان العلیـــا ، فیعـــاق تیـــار الهـــواء وهـــو یخـــرج مـــن الفـــم

 ین  منتجًا صوت "ف" .ویسمع له حفیف لیس مصحوبًا بتذبذب الحبل

 . فالفاء صوت شفوي أسناني ، رخو مهموس ، منفتح 

  وقد تنطبق الشفتان ، فتحوالن دون تسرب الهواء من الفم ، ثم تهبط اللهاة فیتسـرب

الهـواء خــالل الحلــق األنفـي إلــى التجویــف األنفــي ، ویكـون مصــحوبًا بــرنین الجهــر 

 فینتج صوت "م" .

 فـاع مـؤخرة اللسـان نحـو الطبـق ، ویتسـرب الهـواء خـالل ومع استدارة الشفتین ، وارت

فتحة ضیقة مصحوبًا برنین في الحنجرة بسبب اضطراب الحبلـین ینـتج صـوت "و" 

. 

  ـــى حـــبس الهـــواء لحظـــة ، ویتذبـــذب ـــًا محكمـــًا یـــؤدي إل ـــد تنطبـــق الشـــفتان انطباق وق

 الحبالن الصوتیان ، ثم تنفرج الشفتان ، فینتج صوت "ب".

لــواو أصــوات شــفویة ، مجهــورة ، منفتحــة ، إال أن البــاء صــوت شــدید، فالبــاء والمــیم وا

 .والمیم صوت أغن ، أما الواو فصامت نصف حركة 

  : ات 

األصــوات المجهــورة عنــد المحــدثین ، ثالثــة عشــر صــوتًا ، هــي : ب ، ج ، د ، ذ ر ، ز    

  .  )١(""Vowels، ض ، ظ ، ع ، غ ، ل ، م ، ن . ویضاف إلیها أصوات اللین  

                                                
  ٢١)  د/ إبراھیم أنیس ، األصوات اللغویة ، ص ١( 
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فتكـــــون األصـــــوات المهموســـــة هـــــي : ت ، ث ، ح ، خ ، س ، ش ، ص ، ط ، ف ، ق  

ك ، هـــ . أمــا األصــوات الشــدیدة فــي التجــارب الحدیثــة فهــي : ب ، ت ، د ، ط ، ف  ق  

  ك ، هـ ، ض ، والجیم التي ینطقها أهل القاهرة . 

فیر وهـي وبقیة األصوات رخوة ، وأكثرها رخاوة األصوات التي تسـمى أصـوات الصـ

: السین ، والصـاد ، والـزاي ، تلیهـا الشـین ، الـذال ، الثـاء ، الظـاء ، الفـاء ، الهـاء  الحـاء  

الخــــاء ، العــــین ، وأنهــــم یقولــــون أن أصــــوات الــــالم ، والمــــیم ، والنــــون ، والــــراء  أصــــوات 

  . أي لیست شدیدة وال رخوة . )١(ةمتوسطة لیست انفجاریة وال احتكاكی

 ات ا : اات ا وأ

وهـذا  " vowels "وصـائتة  " consonants "یقسم المحدثون األصوات إلى صامتة     

التقسیم ناتج من الصفة التي تجمع بین هذه األصوات ، وهو مرور الهواء من الرئتین مـارًا 

بــالحنجرة ، دون أن تعترضــه حوائــل ، فتضــیق مجــراه كمــا یحــدث مــع األصــوات الصــامتة 

ینحــبس الــنفس فــال یســمح لــه بــالمرور ، كمــا یحــدث مــع األصــوات الصــامتة الرخــوة . أو 

  الشدیدة .

فالصفة المشتركة بین أصوات اللین هي كیفیة مرور الهواء في الحلـق والفـم ، دون أن     

  یعترض مجراه حائل أو مانع . 

وأصوات اللین لها خاصیة اإلسماع األقوى من أي صوت من األصوات الصـامتة وهـذه    

  خاصیة  للتمییز بین أصوات اللین أو كما سمیت الصائتة ، واألصوات الصامتة . 

یلــي أصــوات اللــین مــن حیــث الوضــوح فــي الســمع أصــوات : الــالم ، والمــیم ، والنــون       

  فهي أكثر األصوات الصامتة وضوحًا وأقربها إلي طبیعة أصوات اللین . 

                                                
   ٢٤، صنفس المرجع یس ، / إبراھیم أند)   ١( 
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إال أنهــا تتولــد عنهــا ثالثــة أخــرى . بمعنــى وأصــوات اللــین عنــد المحــدثین هــي ثالثــة       

آخـر أن الفتحـة تمـد فتنـتج صـوت األلـف ، والكسـرة تمـد فتنـتج صـوت الیـاء ، والضـمة تمــد 

فتنتج صوت الواو . وكما یقول ابن جني :"اعلم أن الحركات أبعاض لحروف المـد واللـین، 

  .)١( "ثالثاأللف والواو والیاء ، فكما أن هذه الحروف ثالثة فكذلك الحركات 

ـــة بغـــض النظـــر عـــن طولهـــا وقصـــرها ، أو     والمتفـــق علیـــه أن حـــروف اللـــین هـــي ثالث

  تركیبها وبساطتها . 

یعـــرف الـــدكتور محمـــد علـــي الخـــولي الصـــوت الصـــائت بقولـــه : " صـــوت فمـــوي    

وســطي ، رنینــي ، مجهــور عــادة ، یصــدر دون إعاقــة لتیــار الــنفس ، ویتوقــف نوعــه علــى 

، فیكون أمامیًا ، أو مركزیًا ، أو خلفیًا . ویكـون الصـائت عالیـًا  أو  وضع اللسان في الفم

متوسـطًا ، أو منخفضــًا . ویكــون قصـیرًا أو طــویًال ، كمــا یكـون بســیطًا أو مركبــًا . ویكــون 

  .  )٢(مدورًا أو غیر مدور

فاألصـــوات الصـــائتة تعتمـــد علـــي عضـــوین مـــن أعضـــاء النطـــق ، همـــا الشـــفتان واللســـان 

ة أصـوات هـذه الصـوائت ، والتمییـز بینهـا علـى أوضـاع اللسـان ، مـن حیــث وتتوقـف معرفـ

  ارتفاع مقدمه ، أو ارتفاع مؤخرته . ووضع الشفتین من حیث استدارتهما أو امتدادهما. 

وأصـوات اللــین هــذه طــورًا تقصــر ، وذلــك مــع الجــزم فــي األفعــال التــي بهــا حــرف لــین     

ام ، یرضى ، یسمو . بعد دخول أداة الجزم علیهـا ودخلت علیه أداة جزم : مثًال یقوم ، ین

تصبح على التوالي ، لم یقْم ، لم ینْم ، لم یرَض ، لم یسُم . فالذي حدث أن صـوت اللـین 

الطویـل صــار قصــیرًا بســبب الجـزم ، وهــي ظــاهرة نحویــة معروفـة . كمــا نجــد قصــر اللــین 

إعمــال العضــو وتهیئتــه  فــي حالــة الوقــف ، وهــو مــا یســمى بــالروم عنــد علمــاء التجویــدوهو

                                                
  ٣٣)  ابن جني ، سر الصناعة ، مرجع سابق ، ص ١( 
  ٩٨)  د/ محمد علي الخولي ، معجم علم األصوات ، ص ٢( 
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} ٥اَك َنْسـَتِعُني {ِإيـَّاَك نـَْعبُـُد وِإيـَّ. كما في قوله تعـالى : " )١(من غیر صوت خارج إلى اللفظ

  " فالقراء یقفون بضمة قصیرة جدًا على نون نستعین . 

بالمـد المتصـل إذا كـان  ىوطورًا تطول وذلك أیضـًا نالحظـه عنـد القـراء وهـو مـا یسـم     

َلــِة حــدة " مالئكــة " ، أو المــد المنفصــل كمــا فــي قولــه تعــالى : " فــي كلمــة وا ِإنَّــا أَنَزْلَنــاُه ِيف لَيـْ

  . )٢(" } ١اْلَقْدِر {

والمالحــظ ال یوجــد اخــتالف كبیــر بــین وصــف القــدماء والمحــدثین ، لألصــوات ومخارجهــا  

  لكن االختالف بین الوصف والنطق الفعلي لهذه األصوات .

   ا  : ن : ات 

وا هاتان الصفتان من أمیز الصفات بین األصوات ، ومن المعلوم بالضرورة  : ا

  إنها ال تجتمعان في صوت واحد ، إذ وجود واحدة ، یحجب األخرى .

ومـن تعریــف علمــاء التجویــد المحــدثین للجهــر قــول الشــیخ أبــي عاصــم : " الجهــر انحبــاس 

  . )٣(بالصوت "النفس في المخرج عند النطق 

أمــا الهمــس فجریــان الــنفس عنــد النطــق بالصــوت ، لضــعف االعتمــاد علیــه     

فــي المخـــرج ، ومعنـــى االعتمـــاد كمـــا شــرحه د/ جعفـــر میرغنـــي : " وضـــع للطبقـــین یخـــرج 

  . )٤(الهواء من بینهما بجرس الحرف ، وهو أثر الحركة على مدرجة الهواء "

ین ، ولـم تجـد الباحثـة مـن القـدامى والجهـر ینـتج مـن اهتـزاز الحبلـین الصـوتی    

وال المحـــدثین مـــن خـــالف هـــذا الـــرأي إال األســـتاذ د/ ســـعد عبـــد العزیـــز مصـــلوح فـــي نقـــده 

وتقویمـــه لكتـــاب الـــدكتور عبـــد الصـــبور شـــاهین " المـــنهج الصـــوتي للبنیـــة العربیـــة . رؤیـــة 

  جدیدة في الصرف العربي " .

                                                
  .٤٠١، ص ١)  ابن الجذري ، النشر ج ١( 

  ج

  .٦٩)  أ. ھاشم جمعة ، الحاوي المزید في أشرح أحكام التجوید ، ص  ٢( 
  

  ٤٩عبد الفتاح ، قواعد التجوید ، ص )  أبو عاصم عبد العزیز بن ٣( 
  ٦٣)  د/ جعفر میرغني ، جرس اللسان العربي ، ص ٤( 
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مهمـــوس كالهـــاء ، وقـــد یتحركـــان  قولـــه : " فقـــد یتحـــرك الـــوتران الصـــوتیان إلنتـــاج صـــوت

یقــول فنــدریس "والفـرق الــذي یمیــز األصــوات  )١(إلنتـاج همــزة القطــع وهــي مهموسـة كــذلك "

  .)٢(المجهورة من المهموسة ، إنه عند إصدار األولى تكون األوتار في حالة ذبذبة "

وعنــــد الباحثــــة اهتــــزاز الحبلــــین ضــــروري إلنتــــاج الصــــوت المجهــــور وعدمــــه ینــــتج   

  لمهموس . الصوت ا

اهللا في عمره یعلمنـا كیـف نفـرق بـین  دوكان أستاذي وشیخي د/ یوسف الخلیفة أبو بكر أم

الصـــوت المجهـــور والمهمـــوس ، فكنـــا نضـــع طـــرف إصـــبعنا فـــي فتحـــة األذن ، ثـــم ننطـــق 

  بالصوت ، فإن كان الصوت مجهورًا ، نحس أزیرًا في األذن .

  اة واوة : 

مخــرج . والرخــاوة لــین یصــاحب الصــوت ، وهــو یجــري مــع الشــد انحبــاس الصــوت فــي ال  

  النفس .

  اء وال : 

  ارتفاع اللسان عند النطق بالصوت إلى الحنك األعلى .االستعالء :   

  انخفاض اللسان إلى قاع الفم ، عند النطق بالصوت . : لواالستفا

  اإلطباق واالنفتاح : 

لـى مـا یقابلـه مـن الحنـك عنـد النطـق بأصـوات تالصق اللسان وٕاطباقـه ع اإلطباق :  

  الصاد ، والضاد ، والطا ، والظا .

مجافـــاة اللســان عـــن الحنــك . وهنـــاك صــفات ال ضـــد لهــا كالقلقلـــة واالنحـــراف  االنفتــاح :

  . )٣(والتكریر والتفشي واالستطالة

  إظهار نبرة للصوت حال النطق به . القلقلة :

  بصوت الراء . ارتعاد اللسان عند النطق التكریر :

  انتشار الهواء في الفم عند النطق بصوت الشین .التفشي : 

  امتداد الصوت من أول اللسان إلى أخره عند النطق بصوت الضاد . االستطالة :

                                                
  ١٠٧)  د/ سعد مصلوح ، دراسات ومثاقفات في اللسانیات العربیة المعاصرة ، ص ١( 

  ج

  .٥١)  فندریس ، اللغة ، ص  ٢( 
  ٢٤)  د/ حمدي بخیت ، المفید في علم التجوید ، ص ٣( 
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  ١د/ بكري محمد الحاج ، دراسة صوتیة في لھجة الشایقیة ، ص)  نقالً عن  ١( 
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 اا ا  

ا ات اأ  

 : أوات ام  

جامعًا مانعًا ، إال أن یكون تعریفـًا خاصـًا بلغـة یم ، تعریفا نلم یكن من السهل تعریف الفو   

ت التــي وردت فــي كتــب اللغــة واألصــوات ، تبــدو قاصــرة ألنهــا تنظــر إلــى واحــدة والتعریفــا

الفـــونیم مـــن جانـــب واحـــد ، أو مـــن وجهـــة نظـــر واحـــدة . ووجهـــات النظـــر التـــي أدت إلـــى 

  االختالف في تعریف الفونیم هي : 

هي نظرة تعتبر الفونیم صوتًا نموذجا یهدف المتكلم إلى نطقه  ولكنه ] النظرة العقلیة : ١

عـن هـذا النمـوذج ، إمـا ألنــه مـن الصـعب إنتـاج صـوتیین ، مكـررین  متطــابقین . ینحـرف 

أو لنفــوذ األصــوات المجــاورة . وممــن تبنــى هــذه النظریــة " تروبزكــوي " . وفــي ضــوء هــذه 

  النظرة عرف الفونیم بأنه الصورة العقلیة للصوت .

یقـــول الفـــونیم:  الـــذي )١(: ومـــن أنصـــار هـــذا الـــرأي " إدوارد ســـابیر" صـــوتیةال] النظـــرة ١

"صوت مثالي نحـاول تقلیـده فـي النطـق لكننـا نفشـل فـي إنتاجـه تمامـا كمـا نریـد ، أو بـنفس 

  الصورة التي نسمعها ".

ومن التعریف القائل بألن فونیمات اللغة تشكل فئة من العناصر اللغویة المتمثلة في عقـل 

  كل أعضاء المجتمع الكالمي .

یضع مصطلحًا للفونیم یسمیه"سـیكو فـون" لإلشـارة إلـى  وكذلك نجد من إتباع هذه النظرة ،

  القیمة العقلیة أو النفسیة للصوت .

  ومـــن تبنـــى هـــذه النظریـــة دانیـــال جـــونز الـــذي یعـــرف الفـــونیم بقولـــه  ] النظـــرة المادیـــة :٢

" هــو أســرة مــن األصــوات فــي لغــة معینــة ، متشــابهة الخصــائص ، ومســتعملة بطریقــة ال 

                                                
  ١٧٥)  د/ أحمد مختار ،دراسة الصوت اللغوي، ص ١( 
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قع في نفس السیاق الصوتي الذي یقع فیه اآلخر . وهي تفسیر تسمح ألحد أعضائها أن ی

  للفونیم من الجانب الفیزیائي السمعي . 

: وهناك إتجاهات مختلفة تجاه هذه النظرة . اتجـاه یشـیر إلـى وظیفتـه  ] النظرة الوظیفیة٣

 كوحدة مناسـبة للتعبیـر عرفـه " بأنـه مجموعـة أصـوات الكـالم المتماثلـة تقریبـًا وبشـكل كـافٍ 

  .)١( ألن یعالج كوحدة ألغراض وظیفیة"

واتجاه آخر یشیر إلى الوظیفة األساسیة للتفریق بین المعاني عرفه بأنه " كل صوت قـادر 

على إیجاد تغییر داللـي " واتجـاه ثالـث یشـیر إلـى وظیفتـه فـي تركیـب اللغـة ، عرفـه بأنـه " 

  .النماذج الصوتیة التي لها قدرة على تمییز الكلمات وأشكالها 

وهــــذه النظــــرة تعتبــــر الفونیمــــات مســــتقلة اســــتقالًال كــــامًال عـــــن  ] النظــــرة التجریدیــــة :٤

الخصائص الصوتیة المرتبطة بها . وملخص النظریـة : أنهـا أصـوات لهـا مالمـح مشـتركة 

  یمكن أن تلخص في مثال أو صورة أو انطباع ذهني .

و مــن قصــور فــي تعریــف والخــتالف هــذه النظریــات ال نجــد تعریفــًا شــامًال ، أو ال یخلــ  

الفــونیم، لــذلك نجــد مــن خــرج بتعریــف یجمــع بــین تعــریفین لنظــریتین أو أكثــر ویمكــن القــول 

  بأن الفونیم هو الوحدة الصوتیة الممیزة .

مــن اللغــویین مــن یــرى أن الفــونیم وحــدة غیــر قابلــة للتحلیــل    هــل یمكــن تحلیــل الفــونیم ؟

ي یقول إنه " مجموع كلي وكیفیـة غیـر قابلـة ومن هؤالء عالم اللغة الروسي "سدروف " الذ

  . )٢(للتقسیم "

                                                
  ١٨٠، ص ، ، دراسة الصوت اللغوي ) د/  أحمد مختار عمر ،  ١( 
  ١٧٩ص   نفسھ ،المصدر أحمد مختار عمر / )  د ٢( 
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أمـا الغالبیـة ، فتــرى أن الفـونیم أسـرة صــوتیة تجمـع تحتهـا متعــددات . فـالفونیم أشـبه بــالفرد 

من أفراد النوع ، الذي یحوي الصفات العامـة المشـتركة ، ممـا یضـمه إلـى شـكله . ویحـوي 

  من الخصائص الفردیة ، ما یمیزه عن غیره .

یتكــون مــن ألفونــات . واأللفــون یعــرف بأنــه مظهــر مــادي مختلــف  مــم یتكــون الفــونیم؟ :

للفونیم ، ویمكن أن نالحظ ذلك في نطق النون إذا جاءت في أول الكلمة ، أو جاء سـاكنة 

  . )١(بعدها أحد أحرف اإلخفاء أو اإلدغام

یتغیر معهـا معنـى  وتعرف الدكتورة نور الهدي دوشن الفونیم بأنه "هو أصغر وحدة صوتیة

الكلمة إذا استبدلت بوحدة أخرى ، وهو ذو شكل صوتي لیس لـه معنـى فـي حـد ذاتـع وٕانمـا 

  . )٢(هو ذو سمات تمیزه "

ویعرفــه األســـتاذ الــدكتور بكـــري محمــد الحـــاج أنه"أصــغر عناصـــر اللغــة التـــي تكــون قـــادرة 

  )٣(باستبدالها  على تمییز كلمة عن أخرى"

باحثــــة فــــي هــــذا المجــــال أن الفــــونیم لــــه أشــــكال متعــــددة  وممــــا یمكــــن أن تضــــیفه ال    

ویختلــف بــاختالف الصــوت فــي كــل كلمــة ، ومــا یطــرأ علیــه مــن تغیــر بســبب المجــاورة أو 

  المماثلة .

وكذلك یمكن أن یظهر معنى الفونیم إذا الحظنـا أن صـوت الیـاء إذا وقـع سـاكنًا فـي وسـط 

  الكلمة یختلف عن صوت الیاء المتولدة عن الكسرة .

الیاء شجریة أي أنها تخرج من شجر الفم وهي منفتحة ومخرجها من وسط اللسان مـع   

مــا یحاذیــه مــن الحنــك األعلــى . " هــذه الیــاء هــي الســاكنة بعــد فــتح كمــا فــي َبْیــت ، وَعــْین 

  .)٤( وهي تختلف في مخرجها وصفاتها عن یاء المد "

                                                
  .١٨٤صدر السابق ، ص مأحمد مختار ، ال /)  د ١( 

  

  ١٢٣)  د/ نور الھدى لوشن، مصدر سابق ، ص  ٢ (
  .٣٨)  د/ بكري محمد الحاج ، دراسة صوتیة في لھجة الشایقیة ، ص  ٣( 
  ٤٧)  محمد المبارك ، فقھ اللغة وخصائص العربیة ، ص ٤( 
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ة التـي نـدركها للفـونیم إذا نطـق الفونیم له وجود مستقل في اللغة وهذا الوجود هو الصـور  و

منعــزًال عـــن الســـیاق . وفــي هـــذه الحالـــة تبــرز الخصـــائص األصـــلیة للصــوت التـــي ذكرهـــا 

  القدماء والمحدثون .

وهنالك فرق بین صفات الصوت منفردًا ، وصفاته في البناء والتراكیب . فصفاته ،     

ري للفـــــونیم ، وخصائصـــــه ، وســـــماته ، وهـــــو منعـــــزل ، مســـــتقل ، تمثـــــل الجانـــــب المعیـــــا

  وخصائصه وصفاته في التركیب تمثل الجانب العملي . 

" الفـــونیم ذو وظـــائف لغویـــة متعـــددة ، فهـــو ذو طـــابع مـــرن قابـــل للتغیـــر ، والتبـــدل      

ســبب اخــتالف اللهجــات فــي  روالتوالــد . فــي إطــار الجماعــة اللغویــة الواحــدة وهــذا مــا یفســ

  . )١( اللغة الواحدة في نطق فونیم معین "

والفونیم قابل ألن یوظف حسـب مقتضـیات التطـور مـن عصـر إلـى آخـر ومـن بیئـة     

إلــى األخــرى ، وممــا یــدل علــى مرونتــه ومطواعیتــه للتغیــر ، علــى مــدى العصــور . وهــي 

  وظیفة لغویة تساعد اللغة على االستمراریة والحیاة . 

 ق ا اتت ام  

١ " ا /Stress    

یــل اإلنســان أثنــاء كالمــه بــأي لغــة إلــى الضــغط علــى مقطــع خــاص ، فــي یم نظــام النبــر :

كلمة فیصیر المقطـع المضـغوط علیـه ، بـارزًا دون غیـره مـن المقـاطع . وهـذا الضـغط هـو 

ما یعرف بالنبر . فالنبر نشاط ذاتي للمتكلم ینـتج عنـه نـوع مـن البـروز ألحـد األصـوات أو 

  المقاطع بالنسبة لما یحیط به من أصوات .

  

                                                
  ٧٩)  د/ سمیر شریف اللسانبات، المجال ، الوظیفة ، المنھج ، ص ١( 
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والنبر لغة هو الوضوح والبروز . وفي لسان العرب نبرت الشئ أنبره نبرًا : رفعته ، 

  .)١(والمنبر : مرقاة الخاطب ، سمي منبرًا الرتفاعه وعلوه

ویعرفــــه الــــدكتور تمــــام حســــان بأنــــه " وضــــوح نســــبي لصــــوت أو مقطــــع إذا قــــورن ببقیــــة  

  األصوات والمقاطع .

علـى مسـتوى المفـردات كمـا یوجـد بهـا علـى مسـتوى  رالنبـواللغة العربیـة یوجـد بهـا         

الجمــل  والنبــر فــي العربیــة لــیس لــه عالقــة بالصــرف مثلمــا یحــدث فــي اإلنجلیزیــة مــثًال . 

ـــة ثابـــت خاضـــع لقـــوانین محـــددة منضـــبطة ، حســـب بنیـــة الكلمـــة  وكـــذلك النبـــر فـــي العربی

فـإذا لحقتـه تـاء الفاعـل تغیـر  ومكوناتها فمثًال الفعل الماضي نبره دائمًا في مقطعه األول ،

النبر إلى المقطع الثـاني ، وٕاذا جـاء بعـد تـاء الفاعـل هـا المفعـول یتغیـر النبـر إلـى المقطـع 

  الثالث . 

فالفعل " كتب " منبور في المقطع األول و " كتبُت " منبور في المقطع الثاني و " كتبتـُه " 

  منبور في المقطع الثالث .

مواقــع النبــر یعنــى أن هنــاك قواعــد خاصــة بــالنبر علــى مســتوى وهــذا التنقــل فــي          

  الكلمة ذات اللواحق . وأعني باللواحق تاء الفاعل ، ناء الفاعلین ، هاء المفعول إلخ .

أمــا النبــر علــى مســتوى الجمــل ، فإنــه یــرتبط بــاألداء ، والمعنــى العــام للجملــة أي          

یــد معلومــة جدیــدة أو معلومــة ذات أهمیــة فــي أنــه نبــر داللــي ، یهــدف إلــى إبــراز ، أو تاك

  الجملة ، ویكون ذلك بنبرها إلظهارها على بقیة أجزاء الجملة . مثًال 

  "نجح محمد في اإلمتحان" 

                                                
  ١٨٩، ص، باب الراء ، فصل النون  )  ابن منظور ، لسان العرب ١( 
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فــإن الجملــة تعطــي عــدة دالالت حســب النبــر ، فــإذا كــان النبــر علــى الفعــل " نجــح " فــإن 

نقـــل البشـــارة أو إدخـــال الســـرور المـــتكلم یهمـــه النجـــاح ، فیریـــد أن یظهـــره ، مریـــدًا بـــذلك 

  بالتركیز على هذا الحدث 

أما إذا كان النبر على كلمة " محمد " فإن المتكلم یرید أن یوضح أن الناجح هـو          

  محمد  ولیس غیره من الناس . وهكذا . 

  ومثال آخر " أنا لم أذهب إلى المدرسة الیوم " 

لـــى أنـــك تخصـــص نفســـك دون غیـــرك مـــن فـــإذا كـــان النبـــر علـــى كلمـــة " أنـــا " دل ذلـــك ع

الناس، وٕاذا كان النبر على أداة النفي لم دل ذلك أنك تنفي ، وٕاذا كان النبر علـى الفعـل " 

  أذهب " دل على أنك ترید أن تنفي الذهاب دون غیره من األفعال .

أمــا النبــر علــى " المدرســة " فیــدل علــى تعیــین المكــان الــذي نفیــت الــذهاب إلیــه .         

  لنبر على " الیوم " یحدد فقط الزمن الذي لم تذهب فیه .وا

  ٠فكیف ترى ما للنبر من أهمیة في داللة الكالم!      

  هل هما بمعنى واحد أم أن لكل كلمة معنى خاصًا ؟  : التنغیم والنغمة /٢

  وهو انخفاض الصوت وارتفاعه أثناء الكالم ، ویسمى موسیقى الكالم  : Intonationالتنغیم : 

اخــتالف فــي درجــات الصــوت للتمییــز بــین الكلمــة الواحــدة التــي تــؤدي  : Toneالنغمــة : 

  عدة معاني باختالف النغمة .

فكلمة نعم في اللغة العربیة بنغمة الصوت ، تـؤدي عـدة معـاني منهـا االیجـاب ، أو   

  االستنكار ، أو الدهشة . 

  مستوى الجملة . فالنغمة تكون على مستوى الكلمة ، والتنغیم ویكون على  
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ـــة  : مثـــل اللغـــة الصـــینیة فـــإن النغمـــة أو درجـــة  Tone Languageهنـــاك لغـــات نغمی

الصــوت هــو الــذي یفــرق بــین ســتة معــاني لكلمــة واحــدة وهــي " فــان " وتعنــي نــوم ، وتعنــي 

یحــرق ، وتعنــي شــجاع ، وتعنــي واجــب ، وتعنــي یقســم ، وتعنــي مســحوق ، ولــیس هنــاك 

  .  )١(لكل حالة فرق سوى النغمة الموسیقیة

وســواء أكانــت اللغــة نغمیــة أم غیــر نغمیــة ، فــإن الكــالم العــادي ال یخلــو مــن هــذه   

النغمــات ، إن كانــت نغمــة تــدل علــى التعجــب ، أو نغمــة بالتنــاقض ، أو حتــى لتــدل علــى 

  نهایة الكالم .

  وتختلف النغمات من ناحیة ثباتها ، أو تغیرها حسب هذه التسمیات : 

  " : إذا كانت ثابتة .  Level tone مستویة "  / ١

  " : إذا اتجهت نحو الصعود . Riseصاعدة "   / ٢

  " : إذا اتجهت نحو الهبوط Fallهابطة "   / ٣

" إذا غیرت نوعها في اتجاهین إلى أسفل ثم إلى  Fall – Rise Tone هابطة صاعدة "  / ٤

  أعلى .

ا فـي اتجـاهین إلـى أعلـى ثـم " إذا غیـرت نوعهـ Rise – Fall Toneصـاعدة هابطـة "   / ٥

  إلى أسفل .

وبالتنغیم في الجملة العربیة یمكننا تغییر معنى الجملة مـن الخبـر ، إلـى االسـتفهام،   

إلى التقریر . فالجملة العربیـة " نـزل المطـر مـا هـي إال مجـرد خبـر . یمكـن أن تحـول إلـى 

فـي كلمــة مطـر ویمكــن  جملـة اســتفهامیة بحـذف همــزة االسـتفهام " نــزل المطـر ؟ " بــالتنغیم

  أن تدل على التوكید بالتنغیم على الفعل نزل . 

    

                                                
  ٥١)  د/ عبد الحمید السید ، دراسة اللسانیات العربیة ، ص ١( 
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  / النغمة الهابطة الواسعة ١وقد قسم الدكتور تمام حسان التنغیم في العربیة إلى : 

  / النغمة الصاعدة المتوسطة٤/ النغمة الهابطة المتوسطة   ٣/ النغمة الهابطة الضیقة ٢

/ النغمـة الصـاعدة الضـیقة . ثـم أضـاف أخـرى سـابعة ٦ / النغمة الصاعدة الواسعة     ٥

  .  )١(سماها النغمة المسطحة وهي التي تكون عند الوقف

هنــاك أنـواع مــن الوقــوف أثنـاء القــراءة حسـب الــزمن الـذي یســتغرقه الوقــف، / الوقـوف : ٣

 وقد یكون قطع القراءة نهائیًا . ولمعرفة الفرق بین الوقف والسكت والقطـع نعـرف كـل منهـا

 .  

عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنًا یتنفس فیه عادة ، بنیة استئناف  الوقف :  * 

  القراءة . 

  عبارة عن قطع الصوت زمنًا دون زمن الوقف عادة من غیر تنفس .  السكت :  * 

   ى غیــر القــراءة كــالقطع علــى الحــزب هــو تــرك القــراءة واالنتقــال إلــى حالــة أخــر  القطــع :  * 

  أو الورد . 

والوقـــف یقســـمه علمـــاء التجویـــد إلـــى اختیـــاري واضـــطراري . واالختیـــاري هـــو الـــذي   

  .  )٢(یكون عند تمام الكالم

 : إ  ريوا  

هــو الوقــف علــى كــالم تــام فــي ذاتــه غیــر متعلــق بمــا بعــده لفظــًا وال الوقــف التــام :   / ١

  معنى، ویكون الوقف علیه واالبتداء بما بعده . 

هو الوقف على كالم تام في ذاته متعلق بما بعده في المعنى دون افي : الوقف الك  / ٢

  اللفظ .

                                                
  .٤٠١تمام حسان ، مناھج البحث في اللغة ، ص / )  د ١( 
  ٣١٧، ص ١)  ابن الجزري ، النشر في القراءات العشر ، ج ٢( 
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هــو الوقــف علــى كــالم تــام فــي ذاتــه متعلــق بمــا بعــده فــي اللفــظ  الوقــف الحســن :  / ٣

  والمعنى معًا ، ویجوز الوقف علیه دون االبتداء بما بعده .

تـه ، كـالوقف بـین الفعــل هـو الـذي یكـون قبـل أن یـتم الكـالم فـي ذا الوقـف القبـیح :  / ٤

ــاف والمضـــاف إلیـــه وهـــو وقـــف قـــد یضـــطر إلیـــه القـــارئ أو المتحـــدث وفاعلـــه أو  المضـ

  لضرورة انقطاع النفس مثًال .

٤السكتات خمس : : / ا   

عنــد نهایــة الجملــة وتعنــي الكلمــات التــي تنقــل فكــرة واحــدة ، فــي  الســكتة التامــة :  / ١

وهـي تجعـل المسـتمع یشـعر بانفصـال الفكـرة نسق واحد ، مع اتصالها مع ما بعدها 

  عما یلیها. 

مع نهایـة المقطـع وتعنـي االنتقـال مـن موقـع جزئـي یضـم عـدة أفكـار فـي  القاطعة :  / ٢

جملــة ، إلــى موضــع جزئــي آخــر ، یضــم أفكــارا جدیــدة فــي جمــل جدیــدة . ومــدتها 

  أطول من السكتة التامة وصوتها یمیل إلى القرار األدنى .

وهي القاعدیة وموضعها في الجملة الواحدة ، لتقسیم الفكـرة إلـى وحـدات .  :الباترة   / ٣

وهــي أهـــم الســـكتات لربطهـــا المســـتمع بتسلســل منطقـــي وتتـــابع محكـــم . ومواضـــعها 

  كثیرة ، في نهایة الكالم إلشعار المستمع بانتهاء الكالم . 

تقائــه بالســـكوت  ال قاعــدة لهــا تتعلـــق بــذوق المــتكلم وحســـن ان الناقصــة التعبیریـــة :  / ٤

وغایتــه إبــراز كلمــة أو صــفة حالــة ، أو التشــویق ألمــر مــا . وموضــعها حیــث یجــب 

  استمرار الكالم . 

وهــي التــي فــي غیــر موضــعها وتــؤدي إلــى اضــطراب المعنــى وقلــب الحقــائق  القبیحــة :  / ٥

  . وتشویه النطق
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: ا طا : ن ٠  

كبة من بدایة لها قـوة وٕاسـماع ، إلـى نهایـة تفصـله عمـا یعرف المقطع بأنه "وحدة صوتیة مر 

  . )١(بعده"

ال  ن بأنــه "نبضـــة صــدریة،أو وحـــدة  منفــردة لتحـــرك  الـــرئتیناوتعرفــه الـــدكتورة نادیــة رمضـــ

   تتضمن

  )٢(أكثر منقمة كالمیة،أو نفخة هواء من الصدر"

��: أنواع المقاطع العربیة خمسة هي �

  ي ) . –ت صامت وحركة قصیرة ( ت مقطع قصیر مفتوح ویتكون من صو   / ١

  یو )  –ال  –مقطع طویل مفتوح : ویتكون من صوت صامت وحركة طویلة ( في   / ٢

مقطــع طویــل مغلــق حركتــه قصــیرة ویتكــون مــن صــوتین صــامتین بینمــا حركــة قصــیرة   / ٣

  َتمْن )  –مثل ( ِمْن 

  مقطع طویل مغلق حركته طویلة مثل كلمة باب في حالة الوقف   / ٤

مقطــع زائــد فــي الطــول ویبــدأ بصــوت صــامت تلیــه حركــة قصــیرة ثــم صــوتان صــامتان    /٥

مثل بْنْت في حالة الوقف . وال نجد في العربیة أربعة مقاطع قصیرة مفتوحـة فـي كلمـة 

واحـــدة لـــذلك نجـــد فـــي الفعـــل الماضـــي المتصـــل بضـــمائر الرفـــع المتحركـــة یتغیـــر إلـــى 

  حركة .مقطعین مفتوحین بینهما مقطع مغلق قصیر ال

وال یوجد المقطع الطویل المغلق إال فـي حالـة الوقـف ، شـریطة أن یبـدأ المقطـع التـالي   

  . "منع التقاء الساكنین  "بصامت . وهذه الحالة التي تعرف 

                                                
  .٤١لة ، ص )  د/ محمود عكاشة ، التحلیل اللغوي في ضوء علم الدال ١( 

  

  . ٧٦)  د/ نادیة رمضان ، اللغة وأنظمتھا بین القداء والمحدثین ، ص  ٢( 
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الـنمط األول : صـامت + حركـة قصـیرة  + صـامت . "  والمقطع الطویل له ثالثة أنماط :

  اإلعراب . ِبرَّ " وشرطه الوقف وعدم –َبّر  ُبرَّ 

النمط الثاني : صـامت + حركـة طویلـة + صـامت + صـامت مثـل كلمـة مسـاق " إلـى   

  وهذا النمط أیضا مشروط بالوقف وعدم اإلعراب .  )١(ربك یومئذ المساق "

أمــا الــنمط الثالــث : فهــو یتكــون مــن صــامت + حركــة طویلــة + صــامت كمــا فــي المقطــع 

  . األول من قوله تعالى " وال الضالین " ضال

وبعــد معرفــة األصــوات ووصــف مخارجهــا وصــفاتها وهــي فــي حالــة كونهــا منفــردة . ننظــر 

هل هذه األصوات منفردة توجد بنفس هذا الوصف في التعبیر الكالمي أم أن هناك تغییـرًا 

یطرأ علیها وما هي الوحدات التي یتـألف منهـا الصـوت ، أو مـا هـي األنمـاط التـي یتشـكل 

هـذه األنمـاط مـا یعــرف بالوحـدات الصـوتیة وهـذه الوحــدات  فیهـا الصـوت حـال سـماعه مــن

  الصوتیة هي:

   األصــوات التــي تتكــون منهــا الكلمــة والتــي بــدورها تشــكل مقطــع والمقطــع یشــكل كلمــة

 والكلمات تنساب في عبارات .

   متآلفة من فونیم ومعه حركة وقد یكون المقطع كلمة أو جزء من كلمة. وهيالمقاطع 

  ني بعینها أو لیضع فرقا بین كلمة وأخرى .الكالم لیؤدي معا 

  . ومنها الوقوف والسكتات التي یتم بها كمال المعنى 

   ثم طاقة المتكلم التنفسیةairspiration"  ومدى قدرته على أخذ قدر كـاف مـن هـواء"

الشــهیق الســتخدامه مــن إخــراج األصــوات . ثــم مقدرتــه علــى إخــراج هــواء الزفیــر الــذي 

محركًا الحبلین الصـوتیین والحنجـرة وعـامًال مـع التجـاویف فـي إعطـاء  نیندفع من الرئتی

 األصوات صفاتها المعینة . 

                                                
  ٣٠اآلیة ، )  سورة القیامة  ١( 
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  كل هذه العوامل  تعمل متكاملة إلخراج األصوات التي نسمعها  في جزء من الثانیة .

    المقطع(syllable)  . أصغر وحدة من الكلمة یمكن نطقها بوضوح 

  ن وحدتین صوتیتین أو أكثر ، أحدهما حركة .المقطع في اللغة العربیة یتكون م

  والمقطع في العربیة ال یبدأ بصوتین صامتین ، كما ال یبدأ بحركة وهي نوعان : 

  / مقطع متحرك : وهو الذي ینتهي بصوت لین قصیر أو طویل .١        

  / مقطع ساكن : وهو الذي ینتهي بصوت ساكن .٢        

ع كلماتهـا بـین مقطـع واحـد إلـى سـبعة مقـاطع . وال توجـد واللغة العربیة تتراوح مقـاط    

  كلمــــة  (prefixes)أو ســــوابق  (suffixes)فــــي العربیــــة مهمــــا اتصــــل بهــــا مــــن لواحــــق 

  تزید على سبعة مقاطع،وقد وردت الكلمات ذات المقاطع السبعة في القرآن

لى : الكـــریم علـــى حـــد معرفتـــي فـــي كلمتـــین هـــي " انلزمكموهـــا فســـیكفیهم " فـــي قولـــه تعـــا

و " فإن أمنوا بمثـل مـا آمنـتم بـه فقـد اهتـدوا وٕان تولـوا فإنمـا ١"انلزمكموها وانتم لها كارهون "

  .)٢(هم في شقاق فسیكفیهم اهللا وهو السمیع العلیم

 : م: ات ار ا  

ن األصوات التي حدث فیها تطوٌر وتغیٌر واضٌح في أصوات العربیة ، خـالف مـا م  

  ٠اء أصوات القاف والضاد والجیم واألصوات بین أسنانیة وصفه القدم

  علـــى أنـــه صـــوت عربـــي  فـــي العربیـــة الیـــوم  صـــوت الضـــاد المســـتعمل���ت اد   

فصــیح ، ونســمعه عنــد قــراء القــرآن الــذین یحــتج بهــم ، یختلــف عــن وصــف علمــاء التجویــد 

   ٠لصوت الضاد الفصیح ، من حیث المخرج ، والصفة 

                                                

  "٢٨سورة ھود اآلیة " )١(

  "  ١٣٧)  سورة البقرة اآلیة " ٢( 
  



 -١١٢-

ج ، فإن الضاد التـي یشـیع نطقهـا ، هـي عبـارة عـن دال مطبقـة ، فـنحن أما من حیث المخر 

نخرجهــا مــن طــرف اللســان بوضــعه فــوق اللثــة ، مــع ارتفــاع اللســان كلــه إلــى أعلــى ملتصــقًا 

  .بالطبق 

  ومخرجها عند علماء التجوید ، من حافة اللسان الیمنى أو الیسرى . 

ا الفصـــیحة ، فقـــد وصـــفت بأنهـــا دة أمـــالیـــة تتصـــف بالشـــحأمـــا مـــن حیـــث الصـــفة ، فـــإن الضـــاد ال

   .)١(رخوة

ویظهــر أن الضــاد التــي وصــفها القــدماء ، كانـــت عصــیة علــى ســكان البلــدان التــي فتحهـــا 

العرب ، أو على بعض الذین كانت لهم لغات محلیة ال یوجـد فیهـا هـذا الصـوت ممـا یفسـر 

   ٠تسمیة اللغة العربیة بلغة الضاد 

یتباهون بنطقهم الخاص لصوت الضاد ، وهو عبارة عن  یقول هنري فلیش "لقد كان العرب

صــوت مفخــم ، یحتمــل أنــه كــان ظــاًء جانبیــة ، أي أنــه كــان یجمــع بــین الظــاء والــالم فــي 

ظــاهرة واحــدة ، وقــد اختفــى هــذا الصــوت فلــم یعــد یســمع فــي العــالم العربــي وأصــبح بصــفة 

  .)٢(انیًا وهو الظاء "عامة ، إما صوتًا انفجاریًا وهو مطبق الدال ، وٕاما صوتًا أسن

القاف الحدیثة مهموسـة ، وقـد حـدث تطـور فـي نطـق هـذا الصـوت فـي كثیـر   ت اف:

من الـدول العربیـة ، فالمصـریون یقلبونهـا همـزة وأحیانـا كافـًا . فمثـال قلبهـا همـزة قـال تصـیر 

زمیلـــة عنــدهم "آل" ومثـــال قلبهـــا كافـــا " القـــوانین " تصــبح " الكـــوانین "  ســـمعتها هكـــذا  مـــن 

وقد ذكر ذلك ابن خلدون في قوله : " القاف عنـد أهـل األمصـار كمـا هـو مـذكور ٠مصریة 

في كتـب العربیـة ، إنـه مـن أقصـى اللسـان ومـا فوقـه مـن الحنـك األعلـى ، وهـم ینطقـون بهـا 

أیضــًا مــن مخــرج الكــاف وٕان كــان أســفل مــن موقــع القــاف ومــا یلیــه مــن الحنــك األعلــى كمــا 

سطة بین القاف والكاف ، وهو موجـود للجیـل أجمـع حیـث كـانوا مـن هي بل یجیئون بها متو 

                                                
  ٣٠٥،ص  ١)  ابن الجزري ،النشر، ج ١( 

  

  .٣٧)  ھنري فلیش ، العربیة الفصحى ، ص  ٢( 
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غرب أو شرق حتى صار عالمة علیهم مـن بـین األمـم واألجیـال . والظـاهر أن هـذه القـاف 

التي ینطق بها أهل الجیل العربي البدوي ، هو من مخـرج القـاف عنـد أولهـم مـن أهـل اللغـة 

  .)١(آخره مما یلي الكاف "، وٕان مخرج القاف متسع فأوله من أعلى الحنك و 

  وذكر الصاحبي قول شاعر منهم  :��

  )٢(وال أكول لكدر الكوم كد نضجت *** وال أكـول لـباب الدار مكفول    

ومكفــول هــذه موجــود فــي عامیتنــا ألننــا نقــول : " البــاب مكفــول " فأنــا أمیــل دائمــًا للقــول بــأن 

  العامیة السودانیة أقرب العامیات إلى الفصحى .

  " good " كما في الكلمة اإلنجلیزیة " gون ینطقونها " گ" وهو مثل صوت " الیمنی

أما السودانیون فإنهم یخلطون بینها وبـین الغـین أحیانـا وأحیانـا أخـرى یقلبونهـا "گ" وهـونفس 

الصوت عند الیمنیین ومثال قلبها غیًنا إذا قال السوداني أخي شقیقي فإنك تسمعه شـغیغي. 

  انیین استغالل . واالستقالل عند السود

ولشدة الخلـط بـین صـوتي الغـین والقـاف عنـد السـودانیین فإننـا كنـا نفـرق بـین القـاف 

والغین ، عندما نریـد أن نكتبهـا ، بتحویـل الصـوت إلـى " گ " فـإن أمكـن ذلـك تكتـب "قافـًا " 

ا " غ مـثًال كلمـة " قلـم " نقولهـا " گلـم " وغـنم النسـتطیع أن نقولهـ ٠وٕان تعذر تكتب " غینـًا" 

  گنم " وذلك في العامیة . 

"أمـــا فـــي الفصـــحى ، فقـــد أصـــبحت غینـــًا صـــریحة ، مـــثًال قنبلـــة ، مراقـــب ، قـــوس  

. مــن المؤكــد أن الخلــط بــین هــذه األصــوات یــؤدي إلــى )٣(تنطــق غنبلــة ، مراغــب ، غــوس "

ســوء الفهــم فمــن یفهــم متحــدث یقــول " غــدر " وهــو یریــد " قــدر " و" آل " وهــو یریــد " قــال " 

ومقیــاس الفهــم عنــد الســامعین ، وضــوح األصــوات بإعطائهــا حقهــا مــن المخــارج والصــفات. 

                                                
  ٥٥٧ابن خلدون المقدمة ، ص )  ١( 

  

  ٥٤)  الصاحبي ، ص ٢( 
   ٨٨)  د/ یوسف الخلیفة ، أصوات القرآن ، ص  ٣( 
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األصـــوات متناســـبة ال جـــاء فـــي المقدمـــة البـــن خلـــدون " الحســـن فـــي المســـموع ، أن تكـــون 

متنافرة ، وذلك أن األصوات ، لها كیفیات من الهمس والجهر ، والرخاوة ، والشـدة  والقلقلـة 

  .)١(والضغط ، وغیر ذلك ، والتناسب فیه هو الذي یوجب لها الحسن "

وصــف المحــدثون مخــرج الطــاء ، عبــارة عــن التصــاق أســلة اللســان باللثــة  ت اء :

ن علــى األســنان العلیـا ، مــع ارتفـاع مؤخرتــه نحــو الطبـق ، فیتقعــر وســط وارتكـاز ذلــق اللسـا

الهواء منفذًا إلى خارج الفم ، ویظل الحبالن الصوتیان ساكنین ، ثم تهـبط  داللسان ، وال یج

  .)٢(أسلة اللسان وكذلك ذلقه ، فینتج صوت الطاء "

یین مــع صــوت وهـذا  الوصــف نفــس وصــف الضـاد الحدیثــة بخــالف اهتــزاز الحبلـین الصــوت

  . الضاد

القدماء مجهورة ، وعنـد المحـدثین مهموسـة ،وقـد ذكـر د/ كمـال بشـر احتمـاالت  والطاء عند

لوصف القدماء له بالمجهور ، منها قوله::""لعل تطـورًا حـدث فـي نطـق ذلـك الصـوت الـذي 

یرمـــز إلیـــه كتابـــة بـــالرمز "ط" فلعلهـــم كـــانوا ینطقونـــه   فـــي القـــدیم بمـــا یشـــبه نطـــق الضـــاد 

  . )٣(حالیة"ال

 ٠لــذلك نجــد الیمنیــین ینطقــون الطــاء بــنفس الصــوت الــذي ینطــق بــه الســودانیون الضــاد  

والشعب الیمني أكثر الشعوب العربیة فصاحة ، ومـا الحظتـه الباحثـة أثنـاء وجودهـا بـالیمن 

من أصوات الذالقة ، واألصوات الحلقیة وهذه األخیرة هي  وأن معظم مناطق الیمن ال تخل

  . )٤(بیة بحتة مما یدل على أن الیمنیین عرٌب خلٌص أصوات عر 

ونجد هذه الطاء فـي العامیـة السـودانیة تتحـول إلـى تـاء مـثًال خطـب تصـبح : ختـب 

    ٠وخطر تصبح : ختر ، وبطیخ تصبح بتیخ

                                                
  ٣٥٩)  ابن خلدون ، المقدمة  ، ص  ١( 
  ٦٩ماطي ، مصدر سابق ، ص ق)  د/ محمد منصف ال ٢( 
  انظر د/ كمال بشر ، علم األصوات .)   ٣( 

  

أصوات حلقیة : عمران ، عدن ، صنعاء حیمة ، حجة ، والمحویت ، )  من مناطق الیمن التي تحتوي علي  ٤( 
  والتي تحتوي علي أصوات ذالقة :ذمار ، إب مأرب ، الصفقین ، نجران 
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ة صــوت مجهــور ، ینــتج مــن اقتــراب مقدمــة اللســان مــن الغــار  الجــیم الحدیثــ صــوت الجــیم :

  مع اهتزاز الحبلین الصوتیین .ویمر الهواء في ممر ضیق ، 

 فهـي المعطشـة الشـدیدة التـي تخـرج مـن وسـط اللسـان ومقدمـه عنـد السـوریین الفصـیحةأمـا  

أما عند المصریین من سكان القاهرة ، فهي خالیـة مـن التعطـیش ، والظـاهر أن الجـیم التـي 

ان الجـیم  نسمعها من مجیـدي القـراءة القرآنیـة هـي أقـرب إلـى الجـیم األصـلیة ، فـنحن نـرجح

. لكـــن نجـــد بعـــض العـــرب ینطـــق هـــذه الجـــیم صـــوتًا )١(الخالیـــة مـــن التعطـــیش هـــي األصـــل

" مــنهم المصــریون فــي  Jurnal" فــي االنجلیزیــة كمــا فــي كلمــة "Jمهموســًا یشــبه صــوت " 

صــعید مصـــر ، وبعـــض اللیبیـــین ، والـــبعض األخـــر مـــن المصـــریین ینطقهـــا " گ " فجمـــال 

نطق یاء فالرجال عندهم " لایر " . وٕابدال الجـیم یـاء ینسـب عندهم " گمال " . وفي الكویت ت

  إلى قبیلة تمیم قالت أم الهیثم :

  إذا لم یكن فیكن ظل وال جنى *** فأبـعدكن اهللا مــن شیرات

  . )٢(أي شجرات

وأحیانًا تقلب شینًا وذلك إذا جاءت ساكنة وبعدها تاء مثًال اجتماع تنطـق " اشـتماع "  كمـا  

م فـي عبـارة " االجتمـاع نـاقش ٢٧/١٠/٢٠٠٩د الماجد في نشرة یوم الثالثـاء قرأها یاسر عب

تبـى چفمجتبى تصبح : مـ )٣(" Church" االنجلیزیة التي في كلمة " ch" . وأحیانًا تنطق " 

.  

ج هــذا الصــوت عنــدما یوضــع ذلــق اللســان بــین األســنان العلیــا والســفلى  ینــت صــوت الثــاء :

  بلین الصوتیین . ومرور الهواء دون اهتزاز للح

                                                
   ٨١إبراھیم أنیس ، األصوات اللغویة ، ص /)  د ١( 

  

  . ٢٨رمضان عبد التواب ، الصوت اللغوي ، ص / )  د ٢( 
  

  .٦١قرآن ، ص)  د/ یوسف الخلیفة ، أصوات ال ٣( 
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في معظم نطق السودانیین والمصریین ، یخرج هذا الصوت من مخرج السین  واللسان لكن 

بـین األسـنان لــذا نسـمع " ثمـر " "ســمر " و "  لفـي هـذه الحالـة یرتكــز علـى اللثـة  ، وال یصــ

، والثـوب  ثورة " " سورة " وأحیانا تقلب الثاء تاء كما في العامیة السودانیة فالثوم  عندنا توم

  توب ، الثور تور . 

ویخــرج هـذا الصـوت مـن بــین األسـنان مـع اهتــزاز الحبلیـین الصـوتیین  لكــن  صـوت الـذال :

الـزاي " فـي بعـض المفـردات وفـي الـبعض  ”تطور هذا الصوت ، لیصبح هـو نفـس صـوت 

اآلخــر یصــبح الصــوت " دال " فمــن المفــردات التــي تصــبح فیهــا الــذال زایــًا : اّلــذي تصــبح 

زي ، وٕاذا تصـــبح إزا ، ومـــن التـــي تصـــبح فیهــا الـــذال داًال : الـــذهب تصـــبح الـــدهب وفـــي اّلــ

ــذال فتصــیر  ــذباب تصــبح دبــان وأحیانــا تطبــق ال العامیــة المصــریة كــذب تصــبح كــدب ، وال

  كالضاد في العامیة السودانیة فالذئب " ضیب " والذنب " ضنب " والجذل تصبح  جضل. 

اء فـي المخـرج لكنـه صـار یخـرج مـن غیـر مخرجـه ، أي هو رفیق الـذال والثـ�صوت الظاء :

بارتفاع اللسان إلى اللثة ، وتسرب الهواء مـن جانـب اللسـان دون اهتـزاز للحبلـین الصـوتیین 

، هذا من ناحیة المخرج ، أما من ناحیـة الصـفة فقـد صـار  صـوتًا مهموسـًا . ومـن ذلـك مـا 

/  taza:huŗa/ قرئـت / taża:huŗaم ، كلمة " التظاهرة " /٧/٣/٢٠٠٩جاء في نشرة یوم 

/ التــــي وردت فــــي عبــــارة : " التظــــاهرة nazamtha/ قرئــــت /nażamthaو " نظمتهــــا " / 

م ، عنـدما تحولــت الصـاد إلــى ٢٨/١٢/٢٠٠٩التـي نظمتهــا" ومـن أمثلــة ذلـك فــي نشـرة یــوم 

/ فـــي عبـــارة " احتـــواء tazζi:d/ قرئـــت /taşζi:dصــوت زاي شـــدید فـــي كلمـــة " تصـــعید " /

�د ". التصعی �

� �

� �

� �

� �
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ومــن أمثلــة تطــوره فــي العامیــة الســودانیة ، فقــد تحــول هــذا الصــوت إلــى ضــاد فــي 

بعض المفردات وٕالى زاي في مفردات أخرى فمن أمثلة تحوله إلى ضـاد ، الظهـر تصـبح : 

  ضهر ، والظل یصبح : ضل .   

  

   : :ر ا ا  

ا ، أو إلـى انحطاطهـا وفسـادها هناك عوامل تطور في كل اللغات ، تـؤدي إلـى ارتقائهـ  

، ألن التطـــور فـــي اللغـــة ال یعنـــي أنهـــا تســـیر نحـــو األفضـــل واألحســـن دائمـــًا . وقـــد یحـــدث 

العكــس ، أي أن اللغــة فــي تطورهــا ، تتحــول إلــى شــئ یعــود بهــا إلــى التــدهور ممــا یفقــدها 

  بعض الظواهر الصوتیة ذات القیم الجمالیة والفنیة .

، تؤدي إلى هذا التطور سواء كان تطورًا سالبًا أم موجبًا منهـا وهناك عوامل في كل اللغات 

:  

  / انتقال اللغة من السلف إلى الخلف :١

هــذا االنتقــال یصــاحبه ســقوط لــبعض األصــوات ، وتبــدل لبعضــها . وقــد یكــون هــذا التطــور 

  نتیجة التطور الطبیعي ألعضاء النطق نفسها .

البشـــریة ، ممـــا یـــدل علـــى أن هـــذه ف تشـــریح جهـــاز النطـــق بـــاختالف األجنـــاس یختلـــ  

األصوات تختلف مـن مكـان إلـى آخـر ومـن زمـن آلخـر . فالعضـلة الحلقیـة الدرقیـة ال توجـد 

  عند جمیع األجناس البشریة بشكل واحد " فهي موجودة في األشكال اآلتیة : 

  / تكون عضلة مفردة متجهة نحو الیمین عبر الغضروف .١

  نحو الوسط . / تكون مزدوجة في عضلتین تتجهان٢

  / تكون مزدوجة في عضلتین منفصلتین تمامًا . ٣
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وقد تبین من الدراسات التشریحیة الصـوتیة ، أن األجنـاس البشـریة تختلـف حتـى فـي تركیـب 

  .  )١(هذه العضلة

" ومــن المقــرر أن أعضــاء النطــق فــي اإلنســان فــي تطــور طبعــي مطــرد ، فــي بنیتهــا،   

هــا . فحناجرنــا ، وحبالنــا الصــوتیة ، وألســنتنا  وحلوقنــا ، واســتعدادها ، ومــنهج أدائهــا لوظائف

وسائر أعضاء نطقنا ، تختلـف عمـا كانـت علیـه عنـد آبائنـا األولـین ، إن لـم یكـن فـي بنیتهـا 

  .  )٢(الطبیعیة ، فعلى األقل في استعدادها

فإذا حدث تطور في أعضاء النطق ، أو في استعدادها ، فمن المؤكد یتبع ذلك تطور   

وات الكـــالم ، فتنحـــرف عــن الصـــورة التـــي كانـــت علیهــا ، إلـــى صـــورة أخـــرى أكثـــر فــي أصـــ

  مالءمة مع الحالة التي انتهت إلیها أعضاء النطق .

وانتقـال اللغــة مــن جیــل إلـى جیــل ، عــن طریــق التلقـین والتعلــیم ، قــد یعرضــها الختفــاء   

لذین یتلقون اللغة بعض األصوات ، أو نطقها نطقًا یخالف نطق الجیل السابق ، فاألطفال ا

عن آبائهم محاولین تقلیدهم بالتدریج ، تكون محاولتهم غیر ناجحة ، فـي كثیـر مـن األحیـان 

، ولكن أقل تغییر یحدث في تلفـظ األصـوات  )٣(، ویكون التقلید ناقصًا ، ولو كان قلیًال جداً 

ي األصـوات ، من تخفیف ، أو تشدید  أو تقدیم في المخرج ، أو تأخیر ، یؤدي إلى تغیر ف

. " فإذا عم هذا التبدیل في جیـل مـن األجیـال ، وأضـیف إلـى مـا یمكـن أن یحـدث بعـده فـي 

ـــــــــــي لفـــــــــــظ الحـــــــــــرف  ـــــــــــدل ف ـــــــــــدیل نجـــــــــــم عـــــــــــن ذلـــــــــــك تب ـــــــــــة ، مـــــــــــن تب ـــــــــــال التالی   األجی

  . )٤(أو الحروف المتبدلة بمرور الزمن "

  

                                                
  ٦٥)  د/ سمیر شریف ، األصوات اللغویة ، دراسة تشریحیة وفیزیائیة ، ص ١( 

  

  ٢٨٩)  د/ علي عبد الواحد وافي ، علم اللغة ، ص ٢( 
  

  ظر د/ فیصل محمد خیر الزراد ، اللغة واضطرابات النطق والكالم ، ص  ن)  أ ٣( 
  .٥٦ة ، ص)  د/ محمد المبارك ، فقھ اللغة وخصائص العربی ٤( 
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  / تأثر اللغة العربیة باللغات األخرى : ٢

لغتـــین ، یـــؤدي إلـــى تـــأثر كـــل منهـــا بـــاألخرى   ال محالـــة أن أي احتكـــاك . یحـــدث بـــین  

  بغض النظر عن كیفیة االحتكاك ودرجته .

ــأثر باللغــة اإلنجلیزیــة ، یخلــط بــین األصــوات الموجــودة فــي اإلنجلیزیــة     فالشــخص المت

" وهــو صــوت مجهــور ، والفـــاء Vاء" "ڤوغیــر الموجــودة فــي العربیــة . مــن ذلــك صــوت "الـــ

ا التطــــور خاصــــة إذا كانــــت الكلمــــة مــــأخوذة مــــن العربیــــة صــــوت مهمــــوس . ویحــــدث هــــذ

 "و  "ة ڤو" مثل " بر ڨاإلنجلیزیة أو الفرنسیة ، فإنها مع نقلها إلى العربیة ینطق الصوت " 

   . "و ڤ برا

ومـــن احتكـــاك العربیـــة بالســـریانیة والفارســـیة ، نشـــأت اللهجـــات التـــي أدت بـــدورها إلـــى   

  ى السواء .تغیرات في لفظ األصوات الصائتة والصامتة عل

وكــذلك تــأثر العــرب بـــاألتراك ، ممــا أدى إلــى إدخــال صـــوت الجــیم زیــادة فــي طریقـــة   

النسب . مثل عربجي ، كهربجـي ، فـي النسـب إلـى عربـة وكهربـاء . والنسـب القیاسـي منهـا 

  عربّي ، وكهربّي .

  / اتساع الرقعة الجغرافیة : ٣

القبائـل التــي تختلــف لهجاتهــا .  السـودان بلــد مترامــي األطــراف ، یضـم عــددًا كبیــرًا مــن  

واللهجة فـي االصـطالح العلمـي الحـدیث " هـي مجموعـة مـن الصـفات اللغویـة ، تنتمـي إلـى 

بیئة خاصة ، ویشترك فـي هـذه الصـفات ، جمیـع أفـراد هـذه البیئـة ، وبیئـة اللهجـة هـي جـزء 

  . )١(من بیئة أوسع وأشمل  تضم عدة لهجات لكل منها خصائصها "

                                                
  .١٦)  د/ إبراھیم أنیس ، في اللھجات العربیة ، ص ١( 
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للهجــات فــي بعــض الظــواهر اللغویــة التــي تمكــن األفــراد مــن االتصــال وتشــترك هــذه ا  

  وتجعل التفاهم بینهم سهًال بقدر ما تكون بینهم من روابط .

وتستطیع اللغة أن تبقى على حالها ، وتحافظ علـى أصـواتها وتراكیبهـا زمنـًا طـویًال إذا   

ت معناها  وتغیرها یذلل ظل مجتمعها صغیرًا مترابطًا . وثبات أصوات الكلمة یؤدي إلى ثبا

  السبیل إلى تغییرها .

والمجتمـــع الـــذي ینقســـم إلـــى مجتمعـــات صـــغیرة متباعـــدة ، تتشـــعب اللغـــة فیـــه وتتقســـم    

  وعندها تظهر الفروق الصوتیة بوضوح كما هو واضح في اللهجات العامیة .

ــــــل أدبیــــــة :٤   تتمثــــــل فیمــــــا تنتجــــــه قــــــرائح النــــــاطقین باللغــــــة ومــــــا تبذلــــــه معاهــــــد  / عوام

ــیم ، . مــن ذلــك مــا نجــده فــي  )١(والمجــامع اللغویــة ، فــي ســبیل حمایتهــا واالرتقــاء بهــا التعل

المعجـــم الـــوجیز الـــذي وضـــعه مجمـــع اللغـــة العربیـــة ، مـــن كلمـــات دخلـــت إلـــى العربیـــة مـــن 

الفرنســیة واإلنجلیزیــة والفارســیة ، فعربــت ودخلــت القــاموس العربــي ، منهــا : كلمــة تلفزیــون  

  ودیباج ، وفردوس .ورادیو  وتلفون ، 

ومن اآلثار المهمة جدًا ، والتي أثرت في عامیة أهل السودان ، مفـردات اللغـة النوبیـة   

  ، التـــــــــــي احتفظـــــــــــت بهـــــــــــا عربیـــــــــــة أهــــــــــــل الســـــــــــودان مـــــــــــن المصـــــــــــطلحات الخاصــــــــــــة 

ـــــــــــق ، والكـــــــــــاردیق  ـــــــــــل الكوری ـــــــــــة وعربوهـــــــــــا مث ـــــــــــردات النوب   بالزراعـــــــــــة ، فاســـــــــــتخدموا مف

    .)٢(والسبلوقة ، والتقنت ، والكرقة 

وكـــذلك اســـتفادت اللغـــة العربیـــة ، مـــن مفـــردات لغـــة البجـــا ، وخاصـــة المفـــردات التـــي   

  .    )٣(یفتقدها العرب في جزیرتهم مثل المرفعین ، البعشوم ، العنقریب

                                                
  .٩د/ علي عبد الواحد وافي ، اللغة والمجتمع ، ص  )   ١( 

  

عربت الكلمات بالالحقة التي للداللة على المفعولیة ، فكلمة "كوري" لما تلحقھا الالحقة المفعولیة   )   ٢( 
م ، معجم عربي دنقالي ، دراسة مقدمة في معھد تصبح " كوریق " ، عائشة میرغني عبد الرحی

  م  .٢٠٠١الخرطوم الدولي ، عام 
  .١١٥د/ عون الشریف قاسم ، قاموس اللھجة العامیة في السودان ، ص  )   ٣( 
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والمالحـــظ أن التطـــور النـــاتج عـــن العوامـــل األدبیـــة هـــو تطـــور اختیــــاري أي أن إرادة   

ى ، والتــي غالبــًا مــا تكــون غیــر خاضــعة إلرادة اإلنســان تــتحكم فیهــا بخــالف العوامــل األخــر 

  اإلنسان .

وتمتــاز كــذلك بأنهــا تتجــه نحــو لغــة المخاطبــة فــي الغالــب ، غیــر أن العوامــل األخــرى   

ــم بــأن هنــاك فروقــًا بــین األصــوات وكتابتهــا ، ألن الصــوت  تهــتم باللغــة المكتوبــة . مــع العل

ـــه كثیـــر مـــن التطـــور والتغی یـــر ، نتیجـــة عوامـــل المجـــاورة ، أو المنطـــوق أثنـــاء نطقـــه  یعتری

الحذف ، أو القلب ، وغیره من العوامل . لكن یظل المكتـوب واحـدًا ، مهمـا نالـه مـن تطـور 

  ، فإنه یكتب بطریقة واحدة  هي الطریقة القدیمة التي عرفت به قبل حلول التطور علیه .

ــأثر اللغــة بحضــارة األمــة ، وتقالیــد : / عوامــل اجتماعیــة٥ . اهاتهــا ، ودرجــة ثقافتهــاها ، واتجتت

وانتقال األمة من البداوة إلـى الحضـارة یهـذب لغتهـا ، ویسـمو بأسـالیبها ، ویظهـر ذلـك لـو عقـدنا 

مقارنـــة بـــین ألفـــاظ الشـــعر الجـــاهلي ، والعصـــر العباســـي مـــثًال ، فالشـــعر فـــي العصـــر الجـــاهلي 

ویشـــبهون  اشـــرة ا یعبـــرون عـــن صـــدق مشـــاعرهم مبكـــانو از بالصـــعوبة ، وغرابـــة األلفـــاظ ، فامتـــ

موصـوفهم بمــا یحــیط بهــم مـن حیوانــات وغیرهــا ، ومــن یــرد أن یصـف نفســه بالســرعة مــثًال فإنــه 

  یقول إنه أسرع من الحصان والطیر ، كما قال تأبط شرًا: 

  )١(ال شئ أسرع مني لیس ذا عذر ** وذا جناح بجنب الرید خفاق      

بادیــة  علــى المتوكــل ، وأراد أن وممــا ورد فــي ذلــك ، أن علــي بــن الجهــم عنــدما قــدم مــن ال

  یمدحه بالوفاء والقوة  عبر عن ذلك قائًال : 

   )٢(أنت كالكلب في حفاظك للعهد ** وكالتیس في قراع الخطوب      

  وقد استطاعت قریحته أن تأتي بالجمیل ، بعد أن هذبتها حضارة بغداد ، فجادت بقوله : 

  ى من حیث أدري وال أدريعیون المها بین الرصافة والجسر ** جلبن الهو     

                                                
  ٤٩)  دیوان تأبط شراً ، ص ١( 
  ٧٨)  دیوان علي بن الجھم ، ص ٢( 
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   )١(أعدن لي الشوق القدیـم ولم أكـن ** سلوت ولكن زدن جمرًا على جمر        

والنشاط االقتصادي ، والثقافي ، وحتى السیاسـي ، كلـه یطبـع اللغـة بطـابع خـاص فـي   

مفرداتهـــا ، وأســـالیبها ، وتراكیبهـــا ممـــا ینســـحب ذلـــك كلـــه علـــى أصـــواتها . " قـــد یـــؤدي نـــوع 

الذي یزاوله سكان منطقة ما إلى تشكیل أعضـاء النطـق فـي صـورة خاصـة تتـأثر بهـا  العمل

  .  )٢(مخارج األصوات ونبراتها ومناهج التطور الصوتي عامة "

ومن العوامل االجتماعیة في تطور اللغة ، اتجاه األمة نحو مبدأ المساواة أو    .١

تخدمون ضمیر المفرد . انحرافها عنه ، فاألمة التي یتخلق أفرادها بالمساواة، یس

فقد كان العرب في الجاهلیة أكثر الشعوب میًال إلى المساواة بین األفراد ، لذلك 

ساد في خطابهم ضمیر المفرد ، ولم تبد في لغتهم مظاهر المبالغة في التبجیل ، 

حتى لو أنهم كانوا یخاطبون سید القبیلة . وقد سار القرآن على هذه الطریقة ، 

 َ اَ َُْء ْ َوا(الخطاب إلى اهللا عز وجل . في سورة الزخرف حتى في توجیه 

َُمََْ  ُ َِِ ِْ ِ ْنإ ُْ َن إَُُْ (]ففي سورة طه   ]٢٠:  ا  .)َل َرب َِ َََِْ 

َْأ َْو ُ اَِ (]١٢٥:  ط[  

لكـــن بعـــد اتســـاع ملـــك العـــرب ، واحتكـــاكهم بـــاألمم األخـــرى ، وانغماســـهم فـــي التـــرف  و   

،  )٣(وأخذهم أسالیب حیاة غیرهم ، انحرفت لغتهم ، وساد فیها خطاب المفرد بضمیر الجمـع

  إمعانًا في التعظیم والتبجیل ، فبدل سیادتك یقولون سیادتكم ، وحضرتك یقولون حضرتكم .

وجدانیة ، ومستوى التفكیر كلها ظواهر تتـرك فـي اللغـة صـداها والخصائص العقلیة وال  

  وتؤثر في تطور مدلول الكلمة .

                                                
  ١٣٥)  دیوان علي بن الجھم ، ص ١( 
  ١٢د وافي ، اللغة والمجتمع ، ص)  د/ عبد الواح ٢( 
  
  ١٥) د/ علي عبد الواحد ، اللغة والمجتمع ، ص ٣( 
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  / إهمال اإلعراب : ٦

اإلعــراب هــو تغیــر أواخــر الكلمــات المعربــة بالحركــات القصــیرة الضــمة ، والفتحــة     

  والكسرة ، أو الحركات الطویلة األلف ، والواو ، والیاء .

الفصحى ، أما فـي العامیـة فتهمـل هـذه الخاصـیة ، إذ  واإلعراب من أهم خصائص    

یقف المتكلمون بالعامیة على أواخر الكلمات بالسكون . وألن العامیـة السـودانیة یتحـدث بهـا 

على نطاق واسع ، فقد انعكس هذا األمـر علـى التحـدث بالفصـحى فأصـبح السـوداني  وهـو 

والتبســـت المفـــاهیم وأصـــبحت یتحـــدث بالفصـــحى ال یهـــتم بـــاإلعراب ، فضـــاعت المعـــاني ، 

  العربیة المعربة ، ثقیلة على اللسان ال یمكن التأقلم معها .

" وبهذا الوضع ، فإن صعوبة كبیرة تواجه متحدث اللغة العربیة الفصحى حینما یؤدي   

  . )١(عمًال تلفزیونیًا "

  أب إل ااب : 

ل جرســها ، حتــى تصــل فــي تســقط األصــوات الضــعیفة ، فیتضــاء / األخطــاء الســمعیة :١

  وقت ما إلى درجة ال یكاد یتبینه السمع ، حینئذ یصبح الصوت مفقودًا ساقطًا فى الكالم.

موقــع الصــوت مــن الكلمــة یعرضــه لصــنوف مــن التطــور   / موقــع الصــوت مــن الكلمــة :٢

فأصــوات المــد الواقعــة فــي أواخــر الكلمــات ، وتنوعهــا یجعلهــا عرضــة للســقوط ، أو التحــول 

صوات أخرى وقـد كـان لهـذا العمـل أثـر كبیـر فـي سـقوط أصـوات اللـین القصـیرة  التـي إلى أ

في أواخر الكلمات مما جعلها تنقرض من العامیـة السـودانیة ، مـا كـان منهـا عالمـة إعرابیـة 

، وما كان منها حركة بناء ، فتنطق جمیع الكلمات ساكنة . مـثًال الجملـة : الولـُد مشـى إلـى 

                                                
داء الدرامي الناتجة عن تداخل العربیة الفصحى مع العامیة ، حمد سعد ، مشكالت األأد/ فیصل   )   ١( 

  ١٠١ص
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ولـْد مـَش المدرسـه . وكـذلك أصـوات اللـین الطویلـة الواقعـة أواخـر الكلمـات المدرسِة نقولهـا ال

  تسقط مثًال سامي وناجي وعلي جاءوا . نقولها ساِم وناِج وعِل جو .

بعض األصوات الساكنة تكون عرضـة للسـقوط مـن آخـر الكلمـة مثـل التنـوین ونـون األفعـال 

عالمــة اإلعــراب . مــثًال جهــاٌد ولــٌد الخمســة والهــاء والهمــزة المتطــرفتین فتســقط وتســقط معهــا 

  مهذٌب تصبح : جهاْد ولْد مهذْب .

  األطفاُل یلعبون الكرَة تصبح : األطفال یلعبوا الكره.

  السماُء صافیٌة تصبح : السما صافیه .

/ ســعي المتحـــدثین باللغــة نحـــو الســـرعة والســهولة فـــي الكـــالم ، ألن الكلمــات بـــال إعـــراب ٣

  ن الكلمات المعربة .یمكن أن تقرأ بصورة أسرع م

/ الخــوف مــن الخطــأ . الــذي ال یجیــد عالمــات اإلعــراب إجــادة تامــة ، یلجــأ إلــى تســكین ٤

الكالم ، إذا لم یكن متاكدًا مـن ضـبط آخـر الكلمـة هـل هـي فتحـة أم ضـمة أم كسـرة ، لـذلك 

  یلوذ بالتسكین تبعًا للقاعدة القائلة " سكن تسلم " .

ربیــة یســتثقل هــذه األصــوات ویســقطها مــن قاموســه هــذه العوامــل جعلــت المتحــدث بالع  

  الصوتي مما یترتب على هذا اإلسقاط اللبس وعدم الفهم عند بعض السامعین .

  / تأثر اللغة الفصیحة بالعامیة : ٧

  تتأثر اللغة الفصحى بالعامیة رضي أهل اللغة أم أبوا ، ویظهر ذلك في األتي :   

   اإلبدال :

بدل الهمزة عینًا ، في العامیة السودانیة كما جاء في جـأر ، تصـبح : ت أ/ إبدال الهمزة عیناً 

ســعل . وفقــأ تصـبح فقــع . وقــد وجـدت ظــاهرة إبــدال الهمـزة عینــًا فــي  تصـبح: جعـر ، ســأل 

  لغة بني تمیم ومن ذلك قول ذي الرمة : 

  رقاء منزلة ** ماء الصبابة من عینیك مسجوم أعن ترسمت من خ           
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   )١(أراد أ إن

  )٢(ما تبدل العین همزة والعرب تقول "زعاف" و "زؤاف" ، وسعف وسأفك

  ب/ إبدال الهمزة واوًا أو یاًء : 

أیـن تصـبح ویـن ، أراه تصـبح وّراه .كمـا أنهـا تبـدل یـاء  تبدل الهمزة واوًا كمـا فـي :    

  كما في آمین تصبح یامین .

مرغــوت ، ابـن عمـي لــزب  تبـدل البــاء میمـًا كمـا فــي برغـوث تصـبح : میمــاً ج/ إبـدال البـاء 

لــزم . وٕابــدال المــیم بــاء كمــا فــي مســراع تصــبح : بســراع ، ومكــان تصــبح بكــان . وســناب تصــبح 

    .)٣(بدًال عن سنام

  من إبدال الجیم داًال ، جیش تصبح دیش ، وتجشأ تصبح تدَش . د/ إبدال الجیم والدال :

  قال حسان بن ثابت :  

  .   )٤(تجشؤكم عند التنانیر ال فرسان عادیة ** إالأأال طعان       

وجحــش تصــبح دحــش ، جــرش تصــبح درش . ومــن إبــدال الــدال جیمــًا : دجاجــة تصــبح   

  جدادة ، وخدیجة تصبح خجیجة .

  : مثل زغرد تصبح زغرت ، انشدح تصبح انشتح  هـ/ إبدال التاء والدال

  .  )٥(جبذ تصبح جبد ، وحاذق تصبح حادق و/ إبدال الذال داًال :

  الالم میمًا :ز/ ابدال 

سمعت الیمنیین في منطقة الحدیدة یقلبون الم التعریف میمًا ، مثًال الحوت یقولون 

  . )٦(أمحوت

                                                
  .٥٦في فقھ اللغة ، ص  ي)  الرازي ، الصاحب ١( 
  .٢٧٥الم والعربیة في السودان ، ص )  د/ عون الشریف قاسم ، اإلس ٢( 
  ٦٥)  عبدهللا عبد الرحمن الضریر ، العربیة في السودان ، ص ٣( 

  

  ١٧٩)  دیوان حسان ین ثابت ، ص ٤( 
  ١٦)  د/ عون الشریف ، قاموس اللھجة العامیة في السودان ، ص ٥( 
  م .١٩٩٥ة )  سمعتھا الباحثة من سكان الحدیدة في الیمن ، أثناء وجودھا بھا سن ٦( 
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وقد ورد عن الرسول (صلى اهللا علیه وسلم) أنه تكلم بهذه اللغة في قوله : "لیس أمبر 

في  الصیام أمصیام في أمسفر" وفي صحیح مسلم ورد الحدیث بلفظ (لیس من البر

   )١()السفر

أ/ إبدال الفتحة ضمة أو كسرة ، كما في الّلهجة المصریة :  ومن صور إبدال الصوائت

، فَخُلَص تصبح ُخُلص ، وَسَكت تصبح ِسِكت . أو تبدل الكسرة إلى ضمة في العامیة 

  السودانیة  مثال ذلك یضِرب مضارع ضرب تصبح یضُرب . 

 : ات الكلمــة ، بالتقــدیم والتــأخیر ، یحــدث كثیــرًا فــي عامیــة الســودان ، قلــب أصــو  القلــب

  مثل نضج تصبح نجض ، وملعقة تصبح معلقة .

كمــا وجــد هــذا القلــب فــي عامیــة العــراق وســوریا فعربــون عنــدهم رعبــون ، وفــي عامیــة الــیمن 

  . )٢(كزبرة عندهم كبزرة ، وكهرباء عندهم كرهباء

 : ــًا بـــك تصـــبح : حب الحـــذف ابـــك . وكنـــت ولـــد تصـــبح : ود ، وبنـــت تصـــبح : بـــت ، ومرحبـ

  .تصبح : كت

 : صــاقورة تصــبح : صــنقور . وســهجت الــریح تصــبح : ســهرجت . وتشــبط تصــبح :  الزیــادة

تشـعبط وسـّلط تصــبح تسـلبط ، وفطّـح تصــبح : فلطـح ، وعنـق تصــبح : عنقـرة ، ولـّوح تصــبح 

 لولح .

 : هـو ضـم كلمتـین أو أكثــر حتـى تصـبح كلمـة واحـدة ، وقــد یكـون جـزءًا مـن الكلمتــین  النحـت

ثًال : ما علیك شئ تصبح معلیش ، وعلى أي شأن تصبح علشان ، وبال شئ تصبح بالش م

، وألي شــئ هــو تصــبح لیشــنو ، وهــو لــك أو هــي لــك تصــبح هولــك أو هیلــك ، وهــذه الســاعة 

 . )٣(تصبح : هسع

وقـد وجــدت بعــض ظــواهر النحــت فــي العربیــة الفصــحى بــل ونســبوا لهــا مثــل قبیلــة " عبــد شــمس " 

  یه عبشمي .یصبح النسب إل

                                                
صحیح مسلم ، الجزء السابع ، كتاب الصیام ، باب جواز الصوم والفطر للمسافر في شھر رمضان ، )   ١( 

  . ٢٢٩ص 
  
  م١٩٩٧سمعتھا الباحثة من الیمنیین ومن الزمیالت السوریات العامالت معھا بمعھد المحویت العلمي عام   )   ٢( 
  ١٩، ص انظر د/ عون الشریف ، المصدر السابق  )   ٣( 
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  أب ر اات :

معرفة تطور األصوات ، من اهتمام علم وظائف األصوات ، الـذي یـدرس أصـوات     

  الكالم ، لیعرف ما یعتریها من تطور ، خالل تاریخ الصوت البشري . 

  وعوامل تطور األصوات ، ناتج عن بعض الظواهر الصوتیة واللغویة منها :

 : لى أصوات الكالم ، طبقًا لقواعد صوتیة محددة .وهو الذي یطرأ ع اإلبدال  

 : وهو التبدیل الذي یطرأ على أصوات اللین الطویلة . اإلعالل 

 : وهو التبدیل الذي یطرأ على الصوائت القصیرة . النقل 

 : وهو التغیر الذي یصاحب أصوات الكالم ، حال نطقها معربة ، وحال نطقها  اإلعراب

 ساكنة

 ي ظواهر صرفیة ، لكنها تؤدي إلى تغیر في الصوت .: وه الحذف والزیادة 

 : وهـي ظـاهرة صـوتیة یحـدث معهــا ، اختفـاء بعـض األصـوات نتیجـة مجاورتهــا  اإلدغـام

أصوات بعینها . وقد وجدت في لغة الكالم الیومي مثل : قامـت تغسـل یـدها " قامّتغسـل 

 " 

 : األصوات . وهي تغیر لصوت النون إذا جاءت ساكنة ، وولیها بعض اإلخفاء 

 : وهو تغیر لصوت النون إذا جاءت ساكنة ، وولیها صـوت البـاء ، فإنهـا تقلـب  اإلقالب

 میمًا .

  وقد جمل الدكتور محمد حسین الصغیر ، هذه العوامل ، في عاملین أساسیین هما :

  )١(/ التحول التركیبي٢    / التحول التاریخي ١

                                                
  ٢٣)  د/ محمد حسین الصغیر ، الصوت اللغوي في القرآن ، ص ١( 
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ى نظـــام األصـــوات ، نتیجـــة تغیـــر یقصـــد بـــالتحول التـــاریخي : التغیـــر الـــذي یطـــرأ علـــ  

مخارج الحروف ، أو صغر الجهاز النطقـي عمـا كـان علیـه عنـد األجـداد . أو نتیجـة تحـول 

المجتمعات البشریة من البداوة إلى الحضارة ، ألن هذا التحول في الحیاة ، یتبعه تحول في 

لتــي مــن أبرزهــا العالقــات االجتماعیــة ، وینطبــع هــذا التحــول علــى الظــواهر االجتماعیــة ، وا

  اللغة .

أمـــا التحـــول التركیبـــي ، فهـــو الـــذي یخضـــع لعوامـــل اإلعـــالل واإلبـــدال ، وغیرهـــا مـــن   

الظـــواهر آنفـــة الـــذكر . وهنـــاك أســـباب یعـــزي لهـــا تطـــور األصـــوات منهـــا عوامـــل خاصــــة 

بالصــوت نفســـه مــن حیـــث قوتــه أو ضـــعفه . وهنــاك أصـــوات مهموســة إذا ســـكنت ضـــعفت 

  واشتبهت بغیرها منها 

 إذا جاء بعدها العین تتحول إلى دال . نْتبع تصیر : ندبع . تاء الساكنة :ال  

 : إذا جـاء بعـدها العــین تتحـول إلــى عـین مـثًال " فاصــفح عـنهم " تصــبح    الحـاء الســاكنة

 "فاصفع" 

 إذا جاء بعدها الباء أو الجیم تتحـول إلـى زاي . مـثًال : اسـبغ ، اسـجد  السین الساكنة :

 تصبح ازبغ ، أزجد .

 : إذا جاء بعدها الباء أو الدال تتحـول إلـى الظـاء العامیـة التـي ال تخـرج  الصاد الساكنة

در . جــاء فــي ڟبــر ، ویصــدر تتحــول إلــى یـــڟمــن بــین األســنان . یصــبر تتحــول إلــى یـــ

بــح " فــي عبــارة " مــا المطلــوب ڟم ، كلمــة " تصــبح " قرئــت " تـــ٢٢/٣/٢٠١٠نشــرة یــوم 

 حتى تصبح ..."

 اء مجهــورة ڤإذا جــاء بعــدها الجــیم ، أو الضــاد ، أو العــین تتحــول إلــى  : الفــاء الســاكنة

" فــــــي اإلنجلیزیــــــة مــــــثًال " یفجــــــر " " وتفضــــــیل " . وفــــــي نشــــــرة یــــــوم Vوهــــــو صــــــوت "

 زات "  في عبارة " قفزات كبیرة " ڤم ، قرئت كلمة " قفزات " " قـ٢٨/١٠/٢٠٠٩
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  : ال تقلــب إلــى صــوت مجهــور إذا جــاء بعــدها البــاء أو الظــاء ، أو الــز الكــاف الســاكنة

" فــــي اإلنجلیزیــــة . أكبــــر تصــــبح أگبــــر ، تكــــذبون تصــــبح تگــــذبون   Gیشــــبه صــــوت " 

 مكظوم تصبح مگظوم .

 إذا جاء بعدها الراء ، أو الـزاي ، تتحـول إلـى مجهـورة وصـفتها الهمـس  : الهاء الساكنة

 . " یهرعون " " یستهزئون " 

جــاءت ســاكنة وبعــدها أصــوات مهموســة هنــاك أصــوات مجهــورة ، تتحــول إلــى مهموســة إذا 

 فتشتبه بغیرها منها .

 : إذا جاء بعـدها الكـاف أو الهـاء تقلـب سـینًا . مـثًال أذكـر تصـبح  أسـكر   الزاي الساكنة

 وتزهق تصبح  تسهق  .

 : إذا جــاء بعــدها التــاء أو الشــین ، أو الصــاد أو الفــاء تتحــول إلــى حــاء   العــین الســاكنة

ـــممو واعتـــــدنا ،  ــار ، یعصــ ــ ـــعشــ ـــف عنـــ ـــ اني ، اعـــ ــار تصــ ــ ـــدنا ، محشــ ــوالي: واحتـــ ــ ــى التـ ــ  بح علــ

 .عنا یحصمني ، احف 

 إذا جـــاء بعـــدها الشـــین ، أو الفـــاء تقلـــب خـــاًء  فاغشـــیناهم ، فـــاغفر    : الغـــین الســـاكنة

 . )١(یغشى ، تصبح: فاخشیناهم ، فاخفر ، یخشى

سـكونه  ظهـارإمـع  ، الوضوح في صـفة الهمـس أو الجهـر من هذا إذا لم یعط الصوت حقه  

. ومنهـا تنـاوب األصـوات وحلـول بعضـها محـل بعـض ومنهـا التفاعـل بـین  التبـدلیحـدث هـذا 

األصوات الساكنة ، ومنها امتـزاج األصـوات بحیـث تصـبح صـوتًا واحـدًا إمـا مـن جـنس أحـد 

الصوتین ، أو صوتًا ثالثًا مخالفـًا للصـوتین الممتـزجین . ومنهـا تجاورهـا أو تقـارب مخارجهـا 

  .عرضة للتغیر واالنحراف مما یجعلها 

وهناك عوامل خارجیة تتلخص في تأثر أصـوات المتحـدثین بأسـالیب اللغـات األجنبیـة،   

وأحیانا إحیاء بعض المفردات القدیمة ، وأحیانـا أخـرى خلـق ألفـاظ جدیـدة للتعبیـر عـن أمـور 

                                                
  .١٠٥)  انظر د/یوسف الخلیفة ، أصوات القرآن ، ص  ١( 
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لفـة مستحدثة . وهذه العوامل مجتمعـة هـي مـا عرفـت عنـد علمـاء األصـوات بالمماثلـة والمخا

  الصوتیة .

  

  

  

 : رار اا ام  

إن القــانون الصــوتي لــیس قانونــًا بــالمعنى المســتخدم فــي العلــوم الفیزیائیــة والكیمیائیــة .   

ألن القانون الصوتي ال یساعدنا علـى التنبـوء باألحـداث اللغویـة كقـانون الكیمیـاء الـذي یتنبـأ 

  بالتغیرات المادیة .

تیة لیس لهـا اسـتعمال عـام فالفتحـة الطویلـة فـي اإلنجلیزیـة تتغیـر وكذلك القوانین الصو   

  ) .eiومرة إلى حركة مركبة ( "U"مرة إلى ضمة طویلة 

لكن القانون الصوتي عبارة عن تسجیل لما حدث من تغیرات وٕالى مـدى قصـیر یمكـن   

  أن یتوقع ما هو ممكن الحدوث .

ألصوات المتجاورة بعضها بـبعض تـأثرًا تأثر ا هو" والتماثل :  Assimilationالمماثلة : 

یؤدي إلى التقارب في الصفة أو المخرج تحقیقًا لالنسجام الصـوتي ، وتیسـیرًا لعملیـة النطـق 

  .)١(، واقتصادًا في الجهد العضلي "

وهــي تــأثر األصــوات اللغویــة بعضــها بــبعض ، عنــد النطــق بهــا فــي الكلمــات والجمــل    

تها ، لكي تتحـد فـي المخـرج أو الصـفة ، مـع بعـض فتتغیر مخارج بعض األصوات أو صفا

األصــوات األخــرى المحیطــة بهــا فــي الكــالم ، فیحــدث عنــد ذلــك نــوع مــن التوافــق واالنســجام 

  ، أو البعیدة في المخارج . تبین األصوات المتنافرة في الصفا

، و متضــادان فــي الصــفة یحــدث بینهمــا صــوتان وهمــا متقاربــان فــي المخــرج فــإذا تجــاور  

فــق بــأن یجــذب الصــوت القــوي ، الصــوت الضــعیف فیصــیر مثلــه ، أو یتــأثر بــه فــي صــفته توا
                                                

   ١٧٨انظر د/ إبراھیم أنیس ، األصوات اللغویة ، )   ١( 
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، یســمى تــأثرًا قبلیــاً وذلــك فــي فــاء . فــإذا أثــر األول فــي الثــانيحتــى یمكــن النطــق بــدون معانــاة 

االفتعال وتائه. أما إذا أثر الثاني في األول فالتـأثر بعـدي. ومـن أمثلـة التـأثر البعـدي ماجـاء فـي 

فــي كلمــات : م ، حیــث تــأثرت الســین بالطــاء فقلبــت صــادًا ٢٩/١٠/٢٠٠٩الجویــة لیــوم النشــرة 

  . في عبارات " متوسطة السرعة أحیانًا " و " جنوب وجنوب األواسط ".   متوسطة ، األواسط

ومن أمثلة التأثر القبلي ، إذا كان فاء الفعل طاًء ، أو ظـاًء أو صـادًا أو ضـادًا ، فـإن   

ألن الطـاء أقـوى مـن التـاء . وكـذلك إذا كانـت الفـاء ، داًال ، أو ذاًال ، أو  التاء تقلب طاًء ،

زایــًا ، فــإن التــاء تقلــب داًال ألن الــدال كــذلك أقــوى مــن التــاء . ومــن أمثلــة التــأثر القبلــي فــي 

نشرات األخبار أن األلف تفخـم فـذا جـاءت بعـد الـراء المفخمـة ومثـال لـذلك ماجـاء فـي نشـرة 

م ، تفخـــیم ألـــف " االســـتقرار " فـــي عبـــارة " لتحقیـــق الســـالم ٢٨/٤/٢٠١٠العاشـــرة فـــي یـــوم 

  واالستقرار بالسودان " .

   كــذلك تتــأثر تــاء الفاعــل بـــالم الفعــل ، إذا كانــت الــالم طـــاء ، فتقلــب تــاء الفاعــل طـــاًء

وتدغم في الم الفعل ، مثل خلط إذا اسند إلى تاء الفاعل تصیر " خلّط " وربط تصیر " 

  ربطُّ " .

 ر الواو الساكنة إذا جاء بعدها كسرة قصیرة فإنها تقلب كسرة طویلة " قلـب الـواو یـاًء تتأث

 " مثًال ِمْوزان تقلب میزان .

   تتأثر الیاء الساكنة بالضمة القصیرة ، فتقلب ضمة طویلـة " قلـب الیـاء واوًا " مثـل ُمـیقن

 .)١(موسر -موقن ، ُمیْسر 

 فحصطُّ   -خمًا مثل فحصُت  تتأثر تاء الفاعل بالم الفعل إذا كان مف 

                                                

  .٢٤٦د/ صالح حسنین ، المدخل إلى علم األصوات المقارن  ، ص)   ١( 
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المضــارع الــذي بزنــة تفّعــل ، أو تفاعــل تتــأثر التــاء الزائــدة فــي  ومــن أمثلــة التــأثر البعــدي :

  -أولــه بفــاء الفعــل ، إذا كـــان مــن أصــوات الصــفیر أو األصـــوات األســنانیة : مثــل یتـــذكر 

  یّطهر.   -هر یّزكى ، یتط  -یثّاقل ، یتدارك : یّدارك  ، یتزكى   -یّذكر ، یتثاقل  

 ِ  امُِواَِ ُ   إَذا َ ْ آَُا اَِ أَ َومصداق ذلك في القرآن الكریم في قوله تعالى : (  

َِ ِا ُْا إ ْرضا َُِرِة أََِ َْما َِ ِةَِا َ ُعََ ِةََا اَْم ِ ِةَِا إ ٌِ ( ]٣٨:  ا[.  

:  اَُُ( ]َن ٌْ أمَْ ُْ اَِ ِ ط َُِْل َ َوِ َِ اطَْم ا(وقوله تعالى في سورة النمل : 

"  ٦٦) اآلیة " ]٦٦:  ا[ )ََِن َْ ُْ ِ َ َْ َْ ُ َْ ِةاُُِْ ِ َِ اداَركَ . وقوله تعالى (]٤٧

ُر فـََتنَفَعُه الذِّْكَرى٣َوَما يُْدرِيَك َلَعلَُّه يـَزَّكَّى {. وفي سورة عبس (   )  ٤،  ٣) اآلیتان ( } أَْو َيذَّكَّ

ـــــل تطـــــوع ، نقولهـــــا    ـــــا الســـــودانیة ، مث ـــــك فـــــي عامیتن   : اّطـــــوع ، وتســـــرع وقـــــد نجـــــد ذل

  نقولها : اّسرع  وتصبر نقولها : اّصبر .

وهذا التأثر قد یـؤدي إلـى تغیـر فـي المخـرج فقـط ، وقـد یكـون مـؤثرًا فـي تغییـر الصـفة فقـط، 

  كما یكون مؤثرًا في تغییرهما معًا .

قد یؤدي تجـاور صـوتین متباعـدین فـي المخـرج ، إلـى نقـل أحـدهما إلـى  أوًال تغیر المخرج :

اآلخر ، لیتحقق التوافـق . مثـل النـون والیـاء ، فـالنون السـاكنة إذا ولیتهـا الیـاء  تـدغم  مخرج

  فیها فتصیر من جنسها ، مع بقاء خاصیة من خواص النون ، وهي الغنة . 

  وكذلك النون والواو ، تصیر النون واوًا مع بقاء الغنة أیضًا . 

المخـرج ، ومختلفـي فـي الصـفات مثـل فـي حالـة التقـاء صـوتین متحـدي  ثانیًا تغیر الصفة :

ـــاق ، فـــإن التوافـــق الطبیعـــي للصـــوت ، یقتضـــي تحـــول  الجهـــر والهمـــس ، واالنفتـــاح واإلطب

أحدهما إلـى اآلخـر فمـن تحـول المنفـتح إلـى المطبـق ، عنـد التقـاء السـین بالطـاء لقـوة الطـاء 

" تصیر  تصیر السین صادًا ، فتصیر مطبقة ، مثل " بسطة " تصیر " بصطة " ، مسطوراً 

م ، تحویـل ٧/٣/٢٠٠٩" مصطورا " . ومن أمثلة تحویل المنفتح إلى مطبق ، في نشرة یوم 



 -١٣٣-

الدال إلى ضاد نتیجة مجاورتها الضـاد ، فكلمـة " ضـد " قرئـت " ضـض " فـي عبـارة " ضـد 

  رئیس الجمهوریة "  . 

ب إلـــى أو یتجـــاور صـــوتان األول مجهـــور والثـــاني مهمـــوس ، فیتـــأثر الثـــاني بـــاألول ، وینقلـــ

صــوت مجهــور ، مثــل دعــا ، ذكــر ، زاد فــي صــیغة افتعــل تصــیر : اّدعــى ، اّدكــر ، اّزداد  

  . )١(فانقلب المهموس إلى مجهور فصارا مجهورین

إذا تجـاور صـوتان متقاربـان فـي المخـرج ، ومتقاربـان فـي ثالثًا تغیر المخرج والصفة معـًا : 

هما إلــى صــورة اآلخــر  ویــذلك بعــض الصــفات ، فقــد یقتضــي االنســجام الصــوتي قلــب أحــد

ینتقــل مــن مخرجــه إلــى مخــرج صــاحبه وتتغیــر معــه صــفاته . مثــل المــیم الســاكنة إذا جــاء 

بعدها النون ، فإنها تـدغم فیهـا ، فتصـیر للمـیم صـفة الغنـة لتغیـر مخـرج المـیم مـن الفـم إلـى 

  األنف .

یم والترقیـق  والهمـس وهناك حاالت من المماثلة الناقصة وتتمثل في انتقال المخـرج ، والتفخـ

  والجهر . 

دندن وهذه األخیـرة لغـة   -ومن أمثلة انتقال المخرج : تتحول المیم إلى نون ، نحو دمدم   

  .)٢(األین . واألین لغة بني تمیم  -بني أسد ، األیم  

وكــذلك القـــاف إذا جــاء بعـــدها الكــاف ، فإنهـــا تقلــب كافـــًا خالصــة أي یصـــیر المخـــرج   

لكاف . " وقد اجمعوا على إدغام القاف في الكاف ، وقلبهـا كافـًا خالصـة واحدًا وهو مخرج ا

  . )٣(، من غیر إظهار صوٍت لها كما في قوله تعالى : ( ألم نخلقكم ) "

وتتحول النون إلى میم إذا جاء بعدها الباء ، مثل منبر تصبح ممبر وهي ما عرفت بظاهرة 

  اإلقالب عند علماء التجوید . 

                                                
  .١٨٠األصوات اللغویة ، مصدر سابق ، ص )  إبراھیم أنیس ١( 

  

  .١٣٣)  د/ صالح حسنین ، مصدر سابق ، ص ٢( 
 ٢٠، ص ٢)  ابن الجزري النشر ، ج ٣( 
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فخـیم والترقیـق ، إن األلـف تفخـم إذا جـاءت بعـد أحـرف االسـتعالء  ومـن ومن أمثلة الت  

. وقولـه تعـالى   ]٧:  ا[) اَ َوَْ  اُِب أمثلة ذلك في القرآن الكریم قوله تعـالى : (

) :ََِِ َِ اَأ َِر  ُا  َُْْ  اَُوَر  َُْ  َِذ  َِْ  ََِ  َُر( ] ٨:  ا[ .) : وقولـه تعـالى َرا  ، َ 

َرا ( ]ر٢،١:  ا[   ) : ء. وقولهََوا قررق[ ) َوا١:  ا[    

وتفخم الم لفظ الجاللة إذا جاء بعد فتح أو ضم كما أنها ترقق إذا جاءت بعد كسر  .٢

َ  اْعُبُدوا أَنِ ه تعالى : (. ومن مواضع تفخیمها قول قُوهُ هللاَّ طِیُعونِ  َواتَّ . وقوله   ]٣:  نوح[ )َوأَ

نَّ تعالى : ( َ  إِ ِذیَن  ُیِحبُّ  هللاَّ اتِلُونَ  الَّ یلِھِ  فِي ُیَق ُھم َصّفاً  َسبِ انٌ  َكأَنَّ   ]٤:  الصف[ ) مَّْرُصوصٌ  ُبنَی

 اَ اوس اَِِ اْرضِ  َوَ اََواِت َُُ ِِ َ ِومن مواضع ترقیقها قوله تعالى : ( .٣

َِا(  ]١:  ا[  

ومن أمثلة ذلـك فـي أصـوات المـذیعین تفخـیم األلـف الثانیـة فـي كلمـة العالقـات فـي عبـارة "  

الـراء سبل تعزیز العالقـات الثنائیـة بـین البلـدین " كمـا فخمهـا فـي " الرامیـة" وذلـك لمجاورتهـا 

  المفخمة في عبارة " دعمها ومساندتها للجهود الرامیة لتحقیق السالم " .

م فخـم المـذیع األلفــین فـي كلمـة الطاقــات ألنهـا وقعـت بعــد ٧/٣/٢٠٠٩وفـي نشـرة یــوم   

  الطاء المفخم والقاف المستعلي في عبارة " تفجیر الطاقات الوطنیة "     

نـت هـي مكسـورة ، وتفخـم إذا جـاءت بعـد فـتح وكذلك الراء ترقـق إذا جـاءت بعـد كسـر أو كا

  أو ضم أو كانت هي مفتوحة أو مضمومة .
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   Dissimilationالمخالفة : 

المتماثلة إلى صوت أخر ، ویكون في الصوائت كمـا یكـون فـي  األصواتهو تغیر     

الصــوامت . مــثًال كلمــة شــمس كانــت فــي اللغــة الســامیة األولــى " شــمش " وهــذه الشــین فــي 

. فبــدًال مــن أن تصــیر الكلمــة " ســمس " جعلــت المخالفــة  )١(لبــت ســینًا فــي العربیــةالســامیة ق

  السین شینًا .

والكلمـة الســامیة موجــودة فــي عامیــة أهــل الســودان ، فهــم یقولــون " الشــمش " . أمــا صــورة " 

سمس " فموجودة في عامیة بعـض سـكان صـعید مصـر ، فهـم یقلبـون الشـین سـینًا فالشـمس 

  . )٢(شجرة عندهم " سگرة "عندهم " سمس" وال

ومن أمثلة المخالفة كـذلك ، زیـادة صـوت علـى الكلمـة ، فإمـا أن تكـون زیـادة مطلقـة ،   

كما فـي الفعـل المسـند إلـى نـون النسـوة عنـدما یؤكـد بنـون التوكیـد ، فإنـه یـؤتى بـألف فاصـلة 

نـــدما تؤكـــد بــین نـــون النســوة ونـــون التوكیـــد الثقیلــة ، كراهـــة تــوالي األمثـــال . مثـــل لتــذهبن ع

  تصبح لتذهبناّن . 

وٕامــا الزیــادة بــدًال عــن الصــوت المضــعف مثــل خّلــط تصــبح : خلــبط ، وســّمر تتحــول إلــى 

ســمكر ، ودّنــار تتحــول إلــى دینــار وقــّراط تتحــول إلــى قیــراط ، وأّجــاص تتحــول إلــى أنجــاص  

  والدلیل على ذلك ظهور النون في الجمع دنانیر والراء في الجمع قراریط. 

لى فــي العربیــة مقطعــان یبــدءان بــالواو ، فــإن الــواو األولــى تتحــول إلــى همــزة ، مثــل إذا تــوا

  .)٣(وواق تصبح أواق

وقــد تتحــول الــواو إلــى همــزة حتــى لــو لــم تتــوال ، مثــل وهیــب تصــبح أهیــب ، وشــاح تصــبح 

  إشاح .

                                                
  ٣٧)  د/ رمضان عبد التواب ، التطور اللغوي ، ص ١( 
  )  مما سمعتھ الباحثة من المسلسالت المصریة بلغة الصعایدة ٢( 

  

  ١٥١ق ، صد/ صالح حسنین ، مصدر ساب)   ٣( 
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وفي الصوامت إذا توالى مقطعان من صوت واحد ، فإن أحد المقاطع یحذف ومن ذلك   

 ]٨:  الملك[ )َمَِْ ٌِ أََ َْمْ َُْ ٌَُج َِ أَ َِ اَ ََُ َِ َُِْدالى في سورة الملك (قوله تع

 مَْرُْأي تتلهى . وفي سورة اللیل ( ]١٠:  عبس[ ) َُْ َمَأي تتمیز . وفي سورة عبس (

راَم َ ( ]أي تتلظى . ]١٤:  ا  

ومن التخلص من التوالي بالحذف ، حـذف نـون األفعـال الخمسـة إذا التقـت مـع نـون الوقایـة 

  أو مع الضمیر "نا" قال جمیل :  

  )١(أیا ریح الشمال أما تریني  ** أهیم وٕانني بادي النحول

لحروف إن وأن ولكن مـع نـون أي ترینني ، فحذفت نون الرفع وبقیت نون الوقایة . وكذلك ا

  الوقایة تحذف النون . 

والحــذف هــو الشــائع فــي القــرآن الكــریم ، فقــد وردت إنــي بالحــذف مئــة وأربعــًا وعشــرین   

مرة ، في مقابل إننـي بـدون حـذف وردت سـت مـرات . كمـا ورد إّنـا باإلدغـام ثـالث وثالثـین 

فــي قــول ذي الرمــة باإلثبــات  ومــن حذفــه فــي الشــعر ورد )٢(مــرة ، فــي مقابــل إننــا مــرة واحــدة

  والحذف ومما ورد محذوفًا في قوله :

  )٣(كأني أشهل العینین باٍز *** على علیاء شبه فاستحاال

  ومما وردت النون مثبتة قوله :  

  )٤(فبت كأنني رجل مریض *** أظن الحي قد عزموا الزیاال

تلتهمـا فـتح وكانـت  ومن أمثلة المخالفة كـذلك : المخالفـة بـین حركتـي الفـتح والضـم إذا  

األولــى طویلــة مثــل نــون المثنــى ، ونــون الجمــع ، وتــاء اإلنــاث . فــإن المخالفــة تقتضــي أن 

تتحول الفتحة في نون المثنى إلى كسرة ، وفي نون الجماعة تتحول الضـمة إلـى فتحـة وفـي 

لمــوَن تــاء اإلنــاث تتحــول الفتحــة إلــى كســرة . كمــا فــي الجمــل اآلتیــة : الولــداِن یلعبــاِن ، المع

مخلصوَن ، شكرُت الطالباِت .ومن صـورالمخالفة كـذلك، إبـدال التنـوین فتحتـین علـى األلـف 

                                                
  ١٨٣)  دیوان جمیل ، ص ١( 
  ٧٤رمضان عبد التواب ، التطور اللغوي ، ص )  د/ ٢( 
  .١٥٠٩)  دیوان ذي الرمة ، ص  ٣( 
  .١٥٠٦)  دیوان ذي الرمة ، ص  ٤( 
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المقصـــورة بـــدًال عـــن الضـــمتین مـــثًال: "القـــرآُن هـــًدى وفـــالٌح" فـــاختلف التنـــوین بـــین الكلمتـــین 

  المعطوفتین.

 بهـي : فـإن –لهـو ، بـه  –ومن أمثلة المخالفة مـا یحـدث لضـمیر المفـرد الغائـب ، لـه   

أصلها حركة طویلة ، لكنها قصرت . ونجد ذلك یظهر عند القراء عندما یأتي بعد الضـمیر 

أحد أصوات اللین ، وعند قـراء آخـرین یمـد حتـى لـو أتـى بعـده صـوت صـامت . ومـن أمثلـة 

َنا َمجَْعُه َوقـُْرآنَهُ مده قبل حرف اللین قوله تعالى : ( لـة " ومن أمث١٧) سورة القیامة اآلیة "ِإنَّ َعَليـْ

ــَماء ُمنَفِطــٌر بِــِه َكــاَن َوْعــُدُه َمْفُعــوالً مــده قبــل صــوت صــامت قولــه تعــالى : ( ) المزمــل اآلیــة السَّ

  " فإن القراء یقرأون جمعهو ، بهي ، ووعدهو  . ١٨"

  ومن صور المخالفة إبدال صوت مكان صوت آخر مثل عنوان یقال فیها علوان .   

ات الصــامتة بأصـــوات اللــین ، لـــذلك نجـــد أن إن أصــوات الـــالم والنــون والـــراء أشــبه األصـــو 

بعـــض المفـــردات ، تطـــور فیهـــا أحـــد هـــذه األصـــوات القریبـــة مـــن الصـــوائت ، إلـــى أصـــواٍت 

. وممـــا یزیـــدني تمســـكًا بـــأن  )١(صـــائتة . مثـــل لكـــز  وكـــز ، جـــاخ : جلـــخ ، فصـــى : فصـــل

عامیتنــــا هــــي أقــــرب العامیــــات إلــــى الفصــــحى ، أن الكلمــــات لكــــز ، وجلــــخ ، وفصــــل هــــي 

  مستخدمة في عامیتنا . ال

تمیل اللغة فـي تطورهـا نحـو السـهولة والیسـر فتمیـل إلـى الـتخلص مـن  ����������������������  

األصــوات العســیرة ،  وتســتبدل بهــا أصــواتًا أخــرى ، ال تتطلــب مجهــودًا عضــلیًا كبیــرًا ، كمــا أنهــا 

  .  )٢(هرة الواحدةتحاول أن تتفادى تلك التفریعات المعقدة ، واألنظمة المختلفة للظا

وال ینطبق هذا القانون على كل حاالت التحول ، لوجود بعـض الحـاالت ، التحـول فیهـا مـن 

  السهل إلى الصعب . ولكن ذلك ال ینقص هذا القانون ألن الغالب هو التحول نحو األسهل.

وقــانون الســهولة والتیســیر ینطبــق علــى ظــاهرة الهمــز فــي اللغــة العربیــة ، فصــوت الهمــزة   

سـیر فـي نطقــه ألنـه یحتــاج ألـى هــواء كثیـر ودفــع قـوي كمــا قـال ابــن سـیناء : " أمــا الهمـزة فإنهــا ع

    .     )١(تحدث من حفز قوي من الحجاب وعضلة صدر لهواء كثیر"

                                                
  ١٦)  انظر د/ عون الشریف ، قاموس اللھجة العامیة في السودان ، ص ١( 
  ٧٥ص )  د/ رمضان عبد التواب ، المصدر السابق، ٢( 
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وهـــي عملیـــة تحتـــاج لجهـــد عضـــلي كبیـــر. ألن صـــوت الهمـــزة صـــوت مهمـــوس ، والصـــوت 

. تقـول د/ نـور الهـدى لوشـن :  إن  المهموس یحتاج لمجهود عضلي أكبر من الصوت المجهور

المجهود العضلي الذي نقوم بـه ونحـن ننطـق األصـوات المهموسـة ، یفـوق مجهودنـا ونحـن ننطـق 

. ففــي فنجــد ســقوط الهمــزة مــن أوائــل بعــض الكلمــات فــي بعــض العامیــات  )٢(األصــوات المجهــورة

  زة " أذن " فتصیر " ودن " .العامیة المصریة تسقط الهمزة من " أسنان " فتصبح " سنان " وتقلب هم

وفــي العامیــة الســودانیة تســـقط الهمــزة مــن الفعــل " أصـــاب " فتصــبح " صــاب " فنقـــول "     

  فالن صابته عین " وكذلك من الفعل " أفاق " فنقول " فاق من التخدیر " .

  " بو " مثل اسم الرئیس السابق .تونس والجزائر تسقط الهمزة من "أبو " فتصبح وفي لهجة  

واري بومــدین " . والمجاهــدة الجزائریــة المعروفــة " جمیلــة بــو حریــد " وكــذلك فــي اللهجــة " هــ

  .)٣(اللبنانیة العامیة تسقط همزة أبي وأخي فتصبح " َبي " و " َخي "

وقد تسقط الهمزة في وسط الكلمات ، تبعًا لقـانون السـهولة والیسـر علـى نطـاق واسـع فـي     

ثار " ورأس تصبح " راس ، وفـأس تصـبح فـاس ، والتـأریخ تصـبح : اللهجات مثل " ثأر " تصبح " أغلب 

  . التاریخ

وقـــد اقتضـــى التطـــور أن تســـقط همـــزة القطـــع التـــي تســـتخدم لتعدیـــة الفعـــل الــــالزم     

  ل .رسّ  : وأرسل تصیر ، رحضّ  : عوض عنها التضعیف . مثًال أحضر تصیریو 

ٕان كــان هــذا اإلســقاط  أمــا الهمــزة فــي آخــر الكلمــة فقــد وجــدت نمــاذج إلســقاطها ، و     

یـؤدي إلــى لــبس المعنــى واخــتالط صــوت الهمـزة بصــوت اللــین ، وخاصــة عنــد اتصــاله بتــاء 

الفاعل ، فاألفعال : مأل ، أبطأ ، خبأ ، تصیر ملیت ، أبطیت ، خبیـت مثلهـا مثـل سـعیت، 

  ورمیت .

                                                                                                                                              
  ٧٢)  ابن سیناء ، أسباب حدوث الحروف ، ص ١( 
  ١٩٧)  د/ نور الھدى ، مباحث في علم اللغة ، ص ٢( 
  
  بصوت متحدث لبناني ) خطوة(بوظبي األولى في برنامج أقناة  من)  سمعتھا  ٣( 
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وعـدم الهمــز یــؤدي للخلــط بــین األصــوات ممـا یــؤدي إلــى تغییــر مــدلول الكلمــة مثــل     

سال . وقد یؤدي سقوط الهمز إلى نوع من االشتقاق  –سبى ، وسأل  –هدى ، سبأ  –أ هد

الجدیــد ، فــإن ســقوط الهمــز مــن الفعــل " یؤاســي " مضــارع " آســى " و " یــؤدي " مضــارع " 

  أدى " وتحولها إلى .

  " یواسي " و "یودي" أتى بصیغة اشتقاقیة جدیدة للماضي هما " واسى " و " ودى " .

جـد سـقوط همـزة االسـتفهام فـي عامیتنـا ، وقـد وجـد مثـل ذلـك فـي الفصــحى وكـذلك ن    

  أیضًا ، وفي هذه الحالة یفهم االستفهام بالنغمة فقط .

ففي العامیة إذا أردنا أن نعرف من القادم نقـول : محمـد جـاء وّال علـي ؟ بـدًال عـن      

  أمحمد جاء أم علي ؟ .

  وفي الفصحى قول عمر بن أبي ربیعة :     

  )١(تحبها ؟ قلت بهرًا *** عدد النجم والحصى والتراب قالوا

  یعني أتحبها ؟ .

  وقول آخر : 

  )٢(فأصبحت فیهم آمنًا ال كمعشر *** بدوني فقالوا من ربیعة أم مضر؟

  أي أمن ربیعة أم مضر ؟ .

وممــا هــو واضــح فــي قــانون الســهولة والیســر ، اختفــاء األصــوات األســنانیة ، الثــاء      

. وهي تتطلب وضع طرف اللسان بین األسنان ، وال شك إن في ذلك جهـدًا  والذال  والظاء

عضلیًا تخلصـت منـه لغـة الكـالم الیـومي فصـارت الثـاء تنطـق سـینًا أو تـاء ، والـذال تتحـول 

  إلى دال أو ضاد أحیانًا .

                                                
  ٩٧بي ربیعة ، صأ)  دیوان عمر بن  ١( 
  ١١٤، ص ١٨صفھاني ، األغاني ، ج)  األ ٢( 



 -١٤٠-

ومــن مظــاهر القــانون كــذلك ، مــا نالحظــه مــن تحویــل ألــف التأنیــث الممــدودة وألفــه     

ویظهـر ذلـك واضـحًا ٠تاء حتى تصبح عالمة التأنیث واحـدة بـدًال عـن ثـالث المقصورة إلى 

فــي نطقنــا لأللــوان المختومــة بــألف التأنیــث الممــدودة حمــرة ، وصــفرة ، وخضــرة . واألســماء 

المنتهیة بألف المقصور  فدوى ، نجـوى ، تقـوى ، تنطـق فـدوه ، نجـوه ، تقـوه . وكـذلك َحْلـوه 

  لفصیحة منها بالممدودة أوالمقصورة.  بدًال عن حلواء أو حلوى فإن ا

ومن ظاهرة السهولة والیسر ، قلب األصوات بالتقدیم والتأخیر فنحن نقول الصاقعة     

فـي قولـه تعـالى " ویسـقون فیهـا  ٠ونقـول الجنزبیـل بـدًال عـن الزنجبیـل  ٠بدًال عن الصـاعقة 

  ٠" ١٧كأسًا كانا مزاجها زنجبیال " اإلنسان اآلیة "

ة المصـــریة كلمـــة "زواج " تصـــبح " جـــواز" و " زوج " یصـــبح " جـــوز " وفـــي العامیـــ    

  وكلمة راید في العامیة السودانیة تصبح " دایر " 

   -المغایرة الفردیة :  

مع أن المتحدث باللغـة یتعامـل معهـا ، مـع عامـة النـاس ، فـإن لكـل متحـدث لهجتـه     

  اده لغة واحدة ال وجود له " .: " المجتمع الذي یتكلم أفر والمقولة المشهورة تقولالخاصة 

فـالن فـإن عـرض علیـك نمـوذج  للغـة آل فـالن ، ولغـة أسـرة اً ممیـز  اً فـإن هنـاك طابعـ    

من صوت أحد أصدقائك ، أو صوت أحد الفنـانین ، أو أحـد المـذیعین ، فـي جهـاز تسـجیل  

  فإنــــك ســـــرعان مـــــا تمیـــــز هــــذا الصـــــوت ، ألن هنـــــاك تباینـــــًا فــــي اللفظـــــة والشـــــدة ، واللـــــین  

النبرة . هذه الظاهرة تعرف بالمغایرة الفردیة ، فهي تترك أثرًا في اللغة جیًال بعد جیل  كمـا و 

نالحظ ذلك في صوت أوالد حاج الماحي ، هذا هو الجیل الثالث للشیخ حاج الماحي  لكن 

النبــرة الصــوتیة هــي نفــس نبــرة الجیــل األول فســبحان اهللا ! لكنهــا قطعــًا تختلــف عــن نبــرات 

المادحین . ونتیجة لهذه المغایرة ، فإن قراء القـرآن المحـدثین یقـرأون القـرآن علـى غیرهم من 

  غیر طریقة القدامى الصوتیة .



 -١٤١-

فإن ثبت زعم الباحثة أن نطقنا للمفردات العربیة هو غیر نطق العرب في الجاهلیة     

د جیـل أو ، وال في صدر اإلسالم ، وال حتى في عهد الدولة العباسیة ، فإنه من المتوقـع بعـ

جیلین أن تتجزأ اللغة إلى لهجات ال حصر لها ، بحیث ال یفهم مـن فـي العـراق متحـدثًا مـن 

الســودان ، وال یفهــم الســوداني متحــدثًا مــن الجزائــر . وهــذا حــادث فــي العامیــة الیــوم ، لكــن 

  نخشى ذلك فیما یسمى عربیة معاصرة .

  

بقـى المغـایرة فـي شـكل لهجـة فـي لكن المغایرة أحیانًا تكون غیر ذات أثر كبیـر ، وت    

نطــاق معــین . وخیــر مثــال : اللهجــات الصــغیرة التــي تنشــأ داخــل العامیــة الســودانیة  كــالتي 

یضعها الشباب  بإضافة صوت إلى كلمة ، أو نطقهـا مقلوبـة ، وهـذه اللهجـات ال تـأثیر لهـا 

هــور  أو خوفــًا علــى اللغــة العامــة ، ألن الفــرد یمیــل للغــة الجماعــة ، خوفــا مــن مخالفــة الجم

  . )١(من السخریة ، حتى لو كانت لغته لغة ممیزة

على كل حال فإن لكل لغة حیة قوتین متضادتین ، األولى تـدفع بـالفرد وتبعـده عـن     

  المركز  وأخرى تشده نحو المركز وهذا الدفع والشد ، هو الذي یخلق التوازن في اللغة .

   : القیاس

فـل بـأن یسـمع مـن الكبـار حولـه ، كـتًال لغویـة  أو عبـارات تبدأ مرحلة النمو اللغـوي عنـد الط

كاملة فیلتقطها كتلة ، دون تحلیـل لعناصـرها ، وعنـدما یحتـاج إلـى اسـتعمال هـذه الكلمـات ، 

قــد تضـــیع علیـــه بعـــض المفــردات فیجتهـــد بنفســـه فیقـــیس علــى المتشـــابه منهـــا فكلمـــة فرملـــة 

  تصبح عنده وّقافة . والفرشاة عنده نّضافة .

                                                
  م١٩٩٩بمعھد الخرطوم الدولي ، محاضرات الدكتور عبد الحلیم  محمد)  من  ١( 
  



 -١٤٢-

لیبیون یقولون للكامیرا " صّوارة "حتى أصبحت صیغة فّعالة واحدة من صیغ اسم وال    

اآللة التي اعترفت بها المجامع اللغویة فصـارت غّسـالة وّثالجـة وفّرامـة أسـماء أآلت للغسـل 

  والفرم .   جوالتثلی

ومــن أمثلــة القیــاس فــي التطــور الصــوتي ، أن األصــل فــي ضــمیر الخطــاب التــاء      

لم الكـاف . ضـربَت ، ضـربِت ، ضـربُك غیـر أن القیـاس أدى إلـى تسـویة هـذا وضمیر المتك

الخالف فصارت كلها تاء وحصل العكـس عنـد األحبـاش فتحولـت كلهـا إلـى كـاف : ضـربَك  

ضربِك ، ضربُك . ومثال آخـر للقیـاس األصـل فـي الم الجـر هـو الفـتح ، وفـي البـاء الكسـر 

ُه" وِبــه فصــارت " هللا " " للبیــت " تكســر قیاســًا ویظهــر ذلــك عنــد اتصــاله بالضــمائر مــثًال " َلــ

  على الباء في " بالبیت " و"بالناس".

وهنـــاك أثـــر للقیـــاس فـــي تطـــور الصـــیغة الداللیـــة ، فتشـــابه كلمـــة " ســـراویل " وهـــي     

للمفرد في اللغـة الفارسـیة بصـیغة فعالیـل لجمـع التكسـیر ، جعلـت العـرب یقیسـون علـى تلـك 

  . )١(ثم یشتقون له المفرد فیقولون " سروال الصیغة ، ویجعلونها جمعاً 

الجمـع علـى " اإلغریقیـة وهـي مفـرد صـاغوا منهـا  Paradiseومثال لذلك حدث فـي كلمـة " 

  وجمعوها  " فرادیس " . .  وصاغوا لها المفرد فردوس وزن فعالیل

ومن عوامل تطور الداللة كذلك ، تطور أصوات الكلمة ، بحیث تصبح تلك الكلمة     

ة لكلمة أخرى ، لها معنى آخر . " فإن كلمة " كماش " الفارسیة ، بمعنى : نسـیج مـن مماثل

  قطـــــــن خشـــــــن قـــــــد تطـــــــورت فیهـــــــا الكـــــــاف فأصـــــــبحت قافـــــــًا : فشـــــــابهت الكلمـــــــة العربیـــــــة 

قماش بمعنى أرذل الناس ، وما وقع على األرض من فتات األشیاء ومتاع البیت  أصبحت 

                                                
  .١١٠، ص ، مصدر سابق رمضان عبد التواب  /)  د ١( 



 -١٤٣-

لـــى المنســـوجات .  والقمـــاش كمـــا ورد فـــي مختـــار هـــذه الكلمـــة العربیـــة ذات داللـــة جدیـــدة ع

   .)١(الصحاح : متاع البیت "

والقیاس عامل من عوامل التطور ، وله دور في التجدید واإلبداع في اللغة إن كان القیاس   

صحیحًا ، أما إذا القیاس خاطئـا فإنـه یـؤدي إلـى تطـور فـي اللغـة ، قـد یجعـل الخطـأ صـوابًا 

شاع هـذا الخطـأ ، ووجـد إقبـاًال علیـه ، واسـتعمال لـه. " وعلـى والصواب خطأ ، وخاصة إذا 

هـــذا األســـاس فتحـــت الدراســـات الحدیثـــة المجـــال للقیـــاس الخـــاطئ ، وتقبلـــت مـــا ینتجـــه هـــذا 

القیــاس مــن ألفــاظ وتراكیــب ، وشــریطة أن تكــون قــد فــازت باســتعمال المتكلمــین بهــا  فــاطراد 

ن تصبح صـوابًا ، وأن تكـون بـذلك جـزءًا الظاهرة اللغویة الخاطئة ، شرط ضروري وكاٍف أل

  .         )٢(من اللغة

  خصائص التطور الصوتي : 

  إنه یسیر بـبطء وتـدرج ، إذ أن االخـتالف الـذي یظهـر علـى أصـوات اللغـة الحالیـة ، مـا

ثــم بــدأ متــدرجًا ، وبصــورة  ، لكــن بــدأ التطــور فـي أجیــال ســابقة ، ا بــین یــوم ولیلــةنوصـلت

  ا بهذا الوضع .نغیر محسوسة حتى وصلت

  إنــه یحــدث مــن تلقــاء نفســه ، بطریــق آلــي ، وال دخــل لــإلرادة اإلنســانیة فیــه إذ إنــه نتــاج

عدة عوامل منها تداخل القبائل العربیة مع غیر العربیة نتیجة لهجرات قد یكون المسبب 

إذا كـان مــن جـراء الجفـاف والتصــحر ، أو  ، فیهـا عوامـل طبیعیـة ال دخــل لإلنسـان فیهـا

 ء تغیر األحوال المناخیة التي تؤدي إلى الهجرة الجبریة .من جرا

  إنــه جبــري الظــواهر وهــو یخضــع لقــوانین بعیــدة عــن اختیــار اإلنســان ، وال أحــد یســتطیع

 إیقافها أو منعها ، أو تعویقها وتغییر ما تؤدي إلیه .

                                                
  .٥٥١)  مختار الصحاح ، باب القاف ، ص  ١( 
  
  . ٢٠٤نور الھدى لوشن ، مصدر سابق ، ص  /)  د ٢( 



 -١٤٤-

 ر إنه في الغالب مقیـد بالزمـان والمكـان فـالتطور الـذي حـدث فـي عهـد الحكـم التركـي غیـ

التطور الذي حدث في العصر الحدیث والذي حـدث فـي مصـر ، غیـر الـذي حـدث فـي 

 السودان أو العراق .

  إنه إذا لحق صوتًا بعینه في بیئة مـا ظهـر أثـره غالبـًا فـي جمیـع الكلمـات المشـتملة علـى

  .  )١(هذا الصوت

  

  

  

:  

كـون فـي الكلمـة أینمـا من المالحظ أن التطور الصـوتي إذا لحـق صـوتًا مـا فـي كلمـة، فإنـه ی

وردت لكـن ال یكــون كــذلك دائمــًا عنــد المــذیعین ،وقـد ســألت الباحثــة المــذیع محجــوب بخیــت 

غیر مخرجها فقال نطق األصوات بین األسنانیة من  االقتصاد في الجهد في إذا كان یقصد

وســألت  المــذیع جمــال الــدین مصــطفى وهــو كــذلك أجــاب بــالنفي  . )٢(ذلــك إطالقــًا ال أفعــل

ــــــین عامــــــاوقــــــ ــــــر مــــــن ثالث ــــــول  . حینهــــــا تــــــذكرت)٣(ال مســــــتحیل فأنــــــا أعمــــــل مــــــذیعًا أكث   ق

د/ إبراهیم أنیس "فـالمرء فـي الحقیقـة حـین ینطـق بالصـوت السـهل بـدل الصـعب ،یخیـل إلیـه 

  )٤(فالعملیة إذن ال شعوریة" دائمًا أنه ینطق بالصوت األصلي دون تغییٍر فیه،

  

  

  

  

                                                
  .٢٨٥)  انظر علي عبد الواحد ، علم اللغة ، ص  ١( 
  
  م .٢٧/٢/٢٠١٠ي لقاء معھ بجامعة أم درمان اإلسالمیة في یوم )  ف ٢( 
  م.٥/٢٠١٠/ ١٠)  في لقاء معھ أمام قسم األخبار بمبنى التلفزیون ، یوم  ٣( 
  .٢٣٥)  د/ إبراھیم أنیس ، األصوات اللغویة ، ص ٤( 
  



 -١٤٥-

  

 ا ا  

ا روا  ا ات ا  

  ا اول 

 : راا  : أو  

بـالتلفزیون ، قـد وقفـت الباحثـة مـن ناحیـة  مسـاءً  محل الدراسة نشرات أخبار العاشرة

م ، وتــم تســجیل خمــس ٢٠١٠ –٢٠٠٨علــى نشــرات األخبــار خــالل عــامي المــدى الزمــاني

بلـغ عـدد السـاعات فیهـا جیل صوتي فقط اسطوانات صوت وصورة ، وسبع عشرة نشرة تس

  .تسع ساعات وخمس وخمسین دقیقة 

  نشرة تداعیات المحكمة الجنائیة بتوقیف عمر البشیر  

قرأ النشـرة الرئیسـة جمـال الـدین مصـطفى وطـالل سـنهوري ، وقـرأت فاطمـة عـوض     

  النشرة الریاضیة ، وقرأت سوزان سلیمان النشرة الجویة .

الـــدین مصـــطفى : المجموعـــة الباســـفیكیة تعلـــن رفضـــها لقـــرار نـــص النشـــرة بصـــوت جمـــال 

  الجنائیة ، وتؤكد تضامنها مع السودان . 

المشــاهدون الكــرام العــرض الرئیســي لالخبــار یحــیكم جمــال الــدین مصــطفى وزمیلــي طــالل 

  سنهوري یبدأ التفاصیل . 

 أكدت البحرین تضامنها مـع السـودان ، فـي وجـه المـؤامرات التـي یتعـرض لهـا مـن 

قبل محكمة الجنائیات الدولیـة . جـاء ذلـك علـى لسـان عـادل المعـاودة رئـیس لجنـة 

الشئون الخارجیة والدفاع واألمن بمجلـس النـواب البحرینـي الـذي وصـل إلـى الـبالد 

الخرطوم ، وكشف أنه یحمل مقترحات سـیعلنها فـي حینهـا  إلىضمن وفد برلماني 

 ، بجانب أنه سیلتقي رئیس الجمهوریة . 

 العــالم  فــي صــدرت مــذكرة المحكمــة الجنائیــة الدولیــة ، حتــى تنــادى األحــرار مــا أن

 للرد على االستعمار الجدید . 
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 وتقــاطرت الوفــود  بالخرطــوم خرجــت غاضــبة ودول العــالم كافــة شــاركتها الغضــ ،

 الرسمیة والشعبیة للوقوف إلى جانب الشعب السوداني .

 قــرار المحكمــة الجنائیــة الدولیــة،  أعربــت دول المجموعــة الباســفیكیة عــن قلقهــا إزاء

بتوقیــف رئــیس الجمهوریــة . وجــددت لجنــة ســفراء المجموعــة فــي جلســتها الطارئــة 

ببروكسل ، دعمها لقرار قمة المجموعة في وقت سابق من شهر أكتوبر من العـام 

ـــق القـــرار  ـــة لتعلی ثمانیـــة وألفـــین ، ویـــدعم قـــرارات قمـــم االتحـــادات اإلفریقیـــة الداعی

ود السیاســیة والدبلوماســیة ، مــن التوصــل إلــى حــل لقضــیة دارفــور . لتمكــین الجهــ

ودعت المجموعة إلى مواصلة مفاوضات السالم بین الحكومة والحركات المتمـردة 

 في دارفور .

  وكنـــا قـــد أجرینـــا اتصـــاًال هاتفیـــًا مـــع ســـفیر الســـودان ببروكســـل نجیـــب الخیـــر عبـــد

ة الـداعم للسـودان فـي مواجهـة الوهاب حول موقف المجموعات اإلفریقیـة الباسـفیكی

 قرارات  الجنائیة .

  وللتعلیــق حــول موضــوع التــداعیات الجنائیــة ، ینضــم إلینــا الشــیخ عــادل المعــاودة

رئیس لجنة الشـئون الخارجیـة بمجلـس النـواب البحرینـي . اسـتاذ عـادل مرحبـًا أنـت 

ضـامن جیت على رأس وفد برلماني یعنـي یـثمن هـذه الزیـارة الكریمـة وحقیقـة أن الت

العربـــي فـــي ظـــل األزمـــات التـــي تســـتهدف األمـــن العربـــي ربمـــا یســـیر فـــي االتجـــاه 

                                                                                                           الصــــــــــــــــــــــــــــحیح ، یعنــــــــــــــــــــــــــــي وفــــــــــــــــــــــــــــق هــــــــــــــــــــــــــــذا المعطــــــــــــــــــــــــــــى كیــــــــــــــــــــــــــــف

 یسه بل السودان ومحیطه ؟ . تنظرون إلى قرار المحكمة باستهداف السودان ورئ

  جـدد الوفــد االریتــري رفضـه لقــرار الجنائیــة ، وأكـد لــدى لقائــه نائـب رئــیس المــؤتمر

الوطني للشئون السیاسیة والتنظیمیة د/ نافع علي نـافع ، أكـد دعمـه وتضـامنه مـع 

 السودان حكومة وشعبًا .

 ن هــذه معتمــد محلیــة مــروي جعفــر حســن محمــد قــال خــالل مخاطبتــه المســیرة ، إ

القــرارات المجحفــة لــن تزیــد الســودان إال قـــوة ومنعــة . ودعــا إلــى تضــافر الجهـــود  

ومضــاعفة اإلنتــاج وحیــا رئــیس المجلــس كمــال محمــد عبــداهللا صــمود أهــل القریــر 
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 مشیرًا إلى توحید الصف والكلمة في هذه المرحلة . 

 

 زیــة الــوزارة للــرد أكــد وزیــر الدولــة بــوزارة العلــوم والتكنلوجیــا د/ عیســى َبَشــري ، جاه

على قرارات محكمة الجنائیات الدولیة ، بمزیـد مـن التنمیـة والعمـل الجـاد  وتكثیـف 

 جهود العمل واالبتكارات المعرفیة .

  نص مقروء بصوت طالل سنهوري :

  أشاد المشیر عمر البشیر رئیس الجمهوریـة بمواقـف الشـقیقة مصـر ، تجـاه قضـایا

البرلمــــان المصـــــري مصـــــطفى بكـــــري  الســــودان . جـــــاء ذلـــــك لــــدى لقائـــــه عضـــــوا

ومصـــطفى الجنـــدي، بحضـــورنائبرئیس المجلـــس الـــوطني محمـــد الحســـن االمـــین . 

عبـــر عضـــوا البرلمـــان المصـــري عـــن رفضـــهما ورفـــض الشـــعب المصـــري ، لقـــرار 

المحكمة الجنائیة تجاه المشـیر عمـر البشـیر . وقـاال إن موقـف الجنائیـة یعبـر عـن 

السالم بالسـودان . وأضـاف أن الشـعوب الحـرة مواقف عدائیة تستهدف االستقرار و 

تقـف ضـد تحركـات الجنائیــة . وقـال عضـو البرلمــان المصـري مصـطفى بكــري إن 

التـي تسـتهدف  ةالشـعب المصـري یقـف مـع السـودان ضـد قـرارات المحكمـة الجنائیـ

 السودان في شخص عمر البشیر .

 كمــة الجنائیـــة. لقــرار المح ت قطاعــات الشــباب والناشــئین رفضــها واســتنكارهاأعلنــ

وأكــدت قطاعــات الشــباب والناشــئین فــي المســیرة التــي ســیرتها الیــوم  أمــام القیــادة 

العامــة لقــوات الشـــعب المســلحة . أكــدت وقوفهـــا خلــف الــرئیس عمـــر البشــیر فـــي 

 مواجهة ادعاءات الجنائیة . 

  وجد قرار الحكومة بطرد المنظمات المشبوهة في دارفور ترحابًا وسط أهل دارفور

. 
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   وء ت ط ض :م

  أهال بكم في نشرتنا الریاضیة ، عبرت جمـاهیر الریاضـة بوالیـة كسـال عـن موقفهـا

الــرافض لقــرارات المــدعي العــام لمــا یســمى بالمحكمــة الجنائیــة ، ووقفتهــا مــع رمــز 

الســیادة الوطنیــة رئــیس الجمهوریــة المشــیر عمــر البشــیر . جــاء ذلــك خــالل لقــاء 

مل عطبرة بإستاد كسال في بطولة الدوري الممتاز لكـرة القـدم . فریق المیرغني واأل

وقــدم االتحــاد المحلـــي بكســال وثیقــة عهـــد ومیثــاق باســم جمـــاهیر الریاضــة بكســـال 

بـــرئیس الجمهوریـــة تـــم تســـلیمها لصـــالح علـــي آدم الـــذي حیـــا الفعالیـــات الریاضـــیة 

أكـــدت األندیـــة  بالوالیـــة ، ومبادرتهـــا المتواصـــلة فـــي القضـــایا الوطنیـــة كافـــة . كمـــا

ـــدفاع عـــن قائـــد  والقطاعـــات الریاضـــیة بكســـال التـــزام الفعالیـــات الریاضـــیة كافـــة بال

  المسیرة عمر البشیر . 

  تعــادل المــریخ مــع مضــیفه االتحــاد اللیبــي بهــدف لكــل فــي ذهــاب الــدوري األولــى

بالعاصـــمة اللیبیـــة طـــرابلس ، شـــوط المبـــاراة األولـــى انتهـــى بالتعـــادل الســـلبي لكـــال 

ن . ومع انطالقة الشوط الثـاني بـدقیقتین تقـدم االتحـاد اللیبـي بهـدف  وأدرك الفریقی

هیثم طمبل التعادل للمریخ في الرابعة والسبعین من عمر المبـاراة . بالنتیجـة سـهل 

المریخ من مهمته في مباراة اإلیاب الحاسمة بالخرطوم لبلوغ الدوري الثاني بنجـاح 

 . 

  ب ت وء م   ٢٨/٤/٢٠١٠  :  

  تسلم الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقـا ، رسـالة خطیـة مـن أخیـه المشـیر عمـر

البشیر ، سلمها له مستشار رئیس الجمهوریـة د/ مصـطفى عثمـان اسـماعیل الـذي 

وصــل إلــى العاصــمة الجزائریــة ، مبعوثــًا مــن رئــیس الجمهوریــة  وتتصــل الرســالة 

ین البلـدین ، مـن أجـل مصـلحة الشـعبین الصـدیقین بسبل تعزیز العالقات الثنائیة ب
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. وأكـــدت القیـــادة الجزائریـــة ، دعمهـــا ومســـاندتها للجهـــود الرامیـــة لتحقیـــق الســـالم 

 واالستقرار بالسودان . 

  احتفلت الجالیة السودانیة بدولة قطر ، بفوز المشیر عمـر البشـیر بمنصـب رئاسـة

ني وهو یخوض تجربة االنتخابـات الجمهوریة وأشادوا بالروح العالیة للشعب السودا

بشفافیة ونزاهة ، وجسـد أبنـاء الجالیـة ، تماسـك الشـعب السـوداني وسـماحته ، مـن 

 خالل االحتفال .

  فــي بروكســل تجمــع أبنــاء الســودان فــي كــل مــن ألمانیــا وهولنــدا وبلجیكــا ومنــاطق

هم أخرى، احتفاًال بفوز المشیر عمر البشیر بمنصب الرئاسة ، وأعربوا عن سـعادت

بخــروج االنتخابــات بصــورة طیبــة ، جســدت تكــاتف الشــعب الســوداني وتضــامنهم 

 واختیارهم للمسار الدیمقراطي في السودان .

  فــي ســیاق ذي صــلة عبــر عــدد مــن المــواطنین فــي الوالیــة الشــمالیة عــن تقــدیرهم

لجهــود حكومــة الوحــدة الوطنیــة بالوالیــة ، فــي العمــل علــى إنفــاذ المشــاریع التنمویــة 

میــة بالوالیــة فــي الفتــرة الســابقة . وأعلــن والــي الشــمالیة المكلــف حــل حكومــة والخد

الوحدة الوطنیة بالوالیة ، وتكلیف مدیري الوزارات والمحلیـات بتسـییر أعبـاء العمـل 

 لحین تشكیل الحكومة الجدیدة .

  أقام المركز العالمي للدراسات اإلفریقیة بقاعة الشهید الزبیر بالخرطوم ندوة بعنوان

رؤیـــة تحلیلیـــة سیاســـیة ، تحـــدث فیهـــا عـــدد مـــن  -لســـودان مـــا بعـــد االنتخابـــات ا

الخبــراء والمــراقبین عــن التحــدیات التــي تواجــه الحكومــة الجدیــدة المنتخبــة . مشــیرًا 

إلى أن نجاح االنتخابات یعتبر مـن أكبـر االنجـازات التـي تحققـت علـى المسـتویین 

 . العربي واإلفریقي في مجال التطور الدیمقراطي
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: ا ا  مت أ وء م  

 ـــادات الخدمـــة المدنیـــ ، والعـــاملون بـــالوزارات والمؤسســـات الحكومیـــة   ةاحتشـــدت قی

أمـــام األمانـــة العامـــة بمجلـــس الـــوزراء الیـــوم ، لتهنئـــة رئـــیس الجمهوریـــة المنتخـــب 

 المشیر عمر البشیر بفوزه في االنتخابات الرئاسیة ، ونیله ثقة الشعب . 

  اد مجلـــس األمـــن بنجـــاح االنتخابـــات الســـودانیة ، واعتبرهـــا خطـــوة مهمـــة فـــي أشـــ

طریـق التبــادل السـلمي للســلطة ، وقـال مجلــس األمـن إن مــرور االنتخابـات بســالم  

فیر الیابان لدى یعد مؤشرًا جیدًا . وقال رئیس مجلس األمن في الدورة الحالیة ، س

نجــــاح تجربــــة االنتخابــــات إن أعضــــاء المجلــــس أجمعــــوا علــــى  األمــــم المتحــــدة ،

 بالسودان .

  مــن جانبــه أشــاد األمــین العــام لألمــم المتحــدة بــان كــي مــون ، بالشــعب الســوداني

ومشــاركته فـــي عملیـــة االقتــراع ، التـــي جـــرت فــي منـــاخ ســـلمي وهــادئ ممـــا یؤكـــد 

ـــة . وقـــال مـــون إن تقـــاریر المـــراقبین الـــدولیین أشـــادت بنجـــاح  تمســـكه بالدیمقراطی

 االنتخابات .

  نجـــاد ببرقیـــة تهنئـــة  يث رئـــیس الجمهوریـــة اإلســـالمیة اإلیرانیـــة محمـــود أحمـــدبعـــ

لنظیــره المشــیر عمــر البشــیر رئــیس الجمهوریــة المنتخــب ، عبــر فیهــا عــن خــالص 

تهانیه وتبریكاته ، للحكومة اإلیرانیة والشعب اإلیراني بمناسبة إعادة انتخابه رئیسـًا 

اني فــي العملیــة االنتخابیــة  وأشــار لجمهوریــة الســودان ، ونیلــه ثقــة الشــعب الســود

نجـاد إلــى أن اإلرادة القویـة والمســاعي المشـتركة لقیــادة البلـدین ســتمكنهما مـن فــتح 

آفــاق جدیــدة فــي توســیع مجــاالت التعامــل الثنــائي ، بمــا یحقــق المصــالح المشــتركة 

 وٕاقامة السالم والعدالة في العالم .
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  ني لشــئون الحــزب ، د/ نــافع ومــن جانــب آخــر أعلــن نائــب رئــیس المــؤتمر الــوط

علي نافع فـي المـؤتمر الصـحفي الـذي عقـده قبـل قلیـل بقاعـة الصـداقة بـالخرطوم  أن 

التـي تمـت  المؤتمر الوطني خطط لالنتخابات قبل وقت مبكر ، مشیرًا إلـى التجهیـزات

فــي الســجل االنتخــابي بــالحزب . وقــال إن االنتخابــات ســارت بوالیــات دارفــور بصــورة 

كـــس مـــا كـــان یتوقـــع الكثیـــر مـــن المـــراقبین لالنتخابـــات  وقـــال إن معظـــم طبیعیـــة ، ع

 قاطني المعسكرات صوتوا للمؤتمر الوطني .

  وفي السیاق ذاته أعلـن د/ نـافع أن الحكومـة القادمـة سـتكون حكومـة برنـامج  ولـن

تكــون حكومــة محاصصــة وترضــیات ، ذلــك بعــد التفــویض الشــعبي الواســع الــذي 

نتخــب المشــیر عمــر البشــیر . بــذلك قطــع د/ نــافع بقیــام منحــه الشــعب للــرئیس الم

م ، مؤكــــدًا أن كـــــل ٢٠١١اســــتفتاء جنــــوب الســـــودان فــــي موعــــده المحـــــدد ینــــایر 

 الترتیبات اآلن ماضیة لیكون االستحقاق في موعده . 

  ونعـــود إلـــى ملـــف احتفـــاالت الخدمـــة المدنیـــة بفـــوز المشـــیر عمـــر البشـــیر ، حیـــث

والعـاملون بـالوزارات والمؤسسـات الحكومیـة الیـوم  احتشدت قیـادات الخدمـة المدنیـة

أمــام األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء ، لتهنئــة رئــیس الجمهوریــة المنتخــب المشــیر 

عمـــر البشـــیر بفـــوزه فـــي االنتخابـــات الرئاســـیة ، ونیلـــه ثقـــة الشـــعب ؟ وأدلـــى وزیـــر 

 الدولة بوزارة مجلس الوزراء كمال عبداللطیف بالتصریح التالي . 

  ئــیس الجمهوریــة المشــیر عمــر البشــیر حرصــه علــى تشــكیل حكومــة برنــامج أكــد ر

ذات فائــدة قویــة ، والتزامــه بتســریع إنفــاذ مــا تبقــى مــن بنــود اتفاقیــة الســالم الشــامل  

بجانب إیجاد حل شامل لمشكلة دارفور . جاء ذلك لدى لقائـه رئـیس لجنـة حكمـاء 

قـاد ملتقـى اتحـاد المصـارف إفریقیا سایمن بیكو ، كمـا رحـب رئـیس الجمهوریـة بانع
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العربیــة بالســودان . داعیــًا لــدى لقائــه وفـــد االتحــاد . إلــى االســتفادة مــن إمكانـــات 

   البالد المتعددة .                         

  

  

   : م : و ارج وات

أم احتكـاكي ، ، یقوم الوصف لهذه األصوات على أساس المخرج وطریقة النطـق انفجـاري 

وصفة الصوت من حیث الجهـر أو الهمـس ، أو االنفتـاح أو اإلطبـاق  الترقیـق أو الخ  ...

  التفخیم .

  صوت الهمزة : 

الهمزة صوت مخرجه الحنجرة ، وهو مهموس ، ومنفتح ، ومرقق ، في اغلب نطـق   

المــذیعین حینمــا ینطــق بــالتحقیق ، لكنــه أحیانــًا یتحــول إلــى صــوت شــبه لــین كمــا فــي كلمــة 

/ أو یتحول إلى صوت لین كمـا muwakkid/ والتي قرئت "موكد" /mu?akkid"مؤكد" /

/ والتي d3i?ta/ ، وكلمة "جئت" /ha:di/ والتي قرئت "هادي" /ha:di?iفي كلمة "هاديء/

/ حینئـذ یصـبح مخرجـه الجـوف d3i:tأبـدل الهمـزة فیهـا بكسـرة طویلـة حیـث قرئـت "جیـت" /

هــذا التطــور تحــت مســتوى عامیــة المثقفــین ویصــبح صــوتًا مجهــورًا . وكلمــة "ضــوء"، ویقــع 

  / .:du/ والتي قرئت "ضو" /?du/ )١(حیث تبدل الهمزة إلى صوت لین

  صوت الباء : 

ن ، انفجاري ، منفتح ، مجهور ، مرقق احیانا ومفخـم أحیانـًا أخـرى ، مخرجه الشفتا  

رلمــاني" وكلمــة "ب /aζŗabat?/بــدًال عــن  /aζŗabat?/وقــد ورد مفخمــًا فــي كلمــة "أعربــت" 

/barlma:ni/  بدًال عن/barlma:ni/ .  

                                                
  . ١٦١، ص  مستویات اللغة المعاصرة في مصر، محمد بدويالسعید  /) د ١( 
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  صوت التاء :

، وهــو صــوت انفجــاري ، ومرقــق ، ومنفــتح ، وأحیانــًا مطبــق حیــث یتحــول مخرجــه اللثــة  

بـدًال  /tardiya:t/إلى نظیره الطاء . وممـا ورد مـن تحولـه إلـى صـوت الطـاء كلمـة "ترضـیات" 

  . /tada:munahu/ عن بدالً  /ţda:munahu/وكلمة "تضامنه"  /tardiya:t/عن 

  صوت الثاء :

عند قلیل من المذیعین مخرجه بین األسنان ، وعند البعض اآلخر مخرجه اللثة أي   

، فالقاعـدة العامـة هنـا هـي أن صـوت یصبح سینًا وهو مهموس واحتكاكي ، منفـتح ومرقـق 

  . )١(وهذا مستوى عامیة المثقفین. السین جائز في كل ما كان أصله الثاء في الفصحى 

وكلمـة "حیـث"  /kaөi:r/بـدًال عـن "كثیـر"  /kasi:r/ومما ورد بصوت السین كلمة "كسیر" 

/ĥaysu/  بدًال عن/ĥayөu/ .  

  صوت الجیم :

مــع حافــة اللســان ، وهــو صــوت انفجــاري ، ومنفــتح ، ومرقــق عنــد  الحنــكمخرجــه   

) چ( صـوتًا بصـوت أشـبه ب، واحتكاكیـ اً معظم المذیعین ولكن عند الـبعض یصـبح مهموسـ

 /jumhu:ryya/حیـــث قرئـــت  /d3umhu:riyya/وممـــا ورد فـــي ذلـــك كلمـــة "جمهوریـــة" 

وأحیانــــًا تصــــیر كالشــــین  /хa:rijiyya/حیــــث قرئــــت  /хa:rid3iyya/وكلمــــة "خارجیــــة" 

وذلـــك إذا جـــاء بعـــدها الـــدال أو التـــاء ، وومـــا ورد فـــي ذلـــك كلمـــة "اجتمـــاع"  /ch/وتســـمع 

/?id3tima:ζ/  حیث قرئت/?itima:ζ/ .  

                                                
  .١٥٦، ص  المصدر السابقالسعید محمد بدوي ، / د نظرا)  ١( 
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  صوت الحاء :

  مخرجه الحلق ، وهو صوت احتكاكي ، ومهموس ومنفتح ومرقق .   

  صوت الخاء :

  مخرجه من الطبق وهو صوت احتكاكي ، ومهموس ، ومنفتح ، ومرقق .   

  

  

  صوت الدال : 

 جـــاري ، ومجهـــور ، ومنفـــتح ومرقـــقمخرجـــه األســـنان مـــع اللثـــة ، وهـــو صـــوت انف  

حیــث  /baζd/إلــى نظیــره الضــاد كمــا فــي كلمــة "بعــد" ومفخــم احیانــًا أخــرى حیــث یتحــول 

حیـــث قرئـــت "مصاعضـــات"  /musa:ζda:t/وكلمـــة "مســـاعدات"  /baζd/قرئـــت "بعـــض" 

/muşa:ζda:t/ .  

  صوت الذال :

مخرجــه بــین األســنان عنــد القلیــل ، وعنــد الغالبیــة مخرجــه هــو مخــرج الــزاي بوضــع   

احتكــاكي ، مجهــور ، ومنفــتح   طــرف اللســان علــى اللثــة ولــیس بــین األســنان ، وهــو صــوت

) tanfi:z) حیــث قرئــت "تنفیــز" (tanfi:ðومرقــق . ومــن أمثلــة نطقــه زایــًا كلمــة "تنفیــذ"  (

  . /bazl/حیث قرئت "بزل"  /baðl/وكلمة "بذل" 

  صوت الراء :

مخرجه اللثة ، وهو صوت تكراري ، ومجهور ، ومنفتح ، وهو مرقـق أحیانـا ومفخـم   

  أحیانًا أخرى .

  اي :صوت الز 

  مخرجه اللثة وهو صوت احتكاكي ، ومجهور ، ومنفتح ، ومرقق .  

  صوت السین :
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مخرجه اللثة وهو صوت احتكاكي ، ومهمـوس ، ومرقـق ، ومنفـتح ، وأحیانـا مطبـق   

حیــث قرئــت "صــلطة"  /sulţa/حــین یتحــول إلــى نظیــره الصــاد كمــا ورد فــي كلمــة "ســلطة" 

/şulţa/ .  

  صوت الشین :

  و صوت احتكاكي ، ومهموس ، ومنفتح ، ومرقق .مخرجه اللثة ، وه  

  

  صوت الصاد : 

، ومرقـــق أحیانـــًا  ومطبـــق أحیانـــًا ، ومنفـــتح أحیانـــاً  مخرجـــه اللثـــة ، وهـــو صـــوت احتكـــاكي ،

 اً . وممـــا ورد فیـــه منفتحـــوس أحیانـــًا ، ومجهـــور أحیانـــا أخـــرىومفخـــم أحیانـــًا أخـــرى ، ومهمـــ

حیــــث قرئــــت "أزدقــــاء"  /şdiqa?/ء" حینمــــا تحــــول إلــــى زاي فــــي كلمــــة "أصــــدقا اً ومجهــــور 

/?zdiqa/  "ومفخــم حینمــا تحــول إلــى زاي مفخــم كمــا فــي كلمــة "أصــبح ،/?zbaĥa/  بــدًال

  ./ حیث تشرب بصوت الزاي المجهورşbaĥa?/عن 

   صوت الضاد :

وورد منفتحــًا عنــدما  ري ، ومجهــور ومطبــقمخرجــه األســنان مــع اللثــة ، وهــو صــوت انفجــا

حیــــث قرئــــت "إخــــداعها"  /xda:ζiha?/ي كلمــــة "إخضــــاعها" تحــــول إلــــى نظیــــره الــــدال فــــ

/?xda:ζiha/ .  

  صوت الطاء : 

  مخرجه اللثة ، وهو صوت انفجاري ، ومهموس ، ومطبق .

  صوت الظاء : 

مخرجـــه بـــین األســـنان عنـــد القلیـــل مـــن المـــذیعین ، وعنـــد الـــبعض اآلخـــر مـــن اللثـــة ، وهـــو 

ًا ، وذلك حینما تحول إلـى صـوت صوت احتكاكي ومجهور ، ومطبق ، وغیر مطبق أحیان

/ munażama/" ، وكلمــة "منظمــة" اھرةڟ��زاي مفخــم فــي كلمــة "تظــاهرة" حیــث قرئــت "تـــ
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  ./munazama/مة"ڟحیث قرئت "منـ

  صوت العین : 

في كلمـة  اً وورد مفخم تكاكي ، ومجهور ، ومنفتح ، ومرققمخرجه الحلق ، وهو صوت اح

  . /iζtiba:r?/بدًال عن  /iζtiba:r?/"اعتبار" 

  صوت الغین : 

  ، ومنفنتح ، ومرقق .، وهو صوت احتكاكي، ومجهورطبق المخرجه 

  صوت الفاء : 

صـــبح ي ، ومهمـــوس ، ومنفـــتح  وأحیانـــًا ی، وهـــو صـــوت احتكـــاك مخرجـــه األســـنان والشـــفة

 /wavd/حیـث قرئـت  /wafd/" وذلـك فـي كلمـة "وفـد" ڤمجهورًا حینما تحول إلى نظیره "

.  

  صوت القاف : 

، وأصــبح مهموســًا تكــاكي ، ومجهــور ، ومنفــتح ، ومرقــقه الطبــق ، وهــو صــوت احمخرجــ

حیـــث قرئـــت "غـــال"  /qa:l/عنـــدما تحـــول إلـــى صـــوت الغـــین ، وممـــا ورد فـــي ذلـــك "قـــال" 

/δa:l/  "وكلمة "قیام/qiya:m/  "حیث قرئت "غیام/δiya:m/ .  

  صوت الكاف :

ینحـــرف المخـــرج  مخرجـــه الطبـــق ، وهـــو صـــوت انفجـــاري ، ومهمـــوس ، ومنفـــتح ،  

 /gbar?/بـر" گحیـث قرئـت "أ /kbar?/" كما في كلمة "أكبـر" Gأحیانًا إلى مخرج صوت "

.  

  صوت الالم :

مخرجــه اللثــة وهـــو صــوت جـــانبي ، ومجهــور ، ومنفــتح ، ومرقـــق ، ومفخــم أحیانـــًا   

  . /barlama:ni/حیث قرئت  /barlama:ni/ومما ورد مفخمًا في كلمة "برلماني" 

  صوت المیم : 
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  ، ومجهور ، ومنفتح ، ومرقق . أنفيمخرجه اللثة وهو 

  صوت النون : 

، ومجهـور ، ومنفـتح  ومرقـق  أنفـيمخرجه اللثة مع الخیشوم ، وهـو صـوت 

  ./tada:munaha/بدًال عن  /ţada:munaha/وقد ورد مفخمًا في كلمة "تضامنها"

  صوت الهاء :

ومرقـق ، وقـد ورد فـي  مخرجه الحلق ، وهو صـوت احتكـاكي ، مهمـوس ، منفـتح ،  

حیـــــث قرئـــــت  /a:rkatha/قـــــراءة أحـــــد المـــــذیعین مفخمـــــًا وذلـــــك فـــــي كلمـــــة "شـــــاركتها" 

/a:rkatha/ .  

  صوت الواو : 

  .مخرجه من الشفتین ، وهو صوت مجهور ، ومنفتح ، ومرقق

  صوت الیاء : 

  ومجهور ، ومنفتح ، ومرقق وهو صوت حنكي 
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) ول ر٣ (  

  اات ارو و رج 

  اج وا  ا  ات

  حنجري ، مهموس ، منفتح ، مرقق ?  الهمزة

  شفوي ، مرقق ، مجهور ، انفجاري ، منفتح  b  الباء

  لثوي ، انفجاري ، مرقق ، منفتح ، مجهور  t  التاء 

  لثوي ، وأسناني ، مهموس ، احتكاكي ، منفتح ، مرقق ө  الثاء 

  لثوي ، انفجاري ، مجهور ، منفتح ، مرقق  d3  الجیم

  حلقي ، احتكاكي ، مهموس ، منفتح ، مرقق ĥ  الحاء 

  طبقي ، احتكاكي ، مهموس ، منفتح ، مرقق x  الخاء 

  لثوي ، انفجاري ، مجهور ، مرقق ، منفتح ، ومفخم d  الدال

  أسناني ، احتكاكي ، مجهور ، منفتح ، مرقق ð  الذال

  راري ، مجهور ، منفتح ، مرقق ومفخم لثوي ، تك r  الراء

  لثوي ، احتكاكي ، مجهور ، منفتح ، مرقق z  الزاي

  لثوي ، احتكاكي ، مهموس ، منفتح ومطبق ، مرقق s  السین 

  لثوي ، احتكاكي ، مهموس ، منفتح ، مرقق     الشین

  لثوي ، احتكاكي ، مهموس ، مطبق ومنفتح ، مرقق ومفخم    ş  الصاد 

  لثوي أسناني ، انفجاري ، مجهور ، مطبق ومنفتح  .d  الضاد 

  لثوي ، انفجاري ، مهموس ومطبق  ţ  الطاء 

  أسناني وبین أسناني ، احتكاكي ، مجهور ، مطبق وغیر مطبق  ź  الظاء

  حلقي ، احتكاكي ، مجهور ، منفتح ، مرقق ومفخم ζ  العین

  طبقي حلقي ، احتكاكي ، مجهور ، منفتح ، ومرقق δ  الغین 

  شفوي ، احتكاكي ، مهموس ومجهور ، منفتح ومرقق  f  الفاء

  طبقي ، احتكاكي ، مجهور ومهموس ، منفتح ، مرقق  q  القاف

  طبقي ، انفجاري ، مهموس ، منفتح   k  الكاف

  لثوي ، جانبي ، مجهور ، منفتح ، مرقق ومفخم  l  الالم 
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  لثوي ، انفجاري ، مجهور ، منفتح ، مرقق m  المیم 

  لثوي ، انفجاري ، مجهور ، منفتح ، مرقق ومفخم n  نونال

  حلقي ، احتكاكي ، مهموس ، منفتح ، مرقق h  الهاء

  شفوي ، انفجاري ، مجهور ، منفتح ، مرقق w  الواو

  غاري ، احتكاكي ، مجهور ، منفتح ، مرقق  y  الیاء

  وسطي مركزي ، مجهور ، منفتح ، مرقق ومفخم  a  الفتحة القصیرة

  وسطي مركزي ، مجهور ، منفتح ، مرقق ومفخم :a  حة الطویلةالفت

  عالي خلفي ، مجهور ، منفتح ، مرقق u  الضمة القصیرة

  عالي خلفي ، مجهور ، منفتح ، مرقق :u  الضمة الطویلة

  عالي أمامي ، مجهور ، منفتح ، مرقق  i  الكسرة القصیرة

  مرقق  عالي أمامي ، مجهور ، منفتح ، :i  الكسرة الطویلة 
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ما ا  

ا  اتر ا  

مـــن الوصـــف الســـابق للمخـــارج والصـــفات عنـــد المـــذیعین نجـــد أن بعـــض األصـــوات 

حدث فیها تبدل نتیجة لعوامل كثیرة وفقًا لقوانین التطور الصوتي ، وأخرى لیست لها وجود 

و األفضــل دائمــًا فقــد یحــدث تطــور فــي قــوانین التطــور ، والتطــور كمــا أســلفت ال یكــون نحــ

ســلبي ممــا یفقــد اللغــة بعــض خواصــها ، علــى أن التطــور لــه أنــواع أخــرى منهــا مــا یســمى 

بــالتطور اللغـــوي الشخصـــي ، كـــالتطور الـــذي یحـــدث للغــة الفـــرد أثنـــاء دراســـته ، ففـــي كـــل 

 مرحلة من مراحل التعلـیم ، یضـیف لنفسـه ذخیـرة لغویـة جدیـدة ، ومـن ثـم ترتقـي لغتـه حتـى

یخرج للمجتمـع بلغـة راقیـة عالیـة . "فـإذا قـدر لـه أن یشـتغل بعمـل یقـوم علـى صـناعة اللغـة 

كالعمل فـي التـدریس ، أو المحامـاة ، أو الخطابـة الدینیـة ، أو الصـحافة ، فسـیجد أن لغتـه 

. ومن التبـدالت التـي حـدثت فـي أصـوات العربیـة والتـي یمكـن ان نضـعه  )١(تتطور وتتقدم"

  ور الصوتي ما یأتي:تحت قوانین التط

  ت اا ًء  : ن ام  

هناك أصوات حدث فیها تبدل في صفة مـن الصـفات ، او حـدث تغیـر فـي المخـرج نتیجـة 

  تماثلها لصفة الصوت المجاور منها :

 مماثلة المهموس والمجهور : .١

كلمــة "اعتبرهــا" حــدث تماثــل بــین صــوت "العــین" المجهــور وصــوت "الحــاء" المهمــوس فــي 

/?iζtabaraha/ "حیــث قرئــت " احتبرهــا /?iĥtabaraha فــي عبــارة واعتبرهــا خطــوة فــي /

ــــك فــــي نشــــرة یــــوم  ــــذال" ٢٨/٤/٢٠١٠طریــــق التبــــادل الســــلمي وذل م . وتحــــول صــــوت "ال

                                                
  .  ١٣، ص المصدر السابقالسعید محمد بدوي ،  /) د ١( 
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المجهــور إلــى صــوت "الســین" المهمــوس ألن الــذال تحــول إلــى زاي ، ثــم تحــول إلــى نظیــره 

/ والتـــي taðki:rكــاف المهمـــوس ، وذلــك فــي كلمـــة "تــذكیر" /المهمــوس نتیجــة مجاورتـــه ال

  / في عبارة " في ختام عرض العاشرة تذكیر بعناوینها " .taski:rقرئت "تسكیر" /

  م .٢١/٢/٢٠٠٩/ وذلك في نشرة یوم yasxr/ قرئت "یسخر" /yaðxarوكلمة "یذخر" /

د المجهـور والجـیم " لمجاورتـه الضـاڤیتحول صـوت الفـاء المهمـوس إلـى نظیـره المجهـور "

  المجهور في الكلمات التالیة :

 / رفضrafd/ حیث قرئت /ravd. /  

 / تفجیرtad3i:r/ تحولت علـى /tavd3i:r . وذلـك فـي نشـرة تـداعیات المحكمـة الجنائیـة /

م تحول صوت الصاد المهموس ، إلى زاي مجهـور  بسـبب ٢٨/١٢/٢٠٠٩وفي نشرة یوم 

/ فــي عبــارة أصــدقاء زیكــو ، :aşdiqa?صــدقاء" /وقوعــه قبــل الــدال المجهــور فــي كلمــة "أ

 / .azdiqa?بصوت منى بابكر ، حیث قرأتها "أزدقاء" /

" المهمـوس فـي كثیـر مـن المفـردات علـى چوتحول صوت الجیم المجهور إلـى صـوت "

ـــال كلمـــة "نجـــاح" / / mad3lis/ وكلمـــة "مجلـــس" /naja:ĥ/ قرئـــت /nad3a:ĥســـبیل المث

  مجلس األمن بنجاح االنتخابات .  / في عبارة أشادmajlisقرئت /

م تحــول صــوت الكــاف المهمــوس االنفجــاري إلــى صــوت ٢٨/٤/٢٠١٠وفــي نشــرة یــوم 

"G/ "وأصــبح مجهــورًا واحتكاكیــًا  فــي كلمــة "أكبــر "?akbar/ حیــث قرئــت /?agbar فــي /

  عبارة " یعتبر من أكبر االنجازات "    

 مماثلة المطبق والمنفتح : .٢

ین المنفـتح وصـوت الصـاد المطبـق لتـأثره بالطـاء المطبـق فـي حدث تماثـل بـین صـوت السـ

  مفردات منها : 

/ حیـــــــــــــث mutawasitaمتوســـــــــــــطة / muţawaşţa. / قرئت /
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 / األواســط?awa:siţ/ حیــث قرئــت /?awa:şţ م ٢٠٠٩/ ، وذلــك فــي النشــرة الجویــة لعــام

  في عبارة "متوسطة السرعة أحیانًا"  "وجنوب األواسط" ، حیث حدث تأثر بعدي .

ومـن امثلـة التـأثر القبلـي أن األلـف فخمـت عنـدما جـاءت بعـد الـراء المفخمـة وذلـك مـا جـاء 

ــــف بصــــوت مفخــــم فــــي كلمــــة ٢٨/٤/٢٠١٠فــــي نشــــرة العاشــــرة لیــــوم  ــــت األل م حیــــث قرئ

/ فـي عبـارة "لتحقیـق السـالم واالسـتقرار istiqŗa:ŗ?/ حیث قرئت /istiqŗa:ŗ?"االستقرر" /

  بالسودان" .

م تحــــول صـــــوت الــــدال المنفــــتح إلـــــى ضــــاد مطبـــــق  ٧/٣/٢٠٠٩وفــــي نشــــرة یـــــوم 

ــــیس did/ حیــــث قرئــــت /didلمجاورتهــــا الضــــاد فــــي كلمــــة "ضــــد" / ــــارة ضــــد رئ / فــــي عب

  الجمهوریة .

/ فـي musa:ζada:t/ إلـى /musa:ζada:tوتحولت كذلك فـي كلمـة "مسـاعدات" /

  عبارة "وصول الدفعة األولى من المساعدات الطبیة" .

/ بـــدًال عـــن ada?م قـــرأت هیـــام الطـــاهر "أضـــى" /٢٧/١١/٢٠٠٩وفـــي نشـــرة یـــوم 

  / . ada?"أدى"  /

/ بـدًال ζawdaم قرأ جمـال الـدین مصـطفى "عوضـة" /٢١/١/٢٠٠٩وفي نشرة یوم 

  / في عبارة عودة العالقات . ζawdaعن "عودة" /

ـــــدًال عـــــن ŗaşi:dم وردت كلمـــــة "رصـــــیض" /٢٨/١٠/٢٠٠٩وفـــــي نشـــــرة یـــــوم  / ب

/ŗaşi:d. /  

/ قرأهــا şaζi:d" /دم قــرأ طــارق التجــاني كلمــة "صــعی٢٥/٣/٢٠١٠وفــي نشــرة یــوم 

/şaζi:d. "في عبارة "وعلى صعید متصل /  
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وممــا ورد عكــس ذلــك تحویــل الضــاد المطبــق إلــى دال منفــتح وذلــك فــي نشــرة یــوم 

  / aixda:ζiha?/ تحولت إلى /aixda:ζiha?م كلمة "إخضاعها" /٢٢/٣/٢٠١٠

اف نتیجـة مجاورتـه الطـاء المفخـم تحولـه إلـى ومن التبدالت التي حدثت لصـوت القـ

/ فــي taxs/ تحــول القــاف فیهــا إلــى خــاء فقرئــت "طخــس" /ţaqsخــاء فــي كلمــة "طقــس" /

/ قرئــت "مخترحـــات" muqtaraĥa:tعبــارة "طقــس بـــارد فــي اللیـــل" . وكلمــة "مقترحـــات"  /

/muxtarĥa:tرات / في عبارة "وكشف أنه یحمل مقترحـات " وذلـك فـي نشـرة تـداعیات قـرا

  المحكمة الجنائیة . 

ــــت /iqtişa:diyya?وفــــي كلمــــة االقتصــــادیة / ــــك فــــي ixtişa:diyya?/ قرئ / وذل

  م .٢٨/١٠/٢٠٠٩عبارة "نهایة النشرة االقتصادیة " وكان ذلك في نشرة یوم 

وتحـول صــوت الســین المنفـتح إلــى صــاد مطبـق لمجاورتــه الطــاء المطبـق فــي كلمــة 

  في عبارة "التبادل السلمي للسلطة" / şulţa/ حیث قرئت /sulţa"سلطة" /

وتحول الصاد المطبق إلـى سـین منفـتح ، والتـاء المنفـتح إلـى طـاء مطبـق فـي كلمـة 

/ فــــي عبــــارة "قــــاطني المعســــكرات :sawţu/ حیــــث قرئــــت "ســــوطوا" /:şawatu"صــــوتوا" /

  م .٢٨/٤/٢٠١٠صوتوا للمؤتمر الوطني " وذلك في نشرة یوم 

/ taŗdiya:tضــاد مطبــق فــي كلمــة "ترضــیات" /وتحــول صــوت التــاء المنفــتح إلــى 

  / في عبارة "لن تكون حكومة محاصصة وترضیات" ţaŗdiya:tحیث قرئت /

/ لوقوعه قبل الصاد المفخمـة فـي ţaşri:ĥ/ حیث قرئت /taşri:ĥوكلمة "تصریح" /

  م .٢٨/٤/٢٠١٠عبارة " ادلى بالتصریح التالي " وذلك في نشرة یوم 

لى مرقق فـي كـل المفـردات التـي ورد فیهـا منهـا كلمـة وصوت الخاء المفخم تحول إ

/muna:x. /  / "منــــــــــاخ"muna:x ــــــــــت ــــــــــث قرئ / حی
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  / .xa:liş/ حیث قرئت /xa:lişوكلمة "خالص" /

/ حیـث tuζtabarوتحول صوت التـاء المنفـتح إلـى طـاء مطبـق فـي كلمـة "تعتبـر" /

  / في عبارة "وتعتبر زیارة وكیل وزارة الصحة ..." .tuζţabaŗقرئت /

/ وذلـك لتـأثر baζd/ حیـث قرئـت  /baζdوتحول الدال إلى ضاد في كلمـة "بعـد" /

  الدال بالطاء بعدها في عبارة "الضجة التي احدثتها المنظمات بعد طردها" .

 مماثلة المرقق والمفخم :  .٣

حدث تماثل بین صوت الراء المفخم وصوت الباء المرقق فتحول البـاء إلـى صـوت 

/ فـــي عبـــارة "عبـــر عـــن ζabbaŗ/ حیـــث قرئـــت /ζabbaŗر" /مفخـــم  وذلـــك فـــي كلمـــة "عبـــ

خـالص تهانیـه وتبریكاتـه" وفــي كلمـة "تبریكاتـه" فخمـت المذیعــة الـراء المرققـة ، فـتفخم معهــا 

  الباء في العبارة نفسها .

وتفخـم صـوت البــاء حـرف الجــر فـي كلمــة "بصـورة" لوقوعهــا قبـل الصــاد المفخمـة فصــارت 

/bşu:ra ة طبیعیة" ./ في عبارة "سارت بصور  

/ فـي عبـارة "قبـل وقـت مبكـر" وذلـك فـي qablوتفخم صوت البـاء فـي كلمـة قبـل فصـارت /

  م .٢٨/٤/٢٠١٠نشرة یوم 

/ في العبـارات "وقـال δa:l/ فقرئت /qa:lوتفخم صوت القاف وصار غینًا في كلمة "قال" /

  مجلس األمن" و "قال إن االنتخابات سارت " . 

  / في عبارة "قیادات الخدمة المدنیة" .δiya:da:tقرئت // qiya:da:tوكلمة "قیادات" /

  / في عبارة "على قیام استفتاء جنوب السودان".δiya:m/ قرئت /qiya:mوكلمة "قیام" /

/ فـي عبـارة "إن تقـاریر المـراقبین mura:δibi:n/ قرئـت /mura:qibi:nوكلمة المراقبین /

  أشادت" .
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ــــــــارة " الحكومــــــــة القادمــــــــة δa:dima/ قرئــــــــت /qa:dimaوكلمــــــــة "القادمــــــــة" / ــــــــي عب   / ف

  ستكون ..." 

  / في عبارة "فتح آفاق جدیدة" .a:fa:δ?/ حیث قرئت /a:f:q?وكلمة "آفاق" /

وصــار صــوت الــراء المرقــق مفخمــًا لمجاورتــه الیــاء المجهــور ولــم أعلــم لــه ســببًا فــي هــذا 

لـك / وذjumhu:ŗiyya/ حیـث قرئـت /d3umhu:riyyaالموضع في كلمـة "الجمهوریـة" /

  في كل العبارات التي وردت فیها هذه الكلمة .

/ حیـث قرئـت الـراء بفـتح لـذلك جـاءت مفخمـة فـي عبــارة mu?tamarوفـي كلمـة "مـؤتمر" /

"في المؤتمر الصحفي" وهي مجرورة بحرف الجر وكذلك في المجرور باإلضافة في عبـارة 

  "نائب رئیس المؤتمر الوطني"  . 

نـــد امـــاني عبـــدالرحمن فـــي كلمـــة " ســـفیر" وممــا حـــدث عكـــس ذلـــك ترقـــق المفخـــم ع

/safi:r مــع أنهــا رفعتهــا إال انهــا جــاءت بهــا مرققــة فــي عبــارة "ســفیر الیابــان لــدى األمــم /

  المتحدة " .

  / في عبارة "االنتخابات سارت " sa:rtوكلمة "سارت" /

  / في عبارة "في الدورة الحالیة" .dawra/ حیث قرأتها /dawŗaوكلمة "الدورة" /

  / .tajruba/ حیث قرأتها /tad3ŗubaة "تجربة" /وكلم 

  / ĥiŗşahu/ حیث قرأتها /ĥirşahuوكلمة "حرصه" /

:    اءا ا  

  / في عبارة االنتخابات الرئاسیة .ri?a:siyyaالرئاسیة : /

  في عبارة "لنظیره عمر البشیر ". /nazi:rihiنظیره : /

  وقت مبكر" . / في عبارة "قبلmudakirمبكر : /

  / في عبارة "التزامه بتسریع إنفاذ ما تبقى من بنود اتفاقیة السالم".tasri: تسریع    / 
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  مواضع الراء المفخمة قرئت صحیحة :

  / في كل العبارات التي ورد فیها اسم عمر . umar/عمر : 

  / في كل العبارات التي وردت كلمة رئیس .ra?i:s/الرئیس : 

  / في كل عبارة وردت كلمة برنامج .barna:mad3برنامج : /

  / في عبارة "المراقبین الدولیین" .mura:qibi:n /المراقبین :

  جرت في عبارة "عملیة االقتراع التي جرت" –االقتراع 

  اإلرادة في عبارة "أشار انجات إلى أن اإلراد القویة ...." –أشار 

  ترضیات  في عبارة "لن تكون حكومة محاصصة وترضیات"

  مؤشر في عبارة "أن مرور االنتخابات یعد مؤشرًا جیدًا " –مرور 

  الوزراء : في عبارة "أمام األمانة العامة لمجلس الوزراء"

  الدیمقراطیة : في عبارة "مما یؤكد تمسكه بالدیمقراطیة"

  عبر : في عبارة "عبر فیها عن خالص تهانیه"

  آخر : في عبارة " من جانب آخر "

  رحب رئیس الجمهوریة بانعقاد ..."رحب : في عبارة "

  العربیة : في عبارة " اتحاد المصارف العربیة"

وتفخم صوت الالم لوقوعه بین الصاد المنقلبة عن سین والطاء المطبقة المفخمة في كلمـة 

.فصـارت الـالم واقعـة بـین صـوتین مطبقـین یصـعب  "sulta"سلطة" حیث قرئت "صـلطة" "

  ت مفخم.نطقه مرققًا لذلك تحول إلى صو 

وتحــول صــوت البــاء المرقــق إلــى صــوت مفخــم لوقوعــه قبــل الــراء المفخــم فــي كلمــة "عبــر"  

/abbar/ حیث قرئت /abbar./  
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" حیـث ĥiya:d وصار صوت الیاء مفخمًا لوقوعه قبل الضاد المفخـم فـي كلمـة "حیـاض" "

  / .ĥiya:d قرئت/

  التبدالت التي حدثت تحت قانون السهولة والتیسیر : 

ة كمــا ســبق الــذكر أن نطقهــا بــالتحقیق ، یحتــاج إلــى جهــد عضــلي اكبــر مــن نطقهــا الهمــز 

مسهلة ، ومن التبدالت التي حدثت للهمزة تحت هذا القانون ، تحویله إلى صـوت لـین مـن 

جئـت السـودان علـى رأس وفـد  / فـي عبـارة "أنـتd3i:tحیث قرئت / /d3?itaكلمة "جئت" /

  داعیات قرارات المحكمة الجنائیة.". بصوت جمال الدین مصطفى في نشرة ت

م قرئت كلمة "ضوء" ٢٨/١٢/٢٠٠٩وفي قراءة التقریر المصاحب لنشرة العاشرة مساء یوم 

/d.u:?/ / بسقوط الهمزةd.u:. " في عبارة " وإللقاء مزید من الضوء /  

/ حیــــث قرئــــت "موكــــد" mu?akidم وردت كلمــــة "مؤكــــد" /٢٨/٤/٢٠١٠وفــــي نشــــرة یــــوم 

/mwakidرة " مؤكدًا أن كل الترتیبات األن ... " . / في عبا  

فـي عبـارة " التـي جـرت فـي منـاخ  /ha:di/  / حیث قرئت "هـادي"?ha:diوكلمة "هادئ" /

   سلمي وهادئ " 

فالتسهیل في الكلمة األولى یحدث فرقًا ألفونیًا ، أما في كلمة "هادئ" فـإن التحـول فـونیمي، 

  ل "هدى" . ألن "هادئ" بمعنى ساكن و "هاٍد" اسم فاع

  الثاء ، الذال ، الظاء : 

  م المفردات التالیة : ٢١/٢/٢٠٠٩ومن ذلك ما ورد في نشرة یوم 

 / تتحدثtataĥadaθ/ قرئت /tataĥadas . "في عبارة "تتحدث االوراق السیاسیة /  

 / حیثĥayθu / قرئت /ĥaysu ."في عبارة "من حیث االعالم ومن حیث التطبیق / 

  

  



 -١٦٨-

ـــــوم  ـــــاثرة" /٢٥/٨/٢٠٠٩وفـــــي نشـــــرة ی / قرأهـــــا muta?θiraم قـــــرأ محجـــــوب بخیـــــت " المت

/muta?asira م قرأ نفس المذیع الكلمات األتیة : ٢١/١٠/٢٠٠٩/ وفي نشرة یوم  

 / كثیرkaθi:r/ قرأها /kasi:r . "..... في عبارة "هنالك لقط كثیر یدور حول /  

 / مثلتmaθalat/ قرأها /masalatنافع ..." . / في عبارة "ومثلت زیارة نافع علي 

 / ویمثلهمyumaθθilhum/ قرأها /yumassilahum في عبـارة "علـى رغبـة الشـعب /

 أو من یمثلهم" .

  م قرأ یاسر عبد الماجد المفردات التالیة : ٢٧/١٠/٢٠٠٩وفي نشرة 

 / اإلغاثة?iδa:θa/ قرأها /?iδa:sa. /  

 / مباحثاتmuba:ĥaθa:t/ قرأها /muba:ĥasa:t. / 

 / عثمانζuθma:n أها // قرζusma:n. / 

/ فـي عبـارة " تكـاثر taka:sur/ قرئت /taka:θurوفي النشرة الجویة وردت كلمة "تكاثر" /

  السحب" .

  م وردت المفردات التالیة :٢٩/١٢/٢٠٠٩وفي نشرة یوم 

 / المواثیقmawa:θi:q/ حیث قرئت /mawa:si:q."في عبارة "العهود والمواثیق /  

 / : أحداث?aĥda:θ/ حیث قرئت /?aĥda:s. "في عبارة " احداث الیوم مستمرة / 

  م وردت المفردات االتیة : ١٦/٣/٢٠١٠وفي نشرة 

 / المتحدثونmutaĥadiθu:n/ قرئت /mutaĥadisu:n /  

 / البعثbaζθ/ حیث قرئت /baζs. / 

/ حیـث tanfi:ðومن التبدالت التي حدثت لصوت الـذال تحـت قـانون السـهولة كلمـة "تنفیـذ" /

  م .٢١/١/٢٠٠٩وكان ذلك في یوم / . tanfi:zقرئت /

  



 -١٦٩-

  م قرأ محجوب بخیت المفردات األتیة : ٢٥/٨/٢٠٠٩وفي یوم 

 / نفذnaffaða/ قرأها /naffaza. "في عبارة "نفذ صندوق االعمار /  

 / ماذاma:ða/ قرأها /ma:za. " في عبارة " ماذا أعدت من تحوطات  / 

  م وردت المفردات االتیة : ٢١/١٠/٢٠٠٩وفي نشرة یوم 

 / تنفیذهاtanfi:ðiha/ قرئت /tanfi:ziha. "في عبارة "تنفیذها الشامل /  

 / هذاha:ða // قرئتha:za . " في عبارة "وللتعلیق على هذا الموضوع / 

  م قرأ یاسر عبدالماجد :٢٧/١٠/٢٠٠٩وفي نشرة یوم الثالثاء 

 الذي /?allði:/ / قرئت?allzi:غاثة "./ في عبارة " الدور الذي تضطلع به هیئة اال  

  م قرأ محجوب بخیت المفردات االتیة : ١٦/٣/٢٠١٠وفي نشرة یوم الثالثاء 

 ذاته /ða:tihi/ / قراهاza:taihi. "في عبارة "وفي السیاق ذاته / 

 / هذهha:ðihi. " في عبارة "یزور البالد هذه االیام / 

 تنفیذ /tanfi:ð/ قرئت /tanfi:zلجنة لتنفیـذ / في عبارة " ما هي اآللیة التي وضعتها ال

" ... 

 / ذلكða:lik/ / قرئتza:lik"في عبارة "إلى ذلك انطلقت حملة حزب البعث / . 

/ :zi/ حیـث قرئـت /:ðiوقرأ طالل سنهوري في نشرة تداعیات المحكمة الجنائیة كلمة "ذي" /

  في عبارة " وعلى صعید ذي صلة " .

  الظاء : من التبدالت التي حدثت لصوت الظاء : 

حیــــــث قرئــــــت  /muĥafażaم وردت كلمــــــة "المحافظــــــة " /٢٥/٨/٢٠٠٩ فـــــي نشــــــرة یــــــوم

/muĥafaz.a. /  

  / .munaz.ama/ حیث قرئت /munażama/ منظمة
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م قــرأ محجــوب بخیــت المفــردتین بــنفس الصــوت فــي ١٦/٣/٢٠١٠نشــرة یــوم الثالثــاء  وفــي

  ...". عبارة " المتحدثون في اللقاء اكدوا المحافظة علیه ". و "یزور البالد رئیس منظمة

/ حیـث قرئـت taża:huŗaنشرة تداعیات قرارات المحكمة الجنائیـة وردت "التظـاهرة " / وفي

/taz.ahura   . " في عبارة " التظاهرة التي نظمتها /  
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ا ا  

ا ات اوأ ء واا و  

  ثین :القدماء والمحد وصف األصوات المدروسة مع أوًال : مقابلة

  الهمزة :   

"ولمــا كــان الهمــز أثقــل الحــروف نطقــًا ، وأبعــدها مخرجــًا ، تنــوع العــرب فــي تخفیفــه 

بأنواع التخفیف كالنقل والبـدل واإلدغـام وغیـر ذلـك ، وكـان قـریش وأهـل الحجـاز أكثـرهم لـه  

  .)١(تخفیفاً 

  :عند القدماء لها ثالث حاالتوهي 

واضــحة ، وقــد تكــون محققــة فــي أول  التحقیــق : وهــو ظهــور صــوت الهمــزة بصــورة  / ١

الكلمة سواء أكانت فاء الكلمة مثل أكل وأخذ ، أو همزة استفهام مثـل قولـه تعـالى : 

ــيٍص "  نَـا َأَجزِْعنَـا أَْم َصـبَـْرنَا َمـا لَنَـا ِمـن حمَِّ " أو كانـت فـي عـین الكلمـة مثـل ســأل َسـَواء َعَليـْ

  وزأر ، أو كانت في الم الكلمة مثل قرأ ومأل .

 –راس وشـؤم  –التسهیل والبدل : وفیـه تبـدل الهمـزة بأحـد أصـوات اللـین مثـل رأس   / ٢

بیــر . والتســهیل واإلمالــة لغــة قــریش وطــي ، یقولــون فــي "یــؤاخي"  –شــوم ، وبئــر 

/yu?a:xi:/ "یـــــــــــواخي" /yuwa:xi:/ "ـــــــــــي "یؤاكـــــــــــل /   "یواكـــــــــــل" yu?a:kil/ وف

/ywa:lئل الحجاز  ./ والشائع أن الذي یهمز تمیم ، والذي یسهل قبا  

وتبــدل الهمــزة عینــًا كمــا فــي لغــة بنــي تمــیم وهــي مــا تســمى بالعنعنــة ، وعــدها الــرازي مــن 

  اللغات المذمومة ، من ذلك قول ذي الرمة : 

                                                
  .٤٢٨، ص ١)  ابن الجذري ، النشر  ج ١( 
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  أعن ترسمت من خرقاء منزلة ** ماء الصبابة من عینیك مسجوم   

  حیث أبدل الهمزة عینًا .       

، هــراق ، فــإن الحــروف إذا تقاربــت مخارجهــا كانــت وتبـدل الهمــزة إلــى هــاء "قــالوا فــي أراق 

  )١(أثقل على اللسان وٕاذا تباعدت حسن وجه التألیف"

الحذف : یحصل الحذف في أول الكلمة وجاء ذلك في القرآن الكریم في سـورة ص   / ٣

ــــدَ ) قولــــه تعــــالى : (٧٥اآلیــــة ( يَّ قَــــاَل يَــــا ِإْبِلــــيُس َمــــا َمنَـَعــــَك َأن َتْســــُجَد ِلَمــــا َخَلْقــــُت بَِي

) . حیث حذف همزة الوصل في استكبرت وثبتت همزة َأْسَتْكبَـْرَت أَْم ُكنَت ِمَن اْلَعاِلنيَ 

االســتفهام ألن أم تعـــادل همـــزة االســـتفهام "أم معادلـــة لالســـتفهام الـــذي هـــو اســـتفهام 

  .)٢(تقریر وتوبیخ ، أي استكبرت بنفسك"

  وجاءت همزة االستفهام محذوفة في قول الهذلي : 

  وقالوا : یا خویلد لم ترع ** فقلت : وأنكرت الوجوه هم هم ؟ رقوني   

  ؟  )٣(أراد أهم

  وقول عمر بن أبي ربیعة :

  قالوا تحبها ؟ قلت بهرًا ** عدد النجم والحصى والتراب   

  أي أتحبها ؟ 

  وقال آخر :  وأصبحت فیهم آمنًا ال كمعشر ** بدوني فقالوا من ربیعة أو مضر

   أي أمن ربیعة أم مضر ؟

  
                                                

  .٩) ابن درید ، الجمھرة ، ص  ١( 
  . ٢٢٩، ص  ١٥) القرطبي ، الجامع ألحكام القرآن ، المجلد الثامن ، الجزء  ٢( 

  

  . ١٨٩، الصاحبي ، ص  ) الرازي ٣( 
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  وقد وردت محذوفة من آخر كلمة دالء في قول علي بن الجهم : 

  أنت كالدلو ال عدمناك دلوا ** من كبار الدال كثیر الذنوب   

 :   ا  وردت و  

/ محققــة : فـــي معظـــم كـــالم المحـــدثین ، إذا جــاء صـــوت الهمـــزة فـــي أول الكلمـــة ، فأنـــه ١

  إبراهیم :  یظهر بصورة واضحة من ذلك قول حافظ

   )١(أرى كل یوم بالجرائد مزلقًا *** من القبر یدنیني بغیر أناة  

/ محذوفـــة : وقـــد وردت محذوفـــة فـــي أول الكلمـــة كمـــا فـــي قـــول أحـــد المنشـــدین لقصـــیدة ٢

  الشاعر الفلسطیني / لطفي الیاسیني .

   )٢(لذ بالكریم وال تلذ بسواه *** من الذ بالمولى الكریم عطاه  

آخـر الكلمـة فـي كلمـات سـماء وهـواء حیـث تنطـق سـما وهـوا ، وینـدرج هـذا ومن حذفها في 

تحــت مســتوى عامیــة المثقفــین ، وهــي التــي تكــون متــأثرة بالفصــحى وبالحضــارة المعاصــرة 

  معا.

/مبدلـــة إلـــى ta?ari:x/ مبدلـــة : مبدلـــة إلـــى أحـــد أصـــوات اللـــین وقـــد وردت كلمـــة تـــأریخ/٣

كتــب بـــاأللف ، وأصــبحت المـــادة الدراســـیة األلــف أینمـــا وردت هــذه الكلمـــة حتــى صـــارت ت

/ . وفي أي مكان تأتي الهمزة بعـد حـرف صـحیح سـواء أكانـت ta:ri:xتسمى مادة التاریخ/

متطرفة أم كانت في وسط الكلمة ، جاز النطـق بهـا ، أوتخفیفهـا إلـى صـوت یالئـم حركتهـا 

  )٣(، مثل ضوء تصبح ضوو

                                                
  .٢٥٣)  دیوان حافظ ، ص  ١( 
  موقع لطفي الیاسیني بالنت . –يا صاحب اهلم إن اهلم منفرج *** أبشر خبري فإن الفارج اهللا )  من قصیدة أولھا ،  ٢( 

  

  . ٦١) أستاذ / سمیر بسیوني  ، األدوات النحویة ، الھمزة ، ص  ٣( 
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  الهمزة عند المذیعین : 

ي أول الكلمـــة وفـــي وســـطها وفـــي آخرهـــا كمـــا فـــي العبـــارة " وردت الهمـــزة محققـــة فـــ  

  األستاذ  عادل المعاودة رئیس لجنة الشئون الخارجیة " و " یبدأ التفاصیل " 

 األستاذ /?usta:ð/ . 

 /الرئیس?i:s. / 

  الشئونu?u:n/. / 

 / یبدأyabd?u. / 

/ فــي d3i:t/ حیــث قرئــت /d3i?itaوجــاءت مبدلــة إلــى صــوت یــاء كمــا فــي كلمــة "جئــت" /

  عبارة " أنت جئت السودان على رأس وفد " .

/ وأبـــدلت إلـــى muwakid/ حیـــث قرئـــت /mu?akidوأبـــدلت إلـــى واو كمـــا فـــي "مؤكـــد" /

  / .:du/ حیث قرئت /?:d.uصوت لین طویل كما في "ضوء"  /

ومما صح في القراءة وشاع في العربیة تخفیف الهمز في الوقـف ، وٕان حـذفت فیـه   

  . )١(الحركات والتنوین

الباء : الباء صوت شفوي ورد عند القدماء تحوله إلى صوت شفوي مثله وهـو الفـاء . قـال 

الـرازي " وحــدثني علــي بــن أحمـد الصــاحبي ، قــال ســمعت مـن بــن دریــد یقــول : حــروف ال 

تـتكلم بهـا العـرب إال ضـرورة ، فــإذا اضـطروا إلیهـا عنـد الــتكلم حولوهـا إلـى أقـرب الحــروف 

  لك الحروف الباء في "بور" فإذا اضطروا إلیها قالوا فور " .من مخارجها . فمن ت

  

وقــد یتحــول إلــى صــوت المــیم كمــا فــي لغــو مــازن ربیعــة جــاء ذلــك فــي حكایــة أبــي عثمــان 

المازني " أن الخلیفة الواثق أمر بي أشخاصه قال فلما مثلت بین یدیه ، قـال ممـن الرجـل؟ 

                                                
  .٤٢٩ ، ص١)  ابن الجذري ، النشر ، ج ١( 
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أم مازن قیس ، أم مازن ربیعة ؟ قلت من قلت من بني مازن قال أي الموازن مازن تمیم ، 

ألنهــم یقلبــون المــیم بــاء  –مــازن ربیعــة فكلمنــي بكــالم قــومي قــال لــي باســمك أي مــا اســمك 

فكرهـــت أن أجیبــه علــى لغــة قــومي لــئال أواجـــه  –والبــاء میمــًا إذا كانــت فــي أول األســماء 

  بالمكر فقلت بكر یا أمیر المؤمنین ففطن لما قصدته وأعجب به.     

م: ءا م :  

الهمـزة محققـة هنـاك التقـاء بـین وصـف القـدماء ، ومـا ورد عنـد  إتیـانفي مواضـع  الهمزة :

المذیعین ، فعند القدماء تأتي الهمـزة محققـة فـاًء مثـل ُأذن ، أخـذ ، وعینـًا مثـل رأس  وسـأل 

  ، والمًا مثل قرأ ، وخطء .

فــي  / akkadat? /لمــة " أكــدت " وعنــد المــذیعین جــاءت الهمــزة محققــة فــاًء فــي ك  

 /ra?s/عبارة " أكدت قطاعات الشباب والناشئین " وجاءت محققة عینًا فـي كلمـة " رأس " 

  في عبارة "جاء ذلك على لسان" .  /d3a?a/في عبارة " على رأس وفد" والمًا كما في جاء 

ا عنــد القــدماء والمحــدثین مــن الشــفتین وهــو صــوت مرقــق أمــمخرجــه عنــد  صــوت البــاء :

فـي  /d3a:nib/المذیعین فالمخرج هو الشفتان والصـفة یكـون مرققـًا كمـا فـي كلمـة "جانـب" 

  .  /aζb/عبارة "للوقوف إلى جانب الشعب السوداني" وكلمة "الشعب" 

مخرجـــه عنـــد القـــدماء والمحـــدثین مـــن اللثـــة مـــع األســـنان وهـــو مهمـــوس وانفجـــاري  التـــاء :

في عبارة المجموعـة  /taζlin/خبار في كلمة "تعلن" ومرقق وقد ورد مثل ذلك في قراءة األ

  الباسفیكیة تعلن رفضها 

  في عبارة "حتى تنادى األحرار في العالم . /tana:da/"تنادى" 

ــاء : مخرجــه بــین األســنان عنــد القــدماء والمحــدثین . وممــا ورد بنصــف الوصــف عنــد  الث

  العالقات الثنائیة" .  في عبارة "تعزیز /θuna:?iyya/المذیعین ، كلمة "ثنائیة" 
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  في عبارة "ونیله ثقة الشعب" .  /θiqat/وكلمة "ثقة" 

  في عبارة "بعث رئیس الجمهوریة اإلیرانیة" . /baζaθa/وكلمة "بعث" 

  في عبارة "عكس ما كان یتوقع الكثیر من المراقبین" . /kaθi:r/وكلمة "كثیر" 

رد كـــذلك فـــي قـــراءات بعـــض كمـــا وصـــفه المحـــدثین انفجـــاري حنكـــي مجهـــور . و  الجـــیم :

فـي عبـارة "سـفیر السـودان ببروكسـل نجیـب الخیـر عبـد  /nad3i:b/المذیعین مثال "نجیب" 

  الرحمن" . 

 /mad3mu:ζa/ وكلمـة "المجمــوع" /lad3na/وكلمـة "لجنـة"  /d3adadat/وكلمـة "جـددت" 

  تها".في عبارة "جددت لجنة سفراء المجموعة في جلس /d3alsatiha/وفي كلمة "جلستها" 

كمـــا وصـــفه القـــدماء والمحـــدثون ، حلقـــي ومهمـــوس واحتكـــاكي . ورد كـــذلك عنـــد  الحـــاء :

وكلمــة "األحـــرار"  /ĥatta/وكلمــة "حتـــى"  /baĥre:n/المــذیعین مــن ذلـــك كلمــة "البحـــرین" 

/?aĥra:r/  . "في عبارة "حتى تنادى األحرار في العالم  

المذیعین كما فـي كلمـة "الخارجیـة" كما وصفت عند المحدثین مرققة ، وكذلك عند  الخاء :

/xa:rid3yya/  "وكلمة "الشیخ/e:x/  . "في عبارة " ینضم إلینا الشیخ عادل المعاودة  

عند القدماء والمحدثین ، أسناني لثـوي انفجـاري مجهـور ، وممـا ورد عنـد المـذیعین  الدال :

فــــي عبــــارة  /yadζam/وكلمــــة "یــــدعم"  /ζa:dil/وكلمــــة "عــــادل"  /duwal/كــــذلك "دول" 

  "یدعم قرارات قمم االتحاد . 

وصـف مخرجهــا عنـد القــدماء والمحـدثین مـن بــین األسـنان وهــو مجهـور واحتكــاكي  الـذال :

وقــد ذكــر أبــو الطیــب اللغــوي صــاحب كتــاب اإلبــدال ، أن األصــمعي روى قــول العــرب : 

بـــنفس  . وقـــد ورد عنـــد المـــذیعین )١(ذرق الطــائر وزرق ، وبـــذرت البـــذور ، وبـــزرت البـــزور

  في عبارة "في المؤتمر الذي عقده قبل قلیل".  /allaði?/الوصف في كلمة "الذي" 

                                                
  .٢٢٦عبد العزیز مطر ، مصدر سابق ، ص  /) د ١( 
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  في عبارة "وفي السیاق ذاته أعلن د| نافع" . /ða:tihi/وكلمة "ذاته" 

فــي عبــارة "ذلــك بعــد التفــویض الواســع" . كمــا ورد نطقهــا زایــًا فــي  /ða:;ik/وكلمــة "ذلــك" 

   كثیر من األمثلة .

  / في عبارة " على إنفاذ المشاریع التنمویة" .infa:ð?" /وكلمة "إنفاذ

كما وصفه القدماء والمحدثون ، لثوي احتكاكي مجهور ویأتي مرققًا ومفخمًا وكـذلك  الراء :

فــي  /ifri:qiyya?/ورد عنــد المــذیعین . ومــن أمثلــة ورود الــراء بصــوت مرقــق "اإلفریقیــة" 

فـي عبـارة "بـین الحكومـة  /mutmarida/لمتمـردة" عبارة "قمم االتحاد اإلفریقیة" . وكلمـة "ا

  والحركات المتمردة" . 

وكلمـــــة "االســـــتعمار"  /ŗad/. وكلمـــــة "الـــــرد"  /ahŗa:ŗ?/وقـــــد ورد مفخمـــــًا فـــــي "األحـــــرار" 

/?istiζma:ŗ/  . "في عبارة "تنادى األحرار في العالم للرد على االستعمار الجدید  

ي أسناني احتكاكي ومجهور وغیـر مفخـم وممـا ورد وهو عند القدماء والمحدثین لثو  الزاي :

  .في عبارة " إزاء قرار المحكمة الجنائیة"  /?iza?/عند المذیعین كذلك ، كلمة "إزاء" 

  في عبارة "أكد وزیر الدولة" . /wazi:r/وكلمة "وزیر" 

  في عبارة "لشئون الحزب" .  /hizb/وكلمة "الحزب" 

، قــد تحــول إلــى صــاد  ناني لثــوي احتكـاكي مهمــوسعنـد القــدماء والمحــدثین ، أســ الســین :

في كثیر من المفردات ، وذلك حینما یـأتي بعـده صـوت مفخـم أو مسـتعلي "ووقـع مثـل هـذا 

فــي كــل صــوت مطبــق ونظیــره المنفــتح فــي كثیــر مــن الكلمــات ، فكلمــة ســراط جــاءت فــي 

، صوتًا مفخمًا . وذلك إذا جاء بعد الصوت غیر المفخم  والزراط " بعض اللهجات الصراط ، 

  أو مستعلیًا فإنه یفخم معه .  
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فــي عبــارة  /mu?asasa:t/وقــد ورد عنــد المــذیعین بــنفس الوصــف فــي كلمــة "مؤسســات" 

  .الحكومیة"  "العاملون بالوزارات والمؤسسات

في عبـارة "نائـب رئـیس المجلـس  /ĥasan/. وكلمة "الحسن"  /mad3lis/وكلمة "المجلس" 

  ین" . الوطني محمد الحسن االم

   /sala:m/و "الســــــــالم"  /istiqŗa:ŗ?/و "االســــــــتقرار"  /tastahdif/وكلمــــــــة "تســــــــتهدف" 

  في عبارة "تستهدف االستقرار والسالم بالسودان .  /su:da:n/و "السودان" 

فـإذا جـاء صـوت الصـاد  وهـو عنـد القـدماء والمحـدثین ، أسـناني لثـوي ومهمـوس ،الصاد : 

ت زاي مفخـم، وقــد ورد عنـد المــذیعین كـذلك فــي كلمــة سـاكن وبعــده الـدال یتحــول إلـى صــو 

/ فــي عبــارة " واوضـــح المصــدر" و "ذكـــر maz.daŗحیــث قرئـــت / /maşdaŗ"المصــدر" /

  المصدر ذاته" .

فــي عبــارة "بمواقــف الشــقیقة  /mişŗ/وممــا ورد كــذلك عنــد المــذیعین كلمــة "مصــر" 

  مصر" .

  ص عمر البشیر" في عبارة "تستهدف السودان في شخ /axş/وكلمة "شخص" 

في عبارة "في صنع القرار النمسـاوي  /şunζ/وكلمة "صنع"  /aşĥa:b?/وكلمة "أصحاب" 

.  

كمـــا وصـــفه المحـــدثون ، أســـناني لثـــوي انفجـــاري مجهـــور مفخـــم ورد كـــذلك عنـــد  الضـــاد :

في عبارة "مـا یحـدث علـى أرض الواقـع"  /.aŗd?/المذیعین في المواقع التالیة كلمة "أرض" 

.  

  في عبارة " الترتیبات اآلن ماضیة" .  /ma:d.iya/اضیة" وكلمة "م

  في عبارة " أعضاء المجلس اجمعون" .  /?aζd.a?/وكلمة "أعضاء" 
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وصـــف عنـــد المحــدثین بأنـــه أســـناني لثـــوي انفجـــاري مهمـــوس مفخـــم وقـــد ورد عنـــد الطـــاء :

وكلمـــة  /xuţwa/وكلمـــة "خطـــوة"  /ţari:q/المـــذیعین فـــي المواقـــع التالیـــة : كلمـــة "طریـــق" 

  في عبارة "خطوة مهمة في طریق التبادل السلمي للسلطة" . /sulţa/"السلطة" 

  في عبارة "أعلنت قطاعات الشباب" . /qiţa: ζa:t/وكلمة "قطاعات" 

  في عبارة "وسط أهل دارفور" .  /wasaţ/كلمة "وسط" 

ــــارة "عضــــو البرلمــــان المصــــري مصــــطفى بكــــري  /maşţafa/وكلمــــة "مصــــطفى"  فــــي عب

  " .  الجندي ومصطفى

كما وصفه المحـدثون ، بـین أسـناني مطبـق احتكـاكي مجهـور وممـا ورد كـذلك فـي الظاء : 

  في عبارة "ببرقیة تهنئة لنظیره المشیر عمر البشیر" . /nażi:rihi/قراءة المذیعین "نظیره" 

  في عبارة "إن معظم قاطني المعسكرات" . /muζżam/وكلمة "معظم" 

ون ، احتكــاكي حلقــي مجهــور غیــر مفخــم ورد كــذلك فــي قــراءة كمــا وصــفه المحــدثالعــین : 

فـي عبـارة  /mad3mu: ζa/وكلمة "المجموعة"  /daζat/بعض المذیعین في كلمة "دعت" 

  "دعت المجموعة الباسیفیكیة" . 

  

  

  في عبارة "الشعب السوداني" . /aζb/وكلمة "الشعب" 

  .في عبارة "تكثیف جهود العمل"  /ζamal/وكلمة "العمل" 

  في عبارة "لن تزید السودان إال قوة ومنعة" . /manaζa/وكلمة "منعة" 

عنـــد المحـــدثین ، احتكـــاكي حنكـــي مجهـــور مفخـــم وممـــا ورد بهـــذا الوصـــف عنـــد  الغـــین :

  في عبارة "الخرطوم خرجت غاضبة" .  /δa:d.iba/المذیعین كلمة "غاضبة" 

فـي عبـارة  /δad.ab/وكلمة "الغضـب"   الغضب" .  "ودول العالم شاركتها
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عنــد القــدماء والمحــدثین شــفوي أســناني مهمــوس غیــر مفخــم وقــد ورد كــذلك عنــد  الفــاء :

في كل عبارة وردت فیها كلمة دارفور  /da:ŗfo:ŗ/بعض المذیعین من ذلك كلمة "دارفور" 

 .  

  في عبارة " أن الشعب المصري یقف مع السودان" .   /yaqif/وكلمة "یقف" 

  في عبارة "أضاف أن الشعوب الحرة ... " .  /ad.a:fa?/وكلمة "أضاف" 

فــي عبـارة "مصــطفى عثمـان اسـماعیل وفــي كـل عبــارة ورد  /muşţafa/وكلمـة "مصـطفى" 

  فیها هذا االسم" . 

عند المحدثین ، مـن سـقف الحنـك انفجـاري مجهـور وهـو عنـد المـذیعین كـذلك فـي القاف : 

  مواضع منها . 

  محكمة الجنائیة" .في عبارة " لقرار ال /qaŗa:ŗ/"قرار" 

  في عبارة "إن موقف الجنائیة یعبر" . /mawqif/"موقف" 

  في عبارة "تجاه قضایا السودان" .  /qad.a:ya/"قضایا" 

  في عبارة "أعلنت قطاعات الشباب" .  /qiţa: ζa:t/"قطاعات" 

  

  

فهـــو عنـــد المحـــدثین مـــن ســـقف الحنـــك اللـــین انفجـــاري ومهمـــوس وممـــا ورد عنـــد  الكـــاف :

  في كل عبارة وردت فیها هذه الكلمة.  /maĥkama/عین كذلك في كلمة "المحكمة" المذی

  في عبارة "أكدت وقوفها مع السودان" .  /akkadat?/كلمة "أكدت" 

  في عبارة "وكان وفد وزارة الصحة" .  /ka:na/وكلمة "كان" 

عــض وصــف مرقــق ومفخـم وهــو جـانبي ولثــوي ومجهــور وقـد ورد كــذلك فـي قــراءة ب الـالم :

/?ahl/  . "المــذیعین وممــا ورد مرققــًا كلمــة "أهــل"   في عبارة "أهل دارفور
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  في كل عبارة ورد فیها الفعل قال .  /qa:la/وكلمة "قال" 

  في عبارة "والي والیة النیل األبیض" .  /:wa:li/وكلمة "والي" 

ـــالمـــیم :  د عنـــد القـــدماء والمحـــدثین شـــفوي انفـــي مجهـــور غیـــر مفخـــم وممـــا ورد كـــذلك عن

ـــة"  /xidma/المـــذیعین كلمـــة "الخدمـــة"  وكلمـــة "العـــاملون"  /madaniyya/وكلمـــة "المدنی

/ζa:milu:n/  . "في عبارة "قیادات الخدمة المدنیة والعاملون بالوزارات  

  في عبارة "مرور االنتخابات بسالم" . /sala:m/وكلمة "سالم" 

فخــم ، وقــد ورد كــذلك عنــد عنــد القــدماء والمحــدثین ، انفــي لثــوي مجهــور غیــر مالنــون : 

في كـل عبـارة وردت فیهـا هـذه الكلمـة،  /d3ina:?iyya/المذیعین في الكلمات : "الجنائیة" 

فـــي عبـــارة "  /waţani/فـــي عبـــارة "قـــاال إن موقـــف الجنائیـــة " ، "الـــوطني"  /inna?/"إن" 

  نائب رئیس المجلس الوطني" .

اكي مهمـوس وممــا ورد كـذلك عنــد كمــا وصـفه القـدماء والمحــدثون ، حنجـري احتكــالهـاء : 

وكلمـــــــــة "جمهوریـــــــــة"  /lahu/وكلمــــــــة "لـــــــــه"  /sallamaha/المــــــــذیعین كلمـــــــــة "ســـــــــلمها" 

/d3umhu:riyya/  . "في عبارة "سلمها له مستشار رئیس الجمهوریة  

  في عبارة "جسد تماسك الشعب السوداني وسماحته".  /sama:ĥatahu/وكلمة "سماحته" 

  

  في عبارة "خوض االنتخابات بشفافیة ونزاهة" .   /naza:ha/وكلمة "نزاهة" 

كما وصفه القدماء والمحدثون ، شفوي مجهور ، غیـر مفخـم ، وقـد ورد كـذلك عنـد الواو : 

  في عبارة "الذي وصل إلى العاصمة الجزائریة" . /waşala/المذیعین في كلمة "وصل" 

  في عبارة " یقود المشیر عمر البشیر" . /fawz/وكلمة "فوز" 

  في عبارة "حكومة الوحدة الوطنیة" .  /waĥda/كلمة   "الوحدة" و 

فــي عبــارة  /wila:ya/وكلمــة "الوالیــة"   "في الوالیة الشمالیة" .
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عنــد القــدماء المحــدثین شــفوي مجهــور غیــر مفخــم وممــا ورد كــذلك عنــد المــذیعین الیــاء : 

ویین العربــي التــي تحققــت علــى المســتفــي عبــارة " /mustawayayan/كلمــة "المســتویین" 

  " .واالفریقي

  في عبارة "في سیاق ذي صلة" . /siya:q/وكلمة "سیاق" 

ـــالفتحـــة :  ـــدماء والمحـــدثین ، وســـطیة ، الشـــفتان معهـــا غیـــر مســـتدیرة ، وتوصـــف عن د الق

بـــالترقیق والتفخـــیم حســـب الصـــوت الـــذي قبلهـــا ، ســـواء أكانـــت طویلـــة ام قصـــیرة ، فمـــثًال 

ویلة والقصیرة مفخمة لورودهـا بعـد الصـاد المفخـم  أمـا "صار" ، و"صعد" ، فإن الفتحة الط

فــي "بــات" و "بتــر" فإنهــا مرققــة لورودهــا بعــد التــاء المرققــة . " وفــي العربیــة حركــة یطلــق 

علیها الفتحة الطویلة مثل الفتحة في صار وبات ، مع وجود فـرق واضـح بینهمـا فإحـداهما 

ت اآلتیــة َصــَبر ، َسـَبر  َقَبــر فالفتحــة مفخمـة ، واألخــرى غیــر مفخمـة . "فالفتحــة فــي الكلمـا

حركـــة واحـــدة مـــن الناحیـــة الوظیفیـــة وثـــالث مـــن الناحیـــة الصـــوتیة النطقیـــة الفعلیـــة وكـــذلك 

  .)١(الضمة والكسرة

: توصف بأنها خلفیة وضیقة ، والشفتان معها مستدیرة ، وهي مثل الفتحة توصف  الضمة

ًال كلمة "صورة" ، و "صم" فإنهـا مفخمـة بالترقیق أوالتفخیم حسب الصوت الذي قبلها . فمث

  لورودها بعد الصاد ، ومرققة مع "تور" ، و "تب" .

: توصف بأنها امامیة وضیقة ، والشـفتان غیـر مسـتدیرة وهـي مثـل الفتحـة والضـمة  الكسرة

ترقــق أو تفخــم حســب الصــوت الــذي قبلهــا طویلــة كانــت أم قصــیرة . فمــثًال فــي "صــین" و 

   كلمة "نیل" و "بع" مرققة .      "صد" فإنها مفخمة وفي

  فا أو :  

  : ورد الباء مفخمًا عند المذیعین في المواقع اآلتیة :  الباء

                                                
  .١٧٤)  د/ زین كامل ، األصوات اللغویة ، ص  ١( 
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  / في عبارة "أعربوا عن سعادتهم" .:aζŗab.u?أعربوا /  -

 / في عبارة "عبر فیها عن خالص تهانیه" .  ζab.aŗaعبر /  -

 ورة طبیعیة " . / في عبارة "سارت بصb.işu:ŗaبصورة /  -

 / في عبارة "خطط لالنتخابات قبل وقت مبكر" . qab.lقبل /  -

 / في عبارة " إن موقف الجنائیة یعبر عن مواقف عدائیة " .yuζab.iŗیعبر /  -

: ورد مفخمًا عنـدما جـاور أحـد أصـوات اإلطبـاق حیـث صـار صـوتًا مطبقـًا وذلـك فـي  التاء

  الكلمات اآلتیة : 

  في عبارة " لن تكون حكومة محاصصة وتررضیات" .  /ţaŗd.ya:tترضیات / -

  / في عبارة " في مجال التطور الدیمقراطي" . ţaţawuŗالتطور / -

  / في عبارة "أكد تضامنه مع الشعب السوداني" . ţad.a:munahuطضامنه / -

  / في عبارة "صوتوا للمؤتمر الوطني" . sawaţuسوطوا / -

فـي كثیـر مـن الكلمـات وعلـى سـبیل المثـال ال الحصـر : تحول هذا الصوت إلى سـین  الثاء

  المفردات التالیة : 

  / في عبارة " مبعوثًا من رئیس الجمهوریة" . mabζu:sanمبعوسًا / -

  / في اسم مصطفى عثمان اسماعیل . ζusma:nعسمان / -

  / في عبارة "تحدث فیها عدد من الخبراء والمراقبین" . taĥadasaتحدس / -

  ) و إلى صوت الشین .چصوت الجیم إلى صوت ( : تحول الجیم

  ) : چ( ومن المفردات التي ورد فیها بصوت

/ حیـــث قرئـــت nad3a:ĥ/ و كلمـــة "نجـــاح" /majlis/ حیـــث قرئـــت /mad3lisمجلـــس / -

/naja:ĥ . في عبارة "أشاد مجلس األمن بنجاح االنتخابات /  

م بصوت ٢٧/١٠/٢٠٠٩الثاء ومن المفردات التي ورد فیها بصوت الشین في نشرة یوم الث
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/ فـي عبـارة " itima:ζ?/  حیـث قراهـا /id3tima:ζ?یاسر عبدالماجد . كلمة "االجتماع" /

االجتماع ناقش" . وذلك الن التاء صوت مهموس والجیم صوت مجهـور فتحـول الجـیم الـى 

  المهموس مثله واألقرب منه في المخرج وهو الشین . 

  لمطبق في المفردات التالیة : : تحول إلى نظیره الضاد ا الدال

  / ..şaζi:d/ حیث قرئت /şaζi:dصعید /   -

/ في عبارة "الضـجة التـي أحـدثتها المنظمـات بعـد .baζd/ حیث قرئت /baζdبعد /   -

  طردها" . 

/ فــي عبــارة "المســـاعدات maşa:ζad.a:t/ قرئــت /masa: ζada:tالمســاعدات /   -

  الطبیة". 

  ردات األتیة : : تحول الى زاي في المف الذال

  / .bazl/ حیث قرئت /baðlبذل /   -

/  فــي عبــارة " اآللیــة التــي وضــعتها اللجنــة tanfi:z/ حیــث قرئــت /tanfi:ðتنفیــذ /   -

  م .١٦/٣/٢٠١٠لتنفیذ ... " في نشرة یوم 

  / في عبارة " في سیاق ذي صلة" . :zi/ حیث قرئت /:ðiذي /   -

  ي المفردات اآلتیة : : یتحول إلى صوت أشبه بزاي مفخم ف الظاء

/ فـــــي عبـــــارة "التظـــــاهرة التـــــي taz.a:hura/  حیـــــث قرئـــــت /taża:huraتظــــاهرة /   -

  سیرتها" . 

  / في عبارة "عمل munaz.ama:t/ حیث قرئت /munażama:tمنظمات /   -

  المنظمات والعون االنساني" .     

  / yaζ.ţabaŗ/ حیث قرئت /yuζtabaŗ: ورد مفخمًا في كلمة "یعتبر" / العین

وتحــول إلــى حــاء مهمــوس وذلــك ألن العــین حــرف مجهــور وجــاور التــاء المهمــوس فحــدث 

الصوت الذي یماثله في الهمس ویقاربه في  ـــــأن تحـــــول صـــــوا العـــــین إلـــــى  تماثـــــل ب
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/ فـي عبــارة "یوضــع iĥtiba:ŗ?/ حیـث قرئــت /iζtiba:ŗ?المخـرج مــن ذلـك كلمــة "اعتبــار" /

لفزیـــون الســـودان مـــن النمســـا" . وكلمـــة ذلـــك فـــي االعتبـــار بصـــوت مشـــاعر حمـــد مراســـل ت

/ فــي عبــارة " واعتبرهــا خطــوة فــي iĥtabaraha?/ حیــث قرئــت /iζtabaraha?"اعتبرهــا" /

  بصوت أماني عبد الرحمن " . ةطریق التبادل السلمي للسلط

  / wavd/ حیث قرئت /wafadمثل كلمة "وفد" /(ڤ) : یتحول على نظیره المجهور  الفاء

/ فـي δa:l/ حیـث قرئـت /qa:lین في كثیر من المفردات منها "قال" /: تحول إلى غ القاف

  من" . عبارة "قال مجلس األ

  / في عبارة "قیادات الخدمة المدنیة". δiya:da:t/ حیث قرئت /qiya:da:tوكلمة قیادات /

/ ixtişa:diyya?/ حیـث قرئـت /iqtişa:diyya?وتحول إلى خاء في كلمة "االقتصادیة" /

/ فـــي ţaxs/ حیـــث قرئـــت /ţaqsیـــة النشـــرة االقتصـــادیة " . وكلمـــة "طقـــس" /فـــي عبـــارة "نها

  عبارة "طقس بارد في اللیل" . 

/ فـي عبـارة "مقابـل أحــد nukţa/ حیـث قرئـت /nuqţaوتحـول إلـى كـاف فـي كلمـة "نقطـة" /

  عشر نقطة بصوت فاطمة عوض ". 

/ agbar?ئـت // حیـث قر akbar?) فـي كلمـة "أكبـر" /g: تحول إلى صوت أشبه بـ( الكاف

  في العبارات اآلتیة "یعتبر من أكبر اإلنجازات " و " المركز من أكبر المراكز " .

  / .mua:ŗak.tha/ حیث قرئت /mua:ŗakathaوجاء مفخمًا في كلمة "مشاركتها" /

  : جاء مفخمًا في المواقع األتیة :  الالم

رض أحـــداث الیـــوم / فـــي عبـــارة " عـــ.yatawa:şal/ حیـــث قرئـــت /yatawa:şalیتواصـــل /

  یتواصل" 

  / baŗlama:ni/ حیث قرئت /baŗlama:niبرلماني /

/ حیث قرئت tad.a:munaha: جاءت مفخمة في كلمة " تضامنها" / المیم والنون والهاء
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/tad.a:m.n.ah.a . "في عبارة "أكدت البحرین تضامنها مع السودان /  

ـــbaĥrayn: جـــاءت مفخمـــة فـــي كلمـــة "البحـــرین" / الیـــاء / فـــي baĥŗay.nث قرئـــت // حی

العبارة السابقة كما تحولت إلى حركة ممالة في نفس الكلمة في عبارة "رئـیس لجنـة الشـئوت 

  . )١(الخارجیة بمجلس النواب البحریني وهذا أیضًا یندرج تحت عامیة المثقفین

  :  

 مــن خــواص التطــور الصــوتي أنــه إذا حــدث فــي صــوت مــا ، فإنــه یطــال كــل الكلمــات التــي

تشتمل على هذا الصوت ، لكن عند المذیعین ال یكون كذلك . وهذه التحـوالت مـا دامـت ال 

  واهللا أعلم . -تثبت في كل األحوال إذن هي ظواهر صوتیة ولیست تطورًا 

  

 ام  أى : 

  نطق التاء المربوطة هاء : 

الة الوقف فانها عند مواصلة القراءة ، التاء المربوطة یظهر صوتها تاًء ، أما في ح  

تنطـق هـاًء . وعنـد المـذیعین ورد نطقهـا هـاء مـع مواصـلة القـراءة ، فـي كثیـر مـن العبـارات 

ــــــــــــــــــة " /ومــــــــــــــــــن  األ   / قرئــــــــــــــــــت  ĥuku:matiمثلــــــــــــــــــة : " مــــــــــــــــــن الحكومــــــــــــــــــة اإلیرانی

 /ĥuku:ma/ ، احتفاالت الخدمة المدنیة " /xidmati  / قرئت /xidma . /  

   سكون :الب المتحركالوقوف على الصوت 

الصــوت الســـاكن اضــعف مـــن الصــوت المتحـــرك لــذلك یحتـــاج لجهــد حتـــى یصـــبح   

واضحًا ، مع العلم بان تحریك أواخر الكلمات ، یساعد على استمراریة القراءة بدون معاناة 

 .  

  وقد ورد نطق الصوت ساكنًا حتى مع مواصلة الكالم في العبارات التالیة : 

                                                
  .١٦٥السعید ، المصدر السابق ، ص  /) د ١( 
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  / االنتخابات?intixa:ba:ti خطـط لالنتخابـات قبـل وقـت مبكـر / في عبارة "

  / .intixa:ba:t?" حیث قرئت /

  / التجهیــزاتtad3hi:za:ti " فــي عبــارة " مشــیرًا إلــى التجهیــزات التــي تمــت /

 / .tad3hi:za:tحیث قرئت / 

 / األندیة?andiyatu " فـي عبـارة " كمـا أكـدت األندیـة والقطاعـات الریاضـیة /

  / .andiya?حیث قرئت /

 المســیرة /masi:rati فـــي عبــارة " عـــن قائـــد المســیرة عمـــر البشــیر " حیـــث قرئـــت /

/masira. / 

 اللیبیـــــة /Li:biyyati ـــت ـــــث قرئـــ ـــرابلس " حی ـــة طـــ ــ ــــمة اللیبی ــارة " بالعاصــ ــ ـــي عبـ / فـــ

/Li:biyya. / 

 ل الشمسیة والقمریة : ا

  ورد صوت الالم مخفي في صوت الجیم في العبارات التالیة :   

 / الجمهوریة?ald3umhiryya قرئت // حیث?ad3d3umhryya. /  

 / الجنائیــــة?ald3ina:?iyya فــــي عبــــارة " رفضــــه لقــــرار الجنائیــــة " حیــــث قرئــــت /

/?ad3d3ina:?iyya. / 

 / الجهود?ald3uhu:d في عبـارة " لتمكـین الجهـود السیاسـیة والدبلوماسـیة " حیـث /

 / .add3uhu:d?قرئت /

 / الجـــاد?ald3a:ddالجـــاد " حیـــث قرئـــت  / فـــي عبـــارة " بمزیـــد مـــن التنمیـــة والعمـــل

/?ad3d3a:dd. / 
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 الجانب غیر التركیبي :

  النبر والوقف : 

ال شـــك أن التنغـــیم الصـــحیح للمـــادة المقـــروءة ، یعـــد مؤشـــرًا للقـــدرة علـــى اســـتیعاب   

فهم المقصـود ، وٕادراك وضـع الجملـة فـي السـیاق العـام إدراكـًا صـحیحًا "وتكیـف و المعنى ، 

  . )١(لظروف "الصوت حسب المقامات واألحوال وا

ویقول المرحوم األستاذ / محمد خوجلي صالحین :"إن فن اإللقاء واألداء هو القـدرة   

  )٢(على الكالم في حروفه ، ومعانیه ، وكلماته ، ثم في نبراته ونغماته"

  الوقف عند المذیعین : 

یقـــف المــــذیعون علــــى أواخــــر الكلمــــات بالســــكون ممــــا یضــــطرهم إلــــى ارتفــــاع نبــــرة   

ر ذلـــك فـــي الصـــوت األخیـــر مـــن مـــا یجعـــل المســـتمع یحـــس بنهایـــة الكـــالم الصـــوت ویظهـــ

  والعبارات هي : 

  أشاد المشیر عمر البشیر   

  نائب رئیس المجلس الوطني محمد الحسن األمین   

  أعلنت قطاعات الشباب والناشئین  

  في المسیرة التي سیرتها الیوم   

  أوضاع النازحین في دارفور  

 ان تجاه قضایا السود  

  معسكرات النازحین  

  

  
                                                

  ، مقال المذیع واإللقاء ،مجلة اإلذاعات العربیة . أنیس)  محمد  ١( 
  م .١٩٩٠لقاھا بالتلفزیون عام أ)  محاضرة  ٢( 
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:ا  

والـذي أراه قاصـرًا،ولم  الحمد هللا الذي  أعانني على أن تصل هذه الدراسـة إلـى هـذا الحـد ،

یــوف الموضــوع  حقــه ،وال أحســب هــذه خاتمــة ألن الخاتمــة تكــون لعــد اكتمــال الشــيء،وأن 

ینمـو  ، لغـة كـائن حـيالكمال هللا وحده .فأنا أعترف أنالمضوع لـم یكتمـل بعـد وخاصـة أن ال

  لذلك أحسب أن  ، وهذا التطور وهذا النمو   التجدله حداً  ویتطور ،

فیـــه وصـــلت   ٢٠١٠ ٢٠٠٨عـــوام  األهـــذه الدراســـة كانـــت وصـــفًالفترة زمانیـــة محـــددة فـــي 

الدراســـة إلـــى وصـــفٍ  ألصـــوات المـــذیعین فـــي هـــذه الفتـــرة مقارنـــة مـــع   وصـــف القـــدماء 

  ة الفصحى .والمحدثین ألصوات اللغة العربی

وأردفتها بتوصیات أرجوأن تكون مفیدة وقابلة للتطبیق علـى وفد توصلت الدراسة إلى نتائج 

فلــه الشــكر ولــه الحمــد وٕان أخطــأت فمــن نفســي  الواقــع ، فــإن أصــبت فمــن اهللا وحــده أرض

  والشیطان وال حول وال قوة  إال باهللا .
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 : أو: ا  

صــحى العصــر ،وذلــك وفــق تصــنیف د/الســعید لغــة األخبــار تصــنف تحــت مســتوى ف  /١

  .المعاصرة لمستویات العربیةمحمد بدوي 

  .إن اللهجة العامیة تؤثر بشكل مباشر في قراءة األخبار  /٢

 لقــانون تبعــاً  االقتصــاد فــي الجهــد والوقــت ،تســقط األصــوات بــین األســنانیة ســعیًا وراء   /٣

  .السهولة والتیسیر

ـــاً  ، إلخباریـــةهنـــاك أنمـــاط وقوالـــب للبـــرامج ا  /٤ القالـــب  ، ومـــن القوالـــب المســـتخدمة حالی

فالقالـب المقلــوب .   وهـو الـذي یجمـع بـین القالـب المقلـوب والقالـب المعتـدل المتـدرج ،

أمـا القالـب المعتـدل فهـو الـذي یبـدأ فیـه بـالخبر . ثـم یتـدرج هوالذي یبدأ بالخبر األهـم ،

  .العادي ثم یتدرج إلى المهم فاألهم في آخر النشرة

إن المخرج أحیانًا یكون سببًا في سرعة القراءة وعـدم الوقف،وذلـك عنـدما تكـون صـورة   /٥

حتـى یعـادل الصـوت مـع  المذیع باإلسـراع فـي القـراءة ،المخرج فیوجه  الخبر قصیرة ،

  .الصورة

  .ال یوجد دور للتخصص في اختیار المذیعین   /٦

  .عن قانون المماثلةتحویل األصوات العربیة إلى أصوات غیر عربیة،ناتج   /٧

  .بعض المذیعات یتأثرن بقارئات النشرات في الفضائیات العربیة  /٨

  .لیس هناك تدریب كاٍف للمذیعین على مخارج األصوات العربیة الصحیحة    /٩

هذا إذالم تجد  ، كثرة استخدامهاعة بمرور الزمن تصبح ضمن اللغة لاألخطاء الشائ  /١٠

  .بالرجوع إلى القواعد األصیلة من یتصدى لها بالنقد والتصویب
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 : م: تا  

  على مستوى المدارس : 

  / تدریب المعلمین تدریبًا كافیًا على أصوات اللغة العربیة ومعرفة مخارجها وصفاتها.١

  على األصوات التي فقدت في العامیة السودانیة ./ تدریب الطالب ٢

  الفائزین . ري الجید والخطابة وتحفیزقاء الشع/ تشجیع الطالب بالتنافس على اإلل٣

  :على مستوى وزارة اإلعالم

  .تجوید أداء المذیعین وتدریبهم على فنون اإللقاء المختلفة   /١

  .االهتمام ببرامج اللغة العربیة التي تقدم في اإلذاعة والتلفزیون كمًا وكیفاً   /٢

  .لى اللسان العربيعرض برامج التبادل الثقافي مع الدول العربیة ،المحافظة ع  /٣

العودة إلى التلفزیون التعلیمي بقناة متخصصة یعین علیها من تنطبق علیـه مواصـفات   /٤

  .اإلعالمي اللغوي

  على مستوى الدولة:

دعــم اللغــة العربیــة وخــدامها متمــثًال فــي مجمــع اللغــة العربیــة،وكل حــریص علــى بقــاء   /١

  .اللغة حیة على ألسنة متحدثیها

والعربیــة لمزیــد مــن االطــالع  مــن المشــاركة فــي المهرجانــات الدولیــة تمكــین المــذیعین  /٢

واالستفادة من خبرات وتجارب اآلخرین وخاصة المهتمة بالعربیة الفصحى  ، والتدریب

.  

هم المكانة التـي تلیـق بهـم ؤ تكریم األدباء والمبدعین وعلماء اللغة العربیة خاصة وٕاعطا  /٣

  .كریمألنهم عین ساهرة على لغة القرآن ال
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  س ات       أو : س ات : 

  ر ا  ر ا  ا  ا ارة

غُضوبِ  َغريِ )  (ِإيَّاَك نـَْعُبُد وِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ (  الفاتحة
َ
  ١٢١،  ٨٤   ٧،  ٥  )الضَّالِّنيَ  َوالَ  َعَليِهمْ  امل

َا تـََولَّْواْ  وَِّإن اْهَتَدواْ  فَـَقدِ  ِبهِ  آَمنُتم َما ِمبِْثلِ  آَمُنواْ  نْ َفإِ (البقرة                                          َفَسَيْكِفيَكُهمُ  ِشَقاقٍ  ِيف  ُهمْ  َفِإمنَّ

  )اْلَعِليمُ  السَِّميعُ  َوُهوَ  الّلهُ 
 َولَـِكن َلىبَـ  َقالَ  تـُْؤِمن َأوَملَْ  َقالَ  اْلَمْوَتى ُحتِْيـي َكْيفَ  أَِرِين  َربِّ  ِإبـَْراِهيمُ  َقالَ  َوِإذْ (

ُهنَّ  َجَبلٍ  ُكلِّ  َعَلى اْجَعلْ  ُمثَّ  ِإلَْيكَ  َفُصْرُهنَّ  الطَّْريِ  مِّنَ  أَْربـََعةً  َفُخذْ  َقالَ  قَـْلِيب  لَِّيْطَمِئنَّ   مِّنـْ

  )َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  الّلهَ  َأنَّ  َواْعَلمْ  َسْعياً  يَْأتِيَنكَ  اْدُعُهنَّ  ُمثَّ  ُجْزءاً 

١٣٧    
  

٢٦٠  

٢٦   
  

٩٩  

 اَألْرضِ  ِإَىل  اثَّاقَـْلُتمْ  الّلهِ  َسِبيلِ  ِيف  انِفُرواْ  َلُكمُ  ِقيلَ  ِإَذا َلُكمْ  َما آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا(                                          التوبة   

نـَْيا بِاْحلََياةِ  أََرِضيُتم نـَْيا اْحلََياةِ  َمَتاعُ  َفَما اآلِخَرةِ  ِمنَ  الدُّ   )َقِليلٌ  ِإالَّ  ِخَرةِ اآل ِيف  الدُّ

١١٩  ٣٨  

َ َهلُْم فَـُيِضلُّ الّلُه َمن َيَشاُء َويـَْهِدي َمن (إبراهیم                                        َوَما أَْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قَـْوِمِه لُِيبـَنيِّ

  )َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 

٦٥  ٤  

  ٩  ٦٨  )ُخْرباً  ِبهِ  حتُِطْ  ملَْ  َما َعَلى َتْصِربُ  وََكْيفَ (الكهف        
  ١١٠  ١٢٥  )َبِصرياً  ُكنتُ  َوَقدْ  َأْعَمى َحَشْرَتِين  ملَِ  َربِّ  َقالَ (طه                                       

 اْلُمنِذرِينَ  ِمنَ  لَِتُكونَ  قَـْلِبكَ  ،َعَلى اْألَِمنيُ  الرُّوحُ  ِبهِ  ،  نـََزلَ   اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  لََتنزِيلُ  َوِإنَّهُ (الشعراء                                      

  )مُِّبنيٍ  َعَرِيبٍّ  بِِلَسانٍ 

١٩٢-
١٩٥  

٦٥  

    )تـُْفتـَُنون قَـْومٌ  أَنُتمْ  َبلْ  اللَّهِ  ِعندَ  طَائِرُُكمْ  َقالَ  مََّعكَ  َوِمبَن ِبكَ  اطَّيـَّْرنَا َقالُوا(النمل                                                

َها َشكٍّ  ِيف  ُهمْ  َبلْ  اْآلِخَرةِ  ِيف  ِعْلُمُهمْ  ادَّاَركَ  َبلِ    ( َها ُهم َبلْ  مِّنـْ   )َعِمونَ  مِّنـْ

 ٤٧  
٦٦  

١٢٠  
١٢٠  

 َمن ِإالَّ  الّلهِ  أَْمرِ  ِمنْ  اْليـَْومَ  َعاِصمَ  الَ  َقالَ  اْلَماء ِمنَ  يـَْعِصُمِين  َجَبلٍ  ِإَىل  َسآِوي َقالَ (  هود

نـَُهَما َوَحالَ  رَِّحمَ    )اْلُمْغَرِقنيَ  ِمنَ  َفَكانَ  اْلَمْوجُ  بـَيـْ

١٩  ٤٣  

  ١٦٠  ٧٥  )اْلَعاِلنيَ  ِمنَ  ُكنتَ  أَمْ  َتْكبـَْرتَ َأسْ  بَِيَديَّ  َخَلْقتُ  ِلَما َتْسُجدَ  َأن َمنـََعكَ  َما ِإبِْليسُ  يَا قَالَ (ص                                                       
  ١١٠  ٢٠  )َخيُْرُصونَ  ِإالَّ  ُهمْ  ِإنْ  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِبَذِلكَ  َهلُم مَّا َعَبْدنَاُهم َما الرَّْمحَنُ  َشاء َلوْ  َوَقالُوا(الزخرف                                              

  ١٢٢                              ٤  )مَّْرُصوصٌ  بُنَيانٌ  َكأَنـَُّهم َصّفاً  َسِبيِلهِ  ِيف  يـَُقاتُِلونَ  الَِّذينَ  حيُِبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ (الصف                              
  ١٢٢  ١  ) حلَِْكيمِ ا اْلَعزِيزِ  اْلُقدُّوسِ  اْلَمِلكِ  اْألَْرضِ  ِيف  َوَما السََّماَواتِ  ِيف  َما لِلَّهِ  ُيَسبِّحُ (  الجمعة

  ١٢٣  ٨  )َنِذيرٌ  يَْأِتُكمْ  َأملَْ  َخَزنـَتُـَها َسَأَهلُمْ  فَـْوجٌ  ِفيَها أُْلِقيَ  ُكلََّما اْلَغْيظِ  ِمنَ  َمتَيـَّزُ  َتَكادُ (الملك                                              
  ١٢٢  ٣  )َوَأِطيُعونِ  َواتـَُّقوهُ  اللَّهَ  وااْعُبدُ  َأنِ (نوح                                             

َنا َمجَْعُه َوقـُْرآنَُه ِإنَّ َعلَ   (القیامة                                                   ٩٨،  ١٢٤  ٣٠، ١٧  )اْلَمَساقُ  يـَْوَمِئذٍ  َربِّكَ  ِإَىل ( )يـْ
  ١٢١  ٢٠  )مَِّهنيٍ  مَّاء مِّن كُّمَخنُْلق َأملَْ (المرسالت                                   
ُر فَـَتنَفَعُه الذِّْكَرى  ،َوَما يُْدرِيَك َلَعلَُّه يـَزَّكَّى  (عبس                                         ١٢٣،١٢٠  ١٠،٤،٣  )تـََلهَّى َعْنهُ  َفأَنتَ ) (أَْو َيذَّكَّ

  ١٢١  ١  )طَّاِرقِ َوال َوالسََّماء(الطارق                                 
  ١٢٣  ١٤  )تـََلظَّى نَاراً  َفأَنَذْرُتُكمْ (اللیل                                          
مْ  ِعندَ  َجَزاُؤُهمْ (البینة                                            اللَّهُ  رَِّضيَ  َبداً أَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  اْألَنـَْهارُ  َحتِْتَها ِمن َجتْرِي َعْدنٍ  َجنَّاتُ  َر�ِِّ

ُهمْ    )َربَّهُ  َخِشيَ  ِلَمنْ  َذِلكَ  َعْنهُ  َوَرُضوا َعنـْ

١٢١  ٨  

  ١٢١  ٢و  ١  )اْلَقارَِعةُ  اْلَقارَِعُة   ،    َما(القارعة                                
َلةِ  ِيف  أَنَزْلَناهُ  ِإنَّا(  القدر   ٨٤  ١  )اْلَقْدرِ  لَيـْ

  
  



 -١٩٣-

 دس ا : م  
  

   ١١٣ص الحدیث بروایة مسلم :( لیس من البر الصیام في السفر ) .

  ١١٣ص وورد في البحث بروایة : ( لیس امبر امصیام في امسفر ) .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



 -١٩٤-

   : س ار:
    اء

  َأْنَت َكالَكْلِب ِفي ِحَفاِظَك ِللَعْهدِ 
  

ـــــــــــــــــــوبِ َوَكـــــــــــــــــــالتَّْیِس ِفـــــــــــــــــــي   *** ـــــــــــــــــــَراِع الُخُط   ِق
  

  ١٠٩ص

ــــَواً  ــــَت َكالــــدَّلِو َال َعــــِدْمَناَك َدْل   َأْن
  

ـــــــــــــــَذُنوبِ  *** ـــــــــــــــدِّال َكِثیـــــــــــــــِر ال ـــــــــــــــْن ِكَبـــــــــــــــاِر ال   ِم
  

  ١٠٩ص

  َ◌قــــــــاُلوا ُتِحُبَهـــــــــا  ُقْلــــــــُت َبْهـــــــــَراً 
  

ــــــــــــــــــنَّْجِم والَحَصــــــــــــــــــى والتَّــــــــــــــــــَرابِ  *** ــــــــــــــــــَدد ال   َع
  

  ١٢٧ص

   اء

  إذا َلــــــْم َیُكـــــــْن ِفــــــیُكَن  ِظـــــــٌل َوال َجَنـــــــى
  

ـــــــــــــــــــــَیَراتِ  *** ـــــــــــــــــــــْن َش   فأْبَعـــــــــــــــــــــَدُكَن اُهللا  ِم
  

  ١٠٣ص

  

   ااء

َصــاَفِة والِجْســرِ    ُعُیــُوُن الَمَهــا َبــْیَن الرُّ

  

  َجَلــــْبَن الَهـــــَوى ِمــــْن َحْیـــــُث أْدِري َوَال َأْدِري ***
  

  ١٠٩ص

ـــْم أُكـــنْ  ـــِدیَم َوَل ـــوَق الَق   أَعـــْدَن لـــَي الشَّ
  

ــــــى *** ــــــْن ِزْدَن َجْمــــــَرًا َعَل   َجْمــــــرِ  َســــــْلوُت َوَلِك
  

  ١٠٩ص

ـــــــــــــةٍ  ـــــــــــــاَن َعاِدَی ـــــــــــــاَن َأالِفْرَس   أال ِطَع

  

ـــــــــــــــــــــــاِنیرِ  *** ـــــــــــــــــــــــَد الَتَن ـــــــــــــــــــــــُؤُكْم ِعْن   إالَّ َتَجْش

  

  ١١٣ص

ـــــًا َال كَمْعَشـــــرٍ  ـــــیهم آِمَن   فأْصـــــَبْحُت ِف
  

ــــــــْن َرِبیعــــــــَة َأْم ُمَضــــــــر *** ــــــــاُلوا ِم ــــــــَدْوِني َفَق   َب

  

  ١٢٧ص

  

   اف :

  الَشـــْيَء أْســـَرُع ِمنـــي َلـــْیَس َذا  َعـــَذرٍ 
  

ـــاق *** ـــِد َخّف ْی ـــِب الرَّ ـــاٍح ِبَجْن   َوَذا َجَن
  

  ١٠٩ص

  

:ا   

  وال أُكــوُل ِلِكــْدِر الَكــْوِم َكــْد َنِضــَجتْ 
  

ـــــولُ  *** ـــــاِب الـــــدَّاِر َمْكُف   والأُكـــــوُل ِلَب
  

  ١٠١ص

ــــــــَماِل أَمــــــــا َتِریِنــــــــي   أَیــــــــا ِرُیــــــــُح الشَّ
  

ـــــــولِ    ـــــــاِدي النُُّح ـــــــي َب ـــــــیُم وٕانَِّن   َأِه
  ج

  ١٨٣ص

ــــــــــــازٍ َكــــــــــــأِني أْشــــــــــــَهُل العَ  ــــــــــــیِن َب   ْیَن
  

ــــــاء َشــــــبَِّه فاْســــــَتَحاال   ــــــى َعْلَی   َعَل
  

  ١٢٤ص

ـــــــــــأنني َرُجـــــــــــٌل َمـــــــــــِریٌض    َفِبـــــــــــتُّ َك
  

ـــْد َعَزُمـــوا الِزَیـــاال   ـــَي َق   أُظـــُن الَح
  

  ١٢٤ص

 ا:  

  أَعــْن َتَرّســـْمَت ِمــْن َخْرَقـــاَء َمْنِزلـــًة◌ً 
  

ــَك َمْســُجومُ  *** ــْن َعْیَنْی ــَباَبِة ِم   َمــاَء الصَّ
  

  ١١٢ص

ا :ء  

ـــــــــْذ ِبَســـــــــواه ـــــــــِه َوال َتُل   ُلـــــــــْذ ِباإلَل
  

ــْن َالَذ ِبــالَمْوَلى الَكــِریِم َعَطــاهُ  ***   َم
  

  ١٦١ص

  

      
  

  

  



 -١٩٥-

  اا وادر:

  

  . القرآن الكریم

  م١٩٩٠٢ط مكتبة األنجلو المصریة ، –األصوات اللغویة      : دكتور" إبراهیم أنیس"/ ١

،  الرابعــــة الطبعــــة ، مكتبـــة األنجلــــو ، فـــي اللهجــــات اللغویــــة

  م ١٩٦٥

 دارالنشـر للجامعـات ، قراءات في علـم اللغـة:    "دكتور" أحمد شفیق الخطیب/ ٢

  م.٢٠٠٦ الطبعة األولى ، القاهرة ،

 دارالكتــب العلمیــة ، الصـاحبي فــي فقــه اللغـة:    أبوالحسین أحمد بن فارس "الرازي"/ ٣

  م.٢٠٠٧،  لبنان- بیروت ،

ــــــــاب المع اء اللغــــــــةأخطــــــــ :   "دكتور" أحمد مختار عمر/ ٤ اصــــــــرة عنــــــــد الكت

  م.٢٠٠٦  الكتبواإلذاعیین ، عالم 

 ، عـــــــالم الكتـــــــب ، دراســـــــة الصـــــــوت اللغـــــــوي

  م.٢٠٠٦

 ،وتعلـــیم البیـــان المـــدخل إلـــى تقـــویم اللســـان :    أحمد بن هشام اللخمي/ ٥

 ، لبنــــــــــان-بیــــــــــروت ،دار الكتــــــــــب العلمیــــــــــة 

    ١٩٩٥طبعة

  .  الجزء الثاني ، كثیرتفسیربن :    إسماعیل بن كثیرالقرشي الدمشقي/ ٦

 ، صـــوتیات الشـــعوب اإلســـالمیة فـــي إفریقیـــا:    "دكتور" األمین أبو منقة/ ٧

منشــورات المنظمــة اإلســـالمیة للتربیــة والثقافـــة 

  م.١٩٩١طبعة  ، والعلوم

لح األجنبـــي دور اللغـــة فـــي مواكبـــة المصـــط:   بثینة شعبان"دكتور"/ ٨

ـــة  مجمـــع اللغـــة العربیـــة لإلعـــالم المقـــروء مجل

  ١٩٩٩عام٧٤مجلد ، دمشقب

 ٤ط، القـاهرة  ، عـالم الكتـب ، للغة بین المعیاریة والوصـفیة:   "دكتور" تمام حسان/ ٩

  م.٢٠٠٠ ،

ــــاهج ال ــــو ، بحــــث فــــي اللغــــةمن  ،مكتبــــة األنجل
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  م.١٩٩٠ ، القاهرة

 إعداد وتقدیم طـالل حـرب دیوان تأبط شرًا ،:    -تأبط شراً  -ثابت بن جابر/ ١٠

  لبنـــان -بیـــروت ، نشـــردارصـــادرللطباعة وال ،

  م.١٩٩٦، 

ـــــــي:    جعفر میرغني"دكتور"/ ١١ ،  الجـــــــزء األول ، جـــــــرس اللســـــــان العرب

  م .١٩٨٥ ، الخرطوم

صــححه  ، المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا:   أبو عبد الرحمن جالل الدین السیوطي/ ١٢

المكتبـــة  ، أحمـــد جـــاد المـــولى وآخـــرون محمـــد

  م.١٩٨٦،  لبنان –صیدا  ، العصریة

جمع وتحقیق وشرح د/حسین  ، دیوان جمیل:    جمیل بن معمر/ ١٣

  .بال تاریخ ، ، دار مصر للطباعة نصار

طبعــه وصــححه أحمــد أمــین  ، دیــوان حــافظ:   حافظ إیراهیم / ١٤

 - دمــــــج الناشــــــر محمــــــد أمــــــین ، ، وآخــــــرون

  م.١٩٦٩ بیروت ،

 ، تحقیـــــــق ولیـــــــد عرفـــــــات دیــــــوان حســـــــان ،:   حسان بن ثابت / ١٥

  م.١٩٧٤ ، لبنان-یروتب دارصادر ،

ـــــى حســـــن الســـــید:    "دكتور" حسن عماد مكاوي/ ١٦ االتصـــــال  ، "دكتـــــور" ولیل

 الـدار المصـریة اللبنانیــة ، ونظریاتـه المعاصـرة

  م.٢٠٠٥،  ٦ط،  القاهرة ،

ــــــا االتصــــــال الحدیثــــــة فــــــي عصــــــر :   "دكتور" حسن عماد مكاوي/ ١٧ تكنلوجی

  م.٢٠٠٥المعلومات القاهرة 

  م.٢٠٠٣: الفیزیاء الجامعیة ، الخرطوم ،     "دكتور" حسن محمد جواد  /  ١٨

  المفید في علم التجوید ، األكادیمیة الحدیثة :    "دكتور" حمدي بخیت عمران  /  ١٩

  م.٢٠٠٧ الجامعيللكتاب 

  م.١٩٩١،دار الفكر العربي  ، التلفزیون والتعلیم:    "دكتور" حمدي حسن محمود/ ٢٠
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 یزیـــاء الصـــوت اللغـــوي ووضـــوحه الســـمعيف:    "دكتور" خلدون أبوالهیجاء/ ٢١

 البعـــة ، األردن-أربــد ، عــالم الكتــب الحـــدیث،

  م.٢٠٠٦ ١ط

تحقیـــق د/مهـــدي المخزومـــي  ، كتـــاب العـــین:    الخلیل بن أحمد الفراهیدي/ ٢٢

  .بال تاریخ ، وٕابراهیم السامرائي

عـــة دارالوفاءلـــدنیا الطبا ، التلفزیـــون والتنمیـــة:   دسوقي عبده إبراهیم"دكتور"/ ٢٣

  ٢٠٠٤ ، والنشر

وزارة األوقـاف دولـة قطـر  ، مهارات االتصال:   راشد علي عیسى"أستاذ"/ ٢٤

  . بال تاریخ.

غــــوي ، مظــــاهره وعللـــه وقوانینــــه ، مكتبــــة التطـــور الل:  "دكتور"   رمضان عبدالتواب/ ٢٥

  م. ١٩٩٧ ، القاهرة  الخانجي

مكتبة  ، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي

  م. ١٩٩٧ ،  ٣ط  ، القاهرة ي ،الخانج

 القـاهرة ، مكتبـة الخـانجي ، بحوث ومقاالت فـي اللغـة

  م.١٩٨٨ ٢ط ،

مصـــر  ، دارالمعرفـــة الجامعیـــة ، األصـــوات اللغویـــة:   "دكتور" زین كامل الخویسكي/ ٢٦

  م.٢٠٠٨

 ، ترجمـــــة د/كمـــــال بشـــــر ، دور الكلمـــــة فـــــي اللغـــــة:   لمان و ستیفن أ/ ٢٧

  م.١٩٨٨ القاهرة، ، مكتبة الشباب

دراســــات  - المعاصــــرة فــــي اللســــانیات العربیــــة:  "دكتــــور" ســــعد عبــــدالعزیز مصــــلوح/ ٢٨

  م.٢٠٠٤ القاهرة ، عالم الكتب ، ومثاقفات

:مســـــــتویات العربیـــــــة المعاصـــــــرة فـــــــي مصـــــــر ، دار   / السعید محمد بدوي "دكتور" ٢٩

  م .١٩٧٣المعارف، القاهرة ، 

 دراسة عضویة ونطقیـة وفیزیائیـة ، األصوات اللغویة:  "دكتور" سمیر شریف/ ٣٠

  م ١/٢٠٠٢ط ، دار وائل للنشر والتوزیع،عمان ،

  .المجال الوظیفة المنهجاللسانیات 

  البــــــــرامج التلفزیونیــــــــة واإلعــــــــالم الثقــــــــافي ، تقــــــــدیم  :   "دكتور" سهیر جاد/ ٣١
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د. عبــد العزیــز شــرف الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب 

  م .١٩٨٧

 دار الفجـــر ، یـــو والتلفزیـــونالبـــرامج الثقافیـــة فـــي الراد

  م.١٩٩٧

 ، االختــراق اإلعالمــي األجنبــي فــي الــوطن العربـــي:    "أستاذ" سوزان القلیني/ ٣٢

  م.١٩٩٢  ، ٧٠العدد ، مجلة شئون عربیة

الموجـــــات والصـــــوت  - الفیزیـــــاء األساســـــیة:    "دكتور" شحادة الدغمة وآخرون / ٣٣

 ، مكتبـــــة الفـــــالح للنشـــــر والتوزیـــــع ، والضـــــوء

  م.٢٠٠٠

آرام للدراســات والنشــر  ، االتصــال واإلعــالم:   "دكتور" صالح خلیل أبوٕاصبع/ ٣٤

  م.٢٠٠٤ ، ١ط ، عمان ، والتوزیع

توزیـع  ،المدخل إلى علم األصـوات المقـارن :    "دكتور" صالح الدین صالح حسنین/ ٣٥

  م.٢٠٠٦،  ٢٠٠٥ مكتبة اآلداب،

 جامعــة الخرطــوم للنشــر دار ، أصــداء النیــل:    "دكتور" اهللا الطیب عبد/ ٣٦

  م. ١٩٩٢ ،

  . دراسة اللسانیات العربیة:      "دكتور" الحمید السید عبد/ ٣٧

 "د،م"  ، مبطعـــة الكیالنـــي ، التطـــور اللغـــوي:    "دكتور" الرحمن أیوب عبد/ ٣٨

  م.١٩٦٩ ،

ـــة  :   الرحمن بن محمد بن خلدون عبد/ ٣٩ ـــدي المكتب ـــق درویـــش جوی المقدمـــة ، تحقی

  م.٢٠٠٠،  لبنان – صیدا العصریة ،

  م .١٩٩١ اللغة اإلعالمیة، دار الجیل :     ،"دكتور"  العزیز شرف عبد/ ٤٠

الهیئـــــة المصــــــریة  ، فـــــن التحریـــــر اإلعالمــــــي

  م. ١٩٨٧،  العامة للكتاب

لغـــــة الحضـــــارة وتحـــــدیات المســـــتقبل ، الهیئـــــة 

  م .١٩٩٩المصریة العامة للكتاب ، 
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مؤسســـــة  وســـــائل اإلعـــــالم ولغـــــة الحضـــــارة ،

  م١٩٨٩للنشر والتوزیع  مختار

  :  "دكتور" العزیز شرف ومحمد عبد المنعم خفاجى عبد/ ٤١

 النحــــو العربــــي لرجــــال اإلعــــالم دار الجیــــل: 

  م. ٢٠٠٠،

لحــــن العامــــة فــــي ضــــوء الدراســــات اللغویــــة :   العزیز مطر"دكتور" عبد/ ٤٢

ــــــة للطباعــــــة والنشــــــر  ، الحدیثــــــة الــــــدار القومی

  م.١٩٦٦

  .أصوات اللغة العربیة:   "دكتور"  الغفار حامد هالل عبد/ ٤٣

طبعـة علـى  ، البنیة الصـوتیة للكلمـة العربیـة:   "دكتور"  عبد القادر جدیدي/ ٤٤

  .بال تأریخ ، حساب المؤلف

 دار ، إنتـــاج البـــرامج فـــي الرادیـــو والتلفزیـــون:    المجید شكري "خبیر إعالمي" عبد/ ٤٥

  م. ١٩٩٦ ، العربي الفكر

 ، تحقیــق محمــد علــي النجــار ، الخصــائص:   ني ،أبوالفتح عثمان بن ج/ ٤٦

 ٢لبنان،ط-بیروت ، دارالهدى للطباعة والنشر

  .  بال تأریخ

سرصــناعة االعراب،دارالكتــب العلمیــة بیــروت 

،٢٠٠٧  

 تحقیــق خلیــل مــردم ، دیــوان علــي بــن الجهــم:    علي بن الجهم / ٤٧

  م.١٩٩٦ ، بیروت ، دارصادر

داراآلفـــــــــــــــاق  ، ١ج ، المخصـــــــــــــــص:   " هسید "ابن أبو الحسن علي بن إسماعیل/ ٤٨

  .، بال تاریخ بیروت ، الجدیدة

تحقیـــــق محمـــــد  ، أســــباب حـــــدوث الحــــروف:    علي بن الحسین "ابن سینا"/ ٤٩

مطبوعــــــات مجمــــــع اللغــــــة  ، حســــــان الطیــــــان

  م.١٩٨٣العربیة بدمشق عام 
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 راهیمالكـریم إبـ تحقیق عبد ، األغاني :    -أبو الفرج-صفهانيعلي بن الحسین األ/ ٥٠

 - بیــروت  ل للطیاعــة والنشــرمؤسســة جمــا ،

  . بال تاریخ ، لبنان

دارنهضـــة مصـــر للطباعـــة  اللغــة والمجتمـــع ،:  " الواحد وافي"دكتور  علي عبد/ ٥١

  م. ١٩٧١ ، والنشروالتوزیع

   ٢٠٠٠ علم اللغة دارنهضة مصر ،

  م.٢٠٠٥  ٤ط دارنهضة مصر ، فقه اللغة ،

 األساســـــــــــــیات والمهـــــــــــــارات ، -صـــــــــــــال االت:   "دكتور" علي محمد شمو/٥٢

  م. ٢٠٠٦الخرطوم 

ــــــا ، الــــــدار  االتصــــــال الجمــــــاهیري والتكنولوجی

  بال   تاریخ . القومیة العربیة للثقافة والنشر،

االتصــال الــدولي والتكنولوجیــا الحدیثــة ،مكتبــة 

  م.٢٠٠٢اإلشعاع  مصر 

  بدالسالم محمد تحقیق د/ع ، البیان والتبیین:   الجاحظ  -بوعثمان عمرو بن بحر/   ٥٣

  ،  هرون

 .  بال تاریخ ، مكتبة الخانجي

مكتبـة   تحقیق د/عبدالسالم هـرون ، الكتاب:   سیبویه  -أبوبشر عمر بن قنبر/ ٥٤

  م.٢٠٠٩الخانجي 

دراســـات  - اإلســـالم والعربیـــة فـــي الســـودان :  "دكتور" عون الشریف قاسم/٥٥

  ١ط دار الجیـــــــل ، ، فـــــــي الحضـــــــارة واللغـــــــة

  م. ١٩٨٩

المكتـب  للهجة العامیـة فـي السـودان ،قاموس ا

  م.١٩٨٥،  ٢ط ، المصري الحدیث بالقاهرة

  :  أساسیات الفیزیاء العامة بوش/ ٠ج٠ فریدریك/ ٥٦ 

ترجمــــــــــة د/ســــــــــعید الجــــــــــدیري وآخــــــــــرون دار 

  م. ١٩٩٥ماكجروهیل للنشر 

،مكتبـة  الحمیـد الـدواخلي ترجمة عبـد ، اللغة:   فندریس ٠ج/ ٥٧
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  م.١٩٥٠رة القاه ، األنجلو المصریة

دارالمـریخ   اللغة واضطرابات النطق والكـالم:    "دكتور" فیصل محمد خیر الزراد/ ٥٨

 المملكــة العربیــة الســعودیة - الریــاض  للنشــر

  م.٢٠٠٩

ــــــو :    "دكتور" كرم شلبي/ ٥٩ ــــــرامج فــــــي الرادی المــــــذیع وفــــــن تقــــــدیم الب

  م.١٩٨٦ ، دارالشروق ، والتلفزیون

دار المعـارف   ، األصـوات -للغـة العـامعلم ا:   "دكتور"  كمال بشر/ ٦٠

  م.١٩٨٠

  تصدیر د/طاهر  في أصوات العربیة ،:     مجدي إبراهیم "أستاذ" /  ٦١ 

  . سلیمان

: القاهرة،المعجم الـوجیز ،طبعـة خاصـة بـوزارة   / مجمع اللغة العربیة  ٦٢

  ٢٠٠٥التربیة والتعلیم،

ـــــاهر  ، مختـــــار الصـــــحاح:    محمد بن أبي بكر الرازي/  ٦٣ الكتـــــاب  دار ، ةالق

  م.٢٠٠٨ ، الحدیث

  تحقیــــق عبدالســــالم هــــرون ، تهــــذیب اللغــــة:   أبو منصورمحمد بن أحمد األزهري/ ٦٤

بـال  المؤسسة المصـریة العامـة للتـألیف والنشـر

  . تاریخ

مجلـــــــة اإلذاعـــــــات  ، المــــــذیع وفـــــــن اإللقــــــاء:    "دكتور" محمد أنیس/  ٦٥

 ةاتحاد إذاعات الدول العربی ، تونس ، العربیة

  م.٢٠٠٥ ، العدد األول ،

دار  ، الصــــوت اللغــــوي فــــي القــــرآن الكــــریم:    "دكتور" محمد حسین علي الصغیر/  ٦٦

   م.٢٠٠٠ ، بیروت ، المؤرخ العربي

ـــــنص والخطـــــاب واالتصـــــال:    "دكتور" محمد العبد/  ٦٧ األكادیمیـــــة  ، ال

  م.٢٠٠٥ ١ط ، الحدیثة للكتاب الجامعي

  .ةاللغة المكتوبة واللغة المنطوق

دارالفالح للنشر والتوزیع  األصوات اللغویة ،:   "دكتور"  محمد علي الخولي/  ٦٨

  م.١٩٩٢
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دار الفـــــالح للنشـــــر ،  معجـــــم علـــــم األصـــــوات

   م.١٩٩٨ ، والتوزیع

 دار الفكـــر ، فقـــه اللغـــة وخصـــائص العربیـــة:    محمد المبارك/ ٦٩

  م. ١٩٧٥ ،٦ط ، بیروت

                                                            النشر في القراءات العشر:  - ن الجزرياب - أبوالخیر محمد بن محمد الدمشقي/  ٧٠

  .بال تاریخ ، للطباعة والنشر والتوزیع دارالفكر

دار الكتــــاب  ، الخبــــر فــــي وســــائل اإلعــــالم:    معوض "دكتور"محمد / ٧١

  م.١٩٩٤ ، القاهرة الحدیث ،

 - طــرابلس ، دارالولیــد،  األصــوات ووظائفهــا:  "دكتور" محمد منصف القماطي/  ٧٢

  م.٢٠٠٣الجماهیریة العظمى 

األكادیمیــة الحدیثــة للكتــاب  ، أصــوات اللغــة :  "دكتور " محمود عكاشة/  ٧٣

  م.٢٠٠٧دارالمعرفة  بةمكت ، الجامعي

دراسة  –التحلیل اللغوي في ضوء علم الداللة 

فـــــي  الداللــــــة الصــــــوتیة والصــــــرفیة والنحویــــــة 

 القـــــــاهرة ،دار النشــــــرللجامعات  والمعجمیــــــة ،

  م.٢٠٠٥

ــــة  علــــم اللغــــة مــــدخل نظــــري فــــي اللغــــة العربی

  م.٢٠٠٦،  دارالنشر للجامعات

العربیـــة  ، "دكتـــور" لعینینأبـــوا وحســـن محمـــد:   محي عبدالحلیم "دكتور" /  ٧٤

فــــــي اإلعــــــالم األصــــــول والقواعــــــد واألخطــــــاء 

  .الشائعة

    محي علیان "دكتور" ومحمد عبد الدبس "دكتور"/ ٧٥  

  . وسائل االتصال وتكنولوجیا التعلیم: 

 ، اللغــــة وأنظمتهــــا بــــین القــــدماء والمحــــدثین:   نادیة رمضان النجار"دكتور" / ٧٦  

ــــــاء للطباعــــــة والنشــــــر ،  األســــــكندریة ، دارالوف

  م.٢٠٠٤

مباحـــــث فـــــي علـــــم اللغـــــة ومنـــــاهج البحـــــث :    "دكتور" نورالهدى لوشن/   ٧٧
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 ، األســـــكندریة ، المكتبـــــة الجامعیـــــة ، اللغـــــوي

  م.٢٠٠١

 ، الحـــاوي المزیـــد فـــي شـــرح أحكـــام التجویـــد:    "أستاذ" هاشم جمعة جابر/ ٧٨

  م.١٩٩٩ ، الخرطوم

محكمـــات فـــي المخـــارج والصـــفات الـــدقائق ال:    "شیخ" هشام عبدالباريء/  ٧٩

تقـدیم  ، وما یتعلق بهمـا مـن الحقـائق المهمـات

دار األیمـان للطبـع  ، فضیلة الشیخ أحمد فریـد

  م.٢٠٠٦،  والنشر والتوزیع

الصـــبور  ترجمـــو د/عبــد ، العربیــة الفصــحى:   هنري فلیش الیسوعي / ٨٠

  م.١٩٦٦بیروت ، ، شاهین

تقـــدیم وتحقیــق حســـین  ، اإلبــدال:   یت""ابــن الســـك أبــو یوســف یعقـــوب بــن إســـحق/ ٨١  

الهیئــة العامــة  لشــئون المطــابع   محمــد شــرف

  م.١٩٧٨ األمیریة

 ٢ط،  أصوات القرآن كیـف نتعلمهـا ونعلمهـا:   بكر"دكتور"  یوسف الخلیفة أبو/  ٨٢ 

  م.١٩٩٤ ،
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اا :  

دراسـة مقدمـة لنیـل  ، تقدیم برامج المنوعـات التلفزیونیـة،  إیمان أحمد محمد دفع اهللا  /١

  م.٢٠٠٥درجة الماجستیر في جامعة إفریقیا العالمیة عام 

مقدمــة لنیــل درجــة  دراســة صــوتیة فــي لهجــة قبیلــة الشــایقیة ، بكــري محمــد الحــاج ،  / ٢

قســـم علـــم اللغـــة والدراســـات  كلیـــة دار العلـــوم ، –الماجســـتیر فـــي جامعـــة القـــاهرة 

  م.١٩٧٩عام ، السامیة والشرقیة

دراســـة مقدمــــة لنیـــل درجــــة  تخطــــیط البـــرامج التلفزیونیــــة ، الطیــــب الســـراج ،حدیـــد   / ٣

 م.٢٠٠٥الدكتوراة  في جامعة القرآن الكریم عام 

 ،قـیم ومعـاییر إنتـاج البـرامج اإلخباربـة بـالتلفزیون  ، طارق میرغنـي محمـود دیـاب    / ٤

  م.٢٠٠٦دراسة مقدمة لنیل درجة الدكتوراة  في جامعة القرآن الكریم  عام   

دراســة  ، تخطــیط البــرامج فــي التلفزیــون الســوداني عثمــان عــوض الكــریم محمــدین ،  / ٥

  م.٢٠٠٠مقدمة لنیل درجة الدكتوراة في جامعة أم درمان اإلسالمیة عام 

عثمــان مصــطفى ،أســالیب أداء الغنــاء الســوداني الحدیث،دراســة مقدمــة لنیــل درجــة   / ٦

  ٢٠٠٧عة السودان عام في كلیة الموسیقا والدراما بجام راةالدكتو 

فیصل أحمد سعد، مشكالت األداء الدرامي الناتجة عن تـداخل اللغـة العربیـة الفصـیحة مـع   /  ٧

ــدكتورراة فــي كلیــة الم والــدراما عــام  ىســیقو العامیــة الســودانیة ، دراســة مقدمــة لنیــل درجــة ال

  م.٢٠٠٤

 ةلنیل درجـــــةمقدمـــــ دراســـــة ، إنتـــــاج  األخبارالتلفزیونیـــــة ، كمـــــال بـــــابكر محمدأحمـــــد  /٨

  .١٩٩٧امعة أم درمان اإلسالمیة عام في ج ، الماجستیر
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ملحق أول : لقاء مع الم�ذیع جم�ال ال�دین مص�طفى وج�اد هللا موس�ى عب�د ال�رحمن 

  ) م١٠/٥/٢٠١٠في یوم (

  ؟هل هناك أشكال أو قوالب لتقدیم األخبار

وٕان القالـــب  ،نعـــم  : اهللا  موســـى عبـــدالرحمن مـــن القســـم اإللكترونـــي باألخبـــار أجـــاب جـــاد

هـو القالـب المتــدرج الـذي یخلـط بـین القالـب المقلـوب والقالــب  ، األخبـار المتبـع فـي نشـرات

والقالب المقلوب هو الذي یبدأ بالخبر األهم  ثم یتدرج ،أما القالب المعتدل  فهو ٠المعتدل 

  .ثم یتدرج إلى المهم فاألهم في آخر النشرة الذي یبدأ فیه بالخبر العادي ،

  .والوقف والسكت؟  ثر الزمن المحدد للنشرة في سرعة وبطء القراءةهل یؤ 

  أجاب جمال الدین :

فیوجـه المــذیع باإلسـراع فـي القـراءة حتــى  ، أحیانـًا یجـد المخـرج صــورة الخبـر قصـیرة ، نعـم

  ٠یعادل  الصوت مع الصورة

  ؟هل المذیعین في حاجة إلى تدریب

ریبیـــة فـــي قنـــاة الجزیـــرة بدولـــة قطـــر فـــي أكیـــد وقـــد تلقیـــت دورة تد أجـــاب جمـــا ل الـــدین :

دورة  وكانـت أكثـر دورة متمیـزة  ، وهناك دورات تقام في داخـل السـودان وخارجـه٢٠٠٤عام

استمرت  ستة أشهٍرشملت مجموعة من المذیعین منهم طارق جویلي وكوثر بیومي وطارق 

  .أبوشورة

  ؟هل للتخصص دور في اختیار المذیع

  . ال  أجاب جمال الدین:

جاوزتك لصفات األصوات تقصد بها االقتصاد في الجهد والزمن تبعًا لقانون السهولة هل م

  ؟والتیسیر 

   .أجاب إطالقًا ال فأنا اعمل مذیعًا منذ ثالثین عامًا وانطق األصوات صحیحة 

  ؟هل لدیكم ارشیف لألخبار

  .حویبقى الخبربها لمدة شهر واحد وبعده یمس ، نعم المكتبة : أجاب جاداهللا موسى
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  ملحق ثاٍن : نبذة عن أماني 

  . أماني عبد الرحمن السید محمداالسم / 

  المؤھل األكادیمي :

  م .٢٠٠٥ –كلیة القانون  –جامعة النیلین  -بكالریوس الحقوق  

  ماجســـتیر فـــي الخبــــر اإلخبـــاري وتـــأثیره علــــى الـــرأي العـــام مــــن حیـــث الصــــیاغة

  واألهمیة "قید التسجیل" .

  الدورات التدریبیة : 

  م .٢٠٠٤قناة الجزیرة  –الدوحة  -قطر –فن المهارات في التقدیم التلفزیوني  

  م .٢٠٠٠دبلوم إعالم وسیط جامعة أم درمان اإلسالمیة  

 .  دورة تدریبیة بمجمع اللغة العربیة في التسعینات  

  دورة تدریبیة في الـUN  م ٢٠٠٨"تنویر سیدات المجتمـع باتفاقیـة السـالم الشـامل

.  
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 را . ا ا :  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


