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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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االستماع من منظور الكتابة ولسانيات املنطوق
د. عبد ال�صالم ال�صيد حامد

ج�معة قطر 

abdulsalamh@qu.edu.qa

ت�ريخ اال�ستالم: 2017/8/5

ت�ريخ القــــــبول: 2017/9/20

امللخ�ص :

اال�ستم�ع ج�نب عملي مهم من جوانب اللغة، ودرا�سته منفرًدا يف الل�س�ني�ت املع��سرة – مع ذلك – تك�د تكون غ�ئبة، 

اإال من اجل�نب امله�ري واأثره يف م�س�ألة تعليم اللغة واكت�س�به�، واجل�نب االإدراكي يف علم االأ�سوات بو�سفه احللقة االأخرية 

يف انتق�ل الكالم من املتكلم اإىل ال�س�مع. 

وحدود درا�سة هذا املو�سوع – بن�ء على ذلك ويف غري م� �سبق - ميكن ت�سوره� يف جوانب حمددة اأهمه�: اال�ستم�ع من 

منظور الكت�بة معرفًي� ونظرًي�، ومن املنظور ال�سوتي املو�ّسع، ومن جوانب ل�س�ني�ت التوا�سل، والتلّفظ، والن�ش واخلط�ب. 

ول�سيق املق�م هن� ُيقت�سر على اجل�نبني االأولني فقط.  

يف اجل�نب االأول ن�سري اإىل ال�سور املختلفة للغة بني كونه� �سمعية اأو ب�سرية اأو اإ�س�رية، واإىل راأي دي �سو�سري يف اللغة املنطوقة 

واملكتوبة وم� ك�ن له من �سدى واأثر لدى كثريين خ��سة ج�ك دريدا وروالن ب�رت، مع بي�ن عالقة ذلك كله ب�ال�ستم�ع. 

ويف اجل�نـــب الثـــ�ين ن�سري اإىل اجل�نب االإدراكي لل�سمع، ونتج�وزه اإىل مف�هيـــم وجوانب اأرحب من اأهمه� االتك�ء على 

عـــر�ش الق�سية �سوتًي� من خالل م� قدمه عـــ�مل االأ�سوات ديفيد اأبركرومبي )David Abercrombie( خ��سة مفهوم 

الـــو�سط ال�سمعي بج�نبيه: اخل�س�ئ�ش االإ�س�رية واخل�س�ئ�ش اجلم�ليـــة التي تتعلق بظواهر تف�سي اإىل م� ُي�سمى ب�ملع�مل 

التطريزية، التي هي االإط�ر االأو�سع لهذه امل�س�ألة يف علم االأ�سوات ب�سكل ع�م.

الكلمات املفاتيح: 

اال�ستم�ع – نظرية الكت�بة - علم االأ�سوات – الو�سط  ال�سمعي – اخل�س�ئ�ش االإ�س�رية – اخل�س�ئ�ش اجلم�لية.
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Listening from the perspective of writing and the 
spoken linguistics

Dr. Abdelsalam Hamed
Qatar University

abdulsalamh@qu.edu.qa
Abstract
Listening is an important aspect of the language, and its study of contemporary linguistics 

is alone - however – and it is almost absent, except from the skillful side and its impact on 
the question of language teaching and acquisition, and the cognitive aspect of phonology as 
the last episode in the transmission of speech from the speaker to the listener.

The limits of the study of this subject - therefore and beyond - can be conceptualized 
in specific aspects, the most important of which are: Listening from the perspective of 
writing, both theoretically and knowledgably, from the expanded voice perspective, and 
from the aspects of communication linguistics, pronunciation, text and discourse. The 
narrowness here is limited to the first two sides only.

On the first side, we refer to the different images of the language, whether audiovisual 
or visual, to the de Susser,s opinion of spoken and written language, and the resonance 
and impact of many linguists, especially Jacques Derrida and Roland Barthes.

 On the other side, we refer to the cognitive aspect of Listening, and move on to concepts 
and other aspects, the most important of which is to rely on the presentation of the case 
in a voice through the contributions of the phonetics scientist Abercrombie, especially 
the concept of «the aural medium» by its side: the properties of the indexical features 
and aesthetic properties related to phenomena leading to the so-called supersegmental 
features that are the broader framework of this issue in phonology in general.

Keywords:
Listening – theory of writing – phonetics – aural medium - indexical features  – 

aesthetic properties.
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مقدمة:

تن�ولُت يف بحث متهيدي �س�بق اأثر اال�ستم�ع يف تعليم 

العربية، وتبني يل اأنه ميكن ت�أ�سي�ش نظرية يف هذا ال�س�أن 

تنطلـــق مـــن خ�س�ئ�ش تـــراث اأمتنـــ� املتنـــوع وخمزونه� 

ور�سيدهـــ�، وم� اأ�سيَف اإىل ذلك يف ع�سرن� احلديث من 

نظري�ت وتقني�ت واإمك�ن�ت.

وقـــد ك�ن من اخلطوات االأوىل الالزمة لذلك مداخل 

ع�مـــة حتدثت فيهـــ� عـــن »اال�ستم�ع« من حيـــث: املفهوم 

وامل�سطلح، وتو�سيع اإط�ر الق�سية من خالل االإ�س�رة اإىل 

اأ�سول اال�ستمـــ�ع العربيـــة )االأ�سوات واالأ�سول الن�سيـــة 

واالأ�سول املعرفيـــة والعلمية(، و�سور اال�ستم�ع ومه�راته، 

وا�ستثمـــ�ر الفكرة منهجًي� وتطبيقي� علـــى درا�سة املدونة 

ال�سمعية وتوظيفه� يف تعليم العربية، طبًق� الإط�ر اقرتاح 

 .
(1(

حمدد

اإن اال�ستمـــ�ع ج�نـــب مهـــم عملـــي من جوانـــب اللغة 

نعيـــ�ش معه ومنـــ�ر�سه يف كل كالم ننطقـــه ون�ستقبله الأنه 

اأحـــد وجهـــي هذا الـــكالم، واهلل جعـــل لن� اأذنـــني وجعل 

لنـــ� ل�س�ًن� واحـــًدا، ولي�ش من املب�لغـــة يف �سيء اأنن� ن�سمع 

اأكرث مم� نتكلم؛ فهـــذه حقيقة علمية، واأمر واقعي م�سلم 

بـــه، وكل هـــذا    يدركـــه ع�مة النـــ��ش، ويقر بـــه الب�حث 

يف حقـــل درا�سة اللغة والل�س�ني�ت، ومـــع ذلك ف�ال�ستم�ع 

–منفرًدا- غ�ئب عن الدرا�سة الكلية يف البحث الل�س�ين 
املع��سر، ويحتـــ�ج الب�حث اإىل اأن ينظـــر مبجهر خ��ش؛ 

كي يرى مع�جلة الب�حثني والل�س�ني�ت له كيف تكون واأين 

موا�سعهـــ� مـــن املب�حث والنظريـــ�ت والق�س�ي�، ثم يعمل 

فيهـــ� راأيه وفكـــره كي يجيب عـــن اأ�سئلة مـــن قبيل: كيف 

يكـــون ا�ستم�عن� من الن�حية العمليـــة؟ وم� �سوره؟ ومتى 

يكون؟  وم� اأدلة اأهميته؟ وم� االأدوار التي يقوم به�؟ ومن 

االأطـــراف امل�س�ركون فيه؟ وكيف يتّمـــم مع الكالم دائرة 

)1) انظـــر: االستماع وأثره في تعليم العربية، مجل��ة كلية اآلداب، جامعة طنطا، 
العدد 29- يناير 2016م.

التـــوا�سل؟ وم� االأمنـــ�ط اللغوية اأو الثق�فيـــة املق�بلة له؟ 

اإىل اآخـــر االأ�سئلة التي ميكن اأن تدور يف هذا االإط�ر. ويف 

البحث ال�س�بـــق اإ�س�رات مقت�سب�ت متفرق�ت لهذا، وهي 

. وعلى هذا االأ�س��ش تكون اأهمية هذه 
(2(

ب�لطبع ال تكفـــي

الـــدرا�سة التي ل�سن� يف ح�جة اإىل اأن ن�ست�سهد ل�سرورته� 

وت�أكيـــد دخوله� يف دائرة االأبح�ث الل�س�نية احليوية مبثل 

قـــول ج�كوب�سون: »وُيعنى علم اللغـــة ب�للغة يف مظ�هره� 

جميًعـــ�؛ اللغة يف اأثنـــ�ء العمل، واللغة يف طـــور االنتق�ل، 

؛ 
(((

واللغـــة يف طـــور الـــوالدة، واللغة يف اأثنـــ�ء ذوب�نهـــ�«

الأنـــه اإذا ك�نـــت اللغة يف اأثنـــ�ء ذوب�نه� مو�سوًعـــ� لعن�ية 

علـــم اللغـــة، ف�إن م� هـــو اأدنى من ذلك وم� هـــو واقع قبل 

هـــذه املنزلة اأوىل، ومنه اال�ستمـــ�ع؛ الأنه هو الوجه االآخر 

للمنطـــوق، واأحد وجهـــي احلدث الكالمـــي. اإذن الهدف 

العـــ�م االأ�س��سي الأيـــة درا�سة جديـــدة يف هـــذا املج�ل – 

كمـــ� اأرى - ينبغـــي اأن يكون: حتديد مفهـــوم اال�ستم�ع يف 

الل�س�ني�ت احلديثة، وبي�ن الغ�ية من وراء ذلك يف امله�م 

التي ميكن اأن يحققه� توظيف ذلك املفهوم.   

وامل�سهـــور يف درا�سة »اال�ستمـــ�ع« لغوًيـــ� تن�ولـــه على 

م�ستـــوى املهـــ�رة يف ق�سية تعليم اللغـــة واكت�س�به�، ولي�ش 

هـــذا مـــ� نقـــ�سده هن�، واأمـــ� درا�ستـــه من الوجهـــة التي 

حددن�هـــ�، ف�أقرب االإجن�زات العلميـــة املعتبة امل�سهورة 

واأكرثهـــ� �سلة بهذا – يف حدود معرفتي - كت�ب اأ�ست�ذن� 

 ,
(4(

الدكتـــور �سعـــد م�سلـــوح )درا�سة ال�سمع والـــكالم( 

وقـــد �سرف العن�يـــة فيه اإىل درا�سة الـــكالم وال�سمع من 

� مليالد فكرة بحثن� هن� )اال�ستم�ع يف الل�س�ني�ت  )2) ك�ن من االإره��س�ت االأوىل اأي�سً
املعـــ��سرة( حمـــ��سرة يل يف املنتـــدى البحثـــي لق�سم اللغـــة العربيـــة من كلية 

االآداب والعلـــوم بج�معة قطر بعنوان: »مفهوم اال�ستم�ع بني الرتاث والل�س�ني�ت 

املعـــ��سرة، نحو نظرية عربيـــة لال�ستم�ع« وذلك بت�ريـــخ 30/12/2015. وك�ن 

ن�سيـــب الل�س�ني�ت املع��سرة مـــن ذلك اإ�س�رات ع�مة حمـــدودة ورد بع�سه� يف 

املدخل اخل��ش ب�ملفهوم وامل�سطلح يف اأول الف�سل ال�س�بق. واملح��سرة من�سورة 

على اليوتيوب، وهذا رابطه�: 

https://www.youtube.com/watch?v=7L2Irq6OFaI
)3) اأ�س��سي�ت اللغة، لروم�ن ج�كوب�سون وه�لة موري�ش، ترجمة �سعيد الغ�مني )كلمة، 

اأبو ظبي، واملركز الثق�يف العربي، الدار البي�س�ء )ط2008-1):107.

)4)  ع�مل الكتب، الق�هرة، 1980. 
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خـــالل التعـــرف اإىل م�هيتهمـــ� وبي�ن املراحـــل التي مير 

بهـــ� احلدث اللغوي املنطوق منـــذ اأن يكون فكرة يف راأ�ش 

املتكلـــم علـــى اأن ي�سبح مفهوًمـــ� لدي ال�س�مـــع، مع بي�ن 

املف�هيـــم وامل�سطلحـــ�ت واالأ�سك�ل التو�سيحيـــة واالأمثلة 

التحليليـــة املعتمـــد يف بع�سهـــ� علـــى االأجهـــزة ال�سوتية 

احلديثة، وحدود هذه الدرا�سة املتميزة عن غريه� – كم� 

هـــو وا�سح – اجلمـــع بني درا�سة ظواهر الكالم وال�سمع ، 

اإىل ج�نـــب �سم �ستـــ�ت م�س�ئلهم� وا�ستب�نـــة عالق�تهم�، 

وذلـــك من علـــوم فيزيـــ�ء الـــ�سوت والت�سريـــح ووظ�ئف 

االأع�س�ء وعلم النفـــ�ش الفيزي�ئي. وبن�ء على هذا نقول: 

اإن درا�ستنـــ� ووجهتنـــ� يف بحثن� هـــذا خمتلفة عن درا�سة 

اأ�ست�ذن� الدكتور �سعد لالأ�سب�ب االآتية: 

- االأول: رغم كون ال�سمع ج�مًع� بني الدرا�ستني، ف�لوجهة 

خمتلفـــة؛ الأن درا�سة الدكتـــور �سعـــد ج�معـــة »للكالم 

وال�سمـــع«، والعن�ية ب�لكالم هي االأكرث، وتق�سيم اأبواب 

الكت�ب وتوزيع حم�وره يوؤكدان هذا، واأم� درا�ستن� فهي 

موجهـــة اإىل »اال�ستم�ع« قلًب� وق�لًبـــ� وال ي�أتي احلديث 

عن »الكالم« اإال ب�لتبعية.

- الثـــ�ين: »ال�سمع« عنـــد الدكتور �سعد يقـــف عند حدود 

االإدراك اللغـــوي االأّويل ومتـــ�م و�سول ر�س�لـــة املتكلم. 

اأمـــ� يف بحثنـــ� ف�ل�سمع يتج�وز ج�نـــب االإدراك اإىل م� 

هو اأبعد من ذلك نظرًي� واجتم�عًي� وثق�فًي� حتى ي�سل 

اإىل م�ستـــوى اخلطـــ�ب. ولذلـــك ك�ن امل�سطلـــح الذي 

تبنين�ه هو »اال�ستم�ع« من اأجل داللته االأو�سع املعروفة، 

مع قدر من التج�وز عند ا�ستخدامن� له ب�ملعنى ال�سيق 

)ال�سمع( يف جم�ل االأ�سوات.

- الث�لـــث: املنهـــج خمتلف، فمنهج �سيخنـــ� منهج �سوتي 

ت�أ�سي�سي ج�مع لكل م� يت�سل بعلم االأ�سوات الع�م من 

فيزي�ء وت�سريح ووظ�ئف اأع�س�ء، اأم� املنهج لدين� فهو 

منهج ا�ستك�س�يف ت�أ�سيلي ي�ستمد م�دته من النظري�ت 

الل�س�نية املختلفة ذات ال�سلة. 

وبنـــ�ء على هذا تكـــون احلدود الع�مـــة لبحث م�س�ألة 

اال�ستمـــ�ع بهذا املنحى – فيم� يبدو ويف غري ق�سية تعليم 

اللغة واكت�س�به�- حم�سورة يف املق�م االأول يف تن�وله من 

اجلوانب االآتية:

1- من منظور الكت�بة معرفًي� ونظرًي�. 

2- من املنظور ال�سوتي.

)- من منظور التوا�سل. 

4- اال�ستم�ع ول�س�ني�ت التلفظ.

5- اال�ستم�ع ول�س�ني�ت الن�ش واخلط�ب. 

ول�سيق املق�م وطول الفكرة �سنخت�ر من هذه اجلوانب 

هن� اجل�نبـــني االأولني فقط: اال�ستم�ع من منظور الكت�بة 

معرفًيـــ� ونظرًيـــ�، ومـــن املنظـــور ال�سوتـــي اأو ل�س�نيـــ�ت 

املنطـــوق. على اأن نـــدع اجلوانب الثالثـــة االأخرى جلولة 

بحثية اأخرى من��سبة. 

اأوًل-ال�صتم��اع م��ن منظ��ور الكتاب��ة معرفًيا 

ونظرًيا:

نقـــ�سد بذلـــك بيـــ�ن �س�أن اال�ستمـــ�ع يف �سوء نظرية 

الكت�بـــة وم� يرتبـــط به� من املق�رنة بينهـــ� وبني الكالم، 

وم� لذلـــك من �سلة بتطور نظـــرة الل�س�ني�ت اإىل عن�سر 

اال�ستم�ع. وت�سل�سل امل�س�ألة هن� ي�أتي من ارتب�ط اال�ستم�ع 

ب�ملنطـــوق، واملنطوق يق�بل املكتوب وُيق�َرن بينهم� كثرًيا، 

ولذا ُتعـــّد املق�رنة بني الكت�بة والنطق مـــن اأ�سهر م�س�ئل 

نظرية الكت�بـــة واأدبي�ته�، ومن ق�س�ي� املداخل الع�مة يف 

الل�س�ني�ت. بـــل اأحي�ًن� تت�سع دائرة املق�رنة لت�سمل املرئي 

� على هذا النحو: »يثري الـــكالم االنتب�ه، اأم� املرئي  اأيـــ�سً

فهو يقت�سي االنتب�ه. اأذلك الأن ال�سمع مفتوح دائًم� ومهّي�أ 

للتحري�ش واالإث�رة؟ اأم الأن ال�سمع �سلبّي اأكرث من النظر؟ 

ن�ستطيـــع ب�سكل طبيعي اأن نغم�ش العيون واأن نلهي النظر 

ب�أكرث مم� ن�ستطيع االمتن�ع عن ال�سم�ع. ك�ن هذا الو�سع 
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الطبيعـــي يف البـــدء هـــو و�سع الر�سيـــع، يجـــب اأال نن�سى 

. من اأجل هذا ُو�سفت لغة الكالم ب�أنه� لغة �سمعية 
(1(

ذلك«

يف مق�بـــل اللغة الب�سرية )لغـــة الكت�بة( واللغة االإ�س�رية 

اأي لغـــة االإ�س�رة عند الـــ�سم اأًي� ك�ن منطه� ونوع رمزه�. 

ورغم حتقيـــق الكت�بة واالنطب�عـــ�ت الب�سرية اإجن�زات 

قيمـــة »على مـــدى األفي ع�م علـــى يد االإنـــ�س�ن بحًث� عن 

لغة تتالءم واحتي�ج�تـــه ال�سخ�سية، مل ت�سكل يف امل��سي 

اأو يف احلـــ��سر �سوى اأداة تكميليـــة على مـــ�سرية االإدراك 

ال�سمعـــي ذات االأهمية التي ال ميكن اأن مي�ري فيه� اأحد. 

م واأ�سح�ب ال�سمـــع الثقيل، ترتفع اأ�سهم  يف حـــ�الت ال�سُّ

هـــذه التكملة الب�سريـــة كلم� اختفـــت اأو انعدمت البق�ي� 

ال�سمعيـــة. وبع�ش من بهـــم �سمم ي�سلـــون اإىل ح�لة من 

الكم�ل مدهـــ�سة حني ي�سبح االأمر متعلًق� برتجمة حركة 

ال�سف�ه ال�س�درة عن املتكلمني. ولكن مثل هذا االأمر لي�ش 

�سوى �سورة غري طبيعية ال�ستيع�ب �سكل لغوي ال ُيدَرك اإال 

. وبنـــ�ء على هذا ال بد من االإقرار 
(2(

عـــن طريق ال�سم�ع«

بـــ�أن االإع�قـــة اللغوية عنـــد االأ�سم ُتعّد اأخطـــر منه� عند 

االأعمـــى؛ الأن االأمر يقت�سر عنده علـــى ا�ستبدال اأبجدية 

برايل ب�حلـــروف الطبيعية الع�دية، واالتـــ�س�ل ال�سفوي 

ال مـــ�س��ش به. اأم� االأ�سم فهـــو يح�ول اأن يعو�ش التوا�سل 

ال�سفـــوي ال�سمعـــي املفقود بلغـــة االإ�س�رة، واأ�سهر �سوره� 

لغـــة )Ameslan( اأو )ASL(، وهي تعـــد ث�لث اأ�سهر 

لغـــة غري اإجنليزيـــة م�ستعملـــة يف اأمريك� بعـــد االإ�سب�نية 

.
(((

واالإيط�لية

اإن دي �سو�سري– وهـــو رائد البنيويـــة واأبو الل�س�ني�ت 

املعـــ��سرة- نظر اإىل الكت�بة ب�رتيـــ�ب، وراأى اأنه� – واإن 

)1)  يف علـــم الكت�بـــة، جل�ك دريـــدا، ترجمة وتقدمي اأنور مغيـــث ومنى طلبة )املركز 
القومي للرتجمة – الق�هرة – ط2 - 2008) ))4. 

)2)  انظـــر: مدخـــل اإىل الل�س�ني�ت، ت�أليف برتيل م�لبج، ترجمة ال�سيد عبد الظ�هر 
)املركز القومي للرتجمة – الق�هرة – ط 1- 2010) 38.

)3)  انظـــر: ال�س�بـــق 98 ,97، ومعرفـــة اللغـــة، ت�أليف جورج يـــول، ترجمة د. حممود 
فراج عبد احلميد )دار الوف�ء لدني� لطب�عة والن�سر – االإ�سكندرية – 1999) 

  .502

ا�سُتخدمـــت لتمثيـــل املنطوق – فهي ال متـــت اإىل النظ�م 

الداخلـــي للغـــة ب�سلـــة وتطمـــ�ش املعـــ�مل احلقيقيـــة له�؛ 

ولهذا ف�سل مـــ�دة الكالم اأو اللغـــة ال�سفهية عليه�، وق�ل 

ع  اإن االأ�سلـــوب االأمثـــل لـــدرا�سة اللغـــ�ت احليـــة هـــو و�سرْ

نظـــ�م لـــالأ�سوات يحـــ�سل عليـــه الب�حث مـــن املالحظة 

، ومـــن اأجل هـــذا ُوجدت 
(4(

املبـــ��سرة للكلمـــة املنطوقـــة 

الكت�بة ال�سوتية. ويف راأين� اأن املالحظة املب��سرة للكلمة 

املنطوقـــة ال ميكـــن اأن تنف�سل بح�ل عـــن مفهوم ال�سمع. 

هـــذه ملحوظـــة اأوليـــة اأ�س��سيـــة ال بـــد اأن ُت�سجـــل هن� يف 

مع�جلتن� للمو�سوع.   

لقـــد ك�نت هذه النظـــرة االإق�س�ئيـــة للكت�بة من دي 

�سو�سري وغـــريه حمل �سجـــ�ل اأخذ بعًدا معرفًيـــ� وفل�سفًي� 

ممن اأتوا بعده، وممن ا�ستنفرهم هذا منّظر علم الكت�بة 

جـــ�ك دريـــدا )1930-2004م( يف كت�بـــه الذي يحمل 

هذا العنـــوان. لقد جـــ�دل دي �سو�سري يف اآرائـــه ال�سلبية 

عـــن الكت�بة التي عّده� اأ�سبه ب�لزّي التنّكري، كم� ح�جج 

جـــ�ن ج�ك رو�سو يف ر�س�لته عـــن اأ�سل اللغ�ت، حيث ق�ل 

اإن االإنـــ�س�ت ينبغي اأن يكـــون اإىل �سوت الطبيعة وحده. 

وعّمم دريدا احلج�ج لي�سمل النظرة الت�ريخية الفل�سفية 

الع�مة التي �س�دت اأوروب�، وك�نت تف�سل النطق وال�سوت 

وتعدهمـــ� احلـــ�سور والقـــوة واحلريـــة وتختـــزل الوجود 

، بل اإنـــه راأى اأن قيمة اختـــالف العالم�ت التي 
(5(

فيهمـــ�

اأعلى من �س�أنه� دي �سو�سري، ميكن اأن ُتطّبق على الكت�بة 

وُيكت�سف من خالله� متّيزهـــ� واأهميته�، مّدعيًّ� ب�أن كون 

)4)  انظر: علم اللغة الع�م، لفردين�ن دي �سو�سري، ترجمة الدكتور يوئيل عزيز )دار 
 :� الكتـــب للطب�عة والنـــ�سر – ج�معة املـــو�سل – 1988)42- 55، وانظر اأي�سً

النظريـــ�ت الل�س�نيـــة الكبى، من النحـــو املق�رن اإىل الذرائعيـــة، مل�ري اآن ب�فو 

وجـــورج اإلي� �سرف�تـــي، ترجمة حممد الـــرا�سي )املنظمة العربيـــة للرتجمة – 

بـــريوت – ط1 – 2012) 115. ولي�ش معنى م� نقلن�ه عدم وجود نظرة �سلبية 

للـــكالم لـــدى دي �سو�سري؛ الأن هذه النظرة ق�ئمة يف تفريقـــه امل�سهور بني اللغة 

والكالم؛ اإذ جعل اللغة – وهي املخزون اللغوي يف الذهن اجلمعي - هي �س�حبة 

املزايـــ� التي جتعله� هي االأ�سل واملُتوّجه اإليه يف الـــدرا�سة الل�س�نية. انظر: علم 

اللغة الع�م 32 ,33.

)5)  انظر: يف علم الكت�بة جل�ك دريدا 324. 
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الكت�بـــة ال�سوتيـــة دقيقـــة و�سوتيـــة مت�ًمـــ�، واأن الكالم 

 .
(1(

�سمعـــّي ب�أكملـــه قول يف مو�سع �سك من وجـــوه كثرية 

والأن ق�سيـــة الكتـــ�ب االأ�س��سيـــة هي »الكت�بـــة« وم� تثريه 

من ت�أمالت حـــول ح��سة الب�سر التي تتف�عل معه�، جند 

� مهمة كثـــرية ال تك�د حت�سى ت�سلح �سواهد  فيـــه ن�سو�سً

لق�سيتنـــ� هنـــ�، اأي »اال�ستمـــ�ع« وم� يرتبط بـــه من نطق 

وكالم وحـــ��سة؛ وذلك الأن املق�رنة منعقدة فيه دائًم� بني 

هذين الطرفني. و�سنكتفي بهذه االأمثلة: 

) اأ ( فعن �سرورة عدم اإق�س�ء لغة الكت�بة يقول: »ينبغي 

على علم ال�سوتي�ت اأن يتخلى عن كل متييز جذري 

بني الـــكالم والكت�بـــة؛ فيتخّلى بذلـــك ال عن نف�سه 

بو�سفه علًم�، ولكن عن نزعة متييز ال�سوت... وم� 

يقـــّر به ج�كوب�سون بهذا اخل�سو�ش يهمن� كثرًيا يف 

هذا املق�م: في�ش اللغة املتكلَّمـــة، امل�ستمّر فيزي�ئًي� 

يـــوؤدي يف االأ�سل اإىل مواجهة بـــني نظرية االت�س�ل 

وو�سع ب�لـــغ التعقيـــد ... وليـــ�ش احلـــ�ل كذلـــك مع 

 .
(2(

العن��سر اخلفّية التي تقدمه� اللغة املكتوبة«

)ب( وحتت عنوان »مدخل اإىل ع�سر رو�سو«، ذكر النقل 

االآتـــي عن التق�بل بني الكالم وال�سمع، والتق�بل بني 

الكالم )االأ�سوات( والب�سر: »لن� ع�سو يجيب على 

ال�سمع )هكذا( وهو ال�سوت، ولي�ش لن� ع�سو يجيب 

على الب�سر، وال ت�سُدر عن� االألوان كم� ت�سدر عن� 

االأ�سوات، وهـــذه و�سيلـــة اإ�س�فيـــة لرتبيـــة احل��سة 

االأوىل بتدريـــب العـــ�سو ال�س�لـــب والعـــ�سو املوجب 

   .
(((

»Emile اأحدهم� مع االآخر. اإميل

)جـ( وعن املق�رنـــة بني لغة االإمي�ء املعتمدة على الب�سر 

ولغـــة الـــكالم املعتمـــدة علـــى الـــ�سوت – نقل هذا 

)1)  انظر: خم�سون مفكًرا اأ�س��سيًّ� مع��سًرا: من البنيوية اإىل م� بعد احلداثة، جلون 
لي�ستـــه، ترجمة د. ف�تن الب�ستـــ�ين )املنظمة العربيـــة للرتجمة-بريوت – ط1 

.225-222 (2008-

)2)  يف علم الكت�بة جل�ك دريدا: 158. 
)3)  ال�س�بق: 215.  

الـــكالم: »وعلـــى الرغـــم مـــن اأن لغة االإميـــ�ء ولغة 

ال�سوت طبيعيت�ن على حـــد �سواء، ف�إن لغة االإمي�ء 

اأ�سهـــل واأقـــل اعتم�ًدا علـــى اال�سطـــالح؛ ذلك الأن 

االأ�سي�ء التي جتذب اأب�س�رن� اأكرث من االأ�سي�ء التي 

جتـــذب اأ�سم�عن�. كمـــ� اأن ال�سور اأكـــرث تنوًع� من 

  .
(4(

االأ�سوات، بل اأكرث قدرة على التعبري«

اإن هذه الن�سو�ش واأمث�له� -رغم اأنه� متثل ملحوظ�ت 

فل�سفيـــة وت�أمـــالت ع�مـــة يف جمـــ�ل مق�رنـــة خ�س�ئ�ش 

الكت�بة بغريه� – له� قيمته� اللغوية وال�سيمي�ئية يف بي�ن 

جوانب مهمـــة تتعلق ب�ل�سمع واال�ستمـــ�ع، ويجب اأن تكون 

حمل نظر واعتب�ر فيهم�. 

راأي بارت:

وكمـــ� ك�ن لدريدا تنظـــري ت�أ�سيـــ�سي يف الكت�بة، ك�ن 

للن�قد ال�سيمي�ئي روالن ب�رت )1915-1980م( �ُسهمة 

يف هـــذا، خـــ��سة يف كت�به »ه�سهـــ�سة اللغـــة« الذي ح�ول 

فيه اأن يـــر�سى هذا املفهوم املتعلق ب�لـــ�سوت واال�ستم�ع، 

وقـــ�سد به – على وجه املجـــ�ز واال�ستع�رة – �سوت اللغة 

اخل�فت املنتظم لق�سعريرة املعنى اأو اآلة الداللة ال�س�درة 

يف االأ�سل من فعل اللـــ�س�ن والكت�بة. وهذا املفهوم مث�يل 

. واإ�س�فة 
(5(

وهو ي�سري اإىل �سوت حمدد لكنه غري ممكن

اإىل ذلك اأ�س�ر ب�رت اإىل مفهوم اآخر هو »انفج�ر ال�سمع«، 

وق�سد به �سدى االنق�س�م اللغوي املتمثل يف تعدد م�ستوي�ت 

ا�ستعمـــ�ل اللغة داخـــل املجتمع الواحـــد والدولة الواحدة 

بـــ��سم الدميقراطية واالجت�ه اإىل ثق�فة اجلم�هري، حيث 

اإن هـــذا يعطين� �سورة داخلية حلـــرب اللغ�ت وي�سطر كل 

فرد ب�لن�سبة اإىل نف�سه، ويكون ل�س�ن ح�له: »عندم� اأجنح 

ف�أتكلـــم لغة واحـــدة َطوال يومـــي، فكم من لغـــة خمتلفة 

اأجـــدين م�سطـــًرا اأن اأ�ستقبل! ثمة لغـــة زمالئي، و�س�عي 

)4)  ال�س�بق: 430.  
)5)  انظر: ه�سه�سة اللغة، لروالن ب�رت، ترجمة الدكتور منذر عي��سي )دار نينوى – 

دم�سق – ط1 - 2015) 119-115.
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البيد، وطالبي، وكذلك لغة املعّلق الري��سي يف املذي�ع، 

ولغة الك�تـــب الكال�سيكي الذي اأقروؤه مـــ�س�ًء. ولقد يعني 

هذا اأن املـــ�س�واة بني اللغة التي نتكلـــم و)بني( تلك التي 

، ويف هذا الت�ستت 
(1(

ن�سمع اإمن� هو وهم يتوهمه الل�س�ين«

اللغوي ي�سبح املفقود هو »تالقي الكالم وال�سمع« خ��سة 

د  ب�لن�سبـــة الأبنـــ�ء املجتمع الغربـــي املنقـــ�سم بلغ�ته املوحَّ

. ومـــن اأجـــل هذا نظـــر بـــ�رت اإىل »الكت�بة« 
(2(

بثق�فتـــه 

بو�سفهـــ� قيمة ون�سًق� ينبغي احلفـــ�ظ عليه والدف�ع عنه؛ 

� يف �سورته� املث�لية- لي�ست منق�سمة مثل  الأنه� -افرتا�سً

  .
(((

لغة الكالم امل�سموعة

اإن هـــذا يعنـــي اأن بـــ�رت ك�ن م�سغـــواًل ب�لدفـــ�ع عن 

الكت�بة، من منطلق مذهبه يف علم العالم�ت اأو ال�سيمي�ء، 

واأن ذلـــك دفعه اإىل مق�رنته� ب�لكالم. وقد ك�ن من اأوجه 

ذلـــك اإ�س�رته اإىل وجود منطني لل�س�ني�ت، هم�: ل�س�ني�ت 

الـــكالم ال�سوتـــي، ول�س�نيـــ�ت االأثـــر املكتـــوب. وهذا يف 

احلقيقة – كم� راأى - يوؤدي اإىل التن�ق�ش؛ الأن الل�س�ني�ت 

ال تع�لج من الن�حيـــة العملية اإال الكت�بة ولغة اجلملة، مع 

. ومن 
(4(

اأنه� تزعـــم اأن ال�سكل ال�سرعي للغة هـــو الكالم

� اأن الكت�بة  نت�ئج مق�رنة ب�رت بـــني الكت�بة والكالم اأي�سً

فوق املـــك�ن الأنه� لي�ست يف ح�جة اإىل حّيزه، واأنه� اإبط�ل 

جزئـــي الأفخـــ�خ احلـــوار، وذلـــك يف مق�بـــل اأن املح�دثة 

 .
(5(

بح�سور اأطرافه� امل�دي تنجز م� ال تنجزه الكت�بة

اإذن اأهـــم م� قدمه ب�رت يف اأمـــر الكت�بة ب�لن�سبة لن� 

مفهوم »انفج�ر ال�سمـــع« والدف�ع عن الكت�بة الأنه� لي�ست 

منق�سمـــة ك�لكالم، ومت�يزه� ب�سمـــة عدم التحيز املك�ين 

ومت�يـــز املح�دثـــة ب�سمة االإجنـــ�ز الزائـــد، واالإ�س�رة اإىل 

اإ�سك�ل ثن�ئيـــة الكت�بة والكالم ب�لن�سبـــة اإىل الل�س�ني�ت. 

)1)  ال�س�بق: 135 ،136.
)2)  انظر: ال�س�بق 136. 
)3)  انظر: ال�س�بق 158. 
)4)  انظر: ال�س�بق 183. 

)5)  انظر: ال�س�بق 164 ,451 , 460.

واإن حل هذا االإ�سك�ل يف راأيي ميكن اأن يكمن فيم� �سنبينه 

بعد من �سرورة االأخذ مببداأ »الو�سط« عند اأبركرومبي. 

اإىل  املعـــ��سرة  االجتم�عيـــة  الل�س�نيـــة  النظـــرة  اإن 

ثن�ئية اللغـــة املكتوبة واللغة املنطوقة خمتلفة عن التن�ول 

التقليـــدي الـــ�س�رم الـــذي ك�ن ينظـــر اإىل اخل�س�ئـــ�ش 

ال�سوريـــة للغـــة؛ والتغـــري الـــذي حدث يف ذلـــك متثل يف 

اأن النظـــرة اإىل امل�س�ألـــة �س�رت تـــدور يف فلـــك اأكـــب هو 

اخلط�ب واملمـــ�ر�س�ت االجتم�عية للغة والقـــوى املوؤثرة، 

وهـــذه كلهـــ� مرتبطة بـــ�أ�سك�ل الكت�بة املختلفـــة وال�سي�ق 

. ويـــ�سّكل جمـــ�ل الرتبيـــة اأهم 
(6(

واملح�دثـــ�ت واحلـــوار

�سي�قـــ�ت العالقة بني الكت�بة والكالم، وي�س�ف اإىل ذلك 

�، ومن اأمثلة ذلك  وجود هذه الق�سية يف املـــوؤ�س�س�ت اأي�سً

. بل 
(7(

بـــروز مفهوم اال�ستمـــ�ع يف جم�ل القـــ�س�ء وغريه

اإنـــه �س�ر هن�ك اإحـــ�س��ش ب�أن زمن ت�أثـــر املتحدثني بلغة 

الكت�بـــة قـــد وىّل؛ الأن القيـــم الثق�فية املعـــ��سرة �س�رت 

تعلـــي كثرًيا مـــن قيمـــة التخل�ش مـــن الط�بـــع الر�سمي، 

والنهج املهيمن االآن هو التحـــول اإىل غلبة اأ�سك�ل الكالم 

املنطـــوق وم� ي�سبهه. واملح�دثة ُتعّد اأمنوذًج� قوي الت�أثري 

. ولذلـــك يقدم نورمـــ�ن فريكلف يف 
(8(

يف هـــذا االجتـــ�ه 

اإطـــ�ر نظرية لغوية اجتم�عية ثالثية االأبع�د عن اخلط�ب 

مفهـــوم »ا�ستهالك الن�ش« تنظـــرًيا وتطبيًق�، وي�سري اإىل 

�سور خمتلفة لذلك، تت�أثـــر بكيفية اأداء الن�سو�ش ومدى 

اأهميته�، وكونهـــ� ُت�سّجل اأو ال ُت�سّجل، كم� تختلف بطبيعة 

توزيعهـــ� واإعـــ�دة اإنت�جه� واختـــالف جمهوره� من حيث 

.
(9(

كونه مب��سًرا اأو غري مب��سر

)6)  انظر: دليل ال�سو�سيول�س�ني�ت، حترير فلوري�ن كومل��ش، ترجمة د. خ�لد االأ�سهب 
ود. م�جدولـــني النهيبي )املنظمة العربية للرتجمة – بريوت – ط1 -2009 ) 

  .399 ,398 ,358-335
)7)  انظر: ال�س�بق 388 - 397.

)8)  اخلط�ب والتغري االجتم�عي، لنورم�ن فريكلف، ترجمة د. حممد عن�ين )املركز 
القومي للرتجمة-الق�هرة- ط2015-1) 252, 253.

)9)  انظر: ال�س�بق 104, 105.
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ثانًيا- ال�صتماع من املنظور ال�صوتي:

االأ�سوات يف الل�س�نيـــ�ت النظريـــة مب�ستوييهـــ�: علـــم 

 (phonetics( النطقـــي  اأو االأ�سوات  العـــ�م  االأ�سوات 

ال�سوتيـــة  النظـــم  اأو علـــم  الت�سكيلـــي  االأ�سوات  وعلـــم 

ر اإال بوجود طرفني: متكلم  )phonology) – ال ُتتـــ�سوَّ

و�س�مع، وال يعطي لل�سوت قيمة اإال كونه م�سموًع�؛ واإن هذا 

ليبدو وا�سًح� يف نظـــرة دي �سو�سري الثن�ئية اإىل الفونيم 

ال�سوتية- عند حتديده  النظم  – وهو من مف�هيم علم 
وتعريفـــه، من منطلق كونـــه حدًث� منطوًقـــ� اأواًل م�سموًع� 

ث�نًي�، وال ي�ستقل بوجوده الع�سوي عن اأثره ال�سمعي الذي 

� من خالل  . ويتـــ�سح ذلك اأيـــ�سً
(1(

يحدثـــه عند املتلقـــي

فكرة الدائرة الكالمية التي اأ�س�ر اإليه� دي �سو�سري، وهي 

حتت�ج – على االأقل - اإىل �سخ�سني كالهم� يتحدث اإىل 

االآخـــر، ومع افرتا�ش بدء الـــكالم من ال�سخ�ش )اأ( ف�إن 

»الفكـــرة املعينة تثري الـــ�سورة ال�سوتية التي ترتبط به�: 

وهـــذه الظ�هرة ال�سيكولوجية تتبعهـــ� عملية ف�سيولوجية: 

اإذ يـــر�سل الدمـــ�غ اإ�س�رة من��سبة للـــ�سورة اإىل االأع�س�ء 

امل�ستعملة الإنت�ج االأ�سوات، فتنتقل املوج�ت ال�سوتية من 

فـــم ال�سخ�ش )اأ( اإىل اأذن ال�سخـــ�ش )ب( وهذه عملية 

فيزي�ئية حم�سة، ثم ت�ستمر الدائرة عند ال�سخ�ش )ب( 

ولكـــن ب�أ�سلوب معكو�ش، اإذ تـــ�سري االإ�س�رة من االأذن اإىل 

الدم�غ، وهو اإر�س�ل ف�سيولوجـــي لل�سورة ال�سوتية: ويتم 

يف الدمـــ�غ الربـــط ال�سيكولوجي بني الـــ�سورة والفكرة، 

فـــ�إذا تكلم ال�سخ�ش )ب( بداأ فعل جديد من دم�غه اإىل 

دمـــ�غ ال�سخـــ�ش )اأ( متبًع� خط ال�سري نفـــ�سه الذي �س�ر 

. وكم� هو 
(2(

ا ب�ملراحـــل نف�سهـــ�« فيـــه الفعـــل االأول ومـــ�ًرّ

وا�سح، هـــذه الدائرة منه� م� هـــو خ�رجي – وهو انتق�ل 

الـــ�سوت من فم املتكلـــم اإىل اأذن ال�س�مـــع، ومنه� م� هو 

داخلي وهو م� �سوى ذلك، وكل االأ�سي�ء الفع�لة يف اجلزء 

)1)  انظر: الل�س�ني�ت، املج�ل والوظيفة واملنهج، للدكتور �سمري ا�ستيتية )ع�مل الكتب 
احلديث ب�إربد وجدارا للكت�ب الع�ملي بعّم�ن – ط2 – 2008م( 61, 67.

)2)  علم اللغة الع�م، ت�أليف دي �سو�سري: 30.

ال�سيكولوجي من الدائـــرة تقوم بدور التنفيذ، ويرمز له� 

بــــ )c-s( اختـــ�س�ًرا )concept -sound(، واأمـــ� كل 

االأ�سيـــ�ء غري الفع�لة فهي تقوم بـــدور اال�ستقب�ل، وُيرمز 

.
(((

(concept -sound(  اخت�س�ًرا لـ )s-c( اإليه� بـ

ويلخ�ش الدكتـــور �سعد م�سلوح هـــذه امل�س�ألة بقوله: 

»ويتبـــني لن� ممـــ� �سبـــق اأن مراحل نقل الر�س�لـــة اللغوية 

بوا�سطة الكالم تت�سمن اأربعة م�ستوي�ت اأ�س��سية تتع�قب 

ثالثة منه� عند املتكلم على النحو الت�يل:

اأواًل: امل�ستوى اللغوي.

ث�نًي�: امل�ستوى الع�سبي.

ث�لًث�: امل�ستوى الف�سيولوجي.

اأم� لدى ال�س�مع فينعك�ش الرتتيب والتع�قب بني هذه 

امل�ستوي�ت لي�سري:

اأواًل: امل�ستوى الف�سيولوجي.

ث�نًي�: امل�ستوى الع�سبي.

ث�لًث�: امل�ستوى اللغوي.

اأم� امل�ستوى الرابع – وهو امل�ستوى الفيزيقي – فيمثل 

مرحلة و�سطى م� بني التكلـــم وال�سم�ع، اأو بعب�رة اأخرى، 

- مـــ� بني االإر�س�ل واال�ستقبـــ�ل – حيث يتم نقل الر�س�لة 

 .
(4(

املنطوقة لت�سبح ر�س�لة م�سموعة«

اإن هـــذه العملية مبراحله� املختلفـــة تتحول بتنفيذه� 

من جميع اأفراد املجتمع مـــن عملي�ت فردية متكررة اإىل 

عمليـــة اجتم�عية، اأي اإىل لغة، ومـــ� يعنين� من ذلك فيم� 

يتعلـــق ب�ل�سمـــع اأن اللغة – كم� ذكـــر دي �سو�سري - يوجد 

جزء منه� يف امل�سموع من الدائرة الكالمية، حيث ترتبط 

ال�سورة ال�سمعية ب�لفكرة، ويبقى لل�سمع دوره مع افرتا�ش 

فقد االإنـــ�س�ن للكالم، الأنه يظل حمتفًظـــ� ب�للغة اإذا ك�ن 

  .
(5(

ي�ستطيع فهم االإ�س�رات ال�سوتية التي ي�سمعه�

)3)  انظر: ال�س�بق 31.
)4)  درا�سة ال�سمع والكالم، للدكتور �سعد م�سلوح 14, 15. 

)5)  انظر: علم اللغة الع�م لدي �سو�سري )).



215
املجــلد  الأول  ❁  �لعــدد  �لثاين  ❁  �أكتوبر  2017م

ولكـــي يكـــون االأمـــر وا�سًحـــ� ال بـــد من حتريـــر فهم 

م�سطلـــح مهم هنـــ� هـــو م�سطلـــح »الـــ�سورة ال�سوتية 

اأو ال�سمعيـــة« )sound-image(، فهـــذا املفهـــوم هـــو 

نف�سه عنـــد دي �سو�سري مفهوم الدال الذي يق�بل املدلول 

وجمموعهمـــ� هـــو الداللـــة؛ ف�لداللـــة عنـــده ال تربط بني 

ال�سيء اخل�رجـــي واال�سم، واإمن� بني الفكـــرة اأي املدلول 

والـــدال، وهـــو ال�سورة ال�سوتيـــة اأو ال�سمعيـــة، وهو لي�ش 

ال�سوت امل�دي، بل هو االنطب�ع اأو الب�سمة النف�سية التي 

ترتكهـــ� اأ�سوات الكلمـــة يف احلوا�ش. ويزيـــل دي �سو�سري 

اللب�ش يف ذلك بقولـــه: »اإن الطبيعة ال�سيكولوجية لل�سور 

ال�سوتيـــة، ت�سبـــح وا�سحـــة عنـــد مالحظتنـــ� لل�س�نن�. 

فنحن ن�ستطيـــع اأن نتكلم اإىل اأنف�سن� اأو نتلو ق�سيدة، من 

غـــري اأن نحـــرك �سف�هن�. ومل� كن� نعـــّد الكلم�ت املوجودة 

يف لغتنـــ� �سوًرا �سوتيـــة، وجـــب جتنـــب ا�ستخـــدام لفظة 

»الفونيمـــ�ت« التـــي تت�ألف منهـــ� الكلم�ت. فهـــذه اللفظة 

التـــي توحي بفع�لية �سوتية ال يـــ�سح ا�ستخدامه� اإال عند 

احلديث عن الكلمة املنطوق به�، اأي عند اإخراج ال�سورة 

. ومـــن اأجـــل هذا 
(1(

الداخليـــة اإىل الواقـــع يف احلديـــث«

ك�نـــت الداللة يف هذا التـــ�سور عمليـــة �سيكولوجية. واإن 

هذا التمحيـــ�ش يف اجل�نب غري امل�دي لل�سورة ال�سمعية  

مهـــم للغ�يـــة؛ الأنـــه علـــى اأ�س��ش منه يجـــري التمييز بني 

»االأ�سواتي�ت«)علم االأ�سوات امل�دي(، و«ال�سواتة« )علم 

 .
(2(

ال�سورة ال�سوتية(

واإذا كنـــ� قد اأ�سرن� منذ قليـــل اإىل تق�سيم ثن�ئي لعلم 

االأ�سوات، فثمـــة تق�سيـــم اآخـــر ثالثـــي له يراعـــي النظر 

اإىل ت�سمـــن اأحداث الـــكالم لن�س�ط املُنِتـــج اأو املُ�ستقِبل، 

يف اإطـــ�ر عمليـــ�ت الـــكالم املخرجيـــة وم� يتعلـــق مب�دته 

الفيزي�ئيـــة ثم مـــ� يرتبط بنقلهـــ� واإدراكهـــ�، وعلى هذا 

)1)  ال�س�بـــق: 85. ومـــن اجلديـــر ب�لذكر هن� اأن دريدا يف دف�عـــه عن الكت�بة وربطه 
لهـــ� مب�س�ألة النظرة اإىل الوجود، وظف هذه الفكرة عند �سو�سري وربطه� بفكرة 

»االإرج�ء« عنده، انظر: يف علم الكت�بة 149, 150. 

)2)  انظـــر: النظريـــ�ت الل�س�نيـــة الكبى، من النحـــو املقـــ�رن اإىل الذرائعية، مل�ري 
وجورج 118.

جند: اأواًل: علم االأ�سوات املخرجي اأو ال�سوتي�ت النطقية 

)articulatory phonetics( الـــذي يهتـــم بـــدرا�سة 

اأحداث الكالم وت�سنيف االأ�سوات وفق ميك�نيكي�ت النطق 

التي ُيَظّن اأنه� تنتجه�، وث�نًيـــ�: علم االأ�سوات الفيزي�ئي 

 (acoustic phonetics( الفيزي�ئيـــة  اأو ال�سوتيـــ�ت 

املتحققـــة يف �سورة  الطبيعيـــة  الـــكالم  مـــ�دة  وجم�لـــه 

موج�ت �سوتية تنتقل عب الهواء من املتكلم اإىل ال�س�مع، 

وث�لًثـــ�: علـــم االأ�سوات ال�سمعـــي اأو ال�سوتيـــ�ت ال�سمعية 

)auditory phonetics( ومو�سوعـــه درا�سة اأ�سوات 

الـــكالم من حيـــث الطريقة التـــي يتم بو�س�طتهـــ� اإدراك 

االأ�سوات ومتييزهـــ� من خالل اأذن ال�س�مع ودم�غه. لكن 

من بني هذه الفروع الثالثة يبز علم االأ�سوات املخرجي 

)ال�سوتيـــ�ت النطقيـــة( بو�سفـــه اأكرثه� �سهـــرة واأبلغه� 

 .
(((

تطوًرا واأعمقه� درا�سة

واإن مـــن اأهم مـــ� يقدمه علـــم االأ�سوات العـــ�م فيم� 

يتعلـــق بج�نـــب »اال�ستمـــ�ع« فكـــرة »الـــو�سط ال�سمعـــي« 

 التـــي �سنعر�سهـــ� من خـــالل تنـــ�ول ديفيـــد اأبركرومبي

علـــى   )1992-David Abercrombie- 1909(

النحو االآتي:

تعـــد فكـــرة »الـــو�َسط« )medium( والفـــ�سل بينه 

وبني اللغة من اأح�سن الطرق لتقدمي م�دة علم االأ�سوات، 

كمـــ� ذكر اأبركرومبي. واأبرز نوعـــني للو�سط اللغوي هم�: 

الـــو�سط ال�سمعـــي )aural medium( املتعلق ب�ل�سكل 

 visual( املرئـــي  والـــو�سط  املنطوقـــة،  للغـــة  االأ�سلـــي 

medium( املتعلـــق بـــ�سكل اللغة املكتـــوب، حيث ُي�سّمى 
كل نـــوع ب�لنظر اإىل احل��سة التي يتوّجـــه اإليه�. وللو�سط 

القـــدرة على اأن ينتظـــم يف منـــ�ذج، واالأ�سل يف عالم�ت 

و�سط اللغـــة املكتوبة اأنه� تبـــدو يف �سورة من�ذج مك�نية، 

)3)  انظـــر: اللغـــة واللغويـــ�ت، جلون لوينـــز، ترجمـــة الدكتور حممد العنـــ�ين )دار 
جريـــر – عّمـــ�ن – ط1 – 2009) 86، ومب�دئ علـــم االأ�سوات الع�م، لديفيد 

اأبركرومبي، ترجمة الدكتور حممد فتيح )الق�هرة – مطبعة املدينة – ط1 – 

1988( )حوا�سي املرتجم( 240 ,241. 
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واالأ�سل يف عالمـــ�ت و�سط اللغة امل�سموعـــة اأنه� تبدو يف 

�سورة منـــ�ذج زم�نية. وجنـــ�ح ر�س�لـــة اأداة اللغة مكفول 

بـــ�سكل عـــ�م مبن��سبـــة الـــو�سط امل�ستخـــدم، ومـــن اأمثلة 

ذلك من��سبة الو�سط ال�سمعـــي الت�س�الت الب�سر اليومية 

 .
(1(

الع�دية

ومـــن اأهـــم امللحوظ�ت التـــي ذكرهـــ� اأبركرومبي يف 

مفهوم الو�سط م� يتعلق ب�حلديث عن خ�س�ئ�ش الو�سط 

االإ�س�ريـــة واجلم�ليـــة، يقول يف التمهيد لذلـــك: »اأهم م� 

ميتلكه الو�سط من خ�س�ئ�ش هـــو ب�لطبع اإمك�ن ت�سكيله 

يف منـــ�ذج يف املك�ن اأو الزم�ن، معقـــده ومتنوعة ب�سورة 

تكفـــي حلمل اللغة. وتعّقد النم�ذج التي ُيحت�ج اإليه� لهذا 

الغـــر�ش وتنوعه� كبري جًدا، ومـــع ذلك ف�إمك�ن�ت ت�سكيل 

الـــو�سط يف من�ذج اأعظم بكثري مم� يتطلبه ا�ستخدام اأي 

لغـــة، كم� ُيبز ذلك هذا التنوع املده�ش يف الطريقة التي 

ا�ستغلت به� احتم�الت االأو�س�ط من خمتلف األوان الب�سر، 

ففـــي الع�مل مئـــ�ت االأ�سك�ل من احلـــروف، كم� اأن لنطق 

الكلمـــ�ت طرائـــق كثرية ومتنوعـــة تنوع اللغـــ�ت اأنف�سه�. 

وميثـــل كل حـــرف وكل طريقـــة لنطـــق الكلمـــ�ت اختي�ًرا 

�سغـــرًيا للنمـــ�ذج مـــن املجموع الكبـــري ملـــ�س�در الو�سط 

.
(2(

بو�سفه و�سيلة حلمل اللغة...«

اإن هـــذا الكالم يدلن� على االأهمية اله�ئلة التي تكمن 

يف »الو�َسط« والط�ق�ت العظيمة له التي ميكن اأن مُيّد به� 

ويفيـــد فيه�، واأظن اأن الـــو�سط ال�سمعي – وهو م� يعنين� 

هنـــ� – فيه كثري من اجلوانب القيمـــة امل�سترتة اجلديرة 

ب�إم�طة اللث�م عنهـــ�. ومن ذلك عموًم� م� يحمله الو�سط 

من خ�س�ئ�ش فوق لغوية ذات وظ�ئف ميكن اأن تكون اأكرث 

اأهمية من االت�س�ل اللغوي نف�سه، وهذه اخل�س�ئ�ش ذات 

اأنظمة منف�سلة ميكن ت�سميته� بـ«اخل�س�ئ�ش االإ�س�رية« 

)indexical features(، وهي تقع مق�بلة للخ�س�ئ�ش 

)1)  انظر: مب�دئ علم االأ�سوات الع�م، الأبركرومبي 11-7. 
)2)  ال�س�بق: 12. 

اللغويـــة )linguistic features(. وبع�ش اخل�س�ئ�ش 

االإ�س�ريـــة عـــ�م ومكت�سب وبع�سه� فـــردي �سخ�سي، وثمة 

فـــّن معرتف به لدرا�سة ال�سخ�ش عن طريق كت�بته ا�سمه 

)graphology(، وقد حظـــي ب�هتم�م كبري من علم�ء 

النفـــ�ش الذيـــن �س�ر يف اإمك�نهـــم - من خـــالل االعتم�د 

على خّط اليد- اأن ي�سدروا اأحك�ًم� دقيقة حتدد اجلن�ش 

والـــ�سّن وال�سخ�سية، ويف مق�بل ذلـــك ال يوجد ا�سم لفن 

خ��ش بدرا�سة اخل�س�ئ�ش االإ�س�رية ال�سمعية لل�سخ�ش؛ 

الأن كل الن��ش مي�ر�سون ذلك ب�سكل طبيعي حيث ال ميكن 

اأن يكون هن�ك خط�أ يف تقدير مف�تيح اجلن�ش وال�سن التي 

تت�سمنهـــ� االألف�ظ املنطوقة، »ومن املمكن خالًف� للو�سط 

املرئـــي اأن تكـــون خ�س�ئ�ش الـــو�سط ال�سفـــوي االإ�س�رية 

املثـــرية لالهتمـــ�م االأعظم هي ب�الأحرى تلـــك التي ت�سري 

اإىل خ�س�ئـــ�ش اجتم�عيـــة ال فردية، بل مـــن املحتمل اأن 

الو�سط ال�سمعي يقوم بوظيفته من الن�حية االإ�س�رية على 

  .
(((

نحـــو اأ�سمل واأدق من اأي نوع اآخـــر لل�سلوك االإن�س�ين«

وبنـــ�ء على ذلـــك تنقـــ�سم اإ�س�رات الـــو�سط ال�سمعي اإىل 

ثالثة اأنواع:

) اأ ( االإ�س�رات الدالـــة علـــى االنتـــ�س�ب اإىل ط�ئفـــة من 

الن��ش، ك�الإ�س�رات النطقيـــة الدالة على اللهج�ت 

اأو الو�سع االجتم�عي اأو الفئ�ت اخل��سة.

)ب( االإ�س�رات املميـــزة للفرد، ك�إ�س�رات ال�سن واجلن�ش 

وعيوب النطق.

)جـ( االإ�س�رات الك��سفة حل�الت املتكلم املتغرية، خ��سة 

مـــ� يـــدل على ح�لـــة معنويـــة ك�لغـــ�سب واالحتق�ر 

 tone( والتعطف وال�سك، من خالل نغمة ال�سوت

 .)of voice

وبلفـــظ �سريـــح يـــ�سري اأبركرومبي اإىل كـــون املج�ل 

مفتوًح� للقيـــ�م ب�أبح�ث ا�ستك�س�فية مهمة يف هذا املج�ل 

)3)  ال�س�بق: 15. 
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بقولـــه: »ومهمـــة علـــم االأ�سوات اأن يتعـــرف علـــى هـــذه 

اخل�س�ئـــ�ش االإ�س�ريـــة املتنوعة يف نطقنـــ� واأن ي�سفه�، 

لكنهـــ� ب�لطبع مهمة علـــوم اأخرى اأن تبحـــث الدور الذي 

 .
(1(

تلعبه يف العالق�ت االإن�س�نية«

واأم� خ�س�ئ�ش الو�سط اجلم�لية، فعلى الرغم من اأنه� 

م�ستقلة على وجه العموم عن الوظ�ئف اللغوية واالإ�س�رية 

فهـــي ذات اأهميـــة قـــ�سوى، خـــ��سة خ�س�ئـــ�ش الو�سط 

 ,rhythm ال�سمعـــي املو�سيقية التـــي تتحدد يف: االإيقـــ�ع

 .melody اأو اللحـــن   pitch الـــ�سوت  طبقـــة  وتنـــوع 

 � هـــذا ب�الإ�س�فـــة اإىل اأن الـــو�سط ال�سمعـــي ي�سمـــل اأيـــ�سً

 tamber التذبذبـــ�ت الث�بتة يف �سفة ال�سوت اأو اجلر�ش

 tone »ب��سم »لـــون النغمة � )اأو timbre املعـــروف اأي�سً

colour(، وهو مـــ� ميكن اأن ُيعّد لال�ستخدام يف اإحداث 
ت�أثريات جم�لية متنوعـــة، ك�لق�فية rhyme و»التج�ن�ش 

اال�ســـتهـــاليل«  و»اجلنـــ��ش   assonance ال�ســـــوتـــي« 

. »وقـــد ا�ستغـــل ال�سعـــراء يف اللغـــ�ت 
(2( alliteration

جميعهـــ� خ�س�ئ�ش الو�سط املو�سيقية هـــذه، كم� اأنه� يف 

وقتن� احل��سر مو�سوع اهتم�م كّت�ب االإعالن�ت، وموؤلفي 

ال�سع�رات ال�سي��سيـــة؛ فبع�ش االأ�سع�ر ومعظم ال�سع�رات 

ال�سي��سيـــة وعبـــ�رات االإعـــالن الباقـــة تعتمد مـــن اأجل 

ت�أثريه�، على وجوه الو�سط ال�سحرية بقدر م� تعتمد على 

. علـــى اأن بع�ش ح�الت 
(((

املعنـــى الـــذي يحمله الـــو�سط«

الـــو�سط اجلم�لية مرئيـــة اأو �سمعية تظـــل ن�سبية ترتبط 

اأحك�مهـــ� ب�لذوق وم� ميكـــن اأن يوجد فيـــه من اختالف 

� فيم�  )1)  ال�س�بـــق: 19. وهـــذه الظواهـــر االإ�س�ريـــة بدالالته� مـــو�سوع ُيتن�َول اأيـــ�سً
ي�سميـــه البعـــ�ش – مـــع االإغراب يف امل�سطلـــح – »ال�سو�سيو�سواتـــة« الواقعة يف 

اإطـــ�ر »ال�سو�سيول�س�نيـــ�ت«. انظـــر: دليـــل ال�سو�سيول�س�ني�ت، حتريـــر فلوري�ن 

كومل��ش 195.  

)2)  انظـــر: مب�دئ علـــم االأ�سوات الع�م 20. ومن امللحوظـــ�ت املهمة هن� اأن الرتاث 
العربـــي – كم� اأ�س�ر مرتجم كت�ب اأبركرومبـــي الدكتور فتيح – يزخر بدرا�سة 

مف�سلـــة لالإمك�ن�ت اجلم�لية للو�سط ال�سفوي، وميثل مـــ� اأ�س�ر اإليه املوؤلف هن� 

جزًءا �سغرًيا من هذه الدرا�سة. وقد ا�سطلع بذلك علم�ء البديع يف درا�ستهم مل� 

ي�سمى ب�ملح�سن�ت البديعية )خ��سة اجلن��ش ورّد ال�سدر على العجز وال�سجع(. 

انظر: مب�دئ علم االأ�سوات الع�م )حوا�سي املرتجم( 246 -249. 

)3)  ال�س�بق: 20. 

بح�سب الزم�ن اأو املك�ن. وم�س�ألة القيم اجلم�لية للو�سط 

لهـــ� ارتب�ط وا�سح بق�سيـــة اعتب�طيـــة االإ�س�رات اللغوية 

.
(4(

وحم�ك�ة اأ�سوات بع�ش الكلم�ت للمعنى

ولالأجهزة امل�س�عدة )كم�سّجل ال�سوت وم� هو اأحدث 

من ذلك ب�لطبع( دور مهم يف حت�سني اأداء الو�سط وربط 

نـــ�س�ط املنتج ب�مل�ستقبل، بل له� دور كذلك فيم� ينتج عن 

هـــذه االأجهزة من اأبحـــ�ث متطورة خـــ��سة بتحويل اأحد 

النمطني اإىل االآخر، فتجعل الو�سط ال�سمعي مرئًي� ميكن 

قراءته، والـــو�سط املرئي م�سموًع� حتـــى ميكن اال�ستم�ع 

� اأن  . ومن اأهم امللحوظ�ت اخل��سة ب�لو�سط اأي�سً
(5(

اإليـــه

الـــو�سط ال�سمعي هو االأ�سل وُتعـــد اأنظمة الكت�بة والرموز 

املرئيـــة ت�بعـــة له ون��سئة مـــن حتليله، كمـــ� اأن اللغة غري 

الو�سط واإن ك�ن� يبدوان كثرًيا ك�ل�سيء الواحد، والف�سل 

بينهم� مهم. وعلـــى الرغم من اأنن� ال ن�ستطيع اأن نت�سور 

اللغـــة دون و�سط، فمـــن املمكن اأن ندرك الـــو�سط اأحي�ًن� 

دون لغـــة. ومن اأمثلة ذلك يف الـــو�سط ال�سمعي ا�ستم�عن� 

اإىل لغـــة اأجنبية مل نتعلمه� بعد اأو لي�ش لدين� فكرة عنه�. 

»وهنـــ�ك األوان اأخرى مـــن التمييز تت�سمـــن التب�ين بني 

اللغـــة والـــو�سط؛ ف�لكلمتـــ�ن: accent و dialect غ�لًب� 

� لكن مـــن املمكن اأن  مـــ� ت�ستخدمـــ�ن ا�ستخداًمـــ� غ�م�سً

تكون� اأدق اإذا م� اأخذت الكلمة االأوىل على اأنه� ت�سري اإىل 

خـــوا�ش الـــو�سط فقط، على حني توؤخـــذ الث�نية على اأنه� 

�. وم� حدث منذ زمن بعيد  تومـــئ اإىل خوا�ش اللغة اأيـــ�سً

من ف�سل بني ال�سعر  poetry والنَّظم verse  ميكن اأن 

تع�د �سي�غته ب�سكل من��سب  على النحو نف�سه؛ فيمكن اأن 

يق�ل: اإن النَّظم يعتمد على ت�أثريات و�سط اللغة املنطوقة 

)4)  انظـــر: ال�س�بـــق 21-27. وقد ذكر املرتجـــم الدكتور فتيح تعليًقـــ� مف�ساًل يف بحث 
مـــ� يق�بل هذه امللحوظ�ت يف تراث علم�ء العربيـــة، ومن ذلك اإ�س�رته اإىل اأن بحث 

ف�س�حة اللفظ املفرد وكيفية ائتالف االأ�سوات يف الكلمة العربية مّثل جم�اًل خ��ش 

فيه البالغيون واللغويون العرب يف م�س�ألة املف��سلة بني الكلم�ت من حيث اأ�سك�له� 

اأو �سوره� ال�سمعية. انظر: ال�س�بق )حوا�سي املرتجم( 249 - 257 .

�: ال�سوتي�ت، جل�كلني في�سي�ر، ترجمة ب�س�م  )5)  انظر: ال�س�بق 27-30، وانظر اأي�سً
بركـــة وروز الكلـــ�ش )املنظمة العربية للرتجمة – بـــريوت – ط2013-1) 79, 

 .80
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فقـــط، على حـــني ينبنـــي ال�سعـــر علـــى ا�ستخـــدام اللغة 

   .
(1(

ب�الإ�س�فة اإىل الو�سطني كلهيم� يف الع�دة«

لقـــد ذكر اأبركرومبي م�س�ألـــة »الو�سط« مب�س�ئله هذه 

التـــي بين�ه� على اأنهـــ� الف�سل االأول الـــذي ميثل مقدمة 

لكت�بـــه )مبـــ�دئ علـــم االأ�سوات العـــ�م - 1967(، وقد 

تبـــني اأن هـــذه امل�س�ألة �سديـــدة االأهميـــة يف احلديث عن 

مفهوم اال�ستم�ع؛ الأنه� متثل ت�أ�سياًل قوًي� له َيِرُد من علم 

االأ�سوات وهو واملج�ل االأ�س��سي يف هذا املق�م. 

واإىل ج�نب ذلك نظن اأن اأكرث ف�سول الكت�ب االأخرى 

ا�ستمـــ�اًل على م�س�ئـــل تت�سل ب�ل�سمـــع واال�ستم�ع الف�سل 

اخلـــ��ش بنوعيـــة اجلهـــر ودين�ميتـــه والفـــ�سل اخل��ش 

ب�ل�سوامـــت الوقفيـــة. فخـــوا�ش دين�ميـــة اجلهـــر ميكن 

 � تعلمه�، وينزع الن��ش اإىل تقليد االآخرين فيه�، وهي اأي�سً

ق�درة على متييـــز االأفراد والطوائـــف االجتم�عية، وهي 

ت�سمل هذه العن��سر: اجله�رة )loundness(، و�سرعة 

 ,(continuity( واال�ستمراريـــة   ،)tempo( االإيقـــ�ع 

 ,(tessitura( واملجـــ�ل الطبقي ،)rhythm( واالإيق�ع

 pitch( وتذبذب�ت طبقة ال�سوت ،)register( والنغمة

م�س�ئـــل  جنـــد  ذلـــك  علـــى  وبنـــ�ء   .
(2(

(fluctuation
من مثل: 

1- اأن اجلهـــ�رة خ��سة �سمعيـــة اأو �سيكولوجية وجدانية، 
تتوقف علـــى �سدة ال�سوت بو�سفه� خـــ��سة فيزيقية 

تتوقـــف على اتـــ�س�ع الذبذبـــ�ت املرتبطـــة ب�ل�سوت، 

فكلمـــ�ت زادت زاد علـــو الـــ�سوت، وكلمـــ� نقـــ�ست 

 .
(((

نق�ش علوه

)1)  مبـــ�دئ علم االأ�سوات الع�م: 33. ويـــ�س�ف اإىل م� تقدم من التفريق بني ال�سعر 
والنظم م� ذكره املرتجـــم من اختالف مفهومي ال�سعر والنظم عن النرث نف�سه 

يف كونهمـــ� يتبعـــ�ن اأن�س�ًقـــ� مطـــردة ال يتبعه� النـــرث، هذه االأنـــ�س�ق تعتمد على 

املنطوق غري املتقيد يف قيمته ال�سوتية ب�لرموز الكت�بية الع�دية. انظر: ال�س�بق 

�: معجم امل�سطلحـــ�ت العربية يف اللغة  )حـــوا�سي املرتجـــم( 264. وانظر اأي�سً

واالأدب، ملجـــدي وهبة وك�مل املهند�ش )مكتبة لبن�ن – بريوت –ط2 - 1984) 

.414 , 210
)2)  انظر: مب�دئ علم االأ�سوات الع�م 144. 
)3)  انظر: ال�س�بق )حوا�سي املرتجم( 312 

2- اأن االإيقـــ�ع يف الـــكالم -كمـــ� يف غريه مـــن االأن�سطة 
االإن�س�نيـــة- نـــ�جت عن التكـــرار املنتظم لنـــوع م� من 

احلـــرك�ت تكـــراًرا يـــوؤدي اإىل توقع ا�ستمـــرار حدوثه 

ب�طراد، واحلرك�ت املوؤدية اإليه هي حرك�ت العمليتني 

املنتجتني للنـــب واملقطع، يقـــول اأبركرومبي يف ن�ش 

ك��سف مهـــم عـــن حقيقـــة االإيق�ع ووجـــود ج�نبني له 

يرتبطـــ�ن ب�ملتكلـــم وال�س�مع: »وهنـــ�ك فح�وى ه�مة 

ُيتـــذّوق  الـــكالم  بخـــ�سو�ش االإدراك هنـــ�؛ ف�إيقـــ�ع 

بو�سفـــه حركة اإيق�ع، ومن اجللـــي اأن املتكلم يتذوقه 

مب��سرة بتلك الطريقة، فم�ذا يكون االأمر بخ�سو�ش 

� يتـــذّوق اإيق�ع  امل�ستمـــع؟ ميكننـــ� اأن نقـــول اإنه اأيـــ�سً

�؛ فكم�  احلركـــة ب�لني�بة فهو مبعنى م�، متكلـــم اأي�سً

�سبـــق اأن اأو�سحن�، التعرف علـــى »الت�س�به الت�م بني 

املتكلـــم وال�س�مع« اأ�س��سي لفهـــم اإدراك وجوه الكالم 

الكثرية. نعـــم نتحدث ل�سهولة اال�ستعمـــ�ل عن اإيق�ع 

»ال�سمـــ�ع«، لكنن� يف احلقيقـــة ن�سعر به يت�سرب قطًع� 

اإىل حـــرك�ت املتكلم، التي تعتـــب االأ�سوات امل�سموعة 

دالئل عليهـــ�. ولكي يكون لدين� هـــذا الفهم الفطري 

املبـــ��سر الإيقـــ�ع الكالم، ينبغـــي اأن تكـــون اللغة االأم 

وال�س�مـــع  ب�ملتكلـــم  اخلـــ��سة   mother tongue
واحـــدة، واإال فلن يعمل التقمـــ�ش الوجداين ال�سوتي 

phonetic empathy عملـــه، اأي لـــن ُيتعّرف على 
االأ�سوات بو�سفهـــ� دالئل دقيقة علـــى احلرك�ت التي 

 .
(4(

تنتجه�«

اأن هنـــ�ك نوعني مـــن االإيق�ع يحددهمـــ� اأبركرومبي   -(
م�سّنفـــً� العربية يف اأحدهمـــ� بقوله: »والطريقة التي 

تتكـــرر بهـــ� النبـــ�س�ت ال�سدرية والنبيـــة، اأي هيئة 

تت�بعهم� وتن��سقهم� هي م� يحدد اإيق�ع اللغة. وهن�ك 

طريقتـــ�ن خمتلفتـــ�ن اأ�س��ًس� للجمع بينهمـــ�، وتوؤدي 

ه�تـــ�ن الطريقت�ن اإىل اإيج�د نوعـــني رئي�سيني الإيق�ع 

)4)  مب�دئ علم االأ�سوات الع�م 147. 
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الـــكالم. وتتكلـــم كل لغة يف الع�مل فيمـــ� نعلم مع نوع 

اأو اآخـــر من هذيـــن النوعني. وُيعـــرف االإيق�ع يف نوع 

 a syllable-timed »منهم� ب��سم »االإيق�ع املقطعي

ر احلركـــة املنتظم من  rhythm؛ ففيـــه ُي�ستمـــّد تكرُّ
العمليـــة املنتجـــة للمقطع، اأي اأن نبـــ�س�ت الرئة ومن 

َثـــّم املق�طع تتكرر علـــى فرتات زمنيـــة متحدة؛ فهي 

مت�س�وية الزمـــن isochronous. وت�سرح الفرن�سية 

والّتلوجية Telugu والريوب� Yoruba هذا النوع من 

التن�سيـــق بني نظ�مي النب�سة؛ فهـــي »لغ�ت مقطعية« 

languages syllable-timed. ويف النـــوع االآخر 
من نوعـــي االإيق�ع، املعروف بـــ��سم »االإيق�ع النبي« 

stress-timed rhythm ُي�سَتمـــّد تكـــرار احلركـــة 
املنتظم مـــن العملية املنتجة للنـــب؛ فنب�س�ت النب، 

ومن َثّم املق�طع املنبورة، )مت�س�وية الزمن(. وتو�سح 

هذا النوَع االآخر االإجنليزية والرو�سية والعربية، »فهي 

 .languages stress-timed(1(

منبـــورة«  لغـــ�ت 

وبنـــ�ًء علـــى ذلك يكون اإيقـــ�ع اأبن�ء اللغة هـــو اأ�س��ش 

ال�سعر يف معظـــم اللغ�ت، وهو ُيتذّوق بطريقة فطرية 

عـــن طريق التقمـــ�ش الوجداين املتكـــئ على املعرفة 

ب�للغة االأم، على النحـــو امل�س�ر اإليه من قبل، ف�ل�سعر 

الفرن�سي مـــوؤ�س�ش على االإيق�ع املقطعي، واالإجنليزي 

مرتبـــط ب�الإيقـــ�ع النـــبي، وكذلـــك ال�سعـــر العربي 

.
(2(

� العمودي معتمد على االإيق�ع النبي اأي�سً

4-»املجـــ�ل الطبقي« مـــن م�سطلح�ت خـــوا�ش دين�مية 
اجلهـــر وهـــو م�ستع�ر مـــن م�سطلحـــ�ت املو�سيقيني؛ 

فكلمة )voice( مبعن�هـــ� ال�سوتي الفنّي ت�سري اإىل 

الـــ�سوت الن��سئ عـــن الت�سويـــت، وهي تعنـــي نغمة 

مو�سيقية ذات تردد اأ�س��سي، ومن ثّم يكون له� طبقة 

)1)  مب�دئ علم االأ�سوات الع�م 147 ,148. وقد اأ�س�ر املوؤلف يف حوا�سيه اإىل اأن اآرثر 
جيم�ش �سّمى نوعي االإيق�ع امل�س�ر اإليهم�: اإيق�ع املدفع الر�س��ش، واإيق�ع اإ�س�رات 

مور�ش. انظر: �ش339.  

)2)   انظر: ال�س�بق 149، وحوا�سي املرتجم �ش 312. 

، وطبقة ال�سوت هذه »خ��سة 
(((

ي�سهل التعرف اإليه�

�سمعيـــة �سيكلوجيـــة متّكـــن ال�س�مـــع مـــن اأن يت�سور 

الـــ�سوت على نحو متدرج يبداأ من الطبقة املنخف�سة 

اإىل الطبقة الع�لية. وتتوقف هـــذه اخل��سة ال�سمعية 

علـــى اأخرى فيزيقية خـــ��سة ب�لـــ�سوت تعرف ب��سم 

الرتدد frequency وت�سري اإىل عدد الذبذب�ت التي 

ينتجهـــ� م�سدر الـــ�سوت يف الث�نية، وهـــو هن� حركة 

.
(4(

االأوت�ر ال�سوتية«

واإذا ك�ن حديث اأبركرومبي عن »اجلهر« و»ال�سوامت 

الوقفية« – يف ظنن� - هو اأكرث املوا�سع اإ�س�رة اإىل م�س�ئل 

تتعلـــق ب�ل�سمع واال�ستم�ع، ف�إن هـــذا ال يعني خلو املب�حث 

االأخـــرى من هـــذه امل�س�ئل، ومن ذلك مـــ� يثريه احلديث 

عن املقطع من اإ�سك�لي�ت متعددة، من اأبرزه� االختالف 

يف تعريفـــه، وقد اأ�س�ر مرتجم كت�به الدكتور فتيح اإىل اأن 

� وا�سًح� ووافًي� لالأ�س�ش النظرية  الديفوجد قدم ملخـــ�سً

التـــي انبنـــى عليهـــ� تعريـــف املقطـــع وقد جمـــع ذلك يف 

جمموعتني:

االأوىل: نظريـــ�ت تعريـــف املق�طـــع يف �سورة خوا�ش   -5
االأ�سوات ب�عتب�رهـــ� م�سموعة ومبراع�ة �سق ال�سمع، 

�سرَي هن� اإىل نظريتني: اأوالهم�: نظرية الو�سوح 
ُ
وقد اأ

ُتعـــّرف  وفيهـــ�   )sonority theory( ال�سمعـــي 

املق�طـــع ب�لنظر اإىل درجة الو�سوح ال�سمعي اخل��سة 

بـــكل �سوت، اأي اأن املق�طـــع ميكـــن حتديدهـــ� ب�أنه� 

جتّمع �سوتـــي ي�سم خاللـــه �سوًت� واحـــًدا تزيد قوته 

االإ�سم�عية عن غريه. وث�نيتهم�: نظرية بروز ال�سوت 

)prominence theory( وفيهـــ� ُتعـــّرف املق�طع 

ب�لنظر اإىل م� ُي�سّمى الـــبوز الن�سبي لل�سوت، وهن� 

يكـــون االعتمـــ�د يف حتديد املق�طـــع مق�ّسًم� بني بروز 

الـــ�سوت ب�لنظر اإىل قوة اإ�سم�عـــه، والنظر اإىل نبه 

وطوله وطبقته الفعلية.

)3)  انظر: ال�س�بق 150. 
)4)  ال�س�بق )حوا�سي املرتجم( 313. 
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والث�نيـــة: نظري�ت تعريف املق�طـــع يف �سورة اأن�سطة   -6
املتكلـــم ومبراعـــ�ة �سق التكلم. وقد فـــ�سل الديفوجد 

.
(1(

هذا النوع الث�ين من النظري�ت

تعليق وتعقيب:

ن�ستطيع اأن نقول اإن اأهـــم امل�س�ئل ال�سوتية ال�سمعية 

التـــي وردت عند اأبركرومبي هي: فكـــرة الو�سط ال�سمعي 

وخ�س�ئـــ�سه االإ�س�ريـــة واجلم�ليـــة، واالإيقـــ�ع والنغمـــة. 

وجديـــر ب�لذكر اأن فكرة الـــو�سط هذه ب�سقيهـــ� ال�سمعي 

والبـــ�سري اأظن اأنهـــ� حتل كثرًيا مـــن االإ�سك�ل يف ق�سية 

الكت�بـــة، كمـــ� مر عر�سه� عنـــد احلديث عنهـــ�. وخت�ًم� 

لهذه امل�س�ألة، ن�ستطيع اأن ن�سيف امللحوظ�ت االآتية:

اإذا ك�نـــت الل�س�ني�ت النظرية كم� هو �س�ئع ومعروف   -1
هـــي ل�س�نيـــ�ت املنطـــوق امل�سمـــوع، مـــع الرتكيز على 

املنطـــوق، واإذا ج�ز اأن ُيدعـــى اإىل العن�ية بل�س�ني�ت 

املكتـــوب من خـــالل مـــ� ميكـــن ت�سميتـــه بـ«ال�سواتة 

الب�سريـــة« )visual phonology( يف مق�بـــل م� 

 phonology(»ميكن ت�سميته بـ«ال�سواتـــة ال�سمعية

 – ف�إن هذا يدل على �سرورة التوجه 
(2(

(auditive
اإىل العن�يـــة ب�جل�نب ال�سمعـــي يف الل�س�ني�ت واأهمية 

اإيالئه م� ي�ستحقه من نظر مع خ�سب جم�له.

)1)  انظـــر: ال�س�بق نفـــ�سه 272-274، ون�ش الكت�ب االأ�سلي 56. وقد اأ�س�ر املرتجم 
اإىل اأن د. �سعـــد م�سلـــوح اعتمـــد يف حتديـــده للمقطـــع املنبـــور علـــى املزج بني 

نظرية الـــو�سوح ال�سمعي ونظرية مراع�ة ن�س�ط التكلـــم عند �ستيت�سون. انظر: 

ال�س�بـــق )حوا�سي املرتجم( 274. وثمة ملحوظة جديـــرة ب�لذكر هن� تتمثل يف 

اأن كثـــرًيا من م�س�ئـــل ال�سوتي�ت ال�سمعية م�س�ر اإليهـــ� بطريقة اأخرى يف بع�ش 

املـــ�س�در االأخـــرى وال يت�سع املقـــ�م لتف�سيله�، ومن ذلـــك: حتديد اخل�س�ئ�ش 

ال�سمعيـــة لـــالأ�سوات يف: ُمدتهـــ� وترددهـــ� االأ�س��سي و�سدته� امل�ديـــة وتركيبه� 

الطيفـــي وج�نبه� الث�بـــت اأو الدين�ميكي )انظر: ال�سوتيـــ�ت جل�كلني في�سي�ر، 

�ش81( وكذلـــك االإ�س�رة اإىل بع�ش مظ�هر اإدراك الكالم من الن�حية ال�سمعية 

ك��سرتايجي�ت الفهم )انظر: ال�س�بق �ش 107 - 109 , 119(.   

)2)  مـــن املفـــرت�ش اأن »ال�سواتة ال�سمعية« تتمثل يف املب�حـــث ال�سوتية املعروفة، اأم� 
»ال�سواتـــة الب�سرية« فُتعنى ب�جل�نب ال�سكلي يف تعبريية الكت�بة ممثلة يف ن�سق 

احلـــروف اخلطية وعالم�ت الرتقيم والعالم�ت االإعج�مية والروابط واإ�س�رات 

م الُبكم. انظر: يف ال�سواتة الب�سرية، من ل�س�ني�ت املنطوق اإىل ل�س�ني�ت  الـــ�سُّ

املكتوب، للدكتور مب�رك حنون )دار الكت�ب اجلديد املتحدة – بريوت – ط1- 

 .11 - 7 (2013

ذكـــر اأبركرومبـــي اأن االإيق�ع نوع�ن رئيـــ�س�ن نبي،   -2
ومقطعي، ويـــ�س�ف اإىل ذلك اأنه يوجد ج�نب �سمعي 

اإدراكي تـــداويل لالإيق�ع ي�سعر به االأجنبي، ومن هذا 

مـــ� تو�سف بـــه الفرن�سية ب�أنه� »لغـــة �س�عدة« ل�سيوع 

ال�سوائـــت يف نه�ية عدد كبري من كلم�ته�، يف مق�بل 

اأن الفرن�سي ي�سعر »بنب االإحل�ح« يف االإجنليزية وهو 

نـــ��سئ من التكـــرار ال�سديد و�سبـــه املنتظم للمق�طع 

ال�سديـــدة النـــبة امل�سحوبة بهجمـــة �سوامتية قوية 

تتنـــ�وب مع مق�طـــع منخفـــ�سة، يف حـــني اأن االإيق�ع 

يبـــدو يف الي�ب�نية رتيًب� وفو�سوًي� بع�ش ال�سيء ب�سبب 

. واإن 
(((

تع�قب املق�طع املرتفعـــة واملق�طع املنخف�سة

هـــذا االأمر ي�أخذ اأحي�ًنـــ� �سكل اإ�سدار بع�ش االأحك�م 

االإيج�بيـــة اأو ال�سلبية، مثل و�سف االإيط�لية ب�أنه� لغة 

جميلـــة، وو�سف لغ�ت اأخرى )مثـــل اللغ�ت االأوروبية 

املعروفة ب��ستعم�له� لالأ�سوات احللقية واحلنجرية( 

ب�أنه� خ�سنـــة اأو قبيحة. لكن مثل هذه االأحك�م لي�ست 

 .
(4(

حمل اتف�ق

اإن معظـــم خ�س�ئـــ�ش الـــو�سط ال�سمعـــي اجلم�ليـــة   -(
التـــي اأ�س�ر اإليهـــ� اأبركرومبـــي، مـــن اإيقـــ�ع ونغمـــة 

وتنـــوع يف طبقة ال�سوت وغري ذلـــك، ميكن اإدراجه� 

يف اإطـــ�ر عـــ�م هو مـــ� ُي�سّمـــى بـ»املعـــ�مل التطريزية«

 

اأو »التطـــــــريـــزيــــــــة«   )prosodic features(

)prosody(. وقد َعّرف بع�سهم »املعلم التطريزي« 

ب�أنه – بن�ء على منهج فريث – »معلم �سوتي يقع يف 

اأكـــرث من مقطع واحد اأو اأكـــرث من كلمة واحدة ورمب� 

امتـــد لي�سمل اجلملـــة اأو القـــول. ومـــن اأنواعه النب 

 .
(5( 

والنغم والوقفة واجلهـــ�رة واالإيق�ع وال�سرعة...«

وذكـــرت ج�كلـــني في�سيـــ�ر اأن التطريزيـــة اأو النغمية 

)3)  انظر: ال�سوتي�ت، جل�كلني في�سي�ر 136 ,137.
)4)  انظر: دليل ال�سو�سيول�س�ني�ت 211-210. 

)5)  انظـــر: معجـــم امل�سطلح�ت اللغويـــة، ت�أليف الدكتور رمزي بعلبكـــي )دار العلم 
للماليني – ط1 – 1990) 405. 
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– كمـــ� يرتجمهـــ� بع�سهـــم - ك�نـــت تعـــّرف تقليدًي� 
ب�أنه� درا�سة كمية ال�سوائـــت )الطول ال�س�ئتي( يف 

نظـــم ال�سعر، ثم اتـــ�سع مدلوله� لي�سمـــل كل مظ�هر 

الـــكالم التـــي ال ترتبـــط بتحديـــد املق�طـــع وبخ��سة 

التنبـــري املعجمـــي والتنغيـــم واالإيقـــ�ع. وقـــد جـــذب 

تطـــور التكنولوجي�ت ال�سوتيـــة والتوجه�ت اجلديدة 

لل�س�نيـــ�ت االأنظ�ر اإىل العوامل التطريزية يف الكالم 

العفوي ويف مواقف حقيقية ك�حلوار الذي تطغى فيه 

وظ�ئف هذه العوامل، وانفجر نهر الدرا�س�ت املتعلقة 

ب�لنغمية بكل معنى الكلمة، حيث جند درا�س�ت حول 

النغميـــة واخلطـــ�ب، والنغميـــة و�سخ�سيـــة املتكلم، 

والتعبـــري عـــن املواقـــف والعواطف، وك�ن مـــن نت�ئج 

ذلك تيـــ�سري تعريف التطريزية من خـــالل وظ�ئفه� 

التي تت�سمـــن: وظيفة معجميـــة، وحتديدية وتداولية 

و�سلوكية وانفع�لية وتعريفية، ووظيفة اأ�سلوبية كذلك 

وجم�ليـــة تظهر يف ال�سعر، خ��سة اأن ثمة عالقة قوية 

. اإن مم� يوؤكد 
(1(

بـــني االأ�سوب واجلوانب املو�سيقيـــة

ارتب�ط التطريزيـــة ب�ال�ستم�ع اأن من ال�سور العملية 

لهـــذه الوظ�ئف اأن درا�سة حم�دثة م� – وهي ال تكون 

اإال بـــني طرفـــني: متكلـــم وم�ستمـــع - تـــو�سح وظيفة 

التطريز اخلط�بية يف معن�ه� االأو�سع، اإذ ت�س�عد على 

متييـــز املعلوم�ت التي يتب�دلهـــ� الطرف�ن، كم� ت�سهم 

� يـــ�سرتك  . وكذلـــك اأيـــ�سً
(2(

يف اإدارة اأدوار الـــكالم

يف هـــذا الت�أكيد اأنـــه ال ي�س�ر لل�سمـــ�ت التطريزية يف 

الـــو�سط الكت�بـــي اإال ب�سعوبة وبطريقـــة غري ك�فية، 

ك��ستخدام احلروف امل�ئلـــة التي ميكن اأن ت�سري اإىل 

  .
(((

التفخيم

)1)  انظـــر: مدخـــل لفهم الل�س�ني�ت، لروبري م�رت�ن، ترجمـــة د. عبد الق�در املهريي 
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اخلامتة واأهم نتائج البحث

ن�ستطيـــع اأن نلخ�ش اأهم مـــ� تن�وله البحث واأن نذكر 

اأهم نت�ئجه فيم� ي�أتي:

 : اأولاً

لفـــت البحث النظـــر اإىل اأهميـــة درا�سة اال�ستم�ع يف 

الل�س�ني�ت يف �سوء اأهم نظري�ته� املختلفة، وبني اأنه� تك�د 

تكـــون ك�مل�سكوت عنه اإال مـــن جهة درا�سة ال�سمع يف �سوء 

عالقته ب�لـــكالم يف علم االأ�سوات، وجهة اأخرى م�سهورة 

هي اال�ستم�ع بو�سفه مه�رة من مه�رات تعليم اللغة، هذا 

مع اأن ثمـــة جوانب خمتلفة مهمة له بهـــ� �سالت معقودة 

بروابط قويـــة، وقد اأ�س�ر البحث اإليهـــ� ووقف عند اثنني 

منهـــ� وف�سلهم� همـــ�: عالقته بق�سية الكت�بـــة وفل�سفته� 

يف �سوء املق�بلـــة بـــني اللغـــة ال�سمعيـــة واللغـــة الب�سرية 

واالإ�س�ريـــة، وتو�سيع االإط�ر ال�سوتـــي لبحث اال�ستم�ع يف 

علـــم االأ�سوات، وجتـــ�وز حدود مفهـــوم االإدراك ال�سمعي 

وجت�زوه�.

ثانياًا: 

مبق�رنـــة ح�لة ال�سمع ب�لكالم لدى االإن�س�ن جند اأنن� 

ن�سمـــع اأكرث مم� نتكلـــم، وهذا يعني اأن م� يفد على االأذن 

من اأفك�ر وم� ت�ستقبله من معلوم�ت وم�سموع�ت له ت�أثري 

و�سلط�ن. واللغة اإم� اأن تكون �سمعية واإم� اأن تكون ب�سرية 

اأو اإ�س�رية. والنظر اإىل عالقـــة اال�ستم�ع واللغة املنطوقة 

بق�سية الكت�بة من الن�حية الل�س�نية الع�مة ومن الن�حية 

املعرفيـــة يبـــني اأن اإثـــ�رة دي �سو�سري لهـــذه امل�س�ألة التي 

رجح فيه� اأهمية اللغة املنطوقة- ك�ن له� اأثره� و�سداه� 

امل�ستمران، ومن اأهم مـــن كتبوا فيه� ج�ك دريدا وروالن 

بـــ�رت، ف�أم� دريدا فقد �سكك يف الهجوم على الكت�بة من 

الن�حية املعرفية والت�ريخيـــة، واإن ك�ن قد اأث�ر كثرًيا من 

االأفك�ر املتعلقة ب�ال�ستم�ع من خالل الن�سو�ش التي نقله�، 

واأمـــ� روالن ب�رت فقد مهد ال�سبيل للحديث عم� يت�سم به 
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العـــ�سر احلديث من  �سيوع فو�سى الكالم الذي اأدى اإىل 

»انفج�ر ال�سمع«، ودافع عن الكت�بة ب�أنه� لي�ست منق�سمة 

ك�لـــكالم، واإن ك�ن قد ذكر لـــكل نوع اأهم مميزاته واأ�س�ر 

اإىل اإ�سك�ليـــة ال�سربني يف الل�س�نيـــ�ت. والنظرة الل�س�نية 

االجتم�عيـــة املع��سرة اإىل هذه الق�سيـــة اأو االإ�سك�لية مل 

تعـــد ب�حلدة التي ك�نت عليهـــ�، فثمة تغري قد حدث متثل 

يف اأن امل�س�ألـــة �س�رت تدور يف فلك اخلط�ب واملم�ر�س�ت 

االجتم�عيـــة املتعـــددة للغـــة كلهـــ�، وهي متنوعـــة م� بني 

كت�بـــ�ت وحم�دث�ت وحـــوارات وغريهـــ�، بـــل اإن البع�ش 

�سرح – مب�لًغـــ�- بـــ�أن زمن الكت�بة قد وىل واأ�سبح التي�ر 

العـــ�م مييل نحو غلبة اللغة املنطوقـــة، واملح�دثة اأمنوذج 

قوي يف هذا االجت�ه.

ثالثاًا:

من حيث املنظور ال�سوتي )ل�س�ني�ت املنطوق( تن�ولن� 

مفهـــوم الدائرة الكالمية عنـــد �سو�سري التي من خالله� 

تتبـــني املراحـــل املختلفة للـــكالم حتى ينتقل مـــن املتكلم 

وي�سل على اإدراك ال�س�مـــع، كم� اأ�سرن� اإىل م�سطلح�ت 

علـــم االأ�سوات وعالقتهـــ� بكونه� ع�مة اأو خـــ��سة تراعي 

عمـــوم النطق وال�سمع اأو خ�سو�سهمـــ�، وتبني اأنه يف هذا 

االإطـــ�ر يوجـــد تق�سيمـــ�ن اأحدهم� ثن�ئـــي واالآخر ثالثي. 

ولكـــي نعر�ش اأهم م� يف علـــم االأ�سوات الع�م من ق�س�ي� 

تتـــ�سل ب�ل�سمع واال�ستم�ع تبني لنـــ� اأن كت�ب اأبركرومبي 

منـــ��سب جـــًدا من هـــذه الن�حيـــة؛ نظًرا الأنه قـــدم فكرة 

ف�رقة جديرة ب�اللتف�ت اإليه�، هي فكرة الو�سط ال�سمعي 

والـــو�سط الب�سري للغة. ويف هـــذا االإط�ر عر�سن� جممل 

راأيه فيه� ب�لنظـــر اإىل معطي�ته�، كم� عر�سن� اأهم اآرائه 

وم�س�ئلـــه ال�سوتيـــة ذات العالقة ب�ال�ستمـــ�ع، ثم ربطن� 

كالمـــه يف االإيقـــ�ع ونوعيـــه ب�جل�نب االإدراكـــي التداويل 

لـــه املتمثل فيمـــ� تو�سف به بع�ش اللغـــ�ت من �سف�ت ُتعد 

اأحك�ًم� تقييمية خمتلفة اإيج�ًب� و�سلًب�، كم� ربطن� م� بينه 

اأبركرومبي مـــن اخل�س�ئ�ش اجلم�لية للـــو�سط ال�سمعي 

املتعلقـــة ب�الإيقـــ�ع والنغمة وتنوع طبقة الـــ�سوت وغريه- 

مب� ي�سمـــى »املع�مل التطريزيـــة« اأو »التطريزية«، واأ�سرن� 

اإىل تطـــور درا�سة هذا املج�ل وتنوعـــه، ولفتن� النظر اإىل 

اأهميته ووظيفته يف اخلط�ب مبعن�ه الوا�سع وقوة عالقته 

ب�جل�نب ال�سمعي مق�رنة ب�لكت�بة. 

وبن�ء على هذا التلخيـــ�ش ن�ستطيع اأن ن�سيف ه�تني 

النتيجتني:

االأوىل: اأن مفهـــوم ال�سمـــع اأو اال�ستمـــ�ع ب�لنظر اإىل 

مـــ�دة الـــكالم ومكـــّون اللغة مفهـــوم عملـــي اإدراكي؛ الأن 

ال�سمع جزء من الدائرة الكالمية كم� بينه� دي �سو�سري، 

ويتعلـــق بذلك مفهوم ال�سورة ال�سوتيـــة اأو ال�سمعية التي 

هي الـــداّل، وُيقـــ�سد به االنطبـــ�ع النف�سي الـــذي ترتكه 

اأ�سوات الكلمـــة يف احلوا�ش، وعلـــى اأ�س��ش من فهم هذه 

ال�سورة بهذا ال�سكل يكون هن�ك متحي�ش مهم ي�سهم يف 

التمييز بـــني علم االأ�سوات العـــ�م )phonetics( وعلم 

االأ�سوات الت�سكيلي اأو ال�سواتة )phonology(، وهذا 

ُبعـــد اأو مفهوم علمـــي يف امل�س�ألة. ويـــ�س�ف اإىل ذلك بعد 

اأو مفهـــوم علمـــي اآخر يت�سل ب�ل�سمع وهـــو علم االأ�سوات 

ال�سمعـــي )auditory phonetics( الـــذي مو�سوعـــه 

درا�سة اأ�سوات الـــكالم مـــن حيـــث الطريقـــة التـــي يتـــم 

بو�س�طتهـــ� اإدراك االأ�سوات ومتييزهـــ� مـــن خـــالل اأذن 

ال�س�مـــع ودم�غـــه. فـــك�أن احلـــ��سل وجود مفهـــوم عملي 

اإدراكـــي واقعي لل�سمع يف مكون اللغة يت�أ�س�ش عليه مفهوم 

علمـــي يتبـــواأ مك�نـــه يف علـــم االأ�سوات الت�سكيلـــي وعلم 

االأ�سوات ال�سمعي.

النتيجة الث�نيـــة: اأن مفهوم الـــو�سط اللغوي بج�نبيه 

ال�سمعـــي والبـــ�سري مفهـــوم اأظـــن اأنـــه يحل كثـــرًيا من 

االإ�سك�ل يف ق�سيـــة النزاع املعريف اأو الفل�سفي بني الكت�بة 

والـــكالم ومـــ� يتبعـــه من �سمـــع وا�ستمـــ�ع. ويعـــد مفهوم 

الـــو�سط هذا من اأهم املف�هيـــم التي ا�سُتنبطت هن�، وهو 

عظيـــم االأهمية )الأنه اإىل ج�نـــب ا�ستثم�ره يف كونه �سمة 
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متييزيـــة ف�رقة بني اللغـــة وطريقة حملهـــ� واأدائه� ح�لة 

كونهـــ� مكتوبة اأو منطوقـــة م�سموعة، مبعنـــى اأن اللغة يف 

 � حقيقتهـــ� �سيء والو�سط �سيء اآخر( - فهو ُي�ستثمر اأي�سً

فيم� ميكـــن ت�سوره وندعو اإليه نحـــن وغرين� من العن�ية 

مب� ميكـــن ت�سميتـــه بـ«علـــم اال�ستمـــ�ع« الواقـــع يف حوزة 

كل مـــ� يتعلق ب�لـــو�سط ال�سمعي، يف مق�بـــل و�سط الكت�بة 

البـــ�سري الـــذي ُعّب عن جزء منه يف مفهـــوم »ال�سواتة 

الب�سريـــة«. ومعنـــى ذلـــك اأن اال�ستمـــ�ع يف هـــذا االإط�ر 

مفهومـــه »و�َسطـــي«، اأي جمـــ�يّل. وهذا املفهـــوم للو�سط 

ال�سمعـــي ب�سقـــه االإ�س�ري الدال على جنـــ�ش الفرد و�سنه 

اأو ح�لته املزاجية اأو انت�س�به اإىل فئة اجتم�عية – مفهوم 

اجتم�عـــي وظيفي، وهو ب�سقه اجلمـــ�يل مفهومه وظيفي 

تداويل يعتمد علـــى ال�سم�ت التطريزيـــة التي من اأهمه� 

االإيق�ع، وهو يوظف يف جم�الت كثرية يف ال�سعر واخلط�ب 

واإ�سدار بع�ش االأحك�م التقييمية. وهن� ن�ستطيع اأن نقول 

اإن اال�ستمـــ�ع بهـــذا الت�سور يلتئم فيـــه اجل�نب املفهومي 

ب�جل�نب الغ�ئي.    
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عربـــي( للدكتور  • معجـــم امل�سطلحـــ�ت اللغويـــة )اإجنليزي – 	

رمزي بعلبكي )دار العلم للماليني – ط1 – 1990م(.

•معرفـــة اللغة، ت�أليف جورج يـــول، ترجمة د. حممود فراج عبد  	
احلميـــد )دار الوف�ء لدني� لطب�عـــة والن�سر – االإ�سكندرية – 

1999م(.

•النظري�ت الل�س�نية الكبى، من النحو املق�رن اإىل الذرائعية،  	
ملـــ�ري اآن ب�فو وجـــورج اإلي� �سرف�تي، ترجمـــة حممد الرا�سي 

)املنظمة العربية للرتجمة – بريوت – ط1 – 2012م(.
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•ه�سهـــ�سة اللغة، لروالن بـــ�رت، ترجمة الدكتـــور منذر عي��سي  	
)دار نينوى – دم�سق – ط1 - 2015م(.

الدوري�ت: • ث�نًي� – 	

م،  • جملة كلية االآداب، ج�معة طنط�، العدد -29 ين�ير 2016	

بحث للدكتور عبد ال�سالم ح�مـــد، بعنوان: اال�ستم�ع واأثره يف 

تعليم العربية. 




