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 *د لغة الضادر  ف  نة الصوتية للغة العربية: ت  كاالم

 
 يوسف مختار الرملي

 ةجامعة مصرات –كلية اآلداب  –قسم اللغة اإلنجليزية 

 

 الملخص
 مقارنة المخزون الصوتي للغة العربية باألنظمة الصوتية للغات الموجودة في قاعدة البيانات تظهر أن العربية تختلف

)الذي يفوق الصوامت ا هو شائع في باقي لغات العالم, ويدعم هذا القول عدد م  بشكل ملحوظ ع في جوانب متعددة

التي  الصوامتعن المعدل( والعدد الكبير من الذي يقل )الصوائت  نوعياتوعدد  الصوائت للصوامت المعدل(, ونسبة 

, وإن أضفنا إلى ذلك األصوات الموجودة مطبقةوأبرز هذه األصوات هي األصوات ال ,(21ال توجد إال في العربية )

من  %7.4العربية فإن العدد يصل إلى سبعة عشر. وبهذا تسهم العربية بما نسبته في لغات أخرى ولكنها  مشتقة من 

التي يبلغ عدد أصواتها  Xu! بذلك المركز الثاني بعد لغةمحتلة الفريدة الموجودة في قاعدة البيانات,  953 ـاألصوات ال

  سبعين صوتا.
  مقدمة .1

خدم تأسيوية )التي كانت تعرف بالحامية السامية(, وتس -تنتمي اللغة العربية إلى مجموعة اللغات األفرو

مثال(  ,ا)الهاوس التشاديةو األمازيغيةو فروع أساسية: السامية أربعةوتشكل  معظم هذه اللغات في أفريقيا

ة وسليلتها الحديثة القبطية التي ظلت على قيد الحياة كلغ)مثال( والمصرية القديمة  ,)الصومالية الكوشيةو

تم تصنيف اللغة العربية ضمن الفرع  ,(4661S. Moscati :. تقليديا )على سبيل المثال(طقوسية

الغربي من اللغات السامية, التي تحوي أيضا اللغة األمهرية )اللغة الرئيسية في أثيوبيا(, حيث -لجنوبيا

)كالعبرية( واللغة األرامية )التي كانت مستخدمة  انيةعالكنالغربي من اللهجات  - يتكون الفرع الشمالي

في فلسطين في عهد المسيح عليه السالم وال تزال مستخدمة في بعض القرى في منطقة الهالل الخصيب( 

 .1المستخدمة في العراق وإيران السريانيةباإلضافة إلى الشقيقة الشرقية للغة األرامية, وهي 

بة السادسة عالميا من حيث عدد الناطقين, إذ يبلغ عدد الناطقين رتموتحتل اللغة العربية حاليا ال 

 يا إلى الشرققمليون ناطق في مساحة جغرافية تمتد من شمال أفري 486( بها حوالى )األصليينالفطريين 

في حين توجد جاليات كبيرة تستخدم العربية في كثير  ,2دولة ةعشر سبعوهي اللغة الرسمية في  ,األوسط

 من الدول, عالوة على أنها اللغة الدينية لحوالى مليار مسلم حول العالم. 

ل تصنف اللهجات العربية إلى الفصحى )وبشك ,استنادا إلى اختالفات مفرداتية ونحوية وصوتية 

اهرة( تها اللهجتان المرموقتان لسوريا الكبرى والقأدق سليلتها الحديثة( والعربية الشرقية )التي تندرج تح

والعربية الغربية إضافة إلى المالطية, حيث توجد اختالفات معتبرة بين المجوعات اللغوية بشكل عام 

 وبين المجموعات اللغوية من الداخل مما ينتج لهجات غير مفهومة لمستخدمي بعض اللهجات األخرى.

ة أو البديل الحديث للعربية الفصحى )لغة القرآن( تعرف عادة بالعربية للغة العربي المعيارية الصيغة

 )تعليقات المترجم( الحديثة. األدبيةالمعيارية الحديثة أو  بالعربية 

دة بحيث العامية )الشفهية( بعي واللهجة)المكتوبة(  المعياريةفي العربية بين اللغة الُهّوة وتعتبر  

 W. Marçais(الغوية( وهي ظاهرة تم توثيقها بشكل جيد )أو حتى الثالثية  للثنائية اللغويةتعد نموذجا 

                                                           

 The phonetic status of Arabic within the world's languages: the uniqueness   هذا المقال ترجمة لمقال عنوانه*
aaddˤ-at alʁlu of  للبروفسورDaniel L. Newman من خالل الرابط التالي  إليه من جامعة درم البريطانية, ويمكن الوصول

http://dro.dur.ac.uk/4420/   ,حسب ترتيبها()تعليقات المترجم موسومة بنجمة * أو أكثر 
 M. Ruhlen 1987و   De Lacy O'Leary 1923أنظر أيضا  1
ول هي: المغرب, الجزائر, تونس, ليبيا, مصر, السودان, السعودية, اليمن, عمان, البحرين, قطر, اإلمارات العربية هذه الد 2

وموريتانيا, وأريتريا ـــ ينظر: األطلس )**أيضا: الصومال, وجزر القمر, المتحدة, الكويت, األردن, سوريا, لبنان, والعراق. 

 . 7141⁄(3الجغرافي الحديث, الوطن العربي والعالم, محمود عصام الميداني, دار دمشق للنشر والتوزيع, دمشق. سوريا, ط )

http://dro.dur.ac.uk/4420/
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1930; C. Ferguson 1959a/b; S. Altoma 1969; K. Walters 1996; A. Kaye 1970, 

1972, 2001; S. El-Hassen 1978; M. Ennaji 2002; G. Meiseles 1980; B. Hary 1996; 

M. Zughoul   1980; M. Eid 1988 ; H. Palva 1982; M. Ibrahim 1986 ( بية في اللغة العر

األساليب  طبطرفي قاللغويتان ثرة بالثنائية اللغوية. وتحتل التشكيلتان كما في غيرها من اللغات المتأ

وبة في المكت المعياريةحيث تستخدم اللغة  ,ل بعضها بعضا إلى مدى بعيدكم  اللغوية المتنوعة التي يُ 

السياقات الرسمية في حين تستخدم اللهجات العامية في السياقات غير الرسمية, ومن الطبيعي أن تتعرض 

أن تكون هناك اختالفات بين اللغة الرسمية من كل اللغات إلى درجة معينة من الثنائية اللغوية إذ ال بد 

ص ا( فإن االختالفات اللغوية تحتم على األشخاوغير الرسمية لكن بالنسبة للعربية )واللغات المشابهة له

كي يتمكنوا من االطالع على الجرائد ومعظم برامج اإلذاعة المرئية  المعياريةاكتساب الصيغة 

والمسموعة واألعمال األدبية )الحديثة  والكالسيكية( وما إلى ذلك. وعندما يلتقي الناطقون بالعربية من 

مرتبط بها يل ببدالحديثة أو  المعياريةفإن عليهم االستعانة إما بالعربية ذوي الخلفيات اللغوية المختلفة 

 .S. El-Hassen; 1978 T)( أو عربية المتعلمين المنطوقة(W. Bishai 1966يسمى بالعربية المبسطة 

Mitchell 1978, 1980, 1982, 1986, 1990-3;  G. Meiseles 1980)  وهي صيغة متوسطة

الوقت تجدر اإلشارة إلى أنه على امتداد اللهجات  هنفس الوقت لهجات المحلية. وفيفيها كلمات من ال تدخل

من أنماط لغوية متعددة بحيث تظهر في أعلى السلم  المتنوعة بمستوياتها المختلفة هناك دائما تأثيرات

 . مل  الس  اللغوي كلمات من اللهجات العامية وكذلك تظهر كلمات من الفصحى في أسفل 

يه )القرن بفارسي المولد سيبو ا  العصور الوسط سلط فقهاء اللغة الضوء على تفرد اللغة العربية بدءومنذ 

أحد أول الكتب عن اللغة العربية. وقد كان  د  ع  عربي يُ  ف لغويمصن  ف أول الثامن الميالدي( وهو مؤل  

كما يتضح جليا من خالل وصفهم الدقيق ألصوات العربية.  ,نيمتمرس علماء أصواتأولئك الباحثون 

وال تزال حتى اليوم أكثر األصوات ارتباطا باللغة العربية وهذا ما دعاهم  مطبقةالوقد كانت األصوات 

عربية لغة فريدة. وتعرف اللغة العربية تقليديا بأنها لغة الضاد, والضاد هو اسم الإلى القول بأن اللغة 

د ر  ف  . هدفنا هنا هو تحديد مدى ت  1االنفجاري اللثوي - السنيمثل الصوت المفخم المجهور الحرف الذي ي

المخزون الصوتي للغة العربية بين لغات العالم. واألصوات التي تدرسها هذه الورقة هي أصوات العربية 

 .***في أعلى مستوى لغوي للعربية المعيارية الحديثةتجسدها الفصحى من خالل  

  المستخدمة ةالصوتي والماد اإلطار .2

 في وفقا الستخدامه IPA إطار الجمعية الدولية للصوتيات ستخدم في هذه الورقة هواإلطار الصوتي الم

 Maddieson)الذي ذكره  (UPSID) نجليسأ بيانات المخزون الصوتي لجامعة كاليفورنيا لوسقاعدة 

والذي سنشير إليه من اآلن فصاعدا بقاعدة البيانات, وبناء على ذلك فإن العمل الطموح "لغات  (1984

. وتقدم قاعدة البيانات Maddiesonلتي أوردها ا ةرسبع عشالوالعالم" يقصد به اللغات الـثالثمائة 

 .مصنفة وفقا لثمانية وخمسين سمة صوتية  ****لألصوات التباينيةالصوتية لكل لغة مخزونا صوتيا 

بتضمين لغة  2قاعدة البيانات فيما يتعلق بتمثيل  (Verhoven)يتفق المؤلف الحالي مع انتقادات فيرهوفن 

واستبعاد سبل استفسار مختلفة, عالوة على ذلك  واحدة فقط لكل مجموعة صغيرة داخل العائلة اللغوية

لمستخدمة البيانات المتعلقة بالعربية افإن على سبيل المثال وأهمية خاصة,  افإن اختيار لهجة معينة يعتبر ذ

رية, الحديثة ولكنها بيانات اللهجة المص المعياريةأو في قاعدة البيانات ليست بيانات اللغة الكالسيكية 

 لوسيلةالتناقضات, بالرغم من ذلك تظل قاعدة البيانات هي االتي يظهر مخزونها الصوتي عددا من 

 رنة شاملة.األي دراسة صوتية مق الوحيدة

                                                           
 أعلى مستوى لغوي للعربية هو القرآن الكريم ***

 تغير المعنىيقصد بها األصوات التي يؤدي استخدام أحدها مكان اآلخر إلى ****
 A. Roman 1983: I, 167-70انظر  1
 'The sound system of Dutch in a general phonetic perspective'انظر  2
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 . أصوات اللغة العربية3

 نظرة عامة 3.1

 ية وأماكن نطقهاكيفلتي نبين ا المميزة صوتياتحتوي العربية الفصحى على ثالثين من األصوات الساكنة 

ثالثون منها صامتة وستة صائتة. علما  - نيوثالث ا  (. وبهذا يكون المجموع الكلي ست4في الجدول رقم )

وفقا للعينة المستخدمة في قاعدة البيانات هو أحد عشر )كما في لغتي التباينية بأن أقل عدد من األصوات 

وأربعين صوتا وبهذا تحتل العربية  امائة وواحد Xu!روتوكاس و مورا( في حين تضم أكبر لغة وهي لغة 

وثالثين صوتا مدرجا في قاعدة البيانات, مع مالحظة أنه  وسبعةين موقعا متوسطا يتراوح ما بين عشر

. (Maddieson 1984)وعشرين  وسبعةعمليا تميل اللغات إلى عدد من األصوات يتراوح بين عشرين 

في حين يقل عدد األصوات الصائتة  ,7728ونسبة عدد األصوات الصامتة يفوق كثيرا المتوسط الذي يبلغ 

(, ويزداد التناقض بشكل أكبر إذا أضفنا إلى ذلك األصوات المشددة )أو البدائل 822كثيرا عن المتوسط )

المطولة( التي لها مدخل خاص في قاعدة البيانات وليس لها مدخل في اإلطار التقليدي الخاص بالجمعية 

وز وهو ما يتجا ,.  وبهذا يصل إجمالي عدد األصوات الصامتة إلى ثالثة وخمسين1الدولية للصوتيات

  من المرات فوق المتوسط. 723

 األصوات الساكنة للغة العربية :(4جدول رقم )
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ʔ  q K    t  d  b انفجاري 

      n   m أنفي 

      R     ُددر  م 

      ɾ     ُلّ ت  س  م 

h ħ ʕ χ ʁ   ʃ s z θ ð f  احتكاكي 

   w j      مقارب 

      l    جانبي 

ف ةالُمط  األصوات   tˤ  dˤ  sˤ  ðˤ  lˤ: ب 

 dʒ الصوت المزجي: 

 

 أما بالنسبة لألصوات المتحركة فيمكن توضيحها كما في الجدول التالي:

 2للغة العربية المتحركةاألصوات  :(7جدول رقم )

                                                           
 .الجانبي المفخمإذ  ال يوجد  في العربية الفصحى إال المنعكس الطويل من الصوت  ˤ[l[:و  l]ˤ[هذا العدد ال يشمل التباين بين  1
األمامي  :اتالصوائت التباينية اآلتية لمعظم اللهجمخزون األصوات الصائتة في اللهجات العربية يتنوع بشكل كبير, وينبغي أن نضيف  2

 Gairdnerنظرا. للهجة المصرية, على سبيل المثال, [:o]الخلفي المفتوح, والخلفي الوسطي نصف المغلق  ,[ɑ ],[:e] الوسطي
1925; N. Tomiche 1964; W. Cowan 1970. 
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  أمامي مركزي خلفي

u       u:  i       i: مغلق 

 a        a:  مفتوح 

 

 :)االنسدادية( األصوات االنفجارية 3.2

انفجارية ( التي لها أصوات %44خمس وثالثين لغة ضمن قاعدة البيانات )الاللغة العربية هي واحدة من 

ية من العينة(. وللعرب %9326مختلفة )أكثر األرقام شيوعا ثالثة وهو موجود في  أماكن نطق ةفي خمس

, واألخرى ([ʔ] ,[q] ,[k] ,[t]) أماكن نطقإحداهما مهموسة في أربعة  االنفجاريةسلسلتان من األصوات 

وهو الـ  [k]وغياب النظير المجهور للـ  [d]و  [b]ويعتبر وجود الـ  [d] ,[b])) مكاني نطقمجهورة في 

[ɡ]  عينة قاعدة البيانات.( من %626يوجد فقط في إحدى وعشرين لغة )إنه أمرا ذا مغزى إذ 

في العربية يتناسق مع غيابه في األمازيغية والشلحية  [p]وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن عدم وجود ال 

 , ولكنه يميزها عن باقي أخواتها من اللغات السامية.1والصومالية الكوشية   والتارقية

األصوات االنفجارية المهموسة األصوات االنفجارية المجهورة مجهورة بشكل كامل وغير هائية بينما 

األمامي  مجاورا للـصائت[k] الـ يكون وعندما  ,التي ال تكون هائية على اإلطالق  [q]هائية باستثناء الـ 

فإنه  [b]المجهور  الشفوي. أما بالنسبة للصوت اُمحّنكيصبح الطويل فإنه القصير أو  [i]الـ  :العالي أي

فهو بال شك أقل األصوات   [q]اللهوييصبح مهموسا بجوار األصوات المهموسة, والصوت االنفجاري 

كما ) [ɡ]انفجاري مجهور  طبقياستقرارا حيث إنه في كثير من اللهجات المحلية يتم نطقه إما كصوت 

لسوريا ولبنان  ةموقراللهجات المكما في  [ʔ] انفجاري حنجرييد مصر وليبيا وتونس مثال( أو كـفي صع

الذي ورد في ثمانية وثالثين لغة فقط,  [q]والقاهرة. وينبغي في هذا السياق أن نشير إلى ندرة حرف الـ 

 من لغات قاعدة البيانات.   %4426 :أي

ر دغير أن الالفت للنظر في الحروف االنفجارية العربية هو وجود الحروف الطويلة, أو المشددة, التي ين

من اللغات, من ضمنها الشلحية التي  %429في  :في خمس لغات أي [:b]وجودها كثيرا في العينة: 

في  [:k], %126ثالث لغات أي  في [:d] ,%126في لغتين أي ما نسبته  [:t]استعارته من العربية, 

 في العربية فقط.  [:ʔ]في العربية فقط و  [:q], %728تسع لغات بنسبة 

t] اريين المفخميناالنفجن يوللصوت ̪ʕ ]  [d̪ˤ] حيث يستخدمان فقط في العربية  ,من الندرة هانفسدرجة ال

t]و  [:d̪ˤ]أما نظيراهما الطويالن  ,ا من العربية(موالتارقية )التي استعارته ̪ʕ فال يوجدان إال في العربية.  [:

t]اللثويان  - وفي هذا الصدد ينبغي أن نضيف أن الشلحية  يوجد بها الـ السنيان ̪ʕ وكذلك الصوت  [d̪ˤ]و  [

  .[kˤ]المفخم المهموس 

 األصوات األنفية  3.3

 ,ةمجهور بسيطةهي أصوات  نفيا الموجودة في قاعدة البياناتمن السبعة واألربعين صوتا أ 8821%

وجد حيث ي ,( ضمن المعدل الطبيعياثنانها )منوهذا ينطبق أيضا على األصوات العربية التي يندرج 

من لغات قاعدة البيانات. وبشكل مماثل فإن أصوات اللغة العربية األنفية يتم إنتاجها في  3426ذلك في 

( . ويمكن أن نضيف هنا أن 37223) والشفوية( %33268اللثوية ) - األكثر شيوعا, أي السنية المخارج

 .    ([n̪]) بالدرجة األولىسنية النون العربية 

                                                           
 ينبغي هنا أن نضيف أن هذه اللغات قد تأثرت كثيرا بالعربية نتيجة للقرب الجغرافي. 1
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  رددةالماألصوات  3.3

( %9222, ومعظمها )%88269 على األقل اواحد ارائي اتحوي صوتالتي  ,لعينةبا ,لغاتالنسبة تقدر 

 يتم إنتاجها في المنطقة الـسنية %8621من هذه األصوات مجهورة و  %6229واحدا فقط. صوتا تحوي 

(. وضمن الفئة الرائية تعتبر %1126اللثوية أكثر وفرة من كل الفئات األخرى ) [r]والـ  ,اللثوية -

قول بأن حالة الراء اليمكن  ,(. نتيجة لذلك%1229لغة ) 431األكثر شيوعا إذ توجد في  الـراءات المرددة

 ,ي, وعلى كل  هي ضمن المعدل الطبيع (سنّية [r̪]كـ  أحيانا, ,اللثوية المرددة المجهورة )التي يتم إنتاجها

وهو صوت يوجد فقط في ثالث من لغات قاعدة البيانات )العربية والشلحية  [:r]فإنها أحيانا تنتج كـ 

)حيث تبلغ  خفيفة ⁄ ُمستلّة من األصوات المدرجة هي  %1126 , فإنوالصومالية(. ضمن قاعدة البيانات

جب اإلشارة هنا إلى أن حالة هذا تو [ɾ]. ( معظمها لثوية تماما كالراء العربية المجهورة%3626نسبتها 

  .r[1 [راء مرددة قصيرةبعض الباحثين يشيرون بدال من ذلك إلى إن الصوت األخير محل جدل, إذ 

  األصوات االحتكاكية 3.3

 448تحتوي على صوت احتكاكي واحد على األقل, وتحتوي قاعدة البيانات على  ,تقريبا ,كل لغات العالم

ثالثة وح ما بين صفر واريتألصوات االحتكاكية في أي لغة ل, والعدد اإلجمالي اتبايني ااحتكاكي اصوت

من اللغات(. والعربية بأصواتها االحتكاكية األحد  %4626وعشرين, علما بأن المعدل هو صوتان فقط )

عشر تفوق المعيار الطبيعي بأكثر من خمس مرات, حيث تشترك معها في هذه السمة خمس لغات فقط 

من اللغات( يليه  83%) [s]( من قاعدة البيانات, ويعد الصوت االحتكاكي األكثر شيوعا هو الـ 426%)

 (, وللعربية أربعة أزواج من األصوات تتباين 46%) [ʃ]اللثوي الصفيري المهموس  - الصوت الغاري

مهموسة, وهذا  هي أصوات الهمس والجهر في حين أن األصوات االحتكاكية األحادية الثالثة عن طريق

أنه إذا كان هناك صوت احتكاكي واحد في مكان نطق التي تذكر ب  Maddiesonماديسون يؤكد مالحظة

ومعظم لغات قاعدة البيانات بها أصوات احتكاكية  ,أن يكون مهموساعليه معين فإن ذلك الصوت يغلب 

وتحتل العربية موقعا استثنائيا إلى حد  ,)الغارية وما أمامها - في المنطقة األمامية )بمعنى المنطقة اللثوية

ما إذ أن نصف أصواتها االحتكاكية تقريبا يتموضع في آخر المناطق الخلفية, في المناطق اللهوية 

 والحنجرية والحلقية.

-[z]و  [s]-[t]التي يتم نطقها في اللهجات العربية كـ  [ð]ونظيره المجهور  [θ]الصوت الِسني المهموس 

[d]  لي, هذان الصوتان نادران نسبيا في عينة قاعدة البيانات  إذ أن ثماني عشرة لغة فقط على التوا

 [:ð]و  [:θ]والبدائل األكثر طوال [ð]( يوجد بها %626وإحدى وعشرين لغة  ) [θ]( يوجد بها 926%)

 2يقتصر وجودها على العربية فقط

 72يوجد فقط في  ([x]كـصوت طبقي إنتاجه )الذي يتم أحيانا  [χ] الصوت االحتكاكي اللهوي المهموس

)والطريف في األمر أن هذه اللغات تتوزع في كل القارات تقريبا(  ( من لغات قاعدة البيانات%829لغة )

 يوتيةأل -سكيموينحصر استخدامها في ثالث لغات فقط )العربية, اإل [:χ] في حين أن الصيغة المطولة منه

فهو أكثر ندرة إذ تم توثيقه في أربع وعشرين  [ʁ](. أما نظيره المجهور زيةالجرينالندية, ولغة الك القوقا

 ال يوجد إال في العربية. [:ʁ] ( في حين أن الـ %123لغة فقط )

لغة  ثالث عشرةيوجد فقط في  [ħ]فالصوت المهموس  إثارة لالهتمامال تقل الحلقية األصوات  مجموعة 

يقتصر  [ʕ]المجهور  الحلقي( وصيغته األطول توجد في لغتين فقط )العربية والشلحية( والصوت 124%)

إال في العربية.  [:ʕ]أسيوية في حين ال يوجد الـ -( خمس منها أفرو%729لغات ) يوجوده على ثمان

 J. Eslin 1996; A. Laufer)فمع أن معظم الباحثين ؛ويجدر أن نضيف هنا أن هذا الصوت محل خالف

                                                           
 . I, 46ff-T. Mitchell 1990 :3, ولكن انظر Ani 1970-alالمثال: على سبيل  1
يستعرض المخزون الصوتي  Maddiesonنادران في العربية سببه أن  ]ð[و  ]θ[أن الـ   Maddieson -(1984: 227 (8قول  2

 ةللهجة المصرية التي ال يوجد فيها هذان الصوتان, إذ ال يوجدان إال في اللغة المعيارية واللغة الفصحى التي تتجلى في القراءة القرآني
 األصوات العربية.جدول لهذين الصوتين في  Maddiesonولعل هذا يفسر عدم تضمين 
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1981; T. Mitchell 1990-3; Gairdner 1925; Delatre 1971)  أن هذا الصوت  ىمتفقون عل

أو انفجاري مهموس أنه   (Thelwall & Sa'eddin 1990)باحثون آخرون  هو صوت احتكاكي, يرى

, في حين تشير الدراسات التشريحية إلى أنه (al-Ani 1970; Kastner 1981)انفجاري حنجري مفخم 

, ويشير بحثنا (M. Ghali 1983)( أو صوت تكراري مجهور A. Laufer 1996) صوت مقارب

صوت ل القرآني كالشخصي إلى أن هذا الصوت يظهر في أعلى مستويات الفصحى المتمثلة في الترتي

ية اللغوية , وفقا للخلفصوتا انفجارياالحديثة ينزع إلى أن يكون  العربية المعياريةبينما في  ,احتكاكي

 للمتكلم. 

إال أن صيغته  [h]من لغات قاعدة البيانات يوجد بها صوت حنجري احتكاكي  %61أكثر من  

 .1توجد فقط في العربية وااللجونكيان ديالوير [:h]الطويلة 

يقتصر , و[ðˤ]و  [sˤ], أي مطبقةاالحتكاكية الوأخيرا تحتوي العربية على عدد من األصوات  

 [:ðˤ].و  [:sˤ]ا ينطبق أيضا على نظيريهما الطويلين و مكال هذين الصوتين على اللغة العربية وهوجود 

أبرزها  ,في عدد من اللهجات [:zˤ]و  [zˤ]كـ  [:ðˤ] - [ðˤ]يظهر الصوتان , في النطق غير الفصيح

 العامية المصرية والسورية.

 األصوات المزجية  3.3

-( يوجد بها الصوت الغاري%1121مائة وإحدى وأربعين لغة من لغات قاعدة البيانات )أن في حين 

 Maddiesonويقول . [dʒ]يوجد بها نظيره المجهور  (%7927) ن لغةو,  فقط ثمان[tʃ]اللثوي المهموس 

لغة( فإن العدد  79) مخارج قد يصل إلى ستة األصوات المزجية مخارجعدد  نأبالرغم من ه أيضا إن

 .اللثوي-الموضع الغاري, أكثرها استخداما هو أماكناألكثر شيوعا هو ثالثة 

صوت المزجي أبرزها ال ,تنطق بأوجه مختلفة باختالف اللهجات العربية [dʒ]الـ أن  إلى ويجدر بالذكر

العربية المعيارية  المعتاد في  االنعكاسوهو أيضا  [ʒ] كما في مصر السفلى والمغرب أو [ɡ] , والغاري

-q.v. T. Mitchell 1990-3: I, 51, II, 18-20; A. Kaye 1972; Gairdner 1925: 23)الحديثة 

4; al-Ani 1970: 32) 

  األصوات المقاربة 3.3

في  انتوجد  [w] بالطبقي المقار - الشفوي والصوت المجهور [j]الصوت العربي الغاري المجهور 

من لغات قاعدة البيانات. وكما أسلفنا  %2929و  %8624على التوالي في ويوجدان معظم لغات العالم 

ى إضافة إل يستحقان االهتمام إذ تم تحديدهما فقط في لغات قليلة جدا   [:w]و  [:j]النظيرين الطويلين أن 

 .الديالويرية [:w] و   شوفاشية التركيةتال [:w]و   [:j]اللغة العربية وهي 

 األصوات الجانبية 3.8

 بمعنى أنه يسمح للهواء أن ينساب بحرية نسبية مقارب هو صوت  /l/المجهور  السني اللثويالصوت 

من لغات قاعدة  %29حوالى إن دون أن يؤدي إلى حدوث احتكاك مسموع.  جهاز النطق عن طريق

شيوعا  جالمخاراللثوية هي أكثر -المنطقة السنيةأن في حين  أصوات جانبية مجهورة بسيطةات بها نالبيا

وده في العربية فإنه يوجد في جباإلضافة إلى وصوتا نادرا ف /:l/(. ويعتبر الصوت الطويل 8629%)

وهي , إضافة إلى الولفو )والشلحية والديالويرية شوفاشيةتالوهي  ,سبق ذكرهافقط,  ,أربع لغات أخرى

و ه ةالكردفانية(. وأكثر منه ندر-الفرعية ضمن العائلة النيجرية غرب األطلسيفي مجموعة  ضوع

فقط في اللغة بالغة الفصاحة في لفظ  [:lˤ]ينطق  ,كما سبقت اإلشارة ,الذي [lˤ] المفخم المنعكسالصوت 

حيث يكتسب  مطبقةبجوار السواكن ال [l]لـ  بديل صوتييوجد كـ [lˤ]رغم أن الـ  [ʔalˤ:aah]الجاللة هللا 

 .2المماثلةعملية  بواسطة طباقمنها اإل

 الصوائت 3.3

                                                           
 الة هذا الصوت. فيما يتعلق بح Laufer 1991انظر  1
 . Petracek 1952   و  Ferguson 1956أنظر أيضا  2
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ت في اللغة العربية يقل كثيرا عن متوسط هذه األصوات في لغات قاعدة ائفإن مخزون الصو ,كما أسلفنا

)وأكبر مجموعة  صوائتفقط من اللغات لها ثالثة   %921إذ إن  ,أنواع الصوائت البيانات من حيث

الصوائت وهو أيضا أصغر رقم تم تسجيله, ومن غير المستغرب أن تكون  ,تصل إلى خمسة عشر(

من لغات قاعدة  %88و  %8326و  %64على التوالي في  [i, u, a]األكثر شيوعا فتوجد الـ هي الثالثة 

 البيانات.  

يضا أ ةعتبر غير شائعتعلى عدد الصوامت(  ا)عدد الصوائت مقسوم الصوائت إلى الصوامتإن نسبة 

في معظم اللغات "توجد عالقة بين الحجم اإلجمالي للمخزون  إنه حيث معاكس للمفهوم السائد من أمر وهو 

بالنسبة للغة العربية )أيضا (Maddieson 1984: 9)  "والصوائت الصوامتالصوتي والتوازن بين 

النسبة المتوسطة في على عكس  124بإدخال أنواع الصوائت المختلفة ضمن المعادلة( فإن الرقم هو 

نه متسق بشكل إال أومع أن هذا أمر غير معتاد في لغات قاعدة البيانات  ,1236قاعدة البيانات التي تبلغ 

 كامل مع الوضع في باقي اللغات السامية. 

 MSAفي العربية المعيارية الحديثة  الصوائتومجهورة بالكامل, ومخزون  فموّيةكل الصوائت العربية 

ية لصوائت العربية فيزيائ( نتائج القياسات ال4. يلخص الشكل رقم )صوائت مزدوجةال يحتوي على 

 . واصلالمت( هذه الصوائت في الكالم 7المعيارية بمعزل عن غيرها, بينما يلخص الشكل رقم )

 .1مخطط تشتت لصوائت العربية المعيارية الستة (4الشكل رقم )

 

 لصوائت العربية المعيارية الستة في الكالم المترابط مخطط تشتت( 7الشكل رقم )

 

                                                           
 Ani 1970; Belkaid 1984; Ghazeli 1979; Abu Haider 1994-al: انظر 1
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