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 ملخص البحث:
والدراسة  ابالهتمام ظيالذي حث موضوع الكتابة الصوتية يتناول هذا البح

املتمثلة يف من املواضيع ذات العالقة  االباحثني منذ فرتة، ويتناول عدد   ل العديد منب  من ق  

وعالقة ذلك بلغة  ؟ماهية لغة الفكر، وكيفية التعبري عنها، وما مدى اختالف اللغات

وماهية  ،اوحديث   اتالف اآلراء العلمية حوله قدي  واخ ،الفكر، مث ماهية نظرية الفونيم

تم ابجإجابة عن يُ و  ؟تابة الصوتية الدولية واخلاصةالكتابة الصوتية، وما املقصود ابلك

 ؟خاصة   ا  رموز رموز لألصوات العربية واعتمادها هل يكن وضع  :سؤال مهم، أال وهو
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Abestract 

The current research deals with the subject of sound writing in Arabic 

Languge which has been studied by many researchers for a while. It 

discussess a number of related topics, namely the nature of the 

language of thought, how it is expressed, how different the languages 

are and how they are related to the language of thought. In addition, 

the meanings of international and private sound writing are discussed. 

At the end of this study, an attempt is made to answer an important 

question, which is whether it is possible to set symbols for Arabic 

sounds and adopt them as special symbols. 

 . املقدمة 1
وتشمل الوحدات املطلقة،  ،اللغة هي وحدات فكرية يدركها العقل البشري

واملوت،  ،واحلياة ،والسكون ،مثل احلركة ،واملتمثلة يف الصفات اليت هلا صدور ذهنية
إضافة للوحدات املقيدة املتمثلة يف الذوات احملسوسة اليت إخل،  واجُلنب... ،والشجاعة

 خل.. وإ.جإنسان، والشجرة، والسمكة.مثل ا ،متتلك صور ذهنية
ا يف التمييز بني الذوات وصفاهتا، وتتسم هذه مهم  ملة الفكرية دورا وتلعب اجل

اللغة الفكرية لكل إنسان هي نتيجة حمصلة ثقافته اللغوية من  ، مبعىن أناللغة ابلذاتية
، مبعىن أن وحدات مطلقة ووحدات مقيدة، وتنسحب هذه الصفة على اللغات العامة

تعرب عن وحداهتم املطلقة واملقيدة اليت  ،لغات اجملتمعات اجإنسانية هي لغات خاصة هبا
 تؤدي أغراضهم هم.

منها ما هو مطلق، ومنها ما هو مقيد،  ،مبا أن لغة الفكر هي وحدات فكريةو 
فإن اجإنسان هو حباجة إىل التعبري عن هذه الوحدات، وقد مرت مرحلة التعبري عن لغة 
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 أو لتعبري عن تلك الوحدات إهلام استددام اجإاارات لابفكانت البداية  ،الفكر مبراحل
 ،مث انتقل العقل البشري بعد ذلك إىل مرحلة التعبري عن لغة الفكر ابلصور ،(1)حماكاة

وقد خلقت هذه املرحلة العديد من اآلاثر اليت تُعد اليوم دالئل ، (2)والنحت ،والنقش
مث جاءت ىل معامل لغات غدت ميتة اليوم، تهت منذ زمن، وإاارة إعلى حضارات أمم ان

واستددام احلرف ليدل على الوحدات الفكرية املطلقة  ،بعد ذلك مرحلة التعبري ابلكتابة
تلك اجإنسان قد وصل إىل مرحلة يرمز إىل  مبعىن أن ،واملقيدة اليت رسدت يف ذهن الفرد

بعد وسيلة للتواصل اجإنساين داخل مجاعة ليكون فيما  ؛الوحدات أبصوات يصدرها هو
أصوات يُعرب هبا كل قوم عن "ولذلك فإن اللغة هي  ، سواء  بقصد، أو بدون قصد؛معينة

 .(3) "أغراضهم
هذه  ملا تلقته إن دراسة الكتابة الصوتية موضوع يُلح على الذهن منذ فرتة  

لذي دعاين ومن حبث وحتليل يف جوانبها املدتلفة، ولرمبا هذا السبب ا ،الظاهرة من أمهية
أرى أهنا هي أساس اخلوض يف موضوع  ،فيها من خالل طرح عدة مواضيع للكتابة

هذه الدراسة تدخل يف إطار املنهج الوصفي هلذه الظاهرة  منو  ،الكتابة الصوتية
 هبا الظاهرة.والتاريي من خالل التتبع العلمي لألطوار اليت مرت 

متمثلة يف ماهية لغة الفكر،  ،من املواضيع ويتناول البحث يف هذا البحث عدد ا
وعالقة ذلك بلغة الفكر، مث ماهية  ؟وكيفية التعبري عنها، وما مدى اختالف اللغات

وماهية الكتابة الصوتية، وما  ختالف اآلراء العلمية حوله قدي ا وحديث ا،وا ،نظرية الفونيم

                                                 

 .275-269الدراسات اللهجية عند ابن جين،  :ينظر( 1)
 .25اتريخ اللغات السامية، ص :ينظر( 2)
 1/22،اخلصائص، ابن جين( 3)
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هل  :ختم ابجإجابة عن سؤال مهم، أال وهوتابة الصوتية الدولية واخلاصة، وأابلك املقصود
 ات العربية، واعتمادها كرموز خاصة؟يكن وضع رموز لألصو 

تكمن أمهية هذا البحث يف كونه دراسة وصفية لظاهرة الكتابة الصوتية، اليت و
إىل أنه حماولة  أصبحت مطلبا ضروري يف مستوايت التحليل اللغوي احلديث، إضافة

صوتية خاصة بلغتنا العربية، تتمشى  رموز لفتح ابب احلوار من أجل إمكانية اعتماد
 وقواعدها، وحتافظ على حليها، ومجاهلا، ومتكننا من إيصال معانيها لآلخر. 

 . املنهج واإلجراءات2
فرضت طبيعة البحث استددام املنهج الوصفي، وذلك من خالل 

القضااي اللغوية ذات العالقة املباارة ابلكتابة الصوتية، إضافة للمنهج استعراض بعض 

التاريي واملتجسد يف التتبع التاريي لنشأة العالقة بني اللغة والفكر، وترمجتها 

 ألصوات لغوية، إضافة لتتبع مراحل االهتمام العامي والعريب بنشأة الكتابة الصوتية.

 . النتائج ومناقشتها3
 ف اللغات وعالقته بلغة الفكر:اختال 1 .3

يعود اختالف لغات البشر إىل اختالف لغة فكر كل إنسان عن اآلخر، وابلتايل 
حبسب موقعه اجلغرايف، والزمين، والظروف  كل   ،اختالف لغات اجملتمعات اجإنسانية
 لتاريية، والسياسية اليت يعيشها.االجتماعية، واالقتصادية، والدينية، وا
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ا  والسبب هو  ،( و )قطة(catعقد مقارنة بني كلمة ) عليه، فإنه ال يكن أبد 
تستددم للداللة على الوحدات املطلقة  ،اختصاص كل جمتمع أو أمة أبصوات معينة

اخل اللغة إضافة إىل وجود تباين يف استددام األصوات د، (1)والوحدات املقيدة
 واستعينوا ابلصرب والصالة  :-تعاىل -يف قوله الواحدة، ومن ذلك أن صوت )السني(

 لست عليهم مبسيطر :-تعاىل -يف قوله ( غري استددام )السني(45)البقرة، اآلية: 
ق قانون املماثلة الصوتية، ف  و  على حيث حتولت الثانية إىل الصاد  ،(22 :)الغااية اآلية

ل( كما يف )أ  ،والعكس ،وانعدامها يف الصوت ،إضافة إىل وجود صور الرمز يف اللفظ
 .، كما يف )الكتاب( و)الناس( و)اذهب(والقمرية، ومهزة الوصل ،الشمسية

 ت املستددمة يف كل أمة أو جمتمع،وهذا االختالف من حيث نوعية األصوا
األلفاظ، وهذا ما أدى إىل اختالف  من مثم و  ،يؤدي إىل اختالف دالالت تلك األصوات

 .(2)لغات البشر

تضاف  ، فأحيان  جمتمع يتار أصوات دالة على احتياجاتهواخلالصة: أن كل 
 يتم استبداهلا أبصوات  أخرى، وأحيان   أصوات جديدة، وأحيان   أصوات قدية، وأحيان  

، وقد ير صوت أبكثر من تغري واحد ،تنحرف خمارج األصوات عن موضعها األساسي
 ،خلط اجلامد الذي ال يتغريأو اخلط يبقى كما هو يف النطق، على أنه ا إال أن الرسم

 وهذا ما حدث مثال  مع القاف يف العربية.

                                                 

 .6النعيمي، ص سعيد الكتابة الصوتية، د. حسام( 1)
 275، ص، عبد الواحد وايفعلم اللغة( 2)
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الصوائت أيض ا، واليت تلعب ويدخل يف هذا االختالف قضية االختالف يف رسم 
وابلتايل فإن لغات اجملتمعات هي لغات  جّدا يف اختالف اللغات بني األمم، امهم   دور ا

اختلفت تلك األصوات مع اللغة األدبية املوجودة، أو ن حىت وإ ،تُعرب عن احتياجاهتم
"اختالف اللغات  :ولذلك قال ابن جين اليت ارتضاها مجهور العرب ألدهبم؛املثالية 

  .(1)وحكمها حجة"

 ومتعن ،، انظر يف هذه اجلملةوينسحب هذا على الصوائت أيض ا

 ذهب سامل إىل اجلامعة

الصوائت القصرية، كأن يكون رمز  فحني كتابتها ابلضبط القدمي لوضعت رموز
 والضمة )و( ،والكسرة )يــ( ،الفتحة )ا(

 وتكتب هكذا

 (ذا هااب ساليمون إيالى اجلاميعاة)

 ظاهرة التحريف والتصحيف: 2. 3

ومن ظواهر االختالف بني اللغات، ظاهرة التحريف والتصحيف اليت يعود سبب 
فيتمثل يف ذلك الكم اهلائل من  ،ا، وأما حديث  نتشارها إىل إغفال اجإعجام قدي اا

األخطاء املطبعية أثناء النقل عن القدماء، إضافة إىل االختالف يف القيمة الصوتية، 
 حنو قولك: ،والصرفية للصوت الواحد

 ، ويقول، ويد، وليس()وعد
                                                 

 2/12، اخلصائص، ابن جين( 1)
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واالختالف هنا اختالف بني الصامت والصائت، فالواو يف )وعد( هي صوت 
)صوت مد(، وكذلك احلال يف  طويال   ايف )يقول( جاءت صائت  هنا حني أيف  ،احتكاكي

 .الياء يف )يد( و)ليس(

على آلية نطق الصوت إال يف املساحة الزمنية   أن هذا االختالف ال يؤثر كثري اإال
اليت يستغرقها حدوث املد، وهذا ال حيدث إال يف العربية، إضافة إىل حالة حدوث 

 .(1)االحتكاك من عدمه

فإنه ال يوجد فرق يف رسم الواو الصائتة والواو الصامتة،  ،حيث الرسمأما من 
وكذلك الياء يف العربية، وإمنا االختالف فقط يف الكتابة الدولية حيث يرمز للواو 

 (.uuوالصامتة ابلرمز ) ،(Wالصامتة ابلرمز )
الواو ، حيث يكن التعبري عن اكبري    اوتغري   حني أنه يف اجإجنليزية حيدث فرق ايف 

، (one- wat)( كذلك oو) (،wحتكاكية أي الصوت الصامت برمزين )اال
كقولك   (oo- w)ها برمزين يكن التعبري عن إذ   ؛وكذلك احلال مع الواو الصائتة

(food- two) (2). 
 الفونيم: نظرية 3. 3

وهي أصغر وحدة يف  ،يمةالذي هو الصوتفونيم اختلف العلماء حول مفهوم ال
يز بني الكلمات، وال يكن هلا أن تتحلل إىل يحتمل معىن، وتقوم بوظيفة التم اللغة ال

                                                 

 12، صالنعيمي الكتابة الصوتية، حسام سعيد :ينظر( 1)
-1678، وعلم اللغة، حممود السعران، 42دار االجنلو، مصر،  األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، :ينظر( 2)

 .12، النعيمي ، والكتابة الصوتية، حسام سعيد89، وعلم اللغة العام )األصوات(، كمال بشر، 185-198
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أي وظيفة التميز بني الوحدات اليت حتمل  وحدات أصغر تقوم ابلوظيفة نفسها،
 .(1)معىن

 ،خمتلفة حبسب استعمال اجملموعات اللغوية هلا ة حتمل أاكاال  مهذه الصوتي
اختالف أعضاء النطق بني البشر، والثقافة،  :منها ،وحبسب عدة عوامل تؤثر يف ذلك

 .(2)خلإن، والنفسية، والبيئة اجلغرافية والس

استعملها ألول مرة  ،)فرنسي( فونيم، وأصل كلمة (3)هو الصورة العقلية للصوتو 
يف اجتماع اجلمعية اللغوية )دفريش دسكنيت(  م1992نيت( عام يودوان دي كور بالعامل )

الذي ربط بني  (دي سوسري)، مث استعمله )لوي هايف( مث (4)م1973الفرنسية يف أذار 
 .(5)واعتربه احلصيلة النهائية لالنطباعات السمعية وحركات النطق ،النطق والسمع

ذن وحدة إلسمعية، والوحدات املنطوقة، فهي ت الوحدااألثر املتبادل ل"وهو 
، ويعد أمحد خمتار "وآخر يف السلسلة السمعية ،هلا جدار يف السلسلة املنطوقة ،مركبة

دراسته ) هابللفظ يف كتاب الفونيم عمر من بني علماء العرب الذين اهتموا ابستددام
وحممد ، (1)، وعبد الصبور ااهني(7)، كما ذكره كل من متام حسان(6)(الصوت اللغوي

                                                 

القضماين، مديرية الكتب واملطبوعات، جامعة البعث كلية اآلداب، سوراي،  ( مدخل إىل اللسانيات رضوان1)
 .74، ص1988-1989

 .55، ص2004، 1دراسات لغوية، مسح عبد هللا أبو مغلي، دار جمد األوىل للنشر، األردن، ط :( ينظر2)
 .97( األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص 3)
 .151ر عمر، صدراسة الصوت اللغوي، أمحد خمتا :( ينظر4)
 .14الكتابة الصوتية، حسام النعيمي، ص :( ينظر5)
 دراسة الصوت اللغوي، أمحد خمتار عمر. :( ينظر6)
 .17مناهج البحث اللغوي، متام حسان، ص :( ينظر7)
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، (5)قرمادي، وعبد القادر ال(4)اهلامشي ، والتهامي الراجحي(3)، وميشال زكراي(2)احلناش
 .(6)البكوش طيبوال

، كما استددم غريهم (7) الفونيمة( بدل مخرون استددام لفظة )صوتيآويرى 
وهي  ،"Primaryالرئيسية  :األول ؛إىل نوعني الفونيمات، وتنقسم (8)ة(تلفظ )صوي

اثنوي  :عن السياق، واآلخر من أبسط صيغة لغوية ذات معىن منعزلة االيت تكون جزء
(Secondary)أو الصفة الصوتية اليت حتمل معىن يف الكالم ، وهي تلك الظاهرة ،

 .(9) واملفصل ،والتنغيم ،كالنرب  ،املتصل

 الكتابة الصوتية: 4. 3

وية، حيث الهتمامها بدراسة األصوات اللغ ،تنقسم الكتابة الصوتية إىل قسمني
 .(10)به اا خاص  كتابي    جتعل لكل صوت لغوي رمز ا 

                                                                                                                   

 ..58-56( علم اللغة العام، عبد الصبور ااهني، ص1)
 .124( البنيوية يف اللسانيات، حممد احلناش، ص2)
 .199األلسنية مبادئها وأعالمها، ميشال زكراي، ص( 3)
، وبعض مظاهر التطور اللغوي، التهامي الراجحي 83-82(الثنائيات اللسانية، التهامي الراجحي اهلامشي، ص4)

 .110اهلامشي، ص
 .13-12جان كانتينو، ترمجة عبد القادر القرمادي، صدروس يف علم أصوات العربية،( 5)
 .220جورج مونن، ترمجة، الطيب البكوش، ص (مفاتيح األلسنية،6)
 .74( ينظر مدخل اللسانيات، القضماين، ص7)
 .15( الكتابة الصوتية، حسام، النعيمي، ص8)
، 2009، 1األصوات اللغوية عند ابن سينا، عيوب النطق وعالجه، ندر أمحد جرادات، ط :( ينظر9)

 .125ص
 .127دراسة يف الصوت اللغوي، ص :( ينظر10)
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وهو نظام يكن به التعبري عن أصوات أية لغة  أوهلما: الكتابة الصوتية األولية،
 Phonetie، ويطلق اسم )(1)متثل إمكانيات أصوات الكالم تكون رموزا، ،يف العامل

Alphabet)، .]   [وتوضع رموزها بني معكوفني 

عليه اسم  ويطلق ،وهو نظام خاص بلغة معينة ر: الكتابة الصوتية اخلاصة،واآلخ
 /. وتوضع رموزها بني خطني مائلني /  ،(phonemie Alphahetاألجبدية الصوتية )

دس عشر على يد اللغوي وقد ظهرت الكتابة الصوتية الدولية يف القرن السا
نشأ اجلمعية الصوتية الدولية عام م( الذي أ1912اجإجنليزي )هنري سويت( )ت

 هلا. ا فدراي  وكان رئيس   ،م1986

 ،فيها الرموز الرومانية هذه اجلمعية الرموز اليت وضعها )سويت( مستددم ا وتبنت
ومن املبادئ اليت ندت ، كما تطلب التطور اللغوي ذلك  ،إدخال بعض التعديالتمع 

 هبا اجلمعية:
 فال بد أن يرمز له بنفس الرمز. ،حني يوجد صوت واحد يف عدة لغات -1

ممكن من رموز األلفبائية على اختالف جيب أن تشتمل األجبدية على أكرب قدر  -2
م، هي 1951، وتعد النسدة اليت وردت هلذه الكتابة سنة (2)يسري يف ايء منها

 .(3)معدلة ةآخر صور 

                                                 

 .15النعيمي، سعيد ، والكتابة الصوتية حسام 72دراسة يف الصوت اللغوي، أمحد خمتار، ص :ينظر (1)
 .16النعيمي، صسعيد الكتابة الصوتية، د. حسام  :( ينظر2)
 .61دراسة الصوت اللغوي، أمحد خمتار، ص :( ينظر3)
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أن اجلمعية خرجت على املبدأ حني وجدت الرموز الرومانية غري كافية لتمثل  "إال
لثاء يف العربية ث/ ]   ، مثل صوت ا(1)"اجإمكانيات الصوتية املوجودة يف خمتلف اللغات

أما الضاد /ض/ ، والظاء/  ،وكذلك الذال يف العربية /ذ/ ]    [ ،/th[ يف اجإجنليزية /
 ظ/.

 حيث تنطق /ض/ داال ،حيث رمزت هلما بناء  على النطق اللهجي املصري
زاي مفدمة، وهذا يتعارض واملبادئ  :أي ،{Žوالظاء } ،فرمزت هلا /  / ،مفدمة

 العامة للجمعية الصوتية.

وأاار )دي سوسري( إىل أن استعمال الكتابة الصوتية جيب أن يكون ضمن 
ما  وهذا، (2)املألوفةالدرس اللغوي الصويت، مبعىن أن ال تكون بديلة عن الرموز الكتابية 

تكون غري رموز الكتابة  ،صوتية علمية للغة العربية مبعىن أنه جيب أن توضع رموز   ا،يهمن
 املألوفة حتت رعاية اجلمعية الصوتية الدولية.

أي  ا،صوتي   اويقول )دي سوسري( يف ذلك "علينا أن نرسم لكل لغة ندرسها نظام  
لألصوات اليت تعمل هبا تلك اللغة، فكل لغة تعتمد يف عملها على عدد من 

 .(3)"اللغوايت

                                                 

 .16ام النعيمي،، والكتابة الصوتية، د. حس72دراسة الصوت اللغوي، أمحد خمتار عمر، ص( 1)
 .52،  ص1985، بغداد،1علم اللغة العام، دي سوسري، ترمجة يوفيل يوسف عزيز، طينظر:  (2)
 .53-52علم اللغة العام، دي سوسري، ص (3)
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عيمي "أن يكون الرسم ابلرموز الكتابية اليت يستددمها أهل تلك وأضاف الن
( Allo Phonesاللغة، مع اجإفادة من الرموز العاملية يف الرموز التنوعات الصوتية )

 إبمالة اخلطوط، أو زايدة اخلطيطات، أو التنقيط، أو قلب صورة الرمز، وغري ذلك.

 ؛املألوفة على السطر ابستددام خطيطويكن استددام الصوائت القصرية برموزها 
حنو: الفتحةـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ، الكسرة ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ،  ،لتكون الرموز الصوتية يف مستوى أفقي واحد

 .(1) ياء ــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــ، الواوـــــــــــــــــــــــــــُــــــ ـــــــــــالضمة ـــــــــــــــــــُـــــــــــــ، األلف ـــــــــــــــــ ـــــــ ـــــ، ال

وقد ظهرت أصوات عربية كثرية تنادي بتغيري الرموز املستددمة يف الكتابة الصوتية 
م يف 1943ومن هؤالء الدكتور عبد العزيز فهمي الذي ندى سنة  ،احلالية برموز عربية

 .(2)عريبابحلرف ال لعربية بتيسري الكتابة العربية، واستبدال احلرف الالتيينجممع اللغة ا

خذ من واأل ،م طرح الرموز العربية1958 اقرتح الدكتور متام حسان سنة مث
 .(3)، وكتابة العربية من اليسار إىل اليمنياجإغريقية والالتينية مع ا

اجإغريقية والالتينية،  ؛عربية من األجبديتنيويرى النعيمي إمكانية ااتقاق رموز 
وتكتب من  ،حبسب حاجة اللغة العربية، مث استكمال ما يبقى من الرموز اجإغريقية
 الشمال إىل اليمني، ولعل ذلك يساعد على مواكبة التيار الفكري العاملي.

                                                 

 17ص الكتابة الصوتية، د. حسام النعيمي، :( ينظر1)
 .17ة والصوتية، النعيمي، ص، والكتاب144اتريخ الدعوة إىل العامية وآاثرها يف مصر،........ ص :( ينظر2)
 .7، والكتابة الصوتية، النعيمي، ص152-150اللغة املعيارية والوصفية، متام حسان، ص :( ينظر3)
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أما األملاين )براجسرتسر( فهو أول من استددم احلروف الالتينية للتعبري عن 
التطور النحوي للغة )بعنوان  م،1929األصوات العربية يف حماضراته اليت طبعت عام 

 .(1)(العربية

ومل حياول ذلك يف احلرف العريب، ويكننا هنا عرض بعض من األجبدية الالتينية 
اليت زادها املستشرقون لتأدية احلروف  اليت استددمها بزايدة بعض اجإاارات املتممة

 حنو: ،(2)السامية اخلاصة
 T التاء     S الصاد  
 Š السني    H احلاء  

 Ğ اجليم     K القاف  
 Y الغني     D الذال   
 د اهلمزة     H اخلاء  

 C العني     A األلف   
 đ الضاد    D الظاء   

 
 احلركات: تعبري الرموز وأشكال 5. 3

للصوائت العربية قبل  رموز ااء العربية كانوا قد وضعوا جتدر اجإاارة إىل أن علم
هـ( 69حيث رمز أبو األسود الدؤيل )ت ،، إضافة إىل الصوامت(3)ألف وثالمثائة عام

                                                 

(
1
 .18الكتابة الصوتية، حسام سعيد النعيمي،ص  (

2
 18( المرجع السابق،ص(
 .60ي، صالعريب وآدابه، حممد طاهر الكرد ( ينظر اتريخ اخلط3)
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هـ( جبرات علوية وسفلية للداللة على 175إىل احلركات ابلنقاط، مث أبدهلا اخلليل )ت
 ويرأس واو للداللة على الضم. ،الفتح والكسر

دئ لصامتني دون العربية ال يكن أن تبتويدرك العقل العريب حقيقة أن اللغة 
ولذلك فإن عدم وجود احلركات على الصوامت ال يغري من معىن  صائت يفصل بينهما؛

 ،الكلمة كون العقل يقدر وجودها، وإضافة رمز للحرف خارج رسم احلرف أمر طبيعي
 حنو وضع نقطة على الفاء ونقطتني على القاف.

 ربية:إشكالية الرموز الصوتية الع 6. 3
يكن القول أبن الرموز الصوتية الدولية ال حتمل من الصفة العاملية سوى االسم،  
كون هذه الرموز مجيعها مصطنعة من احلرف الروماين، وال أثر فيها للحرف العريب، أو 

 السامي، أو غري السامي.
فمنهم املؤيد  ،واختلفت آراء العلماء حول استددام هذه الرموز الدولية

ديم، ومنهم املؤيد الستددامها ابحلرف الالتيين، ها يف صويت اجإمالة والتفالستددام
الذي  ،أمحد خمتار -على سبيل املثال -ستشرقني، ونذكرومنهم من استددم رموز امل

استددم الرموز الدولية عند حديثه عن الصوتيات )فونيمات( العربية رسم األصوات 
 (1)الالتينيةوخمارجها استددام الرموز العربية 

أما عبد الصبور ااهني، فقد استددم رموز املستشرقني يف كتابة املنهج الصويت 
واستددم الراجحي اهلامشي الرمز العريب، ومع ذلك فقد استددم النظام ، (2)للبنية العربية

                                                 

 .275دراسة الصوت اللغوي، أمحد خمتار عمر، ص :( ينظر1)
 .27دراسة املنهج الصويت للبنية العربية، ااهني، ص :( ينظر2)
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إال أنه  ،واستددم رمضان عبد التواب الرمز العريب، (1)املعياري يف مواضع اجإمالة العربية
 م واجإمالة.يدركات املعيارية عند حديثه عن التفجلأ إىل احل

أما داود عبده فاستددم الرمز العريب دون أن يلطه بغريه، وقد فرق بني رمز الياء 
 املدية وغري املدية / ي/ املدية /ــــــــــــــــــ   ـــــــ ــــــــ/ غري املدية، واأللف / ا / املدية، / _  _  /

 .(2) غري املدية، والواو /و/ املدية، و/ ُ_ ُ_/ غري املدية
 ، وأورد حسام سعيد النعيمي(3)ويعد متام حسان أكثر من استددم الرمز الالتيين

 :(01رقم )موضحا ابجلدول ( 4)للرموز الصوتية العربية ا  اقرتاح
 الرموز الصوتية العربية (01جدول )
 الرمز الصوت الرمز الصوت الرمز الصوت
 /ض/ الضاد الفصيحة /خ/ اخلاء /ء/ اهلمزة
 /د/ الضاد املصرية /ق/ القاف /هـ/ اهلاء
 /ل/ الالم املرققة /ك/ الكاف /ع/ العني
 /ل/ الالم املفدمة /ج/ اجليم /ح/ احلاء
 /ن/ النون املظهرة /ش/ الشني /غ/ الغني

 /ذ/ الذال /د/ الدال / / النون احملققة
 النون املدغمة

 بغنة
 /ث/ الثاء /ت/ التاء /ن/

                                                 

 .102بعض مظاهر التطور اللغوي، التهامي الراجحي ص :( ينظر1)
، آب 1ترتيب تطبيق القواعد الصوتية يف اللغة العربية، مكتب يف جملة العربية للدراسات اللغوية، ع :( ينظر2)

 .126-109، ص1982
 .161مناهج البحث يف اللغة، متام حسان، ص :( ينظر3)

4
 25-24( ينظر: الكتابة الصوتية، حسام سعيد النعيمي، ص(
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 /ف/ الفاء /ص/ الصاد /ء/ الراء املرتفعة
 /م/ امليم /ز/ الزاي /   / الراء احملققة

 /مـ/ امليم املفدمة /س/ السني /ط/ الطاء
 __ /ِ_/ الياء غري املدية /ي/ الياء املدية /ظ/ الظاء
 /__ _/ الفتحة /تـــ/ صوت اجإمالة /و/ الواو املدية

صوت تفديم  /_ُ__/ الواو غري املدية
 األلف

 /__ _/ األلف والكسرة /و/

     /ُ___/ الضمة

يف مقابل الرموز الدولية املقرتح الستددام الرمز العريب  (02ويتضمن اجلدول رقم )
 اليت وضعها املستشرقون:

 الرمز العريب يف مقابل الرموز الدولية( 02جدول رقم )
 املقرتح املستشرقون الرمز الدويل الصوت

 ء > ɚ اهلمزة
 ب b b الباء
 ت t t التاء
 ث t  الثاء
 ج d j اجليم
 ح h h احلاء
 خ .x h اخلاء
 د .d d الدال
 ذ -d d الذال

 ر r R الراء املرققة
 ر - - الراء املفدمة
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 ز z Z الزاي
 س s S السني
 ش *S S الشني
 ص .S. s الصاد

 ض - - الضاد القدية
 د. *d d الضاد احلديثة

 ط .t. T الطاء
 ظ =Z d الظاء
 ع < < العني
 غ g  الغني
 ف f F الفاء

 ق q Q القاف
 ك k K الكاف

 ل L .l الالم املرققة
 ل. .L l الالم املفدمة

 م m M امليم
 ن n n النون

    غنة النون املدفية

    غنة النون املدغمة
 ه *H h اهلاء

 و   االحتكاكيةالواو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ   I I الكسرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   i ii الياء املتة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   a a الفتحة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــ   a aa األلف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــُــــ  u u الضمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   u uu الواو الصامتة

 لُ  - 3 الةمصوت اجإ

 و   - ou صوت التفديم
 

 . االستنتاجات والتوصيات5
وأخرى مقيدة تعرب عنها لغات  ،إن لغة الفكر هي عبارة عن وحدات مطلقة .1

 اجملتمعات.
 التعبري عن تلك اللغة مر بعدة مراحل حصلت خالهلا أنظمة اللغات.ن إ .2
 ن اختالف لغات البشر إمنا أصله اختالف اللغات الفكرية بني البشر.إ .3
 يف حتديد داللة الكلمة. مهم اا ر  ن الفونيمات تلعب دو إ .4
الكتابة الصوتية هي نظام خاص بلغة ما، ومبا أن اللغات الفكرية عند البشر  .5

للغات الفكرية اليت  اابة الصوتية أن تكون خمتلفة تبع  بد ألنظمة الكت فال ،ختتلف
 تعرب عنها.

 استددام الكتابة الصوتية ال يكون إال ضمن الدرس اللغوي الصويت. .6
وإن واجهته  ،للعرب حماوالت مثبتة من أجل وضع رموز صوتية خاصة ابلعربية .7

 العراقيل. ضبع
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