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ٛب ااالطٗم مم ااا ًب ااسو م ااً ج ااسة َ ااصٍ الىِطٍ ااة
مالمحىالنظروةىىالفونوموةىفيىالتراثى
وح ااسار ها ٛ ،ااإن أول ااى ثل ااىضا ها ث ااطز إل ااى م ااان
العربيىودورهاىفيىبناءىالدرسى
ثاضٍخي مىٗل في ال٠سم ،وَصا بـهازة ٣ثحر مً
الفنولوجيىالحدوث ى
الساضػ ا ا ااحن ،2وإن ل ا ا اام ثخبل ا ا ااىض مى ُ ا ا ااا ٓى ا ا ااس
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد،ىحوروةىزالقي ى
ال٠ا ااسماء فا ااي كا ااىضة هِطٍا ااة كا ااالحة للحٌبُا اا١
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ا ى
جامعةىالمسولة
ال اللا ا ا ااىجي .وشلا ا ا اا ٧حا ا ا ااحن اَحا ا ا ااسي
والححلُا ا
املخلصم:
إلاوؼا ااان إلا ااى ال٥حابا ااة ألالٜبااُا ااة التا ااي ال ثطما ااع
٣ثحر مً مباحث السضغ اللىجي املٔطوٛة حسًثا
لل٦لم ا ا ا ااة  ٦٣ا ا ا اال وال للم ٌ٠ا ا ا اإ  ٦٣ا ا ا اال ،وإهم ا ا ا ااا
لها جصوضَا في التراذ الل٘ىي ال٠سًم ومىه التراذ
لألكىات التي جـ٦ل ال٦لمات ٓلى هحاى ماا َاى
اللىجي الٔطبي؛ داكة في مجا ٨الٜىىلىجُا ،بالطٗم
مٔااطوٓ ٚااً ألالٜبااُااة إلاٗطٍُ٠ااة التااي ثحمثاال
مً ازٓاء ٣ثحر مً الل٘ىٍحن بأنها مً إهجاظات
اللىثُات الحسًثة ،و الصي ال ؿُٛ ٧ه أن الحٌلٕ
ٛيه ااا الٜىهُم ااات الترُ٣مُ ااة دح اار ثمثُا ال ،والت ااي
إلى إًجاز جؼط ًلل السضػحن الٔطبي وألاجىبي وكال
ًطجاإ الٜواال ٛيهااا لالدتااراْ ال٥ىٔاااوي املى٠ااى٨
مؼحمطا زون اهٌ٠اْ في ُل مىا٣بة الحٌىض الٔلمي
إل اايهم ٓ ااً ًطٍ اا ١الُٜيُ ُ٠ااحن ف ااي ح ااسوز ال ٠ااطن
الؼطَٕ لهصا ألادحر ًجٔلىا في حاجة ماػة ال٣خـاٚ
الص ااامؽ ٓـ ااط ٟب اال امل ااُالز ،و ٣ااصا ألالٜبااُ ااة
مازة ثل ٧املباحث واػح٘اللها واػخثماضَا ،ألجل
الؼيؼ٥طٍخُة التي أُٟمد ٓلى أػاغ ٛاىهُمي
ثٌىٍط الىا ،ٕٟوحل مـ٥الثه ،وال٠واء ٓلى أػباب
ًطمع للىحسات ،ولِؽ للحىىٓات اللىثُة.
مٔىٟاثه ،وٛحح م٘الُ٠ه التي ثمىٕ أي محاولة
للنهىن به .ومً َىا ثِهط أَمُة إزضاجه في مىِىمة
ل٠ااس ث ٌٜااً َ ااوالء املب ااسٓىن بٔ ااس اَح ااسا هم
البحث الٔلمي ،بإٓازة ثٜؼحرٍ و٠ٛا لحاجات الٔلط
إل ااى ًطٍ ٠ااة م ااً الححلُ اال ًب٠ىَ ااا ٓل ااى ال ٥ااالم
ومحٌلباثه املحجسزة باػحمطاض.
إلاوؼا اااوي ،إلا ااى داكا ااُة جىَطٍا ااة ًحلا اا ٝها ااا
ال ًذٜى ٓلى أَل الادحلاق مً الل٘ىٍحن
اللؼان المـطي ،وهي جـ٦له مً مؼحىٍحن مً
أن ٣ثحرا مً ٟواًا السضغ اللىجي املٔطوٛة
الححلُ ا ا اال َم ا ا ااا :مؼ ا ا ااحىي الٔىاك ا ا ااط السال ا ا ااة،
في أبحاذ املحسرحن لها جصوضَا في التراذ
ومؼ ا ا ااحىي الٔىاك ا ا ااط ٗح ا ا اار السال ا ا ااة ،وأن ثل ا ا اا٧
الل٘ىي ال٠سًم ومىه التراذ اللىجي الٔطبي؛
الااسوا ٨ثتر٣ااذ مااً َااصٍ التااي ال ثااس ،٨وَااى مااا
ػىاء أ٤ان شل ٧في مجا ٨الٜىهُخُ ٧أم في
ٌٔ ااط ٚف ااي ال ااسضغ اللؼ اااوي الح ااسًث بذاك ااُة
مجا ٨الٜىىلىجُا ،ولٔله مً املبال٘ة أن
الاهمى اااء امل ااعزوف .مم ااا زٔٛه اام إل ااى إحل اااء  ٤اال
ًّسعي بٔوهم جسة ا٣خـا ٚبٔى الِىاَط
الٔىاك ا ا ااط ألاولُ ا ا ااة ٗح ا ا اار السال ا ا ااة وج صُل ا ا ااها
مً الٔسم ٣ما في ازٓاء الل٘ىي - Kramsky
باللا ا ااٜات الصاثُا ا ااة ،والحمُح ا ا ا بُنها ا ااا بم٠ابلا ا ااة
وَى أحس أهلاض هِطٍة الٜىهُم -الصي آحبر
بٔو ا ا ااها ب ا ا اابٔىٔٛ .ط ٛا ا ااىا ب ا ا ااصل ٧الىح ا ا ااسات
ا٣خـا ٚالٜىهُم مً أَم إلاهجاظات التي
ألازااُ ا ا ا ااة املج ا ا ا ااطزةٛ ،اثذ ا ا ا ااصوا له ا ا ا ااا ضم ا ا ا ااىظا،
ح٠٠ها ٓلم الل٘ة الحسًث ،حُث ً٠ى" :٨إن
وادحلىَا بصل ٧زون ألاكىات ال عاُة.3
شل - ٧أي ا٣خـا ٚالٜىهُمٌٔ -از ٨ا٣خـاٚ
ول ااِؽ ب ااسٓا م ااً ال ٠ااى ٨أن ه ااص٣ط أن ٓلم اااء
الٌاٟة الىىوٍة ،ألن َصا ال٥ـ ٝفي مجا٨
الٔطبُااة مىااص بساًااة وـااأة السضاػااة اللااىثُة –
ٓلم الل٘ة أزي إلى رىضة في الح٥ٜحر الل٘ىي،
وَااى مااا زضف ٓلُااه ألاكااىاثُىن ُٛمااا بٔااس ٟ -ااس
٣ما أن ٣ـ ٝالٌاٟة الىىوٍة أزي إلى رىضة
ثم٥ىىا مً وهٕ أبجسًاة اللؼاان الٔطبايٓ ،لاى
في الٔلىم الح٠ىُة".1
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ٗطاض ما ٔٛله الل٘ىٍىن مً ألامم ألاداطي؛ ٠ٛاس
هِا ا ااطوا إلا ا ااى الحا ا ااطوٓ ٚلا ا ااى أنها ا ااا أما ا ااىض ٤لُا ا ااة
جؼحح ١هاي وحاسَا أن ًطماع إليهاا ،ولام ًلحٜحاىا
إلااى جعاُااات ألاكااىات ،باال جمٔىَااا فااي مؼاامى
واحا ا ااس َا ا ااى البا ا اااء ما ا ااثال ،أو الٔا ا ااحن أو ال ا ا ااُم،
أػ ا ا ااماء ًى ا ا ااسضف ثح ه ا ا ااا أه ا ا ااىاْ م ا ا ااً الب ا ا اااءات،
والُٔى ا ااات ،وال ُم ا ااات ...الا ا ا  ٛ .ا ااي وح ا ااسات
ٛىىلىجُة ال كىثُة.4
ٛممااا ال ؿااُٛ ٧ااه أن ٓملُااة اػااح٠طاء مااازة
الل٘ ااة وأكا ااىا ها ،وثحلُلها ااا ثحلا ااُال ٓلمُا ااا ٟا ااس
أٛض ى إلى ا٣خـا ٚهِامها وبيُ ها ،مما ٌؼاهل
ٓملُا ااة وها اإ الطما ااىظ املىاػا اابة لحلا اا ٧البيُا ااة،
وَى ما ٟام باه ٓلمااء الٔطبُاة الاطواز ،مىاص أباي
ألاػااىز الااسولي وأهااحابه؛ ٛاػااح٠طاوَم للااىم
ال٠طآوااي وثٜحلااهم للِااىاَط اللؼاااهُة الٔطبُااة
م ااً د ااال َ ٨ااصا ال ااىم ال ٥ااطٍم ،و ٣ااالم الٔ ااطب
وأؿا ا اأاضَم ٟا ا ااس ٟا ا اااز إلا ا ااى اػا ا ااحيباي ٟا ا ااىاهحن
الٔطبُ ااة ،وادت ااراْ هِ ااام م ااً الطم ااىظ الصٌُ ااة
لو اابٍ ه اام ال ٠ااطآن وث ااحُح ٟطاءث ااه .وَ ااصا
َ
الح ا ا ا َاسذ ٌٔحب ا ا اار ألاو ٨ما ا ا ااً هىٓ ا ا ااه ف ا ا ااي ثا ا ا اااضٍر
الصٌاىي الؼاامُة ،حؼااذ ماا ًو٣اسٍ الااس٣حىض
ٓبس الطحمً الحاف كالح.5
َ ااصا ٌٔأ ااي أن ألالٜبااُ ااة الٔطبُ ااة  ٟااس ضآ ااد
مب ااسأ ألاد ااص ب ٥ٜااطة ال ٜااىهُم ،و ٟااس ٓب اارت ٓى ااه
بملااٌخلح الحااط ٚثمُحا ا لااه ٓااً ثىىٓاثااه ،التااي
ث٠اب ا اال م ا ااا ٌؼ ا اامى باأللٜىه ا ااات ،وه ا ااي أوك ا اااٚ
جٔت ا ا ااري ألاك ا ا ااىات ٓى ا ا ااس التر ُ٣ا ا ااذ٤ ،ا زٗ ا ا ااام
وإلابسا ٨وإلامالة وٗحرَا.
َا ااصا الحلا ااىض ًجٔلىا ااا هوٍا ااس ما ااا شَا ااذ إلُا ااه
"أهٌا ااىان ماًُا ااه" ب٠ىلا ااه" :إن الا ااصًً ادترٓا ااىا
ال٥حاب ااة وحؼ ااىىَا َ اام ف ااي الح ٠ُ٠ااة م ااً أ٣ب اار
الل٘ ا ا ااىٍحن ،با ا ا اال َا ا ا اام ال ا ا ااصًً ابحا ا ا ااسٓىا ٓلا ا ا اام
اللؼا ااان" ،6ما اإ إلاٟا ااطاض با ااأن َا ااصا الحلا ااىض لا اام
ًخبلااىض مى ُااا ٓىااس ال٠ااسماء فااي كااىضة هِطٍااة

كالحة للحٌبُ ١والححلُل اللاىجيٓ ،لاى هحاى
ما ؤطٛه ٓىس ٓلماء ألاكىات املحسرحن.
وهحااً إش هححااسذ ٓااً ألابجسًااة التااي ثىكاال
إليهااا الااطواز ألاواااال م ااً ٓلماااء اللؼااان وم اانهم
ٓلم ا اااء الٔطبُ ا ااة ،إهم ا ااا ه٠ل ا ااس م ا ااا ٌٔ ا ااط ٚف ا ااي
ال ا ا ا ا ااسضغ الل ا ا ا ا ااىجي الح ا ا ا ا ااسًث بالٜىهُم ا ا ا ا ااات
الترُ٣مُة ،وهي ثلا ٧الىحاسات اللاىثُة الاسهُا
الت ااي ًيح ااي إليه ااا الححلُ اال ،والت ااي ث ٥ااىن ج ااعءا
مً أك٘ط كُ٘ة ل٘ىٍة شات مٔأى مىٔعلة ًٓ
الؼُا.7ٞ
شلا اا ٧أن الىِا ااام الل٘ا ااىي ألًا ااة ل٘ا ااة ٌ٘طبا اال
إلام٦اهُ ا ااات الل ا ااىثُة املىج ا ااىزة وال٦امى ا ااة ف ا ااي
الٌا ٟااة الل٘ىٍ ااة ،وال ًب ٠ااي إال ٓل ااى إلام٦اهُ ااات
التااي ثح٠اباال الح٠اباال الااصي ثحلاال بااه الٜااااسة
فااي الحبلُاا .ٙأي بٔباااضة أدااطي :ثيح٠ااي الل٘ااة مااً
با ااحن إلام٦اهُا ااات اللا ااىثُة الالمحا ااسوزة ٓا ااسزا
محسوزا مً الح٠ابالت التي ثمح ألازلة الل٘ىٍة
ُٛما بُنها ،وٍيحج ٓنها ٛااسة وثبلُ.8ٙ
ومٔل ا ااىم أن الح ٠ا ااابالت الت ا ااي ثحل ا اال ٓلا ا ااى
مؼا ا ا ا ااحىي ألاكا ا ا ا ااىات مبيُا ا ا ا ااةٓ-ىا ا ا ا ااس ٗالبُا ا ا ا ااة
الساضػااحنٓ -لااى مبااسأ َااام فااي الااسضغ اللااىجي
الح ا ا ااسًث َ ا ا ااى مب ا ا ااسأ الٜو ا ا ااُلة ال ا ا ااصي همحا ا ا ا
بىاػا ا ااٌحه الح٠ا ا اااا ١اللا ا ااىثُة البىىٍا ا ااة ٓا ا ااً
الح٠اااا ١اللااىثُة املازًااة ...وهااي التااي ثحااسدل
في الحبلُ ٙوالحمح بحن املٔاوي.9
ماا ًثحاار إب اااب وزَـاة الباااحثحن فااي ٓلااطها
أن َا ااصا ما ااا اَحا ااسي إلُا ااه الٔلما اااء ألاوااا اال فا ااي
ث اااضٍر البح ااث اللؼ اااوي ٠ً ،ااى ٨إب ااطاَُم أه ااِؽ:
"ٛأولئا اا ٧الٔبا اااٟطةٟ ...ا ااس أضَٜا ااىا الؼا اامٕ إلا ااى
أكىات ل٘ هم ،رم اَحسوا في آدط ألامط إلاى ثلا٧
املجمىٓا ا ااة ما ا ا ً ألاكا ا ااىات التا ا ااي ًحا ا ااأل ٝمنها ا ااا
٣المه اام ،واك ااٌىٔىا ضم ااعا ٣حابُ ااا داك ااا ل ٦اال
ما ااً ثلا اا ٧ألاكا ااىات .و اث ا ااحد فا ااي أػا اامآهم
اللا ا ااٜات ألاػاػا ا ااُة ما ا اإ ٤ا ا اال كا ا ااىت ،ثلا ا اا٧
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اللااٜات شات ألارااط البااحن فااي جـااُ٥ل ال٦لمااات
وثليُٜها ،بحُاث إشا حال أحاس َاصٍ ألاكاىات
محل آدط منها ج٘حر مٔأاى ال٦لماة أو وُُ ٜهاا فاي
ال ملااة .وَااصٍ هااي ألاكااىات املثالُااة التااي ٌٔباار
ٓنها املحسرىن بالٜىهُمات".10
والحٜطٍ ا اا ١ب ا ااحن ألاك ا ااىات ٓل ا ااى َ ا ااصا الىح ا ااى
م ااطثبٍ ح ااسًثا بىِطٍ ااة "ال ٜااىهُم" والت ااي مهم ااا
ادحلٜااد اضاء حىلهااا ٛااإن املبااسأ الؼاااب ١مبسأ
الٜو ااُلة َ ااى م ااً أَ اام أػؼ ااها ،وال ؿ اا ٧ف ااي
٣ىهااه شا ٛااااسة فااي َااصا الحلاايُ" ٝألن هِطٍااة
الٜااىهُم – وإن ثىىٓااد ثٜؼااحرا هاٟ -ااس اهمث٠ااد
ما ا ا ااً مالحِا ا ا ااة ُُٜ٣ا ا ا ااات الىٌا ا ا اا ١املذحلٜا ا ا ااة،
ووُ ا اااا ٝألاك ا ااىات املحىىٓ ا ااة ،وم ا ااً محاول ا ااة
وهاإ ألٜبااُااات لل٘ااات املذحلٜااة٠ٛ .ااس الحااّ
الٔلما ا ا ا اااء ٓلا ا ا ا ااى الا ا ا ا ااطٗم ما ا ا ا ااً أن ألاكا ا ا ا ااىات
املؼ ا ااحذسمة ف ا ااي ال ٥ا ااالم جٔ ا ااس شات ثى ا ااىْ ٗح ا اار
محا ااسوزٛ ،ا ااإن املح٦لما ااحن والؼا ااامٔحن ً٥ىها ااىن
ٓ ااازة وآ ااحن بٔ ااسز ك اا٘حر  ٠ٛااٍ م ااً ألاهم اااي
اللىثُة املؼح٠لة".11
والؼوا ٨الصي ًمً ً٥طحه :
َ ا اال بىِ ا ااد ألابجسً ا ااة الٔطبُ ا ااة ٓى ا ااس ٓلمااى ا ااا
ألا ٟااسمحن ٓل ااى َ ااصا املب ااسأ وم ااا ال ااصي ً ٠ااطضٍ
املحسرىن بـأن َصٍ ألابجسًة
مماا الؿااُٛ ٧ااه أن ألابجسًااة الٔطبُااة مىٗلااة
ف ااي ال ٠ااسم ،ؿ ااأنها ف ااي شل اا ٧ؿ ااأن  ٟااسم ال٥حاب ااة
هااصٍ الل٘ااةٗ،12حاار أن مٔااالم َااصٍ ألابجسًااة لاام
ثححااسز بىهااىع إال ماإ بساًااة البحااث اللؼاااوي
الٔطبااي ،وثحسًااسا ماإ إلاضَاكااات ألاولااى لىهاإ
إلاًاض الىِطي للسضغ اللىجي الٔطبي.
و ٟااس م ا لاط الحمثُ اال ال٥ح ااابي ألك ااىات الٔطبُ ااة
بؼلؼ ا االة ما ا ااً الحٔ ا ااسًالت وإلاها ا اااٛات 13بما ا ااا
ًحىا ٛاا ١وثل ااىضات الى اااً٠حن ه ااا ،إل ااى أن ج اااء
الصلُاال بااً أحمااس الٜطاَُااسي ،الااصي ٟا ّاسم أو٨
ثلا ا اايُ ٝألكا ا ااىات الٔطبُا ا ااة حؼا ا ااذ مىاها ا اإ

الىٌ ١أو ما ٌؼمى باألحُااظ واملذااضف ،مبِىاا ماا
ً٠ابلها مً ضمىظ ٣حابُة ثمثلها٦ٛ ،اهد أبجسًة
الصلُ ا ا اال الل ا ا ااىثُة أو ٨م ا ا ااا ٓ ا ا ااط ٚف ا ا ااي َ ا ا ااصا
املج ااا ،14٨حُ ااث ً ٠ااى ٨ف ااي مول ٜااه الٔ ااحن" :ف ااي
الٔطبُا ااة جؼا اأة وٓـا ااطون حطٛا ااا منها ااا دمؼا ااة
وٓـ ااطون حط ٛااا ه ااحاحا له ااا أحُ اااظ ومذ اااضف،
وأضبٔة َىااُة وهي :الىاو والُاء وألال ٝاللُىاة
والهم ااعةٛ ،أم ااا الهم ااعة ٛؼ اامُد حط ٛااا َىااُ ااا
ألنه ا ا ااا ثذ ا ا ااطف م ا ا ااً ال ا ا ااى ...ٚوَ ا ا ااصٍ ك ا ا ااىضة
الحااطو ٚألٜااد منهااا الٔطبُااة ٓلااى الااىالء ،وهااي
جؼٔة وٓـطون حطٛا ْ :ع ٌ ،خ ٖ ،٢ ٞ ،ف
ؾ ن ،ق غ ،ظ ،ي ز ت ،ض  ٨ن ٚ ،ب م،
ٛهصٍ الحطو ٚال حاع ،و ي ء".15
ً٠طض الصلُل بآحبااضٍ ماً الٔلمااء الاطواز فاي
الح٠ىااحن للىِااام اللااىجي للٔطبُااة ،و٣مؼااحمٕ-
ما ااح٦لم مثا ااالي لل٘ح ا ااه فا ااي امل٠ا ااام ألاو ،٨أن ف ا ااي
الٔطبُااة جؼاأة وٓـااطًٍ حطٛاا بالواابٍ -وَااى
ٓ ااسز مح ااسوز م ااً ألاكا ااىات ُٟاػ ااا إل ااى ال٥ا اام
الهااا اال الا ااصي ًا ااحل ّٜبا ااه الىا اااً٠ىن باللؼا ااان
الٔطبااي ،وَااصا إن ّ
زٓ ٨لااى نا يء إهمااا ًااسٓ ٨لااى
أن َااصا الواابٍ فااي ثمُح ا الىحااسات اللااىثُة
ألاػاػ ااُة  ٟااس أ ٛااطظٍ الح٘اما ا ي ٓ ااً ٣ثح اار م ااً
ال ٜااىاض ٞالل ااىثُة الس ٠ُٟااة م ااً ألاك ااىات ،أو
بحٔبح اار آد ااط :إن وه اإ هِ ااام ٣ح ااابي أبجسً ااة
ألي ل٘ااة ً٠حض ا ي ٗطبلااة شلاا ٧ال٥اام ال٥بحاار مااً
ألاكا ا ا ااىات املىٌى ٟا ا ا ااة ،وشل ا ا ا اا ٧بىه ا ا ا اأها ف ا ا ا ااي
مجمىٓا ااات ثحٜا اآ ١ىاكا ااط ٤ا اال منها ااا فا ااي أٗلا ااذ
الصلاااام ،والح٘ام ا ي ٓم ااا بُنهااا م ااً  ٛااىاضٞ
جعاُ ا ا ااة ز ٠ُٟا ا ااة و ٛا ا اا ١آحب ا ا اااضات ك ا ا ااطُٛة أو
زاللُ ا ا ااة ،ر ا ا اام ً ا ا ااحم الحمثُ ا ا اال ل ٦ا ا اال م ا ا ااً َ ا ا ااصٍ
املجمىٓ ااات بطم ااع واح ااس ف ااي ٣حابخى ااا ال ااُ ااة،
مثا ٨شل ٧كىت "الىىن" وَى مً أبطظ ألامثلة
الت ااي ثح ااح ٛيه ااا الصاك ااُة الؼ اااب٠ة؛  ٛااالىىن
ٓىس وٟىٓها فاي ػاُاٟات كاىثُة محباًىاة ثِهاط
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ٓل ا ااى أنها ا ااا مجمىٓا ا ااة م ا ااً الىىها ا ااات املذحلٜا ا ااة
ك ااىثُا :شل اا ٧أن الىا ااىن ف ااي ًىٜا اإ م ااثال وها ااي
أػااىاهُة ؿااٜىٍة أهُٜااة ثذحلاآ ٝااً الىااىن فااي
ًى٠لااذ وهااي لهىٍااة أهُٜااة ،و٣ااصل ٧الحااا ٨فااي
ًى ااى و ًيى ا ى و ٓااى٥م  ..ال ا  .ول٥ىىااا هىِااط
إليه ااا ب ااالطٗم م ااً شل اآ ٧ل ااى أنه ااا ه ااىن واح ااسة،
وَصا ًىٌبٓ ١لى ػااط الحطو ٚالٔطبُة.
إن َصا إلاجطاء َى بالوبٍ ماا هاطاٍ جلُاا فاي
أبجسًا ا ااة الصلُا ا اال التا ا ااي ا٣حٜا ا ااد بطما ا ااع واحا ا ااس
للىىن ن بىكٜها لِؼد باء ب أو ثااء ت أو
راء ذ مثال ،أي ب٥ىنها أحس الٔىاكط التاي لهاا
وُُٜة ل٘ىٍاة ،والتاي ثاسدل فاي جـاُ٥ل الىِاام
اللاىجي لل٘اة الٔطبُاة ،ولام ثأداص فاي الحؼابان
جٔا ا ااسز اللا ا ااىض الىٌُ٠ا ا ااة لها ا ااا فا ا ااي الؼا ا ااُاٟات
املحىىٓااة ،وَااصا الحمُحا الىاحااح ًي ااحذ ٓلااى
باقي حطو ٚألابجسًة.
وبالىِط ُٛما ً٠طضٍ الصلُل بـأن ألابجسًة
الٔطبُةً ،م٥ىىا أن هخبحن ما ًلي:
 .1إن في ٟى ٨الصلُل :وَصٍ كىضة
الحطو ، ٚإؿاضة إلى الحمثُل ال٥حابي
ملا َى مىٌى ٞبالٜٔل ،آحمازا ٓلى
مىاهٕ الىٌ ١ألاحُاظ واملذاضف ،
وشل ٧في إًاض هِطي ٓامً ،جؼس
َصٍ الحطو٣ ٚأحساذ ثجطٍسًة،
زون الىِط إليها في ػُا ٞال٥الم
املحلل ،الصي ًُِهط جٔسز كىضَا
الىٌُ٠ة بحٔسز الؼُاٟات التي ثطز
ٛيها.
 .2إؿاضة الصلُل إلى أن َصٍ الىحسات
هي الحطو ٚالتي ألٜد منها الٔطبُة،
ٌٔأي بىهىع آحسازٍ بالٔىاكط
اللىثُة التي لها ُٟمة ثمُح ًة في
الترُ٣ذ ،وهي ا ا باملٜهىم الحسًث ا ا

ثل ٧الىحسات التي ثح٠ابل ُٛما بُنها
ث٠ابال ثحلل به الٜااسة.
وٟس ث٥ىن َصٍ ال٥ٜطة أ٣ثر وهىحا لسي
ثلمُص الصلُل ،الل٘ىي "ػِبىٍه" ،رم مً جاء
بٔسٍ ممً حصا حصوٍ ،وشل ٧في إًاض
ث٠ؼُمهم لحطو ٚالٔطبُة إلى أكى ٨وٛطوْ.
ؤَحبر ػِبىٍه ٓىس الساضػحن املحسرحن ضااس
َصٍ ال٥ٜطة؛ ٛهى أو ٨مً ٟؼم حطوٚ
الٔطبُة إلى أكى ٨وٛطوْ ،حُث ً٠ى ٨في
مولٜه ال٥حابٛ" :أكل حطو ٚالٔطبُة جؼٔة
وٓـطون حطٛا ...وث٥ىن دمؼة ورالرحن حطٛا
بحطوٛ ًَ ٚطوْ ،وأكلها مً الخؼٔة
والٔـطًٍ وهي ٣ثحرةً ،ودص ها وجؼححؼً في
ٟطاءة ال٠طآن وألاؿٔاض ،وهي :الىىن الصُٜٜة،
والهمعة التي بحن بحن ،وألال ٝالتي ثما ٨إمالة
ؿسًسة ،والـحن التي ٤ال ُم ،واللاز التي
٤العاي ،وأل ٝالحٜذُمٌٔ ،أي بل٘ة أَل
الح اظ ،في ٟىلهم اللالة والع٤اة والحُاة.
و ث٥ىن ارىحن وأضبٔحن حطٛا بحطوٗ ٚحر
مؼححؼىة وال ٣ثحرة في ل٘ة مً ثطم ى ٓطبُة،
وال جؼححؼً في ٟطاءة ال٠طآن وال الـٔط،
وهي:
ال٦ا ٚالتي بحن ال ُم وال٦ا ،ٚوال ُم التي
٤ال٦ا ،ٚوال ُم التي ٤الـحن ،والواز
الؤُٜة ،واللاز التي ٤الؼحن ،والٌاء التي
٤الحاء ،والِاء التي ٤الثاء ،والباء التي ٤الٜاء.
وَصٍ الحطو ٚالتي ثحم ها ارىحن وأضبٔحن
ُ
جُسَا وضزًئها أكلها الخؼٔة والٔـطون ،ال
ثخبحن إال باملـاٛهة ".16
و املحأمل في الحطو ٚالٜطُٓة التي ثحسذ
ٓنها ػِبىٍه – ب٘ى الىِط ًٓ وكٜها
مؼححؼىة أو ٗحر مؼححؼىة ً 17-خبحن أهه
با م٦ان ثليُٜها إلى هطبحن مً ألاكىات:
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ألاو :٨كىٌٔ ٝس ثىىٓا مىُٟٔا لألكىات
ألاكى ،٨وشل ٧مثل :ال ُم التي ٤الـحن في
هحى مجحمٕ ،اج هس ،اجحمٔىا ، ...اللاز
التي ٤العاي في هحى ملسض...، ...ال
الثاوي :كىٌٔ ٝحبر ثىىٓا ل ُا ًمً٥
ػمآه في هٌ ١بٔى ال٠باال الٔطبُة
مثل:أل ٝالحٜذُم بل٘ة أَل الح اظ  ،وألٝ
إلامالة وٗحرَا.
ومٔلىم أن َصا اللى ٝمً ألاكىات
بىىٓيها  -وهي التي ػماَا ػِبىٍه بالحطوٚ
الٜطوْ -م٠جن لها في الٜىىلىجُا الحسًثة ،إش
ثىك ٝبأنها ثىىٓات هٌُ٠ة للىحسات
اللىثُة السهُا الحماًعٍة ،أو هي ثح٠٠ات
للٜىهُمات في ال٥الم املحلل ،وجؼمى في
الاكٌالع ألاجىبي :ألالٜىهات أو ،Allophones
والتي ث٠ابل ما ػماٍ ٓلماء الٔطبُة بالحطوٚ
"الٜطوْ " . 18وث٠ؼم في السضغ اللىجي
الحسًث إلى ٟؼمحن:
 .1ثىىٓات مـطوًة ألٜىهات مُ٠سة :
وٍ٠اَ ًٓ ٨صا اللى ٝأًوا أهه
ثىىْ إهٌطاض يً ، 19حلل ٓىس
ثطُ٣ذ الحطو ٚفي ال٦لمةُٛ ،ورط ٤ل
كىت في ادط ،وَصٍ الحأرحرات
هاثجة ًٓ الحٜآالت بحن ألاكىات
زادل مسضف ال٥الم.
 .2ثىىٓات ٗحر مـطوًة :وٍىكَ ٝصا
اللى ٝأًوا بأهه ثىىْ لهجي،
داق بجمآة مً الىاً٠حن ،...إش
ثوزي َصٍ ال مآة كىثا مً
ألاكىات بٌطٍ ٠ها الصاكة ،وٗالبا
ما ثطجٕ أػباب َصا الحىىْ إلى
ٓىامل اجحمآُة وثاضٍذُة.20
وٟى ٨ػِبىٍه " :إن الحطو ٚالٜطُٓة
جُسَا وضزًئها ال ثخبحن إال باملـاٛهة" مٔىاٍ

أهه ٟس أزض ٢ح٠ُ٠ة أن َصٍ ألاكىات التي ال
ثِهط إال في الؼلؼلة ال٥المُة املىٌىٟة وَى
ما ٓبر ٓىه باملـاٛهة  ،هي ثح٠٠ات هٌُ٠ة،
أو ثىىٓات ألكىات الٔطبُة الحطوٚ
ألاكى ، ٨ػىاء أ٤اهد َصٍ الحىىٓات مىُٟٔة
ثطُ٣مُة أو ل ُة٣ ،ما أنها ال ثوزي إلى جُ٘حر
املٔأى ،بسلُل أنها لم ثحّ بطمىظ ٣حابُة
داكة هآ ،لى ٗطاض الحطو ٚألاكى ،٨التي
اػحح٠د وحسَا أن ًطمع إليها ،وشل ٧ل٠سض ها
ٓلى جُ٘حر املٔأى ححن ثخباز ٨املىا .ٕٟوهي التي
ث٠ابل ما ٌؼمى حسًثا بالٜىهُمات
.phonèmes
إن ٥ٛطة ث٠ؼُم ألاكىات إلى "أكى٨
وٛطوْ"ٟ ،س وجست اَحماما مخلحىُا ٓىس
ٓلماء الٔطبُة مً بٔس ػِبىٍه؛ ٠ٛس ٛللىا
ٛيها ال٠ى ،٨داكة منهم ٓلماء الحجىٍس .هجس
شلٓ ٧ىس ٓبس الىَاب ال٠طًبي ،الصي ش٣ط
الحطو ٚالٜطوْ بلىٜيها :املؼححؼىة ،وٟس
مثل لها وظاز ٓليها حطوٛا أدطي مً جيؽ ما
ش٣ط ػِبىٍه ،والحطو ٚالطزًئة املؼح ىة ،
التي ػا ٞلها مجمىٓة مً ألامثلة ،وش٣ط أن
حطو ٚالٔطبُة ثلحر ها رالرة وأضبٔحن .ولً٥
ٟسضثه ٓلى اػحذالق ثىىٓات أدطي لخلحطوٚ
ألاكى ،٨جٔلحه ًلل إلى دالكة ً٠ىٛ ٨يها:
"إن حطو ٚالٔطبُة ثبلٕ ٓلى ُٟاغ ما ّ
ٓسٍ
ػِبىٍه ارىحن ودمؼحن حطٛا ،وال أجس َىا
هطوضة لٔطهها".21
مٔأى شل ٧أن الحطو ٚالٜطوْ ال ًمً٥
حلطَا في حسوز الٔسز الصي ش٣طٍ الل٘ىي
ػِبىٍه ،وأنها ال جـ٦ل مجمىٓة مى هُة،
وَصٍ الح٠ُ٠ة ثو٣سَا الٜىىلىجُا الحسًثة،
إش ثطي أن ألالٜىهات ٣ثحرة ٣ثرة ٛاا٠ة ،22أو
أنها ٗحر محسوزة في م٠ابل الٜىهُمات التي
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جـ٦ل مجمىٓة م٘ل٠ة أو مى هُة في اللؼان
املسضوغ.
وٟس ث٥ىن ٥ٛطة الحمُح بحن الىحسات
ألاػاػُة الحطو ٚألاكى ٨وثح٠٠ا ها
الىٌُ٠ة الحطو ٚالٜطوْ أ٣ثر وهىحا ُٛما
ل َ
الس ْضْ ٣ع ِلي ًٓ الٜذط الطاظي ،وهله:
ه٠له
"ل٠اال أن ً٠ى :٨إن وؼبة الالم الط٠ُٟة إلى
ال٘لُِة ٣يؼبة الصا ٨إلى الِاء ،و٣يؼبة
الؼحن إلى اللازٛ .إن الصاً ٨ص٣ط بٌطٚ
اللؼان والِاء ًص٣ط ب٦ل اللؼان ،و٣صل٧
الؼحن ًص٣ط بٌط ٚاللؼان واللاز ًص٣ط ب٦ل
اللؼانٛ ،ثمد أن وؼبة الالم الط٠ُٟة إلى
الالم ال٘لُِة ٣يؼبة الصا ٨إلى الِاء،
و٣يؼبة الؼحن إلى اللازٟ .ا :٨رم ضأًىا أن
ال٠ىم ٟالىا :الصا ٨حط ٚوالِاء حط ٚآدط،
و٤ان الىاجذ أًوا أن ً٠ىلىا الالم الط٠ُٟة
حط ٚوالالم ال٘لُِة حط ٚآدط ،وأنهم ما
ٔٛلىا شل ،٧والبس مً الٜط ،ٞاهح ى " ،23رم
ًوُ ٝالسض٣علي ٟااالٟ" :س ّ
مط أنهم جٔلىا
الحطو ٚإلى أكى ٨وٛطوّْ ،
وٓسوا مً الٜطوْ
الالم املٜذمة ٣الم الٌال ٞواللالة ،بل
كطحىا بالم ال اللة هٜؼها أنها منها ،وٛطٟىا
بحن ألاكل والٜطْ بإظالحه ًٓ مذطجه
ألاكلي".24
مً دالَ ٨صا امل٠اً ٨م٥ىىا أن و ل
امل٠اضهة اثُة:
ٌ-1ـحر الىم إلى ٓسز مً أظواف الحطوٚ
التي ًحمارل ٤ل ظوف منها في جمُٕ الؼمات،
باػحثىاء ػمة واحسة جٔس ػمة ٛاضٟة بُنهما،
مما ٌؼمح ّ
بٔس ٤ل منهما حطٛا ٟااما بىٜؼه،
٣ما في ش َ،و غ،ق ٛ ،ال ٛط ٞبحن الصا٨
والِاء مثال إال في إلاًبا ،ٞإش ٣الَما:
كامد ،ما بحن ألاػىان ،مجهىض ،احح٦ا٤ي ،
وَصٍ الؼمة الٜاضٟة إلاًبا ٞهي ما ٓبر

ٓنها السض٣علي ب٠ىله :الصاً ٨ص٣ط بٌطٚ
اللؼان والِاء ًص٣ط ب٦ل اللؼان ،و٣صل٧
الحا ٨باليؼبة للؼحن واللاز.
ً -2طي السض٣علي أهه بالطٗم مً اهٌباَ ٞصٍ
الصاكُة ٓلى الثىااُة امل٥ىهة مً الالم
الط٠ُٟة والالم ال٘لُِة ،أو ٣ما ٓبر ٓىه
ب٠ىله :إن وؼبة الالم الط٠ُٟة إلى الالم
ال٘لُِة ٣يؼبة الصا ٨إلى الِاء ..و الصي
ًٜترن أن ً٥ىن ٤ل منهما حطٛا مؼح٠ال ًٓ
ادط ،إال أنهما آحبرا حطٛا واحسا ،والؼوا:٨
ملاشا ال ث٥ىن الالم الط٠ُٟة حطٛا ،والالم
ال٘لُِة حطٛا آدط ،بحُث ًحِى ٤ل منهما
بطمع ٣حابي داق
ًجُذ السض٣علي بأهه" :البس مً الٜط."ٞ
املالحّ أهه بالطٗم مً ٣ىن َصٍ إلاجابة
ٗاموة ،ألنها ال ثحمل جٔلُال م٠ىٔا ً٠ىزها
إلى جٔمُم الح٥م ٓلى ٤ل الثىااُات في حا٨
اًطاز َصٍ الِاَطة ،إال أن إلاجطاء الٔملي في
ّ
حس شاثهً ،و٣س بما ال ًسْ مجاال للـ ،٧أن
الىحسات اللىثُة التي ػمُد بالحطوٚ
ألاكى ،٨هي ثل ٧الىحسات التي ثح٠ابل ث٠ابال
ًح ١٠الٜااسة ،أي ٟسض ها ٓلى ثباز ٨املىإٟ
بحُث ًيحج ًٓ َصا الحباز ٨جُ٘حر في املٔأى؛
ٛبالطٗم مً اثٜآ ٞىلطي الثىااُة ش َ،في
٤ل الؼمات باػحثىاء ػمة واحسة هي
إلاًبا ٞفي الِاء زون الصاٛ ، ٨إهىا هٜط ٞبحن
ال٦لمححن محصوضا ،محِىضا و هصض ،هِط ،...
وشل ٧لىجىز حط ٚالصا ٨في ألاولى وحطٚ
الِاء في الثاهُة .و٣صا الحا ٨باليؼبة
لٔىلطي الثىااُة غ ،ق ٛ ،هما محٌاب٠ان
في الىك ٝالٜىهخُ٦ي٥ٛ ،الَما :كامد،
لثىي ،مهمىغ ،احح٦ا٤ي ،كٜحري  ،وال
ًٜترٟان ػىي في كٜة واحسة ،هي وجىز
إلاًبا ٞفي اللاز وٓسم وجىزٍ في الؼحن،
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ول٥ىىا هٜط ٞبحن ال٦لمححن كٔس وػٔس
لىجىز اللاز في ألاولى والؼحن في الثاهُة.
إن َصا إلاجطاء الٔملي مبأي في ألاكل ٓلى
مبسإ َام جسا في السضغ اللىجي الٔطبيَ ،ى
مبسأ الٜوُلة؛ الصي ُٓطٓ ٚىس الىحاة
الٔطب ٓلى أهه اللٜة املمح ة لخلحط .ٚهجس
شل ٧في ٟى ٨ضم ي السًً الاػترباشيٛ" :وُلة
الواز الاػحٌالة ،وٛوُلة الىاو والُاء اللحن،
وٛوُلة املُم ال٘ىة وٛوُلة الـحن الحٜش ي
والطداوة.25 "...
ٛهااصا الححسًااس ًو٣ااس أن وُُٜااة الحااطو ٚفااي
الصٌ ا اااب َ ا ااى الحمُحا ا ا ب ا ااحن املٔ ا اااوي بحماًعَ ا ااا
بٔوها ًٓ بٔى ،26أما ثل ٧الىحسات التي ال
ثحَ ١٠صٍ الصاكاُة ٛاال ٌٔحاس هاا فاي الححلُال
ٓى ا ا ااس مٔاًى ا ا ااه وح ا ا ااسات البى ا ا اااء ف ا ا ااي اللؼ ا ا ااان
املا ااسضوغ ،وَا ااصا ٌٔأا ااي بمٜها ااىم حا ااسًث ثمُح ا ا
الح ٠ا ا اااا ١الل ا ا ااىثُة البىىٍ ا ا ااة ٓ ا ا ااً الح ٠ا ا اااا١
اللا ا ااىثُة املازًا ا ااة ،27والتا ا ااي ً٠ابلها ا ااا -حؼا ا ااذ
بٔى الباحثحن -ثمُحا ٓلمااء الٔطبُاة لخلح٠ااا١
الحطُٛااة ٓااً الح٠اااا ١اللااىثُة ،بااسلُل ٟااى٨
ابا ااً ػ ا ااِىا" :الح ا ااطَُ ٚئا ااة للل ا ااىت ٓاضه ا ااة
ًحمحا ا ها ااا ٓ ااً كا ااىت آد ااط فا ااي الح ااسة والث٠ا اال
ثمُح ا ا ا فا ااي املؼا اامىْ" ،وَا ااصا ما ااا جٔا اال بٔا ااى
الل٘ىٍحن املحسرحن ًصَذ إلاى ال٠اى" :٨إن الباً
ػااِىا ثحسًااسا ٛىىلىجُااا محوااا ػااب ١بااه أَاال
الٜىىلىجُا ب٠طون".28
الىا ٟا اإ أن َ ا ااصا ألاػ ا االىب ف ا ااي الححلُ ا اال ل ا اام
ٌٔااط ٚإال حااسًثا٣ ،مااا أهااه لاام ًخبلااىض فااي كااىضة
هِطٍا ا ا ااة كا ا ا ااالحة للحٌبُا ا ا اا ١إال بٔا ا ا ااس جها ا ا ااىز
محالح٠ااة لٔلماااء ٣ثحاارًً ،دااال ٨املؼاااض الٌىٍاال
لل ا ااسضغ اللؼ ا اااوي ٓمىم ا ااا ،والبح ا ااث الل ا ااىجي
داكة ،وَى ما ٌٔط ٚان باا"هِطٍة الٜىهُم".
ولم لًس ِْ أحس مً املحسرحن ُٛ -ماا أٓلام -أن
َ ااصا املٜه ااىم الىِ ااطي  ٤ااان ٟاام ااا ل ااسي ٓلم اااء

ألاك ا ااىات ألا ٟا ااسمحن ،وم ا اانهم ٓلم ا اااء الٔطبُ ا ااة،
ول ٥ااً للمىه ااىُٓة وؼ ااحٌُٕ ال ٠ااى ٨بأه ااه  ٤ااان
أػ ااب ١ف ااي الِه ااىض م ااً حُ ااث الىا ٟاإ الٔمل ااي،
 ٠ٛااس ثجؼ ااس ب ٦اال حُثُاث ااه ثٌبُ ٠ااا بل ااىضة ال
ثححمل الـ.٧
ودالكا اة ال ٠ااى ٨أن ل ٥ٜااطة ال ٜااىهُم وج ااىزا
ػ اااب٠ا ف ااي ثلا ااىض ال ٠ااسماء ،ول٥ا ااً ضبم ااا ٤اها ااد
َاصٍ ال٥ٜاطة ٗاامااة ٗحار واحااحة املٔاالم ،ؿااأن
٤اال ٥ٛااطة ٓلمُااة ثبااسأ ولُااسة ،راام ثىمااى ثااسضٍجُا
حتى ثلل إلى مطحلة الى ج والا٣حما.٨
الٜىهُم و الٔالٟات الؼُاُٟة:
-1
ل اام ًحى ٟاآ ٝلما اااء الٔطبُ ااة فا ااي َ ااصٍ الٜتا اارة
املب٥طة مً زضاػ هم لألكىات ٓىس حس ثىاولها
بالححلُا ا اال فا ا ااي جاهبها ا ااا املا ا ااازي ،أي بآحباضَا ا ااا
وحااسات كااىثُة مؼااح٠لة ،لهااا مذاااضف محااسزة
في ال هاظ الىٌ٠ي ،وكاٜات داكاة ب٦ال وحاسة
منه ا ااا ،ول ٥ا اانهم أ٣مل ا ااىا َ ا ااصٍ السضاػ ا ااة بخى ا اااو٨
ألاك ااىات حال ااة التر ُ٣ااذ ،وَ ااى م ااا ٌٔ ااط ٚان
"بالل ا ااىت ف ا ااي ال ٥ا ااالم " ،أي ب ا ااالىِط إل ا ااى م ا ااا
ًوزً ا ا ااه الل ا ا ااىت م ا ا ااً وُ ا ا اااا ٝف ا ا ااي الٔملُ ا ا ااة
الىٌُ٠ا ااة؛ إش أن ألاكا ااىات فا ااي ال٦لما ااات أو فا ااي
ال٥ا ااالم املحلا اال ال ثحا ااح ّٜبذلاالا ااها التا ااي
جٔا ااط ٚها ااا حا ااحن ث٥ا ااىن أكا ااىاثا مؼا ااح٠لة .با اال
ث٥خؼا ا ا ا ااذ دلاا ا ا ا ا اام جسًا ا ا ا ااسة ،شلا ا ا ا اا" :٧أن
لألكا ا ا ااىات ُٛما ا ا ااا بُنها ا ا ااا هحا ا ا ااىا داكا ا ا ااا :إن
ٓالٟا ها ا ااا ثح٥مها ا ااا ٟىآا ا ااس وأكا ا ااى ٨مُٔىا ا ااة،
ٛىج ااس أن َ ااصا الل ااىت ًى٠ل ااذ ك ااىثا جسً ااسا
إشا وٟا اإ فا ااي ػا ااُا ٞكا ااىجي مٔا ااحن ،وهجا ااس أن
كىثا رالثا ًحص ٚإشا ثاىٛط ُٛاه وُٛماا ًجااوضٍ
مً أكىات ؿطوي مُٔىة . 29" ...
إن الاَحم ا ااام بسضاػ ا ااة الل ا ااىت م ا ااً حُ ا ااث
التر ُ٣ااذ ٤ ،ااان اله ااس ٚألاَ اام لٔلم اااء الٔطبُ ااة،
ألها ااه ًا ااطثبٍ اضثباًا ااا ورُ٠ا ااا بال ا اااهحن اللا ااطفي
والترُ٣با ااي ،وَما ااا ألاػا اااغ الا ااصي ث٠ا ااىم ٓلُا ااه
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زضاػ هم لل٘ة ،مما ًىٜي معآم ال٠االحن بٔسم
إزضآ ٢لم ا اااء الٔطبُ ا ااة لٌبُٔ ا ااة الٔال ٟا ااة ب ا ااحن
 ٛا ااطوْ ٓل ا اام الل٘ ا ااة ،شل ا اا ٧أن ألاك ا ااىات ٓى ا ااس
الترُ٣ااذ ثذواإ ل٠ااىاهحن كااىثُة ث٠ااىم بحٜؼااحر
الح٘ح ا اارات الت ا ااي ثٌ ا ااطأ ٓل ا ااى بيُ ا ااة ال٦لم ا ااة ٣م ا ااا
ً حا ااسذ شلا اا ٧فا ااي إلازٗا ااام وإلابا ااسا ٨وإلآا ااال٨
وإلامالة وٗحرَا .
ٓ٠ااس ػااِبىٍه بابااا ثحااد ملااٌخلح املواااضٓة
ػ ااماٍ َ" :ااصا ب اااب الح ااط ٚال ااصي ًو ا َااض ُْ ب ااه
حااط ٚمااً مىهاأه ،والحااط ٚالااصي ًوا َااض ُْ بااه
شل ٧الحط ٚولِؽ ماً مىهأه" ،30وَاى ٌٔأاي
بااالحط ٚالااصي مااً مىهاأه اللاااز الؼااا٣ىة،
إشا ٤اهاد بٔاسَا زاٛ ،٨اإن ثحط٣اد اللااز لام
ثب ااس ٨أله ااه  ٟااس و ٟاإ بُنهم ااا نا ا يءٛ" :أم ااا ال ااصي
ًواااضْ بااه الحااط ٚالااصي مااً مذطجااه ٛاللاااز
الؼ ااا٣ىة إشا ٤اه ااد بٔ ااسَا ال ااسا ،٨وشل اا ٧هح ااى
ملسض  ،و أكسض  ،و الحلاسًط " 31فاي َاصا
الااىم ثح ااح ُاااَطة املواااضٓة اللااىثُة التااي
ٌٔىيهااا ػااِبىٍهٛ ،هااى ًااطي أن إزٗااام اللاااز فااي
ال ااسا ،٨أو إب ااسا ٨ال ااسا ٨حط ٛااا ًىاػ ااذ الل اااز
٤الٌ ا اااء م ا ااثالٗ ،ح ا اار مم ٥ا ااً ف ا ااي هح ا ااى مل ا ااسض،
وأكااسض ،والحلااسًط ،وٍٜؼااط مااا حااسذ فااي َااصٍ
ألامثل ا ا ااة ،بأه ا ا ااه مو ا ا اااضٓة للل ا ا اااز ب ا ا ااالعاي أي
ث٠طٍبها ااا منها ااا ،أي ٓا ااً ًطٍا اا ١إزها اااء اللا اااز
املهمىػااة مااً الااسا ٨امل ااىضة وَااصا بإؿااطا ها
ؿاِئا ماً جهااط الاعاي الاصي ٌـاااض٣ها فاي املذااطف
والطدا اااوة واللا ااٜحر وٍحٜا اا ١ما اإ الا ااسا ٨جها ااطا،
ُ
ً٠ىٛ":٨لمااا ٤اهح ااا م ااً ه ٜااؽ الح ااط ،ٚأجطٍح ااا
مجااطي املوااآ ٝالااصي َااى مااً هٜااؽ الحااطٚ
َ َ و
لردااط
مااً باااب مااسزت ٛ ،جٔلااىا ألاو ٨ثابٔااا ِ
ٛوا ا ا َااضٓىا با ا ااه أؿا ا اابه الحا ا ااطو ٚبالا ا ااسا ٨ما ا ااً
مىها ا اأه ،وها ا ااي الا ا ااعاي ،ألنها ا ااا مجها ا ااىضة ٗحا ا ا ُار
َ
مٌب ٠ا ااة .ول ا اام ًب ا ااسلىَا ظاً ا ااا دالل ا ااة ٣طاَُ ا ااة
إلاجحااا ٚهااا ل ًبااا 32"ٞوَااصٍ الِاااَطة هااىْ

مااً املمارلااة  assimilationأؿاااض إليهااا ٓلماااء
ألاكااىات املحااسرىن ،مااً شلاا ٧مااا ش٣ااطٍ أحمااس
مذحاااض ٓمااط ب٠ىلااه" :املمارلااة ثحااى ٨الٜىهُمااات
املحذال ٜااة إلا ااى محمارلا ااة إما ااا ثما ااارال جعاُا ااا أو
٤لُا" .33أو هي" :الحٔاسًالت الحُُُٜ٥اة لللاىت
بؼمذ مجاوضثه ألكىات أدطي".34
واػحذسم ػِبىٍه ملٌخلح إلابسا ٨أو
ال٠لذ ،وَى هىْ مً املمارلة assimilation
وهي في َصا املىهٕ واملىهٕ الؼاب ١ممارلة
جعاُةّ ،
ث٠طب بحن ألاكىات املذحلٜة ،لُحم
الحجاوؽ بُنها والحمارل ،مً شل ٧إبسا٨
اللاز ظاًا داللة في هحى الحلسًط،
والٜلس ،وأكسضت٠ٛ ،الىا ٛيها :الت زًط
والٜعز ْ
وأظ َز ْضت ، 35وٟس ٓلل ػِبىٍه شل٧
ٟااال" :وإهما زٓاَم إلى أن ً٠طبىَا وٍبسلىَا،
أن ً٥ىن ٓملهم مً وجه واحس ،ولِؼحٔملىا
ألؼى هم في هطب واحس".36
والصي ً٠لسٍ ػِبىٍه أن ً٥ىن ٓملهم
مً وجه واحس :إبسا ٨اللاز ظاًا ،ألنها أد ها
ّ
اللٜحرًة ،والٜطٞ
في مجمىٓة ألاكىات
بُنهما أن اللاز مهمىػة والعاي مجهىضة
أبسلد ظاًا ،لحىاػذ السا ٨في ال هط.
م ااً املل ااٌخلحات الت ااي اػ ااحذسمها ػ ااِبىٍه
أًو ااا "إلازٗ ااام"  ،وَ ااى م ااا ٌٔ ااط ٚف ااي الا ااسضغ
الل ااىجي الح ااسًث "باملمارلا ااة ال٦امل ااة" ،وَا ااصٍ
الِ ا اااَطة محٔ ا ااسزة ألاوج ا ااه ،ل ا ااصلً ٧ذل ا اام
ػ ااِبىٍه ثح ااد ب اااب "إلازٗ ااام" الطاِى ا ي أبىاب ااا
ٛطُٓا ا ااة لسضاػا ا ااة أهىآا ا ااه املذحلٜا ا ااة٣ ،إزٗا ا ااام
الح ااطٛحن املثل ااحن ،ف ااي ب اااب أػ ااماٍ َ" :ااصا ب اااب
إلازٗا ا ااام فا ا ااي الحا ا ااطٛحن املثلا ا ااحن اللا ا ااصًً ثوا ا اإ
لؼاه ٧لهما مىهأا واحاسا ال ًاعوٓ ٨ىاه" ،37و
إزٗااام الحااطٛحن املح٠اااضبحن فااي باااب أًلاآ ١لُااه
اػاامَ" :ااصا باااب إلازٗااام فااي الحااطو ٚاملح٠اضبااة
التي هي مً ُمذطف واحس".38
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 -1ولم ث٠حلط ُىاَط الح٠طٍذ اللىجي ٓلى
الحطو ٚاللامحة ،بل اجؼٔد لخـمل
اللىااد أًوا ٤ا مالة ،وهي ُاَطة كىثُة
هس ٚإلى هىْ مً املمارلة بحن الحط٤ات،
وث٠طٍذ بٔوها مً بٔى لحح ١ُ٠الاو ام
اللىجي ،وهي وػُلة مً وػاال ثِؼحر
الىٌ ،١ش٣ط ابً ال عضي أن الٜااسة منها هي:
"ػهىلة الل ،ّٜوشل ٧أن اللؼان ًطثٕٜ
بالٜحح ،وٍىحسض با مالة ،والاهحساض أدٓ ٝلى
اللؼان مً الاضثٜاْ".39
وإلامالااة ٓىااس ػااِبىٍه هااي ث٠طٍااذ كااىت مااً
ك ااىت ٛ " :اااألل ٝثم ااا ٨إشا  ٤ااان بٔ ااسَا ح ااطٚ
م٥ؼ ا ااىض ،وشلا ا ااٟ ٧ىلا ا اآ :٧ابا ا ااس  ،و ٓا ا ااالم ،
و مؼ اااجس  ،... ،وإهما ااا أمالىَ ااا لل٥ؼا ااطة التا ااي
بٔااسَا ،أضازوا أن ً٠طبىَااا منهااا٣ ،مااا ٟطبااىا فااي
إلازٗام اللاز ماً الاعاي حاحن ٟاالىا :كاسض ،
ٛجٔلىَ ا ااا ب ا ااحن ال ا ااعاي والل ا اااز  ،ل
٠ٛط ه ا ااا م ا ااً
ال ا ااعاي والل ا اااز الحم ا ا َ
ااغ الص ٜا ااة  .40وجٔلُله ا ااا
ٓى ااسٍ َ ااى الاٟحل اااز ف ااي ال ه ااس الٔو االي ،و ٟااس
ٓبا اار ٓىا ااه ب٠ىلا ااه٥ٛ" :ما ااا ًطٍا ااس فا ااي إلازٗا ااام أن
ًط ٛاإ لؼ اااهه م ااً مىه اإ واح ااس ٣ ،ااصل ٠ً ٧ااطب
الحااط ٚإلااى الحااطٓ ٚلااى ٟااسض شلاا .41"٧وَااى مااا
ٌٔا ااط ٚفا ااي الا ااسضغ اللا ااىجي الحا ااسًث ب٠ا اااهىن
"ال هس ألاٟل".42
إن الىِ ا ا ااط فا ا ا ااي َا ا ا ااصا الحلا ا ا اايُ٥ً ٝـا ا ا ااٝ
بىها ااىع أن الا ااسضغ اللا ااىجي الٔطبا ااي ًيبأا ااي –
٣م ااا َ ااى الـ ااأن ف ااي ٓل اام ألاك ااىات الح ااسًث –
ٓلا ااى ٟؼا اامحن ٣بحا اارًً ؛ َما ااا الا ااسضغ اللا ااىجي
املٔاااز ٨للٜىهخُاا ، ٧والااسضغ اللااىجي املٔاااز٨
للٜىىلىجُ ا ا ااا؛ إش ٌٔأ ا ا ااى ألاو ٨باألك ا ا ااىات م ا ا ااً
جه ااات محٔ ااسزة ٤ال ه ااة الىٌ ُ٠ااة والؼ اامُٔة،
ٓل ا ا ااى ح ا ا ااحن ٌٔأ ا ا ااى ال ا ا ااسضغ اد ا ا ااط بالخـ ا ا ااُ٥ل
اللااىجي فااي م٠ااإً وأبيُااة ،ؤَااطن ملااا ًااأثلٝ
مً ألاكىات وما ًذحل.ٝ

والالٛا ا ا ا ا ااد للىِا ا ا ا ا ااط أن بٔا ا ا ا ا ااى الل٘ا ا ا ا ا ااىٍحن
املح ا ااسرحن ٠ً 43ا ااطض أن زضاػ ا ااة ألاك ا ااىات ٓى ا ااس
ٓلماااء الٔطبُااة ٤اهااد ثااطثبٍ بااأٗطان مُٔىااة...
ولم ث ً٥ثخبٕ هِطة ؿاملة مؼح٠لة ،هس ٚإلى
بُا ا ااان الىِا ا ااام اللا ا ااىجي لل٘ا ا ااة الٔطبُا ا ااة ،وما ا ااا
ًذو ا ا اإ ل ا ا ااه شل ا ا اا ٧الىِ ا ا ااام م ا ا ااً الآحب ا ا اااضات
الل ا ااىثُة .وٍ ا ااطي ب ا ااأن شل ا اا ٧م ا ااً ب ا اااب ث٠طٍ ا ااط
الح٠اا.١
وال ا ااصي ًب ا ااسو أن َ ا ااصا الح٠طٍ ا ااط  ٟا ااس ً ٥ا ااىن
مىهىُٓا إلى حس ما ُٛما ًذم ُٗاب ثلاىض
ؿا ا ااامل لا ا ااسي ال٠ا ا ااسماء فا ا ااي الح٠ىا ا ااحن للىِا ا ااام
الل ااىجي للؼ ااان الٔطب ااي ،ول ٥ااً م ااا ؿ ااأن شل اا٧
بال٘طن الصي وـأت ألجله ثل ٧السضاػة
الىاٟاإ أن البحااث اللؼاااوي الٔطبااي ٓمىمااا،
والبحا ااث اللا ااىجي دلىكا ااا ٟا ااس وـا ااأ ل٘ا ااطن
زًأ ا ااي واجحم ا اااعي ،وَا ا ااى املحا ِٛا ااة ٓل ا ااى ل٘ا ا ااة
ال٠ا ااطآن ال٥ا ااطٍم ،ولا اام ً٥ا ااً َا ااصا ؿا ااأن الٔا ااطب
وحااسَم فااي الااسضغ اللؼاااوي ،ول٥ىااه ٤ااان ؿااأن
بٔا ا ااى ألاما ا اام ألادا ا ااطي فا ا ااي زضاػا ا ا هم لل٘ا ا ااا هم،
 ٤ا ا ا ا ااالهىىز ال ٠ا ا ا ا ااسامى ف ا ا ا ا ااي وك ا ا ا ا ااٜهم لل٘ا ا ا ا ا ا هم
"الؼيؼ ا اا٥طٍخُة" ،ل٘ ا ااة الىل ا ااىق امل٠سػ ا ااة.
ٛه ا ااصٍ ح٠ُ٠ا ا ااة ال ؿا ا ااٛ ٧يها ا ااا ،ول٥نها ا ااا ثا ا ااطثبٍ
أػاػااا بحاا ١الـاأىب فااي ادحُاااض مُٔاااض ل٘ااىي
مٔ ااحن ،وثٜو ااُله ٓل ااى ٗح اارٍ ،بحُ ااث ٌٔحبروه ااه
الىمااىشف املثااالي اللااالح للح٠لُااس ،وَااصا أمااط ال
ؿأن للٔلم به.
أما ا ا ااا الُ٠ا ا ا ااام بىكا ا ا اا ٝالِا ا ا ااىاَط الل٘ىٍا ا ا ااة
وثحلُلها ،واػحيباي ٟىاهُنها ٛ...هصا ٟس ً٥ىن
مىهااىُٓا ،وملمااا بمذحلاا ٝجىاهااذ الِاااَطة،
ب٘اى الىِااط ٓاً ألاٗااطان وامل٠اكاس ،44لااصل٧
أثل ااىض أه ااه م ااً الو ااطوضي الٜل اال ب ااحن ٓم اال
أزي إلا ا ا ااى زضاػا ا ا ااة وثحلُا ا ا اال مىها ا ا ااىعي لها ا ا ااصٍ
الل٘ ا ا ااات ،وب ا ا ااحن ٗ ا ا ااطن وـ ا ا ااأت ألجل ا ا ااه ثل ا ا اا٧
السضاػة.
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ألاو ،٨و٣صا الـٔط بآحباضٍ زًىان الٔطب ،أما ما
ًىٌ ١به الٔطب في اػحٔمالهم الٔام لل٘ة ٛال أحس
ًى٥طٍ ٓليهم.
ً 18و٣س الل٘ىي ملٌٜى حط٤ات ،أن ما ش٣طٍ
ػِبىٍه ثحد ٓىىان "الحطو ٚالٜطُٓة" ،في باب
إلازٗام الـهحرَ ،ى ثأزًات مذحلٜة لحطو ٚألابجسًة
الٔطبُة ،ألن مٔاملة ػِبىٍه للٜطوْ باليؼبة
لألكى٣ ،٨مٔاملة الحأزًات املطازٛة ملمثلها الٜىهُم
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