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Abstract: Language is every sound the people use to express their ideas
and communicate with others. It is the basis of any language. Every
language has its own unique systems in phonemic and orthographical
symbols. According to this concept, Arabic is a Semitic language whereas
Tamil is Indo –European language, there is no doubt that it is difficult to
foreign language learners to identify the place of articulation of the
unfamiliar sounds, its pronunciations and writing format. Among them
are the Tamil – speaking Muslims who use and learn Arabic as a foreign
language. They face difficulties in pronouncing and writing Arabic
letters, proper nouns and term words due to the lack of clarity in the
sounds between these two languages. This study try to identify
similarities and differences between the sound of Arabic and Tamil
languages. This research focus on descriptive and contrastive methods to
analyze the data gathered from secondary data such as books and
previous studies related to the topic. The result indicates that the Arabic
letters are differ from Tamil letters in terms of their number, writing
method and their shapes. And also, it has six vowels similar to the six
vowels of Tamil language in pronunciation. But they differ in places of
articulation and its aspects. Thus, Consonants of Arabic differ from Tamil
consonants in pronunciation, places of articulation and IPA for them.
Consequently, this study will support to determine the pronunciation of
Arabic letters and read Arabic language in the best way.
Keywords: Language, Sounds, Arabic Language, Tamil Language
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الملخص :إن اللغة هي أصوات يعرب هبا كل قوم عن آرائهم وأفكارهم ،وهي أداة تساعد على
االتصال باآلخرين .وكل لغة ترتكب من جوانب أربعة  :األصوات ،الصرف ،النحو  ،املعىن .وأما
األصوات فهي أساس اللغة ،ولكل لغة نظام صويت خاص ورموز اصطالحية .من خالل هذا
النظر إىل إن اللغة العربية من العائلة اللغوية السامية والتاملية من جمموعة اللغات اهلندو  -أوروبية،
ومما الشك فيه يصعب على متعلمي اللغة األجنبية حتديد خمارج األصوات اجلديدة ونطقها
وكتابتها .ومنهم املسلمون الناطقون باللغة التاملية الذين يستخدمون ويتعلمون اللغة العربية كلغة
أجنبية ،فهم يواجهون املشقة يف نطق وكتابة احلروف واألعالم واملصطلحات العربية لعدم الوضوح
يف أصوات اللغتني العربية والتاملية .فرتكزت هذه الدراسة حتديد أصوات اللغتني العربية والتاملية،
والكشف عن مواقع الشبه واخلالف الصويت بني اللغتني .استخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي
والتقابلي لتحليل املعلومات الثانوية اليت حصلت عليها من الدراسات السابقة والكتب واجملالت
واملقاالت وماتتعلق هبذا املوضوع من الشبكات اإللكرتونية .ويف ختام هذه الدراسة قد حددت
الباحثة نتائج شىت ،ومنها :إن احلروف العربية تتناحر عن احلروف التاملية من حيث عددها
وطريقة كتابتها واختالف أشكاهلا حسب املواقع يف الكلمات .كما أن يف اللغة العربية ستة أصوات
صائتة وهي تتشابه ستة أصوات صائتة يف اللغة التاملية حسب النطق ولكن هناك تناحرا بني
صوائتهما من حيث املخرج والصفة ،كما أن الصوامت العربية تتناحر كثريا عن الصوامت التاملية
من حيث النطق واملخارج والرموز الصوتية الدولية هلا .وإن هذه الدراسة تساعد على املسلمني
وغري املسلمني الناطقني باللغة التاملية يف حتديد نطق األصوات العربية وقراءة اللغة العربية بأحسن
وجه يف املستقبل بواسطة الوضوح بني أصوات هتني اللغتني.
كلمات داللية :اللغة  ،األصوات ،اللغة العربية ،اللغة التاملية
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المقدمة
اللغة هي وسيلة التفاهم والتبادل ،واهلدف الرئيس لتعلم وتعليم اللغة هو التواصل والتبادل مع
اآلخرين .وبالنظر إىل هذا يتعلم الناس لغات متعددة لغة أولوية ،أو ثانية ،أو أجنبية .ومنهم
املسلمون السريالنكيون الذين يتعلمون اللغة العربية لغة أجنبية من حيث كوهنا لغة القرآن الكرمي
وحممد صلى اهلل عليه وسلم.
إن اللغة هي أصوات يعرب هبا كل قوم عن آرائهم وأفكارهم ( ابن جين ،6002 ،ج ،1 .ص  ، )33ﺃﻥ
ﺃصوﺍﺕ ﺍلكالﻡ هي ﺍللبناﺕ ﺍليت تشيد منها ﺍلكلمة ﻭﺃﻥ ﺍلكلماﺕ هـي ﺍليت تشيد منها ﺍجلملة
ﻭﺃﻥ ﺍجلمل هي ﺍللبناﺕ لتشيد ﺍلكالﻡ ،فﺈﻥ ﺍألصوﺍﺕ هـي ﺃساﺱ ﺍلبناﺀ ﺍلتركيﱯ ﻭمن ﰒ،
فدﺭﺍستها ﳚب ﺃﻥ تكوﻥ ﺃﻭﻝ ما ﳚب علـى ﺍللغـوﻱ ﺍالهتماﻡ به .وأما الفونيم ()phoneme
هو "أصغر وحدة لغوية صوتية جمردة تفرق بني كلمة وأخرى" .وهو يعين صوتا لغويا ،مثل:
/ب/ت/ث/ج/ح .../إخل .أما يف الكالم فالفونيم يتخذ صورا متعددة متقاربة حبسب موقعه يف
الكلمة وما يسبقه وما يلحقه من أصوات أخرى .فمثال فونيم /ر /يف (رجع) خيتلف نطقه قليال
عنه يف /رضع /ألن األول جاء بعده /ج /والثاين أتى بعده /ض ./وأما الفونيم عند بشر فهو
ﺍملعاﺩﻝ ﺍلنفسى للصوﺕ ( بشر ،6000 ،ص .)47ﻭال يستخدم كل لغة نفس ﺍلوحدﺍﺕ ﺍلصوتية
ﺍليت تستعملها لغة ﺃخرﻯ لكـي تركب منها ﺍلكلماﺕ ،ﻭﺇﳕا يستعمل كل لغة ﻭحدﺍﺕ صوتية
خمتلفة ،ﻭهذه ﺍلوحدﺍﺕ ﺍلصوتية تسمى ﺍلفونيماﺕ ( Phonemesحلمي ،1991،ص  .)33ﻭقد
ﺃشاﺭ ترﻭبتسكوى " "Trubetzkoyﺇىل هذﺍ ﺍملفهوﻡ للفونيم على ﺃنه ﺍلنماﺫﺝ ﺍلصوتية ﺍليت هلا
قدﺭﺓ على ﲤييز ﺍلكلماﺕ وأشكاهلا ﺃﻭ ﺍألﳕاﻁ ﺍلصوتية ﺍملستقلة ﺍليت ﲤيز ﺍحلدﺙ ﺍلكالمى ﺍملعني
عن غريه من ﺍألصوﺍﺕ ﺍألخرﻯ ( بشر ،6000 ،ص .)744ﺃﻭكما قال فريث  :Firthﺇﻥ لكل فونيم
معىن ،أي أن له قيمة ووظيفة مهمة ،تتلخص يف قيامه بالتفريق بني معاين الكلمات ( بشر،6000 ،
ص .)791وهذا هو الرأي املقبول عند بشر.
ﻭعلى هذﺍ ،فالنوﻥ يف " ناﻡ" هي فونيم يشترﻙ مع ﺍلفونيمات ﺍألخرﻯ يف الكلمة لتحديد
مدلوهلا .فﺈذا حذفت الفونيم من الكلمة واستبدلت هبا فونيم آخر فيتغري املعىن مثاﻝ ﺫلك حذﻑ
فونيم ﺍلصاﺩ من صاﻡ ﻭﺍسـتبدﺍله بفـونيم ﺍلقاﻑ فتصبﺢ ﺍلكلمة قاﻡ .ففي ﺍللغة التاملية يوجد
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تغاير يف ﺍملعىن بتغري الفونيم مثال :بني ﺍلكلمتني ) fhL(Kadu)> ehL(Naduﻭبـني
ﺍلكلمتني ) fup)Kari( ، fwp(Kariﻭبني الكلمتني ).juk;(Taram)> fuk;(Karam
الفونيماﺕ ﺇﺫﻥ كأصوﺍﺕ هلا ﲰاهتا ﺍخلاصة ،قاﺩﺭﺓ على ﺍلتمييز بني ﺍلكلماﺕ يف معظم ﺍللغاﺕ.
بل هى قاﺩﺭﺓ على ﺍلتمييز من ناحية ترتيبها ﺃيﻀا يف صـلب ﺍلكلمـة مثال بني الكلمتني بلغ ،وغلب
وبني الكلمتني رجع ،وجعر .ﻭيتﻀﺢ ﺫلك ﰱ ﺍلتقابل بني ﺍلكلماﺕ التاملية (Karam)fuk;-
; (tasam)jrk;-(satham)rjk;>(taram)juk;-( ratham)ujk;،(raham)ufkعلى سبيل
املثال ،حيث تتكوﻥ هنا ثالﺙ كلماﺕ خمتلفة من نفس ﺍلفونيماﺕ ﻭلكن بترتيب خمتلف .وهو
يﺆﺩﻱ ﺇىل حدﻭﺙ كلماﺕ جديدﺓ.
ﻭحني ﺍحلديث عن ﺍلفونيم يف ﺍللغة ﺍلعربية فﺈننا نشري ﺇىل ﺃﻥ ﺍألصوﺍﺕ ﺍملفـرﺩﺓ عباﺭﺓ عن
جمموعة من ﺍلفونيماﺕ ،فحرف ( تاﺀ) ﳝكن ﺃﻥ حتل حملها ﺍلدﺍﻝ فالتاﺀ فونيم ،ﻭﺍلدﺍﻝ فونيم،
ﻭيتﻀﺢ ﺫلك ﰱ ﺍلتقابل بني الفونيم التاملية فحرف ) f (kﳝكن أن حتل حمل ) .` (hولكنهما
فونيمان خمتلفان.
وكذلك التقابل يف ﺍلعربية بني ﺍلفتحة ﻭﺍلﻀمة ،فكلمة (كﹶرﻡ) ﺍسم يف ﺍلعربية ،ﻭلكن (كﹶر ‘
ﻡ) فعل ،فالفتحة يف ﺍلعربية فونيم ،ﻭﺍلﻀمة فونيم (.ياقوﺕ 1991 ،ﺹ)603 .
هكذا ﳝكننا التقابل يف اللغة التاملية تغري الفعل اﲰا بتغري صائت إىل صائت آخر مع صامت
واحد مثال كلمة " (ta: )"jhفعل أمر مكونة من " "j;+Mولكن كلمة " (ti:) "jPاسم مكونة
من"< ."j;+هكذا ﳝكن التقابل يف اللغة التاملية بني الصائت القصري "  (i )",والصائت الطويل
"<" )  (i:فكلمة " (ve:du )"tPLاسم ولكن الكلمة " (vidu) "tpLفعل أمر.
إىل جانب أن للفونيم اخلاصيتني اللتني اتفق عليهما العلماء ،فال بد أن يشار إليهما بالبنان
ومها(بشر ،علم األصوات .ص:)791 .
 -1أن الفونيمات جزء من نظام اللغة املعينة وأهنا ختتلف يف عددها وخواصها من لغة
إىل أخرى.
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أن البحث يف الفونيمات ينصرف بتمامه إىل اللغة املنطوقة ،إذ هي وحداهتا الصوتية.
أما اللغة املكتوبة فوحداهتا هي الرموز املوضوعة لرتمجة املنطوق ،وتسمى
 graphemes( .graphemesمعناه أصوات احلروف األجبدية وهي كلمة يونانية "γράφω
 "write"–gráphōهي الوحدة األساسية يف اللغة املنطوقة .أمثلة من  graphemesتشمل احلروف

األجبدية واحلروف الصينية واألرقام العددية وعالمات الرتقيم والرموز الفردية يف أي من أنظمة الكتابة يف)
كما أن للفونيم قسمني  :أحدمها فونيم قطعي
(.)Suprasegmental

وأما القسم األول فهو يشمل كل الصوامت والصوائت .وأما بالنسبة إىل

القسم الثاين فهو يتمثل يف كل من الفاصل
الصوت

()Segmental

واآلخر فونيم فوقطعي

)(Juncture

والنغم ( )Pitchوالنربة ( )Stressوطول

()Word length

أما الفونيمات اللغوية حمدودة يف كل اللغات ،وعلى هذا هناك تشابه بني غالبية األصوات يف نفس
الوقت يوجد اختالف يف بعﻀها بني اللغات .ومما الشك فيه أنه يصعب على متعلمي اللغة
األجنبية نطق األصوات اجلديدة عليهم مع أهنم يقعون يف أخطاء كثرية منها األخطاء الصوتية،
ويلعب نقل األنظمة الصوتية من اللغة األصلية أثناء تعلم لغة أجنبية دورا سلبياً يف الوقوع فـي
أخطـاء صوتية.
إن اللغة التاملية هي اللغة احمللية ألغلبية املسلمني بسريالنكا .واللغة العربية لغة أجنبية ملسلمي
سريالنكا .وباإلضافة فالعربية من العائلة اللغوية السامية والتاملية من جمموعة اللغات اهلندوأوروبية،
وأن أوجه التناحر بينهما أكثر من وجوه التشابه ،ولعدم الوضوح يف ﲤييز التشابه والتناحر بني
أصوات هتني اللغتني يواجه املسلم الناطق يف سريالنكا الصعوبات يف اختيار األحرف املناسبة
عند نطق وكتابة النصوص واملصطلحات واألعالم العربية باحلروف التاملية ،وراما أهنم ال حيسنون
النطق والكتابة معا حىت أهنم يقعون يف ورطة عند نقل فونيمات اللغة العربية إىل اللغة التاملية .مع
العلم بأن هذه احلالة تعكس األثر السلﱯ يف حتديد معىن الكلمة .وذلك يسبب عدم الوضوح بني
أصوات اللغتني العربية والتاملية.
وعلى هذا تريد هذه الدراسة تسليط الﻀوء على حتديد أوجه التشابه واالختالف بني النظامني
الصوتيني من حيث نطقها وصفاهتا .فال بد هلذا التحديد من القيام بالتقابل بني األصوات املوجودة
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يف اللغتني العربية كلغة منشودة واالتاملية كلغة أم ألن املنهج التقابلي يساعد على التنبﺆ
باملشكالت النطقية ووصف ما يتعلق منها بأداء املتكلمني بلغة معينة عندما يدرسون لغة أخرى.
كما إن هذه الدراسة تساعد على ترقية املعرفة بعلم األصوات عامة وعلم أصوات اللغة العربية
والتاملية خاصة مع أهنا تساعد أيﻀا على تطوير نطق وكتابة السليمني عند من ال ﳚيدون العربية
من الناطقني بالتاملية.
منهج البحث:
قد نشأ حديثًا املنهج التقابلي يف إطار املدرسـة الوصـفية لدراسة اللغة وخدمة أهداف تربوية يف
جانب علم اللغة التطبيقي يف جماالت متعددة :أمهها جمال تعليم اللغات والرتمجة ،فثمة صعوبات
تصادف من يتعلمون لغة أخرى (كلغة ثانية) .باإلضافة إىل لغتهم األم ،وهذه الصعوبات ناجتـة
عن االختـالف املوجـود بني نظـام اللغـة األم ونظـام اللغـة الثانـية .بناء على هذا ،يستفيد هذا
البحث لتحقيق أهدافه املذكورة من املنهج الوصفي والتقابلي لتقابل األصوات املوجودة يف اللغتني
العربية والتاملية.
إن اللغتني العربية والتاملية خمتلفتان من حيث عائلتهما اللغوية .ومن هنا ،يتقابل هذا البحث أوجه
الشبه واخلالف بني أصوات اللغتني عموما .وﰒ يناقش عن األصوات الصائتة واألصوات الصامتة
فيهما مع ذكر التشاهبات واالختالفات بينهما خالل املنهج التقابلي ،كما أن اللغتني تتﻀمن
األصوات الصائتة واألصوات الصامتة فهي تتقابل نطقا وكتابة لتحديد الفروق الدقيقة بني
األصوات.
تستخدم املصادر الثانوية ملعرفة النظريات عن اللغتني العربية والتاملية ،وتاريخ نشأهتما ،ومﻀموناهتا
الصوتية من األصوات الصائتة واألصوات الصامتة وخمارجها وصفاهتا .وهذه النظريات تسهل
الدراسة التقابلية بينهما .بناء على هذا ،حتصل املعلومات الثانوية من الكتب والبحوث السابقة
واملقاالت اإللكرتونية وغريها من الوثائق.
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المناقشة والنتائج

كل لغة تتميز عن غريها من اللغات امجموعة من الفروقات من أبرزها عدد احلروف وحركاهتا

وأصواهتا وأشكال رﲰها ،تتميّز اللغة العربية عن اللغات األخرى من الناحية الصوتية ،واملرتادفات،
والوضوح ،وشدة االرتباط بني الصوت واملعىن يف كلماهتا ،واالشتقاق ،واإلعراب ،والتغري يف
الدالالت بتغيري بنية الكلمات .إن البناء الصويت يف اللغة العربية خيتلف كثرياً عما يقابله يف اللغة
التاملية من حيث الصوائت والصوامت .على سبيل املثال للغة العربية  37صوتاً ( 64حرفاً ساكناً

و 2حروف علة :ثالثة قصرية وهي الفتحة والكسرة والﻀمة وثالثة ممدودة) .وحروف العلة القصرية
تكتب حركات باستخدام التشكيل املناسب إما فوق أو حتت احلرف الساكن .وهذه احلركات
اختيارية .وأيﻀا تتميز اللغة العربية عن غريها من اللغات امجموعة من احلروف احللقية اليت ﲤيزها
مثل :العني ،واحلاء ،والغني ،واخلاء ،واهلاء ،واهلمزة ،واحلروف املطبقة مثل الصاد ،والﻀاد ،والظاء،
وحرف القاف .ومن ال يعرف خمارج النطق الصحيحة للحروف العربية ومواقع الشبه واخلالف بني
أصوات اللغتني العربية والتاملية فﺈنه ال حمالة يقع يف اخلطأ حبيث يﺆثر ذلك يف نقلها إىل اللغة
اهلدف ويﺆدي إىل تعدد طرق وأساليب الكتابة .وينتج عن ذلك عدة استخدامات للكلمة
الواحدة ،ومثال على ذلك فﺈن كتابة اسم "حممد" عند نقله حرفياً إىل التاملية يكون على النحو
التايل ";“k;;`;k;j؛ وتظهر هذه االختالفات عند كتابة هذا االسم يف اللغة اهلدف بعد إضافة
أحرف العلة عليه ،كما نالحظه كالتايل (;)K`k;kj;> Kfk;kj;>nkh`k;kj
ومثال آخر فﺈن كتابة كلمة "زكاة" عند نقله حرفيا إىل التاملية يكون على النحو التايل
"; " r;f;mjوتظهر هذه االختالفات عند كتابة هذا االسم يف اللغة اهلدف بعد إضافة أحرف
العلة عليه،كما يف املثال التايل (; . )rfhj;>]fhjوهنا نالحظ من املثالني اختيار احلرفني
املختلفني من اللغة التاملية لصوت واحد يف اللغة العربية واختيار احلرف الواحد من اللغة التاملية
للصوتني املختلفني يف اللغة العربية .فإن هذه الدراسة تعالج قضية التشابة والتناحر بين أصوات
اللغتين تحت العناوين الثالثة :
-1

أوجه الشبه واخلالف بني أصوات اللغتني عموما

-6

أوجه الشبه واخلالف بني الصوائت العربية والتاملية
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-3

أوجه الشبه واخلالف بني الصوامت العربية والتاملية

 -1أوجه الشبه والخالف بين أصوات اللغتين عموما
 إن احلروف العربية تكتب من اليمني إىل اليسار يف حني أن احلروف التاملية تكتب من
اليسار إىل اليمني.
 إن احلروف العربية ختتلف أشكاهلا حسب اختالف مواقعها يف الكلمات كما ختتلف
أشكال الصوائت التاملية حسب اختالف مواقعها يف الكلمات ولكن الصوامت التاملية
ال ختتلف أشكاهلا حسب اختالف مواقعها يف الكلمات.
 إن احلروف العربية كلها يقع يف كل من املواقع يف الكلمات من حيث األول واألوسط
واآلخر يف حني أن احلروف التاملية كلها ال يقع يف كل من املواقع يف الكلمات.
 -2أوجه التشابه والتناحر بين صوائت اللغتين نطقا وكتابة

وجه الشبه بينهما:

تتفق اللغة العربية مع اللغة التاملية يف الصوائت قصرية وطويلة .فالصوائت العربية القصرية الثالث
تقابل بالصوائت التاملية القصرية الثالث كما يلي:
الفتحة القصرية تقابل ( /a/)m الﻀمة القصرية تقابل ( /u/ )c الكسرة القصرية تقابل ( /i/ ),وأما الصوائت العربية الطويلة الثالث فهي تقابل بالصوائت التاملية الطويلة الثالث حسبما يأيت:
الفتحة الطويلة تقابل (/a:/ ) M الﻀمة الطويلة تقابل (/u:/ ) C الكسرة الطويلة تقابل ( <) /i:/153
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وجه اخلالف بينهما:
ومع اإلتفاق يف صوائت كلتا اللغتني يوجد اختالف يف بعض األمور أيﻀا :
أ – إن عدد الصوائت يف اللغة التاملية اثنا عشر يف حني أن عددها يف العربية ستة فقط ،لذلك
يصعب احلصول على الرموز البديلة يف اللغة العربية لبعض من الصوائت التاملية
وهي v(e) V(e:) x(o) X(o:) xs(av) I(ay) :ولكن هناك ألفونات
عربية مثل التغريات الصوتية اللهجية املوجودة عند ناطقيها تقابل ) ، (e) V(e:و )x(o
))Shu’ayb,1993, P. 782( .X(o:
ب -ختتلف صوائت اللغة العربية عن التاملية من حيث خمارج األصوات والصفات كاآليت يف
اجلدول رقم: 1.
 الصوائت األمامية يف التاملية أربعة يف حني أهنا يف العربية ثالثة فقط. الصوائت املركزية يف التاملية ثالثة يف حني أهنا يف العربية واحدة فقط. الصوائت اخللفية يف التاملية مخسة يف حني أهنا يف العربية اثنتان فقط. الصوائت الوسطية يف التاملية أربعة يف حني أهنا يف العربية واحدة فقط. الصوائت املنخفﻀة يف التاملية ثالثة يف حني أهنا يف العربية واحدة فقط.ج -أما الفتحة القصرية فهي ختتلف عن الصائت التاملي ( /a/ ) mنطقا حسب املخرج
والصفة ألن الفتحة القصرية تعترب صوتا مركزيا وسطيا منفتحا يف حني أن (  /a/)mالتاملي
يعترب صوتا مركزيا منخفﻀا منفتحا.
وكذلك الفتحة الطويلة ختتلف عن الصائت التاملي (  /a:/ )Mنطقا حسب املخرج والصفة
ألن الفتحة الطويلة تعترب صوتا أماميا منخفﻀا منفتحا (بشر ،علم األصوات .ص )462 -691 .يف
حني أن ( /a:/)Mالتاملي يعترب صوتا مركزيا منخفﻀا منفتحا (.)Nuhman, 2006, P. 4
واجلدول التايل يعطي الصورة احلقيقية عن أوجه التشابه والتناحر بني صوائت اللغتني.
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اجلدول  -1التشابه والتناحر بين الصوائت في اللغتين العربية والتاملية
المخارج\ الصفات

مستدير

منفتح

مستدير

,
)(i
 - iــ

<
)(i:
-i:
ـــ
V
(e:
)

ق* ط*
موضع

اللسان

عالية

(ضيقة)
وسطية

V
)(e

منخفضة

a:
 -ـــ

(متسعة)
*رمز "ق" يشري إىل "القصرية"

منفتح

ق

ط

ق ط

ق

ط

ق
C
)(u
 -uـــ

-aـ

)X (o

ط

منفتح

الشفتين

مركزية

مستدير

وضع

أمامية

خلفية

ق

ط

C
)(u:
-u:
ــــ
X
>)(o:
xs
(av/
)au

M
)(a:

M
>)(a
I(ai
)/ay
*رمز "ط" يشري إىل "الطويلة"

 -3أوجه التشابه والتناحر بين صوامت اللغتين نطقا وكتابة
كما أن هناك قﻀايا تتفق وختتلف كلتا اللغتني يف الصوائت وكذلك أن هناك قواسم مشرتكة
ومفرتقة يف مسئلة الصوامت وهي كالتايل :
وجه الشبه :
إن وجه الشبه يف بعض من صوامت اللغتني العربية والتاملية يظهر يف الشكلني  :الشكل األول
يكون حسب النطق مع اتفاق املخارج والرموز املوضوعة هلا  .وأما الشكل الثاين فهو حسب النطق
فقط مع اختالف املخارج والرموز املوضوعة هلا.
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فالصوامت املشرتكة وفق النطق مع اتفاق املخارج والرموز املوضوعة هلا يف اللغتني كما يلي:
m
k
m
م-
س-

s

r

s

ك-

k

f

k

ي-

y

a

y

أما الصوامت املشرتكة وفق النطق فقط مع اختالف املخارج والرموز املوضوعة هلا يف اللغتني فهي
كما يأيت:
ت-

t

j

ṯ

ن-

n

d

n

ل-

l

y

l

و-

w

t

v

ر-

r

w

ṟ

ن-

n

e

̪n

عدد الصوامت االنزالقية ) شبه صائت( يف اللغتني اثنان ومها" :و" " ،/w/ي"/ y /
وجه التناحر:
ختتلف الصوامت التاملية من الصوامت العربية يف سبع مسائل وهي:
أ -عدد الصوامت يف التاملية مثانية عشر يف حني أن عددها يف العربية مثانية وعشرون.
ب -عدد خمارج الصوامت يف التاملية مثانية (( )Nuhman, 2006, P. 8أما عددها يف العربية أحد
عشر خمرجا (عبد اهلل ،مقدمة يف علم األصوات .ص .)11 .ومن املالحظ أن ال توجد املخارج اللهوية
واحللقية واحلنجرية يف النظام الصويت للغة التاملية.
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ج -عدم وجود البدائل العربية لثمان من الصوامت التاملية وهي (: )Shu’ayb,1993, P. 782
g
u
Q
o

ḍ

l
z
q
s

p
r

ñ
ḻ

ṇ
ŋ
ḷ

د -عدم وجود البدائل التاملية لتسعة عشر صامتا من الصوامت العربية وهـي:
 ، bث  ، θج ، ӡد  ، dذ  ، ðز  ، zش ∫  ،ح ،ћخ
ء  ، ʔب
 ، χص  ، ṣض  ، ḍط  ، ṭظ  ، ðع  ، ʕغ  ، ʁق  ، qهـ ، h
ف .f
هـ  -إن من الصوامت العربية صوامت مزجية وهي "ج" /ӡ /مع العلم بأن هذا القسم اليوجد يف
التاملية بينما أن هناك األلفونات املزجية فقط وهي ./c/ , /j/
و -توجد يف اللغة العربية صوامت جمهورة ومهموسة باعتبار صفاهتا بينما هي يف اللغة التاملية
صوامت مهموسة فقط إضافة إىل األلفونات اجملهورة.
ز -تتميز اللغة التاملية بكثرة وجود األصوات األنفية وهي يف التاملية ستة يف حني أهنا يف العربية
صوتان فقط .كما أنه يف اللغة التاملية صوت ملسي وهو ". /ṟ/ "u
مع العلم بأن هناك يف اللغة العربية مثانية أصوات احتكاكية أما يف اللغة التاملية فصوت واحد
" /s/"rولكن هناك األلفونات االحتكاكية مثل الصوت )¶( ; jعند نطق الكلمة
; therthal- Nju;jyوالصوت (  f ) hالذي خيرج عند نطق الكلمة ;-mfk
 ahamوالصوت ( g )βالذي يظهر عند نطق الكلمة ;.safam -rhgk
ح -ومن الصوامت التاملية األلفونات اليت تقابل األصوات العربية ومنها ما ال تقابل هلا.
األلفونات اليت تقابل األصوات العربية:
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األلفونات اليت ال تقابل األصوات العربية:
w

t

l
f

ṛ
g

patrai -gw;iw
;glk

-

paṛam

l

ṭ

;pattam -gl;lk

r

c

paccai -gr;ir

;rq;fk

نتائج البحث :
إن يف العامل لغات شىت ،ولكن هناك تشاهبا وتناحرا من حيث األصوات والبنية والرتاكيب والداللة
حسب األسر اللغوية .من وجهة هذا النظر إن بني اللغتني العربية والتاملية تشاهبا وتناحرا من
حيث األصوات ألهنما لغتني من أسرتني خمتلفتني .فالبد لدارسي اللغة العربية لغة أجنبية أن يتﻀﺢ
بني أصوات هتني اللغتني .إن هذه الدراسة تساعد على املسلمني وغري املسلمني الناطقني باللغة
التاملية يف حتديد نطق األصوات العربية وقراءة اللغة العربية بأحسن وجه يف املستقبل بواسطة
الوضوح بني أصوات هتني اللغتني.
إن احلروف العربية تتناحر عن احلروف التاملية من حيث عددها وطريقة كتابتها واختالف أشكاهلا
حسب املواقع يف الكلمات .كما أن يف اللغة العربية ستة أصوات صائتة وهي تتشابه ستة أصوات
صائتة يف اللغة التاملية حسب النطق ولكن هناك تناحرا بني صوائتهما من حيث املخرج والصفة.
كما أن الصوامت العربية تتناحر كثريا عن الصوامت التاملية من حيث النطق واملخارج والرموز
الصوتية الدولية هلا .من هذه الناحية ،يقدم هذا البحث بعض التوصيات ومنها :البد لدارسي
اللغة أن يتﻀﺢ يف علم األصوات ،وﳚب على املسلمني الناطقني باللغة التاملية معرفة التشابه
والتناحر بني أصوات اللغتني العربية والتاملية ،وتقدمي التوعية عن التشابه والتناحر بني أصوات
اللغتني العربية والتاملية للمعلمني واملتعلمني اللغة العربية يف سريالنكا.
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المصادر والمراجع
المراجع العربية:

ابن جين ،أبو الفتﺢ عثمان ) 1913( .اخلصائص .القاهرة :املكتبة العلمية.

ﺃيوﺏ ،عبد ﺍلرﲪن( .د.ت ) ﺃصوﺍﺕ ﺍللغة .القاهرة  :مكتبة ﺍلشباﺏ.
بشر،كمال ) 6...( .علم األصوات .القاهرة :دار غريب.

جاسم ،علي جاسم )6001( .طرق تعليم اللغة العربية لألجانب .حبث منشور قدم يف قسم
اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعة اإلسالمية العاملية اماليزيا للحصول على درجة ماجستري .

جالل،فﺆاد علي و حممود ،شوكت طه )6014( .أثر االضطرابات الصوتية والنطقية يف تعلم
العربية لغة ثانية .جملة جامعة التنمية البشرية .اجمللد ،3العدد .3العراق:كردستان.
حاج عبد اهلل ،رفيزة و الدجاين ،بسمة أﲪد )6017( .دراسة تقابلية بني اللغة العربية واللغة
املاليوية  :التعريف والتنكري ﳕوذجا .ورقة حبثية منشورة يف جملة "دراسات" للعلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،اجمللد  ،71ملحق .1عمان  :األردن  -جامعة األردن.

حسن،نايفة )6014( .علم األصوات العربية :تطوراهتا ونظرياهتا واالستفادة منها لتعليم اللغة
العربية .ورقة منشورة يف جملة التعريب.اجمللد ،2العدد .6دمشق :املركز العريب للتعريب
والرتمجة والتأليف والنشر.

ربيﺢ ،عمار )6004( .بنية الكلمة العربية والقوانني الصوتية .ورقة حبثية منشورة يف جملة العلوم
اإلنسانية ،جامعة حممد خيﻀر بسكرة ،العدد .11
صفية ،وحيد .)6019( .أشكال التبدالت الصوتية يف اللغات السامية .جملة جامعة تشرين
للبحوث والدراسات العلمية – سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية .اجمللد ( )31العدد
(.)1

عبد اهلل ،عادل )6007 ( .مقدمة يف علم األصوات .ط ،1.املاليزيا  :اجلامعة اإلسالمية العاملية.

عودة ،أبو الفتوح ،) 1941( ،قواعد نقل حروف الكلمات العربية إىل احلروف الالتينية ،جملة
املكتبات واملعلومات ،العدد  ،6السنة السادسة ،اململكة العربية السعودية :دار املريخ.
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احملتسب ،حسين بن عبد الغين ،)6003( ،نظام آيل لكتابة األﲰاء العربية حبروف إجنليزية :حنو
معايري موحدة .توحيد معايري النقل الكتايب ألﲰاء األعالم العربية :األبعاد األمنية .جامعة

نايف العربية للعلوم األمنية ،مركز الدراسات والبحوث.366 :
مسعود ،عبد الرحيم )6014( .دراسة تقابلية لبعض املظاهر الصوتية يف اللغة العربية ولغة يوريا.
جملة الدراسات اللغوية واألدبية .العدد .9

املسند ،ﲪزة كرمي و الدجاين ،بسمة أﲪد صدقي )6012( .منهاج تعليم العربية للناطقني بغريها
 :تعليم األصوات أﳕوذجا .مقال حبثي حمكم منشور يف جملة دراسات وأحباث – اجمللة

العربية يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
مشتاق عباس معن وخالد جواد جاسم( .د.ت) ظاهرة تعدد األوجه النطقية يف ضوء التغريات

فوق الرتكيبية  :النرب والتنغيم والوقف .ورقة حبثية منشورة يف دواة  -جملة فصلية حمكمة
تعين بالبحوث والدراسات اللغوية.
املهنا ،فيصل حممد ،)6002( ،األﲰا العربية بني الكتابة الصوتية والنقل الكتايب .الندوة العلمية
للنقل الكتايب لألﲰاء بني اللغات "رومنة األﲰاء العربية" ،الرياض :مركز الدراسات
والبحوث – قسم الندوات واإللقاء العلميات.

النجران ،عثمان عبد اهلل وجاسم ،علي جاسم )6013( .حتليل األخطاء الكتابية يف بعض الظواهر
النحوية يف كتابات الطالب غري الناطقني بالعربية.حبث حمكم منشور يف املﺆﲤر الدويل
الثامن للغة العربية ،جامعة إمام بوجنول اإلسالمية احلكومية بادانج ،إندونيسيا.
نيدياساري ،هنينديو فوتري )6019( .حتليل األخطاء الصوتية واالستفادة منها يف تصميم الوسيلة

التعليمية ملادة علم األصوات يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة جاكرتا احلكومية .رسالة

ماجستري قدمت يف قسم تعليم اللغة العربية .ماالنج  :جامعة موالنك مالك إبراهيم
اإلسالمية احلكومية.
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