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، بيا نزؿ القرآف العظيـ، كبلـ المكلى عّز تنتمي المغة العربية الى المغات السامية    
العربي األمي، المبعكث رحمة لمناس أجمعيف مف  ملسو هيلع هللا ىلصكجّؿ عمى رسكلو الكريـ محمد 

عرب ك عجـ، فالتقى العربي بفصاحتو كاألعجمي بعجمتو حكؿ ىذا الكتاب العظيـ؛ 
لسف كظير المحف؛ فقاـ الغيكركف عمى لغة التنزيؿ بكضع لحفظو كتبلكتو. فاختمطت األ

 مف الزيغ كالزلؿ.المغة كتحفظيا ضكابط تحمي ىذه 
كانت البدايات األكلى، بكضع نقط اإلعراب لمقرآف الكريـ، تكالت بعدىا الجيكد      

الصكتي، الصرفي، النحكم،  –المختمفة كمستكياتيا  ياالمغكية القديمة بجؿ جكانب
  .كالتي كانت مكاضيعيا متداخمة فيما بينيا - الداللي
تظير مبلمحو كاضحة جمية  الذم يعد أكؿ ىذه المستكيات لـ المستكل الصكتيك      

ابف جني الذم حظي يجرم عمى يدم عمماء مف أمثاؿ الي بداية القرف الخامس فال إ
" أكؿ  عنده الدرس الصكتي باىتماـ بالغ، حيث يعد كتابو " سر صناعة اإلعراب

مؤلَّؼ متخصص في عمـ األصكات. ثـ اىتـ العمماء القدماء أكثر بيذا العمـ ككنو 
 ا في أصكلو كفركعو كمقرراتو.صكتي اعمم الذم يعدعمـ التجكيد ب يرتبط أكثر ما يرتبط

الصكتية عند القدماء ك الذم كاف  كبالرغـ مف التقدـ الحاصؿ في الدراسات     
حتى العصر الحديث  عمى ماىي عميو، بقيتناؾ مسائؿ إاّل أّف ىيناسب عصرىـ، 

، ، فاكتشفت المخابر الصكتية كالبرامج الحاسكبيةعند الغرب كظيكر الثكرة التكنكلكجية
دراسة األصكات دراسة  المسائؿ، كبالتالي حينئذ تمكف العمماء مف االىتماـ بيذه ك 

بر صكتية حدث بعدىا  كقد بدا كاضحا ظيكر مخا عممية مكضكعية بعيدة عف الذاتية
رقمنة ىذه الدراسات الصكتية بظيكر برامج حاسكبية  تختصر العمؿ كتضمف النتائج، 

 الذم اعتمد في ىذا البحث.( praatك منيا برنامج )
 برزفقد  أما عند العرب، ك بعد عكدة البعثات الطبلبية مف الدكؿ األكركبية ك    

, محمكد السعراف :الصكتي، كمف ىؤالء سدر كاف ليـ األثر الكاضح في إثراء العمماء 
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عبد العزيز مصمكح، محمد منصكر  حمد مختار عمر،أكماؿ بشر، أنيس، إبراىيـ 
 .مف العمماء الذيف ال يسع المجاؿ لذكرىـ كغيرىـ ،الغامدم، سمماف العاني

 ثنيف ىما:اعمـ األصكات يدرس الصكت المغكم كفؽ محكريف  مف المعركؼ أفّ ك      
  (phoneticsالعاـ)الكصؼ كالتحديد؛ كمجالو عمـ األصكات محكر  -
 (phonolgyالكظيفي)محكر الكظيفة، كمجالو عمـ األصكات التركيبي أك   -

في المحكريف  جيكدىـ الصكتية ىالذيف ال تخفك ، القدماء عمماء المغة كقد ساىـ     
كابف جني كغيرىـ فالخميؿ كسيبكيو كالمبرد  -الفكنتيكي كالفكنكلكجي - عمى السكاء

، غير أف كآراؤىـ المكفقة في مخارج األصكات كصفاتيا يـكثير ... كانت ليـ اسيامات
كيستثنى مف ىؤالء مف كاف بحدكد إمكاناتيـ المادية،   امحدكدما قامكا بو  بقي 

كما ىك الشأف مع ابف سينا في رسالتو )أسباب الحركؼ(، متخصصا في مجاؿ الطب، 
لتشريحي كخصص لو مبحثا في تشريح الحنجرة بالتفصيؿ، رابطا حيث عنى بالجانب ا

بيف إنتاج األصكات كعمؿ أعضاء النطؽ فييا. ككذلؾ فعؿ الرازم حيف ربط بيف عمؿ 
 القمب كالرئتيف كالحجاب الحاجز مف جية، كعممية إنتاج األصكات مف جية ثانية. 

لدرس الصكتي في الدراسات بالنظر إلى ما سبؽ ذكره، ك إيمانا مني بقيمة ىذا ا     
المغكية العربية، كرغبة مني في المساىمة في تطكيره، كلما  كاف بحثي في الماجستير 
مكضكعو يتعمؽ بالدراسة الصكتية آثرت أف يككف بحثي في ىذا المجاؿ، ك ذلؾ 

 بدراسة صفات أصكات العربية ك تفسيرىا فيزيائيا، فكاف بحثي مكسكما:   
 " ةػػػػػبيوات العر ػػػػي لصفات أصالفيزيائ " التحميؿ

 ػػػ دراسة مخبرية ػػػ
، بشقييا مف الناحية الفيزيائية صفات األصكات ىذا المكضكع في عالجت     

كف الكشؼ ف المغة أصكات كال يمكف فيـ أنظمتيا دأ انطبلقا مفاالىتزازم كالطيفي. 
 عف ىذه المبلمح 
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المتفؽ عمييا أك المختمؼ  -ألصكات لصفات بعض ا خترت عييناتاكقد  ،ليا المميزة
 ،"praat"يسمى ليذا الغرض مصمـ برنامج حاسكبي  لدراستيا دراسة عممية كفؽ -فييا

جامعة العمكـ مف ( Paul)بكؿ ك (David)فيداد: نجز مف طرؼ عالميف فيزيائييف ىماأ
  يكلندا.بالصكتية بامسترداـ 

 :المخابر لؤلسباب التالية كقد تـ اختيار ىذا البرنامج دكف غيره مف       
 جمع بيف الدراستيف الطيفية كاالىتزازية.ي أّف البرامج -
 .ا البحثفي مثؿ ىذالمطمكبة العممية الدقة  -
طريقة أخذ المعطيات؛ حيث ترصد مباشرة دكف المجكء إلى العمميات الرياضية  -

 المعقدة.
  .ر الصكتيةمقارنة بالمخاب، ة جداضئيمنامج البر  ىذا ىامش ارتياب القيـ في -

بغية  التكنكلكجيات الحديثةستغبلؿ انا تأتي أىمية البحث كفائدتو كأىمية ىكمف     
 : الكصكؿ الى األىداؼ التالية

 .فيـ العبلقة بيف الصكت كالفيزياء -
 .يات الفيزيائية في تحقيؽ التكاصؿالكشؼ عف اآلل -
 عصرنة الدراسات الفيزيائية العربية. -
كصمت إليو كثير مف تاتو لمنيكض بيذه المغة عمى غرار ما احتياجات العصر كمتطمب -

لغات العالـ، في اقتحاـ مياديف العمـك كالتكنكلكجيا؛ فعمـ الجريمة يحتاج الى البصمة 
الصكتية التي ىي مف اختصاص عمـ األصكات الفيزيائي، كما أّف تعميـ المغة لغير 

، ككذا عيكب النطؽ كالتكفؿ الناطقيف بيا ىي األخرل مف صمب اىتماـ عمـ األصكات
بالمصابيف بيذه العاىة. ك تحكيؿ النصكص المكتكبة الى نصكص مقركءة كغيرىا، كميا 
مباحث صكتية، تحتاج إلى دراسات فيزيائية جادة تتحكـ في نتائجيا التكنكلكجة الحديثة، 

 مخابر كبرامج حاسكبية تعطي نتائج دقيقة كمضمكنة.   
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كثير مف الكتب كالبحكث التي تناكلت الجانب إلى أف ىناؾ ال ينبغي اإلشارة ىناك      
التشكيؿ الصكتي في  " :عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصرمنيا ك  ،الفيزيائي لمصكت المغكم

صكتيات المغة مف اإلنتاج  ،دراسة السمع كالكبلـ "ك  ،" لسمماف العاني المغة العربية
" الرنست  لمكبلـالطيفي لتصكير لى اإمدخؿ  "ك  ،لعبد العزيز مصمكح " لبلدراؾ
الصكتيات  "ك  ،" لخمدكف أبك الييجاء فيزياء الصكت ككضكحو السمعي "ك  ،بكلجراـ
 ." لعبد الفتاح إبراىيـ  مدخؿ في الصكتيات "ك  ،" لمنصكر بف محمد الغامدم العربية
ف مكضكع البحث في الدراسات الصكتية مؤرؽ كمتشعب يحتاج الى تحكـ في إ    
ء استراتيجية عممية ككفاية معرفية قادرة عمى أف تستكعب أسس بناء إشكالية بنا

انسيابتيا فجاءت األسئمة برغماتية تستكجب عقمنة المعرفة كفي ذات الكقت تحقؽ 
 :ة كاصفة إلشكالية المكضكعيالتال
ف نسيـ في جانب الصفات برؤية جديدة تفسر لنا ىذه الصفات أىؿ بإمكاننا  -   

  ؟ميا عمى غرار ماىي عميو المغات األخرلعمتفسيرا 
كيؼ ك  إسيامات القدماء في دراسة صفات أصكات العربية؟ كما كسائميـ؟ ما -   

ما أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بيف القدماء كالمحدثيف ك درس المحدثكف ىذه الصفات؟ 
 ما المعايير العممية التي تحسـ الخبلؼ؟ ك  في مبحث الصفات؟

تسبقيـ مقدمة لى ثبلثة فصكؿ إاصر اإلشكالية قسمت مكضكع البحث في ضكء عن    
  تمخص أىـ ما تكصؿ إليو البحث مف نتائج. خاتمةكتتمكىـ 

كفصمتو في ، صفات األصكات عند القدماء:  ػب امكسكمفكاف الفصؿ األكؿ أما      
  ثبلثة مباحث:

العربية القدماء ك  المبحث األكؿ الصفات المتضادة كما كصفيا عمماءفي تناكلت   
في المبحث الثاني كصؼ القدماء لمصفات المفردة كالقمقمة ، كتناكلت عمماء التجكيد



 مقػػػػػػدمػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 ~ ه ~
 

 اخصصمالمبحث الثالث ككاف  كالصفير كالميف كالتكرار كالتفشي كاالستطالة كغيرىا...
 لبعض الصفات التي يختص بيا بعض العمماء دكف البعض اآلخر.

ا      "، حيثصفات األصكات عند المحدثيف ػػػ: "ب اكسكممفكاف  الفصؿ الثانيكأمن
 :لى ثبلثة مباحثإ أيضا قسمتو، ك عند المحدثيفاألصكات صفات فيو استعرضت 

األكؿ تطرقت الى الصفات المتضادة عند المحدثيف كالجير كاليمس  المبحثفي      
الصفات إلى المبحث الثاني ، كتطرقت في كاالنفجار كاالحتكاؾ كالتفخيـ كالترقيؽ

لـ التي  بعض الصفاتفيو تناكلت فالمبحث الثالث ، كأما المنفردة كما عرفيا المحدثكف
 يتفؽ عمييا

 .خرالمحدثكف لكنيا معتبرة عند البعض اآل العمماء 
كقد  لمصفات "االىتزازم كالطيفي التفسير  ا: "مكسكمفكاف  الفصؿ الثالثكأما     

أف تبيف الفركؽ بيف دراسات القدماء ف شأنيا الدراسة المخبرية كالتي م أكضحت فييا
 :ضمنت ىذا الفصؿ أيضا ثبلثة مباحثكقد ، فيكالمحدث

 - األساس التطبيقي كاألساس النظرم  - ساسيات الدراسةأالمبحث األكؿ تناكؿ     
، بينما تناكؿ لمصفات الممتقابمة كالطيفي التفسيراالىتزازمالمبحث الثاني كتناكؿ 

التفسيػػػػػػػر االىتزازم كالطيفي لمصفات المنفردة. كقد  ضمنت كؿ مبحث المبحث الثالث 
 النتائج المستخمصة.

ا كالمنيج التجريبي كذلؾ تحميمي ااقتضت طبيعة الدراسة أف يككف المنيج كصفي     
، كذلؾ في التاريخيمع االستعانة بالمنيج ، في كصؼ الخصائص الصكتية كتفسيرىا

  لخصائص الصكت المغكم. المحدثيف  تتبع دراسات القدماء ك
المراجع التي كانت خير معيف لي في المصادر ك اعتمدت عمى مجمكعة مف كما 

 استجبلء ما يتعمؽ بيذا المكضكع كمف أىميا:
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 ،البف الجزرم "النشر في القراءات العشرك" ،لمزمخشرم "المفصؿك " ،لسيبكيو "الكتاب" 
ك"  البف يعيش" شرح المفصؿك "  ،لمكي بف طالب "الرعايةك " ،لممرعشي "جيد المقؿك "

 ، كبالنسبة لمدراسات الصكتية عند القدماءىذا  ،البف الطحاف "مخارج الحركؼ كصفاتيا
المصطمحات ك " لعبد العزيز الصيغ" المصطمح الصكتيالمحدثيف فاعتمدت: " أما عند

 –عمـ المغة العاـ ك " ،إلبراىيـ عبكد السامرائي "الصكتية بيف القدماء كالمحدثيف
األصكات ك " ،ألحمد مختار عمر "دراسة الصكت المغكمك " ،لكماؿ بشر"  األصكات
ك  ،لغانـ قدكرم الحمد "الدراسات الصكتية عند عمماء التجكيدك " ،إلبراىيـ أنيس "المغكية

لمحمد  "األصكات المغكية ككظائفياك " ،لعصاـ نكر الديف" صكات الفكنيتيكاعمـ األ"
  .لمنصكر الغامدم" الصكتيات العربيةك" ،القماطيمنصؼ 

 في: تمثمتصعكبات كلقد كاجيتني في إنجاز ىذا البحث 
 .التي تتناكؿ المكضكع مباشرةالصكتية المتخصصة قمة الدراسات  -
 ة التعامؿ مع المصطمحات الصكتية.صعكب -
يتجزء مف فإنتاج الكبلـ ك اختباره جزء ال  صعكبة التعامؿ مع البرامج التطبيقية؛ -

  الدراسة التطبيقية.

 .  الجراء مثؿ ىذه التسجيبلت في ظؿ عدـ كجكد قاعة مكيفة اختيار المدكنة صعكبة -

رقاـ كالرسكمات كالمصطمحات العممية ما يغمب عمى ىذا البحث ىك كثرة األ     
خاصة الفيزيائية بعيدا عمى ماىك مألكؼ في الدراسات المغكية كاألدبية مف استعماؿ 

مباحث الصكت بابا مف أف  ألفنا اأنّ محات لغكية أك أدبية؛ كىذا أمر عادم ذلؾ مصط
أبكاب عمـ الفيزياء، فأصبح مف الضركرة بمكاف االستعانة بالمصطمحات كالقكانيف 

 الفيزيائية لمكصكؿ إلى نتائج عممية.
فإني أتقدـ   "مف ال يشكر الناس ال يشكر ا" ملسو هيلع هللا ىلصكانطبلقا مف قكؿ الرسكؿ      

ك كأخص  ،مف أسدل لي نصحاكؿ مف كاف لي عكنا ك  الجزيؿ إلى كؿ الشكر ب
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ف لـ يبخبل عمي بالنصح يالمذف يكالزميم صحراكم عزالديف،الدكتػػػػكر المشرؼ  بالذكر
 .عزالديف عمارم كرتكر رضا زالقي كالدكػالدكت كالتكجيو

كؿ مجتيد ّنيا محاكلة مخمصة، ال تخمك مف أخطاء كحسبي أني اجتيدت كلإ    
 .نصيب
لبنة مف لبنات بناء صرح العربية كبداية لرؤية ىذا العمؿ  يككفرا أتمنى أف يكأخ    

بمثؿ ىذه جديدة في الدرس الصكتي العربي، متمنيا أّف يناؿ القبكؿ لدل الميتميف 
يحظى بالتصكيب البلـز مف طرؼ المجنة حتى يككف في أف ك  الصكتية، األبحاث

 ذخرا لممكتبة العربية. بذلؾ يككف فالمستكل البلئؽ بو 
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  :تمهيد
ف يؤرخ لبدئيا أ التي يمكف ،تبط ظيكر الدرس الصكت بنشأة الدراسات المغكية العربيةير      

ذا كانت المبلحظات المغكية ،ثـ تبلكتو كتعميـ قراءتو ،بنزكؿ القرآف الكريـ كتدكينو األكلى  كا 
و شاىدىا ابف النديـ أنّ  افإف الجيد المغكم المنظـ بدأ باألكراؽ األربع التي ذكرى ،بدأت شفكية

 .فييا كبلـ عف الفاعؿ كالمفعكؿ ،بخط يحي بف يعمر عف أبي األسكد الدؤلي
ككانت بكاكير الدرس الصكتي العربي قد جاءت مختمطة بالدراسات المغكية كالنحكية       

كما تضمف كتاب  ،نجد في مقدمة معجـ العيف مبلحظات عف أصكات العربيةف ،األكلى
خاصة في باب اإلدغاـ كباب الكقؼ. كال يكاد  ،سيبكيو مباحث ميمة عف أصكات العربية

 .(1)يخمك بعد ذلؾ كتاب قديـ مف الكتب المؤلفة في النحك أك الصرؼ مف مباحث صكتية
ة الى عمـ مستقؿ بداية مف القرف الخامس اليجرم ثـّ تطكرت المباحث الصكتية العربي      

قاؿ في مقدمتو:  حيث ظير ذلؾ جميا في كتاب سر صناعة االعراب البف جني: الذم
ػػػػػ أطاؿ ا بقاءؾ...أف أضع كتابا يشمؿ أحكاـ جميع حركؼ المعجـ كأحكاؿ كؿ ))رسمت 
 .(2)ككيؼ مكاقعو في كبلـ العرب(( ،حرؼ منيا

أصبح عمـ األصكات عمـ مستقؿ عف بقية العمـك الصرفية كالنحكية، خاصة كمنذ ذلؾ الحيف 
ما يتعمؽ بمباحث مخارج الحركؼ كصفاتيا كتأثرىا كتأثيرىا بما يجاكرىا ضمف التركيب. 
كاستعممكا بدؿ الصكت مصطمح الحرؼ فما مفيكـ الحرؼ كما الفرؽ بينيما في كتب 

 القدماء؟
الرمز الكتابي لمصكت المغكم كالمفظ الذم يدؿ عمى )) يعرؼ الخرؼ بأنو: :الحرؼ وداللته

 . (3)((الصكت المغكم أيضا
                                                           

، 1كزيع، عماف االردف، طغانـ قدكرم الحمد، مدخؿ الى عمـ أصكات العربية، دار عمار لمنشر كالت د.يتظر، ( 1)
 9ـ، ص2004

 1/1،ـ1985دمشؽ ،دار القمـ ،تح.د. حسف ىنداكم ،صناعة اإلعرابسر  ،ابف جني (2)
 217ص، 2000، دار الفكر، دمشؽ1ط ،في الدراسات العربية المصطمح الصكتي الصيغ،د. عبد العزيز  (3)
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بؿ الخميؿ كسيبكيو؛ فقد جاء في الركاية التي نسبت ألبي قما يكىك مصطمح عرؼ قد     
كىنا يستعمؿ الحرؼ ، األسكد الدؤلي قكلو: ))إذا رأيتني فتحت فمي بالحرؼ فانقط نقطة

 .(1)بمعنى الصكت((
 في البداية أم بيف المنطكؽ كالمكتكب ،مـ يفرؽ العمماء العرب بيف الصكت كالحرؼف     

 .(2)كما ىك الحاؿ عند المحدثيف الذيف فرقكا بيف الصكت كالحرؼ
كاستعماؿ الحرؼ داللة عمى الصكت شائع جدا في كتب عمماء العربية. كالمحدثكف      

 . (3)يركف أف ذلؾ مما يؤخذ عمى القدماء
كىك رمز الكبلـ الممفكظ الذم ىك  ،الكتابي مصطمح الحرؼ يأتي بمعنى الرمزك      

فّرؽ بيف الحرؼ كالصكت كابف جني الذم قاؿ: ))اعمـ أّف ي حاكؿ أف كمنيـ ،(4)الصكت
حتى يعرض لو في الحمؽ كالفـ كالشفتيف  ،متصبل ،الصكت عرض يخرج مع النفس مستطيبل

 .(5)سمى المقطع أينما عرض لو حرفا((مقاطع تثنيو عف امتداده كاستطالتو ي
كقاؿ في مكضع آخر: إف حركؼ المعجـ سميت حركفا ألف الحرؼ حد منقطع      

 .(6)الصكت كغايتو كطرفو كيجكز أف تككف قد سميت حركفا آلنيا جيات لمكمـ كنكاح
ميزكا بيف الحرؼ كالصكت ككضعكا لكؿ منيما تعريفا خاصا بو؛ فقد كفي عصرنا ىذا      
قاىبل: ))فالصكت ينطؽ فيككف نتيجة تحريؾ  كالحرؼ تماـ حساف في تعريؼ الصكتذكر 

 أعضاء الجياز النطقي كما يصاحب ىذا التحريؾ مف آثار سمعبة كلكف الحرؼ 
                                                           

تح رضا_ تجدد،  ،ق(، الفيرست380لكراؽ تابف النديـ )أبك الفرج محمد بف أبي يعقكبإسحاؽ المعركؼ با( 1)
 45صمطبعة كاشنكا، طيراف، 

 25ص دار الكتب العممبة، لبناف، 2011 ،1ط منيج الدرس الصكتي عند العرب، ينظر، عمي خميؼ حسيف، (2)
 ،ينظر، تماـ حساف، المغة العربية معناىا كمبناىا، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، بدكف تاريخ (3)

 219ص
  58ص ،( عمـ المغة4)
 1/6سر الصناعة، ابف جني، ( 5)
 1/14المصدر نفسو، ينظر، ( 6)
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نّ   (1)ما يفيـ في إطار نظاـ مف الحركؼ يسمى النظاـ الصكتي لمغة((الينطؽ كا 
 والصفات: بياف اختالؼ الحروؼ العربية باختالؼ المخارج .أ 

كلكال ىذه الكيفيات التي سماىا العمماء  ،تصاحب إنتاج كؿ صكت في كؿ لغة كيفيات      
يقكؿ  ،صفات الحركؼ لما أمكف لنا أف نميز بيف األصكات التي تشترؾ في المخرج الكاحد

مكي بف طالب: ))كاعمـ أّنو لكال اختبلؼ الصفات في الحركؼ لـ يفرؽ في السمع بيف 
كلكال اختبلؼ المخارج لـ يفرؽ في السمع بييف حرفيف أك حركؼ  ،رج كاحدأحرؼ مف مخ

 . (2)عمى صفة كاحدة((
كقد تتبعيا العمماء قديما كتناكلكىا بالدراسة حتى كصؿ بضيـ بيذه الصفات أرعة      

))لـ أزؿ أتتبع القاب الحركؼ التسعة كالعشريف كصفاتيا كعمميا  حيث قاؿ: ،كأربعيف لقبا
، كعدىا بعضيـ سبع (3)مف ذلؾ اربعة كأربعيف لقبا كصفات ليا كصفت بذلؾ(( حتى كجدت

 . (4)عشرة صفة، كمنيـ مف أنقصيا إلى أربع عشرة صفة
إف ىذه الصفات كااللقاب جميعيا تمثؿ كيفيات نطقية تصاحب تكُكف األصكات في      

تي لقب بيا الخميؿ مخارجيا، فمف تمؾ األلقاب مايشير إلى مخرج الحرؼ، مثؿ األلقاب ال
الحركؼ كىي: الحمقية، كالشجرية، كألسمية، كالنطعية ... كمف األلقاب مايعبر عف معنى 
صرفي يتعمؽ بالحرؼ، مثؿ الحركؼ الزكائد، كالحركؼ األصمية، كحركؼ اإلبداؿ، كحركؼ 

ّنما تشير الى خاصية صرفية  .(5)العمة، فيذه األلقاب التمثؿ صفة صكتية، كا 

                                                           

 73تماـ حساف، المغة العربية معناىا كمبناىا، ص( 1)
 218ص ،ـ1984 ،االردف ،دار عمار ،احمد حسف فرحات د. ،تحقيؽ ،2ط ،الرعاية ،طالب( مكي بف 2)
 115ص ،( المصدر نفسو3)
  ،ق 1403،بيركت ،دار الفكر ،10ط ،البرىاف في تجكيد القرآف ،اكم قمحاكممحمد الصينظر، ( 4)
 110ص 
 228ينظر، غانـ قدكرم الحمد، الدراسات الصكتية عند عمماء التجكيد، ص( 5)
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ألة االختبلؼ المكجكدة بيف القدماء كالمحدثيف في كصؼ الحركؼ مخرجا أك إّف مس     
ألف الدراسات الحديثة المستندة إلى اآلالت الحساسة  ،صفة ىك اختبلؼ طبيعي عند كجكده

 ،أثبتت أّنو ال يمكف ألم إنساف أف ينطؽ األصكات نفسيا نطقا متطابقا مرتيف متتاليتيف
 غة الكاحدة الذيف قد يعّدكف بالمبلييف؟فكيؼ يككف األمر مع أبناء الم

كعمى المنيج الكصفي الدقيؽ  ،لقد اعتمد أجدادنا في دراساتيـ عمى المبلحظة المباشرة     
في حيف تطكرت الدراسات  ،... أم دراسة الصكت المغكم كما ىك ككما ينطؽ بو أصحابو
ديثة مف مخابر لغكية كبرامج الحديثة معتمدة عمى أدؽ االالت التي كصمت إلييا التقنيات الح

. فمف الطبيعي أف تككف الدراسات المعاصرة أدؽ كأضمف لمنتائج مما كاف (1)حاسكبية كغيرىا
 عميو القدماء مف غير أف ينقص مف جيكد مف سبقيـ في ىذا الميداف.

في الدرس  ء،قدماعمماء األصكات اللجيكد األكؿ مف ىذا البحث تطرؽ في الفصؿ أس     
جيكد عمماء كأخص ىنا الجانب النطقي مخارج الحركؼ كصفاتيا، دكف اسثناء  الصكتي،

يتميز منيج عمماء التجكيد كما قدمكه في ىذا المجاؿ يقكؿ عنيـ غانـ قدكرم الحمد: ))
بأنو منيج شامؿ استغرؽ جميع  ،أعني طريقتيـ في دراسة األصكات المغكية ،التجكيد

كبأنو منيج صكتي خالص لـ تختمط فيو الدراسة  ،طقيالمباحث  المتعمقة بعمـ األصكات الن
  .(2)الصكتية بما عداىا مف المكضكعات((

ىذا جميا ككاضحا في المباحث الصكتية المتعمقة بقراءة القرآف فقد ألفكا في ذلؾ  كتبا  ظير
ع في القرف الراب بداية التأليؼككاف  ،مستقمة عف كتب القراءات أطمقكا عمييا اسـ عمـ التجكيد

قاؿ عنيا ابف  ،اليجرم عمى يد أبي مزاحـ الحاقاني الذم نظـ قصيدة في حسف أداء القرآف
   .الجزرم إّنيا أكؿ مصنؼ في عمـ التجكيد

                                                           

 ،ـ1996 ،1ط ،بيركت لبناف ،دار الفكر المبناني ،عمـ االصكات المغكبة الفكنيتيكا ،( ينظر د. عصاـ نكر الديف1)
 ؼبتصر  218ص
 57ص ،الدراسات الصكتية عند عمماء التجكيد غانـ قدكرم الحمد، (2)
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كتبيف الكتب المؤلفة في عمـ التجكيد في القرف الخامس التي كصمت الينا اكتماؿ صكرة      
الكجكه. ككاف الحسف بف القاسـ ىذا العمـ كشمكؿ مباحثو دراسة أصكات المغة مف جميع 

 :أربعة أمكر لخص مباحث عمـ التجكيد في المرادم قد
 أحداىا: معرفة مخارج الحركؼ  .1
 كالثاني: معرفة صفاتيا .2
 كالثالث: معرفة ما يتجدد ليا بسبب التركيب مف األحكاـ.  .3
 (1)رياضة المساف بذلؾ ككثرة التكرارالرابع:  .4

د يخمك مف األمكر الثبلثة األكلى: المخارج كالصفات كال يكاد كتاب مف كتب التجكي     
 قديما كحديثا. ،كىي المكضكعات الرئيسة في أصكات العربية ،كأحكاـ التركيب

كظمت ىذه المباحث الصكتية تحتؿ مكانة في كتب النحك ككتب الصرؼ الى عصكر      
السيما م شركح  ،ضحأما في كتب التجكيد فإف االىتماـ بيا قد استمر عمى نحك كا ،متأخرة

كعمى يد عدد مف العمماء المتأخريف  ،ق83المقدمة الجزرية لمحمد بف الجزرم المتكفى سنة
ق الذم ألؼ 1150مثؿ محمد المرعشي المتكفى سنة  ،الذيف عنك بتعميـ قراءة القرآف الكريـ

 كتاب جيد المقؿ الذم تضمف دراسة عميقة ككاسعة ألصكات العربية تمتقي مع كثير مف
 .(2)الحقائؽ الصكتية التي أثبتيا الدراسات المعاصرة

 صفات الحروؼ العربية:    .ب 
تعّرؼ الصفة بأّنيا: ))الكيفية التي يتـ بيا حبس أك إطبلؽ تيار اليكاء في جياز       

                                                                         . (3)النطؽ((

                                                           

المرادم، المفيد في شرح عمدة المجيد في عمـ التجكيد، مخطكط في مكتبة جستربتي بدبمف )الرقـ ينظر، ( 1)
3653/7)، 

 39ص
 11ص ،غانـ قدكرم الحمد، مدخؿ الى عمـ أصكات العربية ،( ينظر2)
 47ص ،ـ1999 ،ليبيا ،األصكات ككظائفيا ،محمد منصؼ القماطي (3)



 صفات األصوات عند القدماء                                                  الفصؿ األوؿ

03 

كاليشمؿ كؿ  ،التعريؼ لمصفة تعريفا قاصرا عمى صفتي الشدة كالرخاكة فقط يعتبر ىذا     
 صفات الحركؼ األخرل مف جير ىمس...             

 ق( في كتابو )شرح مخارج الحركؼ( لمنظكمة أبي القاسـ1188)تا الفاسي كيعرفي      
صفة في األصؿ كال : ))كأّما الصفات فيي جمع صفة...تعريفا لغكيا فيقكؿ ( 1)الشاطبي

مصدر. كصفت الشيء كصفا كصفت حميتو أم: ذكرت حميتو المبّينة لو الكاشفة عف 
 .(2)حقيقتو((
بأنو: لكف تعريؼ عمماء التجكيد أشمؿ كأدؽ حينما يصفكف صفة الصكت المغكم       

 ،كشّدة كرخاكة ،مف جير كىمس (3)))الكيفية العارضة لمصكت عند حصكلو في المخرج((
طباؽ ك  كانحراؼ  ،كتكرير ،كاستطالة ،كصفر كتفّش  ،كليف ،كمدّ  ،انفتاح كاستعبلء كانسفاؿكا 

 .(4)كنفخ(( ،كقمقمة ،كغّنة
جاء  في تمييز ىذه الحركؼ بعضيا عف بعض الفائدة مف معرفة ىذه الصفاتنكف كيبيّ      

لكال اختبلؼ  وق( في قكلو: ))كاعمـ انّ 437ذلؾ عمى لساف مكي بف طالب القيسي)ت
كلكال اختبلؼ المخارج  ،فات في الحركؼ لـ يفرؽ في الّسمع بيف أحرؼ مف مخرج كاحدالص

 .(5)لـ يفرؽ في الّسمع بيف حرفيف عمى صفة كاحدة((
 فكائد دراسة ىذه الصفات كاآلتي: (*)كقد عّدد صاحب كتاب "المنير في أحكاـ التجكيد     

                                                           

  1979سنة  9 – 8مف مجمة الفكر العربي العدد  191ينظر ص  -( حققيا ادريس الغركشني 1)
 176ص 1979لسنة  9 -8مجمة الفكر العربي العدد  (2)
 19ص ،ق 1403،بيركت ،دار الفكر ،10ط ،البرىاف في تجكيد القرآف ،( محمد الصاكم قمحاكم3)
        مركز الصحؼ االلكتركني  ،محمد يعقكب تركستاني د. ،تحقيؽ ،مخارج الحركؼ كصفاتيا ،الطحاف ( ابف4)

 )حاشية المحقؽ( 77ص ،ـ1984،بيركت
 218ص ،ـ1984 ،االردف ،دار عمار ،احمد حسف فرحات د. ،تحقيؽ ،2ط ،الرعاية ،مكي بف طالب (5)

 ردنبة الياشمية)*(جمعية المحافظة عمى القرآف الكريمالمممكة األ
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ؼ الصفات بينيا لكانت حرفا التمييز بيف الحركؼ المشتركة في المخرج، فمكال اختبل .1
كتتمايز بصفاتيا، كلكال  فالسيف كالصاد كالزام حركؼ مشتركة في المخرج، كاحدا،

 كلكال الجير الذم في الزام لكانت االستعبلء، كاإلطباؽ الذم في الصاد لكانت سينا،
 .(1)سينا
و إذ أّف إعطاء كؿ حرؼ صفاتو البّلزمة يجعؿ النطؽ ب ،تحسيف النطؽ بالحركؼ .2

ّف عدـ مراعاة الصفات يجعؿ الحركؼ متداخمة متقاربة أك غير  ،أفصح كأتـ كأحسف كا 
 كاضحة في النطؽ.

 ،فإف الحرؼ المّتصؼ بالصفات القّكية قّكم ،معرفة الحركؼ القكية كالضعيفة .3
كقد تجتمع في الحرؼ صفات قّكية كصفات  ،كالحرؼ المّتصؼ بالصفات الضعيفة ضعيؼ

فمثبل القاؼ تكصؼ بأّنيا قكية إلجتماع صفات  ،ى غالب صفاتوفيحكـ عميو عم ،ضعيفة
بينما تكصؼ الشيف بأّنيا ضعيفة الجماع ثبلث صفات ضعؼ فييا  ،الشدة كالتفخـ كالقمقمة

 كىي اليمس كالترقيؽ كالرخاكة.
كىذا خاص بالجانب  ،كفائدة معرفة الحركؼ القّكية كالضعيفة متعمقة بمبحث اإلدغاـ    

كمف ُيدَغـ إدغاما كامبل أك  ،عميو ما يجكز إدغامو كما اليجكزكيترتب  ،ركيبيالكظيفي الت
 .(2)ناقصا
 فإذا لـ يكف النطؽ سميما فكيؼ تككف المغة سميمة؟ ،كاألصؿ في المغة النطؽ     

 ككيؼ يككف النطؽ سميما إذا لـ تنطؽ الحركؼ كفؽ صفاتيا؟  
 أنواع الصفات: .ج 

 :مف حيث التمييز كعدمو صفات الحركؼ قسميفقسـ عمماء العربية قديما      
 : صفات مميزة - أ

                                                           

 ،مطبعة مصطفى الحمبي ،عمي محمد الضباع ،ت ،نياية القكؿ المفيد في عمـ التجكيد ،( محمد مكي نصر1)
 107ص  ،القاىرة

 42صالمصدر نفسو،  (2)
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سميت بيذا االسـ ألّف مف شأنيا التمييز بيف األصكات المتشاركة في المخرج الكاحد      
كالذم جعؿ جرسيا مختمفا في الّسمع ىك اختبلؼ صفاتيا  ،ظ( مخرجيا كاحد ،ذ ،مثبل: )ث

كصفة الجير في  ،كالذاؿ مجيكر ،ميمكسفالثاء  ،المصاحبة ليا في تككينيا في مخرجيا
كىكذا.  ،كصفة اإلطباؽ فيو ميزتو عف الداؿ ،كالظاء مجيكر مطبؽ ،الذاؿ ميزتو عف الثاء

كاإلطباؽ كيقابمو  ،كالشّدة كتقابميا الرخاكة ،كأىـ الصفات المميزة: الجير كيقابمو اليمس
  .(1)االنفتاح

 صفات محسِّنة:   - ب
كمعنى التحسيف في ىذه الصفات أنيا تعطي  ،تي ال ضد لياكىي مجمكعة الصفات ال     

فيي ُمَحسِّنة  ،مف غير أف يككف ليا سمة التفريؽ بيف األصكات ،الصكت جرسو الخاص بو
 .(2)كال تككف سببا لتمييزىا عف غيرىا ،لؤلصكات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 52-1/51،ـ1985دمشؽ ،دار القمـ ،تح.د. حسف ىنداكم ،اإلعراب سر صناعة ،جني إبف ( ينظر1
 ،1ط ،عماف االردف ،دار عمار لمنشر كالتكزيع ،الى عمـ أصكات العربيةمدخؿ  ،( د. غانـ قدكرم الحمد2)

 117ص  ،ـ2004
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i. الصفات المميزة :: 
 :أساليب القدماء ووسائمهـ في دراسة الصفات

يكف لعمماء العربية القدماء كسائؿ يعتمدكف عمييا في دراستيـ لمغة بصفة عامة  لـ     
حساسيـ المرىؼ فالخميؿ ميز بحكر  ؛كاألصكات بصفة خاصة إاّلعمى قدراتيـ الذاتية كا 

الشعر معتمدا عمى أذنو المكسيقية كرتب معجمو العيف كفؽ مخارج الحركؼ فكاف بحؽ لو 
فقد كانت دراساتيـ تمتاز  ،كرغـ ذلؾ ،في بمفيكمو الحديثالسبؽ في ابتداع المنيج الكص

مما يؤكد  ،اّيدتيا الدراسات الحديثة التي تعتمد عمى اآلالت كالكسائؿ الحديثة ،بالّدقة العممية
كالذم يقارف بيف القدماء كالمحدثيف في مجاؿ  ،عبقريتيـ كجّديتيـ في دراسة الصكت المغكم

ختبلفا بسيطا اليكاد يذكر عمى الّرغـ مف الفارؽ الكبير الدرس الصكتي سكؼ لف يجد إال ا
بيف ما كانكا عميو مف بساطة االمكانات كبينما ىك مكجكد اآلف مف إمكانات ككسائؿ عممية 

كالتي بفضميا يسر الكصكؿ إلى الدقة العممية المطمكبة في  ،مساعدة كأجيزة تكنكلكجية حديثة
 مثؿ ىذه الدراسات.
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 جهر والهمس:ال -أوال
ككاف مف بيف  ،قديما الدراسات الصكتيةحظي ىذاف المصطمحاف بعناية عمماء      

حيث لـ يتـ تحديدىا بشكؿ دقيؽ يميزىا عف بقية  ،ىـالمصطمحات التي التبست عند
الصفات ففي كثير مف التعاريؼ تختمط بصفتي الشّدة كالّرخاكة عمى الّرغـ مف ككنيا مف 

 تي يمكف ضبطيا.الظكاىر الصكتية ال
  الجهر: - أ

 المعنى المغوي: 
جيرا كجياران:  ،جاء في المعجـ الكسيط: جير الشيء جيرا: أعمف كظير بالكبلـ كنحكه      

 يت ىت  ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ٹٱٹٱُّٱ .(1)فالكبلـ كنحكه جيير. كىك جيير الصكت ،أعمنو. كيقاؿ: جير الكبلـ

َّ  رث ملسو هيلع هللا ىلص
(2). 

  :المعنى االصطالحي
كمنع النفس أف يجرم معو  ،: ))حرؼ أشبع االعتماد في مكضعولوعّرفو سيبكيو بقك      

 .(3)حتى ينقضي االعتماد عميو كيجرم الصكت((
 ،كرددكه في عباراتيـ ،فقد شاع عند العمماء ،يعتبر ىذا التعريؼ سمة لمصطمح الجير     

ائريف ككصفو بعض المحدثيف بقكلو: ))ىذا ىك التعريؼ الذم كقؼ أمامو عمماؤنا القدماء ح
 (1)قانعيف بترديد ألفاظو بنصيا دكف شرح كاضح أك تعميؽ ذم قيمة((

                                                           

 ر( ،ىػ ،مادة )ج ،ـ1965،القاىرة ،الجزء الثامف عشر ،المعجـ الكسيط ،( مجمع المغة العربية1)
 7،( طو2)
 434ص ،4ج ،ـ1983بيركت ،عالـ الكتب ،تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف 3ط ،الكتاب ،(ػ سيبكيو3)
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 بتعريؼ المبرد كظؿ العمماء بعد سيبكيو يرددكف نفس عبارات التعريؼ الى أف جاء     
))بأّنيا حركؼ إذا رددتيا ارتدع  يخالؼ فيو مف سبقو معرفا األصكات المجيكرة بقكلو:

 . (2)الصكت فييا((
))سميت مجيكرة ألف مخرجيا لـ يتسع فمـ  فقد عّرؼ المجيكر قائبل: ،بف دريدأّما ا      

 .(3)تسمع ليا صكتا((
 ،بؿ رّدد عبارات مف سبقكه ،في حيف يذكر بعضيـ أف ابف دريد أيضا لـ يات بجديد     

 . (4)ق(392)ت كعّرؼ الصكت الميمكس بعبارات سيبكيو نفسيا. ككذلؾ فعؿ ابف جني
 معنى الحرؼ المجيكر أّنو حرؼ قكم)) الب يعرؼ المجيكر بقكلو:كمكي بف ط     

 كالزمخشرم االعتماد عميو في مكضع خركجو(( كقد تبعو في ذلؾ ابف الجزرم
  (6)ق(669)ت)±(كابف عصفكر  .(5)ق(538)ت

ق( ذكر عبارات سيبكيو نفسيا إاّل أّنو قاؿ: ))قيؿ: كالمجيكرة 686كاالسترباذم )ت     
 .  (7)كالميمكسة تخرج أصكاتيا مف مخارجيا مف الفـ(( ،مف الصدر تخرج أصكاتيا

                                                                                   ( 1)قائبل: ))كالجير قّكة االعتماد حتى منع الّنفس أف يجرم(( )#(كما عرفو ابف الطحاف     
                                                                                                                                                                          

 123ص ( األصكات المغكية،1)
  194/ 1 ،بدكف تاريخ ،بيركت ،عالـ الكتب ،تح محمد عبد الخالؽ عضيمة ،المقتضب ،( المبرد2)
)بدكف  ، دار صادر بيركت1ط ،جميرة المغة ،ق(321ابف دريد )أبك بكرمحمد بف الحسف االزدم البصرم ت  (3)

 15/7 ،بيركت ،تاريخ(
 69-68/، سر الصناعة ،( ينظر ابف جني4)
 395 -394ص ،لبناف ،بيركت ،دار الجيؿ ،2ط ،ا لمفصؿ ،( ينظر الزمخشرم5)
      ،ليبيا ،الدار العربية لمكتاب ،تح د. فخر الديف قباكة ،5ط ،الممتع في التصريؼ ،ابف عصفكر ،( ينظر6)

                                                          672-2/671 ،ـ1983تكنس
قرأ أحمد بف نحمة سبط السمعكس كعمى ابف بضحاف  ،ق702ك احمد بف ابراىيـ بف داكد بف محمد كلد سنة ى

 كراكية أبي عمرك جميع القرآف
تحقيؽ محمد الزفزاؼ  ،3ج ،شرح شافية ابف الحاجب ،ق(686( االسترباذم )رضى الديف محمد بف الحسف ت7)

 259-3/258 ،ق1358 ،القاىرة ،مطبعة حجازم ،كآخريف
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كما  ،أصحابيا قد خمطكا بيف الجير كالشّدة تعريفات السابقة أفّ كأىـ ما يبلحظ عمى ال      
 ذكر ابف دريد في الجميرة. 

كيرل بعض المحدثيف اّف التعريؼ الذم يعد إضافة حقا في طريؽ الكصكؿ الى معرفة      
الجير كتحديده في ألفاظو أكثر كضكحا كأجمى معنى ىك تعريؼ عمماء التجكيد الذم جاء 

في قكلو: ))إّف النفس الخارج الذم ىك كظيفة  (-)(ق968ت)(2)كبرل زادهعمى لساف طاش 
ف بقى بعضو  ،إف تكيؼ كمو بكيفية الصكت حتى يحصؿ صكت قكم كاف ميجكرا ،حرؼ كا 

 ( 3) يجرم مع الحرؼ كاف الحرؼ ميمكسا(( ببل صكت

 ،ـ ،ؿ ،غ،ع،ظ ،ض ،ز ،ر ،ذ ،د ،ج ،))ب فاألصكات المجيكرة عند القدماء ىي:     
 (5)ء ،ؽ ،. إاّل أّف بعضيـ زاد ثبلثة أحرؼ كىي: ط(4)م(( ،ك ،ا ،ف

ككاف عمماء العربية كعمماء التجكيد يعّدكف صكت القاؼ كالطاء كاليمزة أصكاتا مجيكرة     
 . كلمباحثيف المحدثيف كبلـ في تفسير ذلؾ.(6)متابعيف في ذلؾ سيبكبو

 :   الهمس - ب
 : المعنى المغوي

بلـ الخفي الذم اليكاد يفيـ جاء في المعجـ الكسيط: ))كىمس ليمس ىك الكا     
كالميمكس مف الكبلـ: غير . يفيـاليكاد فبلف إلى فبلف ىمسنا: تكّمـ معو كبلما خفيا 

 .  (7)الظاىر كمف الحركؼ غير المجيكر((
                                                                                                                                                                          

 18ص  ،ـ1986بيركت  ،مؤسسة الرسالة ،تح غانـ قدكرم الحمد ،التمييد في عمـ التجكيد ،ابف الجزرم (1)
  92ص ،المصطمح الصكتي ،(عبد العزيز الصيغ2) 
 ،مخطكط في مكتبة الدراسات العميا في كمية اآلداب لجامعة بغداد ،شرح المقدمة الجزرية ،طاش كبرل زاده (3) 

 11ص  ،(621/3)الرقـ
  21 ،ـ 1975القاىرة  ،مكتبة االنجمك المصرية ،5ط ،األصكات المغكية ،( إبراىيـ أنيس4)
 229ص ،ـ1992 ،1ط ،بيركت ،دار الفكر المبناني ،عمـ االصكات الفكنيتيكا ،( ينظر عصاـ نكر الديف5)
 4/434 ،( الكتاب6)
 س( ،ـ ،مادة )ىػ ،مصر ،القاىرة ،2ج ،1ج ،المعجـ الكسيط ،( مجمع المغة العربية7)
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 : المعنى االصطالحي
 . (1)الحرؼ الميمكس: ))أضعؼ االعتماد في مكضعو كجرل معو النفس((     

  :الهمس عند القدماء
يعد التعريؼ السابؽ مف أىـ تعاريؼ القدماء لميمس كىك بحؽ عميو مدار التعاريؼ       
لـ يترؾ القدماء بعد سيبكيو بصماتيـ في مفيكـ الجير كاليمس في دراستيـ لمصكت  كميا

ف تمحيص أك بؿ اعتمدكا كميا عمى تعريفو ىذا فراحكا يرددكف عباراتو لفظة بمفظة دك  ،المغكم
تعميؽ كما ذاؾ إاّل لمقيمة العممية التي يتمتع بيا ىذا التعريؼ سكاء عند القدماء أكعند 

 المحدثيف عمى حد سكاء.
كمثالو تعريؼ الجير عند  ،كمف حاكؿ التجديد في التعريؼ أخمط بيف الجير كالشدة     

) نفس في مخرج حيث يقكؿ: ))الجير انحصار ال ،السكاكي في كتابو )مفتاح العمـك
نما عرفو يابف دريد لممجيكر ح كتعريؼ ،كىذ ا التعريؼ فيو التباس بتعريؼ الشدة ،الحرؼ((

. كلكف الحقيقة تخالؼ (2)))سميت مجيكرة ألف مخرجيا لـ يتسع فمـ تسمع ليا صكتا(( بقكلو:
 ذلؾ؛ إّف المجيكرة مف أكثر الحركؼ اسماعا لمصكت بعد األصكات المدية.

 .(3)ق(( ،ؾ ،ؼ ،ص ،ش ،س ،خ ،ح ،ث ،مكسة ىي: ))تاألصكات المي
يرل بعض المحدثيف أّف القدماء قد أحسكا الفرؽ بيف المجيكر كالميمكس كلكنيـ لـ        

 (.4) كدكرىما في انتاج األصكات المجيكرة كالميمكسة تكف ليـ معرفة بالكتريف الصكتييف
 ثانيا_ الشدة والرخاوة:

 اكة عمى شّدة اعتراض اليكاء الخارج مف الرئتيف فالغمؽ الّتاـ لمجرل تعتمد الشّدة كالرخ      

                                                           

 4/434 ،ـ1983بيركت ،عالـ الكتب ،تحيؽ عبد السبلـ ىاركف ،3ط ،الكتاب ،سيبكيو (1)
 15/7 ،جميرة المغة ،ابف دريد 2))
 108ص  ،ـ1998 ،1ط ،دمشؽ ،دار الفكر ،المصطمح الصكتي ،عبد العزيز الصيغ (3)
 119ص ،القدماء كالمحثيف المصصطمحات الصكتية بيف ،إبراىيـ عبكد السامرائي ،(  ينظر4)
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بينما الغمؽ الجزئي ُيعّد الصكت عنده رخكا كالتكسط بينيما  ،اليكاء يصنؼ عمى أّنو شديد
 .(1)ُيعرؼ بأّنو "بيف الّشديد كالرخك

 
 
 

                                                                               :الشّدة - أ
 المعنى المغوي: 

 ،كىي نقيض الّميف تككف في الجكاىر كاألعراض ،جاء في المساف: ))الشدّة الصبلبة     
كشيء شديد: مشتّد قكم ... كالشّدة المجاعة كالشّدة: صعكبة الزمف كقد  ... كالجمع شدد

  .(2)اشتد عمييـ. كالشدة كالشديدة مف مكاره الدىر. كجمعيا شدائد((
كشّدة العيش:  ،))األمر يصعب تحّممو فالشدة:رب ىذا المعنى في المعجـ الكسيط اكما يق

 . (3) شظفو كضيقو((
 اصطالحا:

بعدىا يندفع اليكاء  ،صكت ينحبس عند مخرجو اليكاء انحباسا تاما لحظة قصيرة      
 .(4) كالداؿ كالتاء مثبل ،فيحدث دكيا ،فجأة

ؿ ة في التعريؼ الغكم صعكبة تحمّ في ككف الشدّ يشتركاف ي االصطبلحك ك التعريؼ المغكم 
ي التعريؼ االصطبلحي شدة انحباس اليكاء في جزء مف أجزاء جياز فبينما  ،أم شيء

 النطؽ يعقبيا انفجار.
  :الشّدة عند القدماء

                                                           

 بتصرؼ ،222ص ،عمـ األصكات المغكية ،( ينظر عصاـ نكر الديف1)
 234، 232/ 3 ،لساف العرب ،ابف منظكر (2)
 د( ،د ،مادة )ش ،المعجـ الكسيط ،( مجمع المغة العربية3)
 د( ،د ،مادة )ش ،( ينظر لممصدر نفسو4)
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))كمف الحركؼ الشديد كىك الذم يمنع الصكت أف يجرم  قائبل: اعرفي ،عند سيبكيو     
 كذلؾ لك أّنؾ ،كالباء ،كالداؿ ،كالتاء ،كالطاء ،كالجيـ ،كالكاؼ ،كالقاؼ ،اليمزةكىك  ،فيو
  .(1)قمت الحج ثـّ مددت صكتؾ لـ يجر ذلؾ(( 
 ))كمنيا حركؼ تمنع : كقريب مف ىذا التعريؼ تعريؼ المبرد الذم اختصره في قكلو .1

 (2)كىي التي تسمى الشديدة(( ،النفس
قيقا حيث يقكؿ: ))إال إّف بعض الحركؼ أشّد حصرا لمصكت يحددىا تحديدا دف ابف جنيأما ك  .2

كال تجد لمصكت منفذا  ،أؿ ،أط ،مف بعضيا أال تراؾ تقكؿ في الداؿ كالطاء كالبلـ: أد
 ،كالقاؼ ،بقكلو: ))فالشديدة ثمانية أحرؼ؛ ىي: اليمزة ،كعّدد األصكات الشديدة .(3)ىناؾ((
 (4)كيجمعيا المفظ "أجدت طبقؾ"(( ،كالباء ،كالتاء ،كالداؿ ،كالطاء ،كالجيـ ،كالكاؼ

 ،))أّنو اشتد لزكمو لمكضعو يعرؼ الحرؼ الشديد تعريفا آخر بقكلو:مكي بف طالب  لكف .3
 (5)كقكم فيو حتى منع الصكت أف يجرم معو عند المفظ بو((

: ))كالشدة أف يحصر الصكت الحرؼ في اختصر التعريؼ السابؽ بقكلو فقد الزمخشرمأما  .4
  (6)مكضعو((

: ))كمعنى جاء تعريفو أكثر غمكضا حينما عرؼ الشديد بالصمب في قكلو ابف األنبارم لكف .5
 .(7)الشديدة أّنيا حركؼ صمبة ال يجرم فييا الصكت((

                                                           

 4/434 ،الكتاب ،( سيبكيو1)
 1/194 ،بالمقتض ،( المبرد2)
 1/70،سر صناعة اإلعراب ،( ابف جني1)
 1/70 ،( المصدر السابؽ2)
 117ص ،ـ1984،األردف ،دارعمار ،أحمد حسف فرحات تحقيؽ د. ،2ط ،الرعاية ،مكي بف طالب (3)
 395ص  ،لبناف ،بيركت ،دار الجيؿ ،2ط ،المفصؿ ،الزمخشرم (4)
 424ص  ،مطبعة الترقي بدمشؽ ،بيطارتحقيؽ محمد بيجة ال ،أ سرار العربية ،األنبارم (5)
 3/260 ،شرح الشافية ،االسترباذم (6)
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فقد عرؼ الّشديد تعريفا مبسطا بقكلو: ))ما ينحصر جرم صكتو عند : ابف الحاجب كأما .6
 .(1)إسكانو في مكضعو((

بعد أف أخرج اليمزة كأضاؼ الضاد  -أحد عشر صكتا  ة عندهكابف سينا: األصكات الشديد .7
بؿ  ،كلـ يعدد ابف سينا األصكات المركبة ،كالنكف كالميـ كالبلـ كىي عند غيره ثمانية فقط

  .(2)قاؿ: )ثـ سائر ذلؾ مركبة(
كما استخدـ االستراباذم مصطمحات سيبكيو نفسيا كعّرؼ الشديد بقكلو: ))كنعني بالشديدة ما  .8

 .(3)سكنتو كنطقت بو لـ يجر الصكت((إذا أ
الحرؼ في مخرجو  فقد عّرؼ الشديد بقكلو: ))إذا انحصر صكت أما طاش كبرل زادة .9

كما في )الحج(؛ فإّنؾ لك كقفت عمى قكلؾ )الحج(  ،انحصارا تاما فبل يجرم يسمى شّدة
 .(4)حتى لك رمت مد صكتؾ لـ يمكنؾ ،كجدت صكتؾ راكدا محصكرا

د العزيز الصيغ في المصطمح الصكتي أّف: ))عمماء العربية ممف جاء بعد كقد ذكر عب      
كابف الجزرم في  "شرح التسييؿ"سيبكيو قد أعادكا تعريفو دكف زيادة كمنيـ ابف عقيؿ في 

  .(5) (("اليمع"كالسيكطي في  "النشر"
لفاظو إاّل أما عمماء التجكيد فقد استعممكا مصطمحات سيبكيو ايضا دكف أم تغيير في أ     

 الشيء القميؿ.

                                                           

 61ص ،ـ1975القاىرة  ،مطبعة المؤيد ،صححو: محب الديف الخطيب ،رسالة حدكث الحركؼ ،( ابف سينا7)
 
 3/260 ،شرح الشافية ،االستراباذم (3)
)نقبل عف 144ص ،ـ1986،بغداد ،عة الخمكدمطب ،الدراسات الصكتية عند عمماء التجكيد ،غانـ قدكرم الحمد (4)

 (11/12،كتاب شرح المقدمة الجزرية لطاش كبرل زادة 
 117ص ،المصطمح الصكتي في الدراسات العربية ،( د. عبد العزيز الصيغ5)
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: ))كمعنى كتعريؼ مكي بف طالب المذككر سابقا ىك إعادة لتعريؼ سيبكيو عند قكلو     
حتى منع الصكت أف يجرم معو  ،كقكم فيو ،الحرؼ الشديد أنو حرؼ اشتد لزكمو لكضعو

 .(1)عند التمفظ بو((
: ))كمعنى الشديد أّنو و السابؽمف عمماء التجكيد أيضا أعاد نفس تعريؼ سيبكي ك الداني      

 . (2)حرؼ اشتد لزكمو لمكضعو حتى منع الصكت أف يجرم معو((
: ))كالشديد ما جاء مغايرا لمتعريفات السابقة ق(569أبك العبلء اليمذاني )ت لكف تعريؼ    

ثـ رمت مد  ،أال ترل أّنؾ إذا قمت الّشج كالّشط ،لـز مخرجو فبل يمكنؾ مد الصكت بو لتمّكنو
فيمكف مد  ،امتنع عميؾ... كالرخك ما لـ يمـز مخرجو لزـك الشديد ،الصكت بالجيـ كالطاء

امتد بو صكتؾ جاريا مع  ،أال ترل أّنؾ إذا قمت: اليز كالمس كالرش كنحك ذلؾ ،الصكت بو
 .(3)الزام كالسيف كالشيف((

 د أّف:نج ،كلما كانت األصكات الشديدة تتميز بحبس الّنفس ثـ إطبلقو فجأة      
 ،المرعشي يتبنى فكرة تسمية الشديدة بمصطمح )آنية( كتسمية الرخكة بمصطمح )زمانية(

 .(4)ق(816ككاف قد أخذ الفكرة عف الجرجاني )ت
ال تكجد إال في آف حبس  ،قاؿ الجرجاني في شرح المكاقؼ: ))إّف الحركؼ الشديدة آنية       

 . (5)((اكما عداىا زمانية يجرم فيو الصكت زمان ،النفس
إذ حركؼ الرخك أتـ جريانا مف  ،يقكؿ المرعشي أقكؿ: ))كما عداىا متفاكتة في الجرياف     

 (1)كحركؼ المد أطكؿ زمانا مف سائر الرخك(( ،الحركؼ البينية
                                                           

 (   145ص ،)نقبل عف التمييد لميمذاني143ص ،الدراسات الصكتية عند عمماء التجكيد ،غانـ قدكرم الحمد (1)
تحقيؽ الدكتكر  ،التحديد في االتقاف كالتجكيد ،ق(444اني )أبك عمر عثماف بف سعيد الداني األندلسي ت( الد2)

 107ص ،نسخة مخطكطة بيد المحقؽ )نقبل عف المصطمح الصكتي( ،غانـ قدكرم الحمد
 (145ص ،)نقبل عف التمييد لميمذاني143ص ،الدراسات الصكتية عند عمماء التجكيد ،غانـ قدكرم الحمد (3)
بف محمد  لعضد الديف عبد الرحماف ،الذم شرح "المكاقؼ في عمـ الكبلـ ،عمي بف محمد الجرجاني (4)

 2/115، ق( األعبلـ756االيجي)ت
 146-145ص ،الدراسات الصكتية عند عمماء التجكيد ،غانـ قدكرم الحمد (5)
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 . (2)ب(( ،د ،ت ،ط ،ج ،ؾ ،ؽ ،األصكات الشديدة ىي: ))اليمزة     
 ".اك "أجد قط بكت ،كجمعكىا في عبارة "أجدؾ قطبت"

 ،ككاف سيبكيو قد أخرج الضاد مف األصكات الشديدة ألنو يصؼ الضاد الرخكة القديمة      
إلى صكت يـ مف األصكات الشديدة فإنو يذىب كأما مف أخرج مف المحدثيف صكت الج
فقد لكحظ أف إنفصاؿ كسط المساف عف الغار في  ،مركب يجمع بيف الشدة كالرخاكة في نطقو

 بؿ ،كما يحدث في نطؽ األصكات الشديدة ،اليحدث فجأةأثناء النطؽ بالجيـ 
 (3)مما يجعؿ آخر الصكت تشكبو شائبة مف الرخاكة أك االحتكاكية(( ،يتـ االنفصاؿ ببطء 
فإف كصؼ عمماء  ،كلما كانت البلحقة اإلحتكاكية التي تتبع صكت الجيـ غير بارزة كثيرا 

السيما أف مف  ،كال يستكجب تخطئتيـ ،العربية كالتجكيد لصكت الجيـ بالشدة يبدك مقبكال
كيفضمكف  راؼ بالطبيعة المركبة لصكت الجيـ،عمماء األصكات المحدثيف مف يرفض االعت

 .(4)النظر إليو باعتباره صكتا انفجاريا((
 :الّرخاوة  - ب

 المعنى المغوي: .1
 (5)غيره: كىك الشيء الذم فيو رخاكة(( ،جاء في المساف: ))الرخك اليش مف كؿ شيء      

  الرخاوة: مصطمح .2

                                                                                                                                                                          

 (12)نقبلعف كتاب جيد المقؿ لممرعشي ك 146-145ص ،( المصدر نفسو1)
 114ص ،عمـ االصكات المغكية الفكنتيكا ،د. عصاـ نكر الديف (2)

 المعجـ الكسيط مادة )رخا( ،)*( بتثميث الراء اليش الميف مف كؿ شيء
 103ص ،مناىج البحث في المغة تماـ حساف، ( ينظر،3)
 85ص ،أسس عمـ المغة ،( ماريك بام4)
دار  ،دار صادر ،لساف العرب ،ق(711قي ت( إبف منظكر )جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظكر االفري5)

  14/314 ،ـ1965،بيركت
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المعجـ الكسيط: الّرخك مف األصكات: صكت عند مخرجو ينحبس اليكاء  كما جاء في     
كالزام كالسيف  ،محدثا حركة احتكاكية تسمى بالّرخاكة ،انحباسا ناقصا يسمح بمركر اليكاء

 .(1)مثبل
  :عندالقدماء

 الشديد،  مف الحركؼفقاؿ: ))ك  الرخاكة مقاببل لمصطمح الشدةمصطمح ذكر سيبكيو  .1
كىك الذم يمنع الصكت أف يجرم فيو ...كمنيا الرخكة كىي: الياكالحاء ... كذلؾ إذا قمت 

  .(2)الطس كانقض، كأشباه ذلؾ أجريت فيو الصكت إذا شئت((
 في ىذا التعريؼ جعؿ سيبكيو الضاد مف األصكات الرخكة كىذا يؤكد لننا أف ىذا        
 ايكنو تعرض لتطكر عمى ألسنة الناطقيف بو تدريجلك  ا في القديـ،صكت لـ يكف صكتا شديدال

 حتى صار انفجاريا في كقتنا ىذا.
))فأّما الّرخكة فيي التي يجرم النفس  :الرخكة بقكلو ق( 285)ت المبرد كقد عّرؼ .2

كالشديدة خبلفيا. كذلؾ أّنؾ إذا لفظت بيا لـ يتسع مخرج النفس  ،فييا مف غير ترديد
 .(3)معيا((

 الّرخك بقكلو: ))كالّرخك: ىك الذم يجرم فيوتعريؼ ابف جني اختصر ما ك .3
كبعد أف عدد األصكات الّشديدة كاألصكات البينية )بيف الّشدة كالّرخاكة(. قاؿ  ،(4)الصكت((

  .(5)عف الّرخكة... كما سكل ىذه الحركؼ ىي الّرخكة

                                                           

 مادة )رخا( ،معجـ الكسيط ،مجمع المغة العربية (1)
 425 ،4/434 ،الكتاب ،سيبكيو (2)
 1/195 ،المقتضب ،( المبرد3)
 1/70،سر صناعة اإلعراب ،( ابف جني4)
 70-1/69 ،( المصدر نفسو5)



 صفات األصوات عند القدماء                                                  الفصؿ األوؿ

17 

كاليمس فقاؿ:  راستعمؿ ألفاظ سيبكيو التي جاءت في تعريؼ الجي ،مكي بف طالب .4
فجرل  ،))كمعنى الحرؼ الّرخك أّنو حرؼ ضعؼ االعتماد عميو في مكضعو عند النطؽ بو

                     (1)الصكت(( معو
حرؼ  كىذا التعريؼ يشبو تعريؼ مكي لمصكت الميمكس: ))كمعنى الميمكس أّنو  .5

  .(2)و((كضعؼ االعتماد عميو عند خركج ،جرل مع النفس عند الّنطؽ بو لضعفو
 فبل مخرجو : ))أف يحصر صكت الحرؼ فيبقكلو كقد عّرؼ الزمخشرم الشّدة كالّرخاكة .6

      .(3)خبلفيا((ب كالرخاكة ،يجرم
 الّشديد  كالصكت ،كما عّرؼ ابف الجزرم األصكات الّرخكة بأّنيا: ))ماعدا الشديدة  .7
 رم معوكقكم فيو حتى منع النفس أف يج ،عنده ىك صكت اشتّد لزكمو لمكضعو .8
 (4)عند الّمفظ بو(( 
جرم النفس كقد فرؽ المرعشي: بيف اليمس كالرخاكة قائبل: ))قد يجرم الصكت كال ي .9

معناه يجرم الصكت القكم كال يجرم معو صكت كثير يجرم في  ،كالضاد كالغيف المعجمتيف
ّرخاكة أال ترل إلى ما قاؿ البعض: إف ال ،كليس المراد نفي جرياف النفس بالكمية ،الميمكس

إذا عممت ىذا فاعمـ أّف صكت الحرؼ كنفسو إّما أف يحتبسا بالكّمية  ،جرياف الصكت كالنفس
بأف يجريا جريا كامبل  ،نفس شديد كىك في الحركؼ الشديدة أك ال يحتبسا أصبلفيحصؿ 

 .(5)كىك في الحركؼ الّرخكة((
كاألصكات الرخكة غير  كربما لـ ينتبو أحد إلى ىذا الفرؽ الدقيؽ بيف األصكات الميمكسة 

 المرعشي.

                                                           

 119 ،الرعاية ،مكي بف طالب (1)
  116 ،مكي بف طالب، الرعاية( 2)
  395 ،ا لمفصؿ ،الزمخشرم (3)
  98ص  ،التمييد في عمـ التجكيد ،( ابف الجزرم4)
 20ص ،(11068/4مخطكط بمكتبة المتحؼ العراقي رقـ ) ،جيد المقؿ ،( المرعشي5)
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        أفن كما يمكف استخبلصو مف فيمنا لمصطمحي النفس كالصكت كجكد فركؽ دقيقة كىي     
عميو فبل تعارض بيف  ،اليكاء الخارج مف داخؿ االنساف بدافع الطبعيقصد بو : الّنفس

ف كاف يمـز مف انحباس الّنفس انحباس الصكت ،التعريفيف مف انحباس الصكت  ك ال يمـز ،كا 
كعميو فالمتكقع أف تككف جميع  ،ألف الصكت ال يتصكر انبعاثو دكف نفس ،انحباس الّنفس

كالجمع بيف ىاتيف  ،إال أف الكاؼ كالّتاء شديدتاف ميمكستاف ،الحركؼ الشديدة مجيكرة
الصفتيف أف يقاؿ: إف الّشدة في ىذيف الحرفيف باعتبار بداية النطؽ بيما كاليمس فييما 

 .                                                     (1)باعتبار انتياء النطؽ بيما
ينحصر الرخاكة بقكلو: ))أّما إذا جرل الصكت جريا تامًّا كال  كقد عّرؼ طاش كبرل زادة 

فإّنؾ إذا كقفت عميو كجدت صكت الشِّيف جاريا تمّده  ،كما في )الطش( ،أصبل يسمى رخكة
 .(2)إف شئت

 .                         (3)ص(( ،ض ،غ ،ز ،ظ ،ذ ،ق ،ح ،خ ،ش ،س ،ث ،األصكات الّرخكة ىي: ))ؼ
 :بيف الشّدة والرخاوة .3
 التوسط"صفة " .1

كىي مف مصطمحات سيبكيو أطمقو عمى األصكات التي لـ تتـ فييا صفة الشّدة، كما لـ      
ّنما كانت تجمع الصفتيف، ك   قد عدد سيبكيو تتـ فييا صفة الّرخاكة، كا 

 .(4)ـ(( ،ف ،ر ،ؿ ،ىذه األصكات كىي: ))ع
 كتسّمى باألصكات المائعة أيضا كقد جمعيا ابف جني في قكليـ "لـ يرعكنا"     

 فيي إذف ثمانية. 

                                                           

 88ص ،( ممخص أحكاـ التجكيد1)
  )نقبل عف كتاب شرح المقدمة الجزرية  144ص ،يدالدراسات الصكتية عند عمماء التجك  ،( غانـ قدكرم الحمد2)

 (12/ 11،لطاش كبرل زاده
 226ص ،عمـ االصكات المغكية الفكنيتيكا ،عصاـ نكر الديف ( ينظر د.3)
 4/435،الكتاب ،سيبكيو (4)
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))الحركؼ التي  كالمبرد كضح ما قالو سيبكيو بخصكص مابيف الشديدة كالّرخكة فقاؿ: .2
نما يجرم فييا النفستتعرض بيف الّرخكة كالشديدة ىي شديدة  الستعانتيا بصكت  ،األصؿ كا 

كالتي  ،كالعيف التي يستعيف المتكمـ عند المفظة بيا بصكت الحاء ،ما جاكرىا مف الّرخكة
ككالنكف التي  ،النحرافيا كاتصاليا بما قد تقدمنا في ذكره مف الحركؼ ،يجرم فييا الصكت

المّد كالميف التي يجرم فييا الصكت ككحركؼ  ،لما فييا مف الغنة ،تستعيف بصكت الخياشـ
فإّنما يجرم فييا الصكت لما فييا مف  ،كلكنيا حرؼ ترجيح ،لمينيا.. كمنيا الراء. كىي شديدة

 .(1)التكرير((
كقد عّرؼ طاش كبرل زاده التكسط بيف الشّدة كالرخاكة بقكلو: ))أّما إذا لـ يتـ  .3

رخاكة، كما في )الخؿ( فإّنؾ إذا كقفت اإلنحصار كال الجرم يككف متكسطا، بيف الشّدة ك ال
عميو كجدت الصكت ال يجرم مثؿ جرم )الطش( كال ينحصر مثؿ انحصار )الحج(، بؿ 

 .(2)يخرج عمى اعتداؿ بينيما(
أما السكاكي فقد قاؿ: ))إذا لـ يتـ االنحصار كال الجرم كما في حركؼ قكلؾ )لـ  .4

 .(3)يرعكنا( سميت "معتدلة" ما بيف الشديدة كالرخكة((
كىنا ظير مصطمح جديد ىك "معتدلة" استعممو السكاكي لمتعبير عف المصطمح       

المعركؼ عند القدماء"بيف الشديد كالرخك"كظؿ مصطمح "بيف الشديد كالرخك" ىك الشائع عند 
في كتابو ق( فاستعمؿ مصطمح "متكسطة" 745القدماء إلى أف جاء أبك حياف االندلسي)ت

 . (4)"ارتشاؼ الضرب"

                                                           

 1/196،المقتضب ،( المبرد1)
تاب شرح المقدمة الجزرية )نقبل عف ك144ص ،الدراسات الصكتية عند عمماء التجكيد ،غانـ قدكرم الحمد (2)

 (12/ 11 ،لطاش كبرل زاده
تحقيؽ أكـر  ،مفتاح العمـك ،ق(626( السكاكي )أبك يعقكب يكسؼ بف أبي يكر بف محمد بف عمي السكاكي ت3)

 4ص ،ـ1982 ،بغداد ،مطبعة دار الرسالة ،عثماف يكسؼ
 5ص ،ارتشاؼ الضرب ،أبك حياف ،( ينظر4)
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فنجد مف  ،كحصؿ خبلؼ بيف عمماء العربية كعمماء التجكيد في عدد الحركؼ المتكسطة   
ا((  ،م ،ك ،ـ ،ر ،ف ،ؿ ،))عف جني في عّدىا ثمانية أصكات ىي:العمماء مف كافؽ اب

كمف العمماء مف أخرج األلؼ كالكاك  ،(1)عف طريقة جمعيا في كممة أك عبارةبغض النظر 
 .(2)ةكالياء مف الحركؼ المتكسط

 )انحصار صكتكاف مفيـك الشّدة كعكسيا الرخاكة مفيكما كاضحا عند القدماء بأنو: )     
إال أّنو قد اختمط ىذا المفيـك عند البعض  ،الحرؼ في مكضعو(( كما عرفو السيكطي كغيره

استعمؿ ألفاظ  فقد ،فإذا نظرنا الى تعريؼ مكي بف طالب ،اآلخر بمفيـك الجير كاليمس
كاليمس فقاؿ: ))كمعنى الحرؼ الّرخك أّنو حرؼ  ي جاءت في تعريؼ الجيرسيبكيو الت

 .(3)فجرل معو الصكت(( ،ضعؼ االعتماد عميو في مكضعو عند النطؽ بو
فنجد مف  ،كحصؿ خبلؼ بيف عمماء العربية كالتجكيد في عدد الحركؼ المتكسطة     

كمف العمماء مف  ا( ،م ،ك ،ـ ،ف ،ؿ ،كىي)ع ،العمماء مف كافؽ ابف جني في عدىا ثمانية
 .(4)أخرج األلؼ كالكاك كالياء مف الحركؼ المتكسطة

 اإلطباؽ واالنفتاح -ثالثا
                                                                                                اإلطباؽ .أ 

كقد أطبقو  ،جمع أطباؽكال ،الطبؽ: غطاء كؿ شيء)) جاء في المساف: :المغويالمعنى 
 .. كتطابؽ الشيئاف: تساكيا كالمطابقة المكافقة .كطّبقو فانطبؽ كتطبؽ: غطاه كجعمو مطبقا 

 (6)التغطية . كمف معانيو االلصاؽ ك(5)كالتطابؽ االتفاؽ((

                                                           

 94ص ،ةالرعاي ،( ينظر مكي بف طالب1)
 144ص ،جيد المقؿ ،( ينظر المرعشي2)
 119الرعاية  ،( مكي بف طالب3)
 144ص ،جيد المقؿ ،( المرعشي4)
 210، 10/209 ،الكتاب ،سيبكيو (5)
 مادة )طبؽ( ،المعجـ الكسيط ،( مجمع المغة العربية6)
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كىك أف يتخذ المساف عند النطؽ بالصكت شكبل مقعرا منطبقا : المعنى االصطالحي .ب 
 .(1)الى الكراء قميبل عمى الحنؾ األعمى، كيرجع

 :عند القدماء
في قكلو: ))إذا كضعت لسانؾ في مكاضعيف انطبؽ  اإلطباؽ مف مصطمحات سيبكيو      

فإذا  ،لسانؾ مف مكاضعيف إلى ما حاذل الحنؾ األعمى مف الّمساف ترفعو الى الحنؾ األعمى
 .(2)(كضعت لسانؾ فالصكت محصكر فيما بيف الّمساف كالحنؾ الى مكضع الحركؼ(

كذكر ابف دريد: تعريؼ اإلطباؽ بقكلو: ))ألنؾ إذا لفظت بيا أطبقت عمييا حتى تمنع       
 .(3)النفس أف يجرم معيا((

ألصكات المطبقة إذ قاؿ: ))حركؼ اإلطباؽ: ىي أربعة: ا بف طالب كقد حدد مكي      
 .(4)كالضاد(( ،كالصاد ،كالظاء ،الطاء

نما سميت بحركؼ اإلطباؽكعمؿ سبب تسميتيا باإلطبا       ألف طائفة مف  ،ؽ قائبل: ))كا 
كتنحصر الريح بيف الّمساف  ،المساف تنطبؽ مع الريح إلى الحنؾ عند النطؽ بيذه الحركؼ

 (5)كالحنؾ األعمى عند النطؽ بيا مع استعبلئيا في الفـ((
الطاء(( ))ف ،كقد جعؿ لئلطباؽ درجات؛ إذ أّف ))بعضيا أقكل في اإلطباؽ مف بعض       

ك))الظاء(( أضعفيا في االطباؽ لرخاكتيا  ،لجيرىا كلشّدتيا ،أقكاىا في اإلطباؽ ك أمكنيا
كانحرافيا إلى طرؼ المساف مع أصكؿ الثنايا العميا ك))الصاد(( ك))الضاد(( متكسطاف في 

   .(6)اإلطباؽ((

                                                           

 62ص ،األصكات المغكية ،( إبراىيـ أنيس1)
 4/436الكتاب  ،سيبكيو (2)
 1/8جميرة المغة  ،د( ايف دري3)
 122ص ،الرعاية ،مكي بف طالب (4)
 122ص ،المصدر نفسو (5)
 122 ،( المصدر نفسو6)
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ير أف كغيره مف عمماء عصره يكافؽ سيبكيو في عدد األصكات كماىيتيا غ مكيك      
سيبكيو استخدـ عبارة ))حصر الصكت((. كمكي استعمؿ عبارة ))حصر الريح(( ال 

 الصكت.
ق( اإلطباؽ بقكلو: ))كاإلطباؽ أف ترفع ظير 462كقد ذكر عبد الكىاب القرطبي )ت     

فينحصر الصكت فيما بيف المساف كالحنؾ إلى  ،لسانؾ إلى الحنؾ األعمى مطابقا لو
 .(1)مكاضعيف

 .       (2)في المساف اّف معنى حصر ))حصر يحصر ضّيؽ عميو كأحاط بو(( كجاء     
طرؼ المساف ككسطو عمى  -عند النطؽ بو  -فالصكت المطبؽ ىك الصكت الذم ينطبؽ 

عمى تفاكت في درجة االنطباؽ؛ فيك تاـ في /ط/ كمتكسط في/  ،ما يحاذيو مف سقؼ الحنؾ
 (3)ص ض/ كنسبيا في /ظ/

 .(4)ظ(( ،ط ،ض ،ي: ))صاألصكات المطبقة ى
 االنفتاح: .أ 
جاء في المساف: ))الفتح نقيض اإلغبلؽ كباب فتح أم كاسع  :المعنى المغوي .أ 

 .مفتح((
كمف  .(5)أم اسعا(( ،كفي حديث أبي الدرداء: ))كمف يأت بابا مغمقا يجد إلى جنبو بابا فتحا 

 .(6)كمف معاني االنفتاح في المعجـ الكسيط: االفتراؽ

                                                           

 (156ص ،)نقبل عف كتاب المكضح لمقرطبي288ص ،مدخؿ الى عمـ أصكات العربية ،( غانـ قدكرم الحمد1)
 ر( ص مادة )ح ،الكتاب ،( سيبكيو2)
 1/203 ،النشر في القراءات العشر ،( ابف الجزرم3)
  62األصكات المغكية  ،إبراىيـ أنيس (4)
 537 ،2/536 ،الكتاب ،سيبكيو (5)
 ح( ت مادة )ؼ ،المعجـ الكسيط ،( مجمع المغة العربية6)
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انفراج مابيف المساف كالحنؾ العمكم عند النطؽ بالحرؼ بحيث  :المعنى االصطالحي .ب 
 .(1)ال ينحصر الصكت بينيما

 : عند القدماء
كقد عرؼ سيبكيو االنفتاح بقكلو: ))فأما ، بالمختؼسمى الخميؿ مصطمح المنفتح "     

ألنؾ ال  ،المطبقة فالصاد كالضاد كالطاء كالظاء كالمنفتحة كؿ ما سكل ذلؾ مف الحركؼ
كىذه الحركؼ األربعة إذا كضعت  ،ترفعو إلى الحنؾ األعمى ،طبؽ لشيء منيف لسانؾت

لسانؾ في مكاضعيف انطبؽ لسانؾ مف مكاضعيف إلى ما حاذل الحنؾ األعمى مف المساف 
فإذا كضعت لسانؾ الصكت محصكر فيما بيف المساف كالحنؾ إلى  ،ترفعو إلى الحنؾ األعمى

ام كنحكىما فإنما ينحصر الصكت إذا كضعف لسانؾ في مكضع الحركؼ. كأما الذاؿ كالز 
كلكال اإلطباؽ  ،كقد بيف بصر الصكت ،مكاضعيف. فيذه االربعة ليا مكضعاف مف المساف

ألنو ليس شيء  ،كلخرجت الضاد مف الكبلـ ،كالظاء ذاال ،كالصاد سينا ،لصارت الطاء داال
 .(2) مف مكضعيا غيرىا((

كىي خمسة  ،االنفتاح بقكلو: ))الحركؼ المنفتحة كقد ذكر مكي بف طالب صفة     
كقد فّسر تسمية المنفتحة بقكلو:  ،(3) كىي ماعدا حركؼ اإلطباؽ المذككرة(( ،حرفاكعشركف 

كال تنحصر الريح بيف المساف  ،))ألف المساف ال ينطبؽ مع الريح إلى الحنؾ عند النطؽ بيا
 (4)لريح عند النطؽ بيا((كتخرج ا ،كالحنؾ بؿ ينفتح ما بيف المساف كالحنؾ

كقد شعر سيبكيو بأىمية معرفة صفتي اإلطباؽ كاالستفاؿ ككجكب التفرقة بيف ىاتيف       
مف بيف ىؤالء  مكي بف طالبككاف  ،الصفتيف كقد تبعو العمماء في ىذا كخاصة القراء منيـ

 ذاف في الطاء الذيف شعركا بحسيـ الصكتي المرىؼ؛ إذ قاؿ: ))لكال اإلطباؽ كاالستعبلء الم
                                                           

 ح( ت مادة )ؼ ،المصدر نفسو( 1)
 100 ،التمييد في عمـ التجكيد ،إبف الجزرم (2)
 100 ،المصدر نفسو( 3)
 123ص ،( المصدر نفسو4)
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  .(1)ك لكال االنفتاح كالتسّفؿ المذاف في الّداؿ لكانت طاء(( ،لكانت داال
فإذا  ،كقاؿ عف الظاء كالذاؿ: ))كيجب أف تعمـ أف الظاء تشبو في لفظيا أيضا الذاؿ     

كذلؾ لك زدت لفظ اإلطباؽ في الّذاؿ لصارت  ،أزلت لفظ اإلطباؽ مف الظاء صارت ذاال
ّنما  ،ظاء كلكال اإلطباؽ  ،كىما مجيكراف ،ألف الظاء كالّذاؿ مف مخرج كاحد ،كاف ذلؾ كذلؾكا 

 .(2)كاإلستعبلء المذاف في الظاء لكانت ذاال((
نما سميت بالمنفتحة ألف المساف الينطبؽ مع الريح الى       كعرؼ المنفتحة بقكلو: ))كا 

ؿ ينفتح مابيف المساف كال تنحصر الريح بيف المساف كالحنؾ ب ،الحنؾ عند النطؽ بيا 
 .(3)كتخرج الريح عند النطؽ بيا(( ،كالحنؾ
كأىـ ما يبلحظ عمى تعريفات القدماء لممنفتحة تكرارىـ بعد تعريؼ االنطباؽ قكليـ "كما      

 عدا ذلؾ فالمنفتحة"
يتضح مما سبؽ أّف عمماء العربية القدماء اعتمدكا كميا عمى تعريؼ سيبكيو في صفتي      

"حصر الصكت"  فبعضيـ عبر عنيا ،كاالنفتاح كالجديد ىك تغيير بعض األلفاظاالطباؽ 
 كالبعض اآلخر عبر عنيا "بحصر النفس" كما فعؿ ابف دريد كمكي بف طالب.

 ،ظ(( كما عداىا فمنفتحة ،ط ،ض ،كيتفؽ القدماء في أّف األصكات المطبقة ىي ))ص     
ما يحدث بينيما خمط كىما مختمفاف إال أّف المحدثيف الحظكا أّف ىناؾ مصطمحيف رب

فالمطبقة كما ذكرىا ابف الجزرم: ))سميت بذلؾ ألف طائفة مف المساف  ،"المطبقة كالطبقية"
فيي التي يجرم ليا مخرج  ،كأما الطبقية ،(4) تنطبؽ مع الريح الى الحنؾ عند النطؽ بيا((

 فيك مخرج كليس صفة أك ىيئة عارضة. ،مف منطقة الطبؽ

                                                           

 217ص ،الرعاية ،طالب( مكي بف 1)
 220ص ،( المصدر نفسو2)
 122ص ،المصدرالسابؽ (3)
 100ص ،التمييد ،( ابف الجزرم4)
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  .(1)رأم ابف الطحافككاف ىذا 
))كسميت بالمنفتحة: ألف المساف ال  ق( عند تعريفو لممنفتحة:833كابف الجزرم)ت     

 ،كال ينحصر الريح بيف المساف كالحنؾ ،ينطبؽ مع الريح إلى الحنؾ األعمى عند النطؽ بيا
 . (2)بيا(( بؿ ينفتح بينيما كيخرج الريح عند النطؽ

 ة في قكليـ: "مف أخذ كجد سعة فزكا حؽ لو شرب كقد جمعكا حركؼ المنفتح     
 غيث"

 
 
 
 
 
 

 :االستعالء واالستفاؿ-رابعا
 :االستعالء .أ 

 .(3)مف معانيو المغكية: االرتفاع :المعنى المغوي .1
كاإلستعبلء أف يستعمي أقصى المساف عند النطؽ بالحرؼ الى  :المعنى االصطالحي .2

 .(4)جية الحنؾ األعمى
  :عند القدماء  

                                                           

 93مخارج الحركؼ كصفاتيا  ،ابف الطحاف (1)
   100 التمييد، ،إبف الجزرم (2)
 مادة )عبل( ،المعجـ الكسيط ،( مجمع المغة العربية3)
 151ص ،جيد المقؿ ،ينظر المرعشي (4)
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 ،"ؽ ،ظ ،ص ،ض ،ط": ر األزىرم أّف الخميؿ قاؿ: ))منيا خمس شكاخص كىيذك     
كقد ذكر سيبكيو المصطمح في حديث  ،. كلـ يذكر الغيف كال الخاء(1)كتسمى المستعمية((

قاؿ: ))الحركؼ التي  ،اإلمالة حيف ذكر األصكات التي تمنع اإلمالة كىي أصكات االستعبلء
ّنما تمنعيا اإلمالة ىذه السبعة: الص اد كالضاد كالطاء كالظاء كالغيف كالقاؼ كالخاء ... كا 

كذكر المبرد ىذه  ،(2)منعت ىذه الحركؼ اإلمالة ألنيا حركؼ مستعمية إلى الحنؾ األعمى((
ّنما قيؿ ليا  ،الحركؼ السبعة قائبل: ))كالحركؼ المستعمية: الصاد..  كا 

 .(3)حركؼ التي تمنع االمالة((كىي ال ،ألنيا حركؼ استعمت الى الحنؾ االعمى ،مستعمية
 المصطمح قائبل: ))كلمحركؼ انقساـ آخر إلى استعبلء ّما ابف جني فقد ذكرأ     

 .(4)كىي: الخاء ... كما عدا ىذه الحركؼ فمنخفض ،فالمستعمية سبعة ،كانخفاض
 فأربعة منيا ،ر االستعبلء بقكلو: ))كمعنى االستعبلء أف تتصعد في الحنؾ األعمىكفسّ     

فبل إطباؽ فييا مع  ،كالقاؼ ،كالغيف ،كقد ذكرناىا. كأما الخاء ،فييا مع استعبلئيا إطباؽ 
 .(5)استعبلئيا((

ق( االستعبلء كاالستفاؿ بقكلو: ))كمف الحركؼ 466كعرؼ ابف سناف الخفاجي )ت     
كمعنى االستعبلء: أف تتصعد في الحنؾ  ،أيضا حركؼ االستعبلء كحركؼ االنخفاض

كما  ،الطاء( ،كالصاد ،الظاء ،كالضاد ،كالقاؼ ،كالغيف ،كىي سبعة أحرؼ )الحاء ،األعمى
 .(6)سكل ذلؾ مف الحركؼ منخفض((

                                                           

  51ص ،ـ1964ة, القاىر  ،دار القكمية العربية ،تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف ،1جزء ،تيذيب المغة ،زىرماال (1)
 4/128 ،الكتاب ،سيبكيو (2)
 1/225 ،المقتضب ،المبرد (3)
 1/51 ،سر الصناعة ،ابف جني (4)
 1/71 ،سر الصناعة ،( ابف جني5)
 ،مكتبة كمطبعةمحمد عمي صبيح كأكالده ،عيدمشرح كتصحيح عبد المتعاؿ الص ،سر الفصاحة ،الخفاجي (6)

 31ص ،ـ1969القاىرة 
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تعريؼ االستعبلء قائبل: ))ألف الصكت يعمك عند النطؽ بيا بف طالب مكي  كقد ذكر      
الى الحنؾ االعمى فينطبؽ الصكت مستعميا بالريح )مع طائفة مف المساف مع حركؼ 

 (1)إّنما يستعمي غير منطبؽ بالحنؾ(( ،اإلطباؽ( ... كال ينطبؽ مع الخاء كالغيف كالقاؼ
في حيف جاء تعريؼ الزمخشرم مكجزا ك كاضحا حيف قاؿ: ))كاالستعبلء ارتفاع المساف      

 (2)إلى الحنؾ أطبقت أـ لـ تطبؽ((
ـّ تقييد ما يرتفع المساف بو مف حركؼ االستعبلء بأقصاه         ،ألّنو ىك المعتبر كالمؤثركت

قاؿ المرعشي: ))إّف المعتبر في االستعبلء اسعتبلء أقصى المساف سكاء استعمى بو بقية 
كحركؼ كسط المساف كىي: الجيـ كالشيف كالياء ال يستعمي بيا إال كسط  ،ال ـالمساف أ
ربعة مف كالكاؼ ال يستعمي بيا إال مابيف أقصى المساف ككسطو. فمـ تعد ىذه األ ،المساف

ف كجد استعبلء المساف ،المستعمية ألف استعبلؤه في ىذه األربعة ليس إستعبلؤه بالحرؼ  ،كا 
 (3)المستعمي

 ،كالظاء ،كالطاء ،كالضاد ،كقاؿ السكاكي: ))كتتنكع أيضا إلى مستعمية كىي: الصاد      
لى منخفضة ،كالقاؼ ،كالغيف كالخاء لسانؾ إلى كاالستعبلء أف تتصعد  ،كىي ما عداىا ،كا 
 .(4)كاالنخفاض بخبلؼ ذلؾ(( ،الحنؾ األعمى

ق(: ))كتنقسـ الحركؼ إلى مستعؿ كمنخفض؛ 669االشبيمي)ت كقاؿ ابف عصفكر        
 ،كالقاؼ ،كالغيف ،كىي الخاء ،كثبلثة مف غيرىا ،فالمستعمية سبعة: األربعة المطبقة

انطبؽ المساف أـ  ،حنؾ األعمىكاالستعبلء: أف يتصعد المساف إلى ال ،كالمنخفض ماعدا ذلؾ
 .(5)كاالنخفاض ضد ذلؾ(( ،لـ ينطبؽ

                                                           

  123 ،الرعاية ،( مكي بف طالب1)
 395 ،ا لمفصؿ ،الزمخشرم (2)
 152ص ،جيد المقؿ ،( ينظر المرعشي3)
 4ص ،مفتاح العمـك ،( السكاكي4)
 2/675 ،الممتع في التصريؼ ،( ابف عصفكر5)



 صفات األصوات عند القدماء                                                  الفصؿ األوؿ

28 

 ،كىي المطبقة ،ق(: ))كالمستعمية: ما يرتفع بسببيا المساف686كقاؿ االسترباذم)ت       
 دلكف ال إلى ح ،كالقاؼ؛ ألنو يرتفع المساف بيذه الثبلثة أيضا ،كالخاء كالغيف المعجمتاف

كىي كؿ ما عدا  ،: ماينخفض معو المساف كال يرتفعكالمنخفضة ،انطباؽ الحنؾ عمييا
 .(1)المستعمية((

ق( كىك يتحدث عف صفات األصكات: ))كسميت المستعمية 911كقاؿ السيكطي)ت      
فينطبؽ الصكت مستعميا بالريح كضدىا  ،ألف المساف يعمك إلى الحنؾ عند النطؽ بيا

 د النطؽ بيا إلى الحنؾ بؿ يستفؿ بيا ألف المساف اليستعمي عن ،كيقاؿ المستفمة ،المنخفضة
 .(2)إلى قاع الفـ عند النطؽ((

سكل  ،أما عمماء التجكيد فمـ يخرجكا عما ذكره عمماء العربية حكؿ االستعبلء كالتسفؿ     
 .أف بعضيـ أضاؼ إلى األصكات المستعمية )العيف كالحاء(

  يممتبف بالحركؼ))كبعضيـ ألحؽ العيف كالحاء الم ق(:665بكشامة)ت قكؿي     
 .(3)المستعمية((

كنخمص إلى أّف: عمماء العربية القدماء قد اتفقكا عمى عد حركؼ االستعبلء ىي      
مجمكع حركؼ االطباؽ إضافة إلى الحركؼ الغيف كالخاء كالقاؼ كعّرفكىا بقكليـ: ))بأّنيا 

 (4)مكما ذكر الزمخشر  ،ارتفاع المساف إلى الحنؾ األعمى أطبؽ أـ لـ تطبؽ((
 (5) ظ(( ،ط ،ص ،ض ،ؽ ،خ ،أصكات االستعبلء ىي: ))غ

 االستفاؿ: .ب 

                                                           

 3/262 ،شرح الشافية ،( االستراباذم1)
 2/230ىمع اليكامع. ،السيكطي (2)
)نقبل عف كتاب ابراز المعاني ألبي شامة 291ص ،الدراسات الصكتية عند عمماء التجكيد ،( غانـ قدكرم الحمد3)

 (10ص ،المقدسي
 395 ،لمفصؿ، االزمخشرم  (4)
  123ص ،الرعاية ،مكي بف طالب  (5)
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جاء في المساف: ))الّسفؿ ك الّسفؿ ك الّسفكؿ ك اّلسفاؿ ك الّسفالة،  :المعنى المغوي .أ 
بالضـ: نقيض العمك ك العمك ك العمك كالعبلكة، كالسفمى: نقيض العميا، ك السفؿ نقيض العمك 

: نقيض العالية في الرمح كالنير كغيره، كالسافؿ نقيض في التسفؿ ك التعمي ك السافمة
. كمف معانيو في المعجـ الكسيط: (1)العالي، كالسفمة نقيض العمية، ك السفؿ نقيض العبلء((

 االنحطاط
 ىك انخفاض أقصى المساف عند النطؽ بالصكت إلى قاع الفـ: المعنى االصطالحي  .ب 

كابف  ,(3)كالداني ،(2)بف طالب مكي ك االستفاؿ ىك المصطمح الذم استخدمو كؿ مف:
  .(5)كابف الجزرم ,(4)الطحاف
نما  كقد عنى مكي بف طالب عناية كبيرة في كتابو الرعاية      بتعريؼ االستفاؿ قائبل: ))كا 

كما يستعمي عند  ،سميت مستفمة ألف المساف كالصكت ال يستعمي عند النطؽ بيا إلى الحنؾ
  .(6)النطؽ بالحركؼ المستعمية((

كما كافؽ الخميؿ في مصطمح "االختفاض" كؿ مف  ،كقد كافقو ابف الجزرم في )التمييد(     
 (7)كالسيكطي ،كابف عقيؿ ،كابف يعيش ،كالسكاكي ،كالخفاجي الزمخشرم ،ابف جني

 الحروؼ المستفمة:  
 .(8)كىي ماعدا الحركؼ المستعمية ،كىي اثناف كعشركف حرفا       

                                                           

 11/337 ،الكتاب ،سيبكيو (1)
 123 ،يةالرعا ،( مكي بف طالب2)
 109 ،التحديد في االتقاف كالتجكيد ،( الداني3)

 94 ,ابف الطحاف، مخارج الحركؼ كصفاتيا( 4)
 100التمييد في عمـ التجكيد  ،( إبف الجزرم5)
 124 الرعاية, ص ،( مكي بف طالب6)
 124 ص ،المصدر نفسو( 7)
 124 ،123 ص ،المصدر نفسو (8)
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ييتمكف بتعربؼ الصفة كال يكلكف عناية  ف تعريفات العمماء انيـا نمحظو ممم فّ إ     
ذكر ذلؾ ابف جني في سر الصناعة كالسيكطي  ،بضدىا ربما ألف االشياء بأضدادىا تتضح

في ىمع اليكامع كالسكاكي في مفتاح العمـك كابف عصفكر االشبيمي في الممتع. فمثبل 
 ،نيما: بعد ذكر تعريؼ االستعبلءاالستعبلء كاالستفاؿ صفتاف متضادتاف يقكلكف ع

 ))كالمستفمة عكس ذلؾ((
 :   التفخيـ والترقيؽ -خامسا

  ،االثر السمعي الناشئ عف اإلطباؽ ،المقصكد بالتفخيـ: ))كيقصد بالتفخيـ 
كيككف  ،كأّما اإلطباؽ فيك كصؼ عضكم لمساف في شكمو المقعر المطبؽ نحك سقؼ الحنؾ

 (1)حيث ينخفض مؤخرتو بعيدا عف الطبؽ(( ،ع المسافاالنفتاح حينئذ كصفا أيضا لمكض
 التفخيـ .1

جاء في المساف: ))فخـ الشيء يفخـ فخامة كىك فخـ ...كرجؿ فخـ : المعنى المغوي .أ 
أم عظيـ القدر، كفخمو كتفخمو: أجّمو كعّظمو...كالتفخيـ: التعظيـ، كفخـ الكبلـ عّظمو، 

 .(2)كمنطؽ فخـ جزؿ((
 

أك تسمينو، كذلؾ بجعمو في المخرج سمينا  ظ الحرؼ: ىك تغميالمعنى االصطالحي .ب 
   .(3)كفي الصفة قكيا فيمتمئ الفـ بصداه، فيسمع مغمظا

 :عند القدماء .ج 
. كتبعو (4)يعني بمغة الحجاز(( ،ذكره سيبكيو ككصؼ بيا األلؼ فقاؿ: ))كألؼ التفخيـ      

 كع المستحسنة. كابف جني في كصؼ األلؼ في مكضع حديثيما عف األصكات الفر  ،المبرد
                                                           

  117ص  ،ـ2000لمطباعة كالنشر كالتكزيع, القاىرة,  كماؿ بشر, عمـ األصكات, دار غريب( 1) 
 449/ 12 ،لساف العرب ،( ابف منظكر2)
 1/103مكتبة طيبة المدينة المنكرة,  ,2ط ،الى تجكد كبلـ البارم ىداية القارلءعبد الفتاح السيد المرصفي, ( 3)
 432/ 4 ،الكتاب ،( سيبكيو4)
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 .(1)كأما أىؿ الحجاز فمغتيـ التفخيـ(( ،كالزمخشرم ذكر التفخيـ في قكلو: ))كبنك تميـ يميمكف     
كالتفخيـ عندىـ يراد بو ضد اإلمالة كما ذكر ذلؾ ابف منظكر حيث قاؿ: ))كالتفخيـ       

 . (2)في الحركؼ ضد اإلمالة((
. بؿ (3)لـ يكف عندىـ مصطمح التفخيـ ضد اإلمالة((إاّل أّف عمماء التجكيد كالقراءآت      

لداني: ))كاإلمالة كالفتح لغتاف فاشيتاف عمى ألسنة الفصحاء مف اقاؿ  ،ضد اإلمالة ىك الفتح
كاإلمالة لغة عامة أىؿ نجد مف  ،فالفتح لغة أىؿ الحجاز ،العرب الذيف نزؿ القرآف بمغتيـ

 .(4)تميـ كأسد كقيس((
يعرفو عمماء التجكيد ىك: ))عبارة عف سمف يدخؿ عمى جسـ الحرؼ كالتفخيـ كما       

. ككانت عنايتيـ بمصطمحي التفخيـ كالترقيؽ أكثر مف عناية عمماء ( 5)فيمتمئ الفـ بصداه((
حتى إّف بعضيـ  ،فعّرفكىما كفّصمكا القكؿ فييما كربطكا التفخيـ باالطباؽ كاالستعبلء ،المغة

      . (6)ستعبلء مف كاد كاحد((قاؿ: ))التفخيـ كاالطباؽ كاال
 ،فما كاف استعبلؤه أبمغ كاف تفخيمو أبمغ ،كقاؿ آخركف: ))التفخيـ الـز لبلستعبلء      

فحركؼ االطباؽ أبمغ في التفخيـ مف باقي حركؼ االستعبلء... كبالجممة إّف قدر التفخيـ 
 .(7)عمى قدر االستعبلء كاالطباؽ((

ق( كىك يتحدث عف العبلقة بيف التفخيـ  562ي )ت كقاؿ عبد الكىاب القرطب     
كاالستعبلء كاالطباؽ: ))فصار التفخيـ في ككنو انحصار الصكت بيف المساف كالحنؾ نظير 

                                                           

 336ص ،أساس الببلغة ،( الزمخشرم1)
 12/450 ،لساف العرب ،منظكر( ابف 2)
 ،المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالفنكف ،تحقيؽ محي الديف رمضاف ،التبصرة في القراءات ،( مكي بف طالب3)

 18ص  ،ـ 1985،الككيت
 2/30 ،النشر في القراءات العشر ،ابف الجزرم (4)
  127 ،جيد المقؿ ،( ينظر المرعشي5)
 (180)نقبلعف كتاب المكضح لمقرطبي293ص  ،سات الصكتية عند عمماء التجكيدالدرا ،( غانـ قدكرم الحمد6)
 293ص ،المصدر نفسو( 7)
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كالفرؽ      كليذا أّثر االستعبلء في االمالة كالترقيؽ فمنعيا ألنو ضد.  ،االستعبلء كاالطباؽ
ستعبلء يمـز حركفو فبل يزكؿ عنيا ككذلؾ بيف االستعبلء كبيف الترقيؽ كالتفخيـ أّف اال

في  كالتفخيـكاإلمالة بخبلؼ الترقيؽ كالتفخيـ فإنيما يتعاقباف عمى الراء كالبلـ  ،االطباؽ
 .(1)األلؼ((
ذا أردنا أف نفصؿ القكؿ في األصكات المفخمة نجد أف:        ))األصكات المطبقة  كا 

 ف اسـ ا تعالى بعد فتحة أك ضمة إجماعاكأما البلـ فيي مفخمة م ،تتصؼ دكما بالتفخيـ
 .(2)((أك بعد حركؼ اإلطباؽ 
أك مفتكحة مطمقا في أكثر الركايات كالساكنة في  مضمكمة كأما الراء فتفخـ إذا كانت      

 .(3) األحكاؿبعض 
كمعنى ىذا: إّف التفخيـ في ىذيف الحرفيف ليس أصيبل فييما بؿ صفة عرضية أم       

ا األلؼ التي ذكركىا ضمف األصكات المستحسنة: أم يستحسف قراءة القرآف بيا كأم ،مكتسبة
في قكليـ الصبلة كالزكاة كالحياة يقكؿ عنيا ابف الجزرم: ))كأما األلؼ فالصحيح أنيا ال 

 (4)تكصؼ بترقيؽ كال تفخيـ بؿ بحسب ما يتقدميا فإنيا تتبعو ترقيقا كتفخيما((
مر يتعمؽ بصفتي االستعبلء كاالستفاؿ فحركؼ االستعبلء كيمكننا القكؿ بأف ىذا األ      

ىناؾ تفاصيؿ    لكف  ،ىذا عمى كجو العمـك ،كحركؼ االستفاؿ ىي المرققة ىي المفخمة
 أكثر فبعض حركؼ االستفاؿ التي ليا أكثر مف كجو بحسب حركتيا كمكضعيا كآالتي:

ي حركؼ االستعبلء )خص يتفؽ عمماء التجكيد عمى أّف الحركؼ المفخمة دائما ى     
مجاكرة لحرؼ مستفؿ  ،سكاء أكانت متحركة أـ ساكنة ،دكف استثناء شيء منيا ،ضغط قظ(

فتفخيـ كؿ حرؼ منيا يككف عمى  ،إاّل أّف ثّمة تفاكت فيما بينيا في درجات التفخيـ ،أك غيره
                                                           

 293ص ،المصدر نفسو (1)
 215/ 1 ،النشر في القراءات العشر ،( ابف الجزرم2)
 1/215 ،المصدر نفسو (3)
 1/215 ،( المصدر نفسو4)
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و كؿ كذلؾ بحسب ما يتصؼ ب ،فما كاف إستعبلؤه أبمغ كاف تفخيمو أبمغ ،قدر استعبلئو
فيككف الحرؼ أقكل مف باقي حركؼ االستعبلء لكثرة ما  ،حرؼ مف صفات القّكة أك الّضعؼ

نما  ،كأقكاىا الطاء فالضاد فالظاء فالقاؼ فالغيف فالخاء ،اتصفت بو مف الصفات القّكية كا 
فيي مجيكرة شديدة مستعمية مطبقة  ،كانت الطاء ىبي األقكل الجتماع كؿ صفات القكة فييا

 .(1)فيي أقميا قّكة ،أّما الخاء فمتصفة بكؿ صفات الضعؼ االستعبلء ،مقمقمة
كثّمة سبب آخر في مراتب التفخيـ في الحرؼ  ،لترتيب حركؼ االستعبلء ىذا بالنسبة     
 كىذا يرجع لحركة الحرؼ نفسو كآلتي: ،نفسو
لضمة الفتحة كا ،قسـ بعض العمماء التفخيـ إلى ثبلث مراتب حسب الحركات الثبلث    

 ،كالساكف ،كالمفتكح كبعده ألؼ ،كقسميا آخركف الى خمس مراتب: الثبلثة السابقة ،كالكسرة
كذلؾ لكؿ حرؼ مف حركؼ االستعبلء السبعة كما يمحؽ بيا  ،(2)كلكف الراجح أّف مراتبو أربع

 مف حركؼ االستفاؿ التي تفخـ أحيانا.
 .(3)((غ،ؽ ،خ ،ط ،ظ ،ض ،األصكات المفخمة ىي: ))ص

 
 

 :                                                                                  لترقيؽا (1
جاء في المساف: ))الرقيؽ نقيض الغميظ كالثخيف، كالّرقة: ضد الغمظ ...  :المعنى المغوي (2

كأرؽ الشيء كرققو: جعمو رقيقا، كأسترؽ الشيء: نقيض استغمظ ... كترقيؽ الكبلـ: تحسينو 
 .( 4). كترّققت لو إذا رّؽ لو قمبؾ((..

                                                           

 94ص ،دنياية القكؿ المفيد في عمـ التجكي ،( محمد مكي نصر1)
 140نياية القكؿ المفيد ص ( ذكر ىذه المراتب عدد مف العمماء ينظر2)
 145ص  ت الصكتية بيف القدماء كالمحدثيف،المصطمحا ،إبراىيـ عبكد السامرائي (3)
 مادة)ر ؽ ؽ( ،لساف العرب ،( ابف منظكر4)
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فيرؽ  ،ىك تنحيؼ الحرؼ بجعمو في المخرج نحيفا كفي الصفة ضعيفا مصطمح الترقيؽ:
                                                        .(1)صكتو كال يمتمئ الفـ بصداه

عندىـ يقابؿ  . ككاف ىذا المصطمح( 2)مف مصطمحات عمماء القراءات كالتجكيد     
 .مصطمح التفخيـ

 : ))ىك عبارة عف نحكؿ يدخؿ عمى جسـ الحرؼ فبل يمتمئ الفـ عندىـالترقيؽ ف      
   .                                                  (3)بصداه((

العبلقة بيف كالترقيؽ كاالستفاؿ قائبل: ))الحركؼ المستفمة كميا مرققة  ابف الجزرمذكر      
 يجكز تفخيـ شيء منيا إال البلـ مف اسـ ا تعالى بعد فتحو أك ضمو إجماعا أك بعد ال

ال الراء المضمكمة أك المفتكحة مطمقا في أكثر  ،بعض حركؼ االطباؽ في بعض الركايات كا 
 .(4)الركايات كالساكنة في بعض االحكاؿ((

 .(5)((التفخيـعدا أصكات  ،الحركؼ المرققة ىي: ))كىي كؿ األصكات
ك ذكر مكي بف طالب أّف األصكات المرققة ىي: ))كؿ األصكات عدا أصكات اإلطباؽ      

  (6)كالراء كالبلـ كاأللؼ((
 كتقسـ الحركؼ المرققة الى مرققة دكما كمرققة أحيانا.     

ميما كانت  يجكز تفخيـ شيء منيا كال ،فالحركؼ المرققة دائما: ىي حركؼ االستفاؿ
 كالراء في بعض أحكاليا.  ،بعد فتحة أك ضمة منيا البلـ في لفظ الجبللةكيستثنى  ،حركتيا

                                                           

 93ص ،نياية القكؿ المفيد في عمـ التجكيد ،( محمد مكي نصر1)
 141 ،التبصرة في القراءات ،ب( مكي بف طال2)
 93 ،نياية القكؿ المفيد في عمـ التجكيد ،محمد مكي نصر( 3)
 1/215 ،النشر في القراءات العشر ،( ابف الجزرم4)
 128،139 ،الرعاية ،( مكي بف طالب5)
 128،129 ،( الرعاية6)
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فقد ذىب بعض العمماء إلى عدـ كصفيا بالتفخيـ أك الترقيؽ إذ ىي تابعة  ،أّما األلؼ     
 .(1)لمحرؼ الذم قبميا

كقد نبو عمماء التجكيد عمى االعتناء بترقيؽ بعض حركؼ االستفاؿ في أحكاؿ أف تككف    
 ككأمثمة عمى ذلؾ: ،أك االبتداء بو ،ة ىذا الحرؼ حرفا مفخما أك شديدا أك رخكامجاكر 

ٱمجاكرة حرؼ استفاؿ حرفا مفخما كما في اليمزة المجاكرة لبلـ لفظ الجبللة المفخمة

 .عند االبتداء بو َّ جم ُّٱ
َّ ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص جع ُّٱ:في قكلو تعالى.كالبلـ المجاكرة لمطاء

(2)
.  

َّ خن يم ىم جع ملسو هيلع هللا ىلص ٱٹٱُّٱقىله  ظ الجبللة المفخمة فيكرة لبلـ لفالمجا ٱ  
(3)

. 

َّ ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص مس جع ٹٱُّٱقكلوفي بلـالك   
(4)

  

َّ جع ِّ  حن جن يم ٱُّٱ :قكلو تعالى المجاكرة لمضاد المفخمة في 
(5)

  

 َّ حن ُّٱ   كالباء ،لمجاكرتيا حرفي الخاء كالصاد  َّ جع  ٱُّٱَّفي قكلو تعالى كالميـ 

 لمجاكرتيا حرؼ الراء.
مجاكرة حرؼ االستفاؿ حرفا شديدا: كما في السيف المجاكرة لمتاء الشديدة في         

  َّ ملسو هيلع هللا ىلص ُّٱ

  َّ جع حج ملسو هيلع هللا ىلص ٱُّٱمجاكرة حرؼ االستفاؿ أحد حركؼ الرخاكة: كما في الباء مف     

 فينطؽ بو مرققا كال يكتسب أم قكة نتيجة مجاكرتو لمحرؼ الرخك. .1
عى فييا أّنيا مرققة دكما سكاء أكانت عند االبتداء بالحرؼ كىذا مختص باليمزة يرا .2

 كسكاء جاكرىا حرؼ مرقؽ أك مفخـ.  ،ىمزة كصؿ مبتدأ بيا أـ ىمزة قطع

                                                           

 1/215 ،النشر في القراءات العشر ،( ابف الجزرم1)
 19الكيؼ،( 2)
 9 النحؿ،( 3)
  25البقرة، ( 4)
 7االفاتحة، ( 5)
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كالبلـ  ،كىي ثبلثة مف حركؼ االستفاؿ: األلؼالحروؼ المرققة تارة والمفخمة تارة أخرى: 
 الغّنة تفخـ في أحكاؿ. كما أفّ  ،كالراء ،مف لفظ الجبللة

 :أوال: األلؼ المدية
قمنا إّف األلؼ ال تكصؼ بتفخيـ كال بترقيؽ بؿ تتبع ما قبميا حيث تفخـ إذا سبقيا حرؼ      

 مفخـ كترقؽ إذا سبقيا حرؼ مرقؽ. 
  َّ ملسو هيلع هللا ىلص خن ٱُّٱ َّ ملسو هيلع هللا ىلص ٱُّٱ كمف أمثمة تفخيميا

 َّ خل ٱُّٱ َّ ملسو هيلع هللا ىلص ٱُّٱكمف أمثمة ترقيقيا

 ثانيا: الالـ مف لفظ الجاللة:
كال يؤثر التحاؽ الميـ في آخر لفظ  ،أك ضمة تفخـ الـ لفظ الجبللة إذا جاء قبميا فتحة

  َّ ملسو هيلع هللا ىلص ٱُّٱالجبللة نحك:

  َّ ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ُّٱ َّ ملسو هيلع هللا ىلص زث ٱُّٱ َّ مت  ُّٱٱكأمثمة كقكعيا بعد الفتح كثيرة نحك:

  َّ ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ُّٱ َّ ملسو هيلع هللا ىلص مث ُّٱ َّ ملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلص ُّٹٱٹٱ،كمف أمثمة كقكعيا بعد الضـ

 َّ جح ُّٱ َّ حج ملسو هيلع هللا ىلص ٱُّٱكترقؽ البلـ مف لفظ الجبللة إذا جاء قبميا كسر

 الراء: احكاـ
 تفخـ الراء في الحاالت التالية: التفخيـ:

  َّ ملسو هيلع هللا ىلص جع نت ُّٱكقكلو تعالى: ،أف تككف مفتكحة أك مضمكمة .1

َّ مث ملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص زث ملسو هيلع هللا ىلص جع رث ٱٹٱُّٱوقىله  
(1).  

َّ ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلص حم جم ملسو هيلع هللا ىلص ٱُّٱأف تككف ساكنة سككنا أصميا كقبميا فتح أك ضـ كقكلو تعالى: .2
(2)

 و .

َّ يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
(3)

. 

                                                           

  51المؤمنكف، ( 1)
(2 ) ،   17الرـك
  11نكح، ( 3)
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 ساكنة بعدىا كسر كبعدىا في الكممة نفسيا حرؼ استعبلء مفتكح كذلؾإذا كقعت  .3
َّ  ملسو هيلع هللا ىلصحم جم ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص جع ٱٹٱُّٱقىله في

(1)
. 

  مكسكر رققت مع جكاز التفخيـ؛ كذلؾ في قكلو تعالى:فإف كاف حرؼ االستعبلء    
َّ يم ىم ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ممخم ملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ُّٱ

(2)
. 

ف كاف حرؼ االستعبلء منفصبل رققت كذلؾ في قكل    َّ ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ُّٱٱتعالى وكا 
(3)

  

 جح ملسو هيلع هللا ىلص مج ملسو هيلع هللا ىلص  حج ملسو هيلع هللا ىلص مث هت مت خت حت ٱٹٱُّٱقكلوإذا كقعت ساكنة في أكؿ الكممة بعد ىمزة كصؿ مثؿ      

َّ ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص مح ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص
(4)

. 

َّ ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص خن حن  َّ  ٱُّٱكقكلو تعالى 
(5)

. 

 إذا كقعت ساكنة بعد حرؼ مكسكر منفصؿ عنيا أم في آخر الكممة السابقة سكاء  .4
   خب نث مث ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ٱٹٱُّٱقىله  ك:نح كاف الكسر أصميا أك عارضا

َّ مب
(6)

. 
َّ ملسو هيلع هللا ىلصنت   مت زت جع ملسو هيلع هللا ىلص  رت يب ىب نب ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ُّٱ:تعالى كقكلو     

(7)
  

َّ ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص مح ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص جح ملسو هيلع هللا ىلص مج ملسو هيلع هللا ىلص  حج ملسو هيلع هللا ىلص مث هت مت خت حت ٹٱٹٱُّٱ
(8)

. 
ف اإذا كقعت ساكنة بعد حرؼ مكسكرمنفصؿ عنياأم في آخر الكممةالسابقة سكاء أك      

َّ مب  خب ٱٱُّٱعارضا نحك ـالكسر أصميا أ
(9)

َّ  يب ىب ُّٱ
(1)

َّ مث هت ُّٱ
(2)

. 

                                                           

  107التكبة، ( 1)
  63الشعراء، ( 2)
  5المعارج، ( 3)
  50النكر، ( 4)
  25الفجر، ( 5)
   99المؤمنكف، ( 6)
  55النكر، ( 7)
  5النكر، ( 8)
  99المؤمنكف، ( 9)
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إذا كانت متطرفة متحركة كعرض ليا السككف ألجؿ الكقؼ ككاف الحرؼ الذم قبميا      
أكضـ:َّ  َّ ملسو هيلع هللا ىلص ٱُّٱحرفا صحيحا ساكنا قبمو فتحك أ َّ  ملسو هيلع هللا ىلص ُّٱكا ساكنةأأك ك  َّ مم ُّٱأكألفاَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُّٱأك مضمكما َّ  ىم  ُّٱٱمفتكحا

 مة أك مجركرة.كسكاء كانت ىي مفتكحة أك مضمك  َّ  َّ جح  ٱُّٱ

 ترقيؽ الراء: 
 أف تككف مكسكرة سكاء أكانت كسرتيا أصمية نحك  ترقؽ الراء في الحاالت التالية:     
َّ ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ٱُّٱ:قكلو

(3)
 َّ ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص َُّّٱ  ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ٱُّٱأك كانت كسرتيا عارضة نحك قكلو تعالى: َّ جنيم ىم ُّٱ.ٱ

كليس بعدىا حرؼ  ،صمياأف تككف ساكنة كيككف الحرؼ الذم قبميا مكسكرا كسرا أ     
  َّ ملسو هيلع هللا ىلص ٱُّٱنحك: ،استعبلء متصؿ مفتكح

أما إذا كاف الحرؼ الذم قبميا مكسكراكسرا عارضا أك منفصبل فيجب تفخيميا كما مّر      
 ٱُّٱنحك أك كاف بعدىا حرؼ استعبلء متصؿ مفتكح فتفخـ َّ ملسو هيلع هللا ىلص مح ٹٱٹٱُّٱ  َّ مث هت ٹٱٹٱُّٱكما في   سابقا

  َّ ملسو هيلع هللا ىلص

حركة كعرض ليا السككف ألجؿ الكقؼ ككاف الحرؼ الذم قبميا إذا كانت متطرفة مت      
 َّ َّ رت ٱُّٱأك حرفا ساكنا مرققا كقبمو كسر نحك: َّ ىفيث ىث ٱُّٱ أك ياء ساكنة نحك  َّ  يت ىت ٱُّٱمكسكرا نحك
 . (4)الكجياف كالترقيؽ أكلى  َّ نثمث ٱُّٱكممةكفي  ،كالتفخيـ أكلى ،الكجيافَّ  َّ  مت  ٱُّٱ:ُّكفي كممة

ماـ عمماء التجكيد بصفتي التفخيـ كالترقيؽ أكثر مف اىتماميـ بغيرىا مف لقد كاف اىت     
كبينكا الحركؼ دائمة التفخيـ كالحركؼ دائمة الترقيؽ كالمكاضع التي تفخـ فييا  ،الصفات

كربما سبب ىذه العناية أّف التفخيـ ىك مجمكع  ،بقية الحركؼ كالمكاضع التي ترقؽ فييا
 لترقيؽ يضـ ضد ىاتيف الصفتيف كىما االستفاؿ كاالنفتاح.صفتي االستعبلء كاالطباؽ كا

                                                                                                                                                                          

  55النكر، ( 1)
  50النكر، ( 2)
  1الفجر، ( 3)
 154ص  ،( ينظر المنير في احكاـ التجكيد4)
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ككيؼ تتبع عمماء التجكيد  ،كلك تتبعنا كتب التجكيد لرأينا المسائؿ المستفيضة في ىذا     
 تفاصيؿ التفخيـ كالترقيؽ في كتاب ا.

 : الصفات المفردة
i. يف في ىذه : كىي مجمكعة الصفات التي ال ضد ليا، كمعنى التحسالصفات المحسِّنة

الصفات أنيا تعطي الصكت جرسو الخاص بو، مف غير أف يككف ليا سمة التفريؽ بيف 
األصكات، فيي ُمَحسِّنة لؤلصكات التي تتصؼ بيا فقط، كال تككف سببا لتمييزىا عف غيرىا. 
كيمكف أف تتضح طبيعة ىذه الصفات مف خبلؿ مكازنتيا بالصفات المميزة، فالّذاؿ مثبل 

إذا سمبنا صفة الجير منو صار صكتا آخر ىك الثاء، كانقمبت صفتو مف صكت مجيكر، ف
الجير الى اليمس. ككذلؾ كؿ الصفات المجيكرة ليا مقاببلت صكتية ميمكسة، كمثؿ 
اليمس كالجير صفة اإلطباؽ كاالنفتاح، فالصاد مثبل صكت مطبؽ، فإذا سمبنا منو صفة 

الى االنفتاح المقابؿ لصفة االطباؽ،  اإلطباؽ صار صكتا آخر ىك السيف، كانقمبت صفتو
 فيذه الصفات صفات مميزة.

فالصفير  ،أّما الصفات المحسنة فإنيا ال تتيح مثؿ ذلؾ التقابؿ بيف األصكات كصفاتيا     
فإذا حاكلنا سمب ىذه الصفة منيا فإف ذلؾ  ،(ز( ،ص ،مثبل صفة لثبلثة أصكات ىي: ))س

بؿ يؤدم إلى  ،ج أصكات تقابؿ تمؾ األصكات الثبلثةال يؤدم إلى إنتا - إف أمكف تحققو –
 .(1)فيي إذف صفة محسنة ألصكاتيا فقط ،اختبلؿ الصكت كربما زكالو

 ،كالتكرير ،كاالنحراؼ ،كالغّنة ،كالصفير ،كالصفات المحسنة ثماني صفات ىي: القمقمة     
 .كالميف ،كاالستعبلء ،كالتفشي
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                                                                             القمقمة اوال:
 :المعنى المغوي 

جاء في المساف: ))قمقؿ الشيء قمقمة كِقمقاال كَقمقاال فتقمقؿ كُقمقاال شدة الّصياح...       
 .(2). كمف معانييا المغكية: التحريؾ كاالضطراب(1)كالقمقمة التقمقؿ قمة الثبكت في المكاف((

 نى اإلصطالحي: المع
رادة إتماـ النطؽ       القمقمة صكت يشبو الّنبرة عند الكقؼ عمى عدد مف األصكات كا 
بأّنو اضطراب الحرؼ في مخرجو عند النطؽ بو ساكنا حتى )): بقكلكليـيا كنكيعرف .(3)بيف

 (4)((يسمع لو نبرة قكية
عند الكقؼ عمى حركؼ كعرفو بعض العمماء بقكليـ: ))أما صكت القمقمة الذم يسمع      

لكنو  ،كىك مكمؿ لمصكت ،)قطب جد( فإنو صكت ناتج مف انفتاح مخرج الصكت الشديد
كمف ثـّ فإف العمماء حاكلكا تكضيح  ،يككف أكثر كضكحا في الكقؼ منو في درج الكبلـ

  .(5)كقد كصفو سيبكيو بأّنو صكيت ،طبيعتو
 ،حركفا مشربة ضغطت مف مكاضعياكعّرفيا في مكضع آخر قائبل: ))إف مف الحركؼ      

 .(6)كىي حركؼ القمقمة(( ،فإذا كقفت خرج معيا مف الفـ صكيت كنبا المساف عف مكضعو

                                                           

 ؿ( ؽ ؿ مادة )ؽ ،لساف العرب ،( ابف منظكر1)
 ؿ( ؽ ؿ مادة )ؽ ،المعجـ الكسيط ،( مجمع المغة العربية2)
 124،الرعاية ،مكي بف طالب (3)
في أحكاـ التجكيد,  الكاضحضاة ك د. أحمد خاد شكرم ك د. أحمد محمد مفمح القضاة, د. محمد عصاـ الق( 4)
 48ص  ،ـ1998, دار النفائس, عماف, 3ط
 4/174،الكتاب ،( سيبكيو5)
 4/174 ،المصدر نفسو( 6)
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قائبل: ))إف مف الحركؼ حركفا محصكرة في مكاضعيا فتسمع عند المبرد كعرفيا      
 . (1) (الكقؼ عمى الحرؼ منيا نبرة تتبعو كىي حركؼ القمقمة(

ق( فقد تحدث عف القمقمة أثناء حديثو عف أقساـ الحركؼ قاؿ: 392)تابف جنيأما      
كىي  ،كتضغط عف مكاضعيا ،تحفز في الكقؼ ،))كاعمـ أّف في الحركؼ حركفا مشربة

ألنؾ التستطيع الكقكؼ عمييا  ،كالباء ،كالداؿ ،كالطاء ،كالجيـ ،كىي القاؼ ،حركؼ القمقمة
حك الحؽ كاذىب كاخمط كاخرج كبعض إال بصكت. كذلؾ لشّدة الحفز كالضغط كذلؾ: ن

 .(2)العرب أشّد تصكيتا((
نما سميت بذلؾ لظيكر       أّما مكي فعّرؼ المصطمح حيف عّرؼ أصكات القمقمة قائبل: ))كا 

رادة إتماـ النطؽ بيّف((  .(3)صكت يشبو النبرة عند الكقؼ عمييف كا 
ا كقفت عمييا مف شّدة ق( عرفيا قائبل: ))كالقمقمة ما تحس إذ538كالزمخشرم )ت      

. ككصؼ الصكت المقمقؿ بصفتيف (4) الصكت المتصّعد مف الصدر مع الحفز كالضغط((
 اشترطيما عمماء التجكيد لحصكؿ القمقمة ىما: الشّدة كالجير.

كقاؿ أيضا كىك يتحدث عف أقساـ أصكات العربية: ))كحركؼ القمقمة ما في قكلؾ )قد      
ذا كقفت عمييا مف شّدة الصكت المتصّعد مف الصدر مع الحفز طبج( كالقمقمة ما تحس بو إ

    (5)كالضغط((
ق( كىك يتحدث عف أقساـ األصكات بالنظر إلى صفاتيا: 669كقاؿ ابف عصفكر)ت     

كمشرب كما ليس فيو قمقمة كالإشراب. فالمتقمقمة: القاؼ كالجيـ  ،كتنقسـ أيضا إلى متقمقؿ

                                                           

 1/1961 ،المقتضب ،( المبرد1)
 1/73 ،سر الصناعة االعراب ،( ابف جني2)
 1241 ،الرعاية ،( مكي بف طالب3)
 3953 ،ا لمفصؿ ،( الزمخشرم4)
 393ص ،المصدر نفسو( 5)
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فبل تستطيع  ،كتحفز في الكقؼ ،ا تضغط عف مكاضعياكالطاء كالداؿ كالباء. كذلؾ أني
 .(1)الكقؼ عمييا إال بصكت. نحك)الحؽ( ك)اخرج( ك)اىبط( ك)اذىب( ك)امدد(

ما صكات: ))كحركؼ القمقمة: إنّ ق( كىك يشرح صفات األ686السترباذم)تاكقاؿ      
ة الصكت يا يصحبيا ضغط المساف في مخرجيا في الكقؼ مع شدّ سميت حركؼ القمقمة ألنّ 
فإذا أردت بيانيا  ،كىذا الضغط التاـ يمنع خركج ذلؾ الصكت ،المتصعد مف الصدر

 .(2)لممخاطب احتجت إلى قمقمة المساف كتحريكو عف مكضعو حتى يخرج صكتيا فيسمع((
ق( مصطمح القمقمة كىك يتحدث عف صفات األصكات 911)تالسيكطي ككذلؾ استعمؿ     

كالقمقمة شّدة  ،ألف الصكت يشتّد عند الكقؼ عميياقاؿ: ))كسميت أحرؼ القمقمة: 
    (3)الصكت((

 ،كمكاضعيا ،أّما عمماء التجكيد فقد أكلكا عناية كبيرة لصفة القمقمة كعدكا حركفيا      
كحقيقة الصكت الذم يسمع عند الكقؼ عمى أصكاتيا. فعدد أصكات القمقمة عندىـ خمسة 

 د اتبعكا مف قبميـ مف عمماء العربية.جمعكىا في قكليـ )قطب جد( كىـ بيذا ق
 .()كقد اشترطكا لحصكؿ القمقمة في الصكت اجتماع الشدة كالجير

في تعريفو لمقمقمة: ))فالشّدة تحصر صكت الحرؼ لشدة ضغطو في  قاؿ المرعشي:     
 .(4) كالجير يمنع جرم النفس عند انفتاح المخرج دفعة(( ،المخرج

قاؿ مكي بف طالب: ))حركؼ  ،ات القمقمة عندىـ خمسة فقطكعمى ىذا األساس فأصك       
 .(5)يجمعيا ىجاء قكلؾ: )جد بطؽ( ،القمقمة ... كىي خمسة أحرؼ

                                                           

 2/675 ،الممتع في التصريؼ ،( ابف عصفكر1)
 3/263 ،شرح الشافية ،( االستراباذم2)
 2/230 ،ىمع اليكامع ،( السيكطي3)
(ىذا الشرط ينطبؽ عمى ىذه األصكات في كصؼ القدماء )، يـ كالج ،فالطاء كالقاؼ ميمكستاف ،أما عند المحدثيف

 بؿ ىي صكت كقفي احتكاكي. ،ليست شديدة
 1224 ،جيد المقؿ ،( المرعشي4)
 124ص ،الرعاية ،( مكي بف طالب5)
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مف أّنيا  ،كتنطبؽ شركط القمقمة عمى اليمزة كما كصفيا عمماء العربية كعمماء التجكيد     
 ماء التجكيد كقد نص عم ،كىي في الكاقع ليست مجيكرة كالميمكسة ،صكت شديد مجيكر

 .(1)عمى إخراج اليمزة مف أصكات القمقمة
ف اجتمع فييا الشدة كالجير      لكف  ،كعمؿ المرعشي إخراجيا بقكلو: ))ثـ اعمـ أف اليمزة كا 

كلعؿ سبب ذلؾ ما في  ،كما في بعض الرسائؿ ،الجميكر أخرجكىا مف حركؼ القمقمة
العمماء بإخراجيا بمطافة كرفؽ كعدـ تكمؼ ككالسعمة. فجرت عادة  ،الرعاية أف اليمزة كالتيكع

 .لئبل يظير صكت يشبو التيكع كالسعمة ،في ضغط مخرجيا
 .(2)أقكؿ: ))فيخفي حينئذ شدتيا كيعدـ قمقمتيا((      

كقد كصؼ مكي صكت القمقمة الذم يسمع عند الكقؼ عمى أصكات )قطب جد( بأّنو       
 .(3))صكت زائد( كأّنو )يشبو النبرة(

فيرل بعضيـ أّنيا )التككف إاّل  ،كلعمماء التجكيد مذىبيف في مكضع القمقمة      
كىك الرأم الذم أخذ بو عمماء العربية ))ألف أخذؾ في صكت آخر عند  (4)عندالكقؼ(

 .(5)الكصؿ يشغمؾ عف إتباع الصكت األكؿ صكتا((
 المذككرةكذىب أكثرىـ الى أّنو اليشترط لحصكؿ القمقمة سكل سككف األصكات       

كرجح رأم القائميف  ،. ذكر ىذيف الرأييف ابف الجزرم(6)))سكاء كقعت كسطا أك متطرفة((
  .(1)بكجكب قمقمة األصكات الخمسة إذا كانت ساكنة في الكصكؿ إلى الكقؼ((

                                                           

 1/203 ،الرعاية ،( ينظر مكي بف طالب1)
 (14) نقبلعف كتاب جيد المقؿ لممرعشي  ،205ص ،مدخؿ الى عمـ أصكات العربية ،( غانـ قدكرم الحمد2)
 124ص ،ةالرعاي ،( ينظر مكي بف طالب3)
نقبلعف مرشد القارئ البف ) ،205ص ،الدراسات الصكتية عند عمماء التجكيد ،( غانـ قدكرم الحمد4)

 (130الطحاف
 1/196المقتضب ،كالمبرد ،4/175الكتاب  ،( سيبكيو5)
نقبلعف كتاب االيضاح ألحمد بف أبي ، )207ص ،الدراسات الصكتية عند عمماء التجكيد ،(غانـ قدكرم الحمد6)

 (74،عمر
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كؿ ما  كسبب قمقمة ىذه األصكات كما ذكره خميؿ إبراىيـ العطية حرصيـ عمى إظيار     
 .(2)بحيث يمنعيا مف اليمس ،لجيرفي ىذه األصكات مف ا
 فيي إذا مراتب ثبلثة:

 
  قمقمة كبرى: .1

  َّ نحك: ،كذلؾ في الحرؼ المشّدد المكقكؼ عميو     
 :قمقمة وسطى .2

كذلؾ في الحرؼ المتطرؼ غير المشدد حاؿ الكقؼ عميو سكاء أكاف متحركا كعرض       
 َّأـ ساكنا في الحاليف  ،لو السككف

 قمقمة صغرى: .3
  أك الساكف المتطرؼ المكصكؿ بما بعده نحك: ؾ في الحرؼ الساكف المتكسط نحككذل     

أم خاليا مف عبلمة  ،: ))ىك صامت يخشى خفاؤه عند النطؽ بو ساكناالمقمقؿفالصكت 
كقد يمحؽ صكيت  ،لصامت آخر فيزداد تكضيحو بفتح إغبلؽ مخرجو أك مجاكرا اإلعراب

                                                                                           .(1)اليتة بو((
كلكف يجكز لمف ابتغى مزيد  ،فالقمقمة كجو مف أكجو األداء التي يتميز بيا القرآف الكريـ      

عناية باإلبانة عند التحدث بالفصحى أف يحتذيو. كمف أكضح التعاريؼ التي تقرب الصكرة 
 .(3)ف: القمقمة عبارة عف انفكاؾ بعد التصاؽ تصحبو نبرة عالية قكيةالنطقية إلى األذىا

 .(4) ب(( ،د ،ط ،ج ،ىي: ))ؽالقمقمة أصكات     

                                                                                                                                                                          

 204-1/203 ،النشر في القراءات العشر ،( ينظر ابف الجزرم1)
 59ص ،( البحث الصكتي عند العرب2)
 68ص ،المدينة المنكرة ،مطابع الرشيد ،الجامع لقكاعد التجكيد ،( حيدر احمد الجكادم3)
 4/1744 ،الكتاب ،( سيبكيو4)
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اتفؽ عمماء التجكيد عمى كجكد عبلقة بيف الجير كالشدة مف جية كالقمقمة مف جية أخرل     
 .(1)فقد اشترطكا ))لحصكؿ القمقة اجتماع الشدة كالجير((

ف المرعشي سبب ىذا الشرط بقكلو: ))فالشّدة تحصر صكت الحرؼ لشّدة ضغطو كقد بي     
كالجير يمنع جرم النفس عند انفتاح المخرج فيمتصؽ المخرج التصاقا محكما  ،في المخرج

 .(2) فيقكم الحادث عند انفتاح المخرج((
 :              ثانيا: الصفير

 : المعنى المغوي .أ 
كصفر  ،صفر يصفر صفيرا ،مف الصكت بالّدكاب إذا سقيت جاء في المساف: )الصفير     

بالحمار كصفر دعاه الى الماء. كالصافر كؿ ما ال يصيد مف الطير...كقكليـ ما في الدار 
 .(3) صافر أم أحد يصفر((

صكت زائد يشبو صكت الطائر عند النطؽ بحركفو الثبلثة كىي: الصاد  :اصطالحا .ب 
طباقيا، فالزام لجيرىا، فالسيف كالزام ك السيف، كأقكاىا في الصف ير الصاد الستعبلئيا كا 

 .(4)ليمسيا
كفي الزايي شبو صكت  ،كقد قيؿ: إف صكت الصفير في الصاد يشبو صكت اإلكز      
 .(5)كفي السيف يشبو صكت الجراد أك العصفكر ،النحؿ

 :عند القدماء .ج 
د شاع ىذا المصطمح . كق(1)ذكر ىذه األصكات الخميؿ تحت مسمى الحركؼ األسمية      

 .(2)عند عمماء النحك كالقراءات ك التجكيد

                                                           

 3041ص ،( الدراسات الصكتية1)
 1224ص ،جيد المقؿ ،( المرعشي2)
 ص ؼ ر( ) مادة ،لساف العرب ،( ابف منظكر3)
 100ص ،الرعاية ،( مكي بف طالب4)
 53ص ،نياية القكؿ المفيد في عمـ التجكيد ،( محمد مكي نصر5)
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))كأما ألصاد  كىك يتحدث عف إدغاـ أصكات الصفير قائبل: سيبكيو في حيف ذكره     
ألّنيف حركؼ  ،فبل تدغميف في ىذه الحركؼ التي أدغمت فييف ،كالسيف كالزام

 . (3)الصفير((
              .(4)ا: ))أندل في السمع((كيقاؿ أف سبب تسميتيا بالصفير ألّني     

 .(5)))ألف الرخاكة فييا تفكؽ كؿ األصكات(( :كىذا لكثرة الرخاكة فييا
 كىي السيف كالصاد  ،يقكؿ المبرد: ))حركؼ الصفير كىي حركؼ تنسؿ انسبلال     

 .(6)كالزام((
تفسير الزمخشرم:  كاختبلؼ العمماء في تسميتيا راجع الختبلؼ التعاريؼ السابقة كلعؿ     

ألنيا تخرج بيف الثنايا كطرؼ المساف فينحصر الصكت ىناؾ  ،))ألف صكتيا كالصفير
كىك الذم استحسنو الدكتكر عبد العزيز الصيغ في كتابو المصطمح  ،(7)فيصفر بو((

 .(8)كعمؿ ىذا الترجيح النسجاـ ىذا المصطمح مع المعنى المغكم لمفظة ،الصكتي
كت الذم أدل كضع المساف العضكم عند النطؽ بو الى أثر سمعي كالصفير ىك الص     

كيعرفو ابف  كتسمي أيضا أسمية نسبة إلى أسمة المساف ام حّده. .(9)قكم يشبو صكت الصفير
 .(10)الطحاف بأّنو: ))حّدة الصكت؛ كالخارج مف ضغط ثقب((

 :بقكليـكحاكؿ عمماء التجكيد أف يفسركا معنى الصفير    
                                                                                                                                                                          

                                                                                                 655 ،العيف ،( الخميؿ1)
                                                                                             395المفصؿ  ،124 ،الرعاية ،كي بف طالبم (2)
 4/4643 ،الكتاب ،سيبكيو (3)
                                                                                            4/4644 ،المصدر نفسو (4)
                                                                                           1085األصكات المغكية  ،إبراىيـ أنيس (5)
 1/193 ،المقتضب ،( المبرد6)
 1597ص  ،المصطمح الصكتي ،( عبد العزيز الصيغ7)
 10/1208 ،شرح المفصؿ ،( ابف يعيش8)
 120ص ،ـ 1987 ،القاىرة ،مكتبة الشباب ،د. عبد الصبكر شاىيف ،تر ،عمـ االصكات ،ظر برتيؿ مالمبرج( ين9)
 94ص ،مخارج الحركؼ كصفاتيا ،( ابف الطحاف10)
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))كحقيقة الصفير: أنو المفظ الذم يخرج بقّكة مع الريح مف طرؼ المساف مما  مكي: قاؿ     
 .(1)بيف الثنايا تسمع لو ِحّسا ظاىرا في السمع((

ق(: ))سميت بذلؾ ألنؾ تسمع فييا شبييا بالصفير عند إخراجيا مف 444كقاؿ الداني)ت     
 (2)مكاضعيا((

ات الصفير الثبلثة: ))سميت بذلؾ ألف ق(: بعد أف ذكر أصك 833كقاؿ ابف الجزرم )ت     
     (3) الصكت يخرج معيا عند النطؽ بيا يشبو الصفير((

 كىي عمى مراتب. ،ز ،س ،أصكات الصفير ىي: ص      
 المرتبة األكلى: صفير /ص/إلطباقيا كاستعبلئيا  

 المرتبة الثانية: صفير/ز/ لجيرىا. 
المغة القدماء بيف ىذه الصفة كصفة الصفير  ليمسيا يربط عمماء //سصفيرالمرتبة الثالثة: 

المكجكدة في الطبيعة فمركر الريح عمى شيء حاد يحدث صفيرا يشبو الصفير الذم 
 ز  ،س ،يصاحب االصكات الثبلثة ص

لذلؾ يحاكلكف تفسير ىذه الصفة في الطبيعة يقكؿ ابف الطحاف: ))كالصفير: حّدة      
. يقكؿ الداني: ))سميت بذلؾ ألّنؾ تسمع (4) كالصكت الخارج عف ضغط ثقب(( ،الصكت

 .(5) فييا شبييا بالصفير عند إخراجيا مف مكاضعيا((
كلـ نجد مف حاكؿ تفسيرىا فيسيكلكجيا أم؛ ماالعبلقة بيف االصكات الثبلثة كصكت       

الصفير داخؿ جياز النطؽ؟ الذم ىك اتصاؿ مستدؽ المساف بالثنايا العميا أك السفمى يحدث 
فيتسرب اليكاء بيف المساف كالثنايا يسمع معو ذلؾ الصفير الذم يصاحب  ،لميكاءضغط 

 فسميت لذلؾ "صفيرية" ،نطؽ ىذه االصكات
                                                           

 212ص ،الرعاية ،( مكي بف طالب1)
 109ص ،التحديد في االتقاف كالتجكيد ،( الداني2)
 1/203،كينظر النشر ، 101،100, صالتمييد في عمـ التجكيد ،( إبف الجزرم3)
 94ص ،مخارج الحركؼ كصفاتيا ،( ابف الطحاف4)
 109ص ،التحديد في االتقاف كالتجكيد ،( الداني5)
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 الميف ثالثا:
: جاء في المساف: ))الميف: ضد الخشكنة، يقاؿ في فعؿ الشيء الميف المعنى المغوي .أ 

كالجمع أليناء، كفي الحديث  ألف الشيء يميف لينا كليانا كتميف، كشيء ليف كليف، مخفؼ منو،
أم سيبل عمى ألسنتيـ...كأالنو ىك كلينو كألينو: صّيره لينا ...  ؛(1)))يتمكف كتاب ا لينا((

 كتميف لو: تممؽ، كالمياف: نعمة العيش.
. كىك صفة (2): خركج الحرؼ مف مخرجو بسيكلة كعدـ كمفةالمعنى االصطالحي .ب 

 ﴿ضير﴾، ﴿ىييات﴾، ﴿فكت﴾، ﴿ليت﴾، نحك﴿أك﴾، الزمة لمكاك كالياء الساكنيف بعد فتح
﴿المكءكدة﴾ ككصؼ ىذاف الحرفاف بالميف لسيكلة النطؽ بيما، كعدـ الكمفة في إخراجيما مف 

 .(3)مخرجييما، كجريانيما في يسر كسيكلة
أكؿ مف استعمؿ ىذا المصطمح ىك الخميؿ في ذكر حركؼ العربية قائبل: ))في العربية      

 كأربعة ىكائية كىي: الكاك ،ا صحاحا ليا أحياز كمخارجتسعة كعشركف حرف
 .(4) ك الياء ك األلؼ المينة كاليمزة 
 :عند القدماء .أ 

 استخدـ سيبكيو ىذه الصفة خاصا بيا صكتي الكاك كالياء غير المديتيف دكف األلؼ،       
 .(5)كىب الكاك كالياء(( كمنيا المينة: ))فقاؿ
الصيغ عمى ىذا فيقكؿ: ))كىذا يعني اف فيـ المصطمح يعمؽ الدكتكر عبد العزيز      

اختمؼ بيف االثنيف _ يقصد بيف الخميؿ كسيبكيو_فحيث عد الخميؿ الميف شدة اتساع 
 .(1)المخرج، عده سيبكيو اتساع مخرج الصكت دكف مخرج األلؼ((

                                                           

 مادة )ؿ م ف( ،المساف ،( ابف منظكر1)
 109عمـ التجكيد، ص(2)
 80ض ،جمعية المحافظة عمى القرآف ،المنير في أحكاـ التجكيد (3)
 64ص ،العيف( 4)
 4/425 الكتاب،( 5)
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 :لمكاك كالياءعند الفدماء صكرتافلذلؾ تكجد      
  الصورة االولى:

كيدخؿ معيما في ىذه الصكرة األلؼ كتكصؼ ىذه الثبلثة بأنيا أحرؼ  ،دصكرة الم     
 .منير -نكر -جكفية ىكائية في نحك نار

حقيقة: ىي أّف الحركات أبعاض أحرؼ المد حيث يقكؿ: كالجميكر عمى  ابف الجزرمكيقرر 
 كالكسرة مف الياء. ،أّف الفتحة مف األلؼ كالّضمة مف الكاك

 الصورة الثانية:
الميف: يقكؿ ابف الجزرم: ))كحرفا الميف الكاك كالياء الساكنتاف المفتكح ما قبميما في  صكرة  

 _ بيت(( مثؿ )خكؼ
ف كانت األلؼ  ،كلذا فإنيا التذكر في األلؼ مطمقا ،كصفة الميف أضعؼ مف المد      كا 

 ،فيي ساكنة بعد فتح ،إذ يصدؽ تعريؼ الميف عمييا كما يصدؽ تعريؼ المد ،حرؼ مد كليف
 ،كىك أقكل كأظير مف الميف تـّ االستغناء بو عف ذكر الميف ،كاف المد ثابتا دائما كلكف لما

 .(2)كاالكتفاء بالنص عمى أّف األلؼ حرؼ مّد.
 كقد  ،كممة الياكم كصفا لؤللؼ عند حديثو عف أقساـ األصكات ابف جنيكاستحدـ      

 ،لكاك كالياء ))إاّل أّف األلؼ أشد امتداداكاالستطالة كىي: األلؼ كا ،ذكر أنو أحد أصكات المد
  (3)كىك الحرؼ الياكم(( ،كأكسع مخرجا

استعمؿ مصطمح الياكم في كصؼ األلؼ أثناء حديثو عف أقساـ  الزمخشرم كما أف     
األصكات؛ إذ قاؿ: ))كالياكم: األلؼ؛ ألف مخرجو اتسع ليكاء الصكت أشد مف اتساع مخرج 

 .(4)الياء كالكاك((
                                                                                                                                                                          

 161عبد العزيز الصيغ، المصطمح الصكتي، ص( 1)
 80ص ،2015،عماف االلردف ،28ط ،جمعية المحافظة عمى القرآف ،( المنير في أحكاـ التجكيد2)
 1/71 ،سر الصناعة االعراب ،( ينظر ابف جني3)
 396ص ،لمفصؿا ،(ا الزمخشرم4)
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أيضا مصطمح الياكم في كصؼ األلؼ أثناء حديثو عف  األسترباذمكما استخدـ      
صفات األصكات إذ قاؿ: ))...كاتساع مخرج األلؼ ليكاء صكتو أكثر مف اتساع مخرجي 

 .(1)فمذلؾ سمي الياكم(( ،الكاك كالياء ليكاء صكتييما
حركؼ المد كالميف بأف  : يككناف تارة مفكقاؿ عبد الكىاب القرطبي: ))كالكاك كالياء     
بأف تسكنا  كتارة يتحيز مخرجيما إذا تغيرتا عف ىذا الكضع ،كيككف ما قبميما منيما تسكنا

  ،كمتى كجد ذلؾ زاؿ عنيما معظـ المد كبقي الميف كانبسط المساف بيما ،كينفتح ما قبميما
 (2) كصارتا بمنزلة سائر الحركؼ الجامدة...((

ق( تحديد المصطمحات الصكتية التي تخص 966ببلكم)تكحاكؿ ناصر الديف الط     
ف  ،فقاؿ: ))الكاك كالياء اف تحركا بأم حركة فحرفاعّمة ،الكاك كالياء في أحكاليما المختمفة كا 

ف جانستيما فحرفا مد  ،سكنا: فإف لـ تجانسيما حركة ما قبميما كالخكؼ كالبيت فيما ليف كا 
 .(3)كليف
 اكم أك اليكائي لمداللة عمي عمى حرؼ األلؼ كسمي استعمؿ القدماء مصطمح الي     

 كال  ،اليستند بشيء كال يحتؾ اليكاء معو بشيء ،بذلؾ تشبييا لو بالذم ييكم في الفضاء
 في ىذا؛ فمذلؾ خص بيذا المصطمح. كىك يختمؼ عف الكاك كالياء ،يتحرؾ نحك شيء

 :رابعا: التكرير
لرجكع ... ككركره: أعاده مّرة بعد أخرل. جاء في المساف: ))الكّر: ا المعنى المغوي: .أ 

 كالكّرة: المّرة، كالجمع الكّرات... كالكّر: الرجكع عمى الشيء. كمنو التكرار...الجكىرم: 
 .(4) كررت الشيء تكريرا كتكرارا((

                                                           

 3/261 ،شرح الشافية ،االستراباذم (1)
 ،في أحكاـ التجكيد الكاضحالقضاة ك د. أحمد خاد شكرم ك د. أحمد محمد مفمح القضاة,  د. محمد عصاـ (2)

 121ص
 9ص ( مرشد المشتغميف،3)
 5/1354 ،لساف العرب ،( ابف منظكر4)
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 .(1)كيسمى تكريرا كتكرارا ،: إعادة الشيء مّرة بعد مّرةلغةفالتكرير 
 .(2)ساف بالراء: ارتعاد طرؼ المالمعنى االصطالحي .ب 
 :عند القدماء .ج 

سيبكيو بقكلو: ))كمنيا المكرر كىك حرؼ شديد يجرم فيو الصكت  أكؿ مف استخدمو      
كانحرافو الى البلـ، فتجافى لمصكت كالرخكة، كلك لـ يجر الصكت فيو، كىك  لتكريره
 .(3)((الراء
ي شديدة، كلكنيا كىك يتحدث عف صفات األصكات: )) كمنيا الراء، كى كقاؿ المبرد     

 .(4)حرؼ ترجيع فإنما يجرم فييا الصكت؛ لما فييا مف التكرير((
كقاؿ ابف جني: ))كمنيا المكرر، كىك الراء كذلؾ أّنؾ إذا كقفت عميو رأيت طرؼ       

 .(5)المساف يتعثر بما فيو مف التكرير((
مساف بما فيو مف كقاؿ الزمخشرم: كالمكرر الرائ ألنؾ إذا كقفف عميو نعثر طرؼ ال     

 ، كىذا التعريؼ يشبو الى حد بعيد التعريؼ السابؽ.(6)التكرير((
 .(7)كصفو مكي بقكلو: ))كأف طرؼ المساف يرتعد بو((

 .(8)ككصفو ابف الطحاف بقكلو: ))تضعيؼ يكجد في جسـ الراء((
 .(9)ككصفو ابف عقيؿ بقكلو: ))كأنؾ نطقت بأكثر مف حرؼ((

                                                           

 ر( ر مادة )ؾ ،المعجـ الكسيط ،( مجمع المغة العربية1)
 170ص ،الرعاية ،(  مكي بف طالب2)
 4/4353 ،الكتاب ،(  سيبكيو3)

 1/196المبرد، المقتضب،  (4)
 1/72ابف جني، سر صناعة اإلعراب،  (5)
 396،الزمخشرم، ا لمفصؿ (6)
 130مكي بف طالب، الرعاية، (  7)
 958, صمخارج الحركؼ كصفاتياابف الطحاف، (  8)
 4/2489 ،عمى تسييؿ الفكائد المساعد ،( ابف عقيؿ9)
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قاؿ سيبكيو كغيره: ىك حرؼ شديد جرل فيو  ،رؼ المكرر ىك الراءيقكؿ ابف الجزرم: ))كالح
 كلك لـ يكرر لـ يجر فيو الصكت. ،الصكت لتكرره كانحرافو إلى البلـ فصار كالرخكة

ىك بيف الشّدة كالرخاكة. كظاىر كبلـ سيبكيو أّف التكرير صفة ذاتية ))كقاؿ المحققكف:      
لى ذلؾ ذىب المحققكف عادتيا بعد قطعيا ،يرىا َرْبُكىا في المفظفتكر  ،في الراء كا   ،كا 

كبذلؾ  ،كيعّدكف ذلؾ عيبا في القراءة ،كيتحفظكف مف إظيار تكريرىا خصكصا إذا شددت
  (1)(قرأنا عمى جميع مف قرأنا عميو كبو نأخذ(

يرل بعض عمماء التجكيد أّف ىذه الصفة تدرس لتجتنب ال ليؤتى بيا. كطريؽ اجتنابيا      
 ألنو  ،لقارئ ظير لسانو بأعمى حنكو لصقا محكما مرة كاحدة بحيث ال يرتعدأف يمصؽ ا

 ارتعد حصؿ مع كؿ مّرة راء. متى 
إّنما بتقكية ذلؾ المصؽ حتى  ،كيرل آخركف أّف إخفاء التكرير ال يككف بإذىابو بالكمية     

 .(2)كاالرتعاد في السمع ،ال يتبيف التكرير
 .(3)فالمتحركة ،فالساكنة ،الراء المشددة كأظير ما يككف التكرير في     

 (4)الصكت المكرر: ىك صكت الراء

صفة التكرير صفة ذاتية في حرؼ الراء، يرل بعض القدماء اف ىذه الصفة تدرس لتجنب 
االتصاؼ بيا عند نطؽ الراء، في حيف البعض اآلخر يخفؼ مف اإلتياف بيا كذلؾ بمصؽ 

            عمى دكف إخفائيا كمية. ظير المساف بما يحاذيو مف الحنؾ األ
مفيكـ التكرار عند القدماء ىك: أف المساف تتكرر ضرباتو عمى الغار عند النطؽ بيا       

كأف طرؼ المساف يرتعد بيا ككأنو ينطؽ بأكثر مف راء. فيـ يعتبركنيا صفة ذاتية أم البد 
ة كيقكلكف إّنما نتعمـ ىذه منيا كلكف عمماء التجكيد يحذركف القارئ مف اإلتياف بيا مكرر 

                                                           

 1/204 ،النشر في القراءات العشر ،( ابف الجزرم1)
    157ص ،جيد المقؿ ،( المرعشي2)
 82ص ،المنير في احكاـ التجكيد (3)
 4/4354 ،الكتاب ،( سيبكيو4)
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ق( قائبل: ))كطريؽ السبلمة منو أف يمصؽ البّلفظ بو 732الصفة لنتجنبيا ذكرىا الجعبرم)ت
 (1)كمتى ارتعد حدث مف كؿ مرة راء(( ،ظير لسانو بأعمى حنكو لصقا محكما مرة كاحدة

اـ تكريره بالكمية بينما رد عمى ىذا الرأم المرعشي بقكلو: ))ليس معنى اخفاء تكريره انعد     
ألف ذلؾ ال يمكف ااّل بالمبالغة في لصؽ المساف بالّمثة  ،بانعداـ ارتعاد رأس المساف بالكمية

كذلؾ خطأ ال يجكز كما صرح بذلؾ ابف الجزرم في  ،بحيث ينحصر الصكت بينيما بالكمية
 ألف ذلؾ يؤدم إلى أف يككف الراء مف الحركؼ الشديدة مع أّنو مف الحركؼ ،النشر

 .(2)البينية((
لكف يجب عدـ  ،كيتضح مف ىذا النقاش بيف العمماء في التكرير أّنو صفة ذاتية لمراء     

الصكت الى حتى ال يخرج النطؽ بيذا  ،خاصة مع التشديد ،المبالغة في إظيار التكرير
 .(3)السماجة، قاؿ ابف الطحاف)) كال يبمغ بو حدا يقبح((

  :خامسا: الجرس
جاء في المساف: ))الجرس: مصدر، الصكت المجركس كالجرس:   :المعنى المغوي .أ 

الصكت نفسو، كالجرس: األصؿ، كقيؿ الجرس كالجرس: الصكت الخفي. قاؿ ابف سيدة: 
 .(4)الجرس كالجرس... كالجرس...الحركة كالصكت مف كؿ ذم صكت((

                                .(5)ىك قكة كضكح الصكت كعمكه عند النطؽ: المعنى االصطالحي .ب 
ذكره ابف دريد كاصفا بو صكت )األلؼ( قائبل: ))كأما الحرؼ التاسع كالعشريف فجرس ببل 

  .(6)صرؼ((
                                                           

بدكف  ،دار القمـ بيركت ،تحقيؽ الدكتكر عبد اليادم الفضمي ،شرح الكاضحة في تجكيد الفاتحة ،( المرادم1)
 44ص  ،تاريخ

 (19ص ،جيد المقؿ ،)نقبل عف المرعشي317ص ،( غانـ الحمد الدراسات الصكتية عند عمماء التجكيد2)
 95ص ،مخارج الحركؼ كصفاتياابف الطحاف، ( 3)

 6/354 ،لساف العرب ،ابف منظكر (4)
 1335  ،الرعاية ،مكي بف طالب (5)
 1336  ،الرعاية ،مكي بف طالب (6)
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نما اشا أك  ركا لـ يعّرؼ المغكيكف العرب مفيـك الجرس تعريفا دقيقا مف الناحية الطبيعية كا 
 إلى الجرس مف حيث ىك صفة سمعية لبعض األصكات. 

ا ىك الخميؿ بف أحمد: يصؼ )العيف كالقاؼ( بأنيما أضخـ جرسا مف أكؿ مف أطمؽ ىذ    
كلكف العيف كالقاؼ التدخبلف في بناء إاّل  باقي األصكات األخرل إذ قاؿ في ذلؾ )...

 .(1)ألنيما أطمؽ الحركؼ كأضخميا جرسا(( ،حسنتاه
التاسع إذ قاؿ: ))كأما الحرؼ  ،كأطمؽ ابف دريد: مصطمح الجرس عمى األلؼ أيضا      

 .(2)كالعشركف فجرس ببل صرؼ((
كأما ابف جني: فقد كصؼ بو الصكامت أثناء حديثو عف الفرؽ بيف الصكت كالحرؼ        

حتى يعرض لو في  ،فقاؿ: ))اعمـ أّف الصكت عرض يخرج مع النفس مستطيبل متصبل
ا عرض لو فيسمى المقطع أينم ،الحمؽ كالفـ كالشفتيف مقاطع تثنية عف امتداده كاستطالتو

أال ترل أّنؾ تبتدئ الصكت مف  كتختمؼ أجراس الحركؼ بحسب اختبلؼ مقاطعيا... ،حرفا
ـّ تبمغ بو أّم المقاطع شئت ،أقصى حمقؾ  .(3)فتجد لو جرسا ما ...(( ،ث

فالجرس عند ابف جني: صدل الصكت الذم يفرقو عف سكاه في السمع أك العبلمة      
 .(4)الدالة عمى الصكت

كأّما الصرؼ فيك حرؾ  ،االزىرم فالجرس عنده: ))الصكت في سككف الحرؼ أّما     
 كيعني بالجرس التصكيت. ،(5)الحرؼ((

 .(6)كالجرس عند مكي بف طالب: عمك الصكت عند النطؽ بو كىي صفة لميمزة 

                                                           

 53ص ،1ج ،العيف ،الخميؿ (1)
 1/7،( جميرة المغة 2)
 1/6 ،سر الصناعة االعراب ،( ابف جني3)
 205ص ،المصطمحات الصكتية بيف القدماء كالمحدثيف ،( ابراىيـ عبكد السامرائي4)
 1/505( تيذيب المغة 5)
 1336 ،الرعاية ،( مكي بف طالب6)
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كالبقية  ،أما ابف منظكر فقد فكاف رأيو بخبلؼ رأم مكي فأصكات العمة عنده جكؼ     
 مكيا فيما ذىب اليو. (2). كقد كافؽ ابف الجزرم(1)أصكات مجركسة

 : عمماء التجويد
 فقد أطمؽ بعضيـ مصطمح )الجرس( عمى صكت اليمزة.      
سميت بذلؾ ألف الصكت يعمك بيا  ،قاؿ مكي القيسي: ))الحرؼ الجرسي: ىك اليمزة     

ليا مّزية زائدة في لكف اليمزة  ،عند النطؽ بيا ... ككؿ الحركؼ يصكت بيا عند النطؽ بيا
نسبت الى تمؾ  ،ذلؾ... فمما كاف في الصكت بيا زيادة عمى الصكت عمى سائر الحركؼ

 (3)فقيؿ ليا الحرؼ الجرسي(( ،الزيادة
 كأطمقو آخركف عمى صكت )االلؼ الساكنة(. قاؿ عبد الكىاب القرطبي:     

 .(4)))كأّما الجرس فاأللؼ الساكنة ال يككف إاّل كذلؾ(( 
اختمؼ مفيكـ الجرس عند القدماء بيف مف سمى بيا األلؼ كما جاء عف الخميؿ كابف      

كمف اعتبر الجرس ىك  ،دريد كمف كصؼ بيا صكت اليمزة كما قاؿ بيا مكي بف طالب
صدل الصكت كما ذكر ابف جني أك التصكيت كما قاؿ األزىرم. في حيف خالؼ ابف 

 ة ىي خبلؼ أصكات العمة.منظكر كؿ مف سبقكه كاعتبر األصكات المجركس
  سادسا: االنحراؼ

))حرؼ عف الشيء حرؼ يحرؼ حرفا كانحرؼ  جاء في المساف: :المعنى المغوي .أ 
  كتحرؼ كأحركرؼ: عدؿ. 

                                                           

 6/351 ،لساف العرب ،( ابف منظكر1)
 1072 ،106التمييد في عمـ التجكيد  ،( إبف الجزرم2)
 134-133ص ،الرعاية ،( مكي بف طالب3)
 ،)نقبل عف كتاب المكضح لمقرطبي325ص ،الدراسات الصكتية عند عمماء التجكيد ،قدكرم الحمد ( غانـ4)

 (158ص
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ذا ماؿ اإلنساف عف شيء يقاؿ: تحرؼ كانحرؼ كاحركرؼ ... كتحريؼ القمـ:  االزىرم. كا 
تحريؼ الكمـ عف مكاضعو: كقمـ محرؼ: عدؿ بأحد حرفيو عف اآلخر... ك  قطو محرفا..

 .(2). فاالنحراؼ لغة: الميؿ(1)تغييره((
 .(3)الميؿ بالحرؼ عف مخرجو حتى يتصؿ بمخرج غيره  :المعنى االصطالحي .ب 

كالراء فييا  ،كىكصفة لحرفي البلـ كالراء؛ فالبلـ فييا انحراؼ مف حافة المساف إلى طرفو      
 .(4)كلذلؾ يجعميا األلثغ الما ،لى جية البلـانحراؼ مف طرؼ المساف إلى ظيره كميؿ قميؿ إ

 : عند القدماء .ج 
: ))كمنيا المنحرؼ كىك ككاف سيبكيو أكؿ مف استخدـ المصطمح في كصؼ البلـ قائبل     

الصكت كاعتراض  كلـ يعترض ،حرؼ شديد جرل فيو الصكت النحراؼ المساف مع الصكت
كلكف مف ناحيتي  ،مكضع البلـكىك البلـ...كليس يخرج الصكت مف  ،األصكات الشديدة

 .(5)مستدؽ المساف فكيؽ ذلؾ((
 .(6)المنحرؼ(( كقاؿ كالمبرد: ))كتخرج البلـ مف حرؼ المساف...كىك الحرؼ      
كقاؿ ابف جني كىك يتحدث عف أقساـ الحركؼ: ))كمف الحركؼ حرؼ منحرؼ ألف      

 .(7)المساف ينحرؼ فيو مع الصكت ... كىك البلـ((
مخشرم يتحدث عف أقساـ الحركؼ فيقكؿ: ))كالمنحرؼ البلـ. قاؿ سيبكيو: كىك كالز      

 .(1)حرؼ شديد جرل فيو الصكت النحراؼ المساف مع الصكت((
                                                           

 9/431 ،لساف العرب ،( ابف منظكر1)
 مادة)حرؼ( ،المعجـ الكسيط ،( مجمع المغة العربية2)
 146ص, 4ط، في عمـ التجكيد غاية المريدعطية قابؿ نصر, ( 3)
مخطكط في مكتبة الدراسات العميا في  ،شرح المقدمة الجزرية ،ق(968صطفى ت( طاش كبرل زاده )احمد بف م4)

 15ص ،(621/3كمية االداب لجامعة بغداد )الرقـ 
 4/4355 ،الكتاب ،( سيبكيو5)
 1/1936 ،المقتضب ،( المبرد6)
 1/727 ،سر الصناعة االعراب ،( ابف جني7)
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  ( 2)ألف المساف ينحرؼ بو(( ،باذم: ))كالمنحرؼ البلـاكنقؿ عف االستر      
عندىـ حرفا اإلنحراؼ  كزاد الككفيكف الراء فيما ،)كسمي البلـ منحرفا) :كقاؿ السيكطي    

كقاؿ بعضيـ كصفت البلـ باالنحراؼ ألّنيا انحرفت عف  ،قالكا النحرافيما عف مخرج النكف
 ( 3)مخرجيا إلى مخرج غيرىا كعف صفتيا إلى صفة غيرىا((

كيبيف مفيـك االنحراؼ عنده مف  ،كمكي يذكر أيضا حرؼ الراء كيصفو باالنحراؼ     
 .(4)كمف صفة إلى صفة أخرلمخرج صكت إلى مخرج صكت آخر 

فأما المخرج حيث تنحرؼ البلـ مف مخرجيا حتى يتصؿ بما جاكرىا مف األصكات      
كأّما الصفة فإف /ؿ/ تنحرؼ عف االتصاؼ بأحد الكصفيف المتقابميف: الشدة  ،مثؿ/ض ف/
 كالرخاكة. 

 ػػػػػػػد النطؽ بياعن ػػػػػػػ ألف درجة االعتراض عمى تيار النفس المنبعث مف الرئتيف      
 يتمثؿ في:ػػػػ  كذلؾػػػػ ػػ فإّف انحرافو// ركأما صكتمتكسطة؛ فبل ىي تامة كالىي ناقصة. 

انحراؼ في المخرج؛ حيث تتصؿ بمخرج االصكات المجاكرة مثؿ/ؿ م/ حيث ينطؽ الطفؿ  ( أ
 الصغير كممة مثؿ /ربيع/ /لبيع/( 

 البلـ. كتنحرؼ صفة بيف الشّدة كالرخاكة كما ىك الحاؿ في ( ب
كصؼ الّراء باالنحراؼ يراه بعضيـ كصؼ غير دقيؽ قائبل: ))ككصؼ الراء       

كذلؾ ألف اإلنحراؼ كصؼ لطبيعة مركر اليكاء في مخرج  ،باالنحراؼ كصفا غير سديد
ألف مركر اليكاء في مخرجو لو  ،كىك ال ينطبؽ عمى الراء الذم يكصؼ بأنو مكرر ،البلـ

 .(5)صفة خاصة

                                                                                                                                                                          

 3961 ،395ص ،ا لمفصؿ ،( الزمخشرم1)
 2ػ261-ػ3/258 ،شرح الشافية ،( االستراباذم2)
 2/2303 ،ىمع اليكامع ،( السيكطي3)
    132، 131 ،الرعاية ،مكي بف طالب (4)
 177ص ،المصطمحات الصكتية بيف القدماء كالمحدثيف ،( عبكد السامرائي5)
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ال مجرد كممة  ،آخر عمى ذلؾ قائبل: ))فالمنحرؼ صار مصطمحا لو داللة معينةكعّمؽ      
 .(1)تدؿ عمى معنى لغكم ينطبؽ عمى أم نكع مف أنكاع االنحراؼ((

تبع مكي في ىذا المفيـك كؿ مف ابف الطحاف كىك يتحدث عف صفات األصكات:      
 .(3)ذا مذىب الككفييف. كى(2)كىما البلـ كالراء(( ،قائبل: ))كاالنحراؼ في حرفيف

تتككف األصكات المنحرفة بكضع عقبة في كسط المجرل اليكائي مع ترؾ منفذ لميكاء      
أك  كانت تسميتيا بالمنحرفة كمف ىنا ،ك عف جانبيياأ ،عف طريؽ أحد جانبي العقبة

 )الجانبية(.
:               النحراؼكأّما عمماء التجكيد فقد افردكا البلـ باالنحراؼ ككضحكا المقصكد با     

ألف المساف ينحرؼ فيو مع  ،كىك البلـ ،قاؿ عبد الكىاب القرطبي: ))كمف الحركؼ المنحرؼ
كتتجافى ناحيتا مستدؽ المساف عف اعتراضيما عمى الصكت مف تينؾ الناحيتيف  ،الصكت

 (4)كمما فكيقيما((

 ،كقيؿ البلـ فقط ،الصحيح))كحرفا االنحراؼ البلـ كالّراء عمى  ابف الجزرم: ك ذكر     
ألنيما انحرفا عف مخرجيما حتى اتصبل بمخرج  ،كسيما بذلؾ ،كنسب إلى البصرييف

 (5)غيرىما((

كنقؿ غانـ الحمد عف المرادم قكلو في كتابو المفيد: ))كأكثر البصرييف ال يصؼ      
 (6)باالنحراؼ إاّل البّلـ كحدىا((

                                                           

 323ص ،الدراسات الصكتية عند عمماء التجكيد ،( غانـ قدكرم الحمد1)
 912 ،اكصفاتيمخارج الحركؼ  ،( ابف الطحاف2)
 3 178 ،المصطمح الصكتي ،عبد العزيز الصيغ (3)
)نقبل عف كتاب المكضح لمقرطبي 322ص ،الدراسات الصكتية عند عمماء التجكيد ،غانـ قدكرم الحمد (4)

 (157،ص
 1/2045،النشر في القراءات العشر ،بف الجزرما (5)
مخطكط في مكتبة جستربتي بدبمف )الرقـ  ،التجكيدالمفيد في شرح عمدة المجيد في عمـ  ,ق(749)تلمرادما( 3) 

3653/7) 
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حديد مفيـك االنحراؼ بيف مف يعتبره انحراؼ عمى الرغـ مف إختبلؼ القدماء في ت     
ااّل    الصكت مف مخرج إلى مخرج آخر كبيف مف قاؿ ىك انحراؼ لمصكت مخرجا كصفة. 

 ،أّنيـ مجمعكف عمى أّف ىذه الصفة يتصؼ بيا صكت البلـ فقط
 قاؿ بذلؾ البصريكف كبعض الككفييف. كالقميؿ منيـ مف يعتبرىا صفة لمراء أيضا.      
 مف قاؿ باألكلى أم انحراؼ مخرجا البصريكف كبعض الككفييف.ف     
كمف قاؿ باالنحراؼ مخرجا كصفة مكي بف طالب كابف الطحاف كابف الجزرم كغيرىـ      
 ر(( ،عمماء الككفة كذكركا األصكات المنحرفة: ))ؿ مف

 :سابعا:الغّنة
صكت فيو  )الغّنة( صكت في الخيشكـ، كقيؿ: جاء في المساف: :المعنى المغوي .أ 

 ترخيـ نحك الخياشـ تككف مف األنؼ نفسو، كقيؿ: الغّنة أف يجرم الكبلـ في الّمياة، كىي أقؿ 
كتنشأ ىذه الصفة باعتراض النفس في نقطة مافي فراغ الفـ، مع انخفاض الحنؾ 
الميف))الطبؽ(( كالمياة كالسماح ليكاء الزفير باالنطبلؽ مف خبلؿ التجكيؼ األنفي، مف 

د المياة طريؽ النفس الى فراغ الفـ، فيتشكؿ بذلؾ فراغ رناف يقكيالصكت غير أّف ت
الخارج مف األنؼ، كتتنكع األصكات األنفية باختبلؼ مكاضع اعتراض النفس في فراغ 

 .(1)الفـ((
، ىذه المصطمحات بقكلو المبردكيشرح       : الغّنة أف يشرب الحرؼ صكت الخيشـك

يخرج  ؼ الكبلـ، غّف يغّف، كىك أغّف، كقيؿ األغف الذمكالخّنة أشّد منيا، كالترخيـ حذ
 .(2)كبلمو مف خياشيمو كظبي أغف: ))يخرج صكتو مف خيشكمو((

                                                           

 191ص ،أصكات المغة ايكب, ( عبد الرحمف1)
 ممدة)غ ف( ،لساف العرب ،( ابف منظكر2)
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))كمنيا حرؼ شديد يجرم معو الصكت،  ذكره سيبكيو بقكلو:: المعنى االصطالحي .ب 
 الصكت غّنة مف األنؼ، فإّنما تخرجو مف أنفؾ كالمساف الـز لمكضع الحرؼ، ألنؾ ألف ذلؾ

 .(1)لك أمسكت بأنفؾ لـ يجر معو الصكت. كىك النكف، ككذلؾ الميـ((
فمذلؾ تسمعيا  ،))كالميـ ترجع الى الخياشيـ بما فييا مف الغّنة المبرد قائبل: ذكرىا     

كالنكف الخفيفة خالصة مف  ،كالغّنة مف الخياشيـ ،كالنكف؛ ألّف النكف المتحركة مشربة غّنة
نما سميتيا  ،الخياشيـ اّل فإنّ  ،باسـ كاحد الشتباه الصكتيفكا   .(2)يما ليسا مف مخرج كاحد((كا 

))كيدّلؾ عمى أف الّنكف الساكنة  كيفرؽ ابف جني بيف النكف الساكنة كالمتحركة قائبل:     
لكجدتيا مختمة. كأّما  ،ثـ نطقت بيا ،أّنؾ لك أمسكت بأنفؾ ،إّنما ىي مف األنؼ كالخياشيـ

 .(3)ؼ الفـ كما قدمنا إاّل اّف فييا بعض الغّنة مف األنؼ((النكف المتحركة فمف حرك 
في حيف جعؿ ابف الطحاف الغّنة صكتا زائدا متبعا في ذلؾ مكي بف طالب حيث قاؿ:      

))  .(4)))كالغنة الصكت الزائد عمى جسـ الميـ منبعثا مف الخيشـك
ثـ قسـ األصكات إلى أغف  ،(5) كعرفيا ابف عصفكربقكلو: ))كالغّنة صكت في الخياشـ((     

فاألغف الميـ  ،إذ قاؿ: ))كتنقسـ أيضا إلى أغف كغير أغف ،كغير أغف كذكر أصكات الغنة
  (6)كالنكف((

     ))  (7)كقاؿ السيكطي: ))كغّنة مخرجيا الخيشـك
كأّما ابف يعيش: فقد ذكر أّف الغّنة تككف مع النكف الساكنة المتبكعة بكاحد مف خمسة      

))فيذه حركؼ النكف مخرجيا مف  قاؿ: ،كىي أصكات اإلخفاء المعركفة ،عشر صكتا

                                                           

 4/4351 ،الكتاب ،( سيبكيو1)
 1/1942 ،المقتضب ،( المبرد2)
 1/483 ،سر الصناعة االعراب ،( ابف جني3)
 516 ،تيامخارج الحركؼ كصفا ،( ابف الطحاف4)
 2/6785 ،الممتع في التصريؼ ،( ابف عصفكر5)
 2/6786ص ،( المصدر نفسو6)
 2/227 ،ىمع اليكامع ،( السيكطي7)
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ّنما يككف مخرجيا مف الخيشـك مع خمسة عشر حرفا مف حركؼ الفـ ،الخيشـك كىي  ،كا 
كالداؿ  ،كالظاء ،كالطاء ،كالزام ،كالسيف ،كالضاد ،كالصاد ،كالشيف ،الجيـ ،القاؼ كالكاؼ

متى سكنت ككاف بعدىا حرؼ مف ىذه الحركؼ فمخرجيا  فيي ،كالفاء ،كالثاء ،كالذاؿ ،كالتاء
ف كانت ساكنة كبعدىا حرؼ مف حركؼ   ال عبلج عمى الفـ في إخراجيا... ،مف الخيشكـ كا 

 .(1)الحمؽ السّتة فمخرجيا مف الفـ مف مكضع الراء كالبلـ((
     ))  .(2)كقد عّرفيا عمماء التجكيد بأّنيا: ))صكت يخرج مف الخيشـك

))الخيشـك كىي لمغّنة كىي تككف في النكف كالميـ الساكنتيف  قائبل: ا ابف الجزرمذكرى     
 .(3)أك ما في حكمو مف اإلدغاـ بالغّنة(( ،حالة اإلخفاء

 ،سميا بذلؾ ،كعّرفيا مكي ابف طالب قائبل: ))حرفا الغّنة: ىما النكف كالميـ الساكنتاف     
 .(4)بيما(( ألف فييما غّنة تخرج مف الخياشـ عند النطؽ

 ق( كىك يتحدث عف صفات األصكات كمعانييا: 560كقاؿ ابف الطحاف)ت     
منبعث عف الخيشـك المركب فكؽ غار الحمؽ  ،))كالغّنة: الصكت الزائد عمى جسـ الميـ

 (5)األعمى((
لـ يضؼ عمماء التجكيد عمى عمماء العربية جديدا سكل إّف مكي سمى )الميـ كالنكف      

 (6)ألنيا ترجع إلى الخياشـ لما فييا مف الغّنة ،لحرؼ الراجعالسكنة( با

                                                           

 10/1261 ،شرح المفصؿ ،( ابف يعيش1)
 1/164ينظر الكشؽ، ( 2)
 1/2013 ،النشر في القراءات العشر ،( ابف الجزرم3)
 131ص  ،الرعاية ،( مكي بف طالب4)
 96ص ،مخارج الحركؼ كصفاتيا ،ف( ابف الطحا5)
 138ص ،الرعاية ،( ينظر مكي بف طالب6)
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الغنة مف الصفات التي حدث فييا اتفاؽ بيف القدماء كعدىا صفة لمنكف كالميـ الساكنتيف 
كعدىا مف أصكات التي تتميز عف غيرىا الصكت يخرج مف الخيشـك كعند غمؽ األنؼ ال 

 يمكف نطؽ ىذيف الصكتيف.
 .ء قد أشاركا الى اف الغنة ال تنفؾ عف الميـ كالنكفككاف عدد مف القدما 

كالنكف ليا غنة في نفسيا سكاء كانت مف الفـ أك مف )عبد الكىاب القرطبي: ) فقاؿ     
ف كاف خركجو مف الفـ(( ،ألف الغنة صكت مف الخيشـك يتبع الحرؼ ،األنؼ  (1)كا 
تحركتا أـ  ،كالميـ  ،ك تنكيناكالغنة صفة النكف كل))كقاؿ إبراىيـ بف عمر الجعبرم:      

كم المخفي  ،سكنتا ظاىرتف أك)مخفاتيف(أك مدغمتيف... كىي في الساكف أكمممف المتحرؾ
 . (2)كفي المدغـ أكفى مف المخفي(( ،أزيد مف المظير

 
 
 
 
 
 

 صفات أخرى
 :أوال:القوة

كقد جاء في المساف: ))القكة نقيض الضعؼ، كالجمع ِقكل ك ُقكل...  :المعنى المغوي .أ 
 .(3)قكم الرجؿ كالضعيؼ يقكل قكة؛ فيك قكم فقكيتو أنا تقكية ك قاكيتو أم غمبتو((

                                                           

 145المكضح، ص( 1)
 1/195 ،لطائؼ اإلشارات ،القسطبلني ،( ينظر2)
 3/1963 ،لساف العرب ،( ابف منظكر3)
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))العيف  : أشار الخميؿ إلى معنى القكة في األصكات حيف قاؿ:المعنى االصطالحي .ب 
 .(1)كالقاؼ ال تدخبلف في بناء إاّل حسنتاه، ألنيا أطمؽ الحركؼ كأضخميا جرسا((

  (2)))حتى بدؤكا بالّشيف التي ىي أقكل((: كقكلو ،بالقكة كقد كصؼ ابف جني بعض األصكات
كقد عدد مكي صفات القكة؛ ذكر منيا: الجير كاالطباؽ ك االستعبلء كالّشدة كالصفير      

 (3)كالتكرير كالغنة
 :أصوات القوة

ىي األصكات التي اتصفت بإحدل ىذه الصفات أك أكثر كىي: الجير ك الشدة ك       
 .(4)تعبلء كالتفخيـ كالصفير كالتكرير كالغنةاالطباؽ كاالس
 :  ثانيا: الّضعؼ

 ،كقيؿ: الضُّعؼ ،الضُّعؼ كالضَّعؼ: خبلؼ القكة)) جاء في المساف:المعنى المغوي:  
  ،بالضـ

 .(5)كقيؿ ىما معا جائزاف في كؿ كجو(( ،كالضَّعؼ بالفتح في الرأم كالعقؿ ،في الجسد
 . (6)ة إشارة صريحة حينما ذكر صفة القكةأشار إلى ىذه الصفمصطمح الّضعؼ: 

كذكركا صفات الضعؼ  ،كعّدكىا نقيضة لصفة القكة ،ىذه الصفة (7)كقد ذكر عمماء التجكيد
 كاليمس كالرخاكة كاالنفتاح ك االستفاؿ كالخفاء كالميف كاختمفكا في التفشي.

ثابت نحتكـ إليو  كخبلصة القكؿ أننا نحتاج في تمييز بيف القكة ك الضعؼ إلى معيار     
رّبما يككف التمييز بيف القكم كالضعيؼ يستند إلى الجيد  ،يحدد معالـ القكة كمعالـ الضعؼ

                                                           

 601 ،العيف ،( الخميؿ1)
 2/8172 ،سر الصناعة االعراب ،( ابف جني2)
 1213 ،116 ،الرعاية ،( مكي بف طالب3)
 1214، 116 ،الرعاية ،( مكي بف طالب4)
 9/2035 ،لساف العرب ،( ابف منظكر5)
 8186 - 2/817 ،سر الصناعة االعراب ،( ابف جني6)
  116 /4 ،الرعاية ،( مكي بف طالب7)
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عمى طكؿ مدرج الكبلـ أك إلى قكة الضغط  ،المبذكؿ في ضغط اليكاء داخؿ جياز النطؽ
ليؿ في الرئتيف أك إلى غيرىا مف المعايير حتى يككف حكمنا عمى القكة كالضعؼ يستند إلى د

 مقنع ربما بيذه المعايير نميز أصكات ال تتصؼ بقكة كالضعؼ. 
 : ثالثا: الطالقة

جاء في المساف: ))رجؿ طمؽ اليديف كالكجو كطميقيما: سمحيما : المعنى المغوي .أ 
ككجو طمؽ كطمؽ ك طمؽ، األخيرتاف عف ابف األعرابي ضاحؾ مشرؽ... كرجؿ طمؽ المساف 

 .(1)كطمؽ ك طمؽ كطميؽ: فصيح((
 .(2): كىك قكة كضكح الصكتمعنى االصطالحيال .ب 

 :عند القدماء
ألنيا  ،))ال تدخبلف في بناء إاّل حّسنتاه ذكرىا الخميؿ لصكتي العيف كالقاؼ قائبل:      

كلـ يذكرىا أحد غيره باستثناء األزىرم الذم أعاد قكؿ  ،(3)أطمؽ الحركؼ كأضخميا جرسا((
بيا الخميؿ دكف غيره كتذكقو    مكسيقية التي يتمتع. نظرا لؤلذف ال(4)الخميؿ ككذلؾ الرازم

لصفات األصكات جعؿ منو يميز حرفي العيف كالحاء دكف غيرىما مف األصكات بصفة 
 الكضكح كىي مف الصفات التحسينية. 

 :رابعا: التفشي
جاء في المساف: ))فشا خبره يفشكا كفشيا: انتشر كذاع ... كفشا  :المعنى المغوي .أ 

 .(5)كا إذا ظير، كىك عاـ في كؿ شيء كمنو إفشاء الّسر((الشيء يفشكا فش

                                                           

 مادة )ؼ ش ا( ،لساف العرب ،( ابف منظكر2) 
 602 ،العيف ،( الخميؿ3)
 603 ،المصدر نفسو( 4) 

في دراية اإلعجاز, تحقيؽ الدكتكر بكرم الشيخ أميف,  نياية اإليجاز ديف الرازم(,الرازم)فخر ال (5) 
120ـ, ص1985بيركت 45 
 ا( ش )ؼ مادة ،المعجـ الكسيط ،( مجمع المغة العربية5)
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 .(1) كاإلتساعفالتفشي لغة: االنتشار 
كثرة انتشار خركج الريح بيف المساف كالحنؾ عند النطؽ : المعنى االصطالحي .ب 

 . (2)بالشيف
 : عند القدماء

ا بيذه إال أّنو ذكر أصكاتا أخرل كصفيا أيض ،ذكرىا سيبكيو ككصؼ بيا صكت الشيف     
ألنيا  ،الصفة فذكر منيا الراء كالبلـ كالنكف قائبل: ))كالراء ال تدغـ في البلـ كال في النكف

فكرىكا أف يجحفكا بيا فتدغـ مع ما ليس بتفشي في  ،مكررة كىي تفشي إذا كاف معيا غيرىا
 .(3) الفـ((

اّل فإّف صفة التفشي تطمؽ  إّف ىذه الحركؼ تظير صفة التفشي حيف تجاكر أصكاتا أخرل كا 
 . (4)عمى حرؼ الشيف لكحده كىذا ما ذكره سيبكيو

 .(5)ق( كتابعو ابف الجزرم: في إطبلقو عمى )الكاك(285انفرد المبرد)ت    
كذكر المبرد: التفّشي أيضا قائبل: ))كال تدغـ الشيف في الجيـ البتة ألّف الشيف مف حركؼ  

 ( 6)التفشي((

لتفشي أيضا ككصؼ الشيف بيا أثناء حديثو عف بعض كأشار ابف دريد إلى ظاىرة ا     
األصكات التي تدخؿ عمى صكت الشيف، إذ قاؿ: ))...إاّل أّنيا دخمت عمى الشيف لتفشي 

     (1)الشيف كقربيا مف عقدة المساف بؿ ىي مجاكرة لمعكدة إلى الفـ((

                                                           

 مادة)فشا( ،المعجـ الكسيط ،( مجمع المغة العربية1)
 109ص ،الرعاية ،مكي ،ينظر (2)
 4/4483،الكتاب ،( سيبكيو3)
 2/6884 ،الممتع في التصريؼ ،بف عصفكر( ا3)
 3/2704 ،شرح الشافية ،( االستراباذم4)
 4/2509 ،عمى تسييؿ الفكائد المساعد ،( بف عقيؿ5)
 
 1/211المبرد، المقتضب، ( 6)
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الفـ في كأشار ابف عصفكر أيضا الى ىذه الظاىرة أثناء حديثو عف حكـ أصكات      
اإلدغاـ إذ قاؿ: )) كال يدغـ في الجيـ مف مخرجيا شيء، أما الشيف فمـ تدغـ فييا ألف فييا 
تفشيا فكرىكا إذىابو باإلدغاـ، كأيضا فإف الشيف بتفشيا لحقت بمخرج الطاء كالداؿ، فبعدت 

 .(2)عف الجيـ((
ادغاـ المتقاربيف؛ إذ  كأشار االسترباذم الى صفة التفشي أيضا أثناء حديثو عف امتناع      

 . (3)قاؿ: ))كفضيمة الشيف التفشي كالرخاكة، فبل تدغـ في الجيـ مع تقاربيما في المخرج((
 (كما تحدث السيكطي عنيا أثناء شرحو إلدغاـ المتقاربيف، فقاؿ عف تقريب )الشيف     

فشيو؛ مف )الجيـ(: ))كالشيف حرؼ ضعيؼ ليمسو كرخاكتو كاستفالو كفيو بعض القكة لت 
 .(4)فمذلؾ كاف تقريبو مف الجيـ مستحسنا((

))فالتفشي صفة مف صفات القكة يتمتع بو صكت ش كيقكؿ صاحب المقدمة الجزرية:      
 (5)دكف سائر االصكات الرخكة((

كمعمـك أّف /ش/ مخرجيا مف كسط المساف كما يحاذيو مف الغار كعند النطؽ بيا ينتشر      
فمكال التفشي  ،لؾ فيذه الصفة ىي التي تميز /ش/ مف /س/اليكاء في الفـ كمو؛ كبذ

كنبلحظ أّف بعض األطفاؿ ممف ال يجيدكف النطؽ ال  ،لتحكلت/ش/ إلى نظيرتيا /س/
 ككذا في أكساط ذكم العيكب النطقية. ،يفرقكف بينيما

 أّما عمماء التجكيد فقد ذكركا ىذه الصفة كقدمكا تعريفا ليا.
 ،كمعنى التفشي ىك كثرة انتشار خركج الريح بيف المساف كالحنؾ: ))بف طالبقاؿ مكي      

 .(1)كانبساطو في الخركج عند النطؽ بيا((

                                                                                                                                                                          

 1/6ابف دريد، الجميرة،( 1)
 688-2/687ابف عصفكر، الممتع،( 2)
 3/270االسترباذم، شرح الشافية،( 3)
 2/229اليكامع. السيكطي، ىمع( 4)
 20ص ،( المقدمة الجزرية5)
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حتى  ،كانبساطو ،كعرؼ ابف الطحاف: التفشي بقكلو: ))كالتفشي: انتشار خركج الريح     
 كقد ،كىي أخص بيذه الصفة مف الياء ،حتى لحقت بمنشأة الظاء ،يتخيؿ أّف الشيف انفرشت

 .(2)لما اتصمت بمخرج البلـ(( ،الستطالتيا ،ذكر بعضيـ الضاد في ىذا المعنى
كىك الشيف:  ،كقاؿ ابف الجزرم: كىك يتحدث عف صفات األصكات: ))الحرؼ المتفشي     

كمعنى  .سميت بذلؾ ألنيا تفشت في مخرجيا عند النطؽ بيا حتى اتصمت بمخرج الظاء
كانبساطو في الخركج عند النطؽ بيا حتى  ،مساف كالحنؾالتفّشي ىك كثرة خركج الريح بيف ال

 (3)يتصؿ الحرؼ بمخرج غيره((
مف القدماء تتشابو عندىـ تعريؼ بعض المصطمحات؛ فالتفّشي غير االستطالة؛ كمف      

ذلؾ حينما تذكر الضاد التي تتصؼ بصفة االستطالة كالتي في معناىا امتداد مخرج الطاء 
 يعني ىذا صفة التفشي كالتي تعني انتشار الريح في كسط الفـ. ال ،حتى يتصؿ بمخرج آخر

 : خامسا: الخفاء
جاء في المساف: ))خفا البرؽ خفكا كخفكا: لمع، كخفا الشيء خفكا: : المعنى المغوي .أ 

ظير كخفي الشيء خفيا كخفيا، أظيره كاستخرجو ... كخفيت الشيء أخفيتو: كخفيتو أيضا: 
فيت الشيء: خفيتو ككتمتو، كشيء خفي: خاؼ كيجمع عمى أظيرتو، كىك مف األضداد كأخ

 .(4) خفايا((
 
 

 .(5): عدـ كضكح الصكت التساع المخرجالمعنى االصطالحي.ب 

                                                                                                                                                                          

 135ص ،الرعاية ،( مكي بف طالب1)
 94ص ،مخارج الحركؼ كصفاتيا ،( ابف الطحاف2)
 108-107ص ،التمييد في عمـ التجكيد ،( إبف الجزرم3)
 14/2344 ،لساف العرب ،( ابف منظكر4)
 1275 ،الرعاية ،( مكي بف طالب5)
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إذ قاؿ: ))فالياء تكسر إذا كاف قبميا ياء أك  ،)الياء( بأّنو خفي صكت سيبكيو كصؼ     
 .(1)كسرة؛ ألنيا خفية((

 ككذلؾ النكف.  ،ىي كأصكات المد إضافة لمياءكقد كصؼ بيا سيبكيو ثبلثة أصكات      
قاؿ: ))كالياء  ،يا خفية إذكاستخدـ المبرد مصطمح )خفية( أيضا عندما كصؼ الياء بأنّ      

 (2)خفية تقارب مخرج األلؼ((
أّما عمماء التجكيد فقد ذكركا أّف األصكات الخفية أربعة: كىي: )الياء كاأللؼ كالياء       

عنى الخفية؛ فقاؿ مكي بف طالب: ))الحركؼ الخفية: كىي أربعة: الياء كالكاك( كبينكا م
ّنما سميت بالخفية ألنيا تخفى في المفظ إذا اندرجت بعد حرؼ  ،كحركؼ المد كالميف... كا 

أك بعد حركؼ أك حرؼ ىكاء... كاأللؼ أخفى  ،إنما لفظيا في ىذا خفي بيف حرفيف ،قبميا
كقد ذكر بعض العمماء أّف في  ييا عند النطؽ بيا...ال عبلج عمى المساف ف ،ىذه الحركؼ

 .(4)ككذلؾ النكف الساكنة فييا خفاء(( ،(3)اليمزة خفاء يسيرا
 ،إذ قاؿ: ))كىي في المغة االستتار ،كتحدث المرعشي عف ىذه الصفة كسماىا )الخفاء(     

 (5)كحركفيا أربعة: حركؼ المد كالياء(( ،كفي العرؼ خفاء صكت الحرؼ
كقد عّرؼ مكي األصكات الخفيفة قائبل: ))ألنيا تخفى في المفظ إذا اندرجت بعد حرؼ      

نما لفظيا في ىذا خفي بيف حرفيف((  .(6)قبميا كا 
يتفؽ القدماء عمى عد ىذه الصفة لمحركؼ األربعة حركؼ المد كالياء كبعضيـ أضاؼ      

        لمخرج((ليا النكف ففي تعريؼ مكي طالب: ))عدـ كضكح الصكت التساع ا
                                                           

 4/195 ،الكتاب ،( سيبكيو1)
 1/155 ،المقتضب ،( المبرد2)
 4/177،الكتاب ،( سيبكيو3)
 127،128ص ،الرعاية ،( مكي بف طالب4)
) نقبل عف كتاب حيد المقؿ لممرعشي 327ص ،الدراسات الصكتية عند عمماء التجكيد ،( غانـ قدكرم الحمد5)
،18) 
 1276ص ،( المرجع نفسو6)
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ذكرىا الخميؿ حيف ذكر  ،فأصكات المد ليس ليا مخارج بؿ كصفيا القدماء بأنيا ىكائية     
أصكات العربية قائبل: ))في العربية تسعة كعشركف حرفا: منيا خمسة كعشركف حرفا 

 (1)كأربعة ىكائية كىي: الكاك كالياء كاأللؼ المينة كاليمزة(( ،صحاحا ليا أحياز كمخارج

 :ادسا:االستطالةس
      .(2)االمتداد كاالرتفاع: المعنى المغوي .أ 

بيا اف يستطيؿ مخرج الحرؼ حتى يتصؿ بمخرج آخر. كىك كيقصد  :المعنى االصطالحي
 .(3)كصؼ ينطبؽ عمى الضاد القديمة الرخكة

تداد الحرؼ إف االستطالة ام ػػػػػػمع أّف كبل منيما امتداد  ػػػػػػػ كالفرؽ بيف االستطالة كالمد )) 
كأما المد فيك امتداد الصكت عند النطؽ بحركفو دكف  ،في مخرجو المحقؽ مع انحصاره فيو

بؿ مخرجو مقّدر فبل  ،اذ ليس لو مخرج محقؽ حتى ينحصر فيو ،انحصار في المخرج
 (4)ينقطع المّد إاّل بانقطاع اليكاء((

 ،ة إاّل في العربيةكال تكجد ىذه الصف ،يتصؼ بيذه الصفة صكت /ض/ الفصيحة      
كبالنظر إلى مخرج /ض/ فيي تخرج مف الحافة الخمفية لمساف مستطيمة مع محاذاة 

كليذا تتصؼ بأّنيا رخكة احتكاكية كىي بيذا  ،األضراس العميا بحيث يستمر جرياف الصكت
 تحقؽ صفة االستطالة مخرجا كصكتا:

حتى يتصؿ بمخرج البّلـ  أّما االستطالة مخرجا: فتعني أف يستطيؿ مخرج الصاد     
 الجانبية.

بحيث تككف /ض/ أطكؿ في الزمف إذا  ،كأما االستطالة صكتا: فتعني امتداد الصكت     
 مع مبلحظة أّنيا ال تبمغ المدل الزمني لمحركات الطكيمة. ،قيست ببقية الصكامت األخرل

                                                           

 641ص ،العيف ،( الخميؿ1)
 مادة )طاؿ( ،المعجـ الكسيط ،( مجمع المغة العربية2)
 189إبراىيـ عبكد السامرائي، المصطمحات الصكتية بيف القدماء كالمحدثيف، ص( 3)
 108احكاـ قراءة القرءاف، صمحمكد خميؿ الحصرم, ( 4)
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 :االستطالة عند القدماء .ب 
 ؼ الضاد ىك سيبكيوأكؿ مف استخدـ )مصطمح( االستطالة لكص      

كىي أخؼ ألّنيا مف حافة المساف كأّنيا  إذ قاؿ: ))... ؛(*)عندما تحدث عف الضاد)الضعيفة( 
 .(1)فتستطيؿ حيف تخالط حركؼ المساف(( ،تخالط مخرج غيرىا بعد خركجيا

فقد كصؼ الشيف باإلستطالة كىك يتحدث عف إدغاـ )الشيف في الجيـ(  المبرد:كأّما      
فميا استطالة مف  ،ألّف الشيف مف حركؼ التفّشي ،ال تدغـ الشيف في الجيـ البّتة))ك  :قاؿ

 كلـ يصؼ المبرد الضاد باالستطالة.  ،(2)حتى تتصؿ بمخرج الطاء...(( ،مخرجيا
 ،كالداؿ ،كىك يتحدث عف جكاز إدغاـ الضاد في الطاء ،كذكر ابف عصفكر االستطالة     
لحقت  ،لبلستطالة التي فييا ،عندما قاؿ: ))فإف الضاد ،كالبلـ ،كالثاء ،كالذاؿ ،كالظاء ،كالتاء

 .(3)ألنيا اتصمت بمخرج البلـ(( ،مخرج الطاء كالداؿ كالتاء
كاستخدـ االسترباذم مصطمح االستطالة لكصؼ الضاد كىك يتحدث عف مكانع إدغاـ      

 .(4)إذ قاؿ: ))كفضيمة الضاد االستطالة(( ،أحد المتقاربيف في اآلخر
 أما عمماء التجكيد فقد استخدمكا مصطمح االستطالة لكصؼ صكت )الضاد(.      
 (5)بعضيـ االستطالة: ))بأّنيا امتداد الصكت مف أكؿ حافة المساف إلى آخرىا(( كعّرؼ
 .(6)لما اتصمت بمخرج البلـ(( ،كقاؿ ابف الطحاف: ))كذكر بعضيـ الضاد الستطالتيا      
 ضا كىك يتجدث عف أقساـ الحركؼ كألقابيا:كقاؿ ابف الجزرم أي      

                                                           

  يقصد بيا الضاد غير المستحسنة)*( 
 4/432 ،الكتاب ،( سيبكيو1)
 1/211 ،المقتضب ،( المبرد2)
 2/691 ،ع في التصريؼالممت ،( ابف عصفكر3)
 3/270 ،شرح الشافية ،( االستراباذم4)
 (17)نقبل عف كتاب جيد المقؿ لممرعشي320ص ،الدراسات الصكتية عند عمماء التجكيد ،( غانـ قدكرم الحمد5)
 94ص ،مخارج الحركؼ كصفاتيا ،( ابف الطحاف6)
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سميت بذلؾ ألنيا استطالت عف الفـ عند النطؽ  ،كىك الضاد المعجمة ،))الحرؼ المستطيؿ 
 .(1)بيا حتى اتصمت بمخرج البلـ((

باستثناء المبرد عمى عد صفة االستطالة صفة  اتفؽ عمماء العربية كعمماء التجكيد      
كىذه المسافة  ،خرج الضاد مف مخرجو األصمي الى مخرج البلـلمضاد العربية كىي تحكؿ م

التي ينتقؿ بيا المساف مف بداية لمسو لمحنؾ األعمى إلى استقراره في مخرج البلـ ىي التي 
  تسمى استطالة.

                                                           

 107ص ،التمييد في عمـ التجكيد ،( إبف الجزرم1)
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 الجهر والهمس:  - أوال
ات القدماء لمجير في كثير مف االحياف. إاّل عمى الرغـ مف صعكبة فيـ تعريف     

في حيف  ،أّنيـ استطاعكا أف يكفقكا إلى حد بعيد في التمييز بيف الميمكس كالمجيكر
جاءت تعريفات المحدثيف لمجير تتسـ بالعممية معتمديف في ذلؾ عمى ما تكصمت اليو 

صكات، كأخرل التكنكلكجيا الحديثة مف مختبرات عممية كأجيزة مساعدة لمكشؼ عف األ
لـ يختمؼ المحدثكف لذلؾ  ؛تستعمؿ إلثبات الجير المتمثؿ في تذبذب الكتريف الصكتييف

في تصنيفيـ لؤلصكات المجيكرة كالميمكسة مع القدماء إال في أصكات ثبلثة كىي 
)الطاء(، )القاؼ( ك)اليمزة(، كلذلؾ فقد عّد بعض الباحثيف مفيـك القدماء ىك نقسو 

)كجاءت التجارب الصكتية الحديثة مؤيدة لكبلـ سيبكيو كمف تابعو )مفيـك المحدثيف،
مفيـك القدماء في تعريفيـ لمجير كاف  عمى الرغـ ،(1)في ىذا في الكثرة الغالبة((

غامضا عسير الفيـ، كلذا فقد كرر العمماء عبر عصكر طكيمة تعريؼ سيبكيو لمجير 
 .(2)دكف تبديؿ في العبارة

كالتمييز بينيما في عندىـ كاف معيار الجير ك اليمس كاضحا  أّما المحدثكف فقد     
كذلؾ باىتزاز الكتريف الصكتييف في الجير كعدـ اىتزازىما في اليمس،  ؛غاية السيكلة

عمى تشريح الحنجرة، حيث  في االطبلعكقد ساعدتيـ الكسائؿ الطبية الحديثة 
ء األعمى مف القصبة اليكائية، استطاعكا أف يقدمكا لنا كصفا كامبل ليا، فيي تكّكف الجز 

كىي أشبو بصندكؽ غضركفي، أك بحجرة صغيرة ذات اتساع معيف، كمككّنة مف عدد 
ّنما عبارة مف  الغضاريؼ، كفييا يمتد الكتراف الصكتياف، كىما في الكاقع ليس كتريف، كا 

عف شفتيف أك شريطيف مف العضبلت يتصؿ بيما نسيج، كىما يقعاف متقابميف عمى 
قصبة اليكائية، كيمتداف بالحنجرة نفسيا أفقيا مف الخمؼ إلى األماـ، حيث يمتقياف قمة ال

                                                           

  112ص السامرائي، المصطمحات الصكتية بيف القدماء كالمحدثيف، إبراىيـ عبكد (1)
 95عبد العزيز الصيغ، المصطمح الصكتي، ص (2)
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عند البركز الناتئ في منتصؼ الرقبة مف أماـ، كيسمى الفراغ الكائف بيف الكتريف 
طريؽ التنفس  ، كالذم يحميمساف المزمار، كالكائف فكؽ الحنجرةل خبلفا، "المزمار"

 .(1)طعاـ إلى القصبة ثـ إلى الرئتيفأثناء عممية البمع مف دخكؿ ال
إف فتحة المزمار الكائنة بيف الكتريف الصكتييف يمكف أف تتسع كذلؾ بابتعاد       

الكتريف عف بعضيما، كيمكف أف تضيؽ إلى حد كبير كذلؾ بتقارب الكتريف نحك 
 بعضيما، كيمكف أّف يزكؿ الفراغ بينيما، كذلؾ بتطابؽ الكتريف الصكتييف. كىذه ىي
األكضاع المؤثرة في إنتاج األصكات المغكية التي يتخذىا الكتراف الصكتياف، فالصكت 

 يختمؼ تبعا الختبلؼ تمؾ األكضاع عمى النحك اآلتي:
قد يبتعد الكتراف الصكتياف أحدىما عف اآلخر أثناء مركر اليكاء بيما مف الرئتيف،  .1

 ، كيظؿ الكتراف الصكتيافبحيث يسمحاف لو بالخركج دكف أف يقابمو اعتراض في طريقو
فالصكت الميمكس ىك الذم ال يتذبذب  ؛صامتاف. فيحدث في ىذه الحالة ما يسمى باليمس

الكتراف الصكتياف حاؿ النطؽ بو، كالكضع الذم يتخذه الكتراف الصكتياف في حالة الصكت 
  .(2)الميمكس ىك الكضع نفسو الذم يتخذه الكتراف الصكتياف حالة التنفس العادم

د يقترب الكتراف الصكتياف أحدىما نحك اآلخر بشكؿ يسمح لميكاء المندفع خبلليما ق .2
أف يفتحيما كيغمقيما بانتظاـ كبسرعة فائقة، فيحدث مف ذلؾ التتابع لعممية الفتح كالغمؽ 
السريعة كالمستمرة، بسبب ضغط التيار اليكائي الصاعد مف الرئتيف، ذبذبات أك اىتزازات 

صكتية تسمى بالجير، كيسمى الصكت الذم يصحبو ىذه النغمة  منتظمة كتككف نغمة
فالصكت المجيكر إذف ىك الصكت الذم يتذبذب الكتراف الصكتياف حاؿ  ؛بالصكت المجيكر

 .(3)النطؽ بو
                                                           

 17ـ، ص 1975، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة 5( إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ط1)
 111ص ،إبراىيـ عبكد السامرائي، المصطمحات الصكتية بيف القدماء كالمحدثيفينظر،  (2)
 111ص ،المصدر نفسو (3)
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قد ينطبؽ الكتراف انطباقا تاما، فبل يسمحاف لميكاء بالمركر إلى الفراغ الحمقي مدة  .3
بعد انطباقيما مدة، يسمع صكت انفجارم )شديد( نتيجة انطباقيما، كعندما ينفرج الكتراف، 

ك ىذا الصكت ىك ما  ؛الندفاع اليكاء الذم كاف مضغكطا فيما دكف الكتريف الصكتييف
 (1)نسميو في العربية اليمزة

 :الجهر (1
الجير ىك اىتزاز الكتريف الصكتييف عند النطؽ  :المعنى االصطالحي عند المحدثيف

 .(2)ر ىك الذم ييتز معو الكتراف الصكتياف((بالصكت، ))فالصكت المجيك 
كاألصكات المجيكرة عند المحدثيف ىي نفسيا عند القدماء ماعدا ثبلثة أصكات      

  عّدىا القدماء مجيكرة كعّده المحدثكف غير مجيكرة كىي: ))اليمزة كالطاء كالقاؼ((
 ر، ، ج، د،فاألصكات المجيكرة عند المحدثيف ىي: ))ا، ع، غ، ض، ؿ، ف، ب     
 .(3)ـ، ك، م(( ظ، ض، ز،

كلما كاف محؿ االختبلؼ حكؿ ىذه األصكات الثبلثة فقط، فقد اعتبر بعض       
الباحثيف أّف مفيـك الجير عند المحدثيف ىك نفسو عند القدماء كال اعتبار ليذه الفركؽ 
الطفيفة. كعمؿ البعض اآلخر سبب االختبلؼ ىك التطكر الطبيعي لبعض األصكات 

 مع مركر الزمف كببعض األصكات لـ تكف محؿ اتفاؽ حتى بيف أبناء العصر الكاحد 
 .كمف بيف ىذه األصكات صكت اليمزة ككذلؾ القاؼ كالطاء

، فحرؼ مجيكر ألنيا ينطبؽ عمييا حد الجير كىك: اليمزة عند سيبكيوفأما       
االعتماد  حرؼ اشبع االعتماد في مكضعو كمنع النفس أف يجرم معو حتى ينقضي

 .(1)كيجرم الصكت((
                                                           

 111( ينظر إبراىيـ عبكد السامرائي، المصطمحات الصكتية بيف القدماء كالمحدثيف، ص1)
 20( إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص2)
  21( المصدر السابؽ، ص3)
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  :الهمزةصوت 
في الحكـ  اختمفكالكنيـ ، ك صكتا غير مجيكر عند المحدثيفيعتبر صكت اليمزة 

تحدث بإطباؽ الكتريف الصكتييف الكاحد عمى  ألّنيا ؛ميمكسة عّدىافبعضيـ  عمييا؛
راىا صكتا الفريؽ اآلخر يك اآلخر كيحكؿ ىذا اإلطباؽ دكف ارتعاش الكتريف الصكتييف، 

 ال ميمكسا كال مجيكرا كحجتيـ في ذلؾ أف اليمزة تتـ بمرحمتيف،
 .األكلى: مرحمة انطباؽ الكتريف، كفييا ينضغط اليكاء مف خمفيا فينقطع النفس 
مرحمة خركج اليكاء المضغكط فجأة محدثا انفجارا مسمكعا، كىاتاف  :كالثانية  

مة األكلى أىـ في تككيف اليمزة مف المرحمتاف متكاممتاف ال يمكف فصميما، كالمرح
ككانت تسميتيا ىمزة القطع لذلؾ، كفي ىذه المرحمة يككف الكتراف في كضع  الثانية،

 .(2)غير كضع الجير كاليمس معا
كيتـ نطؽ  _كقفة انفجارية _ صكت صامت حنجرم بينما يعتبرىا البعض اآلخر     

كتريف الصكتيف؛ كذلؾ بانطباؽ ىذا الصكت بأف تسد فتحة المزمار المكجكدة بيف ال
بحيث ال يمر مف الحنجرة الى الحمؽ  ،ليكاء خمفيمااىذيف الكتريف انطباقا تاما كحبس 

 ثـ ينفرج الكتراف فيخرج اليكاء فجأة محدثا صكتا انفجاريا. ،كما بعده
: ))اتصاليا المتكاتر باأللؼ قد جعميـ بأفّ سبب الخبلؼ في اليمزة  كاكعمم     

جيرىا ىك أّنيا ف سبب بأ يعمؿ مف يراىا مجيكرة بينما، (3) خطأ مجيكرة(( يعتبركنيا

                                                                                                                                                                          

 4/434( سيبكيو، الكتاب، 1)
 11ف فاضؿ عباس، ص( ينظر، مخارج األصكات كصفاتيا بيف القدماء كالمحدثيف، تحسي2)
 35العربية، صأصكات دركس في جكف كانتينك، ( 3)
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ر جير الحركة عمى نطؽ اليمزة متمكة بحركة. كالحركة مجيكرة، فأثّ  تنطؽ كانت
 .(1)فكصفكىا ىي األخرل، بالجير خطأ

 العصر الكاحد، فبعضيـ عّدىاعمماء يا لـ تكف محؿ اتفاؽ بيف كىذا يعني أنّ      
 .(2)يمكس كاآلخر عّدىا صكت مجيكر كاآلخر ال ميمكس كال مجيكر(())صكت م

ا القاؼ الفصحى كأما )القاؼ كالطاء(، فيي عند القدماء صكت مجيكر، كأمّ      
 .(3)كالطاء فيي عند المحدثيف صكت ميمكس

: ))ا، ع، غ، ض، ؿ، ف، ب، ىي يكاد يجمع المحدثكف عمى اّف األصكات المجيكرة
ـ، ك، م((. كاالختبلؼ المكجكد بيف القدماء كالمحدثيف حكؿ  ظ، ض، ز، ر، ج، د،

الصكتيف "ط، ؽ" الذيف اعتبرىما القدماء مجيكريف في حيف اعتبرىما المحدثكف 
ميمكسيف، كالسبب في ىذا االختبلؼ غير كاضح مما جعؿ بعض العمماء يخكضكا 

ّنيـ يرجحكف في فرضيات ليست لدييـ أدلة قطعية تثبت ىذا الرأم أك ذاؾ غير أ
فرضية تطكر ىذيف الصكتيف عبر الزمف ككؿ لغات العالـ التي تتطكر أصكاتيا بمركر 

 الزمف. 
 صوت القاؼ:

قد فإف كصؼ سيبكيو القاؼ بالجير قد أثار جدال كنقاشا بيف الدارسيف المحدثيف؛      
ؾ يا مف ))أقصى المساف كما فكقو مف الحنكصؼ سيبكيو مخرج القاؼ المجيكرة بأنّ 

ينطؽ برفع مؤخرة المساف، كالتصاقيا بالمياة، بأّنو بينما يصفو المحدثكف  .(4)األعمى((
ء عند نقطة ىذا االلتصاؽ، ثـ يزكؿ ىذا السد فجأة، مع عدـ حدكث لكي ينحبس اليكا

                                                           

 115_ األصكات، ص عمـ المغة العاـ كماؿ بشر، ( ينظر1)
 4/434( سيبكيو، الكتاب، 2)
 84( إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص3)
 4/433( سيبكيو، الكتاب، 4)
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 ؛ كىذا ما الحظكه عند القرآء؛ فيك عندىـ اليكـ(1)الكتريف الصكتييفاىتزازات في 
 . (2)صكت ميمكس

فذىب  ،مف ثـ كجب تقديـ تفسير مقبكؿ لكصؼ سيبكيو صكت القاؼ بالجيرك      
فإنو كاف يقصد مجيكر الكاؼ  ،حيف كصؼ القاؼ بالجير وبعض الدارسيف الى أنّ 

و أراد صكتا كذىب آخركف إلى أنّ ، الذم يطمؽ عميو عند الدارسيف اليـك الجيـ القاىرية
ي السكداف كبعض انحاء كىك نطؽ لمقاؼ مسمكع اليكـ ف ؛يشبو صكت الغيف

 كىك صكت مجيكر. ؛(3)العراؽ
إال أّف بعض الدارسيف المحدثيف رد عمى ىذا االحتماؿ بقكلو: )) كعمى الرغـ مف      

كالحديثة، إال أّف ىناؾ ما  (4)شيكع نطؽ القاؼ كافا مجيكرة في الميجات العربية القديمة
كت؛ ألنو كاف قد حدد يمنع مف حمؿ كصؼ سيبكيو لمقاؼ بالجير عمى ىذا الص

مخرج القاؼ مف نقطة أعمؽ مف النقطة التي تخرج منيا الكاؼ، كمف غير المحتمؿ 
أف يغيب عف سيبكيو أف )الكاؼ المجيكرة( تخرج مف مكضع الكاؼ الميمكسة نفسو، 
كىك الذم الحظ اشتراؾ عدد  مف األصكات في مخرج كاحد، كلـ يفرؽ بينيما إال 

السيما أنو نفى أف  ،ث ذ( –س ز  -د ت  –غ خ  –ح الجير كاليمس، مثؿ )ع 
إنؾ لك جافيت بيف حنكيؾ فبالغت ثـ اؼ يخرج مف مخرج الكاؼ بقكلو: ))يككف الق

كلك فعمتو بالكاؼ كما بعدىا مف حركؼ المساف  ،قمت ُقؽ قؽ لـ تر ذلؾ مخبل بالقاؼ
  .(5)أخّؿ بيف((

                                                           

 222ص  ،عمـ المغة المدخؿ الى ( رمضاف عبد التكاب،1)
 85ينظر إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص (2)
 141، كماؿ بشر األصكات المغكية، ص86 -85األصكات المغكية، صينظر إبراىيـ أنيس، ( 3)
 1/9ينظر أبك حياف، ارتشاؼ الضرب ( 4)
 4/480 ،الكتاب سيبكيو،( 5)
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بيف القدماء كالمحدثيف في  كظيرت أسئمة حيرت المحدثيف في سبب االختبلؼ     
طبيعة ىذيف الصكتيف. ىؿ ىذا ىك نطقيما منذ القدـ؟ أك لحقو تغير عبر الزمف كما 
الشأف في جميع المغات؟ حيث كانا ينطقاف مجيكريف كاآلف تغير نطقيما كأصبحا 

 ينطقاف ميمكسيف؟ تأكيدا لقانكف تطكر المغات.
 ،الصكت لـ يدخمو تغيير في الفصيحكذىب الدكتكر حساـ النعيمي إلى ))أّف      

كىك  ،كىك مجيكر عمى كفؽ الجير الذم كضعو القدماء ،فالقاؼ حرؼ ليكم شديد
 .(1)عدـ جرياف النفس عند إخفاء الحرؼ كترديده((

كصكت القاؼ كصكت الطاء، كىي بضابط القدماء مجيكرة، كىي بضابط      
ختبلؼ بأنو تغيير حدث لصكت المحدثيف ميمكسة، كقد فسر الدكتكر أنيس ىذا اال

القاؼ كأّف القاؼ األصمية كانت تشبو ذاؾ الصكت المجيكر الذم نسمعو اآلف مف 
. كاّف القاؼ كما ينطؽ بيا اآلف في مصر مجيدم القّراء، (2)بعض القبائؿ السكدانية

صكت شديد ميمكس عمى الرغـ مف أّف جميع كتب القراءات قد كصفتيا بأنيا أحد 
 .(3)جيكرةاألصكات الم

يفسر االختبلؼ بأنو اختبلؼ نتيجة تغير نطؽ الصكت عند  (4)فالدكتكر أنيس      
 .(5)المحدثيف عما كاف عميو عند القدماء، كىذا الرأم يشاركو فيو الدكتكر بشر

  صوت الطاء:

                                                           

المجمع العممي العراقي  صكات العربية بيف التحكؿ كالثبات في أصكات العربية، مجمةأ ،حساـ النعيمي( 1)
 29ص ـ،1987سنة 28(المجمد2،3الجزء)

 85( إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص2)
 84( المصدر نفسو، ص3)
 84( المصدر نفسو، ص4)
 110ـ، ص1980، دار المعارؼ، مصر 7األصكات، ط –( كماؿ بشر، عمـ المغة العاـ 5)
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يتككف ىذا الصكت حاؿ النطؽ بو بارتفاع طرؼ المساف كأقصاه نحك الحنؾ      
ا يعرؼ باإلطباؽ؛ فالطاء صكت ميمكس سني مطبؽ كيتقعر كسطو، كىكم

. لكف سيبكيو تعامؿ مع ىذا الصكت عمى أنو صكت مجيكر، ككذلؾ فعؿ (1)انفجارم
القدماء مف بعده، مما أثار مشكمة صكتية، إلجماع المحدثيف عمى أف الطاء صكت 

 .(2)ميمكس
راءة القرآف في كيشبو صكت الطاء عند سيبكيو صكت الضاد التي يؤخذ بيا في ق     
كتجرم عمى ألسنة أىؿ مصر كالشاـ. بينما الطاء في النطؽ المعاصر تقابؿ  ،زماننا

فميس بيف الضاد الحديثة كالطاء المعاصرة مف فرؽ سكل الجير  ،ميمكس الضاد
 .(3)كاليمس
يعمؿ بعض المحدثيف ىذا التغير في صكت "الطاء" بقكلة لو: ))صكت الطاء كما      

اء كاف يشبو الضاد الحديثة لدل المصرييف، كلعؿ الضاد القديمة كانت ينطقو القدم
تشبو ما نسمعو اآلف في بعض الببلد العربية في نطقيا، ثـ تطكر الصكتاف فيمست 
األكلى كأصبحت الطاء التي نعرفيا اآلف، كما أختمؼ مخرج الثانية كصفتيا فأصبحت 

كاف في الحقيقة ذلؾ الصكت الذم  تمؾ الضاد الحديثة، أم أّف ما كاف يسمى بالطاء
    ينطؽ بو اآلف المصرييف كيسمكنو "ضادا" فمما ىمست أصبحت الطاء الحديثة التي 
فيما يظير لـ تكف معركفة في النطؽ العربي القديـ، أما الضاد القديمة العصية النطؽ 

 .(4)فقد تطكر مخرجيا كصفتيا حتى أصبحت عمى الصكرة التي نعيدىا في مصر((
 كقد ذكر الدكتكر كماؿ بشر تفسيرا الختبلؼ صكت الطاء ثبلثة احتماالت:     

                                                           

 ؼبتصر  155محمكد السعراف، عمـ المغة، ص( ينظر، 1)
 بتصرؼ 62( ينظر، إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص2)
 276األصكات، صمدخؿ الى عمـ ، غانـ قدكرم الحمد( ينظر، 3)
 62( إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص4)
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 أكليا ىك أف العرب أخطؤكا فظنكا الطاء مجيكرة، كىذا يعتمد الفيـ الحديث لمجير.
 (1)كالثاني ىك أف صكت الطاء تطكر كىك رأم شائع كيكافؽ رأم الدكتكر أنيس

 لطاء الميمكزة، كىك رأم الدكتكركالثالث أف العرب كصفكا نكعا مف الطاء ىك ا
 .(3)، كىك ىنا يستعرض اآلراء جميعا(2)تماـ حساف

أما الرأم األكؿ فيك مردكد بداللة أف ضابط الجير لدل القدماء يختمؼ عنو لدل      
      المحدثيف.

كأما الرأم الثاني فيك يكافؽ رأم الدكتكر أنيس: ))أف صكت الطاء ىك صكت      
 المعاصرة(( الضاد المصرية

كأما الرأم الثالث فيك رأم ال نستطيع تأييده إاّل إذا تأكد أّف ىذا النكع مف الطاء      
    (4)ىك الذم كاف سائدا في عصر سيبكيو

الذم ينسب إلى الخميؿ حينا كينسب إلى تمميذه سيبكيو حينا إّف تعريؼ الجير       
كمنع النفس أف يجرم معو حتى : ))حرؼ أشبع االعتماد في مكضعو، في قكليـ آخر

 ىذا التعريؼ، معفي العمماء مف بعده ينقضي االعتماد عميو كيجرم الصكت((، كتبعو 
كمف الحركؼ الشديد )) بقكليـ:الشائع عندىـ يثار حكلو مف التباسو بتعريؼ الشدة  ما

، كىك الذم يمنع الصكت أف يجرم فيو، كىك اليمزة، كالقاؼ، كالكاؼ، كالجيـ، كالطاء
 ؛(5)((كالتاء، كالداؿ، كالباء، كذلؾ لك أّنؾ قمت الحج ثـّ مددت صكتؾ لـ يجر ذلؾ

فإف كاف الجير تذبذب الكتريف الصكتييف في  ؛الفرؽ كاضح بيف الجير كالشدةف

                                                           

 63( المصدر نفسو، ص1)
  94ـ، ص 1979( تماـ حساف، مناىج البحث في المغة، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 2)
 103( كماؿ بشر، عمـ المغة العاـ ػػػػ األصكات، ص3)
 113( ينظر عبد العزيز الصيغ، المصطمح الصكتي، ص4)
 4/434( سيبكيو، الكتاب، 5)
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، كىذا كضح عند الحنجرة، فإف الشدة غمؽ مجرل اليكاء غمقا تاما في مخرج الحرؼ
 . المحدثيف

بل يعترضيا أم عائؽ في ف مجيكرة الميف )الصكائت( كّمياأصكات المد ك تعتبر      
مدرج الكبلـ؛ لذا تعتبر مجيكرة عند المحدثيف كأّف صفة الجير تشكؿ العنصر الكاضح 
فييا الذم يمنحيا قّكة اإلسماع بحيث إّف الناطؽ لك أكقؼ صكت الكتريف الصكتييف 

 .(1)يفالستحالت نفسا، ال يبقى ليا في السمع أثر بّ 
    :مساله .1
: ىك عدـ اىتزاز الكتريف الصكتييف: ))فالصكت المعنى االصطالحي عند المحدثيف .2

 .(2)الميمكس ىك الذم ال ييتز معو الكتراف الصكتياف، كال يسمع ليما رنيف حيف النطؽ بو((
كيكاد يككف مفيـك اليمس عند القدماء كالمحدثيف كاحد، إذ ال يختمفاف إال في صكتي 

، فقد عّدىما القدماء مجيكريف بينما اعتبرىما المحدثكف صكتيف )القاؼ( ك)الطاء(
 .، كقد تـ الحديث عنيما سابقاميمكسيف

 (3)األصكات الميمكسة ىي: ))ت، ث، ح، خ، س، ش، ص، ط، ؼ، ؽ، ؾ، ق((
كقد ذكر رمضاف عبد التكاب الصكتاف الكاؼ كالقاؼ كاعتبرىما مف أصكات      

 عمى األصؿ فييما في جميع المغات السامية.أقصى الحنؾ كالمياة، قد بقيا 
 شكؿ تعريؼ سيبكيو لمجير غمكضا عند المحدثيف، اال أف الدكتكر حساـ النعيمي     

 فؾ شفرات ىذا التعريؼ حينما كضح المراد مف قكؿ سيبكيو في تعريفو:  

                                                           

 بتصرؼ 118( ينظر، المصطمحات الصكتية بيف القدماء كالمحدثيف، ص1)
 20( إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص2)
 17، صالمصدر نفسو( 3)
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))كأنت تعرؼ ذلؾ إذا اعتبرت فرددت الحرؼ مع جرم النفس كلك أردت ذلؾ في 
: ))فضابط الجير كاليمس عند سيبكيو ة لـ تقدر عميو(( يقكؿ الدكتكر معقباالمجيكر 

 .(1)جرم النفس مع الحرؼ أك عدمو، كعمى ىذا جميكر عمماء العربية
: كقد أكرد أيضا نصا ذكره الدكتكر أنيس عف السيرافي ذكر أف األخفش قاؿ      

الميمكس إذا أخفيتو ثـ ))سألت سيبكيو في الفصؿ بينما الميمكس كالمجيكر، فقاؿ: 
فبل يمكنؾ ذلؾ، ثـ كرر سيبكيو التاء بمسانو كأخفى كررتو، أمكنؾ ذلؾ، كأما المجيكر، 

 .(2)فقاؿ: أال ترل كيؼ يمكف، ككرر الطاء كالداؿ، كىما مف مخرج التاء فمـ يمكف((
كقد ضـ الدكتكر ىذيف النصيف معا كتكصؿ الى الضابط الذم اعتمده القدماء في      

 ديد المجيكر عمى النحك التالي: ))لتميز الميمكس مف المجيكر اتبع الطريقة اآلتية:ح
 اخفض صكتؾ بالحرؼ الى أدنى ما تستطيع _ االخفاء .1
 ردد الصكت بالحرؼ_ التكرار. .2
 أجر النفس كأنت تقـك بيذه المحاكلة_ جرم النفس. .3

لحرؼ فإذا سمع الصكت الذم يسمع إذا لفظ كحده بكضكح كبصكت مرتفع، فا
ميمكس، أم إذا لـ تؤد التجربة الى تحكؿ صكت الحرؼ، فيك ميمكس، أما إذا قمت 
بالتجربة لنطؽ حرؼ معيف، كأدل خفض الصكت بو كتكراره مع جرم النفس الى سماع 
صكت آخر، فالصكت الذم حاكلت نطقو كتحكؿ صكت مجيكر، كلك جربت ذلؾ مع الثاء 

، كىذه (3)الذاؿ فسكؼ تسمعيا ثاء أيضا ال ذاال لسمعتيا ثاء، كما ىي، كلك جربت ذلؾ مع
الطريقة ىي الضابط الذم اتبعو القدماء مقياسا لمعرفة المجيكر، كىك الصحيح اليـك كما 

 كاف صحيحا لدييـ قديما.
                                                           

 287ص صكات العربية بيف التحكؿ كالثبات في أصكات العربية،أ ،يميحساـ النع( 1)
 120( إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص2)
 288، 287، صصكات العربية بيف التحكؿ كالثبات في أصكات العربيةأ ،حساـ النعيمي( 3)
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 ىذا التفسير يمخص في النفاط التالية:     
 .أكال _ مفيـك الجير عند القدماء غير مفيـك الجير لدل المحدثيف

_ كنتيجة لذلؾ فإف األصكات المجيكرة لدل القدماء مجيكرة لدل المحدثيف، إال أصكاتا ثانيا
 ثبلثة، كىي مجيكرة لدل القدماء فقط عمى كفؽ مفيكميـ.

 .(1)ثالثا_ إّف صكتي القاؼ كالطاء مجيكراف بضابط القدماء كميمكساف بضابط المحدثيف
كقد برىف االستقراء  ،ت الميمكسةكاألصكات المجيكرة أكضح في السمع مف األصكا      

في حيف نسبة شيكع األصكات الميمكسة  ،عمى أف نسبة شيكعيا أربعة أخماس الكبلـ
 .(2)ال تزيد عف الخمس أك العشريف في المائة

 ،لى األصكات الساكنة كأصكات الميفإكقد انشطرت التسمية في األصكات المجيكرة       
فالساكنة عند النطؽ بيا ينحبس اليكاء  ،لصكتيةكاألساس في التقسيـ ىك الطبيعة ا

أك يضيؽ مجراه فيحدث النفس نكعا مف  ،انحباسا محكما بما ينتج الصكت االنفجارم
عمى حيف أف النطؽ بأصكات الميف )الصكائت الطكيمة كالقصيرة(  ،الصفير أك الحفيؼ

الفـ في ممر ليس ثـ يتخذ مجراه في الحمؽ ك  ،يندفع اليكاء مف الرئتيف مارا بالحنجرة
كىذا التقسيـ بني عمى نسبة الكضكح الصكتي في السمع  ،فيو حكائؿ تعترضو

 .(3)لمطبيعة الصكتية بينيما ،فأصكات المييف أكضح م السمع مف الساكنة،
كليست كؿ أصكات الميف عمى نسبة كاحدة مف الكضكح السمعي؛ فالمتسعة أكضح مف       

 (4)الضمة كالكسرة أم أّف الفتحة أكضح مف ،الضيقة
 :والرخاوة)االحتكاؾ( ()االنفجارالشدةثانيا: 

                                                           

 106( ينظر عبد العزيز الصيغ، المصطمح الصكتي، ص1)
 27،21 ،ات المغكية( بنظر إبراىيـ أنيس، األصك 2)
 10ص ،مخارج األصكات كصفاتيا بيف القدماء كالمحدثيف ،( ينظر مقاؿ حسنيف فاضؿ عباس3)
 26ص ،( إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية4)
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التقسيـ الثنائي لؤلصكات مف حيث الجير كاليمس يعتبره بعض الباحثيف تقسيما  فّ إ     
ناقصا؛ ألّنو يسقط مف اعتباره نقطة االنسداد الفمكم، كيركز نظره فقط عمى تذبذب الكتريف 

ى أف يدخؿ تحت اسـ المجيكر صنفاف مف األصكات ال الصكتيف كحدىما، كِيؤدم األمر إل
صنؼ كاحد، صنؼ كؿ تصكيتو مف الكتريف فقط، كصنؼ لو إلى جانب التصكيت الكترم 

 .(1)عنصر صكتي ناتج مف احتكاؾ اليكاء بأعضاء النطؽ عند نقطة االنسداد
 كبيذا المفيـك تصنؼ األصكات مف حيث التصكيت إلى:

 مخرج كىي رخكة.أصكات تنشأ مف احتكاؾ بال (1
 يىالحركات ركز عؿ أشباه الصكات ك  كأصكات تنشأ مف اىتزاز الكتريف فقط. (2
 .(2)كأصكات تنشأ مف اشتراؾ الكتريف مع المخرج كىي ما سماىا ثنائية التصكيت (3
 الشدة)االنفجار( - أ

 : المعنى االصطالحي
ضع، كينجـ عف ىك أف يحبس اليكاء الخارج مف الرئتيف حبسا تاما في مكضع مف المكا     

ىذا الحبس أك الكقؼ أف يضغط اليكاء ثـ يطمؽ سراح المجرل اليكائي فجأة، فيندفع اليكاء 
 .(3)محدثا صكتا انفجاريا

: ))بأّنيا الصكت الذم يحدثو االنفتاح المفاجئ لممر النفس كيعرفيا كماؿ بشر بقكلو     
 .(4)بعد إغبلقو((

 الصكت الذم ينحبس مجرل النفس المندفع مف  بأّنوأيضا  كيعرفيا محمكد السعراف     

                                                           

 157ـ، ص69، دار الشرؽ، بيركت 3( ينظر محمد األنطاكي، الكجيز في فقو المغة، ط1)
 96ص ( ينظر عبد العزيز الصيغ، المصطمح الصكتي، 2)
 100األصكات،  –( كماؿ بشر، عمـ المغة العاـ 3)
 91ـ، ص1982، مكتبة لبناف، بيركت، 4( محمد عمي الخكلي، معجـ عمـ المغة النظرم ط4)



 الفصؿ الثاني                                                   صفات األصوات عند المحدثيف

 

88 
 

الرئتيف لحظة مف الزمف في مخرجو، كذلؾ بالتقاء عضكيف مف أعضاء النطؽ، ثـ ينفصؿ 
 العضكاف فيندفع اليكاء المحبكس فجأة محدثا صكتا انفجاريا، مثؿ الباء

كأدخمكا ك التاء، ك الداؿ، كغيرىا، كقد أخرجكا الجيـ مف قائمة األصكات االنفجارية،  
 (1))الضاد( كما ينطؽ بيا في مصر

ىك تكقؼ تيار اليكاء تكقفا تاما  ،كالفرؽ األساسي بيف األصكات االنفجارية كاالحتكاكية     
مدة نطؽ  ،كاستمرار تدفقو كعدـ انقطاعو ،عند انتاج األصكات االنفجارية ،مدة مف الزمف

 بلث مراحؿ:الصكت االحتكاكي. كيتـ إنتاج الصكت االنفجارم كفؽ ث
 التقاء عضكيف ناطقيف التقاء تاما يمنع تيار اليكاء مف تسربو. .1
تككف الزيادة في  ،كبالمقدار الذم تطكؿ فيو ىذه المدة  ،حبس تيار اليكاء مدة مف الزمف .2

 طكؿ الصامت االنفجارم.
 .(2)كالسماح لتيار اليكاء بمتابعة سيره ،إرساؿ العضكيف الناطقيف .3

 .(3)االنفجارية عندىـ ىي: ))ب، ت، د، ط، ض، ؾ، ؽ((كعميو فاألصكات      
  .(4)ككذلؾ اليمزة  

 :الجيـ    
كالخبلؼ بيف القدماء كالمحدثيف ماعدا في صكت الجيـ الذم يراه المحدثكف صكتا       

انفجاريا يختمط بنكع مف الحفيؼ مما يجعميـ يخرجكنو مف دائرة األصكات االنفجارية ليضعكه 

                                                           

 166ـ، ص1963نظر محمكد السعراف، عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي، دار المعارؼ مصر، ي( 1)
 128، صينظر، سمير شريؼ إستيتية، األصكات المغكية( 2)
 24 -23( إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص3)
 125، تماـ حساف، مناىج البحث في المغة، ص112األصكات، ص –( كماؿ بشر، عمـ المغة العاـ 4)
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تي بيف االنفجارية كاالحتكاكية، كقد رجح الدكتكر أنيس صفة الشدة فيو، مع األصكات ال
 .(1)حيف كصفو بقكلو: "قميؿ الشدة"

كالسبب في حكـ القدماء ليذا الصكت بالشدة راجع الى انو كاف ينطؽ قديما بما يشبو      
ارم بنكع . فيختمط صكتيا االنفج(2)( في العامية كىك صكت شديد انفجارمg)الجيـ القاىرية 

  .(3)مف الحفيؼ يقمؿ مف شّدتيا، كىك ما يسميو القدماء بتعطيش الجيـ
 كاعتبر رمضاف عبد التكاب أّف صكت الجيـ قد حدث فيو تطكر عبر الزمف حيث     

يقكؿ: ))أما العربية الفصحى، فقد تحكؿ فييا نطؽ ىذا الصكت مف الطبؽ الى الغار أم مف 
ؿ مف صكت بسيط الى صكت مزدكج، يبدأ بداؿ مف أقصى الحنؾ الى كسطو، كما تحك 

نما كاف  الغار، ثـ ينتيي بشيف مجيكرة. غير اف ذلؾ لـ يحدث في البداية في كؿ جيـ، كا 
يقتصر في البداية في الجيـ المكسكرة، تبعا ألصكات الحنكية، ثـ عمـ القياس ىذا النطؽ 

 .(4)الجديد في كؿ جيـ، طردا لمباب عمى كتيرة كاحدة((
كيضيؼ قائبل: ))كقد حدث ذلؾ في العربية القديمة، في العصكر السابقة لظيكر      

اإلسبلـ، كصار ىذا النطؽ المميز لمفصحى؛ كلذلؾ جاء بو القرآف الكريـ، كبقي النطؽ البائد 
 (5)في بعض الميجات العربية القديمة، كامتداداتيا في الميجات العربية الحديثة((

الصكت المركب( اعتمادا عمى الكيفية التي يحدث بو الحرؼ، ففي )كقد كصفكا الجيـ      
النطؽ بو ال يتـ االنفراج بسرعة في المكضع الذم يحدث فيو ىذا الحرؼ كما في األصكات 
الشديدة، بؿ نجد انفصاؿ العضكيف يتـ ببطء فتتككف بذلؾ مرحمة بيف االنسداد التاـ الذم ىك 

                                                           

 118( ينظر عبد العزيز الصيغ، المصطمح الصكتي، ص1)
 78_77ص ،( إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية2)
 24_23ص ،المصدر نفسو( 3)
 221ص ،المدخؿ الى عمـ المغة كالبحث العممي ،اف عبد التكاب( رمض4)
 221ص ،( المصدر نفسو5)
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 ج الذم ىك مف صفات األصكات الرخكة )االحتكاكية(مف صفات األصكات الشديدة كاالنفرا

(1). 
ك ىذه المرحمة تسمح لميكاء أف يحتؾ بالعضكيف المتباعديف ببطء احتكاكا يشبو بما      

يصاحب األصكات الرخكة؛ لذا فإف ىذا الصكت يجمع بيف الشدة كالرخاكة، بمعنى أنو يبدأ 
المزدكج، كسمى بالصكت المزجي أك  شديدا كينتيي رخكا احتكاكيا؛ ليذا يسمى بالصكت

 .(2)المركب، كىك في العربية صكت الجيـ
أما األصكاتييف مف  .صكت الجيـلكاف ىذ الكصؼ الذم كصؼ بو عمماء العربية       

الغربييف، فقد كاف اىتماميـ في الغالب ينصب عمى كصؼ الكيفية التي يحدث بيا الصكت 
ا مباشرا عف الجيـ العربية، بؿ نجد كصفا عاما في أّم لغة، لذلؾ ال نجد عندىـ حديث

 .(3)لصكت ممكف الحدكث في أّم لغة يطمقكف عميو الصكت المركب
كىذا الكصؼ يؤكده التحميؿ الفيزيائي لصكت الجيـ؛ كذلؾ مف خبلؿ الصكر الطيفية      

 ليذا الصكت التي تنطبؽ عميو مكاصفات األصكات الكقفية التي تظير عمى ىيئة فجكات؛
تنقطع السمسمة الكبلمية بسبب تكقؼ تيار اليكاء المندفع مف لحظة، ثـ اندفاعو ليظير في 

 . (4)الصكرة الطيفية عمى ىيئة فرقعة، كىذا الكصؼ ينطبؽ تماما عمى صكت الجيـ
كاألمر كذلؾ بالنسبة لصامت الجيـ الذم لو صكر نطقية عديدة، منيا النطؽ      

ا )الجيـ الشامية( أك الذم يجعميا شديدا مجيكرا كالجيـ الذم يجعميا صكتا رخكا مجيكر 

                                                           

 79د. تماـ حساف المغة العربية معناىا كمبناىا، ص (1)
 القاىرة ،مطبعة لجنة البياف العربي ،فندريس، المغة، ترجمة عبد الحميد الدكاخمي كمحمد القصاصينظر،  (2)

 125كات المغكية، ص، ك كماؿ بشر، األص50ـ، ص1950
 104كتماـ حساف مناىج البحث في المغة، ص 24جكف كانتينك، دركس في عمـ أصكات العربية، ص (3)

 ـ 1973ماريكبام، أسس عمـ المغة، ترجمة الدكتكر أحمد مختار عمر، منشكرات جامعة طرابمس، ليبيا،  (4)
 85، ص
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كرمزىا في  dj/القاىرية... كسنأخذ بعيف االعتبار في ىذه الدراسة الصكرة النطقية /
  .[ğاألبجدية الصكتية ]

  :الصوت االنفجاري عند الغربييف
س تعرؼ كتعرؼ عند العمماء الغربييف بعدة مصطمحات؛ فاألصكات الشديدة عند فندري    

نما سميت بذلؾ بالنظر الى طريقة حدكثيا.   باالنفجارية، كا 
يقكؿ فندريس: ))كفي الطرؼ اآلخر تكجد السكاكف االنفجارية كىذه السكاكف ليست إاّل      

نكعا مف الضكضاء كتقـك عمى أف اليكاء يتكقؼ مؤقتا بفعؿ عقبة تصادفو لدل عبكره، تكجد 
، كتككني ا الشفتاف أحيانا كطرؼ المساف تارة كظير المساف تارة في الفـ عمى كجو العمـك

 .(1) أخرل((
كىك كصؼ  ؛كاالصكات الشديدة عند دم سكسير نجدىا فيما أسماه "االنفراج الصفرم"     

لممرحمة األكلى مف مراحؿ انتاج ىذه األصكات، كأطمؽ عمى األصكات الشديدة "األصكات 
االنغبلؽ التاـ كاالنسداد  ؿ الفكنيمات التي يؤدم إلييا))تضـ ىذه الطبقة كقكؿ: ياالنسدادية" 

 كالكتيـ اآلني لمتجكيؼ الفمكم... 
فنحف نميز نماذج ثبلثة رئيسية لبلنسدادات؛ كىي الشفكم ...  كبحسب مخارج النطؽ،

 .(2)كالنمكذج السني... كالنمكذج الشراعي((
))تعرؼ السكاكف المحظية  كتعرؼ عند مالمبرج بالكقفيات، أك الكقفات؛ إذ يقكؿ:     

( ألف أىـ مرحمة في تككينيا ىك الغمؽ explosives plosiveبالكقفات كأحيانا باالنفجارية)
 .(3)المحظي لممر اليكاء((

                                                           

 47ص ( فندريس، المغة،1)
الدار  ،محمد عجينة ،محمد الشاكش ،ترجمة صالح القرمادم ،لسنية العامةدم سكسير، محاضرات في األ ( 2)

 62، صـ 1985،تكنس ،ليبيا ،العربية لمكتاب
 64ص ،الصكتيات ،( برتيؿ مالمبرج3)
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الحركؼ التي االنفتاح فييا )) أّما جاف كانتينك، فيتناكليا حسب درجة االنفتاح، يقكؿ:     
تماما عند النطؽ بيا كتسمى الحركؼ  معدكـ أم التي يككف جياز التصكيت منغمقا

 .(1)(occlusivesالشديدة)
كيشير برجستراسر الى االختبلؼ في المصطمح الصكتي بيف عمماء العرب كبيف      

األكؿ ليـ اصطبلحات غير  ،فرقافكلكف بيف تقسيميـ كتقسيمنا )الغربييف بقكلو: )
 .(2)اصطبلحاتنا أصؿ بعضيا غامض.. كشديد بمعنى آني((

كأىـ ما يبلحظ عمى مصطمحات عمماء الغرب المحدثيف التي يطمقكنيا عمى الشدة ىي      
مراحؿ لتككيف الصكت الشديد، فندريس يطمؽ عمييا السكاكف االنفجارية كدم سكسير يسمييا 

كانتينك الحركؼ  عند ك المحظية "االصكات االنسدادية" كمالمبرج الكقفيات االنفجارية،
المصطمحات التي تطمؽ عمى  ىذه تراسر الصكت الشديد أك اآلني. فكؿالشديدة كعند برجس

  .الشدة ىي مراحؿ إنتاج الصكت الشديد
فندريس عندما يطمؽ عمييا انفجارية، فاالنفجار مرحمة مف مراحؿ عممية حدكث ك       

فاالنسداد مرحمة قبؿ حدكث  ؛الصكت الشديد، كدم سكسير الذم يطمؽ عمييا انسدادية
فيك جمع لممراحؿ التي  أما ما جاء عند مالمبرج "الكقفية االنفجارية كالمحظية"،الصكت 

يتككف منيا الصكت الشديد كأما برجستراسر، فقد نظر الى زمف حدكث الصكت فأطمؽ عميو 
 .(3)مصطمح آنية، كشّذ عنيـ في االصطبلح كانتينك الذم استخدـ مصطمح الشدة

     المعاصريف: الصوت االنفجاري عند عمماء العربية

                                                           

 24ص ،دركس في عمـ األصكات العربية ،جاف كانتينك (1)
دار  ،مكتبة الخانجي بالقاىرة، د التكابتحقيؽ الدكتكر رمضاف عب ،براجستراسر، التطكر النحكم لمغة العربية( 2)

 8ص ،ـ 1982الرفاعي بالرياض
مجمة جامعة سبيا المجمد الحادم عشر  ،( ينظر الطاىر محمد المدني صفات األصكات العربية كمصمحاتيا3)

 25ص  ،2012ستة ،العدد األكؿ
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أما عمماء المغة كاالصكات العرب المعاصريف، فقد جاءت مصطمحاتيـ عف الشدة كما       
 يمي:
تماـ حساف يطمؽ عمييا األصكات الشديدة، أما أحمد مختار عمر كصفيا كفقا لكيفية      

: ))قفؿ تاـ ثـ انفتاح كينتج عند ىذا التعديؿ ما يسمى باألصكات حدكثيا بقكلو
(، كما تسمى لحظية occlusives( أك)plesives، كتسمى كذلؾ انفجارية )(stopsكقفية)ال
(momentary)(1). 

مع كصفو لكيفية حدكث كؿ كما أطمؽ كماؿ بشر عمى األصكات الشديدة باالنفجارية،      
 .(2)((صكت منيا

)كتسمى كما يطمؽ عمييا عبد القادر عبد الجميؿ األصكات االنفجارية كيقكؿ: )      
( باعتبار التكقؼ، أك االنحباسية لكمية اليكاء التي يصنع منيا stopsباألصكات الكقفية )
 .(3)( باعتبار االنفجار المصاحب لعممية االطبلؽ((plosiveالصكت كتسمى )

كيسمييا محمد المنصؼ القماطي بالشديدة؛ إذ يرل أف الرخاكة تبدكا في صفير الصكت      
 .(4)لشّدة في انفجاره كاحتكاكو، بينما ا

كقد جعؿ بعض المعاصريف إصدار األصكات الشديدة يتـ عمى أربع مراحؿ:      
 hold، كالثانية مرحمة الحجز closure phaseاألكلى تسمى مرحمة اإلغبلؽ 

phase  كالثالثة مرحمة اإلطبلؽrelease phase كأما الرابعة فيي مرحمة ما بعد ،
 .the poster release phase »(5)اإلطبلؽ

                                                           

 79ص ا كمبناىا،المغة العربية معناى ( تماـ حساف،1)
 100ص ( كماؿ بشر، األصكات،2)
 143ص ،االصكات المغكية ،(عبد القادر عبد الجميؿ3)
 51ص ،األصكات ككظائفيا ،( ينظر محمد المنصؼ القماطي4)

 (1)-Roach، english phonetics and phonology، apractical cours، 1987 Cambridge(university 

press ، cambridge ، p 28 
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 خاوة)االحتكاؾ(:()الرّ  - ب
جاء في المعجـ الكسيط: الّرخك مف األصكات، صكت عند مخرجو  :الرخاوة مصطمح      

 ينحبس اليكاء انحباسا ناقصا يسمح بمركر اليكاء، محدثا حركة احتكاكية تسمى بالّرخاكة،
 .(1)كالزام كالسيف مثبل 

حباس اليكاء انحباسا محكما عند النطؽ بالصكت، فالّرخاكة عند المحدثيف: ))عدـ ان     
كاّنما ابقاء المجرل عند المخرج ضيقا جدا مما يسمح بمركر النفس محدثا نكعا مف الصفير 

      .(2)أك الحفيؼ تختمؼ نسبتو تبعا لنسبة ضيؽ المجرل((
مكضع كيعرؼ المحدثكف الرخاكة بأّنيا: ))ضيؽ مجرل اليكاء الخارج مف الرئتيف في      

 (3)مف المكاضع بحيث يحدث اليكاء في خركجو احتكاكا مسمكعا((
 ىي: ))س، ش، ذ، ث، ظ، ؼ، ق، ح، خ، ع، غ، ز، ص((.

 :الضادعند المحدثيف ىي نفسيا عند القدماء باستثناء صكت  فاألصكات االحتكاكية      
كالضاد  كىك النظير المجيكر لمطاء، فبل فرؽ بينيما إال أف الطاء صكت ميمكس    

مجيكر. كما أنو ال فرؽ كبيف الداؿ كالضاد إال أف الضاد مطبؽ )مفخـ( كالداؿ ال إطباؽ 
 .. فصكت الضاد صكت أسناني ػػػػػػػ لثكم كقفة انفجارية مجيكر مفخـ )مطبؽ((4)فيو

 يذكر كماؿ بشر أّف ىذا الكصؼ يخالؼ ما ذىب إليو القدماء في نقطتيف:     
 تتعمؽ بمكضع النطؽ. .1
 صة بكيفية مركر اليكاء عند النطؽ.خا .2

                                                           

 ط، مادة )رخا(( مجمع المغة العربية، المعجـ الكسي1)
 24( إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص2)
 124( عبد العزيز الصيغ، المصطمح الصكتي، ص3)
 253ينظر، كماؿ بشر، عمـ األصكات، ص( 4)
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أما فيما يتعمؽ بمكضع النطؽ فقد نسبيا سيبكيو_ كتبعو ابف جني كغيره_ إلى منطقة      
تمي منطقة الجيـ كالشيف كالياء. أما الخميؿ فقد نسبيا إلى حيز الجيـ كالشيف. ال إلى حيز 

مبلحظ أنو لـ يذكر الياء كسمى األصكات الثبلثة باألصكات الشجرية. كال ،تاؿ لمخرجييما
نما ذكرىا مع الكاك ك األلؼ بحسبانيا جميعا حركؼ ))عمة(( كىذه  ،في ىذه المجمكعة. كا 

 -لثكية –األصكات الثبلثة _ كما قرركا ىـ _ تخرج مف كسط الحنؾ  كبتعبير حديث 
  إذ ىي اآلف تخرج مف نقطة الداؿ ،حنكية. كىذا يختمؼ عما نمارسو اليـك مف نطؽ الضاد

 .(1)كىذه األصكات األربعة أسنانية لثكية ،كالتاء كالطاء
كاستنتج الدكتكر كماؿ بشر مف اف الضاد التي كصفيا القدماء ليست ىي الضاد التي      

نتكمميا اآلف؛ ألف الضاد القديمة نسبكىا الى مكضع ال يشترؾ معيا فيو غيرىا.  عمى حيف 
كاستدؿ مف إشارة  ،خرج منيا التاء كالداؿ كالطاءأف ضادنا الحالية تخرج مف النقطة التي ت

عمى عكس المكجكد في نطقنا  ،سيبكيو مف أف الطاء )ال الضاد( ىي النظير المفخـ لمداؿ
 .(2)الحاضر؛ إذ فيو تقع الضاد مكقع النظير المفخـ لصكت)الداؿ(

 فإف كاستدؿ أيضا بكصفيـ )القدماء( نطؽ الضاد؛ حيث كصفيا ابف جني بقكلو ))     
ف شئت مف الجانب األيس  .(3)أك كمييما(( ،شئت تكمفيا مف الجانب األيمف كا 

كىذا ما يعزز فرضية اف الضاد القديمة تختمؼ في كصفيا عف الضاد المنطكقة حاليا؛ كذلؾ 
اف الضاد القديمة تشبو البلـ في أف اليكاء يخرج مف أحد جانبي الفـ؛ كىذا يعني اف الضاد 

 .(4)كليست كقفة انفجارية كما ىي عميو اآلفالقديمة احتكاكية 

                                                           

 254ينظر، المصدر نفسو، ص( 1)
 132( إبراىيـ عبكد السامرائي، المصطمحات الصكتية بيف القدماء كالمحدثيف، ص2)
 1/52ة اإلعراب،ابف جني، سر صناع( 3)
 بتصرؼ 256ينظر، كماؿ بشر، عمـ األصكات، ص (4)
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كثيرا في الحديث عف مشكمة الضاد كنقؿ كؿ ما ذكره كقد أفاض رمضاف عبد التكاب      
 .(1)القدماء حكليا، كما قالو المحدثكف مف المستشرقيف، كعّده صكتا شديدا مجيكرا مفخما

كقد استخمص الدكتكر إبراىيـ السامرائي أّف: ))الضاد العربية التي كصفتيا لنا كتب       
. (2)المتقدميف، بأّنيا مف أكؿ حافة المساف كما يمييا مف األضراس، رخكة مجيكرة مطبقة

 .(3)كليس في العرب اليـك مف ينطؽ بيا كما كصفيا القدماء، فبل مكضع لمكبلـ عمييا((
 ا أحد صكتيف:كقد حؿ محمي      

 صكت الظاء، كما ينطقيا أىؿ العراؽ كبمداف الجزيرة العربية.
 .(4)كصكت الداؿ المطبقة )أك الطاء المجيكرة( كما ينطقيا أىؿ مصر كببلد الشاـ

كيرجع قدكرم الحمد اف نطؽ الضاد ىي التي ينطقيا القراء في مصر كالبشاـ خاصة،      
 نطؽ العربية ي ىك النطؽ الذم يجب أف يحتذل بوكمف تابعيـ مف قرآء العالـ اإلسبلم

 .(5) الفصحى اليـك
الذم كاف يعّد رخكا غير أّنو لحقو تغيير، إذ أّنو ال ينطؽ اليـك كما كاف ينطؽ في      

القركف األكلى كقد تناكؿ صعكبة نطقو كثير مف العمماء كال سّيما التباسو بصكت الظاء، 
ماما عدا في االستطالة؛ فيك عندىـ يحدث بالتصاؽ طرؼ الذم يؤكد العمماء أّنو يشبيو ت

المساف باألسناف العميا كالمثة، كارتفاع مؤخر المساف تجاه الطبؽ مع انسداد المجرل األنفي 
 .(6)كاىتزاز الكتريف الصكتييف

                                                           

 74-62( ينظر رمضاف عبد التكاب، المدخؿ إلى عمـ المغة، ص1)
 70-1/52، بف جني، سر صناعة اإلعراب، 435-4/433( سيبكيو، الكتاب، 2)
 132( إبراىيـ عبكد السامرائي، المصطمحات الصكتية بيف القدماء كالمحدثيف، ص3)
  48أنيس، األصكات المغكية، ص إبراىيـينظر ( 4)
 275ينظر، غانـ قدكرم الحمد، المدخؿ الى أصكات العربية، ص( 5)
 92ص ،مناىج البحث في المغة ،تماـ حساف ،( ينظر6)
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كاستخمص الدكتكر نتيجة مفادىا اف الضاد القديمة كانت تجمع بيف ظاىرتيف ظاىرة      
كظاىرة االحتكاؾ؛ كىذا ما يجعميا صعبة النطؽ؛ كقمما  ،مف جانبي الفـ كالبلـخركج اليكاء 

    (1)يستطيع أحد منا أف يأتي بنطؽ مثالي يكائـ ما قدمو العرب مف خكاص كسمات
سناني لثكم مطبؽ أالضاد عند المعاصريف صكت  فّ أكمف خبلؿ ىذا نستطيع القكؿ       

 مفخـ يختمؼ عما ذكره القدماء.
كاألصكات التي ينطبؽ عمييا ىذا التعريؼ كيمكف أف نسجؿ أّف صكت الضاد المعاصر      

قد تطكر عف القديـ لكجكد صفات مشتركة بينو كبيف القديـ كىي: اف صكت الضاد مجيكر 
 مفخـ عند القدماء كالمعاصريف.

لعصر تزاؿ آثاره مكجكدة في بعض الميجات العربية في ا صكت الضاد القديمة ما فّ إ     
: ))كلعؿ ما ينطؽ بو الناس في بعض الببلد العربية كالعراؽ الحديث، يقكؿ محمد رضكاف

  (2) كالككيت أثر مف آثارىا أك تطكر صكتي ليا((
: ))كقد اضمحؿ أيضا حرؼ الضاد الذم كاف منعزال ذلؾ بأف اختمط  يقكؿ جاف كانتينك     

 .(3) ية في نظاـ العربية((بالظاء، فانعدـ  بذلؾ كجكد حرؼ ذم زائدة انحراف
: كتطكر الضاد القديمة الى الضاد المعاصرة لصعكبة تمثميا ففي القديـ يقكؿ ابف يعيش     

))كالضاد الضعيفة مف لغة قـك اعتاصت عمييـ فربما أخرجكىا ظاء... كربما رامكا إخراجيا 
 .(4) مف مخرجيا فمـ يتأت ليـ ((

: ))... كىذه األكصاؼ مجتمعة ية نطؽ الضاد القديمةيقكؿ تماـ حساف بعد كصفو لكيف     
 .(1) تشير الى ضاد غير شبيية بما ننطؽ بو في الكقت الحاضر...((

                                                           

 بتصرؼ 257ينظر، كماؿ بشر، عمـ األصكات، ص (1)
 200ص ،نظرات في المغة ينظر محمد رضكاف، (2)
 41ص ،في عمـ األصكات العربية دركس ( جاف كانتينك،3)
 10/219ص ،شرح المفصؿ ( ابف يعيش،4)
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كىي نفسيا عند القدماء إاّل أّف سيبكيو كضع بدال مف العيف صكت الضاد، كقد عّد      
ت الضاد مف صكت العيف بيف الرخاكة كالشّدة كالضاد صكتا رخكا، كالمحدثكف أخرجكا صك 

الرخكة ألف صكت الضاد األكثر شيكعا في مصر كببلد المغرب العربي ىك صكت شديد، 
يعمؽ الدكتكر عبد العزيز الصيغ بقكلو: ))كمف الحؽ القكؿ أّف قسما كبيرا مف العرب في 
العراؽ، كبعض المناطؽ في اليمف كبعض المناطؽ في السكداف، كربما في أماكف أخرل 

 .(2)ينطقكنو رخكا((
 كأما العيف فقد تردد الدكتكر أنيس في عدىا رخكة قائبل: ))كلقمة التجارب الحديثة التي      

 أجريت عمى أصكات الحمؽ ال نستطيع اف نرجح صحة ىذه الصفة لمعيف بؿ نتركيا لتجارب 
 . (3)المستقبؿ لتبرىف عمييا((

يعتبر مف الصكامت  كنشير ىنا إلى مبلحظة ىامة تتعمؽ بحرؼ الضاد الذم ال       
أف لو تأديتاف: تأدية  ))الشديدة بالنطؽ الشائع كالمتداكؿ عندنا، كحقيقة ىذا الصامت 

مطابقة لنطؽ الظاء كىي السائدة في المغرب العربي، كتأدية تجعمو داال مفخمة كىي 
كنحف إذا جعمناه مف الصكامت الشديدة فإننا قد أخذنا  (4)((النطؽ السائد في المشرؽ

ف االعتبار طريقة نطقو في المشرؽ ال في المغرب، كىك النطؽ الذم يجعمو داال بعي
مفخمة، كنشير إلى أف ىذا النطؽ مكجكد أيضا بالعديد مف مناطؽ الجزائر كالعاصمة 

 كغيرىا.
  كلكف الدكتكر سمير شريؼ استيتية فيبرىف عمى أف صكت العيف بعد كتابة العاني     

                                                                                                                                                                          

 121ص ،مناىج البحث في المغة ( تماـ حساف،1)
 124( المصدر نفسو، ص2)
 25( إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص3)
 21، بيركت، ص1998، سنة: 1مصطفى حركات، المسانيات العامة كقضايا العربية، المكتبة العصرية، ط (4)
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مجيكر رىا صكتا انفجاريا كال ميمكسا، فيي صكت حمقي احتكاكي فإف العيف ال يمكف اعتبا
كأما ككنيا احتكاكيا؛ فؤلف تيار اليكاء ال  ،متكتر. أما ككنيا صكتا حمقيا فبل خبلؼ عميو

بؿ ال يحدث التقاء عضكيف عند نطؽ ىذا الصكت أصبل. كأما أنيا  ،يتكقؼ عند نطقيا
فممجيد  ،كأما انيا صكت متكتر ،ف عند نطقيافؤلف الكتريف الصكتييف يتذبذبا ،صكت مجيكر

 .(1)العضمي الزائد الذم يحدث عند نطقيا
كذلؾ بناء عمى كصفيـ لمصكت كما ينطؽ بو اليـك ال كما كاف في زمف سيبكيو      

كمف تبعو كعرفكا الرخك )االحتكاكي( بأنو الصكت الذم ال ينحبس اليكاء في مخرجو 
ل النفس باقتراب عضكيف مف أعضاء النطؽ نحك حبسا تاما، كذلؾ بأف يضيؽ مجر 

بعضيما في مخرج الصكت. دكف أف يقفبل المجرل، فيحدث النفس في أثناء مركره 
بمخرج الصكت خفيفا مسمكعا تختمؼ نسبتو تبعا لنسبة ضيؽ المجرل. كذلؾ مثؿ 

 ضيؽ كسعة المجرل تقارب األعضاء كتباعدىا ف .(2)صكت السيف كالزام كالحاء كغيرىا
 . (3)الضاد( مف االحتكاكية كأدخمكا )العيف(كقد أخرجكا )     

ستعمؿ المحدثكف مصطمحات غير الذم استعمميا القدماء كأكثرىا شيكعا لفظ )االحتكاؾ( فا
( الذم explosion) كاالنفجاراالحتكاؾ  (frication))أصؿ مصطمحي مقاببل )االنفجار( 

، كمحمكد (5)، ككماؿ بشر(4)استخدمو السعراف أطمقكه عمى الشديد، كىك شائع في أبحاثيـ،
. كىناؾ تسميات أخرل اقؿ شأنا كشيكعا (1)، كصبلح الديف حسنيف كغيره(6)فيمي حجازم

 مثؿ: )الطميؽ( ك)متماد(.
                                                           

 131ص ،األصكات المغكية ،سمير شريؼ إستيتية( 1)
 126( إبراىيـ عبكد السامرائي، المصطمحات الصكتية بيف القدماء كالمحدثيف، ص2)
 159( المصدر نفسو، ص3)
 189( محمكد السعراف، عمـ المغة، ص4)
 118األصكات، ص –كماؿ بشر، عمـ المغة العاـ  (5)
 36ـ، ص 1983، مطبعة مدني، القاىرة2ى عمـ المغة طرمضاف عبد التكاب، المدخؿ إل (6)
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اما المحدثيف مف الغربييف فنظرتيـ لمصكات االحتكاكية ىي نفسيا نظرة المحدثيف مف      
يقة التي يتـ بيا احداث الصكت الرخك، كاف اختمفكا العرب، فيـ يعتمدكف عمى كصؼ الطر 
ف اإلغبلؽ أ: ))لنتصكر لييا مف حيث اإلغبلؽ قائبلإفي حيثيات الكصؼ؛ ففندريس ينظر 

ف نحصؿ عمى انفجارم أفبدال مف غير محكـ كأنو يسمح لميكاء بمنفذ ميما كاف ضّيقا، 
 (.2)مؤقت، فإننا نحصؿ عمى رخك أك احتكاكي((

ينظر دم سكسير الى األصكات عامة مف حيث حدكثيا عمى انيا مجمكعة مف بينما      
االحتكاكي أك  االنفراجات، تبدأ باالنفراج الصفر)األصكات الشديدة(، ثـ االنفراج األكؿ، أك

 (3)العصارات
 بيف الشّدة والرخاوة:
: كىك أف يحدث اتصاؿ بيف عضكم النطؽ، كما ىك الحاؿ في المعنى االصطالحي

 ات الشديدة، إاّل األصك 
 .(4)أّف الصكت جرم في مجارم أخرل، فيكسب الصكت صفة الرخاكة أيضا

فقد اطمؽ الدكتكر تماـ حساف تسمية )األصكات االستمرارية( عمى أصكات )الراء كالبلـ      
كالميـ كالنكف كالكاك كالياء( مستثنيا العيف كاأللؼ، متجاىبل التسمية التي أطمقيا القدماء كما 

عؿ كانتينك كأنيما رأيا أف التسمية غير دقيقة، كما صرح بو الدكتكر بشر قائبل: ))إال إذا ف
ّنما ىي نكع مستقؿ، ككاف األكلى بيؤالء القكـ  قصد بيا أّنيا ليست انفجارية كال احتكاكية كا 

  (5)أف يحكمكا بأّنيا متكسطة بيف األصكات الصامتة كالحركات((
                                                                                                                                                                          

، نايؼ خرما، أضكاء عمى 123ـ، ص1966( عبد الرحماف أيكب، محاضرات في المغة، مطبعة المعارؼ، بغداد1)
 263ـ، ص1979، عالـ المعرفة، الككيت، 2الدراسات المغكية المعاصرة ط

 50ص ،المغة ،( فندريس2)
 63ص ،لسنية العامةمحاضرات في األ ،( دم سكسير3)
 4/425( سيبكيو، الكتاب 4)
  131األصكات، –كماؿ بشر، عمـ المغة العاـ  (5)
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سطة بأنيا التي يجد النفس لو فييا منفذا يتسرب منو إلى ككصفكا األصكات المتك      
 ، كذلؾ كانسداد المخرجالخارج عمى الرغـ مف التقاء العضكيف في مخرج الصكت المنطكؽ 

 مثؿ البلـ كالميـ كالنكف كغيرىا.
كمف ىنا سميت ىذه األصكات بالمتكسطة: أم التي ليست شديدة )انفجارية( كال رخكة       

. ككضح جاف كانتينك األصكات التي كصفت عمى أّنيا بيف الشديدة كالّرخكة (1))احتكاكية(
بقكلو: ))ليا كضع خاص، إذ النكف كالميـ خيشكماف، كالبلـ كالراء يمتازاف بكيفية خاصة في 
النطؽ، كاأللؼ كالكاك كالياء ىي )حركؼ مد(. كعّقب عمى ذلؾ كمو بقكلو: ))فبل يبقى مجاؿ 

رتيب، إال فيما يتعمؽ بحرؼ العيف، كما عدا ذلؾ فإف الترتيب مطابؽ لمشؾ في صحة ىذا الت
 .(2)لترتيب عمماء األصكات العصرييف((

عمى الرغـ مف اختبلؼ التسميات بيف القدماء كالمحدثيف "الشديد" أك "االنفجارم" أك      
 غيره مف التسميات إال أّنيـ يكادكف يجمعكف عمى أف األصكات الشديدة ػ 

فجارية نفسيا عند القدماء كالمحدثيف كاالختبلؼ فقد حكؿ ثبلثة أصكات ىي: )ج، أك االن
 ض، ع(.  

أخرج المحدثكف ىذه األصكات مف االحتكاكية كاالنفجارية، ألف تعريفيـ لبلحتكاكية ال      
ينطبؽ عمييا، كما أنيـ أخرجكىا مف االنفجارية ألّف تعريفيـ لؤلصكات االنفجارية ال ينطبؽ 

 أيضا.  عمييا
 ةخكفيي إذا ليست انفجارية كال احتكاكية أم أّنيا بمصطمح القدماء ليست شديدة كال ر       

 .(3)فعاممكىا معاممة خاصة

                                                           

، جاف كانتينك، دركس في أصكات العربية، أكفست الشركة 25-24( إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص1)
 156، تماـ حساف، مناىج البحث في المغة، ص24ـ، ص1966التكنسية، تكنس 

 36تينك، دركس في عمـ أصكات العربية، صجاف كان( 2)
 127إبراىيـ عبكد السامرائي، المصطمحات الصكتية بيف القدماء كالمحدثيف، ص( 3)
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 : العيف
كصفيا الدكتكر كماؿ بشر ىي النظير المجيكر لمحاء؛ فالفرؽ بيف إذف تذبذب الكتريف      

 .(1)إذف صكت حمقي احتكاكي مجيكرالصكتييف مع العيف كعدـ تذبذبيا مع الحاء؛ فالعيف 
، مف األصكات بيف (2)اختمؼ القدماء كالمحدثكف في كصفيا، فعّدىا سيبكيو كمف تابعو     

، كتحير آخركف مف المحدثيف (3)الشديدة كالّرخكة، كعّدىا جاف كانتينك مف األصكات الّرخكة
لعيف متكسطا، فماؿ في فيـ األساس الذم اعتمد عمية سيبكيو كمف تابعو في عّد صكت ا

بعضيـ إلى إخراجيا مف األصكات المتكسطة، كعّدىا صكتا رخكا احتكاكيا، كعّدىا آخركف 
 صكتا متكسطا.

اختمؼ القدماء كالمحدثكف في كصفيا، فعّدىا سيبكيو مف األصكات بيف الشديدة      
حدثيف بيف مف كالّرخكة، كعّدىا جاف كانتينك مف األصكات الّرخكة، كانقسـ الباقكف مف الم

 عّدىا صكتا رخكا احتكاكيا، كعّدىا آخركف صكتا متكسطا.
 كقد أطمؽ غانـ الحمد مصطمحا جديدا عمى العيف حيف سماىا )مترددة( فقاؿ: )كالعيف      

 ، كقد اشتؽ ىذا الكصؼ مف عبارة سيبكيو: )كأما العيف فبيف الرخكة ك الشديدة، (4)مترددة(
 . (5)يا بالحاء(تصؿ إلى الترديد فييا لشبي

كعندما رأل غانـ الحمد اختبلؼ العمماء قديما كحديثا في كصفيا قاؿ: ))ليس مف      
  .(6)اليسير تقديـ تفسير محدد ليا، سكل أّنيا متكسطة بيف الشديدة كالرخكة((

 كالذم أذىب إليو أّنيا متكسطة كنطقيا يدؿ عمى ذلؾ.         
                                                           

  304ينظر، كماؿ بشر، عمـ األصكات، ص (1)
 318، 317، بف جني، سر صناعة اإلعراب، ص4/435( سيبكيو، الكتاب، ص 2)
 36ة، ص( جاف كانتينك، دركس في عمـ أصكات العربي3)
 265( غانـ الحمد، الدراسات الصكتية عند عمماء التجكيد، ص4)
 4/435( سيبكيو، الكتاب، 5)
 265( غانـ الحمد، الدراسات الصكتية عند عمماء التجكيد، ص6)



 الفصؿ الثاني                                                   صفات األصوات عند المحدثيف

 

999 
 

كاضحة  ))تمثؿ العيف مشكمة ميؿ اراء المعاصريف بقكلو:كقد لخص عبد القادر عبد الج     
المعالـ في الكشؼ عف مككناتيا الصكتية كالخصائص التي لـ يزؿ يحيطيا الغمكض 

 .(1) كاالبياـ((
كيرد ما ذىب اليو القدامى في تكسط العيف الى قكة الكضكح السمعي فييا لشبييا      

 مع ليا مف احتكاؾ اثناء عممية الصنع.بالحركات )األصكات الصائتة(، كلقمة ما يس
كلتفسير الكضكح السمعي لصكت العيف فيزيائيا: فإف مكضع العيف في القناة الصكتية تقع 

سـ كىذا ما يفسر قربيا مف مصدر القّكة 17سـ مف مجمكع طكؿ القناة المقدر ب 4أك 3بيف 
جرل القناة الصكتية، كما مالدافعة؛ كىذا يعني أّنيا أحّد مف األصكات التي تبعد عنيا في 

يعني ىذا اّف العيف تقع ضمف أصكات الرنيف األكؿ مما يعطييا كضكحا سمعيا أكثر كفقا 
 .(2)لنظرية الرنيف
 :صوت الجيـ

الجيـ المعتمدة عند المقرئيف ىي الجيـ التي الشديدة المكركثة بتكاتر القراءات، كىي      
ا الشديدة فيي مجيكرة الكاؼ المنطكقة في مصر، التي كصفيا الدكتكر أنيس بقّمة الشدة، أم

  .(3)كأّما الشامية فيي رخكة. كىي اقرب الجميع إلى الجيـ األصمية
أخرج عمماء األصكات المحدثكف الجيـ مف قائمة األصكات الشديدة )االنفجارية(، ككاف      

يتحدث عف  القدماء قد عّدكىا ضمف األصكات الشديدة )االنفجارية(. قاؿ سيبكيو كىك
  .(4)األصكات الشديدة: ))كمف الحركؼ الشديدة...اليمزة، كالقاؼ ك الكاؼ كالجيـ((

                                                           

 181_180ص ،األصكات المغكية ،( عبد القادر عبد الجميؿ1)
 19ص ،اليميس مقاؿ ،( ينظر2)
 77غكية، ص( إبراىيـ أنيس، األصكات الم3)
 4/435( سيبكيو، الكتاب، 4)
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كتابعو مف جاء بعده في ىذا الكصؼ، كىي عندىـ صكت شديد مجيكر، كيخرج مف      
 .(1)كسط المساف بينو كبيف كسط الحنؾ األعمى

ير مخرجيا، فربما خرجت ق( أّف الجيـ قد تخرج مف غ833كقد نبو ابف الجزرم )ت     
مف دكف مخرجيا، فينتشر بيا المساف فتصير ممزكجة بالشيف، كما يفعمو كثير مف أىؿ الشاـ 

 كمصر. كربما نبا بيا المساف فأخرجيا ممزكجة بالكاؼ كما يفعمو بعض الناس، كىك 
 .(2)مكجكد كثيرا في بكادم اليمف

ّنما ىذا الكصؼ الذم قدمو ابف الجزرم لـ يكف لمج      يـ الفصيحة التي كصفيا القدماء، كا 
لمجيـ الشامية المشربة صكت الشيف، كما أّنو كصؼ لمجيـ المصرية الممزكجة بصكت 

 الكاؼ.
كليذا ذىب بعض المحدثيف إلى أّف صكت الجيـ مركب يجمع بيف الشّدة كالرخاكة، عند      

فجأة كما في نطؽ النطؽ بو؛ ألف انفصاؿ كسط المساف عف الحنؾ األعمى ال يحدث 
األصكات الشديدة، بؿ يتـ االنفصاؿ ببطء، فيعطي الفرصة لمنفس بعد االنفجار ليحتؾ 

       . (3)بالعضكيف المتباعديف احتكاكا شبييا بما يحدث أثناء النطؽ بالجيـ الشامية
قميؿ الشدة يقصد بو ك  .(4)كقد سمى إبراىيـ أنيس ىذه الجيـ بالصكت )قميؿ الشدة(     

 حباس غير محكـ يتمكه تسريب ضعيؼ.ان
  .(5)الصكت المركب( الذم استخدمو بعض المحدثيففيك يعدؿ عف مصطمح )     

                                                           

 117، كمكي، الرعاية، ص1/69( ينظر ابف جني، سر صناعة االعراب،1)
 218-1/217( ابف الجزرم، النشر، 2)
 126-125، كماؿ بشر، األصكات 132-131( تماـ حساف، مناىج البحث في المغة، ص3)
 79( ابرأىـ أنيس، األصكات المغكية، ص4)
 131، كتماـ حساف، مناىج البحث في المغة، ص125شر، األصكات ( ينظر كماؿ ب5)
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لكف الجيمات المسمكعة في البمداف العربية جيمات ثبلثة كىي: ))الجيـ المكصكفة      
ية بالفصحى كىي المعركفة بالمعطشة، كالجيـ القاىرية كىي مجيكر الكاؼ، كالجيـ الشام

  .(1)كىي مجيكر الشيف((
 ،فصكت الجيـ الذم يراه القدماء صكتا شديدا يعّده المحدثكف صكتا بيف الشديد كالرخك     

 بعضكصكت الضاد الذم كاف يعّد رخكا غير أّنو لحقو تغيير فأصبح يعد شديدا عند 
 . كرخكا عند اخريفالمحدثيف 

 
 

 اإلطباؽ واالنفتاح: -ثالثا
صكات المغكية أف تككف مرققة. غير أف بعض األصكات مفخـ أك األصؿ في األ     
كلما كانت األصكات المفخمة  ،كبعض ىذه األصكات المفخمة ليا نظائر مرققة ،مطبؽ

 .(2)فقد دلنا ىذا عمى اف النظائر المرققة ىي األصؿ ،تحتاج الى جيد عضمي زائد
 :اإلطباؽ (1

عند النطؽ بالصكت شكبل مقعرا منطبقا )ىك أف يّتخذ المساف : )المعنى االصطالحي     
 .(3)عمى الحنؾ األعمى كيرجع إلى الكراء قميبل((

قاؿ عنو المحدثكف بعد اف فرقكا بيف اإلطباؽ كالطبقية بقكليـ: ))فالطبقية ارتفاع      
مؤخر المساف حتى يتصؿ بالطبؽ فيسد المجرل أك يضيقو تضييقا يؤدم إلى احتكاؾ 

لتقائيما، فيي إذا حركة عضكية مقصكدة لذاتيا يبقى طرؼ اليكاء بيما في نقطة ا
المساف معيا في كضع محايد أما اإلطباؽ فارتفاع مؤخر المساف في اتجاه الطبؽ بحيث 

                                                           

 186ـ، ص1985، مؤسسة الرسالة، بيركت 2( عبد الصبكر شاىيف، في التطكر المغكم ط1)
 143سمير شريؼ إستيتية، األصكات المغكية، بتصرؼ، ص (2)
 62( إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص3)
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ال يتصؿ بو، عمى حيف يجرم النطؽ في مخرج آخر غير الطبؽ، يغمب أف يككف 
ألقدمكف عف الطبقية طرؼ المساف أحد األعضاء العاممة فيو )كقد عبر النحاة كالقراء ا

كاإلطباؽ كمييما باصطبلح )االستعبلء(، كقصدكا بذلؾ عمك مؤخر المساف في اتجاه 
 (1)اإلطباؽ(( بو كما في الطبقية، أـ لـ يتصؿ كما في الطبؽ، سكاء اتصؿ

استخدـ بعض المحدثيف مصطمحي اإلطباؽ كاالنفتاح، كما كصفيا القدماء ككصفكا      
إلطباؽ: ىك أف يرتفع مؤخر المساف نحك أقصى الحنؾ األعمى في شكؿ اإلطباؽ بقكليـ: ))كا

مقعر عمى ىيئة معمقة بينما يككف طرفو ممتحما مع جزء آخر مف أجزاء الفـ مشكبل محبسا 
 (2)مف المحابس الصكتية المختمفة((

كأطمقكا مصطمح األصكات المطبقة عمى األصكات المنطكقة بيذه الكيفية، كمصطمح      
ات المنفتحة عمى األصكات المنطكقة بكيفية أخرل، كحددكا األصكات المطبقة األصك 

كالمنفتحة في العربية بقكليـ: كالمطبقات في العربية أربعة ىي: الصاد، كالضاد، كالطاء، 
 كقابؿ تماـ حساف مصطمح )اإلطباؽ( بمصطمح )التغكير(.  .(3)كالظاء. كما سكاىا منفتحة

صكت ذم المخرج الذم خمؼ الغار إلى أف ينطؽ في الغار، أك : الميؿ بالوالتغوير     
 .(4)أقرب ما يككف إليو

ككضح إبراىيـ أنيس اإلطباؽ أثناء كصفو لنطؽ صكت الظاء إذ قاؿ: ))في حالة      
النطؽ بالظاء يرتفع طرؼ المساف كأقصاه نحك الحنؾ كيقعر كسطو ... كما يرجع المساف 

 .(5)بر القدماء الظاء أحد أصكات اإلطباؽ((إلى الكراء قميبل. كلذلؾ اعت

                                                           

 115ص( ينظر تماـ حساف، مناىج البحث، 1)
 48-47، كينظر إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص167( محمد األنطاكي، الكجيز، ص2)
 168، محمد االنطاكي، الكجيز، ص47( ينظر إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص3)
 116( تماـ حساف، مناىج البحث، ص4)
 48-47( ابراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص5)
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: ))إف المساف عند النطؽ بيا يتقعر كسطو، كىذه الحالة لـ فمفهوـ اإلطباؽ عند المحدثيف
يذكرىا القدماء، بؿ اكتفكا باإلشارة إلى انطباؽ ظير المساف عمى الحنؾ األعمى، كىذا 

 .(1)س بدقة الكصؼ الحديث((الكصؼ الذم ذكره القدماء كصفا مقربا لبلنطباؽ، كلكنو لي
فالطاء أقكاىا في االطباؽ كأمكنيا القكة في أصكات االطباؽ تختمؼ ))عمى أف درجة      

لجيرىا كشّدتيا، كالظاء أضعفيا في االطباؽ لرخاكتيا كانحرافيا الى طرؼ المساف مع أصكؿ 
 .(2)الثنايا العميا. كالصاد كالضاد متكسطتاف في األطباؽ((

 االنفتاح: (2
االنفتاح ضد اإلطباؽ، كىك عدـ رفع مؤخر المساف نحك الحنؾ االقصى  مصطمح االنفتاح:

 .(3)كتأخره نحك الجدار الخمفي لمحمؽ عند النطؽ بالصكت
كاالنفتاح قد يعني الترقيؽ كما قد يعني اإلطباؽ التفخيـ، فاألصكات المنفتحة أصكات 

قدماء عدكا األصكات المفخمة سبعة مرققة، كقد ذكر الدكتكر تماـ حساف أّف الّنحاة ال
مضيفيف إلى أصكات اإلطباؽ ثبلثة كىي القاؼ كالغيف كالخاء قائبل: ))يقكؿ الّنحاة 

 .(4)القدماء: إف حركؼ التفخيـ ىي: )ص، ض، ط، ظ، غ، خ، ؽ((
ىناؾ اجماع بيف القدماء كالمحدثيف حكؿ أصكات اإلطباؽ األربعة ك ىي )ص،      

ينيما في كصؼ عممية اإلطباؽ ذكر المحدثكف تقعر كسط ض، ط، ظ(، كالفرؽ ب
المساف مع التقاء مؤخرتو بالطبؽ األعمى، في حيف لـ يصؼ القدماء كضعية المساف 
اثناء النطؽ بيذه األصكات بؿ اكتفكا بقكليـ ىك التقاء المساف بما يحاذيو مف الحنؾ 

 األعمى؛ لذلؾ عدكا صكت الظاء ضمف أصكات اإلطباؽ. 

                                                           

 138المصطمحات الصكتية بيف القدماء كالمحدثيف، ص (ابراىيـ عبكد السامرائي،1)
 90ص ،( التمييد في عمـ التجكيد2)
 102األصكات، ص –( كماؿ بشر، عمـ المغة العاـ 3)
  187( تماـ حساف، مناىج البحث في المغة،4)
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 االستفاؿ: االستعالء و -ابعار 
المفتكحة مستعمية في حيف  "خ"ىاتيف الصفتيف ال تقكماف عمى معيار عممي دقيؽ      

 .المكسكرة مستفمة "خ"
 االستعالء: (1

كاالستعبلء أف يستعمي أقصى المساف عند النطؽ بالحرؼ إلى جية  :المعنى االصطالحي
 .(1)الحنؾ األعمى

يف في مفيكـ االستعبلء ىك أّف المحدثيف ضمكا صكت كأىـ فرؽ بيف القدماء كالمحدث   
إلى حركؼ االستعبلء، كاستخدـ بعض المحدثيف مصطمح التفخيـ بدال مف االستعبلء  الكاؼ

 .(2) كاالستعبلءلكصؼ ىذه األصكات، كقالكا ال فرؽ بيف التفخيـ كبيف اإلطباؽ 
اف أثناء النطؽ فإذا ارتفع كتقسيـ األصكات إلى مستعمية كمستفمة مبني عمى كضع المس     

ذا انخفض المساف  أقصى المساف باتجاه أقصى الحنؾ األعمى كصؼ الصكت باالستعبلء، كا 
 كصؼ الصكت بأنو منخفض أك مستفؿ. 

 .(3) أصكات االستعبلء ىي: ))ع، خ، ؽ، ض، ص، ط، ظ((
 االستفاؿ:.2

الستعبلء( استخدـ بعض المحدثيف مصطمح )التفخيـ( بدؿ )ا المعنى االصطالحي:
 .(4)لكصؼ ىذه األصكات، كقالكا ال فرؽ بيف التفخيـ كبيف اإلطباؽ ك االستعبلء

االستفاؿ(، كال  االستعبلء كمصطمحي )إّف المحدثيف تابعيف لمقدماء في استخداـ      
فرؽ بينيما اال في كصؼ كضع المساف أثناء النطؽ بأصكات االستعبلء، حيث اشار 

                                                           

 124المرعشي، جيد المقؿ، ص  (1)
     104-102شر األصكات، ص، كماؿ ب37( ينظر جاف كانتينك، دركس في عمـ أصكات العربية، ص2)
 123(مكي بف طالب، الرعاية، 3)
 104-102كماؿ بشر، األصكات، ص (4)
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ساف دكف اف يحددكا ىذا االرتفاع كقد حدد المحدثكف بارتفاع القدماء إلى ارتفاع الم
 .(1)أقصى المساف إلى أقصى الحنؾ األعمى

مصطمح التفخيـ بدؿ )اإلطباؽ كاالستعبلء(، كما استخدمكا كف استخدـ المحدث      
إاّل أّف كجيات النظر متطابقة بيف القدماء  االستفاؿ(، مصطمح الترقيؽ بدؿ )االنفتاح ك

 دثيف فمـ يقدـ المحدثكف أّم إضافات تذكر.كالمح
 :التفخيـ والترقيؽ -خامسا
تمييد األثر السمعي الناتج عف التفخيـ ىك نفسو الناتج عف االستعبلء كاالطباؽ      

 .كمثمو الترقيؽ
التفخيـ عند عمماء العربية المحدثكف: ))ىك أف يرتفع طرؼ المساف كأقصاه نحك  التفخيـ: (1

 . (2)طو، كما يرجع المساف قميبل إلى الخمؼ، كالترقيؽ عكس ذلؾ((الحنؾ، كيتقعر كس
قد كعرفكه كما يمي: التفخيـ ىك األثر السمعي الناشئ عف تراجع مؤخر المساف بحيث يضيؽ 

 ، (3)فراغ البمعـك الفمكم عند نطؽ الصكت؛ لذلؾ فإنو يعّد مف الحركات
 .(4)معنكيةكليس مف األصكات الصامتة، كالتفخيـ لو داللة      

األصكات المفخمة في العربية عندىـ ىي: ))ص، ض، ط، ظ(( فيي نفس      
أصكات اإلطباؽ، كال فرؽ عندىـ بيف التفخيـ كاإلطباؽ، فمرة يطمقكف مصطمح 
)اإلطباؽ(عمى ىذه األصكات كيسمكنيا )مطبقة(، كمرة يطمقكف مصطمح )التفخيـ( 

 . (5)ة(عمى ىذه األصكات كيسمكنيا األصكات )المفخم
                                                           

 145إبراىيـ عبكد السامرائي، المصطمحات الصكتية بيف القدماء كالمحدثيف، ص (1)
 50( محمد عبد العزيز، مدخؿ إلى المغة، ص2)
ـ، 19833مبلح، النادم االدبي الثقافي، السعكدية ( سمماف العاني، التشكيؿ الصكتي، ترجمة الدكتكر ياسر ال3)

 71ص
 50( إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص4)
 38رمضاف عبد التكاب، المدخؿ إلى عمـ المغة، ص (5)
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لكف ىذا الحكـ ليس محؿ إجماع، بؿ فرؽ بعضيـ بيف )اإلطباؽ كالتفخيـ(       
قائبل: ))كالفرؽ بيف اإلطباؽ كالتفخيـ، أّف اإلطباؽ: كصؼ عضكم لمساف في شكمو 

 .المقعر المطبؽ عمى سقؼ الحنؾ
ىك االثر السمعي الناشئ عف ىذا اإلطباؽ فإذا سمع الصكت مرققا فإف  التفخيـ:  

معنى ذلؾ اف المساف في كضع منفتح يتصؿ فيو بالحنؾ األعمى مف نقطة كاحدة 
 .(1)أمامية((

فالصكت المفخـ في الكممة لو معنى غير معنى الصكت المرقؽ في مثؿ: سفر        
كصقر مثبل، إال أّف التفخيـ في العربية الفصحى ليس دائما لو داللة معنكية عدا 

 أصكات اإلطباؽ األربعة.
كقد تبنى المحدثكف مصطمح التفخيـ لمداللة عمى المفخمة بطبيعتيا )كىي حركؼ      

االطباؽ األربعة( كعمى تمؾ التي اكتسبت ىذه الصفة بالسياؽ، كىي القاؼ، كالغيف 
  .(2)كالخاء، ككذا البلـ كالراء في حاالت معينة

 الترقيؽ: (2
مؤخرة المساف بحيث ال  ىك األثر السمعي الناشئ عف عدـ تراجع المعنى االصطالحي:

 .(3)يضيؽ فراغ البمعـك الفمكم عند النطؽ بالصكت
ال ألسباب عارضة، إاألصكات المستفمة جميعيا مرققة، كال تفخـ ىذه األصكات      

ا دكف أف تككف ىذه األسباب فاألصكات غير المستعمية كميا مرققة كيدخؿ فيو البلـ مّ أ
ء ))فصكت مفخـ في العربية، قديما كحديثا، في كالراء في بعض مكاقعيما، فأما الّرا

أكثر مكاقعو، كينشأ تفخيمو مف ارتفاع مؤخرة المساف نحك الحنؾ األعمى، كما في حالة 
                                                           

 117ـ، ص1985( برتيؿ مالمبرج، عمـ األصكات، تعريب الدكتكر عبد الصبكر شاىيف، مكتبة الشباب، القاىرة 1)
 398مـ األصكات، صينظر، كماؿ بشر، ع (2)
 105، عبد الرحماف أيكب، محاضرات في المغة، ص117األصكات، ص –( كماؿ بشر، عمـ المغة العاـ 3)
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اإلطباؽ، فيؤدم ذلؾ إلى التفخيـ، كيحدث ذلؾ لمراء المفتكحة أك المضمكمة، أك 
كرة، أك الساكنة الساكنة بعد فتح أك ضـ، كما في رب كركح، كبرد، كقرط، فأما المكس

بعد كسر فترقؽ، كما في رسالة، كفرعكف، كقد تفخـ الراء الساكنة بعد كسر إذا جاء 
 .(1)بعدىا صكت مفخـ، كما في قرطاس((

كأما البلـ فيي مرققة دائما، إال في لفظ الجبللة )ا( بشرط أف تسبؽ المو      
ذا سبقت بمكسكر رققت مثؿ: بمفتكح أك مضمكـ، كما في فضؿ ا، كالرزؽ مف ا، فإ

 با.
كالتفخيـ في البلـ ناشئ كذلؾ عف ارتفاع مؤخر المساف نحك الحنؾ األعمى، كما في 

 .(2)األصكات المطبقة((
 كقسـ آخركف األصكات المفخمة إلى ثبلثة أنكاع:     

  )أصكات كاممة التفخيـ... كىي )الصاد، كالضاد، كالطاء، كالظاء، كالبلـ المفخمة 
 كات ذات تفخيـ جزئي... كىي )الخاء، كالغيف، كالقاؼ(أص.  

نص عمماء العربية عمى أف ىذه األصكات الثبلثة يجب تفخيميا إذا اتبعت بفتح أك ضـ 
)قصيرا كاف أك طكيبل( مثؿ قتؿ قاتؿ_ قؿ يقكؿ، كلكنيا ترقؽ إذا أتبعت بكسر: نحك غؿ 

 .(3)حتفاظ بو في مكاقعوغيد_ خفة نخبؿ. كتفخيـ ىذه األصكات الثبلثة يجب اال
  (4)كيرقؽ في مكاقع، كىك الراءصكت يفخـ في مكضع. 

 يرجع الى الفصؿ األكؿ لحاالت ترقيؽ الراء كال فرؽ بيف القدماء كالمحدثيف.

                                                           

 117( مالمبرج، عمـ األصكات، ص1)
 119المصدر نفسو، ص (2)
 400ينظر كماؿ بشر، عمـ األصكات، ص( 3)
 279 -278ـ، ص 1976( أحمد مختار عمر، دراسة الصكت المغكم، عالـ الكتب، القاىرة4)
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كقد اعتنى عمماء التجكيد منذ القدـ أكثر مف غيرىـ بتمييز التفخيـ مف الترقيؽ               
القرآف فقد كاف الخطأ فييا مف المحف الجمي الذم يسيء  كألىمية ىذه الصفة في ترتيؿ

لمقراءة. كلربما غّير المعنى مثؿ: سفر كصفر كىنا يترتب عنو حكـ ديني كبالتالي كانت ىذه 
 الصفة)التفخيـ( كضدىا )الترقيؽ( محؿ اىتماـ كبير لدل القراء.

المحدثكف عمى كصؼ  كفي تعريؼ التفخيـ كاف القدماء يركزكف عمى الحرؼ بينما ركز     
ىك تغميظ الحرؼ أك تسمينو(، كتعّريؼ النطؽ قارف بيف تعريؼ القدماء:) كضعية أعضاء

المحدثيف بقكليـ: )ىك األثر السمعي الناشئ عف تراجع مؤخرة المساف بحيث يضيؽ فراغ 
فالفرؽ كاضح بيف مف يركز عمى كصؼ الحرؼ كبيف   البمعـك الفمكم عند نطؽ الصكت(،

 باألثر الناجـ عف التفخيـ........مف ييتـ 
كال يزاؿ مصطمح التفخيـ كالترقيؽ ىك المصطمح الشائع الى يكمنا ىذا، إال أّف      

الدكتكر إبراىيـ أنيس استخدـ مصطمح )التغميظ( بدؿ التفخيـ عند حديثو عف البلـ، 
قد سبقو ، كمصطمح )التغميظ( لـ يكف جديدا ف(1)فقاؿ: )البلـ نكعاف مرققة كمغمظة((

إلى استخدامو عمماء التجكيد. كما أّنو استخدـ مصطمح )التفخيـ( أيضا فقاؿ: )كمف 
 .(2)القّراء مف يفخـ معظـ البلمات((

 
 
 
 
 
 

                                                           

 65ـ، ص1975، مكتبة االنجمك المصرية، القاىرة 5إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية ط (1)
 66( المرجع السابؽ، ص2)
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 المبحث الثاني: الصفات المفردة:

 :اوال: القمقمة
: ىي صكيت صغير يمحؽ آخر صكت مجيكر بحيث يمنعو مف المعنى االصطالحي

األصكات بأصكات القمقمة ألنو تجب قمقمتيا أم تحريكيا كسميت ىذه  .(1)اليمس
 .                                                 (2)إذا جاءت ساكنة -أك بصكيت، كما عبر ابف جني –تحريكا خفيفا 

كسماىا صاحب القامكس المحيط: "الحركؼ المحقكرة" ؛كعمؿ ىذه التسمية بقكلو؛ 
ضغط عف مكاضعيا، كىي القمقمة؛ ألنؾ ال تستطيع الكقكؼ ))ألنيا تحقر في الكقؼ كت

 . (4). كيصطمح عمييا بالتعبير الحديث ب " كقفات انفجارية"(3)عمييا إال بصكيت((
 سبب القمقمة:

تحدث القمقمة بسبب اجتماع صفتي الجير كالشدة في الحرؼ، كفي ذلؾ يقكؿ أبك     
سميت بذلؾ إما ألف صكتيا صكت )) عمرك بف الحاجب معرفا القمقمة كمبينا سببيا:

ما ألف صكتيا ال  أشد الحركؼ أخذا مف القمقمة التي ىي صكت األشياء اليابسة، كا 
نما حصؿ ليا ذلؾ التفاؽ  يكاد يتبيف بو سككنيا ما لـ يخرج إلى شبو التحريؾ .. كا 
ككنيا شديدة مجيكرة، فالجير يمنع النفس أف يجرم معيا كالشدة تمنع أف يجرم 

ا، فمما اجتمع ليا ىذاف الكصفاف كىك امتناع جرم النفس معيا كامتناع جرم صكتي
صكتيا احتاجت إلى التكمؼ في بيانيا، فمذلؾ يحصؿ مف الضغط لممتكمـ عند النطؽ 

                                                           

 59ـ، ص1983( ينظر خميؿ إبراىيـ العطية. البحث الصكتي عند العرب بتصرؼ، دار الجاحظ، بغداد 1)
 378كماؿ بشر، عمـ األصكات، ص( 2)
 يط مادة)ح ؽ ر(القامكس المح( 3)
 378كماؿ بشر، عمـ األصكات، ص( 4)
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بيا ساكنة حتى تكاد تخرج إلى شبو تحركيا لقصد بيانيا إذ لكال ذلؾ لـ يتبيف ألنو إذا 
 امتنع النفس كالصكت 

 .(1)((ا لـ يتكمؼ بإظيار أمرىا عمى الكجو المذككرتعذر بيانيا م

يفسر ىذه الظاىرة التي تمحؽ حيف النطؽ بيذه األصكات )ؽ، ج، ط، د، ب(      
: ))يبدكا لي أف ىذه األصكات لشدتيا كجيرىا، عندما يكقؼ عمييا جاف كانتينك بقكلو

الشّدة، كىما  في آخر الكبلـ، تضعؼ الدفعة اليكائية، فخشكا عمى ضياع الجير أك
أبرز صفات ىذه األصكات، كالكقؼ يقّمؿ الشّدة كالجير، فمف أجؿ االبقاء عمى ىاتيف 
الصفتيف معا اتبع المجيكر الشديد حاؿ الكقؼ بصكيت، ككأنو بمثابة الحركة ليبقى 

. فعممكا سبب كجكد ىذه القمقمة الختصاص ىذه األصكات بككنيا (2)مجيكرا شديدا
 ( 3): )الجير كالشدة(جمعت بيف صفتيف ىما

كالمحدثكف مف عمماء التجكيد قسمكا القمقمة إلى قسميف، قمقمة كبرل، كقمقمة      
صغرل، فإذا كانت حركؼ القمقمة في آخر الكممة ككقؼ عميو نحك: )مريج، بعيد، 
ذا كاف الحرؼ ساكنا في كسط الكممة، نحك: )يجعمكف،  كاؽ( كانت القمقمة كبرل، كا 

، لكنيـ يطمقكف عمييا)األصكات االنفجارية(، كما أّنيـ (4)قمقمة صغرليدعكف( كانت ال
ال يتفقكف جميعا مع القدماء، في أف أصكات القمقمة كميا شديدة، ألف الجيـ صكت 

. كىذا يتفؽ مع القدماء (5)مركب، كالقاؼ كالطاء صكتاف ميمكساف في نطقنا المعاصر
أّف القمقمة كما يعرفكنيا بأّنيا  صكيت  في اشتراط الجير كالشدة لكجكد القمقمة، ذلؾ

                                                           

 70، ص2، بغداد، ج1983مطبعة العاني، سنة: أبك عمرك بف الحاجب، اإليضاح في شرح المفصؿ، (1)
 147، ص1، ط2011( د عمي خميؼ حسيف، منيج الدرس الصكتي عند العرب، دار الكتب العممية بيركت،2)
 37العربية، ص جاف كانتينك، دركس في عمـ أصكات (3)
 92ػػ91( حسني شيخ عثماف، حؽ التبلكة، ص4)
 116،117األصكات، ص –( كماؿ بشر، عمـ المغة العاـ 5)
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صغير يمحؽ آخر صكت مجيكر بحيث يمنعو مف اليمس كلكف بعض المحدثيف ال 
يتفقكف معيـ في اشتراط صفة الشدة ألف الجيـ صكت مركب، كالقاؼ كالطاء صكتاف 

 ميمكساف في نطقنا المعاصر.
مة ىي الباء، كالداؿ، كقاؿ تماـ حساف كىك يتحدث عف القمقمة: )كحركؼ القمق     

 ( 1)كالطاء، كالقاؼ، كالجيـ(

كعرؼ ابراىيـ انيس القمقمة: بإطالة الصكت بصكت القمقمة المشكؿ بالسككف مع      
اضافة صكت ليف قصير جدا يشبو الكسرة. كذكر أصكات القمقمة كما ركاىا القدماء 

 (2)كىي: )القاؼ، كالطاء، كالباء، كالجيـ، كالداؿ(
ت الذم يصكات القمقمة ىك جير الصك أمحمكد السعراف أّف الجير في كيرل      

يتبعيا حاؿ القمقمة، كيقسـ جاف كانتينك القمقمة إلى قمقمة كبرل كصغرل، فاذا كانت في 
ذا كانت في كسط الكممة فيي صغرل، ا  اخر الكممة كىي ساكنة ففي قمقمة كبرل، ك 

 بينما ال نجد ىذا التقسيـ عند القدماء.  كيشترؾ في ىذا التقسيـ عمماء التجكيد المحدثكف
كقد ناقش الدكتكر كماؿ بشر اتصاؼ أصكات القمقمة بالشدة فقاؿ اف الكـ عمى      

القاؼ كالطاء كالباء كالداؿ أصكات شديدة )كقفات يعقبيا انفجار مفاجئ أم كقفات 
كذلؾ  ،تأمؿأما بالنسبة لمجيـ فاألمر يحتاج الى نظر ك  ،انفجارية( حكـ صحيح كدقيؽ

فيمكف عد الجيـ القاىرية التي تطابؽ  ،الختبلؼ صكر النطؽ بالجيـ قديما كحديثا
كيككف ضميا  ،( صكتا شديدا)كقفة انفجارية(getالصكت اإلنجميزم األكؿ في نحك)

 .(3)الى أصكات القمقمة صحيحا

                                                           

 181( تماـ حساف، مناىج البحث، ص1)
  158-157( إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص2)
 381ينظر، كماؿ بشر، عمـ األصكات، ص (3)
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إنيا  ئ(كالتي تنعت بأنيا )كقفة متمكة بانفجار مفاج (djاما الصكرة الثانية لمجيـ )
كال  بالمعنى الدقيؽ، فميس مف الدقة حسبانيا صكتا شديدا ،صكت كقفي احتكاكي

ة بتمامو عمى الصكرة الكقفية االحتكاكية، كال تعد الجيـ مف أصكات ينطبؽ كصؼ الشد
 القمقمة باعتبارىا ليست شديدة.

لمقمقمة  ( صكتا شديدا يخضعdjلكف سيبكيو عّد ىذه الجيـ بيذه الصكرة المركبة )     
كحتى ال يطغى  ،عند سككنو لحماية الكقفة مف الذكباف في االحتكاؾ التابع ليا

أك  ،فيصبح الصكت احتكاكيا صرفا كيصير شينا مجيرة ،االحتكاؾ عمى النطؽ كمو
باألدؽ يصير جيما شامية كما يحدث مثبل في الجيـ في نحك)اجتمعكا( في حالة عدـ 

 ،(1قمقمتيا
فقالكا:  ،ىذه الظاىرة كىي صيركرة الجيـ الساكنة بدكف قمقمة شينا كقد أشاركا الى     

إذا كانت ساكنة كتبلىا داؿ أك تاء نحك  ،))كقد ينطؽ بالشيف بدؿ الجيـ استيجانا
   ،في مكاقع أخرل كربما يحدث ىذا اإلبداؿ في حالة عدـ القمقمة .)أجدر( ك)اجتمعكا(

إذ حبؿ الكصاؿ  إذ ذاؾ، كؿ الراجز:فقد ركل ابف جني في )سر صناعة اإلعراب( ق
 .(2))مدمج( بالشيف بدؿ الجيـ :أم مدمش

 :ثانيا: الصفير
ىك صكت يسمع عند نطؽ ثبلثة أصكات حيث يضيؽ جدا  :المعنى االصطالحي

 .(3)مجرل اليكاء عند مخرجيا فتحدث عند النطؽ بيا صفيرا عاليا

                                                           

 ، بتصرؼ383كماؿ بشر ، عمـ األصكات، ص ينظر، (1)
 383المصدر نفسو، ص (2)
 74 ( إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص3)



 الفصؿ الثاني                                                   صفات األصوات عند المحدثيف

 

988 
 

في الرسكمات الطيفية التي يتـ كيبرز ىذا التردد  ،لذلؾ فيي مف ذكات التردد العالي
أك أربعة أمثاؿ التردد الذم  ،حتى ليبمغ ثبلثة أمثاؿ ،استخراجيا عمى الراسـ الطيفي

                       .(1)يمحظ في الرسكمات الطيفية الخاصة بسائر األصكات االحتكاكية كالثاء مثبل
في كؿ ما ذكركه حكؿ صفة كالمحدثكف مف عمماء التجكيد كانكا تابعيف لمقدماء      

 . (2)الصفير دكف أم زيادة تذكر
كالصفير صفة ذاتية في ىذه األصكات ال تنفؾ عنيا، كىذه األصكات الثبلثة       

نما فّرؽ بينيا صفات مميزة ىي اليمس في السيف كالجير في  تخرج مف مخرج كاحد، كا 
أخت الزام في المخرج  يالزام، كاإلطباؽ في الصاد، السيف تخرج مف مخرج الزام، في

كالصفير. لكف السيف أضعؼ مف الزام، ألف الزام حرؼ مجيكر، كالسيف حرؼ 
ميمكس، كلكال اليمس الذم في السيف لكاف زايا. ككذلؾ لكال الجير الذم في الزام 
نما  لكانت سينا، إذ قد اشتركا في المخرج كالصفير، كالرخاكة كاالنفتاح كالّتسفؿ. كا 

 (3)ر كاليمس ال غير. فباختبلؼ ىاتيف الصفتيف افترقا في السمعاختمفا في الجي
أما المحدثكف مف دارسي األصكات العربية، فقد استخدـ بعضيـ مصطمح      

)الصفير( في كصؼ صكتي )السيف، كالزام(، فقالكا: )يكصؼ الصكتاف )س، ز( 
كىما في ، لما يصحبيما مف صفير أك أزيز، (Sibilants)غالبا بأنيما صفيرياف 

 .(4)الحقيقة صكتاف مف النكع االحتكاكي(

                                                           

 بتصرؼ، 159ص ، األصكات المغكية،سمير شريؼ إستيتية( 1)
 174( ابراىيـ عبكد السامرائي، المصطمحات الصكتية، ص2)
 211( ينظر مكي بف طالب، الرعاية، ص 3)
 98( احمد مختار عمر، دراسة الصكت المغكم، ص4)



 الفصؿ الثاني                                                   صفات األصوات عند المحدثيف

 

988 
 

قاؿ ابراىيـ أنيس كىك يتحدث عف صفات األصكات: ))حيف يتصؿ أكؿ المساف       
بأصكؿ الثنايا بحيث يككف بينيما فراغ صغير جدا، كلكنو كاؼ لمركر اليكاء نسمع 

  (1)ذلؾ الصفير الذم نعبر عنو بالسيف أك الزام((
تار عمر، كىك يعمؿ تسميتيا بالصفيرية: ))كسميت صفيرية لقّكة كقاؿ أحمد مخ     

االحتكاؾ معيا. كالسبب في قكة االحتكاؾ ىك نفس المقدار مف اليكاء مع الثاء يجب 
 .(2)أف يمر مع السيف خبلؿ منفذ أضيؽ((

ّف بعض العمماء أكخبلصة القكؿ فيما يخص صفة الصفير عند المحدثيف: ىك      
ّف أغمبيـ كاف يسمي أصكات أرج صكت الصاد مف أصكات الصفير، ك المحدثيف قد أخ

الصفير باألصكات االحتكاكية، كما أف بعضيـ آثر تسمية األصكات الصفيرية 
سمية. كمع ىذا يبقى مصطمح )األصكات الصفيرية( الذم استخدمو باألصكات األ

 . (3) ات الثبلثةالقدماء أكثر شيكعا بيف الدارسيف كأكضح داللة عمى معنى ىذه األصك 
كخبلصة القكؿ أّف القدماء مف عمماء العربية كعمماء التجكيد كالمحدثكف ااّل ما      

شذ يتفقكف عمى أّف أصكات الصفير ثبلثة )س، ص، ز( كصفة الصفير صفة ذاتية 
اكتسبكىا مف ضيؽ مخرج ىذه األصكات، فعندما يتصؿ أكؿ المساف بأصكؿ الثنايا 

 زيز ىك ما يسمى "صفيرا"ع أزيز ىذا األيضيؽ المخرج حتى يسم
حاكال زيادة ك الدكتكر حسف الشايب  إال أف بعض المحدثيف مف أمثاؿ ماريكبام     

 ،غالبا بأنيما صفيراف))كيكصؼ الصكتاف س، ز ايضاح ليذه الصفة، فقاؿ ماريكبام: 
 .(4)ي((لما يصحبيما مف صفير أك ازيز، كىما في الحقيقة صكتاف مف النكع االحتكاك

                                                           

 24إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص  (1)
 98( احمد مختار عمر، دراسة الصكت المغكم، ص2)
 176( ينظر إبراىيـ عبكد السامرائي، المصطمحات الصكتية بيف القدماء كالمحدثيف، ص3)
 85، صأسس عمـ المغةماريكبام، ( 4)
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كتحدث الدكتكر فكزم حسف الشايب عف الجانب النطقي الذم تنتج عنو ىذه      
الصفة فقاؿ: ))كينتج الصفير عف قكة االحتكاؾ الناتجة عف التضييؽ الكبير لمجرل 
اليكاء في أثناء نطقيا بالقياس إلى غيرىا. كعند نطؽ األصكات الصفيرية يتقمص 

مما ينجـ عنو مبلمسة أطراؼ المساف لحكاؼ المساف بحيث ينتفخ عمى الجكانب 
االسناف مشكمة أخدكدا ضيقا فقط عمى طكؿ خط كسط المساف لحصر اليكاء أك 

األخدكد بحدة ضد المثة كاالسناف  ما جبر اليكاء عمى التحرر مف ىذاتكجييو، كعند
  (1) يعطي أزيزا مسمكعا ىك ما أصطمح عمى تسميتو بالصفير((

 :ثالثا: الميف
ىك اندفاع اليكاء عند النطؽ بالصكت مف الرئتيف مارا بالحنجرة  ى االصطالحي:المعن

 .(2) فالحمؽ فالفـ، في ممر ليس فيو حكائؿ تعترضو فتضيؽ مجراه
المصّكت، كأصكات الميف ىي األصكات )المصكتة( أك ب كيسمى عند المحدثيف     

، كىـ يكافقكف (3)تعترضوالحركات، كيككف المخرج متسعا بحيث يمر اليكاء دكف حكائؿ 
بذلؾ المبرد كأكثر العمماء. عمما أّف الخميؿ استخدمو لممعنى نفسو ككذلؾ سيبكيو، أما 

 .(4)صكتا الميف بمفيكـ القدماء كىما )الكاك( ك)الياء( فيما عندىـ )أشباه أصكات الميف(
أّف ىذيف  كبالتالي فإف الكصؼ الحديث ال يبتعد عف الكصؼ القديـ، فقد أكّد المحدثكف

الصكتيف يحمبلف درجة انفتاح كاسعة عند النطؽ بيما كمثميما األلؼ، كمف شّدة ذلؾ 
؛ (5)االتساع كاد ىذاف الصكتاف أف يككنا طميقيف، لذلؾ سميا بالصكت شبو الطميؽ

                                                           

 197_196ص ،محاضرات في المسانياتفكزم حسف الشايب، ( 1)
 26راىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص ( إب2)
 26( المصدر نفسو، ص3)
 42( المصدر نفسو، ص 4)
 1/17( األنطاكي، المحيط في أصكات العربية، 5)
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ألنيما يممكاف أبرز خكاص الحركات، كىي حرية مركر اليكاء حاؿ النطؽ بيما فضبل 
 (1)عمى قّكة الكضكح السمعي

 :رابعا: التكرير
: كىي صفة لصكت يتككف ))بأف تتكرر ضربات المساف عمى المثة المعنى االصطالحي

 .(2)تكرارا سريعا((
  ،كاألصكات المكررة ىي األصكات التي يتـ انتاجيا بطرؽ مستدؽ المساف خمؼ المثة  

كتكصؼ  كتسمى ىذه األصكات أحبانا باألصكات الطرقية ،أك بطرؽ المياة جذر المساف
 .(3)بيا الراء في العربية

 ، دكف إضافة تذكر.(4)كقد شاع ىذا المصطمح عند عمماء العربية قديما كحديثا     
 ككصؼ المحدثكف صكت )الراء( بأنو مكرر.

قاؿ ابراىيـ أنيس: ))كالراء صكت مكرر، ألف التقاء طرؼ المساف بحافة الحنؾ       
نطؽ بيا، كأنما يطرؽ طرؼ المساف حافة الحنؾ مما يمي الثنايا العميا يتكرر في ال

 (5)طرقا لينا يسيرا مرتيف أك ثبلثا لتتككف الراء العربية((
كقاؿ أحمد مختار عمر: ))الراء المكررة التي يتـ نطقيا عف طريؽ ضرب طرؼ      

 .(6)المساف في المثة ضربات متتالية((

                                                           

 78األصكات، ص –كماؿ بشر، عمـ المغة العاـ  (1)
 129األصكات، ص –كماؿ بشر، عمـ المغة العاـ   (2)
 بتصرؼ 156سمير شريؼ إستيتية، األصكات المغكية، ص( 3)
 38نك، دركس في أصكات العربية، صجاف كانتي (4)
 67( إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص5)
 271( احمد مختار عمر، دراسة الصكت المغكم، ص6)
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تكرار ضربات )الراء( إاّل أّف  كالفرؽ بيف القدماء كالمحدثيف ىك اتفاقيـ عمى     
القدماء يجعمكف مف ىذا التكرار عيبا في قراءة القرآف عمى القارئ أف يتحاشاه، بينما ال 

 يذكر المحدثكف ىذا العيب في ذكرىـ ليذه لصفة. 
كلـ يضؼ المحدثكف عمى ما قالو القدماء في تكرير الراء اال زيادة كصؼ المساف      

المثة كصفيا كماؿ بشر كأحمد مختار عمر كاالنطاكي كلـ كىك يكرر ضرباتو عمى 
 يحددكا مكقفيـ مف اخفاء التكرار كما أشار ليا القدماء. 

حدكث التكرار ))ألف التقاء طرؼ المساف بحافة الحنؾ مما يمي الثنايا  لكنيـ عممكا    
يسيرا العميا يتكرر في النطؽ بيا، كأنما يطرؽ طرؼ المساف حافة الحنؾ طرقا لينا 

كيككف المساف لمساف عمى المثة تكرارا سريعا...، فتكرر))ضربات ا(1)مرتيف أك ثبلثا((
في))عدة نزات كارتعاشات  ، فيتمثؿ(2)مسترخيا في طريؽ اليكاء الخارج مف الرئتيف((

 .(3)المساف(( طرؼ في
 
 
 

  :خامسا: التفشي
ينتج بيا ىذا  كىك اف يشغؿ الصكت مف عرض المساف مساحة :المعنى االصطالحي

 .(4)الكشيش

                                                           

 66( إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص1)
 129ص ،( عمـ المغة العاـ_ األصكات2)
 38 ،ي عمـ أصكات العربيةف( دركس 3)
كر شاىيف، أثر القراءات في األصكات كالنحك العربي، أبك عمرك بف العبلء، مطبعة مدني، ( عبد الصب4)

 210ـ، ص1987القاىرة
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صفة التفشي، لـ تستقر مصطمحا محددا أال في كقت متأخر، فقد كانت تستعمؿ      
 .     في القركف االكلى بمعناىا المغكم، كىك ما نجده في كتب سيبكيو كالمبرد كغيرىـ

صفة مخصكصة   المحدثكف استعممكه بعد أف استقر، كلذلؾ نجده في كتبيـ لكف    
لشيف فقط، كىـ يعرفكف التفشي بقكليـ: )) أف يشغؿ الصكت مف عرض بصكت ا

 .(1)المساف مساحة ينتج بيا ىذا الكشيش((
 أىمؿ جؿ المحدثيف مف عمماء العربية ىذه الصفة، كذكرىا آخركف.       

 (2)يقكؿ خميؿ العطية: ))التفشي: ىك صفة خاصة بصكت الشيف ك مجيكرىا(( 
: ىك خاصية حرؼ الشيف، كذلؾ ألف المساف يتفشى فعبل كيقكؿ كانتينك: ))التفشي 

 (3)عمى الحنؾ فيتككف في كسطو نكع مف القناة ينطمؽ منيا النفس((
كأشار عبد الصبكر شاىيف في معرض حديثو عف صفات المجمكعات، كبيف معنى  

التفشي بقكلو: ))كمعنى التفشي: اف يشغؿ الصكت مف عرض المساف مساحة ينتج بيا 
 . (4)الكشيش((ىذا ))
أثناء حديثو عف صفات األصكات فعّرؼ مالمبرج  كما أشار إلى ىذه الصفة     

ف يشغؿ المساف أثناء النطؽ بالصكت مساحة أكبر، ما أالتفشي بقكلو: ))التفشي: ىك 
بيف الغار كالمثة، كىك كصؼ صادؽ عمى الشيف، كلكال التفشي لصارت الشيف 

 (5)سينا((

                                                           

 210( المصدر نفسو، ص1)
 56، صالعطية، البحث الصكتي عند العرب ( خميؿ إبراىيـ2)
 38( جاف كانتينك، دركس في أصكات العربية، ص3)
 210م، ص ( عبد الصبكر شاىيف، في التطكر المغك 4)
 120األصكات، ص –( كماؿ بشر، عمـ المغة العاـ 5)
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نيس أثناء حديثو عف مصطمحات الصفات التي ذكرىا سيبكيو: كقاؿ إبراىيـ أ     
))كذلؾ كصؼ سيبكيو صكت الشيف بالتفشي، كذلؾ ألف ىكاء النفس معيا ال يقتصر 
في تسربو إلى الخارج عمى مخرجيا، أم مف الفراغ الذم بيف العضكيف المتصميف في 

  (1) حالة الشيف، بؿ تكزع في جنبات الفـ((
المحدثيف حكؿ ىذه الصفة، أّنيـ بينكا معنى التفشي كذكركا  يبدك مف نصكص     

)الشيف( حرفا لو، كلـ يذكركا غيره، كمعظميـ أىمؿ ىذه الصفة العتقاده أّنيا مف 
 .(2)الصفات الحسنة التي ال قيمة تمييزية ليا في تمييز األصكات 

صفة التفشي جؿ عمماء العربية سكاء منيـ القدماء اك المحدثكف يعتبركف أّف      
يختص بيا صكت الشيف الف التفشي يقصد بو انتشار اليكاء في الفـ انتشارا كاضحا 
بحيث يشغؿ مساحة مف الفـ يحدث ىذا اليكاء صكتا يشبو الكشيش ااّل أّف بعض 
العمماء تكسع في ىذا المفيـك تكسعا كبيرا حتى جمعيا بعضيـ في كممة "مشفر" كىذا 

ف كانت الميـ كالفاء كالراء فييا ىذه الصفة، تكسع كبير ال تحتممو ىذه ا لصفة، حتى كا 
 كلكف انشار اليكاء في الفـ عند النطؽ بيا غير كاؼ لكصفيا بالتفشي.  

 : االنحراؼ:سادسا
عند عمماء التجكيد المحدثيف:))االنحراؼ ىك عبارة عف انحراؼ  :المعنى االصطالحي

 ، كحركفو عندىـ )البلـ كالراء(.(3)ما((كميؿ الراء كالبلـ عف مخرجييما إلى مخرج غيرى
يتـ انتاج ىذا النكع مف األصكات بإغبلؽ المسرب األمامي لتيار اليكاء كفتح      

مسرب بديؿ عمى جانبي المساف، كيظؿ تيار اليكاء مستمرا في السرياف دكف تكقؼ، 

                                                           

  120-119( إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص1)
 189( إبراىيـ عبكد السامرائي، المصطمحات الصكتية بيف القدماء كالمحدثيف، ص2)
 8( الشيخ محمد الحسيني، فتح المجيد، ص3)
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لمرققة كيظؿ الريؽ األمامي مغمقا مدة نطؽ الصكت. كمف األصكات الجانبية: البلـ ا
 .(1)(مجيكرة كميمكسة، كالبلـ المفخمة

تختمؼ نظرة المعاصريف الى صكت البلـ مركزيف عمى كيفية انتاجو؛ إذ يطمؽ      
مصطمح  . كلـ يستخدمكا(2)(lateraleعميو برتيؿ مالمبرج الصكت الجانبي)

في التاـ  )االنحراؼ( لكصفيا. كقالكا إّف إنتاجيا يتـ عف طريؽ عائؽ مف نكع الغمؽ
أك حكؿ  أحد جانبي العائؽ مجرل جانبي لتيار اليكاء حكؿ كسط تجكيؼ الفـ، كيكجد

 ينطبؽ عمى الراء، لذلؾ لـ يصفكىا بالجانبية.   ، كىذا الكصؼ ال(3)جانبيو
فكانتينك مف المحدثيف كصؼ البلـ بأنو منحرؼ، كقاؿ البلـ صكت لثكم متكسط      

ح. كقاؿ أيضا: ))البلـ االنحرافية ... مجيكر حافي )أم مف حافة المساف( منفت
كمخرجو ىك جميع حافة المساف بينو كبيف ما يميو مف مقدـ الحنؾ األعمى فكيؽ 
الضكاحؾ كاألنياب ك الثنايا، كليذا الحرؼ نطؽ خاص يسمى )االنحراؼ( ذلؾ أف 
المساف ينحرؼ عند النطؽ بو بأف يعتمد طرؼ المساف عمى المخرج ... فيجرل اليكاء 

 .(4)(lateraleجانبيو؛ كلذلؾ سّماه عمماء األصكات األكربيكف حرفا جانبيا ) مف
لكف دم سكسير أطمؽ عميو مع الراء الحركؼ المائعة، كمف القدماء مف عد الراء      

صكتا منحرفا كمنيـ مف عد البلـ ىك الصكت المنحرؼ الكحيد. كىك الرأم الذم سار 
المحدثكف لتكّكف الصكت المنحرؼ ال ينطبؽ  عميو المحدثكف ألف الكصؼ الذم كضعو

 . (5)عمى الراء

                                                           

 154، بتصرؼ، صينظر سمير شريؼ إستيتية، األصكات المغكية (1)
 78-38( جاف كانتينك، دركس في أصكات العربية، ص2)
 100( د أحمد مختار، دراسة الصكت المغكم، ص3)
 78-38( جاف كانتينك، دركس في أصكات العربية، ص4)
 185( محمكد السعراف، عمـ المغة، ص5)
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فالصكت المنحرؼ يتككف )بكضع عقبة في كسط المجرل اليكائي مع ترؾ منفذ      
لميكاء عف طريؽ أحد جانبي العقبة، أك عف جانبييا، كمف ىنا كانت تسميتو 

 (1)بالمنحرؼ...((
ات )الشديدة( باعتبار، كما كضـ كماؿ بشر صكت البلـ الى األصكات الكقف     

يمكف عّده نكعا مستقبل باعتبار آخر. إّنو مثؿ الكقفات _ كالباء كالتاء كالداؿ الخ _ 
في ظاىرة كجكد اعتراض تاـ في طريؽ اليكاء خبلؿ الفـ، لكنو ينماز منيا بخركج ىذا 

ت اليكاء بعد الكقفة مف جانبي الفـ، بدال مف خركجو منفجرا، كما في حاؿ األصكا
المذككرة. كليذه الخاصية الثانية كىي خركج اليكاء مف الجانبيف، كانت تسمتو 

 .(2) بالصكت الجانبي((
لما كانت البلـ ىك الصكت المنحرؼ ألف اليكاء ينحرؼ جانبي المساف كاف ىذا      

محؿ اتفاؽ بيف العمماء القدماء منيـ كالمحدثكف إاّل أّف بعضيـ كصؼ أصكات أخرل 
ا تتصؼ بيذه الصفة كما ذكرىا الخميؿ الراء كالنكف، ككما أضاؼ الككفيكف تبدكا أّني

إلى البلـ صكت الراء كعممكا ذلؾ بأف الراء النحرافيا عف مخرج النكف. كما أضاؼ 
بعضيـ إلى انحراؼ المخرج انحراؼ الصفة، إال أف الّراء الصفة التي تميزىا ليست 

 انحراؼ بؿ ىي تكرار.
 :سابعا: الغّنة

رأل بعض المحدثيف أّف مصطمح الغّنة ليست إال إطالة لمصكت  :عنى االصطالحيالم
 .(3)لئبل يفنى في غيره

                                                           

 185( ينظر، لممصدر نفسو، ص1)
 347ص ،األصكات ،( كماؿ بشر2)
 73يس، األصكات المغكية، ص( إبراىيـ أن3)
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كعّرفيا البعض اآلخر بقكلو: ))كليست الغنة إال إطالة لصكت النكف، مع تردد      
 مكسيقى

 ، كىي صفة لصكتيف اثنيف ىما الميـ كالنكف، ىذه الصفة ىي صكت (1) محبب فييا(( 
 ما كيسمع عند نطقيما.يصاحبي

في بعض األحياف لكصؼ )النكف  Nasalsكاستعمؿ المحدثكف مصطمح األنفية      
 .(3)، بينما استعمؿ البعض األخر مصطمح )الغّناء((2)كالميـ( بدؿ مصطمح الغّنة

ىي التي يتـ انتاجيا مع مركر تيار اليكاء مف الحجرة   Nasalsكاألصكات األنفية    
نما يتـ ذلؾ عندما:األنفية فقط.   كا 

اليكاء غمقا كامبل مدة نطؽ اماـ تيار  ،فيغمؽ التقاؤىما الطريؽ ،يمتقي عضكاف ناطقاف .1
 . كىذا يعني شيئيف اثنيف ىما:الصكت

ّنما ىك إغبلؽ مستمر مدة نطؽ  ،أف إغبلؽ الممر الفمكم ليس اغبلقا لحظيا ( أ) كا 
 الصكت.

 بؿ يستمر في تدفقو. ،إّف تيار اليكاء ال يتكقؼ ( ب)
فيتجو إلى الحجرة األنفية التي تككف قد انفتحت ليمر تيار  ،يحكؿ تيار اليكاء مساره .2

 .(4)اليكاء منيا
كلـ يزيدكا عمى ذلؾ سكل إشارتيـ إلى حركة أعضاء النطؽ عند نطؽ )النكف       

كالميـ(؛ حيث قالكا: ))كتتككف األصكات األنفية بأف يحبس اليكاء حبسا تاما في 

                                                           

 71( المصدر نفسو، ص1)
 86ماريكبام، أسس عمـ المغة، ص، 130(كماؿ بشر، األصكات المغكية، ص2)
 184(محمكد السعراف، عمـ المغة، ص3)
 142سمير شريؼ إستيتية، األصكات المغكية، ص ينظر  (4)
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كلكف يخفض الحنؾ الّميف فيتمكف اليكاء مف النفاد عف طريؽ مكضع مف الفـ 
 .( 1)األنؼ((
كقد أشار بعضيـ إلى حركة أعضاء النطؽ حيث قالكا: ))كتتككف األصكات      

األنفية بأف يحبس اليكاء حبسا تاما في مكضع مف الفـ كلكف يخفض الحنؾ الميف 
 .(2 فيتمكف اليكاء مف النفاذ عف طريؽ األنؼ((

لـ يضؼ العمماء المعاصركف لصفة الغّنة أم جديد يذكر باستثناء بعض      
المصطمحات التي رأكىا مناسبة ليذه الصفة كالتي ذكرىا محمكد السعراف كمصطمح 
"الغّناء" ربما لما يصاحبيا مف رنيف يتغنى بو أك مصطمح "األنفية" ألف محميا مف 

 بيقيا في عمـ التجكيد. األنؼ. ربما تستكفي حقيا مف الدراسة اثناء تط
كىناؾ ظاىرة سماىا عمماء األصكات المحدثكف التأنيؼ، كىي نطؽ األصكات      

غير األنفية مع السماح لميكاء أف يمر خبلؿ التجكيؼ األنفي كالفمكم في نفس 
 .(3)الكقت
ككاف عمماء التجكيد قد حذركا مف إعطاء الغنة لغير أصكاتيا، السيما األصكات      
تقارب النكف في المخرج أك الصفة، كذلؾ مثؿ االـ، كالداؿ، كحرؼ المد  التي

 .(4)كالحركات
كىناؾ شبو كبير بيف صكت الغنة كاألصكات الذائبة )حركؼ المد(، فكما أف ىذه      

األصكات تتميز بجرياف النفس حرا طميقا في تجكيؽ الحمؽ كالفـ، كذلؾ يجرم صكت 
ؽ، كلك أكقؼ الناطؽ اىتزاز الكتريف، كىك مصدر الغنة في تجكيؼ األنؼ دكف عائ

                                                           

 283ـ، ص1960 ينظر صبحي الصالح، دراسات في فقو المغة، مطبعة جامعة دمشؽ، (1)
 130كماؿ بشر، األصكات، ص، 184محكد السعراف، عمـ المغة، ص  (2)
 183( ينظر فكزم الشايب، محاضرات في المسانيات، ص3)
 305( المرعشي، جيد المقؿ ،4)
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الجير الذم يجعؿ ىذه األصكات مسمكعة، في أثناء نطؽ األصكات الذائبة  
كاألصكات األنفية، ألدل ذلؾ إلى اختفاء الصكت كتحكلو الى نفس ال يكاد يسمع 

 .(1)لضعؼ االحتكاؾ فيو، كمف ثـ فإنو ال تكجد أصكات ميمكسة تقابؿ ىذه األصكات
 :ثامنا: االستطالة

: ))الحرؼ لمستطيؿ، ىك الضاد المعجمة، سميت بذلؾ ألنيا المعنى االصطالحي
 .(2)استطالت عف الفـ عند النطؽ بيا حتى اتصمت بمخرج البلـ((

كالمحدثكف مف عمماء التجكيد، استخدمكا مصطمح االستطالة لكصؼ صكت      
الضاد، كعرفكىا: بأنيا امتداد الصكت )الضاد(، كقالكا: )االستطالة حرفيا الكحيد ىك 

 .(3)مف أكؿ حافة المساف إلى آخرىا((
أما المحدثكف مف دارسي األصكات العربية، فأغمبيـ أىمؿ ذكر ىذه الصفة، كذلؾ      

ألف )الضاد( القديمة المكصكفة باالستطالة غير محققة في النطؽ اليكـ، كىي االصؿ 
 .(4)في ىذه الصفة

ك أثناء حديثو عف صفات الحركؼ: ))االستطالة كىي صفة الضاد، كقاؿ كانتين     
 .(5)كربما كاف السبب في ىذه التسمية كجكد تمؾ الزائدة االنحرافية في الضاد((

كما أشار عبد الصبكر شاىيف إلى مصطمح االستطالة أثناء حديثو عف صفات      
كت يشغؿ مف طكؿ األصكات عند سيبكيو قائبل: ))... كمعنى االستطالة إف الص

المساف مساحة تصؿ مخرجو بمخرج صكت آخر يجاكره ... فاستطالة الشيف تصميا 

                                                           

 95( نظر، أحمد مختار عمر، دراسة الصكت المغكم، ص1)
 107( ابف الجزرم، التمييد في عمـ التجكيد، ص2)
 94ق، ص1401، دار العدكم، األردف، عماف، 3ي شيخ عثماف، حؽ التبلكة ط( ينظر حسن3)
 193( ينظر إبراىيـ عبكد السامرائي، المصطمحات الصكتية بيف القدماء كالمحدثيف، ص4)
 38( جاف كانتينك، دركس في أصكات العربية، ص5) 
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بمخرج الطاء، كاستطالة الضاد تصميا بمخرج البلـ كىذه االستطالة تكسب الصكت 
 .(1)ميزة عمى غيره مف األصكات((

ء كلـ يبدكا مف نصكص المحدثيف التي أشارت إلى مصطمح االستطالة عند القدما     
يذكركا شيئا جديدا حكليا ألف الكصؼ الذم ذكره القدماء لمضاد القديمة ال ينطبؽ عف 

 .(2)الضاد الحديثة، فالضاد الحديثة )صكت أسناني _ لثكم انفجارم مجيكر مفخـ(
كلقد حاكؿ بعض العمماء اف يطبقكا ىذه الصفة عمى بعض الحركؼ األخرل      

د. في حيف ذكر عمماء التجكيد المحدثيف أف فكصفكا بيا الشيف كما فعؿ المبر 
االستطالة صفة لصكت الضاد فقط كقالكا: ))االستطالة حرفيا الكحيد ىك الضاد، 

 كعرفكىا: بأنيا امتداد الصكت مف أكؿ حافة المساف إلى آخرىا((. 
: أف الضاد المكصكفة عند القدماء غير مكجكدة في النطؽ اليكـ ألف والخالصة     

 م انفجارم كبالتاليد عندىـ رخكا بينما صكت الضاد اليـك يعد شديدا أصكت الضا
أىمؿ المحدثكف ىذه الصفة لعدـ كجكد المكصكؼ بيا، كعمى الرغـ مف كؿ ىذا فبل 
، فيذا كانتيك يذكرىا اثناء حديثو عف صفات  يزاؿ مف يذكرىا مف المحدثيف حتى اليـك

ف ىؿ الضاد المكصكفة عنده قديمة أك الحركؼ كالممفت لبلنتباه أّف كانتينك ال يبي
 حديثة؟ 
إّف فقد نطؽ الضاد القديمة جعؿ كؿ ما قيؿ في معنى االستطالة ال يرقى إلى      

نما ىي تفسيرات اجتيادية مما نسمـ بأف االستطالة قد فقدت معناىا  الرأم القاطع، كا 
يصاحب  بعد فقداف الصكت الذم اتصؼ بيا، أما صكت الشيف فمعؿ التفشي الذم

نطقو سكغ لعمماء العربية كصفو باالستطالة عمى اعتبار أف التفشي نكع مف 
 االستطالة، حتى أف المبرد كصؼ "الضاد" بالتفشي.

                                                           

 210( عبد الصبكر شاىيف، في التطكر المغكم، ص1)
 104ص ( كماؿ بشر، األصكات،2)
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 صفات أخرى
 :أوال: القوة

 ىي الصفة اإليجابية لمصكت مثؿ الجير، كالشدة.... :المعنى االصطالحي    
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ات التي اتصفت بإحدل ىذه الصفات أك أكثر كىي األصكات القكية: ىي األصك     
التي ذكرىا مكي بف طالب: الجير ك الشدة ك اإلطباؽ كاالستعبلء كالتفخيـ كالصفير 

 .(1)كالتكرير كالغنة
الصفات القكية: كىي احدل عشرة صفة: الجير كالشدة كاالستعبلء كاإلطباؽ كالصفير 

 .(2)طالة كالغّنةكالقمقمة كاالنحراؼ كالتكرير كالتفشي كاالست
عمى الرغـ مف عناية عمماء التجكيد بتمييز صفات القكة مف صفات الضعؼ إاّل      

كالسؤاؿ  أننا ال نرل ىناؾ محددات تـ عمى أساسيا تمييز الصفات القكية مف الضعيفة،
الذم يطرح نفسو، ما ىك المعيار الذم تـ عمى أساسو تعييف الصفات القكية مف 

اختارىـ عمى أساس المجيكد المبذكؿ في عممية التنفس أك كضكح الضعيفة، ىؿ تـ 
الصكت في السمع أـ عمى أساس آخر اختاركا إحدل عشرة صفة قالكا إّنيا صفات 
قكية، كمف ثـ ما بقي مف صفات نحكـ عنيا أنيا صفات ضعيفة، كىي التي تضادىا 

ذا  كانت الشدة مف إذا كاف الجير مف صفات القكة فإف اليمس مف صفات الضعؼ، كا 
ذا كاف االستعبلء مف صفات القكة فإف  صفات القكة فاف الرخاكة مف صفات الضعؼ، كا 
ذا كاف اإلطباؽ مف صفات القكة فإف االنفتاح مف  االستفاؿ مف صفات الضعؼ، كا 
صفات الضعؼ ككيؼ نحكـ عمى الصفات المفردة، القمقمة كالصفير كاالنحراؼ 

الغنة. فما ىك المعيار الذم نتحاكـ إليو. كلماذا ال تكجد كالتكرير كالتفشي كاالستطالة ك 
 صفات محايدة ال تتميز بقكة كال ضعؼ؟ 

 :ثانيا: الّضعؼ
 : كىي الصفة السمبية لمصكت مثؿ اليمس، كالرخاكة...المعنى االصطالحي

                                                           

 116،1211( مكي بف طالب، الرعاية، 1)

 85( المنير في أحكاـ التجكيد، ص2)
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ىي األصكات المتصفة بإحدل ىذه الصفات أك أكثر، كىي  األصوات الضعيفة:
 النفتاح، كاالستفاؿ، الخفاء كالميف،...اليمس، كالرخاكة، كا

الصفات الضعيفة: كىي ست صفات: اليمس ك الرخاكة كاالستفاؿ ك االنفتاح      
 .(1)كالميف كالخفاء

 (2)صفات ال تكصؼ بقكة كال بضعؼ: كىي ثبلثة اإلصمات ك اإلذالؽ كالتكسط     
 ثالثا: الطالقة

 .(3): كىك قكة كضكح الصكتالمعنى االصطالحي
 (4)صكتا الطبلقة: ىما العيف كالحاء   

 : رابعا: الخفاء
 (5)جاء في المعجـ الكسيط: الخفاء: االستتار :المعنى المغوي 
  (6): ضعؼ التصكيت بالحرؼالمعنى االصطالحي 
يعمؽ احد المحدثيف عمى عد القدماء أصكات المد بأنيا أصكات خفية فيقكؿ: ))كالذم      

العربية أصكات المد باألصكات الساكنة، أم غير المتحركة ىك يتجو لي أّف كصؼ عمماء 
السبب في كصفيـ إّياىا باألصكات الخفية، فيـ لـ يدرككا أّف ىذه األصكات ىي أعمى 

، كليس كصفيـ صكت الياء بالخفاء ببعيد، فالياء صكت رخك (7)األصكات إسماعا

                                                           

 85( المصدر السابؽ، ص1)
تحقيؽ: محمد طمحة ببلؿ، جماعة تحفيظ القرآف  أحكاـ قراءة القرآف،ق(، 1401محمكد خميؿ الحصرم)ت( 2)

 115ص ـ،1995، 1الكريـ بمكة المكرمة، ط
 60( الخميؿ، العيف، ص3)
 60مصدر نفسو، ص( ال4)
 ( المعجـ الكسيط، مادة )خفي(5)
 93( ابف الجزرم، التمييد في عمـ التجكيد، ص6)
 172ـ، ص1980( عبد الصبكر شاىيف، المنيج الصكتي لمبنية العربية، مؤسسة الرسالة، بيركت 7)
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الذم كصفيا بعض المحدثيف  إلى الحد( 2)، بؿ إنيا تختمؼ عف األصكات الرخكة(1)ميمكس
، كما أّف كصفيـ صكت التاء بالخفاء أيضا لو كجو مقبكؿ، أّما (3)بأّنيا )صائت ميمكس(

 .(4)أصكات المد فيي أبعد عف الخفاء
كعّمؽ عبد الصبكر شاىيف عمى كصؼ سيبكيو لصكتي )الكاك كالياء( بالخفاء بقكلو:      

ّنما نظف أّنو يريد بخفائيما ))ك ال شؾ أّنو ال يقصد بذلؾ اليمس، أك  شيئا كاليمس... كا 
 (5)ضعفيما((

كما عّمؽ أحدىـ بقكلو: ))تبيف لي أّف مصطمح الخفاء غامض عند القدماء ككصفيـ      
غير كاضح، كيتضح أفّ المقصكد بالخفاء ىك اتساع المجرل، أك خفكت الصكت كعدـ 

 .(6)كضكحو في السمع((
اء عند القدماء كالمحدثيف عمى حد سكاء، فمـ يتفقكا ما إّف مصطمح الخفاء فيو خف     

المقصكد بالخفاء؟ ىؿ ىك اليمس؟ اك خفكت الصكت كعدـ كضكحو في السمع؟ أك اتساع 
 المجرل كما يقكؿ بو بعض القدماء كالمحدثيف؟ 

إف كاف خفكت الصكت كعدـ كضكحو في السمع فإّنو مف غير المعقكؿ أف      
خفية ألف عمماء األصكات المحدثيف يقكلكف إّف مّما تتميز بو  نصؼ حركؼ المد بأّنيا

، (7)األصكات الصائتة )حركؼ المد( عمى األصكات الصامتة قكة كضكحيا في السمع
 كبالتالي فالخفاء ينطبؽ عمى الياء فقط دكف حركؼ المد.

                                                           

 88( إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص1)
 61( الخميؿ، العيف، ص2)
 195مـ المغة، ص( محمكد السعراف، ع3)
 170( ينظر عبد العزيز الصيغ، المصطمح الصكتي، ص4)
 40( عبد الصبكر شاىيف، القراءات القرآنية، ص5)
 209( إبراىيـ عبكد السامرائي، المصطمحات الصكتية بيف القدماء كالمحدثيف، ص6)
 327( غانـ الحمد، الدراسات الصكتية عند عمماء التجكيد، ص7)
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 :خامسا: الجرس
 .(1): ىك قكة كضكح الصكت كعمكه عند النطؽالمعنى االصطالحي

يعّرفو المحدثكف بأنو: ))أم أثر سمعي غير ذبذبة مستمرة مطردة كالنقرة عمى      
 .(2)الخشب أك الطبمة، أك كاالصطداـ((

كقد أىمؿ المحدثكف الحديث عف ىذه الصفة سكاء منيـ عمماء التجكيد أك عمماء      
 المغة.

ألصكات المغكية، إف كاف المقصكد بالجرس كما يعرفو المحدثكف فإنو ال ينطبؽ عمى ا     
ف كاف كما يعرفو القدماء بأنو قكة كضكح الصكت كعمكه عند  فيك صكت غير لغكم، كا 

 النطؽ فصكت اليمزة ىك مف يتصؼ بيذه الصفة.
 كيعرؼ أيضا: ىك صفة مف صفات الصكت كليس الصكت، أك بمعنى أدؽ؛      

كد في الصكت عف قكة سماع الترددات الكاممة لمجسـ كمو، فإذا قكينا التردد المكج
طريؽ الرنيف اعتدؿ جرسو، فإذا قكينا الترددات العميا حصمنا عمى صكت رائؽ 

.(3)الجرس، أما إذا قكينا التردد األساسي، حصمنا عمى صكت عميؽ الجرس

                                                           

 132، الرعاية، ص( مكي بف طالب1) 1
 67( تماـ حساف، مناىج البحث في المغة، ص2)
 33( ينظر ،عمي خميؼ حسيف، منيج الدرس الصكتي عند العرب، ص3)



 

 

 
 

 
 
 

 ثالثال الفصؿ
 التفسير االهتزازي و الطيفي
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  المبحث األوؿ: أساسيات الدراسة   
 المنيج : اختياراألساس النظريأكال: 

كذلؾ  -كىك منيج كثير مف المحدثيف -المنيج: اختيار منيج القدماء في التصنيؼ  - أ -
 :راجع لؤلسباب التالية

اف القدماء جعمكا باب الصفات منفصؿ عف باب المخارج في حيف دأب بعض المحدثيف أف 
كغيرىا يذكركا لكؿ صكت صفاتو عمى حدة سكاء ما تعمؽ منيا بالصفات كالجير أك اليمس 

أك ما تعمؽ بالمخارج، كىذا المنيج ال يفيد في مثؿ ىذه الدراسة ألف اليدؼ مف ىذه الدراسة 
 ىك بياف الصفات كليس المخارج.

ىدؼ الفصؿ التطبيقي: ييدؼ ىذا الفصؿ لبياف ما كنا قد تناكلناه في الفصميف السابقيف 
ؿ بيف القدماء كالمحدثيف مف صفات ألصكات العربية في جانبيا النظرم كاالختبلؼ الحاص

 في ىذه الصفات، كفي ىذا الفصؿ نحاكؿ أف نحقؽ األىداؼ التالية:
بياف آليات التعرؼ الفيزيائي عمى صفات األصكات، كعميو سكؼ يتـ اختيار نماذج يتـ 

 عزليا عف سياقيا الصكتي؛ أم في حالة السككف كذلؾ لؤلسباب التالية:
 لضماف استقرار ) المخرج كالصفات( .1
  الجتناب التأثر الصكتي بما يمي مف الصكامت أك الحركات. .2
 .دراسة الصفات دراسة تفصيمية لكؿ األصكات .3
 .بياف أساليب التعرؼ العممي عمى الصفات .4
 .التعريؼ بيا لمدارسيف .5
 الكصكؿ إلى كصؼ دقيؽ لؤلصكات المغكية. .6
 سد باب االختبلؼ فيما يمكف اف يدقؽ.  .7
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 ثانيا: المدونة
المدكنة أف تككف جميع أصكات العربية مقسمة إلى مجمكعات كؿ مجمكعة  المفركض في

تشترؾ عناصرىا في صفة مف الصفات فمجمكعة األصكات التي تشترؾ في الجير 
كأخرل تشترؾ في اليمس كأخرل في الشدة كىكذا...كسكؼ نختار نماذج مف كؿ 

 مجمكعة.     
  القدماء كالمحدثيف عمى جير نختار مف مجمكعة الجير كاليمس )ب، ح( متفؽ بيف

  (، مختمؼ فييـ. األكؿ كىمس الثاني ك)ق، ط، ؽ
  مف مجمكعة الشّدة كالرخاكة )د، خ ( متفؽ عمييما بيف القدماء كالمحدثيف في شدة

 األكؿ كرخاكة الثاني.
 .) كنختار )ج( مختمؼ فييا كالتكسط نختار )ؿ، ـ 
  مفخـ كالثاني مرقؽ.كمف مجمكعة التفخيـ كالترقيؽ)ص،ع( صكتاف األكؿ 
  )مرقؽ. )ت 
 )مطبقيف،)ؼ، ش( منفتحيف. )ظ، ض 
  ّمستفميف ف، )ت، ث()غ، ؽ( مستعمي 
 )كنختار مف القمقمة )الصكتيف ب، د مقمقميف مجيكريف شديديف باإلجماع 
 .)الصفير)س، ز 
 .)كالتكرار)ر 
 .)كالمنحرؼ )ؿ 
 )كالغنة )ـ، ف 

 تالية:كقد تـّ اختيار الدراسة بيذا الشكؿ لؤلسباب ال
لنفي التأثير الصكتي السياقي؛ إذ أّف تركيب األصكات في الكممات كالجمؿ يؤثر  .1

السابؽ في البلحؽ كالعكس صحيح؛ كما اإلدغاـ كاإلقبلب كالمماثمة ...اال نكع مف التأثير 
 اقي.يالصكتي الس
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لتحديد الصفات بدّقة لضماف كعدـ تأثر الصكت بالحركة السابقة؛ فالحركة تؤثر في  .2
 صكت سكاء كانت قبمو أك بعده.ال

 :تسجيمها
  : اختيار المكاف 

اختيار غرفة التسجيؿ باإلذاعة الجيكية بالمسيمة كىي مخصصة ليذا الغرض، كتـ  تـ     
 يصاحب التسجيؿ.   فّ أتسجيؿ األصكات في ظركؼ مثالية كذلؾ تفاديا لمضجيج الذم يمكف 

 : الناطقيف –
ف عاشكا في منطقة المسيمة عامؿ باإلذاعة كمخرج إذاعي تـ اختيار أحد األشخاص مم     

أدب شعبي: كىك الدكتكر بكزيد سابؽ، كأستاذ لغة عربية بجامعة المسيمة حاليا تخصص 
  رحمكف.

 برمجيات( -المطياؼ -ثالثا: وسائؿ الدراسة: )المهزاز
 : سبب اختيار البرمجيات

ك برنامج مصمـ خصيصا ليذا كى" praat"يسمى  حد البرامج الحاسكبيةأ تـ اختيار
 .الطيفية كاالىتزازية لؤلصكات المغكية مرخص مف طرؼ الييئات العممية لمدراسة ،الغرض

كتـ اختيار ىذا البرنامج دكف غيره مف الكسائؿ التقميدية كالميكانيكية الخاصة بيذه الدراسة  
 لؤلسباب التالية:

 الجمع بيف الدراستيف الطيفية كاالىتزازية. .1
 في مثؿ ىذه األبحاث العممية. المطمكبةالعممية  الدقة .2
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طريقة أخذ المعطيات؛ حيث يرصد كؿ المعطيات مباشرة دكف المجكء إلى العمميات    .3
 الرياضية المعقدة.

يقمؿ مف األخطاء كيزيد في الدقة ؛ مّما praatفي برنامج  ضئيؿ القيـ ىامش ارتياب .4
 قميدية الميكانيكية.في الكسائؿ الت بينما يككف معتبرا  ،العممية

كلدراسة األصكات المغكية كخصائصيا دراسة فيزيائية يتفؽ عمماء األصكات عمى االعتماد 
 : ىيترددات ثانكية لتردد األساس عمى ثبلث ذرل مف القّكة أك بعبارة أخرل عمى ثبلث

(F1)،(F2)،(F3) باإلضافة إلى ىيf0) ،) كاؼ جدا لدراسة الخصائص ىي تردد األساس
 بقدر البأس بو مف الدقة. -مف الناحية المغكية  -كستيكية لمحركات األك

 

الصكرة تمثؿ مجمكعة مف أصكات العربية، يمثؿ الجانب العمكم  praatىذه كاجية برنامج  
 الجزء االىتزازم بينما يمثؿ الجزء السفمي الرسـ الطيفي 

 كيفية التعرؼ عمى بداية الصوت مف نهايته؟
 رؼ بداية الصكت مف نيايتو باستعماؿ طريقتيف مختمفتيف: نستطيع أف نع     

األكلى: طريقة االستماع العادم لمصكت كتحديد بدايتو كنيايتو، أك االستماع لمصكت المذاع 
 بشكؿ بطيء حتى ندقؽ أكثر في التحديد. 
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كالثانية: تحديد البداية كالنياية مف خبلؿ شكؿ المكجة، فمتى حدث التغيير في شكؿ 
 بات يككف ذلؾ دليبل عمى نياية صكت كبداية صكت آخر.الذبذ
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 المبحث الثاني: الصفات المتقابمة
 أوال: الجهر والهمس

 الجهر: .1
تظير صفة الجير فيزيائيا في الرسـ الطيفي عمى شكؿ  :التفسير الفيزيائي لصفة الجهر

حيث يمثؿ قيمة التكاتر لتذبذب  حزاـ في الفترة الزمنية الخاصة بنطؽ الصامت المجيكر؛
ىرتز، بينما ينعدـ ىذا الحزاـ عمى  800ك150الكتريف الصكتييف، كتتراكح ىذه القيمة بيف 

 الرسـ الطيفي في الصكت الميمكس.
A.  :كينقسـ المجيكر إلى قسميف 
 ختار صكت "ب". . سنمجيكر شديد: كتككف ذبذبة الجير ذبذبة دكرية .1
 ة الجير مع ذبذبات االحتكاؾ.مجيكر رخك: تختمط فييا ذبذب .2

 سنختار  صكت "ذ" 
 صوت "ب" المجهور الشديد: .1
 يتككف الرسـ الذبذبي لتسجيؿ صكت "ب" مف األجزاء التالية: :التفسير الذبذبي - أ

 
ثا تككف أكثر  0.08الجزء الخاص بالفتحة التي تسبؽ الصامت "ب" يستغرؽ نطقيا  .1

 ّد مف الصامت.سكادا مف الصامت "ب" أم أّف التكاتر بيا أش
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 الصامت "ب" تككف الذبذبات دكرية منتظمة كىذا ما يفسر صفة الجير. .2
القمقمة كىي صكيت يشبو الحركة  يمثؿ المنتظـ الجزء الثالث كيمثؿ مرحمة االنفجار .3

 ثا. 0.16كتقدر زمنيا ب
 : يتككف الرسـ الطيفي لتسجيؿ صكت "ب" المراحؿ التالية: التفسير الطيفي - ب

                          

 

 0.08مرحمة التي تسبؽ الصامت كتمثؿ الفتحة كىي فترة نشاط صكتي تقّدر زمنيا ب  .1
  .78.21dbثا، كتبمغ الشّدة الصكتية عنده أقصاىا إذ تقدر بحكالي

فترة الصامت "ب" كىي فترة يكجد بيا نشاط صكتي ضئيؿ يمثؿ اىتزاز الكتريف  .2
كتبمغ الشدة الصكتية أدنى قيمة ليا إذ  ثا،0.40الصكتييف، يقدر زمف ىذه الفترة ب

 ىرتز.300تكاتر األساس ب كتقدر قيمة  .54.34dbتقدر ب
تبمغ الشدة الصكتية أقصاىا  ثا. 0.15يقدر زمنيا بيمثؿ القمقمة فترة نشاط صكتي  .3

 .79.97dbكتقدر ب
 
 



 التفسير االهتزازي والطيفي                                               الفصل الثالث 

041 
 

 صوت "ذ"
 تالية:األجزاء ال يتككف الرسـ الذبذبي لتسجيؿ صكت "ذ" مف :التفسير الذبذبي - أ

 
ثا، تككف أكثر  0.1الجزء الخاص بالفتحة التي تسبؽ الصامت "ذ" يستغرؽ نطقيا  .1

 "ذ". سكادا مف الصامت "ذ"؛ أم أّف التكاتر بيا أكبر مف التكاتر في فترة الصامت
الصامت "ذ" تككف الذبذبات غير دكرية كغير منتظمة فييا تداخؿ لذبذبات الجير مع  .2

 ثا.0.2يا ب ذبذبات االحتكاؾ تقدر مدت
 ثا 0.2الجزء الثالث الفتحة كىك زيادة يمحؽ نطؽ الصكت "ذ" تقدر مدتيا ب  .3

التظير الذبذبة منفردة، بؿ متداخمة مع مكجات الصكت االحتكاكية، حيث تختمط فيو 
 ذبذبات الجير مع ذبذبات االحتكاؾ)الرخك(.

 صكت مجيكر احتكاكي يتككف مف ثبلث مراحؿ: :التفسير الطيفي
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 التي تسبؽ الصامت كتمثؿ الفتحة كىي فترة نشاط صكتي تقّدر زمنيا ب  مرحمة .1
  .71.90dbثا، كتبمغ الشّدة الصكتية عنده أقصاىا إذ تقدر بحكالي 0.09 .2
فترة الصامت "ذ" كىي فترة يقؿ فييا النشاط الصكتي؛ ففي ىذه الفترة كالتي تقدر زمنيا  .3
ثا مف بداية الصكت، كتبمغ الشدة 0.27 ثا. كيبمغ التكاتر اقصى قيمة لو بعد مركر0.23ب

 .64.43dbالصكتية عند ىذه النقطة 
 ثا. 0.13فترة نشاط صكتي ضكضائي يقدر زمنيا ب .4

 

 يمثؿ الجير في الرسـ الطيفي بخط أزرؽ يمتد مف بداية الصكت إلى نيايتو. 
 : الهمس .2

 نميز بيف نكعيف:    
 الشديد كنختار الصكت "ط" - أ
 الرخك كنختار صكت "ؼ" - ب
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 صوت "ط" مهموس شديد:  - أ
 "ط" مما يمي: يتككف الرسـ الذبذبي لتسجيؿ صكت :التفسير الذبذبي

الفتحة التي تسبؽ الصامت "ط"، كتككف ذات نشاط صكتي عالي تقدر زمنيا بحكالي  .1
 ثا. 0.14

فترة الصامت "ط" تمثؿ)انحباس الصكت(، عمى شكؿ خط مستقيـ ليس فييا ذبذبات  .2
 ثا. فترة شديدة السكاد كىي 0.46س تقدر زمنيا بكىي تمثؿ الشدة كاليم

تمي فترة  القمقمة التي ثا. 0.02فترة االنفجار الضكضائي ، تقدر زمنيا بحكالي  .3

 االنفجار 
 ثا. 0.20تقدر زميا ب "ط" كتصاحب الصكت

فالميمكس الشديد: ال تكجد أم ذبذبة تعبر عف صفة الجير فيي فراغ ابيض يدؿ عمى 
 ي الصكت. كالصكت "ط" ميمكس.غياب ىذه الصفة ف

  صكت "ط" مف المراحؿ التالية الرسـ الطيفي لتسجيؿ يتككف: التفسير الطيفي
 مرحمة الفتحة التي تسبؽ الصامت"ط" كىي فترة نشاط صكتي تقّدر زمنيا ب .1

 .77.68dbثا، كتبمغ الشّدة الصكتية عنده أقصاىا إذ تقدر حكالي 0.12
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دـ فييا النشاط الصكتي؛ إذ التكجد ذبذبات صكتية فترة الصامت "ط": كىي فترة ينع .2
 ثا.0.44في ىذه الفترة كالتي تقدر ب

 .db 70ثا، كتبمغ الشدة الصكتية  0.02فترة نشاط صكتي ضكضائي يقدر زمنيا ب .3
كتبمغ الشدة  ،ثا 0.22الرسـ الطيفي لمقمقمة التي تصاحب صكت "ط" تقدر مدتيا ب

 80.4dbالصكتية 

 
لشريط الجير في الرسـ الطيفي لمصكت الميمكس الشديد؛ فيك : غياب كمي نتيجة

 صكت ميمكس.
 صوت "ؼ" مهموس رخو: .2

 يتككف الرسـ الذبذبي لتسجيؿ صكت"ؼ" مف: :التفسير الذبذبي
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الفتحة التي تسبؽ الصامت "ؼ" كتككف ذات نشاط صكتي عالي تقدر زمنيا بحكالي  .1

 ثا.  0.14
ثؿ ضغط اليكاء بيف الشفة السفمى كاألسناف فترة الصامت "ؼ" نشاط ذبذبي كثيؼ يم .2

 ثا. 0.27تقدر زمنيا ب
ثا، يمكف  0.16تقدر زمنياب "ؼ" فترة شديدة السكاد ىي فترة تصاحب الصكت  .3

 االستغناء عنيا اثناء التسجيؿ.
ذبذبات  ؛ لذلؾ ال يمكف تمييزكثيفة ال تظير ذبذبات الجير؛ بؿ ذبذبات االحتكاؾ نتيجة:

 .ؾالجير مف االحتكا
 :يتككف الرسـ الطيفي لتسجيؿ صكت "ؼ" مف :التفسير الطيفي - أ

ثا، كتبمغ  0.12الفتحة التي تسبؽ الصامت كىي فترة نشاط صكتي تقّدر زمنيا ب  .1
 .68.66dbالشّدة الصكتية عند اعظـ نقطة فييا حكالي

 ؛ يختفي فييا شريط الجيرفترة الصامت "ؼ" كىي فترة يقؿ فييا النشاط الذبذبي .2
 ط الشدة الصكتية كيبقى حفيؼ يدؿ عمى االحتكاؾ الذم يصاحب صكت "ؼ"كأيضا خ

 ثا.0.27خبلؿ فترة زمنية تقدر ب  تقدر ب
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 ثا، تمثؿ ىذه المرحمة  0.19فترة نشاط صكتي يمثؿ فتحة زائدة تقدر زمنيا ب .3

 
إضافي يمكف االستغناء عنو، كالشدة الصكتية عند أعظـ نقطة تقدر ب  صكت

60.67db. 
 في الرسـ الطيفي لؤلصكات الميمكسة الرخكة ال يظير شريط الجير.  :نتيجة   

: اختمؼ العمماء قديما كحديثا في جير أك ىمس أصكات ثبلثة ىي)ء، ط، ؽ( المختمؼ فيه
رىـ القدماء مجيكرات كأعتبرىـ المحدثكف مف الميمكسات، ذكر ىذا الخبلؼ أبراىيـ أنيس باعت

د ينحصر الخبلؼ بيف القدامى كالمحدثيف في أصكات كعبد الصبكر شاىيف كغيرىما ))يكا
ثبلثة ىي: )القاؼ، كالطاء، كاليمزة( فقد اعتبرىف القدامى مف المجيكرات، كتبرىف التجارب 

 .(1)الحديثة أّنيف خاليات مف صفة الجير كما تنطؽ بيف اآلف
 صوت "ء"  .1

 يتككف الرسـ الذبذبي لصكت "ء" مف: :التفسير الذبذبي
 ثا.  0.14تسبؽ الصامت "ء" كتككف ذات نشاط صكتي عالي تقدر زمنيا  الفتحة التي .1

                                                           

      124-120ص،االصكات المغكية  ،ينظر ابراىيـ أنيس  (1)
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فترة الصامت "ء" ال يكجد بيا نشاط ذبذبي أصبل، بؿ يكجد خط مستقيـ يمتد عمى  .2
 ثا. 0.26طكؿ ىذه الفترة، تقدر زمنيا ب

فترة االنفجار الضكضائي حيث الذبذبات غير دكرية كغير منتظمة تقدر زمنيا  .3
 ثا. 0.04ب
ثا، ال يمكف  0.21شديدة السكاد ىي فترة تصاحب الصكت"ء" تقدر زميا بفترة  .4

 االستغناء عنيا اثناء التسجيؿ.

 

إّف فترة الصامت "ء" يختفي منيا أم نشاط صكتي بما في ذلؾ نشاط الحبميف الصكتييف؛ 
 .غير مجيكرلذلؾ فإّف الصكت "ء" 
 يتككف تسجيؿ الطبفي لصكت "ء" مف:   :التفسير الطيفي
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 ثا،0.21الفتحة التي تسبؽ الصامت "ء" كىي عبارة فترة نشاط صكتي تقّدر زمنيا ب .1
 .77.28dbكتبمغ الشّدة الصكتية عند أقصاىا حكالي

 ثا.0.25فترة الصامت "ء" كىي فترة يختفي فييا أم نشاط صكتي تقدر زمنيا ب .2
شدة ثا كتبمغ ال 0.04فترة االنفجار الضكضائي بعد فترة الحبس تقدر زمنيا ب  .3

 .70dbالصكتية حكالي 
ثا كتقدر الشدة  0.16فترة الفتحة التي ينتيي بيا صكت "ء" تقدر ىذه الفترة زمنيا ب .4

 .73.63dbالصكتية ب
إّف شريط الجير يختفي مف بداية صامت "ء" إلى نيايتو؛ لذلؾ فإف صكت "ء"  نتيجة:

 ميمكس.
 مكس.سبؽ دراسة ىذا الصكت ككانت النتيجة أّنو صكت مي صوت "ط" 

 ؽ" صوت " .2
 يتككف الرسـ الذبذبي لصكت "ؽ" مف:  :التفسير الذبذبي
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الفتحة التي تسبؽ الصامت "ؽ" كتككف ذات نشاط صكتي عالي تقدر بحكالي  .1
 ثا. 0.07

 فترة الصامت "ؽ" كينعدـ فييا أم نشاط صكتي مما يدؿ عمى غمؽ تاـ لجياز النطؽ .2
  ثا. 0.22تقدر ىذه الفترة زمنيا زمنيا ب 

حمة االنفجار الضكضائي كىي مرحمة تككف فييا الذبذبات غير دكرية كغير مر  .3
 منتظمة 

 ثا 0.2ثا.مرحمة القمقمة تمتد طيمة فترة زمنية تقدر ب 0.03تقدر ب .4
 يتككف الرسـ الطيفي لصكت "ؽ" مف: :التفسير الطيفي

بمغ ثا، كت 0.07الفتحة التي تسبؽ الصامت "ؽ" كىي فترة نشاط صكتي تقّدر زمنيا ب  .1
 .78.05dbالشّدة الصكتية عندىا 

فترة الصامت "ؽ" كىي فترة ينعدـ فييا أم نشاط صكتي، بما في ذلؾ شريط الجير ،  .2
 ثا.0.22تقدر زمنيا ب

 .76.19dbثا، كالشدة الصكتية ب 0.15فترة االنفجار الضكضائي كتقدر زمنيا ب .3
                                                                  .db  71.58ثا، كتبمغ الشدة الصكتية  0.2كتقدر زمنيا ب   فترة القمقمة .4
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مف خبل ؿ الرسـ الطيفي لصكت "ؽ" يتبيف غياب شريط الجير خبلؿ مرحمة  نتيجة:
  "ؽ" مما يكصؼ بأنو صكت ميمكس.  الصامت 

  :نتائج
 :تمثؿ صفة الجير فيزيائيا بطريقتيف

  :ذبذبيا .1
تككف الذبذبات دكرية منتظمة مف بداية  )االنفجارية( مجيكر:لشديدةفي األصكات ا - أ

 الصامت إلى نيايتو.
تظير الذبذبة منفردة، بؿ متداخمة مع مكجات  المجيكر:  (ية)االحتكاك ةالرخك  - ب

األخرل، كال يمكف تمييزىا ذبذبات ال، حيث تختمط فيو ذبذبات الجير مع األخرل الصكت
 مف غيرىا.

 م( الميمكس: ال تكجد في مرحمة الصامت أية ذبذبة، ك فراغ ابيض.الشديد )االنفجار  - ت
 الرخك)االحتكاكي( الميمكس: ذبذبات متداخمة ال يمكف تمييزىا. - ث

 :طيفيا .2
شريط أزرؽ مف بداية الصامت  يظير ) االنفجاربة(المجيكرة:في األصكات الشديدة - أ

 إلى نيايتو.
 الصامت الى نيايتو. شريط أزرؽ مف بداية: المجيكر ي الرخك)االحتكاكي(ف - ب
 الشديد )االنفجارم( الميمكس: ال يظير شريط الجير. - ت
 ال يظير شريط الجير الرخك)االحتكاكي( الميمكس: - ث
اختمؼ عمماء المغة في جير أك ىمس األصكات )ء، ط، ؽ ( كبعد تحميميا في جياز  - ج

محبميف يكجد بيا نشاط ل التحميؿ الطيفي كجد اّف الرسـ الذبذبي لؤلصكات الثبلثة ال
 يكجد شريط الجير فيي إذف ميمكسة".  الصكتييف، كفي التحميؿ الطيفي ال
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 ثانيا: الشدة والرخاوة
  التفسير الفيزيائي لصفة الشدة:

ـّ اندفاعو فجأة محدثا صكتا       الشدة ىي حبس اليكاء حباسا تاما خمؼ المخرج المغمؽ ث
ذبي كالطيفي عمى شكؿ فراغ أبيض في فترة انفجاريا يظير الصكت االنفجارم في الرسـ الذب

االنحباس لعدـ كجكد نشاط صكتي، يتبع ىذا الفراغ بفترة انفجار ضكضائي ذك تكتر عاؿ 
 ىرتز في بعض األصكات. 4500يتجاكز 

  :التفسير الفيزيائي لصفة الرخاوة
ى طكؿ ذا كاف ما يميز الشديد ىك كجكد بياض في الرسـ الذبذبي، يكجد خط رفيع عمإ     

الصامت، كىذا يعني اّنو ال يكجد أم نشاط صكتي خبلؿ ىذه الفترة. كتعني فيزيكلكجيا 
الغمؽ التاـ لمجرل التنفس في نقطة مف نقاط التماس عضكيف مف أعضاء النطؽ، أم عدـ 

الذم يعني  –كجكد أم نشاط في مجرل التنفس. يترجـ ذلؾ طيفيا بعدـ كجكد أم سكاد 
اب ىذا السكاد معناه كجكد منطقة بيضاء، ىذا البياض في الرسـ اف غي -النشاط الصكتي

الطيفي لصكت مف األصكات تعني اف الصكت شديد انفجارم كىذه الفترة ىي فترة الغمؽ 
 التي يعقبيا االنفجار، كما عدا ىذا فالصكت رخك أك احتكاكي.

                    اكي(. )احتككالثاني "خ" رخك نختار صكتيف: األكؿ الصكت "ؾ" شديد )انفجارم(،
 الشدة:

 :صوت "ؾ" شديد)انفجاري(
 :الرسـ الذبذبي لتسجيؿ "ؾ" مف يتككف :التفسير الذبذبي
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 ثا. 0.12الفتحة ماقبؿ الصامت"ؾ" كتبمغ ىذه الفترة زمنيا .1

 ثا. 0.33فترة الصامت"ؾ" كتخمك  ىذه المرحمة مف الذبذبات كتمتد ىذه الفترة زمنيا .2
 ثا. 0.05لضكضائي كتقدر مدة زمنية مرحمة االنفجار ا .3

  ثا. 0.16الفتحة كنقدر زمنياب
تكجد  "ؾ" ىناؾ خط مستقيـ ال ، كخبلؿ فترة الصامت"ؾ" في الرسـ الذبذبي لصكت نتيجة:

 بو اية ذبذبات، مما يعني عدـ كجكد نشاط صكتي أم اف صكت "ؾ" شديد)انفجارم(.
 ؾ" مف :يتككف الرسـ الطيفي لتسجيؿ " :التفسير الطيفي
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ثا. كتبمغ الشّدة 0.13الفتحة التي تسبؽ الصامت"ؾ" خبلؿ مدة زمنبة تقدر ب  .1
 .79.74dbالصكتية حكالي

الصامت "ؾ" كىي فترة اليكجد بيا أم نشاط صكتي كذلؾ عمى امتداد فترة زمنية تقدر  .2
 ثا.  0.35ب

ة الصكتية ثا، كتبمغ الشد 0.05مرحمة االنفجار الضكضائي، فترة قصيرة تقدر زمنيا ب .3
 .66.82dbعند اعظـ قيمة 

ثا، كتبمغ الشدة  0.17الفتحة التي ينتيي بيا صكت "ؾ"  تمتد عمى فترة زمنية تقدر ب .4
 .66.82dbالصكتية  عند أعظـ قيمة 

، كخبلؿ فترة الصامت ىناؾ منطقة بيضاء اليكجد في لصكت"ؾ"في الرسـ الطي نتيجة:
 صكت شديد)انفجارم(. بيا أم نشاط صكتي كىذا يعني أف الصكت "ؾ"

 الرخاوة
 " رخو)احتكاكي("خ صوت .4

 يتككف التسجيؿ الصكتي"خ"  مف :  :التفسير الذبذبي
  ثا0.1الفتحة التي تسبؽ الصامت "خ" كتككف ذات نشاط صكتي عالي تقدر زمنيا بحكالي
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الصامت "خ" تمثؿ ذبذبات غير منتظمة غير دكرية تسمى الكشيش كىك  مرحمة .1
 رج الذم يسبب احتكاؾ بأعضاء النطؽ.صكت اليكاء الخا

تمثؿ مرحمة الصامت "خ" فييا نشاط ذبذبي غير منتظـ ضكضائي يدؿ عمى أنو  نتيجة:
 صكت رخك)احتكاكي(. 

 
 : يتككف التسجيؿ الصكت "خ" مف:التفسير الطيفي

 .73.31dbالفتحة التي تسبؽ الصامت "خ" تبمغ الشّدة الصكتية حكالي .1
 .كينعدـ فيو شريط الجير  65dbقيمة الشّدة الصكتية الىالصامت"خ"  تنخفض فيو  .2

 ثا. 0.16خبلؿ فترة زمنية تقدر بحكالي 
يكجد نشاط صكتي في مرحمة الصامت "خ" بدليؿ كجكد شريط الشدة الصكتية؛  نتيجة:

 فصكت "خ" صكت رخك)احتكاكي(. 
 :المختمؼ فيه بيف القدماء والمحدثيف

 ":صوت "ج
 :الرسـ الذبذبي لتسجيؿ صكت "ج" مف : يتككفالتفسير الذبذبي
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 الفتحة قبؿ الصامت "ج" سبؽ الحديث عف أمثاليا. .1
الصامت "ج" يككف أكثر سكاد مما يدؿ عمى عمك التكاتر بو خبلؿ فترة زمنية تقدر ب  .2

 ما بعد الصامت كىي رسـ ذبذبي لصكيت القمقمة. الذم يعتبر الرسـ الذبذبي ؿ "ج". 
ىي مجيكر التي م جيـ ىذه؟ أىي الجيـ ))المكصكفة بالفصحى((، أـ الجيـ القاىرية؛ ك فأ

 .(1)الكاؼ، أـ الجيـ الشامية كىي مجيكر الشيف
كليست ، (2)ىذه الجيـ التي بيف أيدينا تكصؼ بأنيا صكت مركب كما كصفيا المحدثكف 3.

                                 كالرسـ الذبذبي يدؿ عمى ذلؾ. (3)شديدة كما كصفيا سيبكيو
كفي مرحمة الصامت ىناؾ تداخؿ بيف الذبذبات غير منتظمة  ،الرسـ الذبذبي لصكت "ج"4.

 . عمى أف صكت "ج" صكت مركب يمتزج فيو أكثر مف ذبذبة مما يدؿ
 
 

                                                           

 1941،عمـ المغة ،113، صمناىج البحث في المغة (1)
 79مبناىا، صد. تماـ حساف المغة العربية معناىا ك  (2)
 4/434سيبكيو، الكتاب،  (3)
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                      يتككف الرسـ الطيفي لصكت "ج" مف ثبلث مراحؿ:: التفسير الطيفي

مرحمة ما قبؿ الصامت ج"كيمثؿ ىمزة الكصؿ كىي منطقة شديدة السكاد يدؿ عمى اّف       
 ثا. 0.1مدتيا الزمنية  82.91dbالتكاتر فييا عاليا؛ إذ تبمغ الشدة الصكتية عندىا 

مرحمة الصامت "ج" كىي مرحمة أقؿ سكادا تقترب مف البياض اك بياض يخالطو  .1
في  68،77dbة كالرخاكة تنخفض الشدة الصكتية السكاد مما يدؿ عمى أنو صكت بيف الشد

 ثا.0،12مدة 
مرحمة ما بعد الصامت يزداد فيو السكاد يدؿ عمى ارتفاع التكاتر؛ حيث تبمغ كالشدة  .2

                                   ثا. 0،15في مدة زمنية تقدر  81،96dbالصكتية
ة الصامت ال يكصؼ بأنو في الرسـ الطيفي لصكت "ج" كفي مرحم نتيجة:         

أبيض تماما كال أسكد تماما، كلكف أبيض يخمطو سكاد مما يدؿ عمى أّنو بيف الشّدة 
 كالرخاكة.

 صوت "ؿ":
 يتككف الرسـ الذبذبي لصكت "ؿ" مف جزئيف:: التفسير الذبذبي
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 ثا.0.10الجزء الذم يسبؽ الصامت "ؿ" كيمتد زمنيا بمقدار .1
 غير دكرية غير منتظمة.الصامت "ؿ" تبدكا فيو الذبذبات 

 

 

 في جزئيو األكؿ كالثاني نقرأ ما يمي:  :التفسير الطيفي
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مرحمة ما قبؿ الصامت "ؿ" كتمثؿ الرسـ الطيفي لمفتحة كىي منطقة شديدة السكاد  .1
 في فترة زمنية تقدر ،76.57dbتدؿ عمى ارتفاع التكاتر؛ حيث تبمغ الشدة الصكتية عندىا 

 .ثا0.10ب 

 
 "ؿ" كىي مرحمة أقؿ سكادا اك سكاد يخالطو خطكط عمكدية بيضاء                مرحمة الصامت .2

مما يدؿ عمى أنو صكت بيف الشدة كالرخاكة تنخفض شدة التكاتر لتبمغ الشدة الصكتية عندىا 
68،97db ثا.0،33خبلؿ مدة زمنية تقّدر ب 

 :االصوات بيف الشدة والرخاوة
 صوت "ع" .1

 سـ الذبذبي لمصكت "ع" مف جزئيف:: يتككف الر التفسير الذبذبي
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الفتحة التي تسبؽ الصامت "ع" كىي مرحمة تتميز بأف الذبذبات فييا مخففة طيمة فترة  .1

 ثا. 0.12زمنية تقدر ب 
الجزء الخاص بالصامت"ع" كىك يتميز بكثرة الذبذبات مما يدؿ عمى التكاتر فيو عاليا  .2

 ثا.0.45طيمة فترة زمنية تقدر ب 
 يتككف الرسـ الذبذبي لمصكت "ع" مف جزئيف:  :التفسير الطيفي
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مرحمة ما قبؿ الصامت "ع" كيمثؿ ىمزة الكصؿ كىي منطقة شديدة السكاد أكبر قيمة  .1

مدتيا الزمنية  81.07dbمف منطقة الصامت "ع"؛ حيث تبمغ الشدة الصكتية عندىا 
 ثا.0.12

قة، كتبمغ الشدة الصكتية مرحمة الصامت "ع" كىي مرحمة أقؿ سكادا مف المنطقة الساب .2
82،04 db ـّ يبدأ التكاتر في التناقص شيئا فشيئا حتى ينعدـ في آخر الصكت في ، ث

 ثا.0،33مدة تقّدر ب 
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 نتائج:

 كخبلؿ فترة الصامت"ؾ" ىناؾ خط مستقيـ التكجد بو "ؾ" في الرسـ الذبذبي لصكت ،
 أّية ذبذبات مما يدؿ عمى أّنو صكت شديد ) انفجارم(.

  في الرسـ الذبذبي لصكت"ؾ" ، كخبلؿ فترة الصامت "ؾ" ىناؾ منطقة بيضاء اليكجد
بيا أم نشاط صكتي مما يبيف انو صكت شديد)انفجارم(.مرحمة الصامت "خ" فييا 

 ي يدؿ عمى أنو صكت رخك)احتكاكي( نشاط ذبذبي غير منتظـ ضكضائ
 ؛ فصكت ة الصكتية" بدليؿ كجكد شريط الشديكجد نشاط صكتي في مرحمة الصامت "خ

 "خ" صكت رخك)احتكاكي(. 
  الرسـ الذبذبي لصكت "ج" كفي مرحمة الصامت تداخؿ بيف الذبذبات غير منتظمة مما

 يدؿ عمى أف صكت "ج" صكت مركب يمتزج فيو أكثر مف ذبذبة .   
  في الرسـ الطيفي لصكت "ج" كفي مرحمة الصامت ال يكصؼ بأنو بابيض تماما كال

 ف أبيض يخمطو سكاد مما يدؿ عمى أّنو بيف الشّدة كالرخاكة.أسكد تماما، كلك
  في الرسـ الذبذبي لمصكت "ؿ" ك "ع"  تبدكا فييما الذبذبات غير دكرية غير منتظمة

كىذا يدؿ عمى أّنيما صكتاف ال يكصفاف بأنيما شديداف كال يكصفاف بأنيما رخكاف 
ما ما يدؿ عمى اّنو بيف الشدة كلكنيا مزيجا مف ىذا كذاؾ ، ككذا في الرسـ الطيفي لي

كالرخاكة، ففي مرحمة الصامت "ؿ" كالصامت "ع" كبنسبة أقؿ فييما سكاد تخالطو 
 خطكط عمكدية بيضاء مما يدؿ عمى أنيما صكتاف بيف الشدة كالرخاكة.
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 ثالثا: التفخيـ والترقيؽ
 :التفسير الفيزيائي لصفتي التفخيـ والترقيؽ

قيمة المككف الثاني* إلى االنخفاض عند تأخير جذر المساف  تزع أوال: صفة التفخيـ:
كارتداده نحك الجدار الخمفي لمحمؽ )كىذا ما يبلحظ عمى الحركات المجاكرة لمحركؼ 

  المفخمة(
تحدث صفة التفخيـ بسبب اتساع التجكيؼ الفمكم بانخفاض مقدـ المساف كرجكع مؤخر 

ا مممكسا في قيمة المككف الثاني الذم يمثؿ المساف إلى الخمؼ، ىذا االتساع يسبب انخفاض
 رنيف التجكيؼ الفمكم.

 نختار صكت "غ" متفؽ عمى أنو صكت مفخـ ثـّ نحممو فيزيائيا:
  صوت "غ "

 يتككف الرسـ الذبذبي لصكت "غ" مف ثبلث مراحؿ:  :الذبذبي التفسير
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 دة مرحمة ما قبؿ الصامت "غ" كيمثؿ ىمزة الكصؿ مع الفتحة كىي منطقة شدي .1
 0.11السكاد تدؿ عمى اّف التكاتر فييا عاليا أكثر مف غيره طيمة فترة زمنية تقدر ب .2
 ثا.
طيمة فترة زمنية تقدر مرحمة الصامت "غ" كىي مرحمة تنخفض فييا شدة التكاتر  .3

 ثا.0،24
                          ثا.               0،13مرحمة ما بعد الصامت يزداد فيو السكاد يدؿ عمى ارتفاع التكاتر مدة زمنية .4

 يتككف الرسـ الطيفي لصكت"غ" مف ثبلث مراحؿ:  :التفسير الطيفي
مرحمة ما قبؿ الصامت "غ" كيمثؿ ىمزة الكصؿ مع الفتحة كتبمغ الشدة الصكتية  .1

 ثا.0.12مدتيا الزمنية  73.26dbعندىا 
ـّ يبدأ التكاتر في 68dbمرحمة الصامت "غ"، كتبمغ الشدة الصكتية  .3 التناقص شيئا ، ث

               ثا.0،12فشيئا حتى ينعدـ في آخر الصكت في مدة تقّدر ب 

 
 قيـ البكاني لمصامت "غ"

    f(2)تمثؿ حجرة رنيف الحمؽ،   f(1)بانية األساس أم الحبميف الصكتييف، f(0)حيث: 
 ، كالقاعدة كمما اتسعت حجرة الرنيف تفخـ الصكت فييا تمثؿ حجرة زنيف الفـ
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منخفضة  f(2)خفض تكاترىا، كالعكس صحيح إلثبات اّف الصكت مفخـ يكفي اف تككفكان
 ىرتز. كبالتالي فإف صكت "غ" صكت مفخـ.1332 كىنا تساكم

ضد صفة التفخيـ، فاذا كانت المفخمة تتميز بانخفاض تكاترىا البانية ثانيا: صفة الترقيؽ: 
   اؿ نختار صكت "ع" متفؽ عمى ترقيقيا.الثانية، فاألصكات المرققة تكاتر البانية الثانية ع

 صوت"ع":
 يتككف الرسـ الذبذبي لصكت "ع" مف جزئيف:  :التفسير الذبذبي - أ
ثا تككف أكثر  0.16الجزء الخاص بالفتحة التي تسبؽ الصامت "ع" يستغرؽ نطقيا  .1

 سكادا مف الصامت "ع" أم اف التكاتر بيا أكبر مف الصامت.
دكرية كغير منتظمة فييا تداخؿ لمذبذبات  الصامت "ع" تككف الذبذبات غير .2

  ثا.  0.28تستغرؽ

 
 يتككف الرسـ الطيفي لصكت "ع" مف ثبلث مراحؿ: :التفسير الطيفي

مرحمة ما قبؿ الصامت "ع" الفتحة التي تسبؽ الصامت "ع" كىي منطقة شديدة  .1
مدتيا  81.07dbالسكاد اكبر قيمة مف منطقة الصامت "ع" كتبمغ الشدة الصكتية عندىا 

 ثا.0.12الزمنية 



 التفسير االهتزازي والطيفي                                               الفصل الثالث 

063 
 

مرحمة الصامت "ع" كىي مرحمة أقؿ سكادا مف المنطقة السابقة، كتبمغ الشدة الصكتية  .2
82،04 .db ـّ يبدأ التكاتر في التناقص شيئا فشيئا حتى ينعدـ في آخر الصكت في مدة ث
 ثا.0،33تقّدر ب 

 مرقؽىرتز عالية كبالتالي فإف صكت "ع"  2641الحظ البانية الثانية تساكم

 
 : العالقة بيف التفخيـ مف جهة و االستعالء واإلطباؽ مف جهة ثانية

بيف التفخيـ كاإلطباؽ ماعدا في كضعية المساف كااّل  ال يكاد يفرؽ القدماء ككذا المحدثكف
       ذكر ذلؾ ابف الجزرم  فكؿ مطبؽ مفخـ ككذلؾ بينو كبيف االستعبلء، فكؿ مستعمي مفخـ.

 ركؼ المستفمة كضدىا المستعمية؛ كاالستعبلء مف صفات القّكة كىي قائبل: ))كمنيا الح
سبعة يجمعيا قكلؾ: قط، خص، ضغط...، كىي حركؼ التفخيـ...كقيؿ حركؼ التفخيـ 

 . ىي حركؼ اإلطباؽ((
 1كقاؿ آخر))التفخيـ كاإلطباؽ كاالستعبلء مف كاد كاحد((

 ىؿ ىـ مفخميف ؟ سكؼ نختار صكتيف مطبقيف )ظ، ض( كصكتيف مستعمييف)ؽ،غ(،
 وت "ظ":ص .1
 يتككف الرسـ الذبذبي لصكت "ظ" مف ثبلثة أجزاء: :التفسير الذبذبي - أ

                                                           

  1(180،)نقبل عف كتاب المكضح لمقرطبي293الدراسات الصكتية ص ،غانـ الحمد-  
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ثا تككف أكثر  0.13الجزء الخاص بالفتحة التي تسبؽ الصامت "ظ" يستغرؽ نطقيا  .1
 سكادا مف الصامت "ع" أم اف التكاتر بيا أكبر مف الصامت.

ظمة فييا تداخؿ لمذبذبات تستغرؽ الصامت "ظ" تككف الذبذبات غير دكرية كغير منت .2
 ثا كتككف قاتمة مما يدؿ عمى أنيا عالية التكاتر. 0.33

ثا، يمكف االستغناء  0.13فترة شديدة السكاد ىي فترة تصاحب الصكت"ظ"تقدر زميا ب .3
 عنيا اثناء التسجيؿ.

 

 
 يتككف الرسـ الطيفي لصكت "ظ" مف ثبلث مراحؿ: :التفسير الطيفي        

قبؿ الصامت "ظ" كيمثؿ ىمزة الكصؿ كىي منطقة شديدة السكاد اكبر قيمة  مرحمة ما .1
 ثا.0.12مدتيا الزمنية  69.7dbمف منطقة الصامت "ظ"  كتبمغ الشدة الصكتية عندىا 

 مرحمة الصامت "ظ" كىي مرحمة أقؿ سكادا مف المنطقة السابقة.  .2
ت، كتقدر فترة آداىا أما المرحمة األخيرة فيي أصكات ضكضائية بعد تأتي بعد الصام .3

 . 66.31dbثا، كتككف الشدة الصكتية عندىا معتبرة إذ تقدر ب  0.14ب 
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ىرتز كىي منخفضة بالنسبة لصكت "ع"  1440لصكت"ظ"تساكم f(2)قيمة البانية الثانية 
 ىرتز. 2641المرقؽ السابؽ حيت بمغت 

 صوت "ؽ" .2
 بلثة أجزاء:يتككف الرسـ الذبذبي لصكت "ؽ" مف ث :التفسير الذبذبي - أ

 .ثا 0.11الصامت "ؽ" يستغرؽ نطقيا الجزء الخاص بالفتحة التي تسبؽ  .1

 
 )انفجارم(أّية ذبذبات مما يفسر أّنو شديد بيا لصامت "ؽ" ال تكجدفترة ا                   

 .)انفجارية( ثا، مما يدؿ عمى أّنيا شديدة 0.27مدة  تستغرؽ
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ثا،ىك صكت القمقمة الذم يشبو  0.20فترة تصاحب نياية الصكت"ؽ"تقدر زميا ب .2
 الحركة.

 يتككف الرسـ الطيفي لصكت "ؽ" مف ثبلثة أجزاء: :التفسير الطيفي
مرحمة ما قبؿ الصامت "ؽ" كيمثؿ ىمزة الكصؿ كىي منطقة شديدة السكاد حيث تبمغ  .1

 ثا.0.11مدتيا الزمنية  72.14dbالشدة الصكتية عندىا 
يضاء سكادا تنعدـ فييا أم نشاط صكتي مرحمة الصامت "ؽ" كىي منطقة شبو ب .2

 .0.30خبلؿ فترة زمنية قدرىا
، كتقدر فترة آداىا ب بعد الصامت "ؽ" تمثؿ صكت القمقمةأصكات ضكضائية تأتي  .3

 .71.40dbثا، كتككف الشدة الصكتية عندىا معتبرة إذ تقدر ب  0.17
 البكاني الثبلثة االكلى لمصكت"ؽ"

 

 ىرتز فصكت "ؽ" مفخـ 1388فضة إذ تقدر ب البانية الثانية لصكت "ؽ" منخ
 صوت "غ": .3
 يتككف الرسـ الذبذبي لصكت "غ" مف ثبلثة أجزاء: التفسير الذبذبي: - أ
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 ثا تككف 0.10الجزء الخاص بالفتحة التي تسبؽ الصامت "غ" يستغرؽ نطقيا  .1

ثا، مما يدؿ  0.20الصامت "غ" ال تكجد أّية ذبذبات مما يفسر أّنو شديد تستمر مدة 
 عمى أّنيا شديدة مجيكرة.

 ثا، ىك صكت القمقمة الذم 0.20فترة تصاحب نياية الصكت "غ" تقدر زمنيا ب.   2
 .يشبو الحركة

 يتككف الرسـ الطيفي لمصكت "غ" مف ثبلث مراحؿ:: التفسير الطيفي - أ
مرحمة ما قبؿ الصامت "غ" كيمثؿ ىمزة الكصؿ كىي منطقة شديدة السكاد كتبمغ  .1

 ثا.0.10مدتيا الزمنية  79.84dbدىا الشدة الصكتية عن
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مرحمة الصامت "غ" كىي منطقة اقؿ سكادا مف االكلى خبلؿ فترة زمنية تقدرب  .2

 .  79.72dbثا تنخفض فييا الشدة الصكتية الى 0.30
ا أما المرحمة األخيرة فيي أصكات ضكضائية تأتي بعد الصامت "غ"، كتقدر فترة آداى .3

 .  79.04dbثا، كتككف الشدة الصكتية عندىا معتبرة إذ تقدر ب  0.17ب 

 خـ.ىرتز؛ أم أف صكت "غ" مف 1310البانية الثانية لصكت "غ" منخفضة إذ تقدر ب 
 مما سبؽ نستخمص اف كؿ صكت مطبؽ فيك مفخـ ككؿ صكت مستعمي فيك مفخـ أيضا.

 قؽ؟فيؿ كؿ صكت مستفؿ مرقؽ؟ كىؿ كؿ صكت منفتح أيضا مر 
 )ؼ، ش( كصكتيف مستفميف )ت، ث(. سنختار صكتيف منفتحيف مثبل

 صوت "ؼ": .1
 يتككف الرسـ الذبذبي لصكت "ؼ" مف ثبلثة أجزاء: :التفسير الذبذبي - أ

 ثا تككف 0.10الجزء الخاص بالفتحة التي تسبؽ الصامت "ؼ" يستغرؽ نطقيا  .1
   ثا، مما يدؿ  0.20ة الصامت "غ" ال تكجد أّية ذبذبات مما يفسر أّنو شديد تستمر مد .2

 عمى أّنيا شديدة مجيكرة.
 ثا، ىك صكت القمقمة الذم 0.20فترة تصاحب نياية الصكت "ؼ" تقدر زمنيا ب .3

 يشبو الحركة
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 يتككف الرسـ الطيفي لمصكت "ؼ" مف ثبلث مراحؿ أيضا: :التفسيرالطيفي

 حيث                     مرحمة ما قبؿ الصامت "ؼ" كيمثؿ ىمزة الكصؿ كىي منطقة شديدة السكاد  .1
 ثا.0.10مدتيا الزمنية  79.84dbتبمغ الشدة الصكتية عندىا 

 
مرحمة الصامت "ؼ" كىي منطقة اقؿ سكادا مف االكلى خبلؿ فترة زمنية تقدرب  .2

 .   79.72dbثا تنخفض فييا الشدة الصكتية الى 0.30
، كتقدر فترة آداىا أما المرحمة األخيرة فيي أصكات ضكضائية تأتي بعد الصامت "ؼ" .3

 ، 79.04dbثا، كتككف الشدة الصكتية عندىا معتبرة إذ تقدر ب  0.17ب 
ة كعميو فإف صكت اف قيمة البانية الثانية لصكت "ؼ" مرتفعة نكعا ما مقارنة بالقيـ السابق

 ."ؼ" يعتبر مرققا
 صوت "ش":    .2
 : يتككف الرسـ الذبذبي لصكت "ش" مف ثبلثة أجزاء :التفسير الذبذبي - أ
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 ثا. 0.10الجزء الخاص بالفتحة التي تسبؽ الصامت "ش" يستغرؽ نطقيا  .1
 ثا. 0.36الصامت "ش" تكجد بو ذبذبات كثيفة مما يدؿ عمى ارتفاع التكاتر بو خبلؿ  .4
 ثا. 0.20فترة تصاحب نياية الصكت "ش" تقدر زمنيا ب .2

 
 :يتككف الرسسـ الطيفي لمصكت "ش" مف ثبلث مراحؿ أيضا: التفسير الطيفي

مرحمة ما قبؿ الصامت "ش" كيمثؿ ىمزة الكصؿ كىي منطقة شديدة السكاد؛ حيث  .1
 ثا. 0.10مدتيا الزمنية  78.78dbتبمغ الشدة الصكتية عندىا

مرحمة الصامت "ش" كىي منطقة اقؿ سكادا مف االكلى خاصة البانية االكلى خبلؿ  .2
 .  66.98dbثا تنخفض فييا الشدة الصكتية الى 0.36فترة زمنية تقدرب 

أما المرحمة األخيرة فيي أصكات ضكضائية تأتي بعد الصامت "ش"، كتقدر فترة  .3
 ، 80.25dbثا، كتككف الشدة الصكتية عندىا معتبرة إذ تقدر ب  0.22آداىا ب 

 إّف ارتفاع قيمة تكاتر البانية الثانية يدؿ عمى اف صكت "ش" مرقؽ.
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  مما سبؽ يتبيف اف كؿ صكت منفتح ىك صكت مرقؽ.

 الصكت "ت" المستفؿ ىؿ ىك صكت مرقؽ؟ 
 صوت "ت": .1
يتككف الرسـ الذبذبي لصكت "ت" مف ثبلثة أجزاء مف اليسار إلى   :التفسير الذبذبي - أ

 اليميف:

 
ثا يبلحظ عدـ  0.05الجزء الخاص بالفتحة التي تسبؽ الصامت "ت" يستغرؽ نطقيا  - أ

 ف.كجكد ذبذبات كثيفة أم اف التكاتر في ىذه الفرة أقؿ ما يكك 
الصامت "ت" ال تكجد بو ذبذبات مما يدؿ عمى عدـ كجكد أم نشاط صكتي خبلؿ  - ب

 ثا. 0.16ىذه الفترة الزمنية كالتي تقدر ب 
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 ثا. 0.12فترة تصاحب نياية الصكت "ت" تقدر زمنيا ب  - ت
 :يتككف الرسـ الطيفي لمصكت "ت" مف ثبلث مراحؿ أيضا :التفسير الطيفي

ىمزة الكصؿ كىي منطقة قميمة السكاد؛ حيث تبمغ مرحمة ما قبؿ الصامت "ت" كيمثؿ  .1
 ثا. 0.05مدتيا الزمنية  db 74.93الشدة الصكتية عندىا 

مرحمة الصامت "ت" كىي منطقة بيضاء لعدـ كجكد نشاط صكتي بيا فترة زمنية  .2
 ثا تنعدـ فييا الشدة الصكتية كىي مرحمة غمؽ مجرل جياز النطؽ.0.16تقدرب 

جار ضكضائي تأتي بعد الصامت "ت"، كتقدر فترة آداىا ب المرحمة األخيرة فيي انف .3
 . 84.02dbثا، كتككف الشدة الصكتية عندىا معتبرة إذ تقدر ب  0.22

 
 ىرتز؛ أم اف الصكت "ت" مرقؽ. 2043الحظ باف قيمة البانية الثانية مرتفعة تقدر ب

 الصوت "ث" .2
 أجزاء:  يتككف الرسـ الذبذبي لصكت "ث" مف ثبلثة  :التفسير الذبذبي - أ
 ثا. 0.05الجزء الخاص بالفتحة التي تسبؽ الصامت "ث" يستغرؽ نطقيا  .1
 ثا. 0.06الصامت "ث" تكجد بو ارتفاع التكاتر بو خبلؿ مدة  .2
 ثا. 0.12فترة تصاحب نياية الصكت "ث" تقدر زمنيا ب .3
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 :يتككف الرسـ الطيفي لمصكت "ث" مف ثبلث مراحؿ أيضا  :التفسير الطيفي

الصامت "ث" كيمثؿ ىمزة الكصؿ كىي منطقة شديدة السكاد؛ حيث مرحمة ما قبؿ  .1
 ثا. 0.05مدتيا الزمنية  db 77تبمغ الشدة الصكتية عندىا

مرحمة الصامت "ث" كىي منطقة اقؿ سكادا مف االكلى خاصة البانية االكلى خبلؿ فترة  .2
 .  67.07dbثا تنخفض فييا الشدة الصكتية الى 0.05زمنية تقدرب 

 
ثا، كتككف الشدة  0.22ائية تأتي بعد الصامت "ث"، كتقدر فترة آداىا ب أصكات ضكض .3

 .80.86dbالصكتية عندىا معتبرة إذ تقدر ب 
 ىرتز اذا فصكت "ث" مرقؽ1883قيمة البانية الثانية مرتفعة تبمغ 

 كخبلصة القكؿ اف كؿ مستفؿ مرقؽ ككؿ منفتح مرقؽ أيضا.
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 نتائج
 ف أّف نستنتج المبلحظات التالية"مف الدراسة الفيزيائية السابقة يمك

  كمما ارتفعت البانية الثانية فالتمييز بيف المفخـ كالمرقؽ يكمف في قيمة البانية الثانية
فخـ  ة البانية الثانيةكمما انخفضت قيمكالعكس صحيح أم اف الصكت مرققا، ك

  .الصكت
 البانية الثانية فّ إ f(2)  "كبالتالي فإف فيي منخفضة، ىرتز. 1332 تساكملصكت "غ

 صكت "غ" صكت مفخـ.
 البانية الثانية فّ إ f(2)  "عالية كبالتالي فإف صكت  ،ىرتز2641 تساكملصكت "ع

 "ع" مرقؽ.
  كالحظنا أّف ىناؾ عبلقة بيف التفخيـ مف جية كاالطباؽ كاالستعبلء مف جية ثانية؛

فكؿ مطبؽ مفخـ ككؿ مستعؿ مفخـ؛ فصكت "ؽ" المطبؽ مثبل صكت مفخـ ألف 
كاف صكت"غ" المستعمي صكت  .ىرتز 1388انية منخفضة إذ تقدر ب بانية الثال

 ىرتز. 1310"غ" مفخـ، إذ تقدر قييمة البانية الثانية ب 
  "ؼ، ش( مثبل صكتاف منفتحاف كىما مرققاف؛ إذ تقدر البانية الثانية لمصكت "ؼ (

 ىرتز. كىذا يعني اف كؿ منفتح مرقؽ. 2362ىرتز، ك صكت "ش" ب 1926ب
 ما أّف )ت، ث( المستفميف ىما مرققاف؛ إذ تقدر البانية الثانية لصكت "ت" ك

 ىرتز. كىذا يعني اف كؿ مستفؿ مرقؽ.1883ىرتز، كتبمغ البانية الثانية لصكت"ث" 2043
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 الصفات المفردة: فيزيائيا
 : أوال: القمقمة

نتيجة  كىك زمنا،يا أقؿ منيا القمقمة صكيت شبيو بالحركة إال أنّ التفسير الفسيولوجي: 
 طبيعية النحباس الصكت المجيكر خمؼ المخرج المغمؽ.

 .  (1)((مدة صغيرة لمصكت لذلؾ فيي بالحركة أشبو: ))كعرفت القمقمة أيضا بأنيا
كتظير فيزيائيا في الرسـ الطيفي بعد فترة انفجار ضكضائي في الصكامت الشديدة المجيكرة 

طكؿ الفتحة،  1/3ني الحركات، كطكليا تقريبا تتككف ىذه الفترة طيفيا مف بكاني كبكا
 كشّدتيا أقؿ مف شّدة الفتحة.

 نختار الصكتيف "ب، د" مقمقميف مجيكريف شديديف باإلجماع.   
 صامت "ب": .1
أما فيما يتعمؽ بصامت الباء فإننا نبلحظ مف خبلؿ تسجيؿ  :التفسير الذبذبي - أ

 مقمة أك صكت االنفجار في فترة الذبذبات لصكت "ب" كجكد المكجة الصكتية الخاصة بالق

 
         

 
 

                                                           

 1561ص ،المصطمح الصكتي ،عبد العزيز الصيغ (1)
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 الصكت. ثا، كتككف ذات شدة صكتية ممحكظة مما يدؿ عمى قمقمة ىذا 0.12 زمنية تقدر بػ
 ثا ك يتككف مف: 0،11يبمغ زمف أداء صكت "ب" الكمي  :التفسير الطيفي 

 ثا. 0.05فترة حبس ليس فييا أم نشاط صكتي تقدر ب .1
ا ثا، كيككف التكاتر عندىا عاؿ أمّ  0.02ي، يبمغ زمف آدائياتمييا فترة انفجار ضكضائ .2

صفة القمقمة التي ىي صكيت يمحؽ الصامت المقمقؿ، فيي تأتي بعد صفة االنفجار 
ثا، كتككف الشدة الصكتية عندىا معتبرة إذ تقدر  0.03الضكضائي، كتقدر فترة آداىا ب 

في فترة الحبس كجكد الذبذبات  ، ككما في كؿ الصكامت الشديدة المجيكرة نبلحظ72dbب 
الصكتية الدالة عمى نشاط األكتار الصكتية أك الجير كالذم يؤثر في فترة االنفجار فيتككف 

 صكت يشبو صكت الفتحة.

 
 صوت " د":

 ثا كىك يتككف مف: 0.47يبمغ صامت "د" الكمي   :التفسير الذبذبي
 ثا  0.25 ليس فييا أم نشاط صكتي تقدر ب فترة حبس .1
صفة القمقمة التي ىي صكيت يمحؽ الصامت المقمقؿ فيي تأتي بعد فترة االنفجار  أما

ثا، كتككف الشدة الصكتية عندىا معتبرة ؛إذ تقدر ب  0.10الضكضائي، كتقدر فترة أدائيا ب
74db ىرتز. 145. كيظير حزاـ الجير كتقدر قيمة التكاتر في حزاـ الجير ىذا ب 
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 ـ الطيفي لمصكت "د" مف ثبلث مراحؿ:يتككف الرس  :التفسير الطيفي

ثا. كتقدر الشدة  0.08مرحمة الفتحة التي تسبؽ الصامت" د" كتقدر مدتيا الزمنية  .1
 .70.63dbالصكتية ب 

ر مرحمة الصامت "د" كفي فترة الغمؽ الذم يسبؽ االنفجار كعمى امتداد فترة زمنية تقد .2
 . db 54.88إذ تقدر ب ؛ثا، ينخفض الشدة الصكتية 0.25ب

ثا كترتفع الشدة  0.16ب  فترة االنفجار كىي مرحمة القمقمة كخبلؿ فترة زمنية تقدر .3
 .74.05db؛ إذ تقدر بالصكتية
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 ثانيا: الصفير:
الصفير ىك اندفاع قكم لميكاء في المخرج ما بيف األسناف كالذم التفسير الفيسيولوجي:  

ة، مما يسبب ارتفاعا كبيرا في يككف في أقصى حاالت الضيؽ عند إنتاج الصكامت الصفيري
رتز كما فكؽ كتبرز ىذه الطاقة ى 3000ف قيمة تكاتر الضجيج الصامت الذم يبتدئ م

 ىرتز. 8000لى حدكد الطاقة إىرتز، كيمتد حزاـ 2600مف منطقة منخفضة تقارب أحيانا
 ."بأنو صكت حاد، مف مخرج ضيؽ؛ مما يسبب تكاترا عاؿ جدا"كيتميز الصفير 

 األصكات الصفيرية سنختار صكتيف ىما "س، ص" مف مجمكعة
 صوت "س"

 جزئيف: يتككف مف س" أّنو" الرسـ الذبذبي لصكت :التفسير الذبذبي
ثاخطكط سكداء تتخمميا خطكط بيضاء 0.10زمنيا بمقدار  رسميا الذبذبي متدي الفتحة .1

 يدؿ عمى انخفاض التردد في ىذا الجزء.

 
 ثا.0.40كعمى امتداد فترة زمنية تقدر ب  الجزء الثاني اكثر سكادا مف األكؿ .2

 ثا، كىك يتككف مف فترتيف. 0،50يبمغ زمف أداء صكت "س" الكمي  :التفسير الطيفي
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 فترة يككف  فييا النشاط الصكتي منخفض كىي فترة الفتحة التي تسبؽ الصامت "س" .1
ب  ثا؛ إذ تقدر0.05ثا، تبمغ الشّدة الصكتية أقصى قيمة ليا بعد  0.10تقدر ب .2

db65.92 . 
الفترة بتكاتر عاؿ في جميع البكاني، خبلؿ فترة  تمييا فترة الصامت "س" تتميز ىذه .3

 ثا. 0.40زمنية تقدر ب
 ما يبلحظ عمى البكاني أّف قيميا عالية كىذا يدؿ عمى صفة الصفير لمصكت "س". 

 الصوت "ص" .1
 ف:الرسـ الذبذبي لصكت "ص" انو يتككف مف جزئي :التفسير الذبذبي - أ 
ثا عبارة عف خطكط 0.10الفتحة التي تسبؽ صامت "ص" كىك جزء يمتد زمنيا بمقدار  .1

سكداء تتخمميا خطكط بيضاء أقؿ سكادا مف الجزء الذم يميو كىك ما يدؿ عمى 
  .ىذه المرحمةفي انخفاض التردد 

 ثا.0.40أكثر تركيزا مف األكؿ عمى امتداد فترة زمنية تقدر ب مرحمة  .2
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 ثا. كىك يتككف مف جزئيف: 0.60يبمغ زمف أداء الصكت "ص"  :يالتفسير الطيف - أ

 ثا 0.19كىك الجزء الخاص بالفتحة التي تسبؽ الصامت "ص" يبمغ زمف ىذه الفتحة  .1
 . 70.77dbإذ تقدر الشدة الصكتية ب

ثا، كتبمغ الشدة الصكتية القصكل عندىا   0.40يمتد عمى فترة زمنية تقدر بحكالي .2
68.43 db . 
يذه القيـ يتبّيف أف التكاتر في كؿ القيـ عاؿ جدا، مما يؤكد كجكد صفة الصفير في كبقراءة ل

 الصكت "ص".

 
 ثالثا: التكرار:
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التكرار ىك صفة لمراء، التي يتكرر فييا الحبس، كقد يخالطو تحكيؾ  ولوجي:التفسير الفسي
تمثؿ  ت،صك  لميكاء، كيظير ىذا الصامت في الرسـ الطيفي عمى شكؿ انقطاعات متتالية

 بمساحات بيضاء، كيككف ذلؾ بسبب الحركة المتذبذبة لطرؼ المساف 
 العميا. عمى المثة

 أك ىك انغبلؽ كانفتاح متكرر لممخرج. فنميز فيو كضعيتيف 
أكال: حالة انفتاح، كىذا يعني فيزيائيا : كجكد مكجة صكتية شبيية بالحركة؛ ألف المخرج حر 

 كالصكت مجيكرا.
 ؽ لحظي )قصيرة جدا( انخفاض في شدة المكجة الصكتية مع بقاء الجير.ثانيا: حالة انغبل

 تتكرر الحالتاف بالتعاقب عدة مرات. صكت  "ر" يتميز بخاصية التكرير.
 صوت "ر"

 يتككف ىذا الرسـ مف ثبلثة أجزاء:                                :الذبذبي التفسير
ة، كىي نفسيا تقريبا في االشكاؿ جزء الفتح (48الرسـ الذبذبي لصكت"ر" شكؿ) .1

 .السابقة.ىك تناكب بيف بياض كسكاد

 
ىنا في الرسـ خمس مرات يدؿ عمى تكرار ضربات المساف عمى المثة.مايمحؽ عادة  .2

 الصامت مف نشاط صكتي غير مقمقؿ.
 :ثا. كىك يتككف مف جزئيف 0.57يبمغ زمف أداء الصكت "ر"  :التفسير الطيفي
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  0.13لتي تسبؽ الصامت "ر" يبمغ زمف ىذه الفتحة جزء خاص بالفتحة ا .1

 .79.19dbثا، يبمغ الشدة الصكتية تقدر ب
 .79.19dbثا، شدة صكتية قصكل  0.22يمتد عمى فترة زمنية تقدر بحكالي .2
ثا في حيف تبمغ الشدة الصكتية القصكل  0.21يمتد عمى فترة زمنية تقدر بحكالي .3

79.17 db. 
التحميؿ الطيفي فراغات بيضاء تتخمميا تقطعات كىذا ما كيبلحظ في الجزء الثاني مف 

 يفسر صفة التكرار لصكت الراء. 
 خامسا: الغّنة:

أصكات الغّنة )ـ، ف( عمى أنيا أصكات شبو رنانة، كتعد  تصنؼ التفسير الفيسيولوجي:
 نغمة الحنجرة جكىرية في تككينيا، بحيث إذا فقدت فإننا ال نكاد نسمع الصامت األنفي إاّل 
إذا اشتمؿ عمى عنصر احتكاكي. كتتسـ ىذه األصكات مف ناحية النطؽ بسمتيف 

 أساسيتيف:
 حدكث إغبلؽ تاـ في أم نقطة مف تجكيؼ الفـ. .1
انخفاض الحنؾ الميف كالمياة، كالسماح ليكاء الزفير باالنطبلؽ مف خبلؿ البمعـك األنفي  .2

ريؽ إلى تجكيؼ الفـ، إلى الخارج عبر تجاكيؼ األنؼ، كلكف ال يصؿ إلى إغبلؽ الط
نما ىك مجرد السماح لتيار اليكاء بالمركر مف األنؼ.   كا 
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 صوت"ـ" .1
 الرسـ الذبذبي لصكت "ـ" أّنو يتككف مف ثبلثة أجزاء :التفسير الذبذبي: 

 ثا .0.08الجزء األكؿ: الفتحة التي تسبؽ صامت "ـ" كىك جزء يمتد زمنيا بمقدار  .1
 سبؽ الحديث عنيا.

 
 ثا.0.15ؿ تركيزا مف األكؿ كعمى امتداد فترة زمنية تقدر بالجزء الثاني أق .2
 الجزء الثالث: الصكت الضكضائي )الغنة( التي ينتيي بيا الصامت "ـ".  .3

 ثا. كىك يتككف مف ثبلث أجزاء. 0.33يبمغ زمف أداء الصكت "ـ"  :التفسير الطيفي
 .68.12dbثا، تبمغ الشدة الصكتية عندىا0.07كىك صكت الفتحة كيمغ زمف ادائيا .1
 72.04ثا، كتبمغ الشدة الصكتية القصكل  0.14يمتد عمى فترة زمنية تقدر بحكالي .2

db 
ثا، كتبمغ الشدة الصكتية القصكل عند ىذه  0.08يمتد عمى فترة زمنية تقدر بحكالي .3

 db 68.74النقطة
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 كيبلحظ في الجزء الثاني مف التحميؿ الطيفي 

  صوت "ف"
دكر منتظـ تقريبا كتككف ذات شدة منخفضة نسبيا قياسا نبلحظ أف ذبذبة "ف" تتككف مف 

 ، أما الرسـ الطيفي ليذا الصامتdB 74.4إلى شدة الفتحة السابقة تقدر ىذه الشدة بػ 
 
فتككف بكانيو أقؿ كضكحا مف بكاني الحركات تفصؿ بينيا مساحات خالية مف أم تردد  

بينما تختفي البانية الثانية التي  F3ك  F1كىك في الحقيقة ال يتككف إال مف بانيتيف ىما 
يمثؿ تكاترىا رنيف التجكيؼ الفمكم، كيككف مكاف البانية الثانية تقريبا كاحد مما يسمى 

 ." Antiformant"بمضادات البكاني 
يقكؿ في ذلؾ "إمريت" مبينا أثر انغبلؽ التجكيؼ الفمكم مع حرؼ النكف في زكاؿ البانية 

ت األنفية يككف اإلغبلؽ الفمكم تاما )ليس المرناف الحمقي مف أجؿ نطؽ الصكام»الثانية: 
كالفمكم منفصبلف بكضكح كال يككناف إال مرنانا كاحدا يتصرؼ مثؿ مرناف أنبكبي(...إذ أف 
التجاكيؼ األنفية ال تمعب دكر مرشحات رنينية، بؿ عمى العكس مف ذلؾ تمعب دكر 

مثبل في التحطيـ التمقائي تقريبا لكؿ المرشحات النازعة لؤلشرطة كالتي يككف تأثيرىا مت
ىرتز كينتج عف ذلؾ أف يثبت أماـ  2000-500البكاني التي تككف تكاتراتيا محصكرة بيف 
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الثقبيف األنفييف البكاني األشد غمظة كاألشد حدة فقط مف تمؾ التي تدمرىا ىذه المضادات 
قميمة  F1ت إال البانية األكلى ال تثب nأك  mالرنينية األنفية كليذا السبب سكاء بالنسبة لػ 

-كالتي  F3اإلضعاؼ ذات التكاتر المنخفض جدا تبعا لئلغبلؽ الفمكم الكامؿ، كالبانية 
غالبا ما تككف مضاعفة تبعا لتعقيدات فيزيائية تأتي مف التأنيؼ. إف  -مف جية أخرل

 -النغميةإضعاؼ الشريط العريض لمتكاترات المتكسطة ىي التي تمنح الصامت األنفي ىذه 
  1«.كىي خاصية أنفيتيا الفيزيائية -مقعرة

نشاىد في حالة الصكائت »كيقكؿ الغامدم مبينا الفرؽ بيف الصكامت األنفية كالحركات: 
  نطقا رنينية )بكاف( عمى محكر التردد يفصؿ بينيا مساحات أقؿ شدة تظير فييا خطكط

صكات األنفية فإف رسـك الطيؼ عمكدية تمثؿ تردد الرقيقتيف الصكتيتيف أما في حالة األ
  2«.تبيف نطقا رنينية يفصؿ بينيا مساحة خالية تماما مف أم ترددات

كلذلؾ فمف نأخذ في ىذه الدراسة إال القيـ الخاصة بالبانيتيف األكلى كالثالثة حيث تبمغ قيمة  
مقي في رنيف الحكىي البانية الممثمة لم Hz 354في كممة منيؿ السابقة  F1البانية األكلى

تكاترىا منخفضا قياسا إلى تكاتر البانية األكلى لمفتحة السابقة ليا، بينما  النكف كالتي يككف
كتككف ىذه البانية في مستكل البانية الثالثة لمفتحة  F3 2720 Hzتبمغ قيمة البانية الثالثة

 السابقة ليا تقريبا.
يكرة حيث يدؿ عمى ذلؾ كيمكف أف نبلحظ مف خبلؿ التحميؿ الطيفي أيضا أف النكف مج

بػ  ده األقصى حيث تقدر قيمتو القصكلبياف النغمة الحنجرية كعنده يبمغ التكاتر األساسي ح
192.13Hz. 

 :يتككف الرسـ الذبذبي لصكت "ف" مف جزئيف: التفسير الذبذبي

                                                           

 -1  E- Emerit، Cours de phonétique acoustique،société national d'édition et de 
diffution،1977،Alger ،p 232. .ترجمة الفقرة: جماؿ بمعربي   

 .130، ص 2001، سنة:1المممكة العربية السعكدية، ط-منصكر الغامدم، الصكتيات العربية، مكتبة التكبة، الرياض 2- 
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 ثا سبؽ الحديث عف مثميا.0.10الفتحة التي تسبؽ صامت "ف" تمتد زمنيا بمقدار  .1
 ثا.0.21أقؿ سكادا مف األكؿ كعمى امتداد فترة زمنية تقدر ب الصامت "ف"  .2

 ثا، كىك يتككف مف جزئيف: 0.31يبمغ زمف أداء الصكت "ف"  :التفسير الطيفي - أ
 .69.47dbثا، تبمغ الشدة الصكتية عندىا0.10كىك صكت الفتحة كيمغ زمف ادائيا .1

 .db 70.84القصكل  ثا، كتبمغ الشدة الصكتية 0.22يمتد عمى فترة زمنية تقدر بحكالي
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 نتائج
 النتيجة: تمثؿ صفة الجهر فيزيائيا بطريقتيف:

ذبذبيا في األصكات الشديدة تككف الذبذبات دكرية منتظمة مف بداية الصامت إلى  .1
 نيايتو.

 طيفيا في األصكات الشديدة تككف بشريط أزرؽ مف بداية الصامت إلى نيايتو. .2
خمة مع مكجات الصكت، حيث تختمط فيو ذبذبات الجير ال تظير الذبذبة منفردة، بؿ متدا

كما يمثؿ الجير في الرسـ الطيفي  مع ذبذبات االحتكاؾ)الرخك( في األصكات الرخكة.
 بخط أزرؽ يمتد مف بداية الصكت إلى نيايتو.

 اف شريط الجير يختفي مف بداية صامت الميمكس الى نيايتو.        
س األصكات )ق، ط، ؽ(، كبعد تحميؿ ىذه األصكات اختمؼ عمماء المغة في جير أك ىم

كجد اّف األصكات الثبلثة ميمكسة، كىذا راجع إما لعممية التسجيؿ أك أف األصكات الثبلثة 
 ميمكسة فعبل. 

  في الرسـ الذبذبي لصكت"ؾ" ، كخبلؿ فترة الصامت"ؾ" ىناؾ خط مستقيـ التكجد بو
 فجارم(.أّية ذبذبات مما يدؿ عمى أّنو صكت شديد ) ان

  في الرسـ الذبذبي لصكت"ؾ" ، كخبلؿ فترة الصامت "ؾ" ىناؾ منطقة بيضاء اليكجد
 بيا أم نشاط صكتي مما يبيف انو صكت شديد)انفجارم(.

  مرحمة الصامت "خ" فييا نشاط ذبذبي غير منتظـ ضكضائي يدؿ عمى أنو صكت
 رخك)احتكاكي( .

 شريط الشدة الصكتية ؛  يكجد نشاط صكتي في مرحمة الصامت "خ" بدليؿ كجكد
 فصكت "خ" صكت رخك)احتكاكي(. 

  الرسـ الذبذبي لصكت "ج" كفي مرحمة الصامت تداخؿ بيف الذبذبات غير منتظمة مما
 يدؿ عمى أف صكت "ج" صكت مركب يمتزج فيو أكثر مف ذبذبة .   
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  في الرسـ الطيفي لصكت "ج" كفي مرحمة الصامت ال يكصؼ بأنو بابيض تماما كال
 تماما، كلكف أبيض يخمطو سكاد مما يدؿ عمى أّنو بيف الشّدة كالرخاكة. أسكد

  في الرسـ الذبذبي لمصكت "ؿ" ك "ع"  تبدكا فييما الذبذبات غير دكرية غير منتظمة
كىذا يدؿ عمى أّنيما صكتاف ال يكصفاف بأنيما شديداف كال يكصفاف بأنيما رخكاف 

ـ الطيفي ليما ما يدؿ عمى اّنو بيف الشدة كلكنيا مزيجا مف ىذا كذاؾ ، ككذا في الرس
كالرخاكة، ففي مرحمة الصامت "ؿ" كالصامت "ع" كبنسبة أقؿ فييما سكاد تخالطو 
خطكط عمكدية بيضاء مما يدؿ عمى أنيما صكتاف بيف الشدة كالرخاكة.



 

 

  
خــــــــامتة  
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مف خبللو تفسير صفات أصكات العربية تفسيرا يتسـ ت ردأىذا العمؿ جيد متكاضع       
 ،لغرضاليذا  امرخص ياحاسكب ااخترت ليذا العمؿ برنامجكقد  ،بالمكضكعية العممية

مجمكعة الجير كاليمس  ؛نات مف كؿ مجمكعة مف المجمكعاتيّ مف خبللو عت أخضع
  كتكصمت مف خبلؿ ذلؾ الى النتائج التالية: كالتفخيـ كالترقيؽ ... كغيرىا. ،كالشّدة كالرخاكة

 ،بعض الفركؽ الطفيفة الّ إ ،بيف القدماء كالمحدثيففي كصؼ أصكات العربية تطابؽ  -
كاالختبلؼ كاف في طبيعة الدراسة؛ فالقدماء اعتمدكا عمى حسيـ  ،مذككرة في مكاضعيا

في حيف اعتمد المحدثكف  ،الى حد كبيرفي ذلؾ  أصابكاالمرىؼ في كصؼ األصكات كقد 
 لة كما أنتجتو التقنيات الحديثة.عمى اآل

 فتظير نتائجو كما يمي: ،ي تفسير صفات األصكات تفسيرا مادياف -
  :الجير يظيرفي األصكات الشديدة  .1
 ذبذبات دكرية منتظمة مف بداية الصامت إلى نيايتو.عمى شكؿ  ا:ذبذبي -
 مف بداية الصامت الى نيايتو. شريط أزرؽ(تكاتر األساس)طيفيا:  -
 :ة(يفي األصكات الرخكة )االحتكاك .2
تظير الذبذبة منفردة، بؿ متداخمة مع مكجات الصكت، حيث تختمط فيو  ذبذبيا: ال -

 )الرخك(. ذبذبات الجير مع ذبذبات االحتكاؾ
 طيفيا: يكجد شريط الجير. -
 في الصكت الميمكس الشديد: .3
تعبر عف صفة الجير فيي فراغ أبيض يدؿ عمى ال تكجد أية ذبذبة في رسـ ذبذبيا:  -

 غياب ىذه الصفة في الصكت. 
 كمي لشريط الجير خبلؿ مرحمة الصامت. غيابطيفيا:  -
 :الشديد )االنفجارم(في  .4
  .خط مستقيـ مف بداية الصامت الى نيايتو يظيرذبذبيا:  -
 ال يكجد شريط الجير. ا:طيفي -
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 :الرخك)االحتكاكي(في الصكت  .5
كجد نشاط ذبذبي غير منتظـ ضكضائي يدؿ عمى أنو صكت يذبذبيا:  -

  رخك)احتكاكي(.
فيعرؼ الصكت حينئذ بأنو ال يكجد بو أم نشاط صكتي  ،)بياض( فراغيظير  ا:طيفي -

ضكضائي  يعقبو انفجار ،عمى مستكل الفـ كعدـ خركج اليكاءىناؾ غمؽ تاـ  فّ أشديد أم 
 ال بكاني لو يمتاز بمدتو القصيرة كشدتو الصكتية العظمى.

 :المفخـ كالمرقؽفي  .6
يكمف في قيمة البانية الثانية فكّمما ارتفعت البانية الثانية كاف الصكت مرققا، ككمما  -

 انخفضت قيمتو فخـ الصكت.
 :عبلقة بيف التفخيـ مف جية كاالطباؽ كاالستعبلء مف جية ثانيةال .7
 كؿ مطبؽ مفخـ ككؿ مستعؿ مفخـ.  -
 :عبلقة بيف الترقيؽ مف جية ك االستفاؿ كالمنفتح مف جية ثانيةال .8
  .بالضركرةكؿ منفتح مرقؽ ليس كؿ مستفؿ مرقؽ ك  -
 :ؿ ىناؾ تدرج في التفخيـب ،ليس في درجة كاحدةالتفخيـ  .9
الفتحة التي تمي تفخيما  ىاكأشد ،األصكات المطبقةالحركات التي تمي أشدىا تفخيما  -

 .ض في قيمة تكاتر البانية الثانيةتميز طيفيا بانخفاكت ،"ط"
كاألشد  ،فالمرقؽ ،بؿ ىناؾ تدرج في الترقيؽ ،الترقيؽ أيضا ليس في درجة كاحدة .10

فالصكت األكبر تكاترا في البانية  ،لبانية الثانيةفي ا زداد قيمة التكاترتحينما ترقيقا؛ كذلؾ 
                  .ىرتز2000فقد يفكؽ تكاتر البانية الثانية  الثانية يكصؼ بأنو أشد ترقيقا.

 ،يا مف حيث البكاني كالدكر كغيرىايشبي ،يشبو الحركة القصيرة في العربية القمقمة صكيت
 كتككف في األصكات الشديدة المجيكرة.

عمى  نطؽالأعضاء تضييؽ أحد يضيؽ مخرج الصكت كذلؾ بما ر يحدث حينالصفي .11
 طيفيا:كيظير  ،كسمي صفيرا تشبييا بصكت البمبؿ ،الفـمستكل في  اآلخر
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 لبانيتيف الثالثة كالرابعة.اارتفاعا في قيمة تكاتر  -
في  تظير ،صفة التكرير يقصد بيا تكرير ضربات المساف عمى المثة مرات عديدة .12

 مرحمة الصامت:
أخرل  كمرحمة ،ذبات( مكثفةتناكب بيف كجكد خطكط سكداء عمكدية )ذب ا:ذبذبي -

 ( مخففة. )ذبذبات
عددىا بعدد ضربات المساف عمى  ،تناكب بيف فراغات بيضاء كاشرطة سكداء ا:طيفي -

 المثة. 
كىي فتح لمجرل اليكاء عمى مستكل  ،تختص بيا الميـ كالنكف في العربية :الغنة .13

 :فيظير عمى مستكل الفـ، وغمقك  األنؼ
 ألف البانية الثالثة ليا عبلقة بتجكيؼ الفـ. غياب قيمة البانية الثالثة يا:طيف   -

ذبذبي أك ىناؾ صفات تسميتيا عمى أساس مخرجيا لذلؾ ال يكجد ليا ُأم تفسير  .14
مف مخرجو  انزاحالستطالة التي يختص بيا الضاد سميت بذلؾ ألف صكت الضاد اف ؛طيفي

. ككذا التفشي الذم يختص بو الشيف كتفسيره أّف ؛ فاستطاؿ مخرج الضادآخر إلى مخرج
 اليكاء حيف نطؽ الشيف ينتشر في الفـ. 

 كربما ىناؾ أصكات تتميز بصفات تنتسب الى المخرج ليا نفس التفسير.
كالتسجيؿ في مدكنتنا ىذه يبيف أف  ؽ( اختمؼ عمماء المغة في جير أك ىمس )ء، ط، .15

 .ميمكسةىذه األصكات 
 .ال يكجد بيا نشاط لمحبميف الصكتييف ا:ذبذبي -

فيي إذف ميمكسة.  (شريط الجيرتكاتر األساس)ال يكجد  ا:طيفي  -



 

 

 الفهــــــارس   -
 فهرس املصادر واملراجع :أوال   -
 فهرس املىضىعات: اانيث   -
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i. القرآف الكريـ برواية حفص عف عاصـ 

ii. المعاجـ 
 ـ1965مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط، الجزء الثامف عشر، القاىرة،    .1
 ـ.1965ابف منظكر، لساف العرب، دار صادر، دار بيركت،  .2
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iii. المراجع 
 ـ 1975، مكتبة االنجمك المصرية، القاىرة 5إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية ط .1
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  ـ.1964
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           فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهػػػػرس الموضوعػػػػػػػػػػػػػػػػػات

الص المكضكع 
 فح

 أ مقدمة

 القدماء عند األصوات صفات                                                         األول الفصل
 09 الصفات المتقابمة المبحث األكؿ:

 18 الجير كاليمس  -اكال 
 18 الجير

 20 كاليمس
 21 الشدة كالرخاكة -ثانيا 

 22 لشدةا
 26 كالرخاكة
 31 اإلطباؽ كاالنفتاح –ثالثا 

 31 اإلطباؽ 

 33 كاالنفتاح
 36 االستعبلء كاإلستفاؿ - رابعا

 36 االستعبلء 

 39 كاإلستفاؿ
 40 التفخيـ كالترقيؽ – خامسا
 40 التفخيـ

 44 الترقيؽ
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 50 المبحث الثاني: الصفات المفردة
 52 القمقمة  -اكال
 57 الصفير -ثانيا
 60 الميف -ثالثا
 63 التكرير-رابعا

 66 الجرس -خامسا
 68 االنحراؼ -سادسا
 72 الغّنة:-سابعا

 75 المبحث الثالث: صفات أخرل
 75 القكة  -اكال
 75 الضعؼ -ثانيا
 76 الطبلقة -ثالثا
 77 التفشي -رابعا

 80 الخفاء-خامسا
 82 االستطالة -سادسا

 احملدثني عند األصوات صفات                                                                    الثاني الفصل
 86 المتقابمة المبحث األكؿ: الصفات

 86 الجير كاليمس  -اكال
 88 الجير

 94 كاليمس
 97 الشدة كالرخاكة -ثانيا
 97 الشدة 
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 103 كالرخاكة
 114 اإلطباؽ كاالنفتاح  -ثالثا

 114 اإلطباؽ
 116 كاالنفتاح

 117 االستعبلء كاالستفاؿ -رابعا
 117 االستعبلء
 117 كاالستفاؿ

 118 التفخيـ كالترقيؽ -خامسا
 118 التفخيـ

 119 كالترقيؽ                  
 121 المبحث الثاني: الصفات المفردة

 121 القمقمة  -أكال:
 125 الصفير -ثانيا:

 127 ثالثا: الميف
 128 رابعا: التكرير:
 129 خامسا: التفشي

 131  سادسا: االنحراؼ:
 133 سابعا: الغّنة:

 135 ثامنا: االستطالة
 138 المبحث الثالث: صفات أخرل

 138 أكال: القكة 
 139 ثانيا: الضعؼ
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 139 ثالثا: الطبلقة
 139 الخفاء رابعا: 

 141 الجرسخامسا: 
 االهتزازي والطيفي التفسري                                                           الثالث الفصل 

 141 المبحث األكؿ: أساسيات الدراسة

 141 أكال: األساس النظرم 
 142 المدكنةثانيا: 

 143 ثالثا: كسائؿ الدراسة

 146 المبحث الثاني: الصفات المتقابمة
 146 أكال: الجير كاليمس 

 146 الجير
 149 كاليمس

 158 ثانيا: الشدة كالرخاكة
 158 الشدة

 160 كالرخاكة
 167 نتائج

 168 ثالثا: التفخيـ كالترقيؽ
 168 التفخيـ
 169 كالترقيؽ
 182 نتائج

 183 المنفردة فيزيائياالمبحث الثالث: الصفات 
 183 أكال: القمقمة - أ
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 186 ثانيا: الصفير - ب
 1899 ثالثا: التكرير - ت
 190 خامسا: الغّنة - ث
 195 - ح نتائج - ج

 198 خاتمة
 201 مبلحؽ

 206 قائمة المصادر
 212 الفيرس



 

 

  :ممخص

  –دراسة مخبرية  – الفيزيائي لصفات أصكات العربية التحميؿ: مكسكمةاألطركحة ه ىذ    
تناكلت في الفصؿ األكؿ صفات أصكات العربية عند القدماء سكاء  لى ثبلثة فصكؿ:إ اكقد قسمتي

مع مقارنتيـ  ،منيـ عمماء المغة أك القراء. كتناكلت في الفصؿ الثاني ىذه الصفات عند المحدثيف
فكاف تطبيقا لمفصميف ما الفصؿ الثالث أك . في ىذه الصفات أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ مف بالقدماء

                              ختمت البحث بخاتمة ضمنتيا النتائج.فات ذبذبيا كطيفيا. السابقيف؛ فكاف تفسيرا ليذه الص
لصكت اقراءة بيانات  فّ إذ أ ؛لتفسير صفات أصكات العربية تفسيرا ماديا مني محاكلة ىي      

بدؿ التفسير الذاتي؛ الذم يعتمد عمى الحس أىمية بالغة في الكقت الراىف فيزيائيا المغكم يكتسي 
 فتمييز الجير مف اليمس كالشدة مف الرخاكة كالتفخيـ مف الترقيؽ أصبح ميسرا ألم باحث ،كالخبرة

فّ  ،كيحكـ عمى أم صكت لغكم إف كاف فيو ىذه الصفة أـ ال ،يرل آثارىا المادية عمى حاسكبو  كا 
 ؛لتطكيره كاستعمالو في تقنيات أخرلعممية مستقبمية لمباحثيف الميتميف  اىذا العمؿ ليفتح آفاق

، كتكب آلياكقراءة الم ،مراض الكبلـأ معالجةك ، أىمية في عمـ الجريمة كما ليامففالبصمة الصكتية 
 .مف طرؼ الباحثيف المختصيف امباحث تنتظر التكفؿ بيكميا ككتابة المقركء آليا 

 Résumé                                                                                                            
This research is about: the Physical interpretation of Arabic features. 

     The research covered three chapters and a conclusion. 

     The first chapter presented the Arabic features as seen by ancient studies, 

whether they were done by linguists or narrators. The research in the second 

chapter presented the same point (Arabic sounds features) as were perceived 

by recent studies, as well as the comparison that points the similarities and 

differences between the two points of views. The third chapter was a practical 

aspect of what was discussed theoretically in the previous chapters, and was 

also a practical explanation of these features in terms of frequency and 

spectrum.  

     the research was concluded by a set of results that were mainly the gist of 

the study. 

 
 
 


