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ج  

  

  اإلهـــداء

  ...لى من غَنتْ لها ترانيم القلبإ

  إلى مسكن الروح ...وهتف بها العقل دوماً

  حباً وحناناً

  والدتي الجليلة حفظها اهللا تعالى

  إلى والدي الجليل حفظه اهللا تعالى

  و ناصفتني الحياة بحلوها ومرها... إلى من قاست الهم... إلى سفينة العطاء 

  ...قلبهاإلى من رست مراكب المودة في بحر 

    ...أدامها اهللا زوجتي الغالية

  همــام: مقلة العين ولدي .. إلى معنى الحياة وزينتها

   .. إلى من أحبهم.. الم ولم يلعنوا الظّ..  إلى من أناروا الدرب أمامي 

  :إخوتي إلى القلوب الرائعة في عطائها وتفانيها 

  إياد وساري وسامي وزوجاتهم 

  أزواجهنإلى أخواتي العزيزات و

  وإلى جميع من أعانني في إخراج هذا العمل..  إلى جميع أصدقائي 

  إلى زمالئي في قاعات العلم والدرس

  يم المصريإبراه

  



د  

  

  

  

  

  

    إقرار 

أقر بأن هذه الرسالة قدمت لجامعة القدس، للحصول على درجة الماجستير، وأن ما اشتملت عليـه                

. اصل حول موضوعها، باستثناء ما أشـرت إلـيه في ثناياهـا         لم يكن سوى نتاج جهدي الخاص والمتو      

أو معهد أو    وأقر بأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل درجة علمية أو أكاديمية إلى أي جامعة                   

  .ة يمؤسسة تعليم

  

  

  :التّوقيع 

د المصريإبراهيم إسماعيل محم  

  م2012   /7 /  14:   التّاريخ 

  

  

  

  

  

  

  

  



ه  

  الّشكر

  

أتقّدم  بجزيل الشكر وجميل العرفان إلى من قبل اإلشراف على هذه الرسالة منذ أن 

جزاه اهللا عني .. آانت فكرة حتى نمت وأتت أآلها يانعة ناضجة، إلى الّدآتور  فايز الكومّي 

  آّل خيٍر

  :ة  هذه الّرسالة وهما ّشإلى من تفضال  بمناق و

  .سعيد شـواهنة: الّدآتور 

  .حسين الدراويش:  توروالّدآ

  

  

  

  

  

  

  إبراهيم المصري

  

  

  

  



و  

  صملخّ

يبحث علم األصوات الفيزيائي في الجوانب المادية للصوت اللّغوي، المتمثّلـة فـي انتـشار               

  . أذن السامعلى إالموجات الصوتية الّتي تصدر من المتكلّم حتّى تصل 

الجانب الفيزيائي للّغـة، وذلـك بدراسـة        هدف إلى إبراز    ت افي أنّه  دراسة ال هوتبرز أهمية هذ  

  .األبعاد المادية للصوت اللّغوي، المتمثّلة بالذّبذبات والموجات الصوتية وخصائصها

 بأن أغلب الدراسات الصوتية لم تتطـرق لعلـم األصـوات            :هذه الدراسة وتمثّلت أهم دوافع    

 أيضاً النّهوض بمستوى الدرس الصوتي العربـي    هاالفيزيائي، ولم تدرسه دراسة مستقلّة، ومن دوافع      

    .وفق طريقة علمية حديثة

؛ وذلـك لبيـان خصائـصه     اللّغـوي التّحليالت الفيزيائية للصوت  ركّزت هذه الدراسة على     و

وتم ذلـك مـن     ،  إظهارها الّتي لم تستطع المالحظة وحدها       جوانبهوإزالة غموض بعض     الفيزيائية،

 (Audacity Beta)  برنامج و)Praat(  برنامج :مثل ،لبرامج الحاسوبية الصوتيةاخالل العديد من 

  .Speech analyzer) (برنامج  و)Speech Filing System( برنامجو

عمليـات التّحلـيالت الفيزيائيـة       التي تخـص   إلى جملة من النتائج    وخلصت هذه الدراسة          

كما تبين أثناء التحليـل     . هو أطول الصوائت زمنياً   ) الفتحة (للصوت، فمن أهمها أنّه تبين أن صائت      

أن األصوات االنفجارية كان يتخلّلها حبسة تنعدم فيها الذّبذبات الصوتية الّتي تكون الموجـة،               أيضاً

وكذلك انقطاع منحنى التّردد األسـاس        .وهذا يدّل على احتباس الهواء مدة يسيرة أثناء نطق الصوت         

مع األصوات المهموسة انقطاعاً كلياً، وثباته مع األصوات األخرى، داللة على عدم تحرك الـوترين          



ز  

 بما يجاورها من أصوات أخرى،       تتأثّر  األصوات  كما تبين أيضاً أن    .الصوتيين أثناء نطق المهموس   

  . بعض صفاتها وتكتسب صوات المجهورة فاألصوات المهموسة تتأثر بغيرها من األ

، وهي بحاجة ماسة إلى الدراسـة       بداياتها الدراسات الصوتية ما زالت في       ا النّوع من  هذوإن  

العميقة والبحوث الجادة، الّتي تعمل على تعزيز استخدام الدراسات الفيزيائيـة الحاسـوبية، والّتـي               

اك كثيراً من الجوانب الصوتية بحاجة إلى دراسـة تطبيقيـة           ن هن إو. تكشف عن معالم اللّغة العربية    

  .فيزيائية للوقوف على أثرها
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            Abstract 
         

                Physical Phonetics deals with the physical aspects of the phoneme which is 

the smallest  segmented  unit  of  sound  employed  to  give  clear  contrasts  between 

utterances . 

 This study is intended to highlight the physical aspect of the language by 

studying the substantial dimensions of the phoneme which appears in vibrations 

and sound waves and their characteristics.  

The importance of the study comes from the fact that most of previous 

studies didn't penetrate into of the physical phonetics, and the second aim is to 

develop the Arabic phonetics through modern scientific approaches. 

             This study focused on the physical analysis of the language, in order to 

show the physical characteristics, and demystify some unknowe aspects which are 

not easily observed, through a variety of audio programs, such as: program (Pratt) 

and program (Audacity Beta) and software (Speech Filing System) and the(Speech 

Analyzer)                                                                                                                       

              This study concluded that a number of findings related to the physical 

analysis of the sound, as revealed by analyzing the voice of the movement         

(AL-fatha) in the Arabic language is the longest of all the movements. As it turns 

out that also seems severe aphasia due to suspension of acoustic vibrations which 

form the wave. The discontinuity of the curve of whispering sound implies the non 

movements of the two vocal cords. As it turns out that the sounds are also affected 

by other sounds. The results of this study also distinguish between the sounds of 

high tide in terms of time as well as the size of the high density areas in the voice 

of the tides.                                                                                                                     



 B

                    This kind of research is in its early stages of development and further 

investigations are nedded to reveal the features of the Arabic language.                    

          

 

                                                                                                                       

  

 
 



 1

مةمقد  

الحمد هللا الّذي هدانا لدينه القويم، وبين لنا صراطه المستقيم، ووضع فوق كّل ذي علم علـيم،                 

  .وصلوات اهللا وسالمه على نبينا محمد وأصحابه الّذين اعتصموا بحبل اهللا المتين

 علـى  حظيت الدراسات الصوتية باهتمام العلماء والباحثين قديماً وحديثاً، وقد ركّز البـاحثون     

علم األصوات كعلم من العلوم اللّغوية، غير أن الدراسات التّقليدية لم تف بالغرض، وخاصـة فـي                 

المجال التّطبيقي والتّحليلي لألصوات اللغّوية، وهو مجال علم الصوت الفيزيائي، لذلك فإن الباحـث              

صوات الفيزيـائي؛ ألن الدراسـات      يجد ضالته في إظهار األهمية والقيمة العلمية في دراسة علم األ          

ها، وإن كانت هناك بعض الدراسات الّتي تعرضـت         اصة بالتّحليل ما زالت في بواكير     الفيزيائية الخ 

لهذا الموضوع بارزة، إالّ أنّها لم تركّز على الجانب الفيزيائي بشكل مباشر، وإنّما تناولته من خالل                

  .الدراسة الصوتية عامة

فـي     \ دراسة تطبيقية في سـورة      : علم األصوات الفيزيائي  " في هذا البحث     احث الب وتناول

وهذا يعني  . ، وتتركّز وظيفة هذا العلم على تحليل الذّبذبات والموجات الصوتية         "ضوء أحكام التّجويد  

 العلم مـن  إذ يعد هذا.أن وظيفة هذا العلم مقصورة على المرحلة الواقعة بين فم المتكلّم وأذن السامع   

  .القضايا الحديثة في حقل الدراسات الصوتية؛ ألنه يعتمد على اآلالت والبرامج المخبرية الحديثة

  وتنبع أهمية هذا البحث في أنّه يهدف إلى إبراز الجانب الفيزيائي للّغة، وذلك بدراسة األبعاد               

المتمثّلة بالذّبذبات والموجات الص ،وت اللّغوية للصة وخصائصهاالماديوتي .  

  : لدراسة هذا الموضوع جملة من األسباب، كان أهمها الباحث  وقد دفع

 أن أغلب الدراسات الصوتية تناولت علم األصوات اللّغوية مـن حيـث إنتـاج الـصوت                 -

 إلى دراسة علم األصوات الفيزيائي دراسـة        – في الغالب    –وبالتّالي لم يتطرق الباحثون     . واستقباله

  .مستقلّة أو منفصلة عن العلوم الصوتية األخرى
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 النّهوض بمستوى الدرس الصوتي العربي، ومواكبته عوامل التّطـور والحداثـة، وتأكيـد              -

مرونة اللّغة العربية، وقدرتها على استيعاب أي منظومة علمية متطورة من شـأنها الكـشف عـن                 

  .خصائص ومباني أصواتها

-   ا يترتّب على ذلك فقـر            قلّة البحوث والدة، ممة ألصوات العربية الفيزيائيراسات الحاسوبي

المكتبة العربية من هذه الدراسات والبحوث الّتي تعمل على تحليل األصوات تحليالً فيزيائياً يكـشف            

اخلينظامها الد.  

قرآنيـة تحلـيالً     محاولة تطبيق الجانب التّقني والتّكنولوجي في تحليل اآليات والمفردات ال          -

وتياً يكشف عن تناسقها وإعجازها الصفيزيائي.  

ـ    مـستفيداً ي،  المنهج الوصف هو  ف في هذا البحث     أما المنهج الّذي اعتمده الباحث      هج ا مـن المن

  . األخرى 

الرعاية : واعتمد الباحث في هذا البحث على عدد من المصادر والمراجع، فمن أهم المصادر            

ن منظور، و         ول   القيسي، يلمكّ ن الجزريّ               سان العرب الب د ب راءات العشر لمحّم شر في الق أمـا  . الّن

        األصوات اللّغوية إلبراهيم أنيس، وعلـم اللـسانيات الحديثـة لعبـد القـادر             : المراجع فمن أهمها  

  .علم اللّغة مقدمة للقارئ العربي لمحمود السعران عبد الجليل، و

 ،  مبحثـين  وثالثة فصول رئيسة، جعل الباحث في كـّل فـصل            وجاء هذا البحث في تمهيد    

  :وتضمن كّل مبحث عدة عناوين، كما سيأتي

حول مفهوم الصوت اإلنساني ومصدر حركته، كما تحدث فيه عـن             فيه الباحث  مهد: التّمهيد

  .بعض االآلت والبرامج الحاسوبية المستخدمة في عمليات التحليل الفيزيائي للصوت

  الباحـث  ، وقسمه  "الصوامت والصوائت العربية دراسة فيزيائية    : "وهو بعنوان : ألولالفصل ا 

بالتّحليـل الفيزيـائي      الباحـث   فيـه  قامو" التحليل الفيزيائي للصوامت  : "األول بعنوان مبحثين،  إلى  
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ن خصائـصها    والمكررة والجانبية واألنفية؛ وذلك ليبـا      لألصوات االنفجارية واالحتكاكية والمركّبة   

   .  الفيزيائية

 بالتّحليـل الفيزيـائي     الباحـث   فيه قامو "التحليل الفيزيائي للصوائت  : "والمبحث الثّاني بعنوان  

كما قام أيضاً بتحليل صوائت الحروف الثالثة       ) الفتحة والضمة والكسرة  ( لصوائت الحركات الثالث    

مـن خـالل البـرامج      . الفيزيائيـة العامـة    ؛ وذلك من أجل بيان خصائصها     )األلف والواو والياء  ( 

  .الحاسوبية الفيزيائية المعدة لذلك

وين،   أحكام النون  : "، وهو بعنوان  مبحثينإلى  الباحث   فقد قسمه    نيأما الفصل الثّا            الّساآنة والتّن

ة في سورة يس        نةاآوالميم السّ  ل   : "األول عنـوان يحمـل  المبحث ف".  دراسة فيزيائّي ائي  التحلي الفيزي

وين     النّون الساكنة حكام أل  الفيزيائيحليلتّالبالمبحث  قام الباحث في هذا     و " ألحكام النون الساآنة والتن

ك من  خالل                   والتّنوين وهـي     ام،  وذل اء واإلقالب واإلدغ ار واإلخف بعض      اإلظه سجيالت صوتّية ل ت

ر ت           .القّراء ين        آما قام بعقد مقارنات تحليلية لبعض األحكام من غي ة ب واق الفيزيائّي ان الف ك لبي د؛ وذل جوي

 .الصوت المجّود والّصوت غير المجّود

سّ      : "المبحث الثّاني بعنوان  أما        بالتّحليـل   حيث قام الباحث  "  اآنةالّتحليل الفيزيائي ألحكام الميم ال

، النّون الساكنة والتّنوين  الفيزيائي ألحكام الميم الساكنة بالطّريقة نفسها الّتي قام بها في تحليل أحكام             

ام    فتناول ار    الشّفوياإلدغ اء   الشّفوي و  واإلظه ها وسماتها الفيزيائيـة   لمعرفة خصائص ؛    الشّفوياإلخف

  .حليل من خالل مستويات التّ

ة     ": ، وهـو بعنـوان    مبحثـين إلى  الباحث   فقد قسمه    لثالفصل الثّا و    د والقلقل ام الم  والتفخيم   ،أحك

وان    "زيائية في سورة يس دراسة في  والترقيق ان المبحث األّول بعن ائيّ  الّت":  فك ل الفيزي دّ  حلي ام الم  " ألحك

ّد  الّطبيعيّ        ، للمدّ  قام الباحث بالتحليل الفيزيائي    حيث ام الم د الفرعي     متناوًال أحك ام الم ، نواعه بأ ،  وأحك

  .في نطقها .حية الزمنية واعتمد في ذلك على الناحية الزمنية بدرجة أولى؛ ألن المدود تعتمد على النا
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وان    اني بعن ث الث ائيّ ":        والمبح ل الفيزي ة والتّ  التحلي ام القلقل يم والّت ألحك قفخ تكمل   "رقي د اس  فق

الباحث بهذا المبحث بحثه، فقام بتحليل أحكام القلقلة والتفخيم والترقيق تحليالً فيزيائياً، للوقوف على              

  .فوارق بين التفخيم والترقيق من الناحية الصوتيةوبيان الأدق خصائصها الفيزيائية، 

، ه الباحث وتمثّلت أهم الصعوبات في قلّة المصادر والمراجع الّتي تتناول الموضوع الّذي طرق           

 في العثور على بعض البرامج الحاسوبية الفيزيائية وكذلك         - أحياناً –بعض الصعوبات   ته  وقد واجه 

ام بعضها؛ ألن مبدأ عملها يتبع إلى لغات أجنبية مثل الهولنديـة            عوبات في استخد   بعض الص  هواجهت

  . في تعلمها واستخدامهاوقتاً كثيراًفقد كانت تلك البرامج تأخذ .  والفرنسية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                        إبراهيم المصري
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  تمهيد

 العرب بنزول القرآن الكريم بلغتهم العربية، وجعلهـا لغـة خالـدة ،            – تعالى   -اهللا  قد شرف   ل       

وهي من اللّغـات الرائـدة      . خُطّت بحروف من نور أضاءت شعلتها جذوة الماضي وسنام الحاضر         

الّتي تحتفظ بكم هائٍل من التّراث اللّغوي واألدبي بمختلف أنواعهما، لذا حظيت منذ القـدم باهتمـام                 

  .وافٍر من الباحثين والمهتمين، فوضعت موضع الدرس والتّمحيص

والحقّ أن اللّغة  العربية لم تنشأ على صورتها الحالية الّتي هي عليها اآلن دفعةً واحدة، وإنّما                 

مرت في مراحل تطور بصورٍة متدرجة، خضعت خاللها إلى تعاقبات ومستجدات كانـت تـضفي               

من التّجديد، على إثرها أصبحت تملك منظومـة لغويـةً تعـد مـن فرائـد                عليها كّل مرٍة مسحةً     

 تطرق القدماء إلى    ثم .المنظومات في لغات الدنيا قاطبةً، حتّى بلغت مكانة مرموقةً وصورة ناضجة          

تقوم  فاللّغة   )1(" اللّغة أصوات يعبر بها كّل قوم عن أغراضهم       : "عرفها ابن جنّي بقوله   ف ،تعريف اللّغة 

  . جملتها على األصوات الكالميةب

 باندفاع النّفس من الرئتين عبر الحنجرة فيحدث تلك االهتزازات الّتي           يتمثّل   فإنّه الصوتأما  

      بعد صدورها من الفم أو األنف تنتقل خالل الهواء الخارجي، على شـكل موجـات تـصل إلـى                  

  .)2(األذن 

فهو عبـارة عـن هـواء       .  منظّمة آلية ناتج عن عميلة     يتّضح بعد هذا التّعريف أن الصوت     و

الزفير المندفع من الرئتين عبر القصبة الهوائية إلى الحنجرة، ثم أعضاء النّطق األخرى، فيتعرض              

فيشق بعد ذلك طريقه في عملية فيزيائيـة        . هذا الهواء إلى عملية احتكاكية ينتج على إثرها الصوت        

  .امعتمثّل بموجات صوتية تمر عبر الوسط النّاقل ؛ لتصل أذن السيتكلّم، فحال خروجه من فم الم

                                                 
  1/33 ،الخصائص ابن جنّي، )1(
 .8، صةغوياألصوات اللّإبراهيم أنيس، :  ينظر)2(
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والكالم اإلنساني عبارة عن سالسل صوتية يتصل بعضها ببعض اتصاالً وثيقاً، فنحن ال نتكلّم              

 الصوت وصفاته، هما اللّذان يحـددان ورود صـوت          فمخرجاتاً مفردة، وإنّما كلمات وجمالً،      أصو

  .)1(بعينه

 أي شيء يسبب اضطراباً أو تنوعاً مالئماً في ضغط الهـواء، مثـل              هوما مصدر الصوت ف   أ

الشّوكة الرنانة، والوتر المتمدد، وهو في أصوات اللّغة يمثّل أعضاء النّطـق، وال سـيما الـوترين                 

وعات فـي   الصوتيين، والّتي تتحرك في اتجاهات مختلفة، وبأشكال متعددة، وتنتج أصواتاً تسبب تن           

  .)2(ضغط الهواء

وعندما يصدر الجهاز العصبي أوامره بنطق صوت معين، فإن هذا الصوت ينتقل على هيئـة          

نبضات كهربائية، تنقلها أعصاب متخصصة إلى أعضاء النّطق، وتتأهب هذه تبعـاً لـذلك التّخـاذ                

  .)3(أوضاع معينة

 ة قد ثبت علميوت من النّاحية الفيزيائياً أنّه اهتزازات محـسوسة فـي موجـات    ومصدر الص

    رة له، فتسبح فـي الفـضاء حتّـى            وت، وت الهواء، تنطلق من جهة الصتذبذب من مصانعه المصد

تتالشى، ويستقر الجزء األكبر منها في السمع بحسب درجة تذبذبها، فتوحي بداللتها فرحاً أو حزناً،               

  .)4( نهياً أو أمراً، خبراً أو إنشاء ، صدى أو موسيقا

فالصوت إذن اهتزازات متذبذبة تسير في وسط ناقل، وتنتشر هذه االهتزازات في أنحاء ذلك              

، فهذه االهتزازات تتضارب وتتالحق فيما بينها حتّى تصل إلـى األذن وتـصطدم              اتهالوسط واتّجاه 

ن ذلـك   ولكن ليس جميع االهتزازات الصادرة ع     . بطبلتها، وتقوم األذن وأجزاؤها بالتقاط األصوات     

                                                 
 .15، صفي بناء الكلمة أثر القوانين الصوتيةفوزي الشّايب، :  ينظر)1(
  .21، صّغويوت اللّدراسة الص أحمد مختار عمر، )2(
)3(األصوات اللّة،  سمير إستيتي77، صةغوي.  
)4(محم غير، د حسن الصوت اللّالص14، ص الكريم في القرآنغوي.    
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الصوت، فمنها ما يبقى منتشراً في ذلك الوسط حتّى يختفي تدريجياً، ومثله عندما نرمي حجراً فـي                 

بركة ماء راكد، فإن الحجر يصدر اهتزازات دائرية، فتبدو قوية وواضحة، كلّما كانت قريبة مـن                

  .، وكلّما ابتعدت تلك االهتزازات عن المصدر بدت ضعيفة)الحجر(المصدر 

 الصوت قد تكون بطيئة فيمكن رؤيتها بالعين بسهولة، وقد تكـون سـريعة ال يمكـن      وحركة

رؤيتها بالعين كحركة الشّوكة الرنانة خالل تصويتها، ولكن لو وضعت مثالً طرف إصبعك علـى               

وربما أوقف ضغط إصـبعك الحركـة وبالتّـالي         . الشّوكة في حال تصويتها، فإنّك ستشعر بالذّبذبة      

  .)1( يتوقّف الصوت

 لم يكن هناك خدمة من علماء الصوتيات في حقل الصوتيات األكوسـتيكية،           فمنذ خمسين عاماً  

، والرنّانات لتّحديد النّغمة المنـسبة  )Tuning forks(إالّ إمكانيات متواضعة جداً كالشّوكات الرنّانة 

بعد مما وصل إليه علماء الصوتيات      ولم تصل إلى أ   . للتّجاويف الفموية، والتّسجيالت اآللية للذّبذبات    

  وت الكهربـائيفي القرن الماضي وذلك عن طريق علم الص)Electro –Acoustics(  وبفـضل ،

، ومصافي الصوت، )Cathode – Oscillograph(الميكرفون ورسام الذّبذبة ذي األشعة المهبطية 

، فلم يعد هناك ما يعوقنا مـن  )Synthetic speech(ومقاييس الطّيف، والكالم المخلّق أو المصنّع 

  .)2(النّاحية الفنية من التّحليل الكامل المتكامل لكّل تفاصيل األصوات المستخدمة في لغة البشر

ويأتي دور اآللة ليؤكّد نجاح هذه األبحاث في أمور، وإزالة غموض بعض الجوانب الّتي لـم                

تغالل اآللة حقائق علمية، فيها قدر كـاف        وهكذا تصبح جهود اس   . تستطع المالحظة وحدها جالءها   

  .)3(من الدقة واليقين

                                                 
  .22ص، غويوت اللّدراسة الص أحمد مختار عمر، )1(
 .160 -159، صاتوتي الصبرتيل مالمبرج،: ينظر )2(
 .10ص ،التّشكيل الصوتيسلمان العاني، :  ينظر)3(
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فمن خالل االهتمام العلمي بالصوتيات اللّغوية، دعت الحاجة إلى ابتكار واختراع العديد مـن              

                وت، وكّل هـذا بفـضل االرتقـاء العلمـية للصة الفيزيائية لدراسة العمليات التّقنياألجهزة والمعد

وقد عمت الموضوعية العلمية في كثير من الجوانب الـصوتية          . ي الّذي غزا العالم حديثا    والتّكنولوج

أهم األجهزة والبرامج الحاسـوبية     ومن   من خالل التّحليل الفيزيائي للصوت، عبر األجهزة الحديثة،       

  :الفيزيائية، المستخدمة في تحليل العملية الصوتية

  )Oscillograph( جهاز راسم الذّبذبات -أ

وهو جهاز شبيه بجهاز التّلفاز، غير أنّه  يتلقى اإلشارة من ميكرفون أمام فم المتكلّم، وتحول                

، واالسيلوجراف يعطي آثارا كتابيـة      )1(الموجات الصوتية إلى موجات كهربائية تظهر على الشّاشة       

لذّكر أن اآلثـار الممثّلـة ألي سلـسلة         ومما هو جدير با   . تمثّل السلسلة الكالمية الّتي يراد اختيارها     

كالمية تكاد تتكون من عدد كبير من عناصر صغيرة ال يتطابق اثنان منها قط، أي أنّها شاهد علـى               

أنّه  من النّادر قطعا من سلسلة كالمية تظّل فيها طبيعة الصوت، وشدته ودرجته على شكل واحـد                  

د نوع الصوت الّذي يمثّله األسيلوجراف  بموجات متتالية         مدة واضحة؛ وذلك ألنّه من النّادر أن نج       

  .)2(ذات شكل واحد

  )Spectrograph( راسم األطياف -ب

يتميز هذا الجهاز بأنّه يستطيع تحليل حدث لغوي كامل، وبيان الذّبذبات الموجودة فـي كـل                

  .)3(جزء من أجزائه، وتسجيل كّل ذلك على ورقة بيانية

زة مؤخّراً على شكل برامج حاسوبية، تعطي نتائج دقيقة ذات جـودة            وقد أصبحت هذه األجه   

  :ومن أهم هذه البرامج. عالية
                                                 

 .34، صأصوات اللّغةعبد الرحمن أيوب، : ينظر )1(
 .109، صعلم اللّغةمحمود السعران، : ينظر )2(
 .35ص, أصوات اللّغةعبد الرحمن أيوب، :  ينظر)3(
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  والّذي يعني بالهولندية الكالمPraat ) : ( برنامج-1

. وهو يستعمل لتحليل الموجات الصوتية،  ويمتاز هذا البرنامج بالـسهولة فـي االسـتعمال              

يقوم بدراسـة الخـصائص الفيزيائيـة       إذ  ات الصوتية وحفظها،    ويستطيع هذا البرنامج بقراءة الملف    

  سم الطّيفية والروتيوت، عن طريق معاينة الموجة الصكما أنّه يمكن التّعامـل مـع الموجـة    . للص

  .الصوتية والوقوف على خصائصها عن طريق أدوات التحكم المرفقة في هذا البرنامج

  ) (Audacity Beta:  برنامج-2

 هذا البرنامج في إنشاء قواعد البيانات الصوتية، ويقوم بعرض الصوت علـى شـكل               يستخدم

     سم الطّيفييقابلها بالر ة، ثموت من خالل هذا البرنامج، مع         . موجة مرئيدى للصويمكن إضافة الص

   منيإمكانية التّحكم بمداه الز .        وت من جوانب عدز هذا البرنامج بآلية التّحكم بالصة، مثل عكس   ويتمي

ويمكـن  . الصوت وقلبه، وقطع الصمت في ثنايا الصوت، والتّحكّم في سرعته، وحذف الـضجيج            

  . تحديد الصوت من بدايته إلى نهايته أو أي نقطة مطلوبة

  ) Speech Filing System: ( برنامج-3

، وذلـك  ؤخراًبرنامج مستخدم حديثا في مجال تجهيز قواعد البيانات، حيث تم االعتماد عليه م   

في خطّة تطوير األدوات المستخدمة في بناء قواعد البيانات الصوتية، وقد أظهر هذا البرنامج كفاءة               

  .)1(ملحوظة في مجال تحديد بديات ونهايات المقاطع الصوتية تحديدا دقيقا

           ة الّتي يقدوتيد الخدمات الصة؛ لتعدوتيهذا البرنامج من أفضل البرامج الص ويعطي . مهاويعد

              سم الطّيفية، وشكل الموجة والرة والشّدوت من حيث القوهذا البرنامج صورة دقيقة لمستويات الص

كمـا  . والبياني لها، والرسم البياني للتّردد األساس وأثر حركة الوترين الصوتيين في المجهـورات            

وأهم ما يميز هذا البرنامج مـا       . يظهر الرسم البياني لمستوى الضجيج المصاحب لبعض األصوات       

                                                 
 .2004عين شمش، جامعة ،)رسالة ماجستير(، 54، صفونولوجيا القرآنب أحمد، غأحمد را:  ينظر)1(
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وكذلك الرسم البياني للنّغمـة الهابطـة       ). Formats(يظهره من رسم بياني لمعالم النّغمة التّرددية        

، )Speech  analyz 3.0.1(  و) WAPS 151: (اوصدر منه مؤخّراً برنامج. والنّغمة الصاعدة

  .يةو زود األخير بنظام الكتابة الصوتية الدول

  )Ic Speech analyzer: ( برنامج-4

 المعلومات الصوتية، وإدارة قواعد البيانـات، ويقـوم هـذا           ريستخدم هذا البرنامج في تطوي    

ثم يتيح هـذا البرنـامج      . البرنامج برسم الموجة الصوتية بيانياً، وتحليل طيفها بطريقة رقمية حديثة         

    ستفاد من هذا البرنامج في مجال الهندسـة الـصوتية،         لمستخدمه التّحكم بالصوت بطرق عديدة، وي     

ومما يميز هذا البرنامج في أنّه يعمل علـى         . إذ استفاد منه بعض مهندسي الصوت في حقول عملهم        

ة في رسم بيانيوتية، ويقوم بعرض الشّدة الصوتيلإلشارة الص تنظيم التّوزيع الطّيفي  

 بجهاز الحاسوب، ثم يتم بعـد ذلـك         ) ميكروفون( لصوت القط ا  وتعمل هذه البرامج بإيصال   

وإن المهمة األولى لتحليل األصوات عـن طريـق         . إدخال الصوت وتحليله كما يراه الباحث مناسباً      

. أحدهما عمودي  يمثّل تردد الصوت     : هذه البرامج هي تحويل الكالم إلى صورة مرئية ذات بعدين         

    يمثّل الز واد بنـاء علـى              . منواآلخر خطّ أفقيوت في درجات متفاوتة من الـسة الصتظهر شد ثم

  .مصدر الصوت

           وتوليست هذه البرامج الوحيدة الّتي تستخدم في عمليات التّحليل الفيزيائيبـل هنـاك     للص ،

  .الكثير من هذه البرامج، وهي متقاربة في طريقة عملها

  

  
  
  
  
  
  
.  
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  الفصل األّول
  بّيةوائت العروامت والّصلّصا

  دراسة فيزيائّية
  
  
  
  
  

  وامتحليل الفيزيائّي للّصالّت: المبحث األّول
  

  األصوات االنفجارّية أو الوقفّية -1
 األصوات االحتكاآّية أو الّرخوة -2
  األصوات المرّآبة أو المزجّية -3
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  :تحليل صوائت الحروف :    ثانيّا 
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  الّتحليل الفيزيائّي للّصوامت العربّية: ث األّولالمبح
  
  

  األصوات االنفجارّية أو الوقفّية -1

 األصوات االحتكاآّية أو الّرخوة -2
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فـالنّطق  . الصوامت هي المنطلق األساس الّذي يعتمده المتكلّم في تواصله مع اآلخـرين           إن         

  . األصوات الّتي تعد الصوامت أساسهامن خالليحمل ما بداخلنا من أفكار وأغراض لينقلها 

فر من الصوامت، الّتي يعد بعضها منقطع النّظير من لغات          وتزخر المنظومة العربية بقدر وا    

اللّغة العربية ال   ف. ومقابل ذلك فهي تحوز قلّة من الصوائت أيضاً، تمنحها ضبطاً ودقّة          . العالم قاطبة 

فالحرف يقوم  . تبدأ بصامت، غير أن هذه الصوائت تعود في أصلها إلى الصوامت فهي مشتقّة منها             

الحركة ال تقوم بنفسهابنفسه وال يضطر إلى حركة، غير أن .  

فالصوامت هي مجموع الحروف، أي األصوات الصحيحة والّتي تقبل أن تحرك بالحركـات             

  .ويطلق عليها أيضاً السواكن. ، ثم يوقف عليها بالسكون)الكسرة والضمة والفتحة: (الثّالث

، أو ما يطلق عليه أصوات العلّة       )تحةالكسرة والضمة والف  (والصوائت هي مجموعة الحركات     

  ).الياء، والواو، واأللف(

قابلتان للوصف والتّحليل   ) الصوامت والصوائت (ولحسن الحظّ أن هاتين الوحدتين الصوتيتين       

  .صة لذلكتالفيزيائي عن طريق األجهزة والمعدات المخ

ر تأثّراً بدرجة اتّساع الممر بين      وقد أثبتت بعض البحوث أن الصوامت والصوائت الفموية أكث        

  .)1(الفم واألنف

. انتقالها في موجـات صـوتية      كيفيةيعتمد على   وتصنيف هذه األصوات تصنيفاً فيزيائياً، ،       

فالتّصنيف الفيزيائي لهذه األصوات يسهم في الكشف عن الظّواهر الصوتية الّتي تعد معايير يتحـدد               

  .معلى أساسها تمايز أصوات الكال

  

  

                                                 
  .37ص، ةغويصوات اللّاألإبراهيم أنيس، : ينظر) 1(
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للص وامت التّصنيف الفيزيائي)Consonants(  

      صوت له نقطة نطق محددة، وناطق محدد، وتحـدث معـه إعاقـة            : والصوت الصامت هو  

واألصـوات  ) أي الوقفيـة  (ويشمل هذا المصطلح األصـوات االنفجاريـة        . أو إيقاف لتيار النّفس   

الـصوت  : بعـضهم  والصوت الصامت يدعوه     .نفيةاالحتكاكية، واألصوات الجانبية، واألصوات األ    

  .)1 (الساكن

إن هواء الزفير المندفع من الرئتين يصطدم أحياناً بعوائق عدة تؤثّر فيه، ويعود هذا لطريـق                

 وتحدد أيـضاً    ، ذاتها، فهي الّتي تحدد كيفية مرور تيار هواء الزفير الّذي يتشكّل منه الصوت             النّطق

  .ت، وطابعه، ودرجتهماهية الصو

والصامت هو الصوت المجهور أو المهموس الّذي يحدث في نطقه أن يعترض مجرى الهواء              

، أو اعتراضاً جزئياً، من شأنه أن يمنع الهواء من أن ينطلق من الفـم دون                )كالباء(اعتراضاً كامالً   

  .)2() كالثّاء(احتكاٍك مسموع 

     وامت العربياكنة      وعلى هذا األساس تكون الصوالّتـي   )ألف بائيتها ( ة هي جملة حروفها الس ،

  .تبدأ بهمزة القطع وتختتم بالياء

ويتجلى من خالل التّحليل الفيزيائي للصوامت تحديد الكميات الفيزيائية الّتـي يتـألّف منهـا               

ات الصوت، إضافة إلى التّغيرات والتّأثيرات الّتي تطرأ عليه، وفي هذه العمليـة تخـضع األصـو               

  .للدراسة والتّحليل من بدايتها إلى نهايتها مع االهتمام بالنّاحية الزمنية

  

                                                 
  .91ص، معجم علم األصوات، د الخوليمحم: ينظر) 1(
  .149-148ص، غةعلم اللّعران، محمود الس: ينظر) 2(
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إن اعتماد تصنيف األصوات على أساس الجانب السمعي والنّظري لم يعد كافياً لبيان حقيقتها              

تم ذلك  وي. فالتّحليل الفيزيائي للصوت يوصل إلى معرفة حقيقية وقطعية لمعرفة خواصها         . وماهيتها

بتحليل بعض العينات الصوتية، ثم الخروج بمقاييس وحقائق فيزيائية، تساعد علـى وصـف تلـك                

ويحدث هذا بتحليل األصوات اللّغوية بعد خروجها من الممر الهوائي الّتـي            . األصوات وصفاً دقيقاً  

يمكن بيانها علـى    تخرج منه، وقد تم تحليل هذه األصوت بصوت الباحث في المختبر الخاص به، و             

  :األوجه اآلتية

  ):Plosives (  األصوات االنفجارية أو الوقفية-1

وهي باعتبار التّوقف، أو االنحباس لكمية الهواء، الّتي يصنع منهـا الـصوت، أو االنفجـار                

:  األصوات المؤقّتة، وهي ثمانية أصوات     علماء الصوت ويسميها بعض   ،   المصاحب لعملية اإلطالق  

  .)1() ، ق، ع، ك، د، ت، ضط، ب(

 بيان خصائصها الفيزيائية، وقد جرى تحليل هذه        من أجل وبعد تحليل هذه األصوات فيزيائياً؛      

 فتبين أن صـوت  ،الحاسوبي( Speech Filling System -SFS)  األصوات،  من خالل برنامج 

 ذلك من خالل مناطق الرنين      كان أقوى أصوات مجموعته من حيث القوة والشّدة، وقد ظهر         ) الطّاء(

        سم الطّيفيواد في الراكنة السالمتمثّلة بالبقع الد)Spectrogram .(     ده األساسوقد وصل ترد)182 (

   .ث/ م) 267(ا من حيث الزمن فقد سجل ث، أم/ د) 7236(ث، ووصلت ذروة تردداته إلى /د

تي يظهر من خاللهـا تـضاعفات التّـردد         ، الّ )Formant(أما مستوى معالم النّغمة التّرددية      

وتظهر مـستوياته فـي     . األساس، وظهرت مضطربة وغير منتظمة داللة على جهرية هذا الصوت         

ث، والمعلـم   /د) F1) (930(ثالثة معالم، غير منتظمة وموزعة توزيعاً عشوائياً، فبلغ المعلم األول           

                                                 
  .313ص ، ات الحديثةسانيعلم اللّ عبد القادر عبد الجليل،: ينظر) 1(
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ث، وتدل عـشوائية هـذه المعـالم        /د) F3  ()3603(ث، والمعلم الثّالث    /د) F2) (2362(الثّاني  

  . واضطرابها على انتماء هذا الصوت إلى مجموعة األصوات االنفجارية الشّديدة 

، حيث أظهر التّحليل الطّيفـي أثـر حركـة          )الضاد(  ثم تاله من حيث القوة والشّدة صوت        

. ث/د) 7116(روة تردداتـه    ث، وقد وصـلت ذ    /د) 166(الوترين الصوتيين، وبلغ تردده األساس      

 داللـة   ؛ث/ م) 675(  حيث الوقت، فقد استغرق زمن نقطـة       غير أنّه سجل أعلى درجة زمنية من      

  .على استطالة هذا الصوت

فقد ظهرت هذه المعالم مـضطربة وأكثـر   ) Formant) (المعالم (لتّردديةأما مستوى النّغمة ا  

فبلغـت قيمـة    . جموعة األصوات االنفجارية والـشّديدة    عشوائية، داللة على انتماء هذا الصوت لم      

) 2362(فبلغت  ) F2(ث، أما قيمة التّواتر في المعلم الثّاني        /د) F1) (916(واتر في المعلم األول     التّ

والتّحليـل اآلتـي يبـين تلـك        . ث/د) 3579(ث، والمعلم الثّالث فكانت قيمة تواتره قد بلغـت          /د

 في أربعة مستويات، فالمستوى األول يظهر الرسـم         ) لطّاء والضاء ا(الخصائص الفيزيائية لصوتي    

  الموجي)Wave(       سم الطّيفيوالمستوى الثّاني يظهر الر ،)Spectrogram(     والمـستوى الثّالـث ،

، والمستوى الربع يظهر مـستويات النّغمـة   (Fundamental Frequency)يظهر التّردد األساس 

  :) Formant(التّرددية 
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فقد تراوحت تردداتهـا    . أما بقية أصوات هذه المجموعة، فكانت شبه متساوية في خصائصها         

 ث، أما ترددات ذروتها، فقد تراوحت هي األخـرى أيـضاً بـين            /د) 170 – 162(األساسية بين   

وكـذلك  .  ث/ م) 232-215( فـد تراوحـت بـين        الزمنث، أما من حيث     /د) 6586 – 6538(

-748 (            بـين ) F1(في المعلـم األول     ) Formant(نّغمة التّرددية   تراوحت مستويات ال  

فقد ) F3(والمعلم الثّالث   . ث/د) 226- 246(فقد تراوحت بين    ) F2(أما المعلم الثّاني    . ث/د)898

وجّل هذه التّوترات جاء في شكل توزيعـات عـشوائية          . ث/د) 3400-3230(تراوحت أيضاً بين    

وكمـا أظهـر التّحليـل      . لة على انتماء هذه األصوات إلى األصوات االنفجاريـة        غير متتابعة دال  

المهموسين؛ داللة على عدم    ) الكاف والتّاء ( الفيزيائي أثر انقطاع منحنى التّردد األساس في صوتي         

  .تحرك الوترين الصوتيين أثناء النّطق بهما

فيزيائيةً لألصوات الـسابقة فـي أربعـة        ويظهر التّحليل الفيزيائي اآلتي بعض الخصائص ال      

ممتـدة،   الّذي يظهر في هيئة ضجة عـشوائية غيـر        ) Wave(الرسم الموجي   : مستويات ، األول  

: والثّـاني . ومتفاوتة في أحجامها وهيئاتها من حيث التّكاثف الذّبذبي الّذي يدّل على قـوة الـصوت              

 سم الطّيفيالر)Spectrogram (ـ : ، والثالث  Fundamental)ين مقـدار التّـردد األسـاس    يع

Frequency) .ابعةمستويات معالم النّغمة : والرالتّرددي) Formants(:  
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وكما أن هذه األصوات ظهرت في الرسم الطّيفي على شكل أطوال عشوائية، ظهر فيها أثـر                

فهذه . راغات وفجوات متقطّعة  االنقطاع والتّوقّف لتيار الهواء، أثناء الوقف واالنحباس، على هيئة ف         

األصوات تتّصف باالحتباسية إلى جانب االنفجارية، الّتي تحدث نتيجة احتباس الهواء في فجوة الفم              

تحلـيالً طيفيـاً؛    ) الطّالـب (و تم تحليل كلمة     . ثم يتبع خروج ذلك الصوت فجأة في صورة انفجار        

األصوات، فجاء ذلك الطّيف بطريقـة عـشوائية،        الّتي تتّصف بها هذه     ) االحتباس(لمعرفة خاصية   

) 1.191(إذ بلغ المدى الزمني لتلك الكلمـة        . ظهر من خالله االحتباس الّذي يمثّل مدة الوقفة زمنياً        

  .  ث/م) 175(ث، في حين بلغت المدة الزمنية لتلك الوقفة والحبسة /م

وق علـى الرسـم المـوجي بـدائرة         وقد ح ) الطّاء(ويظهر التّحليل اآلتي الحبسة في صوت       

خضراء، وقد أظهر الرسم الموجيّ الفراغ المتمثّل بالحبسة وقد انعدمت في هذا المستوى الذّبـذبات               

الموجية، وكما وضع مستطيل أخضر على الرسم الطّيفي الّذي انعدمت فيه هو اآلخر مناطق الرنين               

  :والشّدة 
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  )Fricatives(رخوة  األصوات االحتكاكية أو ال-2

تحدث الصوامت االحتكاكية بأن يضيق مجرى الهواء الخارج من الرئتين في موضـع مـن               

  .)1(المواضع، بحيث يحِدث الهواء في خروجه احتكاكاً مسموعا

وعددها ثالثة عشر صوتاً، فمن األصـوات المهموسـة         . )2( وتسمى أيضاً األصوات الرخوة     

  :ومن األصوات المجهورة خمـسة أصـوات       ).ه، ش، ص ، خ، ح،       ف، ث، س  : (ثمانية أصوات 

  .)3() د، ظ، ز، غ، ع(

              ،وتية المهموسة يحدث بتضييق مكان ما في الجهاز الـصنطق األصوات االحتكاكي وبما أن

لدرجة يصبح عندها اضطراب تيار الهواء الخارج من الرئتين؛ فيتحرك حركة عـشوائية، يترتّـب               

  .ات غير منتظمةعليها حدوث موج

وقد تبين من خالل التّحليل الطّيفي لألصوات االحتكاكية المهموسة بأنّها متذبذبة، ومختلفة فيما             

بينها، على الرغم أنّها تظهر في رسوم الطّيف على شكل حزم ذات تردد وعرض معين مع التّباين                 

  .من ناحية الشّدة والرنين

سة، بعدم وجود تردد أساس لها، كما لم يظهـر أي أثـر             فتتميز األصوات االحتكاكية المهمو   

سم البيانيين مطلقاً في الروتيالهتزاز الوترين الص.  

أكثر األصوات االحتكاكية المهموسة احتكاكاً، ألنّه      ) الصاد(وأظهر التحليل الطّيفي أن صوت      

 الرسـم   ة والرنين نحو أعلـى     مناطق الشّد  وقد أظهر هذا المستوى تركيز    . يتميز بخاصية اإلطباق  

بشكل كثيف، أم ة فقد قدرت بـ الطّيفيمنية نطقه الزث/م) 453(ا مد.  

                                                 
  .172ص، غةعلم اللّعران، محمود الس: ينظر) 1(
  .313ص، ات الحديثةسانيعلم اللّيل، عبد القادر عبد الجل: ينظر) 2(
  .173-172ص، علم اللغةعران، محمود الس: ينظر) 3(
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ين(ا صوت   أمالس (         عن صوت فلم يختلف كثيراً في تحليله الطّيفي) ادفقـد ظهـرت     )الـص ،

       سم الطّيفينين والشّدة في أعلى الراد(ت  فجوهر االختالف بينه وبين صو    .  مناطق تركيز الرالص (

  ث/ م) 450(أما المدة الزمنية فقد بلغت ). الصاد(خاصية اإلطباق الّتي تصاحب 

 في الرسم الطّيفي بانتـشار      يهشّتفظهرت خاصية   الّذي  ،  )الشّين(ويلي هذين الصوتين صوت     

ه المجموعـة   مناطق الرنين والشّدة على طول الرسم الطّيفي تقريباً، فهذا الصوت أكثر أصوات هذ            

  .ث/ م)  533( استغراقاً للزمن، فقد بلغ

).  الحـاء والهـاء   (وأظهر التّحليل الطّيفي أن أقّل أصوات هذه المجموعة احتكاكاً، هما حرفا            

          نين وظهرت باهتة في رسمهما الطّيفية والروثبت من خالل هذا    . حيث تالشت مناطق تركيز الشّد

خاصية اإلصمات الّّتي تصاحب رخاوته، فكان أقلّها شدة، إذ بلـغ           يمتلك  ) الحاء(التّحليل أن صوت    

  .ث/ م) 400(وبلغت مدته الزمنية . ث/د) 128(تردده 

 إالّ أن التّحليـل     ،أيـضاً ) الحـاء (الّذي يعد أقّل شدة واحتكاكاً من صوت        ) الهاء(أما صوت   

 الزمنيـة لـم     مدتـه كما أن   .  أي شده  الطّيفي له أظهر خفاءه، والجدير ذكره لم يظهر لهذا الصوت         

إال أن هذا الصوت في المحصلّة صوت احتكاكي، بيد أنّه أقـل األصـوات              . ث/ م) 240(تتجاوز  

  .االحتكاكية المهموسة احتكاكاً

  .ث/د) 300-380(أما بقية أصوات هذه المجموعة فقد تراوحت مدتها الزمنية بين 

إالّ إذا  .  األوتار الصوتية  احتكاكية المهموسة ال تتذبذب خالله    وكما هو معلوم أن األصوات اال     

     تردداً      – مثالً   –) كالفتحة(وائت  نطقت هذه األصوات بمجاورة أحد الص ظِهر التحليل الطيفيحينها ي 

 اً للصوت لذلكائت المجاور   أساسيد           الصد يكون بدرجات متفاوتة، فينعكس ذلـك التّـردوهذا التّرد ،

وينقله مـن حالتـه     . لصامت المجاور له، ويعطيه تمايزاً يتميز خالله بين أصوات مجموعته         على ا 

  .السلبية في عدم تواتر وتذبذب الوترين الصوتيين إلى حالة إيجابية بفعل مجاورته له وتأثيره عليه
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  فـي    - وقد نطقـت صـامتة     –وتظهر األصوات االحتكاكية المهموسة بعد تحليلها فيزيائياً          

 الّذي يظهر في هيئة ضجة غير ممتدة، والرسم الموجيWave          )(الرسم الموجي   : مستويين ، األول  

يدّل على انتشار الصوت وقوته؛ ونتبين من هنا أن األصوات المهموسة لهـا رسـم مـوجي كمـا                   

: والثّاني. لية وربما يكون أقوى أحياناً، فجميع األصوات تنتقل في موجات طو          ،لألصوات المجهورة 

سم الطّيفيالر)Spectrogram( ا المستوى الثّالـثد األسـاس    : ، أميمثّـل التّـرد)Frequency  

(Fundamental   ين، وقدوتين الصك للوتريتحر ظهر أيظهر له أثر، فلم يعليـه  وضعالّذي ال ي 

   : صفحة التّحليلدوائر خضراء في أسفل

  
    ا التّحليل الفيزيائيفـي خمـسة مـستويات مـن             أم ة المجهورة تماآلتي لألصوات االحتكاكي

 الذّي يظهر في هيئة ضـجة عـشوائية ممتـدة نـسبياً،             (Wave)الرسم الموجي   : التّحليل، األول 

. Spectrogram)(سـم الطّيفـي     الر: والثّـاني . فاوت في حجم تذبذبها   ومتشابهة في رسمها مع التّ    

تحليل معـالم النّغمـة   : ، والرابع(Fundamental Frequency)د األساس مستوى التّرد: والثّالث

تحليل نسبة  : الّتي يظهر فيها قيم تواتر الوترين الصوتيين والشّدة، والخامس        ) (Formantsالتّرددية  

 :(Noise)الضوضائية 
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بيانيـة يظهـر فـي      والتّحليل الفيزيائي لألصوات االحتكاكية المجهورة، خاصة من النّاحية ال        

    فاألولى تكـون   . اً ، وكذلك يظهر أحياناً في موجات غير منتظمة        تسلسل من الموجات المنتظمة نسبي

والثّانية يسببها اضطراب الهـواء المـصاحب       . نتيجة لتذبذب األوتار الصوتية حال النّطق بالصوت      

  ).الزاي(ذلك صوت للصوت أثناء خروجه من الفم إلى جانب تذبذب األوتار ومن أمثلة 

أما من النّاحية الطّيفية فهي شبيهة باألصوات االحتكاكية المهموسة، إذ تظهـر فـي خطـوط          

  .عريضة سوداء متفاوتة في لونها الّذي يعكس شدتها

لبيان قوتها وشدتها، فهي تظهر في      ) Formants (تّردديةأما على صعيد تحليل معالم النّغمة ال      

  . األصوات وجهارتهاهائية مضطربة، تدّل على احتكاكية هذثالثة معالم عشو

     وضائيأما مستوى التّحليل الض)Noise(           فقد كان متبايناً بعض الشّيء، إالّ أنّه لم يتجـاوز ،

  .ث/د) 60(

    ويظهر التّحليل الطّيفيSpectrogram) (       ةأقوى أصوات هذه المجموعة وأكثرها احتكاكي أن

) 166( (Fundamental Frequency) ، حيث بلغ تردده األسـاس  )الظّاء(وانفجارية هو صوت 

  .ث/م) 418(وبلغت مدته الزمنية . ث/د
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 الّتي يظهر من خالل معالمهـا قيمـة         Formants)( أما مستوى تحليل معالم النّغمة التّرددية     

قيمة التّـواتر فـي المعلـم       أما  . ث/د) F1) (890(فقد بلغت قيمة التّواتر في المعلم األول        . التّواتر

وظهرت هذه  . ث/د) 3734(بلغت قيمة تواتره    ) F3(ث، أما المعلم الثّالث     /د) F2) (2399(الثّاني  

المعالم في ضجة غير منتظمة تدّل على انتماء هذا الـصوت لمجموعـة األصـوات االحتكاكيـة                 

  .ث/د) 14(مة ذبذبته ، فقد بلغت قيNoise)(أما مستوى التّحليل الضوضائي . المجهورة

، ويظهر صوت الزاي فـي التّحليـل        )الزاي( ويليه من حيث قوة االحتكاك والجهارة صوت        

 ــي ــشوائية ) (Spectrogramالطّيف ــجة ع ــكل ض ــي ش ــاس  . ف ــردده األس ــغ ت ــد بل               وق

)  (Fundamental Frequency)144 (د األسـاس نتيجـة ح  /دركـة الـوترين   ث، وظهر التّرد

وأوضح الرسـم الطّيفـي أن لـصوت        . ث تقريباً / م) 427(الصوتيين أما المدة الزمنية فقد بلغت       

  .ث/ م) 165(أزيزاً يخرج حال بدء التّفوه به، حيث بلغت مدته الزمنية ) الزاي(

 قيمة التّـواتر     الّتي يعرف من خالل معالمها     Formants)(أما مستوى معالم النّغمة التّرددية      

فقد جاءت هذه المعالم مضطربة غير منظمة وموزعة توزيعاً عشوائياً؛ لتدّل على أن هـذا               . والشّدة

الصوت ينتمي إلى مجموعة األصوات االحتكاكية المجهورة، إذ بلغت قيمة التّواتر في المعلم األول              

)F1) (721 (ا المعلم الثّاني فقد بلغت قيمة تواتره      . ث/دأم) والمعلم الثّالـث حيـث     . ث/د) 2560

     ، فقـد بلـغ    (Noise)أما مستوى التّحليـل الـضوضائي       . ث/د) 3090(بلغت قيمة تواتره أيضاً     

  .ث/د) 21(

تركيز مناطق  ) Spectrogram(الّذي ظهر فيه من خالل التّحليل الطّيفي        ) الذّال(أما صوت   

ث، في حين /د) 150(Fundamental Frequency)  ( تردده األساست قيمة وبلغ.دة والرنينشّال

الّذي أظهرت (Formants) وكذلك فإن مستويات النّغمة التّرددي . ث/ م) 396(بلغت مدته الزمنية 

. معالمها من خالل التّحليل قيمة التّواترات الّتي ظهر من خاللها احتكاكية وجهارة هـذا الـصوت               
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) 2428(      بلغت قيمة تواتره    ) F2(ث، والمعلم الثّاني    /د) 701(ه  بلغت قيمت ) F1(فالمعلم األول   

 (أما مستوى تحليل الـضجة الـضوائية   . ث/د) 3565( بلغت قيمته F3)(ث، والمعلم الثّالث / د

(Noise فبلغت)ث/د) 19.  

 الّذي أظهر مناطق    ) (Spectrogramفقد ظهر من خالل التّحليل الطّيفي       ) الغين(أما صوت   

. ضجة عشوائية غيـر منتظمـة      في هيئة ) Wave(، وظهرت موجته    كل ضئيل   شركيز الرنين ب  ت

 Fundamental) وأظهر الرسم البياني حركة الـوترين الـصوتيين، إذ بلـغ التّـردد األسـاس     

Frequency)  وتوت مـن صـوت    . ث/د) 132( لهذا الصة لهذا الـصمنيواقتربت المساحة الز

  ث/م) 474 (، فبلغت)الظّاء(

 الّتي يظهـر مـن خـالل معالمهـا قيمـة            (Formants)أما مستويات تحليل النّغمة التّرددية    

بلغـت قيمـة    ) F2(ث، والمعلم الثّاني    /د) 1030(بلغت قيمة تواتره    ) F1(التّواترات فالمعلم األول    

مع العلم أن هذه    . ث/د) 3687(بلغت قيمة تواتره    ) F3(ث، والمعلم الثّالث    /د) 2560(تواتره أيضاً   

المعالم كانت كالمعالم السابقة ألصوات هذه المجموعة مضطربة وغير منتظمة تدّل علـى احتكـاك               

ائية في هذا الصوت حيث     ض الضو  الضجة وأظهر التّحليل الضوضائي مقدار    .هذا الصوت وجهارته  

  .ث/د) 14(بلغت 

 فجوات وفراغات متباعدة تدّل على أنّه أقّل        فقد أظهر التّحليل الطّيفي   ). العين(وأخيراً صوت   

وظهرت كذلك حركـة الـوترين      . مع أن موجته موجة منتظمة    . أصوات مجموعته احتكاكاً وجهارة   

ث، وكـذلك فـإن مدتـه       /د) 139(الصوتيين من خالل تحليله الطّيفي، أما تردده األساس فقد بلغ           

ـ        الزمنية كانت أقّل أصوات مجموعته من حيث االس        اوز مدتـه       تغراق بـالنّطق زمنيـاً، فلـم تتج

  .ث/م) 223(



 25

فقد أظهرت معالمها، جهارة هذا الصوت Formants) ( أما مستويات تحليل النّغمة التّرددية 

بلغ قيمة تواتره   ) F1(فالمعلم األول   . واحتكاكيته بشكل أقّل من جهارة واحتكاكية أصوات مجموعته       

فبلغـت  ) F3(ث، أما المعلم الثّالث     /د) F2) (2421( تواتر المعلم الثّاني     وبلغت قيمة  .ث/د) 513(

  .ث/د) 3568(قيمة تواتره 

) 44(   ، فبلغ ) (Noiseائي لهضوسجل صوت العين أعلى درجة ضجيج أثناء التّحليل الضو

  .وهذا يعني أن صوت العين تبدأ قوته بعد خروجه من الحلق. ث/د

ييز األصوات االحتكاكية المهموسـة مـن األصـوات االحتكاكيـة           وتعد أفضل طريقة في تم    

على مركز الحنجرة، ونطق تلك األصـوات       ) الميكرفون) (القط الصوت (المجهورة فيزيائياً، وضع    

فيظهـر الرسـم الطّيفـي    .  ، عندها يتّضح الفرق الجوهري بينهما    - مهموسة ومجهورة    –بنوعيها  

  لألصوات االحتكاكي ين ولو بشكل ضئيل        والبيانيوتيفي حين لم   . ة المجهورة أثر حركة الوترين الص

              ة المهموسة، وال رسم موجيين في األصوات االحتكاكيوتياهتزاز أو حركة للوترين الص يظهر أي

وتم مقابلهـا   . من األصوات االحتكاكية المجهورة   ) الظّاء و الزاي  (وقد تم إخضاع صوتي     . واضح

والتّحليل اآلتي  . من األصوات االحتكاكية المهموسة لهذه التّجربة       ) السين والصاد (إخضاع صوتي   

  :يوضح تلك التّجربة 
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  ):Affricate( األصوات المركّبة أو المزجية -3

  .)1() الجيم(وتسمى باألصوات المزجية، أو المزدوجة، وعددها صوت واحد، هو 

    سم الموجيويأتي الرWave) ( ة     لهذا الة ممتدة عشوائيويظهر التّحليل  . صوت في هيئة ضج

 الطيفي) (Spectrogramة، واتّضح من خاللنين والشّدوت مناطق تركيز الرالتّحليللهذا الص  أن 

وقد بلـغ تـردده     . لكنّها أقّل بشيء يسير    تشبه حبسة األصوات االنفجارية،   . صوت الجيم فيه حبسة   

إذ اتّضح أثر اهتـزاز وتذبـذب الـوترين    . ث/د) 177(Fundamental Frequency) (األساس 

ث، في حين بلغـت المـدة الزمنيـة         / م) 399(وبلغ مقدار المدة الزمنية لهذا الصوت       . الصوتيين

وفيمـا يلـي    . ولم يظهر أي أثر لحركة الوترين الصوتيين أثناء تلك الحبسة         . ث/ م) 148(لحبسته  

  يظِهر الحبسة في صـوت       - الحاسوبي   (Praat) من خالل برنامج     –) جعلي(تحليل فيزيائي لكلمة    

    )2(، وقد حوق عليها بدائرة حمراء ، ويظهر الخطّ األفقي األزرق حركة الوترين الصوتيين) الجيم(

  
 

 . لهـا   تفاوتت معالم قيم التّواتر ومقدار الشّدة      (Formants)     أما مستوى النّغمة التّرددية     

  :كل اآلتي يعرض تلك المعالم شّوال

                                                 
  . 324ص، ات الحديثةعلم اللسانيعبد القادر عبد الجليل، : ينظر) 1(
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أما . ديسبل) 63(ث، في حين بلغت شدته      /د) 1100(بلغت قيمة تواتره    ) F1(فالمعلم األول    

أما المعلم الثالـث    . ديسبل) 71(ث، وبلغت شدته    /د) 2142(بلغت قيمة تواتره    ) F2(المعلم الثاني   

)F3 (   تهبلغت شد)3289 (د/    ته  ث، في حين بلغت شد)ديسبل ويؤكّد توزيع هذه المعالم توزيعاً      ) 81

  .عشوائياً غير منتظم على انتماء هذا الصوت إلى مجموعة األصوات المجهورة

   

  ):Trill( األصوات المكررة -4

 بارتعـاد طـرف      ذلـك  ، ويكون )1(تتكّون هذه األصوات عن طريق تكرار ضربات اللّسان         

  . )2(ساناللّ

 وقد وظفت الـراء فـي       - في أربعة مستويات  ) الراء(يائي اآلتي صوت    ويظهر التّحليل الفيز  

محوق عليـه بـاللّون     ) الراء(صوت   ويظهر ،-  الصوتية هاخصائصبعض  ؛ لمعرفة   )الربيع(كلمة  

                   سـم المـوجيائرة الّتـي تحـيط بالراألخضر، حيث يظهر أثر ارتعاد اللّسان أثناء نطقها في الـد

(Wave) .    ةفي هيئة ضجة ومنتظمة في تذبذبها، داللة على انتظام ضربات اللّسان أثناء نطق           ممتد

 على شكل ثغـرات عموديـة        فيه الرنين  يظهر) (Spectrogramأما الرسم الطّيفي      . هذا الصوت 

                                                 
  .324، ات الحديثةسانيعلم اللّعبد القادر عبد الجليل، :  ينظر) 1(
  .235، ةويغعلم األصوات اللّين، عصام نور الد:  ينظر) 2(
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  (Fundamental Frequency) منتظمة يحيط به المستطيل، ثم يليه الرسم البياني للتّردد األساس

، وأخيراً الرسـم البيـاني      )المعالم(دائرة خضراء، ثم مستويات تحليل النّغمة الكالمية        محوق عليه ب  

   . Noise) (لمستوى الضجة العشوائية 

  

    
        سم الموجيإذ تظهر فيه الذبذبات في هيئة متباعدة عن بعـضها          فالمستوى األول من التحليل هو الر

  . منتظم ؛ داللة على تكرارية الراءشكلب

 على شكل ثغـرات     الذّبذبات فيه   ظهرت  الّذي  الموجي حليل هو الرسم   فالمستوى األول من التّ   

وهذا يعود إلـى    . عمودية منتظمة ، يتخلّلها ثغرة عمودية، تقع في وسط الرسم الطّيفي لهذا الصوت            

يبدو في هيئـة حـزم      وما يتميز بهذا الرسم الطّيفي في كونه        . ضربات اللسان التّكرارية في الغار    

  .جانبية

، فإنّـه  Fundamental Frequency) (أما مستوى الرسم البياني الّذي يبين التّردد األساس 

ث، حيث أظهـر  /د) 183(يبدأ من نقطة النّطق بارتفاع ثم ينتهي بانخفاض، وقد بلغ التّردد األساس          

  .ث/ م) 280 ( ته الزمنية فقد بلغتأما مد. هذا الرسم أثر حركة تذبذب الوترين الصوتيين

ومعالمها الّتي يظهر مـن     ) (Formantsوالمستوى الثّالث فهو مستوى تحليل النّغمة التّردية        

) F2(أما المعلم الثّاني    . ث/د) 1425(بلغت قيمة تواتره    ) F1(فالمعلم األول   . خاللها مقدار التّواتر  
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. ث/د) 3922(بلغت قيمة تواتره أيـضاً      ) F3(لم الثّالث   والمع. ث/د) 2392(إذ بلغت قيمة تواتره     

  .وتظهر هذه المعالم في سالسل غير منتظمة، وهي بذلك تدّل على جهرية هذا الصوت وتكراره

   وضائييج، وهـو التّحليـل الـضجن مقدار الضابع فهو يبيأما المستوى الرNoise)  (  لهـذا

 وت، إذ بلغ مقداره النّسبيث/د) 54(الص.  

  

  ):Lateral( األصوات الجانبية -5

 وهي األصوات الّتي ال يغلق فيها مجرى الهواء، ولكن يسمح بمروره من جـانبي اللّـسان،                

  .)2() الالّم(وهي في العربية . )1(الّذي يالقي في تلك اللّحظة مغارز األسنان في اللّثة العليا 

إالّ أن حقيقـة    . إلى جانب صوت الـالّم    ) راءال( من علماء العربية يضم صوت       اًإالّ أن كثير  

ومهما يكن من أمر فقد سبق التّحليل الفيزيائي لصوت         . األمر تُظهر أن الالّم أكثر انحرافاً من الراء       

  .الراء

    سم الطّيفيويظهر الر(Spectrogram)    نين  شّ مناطق تركيز ال   )الالّم( لتحليل صوتة والـرد 

ثـم يظهـر منحنـى      ). الراء(بيهة إلى حد ما بالثغرة الموجودة في طيف          ثغرات متعددة ش   هيئةفي  

 بلغـت أثر حركة الوترين الـصوتيين ف الّذي يبين  (Fundamental Frequency)  التّردد األساس

ث /م) 400(وبلغت المدة الزمنية لهـذا الـصوت        . ث/د) 173(قيمة التّردد األساس لهذا الصوت      

  .تقريباً

 الّتي يظهر من خالل معالمها مقـدار قيمـة          Formants)( مستوى النّغمة التّرددية     أما تحليل 

فبلغت قيمة التّواتر فـي     . أيضاًالمجهورة  الّتي تؤكّد على انتماء هذا الصوت إلى األصوات         . التّواتر

                                                 
  .50، ّات ونحو النّصسانيفي اللّإبراهيم خليل، :  ينظر) 1(
  .314، ات الحديثةسانيعلم اللّعبد القادر عبد الجليل، :  ينظر) 2(
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. ث/د) 2474(فقد بلغت قيمة تواتره أيضاً      ) F2(ا المعلم الثّاني    أم. ث/د) F1) (965(المعلم األول   

  .ث/د) 3983(بلغت قيمة تواتره ) F3(والمعلم الثّالث 

الـشّكل  : في أربعـة مـستويات، األول     ) يلْمع(في كلمة ) الالّم(والرسم األتي يوضح صوت     

  الموجي(Wave)       ة وغير منتظمة في امتدادهاة ممتدة عشوائيسـم    : والثّـاني . هيئة ضجن الريبـي

الطّيفي (Spectrogram) اء(ر قريباً من طيف      ويظهد      : والثّالـث ). الريعـرض منحنـى التّـرد

ــاس ــع. (Fundamental Frequency)األس ــة  :  والراب ــل ا لنّغم ــستويات تحلي ــين م يب

بمستطيالت خضراء اللّون لعرض    ) الالّم(وللتّوضيح أحيط صوت    ). المعالم (Formants)(تّردديةال

  :المستويات السابقة على التّرتيب

  
  

  )Nasal(األصوات األنفية  -6

  . )2() الميم والنّون(ويمثّلها في العربية صوتا . )1(وهي أصوات ذات غنّة 

  ويظهر التّحليل الفيزيائي         سم الموجيفي أربعة مستويات، فالمستوى األول الر Wave)(  الّذي 

  (Spectrogram)  الطّيفـي والمستوى الثّاني يظهر الرسـم . وائية ممتدةشظهر في هيئة ضجة ع

                                                 
  .50، ات ونحو النّصسانيفي اللّإبراهيم خليل، :  ينظر) 1(
  .314، ات الحديثةسانيعلم اللّعبد القادر عبد الجليل، :  ينظر) 2(
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 داكنة اللّون، يتّضح مـن      دة والرنين في بقع   شّوقد ظهرت من خالله مناطق تركيز ال      ) الميم(لصوت  

  منحنى التّردد األسـاس المستوى الثّالث فإنّه يظهر ا أم.خاللها بعض الثّغرات والفراغات الواسعة

(Fundamental Frequency)ين الّذي يظهر أثر حركة تذبذب الوترين اوتي182 (قد بلـغ ولص (

يظهر تحليل معالم    والمستوى الرابع    .  انتماء هذا الصوت لألصوات المجهورة      على ث، مما يؤكد  /د

بلغت قيمـة تـواتره   ) F1(فالمعلم األول . الّتي تبين قيمة التّواتراتFormants) (النّغمة التّرددية 

بلغـت  ) F3(والمعلم الثّالث   . ث/د) 2232(واتره  قد بلغت قيمة ت   ) F2 (يوالمعلم الثّان . ث/د) 905(

  .ث/د) 3077(قيمة تواتره 

ويظهـر  ) المـيم (عن مستويات التّحليل لصوت     ) النّون(لم تختلف مستويات التّحليل لصوت      

التّحليل الطّيفي (Spectrogram)  ة داكنة اللّون أقّل امتداداً مـن  ) النّون( لصوتة عشوائيفي ضج

  أنّها أقّل ثغرات وفجوات في رسم طيفها، ويوضـح منحنـى التّـردد األسـاس     صوت الميم، إالّ

(Fundamental Frequency)   د األسـاس لهـذاين قيمة التّردوتيالّذي يظهر حركة الوترين الص 

ويؤكد هذا المستوى على انتماء هذا الصوت لمجموعة األصوات المجهورة،          . ث/د) 174(الصوت  

  .لوترين الصوتيينوذلك لبيبان حركة ا

تظهر معالمهـا الّتـي تبـين قيمـة         ) Formants(أما مستويات تحليل معالم النّغمة التّرددية       

قد بلغـت  ) F2(ث، أما المعلم الثّاني    /د) 905(قد بلغت قيمة تواتره     ) F1(فالمعلم األول   . التّواترات

وأكدت . ث/د) 3198(لغت قيمة تواتره    فب) F3(ث ، أما المعلم الثّالث      /د) 2293(قيمة تواتره أيضاً    

والتحليل اآلتي يبين الخصائص الفيزيائية السابقة لـصوتي        . هذه المعالم على جهرية هذين الصوتين     

  ) :الميم والنّون(
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وتمييزها فيزيائياً، أن يوضـع     ) األنفية(ووجد أن أفضل طريقة لمعرفة األصوات الخيشومية        

، ثـم نطـق بعـض       )النّون والميم (على فتحة األنف، ونطق صوتي      ) الميكرفون) (القط الصوت (

  .ثم يتوجب على الشّخص الّذي يقوم بالتّجربة التّحكم التّام بتنفّسه؛ لئالّ تختلط األصوات. الصوامت

  من خالل  ظهروي   عند تحويلهما مـن الكـالم       )الميم والنّون (  اآلتي صوتا     التّحليل الفيزيائي 

  د األسـاس                ة،إلى صورة مرئيفي هيئة موجة تكاد تكون شبه منتظمة، إضافة إلى ظهور قيم التّـرد 

في حين يظهر أثر بسيط جداً ألصوات الصوامت األخـرى مـن            . والنّغمة التّرددية ظهوراً واضحاً   

   والموجي ة ال يظهر لها            . حيث الشّكل الطّيفيديد األساس، ومعالم النّغمة التّردا من حيث التّردأم أي

  :كما يبينها التّحليل اآلتي. أثر أيضا
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  الّتحليل الفيزيائّي للصوائت: المبحث الّثاني

  
  :تحليل صوائت الحرآات : أوًال 

  صائت الفتحة -4
 صائت الّضمة -5
 صائت الكسرة -6

  
  :تحليل صوائت الحروف :    ثانيّا 

  صائت األلف -4
 صائت الواو -5
 صائت الياء -6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 34

  )Vowels ( الحركاتوائتلصزيائي التحليل الفي: أوالً

 تلعب دوراً هاماً في عملية بناء اللّغة، فهي تنقسم إلى صوائت قصيرة يـراد بهـا                 فالصوائت

فدخول الصوائت القصيرة علـى     ) األلف والواو والياء  (، والى صوائت طويلة يراد بها       )الحركات(

  . الكلمات يغير معانيها 

ت خروجاً حراً سلساً من غير أن يعترض طريقه إلى خارج           ويخرج الهواء خالل هذه الصوائ    

  .)1(الفم عائق ما، فتنشأ جراء ذلك تلك الطّائفة من األصوات اللّغوية

              ئتين، عبر أعضاء الجهاز النّطقييخرج من الر ،ار هواء مستمروائت هي عبارة عن تيفالص

ألصوات أصواتاً موسـيقية منتظمـة، قابلـة        دون اعتراض أو احتكاك لهذا التيار؛ لذلك تعد هذه ا         

  .للتّحليل اللّغوي والفيزيائي أيضاً

ولعّل ما زاد في قدرة هذه األصوات على قوة اإلسماع، أنّها أصوات مجهورة بوجه عام، ذلك                

  .)2(ن الوترين الصوتيين يهتزان عادة في أثناء نطقها أل

الّـذي  )  ه 392ت  (صوات، ومن بينهم ابن جنّي      وقد تطرق القدماء إلى هذه الطّائفة من األ       

 بعض األلـف،   ةفالحركات القصيرة ال تعدو أن تكون أنصاف حروف المد واللّين، فالفتح          : "قال فيها 

وقد كان متقدمو النّحـويين يـسمون الفتحـة األلـف           . والكسرة بعض الياء، والضمة بعض الواو     

    غيرة، والضغيرة، وقد كـانوا فـي ذلـك علـى طريـق            القصيرة، والكسرة الياء الصة الواو الصم  

  .) 3(" مستقيمة

  

  

                                                 
  . 24 ص،ةغويفي األصوات اللّ، غالب المطلبي:  ينظر )1(
  .25ص  ،نفسه ) 2(
  .1/33، سر صناعة اإلعرابابن جني، :  ينظر) 3(
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   صائت الفتحة-1

   الفتحة(لصائت   فالتّحليل الفيزيائي(،        قمتحليله منفرداً وأعطـي الـر قد تم)تحليلـه   )2 ثـم ،

ة يظهر التّحليل في أربع   و،  )2(وأعطي الرقم   ) سكَتَ(بمجاورته بعض الصوامت، وتوظيفه في كلمة       

 وظهرت في هيئة ضجة رأسية غير ممتدة ذات         )(Waveيوضح شكل الموجة    : فاألول. مستويات  

 والثّاني تكاثف ذبذبي ، :    سم الطّيفيح الريوض(Spectrogram)       ةنين والـشّدحيث تظهر مناطق الر 

 Fundamentalيوضـح أثـر حركـة الـوترين الـصوتيين      : في بقع سوداء داكنـة، والثّالـث  

Frequency) (  ده األسـاس              فيق عليه بدائرة حمراء، حيث بلغ تـردهيئة خطّ أزرق محو)177 (

  :والشّكل اآلتي يوضح المستويات الثّالثة األولى .  ث /د

  
  

الّتي يظهر مـن    ) Formants(أما مستوى الرابع فإنّه يوضح مستويات معالم النّغمة التّرددية          

تيين ومقدار الشّدة؛ وقد تمثلت في أربع مـستويات، إذ يعـرض            خاللها مقدار تواتر الوترين الصو    

التّرددية والشّكل األتي يوضح معالم النّغمة      . التّحليل الطّيفي للصوائت أربعة معالم أو حزم صوتية         

   : بدوائر صفراء، وهي تبدو واضحة وجليةأحيطت  الصائت، وقد األربعة لهذا
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ث، حيث بلغت شدة الصوت عند هذه       /د) 919(بلغت  قيمة التّواتر   يبين  ) F1( فالمعلم األول   

ث، حيث بلغـت    /د) 1796(يبين قيمة التّواتر الّتي بلغت      ) F2(والمعلم الثّاني   . ديسبل) 59(النّقطة  

ث، في حين   /د) 3041(يبين قيمة التّواتر الّتي لم تتجاوز       ) F3(والمعلم الثّالث   .  ديسبل) 70(الشّدة  

 وت عند هذه النّقطة      بلغت شدابع   . ديسبل) 80(ة الصن أعلى قيمة تواتر      – واألخير –والمعلم الريبي  

أما المساحة الزمنية   . ديسبل) 88(ث، في حين بلغت شدة الصوت       /د) 4030(لهذا الصائت إذ تبلغ     

  .ث/ م) 351(فقد بلغت 

   صائت الضمة -2

 –لغرض التّحليـل    ) صحف( كلمة   وظّف في وقد   -أما صائت الضمة فقد اتّضح بعد تحليله        

. رأسية قليلـة االمتـداد    و  عشوائية (Wave) يظهر في موجة  :  في أربعة مستويات ، األول     وظهر

يظهر أثر   :والثّالث. الشّدةو  الرنين يوضح مواطن ) (Specrogramيظهر في رسم طيفي     : والثّاني

ة خطّ ينحدر نحـو األسـفل إذ بلـغ تـردده األسـاس              حركة الوترين الصوتيين وتذبذبهما في هيئ     

(Fundamental Frequency)) 169 (ابقةالثّالثة االمستويات  والشّكل اآلتي يظهر. ث/دلس :  
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 الّتي يظهر مـن     (Formants)يظهر قيم معالم النّغمة التّرددية األربعة       :  أما المستوى الرابع  

    وتيائت    خاللها مقدار تواتر الوترين الصة لهذا الصوالتّحليل اآلتي يظهر هذه المعالم     . ين ومقدار الشّد

  :بدائرة خضراء محاطة 

  
 .ديـسبل ) 58(ث، في حين بلغ مقـدار الـشّدة         /د) F1) (787( المعلم األول    بلغت قيمة  دفق

ـ ) 70( بلغ مقدار الشّدة     في حين ث،  /د) F2) (1777(وبلغت قيمة التّواتر في المعلم الثّاني        . سبلدي

3028(ا المعلم الثّالث بلغت قيمة تواتره       أم (ته   وث،  /دبلغت شد)ابع بلغـت     ) 78ديسبل، والمعلم الر

  .ث/ م) 252(ا مساحته الزمنية فد بلغت  أم.ث/د) 4241(قيمة تواتره 
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   صائت الكسرة-3

 في حليل لغرض التّ)1 ()ِشص( وقد وضع في كلمة        -أما صائت الكسرة فقد اتضح بعد تحليله        

ذات تكاثف ذبذبي يتركّـز فـي أول        (Wave)يظهر في موجة عشوائية     : أربعة مستويات ، األول   

  يوضح مـواطن   (Spectrogram)يظهر في رسم طيفي     : والثّاني. موجة الصائت ويقّل في آخره    

بـة  يظهـر أثـر ذبذ    : والثّالـث . كل كثيف ش الّتي ظهرت في بقع سوداء داكنة ب       ةدالشّالرنين      و      

الوترين الصوتيين أثناء نطقه، على هيئة خط متعرج يتجه نحو األسفل في الغالب وقد بلغ التـردد                 

والتّحليل اآلتي يعرض هـذه المـستويات       . ث/د) Frequency) (Fundamental) 167األساس  

   :الثّالثة

  
تي يظهـر مـن      األربعة، الّ  (Formants)يظهر معالم النغمة التّرددية     :  أما المستوى الرابع  

حليل اآلتي يظهـر  والتّ خاللها مقدار التّواتر والشّدة، فكان كسابقيه من الصوائت في أربع مستويات،  

 :ء زرقا ةحوق عليها بدائرهذه المعالم وقد 

                                                 
)1 (  حديدة عقفاء يصاد بها السمك: الشِّص.  

  )شص(، مادة اللّسان، ابن منظور:  ينظر
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) 59(، حيث بلغ مقدار الشّدة من هـذه النّقطـة           ث/د) 856(بلغت قيمة التّواتر    ) F1(فالمعلم األول   

) 70(ث، حيـث بلـغ مقـدار شـدته     /د) 2263(بلغت قيمة تواتره ) F2(لمعلم الثّاني ديسبل، أما ا 

) 76(ث، حيث بلـغ مقـدار الـشّدة         /د) 3113(بلغ مقدار التّواتر    ) F3(ديسبل، أما المعلم الثّالث     

) 83.5(، وبلغ مقدار الشّدة عند هذه النّقطـة         )4279(ديسبل، أما المعلم الرابع إذ بلغ مقدار تواتره         

  .ث/ م) 179(وتبلغ المساحة الزمنية لهذا الصائت . ديسبل

 الزمنية بشيء يسير وهو ليس      دةفالفرق بين هذه الصوائت ليس كبيراً، إذ يظهر الفرق في الم          

وقد اتّضح بعد التّحليل الفيزيائي     . بالفرق الشّاسع، ألن المرء ال يحس به إالّ بعد تركيز عميق ودقيق           

ائت أن أكثرها استغراقاً للوقت هو صائت الفتحة ثم الضمة وأخيراً الكـسرة، هـذا مـن                 لهذه الصو 

جهة، ومن جهة أخرى ظهر بعض التّباين في مقدار التّرددات األساسية ، إالّ أنّـه لـيس بالفـارق                   

  .الكبير

 تمر من   وبعد هذا التّحليل تبين أن الصوائت تتميز عن الصوامت في كونها أصوات مستمرة،            

القنوات الصوتية دونما اعتراض لتيار الهواء، ويؤدي هذا التّيار المتدفّق والمندفع من الرئتين إلـى               

د ذلك كونها تتكون من أربعة حزم صـوتية، تعمـل علـى             وما يؤكّ . زيادة تذبذب األوتار الصوتية   

  .متمضاعفات النّغمة التّرددية؛ لذا تكون أكثر شدة منها الصوا
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  التّحليل الفيزيائي لصوائت الحروف: ثانياً 

فهي تظهـر   . أما التّحليل الفيزيائي لصوائت الحروف، ال يختلف كثيراً عن صوائت الحركات          

  .في موجات تكاد تكون منتظمة

   صائت األلف-1

        ويظهر صائت األلف من خالل التّحليل الطّيفي(Spectrogram)      ة، ممتـدةفي موجة طولي 

وتظهر حركة ذبذبة الوترين الصوتيين على هيئة خطّ متعرج صاعد نحو األعلـى،             . الشيءبعض  

ث، /د) Fundamental Frequency)) (203حيث بلغت قيمة تردده األسـاس  . من نقطة انطالقه

لت  الّتي يتّضح من خاللها مقدار التّوتر والشدة، تمث        (Formants)أما مستوى معالم النّغمة التّرددية      

) 56(ث في حين بلغت شـدته       /د) 642(بلغت قيمة تواتره    ) F1(، فالمعلم األول    )معالم(في أربعة   

. ديسبل) 68(ث، حيث بلغت قيمة الشّدة      /د) 1665(بلغت قيمة تواتره    ) F2(والمعلم الثّاني   . ديسبل

والمعلم الرابع  . بلديس) 81(ث، وبلغت شدته    /د) 3045(بلغت قيمة تواتره    ) F3(أما المعلم الثّالث    

)F4 (  حيث بلغت قيمة التّواتر ذروتها)4172 (ة ذروتهـا أيـضاً    /دث، في حين بلغت الـشّد)88 (

 اآلتـي يظهـر مـستويات التّحليـل         الفيزيائيوالتّحليل  . ث/م) 527(وبلغت مدته الزمنية    . ديسبل

ابقةالفيزيائيلصائت األلف  الس :  
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   صائت الواو-2

 منتظمة، وقـد وظّفـت      (Wave)لواو بدا من خالل التّحليل الفيزيائي في موجة         أما صائت ا  

عن واتّضح بعد التّحليل أن  صائت األلف يمتد نزراً قليالً           . لغرض التّحليل   ) سعود(الواو في كلمة    

 ، وأظهر التّحليل حركة ذبذبة الوترين الصوتيين في خطّ يبدأ بنزول من نقطة انطالقـه              صائت الواو 

  .ث/د) Fundamental Frequency)) (184 حتّى ثباته ، إذ بلغ تردده األساس   

جاءت على غرار صـائت األلـف فـي          . (Formants)أما من حيث معالم النّغمة التّرددية       

) 730(بلغـت قيمـة تـواتره       ) F1(فالمعلم األول   . أربعة مستويات مع االختالف في النِّسب والقيم      

) 1111(فكانت قيمة تـواتره     ) F2(ديسبل، أما المعلم الثّاني     ) 57( قيمة شدته    ث، في حين بلغت   /د

ث، /د) 2496(بلغت قيمة تـواتره     ) F3(ديسبل، والمعلم الثّالث    ) 60(ث، بينما بلغت قيمة شدته      /د

ث، في حـين بلغـت    /د) 3519(فبلغت ذروته   ) F4(ديسبل والمعلم الرابع    ) 75(وبلغت قيمة شدته    

ديسبل) 82(ته ذروتها قيمة شد.  

 مـن صـائت     بقليل قصرث، وهو أ  / م) 420(أما مدته الزمنية  فقد استغرقت وقتاً يقدر بـ          

  ) :صائت الواو(والتّحليل الفيزيائي اآلتي يعرض مستويات تحليل . األلف
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   صائت الياء-3

أثنـاء  ) مجيـد (اء في كلمة  وقد تبين من خالل التّحليل الفيزيائي لصائت الياء، وقد وظّفت الي          

 يه عن سابقفشبه منتظمة منخفضة نسبياً، إذ اختل(Wave) التّحليل، ويسير هذا الصائت في موجة 

يسير مـن   ) متناقص( هيئة خطّ    فيوأظهر هذا التّحليل أثر ذبذبة الوترين الصوتيين        . من الصوائت 

 لهـذا  (Fundamental Frequency)س وبلغ مقدار التّردد األسا. نقطة انطالقه في هبوط ونزول

  .ث/د) 202(الصائت 

الّتي تحدد مقدار التّواتر والـشّدة      ) Formant(وكذلك تفاوتت مستويات معالم النّغمة التّرددية     

) 560(فقد بلغت قيمته أدنى مستويات الصوائت الثّالثـة         ) F1(في أربعة مستويات، فالمعلم األول      

فقد جـاء عكـس   ) F2(أما المعلم الثّاني . ديسبل) 55( شدته إذ بلغت     ث، وكذلك الحال في مقدار    /د

. ديسبل) 72(ث، وهكذا كانت قوة شدته إذ بلغت        /د) 2242(ذلك، إذ حقّق أعلى درجات قيم التّواتر        

). 77.5(ث، في حين بلغت قيمة شدته       /د) 3169(فكان أمره كسابقه إذ بلغ      ) F3(أما المعلم الثّالث    

) 4335(فقد حقّق اآلخر أعلى مستوى بين معالم صـوائت الحـروف، فبلـغ              ) F4(لرابع  والمعلم ا 

وبلغت مدته الزمنية، أقّل مساحة زمنية بين صوائت        . ديسبل) 82(ث، وكانت قد بلغت قيمة شدته       /د

  :والتّحليل الفيزيائي يعرض مستويات التّحليل لصائت الياء. ث/ م) 382(الحروف 
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ل الفيزيائي العام لهذه الصوائت، فهو متشابه ومتقارب وإن مواطن االختالف بـين             أما التّحلي 

ت إذا ما عدت فهي ليست ذات قيمة كبيرة، فمواطن االختالف تمثّلت في جوانب عديدة،               ئهذه الصوا 

مت كالتّباين بين قيم المعالم الّتي تؤكّد على جهرية هذه الصوائت وشدتها، فهي تختلف عن الـصوا               

، وكذلك تبين بعض وجوه االختالف في المساحات الزمنية لهـذه           )معالمها(بزيادة حزمها الصوتية    

  ). األلف والواو والياء(الصوائت، فهي على التّرتيب 
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  الفصل الثاني
  

  نةاآ والميم الّس الّساآنة والّتنوينونأحكام الّن
  يسدراسة فيزيائّية في سورة 

  
  نويناآنة والّتون الّس ألحكام الّنحليل الفيزيائّيالّت: المبحث األّول

  
  سورة يس: مدخل 
  اإلظهار: أّوًال 

  اإلخفاء: ثانيًا 

  اإلقالب: ثالثًا 

  اإلدغام: رابعًا 

  

  اآنة ألحكام الميم الّسالّتحليل الفيزيائّي: المبحث الّثاني 

  الشّفوياإلدغام : ًال أّو

  الشّفويار اإلظه: ثانيًا 

 الشّفوياإلخفاء : ثالثًا
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  نويناآنة والّتون الّس ألحكام الّنحليل الفيزيائّيالّت: المبحث األّول
  

  سورة يس: مدخل 
  

  اإلظهار: أّوًال 

  اإلخفاء: ثانيًا 

  اإلقالب: ثالثًا 

  اإلدغام: رابعًا 
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  مدخل

  \سورة  

بقـوة  : وب مكّي، والسور المكّية تمتاز عن السور المدنية        مكّية؛ ألن أسلوبها أسل    )\(سورة  

األسلوب، وجزالة اللّفظ، بخالف السور المدنية، فإن أسلوبها ألين؛ ألنّـه يخاطـب قومـاً آمنـوا،                 

والمكّي مـا   . )1(ويخاطب قوماً فيهم أهل كتاب، ليس عندهم من البالغة في العربية ما عند العرب               

وليس ما نزل بمكّة، إذ قد ينزل بمكّة بعد الهجرة ويكون مدنياً، فمـا نـزل قبـل                  نزل قبل الهجرة،    

 وما نزل بعدها فهو مدني ،2(الهجرة فهو مكّي.(  

ولـسورة  . وثالثـون وعدد آياتها ثالث وثمانون آية، وترتيبها في المصحف بين السور ستّ            

 – رضي اهللا عنه     –عن أبي هريرة    ) مصلّى اهللا عليه وسلّ   ( هذا حديث النّبي  يؤكّد   .فضل كبير ) \(

وفي حديث . )3 (} إن لكّل شيء قلباً وقلب القرآن يس{ ): ماهللا صلّى اهللا عليه وسلّ(قال رسول : قال

من قرأ يس   {): صلّى اهللا عليه وسلم   (قال رسول اهللا    :  قال – رضي اهللا عنه     –آخر عن أبي هريرة     

  . )4( }ي يذكر فيها الدخان أصبح مغفوراً لهفي ليلة أصبح مغفوراً له، ومن قرأ حم الّت

اإليمان بالبعث والنّـشور، وقـصة أهـل        :  مواضيع أساسية ثالثة، وهي    \ وتناولت سورة   

  .القرية، واألدلّة والبراهين على وحدانية رب العالمين

ـ        بوابتدأت السورة الكريمة     ة وصدق رسالة محمم بالقرآن العظيم على صحصـلّى اهللا  (د  القَس 

الّذين كذبوا الرسل، للتّحذير من عاقبـة التّكـذيب   ) إنطاكية(ثم ساقت قصة أهل القرية  ). عليه وسلّم 

                                                 
  .4-3، صتفسير القرآن العظيممحمد العثيمين، :  ينظر)1(
 .نفسه:  ينظر)2(
 1/580، كنز العمال ؛ علي المتّقي، 5/62 ، هسننالتّرمذي، :  ينظر)3(
 1/835، غيرالجامع الص ؛ األلباني، 11/93، مسند أبي يعليأبو يعلي، :  ينظر)4(
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ثـم ذكـرت   . بالوحي والرسالة، على طريقة القرآن الكريم في استخدام القصص للعظة واالعتبـار        

 الجنّـة، ولـم يهمـل       الّذي نصح قومه فقتلـوه، فأدخلـه اهللا       ) حبيب النّجار (موقف الداعية المؤمن    

  .)1(المجرمين بل أخذهم بصيحة الهالك والدمار 

   وتحدثت السورة عن دالئل القدرة والوحدانية في هذا الكون، بـدءاً مـن مـشهد األرض                

الجرداء الّتي تدب فيها الحياة، ثم مشهد اللّيل ينسلخ عنه النّهار، فإذا هو ظالم دامـس، ثـم مـشهد            

تدور بقدرة اهللا في فلٍك ال تتخطّاه، ثم مشهد القمر يتدرج في منازله، ثـم مـشهد                 الشّمس الساطعة   

  .)2(الفلك المشحون يحمل ذرية البشر األولين، وكلّها دالئل باهرة على قدرة اهللا جّل وعال

والقضية الّتي يشتد عليها التّركيز في السورة، هي قضية البعث والنّشور، وهي تتـردد فـي                

  .)3(يع كثيرة في السور مواض

ولكنّها تعرض فـي    . فهذه القضايا المتعلّقة ببناء العقيدة من أساسها، تتكرر في السور المكّية          

كّل مرة من زاوية معينة، تحت ضوء معين، مصحوبة بمؤثّرات تناسب جوها، وتناسـق إيقاعهـا                

  .)4(وصورها وظاللها 

 افتتح السورة الكريمة بها، وفي االفتتـاح        - تعالى –  ؛ ألن اهللا  )\(أما سبب تسميتها بسورة     

  .)5(بها إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم 

  

  

  
                                                 

 .2/5، صفوة التّفاسيرمحمد علي الصابوني، :  ينظر)1(
 .نفسه )2(
 .5/2956، في ظالل القرآنسيد قطب، :  ينظر)3(
 .نفسه )4(
 .2/5 صفوة التّفاسيرمحمد علي الصابوني، : ينظر) 5(
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  :ما المراد بها ؟ فهو محّل خالف بين العلماء وفيها قوالن) \( وكلمة 

  .)1( أعلم بمراده به، أي ال ندري ماذا أراد اهللا عز وجّل – تعالى –أن اهللا : األول

  .)2(كلمة يعبر بها عن اإلنسان ) س(حرف نداء، و) يا(و. يا إنسان) \(عنى أن م: الثّاني

 أعلم بما   – تعالى   –هو أن اهللا    . ولكن ما أبني عليه في هذه الدراسة بخصوص سبب التّسمية         

وربما جيء بهما إلظهار عجز قريش عن محاكاة هذا القرآن المعجـز الّـذي               .أراد بهذين الحرفين  

  . أهل فصاحة وبياننزل بلغتهم وهم

  والسبب في اختيار هذه السورة إلجراء تطبيق بعض آياتها تطبيقاً فيزيائياًً في ضوء بعـض               

أحكام التّجويد؛ ألنّها ذات إيقاعات متتالية، وفيها من األنغام المترابطة الّتي تساعد في عملية التّحليل               

ه بأعلى وأدق المستويات التّحليليوتمد ةالفيزيائي.  

"        ،ورة بطـابع خـاصورة بقصر الفواصل مع سرعة اإليقاع الّذي يطبع الـسوتمتاز هذه الس

فتتالحق إيقاعاتها، وتدقّ على الحسن دقات متوالية، يعمل على مضاعفة أثرها ما تحمله معها مـن                

  )3(" الصور والظّالل الّتي تخلعها المشاهد المتتابعة من بدء السورة إلى نهايتها

  

  

  

  

  

                                                 
 .440، صتفسير الجاللينجالل الدين محمد المحلّي، :  ينظر)1(
 .8، صتفسير القرآن العظيممحمد العثيمين، : ينظر) 2(
  .5/2956، في ظالل القرآنسيد قطب، ) 3(
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، وفي وسطها كسائر الحروف الـسواكن، وتكـون فـي                والنّون الساكنة تكون في آخر الكلمة      

أما التنوين فال يكون إال في آخر االسم المنصرف الموصول لفظاً، العاري            . االسم والفعل والحرف  

  )1(.عن اإلضافة، وهو يثبت لفظاً ال خطّاً 

  )(Manifesting)      األصوات الحلقية (اإلظهار : أوالً

  .)2( خالف الباطن، ظهر يظهر ظهوراً، فهو ظاهر وظهير: اإلظهار لغة

  .)3(المظهر  ف من مخرجه من غير غنّة في الحرفإخراج كّل حر: اإلظهار اصطالحاً

وأصوات الحلق ما عدا الهمزة يـصفها القـدماء         . )4(ويسمى الصوت الخارج من الحلق حلقياً     

  .)6()الشّح( أي الّتي يجري فيها الصوت كالحاء في كلمة .)5(والمحدثون أصوات رخوة

الهمزة والهاء والعين والحـاء والغـين   : ( وأحرف اإلظهار ستّة، وجميعها تخرج من الحلق، وهي  

فـاألولى  . وإذا كانت علّة اإلظهار هي البعد، فإن لإلظهار ثالث مراتب بحسب البعـد             .)7() والخاء

والثّانية وسـطى عنـد     . نّهما األبعد عن مخرج النّون الساكنة والتّنوين      عالية عند الهمزة والهاء؛ أل    

والثّالثة دنيا عند الغين والخاء؛ ألنّهما أقرب من غيرهمـا          . العين والحاء؛ ألنهما متوسطان في البعد     

  .)8(الحلق إلى مخرج النّون  من حروف

                                                 
 2/22، النّشرابن الجزري، : ينظر) 1(
 ).ظهر(، مادة اللّسان ابن منظور، :ينظر) 2(
  .37، صرياضة اللّسانسعيد السمنودي، : ينظر) 3(
  .31، صغة علم اللّإلىالمدخل رمضان عبد التّواب، :  ينظر)4(
  .45، صفن اإللقاءطه مقلّد، :  ينظر)5(
  .51، صةغة وخصائص العربيفقه اللّمحمد المبارك، :  ينظر)6(
 .47، صمنير الأحمد شكري،: ينظر) 7(
 .29، صتذكرة اإلخوانعلي الضباع، : ينظر) 8(
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        فـي قولـه    ) مـن خلفهـم     (جملة  والتّحليل اآلتي يعرض تحليالً فيزيائياً لإلظهار في شبه ال        

  .)t s r q p o n  m l k j i  ﴾) 1﴿ : -تعالى -

، من خـالل    )2 ()ماهر المعيقلي : ( وتم تحليل أحكام النّون الساكنة مع التّنوين بصوت القارئ        

  :الصوتي الحاسوبيWASP 151  ( (برنامج 

  
  

فـي ثالثـة    ) الخـاء (الحلقـي المهمـوس     وقد جرى التّحليل الفيزيائي لبيان إظهار الصوت        

الخاء الحلقـي أقـّل     ( وقد بدا صوت     Wave)(مستويات، فالمستوى األول يظهر الموجة الصوتية       

  .ضجة من األصوات األخرى وتكاد تنعدم ذبذباته في هذا المستوى وهذا مؤشّر على همسه

                                                 
 .36/9سورة يس، ) 1(
/ ه1428(هو أحد أئمة الحرم المكّي، يحفظ القرآن الكريم، وقد عين في الحرم المكّـي ليـؤم بالمـصلّين عـام                     ) 2(

  .، وهو ذو صوت شجي، يمتاز بسرعة التّالوة مع اتقان أحكامها)م2007
  :www. Almuaiqly. com //http ، )اإلنترنت(لمعيقلي، ماهر ا: ينظر 
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      سم الطّيفيوالمستوى الثّاني يعرض الر  )Spectrogram (ة بين       الّذي يدّل على تفاوت الشّد

النّون ( داكنة كما هو الحال في صوت        ءاألصوات، إذ تظهر الشّدة أو ما يسمى بالرنين في بقع سواد          

؛ ألن األصوات المهموسة أقّل شـدة       )الخاء المهموسة (، في حين تنخفض الشّدة مع صوت        )الساكنة

 عـرض الرسـم البيـاني للتّـردد األسـاس         أمـا المـستوى الثّالـث، ي      . من األصوات المجهورة  

)Fundamental Frequency ( وقد بلغ في صوت ،)اكنةث، في حين انعدم /د) 137) (النّون الس

ولـم  . الحلقي، المصحوب بصامت الفتحة؛  ألنّه من األصوات المهموسة        ) الخاء(وجوده في صوت    

لوقت كثيراً، فقد بلغ المدى الزمني لـصوت  من حيث ا) النّون الساكنة والخاء الحلقي  (يتفاوت صوتا   

  .ث/م) 118(فقد بلغ مداه الزمني ) الخاء(ث، أما صوت /م) 73) (النّون(

         وت الحلقياكنة،     ) الخاء(وتشير المستويات الثّالثة إلى صفة إظهار الصالواقع بعد النّون الـس

  .و أي حكم آخر ال يخالطه غنّة أو إدغام أاً واضحاًفقد ظهر ذلك الصوت ظهور

المهموس ، كذلك تـم     ) الخاء(وكما تم التّحليل الفيزيائي لحكم إظهار النّون الساكنة مع صوت           

فـي قولـه           ) سواء علـيهم  (المجهور في الجملة االبتدائية     ) العين(تحليل التّنوين المظهر مع صوت      

لفيزيائي من خـالل    حيث تم التّحليل ا   .)z  y x w  v ﴾ )1 }    | { ﴿: - تعالى   –

 وتمثّلـت  )2(، )شيخ بن محمد الـشّاطري : (، بصوت القارئ)Speech Filing System(برنامج 

  :نتائج التّحليل في أربعة مستويات، يظهرها التّحليل اآلتي

                                                 
  36/10سورة يس، ) 1(
هو قارئ سعودي من أصل يمني، لديه إجازة للقرآن الكريم برواية حفص بن عاصم وهو متميـز فـي قـراءة                     ) 2(

  . القرآن الكريم، ويحفظه من صغره
  wiki/rgo.wikipedia.ar  ://http/، )اإلنترنت(شيخ بن محمد الشّاطري، : ينظر 
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      سم الموجيل يظهر الرفالمستوى األو)wave (      لصوت التّنوين والعين سم الموجيفيظهر الر

والمـستوى الثّـاني الرسـم الطّيفـي     . يتوسطهما ثغرة تكاد تنعدم فيهـا الذّبـذبات     في هيئة ضجة    

)Spectrogram (      الّذي يدّل على وجود الطّاقة، فهذا التّركيـز وتينين الصظهر مناطق تركيز الري

فالرسـم  . يبدأ في صوت التّنوين ويتالشى ليشكّل ثغرة بين الصوتين، ثم يعود في صـوت العـين               

يفي يشير إلى وجود صمت يتوسط بين التّنوين وصوت العين ليدّل هذا الصمت على اسـتقاللية                الطّ

وقد بلغت المدة الزمنيـة لفتـرة       . كّل منهما عن اآلخر، مع إظهار نطق كّل منهما نطقاً بيناً مظهراً           

أمـا  . ث/م) 702(وقد استغرق نطق الصوتين مع بعضهما       . ث/م) 250(اإلصمات بين الصوتين    

) Fundamental Frequency(المستوى الثّالث فهو يظهر الرسم البياني لقـيم التّـردد األسـاس    

ويظهر هذا الرسم في هيئة خطّ ممتد أفقياً يتخلّله ثغرة من وسطه بين صوت التّنوين والصوت الّذي                 

سيطة بين التّنـوين والـصوت      يليه، ويدّل هذا االنقطاع على توقّف تذبذب الوترين الصوتيين مدة ب          

فهذه الثّغرة تؤكّد على إظهار كّل من التّنوين وصوت العين إظهاراً تاماً، وقد بلغ متوسط               . الّذي يليه 

  .ث/د) 185(التّردد األساس لهذين الصوتين 
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 حيـث ). Formants( أما المستوى الرابع فهو الّذي يبين مقدار قيم معالم النّغمة التّردديـة             

توزعت تلك المعالم توزيعاً عشوائياً وفوضوياً إلى حد ما، داللة على جهرية صوتي التّنوين والعين،               

وكـذلك بلـغ متوسـط      . ث/د) F1) (816(حيث تقاربت معالمهما، فبلغ متوسط المعلم األول لهما         

  .ث/د) 2993(F3) (والمعلم الثّالث . ث/د) F2) (1977(المعلم الثّاني 

 (Concealment))    المشاركة النّطقية( اإلخفاء :ثانياً

  .                   )1(وأخفاه ستره وكتمه . لم يظهر: خفي الشّيء خفاء فهو خاٍف،  وخَِفي : اإلخفاء لغة

هو النّطق بالنّون الساكنة أو التّنوين بحالٍة بين اإلظهار واإلدغام عاريـة            : اإلخفاء اصطالحاً 

  .)2(بقاء الغنّة بمقدار حركتين عن التّشديد، مع 

الصاد والذّال والثّاء والكاف والجيم والشّين والقاف والـسين والـدال           : (وحروف اإلخفاء هي  

 )4( ووجه اإلخفاء عند الغين والخاء قربهمـا مـن         .)3 ()والطّاء والزاي والظّاء والتّاء والضاد والظّاء     

  .القاف والكاف : حرفي أقصى اللّسان، وهما 

فاإلخفاء إذن وجوب تحقيق الغنّة وإخفاء معظم لفظ النّون الساكنة والتّنوين عنـدما يتلوهمـا               

  .)5(حرف من حروف اإلخفاء 

  

  

                                                 
  ).خفا(، مادة  اللّسانابن منظور، :  ينظر)1(
  .142، صالفوائد التّجويدية عبد الرزاق موسى،  ؛2/27، النّشرابن الجزري، :  ينظر)2(
 . 87، صالنّجوم الطّوالع؛ إبراهيم المارغني، 53، صالمنيرأحمد شكري، : ينظر) 3(
 .2/23، النّشرابن الجزري، : ينظر) 4(
 . 36، صأحكام تجويد القرآنمحمد ملحس، : ينظر) 5(
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الساكنة المخفاة يتداخل مع الصوت الّذي يليه،       ) النّون(وقد أظهر التّحليل الفيزيائي بأن صوت       

~ _ ` b a   ﴿  :-تعـالى –في قوله   ) أغالالً فهي (وعند تحليل جملة    . فيتأثّر ويؤثّر به  

g f e  d c ﴾) 1(  بصوت القارئ ) : أصل اإلخفـاء فـي      ) . ماهر المعيقلي فإن

والتّحليل الفيزيائي اآلتي،   . النّون الساكنة قد ظهر في أربعة مستويات تؤكّد على وجود حكم اإلخفاء           

   :الحاسوبيAnalyzer 3.0.1) :  (Speec يعرض مستويات التّحليل األربعة من خالل برنامج

  
  

 .      سم الموجيل يظهر الرفالمستوى األو(Wave)          ،شبه منـتظم الّذي يبدو في هيئة خطّ أفقي 

يعـرض الرسـم    : ثّانيوالمستوى ال . المهموس الّذي يليه  ) الفاء(ال أثر للذّبذبات فيه؛ لتأثّره بصوت       

 الطّيفي (Spectrogram)صوت النّون المخ ن أنة مـن مجمـوع األصـوات     الّذي يبيفاة أقّل شد

والمستوى الثّالـث   . الرسمالرنين فيها في وسط     دة و شّانحصرت مناطق ال  األخرى المجاورة لها، إذ     

، وقد انعدمت تلك المعالم ولم يظهر لها أثر وذلـك           (Formants)هو مستوى معالم النّغمة التّرددية      

                                                 
  36/8سورة يس، ) 1(
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ا المستوى الرابع الّذي يظهر الرسم البيـاني للتّـردد          أم. المهموس) الفاء(إلخفاء التّنوين في صوت     

 الّذي انعدم وجوده هو اآلخر، وكما هـو معلـوم تنعـدم    (Fundamental Frequency) األساس

حركة الوترين الصوتيين أثناء التّصويت باألصوات المهموسة، وعليه فإن صوت التّنوين هنا أخفي             

  .له في صوت اإلخفاء المهموس التّالي 

،  )التّنوين( للوقوف على صوت       )أغالالً فهي (ذاتها   فقد تم تحليل العبارة       نفسه وفي المضمار 

ولكن من دون تجويد بصوت ذكر بالغ، إالّ أن التّحليل الفيزيائي قد اختلف عن التّحليـل الـسابق،                  

  :والتّحليل اآلتي يوضح تلك المستويات . بمستوياته األربعة

  
  

بدايته، وتالشت في من ظهر في ضجة عشوائية  (Wave) الرسم الموجي : ولفالمستوى األ

الرسـم الطّيفـي            : والمـستوى الثّـاني   . المهموس الّذي يليه  ) الفاء(نهايته؛ وذلك لمجاورته صوت     

(Spectrogram)              لنين، ولم تظهر إالّ في بداية حـدود المعلـم األوحيث انعدم تركيز مناطق الر ،

أمـا  . لّذي يتسفّل الرسم الطّيفي، ويعود ذلك إلى مخرج النّون، فهو مـن األصـوات الخيـشومية               ا

) F1(،  فقد بلغت قيمة المعلم األول        )Formants(المستوى الثّالث فهو يظهر معالم النّغمة التّرددية        
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والمـستوى  . ث/ د )3687) (F3(ث، والمعلم الثّالث    /د) 1513) (F2(ث، والمعلم الثّاني    /د) 520(

ث /د) 139(، إذ بلـغ  )(Fundamental Frequencyلتّردد األساس ليظهر الرسم البياني : الرابع

ويؤكّد هذا المستوى على انتماء هذا الصوت إلى مجموعـة          . الّذي يعكس حركة الوترين الصوتيين    

  . واستقاللية هذا الصوت بتحقيق نطقه وعدم إخفائه. األصوات المجهورة

  

  Assimilation)(اإلقالب : ثالثاً

  .)1(تغيير الشّيء عما كان عليه، أو تحويل الشّيء عن وجهه : اإلقالب لغة

جعل حرف مكان آخر مع بقاء الغنّة واإلخفاء، وله حـرف واحـد هـو               : اإلقالب اصطالحاً 

  .)2(الغنّة واإلخفاء مع ) ميماً(، فإن وقعت بعد النّون الساكنة والتّنوين، وجب قلبهما )الباء(

وعلّة اإلقالب أنّه لما لم يحسن اإلظهار بسبب العسر والكلفة فـي النّطـق بـالنّون الـساكنة                  

مظهرة، ثم اإلتيان بالباء، ولما لم يوجد سبب لإلدغام ، حسن اإلخفاء، وليتم التوصل إليه، ثم قلـب                  

  .)3(المخرج والنّون في الغنّة النّون الساكنة والتّنوين ميماً؛ لمشاركتهما الباء في 

       لإلقالب أن اكنة (    وقد أظهر التّحليل الفيزيائيتقلب ميماً، وتأخذ تلك المـيم المنقلبـة        ) النّون الس

فـي  ) من بـين  (خصائص الميم األصلية من النّاحية الفيزيائية، واتّضح ذلك من خالل تحليل عبارة             

. ) 4 (مث r q p o n  m l k j i  t sنث:  -تعـالى  –قوله  

الّتي انقلبت ميماً تـشابهت     ) من(، فالنّون الساكنة في حرف الجر       )ماهر المعيقلي : (بصوت القارئ 

                                                 
  ).قلب(، مادة اللّسانابن منظور، : ينظر) 1(
 .34، صالوافي؛ أحمد الشّافعي، 51، صالمنير؛ أحمد شكري، 37، صرياضة اللّسانسعيد السمنودي، : ينظر) 2(
 .168، صهداية القاريعبد الفتّاح المرصفي، : ينظر) 3(
  36/9سورة يس، ) 4(
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ويقدم التّحليل اآلتي توضيح المستويات     . وقد تم التّحليل في أربعة مستويات     . كثيراً مع الميم األصلية   

  :األربعة

  
  

 للميم المنقلبة عن النّـون فـي ضـجة          (Wave)يظهر الرسم الموجي    :    فالمستوى األول 

أما المستوى الثّاني فإنّه يعرض     . عشوائية ممتدة، مشابهة إلى حد كبير للرسم الموجي للميم األصلية         

     سم الطّيفيالرSpectrogram) (            اكنة الّتي تدّل على سـعةوداء الدالّذي يظهر من خالله البقع الس

أمـا   .  – األصـلية والمنقلبـة      –رنين، الّتي بدأت متقاربة بين الميمـين        الشّدة وتركيز مناطق  ال    

 علـى مقـدار تـواتر       الّتي تـدلّ  ) (Formantsالمستوى الثّالث فهو مستوى معالم النّغمة التّرددية        

ول وقد بلغ المعلم األ   .  الصوتيين، فمستويات النغمة التّرددية للميمين تكاد تقترب فيما بينهما         الوترين

) F3(ث، والمعلـم الثّالـث      /د) 1740) (F2(ث، والمعلم الثّاني    /د) 481) (F1(في الميم المنقلبة    

) F2(ث، والمعلم الثّـاني     /د) 582(بلغ  ) F1(أما معالم الميم األصلية فالمعلم األول       . ث/د) 3795(

فإنّه يظهـر مـستوى     أما المستوى الرابع    . ث/د) F3) (3900(ث، والمعلم الثّالث    /د) 1810(بلغ  

 الّذي يبين أثر حركة الـوترين الـصوتيين، فهـو    (Fundamental Frequency)التّردد األساس 
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اآلخر تشابه تشابهاً كبيراً في رسمه البياني بين الميمين، فقد بلغ مقدار التّردد األساس للميم األصلية                

  .ث/د) 153(د بلغ ترددها األساس ث، أما الميم المنقلبة عن النّون الساكنة فق/د) 160(

وبين صـوت   ) الميم المنقلبة ( كما أنّه لوحظ ظهور فجوة في المستويات األربعة تتوسط بين           

المـيم  (ث، وقد استغرقت المدة الزمنية لنطق صوت        /م) 50(التّالي لها، بلغت مدتها الزمنية      ) الباء(

وهذا يؤكّد علـى    . ث/م) 228(المنقلبة  ) للميم(منية  ث، في حين بلغت المدة الز     /م) 151) (األصلية

  .المصاحبة لنطق الميم المنقلبة بمقدار حركتين) الغنّة(وجود 
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  (Total Assimilation)اإلدغام   : رابعاُ

) Total Assimilation) (بالمماثلـة التّامـة  (ويعبر عنه حديثاً في علم األصوات اللّغويـة  

وهدف المماثلة تسهيل اللّفـظ،     . تعديل صوت ليصبح أكثر تماثالً مع صوت آخر مجاوره        : والمماثلة

  .)1(كما أن المماثلة تكون غالباً نتيجة ألوضاع أعضاء النّطق 

  .)2 (أدغمت الحرف وأدغمته:  حرف في حرف، ويقال إدخالً  :اإلدغام لغة

يصيران حرفاً واحداً مشدداً،    إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث        : اإلدغام اصطالحاً 

  .)3(من جنس الثّاني 

  :)4( واإلدغام قسمان

يـاء، نـون،    (وهو ما إذا وقع بعد النّون الساكنة أو التّنوين حرف من أربعة             :  إدغام بغنّة  -أ

  ).ينمو(، مجموعة في لفظ )ميم، واو

 األنف ال يمكـن     صوت أغن يخرج من الخيشوم ال عمل للّسان فيه، ولهذا لو أمسكت            فالغنّة  

والغنّة ليست حرفاً يكتب، وليس لهـا       . خروجهما، فبذلك يخرج من الخيشوم صوت الغنّة ال حرفها        

  .)5(صورة؛ ألن لكّل حرف صورة يصور بها

  

                                                 
 .151، صمعجم علم األصواتمحمد الخولي، : ينظر)  1(
 ).دغم(، مادة اللّسانابن منظور، : ينظر)  2(
أحكام تجويد  ؛ محمد ملحس،    31، ص الوافي؛ أحمد الشّافعي،    174، ص تيسير الرحمن سعاد عبد الحميد،    : ينظر)  3(

 .ص32، القرآن
 .37، صرياضة اللّسان سعيد السمنودي،: ينظر ) 4(
  .62، صتيسير الرحمنسعاد عبد الحميد، :  ينظر)5(
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مجموعة في  ) راء أو الم  (وهو ما إذا وقع بعد النّون الساكنة والتّنوين         :  اإلدغام بغير غنّة   -ب

، وتـدغم النّـون     )Liquids(لصوتين مجموعة األصوات المائعـة     ويطلق على هذين ا   ). رل(لفظ  

  .)1(تالصق أحدهما إدغاماً كامالً بال غنّة عنـد 

بصفة االنحراف؛ ألنّهما انحرفتا من الحافة إلى الطّرف، فالالّم أصالً          ) الالّم والراء (وتوصف  

هو أقرب إلى الشّفتين، إلى منتهاهـا       أدنى الحافّة مما    (أي  : تخرج من الحافّة، ويمتد أدناها لمنتهاها     

أمـا  . والراء تنحرف من طرف اللّسان إلى ظهره، فالراء تنطق من ظهر اللّـسان            ). طرف اللّسان (

  .)2(أصلها فكان في طرف اللّسان  ثم انتقل إلى ظهره 

، وهو الملمح الجـوهريSonority(     ( ملمح الطّنين    – اإلدغام   –ويجمع أصوات هذه الحالة     

  .)3(ذي يميز أفراد هذه المجموعة الّ

 بـصوت   ،) g  f(وقد أظهر التّحليل الفيزيائي لإلدغام بغنّة أثناء تحليـل عبـارة            

أن التّنوين قد أدغم في الميم       )4( مث g f  eنث: - تعالى -في قوله ) ماهر المعيقلي : (القارئ

. فيزيـائي فـي أربعـة مـستويات       التّالية له حيث اتّحدا وأصبحا حرفاً مشدداً، وقد جرى التّحليل ال          

  :يظهرها التّحليل اآلتي

                                                 
 .20، صدراسة فيزيائية: التّجويد القرآنيمحمد الضالع، : ينظر)  1(
 .70-69، صشرح المقدمة الجزريةإبراهيم الدوسري، :  ينظر)2(
 .20، صدراسة فيزيائية: التّجويد القرآنيمحمد الضالع، : ينظر)3(
  36/4،  يسسورة)  4(
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      سم الموجيل يظهر الرفالمستوى األو(Wave)        الّذي يؤكّد على وجود ملمـح الطّنـين مـن 

               سم الموجيخالل امتداد الموجة في الميم المدغمة المغنّة، وذلك بانخفاض مستوى الذّبذبات في الر .

 الّذي تظهر من خاللـه مـواطن الـشّدة          (Spectrogram) الطّيفي   والمستوى الثّاني يوضح الرسم   

والرنين، حيث ظهرت مناطق الرنين مرتفعة في أعلى الرسم الطّيفي في حدود المعلم الثاّلث لـذلك                

كمـا أن تركيـز     . في حالة اإلدغـام   ) الميم(الصوت، داللة على صوت الطّنين المصاحب لصوت        

  .قهصوت الميم يحدث في آخر نط

الّذي يظهر من خـالل     ) Formants(أما المستوى الثّالث فهو مستوى معالم النّغمة التّرددية         

بلغـت قيمتـة    ) F1(فـالمعلم األول    ) للميم المشددة المدغمة  (معالمها قيم تواتر الوترين الصوتيين      

ويدّل انتظام  . ث/د) 2511) (F3(ث والمعلم الثّالث    /د) 1763) (F2(ث، والمعلم الثّاني    /د) 542(

  .معالم النغمة التّرددية والّتي تبدو أكثر اعتداالً في هيئة خطوط أفقية زرقاء اللّون على مدى الغنّة

) 159) (الميم المشددة المدغمة  (أما المستوى الرابع فهو مستوى التّردد األساس الّذي بلغ في           

ويعد عنصر  . غنّة ينتمي إلى األصوات المجهورة    ويؤكّد هذا المستوى على أن صوت ال      . ث تقريباً /د
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الزمان من أهم عناصر القياس في التّحليل الفيزيائي ألصوات الغنّة، إذ بلغت المدة الزمنية لـصوت    

) 1.753(  في حين بلغت المدة الزمنية الكلية للتّحليـل        ،ث/م) 716(الغنّة في الميم المشددة المدغمة      

  .يحتاج في العادة إلى مزيد من الوقت حتّى يتم نطقه نطقاً سليماًث، فصوت الغنّة /م

  )1(مث g f  e نث:  فـي قولـه    مثf  e  نثوفي المقابل تم تحليل العبارة ذاتهـا        

والتّحليل اآلتي يظهر وجوه االخـتالف      .  لصوت ذكر بالغ، وبدون تجويد مع تحقيق نطق الحروف        

  :بين التّحليلين 

  
  

ن الصوتين واضحاً وجلياً، فقد اختفى صوت الغنّة، ولم يعد هنـاك تـشديد                   وقد بدا التّغيير بي   

التّنوين والمـيم المـصحوبة بـصائت       (أو إدغام، وأدى هذا إلى قصر المدة الزمنية لنطق صوتي           

ث، أما صوت الميم دون صائت الـضمة        /م) 83(، فقد بلغت المدة الزمنية لصوت التّنوين        )الضمة

كما أنّه يالحظ اتّساع الحزمة التّرددية للمعلم األول، مـع          . ث/م) 92( بلغت مدته الزمنية أيضاً      فقد

                                                 
   36/4سورة يس، ) 1(
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وكذلك تبـين   . عكس حالة اإلدغام  . تركيز الشّدة الّتي تظهر في نهاية الرسم الطّيفي لهذين الصوتين         

  .  غير ممتدةاالختالف الواضح في الرسم الموجي؛ إذ بدا في هيئة ضجة عشوائية

    ا التّحليل الفيزيائيفي أربعة مستويات، هي ذاتها الّتي استخدمت          )لإلدغام بغير غنّة  (أم فقد تم 

  )_̀ (التّالية لها في عبارة ) النّون الساكنة المدغمة في الراء(وذلك لتحليل . لتّحليل اإلدغام بغنّة

 بـصوت   )1( مثc       b a  ̀_  ̂] \[ Z Yd    نث :- تعـالى  –في قوله   

  :والتّحليل اآلتي يوضح تلك المستويات). ماهر المعيقلي: (القارئ

  
  

 الّذي يبدو في هيئة امتداد متـشعب نـسبياً،   (Wave)يظهر الرسم الموجي    : فالمستوى األول 

والمـستوى  ). الفتحة(المصحوبة بصائت   ) الراء(حيث يظهر أثر ارتعاد ضربات اللّسان أثناء نطق         

 الّذي يبين اتّساع الحزم التّرددية في أسـفل الرسـم           (Spectrogram)ني يظهر الرسم الطّيفي     الثّا

             أيـضاً أن سم الطّيفـيظهر الرة ، وينين والشّدالّذي يدّل على تركيز الر ،اء   ( صـوت الطّيفيالـر

                                                 
  36/30، يسسورة  ) 1(
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تبدو أكثر تركيزاً رنينيـاً     ) تحةالف(يبدأ نطقها قوياً وينتهي واهياً، فالراء المتحركة بصائت         ) المدغمة

أما المستوى الثّالث، فهو يظهر قيم معالم النّغمة التّرددية         . من الراء الصامتة؛ لتأثّرها بذلك الصائت     

)Formants .(  فصوت)اءيرتعد اللّسان أثناء          ) الر زة؛ ألنّه صوت تكراريمن األصوات الممي يعد

بلغـت  ) الراء المدغمـة (لصوت ) F1(فالمعلم األول . ازية فيما بينها النّطق به، لذا تبدو معالمه متو     

بلغـت  ) F3(ث، والمعلم الثّالـث     /د) 1745(بلغت قيمته   ) F2(والمعلم الثّاني   . ث/د) 822(قيمتة  

               د األسـاس  أمـا المـستوى الرابـع فهـو يظهـر الرسـم البيـاني للتّـرد               . ث/د) 2656(قيمته  

     (Fundamental Frequency) اء المدغمة(لصوتج   )الروالّذي يبدو في هيئة خـطّ متعـر ،

) 190: (واستغرق نطقه ) الراء(ث، ويدّل هذا المستوى على جهرية صوت        /د) 163(نسبياً، إذ بلغ    

  .ث، أي المدة الزمنية الكلية للتّحليل/م) 935(ث من أصل /م

    جوهر           وإذا ما قورن التّحليل الفيزيائي اً، فإنلإلدغام بغنّة مع تحليل اإلدغام بغير غنة فيزيائي 

المـيم  ( هو تحقيق الغنّة في أصوات اإلدغام بغنّة، واتّساع المساحة الزمنية لـصوت              االخالف بينهم 

الـراء  (ث، في حين بلغت في اإلدغام بغير غنّة فـي صـوت             /م) 716(إذ بلغت   ) المشّددة المغنّة 

 ليل األقوى على ظاهرة اإلدغام بغنّة هـو عامـل الطّـول             . ث/م) 190) (دةالمدغمة المشّدالد فإن

الزمني؛ ألن األصوات األنفية المغنّة تعتمد على الممر األنفي، وأهم أثر فيزيائي يؤكّد هذا الملمـح                

  .إلى حد ما) معالمها(هو استواء وثبات 
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  يزيائي ألحكام الميم الساآنةالّتحليل الف: المبحث الّثاني 

  الشّفوياإلدغام : أوًال 

  الشّفوياإلظهار : ثانيًا 

 الشّفوياإلخفاء : ثالثًا
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وتأتي سـاكنة   . )1(هي الميم الخالية من أي من الحركات الثّالث، وصالً ووقفاً           : الميم الساكنة 

أغن، تظهر غنّته من الخيشوم إذا كـان        وهي حرف   . )2() َأنْعمتَ(في وسط الكلمة أو آخرها، نحو       

  .)3(مدغماً أو مخفّفاً 

  .)4() اإلخفاء، واإلدغام، واإلظهار: (وأحكام الميم الساكنة ثالثة، وهي

الًأو :اإلدغام  الشّفوي :(Slurring oral)    

                                                                                                    : - تعـالى  –وذلـك نحـو قولـه        .)5( يحدث اإلدغام إذ لقيت الميم الساكنة ميمـاً أخـرى           

إذا ) المتماثلـة ( والميم في هذا مثل غيرها مـن األصـوات           )6( مث V U  T S R Q نث

  .)7(التقت، وكان الصوت األول ساكناً، وال تدغم الميم في غيرها 

ذن يتم بوقوع ميم متحركة بعد الميم الساكنة، بحيث تدغم المـيم الـساكنة بـالميم                فاإلدغام إ 

  .المتحركة

ويسمى اإلدغام الشّفوي إدغام مثلين صغيراً، وسمي إدغامـاً إلدخـال المـيم الـساكنة فـي        

اً لكون المدغمين فيه مؤلفين من حرفين اتّحدا مخرجاً وصـفة، ورسـم           : وسمي بالمثلين . المتحركة

  .)8(واسماً، وسمي صغيراً ألن الميم ساكنة وقع بعدها ميم متحركة 

                                                 
 .48، صالمرشدزيدان العقرباوي، : ينظر) 1(
 .99، صالمختصر المفيدحمدي مدوخ، : ينظر) 2(
 .135، صتجويد القرآن الكريمعبد الغفّار هالل، : ينظر) 3(
 .38، صأحكام تجويد القرآن ،محمد ملحس)  4(
 .389، صالدراسات الصوتيةالحمد، غانم : ينظر) 5(
 36/57سورة يس، ) 6(
 389 ، صالدراسات الصوتيةغانم الحمد، :  ينظر)7(
  .55، صالواضح؛ محمد القضاة، 45، صالملخّص المفيدمحمد معبد، : ينظر) 8(
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في ) فهم مقمحون (في جملة   ) الميم المشددة والمدغمة  (   ومن خالل التّحليل الفيزيائي لصوت      

: بـصوت القـارئ   )  1(.مث ~ _̀  g f e  d c b a نث: قوله تعالى 

وقد ظهر هذا فـي  . ى تحقّق صفة الغنّة في هذا الصوتوأكّد التّحليل الفيزيائي عل ). ماهر المعيقلي (

  :ثنايا مستويات التّحليل األربعة، كما يعرضه التّحليل اآلتي

  

  

       سم الموجيل الّذي يمثّله الرفالمستوى األو(Wave)        ب شبه منـتظم؛يظهر في امتداد متشع 

 يظهـر الرسـم الطّيفـي       والمـستوى الثّـاني   . ليؤكّد على تحقّق الغنّة في هذا الـصوت المـدغم         

(Spectrogram)               ،سم الطّيفـية تركّزت في أعلى الرنين والشّدمناطق الر ن من خالله أنإذ تبي ،

والمستوى الثّالث الّذي يظهر مستوى معالم النّغمة       ). غنّة الميم عن غنّة نظيرها النّون     (وهذا ما يميز    

، ثـم  )الميم المشددة المدغمـة المغنّـة     (اً أثناء نطق    فقد شهدت معالمه تباعد   ) Formants(التّرددية  

أخذت تلك المعالم بالتّقارب وتحقيق نوٍع من التّوازي عند نهاية نطقها؛ وذلك ألن الميم تكون أقوى                

في بداية نطقها من نهايته، هذا من جهة، من جهة أخرى تؤكّد تلك المعالم في تقاربها وتوازيها على                  
                                                 

  36/8سورة يس، ) 1(
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المعلـم  بلغت فـي    ث، و /د) F1) (729(بلغت قيمة التّواتر في المعلم األول       و. تحقيق صوت الغنّة  

  .ث/د) 2550) (F3(المعلم الثّالث كذلك بلغت في ث، و/د) 1774) (F2(الثّاني 

، الّذي يظهر (Fundamental Frequency)أما المستوى الرابع فهو مستوى التّردد األساس 

    لحركة الوترين الص سم البيانيسم في هيئة خطّ مضطرب        الرين، وقد بدا هذا الرقليالً   ومتواصل وتي 

للمـيم  (وكذلك على جهريتها، وبلغت قيمة التّردد األسـاس         ) الميم المشددة (، يدّل على غنّة صوت      

أما المساحة الزمنية الّتي تؤكّد على غنّة هذا الـصوت قـد        . ث/د) 150) (المشددة المدغمة والمغنّة  

  .ث/م) 603(وصلت إلى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 69

 (Manifesting the oral):    فوي الشّاإلظهار: ثانياً

هو إخراج الميم الساكنة من مخرجها من غير غنّة ظاهرة، وال وقف، وال سكت، وال تـشديد                 

  .)1(إذا أتى بعدها أحد حروف اإلظهار 

. )2(وعشرين حرفاً   ، فيكون عدد حروفه ستّة      )الباء والميم (جميع حروف الهجاء عدا     : حروفه

وسمي إظهاراً إلظهار الميم الساكنة عند مالقاتها لحرف من حروف اإلظهار، وسمي شفوياً لخروج              

  . )3(الميم من الشّفتين 

أشد إظهاراً لئالّ يتوهم أنّها تخفى عندهما كمـا تخفـى عنـد        ) الواو والفاء (فإظهار الميم عند    

، والتّحليـل   )4(و، وقربها من الفاء، فيسبق اللّسان إلى اإلخفاء       الباء، وسبب ذلك اتّحاد مخرجها بالوا     

       :  - تعـالى  - قولـه    فـي ) Å Ä(الفيزيائي اآلتي يوضح إظهار الميم الساكنة في عبارة         

  ):ماهر المعيقلي: (بصوت القارئ. )5( مثÂÅ Ä  Ã نث

  

                                                 
  .50، صلمرشدا؛ زيدان العقرباوي، 39، صرياضة اللّسانسعيد السمنودي، : ينظر) 1(
 .40-39، صالوافي؛ أحمد الشّافعي، 63، صالمنيرأحمد شكري، : ينظر) 2(
 .63، صالمنيرأحمد شكري، ) 3(
  .44، صالمنح الفكرية؛ مالّ القاري، 100، صالمختصر المفيدحمدي مدوخ، : ينظر) 4(
  36/25سورة يس، ) 5(
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ـ  )الفاء(حيث أوضح هذا التّحليل إظهار الميم عند مالقاتها لصامت           : ي أربعـة مـستويات    ف

في ضـجة عـشوائية محـدودة    ) الميم(الّذي يظهر (Wave) هو الرسم الموجي : فالمستوى األول

يعرض الرسـم   : والمستوى الثّاني . الذّبذبات، ذات امتداد قصير، داللة على خلوها من صوت الغنّة         

 الطّيفي) (Spectrogram نين أثناء نطقة والرالّذي يظهر مواطن الشّد)ليـدّل علـى أنّهـا    ) الميم

مجهورة ومظهرة، غير متأثّرة بغيرها من الصوامت المجاورة، حيث توزعت مناطق الـرنين فـي               

الّذي ) Formants(فهو مستوى معالم النّغمة التّرددية      : أما المستوى الثّالث  ) . المعالم(جميع حدود   

عـن  ) F1(عالمها جهرية الميم وشدتها من خالل اضطرابها، فقد ابتعـد المعلـم األول              أوضحت م 

ث، ثم بدأ منخفضاً وانتهى باالرتفاع؛ داللة       /د) 749(المعلمين الثّاني والثّالث، إذ بلغت قيمة تواتره        

مـة تـواتره    بلغت قي فقد  أما المعلم الثّاني    . على نطق الميم نطقاً مركّزاً دون مخالطته لصوت آخر        

وهو أكثـر   ) F3(أما المعلم الثّالث    . ث، وهو أقّل المعالم من حيث تركيز الشّدة والرنين        /د) 1782(

هـو مـستوى    فأما المستوى الرابـع     . ث/د) 2680(فقد بلغت قيمة تواتره     . المعالم اضطراباً وشدة  

لحركـة الـوترين   (Fundamental Frequency)  الرسم البياني الّذي يظهر التّـردد األسـاس   

    الصوتيين، فقد بدا هذا الرسم مضطرباً وبلغت قيمة التّـردد األسـاس لـصوت المـيم المظهـرة                  

  .ث/د) 179(

حيث تدّل هذه المساحة الزمنية     . ث/م) 215(واستغرقت المدة الزمنية لصوت الميم المظهرة       

        اكنة مظهرة ومبانة بكّل وضوح؛ ألنالميم الس ة     على أنة الّذي يستغرقها اإلظهـار مـدمنية الزالمد 

  .قليلة إذ ما قورنت بالمدة الزمنية للغنّة الّتي تستغرق ضعف مدة الصوت العادي

الّذي يلي صوت الميم الساكنة لم يتأثّر بها، فقد حافظ علـى            ) الفاء(كما أنّه يالحظ أن صامت      

  .همسه، وقد ظهر هذا من خالل مستويات التّحليل
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   (Concealment oral) اإلخفاء الشّفوي: ثالثاً

ولإلخفاء الشّفوي حرف واحد، وهو البـاء، فـإذا         . وهو أن يقع بعد الميم الساكنة حرف الباء       

                  ى إخفـاءاكنة، وال يكون ذلك إالّ من كلمتين، جاز إخفاؤها، عنده مع الغنّة، ويسموقع بعد الميم الس

  .)1(شفوياً 

 قلّة االعتماد على مخرج الميم، وكيفية التّلفظ باإلخفاء الشّفوي تقليل االعتماد            ويقصد باإلخفاء 

  .)2(على مخرج الميم، وهو الشّفتان، مع اإلتيان بالغنّة بمقدار حركتين 

ووجه اإلخفاء هو اتّحاد الميم والباء في المخرج وتقاربهما في الـصفات، فَعـسر اإلدغـام                

  .)4(وسمي شفوياً لخروج الميم والباء من الشّفتين . )3(واإلظهار، فكان اإلخفاء 

فـي قولـه               ) h  gf( والتّحليل اآلتي يوضح مدى الغنّة في اإلخفاء الشّفوي في عبـارة            

  :)5(مث  k j i h  gf e dc b aنث : - تعالى-

  
                                                 

)1 ( ،د الش195ّ، صهداية القاريعبد الفتاح المرصفيتجويد؛ عبد الغفّار هالل، 39، صالفوائد المهمةريف، ؛ محم 
 .136، صالقرآن الكريم

 .143، صنهاية القول المفيد؛ محمد مكّي نصر، 201، صجهد المقلمحمد المرعشي، : ينظر) 2(
 .49، ص المرشدزيدان العقرباوي،: ينظر) 3(
أحكـام  ؛ محمـد ملحـس،      62، ص المنيرشكري،  ؛ أحمد   169، ص .هداية القاري عبد الفتّاح المرصفي،    : ينظر) 4(

 .38، صتجويد القرآن
   36/19سورة يس، ) 5(
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وقد تبين مـن خـالل      ).الباء(الّتي يقع بعدها صوت     ) الميم الساكنة (  حيث يظهر اإلخفاء في     

قد تحقّق فيـه    ) الباء(الساكنة الّتي يليها صوت     ) الميم(التّحليل الفيزيائي لإلخفاء الشّفوي أن صوت       

  سم الموجيصوت الغنّة، وظهر ذلك من خالل الر (Wave) ممتد الّذي يظهر في هيئة خطّ طولي

وكمـا أن مـستوى     ). للميم الساكنة المخفاة  (ومنتظم نسبياً، داللة على طول صوت الغنّة المصاحب         

 سم الطّيفيالر (Spectrogram)ةن مقدار الشّدع أظهر رنيناً بسيطاًالّذي يبيعلى طول نطق اً موز 

المهموس المجاور للميم، هذا مـن جانـب، ومـن          ) التّاء(الميم الساكنة المخفاة ، يعود ذلك لصوت        

يم من مخرجها األصلي، واتّجاهها من حيث المخـرج إلـى           جانب آخر هو تقليل اعتماد خروج الم      

، فإن تلك المعالم تبدو منتظمـة إذ        )Formants(أما مستوى معالم النّغمة التّرددية      ).  الباء(مخرج  

بلغت قيمته  ) F1(فالمعلم األول   . بطريقة متوازية ) F3(من المعلم الثّالث    ) F2(يقترب المعلم الثّاني    

 بلغـت قيمتـه   ) F3(والمعلم الثّالث   . ث/د) 1711(بلغت قيمته   ) F2(معلم الثّاني   ث، وال /د) 568(

  .؛ ألنه مجهور  )الميم الساكنة(فهذه المعالم تدّل على تحقيق صوت الغنّة في . ث/د) 2513(

 النّـاتج عـن   (Fundamental Frequency) أما المستوى الّذي يبين مقدار التّردد األساس 

 في حركته، داللة على سرعة تذبذب الـوترين         ومضطرباًلصوتيين، فقد كان ممتداًَ     تذبذب الوترين ا  

  .ث/د) 150(إذ بلغت قيمة التّردد األساس . الصوتيين

وقد أكّد عنصر الزمان على حدوث الغنّة في صوت الميم المخفاة، إذ بلغت مدة ذلك الصوت                

وبهذا فإن صوت الغنّـة     . ث/م) 1.59( لتلك العبارة    في حين بلغت مدة التّحليل الكلية     . ث/م) 623(

  .ال يعتمد على صوت الميم اعتماداً كلياً، بل يقلّل االعتماد على مخرج الميم
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  الفصل الّثالث
  أحكام المد والقلقلة والتفخيم والترقيق

  دراسة فيزيائية في سورة يس
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تعريف المد:   

  .)1(له مد الحرف يمده مداً أي طو: المد لغة

ين زيادة عن مقدار المد الطّبيعي، عنـد        إطالة زمن الصوت بحرف المد واللّ     : المد اصطالحاً 

  .)2(وجود سبب 

بلهـا ضـمة، واليـاء      األلف، والواو الساكنة الّتي ق    : (وحروف المد واللّين هي ثالثة أحرف     

، وإنّما سميت بحروف المد؛ ألن مد الصوت ال يكون في شيء من الكالم              )الساكنة الّتي قبلها كسرة   

       اكن بعدهنلس خروج الحرف من مخرجه من غير كلفـة        ب يكوناللّين  و.)3(إالّ فيهن، مع مالصقتهن

سع لهواء الـصوت أشـد مـن اتّـساع          ؛ ألن مخرجهما يتّ   )الواو والياء (وحروفه  . )4(على اللّسان   

  )5(). بيت(و) خَوف: (ويشترط فيهما التّسكين وفتح ما قبلهما، نحو . غيرهما

، )وجـد (فالواو مثـل واو     ). أشباه الصوائت (في العربية مصطلح    ) الواو والياء (ويطلق على   

  . )6() يزن(والياء مثل ياء 

  :)7(والمد نوعان 

يتوقّف على سبب من همزة أو سكون، ويقال لـه مـد طبيعـي؛ ألن     وهو ما ال    :  األصلي -أ

  ).موسى(صاحب الطّبع السليم ال يزيد وال ينقص في مده عن حركتين، نحو 

  الطّام: (من همز أو سكون، نحوما توقّف على سبب :  الفرعي-ب
                                                 

  ).مد(، مادة اللّسان ابن منظور، : ينظر) 1(
التّجويـد  ؛ موسى اإلبـراهيم،     52، ص الوافي؛ أحمد الشّافعي،    439، ص الدراسات الصوتية غانم الحمد،   : ينظر) 2(

65، صالمنهجي. 
 .125، صالرعايةقيسي، مكّي ال: ينظر) 3(
 .88، صهداية القاريعبد الفتّاح المرصفي، :  ينظر)4(
 .4/575، الكتابسيبويه، :  ينظر)5(
 .179، صعلم اللّغةمحمود السعران، : ينظر) 6(
 .49-48، صرياضة اللّسانسعيد السمنودي، : ينظر) 7(
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  ) (Natural tidal)   األصلي( المد الطّبيعي : أوالً

  اً ألني طبيعيه، وال يزيد عليه، وتركه قد يخّل              وسمليمة ال ينقصه عن حدصاحب الطّبيعة الس 

أي فطرياً؛ ألن اإلنسان بفطرته يدرك هذه اإلضافة، وسمي أصلياً؛ ألنّـه            : بالمعنى، ومعنى طبيعياً  

  .)2(ومقداره حركتان. )1(أصٌل لجميع الممدود وسواه من الممدود متفرعة عنه 

، وتم اختيار المـد فـي       )Praat(مد الطّبيعي تحليالً فيزيائياً من خالل برنامج        وقد تم تحليل ال   

، بـصوت   )3( مث k    j      i  h  g  f نث : - تعـالى  –في قولـه    ) قالوا(الجملة الفعلية   

الّذي يأتي قبلها صـامت     ) الواو الساكنة (حيث يظهر المد في     . )4 ()محمود خليل الحصري  : (القارئ

هو عنـصر   ) الواو المدية (وتبين أن أهم عناصر التّحليل الفيزيائي لصوت        . بصائت الضمة متحرك  

) 1.87(في حين بلغت المدة اإلجمالية للجملة الفعليـة         . ث/م) 489(الزمان، إذ بلغت مدته الزمنية      

ال تتجاوز حركتين، ومع ذلك     فالتّحليل الفيزيائي يؤكّد أن مدة إطالة الصوت في المد الطّبيعي           . ث/م

والتّحليل اآلتـي يظهـر     . فإن صوت المد يستغرق نصف المدة الزمنية لنطق الجملة الفعلية تقريباً          

الطّبيعي ة للمدالفيزيائي بعض الخواص:  

                                                 
 .162، صالنّبع الريانحمد آل مطر، ؛ م95، صالجامع لقواعد التّجويدحيدر الجوادي، : ينظر) 1(
 .52، صأحكام تجويد القرآنمحمد ملحس، ) 2(
 36/16سورة يس، ) 3(
 قارئ مصري، وهو أول من سجل المصحف المرتّل ، وهو القارئ الوحيد الّذي قرأ القرآن الكريم فـي البيـت                     )4(

 ة ع      . األبيض األمريكيتعيينه شيخاً لعموم المقارئ المصري اء العـالم          1960ام  وتموانتخب رئيـساً التّحـاد قـر ،
، فونولوجيـا القـرآن   أحمد راغب أحمـد،     : ينظر.    م  1980، وكانت وفاته في مصر عام       1968اإلسالمي عام   

 .  م 2004، جامعة عين شمس، )رسالة ماجستير(، 47-45ص
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 الّـذي   (Wave)من خالل امتداد الرسم الموجي      ) الواو المدية (ويظهر أثر إطالة الصوت في      

وقد أوضح الرسم البياني لمستوى     . خطّ أفقي ممتد، ومنخفض من حيث مستوى الذّبذبات       يظهر في   

، )الواو المديـة  ( انخفاضاً واضحاً في درجة الصوت أثناء نطق         (Intensity)كثافة الصوت وشدته    

ى متوسط  فاتّضح هذا من خالل الخطّ األصفر الّذي يبدو متعرجاً في الرسم الطّيفي، ويشير أيضاً إل              

ث، ويشير أيضاً إلى متوسط مستوى الـشّدة إذ         /د) 2069(مستوى الكثافة الصوتية إذ بلغت قيمتها       

فقد اتّخذت وضـعية مـستوية      ) Formants(أما مستوى معالم النغمة التّرددية      . ديسبل) 70(بلغت  

صوت، فهذه المعالم تـدّل       أثناء نطق صوت المد، لما في ذلك من إطالة لل           -إلى حد ما  -ومستقيمة    

ث، والمعلـم الثّـاني     /د) F1) (440(قد بلغت قيمة المعلم األول      و. مضاعفات التّردد األساس  على  

  ث /د) 2832) (F3(ث، والمعلم الثّالث /د) 1204) (F2(بلغت قيمته

   ) الـواو المديـة  ( لـصوت  (Fundamental Frequency) وقد بلغ مقدار التّردد األساس 

ويظهر الرسم البياني طول مدة تذبذب الوترين الصوتيين الّذي يظهر من خالل الخطّ             . ث/د) 170(

                ة واحدة أثناء النّطق بـصوت المـدين يتّخذان وضعيوتيالوترين الص ن أنحيث تبي ،األزرق األفقي

الّذي يمثّله صوت        . الطّبيعي الطّبيعي ة لنطق المدمنية الزفي هـذا التّحليـل     ) الواو (واستغرقت المد

  .ث/م) 487(
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 (Sub – tidal):   المد الفرعي: ثانياً

المد الفرعي هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد زيادة على المد الطّبيعـي، ويتوقّـف                

  : وأنواعه سبعة وهي)1(وجوده على سبب من همز أو سكون 

  .)2() متّصل، منفصل، بدل، عارض، لين، الزم، صلة(

              منية بدرجة أولـى؛ ألنالفرعي على النّاحية الز وسأقتصر في التّحليل الفيزيائي ألنواع المد

باإلضافة إلى مقدار تذبـذب     . المدود بأنواعها تعتمد على مقدار الكم الزمني الّذي يبين نوع كّل منها           

ذلك مقدار متوسط الكثافـة     ، وك الوترين الصوتيين الّذي ينتج عنهما متوسط التّردد األساس للصوت        

، إالّ في   )محمود الحصري :(وأجري التّحليل ألنواع المدود اآلتية من خالل صوت القارئ        . الصوتية

  .؛ ألنه يمده مقدار حركتين)ماهر المعيقلي:(المد البدل فقد أجري التّحليل بصوت القارئ

  :)3( المد بسبب الهمز ينقسم إلى ثالثة أقسام وهي -أ

   مد الصلة الكبرى : البدل ، ويلحق بهذا القسم-3 المنفصل -2 المتّصل -1   

  .)4( العارض للسكون-2 الالّزم   -1:  المد بسبب السكون ينقسم إلى -ب

  

  

  

  

  

                                                 
 .130، صنهاية القول المفيدمحمد مكّي نصر، : ينظر) 1(
 .52، صأحكام تجويد القرآن الكريم ملحس، محمد: ينظر) 2(
 .76، صالمنيرأحمد شكري، : ينظر) 3(
  .77، صنفسه ) 4(
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  ) (Tide – related      : المد المتّصل -1

 وسط الكلمة   وهو أن يأتي الهمز بعد حرف المد مباشرة في كلمة واحدة، سواء أكان الهمز في              

  .)1(أم في آخرها 

  

، وقفاً ووصالً  والتّوسط     )فويق التّوسـط (أو خمس حركات    ) التّوسط( ومقداره أربع حركات    

  . )2(هو المشهور والمقدم في األداء 

؛ )3(مثs  r  q  p    o    n  m   نث: في قوله تعالى) آباؤهم(وقد تم تحليل كلمة 

 : لصوت المد المتّصل، يظهرها التّحليل اآلتيلبيان بعض الخصائص الفيزيائية

  

 حركـات، وظهـر     أربعفي هذه الكلمة يقدر ب    ) المد المتّصل ( فنجد أن التّحليل الفيزيائي يبين      

) ثانية(من أصل   . ث/م) 1.89(ذلك من خالل القياس الدقيق لعنصر الزمان فقد بلغت مدته الزمنية            

  . حركات، فقد استغرق ثلثي الوقت تقريباًأربع المتّصل بوبهذا يقدر المد .ث/م) 583(و

                                                 
 .78، صالمنيرأحمد شكري،  :ينظر) 1(
، النّبـع الريـان   ؛ محمد آل مطـر،      173، ص الوسيط؛ محمد منصور،    855، ص الواضحمحمد القضاة،   : ينظر) 2(

 .168ص
  36/6، يسسورة ) 3(
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 ا التّحليل الطّيفيأم (Spectrogram) ة إذنين والشّدالمتّصل فقد أظهر تركيز مناطق الر للمد

         نين على طوال صوت المدهذا الر وامتد ،سم الطّيفيطت الرط كثافة    . توسوبلغ متوس(Intensity) 

وظهر ذلـك مـن     . ديسبل) 76(ث، ومقابل ذلك بلغت قيمة شدته       /د) 2754 (صوت المد المتّصل  

خالل الرسم البياني الّذي يمثّله الخطّ األصفر، إذ بدا مرتفعاً نسبياً أثناء التّصويت بالمد ، وهذا يدّل                 

  .على أن المد المتّصل تتحقّق فيه إلى جانب صفة اإلطالة صفة الشّدة والجهرية

 الّذي يبينه الخطّ األفقي األزرق  (Fundamental Frequency) التّردد األساس أما مستوى

فيبين أن الوترين الصوتيين اتّخذا وضعية واحدة من بداية التّصويت بالمد المتّصل إلى نهايته، وقـد                

  .ث/د) 140(بلغ تردده األساس 

  

  )(Tide separate  : المد المنفصل -2

مز بعد حرف المد بشرط انفصالهما، بحيث يكون حرف المـد فـي كلمـة               وهو أن يأتي اله   

فويـق  (أو خمـس حركـات      ) التّوسـط (ومقداره أربع حركات    . )1(والهمزة في أول الكلمة الثّانية      

  .)2(، والوجهان صحيحان مقروء بهما )التّوسط

فـي قولـه         ) مآ أنـذر (بارة وتم التّحليل الفيزيائي للمد المنفصل، وذلك أثناء تحليل المد في ع          

فتم الكشف عن بعض الخصائص الفيزيائيـة       . )3(مث s  r  q  p    o    n  m  نث: - تعالى –

  :الّتي يوضحها التّحليل اآلتي

                                                 
 .ص79،  المنير شكري،أحمد: ينظر) 1(
  .194، صمدخل إلى علم التّجويد؛ عبد الودود الزراري، 176، صالوسيطمحمد منصور، : ينظر) 2(
 36/6سورة يس، ) 3(
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       سم الموجيالر المنفصل أن ة للمدومن هذه الخصائص الفيزيائي (Wave)   يظهر فـي هيئـة 

وقد بلغت المدة الزمنيـة     . بذبات، تدّل على ارتفاع مستوى الموجة       ضجة عشوائية ممتدة، كثيفة الذّ    

بمقـدار أربـع    ) األلـف (حيث يدّل هذا الطّول الزمني على مد صوت         ) ثانية واحدة (لذلك الصوت   

فـي المـد    ) األلـف المديـة   (حركات حيث انخفضت المدة الزمنية لهذا الصوت نسبياً عن صوت           

تركيزاً عالياً في توزيـع     ) األلف المدية ( لصوت   (Spectrogram)سم الطّيفي   وأظهر الر . المتّصل

مناطق الشّدة والرنين، حيث توزعت بشكل منتظم ؛ لتدّل على شدة الصوت ومقدار الطّاقـة الّتـي                 

 (Intensity)كما يبين التّحليل الفيزيائي مقدار متوسط الكثافة الـصوتية          .  حقّقها نطق ذلك الصوت   

ويظهر هذا من خالل الرسم البياني      . ديسبل) 77(ث، وبلغ متوسط مقدار الشّدة      /د) 2270(إذ بلغت   

               داللـة  . الّذي يمثّله الخط األصفر الذي بدا أكثر ارتفاعاً، كما بدا متعرجاً أيضاً في اتجاه أفقي ممتد

بلغ مستوى التّـردد األسـاس      كما  . على انتظام صوت المد وتتابعه بطريقة موحدة أثناء التّصويت        

(Fundamental Frequency)  ة( لصوتاأللف المدي ( المنفصل للمد)حيث يؤكّـد  . ث/د) 152

  .  هذا المستوى على انتماء هذا الصوت إلى مجموعة األصوات المجهورة
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     (Tide allowance) مد البدل  -3

. )1(عد حرف المد همـز، وال سـكون،         هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة وليس ب          

  .)2(ومقدار مده حركتان 

األولى متحركـة،   : وجاء سبب التّسمية من إبدال المد من الهمز، فأصل البدل اجتماع همزتين           

وهـذا هـو أصـل      ) أأدم( نحو   ،فأبدلت الثّانية الساكنة حرف مد من جنس ما قبلها        . والثّانية ساكنة 

  .)3(لتتناسب مع حركة الهمزة األولى طلباً للتّخفيف ) ءادم(ألفاً فأصبحت فأبدلت الثّانية . الكلمة

 :           - تعـالى –فـي قولـه   ) يـستهزئون (ويعرض التّحليل اآلتي مد البدل في الجملة الفعليـة        

  ) :ماهر المعيقيلي( بصوت القارئ )4(مث  d   c        b  a   ̀ _   ̂ ]  \[  Z  Yنث

  

                                                 
؛ محمـد محيـسن،      103، ص زينـة األداء  ؛ محمود مصطفى،    54، ص تيسر التّجويد عبد الوارث سعيد،    : ينظر) 1(

 .15، صمرشد المريد
 .81، صالمنير؛ أحمد شكري، 55، صأحكام تجويد القرآنس، محمد ملح: ينظر) 2(
 .156، صالنّبع الريان؛ محمد آل مطر، 71، صالتّجويد المنهجيموسى اإلبراهيم، : ينظر) 3(
 36/30سورة يس، ) 4(
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) 487(حيث بلغت مدته الزمنية     . يقدر بحركتين ) مد البدل (الفيزيائي أن صوت    ويؤكّد التّحليل   

كما يظهر التّشابه أيضاً في هيئة الرسـم المـوجي          . ث، فهو يتطابق مع طول مدة المد الطّبيعي       /م

(Wave)                اً، ومتدٍن من حيث المستوى الذّبـذبينسبي ممتد هـر  وأظ.  الّذي يبدو في هيئة خطّ أفقي

سم الطّيفيالر   (Spectrogram)كبيـر نين إلى حدمع وجـود بعــض  ،انخفاض مستوى الـر 

لتدّل على مقدار الطّاقة الّتي يحتاجها نطق ذلك الـصوت، فهـو ال    يفيالنتوءات أعلى الـرسم الطّ

ـ        .  يحتاج إلى طاقة صوتية كبيرة أثناء النّطق       ة الـصوتية   وكما أظهر التّحليل متوسـط قـيم الكثاف

Intensity) (     وت إذ بلغتلذلك الص)1966 (ة          /دـط مقدارالـشّدث، ومقابل ذلك بلـغ متوس)69 (

 قـد  (Fundamental Frequency)كما أن مستوى التّردد األساس . ديسبل، فهي منخفضة نسبياً

ت ث، حيث يؤكّد هذا المستوى على انتمـاء هـذا الـصوت إلـى األصـوا               /د) 137(بلغت قيمته   

  .المجهورة

  

 (Tide necessary) المد الالّزم      -4

 مـن   أو حرف وهو أن يقع سكون أصلي بعد حرف المد أو بعد حرف اللّين في كلمة أخرى،                

  .)1(حروف فواتح السور وصالً ووقفاً 

  وسمي الزماً للزوم سببه في حالتي الوصل والوقف، وقيل سمي الزماً للزوم مده عند كـّل                

اً متساوياً بمقدار ستّ حركات، اتفاقاً في الوقف والوصل           القرالالّزم بجميـع     . )2(اء مد ومقدار المد

  .)3(أحواله ستّ حركات 

                                                 
 .155، صالفوائد التجويدية؛ عبد الرزاق موسى، 42، صالفوائد المفهمةمحمد الشّريف، : ينظر) 1(
  .176، صالنّبع الريان؛ محمد آل مطر، 139، صنهاية القول المفيدمحمد نصر، : ظرين) 2(
  .83، صالمنير؛ أحمد شكري، 83، صأحكام تجويد القرآن محمد ملحس،: ينظر) 3(
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 بعض الخصائص الفــيزيائية     ﴾\ ﴿:- تعالى   –وقد أظهر التّحليل الفيزيائي للمد الالّزم في قوله         

ـ حيث أكّد عنصر الزمان أن . ث/م) 3.895(فقد بلغت   ) الياء(وأهمها المدة الزمنية لمد صوت       د  الم

  :والتّحليل اآلتي يعرض أهم الخصائص الفيزيائية للمد الالّزم. المتّصل يقدر بستّ حركات

  

 سم الموجيظهر الري ثم (Wave) المتّصل(لصوت ة ومستوية في ) المدة ممتدفي هيئة ضج

       وتتذبذبها، تشير في ذلك إلى إطالة هذا الص .      سم الطّيفـين الركما بي(Spectrogram)   تركيـز 

رنين الصوت وشدته الّتي بدت ممتدة على طول صوت المد بطريقة متوازية، داللة علـى مقـدار                 

وأظهر التّحليل أيضاً   . الطّاقة الصوتية الّتي يستنزفها هذا الصوت، فهو يحتاج قدراً عالياً من الطّاقة             

في مقابل ذلك بلـغ متوسـط       . ث/د) 1993( حيث بلغت    (Intensity)الصوتية  متوسط قيم الكثافة    

ديسبل وتبين ذلك من خالل الرسم البياني الّذي بدا في خطّ أفقي متعـرج، ومـع             ) 69(مقدار الشّدة   

المهمـوس الـسابق    ) الـسين (يعود السبب إلى صوت     وذلك فقد انخفضت قيم كثافة هذا الصوت ،         

 ين (.لصوت المدؤثّر علـى الـصوت             ) فالسأن ي وت أثناء نطقه، ومن الطّبيعيصوت ينخفض الص

           وتيد      .  التّالي له بهذا االنخفاض؛ من أجّل المحافظة على سياق النّغم الـصوبلـغ مـستوى التّـرد

ث حيث يدّل هذا المستوى /د) 134(صوت المد الالّزم  ل(Fundamental Frequency) األساس  

  .ء هذا الصوت إلى األصوات المجهورةعلى انتما
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  (Tide the viewer) المد العارض للسكون  -5

هو أن يأتي بعد حرف المد حرف متحرك في آخر الكلمة، ثم يسكّن بسبب الوقف يتبع سكون                 

 1(عارض ألجل الوقف بعد حرف المد(.  

  :)2( وللمد العارض ثالثة شروط 

  . الحرف األخير من الكلمةأن يكون حرف المد قبل: األول

  .الوقف على تلك الكلمة: الثّاني

  .أن يكون قبل األلف فتح، وقبل الواو ضم، وقبل الياء كسر: الثّالث

  .)3(ويمد البدل العارض للسكون جوازاً حركتين، أو أربع حركات، أو ستّ حركات 

ارض للسكون أثنـاء تحليـل      والتّحليل اآلتي يظهر أهم الخصائص الفيزيائية  لصوت المد الع         

   :)4(﴾ k      j  i   ﴿: - تعالى–في قوله ) الرحيم(ذلك المد في كلمة 

  

                                                 
 .88، صالمنير؛ أحمد شكري، 56، صأحكام تجويد القرآن محمد ملحس،: ينظر) 1(
  .ص56 ، رآنأحكام تجويد الق محمد ملحس،:  ينظر)2(
 .89، صالمنيرأحمد شكري، : ينظر) 3(
 .36/5سورة يس ) 4(
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) ثانية واحدة (الّتي بلغت   ) الياء الممدود (وتمثّلت أهم تلك الخصائص في المدة الزمنية لصوت         

أما الرسـم   . ر أربع حركات  إذ تدّل هذه المساحة الزمنية على اإلطالة في هذا الصوت بمقدا          . تقريباً

  الموجي(Wave)           ة شديدة التّذبذبة ممتدة عشوائيوت فقد ظهر في هيئة ضجـا مـن    .  لهذا الصأم

    سم الطّيفيحيث الر(Spectrogram)           ة في هيئة نتوءات منتظمـةنين والشّدالّذي أظهر تركيز الر 

بصوت ) الياء المدية (ضربات على تأثّر صوت     وقد تدّل هذه ال   . تتمثّل ببقع سوداء داكنة  إلى حد ما       

الّذي قبلـه، هـو أن صـوت        ) الحاء(المدية بصوت   ) الياء(، والسبب في عدم تأثّر صوت       )الراء(

ينتمي إلى مجموعة األصوات المهموسة، وعليه تنخفض فيه مستوى الشّدة والرنين، كما أن             ) الحاء(

بيعي أن يؤثّر في صوت مجهور مثله، ومعنى ذلك أن أثر           تكراري مجهور فمن الطّ   ) الراء(صوت  

  . أثر في صوت الياء المدية وأحدث تلك الضربات) الراء(ارتعاد اللّسان أثناء نطق 

 لذلك الصوت قـد     (Intensity)وقد تبين من خالل الرسم البياني أن متوسط الكثافة الصوتية           

وأشارت قيم الكثافة الصوتية مـن      . ديسبل) 71(توسط شدتّه   وفي المقابل بلغ م   . ث/د) 2277(بلغ  

أما مـستوى التّـردد     . في المد العارض للسكون   ) الياء المدية (خالل ذلك الرسم إلى انتظام صوت       

ويعد هذا االنخفاض . ث/د) 102(لهذا الصوت فقد بلغ ) (Fundamental Frequencyاألساس  

   في تذبذب الوترين الصا أثنـاء             وتيفالوتران لم يهتز ،وت المهموس قبل المدين ناتجاً عن وقوع الص

نطق ذلك المهموس المصحوب بصائت الكسرة؛ لذا فعملية انتقال الوترين من وضعية السكون إلـى               

المهموس والمجهور، بحيـث يكـون التّـردد األسـاس          : وضعية التّذبذب يجب أن تناسب الطّرفين     

وهذا ال يعني أن صوت المد تأثّر بمجاوره المهموس، بل يرجع ذلك إلى أن اإلطالة               . منخفضاً نسبياً 

أثناء التّصويت تتطلّب خفض الصوت؛ لئالّ تستنزف جميع الطّاقة الصوتية الّتي تنتجهـا أعـضاء               

  .النّطق، لتحقيق صوت المد؛ فينعدم التّحكّم بمد الصوت
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   (Tidal soft) مد اللّين   -6

ويكون في الواو واليـاء إذ      . )1(أن يأتي بعد حرف مد اللّين سكون عارض ألجّل الوقف           هو  

  .)2(سكنا، وسبقا بالفتح 

  .)3(وسبب تسميتهما بحرفي اللّين ألنّهما يخرجان في ليٍن وقلّة كلفٍة على اللّسان 

قـدار سـتّ    وحكم حرفي اللّين عند الوقف هو حكم المد العارض للسكون، فيجوز فيه المد بم             

  .)5(فإذا لم يتوقف زال المد . )4(حركات أو أربع أو حركتين في حال الوقف 

شـبه الجملـة    ) يـاء (والتّحليل اآلتي يعرض أهم الخصائص الفيزيائية لصوت مد اللّين في           

�  ¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦  §¨  ©  ª      »   نث: فــي قولــه تعــالى) بالغيــب(

  : )6(مث¬

  

  

                                                 
  .102، صالسلسبيل الشّافيعثمان مراد، : ينظر) 1(
 .89، صالمنير؛ أحمد شكري، 57، أحكام تجويد القرآنمحمد ملحس، : ينظر) 2(
 .126، صالرعايةمكّي القيسي، : ينظر) 3(
 .90، صالمنيرأحمد شكري، : ينظر) 4(
 .95، صتيسير التّجويدعبد الوارث سعيد، : ينظر) 5(
  36/11سورة يس، ) 6(
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في مد اللّين قـد بلغـت       ) الياء اللّينة ( هذا التّحليل أن المدة الزمنية لصوت           وتبين من خالل  

في مد اللّين مقدار أربـع      ) الياء اللّينة (ث، حيث تدّل هذه المدة الزمنية على مد صوت          /م) 1.113(

ـ        . حركات، وهي أوسط درجات مد اللّين      صوت ومن الخصائص الفيزيائية الّتي أظهرها التّحليـل ل

     سم الموجيالياء اللّينة الر(Wave)              مـا ة شبيهة إلى حـدة ممتدة عشوائيالّذي ظهر في هيئة ضج 

 فقد تميـز    (Spectrogram)أما الرسم الطّيفي    . بالموجة الصوتية للمد المنفصل والعارض للسكون     

يفي بشكل مركّز، داللة على     بتوزيع مواطن الشّدة والرنين في النّصف األعلى من مساحة الرسم الطّ          

وفي . ث/د) 2917( فقد بلغ    (Intensity)أما متوسط مستوى الكثافة الصوتية      . جهارة هذا الصوت  

ديسبل، فعنصر الكثافة والشّدة يدالّن على أن صوت مـد اللّـين            ) 78(مقابل ذلك بلغ متوسط الشّدة      

انتشار الصوت وعلو كثافتة؛ ألن الـصوت        ويؤكّد ذلك سرعة     ،صوت لين سلس من حيث المخرج     

.  الّذي يسبق المد صوت ساكن، ال يحتاج إلى طاقة صوتية كبيرة ، فالمد يأخذ حقّه أثناء التّـصويت                 

) الياء اللينة( لصوت (Fundamental Frequency)كما أظهر ذلك التّحليل مقدار التّردد األساس 

  .ث/د) 136 ( إذ بلغ

  

  

  

  

  

  

  

  



 89

7- لة   مدالص (Tides associated)   

   هاء(وهو يخص ( مير والض)مير واقعة بـين حـرفين         . اسم اإلشارة ) هاءفإذا كانت هاء الض

متحركين يتولّد منها باللّفظ واو مدية عندما تكون مضمومة، وياء مدية عندما تكون مكسورة، وذلك               

  .)1(في حالة الوصل 

  :)2( ومد الصلة نوعان

وهو مد فرعي متوقّف على سبب، وهو أن يقع بعـد هـاء الكنايـة                            : صلة الكبرى  مد ال  -1

  .المتحركة الواقعة بعد متحرك همزة، فعندئذ تمد أربع حركاٍت أو خمساً، إلحاقاً بالمد المنفصل

ن ال  وهو أن تقع هاء الكناية المتحركة بين حرفين متحركين علـى أ           :  مد الصلة الصغرى   -2

  . )3(ويلحق هذا المد بالمد الطّبيعي. يكون الثّاني همزة، فتشبع حركتها ضماً أو كسراً مقدار حركتين

 -في قوله ) من دونه(وتبين من خالل التّحليل اآلتي لمد الصلة الكبرى في شبه الجملة 

: )4(مث  º    ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °         ̄ ®  ¬  «  ªنث: - تعالى

  :لخصائص الفيزيائية اآلتية ا

                                                 
 .64، صأحكام تجويد القرآنمحمد ملحس، : ينظر) 1(
 .113، صالمختصر المفيد؛ حمدي مدوخ، 136، الوة التّحقّحسني عثمان، : ينظر) 2(
 .64 ، صأحكام تجويد القرآن محمد ملحس،: ينظر) 3(
 36/23سورة يس، ) 4(
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ث، /د) 1.404(في مد الصلة الكبرى قد بلـغ        ) صائت كسرة الهاء  (إن المدة الزمنية لصوت     

 كما أظهر التّحليل الفيزيائي بعض الخصائص الفيزيائية كالرسم الموجي. أي يقدر بخمس حركات

Wave) (        ة وذات تة مستعرضة ممتدعاٍل    الّذي ظهر في هيئة ضج وكذلك فقد أظهر   . ركيز ذبذبي

   سم الطّيفيالر(Spectrogram)             ة الّتي انحصرت في الجـزء األعلـى مـننين والشّدمواطن الر 

وقد تبين من خالل الرسم البياني      . مساحة الرسم الطّيفي، داللة على قوة هذا الصوت وسعة انتشاره         

وفي مقابل  . ث/د) 2917(متوسط مقدار الكثافة قد بلغ       أن   (Intensity)الّذي يظهر كثافة الصوت     

ديسبل، وهذا مؤشّر على قوة ذلك المد، كما يشير الرسم البياني إلى أن             ) 79(ذلك بلغ متوسط الشّدة     

وآخر هذه الخصائص   .  صوت المد يستمر باالرتفاع من بداية نطقه حتّى ينتهي به النّطق على ذلك            

) 169(إذ بلغ مقداره ) (Fundamental Frequencyليل مستوى التّردد األساس الّتي أظهرها التّح

  .ث/د
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  التحليل الفيزيائي ألحكام القلقلة والتفخيم والترقيق: المبحث الثاني 
  

  القلقة: أّوًال                                        

                                

  الّتفخيم: ثانيًا                                              

  

  الّترقيق: رابعًا                                            
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  )instability( للقلقلة حليل الفيزيائيالتّ : أوالً

حـروف  (وضع النّحاة العرب األصوات العربية االنفجارية المجهورة في طبقـة واحـدة سـموها               

ويالحظ أن القاف الّتي وصفها النّحاة كانت       ). قطب جد (وهذه األصوات جمعوها في عبارة      ). لةالقلق

وكذلك شأن الطّاء، هي مهموسـة كمـا فـي          . مجهورة وليست مهموسة كما تنطق بالفصحى اليوم      

  .)1(الفصحى هذه األيام 

ة من األصوات، راجعة    وقد أدرك النّحاة أن الخاصية الصوتية الّتي تشترك فيها هذه المجموع          

وامت عنـدما   هذه الخاصية هي هذا الصوت الّذي يتبع الـص        ). مجهورة(و) انفجارية(لكونها شديدة   

حرف مد  (، أو صوت صائت طويل      )حركة(تكون ساكنة، وليس عندما يتبعها صوت صائت قصير         

مستقل الـضروري الّـذي     ائت نفسه الصوت ال   ، والواقع أنّه في هذه الحالة األخيرة يكون الص        )ولين

  .)2(يجب أن يتبع الصوت االنفجاري عندما تزال العقبة الحابسة للهواء 

  .)3(قلقل الشّيء إذا حركه : هي التّحريك، يقال: القلقة لغة

اضطراب الحرف في مخرجه عند النّطق به ساكناً حتّى يـسمع لـه نبـرة     : القلقلة اصطالحاً 

  .)4(قوية

لقلتها أي اهتزازها عندما تكون ساكنة، سواء أكانت ساكنة بطبيعتها، أم           فأحرف القلقلة يجب ق   

وإنما سميت بذلك لظهور صوت يشبه النّبرة عند الوقف عليهـا، وإرادة            . )5(سكنت في حالة الوقف     

  .)6(إتمام النّطق بها، فذلك الصوت في الوقف عليها أبين منه في الوصل 

                                                 
 .160، صعلم اللّغةمحمود السعران، : ينظر) 1(
 .نفسه ) 2(
 ).قلقل(، مادة سان اللّابن منظور، : ينظر) 3(
 .81، صتجويد القرآن الكريم؛ عبد الغفّار هالل، 48، صالواضحمحمد القضاة، : ينظر) 4(
 .49، صأحكام تجويد القرآنمحمد ملحس، : ينظر) 5(
 .124، صيةالرعامكّي القيسي، : ينظر) 6(
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ضغوطة، إذ تمنع جريان النّفس أن يجري معها أثنـاء          فأصوات القلقلة هي أصوات شديدة وم     

  .النّطق بها؛ ألنّها أصوات منبورة تحتاج إلى قلقلة اللّسان وتحريكه بشكل سريع

           ة في التّجويد القرآنية تحدث عند نطق بعض األصوات اللّغويوهـي  .  فالقلقلة ظاهرة صوتي

ويتم ذلك عندما تكـون هـذه       . امت القلقلة صوتياً عبارة عن إضافة صائت قصير جداً بعد أحد صو         

  .)1(الصوامت متلوة بصامت آخر وسط الكلمة أو موقوفاً عليها في آخرها 

  :)2(وللقلقلة ثالثة مراتب، هي 

  ".الحقّ"تكون في الحرف المشدد الموقوف عليه، نحو :  قلقلة كبرى-1

وقف عليه، سـواء أكـان      تكون في الحرف المتطرف غير المشدود حال ال       :  قلقلة وسطى  -2

  ". المجيد"متحركاً وعرض له بالسكون، أم ساكناً في الحالين، نحو 

، أو الساكن المتطـرف     )أدخلوا: (تكون في الحرف الساكن المتوسط، نحو     :  قلقلة صغرى  -3

  ).ذق إنّك: (الموصول بما بعده، نحو

وقد تم تحليلها تحليالًً فيزيائيـاً      . القلقلة الوسطى والصغرى  ) يس(ومن أنواع القلقلة في سورة      

الـصوتي،  ) Win Sonoori(للوقوف على بعض خصائصهما الفيزيائية، وذلك من خالل برنامج 

  ، )3( )أحمد بن علي العجمي(بصوت القارئ 

   :-تعالى-في قوله) بالغيب(في شبه الجملة ) القلقلة الوسطى(ويظهر التّحليل الفيزيائي اآلتي 

  :)4(مث   £  ¤  ¥  ¦  §¨  ©  ª      »  ¬ �  ¡   ¢نث

                                                 
 .161-160، صعلم اللّغةمحمود السعران، : ينظر) 1(
 .135، صالمنير أحمد شكري،: ينظر) 2(
اظ  ) 3( ن حف سّية م عودّي الجن و س دّ  وه از صوته بح ريم، يمت رآن الك ل      الق سجيل آام ه ت اعم ، ول رس ن ة وج ة عالي

 wiki/org.wikipedia.ar ://http/) اإلنترنت(أحمد العجمي ، :  ينظر .للمصحف المرّتل

  36/11سورة يس، ) 4(
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 (Wave)فالمستوى األول يظهر الرسم المـوجي       . وقد ظهر هذا التّحليل في أربعة مستويات      

في هيئة ضجة عشوائية مضطربة وغير منتظمة، ذات امتداد طويل نسبياً، أطول من نطقهـا مـن                 

والمستوى الثّاني الّذي يظهـر قـيم معـالم         .  وقلقلته) الباء(غير قلقلة، داللة على انفجارية صوت       

، الّتي تظهر في ثالثة خطوط ممتدة أفقياً، فالمعلم األول  يبتعد عـن              )Formants(النّغمة التّرددية   

) F1(وبلغت قيمـة المعلـم األول       . المعلمين الثّاني والثّالث، وفي حين أنهما متقاربان من بعضهما        

) F3) (2725(والمعلـم الثّالـث     . ث/د) 1915(بلغت قيمته   ) F2( اني  أما المعلم الثّ  . ث/د) 526(

المقلقلة؛ ألنّها تعمل على تضعيف وزيادة التّردد       ) الباء(وتدّل هذه المعالم على جهرية صوت       . ث/د

. المقلقلـة ) البـاء (لـصوت  (Spectrogram) أما المستوى الثّالث يعرض الرسم الطّيفي . األساس

على نيني غير منتظم في أعلى مستوى الرسم الطّيفي، يدّل          رالكاثف  تّالل ذلك رسم    ويالحظ من خال  

 ( أما المستوى الرابع فهو مـستوى التّـردد األسـاس   . اضطراب النّطق وقلقلته في ذلك الصوت

(Fundamental Frequency   ين، وبلغـت قيمتـهوتيالّذي يظهر أثر حركة الوترين الص )177 (

جـداً   ن من خالل هذا المستوى أن الوترين الصوتيين يتوقّفان عن االهتزاز فترة قصيرة            وتبي. ث/د

ث، /م) 67(وبلغت المدة الزمنية لتوقّفهمـا      . بين صوت الباء وقلقلته، وقد حوق عليه بدائرة صفراء        

ـ -) القلقلـة (أما صوت   . ث/م) 761(في حين استغرقت مدة نطق صوت الباء مع قلقلتها           صائت  ال
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بلغ مداها  ) الباء(كما أظهر التّحليل حبسةً في صوت       . ث/م) 292( فقد بلغت مدته الزمنية      -القصير

 منيأصفر اللّون. ث/م) 48(الز وقد وضع عليها مستطيل عمودي.  

، فقد أظهر لها التّحليل الفيزيائي بعض خصائصها الفيزيائية أثناء تحليل لقلقة الصغرىأما ا

 ~  _ ̀   f  e   d  c  b  a  نث:  في قوله تعالى)g ()1(لقلة في كلمة صوت الق

gيظهرها التّحليل اآلتي في أربعة مستويات . )2( مث:  

  
 الّذي بدا في    (Wave)الّذي يمثّله الرسم الموجي     ) القاف(     فالمستوى األول لصوت القلقلة     

والمـستوى  . جارية هذا الـصوت واضـطرابه     هيئة ضجة كروية الشّكل غير ممتدة، داللة على انف        

الّتي تظهر في خطوط متعرجة بعض الـشّيء        ) Formants(الثّاني يظهر مستويات النّغمة التّرددية      

ث والمعلم الثّـاني    /د) 588(ذو اللّون األحمر بلغت قيمته      ) F1(فالمعلم األول   . ومتفاوتة في هيئاتها  

)F2 (     ل ذو افقد بلغت قيمتـه       الّذي يشبه المعلم األو هريللّون الز)والمعلـم الثّالـث    . ث/د) 1796

)F3 (          جاً، فقد بلغت قيمتهذو اللّون األزرق الّذي يبدو متعر)وتدّل هذه المعالم علـى     . ث/د) 2787

                                                 
 .والمعنى هنا أنّهم رافعون رؤوسهم ال يستطيعون خفضها   . فتقمح وانقمح بمعنى رفع رأسه)1(

  .440، صتفسير الجاللين جالل الدين محمد المحلّي، ؛) قمح(، مادة ساناللّابن منظور، : ينظر
  36/8سورة يس، ) 2(
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) القاف( الّذي يؤكّد جهارة صوت (Fundamental Frequency)زيادة مضاعفات التّردد األساس 

 الّذي يظهـر مواضـع      (Spectrogram)الثّالث فهو مستوى الرسم الطّيفي      أما المستوى   . المقلقل

ع علـى جـانبي     المقلقلة قد توز  ) القاف(الشّدة الصوتية، ويالحظ أن تركيز الّرنين والشّدة لصوت         

الرسم الطّيفي فهو يظهر في بقع سوداء داكنة، كما تبين من خالل الرسم الطّيفي أن صوت القلقـة                  

والمستوى الرابع يظهر مستوى التّردد     . أعلى أصوات الكلمة ويظهر محوق عليه بدائرة حمراء       هو  

الّذي يظهر في هيئة خطّ مضطرب يعتلي الرسم الطّيفي (Fundamental Frequency)   األساس

 كما يظهـر هـذا المـستوى        ،)القاف(داللة على اضطراب الوترين الصوتيين أثناء النّطق بصوت         

 تؤكّـد علـى توقّـف الـوترين         -وقد حوق عليها بدائرة صفراء    -د ثغرة بين القاف وقلقلتها      وجو

ث  وقد بلغت قيمة التّردد األسـاس        /م) 44(الصوتيين بين القاف وقلقلتها، وقد بلغت مدتها الزمنية         

في حـين   ث،  /م) 250(حيث بلغت المدة الزمنية لصوت القاف المقلقلة        . ث/د) 166(لهذا الصوت   

  .ث/م) 2.395(بلغت المدة الزمنية للكلمة 

فالقلقلة الوسطى تستغرق وقتاً أطول من وقت القلقلة الصغرى؛ ألن القلقلة الوسطى يتوقّـف              

  عليها من غير تشديد، بينما القلقلة الصغرى تتوسط الكلم
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  (Aggrandizement):  التّحليل الفيزيائي للتّفخيم: اًنيثا

ط حكما التّفخيم والتّرقيق ارتباطاً وثيقاً بمخارج الحروف وصفاتها، فموضوعهما يبحـث            يرتب

فهما متضادان من حيث المعنى والمضمون، ولكـّل        . في تقسيم األصوات إلى مفخّمة وأخرى مرقّقة      

  .واحد منهما أحواله وخصائصه الّتي تميزه عن اآلخر

  .)1(هو التّسمين والتّغليظ : التّفخيم لغة

هو تغليظ الحرف أو تسمينه، وذلك بجعله في المخرج سميناً، وفي الصفة            : التّفخيم اصطالحاً 

  .)2(قوياً، فيمتلئ الفم بصداه، فيسمع مغلّظاً 

) خ، ص، ض، غ، ط، ق، ظ      : (وحروف التّفخيم هي حـروف االسـتعالء، سـبعة، وهـي          

وقسم العلماء التّفخيم   . )3(يمها  ، فهذه األحرف السبعة يجب تفخ     )خص ضغٍط قظ  : (مجموعة في لفظ  

  :)4(إلى أربعة مراتب، وهذه المراتب هي 

:  أن يكون حرف االستعالء مفتوحاً بعده ألف، وعندها يتمكّن التّفخيم فيها أكثر، ومثالهـا              -1

في لفظ  ) الالّم(و). راضية(المفتوحة الّتي تتبعها ألف كما في       ) الراء(ويلحق بها   ). الضالين(،  )طال(

  .جاللة إذا سبق بفتح أو ضمال

:  أن يكون حرف االستعالء مفتوحاً ليس بعده ألف، وهذه دون األولى في القوة، ومثالهـا               -2

  ).صبر(، )ضرب(

، )طلـوع : ( أن يكون حرف االستعالء مضموماً، وهذه دون الثّانية في القوة، ومن أمثلتها            -3

  ).ضحى(
                                                 

 ).فخم(، مادة ساناللّابن منظور، : ينظر) 1(
النّبـع  ؛ محمد آل مطر،     93، ص نهاية القول المفيد  ؛ محمد نصر،    129-128، ص الرعايةمكّي القيسي،   : ينظر) 2(

 .109، صالريان
 .40، صأحكام تجويد القرآنمحمد ملحس، : ينظر) 3(
 .147، صالمنيرأحمد شكري، : ينظر) 4(
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  ).ِضعفاً(، )ِطبتم: (نى المراتب، ومن أمثلتها أن يكون حرف االستعالء مكسوراً، وهذه أد-4

ويعرف علم ألصوات اللّغوية التّفخيم بأنّه ارتفاع مؤخّر اللّسان إلى أعلى قلـيالً فـي اتّجـاه                 

ولـذلك يـسميه بعـضهم      . الطّبق اللّين، وتحركه إلى الخلف قليالً في اتّجاه الحائط الخلفي للحلـق           

) التّحليـق (ويـسميه بعـضهم     . ظر إلى الحركـة العليـا للّـسان       بالنّ) Velarization) (اإلطباق(

)Pharyngalization ( ة للسانبالنّظر إلى الحركة الخلفي)1(.  

) Ic Speech analyzer(فخيم من خـالل برنـامج    ألصوات التّحليل الفيزيائيوسيجري التّ

نامج يعطي رنينـاً عاليـاً      الصوتي الذي يعرض درجات الشدة وتفخيم األصوات، علماً بأن هذا البر          

حيث سيتم التّسجيل الصوتي    . لمستوى التّردد األساس، وذلك حسب نعومة أوخشونة جرس الصوت        

، وسيتناول التّحليل عينة صوتية لحـروف االسـتعالء،         )2(من خالل تسجيالت القارئ فارس عباد       

ثم أقوم بإجراء تحليل للـراء      . جلياًوهي المرتبة األولى من مراتب التّفخيم الّذي يظهر فيها ظهوراً           

  .المفخّمة والالّم المفخّمة بعد تداول الحديث عنهما

والمصطلح الّذي شـاع اسـتخدامه بـين اللّغـويين داللـة علـى التّفخـيم هـو اإلطبـاق                    

)Velarization .(              ة عنـد بحثهـا بظـاهرةوتيمقارنة الظّاهرة الص ولقد وجد علماء األصوات أن

  .)3(بة منها من أكثر الو سائل إعانة على فهمها صوتية قري

  

                                                 
 .326 ص،دراسة الصوت اللّغويأحمد مختار، ) 1(
)2(ز ذو صوت شجي من أصل يمنيقام بتسجيل صوتي لترتيل القرآن كامالً.  هو قارئ ممي.  

  wiki/org.wikipedia.ar ://http/، )اإلنترنت(فارس عباد، : ينظر 
 .71، صالتّشكيل الصوتي في اللّغة العربيةسلمان العاني، : ينظر ) 3(
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في كلمة العظام ) األلف(المفخّم ، ويليه صوت ) الظّاء(والتّحليل الفيزيائي اآلتي يظهر صوت 

ويعرض التّحليل . )1(مث o  n  m  l  k  j  ih   g  f   e  dنث: -  تعالى- في قوله 

  :المفخّمة في أربعة مستويات) الظّاء(الفيزيائي اآلتي بعض الخصائص الفيزيائية لصوت 

  
      سم الموجيل يظهر الرفالمستوى األو     )wav (        ةلصوت الظّاء المفخّمة في هيئـة ضـج

والمستوى . عشوائية ممتدة ال يظهر خاللها أي ثغرات، وهي ذات تكاثف ذبذبي نتيجة لذلك التّفخيم             

، وقد حقّق صـوت الظّـاء   )Voice Intensity(صوت الثّاني يظهر الرسم البياني لمتوسط شدة ال

، وقد حـوق علـى      %)19(أعلى نسبة شدة صوتية من بين أصوات الكلمة، إذ بلغت قيمته المئوية             

 Fundamental  (والمستوى الثّالث وهو التّردد األساسي . أعلى درجة لشدة الصوت بدائرة حمراء

Frequenc (    ن أثر حركة الوترين في خطّ يبدأ مرتفعاً     الّذي يبيوتيين الص اً     ثميهبط عند نهايته نسبي  .

ويدّل هذا المستوى على جهارة هذا الصوت وفخامته وقد يبين الرسم أيضاً عدم وجود أي ثغـرة أو    

الّذي يبين قيم   ) Spectrogram(والمستوى الرابع يعرض الرسم الطّيفي      . صمت للوترين الصوتيين  

 على نطاق واسع مـن الرسـم        – والّتي تبدو أكثر قتامة      –صوتي، حيث توزعت تلك القيم      الرنين ال 

وبلغت .  الطّيفي فهو يمتد على طول الصوت المفخّم داللة على زيادة الكثافة الصوتية لهذا الصوت             
                                                 

  36/78 سورة يس، ) 1(
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 الكلمـة   وهو وقت ال يعد طويالً إذ ما قـيس بأصـوات          . ث/م) 230(المدة الزمنية الّتي استغرقها     

فالصوت المفخّم إذن ال يتميز بطول مدته الزمنية، بل بكثافته وشدته الصوتية النّاتجة عن              . األخرى

  .أسباب تفخيمه

وحقّ الراء أن تكون مرقّقة لكونها      . أصوات االستعالء في صفة التّفخيم    ) الراء(ويلحق صوت   

لمخرج والصفة، حيث لم ينحرف حرف عـن        ولكنّها بتميزها عن غيرها في ا     . من أحرف االستفال  

وتفخّـم  . )1(ومن هنا اكتسبت الراء تفخيما في غالب أحوالها       . أصل مخرجه إلى ظهر الّلسان إالّ هي      

  :)2(الراء في الحاالت اآلتية

  .ربكم، الرحمن: أن تكون مفتوحة أو مضمومة، مثل -1

  .رسلتَرمي، ي: أن تكون ساكنة، وقبلها فتح أو ضم مثل -2

ِإرصـاد،  : إذا وقعت ساكنة بعد كسر، وبعدها في نفس الكلمة حرف استعالء مفتوح، مثـل             -3    

 .ِقرطاس

 .ارتابوا، ارجعي: إذا وقعت ساكنة في أول الكلمة بعد همزة وصل، مثل -4

 فـي قولـه         ) الرحمن(، تم تحليل كلمة     )الراء المفخّمة (ولمعرفة الخصائص الفيزيائية لصوت     

والتّحليل اآلتي   . )3( مثd  c  b  a   ̀ _    ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W  V نث : - تعالى –

  :يعرض بعض هذه الخصائص في أربعة مستويات

                                                 
  .169 – 168، صغاية المريدصر، عطية ن:  ينظر) 1(
 .153 – 152، صالمنير؛ أحمد شكري، 104، صتيسير التّجويدعبد الوارث سعيد، :  ينظر) 2(
  36/15 سورة يس، ) 3(
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      سم الموجيل يظهر الرفالمستوى األو)wav (         ةة ممتـدة عـشوائيالّذي ظهر في هيئة ضـج

ه أقّل سماكة من نهايته، داللـة علـى أثـر           وغير منتظمة في تذبذبها، حيث بدا هذا الرسم في بدايت         

والمستوى الثّـاني   . ضربات اللّسان أثناء نطق هذا الصوت؛ ألن هذه الضربات تتضاعف في نهايته           

المفخّمة، حيث ) الراء(في صوت ) Voice Intensity(أظهر الرسم البياني المتوسط شدة الصوت 

ن آخره، إذ تركّزت الشدة في آخره في هيئـة متعرجـة            ظهر هذا الرسم في بدايته أكثر استقامة م       

والمـستوى الثّالـث   . صاعدة نحو األعلى، ويدّل هذا الرسم البياني على ارتفاع نغمة هذا الـصوت       

الّذي يبين أثر حركة الوترين الصوتيين في هيئـة  ) Frequency Fundamental(التّردد األساس 

ة هذا الصوت وتصاعد نغمته، والمستوى الرابع يظهر الرسم الطّيفي          خطّ ممتد أفقيا داللة على جهار     

)Spectrogram(               ع علـى طـوالالّتي تتـوز وتينين الصظهر هذا المستوى مناطق الرحيث ي ،

ومن هنا يمكن القول بـأن الرسـم الطّيفـي          . الّذي تم تحليله في أصوات االستعالء     ) الظّاء(صوت  

از بظهور مناطق الشّدة والرنين في أعلى وأسفل الرسم الطّيفـي، كمـا أنّهـا               ألصوات التّفخيم يمت  

تتوزع على طوال الصوت، وتؤثّر كذلك على األصوات الّتي تأتي بعدها ويتّضح هذا في األصوات               

  .المجهورة أكثر
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 )الـراء (وتلحق الالّم أصوات التّفخيم، بحيث إنّها ال تختلف عن أصوات االستعالء وصوت             

        وتفخّم الم لفظ الجاللة إذ جاء قبلها فتحـة        . من حيث تفخيمها، فهي تفخّم عندما تقترن بلفظ الجاللة        

ومن أمثلة وقوعها بعد الفـتح      ). اللّهم: (أو ضمة، وال يؤثّر التحاق الميم في آخر لفظ الجاللة، نحو          

  ).1()رسول اهللا(أما وقوعها بعد ضمة فكثير أيضاً نحو ). من اهللا: (كثيرة، نحو

فـي  ) اهللا(في لفظ الجاللة    ) الالّم المفخّمة (والتّحليل اآلتي يعرض بعض الخصائص الفيزيائية       

   j  i   h  g  f  e  d   c  b  a   ̀ _   ~  }  |    {  z نث:- تعالى -قوله 

q  p   o  n  m  l  k2(  مث.(:                                                         

  

:  التّحليل بعض الخصائص الفيزيائية لصوت الالّم المفخّمة في أربعـة مـستويات            هذا ويبين        

      سم الموجيل يمثّل الرفالمستوى األو)wav (         ،ة ذات امتداد بسيطة عشوائيالّذي يظهر في هيئة ضج

) (Intensity ة الـصوت  هر متوسط شـد   والمستوى الثّاني يظ  . مع وجود تكاثف ذبذبي مرتفع نسبياً     

) الـالّم (الّتي تظهر في خطّ بياني متّجه من أسفل صفحة الرسم نحو األعلى داللة على شدة صوت                 

                                                 
  .70، صتجويد القرآن الكريم؛ عبد الغفّار هالل، 152، المنيرأحمد شكري، : ينظر) 1(
  36/47 سورة يس،) 2(
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 Fundamental(والمستوى الثّالث يعرض رسـماً بيانيّـاً للتّـردد األسـاس     . النّاتج عن تفخيمها

Frequency (       ين، وقد بلوتيغت قيمته   الّذي يظهر أثر حركة الوترين الص)ويدّل هـذا   . ث/د) 144

والمـستوى الرابـع هـو      . المستوى على أن صوت الالّم ينتمي إلى مجموعة األصوات المجهورة         

    سم الطّيفيمستوى الر)Spectrum (           عـت علـىة، وقد توزنين والشّدن مناطق تركيز الرالّذي يبي

مفخّمة بانتشاره بشكل مضطرب داللة على      طوال صوت الالّم، وتميز الرسم الطّيفي لصوت الّالم ال        

فقـد تواجـدت    ) الـراء (عن  ) الالّم(وقد تميز الرسم الطّيفي لصوت      . تفخيم هذا الصوت وجهارته   

ويالحـظ مـن    . مناطق الرنين والشّدة في وسط الرسم الطّيفي إلى جانب تواجدها في أعاله وأسفله            

كما . على ما بعده من األصوات من حيث الرنين الصوتي        خالل الرسم الطّيفي أن صوت الالّم أثّر        

  .المفخّم في أصوات االستعالء) الظّاء(هو الحال عند صوت 
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  التّحليل الفيزيائي للتّرقيق: ثالثاً 

  .)1(هو نقيض الغليظ والثّخين، والرقة ضد الغلظ: التّرقيق لغة

 في المخرج نحيفاً وفي الصفة ضـعيفاً، فيـرقّ          هو تنحيف الحرف بجعله   : التّرقيق اصطالحا 

  .)2(صوته وال يمتلئ الفم بصداه

إن حروف التّرقيق هي حروف االستفال، وال يجوز تفخيم شيء منها مهمـا كانـت حركتـه                

  ).3(ويستثنى منها الالّم في لفظ الجاللة بعد فتحة أو ضمة، والراء في بعض أحوالها

غة العربية ما عدا حروف االستعالء، وهي تخرج من وسط          وحروف االستفال هي حروف اللّ    

  :وال ترقق الالّم والراء إالّ في الحاالت اآلتية. )4(اللّسان مع ما يحاذيه من الحنك األعلى

  :)5( أحوال ترقيق الالّم-1

، أما في غير لفظ الجاللـة فيجـب         )ِللّه: (ترقّق الالّم في لفظ الجاللة إذ جاء قبلها كسر، نحو         

  .)6(ًترقيقها مطلقا

  : أحوال ترقيق الراء-2

  . أن تكون مكسورة سواء أكانت كسرتها أصلية أم عارضة-أ

 أصليا متّـصالً، لـيس بعـدها      أن تكون ساكنة ويكون الحرف الّذي قبلها مكسوراً كسراً         -ب

  ).ِفرعون(، )ِمريٍة: (حرف استعالء متّصل مفتوح، نحو

                                                 
  ).رقق( مادة ،اللّسانابن منظور، : ينظر) 1(
  .64، صتجويد القرآن الكريم؛ عبد الغفّار هالل، 93، نهاية القول المفيدمحمد نصر، : ينظر) 2(
  .1/215، النّشر في القراءات العشرابن الجرزي، : ينظر) 3(
  .65، صتجويد القرآن الكريمعبد الغفّار هالل، : ينظر) 4(
  .154، ص.، المنيرأحمد شكري: ينظر) 5(
  .ه نفس) 6(
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 وعرض لها السكون ألجل الوقف، وكان الحرف الّذي قبلهـا            إذا كانت متطرفة متحركة    - ج

، أو حرفا ساكنا مرقّقاً وقبلـه كـسر،         )ال ضير : (، أو ياء ساكنة، نحو    )ولن نصبر : (مكسوراً، نحو 

  ).الذّكر: (نحو

في كلمـة   ) الراء، والكاف ( ولبيان الخصائص الفيزيائية لألصوات المرقّقة تم تحليل صوتي         

ــه ) تــدرك(  Ë  Ê  É    È   Ç  Æ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï     Î  Í     Ì  نث – تعــالى –فــي قول

Õ﴾) 1( .      ،وتينبب في اختيار هذين الصوالس)اءألنّها تأتي مفخّمة في حاالت، وتـأتي       ) فالر

مرقّقة في أخرى عالوة على أنّها تنتمي إلى مجموعة األصوات المجهورة، أما الكاف؛ ألنّها صوت               

 :   – تعـالى  –  قوله في لفظ الجاللة في   ) الالّم(وكذلك تم تحليل    . ها إالّ التّرقيق  مهموس وال يجوز في   

﴿c  b  a   ̀ _   ̂  ]  ﴾ )2( . من خالل البرنامج التّحليل الفيزيائي وتم)speech 

Filing system)والتّحليل اآلتي يعرض تلـك  .  بأربعة مستويات بصوت القارئ محمود الحصري

  ):تُدِرك(الخصائص لكلمة 

  

                                                 
  36/40سورة يس، ) 1(
  36/74سورة يس، ) 2(
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الّذي يظهر في هيئة ضـجة      ) Wave(يمثّله الرسم الموجي    )  الراء(فالمستوى األول لصوت    

والمستوى الثّاني يظهر الرسـم     . غير منتظمة وهي ذات امتداد أقّل مما تكون عليه في حالة التّفخيم           

  الطّيفي)Spectrogram (      نة والرن وجود تركيز مناطق الشّدنين      الّذي يبيين لهذا الـصوت، فـالر

أما في حالة التّفخيم فقد لوحظ تركيز       . يتركّز في وسط الرسم الطّيفي داللة على ترقيق هذا الصوت         

مناطق الرنين في أسفل ووسط الرسم الطّيفي؛ وذلك ألن التّفخيم يبدأ مع النّطق بالـصوت وينتهـي                 

، )Fundamental Frequency(ي للتّـردد األسـاس   والمستوى الثّالث يظهر الرسم البيان. بنهايته

حيث ظهر هذا الرسم في هيئة خطّ متعرج يدّل على أثر نشاط حركة الوترين الصوتيين أثناء نطق                 

فالوتران الصوتيان أثناء نطق هذا الصوت يتذبذبان بشكل سريع، وبلغ التّردد األساس            . هذا الصوت 

). Formants(ى الثّالث يعرض مستويات معالم النّغمـة التّردديـة          والمستو. ث/د) 184(لتذبذبهما  

داللـة  . حيث ظهرت تلك المعالم منتظمة نسبيا مع وجود التّعرجات البسيطة والمتفاوتة فيما بينهـا             

وهو منتظم في سيره مـع      . ث/د) 609(بلغت قيمته   ) F1(ل  فالمعلم األو . على ترقيق هذا الصوت   

وهو أكثـر   . ث/د) 1996(الّذي بلغت قيمته    ) F2(والمعلم الثّاني   . البسيطةحدوث بعض التّعرجات    

وظهر ذلك جلياً في الرسم الطّيفي، فهـذا        ) الراء(المعالم تعرجاً؛ ألن الشّدة تتركّز في وسط صوت         

وهـو أكثـر    . ث/د) 2943(بلغت قيمته   ) F3(الث  التّعرج يدّل على جهرية الصوت، أما المعلم الثّ       

حتاج إلى ارتعاد اللّسان بشكل مكثّـف،       تأثناء ترقيقه ال    ) الراء(لمعالم استواء؛ ألن ضربات صوت      ا

 .ث/م) 142) (الراء المرققة(واستغرق نطق صوت . كما هو الحال في التّفخيم

            سم الموجيل الّذي يمثّله الرا صوت الكاف، فقد ظهر المستوى األوأم)wave (   دون وجـود

أمـا  . ذّبذبات، إالّ في الجزء األخير منه تظهر ضجة صغيرة تدّل على طبقية هذا الصوت             أي أثر لل  

     سم الطّيفيالمستوى الثّاني الر)Spectrugram (          ًنين إذ بدا ضـعيفاأثر للر لم يظهر من خالله أي 

). كافال(، ويدّل هذا الرسم الطّيفي على همس صوت         )الفتحة(إالّ في آخره من جهة صوت صائت        
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 لم يظهر لـه   الّذي)fundamental Frequency(أما المستوى الثّالث فيبين مقدار التّردد األساس 

أما المـستوى الرابـع     . أي أثر داللة على أن هذا الحرف ينتمي إلى مجموعة األصوات المهموسة           

ت بعض الرنين مـن     ظهر لهذا الصو  ف) Formants(الّذي يعرض مستويات معالم النّغمة التّرددية       

تقترب من الجهة المحاذية لـذلك الـصائت        . ظهرت له ثالثة معالم ضيقة    ثم  ) صائت الفتحة (تجاه  

) الفتحـة (وبلغت قيمـة الـصائت      . ث/د) 505(للكاف بلغت قيمته    ) F1( فالمعلم األول    ،)الفتحة(

) الفتحـة (في صـائت    وبلغت قيمته   . ث/د) F2) (1778(ث، وبلغت قيمة المعلم الثّاني      /د) 642(

ث، وبلغت قيمته لصائت    /د) 2923(أما المعلم الثّالث فقد بلغت قيمته لصوت الكاف         . ث/د) 1860(

) المعـالم (ث، وتقارب هـذه  /د) 3789(ث، وبلغ المعلم الرابع للصائت الفتحة       /د) 2977) (الفتحة(

). الفتحـة (معـالم   ب) كـاف ال( معـالم    تأثّريدّل على   ) الفتحة(ومجاورة صائت   ) الكاف(بين صوت   

. فالصوت المهموس يقوى رنينه بمجاوره ويتأثّر به، وذلك حسب قوة الصوت المجاور لـه أيـضا               

  .ث/م) 186) (الكاف(وبلغت المدة الزمنية لصوت 

  

   :تحليل الالّم المرقّقة

 _ ̀   a  [  ̂   نث – تعالى –في قوله )  هللا(أما الالّم المرقّقة المقترنة بلفظ الجاللة 

c  bا في أربعة مستويات، يعرضها التّحليل اآلتي.  )1( مثتحليلها فيزيائي فقد تم:  

                                                 
  36/74سورة يس، ) 1(
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 .     سم الموجيل الرفالمستوى األو)Wave (         ة، تدّل علـىة ممتدة عشوائييظهر في هيئة ضج

من الوضـعية   ؛ ألن هذا الصوت يطول النّطق به نسبيا، حتّى يتخلّص اللّسان            )الالّم(جانبية صوت   

أما المستوى الثّـاني الّـذي يظهـر الرسـم الطّيفـي            . الّتي اتّخذها أثناء النّطق إلى وضعية أخرى      

)Spectrogram  (             مع وجود سم الطّيفينين في وسط الرسم تركيز الطّاقة والرحيث أظهر هذا الر

أمـا  . رقيق هذا الـصوت   داللة على ت  . يضعف خاللها رنين الصوت   ) الالّم(ثغرة في نهاية صوت     

فقد ظهـر مـن   ) Fundamental Frequency(المستوى الثّالث الّذي يظهر قيمة التّردد األساس 

خالل الرسم البياني لحركة الوترين الصوتيين في خطّ ممتد أفقياً ومستوياً في امتداده، كمـا يظهـر                 

لرنين كما ظهر في الرسم الطّيفـي،        انقطاع تذبذب الوترين في نهاية ذلك الصوت؛ نتيجة لضعف ا         

أما المستوى الرابع فهو الّذي يظهر مـستويات        . ث/د) 155(وقد بلغ التّردد األساس لهذا الصوت       

فتظهر تلك الحزم في شكل فوضوي إلى حد ما، داللة على هذا            ) Formants(معالم النّغمة التّرددية    

ث، /د) 1868) (F2(ث، والمعلـم الثّـاني      /د) 562) (F1(فقد بلغت قيمة المعلـم األول       . الصوت

  ث/م )331(ث، وقد استغرق نطق هذا الصوت /د) F3) (3392(والمعلم الثّالث 
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إن أهم ما يميز األصوات المرقّقة من حيث التّحليل الفيزيائي، هي قيم الرنين الصوتي الّتـي                

تركيزاً مع عدم امتدادها مع طول الـصوت علـى          تتركّز في وسط الرسم الطّيفي، فهي تبدو أكثر         

  .عكس األصوات المفخّمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 110

  الخاتمة

لم تزل األسس النّظرية في علم األصوات اللّغوية تطغى على الدراسات  والبحوث الصوتية،              

رات المعملية الـصوتية،    وكذلك بقي االعتقاد السائد بوجود الصعوبات في استعمال األدوات والمختب         

ال سيما في البالد العربية، إالّ أنّه مع تطور علم الحوسبة والتّقنيـات اختفـى االعتقـاد بـصعوبة                   

  .استعمال المختبرات المعملية وأصبح من السهل استخدام هذه التقنيات وتعلّمها

  :ائفة من النّتائج، أهمهااستخالص واستنباط طقام الباحث ب ،وبعد تطواف في ثنايا هذا البحث

هـو أطـول الـصوائت      ) الفتحة( تبين من خالل التّحليل الفيزيائي للصوائت العربية، أن صائت           -

  .زمنياً

 تبين أثناء التّحليل الفيزيائي لصوامت العربية أن األصوات االنفجارية يتخلّلها حبسة تنعدم فيهـا               -

  .الصوتموجة، وهذا يدّل على احتباس الهواء مدة يسيرة أثناء نطق الذّبذبات الصوتية الّتي تكون ال

مع األصوات المهموسة انقطاعـاً  ) Fundamental Frequincy( انقطاع منحنى التّردد األساس -

  .كلياً، وثباته مع األصوات األخرى، داللة على عدم تحرك الوترين الصوتيين أثناء نطق المهموس

 
بما يجاورها من أصوات أخرى، فاألصوات المهموسـة تتـأثر بغيرهـا مـن               تتأثّر األصوات    -

 وتكتسب بعض الصفات، ومـع ذلـك لـن ترقـى            - في كثير من األحيان    –األصوات المجهورة   

  .إلىمستوى األصوات المجهورة في صفاتها
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بات الموجيـة    أكّد التّحليل الفيزيائي أن صوت الجيم يتخلّله ثغرة أو حبسة تكاد تنعدم فيها الذّبـذ               -

ومقارنة مع حبسة األصوات االنفجارية فهي أقّل حبسة؛ ألنّه يتخلّل تلك الثّغـرة بعـض               . للصوت

  .الذّبذبات القليلة

 أظهر التّحليل الفيزيائي ألصوات اإلظهار الحلقي نطقاً محققاً ومظهراً، ال يعتريه أي حكم آخـر،                -

 Fundamental(ع منحنـى التـردد األسـاس   وال تشوبه صفة أخرى، وتبين ذلك من خالل انقطا

Frequincy (             ،ة، حتّى وإن كانت مجهورةأثناء نطق النون الساكنة أو التنوين مع األصوات الحلقي

  .داللة على استقالل كّل صوت عن اآلخر

 وقد تبين بعد التّحليل الفيزيائي أن الفرق الجوهري بين اإلدغام بغنّة واإلدغام بغيـر غنّـة هـو                   -

ساع المساحة الزمنية في أصوات اإلدغام بغنّة، ليكن الدليل األقوى على ظاهرة اإلدغام بغنّة هـو                اتّ

عامل الطّول الزمني إذ يستغرق نطق الصوت المغن ضعف نطق الصوت في حالة نطقه الطّبيعيـة                

  . قليالً بين نطق الصوت وقلقلته

الفيزيائية عامل الطّول الزمني، إضـافة إلـى تكـاثف          إن أهم ما يميز أصوات المد من النّاحية          -

  .مناطق الرنين والشّدة، فكلّما كان المد أطول كانت مناطق الرنين والشّدة أكثر تكاثفاً وامتداداً

لى مستوى تحليـل المختبـرات      إ  ترقى تقدم البرامج الحاسوبية لتحليل الصوت فيزيائياً نتائج دقيقة       

وبهذا فإنّها تفي   . ية، إذا توفّر لها البيئة المناسبة لعمل التّجارب والتّحليالت الصوتية         والمعامل الصوت 

هذه أهم النّتائج الّتي تم استخالصها من بين ثنايـا           ف .بالغرض للباحث في التّحليل الفيزيائي للصوت     

  .هذا البحث، باإلضافة الى نتائج جزئية لم يتطرق الباحث لها
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حات هذا البحث، وقد كلّلت بحبر خطّ في ثناياه، ليعكس جهد مقـّل، يتمنـى         وبعد مغادرة صف  

الباحث أن تأخذ الدراسات الفيزيائية الحاسوبية حظّها من الوفرة واالنتشار في ربوع العلوم الصوتية              

ت فـي   ما زالت هذه الدراسا   في حين   . العربية، والّّتي تعد بحاجة ماسة إلى هذا النّوع من الدراسات         

مهدها وهي بحاجة إلى تعمق أكثر، وبحث متواصل يكشف عن معالم اللّغـة العربيـة، واألحكـام                 

التّطبيقي القرآنيةّ، لينقلهما من مادة البحث النّظري إلى الجانب البحثي.  

ة ومع كّل نهاية إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هللا رب العالمين، فهذا ما جادت به قريح               

األجر على ما جـاء      – تعالى   - اَهللايسأل الباحثُ    نحو جمعه، و   هحثّ خطا ي أنع  ااستط بما   الباحث

     عما كان من خطأ أو سهٍو، فهـو وحـده          هفي هذا البحث من صواب وخير، وأن يعفو ويصفح عن         

  .اللهم هذا الدعاء ومنك اإلجابة، وهذا الجهد وعليك التكالن. . أهل لذلك- تعالى-

  دهتم بعون اهللا وحم
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   فهرس اآليات القرآنّية-أ
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   فهرس األحاديث الّنبوّية-ب

  

  الّصفحة  الحديث

  إّن لكّل شئ قلبا و قلب القرآن { ) : صّلى اهللا عليه وسّلم (قال رسول اهللا 

  .} يس 

46  

لوددت أّنها في قلب آّل إنسان من {) : صّلى اهللا عليه وسّلم (قال رسول اهللا 

  .} أمتي 

46  
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  لمراجع قائمة المصادر وا-ج

   المصادر-1

  القرآن الكريم *

ن عيسى      , الّترمذّي   -1 د شاآر و آخرين        : تحقيق    , سنن الّترمذيّ   , ) هـ 279ت  (محّمد ب , ط  .د, أحم

  5 ج.ت .د, دار إحياء الّتراث العربّي :  بيروت

ن   -2 ي    زرالج اب ن عل د ب ن محّم د ب راءات العشر  الّن ،)هـ 833ت (ّي، محّم ي: ، تحقيق  شر في الق  عل

  1 ج.ت .دار الكتب العلمّية، د: ط، بيروت .محّمد الّضباع، د

  ,) هـ392ت (عثمان , جنّي ابن  -3

شر      : بيروت   , 2ط, محّمد علي الّنجار    : تحقيق   , الخصائص -أ  - ب 1ج, ت.د, دار الهدى للّطباعة والّن

 1ج. م2000،، بيروت، دار الكتب العلمّية1طمحّمد حسن إسماعيل، : تحقيق, سرصناعة اإلعراب

يبويه  -4 ر , س ن قنب ان ب ن عثم رو ب ـ180ت(عم اب , )ه يه وفهارسه ,الكت ه ووضع حواش ق علي :  عّل
  4 ج.م 1991/ هـ 1420, دار الكتب العلمّية : بيروت  , 1ط, إميل بديع يعقوب 

ة الّر ,) هـ  437ت  (مّكي بن أبي طالب     , القيسّي   -5 د حسن فرحات       :  تحقيق    ،عاي ان  , 3ط, أحم  : عّم

 .م 1996/ هـ 1417, دار عّمار 

ي  -6 ّدين  , المتق سام ال ن ح ي ب ـ975ت (عل ال،    , )  ه وال و األفع نن األق ي س ال ف ز العم قآن : تحقي

 1 ج.م1984, مؤسسة الّرسالة : بيروت  , 5ط, بكري حيائي  وآخر 

د   ,  المحّلي -7 ين     , ) هـ 791ت  (و آخر    ,محّمد بن أحم سير الجالل روت , ط  .د,تف ة،   دا: بي ر الكتب العلمي

 ت .د

شّي  -8 د , المرع ـ1150ت (محّم ل , ) ه د المق ق ,جه د  :  تحقي ّدوري الحم انم ق ا, 1ط, غ : ن عّم

  .م 2001/ هـ 1422, دارعّمار 

صارّي         , منظور    ابن -9 رم األن ـ   711ت  (جمال الّدين محّمد بن مك سان العرب   , ) ه روت  , 6ط , ل : بي

  .13، 12، 10،11، 6،9، 5، 3،4، 1،2ج. م 1997/ هـ 1417, دار صادر 

ليم أسد      :  تحقيق   مسند أبو علي ،   , ) هـ307ت  (أحمد بن علي    , يعلي    أبو -10 : دمشق  , 1ط, حسين س

 . 11ج, م 1984, دار المأمون 
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   المراجع -2

  .م1989دار عمان، : ، عمان،1، طالتّجويد المنهجياإلبراهيم، موسى ،  -3

، عمان،   1، ط رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية   : وية  األصوات اللّغ إستيتية، سمير شريف،     -4

 .  .م2003دار وائل للنّشر والتّوزيع، : األردن

دار رمـادي   : ، الـدمام    1، ط النّبع الريان في تجويد كالم الرحمن     آل مطر، محمد بحور،      -5

  .م1997/ه1418، للنّشر

6-   ين    , األلبانيد ناصر الدغير    صحيح وضعيف الجـا   , ) هـ  1420ت(محم2ط,مع الـص   , 

   .1ج, م 1988, المكتب اإلسالمي : بيروت

  .م1995مكتبة األنجلو المصرية، : ، القاهرة، مصر4، طاألصوات اللّغويةأنيس إبراهيم،  -7

  .ت.مكتبة الشّباب، د: ط ، المنيرة .، دأصوات اللّغةأيوب، عبد الرحمن،  -8

عـالم  : القـاهرة   , 8ط, مـر أحمـد مختـار ع    : ، ترجمـة    أسس علم اللّغة  , ماريو, باي -9

  .م 1988/هـ1419,الكنب

10- ت.، العراق، د1، طالجامع لقواعد التّجويد، حيدر أحمد، الجوادي.  

دار عمـان   : ، عمـان    2، ط الدراسات الصوتية عند علماء التّجويد    الحمد، غانم قدوري،     -11

  .م2007/ه1428للنّشر والتّوزيع، 

دار المـسيرة للنّـشر     : ، عمـان، األردن   1، ط نّصاللّسانيات ونحو ال  خليل، إبراهيم، في     -12

  .م2007/ه1427والتّوزيع، 

جامعـة الريـاض،    : ، الريـاض  1، ط معجـم علـم األصـوات     الخولي، محمـد علـي،       -13

  .م1992/ه1402
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دار الحضارة للنّـشر    : الرياض, 1ط ,شرح المقدمة الجزرية  , إبراهيم بن سعيد    , الدوسري -14

  .م2004/هـ1425, والتّوزيع

15- رقاء   1، ط مدخل إلى علم التّجويد   راري، عبد الودود،    الزـة للتّوزيـع     : ، الزالوكالة العربي

  .م1985والنّشر، 

  .ت.دار النّهضة، د: ط، بيروت .، د مقدمة للقارئ العربي–علم اللّغة السعران، محمود،   -16

ـ   {،  9، ط تيسير التّجويد مع دراسة علوم القرآن     سعيد، عبد الوارث،      -17 ، }ةمزيـدة ومنقح

  .م1998/ه1418دار الوفاء للطّباعة والنّشر والتّوزيع، : المنصورة

، اللّّسان شرح تلخيص آللئ البيان في تجويـد القـرآن          رياضةالسمنّودي، سعيد يوسف،      -18

  ... م2003/ هـ1423مكتبة السنّة، : ،  القاهرة 1ط

, عالم الكتب الحديثة  : بد  إر, 1ط, أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة     , فوزي  , الشّايب    -19

  .م 2004/ هـ 1425

  .ت.م.، د1، طالفوائد المفهمة في شرح المقدمةالشّريف، محمد بن علي ،   -20

منشورات : ، عمان، األردن  15، ط المنير في أحكام التّجويد   شكري، أحمد خالد وآخرين،       -21

  .م2009/ه1430جمعية المحافظة على القرآن الكريم، 

عمـر عبـد الـسالم      : قام بطبعه واالعتناء به     , صفوة التّفاسير ,  علي محمد, الصابوني    -22

هـ 1419, دار إحياء التّراث    : ، بيروت   }طبعة جديدة منقحة ومصححة   {, 1ط, السالمي  

  2ج.م1998/ 

دار المـؤرخ،   : بيـروت   , ط  .د, الصوت اللّغوي في القـرآن      , محمد حسن   , الصغير    -23

   .م2002



 119

دار : ط، القـاهرة    .، د التّجويد القرآني دراسة صـوتية فيزيائيـة       ،الضّالع، محمد صالح    -24

  .م2002غريب للطّباعة والنّشر، 

: القـاهرة   , ط.د,تذكرة اإلخوان بأحكام رواية حفص بن سليمان        , علي محمد   , الضباع    -25

  ت .د, اإلتحاد العام لجماعة القراء 

: ، ترجمـة  فونولوجيا العربية :  العربية    التشكيل الصوتي في اللّغة    العاني، سلمان حسن،    -26

 .م1983/ هـ1403النّادي األدبي ، : ، جدة 1ياسر المالّح وآخر، ط

: ، القاهرة، مصر  1، ط المدخل إلى علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي      عبد التّواب، رمضان،     -27

  1982/ ه1403مكتبة الخانجي، 

دار صفاء للنّشر : ، عمان، األردن1، ط ديثـة علم اللّسانيات الح  , عبد القادر   , عبد الجليل     -28

  م2002/ه1422والتّوزيع، 

, دار التّقـوى  : القـاهرة   , 1ط ,تيسير الرحمن فـي تجويـد القـران       , سعاد, عبد الحميد   -29

  .م 2009/هـ1430

  .م1990/ه1410م، .، د9، ط حقّ التّالوةشيخ، عثمان، حسني   -30

دار : الريـاض   , 1 ط ,سورة يـس    :يم  تفسير القرآن الكر  ,محمد بن صالح      , العثيمين    -31

  .م2003/ هـ 1424, الثّريا للنّشر

دار الفرقـان،   : ، عمان   2، ط المرشد في علم التّجويد   العقرباوي، زيدان محمود سالمة،       -32

  .م1995

ـ 1418ط،  . عالم الكتـاب، د   : ، القاهرة   دراسة الصوت اللّغوي  عمر، أحمد مختار،      -33 / هـ

  ... م1997
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مطبعة مـصطفى   : ، مصر 1، ط المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية    ،  القاري، مالّ علي    -34

 ،الحلبي م1948/ه1367البابي.  

دار النّفـائس،   : ، عمان   3 ط الواضح في أحكام التّجويد،   القضاة، محمد عصام وآخرين،       -35

  .م1998/ه1418

  5ج.م1996/هـ1417دار الشّروق، : ، القاهرة 15، طفي ظالل القرآنقطب، سيد،   -36

ط، .، د النّجوم الطّوالع على الدرر اللّوامع في أصل مقرأ اإلمام النّافع         المارغني، إبراهيم،     -37

  .م1995/ه1415دار الفكر، : بيروت

عـين للدراسـات    : محمد حلمي هليـل، القـاهرة       : ، ترجمة الصوتياتمالمبرج، برتيل،     -38

  .م1994والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، 

دراسة تحليلية مقارنـة للكلمـة العربيـة        : فقه اللّغة وخصائص العربية   المبارك، محمد،     -39

دار الفكـر للطّباعـة     : ، بيروت   7وعرض لمنهج العربية األصيل في التّجديد والتّوليد، ط       

  .م1981/ ه1401والنّشر، 

مكتبة الكليات  : ط، القاهرة، مصر  .، د مرشد المريد إلى علم التّجويد    محيسن، محمد سالم،      -40

  .م1970زهرية، األ

  .ت.م.، د2، طالمختصر المفيد في معرفة القرآن وأصول التّجويدمدوخ، حمدي سعيد،   -41

مكتبة :المدينة المنورة   ,2ط ,هداية القاري إلى تجويد كالم الباري     , عبد الفتاح  , يالمر صف   -42

  .  ت.د, طيبة

، 4، طجويد الوافيالسلسبيل الشّافي في أحكام التّ، )هـ1382 ت (مراد، عثمان سليمان   -43

  . ت .سعيد سمور، د: إعداد 
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: العراق  , ط  .د,في األصوات اللّغوية دراسة في أصوات المد العربي         , غالب  , المطلبي    -44

  .م 1984, منشورات وزارة الثّقافة واإلعالم 

اللّجنـة المركزيـة   : عمـان  , 7ط,الملخص المفيد في علم التّجويد   , محمد أحمد   , معبد    -45

 .م 19995/ هـ 1415,شؤون المساجد لرعاية 

  .ت.المكتبة الفيصلية، د: ط، مكّة المكرمة.، دفن اإللقاءمقلّد، طه عبد الفتّاح،   -46

مزيـدة  {،1 ط أحكام تجويد القرآن على رواية حفص بن سليمان،       ملحس، محمد سعيد ،       -47

  .ت.النّاشر شركة عبد الرحمن حجاوي، د: ، نابلس}ومنقحة

درا النّفـائس،   : ، عمـان، األردن   1، ط الوسيط في علـم التّجويـد     لد،  منصور، محمد خا    -48

  .م1999

م، .، د 1، ط الفوائد التّجويدية في شرح المقدمة الجزريـة      موسى، عبد الرازق بن علي،        -49

  .م1997/ه1418

50-      ،د مكيمطبعة مـصطفى   : ، القاهرة   1، ط نهاية القول المفيد في علم التّجويد     نصر، محم

الحلبي ه1349، البابي.  

دار الفكـر   : ، بيروت، لبنـان   1، ط الفونيتيكا: علم األصوات اللّغوية    نور الدين، عصام،      -51

 ،م1992اللّبناني.  

، القاهرة 1، طتجويد القرآن الكريم من منظور علم األصوات الحـديث هالل، عبد الغفّار،    -52

 . م2007/ هـ1428مكتبة اآلداب، : 
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   الّرسائل الجامعّية-3
جامعة عين شمس ،  :  عين شمس , ) رسالة ماجستير ( فونولوجيا القرآن , راغب أحمد , حمد أ*  

  م 2004, مصر
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  )اإلنترنت( الشّبكة العنكبوتية -4

  wiki/org.wikipedia.ar  ://http/، )اإلنترنت(، شيخ بن محمد ، الشاطر -1

  wiki/org.ikipediaw.ar ://http/، )اإلنترنت( عباد، فارس ، -2

  wiki/org.wikipedia.ar ://http/) اإلنترنت( العجمي، أحمد ، -3

  :www. Almuaiqly. com //http ، )اإلنترنت( المعيقلي، ماهر ، -4
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  جدول الّرموز -د
  :موز الكتابة الّصوتّية العربّية  جدول ر-أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الّرمز  الحرف  الّرمز  الحرف

 ð  غ ɔ  ء
  f  ف b  ب
  q  ق t  ت
 k  ك  ɵ  ث
  l  ل   ج
  m  م    ح
 n  ن x  خ
 h  هـ d  د
  الّرمز  نصف الحرآة  ə  ذ
 w  الواو r  ر
 y  الياء z  ز
  الّرمز  الحرآة s  س
 a  الفتحة القصيرة    ش
 aa  الفتحة الّطويلة    ص
 i  الكسرة القصيرة    ض
 ii  الكسرة الّطويلة    ط
 u  الّضّمة القصيرة    ظ
 uu  الّضّمة الّطويلة c  ع
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   : الّرموز الّصوتّية ألحكام الّتجويد القرآنّي المستخدمة في هذا البحث -ب

  

  الّرمز  حكم الّتجويد  الّرمز  لّتجويدحكم ا
 Aa 6  مّد ست حرآات مفتوح m  ميم مظهرة

 ii 2  مّد طبيعّي مكسور M 1  ميم مدغمة بغّنة
 ii 4  مّد أربع حرآات مكسور M 3  ميم مخفاة أو إقالب
 ii 5  مّد خمس حرآات مكسور n  نون مظهرة
 ii 6  مّد ست حرآات مكسور N 1  نون مدغمة
 Uu 2  مّد طبيعّي مضموم N 3  نون مخفاة
 Uu 4  مّد أربع حرآات مضموم M 3  نون مقلبة

 Uu 5  مّد خمس حرآات مضموم  aa 2  مّد طبيعّي مفتوح
مّد أربع حرآات 

  مفتوح
aa 4 مّد ست حرآات مضموم  Uu 6 
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  فهرس المصطلحات االنجليزية -                              هـ

Abrus:                                                                                                 القلقلة 

Assimilation:                                                                            ةوتيالمماثلة الص 

Attenuation:                                                                                        التّرقيق 

Cathode – Oscillograph:                                                   ةاألشعةرسام  المهبطي   

Concealment oral:                                                                      اإلخفاء الشّفوي 

Concealments:                                                                                   اإلخفاء 

Electro – Acoustics:                                                        وت الكهربائيعلم الص 

Filtering:                                                                                           وامتالص 

Formants:                                                                                   ةديالنّغمة التّرد 

Fricatives:                                                                           ةاألصوات االحتكاكي  

Fundamental Frequincy:                                                            داألساس التّرد  

Graphic Spectral:                                                                         سم الطّيفيالر 

Intensity:                                                                                                ةالشّد 

Lateral:                                                                                  ةاألصوات الجانبي 

Liquids:                                                                                  األصوات المائعة 

Manifesting the oral:                                                                  اإلظهار الشّفوي 

Manifesting:                                                                                       اإلظهار 
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Nasal:                                                                                      ةاألصوات األنفي 

Natural tidal:                                                                                 الطبيعي المد 

Noise:                                                                                     ةة العشوائيجالض 

Oscillogroph:                                                                             راسم الذّبذبات 

Phonology and intonation:                                               التجويدعلم األصوات و  

Plosives:                                                                            ةاألصوات االنفجاري  

Praat:                                                                                                      الكالم 

Repetition:                                                                                           التّكرار 

Slurring oral:                                                                             اإلدغام الشفوي 

Spectrograph:                                         راسم األطياف                     

 Sub- tidal:                                        الفرعي المد                              

Sonority :ملمح الطّنين                                                                       

Synthetic speech:                                                                         الكالم المخلق 

 Tidal:                                                                                                        المد      

Tidal soft:                                                                                        اللّين مد 

Tide – related:                                                                              المتّصل المد 

Tide allowance:                                                                                البدل مد 

Tide necessary:                                                                              ّالال زمالمد  
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Tide separate:                                                                             المنفصل المد 

Tide the viewer:                                                                           العارض المد 

Tides associated:                                                                           لةالص المد 

Total Assimilation:                                                                         اإلدغام 

Trill:                                                                                   رةاألصوات المكر 

Tuning forks:                                                              نّانةالشّوكة الر 

Vowels:                                                                                         وائتالص 

Wave:                                                                                                    موجة 
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   فهرس المحتويات-و
  

  الّصفحة  الموضوع

  ج  اإلهداء

  د  اإلقرار

  هـ  الشّكر

  ز -و  الملّخص

 A-B  ملّخص باإلنجليزّيةال

  4-1  مقّدمة

  10 -5  الّتمهيد

     43 -11   العربّية دراسة فيزيائّيةّصوامت و الّصوائت ال :األّول فصلال

  32 -12  الّتصنيف الفيزيائّي للّصوامت : المبحث األّول 

  18 -15   األصوات اإلنفجارّية أو الوقفّية -1

  25 -19   األصوات اإلحتكاآّية أو الّرخوة -2

  27 -26   األصوات المرّآبة أو المزجّية -3

  29 -27   األصوات المكّررة-4

  30 -29   األصوات الجانبّية -5

  32 -30   األصوات األنفّية-6

  43 -33  الّتحليل الفيزيائّي للّصوائت : ّثانيالمبحث ال

  36 -35   تحليل صائت الفتحة-1
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  الّصفحة  الموضوع

  37 -36  ة  تحليل صائت الّضّم-2

  39 -38   تحليل صائت الكسرة-3

  40  الّتحليل الفيزيائّي لصوائت الحروف: ثانيًا 

  40   تحليل صائت األلف-1

  41   تحليل صائت الواو-2

  43 -42   تحليل صائت الياء-3

أحكام الّنون الّساآنة والتنوين، والميم الساآنة دراسة فيزيائّية : الفصل الّثاني 

  في سورة يس

44- 72  

  64 -45  الّتحليل الفيزيائّي ألحكام الّنون الّساآنة والّتنوين: المبحث األّول

  48 -46  سورة يس: مدخل 

  48 – 47  )يس ( سبب تسمّية سورة 

  48  لتطبيقها فيزيائيا ) يس(سبب اختيار سورة 

  49   النون الّساآنة والّتنوين

  53- 49  )األصوات الحلقّية (اإلظهار  : ًالأّو

  56 -53   )ارآة الّنطقّية شالم(اإلخفاء : انيًا ث

  58- 56  )المماثلة الّصوتّية(اإلقالب : ثالثّا 

  64- 59  اإلدغام وأقسامه  : رابعًا

  63- 60  الّتحليل الفيزيائّي لإلدغام بغّنة 

  64 -63  الّتحليل الفيزيائّي لإلدغام بغير غّنة 
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  الّصفحة  الموضوع

  72 -65  حليل الفيزيائّي ألحكام الميم الّساآنة الّت: المبحث الّثاني 

  66  الميم الّساآنة

  68 -66  اإلدغام الّشفوّي : ًالأّو

  70- 69  اإلظهار الّشفوّي  : ثانيًا

  72 -71  اإلخفاء الّشفوّي : ثالثًا

اني  صل الّث ي   : الف ة ف ة فيزيائّي ق دراس يم والّترقي ة والّتفخ ّد والقلقل ام الم أحك

  سورة يس

73- 109  

  90 -74  الفيزيائّي ألحكام المّدالّتحليل : المبحث األّول 

  75   لغة واصطالحًاالمّدتعريف 

  75   والفرعّيالّطبيعّي : نوعا المّد 

  77 -76   الّطبيعّي فيزيائّيًاتحليل المّد -أ

  78  المّد الفرعّي  -ب

  79   المّد المّتصل  -1

  80 -79  الّتحليل الفيزيائّي للمّد المّتصل

  80  المّد المنفصل : ثانيا 

  81 -80  الّتحليل الفيزيائّي للمّد المنفصل 

  82  المّد البدل : ثالثا 

  83 -82  الّتحليل الفيزيائّي لمّد البدل

  83  المد الالزم: رابعا 
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  الّصفحة  الموضوع

  84  الّتحليل الفيزيائّي للمّد الالزم 

  85  المّد العارض للّسكون : خامسا 

  85  المّد العارضشروط 

  86 -85  الّتحليل الفيزيائّي للمّد العارض للّسكون

  87  مّد الّلين : سادسا 

  88 -87  الّتحليل الفيزيائّي لمّد الّلين 

  89  مّد الّصلة : سابعا 

  89  مّد الّصلة الكبرى والّصغرى: نوعا مّد الّصلة 

  90 -89  الّتحليل الفيزيائّي لمّد الّصلة الكبرى 

  109 -91  القلقلة والّتفخيم والّترقيق ألحكامالّتحليل الفيزيائّي : لمبحث األّول ا-ب

  92  الّتحليل الفيزيائّي للقلقلة: أوًال

  92  القلقلة لغة واصطالحا

  93  مراتب القلقلة

  95 -93  الّتحليل الفيزيائّي للقلقلة الوسطى

  96 -95  الّتحليل الفيزيائّي للقلقلة الّصغرى

  97   الّتحليل الفيزيائّي للّتفخيم: ثانيًا 

  97  الّتفخبم لغة واصطالحا 

  98 -97  مراتب الّتفخيم

  100 -99  المفّخمة) الّظاء(الّتحليل الفيزيائّي لصوت 



 133

  الّصفحة  الموضوع

  100  حاالت تفخيم الّراء

  102 -100  الّتحليل الفيزيائّي لصوت الّراء

  103 -102  الّتحليل الفزيائّي لالم المفخمة

  104  الّترقيق لغة واصطالحا 

  104  ف الّترقيقوحر

  104   أحوال ترقيق الالم-1

  105 -104   أحوال ترقيق الّراء-2

  107 -105  للّراء والكافالّتحليل الفيزيائّي 

  109 -107  لالمالّتحليل الفيزيائّي 

  112 -110  خاتمة

  113  الفهارس

  114   فهرس اآليات القرآنّية-أ

  115  األحاديث الّنبوّية فهرس -ب

  116   قائمة المصادر والمراجع-د

  116    المصادر-1

  121 -117   المراجع-2

  122   الّرسائل الجامعّية-3

  123  )اإلنترنت( الّشبكة العنكبوتّية -4

  125 -124   جداول الّرموز-هـ
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  الّصفحة  الموضوع

  128 -126   فهرس المصطلحات األجنبّية-و

  134 -129  يات فهرس المحتو-ز

  

  

  

  


