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ًتهدف هذه الدراسة إلى تحليل العينات النطقية لألصوات المشربة إشرابا صويتيا في سورتي  ً
الكهف والواقعة، وبيان اآلثار المترتبة على ورود تلك األصوات المشربة في التشكيل الصوتي 

ِوعالقتها بالمعنى العام للسورة، وحرص الباحث على إحصاء هذه األلفاظ ال تي وقعت فيها األصوات َ
 وفق جداول دقيقة، واستعمل الباحث -  الكهف، والواقعة -المشربة وذكر مواضعها في السورتين 

ٕ، وقد ثب األمر فيه باختبار المتغيرات واظهار الخصائص )praat(مختبر النطق الحاسوبي العالمي  َّ َ
َّ الموزع على القناة الصوتية، من حيث التردد، والشدة، ومقدار الضغط) acoustique(الفيزيائية 

علي عبدالرحمن الحذيفي، وقد جاء مسار : وكانت النماذج المختبرة بصوت القارئ الضابط الشيخ
ًالبحث مقسا على مبحثين تسبقهما مقدمة وتعقبهما خاتمة، احتجن األول منهما جانب التنظير، وجاء  َّ

، ثم بلغ بي البحث إلى جملة تغيرات السورتينليضم المعطيات المخبرية والحسابية ونتائج م: الثاني

  .أهم النتائج: من األمور أحسبها على جانب من األهمية سطرتها تحت عنوان 

Abstract 
This study aims at analyzing samples of speech sounds with plosive release 

in Al-Kahaf and Al-Waqi'aa Suras and explaining the consequence of the 
occurrence of those plosive sounds in phonology and its relationship to the general 
meaning of the Sura. The researcher was keen to enumerate the words in which the 
plosive sounds occurred in their positions in the two Suras- Al-Kahaf and Al-
Waqi'aa- in accurate tables. The researcher used PRAAT, a phonetic analysis 
software, for examining the sounds and showing their acoustic features, such as 
frequency, intensity and pressure. The study samples were recited by Sheikh Ali 
Abdulrahman Al-Hutheify, a skillful reciter. The paper is divided into two sections 
preceded by an introduction and followed by a conclusion. The first section is 
devoted for the theoretical background, whereas the second section includes the 
laboratory and statistical data of the sounds under study. The paper ends with a set 
of points I believe they are of value. They come under the heading Results.   

Keyword : Sounds , impregnated , sound
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َّال يخفى على حصيف أن الدرس الصوتي الحديث وال سيما المخبري منه لم يلق 

ًرواجا واسعا ، إذ يعد تغييرا طارئا على الدرس الصوتي القديم ؛ ولعل التعقيد الذي  ً ً ًُّ

َّيكتنف بعض جوانبه أدى إلى نفور كثير من الباحثين عنه ، بيد أن هذا ال ينسينا ما 

ون من نتائج تدعو إلى الفخر بمثل هؤالء ، والسيما في الدراسات القرآنية َّحققه اآلخر
ًاإلعجازية التي تعد بحق مفخرة وتمدح ، واستكماال لتلك الجهود المخلصة من علمائنا  ُّ َ َ
الفضالء السابقين والالحقين في إظهار هذه الجوانب اإلعجازية فقد شرفت بانتخاب هذا 

ـــ ٌصوات المـــــشربة صويتيا في سورتي الكهف والواقعة دراسة األ: الموضوع الموسوم بـ ًَ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ْ َ َْ َ َْ َ ُ ْ
ْمخبرية في التشكيل الصوتي  َّ ِ ْ ّ ٌ ِّ َ ْ َ)Phonology  (  ومما يستأهل اإلشارة إليه أن ،

، بيد أن الذي )١(األصوات العربية ليست على السواء في تعرضها لذلك اإلشراب وأنواعه
                                                 

 :، هيي أصوات العربية على ثالثة أقسامدرجات اإلشراب ف )١(
َاإلشــراب الــصويتي أو الفمــوي : أوال َ ُ ْهــي أحــرف إذا وقفــت عنــدها خــرج صــويت مــصاحب لهــا ونبــا اللــسان عــن : ْ َ ُ

أحرف القلقلة ، وهـذا النـوع هـو : ، وتسمى ) الباء ، والجيم ، والدال ، والطاء ، والقاف : ( رفه هي موضعه ، وأح
  . المحور الذي تدور حوله دراستنا 

َ اإلشــراب النفخــي أو الحنجــري :ثانيــا َْ ِ ْ َّإذا وقفــت عنــدها خــرج معهــا نحــو النفخــة ولــم تعــرض للــضغط هــي أحــرف : َّ َ ْ َّ
ََّرج منــسلة مــن الــصدر كتعــرض األولــى ؛ ألنهــا تخــ ْ َّالــزاي ، والظــاء ، والــذال ، : (  ، وأحرفــه هــي - أي بخفيــة –ُ

ســمير شــريف . د: األصــوات اللغويــة  رؤيــة عــضوية ونطقيــة وفيزيائيــة : ينظــر  . -كمــا وصــفها القــدماء-والــضاد 
   ).١٦٥:  م ٢٠٠٣، ١استيتية ، دار وائل ، األردن  ، ط 

َ اإلشراب النفسي أو :ثالثا َالرئــــوي َّ الحروف المهموسة كلها تتصف باإلشراب ، وضعف االعتماد في موضع هذه : ِّ
ـــضغط فـــي هـــذه األصـــوات - المهموســـة -األصـــوات  ـــدثار وتـــالش لل ـــى ان ـــال ســـيبويه. : أدى إل وأمـــا الحـــروف " ق

ّالمهموسة فكلهـا تقـف عنـدها مـع نفـخ ؛ ألنهـن يخـرجن مـع التـنفس ال صـوت الـصدر؛ وانمـا تنـسل معـ ٕ َ ّ :  الكتـاب "ه ٍ
، ٣:، الخــانجي، القــاهرة ،طعبــد الــسالم هــارون: تحقيــق) هـــ١٨٠:ت(، الملقــب ســيبويه عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر

 .١٧٥ / ٤: م ١٩٨٨
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، الجيم ، الدال، الباء : (، وحروفه هي)الفموي(راب الصويتي شيرتبط بموضوعي هو اإل
؛ إنما ألسباب ًي يظهر واضحا في السياق القرآني، وهذا اإلشراب الذ)الطاء، القاف

ّوعلل صوتية تقترن بالمعنى العام لداللة السورة القرآنية وما تضمه من معان سامية ؛ 
َّيكمن في أن الدراسة الصوتية التجريدية  Phonologyَوسبب اختياري الدراسة التشكيلية 

ًالتي تقتصر على األصوات المفردة من حيث المخرج والصفة تكون خداجا ، وذلك 
فدراسة التشكيل "لخضوعها  لقواعد محددة في المجاورة واالرتباط والموقع ، وعليه 

ة الصوتي تقتضي دراسة الظواهر التي ال ترتبط باألصوات في ذاتها بل بالمجموع
، ثم أجريت دراسات متعددة على النتائج التي حصلت عليها )١("الكالمية بصفة عامة 

واضع التكرارية ، والنسب من التحليل المخبري مثل استنباط اإلحصاءات الوصفية والم
ْ، وبما أن الصوتيات الحديثة ال يمكنها أن تستغني عن المخبر الصوتي أو معمل المئوية َ َّ

ً ؛ لما له من أهمية راشدة في إظهار النتائج الدقيقة فضال عن األصوات في دراستها ِ

ً؛ لذا استعملته جزءا من منهجي في هذا س عن جادة الخطأ وهامش االرتياب إبعاد الدار
، التي ينماز بها أي علم من العلومّالدراسة ، و يعد المصطلح من أهم الخصائص 

ّفضال عما يضمه من ثوابت عامة وأصو المصطلحات الخاصة يتم عن ، ول نظريةً
  .؛ ألنها نابعة من ماهية المادة المدروسةتحديد المفاهيم المختلفة ألي علمطريقها 

                                                 
 – تــصدر عــن اتحــاد الكتــاب العــرب –الدراســات فــوق التــشكيلية عنــد الفالســفة المــسلمين ، مجلــة التــراث العربــي   .)١(

 .٤٦:  م ، ص ٢٠٠٥ –عة والعشرون  السنة الرب– ٩٨دمشق ، العدد 
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  :ّمصطلح اإلشراب له شقان

  .ّالمعنى اللغوي الذي يدل عليه لفظه : األول

م إلى عناها اللغوي العاالمعنى االصطالحي الذي تخرج به الكلمة من م: والثاني
ه عند اللغويين بمصطلح ، وهو ما تعارف عليمعنى خاص في علم من العلوم

  ). المفهوم(

ًلون يخالط لونا آخر، كالبياض يشرب حمرة : اإلشراب لغة َ ْ ُ ُ ً وُأشرب . ُأي يعلى: ٌ
ِّإذا خالط قلبه ، كأنه ُأشرب إياه ، ومنه قوله تعالى : َّفي قلبه حب الشيء  ُُأشربوا و: ( ِ ِ ْ

َفي قلوبهم العجل  ْ ِ ِْ ُ ِ ِ   .)١(  )٩٣: البقرة ) ( ُُ

 التي تضغط في مواضعها هو األثر السمعي المصاحب لألصوات: واصطالحا
ْ صويت ال يرقى إلى الصائت –ً، أو هو إقحام صائت قصير جدا عند النطق َ  ال لون -ُ

هذا الصوت المقحم يشبه و. ال هو بالضم وال بالكسر وال بالفتح : صوتي محدد له ، أي 
 .  )٢(الصوائت المركزية

                                                 
 .٤٩٢ / ١: لسان العرب : ينظر  )١(
 –طة َِلــالمخا: ( وهنـاك معنـى أخـر لإلشـراب بمعنـى  . ١٢٤: محمـد صـالح الـضالع . د: التجويد القرآنـي : ينظر  )٢(

روف المـشربة ، الحـ: " البن الجزري إذ قال ) التمهيد في علم التجويد : ( ذكره صاحب كتاب  ) -بالكسر والفتح 
ويقـــال المخالطـــة، بكـــسر الـــالم وفتحهـــا وهـــي الحـــروف التـــي اتـــسعت فيهـــا العـــرب فزادتهـــا علـــى التـــسعة والعـــشرين 

النــون المخفــاة، واأللــف الممالــة، واأللــف المفخمــة، وهــي التــي يخــالط لفظهــا تفخــيم : المــستعملة، وهــي ســتة أحــرف
 ، وصاد بين بين، وهمزة بين بـين هـذه الخمـسة مـستعملة فـي ]الصالة في قراءة ورش: نحو [يقربها من لفظ الواو، 

التمهيــد فــي علــم "  والــسادس حــرف لــم يــستعمل فــي القــراءة، وهــو بــين الجــيم والــشين، لغــة لــبعض العــرب . القــرآن
الدكتور على : ، تحقيق) هـ ٨٣٣: ت (شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف : التجويد 

 .وهو ما ال اقصده هنا . ٩٤ / ١ ،  م١٩٨٥ ، ١اب ، مكتبة المعارف، الرياض ، طحسين البو
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ْوفحوى األصوات المشربة صويتيا ، هي أحرف إذا وقفت عندها خرج صويت  َ ُ ً
ًواعلم أن من الحروف حروفا " : مصاحب لها ونبا اللسان عن موضعه ، قال سيبويه 

ٌمشربة ضغطت من مواضعها فإذا وقفت خرج معها من الفم صويت ونبا اللسان عن 
واعلم أن في الحروف حروفا مشربة تحفز في الوقف : "، وقال ابن جني)١("موضعه 

لجيم، ، واالباء: ( هي) الفموي ( ف اإلشراب الصويتي وأحر. )٢("وتضغط عن مواضعها

باألصوات (  ويسميها بعض المحدثين ،)٣(وتكنى بأحرف القلقلة) والدال، والطاء، والقاف

 وهذه )٤(  ) plosivsاالنفجارية ( اها آخرون بـّ، وسم ) stop soundsالوقفية 

كالقاف والطاء - آخر الحجرة الفموية :  أي –األصوات منها ما ينطق من موضع خلفي

حال إطباقها ، وهناك ما ينطق من موضع في الجزء األمامي من الحجرة الفموية ، وهي 

ُويعد اإلشراب الصويتي من الصفات الم. )٥(الباء والجيم والدال التي تعطي : ِّحسنة ؛ أي ُ

ّوال يمكن أن يطلق عليها أصواتا مشربة صويتيا إال إذا . ْالصوت جرسه الخاص به  ً ًً
  :وتية متتابعة ، وهي مبينة باآلتيمرت بعمليات ص

                                                 
 .٤/١٧٤: الكتاب  )١(
، ١ دمــشق ، ط –حــسن هنــداوي ، دار القلــم . د: ألبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي ، تحقيــق: ســر صــناعة اإلعــراب  )٢(

٦٣ / ١، ١٩٨٥. 
، صــوت القلقلــة بالفتحــة ) محمــود الــسعران . د(ة ، وشــبه أن ينتهــي النطــق بــالحرف الــساكن بحركــة خفيفــ: القلقلــة  )٣(

 .١٦٦:  علم اللغة : ينظر .المختلسة ، وال يكون إال في حرف شديد غير مهموس 
ــم اللغــة : ينظــر  )٤( جوزيــف فنــدريس : واللغــة  . ١٠٨:  ، ص ١جــون ليــونز ، دار النهــضة العربيــة ، ط: اللغــة وعل

Joseph Vendryesم ، ١٩٥٠يـد الـدواخلي، ومحمـد القـصاص ،مكتبـة األنجلـو المـصرية ،عبـد الحم:  ، تعريـب
 .٥٠: ص 

ســمير شــريف اســتيتية ، دار وائــل ، األردن  ، ط . د: األصــوات اللغويــة  رؤيــة عــضوية ونطقيــة وفيزيائيــة : ينظــر  )٥(
 .١٦٥:  م ٢٠٠٣، ١
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  . )glottis( اإلغالق التام لفتحة المزمار  .١
ات إلى األعلى، بتأثير حرك )١(اضطراب يعتري الحنجرة في شكل حركة مستوفزة .٢

  ).extrinsi muscles(العضالت الداخلية للحنجرة 
، وهما  أحدهما في الحنجرة، واآلخر في موضع نطق الصوت:تزامن ضغطين .٣

 ، ويمكن تمثيل ذلك بالرسم ًالركن الركين في تخليق األصوات المشربة صويتيا
 :اآلتي

  
  
  
  
  
  
 

  

َّوال بد من اإلشارة إلى أن ضغط الحنجرة في كثير من األحاي ًين يكون مساندا َّ
ًومقويا لضغط كثير من األصوات نتيجة التبدد النسبي الذي يحصل للهواء المنطلق من 

  .موضع الصوت ؛ وذلك لطول المسافة بين الحنجرة وموضع نطق الصوت 

هي تحرير وتسريح الضغط الموجود في الحنجرة ؛ إذ يجري : والمرحلة األخيرة .٤

 ، - كما في الرسم أدناه –ضع نطق الصوت ًالهواء متواترا من الحنجرة إلى مو

                                                 
 .سريعة  .)١(
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ًفيتولد ما يسمى باألصوات المشربة إشرابا صويتيا  ، ويطلق على هذه ) ًفمويا ( ً

  . )١(  )glottalic pressureالحنجورية الضغطية ( األصوات 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

َّوقد أغذ في السير علماء العربية إلى مثل هذه العملية الديناميكية : َّموهاَالتي س )٢(َّ
  : للفرار من أمرين متباينين) ويتي اإلشراب الص( 

هو : ًمضاعفة الجهد في النطق، سعيا إلبراز هذه األصوات واآلخر: أحدهما
  .)٣(وهذا ما ال تستسيغه العرب. خفوت النطق وعدم الوضوح 

                                                 
ًوال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن هنــاك فرقــا بــين األصــوات  )١( َّ الحنجوريــة الــضغطية ، واألصــوات الحنجريــة ، فــصوت الهــاء َّ

نطقهمـــا فـــي الحنجـــرة ، بحـــسب النظـــرة العلميـــة الحديثـــة ، أمـــا األصـــوات : أي . وهمـــزة القطـــع صـــوتان حنجريـــان 
ًالحنجورية الضغطية فهي األصوات المشربة إشرابا صويتيا   .، وهي ما تسمى بأصوات القلقلة) ًفمويا ( ً

ّمنسوب إلى ديناميكـا ، أو هـو مـصدر صـناعي مـن دينـاميكي َّاسم مؤنث  )٢( ِّ معجـم :  ينظـر . ّحركـة ونـشاط وحيويـة: ِ
 ٢٠٠٨، ١فريـق عمـل ، عـالم الكتـب ، ط أحمد مختار عبد الحميـد عمـر ، بمـساعدة . د  :اللغة العربية المعاصرة

 .٧٩٧ / ١ : م
   .٢٤٨:  ، ص٢٠١٢ ، ١ دار وائل ، ط سمير شريف استيتية ،.د .أ: علم األصوات النحوي : ينظر  )٣(
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Ô„br€a@szjæa@ @
Úéaäá‹€@Ô‘Ój�n€a@k„bßa@ @

مرة ،  ) ٦٦( في سورة الكهف ) ًفمويا(ًوقد وردت األصوات المشربة صويتيا 

رتين الكريمتين ،كما ودونك المعطيات المخبرية  للسو، مرة ) ١٧( وفي سورة الواقعة 

    :مبين باآلتي

 ت
اللفظة 
 القرآنية

اسم الصوت 
َالمــــــــشرب ْ ُ 

 درجة الصوت اآلية
شدة 
 الصوت

الزمن 
 ستغرقالم

ِدهْبَع ١  ٠.٢٠١ ٧٩.٤٥ ١٧١.٩ ١ باء متوسطة ِ

 ٠.١٣١ ٧٧.٥١ ١٧٦.٩ ١ جيم متوسطة َعلْجَي ٢

 ٠.١٧٣ ٧٧.٥١ ١٧١ ٢ جيم متوسطة ًراْجَأ ٣

ْوهمُلْبَِلن ٤ ُ  ٠.٢١٢ ٧٨.٣٢ ١٦٠ ٧ باء متوسطة َ

ِحس ٥  ٠.٢٢٦ ٧٨.٣٩ ١٦٧.٤ ٩ باء متوسطة َتْبَ

َفضر ٦ َ  ٠.١٩١ ٨١.٠١ ١٦٣.٩ ١١ باء متوسطة َناْبَ

ِوز ٧ ْناهمْدَ ُ  ٠.٢٠٤ ٨٠.٢٧ ١٧١.٦ ١٣ دال متوسطة َ

َور ٨  ٠.٢٣٥ ٧٧.٨١ ١٣٧.٣ ١٤ طاء متوسطة َناْطَبَ

 ٠.١٦٢ ٧٧.٨ ١٣٤.٤ ١٤ دال متطرفة ْدَقَل ٩

ْرضهمْقَت ١٠ ُ ُ  ٠.٢٦١ ٧٩.٩٨ ١٦٩ ١٧ قاف متوسطة ِ

ٍوةْجَف ١١  ٠.١٧١ ٧٧.٧ ١٦٩.٩ ١٧ جيم متوسطة َ

ُرقو ١٢  ٠.٣٦١ ٧٢.٨٨ ١٤٠.٣ ١٨ تطرفةدال م دُ

ِباس ١٣  ٠.١٨٩ ٧٦.٤٢ ١٥٧.٨ ١٨ طاء متطرفة طَ
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ِبالوصي ١٤ َ ْ  ٠.٣٨٩ ٧٢.٩٦ ١٣٨.٨ ١٨ دال متطرفة دِ

ُعثْبَفا ١٥  ٠.١٢٨ ٨٠.١ ١٦٩.٤ ١٩ باء متوسطة واَ

 ٠.١٩٧ ٧٧.٩٩ ١٦٨.٥ ٢٢ جيم متوسطة ًماْجَر ١٦

 ٠.١٣٨ ٧٩.٣٦ ١٣٨.٧ ٢٢ باء متوسطة ٌةَعْبَس ١٧

ْصرْبَأ ١٨  ٠.٧٦١ ٧٨.٣١ ١٧٠.٧ ٢٦ باء متوسطة ِ

 ٠.٢٣٧ ٨٠.٠٩ ١٦٦.٨ ٣١ جيم متوسطة ِريْجَت ١٩

َذه ٢٠  ٠.٢٨٩ ٧٥.١٣ ١٣٧.٦ ٣١ باء متطرفة ْبَ

 ٠.٢٢٩ ٨٠.٨٣ ١٧٢.١ ٣١ باء متوسطة رقباست ٢١

ِواضر ٢٢ ْ  ٠.١٧٤ ٨١.٦٨ ١٧٣ ٣٢ باء متطرفة ْبَ

 ٠.٣٤٥ ٧٦.٧٧ ١٥٨.٦ ٣٦ دال متوسطة ُتْدُِرد ٢٣

ٍفةْطُن ٢٤  ٠.٢٢٢ ٧٧.٢ ١٧٠.١ ٣٧ طاء متوسطة َ

 ٠.٢٥١ ٧٧.٧٥ ١٤٦.٣ ٤٤   قاف متوسطة ًباْقُع ٢٥

ِواضر ٢٦ ْ  ٠.١٤٨ ٧٩.٧٢ ١٧٢.٧ ٤٥ باء متطرفة ْبَ

ًتدراْقُم ٢٧  ٠.٢٠٤ ٧٦.٨٢ ١٥٥.٩ ٤٥ قاف متوسطة َِ

َعلْجَن ٢٨  ٠.١٦٩ ٧٩.٣٥ ١٥٦.٥ ٤٨ جيم متوسطة َ

 ٠.٢١٣ ٧٨.١٢ ١٦٩.١ ٥٠ طةباء متوس َيسِلْبِإ ٢٩

ََأشه ٣٠ ْتهمْدْ ُ  ٠.٢٤٦ ٦٥.٧٣ ١٧٠.١ ٥١ دال متوسطة ُ

ُالم ٣١ َرمونْجْ ُ  ٠.٢٠٥ ٨٠.٠١ ١٤١.٣ ٥٣ جيم متوسطة ِ

َولق ٣٢ َ  ٠.١٥٤ ٨١.٦٨ ١٥٦ ٥٤ دال متطرفة ْدَ

َلغْبَأ ٣٣  ٠.١٧٢ ٧٩.٥٢ ١٧١.٨ ٦٠ باء متوسطة ُ

َمعْجَم ٣٤  ٠.١٩٩ ٧٨.٧٦ ١٧١.٧ ٦٠ جيم متوسطة َ

َمعْجَم ٣٥  ٠.٢٠٢ ٧٩.٧٢ ١٧٧.٤ ٦١ جيم متوسطة َ

َلق ٣٦  ٠.٥٣١ ٧٨.٢٢ ١٨٤.٥ ٦٢ دال متطرفة ْدَ

 ٠.٨٤٤ ٨١.٧٨ ١٤١.٨ ٦٤ باء متوسطة ِغْبَن ٣٧
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 ٠.١٦٥ ٧٩.٩٥ ١٨٣.٤ ٦٥ باء متوسطة ًداْبَع ٣٨

 ٠.١٩٦ ٧٨.٤٥ ١٤٢.٣ ٦٧ باء متوسطة ًراْبَص ٣٩

ِتح ٤٠  ٠.٢٨٠ ٧٧.٨٩ ١٩٠.٢ ٦٨ طاء متطرفة ْطُ

 ٠.١٨٨ ٧٩.١ ١٦٩.٧ ٦٨ باء متوسطة ًراْبُخ ٤١

َلق ٤٢  ٠.٥٨٥ ٧٨.١٧ ١٨١.٤ ٧١ دال متطرفة ْدَ

 ٠.٢٢١ ٧٩.٥١ ١٥٥.١ ٧٢ باء متوسطة ًراْبَص ٤٣

ِوال تره ٤٤ ُْ  ٠.٢٧٦ ٧٧.٩ ١٦٩.٦ ٧٣ قاف متوسطة ِنيْقََ

َلق ٤٥  ٠.٤٤٩ ٨٠.٨١ ١٦٨.٥ ٧٤ دال متطرفة ْدَ

 ١.٢٥٥ ٧٧.٧٧ ١٧٥ ٧٥ ةباء متوسط ًراْبَص ٤٦

ِتصاح ٤٧ َ  ٠.٢٠٦ ٧٩.١٧ ١٥٥.١ ٧٦ باء متوسطة ِنيْبُ

 ٠.٣٢١ ٧٩.٠٤ ١٨١ ٧٦ دال متطرف ْدَق ٤٨

َاست ٤٩ َعماْطْ  ٠.٢٨١ ٧٩.٤ ١٧٥.٩ ٧٧ طاء متوسطة َ

 ٠.٢٠٢ ٧٨.٤١ ١٣٨.٤١ ٧٧ جيم متوسطة ًراْجَأ ٥٠

 ١.٢٥٣ ٧٨.٤١ ١٤٤.٤ ٧٨ باء متوسطة ًراْبَص ٥١

َفَأر ٥٢  ٠.١٩٩ ٨٠.٩٧ ١٥٦.٨ ٨١ دال متوسطة َناْدَ

 ٠.٢٣٣ ٧٨.٩٣ ١٦٨.٨ ٨١ قاف متوسطة برقأ ٥٣

 ٠.١٧٧ ٨٠.٦١ ١٥٤ ٨٢ باء متوسطة َغاُلْبَي ٥٤

 ١.٢١٣ ٧٨.٩٦ ١٣٧.١ ٨٢ باء متوسطة ارْبَص ٥٥

ُلعْطَت ٥٦  ٠.٢٣٦ ٧٨.٣٥ ١٨٥.٣ ٩٠ طاء متوسطة ُ

ْعلْجَن ٥٧  ٠.٦١٠ ٧٨.٩٨ ١٧٢.٢ ٩٠ جيم متوسطة َ

َوق ٥٨  ٠.٥٩١ ٧٩.٧٥ ١٦٧.٢ ٩١ دال متطرفة   ْدَ

 ٠.٢٤٨ ٧٨.٤٤ ١٦٨.٤ ٩١ طاء متوسطة َناْطََأح ٥٩

 ٠.٢٠٣ ٨١.١٩ ١٧٤.٣ ٩١ باء متوسطة ًراْبُخ ٦٠

ُعلْجَن ٦١  ٠.٧٦٢ ٧٨.٩ ١٩٨.٢ ٩٤ جيم متوسطة َ
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َعلْجَت ٦٢  ٠.١٨٥ ٧٥.٦٩ ١٢٤.٥ ٩٤ جيم متوسطة َ

ْعلْجَأ ٦٣  ٠.١٥٧ ٧٧.٩٣ ١٥٤.٨ ٩٥ جيم متوسطة َ

 ٠.١٨٩ ٧٦.٨٧ ١٤٢.٣ ٩٥ دال متوسطة ًماْدَر ٦٤

 ١.١٨٠ ٧٥.٨١ ١٤٢.١ ٩٦ طاء متوسطة راْطِق ٦٥

 ١.٣٩٨ ٧٤.٩٥ ١٤٦.٣ ٩٧ قاف متوسطة ًباْقَن ٦٦

  
 سورة الكهف

 عدد المرات التي تكرر فيها في السورة اسم الصوت ت

  ٢١ الباء المتوسط المقفل ١

  ٣ الباء المتطرف ٢

  ١٤ الجيم المتوسط المقفل ٣

  ٦ الطاء المتوسط المقفل ٤

  ٢ الطاء المتطرف ٥

 ٦ القاف المتوسط المقفل ٦

 ٥ الدال المتوسط المقفل ٧

 ٩ الدال المتطرف ٨

 ٦٦ :مجموع األصوات المشربة في هذه السورة 
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اللفظة  ت
 رآنيةالق

اسم الصوت  اآلية
َالمـــــــــــشرب ْ ُ 

 Hz( درجة الصوت
( 

  dB(شدة الصوت 
( 

الزمن 
 المستغرق 

َعتهاْقَِلو ١ ِ  ٠ . ١٧٦   ٨١ . ٤٤ ١٦٩. ١ قاف متوسطة ٢ َ

 ٠ . ٢١٩  ٨١ . ٤٤ ١٦٤ .٢ دال متوسطة ٢٨ ٍرْدِس ٢

ُمخضو ٣ ْ  ٠ . ٤٦٦  ٧٥ . ٠٦ ١٣٩ .٣ دال متطرفة ٢٨ دَ

ُمنضو ٤ ْ  ٠ . ٤٠٧  ٧٣ . ٥٩ ١٣٥ .٩ دال متطرفة ٢٩ دَ

ُممدو ٥ ْ  ٠ . ٤٧٦   ٧٣ .٦٤ ١٣٦ .٧ دال متطرفة ٣٠ دَ

ُمسكو ٦ ْ  ٠ . ٤٠٢  ٧٣ . ٨٧ ١٤١ .٥ باء متطرفة ٣١ بَ

َطوعةْقَ    م ٧  ٠ . ٣٣٠  ٧٨ . ٤٣ ١٧٤ .٣ قاف متوسطة ٣٣ ُ

 ٠ . ٢١١  ٧٧ . ٤٨ ١٣٣ .٢ باء متوسطة ٣٦ َكاراْبَأ ٨

 ٠ . ١٦٦  ٨٠ . ٢٢ ١٨٤ .٧ باء متوسطة ٤٥ َلْبَق ٩

َلم ١٠ َعوثونْبَ ُ  ٠ . ١٨٩  ٨١ ١٥٤ باء متوسطة ٤٧ ُ

َلم ١١ َموعونْجَ ُ  ٠ . ٢٧٠  ٧٧ . ٦ ١٣٢ .٦ جيم متوسطة ٥٠ ُ

َخل ١٢ ْناكمْقَ ُ  ٠ . ٣٥٩  ٨٠ . ٥٨ ١٦٣ .٩ قاف متوسطة ٥٧ َ

َولق ١٣ َ  ٠ . ١٢١  ٧٩ . ٤٨ ١٦٤ .١ دال متطرفة ٦٢ ْدَ

َهنونْدُم ١٤ ُ  ٠ . ٢١٦  ٨١ . ٠٢ ١٥٣ .٧ دال متوسطة ٨١ ِ

َوت ١٥ َعلونْجَ ُ  ٠ . ١٨٢  ٧٨ . ٢٦ ١٣٦ .٢ جيم متوسطة ٨٢ َ

ُربْقَأ ١٦  ٠ . ٢٣٢  ٨٠ . ٣٥ ١٦٥ .٤ قاف متوسطة ٨٥ َ

ُال ت ١٧ َصرونْبَ ُ  ٠ . ١٤٥  ٧٨ . ٩١ ١٥٤ .٧ باء متوسطة ٨٥ ِ
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 سورة الواقعة 

  التي تكرر فيها في السورةعدد المرات اسم الصوت ت

 ٤ القاف المتوسط المقفل ١

 ٤ الباء المتوسط المقفل ٢

 ١ الباء المتطرف ٣

 ٢ الجيم المتوسط المقفل ٤

 ٢ الدال المتوسط المقفل ٥

 ٤ الدال المتطرف ٦

 ١٧: مجموع األصوات المشربة في هذه السورة 

تائج البيانية والحسابية التي  المعطيات سأقوم بإظهار بعض النهًوبناء على هذ

  : ستنفع في قادم الدراسة ، وعلى النحو اآلتي 

=�̄ Á`=W=Õ‰‘◊^=ÌÜËä=º=Ófáè∫^=m^Ëí˚◊=ÏÜ^á‘k◊^=Ô‡w‡∫^W= =
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  )١٤: (الجيم المتوسطة    )٣(: الباء المتطرفة    )٢١(: الباء المتوسطة
  )٦: (قاف المتوسطةال    )٦(: الدال المتطرفة    )٥ (:الدال المتوسطة
  )٦(: الطاء المتوسطة
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=�_Ífl_n=W=_„ÇÁÜÁ=m^á€=ÇÉ√=hãv=Õ‰‘◊^=ÌÜËä=º=Ófáè∫^=m^Ëí˙^W= =
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٣ ( :الباء المتطرفة          )٢١(: الباء المتوسطة
  )٥: (الدال المتوسطة          )١٤: (الجيم المتوسطة
  )٦: (القاف المتوسطة          )٦(: الدال المتطرفة

  )٢ (:الطاء المتطرفة          )٦: (الطاء المتوسطة

=�_o◊_n=W=Õ‰‘◊^=ÌÜËä=º=Ófáè∫^=m^Ëí˙^=ŸÍÿ°=·√=Ó†_‡◊^=m_�äËk∫^==W= =
  

  
  
  
  
  
  

  
  
   ]١٦٠.٨:[ الدال      ]١٦٣.٤:[ الجيم      ]١٦١.٢: [ لباء ا

  ]١٥٩.٣:[ القاف      ]١٦٥.٨: [ الطاء 
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_ƒf^ÜF= W⁄ÁÉƒ◊^= ›Íœ=JŒ^á™¯^=JÏÜ_Íƒ∫^=)١( Standard deviation (

= ÓÍÚ_ÈâÍÃ◊^= _‰ìÚ_ì~Á= Ófáè∫^= m^Ëí˚◊ )acoustique ( Õ‰‘◊^= ÌÜËä= º=

Îj¸^=⁄ÁÉ£^=º=Ó‡Íg€W= =

   

  
  

    
 
  

  
  
  
  

=�̄ Á`=W=ÏÜ^á‘k◊^=Ô‡w‡∫^Óƒœ^Ë◊^=ÌÜËä=º=Ófáè∫^=m^Ëí˚◊W= =
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .هو مقياس يحدد مدى تباعد أو تقارب القراءات عن وسطها الحسابي  .)١(

 زمن الصوت شدة الصوت درجة الصوت اسم الصوت ت

 ٠.٦١٢٣٧٢ ٨.٩٠٨٤٢٣ ١٢.٦٩٦٤٦ الباء ١

 ٠.٥٠٦٩٥٢ ٨.٨٥٧٧٦٥ ١٢.٧٨٢٨ الجيم ٢

 ٠.٥٨٠٥١٧ ٨.٧٩٠٩٠٤ ١٢.٦٨٠٦٩ الدال ٣

 ٠.٥٩٨٣٣١ ٨.٨١٢٤٩١ ١٢.٨٧٦٣٣ الطاء ٤

 ٠.٦٦١٠٦ ٨.٨١٥٨٩٥ ١٢.٦٢١٤١ القاف ٥
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   .١: الباء المتطرفة            .٤: الباء المتوسطة 
   .٢: الدال المتوسطة            .٢: الجيم المتوسطة 

   .٤: المتوسطة : القاف            .٤: تطرفة الدال الم

=�_Ífl_n=W=_„ÇÁÜÁ=m^á€=ÇÉ√=hãv=Óƒœ^Ë◊^=ÌÜËä=º=Ófáè∫^=m^Ëí˙^W= =
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ١:   ( الباء المتطرفــــــــة          ) ٤:  ( الباء المتوسطـــــــة 
   ) ٢:  ( الدال المتوسطة          ) ٢:  ( الجيم المتوسطة 
   )٤: ( ة القاف المتوسط         ) ٤:   ( الدال المتطرفة 

=�_o◊_n=W=Óƒœ^Ë◊^=ÌÜËä=º=Ófáè∫^=m^Ëí˙^=ŸÍÿ°=·√=Ó†_‡◊^=m_�äËk∫^=W= =
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  : متوسط قيم شدة الصوت-أ

   ]٧٨.٢٩: [ البــــاء           ]٨٠.٢: [ القاف 
ــدال          ]٧٧.٩٣: [ الجيم     ]٧٧.٣٧:[ ال

  : متوسط قيم درجة الصوت- ب
  
  
  
  
  
  
  

  

   ]١٥٣.٦٢:[ البــــــاء          ]١٦٨.١٧٥:[القاف 
   ]١٤٨.٩٨:[ الدال          ]١٣٤.٤:[ الجيم 

  : متوسط قيم الزمن المستغرق -ج
  
  
  
  
  
  
  
  

ــــاف    ]٠.٢٢٢: [ البـــــــاء          ]٠.٢٨٨: [ الق
   ]٠.٣٣٧: [ الدال          ]٠.٢٢٦: [ الجيم 
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=�_ƒf^Ü=W=⁄ÁÉƒ◊^=›Íœ–Œ^á™¯^==J=ÏÜ_Íƒ∫^=Standard deviation=E==m^Ëí˚◊
ÈâÍÃ◊^=_‰ìÚ_ì~Á=Ófáè∫^=ÓÍÚ_=Îj¸^=⁄ÁÉ£_f=Ó‡Íg€=Óƒœ^Ë◊^=ÌÜËä=º=W= =

  

  :د من خالل الفحص المخبري لألصوات المشربة في السورتين زمن الترد: ًأوال 
من خالل الفحص المخبري للنماذج المدروسة رأى الدارس أن زمن تردد القاف 

ا النماذج التطبيقية ٕواليك هذ )٢(األصوات األخرى )١( )cps( المشرب يفوق زمن تردد 
  :من السورتين

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .يرمز لوحدة قياس الذبذبة )١(
ْتقرضهم ، وعقبا ، ومقتدرا ، وترهقني ، وأقرب ، ونقبا : ( مثل  )٢( ْ ْ َْ ْ ِ ُْ عـة ْلوقعتهـا ، ومقطو: ( وينظـر . الكهـف : سورة ) ُ

 .الواقعة: سورة ) ، و خلقناكم ، و أقرب 

 زمن الصوت شدة الصوت درجة الصوت اسم الصوت ت

 ٠.٤٧١١٦٩ ٨.٨٤٨٥٠٦ ١٢.٣٩٤٣٥ الباء ١

 ٠.٤٧٥٣٩٥ ٨.٨٢٧٧٩٧ ١١.٥٩٣١ الجيم ٢

 ٠.٥٨٠٥١٧ ٨.٧٩٦٠٧٩ ١٢.٢٠٥٧٤ الدال ٣

 ٠.٥٣٦٦٥٦ ٨.٩٥٥٤٤٥ ١٢.٩٦٨٢٣ القاف ٤
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في الصورة المخبرية  ) cps( ردد َّإن الذي يمعن النظر في مؤشر زمن الت

ًالمذكورة آنفا ، يجد أن زمن صوت القاف المشرب إشرابا صويتيا يفوق زمن تردد  ً ًَّ

َّاألصوات األخرى ؛ والعلة وراء تلك الزيادة تعود إلى أن صوت القاف المشرب من 

ً جهدا َّنشاطه خلفي ، وبما أن األصوات الخلفية بطبيعتها تتطلب:األصوات المطبقة أي 
  : وذج الثاني ليظهر لك الفرق جلياودونك األنم. ًكبيرا ؛ زاد زمن ترددها زيادة جلية 
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ــوت الطــــاء المــــشرب جــــاء - أعــــاله –يتــــضح لــــك مــــن الــــصورة المخبريــــة  َّ أن صــ

  .)١(بالمرتبة الثانية من حيث الزيادة في زمن التردد بعد القاف

َّيــة ؟ واإلجابــة علــى ذلــك تكــون بــأن َّألــيس أن الطــاء مــن األصــوت األمام:فــإن قيــل

َّصوت الطاء نطقه من موضع في األمام صـحيح ، بيـد أن نـشاطه خلفـي ، إذ إن اللـسان  َّ

ًيكــون محاذيـــا لمنطقـــة الطبـــق عنــد النطـــق بـــه ، وهـــذا النــشاط يزيـــد مـــن زمـــن التـــردد ، وال 

ــق مــــن نــــشاطين متــــزامنين أحــــدهما فــــي األمــــ َّيغيــــب عــــن حــــصيف أن الــــصوت اذا تخلــ ام َّ

 ســيؤدي إلــى زيــادة زمــن التــردد علــى غيــر مــا نجــده فــي - اإلطبــاق-واآلخــر فــي الخلــف 

ًواإلشراب هنا جاء صويتيا شديدا ممـا انعكـس . ه الذين ليس فيهم نشاط نطقي خلفينظرائ ً

  ).١٩٠.٢(الذي بلغ )  cps (على تردده 
                                                 

ْباسط ، و نطفة ، وربطنا ، و أحطنا ، و استطعما ، وتحط ، وتطلع ، وقطرا : ( مثل   .)١(  .الكهف: سورة ) ِ
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ــين الحنجــــرة واللثــــة طويلــــة ؟: وربمــــا يــــسأل آخــــر فيقــــول   وهــــذا أليــــست المــــسافة بــ

ّسيؤدي إلى تبدد ضغط الطاء بالضرورة ، ويجاب على هذا بأننا نعلم أن هنـاك ضـغطين  َّ

لتخليق هذه األصوات ، ضـغط فـي موضـع النطـق ، وضـغط الهـواء القـادم مـن الحنجـرة ، 

َّوالضغط الذي سيبدد لطول المسافة هو ضغط موضع النطق ، بيد أن ضـغط الهـواء بعـد  َّ ُ
لد قــوة إضــافية للـضغط فــي المنطقــة األماميــة مــن القنــاة الــصوتية تحريـره مــن الحنجــرة ســيو

  :ودونك األنموذج الثالث. ع النطق ليقوم بتقوية الضغط في موض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َّ يــرى أن مؤشــر زمــن تــردد - أعــاله– النظــر فــي الــصورة المخبريــة معــنيَّإن الــذي 

ًصـــوت الجـــيم المـــشرب صـــويتيا يظهـــر انخفاضـــا واضـــحا إذا مـــا قـــيس بـــزمن تـــر ً دد القـــاف ً

َّوالطاء ؛ وسبب ذلك أن الجـيم مـن األصـوات التـي تنطـق مـن الجـزء األمـامي مـن الحجـرة 

  .الفموية ، وال يحتاج إلى كثير جهد لتخليقه فانعكس ذلك على زمن تردده 
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  :ًت المشربة صويتيا في السورتينمقدار الطاقة من خالل الفحص المخبري لألصوا: ًثانيا 

ًات المخبرية يتبين لك أن األصـوات المـشربة صـويتيا تنمـاز عند النظر في المعطي َّ

َّ، بيد أن المالحظ أن األصوات التي يقع موضع نطقها في الجـزء )١(بطاقة صوتية مرتفعة َّ

 هــي أعلــى مــن طاقــة األصــوات - البــاء ، والجــيم ، والــدال-األمــامي مــن الحجــرة الفمويــة 

يـة مثـل القـاف التـي تنطـق مـن اللهـاة ، وكـذلك التي تنطق من الجـزء الخلفـي للحجـرة الفمو

  :ه النماذج التطبيقية من السورتينأعلى من صوت الطاء ، للمزيد من اإليضاح إليك هذ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َّ يظهـــر أن طاقـــة صـــوت البـــاء قـــد – أعـــاله -مـــن خـــالل الرســـم الذبـــذبي والطيفـــي 

ُ ثـــم أخلفـــه جـــاءت موزعـــة علـــى مراحـــل ، مرحلـــة االنحـــدار البـــسيط ثـــم االرتفـــاع اليـــسير ، َ َ ْ
ًارتفاع قليل ، بيد أن مسيره ظل متخذا االسـتقامة حتـى نقطـة الـصفر  َ َ  ، وهـذا - النهايـة -َّ

                                                 
 .ةالواقع) ْأبكارا ، تبصرون ، سدر ( و. الكهف ) تحط ، باسط ، أبلغ ، بالوصيد ، وتجري ، صبرا ، قد : ( مثل )١(
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ًيدل على أن التوزيع جاء على نسق عال إبان نطقه مـشربا  َّ ُوفـي األنمـوذج الثـاني تظهـر .َّ
  :، كما مبين باآلتيلصورة المخبرية مقدار طاقة القافلنا ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َّمخبريــة أن مؤشـر مـسار الطاقــة ينحـدر عنـد المنتــصف فـي نقطــة تظهـر الـصورة ال

ً يقدر باالعـشار بعـدا عـن محـور الـصادات ثـم يرتفـع ارتفاعـا - فينة من الزمن-منخفضة  ً ُ َّ

ُحـــادا ، وهـــي المـــسافة التـــي وشـــحتها لـــك فـــي الـــصورة المخبريـــة بالشاخـــصين األحمـــرين ،  ْ َّ ً
ً  غيــر أنــه لــم يلــت شــيئا مــن - أعــاله – وعلــى الــرغم مــن التبــاين الــذي يلحــظ فــي الــصورة ْ َِ َّ

 الممتــد بـــين الشاخـــصين -إذن فمؤشــر الطاقـــة . نــسقية التوزيـــع التــي صـــاحبت اإلشـــراب 

ً أظهــر أن معــدل طاقــة صــوت القــاف متــدنيا عــن مؤشــر طاقــة –األخــضرين فــي الــصورة 
َّصــوت البــاء المــشرب صــويتيا  فــي الــصورة المــذكور آنفــا ؛ وعلــة ذلــك أن صــوت ا ً لقــاف ً

ينطق من اللهاة في المنطقة الخلفيـة مـن الحجـرة الفمويـة ، وهـي أقـل مـن طاقـة األصـوات 
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ٕواليـك األنمـوذج الثالـث مبـين . المنطوقة من الجزء األمامي مـن الحجـرة الفمويـة الـصوتية 

  :باآلتي 
  

  

  

  

  

  

  

  

َّ النظر في الـصور المخبريـة وبياناتهـا تجـد أن سـريان المؤشـر لمقـادير عانموعند إ

ً قــد ســار بــسالسة ونــسقية ، ال تظهــر إرتفاعــا - أعــاله –الطاقــة كمــا فــي الرســوم الذبذبيــة 
ُشــديدا أو انخفاضــا شــديدا خــال مانجــده ممتــدا مــن قبيــل منطقــة الوســط إلــى منطقــة الوســط  ً ً ً ً

ًد ، ثم يستهل مرتفعا قليال ثـم يعـاود االنخفـاض متجـاوزا المنطقـة من انخفاض ليس بالشدي ً ُّ

َّالتي فوق الوسط بمسار متواسق مما يوحي بأن العملية الصوتية تجري بانسيابية كبيـرة ال 

َّوقـد تبـين أن اإلشـراب لألصـوات عنــد . تـشعر بثقـل يـصعب علـى صـاحب اآلداء تجـشمه 

ًوال أرى موضـعا .  ل نطق الصوت واضحة جليـةالتركيب يجعل المرحلة األخيرة من مراح
ــورة الكهــــف  ــي ســ ـــسورتين ، ففــ ــسمعي كمــــا تحتاجــــه هــــاتين ال ُّأشـــد حاجــــة إلــــى الوضــــوح الـ

تنـــضوي تحـــت رحابهـــا مجموعـــة مـــن القـــصص التـــي ســـيقت وفـــق الحكمـــة اإللهيـــة لتكـــون 
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م ما نجـده  أه:ٕواليك تفصيل ذلك باآلتي. ِّ على مر الزمان واختالف المكانًدورسا للبشرية

  :احتجنت هذه السورة أربع قصص:  القصص: ًأوال : وفاض سورة الكهف في 

  . قصة أصحاب الكهف-
  . قصة صاحب الجنتين-
  . قصة موسى والخضر-
  . قصة ذي القرنين-

أمـا مـا يخـص سـورة الواقعـة فلعـل أهـم مـا نجـده فـي ، هذا فيما يتعلق بسورة الكهف

  :وفاضها فهو مبين باآلتي 

ٍّستهلت السورة بوصف يـوم القيامـة واألهـوال التـي سـتعتريه مـن رج، وبـس ، وفـزع ا ٍّ

الــــسابقون ، وأصــــحاب : وهلــــع وأهــــوال جــــسام ، ثــــم ينتقــــل الحــــديث عــــن األزواج الثالثــــة 

اليمين ، وأصحاب المشئمة ، ثم يأتي وصف جزاء هذه األزواج من حيث النعيم والجحـيم 

ين فـــي الـــسورة وهـــو الحـــديث عـــن جانـــب العقيـــدة ، ثـــم ينتقـــل الحـــديث عـــن الـــركن الـــرك. 

وبعـدها .وتكلم بعد ذلـك علـى النـشأة األولـى والمـوت ثـم النـشأة األخـرى . واإليمان بالبعث 

ّبــدأ الكــالم علــى بعــض مقومــات الحيــاة ، فقــد جــاء الحــديث عــن الحــرث والــزرع وبــين بأنــه 
ة بـل هـو المكـون األسـاس لكـل بيد اهللا وقدرته ، ثم تحدث عن الركن الثاني لديمومة الحيـا

ًحي ، وهو الماء العذب ، وهو بيده أيضا جل جاللـه ينزلـه بقدرتـه مـن الـسحاب حلـوا ولـو  ِّ

ًشاء ألنزله ملحا أجاجا ال تصلح به الحياة ، ثم جاء الحديث عـن النـار التـي تمثـل الـركن  ً
ويعظـم هـذا القـسم َّالثالث مـن مقومـات الحيـاة ، ثـم لـوح جـل جاللـه بالقـسم بمواقـع النجـوم  

ـــوم القيامــــة ،  ــــشك بيـ ـــاوره ال ــاة "لمــــن سـ ــ ـــشأة الحي ــون ونـ ــي هندســــة الكــ ــ ـــوم تعن فمواقــــع النجـ
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ــي كالحيــــاة الحيوانيــــة معجــــزة اإلنــــسانية ، وهــــي ســــر األســــرار ، ونــــشأة الحيــــاة النباتيــــة وهــ

  .)١("والماء أصل الحياة ، والنار المعجزة التي صنعت الحضارة اإلنسانية . المعجزات

ــابين  بمــشهد يــوم عــصيب عبــوس قمطريــر وخــتم ــه بتــذكير المرت َّ الــسورة جــل جالل

ُّوهــو مــشهد االحتــضار بتفاصــيله التــي تمتــشق الفــؤاد مــن مكانــه ، وفيــه تــسلهم الــروح فــي  ِ َ ْ ُ ِ َ َْ
َالجسد ، ويعتريها ما يعتريها من هلـع ، وفـزع ، وهيعـة ، فـي أول منـزل مـن منـازل اآلخـرة  ْ َ

  .)٢(ُّفي مرارة تجل عن الوصف

األ يـــشعرك  هـــذا الزحـــام النطقـــي بـــضغط نفـــسي يـــشوبه زحـــام ذهنـــي ، كيـــف ال ؟ 

والحـــديث فيـــه عـــن أهـــوال القيامـــة وعـــذابها لـــذا فقـــد اســـتدعى الـــسياق األصـــوات المـــشربة 

أقـــل الجهـــر هــو إســـماع غيـــرك ؛ لـــذا : ًالمجهــورة التـــي تعنـــي لغـــة اإلعــالن ، واصـــطالحا 

لة المرجـــوة منهـــا ، وهـــو اإلعـــالن واإليـــضاح فـــي جـــاءت األصـــوات المـــشربة لتـــؤدي الرســـا

َّموضع تطلب السياق ذلك ، وقد علمـت أن الـسياق القرآنـي ينتفـع مـن كـل مـا تتيحـه اللغـة 

ُألن مــن حــق البالغــة إيثــار صــوت أو كلمــة بالــذكر ال يعــدلهما مــن الوســائل التعبيريــة ،  ِ ِ ّ َّ

ْغيرهما وان عرض عارض من تصاريفهما يوجب الثقل  ٕ ُ.  

ً ذلـك أقـول ربمـا يـسأل سـائل لـم نجـد أن الحـروف المـشربة إشـرابا صـويتيا فـي وبعد ً َّ َ ِ

َّســورة الكهــف أكثــر منهــا فــي ســورة الواقعــة ؟ مــع أن األخيــرة الكــالم فيهــا عــن اليــوم اآلخــر 

 .وما فيه من أهوال يحتاج إلى درجة وضوح تؤدي إلى درجة عالية من اإلسماع 

                                                 
 ، ١٧:  القاهرة ، ط- بيروت-، دار الشروق ) هـ١٣٨٥: ت(سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي :في ظالل القرآن  )١(

 .٣٤٦٧ / ٦ هـ ، ١٤١٢
 .٣٤٦٧ – ٣٤٦١ / ٦:في ظالل القرآن : ينظر  )٢(
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ًكـــر فيهـــا مـــن قـــصص لـــم تكـــن ســـردا لتعليـــل َّوجـــواب ذلـــك أن ســـورة الكهـــف ومـــا ذ
 -ً المــذكورة آنفــا - اصــطحب كــل قــصة مــن القــصص النفــوس ، وتطيــب الخــواطر ، بــل

  :ٕفتنة ،  ومعها عالجها الناجع ، واليكها مفصلة على النحو اآلتي 

  .فتنة الدين : فتنة العقيدة ، أي :  الفتنة التي رافقت قصة أصحاب الكهف ، وهي -
  .الدنيا : فتنة المال والولد ،  أي :   رافقت قصة صاحب الجنتين ، وهي  الفتنة التي-
  .فتنة العلم  :  الفتنة التي رافقت قصة موسى والخضر ، وهي -
  .ُالملك : فتنة السلطة ،  أي :  الفتنة التي رافقت قصة ذي القرنين هي -

ًالفتن المذكورة آنفا ، مبينة أهم الوسائل السماوية لعالج : الوسائل العالجية للفتن : ًثانيا 
  : بالجدول اآلتي 

    

 عالجها نوع الفتنة ت

 .الصحبة الصالحة  .الدين : فتنة العقيدة ، أي  -١

 .معرفة حقيقة الدنيا  .الدنيا : فتنة المال والولد ، أي  -٢

 .ــــــع التواضــــــــــــــــ .ـــم فتنـــــــــــــة العلـــــــ -٣

 .اإلخـــــــــــــــــــــــــــالص  .ُالملك : فتنة السلطة ، أي  -٤

ًتنبيهــا ( ّفــإن الجــو العــام لآليــة يتحــدث عــن فــتن دهمــاء ، فالموضــع يتطلــب  إذن 
َويحتــاج إلـى منبهــات جمـة الستــشعار األهميــة ، ومـا يكتنــف ســالك ) بكـل مــا تتيحـه اللغــة  َّ ٍ

ــسول وتــــزين البــــن آدم إليقاعــــه فــــي هــــذه الفــــتن ؛ لــــذا إن الــــدنيا مــــن وسوســــة مقــــ َّصودة تــ َِّ ِّ
َّمقتضى الحال تطلب جلب هذا األصوات المشربة ؛ ألن تكثيف الطاقة الصوتية في هـذه 

ُالــسورة مــن خــالل اإلشــراب الــصويتي هــي بمثابــة النكــز والتنبيــه الستــشعار جــسامة المقــام  ّ
َّ ، ومـن جانـب آخـر إن الطبيعـة البـشرية إذا الذي يتحدث عن هذه الفتن ، هـذا مـن جانـب
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ًمــا كثــر الكــالم واسترســل فــإن الملــل والــسآمة يتــسلالن لــواذا إلــى نفــسه لــذا اقتــضى المقــام 
جلب ما يمنع حدوث ذلـك بـسبب التعـدد القصـصي فـي هـذه الـسورة ، الـذي تجـاوز األربـع 

ــو ينـــصت إلـــى هـــذه النـــصوص التـــي  ــال المتلقـــي وهـ ـــك أن تتـــصور حـ ربمـــا قـــصص ، ول

لقداستها وما تنماز بـه مـن نغمـة موسـيقية متناسـقة تـصيب المتلقـي باالسـرنداء فيغفـل عـن 

َّفإن من أهم األسباب التي دعت إلى استجالب هذه األصوات هو . مراد السورة وما فيها 

ما تنماز به هذه األصوات المشربة من درجة وضوح تؤدي إلى درجة عالية مـن اإلسـماع 

يـــز الـــذي تحدثـــه فـــي الجهـــاز النطقـــي بـــسبب ســـكون الحـــرف المـــشرب ً، فـــضال عـــن التحف

واجتماع صفتي الجهر والشدة مما ينعكس ذلك بااليجـاب علـى القـارىء ، وذلـك باسـتنفار 

َّفكمــا وجــدنا  أن حــشد القــصص فــي الــسورتين  .ذهنــه لمــا هــو آت معتمــدة علــى صــفاتها 

 – مــن ذلـك تثبيـت فـؤاد النبــي جـاء علـى لقطـات موزعـة فــي الـسياق القرآنـي  ؛ ألن الغايـة

ًفكـذلك وجـدت أيـضا  وكـل لقطـة تنفـع للحالـة التـي كـان يواجههـا ، -صلى اهللا عليه وسلم 
َّأن استعمال األصوات في كل لقطة يسير وفق نظام دقيق يجل عن الشوه والشنع  ََّ ُّ َّ.  

   :الضغط : ًثالثا

وهنـاك مـا . )١(ة النطـقهو مقدار الجهـد الواقـع علـى ممـره فـي القنـاة الـصوتية نتيجـ

ــغط الحجــــرات ( :يــــسمى ــى )Pressure chambersضــ ــت هــــذه التــــسمية علــ ، واطلقــ

، وهـــذه الحجـــرات لكـــل الحجـــرات الـــصغيرة المتجـــاورة الموجـــودة بكثـــرة فـــي القنـــاة الـــصوتية

                                                 
)١(   Daniel lapedes (ed). Me Graw-Hill Dictlonary science and technical Terms, (2nd ed) 

.N.Y.,1978,P541.. 
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ــا ضـــغطها ـــك . )١(واحـــدة منهـ ــول فـــي ذل ـــة تحـــت ّوقـــد فـــصلت القـ ــق المعطيـــات المخبري وفـ

  :عنوان

  ) . pressure sound distribution ( صوات توزيع ضغط األ

ًمــن خــالل معطيــات المخبــر الــصوتي تبــين عنــد النطــق باألصــوات المــشربة إشــرابا 
ًصــويتيا فــي التــشكيل الــصوتي يظهــر تبــاين فــي المنــاطق المتجــاورة فــي القنــاة الــصوتية ، 

  :األول وللمزيد من اإليضاح إليك هذه النماذج التطبيقية من السورتين ، األنموذج 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١٢٦٢: المصدر نفسه   .)١(
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َّ النظــر فـي الــشكل المـذكور آنفـا يجــد أن اإلشـراب الــصويتي قـد أكــسب معـنيالـذي  ً
ًالــصوت فــي موضــع النطــق ضــغطا إضــافيا ، وهــذا القــدر مــن الــضغط متوجــه مــن الهــواء  ً
ّالقــادم مــن الحنجــرة ، إذ بــث قــوة للــضغط فــي المنطقــة األماميــة مــن القنــاة الــصوتية ، كمــا 

 ، حيــث موضــع نطــق الطــاء ؛ وذلــك لتعــويض الهــواء -عــاله أ-هــو واضــح فــي الــصورة 

الـــذي اســـتنفد نتيجـــة طـــول المـــسافة بـــين الحنجـــرة واللثـــة ، ممـــا انعكـــس ذلـــك علـــى النطـــق 

  .بالوضوح وعلى السمع بالظهور

  :األنموذج الثاني
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ً ارتفاعا ، ويـستمر فـي خـط سـديد يـدل – أعاله –أظهر مؤشر الطاقة في الصورة 
ً، ثـم يـشهد المؤشـر بعـد ذلـك ارتفاعـا مفاجئـا ، إذ تـشهد المرحلـة األخيـرة مـن على النسقية  ً

ـــة مـــن الوضـــوح  ـــنعكس علـــى درجـــة عالي ـــدال ارتفاعـــا كبيـــرا جـــدا ، ممـــا ي ًنطـــق صـــوت ال ً ً
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ًالــسمعي ، وعلــى الــرغم مــن ضــياع الكثيــر مــن ضــغط الهــواء الــذي تالشــى جزئيــا بــسبب 
َّ، بيـــد أن الـــضغط -موضــع نطـــق الــصوت  –طــول المـــسافة النــسبية بـــين الحنجــرة واللثـــة 

ًالقــادم مــن الحنجــرة قــد أســهم إســهاما كبيــرا فــي زيــادة ضــغط المرحلــة األخيــرة مــن الــصوت  ً
  .كما هو جلي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َّ النظــر فــي الرســم الذبــذبي أعــاله يجــد أن الــصوت المــشرب عنــد نطقــه معــنيالــذي 

 ْأن ارتفــع  ارتفاعــايظهــر توزيــع الــضغط بتــدرج فــي الهبــوط باتجــاه منطقــة الــصفر ، بعــد 

  :، ومسيره كان بشكل منتظم ، ودونك األنموذج الثالث غير حاد 
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ــي  ــار فــ ــــاف ســ ـــوت الق ــغط صـ َّيظهــــر الرســــم الذبــــذبي فــــي الــــصورة أعــــاله أن ضــ

ــوافي  ـــى يـــ ـــم ينعطـــــف مرتفعـــــا حتــ ـــاد ، ثــ ـــشكل حــ ــا بــ ــو مرتفعـــ ًنقطــــة منخفـــــضة فيـــــه ثـــــم يعلـــ ً
ـــوة ـــى قـ ـــد ظــــل محافظــــا علـ ـــسينات ، وقـ ــور الـ ــين ًنهايــــة محــ ــغطه ؛ لقــــصر المــــسافة بــ  ضــ

ــــاة ،  ــــى اللهــ ــوة إلــ ـــ ــق بقـ ـــ ـــرة انطلـ ـــواء الحنجـــ ــغط هـــ ـــ ـــسريح ضـ ـــ ــــد ت ـــــاة ، وعنــ ــــرة واللهـ الحنجــ

ًمعززا الضغط في منطقة اللهاة  َّ.  
  

  

  

  



 

 

٤٤٥ 

Y 

   
V 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــا بـــين منــاطق الـــضغط معــنيالــذي  ً النظـــر فــي الرســـم الذبــذبي يجــد أن هنـــاك تباين َّ

 وتجـد – أعـاله –ي الـصورة َّالمجاورة غير أن ذلك التباين غير كبير كما هو ظاهر لـك فـ

ًأن العمــود الهــوائي ظــل متــواترا مــن نقطــة انطالقــه بعــد تحريــره مــن الحنجــرة حتــى موضــع  َّ

ــيم ، وبـــذلك أخـــذ اإلشـــراب الـــصويتي علـــى عاتقـــه تقويـــة ضـــغط الـــصوت بغيـــة  نطـــق الجـ

  .ٍالوضوح الذي يؤدي إلى درجة إسماع عال 

يمكـــن للـــدارس إظهـــار حـــث وفـــي ضـــوء المعطيـــات المخبريـــة المـــذكورة فـــي أول الب

  :األمور اآلتية
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 وقــد وردت مــرة ) ٦٦( ًويتيا فــي ســورة الكهــف وردت األصــوات المــشربة صــ ،

، وعـدد آيـة ) ١١٠( عدد آيات سـورة الكهـف مرة ، و ) ١٧( في سورة الواقعة 

  .ًحرفا ) ٦٤٢٥( ، وعدد حروفها  )١٥٨٣( الكلمات الواردة في هذه السورة 

 آيــة ، وعــدد الكلمــات الــواردة فــي هــذه الــسورة  ) ٩٦( رة الواقعــة عــدد آيــات ســو

وفـي ضـوء هـذا يمكـن تلخـيص نـسبة . حرفـا) ١٦٩٢(، وعـدد حروفهـا ) ٣٧٩(

  :ًا في السورتين وكما مبين باآلتيورود األصوات المشربة صويتي

إن تكـــرار صـــوت مـــن األصـــوات فـــي ســـورة مـــن الـــسور مـــع مـــا : وخالصـــة القـــول

ــه مــن صــفات يــؤدي إلــى تــداخل األصــوات فــي عالقــات فيزيائيــة علــى وفــق قــوانين  يحمل

ً، فتــنجم عــن ذلــك قيمــا لــسانية كل والتجــاوراللغــة المعروفــة ذات العالقــة بالتناســب والتــشا
َّ، وان المتلقـي غال، والترقيـق واإلدغام ، والتفخيم،، والتثقيل على وفق قيم التخفيفتتأدى ًبـا ٕ

ٕ، وذلك بإسـباغ القـيم اللفظيـة صـوتا وتنغيمـا واشـارة الـى مـا ما يفتقر إلى ما يستنهض فكره ً ً
ِ، واألصــوات المــشربة واقعــة فــي لقــيم المعنويــة، وإ ذلــك مــن اســتجالء واظهــار للــدالالتفــي

  . وظيفة معنوية كما بينت ذلك آنفاجميع انحاء السورتين ، ولها 

نسبة األصوات المشربة مع عدد  السورة
 الكلمات

 نسبة األصوات المشربة مع عدد
 الحروف

 ١.٠٢٧ ٤.١٦٩ الكهف

 ١.٠٠٤ ٤.٤٨٥ الواقعة
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©aÄ∏bÄÄÄÄÄÚ 
الحمد هللا والصالة والسالم على رسوله وآله وأصـحابه أجمعـين ، بعـد هـذا العـرض 

ـــل المقطعـــي والمخبـــري لظـــاهرة اإلشـــراب الـــصويتي  ــوي ( والتحلي هـــا يمكــــن وفونيمات) الفمـ

  : أهم النتائج:ا على جانب من األهمية تحت عنوانَللدارس أن يسجل نتائج يحسبه

َّيهـــدف اإلشـــراب الـــصويتي إلـــى الحفـــاظ علـــى الـــسمات الـــصوتية ومالمحهـــا ؛ ألن  • ِّ

ــعفه  ـــى ضــ ـــؤدي إلـ ــع يـ ــي نهايــــة المقطــ ــكونه فــ ـــصوت وســ ــع الـ ــق بهــــذه . قطــ والنطــ

ــاكنة دون إشـــراب يفقـــد الـــصوت عنـــصر ــزء مكمـــل ٍاألصـــوات سـ ــو جـ ّ االنفجـــار وهـ
لنطـــق الـــصوت ، وربمـــا تالشـــت كثيـــر مـــن الخـــصائص الفيزيائيـــة التـــي تـــسهم فـــي 

ًإظهار نـصاعة الـصوت ووضـوحه اذا مـا فقـدت هـذه صـفة اإلشـراب ، فـضال عـن 
  .مضاعفة الجهد الذي يبذله المؤدي إذا ما سلبت هذه الصفة 

 توزيـــع الطاقـــة فـــي نطـــق َّتبـــين مـــن خـــالل النظـــر فـــي الـــصور المخبريـــة أن مؤشـــر •

ًاألصوات المشربة يظهـر ارتفاعـا فـي النهايـة ، وفـي ذلـك صـوى إلـى الحفـاظ علـى 
  . الوضوح السمعي لتلك األصوات ، وال سيما المرحلة األخيرة من نطقه 

َّإبعــاد فونيمــات اإلشــراب الــصويتي عــن الــضعف المخرجــي الــذي ربمــا يــؤدي إلــى  •

  .ترحيل المخرج وانتقاله 

ــويتيا ثبـــت  • ــشربة صـ ًأن األصـــوات المـ ــرا مـــن زمـــن تــــردد ) ًفمويـــا ( َّ ًتــــوفر قـــدرا كبيـ ً
ًاألصوات المشربة فيما لو نطقت غير مـشربة ، وكـذلك تـوفر قـدرا كبيـرا أيـضا مـن  ً ً

  .الطاقة الصوتية ، وطاقة الصوت 

َّأكــدت الدراســة أن اإلشــراب فــي األصــوات المــشربة يحــافظ علــى التــوازن الــصوتي  •

الطاقـــة الـــصوتية والـــضغط فـــي القنــاة الـــصوتية ، بيـــد أننـــا ال نـــرى ذلـــك فــي توزيـــع 
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ْالتوازن في القنـاة الـصوتية يكـون مبعثـرا إذا مـا نطقـت مجـردة مـن اإلشـراب ويـشهد  ِ ُ ً
  . بذلك االستقراء ،للمعطيات المخبرية

َّمن خالل الفحص المخبري تم تفنيد القول الذي يـرى أن سـبب اإلشـراب يعـود إلـى  •

 يعمــل علــى الهــرب -ً جــدا- عمليــة اللفــظ ؛ فإقحــام هــذا الــصائت القــصيرتــسهيل" 

ـــاطع القـــصيرة المفتوحـــة  ) cvc( مـــن المقـــاطع المغلقـــة  ـــى المق األســـهل  ) cv( إل

َّوعدم تصويبي لهذا الرأي يعود إلى أن ما أظهـره المخبـر الـصوتي مـن أن ". ًنطقا  َّ

ــــذا  ــــصويت ( هــ ــ ـــ)  ُّال ـــق باألصـــ ــــد النطـــ ـــد عنــ ــــذي ينهـــ ُالــ َ ـــغ َْ ـــ ــــشربة ، ال يبل وات المــ

ـــث الخــــصائص  ـــزمن ، وال مــــن حيـ ــث الـ َالخــــصائص الــــصوتية للــــصوائت مــــن حيــ َ
  .األخرى ، فضال عن انعدام أي تغيير يطرأ على نسيج المقطع الصوتي 

َّإن قوة األصوات المشربة هي رهن لنوع السكون ، ففي الصوت الذي كان سـكونه  •

ّالزما كان إشرابه الصويتي أشد من الذي   .ً يكون سكونه عارضا ً
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  )القرآن الكريم ( -

سمير شريف استيتية ، . د:  رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية األصوات اللغوية •

   .١٦٥:  م ٢٠٠٣، ١دار وائل ، األردن  ، ط 

 شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد: التمهيد في علم التجويد  •

 حسين البواب ، مكتبة المعارف، على. د: ، تحقيق) هـ ٨٣٣: ت (بن يوسف 

   م١٩٨٥ ، ١الرياض ، ط

 ، ١سمير شريف استيتية ، دار وائل ، ط .د  .أ: علم األصوات النحوي  •

  .م٢٠١٢

محمود السعران، دار النهضة . د: مقدمة للقارئ العربي ، تأليف / علم اللغة •

 .  بيروت-ية للطباعة والنشرالعرب

، دار ) هـ١٣٨٥: ت(سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي :في ظالل القرآن  •

 . هـ ١٤١٢ ، ١٧:  القاهرة ، ط-  بيروت-الشروق 

عبد : تحقيق) هـ١٨٠:ت(عمرو بن عثمان بن قنبر ، الملقب سيبويه : الكتاب  •

  م١٩٨٨، ٣:السالم هارون ، الخانجي، القاهرة ،ط

هـ ٧١١: ت ( محمد بن مكرم ، جمال الدين ابن منظور اإلفريقي : لسان العرب  •

   . هـ١٤١٤ - ٣ بيروت ، ط –،دار صادر ) 

  . ١جون ليونز ، دار النهضة العربية ، ط: اللغة وعلم اللغة  •
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عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص : جوزيف فندريس ، تعريب: اللغة  •

  .م ١٩٥٠رية ،،مكتبة األنجلو المص

أحمد مختار عبد الحميد عمر ، بمساعدة . د  :معجم اللغة العربية المعاصرة •

  . م٢٠٠٨، ١ ط  ،، عالم الكتب فريق عمل

  المصادر األجنبية

• Daniel lapedes (ed). Me Graw-Hill Dictlonary science and 

technical Terms, (2nd ed) .N.Y.,1978.- 
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