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 علم الصوت مدخل الى 
واحد مف فروع عمـ  ألنوصوات عمما جديدا قديما اذ ىو جديد االيعد عمـ        

العموـ التي تقـو  كونو مف وقديـ , ىذا القرف مطمعال يعدو تأسيسو  المسانيات الذي
مالمح ودالئؿ جاء العرب المسمموف فخَطوا بيذه الدراسات الصوتية اذ عمييا كؿ لغة 

جمع عمى تسميتو اكما  *سيبويوف مف الغربييفالمنصفيف شيد بذلؾ الدارسيف  واضحة 
مع اف عمـ و  كؿ مف درسو مف عمماء الشرؽ والغرب مفخرا مف اعظـ مفاخر العرب

ال في مرحمة الحقة، فانو لـ يغب عف ابيذا االسـ عند العرب األصوات لـ يعرؼ 
ولعؿ ىذا الجيد العممي الكبير، بدأ بمحاولة  و مصنفات المتقدميف مف عمماء العربية

جاء بعد ذلؾ  ,الشفتيفقط عف طريؽ مالحظة حركة بالنضبط القرآف  سود الدؤلياالبي ا
حياز االو حسب اطؽ النحسب موضع  لألصواتتصنيؼ  اوؿـ وقدحمد االخميؿ بف 
ف االعرؼ يلى ما ا صواتلى تقسيـ االابو ذلؾ التصنيؼ  ادى وقد والمخارج

الذي  منازعستاذ ىذا العمـ دوف اوىو  جنيلى ابف انصؿ  ىوالصوائت, حتبالصوامت، 
 غراضيـاقوـ عف  كؿر بيا يعبصوات االمغة : عندما قاؿ ووظيفتيادرؾ طبيعة المغة ا

وىو اوؿ مف عرض لجياز النطؽ فشبيو بالناي، وبوتر العود، ليقدـ صورة عف العممية 
 المحتسببو الفتح بدرس القراءات القرآنية في اني كما ع الكالـ ألنتاجالطبيعية 

  صناعة اإلعراب سرصوات، ىو كتاب االلدراسة كامال ا كتابص وخص
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ىػ(, مف سادات التابعيف وأعيانُيـ  69-* ابو االسود: ظالـ بف عمرو بف سفياف الدؤلي الكناني، )ت 
وىو نحوي عاِلـ وضع عمـ النحو في المغة العربية وشّكؿ أحرؼ المصحؼ ، وضع النقاط عمى 

 األحرؼ العربية، 
ىػ( ىو إماـ النحاة، 765 )تولد في مدينة شيراز بايراف *سيبويو: عمرو بف عثماف بف قنبر الحارثي

وأوؿ مف بّسط عمـ النحو. أخذ النحو واألدب عف الخميؿ بف أحمد ويونس بف حبيب وأبي الخطاب 
األخفش وعيسى بف عمر، وورد بغداد، وناظر بيا الكسائي، وتعصبوا عميو، وجعموا لمعرب جعال حتى 

 وافقوه عمى خالفو. مف آثاره: كتاب سيبويو في النحو.
 حرؼالصوت وال

والجمع اصوات مصدر صات او الذكر الحسف يعرؼ الصوت لغة بانو الجرس  
ؾ اما اصطالحا فالصوت ىو )ظاىرة طبيعية ندر  .(1)فيو صائت صوتاالشيء يصوت 

بانو) تموج اليواء ودفعو بقوة  * وقد عرفو ابف سينا (2)اثرىا دوف اف ندرؾ حقيقتيا(
حتى  متصالً  مستطيالً قؿ عرض يخرج مع النفس او  وسرعة مف أي سبب كاف (

لغة يراد  يعرض في الحمؽ والفـ والشفتيف مقاطع تثنيو عف امتداده واستطالتو الحرؼ:
نما ىو  واصطالحا: ىو حد منقطع الصوت  (3)طرؼ وجانبو بو حد الشيء وحدتو وا 

بالحرؼ أما الفرؽ بيف الصوت والحرؼ: أف الصوت جرياف النفس , اذف  وغايتو وطرفو
 الحرؼ فيو حد منقطع الصوت.

 اف كؿ صوت مسموع يستمـز ما ياتي: نفيـ مف ذلؾ : ظاىرة الصوت
 ػ وجود جسـ ييتز وفي بعض الحاالت ال ندرؾ تمؾ االىتزازات بالعيف المجردة .1
ػ وسط تنتقؿ فيو الذبذبات الحاصمة مف اىتزاز الجسـ ويمكف اف يكوف ذلؾ الوسط 2

 او غازيا.سائال او صمبا 
 ػ جسـ يتمقى ىذه الذبذبات .3

غمب اذ تنتقؿ خاللو االىتزازات فيو اليواء في االاما فيما يخص الوسط الذي تنتقؿ 
 (4)ىذه الذبذبات مف مصدر الصوت الى االذف االنسانية عمى شكؿ موجات.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
,  1ىػ ,تحقيؽ /ابراىيـ مدكور,ج871,ت الوسيطمجد الديف محمد ,معجـ  ػ الفيروز ابادي,1

 .527ص
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 . 6ص  ,1981،  مصرمكتبة النيضة ,  االصوات المغوية ،ابراىيـ انيس , ػ 2
 .167ػ الفيروز ابادي, معجـ الوسيط,ص3

ابو عمي الحسيف بف عبد اهلل بف الحسف، عالـ وطبيب مسمـ, اشتير بالطب والفمسفة  *ابف سينا:
اوزبكستاف( مف اب مف مدينة ) كتاب. ولد في قرية أفشنة 222واشتغؿ بيما والؼ اكثر مف 

االطباء وابو الطب الحديث  بأمير)أفغانستاف( وأـ قروية عرؼ باسـ الشيخ الرئيس وسماه الغربيوف 
 الوسطى, ويعد اوؿ مف كتب عف الطب في العالـ.في العصور 

 .13, ص2227, , دار الكتب , بغداد  ,عمـ االصواتمناؼ ميدي  الموسوي,ػ 4
 الصوت االنساني

ويحدث ككؿ االصوات االخرى مف ذبذبات مصدرىا الحنجرة عف االنساف في      
االىتزازات التي تنتقؿ معظـ الحاالت فبعد خروج اليواء مف الرئتيف يمر بالحنجرة فتنشأ 

خالؿ اليواء الخارجي بعد صدورىا مف الفـ او االنؼ وتكوف عمى شكؿ موجات تتحرؾ 
تبتعد ىذه الموجات عف الجسـ ثـ  ,عمى ىيئة دوائر متفاوتة القطر ومركزىا واحد

المتذبذب حتى تضمحؿ ىذه الدوائر بشكؿ تدريجي مشابية بذلؾ لمدوائر التي تحصؿ 
مياه بركة راكة, ثـ تصؿ ىذه االصوات الى طبمة اذف السامع عف رمي حجر في 

فتقرعيا فتيتز ىزات مناسبة مف الموجات القادمة ثـ تنتقؿ ىذه اليزات الى االذف 
الداخمية بواسطة العظيمات الثالثة )المطرقة والسنداف والركاب( فتصؿ الى السائؿ 

عصاب ما فيو فتنقؿ اال التييي فتحدث بو تموجات تنبو اطراؼ االعصاب المغموسة
بتفسير وفؾ لغزىا واعطائيا تشعر بو الى المراكز السمعية في المخ الذي يقوـ بدوره 

عالقة بيف الرمز الصوتي ومدلولو , قيمتيا ومعناىا استنادا الى ما اختزنتو سابقا مف 
مف جانبيف نفسي وعضوي تبدا مف  تتألؼوعمى ىذا االساس نعرؼ باف عممية الكالـ 

الرباط النفسي او العقمي الذي سبؽ فيمو مف قبؿ عقوؿ المتكمميف بيف داللة معينة 
ما تنتقؿ الى العممية العضوية بعد ورود  وعة مف االصوات ترمز الييا وسرعافومجم

الـ عممية الك (1)لذلؾ كمو فقد حدد عمماء االصوات اغ .ػبية برسميا الدمػػاشارات عص
بخمس خطوات او احداث متتالية مترابطة فيما بينيا يقود بعضيا الى بعض حتى تتـ 

تجري في ذىف المتكمـ التي االحداث النفسية مف حيث الدائرة بيف المتكمـ والسامع 
الموجات فضاًل عف  ينتجيا جياز النطؽ بأصوات تمثمةعممية اصدار الكالـ المو 
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العمميات فضاًل عف  المباشر لحركات اعضاء النطؽالثر بوصفيا اوالذبذبات الصوتية 
 (1) مجياز السمعي.لالعضوية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .9, ص1986دار المعارؼ, القاىرة,  ,كماؿ محمد, عمـ المغة العاـ قسـ االصوات  بشر,  ػ1
 

 معايير الصوت والعوامؿ المؤثرة فييا
لمصوت مجموعة مف المعايير والعوامؿ المؤثرة فيو التي يمكف تقسيميا الى     

 مجموعة مف النقاط وىي كاالتي:
درجة الصوت : ونعني بو مدى حدتو أي دقتو أو غمظتو في السمع وتتأثر ذرة  –أ 

الصوت بالتردد فكمما ىبط التردد أي عدد الذبذبات في الثانية كاف الصوت غميظًا 
 .حاداأو  رفيعاا عال معدؿ التردد كاف الصوت أجش وكمم

ي عموه وقوة طرقو لألذاف وىذه الشدة تتأثر اشدة الصوت: ونعني بو مدى قوتو  –ب 
بالعوامؿ اآلتية)سعة االىتزاز ػ كتمة الطبقة الميتزة ػ المسافة بيف مصدر الصوت ػ 

 الريح(.مالمسة مصدر الصوت لجسـ رناف ييتز باىتزاز المصدرػ اتجاه 
نوع الصوت: وىو الخاصية التي نميز بيا نوع المصدر الذي تأتي منو نغمة  –ج 

 الصوت.
طوؿ الصوت: ونعني بو الزمف الذي يستغرقو الحرؼ في نطقو وليذا الموضوع  –د 
 (1) ىمية خاصة في قراءة القرآف .اىمية في حسف إلقاء الكالـ ولو ا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 12ص, عمـ المغة العاـ قسـ االصوات ,  كماؿ بشرػ 1
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 يقسـ عمـ الصوت الى ثالثة فروع ميمة وىي كاالتي :  : فروع عمـ الصوت
عمـ األصوات النطقي ويسمى ىذا العمـ أيضا عمـ االصوات الفسيولوجي اذ يبحث - 1

وىذا الفرع أقدـ فروع عمـ  في أصوات الكالـ مف ناحية طريقة إنتاج أعضاء النطؽ ليا
األصوات عمى االطالؽ. حيث عرفو الينود واإلغريؽ والروماف والعرب ولكنو في 

نتيجة االستفادة مف نتائج العديد مف العموـ خاصة عممي  تطوراالعصر الحديث شيد 
 الفيسيولوجيا )عمـ وظائؼ األعضاء( وعمـ التشريح. 

عمـ األصوات الفيزيائي ويعنى بدراسة الذبذبات الصوتية التي تنتقؿ مف جياز  - 2
 ذف( .االي )االنطؽ إلى جياز االستقباؿ 

ذف لمصوت وتحممييا مف قبؿ االعمـ األصوات السمعي : ويعنى بطرقة التقاط - 3
 المستقبؿ، فيدرس وظائؼ ومكونات جياز السمع عند اإلنساف .

يقرر عمماء الصوات لمصوت المغوي فروعا ذكرىا الثالثة السابؽ ضافة إلى الفروع ا
عمـ و  صوات الوصفياالعمـ و  الوظيفيصوات االعمـ و صوات العاـ االخرى ىي: عمـ ا

 (1) .لياالصوات االعمـ و  صوات المقارفاألعمـ و  صوات التاريخياال
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 17ػ16 ص ,االصوات المغوية , انيسابراىيـ ػ 1
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 ىا المتباينةاعضاء النطؽ واجزاؤ 

االنساف عضوا مختصا بالكالـ وحده وما نسميو اعضاء النطؽ او الكالـ  ؾال يمم     
عمى منع  الى الدـ واالوتار الصوتية تساعدفمثال الرئتاف تنقالف االوكسجيف ,(1)

واالسناف تقطع الطعاـ ـ والمساف يدفع الطعارفضيا الرئتاف االجساـ الغريبة التي ت
ا الى الذكاء االنساني خمقا وظيفة ثانوية ليذ باإلضافةفالضرورة االجتماعية  ..وىكذا.

مية اصدار االصوات ترافؽ التنفس اي اثناء فعم الجياز الحيوي وىي وظيفة النطؽ
يشعر  معافى الي ادخاؿ اليواء واخراجو والمرء حيف يكوف صحيحا الشييؽ والزفير ا

يسمع ليا صوتا الف مجرى اليواء معيا يكوف خاليا مف اية  بيذه العممية كما انو ال
خشخشة التنفس وكذلؾ  اف المرء مصابا  بزكاـ او برد فتحدثعقبة تعترضو اما اذا ك

قد يحث لمنائـ اف اقصى حنكو يصيبو نوع مف التراخي يترتب عميو ذلؾ الصوت الذي 
 ىذه االعضاء: ومف (2) نسميو شخيرا.

وفييا يتخذ النفس مجراه قبؿ اندفاعو الى الحنجرة وقد كاف الظف :  القصبة اليوائية -1
كونيا مجرد طريؽ لمتنفس لكف البحوث  قديما اف ال اثر ليا في الصوت المغوي
ف في عض االحياف كفراغ رناف ذي اثر بيالحديثة برىنت عمى انيا تستغؿ في ب

 درجة الصوت .
لقد عد العمماء القدماء والمحدثوف ىذا العضو االداة االساسية لمصوت :  الحنجرة  -2

النيا تشتمؿ عمى الوتريف الصوتييف المذيف ييتزاف مع معظـ االصوات ىزات 
والحنجرة عبارة عف حجرة متسعة نوعا ما ومكونة مف ثالثة غضاريؼ منتظمة 

رز مف االماـ ويعرؼ االوؿ او العموي منيا ناقص االستدارة مف الخمؼ وعريض با
الجزء البارز منو بتفاحة اداـ , والغضروؼ الثاني فيو كامؿ االستدارة , والثالث 

 (3)طعتيف موضوعتيف فوؽ الغضروؼ الثاني مف الخمؼ.قمكوف مف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 99, ص 1997 , مصرمطبعة عالـ الكتب, , دراسة الصوت المغوياحمد مختار عمر ,  ػ1
 . 22االصوات المغوية  ،  ص, انيسابراىيـ ػ 2
 . 21مصدر نفسو ,  صالػ 3
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اف ىما رباطاف مرناف يشبياف الشفتيف يمتداف افقيا مف الخمؼ الى والوتراف الصوتي  
اما الفراغ الذيف بيف  ؾ البروز الذي نسميو  بتفاحة ادـذل داالماـ حيث يمتقياف عن
وفتحة المزمار تنبسط وتنقبض بنسب مختمفة مع االصوات ,  الوتريف فيسمى بالمزمار

ولممزمار غطاء نسميو لساف المزمار وظيفتو االصمية اف يكوف صماـ اماف يحمي 
 طريؽ التنفس في اثناء عممية البمع .

 ألصواتوىو الجزء الذي بيف الحنجرة والفـ وىو فضال عف انو مخرج  :الحمؽ  -3
 ضخـ بعض االصوات بعد صدورىا مف الحنجرة.لغوية خاصة يستغؿ كفراغ رناف ي

تعود القدماء اف ينسبوا النطؽ الى ىذا العضو بصفة خاصة وال غرابة في : المساف  -4
مرف وكثير الحركة في الفـ عف  آلنوذلؾ فالمساف عضو ىاـ في عممية النطؽ 

النطؽ فيكيؼ الصوت المغوي حسب اوضاعو المختمفة وقد قسمو عمماء االصوات 
 ثة اقساـ)اوؿ المساف ووسطو واقصاه(.الى ثال

وىو العضو الذي يتصؿ بو المساف في اوضاعو المختمفة , ومع :  الحنؾ االعمى -5
كؿ وضع مف اوضاع المساف بالنسبة لجزء مف اجزاء الحنؾ االعمى تتكوف مخارج 
كثير مف االصوات, وينقسـ الحنؾ االعمى الى اقساـ) االسناف ,وسط الحنؾ او 

 ب منو, اقصى الحنؾ او الجزء الميف منو , ثـ المياة(.الجزء الصم
وىو العضو الذي يندفع خاللو النفس مع بعض االصوات كالميـ : الفراغ االنفي  -6

والنوف ىذا فضال عف انو يستغؿ كفراغ رناف يضخـ بعض االصوات حيف النطؽ 
(1) 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 22ص  المغوية ,, االصوات انيسابراىيـ ػ 1
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 ـ الصوتيتقس
لقد اتسـ العرب بدقة المالحظة وسالمة الحس الفطري في تذوؽ األصوات فقسموا 

 لى طائفتيف صوتيتيف :االحروؼ 
فحروؼ العمة في المعجـ العربي وىي : الياء  ,صوات الصائتة واألصوات الصامتةاال

والواو واأللؼ مف الصوائت ، وبقية حروؼ المعجـ مف الصوامت ، وقد أدركوا جميع 
 تارةلى مجيورة وميموسة االمالمح التي ميزت بيف ىذه األصوات ، فانقسمت عندىـ 

وليوية مرة ، لى أسنانية ولثوية مرة ، والى حنكية والى رخوة وشديدة تارة أخرى ، وا
ومف ثـ تجد اإلشارات الصوتية في كؿ ممحظ مف مالحظ األصوات المترامية لدى 

ويمكف تسمية القسـ األوؿ باألصوات الساكنة ، وتسمية الثاني بأصوات الميف  التقسيـ
(2). 

واخفاء الصوت انما يتحقؽ وتشبيو ابف جني لجياز النطؽ بالناي في انفتاحو وانطباقو 
 .(3)العود في تشكيمو االصداء المختمفة واألصوات المتنوعة  تارة ، وبوتر

_________________ 
,د ػ لبناف ) ,, دار المؤرخ العربي الصوت المغوي في القراف الصغير ,محمد حسيف عمي , ػ 1

 .14ص،ت(
 ىػ(.392)ت أبو الفتح عثماف عالـ نحوي كبير،  *ابف جني:

دار  تحقيؽ/محمد عمي النجار,,1/ج سر صناعة االعراب ,ابو الفتح عثماف الموصمي  ابف جني، ػ2
 .2222, 19, بيروت,صالكتب العممية

, ص 1982ػ العطية , خميؿ ابراىيـ , في البحث الصوتي عند العرب ، دار الجاحظ لمنشر, بغداد, 3
 وما بعدىا. 42
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 صواتاالمناىج البحث في 
يراد بمنيج البحث ىنا الطريقة التي يتوصؿ بيا إلى كشؼ الحقائؽ الصوتية     

خراج اوتقريرىا كتحديد مخارج الحروؼ وصفاتيا وىيئات أعضاء الجياز الصوتي مع 
 ولمباحثيف في ىذا منيجاف: الحروؼ واتصافيا بصفاتيا

الحروؼ بتجربة  ي ذوؽاالمنيج القديـ : وىو التجربة الذاتية ويعبروف عنو بالذوؽ،  –أ 
نطقيا والتأمؿ الذاتي في موضع تكوف كؿ حرؼ وصفاتو وىيئات أعضاء الجياز 

 الصوتي. 
المنيج الحديث: يقوـ عمى استخداـ األجيزة الدقيقة في دراسة األصوات بداًل مف  –ب 

 االعتماد عمى التذوؽ الذاتي فيو يستعيف باألجيزة الصناعية الحديثة ومف ىذه األجيزة:
ساـ الذبذبات الموجية )الكيموجراؼ(: وىو جياز لتسجيؿ الذبذبة أو التأرجح ر  – 1

 الموجي الصوتي في خط تموجي.
رساـ ذبذبات التيار الكيربي )األوسيموجراؼ(: وىو جياز يمثؿ ذبذبات التيار  – 2

الكيربي تمثياًل مرئيًا ويحوؿ الموجات الصوتية التي يتمقاىا إلى موجات كيربية تظير 
 شاشتو.عمى 

رساـ الطيؼ الصوتي)االسبكتروجراؼ(: يستطيع ىذا الجياز تحميؿ الجمؿ أو  – 3
العبارات المنطوقة وبياف الذبذبات الموجودة في كؿ جزء مف أجزائيا وتسجيؿ ذلؾ عمى 
ورقة بيانية وعف طريؽ ىذا الجياز نستطيع تحديد نوع الصوت وقوتو والنغمة التي 

 نطؽ بيا.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

رجال  * الميث بف المظفر ابف رافع بف نصر بف سيار، وقيؿ ىو الميث بف نصر بف سيار.وكاف
صالحا ومات الخميؿ ولـ يفرغ مف كتابو ، فأحب الميث أف ينفؽ الكتاب كمو باسمو فسمى لسانو 
الخميؿ ، قاؿ : فإذا رأيت في الكممات سألت الخميؿ بف أحمد وأخبرني الخميؿ بف أحمد، فإنو يعني 

ذا قاؿ : قاؿ الخميؿ فإنما يعني لساف نفسو  أحد أىـ عمماء الم غة العربية، وصاحب الخميؿ نفسو ، وا 
الخميؿ بف أحمد الفراىيدي، وىو الذي أكمؿ كتاب معجـ العيف ونشره. وكاف مف أكتب الناس في 

 زمانو، بارع األدب بصيرا بالشعر والغريب والنحو، وكاف كاتبا لمبرامكة معجبيف بو.
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