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 2021/ 08/ 18اتريخ القبول:          2021/ 08/ 11: االرسال اتريخ 
 ملخص: 

يتمّيز عصران احلايل ابنفتاح العلوم وتضافرها بعد أن سيطرت النّزعة الّتخّصصّية عقودا طويلة يف البحوث العلمّية  

من   بشبكة  مرتبطا  ختّصص  وأضحى كّل  الّضّيقة،  املنعزلة  الّتخّصصات  عن  نتحّدث  نعد  فلم  واالجتماعّية،  واإلنسانية 

فاهيم أو يف بناء موضوع العلم نفسه، إمياان ابلفائدة املعرفّية اليت ميكن أن تتحّقق  املعارف والعلوم احمليطة به، سواء يف بناء امل 

الواحد   الّتخّصص  إّن  بل  املستعصّية،  األمور  من  للعلوم  حدود  رسم  وأصبح  العلوم،  من  غريه  مع  وتفاعله  العلم  ابنفتاح 

خّصصات، فكانت  ّّ اخرتان جانبا من هذه الت  يتمظهر يف وجوه عديدة نتيجة الّتخّصصات املختلفة اليت تتجاذبه، وعليه

بعنوان:" الدراسة  الفيزايء"فكرة  وعلم  الّلغوّي  الّصوت  علم  بينية يف  علم    دراسة  بني  العالقة  على  التّأكيد  منها  اهلدف 

قمّية احلديثة من  خضاع أصوات الّلغة إىل الربامج اإللكرتونية واألجهزة الّصوتّية والرّ األصوات الّلغويّة وعلم الفيزايء، وذلك إب

 أجل إبراز داللتها يف الّسياق الّلغوّي، وكذا وضوحه الّسمعّي.

 .الدراسة البينية  ،علم األصوات املخربي، علم الفيزايء ، اللغة العربية، علم األصوات: املفتاحيةالكلمات 
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 مقدمة: 
والبقاء على مّر العصور، رغم كّل الّصعاب  تعّد الّلغة العربّية اللغَة اخلالدة اّليت كتب هللا هلا الّصمود 

الكتاب   هذا  حول  بعجمته  واألعجمّي  بفصاحته،  العرّّب  فالتقى  الكرمي،  القرآن  نزل  هبا  واجهتها،  اّليت 
العظيم حلفظه وتالوته، فاختلطت األلسن وظهر الّلحن، لذا قام الغيورون على الّلغة العربّية بوضع ضوابط 

 من الّزلل واخلطأ. حتمي هذه الّلغة وحتفظها 
كانت البداايت األوىل بوضع نقط اإلعراب للقرآن الكرمي، مث توالت بعدها اجلهود الّلغويّة القدمية 

والّداليلّ  الّنحوّي،  الّصريّف،  الّصويّت،  املختلفة؛  ومستوايهتا  جوانبها  بعضها جبميع  مواضيعها  فتداخلت   ،
فاملستوى الّصويت أّول هذه املستوايت؛ إذ مل تظهر مالحمه واضحة جلّية إاّل يف بداية القرن الرّابع   بعًضا،

إّن   الّصويّت عنده ابهتمام ابلغ، حيث  الّدرس  اّلذي حظي  ابن جّّن،  أمثال  اهلجرّي على يد علماء من 
" اإلعرابكتابه:  صناعة  مثّ  سّر  األصوات،  علم  يف  متخّصص  مؤلَّف  أّول  هبذا  "،  آخرون  علماء  اهتّم 

 العلم، كونه يرتبط أكثر بعلم الّتجويد بوصفه علما صوتيّا يف أصوله وفروعه وقواعده.
وابلّرغم من اجملهودات اجلبّارة يف الّدراسات الّصوتّية عند القدماء اّلذين خّلفوا لنا تراًًث هائاًل يتمّثل 

بق منها  بعًضا  أّن  إاّل  لغويٍّة كثريٍة،  مسائَل  الّثورة  يف  وظهور  احلديث  العصر  حّّت  عليه  هو  ما  على  ي 
من   العلماء  متّكن  حينئذ  احلاسوبّية،  والربامج  الّصوتية،  املخابر  اكُتِشَفت  أين  الغرب،  عند  الّتكنولوجّية 

اببتكار برامج حاسوبية واخرتاع آالت   االهتمام هبذه املسائل، وابلتّايل دراسة األصوات دراسة علمّية خمربيّة
 .  وتضمن النتائجوالزمن وتوسع جماالت دراسة اللغة، صر العمل ختت

وعليه فإّن البحث يهدف إىل إبراز العالقة القائمة بني علمي الصوت والفيزايء، وتثمني دراسات 
علماء اللغة القدامى بطريقة حديثة ودقيقة يف جماالت جديدة ملواكبة التطورات العصرية اجلديثة كالبصمة  

 ضااي اإلجرام وجماالت التكنولوجيا اليت هلا عالقة ابللغة. الصوتية وفك ق
 : فكانت اإلشكاالت كاآليت

 ما العالقة القائمة بني الّصوت الّلغوّي والفيزايء؟   .1
 كيف استفاد علماء األصوات العرب احملدثون من علم الفيزايء؟ .2

 وبناء عليه سنتطرق للفرضيات اآلتية: 
 تعد اللغة العربية غنية خبصائص كثرية  مما جعلها تقتحم عدة جماالت حديثة.  .1
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 وجود عالقة بني علمي األصوات والفيزايء. .2
 نتج عن توّسع دائرة البحث يف اللغة مفاهيم ومصطلحات جديدة.  .3
 نتوصل ابلدراسة املخربية إىل نتائج دقيقة وًثبتة وواضحة.  .4

يقتضي   فإنّه  املوضوع،  لطبيعة  التحليلي  ونظرا  الوصفي  الّسالفة املنهج  األهداف  حتقيق  بغية 
 الذّكر.  

 تعريف علم األصوات الّلغويّة: : أوال
 تعّددت تعريفات علم األصوات يف الّدراسات الّلغويّة احلديثة واملعاصرة، ومن بني هذه الّتعريفات: 

الّلسانيات، يهتّم بدراسة الّصوت اإلنساينّ أحد فروع علم  اّلذي عّده »  عبد القادر عبد اجلليلتعريف  
أصوات   هيئة  على  وإنتاجه  تشكيله  حّّت  الّرئتني(،  داخل  هوائّية  )شحنة  املاّديّة  حالته  من  ابتداء 

دراسة وحتليل  علم  أبنّه »فرنك غينور"  و"  ماريوابي" وعّرفه كل من "  ، (164)اجلليل، صفحة    ممّيزة.«
 . (14م، صفحة 1986)القماطي،  وتصنيف األصوات، متضّمنا دراسة إنتاجها وانتقاهلا وإدراكها.«

 أّن علماء األصوات يهتّمون بدراسة ما يلي: هذين التعريفني يّتضح من 
  خمارجها،   حبسب   ويسّموهنا   الّنطق،   جهاز  على   صوت  كل  منطقة   حتديد   أي:  األصوات  خمارج ❖

 .شفويّ  وآخر أسنايّن، وذاك لثوّي، صوت هذا: فيقال
 احتكاك   طريقة   مالحظة   على  بناء  الّصوت  بوصف  الّلغة   علماء  يقوم  وهنا:  األصوات  صفات ❖

  ويف (  النّاطق  العضو  وضع  وطريقة   اهلواء  احتكاك  طريقة )  الّنطق  طريقة   وتغرّي   الّنطق،  جهاز  بعضالت  اهلواء
  هذا :  فيقال  الّنطقية،  صفاته  حتّدد  خمتلفة،  بسمات  الّصوت  يّتصف  أن  إىل  ذلك  ويؤّدي  املخارج،  نفس

 ...  شديد وآخر جمهور، وذاك مهموس، صوت
أين يتّم دراسة الّصوت الّلغوّي دراسة فيزايئّية انطالقا   :للّصوت  األكوستيكيّ   الفيزايئيّ   اجلانب ❖

 من إنتاجه مثّ انتقاله عرب موجات فيزايئّية ليصل إىل أذن الّسامع. 
لدراسة خمارج األصوات الّلغويّة ومعرفة صفاهتا أمهّية كربى وغاية عظمى، حيث كان لعلماء الّلغة 

عناية كبرية هبذه الّدراسة، ألهّنم يعّدوهنا من أهّم الّدراسات اّليت العربّية املتقّدمني وعلماء القراءة والّتجويد  
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هو   الّصحيح  خمرجه  من  وإخراج كّل صوت  األداء  ضبط  إّن  إذ  القراءة؛  وتصحيح  الّنطق،  عليها  ينبّن 
 األساس، فمن أتقن صنعة خمارج األصوات وصفاهتا نطق أبفصح الكالم.

وصفا  األصوات  خمارج  دراسة  ألمهية  والقراءات  ونظرا  العربّية  علماء  أّلف  القرون،  مّر  على  هتا 
يف  يقفوا  ومل  والّدروس،  الّنشرات  من  الكثري  وكتبوا  املصّنفات،  وصّنفوا  املؤّلفات،  واألصوات  والّتجويد 
دراستها عند حدٍّ معنّي، بل معرفة مواضع نشوئها ومتايزها عن غريها يف الّتجاوز والّتقارب، وذلك لتجّنب 

الّداين )ت:اخلطأ يف   أبو عمرو  قال  »  444نطقها.  الّتحقيق  هــ(:  الّتجويد، ومالك  اعلُموا أن قطَب 
املخرج.  يف  اشرتكت  وإْن  بعٍض  من  بعضها  ينفصل  اّليت  وصفاهتا  احلروف  خمارج  )الداين،   «معرفة 

 .( 102م، صفحة 2000
احلروف رغم اشرتاك يعدُّ املعرفة    فالّداين تتمايز هبا أصوات  اّليت  التّامة مبخارج احلروف، وصفاهتا 

احلرف الواحد مع غريه يف املخرج، هو الرّكيزة املثلى واألهم قبل الّشروع بدراسة أصول وقواعد الّتجويد، 
امل الّتقنّية  بوسائلها  احلديثة  الّدراسات  جاءت  مثّ  العربّية،  الّلغة  حبروف  الّنطق  وبراجمها وحتقيق  ختلفة 

بقوانينه   الفيزايء  علم  من  مستفيدة  ابلّدّقة،  تّتسم  فيزايئّية  دراسة  الّلغوّي  الّصوت  لتدرس  الّتكنولوجّية 
 ومصطلحاته.

 عالقة علم األصوات الّلغويّة ابلعلوم األخرى: اثنيا: 
ومعاجل الّطب،  وعلم  الفيزايء،  العلوم كعلم  من  غريه  مع  الّلغوّي  الّصوت  علم  عيوب يتشابك  ة 

وأجهزة   االّتصال  وسائل  اإللقاء،  فّن  الّسياسّية،  اخلطب  حتليل  هبا،  النّاطقني  لغري  الّلغة  تعليم  الّنطق، 
 الّسمع، علم اإلجرام وحبوث البصمة الّصوتّية، الّتشريح، طّب األسنان،..إىل غري ذلك.

أّن الّصوت اإلنسايّن حيتاج يف    فالّصوت يف حّد ذاته ظاهرة فيزايئّية، وخيتلط بعلم وظائف األعضاء، ذلك
تكوينه إىل اجلهاز الّنطقّي، كما حيتاج يف استقباله إىل اجلهاز الّسمعّي، ودراسة هذين اجلهازين من مهام  
والغناء   الّتجويد  أخرى: كعلم  وفنون  بعلوم  وطيدة  عالقة  الّصوت  لعلم  أّن  األعضاء، كما  وظائف  علم 

االّتصاالت وعلوم  واخلطابة  معظم    والّشعر،  فإّن  أصوات،  عن  عبارة  ذاهتا  يف  الّلغة  وملّـــــــا كانت  وغريها، 
اضطراابت الكالم راجع يف املقام األّول إىل اضطراب يف الّصوت، سواًء أكان هذا االضطراب يف حتديد 

)الضاهر، صفحة    مكان نطق الّصوت، أو يف طبيعته نفِسه، أو أن يكون االضطراب يف طالقة الّصوت.
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فهذا يوحي إىل تداخل علم الّصوت بعلم عيوب الّنطق، وخاّصة إذا كان ميّس اجلانب املتعّلق ابلفم  .  (28
بني  والتّنسيق  اجلمع  وهلذا  األسنان،  طّب  اختصاص  من  فهذا  الّلهاة..(،  يف  مرض  اللّثة،  )األسنان، 

وتوّلد منسجمة،  دجمّية  مقاربة  إطار  يف  تناسب  والعلمّية  اإلنسانّية  هذه    االختصاصات  مجلِة  عن 
مثل   معها  ومتقاطعة  منها  قريبة  ومصطلحات  مفاهيم  البينّية  املظاهر  الّتخّصصات  الطّبية،  )الّلسانيّات 

اللغة..( أمراض  الّنطق،  عيوب  املرضّية،  صفحة  1994)زهران،    الكالمّية  هذا  ،  (351م،  ويتعّلق 
املوضوع   فكّل بتناول  متعّددة،  من زوااي  إليه  فينظر  اختصاص  من  أكثر  من  الواحدة  الظّاهرة  أو  الواحد 

ختّصص يسّلط الضوء على زاوية خمصوصة، ويرجع بنا هذا الطرح إىل قرون مضت، فنقف على دراسات  
(،  أسباب حدوث احلروفيف رسالته )  "ابن سينا" يف جمال الّطب  م الّلغوّي واملتخّصص  ِّ وأحباث العال

يث اعتىن ابجلانب الّتشرحيّي، وخّصص له مبحثا يف تشريح احلنجرة والّلسان ابلّتفصيل رابطا بني إنتاج  ح
 (05م، صفحة 1332)سينا،  األصوات وعمل أعضاء النطق فيها.

 علم الّصوت الّلغوّي والفيزايء: اثلثا: 
لعّل الّدراسات الّصوتية مل تدخل يف عداد البحوث العلمّية الّدقيقة إالّ يف أواخر القرن املاضي أو  
الباحثون   ورأى  معاملها  وحتّددت  بعاّمة  الّلغوية  الّدراسات  قسمات  اّتضحت  وحينما  بقليل،  ذلك  قبل 

علم األصوات واحدا من هذه    ضرورة تفريعها فروعا خمتلفة، يتناول كّل منها جانبا من جوانب الّلغة ،كان
صفحة  2000)بشر،  الفروع   بني  ،  ( 168م،  الّتمييز  إبمكاننا  أصبح  األصوات  علم  فروع  بفضل 

على   يف حكمها  واحلدس  لألصوات  الفعلّي  والّذوق  الّذاتّية  املالحظة  اعتمدت  اّليت  الّتقليديّة  الّصوتيّات 
وتيّات احلديثة اّليت استطاعت أن تقّلل من أثر تلك العوامل مبساعدة الربامج اإللكرتونّية األصوات، والصّ 

 (26م، صفحة 2009م، 2008)بريش،  املختلفة.
الكالم العرّّب، اعتىن علماء الّلغة قدميا أبصوات العربّية، فبيّنوا صفاهتا وخمارجها، وآتلفها يف أبنية  

حيث كان هلم بصر وبصرية بصفات األصوات العربّية، وحّس لغوّي مرهف يف حتديد معظم الّصفات بدّقة  
ووضوح، وطريقة تصنيفهم لألصوات تعّددت، فمن العلماء من قّسمها حسب املخرج، ومنهم من قّسمها 

بوصفهم صفات األصوات   حسب االحتكاك يف موضع الّنطق، ومنهم من صّنفها حسب الّصفة، وذلك
جمهورة   إىل  األصوات  وقّسموا  أبصواهتا،  الفطرّي  وإحساسهم  الّلغَة  تذّوقهم  على  معتمدين  اقتدار  بكّل 
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ومهموسة وشديدة... تقسيما دقيقا معتمدين فيه على مقياس تذبذب الوترين الّصوتّيني؛ حيث إّن اهلواء 
الّنطق ابلصّ  أثناء  فيهما ابالهتزاز  أو عدم اهتزازهيسمح ابلتأثري  ، (168م، صفحة  2000)بشر،    وت 

احلديثة  العلوم  على  معتمدين  الّصوتّية  إجنازاهتم  استمّروا يف  اّلذين  احملدثني  مع تقسيم  اّتفق  الّتقسيم  وهذا 
فكالمها   آخر،  عن صوت  خيتلف  ال  الّلغوّي  فالّصوت  الفيزايئّية،  خصائصه  مربزين  املتطّورة،  والّتقنيّات 

لة لتغيريات الّضغط يف الوسط بني املرِسل  يعَرف الّصوت فيزايئيّا أبنّه سلسحيمالن تلك اخلصائص، حيث  
اضطراب مادّي يف اهلواء يتمّثل يف قّوة أو ضعف سريعني للّضغط املتحّرك واملستقبل، فالّصوت هو »

م، صفحة  1988)هالل،  «من املصدر يف اّّتاه اخلارج، مثّ يف ضعف تدرجيي إىل نقطة الّزوال النهائي
، فاملرِسل عندما يبدأ عملّية إصدار الّصوت، فإّن الّصوت اخلارج منه يقوم ابلّضغط على اهلواء يف  (24

اّليت  الّتخلخل  عملّية  فتحدث  مثال،  أذن  أو  ميكروفون  ابملستقِبل،  تصطدم  متالحقة  موجات  شكل 
 Wave الّصوت احلسّية هو الّرسم الّتذبذّّب  تصاحب الّضغط، وأكثر األمور شيوعا لتمثيل ورصد معامل 

Form    واّلذي غالبا ما يطلق عليه الّشكل املْوجّي، وميّثل احملور األفقّي فيه حمور الّزمن وتتّم قراءته من ،
اليسار إىل اليمني، بينما ميّثل املنحىن الرأسي قّوة هذا الّصوت يف حلظة معيّنة، يف الوقت اّلذي تظهر فيه 

 وتالحق هذه اخلطوط. عدد الرتّددات الّذبذبية لّلحظة الواحدة على هيئة تتابع 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 انيةابلثّ  وتالصّ  يف بذابتالذّ  مّدة لميثّ : 01الشكل 
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 فالّصوت يُنَظر إليه عادة على أنّه عملية فيزايئّية مادية تتكّون من جزأين أساسيني: 

 ( Vocal Lipsمنتج حقيقّي للّصوت، ومتثّله األحبال الّصوتّية ) •
عن   • عبارة  وهو  للّصوت،  واكتساب  ومشّكل  الّتوجيه  عملّية  إمتام  على  دوره  يقتصر  مساعد،  منتج 

 الّصفات الّتمييزية، ومتثّله ابقي أعضاء الّنطق مثل: الّلسان والّشفاه واألسنان ... إخل. 
ارتفاع  الّصوت،  درجة  ثالث خصائص:  طريق حتديد  عن  بسيط وصفا كامال  أّي صوت  وصف  ميكن 

الرتّدد،  الّصوت )أو كثافته(، جودة الّصوت، و  فيزايئية:  تتوافق هذه اخلصائص متاما مع ثالث خصائص 
الّسعة، منط املوجة، أّما الّضوضاء فهي عبارة عن صوت معّقد أو خليط من العديد من الرتّددات املختلفة 

 ( 04صفحة )الدسوقي، الزغيب، و رشوان عبد الرزاق،  اّليت ال يوجد تناغم صويّت بينها.
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصوت  شدة لقياس طيفية صورة ميثل 2 رقم الشكل                            
 

 الّصوتيّات  خدمت  اّليت  األجهزة  أفضل  من  ( spectrograph)  املطياف  جهاز  ويعدّ 
  عرضها   فإنّ   املرّكب،  النوع  من  الّلغويّ   الّصوت  ملوجات  فنظرا  اإلطالق،  على  أفضَلها  يكن  مل  إن  الفيزايئّية،
  املوجة  عن  الّتفاصيل  كلّ   يقّدم  ال(  األعلى  يف   موضح  الشكل)  الّذبذابت   عارض   جهاز  ابستخدام
  عدد  )هوFrequency   الرّتّدد:  وهي  املرسومة،  للموجة   أبعاد  ثالثة   املطياف  يقّدم  بينما  الّصوتية،

أو      Hertzتردد الصوت هي هرتز )وحدة    الواحدة،   الثّانية  يف   الكاملة(  املوجات  أو)  الّذبذابت
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HZ     ،))الّشّدةأو ذبذبة/ اثنية  Intensity:ابلنسبة   ما  لصوت  الّصوتية  الطّاقة  كمية  قياس  )هي 
  حسابية   وليست  لوغاريتمية،   بطريقة  القياس  ويتمّ   كمرجع،   تستخدم  اثبتة  صوتية  طاقة  كمية  إىل

  زمن   هو)  :(، الّزمنdB" واختصارها   dicible   الّديسيبيل"   الّصوت  شّدة   وحدة   وتسّمى  بسيطة، 
 ،((  / HZاث )  الصوتية  املوجات   زادت  الزمن  زاد  فكلما  ابلثانية،   ويقدر  الصوت،   موجات  قياس
 ،   Fundamental Frequency  األساس  والرّتّدد  الّصوت،  زمن  معرفة   يف  الباحث  يُعني  وهذا

 معظم  فإنّ   ولذا  وشّدته،  ،.(به   النطق  عند  الصوت  فيه  يتكّون  فموي  ّتويف  هو  )  :الرّنيّنّ   والّنطاق
 ،(189)الغامدي، صفحة    آبخر  أو  بشكل  املطياف   على  تعتمد  الّلغويّ   الّصوت  أكوستيكية   دراسات
 ،  02  الشكل  يف  الّصوت  لشّدة  الطّيفّية   الّصورة  يف  موّضح  هو  كما–  الصوتية   املوجات  ومعاجلة   لتحليل

 . الّصوت شّدة متّثل األخضر ابللون فاملوجات
اّتسعت جماالت الّدراسة يف الّلغة  نالحظ أّن هناك تداخال واضحا بني علم الّصوت والفيزايء، فقد 

العربّية، وتنّوعت املفاهيم واملصطلحات، فمتطلّبات العصر واحتياجاته جعلت الّلغة العربّية تقتحم جماالت  
فيه علماء من   الفيزايء.. وغريه،عديدة مثل   تنتقل يف الوسط املرن، يتجاذب  والّصوت بوصِفِه اهتزازات 

اختصاصات تتعّدى الّلسانيات، ولكل خمتّص جمال حبث يشّكل منطلق دراسته، فالّلساين يصرف اهتمامه  
رة األذن البشريّة  لدراسة االهتزازات اّليت ينشأ عنها إحساس ابلّسمع؛ أي اّليت تقع آًثرها ضمن حدود قد

مصطلح   مفهوم  يتحّدد  وهبذا  اإلدراك،  الفيزايئّية    Acoustiqueعلى  ابلّدراسة  الّلسانّيني  عند 
أّما علماء الفيزايء  ،  (20)كامل، العلوم وحياة اإلنسان، صفحة    للّصوت الواقع يف جمال الّسمع البشرّي.

األكوستيكّية، فيوّسعون دائرة اهتمامهم، لتشمل كامل االهتزازات اّليت حتدث يف أي وسط مادّي، وليس 
اهلواء فحسب، مبا يف ذلك ما يقع حتت أو فوق حساسية األذن البشريّة، وبذلك يصبح مصطلح الّصوت  

)كامل،    ترّتب عن ذلك انطباع مسعّي أم ال  عندهم مرتبطا مبطلق حدوث اهتزازات يف الوسط املرن، سواء
صفحة   اإلنسان،  وحياة  يف   (19العلوم  توّسع  عنه  ينتج  العلوم  بني  التداخل  هذا  أّن  ندرك  هنا  من 

الّدراسات واألحباث، فكان الّرهان على هذه الّتخّصصات البينّية يف قراءة خمتلفة لعلوم الّلغة، انطالقا من 
فيما بينها، وميّكن من الوصول إىل نتاج أع مق رؤية ترى أّن الّتداخل بني املعارف ميّكن من إثراء العلوم 
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وأدّق يف قراءة العلوم اإلنسانّية بصورة عاّمة، وهذا ما يفّسر الّتداخل بني علم األصوات الّلغوّي وبني علم  
 الفيزايء.

على سبيل الّتوضيح جند أّن معّدل الّسمع خيتلف بني الكائنات احلّية املختلفة، فيقع الّسمع عند  
( بني  يقع  ترّدد  ذات  ذبذابت  تصل  عندما  )20.000و)  (20اآلدمّيني  هريتز   )HZ األذن إىل   )

الفيزايء  علماء  ويطلق  اهلواء،  عرب  تنتقل  عندما  الّداخلية  األذن  إىل  الّذبذابت  هذه  وتصل  الّداخلية، 
مصطلح الّصوت على الّذبذابت املماثلة اّليت حتدث يف الّسوائل واملواد الّصلبة، ويف هذا الصدد يقول أمحد  

« يزيكامل:  اّليت  األصوات  )أّما  على  ترّددها  الّصوتّية،  20.000د  فوق  ابملوجات  فتعرف  هرتز   )
»أّما األصوات ذات الرتّدد املنخفض    ويقول أيضا:  (13)كامل، صفحة    «ويتعّذر على األذن مساعها. 

  « ذبذبة/ اثنية ال تستطيع األذن اآلدمّية إدراكها أو التأثّر هبا، وتعرف ابملوجات حتت الّسمعّية.  20أقل من  
وينتقل الّصوت طولّيا وعرضّيا، ويف كلتا احلالتني، تنتقل الطّاقة  ،  ( 14)كامل، العلوم وحياة اإلنسان، صفحة  

املوجودة يف حركة موجة الّصوت عرب الوسيط الّناقل، بينما ال يتحّرك أي جزء من هذا الوسيط الّناقل نفسه، ومثال  
زَّ مّرة واحدة،  على ذلك: إذا رُبط حبل بسارية من أحد طرفيه مثّ جذب الّطرف الثّاين حبيث يكون مشدودا مثّ هُ 

عندئٍذ سوف تنتقل موجة من احلبل إىل الّسارية مثّ تنعكس وترجع إىل اليد، وال يتحّرك أي جزء من احلبل طوليّا  
األمواج   حركة  من  الّنوع  هذا  ويسّمى  عرضيا،  احلبل  من  اتل  جزء  يتحّرك كّل  وإمنّا  الّسارية،  "املوجة  ابّّتاه 

قيت صخرة يف بركة مياه، فسوف تتحّرك سلسلة من املوجات العرضّية من  "، وعلى نفس الّنحو: إذا أل العرضية 
نقطة الّتأثّر، وإذ كان هنالك سّدادة من الفّلني طافية ابلقرب من نقطة التأّثر، فإهّنا سوف تطفو وتنغمس ممّا يعّن  

)كامل، العلوم وحياة    . أهّنا سوف تتحّرك عرضّيا ابّّتاه حركة املوجة ولكّنها ستتحّرك طولّيا حركة بسيطة جّدا 
إّن طاقة حركة  ،  ( 15اإلنسان، صفحة   الّصوتّية هي موجة طولّية، حيث  املوجة  فإّن  ومن انحية أخرى، 

املوجة تنتشر إىل اخلارج من مركز االضطراب، فإّن جزيئات اهلواء املفردة اّليت حتمل الّصوت تتحّرك جيئة 
ا من  سلسلة  عن  عبارة  هي  الّصوتّية  املوجة  فإّن  مثّ  ومن  املوجة،  حركة  اّّتاه  بنفس  لّضغوط  وذهااًب 

واخللخالت املتناوبة يف اهلواء، حيث ميّرر كّل جزيء مفرد الطّاقة للجزيئات اجملاورة، ولكن بعد مرور املوجة  
 . (04)الدسوقي، الزغيب، و رشوان عبد الرزاق، صفحة  الّصوتية، يظّل كّل جزيء يف نفس موقعه.
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اجملهورة وقمنا بوضعها على جهاز املطياف، لكانت تبدو أكثر تنظيما، تبدو  ولو أخذان األصوات  
أعلى الّسلسلة )البقع املظلمة(، يف الواقع على هيئة خطوط يف وضع أفقي الّشكل عرب الّصورة الطّيفية، 

(،  formantsومتّثل احلزم الّذبذابت؛ حيث يعطي شكل الفم رنني الّصوت حزما تسّمى )فورمانتس( )
الّنحو:ح ويت ترقيمها من األسفل إىل األعلى على هذا  أو  3، ح2، ح1ّم   ،f1 ,f2 ;f3   وختتلف  ،...

  f1مواضع هذه احلزم ابختالف نوع الّصوت املنطوق، ومن املمكن حتديدها بشكل تقرييّب مع كّل فونيم،  
رج الّصوت من الفم،  فيمّثل خم f3ميثل خمرج الّصوت من احللق، أما   f2ميّثل خمرج الّصوت من احلنجرة، و

إذن عند قياس شّدة الّصوت اجملهور وترّدده  ،    (08)جاسم، صفحة    ميّثل خمرج الّصوت من الّشفة.  f4و
مثال، فإنّنا حنّدد درجات هذه احلزم حسب خمرج كّل واحدة منها وترّددها ونتوّصل إىل نتائج دقيقة، فهذه  

أو املعامل الّصوتّية هي: الرّتّددات أو جمموعات الرّتّددات    formantsاحلزم الّصوتّية واّليت يطلق عليها  
groupe of frequency    الّصوت ومتّيزه عن األصوات األخرى ذات األنواع اّليت تشّكل نوع 

لصوت  ،  (34م، صفحة  1997)عمر،    املختلفة. الّصوتّية  القيم  بتحليل  قمنا  إذا  يف    "الطاء" فمثال، 
ِلًحا   ۡ  َملۡ  اَن َنعۡ  رِجۡ  َأخ  ۡ  رَبَـَّناَطرُِخوَن ِفيَها  ۡ  َيص   ۡ  َوُهم: ﴿يف قوله تعاىل  "يصطرخون"كلمة   صََٰ

َنعۡ  َغي ٱلَِّذي ُكنَّا  فاطر،    ﴾  ۡ  َملُ ۡ  َر  أنّ ،  37  اآلية سورة  هي   جند  الكرمية،  اآلية  يف  )صرخ(  ماّدة 
الّشديد الّصوت  والّصراخ:  الفزع،  عند  الّشديدة  والّصيحة  صفحة  2000)منظور،    الّصرخة  ، (02م، 

يوحي أبّن الّصراخ بلغ ذروته، واالضطراب قد ّتاوز مداه، والّصوت العايل الفظيع   "يصطرخون" فالفعل:  
شّدة   يف  فالّصراخ  أقصاه،  اليأس  وصل  فقد  متوّقعة،  وال جندة  أذن صاغية،  فال  ببعض،  بعضه  يصطدم 

والطّا الّصاد  توايل  من  إيقاعه  وتراصف  والّنون.إطباقه  الواو  وترّّن  واخلاء،  الرّاء  وتقاطر  )الصغري،   ء، 
افتعل، »،  (166م، صفحة  2000 وزن  قبلها  اصطرخ على  الّساكنة  الّصاد  طاء ألجل  التّاء  أبدلت 

املخرج.  يف  التّاء  وتوافق  واإلطباق،  االستعالء  يف  صفحة  2018)عيد،    «ومناسبتها  ،  (364م، 
وزن    "اصطرخ" فصيغة   أصلها    "افتعل" على  أحدمها    "اصرتخ" أي  مهموسان،  فيها صواتن  اجتمع  وقد 

الّصاد )مطبق( واآلخر التّاء )شديد( مثّ قلبت )التّاء( إىل نظريهتا )الطّاء( املطبقة، فالّصوت األّول أثّر يف  
الّنجدة بفزع، واالستعانة على األمر أشبه مبعجزة،  الّصوتني، وهنا طلب  الثّاين، فحدثت مماثلة اتّمة بني 

نت اّلذي  (167م، صفحة  2000)الصغري،    يجة خوف انزل وفزع متواصل.ذلك ألهّنا  ، شّدة احلدث 
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املوقف شّدة  على  تدّل  واستعالء  شّدة  من  عليه  غلبت  مبا  أصواات  أعطته  يصطرخون  بسببه  أو  فيه   هم 
وما اختيار الطّاء رغم أنّه صوت مهموس بدال من التّاء، إاّل ألهّنا ،  (303م، صفحة  2010)الكرمي،  

الّصراخ  أثناء  الّتصادم واالرتطام  الّتعبري عن  أّوال، وألهّنا توحي ابلقّوة والعنف، وتدّل على  التّاء  من خمرج 
 .(303م، صفحة 2010)الكرمي،  ًثنيا، وجاءت لتشديد وتوكيد احلدث دون فصل أو تراخ

قيمة تفخيمّية ًثبتة   أنّه صوت مفّخم، مستعٍل، مطبق، ميتلك  الطّاء،  لنا من حتليل صوت  يتبنّي 
ينتزع هذه   أن  )الفتحة( ال ميكنه  الّصائت القصري  إّن  املتمّثل يف اإلطباق، حيث  الّلساين  الّتحّرك  نتيجة 

 أبدلت هبا للّداللة على املوقف.القيمة الّتفخيمّية، ذلك أّن صفة الّتفخيم متّيزها عن صوت التّاء، لذلك 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
، أّن 37يّتضح من الّصورة الطّيفّية لصوت "الطّاء" من كلمة "يصطرخون" من سورة فاطر، اآلية  

كاآليت:   تظهر  الّصوتية  احلزم  يف  املتمثّلة  الّصوتية  ،  HZ758.994:F1املكّوانت 
F2:1534.060HZ   ، F3:2985.374HZ فهذه املكّوانت الّصوتية ختضع للفراغات الّراّننة ،

بلغت   وقد  الّصوت.  إنتاج  يف  املتحّكمة  الّصلب(  احلنك  األنف،  الفم،  احلنجرة،  )احللق،  الّتجاويف  أو 
بـ:   قّدرت  عالية  نسبة  ابلّتقريب  بـ:  DB75.432شّدهتا  فقّدر  الطاء  صوت  نطق  زمن  ،أّما 

 ًث   0.187509

 37 اآلية فاطر   سورة" ة "يصطرخونكلم  من طاءال صوت: 1الشكل 
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القيم   هذه  من  ترّدد  ّّ الّصويتنستقرئ  معّدل  ابخنفاض  متّيز  وقفّي،  صوت  أنّه  الطّاء  لصوت  ة 
يشرتكان يف صفة اهلمس، يقول يف ذلك مسري   أهّنما  الّصوتّية مقارنة ابلّصاد االستمرارّي، رغم  املكّوانت 

  « إّن صفيت اجلهر والوقفّية تفقدان الّصوت جزءا من طاقته ممّا يؤّدي إىل اخنفاض ترّدداته. إستيتية :»
إّن هذه الّلفظة )يصطرخون( مجعت من األصوات اّليت فيها جهر  ،  (214م، صفحة  2003)إستيتية،  

النّاس على  والّرعب  العذاب  وزايدة  ابستمراريّة  األصوات  بتعايل  لتوحي  واستعالء،  )الكرمي،    وإطباق 
صفحة  2010 العزيز:﴿،  (303م،  كتابه  يف  تعاىل  هللا  َغريقول  َوٱلنََِّٰشطََِٰت   ١اۡ  قۡ  َوٱلنََّٰزِعََِٰت 

ِت َسبحاً  ٢اۡ  طۡ  َنش ِبحََٰ  .3، 2، 1سورة النّازعات ، اآلايت ﴾.٣َوٱلسََّٰ
يستوقفنا هنا أمر، وهو تسمية الّسورة أبّول كلمة وردت فيها وهي "النّازعات" ومعىن النّازعات، املالئكة   

يف   نزع  قوهلم:  من  مأخوذ  وهو  بشّدة،  نزعوها  الكّفار،  نفس  نزعوا  فإذا  آدم،  بّن  نفوس  ينزعون  اّلذين 
املدى حّّت  غاية  بلغ  إذا  القوس  النّازع يف  أغرق  يقال:  فأغرق،  اآلية: القوس  فتقدير  الّنصل،  ينتهي إىل   

    (28.27م، صفحة 2004)الرازي،  والنّازعات إغراقا، والَغْرق واإلغراق يف الّلغة مبعىن واحد.
عدا  يف كلمة "النّازعات" أهّنا اسم فاعل مشتّق من الفعل "نزع"، وأّن أصواهتا جمهورة ما    فاملالحظ

« شديد،  مهموس  فهو  من "التّاء"  الّروح  نزع  وشّدة  قّوة  يؤّكد  الكلمة  هلذه  الّصويت  الّتشكيل  فهذا 
م، صفحة 2010)الكرمي،    الكّفار، وما تكابده الّنفس البشريّة من صراع عند خروج الّروح منها.«

-أّما كلمة "غرقا" فوردت "الرّاء"    (27م، صفحة  2004)الرازي،    «، »فالّنزع اجلذب بشّدة. (293
تكراريّ  جمهور  صوت  الّشديدة   -وهو  "القاف"  ــ  بـــ أتبعت  مثّ  املفّخمة،  اجملهورة  "الغني"  صوت  بعد 

الّصويّت طوال و  اّليت متنح املقطع  املتبوعة ابأللف  أرواح  االنفجاريّة املهموسة  امتدادا إشارة إىل كيفية قبض 
فاالنتقال ابألصوات بني اجلهر واالنفجار واالنتهاء ابهلمس  ، ( 293م، صفحة 2010)الكرمي،  الكّفار.

أو   الّصوتّية،  عليه ابلّداللة  أطلق  ما  وهذا  الكّفار،  املالئكة ألرواح  نزع  مع صورة  األلفاظيتناسب   رمزيّة 
صفحة  1978)الزيدي،   يف    (337م،  منه  أقوى  يكون  اجملهورة  األصوات  يف  الّسمعي  والوضوح 

 األصوات املهموسة، وهذا ما أضفى مسة القّوة على كلمة "النّازعات". 
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لصوت   الطّيفّية  الّصورة  حتليل  من  أداء كلمة    "الّنون" يظهر  زمن  أّن  "النّازعات"  اجملهور، 

 0,0869أّما زمن نطق النون ساكنا    اث،   0,86بغّنة    "الّنون" ، بينما يبلغ زمن نطق صوت  اث 1,9450
، ألّن اجلهر يظهر يف صوت الّنون من خالل الّنغمة اخليشومّية، واّليت يهتّز هلا الوتران الّصوتيان، فبلغ ًث

عندها:   ،  : HZ355,098F1:  ، HZ1705,48F2:  ،HZ  2829,586F3الرّتّدد 
F4:3536.142HZ    :هلا الّصوتّية  الّشّدة  تبلغ  أضفى صفة    DB 71,873يف حني  ما  وهذا 

 سة. والوضوح الّسمعي أقوى يف األصوات اجملهورة منه يف األصوات املهمو   ازعات" "النّ القّوة لكلمة 
 : خامتة

 على عموم ما حاولنا الوقوف عليه يف هذه الّدراسة، خنلص إىل مجلة من النّتائج، أمّهها ما يلي:  
 إطار  يف عّدة  علوم  وبني  الّلغويّة   األصوات  علم  بني  وطيدة  عالقة   وجود  احلديثة   الّدراسات  أثبتت •

 . ومصطلحاته ووسائله بقوانينه الفيزايء علم أمهَّها كان البينّية، العلوم يسّمى ما
تداخل علم األصوات بعلم الفيزايء أدخل الّدراسات الّصوتّية احلديثة يف عداد الّدراسات العلمّية   •

  املوضوعّية والّدقيقة.

 1 اآلية  النازعات سورة النازعات كلمة   من النون صوت: 3الشكل 
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  الفيزايئّية  اخلصائص   هلم  تكشف  كي  احلديثة،   األجهزة  ابستعمال  الّلغويّ   الّصوت  احملدثون  درس •
  إليه   توّصل  ما   تؤّكد  نتائج  إىل  فتوّصلوا  ودرجته،  ّدده،وتر   وشّدته،  الّصوت،  نطق  زمن  فقاسوا  صوت،  لكل

  من   يكفي   ما  فيه  علميّ   بطابع  حتظى  العربّية   الّلغة   أصبحت  وهكذا  الغموض   بعض  وليزيلوا  ابملالحظة،  القدامى
  الشديدة   أو  اجملهورة  أو  املفّخمة   ابألصوات  الكلمة   يف   املهموسة   األصوات  بعض   أتثّر  أحياان   جند  لذلك  الّدقة،
  ممّا  للصوت،  الطّيفيّ   الّرسم  يف  املوجودة  الّصوتّية   واحلزم  الّصوتّية   املوجات  يف  جليّا  ذلك  يظهر  حيث   هلا،  التّابعة 
  بقيمتها  حتتفظ   أهّنا  نطقها  أصل  يف  األصوات  اّتصاف  يعّن  ال  أنّه  إىل  ابإلضافة   عالية،  ودرجة   عالية   شدة  حيّمله

 دقيقة معاين الّلفظ ُيكسب  ممّا وتتأثّر فتؤثّر الرّتكيب داخل  تتفاعل إهّنا بل  كافة، الّصوتّية  الّسياقات يف الّصوتّية 
 .  الكالميّ  للموقف ومناسبة 
اهتمام علماء الّصوتيات احملدثني مبتابعة الّتطور العلمّي والّتقّّن يف جمال دراسة األصوات، مّكنهم  •

احلديثة اّليت سّهلت هلم إجناز الّدراسة الفيزايئّية لألصوات ابلقليل من اجلهد من االستفادة من برامج احلاسوب  
نتائج  وحيّقق  الّلغويّة،  املخابر  يف  حبثه  يف  يعمل  أن  للباحث  يتيح  ممّا  والفائدة،  الّدّقة  من  والكثري  والّتعب، 

 مضمونة ودقيقة.
املفاهيم • وتنّوعت  العربّية،  الّلغة  يف  الّدراسة  جماالت  العصر    اّتسعت  فمتطلّبات  واملصطلحات، 

واحتياجاته جعلت الّلغة العربّية تقتحم هذه اجملاالت منها: معاجلة عيوب الّنطق، تعليم الّلغة لغري النّاطقني هبا، 
حتليل اخلطب الّسياسّية، فّن اإللقاء، وسائل االّتصال وأجهزة الّسمع، علم اإلجرام، اللسانيات اجلنائية، وحبوث 

 وتّية، الّتشريح، طّب األسنان، الفيزايء..إىل غري ذلك.البصمة الصّ 
اّلذي يستغرقونه   • والّزمن  الفيزايئّية لألصوات حبسب نطق األشخاص لألصوات  الّدراسة  ختتلف 

فيكون حبسب تالوة الّشخص لآلايت ودقّته يف أحكام ّتويدها،   القرآن الكرمي،  يف نطقها، وإذا حتّدثنا عن 
هّم جّدا، ابإلضافة إىل ُعمر الّشخص فالكبري ليس كالّصغري والّرجل ليس كاملرأة، والّدليل  فالوقت املُْستَـْغَرق م 

 على ذلك تفّرد كّل شخص ببصمته الّصوتّية، كما يتفّرد ببصمة يده، وهذا ما أشارت إليه الّدراسات العلمّية. 
 استعارة  أو  جديدة  علمّية   مصطلحات  توليد  يف  ساهم  بينها  فيما  البينية   العلوم  تداخل •

  العلمّية،   الّساحة   اقتحمت  عديدة  ختّصصات  استحداث  يف  ساهم  كما  عّدة،  علوم  من  أخرى  مصطلحات
 املثال  سبيل  على  فالّلغة   البحث،  مناهج  حتديث  إىل  الّتداخل   هذا  أّدى  كما  والّدراسة،  البحث  دائرة  وتوّسعت

  حملّ   صارت  أهّنا  لدرجة  مضت،  هبا   أبس  ال  فرتة  يف  الفتور  أصاهبا  أن  بعد  بقّوة  علمّية   جماالت  دخلت  احلصر  ال
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 البصمة   حتليل  على   مكّثفا  تدريبا  تدريبهم  يتمّ   مثال  األمن  فرجال  اجملاالت،  من   العديد  وتدقيق   وحتليل  تكوين
 ...   االنتحال  االبتزاز، القتل،  كاإلرهاب، عاملّية  جرائم  وفكّ  حللّ  لّلغة، الكافية  معرفتهم من انطالقا الّصوتية 

:  جديدا  توظيفا  ووّظفها  الفيزايء  علم  من  األصوات  علم  استعارها  اّليت  املصطلحات  بني  من •
 .... الثّانّية  ،( DB)  الّديسيبال  ،(HZ) اهلريتز الّصوتّية، احلزم  الرّتّدد، الّزمن، املوجات، الّشّدة،

 . األكوستيكّية  الّصوتّية  الّدراسات خدمت اّليت احلديثة  األجهزة أفضل من املطياف جهاز •
 

CONCLUSION  

In general, we tried to stand on in this study and we conclude a 

number of results, the most important of which are the following: 

- Modern studies have proven the existence of a strong relationship 

between linguistic phonology and several sciences within the framework of 

the so-called interdisciplinary sciences, the most important of which was 

physics with its laws, means and terminology 

- The interference of phonology with physics introduces modern 

phonetic studies into the rank of objective and accurate scientific studies. 

- The modernists studied the linguistic sound using modern devices, in 

order to reveal to them the physical characteristics of each sound, so they 

measured the sound’s pronunciation time, intensity, frequency, and degree, 

they get results confirming what the ancients reached by observation, in 

order to remove some of the ambiguities, and thus the Arabic language has 

acquired a scientific character with sufficient accuracy, therefore, we 

sometimes find that the sounds interact within the language structure, and it 

was affected and affected, which gives the expression an accurate and 

appropriate meanings for the talking situation. 

- The interest of modern phonetics scientists in following the scientific 

and technical development in the field of sound study, enabled them to 

benefit from modern computer programs that facilitated them to complete 

the physical study of sounds with little effort and pains, and a lot of 

accuracy and interest, which allows the researcher to work in his research in 

the linguistic laboratories, and realize guaranteed and accurate results. 

- The fields of study in the Arabic language have expanded, and the 

concepts and terminology have diversified, so the requirements and needs of 

the era made the Arabic language enter these fields, including: Treatment of 
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speech defects, language teaching for non-native speakers, analysis of 

political speeches, art of speech, means of communication and hearing 

devices, criminology, criminal linguistics, voiceprint research, anatomy, 

dentistry, physics..etc. 

- The physical study of sounds varies according to the sounds people’s 

pronunciation and the time they take to pronounce them, and if we talk 

about the Noble Qur’an, it is accordingly to the person’s recitation of the 

verses and his accuracy in the provisions of their reciting, so the time it 

takes is very important, in addition to the age of the person, the old person is 

not like the young and the man is not the same as the woman, and the 

evidence for this is the uniqueness of each person with his voice print, as 

well as the uniqueness of his handprint, and this is what the scientific 

studies have indicated. 

- The interference of interdisciplinary sciences contributed to creating 

new scientific terms or borrowing other terms from several sciences, it also 

contributed to the creation of many specializations that stormed the 

scientific arena, and the circle of research and study had expanded, this 

interference led again to the modernization of research methods, so 

language, to name a few, entered scientific fields with strength after it 

declining for a good period of time, so that it has become the subject of 

formation, analysis and auditing of many fields, for example, security 

personnel are intensively trained to analyze the voice print based on their 

sufficient knowledge of the language, To solve and decode global crimes 

such as terrorism, murder, extortion and plagiarism... 

- Among the terms that phonology borrowed from physics and use 

them in a new way are: Intensity, waves, time, frequency, sound packets, 

hertz (HZ), decibel (DB), second.... 

The spectrometer is one of the best modern devices that have served 

acoustic phonetics studies. 
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 . للدراسات البينية
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Abstract: 

Our current era is characterized by the openness and coordination of 

sciences, after the specialization trend was dominated for decades in 

scientific, human and social research, so we don't talk anymore about the 

limited isolated specializations, and each specialization became linked to a 

network of knowledge and to the sciences surrounding it, whether in 

constructing concepts or in constructing the subject of science itself, 

believing in the cognitive benefit that can be achieved by the openness of 

science and its interaction with other sciences, and drawing limits for the 

sciences has become one of the difficult matters, in fact, a single 

specialization appears in many faces as a result of the different 

specializations that attract it, accordingly, we chose a side of these 

specializations, and the idea of the study was entitled: “Interdisciplinarity in 

Phonetics and Physics,” it aims to emphasize the relationship between 

phonology and physics, by subjecting the sounds of the language to modern 

electronic programs and audio and digital devices in order to highlight its 

significance in the linguistic context, as well as its audio clarity. 

Keywords: Arabic language, phonology, laboratory phonology, 

physics, interdisciplinary study. 
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