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                       واألدب العربي قسم اللغة 

 بسناسي: أ. د. سعاد أستاذة المقياس
 

 المحاضرة الرابعة
 
  في الصفات الثانوية 
 

 الشدة
الشدة منطوق صوتي يوحي بالغلظة والمتانةة  ولةف فةي م ةاد الدراسةة م انةة 

هوالةي  يمنة     (plosif )أ ثةر مةغ ريةرو  وفةي تعريفةف قةاد ال ةدماف: الحةر  الشةديد 
ريرو.  ولف في " ومفهوم الشدة عند سيبويف  رير ما  اف بف 1الصوت أغ ي ر  فيف"

الم ةرر  تصني  الحرو : )ومنها المنحر  وهو حر  شديد  ـ وهةو الة م ـ ومنهةا
" وقةةد  عةةد الةة م والةةراف والمةةيم والنةةوغ أصةةواتا 2وهةةو حةةر  شةةديد  وهةةو الةةراف("

شديدة  وهي عند ال مي  رير يلك  ولم ي غ سيبويف مخطئا وإنمةا مفهةوم الشةدة عنةدو 
 ادة  توضيح يلك. رير الي  عندنا  وألستاي الم

وما ن ولف هنا  إغ األصوات الشديدة العربية ثمانية؛  معها ال دماف في عبةارة 
)أ دك قطبت( وفي الشدة  قاد المحدثوغ: )عندما ينسةد م ةرا الهةواف انسةدادا تامةا  
تحت ز  مية الهواف خل  ن طة االنسداد  في حالة ضةغط الهةواف الخةار ي  حتةا إيا 

وانفصد العضواغ المتص غ لسد الم ةرا انفصةاال مفا ئةا انةدف   انفك هيا االنسداد 
الهواف الداخلي يو الضةغط الث يةد إلةا الهةواف الخةار ي ي  الضةغط األخة   محةدثا 

 " وتنحصر عملية الشدة في أرب  مراحد وهي:3 رسا انف اريا("
 أ ـ توق  الصوت توقفا تاما في موض  حدوثف مغ ال هاز النط ي.

 مي  الصوت لمدة معينة في موض  انط قف.ب ـ ت        
 ج ـ انفتاح الممر فتحا مفا ئا )ونر ز علا المفا أة(.

 د ـ انط ق الصوت.
وهنا ن حظ شيئا مت ررا في ال هر والشدة وهةو التوقة  واالمةت ف؛ والفةارق 
بينهما أغ الي  يتوق  في ال هر هو )النفس( والي  يتوق  في الشةدة هةو )الصةوت( 

مةةت ف فالةةي  يمتلةةل فةةي ال هةةر هةةو مةةا دوغ الةةوتريغ الصةةوتييغ فةةي  ميةة  أمةةا اال
األصوات الم هورة. أما في الشدة في وغ االمت ف في موض  الحر   فاالمت ف مة  
الهمزة هو الحن ةرة  ومة  الطةاف هةو النطة   ومة  البةاف هةو الشةفتاغ. والشةدة ت ابلهةا 

 الرخاوة وإليها ينت د حديثنا.
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 الرخاوة
يسةهد البحةو وي ربةف فةي  ثيةر مةغ المواضة  الت ةاب ت  والشةيف يظهةر مما 

  irantisme  spبضدو)وبضدها تتبيغ األشياف.( وإيا  اغ األمةر  ةيلك  فالرخةاوة )
ضةةدها الشةةدة  وإيا  انةةت الشةةدة رلظةةة وقةةوة  فةةنغ الرخةةاوة ليونةةة وضةةع .   ولةةف 

وِد " و  ةةةود الشةةة4تعةةةالا: )فسةةةخرنا لةةةف الةةةريح ت ةةةر  بةةةأمرو رخةةةاف(" اعر: )ل ةةةالطلِ
 " وفي ال مي  إيحاف بالسهولة واليسر. 5المرخا وثِْنياو باليد("

األصوات الرخوة في العربية ث ثة عشر صوتا مغ تسعة وعشريغ. ويسةميها 
المحدثوغ الرخوة واالحت ا ية. ولم ي ةدموا لهةا تعريفةا  امعةا  وإنمةا قةدموا أصةواتها 

يلةةك بت ةةديم صةةوتيغ عنةةد ر لةةيغ مةةغ  متفرقةةة  ول ةةد صةةوت حالةةف. ونحةةاود ت ريةةب
المحدثيغ  قاد األود في صوت الفاف: )يتم النطق بف بخلةق صةلة بةيغ الشةفة السةفلا  
وأطرا  الثنايا العليا  ورفة  مةرخر الطبةق  وإلصةاقف بال ةدار الخلفةي للحلةق  وفةتح 
" 6األوتار الصوتية  إلا در ة ال ي وغ معها  هر  بد ي ةوغ معهةا تةنفس مهمةوس("

د الثةةاني: )يت ةةوغ الفةةاف  بةةأغ تضةةغط الشةةفة السةةفلا علةةا األسةةناغ العليةةا  بحيةةو وقةةا
يسمح للهواف أغ يشق طري ف بينهما وخ د الثنايا؛ يرف  الحنك الليغ  ف  يمةر الهةواف 
خةة د األنةة   ال يتيبةةيب الةةوتراغ الصةةوتياغ. فالفةةاف صةةامت مهمةةوس شةةفو  سةةني 

 ي دماغ ت نيات نطق الفاف.  " ويفهم مغ النصيغ أغ الر ليغ7احت ا ي("

 الحالة الوسطى
وهنةةاك حالةةة ثالثةةةة للصةةوت  وهةةةي: الوسةةط بةةيغ ال هةةةر والهمةةس  سةةةموها 
اإل هار واإلهمةاس؛ وهةيو الصةفة يةتح م فيهةا ال ةوار  فصةوت الصةاد مهمةوس فةي 
أصةةلف  ول نةةف إيا وقةة  بةةيغ صةةوتيغ م هةةوريغ يت ةةوا نسةةبيا وي تةةرب مةةغ الم هةةور  

  ومصدر( حيغ يت وا الصاد المهمةوس وي تةرب مةغ الةزا  ويلك في مثد: )قصدير
" ه ةيا ينط ةاغ  ول نهمةا ي تبةاغ صةادا 8ه ةيا ) قزديةر  ومةزدر(" االم هور فنسةمعه

 في  د حاد.
وتن سم م مةو  األصةوات اللغويةة العربيةة إلةا قسةميغ: م هةورة ومهموسةة   

وال يم غ للصةوت أغ ي ةوغ م هةورا ومهموسةا  مة  أنةف يم ةغ أغ يتصة  الم هةور 

الي  يراد مغ مفهوم الصةوت ومصةطلحف  باإل هار. والتوسطباإلهماس  والمهموس 

الرخةةةةاوة وإنمةةةا الةةةي  هةةةةو بةةةيغ الشةةةدة و  لةةةيس الةةةي  هةةةةو بةةةيغ ال هةةةر والهمةةةةس

(Affrication ومغ هنا ن ود التوسط نوعاغ: واحةد بةيغ ال هةر والهمةس  وواحةد .)

 بيغ الشدة والرخاوة. ولم ي د بهيا ريرنا  ولم ن د بف مس   في رير هيا الموض . 
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 األصوات المتوسطة
ةطة ) بةالنظرة  (consonnes liquides   lesيتسةم حةديو األصةوات المتوسلِ

التاريخيةةة  يلةةك أنةةف لةةم يظهةةر مةةرة واحةةدة  و نةةا رأينةةا سةةيبويف مةةغ قبةةد يتحةةدو عةةغ 

ال هةةر والهمةةةس  والشةةةدة والرخةةاوة  ول نةةةف لةةةم ي ةةةد بالتوسةةط. و ةةةاغ سةةةيبويف أقةةةام 

  ف عد ال هر ي ابلف الهمةس  والشةدة ت ابلهةا  وسيرت سيماتف علا ثنائيات ـ قبد د  س

م هورة وال مهموسة  فوصفها بالشديدة وهةي )الة م الرخاوة. والحظ أصواتا ليست 

والراف والميم والنوغ( وقةاد فةي العةيغ وحةدها: )وأمةا العةيغ فبةيغ الرخةوة والشةديدة  

 " ول غ عملية التنظيم الحسابي ال ت بد بهيا.9تصد إلا الترديد فيها لشبهها بالحاف("

نبغةي أغ نحفةظ أغ عدد الصوامت العربية تسةعة وعشةروغ؛ وي علمنا مغ قبد  

هةةيا العةةدد  ونحةةافظ عليةةف  ونتعامةةد معةةف. وإيا  ةةاغ عةةدد الصةةوامت الرخةةوة ث ثةةة 

عشةةر  والشةةديدة ثمانيةةة  فةةالم مو  واحةةد وعشةةروغ  وتب ةةا ثمانيةةة صةةوامت خةةارج 

الحساب  ن عد العيغ وسطية  تب ا سبعة أصوات رائبة. وهةي )األلة   مةغ أقصةا 

 م  والنةةوغ  مةةغ الةةيلق. والمةةيم والةةواو مةةغ الحلةةق. واليةةاف مةةغ الشةة ر. والةةراف  والةة

 الشفتيغ( والم مو  سبعة خارج الوص  واالستعماد. 

 م  أبو العباس المبرد خمسة أصوات مما لم يي رها سيبويف وهةي: )األلة    

"سةماها المتوسةطة  وب ةي صةوتا )الة م والنةوغ( 10والياف  والةراف  والةواو  والمةيم("

ديد عند ابغ  ني   م  فيف األصوات السةبعة التةي خارج الوص . ثم ظهر ت مي   

لةةم يةةي رها سةةيبويف  وأضةةا  إليهةةا صةةوت العةةيغ  وسةةماها المتوسةةطة  و معهةةا فةةي 

" وبنضةافة هةيو األصةوات الثمانيةة إلةا العةدد السةابق يصةبح 11عبارة )لم يرو عنةا("

  . وبعةد هةيا  لةفويةزود اإلشة ادالم مو  تسعة وعشريغ صوتا. وبةف يسةت يم العةد  

 يب ا مصطلح التوسط  ومفهومف في حا ة إلا توضيح ن   عندو.

إيا قلنا أصواتا متوسطة  فهمنا أنهةا بةيغ شةيئيغ  ثةم فهمنةا مةغ سةرد المةرلفيغ 

أنها أصوات بيغ الشةدة والرخةاوة  وإلةا هنةا ن ةوغ قةد فهمنةا مةا ال يفهةم. وقادنةا هةيا 

عةد الم حظةة واالسةت راف  أغ الواق  الصوتي إلا محاولة تحليلف وتعليلف  وتبيغ مغ ب

  انب التوسط ي مغ في  انبيغ مغ  وانب الصوت اللغو . 

قلنا مةغ قبةد  إغ للصةوت اللغةو  شة يغ: واحةد فيزيولةو ي ويخةر فيزيةائي؛  

وتحةةدثنا عةةغ الصةةفات ب ميةة  أقسةةامها  ومةةغ ثمةةة تبةةيغ أغ الصةةوت المتوسةةط لةةف مةةغ 
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الفيزيةائي  فهةو صةوت فيزيولةو ي الشدة  انبها الفيزيولةو ي ومةغ الرخةاوة  انبهةا 

 الموقعية  فيزيائي الصفة.

وبتوضيح أ ثر  ن ود عندما ننطق صوتا متوسطا  ولي غ ال م مث ؛ ون وم  

بتصويرو باألشعة عند نط ف  فنننا ن حظ اللساغ ملتص ا بالحنك األعلا  وينتج عغ 

ألغ انغ ق  هيو الوضعية انغ ق الم را الهوائي  وي وغ الصوت معها شديدا 

الم را في موض  حدوو الصوت مغ خاصية الصوت الشديد. ومغ هنا ن ود 

ال م صوت شديد مغ الو هة الفيزيولو ية. ومغ هنا  عد سيبويف ال م والراف 

والنوغ مغ األصوات الشديدة. هيا مغ ال انب الفيزيولو ي أ  أغ    مغ ال م 

عند النطق بها ومغ ثم توص   والراف والنوغ  ينغلق معها الم را الصوتي

 بالشديدة.

ومغ  هة أخرا ن حظ التصويت ال يتوق  م  هيو الصوامت عند النطق 
بها  وإيا لم يتوق  الصوت معها فهي رخوة. ويصبح لألصوات المتوسطة و هاغ: 
واحد هو الشدة  ألغ الم را الصوتي ينغلق معها عند النطق بها  ويخر هو 

معها يسر  في ممر ضيق. وإيا نظرنا إلا  يفية نطق ال م الرخاوة  ألغ الصوت 
مث  أو الراف أو النوغ  فسن د الممر الصوتي ينغلق م  ال م بارتفا  اللساغ نحو 

ويخاد   اليسار الحنك األعلا  ول غ الصوت ال يتوق   وإنما يميد  هة اليميغ أو
 الصوت مغ  انبيف.اللساغ  بحيو يتر ف ملتص ا بالحنك األعلا  في حيغ يمر 

وهيو الحاد نفسها م  الراف والنوغ اليل ييغ  فعند نطق الراف يرتف  اللساغ 

 حالف م  ال م  ول غ الصوت ال يمر حرا وال يتوق  م برا بد يضغط علا اللساغ 

فتت رر ضرباتف علا الحنك األعلا  ويمر الصوت  مرورو م  أ  صوت رخو  

وينسد الم را الهوائي  ول غ الصوت ال يتوق  وفي حدوو النوغ  تنغلق الشفتاغ 

خل  الشفتيغ  توقفف م  الباف مث   ول نف يترك الشفتيغ منغل تيغ  ويترا   في رفلة 

وخفاف حتا اللهاة  ثم يمر مغ الت وي  األنفي. وي وغ النوغ باًف مخادعا لوظيفة 

 رير مسبوقة. الشفتيغ عند حدوثف. وهيو النظرة في حاد الصوت المتوسط وخلفياتف

التعمق للطالبات والط ب الن باف  وننهي المحاضرة  ونترك المزيد مغ

 .لا الخامسة بالحديو عغ الصفات التمييزيةإلننت د  الرابعة

 

 

 

 


