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 القوقعي



 

نحمد هللا الذي أنعم فزاد و علّم اإلنسان ما لم یعلم، حمدا كریما لمن تفّرد بالعظمة و الكبریاء   
وحمدا متواصال لمن بیّده مقادیر كّل شيء فحمدا  على كل نعمة و حمدا لھ في السّراء و 

  .الضّراء

مطرف "بالفضل و الجمیل یسّرنا أن نتقدم بخالص الشكر و التقدیر لألستاذة  اعترافا   
، ھذه األستاذة التي تشّرفنا بتأطیرھا لنا، و تعلّمنا من فضلھا الصبر و تتلمذنا من "وردة

عملھا، فنشكرھا جزیل الشكر على تشجیعھا المستمر لنا و على اإلرشادات و المجھودات 
  .ارزة في إعداد ھذه الرسالةالتي كانت لھا األثر الب

التي ساعدتنا طیلة "طالبي"و كما یشرفنا أن نتقدم بالشكر إلى األخصائیة األرطفونیة السیّدة 
  .مّدة تربصنا

  .كما نتقدم بالشكر الخاص و أصدق معاني اإلمتنان إلى كل األساتذة المشرفة  

ا أسمائھم و ال یتسع المجال وفي نھایة المطاف نشكر كل من قدم لنا خدمة ممن ال یغیب عنّ  
  .لذكرھم فلھم من الّذكر و التقدیر و خالص الدعاء

                      

                      

                      



  

إلى من كانت رمزا للصمود و القوة و العطاء إلى منبع الطیبة و الحنان، إلى التي 
ھا و سھرت اللیالي لراحتي إلى التي زودتني بوّدھا إلى التي حملتني ببطنھا و غمرتني بودّ 

  .أطال هللا من عمرك" أمي الغالیة"الحیاة إلیك  زودتني بما یكفي ألخوض معركة

أكون ناكرة للمعروف جاحدة لنعم هللا إن نسیت و لو للحظة من رسم سبل النجاح  
أمامي و أنار لي درب العمل و اإلحسان و غرس في قلبي حّب العمل و إتقانھ و قّوم دربي 

  .رحمھ هللا و أسكنھ فاسح جنانة" أبي العزیز"

  .الواسعة و أسكنھا فاسح جنانھ اهللا برحمتھ ارحمھ "خیرأمل"إلى جدتي 

متاعبي إلى من ال یوفي إلى من كانت والدة ثانیة لي، إلى من حملت عنّي ھمومي و 
  ".أختي صلیحة"إلى  ھاالشكر حقّ 

شفیعة، فریدة، دلیلة، جمیلة وإلى :إلى من تقاسمت معھم حالوة و مرارة الحیاة أخواتي
  .محند، عثمان، رضوان: إلى إخواني .أوالدھنّ أزواجھّن و 

  .المیة: والزلت أعتبرھا أختي الصغیرة اعتبرتھاإلى من 

إلى كل عائلة حمدي، و إلى جمیع أصدقائي و صدیقاتي  .وردیة، فروجة، زھرة: إلى عماتي
  .، ثملةاطاوس، زھرة، نوال، كریمة، لیتیسی،  "سعذي"واألخص بالذكر 

  "محند" مشقة ھذا العمل طوال أیام الدراسة أخي و صدیقي إلى من شاركني
  

  و على ذكرى خالتي فروجة رحمھا هللا 

   ....أھدي ثمرة جھدي

                                                       

      



  

 

 

من الجھد والعمل  أحمد هللا وأشكره على إعطائي القوة والعزیمة ألصل إلى ھذه المرتبة
  .المتواصل

  : أھدي ثمرة ھذا العمل إلى

منبع الحنان واإلخالص، التي تبعتني خطوة بخطوة والتي رعتني وساندتني طوال 
مشواري الدراسي، یا من كرمھا المولى جال وعاله والتي وضع الجنة تحت أقدامھا والتي 

التي فرحت لیسري وبكت  أحببتھا وأحبھا، كما لم ولن یستطیع أي شخص أن یحب،
  .لعسري 

أبي "إلیك یامن زرع المبادئ واألخالق فیا، وحرص أن یراني الیوم في ھذه المرتبة 
  ".الغالي

  

  :إلى إھداء خاص

وشرفت علي حسن تشریف  نا  الدراسيمشوارإلي األستاذة  التي لطالما رافقتنا في 
  وردة فطرمإلثراء ھذا العمل األستاذة  وقدمت لنا ید المساعدة

   كھینة ةإلى من شاركتني مشقة ھذا العمل طوال أیام الدراس

 .إلى كل من نسیھ قلمي ولم ینساه قلبي
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 مقدمة

 بھا نستقي الكثیر من المعلومات ،وھبھا هللا للعباد التيحد الحواس أ ،تعتبر حاسة السمع     

 أثناء نّ من العلماء بأ رالكثی مو حیث اتفقي كل مراحل النّ وتظھر قیمة ووزن ھذه الحاسة ف

سب لكن ھذه النّ  ،%30ـمع فنحتفظ بالسّ  أثناء ا، أمّ بالمعلومة فقط %10 ـالقراءة نحتفظ ب

 بر كسماعھا أ أثناءبالمعلومة  احتفاظھمنسبة  أشخاصحیث نجد  خر،آلتختلف من شخص 

م تلیھا ث ،على العقل و الذاكرة خاصة تأثیرا األكثرمشاھدتھا لكن تبقى الكتابة ھي  أكثر منو 

  .یةالبیداغوج احیةمن النّ  و ھذا مھم جدا ثم یلیھا السمع، المشاھدة

 أوكان ھذا جزئیا  اة مشاكل فتحد و تعرقل عملھا سواءعدّ  إلىھذه الحاسة قد تتعرض  إنّ 

كلي لحاسة  أو الذي  ھو فقدان جزئيم مالص تتعرض لھا ھذه الحاسة أنیمكن ا فممّ  ،كلیا

خص و الشّ  ،ممغیر مباشر للص أوونجد الكثیر من العوامل تكون سبب مباشر  ،السمع

 الوظائفة مشاكل تمس قد یعاني من عدّ  م،م مھما كانت درجة ھذا الصممالمصاب بالص

ة مناطق في عدم تنبیھ عدّ  إلىحاسة السمع یؤدي ن فقدان االنتباه أل ،غةاللّ  ،اكرةالعقلیة مثل الذّ 

  .العقل

ال  األصمفالشخص  ،جانبیة تمس كیفیة التصویت و كیفیة النطق تأثیراتمعیة السّ  ولإلعاقة

ا یؤثر على عملیة التصویت و النطق حیث قد تكون ممّ  ،یتحكم في الحلقة السمعیة الصوتیة

 أن أردنانحن فقد  اأمّ  ،سالة و ھذا خاص بالكالم العاديدرجة ال یمكن فھم الرّ  إلىمشوھة 

 أصیبت أو تأثرت الحامل للزرع القوقعينعرف ھل ھذا الشخص المصاب بالصمم العمیق 

 ن كان الجواب نعم فلمذا و كیف اإلعاقة فإنتیجة ھذه  ،التجوید أثناءقدرتھ على التغني وھذا 

ترك بصمة في  :أوال ننشد  و نحن من وراء ھذا البحث. أیضاكان العكس فلمذا و كیف  إنو 

ن فیھ جمیع القرآ أنّ ب ،كافة الطالب إلىتوصیل رسالة : ثانیا ،ولو بصفة بسیطةمجال البحث 

بھا ما نرید وھذا من غیر ضرر وال  نأخذنعرف الكیفیة التي  أناالختصاصات فقط یجب 

من ھذا المیدان  ألحدلم یسبق  أيھذا البحث یحمل صیغة تجدیدیة  أنّ ر و یمكن القول اضر

شئ جوھري في  و ھذا الموضوع یعتبر ،في حدود إطالعناوھذا   درس ھذا الموضوع أن
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على الصوت الذي ینشدونھ  أجریتكثیر من الدراسات ال أوربافمثال في  ،مجتمعنا وثقافتنا

ندرس نحن مواضیع داخلة في ثقافتنا؟  ال فلما ،وھذا العنصر داخل في ثقافتھم ،داخل الكنائس

  .یدرسھا و بطریقة موضوعیة؟ أنھل ننتظر من الغیر 

لھذا البحث تتمثل  ةیَّ مِ لْ ، فاألھمیة العِ ةیَّ مِ لْ العِ و  ةیَّ لِ مَ أھمیة ھذا البحث في األھمیة العَ و تتجلى  

  .تتعلق بثقافتنا وعادتنا أخرىق الحس العلمي للقیام بدراسات ھ یثري ویعمّ نّ أ في

       ھذا البحث یفید عددا غیر قلیل من االختصاصات أنّ تتجلى في  اھفإنّ ة یَّ لِ مَ العَ  األھمیة أما

  ...دارسو الفن و الصوت ،علوم الشریعة ،فونيرطاالختصاص األ رأسھاو على 

  :و للوصول إلى الھدف المنشود قمنا بتقسیم دراستنا إلى قسمین 

، فا لجانب النظري یحتوي على ثالث فصول، فالفصل األول جانب نظري و جانب تطبیقي

ى عناصر ومفاھیم أساسیة وجوھریة مثل آلیة صا للصوت الغنائي الذي یحتوي علمخصّ  كان

رآن ، اإلیقاع في القالصوتیة و العروضیة عند المراھق ، الخصائصالكالم و مستویاتھا

حتوي كذلك یم معنى التجوید ویھ یتعلق بالتجوید أین قمنا بتقدنّ ا الفصل الثاني فإالكریم، أمّ 

ر یتناول المقامات و عالقتھا خبصفات الحروف العربیة، وعنصر آعنصر یتعلق على 

 ا الجانب التطبیقيالزرع القوقعي، أمّ م وما الفصل الثالث فتناولنا فیھ الصأمّ  ،فونیارطباأل

، فالفصل الرابع یتعلق بإجراءات فصلین وھما الفصل الرابع والخامسحتوي على و الذي ی 

  .النتائج واالستنتاج العامالخامس یتعلق بعرض وتحلیل  الفصل اث أمّ البح
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 اإلشكالیة 
و ھذا عبر  ،یعتمد إدراك اإلنسان لمحیطھ على المعلومات التي یستقبلھا من عالمھ الخارجي

سمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس، و حدوث أّي خلل فیھا ینجم عنھ التلك الحواس من 

 القاعدة تشمل جمیع الحواس، درجة الصعوبة حسب درجة اإلعاقة و ھذهصعوبات، و تحدد 

ود إلى لقیام بدورھا، فھذا العجز یقعلى عجز حاسة السمع عن ا صبینھنا  االھتمام لكنّ 

. غويلالنمو الفي عملیة  أساسيحاسة السمع تلعب دور  صعوبات عدیدة و متنوعة، ألنّ 

  ).102، ص 1998جمال الخطیب، (
الذي ھو إعطاء لكل حرف من األبجدیة العربیة ) التجوید(األداء الصوتي للقرآن إّن 

ھي حرف كل  بالصفات الّالزمة، و مستحقّ  ىتسم التي ھي حرف كل حقّھ و مستحّقھ، فحقّ 

األداء في وحتى یكون ، آخرلتقائھ مع حرف فات العارضة، و ذلك عند إالصّ بالتي تسمى 

اسة السمع سلیمة، أّما إن كانت ھذه البد أن تكون ح ،وبون خال من العی، و یكالمستوى

عملیة  سمع، فإنّ جزئي أو كلّي لحاسة ال الذي ھو فقدانالحاسة عاجزة أو مصابة بالصمم 

كیة فیزیائیة للصوت نھ في ھذا البحث بدراسة أكوستیالتجوید قد یصیبھا نقص و ھذا ما سنبیّ 

      مجھود عالي  التي تتطلب  األصواتنوع من ھوالذي أثناء التجوید ،) الغنائي(الملحون 

  .زیائیة خاصة بھیو یتمیز بخصائص ف ،نو یكون دائما خاضع لنظام فیزیولوجي معیّ 

ل ؤاما قد یتساءل القارئ العزیز قائال ما دخل الغناء في التجوید، نجب على ھذا السو ربّ 

" یتغنى بالقرآن فلیس منا من لم"بحدیث الرسول صلى هللا علیھ و سلم، أین یقول : أوال

شابھ الكلي بین التجوید لتّ وتي للقرآن ھو تغني بالقرآن نظرا لاألداء الص: ثانیا ، البخاري رواه

لوجي و الجانب التشریحي، إذن األداء الصوتي زیویلغناء و ھذا من حیث الجانب الفو ا

ن م اتناولت ھذا الموضوع سواءت التي أما فیما یتعلّق بالّدراسا ،للقرآن یُعتبر صوت غنائي

لم یكن ھناك دراسات سابقة، أّما من ففي حدود إطالعنا   1فمن قریب من بعید، قریب أو

الدراسة التي  نھاعدید من الدراسات تناولت أشیاء جزئیة من ھذا الموضوع، فمالفنجد  2بعید
                                                             

 1أي مختص أرطوفوني، قام بدارسة هذا الموضوع، أو طالب لنیل شهادة ما

الخ...أي خارج ھذا التخصص، لكن لھ عالقة بھذا االختصاص، مثال دراسة الجرس الموسیقي للقرآن الكریم 2 
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حول ) 2010(بغداد معة نان محمد مھدي أستاذة في كلیة التربیة في جاح الدكتورةقامت بھا 

و قد توصلت ھذه الباحثة في دراستھا إلى  ي في سیاق النص القرآني،ئاحاإلیقاع الصوتي اإلی

الصوت في القرآن لھ إیحاء و تكامل مع  یقاع القرآني أو الجرس الذي یبنى علیھاإل أنّ 

  .الذي توحي إلیھ اآلیة ىالمعن

و التي تناولت  ،میسة لنیل شھادة الماجستیر رصغینجد الدراسة التي قام بھا محمد  و

 أنّ  و التي توصل فیھا إلى) 2012، 2011(جمالیات اإلیقاع الصوتي في القرآن الكریم 

اإلیقاع في القرآن الكریم متكامل بین  و أنّ  ،اإلیقاع مظھر من مظاھر اإلعجاز القرآني

  .ىو المعن ىالمبن

زیائیة للصوت الملحون یة فیسة أكوستیكخص دراستنا فھي عبارة عن دراأّما فیما ی

  :أثناء التجوید، أین سنالحظ و ندرس و نجیب على ھذا السؤال 

اء في الخصائص الفیزیائیة أثناء األدالحامل للزرع القوقعي یتحّكم  ھل المراھق األّصم

  ؟) التجوید(صوتي للقرآن ال

  ؟ (f0)لتردد األساس في االمراھق ھل یتحّكم   

  الشّدة ؟ ھل یتحّكم في  

  ھل یتحّكم في الجرس ؟  

  :الفرضیات 

 .زیائیةد بھذه الخصائص الفیم بشكل جیّ األصّ  ال یتحكم المراھق: الفرضیة العامة  -

 :الفرضیة الجزئیة  -

 .التردد األساسفي  نسبي تحكم §

 .یتحكم في الشدة ال §

  .ال یتحكم في الجرس جید §
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  الفصل تمهید

آلیة الكالم إلى ثالثة  في ھذا الشق من ھذه الدراسة، و في ھذا العنصر سنقوم بتقسیم 

و ) ویتالتص(كما ھي معروفة أین نجد المستوى التنفسي، و المستوى الصوتي  مستویات

خلل في ھذه  وظیفة ال بد منھا، فأيّ  ولكل ھذه المستویات دور و ي،النطقأخیرا نجد المستوى 

ن ثالثة ھي الجزء الذي یكوّ ھذه المستویات ال. لل على مستوى الكالمالمستویات یؤدي إلى خ

  .)) 01(أنظر الملحق األول، الشكل رقم (. آلیة الكالم وھي التي تكّون كذلك ما یسمى بـ الكل

  الكالم مستویاتآلیة و   1-1
  ) :النفس( يالتنفس ىالمستو 1-1- 1

 على الھواء، إذن الھواء عنصر مھم، و لھ الدرجة األولىإن آلیة الكالم عند اإلنسان تعتمد ب

د و التسییر المحكم لكمیة الھواء، ھو أول التحكم الجیّ  عدّ و ی ،دور الوسیط في ھذه المستویات

ان بالھواء، فھما تعدّ  بملء رئتیھتؤدي إلى إنتاج الكالم، فمثال المرتل للقرآن یقوم ة خطو

     جوید تكون متذبذبة لتاالجید لھذا الخزان فإن عملیة الترتیل و  فبدون الملء خزانا للھواء

غیر مناسبة ما قد  تقاطعاتد، فقد تكون ھناك شروط التجوید الجیّ  ال تلبي أي و غیر مستقرة،

 (HENRICH N, 2002, p-p 81, 82).)التجوید(باألداء الصوتي للقرآن  یخلّ 

  یشمل على أعضاء تتمثل في الرئتین و القصبة الھوائیة ىھذا المستو

قابل للتمدد و االنكماش، و لكنھ ال یستطیع الحركة  يجسم مطاط :les pommonsالرئتین-

  نكماش، و یمكن تسمیتھ كذلك بالمد االك یدفعھ للتمدد و محرّ حاجة إلى ببذاتھ، و من ثم فھو 

بھذا  ك الذي یقومحقیقي، و یتمثل ھذا المحرّ ھ یشبھ المد و الجزر الو الجزر الرئوي، ألنّ 

 .الدور بالحجاب الحاجز، ھذا من جھة، و القفص الصدري، من جھة أخرى

اریف على شكل غضمن  ھي عبارة عن أنبوب مكّون : la trachée الھوائیةالقصبة -

قطر ، بعضھا ببعض بواسطة نسیج غشائي مخاطي ةمتصلحلقات غیر مكتملة من الخلف 

أحمد مختار، (سم  11سم، أما طولھا فحوالي  2,5و  2القصبة الھوائیة یتراوح ما بین 

  ).100القاھرة،  ص  ،1998
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عملیة إنتاج الصوت، تحتاج إلى شیئان أساسیان و ھما توفر  إنّ  :المستوى الصوتي  1-2- 1

أما  نبع القوة،كل من محرك و منبع للقوة و النشاط، و یمثل الھواء العنصر األول أي ھو م

، تتم عملیة العنصر الثاني الذي یجب أن یتوفر ھو الھزاز و الذي یمثلھ الوتران الصوتیان

ال إلى ومن الرئتین عبر القصبة الھوائیة و وص عند خروج  ھواء الزفیر صعودا التصویت

ة ضاغطة على و تزاید ھذا التراكم یؤدي إلى قوّ  ،الحنجرة أین یتراكم عند الوتران الصوتیان

اء الذي كان عبارة عن الوتران، ما یسبب فتح ھذان الوتران و بھذه العملیة  یحدث تغییر للھو

أي بھذه و ھكذا نكون قد تحصلنا على صوت، . إلى قوة میكانیكیة و فیزیائیةقوة ھوائیة 

ة و تردد الجدلیة بین الفتح و اإلغالق و بین الوتران الصوتیان و الھواء ینتج صوت ذو شدّ 

(Fo)  أثناء  أنإال ) التجوید(و جرس و نفس الشيء یحدث أثناء األداء الصوتي للقرآن

   .كثر أھمیة منھ أثناء الكالم العاديحتاج إلى كمیة أكثر من الھواء و التحكم فیھ أالتجوید، ن

  .و ھذا المستوى یتكون من عضوین مھمین ھما الحنجرة و األوتار الصوتیة

عبارة عن صندوق غضروفي متصل بالطرف األعلى للقصبة  :Larynxالحنجرة -

  :وائیة، و ھي تتكون من ثالثة أجزاءالھ

 .غضروفي الجزء األدنى عن الحنجرة -

 .الدرقي  الغضروف -

 .النسیجان الخلفیان الھرمیان -

  .أخذ شكل حلقةاألدنى من الحنجرة قاعدة لھا، و یو یشكل الغضروف 

  بتفاحة آدمعرف زه إلى األمام في منطقة الزور و یبروأما الغضروف الدرقي فیمكن رؤیتھ ل

    من العضالت یتحكم فیھما بواسطة نظامأما النسیجان الھرمیان فھما قادران على الحركة 

  .یتأحرجاا و أن یستدیرا و أن قو یمكنھما أن ینزل

تعد األوتار الصوتیة أھم عنصر في الجھاز :  les Cordes vocalesاألوتار الصوتیة-

أو شریطان من  (plis) النطقي و آلیة الكالم و ھما في الحقیقة لیس وتران بل شقان 

العضالت یشمل بھما نسیج و ھما یقعان متقابلین على قمة القصبة الھوائیة، و مثبتان عند 

ن قابالن للحركة أفقیا من الخلف حیث یو الوتران الصوتی) أدمتفاحة (نھایتھا من األمام 
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 ىفوق ھذه األوتار توجد أوتار بنفس الشكل و تسمالھرمي،اریف النسیج ضیتصالن بغ

ذكره، مرجع سبق أحمد مختار، (.التصویت يوتار الكاذبة، و لیس لھما عالقة تذكر فباأل

  ).106 105ص  ص

و یتمتع الوتران الصوتیان بمقدرة كبیرة على أنماط متنوعة و دقیقة من التدخل و االعتراض 

و یمكن للوتران أن .و العضلي ئيلمجرى الھواء، و ھذا بفضل تكوینھما المحكم أي الغشا

وضعیات نجد ثالثة و مختلفة، و ھذا عند التجوید و النطق بالحروف  وضعیات  ایتخذ

  :ھي رئیسیة

على ھیئة شق طولي مثلث الراحة  یةوضعفي یكون المزمار ):االنفتاح(الراحة  یةوضع-

من الخلف فنجد العضلة جد على جانبیھ الرباط الصوتي و العضوي الھرمي، أما الشكل، و ن

ختلف عن وضعیة التنفس العادي، ففیھما تكون یة ال تالوضع ھذهالھرمیة و نجد أن 

وتران ال الراحة أثناء التصویت أن ھذان ال یةبوضع ونقصد.العضالت في حالة استرخاء

 .ھذان الوتران یكونان في حالة سكون نطق الحروف المھموسة، فإنّ یتذبذبان، أي في حالة 

و نجد أن اللغة العربیة بوجھ عام، و النطق بالحروف األبجدیة العربیة بوجھ خاص أن إثنة 

       عند النطق بھا األوتار الصوتیة ال تھتز  أي أنّ عشرة حرفا عربیا یتمیز بأنھ مھموس، 

النطق بحرف الحاء .وسكون األوتار الصوتیة یختلف باختالف الصفات التابعة لذلك الحرف

الذي ھو صوت لھوي  ءصوت حلقي احتكاكي مھموس، و النطق بحرف الفاالذي ھو 

ن في الصفات التابعة لھما كمانفجاري مھموس، فكال الصوتین مھموسین، و لكن االختالف ی

ن في حالة النطق یفحالة الراحة التي یكون فیھما الوتران الصوتی. مثل االحتكاك و االنفجار

اختالف الصفات الالزمة إلى  ختلف شیئا ما و ھذا یعودالقاف تبالحاء و في حالة النطق ب

  .لذلك الحرف

یتم اعتراض مجرى الھواء من طرف الوتران  یةالوضع هفي ھذ:اإلغالق یةوضع-

الھرمي إلى  الغضروفالصوتیان، و یتحقق ذلك نتیجة تقلص العضلة الھرمیة الحلقیة، و 

ق في العربیة بھذه التي تنط و الحروف.الخلف، مع تنشیط العضالت الھرمیة المقربة

ھذه  الوضعیة و التي تتفاوت من حرف آلخر، نجد ستة عشرة حرفا بھذا الوضع أي أنّ 
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وتار الصوتیة تتذبذب عند النطق بھا، و تختلف الوضعیات األ الحروف مجھورة ما یعني أنّ 

. ذلك الحرفالتي یكون علیھا األوتار الصوتیة باختالف الصفات التابعة و الصفات الالزمة ل

صوت حنجري ذو وقفة  ار الصوتیة أثناء النطق بالھمزة التي ھياألوت یةفمثال وضع

 .الیاء الذي ھو صوت شفوي انفجاري مجھورختلف عن ما ھو علیھ عند النطق بـإنفجاریة، ی

فجاریة نم ینفتحان فجأة فیحدثان وقفة ان فیھا الوتران منطبقان بالكلیة ثیكو ىفالوضعیة األول

و ھذا یؤدي إلى . في الوضعیة الثانیة، فالوتران ینغلقان ثم ینفتحان ثم ینغلقان ثم ینفتحان أما

أنظر الملحق األّول الشكل رقم (.تذبذبھما بطریقة منظمة، فیكون الصوت حینئذ مجھور

)02.(  

ثم  االھواء ینحبس كلی مھموسة، ألنّ ھي و للعلم فقط فإن الھمزة العربیة ال ھي مجھورة و ال 

  . یخرج دفعة واحدة، فاألوتار الصوتیة ال تتذبذب و لكنھا شاركت في التصویت بھذا الحرف

المنتظم  بانعدام االھتزاز یةالوضع هیتمیز الصوت الخارج من ھذ:الوشوشة  یةوضع-

كن أن تصدر یم یةالوضع هألصوات التي تصدر من ھذبعض ا ن، بل أنّ یللوترین الصوتی

ي و التجویف تجویف البلعوماللى الوترین الصوتین، حیث یتومشاركة من جانب ن دو

و یتفاوت معدل التذبذب لألوتار الصوتیة ما . مھمة اعتراض الھواء إلنتاج الصوت الفموي

  1200دورة في الثانیة، و ھذا الحد األدنى لشدة الصوت عند الرجال، و بین  70و  60بین 

و یبلغ متوسط الذبذبات ). الترتیل(لموسیقي دورة في الثانیة كحد أقصى للصوت ا 1300و 

 300و  200أما عند المرأة فتتراوح ما بین . دورة في الثانیة 150إلى  100عند الرجال من 

  .ذبذبة في الثانیة

معدل  و تعتبر األوتار الصوتیة عند الرجال أطول و أغلط منھا عند المرأة، و لھذا فإنّ 

مك األوتار طول وس ألنّ . أة ألسباب تشریحیةالتذبذب عند الرجال أقل منھ ما عند المر

 124، ص ص2009المیاء بن موسى، ( .الصوتیة لھ دور كبیر في عدد و سرعة الحركة

173.(  

إلى تلك القدرة على النطق باألصوات بطریقة  ىیوحي ھذا المستو:المستوى النطقي  1-3- 1

ة و منشقة بشكل جید، یسمح للمستمع بالتفریق بین كل الفونیمات و ھذا الذي دائمة و منتظم
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و بھذا تكون عملیة التواصل قد  لھا قد وصلتیالرسالة المراد توص یؤدي إلى الفھم، أي أنّ 

  (LERIK S, 2004, p04) .اكتملت

إسم آخر  ىیعتبر المستوى النطقي ھام جدا للكالم و التواصل، و یطلق على ھذا المستو

و ھذا ما نجده في بعض الكتب، فاإلسم یختلف  cavité buccaleالتجویف الفموي بــ یسمى 

  على كل أعضاء التي تساھم في عملیة النطق المعنى واحد، و یحتوي ھذا المستوىلكن 

  على الشفتین  يو ھذا المستوى یمتد من الشفتین إلى أعلى التجویف الحلقي، و یحتو 

سان، و الحنك الصلب و الحنك اللین و الفك األعلى و األسفل، و ھذا التجویف و األسنان و الل

والتي تتمثل في مضغ األكل و ھذا  أخرىفي النطق بل لھ دور و وظیفة ال یلعب فقط دور 

     األعمال العقلیة  أود  الجسم بالطاقة الالزمة، سواءا لألعمال الیدویة األخیر ھو الذي یزوّ 

المحطة األخیرة التي تساھم في تضخیم و تعدیل  المستوى ھذا مكن اعتبارمعرفیة، و یو ال

وظیفة التي یقوم بھا ھذا العنصر حیث یعتبر مكان لالصوت المراد النطق بھ، و ھذا استنادا ل

و لكي یكون  لتعدیل ھذا الصوت بإعطاء الجرس الخاص بھ، لیكن مفھوما عند المستمع،

قي األصوات خاصة التي لھا صفات مشتركة مع ذلك الصوت اواضحا أي یمكن تمییزه عن ب
(MELLET F, 1998, p 112).  

 ىبآخر ةأثناء التنفس في حالة راحة، كال منھما متصل تكون الشفتان :les lèvresالشفتان -

ر إلى شد مرتفع و ھذا في حالة شد و تحرك بشكل بسیط تقریبا، و یمكن لھذه الحالة أن تتغیّ 

  .المتحكمة فیھا، و تعمل الشفتان كغطاء لألسنان و التجویف الفمويالعضالت 

لشفتان أھمیة كبیرة في النطق بالحروف، و ھذه األھمیة تتباین بین المباشرة و الغیر لو 

ھا نطق جمیع الحروف مثل الباء، و الفاء إال أنّ ھا لیست موضع و مكان لو رغم أنّ  المباشرة

      فلو لم یكن انفتاح في الشفتین لمرور الھواء ...ینمثل حرف الخاء، الع في النطق تشارك

  (LEUCHE F, 1997, p 148).و خروجھ لما حدث النطق

سنا، تتوزع بین الفك  32یبلغ عدد األسنان عند الراشد  :les dents )الفكین(األسنان -

  .إلى غایة السنة الثالثة عشرة ك السفلي، تنمو خالل السنة األولىالعلوي و الف
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تتكون األسنان من طبقات متباینة في صالبتھا، إذن تشكل الطبقة الخارجیة منھا أصلب مادة 

في جسم اإلنسان، و وجود األسنان في فم المتحدث مھم إلخراج بعض األصوات من 

كثیر من المخارجھا الصحیحة، إال أن القواطع أكثرھا أھمیة، حیث تخرج منھا 

أحمد مختار، (/ ف / بالقواطع العلیا یخرج الصوت  ىاألصواتفعندما تلتقي مثال الشفة السفل

  .)110، صمرجع سبق ذكره

 اللسان أھم أعضاء النطق في الجھاز الصوتي، بل إن اإلنسان أطلق :La langueاللسان -

  .اللسان على اللغة اسم

إلى وجود جزء منھ في التجویف  یحتل اللسان حیزا كبیرا داخل التجویف الفموي، إضافة

  .الحلقي

یتكون اللسان من مجموعة من العضالت تجعل من الممكن تحریكھ أو تحریك جزء منھ 

  .الخاءكما في صوت  اللھاةإلخراج أصوات تمتد من الثنایا، كما في الصوت التاء إلى 

  : ینقسم اللسان إلى ثالثة أقسام كل قسم یشارك في نطق أصوات معینة حیث نجد

 Apex de la langueاللسان  ةمقدم ـالقسم األول یدعى ب -

 Dox de la langueوسط اللسان  ـالقسم الثاني یدعى ب -

 La racine de la langueاللسان  ةالقسم الثالث  یدعى بـ مؤخر -
(DUPANT M-JANS. 2010, p11) 

ھذه یتحكم في شكل اللسان أربع عضالت على شكل أنسجة داخل جسم اللسان، تقوم 

  ھالعضالت ببسطھ أو ضمھ أو رفعھ أو خفض

ف التجویف الفموي، و أرضیة التجویف األنفي و یمتد من قسالحنك ھو : (Palais)الحنك -

أصول الثنایا العلیا إلى اللھاة حیث یقع نھایة التجویف الفموي و األنفي، و یبدأ التجویف 

  .الحلقي

و ھو یقع في مقدمة  Palais dureلصلب و ینقسم الحنك إلى قسمین األول یدعى بالحنك ا

إلى نھایة المنطقة التاء التجویف الفموي، حیث یمتد من اللثة  و التي یخرج منھا الصوت 

  الیاءو ھي منطقة مقعرة من الحنك حیث ینطبق صوت  Palateالتي تدعى بـ الغار 
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 ینتھيمؤخرة  التجویف الفموي و le voile de palais) شراع الحنك(بینما یقع الحنك اللین 

و یعمل الحنك اللین كبوابة قفل للفتحة، الحنك حلقیة كما أنھ یقابل اللسان  باللھاةالحنك اللین 

  .)49- 47ص  ، ص2006، سعید مغامدي(الكاف إلخراج الصوت 

عبارة عن قناة عضلیة ) الحلق(لعوم من الجانب التشریحي الب: (Pharynx)الحلق-

، فالقسم األعلى یكونھ قسام تنحدر من األعلى إلى األسفلالتي تتكون من ثالثة أغشائیة، و 

أما القسم الثاني و الذي یكونھ التجویف   Rhino pharynxالتجویف األنفي و یدعى بـ 

  الفموي یدعى 

 l’Hypoأما القسم الثالث و ھو الجزء العلوي للحنجرة و یدعى بـ L’oro pharynx بـ

pharynx  الجانب الفیزیولوجي، یعتبر الحلق كمفترق للمسار الھوائي و الغذائيأما من 

  أثناء عملیة التنفس سواءا الشھیق أو الزفیر، فإن المسار الھوائي ھو الذي ینفتح، حیث 

و نفس الشيء یحدث أثناء التغذیة، فإن المسار الھوائي ینغلق و ینفتح المسار الغذائي، و ھذه 

وماتیكیة و یقوم بھذه العملیة عنصر یدعى بـ لسان المزمار العملیة تكون آلیة أي أت
l’Epiglotte 

الحنجرة قبل كل شيء عضو للتصویت، بما أنھا تحتوي على  :Larynx)  (الحنجرة-

 الوتران الصوتیان، و ھذه األوتار الصوتیة تنتج أصوات تسمى بـاألصوات الحنجریة األولیة

Les sens laryngées primaires  . (BRIN F, 2004, pp140- 144)  

 رمجھوالو من خالل تذبذب ھذه األوتار یتشكل الصوت، و كذلك من خاللھا نعرف الصوت 

 ، فھي تتحرك إلى األعلى و األسفلإن الحنجرة یمكن أن تتحرك أي لیست ثابتة. مھموسالأو 

  )).04(و) 03(أنظر الملحق األول الشكل رقم (

الصوت یكون حاد، و إذا ما تحركت إلى األسفل فإن الصوت فإذا تحركت إلى األعلى فإن 

 الخارج یكون غلیظ إن الصوت على مستوى الحنجرة یكون غیر مفھوم، أن لھ جرس واحد

Timbre uniforme  نطنیو لھذا یكون ذلك الصوت على شكلBourdonnement 

(CLARENCE J, 2007, p 5). 

  



 
 الصوت الغنائي             الفصل األول

26 
 

 الصوت الغنائي 2- 1

  :الغنائيتعریف الصوت  2-1- 1

ستقل بذاتھ و ھذا في بعض الصوت الغنائي یعتبر صوت م فوني، فإنّ حسب القاموس األرط

ھو خاضع إلى نظام فیزیولوجي  ر ویأي أنھ صوت ممیز بمقتضى بعض المعایالجوانب ،

ن بدرجة عالیة و كافیة، فإذا كان الصوت اإللقائي یدخل ضمن ومثل الصوت الكالمي تك مثلھ

في السلم الموسیقي بمعنى أن الصوت  registre moyenالمرتبة أو السجل المتوسط 

الغنائي یدخل ضمن السلم  الصوت مستقر نسبیا، و ھذا باستثناء الحاالت الشاذة، فإنّ  اإللقائي

فالصوت . على حالة واحدة مستقرلصوت غیر ھذا النوع من ا أنّ  العالي بمعنى الموسیقي

الصوت  اإلیقاع وطبقة فس السیاق و نجد أنّ الغنائي یمزج بین الحاد و الغلیط و ھذا في ن

  .اإللقائي یختلف عن ما ھو عن الصوت

و ھو ذلك  ز الصوت الغنائي عن باقي األصوات، و ھو صفة من صفاتھ،الذي یمیّ الشيء و

 (BRIN F, loc cit, p 286).الجرس الغني بالنغمات 

  :نائي و الصوت اإللقائي الفرق بین الصوت الغ 2-1- 1

قائي ال تختلف عن كیفیة إنتاج الصوت الغنائي، فنفس اإللإن عملیة إنتاج الصوت 

فإنتاج ، قائي نجدھا في الصوت الغنائياإللالسیرورات و العملیات التي نجدھا في الصوت 

ھ ھ عضلي و یوصف الثاني بأنّ مھمین، یوصف األول بأنّ الصوت یحتاج إلى عنصرین 

  .میكانیكي

فالعنصر األول ھو ذلك الذي یصدره الجھاز المركزي، فیبدأ العنصر الثاني من ھواء، 

كل مستویات العنصر  بالعمل و التنفیذ، أي أنّ ...رئتین، األوتار الصوتیة، حجرات الرنین

الخلل سیظھر  ، و إال فإنّ مستوى عنصر أو أيّ  يّ االستغناء عن أالثاني ستشارك و ال یمكن 

 إذا أراد النطق  بحرف في الحاصل، أي سیكون ھناك انحراف عن المعیار األصلي، فمثال

  (Fo)االنحراف سیظھر سواءا على الجرس، الشدة، اإلیقاع أو التردد فإنّ أو كلمة 

حثنا عن السبب و حلھ لن ب ة عن تلك الخاصیة، لھذا فإنّ األعضاء المسؤول أنّ  و نحن نعلم

  یكون صعبا، فمعرفة السبب و حصره یؤدي إلى معرفة طریقة عالجھ و بكیفیة مناسبة 
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  .و فعالة

من طبقة إلى أخرى أثناء الصوت اإللقائي، ال یستغرق كثیر  االنتقال فإنّ  و من جھة أخرى

لھذا في بعض الحاالت ال نشعر بذلك االنتقال إال في بعض الحاالت التي یكون  الوقت،من 

و ھذا على عكس الصوت  على كیفیة النطق و التصویت عند المتكلم عالیة التركیزفیھا 

من صوت أو من طبقة إلى أخرى، یستغرق مدة أكبر من الصوت  االنتقالالغنائي أین یكون 

من مقام إلى آخر أثناء الترتیل یحتاج إلى تمھید و ھذا  أوقة من طب االنتقالألن  ،اإللقائي

  الصوت الغنائي صوت ملحون و لھ إیقاع خاص  التمھید یستغرق شیئا من الوقت كذلك ألنّ 

  .و إیقاعھ یعتمد على نطات مدروسة

الصوت الغنائي تتطلب  الصوت الغنائي یحتاج إلى تسییر محكم للنفس و على العموم فإنّ  إنّ 

و تتطلب خاصة .النفسیة و الجمالیة و حتى الفیزیولوجیةبین صر ومعطیات تتباین عنا

  (LORRAINE M ,2011, p p14 ,15)استرخاء مرونة جسمیة و عملیة في المستوى 

االستعداد فقان من ناحیة صوت الغنائي یتو لإلشارة فإن األداء الصوتي للقرآن الكریم، و ال

، و یختلفان من ناحیة التطبیق، فاألداء الصوتي للقرآن يو الجسمي و النفسالفیزیولوجي 

، ألن التجوید صوت (Acappila)عالم الموسیقى بـ  یشبھ تقریبا ما یسمى في) التجوید(

 ةمجود ملحون ال یعتمد على النطات التي یعتمد علیھا الغناء، بل یعتمد على أحكامھ الخاص

  .بھ فمن خاللھا یتكون الجرس و اإلیقاع

لھ على نفس أعضاء، و نحن نعلم أن معملیة إنتاج الكالم العادي أو الملحون یعتمد في مج إنّ 

في   (La respiration thoracique)یتم إنتاجھ من النفس الصدري   اإللقائيالصوت 

   Une respiration)إصدار الصوت الغنائي یتطلب فیما بعد تنفس بطني  حین أنّ 

abdominale)  

ي، الوضعیة و المرونة و التلقائیة و االسترخاء مھمة، و حتى أثناء األداء في الصوت الغنائ

  .المستوى التجوید لن یكون في العناصر، و إال فإنّ  الصوتي للقرآن ال بد من ھذه

ل بكثیر مما ھي في الصوت قالمدة الزمنیة بین الشھیق و الزفیر في الصوت الغنائي أث

في الزمان على  (syllabes)إطالة و مد لبعض المقاطع اإللقائي الذي یمیز الصوت الغنائي 
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أما المقاطع التي یمكن . حساب آخر، و ھذا یعود إلى متطلبات خاصة، أي خاصة بذلك األداء

 .les voyelles الصوائت أن تمد ھي التي تحتوي على الحركات أي

  :في القرآن نجد ثالثة حروف یمكننا مّدھا، حیث نجد 

  قبلھا مفتوحاأللف المكسورة ما 

  الواو الساكنة المضموم ما قبلھا

  الیاء الساكنة المكسور ما قبلھا

  اكتساب اللحن لدى الطفل 1-3

منذ الوالدة و الطفل یكون حساس للصوت مھما كان مصدره، ھذا ما یدل أن الطفل لھ 

، و ھذا ما أكدتھ النظریة )ناللح(بة و اكتساب الصوت الملحون مكتسبات قبلیة باالستجا

فإن أثناء التنبھ السمعي خاصة إذا كان من ، ) جنین(القائلة بأن الطفل و ھو في بطن أمھ 

لذلك  استجابةھا األخصائیون كات أو ما شبھ ذلك، و التي یعتبراألم، فإن ھذا الطفل یقوم بحر

حاسة السمع تكون مكتملة بدءا  و ما یؤكد كل ھذا ھو إثبات العلم و باألدلة العلمیة أن. المنبھ

  .)13، ص مرجع سبق ذكرهجمال الخطیب، (من الشھر السادس و السابع 

الترددات العالیة  أنّ  أثناء إصدار الترددات المتحفظة، في حین یھدئو من المالحظ أن الطفل 

  .ارتھمتؤدي إلى إث

ھذا  و نالحظ أنّ  ید،ر صوتھ عن طریق التقلالطفل یطوّ  من خالل المالحظة، نستنتج أنّ 

مرحلة إلى أخرى لیصل ر عن حاجیاتھ عن طریق البكاء و الصراخ، لكن من الرضیع یعبّ 

  .عن حاجیاتھ بأصوات خاصة تعبیرالالرضیع إلى 

بلوغ الطفل شھرین، نالحظ أن التصویت یبلغ إلى مستوى النھایة و ھذا نظرا ففي مرحلة 

و ثالثة أشھر، فإن الحنجرة تنخفض بشكل تغییر الذي یحدث على مستوى الحنجرة أي نحلل

الحنك بغلق القناة  فیما بعد كذلك لشراع عمودي أي ما یسمح بتشكل العنق، و ھذا ما یسمح

تنوع على كلما كان ھناك تطور الحنجرة و الفم و اللسان، كلما سمح ھذا ب. عند الحاجةاألنفیة 

  .مستوى النطق
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  النظام الصوتي،  باكتمالالسن السادسة ما یسمح  تمتد مرحلة اكتمال األعضاء النطقیة حتى

نطق جمیع األصوات لف الحركات الدقیقة التي تسمح بو ھذا یعني إمكانیة التحكم في مخت

  (LORRAINE M, loc cit, p21)دون أي خلل أو انحراف 

  .التصویت و المناغاة یكون متأخرا و مضطربا و ھذا عند الطفل المصاب بالصمم

الطفل یسمع منذ الوالدة، فإن لھذا الطفل زاد صوتي أي تجربة صوتیة، و زیادة على إذا كان 

ي ھذه القدرة عن طریق التحدث و االستماع للمخاطب الذي یتوجھ أن الطفل یستفید و ینمّ 

و تسمى كذلك بـ خطاب األم bébé langage للطفل و تسمى ھذه اللغة بـ لغة الطفل 

Discours maternel  یتمیز ھذا الخطاب على العموم ، و:  

 الكلمات و الجمل تكون منغمة مشكلة إیقاع خاص -

من  ارتفاعایقول اللغوین في حالة الحدیث بھذا النوع من الخطاب یكون الصوت أكثر  -

 العادة 

 .عریض عن ما ھي في العادة  registre)الطبقة (یكون المقام أو السلم الكالمي  -

  Une terminaison montanteالنھایات المرتفعة   في ھذا الخطاب یكثر استعمال -

  (KARPF A, 2008, p6) .و ھذا ما یعرف بالنبرة  في فیزیائیة الصوت

لھ دور و فضل عن تطویر و تنمیة ) الصوت الملحون(الغناء  Vaillancomtحسب 

المساحات العصبیة و التي تتدخل في المھامات األخرى، مثال التخزین، اإلنتباه، متعلم اللغة 

  .و التنسیق الحركي الحسي

  :hargreaves et galtonعبر خمسة مراحل حسب  رمإن اكتساب قدرة الغناء، ت

phase مرحلة الحسیة الحركیةالسنة و تدعى ب 2إلى  0من  :المرحلة األولى -   

sonsori-motrice في ھذه المرحلة یمكن للطفل أن یتعرف على حدود اللحن تركیب ف

الجمل الموسیقیة أي معرفة سطحیة، تنوع الشدة یمكنھ كذلك اإلستجابة للحن عن طریق 

 .الحركة
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 phase figuraleسنوات و تدعى بالمستوى الشكلي 05إلى  02من  :الثانیةالمرحلة  -

في ھذه المرحلة یكتسب الطفل القدرة على التمیز بین مختلف المسافات الفاصلة بین  

  les intervalles األصوات، أو ما یعرف بـ

للطفل ینحل و یندمج بین اللحن  l’expression vocaleالصوتي في ھذا المستوى التعبیر 

  .فوي و اللحن المعروفالع

سنوات نسمي ھذه المرحلة بـ المستوى التخطیطي  08إلى  05من  :المرحلة الثالثة -

la phase schématique  : في ھذه المرحلة الطفل لھ القدرة على إعادة انتاج تراكیب

أن یتعلم یكل سھولة الطابع الخفیف  و یمكن كذلك للطفل في ھذا المستوىنغمیة و إیقاعیة، 

غة م باحترام ما یعرف بالصبز أن الطفل یقونمیّ  الطابع الثقیل، و في ھذا المستوى أفضل من

la tonalité 

 منھج التعدیل و الثباتسنة، و یدعى ھذا المستوى ب 15ى إل 08من  :الرابعةالمرحلة -

ا أیضا تتكون القدرة على تحلیل ففي ھذه المرحلة تستقر صفة االنضباط في الطفل، و فیھ

 .عناصر المكونة للصوت الغنائي أو اللحنال

إلى ما فوق، تدعى ھذه المرحلة بمرحلة اإلحتراف و التي  15من :المرحلة الخامسة  -

   (LORRAINE M, loc cit, P23)تظھر عن طریق القدرة على خلق القطع الموسیقیة 

 الوالديالمصاب بالصمم  الشخصصائص الصوتیة والعروضیة عند الخ1-4
بالخصوص لیس باألمر الھین، بال إن الدخول إلى عالم اللغة الشفھیة على العموم و الكالم 

التنفس، : الكالم یستوجب تناسق أربعة محاور أساسیة ف.أمور عدیدة شيء معقد یستلزم

  .التصویت، النطق، الرنین

المصاب بالصمم مضطرب تقریبا في كل ھذه المحاور األربعة، و من خالل  الفردالكالم عند 

المالحظة العلمیة یمكن أن نستخلص أن طریقة التنفس عند المصاب بالصمم غالبا ما تكون 

  .غیر منظمة أي لیس لھا نموذج محدد مثال بطني، صدري

قطعة و ھذا تكون مت الثقل وم یسودھا نوع من طریقة التصویت عند المصاب بالصمی -

 .یعود إلى عدم تحكمھ في اإلیقاع
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طریقة النطق عند ھؤالء غیر محكمة، أي أنھ ال یستطیع أن یتحكم في أعضاء النطق  -

اكتسابھ بشكل یسمح لھ بتوضیح الكالم و فھمھ من طرف المستقبل، و یعود ھذا إلى عدم 

  La boucle audio phonatoireالحلقة السمعیة النطقیة

المصاب بالصمم تكون متحركة بشكل ملحوظ و غالبا ما  الشخصن عند طریقة الترنی -

 .تكون قریبة إلى الغنة

إن النقص السمعي الحاد خاصة یؤدي إلى البحث عن وسیلة بدیلة لملئ ھذا الفراغ و كسب 

الذي یُطیل في ھذه الحالة بال شك یمیل إلى كسب المعلومة عن طریق  الشخصإن . المعلومة

و یمكن كسبھا عن طریق قراءة الشفاه، و لكن ھذه المعلومة تكون محدودة  البصر و اللمس،

نسبة ضئیلة ال  سوى التقاطقراء الشفاه ال یمكنھ  و بعیدة التحكم، حتى و إن كان من أفضل

من المعلومة، أو من الرسالة الموجھة إلیھ، أي ال یمكنھ فك شفرة ھذه الرسائل  %60تتجاوز 

و ھذا تقریبا في معظم اللغات،  بب إال أن اإلیقاع الكالم یكون سریعود السیع.% 100بالنسبة 

  .فیصعب على ذلك الشخص إلتقاط جمیع األصوات

فعندما یكون ھناك عجز سمعي، و في دراسة لھا على أطفال الصم  :Bonchardو حسب 

لھم صعوبة فقد توصلت إلى أن ھؤالء . الحاملین للزرع القوقعي من حیث إكتساب الكالم

، و ھذا یعود حسبھا إلى سوء تمركز  Les voyellesالصوائت على مستوى الحركات أو 

إلى  ، و یعود السبب كذلك حسب ھذه الباحثة.une mauvaise position lingaleاللسان 

عدم مقدرة ھؤالء على اكتساب الجرس، و لكن استفادة الطفل من برنامج عالجي خاص 

 )U.A.I(و یمثلھ المثلث اللغوي ) طرف(ا یعرف بـ النھایة یمكن لھؤالء اكتساب م

Acquérir les extrémités de triangle vocalique   

ھذه  انحرافأي یمكن  consonneصوامت لصوائت یمكن أن یحدث لو ما یحدث لل

  .)BONCHARD, 2008, p35(األصوات جراء اإلصابة بالصمم 

ى ھؤالء األطفال إنتاج الكالم لد السمعي لألصوات، فإنّ  فكلما لم یكن ھناك رجع الصدى

  .یكون تحت المستوى
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سمعیا مبتور عن  الصوت المعاقجرس  ، فإنّ المصابین بالصممفیما یخص الجرس عند و 

  سماع بعض  الترددات و ھذا ما یؤدي إلى خلل في الصوت ألن الصوت ھو منعكس األذن

  .إشارات الوقوف خاصة احترامو یتمیز صوت المصاب بالصمم بعدم 

  .غالبا ما تكون طریقة النطق أو اإللقاء ثقیلة ملیئة بالمعیقات و ھذا ما یقوم باضطراب اإلیقاع

طریقھ تنفسھ لھا إیقاع غیر منتظم و لیست متناسقة مع الكلمات و الجمل، و كذلك عادة ما 

و ھذا ما یجعل  لیئ بالضجیجمالكالم أثناء استنشاق الھواء الذي یكون  إنتاجیكون حدیث أو 

ما یة النطقیة في الحلقة السمعھؤالء ال یتحكمون و من جانب آخر فإن  .الكالم غیر مفھوم

یؤدي إلى ظھور انحراف على مستوى الصوت و كذلك الكالم و خاصة ما یسمى المستوى 

  Le niveau suprasegmentalطعيمق الفوق

مم زادت معھا التعقیدات على مستوى اللغة، و كلما درجة الص ازدادتو للعلم فقط فإن كلما 

  ...كان سن اإلصابة أبعد انخفضت التعقیدات و ھكذا

  اإلیقاع في القرآن الكریم  1-5
  . مجال الموسیقي و الشعرالاإلیقاع كلمة تستعمل بكثرة في  :اإلیقاع تعریف 5-1- 1

فإن اتفق أن كانت النقرات منغمة كان  النقرات،على أنھ تقدیر لزمن  و قد عرفھ ابن سنا

منھا الكالم و یكون  ماإلیقاع ذو لحن، و إذا اتفق أن كانت النقرات محدثة للحروف فینج

  ).25، ص 2011محمد صغیر میسة، (ظم لیكون الكالم مفھوم اإلیقاع سریع و منت

الصوت یمكن تشكل اإلیقاع، فھذا  و من خالل ھذا التعریف نتوصل إلى أن النقرة ھي اساس

ھ ا صدر عن آلة موسیقیة، و وفق أزمنصدر من آلة موسیقیة، أو من جھاز النطق، فإذأن ی

و وفق ھذه األزمنة إما بالتساوي . لة كان لحنا، و إذا صدر من جھاز النطقتساویة و متفاضم

  :و اإلیقاع نوعان .اكالم مفھومالأو التفاضل كان 

 .بینھما أزمنة متساویة النقرات،إیقاع موصل، و ھو مجموعة من  -

 .إیقاع مفصل و ھو مجموعة من النقرات بینھما أزمنة متفاوتة -
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إذن إیقاع الكالم یكون  ،إذا كان النقر سریعا كان الزمن الذي یفصل بین النقرتین قصیر

الزمن الذي یفصل بین النقرتین طویل أو متوسط، إذن  و إذا كان النقر بطيء ، كان.سریع

  .بطيءإیقاع الكالم یكون 

و  voyellesتشغلھ الصوائت  consonnesالصوامت أما أثناء الكالم فإن الزمن الذي بین 

  .الكالم ال یفھم إال فإنّ 

ن فھم الكالم ال یدلھ من تتابع و تناسق بین الصوامت و الصوائت، أي ال یجب أن یكو إنّ 

  .ت عشوائیةاھناك تقطع

  :و لحدوث اإلیقاع ال بد من شروط 

  النسبة، التناسب، النظام، المعاودة الدوریة:الحركة

لة باإلیقاع فبدون حركة أو عشوائیة الحركة، ال یكون فالحركة متص :mobilitéالحركة

  .ھناك إیقاع

متناسبین في الحركة  نتحقیق العالقة بین شیئی إلى ھذه الصفةتھدف  : larelativitéالنسبة 

  .و الزمان و األداء

  .ھذه الصفة تعمل على التوافق بینھما : التناسب 

  یعني الترتیب و التناسق:  L’organisationالنظام 

فالتكرار ضروري إلحداث اإلیقاع فبدون تكرار ال یوجد ھناك   ):التكرار(المعاودة الدوریة 

  .)94، ص 2003 ،تبرما سینعبد الرحمن (إیقاع 

، فإن اإلیقاع في القرآن یقوم عن الفاصلة، و ھذا القافیة یقوم  على الشعر إذا كان اإلیقاع في

ال یعني أن الفاصلة تشبھ القافیة، و الفاصلة لھا دور في إبراز المعنى، و لھا وزن كبیر في 

  ).األداء الصوتي للقرآن(جمالیة الصوت 

  :للفواصل في القرآن  اإلیقاع الخاص 5-2- 1

 ففیھالفاصلة في القرآن ھي آخر مقطع صوتي في اآلیة، أما فیما یخص تحدید موقع الفاصلة 

اختالف ألن الفاصلة تأخذ أشكاال متعددة، فقد تكون الكلمة األخیرة من اآلیة ، و قد تكون 

ھي أن الفاصلة من لكن ما یھمنا في ھذا كلھ، ر في الكلمة األخیرة للرأس لآلیة المقطع األخی
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المعنى و  اإلیقاع بمقاطعھا الصوتیة فیتم نھایة اآلیة التي تؤثر على المضمون بداللتھا و على

  .تنشرح النفس لذلك الصوت

   :أنواع الفواصل  5-3- 1

Í�q": كقولھ تعالى : الفواصل المتماثلة بالحروف  �Ü9$# ur ÇÊÈ   5=» tFÏ. ur 9�q äÜó¡ ¨B ÇËÈ   �Îû 5e-u� 

9�q à±Y ¨B ÇÌÈ    " 3الى1سورة الطور اآلیة من . 

لقدر، الكوثر، مثل القمر، ا القصیرةي السور فو ھذا نوع نجده في القرآن بكثرة خاصة 

úX 4 Éb#uä" : كقولھ تعالى : الفواصل المتقاربة في الحروف  ...الشمس، اإلخالص ö� à)ø9$#ur 

Ï�� ÉfyJ ø9$# ÇÊÈ   ö@t/ (#þq ç6 Ågx� b r& N èd uä !% ỳ Ö�É�Y �B óO ßg÷Y ÏiB tA$s)sù tbrã� Ïÿ» s3 ø9$# #x�» yd íäóÓx« ë=� Ågx� ÇËÈ "  

  .2-1سورة ق اآلیة 

لھذه اآلیات، و یمثلھا كل من الحرف الباء، و الدال، ) الفاصلتین(فھناك تقارب بین المقطعین 

  .فھذه الحروف تشترك في أنھا من حروف القلقة

�pk$": كقولھ تعالىھو أن تتفق الكلمتان في الوزن و الحرف، : التوازي Ïù Ö�ç�ß  ×p tãq èùö� ¨B ÇÊÌÈ   

Ò>#uq ø. r&ur ×p tãqàÊöq ¨B ÇÊÍÈ " 19-13سورة الغاشیة. 

   " : كقولھ تعالى ھو أن یراعي في مقاطع الكالم الوزن فقط، كما ورد فیھ : التوازن 

ä-Í�$oÿsVur ×p sùq àÿóÁ tB ÇÊÎÈ   ��Î1#u�y� ur îprOq èV ö7 tB ÇÊÏÈ   "  تفقت الكلمتان فقد  ا .16-15سورة الغاشیة

 .الوزن مصفوفة و مثبوتة
 
 :تناسب الفاصلة مع اإلیقاع عن القرآن   5-4- 1

إذا كان التناسب اإلیقاعي في القرآن الكریم یقوم على تناسب األصوات، فإن من أبرز 

الوفاء بحق المعنى في أول األلفاظ و أجمل عناصره تناسب الفواصل التي تجمع بین 

العام لآلیة  ل في اإلیقاعمستوى تناسب الفاصلة، یؤدي إلى خل خلل على العبارات و أيّ 

  .على الصیاغة و التركیب خاصة اإلیقاع المبني
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çn: " قال تعالى و ھذه بعض األمثلة على اإلیقاع الذي یتشكل من تناسب الفواصل،  x�s{r' sù ª!$# 

tA% s3 tR Ío t� Åz Fy$# #�n<rW{ $#ur ÇËÎÈ   "  25سورة النازعات اآلیة.    

الحقیقي الذي یجیب الطغاة و  فقدم نكال اآلخرة على األولى، ألنھ أشد و أبقى، و ھو النكال

اة،  و ألنھ األنسب للسباق الذي یتحدث عن اآلخرة، و ألنھ یتناسق تركیبیا و صیاغیا العص

  ).الخارجي(مع اإلیقاع الموسیقي  1مع اإلیقاع الداخلي

öN": قال تعالى  s9urr& Ï�ôgt� öN çlm; öN x. $uZò6 n=÷d r& Ï̀B N ÎgÎ=ö7 s% z̀ ÏiB Èbrã� à)ø9$# tbq à± ôJ t� �Îû öN ÎgÏY Å3» |¡ tB 4 ¨b Î) �Îû 

y7Ï9ºs� BM» t� Uy ( �x sùr& �cq ãèyJ ó¡ o� ÇËÏÈ   öN s9urr& (#÷rt� t� $̄Rr& ä-q Ý¡ nS uä !$yJ ø9$# �n<Î) ÇÚö�F{ $# Î� ã� àfø9$# ßlÌ� ÷�ãY sù 

¾Ïm Î/ % Yæö�y� ã@à2ù' s? çm ÷ZÏB öN ßgßJ» yè÷Rr& öN åkß¦àÿRr&ur ( �x sùr& tbrç�ÅÇö7 ã� ÇËÐÈ    " 27-26سورة السجدة اآلیة  

فقد تحدثت اآلیة األولى عن القرون التي ھلكت، فھو إذن حدیث عن التاریخ، و تحدثت اآلیة 

إذن أمر . بت الزرعینزل هللا الماء و من خاللھ ین یفالثابتة كما یشاھدونھ على األرض أي ك

 :تعالىیقول ) الفاصلة(اآلیة  سمع أي االستماع، فتناسب أن تختتمالتاریخ یدرك بحاسة ال

      أما اآلیة الثانیة .فناسبت ھذه الفاصلة اإلیقاع الداخلي و الخارجي لآلیة "یسمعون أفال"

ألن انزال  "أفال یُْبصرون": و التي یتحدث سیاقھا على نعمة الماء، فناسب أن تختصر اآلیة 

 و التشكیلي للكلمات، و في نفس الوقت يالماء أكثر ما یدرك بالبصر، فناسب اإلیقاع التركیب

 ناسب اإلیقاع 

(s�Î#" : و قال تعالى  .و ھو الوزن الذي یتشكل معھ اإلیقاع الموسیقي الخارجي ur �@�Ï% öN ßgs9 �w 

(#rß�Å¡ øÿè? �Îû ÇÚö�F{ $# (#þq ä9$ s% $yJ ¯RÎ) ß ø̀twU �cq ßsÎ=óÁ ãB ÇÊÊÈ   Iwr& öN ßḡRÎ) ãN èd tbrß�Å¡ øÿßJ ø9$# Å̀3» s9ur �w 

tbrá� ãèô± o� ÇÊËÈ  ". 12-11سورة البقرة اآلیة  

                                                             
على كیفیة بناء الكلمات و كیفیة بناء األصوات، و ھذا اإلیقاع  مبني، یكون يیقاع التركیباإلھذا االیقاع یسمى كذلك ب 1

  .باللغة و أسالیبھا درایةبھ لمن لیس لھ  التلذذصعب 



 
 الصوت الغنائي             الفصل األول

36 
 

(s�Î#": و قولھ تعالى  ur �@�Ï% öN ßgs9 (#q ãY ÏB#uä !$yJ x. z̀ tB#uä â¨$̈Z9$# (#þq ä9$s% ß Ï̀B÷s çRr& !$yJ x. z̀ tB#uä âä !$ygxÿ�¡9$# 3 Iwr& 

öN ßḡRÎ) ãN èd âä !$ygxÿ�¡9$# Å̀3» s9ur �w tbq ßJ n=ôèt� ÇÊÌÈ    ." 13سورة البقرة  

فكلما كانت اآلیة األولى تتحدث عن الناس السفھاء و تلك قیمة تتعلق بالحواس الظاھرة، 

Iwr& öN": بقولھختمت الفاصلة  ßḡRÎ) ãN èd tbrß�Å¡ øÿßJ ø9$# Å̀3» s9ur �w tbrá� ãèô± o� ÇÊËÈ  "  سورة البقرة

  ...ألن المشاعر من الحواس و لھذا فإن مرادف كلمة أحُس، أشعر 12اآلیة 

  بـ ) الفاصلة(اآلیة  و ھو الجھل، ناسب أن تختتم بصفة السفھالثانیة تتعلق  اآلیةو لما كانت 

نوع داخلي یتشكل من  أن اإلیقاع نوعان،ألمثلة یتبین من خالل ھذه ا، "و لكن ال یعلمون"

و ما یسمى بـ  والتكرار تشكل الحروف و الكلمات، و نوع خارجي بتشكل من الوزن

و االختالل في اإلیقاع الداخلي یؤدي إلى اختالل في ...)السجع، الجناس(المحسنات البدیعیة 

  .عیفةضالمعنى أي أن الجملة تكون 

یؤدي إلى اختالل في الوزن و الجرس الموسیقي لآلیة أو في اإلیقاع الخارجي  أما اختالل

               .الجملة

  معیار النطق باألصوات العربیة  1-6  

األصوات في العربیة متكّونة من ثمانیة و عشرون صوتا بوصفھ وحدات، تبدأ بالھمزة و 

  ) 345-245، ص 2000كمال بشر، (. تنتھي بالواو و الیاء على ما ھو معروف

تحدث الھمزة عندما یتم سد الفتحة الموجودة بین الوترین الصوتیین، حالة النطق : الھمزة-

بھمزة القطع یكون ذلك بانطباق الوترین انطباقا تاما، فال یسمح للھواء بالمرور من الحنجرة، 

صوت حنجري وقفة  فالھمزةثم ینفرج الوتران فیخرج الھواء فجأة محدثا صوتا انفجاریا 

  .ال ھو بالمھموس و ال ھو بالمجھور انفجاریة

عند النطق بالباء یقف الھواء الصادر من الرئتین وقوفا تاما عند الشفتین، إذ تنطبق : الباء-

كلیا أو كامال، و یضغط الھواء مدة قصیرة من الزمن ثم تنفرج الشفتان  انطباقاھاتان الشفتان 

. و یتذبذب الوتران الصوتیان أثناء النطق، انفجاریافیندفع الھواء فجأة من الفم محدثا صوتا 
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    إذن صوت شفوي انفجاري مجھور، و لیس للباء نظیر مھموس في اللغة العربیة، فالباء 

المھموس الموجود " p"و من ھنا نالحظ خطأ كثیر من العرب في نطق صوت الباء كصوت 

في اللغة اإلنجلیزیة و الفرنسیة، و قد یھمس صوت الباء العربي في بعض مواقعھ كالباء نحو 

الكامل  االنفجارو في ھذه الحالة یصحب اإلھماس حرمان الصوت من ) سكون الباء(كتاب 

إذا و لعل ھذه أحد األسباب التي من أجلھا نص العرب على وجوب تحریك الباء أي القلقة 

و الجھر التام، و لذلك تدغم الباء الساكنة في وصل  االنفجارتحقق  لكيكانت ساكنة و ھذا 

الصحیح و تصیر مثلھا، و بخاصة في قراءة القرآن  الكالم بالمیم التالیة لھا، عن النطق 

  الكریم كما عن نحو 

"}�Éd ur �Ì� øgrB óO ÎgÎ/ �Îû 8l öq tB ÉA$t6 Éfø9$$x. 3�y�$tRur îyqçR ¼ çmoY ö/ $# �c% �2ur �Îû 5AÌ� ÷ètB ¢Óo_ç6» t� = �2ö� $# 

$oY yè̈B �wur ä̀3 s? yì̈B tûï Í� Ïÿ» s3 ø9$# ÇÍËÈ    "42سورة ھود اآلیة. 

طرف اللسان بأصول الثنایا  التقاءیقف الھواء وقوفا تاما حال النطق بالتاء عند نقطة : التاء -

، االلتقاءالعلیا و مقدم اللثة، و یضغط الھواء مدة من الزمن ثم ینفصل اللسان فجأة تاركا نقطة 

  . و ال تتذبذب األوتار الصوتیة حال النطق بالتاء انفجاريفیحدث صوت 

 فيمھموس و قد یصحب التاء شيء من اإلجھار  ينفجاراإذن صوت أسناني لثوي  فالتاء

إنعد ،تنطق،  إنعت داودبعض السیاقات إذا جاءت ساكنة متلوة بصوت مجھور كما في نحو 

إذا و لیھا كسر ،  و لھذا ال نعجب أن  االحتكاك، و كذلك یمكن أن یصاحبھا شيء من داود

المكمل لنطقھا  لالنفجار، و تحقیقا االحتكاكعدھا القدماء من أصوات القلقة حمایة لھا من 

  .الصحیح

یوضع طرف اللسان حال النطق بھذا الصوت بین أطراف الثنایا العلیا و السفلي : الثاء -

، مع عدم السماح للھواء االحتكاكبصورة تسمح بمرور الھواء من خالل منفذ ضیق، فیحدث 

  .بالمرور من األنف مع عدم تذبذب األوتار الصوتیة
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، مھموس و قد تحول ھذا الصوت في بعض احتكاكيإذن صوت مما بین األسنان  فالثاء

و إلى السین كما في اللھجة المصریة  من ثعلببدال  تعلباللغات العامیة إلى تاء كما في نحو 

  . ، و ھذا خطأ یشوه الصوت و المعنى كذلكثالثةبدال من سالسة 

حتى  یتم نطق ھذا الصوت بأن یرتفع مقدم اللسان تجاه مؤخر اللثة و مقدم الحنك: الجیم -

كما ھو الحال (یتصل بھما محتجًزا وراءه الھواء الخارج من الرئتین ثم فجأة ینفصل عنھما 

ببطء، فیعطى  الفرصة للھواء  ، بعد الوقفة أن  االنفصالیتم ) االنفجاریةفي نطق الوقفات 

  .یحیك باألعضاء المتباعدة

و الثاني صوت قریب  ، الجزء األول منھ قریب من الدال2الفصحیة إذن صوت مركبفالجیم 

من الجیم الشامیة و لكنھما یكِونان وحدة واحدة، و یوصف علمیا بأنھ صوت لثوي حنكي 

  .مجھور) احتكاكیةوقفة ( )2(مركب

عند النطق بالحاء یضیق المجري الھوائي للفراغ الحلقي، بحیث یحدث احتكاك عند  :الحاء -

  .مرور الھواء، و ال تتذبذب األوتار الصوتیة حال النطق بھ

  . صوت حلقي إحتكاكى مھموس فالحاء

الحاء من األصوات العربیة ذات صعوبة على غیر العرب و كثیر منھم ینطقونھا كما لو 

  .« A »ل ھمزة كانت ھاء أو على شك

أقصى اللسان حال النطق بھذا الصوت، بحث یكاد  بارتفاعینطق ھذا الحرف  :الخاء -

یلتصق بأقصى الحنك، و بحیث یكون ھناك فراغ ضیق، یسمح للھواء بالنفاذ مع حدوث 

  .مسموع، و ال یتذبذب األوتار الصوتیة حال النطق بھ احتكاك

  . سمھمو احتكاكيفالخاء صوت من أقصى الحنك 

طرف اللسان بأصول  التقاءینطق الدال كما ینطق حرف الذال حیث یقف الھواء عن  :الدال -

الثنایا العلیا و مقدم اللسان، و بضغط الھواء مدة من الزمن ثم ینفصل اللسان فجأة تاركا نقطة 

ذا ، و في حالة النطق بالدال فإن االوتار الصوتیة تتذبذب، لھانفجاري، فیحدث صوت االلتقاء

  . یوصف الدال على خالف التاء على أنھ مجھور

                                                             
. الصوت المركب مكون من وقفة متبوعة بصوت إحتكاكي من موقع نطق واحد  2 
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 االحتكاكمجھور و قد یصاحب ھذا الصوت أیضا نوع من  انفجاريفالدال أسناني لثوي 

  أي یمیل شيء ما إلى الزاي و ھو خطأ، وھو واقع أیضا فى بعض اللھجات،  (dz)فتصبر 

  ". الزي" "الدي"و بخاصة في اللسان الدارج كما في قولھم  

ینطق الذال في العربیة بوضع طرف اللسان بین أطراف الثنایا العلیا و السفلي  :لذالا -

، مع تذبذب األوتار كااحتكبصورة تسمح بمرور الھواء من خالل منفذ ضیق فیحدث 

  . الصوتیة عن النطق بھ

، مجھور و قد تحول ھذا الصوت في اللغة العامیة احتكاكيصوت ما بین األسنان  :فالذال

و ھناك كذلك من ینطقھ زایا خاصة في اللھجة " دھب"إلى " ذھب"قولھم  فيإلى الدال كما 

 "ذل"بدال من  "ُزل"المصریة و ھذا خطأ قد یؤدي إلى تغیر المعنى فى بعض الكلمات مثال 

  . و ھذا التغیر ال یسمح عند قراءة القرآن الكریم

تعتبر الراء من األصوات المكررة أي یصدر ھذا الصوت بتكرار ضربات اللسان  :لراءا -

على مؤخر اللثة تكرارا سریعا و یكون اللسان مسترخیا في طریق الھواء الخارج من 

الرئتین، و تتذبذب األوتار الحركیة عند النطق بھ أما النطق الفعلي لھذا الحرف أو ھذا 

أوضح، فعلى الرغم من أن الثقات منھم عینوا حالھ من التفخیم الصوت ففیھ اضطراب أشد و 

و الترقیق، نسمع بعض القراء القرآن الكریم یصدرونھ أحیانا مرققا و ھذا في أغلب الحاالت 

یأتون بھ كما لو كان أّنھم و نالحظ  .أثرھا حتى اآلن امتدو لعل ھذا النھج یمثل لھجة قدیمة 

ت الغین، و ھذا نطق خاطئ الشك، و لعلھ من تأثیر اللغة شبیھا بصو احتكاكیاصوتا عمیا 

  . صوت لثوي مكرر مجھور فالراء .الفرنسیة أو تقلیل للصوت المقابل لھ عن ھذه اللغة

 باعتمادیعتبر الالم من األصوات الجانبیة في اللغة العربیة، و ینطق ھذا الصوت  :الالم -

ة، بحیث توجد عقبة في وسط الفم تمنع مرور طرف اللسان على أصول اإلنسان العلیا مع اللث

الھواء و لكن مع ترك منفذ لھذا الھواء من جانبین الفم أو من أحدھما، و ھذا ھو معنى جانبي 

صوت أسناني لثوي  فالالم .و في حالة النطق بھذا الصوت فإن األوتار الصوتیة تتذبذب

  .جانبي مجھور
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للسان خلف األسنان العلیا مع التقاء المقدمة ینطق ھذا الصوت بأن یعتمد طرف ا :الزاي -

باللثة العلیا مع وجود منفذ ضیق للھواء فیحدث االحتكاك و یرفع أقصى الحنك حتى یمنع 

صوت لثوي فالزاي  .مرور الھواء من األنف و تتذبذب األوتار الصوتیة عند النطق بھ

  .مجھور احتكاكي

ق بحرف الزاي أي عن طریق طرف اللسان النطق بالسن یشبھ إلى حد بعید النط: السین -

في أن األوتار الصوتیة ال تتذبذب عند  االختالفمع اللثة العلیا بمشاركة األسنان و ال یمكن 

  .النطق بھ

  .مھموس احتكاكيإذن صوت لثوي  فالسین

یتكون ھذا الصوت بأن یلتقي طرف اللسان أي مقدمة بمؤخر اللثة و مقدم الحنك  :الشین -

یث یكون ھناك منفذ ضیق لمرور الھواء، و لكن ھذا المنفذ أوسع من المنفذ األعلى بح

الموجود في حال النطق بالصوت السین، و في ھذه الحالة یكون كل الجزء األساسي من جسم 

  .اللسان مرفوعا نحو الحنك ،و ال تتذبذب األوتار الصوتیة عند النطق بھ

ة، نسبة إلى شجر الفم أي مفترقة، و ھو ما و یعتبر الشین عند العرب من األصوات الشجری

 احتكاكيصوت لثوي حنكي فالشین  .یعادل عند الجدد وسط الحنك مثلھ مثل الجیم و الباء

  .مھموس

یتكون ھذا الصوت على كیفیة تَكٌون أو نطق صوت السین مع فارق اإلطباق  :الصاد -

  .مؤخر اللسان تجاه الحنك األعلى و رجوعھ قلیال إلى الحلق ارتفاعالناتج عن ) التفخیم(

و الھاء كالسین یعرض لھا اإلجھار في ) مطبق(مھموس مفخم  احتكاكيصوت لثوي  فالصاد

بعض السیاقات و قد أشار القدمي إلى ھذه الظاھرة، و یمیل بعض الناس إلى ترقیقھا فتصبح 

  .سینا

ر اللسان نحو أقصى الحنك، و الضاد صوت مجھور عند النطق بالضاد یرتفع مؤخ: الضاد -

 انفجاريإذن صوت أسناني لثوي،  فالضاد .ألن األحبال الصوتیة تتذبذب عند النطق بھا

  ).مطبق(مجھور مضخم 
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اللغات األخرى و لھذا سمیت العربیة بلغة الضاد نسبة إلى ھذا  نظیر فيو الضاد لیس لھ 

  .الحرف

المفخم للتاء، فشكل اللسان مع الطاء یكون غیر شكل اللسان صوت ھو النظیر  ھذا:  الطاء -

مع التاء، ففي حالة النطق بالطاء یرتفع مؤخر اللسان نحو أقصى الحنك و یتأخر قلیال نحو 

یرتفع  أيالجدار الخلفي للحلق، و یرى بعضھم أنھ في حالة النطق بالطاء یكون اللسان مقعرا 

ھو المقصود باإلطباق عند علماء العربیة فھو صوت  أقصاه و طرفھ مع تقعیر وسطھ، و ھذا

  . مھموس مفھم مطبق انفجاريإذن صوت إنساني لثوي  فالطاء .مطبق أو مضخم

یشبھ نطقھ حرف الذال، و لكن اللسان مع الظاء ، یرتفع مؤخره تجاه أقصى الحنك : الظاء -

ینطق الظاء بصفة محددة ، و )التفخیم(األعلى كما یرجع إلى الخلف قلیال، فیحدث اإلطباق 

 بوضع اللسان بین أطراف الثنایا العلیا و السفلي و ھذا ما یسمح بمرور الھواء بشكل ضیق 

  .و عند النطق بھ فإن األوتار الصوتیة تتذبذب االحتكاكو ھذا الذي یؤدي إلى 

مجھور مفخم نجد في بعض اللھجات أن ھذا الحرف یحَول  احتكاكيفالظاء صوت أسناني 

 مثال، و ھو خطأ داللي و قد یؤدي إلى تغیر المعني خاصة أثناء قراءة القرآن ذالإلى زاي أو 

  .بدال من ظل" ِزل"و " ّذل"

یشبھ نطقھ نطق الحاء، حیث یضیق مجري الھواء في الفراغ الحلقي و ھذا الضیق  :العین -

  األوتار الصوتیة التى تتذبذب عند النطق بھذا الحرف  االحتكاكیؤدي إلى 

  .مجھور احتكاكيإذن صوت حلقي  فالعین

عند النطق بھ فإن أقصى اللسان یرتفع إلى أن یلتصق بأقصى الحنك، و الھواء عند  :الغین -

صوت من  فالغین االحتكاكالنطق بھذا الصوت ، ینفذ من فراغ ضیق، و ھو ما یسبب 

  .مجھور احتكاكيلحنك أقصى ا

یتم نطق ھذا الصوت بوضع أطراف الثنایا العلیا على الشفة السفلى و لكن بصورة  :الفاء -

تسمح للھواء أن ینفذ من خاللھا و من خالل الثنایا، مع عدم السماح للھواء المرور من 

  .األنف، و ال تذبذب األوتار الصوتیة خالل النطق بھذا الصوت
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 التفشيمھموس و یعتبر صوت الفاء من أصوات  احتكاكيناني شفوي إذن صوت أسفالفاء 

  .شیئا احتكاكھو عند النطق بھذا الصوت فإن الھواء یشتد  ) كالشین و الضاء(

یتم نطق ھذا الصوت برفع أقصى اللسان حتى یلتقي باللھاة، و یلتصق بھا فیقف : القاف -

منع الھواء مدة من الزمن یطلق سراح الھواء مع عدم السماح لھ بالمرور من األنف و بعد 

، و ال انفجاريمجري الھواء بأن یخفض أقصى اللسان فجأة فیندفع الھواء محدثا صوت 

  .مھموس انفجاريإذن صوت لھوي  فالقاف. تتذبذب األوتار الصوتیة عند النطق بھ

   ) لینالحنك ال(یتكون ھذا الصوت برفع أقصى اللسان تجاه أقصى الحنك األعلى : الكاف -

ھذا الھواء لمدة قصیرة من ) أي یقف(و التصاقھ بھ  یسد مجري الھواء من األنف، و یمنعھ 

مفاجئ، و ال تتذبذب األوتار  انفجارالزمن، ثم یطلق سراح المجري الھوائي، فیحدث 

  .مھموس انفجاريصوت حنكي فالكاف  .الصوتیة حال النطق بھ

فینطلق كما لو  "أكبر"و قد یصاب الكاف بنوع من اإلجھار في بعض السیاقات كما في نحو 

كان جیدا في الكالم الغیر المتأنِي، و بخاصة ممن ال یجیدون األداء النطق الصحیح 

  . لألصوات

تاما عند النطق بصوت المیم فیقف الھواء، أي یحبس حبسا  انطباقاتنطبق الشفتان  :المیم -

الحنك اللین، فإن الھواء الصاعد من الرئتین و المحتبس في الفم  انخفاضالفم، و عند  يفتاما 

یقوم بالمرور عن طریق األنف بسبب ما یعتریھ من ضغط، و تتذبذب األوتار الصوتیة عند 

  .النطق بھذا الصوت

  . إذن صوت شفوي أنفي مجھورفالمیم  

على أصول االسنان العلیا مع اللثة، فیقف  عند النطق بالصوت النون یعتمد اللسان :النون -

الھواء أي یحتبس و ینخفض الحنك اللین، فیتمكن للھواء المحبوس من الخروج عن طریق 

     .صوت أسناني لثوي أنفي مجھور فالنون .ق بھطاألنف و تتذبذب األوتار الصوتیة عند الن

   ) كالفتحة مثال(ح لنطق حركة تنطق الھاء العربیة، عندما یتخذ الفم الوضع الصال :الھاء -

الواسع الناتج عن تباعد الوترین الصوتیین بالحنجرة محدثا  االنفراجو یمر الھواء خالل 

  .، و یرفع الحنك اللین فال یمر الھواء من األنف و ال تتذبذب األوتار الصوتیةاحتكاكیاصوتا 
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  .مھموس احتكاكيإذن صوت حنجري فالھاء 

ذا الصوت بفم الشفتان و الحنك األعلى یمنع مرور الھواء عن طریق یتم النطق بھ: الواو -

  .األنف، و عند النطق بھذا الصوت، فإن األوتار الصوتیة تتذبذب

  . من أقصى اللسان مجھور) نصف حركة(صوت صامت فالواو 

تتخذ األعضاء الوضع المناسب نوع من الكسرة تاركة ھذا الوضع إلى حركة أخرى  :الیاء -

بسرعة ملحوظة، و یتجھ أوسط اللسان نحو وسط الحنك، و تنفرج الشفتان و یسد الطریق 

  ))05(أنظر الملحق األول،الشكل رقم (.إلى األنف و تتذبذب األوتار الصوتیة عند النطق بھ

  الفصلخالصة 
، و ھو حجر يفي القرآن الكریم من بین عناصر اإلیقاع في الخطاب القرآنیعتبر الحرف 

سبب الصوت الذي یحمل شحنات وجدانیة و شعوریة، و لھذا فقد تم الحرف الزاویة ألن 

  ضة صفات الزمة و صفات عار، فلكل حرف في القرآن أیة عنایة االعتناء بھ في القرآن 

  .في القرآن لھ حق و علیھ حقحرف كل و 

في القرآن ما یعرف بداللة الحرف أو ظل الحرف، و یسمى كذلك  االعتبارتم األخذ بعین 

 باإلعجاز الصوتي للقرآن الكریم و یعرف في الساحة العلمیة بـ علم األونوماتوبیا

(onomatopée) ) ،7، ص 2010محمد حریر(. 
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  تمھید

من أراد قراءة شيء من كتاب هللا، سواء كان ذلك، المقروء للحفظ أو لمجرد القراءة وجب  

علیھ تصحیح ذلك القدر المقروء، و ال یأتي تصحیحھ إال بعرضھ و أخذه من أقوال الشیوخ 

 الخطأ ال محالة ، استكبارا و اعتزازا بالنفس وقع في عن ذلك استنكف متىالضابطین، و 

 و من ھنا لحقھ اإلثم، فإن لرسم المصحف قواعده، و ضوابطھ، و لكل حرف منھ مخرجھ

  )85،ص2002محمد أمین،  يمحمد بن سید(. لكل لفظ منھ كیفیة أداءهو حقا لھ و  

  األحرف السبعة للقرآن الكریم   1-2 
الخطاب، قال سمعت ھشام بن حكم یقرأ سورة الفرقان على غیر ما أقرؤھا عن عمر بن 

علیھ، ثم قال، فجئت بھ إلى رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم، فقلت، یا رسول هللا إني سمعت 

، فقال لھ رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم إقرأ ھاتنیما أقرئ غیر ھذا یقرأ سورة الفرقان على

ھكذا أنزلت ثم قال لي  سمعتھ یقرأ بھا، فقال رسول هللا صلى هللا علیھ و سلمفقرأ القراءة التي 

أنزل على سبعة  القرآنإّن ھذا "فقال ھكذا أنزلت ثم قال صلى هللا علیھ و سلم  فقرأت اقرأ

رواه البخاري و ھو حدیث صحیح و عن حنیفة بن الیمان عن " ما تیسر منھ فاقرأواأحرف 

یا جبریل، إني أرسلت  یت جبریل عن احجان المراء، فقلت لق سلم قالعلیھ و النبي صلى هللا 

ة، الرجل و المرأة و الغالم و الجاریة و الشیخ الفاني الذي لم یقرأ كتابا قط، قال إلى أّمة أمیّ 

أبو عبد (. یث حسن صحیحدرواه الترمذي و قال ح" إن القرآن أنزل على سبعة أحرف"

  .)  53ص، 2003الودود، 

  : القرآن على سبعة أحرف إنزالالحكمة من  1-1- 2

تتلخص الحكمة في إنزال األحرف السبعة، في أن العرب الذین نزل علیھم القرآن، قد نزل 

بلغتھم و ألسنتھم المختلفة و كذلك بلھجاتھم المتباینة، و یتعذر على الواحد منھم أن ینتقل من 

  .د لسانھ التخاطب بھالھجتھ التي نشأ علیھا و تعوّ 

فلو ال یمكنھ العدول عنھا إلى غیرھا،ة من سجایاه، بحیث فصارت طبعة من طبائعھ، و سجی

علیھ ذلك، و أصبح من قبیل التكلیف بما ال  هللا تعالى، مخالفة لھجاتھم لشقّ  كلفھم
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كما و ھذا كلھ حفظا لكتابھ،ر علیھا، تھ تعالى بھذه األمة أن یخفف و ییسّ یطاق،فاقتضت رحم

 دینھا، فأذن لنبیھ أن یقرئ أمتھ القرآن على سبعة أحرف، فكان صلى هللا علیھ  أمر ّسری

و سلم یقرئ كل قبیلة بما یوافق لغتھا و یالءم لسانھا، و لعال من الحكمة أیضا أن یكون ذلك 

م معجزة للنبي صلى هللا علیھ و سلم على صدق رسالتھ حیث ینطق علیھ الصالة و السال

و تلك اللّھجات المتعددة و ھو النبي األمي الذي ال  األحرف السبعة،القرآن الكریم بھذه 

  )105،ص2006ر، صیة قابل نعط(. یعرف سوى لھجة قریش

  : معنى األحرف السبعة 1-2- 2

السبعة بنص من النبي صلى هللا علیھ و سلم، و ال بإجماع من  األحرف لم تتعین ھذه

معناھا تبدیل أن ل فقال إبن عباس تعني اللغات، و قی الصحابة، و قد اختلفت فیھا أقوال،

  )45ص،1975أبو القاسم أبي شامة، (. ل غیر ذلكرى، و قیالكلمات بأخ

 یط فیما یتعلق باألحرف السبعة، ھيرآلراء و أبعدھا عن اإلفراط و التفب اربما كان أصو

وجھ قرأ بھا القارئ، فإنھ أصاب و لقد  هللا بھا على األمة، فبأي تلك األوجھ السبعة التي وسع

جبریل على  اقرأني"بذلك كل التصریح حین قال  یصرح كان النبي صلى هللا علیھ و سلم

 القرآني، فاللفظ رواه مسلم"ده حتى إنتھى إلى سبعة أحرفحرف فراجعتھ، فلم أزل أستعی

صبحي (:السبعة اآلتیة، فإنھ ال یخرج عن األوجھ واحد مھما یتعدد أداؤه و تتنوع قراءتھ

  ) 20ص،1981صالح، 

 ما تتغیّر فیھھفمر المعنى أو لم یتغیر، ء تغیّ ان اإلختالف في وجوه اإلعراب، سومكی :األول

(¤�#": المعنى كقولھ تعالى n=tG sù ãP y�#uä Ï̀B ¾ Ïm În/ §� ;M» yJ Î= x. z>$tG sù Ïm ø� n=tã 4 ¼çm ¯RÎ) uq èd Ü>#§q G9$# ãLìÏm§�9$# 

ÇÌÐÈ"  بتاء مضمومة علي  أي، " فتلقى أدم من ربھ كلماتٌ "فقد قرئ  37سورة البقرة اآلیة

 �wur ": و مما لم یتغیر فیھ المعنى مثل قولھ.  قرئت بتاء مكسورة التيعكس القراءة األولى 

§�!$�Ò ã� Ò=Ï?% x. �wur Ó�� Îgx© 4..."بالضمة بدال   ،  "وال یضارُ " فقد قرئ  282سورة البقرة اآلیة

  .وھذا على الراء من الفتحة
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یكون في الحروف، إما بتغیر المعنى دون الصورة و ھو ما یعبر عنھ  االختالف: الثاني

، و إما بتغیر الصورة دون المعنى "یعلمون و تعلمون"في النطق، مثل  باالختالفأحیانا 

نیة و قد رسم في المصاحف العثما" السراط، الصراط، و المسیطرون، و المصیطرون"مثل

العثمانى  بالصاد المبدلة من السین التي ھي األصل فوافقت قراءة الصاد رسم المصحف

  .السین فوافقت رسم المصحف تقدیرا تخفیفا أما

                                               قول  تأنیثھا مثل اإمّ  ھاو جمعھا و تذكیرفرادھا و تثنیتھا إختالف األسماء في إ: الثالث -

ûï ": تعالى Ï% ©!$#ur öN èd öN ÎgÏF» oY» tBL{ öN Ïd Ï�ôgtã ur tbq ããºu� ÇÑÈ " فقد قرئ  8سورة المؤمنون اآلیة

لخلوھا من  "المنتھم"أي بإفراد، و من المؤكد رسمت في المصاحف العثمانیة " ال مانتھم"

معنى  االستغراقاأللف الساكنة، و مؤدي الوجھین واحد، ألن في اإلفراد قصدا للجنس و في 

تشمل الكل و الجزء، و ألمر ما جاءت  "األمانات"و رعایة  "األمانة"الجنسیة، فرعایة 

و الذین "على كلتا القرائتین، و بكال الحرفین، فما قرئ ةفي اآلیة نفسھا منفرد"العھد"لفظة 

  ."ھودھمعٌ "كذلك و قد قرأت " ھودھم راعونھم المانتھم و عَ 

، و إنما تفاوتت اإلختالف بإبدال كلمة یغلب أن تكون إحداھما مرادفة لألخرى، : الرابع -

ãbqä3":بجریان اللسان بإحداھما لدى قبیلة دون أخرى كقولھ تعالى s?ur ãA$t6 Éfø9$# Ç ồgÏèø9$$�2 

Â\q àÿZyJ ø9$#     ÇÎÈ "  و العھن  "كالصوف المنفوش"فقد قرئت  05سورة القارعة اآلیة  

المخرج یسمح  فيو الصوف نفس الشيء أو نفس المعنى، أو أن یكون بین المبدلتین تقارب  

 8xù=sÛur"وال یكاد یشعر السامع لتعاقبھما معنا لتعاقبھما لفظّا كقولھ تعالى . بالتناوب بینھما

7�q àÒZ̈B ÇËÒÈ "و یالحظ ھنا أن مخرج العین" طلع منضود"فقد قرئ  29لواقعة اآلیة ا 
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فاقطعوا "التعاقب، أما قراءة إبن مسعود  فيو الحاء واحد و ھو الحلق فھما تشتركان  

ä-Í�$¡¡9$#ur èp   "في قول تعالى" أیدھما"بدال من  "أیمانھما s%Í�$¡¡9$#ur (#þq ãèsÜø%$$sù $yJ ßgt� Ï�÷� r& Lä!#t� y_ 

$yJ Î/ $t7 |¡ x. Wx» s3 tR z̀ ÏiB «!$# 3 ª!$#ur î�� Í� tã ÒO�Å3 ym ÇÌÑÈ  " فقراءة إبن  ،38سورة المائدة اآلیة

قراءة ھذا  أنمسعود تعتبر قراءة شاذة، ألنھا وردت عن طریق أحادي، و من المؤكد 

  . بھا إنما كانت إدراجا على سبیل التفسیر الصحابي

یر، فیما یعرف وجھ تقدیمھ أو تأخیره، في لسان العرب بالتقدیم و التأخ االختالف :الخامس -

 :في سبیل هللا شأن المؤمنین الذین یقاتلون  عبیر الخاص كقولھ تعالى فينسق الت العام، أو في

"* ¨b Î) ©!$# 3�u�tIô©$# �ÆÏB �úü ÏZÏB÷s ßJ ø9$# óO ßg|¡ àÿRr& N çlm;ºuq øBr&ur  cr' Î/ ÞO ßgs9 sp ¨Y yfø9$# 4 �cq è=ÏG» s)ã� �Îû 

È@� Î6 y� «!$# tbq è= çG ø)u� sù �cq è= tFø)ã� ur"  فّیُقتلون و یّقتلون"فقد قرئ  111سورة التوبة اآلیة ."  

ففي الحرف األول یسرع المؤمنون إلى قتل األعداء، و في الحرف الثاني كأنما یتلھفون إلى 

 تأخیرو ال ساحة المعركة تلھفا لعل هللا یتخذھم شھداء، فإذا اختلفت صیاغة التعبیر بالتقدیم 

 :تعالىفي قولھ  أما قراءة أبي بكر واحد لم ینلھ شيء من التغیر، فإن مؤدي الحرفین ما إنفك

 "ôNuä !% ỳ ur äo t�õ3 y� ÏNöq yJ ø9$# Èd,ptø:$$Î/ ( y7Ï9ºs� $tB |MY ä. çm÷ZÏB ß�� ÏtrB"  و "فقد قرءھا 19سورة ق اآلیة

فھذه القراءة أحادیة لم تبلغ درجة التواتر، بل شاذة خالف بھا "جاءت سكرت الحق بالموت

ھا ال تعرف الحق إال للموت سكرة و سكرات، و لكن إجماع الصحابة ذلك بأن العرب تعرف

مكان كلمة و ھو ال یدري  كلمة وضعا واعیا، و إنما ھذا سھو أو زلة لسان، فیاقضا، صاحی

  أو من دون إسناد أو من دون تحقیق الشروط التي البد أن تكون، یؤدي إلى تحریف لكتابھ 

  .و ھو ال یعلم

ا على عادة العرب، في حذف زیادة و النقصان جریً بشيء یسیر من ال االختالف:سادسال -

الحروف من الزیادة و أدوات الجر و العطف تارة أو إثباتھا تارة أخرى، و لذلك لم تحفظ ھذه 
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مة الثقات بھ على شذوذ على ما لم یحفظھ األئالنقص إال في أحرف قلیلة محدودة، مع التن

�tã£" سورة التوبة فيفمن الزیادة قولھ تعالى منھا،  r&ur öN çlm; ;M» ¨Zy_ �Ì� ôfs? $ygtFøtrB ã�» yg÷RF{ $# 

tûï Ï$ Î#» yz  !$pk� Ïù #Y�t/ r& 4 y7Ï9ºs� ã� öq xÿø9$# ãLìÏà yèø9$# ÇÊÉÉÈ   "من تحتھا "فقد قرئ  100سورة التوبة اآلیة

و ھما قراءتنا متواترتان، و قد وافق كل منھم رسم مصحف اإلمام، فإن زیادتھا  "األنھار

وافقت رسم المصحف المكي و حذفھا وافقت غیره أي المدني، و من النقصان قولھ  تعالى 

"(#q ä9$s% x�y�̈?$# ª!$# #Y�s9ur 3 ¼ çmoY» ysö7 ß� " أي بالنقصان الواو و قد وفقت  68سورة یونس اآلیة

 : بدال من قولھ تعالى "و الذكر و األنثى"رسم المصحف الشامي، و أما قراءة 

"$tBur t, n=y{ t� x. ©%!$# #Ós\RW{ $#ur ÇÌÈ   "   و كان "و قراءة إبن عباس  "ما خلق"بنقص لفظة

�Br& èpoŸ$ ":بدال من قولھ تعالى" أمامھم ملك یأخذ كل سفینة صالحة غصبا Ïÿ¡¡9$# ôMtR% s3 sù 

tûü Å3» |¡ yJ Ï9 tbq è=yJ ÷èt� �Îû Ì� óst7 ø9$# �N�u�r' sù ÷b r& $pkz:� Ïã r& tb% x. ur N èduä !# u� ur Ô7 Î=̈B ä� è{ ù' t� ¨@ ä. >p uZ�Ïÿy� $ Y7óÁ xî 

ÇÐÒÈ    " وراء"و إبدال كلمة  "صالحة"فكانت قراءتھ بزیادة كلمة ،79سورة الكھف" 

فھتان القراءتان أحادیتان ال یثبت بمثلھما القرآن و یشبھھما فى األحادیة زیادة  "أمام"بكلمة 

b¨"في قولھ تعالى  "أنثى"لفظ  Î) !#x�» yd ÓÅ� r& ¼ çm s9 Óìó¡ Î@ tbq ãèó¡ Î@ur Zp yf÷ètR u�Í<ur ×p yf÷ètR ×o y�Ïnºur tA$s)sù 

$pk� ÏY ù=Ïÿø. r& �ÎT̈� tã ur �Îû É>$sÜÏ�ø:$# ÇËÌÈ "  و "و زیادة عبارة  "أنثى بدال من نعجة"23سورة ص

«Br&ur ÞÖ$ "في قولھ  "كان كافرا n=äóø9$# tb% s3 sù çn#uq t/ r& Èû÷ü uZÏB÷s ãB !$uZ�Ï± y�sù b r& $yJ ßgs)Ïd ö� ã� $YZ» u� øóèÛ 

#\� øÿà2ur ÇÑÉÈ "  و زیادة عبارة و صالة العصر في قولھ تعالى  80سورة الكھف اآلیة

"(#q Ýà Ïÿ» ym �n? tã ÏNºuq n=¢Á9$# Ío 4q n=¢Á9$#ur 4�sÜó�âq ø9$# (#q ãBq è%ur ¬! tûü ÏFÏY» s% ÇËÌÑÈ " 238سورة البقرة  
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، فھذه الزیادات جمعا أدرجت على سبیل التفسیر و اإلیحاح، و ال سبیل ) و صالة العصر(

  .من عدِّھا حرف من حروف السبعة و لو أثبتھا إبن مسعود فى مصحفھ الخاص

 إختالف اللھجات في الفتح و اإلمالة و الترقیق و التفخیم و الھمز و التسھیل : السابع -

و كسر الحروف المضارعة و قلب بعض الحروف و إشباع میم الذكور، و إشباع بعض 

  . الحركات كل ھذه تعتبر حرف من حروف السبعة التي نزل بھا القرآن

ö@yd y79": و من قولھ تعالى s?r& ß]� Ï�ym #Óy�q ãB ÇÊÎÈ   " 4" و قولھ  15سورة النازعات�n? t/ 

tûï Í�Ï�» s% #�n? tã b r& y�Èhq |¡ �S ¼ çmtR$uZt/ ÇÍÈ   " أتى " حیث قرأت باإلمالة  04سورة القیامة اآلیة

b¨": بجر الكسر و قولھ تعالى" موسى Î) y7/ u� äÝÝ¡ ö6 t� s-ø� Îh�9$# `yJ Ï9 âä!$t± o� â�Ï�ø)t� ur 4 ¼ çm̄RÎ) tb% x. 

¾Ín Ï�$t6 ÏèÎ/ #M��Î7 yz #Z��ÅÁ t/ ÇÌÉÈ   " الصالة"أما عن  ،بترقیق الراءي 30اإلسراء" و " 

ô�s% yxn=øùr& tbq": بتفخیم الالّمین و قولھ تعالى"الطالق ãZÏB÷s ßJ ø9$# ÇÊÈ  "   سورة المؤمنون اآلیة

بتحرك الھمزة و نقل حركتھا من أول الكلمة الثانیة إلى أخر الكلمة األولى و ھو ما یسمى  01
  .بـ التسھیل

5Q...": و قولھ تعالى öqs)Ï9 �cq ßJ n=ôèt� ÇÒÐÈ   " 97سورة األنعام اآلیة ،"...��uq ó¡ n@ur ×nqã_ãr 4 ..." 

óO *" ،106سورة آل عمران اآلیة  s9r& ô�ygôã r& ..."بكسر حرف   60سورة یس اآلیة

Auq¤": المضارعة في جمیع ھذه األفعال و قولھ تعالى s?ur öNßg ÷Z tã 4Ó®Lym &ûüÏm ÇÊÐÑÈ  " سورة

  . بقلب الحاء عین و العین حاء "عنى عین"فالھذلیون یقرؤونھا   .178الصافات اآلیة 

öN": و قولھ تعالى Íkö� n=tã äo t� Í¬!#y� Ïäöq N"،06اآلیةسورة الفتح " 9$#¡¡ åk÷]ÏBur `̈B x8 â� ÏJ ù=t� �Îû ÏM» s%y�¢Á9$# 

�uÙ": بإشباع میم جمع الذكور في كلتا اآلیتین و قولھ تعالى 58سورة التوبة اآلیة  " Ïî ur 

âä !$yJ ø9$# ...  
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بإشمام ضمنھ العین مع الكسر و الحق أن ھذا الوجھ األخیر، أھم أوجھ السبعة، ألنھ یبرز 

الحكمة الكبرى من إنزال القرآن على سبعة أحرف ففیھ تخفیف و تیسیر على ھذه األمة التي 

قبائلھا فاختلفت بذلك لھجاتھا، و تباین أداؤھا لبعض األلفاظ فكان البد أن ترعي   اختلفت

  . لھجاتھا و طریقة نطقھا

  اء و القراءات السبعةالقرّ  2- 2

  :تعریف القراءات 2-2-1 

فإنھا  ،االصطالحیةأما من الناحیة  مع ،الج ات جمع قراءة، و ھي مصدر قرأ و ھوالقراء

في  االختالفو التصریف و النحوي و  الصوتيبوجوه مختلفة من حیث األداء تعني القراءة 

ا المقصود بالقراءات أم. تضاد و تناقض اختالفال  ،یرقراءات إنما ھو اختالف تنوع و تغال

 لسند الموصول إلى النبي صلى علیھ تلك القراءات السبع التي نقلت إلینا با ھيعند أھلھا 

  .عنھم تلقیا،و سلم و قد وصلت إلینا عن طریق الرواة 

  .و ما دام أن ھناك سبعة قراءات فإن ھناك أیضا سبع قراء، و ھم على الترتیب

  و شعبة اءة اإلمام عاصم الكوفى و عنھ حفصقر -

  .و ورشاإلمام نافع المدني و عنھ قالون  قراءة -

  .زى و قنبللبقراءة اإلمام عبد هللا بن كثیر المكي و عنھ ا -

  ىورى و السوسقراءة اإلمام أبي عمرو البصري و عنھ الد -

  .قراءة اإلمام عبد هللا بن عامر الشامي و عنھ ھشام و إبن ذكوان -

  . جبیب الزیات و عنھ خلف و خّالدقراءة اإلمام حمزة بن  -

اإلمام عمرو الذي روي عنھ قراءة اإلمام على الكسائي و عنھ اللیث و الدوري نفسھ  -    

  ) 79 ،27ص ، ص 1985السید رزق الطویل، (.   ريالبص

  : القراءة الصحیحة شروط 2-2-2

 ،كل قراءة وافقت العربیة مطلقا، و وافقت أحد المصاحف العثمانیة و لو تقدیرا و تواتر نقلھا

  .القراءة المتواترة المقطوع بھا ھي ھذه
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و "موافقة العربیة أي وافقت وجھ من وجوه اإلعراب المعروفة مثل قراءة حمزة  ىمعن -

  .............بالجر و ھكذا" األرقام

 موافقة أحد المصاحف العثمانیة أي واحد من المصاحف التي وجھھا عثمان رضي ىمعن -

y�tã"عنھ إلى األمصار كقراءة إبن كثیر في التوبة هللا  ur ª!$# �úü ÏZÏB÷s ßJ ø9$# ÏM» oY ÏB÷s ßJ ø9$#ur ;M» ¨Zy_ 

�Ì� øgrB Ï̀B $ygÏG øtrB ã�» yg÷RF{ $# tûï Ï$ Î#» yz $pk� Ïù ..."  72التوبة . 

المصحف المكي و لو تقدیرا، ما یحتملھ رسم المصحف  فإنھا ال توجد إال فى "من"بزیادة 

ألف في جمیع ، فإنھا كتبت بغیر باأللف: الفاتحة "مالك یوم الدین"كقراءة من قرأ 

قولھ  الفاعل في باسمعل ل بھا كما فُ عِ و فُ  "مالك"ة أن تكون المصاحف فاحتملت الكتاب

، فھو موافق للرسم العثماني باختصارو نحو ذلك مما حذفت منھ األلف  "صالح" "قادر"

  . تقدیرا

و نعني بالتواتر ما رواه جماعة من صحابة إلى جماعة أخرى من التابعین و ھكذا إلى أن  -

عدد فقیل ستة و قیل وصل إلینا و ال یمكن تعین العدد، ھذا ھو الصحیح، و قد اختلفوا في ال

في زمننا ھذه األركان  جمعل سبعون و الذي إثنا عشر و قیل عشرون و قیل أربعون و قی

و بزیادة ثالثة آخرین و  ،ئمة السبعة المعروفین و المشھورة قراءاتھماءات االرق الثالثة، ھي

  .ھم أبو جعفر و قراءة یعقوب و قراءة خلف

  و ھكذا نزوال، أخرى الي من الجماعة اي و كل ھذه القراءات وصلت إلینا عن طریق التلقي

الخیر إبن الجزري، شمس الدین أبو (. إال أن تصل إلى رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم

  )18، ص 1999

    :مراتب القراءة 2-3- 2

  . یل، التدویر، الحذرتتمثل في الترت: قراءة ثالث مراتبلل

ؤدة و طمأنینة مع تدبر المعاني و مراعاة أحكام التجوید، الكریم بت القرآنھو قراءة  :یلالترت

الكریم و هللا سبحانھ و تعالى، أمر  القراننزل بھا  و ھذه المرتبة من أفضل المراتب، حیث

È@Ïo?u�ur tb#uä÷": نبیھ بھا فقال ö� à)ø9$# ¸x� Ï?ö� s? ÇÍÈ  "   04سورة المزمل اآلیة  
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و السرعة مع مراعاة أحكام  االطمئنانھو قراءة القرآن الكریم بحالة متوسطة بین : التدویر -

  )20  19، ص ص 1991عطیة قابل نصر، (. في األفضلیة الترتیلالتجوید و ھي تلي 

الكریم بسرعة مع المحافظة على أحكام التجوید، و في الحذر  القرآنھو قراءة : الحذر -

یمكن التخفیف في األحكام و ذلك بـ القصر و التسھیل و التسكین و تحقیق الھمز، و نحو ذلك 

  )124، ص 1972عبد الفتاح،  عبد العزیز بن(. القراءة بھ ،مما یصح في التجوید

  التجوید 3- 2

  : معنى التجوید 2-3-1 

من الجور في التجوید مصدر من جود تجویدا، إذ أتى بالقراءة مجودة األلفاظ، أي بریئة 

  ) 47، ص 1985إبن الجزري، شمس الدین أبو الخیر  (.   النطق بھا

ھو إعطاء كل الحروف حقھا من الصفات الالزمة لھا، و إعطاء مستحقھا من : أما اصطالحا

األحكام التي تنشأ عن تلك الصفات، و تفصیل ذلك أن للحرف حالتین حالة انفراد و حالة 

  .التركیب و لھ في كل منھا أحكام

و  االستعالءال أو تحقیق الصفات الالزمة لھ كاإلستف تحدید مخرجھ، ثم،فأول أحكامھ منفردا 

لمات و جمل، فإنھ تنشأ أما أحكامھ و ھو مركب في ك.الھمس أو الجھر أو الشدة أو الرخاوة

ثم عندما ام و المدود و نحو ذلك، ي الترقیق، التفخیم، اإلظھار اإلدغأحكام أخرى تتمثل ف

  . االبتداءیكون ھناك أحكام الوقوف و تتركب الكلمات مع بعضھا البعض 

ءة القرآن بالنطق بحروفھ ،مكتملة الغایة في إتقان قراتكمن    :الغایة من التجوید 3-2- 2

و ھذا من غیر زیادة و ال نقصان و بدون تعسف و حكام و الصفات و محققة المخارج،ألا

بدون تكلف، و من أتى بكل ھذه األركان فحینئذ قد قرأ القرآن على الطریقة النبویة و اللھجة 

ادة و ال النقصان و لذلك میزان دقیق ال یحتمل الزی. العربیة الفصحى التي أنزل بھا القرآن

عبد الفتاح القارئ،مرجع  عبد العزیز(.   ت القواعد و األحكامھ ،و اال إختلجب مراعاتی

 .)39، ص سبق ذكره
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  :یل و التحقیقالتجوید بین الترت 3-3- 2

منھ الرتل،  االسمو تؤدة، و  ر رتل فالن كالمھ، أتبع بعضھ بعض على مكثمصد: یلالترت -

 الترتیلل إذا كان منفرقا و ھو صفة من صفات التحقیق و لیس بھ، ألن و العرب تقول رت

  .و لیس ذلك في التخفیف االختالسو التخفیف و  یكون بالھمز و تركھ و النقص لحرف المد

È"÷È@Ïo?u�ur tb#uä÷بھ  اإلقتداءو قال هللا تعالى مؤدبا لنبیھ و حاثا ألمتھ على  ö� à)ø9$# ¸x�Ï?ö� s? ÇÍÈ  " 

الحرف من الحرف الذي بعده، و ال و افصل في  أي تثبت في قراءة  4سورة المزمل اآلیة

  .الكالم أي تمھلت فیھ رتلتستعجل فتدخل بعض الحروف في بعض، و قال صاحب العین، ت

و لم یقتصر سبحانھ و تعالى على األمر بالفعل حتى أكده بمصدره تعظیما لشأنھ، و ترغیبا 

tA$s%ur tûï"في ثوابھ و قال تعالى  Ï% ©!$# (#rã� xÿx. �wöq s9 tAÌh� çR Ïm ø�n=tã ãb#uä ö� à)ø9$# \' s#÷Häd Zo y�Ïnºur 4 y7Ï9ºx��2 

|MÎm7 s[ ãZÏ9 ¾Ïm Î/ x8 y�#xs èù ( çm» oY ù=̈?u� ur Wx� Ï?ö� s? ÇÌËÈ  " أي أنزلناه على الترتیل 32سورة الفرقان اآلیة .                       

قینا و العرب تقول بلغت حقیقة ھذا األمر عرفتھ ی قت الشيء أيمن مصدر حق: التحقیق -

بالشيء على حقھ من غیر زیادة فیھ و  يثوبمنھ الحق فمعناه أن  االسمأي بلغت بقین شأنھ و 

  .ال نقصان

، و التحقیق یكون لریاضة األلسن و ترقیق االستنباطیل یكون للتدبر و التفكر و و الترت

ة و إقامة القراءة، و إعطاء كل حرف حقة من المد و الھمز و اإلشباع و ظاأللفاظ الغلی

  . التفكیك و تحریك الساكن و اختالس حركة المتحرك و ھو ما یسمى بـ التسھیل

و تفكیك الحروف ھو إخراج بعضھا من بعض بتیسر وترسل، و من ذلك فك الرقبة و فك 

، ص 1988عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر، (. سراإلسم و ھو إخراجھ من الرق و األ

 .)  72 71ص 
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  :نشأة التجوید 3-3- 2

و  ھهللا علی الكریم على رسول هللا صلى القرآننشأ التجوید من الوھلة األولى، أي عند نزول 

على الوجھ الصحیح، ما  اآلیاتھا كیفیة قراءة ھذه بدایة نزول اآلیات األولى نزل مع سلم منھ

  .أداه كما سمعھ فقد تلقاه ویعني أن التجوید ھو أیضا منزل 

فصل القرآن من الذكر فوضع من " و یشھد لذلك ما ورد عن إبن عباس رضي هللا عنھما قال

على النبي صلى هللا علیھ و  ھالعزة من السماء الدنیا فجعل جبریل علیھ السالم ینزل بیت

  ."یالترت لھفیرتسلم 

و  ھ من معاني، فیحتمل نزولھ على مكثد فیھذا اللفظ یحتمل كل ما یرِ  یالترت لھیرتفقولھ 

  . حرف منھ حقھ و مستحقھتمھل، و یحتمل بیان حروفھ و حركاتھ و إعالم كل 

  )15، ص محمد بن سیدي محمد أمین،مرجع سبق ذكره( 

  صفات الحروف  2-4
البیاض، الصفرة، اللمس، و أما : تعني ما قام بالشيء من المعاني حسیا مثل لغة الصفة

  .معنویا كالعلم و األدب

، كجریان القرآنتعني كیفیة تعرض الحرف عند النطق بھ أثناء قراءة  فإنھا: أما اصطالحا

  .النفس في الحروف المھموسة و عدم جریانھ في الحروف المجھورة

إن التحكم و معرفة صفات الحروف مھم للغایة إذ بھ یمكن التمیز بین الحروف التي تشترك 

اللذان فھیما لكانت ظاءا  االنفتاحفي المخرج، مثال في الذال المعجمة، لوال اإلستفال و 

  .في المخرج التفاقھما

  :قسمین قال جمھور علماء، إّن عدد الصفات ھو سبعة عشرة صفة و تنقسم ھذه الصفات إلى

فھي مالزمة للحرف، ال تفارقھ لحال من األحوال . قسم یمثلھ الصفات األصلیة أو الالزمة

  .، اإلطباق و القلقلةاالستعالءمثل الجھر، 

أما الصفات العرضیة، فھي تعرض للحرف في بعض األحوال و تنفك عنھ في بعض األخر 

  .دغام، المد و القصرلسبب من األسباب، مثل التفخیم، الترقیق و اإلظھار و اإل

  )132، ص مرجع سبق ذكرهعطیة قابل نصر، (
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  .و تنقسم بدورھا إلى قسمین قسم لھ ضد و قسم أخر لیس لھ ضد: الصفات األصلیة 2-4-1 

  .الھمس# الجھر :الصفات ذوات األضداد

علیھ في المخرج حتى یجرى النفس  االعتمادضعف التصویت بالحرف لضعف  :الھمس

معھ فكان فیھ ھمس أي خفاء، و حروف الھمس عشرة حرفا، و قد تم جمعھا في البیت 

على التوالي الفاء، الحاء، التاء، الشین، الخاء،  ھيو "فحثھ شخص سكت": الشعري القائل

  .الصاد، السین، الكاف، التاء

  .و معناه اإلعالن و اإلظھار و ھذا لغة :الجھر

علیھ في المخرج و حروفھ تسعة  االعتمادأما اصطالحا فھو یعني التصویت بقوة نظرا لقوة 

  . ال تعد من الحروف المھموسة التيعشرة حرفا، و ھي الحروف الباقیة من صفة الھمس، 

  : الشدة و التوسط و الرخاوة

نقصد بالحرف الشدید ذلك الحرف الذي یشتد لزومھ لموضعھ حیث یمنع الصوت أن  :الشدة 

، فلیس یجري في الجسم، و قد تم جمع حروفھ الثمانیة في الحجمثل ، ج،أ :یجري معھ نحو

، مرجع سبق ذكرهعثمان بن سعید بن عثمان، (.  "أجدك قطبت"أو "أجد قط بكت"قولھم 

  )107ص 

الصوت عند النطق بالحرف  اعتدال، أما اصطالحا یعني االعتدالو ھو في اللغة : التوسط

كما في الشدة، و عدم كمال جریانھ في الرخاوة، وحروفھ جمعت في  انحباسھلعدم كمال 

  " لنعم": قولنا

علیھ في  االعتمادو ھي ضد الشدة و تعني ضعف لزوم الحرف لموضعھ لضعف : الرخاوة

بقیة حروف الھجاء بعد استبعاد حروف الشدة و  المخرج و حروفھ ستة عشر حرفا، و ھي

  )125 -124 ، ص ص،1985السید رزق الطویل، ( .التوسط

  :و اإلستفال االستعالء

من الحنك  انحطاطھاللسان أو  انخفاضفھو : ، أما اصطالحااالنخفاضلغة : اإلستفال 

األعلى عند النطق بالحرف، فینخفض مع الصوت إلى قاع الفم و حروفھ، كل حروف الھجاء 

  . بعد استبعاد حروف االستعالء السبعة
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اللسان إلى الحنك األعلى حال النطق  ارتفاع، أما اصطالحا، فھو االرتفاعلغة : االستعالء

          ) ضغط قظ خص( بھ، فیرتفع الصوت معھ، و حروفھ سبعة مجموعة في قولك

  ) 46، ص 1998محمد عصام مفلح القضاة، (

  : االنفتاحاإلطباق و 

  .في اللغة االلتصاقمعناه : اإلطباق 

طائفة أي حصة من اللسان إلى الحنك األعلى عند النطق  التصاقأو  انطباق :اصطالحا

و  الطاء، الظاءالصاد، الضاد، : بالحرف و انحصار الصوت بینھما و حروفھ أربعة ھي

 ةالمعجمییعتبر الطاء أقوى حروف اإلطباق لجھرھا و شدتھا، أما أضعفھا فھي الظاء 

، فكونھ ابلغ الن اللسان عند النطق بحروفھ االستعالءاإلطباق أبلغ و أخص من و لرخاوتھا

  .یرتفع بھا إلى الحنك األعلى

ھذا خصت حروف اإلطباق من فإن اللسان یرتفع بحروفھ فقط و ل االستعالءو ینطبق بخالف 

  )142، ص مرجع سبق ذكرهعطیة قابل نمر، (.   بتفخیم أقوى االستعالءبین حروف 

اللسان و  طائفتي أي، أما اصطالحا تجافي  كل من الطائفتین،االفتراقو معناه لغة : االنفتاح

الحنك، عن األخرى حیث یخرج الھواء عند النطق بالصوت، و حروفھ خمس و عشرون 

و سمیت ھذه الحروف منفتحة " من أخذ وجد سعة فزكا حق لھ شرب غیث"یجمعھا قولك 

  .   ما بین اللسان و الحنك األعلى و خروج الھواء من بینھما عند النطق بھا النفتاح

  ) 53،ص2003محمد مكي نصر الجریسي، (

  : اإلذالق و اإلصمات

  .لغة حدة اللسان و طالقتھ اإلذالق

على ذلق اللسان و الشفھ أي طرفھا وھذا عند  النطق بحروفھ ،و ھي  االعتمادأما اصطالحا 

  . و سمیت مذلقة لسرعة النطق بھا لخفتھا "فر من لب"ستة و ھي مجموعة من قولك 

  )35، ص 1996محمد محمود عبد هللا، ( 

و ھي ضد اإلذالق و معناھا المنع و ھذا لغویا أما اصطالحا فإنھا تعني ثقل : اإلصمات 

یعتري اللسان عند النطق بحروفھا، و لھذا من قواعد العربیة أن الكلمات الرباعیة و 
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الخماسیة دائما تحتوي على حرف من حروف اإلذالق، و ھذا لكي یسھل النطق بھا و تخفف 

فھي  نحو عسجدن لم یتم ذلك ، فالكلمة أعجمیة غیر عربیة ثقل حروف اإلصمات، و إ

  )47، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عصام مفلح القضاة، (.  فارسیة

، التكریر، االنحرافو ھي سبعة، الصفیر، القلقة، اللین، : الصفات التي ال ضد لھا 4-2- 2

  .، الغنةاالستطالة، التفشي

فھو حدوث صوت زائد یخرج من بین لغة یعني حدة الصوت، أما اصطالحا  :الصفیر 

و أقوى ھذه الحروف في الصفیر نجد  الصاد، الزاي، السین: الشفتین و حروفھ ثالثة و ھي

.     و إطباقھ ثم حرف الزاي لجھرھا ثم حرف السین لھمسھا الستعالئھأوال الصاد و ھذا 

  )125، ص مرجع سبق ذكرهالسید رزق الطویل، (

  التحریك و االضطرابلغة تعني  : القلقة

اضطراب الصوت في المخرج عند النطق بالحرف ساكنا، بحیث : أما اصطالحا فإنھا تعني

  .)قطب جد(تسمع لھ نبرة قویة و حروفھا خمسة، و قد تم جمعھا في قولك 

  :و القلقة تنقسم إلى قسمین

ة تكون و في ھذه الحال "بل طبع"و ھي التي نجد حروفھا في حالة حركة مثل  :األصلیة

  .القلقة ناقصة، بسبب أن حروفھا تتصف بالجھر و الشدة

الة ساكنة، و في ھذه الحالة ح بھا فيالخمسة عند النطق  توجد حروفھاو ھي التي  :الفرعیة 

 : القلقة كاملة و القلقة الكاملة تنقسم إلى قسمان تكون

و ھي أن یكون الحرف ساكنا لكن موصول أي لم یقع في أخر الكلمة بل  :القلقة الصغرى 

و ھي أن یكون الحرف ساكنا موقوفا علیھ محققا  :القلقة الكبرى ."حبل"في وسطھا مثال 

  ."الطالق"نحو 

  . و الراجح في القلقة أن تكون مائلة إلى الفتحة

  )220، ص 1994أبو طاھر القیوم عبد الغفور، (

  لغة یعني السھولة :یناللِ  
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أما اصطالحا فھو إخراج الحرف في لین و سھولة و عدم التكلف فیھ و لھ حرفان ھما الواو  

  "خوف" "بیت"قبلھما مثل  و الیاء الساكنتان المفتوح  ما

حرفان اللین یكونان حرفا لین فقط عند الوصل و یتحوالن إلى حرفي مد و لین عند الوقف،   

حرف ساكن یوقف علیھ، فالمد فیھما یسقط وصال و یثبت عند الوقف وھذا إذا جاء بعدھما 

،و لكن حروف المد تكون حروف مد و  "الخوف" "قریش"على الساكن التالي لھما نحو 

لین دائما وصال و وقفا فالمد ال یسقط عنھا أبدا وصال و وقفا سواء جاورھا ساكن في حال 

 . مرتبة من المد الطبیعي في ترتیب المدودالوقف أم ال، لذلك فإن مد اللین أضعف في ال

  ) 95، ص 2003سعاد عبد الحمید، (

  :اإلنحراف

  .یعني لغة المیل و العدول 

الراء أما اصطالحا فإنھ یعني میل بحرف عند النطق بھ و ھذه الصفة یمثلھا حرفان ھما 

  .والالم

  . لسانفیھ إنحراف إلى ظھر ال الراء إنحراف إلى طرف اللسان وھ فیفالالم 

  ) 145، ص مرجع سبق ذكرهعطیة قابل نصر، (

  : التكریر

  .لغة یعني اإلعادة 

رأس أو طرف اللسان عند النطق بالحرف، و ھو ما یؤدي إلى  ارتعاداصطالحا یعني  

تكریره خصوصا إذا كان ساكنا أو مشددا، و فیھ حرف واحد و ھو الراء و تعرف ھذه 

خطأ  الراءمنھا، ألن ھذه الصفة الزمة لھذا الحرف، فالقراءة بالتكرار  لالحترازالصفة 

  )94، ص 2003أبي عبد الودود مصطفى ، (.الّرسلفیجب الحرص على عدم الزیادة مثل 

  .االتساعو  االنتشارلغة یعني : التفشي

حتى یتصل بمخرج الظاء ،الھواء في الفم عند النطق بالشيء  انتشارأما اصطالحا یقصد بھ 

و التفشي من صفات القوة مثل االستعالء و الجھر و یمثل ھذه الصفة حرف واحد  ،ةالمعجمی

  ) 35، ص 2006محمد بن موسى الشروین، (.    و ھو الشین
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  .االمتدادمعناه  لغة :االستطالة

الصوت من أول حلقة اللسان إلى أخرھا على ما تقدم في  امتدادأما اصطالحا فإنھا تعني 

مخرجھا  الستطالة، یتمیز بھا حرف الضاد، و سمیت كذلك االستطالةمخرج الضاء، و صفة 

  )63، ص 2001عز الدین كیحل، (.   حتى تتصل بمخرج الالم

  .مشویلغة معناه صوت لھ رنین في الخ: الغنة

ن و المیم، إذن صفة الغنة مالزمة لصوتي النون النوحرفي صوت مركب في : أما اصطالحا

  . و المیم

و للغنة مقدار تختلف باختالف موقعھا، و كذلك للنون و المیم أحكام خاصة تتمثل في كل من 

  )150، ص مرجع سبق ذكرهعطیة قابل نصر، (.  أحكام النون الساكنة و المیم المشّددة

  . ملخص لصفات الحروف  4-3- 2
حرف   العدد 

  الھجاء

  ما فیھ من صفات القوة

  

   الصفات ما فیھ من صفات الضعف            
 المتوسطة

 اإلصمات .االنفتاحاإلستفال،   .الجھر، الشدة  الھمزة  1

 اإلذالق .االنفتاحاإلستفال،  .الجھر، الشدة، القلقة  الباء  2

 اإلصمات .، الھمساالنفتاحاإلستفال،  .الشدة  التاء  3

 اإلصمات .الھمس، الرخاوة /  الثاء  4

 اإلصمات .االنفتاحاإلستفال،  .الجھر، الشدة، القلقة  الجیم  5

 اإلصمات .الھمس، الرخاوة /  الحاء  6

 اإلصمات .االنفتاحالھمس، الرخاوة،  االستعالء  الخاء  7

 اإلصمات .االنفتاحاإلستفال،   .الجھر، الشدة، القلقة  الدال  8

 اإلصمات .االنفتاحالرخاوة،اإلستفال،    .الجھر  الذال  9

 اإلذالق .االنفتاحالرخاوة، اإلستفال،  .التكریر،االنحرافالجھر،  الراء  10

 اإلصمات .االنفتاحالرخاوة، اإلستفال،  .الجھر، الصفیر  الزاي  11

 اإلصمات .، الرخاوةاالنفتاحالھمس، اإلستفال،  .الصفیر  السین  12
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 اإلصمات .الرخاوة،االنفتاحاإلستفال،الھمس،  .التفشي  الشین  13

 اإلصمات .الھمس، الرخاوة .االذالق،الصفیراالستعالء،  الصاد  14

 اإلصمات  .االستطالةالرخاوة، اإلطباق،      .الجھر، االستعالء  الضاد  15

الجھر، الشدة، االستعالء   الطاء  16

  .اإلطباق، القلقة

 اإلصمات  /

 اإلصمات  .الرخاوة                  .االستعالءالجھر،اإلطباق،  الظاء  17

 اإلصمات  .، اإلستفالاالنفتاح  .الجھر  العین  18

 اإلصمات  .االنفتاحالرخاوة،   .الجھر، االستعالء  الغین  19

، االنفتاحالھمس،         /  الفاء  20

  .الرخاوةاإلستفال،

  اإلذالق

 اإلصمات  .االستعالء، القلقة، االنفتاح          .الجھر، الشدة  القاف  21

 اإلصمات  .االنفتاحالھمس، االستفال،            .الشدة  الكاف  22

 اإلذالق  .، التوسطاالنفتاحاالستفال،            .الجھر، اإلنحراف  الالم  23

 اإلذالق  .، الغنةاالنفتاحاالستفال،            .الجھر  المیم  24

 اإلذالق  .اإلنفتاح، الغنةاالستفال،   .الجھر  النون  25

 اإلصمات  .، الرخاوةاالنفتاحالھمس، االستفال،   /  الھاء  26

 اإلصمات  .، الرخاوةاالنفتاحاالستفال، اللین،   .الجھر  الواو  27

 اإلصمات  .الرخاوة،االستفال، اللین  .الجھر  الیاء  28

                                                                                                       ).83، ص 2003محمد معبد، (یمثل ملخص لصفات الحروف ) :01(جدول رقم 

  :كالم على الصفات العارضیة للحروف:  4-4- 2

قد حصر العلماء ھذه الصفات في إحدى عشر صفة و ھي التفخیم و الترقیق و اإلظھار و 

  .القلب و اإلخفاء و المد و القصر و التحریك و السكون و السكتاإلدغام و 

  :التفخیم و الترقیق

  .لغة التعظیم، التسمین: التفخیم
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أما اصطالحا ھو عبارة عن زیادة في الحرف و تسمینھ بحیث یمتلئ الفم بصداه نتیجة 

لھ ایغلب استعم التغلیظ، غیر أن التفخیم، یرادفھمؤخرة اللسان إلى الحنك األعلى، و  ارتفاع

  . في باب الالمات استعمالھفي باب الراءات و التغلیظ یغلب 

  )98، ص مرجع سبق ذكرهل، حعز الدین كی(

  "ظخص، ضغط، ق"السبعة  االستعالءو الحروف المفخمة مطلقا ھي حروف 

  : خمسةالمراتب التفخیم 

فیھا التفخیم و ھي تلك األحرف المفتوحة التي یقوى و ھي الحروف التي : المرتبة األولى

  ."ضاق" "طاب"بعدھا ألف نحو 

" طبع"تعود إلى أقل قوة و ھي المفتوحة التي لیس بعدھا ألف نحو  :المرتبة الثانیة

  ."ضرب"

"عَ بِ وطُ "قوة و ھي المضمومة نحو و ھي دون الثانیة في ال :المرتبة الثالثة " تْ فَ رِ صُ " 

  ."تْ بَ رِ وضُ "

" عُ بَ َیطْ " ، وھذه المرتبة دون الثالثة في القوة مثالوھي الساكنة:الرابعة المرتبة "  لقیَخْ " 

  "یَْضرب" " أْصبَرھم"

و ھذه المرتبة " ِصراطا"،" ِضرارا"،"ِطباقا"و ھي المكسورة نحو المرتبة الخامسة

  ) 108، ص 2000عبد الفتاح بن السید العجمي، (. أضعف مراتب الخمس في التفخیم

  .الترقیق لغة یعني التنحیف:یقالترق

  .أما اصطالحا تحول یدخل على الحرف فال یمتلئ الفم بصداه

الحروف التي ترقق دائما ھي حروف االستفال السابق ذكرھا ما عدا الالم و الراء و األلف، 

  . ألن ھذه حروف لھا أحكام خاصة في الترقیق

 مستفال من أحرف و حاذري تفخیم لفظفرققن : "و قد أشار إلیھا اإلمام إبن الجزري بقولھ

  )158، ص مرجع سبق ذكرهعطیة قابل نصر، (" .األلف

  : أخطاء النطق بالحرف المرقق
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إستعالء اللسان عند النطق بالحرف المرقق فیؤدي ذلك إلى تفخیم الحرف الواجب ترقیقھ -

  ."تسطیع"السیما إذا جاء بعده حرف مستعل نحو قولنا 

" شاء"بھ التقلیل خصوصا حرف األلف فمنھم من ینطقھا كالمقللة ترقیق الحرف بما یش -

  )141، ص مرجع سبق ذكرهسعاد عبد الحمید، (.     "جاه"

  : اإلظھار و اإلخفاء

  .لغة یعني البیان و اإلیضاح :اإلظھار

  .إخراج كل حرف من مخرجھ من غیر غنّة في الحرف المظھر :أما اصطالحا

  :و ینقسم اإلظھار إلى قسمان

سمي حلقیا ألن حروفھ تخرج من الحلق و حروفھ جمعت في أوائل  :اإلظھار الحلقي -

  "ھاك علما حازه غیر خاسر أخي": الكلمات التالیة

شفوي، و یكون اإلظھار الأو  باإلظھار الحلقيلعدم تقیده  االسمسمي بھذا : اإلظھار المطلق -

" ناینْ بُ " "یاالدنْ " او في كلمة واحدة مثلالمطلق في النون الساكنة إذا وقع بعدھا الیاء أو الو

  ) 63، ص 1999حسام الدین سلیم الكیالني، ( "  وانقنْ " "وانصنْ "

  .لغة یعني الستر:اإلخفاء

من التشدید مع بقاء  ارٍ الحرف بصفة بین اإلظھار و اإلدغام عَ أما اصطالحا فیقصد بھ نطق 

صف ذا ثنا                 ": و حروف اإلخفاء خمسة عشرة حرفا، و قد جمعت في قولك ،الغنّة فیھ

  "لماضع ظاى كم جاد شخص قد سما دم طیبا زد في تق

  .) 18، ص مرجع سبق ذكرهمحمد محمود عبد هللا، (

ال و لإلشارة فقط فإن تناولنا لإلظھار و اإلخفاء یستند إلى أحكام النون الساكنة و التنوین، أو

مثل نون الساكنة و التنوین و لھذا العلماء  ،منھ استثنیاألن اإلظھار أصل في الحروف إال ما 

، أما اإلخفاء فھي صفة طارئة، حیث تطرأ على الكلمة االستثناءبوضع ضوابط و أحكام لھذا 

 .و ھذا لسبب، و من أسباب اإلخفاء التنوین و النون الساكنة
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  : اإلدغام و القلب 

عضھا البعض، و تعد باالصوات المتجاورة ب ھي ظاھرة صوتیة تحدث بسبب تأثر: اإلدغام

  .ظاھرة اإلدغام من الظواھر الحیة في اللغة، و لذا حازت على اھتمام كثیر من العلماء

  .یعني اإلدخال، یقال أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلتھ في فمھ :لغة:اإلدغام

  . فھو رفع اللّسان بالحرفین رفعة واحدة و وضعھ إیاه موضعا واحدا: اصطالحاأما 

  )298، ص 1989أنجب غالم نبي بن غالم محمد،  (

  : أسباب اإلدغام 

و  "عصاكب اضرب"حرفین مخرجا و صفة، كالباء و الباء على نحو  اتفاقھو : التماثل -

  ".قد دخلوا" كذلك الدالین في نحو

لحرفین مخرجا و اختالفھما صفة كالذال في الثاء، و التاء في الظاء ا اتفاقھو و : التجانس -

بل " و الالم في الراء نحو" إذا ظلمتم" نحو و كذلك الذال في الظاء"الحرث ذلك" على نحو

  ".رفعھ

ھو تقارب الحرفین مخرجا أو صفة و ھذا التقارب یكون في أكثر الصفات مثل : التقارب -

  .فالحرف األول من طرف اللسان و الثاني من وسطھ) إذا جاءتھم(الذال، الجیم نحو

  :أقسام اإلدغام

سكن األول لإلدغام، و یسمى ما كان الحرف األول و الثاني متحركین، ثم یُ  :إدغام كبیر -

  .غیرهكبیرا ألنھ أكثر وقوعا من 

النوع ینقسم إلى ھو ما كان الحرف األول فیھ ساكنا و الثاني متحركا، و ھذا : صغیرإدغام  -

  :قسمان

  .جمیع القراء على إدغامھ من غیر خالف اتفقو ھو ما  :واجب

، مرجع سبق ذكرهعز الدین كیحل، (. إدغامھ و في إظھارهفي القراء  اختلفھو ما  :جائز

  )69ص 

  :القلب

  .التحویل:لغة
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جاء بعدھا حرف الباء، مع  إذاتحویل النون الساكنة أو التنوین إلى میم وھذا : اصطالحا

 "لنسفعًا بالناصیة" ،"من بعد"،" األنبیاء"مثال .مراعاة الغنة و اإلخفاء في الحرف المقلوب

  )82، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عصام مفلح القضاه، (

  :المد و القصر

/": یعني مطلق الزیادة و منھ قولھ تعالى: المد لغة ä. ÷�Ï�ôJ ã� ur 5Aºuq øBr' Î/ tûü ÏZt/ ur @yèøgs�ur ö/ ä3 ©9 ;M» ¨Zy_ 

@yèøgs�ur ö/ ä3 ©9 #\�» pk÷X r& ÇÊËÈ   "  أي یزدكم  12سورة نوح اآلیة.  

فھو إطالة الصوت بحرف المّد و اللین عند مالقاة ھمزة أو سكون، و ینقسم : أما اصطالحا

  .مد فرعي) أصلي(حیث نجد مد طبیعي : المد إلى قسمین

  : أحرف المد

  ".قال"ساكن و ما قبلھ مفتوح نحو  ال یكون إال :األلف

  .ال تكون إال ساكنة و ما قبلھا مضموم :الواو

  .ال تكون إال ساكنة مكسور ما قبلھا :الیاء

  .سمیت ھذه الحروف بحروف المد ألنھا تخرج بامتداد من غیر كلفة إلتساع مخرجھا

  .الحبس :القصر لغة

فھو إثبات حرف المد و اللین من غیر زیادة، و القصر ھو الذي سمي بالمد  :اصطالحا

محمد بن موسى الشروین (.   األصلي ألنھ ال یحتاج إلى سبب، و ال تقوم ذات الحرف إال بھ

  ) 92، ص 2008الجزاري، 

  :أنواع المدود

ذلك بإطالة زمن  ھو ذلك المّد الذي ال تتحقق ذات الحرف إال بھ، و): الطبیعي(المّد األصلي 

ر حركتین وصال و وقفا و ھذا المد ال یتوقف على السبب االصوت في حرف المّد بمقد

مد المبدل،  المد الطبیعي، مد العوض،الأو السكون و ینقسم إلى ستة أنواع أین نجد  ةكالھمز

  ) 51، ص 2006محمد بن رأفت بن زلط، (. مد الصلة الصغرى، التمكین، األلفات
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عرفھ العلماء على أنھ إطالة الصوت بحرف المّد عند مالقاة أو سكون، و ھذا : عيالمّد الفر

المّد یتوقف على سبب، و سمي كذلك لتفرعھ من األصلي و للمّد الفرعي سببان و ھما سبب 

  .سواءا كان قبلھ أم بعده ،و السكون سواءا كان أصلیا أو عارضا ةالمّد ،الھمز

  .مدود، البدل، المتصل و المّد  المنفصلسبب ثالثة أنواع من الت ةالھمز

  .نوعان من المدود الالزم و العارض للسكونیسبب أما السكون 

في كلمة فھذا  ابعدھ تو إذا كانبـ المبدل  على حرف المّد فیسمى ة سابقةالھمز تإذا كان

  .المنفصلفي كلمة منفصلة فھذا سمي بالمّد  ابعدھ  ت، أما إذا جاءبـ المتصلیسمى 

أما السكون فال یكون إّال ال حقا لحرف المّد، فإن كان ثابتا في الحالتین أي أصلي، فھذا یدعى 

  .المّد العارض للسكونأما إذا كان بسبب الوقوف فھذا یسمى بـ  الالزمبالمّد 

  ) 212، ص 1999محمود خلیل الحصري، (

  : السكت

  .منھ نعامتیعني المنع، یقال سكت الرجل عن الكالم أي :السكت لغة

  .فھو یعني قطع الكلمة من غیر تنفس بنیة القراءة :أما اصطالحا

  .أما القطع فھو یعني اإلزالة و یقال قطعت الشجرة

عبارة عن قطع القراءة رأسا، فالقارئ بھ كالُمعرض عن القراءة و المنتقل منھا إلى حالة فھو

 رأس للقرآن، و ال یكون إال علىة أدبا و ھو الذي یستعاذ بعده للقراءة المستأنف،أخرى 

  )251ص،مرجع سبق ذكره، ي سمحمد مكي نصر الجری.(اآلیة

  اللَِّحن 5- 2
  المیل عن الصواب،وھذا عند قراءة القران الكریم أوھو ذلك الخطأ :ھتعریف   

  )27،ص مرجع سبق ذكرهسعاد عبد الحمید ،(  

  الخفيو الجلينوعان ن في القران حَ واللِ   

خل بموازین القراءة وبمقیاس التالوة وقوانین فیُ  األلفاظ ىھو خطأ یطرأ عل:الجليّ ن حَ اللِّ  -

ال،فقد یكون ھذا النوع من  أوترتب علیھ خلل في المعنى  ا،سواءاإلعراباللغة و  وقواعد
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الطاء تاء في  إبدال أو"یطبع"یبدل الطاء بالدال في نحو  مثال خربآحن بإبدال حرف اللِ 

  "صرور"الصاد سینًا نحو  إبدال أو"الطامة"نحو

  .حرف المد وھذا دون سبب یحذف ، كمنوقد یكون بحذف حرف

 بإبدالتغیر بعض الحركات مثل الفتحة ،الضمة ،السكون وھذا  أووقد یكون كذلك بحذف 

مرجع سبق قضاة،المحمد عصام مفلح (. ن سببوضمة، وھذا بدأو الفتحة كسرة 

  .)13،صذكره

  .خفائھرتكبھ،وسمي ھذا النوع جلیا لجالئھ وظھوره وعدم أثم مُ جائز ویُ حن غیر وحكم ھذا اللِ 

التجوید،ولكن ال یخل  وقواعداأللفاظ فیخل باأللفاظ  ىھو خطأ یطرأ عل: حن الخفياللِ  -

 ما، أالعارفون بقواعد التجوید إالال یدركھ  خفیًا، ألنھحنا وسمي لِ . وال باإلعراب ىبالمعن

  .)8،صمرجع سبق ذكرهمحمود بن رأفت بن زلط،.(عامة الناس فیخفي علیھم

ما  إظھار أومثل ترك الغنة وقصر المد و مد القصیر،  التجوید، أحكامحن بترك لِ ویقع ھذا ال

حكام یجب ترقیقھ ھكذا في بقیة أ تفخیم ما أو إظھاره،یجب  ما إخفاء أو، إدغامھیجب 

  .التجوید

 الحرف في ع لحق ومستحقیعند العلماء،وقیل یحرم لما فیھ من تضیحن الخفي مكروه اللِ 

  .)10،صمرجع سبق ذكرهمحمد معبد،.(القرءان الكریم

  : النطق أثناء التجوید عیوب 5-1- 2

  : العیوب التي تتعلق بالھیئات

إلى األعلى، و ھذا خطأ و  األسفلتحریك الرأس عن یمین و شمال، أو تحریكھ من من ذلك 

على ھذا النحو قد یؤدي  القرآن، و قراءة القرآنفي الزوایا، أین یتم تعلیم  انتشاراجده أكثر ن

إلى عدم التحكم الكلي للنفس أثناء القراءة ألنھ یعتبر جھد إضافي یحتاج إلى طاقة، فالقراءة 

 و ھذا ال یجوز و اآلیةؤدي بالقارئ إلى توقف في مواضیع مكروه بحیث تغیر معنى بھا قد ت

  . ال یلیق

و من العیوب كذلك نجد تصغیر العینین و تعالي أعالي الخدین و تعویج الشفتین و إقامة 

  .بما یخرج عن العادة المألوفة و الشاكلة المعروفة انحناؤهالعنق و 
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  :عیوب األصوات

وارتفاع في التردد الشدة في  ارتفاع فونياألرط المجال  في یعنيو و من ذلك الجھر الصاعق

          في ھاتین الخاصیتین، انخفاضیعادل  الغض الزاھق و المضمحل ،أما)f0(األساس 

یعرف في  الذي االنتقالمن حال إلى حال في تباعد داد الصوت حتى ینقطع و نقلھ و استك

)فونیا بالطبقات الصوتیةعلم األرط  les  registres  de  la  voix) و ربما أدى ذلك إلى ،

  .الصدر و تغیر في اللون و حتى ظھور عروقھ، فتفسد بذلك حروفھ اختالج

بقلع النفس و الختم بھ،  االبتداءفي القراءة و ھو )أي التشدید بقوة على الحروف(كزو یكره اللّ 

  .و حقیقة اللّكز دفع الحرف بالنفس عند إخراجھ و ھذا بالشدة

أحدھما السرعة بھ حتى یصیر متحركا و الثاني التشدید لھ حتى : یحذر في الساكن شیئان و

  .یزیده ثقال

  .تجوید و أنھ فیھال ھ منیحذر من زیادة الممدود الذي یخرجھ عن حده، فیعتقد أن و كذلك

و من العیوب الصوتیة كذلك، ما یسمى بـ الترعید و ھو تعلیق الصوت بترعید الحنجرة، كأنھ 

  .منزلة التطریب، و ھو مفسد للحروففي 

 في وزن عادل  القرآنإن كل ھذه التوضیحات و التوجیھات تجعل القارئ یأتي بحروف 

 ، خفیفة التوالي لبقة التعالي ،و ترتیب متماثل بحیث یجعل مفتوح الحروف و منصوبھا

كان محتاجا  و كذلك مكسروھا خفیفة الحركة إال ما ،ھا و مرفوعھا إشارة لطیفةو مضموم

ال سبیل لھ على طرف  ، و إذا مر بالتشدید الذييإلى إشباع فإنھ حینئذ یشبع من غیر تعد

من الحنك األسفل، فإن كان ذلك التشدید دائرا باللسان لم یفرط فیھ لسانھ  اللسان، أرسى

  .بتكریر أو تیسیر

صوت  الخیشومیخرج لھا من  عدم الغض على الضاء المتحركة حتى و من القراءة السلیمة

  .ذلك من القبح ومن فعل ذلك و لم یكن معتل اللسان، كان  فتكون ال ضادا و ال ظاء 

  .بین األضراس یجب على القارئ أن یرخي لسانھ في التاء حتى تخرج من و كذلك ال

  .العین مدرجةو من سوء تقدیر الوزن ترطب الالم المنطبعة حتى تخرج من 
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لك تشدید النون و التنوین عند الحروف الحلقیة حتى یزول التسكین شیئا و من األخطاء كذ

  ) 37، ص2001البناء،  احمد أبي علي الحي بن(. إلى الحركة

  المقامات 2-6

  :تعریف المقامات من الناحیة اللغویة 6-1- 2
  .المقامات جمع، و المقامة مفردة، و نقصد بالمقامة في اللغة المجلس

المقامة تعني إحدى فنون األدب النثریة، و ھي أقرب أن تكون قصة  فإنّ : أما بصفة موسعة

قصیرة، مسجوعة، و حكایة خیالیة، و تتصف المقامة بأن تجعل قارئھا یسبح و یتجول بخیالھ 

 . فتارة یجعل المستمع أو القارئ یسبح في عالم الخیال. و یصنع بھ المتكلم ما یشاء

 لمرھفة، و تارة یجعلھ یسبح في بحر الخوف، و الھیبة و العواطف الجیاشة، و األحاسیس ا

  )(www hanadawi.com.و الخشوع أو الحزن

و ھذا ال یكون إال بتعدیل أسلوب و طریقة الكالم و اإللقاء لتناسب مراد المتكلم، فإن أراد 

و یتضمن إلقاءه شدة . جعل المستمع یخشع یكون أسلوبھ في اإللقاء بطيء نوعا ما"مثال 

فعلى المتكلم أو كاتب النص أن یراعي ...یكون أیضا منخفض Fo)(أي أن التردد . منخفضة

 جانب اإللقاء و الكیفیة التي یختارھا لإللقاء، و یدخل فیھا كل الطبقات الصوتیة المعروفة، 

  .و نوعیة الجرس و النغمة و كذلك اإلیقاع و المدة

المكونة  (phonèmes) اختیار األصوات  و علیھ كذلك أن یراعى الجانب الصوتي أي كیفیة

  .و كیفیة اختیار الجملة المكونة للنص. للكلمة و كیفیتھ اختیار الكلمة المكونة للجملة

و مراعاة ھذان الجانبان، یؤدي إلى إیصال الفكرة، و فھم المعنیین القریب و البعید أي 

 ، الحسيالمعنى الظاھري و الباطني، أي أن مراعاة ھذان الجانبان یؤدیان تأدیة الغرض 

و الغرض المعنوي، فأنت عندما تلقى بحدیث ما إلى أحد ترید شیئان، أوال ترید أن یفھم ما 

و الثاني فاألول یخاطب العقل .، ثانیا ترید أن یشعر و یحس و یتأثر بما نقول لھأنت لھ بقائل

 .الفكرةخلل في إیصال نقص بھذان الجانبان یؤدي إلى  وأيّ یخاطب العاطفة أي القلب، 
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  :االصطالحي تعریفال 6-1- 2

ھو الصوت الحسن الذي نتلو بھ القرآن الكریم مع مراعاة میدان التجوید  الصوتي فيالمقام 

،وھذا من غیر تكلف و تصنع، بل مزین بنغمة جمیلة مبنیة صفةأحكام التالوة من مخرج و 

و القراءة بالمقامات ال یعني تلك القراءة المقصودة على تلك .على األداء الصوتي للقرآن

التي یتمتع بھا القرآن من والموسیقى . قيطات الموسیقیة المعروفة في المجال الموسیوالن

  .خاصة بھ، و ھي ناتجة من القرآن بأحكام التالوة و التجوید موسیقى

(www hanadawi.com)  

  .و تناولنا للمقامات لیس بنیة المدح أو القدح، لكن لغرض علمي بحت

  :أركان المقامات6-3- 2

قاعدة القرار و الجواب و جواب لكل نوع من المقامات تحكمھا قاعدة موحدة تسمى بـ 

  .الجواب

انخفاض في عدد االھتزازات الصوتیة و یكون غالبا في بدایة القراءة، أي ھو  ھو: القرار -

 .موسیقيتمھید للدخول إلى إیقاع آخر، و نجده باسم الجواب الموسیقي و ھذا في علم ال

ھذه الطبقة بـ تردد أساس  ، تتمیزRythme basseفونیا اإلیقاع المنخفض و یعادل في األرط

و یتمیز كذلك .منخفض، ما دام أن ھناك انخفاض في عدد اھتزازات األوتار الصوتیة

  .بانخفاض في درجة الصوت ألن الشدة منخفضة

مھید و جواب دتا تاھو ازدیاد نسبي في عدد اھتزازات الصوتیة و یكون ع :الجواب -

في علم الموسیقي بـالسؤال الموسیقي و یعادل في ) اإلیقاع(الجواب، و یعرف ھذا 

 متوسطة، و ما دام أن الشدة متوسطةو یتمیز ھذا اإلیقاع بشدة .األرطوفونیا اإلیقاع المتوسط

ال یمكن ، فإن درجة الصوت تكون على نفس الوثیرة أي ال ھي عالیة و ال ھي منخفضة

  .النھایةقراءة القرآن بھذه الطبقة من البدایة إلى 

ل إلیھا القارئ، و ھو ازدیاد كبیر في عدد یص صوتیة قدھي أعلى طبقة : جواب الجواب -

تتمیز بـإیقاع  الطبقةو ھذه .االھتزازات الصوتیة، و یسمى باسم سؤال السؤال الموسیقي

و ھذا بالنسبة  (F0)مرتفع و سریع، و تتمیز ھذه الطبقة بارتفاع كبیر في التردد األساس 
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ھذه الطبقة .و ما دام أن ھناك تغیرات على التردد األساس فإن التنغیم یكثر. للطبقات األخرى

   تستعمل بكثرة في قراءة القرآن بمرتبة الحذر أي سرعة مع المحافظة على أحكام التجوید، 

و یكثر استعمال ھذه الطبقة  في اآلیات التي تجسد الدورة التربویة في القرآن، و التي تكون 

ôÙ: " مثل قولھ تعالى منھاجا یھتدي بھ اإلنسان،  Ïÿ÷z $#ur $yJ ßgs9 yy$uZy_ ÉeA�%!$# z̀ ÏB Ïp yJ ôm§�9$# @è%ur 

Éb> §� $yJ ßg÷Hxqö�$# $yJ x. �ÎT$u� / u� #Z��Éó|¹ ÇËÍÈ   " 24سورة االسراء 

  :الموسیقى الوصفیة في القرآن  6-4- 2

  الصورة العذابیة، الصورة الرحمانیة، الصورة التربویة :تتضمن ما یلي  

من باب أن القرآن ال یعد نغمة واحدة، بل ھو بحر من النغمات، و ال شك أن الصوت في 

و من ھنا ال بد أن تكون .العبارات القرآنیة ھو صاحب التأثیر الكبیر في الجو العمومي لھا

العام للعبارات القرآنیة، و نحن نعلم أن الصوت في حالة األصوات منسجمة مع السیاق 

الغضب یختلف كما ھو في حالة الفرح، و كذلك یختلف كما ھو في حالة الحزن، و من ھنا ال 

  .بد اإلشارة إلى مسألة عن غایة األھمیة

 ذانجد كثیر من الناس عندما یبدأ بتجوید القرآن، یسترسل بأسلوب واحد إلى نھایة القراءة و ھ

فال بد أن تكون القراءة ذات نغمات مختلفة بحسب سباق اآلیة، و من أجل احترام كل . خطأ

من الموسیقى الخارجیة التي تتحسسھا من خالل الكالم الموزون و المقفى ، و ھذا ما تجده 

فن الشعر، و كذلك من أجل احترام الموسیقى الداخلیة، فھذه الموسیقى ناتجة عن روح 

و قراءة القرآن على نسق تارة، و نحزن و نرتجف تارة أخرى ، تز و نفرحفنحن نھ. النص

  .، ألن القراءة على مقام واحد ال یؤدي الغرضخطأ واحد و على إیقاع واحد

القرآن لیس جملة واحدة أو تعبیر عن فكرة واحدة أو فكرتین، بل ھو بحر من التعابیر، و 

و القرآن یخاطب العقل كما یخاطب بحر لألفكار، و بحر من المشاعر و األحاسیس، 

  .العاطفة، فلھذا من حسن القراءة، احترام و التزام بكل المواقف و الحاالت
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نحن نعلم أن أي نص مھما كانت صفتھ، فإنھ ال یمكن أن یكون على نسق واحد، أو على 

 ، فھذا مستحیل فما بالك بالقرآنالصوت إیقاع واحد أو مرتبة واحدة من حیث شدة و درجة

  .فإن في اآلیة الواحدة، قد تجد أكثر من فكرة

 فاالختالف في الفكرة یؤدي إلى االختالف في األسلوب المستعمل لتوصیل ھذه الفكرة،

و االختالف في التوصیل یؤدي إلى االختالف في كیفیة استعمال الخصائص الفیزیائیة مثل  

  )28،ص 2009محمد حریر،(...االرتفاع، الجرس، اإلیقاع

  :الصورة العذابیة  1- 6-4- 2

 :"مثل قولھ تعالى في اآلیات التي تتحدث عن الجزاء و العقاب تتجسد نجد أن ھذه الصورة 

ûï Ï% ©!$#ur (#rã� xÿx. óO ßgs9 â�$tR zO ¨Y ygy_ �w 4Ó|Ó ø)ã� öN Îgø�n=tæ (#q è?q ßJ u�sù �wur ß# ¤ÿs�ä� Oßg÷Y tã ô Ï̀iB $ygÎ/#x�tã 4 

y7Ï9ºx�x. �Ì� øgwU ¨@ä. 9�q àÿ�2 ÇÌÏÈ   öN èd ur tbq äz Ì� sÜóÁ t� $pk� Ïù !$uZ/ u� $oY ô_Ì� ÷z r& ö@yJ ÷ètR $·sÎ=» سورة  " ¹|

یتمیز ھذا النوع  الفرق وفي ھذه اآلیات، و بال شك یكثر فیھا التنغیم و  37- 36فاطر اآلیة 

بالخوف  صص و مرتفع تارة، و ھذا كلھ لتكوین جرس موسیقي، یبعثعن اآلیات بإیقاع متخ

  ).15، ص 2010مد مھدي، ححنان م(. و الرھبة و الحزن من العاقبة

  :الصورة الرحمانیة  2- 6-4- 2

:" قولھ تعالىمثال في اآلیات التي تتحدث عن العفو و المغفرة ،  دجسنجد أن ھذه الصورة تت

àM» ¨Zy_ 5b ô�tã $pktXq è=äz ô�t� t̀Bur yxn=|¹ ô Ï̀B öN ÍkÉ²!$t/#uä öN ÎgÅ_ºurø� r&ur öN ÍkÉJ» � Íh�è�ur ( èp s3 Í´ ¯» n=yJ ø9$#ur tbq è=äz ô�t� 

N Íkö� n=tã Ï̀iB Èe@ä. 5>$t/ ÇËÌÈ   íN» n=y� / ä3 ø� n=tæ $yJ Î/ ÷Län÷�y9|¹ 4 zN ÷èÏY sù Ót< ø)ãã Í�#¤$!$# ÇËÍÈ   " سورة الرعد

  .29-23اآلیة 

المطمئنة، فتكون نجد القرآن في ھذا القسم ینتقل من األلفاظ الغلیظة إلى األلفاظ الھادئة و 

  .النغمة تبعث بالراحة و الھدوء و تدعو إلى التفكر و التدبر
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المقامات و أحزنھا، فھو یتمیز  عد من أخشعن اآلیات یقرئ بمقام الصبا الذي یو ھذا النوع م

أما التنغیم و النبرة فیقل أي یكون .بـنغمة موسیقیة حزینة و یتمیز بـ إیقاع بطئ إلى متوسط

  .ودةفي مواضع محد

  :الصورة التربویة  3- 6-4- 2

ھنا نجد القرآن یرسم لنا صورة تربویة سلوكیة تكون منھاجا یھتدي بھا اإلنسان، فعندما نقف 

  .عند اآلیة التي تتحدث عن العالقة التي ینبغي مراعاتھا من قبل األوالد تجاه اآلباء

ôÙ": حیث قال تعالى Ïÿ÷z $#ur $yJ ßgs9 yy$uZy_ ÉeA�%!$# z̀ ÏB Ïp yJ ôm§�9$# @è%ur Éb> §� $yJ ßg÷Hxqö�$# $yJ x. �ÎT$u� / u� 

#Z��Éó|¹ ÇËÍÈ  " خارجي  رض و إیحاءإن لكل حرف من حروف القرآن غ 24سورة اإلسراء

  .من داخلي، و نفس الشيء للصوت أكثر

  .صوت لھ تأثیر على نفسیة المستمع، كما لأللوان أثر على نفسیة المبصرال

الذین تحدثوا عن تقارب و تنافى الحروف، حیث أكد  حسب اللغویون و أھل البالغة

كلمة و األسھل  جمھورھم أن الحروف المتباعدة من حیث المخرج ھي األفضل لتكوین أيّ 

  .مستوى الصوتي و التوازي على المستوى اللفظيالللنطق و بھا یمكن تحقیق التوازي على 

للنص القرآني، فتكرار الصوت المستوي الصوتي ال دور مھم في تحقیق اإلیقاع الموسیقي 

فمثال قولھ . بانسجام مثال یؤدي إلى خلق لحن موسیقي رائع و ھذا الذي یؤثر على النفس

*s�Î#" : تعالى sù ÏNuä !% ỳ èp̈B!$©Ü9$# 3�u�ö9ä3 ø9$# ÇÌÍÈ  " فإذا تمعننا في  34سورة النازعات  اآلیة

األصوات المستعملة في ھذه اآلیة و كلمة الطامة، ألفینا أن صوت الطاء و المیم مجھورین، 

شدیدین كالفظة الطامة التي تدل على نوع القیامة، بمعنى أن ھذان الحرفان مناسبان للمعنى 

شدید  فالطاءإذن ھناك تشابھ و تناسق . الیومالمراد إیصالھ أال و ھو الشدة و ھو ذلك 

التي ھي یوم القیامة  فھو  مجھور، غلیظ و ھو مضطرب ألنھ من حروف القلقة، و الطامة

على تلك  ابإیحاءاتھحق معبرة فكانت األصوات ب... رب فیھ النفوسرـ تضطیدید، عسیوم ش
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حنان محمد (. ة العاكسة لذلك الموقفو كان الجرس و إیقاع اللفظة المرآالصورة المروعة، 

  )2، صسبق ذكره ع، مرجمھدي

  الفصل خالصة
الصوتي للقرآن لھ  باألداءما یعرف  أومن خالل كل ما سبق یتجلى لنا القول أن التجوید 

ي ھذا المعنى أي في عالقة وطیدة بالصوت فكل ما یحتویھ التجوید من أحكام ینصب ف

 .فونیاجزء ھام في االرط و الصوت كما نعلمتحسین الصوت 
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  تمھید الفصل 
  

 من خالل السمع یستطیع الفرد الھروب من عالمھ المعزول و یتصل بالعالم الخارجي

فتعتبر حاسة السمع الوظیفة الرئیسیة لألذن  باإلضافة للحفاظ على التوازن لذلك فھي تندرج 

الحسیة األساسیة، فحاسة السمع تلعب دورا كبیرا في استقبال المثیرات ضمن المستقبالت 

السمعیة الصوتیة و تحویلھا إلى رسائل یتم تفكیكھا على مستوى المراكز الّدماغیة فقدرة 

اإلنسان على إدراك المؤثرات الصوتیة أي معرفة و فھم داللتھا تعتمد أساسا على سالمة 

إصابة فتأثر  قد یحدث و أن تتعرض حاسة السمع لمشكل أوقدراتھ الحسیّة السمعیة،  لكن 

، فتنقص بالتالي القدرة السمعیة جزئیا أو كلیا إلى درجة قد یتعذر معھا بالسلب على وظیفتھا

        قیام الفرد بوظائفھ و أدواره األساسیة في الحیاة و لمساعدة الّصم على تجاوز إعاقتھم 

االنجازات التقنیة إلى العلوم الطـبیة و من أھم أشكـال  تدتام، دماجھم في المجتمعو تسھیل إ

  ".زراعة القوقعة"ھذه االنجـازات في میدان السمع 

ففي ھذا الفصل سنتطرق إلى تشریح و فیزیولوجیة األذن حتى یتسنى لنا فھم طبیعة 

و من ثم نعرض قناة االتصال " الصمم"اإلصابة الحسیة التي نحن بصدد دراستھا و ھي

  .دید المتمثلة في جھاز الزرع القوقعي الج

  ریح و فیزیولوجیة الجھاز السمعيتش 3-1

  :التركیب التشریحي للجھاز السمعي  3-1

  وازن ـــالجھاز السمعي عضو حسي عصبي لھ وظیفة مزدوجة تتمثل في السمع و الت

والشكل رقم ) 06(أنظر الملحق األول الشكل رقم.()20،ص  2000،  ما جدة السیدة عبید( 

)07((.  

  :و یمكن تقسیم ھذا الجھاز إلى ثالثة أقسام ھي

  ):l’oreille externe(الخارجیة  األذن 1- 3-1-1

ة األذن و مھمتھا تكون من صیوان األذن و تنتھي بطبلاألذن و تالبارز في الجزء ھي و 

تنقسم األذن ة األذن و ھا إلى األذن الداخلیة بواسطة طبلتجمیع األصوات الخارجیة و نقل

 :الخارجیة بدورھا إلى
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  ): Auricule ou Pavillon: (وانالصّ  - أ

ضروفیة و ھي الجزء العلوي تكون من أنسجة غلجزء الخارجي الظاھر من األذن و یو ھو ا

ھنیة و تتمثل مى حلمة األذن و تتكون من أنسجة دوان، أما  الجزء السفلي  ویسمن الصّ 

  :وظیفتھ في

 .الصوتیةلتقاط األمواج إ-

 .تحدید مصدر و اتجاه الصوت-

 ).20،ص1999مصطفى نوري القمش،( .حمایة األذن الوسطى-

 ):Canal auditif externe: (القناة السمعیة الخارجیة - ب

وب بدایتھ وان األذن و األذن الوسطى و ھي عبارة عن أنبي قناة تشكل حلقة وصل بین صھ

 ملم 35-25ن ــنھایتھ غشاء الطبلة، یتراوح طول القناة بی تجویف األذن الخارجیة و

   )(DAVID.H, FARLAND, M.C, 2009, P182ملم8-6ھاـو عرض

  :و تتمثل وظیفتھا في

إفراز مادة صمغیة و التي تقوم بحمایة القناة و األذن الوسطى من األوساخ و األجسام  -

 .الغریبة

 .  15dB-10و تضخم  khz3تضخیم الذبذبات القریبة من  -

 ): Membrane tympanique: (ةغشاء الطبل - ج

  :غشاء یفصل األذن الخارجیة  عن األذن الوسطى و تتمثل وظیفتھ في

 .حمایة  األذن الوسطى و الخارجیة -

 .توصیل الصوت إلى األذن الداخلیة -

  ).21مصطفى نوري القمش، مرجع سبق ذكره ،ص(

  ))08(أنظر الملحق األول الشكل رقم (
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  ): L’oreille moyenne(األذن الوسطى 2-1-1-3 

تجویف یقع بین األذن الخارجیة و األذن الداخلیة و ھذا الجزء من  األذن الوسطى عبارة عن 

األذن مليء بالھواء و ذلك من أجل الحفاظ على توازن الضغط على طبلة األذن من الجانبین 

  .)19، ص مرجع سبق ذكرهجمال الخطیب، (.ل قناة أستاكیوس ضو ھذا التوازن یتحقق بف

  :و یوجد في األذن الوسطى 

  ):Osselets de l’oreille moyenneles: (العضیمات الثالث - أ

، الركاب )L’enclume(، السندان ) Le marteau(المطرقة :فيو التي تتمثل 

)L’étrier(و تتمثل وظیفتھا في ، :  

توصیل الصوت إلى األذن الداخلیة و نقل الذبذبات الصوتیة من الطبلة إلى النافذة  -

  .)NICPON-MARIEB E, 2005, P39(البیضاویة 

  ): Les muscles de l’oreille moyenne(عضالت األذن الوسطى -ب

  : یوجد داخل األذن الوسطى عضلتان صغیرتان متصلتان بعظمتي المطرقة و الركاب و ھما

 :  (Le muscle tenseur du tympan)) عضلة موترة الطبلة(العضلة الشاذة  -

ھذه ر األمامي لصندوق الطبلة و داعضلة قصیرة و صغیرة یخرج وترھا من قناة في الج

)  Branche du nerf mandibulaire(بة من قبل فرع العصب الفكي السفلي صّ العضلة  مع

(Nerf trijumeau(من العصب الثالثي التوئمي   Nerf)) العصب القحفي الخامس) 

Crânien V).  

 : (le Muscle stapèdien ou muscle de l’étrier)العضلة الركابیة  -

  يـفرع الركابــبة من قبل الـمعصّ و ھي الجوف الطبلي جدار صغیرة تنشأ في  عضلة

 )Branche stapédienne ( من العصب الوجھي)Le nerf facial) القحفي العصب ) 

  ).Nerf Crânien VII) (السابع

ض ركة عند التعرّ ـالسمع و منعھا من الح ظیماتـبیت عـتث: و تتمثل وظیفة ھذه العضلتان في

  .ضرر ات األذن الوسطى الدقیقة من أيّ ـلألصوات العالیة، من أجل حمایة مكون
 )DAVID H.FARLAND, M.C ,Loc , Cit, P 186( 
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  ):Trompe d’eustache(قناة أستاكیوس  -ج

سم، تفتح  4و الحلق طولھا حوالي  نفقناة تصل بین األذن الوسطى و الجزء الخلفي من األ

حفظ توازن الضغط الجوي بین األذن :و تغلق عن طریق البلع و حركة الفم، وظیفتھا

  .الوسطى و الخارجیة

  ):La fenêtre ovale(النافذة البیضاویة  -د

        ھي فتحة بیضاویة الشكل في الجزء العلوي من غشاء األذن توجد بین األذن الوسطى 

  )(BONFILS P et CHEVALLIER JM, 1998, P302.و الدھلیز 

  ))09(أنظر الملحق األول الشكل رقم(

  ): L’oreille interne(األذن الداخلیة  3- 1- 3-1

    ھ ذلك أنھا تحتوي على ممرات متشابھة و بالغة التعقید على األذن الداخلیة اسم التی یطلق

  :تتكون من مجموعة أعضاء حسیة عصبیة موجھة لعضوین و

 )Appareil cochléaire(الجھاز القوقعي  –األول موجھ لوظیفة السمع  -

 )Appareil vestibulaire(الجھاز الدھلیزي  –الثاني لھ وظیفة التوازن  -

مركز داخل مجموعة التجاویف، حیث أن الحاجز الدقیق الحسیة العصبیة تتو ھذه األعضاء 

مي وقائي یسمى ظغشاء تجویف األذن الداخلیة، و تتمركز داخل تجویف ع نُ كوِّ ھو الذي یُ 

  )labyrinthe Osseux(ي تجویف األذن الداخلیة العظم

)BREL-Maisonny S, 2004, P10(. )و الشكل ) 10(أنظر الملحق األول الشكل رقم

  )).11(رقم

  .و كل ھذه األجزاء المذكورة تعمل بالتنسیق مع مراكز مخصصة في القشرة المخیة

  : المراكز السمعیة في القشرة الدماغیة  4- 1- 3-1

إن المراكز السمعیة ال توجد على السطح الخارجي للقشرة المخیة و لكنھا توجد داخل شقین 

السمعیة من األلیاف ین و ھي تتلقى مدخالتھا عمیقین في كل فص من الفصین الصدغی

و تكون المراكز السمعیة في كل  ،)الداخلیة(العصبیة التي تخرج من النواة الركبیة األنسیة 

فص صدغي من منطقتین رئیسیتین، و مناطق أخرى معاونة لھما، فالمنطقتان الرئیسیتان 
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و التي ) 42(و المنطقة رقم  ،و التي تسمى المنطقة السمعیة األولیة )41(ھما المنطقة رقم 

التي تختص ) 22(تسمى المنطقة السمعیة الثانویـة، و أما المناطق المعاونة فھي المنطقة رقم 

 .و المناطق األخرى المجاورة للمنطقتین السمعیتین األولیة و الثانویة ،بإدراك الحدیث

ترددات لا حسب الحساسیة یمالمراكز السمعیة مرتبة ترتیبا نغو الجدیر بالذكر أن خالیا  

األصوات تمثل جمیع خالیا العصب السمعي، و لذلك تقع الخالیا  العصبیة التي تستجیب 

كل خلیة عصبیة في  ن متجاورة في مكان واحد بالمراكز السمعیة و ھذا یعني أنّ لتردد معیّ 

كل  حال فإنّ  لتردد محدد من ترددات الصوت و على أيّ  ة ال تستجیب إالّ المراكز السمعی

خلیة في المراكز السمعیة تتصل بخلیة شعریة في األذن الوسطى و لذلك ال تستجیب ھذه 

الخلیة العصبیة التي توجد في المراكز السمعیة إال للتردد الصوتي الذي تستجیب لھ الخلیة 

و تتم .)283،ص2001فائقة محمد بدر، .د علي سید أحمد، دالسی(. الشعریة التي تتصل بھا

  :العملیة وفق الفیزیولوجیة التالیة

 .األذن صوانتتجمع الموجات الصوتیة أوال في األذن الخارجیة من خالل  - 1

تمر الموجات الصوتیة عبر القناة السمعیة الخارجیة التي تضم ھذه الموجات لتصل  - 2

 .إلى األذن الوسطى

في الضغط بین  صوتیة إلى طبلة األذن، فیضرب االختالفتصل الموجات ال - 3

 .سطح الخارجي لطبلة األذن فیؤدي إلى اھتزاز غشاء الطبلةالموجات الصوتیة لل

تصل ھذه االھتزازات إلى العظیمات السمعیة و التي تنتقل بدورھا إلى األذن  - 4

 .الخارجیة

النافذة البیضاویة أصغر  أنّ تمر األصوات عبر النافذة البیضاویة لحلزون األذن و بما  - 5

الموجات الصوتیة المارة خاللھا تزداد تردداتھا بمقدار عشرین مرة في  من طبلة األذن، فإنّ 

 .بعض الحاالت 

تلعب القنوات نصف الدائریة في األذن الداخلیة دور المعجالت الصغیرة  - 6

 .لالھتزازات
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ي القوقعة، فتقوم تصل االھتزازات الصوتیة إلى الخالیا الشعریة الموجودة ف - 7

رات بتغییر مستوى الكھرباء في الخلیة، و یتم ذلك بطریقة معقدة و دقیقة تعتمد على یالشع

التي تسمح بدخول و خروج (فتح و إغالق الكثیر من القنوات المسماة بالقنوات األیونیة 

شار الثانیة في أقل من أع) معدنیة كالكالسیوم و البوتاسیوم و الصودیوم و الكلوریدالمالح األ

 مما ینتج عنھ نبضة كھربائیة محددة تنتقل إلى العصب الصادر من أسفل الخلیة الشعریة 

 .و من ثم إلى العقدة العصبیة للعصب السمعي

 .یقوم العصب السمعي بعد ذلك بنقل الموجات الكھربائیة إلى مراكز السمع في الدماغ - 8

 .رجمھا إلى أصوات یفھمھا اإلنسان یستلم الدماغ الموجات الكھربائیة و یعالجھا و یت - 9

للعلم فإن األصوات التي تسمع عن طریق األذن الیمنى یتم إیصالھا إلى مراكز السمع  -10

، 2007آخرون، أسامة محمد البطانیة و( .العلیا بالجانب األیسر من الدماغ و العكس كذلك

السمع العادي أما إذا  صوتیة سلیمة یمكن تفسیرھا في حاسةلما تكون الرسالة ال .)317ص

  .كانت الرسالة ناقصة فیصعب تفسیرھا على مستوى الدماغ مما یعطینا حالة صمم

 ) 47،ص2008محمد حولة،(

  التطور العادي للسمع  2- 3
  :السمع في مرحلة ما قبل الوالدة 3-2-1

أن من العمر بینما اآلخرون یؤكدون  20یرى البعض أن الجنین یبدأ بالسماع في األسبوع 

من العمر أي بمعنى أن  25-24الجنین الطبیعي یبدأ باستجابتھ السمعیة ما بین األسبوع 

الطفل عند المیالد یمكن وصفھ بأنّھ كان یسمع األصوات لمدة أربعة أشھر على األقل و أكثر 

األصوات للطفل المولود ألفة ھي صوت أمھ و أبیھ و لذلك فإّن الطفل عند المیالد یكون قادرا 

و في الحقیقة فإّن معرفة أّن الجنین قادر على السمع فیزیولوجیا أمر  تمییز صوت أمھ على

    في غایة األھمیة و لكن المھمة الصعبة تكمن في تحدید كیفیة استشارة االستجابة السمعیة 

و قیاسھا، و مع ذلك فغالبا ما تستخدم معّدل ضربات القلب للجنین كاستجابة لتحدید قدرة 

إبراھیم عبد هللا (لدیھ و توصف االستجابة للصوت لدى الجنین بأنّھا انعكاسیة أولیةالسمع 

  )50،ص  2011فرج الرزیقات ، 
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  ):سنوات 5من المیالد إلى ( السمع في مرحلة ما بعد الوالدة  3-2-2

  عند الوالدة 
یسمع الطفل الكالم، یستیقظ من النوم عند حدوث صوت مرتفع أو یبكي عند  -

  .مرتفعحدوث صوت 

من الوالدة إلى ثالثة 

  أشھر

  .یلتفت الطفل إلى الشخص الذي یكلمھ، یبدوكأنھ یمیز الصوت عند سماعھ إذا كان یبكى -

  من أربعة إلى ستة أشھر

 .یستجیب الطفل إلى كلمة ال و مع السالمة -

 .یبحث الطفل عن مصدر األصوات الجدیدة علیھ كرنین الھاتف مثال -

  .التي تصدر صوتاتجذب انتباھھ األلعاب  -

عشر  من سبعة إلى اثني

  شھرا

 )الخ...صحن،حقیبة(یستطیع الطفل تمییز الكلمات الدالة على األشیاء العامة مثل  -

 .یستجیب للكلمات و األوامر البسیطة -

  .یلتفت أو یرفع بصره عند  مناداتھ باسمھ  -

  من عام إلى عامین

تسمیتھا كما یقوم باإلشارة إلى بعض یستطیع الطفل اإلشارة إلى الصور في الكتب و  -

 .أعضاء الجسم حینما نسألھ عنھا

  .یستمتع بالقصص و أغاني األطفال المسلیة -

من عامین إلى ثالث 

  سنوات

 .یفھم الطفل اختالف المعاني مثل الفرق بین الكبیر و الصغیر، فوق و تحت -

 .فزیونرنین الھاتف، دق الباب، صوت التل: یستمر في مالحظة األصوات مثل -

ھات الكرة و ضعھا على الطاولة، یسمع حین : یستطیع تنفیذ األوامر المركبة مثل -

  .ننادیھ من غرفة أخرى

  یستمع الطفل لجھاز التلفزیون بنفس مستوى ارتفاع الصوت كباقي األسرة  -

  من أربع سنوات
  سنوات إلى خمس

  .یسمع الطفل معظم ما یقال لھ في المدرسة أوفي البیت -
  .الطفل عند سماع قصة ما ، و یستطیع اإلجابة على بعض األسئلة المتعلقة بھاینتبھ  -

  
  یمثل تطور السمع عند الطفل العادي) : 1(الجدول رقم 

 )145،  144، ص ص2006نور بطانیة و زولیخا أمین ، (
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  األصم  الشخصتعریف الصمم و 3- 3

  :ممتعریف الص3-3-1

 الخارجیة، الوسطى(مستویـات األذن  إحدىالصمـم ھي إصابـة عضویة تحـدث على 

  .األصوات التقاطفیحدث خـلل لحاسة السمع فتنقص القدرة على ) الداخلیة

NICPON-MARIEB E, 1999, P575)(.  

ھ عجز سمعي، مھما كان أصلھ و أھمیتھ، فقد أنّ "م على مفوني الصالقاموس األرط فُ عرِّ و یُ 

في  اضطرابات: یكون جزئي أو كلي و في بعض األحیان تطوري، و نتائجھ متعددة منھا

 الكالم اضطراباتر لغوي، قبل المرحلة اللغویة عند الطفل، غیاب أو تأخّ  االتصال

 ,BRIN F, et ALL ,2004(.ف المدرسي و االجتماعيو الصوت، صعوبات في التكیّ  

P246(.  

  :م صاأل الشخصف یتعر3-3-2

و المشاركة في  الخاصة،م لغتھ لدرجة ال تسمح لھ بتعلّ ذلك الطفل المصاب م ھو صاأل

 العادي  تحرمھ من متابعة تعلیمھ فقة مع عمره واالنشاطات العادیة المتو
)DUMANT A,2008 .P6( .  

قة سمعیة إعاالذي یعاني من  الشخصھو ذلك " :كالتاليفوني األصم ویعرف القاموس األرط

اللغة  اكتسابسبب صعوبات في ت)صم حاد أو عمیق(dB70تتعدى درجة الفقدان السمعي 

 .)BRIN F, et ALL, Loc cit, P238(. المنطوقة

    الصمم أسباب 4- 3

  :األسباب الوراثیة 4-1- 3
حالة من الحاالت المرضیة من  النتقالم ذات األصول الوراثیة تحدث نتیجة مإن حاالت الص

الوالدین إلى الجنین عن طریق الوراثة، و ھنا یجب على األسرة التي یصاب أحد أفرادھا 

م اللجوء إلى األخصائي لمعرفة نسبة احتماالت ظھور حاالت صمم جدیدة في ذریتھم مبالص

  ).51،ص2002عالء الدین محمد خلیل األشقر،(ةالقادم
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  :السمعیة منھا اإلعاقةو ھناك بعض العوامل الجینیة التي قد ینتج عنھا 

 .العضالتالشذوذ في العظام و  تتضمن بعض: تریتشرأعراض  زمالة -

 .اضطراب یسبب صمم والدي: رنویك- فیش زمالة -

 ممبالص اإلصابةفي  جیني یتسببقصور : فیل- كلیب زمالة -

و تظھر في وجود خصلة من الشعر األبیض في مقدمة رأس : رد نبرجیزمالة أعراض و -

 رسالنشاھین  (األصم و تكون العینین بلونین مختلفین و بروز األنف و تقوس الشفاه     

  )91،ص2009،

  :األسباب البیئیة 3-4-2

  ):Prénatal: (أسباب ما قبل الوالدة 1- 3-4-2

  :الحمل مثلإصابة األم الحامل ببعض الفیروسات أثناء 

 )La Rubéole(الحصبة األلمانیة  -

 )Le syphilis(اإلصابة بالزھري  -

 )Incompatibilité rhésus: (التضاد الدموي -

 .تناول األدویة دون استشارة الطبیب -

 )71،ص2003عواض بن محمد عویض الحربي،(سوء تغذیة األم -

 .من الحملخاصة في األشھر الثالث األولى ) ×(تعرض األم ألشعة  -

العامل و الجنین موجب  عندما تكون األم سالب العامل): RH(زیسي یاختالف العامل الر -

ى مجرى الدم متلفة ـشیمة ثم إلـالم إلى مواد مضادة لألجسام الغریبة لألم و تدخلفتتكون 

الكریات الحمراء و تؤدي إلى یرقان حاد غالبا یؤدي إلى وفاة الجنین و أحیانا یؤدي إلى 

 .رىـأخ اتبالصم أو إعاق اإلصابةدوث ح
(HERGAZ, M.H, 1995, P115)  

  ): Natal: (أسباب أثناء الوالدة2-2-4-3 

 .فقد تسبب نزیف دموي داخل األذن الوالدة المبكرة -
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الوالدة التي قد تطول مدتھا و التي ینتج عنھا عدم وصول األكسیجین إلى مخ الجنین  -

 .إلى حاالت صمم فتلتھب أغشیة المخ و یؤدي ذلك

اء الوالدة یؤدي إلى إن نقص كمیة األكسجین في الدم أثن): L’anoxie(نقص األكسجین  -

المخ، قد یكون لھ تأثیر على اإلصابة بالصم، إضافة إلى احتماالت اإلصابة تلف بخالیا 

 .األخرى باإلعاقات

یكون ذلك باستعمال بعض الطرق الخاصة لتعدیل  ):Par siège:(التولید بصورة عكسیة -

عنھا بعض اإلصابات أو الجروح الخطیرة مثل استعمال  مما یترتبطریقة والدة الجنین 

 .و استخدام أدوات غیر معقمة) Forceps(المالقط 

  . )BENOIT V.2000, P76(الطبیب لألم أثناء الوالدة  إھمال -

  ): Postnatal: (أسباب بعد الوالدة 3-2-4-3

 .مولود كالسقوطلالصدمات التي تحدث ل -

 .لألذن كاستعمال مواد طبیة بطریقة خاطئة و لمدة طویلة التسمميالعالج  -

 )La méningite(التعرض لاللتھابات كالتھاب السحایا  -

  .)134ص  ،2003الزغبي أحمد محمد،(

  : األسباب المرضیة التي تصیب أجزاء األذن الثالثة 3-4-3

و اإلصابات التي تمس إحدى األجزاء  األمراضصمم إلى بعض لبایمكن أن ترجع اإلصابة 

  :لألذن و التي تنقسم إلىالمكونة 

  :أمراض األذن الخارجیة 1- 3-4-3

 )Le Furoncle(دملة على مستوى مجرى السمع الخارجي  -

 .المتمركزة على مستوى مجرى السمع الخارجياألجسام الغریبة  -

التي ھي عبارة عن تعفنات تنتج عن دخول ) bouchon épidermique(صمام جلدي  -

 .الماء

عبارة عن تجمع الصمالخ في ):Bouchon de cérumen(صمام بواسطة صمالخ األذن  -

 ).13،ص2001سعید حسني الغزة،. (مجرى السمع الظاھر و سده
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غریبة في قناة السمع مما یعیق  أجسام وجود: )obstruction tuber(القنوي االنسداد  -

 .تھویة صندوق الطبلة 

 )otite Externe Diffuse(لألذن الخارجیة  الحاد االلتھاب -

 .االنسداد العضوي الكامل لمجرى السمع -

)(Obstruction Organique total du conduit auditif 

  .مجرى السمعمثال وجود ورم على مستوى 

  )30، 29ص ص ،2009 ،انخالدة نیس. (العدوى الفطریة -

  :ن الوسطى أمراض األذ 2- 3-4-3

حدث االلتھاب عندما و ی وجد سوائل،الھواء فقط و ال ت عادة تحتوي األذن الوسطى على

  .الوسطى و تبدأ البكتیریا بالتكاثر فیاألذنجمع السوائل تت

  :الوسطى الحاد األذن لتھاباتإ - أ

 )Catarrhe tubaire aigu(لتھاب األغشیة المخاطیة القناویة الحادة إ -

 )Otite Séreuse(لتھاب الغشاء المصلي لألذنإ -

 )La tympanosclérose(تصلب طبلة األذن  -

  :ةلتھابات األذن الوسطى المزمنإ -ب

تجمع السوائل  إلىعالج حاالت االلتھاب الحاد في األذن و الذي یؤدي  لتأخرحصل نتیجة ی

 األذنطبلة  إلىقد تصل  ھنیةدلمدة أسبوعین أو أكثر و بالتالي تتكون تجمعات  اإلفرازاتو 

األذن الوسطى و منطقة ما وراء  التھابنتیجة حدوث  شدید مآال و تسبب ضعفا في السمع و

عصام حمدي (.خارج األذن إلىكثیرة جدا لدرجة خروجھا  اإلفرازاتالطبلة و قد تكون 

  )20،ص2007الصفدي،

  : اإلصابات و الصدمات على مستوى األذن الوسطى - ج

 .ج عن مختلف الحوادثالنات)  Fracture du Rocher(كسر عظم الصخرة  -

  .ة مثل الطیران و الغوص تحت الماءالرضوض الضغطی -



 

  الصمم و الزرع القوقعي                                                         الفصل الثالث

 

87 
 

و صدمات األذن على مستوى عظیمة الركاب و صفیحتھ ما یسمى  اتإصاب -

)l’otospongiose( دأ االضطراب في تشكل عظیمة ، فیبغلب األحیان یصیب المرأةأ و في

لي أو المشترك یالنافذة البیضاویة مسببا الفقدان السمعي التوصو حول الركاب  سفنجیةإ

  )DALEAU G, 1834, P16 ( باإلصابة القوقعیة

 : أمراض األذن الداخلیة 3- 3-4-3

عصبیة الموصلة األذن الداخلیة و المسالك الھذه األمراض ناتجة عن اإلصابة في مستوى 

  :اب من بینھابة أسم من النوع اإلدراكي و لھا عدّ مي إلى صإلى المخ و التي تؤد

 رباقاألالمتالزمات الخلقیة التي تصیب األطفال و غالبا ما تكون وراثیة و یلعب زاوج   -

 .في ھذه اإلصابةدورا مھما 

تسبب نقص سمعي مع دوخان و تقيء شدید وطنین في : لداخلیة الحادة ااألذن  لتھاباتإ -

 ) .33، صخالدة نسیان ، مرجع سبق ذكره(  األذن 

:  surdité toxique(الصم التسممي  - : ا تسمم عن طریق األدویة مثلمّ إ) 

streptomycine, Framycine, Gentamycineم الكلي كونھا تصیب مالتي تسبب الص

 .لكحولاأو تسمم بغیر األدویة تحدث نتیجة ألسباب خارجیة كالتبغ و ، القوقعة

سبب بأو  ) cause Virale(وسي ما بسبب فیرإ: )surdité Brusque(م مفاجئ مص -

 ) .cause toxique(تسممى 

 )LA Maladie De Minière(ر یمرض منی( -

  )Neurimonie de l’acoustique( ROBIER E, 2001, P 104)(ورم العصب السمعي  -

  تصنیفات الصمم 5-3
  : الطبي التصنیف3-5-1

لجھاز اف أنواع الصمم على أساس التشخیص الطبي، تبعا لطبیعة الخلل الذي قد یصیب تصن

 :السمعي في الفئات التالیة
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 :)(Surdité de Transmissionsالصمم التوصیلي  1- 3-5-1

الخارجیة أو إصابة األجزاء  طبلة األذنضطرابات قناة أو یحدث ھذا النوع عندما تعوق ا

أو  تأو الركاب عملیة نقل الموجا نالموصلة للسمع باألذن الوسطى كالمطرقة أو السندا

المخ و  م عدم صولھا  إلىالذبذبات الصوتیة التي یحملھا الھواء إلى األذن الخارجیة و من ث

  :ومن أمثلة ھذه اإلصابات dB70من تكون درجة فقدانھم السمعي أقل 

ووجود أجسام ) الصماخ(حدوث ثقب في طبلة األذن ، أو تكدیس المادة الشمعیة الذھنیة  -

 .غربیة في القناة السمعیة 

 )BENOIT V,loc cit ,p69(في الركاب أو قناة أستاكیوس التھابات -

 :ھـــعالج

في طلب  اإلھمالم التوصلي طبیا و جراحیا و یجب أن نالحظ أنھ في حالة میمكن عالج الص

دي إلى صمم التھابات األذن الوسطى تؤمعظم ھذه األسباب و خصوصا  العالج مبكرا فإنّ 

  لى المخ إ انتشارھا في األذن الداخلیة و وصولھاعصبي نتیجة 

  )18،صمرجع سبق ذكرهعصام حمدي الصفدي ،(

  ): Surdité de perception)(عصبي - صمم حسي(اإلدراكي لصمم ا 2-1-5-3

خطأ أو تلف أو شذوذ في جھاز اإلدراك أو الجسم الذي یشمل  يّ ألھي التي تحدث نتیجة 

و مركز السمع  السمععصب و  الحلزونیةعضو السمع في األذن الداخلیة في القوقعة 

بأمراض مختلفة كالحصبة األلمانیة و تناول  بالمخ،و قد تعود أسباب ھذه الحالة لإلصابة 

بصورة خاطئة و تلف العصب السمعي و اإلصابة بالحرارة العالیة و األسباب األدویة 

 .)29،ص2007عصام نمر یوسف ، (.الوراثیة و نقص األكسجین أثناء الوالدة

 :ھــعالج

و یمكن النوع نظرا للتلف المباشر في األلیاف الحسیة العصبیة،  ھذا من الصعب عالج

لتساعد األطفال على السمع  ألذن لتكبیر الصوتلسماعة  باستعمالالتخفیف من تأثیر الصمم 

 .و تعلم الكالم
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  )Surdité Mixte:(الصمم المختلط أو المركب 3- 3-5-1

ن كال عبارة عن صمم مشترك یتضمّ یحدث ھذا الصمم في األذن الداخلیة و الوسطى و ھو 

 .ذلك نتیجة وجود خلل في أجزاء األذن الثالثة إلدراكيمن الصمم التوصیلي و الصمم 

 : ھـعالجــ

یصعب عالج ھذا النوع نظرا لتدخل أسبابھ و أعراضھ حیث أنھ إذا أمكن عالج ما یرجع 

علیھ نظرا لصعوبة منھا إلى الصمم التوصیلي فقد یبقى االضطراب السمعي على ما ھو 

  .)20-19سبق ذكره،ص مرجععصام حمدي الصفدي،.(اإلدراكي عالج النوع

  : الصمم المركزي 4- 3-5-1

یحدث نتیجة إصابات في ممرات األعصاب السمعیة أو في مراكز السمع الواقعة في القشرة 

حائیة للمخ و یصعب تحویل الصوت من جذع الدماغ إلى المراكز السمعیة في الدماغ كما اللّ 

قد یرجع إلى سرطان في الدماغ أو یحدث تفسیر خاطئ لما یسمعھ اإلنسان و السبب في ذلك 

لتھابات في غشاء المخ أو تصلب الشرایین الدماغیة و ھؤالء األفراد من الناحیة العضویة إ

عالجــھ بإجراء عملیة جراحیة أو استخدام یمكن  .السمع ذاتھا تكون طبیعیةسلیمین أي حاسة 

 )31،ص2002سمیر شندي،(سماعة 

  : )La surdité hystérique)(صمم ھستیري(العضويغیرالصمم  5- 3-5-1

شدیدة و غیر طبیعیة مع وجود جھاز سمعي  نفعالیةلضغوط إض لى التعرّ یرجع ھذا النوع إ

 11-9ة عاطفیة، مدرسیة و تكون في األعمار التالیة إلى مشاكل بیتیسلیم و السبب یعود 

 ).DUCHENNE B, 1961, P19(. سنة 20-13سنة، 

 : ھـعالجـ

 .التأكد من أن سمعھ عن طریق الھواء و العظم سلیم -

 .إذا ظھر ضعف شدید عن طریق الھواء أو العظم فیجب فحص الكالم و أعضاء الكالم -

 اإلرشادیمكن عالج ھذه الحالة في العیادات النفسیة و بإشراف مختصین في علم النفس و  -

 .)70، ص2009رحاب أحمد راغب، .( للتحقق من سبب المشكلة
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  : التصنیف الفیزیولوجي 3-5-2

في تصنیفھم للصمم على درجة الفقدان السمعي لدى الفرد و التي یمكن  یینز الفیزیولوجیركّ 

السمع التي یستقبل المفحوص عتبة قیاسھا باألسالیب الموضوعیة أو المقاییس السمعیة لتحدید 

عندھا الصوت و على ضوء ذلك یمكن تحدید نوعیة و درجة اإلعاقة السمعیة و یستخدمون 

  :و تتمثل ھذه التصنیفات في Hzالھرتز، و dB بلما یسمى بالوحدات الصوتیة الدیس

 :)(Surdité légèreالصمم الخفیف  1- 3-5-2

و یواجھ من یعانون من ھذه الدرجة من القصور السمعي  30dB-20تقع بین  عیةالسم تھعتب

ھم حال فإنّ  ز األصوات و على أيّ یصعوبة في سمع الكالم الخافت أو الكالم عن بعد أو تمی

  . دیة مع إدخال بعض التعدیالت البسیطةاالتوافق و التعلیم بالمدارس العیستطیعون 

 ):الھامشي(الصمم البسیط  2- 3-5-2

ت الطالب الذي لدیھ ھذا المستوى من الفقدان ،فقد یفوّ  40dB-30تتراوح درجتھ بین 

أو عن بعد، و قد یحدث  ةالصفیة إذا كانت األصوات خافتشة من المناق 50%السمعي حوالي 

لفظ و الكالم، و یجب إحالة ھذا الشخص إلى التربیة الخاصة في الّ  لدیھ بعض االنحرافات

  .ف و قد تكون المعینات السمعیة ذات فائدةألنھ قد یحتاج إلى االلتحاق بصف خاص مكیّ 

 :)(Surdité Moyenneالصمم المتوسط  3- 3-5-2

السمعي الفقدان یعاني أصحاب ھذه الدرجات من  ،70dB-40درجتھ السمعیة بین  تتراوح

كما  محدودة مفرداتھمصعوبات واضحة في الكالم و اللغة االستقبالیة و التعبیریة مع العلم أن 

إذا كانت بصوت مرتفع، فال بد أن یلحقوا بمدارس خاصة  یصعب علیھم فھم المحادثة إالّ 

ت خاصة لتحسین مھاراتھم في القراءة تتعامل مع ھذا النوع من الصمم لیحصلوا على تدریبا

  .و الكتابة و قراءة الشفاه و تصحیح النطق

 :)(Surdité Sévère) الحاد(الشدید الصمم  4- 3-5-2

یحتاج أفراد ھذه الفئة إلى خدمات خاصة لتدریبھم على و  90dB-70تقع بین  یةالسمع تھعتب

زھا و لو من یسماع األصوات و تمیم اللغة حیث یعانون من صعوبات كبیرة في الكالم و تعلّ 

  )17 16ص  ،ص2010ید الیوبي،بعبد الرحمن بن ع.(مسافة قریبة
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 :)(Surdité Profondeالصمم العمیق  5- 5-2- 2

في أغلب األحوال فھم الكالم و  ھمیمكنو ما فوق و أفراد ھذه الفئة ال   dB 90عتبتھ السمعیة

م اللغة فھم یعتمدون على قدراتھم البصریة عوضا عن القدرات السمعیة للتواصل و ھم تعلّ 

بمدارس الصم التي تشمل برامجھا تطویر مھارات اللغة و قراءة الشفاه و  إلحاقھمبحاجة إلى 

و تدریب السمع الجماعي أو  اإلشارةالتآزر بین االتصال الشفھي و الكالم و تدریبات 

  .الفردي

 :)(La Cophoseالصمم الكلي  6- 3-5-2

ة بقایا سمعیة ألن العصب ، لیس لدیھ أیّ  120dBھي حاالت استثنائیة عتبتھ السمعیة تفوق 

السمعي ھو المصاب و في ھذه الحالة یكون غیاب كلي و تام لحاسة السمع و في ھذه الحالة 

  .)LEPOT CH et ALL, 1996, P28.(ستعمل اللغة االشاریةت

  : التصنیف االدیولوجي 3-5-3

ھذا التصنیف من  م و یعدّ میعتمد ھذا التصنیف على العمر الذي ظھرت فیھ اإلصابة بالص

ما ثار الناجمة عن الصمم و ھذا النوع ینقسم بدوره إلى صمم المتغیرات الھامة في تحدید اآل

  .قبل اللغة و صمم ما بعد اللغة

 :صمم ما قبل تعلم اللغة 1- 3-5-3

األطفال ھي أنھم  ھؤالءقد یكون ھذا النوع في مرحلة عمریة مبكرة فالمشكلة األساسیة لدى 

ال یستطیعون اكتساب الكالم و اللغة بطریقة طبیعیة، فعدم مقدرة الطفل على سماع الكالم 

تعني عدم القدرة على تقلید كالم اآلخرین أو على مراقبة كالمھ و نتیجة لذلك فإن األطفال 

 لغة اإلشارة (عانون من صمم قبل تعلم اللغة یستخدمون أسالیب التواصل الیدویة الذین ی

  :، و ینقسم ھذا النوع إلى قسمین)و أبجدیة األصابع

 .ممبمعنى أن الطفل یولد و ھو مصاب بالص :صمم منذ الوالدة -

 اللغةیصاب الطفل بالصمم بعد الوالدة مباشرة أي قبل تعلم : صمم الوالدة المباشرة -

  )27سبق ذكره،صمرجع  جمال الخطیب،(
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 :صمم ما بعد تعلم اللغة 2-3-5-3

یحدث ھذا النوع من الصمم بعد أن تكون المھارات الكالمیة و اللغویة قد تطورت و یحدث 

ھذا النوع فجأة أو تدریجیا على مدى فترة زمنیة طویلة و غالبا ما یسمى بالصمم المكتسب قد 

ة مرحلة عمریة الحقة و تعتمد تأثیراتھ على عدّ  تطور اللغة أو أيّ یحدث في الطفولة بعد 

عوامل من أھمھا شدة الصمم و سرعة حدوثھ و ھذه الفئة من األطفال قادرون على الكالم 

  )DUMANT A, loc cit, P15(ألن اإلصابة ظھرت بعد تطور اللغة 

  :و ینقسم ھذا النوع بدوره إلى قسمین

الشخص بالصمم فجأة و السبب یمكن أن یكون مرض أو حادث أو یصاب : الصمم المفاجئ -

 .نادرةإصابة ھذا النوع من الصمم  جراحة أو تسمم طبي و أحیانا یكون السبب مجھوال و یعدّ 

 ة سنوات نتیجة لتقدم العمر أویحدث ھذا النوع بشكل تدریجي خالل عدّ : الصمم المتأخر -

 ص 1999، القریشي ي،أميحسین اللقاف محمد(.األذن للصدمات على مستوى التعّرض

324(.  

  : التصنیف التربوي 3-5-4

 بفقدان السمع و أثرھا على فھم  اإلصابةن درجة یعني أصحاب ھذا التصنیف بالربط بی

الطفل  اللغویة لدىدرة الكالمیة و زه في الظروف العادیة و على نمو القیتفسیر الكالم و تمیو

ھذه  إلشباعو ما یترتب على ذلك من احتیاجات تربویة و تعلیمیة خاصة، و برامج تعلیمیة 

  :االحتیاجات و ینقسم إلى فئتین

 :فئة یعانون من درجة قصور بسیطة 2- 3-5-4

ھا تقد ال تعوق إمكانیة استخدام حاسة السمع و اإلفادة بھا في األغراض التعلیمیة سواءا بحال

 .ھا بأجھزة مساعدة و معینات سمعیةمع تقویتالراھنة أو 
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 :فئة یعانون من قصور حاد أو عمیق 2- 3-5-4

بحیث ال یمكنھم استخدام حاسة السمع أو االعتماد علیھا من الناحیة الوظیفیة في عملیات 

غراض لنشاطات التعلیمیة المعتادة أو ألم و النمو العادي للكالم و اللغة و في مباشرة االتعلّ 

الحیاة الیومیة و االجتماعیة العادیة و بین ھاتین الطائفتین توجد درجات أخرى متفاوتة الشدة 

 )72سبق ذكره،ص مرجعرحاب أحمد راغب،.(من حیث الفقدان السمعي

    : األصم للمراھقالخصائص الصوتیة  6- 3
 :بالنسبة لألصوات الصائتة

 .إبدال في األصوات الصائتة -

 .الصائتةحیادیة في األصوات  -

 .إطالة في األصوات الصائتة -

 .إزدواجیة في األصوات الصائتة -

  ).إطالة أو حیادیة ( أخطاء في األصوات المركبة  -

   :بالنسبة لألصوات الصامتة

 .حذف في األصوات الصامتة -

 .إبدال في األصوات الصامتة -

 .  تشویھ في األصوات الصامتة -

 : مقطعیةبالنسبة لتأثیرات ما فوق 

 التنغیم أخطاء -

 نبرة الصوتمشكل في  -

 ضبط التنفسخلل فی -

 الصوت علوضبط فی مشكل -

 ضبط طبقة الصوتفی خلل -

 :ـفھم یتمیزون أیضا ب

 .طبقة صوت عالیة -
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 )أي على وتیرة واحدة( صوت ذو نغمة مفردة وتیریة -

(زون بین الصوائت و الصوامتیمیّ ال - مرجع سبق فرج الرزیقات ،إبراھیم عبد هللا .    

  ).222  221،ص ص ذكره

أنھ في اآلونة األخیرة امتدت اإلنجازات التقنیة إلى العلوم  بالرغم من ما سبق ذكره إالّ   

الطبیة و علم السمعیات و من أھم أشكال ھذه اإلنجازات في میدان السمع ھو تجھیز سمعي 

 التقنیةو ھذه  (Implant Cochléaire) بزراعة القوقعة أو الزرع القوقعيحدیث یعرف 

یُسمح بواسطتھ للطفل  ،یمكن أن یستفید منھا األشخاص الذین یعانون من فقدان سمعي عمیق

ن و یتكوّ  ،األصم إدراك األصوات و استغالل البقایا السمعیة لدیھ حتى و لو كانت ضئیلة

إلى جھاز سوف نتطرق فیما یلي و في صدد ھذا الجھاز من مكونات خارجیة و داخلیة 

  .ي بالتفصیلالزرع القوقع

  تعریف الزرع القوقعي 7- 3
م التجھیزات السمعیة حیث لم یختلف لالزرع القوقعي آخر ما توصلت إلیھ التكنولوجیا في عا 

  .الباحثین كثیرا حول تعارفھا

یعانون  ھو عبارة عن تجھیز سمعي مخصص لألشخاص الذین: "فونيفحسب القاموس األرط

ینبھ  ال یستطیعون االستفادة من التجھیز العادي الكالسیكي، فالزرع القوقعي من صمم عمیق و

  .لكترودات تزرع على مستوى القوقعةمباشرة العصب السمعي بعّدة إ

)BRIN Fet ALL, loc cit , P20( .  

فالزرع القوقعي عبارة عن نظام إلكتروني، یھدف إلى خلق إحساس صوتي عن طریق تنبیھ 

  .العصب السمعي كھربائي لنھایات

  مكونات جھاز الزرع القوقعي 8- 3
 ھو جزء متحرك یتكون من ملتقط األصوات، أسالك، علبة معالجة :الجزء الخارجي - أ

  .للصوت و ھوائي

جزء ثابت یتم زرعھ بعملیة جراحیة، و ھذا الجزء المخفي یحتوي على : الجزء الداخلي -ب

  .لكترودات المتواجدة في القوقعةحامل اإلمستقبل الصوت المتواجد في العظم الصدغي و 
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)DUMANT.A, 1996, p.16()  .12(أنظر الملحق األول، الشكل رقم.((  

  آلیات عمل جھاز  الزرع القوقعي 9- 3
یقوم ھذا الجھاز بوظیفة القوقعة و ذلك بتحویل الموجات الصوتیة إلى إشارات كھربائیة  

  :فیكون ذلك على النحو التالي

الموجات الصوتیة عن طریق المیكروفون الموضوع خلف صیوان األذن الخارجیة تلتقط  -

الذي یكون ملحقا بمضخم الذي بدوره یرسل ھذه الموجات إلى القطب الكھربائي المزروع 

 .في القوقعة 

یتم معالجة ھذه الموجات بواسطة المعالج الصوتي الذي یقوم بترمیز و تحویل األصوات  -

 .یةإلى ذبذبات كھربائ

المتواجدة   لكتروداتللجزء العظمي، فتحّول نحو اإلتمر الذبذبات  عبر األسالك و الھوائي  -

ل یھ  العصب السمعي تبعث الموجات الكھربائیة إلى المخ  و التي تحوّ في القوقعة و عند تنب

  .إلى صوت

وصول الصوت إلى المخ طریقة تمكن المستمع من سماع الصوت في نفس الوقت الذي  -

 ))13(أنظر الملحق األول، الشكل رقم( .ینتج فیھ الصوت و ھذا بصفة متواصلة

  )27،ص2000یقات،زرابراھیم عبد هللا فرج ال(

  الھدف من الزرع القوقعي 10- 3
 .كورتي المخرب جھاز إن الھدف األساسي من الزرع القوقعي ھو تعویض -

 .ةالسمعی یةالعصبأللیاف لسمعیة و ذلك بتنبیھ مباشر  إشاراتیسمح بخلق  -

لكترودات التي تزرع في القوقعة و التي اف العصب السمعي و ذلك بواسطة اإلتنشیط ألی -

 .تسمح بنقل اإلشارات السمعیة إلى المخ

تحویل رموز العالم الصوتي أو الخارجي للعصب السمعي ثم النواة القوقعیة و أخیرا  -

 .المناطق اللحائیة

من  اى األشخاص المصابین بصمم عمیق و الذین لم یستفیدوتصحیح الوظیفة السمعیة لد -

 .التجھیز العادي
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 .تطویر اللغة االستقبالیة و التعبیریة بما یوازي أقرانھ من نفس الجنس و السن -
)NESTLE A,1994,P82(  

 شروط الزرع القوقعي 11- 3
  : السمع على مستوى قیاس11-1- 3

  .إدراك سمعيالبد أن یكون الصمم حاد مزدوج ولیس ھناك  -

  وجود صمم حاد و عمیق من الدرجة األولى و الثانیة -

 .عدم استفادة المصاب من التجھیز العادي بعد ستة أشھر من المحاولة على األقل -

  : على المستوى التقني3-11-2

عدم إصابة القوقعة بفیروسات أو تشوھات خلقیة و ذلك حتى یتمكن الطبیب من إدخال  -

 .القوقعة بشكل عادياإللكترود في 

 .ضرورة إجراء میزانیة قبل و بعد العملیة لمقارنة النتائج -

 .الشكل العادي لألذن الداخلیة و كذلك سالمة العصب السمعي و األلیاف العصبیة -

 .التأكد من أن األولیاء یساندون األطفال بعد العملیة الجراحیة -

 .عدم وجود اضطرابات مصاحبة لدى األطفال -

 .جود فرقة عمل متخصصة إلجراء الزرع القوقعيو -
(GARABEDIAN E et ALL, 2003, p127)  

  خطوات الزرع القوقعي 12- 3
  :یمر الزرع القوقعي بثالثة مراحل أساسیة و سنتناول كل منھا بشيء من التفصیل فیما یلي 

  :فترة ما قبل الجراحة :  أوال

سمعیة و طبیة متتابعة قبل إجراء الجراحة وذلك بھدف التأكد من  اختباراتإجراء  -

 .فعالیة الزرع القوقعي

ھم للتأكد من معرفتھم بخطوات العملیة و ما یم نفسي للمعاقین سمعیا و آباءإجراء تقی -

 .قد یترتب عنھا من آثار
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رع تحدید نقاط القوة و الضعف التي یمكن أن تساعد أو تعیق التكیف قبل عملیة الز -

 .القوقعي

تحدید المشكالت السلوكیة التي یعاني منھا المعاقین سمعیا الذین سیخضعون للعملیة  -

 .باإلحباطكالشعور 

إجراء مقابالت مع المرضى یتم من خاللھا عرض كافة المعلومات الضروریة عن  -

 .عملیة الزرع القوقعي و كیفیة حدوثھا، و ما ھي مزایاھا و سلبیاتھا المحتملة

  )  07، ص2006عمر بن صدیق،لینا ( 

  :فترة الجراحة و النقاھة: ثانیا

عادة ما تطلب فترة النقاھة الصبر و التكیف من المرض نتیجة لما یشعرون من  -

و الخوف مما یتحتم على الفریق الطبي القائم علیھا تقدیم برنامج مكثف یتضمن نوع  اإلحباط

 .من التدریب و المعالجة النفسیة

 .ساعات تقریبا 04العملیة عادة ما تستغرق  -

 .تتم العملیة تحت تخدیر عام -

أسابیع و أثناء ھذه الفترة یصبح معظم  5-4لتئام الجرح حوالي إتستغرق فترة  -

  )16،ص2009منیرة لخویطر و نورة السدیرة،(.المرضى مزاولة أنشطتھم العادیة

  ):إعادة التأھیل(فترة ما بعد الجراحة  : ثالثا

أسابیع من إجراء العملیة و فیما یتم تفصیل األجھزة التي  5-4تتم فترة إعادة  التربیة بعد 

الغیر الطبیعیة التي تنقل لھم بواسطة الجھاز  اإلشاراتتساعد المرضى على تلقي بعض 

بحیث یتم تدریبھم على المھارة األولى من خالل جمع النماذج الصوتیة الكھربائیة مع النماذج 

  . انوا یسمعونھا و التي تكون ذات معنى لھمالتي ك

  الجھاز و استخدامھ بسرعة، ألن ذلك یساعدھم على سرعة التعلم ارتداءو لذا من األفضل 

 .اصل مع اآلخرین خالل ھذه الفترةو تحسین مھارات الكالم و التو 

  )  08لینا عمر بن صدیق، مرجع سبق ذكره،ص(
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  الفصل  خالصة

من خالل كل ما سبق و كختام لھذا الفصل یتجلى لنا القول بأّن الصمم عبارة عن إعاقة یكون 

اللغة ، الصوت و الكالم الذي یحدث نتیجة  اكتسابفیھ الفرد عاجزا عن السمع مما یعیقھ من 

لعوامل مختلفة سواءا كانت وراثیة أو مكتسبة أو ألسباب مرضیة تصیب جزء من أجزاء 

األذن الثالثة، و لكن األسباب متعددة و مختلفة لذا صنّف الصمم إلى عدة تصنیفات حسب 

  لالتصالفتح مجال موقع و سبب اإلصابة وسن اإلصابة، و قد وجدت لھذه اإلصابة حال ی

  ألنّھ یفك العزلة " بالّزرع القوقعي"ھي تقنیة تجمع بین الجراحة و التجھیز تسمى و 

الصمت الذي تمیّز حالة األصم، في حین نفھم أنّھا لیست ممكنة و متاحة لجل األفراد و

  .  المصابین فلھا عّدة شروط و خطوات یجب إتباعھا حتى تنجح العملیة
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  تمھید الفصل

ما یستوجب أیضا الجانب إّن أّي بحث ال تتأتى مصداقیتھ بالجانب النظري فحسب و إنّ    

وفي  ،بر جزء ھام لدعم الدراسة النظریةأین نجد فیھ الدراسة المیدانیة التي تعت ،التطبیقي

 االستطالعیةصنا ھذا الفصل إلجراءات البحث أین تطرقنا فیھ إلى الدراسة صدد ھذا خصّ 

 والمنھج المتبع في الدراسة وصوال إلى عیّنة البحث و التعریف بوسیلة البحث المستخدمة

  .و طریقة تطبیقھ في المیدان 

    االستطالعیة الدراسة 4-1

في  ،بعد تحدید موضوع البحث شرعنا في الدراسة االستطالعیة ابتداءا من شھر سبتمبر 

ھذه المدرسة تحتوي على  حیث أنّ  ،األمر اتجھنا إلى المدرسة االبتدائیة محمد میمون أول

قمنا  القانوني،من الجانب  ثم بعد االنتھاء ،فیھ أطفال حاملین للزرع القوقعي قسم یدرس

لكن النتیجة المتحصل  ،ر المراد تطبیقھ وبالفعل كان ذلكمالئم لتطبیق االختبابتوفیر جو 

ط الذي لم یتحقق ھو المتعلق بالعینة و الشر ،علیھا كانت خائبة أي لم یتحقق احد الشرطین

ما دفعنا إلى بحث  %15لم یتجاوز )الصوتي للقرآن األداء(نسبة النجاح في التجوید  حیث أنّ 

فاتجھنا إلى أشخاص لھم درایة بالتجوید  ،أخرىإلیجاد حاالت  عن عینة أخرى في مكان آخر

منھم أساتذة وأئمة یدرسون أحكام التجوید لكن النتیجة كانت خائبة أیضا حیث لم یكن في تلك 

التأقلم صعوبة : لین للزرع القوقعي وھذا راجع إلى عدة أسباب أھمھاالمدارس أشخاص حام

زیادة عن ذلك ھناك أولیاء ال یأخذون أوالدھم  ،س مع ھذا الوضع الخاصبین الطالب والمدرّ 

 نجد كذلك العامل الثقافي  ،إلى المسجد لتعلیمھم التجویدإلى المختص االرطفوني  فما بالك 

 .في ھذا النقص الفادح في الحاالت  ،و االدیولوجي وكذلك العامل الصحي ساھموا بدورھم

وبعد بحث طویل وشاق استطعنا العثور على حالة في برج منایل وبعد تطبیق االختبار 

لق بالحالة الثانیة فقد فیما یتع أما% 66ـ بعلى نسبة نجاح تقدرالمطلوب تحصلت ھذه الحالة 

 أما ،حكم 16حكم صحیح من أصل  8.96ـ ب ىأي أت%56ـ قدر بتنسبة نجاح  تحصلت على
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تتراوح  یناثمن اإل5من الذكور و5أفراد  10فیما یخص العینة الضابطة فإننا أخذنا  

سنة وحرصنا أن تكون العینة الضابطة من المراھقین واستقرنا على  17و15أعمارھم بین 

العینة ان تكون نسبة النجاح المكونین للعینة بعد اختبارھم حیث كان معیار انتقاء ھذه  ھؤالء

وبطریقة أخرى ال  ،حكم من أحكام التجوید 13ـ حكم ال بد  أن یأتي ب16من  أي%80تفوق 

  %. 20الخطأیجب أن تتجاوز نسبة 

  منھج البحث 4-2

یعّد المنھج الطریقة التي یسلكھا الباحث لدراسة مشكلة مطروحة، لذا تختلف المناھج التي 

المواضیع التي یتناولھا كّل واحد من حیث التحدید و  الختالفیتبعھا الباحثون، و ھذا راجع 

  .الوضوح

األصم الحامل للّزرع المراھق ا أنّنا بصدد دراسة الصوت الغنائي أثناء التجوید عند مو ب

و ق أھداف دراستنا،في باعتباره المنھج المناسب لتحقالقوقعي، فقد اعتمدنا على المنھج الوص

على أنھ أحد " سامي محمد ملحم"و الذي یعرفھ .  كمیا و كیفیایمّكننا من تحلیل النتائج تحلیال

أشكال التحلیل و التفسیر العلمي لوصف مشكلة محددة و تصورھا كمیا عن طریق جمع 

  .للدراسة الدقیقة إخضاعھاالبیانات و معلومات مقننة و تصنیفھا و تحلیلھا و 

  ).370، ص 2007سامي محمد ملحم، (

من البحوث التي تھتم بدراسة الوضع الّراھن و الظروف السائدة التي فالمنھج الوصفي یعتبر 

تختص بمجموعة من البشر أو األشیاء أو األحداث و ذلك دون إحداث تغییر من جانب 

  .الباحث ألّي من متغیّرات الّدراسة

و قد یتضّمن العمل في المنھج الوصفي عملیات قیاس و سرد و تصنیف  و تحلیل أو 

عالجات إحصائیة و بالتالي فھو یھدف إلى وصف ظواھر معیّنة و جمع استقراء، و م

  ).54، ص 2002مجدي عزیز إبراھیم، (المعلومات و الحقائق كما توجد علیھ في الواقع 

عینة البحث                                                                                               4-3
أي على  العینة بطریقة مقصودة، حیث أخذنا بعین االعتبار أوال متغیر التجوید،تم اختیار 
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%  43أن تكون لھا درایة كافیة عن التجوید، حیث ال یجب أن تتجاوز نسبة الخطأ الحالة

ثانیا أن تكون الحاالت حاملة للزرع القوقعي، وتكون قد استفادت من الكفالة االرطفونیة بعد 

  .ن تكون العینة من المراھقین ث سنوات وأمن ثال الزرع التقلّ 

حكما  16السورة تحتوي على أخطاء، علما أنّ  7من الخطأ، أي تقریبا % 43 وقبلنا بنسبة

ویرجع سبب قبول ھذه النسبة إلى النقص الرھیب في الحاالت التي لھا درایة بأحكام التجوید  

ي نقوم برفع نسبة النجاح وخفض فإذا شددنا وقمنا بتصعیب المھمة حیث نغیّر من الشروط أ

 نسبة الخطأ إلى مستویات ضعیفة فإننا لن نجد أیّة حالة تستجیب لھذه الشروط في مدة  ال

                               .                                                                    واحدة.سنةتتجاوز

التجوید بحر واسع عمیق حیث لكل حرف  نّ یقعوا في الخطأ ألین البد لھم أن عند العادی ماأ

في القران أحكام خاصة بھ، ولھ أحكام وھو مع حرف آخر، ولكي تتقن أحكام التجوید بصفة 

فال بد أن تكون مختص في ھذا المجال وان تكون قد درست ھذه األحكام لمدة  %99كلیة أي 

ھناك  نّ األحكام على ید عدة مشاییخ ألھذه سنوات وكذلك أن تكون قد درست  6تزید عن 

.                                                                                               طرق.قراءة.ولكل.قراءات.ةعدّ 

فكل ھذه العوامل جعلتنا نتحصل فقط على حالتین وبالتشاور مع األستاذة المشرفة استقرنا     

 .الحالةعلى ھذه 

  و للتعّرف على عیّنة البحث خصصنا جدول یضم كل المعطیات الخاصة لكل حالة    

  الحالة الثانیة  الحالة األولى  

  محمود  إكرام  اإلسم

  ذكر  أنثى  الجنس

  النمو الحسي الحركي

 الجلوس -

 الوقوف -

  المشي -

  

  أشھر6

  أشھر9

  أشھر10

  

  أشھر6

  أشھر9

  عام



  إجراءات البحث                                                               الفصل الرابع

 

104 
 

  النمو اللغوي

 قبل العملیة  -

  العملیةبعد  -

  

  لغة اإلشارات

  الكالم+لغة اإلشارات

  

  لغة اإلشارات

  الكالم+لغة اإلشارات

  سنة 16  سنة 15  السن

  الثاني  الثالثة  بین اإلخوة)ھا(مرتبتھ

  القبائلیة  العربیة  لغة األم

  السنة الثانیة متوسط  السنة األولى متوسط  المستوى التعلیمي

  أشھر 7  أشھر 6  سن اكتشاف الصمم

  عمیق  عمیق  الصممنوع 

  سنوات 8  سنوات 7  سن اجراء عملیة الزرع القوقعي

  بعد شھر من العملیة  بعد شھر من العملیة  بدایة الكفالة الرطوفونیة

                   

 .یمثل المعطیات الخاصة لكل حالة): 03(جدول رقم                   

  :تحدید مجال الدراسة 4- 4

  : المجال المكاني 4-1- 4

وكانت المنطقة األولى في برج منایل و بالتحدید في في منطقتین تمثل مكان إجراء بحثنا 

المركز البیداغوجي المخصص للمعاقین سمعیا و بصریا اّما المنطقة الثانیة تمثلت في قریة 

  .أعزیب أحمد أین نحن اللذین إتجھنا إلى منزل المفحوص أین قمنا بتطبیق اإلختبار المطلوب

  :المجال الزماني 4-2- 4

  .تّم إجراء بحثنا في أواخر شھر ماي في الفترة الصباحیة

  وسیلة البحث 4-5
اعتمدنا في دراستنا ھذه على استعمال أداة مناسبة لموضوع بحثنا أال و ھو النظام المعلوماتي  

« Praat »  و ذلك بإستخدام اآلیة الحالتین المكّونة لعیّنة البحث حیث طبقناه مع كلتا ،
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«�� (RÎ̄$!"القرآنیة المتمثلة في سورة الكوثر oYø� sÜ ôãr& t� rOöq s3ø9$# ÇÊÈ   Èe@|Á sù y7În/ t� Ï9 ö� pt ùU$#ur ÇËÈ   

�cÎ) ��t¥ÏR$x© uqèd ç� tIö/ F{$# ÇÌÈ "    كأداة للبحث.  

  : « Praat »تعریف و مھام النظام المعلوماتي   5-1- 4

« Praat »  عبارة عن نظام معلوماتي« Logiciel »  في التسعینات باللغة اإلنجلیزیة أنشأ

في الصوتیات بجامعة  أستاذفھو   « Paul Boersma »مامن طرف الدكتور بورس

  .David Wenink »  (wwww.praat.fr) »أمستردام، بمساعدة دافید ویننك

بتحلیل كّل المعطیات الصوتیة، و من وظائفھ األساسیة إعادة  Praatیقوم النظام المعلوماتي 

 و خصائص الصوت العادي التردداتبناء اإلشارات الصوتیة للكالم، و قیاس مختلف 

، التردد، المّدة و بعض الخصائص الفیزیائیة االرتفاعو المرضي حیث یسمح بتحلیل الشّدة،  

الذي  « Le schimer »الترددیة، و   االضطراباتالذي یعني   Le jitterاألخرى مثل 

  .یعني اضطراب السعة

و یتّم الحصول علیھا عن طریق تسجیل الصوت المراد تحلیلھ عن طریق المكروفون یكّون 

متصل بالحاسوب ثم تظھر ھذه المعلومات على شكل رسم كیفي، فیھ شكل المتموجات 

ل تظھر الشّدة على شكل منحى الّصوتیة في المنطقة العلویّة للرسم الطیفي، و في األسف

  أصفر الّلون، و الترّدد األساس على شكل منحنى أزرق اللّون، أماّ البواني الصوتیة

(F1,  F2, F3).  فتظھر على شكل أشرطة سوداء الواحدة فوق األخرى موّضحة بنطاق

  .حمراء

 .السواد الشدید لھذه األشرطة تمّثل وضوح الجرس و سالمتھ -

فقر الجرس (على مستوى الجرس  فاتح فھذا دلیل على وجود مشكلإذا كان السواد  -

 ).ماتللنغ

  .)www.praat.org(أما مّدة الصوت فتظھر على العمود األفقي للّرسم الطیفي 

 

http://www.praat.org/
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  :كیفیة تطبیق االختبار  5-2- 4

أي  « New »حیث نبدأ أّول مرحلة  « Praat »بعد تشغیل جھاز الكمبیوتر نفتح نظام 

ثم تقوم ) أي تسجیل الصوت( « Record Stereo Sound »صوت جدید ثم ننقر على 

أنفسنا للضغط نھیأ  بعدھا. (Hz 11025)بتعدیل التوتر على حسب الصوت البشري و ھو 

أن  و من المستحسن أي التسجیل بعد اإلشارة التي تتلقاھا الحالة، « Record»على  خانة  

تكون اإلشارة یدویا لتفادي الّضجة و یبدأ بنطق التعلیمة و بمجّرد االنتھاء مباشرة نضغط 

وب في قائمة بعد ذلك عند تأكدنا من األداء الجیّد نحتفظ بكل ما ھو مطل « Stop »على 

  :الّرسم الطیفي لكل صوت، و نجد فیھ عّدة منحنیات بحیث تمّثل  ھارإظاألصوات التي یمكن 

 ."الّشدة"المنحنى األصفر  -

 ."اھتزاز األوتار الصوتیة"المنحنى األزرق  -

  .األشرطة السوداء و المجّددة بنقاط حمراء تمثّل البواني الصوتیة -

  الفصل خالصة

اإلجراءات المنھجیة للبحث سنتطرق في الفصل الموالي  إلىبعدما تعرضنا في ھذا الفصل 

  .إلى عرض و تحلیل ومناقشة النتائج الخاصة لكال الحالتین
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  الحالة المرجعیة 1-5  

   F0    الكوثر سورة
(Hz)  

 الشدة
(dB)  

F1 
(Hz)  

F2  
(Hz)  

F3 
(Hz)  

F4 
(Hz)  

 المدة
(mn) 

  

!$̄R Î) ��» oY ø� sÜôã r& t� rO öq s3 ø9 $# ÇÊÈ   

Èe@ |Á sù y7 În/ t� Ï9 ö� ptùU $# ur ÇËÈ   �c Î) 

�� t¥ÏR$x© uq èd ç� tI ö/ F{$# ÇÌÈ        

  

315  42.18  740  1711  2690  3952  9.80  

                      

  ناثیمثل النتائج المعیاریة لإل):04(م جدول رق

  "إكرام"الحالة األولى5-2

  التحلیل الكمي 2-1- 5

   F0  سورة الكوثر
(Hz)  

 الشدة
(dB)  

F1 
(Hz)  

F2  
(Hz)  

F3 
(Hz)  

F4 
(Hz)  

 المدة
(mn) 

  

!$̄R Î) ��» oY ø� sÜôã r& 

t� rO öq s3 ø9 $# ÇÊÈ   Èe@ |Á sù 

y7 În/ t� Ï9 ö� ptùU $#ur ÇËÈ   

�c Î) �� t¥ ÏR$x© uq èd 

ç� tIö/ F{ $# ÇÌÈ        

  

325.66  60.63  837.5  1752  2669.5  3742  11.35  

  +13.65  -5.31  -0.78  +2.34  +11.64  +30.43  +3.07  النسبة المئویة
  

  "إكرام"األولى یمثل نتائج الحالة ):05(جدول رقم
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 "إكرام" یمثل نتائج الحالة األولى):01(الشكل رقم               

  

  التحلیل الكیفي 5-2-2

  تفسیر النتائج 1- 2-2- 5

  :مایلي"إكرام"تبین نتائج الجدول الخاص بالحالة األولى 

   F0 : التردد األساس

النتائج التي ، األوتار الصوتیة في الثانیة الواحدة حسب اھتزازتعبر ھذه الخاصیة على عدد 

ف ضمن فإن صوت ھذه الحالة یصنّ ، 325.66Hzو المتمثلة بـ  "إكرام"تحصلت علیھا 

Fاألصوات الغلیظة ألن  <1500Hz فمن خالل ھذا الجدول نالحظ  

0
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في التردد األساس و ھذا مقارنة بالجدول المعیاري وتقدر ھذه  ارتفاعلھا زیادة و  "إكرام "أنّ 

مصابة بالصمم العمیق و ال  ألنھاجد عادیة نظرا أوال تعتبر ھذه النسبة %3.07الزیادة بـ 

  یمكنھا إدراك األصوات إال عن طریق جھاز الزرع القوقعي

  ال تؤثر على فھم الكالم من طرف المستمعاالرتفاع ھذه النسبة في  إن

تحت المزماري و یرجع ھذا  طفیف في الضغط بارتفاع األساسنفسر ھذه الزیادة في  التردد 

 حركیة كمیةب،إال أن المستوى التنفسي  تمیز  إلى عدم التحكم الجید في الحلقة السمعیة النطقیة

و في ھذا المستوى ال بد من التوازن بین الكمیة و  )الھواءدینامكیة  (أكثر من ھي نوعیة 

  .یكون سبب في ارتفاع في الضغط تحت المزماري أو انخفاضھنوعیة، فأَي خلل إما أن ال

 :L’intensitéالشدة

فمن خالل ، عفصوت من حیث القوة و الض من خالل ھده الخاصیة یمكن تصنیف أيّ 

نالحظ أن ھناك زیادة في الشدة و التي تقدر بـ  "إكرام"النتیجة التي تحصلت علیھا 

لھ أثار جانبیة خاصة أنّ ،كما و یعتبر ھذا االرتفاع كبیر مقارنة بالحالة المرجعیة 30.43%

فھم العدم  إلىعلى المستمع حیث یسبب االنزعاج خاصة للقریب و قد یتحول ھذا االنزعاج 

السمعي  اإلدراكنّ أل ،و ھذا في حالة عدم التركیز الجید من طرف المستمع ،الجید للكالم

و كذلك عندما یكون التركیز غائب و نفسر ھذا  ،ینقص عندما یكون الصوت ذو شدة عالیة

عالقة مباشرة  الشدة لھا نّ أل ،الضغط تحت المزماري االرتفاع في الشدة باالرتفاع في

  .زماريمبالضغط تحت ال

  : F1 ,F2,F3 البواني الصوتیة

بالنسبة للبواني  أماھي مجموعة من االھتزازات الثانویة و ھي التي تشكل نوع الصوت 

و %11.64تقدر بـ   (F1)الصوتیة لھذه الحالة فإننا نالحظ  زیادة في النطاق الرنیني األول

فیما یخص  أما%2.34تقدر بـ  (F2)نالحظ كذلك زیادة طفیفة في النطاق الرنیني الثاني 
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ملحوظ  انخفاضفإننا نالحظ  (F4)و النطاق الرنیني الرابع  (F3) الثالثالنطاق الرنیني 

 .% 5.31بـ  (F4)و%   0.78بـ  (F3)حیث تقدر

                                                                                                         :الجرس

فھو یتعلق بكیفیة  األساسھو الخاصیة التي تمیز الصوت عن صوت آخر من نفس التواتر 

، البلعوم نةالتشریحیة للتجاویف الرناالخصائص إلتقاء الوترین الصوتیین من جھة و 

  .من جھة أخرى الفم،األنف

ألن  بصفة عامة یتضح لنا أن الجرس سلیم "إكرام"الطیفي للحالة األولى  ومن خالل الرسم

لون أسود و ھذا یعني أن ھناك نغمات و السبب الثاني الذي یبرھن ما قلناه بظھرت األشرطة 

 .المة التجاویف الرنانةس كھو سالمة الوترین الصوتیین و كذل
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نوع   المقطع
  المقطع

F0 
(Hz)  

 الشدة
(dB)  

F1 
(Hz)  

F2  
(Hz)  

F3 
(Hz)  

F4 
(Hz)  

 المدة
(mn) 

]niч[  cvc  297  37.46  619  2645  3452  4603  0.19  
  an[  cvv  305.5  46.47  678  2233  2895  4205  0.34׃[
]3aч[  cvc  330.5 46.16 975 1728 2715 3938 0.35 

taj][  cvc  285  41.17 549  2070  2873  4005  0.32  
na:][  cvv  288 42.56  739  1536  2561  3599  0.35  

]ka[  cv  304  39.56  633  1922  2789  3911  0.30  
lkaw][  ccvc  297  42.20  607  1585  2820  4071  0.39  

]raɵ[  cvc  277  44.36  723  1578  2136  3343  0.40  
] af[  cv  269  40.11  590  1453  2241  3724  0.12  
] las[  cvc  299  43.44  598  2050  2867  3665  0.27  

: ] il[  cvv  301  36.82  580  2839  3542  4838  0.33  
]li[  cv  268  44.08  603  1794  2773  3794  0.14  
]bar[  cvc  276  46.60  737  1876  2427  3603  0.24  
]akib[   cvcv  298 40.49 622 2187 3157 4228 0.48 
]wan[  cvc  289  43.99  644  1565  2439  3942  0.38 
] raħ[  cvc  276  44.09  885  1792  2423  3548  0.35  
]nҶі[  cvc  309  48.27  698  2381  3052  4514  0.44  

na] [  cv  301  40.25  654  1936  1825  4167  0.15  
]:aŠ[  cvv  300  44.41  644  1930  2763  3743  0.3 6  
]in[  cv  295  38.67  557  1908  3182  4337  0.11  
]aч[  cv  287  40.63  673  1615  2712  3479  0.16  
] ak[  cv  314  45.07  691  1907  2691  3567  0.22  

hu][  cv  306  42.99  616  1235  2395  3544  0.21  
wa][  cv  314  46.02  731  1504  2996  4196  0.21  
lab][  cvc  317  42.59  714  1672  2272  3654  0.24  
tar][  cvc  279  44.14  764  1380  1972  3256  0.18  

                                                                                               
 السورة فيیمثل نتائج الحالة العادیة للمقاطع الموجودة ): 06(رقم جدول معیاري

 .لإلناث بالنسبة
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نوع   المقطع
  المقطع

F0   
(Hz)  

 الشدة
(dB)  

F1 
(Hz)  

F2  
(Hz)  

F3 
(Hz)  

F4 
(Hz)  

 المدة
(mn) 

]niч[  cvc  296  57.15  782  1688  2787  3683  0.19  
  an[  cvv  305  58  785  1558  2752  3760  0.24׃[
]3aч[  cvc  209  53.66  944  1781  2601  3404  0.17  

taj][  cvc  292  58.18  855  1525  2674  3730  0.33  
na:][  cvv  290  65.58  1049  1985  2405  3588  0.37  

]ka[  cv  308  67.5  1065  1825  2524  3567  0.32  
lkaw][  ccvc  311  58.29  849  1391  2326  3475  0.52  

]raɵ[  cvc  305  64.38  934  1790  2436  3457  0.49  
] af[  cv  315  46.54  852  1646  2544  3471  0.18  
] las[  cvc  350  44.26  821  2066  3098  4318  0.28  

: ] il[  cvv  198  59.23  774  2293  2739  3666  0.24  
]li[  cv  349  59.7  594  2427  2878  3578  0.17  
]bar[  cvc  326  6935  952  1811  2710  3618  0.98  
]akib [  cvcv  331  71.67  967  1824  2585  3598  0.68  
]wan[  cvc  324 59.97 754 1666 2653 3659 0.43 
] raħ[  cvc  312 64.28 946 1676 2347 3703 0.5 
]nіҶ[  cvc  342  45.92  759  1650  2852  3951  0.23  

na] [  cv  323  54.3  777  1898  2707  3989  0.1  
]:aŠ[  cvv  341  61.82  921  2043  2815  3608  0.2  
]in[  cv  336  53.1  701  1716  3043  3874  0.24  
]aч[  cv  256  55.2  317  1502  2513  3741  0.19  
] ak[  cv  317  65.15  1016  1683  2592  3751  0.28  

hu][  cv  329  56.87  799  1358  1846  3606  0.24  
wa][  cv  334  68.98  998  1462  2604  3533  0.35  
lab][  cvc  304  63.4  881  1667  2239  3503  0.29  
tar][  cvc  328  69.24  1000  1649  2397  3583  0.24  

           
  الموجودة في السورةللمقاطع " إكرام"یمثل نتائج ) 07( جدول رقم
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نوع   المقطع
  المقطع

F0   
(Hz)  

 الشدة
(dB)  

F1 
(Hz)  

F2  
(Hz)  

F3 
(Hz)  

F4 
(Hz)  

 المدة
(mn) 

]niч[  cvc  0.33-  53.2+  26.33+  41.9-  19.49-  19.98-  9.5-  
  -an[  cvv  0.16-  19.87+  13.6+  30.22-  4.61-  33.30-  29.41׃[
]3aч[  cvc  33.73-  13.97+  3.17-  2.97+  4.19-  13.56-  51.42+  

taj][  cvc  2.39+  29.23+  35.78+  26.36-  6.6-  6.86-  3.03-  
na:][  cvv  0.68+  34.95+  29.55+  24.54+  6.09-  0.3-  5.4+  

]ka[  cv  1.29+  41.39+  40.56+  44.58-  34.56-  8.79-  6.25+  
lkaw][  ccvc  4.5+  27.6+  28.5+  12.33-  17.51-  14.64-  25+  

]raɵ[  cvc  9.18+  31.11+  55.29+  11.84+  12.31+  3.29+  18.36+  
] af[  cv  14.6+  13.81+  30.75+  11.72+  11.51+  6.79-  33.33+  
] las[  cvc  14.57+  1.83+  27.16+  0.4+  7.45+  15.33+  3.57+  

: ] il[  cvv  35.4-  37.83+  25.06+  19.23-  29.31-  25.22-  27.27-  
]li[  cv  23.2+  35.43+  1.49-  26.08+  3.68+  5.87-  17.06+  
]bar[  cvc  15.33+  32.84+  22.58+  3.5-  10.44+  0.41+  10.71+  
]akib [  cvcv  9.96+  43.5+  35.67+  16.59-  18.11-  14.9-  29.51+  
]wan[  cvc  10.8+  26.64+  14.76+  9.6+  8.06+  7.17-  11.62+  
] raħ[  cvc  11.53+  20.19+  6.44+  2.95-  3.13-  4.18+  30+  
]nҶі[  cvc  9.64+  17.92+  6.58+  7.61-  20.68+  16.07+  17.85-  

na] [  cv  6.81+  23.87+  15.83+  1.96-  4.17-  4.3-  33.33-  
]: aŠ[  cvv  12.02+  32.6+  27.75+  5.53+  1.84+  3.6-  6.66-  
]in[  cv  12.2+  27.13+  20.54+  17.94+  4.36-  10.67-  59.16+  
]aч[  cv  10.8-  27.43+  17.62+  5.88+  10.83+  10.19+  33.33+  
] ak[  cv  0.4+  34.01+  39.37+  11.79-  3.67-  4.9+  6+  

hu][  cv  6.99+  24.4+  22.8+  9.05+  22.92-  3.05+  12.5+  
wa][  cv  5.98+  33.01+  33.41+  9.8-  38.37-  14.06-  2.5+  
lab][  cvc  4.1-  32.82+  18.95+  1.66-  4.44-  4.13-  17.24+  
tar][  cvc  14.93+  36.25+  23.6+  4.18+  17.73-  9.12+  17.14+  

  

السورة  للمقاطع الموجودة في" إكرام"یمثل النسب المئویة لنتائج)  08(جدول رقم          
 .مقارنة بالحالة العادیة                                              
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 : )07(تفسیر نتائج الجدول رقم 

  F0 : التردد األساس

  

  .بالنسبة للمقاطع F0لخاصیة " إكرام"یمثل نتائج ):02(الشكل رقم               

من خالل النسب المتحصل علیھا نالحظ أن المقاطع الثالثة األولى فیھا إنخفاض خاصة في 

  ویعتبر ھذا المقطع من المقاطع السھلة  %33بلغت نسبة االنخفاض  أینالمقطع الثالث 

لم تنطق الھمزة كما یجب أي لم "إكرام"بان  أوالونفسر ھذا االنخفاض في المقطع الثالث 

بالوقفة اإلنفجاریة التي ھي حق لذلك الحرف، وقد یعود ھذا التساھل في تستعمل ما یسمى 

أنالنطق  بالھمزة  أنھا متقاربة المخرج وقد  أي الحروف المشكلة لذلك المقطع كلھا حلقیة، إل

المتقاربة  األصواتلنطق خاصة أكد الباحثون ان الحاملین للزرع القوقعي لھم صعوبة في ا

  les diffusions consonantiqueالمخرج ویعرف ھذا بمصطلح  

، و درجة التأثر إلىفكلھا لھا زیادة طفیفة ال تصل )10 إلى 4من (فیما یخص المقاطع  أما

  .ھذا مقارنة بالحالة المرجعیة 
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یصنف ضمن المقاطع لذي ونالحظ أن المقطع السابع وھو المقطع الوحید في ھذه المقاطع ا

وھي ال تعد من النسب المؤثرة، أما المقطع  %4.5ن نسبة الزیادة فیھ ال تتجاوز الصعبة، فإ

وھذا راجع إلى أن الحالة لم تعطي  % 30الحادي عشر وصلت نسبة اإلنخفاض فیھ إلى 

زادت في المد بنسبة  "إكرام "فإنّ  )19(للحرف حقّھ من المد ، أما فیما یتعلق بالمقطع

كانت قریبة من نتائج الحالة  "إكرام "الكن على العموم كل النسب التي تحصلت علیھا12%

كانت في المستوى و ھذا بغض یعني خاصیة التردد األساس عند ھذه الحالة  المرجعیة ما

  . الطفیفة االنخفاضاتالنظر عن تلك الزیادات و 

 : L’intensitéالشدة

  

  لخاصیة الشدة بالنسبة للمقاطع" إكرام"نتائج یمثل ):03(قمالشكل ر             

فیما یخص الشدة فإن كل النسب المسجلة لھا زیادة معتبرة أي كل المقاطع لھا زیادة فالمقاطع 

عتبر من یالمقطع الذي اما فیما یخص  %29إلىیصل متوسط الزیادة فیھا الستة األولى 

،أما فیما یخص %27.66المقاطع المعقدة و الذي یمثلھ المقطع السابع لھ زیادة تقدر ب 

في الشدة  انخفاضفھو منعدم أي لم یسجل في النتائج المتحصل علیھا  االنخفاضمتوسط 
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كبیر في الضغط تحت  بارتفاعونفسر ھذه الزیادة في كل المقاطع  ،مقارنة بالحالة العادیة

  .ن من الضغط الرئوي المرتفعالذي تكوّ  المزماري و

  : F1 ,F2,F3 البواني الصوتیة

أما متوسط %21متوسط الزیادة یقدر بـ لھا"إكرام "من خالل النتائج المسجلة للحالة األولى 

أما فیما یخص (F1)و ھذا كلھ خاص بالنطاق الرنیني األول %0.64یقدر بـ  االنخفاض

  %4.50سجلنا متوسط الزیادة قدر بـ   (F2)النطاق الرنیني الثاني 

أما فیما یخص النطاق الرنیني الثالث فقد سجلنا متوسط %6.72بـیقدر  االنخفاضأما متوسط 

أما النطاق الرنیني الرابع ، %4.21فیقدر بـ االنخفاضأما متوسط %6.50الزیادة تقدر بـ 

  . %6.92یقدر بـ االنخفاض، أما متوسط %2.25فیقدر متوسط الزیادة بـ

 (F0)ونفسر النتائج المتحصل علیھا فیما یخص الزیادة للبواني الصوتیة بالتردد األساس 

الى إرتفاع في نتائج وھذا ما أدى  %29الذي ھو أیضا سجلنا فیھ زیادة معتبرة تقدر بـ 

البواني الصوتیة ،ألن كما نعلم أن التردد األساس یؤثر على البواني الصوتیة ألن ھذه 

  .رة عن ترددات و إھتزازات األخیرة عبا

 :الجرس

وبمقارنة  بالحالة المرجعیة نستنتج أن "إكرام"لى من خالل الرسم الطیفي للحالة األو

تتمیز بجرس سلیم بصفة عامة أما بصفة جزئیة ھناك اضطراب طفیف على  "إكرام"

) 26،16،8،2(نالحظ أن المقاطع مستوى جرس بعض المقاطع فمن خالل الرسم الطیفي 

ھي المقاطع األكثر تنغیما وھذا ما یفسر أّن الجرس في ھذه المقاطع كان سلیما و عادیا 

 ).01(أنظر الملحق الثاني، الشكل رقم (.مقارنة بالمقاطع األخرى
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  الحالة المرجعیة 2- 5

   F0  سورة الكوثر
(Hz)  

 الشدة
(dB)  

F1 
(Hz)  

F2  
(Hz)  

F3 
(Hz)  

F4 
(Hz)  

 المدة
(mn) 

!$̄R Î) ��» oY ø� sÜôã r& t� rO öq s3 ø9$# 

ÇÊÈ   Èe@|Á sù y7 În/ t� Ï9 ö� ptùU $#ur 

ÇËÈ   �c Î) �� t¥ ÏR$x© uq èd 

ç� tIö/ F{ $# ÇÌÈ        

  

145  53.66  624  1928  2986  3889  12.40  

                                                                                                    
  یمثل النتائج المعیاریة للذكور):09(جدول رقم                              

  "محمود"الثانیة الحالة 5-3

  التحلیل الكمي 3-1- 5

   F0  سورة الكوثر
(Hz)  

 الشدة
(dB)  

F1 
(Hz)  

F2  
(Hz)  

F3 
(Hz)  

F4 
(Hz)  

 المدة
(mn) 

!$̄R Î) ��» oY ø� sÜôã r& 

t� rO öq s3 ø9 $# ÇÊÈ   Èe@ |Á sù 

y7 În/ t� Ï9 ö� ptùU $# ur ÇËÈ   

�c Î) �� t¥ ÏR$x© uq èd 

ç� tIö/ F{ $# ÇÌÈ        

  

154  51.90  615  1726  2825  3801  12.42  

  0.16+    2.26-   5.39-  10.47-   1.44-  3.27-  5.85+ النسبة المئویة
                                                                                                                 

 .یمثل نتائج الحالة الثانیة):  10(جدول رقم                                
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  ".محمود"الحالة الثانیة نتائج یمثل ):04(الشكل رقم                         

  التحلیل الكیفي 3-2- 5

  :تفسیر النتائج 1- 3-2- 5

    F0 : التردد األساس

 F0تحصل في "  محمود"حسب النتیجة المتحصل علیھا من الرسم الطیفي أین الحالة الثانیة 

و حسب ھذه النتیجة فإن صوت ھذه الحالة یصنّف ضمن Hz154على نتیجة تقدر بـ 

و بلغة الریاضیات نقول أّن محمود لھ زیادة تقدر بـ  1500Hz‹Fاألصوات الغلیظة ألنّ 

و ھذا مقارنة بالنتائج المعیاریة، و نفسر ھذه الزیادة في التردد األساس عند ھذه 5.84%

الحالة بـ وجود أوال ضغط رئوي مرتفع وھذا ما أدى إلى وجود ضغط تحت مزماري مرتفع 

  .ھذا إلى متغیر ھام أال و ھو استعمال أثناء التصویت الصوت الصدريو قد یعود السبب في 
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 : L’intensitéالشدة

ویقابلھا في الجدول المعیاري   51.90dBمن خالل النتیجة المتحصل علیھا و المتمثلة بـ 

ومن خالل ھذه النتائج تبین لنا أن محمود لھ انخفاض  في ھذه الخاصیة  dB  53.66للسورة 

ویرجع سبب  االنخفاض في الشدة إلى الضعف في التصویت أثناء النطق  %  3.27تقدر بـ

حیث أن حركیة الھواء لیست في المستوى أي ھناك ضیاع في النفس على مستوى التجویف 

  .الفموي

  : F1 ,F2,F3 البواني الصوتیة

من خالل الرسم الطیفي و النتائج المتحصل علیھا للحالة الثانیة نالحظ انخفاض في النتائج 

  %1.44لھ نسبة انخفاضتقدربـ F1على مستوى كل البواني الصوتیة  حیث أن 

أما % 5.39فإن نسبة انخفاضھ تقدر  F3أما %10.47فإنھا تقدر بـ  F2أما نسبة انخفاض

F4ھذه النسبة في االنخفاض ال یمكن اعتبارھا عالیة أما  و%2.26فإنھ سجل نسبة تقدر بـ

انخفاض النطاق الرنیني األول و  النطاق الرنیني الثاني و ھذا مقارنة بالجدول المعیاري فإنھ 

انخفاض في الضغط التحت المزماري   .یعود إل

 :الجرس

نة للجرس من خالل الرسم الطیفي نستنتج أن جرس ھذه الحالة مضطرب ألن األشرطة  المبی

لیست سوداء فیما فیھ الكفایة إال في بعض النطاقات أو بعض المقاطع و مایبرھن قولنا ھو أن 

النغمات موجود لكن طریقة انتشارھا على مستوى الطیف عبارة عن نقاط متفرقة أي لست 

  .على شكل منحنى و لم تشكل أي خطوط
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نوع   المقطع
  المقطع

F0   
(Hz)  

 الشدة
(dB)  

F1 
(Hz)  

F2  
(Hz)  

F3 
(Hz)  

F4 
(Hz)  

 المدة
(mn) 

]niч[  cvc  132.7  55.31  343  2045  2894  3648  0.45  
  an[  cvv  131.7  59.26  493  1586  2707  3596  1.59׃[
]3aч[  cvv  125.4  62.76  667  1262  2676  3595  0.33  

taj][  cvc  120.3  63.92  550  1618  2645  3542  0.17  
na:][  cv  109.6  60.96  416  1724  2759  3720  0.28  

]ka[  cv  117.4  57.4  575  1961  2687  3715  0.20  
lkaw][  ccvc  108.19  57.84  543  1751  2951  3898  0.60  

]raɵ[  cvc  110.6  55.37  718  1685  2979  3909  0.45  
] af[  cv  112.5  58.6  713  1584  2971  3886  0.21  
] las[  cvc  133.3  60.55  512  1934  3008  3927  0.44  

: ] il[  cvv  133.9  52.40  625  2309  3018  3878  0.55  
]li[  cv  119.5  52.62  434  1872  2591  2644  0.18  
]bar[  cvc  115  61.19  850  2079  3063  3945  0.59  
] kaib [  cvcv  111.3  52.12  572  1827  2764  3626  0.44  
] wan[  cvc  108  69.85  459  1341  2776  3546  0.42  
] raħ[  cvc  112  58.87  746  1585  2999  3868  0.47  
]nҶі[  cvc  129.5  58.98  371  2131  2844  3723  0.26  

na] [  cv  134.8  59.48  314  1869  2795  3785  0.75  
]:aŠ[  cvv  120.1  62.45  525  1839  2711  3646  0.54  
]in[  cv  117.7  67.99  430  2029  2776  3780  0.27  
]aч[  cv  111.9  56.6  549  1774  2660  3694  0.29  
] ak[  cv  112.3  58.37  474  1605  2702  3643  0.35  

hu][  cv  131.3  63.27  455  1293  2829  3727  0.30  
wa][  cv  129.3  64.4  423  1317  2705  3560  0.26  
lab][  cvc  111.7  60.47  437  1695  2762  3707  0.56  
tar][  cvc  114  59.97  746  1714  2894  3798  0.66  

                                                                                                    
  السورة فيیمثل نتائج الحالة العادیة للمقاطع الموجودة ):11(رقم جدول معیاري 
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نوع   المقطع
  المقطع

F0   
(Hz)  

 الشدة
(dB)  

F1 
(Hz)  

F2  
(Hz)  

F3 
(Hz)  

F4 
(Hz)  

 المدة
(mn) 

]niч[  cvc  153.9  54.02  399  1888  2675  3741  0.52  
  an[  cvv  150.4  53.62  567  1500  2798  3635  0.72׃[
]3aч[  cvv  190.6  55.28  697  1568  2673  3527  0.48  

taj][  cvc  141.5  53.24  593  1704  2754  3726  0.39  
na:][  cv  124.6  52.55  584  1624  2740  3648  0.44  

]ka[  cv  156.6  53.34  516  1500  2633  3637  0.38  
lkaw][  cvcv  154.9  54.01  502  1460  2730  3687  0.62  

]raɵ[  cvc  157  49.30  694  1760  2910  3865  0.52  
] af[  cv  193.6  48.42  706  1753  2920  3913  0.23  
] las[  cvc  181.7  46.11  777  2031  3169  4220  0.52  

: ] il[  cvv  141.7  49.69  488  1849  2903  3959  0.26  
]li[  cv  117.7  5088  389  1791  2619  3724  0.30  
]bar[  cvc  153.9  5090  596  1606  2742  3725  0.47  
] ikab [  cvcv  152.3  50.69  530  1633  2786  3621  0.48  
]wan[  cvc  156  47.50  547  1732  2838  3856  0.67  
] raħ[  cvc  151.1  46.76  794  1647  2778  3742  0.49  
]nҶі[  cvc  185.4  54.67  386  1880  2738  3921  0.51  

na] [  cv  101.5  43.73  350  1530  2244  2999  0.17  
]: aŠ[  cvv  202  50.51  774  1963  2978  3889  0.6  
]in[  cv  180.9  52.46  551  1547  2690  3735  0.24  
]aч[  cv  184.1  52.51  571  1552  2705  3748  0.22  
] ak[  cv  162.3  53.28  605  1451  2630  3612  0.32  

hu][  cv  134.7  51.48  565  1849  3025  4049  0.40  
wa][  cv  139.5  51.98  647  1797  2934  3952  0.44  
lab][  cvc  49.43  46.8  1797  2816  3782  1355  0.50  
tar][  cvc  136.7  49.36  743  1717  2898  3874  0.63  
                                                                                                                 
  یمثل نتائج محمود  للمقاطع الموجودة في السورة) 12( جدول رقم      
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نوع   المقطع
  المقطع

F0   
(Hz)  

 الشدة
(dB)  

F1 
(Hz)  

F2  
(Hz)  

F3 
(Hz)  

F4 
(Hz)  

 المدة
(mn) 

]niч[  cvc 13.77+  2.23-  1.71+  6.67-  7.56-  2.48+  13.45+  
  -an[  cvv  12.49+  9.51-  13.05+  5.42-  3.25+  0.99+  48.55׃[
]3aч[  cvc  34.20+  11.88-  4.30+  25.93+  6.83+  3.51+  15.38+  

taj][  cvc  3.45+  18.07-  5.82+  5.04+  3.56+  2.90+  61.36+  
na:][  cv  50.5+  13.5-  19.17+  12.19-  4.46-  2.23-  36.36+  

]ka[  cv  25.3+  1.94-  10.26-  23.50-  2.2-  2.09-  47.36+  
lkaw][  cvcv  30.15+  6.62-  7.55-  16.61-  7.48-  5.41-  3.22+  

]raɵ[  cvc  29.55+  11.96-  3.34-  4.46+  2.31-  1.12-  13.46+  
] af[  cv  41.89+  10.37-  0.98-  9.64-  1.71-  0.69+  8.69+  
] las[  cvc  26.65+  23.24-  34.10+  4.77+  5.08+  6.94+  15.38+  

: ] il[  cvv  5.50+  8.98-  21.92-  19.92-  3.81-  2.04+  52.72-  
]li[  cv  1.56-  3.30-  10.36-  4.32-  1.06+  19.02-  40+  
]bar[  cvc  25.27+  16.81-  29.88-  22.85-  10.47-  5.57-  20.33-  
]akib [  cvcv  25.54+  2.74-  7.34-  10.61-  0.78+  0.13-  8.33+  
]wan[  cvc  30.72+  31.99-  16.08+  12.51+  2.18+  8.03+  37.31+  
] raħ[  cvc  25.87+  20.57-  6.04+  3.64+  7.36-  3.25-  4.08+  
]nҶі[  cvc  30.15+  7.42-  3.88+  11.77-  3.72-  504+  58.82+  

na] [  cv  24.70-  26.47-  10.28+  18.13-  19.65-  20.76-  51.42  
]: aŠ[  cvv  40.59+  19.11-  39.17+  6.31+  8.96+  6.24+  10+  
]in[  cv  34.93+  21.97-  21.96+  23.75-  3.09-  119-  11.11-  
]aч[  cv  39.72+  7.21-  3.85+  14.57-  1.66+  1.44+  24.13-  
] ak[  cv  30.80+  8.71-  21.65+  9.59-  2.66-  0.82-  0.57  

hu][  cv  25.9+  18.74-  19.46+  30.07+  6.47+  7.95+  25+  
wa][  cv  4.57+  32.24-  9.61+  26.71+  3.94+  5.86+  40.90+  
lab][  cvc  19.92+  15.19-  6.62+  5.67+  1.91+  1.98+  10.71-  
tar][  cvc  16.09+  18.69-  6.40-  0.17+  0.13+  1.96-  4.54-  

                                                                                                             
یمثل النسب المئویة لنتیجة محمود للمقاطع الموجودة في السورة مقارنة ) 13( جدول رقم

 .بالحالة العادیة
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  :()الجدولرقمتفسیر نتائج 

    F0 : التردد األساس

  

  

                                                                                                                 
  .بالنسبة للمقاطع F0لخاصیة " محمود"یمثل نتائج ): 05(الشكل رقم           

  ):12(تفسیر نتائج الجدول رقم 

  :F0التردد األساس 

متوسط الزیادة في ھذه المقاطع یقدر بـ  أنّ  المتحصل علیھا نالحظمن خالل النتائج 

  %2.6لھذه المقاطع فإنھ یقدر بـ  االنخفاضأما متوسط 22.24%

وھذا مقارنة بالحالة %2.32فیما یخص المقاطع الثالثة األولى فإنھ لھذه الحالة زیادة تقدر بـ 

تحت مزماري مرتفع و ھذه بالنسبة ضغط  استعملتالعادیة و نفسر ھذه الزیادة بأن الحالة 

 فإنھا تعود إلى الجانب التشریحي للحنجرة  %25المتمثلة بـ للبقیة أما بالنسبة  85%

  و األوتار الصوتیة

و التي تقدر المقاطع الثالثة  فإننا نالحظ كذلك زیادة في ھذه )6-5-4(ما فیما یخص المقاطع أ

تحت المزماري المرتفع مقارنة بالحالة العادیة نفسر ھذه الزیادة كذلك بالضغط و  %3.04بـ 
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حیث أن حرفي  ویمكن إضافة سبب آخر و المتمثل في صفات الحروف المكونة لھذه المقاطع

  انفجاریینن الكاف و التاء صوتا

الباء فھو حرف مجھور أي  أما حرفأي أنھما یحتاجان إلى ضغط تحت مزماري مرتفع 

  .مھموس احتكاكيالحاء فإنھ حرف  أما حرفذبذب تاألوتار الصوتیة ت

فإن  12و 14و  18فنجد كل من المقطع  انخفاضأما فیما یخص المقاطع التي سجلنا فیھا 

و یعود سبب غیر مؤثرة و ھي نسبة  %2.6لھذه المقاطع الثالثة یقدر بـ  االنخفاضمتوسط 

الحروف المشكلة لتلك إلى صفات إلى نقص في الضغط تحت المزماري و االنخفاض

 للكاف  االنفجاریة جانبیة الالم،الوقفةالمقاطع حیث أنھا صفات یصعب التحكم فیھا مثل 

  . الحل بالنسبة لھ تسھیل النطق بھذه الحروف و كان ،اءو الب

 : L’intensitéالشدة

  

  لخاصیة الشدة بالنسبة للمقاطع" محمود"یمثل نتائج ):06(لشكل رقما          

ظ أن متوسط الزیادة أي من خالل النتائج المتحصل علیھا لھذه الحالة فیما یتعلق بالشدة فنالح

 االنخفاضمنخفض من حیث الشدة و ھذا مقارنة بالحالة المرجعیة و نفسر ھذا مقطع  26ان 
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في كل المقاطع و ھذا مقارنة بالحالة المرجعیة و ھذا رغم أن التردد األساس مرتفع مقارنة 

   F2ط بالضغط تحت المزماري حیث كل منة فقبطبالحالة العادیة إال أن الشدة لیست مرت

F3 ث أنھما عاملین مھمین في معادلة الشدة ،حیث یقومان برفع یالشدة ح ارتفاعلھم وزن في

ت و من نفس الوقت یعتبران عاملین مھمین من تشكیل الجرس و نفسر ھذا من شدة الصو

أن الھواء عند وصولھ الى لھذه السورة إلى  في الشدة وفي كل المقاطع المشكلة  االنخفاض

ھذه التجاویف خاصة التجویف الفموي لم یستعمل بشكل جید  أي أن ھناك تسریب و ضیاع 

في  یكني أن حركیة الھواء في التجویف الفموي لم في الشدة أ انخفاضإلللنفس ما أدى 

  .المستوى 

زیولوجي و لیس إلى یالشدة عند محمود یعود السبب إلى الجانب الف انخفاضومنھ نستنتج أن 

  .العضويالجانب التشریحي أو 

  : F1 ,F2,F3 البواني الصوتیة

أما %12.12متوسط الزیادة تقدر ب  أنّ نالحظ  المتوصل إلیھانالحظ من خالل النتائج 

و ھذه النسبة خاصة بالنطاق الرنیني األول اما النطاق  %9.56فیقدر ب  االنخفاضمتوسط 

یقدر ب  االنخفاضأما متوسط %11.46فإن متوسط الزیادة تقدر ب ) F2(الرنیني الثاني 

جاءت  9،8،7،6المقاطع  من أن كل) F1(و نالحظ أن في النطاق الرنیني األول12.70%

الكاف ( انفجاریةة فالمقاطع ھي حروف ذو وق مرتكز ھذهأن إلىكلھا منخفضة و یعود السبب 

أي ال یوجد ھناك تذبذب لألوتار الصوتیة أما فیما یخص النطاق الرنیني الثالث ) ، الھمزة

)F3 (و نالحظ %5.01ـفیقدر ب االنخفاضأما متوسط %4.14ن متوسط الزیادة یقدر ب إف

 األخیرة كلھا مرتفعة  األولى و المقاطع األربعة ربعةھذا النطاق أن كل من المقاطع األفي 

إلى أن التردد األساس مرتفع و كذلك إلى األصوات المشكلة لھذه  االرتفاعو یعود ھذا 

  .ت بھا یتتذبذب أثناء التصو فإن أغلبھا مجھورة ألن األوتار الصوتیةالمقاطع 

 :الجرس
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المقاطع فمثال بعض أما فیما یخص جرس ھذه الحالة فإنھ بین الحسن و الجید أي أنھ متوسط 

  4،3،2،1في المستوى ، أي أن السواد كان داكنا و ھذا ما نالحظھ في المقطع جرسھا كان 

و نالحظ كذلك أن ھذه المقاطع غنیة بالنغمات أي أن األشرطة الحمراء تظھر على شكل 

 21،20،19،18،17كل نقاط متفرقة و نجد كذلك أن كل المقاطع خطوط ولیست على ش

و سلیمو نفس الشيء لھذه المقاطع فإنھا غنیة بالنغمات و التي نوعي  حد ما إلىتتمتع بجرس 

تظھر على شكل خطوط حمراء و بلغة الریاضیات نقول بأن المقاطع التي لھا جرس سلیم 

  .من المجموع الكلي للمقاطع %34مقاطع و ھذا ما یعادل  9في  ھایتمثل عدد

ألن  الجید، سلیم و یعود السبب إلى عدم التصویت و النطق غیر أما بقیة المقاطع فإن جرسھا

  .كما نعلم أن لكل صوت شدة خاصة بھ وتردد أساس خاص و كذلك لھ جرس خاص بھ 

  .%63.38إذن نسبة تشوه الجرس تقدر بـ 
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  االستنتاج العام

الحامل للزرع  القوقعي لھ نعرف ھل المراھق المصاب بالصمم  أنفي موضوعنا ھذا أردنا 

 أثناءوھذا كلھ ) الجرس ،الشدة ،األساسالتردد (تحكم في الخصائص الفیزیائیة األساسیة 

المعرفة عن طریق استقصاء ھذه  نتكو أنلكن أردنا  ،أي التجوید للقرآناألداء الصوتي 

 .لكي تكون الدراسة ذات مصداقیة علمیة ،تفسیر علمي مبني على منھجیة وعلى

  :التردد األساس

 نّ فإ "إكرام"األولىفعند الحالة  ،)محمود إكرام،(ھذه الخاصیة عند كل منیخص  فیما

وھذا راجع إما  ،ھناك بعض الفونیمات غیر مفھومة نّ أ إالقراءتھا للسورة كانت مفھومة 

درجة تجعلھا  ىإلوإما بتسھیلھا  ،درجة تخرجھا عن طبیعتھا ىتمدیدھا إل أوبالضغط علیھا  

  .مھموسة

سواء % 3.73ـ ن لھا زیادة تقدر بآتجویدھا للقر أثناءھذه الحالة  أنّ نجد  األرقاملكن بلغة 

فان  ،أو عند حساب المتوسط الحسابي ،للمقاطع لھذه الخاصیة عند حساب المجموع الكلي

  .النتیجة نفسھا

لھذه  ىفي المستو لھا تحكم" إكرام" أنعند ھذه الحالة نقول  لھذه الخاصیة وكاستنتاج

  .نآتجویدھا للقر أثناءوھذا  ،الخاصیة

               أثناءھذه الخاصیة عند ھذه الحالة  نّ فإ" محمود"یتعلق بالحالة الثانیة فیما  أما

حساب المجموع عند  سواء وھذا %22.85كانت مرتفعة بنسبة  ،نآالصوتي للقر األداء

   .حسابيال أو عند حساب المتوسط ،الخاصیة الكلي للمقاطع لھذه

 قد تؤثر ما قرنھا بالحالة المرجعیة إذالھذه الحالة و ھذا  لكن في العموم ھذه النسبة المرتفعة

لكن بالنسبة للذي لھ  ،حیث تكون ھناك فونیمات و مقاطع مشوھة نوعا ما ،المستمع ىعل

ھم قد فإنّ  ،الذین ال یتقنون ھذا العلمعكس  ىعل ،درایة بعالم التجوید و الترتیل تكون مفھومة
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 تكون أنو دقة و كذلك التجوید یتطلب سرعة  نّ وأل ،ال یفھمون لعدم معرفتھم بالسیاق

  .األعضاء النطقیة في االتجاه الصحیح

ذه الخاصیة لھ تحكم نسبي في ھ" محمود" أننقول  ،لھذه الخاصیة عند ھذه الحالة وكاستنتاج

  .نوھذا أثناء تجوید القرآ

نسبي في  ن ھؤالء لھم تحكمالفرضیة القائلة بأ نّ نقول بأ ،عام لھذه الخاصیة وكاستنتاج

  .                                                فإنھا مقبولة ،خاصیة التردد األساس

  ".محمود"أفضل تحكما في ھذه الخاصیة من " إكرام" نّ فإ ،لكن النتائج المتحصل علیھا

 :الشدة

خاصیة  نّ إف ىفعند الحالة األول ،"محمود"و " إكرام"فیما یخص ھذه الخاصیة عند كل من 

وھذا سواء ،%28ـ نالحظ زیادة معتبرة في ھذه الخاصیة تقدر ب فإنناالشدة عند ھذه الحالة 

 ىفإننا نتحصل عل ،عند حساب المتوسط الحسابي أوعند حساب المجموع الكلي للمقاطع 

لیس لھا تحكم في الحلقة السمعیة " إكرام" أنّ  وكتفسیر لھذا االرتفاع نقول .نفس النتیجة

  .نآوھذا أثناء األداء الصوتي للقر الصوتیة

لھا تحكم بھذه الخاصیة لكن " إكرام" نّ أنقول  ،لھذه الخاصیة عند ھذه الحالة وكاستنتاج

  .لالرتفاع المسجل في ھذه الخاصیة ا، نظردائما نسبي ىتحكمھا یبق

ن خاصیة التردد األساس عند ھذه الحالة قریبة من أكیف  ،لكن السؤال الذي یطرح نفسھ

رغم الشدة دائما تابعة  ا، وھذعالين خاصیة الشدة لھا ارتفاع نوعا ما أالنتیجة المعیاریة إال 

  !!لتردد األساس 

لكن ھذه الدراسة وبعد القیام بالتحلیل النتائج تبین أن الشدة  ،نعم الشدة تابعة لتردد األساس

  :تردد األساس بل أیضا تابعة ليلیست تابعة فقط ل

 .االھتزازات كثیرةكلما كانت  ،حیث كلما كانت التجاویف صغیرة ،للجانب التشریحي -
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فمثال ضیع النفس في ھذا  ،التجویف الفموي ىمستو ىلحركیة الھواء خاصة عل -

 ...انخفاض في الشدة إلىالتجویف یؤدي 

  . في الشدة لكن بشكل نسبي تتحكم" إكرام"أنّ نقول  ،لھذه الخاصیة عند ھذه الحالة وكاستنتاج

نسبة ھذه الخاصیة عنده منخفضة ب نّ فإ" محمود"یتعلق بالحالة الثانیة أما فیما 

عند حساب المجموع الكلي للمقاطع أو عند حساب المتوسط  سواءوھذا ، %14.65ـبتقدر

ھناك ارتفاع في  أنّ نالحظ ھذه الحالة مثال  فعند. نفس النتیجة ىفإننا نتحصل عل ،الحسابي

حركیة  نّ بأر ھذا التناقض الوھمي نفسّ  ،ة منخفضةلكن خاصیة الشدّ  ،األساسخاصیة التردد 

ضعف  ىما أدى إل ف الفمويیفس في التجونّ ضیاع للأي ھناك  ،الھواء لم تكن ذات نوعیة

  .أثناء اإللقاء

ھذه  م فيھؤالء لیس لھم تحكّ  نّ الفرضیة القائلة بأ نّ نقول بأ ،عام لھذه الخاصیة وكاستنتاج

  .لھم تحكم نسبي ألن ،الخاصیة مرفوضة

   :الجرس

ثم إدراكھا والجرس  یز األصوات ومنیالتي لھا دور مھم في تم ،فیما یتعلق بھذه الخاصیة

شكل  ىالحزم الصوتیة كلھا منتظمة وتظھر عل نّ ، وأھ أوال غني بالنغماتنّ السلیم یعني أ

 ،الجرس سلیم أنّ  وكذلك  ظھور سواد داكن ھذا یعني ،شكل نقاط ىخطوط حمراء ولیس عل

  .وھذا كلھ یظھر للعیان في النظام المعلوماتي برات

 حیث نالحظ أنّ  ،حد ما ىھا سلیمة إلفإنّ " إكرام"ىأما بالنسبة لھذه الخاصیة عند الحالة األول

  .ي برات وھذا كلھ یظھر في النظام المعلومات ،ھناك مقاطع لیس لھا جرس سلیم

دائما نسبي في  ىم یبقلھا تحكّ " إكرام" نقول أنّ  ،لھذه الخاصیة عند ھذه الحالة وكاستنتاج

  .خاصیة الجرس
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، حیث ةالجرس غیر سلیم بالكلیّ  نّ فإ" محمود"یة عند الحالة الثانیة أما فیما یتعلق بھذه الخاص

 ،شكل خطوط حمراءى خالل برات مقاطع لھا سواد داكن والنغمات مشكلة علنالحظ من 

  .من السواد وكذلك من النغماتى ھناك مقاطع لیس لھا ھذا المستو وفي نفس الوقت نجد أنّ 

  . لھ جرس سلیم لكن بصفة نسبیة" محمود" نقول أنّ  ،لھذه الخاصیة عند ھذه الحالة وكاستنتاج

م في تحكّ ھؤالء لیس لھم  نّ أة القائلة بالفرضیّ  نّ نقول بأ ،عام لھذه الخاصیة وكاستنتاج

  .نسبيم لھم تحكّ ھؤالء  أنّ حیث  ،الجرس مرفوضة

  ".محمود"تحكما في خاصیة الجرس من  أكثر" إكرام" أنّ مالحظة مفادھا ى لكن تبق
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 خاتمة

  تبدأ كل دراسة و یبنى كل بحث علمي انطالقا من تجارب ذاتیة تعمل على إثارة الفضول    

إلى عدة تساؤالت التي تكّون فكرة و التي بدورھا تكّون موضوع بحث ھذا من جھة، أما من 

الدراسات السابقة ھي كذلك منبع لعّدة أفكار و تساؤالت تصلح ألن تكون جھة أخرى فإّن 

موضوع لبحث ما، أما فیما یخص الدراسات السابقة لبحثنا ھذا فإنّنا و بعد بحث دقیق لم نجد أّي 

دراسة سابقة تناولت ھذا الموضوع بھذه الصیغة، أي تناول ھذا الموضوع بكّل متغّیراتھ و 

إذا نظرنا بمنظور آخر نجد أّن مثال متغیّر الجرس خاصة و متغیّر  بمنظور أرطفوني، لكن

القرآن و التجوید تّم تناولھ في عّدة دراسات تعّد و تحسب إلى میادین أخرى مثل علم الشریعة، 

إلخ، فعلى سبیل المثال فقد أجریت دراسة حول .....علم الفنون الموسیقى، میدان اللغة العربیة

  .حائي للقرآن الكریم من طرف األستاذة مھدي حنان محمداإلیقاع الصوتي اإلی

و نجد كذلك الدراسة التي قام بھا محمد صغیر میسة و التي تناولت جمالیات اإلیقاع الصوتي 

للقرآن الكریم، أین توصل إلى أّن اإلیقاع الخاص بالقرآن یتكّون من التكامل بین المبني و 

  .المعنى

التي تتعلق بدراسة الصوت الغنائي للمراھق المصاب بالصمم أما فیما یخّص دراستنا و     

الحامل للّزرع القوقعي أثناء التجوید أي األداء الصوتي للقرآن، حیث نأمل أن نظّم ھذه 

تلك  الدراسات التي كانت وراء ظھور ھذه النظریات و االتجاھات وھذا الكم  ىالدراسة،إل

ألبحاث ودراسات في ھذا الموضوع الذي ھو  فھو بمثابة شق طریق. الھائل من المعلومات

لماضي وفھم الحاضر ھو عنصر ھام في حیاتنا نحن، وفي ثقافتنا ومستقبلنا أیضا، الن معرفة ا

فیما یخّص الصیغة التجدیدیة لھذا الموضوع تتمثل أوال أنّھا دراسة جاءت و درست و ،المستقبل

ثانیا  وھذا في حدود إطالعنا، ة لھذا التخصصمتغیّر لم یأخذ بعین االعتبار في الدراسات السابق

  .یعّد ھذا الموضوع أكثر موضوعیة ألنھ أخذ من الواقع الجزائري و من الثقافة الجزائریة



 خاتمة
 

136 
 

في صدد ھذا تّم اختیارنا ألداة بحث مناسبة و أكثر موضوعیة المتمثلة في النظام المعلوماتي 

« praat » ائص الفیزیائیة للصوت المبیّنة في الذي أعطى لنا معلومات دقیقة حول الخص

  . فرضیتنا اختبارالرسم الطیفي و ھذا قصد التقییم و 

وبعد تحلیلنا للنتائج كمیا و كیفیا توصلنا إلى نتیجة لھذه الدراسة حیث وجدنا أّن ھذه الفئة 

مضطرب المصابة بالصمم الحاملة للّزرع القوقعي فیما یخص صوتھا الغنائي أثناء التجوید فإّنھ 

  .حیث تحكمھم في الخصائص الفیزیائیة للصوت كان نسبیا

ومن خالل دراستنا للموضوع و خروجنا للمیدان تمكننا من جمع بعض المعلومات والمالحظات 

  :التي لفتت اھتمامنا والتي جعلتنا نحصرھا في جمل من االقتراحات و المتمثلة في

مكن كما یمكنھا أن تمس فئة األطفال أي توسیع ھذه الدراسة و ذلك بأخذ عیّنة أكبر إن أ -

 .لیس شرط أن نحصرھا فقط في فئة المراھقین

متغیّر القرآن عامة ومتغّیر  االعتبارنأمل أن تأخذ الدراسات و األبحاث المقبلة بعین  -

 .التجوید خاصة عند ھذه الشریحة 

ة للصوت عند  إنجاز دراسة تتناول التجوید و مدى تأثیره على تنمیة الخصائص الفیزیائی -

 .ھؤالء الفئة

باللّغة  اعتنىمیدان القرآن یھتم بكل ما یصیب اللّغة سواء المكتوبة أو المنطوقة و القرآن  -

أیّة عنایة إذن بین القرآن و األرطفونیا قاسم و عنصر مشترك یتمثل في اللّغة إذن أخذ 

 .مواضیع من القرآن و دراستھا یفید األرطفونیا و یفید المجتمع

لة توعیة األولیاء بمدى أھمیّة القرآن و التجوید خاصة لھؤالء الفئة من الناس ألّن محاو -

وتحّسن الصوت فیزیائیة و یحّسن الصوت الغنائي تعلّم التجوید یحّسن الخصائص ال

الغنائي یعني أّن الصوت اإللقائي في المستوى، وال یكون ھذا إّال بدراسات تبیّن قیمة ھذا 

  . المتغیّر
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