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امللخ�ص:
يهدف هذا البحث �إلى حتديد ال�سمات الأدائية يف نطق الأ�صوات االحتكاكية يف اللغة العربية وكمياتها
الفيزيائية� .أما ال�سمات الأدائية فت�شمل كيفية �إنتاج هذه املجموعة من الأ�صوات �ضمن عدد من العمليات النطقية
املتتابعة كالت�ضييق ،واحتكاك الهواء مبو�ضع النطق.
و�أما الكمية فت�شمل قيا�س زمن تردد هذه الأ�صوات ،وقيا�س الرتددين الأول  F1والثاين  ،F2وقيا�س طاقتها
و�ضغطها .ودر�س البحث �أثر ال�سياق ال�صوتي يف زيادة زمن الرتدد ،والطاقة ،وال�ضغط �أو نق�صها.
اختار الباحث ع ّينة من ال�سياقات ال�صوتية لالحتكاكات يف العربية ،وا�ستخدم خمترب النطق احلا�سوبي CSL
لقيا�س اخل�صائ�ص الفيزيائية لهذه الأ�صوات.
تو�صلت الدرا�سة �إلى نتائج كثرية �أهمها ما ي�أتي :
رنيني  ، resonantوا�ض ٌح �سمع َيا ، sonorant
 .1العني لي�س �صوتـًا احتكاك ًيا كما هو �شائع  ،ولكنه �صوت ّ
متوتر .tense
 .2ثمة عالقة ظاهرة بني الهم�س يف خم�سة من الأ�صوات االحتكاكية املهمو�سة الآتية وعل ّو زمن ترددها :
احلاء ،واخلاء ،وال�سني ،وال�شني ،وال�صاد .
 .3ثمة عالقة بني الهم�س وعل ّو متو�سط الرتددين F1و F2لل�صوت االحتكاكي املهمو�س.
 .4طاقة الأ�صوات االحتكاكية عالية فلم ينزل �أدناها طاقة عن  39 .24دي�سيبل .
� .5ضغط معظم الأ�صوات االحتكاكية متو�سط وبع�ضها �ضعيف .
 .6ي�ؤثر ال�سياق ال�صوتي يف ارتفاع زمن تردد الأ�صوات االحتكاكية ،وزيادة طاقتها ،وعل ّو �ضغطها.

م�صطلحات �أ�سا�سية :الأ�صوات االحتكاكية� ،أ�صوات العربية ،الأداء والكمية
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Preformance and Quantity of
the Fricatives in Arabic
Prof. Dr. Sameer Sharif

Abstract:
This study aimed at investigating the articulatory and acoustic characteristics of the
fricatives in Arabic. As for the articulatory characteristics the study described them
according to their category and production.
As for the acoustic characteristics of fricatives their time of vibration, frequency,
energy,and pressure were measured by the computer speech lab (CSL) across some
chosen phonetic contexts.
The study arrived at the following conclusions::
1. There is a correlation between the degree of the voiceless fricatives in Arabic and
their being voiceless.
2. There is a correlation between voicelessness and frequency.
3. The energy of fricatives in Arabic is generally high.
4. The pressure of fricatives in Arabic is medium.
5. There is a correlation between the phonetic context of the fricatives in Arabic and
their degree in vibration, energy, and pressure.

Keywords: fricatives in Arabic, articulatory characteristics
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ملعرفة خ�صائ�ص الأ�صوات االحتكاكية يف العربية.

مقـدمـة:
العربي احلديث
�أتى على الدر�س ال�صوتي
ّ
ني من ال َّدهر كان البحث فيه – �أحيا ًنا كثرية –
ح ٌ
مقت�ص ًرا على الو�صف النطقي للأ�صوات وكيفية
�إنتاجها .ورمبا كان لذلك بع�ض العذر؛ ف�إنّ الو�صف
النطقي هو �أ�سا�س بناء علم الأ�صوات بفروعه كلها
بل عليه مدارها .وكان الو�صف الفيزيائي للأ�صوات
يف حاجة �إلى �أجهزة �صوتية متطورة ،وهو �أم ٌر مل
يكن كثري من اجلامعات العربية يحظى به �أو يفكر
فيه ،وكان البحث يف الأ�صوات على النحو التف�صيلي
الدقيق الذي جنده يف املختربات والأجهزة ال�صوتية
خارج دائرة اهتمام كثري من الباحثني يف هذا
املو�ضوع� ،أو رمبا كانوا يف حاجة �إلى �إعداد وت�أهيل
ملثل هذا البحث .
أدائي النطقي
ومع الت�سليم ب�أهمية الو�صف ال ّ
ما�سة كذلك
للأ�صوات وكيفية �إنتاجها ف�إنّ احلاجة ّ
�إلى الو�صف الفيزيائي الك ّم ّي الذي يعتمد على
الأجهزة ال�صوتية احلديثة املتطورة؛ لأنها هي التي
متكنـنا من الو�صول �إلى تف�سري كثري من امل�سائل
النطقية التي يدور النقا�ش حولها ومل نكن نعرف
تف�سريها باعتماد الو�صف النطقي وحده ،وهي التي
ته ّيئ ال�سبيل �إلى اكت�شاف �آفاق جديدة يف الأ�صوات
رمبا مل تكن تدور يف خلد �أحد من الباحثني من قبل.
و�إنّ كث ًريا من الق�ضايا ال�صوتية يف العربية على
امل�ستويات ال�صوتية وال�صرفية والنحوية يف حاجة
�إلى ا�ستخدام هذه الأجهزة لأجل الو�صول �إلى نتائج
علمية ميكن اعتمادها يف فهم �أ�صوات العربية .وعلى
ذلك يكون اجلمع بني امل�ستويني النطقي والك ّم ّي
الفيزيائي يف درا�سة �أ�صوات العربية �أم ًرا يف غاية
الأهمية ،وهو الذي �سعينا �إليه يف هذه الدرا�سة

م�شكلة الدرا�سة:
يهدف هذا البحث – �إذن � -إلى درا�سة الأ�صوات
أدائي والك ّم ّي.
االحتكاكية يف العربية يف املجالني ال ّ
أدائي فقد حر�ص الباحث على
�أما يف املجال ال ّ
و�صف العملية التي يتم بها �إنتاج هذه املجموعة من
الأ�صوات ،وت�صويتها  ،phonationمع الرتكيزعلى
و�صف التف�صيالت التي متيزها باعتبارها جمموعة
واحدة ،ومتيز كل �صوت يف املجموعة نف�سها ب�سماته
اخلا�صة.
و�أما يف املجال الفيزيائي الك ّم ّي فقد تناول البحث
زمن تردد كل �صوت احتكاكي وتر ّدديه :الأول ،F1
والثاين  F2ومتو�سطهما ،وكذلك طاقته ،و�ضغطه.
وا�ستخدمتُ من �أجل الو�صول �إلى هذا الهدف جهاز
املخترب ال�صوتي املحو�سب (CSL) Computer
 .Speech Labواخرتت لكل �صوت عدد ًا من الكلمات
التي متثل مواقع ال�صوت فيها �أو ًال ،وو�سط ًا ،و�آخر ًا،
متبوع ًا بحركة ق�صرية �أو طويلة ،و�ساكن ًا يف و�سط
الكلمة و�آخرها ،كل ذلك �إلى جانب موقعه منعز ًال.
الدرا�سات ال�سابقة:
خطا البحث يف درا�سة الأ�صوات يف اللغات الغربية
يف العقود الثالثة الأخرية خطوات كبرية با�ستخدام
الأجهزة ال�صوتية احلديثة .وقد ُخدمت اللغات
الغربية خدمات ُج ّلى بدرا�سة الظواهر ال�صوتية
فيها �سواء �أكانت من خ�صائ�ص االحتكاكيات �أم
من غريها .وقد �أفاد هذا البحث مما و�صل �إليه
الدر�س ال�صوتي يف قيا�س بع�ض خ�صائ�ص االحتكاك
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ومتو�سطهما يف تلك ال�سياقات ،و�أنه قا�س طاقة كل
�صوت احتكاكي و�ضغطه يف ال�سياقات امل�شار �إليها،
و�أنه وقف على العالقة بني هذه املتغريات يف درا�سة
الأ�صوات االحتكاكية يف العربية .وهذه �أمور مل تقف
على جوانبها �أية درا�سة �أخرى على النحو الذي هي
عليه يف هذا البحث .ولذلك ف�إنّ يف هذا البحث من
النتائج ما مل تتو�صل �إليه درا�سة �أخرى .

على م�ستوى الإ�سهامات النظرية و�أدبيات الدرا�سة
والأعمال التجريبية املخربية .ولكنّ لكل لغة ما مي ّيز
�أ�صواتها؛ ولذلك كان قيا�س الظواهر ال�صوتية فيها
�أم ًرا يف غاية الأهمية ،وال يكفينا – نحن العرب -
ما ُكتب يف هذه اللغات عن ظاهرة االحتكاك بعامة،
وما ُكتب يف لغة غربية ما عن �أ�صواتها ،و�إن كان
ذلك – على كل حال  -مفيدً ا ملن يبحث يف مثل هذه
املو�ضوعات.
وقد ظهرت درا�سات �أجراها �أ�صحابها على
بع�ض �أ�صوات العربية ومنها االحتكاكيات طب ًعا ،
وا�ستُخدمت الأجهزة ال�صوتية .وهذا حديث موجز
عن بع�ض هذه الدرا�سات.

ثانيـًا :بع�ض ما كتب يف الإجنليزية عن االحتكاكيات
ما كتب عن االحتكاكيات يف الإجنليزية كثري
ن�سب ًيا .ولكنّ �أكرثها مل يتناول بالدرا�سة والتحليل
العالقة بني ال�سياق ال�صوتي لل�صوت االحتكاكي
واملتغريات الفيزيائية الآتية :زمن الرتدد ،والرتددين
الأول والثاين ومتو�سطهما ،والطاقة ،وال�ضغط .
وقد اخرتت من بينها درا�ستني ر�أيت �أنهما مفيدتان
جدً ا يف درا�سة االحتكاك .متثل الأولى منها درا�سة
االحتكاكيات املهمو�سة ،ومتثل الثانية االحتكاكيات يف
اللغة الإجنليزية .هاتان الدرا�ستان هما:
 ،Gordonوبارثماير Ba r

�أوال :ما كتب يف العربية عن االحتكاكيات
يف العربية درا�سة واحدة عن الأ�صوات
االحتكاكية يف العربية هي درا�سة ابت�سام ح�سني
جميل :اخل�صائ�ص النطقية والفيزيائية لل�صوامت
االحتكاكية يف العربية .هذا العمل درا�سة ا�ستكملت
بها �صاحبتها متطلبات احل�صول على درجة
الدكتوراه من اجلامعة الأردنية �سنة  .2003در�ست
الباحثة يف هذه الأطروحة م�سائل معينة من اجلانب
النطقي لالحتكاكيات كاجلهر والهم�س و�أثرهما يف
قوة االحتكاك و�ضعفه .وتناولت الظاهرة النطقية
وعنيت
لالحتكاكيات على �أ�سا�س موا�ضع النطقُ .
الباحثة بالرا�سم املوجي وخ�صائ�ص الطيف املتك ّون
يف الر�سومات الطيفية  ، spectrographsوال�شدة
 ، intensityوزمن النطق .duration
يختلف هذا البحث عن درا�سة ابت�سام ح�سني
جميل يف �أنه در�س زمن تردد كل �صوت احتكاكي يف
�سياقاته ال�سيارة ،و�أنه قا�س الرتددين الأول والثاين
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التجريبي فقد اتخذته الدرا�سة
و�أما املنهج
ّ
املخربي با�ستخدام جهاز النطق
�سبيال �إلى القيا�س
ّ
احلا�سوبي  CSLللوقوف على اخل�صائ�ص الفيزيائية
الكمية الآتية للأ�صوات االحتكاكية يف العربية :زمن
الرتدد ،والرتددان الأول  F1والثاين  ،F2والطاقة،
وال�ضغط.
و�أما املنهج الإح�صائي فقد اتخذته الدرا�سة
�سبيال �إلى ت�صنيف النتائج وحتليلها مبقت�ضى
املفاهيم الإح�صائية امل�ستخدمة يف علم الإح�صاء،
ويف البحوث التي تعتمد على املنهج الإح�صائي،
ودر�ست العالقة الإح�صائية بني كل خ�صي�صة و�سائر
اخل�صائ�ص.

الأ�شكال ،و�أنّ زمن الرتدد كان �أقل ت�أث ًريا يف �إحداث
الفروق بني الأ�صوات االحتكاكية .
 .2درا�سة يونغمان  Jongmanوون Wang
و�سريينو  ، Serenoوهذه الدرا�سة من�شورة على
ال�شبكة العنكبوتية بعنوان:
Acoustic and perceptual properties of
English fricatives

تناولت هذه الدرا�سة البحث يف �إدراك العالقة
االحتكاكي وخ�صائ�صه الطيفية ،و�أثر
بني ال�صوت
ّ
�سعة ال�صوت ،و�سعة ال�ضجيج ،وال�سعة الن�سبية يف
ت�شكيل ال�صورة النطقية للأ�صوات االحتكاكية يف
الإجنليزية .وقد در�س الباحثون هذه الأ�صوات يف
مقاطع .و�أ�سفرت الدرا�سة عن �أنّ �سعة ال�ضجيج
وال�سعة الن�سبية �أكرث ت�أث ًريا يف بيان �سمات ال�صوت
االحتكاكي يف الإجنليزية.

الو�صف الأدائي للأ�صوات االحتكاكية:
رمبا كان و�صف الطريقة التي يتم بها �إنتاج
الأ�صوات االحتكاكية ونطقها �أن�سب مدخل �إلى بيان
حقيقتها وا�ستخراج خ�صائ�صها .عندما ننطق � ّأي
�صوت من �أ�صوات هذه املجموعة يتم ت�ضييق جمرى
الهواء يف مو�ضع نطق ال�صوت ت�ضيي ًقا كاف ًيا لإحداث
حفيف م�سموع .وتيا ُر الهواء ذو الطاقة املنخف�ضة ال
يت�أتى له املرور بتدفق لإحداث احلفيف .وهذا يعني
كاف،
�أنّ االحتكاك حتى يحدث ال ب ّد له من ت�ضييق ٍ
وطاقة عالية ،و�ضغط منا�سب من �أجل متكينه من
التدفق و�إحداث احلـفـيـف امل�سموع .و�إذا مل يحدث
احتكاكي ال
الت�ضييق بالدرجة املطلوبة لكل �صوت
ّ
يحدث االحتكاك ،حتى و�إن ا�ستم ّر دفق تيار الهواء.
�إنّ ا�ستمرار دفق تيار الهواء عند نطق االحتكاكيات
 fricativesهو الذي جعل ديفيد كري�ستال David
 Crystalيطلق عليها م�صطلح االن�سيابية spirant

منهج الدرا�سة :
التحليلي،
جتمع هذه الدرا�سة بني املنهج الو�صفي
ّ
التجريبي الذي يعتمد على القيا�سات
واملنهج
ّ
املخربية ،واملنهج الإح�صائي� .أما املنهج الو�صفي
التحليلي فقد اتخذته الدرا�سة �سبيال �إلى تو�صيف
ّ
ظاهرة االحتكاك من الناحية النطقية باالعتماد
على ما ق ّرره علماء الأ�صوات املتقدمون واملت�أخرون،
وناق�ش البحث مقوالت بع�ض العلماء العرب
املت�أخرين يف �إثبات االحتكاك لأ�صوات جعلوها يف
قائمة االحتكاكيات ولي�ست منها .وعالوة على �أنّ
البحث يجمع بني الرتاث واملعا�صرة يف حماكمة
عملية التو�صيف ال�صوتي ف�إنه يحاول �أن يجد �سبيال
�إلى ا�ستقالل الت�صور يف ما لي�س له �سابقة هنا �أو
هناك ،فكانت النتائج التي تو�صل �إليها البحث.
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 )(1بحجة �أنّ الهواء ال يتوقف عند نطقها ،و�أنه تب ًعا
ي�صح �أن تو�صف ب�أحد امل�صطلحني .وال�صحيح
لذلك ّ
�أنّ االن�سياب يحدث عند نطق كل �صوت ا�ستمراري
� continuantسواء �أكان احتكاك ًيا �أم غري احتكاكي،
مثال ذلك ما يحدث يف نطق ن�صف احلركة الأمامي
(الياء غري امل ّدية) ،ويف نطق ن�صف احلركة اخللفي
(الواو غري املدية).
�إنّ ثمة اختالف ًا بني دفق االحتكاكيات ودفق �سائر
ال�صوامت اال�ستمرارية ،وهو �أنّ دفق الهواء يكون
�أقوى يف نطق ال�صوت االحتكاكي مما يكون عليه
يف نطق �سائرال�صوامت اال�ستمرارية .ويقا�س دفق
ال�صوت بالأجهزة ال�صوتية احلديثة بدقة بالغة،
وكذلك �سرعة الهواء .ويتنا�سب الدفق وال�سرعة
طرد ًّيا مع درجة الت�ضييق؛ فكلما زاد الت�ضييق زادت
�سرعة الهواء ،وزاد دفقه يف مو�ضع النطق .و�إنّ عبور
الهواء ب�سرعة َع رْب الت�ضييق يو�ضح لنا كيف �أنّ مو�ضع
النطق يف الأ�صوات االحتكاكية هو حم ّل م�ضاعفة
متاما عند نطق الأ�صوات
الدفق .والأمر خمتلف ً
الوقفية  stop soundsمثال ،فمو�ضع نطق ال�صوت
الوقفي هو حمل �إعادة تعبئة هذا ال�صوت؛ مبعنى �أنّ
توقف الهواء خلف مو�ضع النطق يف الأ�صوات الوقفية
يجعل ال�ضغط ي�صل حلظ ًيا � momentarilyإلى
درجة ال�صفر ،فيحدث ما ي�سمى ال�ضغط ال�سالب
 negative pressure؛ وي�صبح ال�ضغط عند �أدنى
درجاته � minimum pressureأقل من درجة
املحيط اخلارجي ( ،)2على الرغم من وجود طاقة
كبرية ن�سب ًيا يف نطق ال�صوت الوقفي ،وال يكون كذلك
�ضغط ال�صوت االحتكاكي؛ �إذ ال يكون �ضغطه �أقل
من �ضغط املحيط اخلارجي .وقد ق�ست ذلك بنف�سي
يف جهاز  ،CSLوقابلت بني درجات �ضغط الأ�صوات
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االحتكاكية ودرجات �ضغط الأ�صوات الوقفية ،فكان
الفرق بينهما كب ًريا ،ولي�س هذا البحث جماال للحديث
عن املقابلة بني هاتني الفئتني من الأ�صوات.
بذلك ننتهي �إلى الأمور الآتية التي مت ّيز �إنتاج
االحتكاكي :
ال�صوت
ّ
� .1إبقاء جمرى الهواء مفتوح ًا يف مو�ضع النطق
طيلة مدة نطقه.
� .2إبقاء الت�ضييق على الدرجة التي ت�ؤدي �إلى
احتكاك ،ف�إذا مل ي�ؤ ّد هذا الت�ضييق �إلى احتكاك ال
ميكن �أن يكون ال�صوت احتكاكي ّا.
 .3التحكم بدرجة التو�سعة والت�ضييق مع �إبقاء
�أق�صى درجة يف التو�سعة قابلة لإحداث احتكاك.
وتختلف حجرة ت�ضييق ال�صوت االحتكاكي من �صوت
�إلى �آخر ،ومن كيفية يف النطق �إلى كيفية �أخرى.
فحجرة الت�ضييق عند نطق ال�سني مثال يبلغ حجمها
 2ملم ،3ويرتاوح حجم حجرة الت�ضييق يف �سائر
االحتكاكيات بني  12 – 6ملم . 3وعند تو�سعة الت�ضييق
النحوالتقريبي
يف نطق ال�صوت االحتكاكي على
ّ
 )approximation(3ت�صل �سعة احلجرة �إلى 20
ملم ،3كما جاء يف �إحدى الدرا�سات( .)4هذا يعني
�أن هناك غايتني يف �إنتاج الأ�صوات االحتكاكية هما:
�أ�ضيق حجرة لإحداث االحتكاك ،و�أو�سع حجرة
كافية لإحداثه .وبني هاتني الغايتني درجات متعددة
للت�ضييق ،ينجم عنها درجات متعددة يف ال�ضغط،
و�سرعة الهواء ،وقوة االحتكاك .ف�إذا زاد الت�ضييق
�إلى غايته املمكنة ازداد م�ستوى �ضغط ال�صوت؛ لأنّ
ال�ضغط يتنا�سب عك�سي ًا مع احلجم ،وينجم عن ذلك
�أي�ضا �أن تزداد �سرعة الهواء ،فتزداد قوة االحتكاك.
يح�س
فهي عمليات مت�صلة متعاقبة ،لكنّ الإن�سان ّ
ك�أنها حتدث متزامنة يف وقت واحد ب�سبب ال�سرعة
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هذا �أن ي�ؤدي �إلى َ�ص ْبغ ال�صوت االحتكاكي مبا تكون
عليه درجة الرطوبة يف مو�ضع نطقه .وحتى �أو�ضح
هذه امل�س�ألة �أقول� :إنّ �سرعة الهواء عند نطق ال�شني
جتفف �شيئ ًا من الرطوبة يف مو�ضع النطق ،فيظهر
�شي من رطوبة
ال�شني خ�ش َنا جا ّفا .ويحدث جتفيف ْ
الهواء عند نطق الفاء يف مو�ضع نطقه بني الأ�سنان
العليا وباطن ال�شفة ال�سفلى .يظهر هذا عند مقابلة
نطق الفاء ب�أ�صوات احتكاكية �أخرى ،فيظهر يف الفاء
دفق جاف ال جند مثله يف ال�سني والزاي مثال .
َ
االحتكاك – بح�سب
يق�سم بع�ض علما ُء الأ�صوات
ّ
()5
�شكل الت�ضييق – ق�سمني � :أولهما االحتكاك املقعر
 ،grooved frictionوهو الذي ي�صحب حدوثه –
يف مو�ضع نطق ال�صوتَ -و ْهدة �أو تقع ٌر يف الطرف
الأمامي لل�سان ،ويكون هذا التقعر �ضيق ًا �أفق ًيا،
مت�س ًعا ر�أ�س ًّيا (ن�سب ًيا) ،فال يكون لهذا التقعر امتداد
أفقي ظاهر ،فيقرب �أن يكون انت�شار الهواء عمود ًّيا،
� ّ
ويكون �أكرث احتكاك جزيئات الهواء مبا ال م�سها �أعلى
التقعر و�أ�سفلـَه �أي على نحو مما ي�أتي :
( �أ ) بني الل�سان وما يقابله من اللثة ،كما يحدث
يف احتكاك الأ�صوات ال�صفريية :ال�سني وال�صاد
والزاي .
( ب) بني الل�سان وما قابلها من مقدمة الغار كما
يحدث يف احتكاك ال�شني.
وثانيهما االحتكاك امل�سطح  ،slit frictionوهو
الذي يكون فيه مم ّر الهواء مت�س ًعا �أفق ًيا (ن�سب ًيا) ،
�ضيق ًا ر�أ�سي ًا  ،فيكون �أظهر احتكاك جزيئات الهواء
مبا الم�سته من مو�ضع النطق من بدايته �إلى نهايته
�أفق ًيا  ،ويظهرهذا يف نطق �سائر االحتكاكيات.
ويق�سم علماء �آخرون االحتكاك– من حيث
ّ
حميطه– ق�سمني :احتكاك مو�ضعي ،واحتكاك

يف التعاقب.
�أما الغاية الثانية فهي يف تو�سعة منطقة الت�ضييق
�إلى �أق�صى درجة ممكنة من التو�سعة ،ب�شرط �أال
يتال�شى االحتكاك .يف هذه احلال يقل ال�ضغط ب�سبب
ات�ساع مو�ضع النطق ،وتقل �سرعة الهواء ،وي�ضعف
االحتكاك .وبني هاتني الغايتني كما قلنا درجات من
الت�ضييق .و�أهم ما نلحظه يف الكالم العادي �أننا ال
نبلغ ب�أي �صوت احتكاكي غايته الق�صوى يف الت�ضييق
وال�ضغط وقوة االحتكاك ،كما ال نبلغ الدرجة الق�صوى
يف التو�سعة وقلة ال�ضغط ،و�ضعف االحتكاك .هذا يف
الكالم العادي طبع ًا .لكننا عندما ننطق ال�صوت
االحتكاكي مفرد ًا ،بخا�صة يف املواقف التعليمية ،فقد
نبلغ به غايته الق�صوى يف الت�ضييق �أو قريب ًا منها،
ويتولد �ضغط �أعلى ،و�سرعة �أكرب ،واحتكاك �أقوى.
من املعلوم �أن االحتكاك يجري يف َو َ�سط رطب.
وهذا من �ش�أنه �أن يجعل الأ�صوات االحتكاكية �إجما ًال
مت�أثرة بهذا الو�سط الرطب� .صحيح �أنّ الأ�صوات
اللغوية كلها جتري يف و�سط رطب هو القناة ال�صوتية
من �أول نقطة فيها �إلى �آخر نقطة .لكنَّ الهواء عند
متا�سه بالو�سط الذي
نطق الأ�صوات االحتكاكية يكون ّ
التما�س الذي يكون عند نطق
مي ّر فيه� ،أكرب من
ّ
الأ�صوات الأخرى ،وح�سبنا دليال على ذلك احلفيف
نف�سه؛ فت�ؤثر الرطوبة  -لدى احتكاك الهواء مبا الم�س
من القناة ال�صوتية  -يف الأ�صوات االحتكاكية ت�أث ًريا
وا�ضحا .وعلى الرغم من القفل التام الذي يحدث
ً
التما�س التفاعلي
عند نطق الأ�صوات الوقفية ،ف�إن
ّ
الذي حتدثه رطوبة القناة ال�صوتية عند نطق هذه
املجموعة ال يكون كالذي يحدث عند نطق الأ�صوات
االحتكاكية  .تتفاوت درجات الرطوبة عند �إنتاج
الأ�صوات االحتكاكية من �صوت �إلى �آخر .ومن �ش�أن
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وثانيتهما �إدخال ال�ضاد يف قائمة الأ�صوات الرخوة
�إدخاال ال يقبل الت�أويل .وما قاله �سيبويه يف هاتني
الق�ضيتني �صحيح ال غبارعليه مبقت�ضى املفاهيم
ال�صوتية املعا�صرة .وال �آخذ بقول من يت�سرع بتخطئة
�سيبويه يف هاتني الق�ضيتني �أو �إحداهما .هذا الفهم
الدقيق الذي جنده عند �سيبويه يف و�صف العني قد ال
جند �شبي ًها له عند بع�ض املعا�صرين ؛ ف�أكرثهم على
القول �إنّ العني �صوت احتكاكي ،وال دليل ل ّأي واحد
منهم على �صحة ذلك ،بل �إنّ الدليل العلمي يثبت
خالف ذلك؛ فالأجهزة ال�صوتية تثبت عدم وجود
احتكاك عند نطق العني.
يو�شك املعا�صرون �أن يجمعوا على كون العني
�صوت ًا احتكاك ًيا .ولكنّ الدكتور كمال ب�شر يرى �أنه �أقل
ح�سه الدقيق يتوقف
االحتكاكيات احتكا ًكا؛ رمبا لأنّ ّ
عن �إطالق الو�صف ب�أنه احتكاكي ،ولكنه ال ميلك
الدليل القاطع على نفي االحتكاك عنه فذهب �إلى
ما قاله الآخرون ،مع تخفيف احلكم ب�أن جعل العني
�أقل احتكا ًكا ،يقول الأ�ستاذ ب�شر »:واحلق �أن تكوين
العني فيه غمو�ض مل يت�ضح لنا تف�سريه بعد ،وهي �أقل
الأ�صوات االحتكاكية احتكا ًكا» (.)8
قلت� :أما �أنّ يف العني غمو�ض ًا فنعم �إذا كان
الغمو�ض يف الفهم ال يف ال�صوت نف�سه ،ودليل وجود
هذا الغمو�ض عند املعا�صرين ما ي�شبه الإجماع على
القول باحتكاكيته .و�أما قوله :مل يت�ضح تف�سريه
ففيه نظر؛ ذلك �أنه عند نطق العني تتوتر ع�ضالت
احللق ،وينجم عن ذلك توتر عمود الهواء ،وزيادة
تردداته .و�إنّ ال�صوت الذي يحدثه توتر عمود الهواء
وعل ّو تردده هو الذي ن�س ّميه عين ًا� .أال ترى �أنّ املرء
�إذا ا�ستفرغ توتر حلقه فكان مع ذلك توتر تيار
الهواء ف ُي�سمع العني ؟ يف هذا التوتر درجة عالية

 Pikeفيقول :االحتكاك املو�ضعي هو الذي يكون يف
مو�ضع نطق ال�صوت  ،واحتكاك احلجرة هو الذي
يكون يف احلجرة الفموية( .)6واحلق �أنّ احتكاك
احلجرة ال وجود له؛ �إذ �إنّ الهواء يف احلجرة الفموية
عند نطق الأ�صوات غري االحتكاكية يتحرك على �سعة
ن�سبية ،وال يكون يف هذه احلركة ما ي�ؤدي �إلى حفيف
م�سموع ف�أنى يكون يف هذه احلالة احتكاك؟ �إنّ �أهم
ما ينبغي �أن نعرفه يف وجود االحتكاك هو مالم�سة
الهواء ملو�ضع النطق مالم�سة ّ
حك وحفيف م�سموع،
ولي�س جمرد ارتطام كما يحدث يف الأ�صوات غري
االحتكاكية.
�أما من حيث اجلهر والهم�س ففي العربية اثنا
ع�شر �صوتـ ًا احتكاك ًيا منها �أربعة جمهورة هي:
الذال ،والزاي ،والظاء ،والغني .و�أما �سائرها –
وهي ثمانية – فهي مهمو�سة �أعني :الثاء ،واحلاء،
واخلاء ،وال�سني ،وال�شني ،وال�صاد ،والفاء ،والهاء.
بهذا التق�سيم تكون العني خارج دائرة االحتكاك.
و�أجد من ال�ضروري قبل احلديث عن �أدلة خروجها
من دائرة االحتكاك �أن �أورد ما قاله �سيبويه ب�ش�أن
هذا املو�ضوع؛ فقد ذكر الأ�صوات الرخوة – والرخوة
م�صطلح يقابل االحتكاكيات يف �أيامنا هذه – ف�أخرج
منها العني وقال « ومنها الرخوة وهي :الهاء ،واحلاء،
والغني ،واخلاء ،وال�شني ،وال�صاد ،وال�ضاد ،والزاي،
وال�سني ،والظاء ،والثاء  ،والذال والفاء  ....و�أما
العني فبني الرخوة وال�شديدة  ،ت�صل �إلى الرتديد
فيها ل�شبهها باحلاء» (.)7
يف هذا الن�ص ق�ضيتان ظاهرتان �أوالهما �إخراج
العني من دائرة الرخاوة �أي االحتكاك �صراحة،
فقد جعلها �سيبويه بني الأ�صوات الرخوة وال�شديدة.
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«( .)11هذا يعني �صراحة �أنّ ثالثة من �أ�صوات الإطباق
يقابلها نظائر مرققة لها ؛ فالطاء يقابله الدال –
على اعتبار �أن الطاء كان ينطق جمهو ًرا ،وبذلك يكون
الدال ال التاء هو نظريه املرقق – وال�صاد يقابله
ال�سني ،والظاء يقابله الذال .ولو كان ال�ضاد �صوت ًا
وقفي ًا كما ينطق يف عربيتنا الف�صيحة املعا�صرة لكان
مقابال للدال؛ فنحن ننطق هذا ال�صوت يف العربية
الف�صيحة املعا�صرة مفخ ًما للدال .وملا مل يكن الأمر
على هذا النحو فقد �أخرجه �سيبويه من دائرة مقابلته
للدال وقال :وخلرجت ال�ضاد من الكالم لأنه لي�س
�شيء من مو�ضعها غريها؛�أي �أنه لي�س لل�ضاد الذي
كانوا ينطقونه يف ذلك العهد مقابل مرقق ،فهو لي�س
�صوتًا �شديدً ا (وقف ًيا) لقد كان ذلك ال�صوت ينطق
يف �أيامهم رخ ًوا (احتكاك ًيا) ،ومل يكن لذلك ال�صوت
يف ال�صيغة القدمية �صوت مرقق يقابله .ومن اجلدير
بالذكر �أنّ تلك ال�صيغة مل تعد موجودة �إال يف لهجة
واحدة فقط هي اللهجة ال�شحرية يف �سلطنة عمان.
وقد ا�ستمعت �إلى هذا ال�صوت م�شافهة ووجدته
مطاب ًقا ملا و�صفته به.

من الرتدد ال يكون معها �شيء من االحتكاك .بل
�إنّ توتر الهواء وعل ّو تردده هو الذي يجعل العني من
�أو�ضح ال�صوامت رنينـًا  ، resonanceومن �أظهرها
يف الو�ضوح ال�سمعي  .sonorityوقد ا�ستخدمت
املختربال�صوتي  CSLيف ت�شخي�ص احتكاكه فلم �أجد
لالحتكاك � ّأي �أثر يف نطقه .ورمبا كان هذا الذي
وا�ضحا يف
تو�صلنا �إليه با�ستخدام املخترب ال�صوتي
ً
ح�س �سيبويه حني قال عن العني « :ت�صل �إلى الرتديد
ّ
فيها « .ذلك �صحيح �إذا اعتربنا �أنّ �شدة الرتدد هي
ما ن�سميه الآن توتر عمود الهواء؛ ذلك التوترنف�سه
الذي يكون يف نطق العني.
�أما �إدخال �سيبويه ال�ضاد يف قائمة الأ�صوات
الرخوة (االحتكاكية) فاحتمال اخلط�أ فيه غري وارد
يف نظري لأ�سباب كثرية منها �إدراكه الدقيق ملفهومي
ال�شدة والرخاوة و�سالمة تطبيقه لهذين املفهومني؛
فعند نطق الأ�صوات الوقفية التي �سماها (ال�شديدة)
متاما ،وهذا ال يكون يف الأ�صوات
يتوقف تيار الهواء ً
الرخوة ،وهذه هي عبارته بهذا ال�ش�أن« :ومن
احلروف ال�شديدُ ،وهو الذي مينع ال�صوتَ �أن يجري
ف�سر هو نف�سه مفهوم التوقف حني قال
فيه» ( .)9وقد ّ
« وذلك �أنك لو قلتَ :
احل ّـج  ،ثم مددت �صوتك مل َي ْجر
ذلك»()10؛ �أي لو �أنك مددت �صوتك باجليم مل يجر
ـفيم يخطئ
الهواء .فمفهوم التوقف عنده وا�ضح  ،ف َ
يف تطبيق ذلك على ال�ضاد – �إذا كان ال�ضاد وقف ًيا
كما ينطق الآن – ومل يخطئ يف تطبيق هذا املفهوم
الوا�ضح على �سائر الأ�صوات الوقفية ؟
ومن �أدلة كون ال�ضاد احتكاكي ًا يف النطق الذي
كان يف زمن �سيبويه قوله « ولوال الإطباق ل�صارت
الطاء داال ،وال�صاد �سين ًا ،والظاء ذاال ،وخلرجت
ال�ضاد من الكالم؛ لأنه لي�س �شيء من مو�ضعها غريها

الو�صف الك ّم ّي والإجراءات املخربية
يع ّد الو�صف الفيزيائي ترجمة خمربية للو�صف
النطقي ،بل �إنّ بع�ض اخل�صائ�ص النطقية الأدائية
مل تكت�شف �إال يف املختربات ال�صوتية .اخرتت لكل
�صوت من الأ�صوات االحتكاكية �أ�شهر مواقعه:
منعزال ،ومت�صال يف �أول الكلمة وو�سطها و�آخرها،
متحر ًكا و�ساك ًنا ،ثم ق�ست زمن تردد هذه الأ�صوات
يف هذه املواقع ،وتردديها الأول والثاين ومتو�سطهما،
والطاقة ،وال�ضغط ،وهذه هي الأ�صوات يف مواقعها
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بعد ذلك رتبتُ النتائج العامة لالحتكاكيات
تنازل ًيا ،وجعلت لها جدوال ،ثم جدوال للرتدد الأول
لها جمي ًعا ،وهكذا .وقد جعلت هذه اجلداول يف منت
البحث .وجعلت لكل �صوت احتكاكي جدوال واحدً ا
�أظهرت فيه القيا�سات املذكورة يف �سياقات ال�صوت
التي در�ستها .وهذه اجلداول من � 10إلى  21جعلتها
ملحقات بالبحث ،والنتائج م�أخوذة من هذه وتلك.
�س�أذكر يف ما هو �آت القيا�سات التي ح�صلت عليها
من جهاز  CSLللأ�صوات االحتكاكية .

مرتبة بح�سب ورودها يف النظام الأبجدي:
مواقع الثاء:منعزال ويف :ث َمر،ثاينُ ،ث ُمن(ب�ضمتني)
ثوبوا ،مثنى ،ثقة ،وثيقة ،تراث(بالت�سكني).
مواقع احلاء :منعزال ويفَ :حدث ،حادثُ ،حمرة،
رحمة ،راح
حوتِ ،حر�ص(بك�سر احلاء) ،حيلةْ ،
(بالت�سكني).
َ
ويف:خم�سة ،خام�سُ ،خذ،
مواقع اخلاء :منعزال
خوذةِ ،خل�سة،خيفة ،خمروم ،فرخ (بالت�سكني).
مواقع الذال :منعزال ويف :ذليل ،ذلكُ ،ذباب،
ذودوا ،ذراع ،ذيب ،مذنب ،والذال الثاين يف رذاذ
(بالت�سكني).
مواقع الزاي:منعزال ويفَ :ز َرع ،زارعُ ،زرِع ،زو ًرا،
زراعة ،زينةُ ،مزْ هر ،فريز (بالت�سكني).
مواقع ال�سني منعزال�َ ،س َبح� ،سابح�ُ ،سبحان،
�سودان�ِ ،س ْر� ،سريواَ ،م ْ�سرى ،فرا�س (بالت�سكني).
مواقع ال�شني :منعزال ويف� :شريف� ،شادي�ُ ،شباط،
�شورى� ،شراء� ،شيد ،م�شدود ،فرا�ش (بالت�سكني).
مواقع ال�صاد :منعزال ويف�َ :صبرَ � ،صابر�ُ ،ص ْنع،
�صورة� ،صناعة� ،صيني ،م�صْ ر ،ق ْر�ص.
مواقع الظاء :منعزال ويفَ :ظ َلم ،ظاملُ ،ظ ْلم،
منظورِ ،ظباء ،نظري ،مظروف،غيظ (بالت�سكني).
ويف:
منعزال
الغني:
مواقع
ُ
�س،غار�س،غراب،غولِ ،غرا�س ،غرية ،ثغْر ،فرغ
َغ َر
(بالت�سكني).
مواقع الفاء :منعزال ويف :فقري ،فار�س ،فقراء،
فول ،فداء ،فيل ،نفْ�س ،رغيف (بالت�سكني).
مواقع الهاء :منعزال ويف:هَ دى،هادي ُ ،دى،هود،
هيام (بالك�سر) ،فهيم ،ف ْهم ،فـَدا ْه (بالت�سكني).

�أوال :زمن الرتدد
زمن الرتدد هو املدة التي حتدث فيها الذبذبة
الواحدة .والثانية مق�سم ًة على �ألف جزء هي وحدة
قيا�س زمن الرتدد ،وهي كذلك يف جهاز  CSLالذي
ا�ستخدمناه يف هذه الدرا�سة.
 .1مقادير زمن الرتدد
تبينّ لنا يف هذه الدرا�سة �أمور كثرية ب�ش�أن زمن
الرتدد من �أهمها �أنّ زمن الرتدد يطول �إذا كان
�صوتي .وحتى
ال�صوت مفردًا منعزال عن � ّأي �سياق
ّ
ال ي�ؤثر مقدار تردد ال�صوت املنعزل يف متو�سط
ال�سياقات ال�صوتية لل�صوت الواحد فقد عزلت قيمة
زمن تردد كل �صوت احتكاكي – وهو منعزل  -عند
ا�ستخراج متو�سطات زمن الرتدد ،فلم �أدخله يف
أثبت
ح�ساب متو�سط زمن تردد كل �صوت .ومع ذلك � ّ
مقادير زمن الرتدد يف اجلداول امللحقة بالبحث
ملعرفة زمن تردد ال�صوت االحتكاكي و�سائر قيا�ساته
وهو منعزل .اجلدول ( )1يو�ضح زمن الرتدد
للأ�صوات االحتكاكية مرتبة ترتي ًبا تنازل ًيا.
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اجلدول ()1

� .2أثر ال�سياقات ال�صوتية يف زمن الرتدد
با�ستقراء اجلداول امللحقة بهذا البحث نتوقف
عند النتائج الآتية:
�أوال� :إنّ �أعلى درجة لزمن تردد � ّأي �صوت احتكاكي
هي درجة زمن تردده وهو منعزل .ينطبق هذا على
جميع الأ�صوات االحتكاكية يف العربية دون ا�ستثناء.
يليه يف املرتبة الثانية وقوع ال�صوت االحتكاكي �ساك ًنا
يف الآخر .وهذا ينطبق على الأ�صوات الثمانية الآتية
فقط :الثاء ،واحلاء ،واخلاء ،والذال ،والزاي،
وال�سني ،وال�شني ،وال�صاد.
ثان ًيا� :إنّ ثمة تقار ًبا بني زمن الرتدد ل�سبعة من
متبوعا بفتحة
االحتكاكيات عندما يكون الواحد منها ً
متبوعا ب�ألف .هذه الأ�صوات
وزمن تردده عندما يكون ً
هي :احلاء ،واخلاء ،والذال ،والزاي ،وال�صاد،
والظاء ،والفاء ( انظر اجلدول . ) 2

الرتتيب التنازيل لزمن تردد االحتكاكيات
الرتتيب
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ال�صوت
ال�سني
الزاي
الذا ل
اخلاء
ال�صاد
احلاء
الظاء
الغني
ال�شني
الفاء
الثاء
الهاء

زمن الرتدد
184ر0
173ر0
169ر0
147ر0
146ر0
140ر0
139ر0
135ر0
134ر0
104ر0
097ر0
076ر0

يظهر يف هذا اجلدول �أمور كثرية ينبغي �أن
نقف عندها ،منها �أنّ �أعلى زمن لرتدد الأ�صوات
االحتكاكية هو زمن تردد ال�سني ،و�أدناها هو زمن
تردد الهاء .ومنها �أنّ التناق�ص يف زمن الرتدد على
النحو الذي يظهر يف اجلدول تناق�ص متدرج  .هذا
يعني �أنّ االحتكاك يعمل فيها جمي ًعا عمال منظ ًما
متقاربة �سما ُته العامة ومقادي ُره .ومنها �أنّ اجلهر
والهم�س لي�س لهما �أثر وا�ضح يف زيادة زمن تردد
الأ�صوات االحتكاكية �أو نق�صانه؛ فاجلدول يبد�أ
ب�أعلى درجة يف زمن الرتدد حيث ال�سني املهمو�س
184ر 0من الثانية؛ يليه الزاي 173ر 0من الثانية؛
يليه الذال املجهور 169ر 0من الثانية .ومما ميكن
مالحظته كذلك �أنّ �أدنى ثالث درجات يف زمن
الرتدد هي :الفاء والثاء والهاء .و�إنّ ِق َ�صر زمن
تردد الأ�صوات الثالثة هذه ي�سهم يف عدم و�ضوحها
ال�سمعي؛ لأنّ هذا ال ِق َ�صري�ؤدي �إلى ت�أدية ال�صوت مبا
ّ
ي�شبه اخلطف ال�سريع.

اجلدول ()2
ال�سياقات ال�صوتية ل�سبعة احتكاكيات متبوعة
بفتحة �أو �ألف وزمن ترددها

�سياق
ال�صوت
حاء حدث
خاء خم�سة
ذال ذليل
زاي َزرَع
�صاد َ�صب
ظاء َظ َلم
فاء فقري

زمن
الرتدد
110ر 0ث
097ر0ث
155ر 0ث
137ر0ث
102ر 0ث
105ر 0ث
052ر 0ث

الإجراء
مقابل
مقابل
مقابل
مقابل
مقابل
مقابل
مقابل

�سياق
ال�صوت
حاء حادث
خاء خام�س
ذال ذلك
زاي زارع
�صاد �صابر
ظاء ظامل
فاء فار�س

زمن
الرتدد
121ر 0ث
099ر 0ث
154ر 0ث
131ر 0ث
113ر 0ث
121ر 0ث
078ر 0ث

ُيفهم من هذا اجلدول �أنّ زمن تردد الواحد من
ارتفاعا
�أ�صوات هذا اجلدول يت�أثر بطول احلركة
ً
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ً
وانخفا�ضا� .صحيح �أنّ االرتفاع واالنخفا�ض �ضئيل وال
يكاد يذكر ،ولكنه تغيرّ ي�شري �إلى �أثر طول احلركة
يف طول زمن الرتدد .فاحلاء واخلاء وال�صاد والظاء
والفاء يزيد زمن ترددها عندما تكون متبوعة بالألف،
عما عليه هذا الرتدد عندما تكون هذه الأ�صوات
متبوعة بفتحة .ويف املقابل ينق�ص زمن تردد الذال
والزاي عندما يكونان متبوعني ب�ألف عما عليه زمن
ترددهما عندما يكونان متبوعني بفتحة.
ثالث ًا :يظهر التقارب بني زمن الرتدد لت�سعة
من االحتكاكيات عندما يكون الواحد منها متبوع ًا
ب�ضمة  ،وزمن تردده عندما يكون متبوع ًا بواو امل ّد.
هذه الأ�صوات هي :الثاء ،واحلاء ،واخلاء ،والذال،
والزاي ،وال�سني ،وال�شني ،والغني ،والهاء (انظر
اجلدول .) 3

مقار ًبا لزمن ترددها عندما تكون متبوعة بواو امل ّد.
وعلى الرغم من هذا التقارب ف�إنّ ثمة تفاوتًا بني
هذين ال�سياقني؛ فينق�ص زمن الرتدد عندما يكون
متبوعا بواو عما عليه زمن تردده
ال�صوت االحتكاكي ً
متبوعا ب�ضمة ،كما هو يف
هو نف�سه عندما يكون
ً
زمن تردد الأ�صوات الآتية :الثاء ،واحلاء ،واخلاء،
والزاي .لكنّ زمن تردد ال�سني وال�شني والغني يزداد
عندما تكون هذه الأ�صوات متبوعة بواو امل ّد عما عليه
زمن ترددها عندما تكون متبوع ب�ضمة .و�أما زمن
تردد الذال ال يتغري يف ال�سياقني ،كما هو يف زمن
الذال والهاء.
يف �ضوء ذلك ميكن القول �إنّ زمن تردد �أ�صوات
هذا اجلدول ال يت�أثر بكون االحتكاك خمندق ًا �أو
م�سطحا؛ فثمة ارتفاع لزمن بع�ض االحتكاكيات
ً
امل�سطحة كما هو احلال يف الثاء واحلاء واخلاء
والذال ،وثمة انخفا�ض لزمن تردد �أ�صوات م�سطحة
�أخرى كما هو احلال يف الغني والهاء.
وال �أثر كذلك للجهر والهم�س؛ ف�أول ثالثة �أ�صوات
مهمو�سة ،يليها �صوتان جمهوران ،ثم مهمو�سان ،ثم
جمهور ،فمهمو�س .وهذا دليل على �أنّ مقادير زمن
الرتدد �إمنا كان على هذا النحو �أو ذاك لي�س ب�سبب
وجود هذه املتغريات.
راب ًعا :يظهر التقارب بني زمن الرتدد لت�سعة
متبوعا
احتكاكيات عندما يكون الواحد منها
ً
متبوعا بياء امل ّد .
بك�سرة وزمن تردده عندما يكون
ً
هذه الأ�صوات هي :الثاء ،واحلاء ،واخلاء ،والذال،
والزاي ،وال�سني ،وال�صاد ،والفاء ،والهاء ( انظر
اجلدول .) 4

اجلدول ()3
ال�سياقات ال�صوتية لت�سعة احتكاكيات متبوعة ب�ضمة
�أو واو وزمن ترددها
�سياق
ال�صوت
ثاء ُثمُن
حاء حُ ْمرة
خاء ُخذ
ذال ذباب
زاي ُز ِرع
�سني �سُ بحان
�شني ُ�شباط
غني ُغرا ب
هاء هُ دى

زمن
الرتدد
046ر 0ث
103ر 0ث
144ر 0ث
174ر 0ث
200ر 0ث
125ر 0ث
121ر 0ث
132ر 0ث
054ر 0ث

الإجراء
مقابل
مقابل
مقابل
مقابل
مقابل
مقابل
مقابل
مقابل
مقابل

�سياق
ال�صوت
ثاء ثوبوا
حاء حوت
خاء خوذة
ذال ذودوا
زاي زورًا
�سني �سودان
�شني �شورى
غني غول
هاء هود
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زمن
الرتدد
031ر 0ث
094ر 0ث
120ر 0ث
174ر 0ث
179ر 0ث
166ر 0ث
124ر 0ث
165ر 0ث
054ر 0ث

عند قراءة هذا اجلدول يتبينّ �أنّ �أكرث الأ�صوات
االحتكاكية يكون زمن ترددها وهي متبوعة ب�ضمة
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اجلدول ()4
ال�سياقات ال�صوتية لت�سعة احتكاكيات متبوعة
بك�سرة �أو ياء وتردداتها

�سياق ال�صوت
ثاء ثقة
حاء ِحرْ�ص
خاء خل�سة
ذال ذراع
زاي زراعة
�سني ِ�س ْر
�صاد �صناعة
فاء فداء
هاء هيام

زمن الرتدد
061ر 0ث
085ر 0ث
112ر 0ث
146ر 0ث
168ر 0ث
172ر 0ث
138ر 0ث
128ر 0ث
064ر 0ث

الإجراء
مقابل
مقابل
مقابل
مقابل
مقابل
مقابل
مقابل
مقابل
مقابل

 .1الرتدد الأول F1

يت�أثر الرتدد الأول مبقدارالدفق اال�ستهال ّ
يل
الذي تكون عليه املوجات ال�صوتية،ويت�أثر كذلك
باجلهر والهم�سُ .يظهراجلدول( )5الرتدد الأول
للأ�صوات االحتكاكية مرتبة ترتي ًبا تنازلي ًا.

�سياق ال�صوت زمن الرتدد
097ر 0ث
وثيقة
حاء حيلة 100ر 0ث
خاء خيفة 149ر 0ث
ذال ذيب 147ر 0ث
زاي زينة 198ر 0ث
�سني �سريوا 188ر 0ث
�صاد �صيني 156ر 0ث
فاء فيل 120ر 0ث
هاء فهيم 099ر 0ث

اجلدول ()5
الرتتيب التنازيل للرتدد الأول لالحتكاكيات
الرتتيب
1
2
3

جند يف اجلدول ( )4نقي�ض ما وجدناه يف
اجلدول ال�سابق؛ ف�إن زمن تردد ت�سعة من الأ�صوات
االحتكاكية ينق�ص عما عليه ال�صوت نف�سه عندما
متبوعا بك�سرة با�ستثناء �صوت واحد هو الفاء.
يكون ً

4
5
6
7
8
9
10
11
12

ثانيـًا :تردد الأ�صوات االحتكاكية
تردد ال�صوت هو ذبذبة جزيئات الهواء يف
الثانية �أو �أجزائها ،وهو عدة م�ستويات �أهمها :الرتدد
الأول  ، F1والرتدد الثاين . F2وهذان الرتددان هما
اللذان يعنياننا يف هذه الدرا�سة ،وكذلك متو�سطهما.
و�إمنا كان املتو�سط مه ًما ملعرفة القدر الذي ي�سهم
فيه الرتدد الثاين لرفع االنخفا�ض الذي يكون عادة
يف الرتدد الأول.
يف ما هو �آت بيان للرتددين الأول والثاين
للأ�صوات االحتكاكية ومتو�سطهما ،مما كنا قد
ح�صلنا عليه من نتائج من جهاز .CSL

ال�صوت
ال�شني
ال�صاد
ال�سني
احلاء
الفاء
اخلاء
الثاء
الهاء
الغني
الزاي
الظاء
الذال

الرتدد الأول
1616
1166
1093
912
902
837
635
598
435
400
351
297

عند النظر يف هذا اجلدول تتبني لنا احلقائق
الآتية :
� .1إذا نظرنا �إلى االحتكاكيات باعتبار اجلهر
والهم�س تبينّ لنا �أنّ �أول ثماين مراتب حتتلها
الأ�صوات االحتكاكية املهمو�سة :ال�شني ،وال�صاد،
وال�سني ،واحلاء ،والفاء ،واخلاء ،والثاء ،والهاء� .أما
املراتب اخلم�س الأخرية فقد �شغلتها االحتكاكيات
املجهورة .وعلى ذلك ننتهي �إلى النتيجة الآتية� :إنّ
الرتدد الأول يف االحتكاكيات املهمو�سة يف العربية
�أعلى من الرتدد الأول لنظائرها املجهورة.
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� .2إذا نظرنا �إلى كون االحتكاك خمندق ًا �أو
ً
منب�سطا ،تبني لنا �أنّ �أعلى درجات الرتدد الأول يف
االحتكاكيات هي لالحتكاكيات املخندقة grooved
 fricativesبا�ستثناء �صوت الزاي .وتبينّ كذلك �أنّ
الأ�صوات ال�صفريية الثالثة املهمو�سة هي يف �أعلى
درجات الرتدد الأول.
 .3لي�س للإطباق � ّأي �أثر يف زيادة قيمة الرتدد
الأول؛ فالرتدد الأول لل�صاد �أعلى من الرتدد الأول
لل�سني .و�أما الظاء فقد كان تردده الأول �أعلى من
نظريه املرقق وهو الذال .
 .4لي�س لكون ال�صوت �أمام ًيا �أو خلفي ًا � ّأي �أثر يف
زيادة قيمة الرتدد الأول �إال �إذا اعتربنا �أول ثالث
مراتب ( لل�شني ،وال�صاد ،وال�سني )؛ فهذه كلها
�أ�صوات �أمامية.
� .5إذا نظرنا �إلى الرتدد الأول لل�شني وجدناه
يت�صدر قائمة الرتدد الأول لالحتكاكيات كلها ،فقد
و�صل �إلى  1616هريتز ،وهذه القيمة تزيد على قيمة
الرتدد الأول للذال – وهو �أدناها جمي ًعا -مبا هو
�أكرث من خم�سة �أ�ضعاف الرتدد الأول للذال؛ �إذ �إنّ
قيمة تردد الذال هو  297هريتز� .إنّ علو الرتدد الأول
لل�شني ناجم عن انت�شار جزيئات يف حجرة ممتدة
تف�شي ال�شني يف الرتاث
ن�سب ًيا ،وهذا موافق ملفهوم ّ
العربي.
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وهو �أنّ الدفق املوجي للأ�صوات يزداد بعد الرتدد
الأول فيزداد الرتدد الثاين .و�سبب الزيادة هو �أنّ
الطاقة التي ين�ش�أ عنها الرتدد ذاتُ فاعلية ،وتظهر
فاعليتها يف تن�شيط الرتدد الثاين .وهذا جزء مما
ي�س ّمى تن�شيط الطاقة (.energy activation(12
 .2االختالف بني اجلدولني  5و  6يف ترتيب
تر ّددي االحتكاكيات �ضئيل؛ و�أظهر ما يف هذا
االختالف �أنّ الرتدد الأول للذال كان �أدنى مرتبة
يف اجلدول( )5يف حني �أ�صبح الرتدد الثاين للظاء
يف املرتبة الأخرية؛ فالرتدد الثاين لهذا ال�صوت هو
الأدنى يف �سلم الرتتيب التنازيل .ويف ما عدا ذلك
ف�إن ترتيب الأ�صوات يف اجلدولني ال يك�شف عن
�أهمية كبرية يف اختالفها .ومما جنده كذلك �أنّ
ال�شني وال�صاد وال�سني احتلت املراتب الثالث الأولى
يف اجلدولني  5و.6
اجلدول ()6
الرتتيب التنازيل للرتدد الثاين لالحتكاكيات
الرتتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 .2الرتدد الثاين F2

عند النظر يف قيم الرتدد الثاين يتبينّ لنا ما
ي�أتي :
� .1إن قيم الرتدد الثاين �أعلى من قيم الرتدد
الأول يف جميع االحتكاكيات؛ وال�سبب يف هذا وا�ضح

10
11
12
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ال�صوت
ال�شني
ال�صاد
ال�سني
الفاء
الثاء
اخلاء
احلاء
الزاي
الهاء
الذا ل
الغني
الظاء

F2
2340
2053
1863
1750
1714
1702
1660
1627
1514
1439
1419
1066
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ثالثاً :طـاقة الأ�صوات االحتكاكية
ُي َع ّرف بع�ض العلماء الطاقة ب�أنها مقدار التفاعل
بني مو�ضوعني �أو �أكرث( ،)13ويع ّرفها �آخرون ب�أنها
مقدار ت�أثري نظام يف نظام �آخر(� .)14سنو�ضح يف
ما هو �آت مقاديرطاقة الأ�صوات االحتكاكية التي
ح�صلنا عليها من جهاز  CSLومقدار ت�أثري ال�سياقات
ال�صوتية يف طاقة هذه الأ�صوات.

 .3املتو�سط احل�سابي للرتددين
ب�سبب ارتفاع قيم الرتدد الثاين لالحتكاكيات
ف�إن انخفا�ض الرتدد الأول لبع�ضها ال ي�ؤثر يف ترتيب
املتو�سط احل�سابي للرتددين .فقد ظل ال�شني وال�صاد
وال�سني يف �أول ثالث مراتب يف اجلدول ( ،)7كما
كان ترتيبها يف اجلدولني  5و . 6
هذا يعني �أنّ ثالثة الأ�صوات هذه هي الأعلى
ترددًا يف االحتكاكيات يف اللغة العربية على م�ستوى
الرتددين الأول والثاين ،ويف متو�سط الرتددين تبع ًا
لذلك .ون�ستطيع �أن ن�ستخل�ص من ذلك �أنّ كون هذه
الأ�صوات ذات احتكاك خمندق هو الذي ي�ؤدي �إلى
رفع ترددها لتت�صدر قائمة الرتددين الأول والثاين،
وقائمة متو�سط هذين الرتددين.

 .1مقادير الطاقة
عند النظر يف مقادير طاقة االحتكاكيات يف
العربية يتبينّ لنا �أنّ هذه الأ�صوات جمي ًعا ودون
ا�ستثناء عالية .فاجلدول ( )8يو�ضح مقاديرها التي
ح�صلنا عليها من جهاز  ,CSLو�أعالها جمي ًعا طاقة
الذال التي و�صلت �إلى 6ر 60دي�سيبل  ،و�أدناها طاقة
الفاء ومقدارها  49دي�سيبل ،وهذه قيمة عالية �أي�ض ًا.
تف�سر ارتفاع طاقة االحتكاكيات
ثمة �أ�سباب كثرية ّ
يف العربية ،منها �أنّ االحتكاك – بنوعيه املخندق
وامل�سطح – يحتاج �إلى طاقة عالية على النحو الذي
ف�صلنا فيه القول من قبل .ومن جملة هذه الأ�سباب
� ً
أي�ضا �أنّ ثمة �إحداثات �صوتية ي�صحب ك ٌّل منها واحدً ا
�أو �أكرث من الأ�صوات االحتكاكية ،فمنها ال�ضجيج
 noiseالذي ي�صحب نطق الزاي ،والت�ضارب الذي
ي�صحب عملية ال�صفري يف الأ�صوات ال�صفريية كلها،
في�س ّمى اله�سي� س  ، hissingومنها اله�شي�ش his h
 ingالذي ي�صحب احتكاك ال�شني .ومنها خلخلة
الهواء وا�ضطرابه  turbulenceالذي ي�صحب نطق
الغني واخلاء  ،والفحيح  slitherالذي ي�صحب نطق
الفاء ،واحلفيف  rustleالذي ي�صحب نطق احلاء.

اجلدول ()7
متو�سط الرتددين الأول والثاين لالحتكاكيات
املرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ال�صوت
ال�شني
ال�صاد
ال�سني
الفاء
احلاء
اخلاء
الثاء
الهاء
الزاي
الغني
الذال
الظاء

متو�سط الرتددين
1978
1609
1593
1328
1272
1270
1174
1056
951
927
868
708
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والزاي وال�شني من جهة �أخرى 6ر 0دي�سيبل فقط،
وكما هو وا�ضح ال فرق بني ال�شني والزاي  .وكما هو
وا�ضح من اجلدول املذكور ف�إنّ طاقة االحتكاكيات يف
العربية ترتاوح بني  60-49دي�سيبل .

اجلدول ()8
الرتتيب التنازيل ملتو�سطات طاقة االحتكاكيات
املرتبة
1
2-3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ال�صوت
الـذا ل
الزاي وال�شني
اخلاء
الظاء
احلاء
ال�صاد
ال�سني
الهاء
الغني
الثاء
الفاء
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متو�سط الطاقة
6ر60
60
7ر58
4ر57
3ر56
8ر55
5ر55
4ر54

 .2ت�أثري ال�سياقات ال�صوتية يف مقادير الطاقة
يعنينا يف هذه الدرا�سة �أن نعرف �أثر �سياق
ال�صوت االحتكاكي يف ارتفاع طاقته �أو انخفا�ضها ؛
ولذلك نكتفي ب�أن نذكر ت�أثري ال�سياق يف رفع طاقة
ال�صوت �إلى �أعلى درجة� ،أو خف�ضها �إلى �أدنى درجة.
والتف�صيالت وا�ضحة يف اجلداول املللحقة بالبحث
اخلا�صة ب�سياقات كل �صوت� .أما �أهم امل�ؤثرات التي
تو�صلت �إليها فهي :
 .1كون ال�صوت منعزال بحيث كان ينطق مفردًا
دون �أن يكون يف كلمة .وقد �أظهرت النتائج التي
ح�صلنا عليها من جهاز � CSLأنّ ال�صوت االحتكاكي
منعزال يكون ذا طاقة عالية  ،بل تكون طاقته �أعلى
من طاقة كل �سياق .وهذا وا�ضح مطرد يف اجلداول
امللحقة بهذا البحث.
 .2كون ال�صوت �ساكن ًا يف الو�سط :ب ّيـ َنـت هذه
الدرا�سة �أنّ وقوع ال�صوت االحتكاكي �ساك ًنا يف
و�سط الكلمة �إما �أن ُيظه َر وجود طاقة زائدة يف نطق
ال�صوت ،و�إما �أن ُيظهر نقي�ض ذلك .فقد ارتفعت
طاقة الزاي وهو �ساكن يف و�سط كلمة (مزْ هر) �إلى
18ر 66دي�سيبل ،وارتفعت طاقة ال�صاد وهو �ساكن يف
كلمة (م�صر) �إلى 1ر 61دي�سيبل ؛ فكانت يف املرتبة
الثانية من مراتب �سياقات ال�صاد .لكنّ ال�شني
انخف�ضت قيمته يف كلمة (م�شدود) �إلى  59دي�سيبل.
 .3كون ال�صوت �ساكن ًا يف �آخر الكلمة :ب ّينـت هذه

6ر52
50
49

تقارب
با�ستقراء هذا اجلدول يتبينّ لنا بو�ضوح
ُ
قيم الطاقة بني الأ�صوات االحتكاكية �إلى درجة
تظهر معها الفروق �ضئيلة جدً ا ،حتى �إنّ الفرق
بني �أعلى طاقة وهي طاقة الذال ومقدارها 6ر60
دي�سيبل ،و�أدنى طاقة وهي طاقة الفاء ومقدارها
 49دي�سيبل هو 6ر 11دي�سيبل� .أما عند نطق الذال
مبا ي�سمى املُقاربة االحتكاكةيةapproximant fri c
 tionف�إنّ هذا ال�صوت يفقد من � 2/5إلى 3/5
طاقته االحتكاكية ،وذلك بح�سب درجة الت�ضييق؛
�أي مبا ي�ساوي �أكرثمن �ضعفي الفرق بني طاقة الذال
والفاء يف النطق العادي الوارد يف اجلدول (.)8
وحتدث املقاربة االحتكاكية بتو�سعة الت�ضييق الكائن
يف مو�ضع نطق ال�صوت �إلى �أق�صى درجة ممكنة.
و�أظهر ما يحدث ذلك يف نطق الذال �أو الثاء �أو الفاء
باملقاربة االحتكاكية .
�أما الفرق بني كل �صوتني متتاليني يف اجلدول
( )8فال يكاد يذكر؛ فالفرق بني الذال من جهة،
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الدرا�سة كذلك �أنّ وقوع ال�صوت االحتكاكي �ساكن ًا
يف املوقع الأخري من الكلمة �إما �أن يزيد الطاقة و�إما
�أن يخف�ضها� .أما الزيادة فذلك وا�ضح يف كون طاقة
اخلاء ال�ساكن يف املوقع الأخري من كلمة ( فرخ ) قد
ارتفعت �إلى  63دي�سيبل ،فكانت يف املرتبة الثانية من
مراتب طاقة اخلاء يف ال�سياقات املختلفة.
لكنّ طاقة الثاء يف ( تراث ) قد انخف�ضت
�إلى 24ر 39دي�سيبل؛ فكانت �أدنى طاقة يف �سياقات
الثاء كلها ،بل يف �سياقات الأ�صوات االحتكاكية كلها
دون ا�ستثناء .ووقع مثل ذلك للذال الثاين يف كلمة
(رذاذ) ،فطاقته 6 :ر 54دي�سيبل ،وال�سني يف كلمة
(فرا�س) وطاقته 19ر 50دي�سيبل ،والظاء يف (غيظ)
وطاقته91 :ر 55دي�سيبل ،والغني يف ( فرغ ) وطاقته:
58ر 49دي�سيبل .
 .4وقوع بع�ض الأ�صوات االحتكاكية متبوعة
ب�ضمة �أو واو م ّد  .لقد انخف�ضت طاقة بع�ض الأ�صوات
االحتكاكية عندما كانت متبوعة ب�إحدى هاتني
احلركتني  ،حتى كانت كل واحدة منها �أدنى قيمة
للطاقة يف �سياقات ال�صوت نف�سه .وهذا وا�ضح يف
(حمرة) 54 :دي�سيبل ،وال�سني
طاقة احلاء يف كلمة ُ
يف (�سودان)86 :ر 52دي�سيبل ،وال�شني يف (�شورى):
32ر 56دي�سيبل ،والفاء يف (فقراء)63 :ر46
دي�سيبل.

دي�سيبل.
ري ن�سب ًيا بني �ضغط ال�شني
� .2إنّ الفرق كب ٌ
وال�صوتني اللذين يليانه يف املرتبة الثانية ،وهما
احلاء واخلاء .فاالنخفا�ض ي�صل �إلى  6دي�سيبل دفعة
واحدة  .وهذا االنخفا�ض ال يظهر بني � ّأي �صوتني
متتاليني يف هذا اجلدول؛ �إذ �إنّ االنخفا�ض بني كل
�صوت والذي يليه يف اجلدول كله متقارب.
هذا يدل بو�ضوح تام على �أنّ �ضغط االحتكاكيات
متقارب �إذا جعلناه يف فئات ثالث مثال ؛ فئة الأعلى
�ضغط ًا وت�شمل :ال�شني ،واخلاء ،واحلاء؛ وفئة
املتو�سطات وت�شمل :ال�سني ،وال�صاد ،والفاء ،والزاي؛
وفئة املنخف�ضات وت�شمل :الغني ،والذال ،والثاء،
والظاء ،والهاء.
 .3للجهر والهم�س �أثر يف حتديد قيمة ال�ضغط ،
فالأ�صوات االحتكاكية املهمو�سة – با�ستثناء الهاء –
�أعلى ً
�ضغطا من االحتكاكيات املجهورة ؛ فقد احتلت
املهمو�سات �أول �ست مراتب ،ثم احتلت االحتكاكيات
ال�ست التالية.
املجهورة املراتب ّ
 .4لي�س للإطباق �أثر يف زيادة ال�ضغط باطراد ؛
ف�ضغط ال�صاد �أعلى من �ضغط ال�سني ،ولكنّ �ضغط
الظاء – وهو مطبق الذال – �أقل ً
�ضغطا من نظريه
غري املطبق وهو الذال.
 .5ال يظهر �أي �أثر لكون ال�صوت احتكاك ًيا
م�سطحا يف زيادة ال�ضغط �أو نق�صانه.
خمندق ًا �أو
ً
 .6تتقارب درجات �ضغط الأ�صوات ال�صفريية
تقار ًبا يو�شك �أن يخفي الفروق بينها ؛ فمتو�سط �ضغط
ال�صاد  8ر 12دي�سيبل  ،ومتو�سط �ضغط ال�سني 4ر12
دي�سيبل ،ومتو�سط �ضغط الزاي 7ر 11دي�سيبل.

راب ًعا� :ضغط الأ�صـوا ت االحتكاكية
 .1مقادير ال�ضغط
با�ستقراء اجلدول ( )9يظهر عدد من احلقائق
�أهمها :
� .1إنّ �أعلى �ضغط هو �ضغط ال�شني8 :ر20
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34ر4؛ و�سني �سودان 76ر 7دي�سيبل؛ وظاء ُظلم 18ر1

اجلدول ()9
الرتتيب التنازيل ملتو�سطات �ضغط االحتكاكيات
املرتبة
1

2-3
4-5
6
7
8
9
10
11
12

ال�صوت
ال�شني
احلاء واخلاء
ال�سني وال�صاد
الفاء
الزاي
الغني
الذال
الثاء
الظاء
الهاء
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دي�سيبل.
 .3احتكاكي خلفي  +حركة خلفية ق�صرية �أو
طويلة ( �ضمة �أو واو م ّد )
وذلك كما يف :خاء ُخ ُم�س  4دي�سيبل؛ غني غراب
73ر 1دي�سيبل وغني ثغور 31ر 0دي�سيبل ؛ وحاء حوت
37ر 4دي�سيبل؛ وهاء هُ دى 73ر 4دي�سيبل وهاء هود
24ر 0دي�سيبل .
 .4احتكاكي خلفي  +حركة �أمامية ( ك�سرة �أو ياء
م ّد ) كما يف :هاء هيام  87ر 0دي�سيبل؛ وغني غرية
65ر 2دي�سيبل.

متو�سط ال�ضغط
8ر20
8ر14
11

4ر10
10
7ر8
7ر7
56ر7
4
45ر3

 .2ت�أثري ال�سياقات ال�صوتية يف مقادير ال�ضغط
�ضغوط الأ�صوات االحتكاكية متو�سطة �إجماال.
ولكنّ �ضغط بع�ضها قد ينخف�ض ب�سبب وقوعه يف
�سياقات معينة .غري �أنّ ال�شني وال�صاد مل ينق�ص
أهم ال�سياقات
�ضغط � ّأي منهما ب�أثر � ّأي �سياق .وهذه � ّ
ال�صوتية التي ينخف�ض فيها �ضغط بع�ض الأ�صوات
االحتكاكية:
 . 1احتكاكي �أمامي  +حركة �أمامية
�أي ب�أن يكون االحتكاكي الذي مو�ضع نطقه يف
اجلزء الأمامي من القناة ال�صوتية متل ًّوا بحركة
�أمامية كالفتحة� ،أو الألف�،أو الك�سرة (لكن لي�س
ياء امل ّد) ،وذلك مثل :ثاء ثمر 15ر 3دي�سيبل ومثاين
11ر 2دي�سيبل؛ وزاي َز َرع 16ر 8دي�سيبل ؛ وذال ذراع
30ر 3دي�سيبل ؛ وظاء َظ َلم 21ر 4دي�سيبل؛ وظامل
42ر 1دي�سيبل؛ وفاء فول 67ر 5دي�سيبل.
 .2احتكاكي �أمامي  +حركة خلفية
وذلك ب�أن يكون االحتكاكي الأمامي متل ًّوا بحركة
خلفية �ضمة كانت �أو واو م ّد ،وذلك كما يف ثاء ثوبوا

اخلامتة
تو�صلت هذه الدرا�سة �إلى النتائج الآتية:
أدائي
�أوال :على امل�ستوى ال ّ
ب ّينت الدرا�سة �صحة ت�صور علمائنا املتقدمني
من �أنّ العني لي�س رخ ًوا  ،ومن ثم فهو لي�س احتكاك ًيا
وف�سرت الدرا�سة ظواهر نطقية
باملفهوم املعا�صرّ .
يف بع�ض االحتكاكيات كاله�شه�شة املوجودة يف �صوت
ال�شني ،وب ّينت �أنّ هذه الظاهرة لي�ست �إال ما جنم
عن جتفيف قدر من الرطوبة يف مو�ضع نطق ال�صوت
ف�أ�صبح الهواء جاف ًا خ�شن ًا .وو�ضحت الدرا�سة كذلك
�صحة و�صف العلماء املتقدمني للنطق القدمي لل�ضاد
من حيث �إنهم قد و�صفوه ب�أنه �صوت رخ ٌو.
ثان ًيا :على امل�ستوى الك ّم ّي
ب ّينت الدرا�سة عددًا كب ًريا من النتائج الكلية
والتف�صيلية من اخل�صائ�ص الك ّم ّية للأ�صوات
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االحتكاكية ،وهذه �أ�شهرها موزعة على املجاالت
الفيزيائية للدرا�سة:
 .1من حيث زمن الرتدد :تو�صلت الدرا�سة �إلى
�أنّ زمن تردد ال�سني يت�صدر قائمة االحتكاكيات ،و�أنّ
الهاء �أدناها ،و�أنه لي�س للجهر والهم�س �أي �أثر يف
زيادة زمن الرتدد ،و�أنّ زمن تردد ال�صوت االحتكاكي
املتبوع بحركة ق�صرية يقارب زمن تردده وهو متبوع
بحركة طويلة من جن�س تلك احلركة الق�صرية.
 .2من حيث متو�سط الرتددين الأول والثاين:
ب ّينت الدرا�سة �أنّ متو�سط ترددي ال�شني يت�صدر قائمة
االحتكاكيات ،و�أنّ الظاء �أدناها جميع ًا ،و�أنّ جهر

االحتكاكيات �أو هم�سها ي�ؤثر يف ذلك؛ فاملهمو�سات
�أعلى من املجهورات يف متو�سط الرتددين الأول
والثاين.
 .3من حيث الطاقة :تو�صلت الدرا�سة �إلى �أنّ
الذال هو �أعلى االحتكاكيات طاقة ،و�أنّ الفاء �أدنى
االحتكاكيات طاقة ،و�أنّ جهر االحتكاكيات وهم�سها
ال ي�ؤثر يف ذلك ،و�أنّ بع�ض ال�سياقات ال�صوتية ت�ؤثر
يف مقدار طاقة االحتكاكيات.
 .4من حيث ال�ضغط :ب ّينت الدرا�سة �أنّ ال�شني
هو �أعلى االحتكاكيات �ضغط ًا ،و�أنّ الفاء �أدناهنّ  ،و�أنّ
ال�سياق ال�صوتي ي�ؤثر يف مقدار �ضغط االحتكاكيات.
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اجلداول امللحقة بالبحث:
مالحظة :كل احتكاكي منعزل ( يف هذه اجلداول) غري داخل يف ح�ساب املتو�سط للم�سوغ العلمي الذي ذكرناه .

اجلدول ()10
ال�سياقات ال�صوتية للثاء وخ�صائ�صه الفيزيائية
ال�صوت

زمن الرتدد

الثاء منعزال
ثاء ثمر
ثاء ثاين
ثاء ُث ُمن
ثاء ثوبوا
ثاء مثنى
ثاء ثقة
ثاء وثيقة
ثاء تراث
املتو�سط

423ر0
097ر0
058ر0
046ر0
031ر0
140ر0
061ر0
097ر0
244ر0
097ر0

متو�سط
الرتددين
1359
1254
1115
992
1182
1164
1112
1285
1293
1174

الطاقة

ال�ضغط

20ر56
48
49

33ر21
15ر3
52ر8
12

68ر53
57ر48
50
43ر47
97ر63
24ر39
50

34ر4
49ر9
1ر10
73ر11
16ر1
56ر7

اجلدول ()11
ال�سياقات ال�صوتية للحاء وخ�صائ�صه الفيزيائية
ال�صوت

زمن الرتدد

احلاء منعزال
حاء حدث
حاء حادث
حاء ُحمرة
حاء حوت
حاء ٍحر�ص
حاء حيلة
حاء رحمة
حاء راح
املتو�سط

376ر0
110ر0
121ر0
103ر0
094ر0
085ر0
100ر0
128ر0
382ر0
140ر0

متو�سط
الرتددين
1561
1123
1250
1304
1167
1231
1516
1337
1249
1272
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الطاقة

ال�ضغط

94ر64
76ر55
66ر55
54
55

45ر25
99ر15
47ر19
12ر13
37ر4
53ر15
40ر13
93ر22
22ر13
8ر14

94ر57
53ر58
54ر59
20ر54
3ر56
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اجلدول ()12
ال�سياقات ال�صوتية للخاء وخ�صائ�صه الفيزيائية

ال�صوت

زمن الرتدد

اخلاء منعزال
خاء خم�سة
خاء خام�س
خاء ُخذ
خاء خوذة
خاء خل�سة
خاء خيفة
خاء خمروم
خاء فرخ
املتو�سط

286ر0
097ر0
099ر0
144ر0
120ر0
112ر0
149ر0
125ر0
332ر0
147ر0

متو�سط
الرتددين
1360
1295
1340
947
1064
1540
1540
1122
1308
1270

الطاقة
64
58
6ر54
5ر57
59
59
5ر58
8ر59
63
7ر58

ال�ضغط
3ر28
20
17
4
7
18
19
19
14
7ر14

اجلدول ()13
ال�سياقات ال�صوتية للذال وخ�صائ�صه الفيزيائية
ال�صوت

زمن الرتدد

الذال منعزال
ذال ذليل
ذال ذلك
ذال ذباب
ذال ذودوا
ذال ذراع
ذال ذيب
ذال مذنب
ذال رذاذ
املتو�سط

464ر0
155ر0
154ر0
174ر0
170ر0
146ر0
147ر0
089ر0
319ر0
169ر0

متو�سط
الرتددين
823
899
851
796
776
911
1072
780
936
868
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ال�ضغط

6ر63
7ر58
60

5ر11
7ر7
2ر5
6ر5
7ر6
3ر3
6ر12
6ر15
1ر5
7ر7

7ر60
60
3ر61
3ر62
8ر67
6ر54
6ر60
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اجلدول ()14
ال�سياقات ال�صوتية للزاي وخ�صائ�صه الفيزيائية

ال�صوت

زمن الرتدد

الزاي منعزال
زاي َز َرع
زاي زارع
زاي ُزرع
زاي زو ًرا
زاي زراعة
زاي زينة
زاي مزهر
زاي فريز
املتو�سط

472ر0
137ر0
131ر0
200ر0
179ر0
168ر0
198ر0
121ر0
253ر0
173ر0

متو�سط
الرتددين
1664
838
875
860
819
1088
892
940
1299
4ر951

الطاقة
58
36ر57
87ر60
64ر59
87ر58
2ر63
31ر59
18ر66
94ر52
60

ال�ضغط
3ر13
16ر8
5ر12
54ر7
73ر11
54ر10
35ر11
76ر17
19ر8
10

اجلدول ()15
ال�سياقات ال�صوتية لل�سني وخ�صائ�صه الفيزيائية

ال�صوت

زمن الرتدد

ال�سني منعزال
�سني َ�س َبح
�سني �سابح
�سني ُ�سبحان
�سني �سودان
�سني ِ�سر
�سني �سريوا
�سني م�سرى
�سني فرا�س
املتو�سط

435ر0
217ر0
142ر0
125ر0
166ر0
172ر0
188ر0
124ر0
335ر0
184ر0

متو�سط
الرتددين
1857
1661
1555
1576
1633
1747
1689
1446
1540
1593
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الطاقة

ال�ضغط

58
3ر58
22ر58
26ر56
86ر52
79ر56
95ر55
37ر55
19ر50
5ر55

98ر20
21ر14
21ر12
24ر10
76ر7
65ر10
55ر10
14
54ر8
11
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اجلدول ()16
ال�سياقات ال�صوتية لل�شني وخ�صائ�صه الفيزيائية

ال�صوت

زمن الرتدد

ال�شني منعزال
�شني �شريف
�شني �شادي
�شني ُ�شباط
�شني �شورى
�شني �شراء
�شني �شيد
�شني م�شدود
�شني فرا�ش
املتو�سط

336ر0
095ر
114ر0
121ر0

متو�سط
الرتددين
2155
1960
1835
1713

124ر0
119ر0
164ر0
111ر0
223ر0
134ر0

1127
2039
2046
1970
1052
1717

الطاقة
37ر71
97ر56
20ر64
23ر57

30ر28
43ر17
16ر23
81ر18

32ر56
43ر61
64
59
54ر59
60

17ر18
71ر21
31ر23
11ر23
68ر20
8ر20

اجلدول ()17
ال�سياقات ال�صوتية لل�صاد وخ�صائ�صه الفيزيائية

ال�صوت

زمن الرتدد

ال�صاد منعزال
�صاد َ�صبرَ
�صاد �صابر
�صاد ُ�صنع
�صاد �صورة
�صاد �صناعة
�صاد �صيني
�صاد م�صر
�صاد قر�ص
املتو�سط

357ر0
102ر0
113ر0
168ر0
154ر0
138ر0
156ر0
099ر0
233ر0
146ر0

متو�سط
الرتددين
1671
1555
1602
1120
1526
1597
1545
1741
1105
1473
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ال�ضغط

الطاقة
15ر64
72ر52
50ر57
56ر53
57ر52
83ر54
68ر56
1ر61
08ر57
8ر55

ال�ضغط
35ر20
7ر13
84ر11
37ر9
86ر10
18ر9
45ر12
25ر16
64ر12
11
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اجلدول ()18
ال�سياقات ال�صوتية للظاء وخ�صائ�صه الفيزيائية

ال�صوت

زمن الرتدد

الظاء منعزال
ظاء ظلم
ظاء ظامل
ظاء ُظلم
ظاء ظباء
ظاء نظري
ظاء مظروف
ظاء منظور
ظاء غيط
املتو�سط

339ر0
105ر0
121ر0
149ر0

متو�سط
الرتددين
722
743
820
892

079ر0
233ر0
160ر0
099ر0
081ر0
139ر0

636
616
696
899
623
741

الطاقة
53ر62
47ر59
9ر57
69ر56

1ر9
2ر4
42ر6
18ر1

82ر58
18ر57
99ر59
1ر57
91ر55
4ر57

91ر2
76ر3
61ر5
3ر1
22ر2
4

اجلدول ()19
ال�سياقات ال�صوتية للغني وخ�صائ�صه الفيزيائية

ال�صوت

زمن الرتدد

الغني منعزال
غني َغ َر�س
غني غار�س
غني ُغراب
غني غول
غني غرا�س
غني غرية
غني ثغر
غني فرغ
املتو�سط

351ر0
075ر0
108ر0
132ر0
165ر0
095ر0
184ر0
158ر0
160ر0
135ر0

متو�سط
الرتددين
1082
855
1162
633
743
1183
1168
778
464
873

146

ال�ضغط

الطاقة
08ر54
74ر56
93ر53
29ر52
22ر52
31ر51
12ر50
92ر54
58ر49
6ر52

ال�ضغط
7ر10
6ر13
46ر13
73ر-1
67ر1
87ر11
65ر2
54ر9
07ر10
7ر8
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اجلدول ()20
ال�سياقات ال�صوتية للفاء وخ�صائ�صه الفيزيائية

ال�صوت
الفاء منعزال
فاء فقري
فاء فار�س
فاء فقراء
فاء فول
فاء فداء
فاء فيل
فاء نف�س
فاء رغيف
املتو�سط

زمن الرتدد معدل الرتددين
417ر0
052ر0
078ر0
171ر0
063ر0
128ر0
120ر0

1510
1221
1169
1197
1336
1477
1547

097ر0
119ر0
104ر0

1220
1288
1306

الطاقة
56
42ر47
45ر49
63ر46
96ر47
62ر50
16ر50
28ر50
08ر49
49

اجلدول ()21
ال�سياقات ال�صوتية للهاء وخ�صائ�صه الفيزيائية

ال�صوت

زمن الرتدد

الهاء منعزال
هاء هَ دى
هاء هادي
هاء هُ دى
هاء هود
هاء هيام
هاء فهيم
هاء ف ْهم
هاء َفداه
املتو�سط

311ر0
041ر0
130ر0
054ر0
054ر0
064ر0
099ر0
105ر0
059ر0
076ر0

متو�سط
الرتددين
1451
1162
1217
907
591
1145
1195
1096
557
983
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الطاقة
18ر57
78ر53
72ر51
43ر52
13ر57
61ر55
86ر56
97ر56
49ر50
4ر54

ال�ضغط
2ر22
9ر9
5ر10
30ر5
67ر5
12
4ر11

14ر15
40ر13
4ر10

ال�ضغط
75ر10
74ر-6
16ر7
73ر-4
24ر-0
87ر-0
68ر7
78ر10
8ر10
45ر3

