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م ومصطلحات الصوت وفن اإللقاء  مفاه

یت : الصوت لغة  صوت اإلنسان وغیره ، (( الجرس ، والجمع أصوات ، قال ابن الس الصوُت

)).والصائت الصائح 

أنه : الصوت اصطالحا  ال متصال (( عرفه ابن جني  ، )) عرض یخرج مع النفس مستط

منها  عرض ل(( إنه : وهناك تعرفات أخر قوة اإلرادة و ه في الهواء الخارج من داخل اإلنسان 

لًا ثم اطالقه  سبب تضیی مجراه أو غلقه  )) مجراه تموج 

أنه  عرف الصوت اللغو اًرا عن تلك األعضاء المسماة ((:و ة واخت صدر طواع أثر سمعي 

)).تجاوًزا أعضاء النط 

أو الصوت اإلنساني ألن موضوعه هنا  الصوت اللغو ومعلوم أن هذه التعرفات مخصوصة 

فن  حتاج إلى مشافهة متعل  ل ما  ة وأداء الشعر والتمثیل و الخطا اإللقاء المتمثل 

ا  ائ ارة عن : الصوت فیزا ة هو ع ة الفیزائ تشیر الكتب المتخصصة إلى ان الصوت من الناح

شرة حساسة لها ((  األذن ال ة تكون وهناك ))هو سلسلة من االفتراضات في األوسا الماد

منها  حدث من احتكاك جسم آلخر : (( تعرفات أخر حاسة السمع وهو  ة تدرك  ع ظاهرة طب

طة بهذا المصدر حتى تصل إلى آذان  ة تنتقل في االوسا المح لینجم عنه اهتزازات صوت

)) . السامعین 



:فن اإللقاء 

وهي األنواع ، والفن : الفن لغة  الحال ، والضرب من الشيء والجمع أفنان : هو واحد الفنون

عد فن . وفنون شت في فن  فنن الكالم أ  .والرجل 

اتنه واشت  قال افتن الحمار  ة واالضطراد الشدید  أما اشتقاق فن فیرجع إلى أصلین األول التعن

میًنا وشماال  وهو : الثاني أجناس الشيء وطرقه ومنه الفنن . بها إذا اخذ في طردها وسوقها 

تشعب أغصان الشجر الغصن وجمعه افنان ، وسمي الفن  ا من ذلك ألنه متشعب ومختل  .فًن

:الفن اصطالحا 

ایلوجي وفسیولوجي غیر متكلف في التزین والتزو وهو جزء من (( - ١ هو نشا إنساني 

التطور اإلنساني  ة المتعلقة  ة الحیو )العمل

عة من عم (( - ٢ ر والحس والجمال نا ة تجمع بین الف ة واجتماع ة انسان هو ظاهرة ابداع

عبر  ش مخاض مجتمعه وامته ،و ع الفنان ودواخله لیروح بذلك الفن عن لواعج نفسه و

ة والدقة واإلئتمان  ))عنها  بروح من الوعي والمسؤول

ة لوس من أجل تحقی(( - ٣ ارعة الواع )) هدف ما هو المعالجة ال

اإللقاء 

الشرف : اإللقاء لغة  إن الرجل (( الطرح والترك ، ألقى الشيء طرحه جاء في الحدیث النبو

بها في النار  ال یهو الكلمة ما یلقي لها  ر )) لیتكلم  ف أن  لمته من لسانه من دون طرح  أ 

. واللقى الشيء الملقى على األرض . في عواقبها 

: ا اإللقاء اصطالح

))فن االستمالة (( هو - ١

طرقة تشتمل على االقناع واالستمالة (( هو - ٢ ة الجماهیر  ))فن مخاط

)) فن مشافهة الجمهور واقناعه واستمالته ( هو - ٣



ه (( هو - ٤ الكالم على صورة توضح ألفاظه ومعان وهو تعرف الفنان عبد )) فن النط 

.الوارث عسر 

ل ما یتعل بها  ة في مخارجها وصفاتها و ح اللف یتأتى بدراسة الحروف األبجد وتوض

س الكلمات وال تخفى  ذلك ال تلت حرف و س منها حرف  املة ال یلت مة  لتخرج من الفم سل

.معانیها 

ح  یتأتى بدراسة  ح " الصوت " وتوض ة تت ق قاته دراسة موس اإلنساني في معادنه وط

ما یناسب المعاني فتبدو واضحة مبینة جمیلة  الوقع على آذان السامعین  للدارس أن  ینغمه 

ة  المحاضرة الثان

األلقاء بین الفن والعلم

والجمال قبل اعتماده  عتمد في أساسه على الذوق الفن ألنه  غلب على وصف اإللقاء 

ظهر فیها األثر الفني ومثلها على القواعد والقوانین ، وما القاعد والقوانین إال المادة الت ي 

ه أثر النفس ولن تغني ضخامة  ظهر ف مثل الجسم اإلنساني من حیث هو المجال الذ 

غني العلم شیًئا إذا ضعفت أو انعدمت الفترة  ذلك ال  الجسم وقوته عن ضعف النفس و

ن ان تكتسب اكتساًا وٕانما یخلقها هللا مع نفس اإلنسان و م ة التي ال  ذهب االستاذ عبد الفن

ة وتنمیها بل  تسقل الفطرة الفن الفنون ة الخاصة  الوارث عسر إلى القول إن الدراسات العلم

عض العوائ من ظروف  امنة في نفس الفنان تخفیها  انت  طها وتستخرجها إذا  وتستن

عیدة عن الفن ثم تحولوا اة أمثلة لفنانین بدأوا في أعمال  اته أو بیئته وفي الح ه على ح ال

. أثر صحوة مواهبهم 

علوم الفن وحفظوها عن ظهر قلب وتشدقوا  اة أمثلة لدارسین أـحاطوا  ذل في الح و

اصطالحاتها وشعاراتها ثم تكشفوا عند التطبی والتنفیذ عن مادة ال روح فیها وال جمال 

قاع سل عزف أنغاًما في مقام مضبو وٕا ع أن  ستط قا  م ولكنها قد فالذ یدرس الموس

ع أن ینظم . تصور لك صوت اآلالت في وابور الطحین  ستط والذ یدرس علم العروض 

ان دلیل التلفونات ومن أمثلة ذلك ما نظمه  ا موزونة مقفاة في أ موضوع حتى ولو  اًت أب



ن أن نسلك مثل هذا الكالم في دیوان الشعر وٕانما هو نظم قصد  م ابن مالك في ألفیته وال 

. سیر الحف على الطالبین ه ت

د وعلموا  ما نسمیها علوم التجو ثیر ممن درسوا علوم النط أو  ونحن نالح في 

قتلعه من حنجرته اقتالعا  الكالم  وهو  عضهم ینط  مخارج الحروف وصفاتها واحوالها أن 

ه السائر في أرض موحلة وما ذلك إال ألنه أثناء الدرس والتم قتلع قدم لف ما  رن م

الحروف لكي  الغة في الضغ على الحروف وعلى األجهزة التي تشترك في النط  الم

ع اظهار  ة حتى تستط ة األلعاب الراض ه حر ة التي تش ة القو الحر هذه األجهزة  تقو

الغة ألنه لم تسعفه  قف هذا الدارس عند حدود هذه الم ان الالزم ثم  ضاح والب اإل ل حرف 

منطقه بین الوضوح والجمال نفحة م ة تجمع  . ن الشاعرة الفن

الروح  عث المادة  یف ت الفن أو  عث القاعدة  یف ت ذا ندرك  ومن ادراكنا لهذه . وه

عا     ع أن نمضي في دراستنا على هد من العلم والفن جم قة نستط الحق

المحاضرة الثالثة 

خ اإللقاء  تار

ان علینا ان نرجع إلى أواس : اإللقاء عند العرب  إذا اردنا أن نؤرخ لفن اإللقاء عند العرب 

الد وهو الوقت الذ  ع الم السا عد منتصف القرن قابل ما  وهو  األول الهجر القرن

ة فحددوا مخارجها من  ه القراء العرب قواعد النط التي تناولوا فیها الحروف االبجد وضع ف

عترها من الجو  ائعها وما  شوم وسردوا صفاتها وط ف والحل واللسان ووالشفتین والخ

عوا اختالف اللهجات بین  مظاهر النط في أحوالها المختلفة وقدروا للكالم ابتداء ووقفا وتت

ة  التنافر والوحش عض  موا على ال ح وح عضها في اعداد الفص ائل فسلكوا  . الق

رت في انت هذه القواعد ح سب المة من االمم ان ف ارًزا في تارخ علوم اللغة فلم  دثا 

عد أن جاءهم  یر في النط  وضع قواعد للنط والواقع ان العرب المسلمین الجئوا الى التف

في شأن المحافظة على هذا  ن یجز تاب مقدس في لفظه ومعناه فلم  رسول من هللا 



قتصر األمر على قواعد  ة الكالم حتى یوضع الى الكتاب أن  النحو الصرف أو اجروم

ة نط هذا الكالم وٕاال جرت على هذه اللغة تلك  ف ة تكفل المحافظة على  جانبها اجروم

ة  اللهجات العام سمى  السنة التي جرت على سائر اللغات من انحرافات النط ونشوء ما 

عد إلى لغات جدید على ما  ما جرأوال ثم تطورت هذه اللهجات ف مر األزمنة والعصور وف

ة  ة من یونان ة مثال واضح لهذا حیث تولدت عنها لغات اورا الجنو على اللغة الالتین

ة  ان ة واس ة وفرنس طال .حدیثة وا

عد ان انتشرت العرب في هذه  ة نفسها قد نشأت فیها لهجات مختلفة  وهذه لغتنا العر

فعل الرادیو ولعل في الرقعة من االرض غیر أننا نالح ان هذه اللهجات اخذت تتقارب 

مة قبل  اتجها یختلف عن سنته في العصور القد التطور اللغو هذا التقارب ما یتجه 

سمع  المخترعات الحدیثة التي الغت المسافات وجعلت من العالم المترامي رقعة صغیرة 

ل یوم  عض في  عضها معالم  ر عض و ن هذا ال ینفي ان قواعد غیر ا. صوتها صوت 

عد  الذات ثم اخذتها عنهم شعوب االرض من  النط التي ابتكرها العرب من اجل القرآن 

ة النط  ف ل لغة من االندثار في  انت صمام االمان من انحراف األلسنة وحفًظا على 

لماتها وفي بناء جملها فنحن نعرف الیوم لغة الفراعنة ال قدماء مثال بها وٕان لم تندثر في 

سوت او توت  س أو حتش اسم رمس ة النط  ف قین  د عن  ع أحد أن یؤ ستط ولكن هل 

في تلك االزمنة المعرقة في القدم للجواب على هذا  ان ینطقها المصرون ما  عنخ آمون

ة لغة حدیثة ثم  نقدر أن قواعد النط  عض الكلمات في أ السؤال علینا ان ننظر إلى رسم 

عد الف سنة مثال لم توضع ما .. ثم جاء خل جدید من الناس  فعلموا حروف هذه اللغة 

مة  ة او لغة الهند القد ط ة او الق عد الف .. علمنا نحن حروف الفرعون یف یتاح للناس  ف

غفلوا نط حرف ) school( سنة ان ینطقوا الكلمة االنجلیزة  فعل ) h( على أن  ما 

ی. االنجلیز الیوم  ین ) ch( ف یتاح لهم مثال ان ینطقوا حرف و فرقوا بینه و األلماني وان 

من ثالثة حروف ینط مثل حرف ) sch( حرف  ون في نفس اللغة الحرف الثاني الم

ل االختالف اذ هو شین مهموسة ال  ة أما الحرف األول فله نط یختلف  الشین في العر

صا على الصوت الكامل للتفشي الذ  ة وهذا الحرف نسمعه من تحتو حب الشین العاد

قر اسم شاعرهم الع حنا على ) برشت ( األلمان عندما ینطقون فضل هذه القواعد اص و



بها ألسنة ألها من  انت تجر ما  انها و انت تنط في ا ما  ة  بینة من نط لغتنا العر

.قبل ان توضع القواعد  

اس في االستماع وقد الحظنا في اواس العصر الع انوا یرغبون ي أن علماء اللغة عندما 

حثا  في الصحراء  ضرون انوا  ة الخالصة من شوائب الملدین والبلدیین  الى اللهجة  العر

غیتهم وحل ما  عندهم  طلعوا على حضارة فیجدون ة ولم  عرفوا المدن عن البدو الذین لم 

ة  الت لغو . عترض لهم من مش

حت ذلك أص ة واضحة المعالم أمامنا فهذا الشعر الجاهلي والنثر و صورة لغتنا العر

ال على  الیهما من عبث الرواة وانتحالت القصاص ال یزاالن دل الجاهلي على الرغم ما تطرق

قى على الزمن  التراكیب واألسالیب وعندنا ما هو اصدق منهما في عریته وابلغ في داللته وا

م مصونا محفوظا وهو القر  قواعد النط الجدید السل ه  آن الكرم الذ أوحى الى قرائه ودارس

ال ونطقا  ة ش ة العر .فتمت بها الصورة اللغو

عة المحاضرة الرا

ة الصوت وفن اإللقاء ة تر أهم

ما  ان اللغة  ونة لبن ة نط الحروف واالصوات الم ف لغته و لفنون إن معرفة االنسان الحضار

ة في بناء شخصیته الئم الموق العام یوفر له قفزة نوع نسجم مع الذوق ناسب الحالة و ف و

حت من االمور التي اخذتن  ة الصوت وفن االلقاء اص فن تر الجدیدة ومن هنا فإن االلمام 

بوصف هذا  الفن  ة الى االنسان الحضار النس یز  ة والتر بیرا من العنا ا  ة ( نصی تر

من الممیزات والخصائص التي تضفي على االنسان صفات فردة قد ) الصوت وفن االلقاء 

ة وٕاال  المطلو ة االخر ه الشرو االنسان ما اذا توافرت ف ة االنسان الجدید ف ه شخص تكتمل ف

اره  س اف ع ع ان  ستط صوت معبر مثیر جمیل و ما فائدة ان یتكلم شخص ما بلغة جمیلة و

سه الى اآلخرن بلذة وم ته في موقف واحاس اره ومواقفه وحر قف في اف تعة ولكن هذا الشخص 

ون ة في مثل هذه الحالة  ه وامته والى االنسان العداء او التردد او عدم االنتماء الى وطنه وشع

ستغله الشخص الظالم الجائر المغتصب تجاه  ما اذا اتقنه هذا الشخص سالحا خطیرا  هذا الفن ف

ح ا س صح م من مسؤول ورجل اعالم مدرس وخطیب وشاعر وادیب تغلي االخرن والع ضا ف



دائه تجاه  ة وتتوهج شعلة الحب  في سو ة الملته س الوطن ار خیرة واالحاس في اعماقه االف

س والعواطف  ل تلك االمور واألحاس عبر عن  ع ان  ستط ة ولكنه ال  وطنه وامته واالنسان

ا او من خالل مذ ة وذلك سواء في حشد جماهیر او حتى مقابلة شخص ع او شاشة تلفزون

ن من هذا الفن ولم یدرسه في مراحل عمره  ة درس مهم من . ألنه لم یتم ح ان فن الخطا صح

ة الصوت وفن االلقاء ألنها تدرس  ة ولكن لم تدخل في مفردات مادة تر مفردات اللغة العر

ه ا ة وان القائمین على توج ة في هذا المجال لم یخوضوا الدرس ضمن مادة اللغة العر لطل

ة هو مجهود ذاتي شخصي یختلف من  قدمونه للطل ل ما  مي العلمي لفن اإللقاء إنما  األكاد

س على أساس  الشخص نفسه ول اعات متأثرة  شخص الى آخر فتأتي المالحظات واالنط

مي علمي  .أكاد

ة  ة وعلم ات انسان ل بیرا وال عجب إن اهتمت جامعات و في الخارج بهذا الفن اهتماما 

أنواعه قد  اسة والعدل والقضاء والتحقی واالجرام واالعالم والطب  ات مثل االقتصاد والس ل ف

ة في تكملة مستنلزمات الدراسة  وفرت ضمن مناهجها مادة الصوت وااللقاء وعدت مادة مطلو

التم ا ألنه من دون ة أو الدراسات العل ة االول ة هذا الفن في حده األدنى الجامع ن من ناص

مؤثرا وفاعال  ون وان  ع أ صاحب اختصاص ان ینجح النجاح المرموق ستط على األقل ال 

ات والمعاهد ذات االخصاص الفني الدرامي تتوسع في  ك من ان الكل في اوسا مجتمعه ناه

ة الكبیرة في مجال التخصص الدرامي واالدبي ان ات والدراسات مجال هذا الفن ألهم االحصائ

الهم عن الدرس وعن حدیث المدرس  ة متعددة ینصرف  ة وفي مراحل دراس ة الطل د ان غالب تؤ

ة للمدرس او عدمها  عد رع ساعة من بدء المحاضرة والسبب في ذلك هو ضعف المهارة الفن

اه الطالب من خالل استغالل صوته واشاراته ه قدرته على شد انت صال والتي تكم ف مه ال وتنغ

ة فضال  ة المطلو اه الطالب وهذه من الشرو الموضوع صورة تستدر انت المادة والتعبیر عنها 

ة  ال شك مثل قوة الحنجرة والطاقة البدن ة  ة الفسیلوج ن عن انها تعتمد على القدرات التكو

.والصحة الجیدة 

ش د ان الصوت ال حاث العلماء لتؤ قرة االنسان لقد جاءت الدراسات وا هو دلیل على ع ر

ه  ة صاح عضهم قال انه خیر وسیلى لفهم اآلخرن وانته هو هو . و



المحاضرة الخامسة 

أعضاء النط واجهزته 

حیزمنالجهازال عضوقدتعاونتكلنقطةمعاألخرىف عضهاب ط شریتكونمنمجموعةمناألجهزةترت جهازالنطقال

صوًتا عضلتؤد عضهامع اختالفمقاطعالصوت.معیًنالهمغزاهصوتي،أوتشا وٕاذانظرنانجدأنالحروفتختلف

الساذًجا،فإذاوضعتاألناملعلىخروقه،ووقعتال ؛ألنالصوتیخرجمنهمستط النا عضهمالحلقوالفم حتىشبه

االعتمادعلىجهاتمختل الحلقوالفم ذلكإذاوقعالصوتف ه،ف شبهصاح مزاوجةبینهماسمعتلكلحرفمنهاصوتال

الحروففة،سمعتاألصواتالمختلفةا لتیه

ةإلىاألذن اتأوموجهاتصوت لذبذ علىش .ثمینتقاللصوتخالاللهواءالخارج

Organs of: وجهازالنط

speech،ارةعنأعضاءمحدودةالحجممحدودةاألوضاعینتجعنتشغیلهامجموعةمناألصوات اإلنسانع ف

الصورة .ماهوواضحف

تكونجهازالنطقمن :و

.الحنجرة- ١

ة- ٢ .األوتارالصوت

.مزمارلسانال- ٣

السفلي- ٤ .الف

.طرفاللسان- ٥

.مقدمةاللسان- ٦

.مؤخرةاللسان- ٧

ا- ٨ .األسنانالعل



.األسنانالسفلى- ٩

.الجدارالخلفیللحل-

.اللهاة-١١

.اللثة-١٢

.الطب-١٣

.الغار-١٤

ا: الشفتان-١٥ .الشفةالسفلى،والعل

.فتحةاألنف-١٦

Larynxالحنجرة- ١

قمة ة،والحنجرةلالحنجرةتقعف ةالهوائ الطرفاألعلىللقص متصل ارةعنصندوقغضروف ع ةوه ةالهوائ القص

ة ق سللحروفالتیتخرجمنهافقطولكنل سالمةلكاللحروف،ول ةإخراجالصوتوسالمتهاه عمل ارزف هادورهاال

ة االلصوت عبراألح التیتساعدعلىإحداثاالهتزازالصوت .الحروف،فه

ونةمنثالثةغضارفوالحنجرةماهیإالفتحاتأوحجراتمتسعة : نوًعاما،وم

ارزمنهبتفاحةآدم عرفالجزءال ارزمناألمام،و ناقصاالستدارةمنالخلفوعرضو .األوألوالعلو

ةشدالوترنو  قةالصوتوذلكوفقنس سطوفًقالط ضوتن المزمار،وفتحةالمزمارتنق سمى أماالفراغالذیبینالوترنف

استعدادهالالهتزاز

سمىلسانالمزماروهو  ةبلعالطعاموللمزمارغطاء أثناءعمل طرقالنفسف حم لقوةال.صمام وصفالصوتالقو و

ففوقالمزمارةتقومبدورحجراتالرنینوفیهاتتممعظمأنواعاألصواتالتیتستعملف ضعفهاوالتجاو حنجرةوضعفه

.الكالم

ة،أماالرئةفهی ةالهوائ ةالنطقوذلكبدفعالهواءالالزملذلك،وهیتشماللرئتینوالقص عمل وأعضاءالتنفسلهادورف

ما یدفعهللتمددواالن حاجةإلىمحر ةبذاته،ومنثمفهوف عالحر ستط ماش،وال جسممطاطقابلللتمددواالن



ةالح حر حس ،والرئتانمخزنللهواء ةأخر ةوالقفصالصدرمنناح الحاجزمنناح هوالحجا ش،وهذاالمحر

الحاجز .جا

تملةمنالخلفمتصل لحلقاتغیرم ةتتكونمنغضارفعلىش أنبو ةفه ةالهوائ عضبواسطةنسوأماالقص عضهاب

الصورة ماهوواضحف .یجمخاط

سیینهماالشعبتاناللتانتدخالنإلىالرئتین .وتنقسممنأسفلهاإلىفرعینرئ

المحاضرة السادسة 

ة- ٢ :األوتارالصوت

قةوترن،وعلىهذافالكلمةوترأو الحق ساف الجهازالنطقي،وهمال ةأهمعضوف قةchordاألوتارالصوت ستدق ل

قة الحق - مروطان-أوشرطانLipsشفتان،إذإنهاف

ةومثبتان،وعندنهایتهمامناألمامتفاحةآد ةالهوائ قعانمتقابلینعلىقمةالقص منالعضالتیتصلبهانسیج،وهما

غضارفالنسیجالخلف امنالخلف،حیثیتصالن ةأفق النللحر لمنهمااآلخرولكنهماقا حیثیتاخم . الهرمي م،

إلىفوقوتحتوأماموخلف،وال نللحنجرةأنتتحر م لوحجو ؛ألنهاتغیرمنش النط ةإلىأعلىوأسفلمهمةجًداف حر

عةالصوت .مالرئتین،فتؤثرعلىنوعالرنینالحنجروطب

اسسرعةالترددقداستخ اتوجهازق رةعنهذهالذبذ رالسرعأعطاناف ةمعقدة،ولكنالتصو ةاألوتارالصوت وحر

ةیتفاوتبین ةاألوتاروذبذبتها،وقدوجدأنمعداللتذبذبلألوتارالصوت ٧٠و٦٠دمفیرصدحر

ین ةو ةألخفضاألصواتالرجال الثان قى١٣٠٠و١٢٠٠دورةف .الرتفاعالصوتالموس

اتللرجلبین وللمرأةبین١٥٠و١٠٠ومتوسطالذبذ

ةعندالرجألطولوأغلظمنهاعندالمرأة٢٠٠ .و،واألوتارالصوت

الصورةراطان لنصفدائرة،وهماكماهوواضحف ةوهیوتراناثنانعلىش الحنجرةتوجداألوتارالصوت شبهاف مرنان

ا متدانأفق .نالشفتین

األصواتهي منالمرورولهماالقدرةعلىاتخاذأوضاعتؤثرف :إذاامتدالوترانأغلقافتحةالحنجرةومنعاالهواءالرئو



.وهووضعالتنفسالعاد: وضعاالرتخاءالتام- ١

ة- ٢ األصواتالمجهورة: وضعالذبذ سمى .وهوالذیینتجنوًعامناألصوات

ةوضعاالمتدادوقفاللهواءوه- ٣ اللغةالعر :الجوف.والوضعالذیینتجالهمزةف

الفم قصدبهجوفالحلقوالفم،أوالخالءالداخلف .و

:الحل

قسمإلىثالثة قعبینالحنجرةوالفم،و :سامهيأقوهوالذی

.أقصىالحل- ١

.وسطالحل- ٢

عدخروجهامن عضاألصوات م عملعلىتضخ ةفهوفراغرنان عضاألصواتاللغو أنهمخرجل الحنجوالحلقإلىجان

اللص ذمونالضئ مدحونالجهیرالصوت،و رة،ومدحالعرسعةالفم؛ألنسعةالفمتعینعلىقوةالصوتولهذاكانوا

قه الكالممادحینسعةالفم،ذامینصغرالفمأوض .وت،ولهذاأخذوایتشدقون

عضهم الشدقوُْعدالصوت: وسألواعنالجمال،فقال .القامةوضخمالهامةورح

:اللسان- ٣

تمی ،وهوعضو معنىاللغةهوأهمأعضاءالنط ثیرمناللغات ستعملف ةوالمرونةو زالحر

ْرَناُهِبِلَساِنَك{ ] .١٩٥: الشعراء[} ِبِلَساٍنَعَرٍُِّمِبین{] ٩٧: مرم[} َفِإنََّماَسَّ

قسمإلىأرعةأقسامهي :و

.أقصاه- ١

.وسطه- ٢

.وحافته- ٣

.وطرفه- ٤



والتلو نهمنالتحر بیرمنالعضالتالتیتم علىعدد حتو ماش،وامتدحاللسانوذماللسانلمالهمنمقدرةوهو واالن

ةاللسانننظرٕالىقولحسانبنثابتحینقاللهالنبي القول،ولمعرفةأهم حوالِعِّف : صلىاللهعلیهوسلم-علىالقواللفص

طرفهطرفأرنبته،ثمقال منلسانك؟فأخرجحسانلسانهحتىقرع ق : ما

رونعنقوة انوایذ قولونواللهلووضعتهعلىصخرلفلقهأوعلىشعرلحلقه،و :الحنك.أنلسانهثور: اللسانف

ونمخرجلكثیرمناألصوات أوضاعهالمختلفة،ل .هوالمنطقةالتییتصلبهااللسانف

إلىخمسةأقسام نقسمالحن :و

.األسنان-أ

.أصولها- ب

منه-ج .وسطالحنك،الجزءالصل

.أقصىالحنك،الجزءاللینمنه- د

.اللهاة-هـ

:الشفتان- ٤

نأنتقسمإلى م الصورة ماف : وه

رهالح ماذ ةاللسانف أننعرفأهمیتها،وأهم ف ا،ومابینالشفتین،و : راطالشفةالسفلىوالعل

قانوتستدیران} َوِلَسانًاَوَشَفَتْیِن، َأَلْمَنْجَعْلَلُهَعْیَنْیِن{ اللشفتینعندالنطقفهماتنفرجانوتنط ش .ونالحظتغیًراف

عة  المحاضرة السا

شوم- ٥ :الخ

عضاألقواألقصىاألنف،وهومخرجالغنةوهوخرقاألنفالمنجذبإلىداخال .لفموهوفی

حرفالنون شومومرورالهواءفیهأغلقفتحةاألنفوحاوألنتنطق ةالخ : ولمعرفةأهم

مللحرف حولدونالنطقالسل .إن،فتسجدأنإغالقه

:األسنان- ٦



ا ة مساعدةأحداألعضاءالمتحر ة امنها،ولهادورهافینطقاألصواتاللثو ماالعل منأعضاءالنطقالثابتةوالس

اه : للسانوالشفةالسفلى،ولكیتعرفأهمیتها،انظرماقالهسهلبنهارونلرجلزنجیخلعثنا

اه انلمانزعثنا اهفیإقامةالحروفوتكمیلجمااللب فرطحاجتهإلىثنا .لوعرفالزنج

،فلقدقالعمرنالخطاب اعیتانلهمادورفیإقامةالحروفوسالمةالنط اللهعنه-فالثنیتانوالرَّ -رض

سهیلبنعمرووالخطیب خطیًاارسو : ف قومعل .الللهانزعثنیتیهالسفلیتینحتىیدلعلسانهفال

قال الذه الیتمتىسقطت: وقاألبوالحسنالمداینیلماشدعبدالملكأسنانه .لوالالمنابرما

: وقیل

شطرمنأسنانه،أوالثلثینمنها،ذلكلالعتدالواالست إنمنسقطتكألسنانهاستطاعالتحدثإلىحدما،هذابخالفمنذه

.واء

:الرئتان- ٧

اةوٕانأهملكث ونالكالمبلقدتنعدمالح غیرالتنفسال ةالتنفس،و عمل رهماإالأنلهمادورواضحف .یرمنالدارسینذ

ش اتالبردو صابونبنو ذلكالذین در مته،و مفیهدورفیجمااللصوتوق ماأنلمقدارخروجالنفسوالتح لإلنسان،

عضأعضاءهذاالجهازالصوتیثابتواآلخرمتحرك اأن .عرونأثرذلكعلىالكالم،ومنالمالحظعلم

اللغة،ولكنخلقهااللهلتؤدیوظائفأخرىإلىجانبذلك،ف ستمقصورةعلىالنطق ةلهذاالجهازل فةاألساس ماأنالوظ

: مثال

فالهواء،واللسا حجرةلتكی فاألنف ة،والتجو اتالصوت الذبذ ةصمامخلقهاللهلحفظالرئتینإلىجان األوتارالصوت

فةمنوظائفاإلحس لمنطقةلهاوظ إلن ةاإلعجازوالتعقید، النعضلةفینها اسوالتذوق،فالشفتانتستخدمانفیتلق

عالطعاموم المساعدةعلىاالمتصاص،واألسنانواألضراسلتقط ماتستخدمف طعامومنعهمنالخروجمنالفم،

سالهواءفیهاللحاجة فةالهواءللرئتینوحفظهاولح الفموتذوقه،واألوتارتؤدیوظ الطعامف .ضغه،واللسانلتقلی

فةمنالوظائفالتیتؤدیهاهذهاأل سإالوظ إلجادةالقولورو فالنطقل عضاءوالمحافظةعلىأعضاءالنطقسبیلمنس

ناأنمنأص فةهذاالعضو،وٕاذاأدر عضًوامنأعضاءالنطقتؤثرتأثیًرایتفقمعوظ أوعلةتصی عی إلنأ عةاإللقاء،

ینالكالم حالبینهو ةیتعذرعلیهالنطقوقدیبرأمماأصابهأو الهالصوت أح ف .ی



لمنطقةمنمناطقالجهازالصوتیتؤدیدوًرافیإخراجالحرو  عةو ناطب فولنیتمالتعرفعلىهذاالدوروضوحإالإذاأدر

لحرفمنحروفاللغة .المخارجومخرج

المحاضرة الثامنة

ة - ٨ ة الهوائ القص

املة من الخلف هذه القناة تكون ة غیر  ة مخاط من حلقات غضروف ة تتكون هي قناة عضل

ان  ثیرون مر الهواء فیها في حالتي الشهی والزفیر ، وقد ظن  اشرة و الحنجرة في اعالها م

ة  ة الهوائ حوث الحدیثة اثبتت ان القص صال الهواء من الرئتین والیهما غیر ان ال عملها هو ا

ما إذا  فراغ رنان في اثر واضح في درجة الصوت وال س ان  عض األح ن ان تستغل في  م

ة ال أثر لها  ة الهوائ حوث الحدثة فندت رأ األقدمین من أن القص قا وهذه ال ان الصوت عم

. في الصوت اللغو

الحجاب الحاجز - ٩

ة التنفس  فصل بین المعدة والرئتین واثره في عمل في مساعدة الرئتین في هو غشاء  ون

فسح المجال  س الحجاب الحاجز ف حدث هذا عندما ین عاب الهواء في اثناء الشهی و است

ساعد في طرد الهواء من الرئتین اثناء الزفیر  الهواء المطلوب وهو  الكافي للرئتین في ان تمتلئ 

ة (  س ة ع عي ) عمل انه الطب أخذ م یخفى على احد من المهتمین وال . وذلك عندما یرتخي و

ة  حر ا  عني التحم عضل ة الحجاب الحاجز  حر م الدقی  فن اإللقاء من ان التح شؤون

الهواء وتصرفه في الوقت  ساع على امتالء الرئتین  مما  ارتفاع وانخفاض القفص الصدر

ة التي تعطي فرصة للم ة الیوم نة من خالل التمارن العضل ارادة متم تدرب من ان نفسه 

سا واالرتخاء  طر على عضالت الحجاب الحاجز في االن . س

عتمد الرجل على الحجاب الحاجز في عملیتي الشهی والزفیر اكثر من المرأة فالمرأة تعتمد 

سبب هذا  ون ة الى الرجل ، وقد  النس س  ا والع أوال ثم الحجاب الحاجز ثان القفص الصدر

ة للمرأة االختالف هو المحاف ایلوج ة الى المرأة لذا ساعدت الظروف ال النس ظة على الجنیین 

ال شك  ا فان الجنیین حین ذاك سیتأثر  س ان االمر ع اوال فلو  اعتمادها القفص الصدر

سا واالرتخاء   ة الحجاب الحاجز المستمرة في االن حر



ة -١٠ ة اللغو المراكز المخ

حاث  سا( عالم الفسلجة الفرنسي ثبت علمًا في ضوء ا (برو وعالم ) ١٨٨٠-١٨٢٤) 

ا( االعصاب األلماني  ( فیرن وعلماء النفس واألعصاب السوزفیت وجود ) ١٩٠٥-١٨٤٨) 

النط والكلمات  ة في القسم األمامي األعلى من المخ یختص أحدهما  ة لغو ثالثة مراكز مخ

ه  ز المخي للكالم المتحدث  سمى المر ز ا: و ي المرت بجهاز النط المر لمخي الحر

ة  ال الصوت سماع . المؤلف من اللسان والشفتین والح الثاني فیخص  ز المخي اللغو أما المر

ز المخي  ز المخي للكالم المسموع ، والثالث هو المر سمى المر األذنیین و رت  الكلمات و

صر  حاسة ال ضا على أن ود. للكالم المرئي  أو المقروء الذ یرت  لت الدراسات الحدیثة ا

عد  ل متناس ودفعة واحدة عند الطفل  ش عا  ة الثالثة المشار إلیها ال تنمو جم المراكز المخ

عد ذلك وعلى  مهد بدوره  ز المخي للكالم المسموع الذ  الد ففي األشهر األولى یبدأ المر الم

ا منذ النصف ا ه تدرج لثاني من السنة األولى ثم یبدأ نمو الكالم أساسه ینمو الكالم المتحدث 

التدرج  ة تنمو  ة اللغو عني ان األسس المخ ة السنة الثالثة وهذا  ة منذ بدا صورته البدائ المقروء 

ل من  مارس ا ش ع ان  ستط مهد السبیل الى نمو األحدث وان الطفل ال  وان االقدم منها 

زه المخي المعی نضج مر ال الكالم دون . ن اش

المحاضرة التاسعة 

: التنفس 

نه أما النفس فهو ) َتَنَفس ( التنفس َتَفعل وهو مصدر الفعل  وهو إجراء احداث الصوت وتكو

أنه  عرف النفس  قوة االرادة (( اسم دال على التنفس و الهواء الخارج من داخل االنسان 

ن الصوت ان مسموعا فهو صوت وٕاال فال ، وهو ر ع فإن  )) . والط

ة ألجهزة التنفس  ف دراسة وظ



ة عمل تلك  ف م  طرة تامة على اجهزة التنفس والتح ع الى س حتاج الممثل او المذ

من  ة او المواد االخر ار ة او الجمل االخ ة القاء الجمل الحوار ه عمل االجهزة لكي تسهل عل

.غیر تعب أو اجهاد 

والح ان معظم عیوب اإللقاء ترجع الى التنفس الخاطئ او التنفس الضعیف ، ألن ذلك قد 

أتي  : یؤد الى ما 

ة -١ م سبب قلة  صال الكلمات األخیرة من الجمل الى المتفرجین او المستمعین  عدم ا

قي في الرئتین الذ یدفعها الى الخارج  . الزفیر المت

لة ا-٢ لماتها اذ ترت عدم اكمال الجمل الطو وت بین  قتضي معناها عدم الس لتي 

ة والمعنى  الحر االخر .الواحدة 

سبب اضطراره الى اخذ الشهی -٣ رفون ع في الم ظهور اللهثات المتكررة لد المذ

. اعطاء الزفیر المتكرر

فقد -٤ عد ان  ة التنفس  م عمل سبب االنشغال في تنظ طرة على الكالم  فقدان الس

طرة علیها الش . خص الس

ة -٥ توتر اجهزة التنفس الذ یؤد بدوره الى توتر اجهزة الصوت وشد االوتار الصوت

ب  . عرضها الى التخر

ة  م م في  ا یجعلنا نتح ما مدر ة التنفس تنظ ا لكل هذه المحاذیر علینا ان ننظم عمل وتالف

ة الزفیر المخرجة مع الك م م في  لمات وقبل هذا علینا ان نحدد الشهی المأخوذ ونتح

ح  ة التنفس الصح . الخطوات التي تتم بها عمل

بر في االرتفاع وتتمدد الرئتان  من الواضح ان الرئتین موضوعتان في الفص الصدر

صغر  ة بواسطة االضالع ثم  سا الحجاب الحاجز نتیجة لسح عا لذلك مما یؤد الى ان ت

ذا فان االنخفاض وتتقلص الرئتان عا لذلك فضال عن تحدب الحجاب نتیجة االرتخاء وه ت

انه وارتخاء الحجاب یؤد الى دفع  الى م الحجاب الحاجز یرتخي برجوع القفص الصدر

ة الزفیر خارج الرئتین ، وقد ال ندرك اثر توتر وارتخاء الحجاب الحاجز على التنفس في  م



ان ادراكنا لهذه ما  ة ور اد طرة على اخراج الزفیر اثناء حالته االعت ساعدنا على الس ة  العمل

ة  ات مناس م . الكالم 

، وعلى الممثل او المغني او  طتان معا وتعتمد الواحدة على االخر تین مرت إن هاتین الحر

نظمه  ا و ستفید من هذا االرت یف  عرف  ع ان  ة استعمال الحجاب الحاجز .المذ ان عمل

ح ج انه اثناء الزفیر تسمى لجام لك في رجوعه الى م ة حجز ( ماح القفص الصدر عمل

مرتفعا الى األعلى مدة من الزمن وارخاء الحجاب ) القفص الصدر قى الفص الصدر إذ ی

ة  طل على هذه العمل الهواء ) مصرف الهواء ( مع الكلمات األولى وهناك من  أ إننا نخزن

غه ق ال مع الكلمات وال نصرفه مرة واحدة فینتهي ما عندنا من في الرئتین ونبدأ بتفر ال قل ل

من الهواء في ذلك المصرف  ة اخر م ضطرنا الى وضع  عا مما  إن ادخار . رصید سر

لمات الجمل تساعدنا على القاء اكثر عدد من تلك  ل متساو  مع  ش فه  الهواء وتصر

ة حجز  ار عمل ننا اخت م ع احد الكلمات بزفیر واحد و بواسطة وضع اصا القفص الصدر

على طرف القفص فسوف نالح  ع الید االخر الیدین على منطقة الحجاب ووضع اصا

سه عند الزفیر  ع ة و . ارتفاع الید األولى عند الشهی وابتعاد الید الثان

ح  حصل على تنفس صح ع اذا اراد ان  اثناء وخالصة القول فان الممثل أو المغني او المذ

ه  : الكالم فعل

ة من الهواء أثناء -١ م أخذ اكبر  توتر ) الشهی ( ان  . من دون

ن اثناء -٢ أطول وقت مم صرفه  ضا ) الزفیر ( أن  توتر ا . من دون

المحاضرة العاشرة 

ة التنفس  م عمل ة تنظ : أهم

ة أن  م التنفس إذ دلت التجارب والدراسات العلم ة تنظ ة عمل قة اهم حق عرفون أن الكثیر ال 

المه  ن للملقي ان یتدف  م ل ساحر جمیل وانه  ش بیرا في نط الكالم  ة أثرا  لهذه العمل



ن للملقي  م الذ قد نظم _ وحواره مهما طالت الكلمات وتعقدت الجمل والتراكیب حتى انه 

ة جیدة ت ات _ نفسه وامتلك طاقة تنفس لة بنفس واحد او یلقي عدة اب من ان یلقي عدة اسطر طو

م التنفس للطالیبین والراغبین  وفر تنظ ن الوقوف الكامل بها هذا و م عض وال  عضها ب متعلقة 

ا زة واثقة من نفسها  ة ثابتة مر ما انه یوفر للملقي شخص ال واداء متمیزا  ه صوتا جم الضافة ف

والذ یهمنا  ه الكثیرون حسده عل ة  متلك صحة وعاف ل جید فلسفوف  ش الى ان الذ یتنفس 

ان قدراته وهنا نحاول ان نبین مد  ة التنفس وتب م عمل ة تنظ د اهم في هذا المجال هو ان نؤ

ة التنفس في الحصول على الصوت الجمیل العذب حسب المصادر الموثوق م عمل تأثیر تنظ

ة التي تدعو الى الدهشة والعجب ب . ها ومن الحقائ العلم

س ان علماء التشرح م ان تور ابراه ه الد ماد ( على وف ما یذهب ال لم یلحظوا ا فرق

اب والعقول ال تكاد  سحر االل م الذ  بین حناجر النوع االنساني فحنجرة االنسان للصوت الرخ

س في حنجرة المطرب ا عنصر ماد  ة فل ة التشرح س من الناح تختلف عن حنجرة فالح 

ه على حنجرة غیر  طرته على تمتاز  ة التي اختص بها وهي س في الموه ه من الناس وٕانما الفرق

طرة على الهواء المندفع من الرئتین  م تنفسه والس ة التنفس فهو اقدر من غیره على تنظ عمل

صدر من الفم أو األنف  فه واخضاعه لنظام خاص في جرانه من الرئتین حتى  والقدرة على تكی

ل شيء في الغناء  طرة هذا هو  الس عون ستط سمى جمال الصوت وقلیل من الناس  أو ما 

عد شيء من المران ان  ع  ستط فالمغني  فعل المغنون ما  على تنفسهم واخضاعه الى ارادتهم 

ذلك ینوع في درجات  شاء و ما  ات الوترن الصوتیین  حدد عدد ذبذ ملك زماز تنفسه وان 

ه فنه ومن تلك الدرج ما یوحي ال مجموعة منسجمة من صوته  ون اینة  ة المت ات الصوت

الغناء الجمیل  ) .االصوات التي اصطلحنا على تسمیتها 

ن للملقي ممثال  م وال بد لنا في هذا المجال ان نستخلص العبرة من الفقرة التي وردة اعاله اذ 

حصل على صوت جمیل عذب من خالل  ان او متحدثا من ان  عا  ا مذ م ان او خطی تنظ

عني ان عنصر المران ا تمرن الرئتین  ة الى المغني وهذا  النس حدث  ما  ة التنفس تمام  عمل

ة  ؟.هو شر اساس في الحصول على النتائج المطلو

صرف ذلك  ة الشهی وان  توتر اثناء عمل ة من الهواء من دون م ان الحصول على اكبر 

توتر ا ن من دون اطول وقت مم ا وتزداد عدد المرات الهواء  ة الزفیر ولعدة مات یوم ثناء عمل



نا في صوته او  قادرا او متم ون عطي الفرصة أل متدرب من أن  حسب جدول زمن مرسوم 

ه قبل اجراء تلك التمارن  . في القائه فضال عن حصوله على صوت جمیل لم یتوفر لد

ة من العملیتی ننا ان نحصل على نتائج طی م ة من الهواء ( ن المتالزمتین وال  م اخذ اكبر 

طرة علیها اثناء الزفیر  ان القوام )اثناء الشهی والس ان الجسم فغي حالة استرخاء و اال اذا 

اعضاء الجسم في اوضاعها  اجهزة التنفس والصوت مرتاحة وتكون معتدال عند اذ تكون

حة  .    الصح

ة عشرة  المحاضرة الحاد

والقوام في التنفس اثر االسترخاء 

: االسترخاء 

طرة على التنفس ألن ا تصلب  ر قابلیتنا على الس ا الى جنب مع تطو سیر االسترخاء جن

ة للجسم  حرة وان االسترخاء یهيء المرونة الكاف عرقل عملها  یؤد الى تصلب اجهزة التنفس و

اال أ لكافة التغیرات المحتملة وال نعني  ته ه راحة لكي یتكیف و سترخاء الخمول التام بل نعني 

ه  تا ي في  شیر ستانسالفس أ ( اعضاء الجسم مع التحفز و ة االسترخاء ) ممثل یته الى اهم

عي اذ لم تكن ترخي عواطفها  ل غیر طب ش ة المزاج  انت عصب یف ان ممثلة معینة  ر  ذ و

س على عضالت وجهها فتتقلص في الل ان ذلك ینع انت تعي اال نادرا و ة و حظات الدرامات

ان علیها ان تجد طرقا للتخلص منه ولم تجد غیر ان تحاول ارخاء  ثیرا من جراء هذا التوتر و

ع عضالت جسمها وعن هذا الطر استطاعت ارخاء عضالت وجهها  ه . جم ن تشب م و

نك ان تصنع منها ما تشاء وان تغییرها  م ة مادة إذ  مرونة ا ال التي تردها االسترخاء  االش

سر او تخرب  . من غیر ان تن

ما  ا له یوجهه  طا للثاني وحر االول ضا ون قة بین الوعي واالرتخاء اذ  وهناك عالقة وث

تتوتر بدورها  شاء فاذا اردنا ان نوتر جزًءا من اجزاء الجسم علینا ان نجعل االجزاء االخر

حتاج الى درجات معینة من الشدة والتوتر اثناء التعبیر فتؤثر على هذا الجزء والمعروف اننا ن



الغا على  ة المتصاعدة والمتدفقة ولكن اذا اثرت تلك الحالت تاثیرا  عن الحالت العاطف

تلك الشدة  العضالت واد ذلك الى زادة في الشدة فما علینا اال ان نخفف منها حتى ال تكون

. عائقا لتنفیذ ما نرد 

ته وعلى ان التوتر ا ع على نفسه وعلى حر طرة الممثل او المذ لزائد یؤد الى اختالل س

ما انه سیؤثر على اجهزة الصوت عالوة على اجهزة التنفس  ثیر من االخطاء  وقعه في  ادائه و

ة والدراك العالقة بین  ة المؤذ ة العال قات الصوت ة وظهور الط فانه یؤد الى شد االوتار الصوت

ة االسترخاء  التجرة االت .وحرة عمل اجهزة التنفس علینا ان نقوم 

ن االسترخاء  تمار

عد ان نضع الرأس على علو مناسب - ١ ثم نترك ) تابین مثال ( نستلقي على االرض 

عد ستة انجات عن  الذراعین مطروحتین الى الجانب وراحتي الید على االرض على 

حالة استرخاء تام ا اتجاه االرض وتكونالجسم ونترك الساقین  ذ تسق القدمان 

عضهما مسافة  اعدتین عن  اتجاه ١٨الساقان مت منى  انجا ثم نسحب الساق ال

سر ف القدم على االرض ثم نسحب الساق ال ة حتى تسقر  سر الر الجسم ون

ة  حرة تامة ومن غیر ما شدة عضل ة  وفي . الطرقة نفسها وعلینا ان ننجز العمل

اتجاه حالة شعو  ن ان نسحب الساقین  م ین االرض ف رنا بوجود فراغ بین ظهرنا و

ته  الجسم اكثر ثم نضع احد الیدین على منطقة الحجاب الحاجز لنتحسس حر

قا ونتوقف لحظات ثم نرمي الزمیر خارج  قا عم طن وهبوطها ثم نأخذ شه صعود ال

ذا الرئتین ونتوقف لحظات ثم نعود فنأخذ الشهی ونتوقف ثم نرمي الزفیر ونرتاح وه

ة اجهزة التنفس  ع ان نختبر حرة حر نستط

اعتدال تام ومن غیر ما توتر في ا جزء من الجسم ثم نرخي اعضاء الجسم - ٢ نقف 

حیث تسق الكتفان  سق على الصدر ثم نرخي الصدر  من االعلى ا من الراس ف

طن ثم نرخي الوس فینحي الجس م وتتدلى الیدان امامنا ثم ثم نرخي الفص ونرخي ال

ان نوتر  ة  س العمل عد هذا نع اد نجلس القرفصاء و نرخي الفخذین والساقین حتى ن

التوتر حتى الراس  الساقین والفخذین ونصعد 



ان على جانبي الكرسي ثم - ٣ صورة معتدلة ثم نترك الذراعین تتدل نجلس على الكرسي 

قى على هذه سق على الجسم ون الحالة لحظات ثم نرفع الرأس الى نترك اراس 

ذا لحظات ثم نعید الرأس الى  قى ه استرخاء الى الخلف ون سق  االعلى ونجعله 

عي  انه الطب .م

ارتخاء تام  ثم نوتر القدمین ثم الساقین ثم الفخذین ثم الوس - ٤ نستلقي على االرض 

ة ثم الكتفیی ة ونعود نرخي الرق االرتخاء الى ثم الصدر ثم الكتفین ثم الرق ن وثم ننزل 

. القدمین 

ة عشرة  المحاضرة الثان

ن على اعتداله   القوام والتمار

م ورنان وفي الحصول على حرة  بیرة في الحصول على صوت قو ة  للقوام واعتداله اهم

ان الجسم  االسترخاء فإذا  الصوت والتأكد من النط وللقوام عالقة واضحة  املة للتصرف 

الجسم  ون ح عندئذ  ان القوام بوضعه الصح معتدال وٕاذا  ون ا عندئذ  ا استرخاء مناس مسترخ

االسترخاء وٕان أ اعوجاج او تحدب او تقعر في الجذع یؤد الى توتر في جزء من حالة 

ن  املة للعمل فإذا لم  عطي االجهزة حرة  ح مهمة التنفس و سهل القوام الصح اجزاء الجسم و

ن  حرة وٕاذا لم  ة والبلعوم والحنجرة ال تكون ة الهوائ ح فإن القص الرأس في موضعه الصح

ن وس الجسم الصدر في موق ته ستتعثر وتتأثر وٕاذا لم  ح فإن حر ح موضعه الصح عه الصح

ة الحجاب الحاجز  . في حالة اعتدال فإن ذلك یؤثر على حر

حرة وتدف  ه ذلك الماء  ف انبوب الماء المعتدل الذ یجر ه القوام المعتدل  ن تشب م و

ان االنبوب معوجا فان الماء سیجد صعو ه ولكن اذا  حا . ة في السیر ف القوام صح ون و

ة ردیئة اذا تدال امام الجسم  الوضع ز الثقل في نقطة وس الحوض وتكون مر ون عندما 

الوقفة خاطئة اذا ارتفع الصدر الى االعلى اكثر مما  ذلك إذا رجع الرأس إلى الخلف وتكون و

ضا اذا ة خاطئة ا الوضع رین وتكون عض العس فعل  ما  اندفعت االكتاف الى الخلف یجب 

ل عضو من  حة بین  او تقوست الى االمام والمهم في اعتدال القوام هو وجود العالقة الصح

. اعضاء الجسم 



:تمارن على اعتدال القوام 

الجسم في حالة استرخاء - ١ ون ة على ان  مسافة مناس رسي وافتح الساقیین  قف اما 

ال ح ومستو نظر موازا الى االرض ثم اجلس على ان تحاف والرأس في وضعه الصح

ة حادة مع المقعد ثم اعتدل  بزاو ون حیث  ح  قاء الجذع في وضعه الصح على 

مرحلتین ثم قم  ة الجلوس  ذا تتم عمل ة قائمة مع المقعد وه ح الجذع بزاو ص حیث 

ضا  . على مرحلتین ا

مسافة انجی- ٢ ك  ا قدم ع ون عضهما قف امام الحائ على  اعدین عن  ن منه مت

ان الى الجانب ثم اترك  ة انجات وحاف على االسترخاء واترك الذراعین تتدل مسافة ثمان

المس ظهرك الحائ على ان یتحرك الجسم  حرة الى الخلف حتى  الجسم یتحرك 

ا  . طله قطعة واحدة من مرف القدم الى قمة الرأس ودع الكتفین تلمسان الحائ تدرج

عیدا عن الحائ واحذر ان تدفع الرأس الى الخلف ولیب  قى  الح ان وس الظهر ی

میل  مین وذات الشمال من غیر ان  عیدا عن الحائ هو االخر ثم حرك الرأس ذات ال

. الى االسفل 

اتجاه االرض على ان تثني الساقین - ٣ الجذع الى االسفل  قة ثم انزل  ة السا اتخذ الوضع

ة عدة مرات  رر هذه الحر قى الظهر مالمسا للحائ ثم اعتدل  ة على ان ی . من الر

حیث - ٤ ك الى االعلى واكسرها من مرف الساعد  قة ثم ارفع ذراع ة السا اتخذ الوضع

ة قائمة الذراع زاو ع ثم انزل على تكون مع الجسم ثم ارفع الجسم على طرف االصا

ثم ارفع الجسم الى االعلى ثم انزل  سر منى حینما تدیر رأسك الى الجهة ال الساق ال

ع األحوال  قف الجذع في جم منى ول حینما تدیر رأسك الى الجهة ال سر على الساق ال

ح وال یرجع الى  ا على االرض  في موضعه الصح میل الى االسفل عمود .الخلف وال 

حیث تحاف -٥ ا في قمة رأسك ثم امش  تا ح وضع  قف معتدال والراس في وضعه الصح

ة موازا لألرض  الرؤ رأسك ولیب مستو قاء الكتاب فوق .على 

المحاضرة الثالثة عشرة 

طرة على التنفس اثناء االلقاء  ة الس :ف



ق حیث  طرة على التنفس  ن الس عطي دفعات م بیرة من الهواء ثم  ة  م أخذ  در الممثل ان 

ه الى الخارج مع القفص  سح لمة بواسطة الحجاب الحاجز وذلك  ل  ة من الزفیر مع  متساو

التمارن  ا مع الزفیر وال یتم ذلك اال  انه تدرج عند الشهی وارخائه وارجعاه الى م :الصدر

إذ نمد ) ون( ن في هذا المجال هو تمرن تمرن على الحجاب الحاجز احسن تمر - ١

لمة  طن الى الداخل مع تلف  من ( أو ) ون(الذراعین الى االمام ونسحب عضالت ال

ام على حجاب حاجز )  ا نحصل على مر اال تكرار هذا التمرن عدة مرات یوم و

. متدرب

امال من غیر توتر- ٢ قا  س النفس وتصرفه من الرئتین خذ شه س تمرن ح ثم اح

عدها صرف الشهی في ثانیتین ونصف ثم خذ  الشهی في الرئتین مدة عشر ثوان و

ذا  س النفس عشر ثوان وه عدها اح وفي الزمن نفسه و امال مرة اخر قا  . شه

س النفس وتصرفه مع حرف - ٣ سه لثوان معدودة ثم ) س(تمرن ح امال واح قا  خذ شه

قي ) س( ابدأ بتصرف الشهی مع حرف  عدها فرغ الهواء المت ضا و لمدة عشر ثوان ا

توتر ثم صرفه  ل مرة بدون في  ون قا آخر من جدید على ان  في الرئتین ثم خذ شه

انقطاع ) س( مع حرف  دون ضا و ة عشر مرات ا . وتستمر العمل

لمة - ٤ س النفس وتصرفه مع  س ذلك ) إ(تمرن ح توتر ثم اح امال بدون قا  خذ شه

صوت الشهی ل متساو متمثل  ش من غیر ) إ( للحظات ثم ابدأ بتصرف الشهی 

ة  ق عدها صرف  ا تخلخل في الصوت صعودا او نزوال او تقطع لمدة عشر ثوان و

ة رر العمل مدة ثانیتین ونصف و امال من جدید  قا  . الهواء بزفیر واحد ، واسحب شه

ا تمرن من هذه الت: مالحظة  ة قبل البدء  : مارن یجب مراعاة النقا اآلت

ة - ١ ه الهواء والشرو الصح ان یتوافر ف هذه التمارن او غیرها في م ان نجر

. المعروفة 

ام بتمارن االحماء لتهیئة الجسم لتمارن التنفس - ٢ ما . الق وتتمثل تمارن االحماء ف

: أتي 

ة - ١ صورة متتال .التثاؤب العمی عدة مرات و



ضا ثم - ٢ بتین الى االمام ا التمصر العضلي دافعا الذراعین الى االمام ومد الر البدء 

سحب القامة من جدید  . البدء 

عة عشرة  المحاضرة الرا

على التنفس  :تمارن اخر

عد االرقام الى ان تصل الى اعلى رقم بزفیر واحد - ١ امال وابدأ  قا  . خذ شه

قا وانط برقمین وارم - ٢ قي ثم خذ شه امال وانط رقما واحدا وارم المت قا  خذ شه

ذا  قي وه . الزفیر المت

قا وابدأ بنط حرف سین مع الزفیر وحاول ان تستمر بنط الحرف اطول - ٣ خذ شه

انتظام  ن و . وقت مم

قا وابدأ بنط حرف - ٤ . مع الزفیر وحاول ان تستمر الطول مدة ) آ( خذ شه

النط - ٥ ال على حدة وحاول ان تستمر  امال وابدأ بنط حروف العلة  قا  خذ شه

نة بزفیر واحد  . اطول مدة مم

لة بزفیر واحد ثم اعد التمرن وحاول ان تلقي - ٦ امال ثم ال جملة طو قا  خذ شه

.جملة اطول او جملتین معا بزفیر واحد

امال ثم ال بیتا من الشعر بزفیر واحد - ٧ قا  ثم اعد التمرن وحاول ان تلقي خذ شه

ذا ات وه . بیتین بزفیر واحد ثم ثالثة اب

هما بدورة - ٨ ك الى الجانبین وتحر عد ان تقف وتنشر ذراع قة  طب التمارن السا

زها الكتف  . املة مر

طیئة داخل الصف - ٩ قة وانت تمشي او تخطو بخطوات  . طب التمارن السا

حرف و -١٠ امال وانط  قا  صورة مستمرة وعلى هیئة تموجات خذ شه اء  او او 

.ارتفاع الصوت وانخفاضه 

حدث في حالة الخفقان -١١ ما  ة  صورة متتال قا قصیرا واع زفیرا قصیرا  خذ شه

.



ة - ١٢ حة اآلت واضف الیها حرفا من ) م، ن، ل، ذ ، ف ، ز( خذ الحروف الصح

. حروف العلة ثم القها بزفیر واحد 

شرة المحاضرة الخامسة ع

: الصوت 

تم تعرفه في المحاضرة األولى 

ومعادنه  شر تمهید في الصوت ال

واالصوات التي من معدن واحد  تشترك في الصفة العامة . معدن الشيء اصله وارومته

ة في نطاق  عض الصفات الفرع التي یدل علیها هذا المعدن غیر انها تختلف في 

سة للجنس على  شترك ابناء الجنس الواحد في الخصائص الرئ ما  ة  الصفة االصل

ائع  السمات والمالمح والط ذلك حین یختلفون ح والخیر والشرر و ففیهم الجمیل والقب

ة وروحا ال تخضعان  ما ان لإلنسان شخص الصوت و

انت جمیلة ومؤثرة على  ة وروح رما  ذلك شخص س الجمال الماد فللصوت  لمقای

عض العیوب ومثال ذلك في االصوات صوت زمیلنا الممثل  ة الصوت ب الرغم من اصا

ا من العیوب المعدودة وهو عیب الكبیر نجیب الرحاني رحمه حمل عی هللا فه صوت 

ة ) الصوت األجش ( ة المحب ة المؤثرة الجذا ولكنك تشعر لصوت نجیب بتلك الشخص

نفسه میزة ال تغني عنها میزة الجمال ) الخشونة ( الى االسماع والتي جعلت من عیب

قي  . الموس

بیر  ه الى حد  مالمحها وسماتها وروحها تش ة الصوت  ذلك ندرك ان شخص و

ان  ة الصوت تشتر ة الوجه والجسم وان هاتین الشخصیتین فضال عن شخص شخص

ة العامة المتكاملة للفرد  م حدیث من مالحظة . معا في تقرر الشخص ولقد نشأ علم قد

ن االجسام وهو وقد علم العلماء المحدثون) علم الفراسة ( مالمح الوجوه واالطراف وتكو

عاد  ن االسترشاد بهذه القوانین في تحدید ا م لهذا العلم قواعد وقوانین قلما تخطيء و

اع واخالق وسلوك ورما استطعت على ضوئها ان تحدد مهنة  ة من ط الشخص



ات خاصة ألدائها وممارستها تط ما تستلزم من حر ع الشخص فعندهم ان المهنة 

ع ان اقول  صیرة المطلعة واستط ات ال تخطئها العین ال الزمة من هذه الحر االنسان 

ن الجسمي على ضوء قوانین علم  ات والتكو اننا اذا اضفنا الى مالحظة المالمح والحر

اسلوب الحدیث فال شك في اننا نضیف مادة جدیدة  الفراسة مالحظة الصوت مقترنا 

ة تجعل هذا  وتعین الممثل على لتحدید الشخص التحدید اكثر وضوحا واعظم جدو

ة جسما وصوتا وما اشد حاجة  غ الكامل حیث یجمع بین طرفي الشخص االداء البل

. الممثل الى تدبر هذا المعنى وخصوصا في التمثیل اإلذاعي 

صوت طالما سمعناه في الرادیو هو صوت  ح هذه النقطة اضرب لك مثال  ( ولتوض

ة هذا الصوت المعبر عن ) ابو لمعة  ) .الفشر ( فإن االذن التخطيء فهم شخص

قار الكبیر دمحم عبد الوهاب حین استمع الى شاب  ومثال آخر جاء على لسان الموس

عرض صوته للغناء فقال االستاذ  ار ( جدید  ه خ س ف س  ان ) و ألن صوت الشاب 

ار  شعرك برائحة الخ ار و ائع الخ ه صوت  .ش

مالمحها  ا مرهف الحس اذا فطن الى هذه الظاهرة في االصوات ودون ق ولعل موس

ا جدیدا مفیدا الى علم الفارسة الحدیث ونحن في الفن  ا ضیف  ع ان  ستط واحصاها 

ما نتدبرها في المالمح واالجسام لینتفع  التمثیلي جدیر بتدبر هذه الظواهر في االصوات 

حدد شخ ال یؤوده وال بها الممثل حین  المتمرن حضر دوره فإن الممثل المرن صیته و

ها لعبر عن  حر مالمحه و ما یلون عبر عن شخصیته  صوته ل ه ان یلون یتع

سه وال یخفى ان الصوت هو االداة الوحیدة للتعبیر عند الممثل االذاعي  انفاعالته واحاس

 .

الغة في اللقاء واالداء  ذا یبلغ الممثل قمة ال معدن صوته یرشده وه عا ومعرفته  جم

ما یرشده الى اللعب بنغمات صوته في نطاقه المحدود   ع  ستط ع وما ال  ستط الى ما 

١٠٥- ١٠٢: عبد الواحد عسر /تاب فن االلقاء : ینظر 

المحاضرة السادسة عشرة 

)انواع االصوات ( معادن الصوت 



حسب تر عض تتنوع االصوات لد الرجال ولد النساء  ة فند ان  یب حنجرتهم واوتارها الصوت

ة الى النساء لذا فقد صنف علماء  النس ذلك  ظة و عة واخرن اصواتهم غل الرجال اصوتهم رف

فهم الصوات الرجال على  ذلك النساء الى ثالثة اصناف ، فجاء تصن الصوت اصوت الرجال و

أتي  : وف ما 

اص ( الغل - ١ قیون) ال ه الموس سم ة و وهو النوع الذ تحدثه اغل االوتار الصوت

ه العم ألن منطقته هي منطقة الصدر ا الجوف وقدرته ) القرار ( العرب  عنون و

ه لقطة في  عد صاح قي وهذا النوع نادر و املة على الدرجات السفلى من السلم الموس

الرجال وصالحیته في تمثیل ادوار العظماء عالم التمثیل وهو صوت مخصوص

ة شخص ة  ال ات الخ ة ) الزمان( والواعظین والشخص من ) عظمة الملوك(في مسرح

ة  او شخص ح االب (فرقة سالمة حجاز ة )ش ة ) هاملت ( في مسرح . العالم

شترك هذا الصوت مع ) ارتون( المتوس - ٢ اص ( و رة في منطقة غیر انه اكثر قد) ال

ه  ع ان نسم قي ونستط ا ممن السلم الموس اص النقح ( على الدرجات العل ؤد ) ال و

ة  .رجال نفس الدوار التمثیل

ع - ٣ ة الوسطى او ) التینور ( الرف قة الصوت عة ا ان الط وهو الرجال ذوو االصوات الرف

م وال عة وهذه االصوات هي اقدر االصوات على التنغ ة عندهم رف اد ن االعت تلو

تها سرعة  فة رنانة وحر عتها خف اب .وطب ع لتمثیل الش ستط ومنطقته الحنجرة و

ة تعرض له  ع اخضاعه البراز ا شخص ستط ه  اء وصاح . االقو

: أما أصناف اصوات النساء فهي 

ع - ١ رانو ( الرف اصوات السیدات واعالها وهو سرع حاد عال ) السو وهو ارق

ثیر قادر على الدرجات العل قي وهو ینقسم على نوعین نوع  ا من السلم الموس

سمى  رانو اول ( االرتفاع و سمى ) سو رانو ( ونوع اقل ارتفاعا من االول و سو

الح عدم اجهاده عند التمرن في الدرجات السفلى )  ثان  ومنطقته الرأس و

عادل  انة في الغناء وهو  ات عند الرجال في ابراز ال) التینور ( وله م شخص

اب  . المختلفة في ادوار الش



رانو( المتوس - ٢ انها اقل حدة ) میتزوسو وتتمیز اصات النساء من هذا الصنف 

عهدوا ادوار منافسات  رات ان  وعلوا من النوع االول وقد اعتاد مؤلفو االو

طالت او خادماتهن الى النساء من هذا الصنف  .ال

ظة وتمیل وتتمیز اصوات ال) ونترالتو( الغل - ٣ انها غل نساء من هذا الصنف 

اصوات الرجال واضخم  الى الخشونة وتقترب من اصوات الرجال وهي ارق

النسائي ومنطقته  ارتون اص او ال ه ال ع ان نسم اصوات النساء ونستط

صلح ألدوار الثورة والغضب وصاحبته السیدة تصلح  ه الرجل  الحنجرة وصاح

مات والواعظات  طل على ألدوار العظ بیرات السن في وقار وحشمة و و

ر انینو ( اصوات االطفال  ظة عندهم ) سو . معنى االصوات الغل

شرة  : صفة انواع االصوات ال

حة اصواتا توصف بها وهي على  ة الحسنة والقب وضع العرب لالصوات العر

ثیرة متنوعة مختلفة ولكل نوع منها اسماء ومن هذه  : انواع 

. وهو احسن االصوات واحلى واصفاها واكثرها نغما : لشجي الصوت ا- ١

حالوة وجهارة : الصوت المخلخل - ٢ . وهو الصوت العالي الحاد النغم 

ع وال نغمة : الصوت المصهرج - ٣ ال ترج . هو الصیت الثقیل 

ان : الصوت الخادمي - ٤ اصوات العبید والخص ان غرب الموقع  .هو ما 

. هو الغل الذاهب في االسماع : الصوت الجهیر - ٥

حة ونغمة مفخمة : الصوت االجش - ٦ حة مل . هو الجهیر ب

ح الموقع الصافي النغم : الصوت الناعم - ٧ . هو الصوت المل

ح - ٨ وهو على ثالثة اوجه خلقة او علة او تعب ، وهو خلقة : الصوت اال

. احسن 

ه اصوات: الصوت الكرواني - ٩ ش الكروانات دقة وصفاء وتسلسال هو الذ 

 .

ال حالوة : الصوت المقعقع -١٠ ة  اد الم ال ه  ش . هو الذ 

غیر شج وال طالوة : الصوت المصلصل -١١ س المجید  ا . هو الدقی ال

ح الموقع : الصوت الصرصور-١٢ . هو الدقی الحاد القب



الحمى : الصوت المرتعد -١٣ ه مقرور  أن صاح .هو الذ 

ه الغنة والحالوة والنغم : غن الصوت اال-١٤ . هو الذ ف

ه لقمة من الطعام : الصوت اللقمي -١٥ أن في فم صاح . هو الذ 

ع : الصوت االملس -١٦ . هو المعتدل الصافي الخالي من النغم والترج

عطي نغمة : الصوت الصد -١٧ ه ما  ف ون .هو الذ 

ه مسدود : الصوت االخن -١٨ أن صوت صاح .   هو الذ 

عة عشرة الم حاضرة السا

قي  )النغمة ( الصوت الموس

مة : النغمة  قي ترتاح لسماعه النفس ولهذا الصوت ق ارة عن صوت موس ع

عد ان تنقر على وتر فان اهتز الوتر اكثر من  ن تقدیرها  م ة  ق ) ٣٢( موس

لما ازاد  ن سماعه و م قته واال فال  ن سماعه وتعیین ط ة ام ل ثان هزة في 

ه وازداد الصوت الن اتج عنه علوا وحدة اشتداد الوتر زادت اهتزازاته عند النقر عل

لنتیجة لتصادم تموجات الهواء الحاصلة من اهتزاز الجسم الرنان واذا زادت 

ة عن  قة الصوت ة بلغ الصوت حدا في االرتفاع ) ٨٢٧٦(الط ل ثان ة في  ذبذ

ذا اذا قلت االهتزازات عن الحد  ة وه ق فقد مزته الموس على قوة حاسة السمع و

ة ) ٣٢(االدنى الذ هو  ا الن ذبذبتها في ذبذ ق ال تعود تولد حینئذ صوتا موس

فة  طیئة وضع .    هذه الحالة تكون

طنین الصوت ورنینه

قي وقع على االسماع تتعدد انواعه فمن هذه االنواع طنینه وهو  وللصوت الموس

عته التي تمیزه من غیره من  قة واحدة ورنینه هو طب ثه مسموعا في ط مدة م

س من  جهة حدته وغلظه فحسب بل من جهة اصله ومنشئه فان االصوات ل

عث من الوتر  الذ ین ا  ق س صوتا موس صوت الخشب او الحدید او الحجر ل

او الصوت االنساني  . او من البوق

سرعة الصوت 



ة ) ٣٣٢( ان سرعة االصوت هي حوالي  ع ة وهي ظاهرة طب مترا في الثان

ما ا نهها  ة الرصینة تشیر الى ان ندرك اثرها قبل ان ندرك  ن المعلومات العلم

لما ) ٣٣١،٥( سرعة الصوت تكون ف ة في درجة الصفر المئو مترا في الثان

معدل  ه  مترا في ) ٠،٠٦(ارتفت درجة حرارة الهواء ازادت سرعة الصوت ف

ا  ة تقر ة لكل درجة مئو أما سرعة الصوت في الماء فهي حوالي ارعة . الثان

ان الماء في درجة امثال سرعت انتقل الصوت خالله ) ١٩(ه في الهواء فإذا 

ة اسرع ) ١٤٦١(سرعة  عض المواد الصل نتقل الصوت في  ة و مترا في الثان

ة ا انها حوالي ) ٥٠٠٠(مما في الماء فسرعة الصوت في الفوالذ  مترا في الثان

. مرة اسرعة مما في الهواء ) ١٥(

ة عن ائ االصوات   عض الخصائص الفیز

اتنا فسنجد  إذا ما اردنا ان نتفحص خصائص االصوات التي نسمعها في ح

من نواح عدیدة فمثال قصف  انواعا عدیدة منها تختلف الواحدة عن االخر

ا من االذن فهو شدید وصوت الهامس ناعم وصرر حاد  ان قر الرعد إن 

اح ا ر ، ون لكلب محفز ، ،وصلیل السیوف مرعب ، ونهی الحمار مستن

اء حزن ، وهذه االصوات یختلف  والغناء مطرب ، والتصفی مشجع والب

عض بخصائص جوهرة متعددة منها خصصتین فیزائیتین وهما  عضها عن 

. الشدة والتردد 

سمى  سمى العلو او الجهر وللتردد تأثیر علیها  فالشدة تأثیرها على االذن 

تسمى النوع    . الدرجة وهناك صفة اخر

عد االذن من مصدر  ا او ارتفاعه فانها تتوقف على  أما شدة الصوت فیزائ

ان  ة من المصدر الذ ینتج الصوت  شرة قر انت االذن ال لما  الصوت  ف

انت سعة اهتزاز ذلك ادعى ا لما  ة الى السامع و النس لى وضوحه وشدته 

بیرة او واسعة اد ذلك الى علو الصوت ووضوحه ة  . الموجات الصوت

أنها  ن تعرف سعة االهتزاز  سم المسافة المحصورة بین الوضع االصلي (( و



صل الیها الجسم في هذه  واقصى نقطة  ون للجسم المهتز وهو في حالة الس

)). تزازة االه

االعتماد  ة تقاس بها شدة الصوت دون ة فیزائ وقد اوجد العلماء اجهزة علم

مه وتقدیره وقد اختیر  اسا لمعرفة شدة ) الدسي بیل (على اذن السامع وح مق

ا  عض االصوات المألوفة فیزائ مناسیب شدة  ك جدول  الصوت وال

دسي بیلالصوت

٢٠-١٠الهمس

قى النا ٣٠عمة الموس

٥٠-٤٠اجتماع متوس

ة ٧٠-٦٠المخاط

المرور ٨٠-٧٠شارع مزدحم 

١٠٠-٩٠قطار على جسر

١١٠الرعد

اجسام ن ان یتم بواسطة اتصال مصدره  م رنانة ما ان شدة الصوت او علوه 

ل معین فان تلك  ش قى اذا ما شدت على صنادی رنانة و فاألوتار الموس

ثیر من انها لو شدت على  ة وواضحة اكثر  قو ة ستكون ق النغمات الموس

. الواح غیر مجوفة  

طرقتین  : اذن فالصوت یتكون

العود ، واهتز : االولى  ة  ق أوتار اآللة الموس ة  از الوترن اهتزاز االداة الصوت

. الصوتیین في حنجرة االنسان 

ة  ة مثل النا : الثان ق أنبوب اآللة الموس ضی  مرور الهواء في مجر

. ومرور الهواء في الفراغ المتكونة بین الشفتین في حرف السین 

المحاضرة الثامنة عشرة 



: تغییر الصوت 

ة الناتجة عن االهتزاز او  ات الصوت ة الذبذ م عا على  ان ام رف ظا  عة الصوت غل تتوقف طب

ات صار  عا وقلما قلت الذبذ ح الصوت رف ات اص لما زادت الذبذ التخلخل والقاعدة هي انه 

ة  ات على االمور اآلت ة الذبذ م ظا وتتوقف  : الصوت غل

قا او - ١ ان الوتر الصوتي دق سلما  الع ات و عا ازداد عدد الذبذ رف ان المجر .لما 

عا - ٢ ح الصوت رف ص ثیرا ف ات  ان عدد الذبذ لما قصر الوتر الصوتي او المجر

ات اقل  ان عدد الذبذ ال  طو ان الوتر او المجر لما  . و

لما ارتخى الوتر الصوتي - ٣ ح الصوت اعلى وارفع و لما ازداد توتر الوتر الصوتي اص

ة وارتخائها لد االنسان على قوة ا توقف شدة االوتار الصوت ح اغل واخشن و ص

ین الحدة  ذلك لد االنسان بین الخشونة والرقة و اندفاع الزفیر بین الوترین الصوتیین و

. والخشونة 

این في السمك فاالوتار  ة وترة  نجد ان اوتارها تت ق وعندما نلقي نظرة على آلة موس

ة  عطي صوتا السم ما في آلة العود مثال فصوت الصول قرار  تعطي اصواتا خشنة  

ه وهو صوت الـ ا من الصوت الذ یل ظا النه اكثر سم وهذا االخیر هو ) القرار(غل

ه وهو الـ  لما غل الوتر ازاد خشونة ) ره ( اغل من الصوت الذ یل ذا صعودا ف وه

عا ازداد حدة ،  ان رف لما  ة في الصوت و عة عال عة تعطي اصواتا رف . واالوتار الرف

ل سلم  حتو ة عدة  ق قي الى ساللم موس وقد قسم العلماء الصوت االنساني والموس

ة  الرموز اآلت مز لها  ع درجات تتدرج في االرتفاع و دو ، ره ، مي ، فا ( منها على س

قي والذ ) ، صول ، ال ، سي  ل السلم الموس ش تاف (سمى  بـوهذا ما  ( أو ) االو

تاف على وف المساحة ) الدیوان  اكثر من او شر ة او صوت  ق ولكل آلة موس

ة بین السعة والضی  الدرجة القرار والدرجة الجواب ودرجة . الصوت سمى  وهناك ما 

وهو درجة ) دو الجواب ( وهو الصوت الغل ، و) دو القرار ( جواب الجواب مثل 

ذا ) جواب الجواب (  ودرجة الصوت المتوس . وهو الصوت الحاد جدا وه

ن ان تتذبذب بین  م ة  ة في ) ١٢٠٠- ١٦٠( والمعروف ان اوتار الحنجرة الصوت ذبذ

این اصوات النساء والرجال واالطفال  ة تت ة وفي حدود هذه النس . الثان



ة الواحدة أما درجة الصوت فانها تتوقف على عدد االهتزازات للجسم المهتز في الثان

ورد  ة ازداد الصوت حدة و ات على عدد خاص في الثان لما زادت االهتزازات او الذبذ ف

التردد ومعنى التردد هو عدد االهتزازات في  سمى  ا  علماء الصوت اصطالحا صوت

لما ازداد عدد  قا و ان الصوت عم ة  لما قل عدد اهتزازت الصوت في الثان ة و الثان

ح الصوت االهتزازا ة اص . حادا ت في الثان

بین شدة الصوت ودرجته  الفرق

قة معینة من الصوت اما الدرجة فهي النغمة  المعلوم ان شدة الصوت هي قوته ضمن ط

ع او ممثل او المغني او قار ن للمذ م قي ف ة الموجدة ضمن السلم الموس الصوت

ة معینة ولكن ق صوته على درجة موس قو عني ان الشدة تنقل القرآن ان  هذا ال 

اع فلكي یزداد  حدث عند سماعنا صوتا ما في المذ وهذا ما  النغمة من درجة الى اخر

ة الصوت عن طر الزر المسمى  سعى الى تقو الوضوح السمعي لد السامع 

قاء درجة  قوته مع  الفولیوم وهذا الزر ال یرفع من درجة الصوت وانما یرفع مستو

ع ا حدیثا من عدمه في المذ رفون فسره وجود الما على الدرجة نفسها وهذا ما  و القار

. سالف الزمان 

المحاضرة التاسعة عشرة 

ة  شر :تطور المد الصوتي واألذن ال

طرة  ة ومرونتها اوال وعلى الس ر عمل الوتار الصوت عتمد على تطو ر الصوت  تطو

ا  مه ثان . على التنفس وتنظ

ال قدرة لنا على تغییره  عادهما عمل غرز ة او ا ال الصوت إن اقتراب وانغالق الح

سهولة  قة المتوسطة  اننا الحصول على الط ام ون ه وعندما  طرة عل ولكن لدینا الس

ع المد الصوتي الذ نملكه ا  طع عند ذاك ان نعمل على توس وحرة ووضوح نست

ه تلك الساللم زادة عدد الساللم الصوت ن ان نصعد الیها او ننزل وما تحتو م ة التي 

حة اال اذا  صورة صح سهولة و قة المتوسطة  ننا الحصول على الط م من درجات وال 



اوجدنا التعامل التام بین عضالت اجهزة التنفس وعضالت الحنجرة وال بد ان تظهر تلك 

ا الح قة في اللحظة التي یرتطم فیها الزفیر  عد ذلك االرتطام الط س  ة ول . ل الصوت

قة وحساسیتها تجاه االصوات وهي التي تدفعنا  إن االذن هي المسؤولة عن تحدید الط

قات  التالي على ایجاد الط ة الحنجرة ومقدار الزفیر الخارج من الرئتین و الى تغییر حر

االستماع الى االنغ ة المتنوعة لهذا البد من االستمرار   ة الصوت ة والصوت ق ام الموس

ة التمییز بین االصوات وعلى ذلك فان  ر قابل ة الحس الفني وتطو المختلفة والبد من تر

قة التي  قة الوسطى ، وهي الط ن اجراء التمارن انطالقا منها هي الط م قة  احسن ط

ة  .تستقر في وس المد الصوتي ا في وس الساللم الصوت

:المد الصوتي 

قصد ة سواء في السلم و قات الصوت ة الشخص على اعطاء عدد معین من الط ه قابل

. العالي او السلم الواطي 

ة المد الصوتي  ن على تقو : تمار

بیرة وال بد من مضغ تلك اللقمة - ١ تمرن المضغ حاول ان تتخیل انك قد ابتلعت لقمة 

ا ه فاعلم ان تكرار هذا التمرن یوم الغ ف ل عضلي م عمل على تنش ش

ف الداخلي للفم واللسان  . عضالت التجو

ا فان هذا - ٢ نة عدة مرات یوم اطول مسافة مم تمرن اللسان مد لسانك الى االمام 

. التمرن ینش هذا العضو 

ا : تمرن الواو - ٣ ة یوم . هو فتح الفم لنط هذا الحرف وتكرار هذه العمل

ر - ٤ ام بتدو : تمرن التدو قة وهو الق الط أخذ مجاله بدءا  حیث  ر حرف آ 

ة المتسلسلة في دوائر  من الدرجات الصوت المتوسطة حتى یتسل مجالت اخر

ة مستمرة  . صوت

ة : تمرن النتلة - ٥ قة صوت ل معین ینتج حرف إ في ط على ش ون هذا التمرن 

ة اع صورة خاطفة في درجة صوت لى وتعود متوسطة مرحة ، ثم تدفع بهذا الحرف 

ة نفسها وفائدة هذا التمرن هو تاكید ا حرف مهم في  قة الصوت من جدید الى الط

سر  سهولة و . لمة ما 

ة قدراتها وفوائدها شر االذن ال



االذن على ثالثة اقسام  : قسم المختصون

ة - ١ ب عادة من صیوان االذن وصماخها: االذن الخارج وطبلة االذن هي وتتر

ة  ه االذن الخارج . اخر ما تنتهي ال

مات ثالثة تتالف : االذن الوسطى - ٢ اب وهي عظ وفیها المطرقة والسندان والر

.منها هذه االذن 

ة - ٣ اف : االذن الداخل ة اذ تنتشر فیها ال ق ع اعضاء السمع الحق في هذه االذن تق

ه تلك العصب السمعي فضال عن وجود السائل التیهي  الذ تنغمس ف

ه  ه وهذه بدورها تنقل ما تشعر  ه اطراف االعصاب المغموسة ف االعصاب فتن

ة في المخ وهناك تحدث الترجمة والتفسیر عند الشخص  الى المراكز السمع

.المتلقي 

:أما قدرات االذن وفوائدها فمنها 

ع االوقات - ١ .إن حاسة السمع تؤد ما علیها من واجب في جم

لة إن حا- ٢ ن ان تدرك ا شيء مسموع من مسافات طو م . سة السمع 

عن العمل - ٣ . ان حاسة السمع عندما تؤد عملها ال تعی ا حاسة اخر

ه - ٤ صل ال ل ارقى مما  ش اله  اره وخ أف صل  ح لإلنسان ان  إن ملكة السمع تت

حاسة النظر مثال 

المحاضرة العشرون

صال تأثیره  : ورنینه قوة الصوت وا

صرف النظر  قوة الصوت هو مقدار ضخامته واندفاعه خارج الفم  المقصود 

ظة  عة ام غل قته سواء اكانت رف . عن ط

تلك الصفات من سعة  وان من صفات الصوت القوة والشدة والنبرة  وتتكون

طرد بها الهواء من الرئتین وتتوقف قوة ة نتیجة للقوة التي  اهتزاز اآللة الصوت

ما تتوقف  ة ضغ الهواء الى الخارج  الصوت او شدته على سعة الرئتین ونس



ان  ف واسعة  انت تلك التجاو لما  ف ومقدار مرونتها و على اتساع التجاو

صال  ذا فان قوة الصوت تعتمد على عاملین وهما اال الصوت وه صاحبها قو

. والرنین 

صال  ن على اال : تمار

قات الص- ١ الط شدة واطئة ثم زادة الشدة شیئا التغني  ة المختلفة مبتدأ  وت

قة  ل ط .فشیئا مع 

حروف العلة مثل آ ، و ،  - ٢ حة الممزوجة  استعمال تمرن الحروف الصح

ا - ٣ شدة واطئة ثم زدها تدرج ا مبتدأ  اهمس همسا صوت

ا- ٤ ة وانطقها همسا اوال ثم زد شدة النط تدرج . خذ الحروف االبجد

صورة - ٥ صورة مستمرة على ان تزد وتنقص الشدة  خذ حرف علة والقه 

. تموجات 

: الرنین وانواعه 

ة : عرف الرنین  ف الفم انه ارتجاع الصوت عند ارتطامه بجدران التجاو

عا ام  ان الصوت رف انه الصوت زائدا صداه سواء  ضا  عرف ا ة و واالنف

الرنین نتیجة لتراكم اال تكون ظا و لما ازدادت االصداء ازاد غل صداء و

الرنین 

:انواع الرنین 

الرنین الى احد  هناك نوعان من الرنین الصوتي وتنتمي الحروف الخاصة 

ان تكونها وطرقة خروجها وهذان النوعان هما  حسب م : النوعین 

ف - ١ ف الفمي والتجو في التجو الرنین الحلقي وهو الرنین الذ یتكون

عا البلعومي وتتصف .ه حروف العلة جم

ه حرف : الرنین االنفي - ٢ تصف  ف االنفي و في التجو وهو الذ یتكون

ن  والتنو الرنین . النون سمى  وهناك نوع ثالث مشترك بین النوعین 

ه  تف  فین الحلقي واالنفي معا و في التجو المشترك وهو الذ یتكون

م  . حرف الم



م ان الرنین هو التفخ أتي ولما  : والصد فمن الصفات العامة للصوت الفخم ما 

الصوت ممتلئذا نغم واضح وجمیل - ١ ون الغنى واالكتمال ا ان 

ا - ٢ ا او مغن ان او ممثال او خطی ة لكل التغیرات التي یتطلبها المتكلم متكلما  ؟ .االستجا

ن على الرنین  :تمار

ارتجاف في المن- ١ حیث تشعر  ة  عدمه رتب المقاطع اآلت ة و خرین في الحروف االنف

ة  اااااااااااااااااا( في الحروف الفم ا ن وووووووووو( و ) ن و ن ي ( و) ن ن

یییییییییي )ن

شدة واطئة ثم - ٢ ل اعادة ان تبدأ  قة الصوت في  ط حیث ترتفع  ة  رتب المقاطع االت

ا  ) ها هو هو . ها هي هي .( تزدها تدرج

ة-٣ الكلمات اآلت سق على سقف الفم انط  حیث  حیران ، جیران ، ( صوت قو

، بین ، أین  وم ، حوم ، قوم ، صوم ، لون حان ، زاران ،فرسان ، نوم ،  نیران س

ل ، ذیل  ل ، هزل ، دوما ، شؤما ، و ) .، طو

ة والعشرون المحاضرة الحاد

:الكلمة 

ف الكلمة  ال معینا بواسطة احد ادوات : تعر وهي مجموعة من االصوات تتخذ ش

فهمه السامع  قصده الناط و معنى محددا  یل او اكثر لتكون وتسمى االصوات . التش

الحروف  ب منها الكلمة  ات ) الصوامت  ( التي تتر وتتكون) الصوائت ( والحر

ات  ة والحروف التي ترت بها او الحر التي تدخل علیها من مقاطع االصوات االصل

الكلمة  لتكون مقاطع اخر ة ترت  . صوت

ف الحرف  صوت معتمد على (( لغة هو الجانب والطرف ، واصطالحا هو : تعر

اعتماده على جزء معین من أجزاء الحل واللسان والشفتین ، أو  ون مقطع محق ا 

ه هواء الفم مثل صوت األلف اذ ال قصد  معتمد له في شيء من أجزاء مقطع مقدر و

حیث انه ینقطع في ذلك الجزء  المقطع هنا هو المخرج )) الفم  قصد  .و

: مخارجالحروف



هو الموضع الذ نشأ منه : (( المخرج في اللغة موضع الخروج وفي االصطالح 

هو  ارة عن الحیز المولد للحرف (( الحرف وقال احمد بن الجزر وقد جمع )) ع

قوله القص المخارج جمع مخرج اسم للموضع الذ نشأـ منه (( طالني بین التعرفین 

ارة عن الحیز المولد له  ))الحرف وهو ع

: طرقة معرفة مخرج الحرف 

الحروف وذلك ان  د في تعیین مخرج الحرف طرقة النحاة في ذوق ع علماء التجو یت

ه لیتوصل الى الن ن الحرف وتدخل همزة الوصل عل ستقر اللسان بذلك في س ه ف ط 

ذا  اء اب وه . موضعه فیتبین مخرجه فنقول مثال في الذال إذ وفي الراء أر وفي ال

مخارج الحروف 

عددمخارجالحروفثالثةمذاهب :للعلماءف

ین،وأكثرالقراء،ومنهم  الخلیلبنأحمدوأكثرالنحو فذه

عةعشرمخرجًا،وهذاهوالمختار . ابنالجزرإلىأنهاس

قطرو  الجرمیوالفراءإلىأنهاأرعةعشرمخرجاوذه

: المخرجاألول

الواوالساكنةالمضمومماقبله خرجمنهأحرفالمدالثالثة،وه الفموالحلقو الجوف،وهوالخالءالداخلف

ونماقبلهاإالمفتوحا سورماقبلها،واأللف،والتكونإالساكنة،وال اءالساكنةالم .ا،وال

ة ةلخروجهامنالجوف،والهوائ الجوف انتهاءالهواءوتسمىهذهاألحرف .النتهائها

،أ: الثاني : أقصىالحل

خرجمنهحرفان،الهمزةفالهاء،فالفاءهناللترتیب الصدر،و عدهممایل .أ

الصدرالهمزة،ومنثان منقسمإلىمخرجینجزئیینمتقارین،یخرجمنأولهماممایل ل فأقصىالحلقمخرج

.هماالهاء

خرجمنهالعینفالحاءالمهملتان: الثالث ،و .وسطالحل



خرجمنأولهماالعین،ومنثانیهماالحافوسطالحل منقسمإلىمخرجینجزئیینمتقارین،و ل قكذلكمخرج

.ء

ع ،أ: الرا الفم: أدنىالحل خرجمنهالغینفالخاء. أقرهممایل و

الحل ضًا-فأدن - أ

منقسمإلىمخرجینجزئیینمتقارین،یخرجمنأولهماالغین،ومنثانیهماالخاء ل .مخرج

الحلقثالثة علممماتقدمأنف لمخرجیخر و انمتقاران،و لمخرجمنهافیهمخرجانجزئ ة،و ل مخارج

ةلخروجهامنالحل .جمنهحرف،وتسمىهذهاألحرفالستةحلق

ة والعشرون المحاضرة الثان

تكملة موضوع مخارج الحروف 

) المخرج اللساني ( 

: أقصىاللسان،أ: الخامس

خرجمنهالقاف األعلى،و حاذیهمنالحن ،وما الحل عدهممایل .أ

خرجمنهالكاف: السادس األعلىتحتمخرجالقاف،و حاذیهمنالحن .أقصىاللسانوما

؛ألنأقصىاللسا أقصىالحل منقسماإلىمخرجینجزئیین ًا هذا،وٕانمالمنجعألقصىاللسانمخرجًاكل

عدبخالفأقصىالحل القافوالكاف ینموضع .نفیهطول،و

آخراللسان ة ةإلىاللهاة،وهیلحمةمشت اننس قاللهذینالحرفینلهو .و

ع خرجمنهثالثةأحرف: السا األعلى،و حاذیهمنالحن : وسطاللسانوما

ة اءغیرالمد مفالشینفال .الج

.منفتحه: وتسمىهذهاألحرفالثالثةشجرة؛لخروجهامنشجرالفم،أ

: الثامن

خرجمنهالضادالمعجمة،وخروجهامنالجه ا،و حاذیهامناألضراسالعل اللسان،وما إحدىحافت

سرىأسهل،وأكثراستعماالومن منىأصعبوأقالستعماالومنالجانبینمعاأعزوأعسر،وقدقیلفیةال ال

آخرالطواح حاذ اء،وآخرهاما عیدمخرجال حاذیوسطاللسان الحلقما تحدیدالحافةإنأولهاممایل

.نمنجهةخارجالفم



حاذیهمامناللثةأ: التاسع عدمخرجالضاد،وما اللسانمعا : مابینحافت

ینوالنابینوالر  ا،وهیلثةالضاح خرجمنهالالم،وقیلحمةاألسنانالعل اعیتین،والثنیتینالعلیین،و

سالضاد نع منىأم .لخروجهامنالجهةال

خرجمنهالنون: العاشر الو اتحتمخرجالالمقل حاذیهمنلثةاألسنانالعل .طرفاللسانوما

عشر أدخإللىظهراللسانمنالنون: الحاد خرجمنهالراء،وه .طرفاللسانمعظهرهممایلیرأسه،و

ةلخروجهامنذلقاللسانأوتسمىهذهاألحرفالثالثةالتی الالموالنونوالراءذلق .طرفه: ه

عشر : الثان

ة،وتس خرجمنهالطاءفالدااللمهملتان،فالتاءالمثناةالفوق طرفاللسانمعأصاللثنیتینالعلییین،و

ةلخروجهامننطعالفم،أ .جلدةغاره: مىهذهاألحرفنطع

قالثنیتینالسفلیین: الثالثعشر خرجمنهالصاد،فالسین. طرفاللسانفو .،فالزاو

ةلخروجهامنأسلةاللسان،أ قاللهذهالثالثةأسل .مادقمنه: و

ععشر : الرا

ة،لخ قاللهذهالثالثةلثو خرجمنهالظاء،فالذال،فالثاء،و الثنیتینالعلییین،و طرفاللسانمعطرف

.روجهامنقراللثة

) المخرج الشفو(

خرجمنهالفاء: الخامسعشر الثنیتینالعلییین،و معطرف .طنالشفةالسفل

: السادسعشر

اءوا الوال انفتاحهماقل ةبیدأنالواو م،فالواوغیرالمد اءالموحدةفالم خرجمنهماال الشفتانمعًا،و

م اقهمامعالم اءأقوىمنانط اقهمامعال اقهما،وانط انط م .لم

مشار  ان ةلخروجهامنالشفة،وٕان م،والواوتسمىشفو اء،والم وهذهاألحرفاألرعة،أعنىالفاء،وال

الفاء .ةغیرهاف

شومي ( ) المخرج الخ

ععشر : السا

حالةإخفائهماأوٕادغامهما مف خرجمنهحرفاالغنة،وهماالنونوالم شوم،وهوأقصىاألنف،و الخ

حالةتشد ،أماف خرجانمنهفق شومفیهاتینالحالتین،و غنة،فیتحوالنعنمخرجهمااألصلیإلىالخ

: یدهمامثل



ة النس قالذیهوطرفاللسان السا ةللمإن،وثم،فیخرجانمنمخرجهمااألصل النس للنون،والشفتان

شوم . ممعخروجهمامنالخ

،فلهماثالثحا فق انهمامظهرتینفإنهمایخرجانمنمخرجهمااألصل هما،أوٕاس حالةتحر وأماف

.الت

انأسنانالفمللحاجةإلىمعرفتها ب

أكثراألشخاصاثنتانوثالثون ف ا:ه : منهاالثنا

األسناناألرعالمتقدمة،اثنتانفوق،واثنتانتحت .وه

ا،اثنتانفوق،واثنتانتحت: اتفالراع ذلكخلفالثنا أرع اء،وه فال ضًا-فتحالراء،وتخف -أ

.

اب ضًا-وهي: فاألن ات- أ .أرعخلفالراع

: فاألضراس

ا سر،وعشرةف األ الجان من،وخمسة األ الجان األعلى،خمسة الف عشرونضرسًا،عشرةف وه

األسفلكذلك،وهذهاألضراسمقسمةإلىثالثةأقسام :لف

اب: الضواحك: األول األن أرعةتل وه

لجانبثالثة،وستةتحتكذلك: الطواحن: الثاني الضواحك،ستةفوقف اثناعشرتل .وه

: النواجذ: الثالث

سمىالناجذضرسالحلم،وضرسالعقل،وقدنظ عدالطواحن،اثنتانفوق،واثنتانتحت،و أرعة وه

عضهمفقال ه: مها اراع لإلنسانأسنانثنا

أرع لكالضواح ا وأن

ضعفالستأرعةأخرطواحن

نواجذفاعلمهاإذالعلمأرفع

المحاضرة الثالثة والعشرون

صفاتالحروفالالزمة



ء میزالجیدمنالرد ةالناقدالذی مثا ةالموازنتعرفبهامقادیرها،والصفات مثا .اعلمأنالمخارجللحروف

میتهأ انمخرجالحرفتعرف : فبب

انصفتهتعرف ب جرالصوتوعدمهمقداره،فالیزادفیهوالینقص،وٕاالكانلحنا،و ع مالط فیتهعندالنطقبهمنسل

.

:معنىالصفةلغةواصطالحا

اض: الصفةلغة العلم،والب الشيءمنالمعاني، .ماقام

المخرجمنجهر،ورخاوة،وهمس،وشدة،ونحوها: واصطالحا ةعارضةللحرفعندحصولهف .ف

:عددالصفات

ععشرةصفة،وهواإلماماب عددصفاتالحروف،فمنهممنعدهاس .نالجزراختلفالعلماءف

المتوفىسنة س الق طال یبنأب عضهمإلىأرعوأرعینصفة،وهوأبودمحمم ٤٣٧ومنهممنزادعلىذلكفقدأوصلها

.هـ

فإنهعدهاأرععشرةصفةبنقصالذالقة،وضدها،واالنحراف،واللین،وزا و البر ععشرة ومنهممننقصعنالس

عدالتكلمعلیهان.دةصفةالغنة ،ثم رهاابنالجزر انالصفاتالتیذ الخفاءوالغنة؛ألنهولنشرعفیب زدعلیهاصفت

ضا-مامنالصفاتالالزمة رهماكثیرمنأئمةهذاالفن،فنقول- أ :،وقدذ

.قسملهضد،وقسمالضدله: الصفاتتنقسمإلىقسمین

: فالذیلهضد

اقو  الهمسوضدهالجهر،والشدةوضدهاالرخاوة،ومابینالشدةوالرخاوة،واالستعالءوضدهاالستفال،واإلط

.اإلصمات،فهذهخمسصفاتضدخمسبجعلمابینالرخاوةوالشدةمعأحدهماضدهاالنفتاح،واإلذالقوضده

الضدله عصفات: وأماالذ .فالصفیر،والقلقلة،واللین،واالنحراف،والتكرر،والتفشي،واالستطالة،فهذهس

الضدلهاتسعا الخفاءوالغنةصارتالصفاتالت .فإذاأضفناإلیهاصفت

قسمیهامفصلة انالصفات ب :وٕال



:الهمس

.الخفاء: لغة

الحرفوحروفهعشرةیجمعها: طالحاواص ت: "جرانالنفسعندالنطق ".فحثهشخصس

:والجهر

.اإلعالن: وهولغة

: واصطالحا

ةعشر  قة،وهیثمان الحرفلقوةاالعتمادعلىمخرجه،وحروفهماعداأحرفالهمسالسا اسجرالنفسعندالنطق انح

الخفاء .حرفًا،ولمنعداأللفمنحروفالجهر؛ألنحروفالمدالثالثةالتتصفإال

:والشدة

القوة: ومعناهالغة

: واصطالحا

قولك ةمجموعةف الحرفلكمالقوةاالعتمادعلىمخرجه،وحروفهاثمان اسجرالصوتعندالنطق : انح

ت" ".أجدقط

:والتوس

االعتدال: وهولغة

: واصطالحا

الرخاوة،وحروفالتوسط ماف مالجرانه الشدة،وعدم ماف اسه ماالنح الحرفلعدم خاعتدااللصوتعندالنطق

قولك ".لنعمر: "مسةمجموعةف

:والرخاوة

.اللین: وهیلغة



ةأ: واصطالحا الحرف،وحروفهاماعداحروفالشدة،وماعداالحروفالبین : جرانالصوتعندالنطق

قة حروفالتوسطالخمسةالسا .التیبینالشدةوالرخاوة،وه

عة والعشرون المحاضرة الرا

: تكملة موضوع صفات الحروف 

:واالستعالء

.االرتفاع: وهولغة

قولك: واصطالحا عةمجموعةف الحرف،وحروفهس األعلىعندالنطق : ارتفاعاللسانإلىالحن

ةاللسانأمالولذالمتعدأحرف"خصضغطق" ق االستعالءاستعالءأقصىاللسانسواءاستعلىمعه ،ثمإنالمعتبرف

علوعندالنط ةمنأحرفاالستعالءألنوسطاللسانهوالذی اءغیرالمد موالشینوال الج . قبهافقوسطاللسانوه

ستعلىبهاإالمابینأقصىاللسانووسطه ذلكألنهال .ولمتعدالكاف

:واالستفال 

.االنخفاض: ومعناهلغة

: انخفاضاللسانأ: واصطالحا

الحرف،وحروفهماعداحروفاالستعالء األعلىإلىقاعالفمعندالنطق .انحطاطهعنالحن

اق :واإلط

.اإللصاق: وهولغة

اللسانمنالحن: واصطالحا حاذ الحرفوأحرفهأرعة،وهيتالصقما : األعلىعلىاللسانعندالنطق

ا اقأبلغمناالستعالء،وأخصمنه،إذالیلزممناالستعالءاإلط الصاد،والضاد،والطاء،والظاء،ثماعلمأناإلط

س قمستعٍل،والع لحرفمط اقاالستعالء،ف لزممناإلط .ق،و

:واالنفتاح

.االفتراق: وهولغة



: واصطالحا

ا اللسان،والحن لمنطائفت اقتجاف الحرفحتىیخرجالرحمنبینهما،وحروفهماعداأحرفاإلط .ألعلىعندالنطق

:واإلذالق

.طالقته: حدةاللسانأ: أوالذالقةلغة

عضهامنذلقاللسانأ: واصطالحا الحروفالمذلقةلخروج :سرعةالنطق

م اءالموحدة،والفاء،والم عضهامنذلقالشفة،وهوال .طرفه،وهوالالم،والنون،والراء،و

".فرمنلب: "تةیجمعهاقولكفحروفاإلذالقس

:واإلصمات

المنع: وهولغة

ة: واصطالحا ةأوالخماس نالكلماتالمجردةالراع .منعحروفهمناالنفرادبتكو

ونفیهاحرفأوأكثرمنالحروفالمذلقةلتعادلخفةالم سفیهاحرفمنحروفالزادةالبدأن ةول ةأوخماس لكلمةراع ف

ةذلقثقاللمصمت،فحروفاإلصماتممنوعةمنأنتختصفیلغة ةأوخماس لمةمجردةراع .العرببناء

لف ة، غیرعر سفیهاحرفمنحروفالذالقةفه ة،ول لحروفهاأصل ة،و ةأوخماس : فإذاوجدتكلمةراع

أعجمي،وَعَسُطوس -فتحالعینوالسین-عسجد،اسمللذه

.اسملشجرالخیزران،وحروفاإلصماتماعداأحرفالذالقةالمتقدمة

:الصفات التي ال ضد لها 

:الصفیر

شبهصوتالطائر: غةوهول .صوت

: واصطالحا

ال ،وسمیت الصاد،والسینالمهملتان،والزا أحرفهالثالثةعندخروجها،وه صاح صوتزائدیخرجمنبینالشفتین

شبهصفیرالطائر .صفیر؛ألنلهاصوتا



:والقلقلة

.االضطرابوالتحرك: وهیلغة

ة،وحروفها: واصطالحا سمعلهنبرةقو الحرفساكناحتى المخرجعندالنطق قولهماضطرا : خمسةمجموعةف

".قطبجد"

ونهامجهورةشدیدة،فالجهرمنعالنفسأنیجرمعها،والشدةتمنعأنیجرصوتها فیهذااالضطرابوالتحر والسب

انها لفةفیب .فلمااجتمعلهاهذانالوصفاناحتاجتإلى

ه،فالساكنوصالمثااللمشددالموقوفعل: وللقلقةثالثمراتب ه،فالساكنالموقوفعل : هأعالهاالمشددالموقوفعل

،ومثااللساكنوقفا ُّ ةاألحرف: اْلَح ق ذافی ،ومثااللساكنوصالاْقَرْأوه َ .َخَل

:واللین

.ضدالخشونة: وهولغة

لفة: واصطالحا .إخراجالحرففیلینوعدم

اءالساكنتانالمفتوحماقبلهمامثل: ولهحرفان .َخْوٌف،وَْیٍت: وهماالواو،وال

:واالنحراف

المیل: وهولغة

اللحرف: واصطالحا .عدخروجهإلىمخرجغیرهم

: ولهحرفان

إللىجهةالالم؛ولذلك ةطرفاللسان،والراءفیهاانحرافإلىظهراللسان،ومیلقل الالموالراء،فالالمفیهاانحرافإلیناح

.یجعلهااأللثغالما

المحاضرة الخامسة والعشرون



:الصفات التي ال ضد لها 

:الصفیر

شبهصوتالطائر: وهولغة .صوت

: واصطالحا

الصوتزائدیخرج ،وسمیت الصاد،والسینالمهملتان،والزا أحرفهالثالثةعندخروجها،وه صاح منبینالشفتین

شبهصفیرالطائر .صفیر؛ألنلهاصوتا

:والقلقلة

.االضطرابوالتحرك: وهیلغة

قولهم: واصطالحا ة،وحروفهاخمسةمجموعةف سمعلهنبرةقو الحرفساكناحتى المخرجعندالنطق : اضطرا

".قطبجد"

فیهذا ونهامجهورةشدیدة،فالجهرمنعالنفسأنیجرمعها،والشدةتمنعأنیجرصوتهاوالسب االضطرابوالتحر

انها لفةفیب .فلمااجتمعلهاهذانالوصفاناحتاجتإلى

ه: وللقلقةثالثمراتب ه،فالساكنوصالمثااللمشددالموقوفعل ه،فالساكنالموقوفعل : أعالهاالمشددالموقوفعل

،ومثااللساكنوقفا ُّ ،وم: اْلَح َ ةاألحرفَخَل ق ذافی .ثااللساكنوصالاْقَرْأوه

:واللین

.ضدالخشونة: وهولغة

لفة: واصطالحا .إخراجالحرففیلینوعدم

اءالساكنتانالمفتوحماقبلهمامثل: ولهحرفان .َخْوٌف،وَْیٍت: وهماالواو،وال

:واالنحراف

المیل: وهولغة



عدخروجهإلىمخرجغیره: واصطالحا اللحرف .م

: ولهحرفان

إللىجهةالالم؛ولذلكالالم ةطرفاللسان،والراءفیهاانحرافإلىظهراللسان،ومیلقل والراء،فالالمفیهاانحرافإلیناح

.یجعلهااأللثغالما

ر :والتكر

عدمرة: وهولغة .إعادةالشيءمرة

الحرف: واصطالحا .ارتعادرأساللسانعندالنطق

التحرز  الله،فیج ونهقا التكرر عنه؛ألنالغرضمنهذهالصفةتروهوصفةالزمةللراء،ومعنىوصفهذاالحرف

سمعنىإخفاءالتكررٕاعدامه؛ ها،فیجبإخفاءالتكرروخاصةإذاكانتالراءمشددةول

أعلىح الطاء،وهوخطأبلمعناهأنیلصقالالفظبهذاالحرفظهرلسانه الصوت؛فتخرجالراء حصراف سب ألنذلك

لمرةراء،فهذهالصفةتعرفلتجت حیثالیرتعد؛ألنهمتىارتعدحدثمن مامرةواحدة هلصقامح اللیؤتىبهان .ن

:والتفشي

.االنتشار: وهولغة

صفةللشینوحدهاعندأكثرالعلماءومنهمابنالجزر: واصطالحا الشین،والتفش الفمعندالنطق .انتشارالرحف

: وقیل

ا الشینانتشار اكذلك،والراجحاألول؛ألنانتشارالرحعندالنطق الفاءوالثاءوالضادوالصادوالسینوالراءتفش إنف

التفشمل؛ولذااتفقعلىتفشیه صفهاأكثرالعلماء ورةفإنانتشارالرحعندالنطقبهاقلیل؛ولذالم بخالفالحروفالمذ

.

:واالستطالة

.االمتداد: وهیلغة

صفةللضادالمعجمة: واصطالحا .امتدادالصوتمنأولحافةاللسانإلىآخرها،وه



:والخفاء

.االستتار: وهولغة

الحرف: واصطالحا .خفاءالصوتعندالنطق

اوللخفاءأرعةأحرف، حروفالمدالثالثةوالهاء،أماخفاءحروفالمدفلسعةمخرجها،ولخفاءحروفالمدیجبب وه

لمدها اللهمزةبتطو .نهاق

ةصوتها انهابتقو .وأماخفاءالهاءفالجتماعصفاتالضعففیها،ولخفائهایجبب

:والغنة

شوم: وهیلغة الخ .صوتف

: واصطالحا

صفةثابتةفیهمامطلقا،إال م،فه فیجسمالنونوالم المدغمأصوتلذیذمر المدغم،وف المشددأكملمنهاف أنهاف

المتحرك،فتبینمنذلكأنل الساكنالمظهرأكملمنهاف الساكنالمظهر،وف أكملمنهاف المخف المخفي،وف ملمنهاف

تین مالهاالمقدرحر حالةالتشدیدواإلدغامواإلخفاء .لغنةخمسمراتب،والظاهرمنهاف

،فال فالثابتفیهماأصلهافق الساكنالمظهروالمتحر .تقدرشيءأصالأماف

صفةأو  حرفمنالحروفالبدأنیتصفبخمسصفاتمنالمتضادة،وأماغیرالمتضادة،فتارةیتصف علمأنأ ومماتقدم

ع شيء،فالینقصالحرفعنخمسصفات،والیزدعلىس .صفتینمنها،وتارةالیتصف

مجهورة،شدیدة،مستفلة،منفتحة،مصمتة: فمثالمالهخمسالهمزة .فه

: ومثالمالهستالنون

ة، مجهورة،بین ضافإلیهاصفةواحدةمنغیرالمتضادفه مستفلة،منفتحة،مذلقة،فهذهخمسصفاتمنالمتضادة

صیرللنونستصفات الغنة؛ف .ةوه

عالراءفق ضافإلیهاصفتا: ومثالمالهس ة،مستفلة،منفتحة،مذلقة،فهذهخمسمنالمتضادة مجهورة،بین فه



فةت ةوضع مالصفاتإلىقو قس

فة: تنقسمالصفاتإلىقسمین ةوضع .قو

فةست، .الهمس،والرخاوة،واالستفال،واالنفتاح،واللین،والخفاء: وهيفالضع

ةإحدىعشرةصفة،وهي : والقو

اق،والصفیر،والقلقلة،واالنحراف،والتكرر،والتفشي،واالستطالة،والغن الجهر،والشدة،واالستعالء،واإلط

.ة

ضعفوالقوة،وهي :وهناكثالثصفاتالتوصف

ة،واإلذالق،واإلصمات عًاالنحراف،والتكررموا.البین .نغیرالمتضادة؛فتصیرس

اكالراء انقو .-مثال-واعلمأنالحرفإذاكانتصفاتالقوةفیهأكثرمنصفاتالضعف

لهاالطاءفق ،وأقوىالحروف انأقو ة لهاقو .وٕاذاكانتصفاته

فاكالزا انضع .-مثال-وٕاذاكانتصفاتالضعففیهأكثر

انأضعف،وأضعفالحروفالهاءوحروفالمدالثالثة فة لهاضع .وٕاذاكانتصفاته

الالم انمتوسطا، ةمعصفاتالضعف .،فهذهخمسةأقسامللحروف-مثال-وٕاذاكانتصفاتالقوةفیهمتساو

المحاضرة السادسة والعشرون

المدوالقصر

.الزادة: لغة:المد

رها: واصطالحا حرفمنحروفالمداآلتیذ .إطالةالصوت

س: لغة:والقصر .الح



ه: واصطالحا اتحرفالمدمنغیرزادةعل .إث

سورماقبلهوقداجتمعت اءالساكنةالم الواوالساكنةالمضمومماقبلها،وال لمةُنوِحیَهاوه شروطهاف حروفالمد

مدإذاس ونانحرف اء،فتارة ونماقبلهاإالمفتوحا،فهیدائماحرفمدبخالفالواووال ا،واأللفوالتكونإالساكنة،وال

ناوانفتحماقبلهمام ونانحرفیلینإذاس اء،وتارة الل سرماق اللواوو .َخْوٌف،َبْیٍت: ثلناوضمماق

:أقسامالمد

:أصلي،وفرعي: ینقسمإلىقسمین

ون: فاألصلي المد،وهماالهمزأوالس منسبب ه،والیتوقفعلىسب التقومذاتالحرفإال .هوالذ

مةالینقصهعنمقداره،والیزدع عةالسل الطب ا؛ألنصاح ع ضامداطب سمىأ األنهأصلللفرعي،و أصل وسم

ه .ل

تان: ومقدارمده نقسمال.حر عیإلىقسمینو .لمي،وحرفي: مدالطب

لمة: فالكلمي. ١ الوجودحرفالمدف لم ِثیَرًة،َمْرُفوَعٍة،وسم َ .مثلَماِلِك،

عضالسور،وذلكفیخمسةأحرفمجموعةفي: والحرفي. ٢ فواتح طهر"الیوجدإالف ".ح

أولمرم،وطه: والهاء المرأوال: والراء.ف م،والحجر،وف وسف،وٕابراه الرأولیونس،وهود،و .لرعدف

ة ا؛ألنهاحروفثنائ ع -أیهجاؤهاتالوةحرفان-وٕانمامدتهذهاألحرفالخمسةمداطب

عدحرفالمدفیهاساكن س .فل

ان: والفرعي ون،فلهسب المد،وهماالهمزأوالس منسبب .هوالذییتوقفعلىسب

:أنواعالمدالفرعي

:للمدالفرعیخمسةأنواع،وهي

:المتصل.١

لمةواحدة،مث عدههمزمتصلبهف َماِء: لوهوحرفمدأتى ) .٣(ُقُروٍء) ٢(النَِّسيُء) ١(السَّ



لمةواحدة متصالالتصااللهمزحرفالمدف .وسم

ات،أوخمس: مقدارمدهعندحفص .أرعحر

المتصاللموقوفعلیهإذاكانتهمزتهمتطرفةمثل : وجهثالث) ٤(اْسِتْحَاٍء: هذاوف

اتألجاللوقف .وهومدهستحر

) ٥(األَراِئِك: أماإذاكانتهمزتهمتوسطةمثل

قان،وهمامدهأرعاأوخمسا،وصالووقفا سفیهإالالوجهانالسا .فل

مالمتصل : وح

مقدار.الوجوب عي،وٕانتفاوتواف عالقراء،فزادوهعلىالمدالطب مدهعندجم ا،لوجو .هذهالزادةوٕانماكانواج

: ولذلكقااللمحققابنالجزر

قراءة عتهفلمأجدهف عتقدأنقصرالمتصلجائزعندأحدمنالقراء،وقدتت أال مدهفوج حةوالشاذة،بلرأیتالنص صح

.

:المنفصل. ٢

لمةأخرىمثلَِماُأْنِزَل عدههمزمنفصلعنهف ) .٨(اْرِجِعیِإَلىَرِِّك) ٧(َقاُلواآَمنَّا) ٦(وهوحرفمدأتى

منفصال؛النفصااللهمزعنحرفالمد : ومقدارمدهعندحفص.وسم

ة اتأوخمسمنطرقالشاطب مالمنفصل.أرعحر .الجواز: وح

المتصل،وحفصوٕانماكانجائز  ا؛لجوازمدهوقصرهعندالقراء،فهناكمنمدهوهناكمنقصره،فلمیجمعواعلىمده

ة مدونهمنطرقالشاطب لمنالمتصلوالمنفصل.منالذین : ووجهالمدف

،وقیل فعندمجاورةالقو ةللضع المدتقو ،فزدف الهمز: أنحرفالمدضعیف،والهمزقو نمنالنطق .لیتم

َماًنا) ١(آَمُنوا: وهوحرفمدتقدمعلیههمز،مثل:البدل. ٣ ) .٣(ُأوِتَي) ٢(ِإ

قةأأمنوا،وٕائمان،وأؤتي . وسمیبدال؛إلبدالحرفالمدمنالهمز،فأصاللكلماتالسا

ا ةماقبلهاوجو ةحرفمدمنجنسحر تان: ومقدارمده.أبدلتالهمزةالثان مالبدل.حر .الجواز: وح



قصرونه.وٕانماكانجائزا؛لجوازمدهوقصرهعندالقراء .وحفصمنالذین

:العارض. ٤

ونعارضألجاللوقفمثل عدهس . اْلَبَاَن،َنْسَتِعیُن،اْلُمْفِلُحوَن،: وهوحرفمدأتى

حالةالوقف ون.ف عروضالس عارضا؛لعروضالمد عالقراء:مقدارمده.وسم : القصر:فیثالثةأوجهلجم

تان ات: والتوس.ومقدارهحر .ومقدارهست: والمد.ومقدارهأرعحر

ونلعروضه الس عتد ونوقاسهعلىالالزمومن.فمنقصرهلم الس .مدهاعتد

ون،والحظعروضهفحطهعناألصل الس طهاعتد مالعارض.ومنوسَّ .الجواز: وح

اللقراء امثل.وٕانماكانجائزا؛لجوازمدهوقصرهعند انمنصو ونإن : واعلمأنالعارضللس

،والمد: اْلَبَاَن،ففیهثالثةأوجه،وهي .القصر،والتوس

انمجرورامثل یِن،ففیهأر : وٕان : عةأوجه،وهيَیْوِمالدِّ

سفي الوصل،ول ؛ألنالروم ونالمحض،والروممعالقصرفق قةمعالس " الدین"الثالثةالسا

.وصالإالالقصر

انمرفوعانحو عةأوجه،وهي: وٕان : َنْسَتِعیُن،ففیهس

ونالمحض،ومعاإلشمام،والروممعالقصر ،والمد،معالس القصر،والتوس

ع: فالحاء سورهالس حمف اء.ف عصو: وال ه أولمرم سف

َماًنا،ُأوِتَي: ووهوحرفمدتقدمعلیههمز،مثل .آَمُنوا،ِإ

قةأأمنوا،وٕائمان،وأؤتي . وسمیبدال؛إلبدالحرفالمدمنالهمز،فأصاللكلماتالسا

ا ةماقبلهاوجو ةحرفمدمنجنسحر .أبدلتالهمزةالثان

تان: ومقدارمده مالبدل.حر .وٕانماكانجائزا؛لجوازمدهوقصرهعندالقراء.الجواز: وح

قصرونهوحفصمن .الذین



امثل انمنصو ونهمزتهألجاللوقفثالثةأوجهإن عرضس المتصاللذ : هذا،وف

ونالمحض ات،أوخمسا،أوستا،معالس مدهأرعحر َماَء،وه السَّ ُ : الطاء.َوُْمِس

طهوطسمأواللشعراءوالقصص،وطسأواللنمل .ف

انمجرورانحو َماِء،ففیهخمسةأوجه،وهي: وٕان : ِمَنالسَّ

امدهأرعا،أوخمسا،أوست سف الوصل،ول ونالمحض،ومدهأرعاأوخمسامعالروم،وقدتقدمأنالروم امعالس

ات،أوخمس .لسماءوصالإالأرعحر

انمرفوعانحو ةأوجه: وٕان : َْغِفُرِلَمْنََشاُء،ففیهثمان

ونالمحض،ومعاإلشمام،ومدهأرعا،أوخمسامعالروم مدهأرعا،أوخمسا،أوستامعالس .وه

ون، العارضللس لحقاللینوقفا الوقفعلىنحوهذا،و : َخْوٌف،واْلَبْیَت،ثالثةأوجه،وهي: فف

اللینقلیل ،والمدإالأنالطولف .القصر،والتوس

العا ماتقدمف عة، انمرفوعاففیهس انمجروراففیهأرعةأوجه،وٕان اففیهالثالثةالمتقدمة،وٕان انمنصو ثمإنهإن

.رض

:الالزم- ٥

ونالزموصالووقفا،مثل عدهس ُة،آآلن: وهوحرفمدأتى اخَّ ،بیونس،المالصَّ

ع: ومقدارمده اتعندالجم ه.ستحر الزما؛للزومسب ون- وسم - وهوالس

ات مالالزم.،أوللزوممدهستحر .اللزوم: وح

اتللفصلبینالساكنین عالقراءمدهستحر .وٕانماكانالزما؛اللتزامجم

ام .فقدظهرلكمماتقدمأنللمدالفرعیثالثةأح

مللمتصلوحده: الوجوب. ١ .وهوح

م: والجواز. ٢ .المنفصل،والبدل،والعارض: لثالثةأنواعوهوح

مللمدالالزموحده: واللزوم. ٣ .وهوح



أقسامالمدالالزم

لمي،وحرفي .ینقسمالمدالالزمإلى

ونمخففا،فلهأرعةأقسام ونمثقالوٕاماأن لمنهماإماأن : الكلمي.و

عدهفهوالمثقلمثل ما لمة،فإنأدغمساكنهف ونالزمف عدهس ياْلَحاقَُّة،الضَّ: هوحرفمدأتى ونِّ .الِّیَن،َأُتَحاجُّ

عدهفهوالمخفف،وذلكفیلف ما ،وهما" آآلن"وٕانلمیدغمساكنهف موضعییونسفق : ف

لمة ونف ا؛الجتماعالمدوالس لم ْنُتْمِبِهَتْسَتْعِجُلوَن،آآلَنَوَقْدَعَصْیَتوسم ُ .آآلَنَوَقْد

عدحرفالمد،إذالحرفالمشددأثقل المثقلمثقال؛لوجودالتشدید .وسم

عدحرفالمد،فالساكنغیرمدغموسم .المخففمخففا؛لعدموجودالتشدید

: والحرفي

ح ونف ا؛لوجودحرفالمدمعالس حرف حرفهجاؤهثالثةأحرفوسطهاحرفمد،وسم ونالزمف عدهس هوحرفمدأتى

.رف

عضالسور فواتح الیوجدإالف .هذا،والالزمالحرف

عة عضهم: والحروفالتیتمدمداالزماس قول مجموعةف "وه : فالسین.اعداالعینم" سنقصعلمك: 

حم س،وف أواللشعراء،والقصص،والنمل،وفی .عسقأواللشور* ف

قَواْلُقْرآِن: والقاف.فینَواْلَقَلِمفق: والنون ،وف أواللشور .ف

صَواْلُقْرآِن: والصاد عصأولمرم،وف ه أوالألعراف،وف المصف .ف

الم،الر،المص،المر: والالم م.ف الم،المص،المر،طسم: والم ،حمف

: والكاف

أولمرمفق ا،فإنأدغ.ف سمىالمدمداالزماحرف اتفاق،و عةتمدمداالزما مالهمُزعلىالمدوذافهذهاألحرفالس دِّ

انمخففا انمثقالوٕانلمیدغم عده ما .مساكنهف

ذلك" طسم"من" سین"لوجوداإلدغام،و" الم"من" الم: "مثااللمثقل .لوجوداإلدغام



"ومثااللمخفف م:  أول: وأماالعین.لعدموجوداإلدغام" ق"،و"الم"من" م " مرم،والشور"فموجودةف

عوجهان قة: الطول:وفیهاللجم عةالسا اساعلىاألحرفالس .وهواألفضلق

ماأقلمنحرفالمدلمَزتهعلىاللین: والتوس حرفلینالحرفمد،فأعطیتح اءوانفتاحماقبلها،فه ونال .لس

قولهتعال المدجازالمدوالقصر،وذلكف * الم: ىهذا،وٕاذاتغیرسب

حالةوصل .بلفظالجاللة" الم"اللَُّهالِإَلَهِإالُهَوأولسورةآلعمران،ف

ممنلف أنهمزةالوصلالینطقبهاوصال" الم"فإنالم ع الفتحالجتماعهاساكنةمعالمالجاللة،وطب ت .قدحر

عنظرٕالىاألصل م- فمنأش ونالم ةألنهاعرضتللتخلصمنالساكنین-وهوس الحر عتد .ولم

ملفظالجاللةومنَقصرنظرٕالىا الفتححرصاعلىتفخ انالتخلصمنالساكنینهنا ةالعارضة،و .لحر

ونهااألصلي" آلم"أماإذاوقفتعلى مقدعادإلیهاس اع؛ألنالم .فالبدمناإلش

عضالسورأرعةعشرحرفاوتنقسمإلىأرعةأقسام فواتح ةالموجودةف :والحروفالهجائ

مدمداالزما،وهوحروف. ١ .ماعداالعین" سنقصعلمك"ما

".عین"وهو-المد،والتوس-افیهالوجهانم. ٢

قولهم. ٣ المداألصلي،والمجموعةف ا،وهوالحروفالخمسةالمتقدمةف ع مدمداطب طهر: "ما ".ح

مدأصالوهو. ٤ سوسطهاحرفمد،وهوموجودفي" ألف"ماال ،"الر"،"الم"لكونهجائهثالثةأحرفل

".المر"،"المص"

لمة، علمأنهإذاكانحرفالمدف أن غ ن الوصل،مثلو لمةأخرىحذفحرفالمدف : والحرفالساكنف

ِ الِةَوَقاالاْلَحْمُدَِّ الصَّ ِم .َوَقاُلوااتََّخَذَواْلُمِق

المدود مرات

:للمدودمراتبخمس

.فأقواهاالمدالالزم،فالمتصل،فالعارض،فالمنفصل،فالبدل



الضعیف،م ،وألغ القو فعمل واآلخرضع المدأحدهماقو ا انمنأس یَناْلَبْیَتاْلَحَراَمفحرفالفإذااجتمعسب ثلَوالآّمِ

ه" آمین"وهواأللففي-مد ارتقدمالهمزعل - اعت

لغىالبدللضعفه اتإعماالللمدالالزملقوته،و مدستحر سمىالزما،ف عده ونالالزم ارتأخرالس اعت .عدبدالو

: ومثل

ارتأخر  اعت ارتقدمالهمزعلیهاتسمىبدالو اعت ة لمةأخرىتسمىمنفصالفَوَجاُءواَأَاُهْمفالواوالمد الهمزعنهاف

لغىالبدللضعفه اتأوخمس،و مدأرعحر المنفصللقوته،ف .عمل

عة والعشرون المحاضرة السا

تكملة موضوع انواع المد 

:الالزم- ٥

ونالزموصالووقفا،مثل عدهس ُة،آآلن،بیونس،الم: وهوحرفمدأتى اخَّ الصَّ

ع: ومقدارمده اتعندالجم الزما؛للزوم.ستحر هوسم ون- سب - وهوالس

ات مالالزم.،أوللزوممدهستحر .اللزوم: وح

اتللفصلبینالساكنین عالقراءمدهستحر .وٕانماكانالزما؛اللتزامجم

ام .فقدظهرلكمماتقدمأنللمدالفرعیثالثةأح

مللمتصلوحده: الوجوب. ١ .وهوح

ملثالثةأنواع: والجواز. ٢ .المنفصل،والبدل،والعارض: وهوح

م: واللزوم. ٣ .للمدالالزموحدهوهوح

أقسامالمدالالزم

لمي،وحرفي .ینقسمالمدالالزمإلى



ونمخففا،فلهأرعةأقسام ونمثقالوٕاماأن لمنهماإماأن : الكلمي.و

عدهفهوالمثقلمثل ما لمة،فإنأدغمساكنهف ونالزمف عدهس ونِّي: هوحرفمدأتى الِّیَن،َأُتَحاجُّ .اْلَحاقَُّة،الضَّ

عدهفهوالم ما ،وهما" آآلن"خفف،وذلكفیلفوٕانلمیدغمساكنهف موضعییونسفق : ف

لمة ونف ا؛الجتماعالمدوالس لم ْنُتْمِبِهَتْسَتْعِجُلوَن،آآلَنَوَقْدَعَصْیَتوسم ُ .آآلَنَوَقْد

عدحرفالمد،إذالحرفالمشددأثقل المثقلمثقال؛لوجودالتشدید .وسم

عدحرفالمد،فالساكنغیرمدغم المخففمخففا؛لعدموجودالتشدید .وسم

: رفيوالح

ح ونف ا؛لوجودحرفالمدمعالس حرف حرفهجاؤهثالثةأحرفوسطهاحرفمد،وسم ونالزمف عدهس هوحرفمدأتى

.رف

عضالسور فواتح الیوجدإالف .هذا،والالزمالحرف

عة عضهم: والحروفالتیتمدمداالزماس قول مجموعةف "وه : فالسین.ماعداالعین" سنقصعلمك: 

حم س،وف أواللشعراء،والقصص،والنمل،وفی .عسقأواللشور* ف

قَواْلُقْرآِن: والقاف.فینَواْلَقَلِمفق: والنون ،وف أواللشور .ف

صَواْلُقْرآِن: والصاد عصأولمرم،وف ه أوالألعراف،وف المصف .ف

الم،الر،المص،المر: والالم م.ف الم،المص،المر،طسم،حم: والم ف

: والكاف

أولمرمفق مالهمُزعلىالمدوذافهذهاألحرفا.ف ا،فإنأدغدِّ سمىالمدمداالزماحرف اتفاق،و عةتمدمداالزما لس

انمخففا انمثقالوٕانلمیدغم عده ما .مساكنهف

ذلك" طسم"من" سین"لوجوداإلدغام،و" الم"من" الم: "مثااللمثقل .لوجوداإلدغام

"ومثااللمخفف م:  أول: وأماالعین.لعدموجوداإلدغام" ق"،و"الم"من" م " مرم،والشور"فموجودةف

عوجهان قة: الطول:وفیهاللجم عةالسا اساعلىاألحرفالس .وهواألفضلق



ماأقلمنحرفالمدلمَزتهعلىاللین: والتوس حرفلینالحرفمد،فأعطیتح اءوانفتاحماقبلها،فه ونال .لس

قولهتعالى المدجازالمدوالقصر،وذلكف * الم: هذا،وٕاذاتغیرسب

حالة .بلفظالجاللة" الم"وصلاللَُّهالِإَلَهِإالُهَوأولسورةآلعمران،ف

ممنلف أنهمزةالوصلالینطقبهاوصال" الم"فإنالم ع الفتحالجتماعهاساكنةمعالمالجاللة،وطب ت .قدحر

عنظرٕالىاألصل م- فمنأش ونالم ةألنهاعرضتللتخلصمنالساكنین-وهوس الحر عتد .ولم

الفتححرصاعلىتفخ انالتخلصمنالساكنینهنا ةالعارضة،و لىالحر .ملفظالجاللةومنَقصرنظرٕا

ونهااألصلي" آلم"أماإذاوقفتعلى مقدعادإلیهاس اع؛ألنالم .فالبدمناإلش

عضالسورأرعةعشرحرفاوتنقسمإلىأرعةأقسام فواتح ةالموجودةف :والحروفالهجائ

مدمداالزما،وهوحروف. ١ .ماعداالعین" سنقصعلمك"ما

".عین"وهو-المد،والتوس-مافیهالوجهان. ٢

مدمدا. ٣ قولهمما المداألصلي،والمجموعةف ا،وهوالحروفالخمسةالمتقدمةف ع طهر: "طب ".ح

مدأصالوهو. ٤ سوسطهاحرفمد،وهوموجودفي" ألف"ماال ،"الر"،"الم"لكونهجائهثالثةأحرفل

".المر"،"المص"

الوصل،مثل لمةأخرىحذفحرفالمدف لمة،والحرفالساكنف علمأنهإذاكانحرفالمدف أن غ ن : و

َِوَقاُلوا الِةَوَقاالاْلَحْمُدَِّ الصَّ ِم .اتََّخَذَواْلُمِق

المدود مرات

:للمدودمراتبخمس

.فأقواهاالمدالالزم،فالمتصل،فالعارض،فالمنفصل،فالبدل



یَناْلَبْیَتاْلَحَراَمفحرفال الضعیف،مثلَوالآّمِ ،وألغ القو فعمل واآلخرضع المدأحدهماقو ا انمنأس فإذااجتمعسب

ه" آمین"وهواأللففي-مد ارتقدمالهمزعل - اعت

لغىالبدللضعفه اتإعماالللمدالالزملقوته،و مدستحر سمىالزما،ف عده ونالالزم ارتأخرالس اعت .عدبدالو

: ومثل

لمةأخرىتسمىمنفصالف ارتأخرالهمزعنهاف اعت ارتقدمالهمزعلیهاتسمىبدالو اعت ة َوَجاُءواَأَاُهْمفالواوالمد

مدأرع المنفصللقوته،ف لغىالبدللضعفهعمل اتأوخمس،و .حر

المحاضرة الثامنة والعشرون

ن  الساكنة والتنو ام النون : أح

ة من الحروف المجهورة الذلق في وسطها النون ما تكون في آخر الكلمة  ذات الغنة وتكون

ساكنة تلح آخر االسم المنصرف  ن فهو نون في االسم والفعل والحرف ، أما التنو وتكون

الساكنة . المجرد من األلف والالم غیر المضاف  وثبوته مع هذه الشرو لفظا ال خطا وللنون

عدهما من حروف  قع  ة الى ما  النس ن  ام هي والتنو اإلظهار ، واالدغام : (( الهجاء ارعة اح

)) ، واالقالب ، واالخفاء 

ال غنة او : االظهار- ١ ل حرف من مخرجه  ان أما اصطالحا فهو اخراج  لغة هو الب

الساكنة في ثالثة مواضع  : اشمام حرف آخر او قلب وتظهر النون

ة التي -أ عند الفاصلة القرآن ون ما  النونعند الوقوف علیها  .تنتهي برو

ن حرف من حروف الحل الستة وهي - ب عد التنو عدها او  الهمزة ، ( إذا وقع 

) والهاء ، والعین ، والحاء ، والغین ، والخاء 

لمة - ت فیهما ) . یومن ( او ) ینمو ( مع احد احرف  حصل .استثناء النون اذ 

ة المتحر النون الساكنة  لن ( تحق االدغام نحو االدغام حینئذ فلو التقت النون

لمة واحدة او الكلمتین فمثال الكلمة ) نذهب  یتحق االظهار في  وخالف النون

ا ، ( الواحدة  ان ، وصنوان ، ودن لمتین ) بن ).اسین والقرآن ( ومثال 



: مراتب االظهار ثالثة : مراتب االظهار

اعالها عند الهمزة والهاء - ١

اوسطها عند الحین والحاء - ٢

ادناها عند الغین والخاء - ٣

حرف : االدغام لغة :االدغام - ٢ ادخال شيء في شيء أما اصطالحا التقاء حرف ساكن 

الساكنة أو  صیران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني أو انه ادغام النون حیث  متحرك 

لمة  ن عند مالقاة حرف من حروف االدغام الستة المجموعة في  ) . یرملون( التنو

:سام االدغام أق

غنة - ١ احد الحروف االرعة : االدغام  ن  الساكنة  او التنو عند مالقاة النون ون و

َشاء ( مثل ) ینو أو یومن ( التي یجمعها قولهم  َشاء ( التي تصیر ) مْن ) مْي

ح  َنشاء ) ( مَّشاء ( فتص ح ) مْن ح ) إن من شيء ( ومثل ) منَّشاء ( فتص فتص

َمن شيء(  واٍل( ومثل ) أّمن شيء ( ثم ) أْم ح ) مْن َواٍل( فتص ) مّوال ٍ ( ثم ) مْو

ن  یومئٍذ( ومثال التنو ح ) وجوٌه َیومئٍذ( فتص ) وجوهّیومئٍذ( ثم ) وجوهْي

حرف من حروف - ٢ ن   الساكنة او التنو عند التقاء النون ون غیر غنة و ( االدغام 

َلنا ( مثال الالم ) لر  ح فت) ُیَبیْن َلنا ( ص ن فمثاله ) ُیَبیّلنا ( ثم ) ُیَبیْل ( اما التنو

للمتقین  ً ح ) هد ِللمتقین ( فتص ومثال الراء مع النون) ُهدّللمتقین ( ثم ) هدْل

ح ) من َرِّهم ( الساكنة  ن ) مّرهم ( ثم ) مْرَرِّهم ( فتص (  ومثال الراء مع التنو

ٌم رح ح ) غفوٌر م ( فتص م ( ثم ) غفورْرَرح ).غفورّرح

حسب الصفات ا :الدغام 

حسب الصفات على ثالثة اقسام ینقس : م االدغام 

ادغام المتماثلین التماثل هو اتحاد حرفین ما مخرجا وصفة وادغام المتماثلین هو ان - ١

ا سواء  االول ساكنا والثاني متحر ون أتي حرفان متماثالن یلي احدهما االخر و

لمة واحدة  لمتین مثل ) ثّجاجا ( و) رّهن (مثل في  عصاك ( او في  )اضرب 



لي - ٢ ختلفان في الصفة و ادغام المتجانسین وهو ان یتحد الحرفان في المخرج و

( و) قد تبین ( احدهما االخر وله ثالثة مخارج االول مخرج الطاء والتاء والدال مثل 

إذ ظلموا ( والذال والثاء مثل والثاني مخرج الظاء ) قالت طائفة (و) اجیبت دعوتكم 

اء مثل ) . یلهث ذلك ( و)  م وال ب معنا ( والثالث مخرج الم ح ) ار ْم( فتص ار

ّمعنا ( ثم ) َمعنا  ) .ار

اتي حرفان متقاران مخرجا وصفة یلي - ٣ ادغام المتقارین االدغام المتقارب هو ان 

جب هنا االدغا م في موضعین ، االول احدهما االخر فیدغم االول في الثاني و

َرّب( الالم في الراء مثل  نخلقكم ( والثاني القاف في الكاف نحو ) وقْل ) الْم

ح  ) الم نخلّكم ( فتص

لغة هو الستر اما اصطالحا فهو حال بین االظهار واالدغام عار عن التشدید مع :االخفاء -٣

الساكنة او التنو حرفا یجمعها قول ١٥ن وعدد حروفه قاء الغنة  في الحرف االول وهو النون

لمة في البیت اآلتي  ل  : عضهم في اوائل 

ا زد في تقى ضع ظالما  قد سما              دم طی م جاد شخٌص صف ذا ثنا 

ه التشدید واالخفاء غیر مصحوب  صح بین االدغام واالخفاء هو ان االدغام  مالحظة الفرق

الغنة فق االمثلة التشدید وعند االخفاء فن ذات النو  قى منها سو معدومة وال ی تكون : ن

في الصاد - ١ م ( النون ن ) ان صدو ) برح صرصر ( ، التنو

ن ) انذرتهم ( ن في ذ   - ٢ ) سراعا ذلك ( التنو

ن ) من ثمرة ٍ ( ن في ث - ٣ ثجاجا ( التنو ) ماًء

م ( ن في ك - ٤ ن ) من املة ( التنو ) عشرٌة

ن ) فأنجیناهم ( ن في ج - ٥ )ذاًا جزاء( التنو

ن )  منشورا ( ن في ش - ٦ ) عذاًا شدیدا ( التنو

ن ) من قطمیر ( ن في ق - ٧ قرب ( التنو ) فتٌح

ون( ن في س - ٨ ن ) ان س ) عنیًدا سارهقه ( التنو

ة ( ن في د - ٩ ن ) من دا ) أًسا دهاقا ( التنو



ن ) ینطقون( ن في  -١٠ ) ا طاغین قوًم( التنو

ن ) انزلنا ( ن في ز -١١ ة ( التنو ) نفًسا ز

ن ) ینفقون( ن في ف -١٢ فراتا ( التنو ) ماًء

ن ) من تراب ( ن في ت -١٣ تجر( التنو )جناٍت

ن ) منضود ( ن في ض -١٤ ) قوًما ضالین ( التنو

ن ) ینظرون( ن في -١٥ ) قوًما ظلموا ( التنو

:االقالب ( القلب -٤ ل الشيء عن وجهه واصطالح هو قلب النون)  لغة تحو

ما خالصا مخففا من غیر ادغام مع االخفاء  اء م ن عند مالقاة ال الساكنة او التنو

.غیر غنة 

ن عند :حروف القلب  الساكنة او التنو اء اذ تقلب النون للقلب حرف واحد هو ال

لمة واحدة مثل حصل القلب في  ما و اء م غي ، او في ( مالقاة ال اء ، أو ین انب

ٌم( لمتین نحو  صیرا ( أو ) صٌم ًعا  عد ( او ) سم ) من 

اق : سبب القلب  ن واط او التنو الغنة في النون ان  ان سبب القلب هو عسر االت

ضا لعدم وجود تناسب واختالف المخرج لذا  اء ولعسر االدغام ا الشفتین الجل ال

حث عن حرف یجم م الذ هو من تطلب ال ع صفة الحرفین فاجتمع ذلك في الم

ن  والتنو ه غنة یجتمع فیها مع النون اء وف ة فیجتمع مع ال إذن . الحروف الشفو

من حیث الغنة  م والنون ما من اجل المؤاخاة المتحققة بین الم م قلبت النون

اء في المخرج  تها لل .ومشار

المحاضرة التاسعة والعشرون

م النبر والت :نغ

ه الضغ على مقطع من مقاطع الكلمة والتخفیف عن المناط : النبر  قصد  و

عند النط  . االخر

فقد یؤد الى تغیر  اع ذلك القانون ولكل لغة قانونها الخاص في النبر فإذا انعدم ات

ضغ عادة على المقاطع االخیرة من  في معنى الكالم والمالح ان الفرنسي 

ون المه ال  من قبل المتكلم غیر الفرنسي فان  لماته فاذا لم یراع هذا القانون



إذ قد یؤد ) اللهجات ( نبر في الكالم الدارج مفهوما لد الفرنسي ونالح اثر ال

انا الى تغیر المعنى ففي جملة  ان النبر على المقطع االخیر من ) دمحم اجه (اح اذ 

ان النبر على مقاطع  ة لكانت تعني االستفهام عن مجيء دمحم واذا  الكلمة الثان

تنوع النبر في اللغة ال ات مجيء دمحم و عني اث یب الكلمة االولى ف ة بتنوع تر عر

ة في  ضا وهناك ارعة مواضع غال حسب معناها ا ة و الكلمة وعدد مقاطعها الصوت

ة  : الكلمات العر

ا او - ١ ان الفعل راع ما لو  موضع النبر في المقطع ما قبل االخیر من الكلمة 

ا مثل  )استخراج ، قاوم ، یلعب ، یواز(خماس

موضع النبر في المقطع الثالث عند عدها من اخر الكلمة ولها عدة - ٢ ون

: حاالت

) تب ، فرح ( ففي الفعل الماضي الثالثي مثل -أ

) اجتمع ، انهزم ( في الفعل الماضي الراعي مثل - ب

ة مثل - ت ) تعب ، لعب ( في المصادر الثالث

ة  مثل - ث ) ب عین ، رع( في االسماء المشابهة للمصادر الثالث

ع حین نعد المقاطع من اخر الكلمة - ٣ موضع النبر في الموضع الرا . ون

ذلك المقطع من - ٤ ون موضع النبر في الوضع االخیر من الكلمة حین  ون

ع او الخامس من النسج مثل  النبر على العین ) نستعین ( النوع الرا ون .اذ 

:مواضع النبر 

ن تعین مواضع النبر في ثالثة من : اط م

في حالتین -١ ون : النبر على المقطع االخیر و

ونا من صوتین -أ من م ون ان المقطع م ما ساكنیاذا  ن بینهما صوت لین 

لمة  النبر على مقطع " قدیر " في  ون " دیر " حیث 

ه صوتان -ب ل ه صوت لین قصیر و ونا من مقطع ساكن یل ان المقطع م اذا 

لمة ) الحرف الساكن المشدد ( ساكنان  النبر على مقطع ) الفر( مثل  ون ف

منه ) فر ( 



ن المقطع االخیر -٢ في حالة اذا لم  ون النبر على المقطع الذ قبل االخیر و

من النوع ا ون قین ولم  ه المقاطع الثالثة من النوعین السا لذ تتوالى ف

لمة  النبر على المقطع الذ قبل االخیر مثل  ون م " المتماثلة عندئذ  " یذه

على المقطع  ون لمة " هب " فان النبر  ذلك في  النبر " استفهم " و ون

.الذ قبل االخیر " تف " على مقطع 

في ارع  حاالت -٣ ون : النبر على المقطع  األول و

ونة من ثالثة مقاطع متماثلة الفعل الماضي الثالثي مثل - أ الكلمة م ( ون

النبر على المقطع االول ) تب  ون " َك" ف

ا مثل -ب ا راع انت الكلمة فعال ماض النبر على المقطع " زمجر " اذا  ون ف

".زم " 

ا مثل -ت انت الكلمة مصدرا ثالث النبر على المقطع " تعب " اذا  ون " َت" ف

.

انت الكلمة اسما مشابها للمصدر الثالثي مثل -ث النبر " عنب " اذا  ون

" ِع" على المقطع 

م  :التنغ

ته واضعافه اثناء الكالم  ه او تقو الصوت واالنخفاض  ه االرتفاع  . قصد 

ل مقطع من االخر في الصوت  ولذلك  ة یختلف  من مقاطع صوت فالمعروف ان الكلمة تتكون

م الكالم في اللغة  ه تنغ سیر عل البد لنا ان نعرف المقطع الصوتي اوال ثم ندرس النظام الذ 

ا  ة ثان . العر

ه لین وهناك: المقطع الصوتي  ان صوت لین او ش في وهو الحرف زائد صوت أخر سواء 

ة  ة نوعان من المقاطع الصوت المقطع الصوتي الساكن وهو المقطع الصوتي الذ :األول العر

انتهائه  الشفتان مثل  صوت ساكن وتغل  من مقطعین ساكنین ) َحرٌف" ینتهي  فانها تتكون

ضا ن وهو صوت ساكنن ا التنو الراء الساكنة والثاني ینتهي  المقطع : الثاني. االول ینتهي 



انتهائه الشفتان مثل  صوت متحرك وتنفتح  َحَرَف: " الصوتي المتحرك وهو المقطع الذ ینتهي 

من ثالثة مقاطع مفتوحة "  ون .  فهو م

ننا ان نعد تلك المقاطع : النسج  م ة مروطة لذلك  من عدة مقاطع صوت ما ان الكلمة تتكون

ة منسوجة نسجا وهناك عدة انواع من النسج  .: في اللغة العر

:وهو على نوعین : النسیج المفتوح :األول 

َتَب( حرف لین قصیر مثل + حرف صامت -أ َ (

ل مثال + حرف صامت - ب ) قاال ( حرف لین طو

: وهو على ثالثة انواع : النسیج المنغل : الثاني 

) َنْم( حرف صامت مثل + لین قصیر+ حرف صامت -أ

ل + حرف صامت- ب عاْد( رف صامت مثل ح+ لین طو

في حالة الوقف ) ِنْسر( صامتان مثل + لین قصیر + حرف صائت - ت

م نجده على ثالثة انواع  ة:ومن حیث الشك االدائي للتنغ

م الصاعد - ١ التنغ

م الها - ٢ التنغ

م المستو- ٣ التنغ

المحاضرة الثالثون

: الثقل في الكالم 

عض الحروف  سبب تجاور  صعب النط بها  لمات  ثیرة وجود  انا  صادف اح

ثیرا من  عدت  ة قد است ن وعلى الرغم من ان اللغة العر المتقارة في المخرج والتكو

من هذا القبیل مثاال  لمات اخر على  تلك الكلمات اال ان تلك اللغة ما زالت تحتو

لمة على ذلك الكلمات التي تبدأ بتائی صعب تلفظها وخاصة عند " تتداخل " ن   فقد 



سر ما قبل  ضم وسطها و ة المضارعة التي  یز علیها  ومثلها االفعال الراع عدم التر

ع " ُیزِعجٍني " آخرها مثل  : وقد قسم ابن جني الكلمات الثقیلة على ثالث مجام

ة- ١ من حروف متقارة مثل الكلمات الثلث ، سّج(التي تتكون ،مّج ) مّص

) اعهد ، اهل ، هلعها ( الكلمات التي تجتمع فیها حروف الحل مثل - ٢

ثیرة متنافرة مثل - ٣ على حروف  ) .مستشزرات ( الكلمات التي تحتو

عض القواعد للتراكیب الجیدة التي تخلو من الثقل في ال الغة  تلف وقد وضع علماء اللغة وال

: ومنها 

مثل - ١ ه حرف شفو حرف حلقي ثم یل )عجب ( التراكیب التي تبدأ 

عید ثم تعود الى - ٢ التراكیب التي تخلو من حروف تنتقل من مخرج الى مخرج 

ثم حرف حلقي  على حرف شفو ذلك الكلمات التي تحتو المخرج الوسطي و

) فهرست ( مثل 

ة التي التح- ٣ ة والخماس على حرف من حروف الذالقة مثل التراكیب الراع ( تو

) .الراء ، االم ، النون

اب عدیدة اهمها  رجع الثقل في التلف الى اس : و

ا اكثر من غیرها لذلك - ١ عض الحروف تتطلب عند القائها جهدا عضل الجهد العضلي اذ 

ة في التلف الن مخرجها من فتحة  صعب النط بها فالهمزة مثال من الحروف الصع

اق مثل الضاد ا ذلك الحال مع حروف االط انا في الكالم و لمزمار لذلك تسهل اح

صعب  اكثر من حرف واحد من تلك الحروف  والظاء والطاء والصاد فالكلمة التي تتكون

) اض ، ومضطر ، واصطبر ( تلفظها مثل 

سبب من قلة استعم- ٢ عتد الشخص على تلفظها  ثیرة لم  لمات  اله له عدم التعود هناك 

علها مثل  سهولة في تلك الكلمات النها لم تتمرن یل ال تعمل عملها  لذا فان ادوات التش

م (  ما ، ولم اح ك ، ولن اح ك ، ولم احب ك ، ولن اح ) اح

ستعملها لذا تبدو - ٣ عد احد  ثیرة اهملت مدة من الزمن ولم  لمات  قلة الشیوع هناك 

ة على التلف وعلى السمع ومن  أتي غر ة ما  : التراكیب النادرة في اللغة العر



اسب من الهاء مثل -أ العین والهاء والغین تكون التراكیب التي تلتقي فیها اصوات الحل 

.عهد 

ما في حالة تالقي الراء - ب ة المخرج او الصفة  التراكیب التي تلتقي فیها الحروف القر

حالة التقاء حرفین من حروف الصفیر او  ة  عض او في القر عضها ب والالم والنون

اق او حالة التقاء حروف اقصى  في حالة التقاء حرفین او اكثر من حروف االط

القاف والكاف  .اللسان 

: ر هذه المحاضرات هي مصاد

فرد وسامي عبد الحمید ) فن االلقاء ( الكتاب المنهجي المقرر - ١ حسون لبدر

عبد الوارث عسر / فن االلقاء - ٢

ال. د/ فن االلقاء والتحرر الكتاب - ٣ حمد تو

د - ٤ ه بدو/ الوجیز في علم التجو دمحم سیبو


