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                       واألدب العربي قسم اللغة 

 : أ. د. سعاد بسناسيأستاذة المقياس  

 المحاضرة الثالثة
                                           

 في صفات الحروف      

 الصفات األساسية
                           

 بين يدي الطالب                
لقد شبهنا من قبل، صوت اإلنسان باإلنسان، وعقدنا للتشبيه أمثلة في ما ألفناه  

 ،أشرنا إليه وأحلنا عليه، في موضوعه ومواضعه نحن من دراسات صوتية، وفي ما
 .مما قال به غيرنا

ة الصوتي)ما يسمى صفات الحروف( هي كمياتها  أن ىإل نشيرومن ثمة أيضا  
 المقدرة بموازين ومقادير، وقد دأب المختصون على تقسيمها إلى ثالثة أقسام.

وهي واحد من اثنين )جهر  ،توجد في كل صوتالبد أن  ،ساسية رئيسةأــ صفات 1
  .يمكن وجودهما معا، في صوت واحد أو همس( وال

 ،وهي واحدة من ثالث )الشدة ،توجد في كل صوت كذلك ،ـ صفات ثانويةـ2
في الصوت الواحد، ومعنى  ،والتوسط( وهي كذلك توجد واحدة منها فقط ،والرخاوة

هي  ،واحدة أساسية :صفتان ،أن توجد في كل صوت من األصوات العربية ،هذا
 فقط من ثمة، التوسط، أو ،الرخاوة أو ،هي الشدة ،الهمس، وصفة ثانوية أو الجهر

شديد ومع إضافة  مجهور 1)الباء( حرفتوصيف صوت الباء عند التحليل، قال في ي
ج قد يشترك حرفان في المخرفالمخرج يقال في )الباء، شفوي مجهور شديد( ومع ذلك 

وكمثال  ،فنحتاج إلى صفة ثالثة )تمييزية( لنفرق بينهما ،والصفات األساسية والثانوية
ن صوتا ،)الباء والدال( المجتمعان في مفردة )بدر( فالباء والدالت صو ،لى ذلكع

نطعيان، ـــ بالنسبة للمخرج ـــ مجهوران ـــ بالنسبة للصفات األساسية،ـــ شديدان 
هما صوتان مكرران يجب االستغناء عن وفي هذه الحال  ،الثانوية بالنسبة للصفات

  التخلي عن الحرف.يجب حيث )الحذف(  ةاإلزال أو( اإلدغامحالة )إلأحد منهما با
 
ونضيف أن الصفات  ،اتضح مما قدمناهقد شكال إليكون ا، قد ــ صفات تمييزية 3

ن وإنما هي متفاوتة ما بي ،كاألساسية أو الثانوية ــ عددا ـــ التمييزية ليست محصورة
 كالقلقة، وهذا جميعه صوت الشين وخمسة كالتفشي( فيواحدة في الصوت الواحد )

 يتضح الحقا.
رف يتحقق وجوده بالمخرج، ويعالحرف كائن  إلى أن ونستبق التقديم بالتنبيه 

قى له حياته، ويب نال يضمبالصفة، واكتفاء الحرف بمخرجه )وجوده( بدون صفته 
 ونؤكد من جديد فنقول ،اسما خياليا. تنبهوا واحذروا من الوقوع في الخطأ والتقدير

                                                           
حنا هذا من قبل، وقولنا ضوقد أو  ،على تسمية الصوت حرفا ،ين القدماءيجرت عادة اللغو - 1

 يسمى مقطعاوحينها  متكاملن يتشكل من صائت وصامت،صوت  ن يعنيحرف



ألن لها وقعا وتأثيرا في الدراسات  ؛على كل طالب أن يدقق ويتثبت من الصفات
أكثرمن المخارج عند التوظيف، وبعد هذا ننطلق في محتوى المحاضرة الصوتية 

  .ونخصصها للصفات األساسية ،الثالثة
 

  مفاهيم ومجاالت
للصوت اللغوي شقان: واحد فيزيولوجي عضوي يعرف بالمخارج ـ    مجازا  

ـ وآخر فيزيائي نَفَسي يسميه القدماء الصفات، وهما شقان متالزمان ال ينفصالن عن 
 وال يتحقق الص  وت اللغوي إال بهما، وال يفترقان إال تمثيال عند التركيب 2بعض  هما 

  3نه  )حركة اهتزازية مس  موعة(  أو التحليل. وعرف المختص  ون الص  وت العام بأ
سم مهتز يحدث  مع مالحظات حول مفهوم االهتزاز وأنواع المهتزات، إذ ليس كل ج

 صوتا سمعيا، وليس كل صوت مسموع يحمل داللة.

 اإلدراك السمعي
من الثابت أن الص   وت ال يدرك بمخرجه وإنما بص   فته، وذلك ألن الص   وت  

بعد أن يفارق موض   ع إرس   اله المس   مى  مدرك س   معي، وأن المس   موع ال يدرك إال

مخرجا. وإْن بقي الص  وت محص  ورا في الجهاز النطقي، ال يس  مى لغويا، حتى وإن 

ردده الناطق في داخله وعبر عنه بالكتابة. وإن تحولت الكتابة إلى أص    وات منطوقة 

س  ميت قراءة. ولكن القدماء اعتمدوا الجانب الفيزيولوجي للص  وت واعتبروه أس  اس  ا 

  ومعهم جانب 4ا )المخرج بمنزلة المقدار والص       فة بمنزلة المحك والمعيار( وقالو

 من الصواب في هذا،ألن الصفة الوجود لها بدون موصوف. 

 الحركة
ساكن أو متحرك، وقد تكون الحركة انتقالية   سم موجود مدرك، فهو إما  كل ج

، أو هما معا، كانتقال اإلنسان من مكان آلخر، أو موضعية كحركة اللولب على نفسه

كحركة عجلة الس   يارة. وفي الكل آراء، وللكل حاالت. والص   وت اإلنس   اني متحرك 

بص       ورته ال بذاته، أي أنه دفقات نفس       ية تحرك ذرات ما يحيط بها من غازات أو 

من هنا و ،س  وائل أو جمادات، فتنتش  ر تلك الذرات في ش  كل موجات تنتقل لتتالش  ى

     صوت وليس الصوت.نقول المنتقل المتحرك هو صورة ال

وللحركة االنتقالية مقادير وحس     ابات متغيرة بتغير ما يحيط بها، وللص     وت  

مثا، وفي  343تموجات متفاوتة التسارع، فموجاته تنتشر في الهواء، بسرعة معدلها: 
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  وتعد 6مثا   4543مثا وفي الحديد  4333  وفي األس    منت المس    لح 5مثا 1443الماء 

   غير الصوتية.7بالنسبة لغيرها من السرعات هذه السرعة متوسطة 

ويفهم من مقارنة األرقام الدالة على س   رعة الص   وت، أنه كلما ازداد المحيط  

قوة ومتانة، ازدادت قوة الص    وت ش    دة واختراقا، وأص    بحت العالقة عكس    ية، كلما 

 ازدادت المقاومة ازداد االختراق. والعنف يولد إال العنف. 

 التموجات الصوتية
أش   رنا من قبل، إلى أن التموج الص   وتي ش   حنات مرس   لة في ش   كل دوائر،  

منبعثة من مص    در االهتزاز في جميع االتجاهات. وليس    ت كموجات البحر المتجهة 

في جهة واحدة. وإنما هي دوائر كالتي نالحظها عندما نرمي بحجر في وس     ط الماء 

لصوتية فإننا نتصورها الراكد، فنالحظ موجات تتحرك في شكل دوائر. أما الموجة ا

)على هيئ  ة منحنى جيبي، أي خط مرتفع ومنخف ، وتمث  ل المس        اف  ة بين قمتين 

  وهذا هو 8متتاليتين طول الموجة الذي يمثل في نفس الوقت دورة أو ذبذبة واحدة( 

 التموج.

 التردد واالهتزاز
التردد منطوق لغوي يوحي بالتحرك الموضعي، ونقول هذا الشخص متردد  

حرك كثيرا وال يغير شيئا من حاله، وفي الصوت اللغوي هو وتيرة اهتزاز أي يت
الوترين الصوتيين مع كل صامت، كما يسمى الدرجة والتذبذب واالهتزاز )وهي 
الخاصية أو الصفة التي تميز بها األذن األصوات، من حيث الحدة والغلظة، وتتوقف 

الذبذبات التي يصدرها الجسم درجة الصوت بهذا المفهوم على عدد االهتزازات أو 
   ومن هنا يظهر تداخل في المفاهيم والمصطلحات.9المصوت.( 

وإذا كانت الدرجة والتردد والتذبذب واالهتزاز شيئا واحدا بالمنظور الفيزيائي،  
فإن فيه من الناحية اللغوية تفاوتا واختالفا، وال تقبل اللغة العلمية تداخال وال ما يقال 
)فيه وجهان( وإنما كل مفردة موضوعة لمعنى خاص، وال مجال لتداخل المعنيين إال 

لغتين متباينتين تعايشتا وتآنستا حتى حلت الواحدة محل  إذا كانت المفردتان من
 األخرى، كما يقال في البر والقمح.
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 واالتساع السعة
السعة منطوق صوتي يوحي بالتفتح واالنفراج، كسعة المكان والزمان والعيش  

والنفقة. وفي المجال الصوتي، هي تلك المسافة التي يتحرك فيها الجسم مترددا بين 
أو التذبذب، نعني به ذلك البعد بين نقطة االستراحة والسكون، وسعة االهتزاز)نقطتين 

  ويكون مفهوم التردد حركة 10وأقصى نقطة يصل إليها الجسم المهتز في تردده( 
 جسمية موقعية. ونقدم لذلك رسما بيانيا، في ما يأتي:

 
 
 

 مخطط موجات الصوائت
             

 ة= الضم 1    
                       

 
    = الفتحة     2 

 
       = الكسرة 3         

 
 

 توضيح وتحليل
تمثل هذه الرسوم الثالثة كميات الموجات، وعالقتها بالصوائت العربية  

في سعة الممرات وطولها،  القصيرة. وفي هذه الرسوم الثالثة يظهرالتساوي
 وبداخلها تعرجات تمثل الحركات الموجية وهي ثالثة أنواع:

الشكل األول بداخله تموجات، ومجموع رؤوسها اثنان. ومعنى ذلك، أن  
المسافة الموجودة بين قمة وأخرى بعيدة نسبيا، بالنظر إلى غيرها. وتتصف هذه 

مة وأخرى طويلة؛ وتمثل صائت الحركة بالموجة الطويلة، أي أن المسافة بين ق

 الضمة.
وفي الشكل الثاني، المساوي لألول في طوله وسعته، بداخله تموجات أيضا؛  

ولكنها تختلف عما في الرسم السابق له في عددها؛ إذ فيها ثالث قمم. ومعنى هذا، 
أن المسافة الموجودة بين قمة وأخرى أقصر من السابقة في الضمة. وفي الوقت 

أطول من التي تليها، هذه الموجة )المتوسطة( فال هي طويلة كالضمة، ذاته، هي 
وال هي قصيرة كالكسرة، وتمثل الفتحة. ويبقى الرسم الثالث، الذي تقاربت قمم 

 زواياه، حتى تجاوزت العشرة، وقصرت المسافة بين قمم الزوايا، وفيها نقول: هذه 
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 موجات قصيرة.

موجة الطويلة تمثلها الضمة بثقل حركاتها. ومن جميع ما سبق يمكن القول: ال  
واعتبرها اللغويون العرب أثقل الحركات، ومفهوم الثقل هنا يعني الخشونة، فهو كمي 
وليس نوعي. وبالمقياس ذاته، اعتبروا الكسرة خفيفة. وخفتها آتية من تقارب قمم 

في خالف  زواياها، ولكنها من حيث الطاقة هي أقوى وأثقل من الضمة. ومن هنا نقع
مع أصحاب النظرية األولى وألساتذة المادة، توضيح هذه النظرة بأكثر مما قلناه. وبما 

 يرونه من أمثلة تتفق ومحيط عملهم.
 

 الطاقة الصوتية
الطاقة، هي قدرة الجسم على الفعل والتفاعل؛ من ذلك الطاقة الجسمية، 

من خصائص وميزات  والكهربائية، والنووية، والصوتية منها؛ وهي كل ما للصوت
من تردد وثقل، وتفاعل في الجوار. وللصوت طاقة فوق ما يتصوره البع  فهو 
يحرك الجبال الثلجية ويهدم الجدران السميكة، فالمتنقلون في القطبين الشمالي 

 والجنوبي يتواصون بعدم النطق، ألن االهتزازات الصوتية تريب الجبال الجليدية.
حاصر بجنوده حصنا زمانا ولم يستطع  فتحه بقوة ويروي المؤرخون أن قائدا 

السالح، ثم أشارعليه بع  مساعديه بأن يحضر طبوال كبيرة ويضرب عليها 
الضاربون، ففعل. وإذا  بالحصن يتفكك وينهار، ألن التموجات الصوتية دقيقة رقيقة 
تسري في كل شيء، ورأينا من قبل أن سرعة الصوت تزداد قوة كلما ازدادت 

 تها شدة وصالبة. وللتموج الصوتي قياس.مقاوم

 
 الكميات الصوتية

الكم مفهوم تقديري مقيس من كل شيء، ولكل شيء. ولما كان الصوت مدركا 
سمعيا موجودا فهو مقيس؛ وكل موجود كان قياسه معلوما دقيقا كانت قيمته كذلك. 

القصر ل ووحصر تمام حسان الكمية الصوتية في الطول بقوله:)ونعني بالكمية الطو
في المقاطع والحروف الصحيحة وحروف العلة، وغالبا ما تستعمل كلمة الطول بدل 
اصطالح الكمية وهما مفهومان من مفاهيم التشكيل. فالكمية إذا فكرة تقسيمية 

  ويفهم من هذا النص، أن الكمية محصورة في االمتداد الصوتي، أو في 11تجريدية( 
 . 12 الفكرة ليست مكتملة وظيفيا ما يعرف بالصوائت الطويلة، وهذه

 كميات االتساع
نعود لكميات االتساع التي تمثلها زوايا هندسية وهي ثالث زاوية: منفرجة 
يمثلها التفخيم، وحادة يمثلها الترقيق، وقائمة يمثلها التوسط. وإذا تمثلنا الصوت في 
زاوية ما، فإن له خطا أفقيا، ينطلق منه نحو األعلى أو األسفل، ونهاية عليا أو سفلى 

من هنا يكون لكل  كمية خط أفقي، وكميتان من فوقه ينتهي إليها وموقع بينهما، و
خمس كميات. ومن هنا ننتقل   (34)وكميتان من تحته. والمجموع لكل موقعية اتساعية 

 إلى الحديث عن الصفات. 
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 مع الصفات                                     
عدد، تقلنا من قبل، إن صفة الصوت تعد قسيم ذاته، ومن المالحظ أن الصفة ت

فيقال: حضر محمد العالم الفقيه الزاهد. ولكل صفة بُعد تدل عليه، وجميعها هنا تفيد 
التوضيح، وقد تفيد التخصيص. وإن تكررت الصفات كانت مجال تفكير في 
الموصوف؛ ويتفاوت مجال داللتها. وفي األصوات منها األساسية التي ال غنى للمتكلم 

ا النَّفَس، ودرجة اهتزاز الوترين. ومنها ما يؤتى عنها؛ وهي )الجهر والهمس( وأساسه
بها لتميز مجموعة عن أخرى وهي )الشدة والرخاوة والتوسط( ومنها ما يؤتى بها 
لتميز الصوت الواحد، أو مجموعة صوتية من التداخل، وتحفظ لها وجودها. وهي 

 كثيرة؛ ولكل صفة خصائص وميزات، يأتي حديثها مفصال في ما يأتي:
 

 الصفات األساسية
ما هو  إلىكان ما قدماه، بمثابة أرضية متينة صلبة، نقف عليها، ولننطلق منها  

للصوامت العربية، وهي  ،الصفات األساسية ــ هنا ــوهو ،أشد وأقوى مما قصدناه

 :اثنان

 الجهر والهمس
في مفهوم منطوق  ه الص       وتي هو الظهور واإلظه  ار،  (  Sonoritéالجهر ) 

صالتك وال تخافت بها(  ضيح، لقوله تعالى: )وال تجهر ب ضوح والتو   وقوله 13والو

  ويفهم من فحوى اآلية أنها 14تعالى: )وال تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبع ( 

 جاءت من أجل الظهور والتوضيح.

يعتبر مص  طلح الجهر في مجال الدراس  ات الص  وتية من الص  فات األس  اس  ية، 

وهو قس   يم الهمس الذي هو ص   فة أس   اس   ية أيض   ا. ولكل منهما تعريف وتحديد عند 

ف س  يبويه الجهر بقوله: )الجهر  المختص  ين وهما اليجتمعان في ص  وت واحد. وعرَّ

ينقض  ي االعتماد  حرف أُش  ب ع العتماد في موض  عه ومنع النفس أن يجري معه حتى

  وفي هذا النص تعريف وتحديد للص  وت المجهور. وإذا 15عليه ويجري الص  وت( 

 حللناه إلى عناصره األساسية، نجده يتألف من أربع جمل وهي:

 

 ـ صوت أشبع االعتماد في موضعه أ        

 ب ـ منع النََّفس أن يجري معه 
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 ج ـ حتى ينقضي االعتماد 

 د ـ يجري الصوت. 

تحليل هذه العناص       ر نقول واص       فين: ينطلق النفس من الرئتين متخذا وفي  
مس  اره في القص  بة الهوائية حتى يص  ل إلى أعلى الحنجرة، فيجد الوترين الص  وتيين 
متقاربين من بعض       هما، وكأن الممر في حالة إغالق. فيتوقف النفس دون الوترين، 

 تماد(.فيتجمع، ويتقوى. وهذا معنى الجملة األولى )إشباع االع
وفي الجملة الثانية: )منََع النفَس أن يجري معه( هو منع س       ريان النفس من   

الجريان في القص       بة الهوائية على ما كان عليه، في حال التنفس العادي. وتوقف 
النفس  يقتض   ي تجميعَهُ، وتجميعُهُ يقتض   ي تقويتَهُ. وإذا توقف النفس وتجمع، ص   ار 

 ، فيزيله ليتابع مساره.قويا، وتغلب على العائق المعتر 
وهنا تأتي الجملة الرابعة )يجري الص   وت( وجريان الص   وت جاء بعد ثالث 
مراحل: أولها إش    باع االعتماد في موض    عه. وثاني المراحل، توقف النفس وتقويته، 

 وثالثها امتالء الموضع وهو انقضاء االعتماد.
ها ية النص ون بدا ما بين  نا، هي الفرق  مة ه ظة المه لة والمالح ته. في الجم ي

لة الرابعة )منع الص       وت أن يجري  األولى، )منَع النَّفََس أن يجري معه( وفي الجم
. والذي  فيه(  وتكمن أهمية المالحظة هنا، في أن الذي توقف عن الس       ير هو نَفَسي

.  جرى هو َصْوتي
عائق  كان على علم بوجود  حب النص  يل، إلى أن ص        ا هذا التحل نا  ويقود

 ينية، ولكنه لم يقل الوترين الص    وتفي أعلى القص    بة الهوائي يعتر  مس    ار النفس
وذلك إما لعدم تأكده مما هو موجود لعدم وجود آالت يعتمدها، أو في انتظار إمكان 

 ذلك. 
لذي  نه )الص       وت ا بأ حدثون، فيعرفون المجهور  ما الم ماء؛ أ قد هذا قول ال

الذي  ال تص    حب تص    حب نطقه ذبذبة في األوتار الص    وتية،  في مقابل المهموس 
بة(  بذ قه ذ عاريف 16نط نا من جميع الت نا علم هذا التعريف، ألن   ونحن نتحفظ على 

العلمية واللغوية لحدوث الص  وت، أنه نتيجة اهتزاز جس  م من األجس  ام، بين درجتين 
دنيا وقصوى. وقالوا الصوت المهموس هو الذي ال يهتز معه الوتران الصوتيان عند 

إذا لم يحدث اهتزاز في الوترين الص    وتيين مع الص    وت  حدوثه، ونتس    اءل قائلين:
ما، مع أن  عد ما دام االهتزاز من ثهح  حد حدث الص       وتح ومن ي المهموس، فكيف ي

 الصوت نتيجة اهتزاز.
كما يوجد من المحدثين من اس   تثنى بع  الص   وامت المجهورة )كـ         الطاء 

ة وال مهموس    ة( والقاف(. وألحقها بالمهموس    ة، وجعل الهمزة في الحياد )ال مجهور
 .وهذه األصوات الثالثة مجهورة عند القدماء

 الهمس
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( وأص  واته، وذلك لس  ببين  sourd قد ال نطيل الوقوف عند مص  طلح الهمس )
أولهما أنه متفق عليه بين القدماء والمحدثين أنه ض  د الجهر؛ ويتبين من ذلك، أن كل 

ص      فات وحاالت ال تكون في الهمس، وأن مص      طلح الجهر يقابله  ما في الجهرمن
الخفوت، مما قدمناه في ذلك من آيات. وفي الهمس قال تعالى: )وخش  عت األص  وات 

   فكان الهمس  مقابال للخشوع.17للرحمن فال تسمع إال همسا( 
ف س   يبويه الهمس بقوله: )وأما المهموس، فحرف أض   عف االعتماد في  وعرَّ

  وكل جملة هنا في مقابل س      ابقتها من الجهر 18رى النفس معه( موض      عه حتى ج
على خالف معها. أما المحدثون فهم فريقان: منهم من نهج طريق سيبويه، ومنهم من 
تبع ال  ذين جعلوا الفرق بين الجهر والهمس هو ع  ام  ل االهتزاز، وق  د ذكرن  اهم من 

 قبل.
دثين، فهي عند وفي األص     وات المهموس     ة اختالف بين القدماء وبع  المح

ها في  لذلق، وجمعو عدا ا ما  هاز النطقي  عة على مواقع الج ماء عش       رة، موز قد ال
قولهم:)س   كت فحثه ش   خص( والذين خالفوا القدماء، أض   افوا لهذه العش   رة ص   وتي 

 )الطاء والقاف( فصار مجموع األصوات المهموسة في العربية اثني عشر صوتا.
لننتقل  ،ننهي حديثنا في المحاض  رة الثالثة ،وبالحديث عن الص  فات األس  اس  ية

إلى الرابعة وموض   وعها الص   فات الثانوية، وهي ثالث الش   دة والرخاوة والتوس   ط، 
وقبل االنطالق نوص      ي من جديد بتطبيق التوص      يات والتوجيهات التي قدمناها في 
ضرة الرابعة  ضرة، وننطلق في المحا ضرة األولى ثم في نهاية كل محا ستهل المحا م

 .هوم اصطالحيأول مف من
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