
المحاضرة السابعة : صفات الصوات 
 :صفات الصوات  

أدرك علماء الصوات أن المخرج ل يكفي أن يكون مقياسا وحده يعتمد عليه
في تمييز الصوات، وذلك لشتراك مجموعة من الصوات في مخرج واحد كالحلق،
والحنك وغيرهما، بناء على هذا تتبعوا المراحل التي يسلكها الصوت في جهاز النطق

حتى يصير صوتا لغويا، بغية الوصول إلى ضوابط أخرى يمكن أن تساهم إلى
جانب المخرج في تمييز الصوات، وقد أفضى بهم هذا إلى استخلص مقاييس
أخرى أطلقوا عليها اسم الصفات وهي تميز الصوات المشتركة في المخرج "فكل

.1حرف شارك غيره في مخرج، فإنه ل يمتاز عنه إل بالصفات"
ذا كانت مخارج الصوات قد ارتبطت بشيء محسوس وهو أعضاء النطق، واذ
وقد اختلف العلماء القدامى في عددها وترتيبها وتصنيف الصوات على مساحاتها
فإن صفات الصوات قد ارتبطت بالجانب التجريدي للصوات، وهي تعتمد على
الملحظة والحس اللغوي والنطباع الذاتي خاصة، مما أدى إلى تشعبها واختلف
2تحديداتها.ويعرفها العلماء بأنها :كيفية عارضة للصوت حين يولد من مخرجه .

وقد أطلقت الصفات لعدة اعتبارات: 
 كالحلقية، واللهوية، والشفوية، وغيرها حسبفيزيولوجية خاصة بأعضاء النطق-  1

العضو البارز نشاطه أثناء إنتاجها.
 كالصوات المجهورة والمهموسة والشديدة والرخوة.بذات الصوت-اعتبارات خاصة 2
 النطق كالنحرافية،والنفية.بممر الصوت في جهاز- اعتبارات خاصة 3
 فتنتج الصوات الحتكاكية،بهيئة النطق-وهنالك اعتبارات أخرى متعلقة 4

النفجارية وغيرها.
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 وأخرى  كالصوات المهتوتة بالجانب السمعي- وهنالك صفات لها علقة 5
:3متعلقة بالجانب أو الطابع وهي نوعان

 أو قل بتسلسل الحروف (الصوات)بالتقسيم المقطعي- صفات ترتبط 1
بعضها مع بعض في التركيبات الصوتية، وقد قسم ابن جني الحروف بالنظر إليها: 

أ- الحروف الساكنة: وهي الحروف غير المتلوة بحركة، وقد تكون هذه
الصفة صفة عرضية لساكن، كلم "قلب" وبيانها الموقوف عليها،وقد تكون دائما كما

هو الحال بالنسبة للفتحة والكسرة الطويلتين.
ب- الحروف المتحركة: وكلها صوامت، وهي الحروف المتلوة بحركة مثل قاف قلب

]qalb.[
- صفات تتعلق بالمواقع التي تتخذها الحروف أي بما يسمى الخصائص2

التوزيعية، وقد قسم ابن جني الحروف بالنظر إليها إلى ما يلي:
أ- الحروف المشربة: وتشغل نهايات الكلمات وربما مقاطع بالنسبة لحروف

القلقلة خاصة، وتؤدي في هذه المواقع أداء كامل.
ب- الحروف غير المشربة: وهي الحروف نفسها إذا لم تقع في نهايات

الكلمات وفيها تؤدي على نحو غير كامل.
 وذكر منها ابن جني صفتي الصالة والزيادة:صرفية الطابعوهنالك صفات 

حروف سألتمونيها، وصفات صرفية صوتية الطابع كحروف البدل وهي التي يمكن
.4أن يبدل بها غيرها في بعض السياقات الصوتية

 وسنحاول فيما يأتي إعطاء صورة موجزة عن تعريف الصفات عند بعض
العلماء قديما وحديثا حيث لدينا :

- صفات متقابلة شملت الصوات كلها كالجهر والهمس، والشدة والرخاوة.1
- صفات خاصة شملت مجموعات صوتية كالستعلء والطباق والقلقلة.2

  الهاء، وهو المهتوت، حروف قوله: ومن ،64ص ،1ج العراب، صناعة سر جني، بن عثمان الفتح - أبو
والخفاء. الصعف من فيها لما وذلك

ط ،1988 القاهرة، العلوم، دار كلية فتيح، محمد وتعليق ترجمة العام، الصوات علم مبادئ - أبروكرومبي،  3
المترجم. التصرف) هامش من (بقليل ،288،ص1

(بتصرف). ،288ص العام، الصوات علم - مبادئ  4
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- صفات اختصت بها أصوات مفردة كالتكرير والنحراف.3
وفيما يأتي تفصيل الحديث في بعض الصفات :

الجهر والهمس:-   1
 المجهور بأنه "حرف أشبع لعتماد في موضعه ومنع النفسيعرف سيبويه

أن يجري معه حتى ينقضي العتماد عليه ويجري الصوت..."، "وأما المهموس
فحرف أضعف لعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه، ولو أردنا ذلك في

.5المجهور لن نقدر عليه..."
لخص د/تمام حسان شرحه لعبارة سيبويه كالتي: فالمجهور صوت شدد      

الضغط في الحجاب الحاجز معه، ولم يسمح للهواء المهموس أو يجري معه حتى
الضغط عليه، ولكن يجري الصوت أثناء نطقه، فهذه حال الصوات المجهورة في

الحلق والفم، إل النون والميم فقد يتم العتماد فيهما على مخرجهما في الفم والخياشيم
فتصير فيهما غنة، أي اثر صوتي أنفي مجهور، وأما المهموس فهو صوت أضعف

الضغط في موضع الضغط أثناء نطقه حتى جرى الهواء المهموس معه، وأنت
.6تعرف ذلك إذا اعتبرت فرددت بنطقه مع جري النفس فإنك ل تسمع له جهرا"

ويقول في موضع آخر: المجهور هو الصوت الذي تصحب نطقه ذبذبة في
.7الوتار الصوتية والمهموس هو ما ل تصحب نطقه هذه الذبذبة

ويرى د/عبد الصبور شاهين أن للجمهور في رأي سيبويه ثلثة صفات.
- إشباع العتماد في الصدر والفم.1
- منع النفس من الجريان منعا تاما.2
- جريان الصوت، وهو ما يعني لدى المحدثين نشاط الوتار أو الشفاه3

.8الصوتية الذي يسمح في نهايته بالنطلق

  والمهموس. المجهور بين التفريق على نص من أول - يعتبر
.434 ،4ج - الكتاب،  5
.62ص ومعناها، مبناها العربية اللغة حيان، - تمام 6
.88ص السابق، - المرجع 7
القاهرة، الغانجي، مكتبة العلء)، بن عمرو (أبو العربي والنحو الصوات في القراءات أثر شاهين، الصبور - عبد 8

.203ص ،1ط ،1987
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أما الدراسات الحديثة فقد عرفت التفريق بين المجهور والمهموس بحسب
وضع الوترين الصوتيين أي من حيث ذبذبة أو عدم ذبذبتهما أثناء النطق: "فالصوت

 حال النطق به، والصوتالمجهور هو الصوت الذي تتذبذب الوتار الصوتية
.9المهموس هو الصوت الذي ل تتذبذب الوتار الصوتية حال النطق به"

فعدم معرفة علمائنا العرب القدامى من أمثال سيبويه وغيره بالوترين الصوتين
ودورهما في إنتاج الصوات المجهورة وذلك لعدم تمكنهم من علم التشريح هو الذي

أدى خاصة إلى هذا التعقد والغموض في تحديد الصوات المجهورة والمهموسة بدقة،
وبيان الفرق الجوهري بينهما وصعوبة فهم تعريفه لهما.

الشدة والرخوة: - 2
يعرف سيبويه الحروف الشديدة فيقول: "ومن الحروف (الشديد)، وهو الذي

.10يمنع الصوت أن يجري فيه ..." "والرخو" ... أجريت فيه الصوت إن شئت"
ود/عبد الصبور شاهين يرى أنه حدد الشديد والرخو على الوجه التالي:

الشديد هو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه.
الرخو هو الذي يجري في الصوت.

وهنا تكون التفرقة بين الصفتين عند على أساس النشاط العضلي وحده دون
أن يكون للنفس أو الحنجرة دخل في التفرقة بينهما، فالعضاء هي التي تقوم بالمنع.
والصوت الشديد عند سيبويه هو ما عبر عنه ابن سينا بالصوت المفرد، قال:

 تامة للصوت  أو للهواءحبسات"والحروف بعضها في الحقيقة مفردة وحدوثها عن 
الفاعل للصوت- تتبعها إطلقات دفعة".

وبعضها مركبة وحدوثها عن حبسات غير تامة لكن تتبعها إطلقات ...
وهذه الحروف المفردة تشترك في أن وجودها وحدوثها في الن الفاصل  بين
زمان الحبس وزمان الطلق، وذلك أن زمان الحبس التام ل يمكن أن يحس فيه

بصوت حادث عن الهواء وهو مستكن بالحبس، وزمان الطلق ل يحس فيه بشيء
 الفرنسي للمصطلح ترجمة بالجمع - الوتار Codes Vocalالتثنية). تعرف ل  (التي

.88-87ص ،1975 مصر، المعارف، دار الصوات، العام، اللغة علم في بشر، - كمال 9
.435ص ،4ج - الكتاب، 10
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).-- أبو علي الحسن بن سينا، أسباب حدوث الحروف (رسالة1
1- أبو الفتح عثمان بن جني، سر صناعة العراب، ج2
 .4-سيبويه ، الكتاب، ج3
.1-ابن الجزري ، النشر في القراءات العشر، ج4
- أبروكرومبي، مبادئ علم الصوات العام، ترجمة وتعليق محمد فتيح، كلية دار5

.1، ط1988العلوم، القاهرة، 
- تمام حسان، اللغة العربية مبناها ومعناها .6
- تمام حسان، مناهج البحث في اللغة .7
- عبد الصبور شاهين، أثر القراءات في الصوات والنحو العربي (أبو عمرو بن8

.1، ط1987العلء)، مكتبة الغانجي، القاهرة، 
.1975- كمال بشر، في علم اللغة العام، الصوات، دار المعارف، مصر، 9

-المهدي بوروبة ،المصطلحات الصوتية عند النحاة واللغويين العرب ، ماجستير.10
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