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متيزت اللغة العربية عن اللغات اإلنسانية األخرى بغنى حمتواها العام، فضمت مميزات  

صوتية ورصفية ونحوية وداللية جعلتها متفردة عن غريها، إذ وظفت هذه اللغة لتكون 

طيعة عند اإلنسان، فقدرة املتكلم عىل إيصال ما يريده بأبلغ صورة وأفصح لغة، وعند 

كون للكلامت العربية سنجده من أكثر العمليات تعقيدا يف تركيب دراسة املقطع الصويت امل

اللغة، فعملية تتابع األصوات الصحيحة واملعتلة وفق نسق موسيقي متناغم 

(Harmony)  وامتزاجها مع بعض، جعلها لغة موسيقية تطرب هلا األذن، لذلك توجب

جلمل وفق نسق أن يكون هذا التوافق وفقا لقوانني وضعت حتى تتسق العبارات وا

موسيقي تصاعدي أو تنازيل أو معتدل، لذلك قسمت املقاطع الصوتية يف البناء اللغوي إىل 

أنواع عدة بنيت عىل أساس متيز اللغة العربية وحدها هبذه األنواع؛ ألن هناك أنواعًا تصلح 

ت للغة ما يف حني ال تصلح  أن تكون يف لغة أخرى حتى ولو كانت مشابه هلا، لذلك متيز

املقاطع العربية يف تقسيمها عىل كمية النفس والصوت املنطوق، يف حني متيز املقطع العريب 

( املقاطع Peakنفسه بتتابع األصوات الصحيحة واألصوات املعتلة اللتان تكونان قمم)

 التي تتسم بالوضوح السمعي والقوة العاليتني، بينام تكون قاعدة املقطع وتسمى باألودية

(Valleys ،) وتشكل البنية األساس للمقطع وهي عادة ما تكون أقل وضوحا سمعيا من

 هلا أن حتتل القمة.  القمم وهذا السبب الرئيس الذي جعلها تقع يف القاعدة وال يمكن

( فأننا مل Syllbicلكن عند البحث عن تعريف عام وشامل متفق عليه لتعريف املقطع)

منها،  ت متعددة، مل يتفق عىل تعريف واحدنوفق يف الوصول إىل ذلك، بل وجدنا تعريفا

فكان اخلالف واضحا حول وضع تعريف جيمع عليه علامء اللغة والصوتيات، ويعود 

ذلك إىل أسباب عدة من شأهنا أن ترجع إىل اعتامد بعض الباحثني عىل آراء الباحثني 

لقديمة مل األجانب من اإلنجليز والفرنسيني، فضال عن أن الدراسات والبحوث العربية ا

 تتناوله بالرشح والتفصيل، وبقي اخلالف قائام ومل يتفق بعده العلامء عىل تعريف واحد.
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وقد تناولت سلسلة سكوالر لدراسات األدب واللغة والنقد بعددها الرابع أهم 

الدراسات البحثية الرصينة حول دراسة املقطع من جانبني؛ األول: اجلانب النظري، 

بيقي، فتم اختيار مخسة بحوث تنوعت بني الدراسات النظرية والثاين: اجلانب التط

 والتطبيقية، فقد تم تقسيمها وترتيبها عىل أساس موضوعي.

بدأ الكتاب بالبحوث التي نظرت ألهم اآلراء يف دراسة املقطع العريب الصويت، ثم 

ضاح تالها بحث تطبيقي عىل آيات القرآن  الكريم، وقد ساعد هذا التنوع يف فهم واستي

آلية تقسيم املقاطع الصوتية وتأثريها يف النص العريب، ناهيك عن الرتكيز عىل تأثريها 

ميز هذا الكتاب هو عملية التكامل التي يالداليل املتوقع يف املتلقي، فكان من أهم ما 

تضمنتها الدراسات من حيث إكامل التتابع للمعلومات املتدفقة فيه، فكانت البحوث 

تتكلم عن أهم اآلراء التي أثبتها العلامء حول املقطع العريب الصويت من األربعة األوىل 

 الناحية النظرية.

ويتي  هو )املقطع البحث األول اللة( وهو للدكتور حممد رزق شعري،  يف وأثره الصَّ الدِّ

جامعة هيتت يف تركيا،  وقد تناول البحث يف طياته  –األستاذ املساعد يف كليَّة اإلهليَّات 

الليغوي مل يامرسه القدماء، وإنَّام تناوله للمقطع تقسيم حديث  يف مصطلح )املقطع(

ارسون املحدثون؛ من حيث إنَّه تعبري عن نسق منظم من اجلزئيات التَّحليلية أو خفقات  الدَّ

ن البحث من، صدرية أثناء الكالم، أو وحدات تركيبية، أو أشكال وكميّات معينة : يتكوَّ

لثة مباحث، وخامتة، فمقّدمة، وثال ث  تناول املبحث األوَّ ويت؛ يتحدَّ ماهيَّة املقطع الصَّ

ا واصطالحيًّا املقطع والنِّظام ، وعدد املقاطعو ،أشكال املقطع، وعن: تعريف املقطع لغويَّ

ث عنف املبحث الثَّاين ، أماالليغوي أمهية املقطع يف ، وأمهية املقطع يف علم الفنولوجيا تحدَّ

النَّرب ظاهرة تطريزية  وضم املقطع النَّربي املبحث الثَّالث، يف حني تناول لليغويالبناء ا

 وظيفة النَّرب.فضال عن أنواع النَّرب ، وخاصة باملقطع

الَكلَِمِة(  َنْسِج  َعىَل  احِلَفاظِ  يف العربيَّةِ  الذي محل عنوان )َوَساِئل   البحث الثاينأما 

أمحد حسن من قسم اللغة العربية بكلية اآلداب يف جامعة لألستاذ املساعد الدكتور مهند 

العراق، فقد تناول البحث أنواع املقاطع الصوتية املكونة للغة العربية، والبالغ  -تكريت 

ظ عىل فاالتي من خالهلا أن حي قطرعددها ستة مقاطع صوتية، حاول يف بحثه أن يبني ال
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للحدِّ من أخرى، وذلك  طرقب هذه القواعد االبتعاد عنهذه األنواع الستة من املقاطع؛ و

ها العربيَّة  إالَّ يف مواضَع معيَّنٍة؛ ومن ثمَّ احلفاظ  عىل ا تي ال جتيز  ستعامل بعض املقاطع الَّ

 الشائع. نسِجها املقطعي

)املقطع العريب ودوره يف تعليم اللغات الذي محل عنوان البحث الثالثيف حني تضمن 

( لألستاذ املساعد الدكتور مراد محيد العبد اهلل، من مركز دراسات اللغة العربية أنموذجاً 

البرصة واخلليج العريب يف جامعة البرصة، كيفية االستفادة من دراسة املقطع الصويت الذي 

ترتكب منه اللغة العربية بشكل أساس، إذ يساعد املقطع العريب الصويت يف تعلم اللغة 

أن الباحث يفصل يف أنواع املقاطع التي من املمكن أن  العربية لغري الناطقني هبا، فنجد

يستعني هبا املتعلم يف ضبط الكتابة العربية بعيدا عن األخطاء اإلمالئية، ناهيك عن 

التعريف بأهم الرشوط الواجب توافرها عند تكوين املقطع العريب الصويت ليكتمل بناؤه 

يف اللغة الفصحى املستعملة حاليا،  بشكل سليم، ومن ثم متييز أنواع املقاطع املستعملة

 واالبتعاد عن املقاطع قليلة الشيوع؛ ألهنا قد تسبب اإلرباك عند بناء الكلامت.

الذي جاء  البحث الرابعواستمر الكتاب يف توضيح أهم املعامل الرئيسة للمقطع يف 

القيود( لألستاذ و التمثالت أنساق إىل التقليدي املنظور من العربية اللغة يف )املقطعبعنوان 

الدكتور حممد الفتحي من املغرب العريب، من خالل توظيف أهم آراء اللسانيني العرب 

الذين اهتموا بشكل كبري يف دراسة اجلانب الصويت للغة أمثال: إبراهيم أنيس، وأمحد خمتار 

هذه الدراسة موضوع املقطع يف اللغة  تتناولعمر، ومتام حسان، ورمضان عبد التواب، و

يف أعامل جمموعة  تجتسدالتي عطيات املعتمد انطالقا من املنظور التقليدي الذي العربية، ا

 .من رواد الدرس الصويت العريب املعارص

أما اجلانب التطبيقي يف الكتاب فقد ركز عىل أهم الدراسات التي حاولت تطبيق ما 

واألخري اجلانب  خلامسالبحث اأثبته العلامء والباحثون يف دراساهتم النظرية، وقد تضمن 

فيه تطبيق أحد أنواع   األستاذ الدكتورة عزة عدنان أمحد عزت التطبيقي الذي حاولت

 بالصامت، دراسة املقفل املديد الصويت املقاطع عىل آيات القرآن الكريم، وهو)املقطع

، إذ تكونت الدراسة من متهيد (وفواصلها الكريم القرآن آيات عىل صوتية إحصائية

املقطع فيها اآليات القرآنية الكريمة التي ورد  ثم حلقه مبحثان إحصائيان، األول: نظري،
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 تركيا -جامعة هيتت –كليَّة اإلهليَّات 

 

 

مة:  املقدِّ

طط،  تنا لططَّ مصططحل) ملاطعحططقس تعحططي  لططد ا للغططدمل اللسهططلق م  ،روططَّ العططدما      َّ

ارولن اطغدثلن؛ من ليا   ََّّ تعبري عن  حق منظ  من اجلزئيات التَّغليلية أ  خفعات  الدَّ

صدر ة أثنا  الكالم  أ   لدات تركيبية  أ  أشكال  كمّيات معينة؛ فاطعحق جمملعطة مطن 

ة    مكن تعحي  الكالم  ىل معاطق بمجطرَّ  د األصلات التي متثِّل قاعدتني حترصان بينه، قمَّ

،ع    لكن ليس من اطمكن عىل  جَّ التَّغد د تعيني النسعحة التي  نتهطي عنطدها معحطق  الحَّ

ليبططدأ بعططدها اطعحططق الطط ق  ليططَّ؛  كلططا ألنَّ الكططالم اإل حططا  متططداخل األجططزا   بغيططا 

عيف ال ق  ليَّ أ  ال ق  حبعَّ   بالعكس   كتحب اجلز  العلق شيًئا من ضعف اجلز  الضَّ

ع ة وابعَّ أ  اللعَّ. كتحب الضَّ  يف شيًئا من قلَّ

طلت بهيطة  طلت  ىل الصَّ لت اطنفرد ال حيمطل أق معنط   بطل ال بطدَّ مطن ضط ِّ الصَّ  نَّ الصَّ

ل  لدات دالليَّة أكرب. لحلة الكالميَّة اطكّل ة من معاطق  كل،ت تشكِّ  تركيب الحِّ

ن البغا مطن  معّدمطة   ثالثطة مبالطا   خامتطة  ثط َّ قائمطة ا طراجطق؛  اطبالطا  تكلَّ

 الثَّالثة؛ هي 

  ططا مل عططن  تعر ططف اطعحططق لهل َّ ططلث؛  تغططدَّ ل  ماهيَّططة اطعحططق الصَّ اطبغططا األ َّ

 اطعحق  النِّظام اللسهلق. -عدد اطعاطق   -أشكال اطعحق  - اصحالليًّا 

 مل عن  أمهية اطعحق يف عل  الفنللل لث؛  تغدَّ جيا اطبغا الثَّا   أمهية اطعحق الصَّ

 أمهية اطعحق يف البنا  اللسهلق. -
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  مل عن  النَّرب ظاهرة تحر ز ة خاصة باطعحق اطبغا الثَّالا  اطعحق النَّربق؛  تغدَّ

  ظيفة النَّرب. -أ لاع النَّرب  -
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ل  املبحث األوَّ

ويت  ماهيَّة املقطع الصَّ

عند عل،  اللسهة  م تتعرض اطعاج  العربيَّة العد مة لتغليل كلمة ملاطعحقس ك،  رى

يف أبعاده مق ما  عللَّ اطغدثلن؛  ي ليَّ  لتع ال ق كهبت   قاطغدثني   لكنَّ التَّفحري اللسهل

  ا   العني أصل صغي)  الد   دلس عىل رصم   با ة يشالعاف  الحَّ " علل ابن فارس  

العحق  با ة بعض أجزا  اجلرم من بعض.  معحق كلِّ "ابن منظلر     عللس 1مل." من يش

 س2مل."آخره ليا  نعحق.  معاطق العرآن ملاضق اللقف     منعحعَّيش

 تشري اطعاج  العربية احلد ثة  ىل مفهلم اطعحق باطعن  االصحاللي؛ فاطعحق 

ن من معاطق  الللدة الصَّ "  س3مل."ا مفتلح أ  مهلقمَّ  اطعحق  لتيَّة اللسهل َّة   كلس كلمة تتكلَّ

 س4مل "م  ،روَّ العدما  قاطعحق تعحي  لد ا للغدمل اللسهل" بناً  عىل ه ا  درك أنَّ  

ان بعللَّ   كتلر متَّام لحَّ فَّ الدس ارولن اطغدثلن؛ ليا عرَّ اطعاطق تعبريات "   َّ، تنا لَّ الدَّ

صدر ة أثنا  الكالم  أ   لدات عن  حق منظ  من اجلزئيات التَّغليلية أ  خفعات 

 س5مل."تركيبية  أ  أشكال  كمّيات معينة

كتلر محن أ لب   عبد    كر الدس أنَّ اطعحق جمملعة من األصلات التي متثِّل "الرَّ

،ع    لكن ليس  د الحَّ قاعدتني حترصان بينه، قمة    مكن تعحي  الكالم  ىل معاطق بمجرَّ

عندها معحق ليبدأ بعدها اطعحق  يتعيني النسعحة التي  نتهمن اطمكن عىل  جَّ التَّغد د 

ال ق  ليَّ؛  كلا ألنَّ الكالم اإل حا  متداخل األجزا   بغيا  كتحب اجلز  العلى شيئًا 

                                                 

ططالم حممططد  هس  معجطط   معططا يس اللسهططة  حتعيططق  395ابططن فططارس ملأمحططد بططن فططارسس ملت   1 عبططد الحَّ

 . 101  5م  1979ه/ 1399س  دار الفكر  ولر ة  6عدد اطجلَّدات مل هار ن  

س  دار صطادر  15لحطان العطرب  عطدد اطجلَّطدات مل معج   هس 711ابن منظلر ملحممد بن مكرمس ملت   2

 . "قحق"ه  مادة  1414بري ت  الحَّبعة الثَّالثة  

جار  اطعج  اللويحط  جممق اللسهة العربيَّة حممد النَّ  -لامد عبد العادر -أمحد الزَّ َّات - براهي  مصحف  3

علة  د.ت  مادة    ."قحق"بالعاهرة  دار الدَّ

بلر شاهني   عبد  برتيل مالربج  عل  األصلات  ترمجة 4  .  197الصَّ

ان  مناهج البغا يف اللسهة  5 ة  العاهرة   متَّام لحَّ  . 138م  1990مكتبة األ جلل اطرص َّ
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عيف شيئًا  عيف ال ق  ليَّ أ  ال ق  حبعَّ   بالعكس  كتحب الضَّ من ضعف اجلز  الضَّ

 س1مل."من قلة وابعَّ أ  اللعَّ

لت ا لت بهية  طنفرد ال حيمل أق معن   بل ال نَّ الصَّ لت  ىل الصَّ بدَّ من ض ِّ الصَّ

ل  لدات دالليَّة أكرب   جلأ  لحلة الكالميَّة اطكّل ة من معاطق  كل،ت تشكِّ تركيب الحِّ

الليَّة قحمني   عل،  األصلات  ىل جعل الللدات الدِّ

 الللدات اطعحعية. -1

 س2ملالللدات ما فلق اطعحعية. -2

ر ملبرتيل مالربجس  أنَّ  -أ ًضا  - د ر يف ه ا الفلا لهل ل الهرب   ليا  عرِّ

األصلات تتجمق يف  لدات أصلاتية أكرب منها   أه س ه ه الللدات هل اطعحق   هل 

بحيط   هل تأليف أصلاث"ث َّ  علل   س3ملفكرة من األفكار األواوية يف عل  األصلات.

ن منَّ كل،ت اللسهة  متفق مق   عاع النَّفس الحَّبيع    مق  ظام اللسهة يف صلغ يتتكلَّ

كتلر    قد أقرَّ س4مل"مفرداهتا بلر شاهني من خالل دراوتَّ  تعر بَّ لكتاب  عبد ه ا الدس الصَّ

د يف كتابَّ "برتيل مالربج"لط  "عل  األصلات" س األوا "العرا ات العرآ يَّة"  ك، أكَّ

 س6مل   هل ما كهب  ليَّ بعض عل،  اللسهة.س5مليف تعر ف اطعحق قالعضل

كتلر ق  نه  لد ثنا عن تعر ف اطعحق برأ اهني  الدس أمحد خمتار عمر  ال ق   كر اِّتِّ

 .ي   اِّتاه فنلللجيرئيحيني يف تعر ف اطعحق؛  مها  اِّتاه فل اتيك

دد  - هيمنا لد ثَّ  اه  -يف ه ا الصَّ ف اطعحق بالنَّظر  ىل ال ق  عرِّ  يالفنلللجعن االِّتج

كل َّ  لدة يف كلِّ لهة عىل لدة؛  لينئ  ال بدَّ أن  شري تعر ف اطعحق  ىل عدد من 

لاكن  العلل باإلضافة  ىل عدد من اطالم) األخرى؛ مثل   التَّتابعات اطختلفة من الحَّ

                                                 

محن أ ل 1  . 139  م1968  العاهرة  الحَّبعة الثَّا ية  ب  أصلات اللسهة  محبعة الكيال عبد الرَّ

ة  الفل لللجيا   2  .91عصام  لر الدِّ ن  عل   ظائف األصلات اللسهل َّ

بلر شاهني   عبد  برتيل مالربج  عل  األصلات  ترمجة 3  .154الصَّ

ابق   4  . 164اطرجق الحَّ

بلر شاهني   عبد  األصلات  ترمجةبرتيل مالربج  عل   5  . 25الصَّ

 . 202  م1993عبد اهلل مصحف   عل  اللسهة  دار اطد نة العد مة للكتاب  طرابلس  -عبد اهلل ول د 6
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فردة تعترب يف اللسهة اطعينة كمجملعة الحسلل  النَّرب  النَّه   أ   ىل علل مفردة أ  ولاكن م

قيق ال يحتليل آخر؛  هل ا فإنَّ التَّعر ف الفنلللج ق الدة بالنِّحبة أل بدَّ أن  كلن  الدَّ

عام؛ ألنَّ ه ا خيالف احلعيعة اطعر فة أنَّ  يا بلهة معينة   ال  لجد تعر ف فنلللجخاصًّ 

 س1ملاطعني. يكلَّ لهة هلا  ظامها اطعحع

لتيَّة   من  كر أ ََّّ جيب حتد د معاطق كّل لهة ب،  تال م مق بنيتها الصَّ اجلد ر بال ِّ

 س2مل خصائصها   مميزاهتا   ونن أهلها يف التَّلّفظ هبا تعبرًيا عن لاجاهت  اطاد ة  اطعنل ة.

ة  ق  عف ممَّا وبق عىل أنَّ احلدمل اللسهل و،ع  جمملعة من األصلات التي ختتلف قلَّ

ة  و،ع البعض اآلخر   للال ه ا االختالف بني درجة بعضها  و،ع األصلات  طا  عن قلَّ

 س3ملطا أمكن التَّفاه . متيَّز بعضها عن بعض   بالتَّايل

 من هنا  مكن أْن  عحِّ  أجزا  اطعحق  ىل ه ه األ لاع 

 أصلات ملأ  أجزا س ال تصل)  ال قمً،. -1

 اعد.أصلات ملأ  أجزا س ال تصل)  ال قل -2

ة  و،ع األجزا  األخرى يف  -3 أصلات ملأ  أجزا س تصل) قلاعد  قمً، طبًعا لعلَّ

 س4ملاطعحق.

لتيَّة جلملة من اجلمل فلق طَّ قد شاهد اطغدثلن أ  ب بات الصَّ َّ يف لالة تحجيل ال َّ

ب بات يف شكل خط متمّلج    تكلن ه ا اخلط من قم   للح لحاس   ظهر أثر ه ه ال َّ

مع يتلا العم  ه  د ان؛   لت من اللضلح الحَّ  ي   اللد ان هيأعىل ما  صل  ليَّ الصَّ

لت من اللضلح   أصلات اللِّني حتتلس يف معظ  األليان تلا  أقلس ما  صل  ليَّ ه ا الصَّ

اكنة.  العم   تاركة اللد ان لألصلات الحَّ

                                                 

 . 286 –284 م 1976هط/ 1396عام الكتب  العاهرة   ّق أمحد خمتار عمر  دراوة الّصلت اللسهل 1

ة  الفل لللجيا  عصام  لر الدِّ ن  عل   ظائف األ 2  . 103صلات اللسهل َّ

محن أ لب  أصلات اللسهة   عبد 3  . 137الرَّ

ابق   4  . 140اطرجق الحَّ
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م  النسلن  اطي  حتتلس العم  يف ب عض األليان  مثلها يف ه ا  قد  جد اطغدثلن أنَّ الالَّ

م  اطي   النسلن أصلاًتا  مثل أصلات اللِّني؛  هل ا اعترب ا أصلات اللِّني  معها الالَّ

لتيَّة يف الكالم. يها هطَّمعحعيَّة؛ أل   س1ملالتي حتدد اطعاطق الصَّ

      :أشكال املقطع 

لتيَّة  لعان  متغرك مل  اطعحق اطتغرك هل س؛ Closedس  واكن ملOpenاطعاطق الصَّ

اكن فهل ال ق  نته يال ق  نته ا اطعحق الحَّ   س2ملبصلت واكن يبصلت لني أ  قصري  أمَّ

َّ مهلق  كا ما جا  بعد طَّبغركة    لصف بأ  يَّ مفتلح عندما  نتهطَّ عليَّ  لصف اطعحق بأ 

 س3ملاحلركة صامت أ  أكثر.

ن عادة من  لدات أصلاتيَّة  جرى  ظام العربيَّة عىل أْن تكلن مزجًيا من  فاطعحق مكلَّ

 ثن  بغركة.س أْن    2س أْن  بدأ بصامت  الد. مل1صلامت  لركات  بالُّشس ط اآلتية  مل

 س4ملن متغرًكا  صامت + لركة = ص ح.فمجملع ه  ن  كلِّ 

ص اطلقف  ي ه ه الُّشس ط ه اطشهلرة لدى أشكال اطعاطق   حجها  ليا  تلخَّ

   يثالثة معاطق أواوية؛ ه يف العربيَّة يف ياطعحع

 اطعحق العصري ملص حس. -1

 اطعحق اطتلوط اطفتلح ملص ح حس. -2

 اطعحق اطتلوط اطهلق ملص ح صس. -3

  معحعني يف لالة اللقف؛ مها 

 اطعحق الحَّل ل اطعفل بصامت ملص ح ح صس. -1

 اطعحق الحَّل ل اطعفل بصامتني ملص ح ص صس. -2

  ه ان اطعحعان األخريان خيتفيان عند  صل الكالم.

                                                 

ة  العاهرة    براهي  أ يس  األصلات اللسهل َّة  1  . 161م  1975مكتبة األ جلل اطرص َّ

ابق   2  .161 -160اطرجق الحَّ

طبلر شطاهني   عبطد  برتيل مالربج  عل  األصلات  ترمجة 3 نَْظطر   عبطد155الصَّ اهلل  عبطد -اهلل وطل د .    

 .203مصحف   عل  اللسهة  

بلر شاهني   عبد  برتيل مالربج  عل  األصلات  ترمجة 4  .  166 -164الصَّ
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    تتمثَّل يف شكل وادس  أث جيب أْن  ضيف هنا اللعة تتَّصل ببنية اطعحق العريب

أ ًضا اوتثناً  يف اللقف فعط   هل ملص ح ح ص صس؛  كلا لني تنحق كلمة مثل  

ولل َشاّدس اللاردة يف قلل الرَّ َشاّد ((اهلل عليَّ  ولَّ    صىلَّ  -التَّعاصِّ  أ  كلمة مل    لْن   

ط / ))َّ  بَ لَ  ال غَ  ألد   الدِّ نَ  ؛ فاللقف عىل مثل ه ه الكلمة  نتج التَّعحي  اطعحعي التَّايل    

؛ أى  ص ح /ص ح ح ص ص؛  هل شكل وادس اوتثنائي ك،  رى   حلق عليَّ شادّ 

 س1ملاطعحق اطت،دق   هل أ ًضا معفل بصامتني.

ادس قد اكتف   كتلر  براهي  أ يس منها باخلمحة األ ىل  أمهل الحَّ   ك، فعل  فس س2ملالدس

انالّشَّ  كتلر متَّام لحَّ ل لَّ بأداة ؛  مثَّ س4مل   لكنََّّ زاد  لًعا جد ًدا هل  ملح صسس3مل  الدس

التَّعر ف   ال  ص) ه ا  ال عىل  وعاط مهزة اللصل   التحاب احلركة التي تليها فعط  

 ملالطس التَّعر فية عنده تبدأ بفتغة   ليها الم مشكلة بالّحكلن.  عىل ه ا فط

كلني الل  ن جيتمق فيه، ملص صس حم) هب،  ال يف لال اللقف   ال    س5مل  اللظ أنَّ الشَّ

اكنني  ال يف ه ه احلالة.س6ملفعط  س7مل؛ ألنَّ اللسهة العربيَّة ال تحم) بالتعا  الحَّ

كتلر    ي اطعاطق العربيَّة سمحة فعط؛ هأ لاع النَّحج يف براهي  أ يس    علل الدس

  Open           صلت واكن + صلت لني طل ل.                ط 

       Open              صلت واكن + صلت لني قصري.           ط 

      Closedصلت واكن + صلت لني قصري + صلت واكن.       ط 

      Closedلني طل ل + صلت واكن.  صلت واكن + صلتط 

                                                 

ابق   1  . 201اطرجق الحَّ

ة   2  . 164 براهي  أ يس  األصلات اللسهل َّ

ان  مناهج البغا يف اللس  3  . 140هة  متَّام لحَّ

مز ن ملع صس  عىل اعتبار أنَّ ملعس اختصار لكلمة لركة.  4  رمز لَّ بالرَّ

مز ن ملس سس  عطىل  5 كتلر/ أمحد خمتار عمر هل، بالرَّ ادس    رمز الدس  شمل كلا اطعحعني اخلامس  الحَّ

 اعتبار أنَّ ملسس اختصار لكلمة صغي).

لة اللقف   لكنَّها لالطة  طادرة   هط  تنطتج عطن تصطهري تلجد لالة  حم) فيها هب ا التَّجمق يف غري لا 6

 كل،ت؛ مثل  دابة  شابة؛  ك  نتج عند التَّصهري معحق من  لع ملص ح ص صس يف  وط الكلمة.

لت اللسهل 7  .302 -301ّق  أمحد خمتار عمر  دراوة الصَّ



 
 2020 36-1 أ.م.د. حممَّد رزق شعري املقطع الصَّوتيُّ وأثره يف الدِّاللة 

 

 

8   
 

     Closedصلت واكن + صلت لني قصري + صلتان واكنان.  ط 

اكن  ط   رغ  أنَّ أ لاع النَّحج اطمكن تكلس  لت الحَّ ها من األصلات الثَّالثة ملالصَّ

ابعة صلت الّلني العصري   صلت الّلني الحَّل لس كثرية جدًّ  ال  ا  فإنَّ ما عدا األ لاع الحَّ

  عدس  حًجا عربيًّا طعاطق اللسهة العربيَّة.

ائعة   ه  التي تكلِّ  ي األ لاع الثَّالثة األ ىل من اطعاطق العربيَّة ه ن الكثرة الهالبة الشَّ

ا النَّلعان األخريان من الكالم العريبّ  ابق  اخلامس  ط  أمَّ يلع   ال  طأق الرَّ فعليال الشس

 ت  لني اللقف. كل ان  ال يف أ آخر الكل،

اكَ مل 1فغني تعف عىل كلمة مل حتعنيس يف قللَّ تعاىل  ني   َ ْعب د    ج َّ
اَك َ ْحتَعج ن  س؛ َ  ج َّ تتكلَّ

ل   هلا معحق من النّلع الثَّالا   ثا يها من النّلع األ َّ الكلمة لينئ  من ثالثة معاطق  أ َّ

ابق.   ثالثها من النّلع الرَّ

س؛  َ ْلَمئج    َربَِّا   جىَلى مل 2س يف قللَّ تعاىل  ك لا لني  عف عىل كلمة ملمحتعرّ  تكلن اْط ْحَتَعرس

ْس       + ه ه الكلمة مكلَّ ة من أربعة معاطق  ملنج ْلس       َقرّ   +َت      +م 

 ص ح ص + ص ح + ص ح ص ص +ملص ح صس             

ابق  اخلامس يف زمن النسحق هب، أ  رب،  عىل أنَّ هناك من اطعاطق ما  عادل النَّلعني الرَّ

ل الكلمة أ   وحها   كلا لني  كلن بعد  أكثر   قد تعق ه ه اطعاطق غري متحرفة؛ أق أ َّ

النيس  أ   كلن بعده مهزة  ك، يف  لرف اطّد صلتان واكنان؛ ك، يف مل ال الضَّ

ان عىل مل شا  نس قائاًل   كتلر متَّام لحَّ لعرآ يَّة ه ا يف العرا ة ا"مل شا  نس.  عّلق الدس

 ."فعط

 هنا  رى أصغاب العرا ات  حيللن ألف اطدِّ يف اطثالني  بغيا تعادل يف زمن النسحق 

هبا صلت الّلني الحَّل ل مضاًفا  ليَّ صلت واكن؛ بل منه  من  حيلها فلق ه ا العدر  

 ني احلالتنيات عىل ه ا تكلن كلمة ملضالنيس مكلَّ ة من معحعني؛ مها  ضال + لني.  مثل ه

 س3ملمعصلر عىل العرا ة العرآ يَّة.

                                                 

   من ولرة الفاحتة.5اآل ة  1

   من ولرة العيامة.12اآل ة  2

ة   3  بترّصف.  166 –164 براهي  أ يس  األصلات اللسهل َّ
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ر أنَّ يف العربيَّة وتَّة معاطق  يف كلٍّ منها صغي)  الد أ   ان فيعرِّ كتلر متَّام لحَّ ا الدس أمَّ

أكثر   علَّة  الدة فغحب  ولا  أكا ت ه ه طل لة أم قصرية؛ فإكا رمز ا للصغي) 

مز ملعس  كا كان قصرًيا  أ   مز ملصس  للعلة بالرَّ ملع عس  كا كان طل اًل  أمكننا أْن  بني بالرَّ

 اطعاطق العربيَّة يف أشكاهلا اطختلفة 

 ع ص  -1

 ص ع  -2

 ص ع ص  -3

 ص ع ع -4

 ص ع ع ص  -5

 ص ع ص ص -6

ابق متلوحان   األخريان  الن قصريان يف كميته،   الثَّالا  الرَّ  اطعحعان األ َّ

 طل الن.

ل أ  كلِّ ما بدئ هبمزة اللصل؛ فاطعر ف  َّ  لجد يف بدا ةطَّ العاعدة يف متييز اطعحق األ َّ

اكن  أ  عىل األص)ِّ أنَّ ه ه اهلمزة   َّ، تأث طارئة عىل الكلمة؛ لي   تلصل هبا  ىل النسحق بالحَّ

ا يف  وط الكالم فال  ل الكالم فغحب  أمَّ اكن يف أ َّ غي) الحَّ بغرف العلَّة ال ق قبل الصَّ

ائ   ال ق  عتدس بَّ يف ه ا اطعحق هل لرف العلَّة  تأث محلًعا؛  من هنا كان العنرص الدَّ

غي)  ال ق  ليَّ مبارشة؛ فيلجد يف ه ا اطعحق مثاًل يف بدا ة كلِّ ما كان عىل   احلرف الصَّ

  زن اوتفعال   ا فعال   افتعال   ىف أفعال ه ه اطصادر   ىف أداة التَّعر ف.

راوة طَّفغحب؛ أق أ   جيب أْن  شري هنا  ىل أنَّ ه ا اطعحق تشكييل َّ ال  جلد لَّ يف الدِّ

 س1ملبدَّ أن  بدأ بصلت صغي). من النَّالية األصلاتيَّة ال ألنَّ اطعحق العريب ؛األصلاتية

ة؛  ه  أ  ان  ىل ماللظة مهمَّ كتلر متَّام لحَّ أْن  عرتف  قَّ  ململمن الَّضَّ رطَّ  شري الدس

هل، هل اطعحق التَّشكييّل   اآلخر هل اطعحق األصلاثّ  ل بنلعني من أ لاع اطعاطق  أ َّ ا أ َّ . أمَّ

ا  ق  ه  ن  فهل ِّتر د ن من لر ف   أمَّ ن  فهل أصلاث اآلخرمكلَّ حمحلس محملع مكلَّ

                                                 

ان  مناهج البغا يف اللسهة   1  . 133 -132متَّام لحَّ
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ما هل   نَّ   لعائلةمن أصلات   ه ه الثسنائية يف التَّنا ل  تيجة لتمية لالعرتاف باحلعيعة ا

 س1ملال  تغعق دائً، يف النسحق بالَّضَّ رةسس. قتععيد

 :عدد املقاطع 

س ال تز طد Prefixesس أ  وطلابق ملSuffixesالكلمة العربيَّة مه، اتَّصل هبا مطن للالطق مل

 2كطططّل مطططن اطثطططالني ملفحطططيكفيكه س يف قللطططَّ تعطططاىل  يعطططدد معاطعهطططا عطططىل وطططبعة؛ ففططط

ْثطططلج  آَمن طططلا َفطططإجنْ مل طططْلا َ  جنْ  ۖ اْهَتطططَدْ ا َفَعطططدج  بجطططَّج  آَمنْطططت  ْ  َمطططا بجمج طططْ  يفج  َتَللَّ طططَعاق   َفطططإج ََّ، ه    ۖ شج

يَكه    
لَ  ۚ اهللَّ   َفَحَيْكفج س َ ه  طي  

يق  اْلَعلج
طمج َقطاَل َ طا َقطْلمج مل 3  أ  ملأ لزمكملهطاس يف قللطَّ تعطاىل الحَّ

يبِّ  ن رَّ  مِّ
نت  َعىَلى َبيِّنَة  ن ك 

لَها َ َأ ت ْ  هَلَا َأَرَأْ ت ْ   ج م  ك  م  ْلزج ْ  َأ   َيْت َعَلْيك  مِّ  َفع 
هج ندج ْن عج  َرمْحًَة مِّ

 َ آَتا ج

لَنس؛ ه  جمملعة مكلَّ ة من وبعة معاطق. عىل أنَّ ه ا النَّلع  ادر يف اللسهطة العربيَّطة     َّط،  َكارج

جمملعطة ال تكطاد تز طد  تتكلن من جماميق من اطعاطق  كطلس  الكثرة الهالبة من الكالم العريبّ 

 عىل أربعة معاطق.

اكنة؛  ه  التي تنته بصلت  ي اللسهة العربيَّة متيل عادة يف معاطعها  ىل اطعاطق الحَّ

واكن    عل فيها تلايل اطعاطق اطتغركة  خصلًصا لني تشتمل عىل أصلات لني 

ان   .  عللس4ملقصرية كتلر متَّام لحَّ متغركات في، هل  ةالعاعدة تعلل   كره تلايل أربع"الدس

 ."كالكلمة اللالدة

 س5مل بناً  عىل ه ا فالكلمة العربيَّة تكلن 

ْنس ملص ح صس يف قللَّ تعاىل  -1 ًدى مل 6ألاد ة اطعحق؛ مثل  ملمج َا َعىَلى ه 
ئج أ  َلى

جْ   هبِّ ن رَّ غ   ۖمِّ
َا ه    اطْ ْفلج

ئج  س.لنَ َ أ  َلى

                                                 

ابق   1  . 141اطرجق الحَّ

   من ولرة البعرة.137اآل ة  2

   من ولرة هلد.28اآل ة  3

ة     براهي  أ يس 4  ف.بترّص  163األصلات اللسهل َّ

 ف. بترّص  207عل  اللسهة     غريه -ول دنَْظر   عبد اهلل     5

   من ولرة البعرة.5اآل ة  6
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لا  1ثنائية اطعحق؛ مثل  ملَطَّاس ملص ح ص + ص ح حس يف قللَّ تعاىل  -2 ب  ملَفَعْد َك َّ

  ْ لَنس ۖبجاحْلَقِّ َطَّا َجاَ ه  ئ  ْ  َأ َبا   َما َكا  لا بجَّج َ ْحَتْهزج يهج
 .َفَحْلَف َ ْأتج

عاتجلس مل ط   قا  تلس ملص ح + ص ح ح + ص ح صس يف  -3 ثالثية اطعحق؛ مثل  مل  

َرةج مل 2عاىل قللَّ ت ْ َيا بجاآْلخج َعاتجْل يفج  َۚفْلي َعاتجْل يفج َوبجيلج اهللَّج الَّ ج َن َ ُّْش  َن احْلََياَة الدس َ َمن   

ْؤتجيَّج َأْجًرا َعظجيً،   س.َوبجيلج اهللَّج َفي ْعتَْل َأْ  َ ْهلجْب َفَحْلَف   

صس رباعية اطعحق؛ مثل  ملَ َتَعّلْ س ملص ح + ص ح + ص ح ص + ص ح  -4

َلْيَ،َن مل 3يف قللَّ تعاىل   و 
ْلاج ني  َعىَلى م 

َياطج لا َما َتتْل ل الشَّ َبع  نَّ  َۖ اتَّ
َلْيَ،ن  َ َلىكج َ َما َكَفَر و 

 بجَبابجَل َهار  َت َ َمار  َت 
َل َعىَل اْطََلَكنْيج ْغَر َ َما أ  زج لَن النَّاَس الحِّ َعلِّم  نَي َكَفر  ا   

َياطج  ۚالشَّ

َعلِّ  ْر َ َما    َ، َ ْغن  فجْتنَة  َفاَل َتْكف  لاَل  ج َّ  َلتَّ ى َ ع 
ْن َأَلد  ق لَن بجَّج  َۖ،نج مج َفرِّ َ، َما    نْه 

لَن مج َفَيتََعلَّم 

َّج   َ َزْ جج
ج
ْن َأَلد   جالَّ بجإجْكنج اهللَّج  َۚبنْيَ اْطَْر  ْ   َ  َۚ َما ه   بجَضارِّ َن بجَّج مج ه  س لَن َما َ َّض  اَل َ َ َتَعلَّم 

  ْ ه  ْن َخاَلق   َۚ نَفع  َرةج مج اه  َما َلَّ  يفج اآْلخج لا َطَنج اْشرَتَ م 
ْ   َۚ َلَعْد َعلج َحه   َأ ف 

ْ ا بجَّج  َۚ َلبجْئَس َما رَشَ

لنَ   س.َلْل َكا  لا َ ْعَلم 

سماوية اطعحق؛ مثل  ملبأعينناس ملص ح + ص ح ص + ص ح + ص ح + ص  -5

قمل 4ح حس يف قللَّ تعاىل  رج َرس َجَزا ً  بجَأْعي نجنَا َِّتْ فج  . طجَْن َكاَن ك 

وداوية اطعحق؛ مثل  ملَ َتَعارفلَنس ملص ح + ص ح + ص ح ح + ص ح +  -6

َن النََّهارج مل 5ص ح ح + ص حس يف قللَّ تعاىل  ْ َ ْلَبث لا  جالَّ َواَعًة مِّ ْ  َكَأن مَّ ه  َ َ ْلَم حَيُّْش  

  ْ َ الَّ  َۚ َتَعاَرف لَن َبْينَه 
ْهَتدج َنسَقْد َخِسج  اهللَّج َ َما َكا  لا م 

ج
لا بجلجَعا  ب   َن َك َّ

 . ج

ملهاس ملص ح + ص ح ص + ص ح + ص ح  -7 وباعية اطعحق؛ مثل  ملَأ  ْلزمك 

َقاَل مل 6+ ص ح + ص ح ح + ص ح حس يف قللَّ تعاىل 

                                                 

   من ولرة األ عام.5اآل ة  1

   من ولرة النِّحا .74اآل ة  2

   من ولرة البعرة.102اآل ة  3

   من ولرة العمر.14اآل ة  4

   من ولرة  ل س.45اآل ة  5

   من ولرة هلد.28اآل ة  6
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نْت    جنْ  َأَرَأْ ت  ْ  َقْلمج  َ ا نْ  َبيِّنَة   َعىَلى  ك  نْ  َرمْحَةً  َ آَتا ج  َريبِّ  مج هج  مج نْدج َيْت  عج مِّ   َعَلْيك  ْ  َفع 

لَها م  ك  م  ْلزج لَنس َأ   ه   .َ َأْ ت ْ  هَلَا َكارج

اطتكّل ة من أربعة  "اْوتّْفَهْمت  ْ "  اللظ أنَّ اللسهة العربيَّة تتميز باطعحق اطهلق  يف  غل  

طق افيها تلايل اطع معاطق ملص ح ص + ص ح ص + ص ح ص + ص ح صس   عّل 

ن من ثالثة معاطق مفتللة ملص ح + ص ح + ص  "َفهج َ "يف  غل   اطفتللة  التي تتكلَّ

 حس.

ر عل،  العربيَّة اوتغالة اجت،ع أربعة متغركات يف الكلمة اللالدة   كراهتَّ في،    عرِّ

َمت  "؛ أق "ت  "مق تا  اطتكلِّ   "َفهج َ " هل كالكلمة؛ فالفعل اطايض ملص ح + ص ح  "َفهج

ل  ىل + ص ح + ص حس تتغ ْمت  "لَّ  ملص ح + ص ح ص + ص حس. "َفهج

اللسهة العربيَّة  كلن اطعحعان ملص حس  ملص  ي لكلٍّ من اطعاطق اخلمحة خصائص  فف

ح صس بدا ة الكلمة أ  يف  وحها أ  آخرها   اطعحق ملص ح حس  رد فيَّ ألد ألرف اطدِّ 

ل الكلمة أ   وحها أ  آخرها. الثَّالثة    أث  يف أ َّ

يف آخر الكلمة يف لالة اللقف عليها؛ يف  غل مللنيس من  ي حق ملص ح ح صس جي اطع

نَّا َقْلًما َضالِّنَيسمل 1كلمة ملضالنيس  يف قللَّ تعاىل  نَا َ ك  ْعَلت  نَا َغَلبَْت َعَلْينَا شج لا َربَّ   أ  َقال 

ْدهامتاْنس  يف قللَّ تعاىل  س  مل 2 وحها؛ يف  غل  ملم  َتانج ْدَهامَّ ن أربعة معاطق  اطتكّل ة مم 

  ه   ملص ح ص+ ص ح ح ص+ ص ح+ ص ح ح صس.

ا اطعحق  ملص ح ص صس فال  لجد يف الفصغ   ال يف آخر اطجملعة الكالميَّة  أمَّ

د  أ  عىل صغيغني خمتلف كلن عىل مشدَّ ؛ يف  غل ملَقّرس  يف س3ملاطخرجي لني اللقلف بالحس

س. جىَلى َربَِّا َ ْلَمئج   اطْ ْح مل 4قللَّ تعاىل     َتَعرس

  

                                                 

 ؤمنلنس.  من ولرة ملاط106اآل ة  1

محن.64اآل ة  2    من ولرة الرَّ

ان  مناهج البغا يف اللسهة   3 نَْظر   متَّام لحَّ  . 146 -145ص   

   من ولرة العيامة.12اآل ة  4
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 :املقطع والنِّظام اللُّغوي 

ة دراوة عىل أق محتلى مطن محطتل ات البغطا تعتمطد يف كطلِّ خحلاهتطا عطىل         نَّ أ َّ

لتيَّة   كلا بطالحَّبق أمطر  مكطن  دراكطَّ  كا عرفنطا أنَّ األصطلات هط  راوات الصَّ   تائج الدِّ

ن منهطا  ة   ه  ك لا بمنزلة الّلبنات األواوية التي  تكطلَّ اطظاهر األ ىل لأللدامل اللسهل َّ

ملضطلع  –أى عل  األصطلات  – نَّ ملضلع ختصيص "البنا  الكبري   علل هنرق ول ت  

غري كق جد ى ب اتَّ   لكنََّّ يف اللقت  فحَّ أواس كلِّ دراوة لهل ة  وطلا  أكا طت هط ه 

راوة دراو ة  ظر ة أ  عمليةالدِّ
"
. 

د ملفريملس ه ا االِّتاه  مشرًيا  ىل مدى اعت،د اطحتل ات اللسهل ة اطختلفطة عطىل          ؤكِّ

طة لهطة  دراوة األصلات؛ قائاًل  ململال  مكن أْن تت َّ دراوطة جطادة لعلط  اطعنط  اللصطفي أل َّ

راوة عىل قلاعد صلتيَّة  أ ،ط تنهيم طَّ ططن منحلقة؛ ما م تعتمد ه ه الدِّ يَّة ملثطلق هبطا     َّ

ف بد ن حتد د صلث لعنارصه أ  بطد ن التَّعطرف عطىل هط ه  اطحتغيل أْن تبدأ دراوة الرصَّ

طا النَّغطل فهطل  طاقص بطد ن دراوطة  لث ك، حتدمل ألياً طا  أمَّ العنارص بلواطة التَّلل ن الصَّ

   أ  النَّ،كج اطلويعيَّة للكالم.س1ملاأل ،ط التَّنهيميةسس

ة يف النَّغل؛ مثطل  عالمطات اإلعطراب        لتَية تفِسَّ مبالا مهمَّ  نَّ دراوة اطعاطق الصَّ

طط،ئر    ِّتا حططها    وططكان آخططر الفعططل اطحططند للضطط،ئر اطتغركططة   بعططض ضططلابط الضَّ

 س2مل االوتهنا  عن األد ات بالنَّرب  التَّنهي  ...  لخ.

،  حمق ولحلة من األصلات  فكطلس صطلت   َّنا ال  حمق أصلاًتا منفصلة معز لة     َّ 

يف احلعيعة  دخل مق صلت آخر يف بنا   عالقة  فق  ظام  حلطق عليطَّ النِّظطام الفنللطلجي 

Phonological System . 

ل  د اطعز ل ال معن  لَّ يف كاتَّ  لكطن مطق غطريه مطن األصطلات  شطكِّ لت اطجرَّ  نَّ الصَّ

لت اللسهلق  عالقتطَّ بهطريه مطن األصطلات   كتلة صلتيَّة  يف ه ه الكتلة تظهر  ظيفة الصَّ

لتيَّة مصطحل) الكلمطة  ؛ ليطا  جطد أنَّ لكطلِّ Word  غن  حلق عادة عىل ه ه الكتل الصَّ

يهة  االشطتعاق  اللظيفطة  كلمة غالًبا معن   اضًغا محتعاًل   ه ه الكل،ت من ليا الصِّ

                                                 

ابق   1  . 18اطرجق الحَّ

ك 2 د لحن جبل  أصلات اللسهة العربيَّة  الرتس  .     19للكمبيلتر  طنحا  الحَّبعة الثَّالثة   يحممَّ
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كيب هلا أ ًضا  ظطام خطاص هبطا تحطري عليطَّ  حلطق النِّ  طيف  الرتَّ  Morphologicalظطام الرصَّ

System . 

ن أ  تؤلِّف كالًما لَّ معن    ْن كا ت  غري أنَّ ه ه الكل،ت  ه  يف لالة اإلفراد ال تكلِّ

هي يف كاهتا هلا معن    مق كلا فنغن كثطرًيا مطا  اللطظ أنَّ هط ا اطعنط  ال  تغطدد بصطلرة 

ق كلط،ت أخطرى  أى  كا  ظِّمطت يف قاطعة دقيعة  الَّ  كا دخلت ه ه الكل،ت يف عالقات م

س  هط   Sentenceولحلة متَّصلة طبًعا لنظام معني  لينئ    حلق عليها مصطحل) ملاجلملطة 

 الللدات التي تؤدق الكل،ت  ظيفتها من خالهلا.

لكن هل تعمل ه ه النسظ  اطختلفطة للهطة بصطلرة منفصطلةع بمعنط  أنَّ كطلَّ  ظطام منهطا 

 نِّظام اآلخر أ  لَّ اوتعالل  اض) عن بعية النسظ  األخرى. عمل بصلرة محتعلة عن ال

اللاقق أنَّ ه ه الطنسظ  تصطب يف  ظطام  الطد متناوطق متكامطل هطل النِّظطام اللسهطلقس هطل 

النِّظام ال ق  صل بني ه ه النسظ  مجيًعا رغ  اوتعالهلا الظَّاهرق    غن  كا كنا ونعف أمام 

لدة  فليس معن  كلا أنَّ أق  ظام منها منفصطل عطن اآلخطر كلِّ  ظام من ه ه النسظ  عىل 

ة ال تفهط  أ  حتلطل  الَّ  راوة فعط  فبعض الظَّلاهر النَّغل َّ    َّ، كان ه ا الفصل بهرض الدِّ

كيب النَّغلق مطن  فيَّة مرتبحة أشدَّ االرتباط بالرتَّ لث  اجللا ب الرصَّ يف ضل  التَّغليل الصَّ

الليَّطة ال تحطتعي   الَّ  الية  بالتَّغليل الصَّ  لث من  الية أخرى بطل  نَّ بعطض التَّهطريات الدَّ

فيَّة. لتيَّة  الرصَّ  س1ملبالنَّظر لبعض اجللا ب الصَّ
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ف.   بترصَّ



 
  مراد محيد العبد اهللد. حتريــر:              املقاطع الصوتية العربية يف الدراسات املعاصرة 4 سلسلة )سكوالر( الكتاب

 

 

  15 
 

 املبحث الثَّاين

ويت  أمهية املقطع الصَّ

 

الً: أمهية املقطع يف علم الفنولوجيا:   أوَّ

لتيَّة  ىل أوباب كثرية؛ منها راوة الصَّ   س1ملترجق أمهية اطعحق يف الدِّ

أنَّ اللسهة كالم   اطتكلملن ال  حتحيعلن  حق أصلات الفل ي،ت كاملة  -1

بنفحها  أ  ه  ال  فعللن كلا  ن اوتحاعلا     َّ،  نحعلن األصلات يف شكل 

تصف  يَّ يف اطعحق خيرج الفل ي   ىل احلياة   لكطَّ    اطعاطق؛  ل ا  عال يِّتمعات ه

كيف  "أ ت تدرس"كيف تشكلَّ الفل ي،ت   لتصف الفل ي،ت  "أ ت خترب"اطعحق 

 تنظ   فحها يف اطعاطق.

كيب اطعحع -2 اك قرار بالنِّحبة ألفضل حتليل  ياعتبار الرتَّ  حاعد كثرًيا يف اختِّ

لتية غامضة.لصلت أ  جمملعة صلتيَّة تعدس من النَّال  ية الصَّ

أنَّ اطعحق هل جمال العمل بالنِّحبة للحرق الثَّالثة األكثر أمهية التي تعدل  -3

أصلات الكل،ت؛  هي  ملأس النَّرب  ملولا  أكان  رب كلمة أ   رب مجلةس. ملبس  طالة 

لت  جسكات اطعن . مل  ريهي   عادة ما  تحابق التَّ Pitchصعلد  هبلط درجة الصَّ

لت مق لد د اطعحق.اطلغلظ يف   س2ملمنغن  درجة الصَّ

أنَّ اطعحق هل أكرب  لدة حتتاج  ليها يف رشح كيفية ِّتمق الفل ي،ت يف اللسهة   -4

فإكا فغصنا تركيب معحق مفرد  مكننا أْن  عترب الللدات الكربى كتتابعات من 

 اطعاطق.

لسهة  أنَّ اطعحق أواس الكتحاب طر عة النسحق اطحابعة لنحق أصغاب ال -5

لتية   لللقفات اطلجلدة يف  غي) للنه،ت الصَّ فألحن طر عة للتعلد عىل النسحق الصَّ

 حق الكل،ت أ  جمملعة الكل،ت ببط   معحًعا معحًعا مق اللقفات  يه  لهة أجنبية

                                                 

لت اللسهلّق   1  بترّصف. 283 – 281أمحد خمتار عمر  دراوة الصَّ

ابق   2  .48اطرجق الحَّ
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غيغة بني كلِّ معحق  معحق   بالتَّدر ج  ز د اطر  من رسعة  حعَّ للغدمل  الصَّ

عة العاد ة.لتَّ   صل  ىل يالكالم  س1مل الِسس

 

 ثانًيا: أمهية املقطع يف البناء اللُّغوي:

لّث  التَّشكيل يف -الفل ي  مق –اطعحق هل الّلبنة األواويَّة    ظطائف مطن حيملطَّ ب، الصَّ

لتيَّ  آثاره تظهر ليا صغيغة؛ بحر عة اطعن  إلدراك متعددة  –يف اطجال التَّحبيعي  -ة الصَّ

ة؛ مثل   س2مليف صلر عدَّ

 :تعليم اللُّغة القوميَّة 

لتيَّة  راوات الصَّ  ويلة مطن  وطائل تعلط  اللسهطة العلميَّطة   -عن طر ق اطعاطق - نَّ الدِّ

طة يف اطرالطل  –تعّلً، وليً،   وبيل من وطبل رقيهطا  اطغافظطة عليهطا؛ فطاطتعلملن   بخاصَّ

غيغة يف أدائها؛  –األ ىل  ضلن للخحأ يف  حق ه ه اللسهة  لال غراف عن الحَّر عة الصَّ معرَّ

كلططا ألنَّ هططؤال  اطتعلِّمططني  ططأتلن مططن منططاطق خمتلفططة   نتمططلن  ىل بيئططات اجت،عيَّططة غططري 

متجا حة   لكلِّ  الد مطن هطؤال  عاداتطَّ النسحعيَّطة التطي  طؤدق هبطا هلجتطَّ اطغليَّطة   هط ه 

 بططدَّ أْن  ظهططر أثرهططا بصططلرة أ  بططأخرى يف  حططق اللسهططة العلميَّططة التططي تحططمَّ  يف العططادات ال

االصحالح اللسهلّق باللسهة اطشرتكة  من أمثلتها اللسهة الفصغ  يف اطجتمق العريّب  فإكا مطا 

أرشد هؤال  اطتعلِّملن  ىل أصلات هط ه اللسهطة وطهل علطيه   جطادة  حعهطا  لحطن أدائهطا 

 ا بالتَّدر ج أْن  تخلَّصلا من العادات النسحعية اطغلية. اوتحاعل

 :تعليم اللُّغات األجنبيَّة 

ططة " م - اطعحططق بحر عططة –علط  األصططلات اللسهل َّ  اللسهططة  حططق  جططادة يف كبططرًيا علً ططا  عطدِّ

ر العصطل يف أ ربطا يف العلط  هط ا  ىل  نظطر كان لعد بل األجنبيَّة  اللسهات تعّل   يف األصلية

                                                 

 .97م  1973  أوس عل  اللسهة  ترمجة  أمحد خمتار عمر  طرابلسق  مار لبا 1

ابعة   ك،ل بُّش  عل  اللسهة العام ملاألصلاتس   2  176 – 173م  1975دار اطعارف بمرص  الحَّبعة الرَّ

ف.   بترصَّ
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 –ال ق  عل  اإللعطا   اإل شطا   اخلحابطة  –اللوح  عىل أ ََّّ العل  ال ق  علِّ   حق الكالم 

  لكنَّ ه ا ال  دخل في،  دلس عليَّ ه ا العل  يف صلرتَّ احلارضة.

 ىل  –غري  اع يف معظ  األليان - من الثَّابت أنَّ اإل حان  كا تعلَّ  لهة أجنبيَّة فهل  ميل

أْن  نحق أصلات اللسهطة األجنبيَّطة مطن خطالل أصطلات لهتطَّ هطل    ىل أْن  فطرض األ ظمطة 

طة باللسهطة اجلد طدة.  علط  األصطلات  طلتيَّة اخلاصَّ ة بلهتَّ عطىل األ ظمطة الصَّ لتّية اخلاصَّ الصَّ

م خطري عطلن إلصطالح هط ا اخللطل؛ فهطل  ك  صطف أصطلات اللسهتطني   صطف  ة  عدِّ اللسهل َّ

لتيَّة  مكنَّ أْن  صف لنا طرق العالج  أ  هطل  مكطن معلمطي اللسهطة األجنبيطة أ ظمت ه، الصَّ

 من كلا. 

 نَّ  تعان تنهطي  كلط،ت لهطة أجنبيَّطة  مجلهطا أمطر شطاق؛  مطن هنطا  جطد أنَّ اإل جليطز أ  

طة أ  الفر حطيَّة   طلن الفر حيني عندما  حمعلن كثرًيا من األططان خيطاطبل   باإل جليز َّ تلمهَّ

أ َّ   عنفل   أ  هيطامجل  ؛  كلطا ألنَّ تتطابق اطعطاطق يف األطا يَّطة خيطالف مطا جيطرى عليطَّ 

ة أ  الفر حيَّة.  تتابعها يف اإل جليز َّ

الطة عطىل  الة عىل االوتفهام مطثاًل ختتلطف يف األطا يَّطة عطن الطنَّه،ت الدَّ ك، أنَّ النَّه،ت الدَّ

ة  الفر حيَّة  فرب،  نحطق األططا  اجلملطة البحطيحة ملاالوتفهام يف اإل ج  How do youليز َّ

do ?َّمطن هنطا  طدرك أنَّ علط   س1مل؛"س؛ فريى اإل جليزق فيها شطيًئا مطن اإلثطارة ملجًهطا  ليط 

األصلات تظهر أمهيتَّ بصلرة عملية  اضطغة يف تعلط  اللسهطات األجنبيطة  تعليمهطا؛ فمطن 

ة هبا  فإكا أقدم أصغاب لهة ما عىل تعّل  اطعر ف أنَّ لكلَّ بيئة لهل ة عادهتا النسحعية اخلاصَّ َّ 

لهططة أخططرى كططا لا عرضططة ألْن خيحئططلا يف أصططلات هطط ه اللسهططة األخططرية   أْن خيلحططلا بططني 

 أصلاهتا  أصلات لهته ؛ بحبب تأثره  بعاداهت  النسحعيَّة.

 :وضع األبجديات وإصالحها 

كات أمهيططة كططربى يف  ضططق  -مططن خططالل معاطعهططا -لسهل ططة نَّ دراوططة األصططلات ال

األبجد ات اجلد دة للهات التي م تكتب بعد   يف  صالح تلا األبجد ات التي م تعرصط 

                                                 

مة للعارئ العريب 1 عران  عل  اللسهة  معدِّ هط/ 1418عام الكتب  العاهرة  الحَّبعة الثَّالثة    حمملد الحَّ

ف.   138 – 136م. 1998  بترصَّ
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ا بالنِّحطبة  ا بالنِّحبة للضق األبجد ات اجلد دة فعد أصب) أمًرا ملغًّ عن اللفا  بأغراضها  أمَّ

األقحار األفر عية.لكثري من اللسهات يف العام  بخاصة يف 
"
 س1مل

راوطة  ال  مكن األخ  يف دراوة لهة ما  أ  هلجة مطا  دراوطة علميطة مطا م تكطن هط ه الدِّ

لتية؛ فالكالم أ الً  قبل كطلِّ شط   ولحطلة مطن  مبنية عىل  صف أصلاهتا   معاطعها الصَّ

ط طهرية  أ  العنطارص الصَّ طلث للعحطق الصَّ  –هرية  األصلات  فال بدَّ من البد  باللصطف الصَّ

عطىل أ ظمطة   Syllablesه ه الللدات التي تتألف منهطا اطعطاطق –أصهر  لدات الكلمة 

معينة ختتلف باختالف اللسهات  اطعاطق التي  كلن بعضها  د ن ائتالف مق غريه  كل،ت  

ن أكثر الكل،ت من ائتالف عدد منها.   التي تتكلَّ

أق أ ظمة صلتيَّة جيرى ه ا االئتالفع ما اطعاطق التي  أتلف بعضها مق بعضع  عىل 

 ما ال ق  حرأ  عىل بعض األصلات عندما تأتلف اطعاطق يف الكل،تع ث  ما ال ق حيدمل 

عندما تىل الكلمة الكلمة يف الكالم اطتَّصلع ه ا كّلطَّ   كثطري غطريه البطدَّ مطن  دراكطَّ قبطل 

ة لهة من اللسهات.   الُّشس ع يف  صف أ َّ

طلث للعنطارص اطكّل طة للكلط،ت؛ من اطغال  كن د راوة بنية الكل،ت د ن التَّغعيق الصَّ

ططلر التَّنهيميَّططة   Syntaxكطط، أنَّ دراوططة  ظطط  الكططالم قططارصة مططا م  ططراع فيهططا دراوططة الصس

Intonational Forms   اللية راوة الدَّ   أى دراوة اطعن  ال  Semantic Studyمثاًل؛  الدِّ

لتيَّة  التَّنهيميَّة.  مكن أْن تثمر ما م ت لر الصَّ  رتكز عىل دراوة الصس

ططلتيَّة جططز  أصططيل مططن دراوططة اطعنطط ؛ قططد تكططلن  لبيططان كيططف أنَّ دراوططة اطعططاطق الصَّ

اطكّل طة ألخطرى؛ أق قطد تتحطابق كلمتطان مطن  الفل ي،ت اطكلَّ ة لكلمة محابعطة للفطل ي،ت

طططهرى اطكّل طططة لكطططلٍّ مطططنه،  لكنَّطططا  جطططد أنَّ ملضطططق  طططلتيَّة الصس ليطططا الللطططدات الصَّ

يف هطط ه الكلمططة غططري ملضططق االرتكططاز يف تلططا  أ  أنَّ  لططدامها تنحططق   Stressاالرتكططاز

تلطا   مطن كلطا يف بارتكاز يف ملضق  الثَّا ية بال ارتكاز  اض)   معن  ه ه غري معنط  

فل ي،ت الثَّا يطة  لكطنَّ بيطنه،  ي؛ ففل ي،ت األ ىل ه Record   Re cordاإل جليز ة كلمتا

ل   يف الثَّا ية عىل اطعحق  خالًفا يف ملضق االرتكاز؛ فاالرتكاز يف  لدامها عىل اطعحق األ َّ

                                                 

 بترّصف. 183 – 176بُّش  عل  اللسهة العام ملاألصلاتس   ك،ل  1
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رتكاز قد  حطتعمل اوطتع،الً الثَّا     لدى الكلمتني او   الثَّا ية فعل؛  معن  ه ا أنَّ اال

  ظيفًيا للتَّفر ق بني اطعا .

 األمثلطة كثططرية عططىل أنَّ الكلمططة اللالططدة تططدلس عطىل أكثططر مططن معنطط  د ن تهيططري  لغططق 

.  قد  ضطاف  ىل االخطتالف يف  Intonationبفل ي،هتا   لكن بحبب االختالف يف التَّنهي  

طائتة  أ  هط ان التَّنهي  ألياً ا االختالف يف ملضق االرت كاز  أ  تهيري طلل األصلات الصَّ

ة؛ فه  تنحق بصلر كثرية لكلٍّ منها  مًعا  أ  غري كلا؛ من ه ا كلمة ملاهللس يف العاميَّة اطرص َّ

معناها  فأ ا عندما أوتعملها مر ًدا  ظهار اإلعجاب أ حطق هبطا بصطلرة ختتلطف عطن  حعطي 

اها عندما أر د التَّعبري هبا عن اطعب لد اللالد   أ حعها بصلرة خمالفة هلاتني عندما أر دها   َّ

مرادفة لط ملأ ص)س ه ا ع أتفعل ه ا عس؛ فه ه كلمة  الدة من النَّالية الفل يمية  لكنَّ كطاًل 

لر الثَّالمل كلمة من ليا اطعن ؛  كثرًيا ما  جد أنَّ العبارة اللالدة تدلس عىل  من ه ه الصس

طينيَّة التَّعر ر   باختالف  ه،هتط طة لهطات كاليابا يَّطة  الصِّ ا تطدلس عطىل التَّعجطب  هكط ا   ثمَّ

 بعض لهطات أ اوطط  فر عيطا  كثطر اوطتع،ل التَّنهطي  فيهطا اوطتع،الً  ظيفًيطا للتَّفر طق بطني 

 اطعا . 

ططة  فططاطفر ض أنَّ  اجططب  ططلتيَّة اللسهل َّ ال غنطط  للمعططاج  عططن االوططتعا ة بالثَّعافططة الصَّ

عترص عىل تبيان معا   اطفردات   تحلر ه ه اطعا  بطل  تعطداه  ىل متثيطل  سحطق اطعاج  ال  

مطلز الكتابيطة  كطلن أدقَّ متثطياًل  ه ه اطفطردات؛  هط ا ال  كطلن  الَّ باصطحناع  ظطام مطن الرس

 س1ملللنحق من األبجد ة التَّعليد ة.

لة بني أصلات اللسهة  معا يها عطىل محطتلى  ما تفيده دراوة األصلات حتعيق مدى الصَّ

طلة  نبهط  أن تطدرس  حتعطق قبطل احلكط  هلطا أ   لت األبجدى أى احلطرف؛  هط ه الصِّ الصَّ

على هططل درس األصططلات اللسهل ططة العربيَّططة  عليهطا   معّدمططة التَّمغططيص العلمطط  هلطط ه الطدَّ

د د  ث َّ تدرس العالقة بني ه ه األصلات  اطعطا  التطي  حتد د خمارجها  صفاهتا أدّق حت

 قيل بداللتها عليها أ  عىل اوتع،هلا فيها عىل اطحتلى اطعجمي

. 

                                                 

عران  عل  اللسهة  من  1 ف.  136 ىل  132حمملد الحَّ  بترصَّ



 
 2020 36-1 أ.م.د. حممَّد رزق شعري املقطع الصَّوتيُّ وأثره يف الدِّاللة 

 

 

20   
 

وتيَّة خدمة ملجاالت أخرى منها: راسات الصَّ م الدِّ  * تقدِّ

ويت: -1  التَّمهيد لدراسة عيوب األداء الصَّ

تة   اللسثهة   اللَّفف   التَّمتمة    لخ.…… الفأفأة   اطعمعة كالرس

ّم والبكم: -2  تعليم الصُّ

 مكن اوتخدام دراوة األصلات يف تعلي  األطفال الصس  الطبك   حطق بعطض األلفطاظ 

ط،ع؛  م  التَّطام   الحِّفطل  كتحطب اللسهطة بالحَّ  حًعا تعر بيًّا  فه ؛  ب، أنَّ البك   صغب الصَّ

الططبك  مططن أن  كططلن عططىل فهطط  كامططل طخططارج احلططر ف  فالبططدَّ طططن  ر ططد أن  علطط  أ لئططا

اطختلفة  لت   حتحيق  رشاد هؤال   ىل طر عة  حق تلا احلر ف  الكل،ت اطركبة منهطا  

طغف  بية أن  عطرأ أ لئطا الطبك  الصس  قد أمكن بالتَّعا ن بني دراوة األصلات  دراوة الرتَّ

  الكتب.

وت: -3  هندسة الصَّ

لت طر عة يف دراوته  للصلت ختتلطف مطن بعطض اللجطله عطن طر عطة  طهندو  الصَّ

دراوة اللسهل ني   لكن البدَّ هل  من معرفة تفاصيل  حق كطلِّ مطن احلطر ف   حتد طد عطدد 

كب باهتا   لعها؛ البتكار ألحن األجهزة ألدائَّ ألحن األدا           كفطي شطاهًدا ألمهيطة 

ططلتية هطط ه يف عططام اهلندوططة  ططين، النَّاطعططة  اهلططاتف دراوططتنا الصَّ أنَّ صططناعات اإلكاعططة  الحِّ

ط   أجهطزة التَّحطجيل  أجهطزة اإلمطال   االتِّصطاالت   األجهزة اطحاعدة عطىل  وط،ع الصس

لكية  الالولكية ترتبط ارتباًطا  ثيًعا بدراوة األصلات اللسهل ة ه ه.  س1ملالحِّ

 تعليم اإللقاء: -4

أصب) للهة اطتكلِّمة يف عرص ا أمهية م تكن هلا من قبل  فبضل اطخرتعات؛ كالتِّليفلن  

لت   محطجالتَّ اطهناطيحطيَّة   األفطالم النَّاطعطة  ات الصَّ اد ل   الفل لغراف   مكربِّ  الرَّ

 للَّت اللسهة اطتكّلمة حمّل اللسهة اطكتلبة بالتَّدر ج.

د أن  عرف الكالم   أن حيحنَّ؛ لتَّ   صل  ىل مجهلره   حيعطق التَّطأثري   نبهي عىل الفر

ال ق  ر د؛  نَّ اللسهة التي  نحق هبا م تعد شأً ا خاًصطا بمطن  طتكلَّ   بطل هط  أمطر هيط  مجيطق 

                                                 

د لحن جبل  أصلات اللسهة العربيَّة    1  .     22 -21حممَّ
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وطميني يف  ياويني   العلط،    الفنطا ني   اطمثلطني الرَّ أ لئا ال  ن  نصتلن  ىل روائل الحِّ

ططلي   مكا ططة مهمططة يف التَّعلططي  احلططد ا  اطجتمططق. لعططد  أخطط  اإللعططا    هططل فططن النسحططق الحَّ

علط  األصطلات  عطد عىل اهت،م متزا د  لًما بعد  طلم؛  كلطا ألنَّ  -بال شّا  - اوتغلك 

لكلِّ تعلي  من هط ا النَّطلع  فيجطب أن  عطرف آليطة التَّطنفس   تشطهيل  قاألواس الَّضَّ ر

لت احلنجرة؛ لتَّ   تعلَّ  التَّ  دئ   الصَّ يحرة عىل التَّصل ت؛ كلا ألنَّ التَّنفس الرَّ المي  الحَّ

 األجش   ضا عان اطحتمق    رهعان اطتكلِّ .

 جيطططب أن  عطططرف معرفطططة عميعطططة العمطططل اطخرجطططي النسحعطططي للحطططان   للشطططفتني  

فها  للغنا... لخ؛ لت   حتحيق أن  صغ) أخحا  النسحطق  يف كافطة رض هبطا التطي  صطاد

  س1مللدى عدد كبري من النَّاس.

  

                                                 

بلر شاهني   1  .     269 -268برتيل مالربج  عل  األصلات  تعر ب  عبدالصَّ
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 املبحث الثَّالث

 املقطع النَّربي 

النَّرب ظاهرة تحر ز ة خاصة باطعحق   جمالَّ يف الكلمة لطيس اطعحطق اطنبطلر  لطده  بطل 

الكلمة باعتبارها الللدة اطنبلرة  التي هييئ اطتكّل   فحَّ ليضهط عىل بعض أجزائهطا عطىل 

 س1مللحاب بعضها اآلخر.

طَّ  ه أ َّ ململالنَّرب ملقعية تشكيليَّة تطرتبط بطاطلقق يف الكلمطة  يف اطجملعطة الكالميطة  َ َلطدس

 ضلح  حبّي لصطلت أ  معحطق  كا قطلرن ببعيطة األصطلات  اطعطاطق يف الكطالم    كطلن 

طهط ال  حطمَّ   طرًبا  لكنَّطَّ  هط  التَّنهي ؛ فالضَّ  تيجة عامل أ  أكثر من علامل الكمية  الضَّ

رب عاماًل من علاملَّ   مق ه ا فإ ََّّ  عترب أه َّ ه ه العلامل.  ربط، كطان كلطا ألنَّ النَّطرب  عت

طهط يف  طلت أكثطر ممَّطا  عطرف بطأق شط   آخطر  أ  ألنَّ الضَّ طهط عطىل الصَّ  عرف بدرجة الضَّ

ة  صطلرة النَّهمطة  تحطق جمطال تحبيعطَّ عطىل النَّطرب أكثطر ممَّطا  تحطق جمطال  صلرتيَّ صلرة العطلَّ

 س2ملعلامل األخرىسس.ال

 ه ا احلك  مبني  عىل أواس أنَّ النَّرب ململ شاط يف مجيق أعضا  النسحق يف  قت  الد؛ 

فعند النسحق بمعحق منبلر   لغظ أنَّ مجيق أعضا  النسحق تنشط غا ة النَّشاط؛  ك تنشط 

لتيني ئتني  شاًطا كبرًيا  ك، تعلى لركات اللتر ن الصَّ   عرتبان ألدمها من  عضالت الرِّ

ب بات؛   رتتب عليَّ  اآلخر ليحمغا بتِسب أقل معدار من اهللا   فتعظ  ل لا وعة ال َّ

ا مق  مق  ه ا يف لالة األصلات اطجهلرة  أمَّ لت عاليًّا  اضًغا يف الحَّ أْن  صب) الصَّ

لتيان ألدمها عن اآلخر أكثر من ابتعادمه ا مق األصلات اطهملوة فيبتعد اللتران الصَّ

لت اطهملس غري اطنبلر   ب لا  تِسب معدار أكرب من اهللا سس؛  ب لا فإنَّ مجيق  س3ملالصَّ

 س4ملالتَّعر فات تتَّفق عىل أنَّ النَّرب  عتيض طاقة زائدة أ  جهًدا عضليًّا  ضافيًّا.

                                                 

بلر شاهني   برتيل مالربج  عل  1  . 197األصلات  ترمجة  عبدالصَّ

ان  مناهج البغا ىف اللسهة    2  . 160متَّام لحَّ

ة    3  . 170 براهي  أ يس  األصلات اللسهل َّ

لت اللسهلق    4  . 221أمحد خمتار عمر  دراوة الصَّ
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هط عىل معحق خاص من كلِّ كلمة؛ لي جعلَّ  اطر  لني  نحق بلهتَّ   ميل عادة  ىل الضَّ

يَّ بطالنَّرب هط هل ال ق  حمِّ مق من غريه من معاطق الكلمة   ه ا الضَّ س 1ملبارًزا أ ض) يف الحَّ

لت  فالتَّناوب طردق بني درجة النَّربة مطن  ..  تؤثِّر درجة النَّرب يف طلل احلركة  علل الصَّ

لت من  الية أخرى. لنَّرب ال  بتعد  ه ا التَّغد د طاهية ا س2مل الية   طلل احلركة  علل الصَّ

قد حيدمل أْن تربز بعطض أجطزا  "عن لد ا لهلق الهرب عن النَّرب؛  علل برتيل مالربج  

ولحلة األصلات عىل لحاب األجزا  األخرى   ه  غالًبا اطعاطق التي  عطارض بعضطها 

بعًضطا  بفضطل وط،ت معينطة  حلطق عليهطا  أشطكال النَّطرب   النَّطرب ال  حط   لطدة أصططلاتيَّة 

 بل منظلمة من الللدات األصلاتية.  الدة 

طةس   فري َّ ة الزَّ   نَّ أبرز  لدة كه ه  مكن أْن  ت َّ بمحاعدة التَّلتر اطحطملع   هطل ملالعطلَّ

فريق  كا مطا أخط  اه مطن  اليطة    حمَّ  لينئ   رب التَّلتر  أ  النَّطرب الطدِّ ناميكي أ  النَّطرب الطزَّ

ة  هي عىل ه ا أكثر  و،ًعا اطخرج؛ كلا أنَّ أصلات معحق م نبلر   َّ، تنحق بمز د من العلَّ

مقس من األصلات األخر ة س3مل"مل ضلًلا يف الحَّ ؛  هلط ا  عطلل جطل ز  ململاطعحطق اطنبطلر بعطلَّ

 نحعَّ اطتكّل  بجهد أعظ  من اطعاطق اطجا رة لَّ يف الكلمطة أ  اجلملطة  فطالنَّرب  كن  شطاط 

 أللد األصلاتسس. Promineceمن الرب ز كاث للمتكّل   نتج عنَّ  لع 

 ِّتدر اإلشارة  ىل أنَّ الكالم عن النَّرب  تَّصل ململبحلل الكلمة اتِّصاالً  ثيًعا؛ فهل من 

لت اطنبلر أطلل من غري  لت  امتداده؛ فالصَّ العلامل اطكتحبة التي تؤثِّر يف طلل الصَّ

 س4ملاطنبلرسس.

نَّ ململالنَّطرب  ضطلح  حطبي لصطلت أ  طعحطق  كا قطلرن بهطريه مطن   عف ممَّا وطبق عطىل أ

ة  األصلات أ  اطعاطق اطجطا رة   معنط  هط ا أنَّ اطعطاطق تتفطا ت فطي، بينهطا يف النسحطق قطلَّ

                                                 

ة    1  .  171 براهي  أ يس  األصلات اللسهل َّ

 . 209عبداهلل ول د   غريه  عل  اللسهة    2

بلر شاهني   3  . 187عل  األصلات  ترمجة  عبدالصَّ

ياقيَّة  مكتبة اإلشعاع  اإلوكندر ة    4 لث  الّظلاهر الحِّ هط/ 1419عبداللالد لحن الّشيخ  التَّنافر الصَّ

 . 56م  1999
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لت أ  اطعحق اطنبلر  نحق بب ل طاقة أكثر  حبيًّا    تحلب من أعضا  النسحق   ضعًفا؛ فالصَّ

 س1ملجمهلًدا أشّدسس.

  الكل،ت ال تتغمل النَّرب  ال بُّشطني 

ل  أْن تكلن كات معن  يف  فحها؛ تحتعل بأدائَّ.  األ َّ

  اآلخر  أْن تكلن مكلَّ ة من معحق طل ل عىل األقل.

ل  عني أْن تكلن الكلمة اوً، أ  فعاًل أ  أداة تكتفي بمعناها  مثل   ط األ َّ ململفالُّشَّ

ا األد ات التي تدلس عىل معن  يف غريها كغر ف  لرف النَّفي ملالس أ  اجللاب مل ع س  فأمَّ

ا تنض س  ىل البنية التي تدخل عليها   ه  ال تؤثِّر كثرًيا يف  ظام ال ابق؛ ألنَّ اجلرِّ  فإ َّ نَّرب الحَّ

لابق ال تؤثِّر فيَّ     َّ،  ؤثِّر  هلا  فالحَّ النَّرب  عق عىل اطعاطق حمتحبة من آخر الكلمة  ال من أ َّ

 يف تلز عَّ اللَّلالق التي تضاف  ىل الكلمة يف آخرها.

ط اآلخر   هل أْن تكلن الكلمة مكلَّ ة من معحق طل ل عىل األ ا عن الُّشَّ قل  لتَّ   أمَّ

تصل) للنرب  فنغن  عل  أنَّ اطعحق العصري ال  صل) أْن  كلن ملضًعا للنطرب  ال  كا اعتمطد 

عىل معحق طل ل بعده يف  ا ة الكلمة  أ  عىل معحعني قصري ن  فهل ب اتَّ أضعف من أن 

اليلسس. هط ال ق قد  حيل لركتَّ فيخرجَّ عن مفهلمَّ االشتعاقي أ  الدِّ  س2مل تغمل الضَّ

 ِّتدر اإلشارة  ىل أنَّ النَّرب خيضق لعا لن خاص يف بعض اللسهات  كالفر حيَّة  العربيَّة؛ 

ليا  ضهط الفر يس عادة عىل اطعحق األخري مطن كطلِّ كلمطة   مطن اللسهطات مطا ال خيضطق 

ة مثالً  ة  دراك  مالس3مللعاعدة ما كاإل جليز َّ لظطة  أكن    هل ا فإنَّ قلاعد النَّرب بغاجة  ىل قلَّ

مق   البدَّ لللقلف عليها من معرفة بمعاطق أبنيتها.  س4ملمرهفة الحَّ

ململمن الفطل ي،ت الثَّا ل طة  التطي تعتطرب ظطاهرة أ  صطفة  – ك لا التَّنهي   –  عدس النَّرب 

ئيحة  –صلتيَّة كات مهزى يف الكالم اطتَّصل؛ فالفل ي  الثَّا ل ة  ا ال تكلن جطز ً  –بعكس الرَّ

من تركيب الكلمة     َّ، تظهر  تاللظ فعط لني تض س كلمة  ىل أخرى  أ  لني تحتعمل 

                                                 

 . 162ك،ل بُّش  عل  اللسهة العام ملاألصلاتس    1

بلر شاهني   2  .  206 -205برتيل مالربج  عل  األصلات  ترمجة  عبدالصَّ

 . 210عبداهلل ول د   غريه  عل  اللسهة    3

لث  4 ف الصَّ  . 118م  1998أزمنة للنُّش  التَّلز ق  األردن   عبدالعادر عبداجلليل  عل  الرصَّ
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ل  ة  كأن تحتعمل مجلة؛  من ث َّ وميت فطل ي،ت النّطلع األ َّ الكلمة اللالدة بصلرة خاصَّ

ا فل ي،ت النَّلع الثَّا  فيحلعلن عليها فل ي،ت ما فلق الرتَّ  كيبيَّة  أمَّ  س1مل."كيببالفل ي،ت الرتَّ

كيبيَّطة ال  طدخل مبطارشة يف  ر أنَّ النَّطرب ألطد الفطل ي،ت فطلق الرتَّ  من هنا  مكن أْن  عطرِّ

ة  ة  ضطعًفا  شطدَّ طة   لكنَّطَّ  فيضط  ىل أغطراض اطتكّلمطني النسحعيَّطة  قطلَّ تركيب البنط  اللسهل َّ

 هط ه احلالطة النسحعيطة   ليل ة    عتىض طاقة   جهطًدا عضطليًّا  قطال ابطن وطينا   هطل  طؤرّش 

در هللا  كثريسس.  س2ملململلفر قلق  من احلجاب  عضل الصَّ

ال ق اوتخدمتَّ العرب طدللل  الد  د ن التَّفر ق  – ىل اهلمز  –  شارة ابن وينا هنا "

طهط   االرتكطاز.  النَّطرب هطل اطكطافئ طهط   النَّطرب الضَّ  بينَّ  بني النَّرب؛ ململفطاهلمز  عنط  الضَّ

ئتان   االصحاللي للهمز عند العرب   كليه،  تحلب  شاًطا متَّغًدا من أعضا  النسحق  الرِّ

طعة يف  در  أقىص احلنا  الّشفتان  اللِّحان  ممَّطا  طؤدق  ىل تعطاظ  محطالة الحِّ عضالت الصَّ

يات خمتلفة؛ ا فت العربيَّة النَّرب   عرّبت عنَّ بمحمَّ لتيَّة.  قد عرَّ ب بات الصَّ هلمز  العلل  ال َّ

الّرفططق  محططل احلركططات  االرتكططاز  اإلشططباع  اطططّد  التَّططلتر  التَّضططعيف؛  كلسهططا تفيضطط  ىل 

محتلى داليل  الطد بلظطائف متبا نطة تبًعطا للحطياق   بطر ز العطي  االوطتداللية يف الطنَّصِّ 

  س3ملاللسهلّقسس.

اللسهات للتفر ق بني اطعا    بالتَّايل   ِّتدر اإلشارة  ىل أنَّ ململالنَّرب ليس محتخدًما يف كلِّ 

طة  فهل ليس فل يً، يف كلِّ اللسهات   تحمَّ  اللسهات التطي تحطتخدم النَّطرب كفطل ي  لهطات  رب َّ

Stress Language  طا تثبطت النَّطرب يف ة   تتمّيز اللسهات غري النَّرب طة بأ َّ    األخرى غري  رب َّ

ططا اللسهططات ا ا  مكططان معططني  أمَّ لتططي تحططتخدم النَّططرب كفططل ي  فيكططلن ملضططق النَّططرب فيهططا لططرًّ

يغ عن طر ق تهيري مكا َّسس.  س4مل  حتخدم لينئ  للتفر ق بني اطعا  أ  الصِّ

 

                                                 

 .161ك،ل بُّش  عل  اللسهة العام ملاألصلاتس    1

د لحني الّحّيان428ملأبل عيل احلحنيسملت  ابن وينا  2 حيي   -هس  أوباب لد مل احلرف  حتعيق  حممَّ

 . 72مريعل   محبلعات جممق اللسهة العربيَّة بدمشق  ولر ة  د.ت 

لث   3 ف الصَّ  . 113عبدالعادر عبداجلليل  عل  الرصَّ

لت اللسهلق    4  . 222أمحد خمتار عمر  دراوة الصَّ
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 :أنواع النَّرب 

الكل،ت "هناك  لعان من النَّرب؛  لع خاص بالكل،ت    لع خاص باجلمل؛ ليا  نَّ 

تركيبات من أ حاق صلتيَّة هلا  ظامها النَّربق اخلاص اطحطتعل عطن  ظطام النَّطرب يف األ حطاق 

 س1ملالكربى ملاجلمل  اطجملعات الكالميَّةس.

ل مطن   ململالنَّرب لني  لجد يف الكلمة اطفردة  حمَّ   رب الكلمة   لكن ه ا النَّرب قد  تعدَّ

طعف يف اجلمطل  العبطارات   هط ا التَّعطد ل  عتمطد يف  ة  الضَّ ليا اطكان  من ليا العلَّ

حلحطن احلطظِّ ال ختتلطف معطا   "  س2ملالهالب عىل أمهية الكل،ت  ك،  عتمد عطىل التَّنهطي سس.

ملضق النَّرب منها؛ ه ا هل ما  مكن أْن  حطمَّ   طرب الكل،ت العربيَّة  ال اوتع،هلا باختالف 

الكل،ت   هناك  لع آخر من النَّرب  حمَّ   طرب اجلمطل   هطل أْن  عمطد اططتكّل   ىل كلمطة يف 

مجلتَّ فيز د مطن  ربهطا   مّيزهطا عطىل غريهطا مطن كلط،ت اجلملطة؛ رغبطة منطَّ يف تأكيطدها أ  

 اإلشارة  ىل غرض خاص.

طة بز طادة  ربهطا؛   طرب  قد خيتلف ال هطرض مطن اجلملطة تبًعطا الخطتالف الكلمطة اطختصَّ

اجلملة شائق يف كثري من اللسهات؛ ففي مجلة عربيَّة مثل  ملهل وافر أخطلك أمطسعس خيتلطف 

الهرض منها باختالف الكلمة التي ز د  ربها؛ فغني  ز د  رب كلمة ملوافرس يف ه ه اجلملة  

امق    ظن أنَّ لطدًثا آخطر  قد  كلن معناها أنَّ اطتكّل  فر من أخي الحَّ  شاس يف لد مل الحَّ

؛ فإكا ضهط اطتكّل  عىل كلمة ملأخلكس فه  من اجلملة أنَّ اطتكّل  ال  فر هل ال ق ت َّ غري الحَّ

طَّ أ   طفر  فطربَّ، كطان أبطاه أ  عمَّ فر    َّ، ال ق  شاس فيطَّ هطل فاعطل الحَّ  شاس يف لد مل الحَّ

طاَّ يف تطار خ  صد عَّ ال أخطاه   أخطرًيا  كا ز طد  طرب كلمطة ملأمطسس فهط  مطن اجلملطة أنَّ الشَّ

فر.   الحَّ

 ز ادة  رب الكلمة يف اجلملة  ال  عد  أْن  كلن ز ادة يف اطعحق اطه ِّ مطن هط ه الكلمطة  

ابعة أنَّ اطعحق اطنبلر هل ملخلس؛ فإكا ز د  رب  ففي كلمة مثل ملأخلكس   عل  من العلاعد الحَّ

ه ه الكلمة يف مجلتها فليس اطعصلد هب ا ولى ز ادة  رب ه ا اطعحق ملخلس  ليصب) أ ض) 

مق ممَّا كان.  يف الحَّ

                                                 

ا  1  . 160ن  مناهج البغا يف اللسهة  متَّام لحَّ

 . 162ك،ل بُّش  عل  اللسهة العام ملاألصلاتس    2
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طدة أ  االرتفطاع  طلت أ  ارتفاًعطا فيطَّ   تلطا الشِّ  ململالنَّرب بنلعيَّ لطيس  ال شطدة يف الصَّ

ئتني   ال عالقة طلت أ   همتطَّ   تلقف عىل  حبة ضهط اهللا  اطندفق من الرِّ لَّ بدرجطة الصَّ

لث؛ س1ملاطلويعيةسس ؛  من هنا فعد كان يف اللسهة العربيَّة  لعان من ملقعية النَّرب التَّشكييل الصَّ

اليل. يف   اآلخر النَّرب الدِّ ل النَّرب الرصَّ  األ َّ

ل  حططمَّ  بططالنَّرب االشططتعاقي   هطط ا النّططلع  نتعططل  فططق تلل ططا ططيهة  النَّططلع األ َّ ت الصِّ

كتلر  بطراهي   ب  ..     علطل الطدس
تاَبة   َمْكتلب   َ ْحطَتْكتج

ب   كج
االشتعاقية ]َكَتَب  َ ْكتب   كاتج

 أ يس وعلط لركات اإلعراب يف اطحتلى العامي بحبب ه ا النّلع من النَّرب االشتعاقي.

طياق  ا النّلع اآلخطر فيحلطق عليطَّ أ ًضطا  طرب الحِّ  هطل مطا  عنيطَّ  طرب  Sentence Stressأمَّ

ياق  اليلس س2مل"Contextاجلمل؛ ألنَّ النَّرب فيَّ  شّق طر عَّ عرب الحِّ ياق ملأ  النَّرب الطدِّ ؛   رب الحِّ

اليل  فيَّة   لل أ ََّّ  تَّفق معَّ يف اطلضق ألياً ا؛  الفطرق بطني الطدِّ يهة الرصَّ محتعل عن  رب الصِّ

طط ططياق   ططرب الصِّ ططيف  أ   ططرب الحِّ ططياق  مكططن  صططفَّ  عططىل عكططس  ططرب  الرصَّ يهة؛ أنَّ  ططرب الحِّ

ا. ا أْن  كلن تعر ر ًّ ا    مَّ ا أن  كلن تأكيد ًّ يهة  بأ ََّّ  مَّ  الصِّ

   مكن تلخيص الفرق بني التَّأكيدق  التَّعر رق يف  عحتني 

 أنَّ دفعة اهللا  يف النَّرب التَّأكيدق أقلى منها يف التَّعر رق.  -1

لت أعىل يف التَّأكيدق منَّ يف التَّعر رق.  -2  أنَّ الصَّ

 أق معحق يف اطجملعة الكالميَّة  ولا  كان يف  وحها أ  يف آخرها  صطال) ألْن  عطق 

 س3ملعليَّ ه ا النّلع من النَّرب.

 :وظيفة النَّرب 

. س4ملبطاختالف ملاضطق النَّطرببدا ة  لد التَّنل َّ عىل أ ََّّ ال ختتلف معطا   الكلط،ت العربيَّطة 

طة  فهطل  مثطل  ا ال  مكن   كاره  ليطا  متطدس  ىل داخطل البنيطة اللسهل َّ   عدس النَّرب  اقًعا لهل ًّ

طيف.  لعيعطة النَّطرب  يف العريب    عدس من اختصطاص اطيطزان الرصَّ رس الرصَّ جا ًبا مه،ًّ يف الدَّ

                                                 

ة    1  . 176 -175 براهي  أ يس  األصلات اللسهل َّ

لث    2 ف الصَّ  . 121 -120عبدالعادر عبداجلليل  عل  الرصَّ

ان  مناهج البغا ىف اللسهة    3  .163متَّام لحَّ

 . 210للسهة  عبداهلل ول د  عل  ا  4
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طلت  قيمطَّ اخلالفيطة   حتعيعطَّ أثنطا   متتدس  ىل البنية العميعة للهمزة العربيَّة   صفة ه ا الصَّ

 .س1ملالعملية النسحعية

ططَّ  حططاعد  ططا مططن أهطط   ظططائف النَّططرب فإ َّ عططىل حتد ططد الللططدات النّغل ططة يف ولحططلة "أمَّ

ل   األصلات اطنحلقة؛ فإكا ومعنا مثاًل كلمة مل صفتس   كان النَّرب  اقًعا عىل اطعحق األ َّ

ا تكلن  طا  كا فإ َّ بمعن    صف   من هنا  علل  َ َصطَفْت البنطت  لزميلتهطا ملقطق بيتهطا  أمَّ

طابعة هلطا لطن تكطلن مطن بنيطة الكلمطة   بالتَّطاىل   قق النَّرب عىل اطعحطق الثَّطا   فطإنَّ الطلا  الحَّ

؛ أى مطن صطفا  ط،   وتكلن  ا  عحف   ويكلن الفعل هطل  صطفت؛ يف  غطل  َصطفت الحَّ

  صفل.

 َكَمها:: 1مثال 

ل  وتكلن الكلمة مصدًرا مطن الفعطل؛ بمعنط    لطد  -أ  كا  ضق النَّرب عىل اطعحق األ َّ

 فاقد البرص.

 كا  ضق النَّرب عىل اطعحق الثَّا   وتكلن الكاف ليحت من الكلمة   بالتَّايل  -ب

وتكلن هي كاف التَّشبيَّ   الكلمة وتكلن ملمهاس   هي مجق من الفرد ملمهاةس؛ بمعن  

 البعرة الللشية.

 : أقواَلنا:2مثال 

ة اخلاصطة بنحطق  - أ ل  فهط ا  طؤدى  ىل تعليطل العطلَّ  كا  قق النَّرب عىل اطعحطق األ َّ

 اطعحق الثَّا    ه ا جيعل الللدات النّغل ة تتكلن كاآلت   أقلى + لنا.

ة خر ج اهللا  ا - ب خلاص  كا  قق النَّرب عىل اطعحق الثَّا   فه ا  ؤدى  ىل ز ادة قلَّ

ل  هل ملأس   ه ا  ؤدق  ىل أن  بالفتغة الحَّل لة   تعليل قلة اهللا  اخلاص باطعحق األ َّ

ة كاآلث  أقلال +  ا.   كلن تلز ق الللدات النّغل َّ

 

 

 

                                                 

لث    1 ف الصَّ  . 117عبدالعادر عبداجلليل  عل  الرصَّ
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 : هتذيبِها:3مثال 

ل؛ فإ ََّّ ويؤدق  ىل قلة  حعَّ   وتكلن الزِّ ادة عىل  -أ  كا  قق النَّرب عىل اطعحق األ َّ

ة  حق اطعحق الثَّا   فحتعل   ه ا جيعل تلز ق الللدات النّغل َّة كاآلث  لحاب قلَّ 

 هت ق + هبا.

ة  حق ه ا اطعحق   -ب  كا  قق النَّرب عىل اطعحق الثَّا ؛ فإ ََّّ ويؤدى  ىل ز ادة قلَّ

ل   ه ا ويؤدق  ىل أْن  كلن تلز ق الللدات  ة  حق اطعحق األ َّ  بالتَّايل وتضعف قلَّ

 ل َّة كاآلث  هت  ب + ها.النّغ

 : أوحاََلا:4مثال 

ة  حطق اطعحطق الثَّطا    هط ا  -أ طة قطلَّ ل؛ فطإنَّ هط ا  عنط  قلَّ  كا  قق النَّرب عىل اطعحق األ َّ

ة كاآلث  أ ل  + هلا؛ ك، يف قللَّ تعاىل َا َأْ َلط  س1ملجيعل تلز ق الللدات النّغل َّ   ملبجَأنَّ َربَّ

 هَلَاس. 

ل  كا  قق ا -ب ة زائطدة   وطينحق اطعحطق األ َّ لنَّرب عىل اطعحق الثَّا  ؛ فإ ََّّ وطينحق بعطلَّ

ة كاآلث  أ  + لاهلا ة قليلة   ويكلن تلز ق الللدات النّغل َّ   س2مل."بعلَّ

 ململال ر ب أنَّ للنرب  ظيفطة  حعيطة تتصطل بنظطام أدا  الكطالم؛ أق  بتلقيعطات اططتكّل   

نحلق  ىل أقحام ترتبط بأمهية اطعاطق التي  ؤدهيا من  الية   بإ عطاع ال ق  عّح  احلدمل اط

باب  مل  َّ، أدعطلك   تنفحَّ الحَّبيعي من  الية أخرى؛ فإكا قال اطتغّدمل مثاًل جل،عة من الشَّ

 ىل التَّضغية  الفدا   ال  ىل التَّعاعس  االوتخ ا س  تصّلر ا إللعائَّ ه ه العبارات   عاًعطا 

ت التي تعترب مفطاتي) للمعنط  اططراد؛  هط   ملالتَّضطغية   الفطدا    التَّعطاعس   ربز الكل،

ىل   ططس مطن الكلمطة األ َّ
طهط عطىل اطعطاطق  مللج  االوتخ ا س    ت س  براز ه ه الكل،ت بالضَّ

ابعة.   ملدا س من الثَّا ية   ملقاس من الثَّالثة   ملكاس من الرَّ

هط عىل ه ه اطعاطق  ع لم بمهّمتني أواويتني يف الكالم؛ مها  النَّرب اخلاص بكلِّ  الضَّ

كلمة عىل لدة   اإل عاع اخلاص باألدا  العام للغد ا   ال ق  حاعد عىل ك،لَّ تحا ق 

                                                 

لزلة.  5اآل ة  1    ولرة الزَّ

م  2003صالح الدِّ ن صطال) لحطنني  حمطارضات ىف علط  األصطلات  دار الثَّعافطة العربيَّطة  العطاهرة    2

 .  55 -54م  2002. ىف عل  اللسهة  د.ط  95 -94 -93
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اطجملعتني  التَّضغية  الفدا  / التَّعاعس  االوتخ ا   من جا ب   تشابَّ النِّها تني فيه، 

جق من جا ب  س1ملآخرسس. يف شكل ملويع  هل الحَّ

عر  " النَّرب ك لا عامل مه   يف   ضاح اطعن   تبيينَّ؛ ففي قللنا  ملأ ا م أومق ه ا الشِّ

 عق النَّرب العلق عىل الفعل  او  اإلشارة التَّاىل لَّ   قد تتهرّي ملاقق ه ا النَّرب أ  تتهرّي 

خاصة عندما  ر د تأكيد  درجة قّلتَّ بغحب اطعن  اطنشلد  احلالة اطعنية؛   تبق ه ا النَّهج

مري  أ   ىل  "أ ا"صيهة ما  عىل  جَّ  فيد التَّبا ن  التَّخالف؛ فعد  نتعل النَّرب العلق  ىل الضَّ

ة يف الكل،ت اطصالبة هل،؛   نتج عن ه ا التَّلز ق  "م"أداة النَّفي  عىل لني تعلس درجة العلَّ

 س2ملاطتهري للنرب أْن تربز للجملة معان متنلعة.

اللطة عطىل   ململللنرب اوتخدام آخر تشرتك فيَّ كلس اللسهات  النَّربق  غري النَّربق   هل الدِّ

 مطن أهط ِّ العلامطل اطكتحطبة التطي تطؤثِّر يف ططلل  س3ملمعان  ضافية كالتأكيد  أ  اال فعالسس.

لت اللسهطلق النَّطرب   همطة الكطالم غ  مطن أنَّ قطدام  اللس س4ملالصَّ هطل ني العطرب  م ؛ فعطىل الطرَّ

هط عىل بعض معاطق الكالم  فطإنَّ بعضطه  قطد اللطظ أثطره يف   درولا ملالنَّربس بمعن  الضَّ

 .س5ملتحل ل بعض لركات الكلمة

 

 

 

 

 

 

                                                 

بلر شاهني  برتيل مالربج  عل 1  . 199 -198  األصلات  ترمجة  عبدالصَّ

د مصحف  رضلان   ظرات يف اللسهة   2  . 287منشلرات جامعة قار ل س  ليبيا  د.ت   حممَّ

لت اللسهلق   3  . 224أمحد خمتار عمر  دراوة الصَّ

ة   4  . 156 براهي  أ يس  األصلات اللسهل َّ

رمضان عبدالتَّلاب  اطدخل  ىل عل  اللسهة   مناهج البغا اللسهلق  مكتبة اخلا جي  العاهرة  الحَّبعة  5

 . 105م  1997هط/1417الثَّالثة  
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 اخلامتة

لت اطنفطرد ال حيمطل أق معنط   بطل ال - طلت بهيطة  الصَّ طلت  ىل الصَّ بطدَّ مطن ضط ِّ الصَّ

لحلة الكالميَّة اطكّل ة من م ل  لطدات دالليَّطة أكطرب   جلطأ تركيب الحِّ عاطق  كل،ت تشطكِّ

الليَّة قحمني  الللدات اطعحعيطة   الللطدات مطا  عل،  األصلات  ىل جعل الللدات الدِّ

 فلق اطعحعية.

األصلات تتجمق يف  لدات أصلاتية أكرب منها   أه س ه ه الللطدات هطل اطعحطق   -

بحطيط   .  اطعحطق هطل تطأليف أصطلاث هل فكرة من األفكار األواوية يف عل  األصطلات

ن منططَّ كلطط،ت اللسهططة  متفططق مططق   عططاع الططنَّفس الحَّبيعطط    مططق  ظططام اللسهططة يف صططلغ يتتكططلَّ

 مفرداهتا.

لاكن  العلطل - باإلضطافة    شري تعر ف اطعحق  ىل عدد من التَّتابعات اطختلفة من الحَّ

 الطنَّه   أ   ىل علطل مفطردة أ  وطلاكن  ىل عدد من اطالم) األخطرى؛ مثطل الحسطلل  النَّطرب 

حتليل آخر؛  هل ا فإنَّ التَّعر طف  قمفردة تعترب يف اللسهة اطعينة كمجملعة  الدة بالنِّحبة أل

قيق ال يالفنلللج عطام؛  يا بلهطة معينطة   ال  لجطد تعر طف فنللطلجبدَّ أن  كلن خاصًّ  الدَّ

اطعني.  جيب حتد د معطاطق  يألنَّ ه ا خيالف احلعيعة اطعر فة أنَّ كلَّ لهة هلا  ظامها اطعحع

لتيَّة   خصائصطها   مميزاهتطا   وطنن أهلهطا يف الطتَّلّفظ هبطا  كّل لهة ب،  تال م مق بنيتها الصَّ

 تعبرًيا عن لاجاهت  اطاد ة  اطعنل ة.

لتيَّة  لعان  م - س؛  اطعحق اطتغطرك هطل Closedس  واكن ملOpenتغرك ملاطعاطق الصَّ

طاكن فهطل الط ق  نتهط يال ق  نته طا اطعحطق الحَّ بصطلت وطاكن   يبصلت لني أ  قصري  أمَّ

َّ مهلق  كا ما جا  بعد طَّبغركة    لصف بأ  يَّ مفتلح عندما  نتهطَّ عليَّ  لصف اطعحق بأ 

ن عادة من  لد ات أصلاتيَّة  جرى  ظام العربيَّة عىل احلركة صامت أ  أكثر.  اطعحق مكلَّ

س 2س أْن  بدأ بصامت  الد. مل1أْن تكلن مزجًيا من صلامت  لركات  بالُّشس ط اآلتية  مل

 ثن  بغركة.أْن    

 ن متغرًكا  صامت + لركة = ص ح.فمجملع ه  ن  كلِّ 

ال تز د س Prefixesس أ  ولابق ملSuffixesالكلمة العربيَّة مه، اتَّصل هبا من للالق مل -

عدد معاطعها عىل وبعة  عىل أنَّ ه ا النَّلع  ادر يف اللسهة العربيَّطة     َّط، الكثطرة الهالبطة مطن 
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تتكلن من جماميق من اطعاطق  كلس جمملعة ال تكاد تز د عىل أربعطة معطاطق.  الكالم العريبّ 

اكنة؛  هي  بصلت وطاكن   يالتي تنته اللسهة العربيَّة متيل عادة يف معاطعها  ىل اطعاطق الحَّ

   عل فيها تلايل اطعاطق اطتغركة  خصلًصا لني تشتمل عىل أصلات لني قصرية. 

ة دراوة عىل أق محتلى من محتل ات البغا تعتمد يف كلِّ خحلاهتا عىل  تائج  -  نَّ أ َّ

لتيَّة   كلا بالحَّبق أمر  مكن  دراكَّ  كا عرفنطا أنَّ األصطلات هط   راوات الصَّ اطظطاهر الدِّ

ن منهطا البنطا   ة   ه  ك لا بمنزلة الّلبنطات األواوطية التطي  تكطلَّ األ ىل لأللدامل اللسهل َّ

ة لهة منحلقطة؛ مطا م تعتمطد  الكبري؛ فالا  مكن أْن تت َّ دراوة جادة لعل  اطعن  اللصفي أل َّ

طَّ ططن ا راوة عىل قلاعد صطلتيَّة  أ ط،ط تنهيميَّطة ملثطلق هبطا     َّ طحطتغيل أْن تبطدأ ه ه الدِّ

ف بد ن حتد د صلث لعنارصه أ  بد ن التَّعرف عطىل هط ه العنطارص بلوطاطة  دراوة الرصَّ

ا النَّغل فهل  اقص بد ن دراوة األ ط،ط التَّنهيميطة  أ   لث ك، حتدمل ألياً ا  أمَّ التَّلل ن الصَّ

 النَّ،كج اطلويعيَّة للكالم.

لتَية تفِسَّ  - طة يف النَّغطل؛ مثطل  عالمطات اإلعطراب  نَّ دراوة اطعاطق الصَّ  مبالا مهمَّ

طط،ئر    ِّتا حططها    وططكان آخططر الفعططل اطحططند للضطط،ئر اطتغركططة   بعططض ضططلابط الضَّ

نططا ال  حططمق أصططلاًتا منفصططلة   االوططتهنا  عططن األد ات بططالنَّرب  التَّنهططي  ..  لططخ؛ ليططا   َّ

 احلعيعة  دخل مق صلت آخطر معز لة     َّ،  حمق ولحلة من األصلات  فكلس صلت يف

 . Phonological Systemيف بنا   عالقة  فق  ظام  حلق عليَّ النِّظام الفنلللجي 

ل  - د اطعز ل ال معن  لَّ يف كاتَّ  لكن مق غريه من األصطلات  شطكِّ لت اطجرَّ  نَّ الصَّ

لت اللسهلّق  عالقتطَّ بهطريه مطن األصطلات   كتلة صلتيَّة  يف ه ه الكتلة تظهر  ظيفة الصَّ

لتيَّة مصطحل) الكلمطة  ؛ ليطا  جطد أنَّ لكطلِّ Word  غن  حلق عادة عىل ه ه الكتل الصَّ

يهة  االشطتعاق  اللظيفطة  كلمة غالًبا معن   اضًغا محتعاًل   ه ه الكل،ت من ليا الصِّ

طيف  كيب هلا أ ًضا  ظطام خطاص هبطا تحطري عليطَّ  حلطق النِّظطام الرصَّ  Morphological الرتَّ

System   ن أ  تؤلِّطف كالًمطا لطَّ معنط . غري أنَّ ه ه الكل،ت  ه  يف لالة اإلفراد ال تكطلِّ

  ْن كا ت هي يف كاهتا هلا معن    مق كلا فنغن كثرًيا ما  اللظ أنَّ ه ا اطعن  ال  تغطدد 

بصلرة قاطعة دقيعة  الَّ  كا دخلطت هط ه الكلط،ت يف عالقطات مطق كلط،ت أخطرى  أى  كا 
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لة متَّصططلة طبًعططا لنظططام معططني  لينئطط    حلططق عليهططا مصططحل) ملاجلملططة  ظِّمططت يف ولحطط

Sentence .س  ه  الللدات التي تؤدق الكل،ت  ظيفتها من خالهلا 

ططلتيَّة  ىل أوططباب كثططرية؛ منهططا  أنَّ اللسهططة كططالم   - راوططة الصَّ ترجططق أمهيططة اطعحططق يف الدِّ

بنفحها  أ  ه  ال  فعللن كلا  ن   اطتكلملن ال  حتحيعلن  حق أصلات الفل ي،ت كاملة

َّ يف طَّ  ط  اطعطاطق؛  لط ا  عطال ياوتحاعلا     َّط،  نحعطلن األصطلات يف شطكل ِّتمعطات هط

 كيف تشكلَّ الفل ي،ت. "أ ت خترب"تصف اطعحق  ياطعحق خيرج الفل ي   ىل احلياة   لك

كيب اطعحع - اك قرار بالنِّحبة ألفضل حتليطل لصطلت أ   ياعتبار الرتَّ  حاعد كثرًيا يف اختِّ

لتية غامضة.  اطعحق هل جمال العمل بالنِّحطبة للحطرق  جمملعة صلتيَّة تعدس من النَّالية الصَّ

الثَّالثة األكثر أمهية التي تعدل أصلات الكل،ت؛  هي  ملأس النَّرب  ملولا  كان  طرب كلمطة أ  

طلت  جسة كات اطعن . مل رب مجلةس. ملبس  طال    عطادة مطا Pitchصعلد  هبلط درجطة الصَّ

لت مق لد د اطعحق. ريهي تحابق التَّ   اطلغلظ يف منغن  درجة الصَّ

اطعحطق هططل أكطرب  لططدة حتتطاج  ليهططا يف رشح كيفيطة ِّتمططق الفطل ي،ت يف اللسهططة  فططإكا  -

تابعطات مطن اطعطاطق. فغصنا تركيب معحطق مفطرد  مكننطا أْن  عتطرب الللطدات الكطربى كت

 اطعحق أواس الكتحطاب طر عطة النسحطق اطحابعطة لنحطق أصطغاب اللسهطة  فألحطن طر عطة 

لتية   لللقفات اطلجلدة يف لهة أجنبية غي) للنه،ت الصَّ  حق  يه  للتعلد عىل النسحق الصَّ

طغيغة بطني كطلِّ  معحطق  الكل،ت أ  جمملعة الكل،ت ببط   معحًعا معحًعا مق اللقفات الصَّ

طعة  ي معحق   بالتَّدر ج  ز د اطر  من رسعة  حعطَّ للغطدمل الكالمط لتَّط   صطل  ىل الِسس

 العاد ة.

النَّرب ظاهرة تحر ز ة خاصة باطعحق   جمالَّ يف الكلمة ليس اطعحق اطنبلر  لده  بطل  -

هطا عطىل الكلمة باعتبارها الللدة اطنبلرة  التي هييئ اطتكّل   فحَّ ليضهط عىل بعض أجزائ

لحاب بعضطها اآلخطر.  النَّطرب ملقعيطة تشطكيليَّة تطرتبط بطاطلقق يف الكلمطة  يف اطجملعطة 

ه أ ََّّ  ضلح  حبّي لصلت أ  معحق  كا قلرن ببعية األصلات  اطعطاطق يف  الكالمية  َ َلدس

طهط ال  طهط  التَّنهطي ؛ فالضَّ الكالم    كلن  تيجة عامل أ  أكثر مطن علامطل الكميطة  الضَّ

مَّ   رًبا  لكنََّّ  عترب عاماًل من علاملَّ   مق ه ا فإ ََّّ  عترب أه َّ ه ه العلامل.  رب، كان  ح

لت أكثر ممَّا  عرف بطأق شط   آخطر  أ  ألنَّ  هط عىل الصَّ كلا ألنَّ النَّرب  عرف بدرجة الضَّ



 
 2020 36-1 أ.م.د. حممَّد رزق شعري املقطع الصَّوتيُّ وأثره يف الدِّاللة 

 

 

34   
 

ة  صلرة النَّهمة  تَّحق جمال تحبيعَّ عىل النَّرب هط يف صلرتيَّ صلرة العلَّ أكثر ممَّطا  تحطق  الضَّ

 جمال العلامل األخرى.

اللطة عطىل  - للنرب اوتخدام آخر تشرتك فيَّ كلس اللسهات  النَّربق  غري النَّطربق   هطل الدِّ

معططان  ضططافية كالتأكيططد  أ  اال فعططال.  مططن أهطط ِّ العلامططل اطكتحططبة التططي تططؤثِّر يف طططلل 

غ ططلت اللسهططلق النَّططرب   همططة الكططالم؛ فعططىل الططرَّ   مططن أنَّ قططدام  اللسهططل ني العططرب  م الصَّ

هط عىل بعض معاطق الكالم  فإنَّ بعضطه  قطد اللطظ أثطره يف  "النَّرب" درولا  بمعن  الضَّ

 تحل ل بعض لركات الكلمة. 
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 مراجع البحث

ة  العاهرة   - ة  مكتبة األ جلل اطرص َّ  م.1975 براهي  أ يس  األصلات اللسهل َّ

حممطد النَّجطار  اطعجط  اللويحطط   -لامطد عبطد العطادر -لزَّ َّاتأمحد ا - براهي  مصحف  -

علة  د.ت.  جممق اللسهة العربيَّة بالعاهرة  دار الدَّ

 م.1976هط/ 1396أمحد خمتار عمر  دراوة الّصلت اللسهلّق  عام الكتب  العاهرة   -

طباب   عبطد  عل  األصلات  ترمجة  تعر طب برتيل مالربج  - طبلر شطاهني  مكتبطة الشَّ الصَّ

 م. 1988العاهرة  

د للمط برتيل مالربج  - هليطل  عطني للدراوطات  البغطلمل  يعل  األصلات  ترمجة  حممَّ

 م.1994اإل حا يَّة  االجت،عيَّة  العاهرة  

ان  مناهج البغا يف  - ة  العاهرة   متَّام لحَّ  م.1990اللسهة  مكتبة األ جلل اطرص َّ

مة لدراوة عل  اللسهة  دار اطعرفة اجلامعية  اإلوكندر ة   للم  خليل  -  م.1992معدِّ

رمضان عبدالتَّلاب  اطدخل  ىل عل  اللسهطة  منطاهج البغطا اللسهطلق  مكتبطة اخلطا جي   -

 م.1997هط/1417العاهرة  الحَّبعة الثَّالثة  

ططد لحططني الّحّيططان - ريعل   حييطط  مطط -ابططن وططينا  أوططباب لططد مل احلططرف  حتعيططق  حممَّ

 محبلعات جممق اللسهة العربيَّة بدمشق  ولر ة  د.ت.

 م.2002صالح الدِّ ن صال) لحنني  يف عل  اللسهة  د . ط   -

صططالح الططدِّ ن صططال) لحططنني   حمططارضات يف علطط  األصططلات  دار الثَّعافططة العربيَّططة   -

 م.2003العاهرة  

محن أ لب  أصلات اللسهة  محبعة الكيال  عبد  -  م.1968عاهرة  الحَّبعة الثَّا ية    الالرَّ

لث  أزمنة للنُّش  التَّلز ق  األردن   - ف الصَّ  م.1998عبدالعادر عبداجلليل  عل  الرصَّ

عبطططد اهلل مصطططحف   علططط  اللسهطططة  دار اطد نطططة العد مطططة للكتطططاب   -عبطططد اهلل وطططل د -

 م.1993طرابلس 

ططياقيَّة  مكتبطططة اإلشطططعاع   - ططلث  الّظطططلاهر الحِّ عبداللالططد لحطططن الّشططيخ  التَّنطططافر الصَّ

 م. 1999هط/ 1419اإلوكندر ة  

طة  الفل لللجيطا  دار الفكطر الّلبنطا    - عصام  لر الدِّ ن  علط   ظطائف األصطلات اللسهل َّ

 م.1992بري ت  
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ططالم حممططد  ق  ابططن فططارس ملأمحططد بططن فططارسس  معجطط   معططا يس اللسهططة  حتعيطط - عبططد الحَّ

 م.1979ه/ 1399س  دار الفكر  ولر ة  6عدد اطجلَّدات مل هار ن  

ابعة   -  م.1975ك،ل بُّش  عل  اللسهة العام ملاألصلاتس  دار اطعارف بمرص  الحَّبعة الرَّ

 م.1973  أوس عل  اللسهة  ترمجة  أمحد خمتار عمر  طرابلسق  مار لبا -

د لحطن جبطل  أصطلات اللس  - كطحممَّ للكمبيطلتر  طنحطا  الحَّبعطة الثَّالثطة   يهطة العربيَّطة  الرتس

 د.ت.     

د مصحف  رضلان   ظرات يف اللسهة  منشلرات جامعة قار ل س  ليبيا  د.ت. -  حممَّ

مة للعارئ العريب - عران  عل  اللسهة  معدِّ عام الكتب  العاهرة  الحَّبعة الثَّالثطة    حمملد الحَّ

 م.1998هط/ 1418

س  دار صطادر  15ن منظلر ملحممد بن مكرمس  معج   لحان العرب  عطدد اطجلَّطدات ملاب -

 هط. 1414بري ت  الحَّبعة الثَّالثة  
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 أ.م.د مهنَّد أمحد حسن

 جامعة تكريت / كلية اآلداب / قسم اللغة العربيَّة

 

 :مقاطع اللغة العربية

واملقطُع يف العربيَِّة عبارٌة عن جمموعِة  تنتَظُِم اللغُة العربيَُّة يف ستَِّة مقاطَع ال سابَع هلا،

ٍة واحدٍة، تبدُأ بصوٍت جامٍد يتبُعُه صوٌت ذائٌب )قصرٌي أو أَ  صواٍت ُتنَْتُج بضغطٍة صدريَّ

طويٌل(، وقد يأيت متبوعًا بصوٍت جامٍد أو اثنني، ويكوُن الصوُت الذائُب فيه قّمَة اإلسامِع 

تي يتأّلُف منها املقطع كـ ـــــَ / تـ ؛ فكلمٌة مثل )َكَتَب( / (1)بالنسبِة إىل األصواِت األخرى الَّ

نٌة من ثالثِة مقاطَع مـن هـذا الشكِل البسيِط / ج + ذ / ج + ذ / ج + ذ  ـــــَ / بـ ـــــَ / مكوَّ

تي تعلَّمنا هبا القراءَة يف املدرسِة األوىل، فقد كانت  ُر هبذا التقسيِم الطريقَة الَّ نا نتذكَّ /، ولعلَّ

 .(2)طرييف الواقع قراءًة مقطعيًَّة عىل هذا النحو الف

 :واملقاطُع الستَُّة التي يتألَّف منها نسُج اللغِة العربيَِّة؛ هي

قصري مفتوح = جامد + ذائب قصري، ورمزه )ج ذ(، ومثاله )ِب( باُء اجلرِّ  .1

 املكسورة، و )َو( واو العطف املفتوحة .

طويل مفتوح = جامد + ذائب طويل، ورمزه )ج ذ ذ(، ومثاله )ال(، و )ما(، و  .2

 )يف( .

                                                 

وري احلمد: املدخل إىل علم أصوات العربية، مطبعــــة املجمـــع العلمـــي، بغداد، 1 .د. غانم قدُّ

 . 202م، ص  2002ه، 1423
ويت للــبنيـــة الَعربيَّـــة ) ُرؤية جـديــدة فــــي الّصــرِف .ي2 بور شاهني: املَنْهــــُج الــصَّ نظـر: د. عبد الصَّ

، وديزيره سقال: الصـرف وعلم األصوات، 38م ،ص  1980ه =  1400الَعـريّب (، مــؤسـسـة الرسالة، 

 . 23دار الصداقة العربية، بريوت ص 
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صري مغلـق بجامـد = جامـد + ذائب قصري + جامـد، ورمـزه )ج ذ ج(، ق .3

 ومثاله )ََلْ(، و )َعْن(، و )َكْم(، و )َلْو( .

طـويل مغلـق بجامـد = جامـد + ذائب طـويل + جامد، ورمزه )ج ذ ذ ج(،  .4

ومثاله )قاْل(، و )باْع(، و )راْح(، وكلُّ ذلك يف حالة الوقف عىل هذه األمثلة 

 .بالسكون 

قصري مغلق بجامدين = جامد + ذائب قصري + جامد + جامد، ورمزه )ج ذ ج  .5

 ج( ومثاله )َعْبْد(، و )ُعْذْر(، و )َقْهْر( يف حالة الوقف بالسكون .

طـويل مغلـق بجامـدين = جامد + ذائب طويل + جامد + جامد، ورمزه )ج ذ  .6

ان بحالة ؛ واملقطعان األخريان اخلامس والسادس قليال الشيو(1)ذ ج ج( ع، ومها خمتصَّ

د ؛ والسادس الطويل املغلق بجامدين خمتصٌّ بحالة الوقف عىل (2)الوقف عىل املشدَّ

( يف قوله تعاىل د املسبـوق بذائب طويل، مثل كلمة )جـانُّ  إنٌس َواَل َجآنٌّ :املشدَّ

يَن [، وكلمة )ُيَشادَّ( يف قوله صىلَّ اهلل عليه وسلَّم: ))ولن ُيَشا 39الرمحن: ] دَّ هذا الدِّ

 .(3)أحٌد إالَّ غلبه((، وقد أغفل كثري من األصواتيني املحدثني اإلشارَة إىل هذا املقطعِ 

ٍة للحفاظ عىل هذه األنواع الستة من املقاطع؛ وهي  واللغة العربيَّة تلجُأ إىل طرٍق عدَّ

ُة إالَّ يف مواضَع تسلك هذه الطرق للحدِّ من استعامل بعض املقاطع الَّتي ال جتيُزها العربيَّ 

ـــــــــــُرق:   معيَّنٍة؛ ومن ثمَّ احلفاُظ عىل نسِجها املقطعي، وسنعرض يف ما يأيت أبرز هذه الطُّ

الً: حذف الذائب القصري:  َأوَّ

ة للحفاظ عـىل نسـجها   تقــــوم العربيَّة بحـــذف الذائــــب القصري فــــــــي مواضع عدَّ

ِف عند اتصاله بضمري رفـع متحـرٍ،، فَّنَّـه عنـد اتِّصـاله املقطعي، منها مثاًل يف ال فعل املضعَّ

ُل يف خخـِرِه مقطـٌع ال يتناسـب مـع النسـج املقطعـي للغـة العربيـة، وقـد  هبذا الضمري يتشـكَّ

عاجلت اللغة هذا املقطع بحذف الذائب القصري بعـد فـكِّ تضـعيف الفعـل املضـعَّف وكـام 

 يأيت: 

                                                 
وري احلمد: املدخل إىل علم أصوات العربيَّة ص ينظر: د. غانم ق .1  . 210دُّ

 .207ينظر:املصدر نفسه  .2
وري احلمد: املدخل إىل علم أصوات العربيَّة ص  .3  . 207د. غانم قدُّ
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 / م ــــــَ د / د ــــــَ ت ــــــُ /  ــــــَ / + / ت ــــــُ /   مدَّ + ُت/ م ــــــَ د / د 

 / م ــــــَ / د ــــــَ د / ت ــــــُ / .  / م ــــــَ / د ــــــَ / د ــــــَ / + / ت ــــــُ /  

ل يف خخره  فالفعل املضعف عند إسناده للضمري املتحر،، وهو تاء الفاعل، قد تشكَّ

ـــَ ت ــــــُ / ] ج ذ ج ذ [  وهو ال يتناسب مع النسج املقطعي للغة العربية؛ مقطع / د ـــ

فكان العالج بفكِّ تضعيف الفعل املضعف ) َمدَّ (، ومن ثم حذف الذائب من املقطع 

ن بذلك مقطعًا قصريًا مغلقًا ] ج  القصري األخري ودمج اجلامد مع املقطع القصري بعده ليكوِّ

تَِم الفعل بمقطٍع قصرٍي؛ وهـــو ما يتناسب مع النسج املقطعي للغة ذ ج [، ومــــن ثم ُخ 

العربية، واألمر نفسه تلجأ إليه اللغة عند إسناد الفعل املضعف إىل الضمري املتحر، ) نا ( 

 الفاعلني، والضمري احلركي ) نون النسوة(:

 ـَ د / د ــــــَ ن ــــــَ ــــــَ / / م ـــــ  / م ــــــَ د / د ــــــَ / + / ن ــــــَ ــــــَ /  

ــَ د / ن ــــــَ ــــــَ /   / م ــــــَ / د ــــ  / م ــــــَ / د ــــــَ / د ــــــَ / + / ن ــــــَ ــــــَ /  

 َمَدْدَنا (. )

  / م ــــــَ د / د ــــــَ ن / ــــــَ /  / م ــــــَ د / د ــــــَ / + / ن ــــــَ /  

  .د / ن ــــــَ / ) َمَدْدَن( / م ــــــَ / د ــــــَ  / م ــــــَ / د ــــــَ / د ــــــَ / + / ن ــــــَ /  

 ثانيًا: تقصري الذائب الطويل   

تلجُأ اللغـــة العربية إىل تقصري الذائب الطويل حفاظًا عىل نسجها املقطعـــي، وجتنبًا 

 فــــي موضٍع ال جتيزه اللغة؛ فقد قامت العربية ــد عندمـا يأيتيل املغلق بجامــوللمقطع الط

َّذا ُجِزَم الفعل املضارع فبتقصري الذائب الطويل يف حالة جزم الفعل املضارع املعتلِّ العني، 

ويل ختلصًا من املقطع الط بالذائـ فُقّصِّ وْن، َيُكـمن ) كان ( قيل: َل يكن، واألصل: 

ج ذ ذ ج [ الذي جاء هنا عىل غري رشط اللغة، فَّنَّ رشَطها ملجيئه الطويل املغلق بجامد  ] 

 أن يكوَن اجلامد األخري مدغاًم يف مثله أو يف الوقف.

 فلو أبقينا الذائب الطويل بعد جزم الفعل لكان نسج الكلمة كام يأيت:

ـُ ن /  ] ج ذ / ج ذ ذ ج [  وبـعـد تـقصيـر الذائب ال ـُ ـــــ طويل أصبح ي ــــــَ / ، ـــــ

 نسج الكلمة: 

ـُ ن /  ] ج ذ / ج ذ ج [ وهو ما يتفق مع النظام املقطعي للغة العربية.   ي ــــــَ / ، ـــــ
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وكذلك قامت اللغة بتقصري هذا الذائب يف الفعل نفسه عندما ُيْؤَخُذ منه فعُل األمر، 

 نسُجهام املقطعي كام يأيت: فَّنَّ فعل األمر من ) يقوُل (: ُقوْل، ومن ) يبيُع (: بِيْع، فيكون 

/ ق ــــــُ ــــــُ ل / ] ج ذ ذ ج [، / ب ــــــِ ــــــِ ع / ] ج ذ ذ ج [؛ وصاًل ووقفًا، ألنَّ 

السكون فيهام ليس عارضًا للوقف، بل هو عالمة بناء للجزم، فلام َل يكن باإلمكان اإلبقاء 

صل؛ جلأت العربية إىل تقصري ذائبه عىل هذا املقطع  ) الطويل املغلق بجامد ( يف حالة الو

الطويل ليصرَي النسج املقطعي للفعلني ُمتَِّفقًا مع ما ترتضيه خصائُص نظاِمها املقطعي، 

 وكام يأيت: 

 / ق ــــــُ ل / ] ج ذ ج [  / ق ــــــُ ــــــُ ل / ] ج ذ ذ ج [ 

 [. / ب ــــــِ ع / ] ج ذ ج  / ب ــــــِ ــــــِ ع / ] ج ذ ذ ج [ 

ـى ضمري رفع متحر، ) ُت، َت، ِت، َن، نا ( انتقل ـل املعتـل العيـن إلفـــَّن ُأْسنَِد الفع

املقطع الطويل املغلق بجامد إىل بداية اللفظ فكان لزامًا عىل اللغة معاجلته ألنَّ جميئَه بدايًة 

يف معاجلته،  معناه وصاًل، وهو ما ال جتيزه العربية، فاتبعت اللغة العربية الطريقة نفسها

 أعني تقصري الذائب الــطويل وتــحويل املقطع إلــى قصري مغلــق بجامــد، وفق اآليت: 

 ] ج ذ ذ ج [ + ] ج ذ [ / ق ــــــَ ــــــَ ل / + / ت ــــــُ /   قاْل + ُت 

 ] ج ذ ج [ + ] ج ذ [  / ق ــــــُ ل / + / ت ــــــُ /  ُقْل + ُت 

 ج ذ [. ُقْلُت  ] ج ذ ج /

 وكذلك احلال عند إسناد هذا الفعل إىل بقيَّة ضامئر الرفع املتحركة.

وتلجُأ العربية كذلك إىل تقصري الذائب الطويل يف االسم املنقوص يف حالتي الرفع 

، فَّنَّ االسم ) واٍد ( مثالً أصله ) وادي ( ُثمَّ يصري عند استعامله يف الكالم رفعًا وجّرًا  واجلرِّ

ٌن من مقطعني الثاين منهام طويل ) واِديْن  ( أي إنَّه:  ) وادي + ن ( بعد تنوينه، فهو ُمَتَكوِّ

َ الذائب الطويل،  مغلق بجامد  )دين(  ] ج ذ ذ ج [ وهو ما ال تألفه اللغة العربية، فُقّصِّ

 وكام يأيت: 

 / د ــــــِ ن /  ] ج ذ ج [ . ِدين  / د ــــــِ ــــــِ ن /   ] ج ذ ذ ج [ 

جامـد كذلك تقـــــوم اللغة العربية بتقصري الذائب الطويل الَّذي يأيت يف مقطع مغلق بو

ـرون (، فَّنَّه عند ) َلينصل: يف مثــركي، سنـد إلـى ضمري اجلمـع احلل املعند تأكيـد الفعـ



 
  مراد محيد العبد اهللد. حتريــر:              ربية يف الدراسات املعاصرةاملقاطع الصوتية الع 4 سلسلة )سكوالر( الكتاب

 

 

  41 
 

تأكيده بنون التوكيد يصري: ) َلينّصوَننَّ (، فتحذف نون الرفع لتوايل األمثال، فيصري 

 : الفعل

ـُ ن / ن ــــــَ / ـُ ـــــ  ) ينّصونَّ (  / ي ــــــَ ن / ص ــــــُ / ر ـــــ

ـُ ن (  ] ج ذ ذ ج [ يف حالة  ـُ ـــــ فُوِجَد يف الكلمة مقطٌع طويٌل مغلٌق بجامٍد  ) ر ـــــ

الوصل، وهو ما َتتََجنَُّبُه العربية عند أمن اللبس؛ فقامت اللغة بتقصري الذائب الطويل 

ـُ ن (  ] ج ذ ج [، وصارت الصيغة  بحذف نصفه ليصرَي املقطع قصريًا مغلقًا بجامٍد  ) ر ـــــ

 ) َلينصــــــُرنَّ (:

ي  

 ــــــَ ن 

ص  

 ــــــُ 

ر  

ـُ ن  ـــــ

ن  

 ــــــَ

ج ذ  

 ج

ج   

 ذ

ج ذ 

 ج

ج  

 ذ

 

ـــي مـثـل: ل املسنــد إلـــى ضمري الـمخاطبـة فواألمـر نفسـه يـحـــدث عـنـد تأكيد الفع

)تنّصين (، فَّنَّه يصري عند تأكيده بالنون: ) لتنّصينَنَّ (، فتحذف النون األوىل، وهي نـون 

ُن مقطع طويل مغلق بجامد يف حالة الوصل:   الـــرفع، لــتوايل النونات الـثالث، فيتكوَّ

/ ؛ فتـلجُأ اللغة إىل تقصري  ) تنّصينَّ (  / ت ــــــَ ن / ص ــــــُ / ر ــــــِ ــــــِ ن / ن ــــــَ

الذائب الطويل، وهــــــو ضمري املخاطبة، لتجنب هذا املقطع الطويل املغلق بجامد الَّذي 

 جاء يف حالة الوصل: 

 

 

ت  

 ــــــَ ن

ص  

ـُ  ـــــ

ر ــــــِ  

 ــــــِ ن

ن  

 ــــــَ

ج ذ  

 ج

ج   

 ذ

ج   ج ذ ذ ج 

 ذ
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ت 

 ــــــَ ن
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نَّ ( بعد أن كانت: ) تنّصينَّ (.  فصارت الصيغة: ) َتنُّْصِ

ُروا َأنَّ املحذوف هو الذائب  َث النحاُة من علامء العربية يف أكثر من موضع َوَقرَّ دَّ وقد ََتَ

وه ) حرف العلة (، وَأنَّه حمذوٌف يف الغالب اللتقاء الس اكنني؛ يقول الطويل بتاممه وقد سمَّ

ــــوه  ا يف الّصف فاملعروف َأنَّ احلركة الطويلة متثِّل مــــــا سمَّ الدكتور كامل برش: )) َأمَّ

؛ والَّذي َينُصُّ عليه (1)حروف العلة، وهذه َتذف ) يف رأهيم ( يف بعض التّصيفات ((

ذائب الطويل؛ الباحثون املحدثون َأالَّ حذف يف الكالم، والَّذي حصل إنَّام هو تقصري لل

تِي تتطلَُّب التخلَص من املقطع الطويل  وقد جاء هذا التقصري نتيجة للرضورة املقطعية الَّ

املغلق بجامد الَّذي جاء يف غري موضعه، فهو تقصري ليس اللتقاء الساكنني كام يذهب 

ة يتعارض القدامى من علامء العربية؛ وال أدَّعي أنَّ ما َذَهَب إليه القدامى من علامء العربيَّ 

 مع تفسري املحدثني، ولكن ُيْمكُِن القول أنَّ وجهة نظر املحدثني أوضح.

يه علامء العربية، حذٌف تامٌّ أم  فهل ما يصيب الذائب الطويل أو صوت العلة كام يسمِّ

إِنَّه اختصاٌر أو تقصرٌي كام يقـــــــــول املحدثون ؟ بدءًا أقول: يستطيع الباحث أن يميََّز 

الباحثني املحدثني عىل أنَّ الَّذي أصاب الذائب الطويل هو تقصرٌي وليس حذفًا، من اتفاق 

خالل النظر يف مؤلفاهتم عند عرضهم لـكلِّ مــوضٍع ُيتََطلَُّب فيه الــحديث عن الذائب 

 . (2) الطويل وما يطرأ عليه من تغيري يف الصيغ اللغوية

                                                 
 . 512م، ص  2000علم األصوات، دار غريب، القاهرة، . 1
؛ 102= 101، 92ة ص  للبنيـــــة العربيـــويتصـــمنهــج الـالـــ ينظــــر: د. عبـد الــــصبـــــور شاهني:. 2

سسة اجلامعية ى، املؤية وتـركيبيــة، الطبعــة األولـة صــوتات ألــسنيــوعبد الفتاح الزين: دراسـ

 ، و د. داود عبــده:158م ،ص 2009ه =  1430، لبنان –وزيع، بريوت ـر    والتــدراسات والنشلل

م،  2010ه =  1431، األردن –ات يف علــم أصوات العربيــة، الـطبعة األولــى، دار جرير، عاّمن دراسـ
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ات (: )) أما يف الّصف فاملعروف أن يقول الدكتور كامل برش يف كتابه ) علم األصو

احلركة الطويلة متثل ما سموه حروف العلة، وهذه َتذف ) يف رأهيم ( يف بعض 

[ بثبوت حرف العلة ) الضمة ya / quu / lu التّصيفات، فالفعل املضارع ) يقول ( ] 

( والواقع [ بحذف حرف العلة ) عىل رأهيم ya / qul الطويلة ( يصري يف اجلزم ) َل ( يقل ] 

، ويقول الدكتور داود عبده يف كتابه ) (1)َأاّل حذف، وإنام حدث تقصري للحركة يف النطق ((

دراسات يف علم أصوات العربية (، وقد بدا أكثر تفصياًل من الدكتور كامل برش، فضاًل عن 

غ لـو ما يسًا، وهـلـــة؛ بدليٍل أظنُّه مقنعـدعمه ملا يرى أنه تقصري للحركـــة الطوي ي َنْقَل وِّ

ـا يــصيُب الــفعل  -ـى الرغم من ُطْولِِه لَقْولِِه ع وذلك من خالل تساؤٍل أورده عمَّ

املضــارع األجــوف املجزوم يف مثل:  َل يُقْل وَل يبْع، هل هو تقصري لعّلة طويلة ) ضّمة 

 العــــرب ( ؟: )) إنَّ اللغويني طويلة وكرسة طويلة ( أم حذف لشبه عّلة ) واو وياء

و معروف، فهل هم يف هذا عىل حّق ؟ قبل اإلجابة ـاء كـام هــواو واليـذفًا للـــــروه حـاعتبــ

ذه الظاهرة اللغوية ال تقتّص عىل الفعل  أّن هال بّد من اإلشارة إىللسؤال عن هذا ا

 تشمل أفعاالً غري جمزومة وأسامء وأدوات وغري ذلك، فهي األجوف املجزوم، وإنام

خاضعة لقانون لغوي عاّم ُيطبَّق عىل الــعّلة الــطويلة يف الــعربية عــاّمة، وهذا القانون 

اللغوي حيّول العّلة الطويلة إىل العّلة القصرية ) احلركة ( التي جتانسها يف كل حالة تقـــــع 

لطويلة قبل صحيح ) ساكـــــن (، أي قبل صحيح ليس متلـــــّوًا بعّلة، فيها هذه العّلـــــة ا

فتصبح الفتحـــــــة الطويلة ) األلف ( فتحة، والكرسة الطويلة كرسة، والضّمة الطويلة 

 ضّمة: 

 أَرْدُت ) قارن: أراَدت، َأرادوا   الخ (  أراْدُت       

 فِْلبيت ) قارن: فيِه، فيها  الخ (  يف البيت  

 َأُبْلعالء ) قارن: أبوَ،، أبوها  الخ (  و العالء  أب       

                                                                                                                         

ى، دار ة األولـطبعــنوعات اللغوية، الــ، و د. عبد القادر عبد اجلليل: الت136/  2، 119/  2، 40/  1

 . 157،  99م ،ص  2012ه =  1431ان،  ء، عمــاصفـ
 . 512وات ص م األصـعلـ. 1
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وعالقة هذه الظاهرة بجزم الفعل املضارع عالقة غري مبارشة كام هو واضح من األمثلة 

السابقة، فالقانون اللغوي السابق يطبَّق إذا نشأ عن اجلزم ) سكون ( الصحيح التايل للعّلة 

نه ال يطبَّق إذا ظّل الصحيح الذي ييل العّلة الطويلة، كام يف يقوْل ويبيْع ويناْم، ولك

الــطويلة فــي الــفعل الـمجزوم مـتلــّوًا بـعلَّة، كــام فــي: تــقولـي ويبيعوا وتناما، وهــو ال 

يميّز بني ) السكون ( الناتج من اجلزم وغريه من أنواع ) السكون (، باستثناء ) سكون ( 

تقّصَّ يف أمثال يقوْلَن ويبيْعَن ويناْمَن ويف أمثال يسألونَّ الوقف كام سنرى، فالعّلة الطويلة 

) يسألوْنَن ( وتعلمنيَّ ) تعلمينَْن (، حيث ) السكون( ال عالقة له باجلزم، وقد الحظنا من 

قبل أّن هذا القانون اللغوي ُيطبَّق عىل أفعال غري مضارعة وعىل أسامء وأدوات، والسؤال 

حذف حرف لقانون ؟ هل هي )ة اللغوية املرتبطة هبذا ااملطروح هو كيف نصف الظاهر

رة  العّلة القصيـَتويلها إىل ة الطويلة، أيـ؟ أم أهنا تقصري للعلّ حاة( كام يقول النالعّلة

لتني تتألف منهام العّلة حذف إحدى العّلتني القصريتني الي جتانسها )( التركةاحل)

؟ إذا أخذنا الفعلني السابقني عىل املستوى الذي تتحّول فيه الواو إىل ضّمة، ألهّنا (الطويلة

واقعة بني ضّمة تسبقها وصحيح يليها، وتتحول فيه الياء إىل كرسة، ألهّنا واقعة بني كرسة 

تسبقها وصحيح يليها؛ إذا أخذنا هذين الفعلني وأمثاهلام عىل هذا املستوى، فَّنَّ ما يطرأ 

ند تطبيق القانون اللغوي السابق يكون تقصريًا لعّلة طويلة، أي حذفًا إلحدى عليهام ع

 العّلتني القصريتني املِثلني اللتني تتألف منهام العّلة الطويلة، ال حذفًا لواو أو ياء: 

ـُ ل   ي ــــــَ ق ــــــُ و ل    ي ــــــَ ق ــــــُ ل ي ــــــَ ق ــــــُ ـــــ

 ي ــــــَ ب ــــــِ ع  ي ــــــَ ب ــــــِ ــــــِ ع   ــِ ي ع ي ــــــَ ب ــــ

وممّا يؤّيد هذا أن الظاهرة التي نناقشها ال تقتّص عىل الواو والياء، وإنام تشمل أيضًا 

األلــف، فَّذا اعُترب ما يطرأ علــى أفــعال مــثل يـقوْل ويـبيْع ويـناْم عندمـا تصبح يُقْل ويبْع 

ذفًا حلرف العلة ( فَّن هذا يعني ضمنًا أّن األلف مسبوقة بفتحة: ي ــــــَ ن ــــــَ ا م وينَْم ) ح

  ي ــــــَ ن ــــــَ م  وإذا جاز النظر إىل الضّمة الطويلة عىل أهّنا واو مسبوقة بضّمة والكرسة

لوجي (، الطويلة عىل أهنا ياء مسبوقة بكرسة، باعتبار األصل فيهام ) أي عىل املستوى الفنو

فَّنه ال جيوز مطلقًا اعتبار األلف شبه عّلة مسبوقة بفتحة، ألن األلف نفسها ليست سوى 

فتحة طــويلة أي عّلة، وال مــناص مـن اعتبار التغرّي الــــــذي يطـــــرأ عىل كلمة مثل 
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ة الطويلة، إذ ( حني تصبح ) َينَْم (، أو ) أراْدُت ( حني تصبح ) أَرْدُت (، تقصريًا للعلّ ينامْ )

ليس هنا، فتحة قبل األلف ليقال: إنَّ األلف قد حذفت وبقيت الفتحة الواقعة قبلها، وإذا 

ح ) يُقـــــْل (، ن تصبـ( حيـنعترب ما يصيب ) يقوْل  كان األمر كذلك، فَّنَّ من األفضل أن

نَْم (، ظاهرة لغوّية واحدة هي ْع (، و ) يناْم ( حني تصبح )يْع ( حيـــن تصبح ) يبـو ) يبيـ

تقصري العّلة الطويلة، ال ظاهرتني لغوّيتني خمتلفتني، إحدامها حذف واألخرى تقصري، 

وهذا االّطراد ال يتّم إال باعتبار الواو يف مثل ) يقول ( أو ) أبو، ( عىل املستوى اللفظي 

ـــرة طويلة، وهـــــو أمـــــر ال ضّمة طويلة، واليــــاء فــــــي مثل ) يبيع ( أو ) فيه ( كســ

َرهم به، هو (1)يناقض الـــــواقع اللغوي (( ، ولعلَّ نظر علامء العربية إىل نظام الكتابة وتأثُّ

، ومما ُيؤيِّد هذا (2)الَّذي جعلهم يذهبون إىل القول بحذف الذائب الطويل ) حرِف العّلة (

ّلة ( يف مثل: يف اقتصاد، حيث تلفظ أن ليس هنا، من يتحّدث عــــــن ) حذف حرف الع

 .(3)كلمة ) يف ( ِف: فِْقتِصاد، وأخا الوليد، حيث تلفظ كلمة ) أخا ( أَخ: َأَخْلوليد

 ثالثًا: زيادة ذائب قصري 

إنَّ اللغة العربية إذا كانت قد عاجلت املقطع الطويل املغلق بجامد اآليت يف غري موضعه، 

ا قــــد بتقصري ذائبه الطويل، ومــــــن  ثم َتويل املقطع إىل قصري مغلق بجامد؛ فَّهنَّ

 تقــــــوم فــــي بعض املواضع بزيادة ذائب قصري حفاظًا منها عىل نظامها املقطعـــــــي.

فاللغة العربية تعالج املقطع القصري املغلق بجامدين الَّذي يأيت يف غري موضعه بَّضافة 

لك مثاًل عند جزم الفعل املضارع املضعف، فالفعل ذائب قصري إىل بنيته املقطعية؛ يظهر ذ

نحو ) َيُشدُّ ( مقاطعه ] ج ذ / ج ذ ج / ج ذ [  فَّذا دخل عليه جازم ظهر يف خخره مقطع ال 

يتناسب مع النظام املقطعي للعربية، إذ يكون ) ََلْ َيُشْدْد ( فيكون يف خخر الفعل مقطع من 

إال يف الوقف، وهنا قامت اللغة يف طريقها النوع اخلامس ] ج ذ ج ج [، وهو ال يكون 

                                                 
 . 65 – 63/  1دراسات يف علم أصوات العربية  .1
/  1، د. داود عبده: دراسات يف علم أصوات العربية 512ينظـــر: د. كامل برش: علم األصــوات ص  .2

65 . 
 . 66/  1د. داود عبده: دراسات يف علم أصوات العربية  .3
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الثاين بَّضافة ذائب قصري متكنت عن طريقه من إعادة صياغة نسج املقطع القصري املغلق 

 بجامدين بام َيتَِّفُق مع طبيعة نظامها املقطعي:

]  للعربيـة املقطعـي النظام مع متناسبة مقاطع ثالثة من مؤلفاً  فيكون(  َيُشدَّ  –) َل َيُشْدَد 

. يقول الدكتور عبد القادر عبد اجلليل: )) وملا كان هـذا االئـتالف (1) / ج ذ ج / ج ذ [ ذ ج

ـــدت  ــُردَّ [ اعتمـــ ـــن: َل َي ــدث عـــــ ــة ] يتح ـــروع يف العربي ـــر مشـــ ــًا غيـــ ــي جتّمع املقطع

س ع  ْدَد صيغــــــة إضافية ) صائـــــــت قصري ( إلنقــــــاذ املـــــوقف الصــــــويت: ََلْ َيـرُ 

ــا إىل أنَّ اللغــة وهــي يف طريقهــا (2) س / س ع / س ع س / س ع (( ، وجتــدر اإلشــارة هن

ـذي ال يتفـق مـع نظامهـا املقطعـي حفاظـًا منهـا عـىل نسـجها  إلعادة صياغة هـذا املقطـع الَّ

ــِة جــزم الفعــل  املقطعــي؛ قــد خالفــت قواعــد اإلعــراب، وذلــك بَّضــافتها حركــًة يف حال

لُّ عـىل أمهّيـة املقطـع الصـويت يف فهـم سـلو، اللغـة العربيـة وظواهرهـا املضارع؛ وهذا يـد

ُم بنسج اللغة يف أثناء تكلم الناطقني هبا، وهذا يعني اليشء الكثري لدى  املختلفة، فهو َيَتَحكَّ

الباحثني املهتمني بأمر اللغة، وتعالُج اللغة بالطريقة نفسها املقطع املتكّون مـن صـوغ فعـل 

 املضّعف؛ فَّنَّ فعل األمر من الفعل املضّعف يصاغ من مضـارعه، َيـُردُّ   األمر من الفعل

 : ـُ /  ُردَّ ـُ د / د ـــــ ـُ د د /  / ي ــــــَ / ر ـــــ  / ر ـــــ

فيتشكل مقطع قصري مغلق بجامدين  ] ج ذ ج ج [ يف غري موضعه، فعاجلته اللغة 

ل  املقطع القصري املغلق بجامدين إىل بَّضافة ذائب قصري، وهو هنا صوت الفتحة، فتحوَّ

مقطعني؛ قصري مغلق بجامد ] ج ذ ج [، وقصري ] ج ذ [، وتلجـــــُأ اللغة إىل إضافة ذائب 

ــــذي  قصري، ملعاجلة املقطع من النوع اخلامس القصري املغلق بجامدين ] ج ذ ج ج [، الَّ

م يف مباحثهوله علامء العربيَّة يتكــــّون من وصـــــل الكلمة األوىل بالثانية، وهو ما تنا

) التخلص من التقاء الساكنني الصحيحني (، فمــثال الـتقاء الـساكنني من  املوسومة بـ

كلمتني: ) وقالت األعراُب (، و ) َعِن املسجد (، و ) جزاًء احلسنى (، فقد تشكل مقطع 

الثانية وسقــوط مهزة من النوع اخلامس  ] ج ذ ج ج [ من وصل الكلمة األولــى ب

                                                 
، و 213 – 212ـــر: د. غــــــانم قدوري احلمد: الـــمدخل إلـــى علــــم أصــوات الـعربية ص يـــنظـ. 1

 . 159د. عـبد القادر عبد اجلليل: التنوعات اللغوية ص 
 . 159التنوعات اللغوية ص  .2
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الــوصل، وهــو مــا ال يقره النظام املقطعي للعربية يف غري الوقف، فوجب َتريك اجلامد 

األول ) إضافة ذائب ( لتفادي ذلك، فيتكون حينئذ من الـــجامــدين والـــذائــب 

،  (1) ، ) ن ــــــِ ل (الــمضاف مقطع مـــن النوع الثالث  ] ج ذ ج [ ) ت ــــــِ ل (، ) ن ــــــِ ل (

وإضافة هذا الذائب القصري عند التقاء اجلامدين إنَّام تأيت  نتيجة لتحر، السياق 

ته، فَّنَّه يف أثناء حركته هذه قد تكون له بعض املطالب، فقد تكون الكلمــــــة  واستمراريَّ

كام فـــــي: )  السابقة مبنية علــــى السكون والكلمة الالحقة مبدوءة بحـــرف ساكــــن

اْعِرْض اْقرتاحك ( فالكلمة الثانية تبدأ بحرف ساكن هو القاف، وليست األلف التي قبلها 

إال عالمة إمالئية عىل الوصل وال تنطق األلف هنا، وإنام ينتقل املتكلم من الضاد إىل 

القاف بواسطة كرسة التخلص، وقد تكون الكلمة السابقة جمزومة بالسكون والالحقة 

دوءة بالساكن، نحو ) َل يكن الذين كفروا (، أو )َل يطل انتظاري (، فيتطلب السياق يف مب

هذه احلالة شيئًا غري الَّذي قرره النظام ألن النظام قرر السكون، ولكن السياق قرر 

التخلص من هذا السكون وعمدت اللغة إىل أن جتعل من مــطلب السيـــــاق قــاعـــــدة 

ـة أو نظامــــــًا فـــــرعيًا ضيقًا يسمــــى التخلـــــص مـــــــن التقاء فــرعية خــاصـــ

 .(2)الساكنني

 رابعًا: زيادة جامد ) صوت اهلمزة (   

مني من علامء العربيَّة إىل أنَّ صوت اهلمزة قد ُيضاف يف العربيَّة هربًا  يذهب بعض املتقدِّ

ه (:)) ولقد َجدَّ يف اهلرب من التقاء  538؛ يقول الزخمرشي ) ت (3)من التقاء الساكنني

                                                 
 . 212.ينظر: د. غانم قدوري احلمد: املدخل إىل علم أصوات العربية ص 1
 . 296العربية معناها ومبناها ص . متام حسان: اللغة 2
. ينظـــــر: الـــــزخمرشي: املفصل فـــي صنعة اإلعراب، َتقيق: د. عيل بو ملحم، الطبعة األوىل، مكتبة 3

ل، قّدم له ووضع هوامشه 495م، ص  1993اهلـــــالل، بريوت،  ، وابن يعيش: شـــــرح املفصَّ

=  1422 لبنان، –، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت وفهارســه: الدكتــور إميـــل َبديع يعقوب

د حميي الــــــــّدين 299/  5، م 2001 ، واالسرتاباذي: َشـــــــــْرح َشافية ابـــــن احلَاِجب، َتقيق: حممَّ

، 364/  2، لبنان –عبـــــــد احلميد وخخرين،  الطبعة األوىل، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 

ِح ََجِْع اجلََواِمـــع، تـحقيـــق: أمحـــد شمـــس الـــدين، و ـــــــــــــُع اهلََواِمـع فـــي رَشْ السيــــــوطي: مَهْ

 .371/  3م،  1998ه =   1418لبنــــان،  –الــطبعـــة األوىل، دار الكتــب العلميــــة، بيــــروت 
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ٌة (، وم ةٌ ال ) َدَأبَّ ن قـالساكنني م يـرأ: قن (، و ) َشَأبَّ َألِّ وال ، [ 7الفاَتة / ]  ن َواَل الضَّ

( يف  ، وهي عن عمرو بن ُعَبْيٍد، ومن لغُته ) النَُّقرْ [ 39] الرمحن /   َجـــــــَأنٌّ 

كا (1)الوقف(( ٍة ( قد ُحرِّ ٍة ( و ) شابَّ .والذي ينصُّ عليه ابن يعيش أنَّ األلف يف املثالني ) دابَّ

بـــــدءًا اللتقاء الساكنني ومن ثم ُقلَِبا مهزة لضعف األلف يف احتامل احلركة؛ يقول: )) إنَّ 

لرشط الذي جيوز فيه من العرب من يكره اجتامَع الساكنني عىل كّل حال، وإن كانا عىل ا

ُ، األلف اللتقاء الساكنني، فتقَلب  ٍة (، فُيَحرِّ ٍة (، و ) شابَّ اجلمُع بني ساكنني من نحو ) دابَّ

ركَة، فَّذا اضُطّروا إىل ُع املَْخَرِج، ال حيتمل احلـمهزًة؛ ألنَّ األلف حرٌف ضعيٌف واس

هـــــو اهلمزة، واهلمزُة حرٌف َجْلٌد يقبل َتريكه، قلبـــــوه إلـــــى أقــــــرب احلروف إليه، و

، ويذهُب َمْذَهَب املتقدمني من علامء العربيَّة بعُض الباحثني املحدثني، وقد (2)احلركَة ((

مني من علامء العربيَّة وال يتعارض  وا عن َمْذَهبِهم بمصطلٍح خيتلُف عامَّ ورد عند املتقدِّ عربَّ

احثني املحدثني أن اللغة العربية قد تلجأ يف سبيل معه، فالذي يراه هذا الفريق من الب

معاجلة بعض املقاطع التي ال ترغب هبا يف سياقات معينة وباألخصِّ املقطع الطويل املغلق 

فتقوم بتقسيم بجامد ] ج ذ ذ ج [، قد تلجأ إىل إضافة جامد مفرد وهو عادة صوت اهلمزة، 

ـري فليش: )) لكن ول هنـ؛ يقـ(3) امــــــدى مقطعني قصريين مغلقني بجاملقطـــــع إلـ

ويل املغلـــــق الطــة املقطـــــع د حالة ] يقصـذه احلالــي هــدون فـرب يعمــض العـبـعـ

 إىل الطويل املصوت تقسيم إىل –مثلته ل يف أفصـامل ـاحبص ررهقـ امـ ىعلـ –ـد [ بجامـ

، ) وإن أصبح الثاين طوياًل بسبب الوقف (، وذلك مثل: امحـــَأّر، وال قصريين مصوتني

                                                 
ل يف صنعة اإلعراب ص 1  . 495. املفصَّ
ل رشح . 2  . 299 – 298/  5املفصَّ

يــنظــر: هـنري فــليش: الـــَعربيَّـــة الــُفْصحى ) َنحـــــَو بــنَــــــــاء لغــــــوي َجديد (، تــعـــــريـــب . 3

، و د. عــبــــــــد الصبـــــور 45م،  ص  1966وتـحقيق: الدكتور َعبد الّصُبور شاهني، الطبعة األوىل، 

–، و د. رمضان عبد التواب: التطور اللغوي 175ـمنهــــج الـصويت للبنية العربية ص شاهني: الـــ

م، ص  1997ه =  1417، الطبعـــــة الثالثة، مكتبــــــــــة اخلانجي،   القاهرة، – وقوانينه وعلله مظاهره

 .512، و د. كمــــال برش: علم األصوات ص97 - 96
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، فقد كان عىل هؤالء العرب أن جيروا تقسيمهم املقطعي (1)الضـــألني ) وهي قراءة مروية (

كراهيتهم له جعلتهم يلجؤون إىل حيلة أخرى  بطريقة ربام أبقت عىل املقطع املديد، ولكن

 الوارد الطويل املصوت باختصار – اللبس أمن عند –لتحاشيه، وقد جرت العادة يف النثر 

، وأمثلة أخرى كثرية يف األفعال التي يكون ثالث أصوهلا واوًا أو ياًء متلوة مقفل مقطع يف

يــــــــرمي الَغَرَض، خيشــــــى  بكلمة مبدوءة بصامت، مثــــــل: يغـــــــزو اجليُش،

، ويقول الدكتور عبد الصبور (2) (( القـــــــــوَم، فقد نطقت دون مصـــــــــوت طويل

شاهني: )) ولذلك كان بعض قبائل العرب يكره احلركات الطوال، ويعمد من أجل جتنبها 

لألمثلة املهموزة يمكن إىل مهزها، حني تكون يف مواقع معينة، والواقع أن التحليل الصويت 

 أن يؤدي إىل تعميم تفسرينا لوظيفة اهلمز يف النطق العريب عىل أهنا ذات جانبني:

 . فهو وسيلة للهروب من تتابع احلركات، ومن ثم لتكوين مقطع عريب سليم .1

 .  (3) ((  . وهو كذلك صورة من صور النرب، أو املبالغة فيه2

ثاً  عن املقطع الطويل املغلق بجامد: )) وهلذا املقطع  ويقول الدكتور كامل برش متحدِّ

األخري قصة يف النطق العريب ويف بعض مسائل علم الّصف، يؤخذ من كالم ابن جني أن 

يف نطق هذا املقطع شيئًا من الصعوبة، ومن ثم جلأ بعضهم إىل هتميــــز احلركة الــطويلة، 

[  بدالً مـــن ) شاب (   ∫bun  /b2 /a أي ينطقــــوهنا مرشبة هبمز، فيقولون: ) شأب ( ]

                                                 
يــــــن وَ  . هـي قراءة أيوب السختياين1 َألِّ [، بَّبـــدال األلـــــف مهــــــــزة  7] الفاَتة /  اَل الضَّ

فـــــــــرارًا مــــــن التقاء الساكنني، ويف حكاية أليب العباس حممد بن يزيد املربد عن أبـــي عثامن املازين عن 

الَّ ُيْسَئُل َعــــــــن َذْنبِِه إِْنٌس وال  َفَيْوَمئِذٍ  أيب زيد األنصاري أنَّه قال: سمعت عمرو بـــن عبيد يقرأ:  

[، فظننته قـــد حلن إلـــــــى أن سمعت العرب تقـــــــــول: دَأبَّة 39] الــــــــرمحن /  َجـــــــَأنٌّ 

ة. ينظر: ابـــــــن جني: الـــــُمْحَتَسُب فـــــي تبيني وجـــــــــوه شـ ـــــواّذ القـــــراءات وشـــــــــَأبَّة ومــــَأدَّ

ـــــــــد عبــــــــد القـــــادر َعــطـــــا، الطبعة األوىل، دار  واإليضاح عنها، دراســـــــة وَتقيــــــــــــق: حممَّ

، وأبوحيَّان: تفسيــــــر 125 – 124/  1م ، 1998ه =  1419، لبنان –الكتــــــب العلمية، بريوت 

د  معــــــوض، الطبعة األوىل، دار البحــــــر املحيط،  َتقيـــق: عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عيل   حممَّ

 . 151/  1م  1993ه =  1413، لبنان –الكتب العلميـــــة، بريوت

 . 45. العربية الفصحى ص 2
 . 175املنهج الصويت للبنية العربية ص  .3



 
 2020 58-37 أ.م.د مهنَّد أمحد حسن َوَساِئُل العربيَِّة يف احِلَفاِظ َعَلى َنْسِج الَكِلَمة 

 

 

50   
 

[bun  /aab∫ ] )) (1) ولعلَّ النصوص الثالث املتقدمة تبني التوجه الذي يتبناه فريق من ،

الباحثني املحدثني يف النظر إىل بعض األلفاظ املهموزة يف اللغة العربية، ولعلَّ ما تبنوه يقوم 

داموا يقولون بأن اللغة تلجُأ إىل صوت  عىل كون اهلمزة غري أصلية يف هذه األلفاظ ما

اهلمزة هربًا من املقطع الطويل املغلق بجامد ] ج ذ ذ ج [، يقــــول الدكتـــــور داود 

عبـــــده يف كتابه ) دراســــــات يف علـم أصوات العربية (: )) ونحن أمام خيارين لتفسري 

زات كثرية فــي الـعربية، وتكّون هذه اهلمزة: األّول أهنا أصلية وقد سقطت كام سقطت مه

 مــن الفتحتني اللــتني أصبحتا متواليتني نتيجــة لـــسقوطهام فتحــة طويلة )ألف(: 

 اصفَأرَّ ) ص ف ــــــَ ء ــــــَ ر ر ــــــَ (    اصفْأَرَر  ) ص  ف  ــــــَ  ء ر ــــــَ  ر ــــــَ ( 

                                            ) َاصفارَّ ) ص ف ــــــَ ــــــَ ر ر ــــــ 

وأما اخليار الثاين فهو التفسري الذي ذكره بعض القدماء من اللغويني العرب وهو أّن 

، ُثمَّ إنَّ هــــذا املقطــع الــطويل املغلق بجامد ال جيوز يف الشعر أصالً، (2)اهلمزة أضيفت((

مثال: )) الضاّلني (( و ))شاّبة(( و ))مدهاّمتان((، وإذا  إال يف الوقف، أي أنه ال جيوز فيه

كان الشعر العريب ال يقبل مثل هذا النوع من املقاطع، فَّن الشاعر إذا أراد استخدام كلمة 

َتتوي عىل هذا املقطع أقحم مهزة يف الكلمة، أو بعبارة أخرى: قسم املقطع إىل مقطعني، 

 :  مثل قول ُكَثريِّ

ْت باْلَعبِيِط الَعَواِمُل وأْنَت اْبُن َليْ   (3)ىَل َخرْيُ َقْوِمَك َمْشَهدًا       إَذا َما امْحَأرَّ

 وقوله كذلك: 

ِت  ا بِيُضَها َفاْدَهَأمَّ َلْت       َبَياضًا وَأمَّ ا ُسوُدَها َفَتَجلَّ  (4)َولأَلْرِض أمَّ

 وقول شاعر من بني أسد: 

ىَل َصَفَحاهُتَاَحشَّ الَواَلئُِد بالَوُقوِد جنُوهَبَا         (1)َحتَّى اْسَوَأدَّ ِمَن الصَّ

                                                 
 . 512 - 511. علم األصوات ص 1
 .119/  1صوات العربية دراسات يف علم أ .2
ة، َجعه ورشحه: الدكتور إحسان َعبَّاس، دار الثقافة، بريوت 3 ه =  1391، لبنان –. ديوان كثري عزَّ

 . 294م ،ص  1971
 . 323. ديوانه ص 4
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ومن هنا يبدو أن كل صيغة عىل وزن: ) افعأّل ( قد جاءت يف العربية، عن هذا 

الــــطريق، حتى ولـــو َل يوجد إلــــى جــانبها صيغـــة ) افعاّل ( فـــي االستعامل، وذلك 

، وقد يكون ملا التفت إليه هؤالء (2) مثل: )اشمأّز( و ) احزأّل ( و ) اطمأن ( وغري ذلك

الباحثون يف النظر إىل بعض األلفاظ املهموزة وجٌه يف العربية ويف حقيقة البحث العلمي؛ 

فَّنَّ اللغة العربيَّة قد تضيف مقطعًا كامالً مكّونًا من جامٍد وذائٍب وهو ما مُتَثُِّلُه اهلمزُة 

دين يف بداية املقطع، أقول: فال ضري من القول ، جتنُّبًا للبدء بجام- سيأيت كام –وحركُتها 

أنَّ العربية قد تضيُف اهلمزة فقط دون حركتِها للتخلص من بعض املقاطع التي ال تتفق مع 

خصائص نظامها املقطعي، ومــــن الباحثني املحدثني يذهب الدكتور عبد الصبور شاهني 

زًة إىل هذه الظاهرة؛ فمن املمكن القول إىل أنَّه من املمكن ردُّ قواعد إبدال الواو والياء مه

بأن الـــــواو أو الياء إذا وقعــــت إحدامها بعد فتحة طويلة زائدة، سقطت وحلت حملها 

اهلمـــــزة؛ فيمكــــن مثــــالً تفسري اهلمزة بخاصة الوقف العريب، الذي ال يكون عىل حركة 

ة للــــواو، بازدواجها مــــع الفتحة ، فحذفت الضمة املولــــدkisaa – uيف مثل: كساو 

الطويلة، وأقفل املقطــع بصـــــوت جامد، هو اهلمزة التي تستعمل هنا قفاًل مقطعيًا، جتنبًا 

 –للوقف عىل مقطع مفتوح؛ وكذلك احلال يف أمثلة اإلبدال األخرى ففي مثل ) قا / ول 

، مزدوجة بحركة فيها األخري عاملقط يبدأ(  يف/  نيا – يف/  صحا –عجا / وز  – يع/  با

تالية احلركة الطويلة، وهذا ضعف يف البناء املقطعي، فسقط االنزالق، وحلت حمله اهلمزة 

النربية، كوسيلة صوتية لتصحيح املقاطع، ال علــــى سبيل اإلبدال، لعدم وجود العالقة 

ب أو املزدوج يف العربيَّة ما خَيُ ع الباحث بدءًا يف نتَّفق مكنَّا َل، وإذا (3)املبيحة له ، (4)صُّ املركَّ

ن ) حذف الضمة املولدة للــــــواو (، و ـي أنَّ حديثه عكَّ فتَِّفُق معه اآلن؛ وال َشـفال نَ 

                                                                                                                         
1
 . 69أبو العالء املعري: عبث الوليد ص .

، وينظر 97 – 96 ص – وقوانينــه هوعللــ مظاهـــره –. د. َرمضــــــان َعبد التواب: التطـور اللغــوي  2

م  1999ه =  1420كتابه: فُصــــوٌل فـــي فِقه الَعربيَِّة، الطبعــــة السادســــة، مكتبة اخلانجي، القاهــرة، 

 . 226 – 193،ص 

 . 177 – 176ينظر: د. عبد الصبور شاهني: املنهج الصويت للبنية العربية ص .3
 . 26-23قطع وأثره يف تفسري الظواهر اللغوية ) أطروحة دكتوراه ( ص . ينظر: د.مهند أمحد حسن: امل4
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ب أو املزدوج ــى اعتبار أنَّ املـــوط االنزالق ( مبنيٌّ علـاحلركة املزدوجة (، و ) سقـ) ـركَّ

 العربيَّة؛ وهو موضع نظر، فالواو يف ) كساو (، و ) قاول (، والياء يف ) بايع (، و ٌت يفثاب

)صحايف(، بمنزلة اجلوامد؛ وقد يكون إبداهلام مهزًة ناجتًا عن الثقل وصعوبة النطق، 

شاهني، يقول وليس وسيلة لتصحيح املقاطع كام يذهب إىل ذلك الدكتور عبد الصبور 

مما تثبت به وجهة  (1)الدكتور عبد الصبور شاهني: )) والواقع أن هذه املسألة بصورتيها

نظرنا إىل وظيفة اهلمز يف الكالم، فقد تعرضت هذه الكلامت وأشباهها لصعوبة البدء 

بحركة مزدوجة، وهو ما تتجنبه العربية كام سبق أن قلنا، فجيء باهلمزة يف موقعها هذا 

لبداية املقطع، حتى يصري عربيًا سلياًم، وأمارة عىل أن النرب يف اللغة قد يتخذ  تصحيحاً 

صورة الضغطة احلنجرية ... وواقع األمر أننا أمام ثالثة نامذج يف هذه املشكلة، األول: 

أواصل (، واللغة يف هذا   نموذج توايل واوين متحركتني بفتحتني، كام يف: ) َوَواِصل   

قطع هبمز الواو األوىل، والثاين: نموذج َتر، الواو بحركة من جنسها، تصحح بداية امل

أوىل (، وأصل التتابع يف هذه   أي: بضمة طويلة وقعت موقع العني، كام يف ) ُووىل  

 الكلمة هو: 

  uulaa
’

 →wuulaa   →  wuwlaa 
يل، الذي تومهه وقـــد كــــان مهــــز املقطـــــع هنا ختلصًا مـــــن هذا التجانس الثق

الّصفيون واوين، بسبب خلطهم بني الرمز الكتايب، ومدلوله الصويت، أي بني مشكلة 

َ اهلمزُة إىل ( 2)اإلمالء، ومشكلة النطق أو الّصف (( وقد حيدث يف بعض األفعال أن ُتَغريَّ

  هاء أو عني، وهي أنواع من التغري معروفة من ناحية أخرى، فقد تولدت من صيغة اِْفَعألَّ 

، وقـصيغتان: افْ  ، واْفَعَعلَّ رد أحيانًا شـــــواهد لـــصيغتي اْفَعألَّ واْفَعَهلَّ  فــي مثل: د تـَعَهلَّ

اْزَمأرَّ واْزَمَهرَّ ) امْحَرَّ (، ) للعني (، وامْتَألَّ  وامْتََهلَّ ) اعتدل وانتصب ( ) لسنام اجلمل (، 

األصول االشتقاقية هي التي توضح هذه الصور ويف غالب األحيان نجد أن دراسة 

                                                 
ره الّصفيون 1 واوين مهزة، إذا اجتمعتا يف أّول من قواعد تتعلَّق بقلب أوىل ال. يعني بالصورتني: ما قرَّ

صلة يف الواوية؛ وهذه واو الثانية ساكنة متأانت الورة األوىل، أو ككلمٍة، وكانت الثانية متحركة؛ فهذه الص

 .178الصورة الثانية. ينظر: املنهج الصويت للبنية العربيَّة ص 
 . 179 – 178املنهج الصويت للبنية العربية ص . 2
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كلمة: َبَذر، وكلمة اْقَفَعلَّ الصياغية، فكلمة: اْبَذَعرَّ ) تفرق وتبعثر، للثمر ( تتصل بداهة ب

، ومن الباحثني املحدثني من يذهب (1) َتَشنََّج وَتَقبََّض، لليد ( متصلة بكلمة َأْقَفَل ) للباب ()

سم املمدود هي جملوبة لغرض مقطعيٍّ أيضًا؛ يقول الدكتور عبد إىل أن اهلمزة التي يف اال

القادر عبد اجلليل: )) ولعلَّ صوت اهلمزة يف االسم املمدود قد جيء به لغرض التسهيل 

وإراحة النفس، ألن البناء فيه يتألف يف اآلخر من مقطع مفتوح، ولذا ال بّد من اإلتيان 

 إغالق املقطع املفتوح، ويف الوقت نفسه ال يعد من بصوت تتوافر فيه ميّزة النرب ويؤدي إىل

ا يشاء، فكان صوت اهلمزة الذي حّول ت مـيستطيع الناطــــق إقامته وقـحروف املباين، و

 البنية املقطعية: 

  (M   (  +  ) R   (       )T    (  +  )R    ) 

 .  (2) ((  محرا –، محراء ندا –، نداء صنعا –صنعاء  

 خامسًا: زيادة مقطع:   

ومن وسائل العربية يف احلفاظ عىل نسجها املقطعي؛ زيادة مقطٍع كامٍل، وهي تلجأ إىل 

هذه الوسيلة حفاظًا منها عىل نسج نظامها املقطعي، والَّذي يقيض أالَّ ُيبَْتَدَأ بصوتني 

 جامدين، إذ إنَّه ال يبدُأ إال بجامد يليه ذائٌب، وال يليه جامٌد أبدًا.

تي جُتِيُْز فيها اللغة التقاء اجلامدين فَّهنا غالبًا ما تفرُّ من ذلك؛ و حتَّى يف حالة الوقف الَّ

ا الصامتان، فَّهنام ال يمكن أن يأتيا متتاليني إالَّ يف حال الوقف، مثل  يقول بسام بركة: )) أمَّ

لعبارة، ومن املالحظ أن ) الشْعْب (، و ) الرْبْد (، و ) األْمْر (، إلخ، أي يف هناية اجلملة أو ا

املتكّلم العريب يكره التقاء صامتني غري حمّركني حتى يف حال الوقف املسموح به يف اللغة 

العربية، فنرى أن املتكّلم العامي رغم ميله إىل هنايات اجلمل بمقطع مغلق ) ينتهي بصامت 

ل احلــــــرف األخري، (، نراه يفّر من تتابع صامتني متتاليني بتحـــــريك مـــــا قبـــــ

                                                 
 . 153هنري فليش: العربية الفصحى ص  .1
م،  1998(، الـطـبعة األولــــى، دار أزمنة، عامن،  Morpho – Phonologyعلم الّصف الصـويت )  .2

( عىل املقطـــــع املتوسط  T( عىل املقطع القصري املفتـــــــــوح، وبرمـــــــز)  R. وهـو َيُدلُّ برمز ) 345 ص

 11ويت: ص مة كتابه علم الّصف الصــر: مقدق. ينظطع املتوسط املغلق( عىل امل Mاملفتوح، وبرمز ) 

 الرموز واملختّصات (.)
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،  فالفعل ) َيْكُتُب ( مثالً، األمر منه ) ْكتُْب (، (1) خ ((ِرْد (، إلـْب (، و ) بَ فيقــــــــول: ) َشعَ 

لكن هذا الفعل بقي أوله ساكنًا، وهو ما يؤدي إىل وجود مقطع يف أول الكلمة يتتابع فيه 

يتناسـب مــع النظام املقطعي للعربية، وال بــد صوتان جامدان: ] ج ج ذ ج [، وهو مـــا ال 

ن من ) ج ذ (  مــن خطــوة ثالثة فــي هذا النوع مــن األفعال، وهي إضافة مقطع مكوَّ

متمثِّالً هبمزة الوصل وحركتها، فيصري الفعل ) ُاْكُتْب (، ويتشكل حينئذ من مقطعني من 

يوعًا يف نسج الكلمة العربية، يقول النوع الثالث  ] ج ذ ج [؛ أكثر املقاطع العربية ش

الدكتور داود عبده: )) تضاف كرسة ) مسبوقة هبمزة ( إذا كانت الكلمة الواقعة فـــــــي 

 بداية املنطـــــــوق تبدأ بصحيحني متواليني، أي بــــ ) ساكــــــــن ( حسب تعبري القدماء: 

 ـــِ ح ت ــــــَ ر ــــــَ م ــــــَ ء ـــ احرتَم: ح ت ــــــَ ر ــــــَ م + ــــــَ 

َم  َم  ْحرَتَ  اِْحرَتَ

: ح ت ــــــَ ل ــــــَ ل + ــــــَ   ء ــــــِ ح ت ــــــَ ل ل ــــــَ احتلَّ

 اِْحَتلَّ  ْحَتَلَل 

: س ت ــــــَ ع د ــــــَ د + ــــــَ   ء ــــــِ س ت ــــــَ ع ــــــَ د د ــــــَ  استعدَّ

 اِْسَتَعدَّ  ْعَدَد ْستَ 

 ء ــــــِ ج ل ــــــِ س  اْجلس: ج ل ــــــِ س 

 اِْجلِس ْجلِْس 

، مع مالحظة أنَّ هذا املقطع الذي (2) بعد قاعدة اشتقاق األمر من املضارع املجزوم ((

تلجأ إليه العربية للحفاظ عىل نسجها؛ يسقط عند انتفاء احلاجــة إليه، وذلك إذا سبقــه 

ينتهي بذائب، أي مـقطع مــفتوح وليس مــغلقًا، إذ يـستخدم هذا الذائب يف وصل  مـقطع

جمموعة األصوات اجلامدة، مثل: ) قال اكتب (، فَّذا كتبنا هذه العبارة مقطعيًا كانت: قا / 

 لك / تب /

 

 

                                                 
 . 145العام ) أصوات اللغة العربية ( ص . علم األصوات 1
 . 139 – 138/  2دراسات يف علم أصوات العربية  .2
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 ويقال: ) انطلق (، فَّذا قيل: ) ثم انطلق (: كانت املقاطع هكذا: 

 .(1)َق / ُثْم / َمْن / َط / َل / 

  

                                                 
، 42يـــنظـــر: د. عبـــد الـــصبـــور شـــاهـــني: الـــمنهــــج الــصـــوتـــي للــبنيــة الـــعربـيــــة ص  .1

الَعَريّب )أُبــــو َعمــرو بن الَعالء (، الطبعة األوىل، مكتبة وَأَثـــــر الِقراَءات فـــــي األَْصـــــوات والنّحــــو 

 . 409م ،ص  1987ه = 1408اخلانجي، القاهرة، 
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 خامتة البحث

 

 َخَلَص البحث إىل ما يأيت: 

َ وُيِدلَّ عىل التزام العربيَّة ألنواع  .1 إنَّ ما عرضناه يف هذا البحث إنَّام جاء لُِيبَنيِّ

 مقاطعها الستة وحمافظتها عليها يف استعامالهتا اللغوية املختلفة .

ة للحدِّ من استعام .2 ل بعض املقاطع التي ال جتيزها تلجُأ اللغة العربيَّة إىل طرق عدَّ

 إالَّ يف مواضع معيَّنة؛ حفاظًا منها عىل نسجها املقطعي .

إنَّ اللغة العربيَّة قد تعالج املقطع الطويل املغلق بجامد اآليت يف غري موضعه  .3

بتقصري ذائبه الطويل، ومن ثم َتويل املقطع إىل قصري مغلق بجامد، وقد تقوم يف 

 ائب قصري للحفاظ عىل نظامها املقطعي .بعض املواضع بزيادة ذ

يقيض النظام املقطعي يف العربيَّة أالَّ ُيْبَتَدَأ بصوتني جامدين؛ إذ إنَّه ال ُيْبَدُأ إالَّ  .4

بجامٍد يليه ذائٌب، وال يليه جامٌد أبدًا؛ وللحفاظ عىل هذا النظام نجد العربيَّة قد 

 تزيد مقطعًا كاماًل.

عاء .ختامًا َأسَأُله تعاىل السَّ   داد يف القول والعمل؛ إنَّه قريٌب جميُب الدُّ
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 مصادر البحث

  ّد اإلستــراباذي )ريض الد د ـن احَلاجِ ْرح َشافية اببن احلسن(: َشــين حممَّ ب، َتقيق: حممَّ

 – ـد احلميد وخخرين، الطبعة األوىل، دار إحياء الرتاث العريب، بريوتّدين عبـحميي الـ

 . لبنان

 راءات واّذ القوه شـي تبيني وجــَتَسُب فــُمحْ ه(:  ال 392ْتِح عثامن ت ــفَ ابن جني )َأبو ال

ـــة وَتقيــواإليضاح عنها، دراسـ  بطبعة األوىل، دار الكتـا، الادر َعــطـد القـد عبـق: حممَّ

    م.1998=  ه 1419 لبنان، –العلمية، بريوت 

 دل أمحد ر البحــــــر املحيط، َتقيـــق: عاندليس )حممد بن يوسف(: تفسيــأبو حّيان األ

د معـ عيلعبد املوجود والشيخ   –ة، بريوتعة األوىل، دار الكتب العلميـــوض، الطبحممَّ

  م 1993=  ه 1413 لبنان،

 دكتور(: دراســات يف علم أصوات العربية، الـطبعة األولــى، دار جرير،  داود عــبده(

  . م 2010=  ه 1431 األردن، –عاّمن 

 ديزيره سقال: الّصف وعلم األصوات، دار الصداقة العربية، بريوت .  

 )َرَمَضان َعْبد التَّواب )دكتور 

 اخلانجي، ةمكتبــ الثالثة، ةطبعـال ،- وقوانينه وِعلله مظاهره –وي ور اللغـالتطـ   

  . م 1997=  ه 1417 القاهرة،

  ،ه =  1420فُصــــوٌل فـــي فِقه الَعربيَِّة، الطبعــــة السادســــة، مكتبة اخلانجي، القاهــرة

 . م 1999

  الزخمرشي )جار اهلل حممود بن عمرو(: املفصل يف صنعة اإلعراب، َتقيق: د. عيل بو

 . م 1993م، الطبعة األوىل، مكتبة اهلالل، بريوت، ملح

  ِح ََجِْع ــُع اهلََواِمـع فـــي رَشْ السيوطي )َجاَلل الّدين َعبد الّرمحن بن أيب بكر(: مَهْ

اجلََواِمـــع، تـحقيـــق: أمحـــد شمـــس الـــدين، الــطبعـــة األوىل، دار الكتــب العلميــــة، 

 . م 1998=   ه 1418 لبنــــان، –بيــــروت 

 )َعبــد الّصبور شاهني )دكتور  

  أَثـــــر الِقراَءات فـــــي األَْصـــــوات والنّحــــو الَعَريّب )أُبــــو َعمــرو بن الَعالء(، الطبعة

 . م 1987ه =  1408األوىل، مكتبة اخلانجي، القاهرة، 
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  َّويت للــبنيـــة الَعربي ـــة )ُرؤية جـديــدة فــــي الّصــرِف الَعـريّب(، مــؤسـسـة امَلنْهــــُج الــصَّ

 . م 1980ه = 1400الرسالة، 

  ،عبد الفّتاح الزين )دكتور(: دراســـــات ألسنّية صوتّيـــة وتركيبّيـــة، الطبعــة األولــى

=  ه 1430 لبنان، –املؤسسة اجلامعية للـــدراسات والنشـــر والتـــوزيع، بريوت 

   .م2009

 (عبد القادر عبد اجلليل )دكتور: 

 ـه 1431ان،   اء، عمـــى، دار صفـة األولـــطبعـــغـــويــــّة، الالــتـــنـــوعـــــات اللــ  =

 م 2012

 عــلــم الــّصف الــصـوتـــي (Morpho – Phonology) ،الـطـبعة األولــــى، دار أزمنة ،

 .م1998عامن، 

  غانم قدوري احلمد )دكتور(: الــمدخل إلــــى علــــم أصــــوات العربية، مطبعــــة

 . م 2002ه =  1423املجمـــع العلمـــي، بغداد، 

  ة، َجعه ورشحه: الدكتور إحسان َعبَّاس، دار الثقافة، بريوت ة: ديوان كثري عزَّ  –ُكَثريِّ َعزَّ

 . م1971=  ه 1391 لبنان،

 م2000ور(: علم األصوات، دار غريب، القاهرة، كامل برش )دكت  

  َهنري فليش: الـــَعربيَّـــة الــُفْصحى )َنحـــــَو بــَنــــــــاء لغــــــوي َجديد(، تــعـــــريـــب

  . م 1966الدكتور َعبد الّصُبور شاهني، الطبعة األوىل،  :وتـحقيق

  َُح املف ل، قّدم له ووضع هوامشه وفهارســه: ابن يعيش )أبو البقاء يعيش بن عيل(: رَشْ صَّ

 لبنان، –الدكتــور إميـــل َبديع يعقوب، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت 

 \. م 2001=  1422

 

 



 

 

 

 املقطع العربي ودوره يف تعليم اللغات

 منودجًاأاللغة العربية 

  

 أ.م.د. مراد محيد العبد اهلل

 ليج العريب، جامعة البرصةمركز دراسات البرصة واخل

 
 توطئة:

متيز النظام الصويت يف اللغة العربية بقدرته عىل التشكل يف مجيع الظروف املحكية، فقدد 

الكالم املحكي إىل مكوناته الدقيقدة ابتدداءم مدل الصدوت امل درد حلل علامء اللغة والصوت 

"Single sound"    الوحدددة الصددوتية"ُسدد ي بدددالدد" "Phoneme"  ومددا اصدداحبه مددل

وا كددل تيدد يت ا  "Allophone"تغيددتات تددوتية تدد د  إىل إنتددا  تنوعددات تددوتية 

ت األتديل، وذد   عل الصوت العريب األتيل، لتنتج أتواتام مقاربة للصدو "منحرفة"بالد

 Phonetic"متثل ال ئة األوىل مل مكونات الكلم يف العربية وس يت ذ   العنارص الصوتية

Elements" بامليددتوا ارفددراد  لتتددوات العربيددة "The Individual Phonetics 

Level in Arabic System"  ثم انتقل العلامء إىل حتليل ذ   األتوات وذي تداا  مدع

اضع مليتوا تويت كلامت، ومل ثم اجل ل والعبارات، وذ ا الاتيب خبعض ا لتكوال ال

 Structural Phonetics" "امليدتوا الاكيبدي لتتدوات"حتت ما ايد   بدد ُدِرسأاضام 

level"  وسددد ي أاضدددام بالوحددددات الصدددوتية فدددو  الق عيدددة"supra-segmental 

phonemes" اء الكالمدي التدي تشدكل وذ ا امليتوا ا ثل احللقة الثانية مدل حلقدات البند

نواة الدراسة الصوتية اليياقية، فالصوت ليس له داللة أو قي ة معنواة إذا كان منعزالم عل 

لتشدكيل الكلدامت التدي التوظيد  والبنداء   تكتيب قي ت دا الدالليدة مدلسيا  أقرانه، بينام

 Phonetic"ا، فكددان  دد   الااكيددب الصددوتيةالتعبددت عددل حاجتدده  ددارغددب ال ددرد يف 

Structures"  ليل دا تحل ةم صدل دراسدةمميزات وأنواع ال بد مل الوقوف عندذا ودراست ا
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مل الوقوف عىل مكونات اللغة مل الناحيدة الصدوتية عدىل  العربية ملتعلمومعرفت ا ليتين  

دراسة املق دع الصدويت مدل أولوادات األقل؛ ألهنا تشكل امليتوا األساس يف بناء اللغة، ف

حتد  ندت كل مدل  هلدفال بدد مدل الوقدوف عندد  وحتليلاكيبي لتتوات امليتوا ا دراسة

لد ل  سدنبدأ بدراسدة املق دع ، ة لتعليم العربية لغدت ناققي دايرسوسيلة س لة وماستعامله 

ألتوات العربية، فاللغة العربيدة ال ا أساسهعىل  تج عال   تُ املحور األساس ألنه اشكل 

ون مدل م عدات  د   األتدوات وبدر  بشدكل تتكون فقط مل األتوات امل ردة بل تتك

، وتتج دع ذد   املقداقع "املقداقع"مااتبة وفق نيق سياقي تويت ُس ي بدد 1دفعات ذوائية

ن اليليلة الكالمية للغة؛ وذي لييت سوا جم وعة تكتالت توتية تن ق بكيانات  لُتكوِّ

 ددل كددل من ددا ذاتيددة، ف ج ددوع ذدد   األتددوات املتناسددقة واملنتظ ددة يف تراكيددب لغواددة ح

خصددائت تعكددس لنددا الصددور ال ذنيددة والدددالالت املرتب ددة يف سددياقا ا اللغواددة وفددق 

ن مدددددا ايددددد   2التنوعدددددات الصدددددوتية املنتظ دددددة ، ف ج وعدددددة مدددددل املقددددداقع ُتكدددددوِّ

 ."Words"الكلامت"بد

 "Syllable"املقطع الصويت

صددوتية يف اللغددة العربيددة بعددد دراسددة الوحدددات ال"Syllable"ادد يت املق ددع الصددويت

وفدق مدا ات دق ذ   الوحدات وا تل   بعض ا مدع بعد  ن تتكو وتنوعا ا، ليبني لنا كي 

عليه علامء الليانيات يف جمال علم الصوت، فعندما قلبنا يف كتدب الدااا اللغدو  ج نجدد 

عدىل "اخلليل، سديبواه، ابدل جندي..." ذناك إشارة لل ق ع عند علامء اللغة املتقدمني أمثال

دراسة املق ع كانت عىل تلة بدراسة علم العروض يف الشعر العريب إال إنندا الرغم مل أن 

ثم جداء بعدد   "املوسيق  الكبت" يف كتابه "ذد399"ج نجد ت صيالم ل ل  إال عند ال ارايب

نحدو التتابعدات  "ال دارايب" وكاندت إشداراته "ذدد595" أبو الوليد حم د بل امحد بل رشدد

                                                 

القاذرة: مركز " ،النظام الصويت يف اللغة العربية دراسة وصفية تطبيقيةانظر: الشنرب ، حامد بل امحد، -1

، مقدمة يف علم األصوات، وانظر: عبد اهلل، عادل الشيخ، 199،  "م2004 ،1اللغة العربية، ط

 .92 ،"م2004، 1مركز البحوا، م بعة اجلامعة ارسالمية العاملية بامليزاا، ط كواالملبور:"

، 1عامن:دار ت اء للنرش والتوزاع، ط"التنوعات اللغوية،عبد اجلليل، عبد القادر، انظر:  -2

 .72 ، "م2009
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املعتلدة قدد سدبق ادا الغدرة بعرشدة قدرون عدىل األقدل الصوتية يف األتوات الصدحيحة و

كل "، فيقول:1"املق ع"وجاوز به اردراك إىل االبتكار فوضع له املص لح الدال عليه وذو

ه ايد   املق دع القصدت، والعدرة ايد ونه فإنحرف غت مصوت ُاتبع ب صوت قصت به 

ل حدرف ج ُاتبدع احلرف املتحرك مدل قبدل أهندم ايد ون املصدوتات القصدتة حركدات وكد

حدرف غدت بصوت أتالم وذو ا كدل أن اقدرن لده فد هنم ايد ونه احلدرف اليداكل، وكدل 

، فال دارايب ركدز يف كتابده عدىل 2"نا ني يه املق دع ال وادلمصوت قرن به مصوت قوال فإ

اجلوانددب املوسدديقية يف الكددالم العددريب ومددا اتعلددق بدده بدراسددة املق ددع الشددعر  يف علددم 

نا ذكرام   ا املص لح عند ابل جني لكنه دل عىل يشء مغاار متامدام ملدا العروض، يف حني ملح

اعلم أن الصوت َعَرٌض خير  مع الن س ميت يالم متصالم حت  "ادل عليه املص لح فيقول

اعرض له يف احللق وال م والش تني مقاقع تثنيه وامتدداد  واسدت الته فييد   املق دع أادنام 

،فان ابل جندي ج 3"روف بحيب اختالف مقاقع ا...عرض له حرفام وبتل  أجراس احل

  وسيلة انق ع اا ذواء الن س اخلدار  مدل   ومنا احلايل بل تكلم بعد  اتكلم عل املق ع ب 

الدرئتني لتكددون الصددوت املدراد، فلدديس لدده عالقددة ب   دوم املق ددع يف الدراسددات الصددوتية 

َ بكالمه ض نام أن املق ع احلداثة، يف حني ج خيتل  ذ ا املص لح عام قرر  ال ارايب  ال   بنين

، بدل 4ج اكل شائعام بني علامء العربية بدليل إننا ج نجد له إشارة أو استعامل يف كتب القدماء

ركز ذ الء عىل دراسة األتوات امل ردة وبيان ت ا ا وخمارج ا وما اعاهيا مدل تغيدتات 

ل  واجه املق ع عند تعرا ده اختالفدام يف حالة البناء نتيجة جماور ا لتتوات األخرا، ل 

يف الرأ  عند علامء الليانيات والصوتيات فلم جيد له تعرا ام واحدام جي ع عليده املحددثون 

                                                 

، 2ليبيا، الدار العربية للكتاة، ط"، التفكري اللساين يف احلضارة العربية : امليد ، عبد اليالم،انظر -1

 260،  "م1986

، تح: غ اس عبد املل  خشبه، املوسيقى الكبري كتابنرص حم د بل حم د بل قرخان،  ال ارايب، -2

 .1075 ، "القاذرة: دار الكاتب العريب لل باعة والنرش"

 .6،  1،  رس صناعة اإلعرابابل جني،  3-

بتوت:دار ال كر املعارص،و "، املصطلح الصويت يف الدراسات العربيةالصيغ، عبد العزاز، انظر:  -4

 .275  ، "م2000، 1دمشق:دار ال كر، ط
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عىل الرغم مل أن نظدم الكتابدة قدداامم كاندت تعت دد عدىل املقداقع يف لغا دا وكاندت تيد   

ذددب علددامء الصددوت ذوشدديوع ا، لد ل  فقددد  "Syllabic Writing"، 1بالكتابدة املق عيددة

 :2قي ني رئييني مها بتقييم األتوات إىل

 ."Segmental Phonemes"األول: الوحدات الصوتية املق عية  -

 ."Supra-Segmental Phonemes"الثاين: الوحدات الصوتية غت املق عية -

وذددد ا التقيددديم البدددد أن اكدددون خاضدددعام إىل وجدددود الصدددوت يف سدددياقه الاكيبدددي 

"Structural Context"  وت  الصوت ب نه مق عي أو ال وذو خار  اليديا  اعدد  ألن

رضبام مل اللغو الن املق عية لييت ت ة مالزمة للصوت بل ذي تد ة تنشد  عندد مقارندة 

الصوت مع ما اصداحبه مدل أتدوات سدابقه لده أو الحقده إليده وذد ا مدا تت يدز بده أغلدب 

 ل  ج نجد تعرا ام لل ق ع اصد  عدىل اللغات ومن ا العربية التي متيز بين ام متيزا قاقعام، ل

ف دن م مدل عرفده ، 3مجيع لغات البرش وذ ا ارجع إىل اختالف اللغات يف نظام دا املق عدي

و  ا نجد أن اللغات ال تت ق مجيع ا يف النظام املق عي بل لكل من دا نظامده اخلدا  ف دي 

ت ل ل  ظ ر نزاٌع حاد خمتل ة عل األخرا، فبقي املص لح عائامم م توحام اقبل كل التعرا ا

بني العلامء كل من م انظر إليه وفق خط أبحاثه وهنج دراسته ومدرسته، ولديس بالودورة 

في ا وذ ا دفعندا 4أن تت ابق مع هنج اآلخرال فل ل  تعددت النتائج واآلراء وكثر اخلالف

 وجوة حتداد مقداقع كدل لغدة بدام ادتالءم مدع بنيت دا الصدوتية وخصائصد االقول عىل إىل 

                                                 

الرااض: دار "دراسات يف علم اللغة الوصفي والتارخيي املقارن،انظر: حينني، تالح الدال تالح،  -1

  .138  ،"م1984، 1ة والنرش، ط باعالعلوم لل

بتوت:دار ال كر "، "الفونولوجيا"علم وظائف األصوات اللغوية انظر: نور الدال، عصام،  -2

، األصوات اللغوية، وانظر: اخلويل، حم د عيل، 91 ، "م1992، 1اللبناين، اليليلة األلينية، ط

 .196 ، "م1987، 1الرااض:مكتبة اخلرجيي،ط

، وانظر: 294  ،م1997القاذرة: عاج الكتب، "،،دراسة الصوت اللغويد خمتار، انظر: ع ر، امح -3

، 88،  "م1999، 1القاذرة: مكتبة اآلداة، ط "،دراسة يف علم األصواتكامل الدال، حازم عيل، 

 ،"م2007ارسكندراة: دار املعارف العل ية،-مرص"، مقدمة لدراسة علم اللغةوانظر: خليل، حل ي، 

 75-76. 

 .103 ، "الفونولوجيا"علم وظائف األصوات اللغوية نظر: نور الدال، عصام، ا -4
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خواتدد ا وميزا ددا يف تتددابع  -إذن-ومميزا ددا وقددر  متكل ي ددا يف الددتل ل اددا فلكددل لغددة 

الوحدات الصوتية، فكانت لددانا جم وعدة كبدتة مدل اآلراء كدل من دا مثلدت رأ  كاتب دا، 

وكل باحث ا يت ال ارىض عل تعرا  سابقه ل ل  بقي اجلدل قائامم يف تعرا  املق ع حت  

 اومنا ذ ا.

 :طعماهية املق

اختل ت تعرا ات املق ع الصويت واحتدم اجلددل حدول إمكانيدة وضدع تعراد  جي دع 

عليه العلامء امجع، وربام ارجع ذ ا اخلالف إىل أن الدراسات والبحوا العربيدة القدا دة ج 

تتناولدده بالرشددح والت صدديل فبقددي اخلددالف واجلدددل قددائامم حتدد  اومنددا ذدد ا، لكددل اجلدددل 

يائل التي تناو ا القدام ، ل ل  ا كل أن نرجدع اخلدالف إىل واخلالف ميت ر حت  يف امل

أسباة قد تكون  ا عالقة بل جة كل عاج لياين، وربدام لديس كد ل  بدل ا كدل أن اكدون 

املق ع شداد التعقيد بحيث ج ات كل علامء العربية مل حتداد  ووضع تعرا  مدانع جدامع 

ع ليددة ضددم  عبددارة عددل ق ع ذددوا ددي ب ت لبددات امل  ددوم واملصدد لح يف  ن واحددد، فددامل

حدددذا إىل اآلخددر لينددتج عن ددا املقدداقع، واملق ددع أ "Phonemes"الوحدددات الصددوتية  

"Syllable"  وحددة الصدوتية مدل ال أكدربا يت مبارشةم بعد الوحدة الصدوتية، لد ل  اكدون

، 1بع  الكلامت قد حتتو  عىل أكثر مل مق ع يف بنيت دا ا يكليدة ألن مل الكل ة؛  أتغرو

ف ل املعروف أن ذ   الوحدات بدر  عدىل شدكل جم وعدات وكدل جم وعدة من دا تيد   

عبدارة ذدو: أشدكاله  أبيدط، فداملق ع يف "َكَتَب "مثل جم وعة الوحدات يف كل ة  "مق عام "

، واد ا "ة+فتحدة"و"ت+فتحدة"و"ك+فتحدة"عل تتابع عددد مدل الوحددات الصدوتية 

التدي مدل خال دا تتبدني حددود ل لغة إىل أخدرا عية التي بتل  مالتتابع تتكون البنية املق 

، فالكالم بنداء عدىل ذلد  اتد ل  مدل األتدوات اللغوادة Syllable Boundary"2"املق ع 

                                                 

 "م1999، 1القاذرة: مكتبة اآلداة، ط"،دراسة يف علم األصواتانظر: كامل الدال، حازم عيل،  -1

 87. 

يف التشكيل  ، وانظر: العاين، سليامن حيل،75،  مقدمة لدراسة علم اللغةانظر: خليل، حل ي،  -2

، 131 ، "م1983، 1اليعوداة: الناد  األديب الثقايف، ط"يف اللغة العربية فونولوجيا العربية،الصويت 
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امل ردة جي ع ا املتكلم لتكون عىل شدكل دفعدات تدوتية ت دهيدا األعضداء الن قيدة، وذد   

 "Vowels" ةواملعتل "Consonants" الدفعات حتتو  عىل ك ية مل األتوات الصحيحة

نجددذا تتكدون مدل  "َكَتدَب زادادٌ "، فعند ن قنا بعبارة 1قوالةكانت سواء أكانت قصتة أم 

ائت القصدتة أو والصد"دفعات توتية خمتل ة بني األتوات الصحيحة اليداكنة واملعتلدة 

فكدل لغدة تضدع قيدودام عدىل تتدابع  ،ام عتباقالتوزاع لتتوات ال اكون إ ال والة، لكل ذ ا

مل حيث ما ايبق ا وما الي ا، ف ن م مدل ذذدب إىل أنده كلدام زادت تدعوبة ن دق أتوا ا 

تلحقه، ل ل  ف ل امل كل  وأخرا جالصوت زادت معه القيود عىل األتوات التي تيبقه 

 "Bound"تقييم الكالم إىل مقاقع ب جرد اليامع لكدل لديس مدل امل كدل تعيدني احلددود 

الكدالم ارنيداين متدداخل  ألن املق دع الد   اليده،  التي انت ي عندذا املق ع ليبددأ بعددذا

األجزاء بحيث اكتيب اجلدزء القدو  شديئام مدل الضدع  يف اجلدزء الضدعي  وبدالعكس، 

 ن الكالم املتواتل اتكون مل أتوات لغواة بتلد  يف نيدبة وضدوح ا ففضالم عل ذل  

، لت راق بني املعداينوحدة داللية قادرة عىل ا أتغر، فكام أن الوحدة الصوتية ذي 2الي عي

أتدغر وحدة توتية تركيبية ذات داللة ال ا كل مزئت دا إىل  أتغر أاضام  املق عُ  دن عُ  ل ل 

أثنداء حتلديل م للكدالم إىل وحددات  يف وذ ا ما ذذدب إليده املحللدون الليدانيون ،مل ذل 

باحدث مدل امل "Syllabic System"ظ دة املق عيدة العربيدة ألن، وُتعد دراسدة ا3أكربتوتية 

يف ع ليدة تعلديم  نداجعاجلدارة باالذتامم يف جمال الددرس الليداين الصدويت ملدا  دا مدل دور 

                                                                                                                         

األردن: دار الرشو  للنرش والتوزاع، "، دراسات يف فقه اللغة وفونولوجيا العربيةوانظر: عبابنة، حي ، 

 .13،  "م2000، 1ط

 .276،  املصطلح الصويتانظر: الصيغ، عبد العزاز،  -1

أصوات ، وانظر: أاوة، عبد الرمحل، 200،  األصوات اللغويةظر: اخلويل، حم د عيل، ان -2

 ،األصوات اللغوية، وانظر: أنيس، إبراذيم، 139   ،"م1990القاذرة: مكتبة الشباة،"،اللغة

 .87  ،"القاذرة: م بعة هنضة مرص"

مقدمة يف د اهلل، عادل الشيخ، ، وانظر: عب73 التنوعات اللغوية، انظر: عبد اجلليل، عبد القادر،  -3

عامن: دار املرصاة للنرش "، يف اللسانيات ونحو النص، وانظر: إبراذيم، خليل 93،  علم األصوات

القاذرة: مكتبة وذبة، "،يف علم اللغة العامانظر: شاذني، توفيق حم د، ، و52 ، "م2007والتوزاع،

 .106  ،"م1980، 1ط
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اللغات وتعل  ا، فالباحث االقي مشقةم وعناءم كبتال يف حتداد الكل ة عند دراسة لغة غت 

، فكان املق ع وسديلة ايدتة تيداعد يف حتدادد حددود الكلدامت التدي تتد ل  مدل األملغته 

د أو اثنني، إذ حاولت اللغات األجنبية أن تعت د عىل املق دع الصدويت للكشد  مق ع واح

ا لغدة ألهندعل معاج م ردا ا، لكن ا ج توفق يف ذل  كام ُوفِقدت العربيدة يف حتليدل م ردا دا 

تت يددز به  ددا العددريب املتصددل الدد   اعجددز ال ددرد عددل حتداددد معدداج الكل ددة التددي تلحق ددا 

والنحددو التدي تيد م يف تغيتذدا كليددام، كدام اعجدز يف بعدد  عالمدات االشدتقا  والرصدف 

ل ا كدان  "س لت وني ا"األحيان عل فصل الكلامت التي تكتب متصلة بعض ا ببع  كام يف

املق ع أفضل وسيلة حلل ذ ا اللدبس، فكاندت لدراسدة املق دع أمهيدة وفائددة عظي دة عندد 

الصيغ العربية مل الصيغ غدت   معرفةا ُتعيينا وتياعدنا يفألهن  اوتعل  دراسة اللغة العربية

، 1العربية عرب معرفة النييج التكواني ال   تتد ل  منده الكلدامت العربيدة مدل غدت العربيدة

دراسة املقاقع يف أاة لغة مل اللغات اعني عىل معرفدة الصديغ اجلدائزة في دا كدام "ن إل ل  ف

ف املقطع بأنه جمموعةة مة  نع  ، في كننا أن 2"اعني عىل معرفة موسيق  الشعر وموازانه... رِّ

الوحدات الصوتية ا ئتلفت معًا لتشكيل أجزاء صوتية منطوقةة نتيةةة راةراف دفعةة هوائيةة 

مة  الكلمةة  ةا أصةغر مة  الصةوت و أكةرم  الرئتني يسرتيح عند نطقها النََفس، ويكون 

 :3نتني مهالكل ذناك مل ذذب إىل تعرا  املق ع مل وج تني اث داللية عند اجتامعها، معان  

 ."Phonetician"االما  األول: تعرا  فوناتيكي -1

 ."Phonological"االما  الثاين: تعرا  فونولوجي -2

                                                 

، 73-70  ،"م1972، 1بتوت:دار الكتاة اللبناين، ط"، لعربيةأللسنية اانظر: قحان، را ون، ا -1

، 1بتوت:عاج الكتب لل باعة والنرش والتوزاع، ط"، األصوات اللغويةوانظر: م د ، مناف، 

 .122 ، "م1998

القاذرة: مكتبة "،، املدال رىل علم اللغة ومناهج البحث يف اللغةانظر: عبد التواة، رمضان،  -2

 .102 ، "م1985، 2اخلانجي، ط

، علم األصوات، وانظر: برش، كامل، 120-119،  األصوات اللغويةانظر: م د ، مناف،  -3

مقدمة لدراسة علم : خليل، حل ي، وانظر، 50  ،"م2000لل باعة والنرش، دار غراب القاذرة:"

 .76-75،  اللغة
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ولكل مل الوج تني تعرا ات خاتة، لكل ظل علامء الليانيات غت راضني عن ا فبقي 

 اجلدل حمتدمام حول تعرا  املق ع وبقي الباة م توحام أمام الدرس اللياين الصويت ليدديل

يف هنااددة امل دداف إىل تعرادد  شددامل البددي  ج بدددلو  مددل التعرا ددات عل ددم اصددلونكددل عددا

 جمال البحث العل ي ال اق  عند هنااة حمددة. ألن أعتقد ق وحات املص لح، وذ ا ما ال 

 "Parts of Syllable"مكونات املقطع

ق دا كلدامت لقد متيز املق ع ب نه جي ع الوحدات الصوتية امل ردة يف م عات تتشدكل وف

ددت  ام إعدتامدذات داللة، لكل ذ   األتوات امل ردة خضعت لقواعدد ورشوط ُبنيدت وُقعِّ

عىل االستقراء اللغو ، فالقاعدة ُوِضعت تبعدام للكدالم املوجدود ولديس العكدس، فكاندت 

لكل علامء العرة متكنوا أختام مدل  تعبة ومعقدةم جدام ع لية وت  اللغة العربية مق عيام 

دة التي اتشكل وفق ا املق ع يف اللغة العربية ال صح ، والتي عامدذا األساس وضع القاع

اآللية تشدكلت وفدق وضدوح الصدوت  تتابعة، وذ  ذو الصعود والنزول بني األتوات امل

مل عدمه عالوة عىل ذل  عدد األتوات التدي جيدب أن اتكدون من دا املق دع، فضدالم عدل 

مل الصدعوبة الن قيدة أثنداء االنتقدال بين دا،  ا نوعبعات بني األتوات لئال حدنوعية التتا

ن لكددل تدوت خصائصدده أل خدر يف املق دع،  ام جيداور حرفددألن فلديس كدلص تددوت تداحلام 

وت اته ومميزاته، قد ال تتناسب مع ما جياور  مدل أتدوات أخدرا لد ل  اد د  إىل عددم 

 . 1ن قه بشكل تحيح أثناء جماورته مع األتوات األخرا

عد املقاقع الصوتية بناءم عىل ع لية تتابع األتوات، ال   ألق  بظاللده لقد ُقعدت قوا

عىل الكلامت العربية التي امتازت عدل غتذدا مدل اللغدات ب وسديقية ونغدم رائعدني، فقدد 

ذذب علامء الليانيات إىل تي ية كل مدل ذد   األتدوات تبعدام ملواقع دا يف الكلدامت ودقدة 

قامدت يف أساسد ا عدىل فكدرة ت داوت األتدوات يف نظراة املقداقع "وضوح ا يف الي ع فد

ع كل تدوت أو ترتيدب األتدوات إسامتواتيون ببيان درجة ع ا، فقد اذتم األإسامدرجة 

                                                 

، "م1979:دار الثقافة، املغرة، الدار البيضاء" ،مناهج البحث يف اللغةانظر: حيان، متام،  -1

 131. 
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، وحددوا لكل فئة من دا مكاندام تكدون فيده ال ا كدل 1"ع اإساميف جم وعات بحيب درجة 

 لل ئة األخرا أن حتل حمله فكانت عىل نوعني مها:

 "األتدددوات املق عيدددة": وتيددد   أاضدددا بدددد"Vowels"عتلدددة األتدددوات امل أوالً:

"Segmental Phonemes" وأتدددوات "أ، و،  "، وتضدددم أتدددوات اللدددني ال والدددة ،

، وتشدغل ذد   األتدوات اليدتة اجلاندب "ال تحة والضد ة والكرسدة،"احلركات القصتة

، 2"الق ددة املق عيددة"أو  "Peak" "أتددوات الق ددة"العلددو  مددل املقدداقع وقددد سدد يت بددد

"Syllabic Peak"  وذ   األتوات ال تقع إال ق ة، ف ي األكثر اتياعام وان تاحام بدني بقيدة

ألهندا تقدع يف وسدط املق دع املغلدق ويف  "Nucleus" "الندواة"بدد الوحدات وس يت أاضدام 

املق ع امل توح، وتت يز ذ   األتوات بوضوح ا الي عي العايل ل ل  احتلت ذ    أواخر

أن اكدون  عدىل وجدوةع ا، وقد ات ق العلامء إسامىل مل حيث قوة األتوات الدرجة األو

مل األتوات املق عية خيتم بده، فيعت دد علي دا يف حيداة عددد  يف هنااة كل مق ع توت

 Bounds" املقاقع التي تتكون من ا الكل دة والتدي عدىل أساسد ا تتبدني لندا حددود املق دع

Syllable"كددون دائددام غااددة يف الوضددوح ، فضددالم عددل ذلدد  نل ددح أن حدددود املقدداقع ت

 .3الي عي

 "غت املق عيدة"وتي   أاضا باألتوات  "Consonants"األتوات الصحيحة  ثانيًا:

"Supra-Segmental Phonemes" وتضم كل األتوات الصدحيحة الصدامتة يف اللغدة ،

أ  تكدون يف أسد ل  "Basic"العربية ال صح ، فتكون ذد   األتدوات يف قاعددة املق دع 

لبياين  ا، وا كننا إرجاع سبب ذل  كوهنا املدادة األسداس يف بنداء الكلدامت، وقدد الرسم ا

وا دوام  ال  "Valleys" "األودادة"تدارة وبدد "ا دوام "أقلق علي ا علامء الصوتيات بد

                                                 

 .291،  دراسة الصوت اللغويع ر، امحد خمتار،  -1

، "م1995، 1بتوت: دار ال كر اللبناين، ط"مبارك، مبارك، معجم املص لحات األلينية،انظر:  -2

 276. 

 ،201 النظام الصويت يف اللغة العربية دراسة وصفية تطبيقية، انظر: الشنرب ، حامد بل امحد،  -3

، 141  دراسات يف علم اللغة الوصفي والتارخيي املقارن،: حينني، تالح الدال تالح، انظرو

 .199،  "م1990، 5بتوت: دار الرش  العريب، ط"،دراسات يف فقه اللغةوانظر:األن اكي، حم د، 
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لد ل  فلكدل مق دع ذامشدان كدل واحدد مدن ام اتكدون عدادة مدل  تقع إال قواعد لل ق ع،

ف دو  "َعدل  "تد رام أ  ال وجدود لده نحدو املق دع توت تامت واحد أو أكثر وقد اكدون 

والنواة أ  الق ة ذي ال تحة وا دام   "ع"، فا ام  األول ذو "ع+فتحة+ن"اتكون مل 

فا ام  الثاين كدام موضدح ذدو  "ذ + ا + ت ر"فيتكون مل  "ذا"أما املق ع  "ن"الثاين ذو 

ع سدامية مدل حيدث قدوة اروحتتل ذ   األتوات الدرجة الثان ،1ت ر أ  بال ذام  ثاين له

عام مدل الق دة التدي إسدامضع  أالقاعدة ال بد أن تكون  ألنعام مل نظت ا إسام أقلفتكون 

عام إسام أقلوألهنا  تشاك مع ا يف املق ع وذ ا اشت إىل احلد األدن  مل الوضوح الي عي

 العربيدة ، وعليده نهلدت إىل أن تضد ني2وقعت يف القاعدة فال ا كل  دا أن تقدع يف الق دة

قدواالم اضد ي عدىل الكل دة وضدوحام  كدان سواء أكان قصدتام أم "الصائت"لصوت العلة 

ذناك أتواتام امتازت بقلة وضوح ا الي عي ف  ا الدتامز  إذن ُحدِدا موازندة  ألنس عيام 

عه واقئدة إسدامع واضح جدام، و خدر درجدة إسام لل مد مق عام ذا إن ل رفني بحيث بني ا

-متيز به املق ع يف اللغة العربية عل غت  مل اللغات، فنظر العلامء إىل املق ع جدام وذ ا ما 

عدىل انده عبدارة عدل تتدابع أتدوايت حتدو  عدىل ق دة واحددة في دا مدل  -وفق ذ ا التقيديم

، وجزء ثان  الو ذو القاعدة والتي غالبام ما تكون أتواتام تامتة متتاز  ضوح ما جيعل ا خمتل ةم

واحد سواء أكان قدواالم أم  "تائت" ي، فكل مق ع اتكون مل علةبقلة وضوح ا الي ع

قصتام إضافة إىل عدد مل الصوامت، فال تقل عل الواحد وال تتجاوز الثالثة مدع وضدوح 

معن  املق ع ع ليام، فالق م ذي أعىل ما اصل إليه الصوت مل الوضوح الي عي والوداان 

 .3ما اصل إليه ذ ا الصوت مل الوضوح أقلذي 

                                                 

د عيل، ، وانظر: اخلويل، حم 14،  دراسات يف فقه اللغة وفونولوجيا العربيةانظر: عبابنة، حي ،  -1

 . 192،  األصوات اللغوية

يف علم ، وانظر: قليامت، غاز  خمتار، 291،  دراسة الصوت اللغويانظر: ع ر، امحد خمتار،  -2

، وانظر: أاوة، عبد 152،  "م2000، 2دمشق: دار قالس للدراسات والامجة والنرش، ط"،اللغة

 .140،  أصوات اللغةالرمحل، 

، املصطلح الصويتانظر: الصيغ، عبد العزاز، ، و88  ،غوية،األصوات اللأنيس، إبراذيم،  -3

 276. 
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إضد اء اراقداع املوسديقي خصوتدام عندد الدااوح بدني  وذ ا الوضوح وقلته اي م يف 

الصعود والنزول، وذ ا الصعود والندزول اكدون خاضدعام لدثالا درجدات مدل التدوتر يف 

 ذي: 1العضالت التي تي م يف ع لية إنتا  الصوت وذ   الدرجات

 ."Growing Tension"الدرجة األوىل: توتر متصاعد

 ."Peak Tension"ثانية: توتر اصل إىل نق ة ال روةالدرجة ال

 ."Decreasing Tension"الدرجة الثالثة: توتر متناقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .295انظر: ع ر، امحد خمتار، دراسة الصوت اللغو ،   -1

 "ح ح"أو قوال "ح"توت علة قصت"وحدة توتية م ردة"+ " "تامت "وحدة توتية م ردة"الكل ة =

 
         

 املق ع           

       "ذام "توت غت مق عي"بد توت تامت م رد ارمز له

                                           "ذام "توت غت مق عي"ام بدمز  ار انتامت انتوت

 ح                                                 "ق ة"ارمز له  "الض ة ال تحة الكرسة"توت علة قصت

 ح ح                     "ق ة"توت مق عي"ارمز له "أ، و،  "توت علة قوال

 " +ع"3"+ مق ع " +ع"2"+مق ع" +ع"1"= مق ع "رضة"الكل ة                               

 "تائت مق عي"حركة قصتة"+ ح "تامت غت مق عي"املق ع =  

 "تائت مق عي"حركة قوالة"+ ح ح "تامت غت مق عي"                                

 

 "1"خم ط رقم 

 



 
 2020 86-59 أ.م.د. مراد محيد العبد اهلل منودجًاأاللغة العربية  :املقطع العربي ودوره يف تعليم اللغات 

 

 

70   
 

أما بالنيبة لتتوات املكوندة لل ق دع ف دي ك يدة مدل األتدوات حتتدو  عدىل حركدة 

للحركدة  "ح"بدالرمز -اعال  كام موضح يف امله ط-وارمز  ا  "قصتة أو قوالة"واحدة 

أو  " "للحركة ال والة، ومل توت تامت واحد وارمز له بدد "ح ح"صتة والرمز الق

، وأما عدد األتوات التي حتوهيا املق ع ف  ا اتوق  "   "توتني وارمز  ام بالرمز 

 ونق دددة هناادددة"Implosion" عدددىل ندددوع املق دددع ن يددده واكدددون لل ق دددع نق دددة بداادددة

"Explosion"  قد اكون أارس مل حتليل املقاقع إىل مكوناته فتحليل الكالم إىل مقاقع أمر

، وقد متيدزت املقداقع الصدوتية للكلدامت ب يدزات جعلدت 1الصوتية ف و أمر بالغ الصعوبة

من ا قادرة عىل أن تكون املدادة الصدوتية الرئييدة التدي اتد ل  من دا الكدالم وذد   امليدزات 

 :2تلهصت باآليت

تر األتوات املق عية تارة واألتوات بني أتوات املق ع الواحد عرب توا حتاداال  -1

. ام إحتادغت املق عية تارة أخرا مما أض   عىل املق ع   وموسيقيةم

التامس  الن قي بني أتوات املق ع الواحد ألهنا شدكلت ماذبدام بدني األتدوات   -2

 ن ي ا فكان ذناك قواعد لتوايل األتوات يف املقاقع مما س ل ع لية ن ق ا.

اعني أهنا متتابعة ومتصلة يف الكالم ولييت من صدلة عدل  التامس  الن يس وذ ا  -3

بعض ا وتن ق دفعة واحدة وبزمل واحدد ويف جرعدة ن يدية واحددة، وتوقد  الدن س عندد 

 الن ق اا اعني أن املق ع قد انت   وبدأ مق ع  خر اتلو األول.

تكلم مدل الوحددة الصدوتية متُكدل املد أكدربفاملق ع الصدويت إذن مدا ذدو إال أداة تدوتية 

واملتعلم مدل حتليدل الكلدامت والعبدارات واجل دل إىل مقداقع تدغتة ليدت كل مدل حتدادد 

                                                 

دراسات انظر: حينني، تالح الدال تالح، و، 279،  علم الصوتياتانظر: عالم، عبد العزاز،  -1

النظام نرب ، حامد بل امحد، ، وانظر: الش140-138  يف علم اللغة الوصفي والتارخيي املقارن،

دراسات يف فقه اللغة ، وانظر: عبابنة، حي ، 201،  الصويت يف اللغة العربية دراسة وصفية تطبيقية

 .14،  وفونولوجيا العربية

انظر: عبد ، و93،  "الفونولوجيا"علم وظائف األصوات اللغوية انظر: نور الدال، عصام،  - 2-

 .95-94،  علم األصواتمقدمة يف اهلل، عادل الشيخ، 
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 كافدة اليليلة الكالمية حتدادام دقيقدام ليدت كل املدتعلم مدل الوقدوف عدىل أتدوات الكل دة

 بن ق ا الصحيح ومعرفة الصامت مل الصائت في ا وعدم اخللط بين ام.

 "Kinds of syllable"أنواع املقاطع

 قدداقع يف اللغددات أنددواع، اختل ددت ذدد   تبعددام الخددتالف اللغددات، فلددم جيددد علددامء لل

للغدة مدا ال  الصوت أنواعام مشاكة م ع اللغات ارنيانية مع بعض ا، ف ناك أنواع تصلح

للغددة أخددرا وذكدد ا، وذدد ا مددا ملحدده املحدددثون عنددد دراسددا م  تصددلح أن تكددون مقدداقع

، فاللغددة العربيددة محلددت لنددا "Experimental Study"لل قدداقع الصددوتية دراسددة مرابيددة

ام عىل القوة النََ يدية لك يدة األتدوات املن دو  ادا، عتامداأنواعام متكل العلامء مل حتدادذا 

فشاركت ذ   القوة يف حتداد أنواع املقداقع وتد ا ا ومميزا دا ومكوندات كدل ندوع من دا، 

 املكونددة  ددا، فاملقدداقع العربيددة فتحددددت أنددواع املقدداقع يف اللغددة العربيددة حيددب العنددارص

انقي ت إىل نوعني رئييني وذل  حيب قبيعة الصوت األخت يف املق ع؛ أ  مدل حيدث 

 ومها: 1هنااته

: وذدو املق دع الد   اكدون منت يدام " Open Syllable": املق دع امل تدوحاملقطةع األو 

   ا ثدل ق دة قصتام وال كان ، سواء أكان قواالم كان أم"Vowel" "تائت"بصوت علة

، واتكدون مدل تدوت تدامت مدع "Free" ، وايد   أاضدام بداملق ع احلدر"Peak"املق ع 

 كام يف املقاقع اآلتية:   "قصت أم قوال"توت علة

 " +ح ح"أو " +ح"=  "ذا = ذ + ا"، "يف= ف +  "، "نا = ن + ا"

بصدوت : وذدو املق دع الد   انت دي "Close Syllable": املق دع املغلدق املقطةع الاةاين

، "Restricted" "املق ددع املقيددد"وايدد   أاضددام بددد "Consonant" "تددامت"تددحيح 

، " +ح+ "واتكون مل توت تامت ثدم حركدة قصدتة ثدم اغلدق بصدامت سداكل

=م+ال تحدة+ن" "َعل  =ع+ال تحدة+ن"واكون عىل الشكل اآليت: املق ع املغلق=  =  "َمل 

 " +ح+ "

                                                 

، أصوات اللغة، وانظر: أاوة، عبد الرمحل، 195،  األصوات اللغويةانظر: اخلويل، حم د عيل،  -1

يف ، وانظر: خليل، إبراذيم، 121-120،  األصوات اللغويةوانظر: م د ، مناف،  146 

 .55  اللسانيات ونحو النص،
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قي ني معت دام يف ذل  عىل املددا ال دويل  قيم املق ع الصويت مل جانب  خر إىلثم ان

لتتوات املكونة، وذ ا اعت د عىل عدد األتوات الصحيحة واملعتلة التي ت ل ه، وذ ان 

 : 1القيامن مها

ام عدىل هناادة املق دع وذدو إعدتامد: وسد ي قصدتام "Short Syllable"املق دع القصدت -1

، لد ل  اكدون "والكرسدة،ال تحدة والضد ة "Short Vowel"ال   انت ي بدحركة قصدتة

، " +ح"دائامم مق عام م توحام ألنده اتكدون مدل تدوت تدامت وانت دي بحركدة القصدتة

َة =  وتكون عىل الشكل اآليت: ، وبددالاميز "ض+ال تحددة، ر+ال تحددة، ة+ال تحددة"رَضَ

املق دع القصدت "لكل املقداقع وذد ا املق دع ذدو الد   ايد   بدد " +ح"املق عي اكون 

 ."امل توح

ام عدىل هناادة املق دع، فداملق ع إعدتامدوس ي ب ل   "Long Syllable"ال وال املق ع -2

ا، و، "وذدي  "Long Vowel"حركة قوالدة و ال   اتكون مل توت تحيح وال وال ذ

مبتدءام ، أو أن اكون " +ح ح"واتكون مل  "املقطع الطويل املفتوح"واي   أاضام بد " 

وايدد   حين ددا ن ام حركددة قصددتة بيد "Consonant" "تددامت"منت يدام بصددوت تددحيح و

 تدحيحتدامت  +حركدة قصدتةواتكون املق ع مل تدامت تدحيح + ،"املق ع املغلق"بد

 "املق دع ال وادل امل درد ارغدال "، اضاف إىل ذل  املق ع ال   سد ي بدد" +ح+ "

واتكون مل توت تحيح اليه حركة قوالة ثم اغلق بصوتني تامتني أاضدام عندد الوقد  

قاقع عىل األشكال ، وتكون ذ   امل" +ح ح+ + " "ملق ع املدادا"عليه واي   بد

    اآلتية:

 = مق ع قوال م توح " +ح ح"، "ف+  "=  يف 

                                                 

، 1القاذرة: اجلرايس لل باعة، ط"،ة يف علم األصواتمقدم انظر:الربكاو ، عبد ال تاح عبد العليم، -1

أثر القوانني الصوتية يف بناء ، حيل ، وانظر: الشااب، فوز 184-183،  "م2004

، األصوات اللغوية، انظر: اخلويل، 101،  "م2004، 1: عاج الكتب احلداث، طاألردن"،الكلمة

، ، انظر: األن اكي، حم د121-120،  األصوات اللغوية، وانظر: م د ، مناف، 196-197 

بغداد: مركز البحوا والدراسات " ،معةم الصوتيات، العبيد ، رشيد، 200 ، دراسات يف فقه اللغة

 . 192  ،"م2007، 1، ط22ارسالمية، سليلة الدراسات االسالمية
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 = مق ع قوال مغلق. " +ح+ "، "َقد  "، "ع+ال تحة+ن"َعل  = 

 ومها: 1وذناك نوعان  خران ات رعان مل املق ع املغلق

وايد   أاضدا بداملق ع  "Short Double closure"املق ع القصت املزدو  ارغال  - أ

وال اقع إال عند الوق  عليه، واتكون املق ع مل توت تامت اليه حركة  "املداد املق ل"

 واكون عىل الشكل اآليت: " +ح+ + " قصتة ثم اكون منت يام بصوتني تامتني

=ة+حركة قصتة+ن +ت"  " +ح+ + "="بِن ت 

: واتكون املق ع مل "Long Double closure"املق ع ال وال املزدو  ارغال  - ة

توت تامت اليه توت حركة قوالة ثدم اكدون منت يدام بصدوت مشددد وذدو عبدارة عدل 

، واكددون عددىل " +ح ح+ + "متحددرك واآلخددر سدداكل،  أحدددمهاتددوتني تددامتني 

 الشكل اآليت:

 " +ح ح+ + "=  "قا = +حركة قوالة+ + "

 اتكون مل نوعني مها:: و"Medium Syllable": املق ع املتوسط املقطع الاالث -

وحركددة قوالددة  "تددامت"مق ددع متوسددط م تددوح: واتكددون مددل تددوت تددحيح - أ

 ."كاتب"يف قولنا  "كا"مثل املق ع " +ح ح"

وتددوت علددة "تددامت"مق ددع متوسددط مغلددق: واتكددون مددل تددوت تددحيح - ة

 ، مثدل" +ح+ "وتدوت تدحيح تدامت  "حركة قصدتة" "Short Vowel"قصت

الد    "2رقم "، وا كننا متثيل ذل  عرب امله ط الي  ي 2"َاكُتُب "يف قولنا "َا   "املق ع:

 :اوضح أقيام املق ع

 

 

                                                 

لم يف ع، وانظر: شاذني، توفيق حم د، 55  يف اللسانيات ونحو النص،وانظر: خليل، إبراذيم،  -1

 .108 -107،  اللغة العام
القاذرة: " دراسات يف علم اللغة الوصفي والتارخيي املقارن،انظر: حينني، تالح الدال تالح،  -2

، املصطلح الصويتانظر: الصيغ، عبد العزاز، ، و141  "م2006، 1مكتبة األدة للتوزاع، ط

 278-279. 
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 أهم الرشوط الواجب توفرها يف املقطع الصويت

  بشدكل تدحيح،   لده رشوط جيدب توفرذدا ليكت دل بندا لكل يشء يف الوجود اللغو

ة إىل الت كيدد ألهنا ستكون قاعدة تبن  علي ا اللغة، لد ل  ذذدب علدامء الليدانيات الصدوتي

عىل رضورة مراعاة بناء املق ع وفق الرشوط اخلاتة لكل لغة، وتبعام للنظام اخلا  في دا، 

وجدب عليندا أن ندويل  وملا كان اذتاممنا منصبام عىل دراسة املق ع يف اللغة العربيدة ال صدح 

فرذدا، ، ل ل  كان لزامدام عليندا أن نبدني أذدم الرشدوط الواجدب توأكربذتاممام اذ ا اجلانب 

والتي حتم عىل الدارس واملتعلم متابعت ا والتقيدد ادا، لد ل  سدنلهت ذد   الرشدوط يف 

 وذي كاآليت: 1عدة نقاط

                                                 

كلية  القاذرة:"، اللغة العربية وف  األداء القرآين ، مقدمة يف أصواتالربكاو ، عبد ال تاح عبد العليم -1

أثر القوانني الصوتية يف بناء ، حيل : الشااب، فوز وانظر، 191،  "م2002، 2اللغة العربية، ط

، 197-196،  األصوات اللغوية، وانظر: اخلويل، حم د عيل، 113و 105 ، "العربية، الكلمة

وانظر: برش،  ،97-94،  "الفونولوجيا"ت اللغوية علم وظائف األصواانظر: نور الدال، عصام، 

 .51،  علم األصواتكامل، 

 

 املق ع                                                                                        

 
         

 مق ع مغلق                                                                    م توح مق ع                                    

 

 ت مغلق                    قوال مغلققص                   ال م توح   وم توح        مق ع متوسط     ققصت 

 

 مق ع قصت مزدو  ارغال        مق ع قوال مزدو  ارغال     توسط مغلق            م توح       ممتوسط          

 

 "2"خم ط رقم 
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 -Semi"واحد أو بصوت شبه تحيح  "تامت"ب االبتداء بصوت تحيح جي -1

Consonant "دااة املق دع ، واي   ذ ا الصوت ب"Onset" ،الن دق بصدوت احلركدة  ألن

  لب ج دام حنجراام عاليام ف ل امليتحيل الن ق اا يف بدااة الكالم.يف بدااة املق ع ات

 "قصددت أو قواددل"ب أن اكددون الصددوت الثدداين مددل املق ددع ذددو تددوت علددة جيدد -2

 ليشكل ب ل  العنرص الثاين مل مكونات املق ع العريب.

 "تدائت"واحدد أو تدوت علدة "تدامت"اغلق املق ع العريب بصوت تدحيح  -3

 ." +ح"ام أ  منت يام بصوت حركة قصتعندذا اظل املق ع م توح

متتداليني، وال  "تدامتني"ال ا كل أن ابدأ املق دع يف العربيدة بصدوتني تدحيحني -4

ابدأ بصوت علة أاضام، ولكل إن حدا والتق  الصامتان، فالعربية تلج  إىل اجدتالة مهدزة 

بالصدوت وتل منبام للبدء بصوتني بصامتني متوالني، عالوة عىل ذل  الت كل مدل الن دق 

ُسدم"الياكل، فعند الن ق ب عدل األمدر مدل ُسدم"نقدوم بحد ف اداء املضدارعة ليبقد  "َار   "ر 

ز يف العربية لد ل  متلدب وذ ا ما المي "الراء واليني"فعندذا تواىل توتان تحيحان مها

مهزة الوتل قبل الراء لت كني الناقق مدل الوتدول لليداكل الصدحيح وج ايدتعل بحركدة 

حمظورة أاضام يف العربية فكانت ا  زة بحركت ا مناسبة لالبتداء والدتهلت  قبل ال عل ألهنا

ء الالتينيددة سدداممددل ذدد ا التددوايل، إضددافة إىل ذلدد  نل ددح ا  ددزة أاضددا عندددما ُتدداجم األ

ن، لكل دة مدوز تدوايل تدامتاواالنجليزاة إىل العربية ألن اللغدة األتدلية التدي تنت دي إليده ا

، فوجددب "أفالقددون"فقددد ُتددرجم إىل  "Platon"ارغراقددي  سددمومثددال ذلدد  يف ترمجددة ار

إقلديم، إفدرنج، "وكلدامت معربدة أخدرا مثدل "ا  دزة"ارتيان بصامت لبدااة املق دع وذدو 

وسدط الكدالم أو  خدر  كدام يف  "نتدامتا"أما يف حالة ماور الصوتني الصحيحني 1"إس نج

ُسم"قولنا  دون فاتدل بيدن ام، وذد ا جدائز  فنالحل ماور كل مل تويت الراء واليدني  "َار 

وأمدا الصدامت  "َادر  "الصدامت األول وقدع يف هناادة املق دع األول ألن اقبله الليان العدريب 

وعليده فلدم اكدل ذنداك أ  اعدااض عدىل ذد ا  "ُسدم"الثاين فقد وقع يف بدااة املق ع الثداين

                                                 

بتوت: م بعة " ،نحو بناء لغوي جديد العربية الفصحى، فلي ، ذنر  انظر:  -1

 .43-42 ،  "م1966الكاثوليكية،
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هنااة املق دع وعندد  ن يف، لكل ا كل أن اتواىل تامتا1التتابع ألنه اتناسب مع ال و  العريب

. ر   الوقوف عليه فقط، مثال:الَقد 

فقط، وال حت   "توامت"ال ا كل أن ُابن  املق ع العريب مل أتوات تحيحة  -5

 كدان فقط ، وال ابند  مدل تدوت واحدد سدواء أكدان تدامتام أم "توائت"مل أتوات علة

 تائتام.

بهاتة احلركات ال والة  "نتائتا"علة ا كل أن اتواىل يف مق ع واحد توتاال  -6

، أو اكددون حركدددة "Short Vowel"مدددا أن اكددون حركدددة قصددتةإالصددائت  ألن من ددا 

، وكل مل ذ ال النوعني ال ا كل أن اتواىل إال بوجود "Long Vowel"توت لني"قوالة

لغرض حتراكه باحلركة العاداة أو مدذا بحروف املد، وإذا توالت  "تامت" توت تحيح

االت ارسناد إىل املعتل فإهنا بترص احلركة األوىل، مثدال ذلد  إسدناد الصوائت يف بع  ح

، إىل واو اجلامعدة إذ تصدبح عنددنا حركتدان قوالتدان وحينئد  بترصد احلركدة "سع "ال عل

 .  "سَعوا"فتصبح  "الواو"وض ة قوالة "_ َ_"األوىل واتم االنزال  بني فتحة قصتة

الدة الوقد  فقدط وذلد  مثدل املق دع اقتصار ورود بع  املقاقع العربيدة عدىل ح -7

 .2" +ح ح+ + " "املداد"واملق ع ال وال امل رد ارغال  " +ح+ "ال وال 

ن تني التقاءم مبدارشام، وإذا حصدل أال تي ح العربية عند بناء مقاقع ا بالتقاء حرك -8

ذل  سي د  إىل تع د الييا  الصويت العريب يف خلق ما ايد   ب شدبا   فإنالتقت حركتان 

إىل نوعني  "نواة املق ع"ركات كي ت صل بني احلركات املتتابعة، ل ل  قي ت احلركاتاحل

 مها:

: وذدو الصدوت الد   انت دي إىل "Original Vowel"تائت"توت علة أتيل - أ

 ."يف"أتل الكل ة مثل احلركة ال والة يف املق ع

                                                 

يف علم اللغة ، انظر: شاذني، عبد الصبور، 125-123،  األصوات اللغويةانظر: م د ، مناف،  -1

القومي،  ارنامءبتوت: منشورات مركز " ،علم األصوات العام، وانظر: بركة، بيام، 109 العام، 

 أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة، حيل وانظر: الشااب، فوز ، 145-144  ،"م1988 ،1ط

 .139-138  مناهج البحث يف اللغة،، وانظر: حيان، متام، 105-103،  العربية

 .116-114، العربية أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة، حيل ، فوز انظر: الشااب -2
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وذدو تدوت العلدة الد   اضداف بدني  "Insertion Vowel"توت علدة مقحدم - ة

 لتي يل الن ق اام، مثل إقحام توت الكرسة التدي تضداف قبدل الصدامت توتني تامتني

، َمِ د  "األخت يف بع  الل جات العربية كام يف  ، مَتِر ، َمِ ر  ، ِجرِس   ."هَنِر 

 "Arabic Syllable"أشكا  املقاطع املستعملة يف العربية

اللغددة  لقددد اختل ددت املقدداقع التددي تتدد ل  من ددا اللغددات كددالم حيددب قبيعددة تركيددب

وتوتي  ا، فكل لغة بتار لن ي ا عددام حمددام مل املقاقع فبعض ا بتار شكلني أو ثالثدة أو 

عرشة، فضال عل تنوع أشكاله، وذ ا االختالف يف شدكل املق دع اعت دد بشدكل كبدت عدىل 

 رئيية وذي: 1ثالثة عوامل

التددي تكددون ذامشددام لل ق ددع واددااوح  "الصددامتة"عدددد األتددوات الصددحيحة   -1

 ددذا بني ت ر وثالثة أتوات يف اللغات املهتل ة.ع

 ."الصائت"تتكون نواة املق ع عادةم مل توت علة   -2

يف ا ام  الثاين لل ق دع مدا بدني  "الصوامت"ااوح عدد األتوات الصحيحةا  -3

 ت ر وثالثة أتوات يف اللغات املهتل ة.

يف مقاقع دا عدادة إىل وسنوضح يف كالمنا أنواع املقداقع يف اللغدة العربيدة والتدي متيدل 

عىل املقاقع اليداكنة أ  التدي تنت دي بصدوت سداكل بيدنام اقدل في دا تدوايل املقداقع  عتامدار

 .2املتحركة

بينام اختل  علامء الصدوت يف عددد مدل املقداقع التدي تتد ل  من دا العربيدة ال صدح  

وذدا ف ن م مل ذذب إىل أهنا سدتة مقداقع، و خدرون ذذبدوا إىل عددذا سدبعة و خدرون جعل

مخية لكننا وجدنا أكثرذم ا ذبون إىل جعدل الكدالم يف العربيدة ال صدح  اتد ل  مدل سدتة 

 :3أنواع مل املقاقع، وذي عىل الشكل اآليت

                                                 

 .195-193،  األصوات اللغويةعيل،  انظر: اخلويل، حم د -1

  .91،  األصوات اللغويةانظر: أنيس، إبراذيم،  -2

، دراسات يف فقه اللغة، وانظر: األن اكي، حم د، 163،  األصوات اللغويةانظر: أنيس، إبراذيم،  -3

 ،"م1978، 2القاذرة: دار الثقافة، ط" مدال رىل علم اللغة،، وانظر: حجاز ، حم ود ف  ي، 201 
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مق دع "، اي  "َة، ِف "، مثل" + ح": تامت+ حركة قصتة املقطع األو  -

 ."قصت م توح

وايد    "ادا، كدا، بدا"، مثدل " + ح ح ": تامت+ حركة قوالدة املقطع الااين -

 ."مق ع قوال م توح"بد

 "بل، كم"مثل  " + ح+  ": تامت+ حركة قصتة +تامت املقطع الاالث -

 ."مق ع قوال مغلق"واي   بد

 "عداَ  "مثدل " +ح ح+ ": تامت+ حركة قوالة+ تدامت املقطع الرابع -

 ."مق ع مغر  بال ول مغلق"اي   

  + ح+  +": تدامت + حركدة قصدتة+ تدامت +تدامت املقطع اخلامس -

 ."مق ع مغر  يف ال ول مغلق بصامتني"واي   بد "مشتق"مثل  " 

 + ح ح+  + ": تامت + حركة قوالة+ تامت +تامت املقطع السادس -

 ."املق ع املداد يف ال ول مغلق بصامتني"واي   بد "راد  "مثل  " 

ومل ذ   املج وعة مل املقاقع ا كننا أن نتعرف عىل أكثر املقداقع اسدتعامالم وشديوعام 

 اللغات والتي حتل في ا املق ع امل توح الصدارة بني املقداقع ليكدون ذدو املق دع املشداك يف

 أقدلبني اللغات كافة عالوة عىل ذل  اعد املق ع األقرص يف العربية لتكونه مل توتني عىل 

كل دة يف أ  لغدة  وجودذدا بدني لغدة وأخدرا، فد   تقدار، بينام نجد أن بقية املقاقع اااوح

لبدام مدل مق دع واحدد إىل أربعدة مقداقع أو مخيدة عدىل األكثدر والتدي تكدون ندادرة تتكون غا

يف حددني نجددد أن الكلددامت العربيددة املشددتقة سددواء 1الوجددود أو تكددون يف قراق ددا لالنقددراض

تكون جمردة ال تزادد عدل أربعدة مقداقع وندادرام مدا نجددذا  كانت فعالم عندما أم سامم اأكانت 

الكثرة الغالبة مل الكالم العريب تتكون مل جماميع مل املقاقع  إنام"تتكون مل مخية مقاقع، 

                                                                                                                         

، وانظر: 102 املدال رىل علم اللغة ومناهج البحث يف اللغة،  ، وانظر: عبد التواة، رمضان،92 

 .146-145  يف علم األصوات العام،بيام ،  ،بركة

، وانظر: خليل، 101،  العربية وانني الصوتية يف بناء الكلمةأثر الق، حيل انظر: الشااب، فوز  -1

 .79-78،  مقدمة لدراسة علم اللغةحل ي، 
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، فاملقاقع أعال  تتباال يف استعام ا وشديوع ا، 1"عىل جم وعة ال تكاد تزاد عىل أربعة مقاقع

فاملقاقع امل توحة  ا النصيب األوفر يف الشيوع واالنتشار يف العربية ال صح  إذ تبلغ نيدبة 

بيددقوط احلركددة  ألن تصددل بيددنام تددرف  العربيددة الوقددوف عليدده % يف الكددالم امل60شدديوعه

مدل ندوع  لالحق أو اليابق لده ليتشدكل مق دعاألختة سيندمج ما تبق  مل املق ع باملق ع ا

، ثم اليه املق عان ال وال امل تدوح و 2 خر والعربية ليس في ا مق ع مكون مل توت واحد

 الكالم ذي املقداقع ال والدة واملداددة والتدي املق ع ال وال املغلق، وأقل املقاقع شيوعام يف

تعدد ندادرة وقليلدة الشديوع واالسدتعامل يف الكدالم، وورود  يف الكدالم العدريب مقيدد بحالددة 

الوق  خاتة املق عان املغر  يف ال ول املغلدق بصدامتني، واملق دع املغدر  بدال ول املغلدق 

، والعربيدة حتداول الدتهلت مدل عليده ال اتحقق إال يف هناادة الكدالم واتوقد  وذ ا الشكل

يف حالة الوتل بيبب التقاء توتني تامتني يف مق ع واحد مل  " +ح ح+ "املق ع 

معرفتندا  عدل ذلد  إنندا اسدت عنا ومدل ، فضدالم 3دون فاتل بين ام وذ ا غت جائز يف العربيدة

املتداولة  بالنظام املق عي للغة العربية حتداد الدخيل واملعرة واألتيل مل الكلامت العربية

وامليتع لة يف اومندا ذد ا، عدرب معرفدة النيديج النيدقي لتل داي العربيدة والتتدابع النظدامي 

لل قاقع فيه، فالعربية ال تي ح بتوايل مقداقع معيندة حتد  ال اتحدول البنداء مدل بنداء عدريب 

 :4أتيل إىل بناء أعج ي دخيل وذ   املقاقع ذي كاآليت

                                                 

 .91،  األصوات اللغويةأنيس، إبراذيم،  -1

العربية،  للكلمة املقطعية البنية تصحيح يف ودورها السكت هاء انظر: عبيدات، حم ود مبارك، -2

 ارسالمية العلوم ارنيانية، جامعة الدراسات رسالمية، سليلةا اجلامعة األردن: جملة" بحث منشور"

 .827،  "م2010سنة ،2العدد ،18العاملية، جملد

-211 النظام الصويت يف اللغة العربية دراسة وصفية تطبيقية، الشنرب ، حامد بل امحد، انظر:  -3

مقدمة يف هلل، عادل الشيخ، وانظر: عبد ا ،195،  األصوات اللغويةوانظر: اخلويل، حم د عيل،  ،213

، العربية أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة، حيل الشااب، فوز  ، وانظر:104،  علم األصوات

 101. 

أنيس، إبراذيم،  ، وانظر:187،  مقدمة يف علم األصوات انظر: الربكاو ، عبد ال تاح عبد العليم، -4

 .202  دراسات يف فقه اللغة، د، ، وانظر:األن اكي، حم97-96،  األصوات اللغوية
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ة مكوندة مدل مق عدني؛ اتدواىل في دا الندوع ال اي ح النيج العدريب باكيدب كل د -1

 +ح "اليه مق عان مدل الندوع الثداين " +ح+ "الثالث مل املقاقع الصوتية العربية 

 ."مق ع نوع ثالث +مق عان نوع ثان  " "ح

ال اي ح البناء العريب بتد لي  كل دة مكوندة مدل تدوايل مق عدني األول مدن ام مدل  -2

ن حصدل إ، و"مق ع نوع ثاين+ مق ع نوع خدامس"سالنوع الثاين، وثاني ام مل النوع اخلام

 ."جومرت"ووجد مثل ذ ا النيج فالكل ة أعج ية مثل

املق دع "ال اي ح البناء العريب باكيب كل ة مكونة مل ثالثة مقاقع اتدواىل في دا  -3

تصدادف وحددا ذلد   وإنيف كل دة واحددة،  "مل النوع الثالث+ مق عان مل النوع الثاين

مقاقع ا عىل احدد ذد   القوالدب نددرك أهندا كل دة دخيلدة غدت عربيدة ووجدنا كل ة تتواىل 

 ."رسغااا"األتل نحو

ال اي ح الكالم العريب باكيدب كل دة مكوندة مدل ثالثدة مقداقع، اكدون املق دع  -4

مق دع مدل "األول في ا مل النوع الثاين بينام املق ع الثاين والثالث مل النوع املق عي الثالدث

وجددت مثدل ذد   الكل دة فإهندا أعج يدة  وإن، "الندوع الثالدث النوع الثاين+ مق عدان مدل

 ."بندرذشا"مثل

مقداقع أو األربعدة اعت ددت عدىل  ةبينام نجد نيدج الكلدامت العربيدة ذات الثالثد  -5

مدل  -األوىل لل قاقع، مل جانب  خر اصدل عددد مقداقع الكلدامت العربيدة ةاألنواع الثالث

، وذل  "أنلزمك وذا، فييك يك م"كام يف كل ة إىل سبعة مقاقع أو أكثر  -الناحية الصوتية

، ومثل ذك ا تركيدب كلداميت ندادر "Prefixes"واليوابق  "Suffixes"اثر اتصال اللواحق 

 يدةجدام يف العربية، يف حني أن العربية ج تقبل أن اكون مل ض ل كلام ا كل ة مكونة مل ثامن

مق ع مل النوع اخلدامس أو كل دة  مقاقع أو أكثر أبدا أو تكون كل ة يف تدرذا أو حشوذا

جمردة مل اليوابق أو اللواحق م ل ة مل أربعة مقاقع مل الندوع األول أو كل دة جمدردة مدل 

وجددت ذد   الكل دة عدىل النيدج  وإناللواحق م ل ة مل ثالثدة مقداقع مدل الندوع الثداين، 

 .1"قاداشا، عامودا"املق عي ن يه ف ي كل ة أعج ية ق عام مثل

                                                 

، وانظر: أنيس، إبراذيم، األتوات اللغواة، 122انظر: م د ، مناف، األتوات اللغواة،   1-

 . 110، وانظر: شاذني، توفيق حم د، يف علم اللغة العام،  90-99 
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مل خالل وت نا لل ق ع العريب أن له أمهية كربا خصوتدام يف إثبدات وب ل  نشعر  

أتالة الكالم العدريب ومتييدز الددخيل عنده، فع ليدة التق يدع للاكيدب الكالمدي العدريب إىل 

مقاقعه املكونة ع لية ال ا كل االستغناء عن ا و ا مل ال وائد اليشء الكثت وذدو مدا ات دق 

الم عل ذل  كان   ا التق يع جم وعة مل ال وائدد سدن كر علامء الليانيات، فض أغلبعليه 

 :1من ا اآليت

أن دراسة املق ع ومعرفة حددود  وأنواعده تيد ل عدىل متعل دي عدروض الشدعر   -1

امل  ة ألنه اعت د عىل التكرار الن  ي لل قاقع القصتة وال والة وفقدام حليداة عددد  ال 

 حياد عنه.

العربية اي م وبشكل فاعل عىل الن ق اليليم أن دراسة املقاقع الصوتية يف اللغة  -2

 للكلامت.

أن لدراسة املقاقع الصوتية فائدة كربا ملتعل ي اللغدة العربيدة مدل غدت النداققني  -3

اا، ألنه ات كل مل تقييم الكل ة العربية إىل مقاقع ا األساسدية ون ق دا بشدكل تدحيح، 

، ومتكوندة مدل عددة األم لغتده السيام إذا كانت الكل ة حمتواه عىل أتوات غت موجدودة يف

املعلم ادرة املتعلم عىل تردادذا بشكل مق عي ممدا ايد ل عليده ن ق دا بشدكل  ألنمقاقع 

 تحيح.

أن دراسة املق ع العريب ت لل الصعوبات ارمالئية التي اواج  ا غت العريب عند   -4

قواعدد ارمدالء تعل ه العربية، ألنه اقوم بكتابدة مدا ان دق بالضدبط وذد ا قدد ال ادتالءم مدع 

لكدل  "موسدتحيل"بالشكل اآليت  "ميتحيل"العريب، فنجد املتعلم غت العريب اكتب كل ة 

، فدال "/مس/َت/حيدل/"لو علم أن ذ   الكل ة تتكون مل ثالثدة مقداقع وذدي كداآليت: 

املددتعلم نجددد  اتدد ثر تددوتيام ب تددوات العلددة  ألن يف كتابت ددا مددرة أخددرا،  ا كندده أن خي دد 

ميتحيل=موسددتحيل أو "، "كتاٌة=كتددابل"، فيكتب ددا كددام ان ق ددا "ركدداتاحل"القصددتة 

 . "ميتاحيل

                                                 

ألصوات ا، وانظر: اخلويل، حم د عيل، 53-52 يف اللسانيات ونحو النص، إبراذيم، خليل انظر:  -1

 .196 -195،  اللغوية
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 ام سديلكل مق ع له درجة ارتكاز معينة تت ركز عىل ق ته وقد اكدون االرتكداز أسا -5

 مقاقع الكل ة الواحدة اعت د ، فتوزاع االرتكاز بنيام ضعي  ام ثالث ام ، أو ارتكازام أو ثانوا ام رئييي

نجدد االرتكداز اقدع يف املق دع  "ضدالع"قع الكل ة يف اجل لدة، فكل دة قبيعة اللغة ومو عىل

، ل ل  فداملق ع  "لني"اقع عىل املق ع األخت "ضالني"لكل االرتكاز يف كل ة  "ضا"األول

 ام عىل درجة االرتكاز وذي كاآليت:إعتامدانقيم عىل قي ني 

كل دة أو اجل لدة يف ال ام رئييد أ: وذو املق ع ال   ا خد  ارتكدازاالرتكاز املق ع  - أ

علدوام عدل غدت  مدل املقداقع غدت  عام وأكثدرإسداموجيعل ذ   االرتكاز املق ع الصدويت أكثدر 

 ة كام معل االرتكاز الرئيس نواة املق ع أكثر قوالم عل غت  مل املقاقع.االرتكازا

: وذو املق ع ال   ا خد  ارتكدازام ضدعي ام ليكدون مق عدام االرتكاز املق ع غت   - ة

يف الكل دة الواحددة، وعليده فالكل دة الواحددة ال  االرتكداز عام وعلوام مل املق ع إسام أقل

 مق ع ارتكاز  واحد وبقية املقاقع غت ارتكازاة. إال عىلحتتو  
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 اخلامتة

 

ج نجد أاة إشارات واضحة عند علامء العرة القددام  تشدت إىل اذدتامم م بداملق ع  -1

بدام   أن تكدون اذتاممدام واضدحام موازندةرقد  إىلالصويت سوا إشارات يف بع  الكتب ال ت

سيو  مل امليدائل الصدوتية األخدرا، إذ ابتددأ االضد راة مدل املصد لح فلدم نجدد أادة أ

راء علددامء اللغددة العددرة  إشددارات واضددحة ادد ا اخلصددو ، يف حددني الحظنددا أن معظددم 

ا املجدال، يف  ذد املحدثني قائم عىل القياس واالستنا  ملا عند الغرة مل ج ود واضحة يف

يف توضددديح ذددد    اعدنظرادددة خالصدددة وخاتدددة باللغدددة العربيدددة تيددد حدددني ج نلحدددل أ 

 املوضوعات.

مل امل كل توظي  دراسة املق دع عندد تعلديم اللغدات لغدت النداققني ادا لتجندب  -2

 األخ اء ارمالئية.

توظي  ل ل املق ع الصويت عند علدامء العدرة القددام  لكنده ال ا دت إىل م  دوم  -3

 املق ع احلداث.

 مكونات اللغة عرب ترشاح تركيباته الصوتية. داة قيعة ملعرفة ع الصويت أقامل -4

ذا استنادام إىل االسدتقراء التدام لااكيدب اللغدة العربيدة للعربية مقاقع حددذا علام  -5

 امليتع لة وحت  امل  لة.

ت، وذددو مددا  ددا عددىل الن ددق الصددحيح للكلددام لاعد املق ددع مددتكلم اللغددة ومتعايدد -6

 اللغة عند تعلي  م األق ال لع لية الت جي.   معل واعت د

عىل أتدول الكلدامت العربيدة ومتييزذدا عدل  معرفةمل نا دراسة املق ع الصويت متكن -7

 غتذا مل غت العربية.
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 املقطع يف اللغة العربية

 من املنظور التقليدي إىل أنساق التمثالت والقيود

  

 حممد الفتحي .أ.باحث.د

 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين. فاس. املغرب

 
 املقدمة:

تتناول هذه الدراسة موضوع املقطع يف اللغة العربية، إنطالقا من املنظور التقليدي 

اتة الكالسيكية وجتسد يف أعامل جمموعة من رواد الدرس الذي إعتمد معطيات الصو

الصويت العريب املعارص، ثم املنظور الصوايت احلديث املتمثل يف نظرية التمثالت وما تفرع 

نظرية املفاضلة كربنامج توليدي حديث يرتكز عىل مفهوم  عنها من نامذج، وصوال إىل

تفاعل قيود الصواتة والرصف  جديد للنحو ولتفاعل املستويات اللسانية من خالل

 والتطريز.

تثري الورقة أيضا جمموعة من القضايا املتعلقة بمفهوم املقطع وبنيته ومكوناته وأشكاله، 

عىل  "Optimality theory"كام تقدم وقائع لسانية تتعلق بتطبيق إجراءات نظرية املفاضلة 

اغة أسئلة وقضايا البنية كإختيار نظري ومنهجي يعيد صي النسق الصويت للغة العربية،

املقطعية يف اللغة العربية ويعتمد أدوات توليدية حديثة يف تصنيفها وتوصيفها، منطلقني 

من فرضية التمييز بني املقطع الصوايت واملقطع الصويت وفق ثنائية الدخل / اخلرج، وأن 

كام البنية األساس للمقطع يف اللغة العربية عبارة عن مقطع عىل شكل : )ص مص( 

نستحرض أهم صريورات نظرية املقطع من التصور التقليدي إىل منظور التمثالت املتعددة 

 األبعاد، ثم املقاربة القائمة عىل تفاعل القيود.

 املنظور الصوايت التقليدي للمقطع يف اللغة العربية...احلدود واإلمتدادات.

حدثني وتراوحت بني تفاوتت درجة األهتامم باملقطع يف الدراسات الصوتية لدى امل

إغفاله إذ رأى بعض أن ال جدوى من إعتامده لعدم وضوح حدوده وإمكانية حتققه نطقيا 
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، وبني إثارة بعض قضاياه بشكل جزئي، كام إختلفت مرجعياهتم يف تناوله 1بشكل ملموس

يف  واملتمثلة أساسا يف إستثامر املفاهيم واآلراء الصوتية الرتاثية وتوظيف املعرفة الصوتية

الدرس الصويت املعارص، يف املقابل إتسمت القضايا املقطعية التي أثاروها بالتنوع والتعدد، 

ومن ضمنها ما تعلق بمفهوم املقطع ومكوناته وأشكاله وتوزيع املقاطع يف املجاالت 

الرصفية، إىل جانب التجزيء والبناء املقطعي وتصنيف املقاطع، يف غياب منظور شمويل 

 نظرية موجهة لنمذجة وضعه و صريوراته الصواتية.مؤطر بخلفية 

أمجعت دراسات أبرز العلامء املحدثني التي أهتمت باملقطع حول أمهيته يف بناء الكلمة 

من منطلق يفيد أن األصوات اللغوية ال تستعمل كقطع  منفصلة عن بعضها، إذ أن 

يات صوتية، هي عبارة بل تنتظم يف متوال 2))األصوات ليس هلا وجود مستقل يف الكالم((

عن مقاطع متسلسلة، لذلك ))تعد األصوات املكون األسايس للغة، وهذه األصوات ال 

توجد يف حالة إنعزال عن بعضها، ولكنها تتضام يف صورة وحدات فونولوجية يطلق 

، جيسد هذا الرأي إمجاع أغلب املحدثني حول 3عليها يف الدراسات احلديثة إسم املقاطع((

اهرة صوتية وعنرص من عنارص املستوى الصويت، وأنه يتكون من وحدات املقطع كظ

إختلفت تسمياهتا لدهيم وإن كانت حتيل عىل العنارص نفسها، التي أشار إليها بعض 

الباحثني بالساكن واحلركة، وسامها آخرون الصوامت والصوائت أو الصوامت 

 .4والسواكن والعللواملصوتات، واألصوات املقطعية واألصوات غري املقطعية، 

                                                 
1
 .237ة هنضة مرص، مرص. ص: ينظر: يراجع أمحد املختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، مكتب 
2
 .135أمحد املختار عمر، نفسه، ص:  - 

 3. ظاهرة املقطع الصويت يف اللغة العربية. مكتبة األدب القاهرة.،ص: 1993حازم عيل كامل الدين. - 3
4
. 137 – 100مرص،ص  . علم األصوات العام. األصوات. دار املعارف. 1980كامل حممد برش .   - 

. أصوات اللغة 1996. عبد الغفار أمحد هالل. 256. 247دراسة الصوت اللغوي  ر.عم خمتار أمحد

.  املدخل إىل 1985. رمضان عبد التواب.200. 199. 87.مكتبة وهيبة. القاهرة. ص 3العربية. ط 

، مناهج البحث يف اللغة،  مكتبة 1990  .. متام حسان101علم اللغة. مكتبة اخلانجي. القاهرة. ص 

 .141رصية.ص: األنجلو امل
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وتفاوت تناوهلم املقطع فيام خيص مستوى اإلنفتاح عىل علم األصوات والصواتة، إذ 

استعمل بعضهم مفاهيم ولغة واصفة ومستوحاة من األعامل املؤسسة للدراسات املقطعية 

واهلامش والقاعدة و اجلهارة   (peakيف الغرب، فنجد بعض منهم يوظف مفهوم القمة)

(sonority)، (وملمح مقطعيsyllabic) 1وغري مقطعي (non syllabic) وإن كانت ،

بعض هذه املصطلحات التي استعملوها مل يكتب هلا التداول واإلنتشار كمصطلح الوادي 

مثال  كام ورد يف العبارة اآلتية ))للمقطع جزءان أساسيان أحدمها يعرف بـ)القمة( واآلخر 

، ويالحظ عىل املستوى املنهجي متهيدهم للحديث 2"بـ)القاعدة( أو )الوادي( أو )اهلامش(

عن املقطع بتخصيص فصول وأبواب تتطرق لألصوات وأصنافها وخمارجها وصفاهتا 

 ونظامها املوقعي، بغض النظر عن التغريات النامجة عن عملية التأليف بينها.

د لقد أختلف املحدثون حول تعريف املقطع وأنواعه وحتديد بنيته وشكله وحول عد

مقاطع الكلمة يف اللغة العربية، لقد إعتمدوا  املنظور الصوايت األكوستيكي يف تعريف 

املقطع بأنه :))عبارة عن قمة إسامع غالبا ما تكون صوت علة مضافا إليها أصوات أخرى 

، وأن )املقاطع 4، كام إعترب املقطع)سلسلة من الفونيامت(3عادة تسبق القمة أو تلحقها((

 5ية(وحدات فونولوج

، وهو وفق 6وإستثمروا املنظور األصوايت والنطقي فعد )املقطع خفقة صدرية(

التعريف النطقي املتداول ))الفرتة الفاصلة بني عمليتني من عمليات غلق جهاز 

، يف هذا النطاق نورد نامذج تتعلق هبذا 7التصويت، سواء كان الغلق كامال أو جزئيا((

 نيف والتوصيف.التنوع واالختالف عىل مستوى التص

                                                 
1
 .247أمحد املختار عمر، نفسه، ص   - 
2
 .200عبدالغفار أمحد هالل، مرجع سابق، ص   - 
3
 .70حازم عيل كامل الدين. ظاهرة املقطع الصويت يف اللغة العربية. ص:  - 
4
 .86حازم عيل كامل الدين، نفسه، ص:  - 
5
 .92حازم عيل كامل الدين، نفسه، ص:  - 
6
 .141هج البحث يف اللغة متام حسان منا - 
7
 .101كانتينو .املدخل إىل علم اللغة، ص:  - 
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  :1النموذج األول حلازم كامل الدين 

 (1 ) 

 نوع املقاطع شكل املقاطع عدد املقاطع
 قصري مفتوح ص ح 1

 متوسط مفتوح ص ح ح 2

 متوسط مغلق ص ح ص 3

 طويل مغلق، خاص بالوقف ص ح ح ص 4

 طويل مزدوج االغالق، خاص بالوقف ص ح ص ص 5

 ق، خاص بالوقفمزدوج الطول واإلغال ص ح ح ص ص 6

 قصري مغلق ح ص 7

 قصري مزدوج اإلغالق ح ص ص 8

 متوسط مغلق بصامت طويل ص ح ص ص 9

  

يميز بني املقاطع بحسب مكوناهتا القطعية املتمثلة يف الصوامت واحلركات، وبحسب 

عدد تلك القطع ونوعيتها وموقعها وكميتها، فاختتام املقطع بحركة جتعله مفتوحا، أما إن 

تم بصامت فإنه يصري مغلقا، أو مزدوج اإلغالق إذا ما إنتهى بصامتني، كام يميز بني أخت

 املقاطع من حيث الطول والقرص تبعا لعدهتا القطعية.

  

                                                 
1
 6حازم عيل كامل الدين. ظاهرة املقطع الصويت يف اللغة العربية. ص:  - 
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  1 ألمحد املختار عمر النموذج الثاين

 (2 ) 

 نوع املقاطع شكل املقاطع عدد املقاطع
 مقطع أصيل س ع 1

 مقطع أصيل س ع س 2

 طع أصيلمق س ع س س 3

 فرعي ناجم عن إطالة احلركة س ع ع 4

 فرعي ناجم عن إطالة احلركة س ع ع س 5

 فرعي ناجم عن إطالة احلركة س ع ع س س 6

 

 : 2النموذج الثالث إلبراهيم أنيس

(3) 

 نوع املقاطع شكل املقاطع عدد املقاطع
 متحرك "ب  "صوت ساكن + صوت لني قصري:    1

 متحرك "يف  "طويل :   صوت ساكن+ صوت لني   2

 ساكن "َقرْبْ "صوت ساكن+ صوت لني قصري+ صوت ساكن:   3

صوت ساكن+ صوت لني طويل + صوت ساكن:   4

يمْ "  "ج 

 ساكن

صوت ساكن+ صوت لني قصري + صوتان ساكنان:   5

 "َبْيْت "

 ساكن

 

                                                 
1
 .255أمحد املختار عمر، نفسه، ص:   - 
2
 .164إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص:  - 
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س حرص إبراهيم أنيس عدد مقاطع اللغة العربية يف مخسة، واستخلص كون املقاطع / 

ع ع/، /س ع/ ،/ س ع س/ هي الشائعة يف اللغة العربية، وأن : ))املقاطع الصوتية 

(، واملقطع املتحرك هو الذي ينتهي بصوت لني closedوساكن ) (open) نوعان: متحرك

، إذ ينظر إبراهيم 1قصري أو طويل، أما املقطع الساكن فهو الذي ينتهي بصوت ساكن((

املحتوى الصويت لعنارصه، ويصنفه من حيث اإلنفتاح/ أنيس إىل املقطع إنطالقا من 

اإلغالق، وإن عرب عن ذلك بمصطلح متحرك عوض مفتوح، وبمصطلح ساكن عوض 

صرية مغلق، مما جيعل ترمجته للمصطلحني األجنبيني غري دقيقة، كام عرب عن احلركة الق

 والطويلة بمصطلح صوت اللني 

 .2النموذج الرابع لتامم حسان

(4) 

 نوع املقاطع شكل املقاطع ملقاطععدد ا
 قصري مقفل، خاص هبمزة الوصل "ال "ع ص:   1

 قصري مفتوح "ب   "ص ع:   2

ْ  "ص ع ص:    3  متوسط مقفل "مَل

 متوسط مفتوح "َما "ص ع ع:    4

 طويل مقفل "ص ع ع ص: َباْب   5

 طويل مزدوج اإلقفال "عبْدْ "ص ع ص ص   6

 

يف حديثه عن املقطع مصطلحات تراثية كالصحيح والعلة يف إستعمل متام حسان       

إشارة إىل الصامت والصائت أو احلركة، وكانت بعض املفاهيم غري دقيقة يف توصيف 

املقطع كمعطى صويت ))من الرضوري أن نعرتف بنوعني من املقاطع: أوهلام هو املقطع 

جتريدي مكون من احلروف،  التشكييل، واآلخر: هو املقطع األصوايت، أما أول هذين فهو

                                                 
1
 .87إبراهيم أنيس، نفسه، ص:  - 
2
 140ان، مناهج البحث يف اللغة، ص: متام حس - 
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، يبدو واضحا تداخل 1وأما الثاين فهو أصوايت حمسوس مسموع مكون من أصوات((

معطيات علم األصوات ومعطيات الدرس الصويت القديم يف وصف متام حسان املقطع 

وتصنيفه من خالل تداخل اجلانب اخلطي املتمثل يف احلرف واجلانب األصوايت املرتبط 

 والسمعي. باجلانب النطقي

 2النموذج اخلامس لرمضان عبد التواب

(5) 

 نوع املقاطع شكل املقاطع عدد املقاطع
 قصري مفتوح ص + حركة قصرية 1

 طويل مفتوح ص+ حركة طويلة 2

 طويل مغلق بحركة قصرية ص + حركة قصرية + صامت 3

 طويل مغلق بحركة طويلة ص+ حركة طويلة + صامت 4

 مقطع زائد يف الطول صص+ حركة قصرية + ص+  5

 

وظف املقطع يف الدراسات الصوتية العربية احلديثة بشكل متفاوت يف احلقل الصوايت 

يف عالقته بالنرب واإليقاع، ويف جمال القراءات القرآنية وآثار تعددها عىل البناء املقطعي 

صوصية بناء خ 3للمتواليات الصوتية، كام روعي يف املقارنة بني الصيغ الرصفية وتغرياهتا

املقطع يف اللغة العربية، إذ هناك قيود حول توايل الصوامت وتتابعها، كام أن هناك ضوابط 

حول تعاقب املصوتات، هناك أيضا تأكيد ألمهية نظام توزيع الصوامت واملصوتات، 

ودور املوقع يف حتديد مالمح البنية املقطعية، إذ إن املقطع يتأسس عىل نظام توزيع هذه 

                                                 
1
 .141متام حسان، نفسه، ص:  - 
2
 .101رمضان عبد التواب، املدخل إىل علم اللغة، ص:  - 

3
، 139، متام حسان، مناهج البحث يف اللغة، ص:133، 106حازم عيل كامل الدين، نفسه، ص:  - 

160. 

ضان عبدالتواب، املدخل إىل علم اللغة، رم .199عبد الغفار حامد هالل، أصوات اللغة العربية، ص: 

 .101ص: 
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 وعىل صيغ التأليف بينها، هي التي متثل مكوناته الداخلية والتي إختلفت طبيعتها العنارص

وأنواعها بإختالف النامذج الصواتية كام نفى بعض املحدثني ووعي القدماء بمفهوم املقطع 

 وأمهيته. 

يتفق معظم املحدثني من خالل املعطيات السابقة، أن املقطع )ص مص( )َكَتَب( 

()كاَتَب، ك تاْب، َنوى( واملقطع ))ص مص ص(( مثل كلمة واملقطع )ص مص مص

)ُمْسَتنَْقْع( مألوفة يف النظام الصويت للغة العربية، تأيت يف بداية الكلمة ووسطها وهنايتها، 

لكن العربية ال جتيز تتابع ثالثة مقاطع من هذا الصنف يف الكلمة املجردة خالفا للمزيدة  

قطعية التقليدية ال تقدم إجابات دقيقة حول سبب ذلك، ، غري أن التحاليل امل1)ناداها(

توزيع املقطع، )مص ص( باملوقع  2وهو ما سنركز عليه يف حمور الحق، وإن إرتبط

اإلستهاليل من الكلمة، فإن املقاطع املزدوجة اإلغالق ترتبط باملواقع اخلتامية وبحالة 

كام تطرق املحدثون للعدة املقطعية للكلمة الوقف، مثل: )تعاليْم، ب ْئْر، جاّر، ، َمّد، َشّد(، 

جمردة أو مزيدة،  فال وجود لكلمة أقل من مقطع، وأن ))الكلمة املشتقة يف اللغة العربية 

أسام كانت أو فعال، حني تكون جمردة ال تزيد عن أربعة مقاطع، ويندر أن نجدها تتكون 

ية يف اللغة العربية بالتغريات ، و يالحظ  اإلقرار بتأثر البنية املقطع3من مخسة مقاطع((

الصوتية والرصفية املتعلقة باإلعالل واإلبدال والنقل واحلذف والزيادة، كام حيدث عند 

َف  َجْرَجْرُت،-َجْرَجرَ  َكَتبُْت، –ترصيف الفعل، من أمثلة ذلك الصيغ اآلتية: )َكَتَب   – ََشُ

ْفُت  عريف ومفهوم املقطع لدى (، كام أنه من خالل هذه املعطيات يستنتج إختالف تََشُ

املحدثني، وإختالف أعداده وأشكاله وترميزه وتسميات عنارصه ومكوناته، وتفاوته يف 

درجة اإلقرار بأمهية وتسميات هذه العنارص واملكونات، إضافة إىل تعدد املرجعيات 

 النظرية املوجهة لعمليات التصنيف والتوصيف.

، هو مقرتن بفرضية إعتبار مهزة إن احلديث عن مقطع )مص ص( لدى بعضهم فقط

الوصل عبارة عن حركة، وأنه يرد حرصيا يف املوقع اإلستهاليل من الكلمة، كام أن املقاطع 

                                                 
1
 .161، إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية. ص: 106. 99حازم عيل كامل الدين، نفسه، ص:  - 
2
 .166إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية. ص:  - 
3
 259حازم عيل كامل الدين، نفسه، ص:  - 
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من نوع )ص م صص( أو )ص مص مص صص( ختص حالة الوقف، وأن احلديث عنها 

 .1يف اللغة العربية متأثر بفرضيات البنية املقطعية يف لغات التينية

عية املحدثني يف تناول مفهوم املقطع، متثل ذلك يف املزاوجة بني لقد أختلفت مرج

مرجعية صوتية تراثية، ومرجعية تنفتح عىل علم األصوات والصواتة احلديثة، إضافة إىل 

هيمنة البعد اخلطي أحيانا املتمثل يف احلرف، عىل تعريفهم وتوصيفهم للمقطع، وباملوازاة 

فتاح عىل أجيال النظريات الصواتية اجلديدة، مع تطور الدرس الصويت احلديث واإلن

تطور مفهوم ووضع املقطع يف دراسة النسق الصويت للغة العربية، فتم النظر إىل املقطع 

بإستثامر إجراءات املنظور التطريزي والعرويض واملستقل القطع، إضافة إىل التحليل 

بية تطور النظريات الصواتية ، بذلك واكب مفهوم املقطع يف اللغة العر2القائم عىل القواعد

بدء بالوظيفية فالتوليدية املعيارية ثم التوليدية احلديثة بمختلف نامذجها، وشكل حقل 

تعليمية اللغات نطاق تعزيز أمهية املقطع يف تعليم وتعلم اللغة وإكتساب الطرق السليمة 

تأكيد يف نطق األصوات اللغوية، وهو ما يضيف حججا جديدة لفائدة وضع املقطع، 

الطريقة املقطعية يف تعلم نطق األصوات والتأليف بينها، وإكتساب مهارات تفكيكها، 

 .3وتعلم نطق النرب والنغم والوقف ومتغريات املدة والطول والعلو

 املقطع يف اللغة العربية من خالل التمثالت الصواتية املتعددة األبعاد.

ثة بتوجيه إنتقادات خمتلفة للنموذج متيز سياق ظهور نظرية الصواتة التوليدية احلدي

التوليدي املعيار لتهميشه دور املقطع يف احلقل الصوايت ولعدم فعالية إستثامر معطياته يف  

وإجراءات التجزئ املقطعي، إذ قصور وحدود  (syllabicitéدراسة قضايا املقطعية )

                                                 
1
 -  Robins  R.H.1980. General linguistics.p 108.109. 

 .96.عامل الكتب. القاهرة مرص.،ص: 3. أسس علم اللغة. ترمجة أمحد خمتار عمر. ط 1983ماريو باي.

. مظاهر النغمية يف اللغة العربية، خصائصها ومعاجلاهتا. الدار املتوسطية 2016نادرة بنسالمة . - 2

قرآنية. عامل الكتب احلديث، . القضايا التطريزية يف القراءات ال2012أمحد . للنرش. تونس.ص:، البايبي

 األردن: ص.

3 -   René Kager&joe pater (2009). Constraints in phonological acquisition. 
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ح القائمة عىل التصور القائم عىل القواعد والتمثيل اخلطي ومفهوم مصفوفات املالم

 .1الثنائية والرتتيب

أعطت الصواتة التوليدية احلديثة مكانة حمورية للمقطع، بعدما اتسم التمثيل الصوايت 

يف النموذج املعياري، كونه خطيا وغري هرمي وأنه مل يعط للمقطع الوضع املستحق يف 

، 2م واملدة والطولالنرب والتنغي التنظيم الصوايت، يف دراسة الظواهر القطعية وفوق قطعية

لقد تم هتميشه يف معاجلة قضايا الصواتة ودراسة األنساق الصوتية للغات البرشية مما 

شكل قصورا نظريا ومنهجيا يف املعيار فتعرض النتقادات شكلت أرضية لظهور مقاربات 

جديدة عاجلت ظواهر كاحلذف واالجتالب والطول واالمتداد بطريقة خمتلفة، متثل من 

 .3ية )ص مص( التوليدية يف إقرتاح نموذج ثالثي األبعادخالل نظر

لقد وفرت الصواتة املستقلة املقطع إجراءات سامهت يف بناء تصور جديد لدراسة 

 .4الظواهر الصواتية باعتامد متثيل متعدد الطبقات إستثمر يف الدرس الصوايت والرصيف

هيكلها ورموزها، إذ فتعددت أشكال التمثالت وتنظيم طبقاهتا وعنارصها وطبيعة 

 X X Xإقرتحت نامذج عدة منها نموذج القالب / ص مص/  ونموذج األحياز املجردة ) 

X X ،ونموذج الشبكة التطريزية ،) ( نموذج املورةmore ،) شكل ذلك إطارا إلغناء

، أدمج بعضها ضمن ماسمي 5وبلورة نظرية توليدية حديثة للمقطع التمثالت الصواتية

، صار من أهم اهتامماهتا عىل هذا املستوى إشكالية البنية 6( للمقطعXنظرية )ص مص 

 . والتمثالت

                                                 
1
. يف نظرية املقطع يف الفونولوجيا التوليدية، ص:  1983جورج  ن. كليمنتس . صامويل  ج. كايزر  - 

125. 

Bernards laks et Annie rialland.1993. Architecture des représentations phonologiques. 
P : 17. 
2
 - Else lehiste. Suprasegementals.p :4. 

3
 - George N. Clements and Samuel Jay Keyser.1983. CV phonology a generative 

theory of the syllable . 
4
- MacCarthy .J. 1979.1981. Hall Vergnaud   

5
 - Bernards laks et Annie rialland.1993. Architecture des représentations phonologiques. 

P : 11-16. 
6
 -San Duanmu  the CVX theory of the syllable in hand book of  the syllable. p : 99. 
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(، تقرتن σخصص للمقطع يف التصور اجلديد طبقة عبارة عن سلسلة من الرموز)

ختلفت أيضا طبيعتها وتسمياهتا يف العديد من نموذج إىل آخر، إبالقالب عرب مكونات 

كيزعىل مظهره الصوايت والتطريزي، يف مقابل فرسخ املقطع كوحدة هرمية من خالل الرت

 املنظور التقليدي الذي راعى فيه اجلانب الصويت النطقي والسمعي.

فدافع  املظهر اإليقاعي للمقطعضمن هذه التحوالت تبلور اإلنشغال ب 

Angoujard 1988أنكوجار
1
عن وضع مركزي للمقطع ضمن تصور متعدد الطبقات    

الصواتة التوليدية احلديثة، فكانت مسامهته إثراء للتمثيل املقطعي تستثمر قيود وبرامرتات 

العرويض واملستقل القطع، وتناول املقطع يف عالقته بالنرب، إذ تقوم البنية املقطعية بدور 

أساس يف وصف وتفسري العديد من الظواهر القطعية كاحلذف واالجتالب والتضعيف 

 .2والظواهر فوق قطعية كالنرب والتنغيم

( وهي Grille rythmique) تضمن التمثيل الذي اقرتحه مستوى الشبكة اإليقاعية

كمتوالية مواقع موسومة بملمح )قوي/ ضعيف(، ومستوى  3تطريزيذات مفهوم 

متثيل  بتحديد عدد  رسم متثيله  يبدأ املنحنى التطريزي ثم املستوى القطعي، فاقرتح هيكال

تتضمن ثالثة أحياز: األول والثاين، الصدر والنواة مقاطعة أحيازه ثم حتدد مواضع القمم، 

إجباريان أما الثالث فهو إختياري، وأن املوقع املميز بعالمتني متعامدتني يشكل نواة 

 املقطع وهي أعىل جهارة:

 (6 ) 

 َكَتب//

 
 تضبط التمثيل جمموعة من التعميامت:

 .ال يبدأ القالب بمصوت 

                                                 
1
 - Angoujard 1988

.
 Place de la syllabe dans la phonologie pluri linière.   

2
 - Angoujard,J.p. Christian Hudelot.1997.Rythme et qualité.p :197. 

3
 - ibid. p : 73. 
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 .يستهل كل مقطع بصامت 

  واة سوى صامت واحد.ال يسبق الن 

 .ال يقبل تعاقب أكثر من صامتني 

 يمنع تعاقب مصوتات غري متجانسة 

 .املوقع األول ال يشكل قمة مقطعية 

 .تأيت القطعة اإلختيارية بعد موقع النواة  

 ختضع املكونات املقطعية لسلم اجلهارة 

بالبناء  وظف مفهوم هرمية اجلهارة يف التمييز بني املواقع واألحياز يف عالقتها 

املقطعي،  فالصوامت واملصوتات قطع تنتظم وفق ترتيب يسميه سلم اجلهارة، فأعترب 

املقطع  متوالية من القطع تكون فيها املصوتات أكثر جهارة فتمثل قمم املقاطع، تبعا لذلك 

شجريية ) تإختلفت هندسة التمثالت القائمة عىل سلمية اجلهارة عن التمثالت ال

arborescente) شكلت هذه املعطيات أساس القاعدة التالية:1مقطعلل ، 

  

                                                 
1
 - Kaye, J., J. Lowenstamm & J.-R. Vergnaud .1985. The Internal Structure of 

Phonological Elements. 
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 (7 ) 

 

 يتضمن املقطع يف اللغة العربية قمة مقطعية واحدة ) .ص مص مص.(، ) .ص مص ص.(

< n≤31 

a< b > ( c) 
 ال حتتل قمة اجلهارة املوقع االستهاليل من املقطع

 

لصدر والقفل أقل إن أقىص ما يتضمنه املقطع ثالثة مكونات وأقلها اثنتني، وأن ا

 .1جهارة من النواة، فشكلت هذه املعطيات أساس نظرية إيقاعية للمقطع

(،من االجتهادات املؤسسة هلذا التوجه، 1983وتعد مقرتحات )كليمنتس وكايزر( ) 

فقد عمال عىل صياغة نموذج تشجريي للمقطع يعد تطويرا لفرضية التفريع الثنائي عند 

، وميزا 2جتاوز منظور املقطع يف الصواتة التوليدية التقليدية)كوهن( الذي سعى بدوره إىل 

يف التمثيل بني مكونات املقطع وفق ملمح )قوي(،) ضعيف( وملمح )ثقيل( )خفيف(، 

ومتت إضافة طبقة اهليكل )ص مص( بني طبقة املقطع وطبقة القطع وهي عبارة عن 

معاجلة مشكلة بناء متثيل مقطعي[،  مكن هذا املقرتح من  -إسقاط مللمح ]+ مقطعي[، ]

املقطع ) ص مص مص( واملقطع )ص مص ص( املتامثالن من حيث الثقل واخلفة لكن 

خيتلفان فيام خيص القوة والضعف، كام ساهم هذا النموذج يف التغلب عىل العديد من 

مشكالت التمثيل الثالثي األبعاد للمقطع عرب إغنائه باستثامره أنساق املالمح وأنساق 

واملقاطع وإضافته طبقة الصدر والنواة والقفل، من مكاسب ذلك التمييز الواضح القطع 

بني املقاطع الثقيلة )ص مص مص( / )ص مص ص( واملقاطع اخلفيفة ).ص مص.(  

باستثامر هذه اإلجراءات نصوغ متثالت متعددة الطبقات  ملتوالية صوتية يف اللغة العربية 

 كاآليت:

 (8 ) 

 /باٌب/

                                                 
1
 - Angoujard .j.p et Christian hudelot.1997.theorie de la syllabe : rythme et qualité 

2
 - kahn Daniel. 1976. Syllable-based generalizations in English phonology. 
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قضايا املقطعية من منظور متعدد األبعاد وسعيا إىل  1984)كاي ولونستام(  تناول    

معاجلة مشكالت التجزئ وبناء التمثالت، إعتمدت مقرتحاهتام عىل نموذج تشجريي غني 

قائم عىل التفريع الثنائي أحد مظاهره برامرتي خيتلف من لغة إىل أخرى يتجىل يف أحادية 

: كونه يتجسد يف تفريع القافية وأن عملية التجزئ مكون الصدر أو تفريعه، والثاين

املقطعي تضبطها جمموعة من القواعد تستمد من النحو الكوين ومن األنحاء اخلاصة 

للغات املدروسة، إن كان صدر املقطع متفرعا يف بعض اللغات فإن البنية املقطعية يف اللغة 

  النموذج اآليت: العربية تستبعده، أما القافية فهي قابلة للتفريع وفق 

 

 (9 ) 
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عالج هذا املقرتح توايل الصوامت وتوايل املصوتات بافرتاض مواقع فارغة بفاصلة 

بينهام، يتم التعاطي معها عرب احلذف أو اإلجتالب وإعادة التجزئ املقطعي بتطبيق قاعدة 

 تصاغ كاآليت:

 (10 )                                                         

       ⌽                      ص   ص        / َشّد+ ْت/    /َشَدَد+ ْت/   -مص/ ص 

 
يتم إجتالب مصوت للتخلص من توايل الصوامت الذي يتأتى هذا اإلجراء عرب 

فرضية األحياز الشاغرة، لذا يف حالة الطول املصويت يفرتض وجود موقع صامتي فارغ  يف 

ة التضعيف فيفرتض موقع مصويت شاغر يف موضع الصدر أو موضع النواة أما يف حال

 القفل.
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من منظور  ،1من خالل أعامل )كاي ولونستام(  وظفت إجراءات النظرية العاملية

توليدي حديث يف معاجلة املقطع وإشكالية متثالته، فتزايد االنشغال بأنساق التمثالت بعد 

نسق القواعد، فظهر مفهوم نظرية  أن هيمن عىل املنظور الكالسيكي املعياري للمقطع

 العمل التطريزي

the theory of prosodic government
2
 . وفق مبادئ أساسية:"    

 .املوقع النووي يعد رأس القافية 

 .املوقع النووي حيكم مكونات القافية 

 .القافية تتفرع إىل نواة وقفل أو نواة مركبة، أو نواة مركبة وقفل 

 ب أن تكون مرخصة.كل املواقع املقطعية جي 

وفق هذه املعطيات يتم التجزء املقطعي وحتدد أشكال وأنواع املقاطع من خالل تركيز 

اإلهتامم عىل املكونات املقطعية أكثر من اإلنشغال بالقطع الصامتية واملصوتية وبأحياز 

القالب، فكل موقع مقطعي يقتيض ترخيصه إنطالقا من العالقات العاملية  كشكل من 

، التي تتم من اليمني إىل عنارص البنية املقطعيةالرتخيص، وهي أساس  الرتابط بني أشكال 

اليسار داخل املكون )النواة حتكم القفل(، ومن اليسار إىل اليمني بني املكونات)النواة 

حتكم النواة التي قبلها(، فالعالقة بني الصدر والقافية وبني عنارص الصدر وعنارص القافية 

لية خاضعة ملبدئني: مبدأ املحلية الصارم، إذ بموجبه ال يمكن الفصل بني هي عالقة عام

العامل واملعمول وفق عالقة جماورة، ومبدأ الوجهة الصارم يمني يسار داخل املكون/ 

 يسار يمني بني املكونات بالنسبة للغة العربية.

ونات ( كموجه لتوزيع القطع عىل املكcharmeيتأسس العمل عىل مفهوم التغليب )

املقطعية وهو يقرتب من مفهوم اجلهارة، فهناك قطع ذات تغليب موجب وأخرى ذات 

تغليب سالب، بينام يأخذ بعضها تغليبا حمايدا، من خالل هذه املعطيات ال حيكم مكون ذو 

تغليب سالب مكونا آخر له تغليب موجب، من ثم أمكن للنواة أن حتكم الصدر، فهي يف 

                                                 
1
 - Kaye, J., J. Lowenstamm & J.-R. Vergnaud .1985. The Internal Structure of 

Phonological Elements 
2
 - Kaye, J., J. Lowenstamm & J.-R. Vergnaud .1990. Constituent Structure and 

Government in Phonology.  
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ام، وبناء عىل ذلك يمكن تفسري ظواهر من قبل تقصري املصوت اللغة العربية مصوت دائ

لتفادي مقطع عىل شكل )ص مص مص ص(  يف بعض األحيان وهو تقصري متعلق 

بالسياق الصويت الذي يظهر فيه فتعاد صياغة قواعد التوليدية املعيارية بتوظيف املنظور 

 املقطعي كاآليت:

       
 

كملحق   (extra rhymal contituentج القافية )واقرتح )هايل وفرينيو( مكون خار

يوضع يف اهلامش وخارج املكونات األساسية، وقد ال يتم اللجوء إىل التقصري بل إىل ملء 

احليز النووي الشاغر بعد الصامت الذي ييل املصوت الطويل فصري ذلك الصامت صدرا 

ومن أمثلة صريورة  عوض أن يكون قفال حفاظا عىل َشوط العمل القائم عىل التغليب،

 –تغيري البنية املقطعية يف العربية بمراعاة األحياز الشاغرة، ما حيدث يف املثال اآليت: )َمّدْت 

إذ ملْء احليز املصويت الشاغر بني املثلني بمصوت، وهناك حاالت تقصري  ،(َمَدَدْت 

 عرب ،(دَعْت  –املصوت الطويل عندما يليه صامت بعده موقع مصويت شاغر:)دعا + ْت 

 .الساكنني التقاء بأحكام الوقائع هذه عن القدماء

كل صدر جيب أن يكون مرخصا من قبل النواة التي تأيت بعده وفق املنظور العاميل 

وأن الصدر يرخص القفل الذي قبله، أما القفل اخلتامي فيعد  حتى وإن كانت شاغرة،

واة املتفرعة تصبح متلوة صدرا ترخصه نواة فارغة بعده عوض جتزأته كقفل، ولكون الن

بنواة فارغة يصري التقصري مطلبا مقطعيا، إعتامدا عىل هذا التصور املقطعي تعالج ظواهر 

من قبيل الطول التعوييض  والتناوب بني العنرص الفارغ واملصوت، فوضعت نظرية العمل 

يف  (Encrevé  1988والتغليب قيودا حول توزيع العنارص الفارغة  من قبل )أنكرويف

، يتمكن من معاجلة 1إطار الصواتة التوليدية احلديثة نموذجا عبارة عن احياز اخلالصة

الطول والتضعيف دون اللجوء إىل إجراءات الربط والفك كام اعتمدت يف أعامل )مكارثي 

(، بتطبيق هذه 1980( و)هايل وفرينيو 1983)كليمنتس وكايزر  و (1981و 1979

                                                 
1
 - Encrevé, Pierre. 1988. La liaison avec et sans enchaînement : phonologie 

tridimensionnelle. 
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ص العربية بالنسبة للطول مثل:  / حتاور/ والتضعيف اإلجراءات عىل وقائع لغوية خت

مثل: / حتّور/، ففي املرحلة األوىل هناك حيز شاغر بعد املثل األول عىل شكل حركة أو 

ساكن، وعند اإلجتالب يمأل احليز الثاين باملحتوى القطعي املالئم فتطبق مقتضيات 

طعة واحدة بحيزين، كالمها ويكون خارج العملية اقرتان ق   (OCP)1النطاق اإلجباري

 ترشف عليه عجلة القافية، هو نواة يف حالة املد، وقفل يف حالة التضعيف.

  (11) 

 

                                                 
1
 - Bohas George.1993.le PCO et structure des racines. 



 
  مراد محيد العبد اهللد. حتريــر:              العربية يف الدراسات املعاصرة املقاطع الصوتية 4 سلسلة )سكوالر( الكتاب

 

 

  105 
 

  (12 )

 
 

وظف التصور العاميل يف الصواتة املتعددة األبعاد مفهوم العنرص الفارغ واألحياز 

 ا املقطعيةاملجردة باإلضافة إىل مفهوم الرتخيص يف إلقاء الضوء عىل العديد من قضاي

وكون ترخيص النواة ذا طابع برامرتي خيتلف  ،(C L P)باعتبار كونه مبدأ ترخيص القفل

من لغة إىل أخرى، ذلك أن القافية املتفرعة وسط الكلمة وآخرها حتتاج لقفل مرخص 

حسب هذه الفرضيات، فيجزأ الصامت )ص( كصدر وليس كقفل بعد صامت )ص( 

عن سؤال متى جتزأ القطعة الصامتية قفال ومتى تعترب يقرتن بصدر شاغر لتتم اإلجابة 

 صدرا.

تبعا لذلك يرجح جتزء املتوالية / ص مص ص ص/  باعتبار الصامت الثاين صدرا 

يفرتض وجود موقع نواة شاغرة بعده، كام هو شأن املتوالية / ص مص مص ص/ أيضا، 
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صها، النواة الفارغة هناية . ختتلف اللغات البرشية من حيث ترخي"كْلْب، باْب، تاْج "مثل: 

الكلمة وهي بذلك ذات طابع برامرتي، إذ تؤكد الوقائع الصوتية أن العربية جتيزها من 

( تصور بنية املكونات 1990خالل جواز الوقوف عىل الساكن، )طور كاي ولونستام 

وصياغة املقطعية من منظور عاميل  ثالثي األبعاد يعترب املقطع أحد عنارص البنية التطريزية 

 جمموعة من القواعد:

 إجبارية توفر املقطع عىل صدر 

 .جتزأ املتوالية / مص ص ص مص/ باعتبار الصامت األول صدرا والثاين قفال 

 .ثنائية التفريع املقطعي كحد أقىص، من ثم منع التفريع الثالثي للمكونات 

 ص مص  عدم جتزأ املصوتات الطويلة ضمن جمال املقاطع املغلقة  إذ إن استبعاد(

 مص ص(.    

 .املكون املقطعي جمال عاميل، وأن العمل يتأسس عىل املوقع والوجهة 

 

(13) 
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لقد اقرتحا ثالثة مكونات تشمل الصدر والنواة والقافية كعنارص أساسية يف التحليل   

كربى املقطعي، أما القفل فال يعد جماال عامليا كام ال يقبل تفريعه الثنائي، لذا ال توىل أمهية 

للمقطع يف ذاته وال ملكون القفل، وأنه يقرتن مباَشة بمكون القافية، خالفا لنامذج توليدية 

. تفيد الوقائع الصوتية 1الحقة ستجعل من معطيات القفل مظهرا من مظاهر تفاعل القيود

للغة العربية أن بعض هذه القواعد تتم االستجابة هلا بشكل واضح بينام تستبعد أخرى، 

فإن كان املقطع يف العربية يقبل التفريع الثنائي لكل من القافية والنواة ، فإهنا تستبعد 

 احتامل تفريع ثنائي للصدر 

القيود العاملية، إذ إن فرضية وجود كام يستبعد املقطع )ص مص مص ص( بناء عىل     

نواة فارغة بعد الصامت اخلتامي تؤدي إىل تقصري املصوت أو تتم إعادة التجزء املقطعي 

ليصبح لدينا مقطعان: أحدمها: ثقيل واآلخر خفيف، وأن كليهام مفتوح، ومن خالل هذا 

ي تقرتن النموذج تستثمر التمثالت أنساق املالمح حيث للقطع خاصيات عاملية، فه

باألحياز املقطعية وأن املكون العامل واحلاكم يتعني إقرتانه بالقطعة التي تتوفر فيها هذه 

، إستنادا إىل هذه املالمح يتم التجزأ املقطعي، فليست كل القطع قابلة أن تشغل 2اخلاصية

موقع النواة كام ليس من شأن أي قطعة أن تقرتن بمكون عامل، فالقطع ذات ملمح 

املوجب حتكم تلك التي حتمل تغليبا سالبا، القطعة ذات التغليب السالب ال  التغليب

تقرتن بمكون النواة  وإال متت إعادة التجزأ أو حدث تعديل عرب حذف أو إبدال أو 

إجتالب وغري ذلك صريورات املامثلة والتناغم التي تفرضها َشوط البنية املقطعية، مثلام 

( وفق ضوابط فونوتاكتية اصطرب –، اصترب ازدهر –ر حيدث يف الصيغة التالية: )ازهت

 –مضبوطة، داخل املكون النواة، إذ حتكم النواة بالنسبة للمتفرعة وأن داخل املقطع القافية 

حتكم الصدر، لذا إن كان توزيع القطع بني املكونات خيضع لضوابط عاملية فإن   -ةالنوا

كلامت واملجاالت الرصفية، وهي عالقات اإلجراء نفسه يطبق عىل توزيع املقاطع داخل ال

 تنشأ عن املجاورة و تقننها الوجهة .

                                                 
1
 -  Fery & van de Vijver, 2003 .The syllable in optimality theory. P : 7. 

2
 - Kaye, J., J. Lowenstamm & J.-R. Vergnaud (1985). Ibid. 
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بلورت الصواتة التوليدية احلديثة نموذجا آخر يتأسس عىل تصور هرمي للعالقات 

 εالكلمة التطريزية ) التطريزية التي تنتظم ضمنها جمموعة من العنارص واملكونات، تشمل 

وأن املقطع يتحدد من خالل هذه (، mora ( )μاملورة )( ، σ(، املقطع) ε(، التفعيلة ) 

اهلرمية، إذ املورة أساس قياس وزنه، فاملقاطع اخلفيفة أحادية املورة بينام الثقيلة ثنائية 

حتكم عجرة املقطع مورة واحدة أو اثنتني، وأن املورة حتكم قطعة واحدة عىل   .1املورة

رة املقطع. واملصوت القصري يقرتن بمورة األكثر، وبالنسبة للصدر فيقرتن مباَشة بعج

 .2واحدة بينام يقرتن الطويل بمورتني

بنموذج تطريزي أثرى احلقل الصوايت بفرضيات جديدة، صاغه مكارثي يتعلق األمر 

وهو يمكن من  متثيل القالب يف العربية اعتامدا عىل مفاهيم خمتلفة   ، "19 86"وبرينس 

عرف باسم نظرية املورة يف متثيل (  xص مص (مكنت من تدارك إشكاالت القالب 

 96املقطع
 ، فأعاد صياغة شكل األبنية وفق حساب تطريزي كام ييل: 

 
(14) 

 
 

ولكن كسلسلة من العجز املقطعية، يتم  "ص مص "ال يمثل القالب كمتوالية من 

. استغنى هذا النموذج عن مكونات   التمييز بينها حسب عدد املقاطع وعدد املورات

 ملقطع ا

فاصطدم بمشكلة قدرته التمييز بني: . ص مص ص. و ص مص ص.  "صدر، قافية "

مادام كالمها مقطع يضم مورتني. غري أنه مكن من حل مشكلة الطول التعوييض باستبعاد 

مقطعي[:/ -احتامل اقرتان قطعة هلا ملمح ]+ مقطعي[ بحيز يقرتن به صامت ذي ملمح ]

 ]+آمن[: -َاْاَمَن/ 

                                                 
1
 - Hays 1989 .  The prosodic hierarchy in meter. 

2
 -  McCarthy. Prince 1988. Prosodic Morphology. 
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 µ µ µ (µ)                           ص ص مص ص أ( ص مص

 µ µ µ (µ)                      ب( ص مص مص ص مص ص

 
(15) 

 

 
 

أفرزت الصواتة التوليدية احلديثة عدة نامذج للتحليل املقطعي، يندرج بعضها ضمن 

 إذاألبعاد  نظرية التمثالت  املستقلة القطع، والنموذج الصوايت الثالثي األبعاد، و املتعدد

تنتظم القطع داخل مكونات هلا بناء هرمي يمثل املقطع حلقتها األساس ووفرت فرضياهتا 

آليات شكلت إغناء للتمثالت الصواتية فأتاحت منظورا جديدا للبنية املقطعية يف اللغة 

العربية وملعاجلة ظواهرها الصواتية املختلفة كالطول والتضعيف واهلمز والنرب والتنغيم، 

 فق ذلك إحتل املقطع مكانة مهمة يف الدرس الصوايت العريب احلديث.وو

 
 املقاربة التطريزية  وتفاعل القيود يف الظواهر الصواتية للغة العربية. .3

جتددت اجلهود واملقاربات التطريزية من خالل النظر إىل املقطع من زاوية  البنية 

مفهوما جديدا  1(optimality theoryاملقطعية وتفاعل القيود، فبلورت نظرية املفاضلة )

وعىل فرضية التفاعل  (harmonic grammarللنحو يقوم عىل فكرة النحو اإلنسجامي )

                                                 
1
 - McCarthy , j. 2002 .  a thematic guide to optimality theory.p: 
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، إذ األشكال الرصفية والتطريزية والرتكيبية تقوم وفق 1بني خمتلف املستويات اللسانية

إذ برهنت  إنسجامها مع أنساق القيود احلاكمة، وفق منظور يتأسس عىل تفاعل املستويات،

الصواتة احلديثة من خالل أعامل مؤسسة عىل إنتظام معطيات األصوات والرصف وفق 

 .2هرمية رصفية وأخرى تطريزية

حظي املقطع يف هذه النظرية بوضع هام جعلته يف صلب عملية تقويم سالمة البناء، 

لقيود وذلك من خالل جمموعة من القيود ذات الطابع املقطعي، وهي تصنف إىل جمموعة ا

 (parallelis (، وجمموعة قيود املحاذاة )alignementالبنيوية، جمموعة قيود التوازي)

 :3وهي ذات طبيعة كونية ختتلف اللغات الطبيعة فيام خيص كيفية إشباعها

)16( 

 

 
 

                                                 
1
 -  Geraldine Legendre, Michael T. Putnam, Henriette de Swart, and Erin Zaroukian  

.2016.Optimality Theoretic Syntax, Semantics, and Pragmatics. 
2
 -  Selkirk, E.  1982. 1986.1995.. mcCarthy.J. 1984.1986. 1990.1993. HAYES, B.1988. 

1989. 
3
تفيد أن اخلرق فادح. أما  "! "اخلرق. العالمة  عالمة خلرق القيد، تتعدد بتعدد حاالت " *  "متثل  -  

 تشري إىل العنرص الشاغر. فتشري إىل االحتامل األفضل. العالمة  " "العالمة 
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شكل املقطع من خالل جمموعة من األعامل حمورا هاما، قدمت العديد من احلجج 

ول توصيفه ودراسته، ننطلق يف تناوله باستثامر اإلطار ألمهيته، واختلفت النامذج ح

 1النظري واملنهجي لنظرية املفاضلة باعتامد فرضية املقطع .ص مص.

 

(17)  

 

القالب التطريزي للبناء يف العربية عىل املستوى العميق، عبارة عن سلسلة من 

اعل املقاطع عىل شكل )ص مص( وأن ما خيالف ذلك يف السطح مظهر من مظاهر تف

 القيود وتنازعها.

 

 

وفق هذه الفرضية فاملقطع يف اللغة العربية عىل املستوى الصوايت عبارة عن )ص  

مص( وأنه عرضة ألصناف من القيود املقطعية هي املسؤولة عن حتققاته املختلفة عىل 

 مستوى اخلرج املحقق، فتحدد بنيته وفق تفاعل قيدين أساسيني:

  قيد الصدر" Onset " يتضمن صدرا. رقه كل مقطع ال:  خي 

  قيد القفل"NoCoda "2: خيرقه كل مقطع يتضمن قفال. 

(، تنص عىل منع احلذف contraintes de fidélité (Dep, Max)هناك قيود املطابقة )

ومنع اإلجتالب، حفاظا عىل عدم إختالف اخلرج عن الدخل، سواء أكان فيام خيص 

املميزة للمقطع، إذ ترتب يف درجة أقل من ترتيب املحتوى القطعي أم ما تعلق باملالمح 

قيود املقطع، حيث تتيح العربية احلذف كام تتيح اإلجتالب لكن ال تضحي بإشباع قيد 

، إذ يمكن احلذف قفل –الصدر، وإن كانت بدورها ذات ترتيب أفضل من ترتيب 

                                                 

األبنية يف اللغة العربية: تفاعل الرصف والتطريز. دراسة تطبيقية يف ". 2015حممد الفتحي.  - 1

 53فاس.املغرب، ص:  نشورات دار ما بعد احلداثة،، الطبعة الثانية ، م"اللسانيات التوليدية احلديثة

2 - Fery & van de Vijver, 2003 .The syllable in optimality theory. P : 238. 
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لصدر وقيد واالجتالب  لتفادي خرق قيود مقطعية، كام خيرق قيد امللء صيانة لقيد ا

 النواة.

وهي   "Allignement "هناك جمموعة من القيود تنتمي إىل صنف قيود التوازي

يفرض أن توازي هوامش املقوالت الرصفية وهوامش املقوالت التطريزية، بالتايل النظر 

إىل املقطع من زاوية تفاعل القيود وتفاعل الرصف والتطريز، فيجسد ذلك مظهرا من 

 ، بني الصواتة والرصف واملعجم.(interface)مظاهر الوجائه 

تفرتض النظرية إمكانية حتليل الدخل إىل جمموعة من املقاطع عىل مستوى اخلرج 

 فينتقى الشكل املفضل بناء عىل كيفية استجابته ألنساق القيود وضمنها القيود املقطعية.

كلمة تتكون من متحركني عىل شكل: / ص مص ص مص/ يتيح عىل  مثال ذلك 

( يف Freedam of analysisستوى اخلرج إمكانيات متعددة وفق مبدأ حرية التحليل )م

نظرية املفاضلة ، فيمكن إنطالقا من دخل حمدد توليد إحتامالت عدة، تقوم بحسب كيفية 

إستجابتها للقيود العاملة، ليتم إختيار الشكل واإلحتامل املفضل من بني إحتامالت 

 (:candidatمرشحة عدة)

(18) 

 / ص مص ص مص/ الدخل
 ..ص مص ص. مص 1اخلرج 

 .ص مص. ص مص. 2اخلرج 

 .ص. مص. ص .مص. 3اخلرج 

 >ص مص ص مص< 4اخلرج 

 
 1اإلحتامل الرابع يرتك القطع غري جمزأة وغري منتمية إىل بنية مقطعية مما يعرضها للحذف

من قطعة واحدة، ، يف حني جيعل اإلحتامل الثالث من الدخل أربعة مقاطع، كالها مكون 

أما الشكل الثاين فيتضمن مقطعني كل واحد عبارة عن صامت ومصوت، يف املقابل جعل 

                                                 
1
 - Itô, Junko .1986. Syllable theory in prosodic phonology. 
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اإلحتامل األول من الدخل مقطعني أحدمها خفيف مغلق، واآلخر عبارة عن مصوت 

 فقط، تبعا لذلك ختتلف إستجابتها ألنساق القيود مما جيعلها تتفاوت من درجة إنسجامها.

قطعية من خالل نظرية املفاضلة جمموعة من القيود املتنازعة فيام بينها، حتكم البنية امل

وقيد املأل وأن كيفية ترتبها [ قفل -]وتنازع قيد  [،قفل -]كتنازع قيد التجزيء  وقيد 

 خيتلف من لغة إىل أخرى. 

، إذ يرجح قبول مقطع بقفل [قفل -]إن إعطاء األولوية لقيد التجزيء يتنازع مع قيد 

ك القطعة غري جمزأة فتكون عرضة للحذف، ومن حاالت تنازع قيد املأل مع قيد عىل تر

الصدر وقيد النواة، قبول مواقع شاغرة صامتية أو مصوتية جتزأ كنواة بالنسبة للمصوت 

وكصدر بالنسبة للصامت مما يسمح بوقائع مثل: )قال، نال، سعى، و مّدد، سّد(، معنى 

 العربية بقبول العنارص الفارغة.ذلك سامح البنية املقطعية للغة 

، إذ جتزئ الصامت كصدر وبعده نواة فارغة يرجح يف [قفل -]يتنازع قيد املأل مع قيد 

هذه احلالة عىل جعله قفال،  املثال : / ص مص ص/ خيضع إلمكانيات عدة يف التحليل، 

 فنحصل عىل احتامالت عدة: 

(19) 

 .ص مص ص.

 .ص مص.ص .

 ..ص مص.ص

، ستفضل مقطعا يتضمن موقعا 1قيد املأل     << [قفل -]غة ترتيب  قيد إن رجحت الل

     <<شاغرا عىل إمكانية جتزئ الصامت يف موقع القفل، أما إن أعطت األولوية لقيد املأل  

،   وجعلته يف رتبة عليا فإهنا ستمنع تضمن املقطع موقعا شاغرا وتسمح  [قفل -]قيد 

عنرصا  غري تطريزي فإنه خيضع   إوإذا كان العنرص غري املجز باعتبار الصامت املعني قفال، 

 (stray erasureملبدإ احلذف)
2. 

                                                 
1
ا يكون حاكام لذلك الذي عالقة الرتتيب والتحكم بني القيود، القيد الواقع أمامه <<تفيد العالمة    - 

 يوضع خلفها.
2
 - Itô, Junko.1986. Syllable theory in prosodic phonology. 
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يمكن إفرتاض أحياز شاغرة كمصوتات أو كمورات من فهم تطريزي لعمليات 

الطول واإلمتداد واإلجتالب، هو من هذه الناحية موقع شاغر يشار إليه يف اللحن 

طعية التي ختصص للمورات دون أن يتلقى تأويال املصويت ويف مستوى املكونات املق

  صوتيا عىل مستوى اخلرج املحقق، وتظل عمليات اإلجتالب والطول حججا 

 قوية لصالح هذه الفرضية:

(20) 

 احتماالت التحليل املقطعي األشكال املرشحة
 .. ص مص.ص مص.  ص         /مّد /

 مص. ..ص مص.ص مص. ص مص. ص         / َمَدْدَنا  /

 ..ص مص. ص مص. ص مص            / َقَوَل  /

 .مص .ص مص .ص مص.              / قال /

 

ختتلف هذه األشكال من حيث توزيع الصوامت واملصوتات بالنظر لألحياز الشاغرة 

وتتفق حول شكل بنيتها املقطعية، كام ختتلف فيام خيص نوعية إستجابتها للقيود العاملة، إذ 

وقائع اللغوية املحققة صوتيا ومعجميا يف اللغة العربية وتتنازع القيود، فوجود حتسم ال

حاالت األجوف والناقص مثل:) قال، باع، نال... سعى، دعا...( يعود إىل ترجيح قيد 

النواة وقيد الصدروقيد التجزئ عىل قيد املأل الذي تقبل اللغة العربية خرقه وبالتايل ترتبه 

ه القيود الثالثة، كام أن حاالت املضعف التي تسمح بتوايل صامتني يف درجة أدنى من هذ

عىل قيد املأل مما يتيح قبول  [قفل -]ترجح فرضية أسبقية قيد الصدر وقيد النواة وقيد 

 مواقع صامتية ومصوتية شاغرة.
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(21)  

 ق.الصدر قفل -ق. ق. امللء ق. النواة ق. التجزيء االحتماالت املرشحة
 .د ْ .َم.َد .ُت . 

 .م َ.َد. ْد . ُت.     

 .ُت..دْ .َمــ. دْ     

 

  

* 

* 

 

! ** 

 

 

 

 

يبدي االحتامل األول أفضل إستجابة للقيود العاملة يف سالمة التجزيء املقطعي رغم 

خرقه قيد مأل النواة، فاخلرق يف ضوء فرضيات نظرية املفاضلة مسموح به َشيطة أن 

الشكل الثاين تضمن أيضا خرقا واحدا لقيد النواة،  يكون خفيفا، عىل خالف ذلك، فإن

لكن يرجح قبول موقع نووي شاغر عىل عدم ختصيص موقع هلا بالنظر ألمهيتها يف البنية 

املقطعية، ورتب اإلحتامل الثالث يف أسفل ترتيب اإلحتامالت املرشحة للمفاضلة لكونه 

 عرض قيد مأل النواة خلرق فادح.

َب/22)  ( / ََضَ

 
 

 
 

وقيد  األول، للمقطع بالنسبة  قفل –رق  التجزيء  املقطعي يف اإلحتامل األول قيد خي

الصدر بالنسبة ملقطعه الثاين وقيد النواة بالنسبة ملقطعه األخري، أما التحليل الثالث فهو 

عبارة عن ستة مقاطع، جيعل من كل قطعة مقطعا، وهو بذلك خيرق ثالث مرات قيد 

النواة، فأظهرت عملية التقويم تعدد عالمة اخلرق، واإلحتامل  الصدر، وثالث مرات قيد
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الرابع خيرق قيد التجزئ، فنارصه ال تنتمي ألي بنية أو مكون تطريزي، فيستبعد من 

إمكانية إختياره كشكل مفضل، يف املقابل أبدى الشكل الثالث أفضل إستجابة للقيود 

كل ). ص مص.( وبالتايل استحق أن املقطعية من خالل تضمنه ثالثة مقاطع كالها عىل ش

 يوضع يف أعىل سلم إنسجام اإلحتامالت املولدة من الدخل.

متكن هذه اإلجراءات من معاجلة موحدة لظاهرة الطول واإلجتالب، كعمليات  

حتكمها قيود مقطعية، تضبط توايل الصوامت وتوايل املصوتات، إذ إستبعاد تتابع أكثر من 

 ينتج عنه خرق فادح لقيد املأل، الذي ال جتيزه اللغة إال يف صامتني أو أكثر من مصوتني

حدود دنيا، من ثمة إستبعاد أشكال مقطعية عىل هيئة: ).ص ص ص.( وأشكال عىل هيئة 

). مص مص مص.( تبعا لذلك فإنه من خالل الوقائع اللغوية، فإن اللغة العربية ال تسمح 

 بمقاطع بدون صدور يف املواقع اإلستهاللية.
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 خامتة

 

أعاد االهتامم باملقطع يف اللغة العربية تناول قضايا التطريز وما فوق املقطع التي     

مهشت يف املقاربات التقليدية، كام أعيدت صياغة مفهوم املقطع وتصنيف أشكاله 

وعنارصه ومكوناته، فباإلضافة إىل طابعه النطقي والسمعي صار مستوى من مستويات 

ثيل ووحدة هرمية ضمن جمال يشمل مكونات أكرب تضم التفعيلة والكلمة التطريزية، التم

وصارت البنية املقطعية أساس دراسة قضايا الرصف والصواتة. ووفر تطور نظريات 

الصواتة احلديثة إطار نظريا ومنهجيا لدراسة الوقائع الصوتية أنساقها يف اللغة العربية 

ظرية التمثالت ثم نظرية املفاضلة حلقتني أساسيتني يف بأدوات وآليات جديدة، شكلت ن

هذا التحول، بأن صارت فرضية املقطع ).ص مص.( والتمييز بني مفهوم املقطع الصوايت 

 واملقطع الصويت وتفاعل القيود من منطلقات إثراء وتطوير نظرية املقطع يف اللغة العربية.
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 املقطع الصوتي املديد املقفل بالصامت

 دراسة إحصائية صوتية يف آيات القرآن الكريم وفواصلها

  

 أ.د. عّزة عدنان أمحد عّزت

 نسانية، جامعة زاخوللغة العربية، بكلية العلوم اإلقسم ا

 
 :متهيد

ٌتْبنىىا اللغىىةت ا توا ىىلأا عىىل أاىىاب اللسىىال  بىىك السىىواوف  ا روىىات ا ا ىىر   

ا الصىوت الى ي اصىاال الصىامس ليسىاعد عىل ن  ى 1لامت الك ، 2،  تعر  ا روة بأَّنه

ىة،  أّمىا الوظيفىة الصىوتيهة  لبىد  ا   هي تؤّدي  ظيفلىك   ظيفىة  ىوتيهة،   ظيفىة نةواه

ىا أ ىوات اىاونة،  ّ ىا وىان    ل الكىمم، ذ  اص ىل ا اص ىوات العربيهىة الصىاملة أَّنه

 ه اص ىوات أ    ىلأا اىاونة،   ىد ااىلعان با روىات عنىد اإلنسان ال اسل يع ن ق هى

ة  لظأر ا حتداىد موقىع 4لغرض اخلفة  اأولة الن ق 3  ل الكمم ،  أّما الوظيفة النةواه

اإلعراب  ضم عف أثرها ))ا اللألي  الرصا،  أي  ذن مل تكف مف مادة تألي  اص ىو  

ا متثِّل عنرصا أااايها عة عف ه ه اص و (( الرص يهة ذاله أَّنه  .5ا تألي  الصيغ ا لفرِّ

                                                 

 1408، بغداد، 1، د. عيل جابرا نصوري، طأبو عيل النةوي  جأوده ا الدرااات اللغواة  الصوتية 1

  .240م، م بعة جامعة بغداد، ص 1987 -هى 

م، 2002 -هىى  1423، بغىداد، 1مبااث ا علم اللغة  اللسانيات ، د. رشيد عبد الرمحف العبيىدي، ط2 

 .9ص دار الشؤ ن الث ا ية العامة،

ا روات اإلعرابيىة بىك الداللىة الصىوتية  الداللىة النةواىة، عبىد ال ىادر مرعىي، للىة مؤتىة للبةىو   3

 .1992، 1، العدد 7 الدرااات، ا جلد 
 1408، بغداد، 1أبو عيل النةوي  جأوده ا الدرااات اللغواة  الصوتية ، د. عيل جابرا نصوري، ط 4

 .238م، م بعة جامعة بغداد  1987 -هى 
 .76م، دار ا عار  1975 -هى  1395، مرص، 4علم اللغة العام، اص وات ، د. وام  برش، ط 5
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 احلركة والسكون واملقطع 

ن ا   ع الصويتُّ  الى ي تلىوي عىل   ىامس  هىو  مف اجلامع ا روة  السكون الكوه

ة،  ف ) اروىىة ا ىىر  ( أي )الفلةىىة،  الضىى ه ا ىىر ،  ارمىىز لىى  بىىى )ص(، أ  مىىف ملةىىرِّ

،  )ح ح ( ذن وان طىوام، أي اىر   العلهىة) ،  الكرسة(،  ارمز ل  بى)ح( ذن وان قصريا

نة مف  وتك عل اصقىل،  مىف ثمثىة عىل اصوثىر ا در    أو ، ي(،   ادة  وتيهة مكوه

، 1الكمم،  مىف أربعىة ا االىة الوقى ،  قليىل ا االىة الو ىل،  م ىاطع العربيىة  سىة

ىى أا قسىى ك أاااىىيك  مفلواىىة  مغل ىىة، أ  قصىىرية   طوالىىة، نوهىىةأا ا كىىف أن ن سِّ

بالشكل اآليت ال ي نرى مىف خملى  أنه ا   ىع الصىويته الوااىد ال ا كىف أن تلىوي عىل 

، ال ابدأ بةروة ، بْل ))بصىامس 2 املك ملبوع وٌل منأام بصائس باعلبار أنه ا   ع الصويته

ِ   امس اردت ملبوعا بصائس((   3البع   ائس،  انلأي قبل أ ه

 
ف،  قىد الهصىل  ))ا روة ا وم بى  م العرب أوثر مف السكون صنهك ال تبلىد  ذال ب لةىرِّ

ف،  ال أىوز أن ابىدأ بالسىاوف،  ال أن الهصىل  ف   خىر بعىد  لىك ملةىرِّ ار   خر ملةرِّ

                                                 

م، دار ا اممىىي 1973 -هىىى  1393، ال ىىاهرة، 1 صىىو  ا   ىى  العربيىىة ، د. رمضىىان عبىىد اللىىواب، ط 1

 .170لل باعة، توزاع مكلبة الرتا 

م، 1973 -هىى  1393يل البكىو،، تىون ، اللرصا  العريب مف خم  علم اص وات ا داث، ال  2

 . 77الرشوة اللونسية لفنون الرام، ص

م، دار الشىؤ ن  1998 -هىى  1419، بغداد، 1أبةا  ا أ وات العربية، د. اسام اعيد النعي ي، ط 3

 .11-8الث ا ية العامة، ص

 المقطع الصوتي 

 المغلق

 المزيد

ص ح ص )
(ص  

 المديد

ص ح ح )
(ص  

 القصير

ص ح  )
(ص  

 المفتوح

 الطويل

ص ح ) 
(ح   

 القصير

(ص ح  )  
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فل للوقى (( ىكِّ ، 1ااوف بساوف أبدا ذالّ أن اكون اص ه  ار  مدٍّ  لك، أ  اكىون الثىاس ات

قىوا بىك ا ىر  ا شىكل   قد خلط النةاة ))بك أمىراف خمللفىك متىام االخىلم ، ذ  مل افرِّ

بالسكون،  بك ار  ا ّد، بل اعلرب ا ومه منأام ااونًا،  بنوا قواعدهم عل ه ا االعلبار، 

 ، ب بىك ا  ىاطع ا شىل لة عىل اىر  مىدٍّ  لكفه الدرااة الصوتيهة ا داثة تأبا هى ا،  تفىرِّ

ف ار ا مشك ،  و ا ا ىا  لىدى علىامل العىر ض ، ايىث  2ًم بالسكون(( بك اللي تلض ه

ْد ،  ف البع  ار  ااوف مثل   قل ف  ساوف( ، ذّما بةر  ملةرِّ ا ثهل السبل اخلفي  )ملةرِّ

ف ،  الثاس ااوف ، مثل  ْف ، أ  بةر   ةيح البع  ار  عّلة ، معلرباف أنه اص ه  ملةرِّ لل

ْو  ،  ْا ، يِبْ ، قت ْ ، مل  بصورة عامة نرى أنه لل  ا روات مف ايث وثرة عدد  ر دها،  خت  الل

 . 3اروة الفلةة حتصل د ما عل أعل نسبة بك ا روات، تليأا الكرسة،  الض ة

 الفرق بني املقطع الصويت واملقطع العرويض -

ا   ع الصويت أدب مف ا   ع العر يض، صن اصخري ت وم دراال  عل أااب ا لةرف 

ال عل أااب  -ال ي تلكون مف خم  تضامأام اصاباب  اص تاد  الفوا ل- الساوف 

، وام تلسا ى ا نظر العر هيك  ادات غري ملسا اة وى)قم(  )نا(،  كل مىنأام (4)م  عي

ابل خفي  الكون مف ملةرف  ااوف عر هيا، أما  وتيا  اص ىل م  ع مغلق )ص ح 

عف اللفا ت الكبري بك طبيعة ول مف  ص(  الثانية م  ع  ويت مفلوح )ص ح ح(  ضمً 

ال ا   النىون،  وىل مىف ا ىيم السىاونة  اروىة ا ىد ال والىة، بكىل مىا ارتتىل عىل هى ا 

اللفا ت مف  ثار  نية،  ه ه الفر ب هي موطف اهلامم اللغوي ا جانبأا الصويت البةىس، 

                                                 

يسى، حت يىق  د. أمحىد الرعااة للجواد ال رالة  حت يق لفظ الىلم ة ، أبىو د ىد مكىي بىف أيب طالىل ال ي 1

 .76اسف  راان، )د.ت(، توزاع دار الكلل العربية، ص

م، مكلبىىة اصنجلىىو ا رصىىاة، 1978 -هىىى  1399، مرصىى، 6مىىف أرار اللغىىة ، د. ابىىراهيم أنىىي ، ط 2

 .251ص

انظر  بنية السورة ال ر نية الوااىدة ا جىزل عىّم السىاللون درااىة  ىوتية ، عىّزة عىدنان أمحىد عىّزت ،  3

 .  12م، ص 2005اة دولوراه ، ذرشا  د. را ع العبيدي ، ولية اآلداب ، جامعة ا و ل ، أطر 

، ا كلبىىىىىىىىة العربيىىىىىىىىة ، 205اخل ىىىىىىىىاب الن ىىىىىىىىدي عنىىىىىىىىد ا علزلىىىىىىىىة، وىىىىىىىىرام الىىىىىىىىوائيل  4

https://arablib.com/harf?view=book&lid=9&rand1=UmQoJlA1XlhqN2Jm&rand2=QTJ4
KkhkUEtzcUBC  

https://arablib.com/harf?view=book&lid=9&rand1=UmQoJlA1XlhqN2Jm&rand2=QTJ4KkhkUEtzcUBC
https://arablib.com/harf?view=book&lid=9&rand1=UmQoJlA1XlhqN2Jm&rand2=QTJ4KkhkUEtzcUBC
https://arablib.com/harf?view=book&lid=9&rand1=UmQoJlA1XlhqN2Jm&rand2=QTJ4KkhkUEtzcUBC
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ه تنىوع اص ىوات  الناقد اصديب باعلبار ما تضفي  عل اصاىلوب مىف ذا ىاع داخىيل منشىؤ

 .(1) انسجامأا  نسبة ترددها  مدى ارتفاعأا  انسفاهأا  طوهلا  قرصها  غري  لك

 الفاصلة  -

ا للبع  ادة ) صل( ا ا عجىامت العربيىة أىد أَّنىا تىد  عىل معىان عىدة تكىاد تلفىق ا 

 مدلوهلا العام،   د جال ا معجم م ااي  اللغة  الفال  الصاد  المم ول ة  ىةيةة تىد 

عل متييز مف اليشل  ذبانل  عن ، ا ا     صلس اليشل  صم  الفيصل  ا كم،  الفصىيل  

 لد الناقة ذ ا ا لصل عف أم ،  ا فصل  اللسان، صن  ب  تفصل اصمور،  متيىز،  ا فصىل  

ما بك اجلبلك،  اجل ع مفا ل،  الفصيل  اائط د ن اور ا دانة،  الفصل  بون ما بىك 

فصل  ال ضال بك ا ق  الباطل،  ع د مفصىل  أي جعىل بىك وىل لؤلىؤتك الشيئك،  ال

خرزة،  الفصل   أاد الفصو ،  الفا لة اللي ا ا داث ))مىف أنفىق نف ىة  ا ىلة  لى  

،  قىىد 2مىىف االجىىر وىى ا(( أَّنىىا اللىىي  صىىلس بىىك ااامنىى   وفىىره،  منأىىا اللفصىىيل  اللبيىىك

 للغة العربية. االسدمس الفا لة ا  ماا ا عدد مف علوم ا

  الفصل عند البرصاك ب نزلة العامد عند الكو يك و ولى  تعىاىل   فالفاصلة يف النحو -

 ألِ  ا}
ِ
ل ىامل ىفل السه ًة مِّ ىارل ْينلىا ِاجل لل ْر عل

ىألْم ِ ول اْ لقه ِمْف ِعنِدفل  ل ا هت ى ل انل هل مه ذِن ول وْا اللهأت الت ذِْ  قل ْئلِنلىا  ل

اٍب أللِيٍم   ،   ول   )هو(  صل أ  عامد . 32اصنفا {بِعل ل

   الفاصلة يف العروض -

الفصل  ول عر ض بنيس عل ما ال اكون ا ا شو ذما  ةة  ذما ذعم  و فاعلف ا 

،  4،  الفا لة ا العر ض مف أجزال البيس،  هي نوعان   ىغرى  وىربى3البةر ال وال

                                                 

م، نرش منشأة ا عىار  1986 -هى  1407 د. منري ال ان، االاكندراة،  انظر  البداع تأ يل  جتداد 1

 .76باالاكندراة، جم   رشواؤه، ص

 سان . انظر  معجم م ااي  اللغة مادة ) صل( ا الصةاح  الل 2

م، مكلبىة 1979-هىى1399بغىداد -ميزان ال هل ا  ناعة شعر العرب  السيد أمحد اهلاش ي، العراب3

  6الن ال، ص

انظر  العر ض  ال ا يىة درااىة  ت بيىق ا شىعر الشى راف  الشىعر ا ىر ، د . عىيل عبىد الرهىا عىيل ، 4

 .15، ص 1989ا و ل 
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ك اص   ث يىل  الثىاس  الصغرى ثمثة أار  ملةروة اليأا ااوف،  هي تلأل  مىف اىبب

خفي ،  الكربى أربعة أار  ملةروة اليأىا اىاوف، هىي تلىأل  مىف اىبل ث يىل   تىد 

 ل وع.

عممىىة للوقىى  الىى ي اكىىون بسىىكوت ا ىىلكلم أ   "’" والفاصلللة يف ماتللارت ال  للي 

ال ار  اكوتا جدا، ال تسف مع  اللنف ،  تسى ا )الشىولة(  تصىلح ا العربيىة لسىبعة 

 . 1  الوق  عليأا بالوق  الناقصمواهع،  اعر

أما الفا ل  أو ))نوع مىف السىكون افصىل بىك ل وعىة  ىوتية أ  أخىرى،  اىدعوه 

البعض  قفا أ  انل اال أ  مفصم،  قد افصل بك  وت   خر، أ  بك ول ىة  أخىرى، أ  

بك عبارة  أخرى ا اجل لة الواادة أ  بك مجلىة  أخىرى،  الفا ىل  ىونيم  ىوق عي لى  

،  اوجد مف الفوا ل  سة ول منأا اشىكل  ىونيام مسىل م  هىي تكىاد  2ثري ا ا عنا((تأ

تكون مشرتوة بك مجيع اللغات  اخل سة هي  الفا ل الصاعد  الفا ل اهلابط  الفا ل 

ا ؤقس  الفا ل ا وجل  الفا ل السالل،  هك ا  الفوا ل نوعان  الداخلية  تش ل 

لسىالل أ  ا غلىق،   وا ىل خارجيىة أ  خلاميىة  تشى ل ا وجل أ  ا فلىوح  الفا ىل ا

 . 3الفا ل الصاعد  الفا ل اهلابط  الفا ل ا ؤقس

 والفاصلة يف ملوم القرآن -

بلعرافات خمللفة، بعضأا اكاد الفق مىع  –العصور مر عل –عر أا العلامل  الداراون 

ا فأىوم،   ىد بعضأا اآلخر، ا اك نجد تعرافات أخىرى ختللى  عىف بعضىأا اآلخىر ا 

عر أىىا الرمىىاس بأَّنىىا اىىر   ملشىىاولة ا ا  ىىاطع توجىىل اسىىف ذ أىىام ا عىىاس،  عر أىىا 

الباقمس أَّنا ار   ملشاولة ا ا  اطع ا ع هبا ذ أام ا عىاس،  قىا   ىاال اللسىان  أن 

 –  جىل عزه  اهلل ولاب جل –  اخر اآلاات ا ولاب اهلل  وا ل،  هي ب نزلة قواا الشعر

                                                 

مكلبىة موقىع الدولورعبىدالوار  ا ىداد، ص www.el- hadad.netالرتقيم  عممات  ا اللغىة العربيىة 1

14 – 17  . 

   167اص وات اللغواة، د. د د عيل اخلويل ، دار الفمح للنرش  اللوزاع عامن، ص 2

   169 – 168انظر  اص وات اللغواة ص 3

http://www.el-/
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، 2،  قا  أبو ع ر  الداس ذَّنىا ول ىة  خىر اجل لىة 1النثر ا السجع قرانة أ   ا لة هتا ااد

 ا ه ا نظر ذ  قد تشل ل اآلاة الواادة عل مجل عّدة، بل قد تكون اآلاة ول ة  اادة وىام 

ا ) الضةا(، ) العرص(، )مدهاملان(،  عر أا أمحد أمحد بد ي بأَّنا الكل ة اللىي ختىلم 

 .3ف ال ر نهبا اآلاة م

 الفوا ل موهوعة عل أن تكىون اىاونة االعجىاز، موقو ىا عليأىا، صن الغىرض أن 

ازا   بينأا،  ال الم  لك ا ول  ورة ذال بالوق   البنال عل السكون و وهلم  مىا أبعىد 

 ) ما  اْت،  ما أقرب ما هىو  ْت،  لىو اعلىربت ا روىة لفىات السىجع، صن تىال )مىف  ىاتل

( مكسورة منونة،  هى ا غىري جىائز ا عىر  ال ىواا ،  ال الة ىق  يى  مفلواة،  تال ) ٍت 

،  هلى ا شىاع م ابلىة ا ر ىوع بىا جر ر،  بىالعك ،  وى ا ا فلىوح  4اللزا   بك الفوا ل

 .5 ا نصوب غري ا نون

                                                 
1  ص م 1986 - هىى 1406 ، بىري ت –االاىممي  انظر   الفا لة ا ال ر ن   د د ا سنا ي ، ا كلل 

،  الصىىىىىوت الللغىىىىىوي ا  وا ىىىىىل اآلاىىىىىات ال رانيىىىىىة   د. د ىىىىىد اسىىىىىك عىىىىىيل الصىىىىىغري ، 43

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58540. 

 .  109أبةا  ا ال ر ن الكرام، ص 2

م، دار َّنضة مرص لل بع  النرش،  ص 1950 -هى  1370مف بمغة ال ر ن   أمحد أمحد بد ي، ال اهرة، 3

75  . 

م 1999 -هى1419البداع ا هول أااليل ال ر ن  د. عبد الفلاح الشك ، دار الفكر العريب، ال اهرة  ، 4

  . 142،  ص 

 . 17م، ص  1982 -هى  1402ر ا راخ ، الرااض ، انظر الفا لة ال ر نية ، عبد الفلاح الشك ، دا5

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58540
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58540
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 املبحث األول

 اآليارت القرآنية الكريمة التي ورد املقطع الصويت املديد املقفل بالصاتت يف وسطها

 

ا   ىع الصىويّت ا داىد ا نلأىي بصىامس )ص ح ح ص( ا عل الرغم مف نىدرة  قىوع 

 اط الكمم،   د  جىدناه ا ألفىام ملعىددة ا  اىات ال ىر ن الكىرام، منأىا مىا  رد مىرة 

 اادة،  منأا ما تكرر أوثر مف مرة اوال أوان  لك باللفظ نفس  أم وان بغريه، بل منأا ما 

،  اجلد   اآليت اوهح  لك،  في  وىل اصلفىام ع مف ه ا النوعأالوى عل أوثر مف م  

 أ  الرتاويل ا شل لة عل ه ا ا   ع ا ال ر ن الكرام .

 رقم االية االية  رقم السورة  السورة ت
الِّنين  } 1 الفاحتة  .1  7 { الضَّ

 1 1{امل } 2 الب رة  .2

وُك  } 2 الب رة  .3 آجُّ  76 { لُِيحن

آجُّ } 2 الب رة  .4 نناأنُُتن  133 { ونن

ة   } 2 الب رة  .5 آبَّ  164 { دن

آلِّنين  } 2 الب رة  .6  198 {الضَّ

 208 } كافَّة { 2 الب رة  .7

آرَّ   } 2 الب رة  .8  233 {ُتضن

آجَّ  } 2 الب رة  .9  258 {حن

آرَّ  } 2 الب رة  .10  282  { ُيضن

 1 }امل{ 3    ع ران  .11

وكن  } 3    ع ران  .12 آجُّ  20 { حن

كن } 3    ع ران  .13 آجَّ  61 { حن

ونن } 3    ع ران  .14 آجُّ  65 { ُُتن

                                                 
 ا   ع الصويت ا المم 1
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ونن } 3    ع ران  .15 آجُّ  66 { ُُتن

وُك    } 3    ع ران  .16  73 { ُُينآجُّ

آلُّون } 3    ع ران  .17  90 {الضَّ

آر   } 4 النسآل  .18  12 { ُتضن

نين  } 5 ا ائدة  .19  2 { آتِّ

 38 } دابة { 6 اصنعام  .20

الِّنين } 6 اصنعام  .21  77 { الضَّ

هُ حن ون } 6 االنعام  .22  80 { آجَّ

وّنِّ أن } 6 االنعام  .23 اجُّ  80 { ُُتن

وّنِّ } 6 االنعام  .24 اجُّ  80 { أنُُتن

نِ } 6 االنعام  .25 ي  رن كن  143 { آلذَّ

نِ } 6 االنعام  .26 ي  رن كن  144 {آلذَّ

 1 }1صامل{ 7 اصعرا   .27

 1 }صملا{ 7 اصعرا   .28

وا  } 8 االنفا   .29 آ ُّ  13 { شن

ة  } 8 االنفا   .30 آصَّ  25 { خن

اجِّ ا} 9 اللوبة  .31  19 { حل ن

 36  } كافة { 9 اللوبة  .32

 36 }كافة { 9 اللوبة  .33

ة  } 9 اللوبة  .34 آفَّ  122 { كن

 1  }الر{ 10 اون   .35

 51 } آآلن{ 10 اون   .36

                                                 
 تكررت اآلاة لوجود م  عك  وتيك طوالك مداداف م فلك بصامس، اص   ا المم،  الثاس ا ا يم  1
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 59 } آهلل { 10 اون   .37

 89 } تتبعانِّ  { 10 اون   .38

 91 } آآلن{ 10 اون   .39

آدَّ  } 10 اون   .40  107 { رن

 1 } الر{ 11 هود  .41

آبَّ  } 11 هود  .42  6 { ة  دن

ة   } 11 هود  .43 آبَّ  56 { دن

 1 } الر{ 12 اوا   .44

 1 } املر{ 13 الرعد  .45

 1 }املر 13 الرعد  .46

 1 } الر{ 14 ابراهيم  .47

 1 } الر{ 15 ا جر  .48

ونن  } 16 النةل  .49 ا ُّ  27 { ُتشن

ة  } 16 النةل  .50 آبَّ  49 { دن

آبَّة} 16 النةل  .51  61 {دن

 71 } براّدي { 16 النةل  .52

 1 1}هيعصك{ 19 مرام  .53

 1 }صعكهي{ 19 مرام  .54

افَّ  } 22 ا ج  .55 ون  36 {صن

 106 }ضالني { 23 ا ؤمنون  .56

 113 }العاّدين { 23 ا ؤمنون  .57

 41 } صافارت { 24 النور  .58

ة  } 24 النور  .59 ابَّ  45 {دن

                                                 
 تكررت اآلاة لوجود م  عك  وتيك  اال   ا الكا ،  الثاس ا العك. 1
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 1 }طس { 26 لشعرالا  .60

الِّنين } 26 الشعرال  .61  20 {الضَّ

الِّنين  } 26 الشعرال  .62  86 { الضَّ

 1 } طس{ 27 الن ل  .63

 10 } جانّ  { 27 الن ل  .64

 59 } آهلل { 27 الن ل  .65

ة  } 27 الن ل  .66 ابَّ  82 { دن

 1 }طس { 28 ال صص  .67

 7 } راّدوه { 28 ال صص  .68

 31 } جانّ  { 28 الفصص  .69

 85 }لراّدك  { 28 ال صص  .70

 1 }امل{ 29 العنكبوت  .71

ة  } 29 العنكبوت  .72 ابَّ  60 { دن

 1 }امل{ 30 الر م  .73

 1 }امل{ 31 ل امن  .74

ة  } 31 ل امن  .75 ابَّ  10 { دن

 1 }امل{ 32 السجدة  .76

ةُ  } 34 ابأ  .77 ابَّ  14 { دن

ة  } 34 ابأ  .78 افَّ  28 { كن

ابَّة } 35  اطر  .79  45 { دن

 1 } الصافارت{ 37 الصا ات  .80

 69 }ضاّلني { 37 الصا ات  .81

افُّونن  } 37 الصا ات  .82  165 {الصَّ

 1 } ص{ 38 ص  .83
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 64 } تاتروّنَّ   { 39 الزمر  .84

افِّنين  } 39 الزمر  .85  75 { حن

ونن } 40 ا ؤمف  .86 اجُّ تنحن  47 { ين

ونن  } 42 الشورى  .87  16 { ُُيناجُّ

ة  } 42 الشورى  .88 ابَّ  29 { دن

ة  } 45 اجلاثية   .89 ابَّ  4 { دن

ا ُّو} 47 د د  .90  32 { شن

 1 }ق{ 50 ب  .91

 39 }جان { 55 الرمحف  .92

 56 }جان  { 55 الرمحف  .93

تنانِ } 55 الرمحف  .94 اتَّ هن  64 { ُتد 

 74 }جان { 55 رمحفال  .95

الُّونن  } 56 الواقعة   .96  51 { الضَّ

الِّنين  } 56 الواقعة  .97  92 { الضَّ

ا  } 58 ا جادلة   .98 سَّ تنَمن  3 { ين

 4 }يتَمسا { 58 ا جادلة  .99

 5 {ُُينادُّونن  } 58 ا جادلة  .100

ِه    } 58 ا جادلة  .101 ارِّ  10 { بِضن

 20 { ُُينادُّونن } 58 ا جادلة  .102

ادُّونن  } 58 ا جادلة  .103  22 { ُيون

ادَّ  } 58 ا جادلة  .104  22 { حن

وا } 59 ا رش  .105 ا ُّ  4 { شن

اقِّ  } 59 ا رش  .106  4 {ُيشن

وُهنَّ  } 65 ال مب  .107 ارُّ  6 { ُتضن
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 19 } صافارت { 67 ا لك  .108

 1 }ن { 68 ال لم  .109

الُّونن  } 68 ال لم  .110  26 { لنضن

ةُ } 69 ا اقة  .111 ا َّ  1 {احل ن

ةُ  } 69 ا اقة  .112 ا َّ  2 {احل ن

ةُ  } 69 ا اقة  .113 ا َّ  3 { احل ن

ةُ  } 79 النازعات  .114  34 { الطَّاتَّ

ةُ } 80 عب   .115 اخَّ  33 { الصَّ

الُّونن } 83 ا  ففك  .116  32 { لنضن

ونن } 89 الفجر  .117 اضُّ ن  18 { ُتن

اّلا } 93 الضةا  .118  7 { ضن
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 املبحث الثاّن

افل بالصاتت يف فواصلهاآليارت القرآنية الكريمة التي ورد املقطع الصويت املديد املق  

 

 رد ا   ع الصويت ا داد ا  فل بالصامس  ا  وا ل اآلاات ال ر نية الكرا ة  بكثرة 

 اب  يأا نسبة  ر ده ا  ا أا  ضم عف نسىبة  ر د ا  ىاطع الصىوتية اصخىرى ا لب يىة ، 

  اجلد   اآليت اوهح  لك  

عـــــــــــدد  السورة
 آياتها

ــع   ــدد املقطــ عــ
 الصوتي

 )ص ح ص(

د املقطـــــع عـــــد
 الصوتي

 )ص ح ح(

عــدد املقطــع  
 الصوتي

 )ص ح ح ص(

ــع  ــدد املقطـــ عـــ
 الصوتي

 ) ص ح ص ص(
  6  1 7 الفاحتة

  286   286 الب رة

  200   200    ع ران

  7 169  176 النسال

  120   120 ا ائدة 

  165   165 االنعام

  206   206 االعرا 

  75   75 االنفا 

  129   129 اللوبة

  109   109 اون 

  123   123 هود

  111   111 اوا 

  43   43 الرعد

  52   52 ابراهيم 

  99   99 ا جر

  128   128 النةل

  1 110  111 االرال

   110  110 الكأ 

  1 97  98 مرام
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   134 1 135 ط 

  111  1 112 االنبيال

  78   78 ا ج

  118   118 ا ؤمنون

  64   64 النور

   77  77 الفرقان

  227   227 الشعرال

  93   93 الن ل

  88   88 ال صص

  69   69 العنكبوت

  60   60 الر م

  34   34 ل امن

  30   30 السجدة

   73  73 االازاب

  54   54 ابأ

  38 7  45  اطر

  83   83 ا 

  171 3 8 182 الصا ات

  87 1  88 ص

  61 14  75 الزمر

غىىىىىىىىىىىىا ر  

 ا ؤمف

85   85  

  54   54  صلس

  53   53 الشورى

  89   89 الزخر 

  59   59 الدخان

  37   37 اجلاثية

  35   35 االا ا 
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   2 36 38 د د 

   29  29 الفلح

  18   18 ا جرات

  45   45 ب

  51 4 5 60 ال اراات

  44 3 2 49 ال ور

  3 57 2 62 النجم

    55 55 ال  ر

  78   78 الرمحف

  78 8 10 96 الواقعة

  29   29 ا داد

  22   22 ا جادلة 

  24   24 ا رش

  13   13 ا  لةنة

  14   14 الص 

  11   11 اجل عة

  11   11 ا نا  ون

  18   18 اللغابف

   12  12 ال مب

  11 1  12 اللةرام

  30   30 ا لك

  52   52 ال لم

  23  29 52 ا اقة

 2 27 11 4 44 ا عار 

  4 24  28 نوح

   28  28 اجلف

  1 18 1 20 ا زمل

  14 6 36 56 ا دثر



 
 الصوتي املديد املقفل بالصامت املقطع 

 دراسة إحصائية صوتية يف آيات القرآن الكريم وفواصلها
 2020 144-121 أ.د. عّزة عدنان أمحد عّزت

 

 

136   
 

  4 11 25 40 ال يامة

   31  31 الدهر

 2 29 9 10 50 ا رامت

  5 35  40 النبأ

   36 10 46 النازعات

  4 17 21 42 عب 

  11  18 29 اللكوار

  12  7 19 االنف ار

  36   36 ا  ففك

  7 7 11 25 االنش اب

  22   22 الرب  

   3 14 17 ال ارب

   19  19 االعل

  2  24 26 الغاشية

 5 14 5 6 30 الفجر

 3  1 16 20 البلد

   15  15 الش  

   21  21 الليل

   8 3 11 الضةا

   2 6 8 االنرشاح

  8   8 اللك

   9 10 19 العلق

 5    5 ال در

    8 8 البينة

   5 3 8 الزلزلة

  6  5 11 العاداات

  2  9 11 ال ارعة

  6  2 8 اللكاثر
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 3    3 العرص

    9 9 اهل زة

  5   5 الفيل

 4    4 قراش

  7   7 ا اعون

    3 3 الكوثر

  3  3 6 الكا ر ن

 1  2  3 النرص

    5 5 اللأل

    4 4 االخمص

    5 5 الفلق

  6   6 الناب

 نتائج اّلحصاء 

ذنه ذنعام النظر ا اجلد لك الل اف اوهةان وثريا مف الفر قات نظىرا  وقىع ا   ىع ا 

اآلاة) ا  ا أا أ  ا  ا للأا(، أ  لنوع ) مفلوح أ  مغلق ،طواىل أم قصىري ( أ  لعىدده 

ال ر نيىة،  ابىدي لنىا   ضم عف نوعية الصائس  ي ،  ال نسىلثني  لىك عىل  ىعيد السىورة

 نلائج عدادة منأا  

  )ذنه نسبة  ر د ا   ع الصويت ا داد ا  فل بالصامس ا  خر الكمم )ا الفا لة

وبرية جدا، ال ت ارن بنسبة  ر ده ا  اط الكمم،  مىا  رد مىف ألفىام  ا اجلىد   اص   

 ا كف أن تن سم عل أقسام ثمثة   

   16انعىام النظىر  يأىا ارانىا أَّنىا  ردت بصىائس اصلى     اّلول: احلروف املقطعلة

 2 1% لألار  ا   عة،  الباقي لأللفام ا لب ية،   بصائس الىوا  14.5أي بنسبة  109

%، ذ  مل ارد ا  اط اآلاات ذال مع اصار  100أي  6 6%،  يام االل   ائس اليال 50= 

 ا   عة .

  النظىر ا الكلىامت أن أغلبأىا مشىلق مىف    قد بىدا لنىا مىف خىمالثاّن: كلمة واحدة

اص عا  الثمثية ا ضعفة، مثل  هاّلك  هلل، ااّ    اجج، دابة   دبل، وا ة   وف ، 
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هىىاّر  ،ر،  مىىك   امىىم، اشىىاّقون   شىى ق، خاّ ىىة   خصىىص، راّد   ردد، عىىاّد   دد، 

ادد، اواّد ن   اّ ات    ف ، جاّن   جنف، ااّ ك   اف ، الامّاا   مس ، تاّد ن  

   دد، ااّقىىة   ا ىىق، تاّهىىون   اضىىض (، ال نسىىلثني مىىف  لىىك ذال  ) ىىواّ ( مىىف 

( ا ؤود بنون اللوويىد  أىو مىف  لان( مف )دهم(،  ضم عف لفظ )تلبعانِّ ) و (،  )مدهامه

 )تبع (. 

   الم س للنظر  يأا أَّنا وّلأا جالت باالوب نةىوي  ااىد، الثالث: أكثر تن كلمة

ب االالفأام ، بأداة ااىلفأام  ااىدة هىي اهل ىزة تللأىا لفظىة مبىد لة بىأل   الم  هو أالو

 نةو  ) هلل (، ) ل وراف(، ) آلن (. 

  عل  عيد السورة ال ر نية بدا تنوع ا  ىاطع الصىوتية اللىي انلأىس هبىا  وا ىل 

لأىىا السىىور ال ر نيىىة الكرا ىىة،  كىىان مىىف السىىور مىىا مل انلىى  ذال ب   ىىع  ااىىد،  منأىىا مىىا ان

 ب   عك ،  منأا بأوثر مف  لك 
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ــدد  يف مقطع واحد عــــ
 السور

عــــــدد  يف مقطعني 
 السور

يف ثالثــــــــــة 
 مقاطع

عــــدد 
 السور

عـــــدد   يف أربعة مقاطع
 السور

 ص ح ح  7 ص ح ص

 ص ح ص 

 

 ص ح ص 8

 ص ح ح 

 ص ح ح ص

 ص ح ص 10

 ص ح ح 

 ص ح ح ص

 ص ح ص ص

3 

 ص ح ح  10 ص ح ح 

 ص ح ح ص

  ص ح ص 9

 ص ح ح 

ص ح ص 

 ص 

1   

 ص ح ح  52 ص ح ح ص

ص ح ص 

 ص 

1     

 ص ح ص 3 ص ح ص ص

 ص ح ح ص

10     

114 72  28  11  3 

 بالنظر لنوع ا   ع ا الفا لة   د اصد ا   ع الصىويت ا داىد ا  فىل بالصىامس ا 

 % .  73 وا ل اآلاات ال ر نية عل أعل النسل ،  وانس نسبل  ت ارب 

 

 

 



 
 الصوتي املديد املقفل بالصامت املقطع 

 دراسة إحصائية صوتية يف آيات القرآن الكريم وفواصلها
 2020 144-121 أ.د. عّزة عدنان أمحد عّزت

 

 

140   
 

 نسبته عدده قطع الصوتي يف الفاصلة امل
 %6.864 428 ص ح ح  

 %19.788 1234 ص ح ص  

 %72.948  4549 ص ح ح ص 

 %0.400 25 ص ح ص ص  

 %100 6236 املجموع

 

 النظر ا  وائس ا   ع الصويت ا داد ا  فل بالصامس ارانا أَّنا ختلل  نظرا  وقع  ، 

غاارة متاما لنسبلأا ا الفوا ل،  قىد ابىد  لنىا أن هى ه ل ا وانس نسبلأا ا  اط الكمم م

النليجة هىي نليجىة تسىلوجل درااىة تاليىة تبىك السىبل أ  ت ىرتب منى  ،  اجلىد   اآليت 

 اوهح  لك   

ــع  املقطـــــــــــ
 الصوتي 

ــدده  عـــــــ
 الكلي

نســـــــــبة 
ــائت  صــــــ

 األلف

نســـــــــبة  عدده
ــائت  صــــــ

 الواو

نســـــــــبة  عدده
ــائت  صــــــ

 الياء

 عدده

 ص ح ح ص

 ا الفا لة 

4549 7.5% 345 42.5% 1935 50% 2269 

 ص ح ح ص

 ا اآلاة 

118 92.5% 109 2.5% 3 5% 6 

عل الرغم مف اصو   ائس اليال عل أعل النسل ا الفا لة ذال أننا نجىد أن نسىبل  

 وانس  فر % ذ ا ما االثنينا ا ر   ا   عة  اجلد   اآليت اوهح  لك    
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نســـبة صـــائت  املقطع الصوتي 
 األلف

نســـبة صـــائت  عدده
 الواو

نســـبة صـــائت  عدده
 الياء

 عدده

 ص ح ح ص

 (95ا اآلاة )

97.9% 93 2.1 % 2 0% 0 

مل ا رتن مع  ائس الوا  ذال  ائس  ااد هو النون،  مع  اليال ذال ا يم، أما الصوامس 

 ىاملا،  هىي اصخىرى  14ا  رتنة بصائس االل  ا ه ا ا   ع  كانىس ملعىددة  بلغىس 

 ملفا تة،  اجلد   اآليت اوهح  لك       ردت بأعداد

 ن م ل ق ف ض ص س ر ذ د خ ج ب الصامت
 ىىىىىىىىىىائس 

 اصل 

14 13 1 10 2 5 2 1 1 13 8 17 16 6 

 ىىىىىىىىىىائس 

 الوا  

             3 

  6              ائس اليال

 قد ابد  لنا ا السور اللي اشرتوس  وا لأا بانواع معينىة مىف ا  ىاطع الصىوتية ، مىا 

بط بينأىىا  ىىيام لىىو دراىىس درااىىة دالليىىة  ،  االعجىىاز ا ال ىىر ن ال انلأىىي ،  ضىىم عىىف اىىر

اخلم  نسبة الصوائس نظرا  وقع ا   ع الصويت قلة أ  وثرة  ، وام ا عدم  ر د  ىائس 

اليال ا ا   ع الصويت ا داد ا  فل بالصامس ) ص ح ح ص( ا  اط اآلاات ال ر نية ذال 

 ة . مع اصار  ا   ع
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