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  الدراسة املقطعية يف التراث
  حاة واللغويني إىل تنظري الفالسفة املسلمنينمن إشارات ال

  
  )∗(املهدي بوروبة. د

 منها بعث تلك اجلهود اخلاصة بالدراسة الغرض ،هذه الدراسة حماولة متواضعة
 على املقطعية، اليت بثّها أئمة اللسان العريب يف خمتلف مصادر التراث اللغوية و الفلسفية

نا الصويت واملنقب يف مظانه أنّ العائد إىل موروثيكتشف اختالف مستوياا البحثية، إذ 
 هذا النوع ، ومل يلقا كبرياخاصة، مل يولوا الدراسة املقطعية اهتمامحاة واللّغويني الن

امن البحث حظمن عنايتهما وافر ،ه يف ذلك شأنُ شأن ا  أي م-  الظواهر األدائية لِّج
   . كالنرب والتنغيم-  فوق املقطعية

غري أنّ غياب دراسة مقصودة من هذا النوع يف تراثنا اللّساين، كما جسده النحاة 
 إغفال أو عدم التفات هؤالء األئمة إىل املعاجلة املقطعية اواللغويون، ال يعين مطلقً

مهمة ميكن عدها لألنسجة اللّغوية يف اللّغة العربية، بل لقد وصلتنا منهم إشارات 
إرهاصات أوىل يف هذا اال، إذ الظاهر مما أوردته بعض املصادر أنّ فكرة جتزئة 

 إىل تلك - فيما خناله -الكالم إىل مقاطع فكرة أصيلة عند العرب، وأنّ منبعها ميتد 
املرحلة الطويلة اليت عاشت فيها العربية لغة شفهية تعتمد يف نقل صنائع أهلها 

                                                           
  .أستاذ علوم اللغة واللسانيات يف جامعة تلمسان )∗(



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٤٤

وقد سامهت هذه الطبيعة يف تنقية أصوات العربية . على املشافهة والسماعومنجزام 
يف إيقاعٍ موسيقي  من كلّ ما حيد من انسياا، أو يقف دون توارد مقاطعها

 مما يوحي بأنّ مذهب العرب يف التلقني يقوم على نسقٍ إيقاعي منغم، ألنّ )١(جذاب،

  )٢(. كما يعينها على سرعة االستحضارذلك يساعد الذاكرة على احلفظ والتخزين،
 إىل اهكذا دفعت سيطرة الطبيعة املوسيقية على العربية بعض الدارسني قدميو
إنّ جتزئة اخلليل لبحور الشعر العريب تكاد تكون مسموعة من العرب أنفسهم، : القول
ي سأل اخلليل  عن احلسن بن يزيد، الذالً ذلك ما أورده أبو احلسن األخفش نقةُهبناملَو

، مثّ »نعم«:  فأجابه» ؟الًهل عرفت له أص«:  لهالًر حتصيله علم العروض قائعن مصد
، فبينما أنا يف بعض طرقاا، إذ أبصرت امررت باملدينة حاج: أفصح عن ذلك بقوله

قلْ: ، وهو يقول لهابشيخٍ على باب يعلّم غالم:  

   نعم نعم– نعم ال – نعم ال ال –نعم ال 

   نعم ال ال– نعم ال – نعم ال ال – نعم ال

أيها الشيخ ما الذي تقوله هلذا الصيب ؟ : فدنوت منه فسلّمت عليه، وقلت له
 فذكر أنّ هذا العلم شيء يتوارثه هؤالء الصبية عن سلفهم، وهو علم عندهم يسمى

ت، مثّ فحجج: خلليل وصفه هلذه احلادثة بقولهمثّ أى ا )٣(،التنعيم، لقوهلم فيه نعم

  .رجعت إىل املدينة فأحكمتها
                                                           

ظواهر التشكيل الصويت عند النحاة واللغويني العرب، رسالة تقدم ا الباحث املهدي بوروبة إىل  (١)
   .٢٠٠٢قسم اللغة العربية وآداا من كلية اآلداب جبامعة تلمسان لنيل درجة دكتوراه عام 

، دار صفاء للنشر ١٩٩٨، ١عبد القادر عبد اجلليل، ط/  هندسة املقاطع الصوتية، د(٢)
  .٢٣: ص. والتوزيع، عمان

  .٢٣:  هندسة املقاطع الصوتية، ص(٣)
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ومن النصوص اليت تدعو إىل التسليم كذلك بأصالة تقطيع الكالم إىل أجزاء 
 عن أيب العباس ثعلب الذي علّق على الًإيقاعية يف العربية ما أورده الباقالين، نق

لشعر إنّ العرب تعلّم أوالدها قول ا«:  ناشئتها الشعر، فقالطريقة العرب يف تلقني
  :بوضع غري معقول، يوضع على بعض أوزان الشعر، كأنه على وزن

  .قفا نبك من ذكْرى حبيبٍ ومنزِلِ

: واشتقاقه من املتر وهو اجلذب أو القطع، يقال، )املتيـر (ويسمون ذلك الوضع
  )٤(.»مترت احلبل، أي قطعته أو جذبته

احلروف  وحروف املقطع عبارتا وترددت يف تعابري بعض النحاة واللّغويني
ويبدو هذا فيما .  قاصدين ما احلروف املفردة يف مقابل املتصلة أو اموعةاملقطّعة

فع يف لفظة ذكره الفرمن قوله تعاىل) كتاب(اء حني عرض لعامل الر : املص
كزِلَ إِلَيأن تابك) ٥(وقوله  : تابأُالـر كهاتآي تمكح،)فرأى أنّ عامل  )٦

األلف والالم وامليم : حروف اهلجاء اليت قبله كأنك قلت«الرفع يف هذا اللّفظ 
٧(.»اوالصاد من حروف املقطع كتاب أنزل إليك جمموع(  

كيف جاءت «: خر من كتابه على الرأي القائلق الفراء يف موطن آوعلّ
، » وهي متواليات؟زل با تا ثا،ـ من خمتلفة، مثّ أنزالكهيعص واملصحروف 
ا بقول يوض قة أو اإلتيانمتتابعة ح فيه املقصود من إيراد هذه احلروف خمتلفة متفر

                                                           
  .٦٣: ت، ص. ، د٥: إعجاز القرآن،للباقالين، حتقيق السيد أمحد سقر، دار املعارف، ط(٤)
  .  من األعراف٢ اآلية (٥)
  . من هود١ية  اآل(٦)
 مل عا٢ معاين القرآن، الفراء حيىي بن زياد، حتقيق حممد علي النجار وأمحد يوسف جنايت، ط(٧)

  .١/٣١٨:  ص١٩٥٥الكتب بريوت لبنان 
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أ ب ت ث بعينها : دللن على أنّ إذا ذكرن متواليات«متوالية، فنص على أنه 

  )٨(.»مقطّعة، وإذا مل يأتن متواليات دللن على الكالم املتصل ال املقطّع
 للتأليف أو الكالم املتصل على حد تعبريه، الًطيع ههنا مقابفقد استعمل التق

وإن كان عرضه هلذه احلروف يتقامسه نوعان من هذه املقاطع، أحدمها متوسط 
مثّ ... «: وذلك كما يف قوله. صامت ومصوت طويلمفتوح، ألنه تشكّل من 

ألنه انبىن من أما اآلخر، فمن النوع القصري املفتوح، . »با تا ثازل ـأنزال من
أ ب ت ث بعينها «: وذلك كما يظهر يف قوله إنّ، مصوت قصريصامت يعقبه 

  .»مقطّعة

 السياق نفسه اوعلى حنو ما رأينا عند الفراء نصادفه كذلك عند ابن قتيبة متخذً
ور بتلك احلروف املقطّعة فقد علّل تصدير اهللا عز وجل بعض الس. لإلفصاح عن مراده

أن يكون اهللا عز وجلّ أقسم باحلروف املقطّعة كلّها، واقتصر على ذكر جيوز «: بقوله
  )٩(.» وهو يريد مجيع احلروف املقطّعةامل: بعضها من ذكر مجيعها فقال

وتطالعنا بعض معاجم املؤلفات بكتب حتمل عنوان املقاطع، نذكر منها ههنا ما 
 األّف كتاب) ه ٢٥٥ت ( أورده ابن الندمي الذي نص على أنّ أبا حامت السجستاين

غري أننا ال نستطيع أن نقطع بطبيعة املادة اليت حيملها، ألنه من الكتب . املقاطع عنوانه
املفقودة اليت مل تصل إلينا، ولكننا ال نستبعد أن يكون جانب منه يتحدث عن املقاطع 

ا، وخصوص ة وما يناطلبارزين الذين تناولوا  إذا علمنا أنّ صاحبه من اللّغويني ااالعربي
 فقد عد له. معظم مستويات الدرس اللّغوي بالبحث بدًءا باألصوات وانتهاًء بالداللة

                                                           
  .١/٣١٩:  نفسه، ص(٨)
، دار الكتب ٣ تأويل مشكل القرآن، مسلم بن قتيبة، شرحه ونشره السيد أمحد صقر، ط(٩)

  .٣٠٠:  ص١٩٨١العلمية، بريوت لبنان 
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  )١٠(.اصاحب الفهرست يف هذا اال ستة وثالثني مؤلّفً
قريبة  التقطيع ويوظّف اجلاحظ، وهو من معاصري أيب حامت السجستاين، لفظة

وذلك على ما يبدو يف . وم، فهي تعين عنده جتزئة الكالممن داللتها الفنية املعهودة الي
الصوت هو آلة اللّفظ، واجلوهر الذي «: ذي بين فيه وظائف الصوت فقالحديثه ال

وال «ه  املعىن ذاتاوقال يف موضع آخر مقرر. »يقوم به التقطيع، وبه يوجد التأليف
أليفاتكون احلروف كالمقطيع والتغري  )١١(.» إالّ بالتوإىل هذا الفهم مال حممد الص

ه استطاع معتمدابق، فقد خلص إىل أناين يف تعليقه على قول اجلاحظ السعلى ابن 
 عن احسه التمييز بني تقطيع احلروف وتأليف الكلمات، والصوت بوصفه ناجتً

  )١٢(.حركات عضوية يقوم ا جهاز التصويت

راسات العروضيجنا على الدة القدمية دون أن نضع يف احلسبان وإذا عر
املصطلح، أي املقطع، فإننا سنقف على تشابه الفت لالنتباه بني نظام العروض 
العريب من جهة ونظام املقاطع الصوتية، كما هو يف تناول الدرس اللّساين احلديث 

فقد اهتدى أصحاب النظام األول إىل التقطيع، ونصوا على  )١٣(.من جهة أخرى
                                                           

(١٠)ت ص.الفهرست، ابن الندمي، حممد بن إسحاق،مكتبة اخلياط، بريوت لبنان، د: نظر ي :
 ي ووفيات األعيان، ابن خلكان أيب العباس مشس الدين أمحد، حتقيق حممد حمي٢٦٤

  .٢/١٥١:  ص١٩٤٨الدين عبد احلميد، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة 
 مكتبة ٣احظ عمرو بن حبر، حتقيق عبد السالم حممد هارون، ط البيان والتبيني، اجل(١١)

  .١/٧٩:  ص١٩٦٨اخلاجني، القاهرة، ومكتبة اهلالل بريوت 
 النظريات اللّسانية والبالغية واألدبية عند اجلاحظ، من خالل البيان والتبيني، حممد صغري (١٢)

  .١١٢ -١١: ، ص١٩٨٣بناين، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
 و دار ، دار الفكر دمشق سورية١د قدور، طأمح/  مبادئ اللّسانيات أمحد قدور، د(١٣)

  .١١٥:  ص١٩٩٦الفكر املعاصر بريوت لبنان 
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تعبري أن صويت على حدويت، أو ما تؤديه آلة التحقيق الصه يقتصر على ما يشمله الت
أن تتبع اللّفظ وما «: و كيفيته فقال وكيفية التقطيع الذي بين حقيقة التقطيع أ،الزخمشري

فال يلغى ايؤديه اللّسان من أصداء احلروف، وتنكّب عن اصطالحات اخلطّ جانب ،
رف املدغم، وال واو اإلطالق، وال ألفه، وال ياؤه، ألنها أشياء ثابتة يف التنوين، وال احل

وتلغى ألفات الوصل الواقعة يف الدرج، وألف التثنية اليت القاها ساكن بعدها . اللّفظ

  )١٤(.»وغري ذلك مما ال يلفظ به، وأن تنظر إىل نفوس احلركات مطلقة دون أحواهلا
لدرسني العروضي القدمي واللّساين احلديث يف كيفية ويتضح من هذا النص اتفاق ا

ا،اجتزئة املنطوق، شعروكلّ ما ميكن تسجيله بني .  إىل وحداته األساسية كان أو نثر
التناولني يكمن يف اختالف تسمية األنساق الناجتة عن التقطيع، فهي يف القدمي أسباب 

  )١٥(.الً وإقفاا وفتحاقصر والًوأوتاد وفواصل، ويف احلديث مقاطع تتباين طو
عرف  ونشري ههنا إىل أنّ تراثنا الصويت، كما هو يف تناول النحاة واللّغويني، قد

ولكن مبعىن املخرج ال مبعىن مقطع،  مصطلحاأيض syllabe.)١٦(  

حاة واللّغويني، مثّ ولَوإذا تركنا دراسة النالفالسفة وعلماء الكالم يف راثَنا تج 
 اق بالدراسة الصوتية، وقفنا على معاجلة جادة للمقاطع العربية تدنو كثريسمه املتعلّق

                                                           
فخر الدين قباوة، املكتبة العربية، /  القسطاس يف علم العروض، الزخمشري، حتقيق د(١٤)

  .٥٣: ، ص١٩٧٧ ١، طوريةحلب، س
 وميزان ٢٧-٢٦:  والقسطاس يف علم العروض، ص ،٨ -٧:  كتاب القوايف، ص(١٥)

، ي، دار الكتاب العريب، دمشق سوريةالذهب يف صناعة شعر العرب، السيد أمحد اهلامش
  .٦ -٥: ط، ص.ت، د.د

(١٦)صناعة اإلعراب، ص ي وظاهرة احلرف عند اللّغويني العرب القدامى، جملة ١/٩: نظر سر 
  .٥٦-٥٥:  ص،١٩٨٦املعجمية، العدد الثاين، تونس، 
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 *رض كلّ من الفارايبفقد ع. وم يف البحث الصويت احلديثمن تلك اليت نلمسها الي
) ه٤١٥ت (ادي  آبداألسبار والقاضي عبد اجل) ه٤٢٨ت (وابن سينا ) ه٣٣٩ت (

لعلمي املعهود يف الدرس احلديث، كما إىل املقطع مبعناه ا) ه٥٩٥ت (وابن رشد 
أدركوا املقاطع الرئيسية يف العربية، وعملوا على مقابلتها مبا يناظرها يف الدرس 

  .العروضي عند قدامى النحاة واللّغويني
من خمضرمي املئتني اوسنركّز يف هذه املعاجلة على ما جاء به الفارايب بصفته واحد 

ستعانة بآراء غريه من الفالسفة يف توضيح أقواله، أو تفسري ما الثالثة والرابعة، مع اال
  .جالها الذين جاؤوا بعدهالمه، أو استكمال فكرة بدأها مث استعصى علي فهمه من ك

لقد تناول الفارايب املقطع بالدراسة يف نوعني من مؤلفاته، أوالها تلك اليت كانت 
الذي بلغت   الكبرياباملوسيق وسوممن إبداعه اخلاص، ونعين ههنا كتابه الضخم امل

، وثانيتهما تتمثّل فيما نقله من اليونانية إىل العربية، وخنص ا ومئتني تقريباصفحاته ألفً
  .العبارة ألرسطو طاليس منها ههنا شرحه لكتاب

دق الفارايب إىل املقطع مقيه حصيلة اقتران حرف غري افقد تطراه على أنإي 
املقطع جمموع حرف مصوت «: ، فقال)صائت(صوت حبرف م) صامت(مصوت 

                                                           
*  ا نشأ، وهي بلدة من ه ٢٦٠لد يف فاراب سنة هو أبو نصر حممد بن حممد بن طرخان، وو

 إىل ضافةً عارفًا باللّغات ولوعا ا، فبإ كانراك تقع على ر جيحون أو سيحون،بالد األت
كثري التنقل كما كان . درايته بالتركية والعربية أتقن الفارسية واليونانية والسريانية وغريها
 يف عهد الدولة  ه٣٣٩بني بغداد ومصر ودمشق إىل أن وافته املنية يف األخرية عام 

 وقد خلّف الفارايب .احلمدانية بقيادة سيف الدولة الذي صلى عليه رفقة نفر من أصحابه
 أو أنها ال تزال يف بعض اخلزائن ،ما يربو عن سبعة وثالثني كتابا معظمها مفقود

  . يكشف عنها بعد، وذلك على ما أورده مصدر كتابه املوسيقا الكبريواملكتبات مل
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 أنّ ا مثّ انطلق يف بيان أركان هذا التعريف مقرر)١٦(،»وحرف غري مصوت
ومنها احلروف منها مصوت، ومنها غري مصوت، واملصوتات منها قصرية «

 ا وخلص بعد عرض هذه العناصر إىل تعريف املقطع بوصفه نسقً)١٧(،»طويلة
تنسج منها كلمات العربية، فقالتيار الكالم، مع حتديد أنواعه اليت  داخل اصوتي :

 املقطع القصريكلّ حرف غري مصوت أُتبع مبصوت قصري قرن به، فإنه يسمى «
، »املقطع الطويلوكلّ حرف غري مصوت قرن به مصوت طويل، فإنا نسميه ... 

ة القدمية، فرأى أن  يف الامثّ حاول الفارايب ربط كالمه مبا كان سائدراسات العربيد
ك ما ومسه باملقطع القصري دعاه املتقدمون من النمن «حاة واللّغويني باحلرف املتحر

قتات القصرية حركاتلِبون املصوهم يسم١٨(» أن(.  

 بينها وبني الدراسة اعلى الدراسة العروضية عند العرب موازنأيضا كما عرج 
ع بني املعاجلتني، فنص ن ذلك الكشف عن الوشائج اليت جتماملقطعية، وغرضه م

كلّ حرف متحرك أتبع حبرف ساكن، فإنّ العرب يسمونه السبب «على أنّ 
. اخلفيف، وكلّ حرف متحرك أتبع حبرف متحرك، فإنهم يسمونه السبب الثّقيل

ملتحركني والسبب الثّقيل مىت أتبع حبرف ساكن، مسوه الوتد اموع الجتماع ا
والسبب اخلفيف مىت أُتبع حبرف متحرك مسوه الوتد املفروق الفتراق . فيه

والسبب اخلفيف مىت أتبع حبرف ساكن مسي . املتحركني فيه بالساكن املتوسط
 الثّقيل مىت أتبع مبتحرك فلنسمه حنن السبب والسبب. الوتد املفرد النفراد املتحرك فيه

                                                           
، بريوت، ٢ شرح كتاب أرسطو طاليس يف العبارة، للفارايب حتقيق كوتش ومارو، ط(١٦)

  .٤٩: ، ص١٩٧١
  .١٠٧٢:  الكبري، ص املوسيقا(١٧)
  .١٠٧٥:  نفسه، ص(١٨)
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   )١٩(.»فيهركات الثّالثة املتوايل لتوايل املتح
مثّ خلص الفارايب من مقابلته األسباب باملقاطع إىل نتيجة، وهي أنّ املقطع الطّويل 
وة يتساوى والسبب اخلفيف فيما يعتريهما من تغيرات يف تيار الكالم، كما يتعادالن ق

بب اخلفي«:ويبدو هذا يف قوله. اونغمة السته قوف، فلذلك كلّ مقطع طويل، فإنّ قو
وكلّ سبب . املقاطع يعد يف األسباب اخلفيفة، وكلّ ما حلق األسباب اخلفيفة حلق

  )٢٠(.»تبعها وقفة، وكذلك كلّ مقطع طويلخفيف، فإنه يقوم مقام نقرة تامة ت

 لم هو أول علماء العربية من استع مما فات، ميكن التسليم بأنّ الفارايباوانطالقً
 وقد ذكر من املقاطع )٢١(.ي املعهود يف الدراسات الصوتية احلديثةاملقطع مبعناه العلم
 منها النسيج املقطعي يف اللّغة العربية، وهي املقطع يتكونة اليت ياألنواع الرئيس

 )٢٢(،)ص م(ه وميكن أن نرمز إلي، صامت ومصوت قصريالقصري الذي يتشكّل من 
ذه تزاله يل، ونؤثر اخامت مبصوت طوواملقطع الطّويل الذي تألّف من اقتران ص

 بل دعاه ا غري أنه مل يسمه مقطعا ثالثًا كما أورد الفارايب نوع)٢٣(.)ص م: (الصورة

                                                           
  .١٠٧٨ -١٠٧٥:  نفسه ، ص(١٩)
  .١٠٧٩ -١٠٧٨:  الكبري، ص املوسيقا(٢٠)
قبالً  يبقى هذا احلكم يف حدود ما توفّر هلذا العمل من مصادر، وقد تكشف األيام مست(٢١)

  .ر هذا احلكمـيعن ذخائر من هذا التراث تغ
(٢٢)ت(لت ههنا مصطلح  فضل منه عن ) صائت(عن ) مصومن باب اختالف احلرف األو

  .الة االختزال أو الرمز إليهماالصامت، وذلك إبعادا لكلّ التباس بينهما يف ح
 الفتحة فوق امليم دليل على اإلطالة أو الزيادة يف الكمية، ألنّ املصوت الطّويل يف العربية (٢٣)

: سر صناعة اإلعراب، ص: نظري. قد يساوي ضعف املصوت القصري أو أضعافه
دوث  ورسالة أسباب ح٨٤ -٨٣:  ونتائج الفكر يف النحو للسهيلي، ص١٨ -١/١٧

  .٨٥: احلروف، ص
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، وهو عبارة عن تتابع صامتني يتوسطهما مصوت قصري، وميكن الرمز السبب املفرد
  ).ص م ص: (إليه

ني يف حقل الصوتيات العربية وإذا عدنا إىل اإلحصاءات اليت أعدها بعض الدارس
عن نسبة دوران كلّ مقطع من املقاطع املعروفة يف الكلمات العربية كشفت لنا نتائج 

دا الفارايب هي أكثر املقاطع ترد سيج اهذه األحباث أنّ املقاطع الثالثة اليت جاءيف الن 
  )٢٤().%٩٩(العريب، إذ بلغت نسبة جرياا تسعة وتسعني باملئة 

طرق الفارايب إىل داللة املقطع، وهو يشرح كالم أرسطو يف كتاب العبارة، ويت
فليس بدالّ فأما املقطع الواحد من مقاطع االسم «: نقل له يف هذا السياق ما نصهلي

رسطو من هذا القول ، مثّ يتصدى إىل بيان ما يهدف إليه أ»لكنه حينئذ صوت فقط
ره امقره مىت أخذ يريد باملقطع جمموعة« أنت، فإنت وحرف غري مصوحرف مصو 

 على جزء املعىن الذي دلّ االسم على مجلته، الشيء منه جزًءا السم مفرد مل يكن دا
فلذلك جعله صوت كحرف واحد ه يكون حينئذؤخذ هذا على .  فقطالكنوينبغي أن ي

  .»ء باإلضافة إىل اسم ما يشار إليهأنه جز
داللة املقطع، هنا، عن رأي أرسطو الذي ذهب فيه إىل عدم لقد أماط الفارايب، ه
 على جزء من املعىن العام الذي تؤديه املقاطع ، عن بقية املقاطعبوصفه وحدة مستقلة

ية ما شذّ عن رأي غري أنّ الفارايب صادف يف بعض األبنية العرب.  ماجمتمعة يف بناٍء
 حيث ، مل يقصد بها مفرداما كان امس من أجزاء االسم رباأنّ كثري«أرسطو،  فالحظ 

 :، مثل قولناال داا له، على أنه قد كان امسا لالسم املفرد أن يكون جزًءاأخذ جزًء

                                                           
(٢٤)بور شاهني، مكتبة : نظر يعلم األصوات لربتيل ماملربج، تعريب ودراسة عبد الص

 وهندسة املقاطع ٤٤ -٤٣:  والعربية الفصحى، ص١٦٥:  صت. مصر، دالشباب،
  .١٦٥:  واألصوات اللّغوية، إبراهيم أنيس، ص٣١ -٣٠: الصوتية، ص
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، كلّ واحد منهما دالّ على انفراده، ال كَْم: أَب، وقولنا:  يف العربية فإنّ قولنا،أَْبكَْم
  .)٢٥(»ضرها دالّة بالع أجزاءمن حيث هو جزٌء لالسم، ولكن يقال يف أمثال هذه إنّ

داللة قاطعة على إدراكه املقطع الصويت مبعناه  أبكم ويدلّ اختيار الفارايب لكلمة
االصطالحي الثابت يف الدرس الصويت احلديث، فهو بعد أن عرض رأي أرسطو تنبه 

ة يف اللّغة، وهي أنّ كثريا دا من األمساء ميكن أن يكون جزء منهاإىل ظاهرة مهمال ،
 من داللة االسم كلّه، وإنما هي داللة عارضة بالتقسيم اولكن داللته ليست جزًء

هما . املقطعية من مقطعني كالمها دالّ مبفرده ولكنوقد مثّل لذلك بكلمة عربي
وهذا يعين أنّ الكلمة مل امبجموعهما يدالّن على غري ما يدلّ عليه كلّ منهما منفرد ،

لنظر إىل داللة كلٍّ منهما، وإنما جاءت داللتهما عارضة يف تلك تركّب منهما با
أَب مقطع متوسط مغلق بصامت، وهو كلمة دالّة عند : التجزئة، فاملقطع األول

واملقطع الثّاين كَم، ، هذا أْب :هذا أب يا فىت، فإذا وقفت قلت: الوقف، حني تقول
املالحظ، ههنا، أنّ الفارايب قدم الكلمة و. مقطع من النوع السابق، وهو اسم استفهام

  )٢٦(.جمزأة إىل مقطعني متوسطني، وإن مل يصرح بذلك

ا ميكن إدراجه عند الفارايب يف هذا املنحى، أي داللة املقطع بالعوممض، حديثهر 
يقولون إنّ كلّ «ني الدال واملدلول، فرأى أنهم عن موقف قومٍ قالوا بالعالقة الطّبيعية ب

فظة دالة ينبغي أن تكون حماكية للمعىن املدلول عليه، ومعرفة بطبعها لذات ذلك ل
 ة،صة، وتكون اللّفظة بطبعها حماكيالشيء، أو لعرض يكون عالمة للمدلول عليه خا

، العقْعْق ومثل. للطّائر الذي حياكي هذه اللّفظة صوته اخلاص به هْدهْد :مثل قولنا
                                                           

  .٤٩: لعبارة، ص شرح كتاب أرسطو طاليس يف ا(٢٥)
(٢٦)أحباث يف أصوات العربية، حسام سعيد النعيمي، طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية : نظر ي

  .٨٧: ، بغداد العراق ص١٩٩٨، ١، ط)آفاق عربية(العامة 



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٥٤

 :ة، ولكن بعض أجزائها مثلاكيا مل تكن اللّفظة بأسرها حموربم، خرير املاءومثل 
فإنّ املقطع األول من زنبور حياكي زميمه إذا طار، وطنبور حياكي ، زْنبوْر وطُْنبوْر

 افه حماكياجلزء األول من هذه اللّفظة صوت اآللة، وربما كان حرف واحد من حرو
  )٢٧(.»له أو لعرض من أعراضه

دال واملدلول، أو حكاية اللّفظ للمعىن على حد تعبيـر اخلليل بن فاملناسبة بني ال
 ابن جين، من القضايا اظ أشباه املعاين كما هو يف استعمالأمحد، أو إمساس األلف

حاة واللّغويني منذ القرن الثّاين اهلجريمون من النفهذا . اللّغوية اليت خاض فيها املتقد
أالَ ترى أنّ احلاكي «: ومدلوله، فيقولبني اللّفظ اخلليل يعرض للحكاية الصوتية 

صلْ خيفّف، فإن شاء اكتفى ا : صلصل اللّجام، فيقال: حيكي صلصلة اللّجام، فيقول
 مثّ ينهي )٢٨(،»صلْ صلْ صلْ :مرة، وإن شاء أعادها مرتني أو أكثر من ذلك فقال

 ايف هذا الباب أيضاقه اخلليل  ومما س)٢٩(.» صوت اللّجاماومها مجيع«: حديثه بقوله
، وصرصر األخطب صرصرةً، فكأنهم توهموا يف صوت اصر اجلندب صرير«: قوله

ااجلندب مدترجيع موا يف صوت األخطب٣٠(.»، وحنو ذلك كثريا، وتوه(  
 يف املقطع الًوإذا كان اخلليل قد تنبه إىل اكتفاء العربية جبزء من اللّفظ، ممثّ

من الصرير، إالّ أنه مل يشر إىل أنّ هذا اجلزء  صْرمن الصلصلة و لْص :األول

                                                           
  .٥٠:  شرح كتاب أرسطو طاليس يف العبارة، ص(٢٧)
، دار ١ايب، طهاب اجل مقدمة التهذيب، األزهري أبو منصور، حتقيق بسام عبد الو(٢٨)

  .٦١:  ص١٩٨٥، البصائر دمشق، سورية
 العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق إبراهيم السامرائي، ومهدي املخزومي، وزارة (٢٩)

  .١/٥٦:  ص١٩٨٠الثقافة واإلعالم العراقية 
  .٥٧-١/٥٦:  العني، ص(٣٠)
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 - ، وهذا خبالف الفارايب الذي صرح بأنّ املقطع األول من زنبور زنا مقطعيكون
 ط املغلق بصامت واحدوع املتوسنبور عند طريانه،   حياكي-وهو من النصوت الز

 حياكي صوت -من صنف املقطع السابق وهو  - طْن واملقطع األول من طنبور

  )٣١(.تلك اآللة عند الضرب عليها
 الذين -السفة طع، مثّ طرقنا تناول غريه من الفوإذا جتاوزنا معاجلة الفارايب للمقا

 وجدناهم قد حازوا تركته مع إضافات جديدة عرفها تطور الدرس -جاؤوا بعده 
فصح عن معرفته املقطع مبعناه ن سينا يفهذا اب. التشكيلي على يد هؤالء الفالسفة
 تفصيله مستويات احلدث الكالمي اليت يعدها عندالعلمي املعهود يف الدرس احلديث 

كما علمت،  املقطع املمدود واملقصور« : إياها باملقطع الذي قال فيهاسبعة مبتدئً
لطّاء والباء، واليت هلا  وهي اليت ال تقبل املد البتة مثل ا-يؤلّف من احلروف الصامتة 

 اليت  واملصوتات املمدودة- نصف صوت، وهي اليت تقبل املد مثل السني والراء 

  )٣٢(.»ها مدات، واملقصورة وهي احلركاتيسمي
والظّاهر من هذا النص، أنّ ابن سينا كان على دراية بركين املقطع، أي الصوت 

ن من املقاطع العربية ومها ـييني الرئيسالصامت واملصوت بفرعيه، كما ألـم بالنوع
  .املمدود، أي الطّويل، واملقصور، أي القصري

 حديثه بأنّ الداعي إىل التقسيم الًأما ابن رشد فقد توسع يف معاجلة املقطع مسته
املقطعي مرده إىل كون املتكلّم ال يستطيع األداء املستمر، فيتحيل على ذلك بأن 

                                                           
(٣١)٨٧: نظر أحباث يف أصوات العربية، ص ي.  
عبد السالم املسدي، الدار العربية للكتاب، ليبيا /  اللّساين يف احلضارة العربية، د التفكري(٣٢)

 )الشعر( ، نقالً عن كتاب الشفاء، الفن التاسع ٢٦٢ -٢٦١: ص١٩٨١وتونس، 
  .٦٥: البن سينا، ص
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ويضيف ابن رشد  )٣٣(. ال يكاد حيس بهاداء بني برهة وأخرى توقّفًيتوقّف عن هذا األ
 هلا أمهية بالغة يف إدراك املعاين، - أي املقاطع - أنّ الفصول الزمنية بني أجزاء اللّفظ 

 يتمكّن الذّهن من فهم واحد منها  يف الذهن، ملةًعإذا وردت مشافَ«أللفاظ ألنّ هذه ا

 من ايعرض ملن حيب أن يتناول شيئً«يه مبا  نظره شبوهذا يف. »حىت يرد عليه آخر

  .)٣٤(»عة احلركة، فإنه ال يتمكّن منهاأشياء سري
ا الدرس الصويت احلديث،  ابن رشد املقطع بداللته العلمية كما يعرفهلمويستع

 )٣٥(،»احلرف املصوت وغري املصوت«دث بني فهو عنده حصيلة ائتالف حي
ئه بناًء على الزوهو ما اقترن فيه مقطع ممدودمن املستغرق يف نطقه إىل وجيز ،

 من اجتماع صامت يتبعه كون ويتمقصورٍ،صوت صامت مبصوت طويل، وآخر 
 العربية ويبدو هذا التقسيم لديه يف حديثه عن مواطن النرب يف. مصوت قصري

، ملمدودةاملقاطع االعرب يستعملون النربات بالنغم عند «: وكيفية حدوثه، فيقول
أما املقاطع املقصورة فال يستعملون فيها . كانت يف أوساط األقاويل أو يف أواخرها

وأما إذا كانت يف أواخر األقاويل، . النربات والنغم إذا كانت يف أوساط األقاويل
هم جيعلون املقطع املقصور ممدودوإن كانت افإن ،فإذا كانت فتحة أردفوها بألف ،

وقد ميدون املقاطع ... بواو، وإذا كانت كسرة أردفوها بياٍء ضمة أردفوها 
املقصورة يف أوساط األقاويل، إذا كان بعض الفصول الكبار ينتهي إىل مقاطع 

                                                           
(٣٣)محتلخيص اخل: نظر ين بدوي، وكالة املطبوعات، طابة، ابن رشد، حتقيق عبد الر

 ويف األصوات اللّغوية دراسة ٢٨٥ – ٢٨٤: ر القلم، بريوت لبنان، صالكويت، ودا
  .٤٧: يف أصوات املد العربية، ص

  .٢٨٤:  تلخيص اخلطابة، ص(٣٤)
:  نقالً عن تفسري ما بعد الطّبيعة، ص٢٦٢:  التفكري اللّساين يف احلضارة العربية، ص(٣٥)

٢/١٠١٦.  



  املهدي بوروبة.  د-الدراسة املقطعية يف التراث 
  

٤٥٧

: مقصورة يف أقاويل جعلت فصوهلا الكبار تنتهي إىل مقاطع ممدودة، مثل قوله تعاىل
ونَ باهللا الظُّنوناظُنتو.)٣٦(ما ميو وباجلملة إنن املقطع املقصور عند الوقفد«.)٣٧(  

 ا واعيا علمياوالظّاهر من هذا النص أنّ ابن رشد مدرك للمقطع بقسميه إدراكً
 باملقطع -  هذا الدارس البارع -ومل يكتف . كما تقره معطيات الدرس احلديث

امصطلحإىل جانب ذلك مصطلح لم لضبط املفهوم املعروف، بل استعا وحيد 
اليب السsyllabe*ة منتهجعريب ا الذي نقله من اليونانية إىل العربيسبيل الت 

فقد نص، وهو يتحدث . ليزاوج بينهما من حيث االستعمال عند تناوله للظّاهرة
عن مسألة هوية املقطع وعالقته بأجزائه، على أنه كلٌّ ال يتجزأ من حيث هو وحدة 

 أو للمقطعضيح هذه الصفة اخلاصة ويستند ابن رشد يف تو. كمية متناسقة
 الذي هو متكون اللّحم إىل املقابلة احلسية بني الشبيه ونظريه ليأخذ من الساليب

بني املقطع أو الساليب من حيث  لذلك، فيقارن بينه والًمن األرض واملاء والنار مثا
 إىل حلوم، كما أنّ هذه إذا احنلّت وفسدت ليس ينحلّ املقطع إىل مقاطع، واللّحم«

تنحلّ األشياء اموعة إىل تلك اليت اجتمعت منها، أعين ال حيدث فيها عن 
فاحلروف هي اليت نسبتها إىل الساليب نسبة النار واألرض ... االجتماع شيء زائد 

لذي فالساليب شيء آخر، وليس هو احلروف، أي احلرف املصوت وا... إىل اللّحم 
  )٣٨(.»اخر أيضال صوت له، بل شيء آ

                                                           
  . من  األحزاب١٠ اآلية (٣٦)
  .٢٨٧ -٢٨٦: ابة، ص تلخيص اخلط(٣٧)

، وهي الصيغة sullabé الذي يعود إىل اللّفظ اليوناين syllaba املنقول من األصل الالّتيين *
 ٢٦٢: التفكري اللّساين يف احلضارة العربية، ص: نظري. اليت قام ابن رشد بتعريبها

  .١١٦: ومبادئ اللّسانيات، أمحد قدور، ص
  .٢/١٠١٧:  نقالً عن تفسري ما بعد الطّبيعة، ص٢٦٣: العربية، صالتفكري اللّساين يف احلضارة (٣٨) 



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٥٨

دة تتعدويوية متفر ائتالف األجزاء ىضيف ابن رشد أنّ املقطع يتميز 
ليست هويته جمرد «ناحية شبيه بالكائن احلي الذي املشكّلة له فهو من هذه ال

حصيلة أجزائه، وإنما هو يف حقيقة أمره حاصل جمموع العناصر املركّبة له مع 
من احلبوب،  *كالكُْدسِ جمرد ضم عناصر متجانسة فاملقطع ال ينتج عن. شيء آخر

 )٣٩(.»ا خيالفها جوهريا جديداوإنما اجتماع عناصر تنصهر لتكون منها شيئً
 مركّبة مل جيتمع منها اإذا تقرر أنّ ههنا أمور«: تجلى هذا املفهوم عنده يف قولهوي

 ،نها واحد إالّ بالتماس كاملركّبة من األشياء اليت ال يكون م،شيٌء واحد بالفعل
مثل الكدس اموع من حبوب كثرية، بل يكون اتمع فيها حبيث حيدث عنه 
شيء زائد غري اتمعات من غري أن يكون اتمعات أنفسها، مثل املقطع الذي 
حيدث عن اجتماع احلرف املصوت وغري املصوت، فإنّ املقطع ليس هو اجتماع 

  )٤٠(.»ا، بل هو شيء زائد على احلروفاحلروف اليت تولّد منه

اومن املواطن اليت أبدى فيها ابن رشد اهتمامحبقيقة املقطع وحدوده ا بالغ 
فقد رأى أنّ هناك . نورد حديثه الذي خص به تعريف احلد من الوجهة املنطقية

 ألجزائها، وهناك أشياء بعض حدودها حدود اأجزاء حدها ليست حدود أشياء
كالدائرة ونصف الدائرة، وهناك أشياء أجزاء حدها حدود ألجزائها  ،ألجزائها
 أجزائها غري داخل يف حدودها إنا جند بعض األشياء حد«: قال ابن رشد .كاملقطع

مثل حدود أجزاء الدائرة، فإنها ليست منحصرة يف حد الدائرة، وذلك أنّ ثلث 

                                                           
  .٢/٧٨٠: القاموس احمليط، ص: نظرأنواع احلب احملصود، ي: دس الك*

  .٢٦٣:  التفكري اللّساين يف احلضارة العربية، ص(٣٩)
ة، البن  ، نقالً عن تفسري ما بعد الطّبيع٢٦٣:  التفكري اللّساين يف احلضارة العربية، ص(٤٠)

   .٢/١٠١٦: رشد، ص



  املهدي بوروبة.  د-الدراسة املقطعية يف التراث 
  

٤٥٩

 إىل الد الدائرة، وال حد الدائرة منح يف حالًالدائرة وربع الدائرة ليس هو داخ
 *ففيها كلمة وأما حدود املقاطع. حدودها، بل الدائرة مأخوذة يف حد اجلزء

احلروف اليت تركّب منها املقاطع، وذلك أنّ احلروف منها مصوت وغري مصوت، 
 مصوت وغري: واملصوت منه ممدود ومنه مقصور، واملقطع الذي يأتلف من حرفني

ت، فإن كان املقطع مقصورت امصوه الذي يأتلف من حرفني مصوه إنقيل يف حد 
ت، فكان منحصرت، اوغري مصوت وغري املصواحلرف املصو ه حديف حد 

صوت واملصوت املغري مدود ينحصر يف حده حد احلرف وكذلك املقطع امل
حد ربعها، وذلك معروف وال املمدود، وليس ينحصر يف حد الدائرة حد نصفها 

  )٤١(.»بنفسه

لقد اتضح مما فات أنّ الدرس الصويت عند العرب قد عرف املقطع مبعناه 
االصطالحي املعهود يف الدرس اللّساين احلديث ابتداًء من القرن الثالث، كما 
اهتدى رواده إىل جلّ املقاطع األساسية اليت يقوم عليها النسيج املقطعي يف اللغة 

 -  عرب ومستشرقني- وذا يرد زعم أولئك الدارسني احملدثني من. لعربيةا
الذين ذهبوا إىل إنكار أي دراسة من هذا النوع يف التراث العريب على اختالف 

دراسته  فإذا عدنا إىل أعماهلم وجدنا بعضهم يصرح يف مستهل. حقوله املعرفية
أما . ة إىل املقطع مبعناه االصطالحيللمقطع خبلو الدرس الصويت القدمي من أي إشار

ويت الًبعضه اآلخر، فقد تناول الظّاهرة مفصرس الصا كما هي يف الدجزئيا 

                                                           
 يف استعمال املناطقة تعين حد الشيء، فيكون املقصود أنّ يف حد املقطع حد الكلمة لفظة *

  .٢٦٤: نظر التفكري اللّساين يف احلضارة العربية، صي. جزئه وهو احلرف
د الطّبيعة، ، نقالً عن تفسري ما بع٢٦٤ –٢٦٣:  التفكري اللّساين يف احلضارة العربية، ص(٤١)

  .٨٩٢-٢/٨٩١: ص



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٦٠

زص يف هذه املعاجلة حيةااحلديث دون أن خيصر )٤٢(. جلهود علماء العربيوقد عب 
 اطّرد من الغريب أنه« :الدكتور عبد السالم املسدي عن موقف الطّائفتني فقال

ارسني عموماملقطع مبفهوم   أنّ العرب مل يعرفواالدى الدSYLLABE وهو ،
راألصوات كما عرفه العرب  لدى كلّ الناظرين يف علماحكم كاد يصبح مقر 

وإذا عدنا إىل دراسام يف قسمها املتعلّق ببحث املقطع مل نكد نعثر  )٤٣(.»وبلوروه
يف أبسط «ع، فهو عند البعض تعريف املقط على إمجاع أو شبه اتفاقٍ بينهم يف

أليف أصوايت ت« ويراه البعض اآلخر على أنه )٤٤(،»صورة تتابع فونيمي يف لغة ما
 كلمات اللّغة، متفق مع إيقاع التنفس - أو أكثر ا واحد- بسيط تتكون منه 

ند غري هؤالء وأولئك وهو ع )٤٥(،»ومع نظام اللّغة يف صوغ مفردااالطّبيعي، 

                                                           
(٤٢)ب البكوش، نشر وتوزيع  يصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث، الطّينظر الت

 واألصوات اللّغوية ، ٧٧:  ص١٩٨٧، ٢مؤسسة عبد الكرمي بن عبد اهللا، تونس، ط
 ١٩٩٨، ١عبد القادر عبد اجلليل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط/ د
 وفقه اللغات السامية، كارل ٥٠-٤٩:  وهندسة املقاطع الصوتية، ص٢١٢: ص

 والعربية ٤٥-٤٣: ، ص١٩٧٧رمضان عبد التواب، الرياض، / بروكلمان، ترمجة د
 ٢٠٤-١٩٨:  ودراسات يف فقه اللغة، حممد األنطاكي، ص٤٩-٤٢: الفصحى، ص

ت .ة، الدار البيضاء املغرب، دمتام حسان، دار الثقاف/ واللغة العربية معناها ومبناها، د
 وعلم األصوات لربتيل ١٧٨-١٧٠:  ومناهج البحث يف اللغة، ص٧٠-٦٦: ص

  .١٩٤-١٩١:  ودروس يف علم أصوات العربية، ص١٦٧-١٦٥: ماملربج، ص
  .٢٦١:  التفكري اللّساين يف احلضارة العربية،  ص(٤٣)
  .٢١٥:  األصوات اللّغوية، عبد القادر عبد اجلليل، ص(٤٤)
  .١٦٤:  علم األصوات، برتيل ماملربج، ص(٤٥)



  املهدي بوروبة.  د-الدراسة املقطعية يف التراث 
  

٤٦١

  )٤٦(.»أصغر وحدة صوتية ميكن أن تنفصل يف تركيب الكلمة«
ريفات وغريها أمكننا حصرها يف اجتاهني اثنني مها فإذا نظرنا إىل هذه التع

  لدى أتباعه أنّ األصوات متيل يففاألول استقر. اه الوظيفياالجتاه الصويت واالجت
عها تبعز به من جهر أو وضوح مسعي، وأنّاجتميؤدي هذا اجلانب  ملا تتميا دور 

ةاحامسوتية .  يف تكوين البىن املقطعيويرى أحد رواد هذا االجتاه أنّ الوحدات الص
عطيات، وعلى هذه امل )٤٧(.*ترتبط يف جتمعها بالوحدة األندى يف السمع وأصفاها

تتابع من األصوات يف تيار الكالم، له حد أعلى أو قمة «فاملقطع يف منظور هؤالء 
                                                           

  .١١٢:  وعلم اللغة بني القدمي واحلديث، ص١٠٣: املدخل إىل علم اللغة، رمضان عبد التواب، ص (٤٦)
الذي رتب األصوات ) ١٩٤٣ت  (OTTO JESPERSENأعين ههنا أوتو جسربسن     *

ها باألصوات ذات الرنني  يف مثاين درجات استهلّ- من حيث قوة الرنني وضعفه -
الضعيف، مثّ باليت تليها وضوحا ليختمها بأقواها رنينا وأوضحها مساعا، فهو يقدمها يف 

  :نسق تصاعدي يتواىل كاآليت
  :األصوات املهموسة -١
  )k, p, t(الشديدة حنو   - أ
 )S,F(الرخوة حنو   - ب
  :األصوات اهورة -٢
  ).G,D,B(الشديدة حنو   - أ
 ).Z, V(الرخوة حنو   - ب
  ).L, N, M(حنو ) األنفية واجلانبية( املائعة -ج
  ).R( التكرارية حنو -د
  ).Y, U, I( الصوائت املغلقة حنو -ه
  ).,o, e ε, ә( الصوائت نصف املغلقة حنو -و 
  ).a( الصوائت املفتوحة حنو -ي
واملدخل إىل علم األصوات دراسة مقارنة، ١٥٧: نظر علم األصوات ملاملربج، صي 

  .٢٤٤: راسة الصوت اللغوي، ص ود٤٥-٤٤: ص
  .١٥٧:  علم األصوات، ملاملربج، ص(٤٧)
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٤٦٢

  )٤٨(.» حدين أدنيني من اإلمساعإمساعٍ تقع بني
شري ههنا إىل أنّ دوسوسري قد سبق أوتو جسربسن يف صياغة تعريف ون

أنّ الصوامت «ن يرى فقد كا. للمقطع يقوم على درجة االنفتاح يف األصوات
ع حول احلركات تبعيوجد حيث يكون اتتجم املقطعي لدرجة االنفتاح، فاحلد 

وميثّل أتباع هذا  )٤٩(.»ا إىل صوت أكثر انفتاحاانغالقًن صوت أكثر االنتقال م
  :االجتاه للمقطع، كما هو يف تصورهم، بالشكل اآليت

  أعلى قمم اإلمساع                      

  ١                            ٣                              ٥  
  
  

  أ                                       ب                                 
  
  )نقطة االبتداء(                   )نقطة االنتهاء(

٢                       ٤   
                 

               أدىن قمم اإلمساع

  
                                                           

  .٤٧:  هندسة املقاطع الصوتية، ص(٤٨)
 حماضرات يف األلّسنية العامة، فردينان دي سوسري، ترمجة يوسف غازي، وجميد النصر، (٤٩)

 وعلم األصوات ٧٨-٧٧: ط ص.ت، د. دار النعمان للثّقافة، جونيه، لبنان، د
  .١٥٩: ج، صملاملرب
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٤٦٣

ام لوسط الذي ينتقل بوساطته الكالم، وترمز األرقثّل امي)  ب-أ(طّ فاخل
 ونضيف ههنا إىل أنّ )٥٠(.إىل أدناها) ٢، ٤( وإىل أعلى قمم اإلمساع،) ١،٣،٥(

تعريف املقطع عند كلّ من الفارايب وابن سينا وابن رشد ميكن إدراجه ضمن هذا 
  .ويتجتاه، ألنه يقوم على األساس الصاال

أما االجتاه الثّاين، أي الوظيفي، فريى مريدوه أنّ املقطع أصغر كتلة يف تركيب 
 )٥٢(.»ات صفات وخصائص متميزة يف كلّ لغةحدة ذو«كما أنه  )٥١(،املفردة

ويضيف أصحاب هذا االجتاه أنّ املقطع هو اال الرحب الذي تظهر فيه حركة 
، إذ ال حياة هلا إالّ يف داخل املقطع، ألنّ هذه الوحدات )الوحدة الصوتية(الفونيم 

د صوتية، فصفاا ال تنطق منفصلة، وإنما على شكل جتمعات أو عناقي) الفونيمات(
  )٥٣(.وخصائصها وكيفية انتظامها يف مقاطع تعتمد طبيعة املقطع وتشكيالته

ويسجل الصوتيون أنّ أفضل تعريف أحاط باملقطع كما هو يف تصور هذا االجتاه، 
الوحدة األساسية « حني نص على أنّ املقطع هو تلك هو ذاك الذي قال به دوسوسري،

  )٥٤(.»اط الفونيم الوظيفياليت يظهر بداخلها نش
يربط املقطع مبا جيري يف وهناك اجتاه ثالث ميكن نعته باالجتاه الفسيولوجي، ألنه 

قع شد متزايد فقد الحظ أصحابه أنه عند إحداث املقطع ي.  إنتاجهعندصويت آلة الت
ئج وقد أيد هذه النتا )٥٥(.اناقص تدرجيييف عضالت جهاز التصويت، مثّ يأخذ يف الت

                                                           
(٥٠)وتية، ص: نظر يواملدخل إىل علم األصوات دراسة مقارنة، ٥٤: هندسة املقاطع الص 

 ٤٥: ريب للطباعة، مصر ص دار االتحاد الع١٩٨١، ١صالح الدين صالح حسنني، ط
  .٢٤١: ة الصوت اللغوي، صودراس

  .٤٠:  ص١٩٩٣اجلامعية، اجلزائر، البنية اللغوية لربدة البوصريي، رابح بوحوش، ديوان املطبوعات  (٥١)
  .٤٨:  هندسة املقاطع الصوتية، ص(٥٢)
(٥٣) ٢٣٨:  ودراسة الصوت اللغوي، ص٢١٤: نظر األصوات اللغوية عبد القادر عبد اجلليل، صي.  
  .٤٨:  وهندسة املقاطع الصوتية، ص٥٧:  حماضرات يف األلسنية العامة، ص(٥٤)
(٥٥)١٦١: ، صنظر علم األصوات ملاملربج ي.  



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٦٤

 نشاط عضالت  الذين اهتدوا عند قياسهم،الباحثون يف علم األصوات الفيزيائي
  .التنفس إىل وجود عالقة بني املقاطع، وتشنج العضالت التنفسية

 التوتر نحنيات التنوعات العضلية مبنحينكما الحظ هؤالء الدارسون عند مقابلة م
ل تزايدوتنااملسموع ارتباط الثّاين باألو عضالت احلَااقص ه إذا كان شدمبعىن أن ،جرة ن

ة تتجلى فيزيائيا،فإنّ هذه القووتر وعليه. يد تواتر األصوات املنتجة يف تزااوالفم قويفالت 

  )٥٦(.املسموع يتصاعد مع إحكام شد عضالت آلة التصويت
، حني قاس ضغط الشفتني Stétsonوخلص عامل األصوات األمريكي ستيتسون 

واللّسان وضغط اهلواء يف الفم، إىل أنّ هذا الضغط يتصاعد يف بداية إنتاج املقطع، مثّ 

وميثّل أصحاب هذا االجتاه املقطع  )٥٧(.مييل إىل الفتور والتناقص عند اية العملية
  :بالشكل اآليت

   ب                    
  
  

        تر املتناقصالتو                             التوتر املتصاعد
  

  اية املقطع أو ذيل املقطع أ                              ج    بداية املقطع

التوتر املتناقص أو ) ج-ب(التوتر املتزايد للمقطع، وميثل اخلطّ ) ب- أ(ميثّل اخلطّ 
  .الذّروة أو أعلى قمة اإلمساع) ب(ذيل املقطع، ومتثّل نقطة  

                                                           
(٥٦)١٦٢: املربج، صملنظر علم األصوات،  ي.  
  .٢١٧-٢١٦:  واألصوات اللغوية لعبد القادر عبد اجلليل، ص١٦٢: ، صاملربجملصوات، علم األ (٥٧)



  املهدي بوروبة.  د-الدراسة املقطعية يف التراث 
  

٤٦٥

 األصوات املقطعية، أعين تلك اليت تقع قمة املقطع استعمالوتتباين اللّغات يف 
فمن اللّغات ما يقتصر على املصوتات بفرعيها القصري والطّويل دون سواها، . أدناهو

  )٥٨().ر ل م ن(ومنها ما يشرك يف هذه العملية أشباه املصوتات أي األصوات املائعة 
 اصوتات، طويلة كانت أو قصرية، قمموالعربية من الصنف األول الذي يكتفي بامل

ولعلّ . أما األطراف أو اهلوامش، فهي موضع تناوبٍ بني مجيع الصوامت. لبناها املقطعية
  )٥٩(.من أبرز اخلصائص البنيوية للمقطع العريب دخول املصوت يف تشكيله

ا أشكال املقاطع، فتتباين تبعاأموتية وطرق تشكيلها  لتباين اللّغات يف أنظمتها الص
وقد عد الصوتيون منها عشرة أشكالٍ ترجع إليها خمتلف اللّغات يف . لوحداا اللّغوية
  )٦٠(.أنسجتها املقطعية

وقد عرفت العربية منها مخسة أنواع ميكن تصنيفها، بالنظر إىل املصوت أو الصامت 
 الً طوياانت ايته مصوتفاألول ما ك. من حيث مها اية، إىل مقطع مفتوح وآخر مغلقٍ

مِ( حنو اأو قصري ،م ،ويسمى ). ما، ذو، ال، و، م ا الثّاين فهو املنتهي بصامت واحدأم
ن، فينعت ـيوع بصامتوقد خيتم هذا الن).  باب، عودمن، قُلْ،(أحادي اإلغالق مثل 

كما ميكن جتزئة املقطع  )٦١().عبد، قرد، حبر، ثُكْلْ(بثنائي أو مضاعف اإلغالق حنو 
  :بالنظر إىل املدى الزمين الذي يستغرقه النطق به إىل ثالثة أشكال مقطعية هي

                                                           
(٥٨)١٥٦: نظر علم األصوات ملاملربج، ص ي.  
(٥٩)رق ا يد األنطاكي، دار الشلعريب، بريوت نظر دراسات يف فقه اللغة حملمد األنطاكي، حمم

  .١٩٨: ت ص.، د٤لبنان، ط
(٦٠) وت اللغوي، صي١١١-١١٠:  ومبادئ اللّسانيات، أمحد قدور، ص٢٥٥: نظر دراسة الص.  
(٦١) ٢٠٠:  ودراسات يف فقه اللّغة، حممد األنطاكي، ص١٦٦: املربج، صملنظر علم األصوات، ي 

 وأسس علم ١١١:  أمحد قدور، ص ومبادئ اللّسانيات،٥٨-٥٧: وهندسة املقاطع الصوتية، ص
  .٩٦: ، ص١٩٨٧، عامل الكتب، القاهرة، ٣أمحد خمتار عمر، ط/ اللغة، ماريو باي، ترمجة د



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٦٦

  ).و، ب(وهو ما تألّف من صامت ومصوت قصري حنو : قصري/ ١

أو من ) يا، فو، ذي(وهو ما تشكّل من صامت ومصوت طويل حنو : متوسط/ ٢
  ).عن، من، قُم(صامت ومصوت قصري يعقبه صامت مثل 

، )باب، كيس، عود(وهو ما اقترن فيه صامتان مبصوت طويل يف مثل : طويل/ ٣
  )٦٢().بدر، قُرب، عبد(أو ما امتزج فيه ثالثة صوامت مبصوت قصري حنو 

  :وعليه، فاألشكال املقطعية اخلمسة يف العربية بأصنافها وأوصافها ورموزها هي كاآليت

  .*)ص م(ويتشكّل نسقه من صامت ومصوت قصري، ورمزه : القصري املفتوحاملقطع / أ

  ).ص م (زه واىل فيه صامت ومصوت طويل، ورموهو ما ت: توحاملقطع املتوسط املف/ ب
وهو ما تتابع فيه صامتان يتوسطهما مصوت قصري، : املقطع املتوسط املغلق/ ج
  ).ص م ص (ورمزه
 من صامت فمصوت كونويت): أحادي اإلغالق(مت املقطع الطويل املغلق بصا/ د

  ).ص م ص (طويلٍ فصامت، ورمزه
ويتكون من صوت ): ثنائي اإلغالق(املقطع الطّويل املغلق بصامتني، أي / ه

  )٦٣(.)ص م ص ص: (صامت ومصوت قصري يعقبه صوتان صامتان، ورمزه
، إذ الكثرة الكثرية من واملالحظ يف الصياغة العربية شيوع األنواع الثّالثة األوىل

الكالم العريب يتألّف منها، يف حني يقلّ تردد الشكل الرابع يف حشو الكلمة، ومن 

                                                           
(٦٢)ة الفصحى، ص: نظر ية عبد القادر عبد اجلليل، ص٤٤: العربيواألصوات اللغوي  :

  .١٦٦: املربج، صمل وعلم األصوات ٢٠٠:  ودراسات يف فقه اللغة، ص٢٢١-٢٢٠
  .اختزال ملصوت) م(اختصار لصامت و امليم ) ص( على أساس أنّ الصاد *

(٦٣) ويت للبنية العربية، ص: نظريودراسات ٤١:  والبنية اللغوية لربدة البوصريي، ص٤٠: املنهج الص 
  .٢٢١-٢١٩:  واألصوات اللغوية لعبد القادر عبد اجلليل، ص٢٠١: يف فقه اللغة، ص



  املهدي بوروبة.  د-الدراسة املقطعية يف التراث 
  

٤٦٧

:  حنوا النادر نسبيتعمالصور جميئه كذلك وروده يف بعض الكلمات ذات االس
الّنيالض،)٦٤( افّاتوالص،)٦٥( ْواحلاقّة،)٦٦( ْتانهامومد،)كون وبذلك ت )٦٧

يف اية  أما الوجه اخلامس، فال يظهر إالّ. أنسب املواقع به هي ايات الكلمات
شكل سادس  ويشري بعض الدارسني إىل )٦٨(.الكلمات ويف حالة الوقف عليها بالسكون

من األشكال املقطعية يف العربية، وهو نادر احلدوث، ويتألّف من صامت ومصوت 
ولقلّة تردده ). ، يشادْشاقْ، ضالّ(حنو ) ص م ص ص( طويل يتبعه صامتان، ورمزه

  )٦٩(.يف الكلمة العربية أغفله الكثري من الباحثني، فلم يذكروه يف نظام املقاطع العربية
 طائفة من القواعد ات اليت تناولت املقطع العريب عنهذا وقد أسفرت الدراس

   :البنيوية اليت ميكن إمجاهلا فيما يأيت
ع العريب ال يبدأ إالّ بصامت، وأنّ ما زعمه الدكتور متاّم حسان مردود، فهو املقط/ ١

 ).م ص (يعتقد بوجود مقطع يتكون من مصوت قصري يتبعه صامت على هذا النسق
ألنّ األصوات ال «غري أصوايت، هو لي أماله التقعيد ووهو يف نظره مقطع تشكي

ولذلك تعمد إىل مهزة تنشئها قبل هذه تعترف بأن تبدأ اموعة الكالمية حبركة، 
خذها سلّما، مثّ تعترب هذه اهلمزة من بنية املقطع، فإذا كان هذا ااحلركة، وتت طقللن 

املقطع التشكيلي يف وسط الكالم فإنّ دراسة األصوات ال تعترف به، ألنها تتخذ من 
حيح قبله ممرخذت مهزة الوصل يف بداية ااالصوهذا املقطع إن ... لكالم  له، كما ات

                                                           
  .ة من الفاحت٧ اآلية (٦٤)
  . من الصافات١ اآلية (٦٥)
  . من  احلاقة١ اآلية (٦٦)
  .ن من الرمح٦٤ اآلية (٦٧)
  .٢٠١: ، ودراسات يف فقه اللّغة، ص٤٤: ، والعربية الفصحى، ص١٦٦: علم األصوات ملاملربج، ص (٦٨)
(٦٩)١١٤:  وعلم اللغة بني القدمي واحلديث، ص٢٠١: املربج، صملنظر علم األصوات  ي.  



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٦٨

نه يلزم موقعه  يصح أن يقع يف وسط الكلمة، أي إصح أن يقع يف أول الكالم، فإنه ال
  )٧٠(.»يف بداية الكلمة اليت هو فيها

وكما تأىب العربية البدء مبصوت، فهي كذلك ترفض أن يتواىل يف بداية املقطع 
جيري يف بعض اللّغات األخرى على حنو ما ) ص ص م (صامتان على هذا الشكل

أما وسط الكلمة، فيحتمل تتابع صامتني، وهو أقصى ما يقبله  )٧١(.كالفرنسية واإلجنليزية
  )٧٢(.يْرجع والراء واجليم يف يكْتبالنسيج املقطعي يف العربية، حنو الكاف والتاء يف 

٢ /ة عند بناء الكلمة ايف العربي ظام املقطعيال يقبل الندة، امسأكثر الً كانت أو فعار ،
من أربعة مقاطع إالّ فيما ندر، وأنّ أكثر ما حتتمله مع كلّ الزوائد واللّواحق هو سبعة 

زل إليه الكلمة العربية يف بنائها مقطع ـكما أنّ أقصى ما تن. فَسيكْفيكَهمو مقاطع حنو
 العطف، ويف، وعن، وما، واو: واحد، على حنو ما يشيع يف بناء بعض األدوات من مثل

  )٧٣(.ا من مقطعني فصاعدسائد يف املباين العربية أن تتكونوذو، وغريها، إالّ أنّ الثّابت وال

من األنسجة اليت ال يتسع هلا التركيب املقطعي يف العربية كلمة جتاوزت يف / ٣

  )٧٤(.بنائها سبعة مقاطع
                                                           

  .١٧٧: ناهج البحث يف اللغة، ص م(٧٠)
  .٩٧:  وأسس علم اللغة، ص١٦٧: املربج، صمل علم األصوات (٧١)
 ٤١:  واملنهج الصويت للبنية العربية، ص١٤٤: م اللّغة بني القدمي واحلديث، ص عل(٧٢)

  .٤٣: والعربية الفصحى، ص
(٧٣) الكتب واملطبوعات اجلامعية، عاطف مذكور، مديرية/ نظر علم اللّغة بني القدمي واحلديث، دي 

 واملنهج الصويت للبنية العربية، عبد الصبور شاهني، مؤسسة ١١٥:  ص١٩٨٧جامعة حلب، 
:  ودراسات يف فقه اللغة، حممد األنطاكي، ص٤٢-٤١: ، ص١٩٨٠الرسالة، بريوت، 

  .٤٥-٤٣:  والعربية الفصحى، ص٢٠٣-٢٠٢
 وعلم اللّغة العام، الدكتور توفيق ٢٠٣: ص دراسات يف فقه اللّغة، حممد األنطاكي، (٧٤)

  .١١٤:  ومبادئ اللّسانيات، أمحد قدور، ص١١٠: حممد شاهيـن، ص



  املهدي بوروبة.  د-الدراسة املقطعية يف التراث 
  

٤٦٩

٤ /ة املرفوضة يف العربينت يف صدرها أو حشوها من األنساق املقطعية كلمة تضم
وع اخلامسامقطعص م ص ص ( من الن.(  
يأىب النظام املقطعي يف العربية كلّ كلمة جمردة تتتابع فيها أربعة مقاطع من / ٥

أما إذا حلق ا شيء من الضمائر، فإنّ العربية قد تستسيغ ذلك إالّ أنه . النوع األول
  )٧٥(.بقرتك، شجرتك :قليلٌ غري حمبب مثل

من األنسجة غري املقبولة يف الصياغة العربية بناٌء خال من الزوائد واللّواحق، وقد / ٦
فإذا حتقّق هذا النسق يف كلمة ما، فاحكم ). مص (توالت فيه ثالثة مقاطع من النوع الثّاين 

  بكلميت-رمحه اهللا  -وقد مثّل لذلك األستاذ حممد األنطاكي . أنها مبتدعة وليست عربيةً
ة تستسيغ أما إذا وصلت الكلمة بشيء من الزوائد واللّواحق، فإنّ العربي. عامودا وقاديشا

  )٧٦(.وما كان على منواهلما قالوها وباعوها،:  مرات حنوتكرار هذا النسق ثالث
وثانيهما من ) ص م (كلّ بناء تصادف فيه مقطعان، أوهلما من الشكل الثّاين/ ٧

فاحكم بعجمته، ألنّ العربية ال تعرف يف نظامها املقطعي ، )ص م ص ص (خلامسا
 اليت تشيع يف »جومرت«وقد مثّل أحد الدارسني لذلك بكلمة .  ذا التتابعانسقً

  )٧٧(.اللّهجة احللبية، ومعناها اإلنسان الكيس الذي حيسن التدبري
 طع، األول منها من النوع الثّالثومن األنسجة غري املقبولة اجتماع ثالثة مقا/ ٨

، ألنّ العربية مل تعرف يف نظامها )ص م (والثاين والثالث من النوع الثاين) ص م ص(

                                                           
 ٢٠٣:  ودراسات يف فقه اللغة، حممد األنطاكي، ص١٦٧: املربج، صمل علم األصوات (٧٥)

  .١٦٧: واألصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص
توفيق حممد شاهني، الناشر مكتبة / للّغة العام، د وعلم ا٢٠٣:  دراسات يف فقه اللغة، ص(٧٦)

  .١١٠:  ص١٩٨٠، ١وهبة، القاهرة مصر، ط
 واحمليط يف أصوات العربية وحنوها وصرفها، حممد ٢٠٣:  دراسات يف فقه اللغة، ص(٧٧)

  .٥١: ت، ص.، د٣األنطاكي، دار الشرق العريب، ط



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٧٠

مط حنو لفظة سااملقطعي نسيجمن هذا الن على قرية يف سوريةلَرغايا وهي ع م .
 يف حالة ااغً مستسالًغري أنه يلتئم هذا النسيج يف بعض األبنية العربية، ويكون مقبو

وينعدم يف منت  )٧٨().ا ومئزًرا وقمصاًناقنطاًر (الوقف على املنون املفتوح حنو
والثّاين ) ص م (العربية بناء تالحقت فيه ثالثة مقاطع، األول منها من النوع الثّاين

، على حنو ما جيتمع يف الكلمة الفارسية )ص م ص(الث والثّالث من النوع الث
  )٧٩(.تعين نقيب التجارشابندر اليت 

والواقع، أنّ ما سقناه من األنساق املقطعية اليت ال تتالءم والنظام املقطعي يف 
العربية ليس هو كلّ ما ميكن اإلتيان به يف هذا اال، بل هناك أنسجة أخرى كثرية 

نسجة  بكلّ ما تقبله العربية وما ال تقبله من األحييطميتنع إيرادها يف العربية، إذ ال 
  .إالّ حبث متخصص يتناول املسألة وحدها دون سواها

خنلص من كل ما تقدم، إىل أن الدراسة املقطعية يف تراثنا الصويت بدأت مع 
النحاة واللّغويني إشارات متناثرة يف مصادر اللغة و النحو، مثّ عرفت معاجلة علمية 

 ة تقترب إىل حدمما وقر يف الدرس الصويت احلديثبعيدجاد على ا مادة ومصطلح 
   .يد الفالسفة
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