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THE ARABIC SYLLABLE BETWEEN ANCIENT AND MODERN  

 

Abstract: 

The Arabic language lived by word of mouth and hearing, conveying the crafts and 

achievements of its people, and this nature has contributed to purifying the Arabic 

voices from everything that limits their flow, or stops without interrupting its 

Syllables in an attractive musical rhythm. 

The idea of dividing speech into syllables is a long-standing idea among Arabs. Its 

source extends, in what we think, to that long phase in which concepts and terms 

in the passage are cracked. 

We want from this study to clarify what came from the Arabic tongue in their 

books on the Syllable  and the exit with Sahih al-Bayan. 
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ن القديم والحديث ي بي   المقطع العرب 
 

ب 
ّ
 2  جميلة غري
 

 الملخص

ي تنقية  
 
ي نقل صنائع أهلها و ُمنجزاتهم، وقد ساهمت هذه الطبيعة ف

 
عاشت اللغة العربية عىل المشافهة والسماع ف

 من انسيابها،
ّ
اب أصوات العربية من كل ما يحد

ّ
ّ جذ ي

ي إيقاٍع موسيق 
 
 .أو يقف دون توارد مقاطعها ف

ي 
 فيما نخاله إىل تلك المرحلة الطويلة الت 

ّ
كما أن فكرة تجزئة الكالم إىل مقاطع فكرة عريقة عند العرب؛  منبعها يمتد

ي المقطع
 
 .تصدع بي   ثنايا مؤلفاتها مفاهيم ومصطلحات ف

ي مؤلفاتهم عن المقطع والمخرج مع صحيح البيان نروم من هذه الدراسة تبيي   الكالم عما جاء من
 
ي اللسان ف    .عرب 

 .الوحدة الصوتية ،الكلمة، النسيج المقطعي : الكلمات المفتاحية
 

 المقدمة: 

تناول كثي  من الدارسي   موضوع المقطع بالدرس والتحليل، رغم تضارب آراء العلماء بوصفه ظاهرة مقترصة عىل اللغات 

القة له باللغة العربية. رغم هذا فقد تطرق إىل هذا الموضوع القدماء والمحدثي   من العلماء، األجنبية فحسب، وال ع

، تمام حسان، وإبراهيم أنيس، أحمد مختار عمر ، ومن المحدثي   ي  .فمن القدماء: ابن سينا، وابن رشد، والفاراب 

قرصا عىل اللغات األجنبية فقط؛ بل هو  فمن األسباب الموضوعية الداعية إىل تقديم هذه الدراسة هي كون المقطع ليس

وح مفصلة  ظاهرة صوتية تخص اللغة العربية أيضا، وقد تعرض له بالدراسة والتحليل اللغويون العرب القداىم بشر

  .وعلمية

ي النسيج العام للوحدة المعجمية ؟
 
 أي المقاطع أكير شيوعا ف

ه عن غي  والغاية من وراء هذا البحث هو تعريف القارئ الكريم، بال ي وخصائصه، وما يمي   ه من نسيج العام للمقطع العرب 

 . المقاطع اللغوية للغات أخرى

 

 تعريف المقطع:   -أوال

يائية Syllabeلم يتفق علماء األصوات عىل تعريف واحد للمقطع "  " ويرجع ذلك الختالف الرؤى حول الوظيفة الفي  

ي الدراسة الصوتية، ذلك أن كالم اإلنسان عبارة عن مقاطع والوظيفة النطقية للمقطع، ومع ذلك يتفقون عىل أهم
 
يته ف

ي لغة ما"
 
ي أبسط صورة تتابع فونيمي ف

 
ي بسيط تتكون منه  1صوتية، فهو: "ف

-ويرى البعض اآلخر أنه " تأليف صوب 

ي صوغ مفرداتها"  -واحدا أو أكير 
 
، ومع نظام اللغة ف كن تعريفه أيضا ، ويم2كلمات اللغة، متفق مع إيقاع التنفسي الطبيعي

ي تركيب الكلمة"
 
 .3بأنه "أصغر وحدة صوتية يمكن أن تنفصل ف

 

ي تعريف المقطع -ثانيا
ن
 :االتجاهات الرئيسية ف

ي اتجاهي   رئيسي   هما
 
 :يمكن حرص هذه التعريفات ف

1-  : ي
 
 االتجاه الصوب

ي  تميل األصوات أن عىل االتجاه هذا أتباع استقر
 
، وضوح وأ جهر من به تتمي    لما تبعا تجمعها ف  الجانب هذا وأن سمعي

ي  مهم دور له
 
 :عّرفه فقد المقطعية، البت   تكوين ف
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 :De Saussure )1913 – 1857) دوسوسي   -أ

ي  األصوات من تتابع: أنه عىل
 
  له الكالم تيار ف

ّ
"  اإلسماع من أدنيي    بي    تقع ،Sonorité maximal إسماع وقمة أعىل حد

ي  االنفتاح درجة عىل يقوم آخر تعريفا سوسي   ويضيف
 
 الحركات حول تتجمع الصوامت أن" يرى كان فقد األصوات ف

  االنفتاح، لدرجة تبعا
ّ
 . "انفتاحا أكير  صوت إىل انغالقا أكير  صوت من االنتقال يكون حيث يوجد، المقطعي  فالحد

Si dans une chaine de sons on passe d'une implosion à une explosion, on obtient un effet particulier qui 

est l'ndice de la frontière de syllabe. 

La frontières syllabiques peut être, dans certains cas, placées en deux points différents d'une série de 

phonèmes, suivant qu'in passe plus ou moins vite de l'implosion à l'explosion                                                 

ي  آخر عالم سوسي   عن يذهب ولم
 
 :الصوتيات ف

سن -ب  Jesperson (1860 - 1943) جسي 

ي  تربط الصوتية، الوحدات: "ويقول
 
ي  األندى بالوحدة تجمعها ف

 
 "وأصفاها السمع ف

  -H - R Robins ج

ي  التتابع عىل تعريفه يقوم والذي 
ي  الكالمية، السلسلة داخل الصوب 

: أنه المقطع عن قال كما أو إسماع قمة تحمل والت 

ي  األصوات من تتابع"
 
  له األصوات تيار ف

ّ
ين بي    تقع إسماع وثمة أعىل حد

ّ
  "اإلسماع من أدنيي    حد

ي  والشكل 
ي  المقطع يمثل اآلب 

 
ِرض   ما ضوء ف

ُ
  :تعريفات من ع

 

 

 
 

 

 

 

ب( يمثل الوسط الذي ينتقل  -لخط )أ( إىل أدناها فا4، 2( إىل أعىل قمم اإلسماع و ) 5، 3، 1حيث ترمز النقاط ) 

 .4بواسطته الكالم

ي تركيب المفردة" 
 
ة أ، كما 5يرى أصحاب هذا االتجاه أن: "المقطع أصغر كتلة ف نه "وحدة ذات صفات وخصائص متمي  

ي كل لغة"
 
ي حركة الفونيم 6ف

 
إال  إذ ال حياة لها  -الوحدة الصوتية-، ويضيفون أن المقطع هو المجال الرحب الذي تظهر ف

ي داخل المقطع، ألن هذه الوحدات ال تنطق منفصلة، وإنما عىل شكل تجمعات أو عن قيد صوتية، فصفاتها 
 
ف

ي المقطع تعتمد طبيعة المقطع وتشكيالته
 
، وقد ورد عند سوسي  تعريف أحاط من 7وخصائصها وكيفية انتظامها ف

ي يظهر بداخلها نشاط الفونيم خالله بالمقطع وهو ذلك الذي قال به حي   نّص عىل أنه هو "الوحد
ة األساسية الت 

" ي
 .8الوظيق 

 

: اال  -2 ي
 تجاه الوظيفن

ي تركيب المفردة" 
 
: "المقطع أصغر كتلة ف

ّ
ة 9يرى أصحاب هذا االتجاه أن ، كما أنه "وحدة ذات صفات وخصائص متمي  

ي كل لغة"
 
لصوتية_ إذ ال حياة لها ، ويضيفون أن المقطع هو المحال الرحب الذي تظهر فيه حركة الفونيم _الوحدة ا10ف

ي داخل المقطع، ألن هذه الوحدات ال تنطق منفصلة، وإنما عىل شكل تجمعات أو عنا قيد صوتية، فصفاتها 
 
إال ف

ي المقطع تعتمد طبيعة المقطع وتشكيالته
 
، وقد ورد عند سوسي  تعريف أحاط من 11وخصائصها وكيفية انتظامها ف
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ي يظهر بداخلها نشاط الفونيم خالله بالمقطع وهو ذلك الذي قال به حي   
 نّص عىل أنه هو "الوحدة األساسية الت 

" ي
 .12الوظيق 

 

ي الدراسة المقطعية:  -ثالثا
ن
 إسهامات القداىم ف

ي البحث  
 
ي تلمس اليوم ف

ا من تلك الت  ي دراستهم للمقاطع العربية، يدنوا كثي 
 
فه الفالسفة والعلماء من كالم ف

ّ
إن ما خل

ي الحديث، فقد عرضوا 
ي قام بربطها الصوب  ي العربية، بل إن الفراب 

 
للمقطع بمعناه العلمي كما أدركوا المقاطع الرئيسية ف

 : ي عند قداىم النحاة واللغويي  
 ومعطيات الدرس العروض 

ي )*(:  -1   الفراب 

ان حرف غي  مصّوت إالمقطع عده هو حصيلة  
فيقول: "المقطع مجموع حرف  -صائت-بحرف مصّوت  -صامت-قي 

)*( والطويل، يقول "وكل حرف  13غي  مصّوت"مصّوت وحرف  وهما نوعان فّصل فيهما أّيما تفصيل، والمقطع القصي 

، والعرب يسمونه الحرف المتحرك من قبل أنهم  غي  مصّوت أتبع بمصّوت قصي  قرن به فإنه يسم المقطع القصي 

ة حركات" بع بمصّوت أصال، وهو يم  14يسمون المصوتات القصي 
ّ
ن به، فإنه يسمونه "وكل حرف لم يت كن أن يقي 

 .15الحرف الساكن، وكل حرف غي  مصّوت قرن به مصّوت طويل فإنا نسّميه المقطع الطويل"

 يع
ّ
ي العربية متجاوزا األنواع  د

 
، كما تطرق إىل نوعي   من المقاطع ف ي أول من استعمل المقطع بمفهومه االصطالجي الفراب 

ث عن الطويل المفتوح فقط أي الحرف المتبوع األخرى)**( فسّمي األول مقطعا 
ّ
ا، واآلخر طويال، إال أنه تحد قصي 

 بصائت. 

 
ّ
ثم يقرن بي   المقطع الطويل والسبب الخفيف كما قال: "وكل مقطع طويل فإن قوته قوة السبب الخفيف، فلذلك يعد

ب ترك
ّ
بة إما عن من األسباب الخفيفة، وكّل ما لحق المقاطع الطويلة، وسائر ما يرك

ّ
يبا أزيد مّما عددناه، فإن جميعها مرك

األسباب)***( وإما عن األوتاد، وإنما عنها جميعا وكل سبب خفيف فإنه يقوم مقام نقرة تاّمة تتبعها وقفة وكذلك كل 

 16مقطع طويل"

ي العالقة بي   المقاطع واألسباب، كما انه توصل إىل موضع آخر إىل نتائج ح ول المقطع قائال "وكل حرف لقد أدرك الفراب 

بب الخفيف، وكل حرف متحرك أتبع بحرف متحرك، فإنهم يسمونه سمتحرك أتبع بساكن، فإن العرب يسمونه ال

السبب الثقيل، والسبب الثقيل مت  أتبع بحرف ساكن سّموه الوتد المجموع الجتماع المتحركي   فيه، والسبب الخفيف 

بب الثقيل مت  أتبع بمتحرك فلنسّمه نحن سفرد النفراد المتحرك فيه، والمت  أتبع بحرف متحرك يسم الوتد الم

، لتواىلي المتحركات الثالثة فيه".   17السبب المتواىلي

ي عبد الجبار:  -2
 القاضن

هو من المتكلمي   عند القراءة ألقوالهم بحقيقة المقطع تشعر بفهمهم له كما تعّرفه اللسانيات الحديثة، وإن لم يرّصح به 

ي هذا الباب أن جنس الصوت قد يختلف الوجه الذي يحدث عليه،  -جنس الصوت-بلفظ الكلمة عندما تناول 
 
األصل ف

، وما توّصل 18فقد يكون صوتا مقّيدا غي  مقطع، وقد يكون مقطعا من جنس واحد، وقد يكون مقطعا من جنس آخر

ان ذل ي دراسة األصوات، واقي 
 
ي ف

ياب  ي للحدوث. إليه جاء نتيجة المنهج الفي  
 ك بالبعد الزمت 

 ابن سيناء:)*( -3

ها سبعة، مبتدئا إّياها بالمقطع الذي 
ّ
ي يعد

، الت  عّرف المقطع بمعناه العلمي من خالل تفصيله لمستويات الحدث الكالىمي

ي يس-قال فيه: "المقطع الممدود، والمقصور كما علمت يؤلف من الحروف الصامتة والمصوتات الممدودة 
ميها الت 

ات
ّ
 19والمقصورة وهي الحركات".  -المد
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 :ابن رشد)*( -4

، إىل كون المتكلم ال يستطيع األداء المستمر للكالم، فيتحّيل عىل ذلك بأن يتوقف   ابن رشد داعي التقسيم المقطعي
ّ
يرد

هة واألخرى، بوقف ال يكاد يحس به -ية بي   أجزاء اللفظ ، ويضيف ابن رشد أن الفصول الزمن20عن هذا األداء بي   الي 

ي الذهن لم يتمكن الذهن من فهم  -أي المقاطع
 
ي ألن هذه األلفاظ 'إذا وردت مشافعة ف

ي إدراك المعاب 
 
لها أهمية بالغة ف

 عليه اآلخر"
ّ
ي نظره بما يعرض لمن يجب أن يتناول شيئا من األشياء رسيعة الحركة، 21واحد منها، حت  يرد

 
وهذا أشبه ف

 22فإنه ال يتمكن منها". 

ي الحديث، فهو عنده حصيلة ائتالف يحدث بي   
ويستخدم ابن رشد المقطع بداللته العلمية كما يعّرفها الدرس الصوب 

ن فيه  23"الّصوت المصّوت وغي  المصّوت" ي نقطة إىل مقطع ممدود، وهو ما اقي 
 
وتجزئته بناء عىل الزمن المستغرق ف

، ويبدو هنا التقسيم لديه صوت صامت بمصّوت طويل وآخر مقصور، وبشكل من  اجتماع صامت يتبعه صائت قصي 

ات بالنغم عند المقاطع  ي اللغة العربية وكيفية حدوثة، فيقول: "العرب يستعملون الني 
 
ي حديثه عن مواطن الني  ف

 
ف

ة فال  ي )أما المقاطع القصي 
 
ي أوساط األقاويل، أو ف

 
ات والنغم إذا كانت ف  يستعملون فيها الممدودة فال يستعملون فيها الني 

ي أوساط األقاويل، فإنهم يجعلون المقطع المقصور ممدودا، فإذا كانت فتحة أردفوها باأللف وإذا كانت ضمة 
 
ات ف الني 

ي أوساط األقاويل، إذا كانت بعض 
 
أردفوها بالواو، وإذا كانت كشة أردفوها بالياء... وقد يمدون المقاطع المقصورة ف

ا"تلمقاطع ممدودة مثل قوله الفصول الكبار ينتهي إىل ا
 
نون

ُ
 باهلِل الظ

 
نون

ُ
ون المقصور 24عاىل: "وتظ

ّ
، وبالجملة إنما يمد

عند الوقف. ُيلتمس من هذا النص أن ابن رشد أدرك المقطع بقسميه الممدودة والمقصورة إدراكا علميا واعيا، كما تقّره 

بالمقطع مصطلحا وحيدا لضبط المفهوم  -م البارعهذا الحكي-الدراسات الصوتية الحديثة زيادة عىل ذلك، لم يكتف 

ي )*(  الب 
الذي نقله من اليونانية إىل العربية متهيئا سبيل  "Syllabe"المعروف، بل يستخدم إىل جانب ذلك مصطلح السُّ

اوج بينهما من حيث االستعمال عند تناوله للظاهرة، لقد نّص ابن رشد عىل أن المقطع هو كل ال يتجزّ  أ من التعريب لي  

ُ وهو  -ابن رشد-حيث هو كمية الوحدات الصوتية متكاملة ومتناسقة، يوضح  ي الب 
هذه الصفة الخاّصة للمقطع أو السُّ

ه فيأخذ من اللحم الذي يتكون من األرض والماء والنار مثاال لذلك فيقارن  يستند إىل المقابلة الحسية بي   الشبيه ونظي 

" من حيث:  ي الب 
ي ال يحدث فيها عن  بينه وبي   المقطع "السُّ

ي اجتمعت منها، أعت 
ت وفسدت إىل تلك الت 

ّ
"أن هذه انحل

ء آخر، وليس هو الحروف أي الحرف المصّوت والذي ال  ي
ي شر الب 

ي نسبتها إىل السُّ
ء زائد )...( فالحروف الت  ي

االجتماع شر

ء آخر أيضا" ي
يا  25صوت له، بل شر

ّ
ئتالف األجزاء المشكلة اوينبه اين رشد أن المقطع يتمي   بهوية منفردة، متعد

ي حقيقة 
 
والمكونة له، فهو من هذا الجانب شبيه بالكائن الحي الذي: "ليست هويته مجرد حصيلة أجزائه، وإنما هو ف

ء آخر، فالمقطع ال ينتج عن مجرد ضّم عنارص متجانسة كالكدس )**(  ي
أمره حاصل مجموع العنارص المركبة له مع شر

 .26تنصهر لتكون منها شيئا جديدا يخالفهما جوهريا"من الحبوب وإنما اجتماع عنارص 

ء واحد بالفعل، كالمركبة من أشياء  ي
ي قوله: "إن تقرر أن هنا أمورا مركبة لم تجتمع منها بسر

 
ضح هذا المفهوم عنده ف

ّ
ويت

ي ال تكون منها واحد إال ب
ة، بل يكون المجتمع فيها باالت  حيث يحدث لتماس مثل الكدس المجموع من الحبوب الكثي 

ء زائد عن الحروف" ي
لقد أبدى ابن رشد كذلك اهتمامه بحقيقة المقطع وحدوده، إذ رأى أن هناك أشياء  27عنه شر

ها حدود ألجزائها كالمقطع. 
ّ
ها ليست حدودا ألجزائها، كدائرة ونصف الدائرة، وهناك أشياء أجزاء حد

ّ
 28أجزاء حد

 أجزائها 
ّ
ا نجد بعض األشياء حد

ّ
ي  حيث يقول: "إن

 
ي حدودها مثل حدود أجزاء الدائرة، فإنها ليست منحرصة ف

 
غي  داخل ف

 الدائرة، وذلك أن ثلث الدائرة ورب  ع الدائرة ليس هو 
ّ
ي حد

 
 الدائرة، وذلك أن ثلث الدائرة ورب  ع الدائرة ليس هو داخال ف

ّ
حد

ي 
 
ي حدودها، بل الدائرة مأخوذة ف

 
 الدائرة منحال ف

ّ
 الدائرة، وال حد

ّ
ي حد

 
 الجزء. وأما حدود المقاطع ففيها كلمة داخال ف

ّ
حد

ب منها المقاطع، وذلك أن الحروف منها مصّوت وغي  مصّوت، والّصوت منه ممدود ومنه مقصوًر، 
ّ
ي ترك

الحروف الت 

ف من 
ّ
ه إنه الذي يتأل

ّ
ي حد

 
: مصّوت وغي  مصّوت، فإن كان المقطع مقصورا قيل ف والمقطع الذي يتألف من حرفي  

: مصّوت وغ هحرفي  
ّ
ي حد

 
إنه الذي يتألف من حرفي   مصّوت وغي  مصّوت  ي  مصّوت، فإن كان المقطع مقصورا قيل ف

 الحرف الغي  
ّ
ه حد

ّ
ي حد

 
 الحرف المصّوت غي  المصّوت، وكذلك المقطع الممدود، ينحرص ف

ّ
ه، حد

ّ
ي حد

 
فكان منحرصا ف

 
ّ
 نصفها وال حد

ّ
 الدائرة حد

ّ
ي حد

 
 .29ربعها، وذلك معروف بنفسه" مصّوت والمصّوت الممدود، وليس ينحرص ف
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 طبيعة المقطع:  -رابعا

 األصوات المقطعية وغي  مقطعية:  -1

أساس تصنيف األصوات إىل مقطعية وغي  المقطعية هو الوضوح السمعي حسب عدد كبي  من اللغويي   معناه، أن 

ي تكون نسبة الوضوح السمعي فيه مرتفعة عكس الصوت غي  المقطعي الذي تن
خفض فيه مسبة الوضوح المقطع الصوب 

ي المقطع. 
 
، ولهذا تحتل األصوات المقطعية مركز القمة وغي  المقطعية تحتل مركز الحاشية )الهامشية( ف  السمعي

ي هذا الصدد يقول 
 
ي تحتل  -الدكتور أحمد مختار عمر-وف

ي المقطع، وغي  المقطعية هي الت 
 
ي تحتل مركز القمة ف

"هي الت 

ي ال
 
 .30مقطع"مركز الحاشية أو الهامش ف

 (.تقسم المقاطع من الناحية المقطعية وعددها ثالثة أنواع)

ي المقطع: لهذا فهو مقطعي  -أ
 
ي هذا النوع إال العلل  Syllabéنوع ال يقع إال جوهر أو قمة ف

 
دائما وال يدخل ف

ي قوة اإلسماع. الواسعة)
 
ي ال يعلوها صوت ف

 (؛وهي الت 

ي المقطع:  -ب
 
 نوع ال يقع إال هامشا ف

ي ذيل القائمة الخاصة،  Monsyllabèا فهو غي  مقطعي ولهذ
 
دائما، ويشمل ذلك األصوات األقل إسماعا الموجودة ف

تيب األصوات تنازليا بحسب درجة إسماعها، ويشمل ذلك السواكن الوقفية والمهموسة.   بي 

:  -ج   نوع صالح للحالتي  

سابقي   واألكير من ناحية العدد وليس أكير نسبة سماع مصاحباته، وهو النوع الوسط بي   النوعي   ال‘بحسب درجة 

 للوقوع. 

ي الكلمة التشكيلية 
 
ي جوار  VIKومن أمثلة ذلك )أ( بي   ساكني   أقل إسماعا ف

 
ولهذا فهي تمثل قمة المقطع و وقع ال )أ( ف

ي سياق مثل: )
 
 ( ولهذا فهي تمثل قاعدة المقطع. ai( أو )inالعلة أكير انفتاحا ف

سن؛ فهو يقسم األصوات إىل مجموعات يمكن ترتيبها تنازليا أو تصاعديا إن هذا التقسيم الث ي األنواع مأخوذ من: يسي 
البر

 :
ّ
 من حيث قوة ووضوح إسماعها حيث أن

سن-الصوائت الواسعة:  -1-1  فهي قمة األصوات وضوحا سمعيا.  -عند يسي 

ي الهواء. الصوائت الضيقة: ويقصد بها االحتكاكية المهموسة، وتتفاوت قوة  -1-2
 
 إسماعها، حسب انطالقها ف

 نصف رنانة )االنطالقية غي  محتكة(: أي ما يقابل االحتكاكية المجهورة.  -1-3

 الصوت المقطعي  -
ي اللغة العربية يمكن تميي  

، فق  م الوضوح السمعي
ّ
ي تمثل أدب  درجات سل

االنفجارية المجهورة وهي الت 

 وغي  المقطعي ب     : 

 عىل العلل. ُيقرص موقع القمة  -أ

 يقرص موقع الهامش عىل السواكن.  -ب

ي مقطعية الصوت وعدمها أال وهو السياق. 
 
 كما تحدث بعض اللغويي   عىل أساس آخر ف

 الصفة المقطعية من عدمها ليست صفة مالزمة 
ّ
غو، الن

ّ
با من الل  رص 

ّ
ي سياق معي ّ  يعد

 
فعدم وضع أي صوت لغوي ف

وري لمعرفة إن كان الصوت مقطعيا للصوت، إنما تنشأ عند مقارنته بما يصاح  السياق أمر رص 
ّ
به من أصوات، وب  هذا يعد

 أو ال. 

 

ي للمقطع:  -2
 
ياب ن كيب الفي   الي 

المقطع كما يوصف بناؤه قطاع من سلسلة التيار الكالىمي يشتمل عىل صوت مقطعي أعظم يحيط به قطاعان ضعيفان 

 من ناحية الصوتية. 
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ي ألعىل قمم اإلسماع وأدناها  31-ادر عبد الجليلعبد الق-وهذا ما حاول إبرازه الدكتور 
ياب  بمخطط مثل فيه التناوب الفي  

ول.   عىل هيئة تيارات هوائية صاعدة ونازلة لها بداية وتمثل نقطة الصعود، ونهاية تمثل نقطة الي  

 

ي للمقطع:  -3
 
كيب الصوب  الي 

ي يمكن رسم حدود المقطع:  1-4من خالل النقاط 
ياب  كيب الفي   ي الي 

 
 ف

ي الهامش األول    است -
 A       هالك ابتداب 

 C      القمة )نواة المقطع(       -

ي      -
    B     ذيل المقطع الهامش الثاب 

ي بناء اللغة العربية تركيب الصوامت ألن العربية ال تبدأ بصائت، وبصوت مشكل بالسكون. Aحيث تمثل النقطة )
 
 ( ف

ي اللغة العربيCبينما تمثل النقطة )
 
ا أو صائتا طويال. ( نواة المقطع وهي ف  ة، إما أن تكون صائتا قصي 

ي حالة انفتاح المقطع، هذا Bأما ذيل المقطع )
 
ي حالة انسداد المقطع أو يكون صفرا ف

 
( فإنه يتكون إما من صائت، ف

 . ي تصنيفه عىل اإليضاح السمعي
 
ي مرتكزا ف ي يتكون منها هذا المقطع العرب 

كيبة الت   المخطط يبي   الي 

 

ن   -4 كيب الفي  ي للمقطع: الي   يولوج 

 32يتكون المقطع من ثالث درجات. 

 Rowing tensionتوتر متصاعد  -أ

ي التوتر.  -ب
 
 نقطة الذروة ف

 Decreasing tensionتوتر متناقض  -ج

ي مخطط. 
 
 ومثل هذه العنارص الثالث )المكونات( ف

 ب                                           

 
 

 ج                                    أ                        

 

 

ي المقطع -الخط أ 
 
 ب يمثل ارتفاع  نقطة التوتر ف

 ج يمثل انخفاض التوتر -الخط ب 

ي المقطع. 
 
 النقطة ب: تمثل نقطة الذروة ف

 

 أنواع األنسجة المقطعية: 

ة تراكيب، وكل تركيب يتكون من وحدات معجمية، وهذه الوحدات عبارة عن وحدات 
ّ
تتكون اللغة العربية من عد

 لق اللغويون العرب عىل هذه الوحدات الصوتية مصطلح المقطع. صوتية، أط

ي له خمسة أنواع)  ( والمقطع العرب 

 النوع األول يتكون من          ص + صاق.  -

ي يتكون من          ص + صاط.  -
 النوع الثاب 

 النوع الثالث يتكون من         ص + صاق + ص.  -

 النوع الرابع يتكون من          ص + صاط + ص.  -

 لنوع الخامس ستكون من      ص + صاق + ص+ ص. ا -
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 وتنقسم األنواع إىل مقاطع أساسية وأخرى ثانوية. 

:   -أ وط وهي ي الوحدة المعجمية دون التقّيد بأّي رسر
 
ي أي موضع ف

 
 المقاطع األساسية: ألنها توجد ف

(1 . ب 
 
ت
َ
 ( النوع األول: صامت + صائت قصي  مثل ك

: صامت + صائت طو 2) ي
اِتٌب. ( النوع الثاب 

َ
 يل مثل ك

ْن. 3)
َ
 ( النوع الثالث: صائت + صائت قصي  + صامت مثل: هْل/ لْم/ ل

ي حالة الوقف:   -ب
 
ي الوحدة المعجمية ف

 
 المقاطع الثانوية: توجد هذه األنواع ف

 حالة الوقف: وتشمل:  -أ

-  
ْ
ان
َ
اْر/ ك

 
 النوع الرابع          صامت + صائت طويل + صامت مثل: د

 صامت + صائت قصي  + صامت + صامت  النوع الخامس       -

         .
ْ
ْيت

 
/ ز

ْ
ح
ْ
ْحْر/ ِمل ْهْر/ ب 

 
 ن

 

ي تبتن عليها األنسجة المقطعية:  -خامسا
 المعايي  الت 

 من حيث موضع الصامت: نجد فيه ثالثة انواع -1

ي  -1-1
 متحرك "المفتوح" يشمل النوع األول والثاب 

 ابعالساكن "المغلق" يشمل النوع الثالث والر  -1-2

 مضاعف اإلغالق "مزدوج اإلغالق" يشمل النوع الخامس -1-3

 من حيث الطول والقرص: يوجد فيه رأيان:  -2

 الرأي األول: بحسب نوع الصائت قصي  أو طويل.  -

 مقطع قصي      النوع األول          ص + صاق       -   

ي          ص + صاط -   
 مقطع طويل         النوع الثاب 

 مقطع قصي     لثالث         ص + صاق + ص      النوع ا -   

 مقطع طويل      النوع الرابع           ص + صاط + ص   -   

 مقطع قصي        النوع الخامس         ص + صاق + ص + ص   -   

: بحسب كمية الوحدات الصوتية:  - ي
 الري الثاب 

 النوع األول     ص + صاق          -   

 مقطع قصي                                                                       

ي      ص + صاط -   
 النوع الثاب 

   

 النوع الثالث     ص + صاق + ص - 

 مقطع متوسط

 النوع الرابع      ص + صاط + ص -   

    

 مقطع طويل              النوع الخامس   ص + صاط + ص      -

 

 

 

ن "التسمية"  وقد وصف العلماء المقطع عىل أساسي 
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يسم مفتوحا أو متحرك والذي ينتهي بصامت  -قصي  أو طويل-نهاية المقطع: فالمقطع الذي ينتهي بصوت صائت  -1

 يسم المقطع الساكن أو المعلق، أما المقطع الذي ينتهي بصامتي   فهو مقطع مضاعف اإلغالق ومزدوج اإلغالق. 

ة النطق به:  -2
ّ
 طول المقطع: أو مد

ة النطق وهو ثالثة أنواع:  يقوم هذا األساس عىل طول
ّ
 مد

.  - أ : وهو المقطع الذي يتكون من صوتي    القصي 

 المتوسط: وهو المقطع الذي يتكون من ثالثة أصوات أو صوتي   احدهما طويل.  - ب

  33الطويل: هو المقطع الذي يتكون من أربعة أصوات أو ثالثة أحدهما طويل:  -ج - ت

أما المقطع الساكن فهو الذي ينتهي بصوت  34بصوت لي   قصي  أو طويل"فالمقطع المتحرك، "هو الذي ينتهي  

ي حي   أن المصدر لهذا الفعل يتكّون من  35ساكن"
 
"، يتكّون من ثالثة مقاطع متحركة، ف

 
ح
 
ت
 
ي "ف

مثال الفعل الماض 

ي عبارة عن أصوا ي تحديد المقطع ونهايته، فالكالم العرب 
 
، وقد وجد المحدثون صعوبة ف ت لغوية مقطعي   ساكني  

، لهذا قّسم المحدثون األصوات إىل قسمي   رئيسيي    ي نسبة وضوحها السمعي
 
متتالية، تختلف كل كلمة عن األخرى ف

ي السمع من األصوات المتحركة، 
 
ضح لهم أن األصوات الساكنة بطبيعتها أقل وضوحا ف

ّ
)متحركة وساكنة(، ولقد ات

 تحركة لها أثر سمعي قوي. فالساكنة تعتي  ضعيفة ذات أثر سمعي ضعيف، أما الم

ي شكل خط متمّوج وشّبه هذا الخط  
 
ي حالة تسجيل الذبذبات الصوتية لجملة من الجمل تظهر ف

 
لقد الحظ المحدثون ف

ي حالة تسجيل الذبذبات الصوتية لجملة  -إبراهيم أنيس-بالقمم والوديان وهذا ما ذكره 
 
"وقد شاهدوا المحدثون أنه ف

ي شكل خط متمّوج، ويتكّون هذا الخط من قمم و وديان"من الجمل فوق لوح حساس، ي
 
 .36ظهر أثر هذه الذبذبات ف

ة   ي اللغة العربية، من مقاطع منتظمة الفونيمات سواء أكانت اسما أو فعال، مجّردة أو مزيدة، متمي  
 
وقد تتألف الكلمة ف

ي التطور اللغوي، وق
 
ي السمع مما يساعد عىل تحديد الداللة ف

 
 -د/ عبد القادر عبد الجليل -د ذكر هذا واضحة المعالم ف

 : ي
ي اللغة العربية تتوزع كاآلب 

 
 37حيث تبي   أن المقاطع ف

ْن  -(1
 
 أحادية المقطع مثل: ف

ُرْج  -(2
ْ
خ
ُ
 ثنائية المقطع مثل: أ

اِحْر  -(3  ثالثية المقطع مثل: س 

4)-  
ُ
ة س  ر 

ْ
د  رباعية المقطع مثل: م 

5)-  
ُ
ت

 
اَل
 
 خماسية المقطع مثل: اْحِتف

ِتِهْم  -(6
 
اَل
 
 سداسية المقطع مثل: اْسِتق

 سباعية المقطع مثل: استقباالتهّن  -(7

( فق كل اللغويي  
ّ
ي خمسة أنسجة مقطعية ويكاد يت

 
ي تحديد البنية المقطعية الفصح ف

 
ي تّم -( العرب المحدثي   ف

والت 

 .-ذكرها سابقا

ي بداية المقطع حرف صحي 
 
ي األنسجة المقطعية العربية أن ف

 
ة أبدا دليل عىل أن من وقد نجد ف

ّ
ي البداية عل

 
ح، وال نرى ف

ة )مد أو حركة(. 
ّ
ي نهاية المقطع فقد يكون حرفا صحيحا وحرف عل

 
ي بداية المقطع، أما ف

 
 وظائف الحرف الصحيح يكون ف

ي اللغة العربية وال تكون العلل"
 
 .38فالحروف الصحيحة "تكون بداية المقطع ف

ة عىل ا
ّ
ة عىل كلمة "مد" ولهذا نستطيع وقد رمز لها بالحرف )ص( دال

ّ
ة عىل كلمة حركة و )م( دال

ّ
لصحيح وحرف )ح( دال

ي المرجع السابق تمام حّسان-أن نقرر أن تراكيب المقاطع العربية 
 
"ص" "هو المقطع األقرص الذي يمثل  -كما ذكرت ف

 من هذا الحر 
ّ
ال بالسكون مثل الم التعريف وسي   االستفعال، وال بد

ّ
ف الذي يكّون مقطعا كامال أن حرفا صحيحا مشك

 يصدق عليه أنه حي   يمتنع االبتداء به تسبقه همزة الوصل". 
ي بداية الكلمة حت ّ

 
 39يكون ف

ي قافلة شعرية 
 
له الحرف المتحّرك المتلو بحرف آخر متحرك وكان آخرا ف

ّ
"ص ح" "وهو المقطع القصي  الذي يمث

ل مقاطع
ّ
ي تمث

ب  الت 
 
ت
َ
ي حروف ك

 
".  ونحوها وذلك كما ف / ب 

 
/ ت

 
 40ك

( الجاّرة".  ي
 
 )ما( النافية و )ف

ّ
له الحرف الذي يعقبه مد

ّ
 41"ص م" "وهو المقطع المتوسط المفتوح الذي يمث

ْم" النافية و 
َ
"ص ح ص" "وهو المقطع المتوسط المقفل الذي يمثله الحرف المتحرك المتلو بحرف آخر ساكن نحو "ل

ْم" فعل أمر". 
ُ
 42"ق
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ي غي  الوقف أيضا كتصغي  ساعة مثال 
 
ي ف

ي الوقف كما يأب 
 
"ص ح ص ص" وهو المقطع الطويل بالتقاء الساكني   ويكير ف

 حيث تصي  سويعة. 

ة حروف )فونيمات( 
ّ
ي ست

ن
 كما ذكرت.   "Phonèmes"وقد ينحرص نظام المصّوتات العربية الفصىح ف

 "aالفتحة منفتحة "

 "iالكشة منفرجة "

 "uمستديرة "الضمة مضمومة أو 

ة.  فت هذه المصّوتات الثالثة إما أن تكون طويلة أو قصي 
ّ
 وقد صن

اِرج.   à/àفتحة طويلة 
 
ج  / خ ر 

 
 مثال خ

ان.  i /iكشة/ كشة طويلة  ان/ جي   مثال ِجر 

.  u /ùضمة/ ضمة طويلة  وِتل 
ُ
/ ق ِتل 

ُ
 مثال ق

نسجة المقطعية التالية )أ( / ص + صاق /، من خالل هذه المصّوتات العربية الفصح فهي تساعدنا عىل تشكيل األ 

 )ب( / ص+ صاط/. 

ي تنتظم 
)ج( / ص+ صاق+ ص/ )د( / ص+ صاط+ ص/ وهي أشكال لم يختلف فيها علماء العرب المحدثي   وهي الت 

وها من الممكن أنها أساس دراية  ضمنها الجملة العربية، وال تخالف وصف اللغويي   والنحاة العربية عاّمة فقد اعتي 

ي الكالم أما )ج( فقليل الشيوع تف
 
اكيب )أ(، )ب(، )ج( هي الشائعة والغالبة ف ت الي  اعيلهم الرصفية والعروضية، كما اعتي 

ي بعض األنسجة الخاصة كما ذكرت سابقا. 
 
ي أواخر الجمل حال الوقف وف

 
 ال يظهر إال ف

ي اللغة-كما يعتي  
 
ي كتابه مناهج البحث ف

 
الية )ص + صاق( يمكن أن تكون مقطعا تاما أن المتت -الدكتور تمام حّسان ف

ي العربية الفصح، ويمثل بذلك بأداة التعريف وسي   االستفعال، حيث يرى أن هذا النسيج غريب عىل النظام 
 
مستقال ف

ي يقدمها. 
، فأداة التعريف هي الالم الساكنة الت  ي

 الصوب 

ي يلي
ي صدر الكالم همزة وصل )متحركة( والت 

 
ها صائت قصي  )صاق(، ولقد رمز لكتاباتها الصوتية معت  هذا أنها وقعت ف

ة à Lفهو )...  -د/ تمام حّسان-/؟( أما الشكل الذي ذكره àlبالرمز )
ّ
ي العربية الفصح البت

 
(. قيل عنه انه شكل ال يتحقق ف

ي شأن هذا الباب حيث يقول ابن 
 
ه ويظهر ذلك فيما ذكره النحاة المتقدمون ف ي غي 

 
ي هذا السياق، وال ف

 
ي "واعلم أن ف

جت 

ي المرتبة قبله أو بعده"
 
ي يتحملها الحرف )الصامت( ال تخلو أن تكون ف

وقد برهن عىل أنها ال تكون إال  43الحركة الت 

بعده، ومما ذكره لتأكيد صّحة رأيه قوله "داللة أخرى تدّل عىل حركة الحرف بعده وهي أنك إذا أشبعت الحركة تممتها 

 )أي صائتا طويال(، 
ّ
ي نفس السياقو -حرف مد

 
، ولكنه لما كان الحرف )الصامت( أقوى من الحركة )الصائت( -يضيف ف

وكان الحرف قد يوجد وال حركة معه وكانت الحركة ال توجد إال عند وجوده، صارت كأنها قد حلته وصار هو كأنه قد 

 44تضّمنها تجاوزا ال حقيقة". 

 : ن   يمكن التوصل إىل استخالص أمرين أساسيي 

ي حي   قد يوجد صامت  -إبراهيم أنيس-ال يمكن أن يتحقق إال إذا سبق بصامت كما سّماه : أن الصائت 1
 
" وف "حرف لي  

( وال صائت معه عندما يكون األول ساكن.   )حرف لي  

 :أن الصائت يىلي الصامت وال يسبقه أبدا. 2

ي اللغة العربية فهناك: 
 
 توجد صور من المقاطع ف

ي  -أ
ة: وهي المقاطع الت  ة ويرمز لها بالرمز )ص + صاق(.  المقاطع القصي   تتكون من: صامت + حركة قصي 

:  -ب  المقاطع المتوسطة: وهي عىل نوعي  

، ذو.  -أ ي
 
ي تتكون من صامت + حركة طويلة ويرمز لها بالرمز "ص ح ح" مثل: ف

 المفتوحة: وهي المقاطع الت 

ة + صامت ويرمز  -ب ي تتكون من صامت + حركة قصي 
لها بالرمز "ص ح ص" مثل: مْن،  المغلقة: وهي المقاطع الت 

 
ْ
 45قد
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:  -ج  المقاطع الطويلة: وهي عىل نوعي  

اْل.  -أ
 
 طويل مفرد اإلغالق: ويتكون من صامت + حركة طويلة + صامت ويرمز له بالرمز "ص ح ح ص" مثل ض

ة + صامت + صامت ويرمز له بالرمز "ص ح ص ص" م -ب ثل طويل مزدوج اإلغالق: ويتكون من صامت + حركة قصي 

ي حالة الوقف فقط. 
 
ْمْس وذلك ف

 
، ش

ْ
ت
ْ
 ِبن

المديد: وال يكون إال وقفا ويتكّون من: صامت + حركة طويلة + صامت طويل ويرمز لها بالرمز "ص ح ح ص ص"  -د

ي 
 
ي كل اللغات أما المقطع المغلق فموجود ف

 
اْر كما أن علماء العرب الباحثي   بّينوا أن "المقطع المفتوح موجود ف

مثل ج 

 46ها فقط". بعض

ة، مقطع   - ر عىل المقاطع الثالثة "مقطع قصي  والذي يتكّون من حركة قصي 
ّ
 أن يتوف

ّ
ي متصل ال بد كما أن الكالم العرب 

ة +  طويل مفتوح والذي يتكون من صامت + حركة طويلة، ومقطع طويل مقفل والذي يتكون من صامت + حركة قصي 

ي التحليل األول الص 47صامت"
 
 يغ إىل هذه المقاطع كلها أو بعضها. وعىل أن ينتهي ف

ي تسمح بها عىل جانب -
ي نوع السواكن الت 

 
ي النماذج، أو ف

 
ي تستخدمها سواء ف

ي أشكال المقاطع الت 
 
وقد تختلف اللغات ف

 .  48الصوت المقطعي

ي الكثي  من اللغات، ومنها العربي
 
ي أبسط أشكاله "صورة يتكون من صامت وحركة )ص ح( فهي موجودة ف

 
ة فالمقطع ف

رِجُع إىل ما تضمنه الحزمة المقطعية من 
ُ
ة والمتوسطة والطويلة(، قيل أنها نسبية "ت وبالنسبة لتصنيف المقاطع )القصي 

 .49مكونات"

 : ي
ي جدول توضيحي عىل الشكل اآلب 

 
 وحت  تتضح الصورة أكير يمكن حرص هذه األنسجة المقطعية ف

 مثال التسمية شكله 

 ِس  ع قصي  مفتوحمقط صامت+صائت قصي   النوع األول

ي 
ي  مقطع متوسط مفتوح صامت+صائت طويل النوع الثاب   ب 

+صامت النوع الثالث لْ  مقطع قصي  مغلق صامت+صائت قصي 
 
 ه

 ديك مقطع متوسط مفتوح صامت+صائت طويل+صامت النوع الرابع

+صامت+صامت النوع الخامس  نهر مقطع قصي  مضاعف اإلغالق صامت+صائت قصي 

 

: خصائص ا -خامسا ي  لمقطع العرب 

ي يتألف منها، إال أن الشكل   شيوعا؛ إذ أن معظم الكالم العرب 
ي الصياغة العربية أن األنواع الثالثة األوىل هي أكير

 
يالحظ ف

ط؛ أن الصامت الذي ينتهي به المقطع السابق هو نفس الصامت الذي  ي حشو الكلمة وذلك بشر
 
الرابع يقل وجوده ف

" ينتهي به المقطع الالحق، ومن افات" 50صور مجيئه "الضالي   ة" 51"الصَّ
َّ
وبذلك تكون من أنسب المواضع  52"الحاق

 .53به هي نهاية الكلمات مثل "مهدمتان"

 : ي يمكن إجمالها فيما يىلي
ي تناولت المقطع، عىل مجموعة من الخصائص الت 

 وقد أسفرت الدراسات الت 

ي العربية لمقاطع تبتدئ بحركةأن جميع األشكال المقطعية العربية تبتدئ بصامت ومن ثم فال  -1
 
 .54 وجود ف

ية، حيث  -2 تأب  اللغة العربية البدء بصامت مهما كان موقعه من الكلمة بعكس اللغات األجنبية مثل: الفرنسية واإلنجلي  

ي بداية المقطع صامتان عىل هذا  Impotant, Imageيمكن للمقطع فيها أن يبتدئ بصامت مثل: 
 
وكما ترفض أن يتواىل ف

ي العربية، إذا كان ال
 
ي وسط الكلمة فيقبل تتابع صامتي   وهو أقىص ما يقبله النسيج المقطعي ف

 
شكل )ص ص صا(، أما ف

ي يرسم، والذال 
 
ي مثل الراء والسي   ف

 
ي بداية المقطع الالحق ف

الصامت األول هو نهاية المقطع السابق والصامت الثاب 

ي مثل يذهب
 
 .55والهاء ف

ي بصامتي   متواليي   )ص+ص( وال يتكون  -هي   عبد الصابور شا-وقد أشار  إىل هذه النقطة بقوله: "ال يبدأ المقطع العرب 

ي مثل 
 
ية والفرنسية ف ي اإلنجلي  

 
ي مثل brawمنها بعكس المقطع ف

 
وهذا كله  monstre، بل قد تبدأ الكلمة بثالثة صوامت ف

ي أن  ي المقطع العرب 
 
ي العربية ومن تطبيقات هذه الخاصة، ف

 
ي صورة غي  جائز ف

 
ي بدأ  Ktubاألمر ف

 
حيث يتواىل صامتان ف

ء بحركة قبل الكاف  ي ي العربية، فإذا ج 
 
وقع محذور آخر، وهو بدء المقطع بحركة فزيدت  uktubالكلمة وهو ما ال يجوز ف

كتب 
ُ
" uktubهمزة الوصول ا  56؟ وأصبح الفعل بها مقطعي   طويلي   مقفلي  
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، نجد -3 ي كب منه الكلمة العربية هو مقطع واحد، وأن أكير ما تتكون من خصائص التنظيم المقطعي العرب  أن أقل ما تي 

 57منه العربية هو سبعة مقاطع. 

( إحداهما حركة، فال وجود لمقطع مؤلف من صوت  -4 ي اللغة العربية من وحدتي   صوتيتي   )أو أكير
 
يتألف المقطع ف

 58واحد أو مقطع خال من حركة. 

ي الجملة العربية بعدد  يحتوي المقطع عىل صائت، ويعتي   -5
 
 المقاطع ف

ّ
ي تكوين المقطع فتعد

 
عنرصا أساسيا ومركزيا ف

 . ي هذا االختصاص أي صامت أو حرف لي ّ 
 
 59الصوائت الموجودة فيها وال يقاسمه ف

ي المقاطع المغلقة. -6
 
 60تقصي  الحركات الطويلة ف

 61يثت  بحركة.  -7

( أو االب -8 ح المفصل-تداء بهما، يقول ال يجوز الجمع بي   الساكني   )الصامتي   ي رسر
 
ي هذا الصدد: "واعلم  -ابن يعيش ف

 
ف

ي صوته ويوفره عىل الحرف الموقوف عليه فيجري 
 
ن الحرف ويستوف

ّ
ي الوقف الجمع بي   الساكني   ألن الوقف تمك

 
أنه ف

 مجرى الحركة". 
ّ
ي حروف المد

 
 ف

ّ
 62ذلك مجرى الحركة "المصّوت" لقّوة الصوت واستيعابه كما جرى المد

، اما فيما يخّص تنظيم المقاطع داخل الكلمة فإن العربية:  ي  المقطع العرب 
 ّ ي تمي 

 هذا بالنسبة إىل الخصائص والسمات الت 

ي غي   -1
 
ي المقابل تميل غىل إغالق المقاطع المفتوحة ف

 
ة وكذلك مقاطع طويلة مفتوحة، وف ال تقبل لتواىلي مقاطع قصي 

 63الشعر. 

 ما ال تقبله اللغة العربية:  -1

ي اللغة 
 
إذا كان ما تقبله اللغة العربية من أنسجة مقطعية كثي  يصعب اإللمام به، سيتّم عرض بعض األمثلة عّما ال يقبل ف

 أعجمية دخيلة عىل اللغة العربية: 
ّ
 العربية، وإذا وجدت مثل هذه الكلمات فهي ال شك

ي اللغة العربية كلمة مجّردة من السوابق -أ
 
واللواحق، أن يتواىل فيها أربعة مقاطع من النوع  ال يقبل النظام المقطعي ف

 ،
 
ك
ُ
ء من الضمائر فإن العربية قد تستسيغ ذلك إال أنه قليل مثل: لعبت ي

األول )متحركة(، أما إذا اتصل بها شر

 .
 
ك
ُ
 64محفظت

ي حشوها مقطعا من النوع ا -ب
 
ي صدرها أو ف

 
ي اللغة العربية كلمة احتوت ف

 
لخامس من األشكال المقطعية المرفوضة ف

ي آخر الكلمة. 
 
 65)ص صا ص ص(، فهو مقطع خاص بحالة الوقف ف

ي والثالث  -ج
ي اللغة العربية كلمة مؤلفة من ثالثة مقاطع األول من النوع الثالث والثاب 

 
من األنسجة المقطعية المرفوضة ف

ا.  اي 
 
غ ي مثل: رِسْ

 من النوع الثاب 

ي  Préfixesالسوابق  أو  Suffixesالكلمة العبية مهما اتصل بها من لواحق  -د
ال يزيد عدد مقاطعها عىل سبعة مقاطع، فق 

ي اللغة  67أو أنلزمكموها 66كل من المثالي   فسيكفيكهم
 
مجموعة مكونة من سبعة مقاطع، عىل أن هذا النوع نادر ف

ي يتكون من مجاميع من المقاطع، وكل مجموعة ال تكاد تزيد  ي الكالم العرب 
 
ة الغالبة ف عىل أربعة مقاطع، العربية وإنما الكير

ة.  ي مقاطعها إىل المقاطع المتحركة، خصوصا حي   تشتمل عىل أصوات بي   القصي 
 
 واللغة العربية تميل عادة ف

: الساكن والمتحرك.   اللغة العربية رغم إيثارها المقاطع الساكنة قد اشتملت عىل نوعي  

ي وقد أشار النحاة القدماء إىل ميل اللغة العربية إىل المقاطع ا -د
 
لساكنة، حي   قرروا استحالة اجتماع أربعة متحركات ف

ي ينفر من تواىلي   قولهم هذا كما يعي  عنه المحدثون، أن اللسان العرب 
الكلمة الواحدة، وكراهته، فيما هو كالكلمة ومعت 

: استفهمتم )اس/ أربعة مقاطع متحركة فيما هو الكلمة، لكنهم أباحوا تواىلي أربعة مقاطع ساكنة فيما هو كالكلمة إذ نقول

 68تف/ هم/ تم(. 

ي اللغة العربية بناء مجّرد من السوابق واللواحق، وقد تكونت من ثالث مقاطع  -ه
 
من االنسجة المقطعية غي  المقبولة ف

ء  ي
 أعجمية مثل: قاديشا، أما إذا ألحقت الكلمة بسر

ّ
ي )ص+ صاط( فإن وجدت عىل هذا النمط فهي ال شك

من النوع الثاب 

 69اللواحق، فإن العربية تستسيغ تكرار هذا النسق ثالثة مرات نحو: قالوها، باعوها. من الزوائد و 

ي وثانيها وثالثها من النوع الثالث مثل: شابندر "أي نقيب التجار وهي كلمة -و
كلمة مؤلفة من ثالثة أولها من النوع الثاب 

 70فارسّية". 
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ي وال  -س
 أعجمية دخيلة عىل اللغة كل كلمة اجتمع فيها مقطعان األول من النوع الثاب 

ّ
ي من النوع الخامس، فهي ال شك

ثاب 

 االسم القديم لمدينة تيارت. 
ْ
 71العربية مثل كلمة: حومرت، ِتْيِهْرت

 

 أهمية المقطع:  -سادسا

الذي قال "إن  Sweetاختلف دارسوا األصوات حول أهمية المقطع، بعضهم يرى أن المقطع ال أهمية له ومنهم العالم 

ورة العضوية للتنفس" القسم الوحيد  ي تعود للرص 
ي الكالم علميا هو المجموعات التنفسية، الت 

 
، ذلك 72الذي يتحقق ف

جع أنفاسه، فهو ال يستطيع التكلم بطريقة  أن العملية التنفسية، تخي  اإلنسان أن يحدث انقطاعا أثناء تكلمه، حت  يسي 

ي حالة واحدة وهي الكالم : أن كل من  Rousselotمتتالية دون توقف، كما يرى العالم 
 
المقطع والكلمة، ال يوجدان إال ف

" بدوره قائال: "إن الكالم ال يحتوي عىل قوالب من األصوات، كما تتمثلها الحروف أو أي Serptureالمقطع ويضيف "

 فهو بذلك يرى أن المقطع غريب عن التحليل اللغوي.  73مجموعات أكي  كالمقطع"

ء اللغويي   يفضلون العمل مع وحدات ذات حدود قطعية مما جعلهم يرّصون عىل فكرة تعود هذه النظرة إىل كون هؤال 

ي كثي  من األحيان، كما قد يستحيل التعرف عىل حدوده بشكل دقيق. 
 
ونه غامض الحدود ف  المقطع، الذي يعتي 

ه هذا الهجوم، فهو تلك الدراسة التجريبية للعلمية الكالمية، حيث أثبتت 
ّ
هذه التجربة أن الصدر أما من خفف من حد

بنشر دراسة لحركة  Merichelleخالل المجموعة التنفسية، ال يواصل الضغط بشكل ثابت ومتواصل كما قام أيضا 

ي عملية تعليم الصّم، فكانت هذه التجربة 
 
الكالم معتمدا فيها عىل التسجيالت الفونوغرافية، وهنا تّم إدماج المقطع ف

ي التخفيف 
 
ت النظرة إليه "فلم يعد أحد ينظر بمثابة سبب وجيه ف من غوغاء المهاجمي   والمنكرين للمقطع، والذي تغي 

أو أن تجمع الفونيمات فيه، هو مجّرد اصطالح خاٍل من أي تحقق  74إىل المقطع، عىل أنه ظاهرة صوتية ال حدود لها"

 .  موضوعي

 : ي نظر العديد من العلماء فيما يىلي
ن
 وتتمثل أهمية المقطع ف

ي داخله، ذلك ألنها ال تنطق من مجموعة  Bolingerيؤكد  -1
 
عىل أهمية المقطع، وأن الفونيمات ال تملك حياة إال ف

ي المقاطع، عىل طبيعة المقطع 
 
ية منفصلة وإنما عىل شكل تجمعات، وتعتمد صفاتها وخصائصها، كيفية انتضامها ف بشر

 75وتشكيالته. 

كيبية،  Stetsonيؤكد -2  عىل أهمية الفونيمات الي 
ّ
، التنغيم، ووحدتها األساسية الفونيم، وأنها تشكل كّل المقطع الني 

ابط مع حدود كّل واحد منها ي المي 
 .76متكامال ال يمكن أن نجزىء أي واحد منها أو تسقطه، كما لعملها الوظيق 

ي اكتساب طريقة النط -3
 
ي تعتمد ف

ق المماثلة ألهل أما "ماريوباي" فيؤكد أن المقطع يعتي  من العوامل الرئيسية الت 

ي التدريب والمران، إذا اعتمد النطق المقطعي 
 
العربية، فالتجمعات الفونيمية عىل هيئة المقاطع تمنح المتكلم أفضل ف

ء وكيفية التعامل مع سياقاتها.   77المتدرج البطي

 الجانب فيؤكد عىل أهمية دراسة المقطع، عىل أساس البعض من طرق الكتابة قد اعتمدت عىل O'connorأما  -4

 .  78المقطعي

ها من اللغات، ذلك أنه عىل أساس من موقع الحركة وكميتها،  -5 ي غي 
 
ي العربية، وف

 
ي بناء المقاطع ف

 
ة ف للحركة أهمية كبي 

 79يتّم التميي   بي   المقاطع. 

ل   80معرفة بنية الكلمة وتحديد أصولها، وما يطرأ عليها من زوائد -6 ع 
 
ل، ف ، رصفية ألغراض داللية مثل: فعَّ ل 

 
اع
 
، ف

، استفعل...إلخ.  ل 
 
اع
 
ف
 
 ت

 81معرفة األوزان الشعرية.  -7

ي علم التجويد.  -8
 
ي القراءات والسيما ف

 
 له دور ف

 

 الخاتمة:  -سابعا

 : ي الدراسة الصوتية، ويمكن إجمالها فيما يىلي
 
 يستنتج من الدراسة أن للمقطع أهمية ف

ح كيفية   - ي رسر
 
ي اللغة، فإذا فحصنا تركيب المقطع مفردا؛ أن المقطع هو أكي  وحدة تحتاج إليها ف

 
تجمع الفونيمات ف

ى كتابعات من المقاطع.   يمكننا أن نعتي  الوحدات الكي 
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ي السلم الهرىمي للوحدات الصوتية، الذي يشكل كل منها من أصغر وحدة تسبقه.  -
 
 أن المقطع يشكل درجة ف

ي المقطع المكّون من فوني
ي مجموعة من النغم المحتوية الوحدة الصغرى هي الفونيم، ثم يأب 

، ثم تأب  تيب معي ّ  مات بي 

ي تحتوي عىل تتابعات من مجموعة النغم. 
 عىل الني  وعىل تتابعات من المقاطع، ثم مجموعة التنغيم، الت 

-  : ي تعدل أصوات الكلمات وهي
 أن المقطع هو مجال العمل بالنسبة للطرق الثالثة األكير أهمية، الت 

 الكلمة أو ني  الجملة(.  الني  )سواء كان ني   -أ

 المقطع األول، المقطع المنبور.  -مثال- awfulاإلطالة ذات المعت  فتجعل كلمة  -ب
ّ
 أكير تأكيد فنحن نمد

ي منحه درجة الصوت مع حدود  Ritchصعود وهبوط درجة الصوت  -ج
 
وعادة ما يتطابق الملحوظ ف

 المقطع. 

ي الحديث. المقطع محل دراسة الفالسفة والعلماء العرب القد -
 اىم بمنهج علمي يكاد يدنو منه الدرس اللساب 

ي أول من استعمل المقطع بمفهومه االصطالجي  -  .الفراب 

ي عبد الجبار -
ي  القاض 

ان ذلك بالبعد الزمت  ي دراسة األصوات، واقي 
 
ي ف

ياب  ما توّصل إليه جاء نتيجة المنهج الفي  

 للحدوث. 

 .تفصيله لمستويات الحدث الكالىمي من خالل  ،عّرف المقطع بمعناه العلمي سيناء  ابن  -

ي الحديث -
 .يستخدم ابن رشد المقطع بداللته العلمية كما يعّرفها الدرس الصوب 

 

 والمصادرالهوامش 

                                                           
- Syllabe: Unité phonétique formée de consonnes et de voyelles qui se prononcent d'une seule émission de voix. 

 .215عبد القادر عبد الجليل، األصوات اللغوية، ص  -1

مج، علم االصوات، ص  -2  .164بريتل مل المي 

 .103عبد التواب، المدخل إىل علم اللغة، ص  رمضان -3

ي ومحمد عجيبة، ص  -4
ي األلسنية العامة، ترجمة صالح القرمادي ومحمد الشاوشر

 
ات ف ، محارص   . 78-77دوسوسي 

دة البورصي، ص  -5  .40رابح بوحوش، البنية اللغوية لي 

ي رؤية لسانية حديثة، ص عبد القادر عبد الجليل، هندسة المقاطع الصوتية وموسيق  الشعر العر -6  .48ب 

 .214ينظر: عبد القادر عبد الجليل، االصوات اللغوية، ص  -7

8-  ،  .57، ص المرجع السابقدوسوسي 

 40، صمرجع السابقوحوش، الرابح ب -9
 48، ص المرجع السابقعبد القادر عبد الجليل _  -10
 214، صر عبد الجليل، المرجع نفسهقادينظر _عبد ال -11

ي ومحمد عجينة، صدوسوسي   -12
ي األلسنية العامة_ صالح القرمادي ومحمد الشاوشر

 
ات ف  57 _محارص 

ي ال -13
 
، صي  المهدي بوروبة، الدراسة المقطعية ف  243اث من إشارة النحاة واللغويي   إىل تنظي  الفالسفة المسلمي  

  243ص ، المرجع نفسه،المهدي بوروبه -14

  243المرجع نفسه، ص  -15

ي المهدي بوروب -16
 
، صي  ال ة، الدراسة المقطعية ف  .243اث من إشارات النحاة واللغويي   إىل تنظي  الفالسفة المسلمي  

  .243صالمرجع نفسه،  -17

ي الحضارة العربية، ص -18
 
ي ف

  285و  284عبد السالم المسدي، التفكي  اللساب 

اث من إشارات النحاة واللغويي    -19
ي الير

 
، ص المهدي بوروبة، الدراسة المقطعية ف   247إىل تنظي  الفالسفة المسلمي  

  285و  284، ص المرجع السابقعبد السالم المسدي،  -20

  284المرجع نفسه، ص -21

  248المرجع نفسه، ص -22

 248المرجع نفسه، ص 23-

 " من سورة األحزاب 10اآلية: " -24

ي الحضارة العربية، ص -25
 
ي ف

 263عبد السالم المسدي، التفكي  اللساب 

 263، صنفسهمرجع ال 26-

، ص 27- اث من إشارات النحاة واللغويي   إىل تنظي  الفالسفة المسلمي  
ي الي 

 
 249المهدي بوروبة، الدراسة المقطعية ف

 263ص المرجع السابق، ،ديلمسعبد السالم ا 28-
 .250 - 249ص مرجع السابق،لمهدي بوروبة، الا -29

 .292أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص -30
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 -  كل من أحمد مختار عمر وحسام البهنساوي.   م اعتمدهالتقسي هذا 

- ي العرص الحديث
 
 وأصبح يطلق عليه الصوائت الطويلة.  ،هذا المصطلح قديم وقد تغي  ف

-  :ي هذه المجموعات فإن
 
 لتوضيح المفاهيم الواردة ف

ض الهواء عنه إصدارها الحاجز بحياألصوات اال  - ي يعي 
 ث يضيق مجرى الهواء. حتكاكية: هي الصوامت الت 

ب فيها الوتران الصوتيان عند إصدارها.  - ي يقي 
 األصوات المهموسة: هي الصوامت الت 

ض الهواء عند إصدارها بحيث يضيق مجرى هذا الهواء ويتباعد فيه الوتران الصوتيان. األصوات اال  - ي يعي 
 حتكاكية المجهورة: هي الصوامت الت 

ي يضيق فيها مجرى الهواء أثناء إصدارها تباعد الوتران الصوتيان. نفجارية المجهورة: األصوات اال  -
 هي الصوامت الت 

 السواكن: الصوامت -العلل: الصوائت حديثا          -

ي رؤية لسانية حديثة، ص -31  الشعر العرب 
 .54عبد القادر عبد الجليل، هندسة المقاطع الصوتية وموسيق 

 .293، صد/ أحمد مختار عمر، األصوات اللغوية -32

-  :ي تلك األنواع
 
 ضبط الرموز المستعملة ف

 صائت طويل ---صامت          صاط   ---ص 
 صائت قصي   ---صائت            صاق  ---صا 

 

ي اللسانيات، ص  -33
 
، مباحث ف ي

 .94أحمد حساب 

 .131إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص  -34

 .131المرجع نفسه، ص  -35

 .132ات اللغوية، ص إبراهيم أنيس، األصو  -36

 .222و 221ينظر عبد القادر عبد الجليل، األصوات اللغوية، ص  -37

  :ادة يراجع  لالسي  
 د/ إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية -     
ي األصوات العربية رصفها ونحوها -     

 
، المحيط ف  د/ محمد األنطاكي

ي للبنية اللغو د/ عبد الص -     
، المنهج الصوب   يةبور شاهي  

 د/ رمضان عبد التواب، مدخل إىل علم اللغة -     

ي اللغة، ص  -38
 
 73تمام حّسان، مناهج البحث ف

 .69، ص مرجع نفسهان، التمام حّس  -39

 .69نفس المرجع، ص  -40

 .69، ص المرجع تفسه -41

 .69، ص المرجع نفسه -42

، رس صناعة اإلعراب، ج، ص -43 ي
 .36ابن جت 

44-  ، ي
 .36ص ، ج،المرجع نفسهابن جت 

ي بناء الكلمة العربية، ص  -45
 
 .100فوزي حسن الشايب، أثر القواني   الصوتية ف

 .100ص، المرجع نفسه، فوزي حسن الشايب -46

ي علم اللغة العام، ط الصبور عبد  -47
 
، ف  .107، ص 3شاهي  

 .299أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص  -48

، علم األصوات، ص   -49  .510كمال بشر

 ( من سورة الفاتحة7) اآلية -50

افات1اآلية ) -51  ( من سورة الصَّ

 ( من سورة الحاقة1اآلية ) -52

 ( من سورة الرحمن64األية ) -53

ي بناء الكلمة العربية، ص  -54
 
 103فوزي حسن الشايب، أثر القواني   الصوتية ف

اث من إشارات النحاة اللغويي   -المهدي بوروبة-ينظر  -55
ي الي 

 
، ص، الدراسة المقطعية ف  275 إىل تنظي  الفالسفة المسلمي  

يائية، ص -56 يف إستيتية، األصوات اللغوية رؤية عضوية ونظيفة وفي    .318سمي  رسر

ي الحديث، ص -57
 .214حسام البهنساوي، الدراسات الصوتية عند علماء العرب والدرس الصوب 

 .510و 509، علم األصوات، صكمال بشر : ينظر -58

 .103، اللسانيات العامة واللسانيات العربية، صىلي عبد العزيز حلي: ينظر  -59

ي بناء الكلمة العربية، ص -60
 
 .103فوزي حسن الشايب، أثر القواني   الصوتية ف

ي علم اللغة العام، صعبد الص -61
 
، ف  .108بور شاهي  

، اللسانيات العامة واللسانيات العربية تعريف أصوات، ص -62  .101و 100عبد العزيز حليىلي

 .103، صالمرجع السابقن الشايب، فوزي حس -63

، ص -المهدي بوروبة-ينظر  -64 اث من إشارات النحاة واللغويي   إىل تنظي  الفالسفة المسلمي  
ي الي 

 
 .258الدراسات المقطعية ف

ي الحديث، ص-حسام البهنساوي-ينظر  -65
 .218، الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوب 

 البقرة. ( من سورة 37اآلية ) -66

 ( من سورة هود. 28اآلية ) -67

 .133المرجع السابق، ص -68

، ص-المهدي بوروبة-ينظر  -69 اث من إشارات النحاة واللغويي   إىل تنظي  الفالسفة المسلمي  
ي الي 

 
 .258، الدراسة المقطعية ف

ي اللغة العربية المفاهيم واألبعاد، ص -70
 
 .71خليفة صحراوي، النظام المقطعي ف
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 .71نفسه، صالمرجع  -71

 .280و 273أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص  -72

-  ي الحديث، ص-حسام البهنساوي-ينظر
 .206، الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوب 

 .280و 279احمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص  -73

- Merichell .رئيس مدرسة تعليم الصّم بباريس : 
 .280ختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، صأحمد م -74

ي رؤية لسانية حديثة، ص -75  الشعر العرب 
 .48عبد القادر عبد الجليل، هندسة المقاطع الصوتية وموسيق 

 .49المرجع نفسه، ص -76

 .214عبد القادر عبد الجليل، األصوات اللغوية، ص -77
ي رؤيا لسانية حديثة، صعبد القادر عبد الجليل، هندسة المقاطع الصوتية وموسيق  ا -78  .215لشعر العرب 
يائية، ص -79 يف إستيتية، األصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفي    .303سمي  رسر

ي اللغة العربية: المفاهيم واألبعاد، ص -80
 
 .71خليفة صحراوي، النظام المقطعي ف

 .71المرجع السابق، ص -81


