
المحاضرة التاسعة : الدراسة الصوتية التركيبية (الفنولوجية) .

الدراسة الصوتية التركيبية (الفنولوجية) :
تتكون أية بنية لغوية في أية لغة من عدد من الفونيمات المتتابعة، وهذه
الفونيمات تتفاوت فيما بينها من حيث النطق قوة وضعفا ، ولذلك أضاف بعض

علماء الصوات إلى الفونيم نوعا آخر من الفونيمات أطلقوا عليه مصطلح "الفونيم
فوق التركيبي" أو "الفونيم الثانوي"، وهو عبارة عن ملمح صوتية ل تدخل وتشترك
نما تظهر وتلحظ فقط حين تستعمل البنية اللغوية، أو الكلمة في البنية اللغوية، وان

 :بصورة معنية أو حين تضم الكلمة إلى أخرى ومن هذه الملمح
-المقطع:1
 تعريف المقطع  اصط حا:-1 

- يقول الفارابي : "كل حرف غير مصوت "أي صامت أتبع بمصوت قصير        
"حركة قصيرة" قرن به، فإنه يسمى "المقطع القصير"، والعرب يسمونه الحرف
المتحرك من قبل أنهم يسمون المصوتات القصيرة حركات وكل حرف لم يتبع

.1بمصوت طويل فإنا نسميه المقطع الطويل
فما يلحظ أنه أشار إلى معرفة العرب بهذا المفهوم الصوتي التركيبي لكن     

بتسمية أخرى وهي الحرف المتحرك، ودون توسعة أو تفصيل في أشكاله وأنواعه.
والفارابي قد أدرك خواص المقطع من حيث التركيب والبناء ضرورة من صامت

وصائت واستعمل مصطلح "المقطع" على أنه مأخوذ من لغات أخرى غير العربية
.2ولعلها اليونانية. ويرى بعض العلماء أنه أول من ذكره

ويرى أحمد مختار عمر أن هناك اتجاهين في تعريف المقطع: اتجاه فونتيكي واتجاه
فونولوجي ويورد فيما يلي مجموعة من تعاريف العلماء له كالتي:

ويورد في إطاره التعريفات التية:: - الفونتيكي1

.1075ص الكبير، الموسيقي - الفارابي،  1
لبنان، المعاصر، الفكر دار دمشق، الفكر، دار العربية، الدراسات في الصوتي المصطلح الصيغ، العزيز - عبد  2

. 274ص ،2007ط ،1998

1



أ) تتابع في الصوات الكلمية، له حد أعلى أو قمة إسماع طبيعية، بغض النظر
عن العوامل الخرى مثل النبر والنغم الصوتي تقع بين حدين أدنيين من السماع.

ب) قطاع من تيار الكلم يحوي صوتا مقطعيا ذا حجم أعظم محاطا بمقطعين
أضعف أكوستيكيا.

ج) أصغر وحدة في تركيب الكلمة.
) ومن اللغويين من ركز أكثر على الناحية الفيسيولوجية، فعرف المقطع على أنهد

نبضة صدرية، أو وحدة منفردة لتحرك هواء الرئتين ل تتضمن أكثر من قمة كلمية
أو قمة تموح مستمر من التوتر في الجهاز العضلي النطقي أو نفخة هواء من

الصدر.
يعرف المقطع بالنظر إلى كونه وحدة في كل لغة على حدة: - التجاه الفنولوجي2

وحينئذ لبد أن يشير تعريف المقطع إلى عدد التتابعات المختلفة من السواكن والعلل،
بالضافة إلى عدد من الملمح الخرى مثل الطول والنبر والنغم، أو إلى علل مفردة
أو سواكن مفردة تعتبر في اللغة المعينة كمجموعة واحدة بالنسبة لي تحليل آخر..

ولهذا فإن التعريف الفنولوجي الدقيق لبد أن يكون خاصا بلغة معينة أو
مجموعة من اللغات، ول يوجد تعريف فونولوجي عام، لن هذا يخالف الحقيقة

المعروفة أن كل لغة لها نظامها المقطعي المعين. ففي اللغة العربية، مثل، توجد
ثلثة أنواع من المقاطع هي: 

- مقطع قصير : صامت ثم صائت: 1
- مقطع متوسط : صامت ثم صائت ثم صامت. 2 

- مقطع طويل : صامت ثم صائت ثم صامت ثم صامت.3
وينتهي كمال بشر إلى تعداد أنماط المقاطع في العربية وهي ستة أنماط أو أبنية.،

3صنفها إلى ثلث طرائق، القصيرة، المتوسطة والطويلة.
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ويلحظ أن كل مقطع فيه صائت بسيط أو مركب يشكل نواة المقطع أو قمة     
.4العلو فيه

فالمقطع هو عبارة عن تجمعات صوتية للصوامت والصوائت والتي تتم وتحدد وفق
 قواعد وخصائص كل لغة.

والكلمة التي تتكون من مقطع واحد تسمى أحادية المقطع، في حين التي تشكل      
من أكثر من مقطع يطلق عليها "متعددة المقاطع".

- خصائص المقطع :2
إن المقطع في اللغة العربية يمتاز بمجموعة خصائص أهمها :       

- المقطع في العربية يتكون من وحدتين صوتيتين (أو أكثر) إحداهما حركة فل1
وجود لمقطع من صوت واحد، أو مقطع خال من الحركة.

ن لوحظ وقوع الصورة2 - المقطع ل يبدأ بصوتين صامتين كما ل يبدأ بحركة، وان
الولى في بعض اللهجات العامية الحديثة، (لبنان).

- ل ينتهي المقطع بصوتين صامتين إل في سياقات معينة أي عند الوقف أو3
إهمال العراب.

- غاية تشكيل المقطع أربع وحدات صوتية (بحساب الحركة الطويلة وحدة4 
واحدة). 

-النبر :2
 تعريف النبر اصط حا :-  1

يعرفه تمام حسان : " النبر موقعية تشكيلية ترتبط بالموقع في الكلمة وفي      
المجموعة الكلمية، وحدهه أنه وضوح نسبي لصوت أو مقطع إذا قورن ببقية

الصوات والمقاطع في الكلم، ويكون نتيجة عامل أو أكثر من عوامل الكمية
والضغط والتنغيم فالضغط بمفرده ل يسمى نبرا لكنه يعتبر عامل من عوامله، ومع

هذا فإنه يعتبر أهم هذه العوامل وربما كان ذلك لن النبر يعرف بدرجة الضغط على
الصوت أكثر مما يعرف بأي شيء آخر، أو لن الضغط في صورتيه صورة القوة

وصورة النغمة يتسع مجال تطبيقه على النبر أكثر مما يتسع مجال العوامل الخرى
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(...)، أما من الناحية العضلية فالضغط مجهود يخرج به الهواء من الرئتين، وكل
، وأما من الناحية الصوتية فإنه ينتجدفعة منه يصحبها إحساس عضلي لهذا السبب

أثرا يعرف بالعلو يتوقف على مدى الموجات الذبذبية التي تتسبب الحساس
.5بالصوت

ثم يشير إلى أن النبر في الكلمات العربية من وظيفة الميزان الصرفي ل من
وظيفة المثال (...). ومعنى هذا أن في اللغة العربية نوعين من موقعية النبر في

التشكيل الصوتي: 
- النبر الصرفي.1     
.(نبر السياق )6- النبر الدللي2     

والفرق بين النبرين الدللي والصرفي، أو نبر السياق ونبر الصيغة أن نبر السياق 
ما أن يكون يمكن وصفه على عكس نبر الصيغة، بأنه إما أن يكون تأكيديا وان

تقريريا، ويمكن تلخيص الفرق بين التأكيدي والتقريري في نقطتين:
أن دفعة الهواء في النبر التأكيدي أقوى منها في التقريري.

.7وأن الصوت أعلى في التأكيدي منه في التقريري 
ونجد تمام حسان يعرف النبر في موقع آخر بقوله: "ازدياد وضوح جزء من أجزاء

.8الكلمة في السمع عن بقية ما حوله من أجزائها"
) "هو نشاط في جميعSTRESSأن النبر ويقابله ( و يرى إبراهيم أنيس :          

أعضاء النطق في وقت واحد، فعند النطق بمقطع منبور، نلحظ أن جميع أعضاء
النطق تنشط غاية النشاط (...) ولكننا حتى النطق بالصوت غير المنبور نلحظ فتورا

.9في أعضاء النطق
فالنبر إذن نشاط ذاتي للمتكلم، ينتج عنه نوع من البروز  لحد الصوات أو       

المقاطع بالنسبة لما يحيط به. أما الثر السمعي المرتبط بالنبر فهو العلو  .

.160ص اللغة، في البحث مناهج حسان، - تمام 5
.161 ص اللغة، في البحث مناهج حسان، - تمام  6
.163ص اللغة، في البحث مناهج ، حسان - تمام  7
.170ص ،1973 القاهرة، للكتاب، المصريةالعامة الهيئة معناها، مبناهاو  العربية اللغة حسان، - تمام  8
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