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التفكري الصويت التشكيلي وما فوق التشكيلي عند ابن رشد يف ضوء علم األصوات احلديث
Phonological and above sound vocal thinking of Ibn Rushd in the light of
modern phonology
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Abstract
Ibn
Rushd's
formative
and
formative acoustic study was
distinguished by its breadth and
depth, and its multiple fields of
study and application. His efforts
are lively and valuable for an
accurate discipline whose research
is still ongoing until the moment;
this means that our Arab heritage
contains a blog in Arabic phonics
in its best form, and therefore the
aim of this article includes three
points that we summarize in the
:following
The first goal is to highlight Ibn AlRushd’s vocal and ultrasound
thought in light of modern
phonology in order to show that his
studies have benefited from the
latter, which is very useful and is
very much from it. Because pens
and fingers were turning to
grammarians, linguists, and some
well-known philosophers such as
Ibn Sina, Al-Farabi, each time the
.phoneme was mentioned
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إ ّف الدراسة الصوتية التشكيلية وما فوؽ
وعمقها
ُ التشكيلية عند ابن رشد دتيزت بسعتها
 وجهوده حية.وتع ّدد رلاالت درسها وتطبيقها
وذات قيمة لتخصص دقيق ال تزاؿ أحباثو
متواصلة إىل اللحظة؛ ومعٌت ىذا أ ّف تُراثنا العريب
دونة يف الصوتيات العربية يف أهبى
ّ ػلوي ُم
 وابلتايل فاذلدؼ من ىذا ادلقاؿ يشمل،صورهتا
ُ
 اذلدؼ األوؿ ىو:ثالث نقاط صلملها يف التايل
إبراز الفكر الصويت التشكيلي وما فوؽ
التشكيلي عند ابن رشد يف ضوء علم األصوات
بُت أ ّف دراستو أفادت ىذا األخَت أؽلا
َّ ُاحلديث لن
 واذلدؼ الثاين ىو،إفادة وىي تدنو كثَتا منو
إزالة الغبار عن ما كتبو ابن رشد يف اجملاؿ
)الصويت بشقيو (التشكيلي وما فوؽ التشكيلي
أل ّف األقالـ واألانمل كانت تتجو إىل النحاة
واللغويُت وبعض الفالسفة ادلشهورين أمثاؿ ابن
سينا والفارايب يف كل مرة يُذكر فيها البحث
.الصويت

الدكتورة نصرية شيادي
The third and final objective is to
reconnect with the books of the
Arab philosophical phoneme, and
.shake them off
Among the results of the research
will be that Ibn Rushd was able to
touch with the audio thought the
data of the modern audio lesson, as
the speakers benefited from it and
approved what came with it, and
they adopted its formative and
above formative terms without any
significant change, neither in the
.name nor the function even
Diacritical vocal
:Keywords

أما اذلدؼ الثالث واألخَت فهر إعادة التواصل
 ونفض،مع كتب الًتاث الصويت العريب الفلسفي
.غبار الزمن عنها
ومن مجلة ما سيُفرز عنو البحث أ ّف ابن رشد
المس بفكره الصويت معطيات
َ ُاستطاع أف ي
 حيث استفاد منو،الدرس الصويت احلديث
 وتبنوا مصطلحاتو،ا﵀دثوف وأقروا ما جاء بو
التشكيلية وما فوؽ التشكيلية دوف تغيَت يُذكر ال
.يف التسمية وال الوظيفة حىت

thinking: supra-plastic; Ibn Rushd;
modern phonology.

فوؽ التشكيلي؛ ابن رشد؛ علم األصوات احلديث

 التفكَت الصويت التشكيلي ؛ ما:كلمات مفتاحية

Nacera83@hotmail.fr : اإلمييل، نصَتة شيادي:املؤلف املرسل
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. .1مقدمة:
ألي
قدر دراسة األصوات اللّغوية واعتربوىا حجر األساس ّ
عرؼ أوائل العلماء والباحثُت يف العربية َ
الصرؼ،
دراسة لغوية؛ لذلك ُ
اعتمدوا عليها كثَتا يف إصالح الكتابة العربية ،ووض ِع العروض ،والنحو ،و ّ

السياؽ
فدرسوا ّ
وادلعاجم .واعتٌت الفالسفة ادلسلموف ابألصوات اللغوية ُ
الصوت اللغوي مبُفرده ُمنعزالً عن ّ

السياؽ ُمتّصالً بغَته من
درسوه على ُمستوى ّ
وذلك بتحديد سلرجو وصفتو وطريقة تكوينو ،كما ُ
الًتكيب و ّ

األصوات ُمؤثػًّرا فيها ومتأثػًّرا هبا.

الصوتية ل ُقدامى النّحويُت واللّغويُت أمثاؿ
ومثلما وجدان علماء اللغة ا﵀دثُت قد ُ
أفادوا من اجملهودات ّ

أفادوا من اجلهود
اخلليل ( ت 175ھ )وسيبويو( ت 180ھ ) وابن جٍت ( ت 392ھ ) فإ ّّنم بال شك ُ
اجلبّارة للفالسفة ادلسلمُت أيضا أمثاؿ :الكندي( ت 256ھ ) والفارايب ( ت 339ھ ) ،وإخواف الصفا

( القرف الرابع اذلجري ) وابن سينا ( ت 428ھ ) ،وابن رشد * ( ت 595ھ ) والرازي ( ت 606ھ )
ابلشموؿ وال ّدقّة
صف ّ
علما ومصطلحات صوتيّة تتّ ُ
وغَتىم كثَت يف دراسة ّ
الصوت اللّغوي ،وورثُوا منهم ً

ومشاركتهم يف أكثر من علم
وحس ِن التّأليف وقُػ ّوة ادلنهج .ولكن معرفة الفالسفة ادلسلمُت ادلوسوعية ُ
ُ
ِ
وجزأ احلكم عليو،
التخصص
عصَر
ْ
متفرقة كما أ ّف ْ
الصويتّ ،
حجب عنّا علمهم ّ
ّ
جعلت ادلعلومات ّ
الصوتيّة ّ
َ
وتاليف ذلك يكوف يف النّظرة الكلّية ِ
نفهم احلاضر ونُقيّ َم ثقافتو،
جململ تُراثنا حيث أنّنا لن نستطيع أف َ
ونعرؼ ُحدوده العلمية ادلعرفية وغاية ما وصل إليو .
وننطلق منو إىل ادلستقبل حىت نستقرىء ادلاضي
َ

وبِقد ِر ما َو َج َد علم األصوات التشكيلي وما فوؽ التشكيلي من اىتماـ من ُلدف الباحثُت ا﵀دثُت بقد ِر ما
اسة تتفرد بدر ِ
كانت احلاجة ماسةً إىل در ٍ
اسة الصوتيات التشكيلية وما فوؽ التشكيلية شلثّلة عند الفالسفة
ُّ
ّ
ادلسلمُت دو َف غَتىم وابلضبط عند ابن رشد؛ فالعامة كاف تعتقد أ ّف ىذا األخَت كاف فيلسوفا زلضا،
دتيزت كتبو بشروح سلتلفة لكتب أرسطو ،وابنتصاره لفلسفة أرسطو يف ىذا الرد ويف كتب أخرى ،وبردوده
على الغزايل ،إىل جانب كونو فقيها .فهذا فيلسوؼ قرطبة مل يكن رلرد مؤلف مقلد فحسب؛ بل كاف يف
كل ما كتب ينزع ضلو التغيَت واخلصوصية والتميّز ،فكيف تناوؿ ابن رشد الصوتيات التشكيلية وما فوؽ

التشكيلية؟ ىذا ما سنحاوؿ اإلجابة عنو يف منت ىذه ادلقالة.
9
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لقد ترؾ النحاة األوائل واللغويوف والفالسفة ادلسلموف زادا صوتيا ثراي واألرجح أ ّف ابن رشد استفاد من
ذينك الذخَتة الصوتية ،وىذا ما انعكس إغلااب على تفكَته الصويت نلمس ذلك من عمق الطرح الصويت
لعديد القضااي مثل :الًتكيب ،واإلدغاـ.
وابلتايل اذلدؼ من ىذه الدراسة ىو إزالة الغبار عن الزاد الصويت الثري يف جانبو التشكيلي وما فوؽ
التشكيلي الذي تركو ابن رشد خاصة وأ ّف األقالـ واألانمل كانت تتجو إىل بعض الفالسفة ادلشهورين
أمثاؿ :ابن سينا والفارايب ىذا من جهة ومن جهة اثنية إبراز مدى ادلساعلة الصوتية الدقيقة والرصينة اليت
يت ادلنهج الوصفي لعرض مصطلحات الدراسة
أفاد هبا ابن رشد علماء األصوات ا﵀دثُت ،ولقد تبنّ ُ

استعنت ابدلنهج
التشكيلية وما فوؽ التشكيلية مثلما وردت عند ابن رشد دوف تدخل شخصي مٍت ،و
ُ

كنت أقوـ بتحليل بعض الظواىر فوؽ تشكيلية.
التحليلي ألنٍت كثَتا ما ُ
 .2الدراسة الصوتية التشكيلية:

يعمل على حتديد سلارجها وصفاهتا بدقّة ذلك جيّد وشلتاز ولكنّو غَت
إ ّف
َ
وصف األصوات اللّغوية ُ
ٍ
يكتشف العالقات اليت تربطها ببعضها البعض داخل النظاـ اللغوي ،وأف ُػل ّدد
اللغوي يُريد أف
كاؼ؛ أل ّف
َ
ّ
الصوتية
منزلتها من ىذا النّظاـ والوظيفة اليت يُ ّ
ؤديها عند التبليغ .ىذا ىو موضوع جزء ىاـ من الدراسات ّ
تتوصل إليها
يُ ُ
ابلصوتيات الوظيفية أو التشكيلية اليت ُ
عرؼ ّ
توصل أو ّ
تعتمد يف ذلك على احلقائق اليت ّ
1

الصوتية الفيزايئية والفيزيولوجية.
األقساـ األخرى من الدراسة ّ

ػشديد والرخػ ػػو ،وادلركب
الصحيح والعلة ،مث ال ػ ػ ّ
فادلقابلة بُت اجملهور وادلهموس ،مث ّ
ادلفخم وادلرقّق ،مث ّ

كل أولئك وما يتّصل بو من
وادلتوسط ،مث بُت طويل وقصَت ،وبُت سلرج وسلرج آخر ،وبُت النرب وعدمو يف ّ

كل مقابل من ىذه ادلقابالت ىو األساس الذي يُبٌت عليو علم التشكيل الصويت،
فهم ِ
داللة ّ

 2أو علم

للصوت يف عالقاتو مبا غلاوره من األصوات  ،ومدى
الصوتية ّ
األصوات الوظيفي الذي يُعٌت ابلدراسة ّ
3

تفاعلو وعالقاتو اليت ال تنظر للصوت على أنو صوت رلرد بل ىو رلموعة مع غَته من األصوات.
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خاصة هبذه اللغة أو تلك،
منسق حتكمو عالقات ّ
فاألصوات اللغوية ليست عناصر متناثرة إّظلا ىي نظاـ ّ
فػمعػلوـ أ ّف الكالـ اإلنساين عػبارة عن سالسل صوتية يتّصل بعضها ببعض اتّصاال وثيقا فنحن ال نتكلم

السلسلة
كل صوت صاحلا ألف ُغلاور ّ
أي صوت يف ّ
أصواات مفردة وإّظلا كلمات ومجال وفقرات وليس ّ
الكالمية فمخرج الصوت وصفاتو ىي اليت ُحت ّدد ورود صوت بعينو يف موقع بعينو أو عدـ و ِ
رودهِ ػ ذلك أ ّف
ُ َ
ّ
ُ
السابقة عليو
كل صوت مستقالّ مبفرده وإّظلا يتأثّر نُطق ّ
أعضاء النّطق ال ُ
الصوت الواحد ابألصوات ّ
تنطق ّ

حترص اللغات عامة على أف يكوف ىناؾ انسجاـ اتـ بُت األصوات داخل الكلمات
والالّحقة لو  .وذلذا ُ
4

السمع.
ّ
السهولػػة يف النطق  ،وح ّدا أعلى من الوضوح يف ّ
حىت تؤمن قدرا أعػلى من ّ

واألصوات ختضع لػقػواعد معػػينة يف جتاورىا وارتباطاهتا ومواقعها ،وكوّنا يف ىذا احلرؼ أو ذاؾ مثّ دراسػة

ادلصواتت ) من حيث ىي بل ابجملموعة الكالمية بصفة
الظواىػر اليت ال ترتبط ابألصػوات ( ّ
الصػوامت و ّ

عامة كالنرب والتنغيم ،ودراسة األصػوات من ىػذه النّ ػواحي األخَتة دراسة لسلوكها يف مواقعها أكثر شلّا ىي
5

دراسة لألصوات نفسها وتلك ىي دراسة التشكيل الصويت.

وأتثَت بعضها يف ٍ
بعض مل يكن ُمصادفةً وال ىباءً وال غفلة يف النظاـ اللغوي وإظلا كاف
إ ّف تفاعل األصوات ُ
لضرب من التيسَت ،فأثناء نُطق األصوات اللغوية ؽليل ادلتحدثوف إىل حتقيق أكرب األثر أبقل ج ٍ
ٍ
هد شلك ٍن
ّ ُ
ُ
وىذا ىو السبب الذي من أجلو ُػلاوؿ ادلتحدث أثناء ر ِ
بط األصوات بعضها ٍ
ب احلركات
ببعض أف يتجنَ َ
6
النطقية اليت ُؽلكن االستغناء عنها كلّية خاضع يف ذلك ٍ
لعل أعلّها ادلماثلة
جلملة من القوانُت الصوتية
ٌ
ُ
و ّ
ٍ
ٍ
صيب
الركائز اليت
ُ
كل تنافر أو تباعد يُ ُ
تستنجد هبا العربية لتفادي ّ
أبضرهبا وأشكاذلا ادلتنوعة اليت تُع ّد إحدى ّ
أصواهتا يف تواصلها.

تضمنتها ُمعاجلتهػم لػظواىػر
وقد درس النحاة واللغويوف العرب القدامى ادلماثلة أبنواعها وذكروا أمثلة كثَتة ّ

اإلبداؿ واإلدغاـ واإلعالؿ وغَتىا 7على عكس الفالسفة ادلسلمُت الذين مل ػلفلوا هبذا النوع من الدراسة
ػ ابستثناء فئة قليلة ػ رّمبا أل ّف الدرس الصويت يف ح ّد ذاتو مل يكن غايتهم منذ البدايػة ولكن ىذا ال يع ِن
الصوتية اليت
البتّة أ ّف ادلورث الفلسفي ؼللو من الدراسة التشكيلية إذ كثَتا ما نُلفي بعض ادلصطلحات ّ
تنربي حتت ىذه الدراسة كالًتكيب ،واإلبداؿ وغَتىا.
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 .3مصطلحات الدراسة التشكيلية عند ابن رشد
لقد تبٌت ابن رشد مصطلحُت للداللة على ما يعًتي األصوات حاؿ الًتكيب.
 1.3الرتكيب:
ُّ
يدؿ أصلو اللغوي على ِّ
علو شيء شيئا ،يقاؿ :ركب ركواب.

8

الصويت  ،يقوؿ" :و ّأما ادلغلّظة فهي األلفاظ اليت
الًتكيب ً
وابن رشد استخدـ مصطلح ّ
قاصدا بو الػتّأليف ّ

يعسر النّطق هبا ،ومنها أف
يعسر النّطق هبا؛ وذلك ُ
يعرض لسببُت :منها أف تكوف تلك احلروؼ حروفا ُ
ُ
ِ
طق هبا ّإما أف يكوف من أجل ُسلرج
العسر فيها كثرةُ احلروؼ اليت ُرّك ْ
عسُر النّ ُ
سبب ُ
يكوف ُ
بت منها واليت يَ ُ
احللق ،وإما أف يكوف العسر ػلدث لو عند تر ِ
كيبو
احلرؼ نفسو وإف نطق بو وحده مثل كثَت من احلروؼ ِ ّ
ُ ُ
ِ 9
ِ
اإلدغاـ يف ِ
ِ
ِ
لساف العرب.
سبب
مع غَته وذلك ّإما لتقارب سلارجها وىذا ىو ُ
*
 2.3اإلدغام:
ُّ
جاـ يف فم ِ
الفرس إذا
يدؿ على ُدخوؿ شيء يف مدخل ما كقوذلم:
يدؿ أصلو اللغوي أف ّ
ُ
أدغمت اللّ َ
10

اإلدغاـ يف احلروؼ.
أدخلتوُ فيو ومنو
ُ

يعسر النّطق
ويُ ُ
رجع ابن رشد سبب اإلدغاـ لتقارب سلارج احلروؼ يقوؿ " :و ّأما ادلغلّظة فهي األلفاظ اليت ُ

العسر
هبا وذلك ُ
سبب ُ
يعسر النّطق هبا ،ومنها أف يكوف ُ
يعرض لسببُت منها أف تكوف تلك احلروؼ حروفا ُ
ِ
طق هبا ّإما أف يكوف من أجل ُسلرج احلرؼ نفسو وإف نطق
فيها كثرةُ احلروؼ اليت ُرّك ْ
عسُر النّ ُ
بت منها واليت يَ ُ
احللق ،وإما أف يكوف العسر ػلدث لو عند تر ِ
كيبو مع غَتهِ وذلك ّإما
بو وحده مثل كثَت من احلروؼ ِ ّ
ُ ُ
ِ 11
اإلدغاـ يف ِ
ِ
ِ
لساف العرب".
سبب
لتقارب سلارجها وىذا ىو ُ
صوت يف اللغة ،وتعليل لكثرة و ِ
إ ّف إدراؾ ابن رشد ل ُكنو الًتكيب واإلدغاـ ىو إدراؾ لوظيفة كل ٍ
رود ىذا
ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
الصوت أو
الصوت أو قلّتو يف ىذا اللساف ،وعن إمكاف ُوجود ىذا ادلقطع أو ذاؾ وعن قبوؿ ُرلاورتو لذاؾ ّ
ّ
إحلاح على الطّبيعة الفيزايئية لألصوات؛ ىذا اإلحلاح الذي ُؽليّػُز علم األصوات من علم
عدـ ذلك من غَت ٍ

ِ
جذر يف دراسات
وظائف األصوات؛ وابلتايل قلّما ُ
أصل أو ٌ
صلد دراسةً أو ً
علما يف عصران احلاضر ليس لو ٌ
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فعل
فعلم األصوات احلديث قد بُ ْ
نيت قواعدهُ األساسية على دراسات األقدمُت ،فكاف لدراساهتم ٌ
األقدمُت ُ
وحتديدا يف الدراسات غَت التشكيلية
توس ُعوا فيها وأضافُوا إليها
ً
ٌّ
اضح على دراسات ا﵀دثُت الذين ّ
جلي وو ٌ
اىتم الفالسفة ادلسلموف وابن رشد واحدا منهم هبذه األخَتة ودرسها
األدائية كادلقطع والنرب والتنغيم ،فلقد ّ

بدقّة متناىية وذلك إلدراكو دورىا وأتثَتىا وقيمتها اللغوية ،فلقد أثبتت ُحبوث العلماء ودراساهتم التّجريبية

الرغم من كوّنا فونيمات تطريزية فوؽ تشكيلية أي أ ّّنا
أعلّية الفونيمات التطريزية وجدواىا ،وأنّو على ّ

تقل أعلّية يف دورىا وأتثَتىا وقيمتها اللغوية عن
جتميلية تنميقية عند قياسها ابلفونيمات الرئيسة إالّ أّنا ال ّ
12

الرئيسة.
تلك الفونيمات ّ

.4الدراسة الصوتية فوق التشكيلية:
يتعارض فيو كل مستوى
اللّغة ذلا مستوايهتا ادلتع ّددة اليت تتش ّكل يف النّهاية كنظاـ  Systemحبيث ال
ُ

الصريف.
كمل اآلخر فادلستوى الكتايب ال
يتعارض مع ادلستوى النّحوي أو ّ
ُ
مع اآلخر؛ فكل مستوى يؤثّر ويُ ّ
ؼلضع لتوزيع ُمنسجم حيث ال يتعارض صوت مع آخر أو
وعلى أيّة حاؿ فادلستوى الصويت أو األصوايت ُ

أي لغة،
موقع مع آخر؛ فادلستوى ادلقطعي والنّربي والتّنغيمي كلّها رلتمعة تُش ّك ُل ذلك النّظاـ ّ
الصويت يف ّ

وىامة يف حياة اللغة .
ويؤدي ىذا ادلستوى الصويت ابلتعاوف مع ابقي ادلستوايت وظيفة جليّة ّ
 1.4املقطع:

شيء من ٍ
يدؿ أصلو اللّغوي على صرٍـ وإابنةُ ٍ
ُّ
قطعا فادلقطع اسم
شيء .يقاؿ:
ُ
قطعت الشيء أقطعو ً
ْ

ادلوضع
ادلقطع :
ُ
كل شيء ومنقطعا آخره حيث ينقطع كمقاطع الرماؿ واألودية .و ُ
مكاف من قطع وتقطّع ّ
الذي يقطع فيو النّهر من ادلعابر ،ومقاطع القرآف :مواضع الوقوؼ ومبادئو :مواضع االبتداء ،ومقطّعات
الشعر ومقاطيعو :ما حتلّل إليو
الشيء :طرائقو اليت يتحلّل إليها ويًتّكب عنها كمقطعات الكالـ ومقطّعات ّ
ّ
13

سميها عروضيو العرب :األسباب واألواتد.
وترّكب عنو من أجزائو اليت يُ ّ

ادلقطع ...ومعانيها مجيعا
انقطع،
أقطعٌ ،
ُ
اقتطعَ ،
قاطعَ ،
فالغالب يف معٌت ادلقطع لغة ويف أسرهتا اللغوية " َ
14

اجلز ،و ِ
الفصل ،واالجتياز"
تنطوي على حدس ّ

13
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حلّل الدكتور عباس حسن لغة مادة ( قطع ) إىل حروؼ ومقاطع يقوؿ":يف حروفها :القاؼ للقوة
وادلقاومة واالنفجار الصويت ،والطاء للمطاوعة والطراوة والفلطحة ،والعُت للعيانية والوضوح والفعالية
واحلرؼ األصل ىو القاؼ وىكذا يبدأ حادث القط ِع حبسب أصوات حروفها بصدمة قوية حتدث صوات
بوضوح وعيانية للعُت
ويلُت للطاء شلا يؤدي إىل فصل بعضو عنو
ٍ
الصدمة ُ
انفجاراي للقاؼ ،مث يطرى موضع ّ
15

وذلك سوقا للحروؼ على مست ادلعٌت ادلقصود والغرض ادلراد"

ومن ىذا احلديث نفهم أ ّف حتديد علماء األصوات مصطلح ادلقطع

الصوتية اليت
 Syllabeابلوحدة ّ

يتناسب مع طبيعة
الصوت يكوف صحيحا دلا فيو من وضوح لالنفجار الصويت فادلقطع هبذا
عندىا ينقطع ّ
ُ

الصويت.
الصدمة واالنفجار ّ
أصوات حروفو؛ وذلك لظهور ّ

أوردتوُ بعض ادلصادر أ ّف فكرة جتزئة الكالـ إىل مقاطع فكرة أصيلة عند العرب ،وأ ّف منبعها
والظاىر شلّا َ

عتمد يف نقل صنائع أىلها
ؽلت ّد ػ فيما طلالوُ ػ إىل تلك ادلرحلة الطويلة اليت عاشت فيها العربية لغة شفهية تَ ُ

كل ما ػلُ ُّد من
ُ
ومنجزاهتم على ادلشافهة و ّ
السماع ،وقد ساعلت ىذه الطّبيعة يف تنقية أصوات العربية من ّ
16
انسياهبا أو يقف دوف تو ِ
موسيقي ج ّذاب.
إيقاع
ارد مقاطعها يف ٍ
ُ
ّ
17
وصلد لو ُحضورا عند أرسطو الذي ق ّدـ
لقد ورد مصطلح ادلقطع يف غَت موضع يف زلاورة أفالطوف،
ُ
خاؿ من ادلعٌت مؤلّف من ٍ
تعريفا لو يتناسب وطبيعة اللغة اليواننية يقوؿ" وأما ادلقطع فصوت ٍ
حرؼ
ُ ٌ
ّ
ُ
كوان مثال ( جرا )
مصوت وصامت أل ّف صوت اجليم والراء بغَت األلف مقطع كذلك لو أضفنا األلف و ّ
ّ
18

فهذا مقطع كذلك".

كن لبعض ادلقاطع أف تبقى دالة على
ىذا ادلفهوـ يتماشى وخصائص اللغة اليواننية؛ أل ّف يف اللغة العربية ُؽل ُ

معٌت وإف كاف ؼلتلف عن ادلعٌت الذي تُعطيو وىي متوالية.

ويُ ُّ
عد ابن رشد من الفالسفة العرب ادلسلمُت الذين رغم أتثّرىم ابلفكر اليوانين وادلوروث النحوي اللغوي

ومن أتى
ظل عربيا صرفا صافيا ،فتناوؿ ادلقطع ودرسو دراسةً فاقت دراسة من سبقوه ْ
العريب إالّ أ ّف فكره ّ

الصويت احلديث؛ وذلك الىتمامو
بعده من ا﵀دثُت ادلعاصرين؛ فعرض لو مبعناه العلمي ادلعهود يف ال ّدرس ّ
19

ابلًتكيب اللغوي دلا لو من أعلية عظيمة يف حياة اللغة.
ّ
14
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تُعترب دراسة ابن رشد للمقطع من ِ
أقدـ و ِ
الصويت احلديث؛ فهو ّأوؿ من
أقرب ال ّدراسات إىل ُر ِ
وح ال ّدرس ّ
ُ

ادلستمر فيتحيّ ُل على ذلك أبف
يستطيع اآلداء
أشار إىل حقيقة التّقسيم ادلقطعي  20من حيث " ادلتكلم ال
ُ
َ
ّ
21
ٍ
الزمنية بُت
يكاد ُػل ُّ
س بو ".ويُ ُ
يتوقّف عن ىذا األداء بُت بُرىة وأخرى توقّفا ال ُ
ضيف أ ّف لتلك الوقفات ّ
أجزاء اللّفظ أعلّية ابلغة يف إدر ِاؾ ادلعاين وذلك أل ّف ىذه األلفاظ"إذا وردت ُمشافهةً يف ال ّذى ِن مل يتم ّكن

يرد عليو آخر".
ال ّذىن من فه ِم واحد منها حىت َ

22

ولقد استفاد ابن رشد من ح ّد أرسطو للمقطع

فاستخدمو بداللتو العلمية احلديثة اليت وردت عند علماء األصوات ا﵀دثُت؛ فهو عنده مبثابة ائتالؼ

ادلصوت وغَت ادلصوت يقوؿ " :و ّأما ادلقطع فهو صوت غَت داؿ مرّكب من حرؼ
ػلدث بُت احلرؼ ّ

24
23
ضيف
ػلدث من
ِ
مصوت ".و" ادلقطع ُ
ادلصوت ".ويُ ُ
ادلصوت وغَت ّ
اجتماع احلرؼ ّ
مصوت ومن غَت ّ
ّ
ب منها االسم ليس يدؿ على شيء
قائال ":اجلزء من االسم البسيط وىو ادلقطع الواحد من ادلقاطع اليت ُرّك َ

أصال ال ابل ّذات وال ابلعرض مثل الزاي من زيد".

25

الزمن ادلستغرؽ إىل
ُ
وغلّزئو ػ أي ادلقطع ػ بناء على ّ

العرب يستعملوف النّربات ابلنّغم
شلدود ومقصور حيث يربطو مبواطن النّرب يف العربية وكيفيّة ُحدوثو فيقوؿُ ":
عند ادلقاطع ادلمدودة كانت يف أوساط األقاويل أو يف أواخرىا؛ و ّأما ادلقاطع ادلقصورة فال يستعملوف فيها

النّربات والنّغم إذا كانت يف أوساط األقاويل ،و ّأما إذا كانت يف أواخر األقاويل فإ ّّنم غلعلوف ادلقطع

ادلقصور شلدودا ،فإف كانت فتحة أردفوىا ٍ
أبلف ،وإف كانت ضمة أردفوىا بوا ٍو  ،وإذا كانت كسرة أردفوىا
ٍ
بياء ...وقد ؽل ّدوف ادلقاطع ادلقصورة يف أوساط األقاويل إذا كاف بعض الفصوؿ الكبار ينتهي إىل مقاطع

وان
مقصورة يف أقاويل ُجعلت فصوذلا الكبار تنتهي إىل مقاطع شلدودة مثل قولو تعاىل ﴿ :وتَظُنّو َف اب﵁ِ الظُّنُ َ
يفصل دراسة ادلقطع عن النّرب
﴾ 26وابجلملة إظلا ؽلدوف ادلقطع ادلقصور عند الوقف 27 .فابن رشد ال
ُ

والتّنغيم ػ فادلقطع ىو رلاؿ العمل الذي تشتغل عليو ابقي الظّواىر التّشكيلية من :نػػرب وتنغيم  .وىو" الوحدة

ؤدي الفونيم وظيفة داخلها "28وابلتػّػايل األصوات اللغػوية تقوـ على عمليّة إنتاج ادلقطع 29.إ ّف
األساسية اليت يُ ّ
الصويت احلديث؛ بل أكثر من ذلك مل ِ
يكتف
ابن رشد َ
قرهُ ُمعطيات ال ّدرس ّ
أدرؾ أقساـ ادلقطع إدراكا علميًّا تُ ّ
ِ
الساليب ) SYLLABLE
ابدلقطع مصطلحا ً
وحيدا لضبط ادلفهوـ ادلعروؼ بل صلدهُ
ُ
يستخدـ مصطلح ( ّ

15
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الضم
الذي نقلو من األصل الالتيٍت  SYLLABAوالذي ُ
يعود إىل اللفظ اليوانين  SULLABÉػ ويعٍت ّ
الصيغة
ستعمل أيضا يف معٌت االحتواء واألخذ مجلة بدوف جتزئة ػ وقاـ ابن رشد بتعريب ىذه ّ
واجلمع كما يُ
ُ
30
عترب ابن رشد بذلك ػ التّعريب ػ سبّاقا يف ىذا
وي
اوج بينهما من حيث االستعماؿ عند تناوؿ الظاىرة.
ُ
ليُز َ
ُ

وبل ادلقطع الصويت ابدلصطلح . SYLLABE
تبُت لدارسي علم األصوات َ
اجملاؿ بعدما ّ
صدؽ تعريبو حيث قُ َ
كمية متناسقة
ومن انحية أخرى ُ
كل ال ّ
صلد ابن رشد قد ّ
يتجزأ من حيث ىو ّ
نص على أ ّف ادلقطع ىو ّ
ُّ
الشبيو ونظَته فيأخذ من
كل أجزائو،
ويستدؿ على ذلك ابدلقابلة احلسية بُت ّ
ومتكاملة حتكمو عالقات مع ّ

يتكوف من األرض وادلاء والنار مثاال لذلك فيُقار ُف بينو وبُت ( الساليب ) من حيث " أ ّف ىذه إذا
اللحم الذي ّ

تنحل األشياء اجملموعة إىل تلك اليت
ينحل ادلقطع إىل مقاطع وال اللحم إىل حلوـ كما ّ
اضللّت وفسدت ليس ّ

اجتمعت منها؛ أعٍت اليت ال ػلدث فيها عن االجتماع شيء زائد ...إ ّف احلروؼ ىي اليت نسبتها إىل الساليب
يعٍت ادلقطع نسبة النار واألرض إىل اللحم  ...فالساليب شيء آخر ىو وليس ىو احلروؼ أي احلرؼ
31

ادلصوت والذي ال صوت لو ػبل شيء آخر أيضا".

وشبّو ابن رشد ادلقطع ابلكائن احلي الذي ليست ىويّتو ُرلّرد حصيلة أجزائو؛ وإظلا ىو يف حقيقة أمره حاصل
ضم عناصر متجانسة كال َك ْوِـ والكدس* من
رلموع العناصر ادلركبة لو مع شيء آخر فادلقطع ال ينتج عن ُرلّرد ّ
32
ليتكوف منها شيء جديد ُؼلالفها جوىراي.
احلبوب وإظلا عن اجتماع عناصر تنصهر ّ
أمورا مرّكبة مل غلتمع منها شيء واحد ابلفعل كادلرّكبة
تقرر أ ّف ىاىنا ً
ويظهر دتيّز ادلقطع أكثر يف قولو " :وإذا ّ
ُ

ماس مثل :ال ُكدس اجملموع من حبوب كثَتة بل يكوف اجملتمع
من األشياء اليت ال يكوف منها واحد إالّ ابلتّ ّ
فيها حبيث ػلدث عنو شيء زائد غَت اجملتمعات من غَت أف يكوف اجملتمعات أنفسها مثل ادلقطع الذي ػلدث

ادلصوت وغَت ادلصوت فإ ّف ادلقطع ليس ىو اجتماع احلروؼ اليت تولد منها بل ىو شيء
عن اجتماع احلرؼ ّ
زائد على احلروؼ".

33

ادلصوت معا كما ىو
وكاف ابن رشد يُر ُ
نطق ُدفعةً واحدة ّ
يد القوؿ أب ّف ادلقطع ىو ادلخرج الذي يَ ُ
الصامت و ّ

احلاؿ يف تعريف ادلقطع يف الدرس الصويت احلديث.

16
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وحدوده إذ رأى " أ ّف ىناؾ أشياء أجزاء ح ّدىا ليست ُحدودا
لقد أبدى ابن رشد اىتماما ابلغا حبقيقة ادلقطع ُ

ألجزائها ،وىناؾ أشياء بعض حدودىا ح ّد ألجزائها كالدائرة ونصف الدائرة ،وىناؾ أشياء أجزاء ح ّدىا
34
غَت ٍ
داخل يف حدودىا مثل
ائها
ز
أج
د
ح
األشياء
بعض
صلد
ان
إ
":
رشد
ابن
يقوؿ
حدود ألجزائها كادلقطع".
ّ
ّ
ُ
ُ

بع الدائرة ليس ىو داخالً
حدود أجزاء الدائرة فإّنا ليست منحصرة يف ح ّد الدائرة وذلك أ ّف ثُ َ
لث الدائرة أو ُر َ
يف ح ّد الدائرة وال ح ّد الدائرة منحالًّ إىل حدودىا بل الدائرة مأخوذة يف ح ّد اجلزء ،و ّأما حدود ادلقاطع ففيها
*
ادلصوت منو شلدود
مصوت ،و ّ
مصوت وغَت ّ
كلمة احلروؼ اليت ترّكب منها ادلقاطع وذلك أ ّف احلروؼ منها ّ

مصوت فكاف منحصرا يف ح ّده ح ّد احلرؼ
مصوت وغَت ّ
ومنو مقصور ،وادلقطع ىو الذي أيتلف من حرفُت ّ
ينحصر يف ح ّده ح ّد احلرؼ الغَت ادلصوت وادلصوت ادلمدود
ادلصوت وغَت ادلصوت.وكذلك ادلقطع ادلمدود
ُ

وليس ينحصر يف ح ّد الدائرة ح ّد نصفها وال ح ّد ربعها وذلك معروؼ بنفسو ال بل نقوؿ يف ح ّد الدائرة إنو

الشكل الذي ػليط بو خط واحد يف داخلو نقطة كل اخلطوط اخلارجة منها إىل ا﵀يط متساوية ،ونقوؿ يف
نصف الدائرة إّنا القوس من الدائرة اليت غلوزىا اخلط ادلار ابدلركز وىو ادلسمى قطرا فتكوف الدائرة مأخوذة يف
ح ّد نصف الدائرة ال ح ّد نصف الدائرة مأخوذا يف ح ّد الدائرة بل األمر ابلعكس أعٍت أف الدائرة تؤخذ يف حد
35
ِ
جزء الدائرة".
غلد أنّو قد
دير بَصرهُ متأمالً يف الًتاث الصويت العريق الذي تركو ابن رشد ُ
استنادا لكل ما تق ّدـ نقوؿ إ ّف من يُ ُ

يلمس أنّو قد
عرؼ ادلقطع مبعناه االصطالحي الذي يُ ُ
َ
عرؼ بو يف الدرس الصويت احلديث ،و ُ
ادلتتبع لدراستو ُ

اىتدى إىل ادلكوانت األساسية اليت يقوـ عليها النسيج ادلقطعي للغة العربية.

صلد أ ّّنم مل ينجحوا يف إعطاء ٍ
وصف ٍ
ٍ
وشامل
دقيق
ويف ادلقابل إذا ُعدان إىل ما أفرزه ا﵀دثوف يف ىذا اجملاؿ ُ
ُ
للمقطع "ووجدوا أ ّف تعريفو أمر عسَت " 36ومن مثَّمث فإ ّّنم مل يتّفقوا على تعريف زل ّدد لو ،ويرجع جانب من

شىت ( صوتية وفيزايئية أو سلرجية ػ نطقية ػ أو وظيفية ) وإىل أ ّف
ذلك إىل أ ّّنم يذىبوف يف تعريفو مذاىب ّ
37
فكل لغة ذلا نظامها ادلقطعي الذي بُنيت عليو
األجهزة ادلستخدمة مل ُدت ّكنهم من رسم حدود ادلقطع بدقّة.
ُّ

يتناسب وطبيعة لغتو ،فتعريف ادلقطع كما يُؤّكد
كل حبسب ما
ذلذا ُ
صلد علماء األصوات يُ ّ
ُ
عرفوف ادلقطع ّ
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ٍ
ٍ ٍ
ِ
ٍ
الكشف عن طبيعة
سهم يف
العلماء سار يف اجتاىات ثالثة كل اجتاه ينظر إليو من خالؿ اعتبارات معينة تُ ُ

ادلقطع.

أ ـ االجتاه الفونيتيكي ( الفيزيقي أو األكوستيكي )
ؼ ادلقطع حتت ىذا االجتاه أبنو" رلموعة من األصوات اليت دتثل قاعدتُت حتصراف بينهما قمة"
ويُ َّمث
عر ُ

38

فادلقطع بذلك لو ح ّد أعلى أو قمة إمساع طبيعية ،وقد الحظ األصواتيوف ا﵀دثوف أنو يف حالة تسجيل
الذبذابت الصوتية ٍ
أثر ىذه الذبذابت يف شكل خط متموج،
جلملة من اجلمل فوؽ ٍ
لوح حساس يظهر ُ
يصل إليو الصوت من الوضوح
ويتكوف ىذا اخلط من قمم وودايف ( قواعد ) وتلك القمم ىي أعلى ما ُ

حتتل يف معظم األحياف تلك
السمعي ،والودايف ىي أقل ما يصل إليو الصوت من الوضوح ،وأصوات اللُت ّ
39

القمم اتركةً الودايف لألصوات الساكنة.
40

دتثيل ذلك ابلشكل التايل:
وُؽل ُ
كن ُ

أ  :قمة ادلقطع

ب  :قاعدة ادلقطع
ب ـ االجتاه الفونولوجي ( الوظيفي )
ٍ
الصوتية يف ادلقاطع كاف ال بُ ّد
لكل لغة قواعدىا اخلاصة هبا يف تتابعاهتا النّمطية أو جتميع الوحدات ّ
مبا أ ّف ّ
الف تعريف ادلقطع ىنا االجتاه األكوستيكي .فالنّظاـ ادلقطعي يف اللغة العربية ؼلتلف عن غَته من
أف ُؼل َ
وثيق بُت ِ
اللغات األخرى ،ويقوـ االجتاه الفونولوجي أو الوظيفي يف تعريف ادلقطع على وجود ار ٍ
تباط ٍ
بنية
ُ
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الكلمة ِ
تتجمع فيها األصوات
وبنية ادلقطع وىو بذلك يقوـ على تصور ادلقطع على الطرؽ ادلختلفة اليت
ُ

من صوامت وحركات ،وشلا قيل يف تعريف ادلقطع من ىذا االجتاه تعريف (عبد الصبور شاىُت )" ادلقطع

ىو أتليف صويت يتكوف منو واحد أو أكثر كلمات اللغة متفق مع إيقاع التنفس الطبيعي ومع نظاـ اللغة يف
41

صوغ مفرداهتا".

وعلّق ( غاًل قدوري احلمد ) على التعريف السابق بقولو " وينحو ىذا التعريف ضلو التعميم كما أنو ؽلز ُج
42
اجلانب الوظيفي واجلانب النطقي"
بُت
َ
ويقوؿ ( إبراىيم أنيس )" إنّو عبارة عن حركة قصَتة أو طويلة ُمكتنفة بصوت أو أكثر من األصوات

43
وعرؼ (حساـ النعيمي ) ادلقطع بقولو" ىو وحدة صوتية تبدأ بصامت يتبعػو صائت وتنتهي قبل
الساكنة " ّ
ِ 44
ف ىذا التعريف
يرد متبوعا بصائت أو حيث تنتهي السلسلة ادلنطوقة قػػبل رليء القيد" َوُوص َ
أوؿ صامت ُ
أبنو جامع مانع 45.وىو كذلك ابلنسبة للمقطع يف العربية.

جـ ج
االجتاه النجطقي:

46
ويستطيع
ؼ من الناحية النطقية أبنّو" رلموعة أصوات تُػْنػتَ ُج بنبضة أو خفقة صدريػة واحدة"
عر َ
ُ
كن أف يُ ّ
ُؽل ُ
س
ب ] وسوؼ ُػل ُّ
ب) نطقا متأنيا ىكذا [ َؾ َ
ت َ
ال ّدارس أف يضع ك ّفو على أسفل صدره وينطق بكلمة ( َككتَك َك

الصدر وىي ثالث تُقابل مقاطع الكلمة الثالث.
بضغطات احلجاب احلاجز على ّ

47

كل تع ػريف يػكػشػف جػانػبا من خصائصػو تبعا للنّظرة اليت
ويظهر من العرض ّ
ُ
السابق لتعريفات ادلقطع أ ّف ّ

تتعارض وؽلكن تقدمي تعري ٍ
ػف غلمع عناصر التّعريفات السابقة مع
كل تعريف؛ وىي تتك ػػامل وال
ُ
ُ
ُ
ينطلق منها ّ
ٍ
بضغطة صدرية واحدة تبدأ بصوت
مراعاة طبيعة ادلقطع يف العربية وىو أ ّف ادلقطع :رلموعة أصوات تُػْنػتَ ُج
مصوت ( قصَت أو طويل )وقد أييت متبوعا بصوت صامت أو اثنُت ويكوف الصوت
صامت يتبعو صوت ّ
قمة اإلمساع ابلنسبة إىل األصوات األخرى اليت يتألف منها ادلقطع.
الصائت فيو ّ
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الصويت العريب خدمة ال نظَت ذلػا تتعلّق مبصطلح ادلقطع
كن مالحظتو شلّا تق ّدـ أ ّف ابن رشد ق ّدـ للدرس ّ
فما ُؽل ُ

العريب ،وعرؼ ادلقطػع مبعناه االصػطالحي ادلعػهػود يف الدرس اللساين احلديث.
 2.4النرب:

ُّ
جهَت.
الع ّلو ،ونرب ُ
الرفع و ُ
ورجل بنّارٌ :
فصيح ٌ
الغالـ َ
يدؿ أصلو اللغوي على ّ
صاحٌ ،

48

اكب الدرس الصويت احلديث ،ورغم أنّو مل يق ّدـ تعريفا لو
مس رلاؿ النرب ًّ
وابن رشد َّمث
مسا علميّا حديثا يُو ُ

التعرؼ على مفهوـ النرب عنده من خالؿ حديثو
كن ّ
فعل من قبلو من الفالسفة ادلسلمُت ػ إالّ أنو ُؽل ُ
ػ كما َ

عن وظائف النرب ومواضعو ،فهو يرى أنو ػلدث مب ّد ادلقاطع وادل ّد يكوف بتنغيم.

تكاد تًتكز يف اإلعالـ مبواضع القطع والفصل
ّأما الوظائف األساسية اليت يقوـ هبا النرب يف النثر اخلطايب فهي ُ
بُت اجلمل وحتقيق جودة اإلفهاـ أو جملرد اإلشباع .يقوؿ ابن رشد" والنربات تُستعمل إما يف ِ
أبعاد ما بُت
ُ
ُ ّ
ّ
*
ِ
ِ
وإما يف أبعاد ما بُت
وإما يف أبعاد ما َ
وإما يف أبعاد ما بُت األرجل وادلقاطع ّ
بُت األلفاظ ادلفردة ّ
األقاويل ّ
أبعاد ما بُت األرجل وادلقاطع ختص الوزف الشعري واليت تُستعمل منها يف ِ
احلروؼ واليت تُستعمل منها يف ِ
أبعاد
ّ
ُ
ُ
ِ
ؼلص األقاويل اخلطبية من ذلك ما كاف مستعمال يف أبعاد ما بُت
ختص األغاين فإ ّف الذي ّ
ما بُت احلروؼ ّ
ِ
ِ
غَت التاـ ،والتاـ منها
األلفاظ ادلفردة واألقاويل .واألقاويل صنفاف منها قصار ومنها طواؿ ومنها التاـ ومنها ُ
ٍ
ات يستعملها
وسائر ما يدخل حتتها ومنها ثواف وىي :اخلطب ،فالنّرب ُ
أَدؿ وىو القوؿ اجلازـ واألمر والنهي ُ
وإما
اضع ّإما يف ّناية األلفاظ ادلفردة واألقاويل القصار اليت تقرب من األلفاظ ادلفردة ّ
اخلطيب يف أحد ثالثة مو َ
ُ
وإما يف أطراؼ األقاويل التّامة ابلوجو الثاين
يف ّناية األقاويل القصار اليت ىي أجزاء األقاويل الطّواؿّ ،

ستعمل منها يف ّناية األقاويل القصار جدا واأللفاظ
أو يف أنصافها أعٍت يف أجزاء اخلطبة الكربى .فاليت يُ
ُ
ع الكالـ ادلوزوف ل ُق ِ
رب مساواةِ األلفاظ ادلفردة واألقاويل القصار للمقاطع واألرجل ولذلك ينبغي
ادلفردة تُضار ُ
يصَت الكالـ موزوان وذلك أّنا مىت وقعت بُت ادلقاطع
للخطيب أف يتوقى عند استعماؿ ىذه النربات أف َ
القوؿ موزوان ومىت وقعت بُت األلفاظ ادلفردة واألقاويل القصار كاف القوؿ موزوان وزان خطبيا.
واألرجل كاف ُ

السكنات أكثر ذلك
السكنات عند ّ
وكثَتا ما يعرض يف اخلطب أف َ
األمة اليت تستعمل ّ
تقع ىذه النّربات و ّ
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موضع النربات بُت ادلقاطع واألرجل من غَت أف يقصدوا ذلك فيكوف القوؿ موزوان وىو ال يشعروف وإظلا يصح
للخطيب ىذا النوع من الوزف إذا اختار من األلفاظ ادلفردة أو األقاويل القصار ما يقرب أف يكوف ُمساواي

ستعمل
للمقاطع واألرجل والذي يُستعمل منها يف أجزاء األقاويل القصار اليت ىي أجزاء األقاويل الطّواؿ إظلا يُ
ُ
ليدؿ على انفصاؿ ٍ
قوؿ من قوؿ وىذا إظلا يُستعمل يف األقاويل التامة ابلتّماـ األوؿ فيما أحسب وىي ضرورية

الصنف من النّربات ىو قليل إذ كاف إظلا يقع يف ّناايت األقاويل القائمة أبنفسها
يف جودة التّفهيم وىذا ّ
تسمى عند العرب مواضع الوقف ،فإ ّف العرب إظلا تستعمل أكثر ذلك عوض
وىذه فيما أحسب ىي اليت ّ

ستعمل يف ابتداء األقاويل ويف ختمها ويف توسطها دلوضع الراحة وىذه
النربات :وقفات ،و ّ
الصنف الثالث :يُ
ُ
النربات اليت تستعمل يف ىذه ادلواضع الثالثة عند األمة اليت تستعملها :منها ما يبتدئ فيها مبقاطع شلدودة
وتنتهي مبقاطع مقصورة ومنها ما يبتدئ مبقصورة وتنتهي مبمدودة ومنها ما تكوف كلها شلدودة"

49

الربط بُت استخداـ النّرب يف الفصل بُت األقاويل ومواضع الوقف عند
شَت إليو ابن رشد ىنا ىو ّ
ّ
أىم ما يُ ُ

يقع يف
العرب ومن مثّ ُػل ُ
أي ادلقاطع يكوف النرب؛ إذ يذىب ابن رشد إىل أ ّف النّرب ُ
اوؿ ابن رشد أف ُػل ّد َد يف ّ
األغلب يف ادلقاطع ادلمدودة أو احلروؼ اليت دتت ّد مع النّغم مثل :ادليم والنوف أما ادلقاطع ادلقصورة فقد دت ّد عند
احلاجة إىل استعماؿ النربات فيها.
العرب يستعملو َف النّربات ابلنّغم عند
ويتح ّدث ابن رشد عن مواطن النرب يف العربيّة وكيفية ُحدوثو يقوؿ" ُ

ادلقاطع ادلمدودة كانت يف أوساط األقاويل أو يف أواخرىا ،وأما ادلقاطع ادلقصورة فال يستعملوف فيها النّربات

والنّغم إذا كانت يف أوساط األقاويل و ّأما إذا كانت يف أواخ ِر األقاويل فإ ّّنم غلعلو َف ادلقطع ادلقصور شلدودا؛
ضمة أردفوىا بواو وإف كانت كسرة أردفوىا بياء؛ وذلك موجود
فإف كانت فتحة أردفوىا أبلف وإف كانت ّ

تسمى عندىم القوايف ،وقد ؽل ّدوف ادلقاطع ادلقصورة يف أوساط األقاويل إذا كاف بعض
يف ّناايت األبيات اليت ّ

الفصوؿ الكبار ينتهي إىل مقاطع مقصورة يف أقاويل ُجعلت فصوذلا الكبار تنتهي إىل مقاطع شلدودة مثل قولو
51
وان ﴾ 50وابجلملة إظلا ؽل ّدو َف ادلقطع ادلقصور عند الوقف".
تعاىلَ ﴿:وتَظُنُّو َف اب﵁ِ الظّنُ َ
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ضح لنا أ ّف استخداـ النّربات أو النّرب بوصفها من أحواؿ النّغم يف النّثر اخلطايب ُػل ّقق وزان
على ىذا النّحو يتّ ُ
غلعل القوؿ اخلطايب قوال شعراي خاصة إذا ما استُخدمت يف
النربات ُ
للكالـ؛ ىذا الوزف الذي حت ّققو ّ
يكاد ُ
ّناايت األقاويل القصار ومن مثّ فإ ّان صلده يُنبّوُ إىل أ ْف يتوقّى اخلطيب حدوث ذلك.

52

حدو ابن رشد يف
وإذا ُعدان إىل ما أفرزه الدرس الصويت احلديث فيما ؼلص حتديد مواضع النرب صلد أّنم حدوا َ
ربط مواطن النرب ابدلقاطع؛ حيث حددوا موضع النرب الرئيسي يف الكلمة على ادلقطع األخَت إذا كاف ىذا

ادلقطع من النوع الرابع ( ص ح ح ص ) ادلديد ادلغلق ،أو من النوع اخلامس ( ص ح ص ص ) الزائد الطوؿ
ادلغلق ،وال ؽلكن أف يوجد ىذاف ادلقطعاف يف اللغة العربية الفصحى إال يف حالتُت؛ يف حالة التقاء الساكنُت
أي إ ّف الصامت األخَت يف ّناية ادلقطع ىو نفسو الصامت األوؿ يف بداية ادلقطع التايل أو يف حالة الوقف،
ويكوف النرب الرئيسي على ادلقطع قبل األخَت إذا مل تكن الكلمة منتهية ابلنوعُت السابقُت وذلك يف حاالت
خاصة ،ويقع كذلك على ادلقطع الثالث من اآلخر يف حاالت خاصة كذلك ،ويقع على ادلقطع الرابع من
اآلخر إذا كاف األخَت طويال والرابع من األخَت قصَتا ،وبينهما قصَتاف.
كما وربط ا﵀دثوف النرب الثانوي ابدلقاطع كذلك؛ فحددوا موقعو على ادلقطع الذي قبل ادلقطع ادلنبور نربا
رئيسيا إذا كاف ادلقطع الثانوي طويال من النوع الرابع ( ص ح ح ص ) ،ويقع على ادلقطع الذي بينو وبُت
ادلقطع ادلنبور نربا رئيسيا مقطع آخر إذا كاف ادلقطع الثانوي ادلنبور يكوف مع الذي يفصل بينو وبُت ادلقطع
ادلنبور نربا رئيسيا أنساقا معينة ،ويقع النرب الثانوي كذلك على ادلقطع قبل ادلنبور نربا رئيسيا إذا كانت ادلقاطع
الثالثة السابقة ذلذا ادلقطع ادلنبور نربا رئيسيا تكوف نسقا يف صورة ( مقطع طويل  +مقطع قصَت  +مقطع
قصَت أو مقطع طويل )

53

 3.4التنغيم:

ِ
ُّ
غم ،وتنغّ َم
سن ّ
جرس الكالـ ُ
وح ُ
الصوت ابلقراءة وغَتىا ،وىو النّ ُ
يدؿ أصلو اللّغوي على النغمة وىي ُ
54
اإلنسا ُف ابلغناء وضلوه.
الصوتية على مجلة كاملة أو أجزاء متتابعة وىو
التنغيم ىو" تتابعات مطّردة من سلتلف أنواع ال ّدرجات ّ
و ُ
وصف للجمل وأجزاء اجلمل وليس للكلمات ادلختلفة ادلنعزلة "
ٌ
22
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ادلنطوؽ
تلف
َ
الصوتية اجلامعة اليت ّ
اخلاصة ّ
قمة الظّواىر ّ
تكسو ادلنطوؽ كلّو؛ إنّو ّ
وابلتّايل ىو ّ
الصوتية اليت ُ
ِ
الصوتية األخرى كالنّرب ،وليس
ينتظم يف أثنائو ُمجلةَ الظّواىر ّ
الكل يف الواحد؛ إنّو ُ
أبمجعو؛ فالتّنغيم ىو ّ
قصد و ِ
ضوحو وىو هبذا
نغيم ىو النّرب كما قد ُّ
يظن بعضهم فالنّرب ىو ضغطٌ على مقط ٍع من ادلقاطع َ ُ
التّ ُ

مهم من عو ِ
امل التنغيم.
الوصف عامل ٌّ
56
تغَت من ٍ
موقف ومن ٍ
موقف إىل ٍ
أداء إىل آخر ومن ٍ
ونغمات الكالـ دائما يف ٍّ
حالة نفسيّ ٍة ألخرى؛
ُ
ً
َ
57
ٍ
تعج ٍ
وسخريٍّة وحتذي ٍر" ...
فهو"مجلة من العادات األدائية ادلناسبة للمواقف ادلختلفة من ّ
ب واستفهاـ ُ
ِ
حتدث ّإما مع ادلقاط ِع ادلمدودةِ أو مع
غم إظلا ُ
ولقد طر َح ابن رشد قضيّةَ النّغم يف اجملاؿ ّ
الصويت يقوؿ ":النّ ُ
ِ 58
ِ
عند احلاجة".
وتتبعها كادليم والنوف ،و ّأما ادلقاطع ادلقصورة فقد ُدت ُّد َ
احلروؼ اليت دتت ّد مع النّغم ُ
ٍ ٍ
دتتاز هبا
الصوت ،وقولوُ ُػليلُنا على حقيقة علمية مفاذُىا أ ّف ادليزةَ اليت ُ
فابن رشد رب َط النّغم ابمتداد ّ
ادلصواتت الطويلة ( ادلمدودة) واألصوات ادلتوسطة ػ اليت أشار إليها ابن رشد ػ من ِ
امتداد الص ِ
وت معها
ّ
َ
ِ
ِ
تقوـ على التّو ِ
ؽلنحها قابليةَ
اصل َ
ؽلنحها صفةَ الغنائية اليت ُ
بُت مصد ِر الصوت ورلراهُ ونقطةَ إنتاجو شلا ُ
ُ
59
التو ِ
ازف والتش ّكل وادلرونة والتواصل االستمراري.
ِ
ِ
األقاويل
أوساط
تستعمل " النّربات ابلنّغم عند ادلقاط ِع ادلمدودةِ كانت يف
العرب كانت
ويُ ُ
بُت ابن رشد أ ّف َ
ُ
ِ
ِ
األقاويل و ّأما
أوساط
ادلقاطع ادلقصورةُ فال يستعملو َف فيها النّربات والنّغم إذا كانت يف
أو يف أواخرىا و ّأما
ُ
ِ
شلدودا"
ادلقطع
األقاويل فإ ّّنم غلعلو َف
إذا كانت يف أواخ ِر
ادلقصور ً
َ
َ

60

ِ
اخلارجة عن
ولقد عاجل ابن رشد مسألةَ النّغم أو التّنغيم يف القوؿ اخلطايب على أ ّّنا وسيلة من الوسائل
ِ
ِ
وإيقاع التّ ِ
ٍ
بشكل ختييلي الرتباطها ابالنفعاالت وعلى أّنا أيضا
صديق
عُت على
اإلفهاـ ِ
اللّفظ لكنّها تُ ُ
وسيلة من الوسائل اليت ُحتقق موسيقى الكالـ اخلطايب ،يقوؿ" وأما النّغم فإّنا تُستعمل يف ِ
القوؿ اخلطيب
ّ ُ
ُ
يد ادلتكلم أف ُؼليّ َل أنو
ُلوجوهٍ منها :لتخييل االنفعاالت أو اخللق وذلك أيضا لثالثة وجوه :أحدىا عندما ير ُ
ِ
الرمحة رقّ َق صوتو ،وإذا أر َاد أف ُؼليّ َل
َ
الس َ
امعُت مثل أنّو إذا أر َاد أف ُؼليّ َل فيو ّ
بذلك االنفعاؿ أو اخللق عند ّ
توجد ابلطب ِع
كذلك أل ّف ىذه األصوات ُ
ذلك َ
كذلك يف األخالؽ وإظلا كاف َ
فيو الغضب عظّ َم صوتوُ و َ

امعُت ضلو
صادرةً عن اللذين ينفعلو َف أمثاؿ ىذه االنفعاالت ،والوجو الثاين  :أف يكو َف قصده حتر ُ
الس َ
يك ّ
23
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ٍ
انفعاؿ ما أو خلق ما ّإما ألف يصدر عنهم التّصديق احلاصل عن ذلك االنفعاؿ أو اخللق أو الفعل الصادر

يقتص عن سلربين عنهم يصفهم بذلك االنفعاؿ أو اخللق و منها أيضا أّنا
عنو ،والوجو الثالث  :عندما ّ
61
لضرب من ِ
ٍ
الوزف يف الكالـ اخلطيب".
ستعمل
تُ
ُ
الشفاىي ذلا،
غم أو التّنغيم يف القوؿ اخلطايب مرتب ٌ
ط أساسا بعملية األداء ّ
وىنا أيضا يؤّك ُد ابن رشد أ ّف النّ َ
تفاوت درجة صوت
نص ِو ىو
ُ
فهم من ّ
وأنّو ال عالقة لو ابلنّثر ادلكتوب ،فادلقصود ابلتّنغيم أو النّغم كما يُ ُ
62
ِ
ِ
صبح نُطقوُ ِ
اطلفاضا.
أكثر ح ّدةً أو ثقالً أو ُع ًّلوا أو
ً
اخلطيب حبيث يُ ُ
لبعض مقاط ِع القوؿ أو الكالـ َ
ِ
ِ
ِ
أكثر
ومن ىنا
أسهب ابن رشد يف شرِح لفظ ( األخذ ابلوجوه ) ُم ً
َ
ربزا وظيفة النّغم يف حتديد ال ّداللة ،وكاف َ
ِ
ِ
نقوؿ يف األموِر
نقوؿ يف
كالـ أرسطُو يف
األلفاظ فينبغي أف َ
اخلطابة ،قاؿ"وقبل أف َ
ضوحا وىو يشر ُح َ
ُو ً
ِ
جهة ِ
األلفاظ على ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ادلقصود وىي اليت
الغرض
لوغ
وإيقاع
ادلستعملة مع
التصديق وبُ ِ
ادلعونة يف جودةِ التّقسي ِم ِ
يل
جرت عادةُ
ْ
َ
ادلتقدمُت أف ّ
يسموىا األخذ ابلوجوه؛ وذلك أ ّف ىذه األشياء دلا كاف من شأّنا أف ُدت َ
ِ
ِ
االستماع و ِ
ابلوجو وتفريغ ِ
عَت ذلا ىذا
اإلقباؿ على ادلتكلّم
اإلصغاء و
امعُت إىل
ِ
الس َ
النفس دلا يوردهُ استُ َ
ّ
63
االسم".

أنغاـ صوتية
يقوـ هبا البد ُف أو جزءٌ منو كاليدي ِن و ٌ
قس ُم ابن رشد ىذه األمور ادلساعدة إىل أفعاؿ حركية ُ
ويُ ّ
طب و ِ
كًتقيق الص ِ
وت وتغليظو ،وذكر أ ّف ىذه األمور أكثر ما تُستعمل يف اخلُ ِ
اإللقاء يقوؿ ابن رشد" وىذه
ِ ّ
ُ
أشكاؿ ِ
ِ
للبدف أبسرهِ ومنها ما ىي
األشكاؿ منها ما ىي
وإما أصوات ونغم .و
ٌ
ُ
األشياء صنفافّ :إما أشكاؿ ّ
ِ
ِ
أشكاؿ ألجز ِاء ِ
البدف كاليدي ِن والوجو والر ِ
ابجلملة
األشكاؿ
ادلخاطبة ،و
أكثر استعماالً عند
ٌ
ُ
أس وىذه ىي ُ
ِ
روي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ يف أحد
يُ ُ
تفهيم ادلعٌت وختييلوُ ُ
ادلوقع للتّصديق كما َ
قصد هبا أحد أمري ِنّ :إما ُ
ِ
ٍ
النفعاؿ ما أو ُخلُ ٍق ما وذلك ّإما
ختييل
ُخطبو" بُ ُ
أشار إبصبعيو يُقرّنماّ ،
عثت أان والساعة كهاتُتِ " و َ
وإما ٌ
ِ
ابنفعاؿ
صفر الوجو منفعالً
يف ادلتكلّم أعٍت أف يتخيّل فيو أنو بذلك االنفعاؿ أو اخللق مثل أف يتكلم ُم ّ
ِ ٍ
ِ
صورهُ بصورة
وىم أنو عاقلّ ،
وإما يف ادلخرب عنو إذا أراد أف يُ ّ
اخلوؼ إذا أر َاد أف ُؼل َرب أنو خائف أو بتُػ َؤدة تُ ُ
ِ
االنفعاؿ يف ِ
اخلائف أو ِ
بذلك ّإما ضلو
ذلك
ذلك اخللق حىت يستع ّد َ
السام ِع أو َ
وقع َ
العاقل ّ
وإما أف يُ َ
نفس ّ
ستعمل يف
غم فإّنا تُ
وإما ضلو الفعل ّ
التّصديق الواق ِع عن ذلك االنفعاؿ أو اخللقّ ،
الصادر عنو .و ّأما النّ ُ
ُ
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ِ
القوؿ اخلطيب لوجوه منها لتخييل االنفعاالت أو اخللق وذلك أيضا لثالثة وجوه أحدىا عندما يريد ادلتكلم
الرمحة رقّق صوتو ،وإذا
أف ُؼليّ َل أنو بذلك االنفعاؿ أو اخللق عند السامعُت مثل أنّو إذا أراد أف ُؼليّل فيو ّ
أر َاد أف ؼليّل فيو الغضب عظّ َم صوتو وكذلك يف األخالؽ ...والوجو الثاين أف يكوف قصده حتريك

ٍ
يقتص عن سلربين عنهم أبف يصفهم بذلك
السامعُت ضلو انفعاؿ ما أو ُخلق ما... ،والوجو الثالث عندما ّ
ّ
لضرب من ِ
ِ
ٍ
قاؿ بعد وىذا
الوزف يف
ستعمل
الكالـ اخلطيب على ما سيُ ُ
االنفعاؿ أو اخللق ،ومنها أيضا :أّنا تُ
ُ
الضرب من النّغم ىو ضروري يف أوزاف أشعار من سلف من األمم ما عدا العرب فإ ّف من سلف من األمم
أشعارا يف افتتاح
العرب إظلا يزنوّنا ابلوقفات فقط ومنها أ ّّنا تُ
كانوا يزنو َف أبياهتم ابلنّغ ِم والوقفات ،و ُ
ستعمل ً
َ
ِ 64
ِ
وختمو ومواض ِع الوقف".
القوؿ
ِ
ِ
ِ
قرُر
قرَر أ ّف ىذه التّلوينات ّ
تصلح يف اخلطب ادلكتوبة لكن ّ
الصوتية ال ُ
ادلتلوةَ ،كما يُ ّ
مثّ ؽلضي ابن رشد ليُ ّ
ِ
االستعماؿ عند العرب بل مل َجت ِر ِبو عادهتم قاؿ":وينبغي
الفُت من األمم قليلة
بكل ُو ٍ
ابلس َ
ضوح أّنا ّ
خاصة ّ
ّ
ِ
ادلكتوبة وإظلا غناؤه يف ادلتلوة ،وأ ّف عادة العرب يف
تعلم أ ّف األخذ ابلوجوه ليس لو غناء يف اخلطب
أف َ
ِ
األلفاظ أعٍت :التّشكيالت،
مقاـ
استعماذلا قليلة ،و ّأما من َ
سلف من األمم فرّمبا أقاموىا يف األشعا ِر َ
للوزف و ِ
وػلذفو َف اللّف َظ الداؿ على ذلك ادلعٌت إما إرادة لالختصار ،وإما طلبا ِ
اإللذاذ وىذا مل جت ِر بو عادة
ّ
ّ
صار ما يقوؿ أرسطو يف كثَت من ىذه األشياء كما يقوؿ أبو نصر الفارايب غَت مفهوـ عندان
العرب وذلذا َ
65

وال انفع"

ِ
كل
ومن الو ِ
اضح أ ّف ابن رشد َ
أدرؾ َ
الًتاجيدي اليوانين والشعر العريب من ُ
بُت الشع ِر ّ
الفرؽ َ
حيث طبيعة ٍّ
صبح الًتكيز فيو على األشعا ِر من
ومدى اعتمادعلا على األداءّ ،
منهما َ
عر الًتاجيدي اليوانين ال يُ ُ
فالش ُ
ِ
ِ
أحياان
االستغناء عن
ؤدي إىل
حيث ىي ألفاظ فقط وإظلا
الكلمات ً
ُ
تدخل عوامل أخرى ذلا من التّأثَت ما يُ ّ
ُ
66
ٍ
كات وإشار ٍ
مثل األشكاؿ واذليئات اخلاصة ابدلؤدين وما يقومو َف بو من حر ٍ
وإؽلاءات فضالً عن النغ ِم.
ات
َّ
ينسب للفارايب رأاي يقوؿ فيو إ ّف ما يقولو أرسطو يف كثَت من األشياء اليت تتعلّ ُق
جعل ابن رشد
ُ
وىذا ما َ
67
فظ يف الشع ِر غَت ٍ
ِ
اخلارجة عن اللّ ِ
مفهوـ عندان وال انفع.
ابألموِر
ّ
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بعض أشعا ِر ِ
الئما يف ِ
وػل ّد ُد من ىذه
العربُ ،
لكن ابن رشد يرى أ ّف األخذ ابلوجوه كاف يبدو انفعا ُ
ّ
وم ً

األشعار نقائض جرير والفرزدؽ على وجو خاص؛ ذلك أل ّف ىذه األشياء تبدو ُمقنعةً يف اخلُ ِ
طب واألشعا ِر
ِ
ادلنازعات على ح ٍّد سواء ،يقوؿ"واألخذ ابلوجوه إظلا ىو انفع أكثر ذلك يف اخلطب اليت تُػْتػلَى
قاؿ يف
اليت تُ ُ
ِ
ِ
األشياء ِ
ِ
ِ
ِ
ادلنازعة
ادلقنعة يف موض ِع
االستعانة جبمي ِع
تاج إىل
لتحص َل الغلبةُ
ُ
على جهة ادلنازعة ألنّو إظلا ُػل ُ
أمثاؿ ىذه اخلُطب ىي اخلطب اليت كانت بُت علي ومعاوية وأمثاؿ ذلك يف األشعا ِر اليت كانت بُت
و ُ
68

جرير والفرزدؽ".

خاص
القوؿ بناء على ىذا أ ّف
ط ٍ
كن ُ
الشعر العريب يرتب ُ
استخداـ التّنغيم والنربات يف ّ
بنوع ٍّ
َ
وابلتايل؛ ُؽل ُ
أقرب إىل اخلطابة منو
من ّ
شعر ادلنازعات مثل النقائض ألنو يكو ُف يف ىذه احلاؿ َ
الشعر عند ابن رشد ىو ُ

إىل الشعر.

ورلمل ِ
القوؿ َّمث
الشعر الًتاجيدي
الشع ِر قد يكو ُف ُمرتبطًا ٍ
خاص ىو ّ
غم يف ّ
بنوع ٍّ
إف ابن رشد أشار إىل أ ّف النّ َ
ُ ُ
ِ
أقرب إىل
الذي
نص ٍر من عناصرهِ أو ُمرتبطًا ابلشع ِر ّ
كع ُ
ادلؤدى شفاىػػًا والذي يكو ُف عادةً َ
غم فيو ُ
يدخل النّ َ
ُ
ِ
الشعر يف تصوره إالّ عندما
نغيم ال يكو ُف لو أعلّية يف ّ
اخلطابة مثل النّقائض أو ُ
يقوـ مبُ ّ
همتها وعلى ىذا فالتّ ُ
الشعر منحى خطابيا ،وشلّا يؤّك ُد ىذا أ ّف ابن رشد أ ّكد يف أكثر من موض ٍع أ ّف فضيلةَ ِ
الشعري
القوؿ ّ
ُ
َ
ينحو ّ ُ
متلوا ػ وقوة أتثَتهِ إظلا تكمن يف اللّ ِ
يقدر على أف ُؼليّ َل
ػ سواء كاف مكتواب أو ًّ
فظ فقطّ ،
اعر َ
حُت ُ
ُ
فالش ُ
69
حاجة إىل ِ
لصنعو وأُعجب ِبو واستوجب ِ
ِ
ٍ
ابللّ ِ
الغناء والتّلح ِ
اإلمحاد.
عليو
ُت اعت ّد
فظ وحده من غ َِت
ُ
َ
َ
إ ّف الوظائف اليت أسندىا ابن رشد للتنغيم وادلتمثلة يف اإلعانة على اإلفهاـ وإيقاع التصديق ،وربط التنغيم
أقرتو الدراسات الصوتية احلديثة؛ ذلك أ ّف اللغات اإلنسانية
ابالنفعاالت وموسيقى الكالـ والداللة ىو ما ّ

تسمى لغات تنغيمية
يف معظمها ؽلكن أف
ّ

Intonation language؛ ألّنا تستخدـ التنوعات

ادلوسيقية يف الكالـ بطريقة دتييزية تفرؽ بُت ادلعاين ،فأكثر ما يستخدـ التنغيم يف اللغات للداللة على
70

ادلعاين للداللة على ادلعاين اإلضافية ،كالتأكيد واالنفعاؿ والدىشة والغضب...
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كل مشاعران وحاالتنا الذىنية إىل التنغيم ،وأنو يف
ويُرجع روبنس (  ) Robinsإمكانيات التعبَت عن ّ

غَت اجلملة من خرب إىل استفهاـ إىل توكيد إىل انفعاؿ إىل تعجب دوف تغيَت يف
كل اللغات ؽلكن أف نُ ّ
71

شكل الكلمات ادلكونة للجملة ،ومع تغيَت فقط يف نوع التنغيم.

مل اآلراء حوؿ مفهوـ التنغيم ُجتمع على أ ّف التنغيم عبارة عن الصور العامة اليت تتمثل يف رلموعة
ُ
ورل ُ

النغمات ،اليت يشتمل نوع خاص من أنواع احلدث اللغوي ،حيث صلد أ ّف اجلملة االستفهامية مثال تشتمل
على نظاـ خاص بًتتيب النغمات ختتلف عن النظاـ ادلوجود يف مجلة الشرط أو اجلمل التقريرية أو
اإلخبارية .كما أ ّف التنغيم يتعلق أساسا هبذا التغيَت الذي ػلدث لدرجة الصوت ،الذي يرجع إىل ما ػلدث
72

من تغيَت يف نسبة ذبذبة الوترين الصوتيُت ،ىذه الذبذبة اليت ُحتدث نغمة موسيقية.
خامتة البحث:

لقد ثبت لدينا من خالؿ بسطنا للفكر الصويت التشكيلي وما فوؽ التشكيلي عند ابن رشد مجلة من
النتائج ُصلملها يف التايل:
فكر صويت علمي رصُت ودقيق استطاع أف يُؤثّر يف الفكر الصويت ادلعاصر ،فاستفاد
ػ إ ّف فكر ابن رشد ٌ

حن بو فكره استفادة كبَتة أانرت ذلم سبيل البحث الصويت ،فم ّدوا بذلك أرجاءهُ وارتقوا
ا﵀دثوف شلا ُش َ

مبسائلو.

يتعمق يف الدراسة التشكيلية بعكس العلماء ا﵀دثُت إالّ أنو أدرؾ ما يعًتي األصوات
ػ رغم أ ّف ابن رشد مل ّ

أحس ابلقيمة ادلعنوية ألصوات اللغة ،وبنية ألفاظها ،وخصائص ادلواد الصوتية ادلشكلة
حالة الًتكيب؛ فلقد ّ
درؾ حقيقة االنسجاـ فأغٌت بذلك البحث الصويت ادلعاصر مبصطلحات دقيقة تبنّتها
ذلا شلا جعلو يُ ُ

الصوتيات ادلعاصرة كمصطلحي :اإلدغاـ ،والًتكيب.

مهدت لظهور
ػ إ ّف معاجلة ابن رشد للصوت يف السياؽ الكالمي على الرغم من أّنا كانت سلتصرة إالّ أّنا ّ

زلل حبث ا﵀دثُت مثل :دراسة األلفوف.
دراسات تشكيلية صوتية حديثة كانت وال تزاؿ ّ
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ػ ق ّدـ ابن رشد للدرس الصويت العريب خدمة ال نظَت ذلا تتعلق ابلدراسة فوؽ التشكيلية ( ادلقطع ،والنرب،
والتنغيم ) فقد عرؼ ادلصطلحات مبعناىا االصطالحي والوظيفي الذي تعرؼ بو الدرس الصويت احلديث.
ػ إ ّف الدراسة فوؽ التشكيلية عند ابن رشد تدنو كثَتا شلا أفرزتو كتب علم اللغة احلديث.
قائمة املراجع:
ٍت بكالـ أرسطو وترمجو إىل العربية ،لو ثالثة أنواع من الكتب
* ىو دمحم بن أمحد بن دمحم بن رشد أبو الوليد أعظم فالسفة العرب ،عُ َ

تناوؿ فيها مؤلفات أرسطو (  1ػ كتب أرسطو طاليس يف الطبيعيات واإلذليات  2 .ػ تلخيص كتب أرسطو  3 .ػ تفسَتات أو شروح

) ينظر:خَت الدين الزركلي ،مايو 2002ـ،ط ،15األعالـ ،دار العلم للماليُت ،بَتوت ،لبناف. 318 / 5 ،
 1ػ أمحد دمحم قدور1429 ،ھ2008 ،ـ،ط ،3مبادئ اللسانيات ،دار الفكر ،دمشق ،ص 72.
 2ػ دتاـ حساف1407،ھ 1986 ،ـ ،دط ،مناىج البحث يف اللغة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ادلغرب ،ص 140.
 3ػ اندية رمضاف النجار ،مراجعة وتقدمي :عبد الراجحي،دت ،دط ،اللغة وأنظمتها بُت القدماء وا﵀دثُت ،دار الوفاء لدنيا الطباعة
والنشر ،اإلسكندرية ،ص72.
 4ػ فوزي حسن الشايب1425 ،ھ2004 ،ـ ،ط  ، 1أثر القوانُت الصوتية يف بناء الكلمة العربية ،عامل الكتب احلديث ،إربد،
األردف ،ص 15.
 5ػ دتاـ حساف ،مناىج البحث يف اللغة ،ص 139.
 6ػ ابرتيل مالربج ،دراسة وتعريب :عبد الصبور شاىُت،دت ،دط ،علم األصوات ،مكتبة الشباب ،ادلنَتة ،مصر ،ص  ،111وينظر:
أمحد الطييب1431 ،ھ2010 ،ـ ،ط ، 1االقتصاد ادلورفونولوجي يف التواصل اللساين ،عامل الكتب احلديث ،إربد ،لبناف ،ص41.
 7ػ ادلهدي بوروبة1423 ،ھ2002 ،ـ ،ظواىر التشكيل الصويت عند النحاة واللغويُت العرب حىت ّناية القرف الثالث اذلجري ػ
رسالة قدمت لنيل شهادة الدكتوراه ،قسم اللغة واألدب العريب ،تلمساف ،ص196.
 8ػ ابن فارس ،حتقيق وضبط :عبد السالـ دمحم ىاروف،

1399ھ 1979 ،ـ ،معجم مقاييس اللغة ،دار الفكر للطباعة والنشر

والتوزيع ،مادة ( ر ؾ ب )432. /2
 9ػ أيب الوليد بن رشد ،حتقيق وشرح :دمحم سليم سامل1387 ،ھ1967 ،ـ ،تلخيص اخلطابة ،القاىرة ،ص .537
فتعتمد ذلما يف اللساف
يتماثل صواتف يف الكالـ حبسب وضعهما أو بتأثَت أحدعلا على اآلخر فيتماثل معو
* اإلدغاـ :ىو أف
ُ
َ

1415ھ1994 ،ـ ،ادلقتضب،القاىرة 333/1 ،أو ىو إدخاؿ

اعتمادة واحدة .ينظر :ادلربد ،حتقيق :دمحم عبد اخلالق عظيمة،

الصويت فيصَتاف حرفا واحدا مش ّددا .ينظر :ديزيره سقاؿ1996 ،ـ ،ط،1
وإما قريب منو يف سلرجو ّ
حرؼ يف حرؼ آخر ّإما مثلوّ ،
الصرؼ وعلم األصوات ،دار الصداقة العربية ،بَتوت ،ص .175

 10ػ معجم مقاييس اللغة ،مادة ( د غ ـ )  284 /2ػ 285.
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 11ػ ابن رشد ،تلخيص اخلطابة ،ص 537
 12ػ حساـ البهنساوي2005 ،ـ ،ط  ، 1الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصويت احلديث ،مكتبة زىراء الشرؽ،
مصر ،ص  151ػ 152
 13ػ معجم مقاييس اللغة ،مادة ( ؽ ط ع )  101/5ػ 102
 14ػ عباس حسن 1998 ،ـ ،دط ،خصائص احلروؼ العربية و معانيها ،منشورات احتاد الكتاب العرب ،دمشق ،ص 242.
 15ػ عباس حسن ،خصائص احلروؼ العربية و معانيها ،ص 242.
 16ػ ادلهدي بوروبة ،ظ واىر التشكيل الصويت عند النحاة واللغويُت العرب حىت ّناية القرف الثالث اذلجري ،ص

 270ػ .271

وينظر :ادلهدي بوروبة ،دت ،الدراسة فوؽ ادلقطعية يف الًتاث من إشارات النحاة و اللغويُت إىل تنظَت الفالسفة ادلسلمُت ،رللة رلمع
اللغة العربية ،دمشق ،اجمللد  443 / 2 ، 85ػ 444.
 17ػ أفالطوف ،ا﵀اورات الكاملة ،نقلها إىل العربية :شوقي داود دتراز1994 ،ـ ،دط ،األىلية للنشر والتوزيع ،بَتوت 129 / 1 ،ػ
 135ػ  139 134ػ  140ػ . 141
 18ػ أرسطو طاليس ،ترمجة :عبد الرمحن بدوي 1953 ،ـ ،فن الشعر مع الًتمجة العربية القدؽلة وشروح الفارايب وابن سينا وابن رشد،
ص 56
 19ػ عادؿ عبد الرمحن عبد الرمحن إبراىيم1427 ،ى 2006 ،ـ ،النظاـ ادلقطعي وداللتو يف سورة البقرة ػ دراسة وصفية صوتية
حتليلية ػ رسالة مقدمة لنيل درجة ادلاجستَت ،كلية اآلداب ،قسم اللغة العربية ،غزة ،ص 11.
 20ػ عادؿ عبد الرمحن عبد الرمحن إبراىيم ،النظاـ ادلقطعي وداللتو يف سورة البقرة ػ دراسة وصفية صوتية حتليلية ػ ص 21.
 21ػ ابن رشد ،حققو وقدـ لو :عبد الرمحن بدوي ،دط ،دت ،تلخيص اخلطابة ،دار القلم ،بَتوت ،لبناف ص  284ػ . 285
 22ػ ابن رشد ،تلخيص اخلطابة ،ص 284.
الشعر ،اجمللس
 23ػ أيب الوليد بن رشد ،حتقيق  :دمحم سليم سامل1391 ،ى 1971 ،ـ ،دط ،تلخيص كتاب أرسطو طاليس يف ّ
األعلى للشؤوف اإلسالمية ،القاىرة،ص 135.
 24ػ أيب الوليد دمحم بن أمحد بن دمحم ابن رشد 1838،ـ ،دط ،تفسَت ما بعد الطّبيعة ،ادلطبعة الكاثوليكية ،بَتوت ،ص 1016.
 25ػ أيب الوليد بن رشد ،حتقيق وتعليق :دمحم سليم سامل 1978 ،ـ ،دط ،تلخيص كتاب أرسطو طاليس يف العبارة ،مطبعة دار
الكتب ،مصر ،ص 19.
 26ػ سورة األحزاب اآلية 10.
 27ػ ابن رشد ،حتقيق :دمحم سليم سامل ،تلخيص اخلطابة ،ص  286ػ  287وينظر :ابن رشد ،حتقيق :عبد الرمحن بدوي ،تلخيص
اخلطابة حتقيق ،ص  286ػ 287.
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 28ػ فرديناند دي سوسَت ،ترمجة :يوؼ غازي ورليد النصر ،دت ،دط ،زلاضرات يف األلسنية العامة ،دار النعماف للثقافة ،جونيو،
لبناف ،ص 27.
 29ػ علي السيد يونس 2002،ـ ،دط ،مجاليات الصوت اللغوي ػ دراسة لغوية نقدية ػ دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة،
ص 68.
 30ػ عبد السالـ ادلسدي1986 ،ـ ،ط ،2التفكَت اللساين يف احلضارة العربية ،الدار العربية للكتاب ،ص 262.
 31ػ ابن رشد ،تفسَت ما بعد الطبيعة ،ص  ،1017وينظر :عبد السالـ ادلسدي ،التفكَت اللساين يف احلضارة العربية ،ص .263
مع .ينظر :اخلليل بن أمحد الفراىيدي ،ترتيب وحتقيق :عبد احلميد ىنداوي،
* الكدس من الطعاـ ومن الدراىم ما ُغل ُ

1424ھ،

2003ـ ،ط،1كتاب العُت ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،لبناف15. / 4 ،
 32ػ عبد السالـ ادلسدي ،التفكَت اللساين يف احلضارة العربية،ص 263.
 33ػ ابن رشد ،تفسَت ما بعد الطبيعة ص1016.
 34ػ عبد السالـ ادلسدي ،التفكَت اللساين يف احلضارة العربية ،ص 263

* لفظ الكلمة يف استعماؿ ادلناطقة يعٍت ح ّد الشيء فيكوف ادلقصود أف يف حد ادلقطع ح ّد جزئو وىو احلرؼ.ينظر :عبد السالـ
ادلسدي ،التفكَت اللساين يف احلضارة العربية ،ص 264
 35ػ ابن رشد ،تفسَت ما بعد الطبيعة ،ص  891ػ 892
 36ػ فدريس ،تعريب :عبد احلميد الدواخلي ودمحم القصاص ،دت ،دط ،اللغة ،مكتبة األصللو ادلصرية ،ص 85.
 37ػ ابرتيل مالربج ،علم األصوات ،ص  154ػ 155وينظر :أمحد سلتار عمر1418 ،ھ1997 ،ـ ،دط ،دراسة الصوت اللغوي،
عامل الكتب ،القاىرة ،ص 280.
 38ػ عبد الرمحن أيوب1968 ،ـ ،ط ،2أصوات اللغة ،مطبعة الكيالين ،القاىرة،ص 139
 39ػ إبراىيم أنيس1971 ،ـ ،ط ،4األصوات اللغوية ،مكتبة األصللو ادلصرية ،ص 161.
 40ػ أمحد سلتار عمر ،دراسة الصوت اللغوي :ص 284
 41ػ عبد الصبور شاىُت ،دت ،دط ،القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلديث،مكتبة اخلاصلي ،القاىرة،ص 25.
 42ػ غاًل قدوري احلمد 1425 ،ى 2004 ،ـ ،ط  ، 1ادلدخل إىل علم أصوات العربية ،دار عماف للػػنش ػػر والتوزيع ،عماف،ص
192.
 43ػ إبراىيم أنيس1952،ـ ،ط ،2موسيقى الشعر ،مكتبة االصللو ادلصرية ،ص 145
 44ػ حساـ سعيد النعيمي 1998 ،ـ ،دط ،أحباث يف أصوات العربية ،دار الشؤوف الثقافية ،بغداد ،ص8.
 45ػ عبد العزيز الصيغ1421،ھ2000 ،ـ ،ط ،1ادلصطلح الصويت يف الدراسات العربية ،دار الفكر ،سوراي ،ص 278
 46ػ دتاـ حساف ،مناىج البحث يف اللغة ،ص  170ػ 171
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 47ػ غاًل قدوري احلمد ،ادلدخل إىل علم أصوات العربية ،ص 190
 48ػ ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة مادة ( ف ب ر )  380 / 5وينظر :ابن منظور ،راجعو :عبد ادلنعم خليل إبراىيم ،حتقيق:
عامر أمحد حيدر1424 ،ھ2003 ،ـ ،ط ، 1لساف العرب ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،لبناف ،مادة ( نرب )  221 / 5ػ .222
* األرجل يف ع ِ
رؼ الفالسفة ىي :ادلقطع ادلمدود وادلقصور .ينظر :ابن سينا ،حتقيق :زكراي يوسف ،تصدير ومراجعة :أمحد فؤاد
ُ
األىواين1376 ،ھ 1956 ،ـ ،الشفاء ػ الرايضيات ػ جوامع علم ادلوسيقى،ادلطبعة األمَتية ،القاىرة ،ص 126.
 49ػ ابن رشد ،حتقيق :دمحم سليم سامل ،تلخيص اخلطابة ،ص  592ػ  594وينظر:ابن رشد ،حتقيق :عبد الرمحن بدوي ،تلخيص
اخلطابة ص  285ػ 286.
 50ػ سورة األحزاب اآلية10 :
 51ػ ابن رشد ،حتقيق :دمحم سليم سامل ،تلخيص اخلطابة ،ص  594وينظر:ابن رشد ،حتقيق :عبد الرمحن بدوي ،تلخيص اخلطابة
ص  286ػ 287.
 52ػ نفسو :ص593.
 53ػ ينظر :حساـ البهنساوي ،الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصويت احلديث،ص  180ػ 187.
 54ػ ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة مادة ( ف غ ـ ) 452 / 5
 55ػ أمحد سلتار عمر ،دراسة الصوت اللغوي ،ص 229
 56ػ كماؿ بشر2003،ـ ،دط ،فن الكالـ ،دار غريب للطباعة والنشر ،القاىرة،ص  262ػ 263
 57ػ ابرتيل مالربج ،علم األصوات ،ص 209
ِ
اخلطابة حتقيق :عبد الرمحن بدوي ،ص 286
تلخيص
 58ػ ابن رشد،
ُ
 59ػ عبد القادر عبد اجلليل1418 ،ھ1998 ،ـ ،ط ،1األصوات اللغوية ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،ص149.
ِ
اخلطابة ،ص 287.
تلخيص
 60ػ ابن رشد ،حتقيق :عبد الرمحن بدوي،
ُ
ِ
اخلطابة ،ص 526.
تلخيص
 61ػ نفسو :ص  251وينظر :ابن رشد ،حتقيق دمحم سليم سامل،
ُ
 62ػ ينظر :ألفت دمحم كماؿ عبد العزيز 1984 ،ـ ،دط ،نظرية الشعر عند الفالسفة ادلسلمُت من الكندي حىت ابن رشد ،اذليئة
ادلصرية العامة للكتاب ،ص264.
 63ػ ابن رشد ،حتقيق :دمحم سليم سامل ،تلخيص اخلطابة ،ص  524ػ525.
 64ػ نفسو:ص  525ػ  527وينظر :ابن رشد ،حتقيق :عبد الرمحن بدوي ،تلخيص اخلطابة ،ص  250ػ 251
 65ػ نفسو:ص  527وينظر :ابن رشد ،حتقيق :عبد الرمحن بدوي ،تلخيص اخلطابة ،ص  251ػ 252
 66ػ ينظر :ألفت دمحم كماؿ عبد العزيز ،نظرية الشعر عند الفالسفة ادلسلمُت من الكندي حىت ابن رشد ،ص 269
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 67ػ ابن رشد ،حتقيق :دمحم سليم سامل ،تلخيص اخلطابة ،ص  527وينظر :ابن رشد ،حتقيق :عبد الرمحن بدوي ،تلخيص اخلطابة،
ص  251ػ 252
 68ػ نفسو :ص  527ػ  528وينظر :ابن رشد ،حتقيق :عبد الرمحن بدوي ،تلخيص اخلطابة ،ص 252.
 69ػ ينظر :ألفت دمحم كماؿ عبد العزيز ،نظرية الشعر عند الفالسفة ادلسلمُت من الكندي حىت ابن رشد ،ص 270
 70ػ أمحد سلتار عمر ،دراسة الصوت اللغوي ،ص 366
 71ػ R.H.Robins: General linguistics,1966, P152.
 72ػ دمحم السعراف1992 ،ـ ،ط ،2علم اللغة ػ مقدمة للقارئ العريب ػ القاىرة ،ص .194
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