التتابعات الصوتية الهابطة وسلوكها في أبنية العربية
دراسة نطقية فيزيائية
د .ابتسام جميل
جامعة اإلسراء
تعالج هذه الدراسة موضوع التتابعات الصوتية الهابطة في أبنية العربية

من جانبيها النطقي والفيزيائي .وجاءت في مبحثين تناول أولهما مفهوم التتابع

الصوتي الهابط الذي يقابل عند بعض الدارسين مفهوم الحركة المزدوجة وابتعدت

الدراسة عن هذا المصطلح األخير لتنأى بالعربية عن إمكانية وجود هذا النوع من

الحركات في أبنيتها  .وتوقف ثانيهما عند التحليل النطقي والفيزيائي لهذه

التتابعات وهي في العربية  awو  ayو  iwو  iyو uwو . uyوقد اعتمدت
الدراسة لتحليل الخصائص الفيزيائية لهذه التتابعات على برنامج Praat

)(1

للتحليل

منهن التتابعات
الطيفي  ،وتضمنت عينة الدراسة خمس فتيات نطقت كل
ّ
المدروسة مستقلة عن السياقات الصوتية ثالث مرات  ،ثم أخذ معدل القياسات
الرقمية الناتجة ليعتمد في عملية التحليل .
المبحث األول:
أ -مفهوم التتابعات الصوتية الهابطة:
يقصددد بالتتابعددات الصددوتية فددي هددذه الد ارسددة كددل تتددابع لحركددة وشددب حركددة

إمددا صدداعد مددن نحددو  ] yaفددي يسددأل " " yas?alu
فددي أبنيددة الكلمددات .وهددي ّ
و  ]waفددي وجددد " "wajadaو  ]yuفددي ي د من "  " yu?minuحيددث تقددع الحركددة
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بعددد شددب الحركددة  .وامددا هابطددة مددن نحددو  ]ayفددي شدديء " ،"šay?unو  ]awفددي

قوم " ،"qawmunو  ]uwفي ل ِّون " "Luwwinaوغيرها من التتابعات التي تأتي
شب الحركة فيها متبوعة بحركة  ،وعلى هذه األخير تقوم الدراسة.

إن م ددا أس ددمي التتابع ددات الص ددوتية الهابط ددة ه ددو نفسد د ال ددذي أطلد د عليد د

الدارسد ددون اسد ددم الحركد ددة المركب د دة أو الحركد ددة المزدوج د دة ) (diphthong؛ ولكنند ددي
اخترت تسمية التتابعات الصوتية الهابطدة؛ ألندأى بالعربيدة عدن احتماليدة وجدود هدذا

النددوع مددن الحركددات فددي نسدديج أبنيتهددا مددن جانددا ،ورخددتالف الدارسددين فددي تحديددد
مفهوم هذا المصطلح الحركي وبيان طبيعت الصوتية من جانا آخر.

فالدارسون يتفقون على أن إنتاج الحركة المزدوجة يقتضي انتقال اللسان

في أثناء نطقها من موضع حركة إلى موضع حركة أخرى ؛ ولكنهم يختلفون –

كما يذكر أحمد مختار عمر

)(2

 -في تحليلها :

(أ) فمنهم من اعتبرها علة واحد تقوم بوظيفة فونيم واحد.
(ا) ومنهم من اعتبرها تتابعا من العلل المنفصلة.
(ج) ومنهم من اعتبرهدا علدة ن نصدف علدة  ،يقدوم نصدف العلدة فيهدا بوظيفدة
الصوت الساكن.
ونجددد تفصدديال للمفهددوم األول عنددد ) (Catfordإذ يقددول  " :تعددرف الحركددة
المزدوجددة أنهددا تتااابل لحاار تي فددي مقطددع واحددد مددن نحددو تتددابع (  ) aو (  ) iفددي
نطد كلمددة (  ، ) highإذ ر يددتم اسددتيعابها علددى أنهددا حر تااا منفصا تا ؛ لكنهددا
تفهددم علددى أنهددا صددوت انتقااالا انقي ااا يبدددأ مددن العنصددر األول ثددم ينزل د باتجدداه
العنصددر الثدداني  ،ويددتم نطقهددا بدفقااة نبريااة واحااد  ،تبدددأ بقددو ثددم تخبددو بالتدددريج ،
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وهذا النوع من الحركات المزدوجة الذي يبدأ بقو ثم يضعف فدي نهايتد يطلد عليد
مصطلح الحركة المزدوجة الهابطة "" Decrescendo diphthong

)(3

ويض دديف ) : (Ballإن ه ددذا الن ددوع م ددن الحرك ددات ر يعتب ددر تتابع ددا لح ددركتين
ضمن مقطع واحد وحسدا  ،ولكدن ينظدر إليد علدى أند ماد صاوتا مت امال يندتج
بحرك ددة لس ددانية انزرقي ددة تب دددأ فدددي موض ددع وتنته ددي ف ددي موضد ددع آخ ددر) . (4ويقدددول
د .سمير استيتية " :الحركة المركبة المزدوجة هدي وحد صااتتية واحاد مركبدة مدن
حددركتين متتددابعتين فددي مقطددع واحددد ،لت ديددا وظيفااة فونولوجيااة واحااد  .ويددتم إنتدداج
الحركددة المركبددة هددذه ،بددأن يبدددأ اللسددان بنط د حركددة مفددرد  ،ثددم ينزل د إلددى حركددة
)(5
أخرى ،فيشم بدذل حركدة بحركدة ،أو يددمج حدركتين ،لتكوندا وحدد واحدد مركبدة".
وهددذه الحركددة – كمددا يددذكر مدداريو بدداي – تنط د فددي فتددر زمنيددة ر تكفددي إر لنط د
ص ددوت واح ددد ) (6فه ددي تش ددب الحرك ددات الطويل ددة المف ددرد م ددن حي ددث ال ددزمن النطق ددي
المستغر في إنتاجها ). (7
إن "هدداتين
ويوضددح فندددرس الصددفة الصددوتية لعنصددري هددذه الحركددة بقول د ّ :
الح ددركتين ر تس ددتويان قيم ددة ف ددي ه ددذا المرك ددا ،إذ يحت ددوي ح ددرف الل ددين ه ددذا عل ددى
عنصددر قددوي وعنصددر ضددعيف هددو الثدداني عدداد  .وهكددذا ف د ن مددا يلددي الحركددة فددي
" "iyو " "ayو " "awليس من الحركات ور من السواكن بمعنى الكلمة؛ بل عنصدر
من المركا" ).(8
وعلي د  ،ف د ن شددب الحددركتين (ال دواو واليدداء) لهمددا وجددود خدداص فددي الحركددة

المزدوجة ،إذ يعتبران امتداداً لحركة تتغير نوعيتها في أثناء نطقها ويتشكالن نتيجدة
ارنتقددال المباشددر بددين عنصددري الحركددة المزدوجدة .إذ إن هددذا ارنتقددال – كمددا يددذكر

غالددا المطلبددي " -يمثددل حالددة صددعبة بالنسددبة للمددتكلم ألن د يتطلددا من د أن يغيددر
وضدع جهداز النطد مدن موضدع إلددى آخدر .وهدذا يعندي أن علدى أعضداء النطد أن
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تتوقددف زمنداً لينطد كددل مددن صددوتي المددد علددى حددد  ،يكددون علددى المددتكلم فددي أثندداء
ذل أن يقطع مجرى نفس ثم يستأنف مر أخدرى ،وهدو أمدر ر يمكدن تصدوره قطعداً،
فكددان علددى جهدداز النط د أن يتحيددل علددى ذل د بددأن يفصددل بددين الصددوتين باحتكددا

بسدديط يكددون بمثابددة فاصددل يسددتريح في د اللسددان برهددة لكددي يسددتطيع اتخدداذ الوضددع

اآلخددر ،ومددن أجددل ذلد يتحددول أحددد صددوتي المددد -يكددون الثدداني فددي الغالددا – إلددى

نصف مد مما يسهِّل اجتماعهما").(9

فالحركددة المزدوجددة إذن  ،هددي نتدداج هددذا التتددابع الحركددي المباشددر لصددائتين

متباينين ،يحدث أثناء ارنتقال بينهما انزر يولّد شب الحركة  ،وعلي فشب الحركة

هنا جزء من حركة سابقة أو رحقة ؛ ولهذا يعتبر هذا التتابع مقجا حر يا موحدا ر

ينتج أحد شقي وهو شب الحركة إرّ بوجود اآلخر.

فالتتابع " "ayيكتا " "aiوالتتابع " "awيكتا " ."auويتكلم د .سعد مصلوح

ف ددي ه ددذه المس ددألة فيق ددول  -ف ددي مع ددرض تمييد دزه ب ددين مص ددطلحي الص ددائت الم ددزدوج
إن "المص د ددطلح األول يص د ددف المنط د ددو طبقد د داً لخصائصد د د
والحرك د ددة المزدوج د ددةّ :-
الفيزيقية والنطقية مدن دون اعتبدار للوظيفدة ،علدى حدين ينصدرف الثداني إلدى وصدف

وظيفياً في إطار لغة بعينها (وهي اللغة العربية) .وعلي ف ن الكلمة ن ْوم] ينبغي أن
أما ص ْدرفياً فدنحن نكتبهدا
تكتا صوتياً  ]naumوكذل الكلمة العربية ب ْيت ّ .]bait
 ]nawmو  ،]baytوبه ددذا فد د ن التت ددابع يع ددد ص ددائتاً مزدوجد داً ولكند د ل دديس بحرك ددة

مزدوجة".

)(10

ويترتَّا على ما ذكره القول بأن شدب الحدركتين الدواو واليداء] ر وجدود لهمدا
إرّ فددي سدديا ارنزرقددات الحركيددة المتباينددة ،وهددذا مددا نجددده عنددد كثيددر مددن الدارسددين
الدذين يعددون هدذين الصدوتين غيار مساتق ي  ،يقدول د .إبدراهيم أنديس" :والحقيقدة إن
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تتكون من موضع صوت اللين  ] iثم تنتقدل بسدرعة
الياء صوت انتقالي ،أي إنها ّ
إلددى موضددع آخددر مددن أصاوات ال ااي  ،وكددذل الدواو يبدددأ تكونهددا مددن موضددع صددوت
اللددين  ] uثددم ينتقددل اللسددان بسددرعة إلددى موضددع لددين آخددر"

)(11

والددى هددذا الكددالم

يددذها كددل مددن عبددد الصددبور شدداهين) ، (12وكمددال بشددر) ، (13وفددوزي الشددايا )، (14
فكلهم يرون أن التش ّكل النطقي للواو شب الحركة يبدأ من الموضع النطقي الخداص

بنطد الضددمة  ] uثددم ينتقددل فددي حركددة انزرقيددة إلددى موضددع نطد حركددة أخددرى .
وك ددذل األم ددر م ددع الي دداء ش ددب الحرك ددة  ،فعن ددد تش ددكل يس ددتقر اللس ددان ف ددي الموض ددع

النطقي الخاص بالكسر  ،] iثم ينتقل في حركة انزرقية إلى موضع نط صدائت
مغاير.
وهدذا الوصدف النطقدي انتداج كدل مدن الدواو واليداء شدبهي الحدركتين يقضدي
بل دزام وجددود شددب الحركددة فددي سدديا الحركددات لكددي تتشددكل األولددى علددى المسددتوى
النطقدي  ،ور أدري– حقيقدةً– مدددى قددو القددول بدذل  ،فعنددد د .عبددد الصددبور شدداهين
أن ارنزر بدين حركتين مختلفتين هو في الحقيقة ما يسمى بالياء أو الواو)(15وهدذه

الخاصددية ارنزرقيددة – والكددالم ر ي دزال للدددكتور عبددد الصددبور شدداهين – هددي التددي
تبرز وجود الدواو واليداء ،فد ذا لدم يكدن ارندزر وجدا اعتبارهمدا غيدر موجدودتين فدي
نسدديج الكلمددة ) ، (16ويضدديف قددائالً" :ولكددي تتأكددد للدددارس هددذه الحقيقددة عددن ال دواو
والياء ،وأن طبيعتهما انتقاليدة محضدة ،يمكند أن يحداول نطد واو بدال حركدة قبلهدا،
أو بعدددها ،ولددن يتسددنى لد ذلد ؛ ألن الحركددة جز هددا ،أو شددطرها ،ور وجددود لشدديء
ضاع شطره األساسي" ).(17
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هنا أقدول  :إذا كاندت المخالفدة الحركيدة شدرطا رندزر شدب الحركدة  ،فمدن
أيددن لشددب الحركددة أن تنزلد فددي التتابعددات الصددوتية المتماثلددة ،مددن نحددو  ]wuف ددي
وجد د ددد  ، ] wujidaو  ]uwف د د ددي قد د د د َّو

 ،] quwwatuو  ] yiف د د ددي لد د د ديِّن

 ، ] layyinو  ] iyفددي سد ّديان  .] siyyaanفددنحن إذا أعدددنا ال دواو واليدداء إلددى
أص ددلهما قب ددل ارن ددزر يتح د ّدول التتابع ددان األورن إل ددى ض ددمة طويل ددة  ]uuويتح ددول
اآلخ دران إلددى كسددر طويلددة  . ] iiهددذا مددن جانددا  ،أمددا مددن الجانددا اآلخددر ،ف ن د

يمكنندا أن نندتج هددذين الصدوتين مسددتقلين عدن أي سدديا حركدي  ،وذلد نحدو نطقنددا
دي  ]ramyو س ْدع ْي
لهما فدي كلمدات نحدو :دْل ْدو  .] dalwو ع ْف ْدو  ]afwو رْم ْ
 ]sayفد ددي حدالد ددة الوق ددف عليه ددا .وك ددذل ف ددي لهجتن ددا العامي ددة ف ددنحن نق ددولْ :ورد
 ] wLa:dو ْو ار

 ]wr:qبددادئين مددن نحددو هددذه الكلمددات بددالواو السدداكنة متبوعددة

بصد ددامت  ،ومغيبد ددين فد ددي أدائند ددا نط د د حركد ددة سد ددابقة أو رحق د دة ؛ فمد ددن أيد ددن لشد ددب
الحركتين أن تنزلقا نطقيا وهمدا ليسدا فدي سديا حركدة ،وكيدف تدم إنتاجهمدا مدن دون
شطرهما األساسي ؟ ! .
فشب الحركة قد تنزل في أبنيدة العربيدة فدي أثنداء التحدورت الداخليدة للبندى
العميقة أثناء رحلتها إلى البنى السطحية التي يتشكل معهدا نتيجدة عمليدات ااعدالل
واابددال التدي تطد أر علدى البندى العميقدة تتدابع حركدي يدتم الدتخلص مند بدانزر شدب
الحرك ددة  ،أم ددا أن نق ددول إن ش ددب الحرك ددة ر يمك ددن أن تتش ددكل نطقي ددا إر ف ددي س دديا
حددركتين متبدداينتين يددتم ارن ددزر بينهمددا  ،فهددذا ممددا يض ددعف الواقددع الصددوتي ال ددذي
يتبدى في كل من الواو والياء شب الحركتين كل مع حركة من جنسد أو فدي سديا
تغيا في الحركة .
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فالندداط يسددتطيع بشدديء مددن التضدديي الموضددعي لموضددع نط د كددل مددن
الض ددمة والكس ددر ،أن ين ددتج ش ددب الح ددركتين الد دواو والي دداء ] منعد دزلين ع ددن الس دديا
الحركددي ؛ ألن د مددع التضدديي يزيددد تددوتّر عمددود اله دواء المددار فددي منطقددة النط د ،
ولك ددي نس ددتدل عل ددى الف ددار ال دددقي ف ددي الموض ددع النطق ددي الخ دداص بالحرك ددة وش ددب

الحركة  ،فقد أخذنا معدل تدردد المك ِّدونين الصدوتيين  ]Formantلكدل مدن الضدمة
وال دواو شددب الحركددة مددن جانددا ،والكسددر واليدداء شددب الحركددة مددن جانددا آخددر ،فددي
األبنية التقابلية المسجلة في الجدول اآلتي :
شبه الحر ة

الحر ة

الضمة

دْل ْو dalw

دلو dalu

ال سر

رْم ْي ramy

رمي rami

معدل القياسات الرقمية لكل من هذين الترددين سجال اعتماداً على خمس
و ّ

دنهن الكلمد ددات السد ددابقة ثد ددالث م د درات  ،فكاند ددت حصد دديلة
مشد دداركات ،نطقد ددت كد ددل مد د ّ
المحدداورت النطقيددة المسددجلة خم ددس عشددر محاولددة .وقددد ظه ددرت النتددائج كمددا ه ددي

مثبتدددة فد ددي الشد ددكلين ( )1-1و ( )2-1حيد ددث يعد ددرض الشد ددكل األول رسد ددماً بياني د داً
لمع د ّددل النت ددائج الرقميد ددة لك ددل مد ددن  F1و  F2للحرك ددة وش ددب الحرك ددة ف ددي الكلمد ددات

المدروسة  ،في حين يعرض الشكل الثاني الرسم الطيفي  spectrographلكل من
هذه الكلمات .
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رمي  ramyو
الصور الطيفية للكلمات ْ :
دلو  dalwو دلو dalu:و ْ
رمي rami:على التوالي.
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وبالنظر إلى الشكلين السابقين نلحظ اختالفًا فدي قديم المكدونين الصدوتيين  F1و
األول  ]F1يدرتبط بحركددة اللسددان العموديددة(  ،)18إذ كلمددا ارتفددع اللسددان
 ، F2فددالمكون ّ
إلددى أعلددى قددل تددردد هددذا المكد ّدون ،والعكددس صددحيح .فمددع كددل مددن الضددمة وال دواو بل د
المكون  346Hzمع الضدمة ،فدي حدين هدبط مدع الدواو إلدى .332Hz
معدل تردد هذا
ّ
ّ
أمددا مددع الكسددر واليدداء ،فقددد بل د معد ّددل التددردد للمكددون نفس د  357Hzمددع الكسددر  ،فددي
ّ
حين هدبط إلدى 306 Hzمدع اليداء .ويفسِّدر هدذا ارتفداع اللسدان مدع شدب الصدائت أكثدر
من ارتفاع مع الصائت.
18

أم ددا ت ددردد المك ددون الث دداني  ]F2فيد درتبط بحرك ددة اللس ددان األفقي ددة ف ددي التجوي ددف
ّ
المكون ،والعكس صحيح.
الفموي )  ،)19إذ كلما تقدم اللسان إلى األمام ازداد تردد هذا
ِّ
فمدع الضدمة بلد معدددل التدردد  ،760Hzوهدبط مدع الدواو إلدى  ،723Hzفدي حدين بلد
 2610Hzمددع الكسددر  ،وارتفددع إلددى  2658Hzمددع اليدداء .وفددار التددردد هددذا بددين كددل
يتأخر عن موضع إنتاج الضمة ،فدي حدين
متجانسين يدل على أن موضع إنتاج الواو ّ
) )20
يتقد ّددم موضددع إنتدداج اليدداء علددى موضددع إنتدداج الكسددر  ،وتبددين صددور أشددعة إكددس
الموضحة فدي الشدكل ( )7-1وضدع اللسدان فدي ارتفاعد وتراجعد مدع الدواو والضدمة ،
وفي ارتفاع وتقدم مع الياء والكسر .
19

20

ب  -الضمة

أ  -الواو

د  -الكسرة

ج  -الياء
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الش ل ()3-1

ويبي ش ل ال سا عند نطق ل م الحر ة وشبه الحر ة معتمدا فا ذلك صور
أشعة إ س

وبهدذه التبايندات الموضددعية فدي إنتدداج الحركدة وشددب الحركدة يتبددين عددم قددو
الرأي القائدل بلدزام تتدابع حدركتين متبداينتين مدن أجدل تحقد نطد شدب الحركدة ؛ أمدا
وجددود شددب الحركددة فددي أبنيددة العربيددة فددي سدديا الحركددات ؛ فألنهددا تعددد مددن الجانددا
الوظيفي من األصوات الصامتة التي تستند في وجودها البنائي على حركة  ،وليس
ألنها ر يمكن أن تنتج نطقياً إرّ بوجود حركة سابقة أو رحقة .
هددذا فددي مددا يتعل د بددالرأي األول الددذي قدم د أحمددد مختددار عمددر فددي آراء
الدارسددين فددي تحليددل الحركددة المزدوجددة

)(21

حيددث اعتبرهددا ه د رء وحددد واحددد تقددوم

بوظيفددة فددونيم واحددد  .أمددا مددا يتعلد بالتحليددل الثدداني الددذي اعتبددر الحركددة المزدوجددة
تتابعددا مددن العلددل المنفصددلة  ،فددأرى أن د ر تواف د بددين تسددمية المصددطلح وتحليل د ،
فعندما نقول إن هذا النوع مدن الحركدات يسدمى حركدة مزدوجدة فالنداتج الصدوتي هدو
حركة واحد تتميز بارزدواج بين حركتين  ،وعندما تحلدل علدى أنهدا تتدابع لحدركتين
منفصاا تي فقددد خرجددت مددن كونهددا حركددة مزدوجددة ودخلددت فددي اصددطالح حددركتين
منفصلتين  ،وما هكذا طبيعة الحركة المزدوجة  ،فكيف إذن تسمى حركة باسدتخدام
المفددرد وتعددرف بأنهددا حركتددان منفصددلتان  ،هددذا مددن جانددا ،أمددا مددن الجانددا اآلخددر
ف ن األخذ بهذا التحليل ينفي تماما احتمالية وجود هذا الندوع مدن التتدابع الحركدي فدي
أبنيددة اللغددة العربيددة  ،فهددي تتشددكل عرضددا فددي تحددورت البنيددة التحتيددة وينتهددي وجودهددا
تماما مع اكتمال رحلة التطور إلدى البنيدة السدطحية  ،ور أجدد حقيقدة مبدر ار لقدول أحمدد
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مختار عمدر إنندا إذا فسدرنا الحركدة المزدوجدة بهدذا التحليدل فد ن " هدذا الندوع موجدود ور
ش د – علددى حددد قول د – فاللغددة العربيددة تحددوي التتددابع  ayو " aw

)(22

 ،فهددذا لدديس

تتابعدا حركيدا أو علليددا ولكند تتددابع لحركدة وشدب حركددة  ،والفدر بددين التتدابعين كبيددر ،

يصددنف شددب الحركددة وظيفيددا فددي حقددل

خاصددة فددي نظددام العربيددة الددذي

الصوامت ،وحتى على المستوى الصوتي فلو كانت شب الحركة تصنف نطقيا على
أنها حركة لما كان مدن داع لفصدلها عدن الحركدات واعطائهدا اسدتقاللية اصدطالحية
 ،فعلى الرغم من وجود التشاب في عدد من خواص الحركدة وشدب الحركدة  ،إر أن
هذا ر يعطينا مبر ار لتسمية الثداني حركدة ووصدف التتدابع علدى أند تتدابع مدن العلدل
المنفصلة  ،فهذا النوع ور ش موجود في أبنيدة لغدات أخدرى كاانجليزيدة مدثال التدي
يقضي نظامها ب مكانية تتابع حركتين على مستوى البنية السطحية ،أما في العربيدة
فال .
نتوقف أخي ار عند التحليل الثالث الذي اعتبر الحركة المزدوجة علة ن شب

علدة  ،يقدوم نصدف العلدة فيهدا بوظيفاة الصاوت الساا ) . (23وهدو تحليدل – فدي مدا

أحسددا -بعيددد عددن المنطقيددة فددي التحليددل الصددوتي ؛ ألننددا عندددما نقددول إن الحركددة
المزدوجة عبار عن حركة انزرقية تبدأ في موضع وتنتهدي فدي موضدع آخدر  ،فهدي
إذن فددي التصددنيف الصددوتي الفونولددوجي حركددة  vowel؛ ولكددن لهددا طبيعددة نطقيددة
مختلفة  ،وهي عندما تدرس في اللغات األخرى تصدنف فدي حقدل الحركدات فهندا

الحركدد د د د د د د د د د ددات المفد د د د د د د د د د د ددرد ( ) monophthongsو الحركدد د د د د د د د د د ددات المزدوجد د د د د د د د د د د ددة
( )diphthongsوالحركات الثالثية التتدابع ( ، )triphthongsونحدن عنددما نحلدل
ه ددذا الن ددوع م ددن الحرك ددات بقولن ددا إنه ددا تت ددابع لعل ددة وش ددب عل ددة تق ددوم األخي ددر بوظيف ددة

الصوت الصامت  ،فقد خرج التتابع من دائر الحركات  ،إذ كيف تكدون هدذه حركدة
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ونصد ددفها اآلخد ددر صد ددامت أو يقد ددوم بوظيفد ددة الصد ددامت! وعند دددما عد ددرف Catford
الحركة المزدوجة قال في نهاية تعريف  :إند مدن المعتداد أن يوصدف هدذا الندوع مدن

الحركات على أن تتابع لحركدة ن شدب حركدة

)(24

ولدم يتبدع ذلد بقدول أن تقدوم شدب

الحركة بوظيفة الصوت الصامت  ،ذلد ألند فدي حدال قامدت هدذه بوظيفدة الصدوت

الصامت انتفى وصف هذا التتابع بالحر ة المزدوجة  ،فليس كل تتابع لحركة وشب

حركة في أبنية اللغة اانجليزية يعد من قبيل الحركات المزدوجة  ،فالتتابع  yeفدي

كلمددة  ، yetم ددثال  ،ر يع ددد حرك ددة مزدوج ددة ؛ بددل تت ددابع لش ددب حرك ددة تق ددوم بوظيف ددة
الص ددامت وحرك ددة  ،ف ددي ح ددين يع ددد التت ددابع  ayف ددي كلم ددة  dayم ددن قبيد دل الحرك ددة
المزدوجة ألن ينظر إلى التتابع جميع وكأن حركة واحد طويلدة ذات تندوع داخلدي

 ،ور يمكن أن ينظر بهذه الصدور التحليليدة نفسدها إلدى التتابعدات الهابطدة فدي أبنيدة

العربيددة مددن نحددو] بيددت [ و] قددوم [ وغيرهددا مددن التتابعددات الهابطددة  .وعلي د  ،فقددد

ضددعف وجددود الحركددة المزدوج ددة فددي أبنيددة العربيددة اعتم ددادا علددى التحليلددين الث دداني
والثالددث  ،فمدداذا عددن احتماليددة وجودهددا فددي هددذه األبنيددة اعتمددادا علددى التحليددل األول

الذي يرى أنها حركة واحد تقوم بوظيفة فونيم واحد ؟.

ب :هل الحر ة المقدوجة القاتمة بوظيفة فونيم واحد موجود فا أبنية العربية؟
يكاد الدارسون يتفقون على أن هذه الحركة غير موجود فدي أبنيدة العربيدة.

فهددذا فيرجسددون يددذها إلددى أن هددذا التتددابع (الفتحددة ونصددف المددد السدداكن) قددد يحمددل

شيئاً من صفات صدوت المدد المدزدوج ،إرّ أن سدلوك الدوظيفي فدي العربيدة ر يشدير
إلى كون يمثل وحد صوتية واحد ).(25
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وكذل يرى جان كانتينو ،فعندده أن الحركدات المزدوجدة لديس لهدا أي وجدود

خاص من الناحية الوظيفية فهي تحلدل علدى أنهدا حركدة ن نصدف حركدة تقدوم مقدام
حرف.

)(26

ويقددول د .شدداهين إن الصددائت المددزدوج وان كددان قددوي الوجددود إذا مددا نظرنددا
إليد نظدر تحليليدة صدوتية ،إر أند ضدعيف الوجدود إذا مدا روعدي المسدتوى اللغدوي.
)(27

وي ددرى د .عب ددد ال ددرحمن أي ددوا م ددا يد دراه غيد دره م ددن أند د يوج ددد ف ددي العربي ددة
كلمات فيها حركدات مزدوجدة ،ولكدن مدن األوفد عندد الد ارسدة التنظيميدة اعتبدار كدل
منها صوتين منفصلين). (28
ويخلدي د .عبدد الفتدداح إبدراهيم العربيدة مددن وجدود مثدل هددذه المزدوجدات فيهددا
قائالً" :وتخلو اللغة العربيدة مدن الحركدات المركبدة  . . .وقدد ر يصدح اعتبدار الدرأي
كوندت معد
القائل بأن الحركة العربية إذا جاورت صوت لدين كمدا فدي ب ْي ْ
دت و ن ْدوم] ّ
ألن هذه الوحد الصوتية تظل في ارعتبارات الصوتية والصدوتيمية
حركة مزدوجة؛ ّ
صوتين مختلفين هما حركة وحرف").(29

ونجد أن اآلراء السابقة تنظر إلى وجود الحركة المزدوجدة فدي أبنيدة العربيدة
مددن الجددانبين الصددوتي والددوظيفي .فهددي موجددود علددى المسددتوى الصددوتي؛ ولكنهددا
ليسد ددت كد ددذل علد ددى المسد ددتوى الد ددوظيفي ،يقد ددول د .كمد ددال بشد ددر" :وقد ددد وهد ددم بعد ددض
الدارسددين فظد ّدن أن الدواو واليدداء فددي حد ْدوض وب ْيددت جددزء مددن حركددة مركبددة ،وهددو وهددم
خدداط ؛ ور ش د  ،إذ إن الحركددة المركبددة وحددد واحددد  ،والموجددود فددي حددوض وبيددت
لدديس وحددد واحددد  ،وانمددا هنددا وحدددتان مسددتقلتان همددا الفتحددة ن الدواو فددي حددوض،
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والفتحددة ن اليدداء فددي بيددت") .(30فهددذه التتابعددات الصددوتية "ر تنطبد عليهددا الصددفات
النطقية للحركات المركبة التي تتمثدل أساسداً فدي أن أعضداء النطد تبددأ فدي منطقدة
حركة من الحركات وتسير مباشر في اتجاه حركة أخدرى ،مكوندة حركدة واحدد ذات
خاصة انزرقية ،وهذه الصفة ارنزرقية مفقود في نط الفتحة العربية متلو بواو أو
يدداء سدداكنة ،إذ يحدددث فددي نطقهددا أن تنتقددل أعضدداء النط د مددن منطقددة إلددى أخددرى
محدثة نوعاً من ارنفصال في تحركها ،فهما إذن صوتان مستقالن").(31
وكم كان د .بشر دقيقا فدي اسدتخدام كلمدة اينفصاال فدي تحدر أعضداء
النط عندد إنتداج الفتحدة متلدو بشدب الحركدة  ،وهدذا التمييدز النطقدي فدي إنتداج هدذه
التتابعات يشكل قاعدد ج ّدد مهمدة فدي بيدان مفهدوم التوحدد الدداخلي لعنصدري الحركدة
المزدوجة  ،ويصف  Roachطريقة نطد هدذه الحركدات فيقدول " إن أهدم مدا ينبغدي
تددذكره عنددد نط د الحركددات المزدوجددة هددو طددول الجددزء األول وقوت د مقارنددة بددالجزء
الث دداني  ،فم ددثال عن دددما تنطد د الحرك ددة المزدوج ددة  aiف ددي كلم ددة  eyeيك ددون معظ ددم
المنط ددو فيه ددا ه ددو الحرك ددة  aور يمكنن ددا مالحظ ددة ارن ددزر نح ددو  iإر ف ددي الرب ددع
األخير تقريبا من الحركة المزدوجة  ،وعند حدوث ارنزر ينخفض علو الصوت ،
وبه ددذا يص ددبح الج ددزء  iأقص ددر وأه دددأ  .ل ددذل يتوج ددا عل ددى المتعلم ددين األجان ددا أن
يتنبهوا دائمدا وهدم ينطقدون الحركدات المزدوجدة إلدى أن ر ينطقدوا الجدزء األخيدر فيهدا
بقو " ). (32

وكددالم  Roachهددذا تدعم د المالحظددة السددمعية لنط د أبندداء اللغددة للحركددات
المزدوجددة  ،فددأكثر مددا يتبدددى فددي الحركددة علددى المسددتوى السددمعي هددو امتددداد الجددزء
األول بطاقددة عاليددة  ،ثددم يتبدددد فددي نهايات د اليدداء أو ال دواو فددي انددزر لسدداني يتميددز
73

بحركدة متصدلة وهادئددة لديعلن عدن انتهدداء نطد الحركدة  ،ويمكننددا أن نتدابع ذلد فددي
كلمات نحو  boyو  cowو ، nightإذ إننا ر نلحدظ حددوث انفصدال نطقدي بدين
الحركة وشب الحركة وانما نلحظ امتدادا نطقيدا متكدامال ذا دفقدة نبريدة واحدد  .وهدذا
مددا ر نجددده علددى المسددتوى النطقددي للتتابعددات الهابطددة فددي أبنيددة العربيددة  ،فعندددما
ودوار  ،يكدون فدي نطقندا حددود صدوتية
ننط كلمات نحدو بيدت  ،وقدوم  ،وس ّديان ّ ،
واض ددحة ب ددين الحرك ددة وش ددب الحرك ددة  ،ول دديس هن ددا ت ددداخل امت ازج ددي متكام ددل ب ددين
العنصرين  ،بحيث نشعر مع بأن الفتحة في التتابع ] [ ayفي كلمة ]بيت[ تتميدز
بامتداد نطقي قدوي ثدم تتبددد فدي نهايتد اليداء شدب الحركدة ؛ بدل إن مدا نلحظد علدى
المس ددتويين النطق ددي والس ددمعي قصد د ار ف ددي الحرك ددة وط ددور ف ددي ش ددب الحرك ددة ف ددي ه ددذا
التتابع  ،فهنا فوار سمعية ونطقية واضحة فدي إنتداج هدذه التتابعدات فدي كدل مدن
العربية واانجليزية .
وعلي د  ،ف د ن اجتم دداع المسددتوى النطق ددي والمسددتوى ال ددوظيفي بالشددكل ال ددذي
أوضددحناه ينفددي تمامددا احتماليددة وجددود مثددل هددذه الحركددات فددي أبنيددة العربيددة  ،وعلددى
الددرغم مددن ذل د نجددد مددن ينددادي بوجودهددا فددي حددارت لغويددة نددادر  ،يقددول د .عبددد
الصددبور شدداهين" :إن ال دواو واليدداء بتددأثير الصددياغة الص درفية ،يمكددن أن يقعددا موقع داً
يوص ددفان فيد د بأنهم ددا عنص ددر ث د ل
دان م ددن المص ددوت الم ددزدوج .وم ددن ث ددم ينظ ددر إليهم ددا

كمصددوتين بمعنددى الكلمددة ،ومثددال ذل د الكلمتددان (ثد ْدوا و ج ْيددا) . .فددالنثر يسددمح
دار ،وقددد شدداع فددي تددأليف الجملددة
بمصددوت طويددل قبددل صددامت مضددعف ،مثددل :احمد َّ
العربيدة إمكدان حدددوث اادغدام بددين نهايدة كلمددة وبدايدة كلمددة أخدرى تاليددة لهدا ،وذلد
دار (مص ّدوت
حين يلتقي صامتان مثالً ،وعلى هدذا يمكدن أن نجدد حالدة مماثلدة رحم َّ
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دال ل د "
طويددل قبددل التضددعيف) ،ففددي مثددل "إن المددال ل د " عكددس أن تنط د
"إن المد ْ
ّ
دا
ا ب ْكدر ،و ج ْي ْ
وعلى هدذا ،فثدوا بكدر ،وجيدا بكدر – يمكدن أيضداً أن ينطقدا" :ث ْدو ْ

ب ْكر" ،فد (أي و أو) لهما هنا المعاملة نفسها التدي للمصدوت الطويدل (  ، ) a:وهدي

معامل ددة عنص ددر مص د ّدوت ،إذن إ َّن الد دواو والي دداء ف ددي الواق ددع ر يمك ددن أن يع دددا س ددوى
عنصددر ثد ل
دان لمصددوت مددزدوج حقيقددي ،ومحددال أن يعتب د ار فددي هددذا الموقددع ص دوامت

مطلقد د داً ،إذ يتك د د ّدون حينئ د د لدذ ن د ددوع م د ددن المجموع د ددات غي د ددر المستس د دداغة ف د ددي العربي د ددة
الفصددحى") .(33وهددو يددرى كددذل أن عالمددة التصددغير مددن الص دوائت المزدوجددة التددي
تكون الياء فيها متشكلة من أثر ارنتقال بين حركتين).(34
ونلحددظ أن د .شدداهين اعتمددد فددي سدديا المقابلددة المقطعيددة علددى أساسددين
مختلفددين ،فهددو يقابددل بددين إمكانيددة ورود المقطددع الطويددل المددزدوج ااغددال

صح

ح ص ص] في بناء كلمة واحد  ،في مقابل وروده في التتابعات البنائية التدي يقدع
فدي أثنداء النطد بهدا إدغدام بدين نهايددة كلمدة وبدايدة كلمدة أخدرى  .وهدي مقابلدة غيددر
وس ْم
متوازنة في أبعادها ،فهذا التتابع المدغم يمكن أن يقع نطقياً في تتابعات نحو ْ
وج د ْ هددائم] وغيددر ذل د مددن التتابعددات التددي تنتهددي فيهددا
مائددل] و ش د ْك ْل رمددع] و ْ
الكلمة األولى بالصامت ذات الذي تبدأ ب الكلمة الالحقة  ،فهدل نقدول إن مثدل هدذه

تحولددت علددى المسددتوى الدوظيفي المقطعددي إلددى حركددات وارّ لمددا كددان
الصدوامت قددد ّ
باامكددان تش دكل مثددل هددذا المقطددع فددي الكلمددات ؟ فالتتابعددات المدغمددة ر يمكددن أن
تقاس بالمكيال نفس الذي تقاس ب األبنية المفدرد  .هدذا علدى المسدتوى الدوظيفي ،
أما على المستوى النطقي ف ن]  [ayفي ] جيدا[ ر يمكدن أن تكدون وحدد صدوتية
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متوحددد نطقيددا فالفتحددة فيهددا ذات قصددر زمنددي واضددح يحدددث بعدددها انفصددال س دريع
تهي ا لنط الياء التي حظيت بمساحة زمنية أطول على المستوى النطقي .
أما فيمدا يخدص عالمدة التصدغير ،فدال أكداد أجدد دلديالً علدى أن "اليداء" فيهدا
من أثر ارنتقدال بدين حدركتين  ،إذ ر يوجدد حركتدان أصدالً ليحددث ارنتقدال بينهمدا.
فكلمة نحو "جمل"  ] jamalفي تصدغيرها تصدبح "جمْيدل"  ] jumaylفدأين هدي

الكسددر ألقددول بحدددوث انددزر ؟ أم أننددي يجددا أن أفتددرض وجددود كسددر بعددد الفتحددة
تنزل نتيجة تتابعهما الياء ؟ !
ويددرى جددان كددانتينو أن الحركددة المزدوج دة موجددود فددي عالمددة التثنيددة فددي
حالتي الجر والنصا ،يقول" :ور يمكن العثور على حركات مزدوجة حقيقية إرّ في
حددارت نددادر جددداً مثددل تندداوا حركددة طويلددة وحركددة مزدوجددة فددي عالمددة المثنددى آن –

ْدين") ، (35فكال التتابعين يقوم بوظيفدة واحدد علدى المسدتوى الددرلي  ،فهمدا  -أعندي

 ] ayوالفتحة الطويلة ]  - [ a:رزمان صوتيان يحمالن درلة المثنى ؛ ولكدن هدل
ي ديان وظيفة واحد على المستوى البندائي ؟ بمعندى هدل يمكدن أن نقدول إن الفتحدة
الطويلة توازي في المستوى البندائي المقطعدي تتدابع الفتحدة واليداء شدب الصدائت ؟ !
فيكد ددون بد ددذل تحليلند ددا للمقطد ددع الثد دداني لكلمد ددة "بد دداا" فد ددي حد ددالتي الرفد ددع والنصد ددا
 baba:niو  ] babayniص ح ح ] أي ص ددامت متب ددوع بحرك ددة طويلد دة  ،وه ددو
التوج الذي ذها إلي كدانتينو عنددما اسدتخدم كلمدة " تنااوب " فعامدل اليداء كمدا لدو
كانت حركة واعتبر التتابع من قبيدل ارزدواج الحركدي  .هدذا علدى المسدتوى البندائي
 ،أما على المستوى الصوتي النطقي فالناط – فدي هدذا السديا كدذل  -ر يشدعر
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بامتد ددداد حركد ددي ذي تند ددوع داخلد ددي إذ ر ت د دزال فكد ددر ارنفصد ددال النطقد ددي قائمد ددة بد ددين
التتابعين حتى وان أديا وظيفة واحد .
ونقف أخيد ار عندد رأي د .سدمير اسدتيتية إذ يدرى أن "الحركدة المزدوجدة غيدر
موجود على مستوى الصيغة السطحية؛ ولكنها موجود في الصيغة قبل السطحية،
وذل نحو ق ْومة ] التي أصبحت قيمة ] فالواو والكسر التي قبلها تمثالن قيمتين
مختلفت ددين ،ونظد د اًر ألن ارنتق ددال م ددن األم ددام إل ددى الخل ددف مباش ددر  ،يحت دداج إل ددى جه ددد
عضددلي ازئددد عنددد النط د  ،فقددد تحولددت ال دواو إلددى يدداء لمناسددبة الكسددر الددذي قبلهددا.
وكانت هذه هي المرحلة األولى من مراحل التغيُّر ،وذل كما هدو مبدين فدي التمثيدل
اآلتي:

qiwma

qiyma

iw

iy

ولمددا كددان باامكددان – والكددالم ر ي دزال للدددكتور اسددتيتية – اسددتبدال حركددة
طويلددة واحددد بالكسددر واليدداء معداً ،فقددد د ّل هددذا علددى أن اجتمدداع الكسددر واليدداء (فددي
البنية قبل البنية السطحية) إنما هو اجتماع حدركتين فدي حركدة مركبدة واحدد  .وهدذه

هدي المرحلددة الثانيددة مددن م ارحدل تغيدر هددذه الكلمددة ،وذلد كمدا هددو مبددين فددي التمثيددل
اآلتي:
qiima

qiyma
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ii

iy

)(36

يعتمد د .استيتية في وجود الحركة المزدوجة في األبنية قبل السطحية على
إمكانيدة اسددتبدال حركدة واحددد طويلددة بالوحدد المركبددة كاملددة .واذا كدان األمددر كددذل
ف د ن اللغددة العربيددة فددي أبنيتهددا الس دطحية مليئددة بالحركددات المركبددة المزدوجددة ،وذل د
رسدتبدال التتابعدات الهابطدة بهددا مدن نحدو ( )awو ( )ayفددي كلمدات نحدو :قد ْدوم ،و
ديء ،بحركددة طويل دة علددى المسددتوى اللهجددي .فأصددبحت :قددوم
يد ْدوم ،و ب ْيددت ،و شد ْ
 ،]qo:mو يددوم  ،] yo:mو بيددت  ] be:tو شدديء ? .] Se:ف د ذا كددان الدددليل
على وجود الحركة المزدوجة في البنية قبدل السدطحية هدو تحولهدا إلدى حركدة طويلدة
في البنية السطحية  ،ف ن الدليل على وجودهدا فدي البنيدة السدطحية هدو تحولهدا إلدى
حركة طويلة في البنية اللهجية.
وأرى أن الحركددة المزدوجدة ندداتج صددوتي مميددز نطقداً وسددمعاً ووظيفددة  ،فد ذا
نطقت الحركة وشب الحركة في مستوى البنيدة السدطحية ،وكانتدا وحدد واحدد صدوتاً
ووظيفة ،بحيث ر نشعر نطقاً بحدوث انفصال عضوي ،وانما نشعر بانزر لساني
يسدر يتبددى فددي الربدع األخيدر مددن نطد الحركددة  ،فهمدا وحدد حركيددة واحدد  ،وهددذه
الطريقة في النط ر تتحق في العربية حتى على مستوى البنية العميقة للكلمات ،
فاألصل أن ينظر إلى اللغة ب مكانية قبولها فدي نظدام بنائهدا الدداخلي هدذا الندوع مدن
الحركات  ،إذ إن الدارس ليس مضط اًر إلى أن ينظر إلى تحورت الكلمدة فدي بنيتهدا
العميقددة ومددا قبددل السددطحية والددى مدداذا تطددورت ليقددرر وجددود مثددل هددذه الحركددات فددي
أمدا
بنية اللغة  ،وانما ينظر إلى خصائص اللغة المدروسدة نفسدها ،هدذا مدن جانداّ ،
قدمد د د .س ددمير
مددن الجان ددا اآلخ ددر فأج دددني ر أمي ددل إلددى التحلي ددل الص ددوتي ال ددذي ّ
استيتية لكلمة "قيمة" والذي ذها من خاللد إلدى وجدود هدذا الندوع مدن الحركدات فدي
أبنية العربية  ،فلماذا استبدل بك ّل التتابع " "iyصائتاً واحداً وهو الكسر الطويلة i :
] ،فددي حددين أننددي أسددتطيع أن أصددل إلددى البنيددة السددطحية بتحويددل أحددد عنصددري
التتابع الهابط وهو الياء] إلى كسر  ،وهذا الذي أراه قد حدث فعالً ،فعندما تحولدت
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الد دواو إل ددى ي دداء  ،أو بمعن ددى أد عن دددما ح ددذفت الد دواو وع د ّدوض عنه ددا بي دداء لمناس ددبة
الكسر مع القاف ،تشكل عندنا تتدابع تمداثلي ثقيدل وهدو  ،] iyوللتخفيدف مدن حدد
التددوتر العضددلي الددذي ينشددأ مددن تحددر اللسددان فددي المنطقددة الضدديقة (وهددي منطقددة
الكسددر واليدداء) اسددتقرت العضددلة اللسددانية فددي موضددع الكسددر مددن دون الصددعود إلددى
موضع الياء ،فتحولت الياء إلى كسر التقت مع سابقتها فشكلت كسر طويلة.

المبحث الثانا:
التتابعات الصوتية الهابطة وس و ها فا أبنية العربية
في العربية ستة أنواع من التتابعات الصوتية الهابطة وتندرج كاآلتي:
أورً
ثانياً

ثالثاً
رابعاً

خامساً
سادساً

:

] ay

:

] uw

:
:
:
:

] aw
] iy

] uy

في نحو بْيت
في نحو ل ْون

] bayt

] lawn

في نحو صوام

] suwwa:m

في نحو سيِّر

] suyyira

في نحو سّيان

] siyya:n

 ] iwما وجدت في أبنية العربية مدا أبقدت علدى هدذا
"إوجل"
التتابع إرّ ناد اًر ،من نحو ْ

ووصفت هذه التتابعات بالهابطة – كما يذكر د .استيتية – لكون "جز ها
األول أعلى في النط من الجزء الثاني ،والهبوط يمثل قيمة صوتية متعلقة بحركة
اللسان ،ودرجة الوضوح السمعي فاللسان عند نط هذه الحركة يتحر من درجة
منخفضة فيرتفع إلى درجة فوقها ،أي إن حجر الرنين األمامية من الفم تكون
واسعة فتضي  ،وبذل تصبح درجة الصوت أقل علواً ،وأقل وضوحاً سمعياً في ل
آن
معاً") .(37إذ إن الناط لمثل هذه التتابعات يبدأ من نوا المقطع وهي الحركة
وينتهي عند قاعدت وهي شب الحركة  ،وعلي فأنت تبدأ من الصوت ذي الطاقة
العالية لتنتهي عند الصوت ذي الطاقة القليلة  ،وهذا ما يظهر بجالء في منحنى
المبين في الشكل (.)7-1
الطاقة (ّ )energy
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ay

aw
الشكل ( )7-1

وسأتناول في هذا المبحث الخصائص النطقية والفيزيائية لهذه التتابعات،
وكيف كان وجودها سبباً في إحداث التغيرات الصوتية في األبنية ،وهذا ليس في
كل سيا بطبيعة الحال ،إذ نجدها قد حذفت من بعض األبنية وثبتت في بعضها
اآلخر ،األمر الذي يضعف ما قال د .فوزي الشايا من أن العربية الفصيحة ر
اي ، iy
تبقي على أربعة من هذه التتابعات على ااطال وهي" :ا ْو  ، iwو ْ
يuy؛ ألنها في مجموعها عبار عن تتابعات متجانسة أو أضداد،
وا ْو  ، uwو ا ْ
وكالهما مرفوض عربيًّا) .(38وهذا كالم يضعف الواقع اللغوي ،إذ إننا نجد ثبات
هذه التتابعات في عدد ليس قليل من األبنية ؛ وبهذا فهي ليست مرفوضة تماماً،
بل ثقيلة نطقاً لما تحمل من خصائص صوتية.

أوال ay – aw :
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ل دم تسددتثقل العربيددة التتددابعين  ] ayو ] aw؛ ولهددذا فقددد أبقددت عليهمددا فددي
أكثر أبنيتها .ويمكن أن نفسر خفة هذين التتابعين بقلة الجهد المبذول معهما بالمقارنة
مدع التتابعددات األخددرى المتماثلدة والمتخالفددة .فمددع كدل مددن  ayو  ] awينتقددل اللسددان
مدن أسدفل الفددم (موضدع نطد الفتحددة) ،وهدو وضدع ال ارحددة العضدلية ،إلددى أعداله  ،مددع
ارندفاع إلى مقدمة الفم مع الياء ،وارنسحاا إلدى مد خر الفدم مدع الدواو ،فاللسدان بهدذا
ينتقددل فددي تحددر واحددد إلددى موضددع نط د شددب الحركددة ،فددي حددين نجددده يبددذل جهددداً
مضاعفاً مع التتابعات األخرى ،إذ يتطلا من ارنتقدال إلدى موضدع الكسدر أو الضدمة
ّأورً ،ثم إلى موضع الياء أو الواو ثانياً.

وعلى الرغم من أن المسافة التي سيقطعها اللسان في تحرك من الفتحة
المبين
شب الحركة طويلة نوعًا ما .وهذا يظهر في شكل ارنتقال الترددي
ّ
الصورتين الطيفيتين ] أ  ،ا [ في الشكل ( )7-1إرّ إن كون الحركة المجاور
الفتحة خفف من الجهد المبذول عند نطقهما.

إلى
في
هي

F
2

F
2

F
1
2

F1

aw

ay

(أ)

(ب)
الشكل ()7-1

ويبين الصور الطيفية وقيم المكونين  F1و  F2لكل من  ayو aw
ون حاااظ مااا الشااا ل الساااابق ومااا الرساااوم البيانياااة الموضاااحة فاااا األشااا ال
( )7-1و ( )3-1و ( )7-1ما يأتا:

77

الش ل ( )6-1
ويبين معدل تردد الحركة وشب الحركة في  ayو  awمقاسا بد .Hz
معدل زمن نطق  ayو aw

0.1

Series1

aw

ay

0.098

0.077

0.01

معدل زمن النطق مقاسا بـ msc

1

Serie
s1

الش ل ( )7-1
ويبين معدل زمن نط كل من  ayو  awمقاسا بد msc
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الش ل ()8-1
ويبين معدل زمن نط كل من  ayو  awمقاسا بدmsc

أ -بل د د د معد د دددل تد د ددردد  F1للفتحد د ددة مد د ددع التتد د ددابع  884Hz ] ayومد د ددع التتد د ددابع
 910Hz ] awوهد ددبط مسد ددتق اًر مد ددع األول عند ددد التد ددردد  420Hzوعند ددد  453Hzمد ددع
الثاني .وعلي  ،ف ن فار التردد في حركدة المسدار ارنتقدالي الهدابط يعدادل  464Hzمدع
 ] ayو  457Hzمددع  .] awوارتفدداع تددردد  F1مددع ال دواو أكثددر من د مددع اليدداء يعددود
إلددى ضددي منطقددة الحل د مددع األول ،فقددد ذكددر ) (pickettفددي معددرض تحديددده لق دوانين
المك ددونين  F1و  F2أن  F1يزيد ددد ت ددردده مد ددع تض دديي التجويد ددف الحلق ددي ،وكلمد ددا ازداد
)(3939
التضيي  ،ازداد تردد .F1
ونالحددظ أن فددار التددردد  F1بددين التتددابعين  ] ayو  ] awلددم يكددن كبي د اًر ،وهددو
أمر يعود إلى حركة اللسان العمودية ،فهدذا المكدون – بااضدافة إلدى أند متعلد بالمسداحة
النطقيددة للحلد – فهددو كددذل متعلد – كمددا سددب أن أوضددحنا – بحركددة اللسددان العموديددة،
فاللسان مع كال التتابعين يتحر من األسفل إلى األعلى وهذا الذي يفسدر الهبدوط الواضدح
فددي تددردد هددذا المكد ِّدون مددع التتددابعين عندددما ينتقددل مددن الحركددة إلددى شددب الحركددة وهددو أمددر
نجده شدب مغيدا مدع التتابعدات األربعدة األخدرى التدي تغيدا معهدا الحركدة العموديدة للسدان
بدرجة ملحوظة ،ويقوى حضور الحركة األفقية في ارنتقال بين مقدم الفم وم خره.
ا -بل د معد َّددل تددردد  F2للفتحددة مددع التتددابع  1923Hz ] ayومددع التتددابع
 1960Hz ] awوصددعد مسددتق اًر مددع األول عنددد التددردد  ، 2891Hzفددي حددين هددبط
مسددتق اًر مددع الثدداني عنددد التددردد  . 740Hzوعليد  ،فد ن فددار التددردد فددي حركددة المسددار
ارنتقددالي الصدداعد يعددادل  ، 968Hzفددي حددين يعددادل  1220Hzمددع الهددابط  .وفددار
التددردد هددذا يعكددس المسددافة النطقيددة والموضددعية لكددل م ددن الفتحددة وشددب الحركددة ،وهددي
 ] iwو  .] uyوبهددذا
معتدلددة نوع داً مددا بالمقارنددة مددع فددار التددردد مددع التتددابعين
ف د ن حركددة المسددار ارنتقددالي مددع هددذا المكد ِّدون والقدديم الرقميددة الناتجددة عن د تعد ّدد إشددار
فيزيائية مميز في هذين التتابعين.

معدل زمن ارنتقدال للمكدون الثداني  ] F2مدع ، 0.060msc ] ay
ج -بلع ّ
وبل د مددع  0.098msc ] awوعلي د فقددد اسددتغر مسددار ارنتقددال التددرددي للمكددون
 F2مع  ] awزمناً أطول من مع .] ay
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د -بلد د د د د مع د د د د ّددل الش د د د ددد الص د د د ددوتية م د د د ددع  ، 68.74dB ] ayوم د د د ددع ] aw
 . 70.11dBويعدود ارتفدداع معدددل الشدد مددع  ] awأكثددر مدن ارتفاعد مددع  ] ayإلددى
األول أكبر فاحتاج زمناً انتقاليداً أطدول وبالتدالي جهدداً نطقيداً
كون فار التردد الثاني مع ّ
أكبددر  ،ويعددود كددذل إلددى ضددي منطقددة الحل د عنددد إنتدداج ال دواو ،وعلي د ف د ن اشددت ار

منطقتددين نطقيتددين عنددد نط د التتددابع  ] awولّددد جهدددا نطقيددا إضددافيا فارتفعددت
الشد الصوتية مع بالمقارنة مع التتابع .] ay

وعلد ددى الد ددرغم مد ددن خفد ددة هد ددذا التتد ددابع بالمقارند ددة مد ددع التتابعد ددات الهابطد ددة
األخرى ،إر أننا نجد العربية قد تخلصت من في بعض أبنيتها ،وذل نحدو مضارع
الثالثي إذا كان على وزن "ي ْفعل" بكدسدر العين ،مثل :يعد ] من يوعد] ،و يزن ]
مددن يددوزن ] ،و يصددل ] مددن يوص دل ]  ،ونحددو حددذف ال دواو مددن الددوزن "يفعددل"
بفتح العين ،والقيداس عددم حدذفها ،وقدد وردت أمثلدة غيدر قليلدة عليد مدن نحدو :يددع
ويزع ويضع ويقع ويها ويذر ويطأ ويسع وغيرها.
وأر أ األمر يعود فا ذلك إلى عام ي :

األول :وجود الكسر في المقطع الالح للمقطع الذي ورد في هذا التتابع.
ّ
الثاني :وجود الياء في بداية المقطع الذي ورد في التتابع الهابط.
فمع األول يتركز الثقل في وجود الكسر بعد الواو وهما عنصران متنافران ،وعلدى
الرغم من وجود فاصل صامتي يخفف من ثقل التتدابع ،إر إن العربيدة قدد جنحدت فدي ذلد
إلى التخلص من مصدر الثقل الذي يمكن أن يتخلص من  ،فحذفت الواو.
ومددع الث دداني يطلددا م ددن العضددلة اللس ددانية كددي تن ددتج المقطددع  ] yawأن تنتق ددل
بالمسددار التحركددي المبدّدين فددي الشددكل ( ،)7-1وهددو انتقددال يسددبا تددوت اًر فددي حركددة العضددلة
اللسددانية ،وقددد ذكددر سدديبوي هددذا ،فهددو يفسددر سددبا حددذف ال دواو فددي هددذه األبنيددة باسددتثقال
اجتمداع اليداء والد دواو ،وهدذا ارسدتثقال جعلهدم ينطقددون يوجدل :ياجدل وييجدل بقلدا الدواو ألفداً
أو ياء ، )40)40هذا بااضافة إلى العلدو النسدبي لفدار تدردد  F2مدع التتدابع  ] awمقارندة
مددع اآلخددر  ] ay؛ لهددذا نجددد ال دواو قددد حددذفت مددن المضددارع فددي حددين ثبتددت اليدداء فددي
المضارع اليائي من نحو ييمن وييبس وييئس.
ويتبددين الفددار فددي الشددد الصددوتية بددين ثبددات ال دواو وحددذفها فددي مضددارع الفعددل
المعتددل المثددال فددي الشددكلين ( )7-1و ( )18-1حيددث يبددين األول شددكل ارنتقددال الطيفددي
لخددط التددردد  F2للتتددابع  ] yawو  ] yaفددي كددل مددن يوسددم  ] yawsimuو يسددم
 ،] yasimuوفي د نلحددظ انحدددا اًر حدداداً فددي مسددار المكد ِّدون الثدداني  ] F2مد دع  ]yawفددي
حددين تخددف حددد الهبددوط بوضددوح عنددد ارنتقددال مددن اليدداء شددب الحركددة إلددى الفتحددة التاليددة،
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وهذا الحذف أدى إلى انخفاض مع ّددل الشدد الصدوتية مدع  ] yaحيدث بلغدت 71.33dB
بعد أن كانت مع .73.12dB ] yaw
واذا قيددل إن هددذا التتددابع  ] yawقددد وقددع فددي األس دماء ولددم تحددذف من د ال دواو،
نحد ددو يد ددوم  ، ] yawmأقد ددول :إن د د علد ددى الد ددرغم مد ددن تطد دداب الوضد ددعين علد ددى المسد ددتوى
الصوتي النطقي ،إرّ أنهما مختلفان مدن الجاندا البندائي ،فاليداء فدي كلمدة يدوم] مدن أصدل
أمدا مدن الجاندا اآلخدر
الكلمة ،وليس مثل "ي ْوسم" (عالمة زمنية مضدافة ،هدذا مدن جانداّ ،
ف ن للباحث أن يقلا معجم اللسان فلن يجد في باا الميم فصل الياء إرّ كلمة واحدد هدي
يوم ] بخالف الفعل المثال الواوي فهو يتجاوز هذا العدد بكثير فكان أولى بالتخفيف.

F2 yaw

] أ

ya

[

F2

] ب [
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الش ل ( ) 9-1
ويبين الشكل الطيفي لكل من يوسم و يسم حيث يظهر ارنحدار حادا في  F2مع األولى
ويمثلها الشكل ]أ [ وتخف حدت بصور ملحوظة مع الثانية

الش ل ( ) 11-1
ويبين الفار في معدل الشد بين التتابع  yawوالتتابع  yaفي يوسم ويسم

ثانيا iy –uw – uy – iw :
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تعتبر التتابعات الصوتية الهابطة  iw - iy –uw – uyمن التتابعات

الثقيلة نطقا في العربية .وان كنا نجد الثالثة األولى منها في بعض األبنية وفي
سياقات صوتية معينة ،فال نكاد نجد األخير إر في ما ندر منها.

وثقل هذه التتابعات يكمن في الجمع بين المثلين مع كل من " " iy

و"  " uwوبين الضدين مع كل من (  ) iwو (  ، ) uyفمع األولين تتحر العضلة

اللسانية في منطقة نطقية ضيقة جدا  ،وهي فار المسافة بين الكسر والياء وبين
الضمة والواو .وبسبا حصر التحر اللساني الدقي في مساحة ضيقة كهذه ازداد
توتر عضلة اللسان؛ ألن هذا يحتاج منها مجهودا أكبر ،وهذا أمر طبيعي .فأنت إذا
أردت أن تصلح قطعة إلكترونية مثال ،وكانت صغير الحجم فهي تحتاج من دقة في

الحركة وتركي از في عمليات الوصل والقطع والتبديل أكثر مما تحتاج القطعة نفسها

لو كانت متوسطة الحجم أو كبير  .وبهذا فأنت تبذل جهدا مضاعفا مع األولى.

ويحدث عكس ذل مع التتابعين اآلخرين "  " iwو "  " uyإذ يتطلا من

اللسان أن ينتقل بشكل مفاج وسريع بين موضعين ،أحدهما في أول الفم والثاني في

أقصاه (أو العكس) .وهذا التحر المتتابع يشكل ما يمكن أن نسمي صدمة عضلية.

وعلى الرغم من أن اللسان عضلة مرنة ،إذ يمكن أن يتحر في ارتجاهات كافة ،إر

أ َّن البعد الموضعي بين صوتين يطلا في من اللسان أن ينتجهما بشكل مباشر ومن
دون فاصل ،هو ما سبا الثقل النطقي معهما ،ولهذا حذفا في كثير من األبنية.

وتبد د ددين األشد د ددكال ( )11-1و ( )12-1و ( )17-1و ( )17-1عد د دددداً مد د ددن

الخصددائص الفيزيائيددة للتتابعددات الصددوتية المدروسددة ،حي دث يبددين الشددكل األول الرسددم

الطيف ددي للتتابع ددات المتماثل ددة والمتخالف ددة  ،ويب ددين الث دداني الرس ددم البي دداني لمع د ّددل الش ددد
الصوتية ويظهر الثالث الرسم البياني لمعدل التردد  F2لكل من الحركة وشب الحركة،
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ويوضددح األخيددر زمددن ارنتقددال الددذي احتاج د المكد ّدون الثدداني لالنتقددال مددن الحركددة إلددى
شب الحركة.

F2

iy

uw

F2
F1

F1

] أ

[

iw

uy
F2
F1

F1

182

F2

] ب [

الشكل ( )11-1
ويبي الش ل الطيفا ل تابعات المتماث ة ويوضحها الش ل ( أ )  ،والتتابعات
المتخالفة ويمث ها الش ل ( ب )

الشكل ( ) 12-1
الشكل ( ) 12-1

الشكل ()12-1
الشكل ( ) 17-1

الش ل ()13-1
معدل زمن االنتقال  F2مع التتابعات المتماثلة والمتضادة
0.16
0.14

0.1
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0.08
0.06
0.04
0.02

uw

iy

iw

uy

0.072

0.068

0.141

0.138

0
Series1

معدل الزمن مقاسا بأ msc

0.12

الشكل ( ) 17-1

وبالنظر إلى األش ال المبينة سابقا نخ ص إلى النتاتج اآلتية:
أ -ل ددم يكد ددن المكد د ّدون األول  ] F1يشد ددكل عنص د د اًر تمييزي د داً واضد ددحاً فد ددي الف د دوار
الفيزيائيددة بددين التتابعددات المدروسددة ،ففددي معظددم المحدداورت النطقيددة للتتابعددات
جميعها كان يهبط باستواء ملحوظ– إن جاز القول – باتجاه شب الحركة.
ا -يشكل المكون الثاني  ] F2إشار فيزيائية واضحة في التمييز بين التتابعات
المنطوقة ،فمع التتابع المتخالف (  ) uyنجد بدايدة المك ّدون متركدز عندد التدردد
 886Hzثددم يصددعد فددي مسددار حدداد ليسددتقر عنددد التددردد  2705Hzفددي حددين
نجددد بدايددة التتددابع  ] iwمتركددز عنددد  2683Hzثددم يهددبط مكون د فددي مسددار
حاد أيضاً ليستقر عند التدردد  . 851Hzأمدا التتابعدان المتمداثالن

] iy

و  ] uwفنج ددد ص ددعوداً منبس ددطاً ف ددي حرك ددة انتق ددال المك ددون  F2م ددع األول،
األول
وهبوطداً منبسددطاً فددي حركددة انتقددال المكددون نفسد مددع الثدداني .إذ يبدددأ مددع ّ

مددن الت ددردد  2694Hzويس ددتقر عن ددد  ،2791Hzويبدددأ م ددع الث دداني م ددن الت ددردد
 881Hzويستقر عند .866Hz

187

ج -لما كان الفار الترددي مع التتابعات المتضاد عاليا ،إذ بل مدع التتدابع
 1819Hz ] uyومددع التتددابع  ، 1832Hz ] iwفقددد احتدداج ذل د زمن داً نطقي داً
طويالً اتمام عملية ارنتقال التي يتحر فيها اللسان تحركداً أفقيداً حداداً بدين مقددم

 ] uyقددد بل د

الفددم وم د خره .ولهددذا نجددد معدددل زمددن انتقددال المكد ّدون الثدداني مددع
 ، 138mscومع  ،141msc ] iwوهمدا نسدبتان متقاربتدان .وعلدى النقديض

من ذل نجدد قصد اًر زمنيداً واضدحاً مدع التتدابعين المتمداثلين ،إذ بلد معددل زمدن
ارنتقال مع  0.068msc ] iyومع  ،0.072msc ] uwفالحركة اللسانية
المنج ددز لنطد د ه ددذا التماث ددل محص ددور ف ددي مس دداحة نطقي ددة ض دديقة ه ددي فارق ددة
المسافة بين الحركة وشب الحركة المتماثلتين.
د -كددان معدددل الشددد الصددوتية مددع التتابعددات المتماثلددة والمتضدداد أعلددى مددن
التت ددابعين  ] ayو  ، ] awإذ اجتم ددع م ددع ت ددوتر عم ددود الهد دواء ت ددوتر ف ددي حرك ددة
العضلة اللسدانية التدي تسدير فدي مسدار متضداد مدع  ] iwو  ، ] uyوفدي مسدار
دقيد د وض ددي م ددع  ] iyو  .] uwفمع دددل الش ددد الص ددوتية م ددع  ] iwق ددد بلد د
 ، 77.83dBومددع  ، 76.60dB ] uyفددي حددين هددبط مددع كددل مددن  ] uwإلددى
 ، 75.91والى  74.73dBمع .] iy
ولهاااذا الاااذا ذ رناااا م ددن الخص ددائص النطقي ددة والفيزيائي ددة له ددذه التتابع ددات
إمدا بحدذف شدب الحركدة
األربعة ،فقد تخلصت العربية منهدا فدي أكثدر أبنيتهدا ،وذلد ّ
إمددا بمددد الحركددة
والتعددويض عنهددا ،أو بحددذفها مددن دون تعددويض ،ويكددون التعددويض ّ
السابقة لها ،أو بتضعيف الصامت الالح .
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ونعد ددرض هند ددا أمثلد ددة علد ددى الشد ددكل األول (الحد ددذف والتعد ددويض بمد ددد الحركد ددة
السابقة):
-1

إ ْفعددال ] و م ْفعددال ] مددن المثددال ال دواوي .نحددو "إيصددال" و أصددلها

"إوصال" من الفعل "وصل"  ،و "ميعاد" وأصلها "موعاد" من الفعل " وعد ".
ْ

?i:sal



?iysa:l



?iwsa:l

 a:d؟mi:



a:d؟Miy



a:d؟Miw

" -2ف ْعلة" من األجوف الواوي واليائي .نحو" :قيمة" وأصلها "ق ْومة" و
"سير " من األصل "س ْير ".
qi:matu

-7

qiymatu

qiwmatu

si:ratu

siyratu

الندداقص اليددائي مددع ضددمائر المددتكلم والمخاطددا  ،نحددو" :رضدديت"

وأصلها "رض ْيت".
radi:tu
-7

radiytu

radiwtu

الفعد ددل المضد ددارع المزيد ددد مد ددن الند دداقص اليد ددائي  ،نحد ددو" :ي ْرضد ددي"

وأصلها "ي ْرض ْي ".
yurdi:
-7

yurdiy

yurdiw

المبني للمجهول من "أ ْفعل" نحو" :أوها" وأصلها "أ ْوها".
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?u:hiba
-7

?uwhiba

وزن "فعل" من األجوف اليائي .نحو" :بيض" وأصلها "ب ْيض".

bi:du

Buydu

biydu

أما الش ل الثانا ،وهو الحذف والتعويض بتضاعيف الصاامت القحاق،
فنحو:
"افتع ددل" م ددن المث ددالين الد دواوي والي ددائي مث ددل" :اتص ددل" م ددن األص ددل "اوتص ددل"
و"اتبس" ،وأصلها "ايتبس" ،وفيهما عوض عن شب الحركة بالتاء.
ittasala

iwtasala

ittabasa

iytabasa

وأما الشكل الثالث  ،وهو حذف من دون تعويض  ،فنحو :األمر من المثال

ف" وأصلها "ا ْوقف" و "صل" من األصل "ا ْوصل".
الواوي ،مثل "ق ْ
Iwqaf

qit

Iwsil

sil

والحذف هنا لم يكن للواو فقط  ،بل للمقطع كامال.
وأقف في آخر األمر بنظر تحليلية سريعة عند الخصائص الفيزيائيدة لكلمتدين
مما سب أن أوردناه ،وهما :ميعاد ورضيت.
يبددين الشددكل ( )17-1م ارحددل التغيددر الصددوتي لكلمددة "ميعدداد :d؟ mi:إذ
المكون  F2بهبدوط حداد مدن التدردد  2456Hzإلدى التدردد
نجد في الشكل أ] انتقال
ِّ
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 ، 861Hzوهذا يعكس انتقال اللسان من الكسدر إلدى الدواو شدب الحركدة فدي a:d؟
 ،miwوتبل د شددد التتددابع الهددابط معهددا  . 77.50dBفددي حددين نجددد ارنتقددال فددي
الشددكل ا] يتحددول إلددى صدداعد مددع البنيددة قبددل السددطحية  .]miya:dومعهددا نجددد
ارنتقال يبددأ مدن  2600Hzويصدعد إلدى  ،2710Hzثدم ر يلبدث أن ينتقدل فدي هبدوط
إلددى تددردد العددين .وتبل د شددد التتددابع  ] iyهنددا

 ،75.60dBوللتخفيددف مددن الثقددل

النطقي المتمثدل فدي حركدة اللسدان فدي منطقدة نطقيدة ضديقة وهدي منطقدة الكسدر واليداء

اللسدان

ويعوض عنهدا بمدد الحركدة السدابقة ،بمعندى آخدر يسدتقر
تحذف الياء ّ
في موضع الخاص ب نتاج الكسر  ،ويتبين ذل في الشكل ج] إذ نجدد اسدتق ار اًر فدي
بدايدة التدرددات المنعكسدة عددن الكسدر الطويلدة يتبعهدا انتقددال هدابط إلدى تدردد العددين،
ويبل معدل شد الكسر الطويلدة هندا  .74.11dBوهدي نتيجدة طبيعي دة ،فاللسدان قدد
تخلددص مددن حركددة ثنائيددة متضد داد ارتجد داه فددي  ،]iwثددم تخلددص مددن حركددة ثنائيددة
يتطلا من كي ينجزها أن يتحر في مساحة نطقيدة غايدة فدي الضدي  ،منتهيداً إلدى
وضددع عضددلي مسددتقر هددو وضددع نطد الكسددر مددع شدديء مددن ارمتددداد الزمنددي عنددد
إنتاجها للتعويض عن شب الحركة المحذوفة.
أمد ددا الكلمد ددة الثانيد ددة "رضد دديت"  ] radi:tuفيظهد ددر مد ددن صد ددورتها الطيفيد ددة
ّ
( )17-1تماثل تقريبي في التردد الذي يبدأ من المكدون الثداني  ] F2فدي البنيتدين
ما قبل السطحية والسطحية ،إذ نلحدظ أند عندد ارنتقدال مدن صدوت الضداد ] المفخدم
المجهد ددور إلد ددى الكسد ددر التاليد ددة يتركد ددز التد ددردد عند ددد  1562Hzفيصد ددعد إلد ددى التد ددردد
 2892Hzمع التتابع  ] iyوالى  2583Hzمع الكسدر الطويلدة أي بفدار تدرددي
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يبلد د  1330Hzم ددع  ] iyو  1021Hzم ددع الكس ددر الطويل ددة .وق ددد بلغ ددت الش ددد
الصوتية مع األول  76.13dBفي حين انخفضت مع الثاني إلى .74.22dB
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الشكل ( )17-1
وبعددد ،فكمددا أن العربيددة قددد تخلصددت مددن هددذه التتابعددات فددي عدددد مددن أبنيتهددا،
فقددد سددلكت سددبيل بقائهددا فددي بعضددها اآلخددر ،وذل د فددي سدديا صددوتي واحددد وهددو
التضددعيف ؛ أي فددي السددياقات التددي يبدددأ فيهددا المقطددع الالح د بشددب الحركددة التددي
انتهى بها المقطع الساب  ،وذل نحو:
أ -الفعل الماضي المبني للمجهول من األجوف الواوي واليائي الذي جاءت عين
مضعفة ،مثل :ليِّن  ،] luyyinaعيِّن ] uyyina؟ [  ،ل ِّون  ،] luwwinaج ِّوع
a؟.] juwwi
ا -مدا بندي علدى الدوزن فعَّدل] مدن األجدوف اليددائي ،مثدل :ضديَّع

 ،]duyyaسد َّدير

.]suyyar

ج -مد د د د د ددا بند د د د د ددي عد د د د د ددلى وزن ف ّع د د د د ددال] مد د د د د ددن األج د د د د ددوف الد د د د د دواوي ،مث د د د د ددل :رّواد
زوار  ،] zuwwa:rد ّوار .] duwwa:r
ّ ،] ruwwa:d
118

د -الكلمات المنسوبة ،مثل :سوري .] su:riyyu
ي  ،] qawiyyuغَّي د د د د د دة
هد د د د د د د -كلمد د د د د ددات نحد د د د د ددو" :سد د د د د د ّديان"  ،] siyya:nقد د د د د ددو ُّ
.] giyyatu

فالعربيددة قددد أبقددت علددى هددذه التتابعددات فددي األبنيددة السددابقة ،فددي حددين أنهددا
تخلصددت منهددا فددي أبنيددة أخددرى كثيددر ،واألمددر يعددود – بااضددافة إلددى الحفدداظ علددى
وزن البنية – إلى الطبيعدة النطقيدة للتضدعيف  ،فالتضدعيف فدي حقيقتد النطقيدة هدو
اسددتقرار األعضدداء النطقيددة مددد فددي موضددع نط د الصددوت  ،ثددم تتحددر بعددد ذل د
انت دداج الص ددوت الالحد د  ،وه ددذا ارس ددتقرار يمث ددل اس ددتراحة العض ددلة اللس ددانية مد ددن
الحدركددة ارنتقاليددة المفاجئددة بددين موضددعين متباعدددين ،مددن نحددو  ] uyفددي ضدديَّع
؟ ،] duyyaأو الحرك د ددة ارنتقالي د ددة الض د دديقة ب د ددين موض د ددعين متق د دداربين ،م د ددن نح د ددو
( )iyفددي سد ّديان  .] siyyanوأرى أن هددذا ارسددتقرار يعد ّدد تمهيددداً زمني داً تتهيددأ في د
األعضاء النطقية لالنتقال إلى موضع نط الصوت الالحد  .وعليد فحركدة النطد

فددي سدديا التضددعيف ر تكددون س دريعة ومفاجئددة كمددا هددي شددب الحركددة عندددما تكددون
ساكنة.
وتظهددر صددفة ارسددتقرار العضددلي هددذه واضددحة فددي الشددكل ( ،)13-1وفيد
الصور الطيفية لكلمة "سّيان" ،إذ تظهر على شكل امتداد زمني لحركة تدردد التتدابع
(  ) iyyفددي الكلمددة نفسددها ،وهددذا ارسددتقرار قددد أشددبع اليدداء بالسددكون وهّيددأ أعضدداء
النطد لالنتقددال مددن الموضددع النطقددي نفس د إلددى الفتحددة الالحقددة لليدداء الثانيددة ولهددذا
أصبح التتابع  ] iyفي الكلمة مقبورً على المستوى النطقي.
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الشكل ()13-1

هوامش الدراسة
( Praat ( 1هو برنامج حاسوبي يعمل على تسجيل الكالم آليا وتحليل وتركيب  ،صمم في جامعة
 Amsterdamوكان القائمان على تنفيذ فكرت وتحديثها كالًّ من األستاذين
أمستردام
1

 Paul Boersmaو David Weenink
ويستطيع الدارس أن يستعمل هذا البرنامج من موقع على شبكة اانترنت وعنوان
. http://www.praat.org
)  ( 2د .أحمد مختار عمر ،دراسة الصوت اللغوي ،ص .787
) . J.C.Catford . A Practical Introduction to Phonetics , p116 (7
) Martin J. Ball . Phonetics For Speech Pathology , p.54 (7
)  ) 7د .سمير استيتية ،الحركات بين المعايير النظرية والخصائص النطقية ،ص 171.7
)  )7ماريو باي ،أسس علم اللغة ،ص .78
) Peter Roach . English Phonetics and Phonology , p21 ( 3
)  )7فندرس ،اللغة ،ص  .77وانظر :د .إبراهيم أنيس ،األصوات اللغوية ،ص .171
2

3

))4

5

6

7

8

)  )7غالا فاضل المطلبي ،في األصوات اللغوية ،ص .271
)  )18د .سعد مصلوح ،دراسة السمع والكالم ،ص .277-277
9

10

117

:

( )11د .إبراهيم أنيس ،األصوات اللغوية ،ص  .77وانظر د .عبد الصبور شاهين ،القراءات
القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ،ص  .71وانظر د .كمال بشر ،علم األصوات ،ص
ص
 ،777وانظر :د .فوزي الشايا ،محاضرات في اللسانيات،
.282-281
)  )12د .عبد الصبور شاهين  ،القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث  ،ص.71
)  )17د .كمال بشر  ،علم األصوات  ،ص.277

11

12

17

)  )17د .فوزي الشايا  ،محاضرات في اللسانيات  ،ص.282-288
)  )17د .عبد الصبور شاهين ،المنهج الصوتي للبنية العربية ،ص .78
)  )17المرجع الساب  ،ص .71
)  )13المرجع الساب  ،ص .78
) D. Kent. The Acoustic Analysis of Speech, p. 92. )17
)  )17المرجع الساب  ،الصفحة نفسها .
)  )28التقطت هذه الصور في قسم األشعة فدي مستشدفى ااسدراء اعتمدادا علدى جهداز – Cine
 ، Fluoro scopyحيث اعتمد التقاط صور عديد لمحاورت نطقيدة متكدرر ثدم اختيدر مدن
بينها تل التي عرضت في الدراسة  .قام بااشراف على التقاط الصور الدكتور هيثم العزام
رئيس قسم األشعة في المستشفى المذكور .
17

17

17

13

17

17

28

)  )21انظر صفحة 37من الدراسة .
)  )22د .أحمد مختار عمر  ،دراسة الصوت اللغوي  ،ص .787
)  )27انظر صفحة  37من الدراسة.
) .J.C.Catford . A Practical Introduction to Phonetics , p116 )27
)  )27د .غالا فاضل المطلبي ،في األصوات اللغوية ،ص .271
)  )27جان كانتينو ،دروس في علم أصوات العربية ،ص .131
)  ) 23د .عبد الصبور شاهين ،القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ،ص .77
)  )27د .عبد الرحمن أيوا ،الصوت إنتاج وتحليل  ،ص .132
)  )27د .عبد الرحمن أيوا ،الصوت إنتاج وتحليل  ،ص .132
)  )78د .كمال بشر ،علم اللغة العام – األصوات ،ص .77
21

22

27

(27

27

27

23

27

27

78

)  )71د .كمال بشر ،دراسات في علم اللغة ،ص .77
) .Peter Roach . English Phonetics and Phonology , p21 )72
71

72
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)  )77د .عبد الصبور شاهين ،القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ،ص .77
)  ) 77المرجع الساب  ،ص . 77
)  )77جان كانتينو ،دروس في علم أصوات العربية ،ص 132
)  )77د .سمير استيتية ،الحركات بين المعايير النظرية والخصائص النطقية ،ص 177-172
)  )73المرجع الساب  ،ص .177-177
)  )77د .فوزي الشايا ،تأمالت في بعض ظواهر الحذف الصرفي ،ص .72
77

77

77

77

73

77

)  ) 77انظر . D. Pickett. The sounds of Speech Communication, p. 50-51
)  )78سيبوي  ،الكتاا ،ج ،7ص .72
77

78
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