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 كها في أبنية العربيةوالتتابعات الصوتية الهابطة وسل
 نطقية فيزيائيةدراسة 

 د. ابتسام جميل

 جامعة اإلسراء

تعالج هذه الدراسة موضوع التتابعات الصوتية الهابطة في أبنية العربية      
مفهوم التتابع  أولهما من جانبيها النطقي والفيزيائي. وجاءت في مبحثين تناول

ابط الذي يقابل عند بعض الدارسين مفهوم الحركة المزدوجة  وابتعدت الصوتي اله
الدراسة عن هذا المصطلح األخير لتنأى بالعربية عن إمكانية وجود هذا النوع من 

عند التحليل النطقي والفيزيائي لهذه  ثانيهماالحركات في أبنيتها . وتوقف 
. وقد اعتمدت  uy و uwو iyو  iwو  ayو  awالتتابعات وهي في العربية 

للتحليل    )Praat )1الدراسة لتحليل الخصائص الفيزيائية لهذه التتابعات على برنامج 
الطيفي ، وتضمنت عينة الدراسة خمس فتيات نطقت كل منهّن التتابعات 
المدروسة مستقلة عن السياقات الصوتية ثالث مرات ، ثم أخذ معدل القياسات 

 لية التحليل .    الرقمية الناتجة ليعتمد في عم

 المبحث األول: 

 مفهوم التتابعات الصوتية الهابطة: -أ

 حركددةوشددب   حركددةيقصددد بالتتابعددات الصددوتية فددي هددذه الدراسددة كددل تتددابع ل 
     " yas?alu "  سدددأل  [ فدددي ي yaفددي أبنيدددة الكلمدددات. وهدددي إّمدددا صدداعد  مدددن نحدددو   

 حركدددةقدددع الت" حيددث  yu?minu[ فددي ي ددد م ن  " yu" و  wajada[ فددي وجدددد  "waو 
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مددا هابطددة مددن نحددو  حركددة بعددد شددب  ال [ فددي aw"، و  šay?un" [ فددي شدديء  ay. وا 
ن "uw"، و  qawmunق وم  " أتي ت" وغيرها من التتابعات التي Luwwina[ في ل وِّ
 ، وعلى هذه األخير  تقوم الدراسة.حركة ب ةفيها متبوع حركةلاشب  

هابطدددة هدددو نفسددد  الدددذي أطلددد  عليددد  إن مدددا  أسدددمي  التتابعدددات الصدددوتية ال 
؛ ولكنندددددي  (diphthong) ةالمزدوجددددد حركدددددةأو ال ةالمركبددددد حركدددددةالدارسدددددون اسدددددم ال

اخترت تسمية التتابعات الصوتية الهابطدة؛ ألندأى بالعربيدة عدن احتماليدة وجدود هدذا 
فددي نسدديج أبنيتهددا مددن جانددا، ورخددتالف الدارسددين فددي تحديددد  حركدداتالنددوع مددن ال

 وبيان طبيعت  الصوتية من جانا آخر. حركيلح المفهوم هذا المصط
يقتضي انتقال اللسان  ةالمزدوج حركةفالدارسون يتفقون على أن إنتاج ال 

 –؛ ولكنهم يختلفون حركة أخرى إلى موضع  حركةمن موضع  افي أثناء نطقه
 : ا في تحليله -    )2(كما يذكر أحمد مختار عمر

 وم بوظيفة فونيم واحد.علة واحد  تق ا)أ( فمنهم من اعتبره

 تتابعا من العلل المنفصلة. ا)ا( ومنهم من اعتبره

، يقدوم نصدف العلدة فيهدا بوظيفدة  )ج( ومنهم من اعتبرهدا علدة ن نصدف علدة
 الصوت الساكن.

إذ يقددول : " تعددرف الحركددة  (Catford)ونجددد تفصدديال للمفهددوم األول عنددد  
( فددي  i( و )  aنحددو تتددابع ) فددي مقطددع واحددد مددن  تتااابل لحاار تي المزدوجددة أنهددا 
؛ لكنهددا  حر تااا  منفصاا تا ( ، إذ ر يددتم اسددتيعابها علددى أنهددا  highنطدد  كلمددة ) 

يبدددأ مددن العنصددر األول ثددم ينزلدد  باتجدداه  انتقااالا انقي اااتفهددم علددى أنهددا صددوت 
، تبدددأ بقددو  ثددم تخبددو بالتدددريج ،  بدفقااة نبريااة واحااد العنصددر الثدداني ، ويددتم نطقهددا 
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ع من الحركات المزدوجة الذي يبدأ بقو  ثم يضعف فدي نهايتد  يطلد  عليد  وهذا النو 
  )Decrescendo diphthong  ")3مصطلح الحركة المزدوجة الهابطة  "

: إن هدددذا الندددوع مدددن الحركدددات ر يعتبدددر تتابعدددا لحدددركتين   (Ball)ويضددديف 
يندتج  ماد  صاوتا مت امالضمن مقطع واحد وحسدا ، ولكدن ينظدر إليد  علدى أند  

. ويقددددول            )4(حركددددة لسددددانية انزرقيددددة تبدددددأ فددددي موضددددع وتنتهددددي فددددي موضددددع آخددددرب
مركبدة مدن  وحد  صااتتية واحاد : "الحركة المركبة المزدوجة هدي  ستيتيةاد. سمير 

. ويددتم إنتدداج وظيفااة فونولوجيااة واحااد حددركتين متتددابعتين فددي مقطددع واحددد، لت ديددا 
ثددم ينزلدد  إلددى حركددة ، نطدد  حركددة مفددرد  الحركددة المركبددة هددذه، بددأن يبدددأ اللسددان ب

 )5(أخرى، فيشم بدذل  حركدة بحركدة، أو يددمج حدركتين، لتكوندا وحدد  واحدد  مركبدة".

تنطدد  فددي فتددر  زمنيددة ر تكفددي إر لنطدد   –كمددا يددذكر مدداريو بدداي  –وهددذه الحركددة 
فهدددي تشدددب  الحركدددات الطويلدددة المفدددرد  مدددن حيدددث الدددزمن النطقدددي   )6( صدددوت واحدددد
 . )7(ي إنتاجها المستغر  ف

ويوضددح فندددرس الصددفة الصددوتية لعنصددري هددذه الحركددة بقولدد : إّن "هدداتين  
الحددددركتين ر تسددددتويان قيمددددة فددددي هددددذا المركددددا، إذ يحتددددوي حددددرف اللددددين هددددذا علددددى 
    عنصدددر قدددوي وعنصدددر ضدددعيف هدددو الثددداني عددداد . وهكدددذا فددد ن مدددا يلدددي الحركدددة فدددي

"iy" و "ay" و "awواكن بمعنى الكلمة؛ بل عنصدر " ليس من الحركات ور من الس
 . )8( من المركا"

)الدددواو واليددداء( لهمدددا وجدددود خددداص فدددي الحركدددة  حدددركتينوعليددد ، فددد ن شدددب  ال 
المزدوجة، إذ يعتبران امتدادًا لحركة تتغير نوعيتها في أثناء نطقها ويتشكالن نتيجدة 

يددذكر  كمددا –هددذا ارنتقددال إذ إن ة. مزدوجددارنتقددال المباشددر بددين عنصددري الحركددة ال
"يمثدددل حالدددة صدددعبة بالنسدددبة للمدددتكلم ألنددد  يتطلدددا منددد  أن يغيدددر  -غالدددا المطلبدددي 

وضدع جهداز النطد  مدن موضدع إلددى آخدر. وهدذا يعندي أن علدى أعضداء النطدد  أن 
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تتوقددف زمنددًا لينطدد  كددل مددن صددوتي المددد علددى حددد ، يكددون علددى المددتكلم فددي أثندداء 
أمدر ر يمكدن تصدوره قطعدًا، ذل  أن يقطع مجرى نفس  ثم يستأنف  مر  أخدرى، وهدو 

فكددان علددى جهدداز النطدد  أن يتحيددل علددى ذلدد  بددأن يفصددل بددين الصددوتين باحتكددا  
بسدديط يكددون بمثابدددة فاصددل يسددتريح فيددد  اللسددان برهددة لكدددي يسددتطيع اتخدداذ الوضدددع 

إلددى  –يكددون الثدداني فددي الغالددا  -اآلخددر، ومددن أجددل ذلدد  يتحددول أحددد صددوتي المددد
 . )9(نصف مد مما يسهِّل اجتماعهما"

، هددي نتدداج هددذا التتددابع الحركددي المباشددر لصددائتين  إذن مزدوجددةفالحركددة ال 
 حركة، وعلي  فشب  الحركة متباينين، يحدث أثناء ارنتقال بينهما انزر  يوّلد شب  ال

ر  ا  دموح   ا  حر ي   ا  مقج؛ ولهذا يعتبر هذا التتابع  هنا جزء من حركة سابقة أو رحقة
 إّر بوجود اآلخر. حركةب  الينتج أحد شقي  وهو ش

". ويتكلم د. سعد مصلوح au" يكتا "aw" والتتابع "ai" يكتا "ayفالتتابع " 
فدددي معدددرض تمييدددزه بدددين مصدددطلحي الصدددائت المدددزدوج  - فدددي هدددذه المسدددألة فيقدددول

: إّن "المصدددددطلح األول يصدددددف المنطدددددو  طبقدددددًا لخصائصددددد  -والحركدددددة المزدوجدددددة
ار للوظيفدة، علدى حدين ينصدرف الثداني إلدى وصدف  دون اعتبد مدن الفيزيقية والنطقية

وظيفيًا في إطار لغة بعينها )وهي اللغة العربية(. وعلي  ف ن الكلمة  ن ْوم[ ينبغي أن 
دْرفيًا فدنحن نكتبهدا bait[ وكذل  الكلمة العربية  ب ْيت naumتكت ا صوتيًا   [. أّما ص 

 nawm  و ]baytًا ولكنددد  لددديس بحركدددة [، وبهدددذا فددد ن التتدددابع يعدددد صدددائتًا مزدوجددد
  )10(مزدوجة".

 الدواو واليداء[ ر وجدود لهمدا  حدركتينويترتَّا على ما ذكره القول بأن شدب  ال 
المتباينددة، وهددذا مددا نجددده عنددد كثيددر مددن الدارسددين  حركيددةإّر فددي سدديا  ارنزرقددات ال

ن إ، يقدول د. إبدراهيم أنديس: "والحقيقدة غيار مساتق ي الدذين يعددون هدذين الصدوتين 
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[ ثم تنتقدل بسدرعة   iلياء صوت انتقالي، أي إنها تتكّون من موضع صوت اللين   ا
، وكددذل  الددواو يبدددأ تكونهددا مددن موضددع صددوت أصااوات ال ااي إلددى موضددع آخددر مددن 

لدددى هدددذا الكدددالم  )11([ ثدددم ينتقدددل اللسدددان بسدددرعة إلدددى موضدددع لدددين آخدددر" uاللدددين    وا 
،  )14( وفددوزي الشددايا ، )13(، وكمددال بشددر )12(يددذها كددل مددن عبددد الصددبور شدداهين

يبدأ من الموضع النطقي الخداص  حركةفكلهم يرون أن التشّكل النطقي للواو شب  ال
. ى خددر أ حركددة[ ثددم ينتقددل فددي حركددة انزرقيددة إلددى موضددع نطدد   uبنطدد  الضددمة   

، فعندددد تشدددكل  يسدددتقر اللسدددان فدددي الموضدددع حركدددة وكدددذل  األمدددر مدددع اليددداء شدددب  ال
، ثم ينتقل في حركة انزرقية إلى موضع نط  صدائت [ iالنطقي الخاص بالكسر    

 مغاير.

يقضدي  حدركتينوهدذا الوصدف النطقدي انتداج كدل مدن الدواو واليداء شدبهي ال 
بلدددزام وجدددود شدددب  الحركدددة فدددي سددديا  الحركدددات لكدددي تتشدددكل األولدددى علدددى المسدددتوى 

 ، فعنددد د. عبددد الصددبور شدداهينبدذل  مدددى قددو  القددول  –حقيقددةً  –ير در أالنطقدي ، و 
وهدذه )15(هو في الحقيقة ما يسمى بالياء أو الواو مختلفتين حركتينأن ارنزر  بدين 

هدددي التدددي  –والكدددالم ر يدددزال للددددكتور عبدددد الصدددبور شددداهين  –الخاصدددية ارنزرقيدددة 
تبرز وجود الدواو واليداء، فد ذا لدم يكدن ارندزر  وجدا اعتبارهمدا غيدر موجدودتين فدي 

: "ولكدددي تتأكدددد للددددارس هدددذه الحقيقدددة عدددن الدددواو ويضددديف قدددائالً ،  )16( نسددديج الكلمدددة
والياء، وأن طبيعتهما انتقاليدة محضدة، يمكند  أن يحداول نطد  واو بدال حركدة قبلهدا، 

ألن الحركددة جز هددا، أو شددطرها، ور وجددود لشدديء  ؛ أو بعدددها، ولددن يتسددنى لدد  ذلدد 
 .)17( ضاع شطره األساسي"
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رندزر  شدب  الحركدة ، فمدن هنا أقدول : إذا كاندت المخالفدة الحركيدة شدرطا    
[ فدددي wuالصددوتية المتماثلددة، مددن نحددو  أيددن لشددب  الحركددة أن تنزلدد  فددي التتابعددات 

دددددددد     [ فددددددددي لدددددددد يِّن    yi[، و    quwwatu   [ فددددددددي قدددددددد وَّ   uw، و    [ wujidaو ج 
layyin ]    و ،iy    دددّيان [. فدددنحن إذا أعددددنا الدددواو واليددداء إلدددى  siyyaan[ فدددي س 
دددّول التتابعدددان األورن إلدددى ضدددمة طويلدددة   أصدددلهما [ ويتحددددول uuقبدددل ارندددزر  يتح 

أمددا مددن الجانددا اآلخددر، ف ندد  ، هددذا مددن جانددا .  [ iiاآلخددران إلددى كسددر  طويلددة   
، وذلدد  نحدو نطقنددا حركدي يمكنندا أن نندتج هددذين الصدوتين مسددتقلين عدن أي سدديا  

ْفدْو   dalwلهما فدي كلمدات نحدو: د ْلدْو    ْمدْي  afw[. و ع   [ و س دْعْي  ramy[ و ر 

say   فدددددي حدالدددددة الوقددددف عليهددددا. وكددددذل  فددددي لهجتنددددا العاميددددة فددددنحن نقددددول: ْورد  ]
wLa:d     و ْورا ]wr:qمددن نحددو هددذه الكلمددات بددالواو السدداكنة متبوعددة  ين[ بددادئ
؛ فمددددن أيددددن لشددددب  ة أو رحقدددد ةسددددابق حركددددة، ومغيبددددين فددددي أدائنددددا نطدددد   بصددددامت

دون مدن ا نطقيا وهمدا ليسدا فدي سديا  حركدة، وكيدف تدم إنتاجهمدا نزلقتأن  حركتينال
 .شطرهما األساسي ؟ ! 

فدي أثنداء التحدورت الداخليدة للبندى فشب  الحركة قد تنزل  في أبنيدة العربيدة    
نتيجدة عمليدات ااعدالل  يتشكل معهدا التيالعميقة أثناء رحلتها إلى البنى السطحية 

يدتم الدتخلص مند  بدانزر  شدب   حركديالعميقدة تتدابع واابددال التدي تطدرأ علدى البندى 
، أمدددا أن نقدددول إن شدددب  الحركدددة ر يمكدددن أن تتشدددكل نطقيدددا إر فدددي سددديا   الحركدددة

فهدددذا ممدددا يضدددعف  الواقدددع الصدددوتي الدددذي حدددركتين متبددداينتين يدددتم ارندددزر  بينهمدددا ، 
سديا  كل مع حركة من جنسد  أو فدي  يتبدى في  كل من الواو والياء شب  الحركتين

 تغيا في  الحركة .
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فالندداط  يسددتطيع بشددديء مددن التضددديي  الموضددعي لموضددع نطددد  كددل مدددن  
  الددددواو واليدددداء [ منعددددزلين عددددن السدددديا   حددددركتينالضددددمة والكسددددر ، أن ينددددتج شددددب  ال

، نطددد  ؛ ألنددد  مدددع التضددديي  يزيدددد تدددوّتر عمدددود الهدددواء المدددار فدددي منطقدددة الحركدددي ال
موضدددع النطقدددي الخددداص بالحركدددة وشدددب  ولكدددي نسدددتدل علدددى الفدددار  الددددقي  فدددي ال

ن أخذنا معدل تدرددقد الحركة ، ف لكدل مدن الضدمة   [Formant  ينالصدوتي ينالمكدوِّ
مددن جانددا آخددر، فددي  حركددةمددن جانددا، والكسددر  واليدداء شددب  ال حركددةوالددواو شددب  ال

 : األبنية التقابلية المسجلة في الجدول اآلتي

 حر ةال حر ةشبه ال 

 daluلو د   dalwد ْلْو  الضمة

ْمْي  ال سر   ramiرمي  ramyر 

اعتمادًا على خمس  هذين الترددين سجالمعّدل القياسات الرقمية لكل من و    
، فكاندددددت حصددددديلة  مشددددداركات، نطقدددددت كدددددل مدددددنهّن الكلمدددددات السدددددابقة ثدددددالث مدددددرات

المحددداورت النطقيدددة المسدددجلة خمدددس عشدددر  محاولدددة. وقدددد ظهدددرت النتدددائج كمدددا هدددي 
(  حيددددث يعددددرض الشددددكل األول رسددددمًا بيانيددددًا 2-1( و )1-1) الشددددكلينمثبتددددة فددددي 

للحركددددة وشددددب  الحركددددة فددددي الكلمددددات  F2و  F1لمعددددّدل النتددددائج الرقميددددة لكددددل مددددن 
من  لكل   spectrographالرسم الطيفي  ني، في حين يعرض الشكل الثاالمدروسة 

 .   الكلماتهذه 
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و  F1نلحظ اختالفًا فدي قديم المكدونين الصدوتيين  السابقينوبالنظر إلى الشكلين 
F2  األّول  ، فددالمكونF1يددرتبط بحركددة اللسددان العموديددة ](

18

ذ كلمددا ارتفددع اللسددان إ، (18
بلدد  و إلددى أعلددى قددل تددردد هددذا المكددّون، والعكددس صددحيح. فمددع كددل مددن الضددمة والددوا

. 332Hzمع الضدمة، فدي حدين هدبط مدع الدواو إلدى  346Hzمعّدل تردد هذا المكّون 
مددع الكسددر ، فددي  357Hzأّمددا مددع الكسددر  واليدداء، فقددد بلدد  معددّدل التددردد للمكددون نفسدد  

اليداء. وي ف سِّدر هدذا ارتفداع اللسدان مدع شدب  الصدائت أكثدر  مدع Hz 306حين هدبط إلدى
 من ارتفاع  مع الصائت. 

[ فيدددرتبط بحركدددة اللسدددان األفقيدددة فدددي التجويدددف F2أّمدددا تدددردد المكدددون الثددداني   
19( الفموي

إذ كلما تقدم اللسان إلى األمام ازداد تردد هذا المكوِّن، والعكس صحيح. ، (19 
، فدي حدين بلدد  723Hz، وهدبط مدع الددواو إلدى 760Hz التدردد معدددل فمدع الضدمة بلد 

2610Hz  2658مددع الكسددر ، وارتفددع إلددىHz  مددع اليدداء. وفددار  التددردد هددذا بددين كددل
متجانسين يدل على أن موضع إنتاج الواو يتأّخر عن موضع إنتاج الضمة، فدي حدين 

20( ، وتبددين صددور أشددعة إكددسيتقددّدم موضددع إنتدداج اليدداء علددى موضددع إنتدداج الكسددر 

20 )

( وضدع اللسدان فدي ارتفاعد  وتراجعد  مدع الدواو والضدمة ، 7-1الموضحة فدي الشدكل )
 وفي ارتفاع  وتقدم  مع الياء والكسر  . 

 

 

 

 الضمة  -الواو                                                         ب   -أ    

 

 

 

 الكسرة  -د               الياء                                         -ج     
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 (3-1الش ل )

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   
أمدا  الرأي القائدل بلدزام تتدابع حدركتين متبداينتين مدن أجدل تحقد  نطد  شدب  الحركدة ؛

مددن الجانددا ؛ فألنهددا تعددد  حركدداتسدديا  ال وجددود شددب  الحركددة فددي أبنيددة العربيددة فددي
، وليس حركة الوظيفي من األصوات الصامتة التي تستند في وجودها البنائي على 

 .ة أو رحق ةسابق حركةنطقيًا إّر بوجود  تنتجر يمكن أن  األنه

حمددد مختددار عمددر فددي آراء هددذا فددي مددا يتعلدد  بددالرأي األول الددذي قدمدد  أ     
حيددث اعتبرهددا هدد رء وحددد  واحددد  تقددوم   )21(الدارسددين فددي تحليددل الحركددة المزدوجددة 

بوظيفددة فددونيم واحددد . أمددا مددا يتعلدد  بالتحليددل الثدداني الددذي اعتبددر الحركددة المزدوجددة 
تتابعددا مددن العلددل المنفصددلة ، فددأرى أندد  ر توافدد  بددين تسددمية المصددطلح وتحليلدد  ، 

إن هذا النوع مدن الحركدات يسدمى حركدة مزدوجدة فالنداتج الصدوتي هدو فعندما نقول 
حركة واحد  تتميز بارزدواج بين حركتين ، وعندما تحلدل علدى أنهدا تتدابع لحدركتين 

فقددد خرجددت مددن كونهددا حركددة مزدوجددة ودخلددت فددي اصددطالح حددركتين  منفصاا تي 
كة باسدتخدام منفصلتين ، وما هكذا طبيعة الحركة المزدوجة ، فكيف إذن تسمى حر 

المفددرد وتعددرف بأنهددا حركتددان منفصددلتان ، هددذا مددن جانددا، أمددا مددن الجانددا اآلخددر 
الندوع مدن التتدابع الحركدي فدي ف ن األخذ بهذا التحليل ينفي تماما احتمالية وجود هذا 

أبنيددة اللغددة العربيددة ، فهددي تتشددكل عرضددا فددي تحددورت البنيددة التحتيددة وينتهددي وجودهددا 
ة التطور إلدى البنيدة السدطحية ، ور أجدد حقيقدة مبدررا لقدول أحمدد تماما مع اكتمال رحل
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مختار عمدر إنندا إذا فسدرنا الحركدة المزدوجدة بهدذا التحليدل فد ن " هدذا الندوع موجدود ور 
، فهددذا لدديس   )aw  ")22و  ayفاللغددة العربيددة تحددوي التتددابع  –علددى حددد قولدد   –شدد  

  حركددة ، والفدر  بددين التتدابعين كبيددر ، تتابعدا حركيدا أو علليددا ولكند  تتددابع لحركدة وشدب
العربيددة الددذي              يصددنف شددب  الحركددة وظيفيددا فددي حقددل  خاصددة فددي نظددام

الصوامت، وحتى على المستوى الصوتي فلو كانت شب  الحركة تصنف نطقيا على 
عطائهدا اسدتقاللية اصدطالحية  أنها حركة لما كان مدن داع لفصدلها عدن الحركدات وا 

م من وجود التشاب  في عدد من خواص الحركدة وشدب  الحركدة ، إر أن ، فعلى الرغ
هذا ر يعطينا مبررا لتسمية الثداني حركدة ووصدف التتدابع علدى أند  تتدابع مدن العلدل 
المنفصلة ، فهذا النوع ور ش  موجود في أبنيدة لغدات أخدرى كاانجليزيدة مدثال التدي 

البنية السطحية، أما في العربيدة يقضي نظامها ب مكانية تتابع حركتين على مستوى 
 فال . 

نتوقف أخيرا عند التحليل الثالث الذي اعتبر الحركة المزدوجة علة ن شب     
مدا  فدي –. وهدو تحليدل  )23(بوظيفاة الصاوت الساا  علدة ، يقدوم نصدف العلدة فيهدا 

بعيددد عددن المنطقيددة فددي التحليددل الصددوتي ؛ ألننددا عندددما نقددول إن الحركددة  -أحسددا
عبار  عن حركة انزرقية تبدأ في موضع وتنتهدي فدي موضدع آخدر ، فهدي  المزدوجة

؛ ولكددن لهددا طبيعددة نطقيددة  vowelإذن فددي التصددنيف الصددوتي الفونولددوجي حركددة 
مختلفة ، وهي عندما تدرس في اللغات األخرى تصدنف فدي حقدل الحركدات  فهندا  

  ( و الحركددددددددددددددددددددددددات المزدوجددددددددددددددددددددددددة          monophthongsالحركددددددددددددددددددددددددات المفددددددددددددددددددددددددرد  )
(diphthongs( والحركات الثالثية التتدابع )triphthongs ونحدن عنددما نحلدل ، )

هدددذا الندددوع مدددن الحركدددات بقولندددا إنهدددا تتدددابع لعلدددة وشدددب  علدددة تقدددوم األخيدددر  بوظيفدددة 
الصوت الصامت ، فقد خرج التتابع من دائر  الحركات ، إذ كيف تكدون هدذه حركدة 
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 Catford!  وعندددددما عدددددرف ونصددددفها اآلخددددر صددددامت أو يقددددوم بوظيفددددة الصددددامت
الحركة المزدوجة قال في نهاية تعريف  : إند  مدن المعتداد أن يوصدف هدذا الندوع مدن 

ولدم يتبدع ذلد  بقدول أن تقدوم شدب    )24(الحركات على أن  تتابع لحركدة ن شدب  حركدة
الحركة بوظيفة الصوت الصامت ، ذلد  ألند  فدي حدال قامدت هدذه بوظيفدة الصدوت 

المزدوجة ، فليس كل تتابع لحركة وشب   بالحر ةالتتابع  الصامت انتفى وصف هذا
فدي  ye حركة في أبنية اللغة اانجليزية يعد من قبيل الحركات المزدوجة ، فالتتابع 

، مدددثال ، ر يعدددد حركدددة مزدوجدددة ؛ بدددل تتدددابع لشدددب  حركدددة تقدددوم بوظيفدددة  yetكلمدددة 
ل الحركددددة مددددن قبيدددد dayفددددي كلمددددة  ayالصددددامت وحركددددة ، فددددي حددددين يعددددد التتددددابع 

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 

وغيرهددا مددن التتابعددات الهابطددة . وعليدد  ، فقددد  ]قددوم  [و ]بيددت  [العربيددة مددن نحددو
وجدددة فدددي أبنيدددة العربيدددة اعتمدددادا علدددى التحليلدددين الثددداني ضدددعف وجدددود الحركدددة المزد

والثالددث ، فمدداذا عددن احتماليددة وجودهددا فددي هددذه األبنيددة اعتمددادا علددى التحليددل األول 
 الذي يرى أنها حركة واحد  تقوم بوظيفة فونيم واحد ؟.

 ؟فا أبنية العربية  موجودالقاتمة بوظيفة فونيم واحد  ةالمقدوج حر ةهل ال: ب
فدي أبنيدة العربيدة.   غير موجود حركةالهذه الدارسون يتفقون على أن يكاد  

فهددذا فيرجسددون يددذها إلددى أن هددذا التتددابع )الفتحددة ونصددف المددد السدداكن( قددد يحمددل 
شيئًا من صفات صدوت المدد المدزدوج، إّر أن سدلوك  الدوظيفي فدي العربيدة ر يشدير 

 . )25(إلى كون  يمثل وحد  صوتية واحد 
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فعندده أن الحركدات المزدوجدة لديس لهدا أي وجدود  ،ن كانتينووكذل  يرى جا 
خاص من الناحية الوظيفية فهي تحلدل علدى أنهدا حركدة ن نصدف حركدة تقدوم مقدام 

   )26(حرف.

ن كددان قددوي الوجددود إذا مددا نظرنددا    ويقددول د. شدداهين إن الصددائت المددزدوج وا 
 لمسدتوى اللغدوي.إليد  نظدر  تحليليدة صدوتية، إر أند  ضدعيف الوجدود إذا مدا روعدي ا

)27(  

ويدددرى د. عبدددد الدددرحمن أيدددوا مدددا يدددراه غيدددره مدددن أنددد  يوجدددد فدددي العربيدددة      
ولكدن مدن األوفد  عندد الدراسدة التنظيميدة اعتبدار كدل  ،كلمات فيها حركدات مزدوجدة

 . )28(منها صوتين منفصلين

وي خلدي د. عبدد الفتدداح إبدراهيم العربيدة مددن وجدود مثدل هددذه المزدوجدات فيهددا  
: "وتخلو اللغة العربيدة مدن الحركدات المركبدة . . . وقدد ر يصدح اعتبدار الدرأي قائالً 

القائل بأن الحركة العربية إذا جاورت صوت لدين كمدا فدي  ب ْيدْت و ن دْوم[ كّوندت معد  
حركة مزدوجة؛ ألّن هذه الوحد  الصوتية تظل في ارعتبارات الصوتية والصدوتيمية 

  .)29(صوتين مختلفين هما حركة وحرف"

فدي أبنيدة العربيدة  ةالمزدوجد حركةإلى وجود التنظر السابقة ونجد أن اآلراء  
مسدددتوى الصدددوتي؛ ولكنهدددا الجدددانبين الصدددوتي والدددوظيفي. فهدددي موجدددود  علدددى المدددن 

يقددددول د. كمددددال بشددددر: "وقددددد وهددددم بعددددض ، الددددوظيفي المسددددتوىليسددددت كددددذل  علددددى 
ددْوض وب ْيددت جددزء   حركددة مركبددة، وهددو وهددم  مددن الدارسددين فظ ددّن أن الددواو واليدداء فددي ح 

خدداط ؛ ور شدد ، إذ إن الحركددة المركبددة وحددد  واحددد ، والموجددود فددي حددوض وبيددت 
نمددا هنددا  وحدددتان مسددتقلتان همددا الفتحددة ن الددواو فددي حددوض،  لدديس وحددد  واحددد ، وا 
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فهددذه التتابعددات الصددوتية "ر تنطبدد  عليهددا الصددفات  .)30(والفتحددة ن اليدداء فددي بيددت"
التي تتمثدل أساسدًا فدي أن أعضداء النطد  تبددأ فدي منطقدة  النطقية للحركات المركبة

حركة من الحركات وتسير مباشر  في اتجاه حركة أخدرى، مكوندة حركدة واحدد  ذات 
وهذه الصفة ارنزرقية مفقود  في نط  الفتحة العربية متلو  بواو أو ، خاصة انزرقية

قددة إلددى أخددرى يدداء سدداكنة، إذ يحدددث فددي نطقهددا أن تنتقددل أعضدداء النطدد  مددن منط
 . )31(محدثة نوعًا من ارنفصال في تحركها، فهما إذن صوتان مستقالن"

فدي تحدر  أعضداء  اينفصاالوكم كان د. بشر دقيقا فدي اسدتخدام  كلمدة     
النط  عندد إنتداج الفتحدة متلدو  بشدب  الحركدة ، وهدذا التمييدز النطقدي فدي إنتداج هدذه 

فهدوم التوحدد الدداخلي لعنصدري الحركدة التتابعات يشكل قاعدد  جدّد مهمدة فدي بيدان م
طريقة نطد  هدذه الحركدات فيقدول " إن أهدم مدا ينبغدي  Roachالمزدوجة ، ويصف 

تدددذكره عندددد نطددد  الحركدددات المزدوجدددة هدددو طدددول الجدددزء األول وقوتددد  مقارندددة بدددالجزء 
يكددددون معظددددم  eyeفددددي كلمددددة  aiالثدددداني ، فمددددثال عندددددما تنطدددد  الحركددددة المزدوجددددة 

إر فددددي الربددددع  iور يمكننددددا مالحظددددة ارنددددزر  نحددددو  aلحركددددة المنطددددو  فيهددددا هددددو ا
األخير تقريبا من الحركة المزدوجة ، وعند حدوث ارنزر  ينخفض علو الصوت ، 

أقصدددر وأهددددأ . لدددذل  يتوجدددا علدددى المتعلمدددين األجاندددا أن  iوبهدددذا يصدددبح الجدددزء 
زء األخيدر فيهدا يتنبهوا دائمدا وهدم ينطقدون الحركدات المزدوجدة إلدى أن ر ينطقدوا الجد

 . )32(بقو  " 

هددذا تدعمدد  المالحظددة السددمعية لنطدد  أبندداء اللغددة للحركددات  Roachوكددالم  
المزدوجددة ، فددأكثر مددا يتبدددى فددي الحركددة علددى المسددتوى السددمعي هددو امتددداد الجددزء 
األول بطاقددة عاليددة ، ثددم يتبدددد فددي نهاياتدد  اليدداء أو الددواو فددي انددزر  لسدداني يتميددز 
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دئددة لديعلن عدن انتهدداء نطد  الحركدة ، ويمكننددا أن نتدابع ذلد  فددي بحركدة متصدلة وها
، إذ إننا ر نلحدظ حددوث انفصدال نطقدي بدين   ghtinو owcو  oybكلمات نحو 

نما نلحظ امتدادا نطقيدا متكدامال ذا دفقدة نبريدة واحدد  . وهدذا  الحركة وشب  الحركة وا 
نيدددة العربيدددة ، فعنددددما مدددا ر نجدددده علدددى المسدددتوى النطقدددي للتتابعدددات الهابطدددة فدددي أب

ننط  كلمات نحدو بيدت ، وقدوم ، وسدّيان ، ودّوار ، يكدون فدي نطقندا حددود صدوتية 
واضدددحة بدددين الحركدددة وشدددب  الحركدددة ، ولددديس هندددا  تدددداخل امتزاجدددي متكامدددل بدددين 

تتميدز  ]بيت[في كلمة  ] [ayالعنصرين ، بحيث نشعر مع  بأن الفتحة في التتابع 
فدي نهايتد  اليداء شدب  الحركدة ؛ بدل إن مدا نلحظد  علدى  بامتداد نطقي قدوي ثدم تتبددد

المسدددتويين النطقدددي والسدددمعي قصدددرا فدددي الحركدددة وطدددور فدددي شدددب  الحركدددة فدددي هدددذا 
التتابع ، فهنا  فوار  سمعية ونطقية واضحة فدي إنتداج هدذه التتابعدات فدي كدل مدن 

 العربية واانجليزية .  

ى الدددوظيفي بالشدددكل الدددذي وعليددد  ، فددد ن اجتمددداع المسدددتوى النطقدددي والمسدددتو   
أوضددحناه ينفددي تمامددا احتماليددة وجددود مثددل هددذه الحركددات فددي أبنيددة العربيددة ، وعلددى 

يقددول د. عبددد الددرغم مددن ذلدد  نجددد مددن ينددادي بوجودهددا فددي حددارت لغويددة نددادر  ، 
الصددبور شدداهين: "إن الددواو واليدداء بتددأثير الصددياغة الصددرفية، يمكددن أن يقعددا موقعددًا 

عنصدددر ثدددانل مدددن المصدددوت المدددزدوج. ومدددن ثدددم ينظدددر إليهمدددا  يوصدددفان فيددد  بأنهمدددا
ْيدددا(. . فدددالنثر يسدددمح  كمصدددوتين بمعندددى الكلمدددة، ومثدددال ذلددد  الكلمتدددان )ث دددْوا و ج 
، وقددد شدداع فددي تددأليف الجملددة  بمصددوت طويددل قبددل صددامت مضددعف، مثددل: احمددارَّ

ذلدد  العربيدة إمكدان حدددوث اادغدام بددين نهايدة كلمددة وبدايدة كلمددة أخدرى تاليددة لهدا، و 
حين يلتقي صامتان مثاًل، وعلى هدذا يمكدن أن نجدد حالدة مماثلدة رحمدارَّ )مصدّوت 
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طويددل قبددل التضددعيف(، ففددي مثددل "إن المددال  لدد " عكددس أن تنطدد  "إّن المدداْل لدد " 
ْيدْا  –وعلى هدذا، فثدوا  بكدر، وجيدا  بكدر  يمكدن أيضدًا أن ينطقدا: "ث دْوْا ب ْكدر، و ج 

، وهدي  ( :a التدي للمصدوت الطويدل ) نفسها لمعاملةهما هنا ال)أي و أو( فد ب ْكر"، 
لدددواو واليددداء فدددي الواقدددع ر يمكدددن أن يعددددا سدددوى إ نَّ امعاملدددة عنصدددر مصدددّوت، إذن 

عنصددر ثدددانل لمصددوت مدددزدوج حقيقددي، ومحدددال أن يعتبددرا فدددي هددذا الموقدددع صدددوامت 
مطلقدددددًا، إذ يتكدددددّون حينئدددددذل ندددددوع مدددددن المجموعدددددات غيدددددر المستسددددداغة فدددددي العربيدددددة 

. وهددو يددرى كددذل  أن عالمددة التصددغير مددن الصددوائت المزدوجددة التددي )33("الفصددحى
  . )34(تكون الياء فيها متشكلة من أثر ارنتقال بين حركتين

أن د. شددداهين اعتمدددد فدددي سددديا  المقابلدددة المقطعيدددة علدددى أساسدددين  نلحدددظو    
مختلفددين، فهددو يقابددل بددين إمكانيددة ورود المقطددع الطويددل المددزدوج ااغددال    ص ح 

، في مقابل وروده في التتابعات البنائية التدي يقدع  ص[ في بناء كلمة واحد  ح ص
. وهدي مقابلدة غيددر  فدي أثنداء النطد  بهدا إدغدام بدين نهايددة كلمدة وبدايدة كلمدة أخدرى

متوازنة في أبعادها، فهذا التتابع المدغم يمكن أن يقع نطقيًا في تتابعات نحو  وْسْم 
دددْكْل رمدددع[ و  وْجددد هدددائم[ وغيدددر ذلددد  مدددن التتابعدددات التدددي تنتهدددي فيهدددا   ْ مائدددل[ و  ش 

، فهدل نقدول إن مثدل هدذه  الكلمة األولى بالصامت ذات  الذي تبدأ ب  الكلمة الالحقة
ّر لمددا كددان  حركددات الصدوامت قددد تحّولددت علددى المسددتوى الدوظيفي المقطعددي إلددى  وا 

يمكددن أن  فالتتابعددات المدغمددة ر ؟ ل مثددل هددذا المقطددع فددي الكلمدداتكباامكددان تشدد
. هدذا علدى المسدتوى الدوظيفي ،  تقاس بالمكيال نفس  الذي تقاس ب  األبنية المفدرد 

ر يمكدن أن تكدون وحدد  صدوتية  ] جيدا  [في ay] [أما على المستوى النطقي ف ن
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متوحددد  نطقيددا فالفتحددة فيهددا ذات قصددر زمنددي واضددح يحدددث بعدددها انفصددال سددريع 
 زمنية أطول على المستوى النطقي .تهي ا لنط  الياء التي حظيت بمساحة 

أما فيمدا يخدص عالمدة التصدغير، فدال أكداد أجدد دلدياًل علدى أن "اليداء" فيهدا  
أصداًل ليحددث ارنتقدال بينهمدا.  حركتدان، إذ ر يوجدد حدركتين من أثر ارنتقدال بدين 
ْيدل"     jamalفكلمة نحو "جمل"   م  [ فدأين هدي  jumayl[ في تصدغيرها تصدبح "ج 

قددول بحدددوث انددزر  ؟ أم أننددي يجددا أن أفتددرض وجددود كسددر  بعددد الفتحددة الكسددر  أل
 ا الياء ؟ ! متنزل  نتيجة تتابعه

فدددي عالمدددة التثنيدددة فدددي   موجدددود ةالمزدوجددد حركدددةويدددرى جدددان كدددانتينو أن ال 
في حالتي الجر والنصا، يقول: "ور يمكن العثور على حركات مزدوجة حقيقية إّر 

 – وا حركددة طويلددة وحركددة مزدوجددة فددي عالمددة المثنددى آن  حددارت نددادر  جدددًا مثددل تنددا
  أعندي  -، فهمدا  ، فكال التتابعين يقوم بوظيفدة واحدد  علدى المسدتوى الددرلي )35("ن  ديْ 

ay  والفتحة الطويلة ]] a: [ - ؛ ولكدن هدل  المثنى درلةزمان صوتيان يحمالن ر
كدن أن نقدول إن الفتحدة ي ديان وظيفة واحد  على المستوى البندائي ؟ بمعندى هدل يم

الطويلة توازي في المستوى البندائي المقطعدي تتدابع الفتحدة واليداء شدب  الصدائت ؟ ! 
فيكددددون بددددذل  تحليلنددددا للمقطددددع الثدددداني لكلمددددة "بدددداا" فددددي حددددالتي الرفددددع والنصددددا   

baba:ni  وbabayni وهددددو، ة طويلدددد حركددددة[   ص ح ح [ أي صددددامت متبددددوع ب 
فعامدل اليداء كمدا لدو  " تنااوب "كلمدة  ماسدتخد عنددما كدانتينو ذها إلي  التوج  الذي

هدذا علدى المسدتوى البندائي  .حركدي واعتبر التتابع من قبيدل ارزدواج ال حركةكانت 
ر يشدعر  -فدي هدذا السديا  كدذل   –، أما على المستوى الصوتي النطقي فالناط  
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مددددة بددددين بامتددددداد حركددددي ذي تنددددوع داخلددددي إذ ر تددددزال فكددددر  ارنفصددددال النطقددددي قائ
ن أديا وظيفة واحد  .    التتابعين حتى وا 

يدرى أن "الحركدة المزدوجدة غيدر  إذسدتيتية اعندد رأي د. سدمير أخيدرا قف نو  
موجود  على مستوى الصيغة السطحية؛ ولكنها موجود  في الصيغة قبل السطحية، 

قيمتين  وذل  نحو   ق ْوم ة [ التي أصبحت   قيمة [ فالواو والكسر  التي قبلها تمثالن
مختلفتدددين، ونظدددرًا ألن ارنتقدددال مدددن األمدددام إلدددى الخلدددف مباشدددر ، يحتددداج إلدددى جهدددد 
عضددلي زائددد عنددد النطدد ، فقددد تحولددت الددواو إلددى يدداء لمناسددبة الكسددر الددذي قبلهددا. 
وكانت هذه هي المرحلة األولى من مراحل التغ يُّر، وذل  كما هدو مبدين فدي التمثيدل 

 اآلتي: 

 

qiwma  qiyma  

iw  iy 

اسدددتبدال حركدددة  –سددتيتية اوالكددالم ر يدددزال للددددكتور  –ولمددا كدددان باامكدددان  
طويلددة واحددد  بالكسددر  واليدداء معددًا، فقددد د ّل هددذا علددى أن اجتمدداع الكسددر  واليدداء )فددي 
البنية قبل البنية السطحية( إنما هو اجتماع حدركتين فدي حركدة مركبدة واحدد . وهدذه 

ر هددذه الكلمددة، وذلدد  كمدا هددو مبددين فددي التمثيددل هدي المرحلددة الثانيددة مددن مراحدل تغيدد
 اآلتي: 

qiyma  qiima 
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iy  ii)36(    

في األبنية قبل السطحية على  ةالمزدوج حركةستيتية في وجود الايعتمد د.  
ذا كدان األمددر كددذل   إمكانيدة اسددتبدال حركدة واحددد  طويلددة بالوحدد  المركبددة كاملددة. وا 

المزدوجددة، وذلدد   بالحركددات المركبددةطحية مليئددة فدد ن اللغددة العربيددة فددي أبنيتهددا السدد
( فددي كلمدات نحدو: ق ددْوم، و ay( و )awهددا مدن نحدو )برسدتبدال التتابعدات الهابطدة 

  قددوم   علددى المسددتوى اللهجددي. فأصددبحت: ةطويلدد حركددةي ددْوم، و ب ْيددت، و ش ددْيء، ب
qo:m و   يددوم ،]yo:m  و   بيددت ،]be:t  و   شدديء ]Se:? ل [. فدد ذا كددان الدددلي

 ةطويلد حركدةإلدى  افي البنية قبدل السدطحية هدو تحولهد ةالمزدوج حركةعلى وجود ال
، ف ن الدليل على وجودهدا فدي البنيدة السدطحية هدو تحولهدا إلدى  في البنية السطحية

 حركة طويلة في البنية اللهجية.
، فدد ذا ووظيفددة  نطقددًا وسددمعاً  مميددز ندداتج صددوتي ةالمزدوجدد حركددةلاوأرى أن  
ا وحدد  واحدد  صدوتًا تدفي مستوى البنيدة السدطحية، وكان حركةوشب  ال حركةنطقت ال

نما نووظيفة، بحيث ر  شعر بانزر  لساني نشعر نطقًا بحدوث انفصال عضوي، وا 
وهددذه ، واحدد   حركيددة، فهمدا وحدد  يتبددى فددي الربدع األخيدر مددن نطد  الحركددة يسدر 

، لبنية العميقة للكلمات حتى على مستوى افي العربية الطريقة في النط  ر تتحق  
فاألصل أن ينظر إلى اللغة ب مكانية قبولها فدي نظدام بنائهدا الدداخلي هدذا الندوع مدن 

نظر إلى تحورت الكلمدة فدي بنيتهدا يالدارس ليس مضطرًا إلى أن إذ إن ، حركات ال
لددى مدداذا تطددورت ليقددرر وجددود مثددل هددذه ال فددي  حركدداتالعميقددة ومددا قبددل السددطحية وا 

نما ينظر إلى خصائص اللغة المدروسدة نفسدها، هدذا مدن جاندا، أّمدا  بنية اللغة ، وا 
مدددن الجاندددا اآلخدددر فأجددددني ر أميدددل إلدددى التحليدددل الصدددوتي الدددذي قّدمددد  د. سدددمير 

والذي ذها من خاللد  إلدى وجدود هدذا الندوع مدن الحركدات فدي  ستيتية لكلمة "قيمة"ا
 : iوهو الكسر  الطويلة   اً واحد اً ت" صائiyالتتابع " كلّ بفلماذا استبدل أبنية العربية ، 

[، فدددي حدددين أنندددي أسدددتطيع أن أصدددل إلدددى البنيدددة السدددطحية بتحويدددل أحدددد عنصدددري  
 ت، وهذا الذي أراه قد حدث فعاًل، فعندما تحولد التتابع الهابط وهو  الياء[ إلى كسر 
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، أو بمعندددى أد  عنددددما حدددذفت الدددواو وعدددّوض عنهدددا بيددداء لمناسدددبة  الدددواو إلدددى يددداء
لتخفيدف مدن حدد  ل[، و  iy  مع القاف، تشكل عندنا تتدابع تمداثلي ثقيدل وهدو   الكسر 

التددوتر العضددلي الددذي ينشددأ مددن تحددر  اللسددان فددي المنطقددة الضدديقة )وهددي منطقددة 
دون الصددعود إلددى مددن الكسددر  واليدداء( اسددتقرت العضددلة اللسددانية فددي موضددع الكسددر  

 ها فشكلت كسر  طويلة.موضع الياء، فتحولت الياء إلى كسر  التقت مع سابقت

 لمبحث الثانا: ا
 التتابعات الصوتية الهابطة وس و ها فا أبنية العربية 

 في العربية ستة أنواع من التتابعات الصوتية الهابطة وتندرج كاآلتي: 

 [  bayt   في نحو ب ْيت [ ay   : أورً 
 [  lawn   في نحو ل ْون [ aw   : ثانياً 
وام في نحو [ uw   : ثالثاً   [   suwwa:m  ص 
ّيان [ iy   : رابعاً   [  siyya:n   في نحو س 
 [  suyyira   في نحو س يِّر [ uy   : خامساً 
ما وجدت  في  أبنية العربية مدا أبقدت علدى هدذا  [  iw   : سادساً 

ل"   التتابع إّر نادرًا، من نحو "إْوج 
لكون "جز ها  –ية ستيتاكما يذكر د.  –ووصفت هذه التتابعات بالهابطة  

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 

جة الصوت أقل علوًا، وأقل وضوحًا سمعيًا في آنل واسعة فتضي ، وبذل  تصبح در 
 حركةإذ إن الناط  لمثل هذه التتابعات يبدأ من نوا  المقطع وهي ال .)37("ً معا

، وعلي  فأنت تبدأ من الصوت ذي الطاقة حركة وينتهي عند قاعدت  وهي شب  ال
منحنى ، وهذا ما يظهر بجالء في القليلة العالية لتنتهي عند الصوت ذي الطاقة 

 (. 7-1( المبّين في الشكل )energyالطاقة )
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 (7-1الشكل ) 
وسأتناول في هذا المبحث الخصائص النطقية والفيزيائية لهذه التتابعات، 
وكيف كان وجودها سببًا في إحداث التغيرات الصوتية في األبنية، وهذا ليس في 

ألبنية وثبتت في بعضها إذ نجدها قد حذفت من بعض ا ،كل سيا  بطبيعة الحال
اآلخر، األمر الذي يضعف ما قال  د. فوزي الشايا من أن العربية الفصيحة ر 

  ،  iy، و اْي  iwت بقي على أربعة من هذه التتابعات على ااطال  وهي: "ا ْو 
؛ ألنها في مجموعها عبار  عن تتابعات متجانسة أو أضداد، uy، و ا يْ  uwوا ْو 

ثبات وهذا كالم يضعف  الواقع اللغوي، إذ إننا نجد  .)38(بيًّاوكالهما مرفوض عر 
؛ وبهذا فهي ليست مرفوضة تمامًا،  من األبنيةليس قليل هذه التتابعات في عدد 

 بل ثقيلة نطقًا لما تحمل  من خصائص صوتية.

 
 

  ay – awأوال : 

 

ay                                                     aw 
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[؛ ولهددذا فقددد أبقددت عليهمددا فددي  aw[ و    ayم تسددتثقل العربيددة التتددابعين   لدد 
بالمقارنة ها. ويمكن أن نفسر خفة هذين التتابعين بقلة الجهد المبذول معهما أكثر أبنيت

[ ينتقددل اللسددان  awو  ayالتتابعددات األخددرى المتماثلدة والمتخالفددة. فمددع كدل مددن   مدع 
، مددع  إلددى أعداله، ، وهدو وضدع الراحددة العضدلية(فل الفددم )موضدع نطد  الفتحددةسدمدن أ

رنسحاا إلدى مد خر الفدم مدع الدواو، فاللسدان بهدذا ارندفاع إلى مقدمة الفم مع الياء، وا
ينتقدددل فدددي تحدددر  واحدددد إلدددى موضدددع نطددد  شدددب  الحركدددة، فدددي حدددين نجدددده يبدددذل جهددددًا 
مضاعفًا مع التتابعات األخرى، إذ يتطلا من  ارنتقدال إلدى موضدع الكسدر  أو الضدمة 

 أوًّر، ثم إلى موضع الياء أو الواو ثانيًا. 
ة التي سيقطعها اللسان في تحرك  من الفتحة إلى وعلى الرغم من أن المساف 

شب  الحركة طويلة نوعًا ما. وهذا يظهر في شكل ارنتقال الترددي المبّين في 
( إّر إن كون الحركة المجاور  هي 7-1في الشكل ) ]أ ، ا [  تين الطيفي تينالصور 

 الفتحة خفف من الجهد المبذول عند نطقهما.

 

 

 

 

 

 

 

 (7-1الشكل )
 awو  ayلكل من  F2و  F1ين الصور  الطيفية وقيم المكونين ويب

       ألشااا الفاااا ا ةالموضاااح ةم البيانياااو ون حاااظ مااا  الشااا ل الساااابق ومااا  الرسااا
 : أتاما ي (7-1)و  (3-1)و  (1-7)
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 (6-1الش ل ) 
 .Hzمقاسا بد   awو  ayويبين معدل تردد الحركة وشب  الحركة في 

 

 

 

 

 (7-1الش ل ) 
 mscمقاسا بد  awو  ayن معدل زمن نط  كل من ويبي
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 (8-1الش ل )
 mscمقاسا بد awو  ayويبين معدل زمن نط  كل من 

 
         ومددددددع التتددددددابع ay  ]884Hzللفتحددددددة مددددددع التتددددددابع    F1بلدددددد  معدددددددل تددددددردد  -أ

  aw  ]910Hz  420وهددددبط مسددددتقرًا مددددع األول عنددددد التددددرددHz  453وعندددددHz  مددددع
مدع  464Hzف ن فار  التردد في حركدة المسدار ارنتقدالي الهدابط يعدادل  الثاني. وعلي ،

  ay  457[ وHz    مددعaw  وارتفدداع تددردد .]F1  مددع الددواو أكثددر مندد  مددع اليدداء يعددود
فددي معددرض تحديددده لقددوانين  (pickett)إلددى ضددي  منطقددة الحلدد  مددع األول، فقددد ذكددر 

ويددددف الحلقددددي، وكلمددددا ازداد يزيددددد تددددردده مددددع تضدددديي  التج F1أن  F2و  F1المكددددونين 
 )F1.)3939التضيي ، ازداد تردد 

[ لددم يكددن كبيددرًا، وهددو  aw[ و    ayبددين التتددابعين    F1ونالحددظ أن فددار  التددردد 
بااضدافة إلدى أند  متعلد  بالمسداحة  –أمر يعود إلى حركة اللسان العمودية، فهدذا المكدون 

بحركددة اللسددان العموديددة،  –نا كمددا سددب  أن أوضددح –فهددو كددذل  متعلدد   –النطقيددة للحلدد  
فاللسان مع كال التتابعين يتحر  من األسفل إلى األعلى وهذا الذي يفسدر الهبدوط الواضدح 
ن مددع التتددابعين عندددما ينتقددل مددن الحركددة إلددى شددب  الحركددة وهددو أمددر  فددي تددردد هددذا المكددوِّ

وديدة للسدان نجده شدب  مغيدا مدع التتابعدات األربعدة األخدرى التدي تغيدا معهدا الحركدة العم
 بدرجة ملحوظة، ويقوى حضور الحركة األفقية في ارنتقال بين مقدم الفم وم خره. 

ومددع التتددابع    ay  ]1923Hzللفتحددة مددع التتددابع    F2بلدد  معدددَّل تددردد  -ا
aw  ]1960Hz  2891وصدددعد مسدددتقرًا مدددع األول عندددد التدددرددHz  فدددي حدددين هدددبط ،

وعليدد ، فدد ن فددار  التددردد فددي حركددة المسددار .  740Hzمسددتقرًا مددع الثدداني عنددد التددردد 
. وفددار  ط مددع الهدداب 1220Hz، فددي حددين يعددادل  968Hzارنتقددالي الصدداعد يعددادل 

التددردد هددذا يعكددس المسددافة النطقيددة والموضددعية لكددل مدددن الفتحددة وشددب  الحركددة، وهددي 
بهددذا [. و  uy[ و    iw     بالمقارنددة مددع فددار  التددردد مددع التتددابعين مددا معتدلددة نوعددًا 

ن والقدديم الرقميددة الناتجددة عندد  تعددّد إشددار   فدد ن حركددة المسددار ارنتقددالي مددع هددذا المكددوِّ
 فيزيائية مميز  في هذين التتابعين. 

،  ay  ]0.060msc[ مدع    F2بلع معّدل زمن ارنتقدال للمكدون الثداني    -ج
ن وعليددد  فقدددد اسدددتغر  مسدددار ارنتقدددال التدددرددي للمكدددو  aw  ]0.098mscوبلددد  مدددع   

F2    معaw مع[ زمنًا أطول من     ay   .] 



77 

 

[  aw، ومدددددددددع    ay  ]68.74dBبلددددددددد  معدددددددددّدل الشدددددددددد  الصدددددددددوتية مدددددددددع    -د
70.11dB  الشدد  مددع   معدددل . ويعدود ارتفدداعaw أكثددر مدن ارتفاعدد  مددع ]  ay  إلددى ]

قيدًا كون فار  التردد الثاني مع األّول أكبر فاحتاج زمنًا انتقاليدًا أطدول وبالتدالي جهددًا نط
اشددترا  ، ويعددود كددذل  إلددى ضددي  منطقددة الحلدد  عنددد إنتدداج الددواو، وعليدد  فدد ن   كبددرأ

ولّددد جهدددا نطقيددا إضددافيا فارتفعددت [  aw  منطقتددين نطقيتددين عنددد نطدد  التتددابع 
  .[ ay  الشد  الصوتية مع  بالمقارنة مع التتابع 

هابطددددة وعلددددى الددددرغم مددددن خفددددة هددددذا التتددددابع بالمقارنددددة مددددع التتابعددددات ال     
و مضارع داألخرى، إر أننا نجد العربية قد تخلصت من  في بعض أبنيتها، وذل  نح

د[، و   د [ من  ي وع  ل" بكدسدر العين، مثل:   ي ع  ز ن [ يالثالثي إذا كان على وزن "ي ْفع 
دديمددن   يددوز ن [، و    ، ونحددو حددذف الددواو مددن الددوزن "يفع ددل"  ل [صددل [ مددن   يوص 
عددم حدذفها، وقدد وردت أمثلدة غيدر قليلدة عليد  مدن نحدو: ي دد ع  بفتح العين، والقيداس

ع وي ق ع ويها ويذر ويطأ ويسع وغيرها.  وي ز ع وي ض 
 أ  األمر يعود فا ذلك إلى عام ي :  أر و 

 األّول: وجود الكسر  في المقطع الالح  للمقطع الذي ورد في  هذا التتابع.
 د في  التتابع الهابط.الثاني: وجود الياء في بداية المقطع الذي ور 

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.
[ أن تنتقدددل  yawلعضدددلة اللسدددانية كدددي تندددتج المقطدددع   ومدددع الثددداني يطلدددا مدددن ا 

(، وهددو انتقددال يسددبا تددوترًا فددي حركددة العضددلة 7-1بالمسددار التحركددي المبددّين فددي الشددكل )
اللسددانية، وقددد ذكددر سدديبوي  هددذا، فهددو ي فسددر سددبا حددذف الددواو فددي هددذه األبنيددة باسددتثقال 

جدل: ياجدل وييجدل بقلدا الدواو ألفددًا وهدذا ارسدتثقال جعلهدم ينطقددون يو  ،وواددداجتمداع اليداء وال
[ مقارندة  awمدع التتدابع    F2هذا بااضافة إلى العلدو النسدبي لفدار  تدردد  ، (40(40أو ياء

لهدددذا نجدددد الدددواو قدددد حدددذفت مدددن المضدددارع فدددي حدددين ثبتدددت اليددداء فدددي ؛ [  ayمدددع اآلخدددر   
 ييئس. و المضارع اليائي من نحو ييمن وييبس 

الصددوتية بددين ثبددات الددواو وحددذفها فددي مضددارع الفعددل ويتبددين الفددار  فددي الشددد      
( حيددث يبددين األول شددكل ارنتقددال الطيفددي 18-1( و )7-1) ينالمعتددل المثددال فددي الشددكل

ددم   ya[ و    yawللتتدددابع    F2لخددط التددردد  دددم   yawsimu[ فددي كددل مدددن   يوس  [ و   ي س 
yasimu ن الثددان [ فددي yawع  د[ مدد F2ي   [، وفيدد  نلحددظ انحدددارًا حددادًا فددي مسددار المك ددوِّ

إلددى الفتحددة التاليددة،  حركددةحددين تخددف حددد  الهبددوط بوضددوح عنددد ارنتقددال مددن اليدداء شددب  ال
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 71.33dB[ حيدث بلغدت  yaوهذا الحذف أدى إلى انخفاض معدّدل الشدد  الصدوتية مدع   
 .  yaw  ]73.12dBبعد أن كانت مع   

ذا قيددل إن هددذا التتددابع        ماء ولددم تحددذف مندد  الددواو، [ قددد وقددع فددي األسدد yawوا 
، أقددددول: إندددد  علددددى الددددرغم مددددن تطدددداب  الوضددددعين علددددى المسددددتوى  [ yawmنحددددو   يددددوم 

نهما مختلفان مدن الجاندا البندائي، فاليداء فدي كلمدة  يدوم[ مدن أصدل أ  الصوتي النطقي، إّر 
م"  عالمة زمنية مضدافة، هدذا مدن جاندا، أّمدا مدن الجاندا اآلخدر )الكلمة، وليس مثل "ي ْوس 

لباحث أن يقلا معجم اللسان فلن يجد في باا الميم فصل الياء إّر كلمة واحدد  هدي ل ن ف
   يوم [ بخالف الفعل المثال الواوي فهو يتجاوز هذا العدد بكثير فكان أولى بالتخفيف. 
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 ( 9-1الش ل ) 

مع األولى   F2نحدار حادا في ويبين الشكل الطيفي لكل من يوسم و يسم حيث يظهر ار
 وتخف حدت  بصور  ملحوظة مع الثانية   ]أ[ويمثلها الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 11-1الش ل ) 

 في  يوسم ويسم yaوالتتابع  yawالتتابع  ويبين الفار  في معدل الشد  بين

       uw – uy – iw – iy:  ثانيا
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من التتابعات  uw – uy –  iy- iwتعتبر التتابعات الصوتية الهابطة  
ن كنا نجد الثالثة األولى منها في بعض األبنية وفي نطقا الثقيلة  في العربية. وا 

 سياقات صوتية معينة، فال نكاد نجد األخير إر في ما ندر منها.

          "  iyوثقل هذه التتابعات يكمن في الجمع بين المثلين مع كل من "  
، فمع األولين تتحر  العضلة  ( uy( و )  iw " وبين الضدين مع كل من ) uwو" 

، وهي فار  المسافة بين الكسر  والياء وبين  اللسانية في منطقة نطقية ضيقة جدا
الضمة والواو. وبسبا حصر التحر  اللساني الدقي  في مساحة ضيقة كهذه ازداد 

نت إذا توتر عضلة اللسان؛ ألن هذا يحتاج منها مجهودا أكبر، وهذا أمر طبيعي. فأ
أردت أن تصلح قطعة إلكترونية مثال، وكانت صغير  الحجم فهي تحتاج من  دقة في 
الحركة وتركيزا في عمليات الوصل والقطع والتبديل أكثر مما تحتاج  القطعة نفسها 

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

" إذ يتطلا من  uy" و "  iwخرين " ويحدث عكس ذل  مع التتابعين اآل 
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

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

( عدددددددددًا مدددددددن 17-1( و )17-1( و )12-1( و )11-1وتبدددددددين األشدددددددكال ) 
ث يبددين الشددكل األول الرسددم الخصددائص الفيزيائيددة للتتابعددات الصددوتية المدروسددة، حيدد

، ويبدددين الثددداني الرسدددم البيددداني لمعدددّدل الشدددد   الطيفدددي للتتابعدددات المتماثلدددة والمتخالفدددة
لكل من الحركة وشب  الحركة،  F2الصوتية ويظهر الثالث الرسم البياني لمعدل التردد 
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لددى ويوضددح األخيددر زمددن ارنتقددال الددذي احتاجدد  المكددّون الثدداني لالنتقددال مددن الحركددة إ
 شب  الحركة.
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 ]   ب  [
 (11-1الشكل ) 

 

 

 

 ( 12-1الشكل ) 

 ( 12-1الشكل ) 

 

 

 (12-1الشكل )

 ( 17-1الشكل ) 

 

 

 

 (13-1الش ل )

 
 

 

ويبي  الش ل الطيفا ل تابعات المتماث ة ويوضحها الش ل ) أ ( ، والتتابعات 
 المتخالفة ويمث ها الش ل ) ب (
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 ( 17-1الشكل )          

 

 :اآلتيةنخ ص إلى النتاتج سابقا وبالنظر إلى األش ال المبي نة 

ًا واضددددحًا فددددي الفددددوار  يدددديز ي[ يشددددكل عنصددددرًا تم F1كددددن المكددددّون األول   لددددم ي -أ 
الفيزيائيددة بددين التتابعددات المدروسددة، ففددي معظددم المحدداورت النطقيددة للتتابعددات 

 باتجاه شب  الحركة.  –إن جاز القول  –ملحوظ جميعها كان يهبط باستواء

تمييز بين التتابعات [ إشار  فيزيائية واضحة في ال F2يشكل المكون الثاني    -ا
( نجد بدايدة المكدّون متركدز  عندد التدردد  uyالمنطوقة، فمع التتابع المتخالف ) 

886Hz  2705ثددم يصددعد فددي مسددار حدداد ليسددتقر عنددد التددرددHz   فددي حددين
ثددم يهددبط مكوندد  فددي مسددار  2683Hz[ متركددز  عنددد  iwنجددد بدايددة التتددابع   

[  iy       أمدا التتابعدان المتمداثالن .  851Hzأيضًا ليستقر عند التدردد  حاد  
مدددع األول،  F2[ فنجدددد صدددعودًا منبسدددطًا فدددي حركدددة انتقدددال المكدددون  uwو   

وهبوطددًا منبسددطًا فددي حركددة انتقددال المكددون نفسدد  مددع الثدداني. إذ يبدددأ مددع األّول 
، ويبددددأ مدددع الثددداني مدددن التدددردد 2791Hzويسدددتقر عندددد  2694Hzمدددن التدددردد 

881Hz  866ويستقر عندHz . 
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         ليا، إذ بل  مدع التتدابعالما كان الفار  الترددي مع التتابعات المتضاد  ع -ج
uy  ]1819Hz    ومدددع التتدددابعiw  ]1832Hz  فقدددد احتددداج ذلددد  زمندددًا نطقيدددًا ،

طوياًل اتمام عملية ارنتقال التي يتحر  فيها اللسان تحركدًا أفقيدًا حدادًا بدين مقددم 
[ قددد بلدد   uy    معدددل زمددن انتقددال المكددّون الثدداني مددعالفددم ومدد خره. ولهددذا نجددد 

138msc    ومع ،iw  ]141msc وهمدا نسدبتان متقاربتدان. وعلدى النقديض ،
من ذل  نجدد قصدرًا زمنيدًا واضدحًا مدع التتدابعين المتمداثلين، إذ بلد  معددل زمدن 

، فالحركة اللسانية uw  ]0.072mscومع    iy  ]0.068mscارنتقال مع   
  لنطدددد  هدددذا التماثددددل محصددددور  فدددي مسدددداحة نطقيددددة ضددديقة هددددي فارقددددة المنجدددز 

 ين.تالمسافة بين الحركة وشب  الحركة المتماثل

كدددان معدددل الشددد  الصددوتية مددع التتابعددات المتماثلددة والمتضدداد  أعلددى مددن  -د
، إذ اجتمدددع مدددع تدددوتر عمدددود الهدددواء تدددوتر فدددي حركدددة  [ aw[ و    ayالتتدددابعين   

، وفدي مسدار  [ uy[ و    iwي تسدير فدي مسدار متضداد مدع   العضلة اللسدانية التد
[ قدددد بلددد   iw[. فمعددددل الشدددد  الصدددوتية مدددع    uw[ و    iyدقيددد  وضدددي  مدددع   

77.83dB    ومددع ،uy  ]76.60dB    فددي حددين هددبط مددع كددل مددن ،uw  إلددى ]
لى  75.91  [.  iyمع    74.73dB، وا 

زيائيدددة لهدددذه التتابعدددات مدددن الخصدددائص النطقيدددة والفي ولهاااذا الاااذا ذ رناااا  
األربعة، فقد تخلصت العربية منهدا فدي أكثدر أبنيتهدا، وذلد  إّمدا بحدذف شدب  الحركدة 

دون تعددويض، ويكددون التعددويض إّمددا بمددد الحركددة مددن والتعددويض عنهددا، أو بحددذفها 
 السابقة لها، أو بتضعيف الصامت الالح .
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الحركدددددة ونعدددددرض هندددددا أمثلدددددة علدددددى الشدددددكل األول )الحدددددذف والتعدددددويض بمدددددد 
 السابقة(: 

ْفعددال [ مددن المثددال الددواوي. نحددو "إيصددال" و أصددلها  -1   إ ْفعددال [ و   م 
" ل   ".  و ع د   ، و "ميعاد" وأصلها "م وعاد" من الفعل " "إْوصال" من الفعل "و ص 

?i:sal  ?iysa:l  ?iwsa:l 

mi:؟ a:d  Miy؟a:d  Miw؟a:d 

و: "قيمة" وأصلها "ق ْومة" و "ف ْعل ة" من األجوف الواوي واليائي. نح  -2
ْير ".   "سير " من األصل "س 

qiwmatu              qiymatu           qi:matu  

siyratu                si:ratu                        

"  ، الندداقص اليددائي مددع ضددمائر المددتكلم والمخاطددا  -7 نحددو: "ر ضدديت 
 ت". يْ وأصلها "رض  

radiwtu           radiytu           radi:tu 

، نحددددو: "ي ْرضددددي"  الفعددددل المضددددارع المزيددددد مددددن الندددداقص اليددددائي  -7
ْي ".   وأصلها "ي ْرض 

yurdiw             yurdiy              yurdi: 

7-   ." " وأصلها "أ ْوه ا  ل" نحو: "أوه ا   المبني للمجهول من "أ ْفع 
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?uwhiba              ?u:hiba 

". وزن "ف ع ل" م  -7  ن األجوف اليائي. نحو: "بيض" وأصلها "ب ْيض 

Buydu             biydu              bi:du  

أما الش ل الثانا، وهو الحذف والتعويض بتضاعيف الصاامت القحاق،      
 فنحو: 

        وتصددددل"ا"افتعددددل" مددددن المثددددالين الددددواوي واليددددائي مثددددل: "اتصددددل" مددددن األصددددل "
 "، وفيهما عوض عن شب  الحركة بالتاء. و"اتبس"، وأصلها "ايتبس

iwtasala             ittasala 

iytabasa            ittabasa 

، فنحو: األمر من المثال  دون تعويضمن ، وهو حذف  وأما الشكل الثالث
ل".  ل" من األصل "ا ْوص   الواوي، مثل "ق ْف" وأصلها "ا ْوق ف" و "ص 

Iwqaf                    qit 

Iwsil                  sil 

 ، بل للمقطع كامال.  والحذف هنا لم يكن للواو فقط

بنظر  تحليلية سريعة عند الخصائص الفيزيائيدة لكلمتدين في آخر األمر وأقف 
 رضيت. و  هما: ميعادمما سب  أن أوردناه، و 

إذ   :mi؟d: ( مراحدددل التغيدددر الصدددوتي لكلمدددة "ميعددداد17-1يبدددين الشدددكل ) 
ن نجد في الش إلدى التدردد  2456Hzبهبدوط حداد مدن التدردد  F2كل  أ[ انتقال المكوِّ
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861Hz وهذا يعكس انتقال اللسان من الكسدر  إلدى الدواو شدب  الحركدة فدي ،a:d ؟ 
miw 77.50، وتبلددد  شدددد  التتدددابع الهدددابط معهددداdB  فدددي حدددين نجدددد ارنتقدددال فدددي .

ومعهددا نجددد [. miya:dالشددكل  ا[ يتحددول إلددى صدداعد مددع البنيددة قبددل السددطحية   
، ثدم ر يلبدث أن ينتقدل فدي هبدوط 2710Hzويصدعد إلدى  2600Hzارنتقال يبددأ مدن 

، وللتخفيددف مدددن الثقدددل  75.60dB[ هنددا  iyإلددى تدددردد العددين. وتبلددد  شددد  التتدددابع   
النطقي المتمثدل فدي حركدة اللسدان فدي منطقدة نطقيدة ضديقة وهدي منطقدة الكسدر  واليداء 

اللسدان           يسدتقر بمدد الحركدة السدابقة، بمعندى آخدرت حذف الياء ويعّوض عنهدا 
في موضع  الخاص ب نتاج الكسر ، ويتبين ذل  في الشكل  ج[ إذ نجدد اسدتقرارًا فدي 
بدايدة التدرددات المنعكسدة عددن الكسدر  الطويلدة يتبعهدا انتقددال هدابط إلدى تدردد العددين، 

ة، فاللسدان قدد دطبيعيد. وهدي نتيجدة 74.11dBويبل  معدل شد  الكسر  الطويلدة هندا 
[، ثددم تخلددص مددن حركددة ثنائيددة iwاه فددي  داد  ارتجدددتخلددص مددن حركددة ثنائيددة متضدد

يتطلا من  كي ينجزها أن يتحر  في مساحة نطقيدة غايدة فدي الضدي ، منتهيدًا إلدى 
وضددع عضددلي مسددتقر هددو وضددع نطدد  الكسددر  مددع شدديء مددن ارمتددداد الزمنددي عنددد 

 حذوفة. إنتاجها للتعويض عن شب  الحركة الم

    "          [ فيظهددددر مددددن صددددورتها الطيفيددددة  radi:tuأّمددددا الكلمددددة الثانيددددة "رضدددديت 
فدي البنيتدين [  F2في التردد الذي يبدأ من  المكدون الثداني    ي( تماثل تقريب1-17)

المفخدم ما قبل السطحية والسطحية، إذ نلحدظ أند  عندد ارنتقدال مدن صدوت   الضداد [ 
فيصددددعد إلددددى التددددردد  1562Hzليددددة يتركددددز التددددردد عنددددد المجهددددور إلددددى الكسددددر  التا

2892Hz    مع التتابعiy  لى مع الكسدر  الطويلدة أي بفدار  تدرددي  2583Hz[ وا 
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مددددع الكسددددر  الطويلددددة. وقددددد بلغددددت الشددددد   1021Hz[ و  iyمددددع    1330Hzيبلدددد  
 .74.22dBفي حين انخفضت مع الثاني إلى  76.13dBالصوتية مع األول 
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 (17-1الشكل ) 

وبعددد، فكمددا أن العربيددة قددد تخلصددت مددن هددذه التتابعددات فددي عدددد مددن أبنيتهددا، 
فقدددد سدددلكت سدددبيل بقائهدددا فدددي بعضدددها اآلخدددر، وذلددد  فدددي سددديا  صدددوتي واحدددد وهدددو 

أي فدددي السددياقات التدددي يبدددأ فيهدددا المقطددع الالحددد  بشددب  الحركدددة التدددي ؛  التضددعيف
 وذل  نحو:  انتهى بها المقطع الساب ،

واليائي الذي جاءت عين   يالفعل الماضي المبني للمجهول من األجوف الواو  -أ
ن      ]؟[uyyina [، ع يِّن   luyyinaم ضعفة، مثل: ل يِّن     [، ج وِّع   luwwina، ل وِّ

 a؟juwwi .] 

ديَّع   -ا        ر[، س دديَّ  duyyaمدا ب ن دي  علدى الدوزن   ف عَّدل[ مدن األجدوف اليددائي، مثدل: ض 
 suyyar .] 

ّواد -ج               مدددددددددددددا ب ندددددددددددددي عدددددددددددددلى وزن  ف ّعددددددددددددال[ مدددددددددددددن األجددددددددددددوف الددددددددددددواوي، مثددددددددددددل: ر 
 ruwwa:d    زّوار ،]zuwwa:r    د ّوار ،]duwwa:r .] 
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 [.  su:riyyuالكلمات المنسوبة، مثل: سوري    -د

ددددددددددددّيان"    -هددددددددددددد يَّدددددددددددد qawiyyu   يُّ [، ق ددددددددددددو   siyya:nكلمددددددددددددات نحددددددددددددو: "س               ة[، غ 
 giyyatu   .] 

فالعربيددة قددد أبقددت علددى هددذه التتابعددات فددي األبنيددة السددابقة، فددي حددين أنهددا  
بااضددافة إلددى الحفدداظ علددى  –تخلصددت منهددا فددي أبنيددة أخددرى كثيددر ، واألمددر يعددود 

فالتضدعيف فدي حقيقتد  النطقيدة هدو  ، الطبيعدة النطقيدة للتضدعيفإلى  –وزن البنية 
، ثدددم تتحدددر  بعدددد ذلددد   نطقيدددة مدددد  فدددي موضدددع نطددد  الصدددوتاسدددتقرار األعضددداء ال

، وهددددذا ارسددددتقرار يمثددددل اسددددتراحة العضددددلة اللسددددانية مدددددن  انتدددداج الصددددوت الالحدددد 
دديَّع    uyالحدركدددة ارنتقاليددة المفاجئددة بددين موضددعين متباعدددين، مددن نحددو    [ فددي ض 

        حدددددو[، أو الحركدددددة ارنتقاليدددددة الضددددديقة بدددددين موضدددددعين متقددددداربين، مدددددن ن duyya؟
(iy   ددّيان [. وأرى أن هدددذا ارسددتقرار ي ع دددّد تمهيدددًا زمنيدددًا تتهيددأ فيددد   siyyan( فددي س 

األعضاء النطقية لالنتقال إلى موضع نط  الصوت الالحد . وعليد  فحركدة النطد  
فددي سدديا  التضددعيف ر تكددون سددريعة ومفاجئددة كمددا هددي شددب  الحركددة عندددما تكددون 

 ساكنة.
(، وفيدد  13-1العضددلي هددذه واضددحة فددي الشددكل ) وتظهددر صددفة ارسددتقرار 

ّيان"، إذ تظهر على شكل امتداد زمني لحركة تدردد التتدابع  الصور  الطيفية لكلمة "س 
 (iyy  فددي الكلمددة نفسددها، وهددذا ارسددتقرار قددد أشددبع اليدداء بالسددكون وه ّيددأ أعضدداء )

لثانيددة ولهددذا ليدداء الالنطدد  لالنتقددال مددن الموضددع النطقددي نفسدد  إلددى الفتحددة الالحقددة 
 [ في الكلمة مقبوًر على المستوى النطقي.  iyأصبح التتابع   
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