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مقدمة
اإلنسانية أصوات منطوقة تنتجها آلة النطق لدى اإلنسان، وتستقبلها أذن السامع اللغة

وكانت . فيفسرها عقله يف ضوء ما تعارف عليه أفراد مجاعته اللغوية من داللتها على املعاين
تلك األصوات تذهب وتضمحل وخيتفي أثرها يف اهلواء، قبل أن يهتدي اإلنسان إىل وسائل 

ة، فقد مرت قرون كثرية على البشرية قبل اختراع الكتابة اليت مرت لتسجيل أصوات اللغ
والكتابة مهما كانت دقيقة يف . مبراحل من التطور حىت استقرت نظمها واجتاهاا املعروفة

نظمها فإا تعجز عن التمثيل أصوات اللغة متثيالً تاماً، فقد تكتب بعض احلروف وال تنطق، 
صواا، وقد ترسم بعض األصوات برموز خمصصة ألصوات أو تكتب ولكنها تنطق بغري أ

أخرى، كما أن بعض ظواهر النطق املصاحبة لنطق أصوات الكالم كالنرب، والتنغيم تعجز 
)٢٨، ص٢٠٠٢احلمد، (. الكتابة، التعبري عنها

وقداللغويةالنظروجهةمناإلنساينالصوتيدرسالّذيالعلماألصوات،علمويعددع
ومنهجهموضوعهحيثمناللغةفروعمنغريهعنلتميزهعلماًاللغةمنلونالهذا

يفهدفهخيدممابقدرإالاإلنساينالصوتبغرييعنىالاألصواتفعلموذاوأهدافه
.وداللتهطبيعتهإىلالتعرفوحماولةالصوت،ذلكدراسة

وهلذا فإنه عندما يتعرض للصوت الطبيعي أو الفيزيائي، إمنا يفعل ذلك بقصد الوصول 
إىل طبيعة الصوت اإلنساين، الذي هو يف احلقيقة ذبذبات صوتية وهو األثر الواقع على األذن 
من بعض حركات ذبذبية للهواء تدخل يف دائرة الصوت مبعناه العام، وختضع لكل القوانني 

. تكوينه وانتقاله، وغري ذلك مما يتصل به، مما هو مفصل يف علم الفيزياءاليت حتكمه يف 
قاصدين بذلك أنه يقدم إلينا معلومات«هناك بعض الباحثني يعدون هذا العلم ترفاً علمياً 

إذااللغويةالدراسةعلىضررواليعرفها،ملهوإناللغويعلىبأسالاللغاتأصواتعن
التخصص يف هذا العلم فهو ـ يف رأيهم ـ كاالنصراف إىل مجع التحف الغريبةهي أمهلتها، أما 

»، وإال املباهاة واملفاخرةالتملكلذةإشباعإالورائهمنيقصدالانصرافاًالنادرةوالطرف
.)٨٥ص،١٩٦٢السعران،(

يقتها لكن حقيقة األمر تشري بأن هذا العلم ركن أساسي لكل دراسة لغوية، فما اللغة يف حق
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وقد اعتىن علماء ) ٣٤، ص١ج،١٩٥٢ابن جين،(» أصوات يعرب ا كل قوم عن أغراضهم«إال 
اللغة قدمياً وحديثاً بأصوات العربية فبينوا صفاا وخمارجها، وتآلفها يف أبنية الكالم 
العريب، وكان أول من اعتىن ا اخلليل بن أمحد الفراهيدي، الذي هداه ذوقه اللغوي وتأمله 

. على خالف يف نسبته إليه كامال) العني(لشخصي إىل علم األصوات، وبىن عليها معجمه ا
.وتبعه يف هذا التأمل سيبويه وغريه من العلماء اللغة يف القرون املتتالية

فيهايركّزاليتاردةاألصواتجانب:جانبنيمنعامبشكلتدرساللغويةواألصوات
والنرباملقاطععلىفيهاويركزاملتشكَّلةاألصواتوجانبوخمارجها،األصواتصفاتعلى

.وغريهاوالتنغيم
وال ميكن إدراك املعاين احلقيقية للكالم من خالل جانب دون آخر أي من خالل األصوات 

فاأللفاظ والتراكيب وحدها ال توحي باملعاين احلقيقية . اردة فقط أو األصوات املتشكلة
لغة جانبية صوتية تسهم يف التوصل إىل إدراك املعاين والدالالت احلقيقية للكالم وإمنا هناك 

.وظاهرة النرب تعد واحداً من هذه اللغة اجلانبية املصاحبة للكالم. للكالم
أسبقالغربيونالباحثونوكانكبرياً،تقدماًاحلاضرالعصريفالصوتيةالدراساتتقدمت

فيهاوأسهمكثرية،سننياستمرترقدةبعدالعربيةالصوتيةالدراساتنشطت.فيهاغريهممن
يدعلىالغربيةالصوتيةوالدراساتالقدمية،العربيةالصوتيةالدراساتمهاكبريان،رافدان

علىفاطلعواالغربيةاجلامعاتيفدرسواالذينالعربالباحثنيمنوعدداملستشرقنيمنعدد
.العربيةإىلموضوعاتهمنكثرياًنقلواأووترمجواالعلمهذامصادر

ظاهرة النرب من املوضوعات اهلامة اليت ظهرت يف الدراسات اللغوية احلديثة وهي من 
املوضوعات اجلديدة اليت تطرق إليها الباحثون متأثرين باللسانيات الغربية، من أهم 

للدكتور » علم الداللةالتحليل اللغوي يف ضوء كتاب «: املصادر اليت درست هذه الظاهرة هي
يف اللغة العربية، وكتاب حممود عكاشة، ودرس الكاتب يف ست صفحات قضية النرب وأقسامها

فيه لعبداحلميد زاهد، أشار الكاتب » دراسة صوتية: نرب الكلمة وقواعده يف اللغة العربية«
جة أن احلركات إىل نظرية النرب وما كتب حوهلا يف بعض اللغات، وأخرياً وصل إىل هذه النتي

إدراكيا تتمتع خبصائص فيزيائية جعلتها تبدو للمستمع على شكل ارتفاع، املنبورة املقترحة
التصريف«يف هذا االجناز وأيضاً كتاب ) الشدة-املدة-التردد(وبينما حظ كل مكون أكستيكي 
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ق لطيب البكوش الّذي اهتدى صاحبه إىل تطبي» العريب من خالل علم األصوات احلديث
املعطيات علم األصوات احلديث بل وحىت علم وظائف األصوات على وصف النظام الصريف 
العريب يف نقطة من نقطة احلساسة أال وهي النرب فاستطاع أن يوضح جبالء مفهوم املقطع 

وهناك بعض من املقاالت اليت تطرق إىل هذا املوضوع بشكل . والنرب يف الدراسات اللغوية
.ه املقالة البحث عن دور النرب يف حتديد املعىنما، ولكن حتاول هذ

التفريقيفأمهيتهابيان واملعىنحتديديفالنربظاهرةدوردراسةي هالبحثهذا غاية
موضعهغرييفالنربوضعأنمباو.النرببوجودإالاملراديفهمالحبيثاملعاينوالصيغبني

اللغةيفالظاهرةهذهدراسةي الضرورفمنرميكالالقرآنيفخاصةاملعىنفسادإىليؤدي
.داللتهاوقواعدهاتبنيوالعربية
:يهوالتاليةاألسئلةعن لإلجابةى يسعالبحثهذا

حديثها؟وقدميهاالعربيةاللغةيفالنربظاهرةي هما-
النرب؟مواقعى علتؤثراليتالعواملي هما-
للنرب؟الدالليةالوظيفةي هما-

داللتهاوالنرببظاهرةاالهتمامضرورةواألصواتعلميفوجيزةمقدمةبعداملقالةهذه
عندالعربيةاللغةيفالنربظاهرةتبنيمثالظاهرةهذهفهميفاملقطعدورتوضح، اللغةيف

مستشهدةاللغةيفللنربالدالليةالوظيفةتدرسأخرياًوداللتهاوأنواعهاواحملدثنيوالقدماء
.القرآنيةاآلياتببعض

يف اللغة العربيةاملقطع
ميكن احلديث عن النرب دون احلديث عن املقطع ألن طبيعة املقطع هي اليتواحلق أنه ال

املقطعقرينالنربالكلمة فبناءيفاألوىلاللبنةهواملقطعوالكلمةيفالنربمكانحتدد
. املقطعمعىن مصطلح حتديداملفيدمنولهاملالزمو

نوعنيذكروقدالقدماء،منذكرهمنأولهوألنهالفارايبإىليعوداملقطعومصطلح
حرفكل«:وقالالطويلاملقطعهواآلخروالنوعالقصرياملقطعهواألولالنوعاملقاطع،من

احلرفيسمونهالعربولكنالقصرياملقطعيسمىفإنهبهقرنقصريمبصوتاتبعمصوت
، اتون دالفارايب،(»طويلمصوتبهقرنمصوتغريحرفكلهوالطويلواملقطع..املتحرك
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واألوتاداألسبابالعروضينيمبصطلحاتاملقطعنيهذينبنيالفارايبربطوقد.)١٠٧٥ص
.اللغويباجلانبيعينحبثهألناملقاطعمنغريمهاإىليشرملأنهإال

املقطعمفهومعنخيتلفال، هذاتقسيمهمنالعاملهذاعنديتضحكمااملقطعومفهوم
أنهإالالفارايب،عندنفسههواليوميعرفكمااملقطعأنالقول ميكنبلاحملدثني،عند

.منهماستعملهمنأولهوولعلهوقتئذ،العلماءعندشيوعهعدمإىليشري
:بأنهاملقطععرفمنفمنهمخمتلفةبتعريفاتعرفوهفقداحملدثنيعنداملقطعوأما

وجهةمنعليهاوالوقوفااالبتداءوميكنواحدةحركةعلىحتتوياألصواتمنكمية
)٦٢ص،١٩٨٣التواب، عبد(.اللغةنظر

متفقاللغة،كلماتأكثرأوواحدامنهتتكونبسيطةأصواتتأليفهو:يقولمنومنهم
وهناك)١٦٤ص،١٩٨٥ماملربج، (. يف صوغ مفرداااللغةنظامومعالطبيعيالتنفسإيقاعمع
أنيس،(.الساكنةاألصواتمنأكثرأوبصوتمكتنفةطويلةأوقصريةحركةاملقطعيقولمن

)١٤٧ص،١٩٧٢

حداً قاطعاً وغري ذلك من التعريفات اليت تفسر املقطع إال أن أي منها مل حيدد املقطع
لنعيمي الذي اكتورالتعريف اجلامع املانع هو تعريف دالعزيز الصيغ أن مانعاً كما يرى عبد

بصائت جمموعة صوتية تبدأ بصامت يتبعه صائت، وتنتهي قبل أول صامت يرد متبوعاً: يقول
وميكن القول بأن املقطع هو عدد األصوات اليت ) ١٧٨، ص١٩٩٨الصيغ،(. أو عند انتهاء الكالم

.دفعات الزفريميكن أن خيرجها اإلنسان يف دفعة واحدة من 
:هيالعربيةاللغةيفباملقطعاملتعلقةقضاياومن ال

العربية؟اللغةيفاملقاطععددكم-
بصامتني؟أمبصامتيبدأالعربيةاللغةيفاملقطعهل-

مت يف الصاأوالصائتالصوتموقعإيلالنظرمنتنتجأنواعالعربيةاللغةيفواملقطع
.وقصرهطولهإىل وأيضا من النظر . ايته

:التاليةباألوصافالعلماءوصفهفقدايتهإىلالنظرحيثمنفأما
مثلقصرياًأمطويالًكانسواءبالصائتينتهيالذياملقطعوهو:مفتوحمقطع.١

/فيها:ومثل)حص(/ب/ت/ك/:املتكونة من الصوامت واحلركات» كتب«كلمة
)ححص(ها /في
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:مثلبالصامتينتهيالذيوهو: مغلقمقطع.٢
)صحص(هم: املقطع املغلق يف االسم-
)صحص(سر: املقطع املغلق يف الفعل-
)صحص(عن:املقطع املغلق يف احلرف-

/بحر/:مثلالوقفعندبصامتنيينتهيالذيوهو: اإلغالقمضاعفمقطع.٣
)صصحص(كلّها متكونة من /عبد/ثكْل

:إىلينقسمفاملقطعوالقصرالطولحيثمنوأما
)حص(ب:مثلقصريوصائتصامتمنيتألفماوهو:القصري.١
)ححص(/بِي:مثلطويلوصائتصامتمنيتألفماوهو:املتوسط.٢
ص(/باب:/مثلطويلصائتمعأكثرأوصامتنيمنيتألفماوهو:الطويل.٣

صحص(/بدر/كلمةمثلقصريصائتمعصوامتثالثةمنأو)صحح
.)٧٨ص،١٩٩٢بكوش،()ص

بني التقسيمات السابقة وجعل املقاطع »اللسانياتئ مباد«قد مجع حممد قدور يف كتابه
:يف مخسة
مفتوحقصريمقطعوهو)حص(/ب/:مثلصائت+صامت.١
مفتوحمتوسطمقطعوهو)ححص(/بِي/:مثلطويلصائت+صامت.٢
.وهو مقطع متوسط مغلق) ص ح ص(/من/صامت مثل + قصريصائت + صامت.٣
.وهو مقطع طويل مغلق) ص ح ح ص/ (فيلْ/ صامت مثل + صائت طويل + صامت .٤
يف حالة) ص ح ص ص/ (بِنت/:صامت مثل+ صامت + صائت قصري + صامت .٥

)١١٢، ص١٩٩٩قدور، (.طويل مضاعف اإلغالقمقطعوهوالوقف

تتكونإذالعربية،اللغةيفالشائعةهياألوىلالثالثةاألنواعأنأنيسإبراهيمأثبتوقد
الكلماتأواخريفإاليأتيانوالالشيوع،فقليالاألخريانالنوعانأماالغالبة،الكسرةمنها
)١٧٥، ص١٩٧١أنيس، (.الوقفوحني

حيتويبكمرصوتفاملقطعاهلجائيالصوتعنخيتلفاملقطعأنباملالحظةجدير
نفسهالصوتيفيتمثلاهلجائيالصوتو.ةكاحلريفتتمثلاليتنطقهصفةوالصوتى عل
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نربأولمةكالنربانكسواءالنربفيهيظهرالذياحلقلأنهإىلاملقطعأمهيةترجع.فقط
ناحيةمنباملقطعترتبطاليتالصوتطبقةمعرفةجانبإىلالداللةيفك يشارواجلملة

.اهلبوطوالصعود

ه وآراء الباحثني فيهمفهومالنرب
السمةهذهووضوحاً،وقوةالصوتيعطيفهويبية،كالترغريالصوتيةالظواهرمنالنرب

منتتحققصوتيةمجالياتعنالبحثيففاعليةودورهلا، صويتمؤثرمنعنهاينشأماو
جزءوضوحازديادالنرب.املعىنيفحتوالًأيضاًحتدثقدوالصوت،نربةيفالتحولخالل

زيادةعنناتجأجزائها،منحولهمابقيةعنالسمعيفــمقطعأوحرفــلمةكالأجزاءمن
)٤٢ص،٢٠٠٦الرمحن،عبد(.اللغويالصوتخروجعندالنفسى علالضغطيف

امليزة املشتركة يف هذه التعاريف أنالالفت للنظر يف تعريف النرب عند علماء اللغة هو 
.الطولوالشدةو،االرتفاعوالقوة،واهلمز،علىيدلالنربأنهي 

عنصوتهلرفع:املغينونربة...رفعته،نرباً،أنربهالشيءنربت«:الصحاحمعجميفجاء
.)نرب:، مادة١٩٩٦اجلوهري،(»خفض

أينبراً،أنربهنبرته:يقالاألرض؛عنالشيءارتفاع:النبر«:اجلمهرةصاحبوقال
ابن دريد،(»الكالمسائرعلىلعلوهنبراًالكالميفاهلمزوسمي.املنرباشتقاقومنه.رفعته

.)نرب:مادةدون تا، 
،ويف احلديث.مصدر نبر احلَرف ينبِره نبراً همزه«: وأشار صاحب لسان العرب بأنّ النرب

إِنا :فقال،ويف رواية.أَي ال تهمز،ال تنبِر بامسي:فقال.يا نيبَء اهللا:قال رجل للنيب
بِرنقريش ال ن رشمع،فاحلر زمه ريف كالمها،والنب زمهةً.ومل تكن قريش ترالرجلُ نب ربن،

والنبر ،فأَكاد أَن يغشى علي سرورا،ع نبرةً من قَولهاوأَنشد إِني َألمس،م بكلمة فيها علُوإِذا تكلّ
.)نرب: ، مادة١٩٥٦ابن منظور،(»صيحة الفَزعِ ونربة املغين رفع صوته عن خفْض

فيقصد بالنرب يف الدراسات اللغوية تلك القوة واجلهد النسيب املمنوح لنطق معني، ليسمح
قورنإذااملقطعأوللصوتنسيبوضوحهوأو) ٢٢٠ص،١٩٩١عمر،(. املقاطعباقيمنأوضح
عنلمةكالأجزاءمنجزءوضوحفالنرب) ١٦٠ص،١٩٧٢أنيس،(.ااورةاألصواتمنبغريه

واحلق أنّ النرب يف النطق هو إبراز أحد مقاطع الكلمة عند النطق .بقية ما حوله من أجزائها
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وبعدهقبلهعماويتميزحركته،تكملحىتاحلرفعلىالضغطالعلماء،بعضيسميهماوهو
.الصوتبارتفاع

العربيةأنّبعضهمى ويرالقدميةاللغويةالدراساتيفالنربوجوديفالعلماءاختلف
نالظّوأغلب،من ظاهرة النربشيئاًالقدماءيسجلوملالدراسة،هذهتعرفملالفصحى

كلّألن؛العاميةهلجاتنانفوذحتتيقعإمنااملقام،هذايفالفصحىللعربيةننسبهماأنّ
الشيءالعاميةالنطقيةعاداتهمنعليهايفرضهذه،أيامنايفالفصحىبالعربيةمتكلم
.اازفةمنشيئاًيتطلبالفصحى،العربيةيفالتنغيمودراسةالنربدراسةوأنالكثري

)١٦٣ص،١٩٧٩حسان،(

غريبمفهومفهيمطلقاً،النربةالعربالنحاةيدرسمل«:قائالًهذا الرأي البكوشأيد و
قدأي(وهلا يف بعضها دور متييزي الغربيةاللغاتجلّيفاإليقاعأساسهيواملقطع،مثل

توايلالعربيةيفاإليقاعأساسبينما.)النربةمكانباختالفالواحدةالكلمةمعىنخيتلف
.)٨٠ص،١٩٩٢البكوش،(»الكمياإليقاعهووالطويلةوالقصريةاحلركات

هناك من يذهب إىل أن ظاهرة النرب غري معروفة عند النحاة العرب، وذلك لغياب الوظيفية
صحيح أن النحاة العرب مل خيلفوا قواعد نربية للعربية، ولكنهم. التمييزية للنرب يف اللغة العربية

)نقالً عن فليش؛٢٠١٠زاهيد،(.وتنغيمنرب،منللنطقاملصاحبةبالظواهروعيعلىكانوا

علماءمعرفةمن، آخرحيناًواملتسائل، حيناًاملتحريموقفأحد املستشرقني وقفوقد
العربيةإجابةيفإليهيلتجئأثروال، عليهيستندنصعلىيعثرمل، والنربمبصطلحالعربية

)نقالً عن براجشتراسر؛٢٨، ص٢٠٠٠الصغري،(.األمرهذاعن

عنها،اأغفلواأميعينالاملسائل،هلذهنفراداعدمألنّقبوهلا،ميكنالهذه األقوال 
كتبإىلالنظروعندكتبهميفمبثوثةكانتواللغويةدراساتالخاللمنيدرسكانبل

النحاة واللغويني، تتضح عناية هؤالء العلماء مبثل هذه املباحث، فهذا ابن جين يشري إشارات
أكلت:وحكى الفراء عنهم: فقد مساه ابن جين مطل احلركة، وقال. لطيفةً إىل النرب والتنغيم

ومن إشباع الكسرة ومطلها ما جاء عنهم.حلما شاة حلم شاة فمطل الفتحة فأنشأ عنها ألفا
احملذوفةالنونمنفعوضومطيليقمطاليقياءفأما.واجلالعيدواملطافيلالصياريفمن

)١٢٣، ص٣ج،١٩٥٢ابن جين، (.مطالليستو
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التواب نقالً النرب واهتموا به، وقد أشار عبدوأما احملدثون من الغربيني والعرب درسوا
يف اللغة يدخل نوع من النرب، تغلب عليه املوسيقية، ويتوقف على «: عن بروكلمان بأنه قال

كمية املقطع، فإنه يسري من مؤخر الكلمة إىل مقدمتها حىت يقابل مقطعا طويال فيقف 
تواب،العبد(» عنده، فإذا مل يكن يف الكلمة مقطع طويل، فإن النرب يقع على املقطع األول منها

.)١٦٢، ص١٩٨٣
أواللفظيفتساهمأاأيمتييزيةاألساسمنالنربةوظيفة«:النرب بأنّمارتينعرف 

»القولنفسيفاملوجودةالضربنفسمناألخرىللوحداتبالنسبةختصصهاالّيتالوحدة
.)٧٧، صاتون مارتين، د(

آخرها،منابتداءالكلمةمنطويلمقطعى عليقعالنرب«:ذهب إىل أنفيكانتينووأما
كانتينوواستطرد.»منهااألولاملقطعى علالنربةوقعتالطويل،املقاطعمنالكلمةخلتوإذا

أوائليفاملصرينيللمثقفنيمساعهممنالقاعدةهذهاستلهموااملستشرقنيإن«:قائالً
.)١٩٤ص،١٩٦٦كانتينو،(»امليالديعشرالسابعالقرن

الكلمةمقاطعمنمقطعى علبالضغطيكونحديثأورويبمصطلحهو١النربومصطلح
.منهاللغاتمنلغةختلووالغريه،منأقوىاملقاطعأحدعلىالضغطيكونأيالكالمأو
)١٨٨ص،١٩٧٦عمر،(

أما الباحثون املعاصرين العرب فدرسوا هذه الظاهرة متأثرين بالدراسات الغربية 
ينجمللمتكلمذايتنشاطهو«:منهاالظاهرة،هلذههؤالء الباحثني لدىتعريفاتوتعددت

.)١٨٨ص،١٩٧٦عمر، (»بهحييطملاقياسااملقاطعأواألصواتألحدالربوزمننوععنه
مل خيتلف التصور احلديث لفكرة النرب عن تصور اللغويني «الصبور شاهني أنه ويرى عبد

أصحاب املعاجم النرب على أنه ضغط املتكلم على احلرف، ونظم ، فقد تصور القدماء له كثرياً
فالنرب حيدث عندما تربز بعض أجزاء سلسلة احملدثون هذا املعىن حني خصوه باملقطع،

شاهني،(» يعارض بعضها بعضااليتاملقاطع غالباًياألصوات على حساب األجزاء األخرى، وه

.)٢٥ص،اتون د

1. Stress
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فاإليقاع عنصر خيتص باجلمل، وال يتركز على «ويفرق عبدالصبور بني اإليقاع والنرب 
باموعة األصواتية، ويتركز : يمقطع أو جمموعة معينة، على حني أن النرب خيتص بالكلمة، أ

.)٢٥شاهني، دون تا، ص(» على مقطع بذاته منها، طبقا لنظام خاص بكل لغة على حدة
بروزاًأشديكون"الكلمات"أواملقاطعمنعدداًأن«يعىنالسعرانحممودعندوالنرب

.)١٨٨، ص١٩٦٢السعران،(»اجلملةسائرمن
فيميزه، الكلمةمقاطعألحدبروزاًميثلالنربأنهوالتعريفاتهذهبنياملشتركوالعامل

خاص من كلواإلنسان حني ينطق بلغته، مييل عادة إىل الضغط على مقطع . عن غريه مسعياً
.كلمة؛ ليجعله بارزاً ىف السمع من غريه من مقاطع الكلمة، وهذا الضغط هو الذي يسمى بالنرب

أوصوت،بهيتميز)الصوتإبرازأو(نسيبوضوحاحملدثنياللغةعلماءعرفيفالنربف
املتكلمويسخرالتركيبية،البنيةيفجتاورهاليتاألخرىاملقاطعأواألصواتبقيةمنمقطع

فالنرب ظاهرة صوتية تظهر )٢٥١، ص١٩٧٩حسان، (.أعظمعضلياًجهداًاحلالةهذهلتحقيق
.عند نطق مقطع حبيث متيز عن باقي املقاطع لسبب معنوي

والنرب حقيقة خيتلف من لغة ألخرى، فقد فرق أمحد خمتار عمر بني اللغات النربية واللغات
إن النرب ليس مستخدماً يف كلِّ اللغات للتفريق بني املعىن، وبالتايل ليس «: غري النربية، فيقول

فهناك لغات نربية وهي اللغات اليت تستخدم النرب.)١٨٩ص،١٩٧٦عمر، (» فورنيماً يف كل اللغات
.من الكلمةكفورنيم واألخرى لغات غري النربية، ومن مميزاا أا تثبت النرب يف مكان معني 

ينتقلحمدد،غريحراًفيهاالنربموضعفيكونكفورنيمالنربتستخدماليتاللغاتوأما
ومنمكانه،تغريطريقعنالصيغأواملعاينبنيللتفريقحينئذويستخدمألخر،مقطعمن
-Convert(:فكلمة.اإلجنليزيةاللغة، اللغاتهذه Import-Permit-Contract(مناملكونة

فهيالثايناملقطععليضغطتوإذاامسا،صارتاألولمقطعبنربنطقتهاإذااملقطعني،
.وهكذا.فعل

غرياللغاتإىلتنتميوالكاإلجنليزيةالنربيةاللغاتإىلتنتميالفهيالعربيةاللغةوأما
.الكلماتمجيعيفمعنيواحدمكانيفالنرببتثبيتتتميزاليتالنربية
املقطعنوعحسباملواضعختتلفبلمعني،مقطععلىالنربيوضعالالعربية،اللغةويف

.طوهلاوحسبالكلمةيكونالذي
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النربأنواع
:قبل البدء يف دراسة الوظيفة الداللية للنرب البد احلديث عن النوعني الرئيسيني للنرب

:إىلالدفعودرجةالنطققوةحبسبينقسمويـالصرف)أ
وقد وضع علماء اللغة قواعد حمددة له حسب طبيعة الكلمة املنطوقة أويلنرب.١

:ومقاطعها كما يتضح ذلك من التوزيع التايل
.ولَممن: الكلمة من مقطع واحد يقع النرب على املقطع نفسه، حنو-
.الكلمة من مقطعني يكون النرب على املقطع الثاين-

ل اللواحق الصوتية فتغري من موقع ويتشكل يف العادة بعد أن تدخثانوينرب.٢
النرب األويل لتخلق نرباً ثانوياً يشكل إيقاعاً وإراحة للسمع فالنرب الثانوي يوضح 
ما لواله خلفي السمع ويوجد من التوازن بني جزئي الكلمة ما جيعلها أكثر قبوالً 

تشتملاليتالكلماتيفيكونفالنرب )٤٣ص،٢٠٠٦الرمحن،عبد(. وإراحة لألذن
تشتملفإا)استغفار(كلمةمثلكلمتنيوزنيفجيعلهااملقاطعمنعددعلى
).تغ(املقطععلىثانويآخرو)فا(املقطععلىأويلنربعلى

فكلّما تقاربت أعداد «فأثر النربين على اإليقاع والنغمة حسب التقارب والتباعد واضح
.)٢٧٠، ص١٩٧٢أنيس،(»ض حسن إيقاعهااملقاطع بني النربين أو انتظم اختالف بعضها عن بع

، فيقوم بالضغط على كلمة معينة، يف إحدى اجلمل املنطوقة،النرب الداليل أو السياقي)ب
عليها،التأكيدأوالكلمة،ذهلالهتماموذلك،اجلملة،كلماتمنغريهامنأوضحلتكون
ارتباطلهفليسالكالمية،وجمموعاتملاجلنربأما.السامعأواملتكلممنعنهاالشكونفى

هذاأنحسانمتامويرى.حمدودةقواعدفله.حنويةوظائفذونربألنه؛الصرفيةبالصيغ
فيهاهلواءدفعةوتكونالصوت،معهيعلوفالتأكيدي، تقريراًأو،تأكيداًيكونأنإماالنرب
)١٩٤، ص١٩٧٩حسان، (.التقريريمنأقوى

يزيدمجلةيفكلمةىل إاملتكلمقصدهواجلملةنربأنيرىفهوأنيسإبراهيموأما
غرضإىلإشارةأوتأكيدهايفمنهرغبةاجلملةكلماتمنغريهامنومييزهانربها
)١٧٥، ص١٩٧١أنيس،(.خاص

الكلمةباختالفمنهاالغرضخيتلف)أمسأخوكسافرهل(مجلةيفاملثالسبيلى عل
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)أخوك(نربزيدوإذاالسفر،يفشكهناككانت)سافر(نربزيدفإذانربها،زيداليت
اًشكّهناكأنالقصدكان)أمس(نربزيدإذاوأما.املسافريفاًشكّهناكأنالقصدكان
.السفرزمنيف

يفللصائتتعطياليتالنسبيةالتلفظقوةهوالعربيةاللغةيفالنربأنالقولفخالصة
املقطع؛شيوعاًوأكثرهاأشهرهامواضعأربعةوله.اجلملةأوالكلمةمقاطعمنمقطعكل

:هياألربعةاملواضعوهذه.األخريقبلالذي
الرابعالنوعمنأي(طويالًمقطعاًكانإذاالكلمة،مناألخرياملقطعيفالنربيقع:أوال

:كلمةمثل)واخلامس
-)يميم(ـ ف)مستقعندالعربيةاللغةيفالنربعليهيقع)صححص(:مناملكون)ق

.عليهالوقف
-)د(ـ ف)يستمدمالعربيةاللغةيفأيضاًالنربعليهيقع) صصحص(:مناملكون)د
.الوقفعند

:كانإذااألخريقبلالّذياملقطعى علالنربويقع:ثانياً
حص(=ينادي-: مثل") ص ح ح"هو مقطع طويل مفتوح متألف من (من النوع الثاين 

).صحص+ححص+
استفهم: مثل") ص ح ص"هو مقطع طويل مغلق حبركة قصرية من (أو من النوع الثالث 

).صحص+صحص+صحص(=
األخرياملقطعكانإذا)األخريمنالثالث(األخريقبلمايسبقالذياملقطعينرب:ثالثاً

:مهاحالتنييشملوهذاالقصري،النوعمنقبلهوالذياملتوسط،النوعمن
.صحص+حص+صحص=علّمك:مثلصحص+حص-
.ححص+حص+صحص=علّمو: مثلححص+حص-

كانتإذاوذلكاألخري،منالكلمةمقطعنعودحنيالرابعاملقطععلىالنربيقع:رابعاً
= سمكَةٌ :بالتنوينقولك:مثلاألولالنوعمنالكلمةيفاألخريقبلاليتالثالثةاملقاطع

).صحص+حص+حص+حص(=حركةٌ)ص ح ص+ ص ح+ ص ح + ص ح (
)١٣٢ص،١٩٩٨املوسوي،(
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إىل انتقال هناك عوامل مؤثرة على مواقع النرب كاشتقاق كلمة من كلمة أخرى حبيث يؤدي 
من »اندفَع«اشتقاق فعل: كاشتقاق الفعل من املصدر، مثالًالنرب من مقطع إىل مقطع آخر،

:وأيضاً يف اشتقاق املضلرع من املاضي حنو» د«إىل» فا«فالنرب ينتقل من » اندفاع«مصدر
»جرفالنرب فيها يقع على املقطع األول ويف» خ»خيجاألخرييقع النرب على املقطع» ر»وكذلك . »ر

.»ـيخ«إىل » ر«ينتقل موقع النرب من» رجيخلَم«يف الفعل ازوم 
االسميف » س«تؤثر العمليات التصريفية يف مواقع النرب حبيث ينتقل النرب من املقطع األول

عندالنربينتقلوأيضاً»سليمون«و»سليم«:حنويفاجلمع،يف»مون«الثالثاملقطعإىلاملفرد
ى علفيهاالنربيقعاليت»فَتح«:حنوة،كاملتحرالرفعالضمائرببعضاملاضيالفعلاتصال
قبلاملقطعى علالنربانتقل»فَتحنا«لمكاملتالضمريإىلاالتصالعندو»ف«األولاملقطع
.»تح«األخري

الوظيفة الداللية للنرب
العربية، ألا قائمة على بنية من النرب والنغم، واإليقاع،فالنرب يعترب رمز من رموز اللغة 

اخلارجيةاألداءاتوهو نوع من.املعاينمناوتدقق، الدالليةالوظائفمنتؤديحبيث
.للكالماملصاحبةالظواهرمعىن الكالم أو نوع من حتديديفتسهماليت)اجلانبيةاللغة(

:إىل قسمني) القرائن(األداءات منالنوعهذاتقسيموميكن
والتنغيم،والنرب،الوقفات،مثلالصوتية،القرائنأواألداءاتعليهنطلقأنميكنما)أ

.واإليقاعوالتزمني،
مافهو، الكالممعىنحتديديفتسهمالّيتاخلارجيةاألداءاتهو اآلخرالقسم)ب
.للكالماملصاحبةاجلسميةاحلركةوالسياق:مثل،)الصوتيةغرياألداءات(تسميتهميكن

)٧٢ص،٢٠٠٩أبو عاصي،(

فالنرب له وظيفة داللية إذ يفرق بني كلمة وأخرى، وهو يتفق مع تعريف أمحد خمتار عمر 
للنرب الّذي بني أن النرب يف اللغة العربية حيمل وظيفة داللية وقد استدل على رأيه بأمثلة 

ففي املفرد، النرب على املقطع األول ) كرميو اخللق(و) اخللقكرمي : (مطابقة؛ منها ما يقول
)٣١ص،١٩٧٦عمر، (). ليلى وليالء= (بينما النرب يف اجلمع على املقطع الثالث، وكذلك كلميت 

)كَتب(فإن للنرب أثراً يف تغيري بنية الكلمة من معىن صريف إىل آخر، فأنت لو نطقت كلمة 
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)كَتب(ـلوجدت أن األصوات فيها متساوية نرباً، لكن إذا ما نطقتها بمثالً بفتحة على عني الفعل، 
إىل الكلمةينقلجعلهممااألخرى،األصواتعنالنربيفتفاوتالفعلعنيفإنبالتضعيف،

ولعل من أبسط األمثلة وأوضحها اليت تبني طبيعة النرب وأمهيته. بنية أخرى ذات داللة معينة
)مدرسو العربية(، وتركيب )مدرس العربية(نّ التقطيع العروضي لتركيب يف حتديد املعاين أ

رِدرم(وهوواحد،تقطيعهو،)العربيةمدرسوجاء(و،)العربيةمدرسجاء(:قولنامن
مدرسوجاء(لشخصقلتفإذااجلملتني،بنييفرقالذيهوالنربولكن،)ةييبرعسلْ

فلن يعلم أنك تتحدث عن مجع من املدرسني، بل يظنك تتحدث) استعمال النربدون ()العربية
أنجيباألوىلاجلملةأردتفإذا: اجلملتنيبنيليفرقالنربيأيتوهنا.واحدمدرسعن

، أما إذا أردت اجلملة الثانية»ر«ورمبا يضعه البعض على املقطع» در«املقطعيكون النرب على
ملنعالواوحذفتولكن،)سول(أصلهاأنعلىليدل؛»لس«املقطععلىالنربيكونأنفيجب
)٧٢ص،٢٠٠٩عاصي،أبو(.اجلملةيف)لْس(فتلفظوالالم،الواوعلىالساكننيتوايل

»يزيد طويلٌ«:فالنرب له وظيفة داللية إذ له دور يف حتديد املعىن ويف هاتني اجلملتني
وهي اسم يف اجلملة »يزيد«من/ي/على املقطع األول فإن كان النرب»يزيد حممد الكيل«و

ورغم هذا . وهي فعل يف اجلملة الثانية»يزيد«من /زِِيد/األوىل وإن كان على املقطع الثاين 
ذلك ألنه يعترب يف العربية فونيمياً،الفرق يف موقع النرب بني الكلمتني السابقتني إال أن النرب ال

فلو قلت. ال يفرق العرب بني الكلمتني بناء على موقع النرب وإمنا ينطقوا هكذا يف السياق
والنرب يف العربية له وترية شبه . منفردة فإا ستحمل كال املعنيني أينما وضعت النرب»يزيد«

لى الصائت فهو يقع على الصائت األول يف الكلمة إذا كانت بقية الصوائت قصرية، وع. ثابتة
الطويل إذا كان هناك صائت طويل واحد يف الكلم، وعلى الصائت الطويل األخري إذا كان 

وتستخدم كثري من اللغات النرب، فتضعه على كلمة . هناك أكثر من صائت طويل يف الكلمة
دخلَ «ففي هذه اجلملة)٧٦ص،٢٠٠٠الغامدي،(.معينة يف اجلملة لبيان أمهية تلك الكلمة

سعيدزيد«إذا كان النرب على كلمة » الصف « فهو اإلخبار بأن سعيداً هو الذي دخل الصف
فقد يكون لدى املتحدث علم بأن السامع يعلم بدخول سعيد يف الصف إال أنه . وليس أحد غريه
وإذا كان النرب على الصف فالتوكيد يكون املدخول فيه وهو الصف وليس . ال يعرف الفاعل

.شيء غريه
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َص﴿من أمثلة الوظيفة الداللية للنرب الثانوي ما تكون يف قوله تعال  َعَمَالً ﴾اً احلِ فـَْليـَْعَمْل
، شكلت نربين يف الكلمة وإيقاعاً )الفاء والالم(فالزيادات اليت حلقت بالفعل )١١٠الكهف،(

ثر تلك ، فال خيفى أ)اعمل(الفتاً، يظهر أثرمها لو أعدنا نطق الكلمة دون تلك اللواحق
الزيادة، فهي من جانب أخف يف الطلب، ومن جانب آخر تبين عالقة بناء مع غريها من صيغ 

َطكَ ا أْزظُْر أيـَُّهنْ فَـْليَـ﴿األمر، كما يظهر يف قوله تعاىل  ، ويتشكل النرب الثانوي ﴾َولَْيتَـَلَطْف﴿، ﴾امًاَعى
أَْنَسانِيُهَمَو﴿يف قوله تعاىل ﴾أَْنَسانِيه﴿يف عبارة  النرب اهلادئ رافق )٦٣الكهف،(﴾اُنَطْي الشَّ إالَّا

يظهر أثر اللواحق الصوتية . التلطف يف الطلب، ويف حالة من الندم على النسيان ألمر احلوت
، على التغيري يف النرب، فتشكل نرب ثانوي نتيجة للزيادة يف مبىن الكلمة فارتفعت )تقولن(يف

، إذ )إني(نغمة نتيجة للحذف املتأيت مع اإلدغام يفالنغمة، وعلى العكس من ذلك ارتفعت ال
لو جاءت أنين لَخف األثر الصويت وذهب ملمح القوة الذي يظهره من يدعي القدرة مع 

)٤٤-٤٣ص،٢٠٠٦الرمحن، عبد(.املستقبل الذي ال يعلمه إال اهللا

داللة النرب يف القرآن الكرمي
، القراءمنكثريإليهاينتبهالاليتالدقيقةالظواهرمنالكرميالقرآنيفالنربظاهرة

هينبولذلكاملعىن،يففسادإىليؤديقدموضعهغرييفالنربوضعأنمنالرغمعلى
احلروف،بعضعلىالضغطالكرميالقرآنمقرئتعلموجوبعلىوالتالوةالتجويدعلماء
:وهيالصوت،بارتفاعوبعدهقبلهعماويتميزحركته،تكملحىت
ال﴿: قوله تعاىل. »بثّ«و» احلي«كلمةمثلاملشدد،علىالوقف)أ َعَلى احلَْيِّ الَِّذي َوتـَوَكَّْل
َكِثريًا﴿: تعاىلوقوله)٥٨، الفرقان(﴾َميُوُت رَِجاًال ُهَما ِمنـْ .)١، النساء(﴾َوَبثَّ

َولَْو﴿: قوله تعاىل. »قَوامني«، »القُوة«: مضموم أو مفتوحعند النطق بواو مشددة قبلها)ب
َشِديُد اْلَعَذاِب َوأَنَّ اللََّه مجَِيًعا لِلَِّه ِإْذ يـََرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوََّة ظََلُموا على فالنرب)١٦٥، البقرة(﴾يـََرى الَِّذيَن

للتأكيد على أن القوة للّه وحده، السيما واآلية تتحدثله تعبري داليل » الْقُوةَ«حرف الواو يف كلمة 
.اليت تليق باللّه تبارك وتعاىل» الْقُوةَ«، فكان البد من التأكيد علىاهللاعن اختاذ األنداد من دون 

ْتَذَبتَ انـْ إِذ﴿يف اآلية الكرمية» ياشرق«: عند النطق بياء مشددة قبلها مكسور أو مفتوح)ج
َمَهلِ أْهْنِم َشَكا .)١٢مرمي،(﴾ّيًاِبَصَمكْ اُحل اُهنَ يْـ آتـََو﴿يف اآلية الكرمية » صبياً«، و)١٦مرمي،(﴾يًّاقِرْ انًا



١١٦ª١٦،آدابهاو مجلة اللغة العربية

َفِإذَا﴿:يف قوله تعاىل. »الصاخة«:عند االنتقال من حرف مد إىل حرف مشدد مثل) د
ُة تأثرياً داللياً يفيد اإلحساس » اخلاء«فإنّ هلذا النرب على حرف )٣٣، عبس(﴾َجاَءِت الصَّاخَّ

تتحققالمهمةمعنويةوظيفةللنربيكونوبذلكلشدا،اآلذانتصماليتالصاخةبصوت
.بواسطتهإال

خمالفاًمعنىيعطيمثسليمة،وصفاتوخمارجصحيحبتشكيلالكلمةالقارئينطقفقد
َس﴿:تعاىلللمراد، فمثالً قوله  َلُه ُروِحي فـََقُعوا ِمْن ِفيِه َسوَّيـُْتُه ونـََفْخُت .)٢٩، احلجر(﴾ اِجِديَنفَِإذا

ذلكوليسالفقع،منمعناهاكانمثالً»ذهبوا«كلمةوزنعلى» فَقَعوا«كلمةقُرِئتفإذا
التحيةله» فَأَلْقُوا«أوحتية،سجودساجدينله»فَخروا«هواملراداملعىنبلاملراد،املعىنهو

دونالقافحركةعلىوالصربالفاء،حرفمتييزمنبدالذلكيكونولكيبالسجود؛
الكرميالقرآنتالوةيفوللنرب.الكرميالقرآنتالوةيف)النرب(بـيعرفماوهذااإلسراع،

)٧٤ص،٢٠٠٩أبو عاصي، (.عديدةأمثلة

ُخيِْسُرون﴿: من أمثلة داللة النرب يف القرآن قوله تعاىل َوزَنُوُهْم )٣، املطففني(﴾َوِإذا كالُوُهْم أَْو

ُخيِْسُرون﴿إذا باعوا من غريهم ينقصون الكيل، :يعين﴾َوِإذا كالُوُهْم﴿ َوزَنُوُهْم ينقصون :يعين﴾أَْو
هم :هم، وكذلك وزنوا مث قال:كالوا مث قال:الكيل، وقال بعضهم كالوهم حرفان يعين

وكان .خيسرون، وذكر عن محزة الزيات أنه قال هكذا ومعناه هم إذا كالوا أو وزنوا ينقصون
كالوا هلم وكذلك وزنوا هلم، وقال أبو عبيدة وهذه :الكسائي جيعلها حرفاً واحداً كالوهم أي

.باأللف» كالوا هم«اً لكتبوا هي القراءة؛ ألم كتبوها يف املصاحف بغري ألف، ولو كان مقطوع
»هم«مجلتني وذلك أن لفظ» كالوهم«واعترب أبو عبيده لفظ )٥٣٤، ص٣ج،اتون دالسمرقندي،(

على هذه القراءة مؤكد لضمري الفاعل، واللفظ التوكيدي كالزائد عن بناء اجلملة؛ ألنه ينصب 
متام بناء اجلملة الفعلية يف على مفردة فيها ال علي مبناها كله، يف حني أن املفعول هو من 

مفعوالً ) هم(يف حالة تنغيم) كالوهم(الفعل املتعدي ألن الكالم يتطلبه، ومن هنا عدوا قراءة
والنرب هنا ) وزنوهم(كلمة واحدة، ويف حالة تنغيمها توكيداً حرفني أي كلمتني وكذلك األمر يف

بله، ويرتفع به صوته عما قبله يتمثل يف ضغط النطق بالضمري ضغطاً يشعر بتميزه عما ق
مبتدأ ) هم خيسرون(يف ) هم(وبعده يف كل من القراءتني، وكذلك األمر يف جعل الضمري

)٧٣ص،٢٠٠٩عاصي،أبو(.وهذا الضمري يعد لغوياً كلمة ويعد صوتياً مقطعاً
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َهلُ﴿ومن أمثلة النرب يف تالوة القرآن الكرمي أيضاً  فلو قُرِئت باإليقاع )٢٤، القصص(﴾اَمَفَسَقى
وكأا من الفسوق، يف حني أا من » ىفَسقَ«تصري كلمة » جعال هلما«نفسه الذي تقرأ به 

»قَيهلََ﴿، وكذا لو نطق»الس وكأا من السعة واالتساع، يف حني أا من )١٩، اإلسراء(﴾اَوَسَعى
وجتنب » فهدا«عدم نرب الفاء يلبسها بـ ، )٣، األعلى(﴾فـََهَدى﴿وكذا ..السعي الذي هو السري،

مثل هذا يكون بنرب املقطع الثاين أي الصرب على احلرف الثاين وحركته ولو قُرِئ مثل قوله 
َم﴿: تعايل ُكلِّ ِمْن َسَوآتَاُكم » كلَّما«، فتقترب الكلمة من كلمة »ما«دون نرب )٣٤، إبراهيم(﴾وهأْلُتُما

ُكْن﴿اليت تفيد التكرار، وكذلك نطق ُدوِن اللَّهِ أَْيَن ما ِمْن َتْدُعوَن » ما«دون نرب )٣٧، األعراف(﴾ُتم
يتغري املعىن من استفهام موجه للكافرين عن شركائهم إىل ظرف مكان عام، أو اسم شرط 

َشَجَرٍة أْقالم﴿: وجزاء، وكالمها غري مناسب، وكذا قوله تعاىل ِمْن ا يف األَرِض أَمنَّ )٢٧، لقمان(﴾ولَو

عدم ﴾فَـتـََرى الَِّذين﴿وكذلك .اآليةكأا أداة قصر وهذا غري مراد يف» أمنا«جيعل » ما«دون نرب
رِ اِضَح﴿و،من الفتور»فَتر الَّذين«نرب الفاء يلبسها بـ

َ
عدم نرب الراء )١٩٦، البقرة(﴾ِدِجسْ ي امل

. »معجِزِ اِهللا«عدم نرب الزاي يلبسها بـ)٢، التوبة(﴾ُمْعِجزِي اللَِّه﴿و،»دجِساملَرِاضح«يلبسها بـ
ؤمنني﴿

ُ
نرب )٥، الفيل(﴾َفَجَعَلُهم﴿.»حرضي املؤمنني«ـ نرب الضاد يلبسها ب)٦٥،األنفال(﴾حرِِّض امل

ُدوِن اللَِّه﴿.)فجع هلم(العني يلبسها بـ ِمْن َتْدُعوَن ُكْنُتْم َما عدم نرب النون )٣٧، األعراف(﴾أْيَن
.»أينما كنتم تدعون من دون اهللا«بـيلبسها 

َهَذا﴿: ويف التركيب الندائي القرآين التايل َعْن أَْعِرْض يستدل على ندائيته)٢٩، يوسف(﴾يُوُسُف
بَاِطًال﴿بالنربة اليت تنطق ا اجلملة، ومثله التركيب  َهَذا َخَلْقَت َما فإن ؛)١٩١، ل عمرانآ(﴾رَبـََّنا

النربة الدعائية للتركيب هي اليت حددت داللتها الندائية، وغريها من املواضع الندائية 
احملذوفة األداة، وعلى ضوء هذا ميكن ختريج كل البىن الندائية احملذوفة األداة، فهي مجل 

ية منبورة مبعىن أن للنرب فيها دورا لتحديد داللتها الندائية، ومن مث وصفها ضمن البىن الندائ
خاصة اجلمل الندائية الدعائية، وهي اليت يكثر فيها حذف األداة، ومن مث صح القول بأنه 
كان للنرب الدور احلاسم يف وصف عدد من الظواهر اللغوية يف اللغة العربية رغم ما يقال من 

)٢٢٨، ص١٩٩٨حسان،(. أن علماءنا مل يعتنوا بظاهرة النرب والنغم

أنإىلاملعاصرين،العربوبعضاملستشرقونأجراهايتالاحلديثةالدراساتوتشري
يرتبطثابتموضعلهالقرآن،قراءةيفوالسيمامسموعالفصحىالعربيةاللغةيفالنرب
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)١١٨، ص١٩٩٩قدور،(.ونوعهااملقاطعبعدد

ليسالنربأنركبالذاجلدير واملعىنحتديديفأساسيدورلهالنربأنّيظهرسبقمما
إىليؤديألنه)يعدكُم-يعظُكُم(منالثايناحلرفنرب كاملعىنحتديديفمؤثراًدائماً

يفبعضهميفعلوكماخمتلسة،وليستكاملةاحلركةههذألنالثايناحلرفحركةاختالس
بينهاللتفرقةقالهذا؟ملاسألتهفإنيظنكماليستفهمالفاءحبركةيسرع)تعقلونأفال(

وهذابينهما،يفرقأنهويظن)أفال(أيتثنيتهاحالةيف)األنعامسورة(الفعل)أَفَلَ(وبني
ولكيخمتلسة،وردتاليتالكلماتمنوليستخمتلسةوليستكاملةالفاءحركةألنخطأ؛

بطريقةــ)تعقلون(هناــ بعدهااليتالكلمةيلقيأو)ال(علىــيضغطأيــ ينربيستفهم
)٧٤ص،٢٠٠٩عاصي،أبو(.باالستفهامتشعر
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اخلامتة
:منهانتائج؛إىلالبحثتوصل

لمةكالمقاطعمنمقطعنطقيفالصوتدرجةيفملحوظارتفاععنعبارةالنرب-
األداءخاللمنيظهرواملقاطعخاللمنيتحققفالنرب، مقاطعهامنغريهعنفيميزه

اختلف.السياقيةبالداللةيرتبطهلذاواملنطوقأواملقروءاخلطابيفلماتكللالصويت
موجودةانتكأااحلقوأيدمنمنهمورفضمنمنهمالقدمييفالنربوجوديفالباحثون

العلماءتعرفبعد.مستقالًحبثاًنكتملنكولالصرفوالتجويدوةءالقراعلمخالليف
. مستقالًدرسادرسوهاوالظاهرةهذهإىلانتبهوااللغةيفالغربينيآراءاحملدثني

:ترجع إىلاللغويةوالصوتيةالدراسةيفالنربأمهية-
النرببوجودإالاملراديفهمالحبيثاملعاينأوالصيغبنيالتفريق-
والفعلاالسمالتفريق بني -
والداللة على االنفعالالتأكيد-

.إسناد الفعل إىل الضمائر، جزم الفعل املضارع، العوامل املؤثرة على النرب هي االشتقاق-
متعددةوظائفللنربنأل؛الوظيفةيتأتذلكبعدمث، والًأالصوتعلىدليلالنربإن -

بعلمالنربعالقةوهلذا . نسانيةاإلالنفسخلجانات مننابعالتعددوذلكالكالماجنازيف
تركيبهيفاإلنسانيةالنفسخبلجاتعالقةلنرب لألن؛الفونيتيكبعلممنهثركأالوفونولوجيا

اإلنسانوالصوتية،املقاطعضمنيدخلألنه؛الفونولوجياعلمموضوعالنرب، هلذاالكالمي،
.املستفهمأوالسائلكالمخاللمنذلكحيس
: النرب يؤدي دوراً وظيفياً يف التركيب ويؤثر يف داللته، ويساهم يف داللة التركيب حنو-

فهي مجلة منفية ) ما(وقع النرب على إذا) هذا ما قلته(التفريق بني معىن ونقيضه يف مجلة
. فهي مجلة مثبتة) قلته(وقع علىوإذا
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صادر واملراجعامل
القرآن الكرمي

املهديدار: ، بريوت٢ط حتقيق حممد علي النجار، .اخلصائص.)١٩٥٢(الفتحابن جين، أبو .١
.والنشرللطباعة 

: بريوتحتقيق رمزي منري البعلبكي، .اللغةمجهرة). دون تا(، حممد بن حسن بن دريدا.٢
.العلم للمالينيدار

.والنشردار الصادر للطباعة : بريوت. لسان العرب.)١٩٥٦(، حممد بن مكرم ابن منظور.٣

جملة .األداءات املصاحبة للكالم وأثرها يف املعىن.)٢٠٠٩(أبو عاصي، محدان رضوان.٤
.الد السابع عشر، العدد الثاين، سلسلة الدراسات اإلنسانيةاجلامعة اإلسالمية،

.مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة.األصوات اللغوية.)١٩٧١(أنيس، إبراهيم .٥

.مكتبة األجنلو املصرية:القاهرة،٤ط.موسيقى الشعر. )١٩٧٢(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٦

.مطبعة العربية:تونس. التصريف العريب من خالل علم األصوات.)١٩٩٢(البكوش، الطيب.٧

.دار إحياء التراث العريب: بريوت.معجم الصحاح.)١٩٩٦(اجلوهري.٨

.ةفدار الثقا:دار البيضاء.مناهج البحث يف اللغة.)١٩٧٩(متامحسان،.٩

.عامل الكتب:القاهرة. اللغة العربية معناها ومبناها.)١٩٩٨(ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .١٠

.جممع العلمي:بغداد. املدخل إىل علم أصوات العربية.)٢٠٠٢(احلمد، غامن قدوري .١١

، ٩/٨/٢٠١٠املأخوذ يف .وقواعدها يف اللغة العربيةنرب الكلمة).٢٠١٠(عبداحلميد،زاهيد.١٢
www.arabization.org.ma/downloads/majall: من املوقع

.املعارفدار:القاهرة. العريبئعلم اللغة مقدمة للقار.)١٩٦٢(السعران، حممود.١٣

.الفكردار: ، بريوتحممود مطريبحتقيق. حبر العلوم.)اتون د(السمرقندي، أبوليث.١٤

.رخؤدار امل:بريوت. الصوت اللغوي يف القرآن.)٢٠٠٠(الصغري، حممد حسني.١٥

.دار الفكر املعاصر: بريوت.املصطلح الصويت يف دراسات العربية.)١٩٩٨(الصيغ، عبدالعزيز.١٦
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.طبعة مديت: القاهرة.التطور اللغوي مظاهره وعلله.)١٩٨٣(التواب، رمضانعبد.١٧

جامعةرسالة املاجستري،.دراسة أسلوبية يف سورة الكهف.)٢٠٠٦(الرمحن، مروان حممدعبد.١٨
.النجاح الوطنية، فلسطني، نابلس

مكتبة: القاهرة.ضوء علم اللغة احلديثالقراءات القرآنية يف. )اتون د(الصبور شاهنيعبد.١٩
.اخلاجني

. عامل الكتب:القاهرة.دراسة الصوت اللغوي.)١٩٧٦(عمر، أمحد خمتار .٢٠

.مكتب ملك فهد: الرياض.الصوتيات العربية.)٢٠٠٠(منصور حممدالغامدي،.٢١

.دار الكاتب العريب:القاهرة. كتاب املوسيقى الكبري.)اتون د(، حممد بن حممدالفارايب.٢٢

. دار الفكر املعاصر:بريوت. مبادئ اللسانيات.)١٩٩٩(أمحد قدور،.٢٣

: تونس،صاحل الفرماديتعريب.دروس يف علم األصوات العربية.)١٩٦٦(جانكانتينيو،.٢٤
.أوفست الشركة التونسية

.دار اآلفاق: اجلزائرترمجة سعدي الزبري، .مبادئ اللسانيات العامة.)اتون د(مارتين، أندري.٢٥

.مكتبة الشياب:، القاهرةالصبور شاهنيتعريب عبد.علم األصوات.)١٩٨٥(ماملربج، برتيل .٢٦

.عامل الكتب: بريوت. األصوات اللغويةعلم .)١٩٩٨(مناف مهدياملوسوي،.٢٧


