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Abstract 

This article deals with the subject of broken plural in the Arabic Language, a phonetic 

approach, in which we touched on the moste prominent role of the independent 

autosegmental phonology in defining the prosodic features and standing on the phenomenon 

of broken plural, with which it is difficult to determine a single formative format. 

We have also shown McCarty attempt to address and overcome the problems that afflict the 

phenomenon of broken plural by adopting the interpolation rule that distinguishes between 

the singular structure and the plural structure, a rule based on the insertion of a long vowel 

after the first syllable, we are therefore in front of three syllables in the plural instead of two 

syllables in the singular.             
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 جموع التكسير في اللغة العربية مقاربة صواتية

 

 الباحثة نبو فوزية

 المغرب ، المدرسة العليا لألساتذة مكناس ،ةالباحث

 

 

 الملخص

يتناول هذا المقال موضوع "جموع التكسير في اللغة العربية مقاربة صواتية"، بحيث تطرقنا فيه إلى إبراز دور الصواتة 

مستقلة القطع في تحديد المالمح التطريزية، والوقوف على الصعوبات التي تعتري ظاهرة جمع التكسير، والتي يصعب معها  

  .تحديد نسق تكويني  واحد

ة "مكارثي"  في معالجة  وتجاوز اإلشكاالت التي تعتري ظاهرة  جمع التكسير، من خالل اعتماد قاعدة اإلقحام، كما بينا محاول

التي تميز بين بنية المفرد وبنية الجمع، وهي قاعدة تقوم على إقحام صائت طويل بعد المقطع األول، فنصبح أمام ثالثة مقاطع  

  .في الجمع بدل مقطعين في المفرد

 .جمع التكسير، الصواتة المستقلة القطع: الكلمات المفتاحية

 

 

 المقدمة

يتم تأسييييي أي لغة وفق مجموعة من القواعد المعيارية المركزة، التي تقيد ألفاظها وتراكيبها، لكن ال مفر من وجود 

بعض الظواهر المتمردة على هيذا النظيام المعيياري التقعييدي، وهيذا ميا ييدفع مقعيدوا اللغية إلى البحيث عن قواعيد تيأويليية بيدل  

 ل، وحصر قواعدها المنظمة أللفاظها وتراكيبها اللغوية،المعيارية، بغية تجاوز هذا التمرد الحاص

وتعتبر ظاهرة جمع التكسيييير من بين الظواهر المتمردة على الفكر المعياري التقعيدي، حيث نجد أذ هذل الظاهرة ال 

ر صيواتيا قواعد تأويلية سيماعية متعددة، وهذا ما جعل مقاربة جمع التكسيي  تخضيع إلى صييق قياسيية محدودة فقو، وإنما إلى

  األكثر خروجا عن مقتضيى القواعد الصيرفية، لكثرة اسيتعماله، وتنوع صييغه. تحديا كبيرا ألنه يعتبر من المباحث الصيرفية

فقد أشيييار مكارثي إلى أذ جمع التكسيييير، من أعقد الجموع، نظرا لما يطرأ على مفردل من تغيير أثنال تحويله، والزال إلى 

جملة من الصيعوبات، ولهذا ارتأينا دراسيته صيواتيا باالسيتناد إلى الصيواتة مسيتقلة القطع،   اآلذ تعترض ظاهرة جمع التكسيير

بياعتبيارهيا نظريية حيديثية، تهتم بيدراسيييية الوحيدات الصييييوتيية المكونية للكلمية، من خالل التركيز على البنيية النغميية، إ  تمثيل 

باعتبارها نظرية ترى أذ التمثيل الصييوتي يتكوذ من  الفونولوجيا المسييتقلة القطع فهما خاصييا لهندسيية التمثيالت الصييوتية،

)الواحد   جهاز من متواليات لهذل القطع، وهي بدورها تقترذ مع مسيتوى خخر أال وهو المسيتوى النغمي مع سيطور االقتراذ.

 (2016و . مولدي، الفونولوجيا المستقلة القطع وتطبيقاتها على العربية، 

وبهذا يتشييكل التمثيل الصييواتي الذي تقدمه النظرية المسييتقلة القطع، من العديد من المتواليات أو الطبقات المسييتقلة، 

وكل طبقة  ترتب بطريقة خطية، وتربو القطع من مختلف الطبقات عن طريق سييييطور االقتراذ، والتي تعد مبدأ من مباد  

 الفونولوجيا مستقلة القطع.

 

 اإلشكال الرئيس:

 ما ا يصعب تحديد نسق تكويني واحد لجموع التكسير؟ ل ▪

 كيف تتم دراسة جمع التكسير وفق الصواتة مستقلة القطع وما الصعوبات التي يطرحها؟ ▪
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 أسباب اختيار الموضوع

من بين المحفزات المباشرة ورال اختيارنا دراسة جمع التكسير، كونه من أكثر األبواب الصرفية خروجا عن مقتضى 

صواتية و لك باعتماد   -ظاهرة صرفية وصرفيةورغبتنا مقاربته مقاربة صواتية، كونه    لكثرة استعماله وتنوع صيغه،الظاهر،  

 .الصواتة مستقلة القطع

 

 جمع التكسير:

 لغـــــــــــــــة: 

يتكوذ هذا المفهوم من مضاف كلمة جمع، ومضاف إليه كلمة تكسير، والتكسير لغة كما عرفه ابن فارس "الكاف  

 (1979)زكريا ا.،  "  والسين والرال أصل صحيح يدل على هشم الشيل وهضمه

 اصطالحا:  

وإعرابه جار على خخرل، كما يجري على الواحد الصحيح،  تعريف ابن جني: "هو كل جمع تغير فيه نظم الواحد وبناؤل  

 (2002)الحسين،  تقول هذل دور وقصور، ورأيت دورا وقصورا، ومررت بدور وقصور.

فهو يختلف عن يتضح من هذا التعريف أذ جمع التكسير، هو كل جمع دل على ثالثة فأكثر، مع تغيير في بنية مفردل.  

غيرل من الجموع، نظرا لما يصيب مفردل من تغيير، وكاذ هذا هو المرتكز األساسي الذي انبنى عليه جمع التكسير، فتحويل  

 االسم المفرد إلى الجمع يؤدي حتما إلى تغيير بنيته وتفكيكها، وكاذ هذا السبب ورال تسميته جمع التكسير. 

 أنواع جمع التكسير:

 الصرفيوذ جمع التكسير من خالل داللته إلى: قسم 

 وهي جموع ال تقل عن ثالثة وال تزيد عن عشرة، وتأتي على أربعة أوزاذ هي:  جموع القلة:

 (1982)مالك،  أفعل أفعلة مع فعلة           تمت أفعال مباني القلة -

    

 جموع الكثرة:

تعبر عن العدد من عشرة إلى ما النهاية. وقد أحصاها الصرفيوذ فوجدوها ثالثة وعشروذ وزنا،،  وحددوا  

 (1980)الصبور،  األبنية التي تدل عليها من خالل استعمال بعض العرب هذل الجموع شيوعا وندرة.

 مقاربة جمع التكسير وفق الصواتة مستقلة القطع  •

سية جمع التكسيير دراسية صيواتية، فالعالقة بين علمي األصيوات والصيرف، عالقة قوية، نروم في هذا المقال إلى درا 

( ما يعزز FIRTHولعلنا نجد فيما قاله العالم اللغوي اإلنجليزي الشييهير فير) )  فعلم األصييوات هو أسيياس علم الصييرف،

فالبنية الصرفية    (2000)بشر،   لعناصرل،رأينا، فهو يقول: "وإنه لمن المستحيل أذ تبدأ دراسة الصرف بدوذ تحديد صوتي 

ناشيةة من المكونات الصيوتية وقوانينها، وكل دراسية صيرفية ال تنبني على أسياس صيوتي مصييرها الفشيل، ألذ العالقة وثيقة  

فالدرس الصيييوتي الصيييرفي يقوم على مجموعة من القواعد    )عفيفي(  بين علم وظائف األصيييوات وبين الدرس الصيييرفي.

الذي يعد من أبرز جمع التكسيير،  ن، التي تمكنه من إعطال تفسيير دقيق لمجموعة من الظواهر الصيرفية، ومن بينهاوالقواني

 الظواهر الصرفية التي القت اهتماما كبيرا من طرف الباحثين. 

ولفت "مكارثي" النظر إلى أذ أصيعب جوانب النظام الصيرفي في اللغات السيامية، هو جمع التكسيير، ألنه يصيعب  

نتيجة اختالف داللته العددية بين جموع القلة وجموع الكثرة، وتعدد صيييييغه وتداخلها، عن معه تحديد نسييييق تكويني واحد، 

 ت القصيرة.طريق زيادة أو نقصاذ عناصر صوتية، أو تغيير في الصوائ

 وقد قدم أمثلة توضيحية لجموع التكسير، على سبيل المثال ال على سبيل الحصر منها: 

 جندب جنادب  -

 سلطاذ سالطين -

 عنكبوت عناكيب -

 خاتم خواتم -

 جاموس جواميي -
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 نفي نفوس  -

 حكم أحكام -

 (McCarthy ،A prosodic account of Arabic broken plurals ،1983)  أمير أمرال -

والجيذور الثالثيية التي تضيييياف إليهيا    األسييييميال المفردة  ات الجيذور الربياعيية،  عالوة على  ليك، فهو يرى أذ جميع

الصييييقية الميم في بيدايية الكلمية، و  ات الجيذور الثنيائيية المضيييياعفية الجيذر التي تم جمعهيا جمع تكسييييير تكوذ وفق القياليب  

 التطريزي التالي:

 ص[ ]ص مص ص ص مص )مص(   بنية المفرد 

 ]ص مص ص مص مص ص مص )مص( ص[    بنية الجمع

 نحو:

 جندب جنادب  -

 شيطاذ شياطين -

 سلطاذ سالطين -

 شؤبوب شآبيب -

 نوار نواوير -

 مكتب مكاتب -

 مفتاح مفاتيح -

 زلزال زالزل -

الطويل األخير، يبقى ثابتا بالمواضيييع األربعة المتاحة للقالب التطريزي، كما يتضيييمن هذا  وهنا يتبين أذ الصيييائت

ويتم تحديد اللحن النهائي عن طريق تنسيقه مع الصائت األول من المقطع األخير   [ai هي: ]النوع من الجموع صيغة لحنية  

 نحو:

V ) V ( C   [  

]i[ 
 جملة من القواعد والتي تتمثل في:ومن تم يتم تحديد الطبقة النغمية عن طريق 

 

 
 

(McCarthy, 1983) 
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معظم الصيييوائت المتعددة االقتراذ ف معظم خصيييائص االسيييم المفرد.ومن هنا نسيييتشيييف أذ بنية الجمع تحتف  على 

 المنتشرة في جمع التكسير منتشرة مسبقا في المفرد.

التكسيير، والتي يصيعب معها تحديد نسيق تكويني واحد، وهناك بعض الصيعوبات األخرى التي تعتري ظاهرة جمع 

 ( في ثال) نقاط، ندرجها وفق الترتيب التالي:1988والتي لخصها "مايكل هاموذ")

ــكو :ول: •  -( الوارد في بعض األبنية التي تجمع جمع الرباعي، و لك نحو: عصيييفور lengthيتعلق بالمد ) المشـ

 .خناديد - قناديل، خنديد -عصافير، قنديل 

 ( للصوامت في الجمع المفرد.Multiple Linkingيتعلق بطبيعة االقتراذ المتعدد ) المشكو الثاني: •

ـــكو الـثاـل : • ييل،   المشــ ل وفلواعف الفييل" إلى فلواعيف يتعلق بيققحيام العلية "و" بعيد أول مورة، إ  ننتقيل من "فعياليفل"،و "فلعيل

ير، وخاتلم  -و لك نحو: نّوار   )معتصم( خواتفيم. -نلواوف

قاعدة اإلقحام، التي تميز بين بنية المفرد وبنية الجمع، وهي قاعدة تقوم ولتجاوز هذل المشياكل اعتمد "مكارثي" على 

، كما هو وارد في نصيييبح أمام ثالثة مقاطع في الجمع بدل مقطعين في المفردف  على إقحام صيييائت طويل بعد المقطع األول،

 الموالي.التمثيل المستقل 

 

 
 

 

 

 لك أنه يمكن حذف إحدى الصيييوائت من المقطع األخير كما هو ومن ثمة يتبين لنا أذ الصيييوائت النهائية غير ثابتة  

الشيأذ بالنسيبة لكلمة جندب، في حين يتم االحتفاظ به في كلمة سيلطاذ، وبهذا التمثيل يمكننا تحديد االنتظام األولي لقالب جمع 

 بققحام صائت طويل بعد المقطع األول لالسم المفرد، كما هو مبين في التمثيل التالي:التكسير، و لك  
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Ø      مص مص  [σ الجمع /    ييييييييييييييييييي 

 وينتج عن هذل القاعدة إعادة تقسيم البنية المقطعية كما يلي:

 
وبعد هذا يتبين لنا أذ هذا القالب لم يطرأ عليه أي تغيير، إ  ظلت الصيوامت في مواضيعها كما هو الشيأذ في التمثيل 

 األول، وبالتالي تكوذ الصيغة النهائية لهذين النمو جين وفق التمثيل الموالي: 

 
 

هذا المثال يبرز لنا كيفية زيادة وإقحام مجموعة من العناصيير في البنية الهيكلية لالسييم المفرد أثنال تحويله إلى جمع 

 التكسير. 

 تخضع إلى جملة من المراحل هي:وهكذا فعملية التحويل كما هو مبين   

 أي إقحام صائت طويل بعد المقطع األول.   V V∂-∂]/قاعدة اإلقحام: / -1

 دوذ اعتبار الصائت الطويل. [ai]الطبقة النغمية:  -2

 [C V C V V C V (V) C]الطبقة الهيكلية:  -3

 (2016)اليحياوي، مارس  V (V) C] i  إقحام الصائت:  -4
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 نماذج تمثيلية

وسينحاول نحن بدورنا االهتمام ببعض النما ،، مع تبياذ نوع التغيير الذي يطرأ على الطبقة الهيكلية للمفرد، هل هو 

 تغيير في الصوامت أم في الصوائت القصيرة فقو؟  

 وسنبتد  بالصوامت التي تتغير عن طريق الزيادة نحو: 

 شاهد      شواهد -

 

 

 
 

تم ترتيب الطبقات بشيكل مسيتقل، إ  توجد بنية المفرد في سيطر، وبنية الجمع في سيطر وكما يتبين في هذا المثال فقد  

 األنغام في السطر األخير، ولهذا سميت بالصواتة مستقلة القطع، فهي تنظر لألنغام على أنها قطع مستقلة. خخر، و

الصيائت القصيير قبل الصيامت األخير يجب  كما نشيير هنا إلى أذ بنية المفرد هي التي تتحكم في بنية الجمع  لك أذ 

]ص حذفه ألنه ال نظير له في المقطع الثاني في االسييم المفرد وعلى هذا األسيياس يحذف الصييائت األخير من البنية الهيكلية 

 (2016)اليحياوي، مارس حتى تستجيب للصيغة النهائية ل شاهد.  مص ص مص مص ص مص ص[
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 مفاتيح   مفتاح      -

 

 

في هذا المثال تم االحتفاظ بالصيائت القصيير بعد الصيامت األخير في مفاتيح، لتواجدل في بنية المفرد وبهذا فالمفرد  

 هو األصل والجمع الفرع.

الحاالت التي يتم فيها قلب الصوائت القصيرة عند تحويلها إلى جمع التكسير مع االحتفاظ على  دراسة واآلذ سنحاول

 البنية الواردة في المفرد نحو:نفي 

 أُسُد   أََسد     
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القصييير بعد الصييامت األخير في مفاتيح، لتواجدل في بنية المفرد وبهذا فالمفرد   في هذا المثال تم االحتفاظ بالصييائت

 هو األصل والجمع الفرع.

الحاالت التي يتم فيها قلب الصوائت القصيرة عند تحويلها إلى جمع التكسير مع االحتفاظ على  دراسة واآلذ سنحاول

 نفي البنية الواردة في المفرد نحو:

 أُسُد     أََسد     -

   

 

 

 قلب الفتحة ضمة 
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 واآلذ سننظر في الحاالت التي يتم فيها حذف أحد العناصر عند تحويلها لجمع التكسير 

 من خالل التمثيل الموالي:تخمة وتخم نحو: 
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 كتب:     تاب    ك
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المكونات النغمية الموجودة في جموع التكسيييير وهكذا يتضيييح أذ الطبقة النغمية في الحالتين األخيرتين، تختلف عن  

د طبقتها اللحنية هي الضيييمة، ونفي الشييييل في كُتُب فقو نسيييتثني النمو ، األول تخم،  لك أذ طبقتها   األولى،  لك أذ أُسيييُ

 اللحنية هي الضمة والفتحة.

 ومن الخالصات التي يمكن استنباطها هي:

 التكسير دراسة صواتية، إلبراز المالمح التطريزية واإلحاطة بها بين لنا    اعتماد الصواتة مستقلة القطع عند دراسة جمع

 الصعوبات التي تعتري جمع التكسير والتي يصعب معها تحديد نسق تكويني واحد.

 التي تميز بين بنية  محاولة مكارثي معالجة  وتجاوز اإلشكاالت التي تعتري جمع التكسير من خالل اعتماد قاعدة اإلقحام ،

بعد المقطع األولالمفر تقوم على إقحام صائت طويل  بدل  ف  د وبنية الجمع وهي قاعدة  نصبح أمام ثالثة مقاطع في الجمع 

 .مقطعين في المفرد
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