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ملخص
يتناول هذا البحث درا�سة احلركات وحروف املد واللني بني القدماء واملحدثني. ويتتبع 

م�سطلح احلركات، واأ�سالته، ودللته عند علماء اللغة القدامى وما له من قيمة وظيفية.
ت�سكل احلركات مرتكزا رئي�سا يف البنية اللغوية، ملا لها من قدرة على تغيري الدللة 

املعجمية، وال�سيغة ال�رصفية.
مل تكن درا�سة احلركات عند علمائنا القدامى حمورا رئي�سا، لأنها لي�ست من هيكلية 

اجلذر، فكان اهتمامهم من�سبا على درا�سة الهيكلية ال�سامتية.
وهذا ل يعني عدم معرفتهم للحركات، لكنهم تعاملوا معها من ناحية نحوية. لقد خلط 
القدماء يف تو�سيف احلركات من جهة وحروف اللني من جهة اأخرى، وكان لهذا اخللط الأثر 
البني يف توجيه الدرا�سات ال�رصفية وتوجيه ال�سلوكيات ال�رصفية الوجهة غري ال�سائبة. بل 

جندهم يف كثري من الأحيان يطلقون م�سطلح املد على اأ�سوات اللني والعك�س.
احلركات  تو�سيف  يف  واملحدثني  القدامى  اللغة  علماء  نظرة  بني  البحث  ويقارن 

وحروف اللني، ويبحث اأ�سباب الفرق يف هذا التو�سيف بني نظرة كال الفريقني.
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Abstract
This research includes both the short and the long vowels in the Arabic 

language for both the ancient and modern linguists and how to deal with 
these two forms described as phonemes that can change the meaning. The 
ancient linguists mixed up in describing them. They usually gave them the 
same definition although there is an acoustic and phonological difference 
between them.

This mixing up let to wrong explanation for morphological analysis.
vowels are considered the main centre in the linguistic. But this part was 
neglected by the ancient linguistic except which was serving the linguistic 
structure. 
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احلركات وحروف املد واللني بني القدماء واحملدثني:
أواًل: احلركات عند القدماء

مل يتطرق القدماء اإىل احلركات بو�سفها اأ�سواتًا تقوم بدور رئي�س يف البنى ال�رصفية، 
الرتاث  لكتب  واملتتبع  الإعرابية،  الناحية  من  احلركات  على  من�سبًا  الهتمام  كان  واإمنا 
اللغوي يالحظ اأن م�سطلح احلركات مل يذكر يف بدايات الدر�س اللغوي، وللو�سول اإىل �سيء 

من هذا ل بد لنا من البحث عن تطور امل�سطلح عند علماء اللغة القدامى. 
اأن النطق القراآين كان له الأثر الأكرب يف ولدة احلركات، والهتمام بها، عالوة  يبدو 
على ظهور اللحن يف األ�سنة بع�س الناطقني بالعربية، ولكن ل بد من الإ�سارة اإىل اأن احلركات 
نتكلم  اأن  ن�ستطيع  ل  اإذ  الأ�سوات،  من  كغريها  موجودة  كانت  نطقية  وقائع  باعتبارها 
باأ�سوات �ساكنة، فال بد من احلركة يف اأثناء الكالم. وقد ذهب اإىل هذا كمال ب�رص حيث يقول:  

»اأما احلركات قبل اأبي الأ�سود واخلليل فكانت ت�ستنتج ا�ستنتاجًا مب�ساعدة ال�سياق«)1(.
وكان اختالط الأمم غري العربية مع العرب عاماًل رئي�سًا يف ظهور اللحن؛ لأن تعلمهم 
اللغة العربية مل يكن من خالل الف�سيح، بل من خالل اللهجات ال�سائدة يف التعامل اليومي، 
ولي�س �سهاًل على �ساحب الل�سان غري العربي اأن يتقن ما ي�سمع؛ لذلك ظهر اللحن، وو�سل اإىل 
القراآن الكرمي، من حينها بداأ الهتمام باحلركات لو�سع حد لهذه املع�سلة. وقد انطلقت هذه 
البداية عند ابن الندمي حني قال:  »اأخذ النحو عن علي بن اأبي طالب اأبو الأ�سود الدوؤيل، وكان 
ل يخرج �سيئًا اأخذه عن علي... فاأتى بكاتب من عبد القي�س فلم ير�سه، فاأتى باآخر فقال اأبو 
الأ�سود: اإذا راأيتني قد فتحت فمي باحلرف فانقط نقطة فوقه على اأعاله، واإن �سممت فمي 

فانقط نقطة بني يدي احلرف. واإن ك�رصت فاجعل النقطة من حتت احلرف«)2(. 
من خالل هذا التوجيه نلحظ اأن اأبا الأ�سود و�سع ال�سكل الأول للحركات من حيث الكتابة، 
ولكنه مل يتعر�س لها من الناحية ال�سوتية اإل من خالل حركة اأع�ساء النطق، واأخ�س منها 
حركة ال�سفتني وهيئتهما اأثناء نطق ال�سوت، ولكن بقي الت�سابه قائمًا بني احلركات الثالث، 

لكن التمييز بينها – اإ�سافة ملا �سبق- يقوم على مكان النقطة من احلرف. 
واملتب�رص يف كالم اأبي الأ�سود يجده ينم عن فكر نرّي، من خالل و�سع النقطة الدالة 
لأن  احلرف  يدي  بني  وال�سمة  اأعلى،  اإىل  تتجهان  ال�سفتني  لأن  احلرف؛  فوق  الفتحة  على 
ال�سوت يخرج من �سم ال�سفتني اأو ا�ستدارتهما معًا، فكاأنه بني يدي ال�سيء، والك�رصة حتت 
احلرف لأن ال�سفة ال�سفلى تنك�رص اإىل اأ�سفل عند نطق الك�رصة يف الأ�سوات ال�سفوية. وو�سف 
اأبي الأ�سود كان يعتمد على املالحظة ومع ذلك و�سل اإىل ما و�سل اإليه من تاأ�سي�س جلزء 

مهم يف اأ�سوات اللغة.
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بعد جهد اأبي الأ�سود ال�سالف الذكر جند اخلليل بن اأحمد يقوم بجهد متميز يدل على 
فكر �سوتي، حيث و�سع ر�سمًا جديداً للحركات يختلف عن الر�سم النقطي الذي و�سعه اأبو 
الأ�سود، فقد اأخذه من �سورة احلرف و�سّغره. وقد ورد هذا عند اأبي عمرو الداين يف اإ�سارته 
بالواو  تلتب�س  لئال  اأعلى احلرف؛  ال�سورة يف  »ال�سمة واو �سغرية  اإىل عمل اخلليل يقول:  

املكتوبة، والك�رصة ياء حتت احلرف، والفتحة األف مبطوحة فوق احلرف«)3(.
علماوؤنا  يعيها  كان  التي  العالقة  على  يدل  اخلليل  عند  ت�سغريه  اأو  احلرف  وتق�سري 
مل  املرحلة  هذه  يف  ولكنهم  الطويلة.  واحلركات  الق�سرية  احلركات  بني  القائمة  القدامى 
يطلقوا ا�سم حركات عليها. فقد وردت عند اخلليل باأ�سمائها. فجاء يف الكتاب  »وزعم اخلليل 
اإىل التكلم به. والبناء هو  اأن الفتحة والك�رصة وال�سمة زوائد، وهّن يلحقن احلرف ليو�سل 
ال�ساكن الذي ل زيادة فيه.فالفتحة من الألف، والك�رصة من الياء، وال�سمة من الواو. فكل 

واحدة �سيء مما ذكرت لك«)4(. 
الكلمة. وهو  اأي جذر  الكلمة  اأ�سل  اأنها لي�ست من  اأن اخلليل ق�سد بقوله زوائد  ويبدو 
اأن تنطق  اإذ ل ميكن  النطقية  العملية  اأهميتها يف  لأنه يبني  اأهمية احلركات؛  يقلل من  مل 

احلروف املت�سلة دون حركة. 
والنحوية،  ال�رصفية  لالأبواب  اأثناء معاجلته  �سيبويه يف  احلركات عند  كلمة  ووردت 
ومن اأمثلة ذلك قوله يف باب الإدغام:  »وكلما توالت احلركات اأكرث كان الإدغام اأح�سن. واإن 

�سئت بينت«)5(.
وجند عند الفراء اأنه ي�سميها ال�سم والك�رص والفتح، ومل يرد م�سطلح احلركات بو�سفه 
على  موؤونة  ملخرجيهما  لأن  والك�رص  ال�سم  ي�ستثقل  »فاإمنا  يقول:   الأ�سوات  لهذه  ت�سمية 

الل�سان وال�سفتني... والفتحة تخرج من طرف الفم بال كلفة«)6(.
ابن جني وتعامل معها معاملة  اهتمام كبري حتى جاء  وبقيت احلركات هكذا دون 
للحركات  احلروف  م�سارعة  »يف  باب  يف  اخل�سائ�س  كتابه  يف  عنها  وحتدث  خا�سة، 
واحلركات للحروف«، اإذ يقول: »و�سبب ذلك اأن احلركة حرف �سغري، األ ترى اأن من متقدمي 
الألف  والفتحة  ال�سغرية  الياء  والك�رصة  ال�سغرية،  الواو  ال�سمة  ي�سمي  كان  من  القوم 

ال�سغرية«)7(. ويذكر يف �رص ال�سناعة:  »اعلم اأن احلركات اأبعا�س حروف املد واللني«)8(.
والفرق بني ابن جني وغريه من العلماء ال�سابقني اأن الأول ا�ستخدم م�سطلح احلركات 
يف الأبواب ال�سوتية، ومع ذلك مل ين�سبه لنف�سه، فم�سطلح احلركات ورد قبل ابن جني يف 

معاجلات نحوية و�رصفية. 
وعند معاجلة ابن �سينا الأ�سوات اللغوية من جانب �سوتي، فقد �سمى هذه الأ�سوات 
بامل�سوتات حيث قال:  »واأما الألف امل�سوتة واأختها الفتحة... واأما الواو امل�سوتة واأختها 

ال�سمة.... واأما الياء امل�سوتة واأختها الك�رصة«)9(. 
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ومما يالحظ اأن احلركات مل تكن حموراً رئي�سًا يف الدرا�سات اللغوية القدمية واإمنا كان 
الهتمام من�سبًا على احلروف)ال�سوامت(. ومل يظهر م�سطلح احلركات �سمن درا�سة مفردة 
ومف�سلة يف املراحل الأوىل. بل جاء عر�سة �سمن احلديث عن اجلوانب النحوية. ومل يطلق 
القدماء على احلركات الطويلة ا�سم حركات واإمنا عوجلت �سمن الأ�سوات ال�سامتة. وجند 
اأكرث من الهتمام باحلركات  الطويلة(  القدماء لهذه الأ�سوات)احلركات  املعاجلة من قبل 

الق�سرية وذلك لأنها تدخل يف بناء الكلمة اأو الهيكل الرئي�س يف نظرهم. 
وعلى الرغم من الهتمام بهذه الأ�سوات، فاإنهم اختلفوا يف تو�سيفها. فاخلليل و�سفها 
بالهوائية يقول:  »واأربعة حروف جوف وهي: الواو والياء والألف اللينة والهمزة« و�سميت 
جوفًا لأنها تخرج من اجلوف فال تقع يف مدرج من مدارج الل�سان ول من مدارج احللق ول 

من مدرج اللهاة، اإمنا هي هاوية يف الهواء فلم يكن لها حيز تن�سب اإليه اإل اجلوف.
الثالثة  لالأ�سوات  التو�سيف  وهذا  الفم،  بالل�سان  ق�سد  اأنه  اخلليل  كالم  من  ويت�سح 
الأوىل ل ت�سوبه �سائبة �سوى اعتباره الألف لينة، والألف هي حركة طويلة، ولكن ما يوؤخذ 
على الكالم تو�سيفه الهمزة وجمعها مع هذه الأ�سوات، فالهمزة لها خمرجها وخ�سائ�سها 

املميزة ول متاثل الأ�سوات املجتمعة معها يف خمرج واحد.
اأما �سيبويه فقد اأ�سار اإىل اأنها حروف ات�سع خمرجها يقول:  »... وهو حرف ات�سع لهواء 
ال�سوت خمرجه اأ�سد من ات�ساع خمرج الياء والواو لأنك قد ت�سم �سفتيك يف الواو وترفع يف 

الياء ل�سانك قبل احلنك، وهي الألف«)10(.
ويظهر من كالم �سيبويه اأن هذه الأ�سوات ات�سع خمرجها مبعنى اأنه يف اأثناء اإنتاجها 
مل يعرت�س تيار الهواء املنتج لها اأيُّ ت�سييق اأو اإغالق. وبني اأن الألف اأكرث هذه الأ�سوات 

حرية يف طريقة اإنتاجها. 

عدد احلركات عند القدماءأ. 
ا�سم احلركات على  العربية ثالث، ومل يطلقوا  اأن احلركات يف  القدامى  اللغة  يرى علماء 
القدماء مل  اأن  اأنها حركات طويلة. غري  التي تندرج حتت م�سطلح احلركات على  املد  حروف 
يعدوها حركات، مع الربط بني احلركات الق�سرية والطويلة من خالل ما ن�سوا عليه. فابن جنى 
وال�سمة،  والك�رصة  الفتحة  وهي  ثالث  احلركات  فكذلك  ثالثة،  احلروف  هذه  اأن  »فكما  يقول:  

فالفتحة بع�س الألف والك�رصة بع�س الياء وال�سمة بع�س الواو«)11(. 
طويلة،  واأخرى  ق�سرية  حركات  هناك  اأن  الكمية  حيث  من  تدل  هذه  جني  ابن  فاإ�سارة 
بع�س  وهي  وال�سمة،  والك�رصة  الفتحة  على  احلركات  ا�سم  فاإطالقه  كل.  من  جزء  فالبع�سية 
احلروف ال�سابقة؛ فاحلركة ل تكون بع�س حرف �سامت بل تكون بع�سًا من حركة مماثلة لها. 
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احلركات من �سور  ر�سم  اأخذ  عندما  ال�سابقة  الإ�سارة  اإىل  اأحمد  بن  اخلليل  �سبق  وقد 
احلرف، وهذا يدل على معرفة القدماء لهذه احلركات الطويلة، واأن هناك ارتباطًا وثيقًا بني 
احلركات الق�سرية، واأ�سوات املد الطويلة يف ال�سفات ال�سوتية. غري اأن العلماء القدامى مل 
اإنتاجها  وكيفية  املخرج  كتحديد  �سوتية  ناحية  من  الق�سرية  احلركات  بتو�سيف  يهتموا 

وال�سفات املميزة لها، واإمنا اكتفوا بتو�سيف ال�سوامت لأنها لبنة من لبنات الكلمة. 

احلركات الطويلة)حروف املد( عند القدماءب. 
ال�سوتية حلروف املد من حيث املخرج،  ال�سفات  القدامى باإظهار  اللغة  اهتم علماء 
وال�سفات املميزة لها، ولكنهم خلطوا بني حروف املد)احلركات الطويلة( وحريف اللني)وي(. 

بو�سفهما حرفني يدخالن يف جذر الكلمة. 
وقد تباينت روؤى العلماء القدامى يف اإعطاء ال�سفات املميزة حلروف املد الألف والواو 

والياء بو�سفها حركات طويلة. 
لقد بقيت هذه احلركات ترد لدى القدماء باأ�سماء ل تت�سمن م�سطلح احلركة. فهي عند 

اخلليل هوائية، وجند �سيبويه ي�سعها حتت �سفتني: 
الأوىل: اللينة وجتمع الواو والياء يقول: ومنها اللينة وهي الواو والياء؛ لأن خمرجهما 

يت�سع لهواء ال�سوت اأ�سد من ات�ساع غريهما”)12(.
والأخرى الهاوية وهي �سفة الألف يقول:  »ومنها الهاوي حرف ات�سع لهواء ال�سوت 
اأ�سد من ات�ساع خمرج الياء والواو لأنك قد ت�سم �سفتيك يف الواو وترفع يف الياء  خمرجه 
ل�سانك قبل، احلنك وهي الألف«)13(. وحتدث عن ترتيب هذه الأ�سوات ح�سب ات�ساع خمرجها، 
فقال:  »وهذه الثالثة اأخفى احلروف لت�ساع خمرجها، واأخفاهن واأو�سعهن خمرجًا الألف 

ثم الياء ثم الواو«)14(.
يف  العاملة  الأع�ساء  خالل  من  للحركات  النطقية  املوا�سع  عن  جني  ابن  وحتدث 
اإنتاجها يقول:  »واحلروف التي ات�سعت خمارجها ثالثة: الألف ثم الياء ثم الواو، واأو�سعها 
اأن ال�سوت الذي يجري يف الألف خمالف لل�سوت الذي يجري يف الياء  اإل  واألينها الألف، 
والواو، وال�سوت الذي يجري يف الياء خمالف لل�سوت الذي يجري يف الألف والواو. والعلة 
احللق  فنجد  الألف  اأما  الأ�سكال،  خمتلف  الأحوال  ثالث  يف  واحللق  الفم  جتد  اأنك  ذلك  يف 
والفم معها منفتحني غري معرت�سني على ال�سوت ب�سغط اأو ح�رص، واأما الياء فنجد معها 
الأ�رصا�س �سفاًل وعلوا قد اكتنفت جنبتي الل�سان و�سغطته وتفاّج احلنك عن ظهر الل�سان.. 
واأما ا لواو فت�سم لها معظم ال�سفتني وتدع بينهما بع�س النفراج ليخرج فيه النف�س، ويت�سل 
ال�سوت، فلما اختلفت اأ�سكال احللق والفم وال�سفتني مع هذه الأحرف الثالثة اختلف ال�سدى 

املنبعث من ال�سدر«)15(. 
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وقد ورد مثل هذا القول عند الإ�سرتاباذي حيث قال:« لأنك ت�سم �سفتيك للواو فيت�سيَّق 
�سيئًا من هذا، بل تفرج  له  الألف فال تعمل  واأما  للياء،  ل�سانك قبل احلنك  املخرج، وترفع 

املخرج؛ فاأو�سعهن خمرجًا الألف«)16(.  
وقد فرق ابن ع�سفور بني الواو والياء من جهة والألف من جهة اأخرى، من حيث تيار 
الهواء املنتج لهذه الأ�سوات،  »فالواو والياء ات�سع خمرجها لهواء ال�سوت فجرى ال�سوت 
بع�س اجلري، واأما الألف فات�ساع خمرجها اأ�سد من ات�ساع خمرج الواو والياء، وذلك لأنك 
ت�سم ال�سفتني يف الواو وترفع ل�سانك قبل احلنك يف الياء، اأما الألف فلي�س لها �سيء من ذلك، 
لي�س  الرخوة، ولكن  فاأ�سبهن  الفم  اأ�سوات يف غري مو�سعها من  لها  الثالثة  الأحرف  فهذه 

لل�سوت جري يف موا�سعها، واأ�سبهن ال�سديدة للزومها موا�سعها«)17(.
وقد تعر�س ابن يعي�س اإىل هذه الأ�سوات حيث قال:  »والهاوي الألف يقال له اجلر�س،  
لأنه �سوت ل معتمد له يف احللق، واجلر�س ال�سوت وهو حرف ات�سع خمرجه لهواء ال�سوت 
اأ�سد من ات�ساع خمرج الواو، والياء لأنك ت�سم �سفتيك يف الواو، وترفع ل�سانك اإىل احلنك يف 
الياء واأما الألف فتجد الفم واحللق منفتحني غري معرت�سني على ال�سوت ب�سغط ول ح�رص، 

وهذه الثالثة اأخفى احلروف لت�ساع خمرجهما، واأخفاهن واأو�سعهن خمرجًا الألف«)18(. 
ثم ياأتي دور ابن �سينا حيث اأ�سار اإىل املوا�سع النطقية للحركات بقوله:  »واأما الألف 
امل�سوتة واأختها الفتحة فاأظن اأن خمرجهما مع اإطالق الهواء �سل�سًا غري مزاحم، واأما الواو 
اأدنى ت�سييق وميل به  الهواء مع  اإطالق  اأن خمرجهما مع  امل�سوتة واأختها ال�سمة فاأظن 
�سل�سًا اإىل فوق، اأما الياء امل�سوتة واأختها الك�رصة فاأظن اأن خمرجهما مع اإطالق الهواء مع 

اأدنى ت�سييق للمخرج وميل به �سل�سل اإىل اأ�سفل«)19(.
لهذه  املنتج  التيار  خالل  من  الأ�سوات  لهذه  تعر�س  القدامى  العلماء  ُجّل  اأن  نلحظ 
الأ�سوات، وهم على علم اأن هذه الأ�سوات ل تنتمي ملخرج معني، وهذا ما اأثبتته الدرا�سات 

ال�سوتية احلديثة. 
وجتلي الآراء ال�سابقة موا�سع تطور احلركات الق�سرية يف املوا�سع النطقية حلروف 
املد مع اأنهم مل يطلقوا على حروف املد م�سطلح حركات، غري اأن جل العلماء القدامى يرى 
ولكنهم  احللق،  تنتج من  اأنها  يرون  واإمنا  الفم،  النطق يف  اأع�ساء  بها  تعمل  ل  الفتحة  اأن 

تنبهوا اإىل عمل الل�سان وال�سفتني واحلنك الأ�سفل كما وجدناه عند الفراء. 
موا�سعها  وحتديد  باحلركات  امللحوظ  اهتمامه  على  يدل  ال�سابق  جني  ابن  وراأي 
عمن  ويختلف  اإنتاجها.  يف  العاملة  النطقية  لالأع�ساء  املف�سل  عر�سه  خالل  من  النطقية 
�سبقوه بدقه راأيه و�سموليته، ولكنه مل يذكر دور الل�سان عند اإنتاج ال�سمة مع اأنه ذكر هذا 
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الك�رصة  الفتحة، والفم لإنتاج  الك�رصة، وجنده يحدد احللق مو�سعًا لإنتاج  اإنتاج  الدور يف 
اإنتاج الأ�سوات  وال�سفتني لإنتاج ال�سمة وهذا التحديد واإن كان يدل على دقة تاأملية يف 
اإل اأن عمومية املخرج، وعدم حتديده حتديداً دقيقًا، يقلل من دقة اإعطاء ال�سفات املخرجية 

لهذه الأ�سوات؛ لأن هذه الأع�ساء جمتمعه تقوم باإنتاج هذه الأ�سوات. 
اأما ابن �سينا فيالحظ من كالمه اأن الألف تخرج من احللق دون اأن يعيقها اأي عائق 
فال دور لل�سان ول لل�سفتني يف اإنتاجها، ولكنه جعل و�سع الل�سان وتعامله مع جمرى الهواء 
املنتج للواو والياء، هو العامل يف اإنتاج هذين ال�سوتني، مع الواو ي�سيق املجرى بو�ساطة 
ع�سالت الل�سان وما ينتج عنه من ت�سييق ملجرى الهواء والجتاه به اإىل اأعلى، اأما الك�رصة 
ليندرج  الل�سان  ال�سفلي، وخف�س مقدمة  الهواء لإنتاجها مع خف�س احلنك  في�سيق جمرى 
الهواء املنتج للك�رصة اإىل اأ�سفل؛ اإن هذا الختالف يف اآراء القدامى حول املوا�سع النطقية 
للحركات جاء كما يبدو من الروؤية الأوىل، ثم بنوا اآراءهم على ما تو�سل اإليه �سيبويه اأوًل، 
ثم ابن جنى ثانيًا، مع عدم اإغفال دور اخلليل بن اأحمد يف هذا امل�سمار، وانطلقت الدرا�سات 
ال�سوتية من تلك القاعدة، اإ�سافة ملا �سبق كان له الأثر الأكرب يف توجيه الدرا�سات ال�سوتية 
عندهم لعتمادهم يف تو�سيف هذه الأ�سوات على املالحظة والذوق، فجاء حتديد املخرج 
غري دقيق يف مواطن كثرية. ولكن هذا ل يقلل من اجلهد الكبري الذي قام به هوؤلء العلماء، 

فهو منطلق الدرا�سات ال�سوتية احلديثة.

 ج. اأ�صوات اللني عند القدماء
والياء(  اللني)الواو  حريف  وبني  الطويلة(  املد)احلركات  اأ�سوات  بني  القدماء  خلط 

بو�سفهما ن�سفي حركة اأو اأ�سباه �سوامت، اأو اأ�سباه حركات، كما اأطلق عليها املحدثون. 
ال�سائعة  وقد فرق جعفر عبانبة بني املد واللني عند القدماء بقوله:  »فمن املفاهيم 
لدى القدماء اأن حرف املد هو حرف العلة ال�ساكن امل�سبوق بحركة من جن�سه مثل الألف يف 
قام و�سار، والواو يف نور و�سوق وعجوز، والياء يف دين و�سعيد وعرين. وحرفا اللني هما 
بْيت  والياء يف  الواو يف حْو�س وذْوق،  امل�سبوقتان بفتحة، مثل  ال�ساكنتان  الياء  اأو  الواو 
وزْيت. وحرف العلة عندهم هو الواو والياء املتحركتان كالواو يف ْورق والياء يف ُي�رص وهما 

م�سارعتان للحروف ال�سحيحة لحتمالهما احلركة«)20(.
التي  ال�ساكنة هي  اأبي طالب فقد قال:  »الواو  القول عند مكي بن  وقد ورد مثل هذا 
واإمنا �سميتا بذلك لأنهما يخرجان يف لني  التي قبلها فتحه،  ال�ساكنة  قبلها فتحة والياء 
وقلة كلفة على الل�سان، لكنهما نق�ستا عن م�سابهة الألف لتغري حركة ما قبلها عن جن�سهما، 

فنق�ستا املد الذي يف الألف، وبقي فيهما اللني ل�سكونهما ف�سميتا بحريف اللني«)21(.
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وقد جمع القدماء بني حروف املد واللني يف جمموعة �سوتية واحدة، على الرغم من 
واإن كان قبلها  الياء  النظرية، يقول �سيبويه:« ول تدغم  الناحية  ال�سفات من  التفريق يف 

فتحة ول الواو واإن كان قبلها فتحة مع �سيء من املتقاربة لأن فيهما لينًا ومداً)22(.
الألف  و�سفوا  فقد  العربية.  اللغة  يف  ال�رصفية  ال�سلوكات  بع�س  ف�رصوا  اخللط  وبهذا 
باأنها �ساكنة، وعلة عدم الإدغام بني األفني يف نظرهم ب�سبب �سكونها. يقول �سيبويه يف ذلك:  
»وكذلك الألف ل تدغم يف الهاء ول فيما تقاربه؛ لأن الألف ل تدغم يف الألف؛ لأنها لو فعلت 
ذلك بها فاأجريتهما جمرى الدالني والتاءين تغريتا فكانتا غري األفني فلما مل يكن ذلك يف 

الألفني، مل يكن فيهما مع املتقاربة«)23(.
ويذهب املربد اإىل و�سف الألف بال�ساكنة حيث ي�سري اإىل ذلك بقوله:  »اإن الألفني ل 
ي�سلح فيهما اإدغام، لأن الألف ل تكون اإل �ساكنة«)24(. وورد مثل هذا عند ابن يعي�س حيث 
قال:  »واأما الألف فاإنها ل تدغم يف مثلها لأنها �ساكنة، وبالإدغام يلتقي �ساكنان وهذا ما 
ل جتيزه العربية«)25(. ويرى ابن ع�سفور اأن كل مثلني قد يدغمان اإل الألفني والهمزتني 

وبني �سبب ما ذهب اإليه لأن الألف �ساكنة فال تدغم يف �ساكن)26(.
اأن يكون  اأو لينة فيه نظر وخلط كبري وميكن  باأنها �ساكنة  التو�سيف لالألف  اإن هذا 
هذا الو�سف لالألف عند القدماء ناجتًا عن عدم معرفتهم للخ�سائ�س ال�سوتية لها من جهة، 
وعدم ظهور احلركة عليها كما توهموا من جهة اأخرى. وهذا التو�سيف ل يتفق مع ما تو�سلت 
 .)aa(اإليه الدرا�سات احلديثة التي ترى اأن الألف حركة طويلة، وهي بالأحرى فتحة طويلة
والن�سيج املقطعي للغة العربية ل ي�سمح باجتماع حركتني طويلتني، لأن اإحداهما �ستكون 
يف بداية مقطع. واملقطع العربي ل يبداأ بحركة aa/aa- وامتناع الإدغام هنا لي�س لكونها 

�ساكنة كما ذهب القدماء. 
اإ�سارات تدل على الفرق بني الواو والياء بو�سفهما حريف  اأننا جند عند �سيبويه  غري 
مد، والواو والياء بو�سفهما حريف لني فيذكر يف باب الإدغام: “ ونقول: هذا دلُو واقد وظبُي 

يا�رص فنجري الواوين والياءين ههنا جمرى امليمني يف قولك ا�سم مو�سى فال تدغم”)27(.
ويقول اأي�سًا:« واإذا قلت مررت بويّل يزيد وعدّو وليد فاإن �سئت اأخفيت واإن �سئت بينت، 
ول ت�سكن لأنك حيث اأدغمت الواو يف عدّو والياء يف ويّل فرفعت ل�سانك رفعة واحدة ذهب 
املّد، و�سارتا مبنزلة ما يدغم من غري املعتل، فالواو الأوىل يف عدّو مبنزلة الالم يف دلو 

والياء الأوىل يف ويّل مبنزلة الياء يف ظبي«)28(. 
احلروف  معاملة  وتعامل  تدغم،  اللني  حروف  اأن  ال�سابق  �سيبويه  كالم  من  ويفهم 
ال�سحاح فهي �سبيهة بها، فهي مبنزلة الالم والباء كما ذكر. وهذا التو�سيف واإن كان غري 
يف  العلماء  اإليه  و�سل  مما  قريب  تو�سيف  فهو  املد.  يذهب  بالإدغام  اأن  ذكر  لأنه  دقيق؛ 
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املد.  ال�سحيحة وت�سبهان حروف  ت�سبهان احلروف  اللينتان  الع�رص احلديث فالواو والياء 
فلذلك اأطلق عليها اأن�ساف احلركات.

وفرق ابن يعي�س بني الياء املّدية والياء اللينة بقوله:  »اعلم اأن الياء واإن كانت من 
املد  من  فيها  مبا  غريها  على  ف�سيلة  ولها  املد  حروف  من  فاإنها  وال�سني  اجليم  خمرج 
يف  فمثالها  واحدة  كلمة  يف  كانتا  باأن  مت�سلة  كانت  اإن  مثلها  يف  تدغم  والياء  واللني... 
الكلمة الواحدة قولك حّي وعّي يف حيي وعيي... واأما املنف�سل وهو الذي يكون املثالن فيه 
من كلمتني فاإن كانت الياء الأوىل قبلها فتحة جاز الإدغام نحو: اأخ�َسّى يا�رصاً، فاإن انك�رص 
ما قبلها مل تدغم كقولك:  »اأظلمي يا�رصاً  »والفرق بينهما اأن الك�رصة اإذا كانت قبلها كمل 

املد فيها فت�سري مبنزلة الألف لأن الألف ل يكون قبلها اإل مثلها«)29(.
اإن ما ذهب اإليه ابن يعي�س من تفريق بني حريف اللني واأحرف املد فيه �سيء من الدقة 
مع التوهم بوجود ك�رصة ما قبل الياء وفتحة ما قبل الألف هذا الوهم الذي ذهب اإليه القدماء 
ومنهم ابن يعي�س وّجه التف�سريات ال�رصفية اإىل منحنى اخلطاأ. لأن �صبب عدم الإدغام يف ياء 
املد مع الياء اللينة لي�س كما ذهب ابن يعي�س واإمنا لأن الأوىل حركة طويلة)ك�رصة طويلة(، 

والثانية ن�صف حركة فكيف ي�صبحان مثلني؟ 
وقد �رصح ابن ال�رصاج بقوله:  »اإذا قلت واأنت تاأمر: اأخ�َسّى يا�رصاً واخ�سّوا واقداً اأدغمت 
كالمه  من  ويت�سح  والواو«)30(.  الياء  قبل  ما  انفتح  لأنه  كالألف،  مد  بحريف  لي�سا  لأنهما 
اإذا جاء قبلهما حركة لي�س من  الواو والياء  اأنها حركة طويلة واأن  اأي  اأن الألف حرف مد 
جن�سهما كما توهم القدماء فهما لي�سا حريف مد. اأي اأن حريف اللني عند القدماء الواو والياء 
اإذا مل ي�سبقا بحركة من جن�سهما وهذا فيه خلط. والدليل اأن)واقد ويا�رص( مل ي�سبقا بحركة 
ومع ذلك فهما حرفا لني اأو هما ن�سفا حركة، فاهتموا بتو�سيف احلرف الأول يف اأخ�سّي 

يا�رصاً ومل يهتموا بتو�سيف املثل الثاين. 
اإن ما ذهب اإليه القدماء يف اخللط بني حروف املد)احلركات الطويلة(، وحريف اللني 

ال�رصفية.  ال�سلوكات  بع�س  تف�سري  يف  يخطئون  جعلهم  احلركات  اأن�ساف  والياء(  )الواو 
به يف  ال�سبيه  ال�سوت  التي جتعله يختلف عن  املميزة  ال�سوت �سفاته  اإعطاء  ويخطئون يف 
الر�سم الكتابي، ولي�س هذا الر�سم املت�سابه هو ال�سبب يف هذا اخللط، لأن هذا الر�سم من �سنع 
اأن الر�سم الكتابي املت�سابه هو الذي جعل  علمائنا الذين قعدوا هذه اللغة. ويف راأي الباحث 
اأن  والدليل على ذلك هو  الأ�سوات.  ال�سمات املميزة لكل �سوت من هذه  العلماء يبحثون يف 
القدماء جهدوا اأنف�سهم يف التفريق بني هذه الأ�سوات من حيث حركتها وحركة ما قبلها، وبنوا 
تعليالتهم ال�رصفية على ما تو�سلوا اإليه من نتائج فكرهم الذي اعتمد على املالحظة والذوق. 
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ثانياً: احلركات عند احملدثني

التجارب  على  تعتمد  واأ�سبحت  احلديث،  الع�رص  يف  ال�سوتية  الدرا�سات  تطورت 
له.  القدامى  اللغة  اأكرث دقة من تو�سيف علماء  لل�سوت  ال�سفات املميزة  املخربية، فغدت 
وقد كانت نتائج القدماء يف و�سف املخارج لالأ�سوات وتيار الهواء املنتج لها يختلف عما 

جاء عند املحدثني. 
واللغة العربية �ساأنها �ساأن اللغات الأخرى تت�سكل من جمموعة من الأ�سوات اللغوية. 
غري  �سحاح،  وحروف  عّلة  حروف  ق�سمني:  اإىل  ال�سوتية  املجموعة  هذه  ق�سموا  والقدماء 
لها. وهي:  املنتج  الهواء  تيار  اأق�سام ح�سب  ثالثة  اإىل  املجموعة  ق�سموا هذه  املحدثني  اأن 
ال�سوامت، واحلركات، واأ�سباه ال�سوامت اأو اأ�سباه احلركات. وما يهمنا هنا هو طريقة اإنتاج 

احلركات وتو�سيفها.     
يرى اإبراهيم اأني�س اأن  »ال�سفة التي جتمع بني كل اأ�سوات اللني Vowels هي اأنه عند 
النطق بها يندفع الهواء من الرئتني ماراً باحلنجرة ثم يتخذ جمراه يف احللق والفم يف ممر 
لي�س فيه حوائل تعرت�سه فت�سيق جمراه كما يحدث مع الأ�سوات الرخوة اأو يحب�س النف�س 
ول ت�سمح له باملرور كما يحدث مع الأ�سوات ال�سديدة، فال�سفة التي تخت�س بها اأ�سوات 
اللني هي كيفية مرور الهواء يف احللق والفم وخلو جمراه من حوائل وموانع”)31(. واإطالق 
م�سطلح اللني على احلركات يبدو اإبراهيم اأني�س فيه متاأثراً بالقدامى من علماء اللغة، فهي 

ت�سمية غري دقيقة. 
فاإن  الفم  اعرتا�س يف  »اإذا مل يحدث  تنتج   اأن احلركات  �ساهني  ال�سبور  ويذكر عبد 
ال�سوت ينطلق اإىل خارجه مكونًا ما يعرف باحلركات. واحلركات اأ�سوات انطالقية حتدث 
�سوى  اإنتاجها  يف  دور  من  للفم  ولي�س  بها،  الهواء  مرور  عند  ال�سوتية  الأوتار  ذبذبة  من 

اتخاذه �سكاًل معينًا باعتباره غرفة رنني يعطي ال�سوت املار بها طابعًا خا�سًا«)32(.
ال�سوت  باأنه  الطبيعي  الكالم  ال�سائت يف  بقوله:  »يحدد  ال�سعران  ويحددها حممود 
املجهور الذي يحدث يف تكوينه اأن يندفع الهواء يف جمرى م�ستمر خالل احللق والفم وخالل 
الأنف معهما اأحيانًا دون اأن يكون ثمة عائق يعرت�س جمرى الهواء اعرتا�سًا تامًا، اأو ت�سييق 

ملجرى الهواء من �ساأنه اأن يحدث احتكاكًا م�سموعًا«)33(.
ويعرفها رم�سان عبد التواب بقوله:  »الأ�سوات املتحركة، اأو اأ�سوات العلة وي�سميها 
يندفع  اأن  تكوينها  يف  يحدث  الذي  املجهورة  الأ�سوات  باأنها  »تعرف   vowels الإجنليز« 
الهواء يف جمرى م�ستمر خالل احللق والفم، وخالل الأنف معهما اأحيانًا دون اأن يكون هناك 

عائق يعرت�س جمرى الهواء«)34(.
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الثانية  »الفئة  يقول:   تركيبيًا،  فونيمًا  ب�سفتها  اجلليل  عبد  القادر  عبد  وتناولها 
اللينة-  الأ�سوات  عدة  ت�سميات  العربية  يف  عليها  اأطلق  وقد  الرتكيبية،  الفونيمات  من 
الطليقة- حروف املد- امل�سوتات- حروف العلة ال�سائتة- احلركات الطليقات، الأ�سوات 
املتحركة«)35(. ويذكر يف مو�سع اآخر:  »تتميز هذه الأ�سوات ب�سفة اجلهر املالزم لها، لأن 
اإذا  اإل  اللغوية  البنى  التمييزي وتوؤدي وظيفتها داخل  اأن تكت�سب جانبها  احلركة ل ميكن 
كانت جمهورة واإل فاإنها ل تعدو اأن تكون زفرياً... توؤدي كل من احلركات الق�سرية والطويلة 
وظائف م�ستقلة داخل البنى اللغوية ومعنى هذا اأن كل واحدة منها متثل فونيمًا م�ستقاًل، 

كما اأنها متتلك خا�سية التبادل املوقعي داخل الوحدات اللغوية«)36(.
اأثناء خروجه من  لها  املنتج  للتيار  عائق  اأي  يحدث  ل  انطالقية  اأ�سوات  احلركات  اإذن 
الرئتني غري اأن الل�سان ياأخذ و�سعًا معينًا وال�سفتان كذلك. وهي جمهورة باتفاق العلماء غري اأن 
الباحث يجد عند عبد ال�سبور �ساهني قوًل فيه نظر حيث يقول:  »واجلهر والهم�س �سفتان ت�سرتك 

فيهما ال�سوامت واحلركات على �سواء، على الرغم من دقة مالحظة الهم�س يف احلركات«)37(. 
لول  لأنه  دقيق؛  غري  راأي  احلركات  هم�س  من  �ساهني  ال�سبور  عبد  اإليه  ذهب  ما  اإن 
للحركات عالوة  �سمة مميزة  ال�سوتيني لأ�سبحت احلركات زفرياً، فاجلهر  الوترين  اهتزاز 

على عدم تعر�س تيار الهواء املنتج لها اإىل اأي اعرتا�س. 

اأ- عدد احلركات عند املحدثني
ق�سمني:  اإىل  املعنى  يف  واأثرها  كميتها  ح�سب  احلركات  املحدثون  اللغة  علماء  ق�سم 

ق�سرية، وطويلة.
اأولً: احلركات الق�صرية.

يتفق جل علماء اللغة يف الع�رص احلديث على اأن عدد احلركات الق�سرية ثالث هي: 
 a :الفتحة الق�سرية

 I :والك�رصة الق�سرية
 u :وال�سمة الق�سرية

ومع كرثة الأدلة والآراء على عدد احلركات الق�سرية، وحتديدها بثالث حركات اإل اأن 
بع�س علماء اللغة املحدثني اختلفوا يف احلركة الرابعة “ وقد عرفت العربية الف�سحى اأربع 

حركات هي:
الفتحة املفخمة بعد الأ�سوات املفخمة: ال�ساد وال�ساد والطاء والظاء والقاف والغني  1 .

واخلاء والراء ولم لفظ اجلاللة اإن �سبقت بفتح اأو �سم.
. 2 الفتحة املرققة مع بقية ال�سوامت.
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. 3 الك�رصة ال�سيقة الأمامية، وقد تت�سع قلياًل فتنطق كالفتحة املمالة يف املقطع املقفل 
مثل: ِطر وِبع اأمرين من طار وباع. 

ثالثة  كانت  احلركات  لهذه  و�سعت  التي  الت�سميات  اأن  بيد  اخللفية...  ال�سيقة  ال�سمة  4 .
باإدماج حركتي الفتحة)مفخمة ومرققة( يف ت�سمية واحدة من حيث كان اختالفهما ل 

اأثر له من الناحية ال�رصفية”)38(.
وملناق�سة هذا الراأي ل بد من تو�سيح بع�س امل�سطلحات بق�سد فهم املوقف وهي:

الفونيم: تناول عدد من العلماء حتديد الفونيم وتعريفه وميكن اإجمال هذه التعريفات 
ح�سب علمائها، فعند »دي �سو�سري: »جمموعة التاأثريات ال�سمعية، واحلركات النطقية للوحدات 

امل�سموعة والوحدات املنطوقة كل منها ب�رصط الآخر«)39(. 
اأما تروبت�سكوي فيعرف الفونيم باأنه »اأ�سغر وحدة فنولوجية يف الل�سان املدرو�س«)40(.
مت�سابهة  معينة  لغة  يف  الأ�سوات  من  اأ�رصة  اأو  »عائلة  باأنه   جونز  دانيال  ويعرفه 
الكلمات يف  اأن يقع يف كلمة من  اأع�سائها  ت�سمح لأحد  اخل�سائ�س وم�ستعملة بطريقة ل 

نف�س ال�سياق ال�سوتي الذي يقع فيه اأي ع�سو اآخر من العائلة نف�سها«)41(.
وميكن تعريف الفونيم باأنه اأ�سغر وحدة �سوتية �سامتية اأو �سائتية قادرة على تغيري 

الدللة يف بنية الكلمة. 
الألوفون: هو التنوع ال�سوتي ال�سياقي الذي يطراأ على نطق الفونيم«)42(.

املورفيم:  »اأ�سغر وحدة ذات معنى«)43(.
بعد هذه التعريفات نطرح املالحظات الآتية حول راأي عبد ال�سبور �ساهني:

اأو جتارب خمربية، بل اعتمد على  اللغة  اإليه من  مل ياأت بدليل يربهن على ما ذهب 
النطق الناجت عن تاأثري ال�سوت املطبق يف الألف وهو تاأثر �سياقي األوفوين ل يغري معنى، 

لذلك ل يعترب فونيمًا م�ستقاًل. 
اأن الألف  اأخرى بدليل  اأما الرتقيق والتفخيم فال يعطيها �سفة فونيمية  الألف فونيم 

تبقى ذات دللة واحدة يف التفخيم اأو الرتقيق. 
مل يطبق عبد ال�سبور �ساهني ما قاله على الك�رصة وال�سمة فهي تتبادل مواقع الألف 
منهما  كاًل  ويعترب  مفخمة  و�سمة  مفخمة،  ك�رصة  يقل  مل  فلماذا  املختلفة.  ال�سياقات  يف 

فونيمًا م�ستقاًل.
ويذهب اإىل اأبعد من ذلك حني يقول: “وي�سعب من الناحية النطقية اأن حتل الفتحة املرققة 
حمل الفتحة املفخمة والعك�س، ففي الفعلني طاب وتاب تعترب الفتحة بطابعها �رصطًا يف دللة 

الكلمة على معناها، اأي اأن الختالف بني الكلمتني يف حرفني ل يف حرف واحد”)44(.
لقد نقلنا اإىل الفتحة الطويلة وهو يتحدث عن احلركات الق�سرية، ومع ذلك يذهب اإىل 
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جعل الفتحة الطويلة يف كال الفعلني فونيمني م�ستقلني، وهذا لي�س �سحيحًا؛ لأن الفرق يف 
املعنى بني الفعلني ال�سابقني ناجت عن اختالف الفونيمني الأولني)ط، ت(، والتفخيم املكت�سب 
يف الفتحة الطويلة يف)طاب( ناجم عن تاأثري �سوت الطاء يف الفتحة الطويلة فاأك�سبها �سفة 
الأطباق، فهو تاأثري جزئي، فالألف املفخمة هنا األوفون لأنها اكت�سبت التفخيم من خالل ما 

جاورها من اأ�سوات يف ال�سياق النطقي.
لهذا يذهب الباحث اإىل اأن احلركات الق�سرية ثالث، وما ينتج من تفخيم اأو ترقيق لها 
اإمنا هو من قبيل الألفونات ال�سياقية. وقد اأ�سار املطلبي اإىل ذلك بقوله: “ اإن األف التفخيم 
بها،  فونيمية خا�سة  قيمة  اأية  بهذا ل حتمل  الألف وهي  نطق  اإل �سورة من �سور  لي�ست 

خارجة عن فونيم الألف العربية املعروفة”)45(.
الأخرى ومنهم  احلركات  ال�سكون حركة �سوتية متاثل  عّد  الباحثني من  وهناك من 
حميي الدين رم�سان يقول:  »ووا�سح يف ذلك اأن ال�ساكن اإذا اأدرج لي�س له حال املوقوف 
عليه اأنك قد جتمع يف الوقف بني ال�ساكنني نحو بْكر وعْمرو، فلو كانت حال �سكون كاف 
بكر كحال �سكون رائه ملا جاز اأن جتمع بينهما... وهذا يعني اأن ال�سكون لي�س تركًا لنطق 
ال�سوت واإمنا هو درجة من النطق ت�سبه حال النطق بال�سوت املحرك بالفتح... وهو حركة 

مثل الفتح وقريب منه«)46(.
اإن ما ذهب اإليه حميي الدين رم�سان يتنافى مع الطبيعة ال�سوتية لل�سكون الذي يعني 
�سلب احلركة، ويبدو اأنه غاب عن ذهنه جلب احلركة عند التقاء ال�ساكنني يف الرتاث اللغوي، 
لها  املنتج  الهواء  جتعل  الراء  تكرارية  لأن  متامًا  �ساكنًا  لي�س  الراء  �سوت  اأن  على  عالوة 

يت�سلل دون توقف من خالل �رصبات الل�سان يف احلنك الأعلى. 
اإن ما نادى به رم�سان ل يختلف كثرياً عما ذهب اإليه ابن جنى يف اختالف �سكون 
كاف بكر عن رائه، فقد ن�س على ذلك ابن جنى بقوله:  »ومما يدل على اأن ال�ساكن اإذا اأدرج 
لي�ست له حال املوقوف عليه، اأنك قد جتمع يف الوقف بني ال�ساكنني، نحو: بْكر، وعْمرو فلو 
بينهما، من حيث كان  اأن جتمع  رائه ملا جاز  �سكون  بكر كحال  �سكون كاف  كانت حال 
الوقف لل�سكون على الكاف كحاله لو مل يكن بعده �سيء، فكان يلزمك حينئٍذ اأن تبتدئ بالراء 

�ساكنة والبتداء بال�ساكن لي�س من هذه اللغة العربية«)47(.
الدرج  ف�سكون  ال�سكون،  مو�سع  اختالف  يف  �سائبًا  راأيهم  وكان  القدماء  فرق  لقد 
اإذا كانت �ساكنة  يختلف عن �سكون الوقف، وقد تنبه اإىل ذلك ابن جنى بقوله:  »اإن العني 
فلي�س �سكونها ك�سكون الالم... وذلك اأن احلرف ال�ساكن لي�ست حاله اإذا اأدرجته اإىل ما بعده 
كحاله لو وقفت عليه، وذلك لأن من احلروف حروفًا اإذا وقفت عليها حلقها �سويت ما من 

بعدها، واإذا اأدرجتها اإىل ما بعدها �سعف ذلك ال�سويت وت�سائل«)48(.
ومن قبله ذكر �سيبويه يف و�سفه حلروف القلقلة ذلك ال�سويت بقوله:  »واعلم اأن من 
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احلروف حروفًا م�رصبة �سغطت من موا�سعها فاإذا وقفت خرج معها من الفم �سويت ونبا 
الل�سان عن مو�سعه«)49(. 

اإن ما دعا اإليه حميي الدين رم�سان من التحقيق النطقي لل�سكون، واأنه عك�س احلركة، 
ي�سيب  الذي  التوتر  على  و�سفه  يف  اعتمد  ورمبا  حركة،  راأيه  يف  يبدو  كما  احلركة  ومنع 
اإىل  النطق من حالة  اأع�ساء  فتتحول  بال�ساكن  النطق  عند  لل�سوت  املنتجة  النطق  اأع�ساء 
حالة رمبا كان يف نظره حركة. ل يختلف اثنان يف حقيقة وجود ال�سكون يف اللغة العربية، 

ولكن ما ال�سفة احلقيقية لل�سكون؟
لقد ناق�س كمال ب�رص ال�سكون يف اللغة العربية ومما ذهب اإليه  »اأن اإطالق ا�سم حركة 
على ال�سكون على امل�ستوى النطقي املح�س اإطالق غري دقيق ول ي�ستند اإىل اأي اأ�سا�س من 
الواقع؛ لأن احلركة من هذه الناحيَة - النطق الفعلي والتاأثري ال�سمعي- لها �سفات معينة ل 

يوجد �سيء منها البتة يف ال�سكون«)50(.
غري اأنه ل ينفي اأن هناك قيمًا معينة لل�سكون يف النظام اللغوي العربي ويذكر على 

�سبيل املثال ل احل�رص القيمة الوظيفية، وتتجلى هذه القيمة يف الأمور الآتية: 
ال�سكون اإمكانية من اإمكانات اأربع تعر�س للحروف اأو الأ�سوات ال�سامتة وهذه الأ�سوات  1 .
قد تتبع بفتحة اأو �سمة اأو ك�رصة، وبال �سيء منها، وهذه الإمكانية الرابعة لها قيمة �سوتية 
على امل�ستوى الوظيفي اإذ هي متيز احلرف اخلايل من الإمكانيات الثالث الأخرى، وهذا 

التميز ذو اأهمية خا�سة لأنه ي�سري اإىل حالة �سوتية رابعة وموجودة بالفعل. 
ال�سكون له وظيفة يف الرتكيب املقطعي يف اللغة العربية، اإذ هو يعطي الهوية اخلا�سة،  2 .
الثالث كما يف  احلركات  املنتهي بحرف خاٍل من  املقطع  نهاية  فهو مييز  باملقطع، 
املقطع)�س ح �س(، فهو �سوت �سامت+ حركة+ �سوت �سامت. وهو مقطع متو�سط 
مغلق، يقابل املقطع)�س ح ح( = �سامت+ حركة طويلة، اأو املقطع)�س ح(= �سامت + 

حركة ق�سرية. وهو املقطع الق�سري.
اأو اجلملة يف بع�س املقامات اللغوية وقد  لل�سكون وظيفة مو�سيقية يف نهاية الكلمة  3 .

اأطلقوا على القواعد املتعلقة بهذا الأمر باب الوقف. 
وتظهر هذه القيمة املو�سيقية لل�سكون يف التفعيالت العرو�سية فهي مبنية على اأن�ساق  4 .

�سوتية معينة، لل�سكون دور كبري يف ت�سكيل اأمناطها واأمناط وحداتها املكونة لها.
هناك تبادل يف املوقع بني اخللو من احلركة والفتح يف بع�س ال�سياقات ال�رصفية يف  5 .
�سيغ �رصفية خا�سة، كتلك التي ن�س عليها علماء العربية مما كان عينها �سوتًا من 
والغني  والعني واحلاء  والهاء  احللقية وهي)الهمزة  بالأ�سوات  نعتوها  التي  الأ�سوات 

واخلاء( كما يف نْهر ونَهر وبْحر وبَحر.... الخ)51(. 
ويرى اأي�سًا اأن “ت�سمية ال�سكون حركة مق�سورة على اجلانب الوظيفي، وهو جانب ل 
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يعتمد على النطق املادي، اأو هو يعتمد عليه ولكنه باملعنى ال�سلب اإذ ال�سكون �سلبي اأو عدم... 
.)52(”ZERO VOWEL“ ”ولهذا نقرتح اأن ت�سمى ال�سكون “ احلركة ال�سفر

احلركة  م�سطلح  اأن  يبدو  ولكن  الدقة  من  �سيء  فيه  ب�رص  كمال  اإليه  ذهب  ما  اإن 
ال�سفرية ل يتما�سى مع منطق اللغة؛ لأن كلمة حركة يف اللغة لها �سفاتها املميزة من 
حيث طريقة اإنتاجها وموا�سع نطقها ولكن ال�سكون ل جند له مكانًا يف احلركات. واإطالق 
ذو  الريا�سيات  يف  ال�سفر  لأن  فعليًا  وجوداً  له  اأن  يعني  ال�سكون  على  ال�سفرية  القيمة 
قيمة عظيمة. واإذا اأردنا اأن ن�سع له قيمة ريا�سية، فالأف�سل اأن نطلق عليه يف جمموعة 
من  خالية  ولكن  مادي  �سكل  لها  مبعنى  خالية  جمموعة  اأي   )Ø(فاي عن�رص  احلركات 
التاأثريات النطقية وال�سمعية. لأننا ن�ستطيع اأن ننطق احلركات منفردة ولكن ل ن�ستطيع اأن 

ننطق ال�سكون دون ال�سامت. 
اإن من اأطلق عليه حركة من علماء اللغة املحدثني اعتمد على و�سف القدماء له باأن 
ال�سكون اأخف احلركات واإنه ي�سارع الفتحة، ويقول ابن جنى:  »األ ترى اإىل م�سارعة الفتحة 
لل�سكون يف اأ�سياء منها اأن كل واحد منها يهرب اإليه مما هو اأثقل منه نحو قولك يف جمع 
تارة  عنهما  فيهرب  والك�رصتني،  ال�سمتني  توايل  ي�ستثقل  ثم  وِفِعالت  ُعالت  ُفُ وِفْعله  ُفْعله 
اإىل الفتح، واأخرى اإىل ال�سكون. اأفال تراهم كيف �سّووا بني الفتحة وال�سكون يف العدول عن 

ال�سمة والك�رصة اإليهما«)53(.  
اإن ال�سكون وجود فعلي مادي �سكلي؛ اأي كتابي موجود يف اللغة ولكن من حيث التحقق 
النطقي غري موجود، ول يوجد له اأثر �سمعي، فاحلركات الق�سرية يف اللغة العربية ل تتعدى 

الثالث: الفتحة الق�سرية، وال�سمة الق�سرية، والك�رصة الق�سرية. 

ثانياً: احلركات الطويلة

تختلف هذه احلركات عن �سابقتها، احلركات الق�سرية، يف كون الزمن الذي ي�ستغرق 
وهي  الق�سرية،  للحركات  ثالث  مقابالت  على  ت�سمل  العربية  واللغة  ن�سبًا،  اأطول  اإنتاجها 

الفتحة الطويلة وال�سمة الطويلة والك�رصة الطويلة. 
وقد اختلف املحدثون يف كمية احلركات الطويلة اإىل احلركات الق�سرية فيذهب اإبراهيم 
اأني�س اإىل اأن كمية احلركات الطويلة ت�ساوي �سعف الق�سرية حيث قال:  »واللغويون عادة 
يق�سمون اأ�سوات اللني اإىل نوعني فقط، ق�سري وطويل، فالفتحة مطلقة �سوت لني ق�سري، فاإذا 
اأ�سبحت ما ي�سمى بالألف املمدودة فهي �سوت لني طويل، والفرق عادة بني الفتحة الطويلة 

والق�سرية هو اأن الزمن الذي ت�ستغرقه الأوىل �سعف ذلك الذي ت�ستغرقه الثانية«)54(.
وذهب جواد النوري اإىل مثل هذا فذكر اأن احلركات الطويلة تختلف عن الق�سرية يف 
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زمن النطق يقول:  »تختلف هذه احلركات عن �سابقتها، احلركات الق�سرية، يف كون الزمن 
الق�سرية  للحركات  ثالثة  نظائر  على  ت�ستمل  العربية  واللغة  ن�سبيًا.  اأطول  ي�ستغرقه،  الذي 

 .)55()uu(وال�سمة الطويلة )aa(والفتحة الطويلة )ii(ال�سابقة، هي الك�رصة الطويلة
ويذكر اأحمد احلمو اأنه  ».... قد ا�ستقر حاليًا اأن امل�سوت الطويل يعادل �سعف امل�سوت 

الق�سري، واأن احلركة من حيث زمنها ن�سف زمن حرف املد  »)56(.
ح�سب  والطويلة  الق�سرية  بني  الكمية  تفاوت  اإىل  ذهب  من  اللغة  علماء  من  وهناك 
اأنه ي�ساوي �سعف احلركة  ال�سابق  الذي ذكر يف  اأني�س  اإبراهيم  الأ�سوات املجاورة ومنهم 
الق�سرية ولكنه يذكر يف مو�سع اآخر اأن:  »اأ�سوات اللني الطويلة يف اللغة العربية قد يزداد 
طولها �سعفًا اأو �سعفني حني يليها همزة اأو �سوت مدغم... فالقراء يف مثل  »ي�ساء« ويف 
الني« قد يطيلون �سوت اللني فوق طوله اأ�سعافًا. وهذا النوع من الإطالة ل  مثل  »ول ال�سّ
يراعى اإل يف القراءات القراآنية«)57(. ويذكر يف مو�سع اآخر  »وال�سوت اللغوي قد يتاأثر من 
حيث طوله مبا يجاوره من الأ�سوات، ومما ل حظه املحدثون اأن �سوت اللني يزداد طوًل اإذا 

وليه �سوت جمهور«)58(.
وقد ورد عند القدماء ومنهم ابن جنى باب يف مطل احلروف، متادي كمية احلركات 
عندما تكون متبوعة بهمزة اأو �سوت م�سعف يقول:  »اإل اأن الأماكن التي يطول فيها �سوتها 

وتتمكن مدتها ثالثة. وهي اأن تقع بعدها الهمزة اأو احلرف امل�سدد«)59(. 
وهذا يعني اأن القدماء تنبهوا لتمادي كمية احلركات الطويلة ومنهم اأي�سًا ابن �سينا 
الذي كان عنده ت�سور يفوق ت�سور بع�س املحدثني الذين يجزمون با�ستقرار كمية احلركة 
الطويلة اإىل الق�سرية حيث يقول:«ثم اأمر هذه الثالثة علي م�سكل، ولكني اأعلم يقينًا اأن الألف 
املمدودة امل�سوتة تقع يف �سعف اأو اأ�سعاف زمان الفتحة، واأن الفتحة تقع يف اأ�سغر الأزمنة 
التي ي�سح فيها النتقال من حرف اإىل حرف، وكذلك ن�سبة الواو امل�سوتة اإىل ال�سمة والياء 

امل�سوتة اإىل الك�رصة«)60(.
الدين  �سالح  و  احلمو  اأحمد  ومنهم  املحدثني  بع�س  راأي  من  اأدق  �سينا  ابن  راأي  اإن 
احلركات  كمية  �سعف  ت�ساوي  الطويلة  احلركات  كمية  اأن  اإىل  الأخري  اأ�سار  حيث  ح�سنني 
الق�سرية«)61(.  ويذهب داود عبده اإىل اأن  »العلة الواقعة قبل �سحيح جمهور تكون اأطول من 
نظريتها الواقعة قبل �سحيح غري جمهور«)62(. وي�سري برتيل مالربج اإىل اأن  »كمية احلركة 
تالها  اإذا  منها  اأطول  احتكاكي  �ساكن  تالها  اإذا  فاحلركة  لها،  التايل  ال�ساكن  على  تعتمد 

وقفي«)63(.
وقد قام زيد خليل القرالة بدرا�سة اعتمد فيها على التجارب املخربية يف حتديد كمية 
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احلركة الطويلة اإىل الق�سرية، ويعد راأيه من اأدق الآراء لأنه اأجرى جتاربه على عينات لغوية 
خمتلفة وخل�س اإىل نتائج رقمية، ومما تو�سل اإليه:

يف  تقع  بل  الق�سرية،  احلركات  كمية  �سعف  يف  الطويلة  احلركات  كمية  تنح�رص  ل 
�سعفها يف مواطن، وتتجاوز �سعفها يف مواطن اأخرى، ون�سبة زيادة كمية احلركات الطويلة 

عن �سعف كمية احلركات الق�سرية اأغلب واأ�سمل من ن�سبة ح�رصها يف ال�سعف. 
 تتفاوت كمية احلركات تبعًا ملالمح ال�سوامت املجاورة وخا�سة ال�سوامت الالحقة 

وذلك من حيث اجلهر والهم�س وال�ستمرار والوقف والت�سعيف وعدمه)64(.  
اإن ما ذهب اإليه املحدثون يف كمية احلركات الطويلة اإىل مقابالتها الق�سرية فيه نظر، 
ويدعونا اإىل القول اإن كمية �سوت املد الطويل ت�ساوي اأو ميكن اأن ت�ساوي �سعف الق�سري 
يف حالة التجرد والنفراد. ولكن هذه الكمية ل ميكن اأن تنطبق على هذه الأ�سوات يف حالة 
جماورتها لالأ�سوات الأخرى ف�سوت املد يطول اأو يق�رص ح�سب ما ياأتي بعده من اأ�سوات، 

وطبيعة ال�سوت التايل هو الذي يحدد طول �سوت املد.

ب . اأ�ص�س ت�صنيف احلركات
اإىل دانيال جونز، فقد ذكر جواد  اللغة املحدثون يف ن�سبة احلركات  لقد بالغ علماء 
النوري يف ذلك:  »يعد العامل اللغوي دانيال جونز من اأوائل اللغويني الذين ابتكروا ت�سوراً 
لإمكانات احلركات يف النطق الإن�ساين ولقد متثل ذلك الت�سور فيما اأطلق عليه، يف جمال 
اإىل  اللغوي  هذا  و�سل  وقد   .Cardinal Vowels املعيارية  باحلركات  اللغوية  الدرا�سات 
وهذان  وتكوينها،  احلركات  اإنتاج  يف  هامني  ع�سوين  اإىل  بالنظر  احلركات  لهذه  ت�سوره 

الع�سوان هما الل�سان وال�سفتان«)65(.
ويذكر اإبراهيم اأني�س اأن  »اأول من عني بهذه املقايي�س بروف�سور  »دانيال جونز« يف 
اأن يخرج لنا تلك املقايي�س  اإذ ا�ستطاع بعد جتارب دقيقة وبحوث متوا�سلة  جامعة لندن 

العامة لأ�سوات اللني«)66(. 
اإن دانيال جونز مل يكن له ال�سبق يف حتديد مفهوم احلركات بل ين�سب له اجلهد الوا�سح 
يف حتديد منطقة احلركة عند اإنتاجها ح�سب و�سع الل�سان وال�سفتني. وقد ورد هذا عند جل 

العلماء املحدثني. 
و�سع  اإىل  ونظرته  الفم  يف  الل�سان  مو�سع  اإىل  بنظرته  جونز  دانيال  ا�ستطاع  لقد 
ميثلها  معيارية.  حركات  ت�سع  و�سع  اإىل  يتو�سل  اأن  باحلركات  النطق  اأثناء  يف  ال�سفتني 

ال�سكل التايل. 
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i اأمامية �صيقة 1

e اأمامية �صيقة 2

ع اأمامية �صيقة 3

u 8 خلفية �صيقة

o 7ن�صف �صيقة

c 6 ن�صف وا�صعة

a 5 وا�صعة

ui مركزية

a وا�صعة 4
a

ال�سكل)1(
يو�سح هذا ال�سكل مواقع احلركات العربية التقريبية التي ترد عليها يف جدول جونز، 

وهي داخل ال�سكل واملعيارية خارجه.
 )  يت�سح من ال�سكل ال�سابق اأن حركة الك�رصة العربية هي اأمامية �سيقة وهي احلركة)1. 1
يف جدول جونز، وتختلف عن احلركة املعيارية باأنها اأقل �سيقًا واأقل اأمامية، ويكون 
مقدم الل�سان عند النطق بها اأقل ارتفاعًا منه مع املعيارية وتتجه اأعلى نقطة يف اجلزء 
الأمامية  احلركات  مع  ال�سفتني  و�سع  ويكون  قلياًل  اخللف  نحو  الل�سان  من  الأمامي 

منفرجًا مع تفاوت يف ن�سبته. 
احلركة  عن  تختلف  اأنها  اإل  تقريبًا،  وا�سعة  اأمامية  حركة  هي  العربية  الفتحة  حركة  اإن  2 .
املعيارية الأمامية الوا�سعة وهي احلركة)4( يف جدول  »جونز« باأنها اأقل ات�ساعًا واأقل 
من  قريبة  تكون  العربية  بالفتحة  النطق  عند  الل�سان  يف  نقطة  اأعلى  اأن  مبعنى  اأمامية، 
و�سطه مع ارتفاع خفيف يف هذا اجلانب من الل�سان وعلى هذا فاإن حركة الفتحة العربية 
هي حركة اأمامية ولكنها اأقل ات�ساعًا من احلركة املعيارية)4(، اأو احلركة املعيارية)5(. 

اإن حركة ال�سمة العربية هي حركة خلفية �سيقة اإل اأنها تختلف عن احلركة املعيارية  3 .
اخللفية ال�سيقة وهي احلركة)8(. يف جدول “جونز” بكونها اأقل �سيقًا واأقل خلفية.

ويذهب جواد النوري اإىل اأن احلركة التي ت�ساحب اأ�سوات القلقلة هي حركة مركزية 
العرب على  اللغويني  القدماء من  ا�سطلح  التي  للحروف،  امل�ساحبة  احلركة  “وتعد  يقول: 

ت�سميتها بحروف القلقلة من قبيل احلركة املركزية”)67(. 
اإن ما قام به  »جونز« يف جدوله ل يتعدى مو�سع الل�سان و�سكله فقد اأخذ اأعلى نقطة لل�سان 
قبل اأن يت�سل مبو�سع نطق اآخر خوفًا من اأن يدخل يف نوعية �سوتية اأخرى، وهي ال�سوامت، 
وتدرج يف احلركات من فا�سل ال�سامت اإىل النب�ساط يف الل�سان. وو�سع هذه احلركات. فالل�سان 

عند جونز ل يحد يف نقطة ملزمة بل القلة والكرثة لها ن�سيب كبري يف تو�سيف جونز. 
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عالوة على ذلك اإن ما ذهب اإليه النوري من اعتبار ال�سويت الذي يلحق حروف العلة 
من قبيل احلركة املركزية فيه نظر؛ لأن الل�سان مع هذه الأ�سوات ل يتخذ مو�سعًا حمايداً، 
فاحلركات املركزية كما يعرفها النوري هي:  »احلركات التي ترد غري منبورة يف العادة ويتم 
اإنتاجها عندما يكون الل�سان يف و�سع حمايد؛ اأي عندما يكون يف و�سع مركزي متو�سط غري 
مرتفع ول منخف�س، وكذلك فاإنه، اأي الل�سان، ل يكون اأماميًا ول خلفيًا«)68(. فالل�سان مع 

اأ�سوات القلقلة يتخذ اأو�ساعًا خمتلفة تبعًا لل�سوت املنطوق من تلك الأ�سوات. 
حيث  من  الق�سرية  عن  الطويلة  احلركات  اختالف  اإىل  عمر  خمتار  اأحمد  اأ�سار  وقد 
الق�سرية واعتربنا كاًل  الطويلة عن  العلل  اأفردنا  الطويلة:  »العلل  النطقية يقول:   املوا�سع 

منها فونيمات م�ستقلة ملا ياأتي: 
اأو  املعنى  تغري  اإىل  يوؤدي  قد  الق�سرية  واحلركات  الطويلة  احلركات  بني  التقابل  اأن  أ.  

ال�سيغة، ومعنى هذا اأن كاًل منهما فونيم م�ستقل. 
ب.  اأن الدرا�سة الت�رصيحية اأثبتت اأن اخلالف بني العلل الطويلة والعلل الق�سرية)منعزلة( 
لي�س خالفًا يف الكمية فقط، واإمنا يف الكيفية كذلك. فموقع الل�سان مع اإحدى العلتني 

املتقابلتني خمتلف قلياًل كما يت�سح من الر�سم الآتي: 

u:
u

i:i

a:a

ال�سكل)2(

اإىل الأعلى،  اإىل اخللف، وارتفاعه  الل�سان  ال�سابق تراجع ع�سالت  ال�سكل  ويت�سح من 
يف حال نطق احلركات الطويلة)69(. وهذه احلركات قد تاأتي مفخمة، ومرققة وبني التفخيم 
التنوعات هي من  الذي تقع فيه كل حركة منها، وهذه  ال�سوتي  ال�سياق  والرتقيق، ح�سب 

قبيل الألوفونات وميكن بيان ذلك من خالل هذا املخطط احلركي. 
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ك�رصة ق�صرية:  

 

مفخمة

iمرققة

بني بني

                  

مفخمة

مرققة

بني التفخيم والرتقيق

i

        

ال�صكل)3(
 

وهكذا تاأتي الفتحة الق�سرية والطويلة، وال�سمة الق�سرية والطويلة.
 يت�سح مما �سبق اأن اللغة العربية ت�ستمل على ثالثة فونيمات للحركة الق�سرية وهي: 
 ./u/ وفونيم ال�سمة الق�سرية /i/ وفونيم الك�رصة الق�سرية ،/a/ فونيم الفتحة الق�سرية
/a:/ ومثلها يف العدد للحركات الطويلة، وهي فونيم الفتحة الطويلة وميكن اأن يرمز لها بـ

 ./uu/ اأو /u:/وال�سمة الطويلة /ii/اأو /i:/ والك�رصة الطويلة /aa/ اأو
فكل  نطقية  تنوعات  اإىل  ال�سوتي  ال�سياق  ب�سبب  تتعر�س  قد  ال�ستة  الفونيمات  وهذه 
فونيم له ثالثة تنوعات نطقية. اأحد هذه التنوعات فونيم وهو النطق املرقق للحركة، لأن 
احلركة املفخمة ترد مع اأ�سوات التفخيم الكلي وهي: ال�ساد وال�ساد والطاء والظاء، واحلركة 
ذات التفخيم املتو�سط مع ال�سوامت ذات التفخيم اجلزئي وهي: الغني واخلاء والقاف، وترد 
مرققة مع ال�سوامت الباقية. وهي الأكرث عدداً فاحلركة تاأخذ طابعها الو�سفي من �سيغة 
اأكرث ما تكون لذلك عدت احلركة املرققة فونيمًا وما تبقى من  ورودها. فهي مع املرققة 
قبيل الألوفونات. فاحلركات يف العربية بح�سب النطق الفعلي ال�سياقي لها هي ثماين ع�رصة 
حركة ق�سرية وطويلة، غري اأنه من الناحية الفونولوجية اأي من ناحية كونها قادرة على 

تغيري الدللة فاإن اللغة العربية ت�ستمل على �ست حركات. 
اأمر غري مقبول؛ لأنها ل حتدث من  اإن حتديد املو�سع النطقي للحركات كال�سوامت 
اعرتا�س يوؤدي اإىل احتكاك اأو اإغالق يوؤدي اإىل انفجار، فاملوا�سع النطقية للحركات متداخلة 
فتيار الهواء املنتج لها ياأتي من الرئة، وامل�سدر الرئي�س يف اإنتاجها وو�سوحها ال�سمعي 
يتاأتى من الوترين ال�سوتيني، والل�سان باأو�ساعه املختلفة، واحلنك ال�سفلي وال�سفاه، اإ�سافة 
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اإىل اللهاة حيث تنبه اإليها عبد الرحمن اأيوب يقول:‘‘ وتعمل اللهاة يف اإنتاج احلركات عماًل 
مهمًا حيث تقوم باإغالق الفراغ الأنفي لي�ستمر الهواء يف جمراه الفموي”)70(.

ولهذا تو�سف احلركات ح�سب مالحمها النطقية، وح�سب الأع�ساء النطقية العاملة يف 
اإنتاجها على النحو الآتي: 

وميكن اأن ت�سنف كما ياأتي:
/ حركة اأمامية مغلقة غري مدورة. / �سائت اأمامي مغلق منفرج ق�سري  1 .i/ الك�رصة

/ حركة اأمامية مفتوحة غري مدورة. / �سائت اأمامي مفتوح حمايد ق�سري 2 .a/ الفتحة 
م�سموم  مغلق  خلفي  �سائت   /  .) مدورة)71. 3 مغلقة  خلفية  حركة   /u/ ال�سمة   

ق�سري، وقام جواد النوري بتقدمي و�سف للحركات كما ياأتي: 
/ حركة اأمامية �سيقة غري م�ستديرة وترد هذه احلركة ق�سرية وطويلة.  1 .i/ الك�رصة العربية
/ حركة اأمامية اأو خلفية، متيل اإىل الت�ساع ول تكون ال�سفتان عند  2 .a/ الفتحة العربية

النطق بها يف و�سع ا�ستدارة، وترد هذه احلركة ق�سرية وطويلة. 
 . ال�سمة العربية /u/ حركة خلفية �سيقة م�ستديرة وترد هذه احلركة ق�سرية وطويلة)72(. 3
ويبدو اأن النوري خلط يف و�سفه للفتحة بني الفونيم والألفون لأن الو�سف الفونيمي 
للفتحة اأنها اأمامية، اأما و�سفه لها باخللفية فهو عند م�ساحبتها لالأ�سوات املفخمة فهو 

تنوع �سياقي األوفوين. 
ويق�سد بالأمامية تلك احلركات التي تكون نقطة اإنتاجها واقعة يف اجلزء الأمامي من 
الفم، واخللفية تلك التي تقع نقطة اإنتاجها يف اجلزء اخللفي من التجويف الفموي، وال�سيقة 
عندما يكون النفتاح يف الفم �سيقًا والل�سان مرفوعًا نحو اجلزء الأمامي اأو اجلزء اخللفي من 

�سقف احلنك الأعلى بق�سميه: الغار والطبق. 
ويق�سد بالوا�سعة احلركات التي ُتنَتج عندما يكون الل�سان يف و�سع منخف�س يف الفم، 
وبامل�ستديرة احلركات التي ي�ساحب نطقها ا�ستدارة يف ال�سفتني، وغري امل�ستديرة عك�س ذلك.

 ج - اأ�صوات اللني عند املحدثين
متيز املحدثون عن القدماء يف التفريق بني اأ�سوات املد)احلركات الطويلة( واأ�سوات 

اللني)و، ي( بو�سفهما ن�سفي حركة. 
يقول اإبراهيم اأني�س:  »هناك �سوتان بني الأ�سوات اللغوية ي�ستحقان دائمًا اأن يعاجلا 
عالجًا خا�سًا؛ لأن مو�سع الل�سان معهما قريب ال�سبه مبو�سعه مع اأ�سوات اللني، ومع هذا 
فقد دلت التجارب النطقية على اأننا ن�سمع لهما نوعًا �سعيفًا من احلفيف وهذان ال�سوتان 

هما ما ا�سطلح علماء العربية على ت�سميتهما بالياء والواو يف مثل بيت ويوم«)73(.
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وقد خلط اإبراهيم اأني�س �ساأنه �ساأن القدامى من علماء اللغة بني اللني واملد. وقد عنى 
بقوله اأ�سوات اللني احلركات الطويلة)حروف املد( وميكن اأن يعزى هذا اخللط اإىل البواكري 

يف الدرا�سات ال�سوتية احلديثة التي ما زالت متاأثرة مب�سطلحات القدامى)74(.
ويذهب عبد ال�سبور �ساهني اإىل اعتبارهما تتابع حركات يقول:  »ويبقى من اأ�سوات 
الهجاء التي عرفتها العربية �سوتان هما: الواو والياء، اأو حرفا العلة كما يقال، وهما من 
تتابعت حركتا  فاإذا  اأو ق�سرية،  املختلفة طويلة  تتابع احلركات  نتيجة  ال�سوتية  الناحية 

الفتحة والك�رصة هكذا:   a + I،   واإذا تتابعت حركتا الفتحة وال�سمة هكذا:     a + u ؛

                                                                                                      
 w                    y                               

اأي اأن النزلق بني احلركتني املختلفتني هو يف احلقيقة ما ي�سمى بالياء والواو")75(.
ي�سري كالم عبد ال�سبور �ساهني اإىل اأن الياء مزيج من حركتني ق�سريتني متباعدتني 
والواو كذلك ولكنهما ي�سرتكان يف املكون الأول وهو الفتحة الق�سرية. اأي اأن الياء يف راأيه 
مزيج من موقعني: موقع الفتحة وانزلقها باجتاه الك�رصة، والواو مزيج من موقع الفتحة 
باجتاه ال�سمة، فاإذا كان هذا الكالم �سحيحًا؛ فماذا ينتج عن تتابع الك�رصة مع الفتحة اأو 

ال�صمة مع الفتحة؟ هل ينتجان ال�صوتني اأنف�صهما؟ 
النطق بالياء  اإنتاجهما، فعند  ال�سوتني منفردين يكمن يف طبيعة  اإن معاجلة هذين 
نلحظ اأن الل�سان يكون تقريبًا يف مو�سع النطق بالك�رصة الق�سرية غري اأن الفراغ بني الل�سان 
الق�سرية  الك�رصة  اأ�سيق منه يف حالة نطق  النطق بالياء يكون  الأعلى حني  وو�سط احلنك 
فن�سمع له ذلك النوع ال�سعيف من احلفيف، وكذلك الواو ل فرق بينها وبني ال�سمة الق�سرية 
اأق�سى الل�سان، واأق�سى احلنك يف حالة النطق بالواو اأ�سيق منه يف  اأن الفراغ بني  اإل يف 

حالة النطق بال�سمة. 
وينفي كمال ب�رص الطبيعة النزلقية لهذين ال�سوتني يقول: "اإن الواو والياء يف هذا 
املوقع ونحوه لي�ستا جزءين من حركتني)ول حركتني بالطبع(، بل هما �سوتان �سامتان 
اأو ما ي�سميان بال�سم)اأن�ساف حركات( ل�سبههما الوا�سح باحلركات يف   Consonants 
النطق. وهذا الذي ندعيه مبني على اأ�سا�س اخلوا�س النطقية والوظيفية لل�سوتني... واحلكم 
فيه  وقع  م�سهور  خطاأ  مركبة  حركة  من  جزءان  وبيت  حو�س  نحو  يف  والياء  الواو  باأن 

امل�ست�رصقون منذ زمن طويل")76(. 
وبني حممد جواد النوري اآلية اإنتاج هذين ال�سوتني بقوله:  »ويق�سد بها تلك الأ�سوات 
هذا  ن�سبة  اأن  بيد  �سئياًل،  اإنتاجها،  عند  الهواء،  تيار  بواجهة  الذي  الت�سييق،  يكون  التي 
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الت�سييق تكون اأقل من ن�سبته عند اإنتاج ال�سوامت، واأكرث من ن�سبته عند اإنتاج احلركات. 
الفوناتيكية  اخل�سائ�س  بع�س  تنق�سها  ولكن  �سامت،  بدور  تقوم  التي  الأ�سوات  هي  اأو 
املرتبطة بال�سوامت، مثل: الحتكاك، والنغالق وي�سمل ذلك �سوتي الواو والياء يف نحو: 

ولد، ويلد«)77(. 
ويذكر عبد القادر عبد اجلليل وظيفة هذين ال�سوتني بقوله:  »اأما اأ�سباه ال�سوامت)اأن�ساف 
ال�سوائت( يف اللغة العربية فهما ال�سوتان)الواو(، و)الياء( فكما هو معلوم اأن الواو �سوت 

ورمز 

              
ال�صائت الطويل                                            

ال�صامت
                                                                  

الواو

�صوت

رمز

  ال�صكل)4(

جلديلدولد   يلد

     

ال�صكل)5(

وتظهر يف الرتاكيب اللغوية لتحتل موقعني: 
الأول: موقع الأ�سوات ال�سامتة لتقوم بوظيفتها يف �سكل ال�سورة الدللية 

وتبادل  الدللة،  معامل  ت�سكيل  يف  بوظيفتها  لتقوم  الطويلة  ال�سوائت  موقع  الثاين: 
املوقع«)78(: 
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ال�صكل)6(
تيار  طبيعة  يف  ال�رصفة  واحلركات  ال�سوتني  هذين  بني  الفرق  اأن  اإىل  النوري  ويذهب 
الهواء املنتج لهما. يقول: "ومن املعلوم يف الدر�س ال�سوتي، اأن الواو )w( والياء)y( ت�سرتكان 
التقاربي،  امللمح  يف  وال�سمة،  والك�رصة،  الفتحة،  وهي   ،vowels ال�رصفة  احلركات  مع 
دون  اآخر  نطق  نطق من ع�سو  اقرتاب ع�سو  امللمح  بهذا  ويق�سد   ،Approximant feature
اأن ي�سل هذا التقارب بينهما حد الحتكاك ويطلق بع�س اللغويني على هذا النوع من الأ�سوات 
من  والياء  الواو  احلركة  ن�سفي  الفارق بني  اأن  بيد  الحتكاكي  امل�ستمر غري  ال�سوت  م�سطلح 
جهة واحلركات الأخرى من جهة اأخرى، يكمن يف اأن ممر الهواء يف القناة ال�سوتية يف اأثناء 
اإنتاج الأ�سوات الأوىل يكون اأقل ات�ساعًا من الو�سع الذي يكون عليه ذلك املمر يف اأثناء اإنتاج 
احلركات، ولكن اجلامع بني هذين النوعني من الأ�سوات. هو اأن جمرى الهواء يف اأثناء عملية 
الإنتاج ال�سوتي يكون اأكرث انفتاحًا وات�ساعًا مما هو عليه يف اأثناء ال�سوامت الحتكاكية")79(.

وقد اهتم اأحمد خمتار عمر باإبراز دور الواو على اأنها ن�سف عّلة، وعلة وكذلك �سوت 
الياء على اأنها ن�سف علة وعلة، وقد ر�سد ثالثة فروق هي: 

• قلة و�سوح الأوىل بالن�سبة للثانية.  	
بالعلة،  بع�سهم  اأحلقها  فكما  ولذا  للثانية،  بالن�سبة  الأوىل  مع  املجرى  •�سيق  	
واعتربها ن�سف علة )Semi-vowel(  اأحلقها اآخرون بال�ساكن، واعتربها ن�سف 

.)Semi- consonant(ساكن�
• اخلوا�س الوظيفية لكل منهما خمتلفة عن الأخرى، فالواو والياء لكونهما ن�سفي عّلة تقومان  	

بدور الأ�سوات ال�ساكنة وتقعان موقعها متامًا يف الرتكيب ال�سوتي للغة العربية")80(.
فالواو والياء يف العائلة ال�سوتية العربية تقعان �سمن ال�سوامت مبا فيها من ت�سييق يف 
جمرى الهواء املنتج لهما، ولكنه ل ي�سل اإىل حد الحتكاك التام. وتتبادل مع ال�سوامت يف املوقع 
حيث يبداأ بهما املقطع ال�سوتي يف العربية، وهذا دليل على �سامتية كل منهما. وت�سبهان احلركات 

الطويلة من حيث اآلية مرور تيار الهواء املنتج لها؛ اإذ ل يحدث احتكاك يف اأثناء اإنتاجها.

ثالثاً: حروف املد واللني بني القدماء واحملدثني

من املفاهيم ال�سائعة لدى القدماء  »اأن حرف املد هو حرف العلة ال�ساكن امل�سبوق 
بحركة من جن�سه مثل الألف يف قام و�سار وكتاب، والواو يف نور، و�سوق، وعجوز، والياء 

يرفديريدبوق   برق
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يف دين و�سعيد وعرين، وحرف اللني هو الواو اأو الياء ال�ساكنتان امل�سبوقتان بفتحة مثل 
الواو يف حْو�س، والياء يف بْيت«،)81( وقد جمع القدماء بني حروف املد واللني يف جمموعة 
�سوتية واحدة، على الرغم من التفريق النظري بينهما، ومالحظة اأن احلروف اللينة تت�رصف 
كاحلروف ال�سحيحة يف موا�سع متعددة. وقد ن�س �سيبويه يف باب الوقف يف الواو والياء 
اأن  »هذه احلروف غري مهمو�سات وهي حروف لني ومد، وخمارجها مت�سعة  والألف على 
لهواء ال�سوت، ولي�س �سيء من احلروف اأو�سع خمارج منها«)82(. ونلحظ اأن �سيبويه جمع بني 
الألف والواو والياء، واأ�سقط عليها ال�سفات نف�سها، واأطلق عليها مداً ولينًا مع عدم التفريق 

بني خا�سية املد وخا�سية اللني.
ويذكر يف مو�سع اآخر:  »واإذا كانت الواو قبلها �سمة، والياء قبلها ك�رصة فاإن واحدة منها ل 
تدغم اإذا كان مثلها بعدها. وذلك قولك: ظلموا واقداً واأظلمي يا�رصاً... واإمنا تركوا املد على حاله 
يف النف�سال، كما قالوا: قد قوِول حيث مل تلزم الواو واأرادوا اأن تكون على زنة قاَول، فكذلك هذه، 

اإذا مل تكن الواو لزمة لها، اأرادوا اأن يكون ظلموا على زنة ظلما واقداً وق�سى يا�رصاً«)83(. 
على  حر�سًا  الإدغام  ومنع  واللني،  املد  بني  فرق  اأنه  على  يدل  ال�سابق  �سيبويه  وكالم 

خا�سية املد يف الواو والياء. وجعلهما مثل الألف، والألف ل تكون اإل حرف مد)فتحة طويلة(.
مل يكن القدماء مييزون بني اللني واملد، وخلطوا بني امل�سطلحني، و�ساووا بينهما ومن 
الأمثلة على هذه امل�ساواة ما ورد عند �سيبويه حيث يقول:  »... ول يكون هذا يف زْيد وعْون 

ونحوهما لأنهما حرفا مد... وكذلك الألف«)84(. 
وقد اأطلق ابن جنى اللني على حروف املد يقول:  »... وذلك اأنهم اأجروا فعولة جمرى 
اإن ثالث كل واحدة منهما حرف لني، يجري  اأوجه... ثم  اإياها من عدة  فعيله مل�سابهتهما 

جمرى �ساحبه«)85(. والواو والياء يف قول ابن جنى هما حركتان طويلتان، اأو حرفا مد.
ويذكر جعفر عبابنه  »بل حاول بع�س العلماء ت�سنيف الألف على اأنها حرف مدولني 
غري  قول  وهذا  بفتحة.  م�سبوقة  و�ساكنة  جن�سها،  من  بحركة  م�سبوقة  �ساكنة  لأنها  معًا؛ 
نف�سها، فالألف من  ال�سوتية  ا�ستدلل منطقي ل على احلقائق  بتاتًا، ومبني على  �سحيح 

حيث طبيعتها ال�سوتية ل تكون اإل حرف مد اأي حركة طويلة خال�سة«)86(. 
وثمة خالف بني القدماء واملحدثني يف النظرة اإىل حروف املد واللني، فاملحدثون ينكرون 
اأن ت�سبق حروف املد بحركات من جن�سها، لأن حروف املد حركات. يقول اإبراهيم اأني�س:  »ولكن 
القدماء �سلوا الطريق ال�سّوي حني ظنوا اأن هناك حركات ق�سرية قبل حروف املد، فقالوا مثاًل 
اإن هناك فتحة على التاء يف كتاب، وك�رصة حتت الراء يف كرمي، و�سمة فوق القاف يف يقول 
واحلقيقة اأن هذه احلركات يف احلقيقة ل وجود لها يف تلك املوا�سع... ويظهر اأن الكتابة العربية 
يف �سورتها املاألوفة من و�سع الفتحة على التاء والك�رصة حتت الراء وال�سمة فوق القاف قد 
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جعل القدماء يتوهمون وجود حركات ق�سرية يف هذه املوا�سع«)87(.
اإن ما ذهب اإليه اإبراهيم اأني�س من اأن الكتابة �سبب يف هذا الوهم لي�س فيه �سيء من 
الدقة؛ لأن الكتابة العربية و�سفت الظاهرة ح�سب ما اعتقد علماء اللغة، فلي�ست اللغة �سببًا يف 

هذا الوهم، واإمنا العتقاد لدى علماء اللغة القدامى هو ما جعلهم ي�سعون الرمز الكتابي. 
ويذكر كمال ب�رص: »اأما اأن هذه املدات م�سبوقة بحركات من جتان�سها فهو وهم ل اأ�سا�س 
له من ال�سحة؛ لي�ست هناك حركات �سابقة اأو لحقة واإمنا املدات نف�سها هي احلركات وهي 

احلركات الطويلة«)88(. 
وما ذهب اإليه املحدثون ين�سجم مع القوانني املقطعية للغة العربية فالن�سيج املقطعي  
للغة العربية مينع اأن تتواىل حركتان يف املقطع الواحد، واملق�سود باحلركتني هنا الق�سرية 
 ki/taaa/ bun كتاب  نقول  اأن  ن�ستطيع  فال  احلقيقية،  الطويلة  احلركة   + املتوهمة 
فاملقطع الثاين ل وجود له يف اللغة العربية فال بد من وجود �ساكن يف�سل بني احلركتني. 

من  وامليم  قال  يف  فالقاف   ..." قال:  حيث  �ساهني  ال�سبور  عبد  هذا  على  ن�س  وقد 
رمى- كال احلرفني حمتمل حلركة ت�سبق الألف، وهو خلط ل تقبله الدرا�سات احلديثة؛ لأن 
القاف متحركة بالفتحة الطويلة بعدها وكذلك امليم، واإذا كانت الفتحة الطويلة التي اأخذت 
هنا �سورة الألف ت�ساوي فتحتني ق�سريتني، فلي�س مبعقول اأن ت�سبقهما فتحة ثالثة؛ لأننا 

ننطق يف الواقع فتحتني اثنتني ل غري")89(. 
ومن اأوجه اخلالف بني القدماء واملحدثني �سكون حرف املد، اإذ اإنها حركات واحلركة 
ل تكون �ساكنة؛ لأن احلركة �سد ال�سكون وقد ن�س على ذلك كمال ب�رص حيث يذكر:  »اإن علماء 
العربية جروا على التو�سع يف مفهوم الكلمة)�ساكن اأو ما باإطالق- خطاأ- على حروف املد(
)الألف والواو والياء( اأو ما ي�سمى احلركات الطويلة وهذا – كما ترى – اإطالق م�سلل.... ل 

ي�سح بحال اإطالق ا�سم ال�ساكن عليها يف اأي موقف كانت«)90( 
ويف�سل املحدثون الواو والياء اللينتني عن �سائر حروف املد، ويلحقونهما من حيث 
اأ�سا�سية بني حروف املد من  النوع بالواو والياء املتحركتني م�ستندين يف ذلك اإىل فروق 
ي�ساحب  ل  املد  فحروف  اأخرى،  ناحية  من  اللينتني  اأو  املتحركني  والياء  والواو  ناحية، 
نطقها اأي احتكاك اأو اعرتا�س ملجرى الهواء ول تفتح املقاطع ول تغلقها، وي�سمى املقطع 

املنتهي بها مفتوحًا، ول تكون من حروف املادة الأ�سلية. 
اأما الواو والياء اللينتان، اأو املتحركتان)ن�سفا احلركة( فريافق نطقهما احتكاك ما، 
 wa/)اأي نوع �سعيف من احلفيف، وتفتحان املقاطع وتغلقانها، فالواو املتحركة يف)َوَقف

qa/fa تفتح مقطعًا، والواو ال�ساكنة يف)مْوقف(، maw/qif تغلق قطعًا)91(. 
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واملقطع العربي يجب اأن تكون قمته اأو نواته عن�رصاً حركيًا اأما الواو والياء اللينتان 
اأدنى من التجمعات الفونيمية،  اأن تكّونا قمة املقطع، واملقطع هو:  »منط  فال ميكن لهما 
جتميع  اأو  �سامتية  بوحدة  ومتلوة  م�سبوقة  وتكون  النواة،  بدور  احلركة  وحدة  فيها  تقوم 

�سامتي ممكن الوقوع«)92(.
ويذكر عبابنة اأنه  »ل بد لكل مقطع من عن�رص �سائت ي�سكل قمته اأو نواته وهو اجلزء 
الذي يحمل اأق�سى التوتر فيه، فال يقوم بهذه الوظيفة يف العربية اإل حركة ق�سرية اأو حركة 
على  الوظيفة  بهذه  املتحركتان  اأو  اللينتان  الياء  اأو  الواو  تقوم  ول  مد(،  طويلة)اأي حرف 

 .)93(cالرغم من �سبههما باحلركات لت�ساع خمرجهما
اإن حروف املد عند املحدثني حركات طويلة خال�سة، فالألف هي الفتحة الطويلة وواو 
املد هي ال�سمة الطويلة وياء املد هي الك�رصة الطويلة، وذلك ب�سبب الطبيعة الإنتاجية لهذه 
اأّي تعويق  اأو  اأن يتعر�س لأي ت�سييق  الهواء املنتج لها دون  الأ�سوات، حيث يخرج تيار 

يعوق تيار الهواء املنتج لها، فيخرج حراً طليقًا.
الل�سان يف نقطة  يرتفع  اإنتاجهما  والواو)w(والياء)y(يف عملية  اللني  اأن �سوتي  غري 
للياء �سبه احلركة يوؤدي اإىل �سماع احتكاك �سعيف، ويف الواو �سبه احلركة تن�سم ال�سفتان 
بدرجة اأكرث من ان�سمامها يف نطق واو املد)ال�سمة الطويلة()uu( ويرتاجع الل�سان ويرتفع 

موؤخره لدرجة وقوع الحتكاك اخلفيف. 
لذلك تقع الواو والياء اللينتان اأو املتحركتان موقعًا فريداً يف النظام ال�سوتي العربي، 
املقاطع  بها  وتفتتح  اجلذر،  اأ�سول  من  وتكون  الحتكاك  �سفة  ال�سوامت  من  حتمل  فهي 

وتقفلها، عالوة على اأنها تقبل احلركة وال�سكون، وت�سبه احلركات بات�ساع خمرجها. 
ويذكر جعفر عبابنة: "اأن املحدثني ل يقبلون كثرياً من حجج القدماء والأ�س�س التي 
املد  حروف  بني  النظرة  يف  م�ساواتهم  مثل  ال�رصفية  معاجلاتهم  بع�س  يف  منها  انطلقوا 

واللني، ومثل القول باأن حروف املد �ساكنة، واأنها م�سبوقة بحركات من جن�سها")94(.
اأ�سوات املد واللني، وبناء على ذلك خلطوا يف تف�سري  القدماء يف تو�سيف  لقد خلط 
فالواو  ال�سوتيتني.  املجموعتني  هاتني  بني  تفريقهم  لعدم  ال�رصفية  ال�سلوكات  بع�س 
والياء يف الدر�س ال�سوتي احلديث يقعان حتت جمموعتني �سوتيتني: الأوىل وهي احلركات 
الطويلة كما يف يدعو ويق�سي، والثانية هي: اأن�ساف احلركات كما يف بْيت ولْون، وَوعد، 
ويعد ولكنهما من جيث الوظيفية ين�سمان اإىل ال�سوامت. اأما من ناحية �سوتية فهي ت�سبه 
امل�ساحب  الت�سييق  ذلك  ب�سبب  احلركات؛  من  ال�سمع  يف  و�سوحًا  اأقل  ولكنها  احلركات 
لإنتاجهما، ومن ناحية وظيفية)فونولوجية( تقوم بدور ال�سامت من حيث الن�سيج املقطعي 
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