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 الحركات الخالصة في العربية من حيث الطول والقصر بين اللغويين والقراء

 داود هندي إبراهيم د. أحمد أ. 

 األستاذ بقسم اللغة العربية                                                      
 جامعة عين شمس كلية اآلداب                                                   

 

 بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم علي رسول هللا وبعد:

النشاااا ات  نسااااني  اد اللغة من بين أبرل  ل المتتبع لمظاهر النشاااال اإ    ن     إ     ف  
ه وجود  في هذا الكون التي ميزت اإنسااااااااااااااان عن قير  من المخلو ات التي  شااااااااااااااارك

 الرحيب.

ا لما  ؤد ه اللغة من وظائف أساااااااااسااااااااية في حيا هو وما  ل به من دور          ونظر  
اانب  مكن إقفالهو فقد اهتم بها اإنساان وبدراساته. ولقد كان لعلماء العربية في هذا ال

  حظهم الوافر ونصااااااااااااايقهم البارل. فقد اهتموا باللغة وبدراساااااااااااااتها في جوانقها المختلفةو 
فدرساوا أواوا ها فكانج جهودهم في علم أواوات العربيةو ودرساها علت مساتول الكلمة 
جهودهم في علم الصرفو ودرسوها علت مستول التركيب والاملة فكانج جهودهم في 
علم النحوو ثم إنهم لم  غفلوا الاااانااب الااد ليو فكااانااج جهودهم بيمااا  عرف بااالمعاااجم  

  ها.علت اختالف أنواعها و باين اهتماما

وإذا كانج اللغة  نحل في أبساااااااح واااااااور  حليلها إلت مكونين أسااااااااساااااااين هما:  
األوااااااااااوات الصااااااااااامتة أو الساااااااااااونة مالحروف  واألوااااااااااوات الصااااااااااائتة أو المتحركة  

في خطها وحلية لها في  لينة للغة                    الحركات ما هي إ       ن                            مالحركات . فقد  ظن ظان أ  
 اللغة في  كوين ألفاظها ومفردا ها.نطقهاو إضافة إلت كونها وسيلة من وسائل  
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                                       ها فوق كونها مكون ا أسااساي ا من مكونات                                        والمتتبع لدور الحركة في اللغة  اد أن  
هاا  ملال وااااااااااااااورة من وااااااااااااااور                                                    ألفااظهاا ومفردا هاا  ااد لهاا وظاائف أخرل من أبرلهاا أن  

 وسائل اللغة للتفريق بين المعاني المختلفة في اللغة العربية .

ة هاذا البحاث: دراساااااااااااااااة الحركاات الخاالصاااااااااااااااة في العربياة  من هناا جااءت فكر 
اءو فكالهماا  اد اهتم     ر                                                     والعرض أل سااااااااااااااامهاا وعال اة بعغااااااااااااااهاا ببع  بين اللغويين والق  

 بدراسة الحركات في العربية.

ا اساااتخدام الحركة للفرق بين المعاني المختلفة في العربية فله موضاااع  خر     م     أ     و  
 وهو في حاجة إلت درس مستقل.

 

 ات:الحرك

واء   فإن اله1ه لكي  حدث الصاااااااااوت اإنسااااااااااني م   ن     أ   علماء األواااااااااوات  يذكر
                                                                                  الخارج أثناء عملية الزفير يندفع من الرئتين مار ا بالحلق و اويف الفم إلت الشااااااااااافتينو  

نقطة في الاهال النطقي ما بين    ة                                              فإما أن  صااااااادف مارا  مساااااادود ا سااااااد ا  ام ا عند أ  
                                                                            الحنارة والشفتين سرعان ما يزولو وإما أن  صادف  غييق ا في المارل  سمح بمرور  
الهواء علت إحدل واااااااااور ين: أن  كون التغاااااااااييق بحيث  سااااااااامح للهواء بالمرور مع  

أو أن  كون التغااااااييق بحيث    ساااااامع للهواء حدوث حفيف أو احتكاك أو واااااافير.  
                                                   ففي حالة سااد مارل الهواء سااد ا  ام ا ساارعانما يزول أو أو واافير .حفيف أو احتكاك  

 غااااااااااييق المارل بحيث  ساااااااااامح للهواء حفيف واحتكاك  نت  األوااااااااااوات الصااااااااااامتة 
consonants    و عرف باألوااااااوات الساااااااونة. وفي حالة  غااااااييق مارل الهواء عند

األحباال  نقطاة ماا دون أن  ساااااااااااااامع للهواء الخاارج حفيف أو احتكااك وأثنااء ذلا   هتز  
كذل   و عرف بأوااوات العلة  vowelsالصااو ية  نت  أوااوات ماهورة وهي الحركات 
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ومن هذين القسااااااامين يتكون الكالم البشاااااااري: من األواااااااوات السااااااااونة أو الصاااااااوامج 
 والحركات أو أووات العلة.

وأنواعها  ويهمنا هنا أن نعرض للقساااام اللاني من هذين القساااامين وهو الحركات 
األسااااااااتاذ دانيال جونز الحركة وبأنها وااااااااوت ماهور  خرج الهواء في العربية.  عرف  

طق به علت شاااااااااااااكل مساااااااااااااتمر من القلعوم مخ  والفمو دون أن يتعرض لتدخل  ن عند ال
 . 2م  و                 احتكاو ا مسموع ا  بيه  األعغاء الصو ية  دخال  منع خروجه أو  سقب

ت وبحساب حركة مقدمة اللساان ومؤخر ه نحو ساقف الحن   تحدد أنوال الحركا
                                                                         فإذا كان اللساااااان مساااااتوي ا في  ال الفم مع انحراف  ليل في أ صاااااا  نحو أ صااااات 3م

األ اار الصااااااااااااااو ياة نت                                  ماار ا باالحنارة واهتزت عنادئاذ  من الرئتين  الحنا  وانادفع الهواء  
 و عرف هذ  الحركة بالحركة األمامية الواسعة.،     aووت الفتحة م

  فإذا  3 تحدد أنوال الحركات مالحن    ساااااااقففإذا ار فعج مقدمة اللساااااااان نحو  
                                                                         وان  اللساااااان مساااااتوي ا في  ال الفم مع انحراف   ليل في أ صاااااا  نحو أ صااااات الحن   
                                                                             واندفع الهواء من الرئتين مار ا بالحنارة واهتزت عندئذ األو ار الصااااااااو ية نت  وااااااااوت  

   و عرف هذ  الحركة بالحركة األمامية الواسعة.aالفتحة م

مقدمة اللساااان نحو وساااح الحن  األعلت بحيث  كون الفرام بينهما  فإذا ار فعج  
                                                                         واااابيااا ا لمرور الهواءو دون أن  حااادث أثنااااء مرور  أي نول من ا حتكااااك أو الحفيف 
بحيث لو لاد ار فال اللسااان عن ذل   ساامع احتكاك وحفيف وجعلج األو ار الصااو ية 

كة األمامية ال يا ولو    و عرف بالحر I هتز مع ذل و نت  وااااااوت الكساااااارة الخالصااااااة م
                                                                       وااعدت مقدمة اللسااان نحو سااقف الحن  أولر من ذل  بحيث  حدث الهواء حفيف ا أو 
                                                                       احتكاو ا أثناء مرور  بهذا الموضاااعو نت  عن ذل  واااوت والياءو وهو واااوت واااامجو 

 هنا ندرك عال ة القربي بين ووت الياء والكسرة الخالصة.ومن  
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أوضااااال كليرة لمقدمة اللسااااان  حدث  وبين مخرجي الفتحة والكساااارة الخالصااااة  
  .eبسققها أنوال متعددة من الحركات من أبرلها في أذهاننا ووت الكسرة الممالة م

أ صاات اللسااان نحو سااقف الحن و بحيث  مر الهواء دون أن  حدث  وإذا ار فع 
   uم                                                                       احتكاو ا أو حفيف ا مع اهتزال األو ار الصاااااو يةو يننت  واااااوت الغااااامة الخالصاااااة

و عرف بالحركة الخلفية الغايقة. وإذا ار فع أ صات اللساان نحو ساقف الحن  أولر من  
ذل  بحيث  سااااااااااامع للهواء احتكاك وحفيفو نت  عن ذل  واااااااااااوت الواوو وبهذا ندرك  
الفرق بين واااااوت الواو والغااااامة الخالصاااااة وأنه فرق في درجة ا ساااااال ما بين مؤخرة  

 اللسان وسقف الحن .

ن بحيث  كون أبعد ما  مكن من مؤخرة ساااقف الحن   وإذا ار فعج مؤخرة اللساااا
واهتزت األو ار الصاو ية مع ذل  ينت  باندفال الهواء واوت الفتحة وهو شاقيه بحركة  

  و عرف بااالحركااة الخلفيااة aالطاااء في كلمااة م اااب  المطريااةو ويرمز لهااا بااالرمز م
سااان  حدث  الواسااعة. وبين مخرجي الفتاة والغاامة الخالصااة أوضااال كليرة لمؤخرة الل
  هذا و لعب  Oبساااااااققها حركات متعددة أبرلها في أذهاننا واااااااوت الغااااااامة الممالة: م

                                                                   الشااااااااااااااقتاااان دور ا    مكن إقفاااالاااه من حياااث انفراجهماااا مع بع  هاااذ  الحركاااات أو 
اساااتدار هما مع بعغاااها اآلخرو وإن اختلفج درجة ا نفراج وا ساااتدارة في واااوت عن 

 اآلخر.
 

  :الحركات من حيث الطول والقصر

                                                            بأن العربية في نظامها الصاااو ي  حمل ألوان ا مختلفة من الحركات   مكن القول
 من حيث  ولها و صرها  تملل بيما يلي:

 الحركات المختلسة. -1
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 الحركات القصيرة. -2
 الحركات الطويلة. -3
 الحركات الطويلة المطولة مأو البالغة في  ولها . -4

 الحركات المختلسة:
ا أ ال مماا  سااااااااااااااتغر اه النطق                         سااااااااااااااتغرق النطق بهاا لمنا  هي في حقيقتهاا حركاة  

فاإن كال حركاة من       ب     ر                                                      باالحركاة القصاااااااااااااايرة العااد اة التي ناادهاا في ملال  ولناا: ضاااااااااااااا  
  الحركات اللالثة والغامة والكسارة والفتحةو في الفعل الساابق  ساتغرق لمنا في  النطق 

لحركات قراء ل   سااااااتغر ه الحركة المختلسااااااة عند نفس المتكلمو و د عرض النحاة وال
 المختلسة في باب الو ف علت المتحرك ومذاهب العرب بيه.

ويؤخاااذ من كالم النحااااة أن للعرب عناااد الو ف علت المتحرك ماااذاهاااب منهاااا  
  ويعنينا من ذل  والرومو فإننا ناد  4الو ف عليه باإشامام والساكون والروم والتشاديد م

هذ  الحركة من بين أ ساام الحركات في حاة والقراء ما  اعلنا ندرج  ن في  عريفه عند ال
 العربية.
ا النحااة فاإن  عريفهم للروم  كتنفاه الغموض وعادم الوضااااااااااااااو  في كلير من     ما     أ     فا  

ابن مال  في شااااااااار  الكابية الشاااااااااابية بقوله: وهو  بارة عن إخفاء     ه     ف     ر                األحيان فقد ع  
  و د نقل ابن عقيل في المسااااااعد علت  ساااااهيل الفوائد  عريف  5الصاااااوت بالحركةو م

ابن مال  المشااااااااار إليه وأضاااااااااف إلت ذل   وله: وو ريب منه  ول قير  :  غاااااااا يف  
ويدرك الروم    الصاااااوت بالحركةو فتكون حال الحرف متوساااااطة بين الحركة والساااااكونو

أوضاااااح في  عريفه      و د كان القاسااااام بن الحساااااين الخوارلمي6األعمت والبصااااايرو م
للروم من هؤ ء فقد كان أ رب في ووافه إلت حقيقته من الناحية الصاو ية فقد  ال :  

  7وأما الروم فهو: أن  أخذ أول ووت في الحركةو. م
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لنحاة وإن كان    خلو  وأما القراء فقد كان  عريفهم للروم أوضاااااااح من  عريف ا
من قموض كذل و فقد عرفه مكي بن أبي  الب القيسااااااااااي بقوله: والروم: إ يان  في 

  فقد أشااااار هذا التعريف في 8الو ف بحركة ضاااا يفة قير كاملة  ساااامعها األعمتو م
وضااااااو  إلت أنها حركة قير كاملة وإذا أدركنا أن مخرج الحركة   يتغيير بطولها أو 

ء النطق بيه  أخذ حالة واحدة من حيث وضااع مقدمة  اللسااان   صاارهاو فوضااع أعغااا
أو مؤخر ه وإنما الذي يتغير هو المدة التي  سااااااتغر ها نطق الحركةو علت ما ساااااايقين  

فإننا بذل  ندرك الفرق الواضااااح بينه وبين التعريفات السااااابقة. و د -بعد  ليل بإذن هللا
 ا األعمت.بين هذا التعريف كذل  أن لها قيمة سم ية إذ  سمعه
عمار المهدول واااااحب شاااار    نوأوضااااح من ذل   عريف أبي ال باس أحمد ب 

ركةو وذهاب معظمها  الهدا ة في  وجيه القراءات فالروم: إضااااااااااااااعاف الصااااااااااااااوت بالح 
  ولعله  قصاااد  9في ذل  األعمت والبصاااير م  ي والنطق ببعغاااهاو فهو  سااامعو ويساااتو 

حركاااة يؤياااد ذلااا  بقولاااه: وإضااااااااااااااعااااف الصااااااااااااااوت باااالحركاااةو:  قليااال و اااج النطق باااال
  وله:ووذهاب معظمها والنطق ببعغهاو.

ومااا نرا  في  عريفهم للروم من  ولهم وياادركااه األعمتو أو و ساااااااااااااامعااه األعمت  
إنما هو احترال من اإشامام إذ إنه ضام أو و  ساتول بيه األعمت والبصايرو   والبصايرو

تهما للنطق من قير اسااتعمال شاايء من الصااوتو فال  ساامع لكنه يرل  ئ الشاافتين و هي 
  ولهذا  ال القاسااااام الخوارلمي ووالفرق بين الروم  10ويعرفه البصاااااير دون األعمتو م

واإشاامام: أن الروم علت ما مغاات يتبعه وااويجو بخالف اإشاامام فإنه يرا  البصااير 
مام إ يان  بغاام شاافتي     القيساايو واإشاا   وعند مكي بن أبي  الب 11و   ساامعو م

  12ألنه لرأي العينو م  ؛بحسه  تقيرو من قير ووتو و   فهمه األعم
وكما فر وا بين الروم واإشاااااااااامام في التعريف فقد فر وا كذل  بينهما في الخحو  

ماة اإشااااااااااااااماام فعالماة الروم خح بين يادي الحرف  قول: هاذا عمرو وهاذا أحماد. وعال
  .13لد وهذا فرج مهذا خانقطة فوق الحرف  قول:  
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و اد وضااااااااااااااح ابن عقيال الاداعي إلت الروم باأناه للاد لاة علت حركاة الحرفاة في 
  .14الوول عند الو ف عليه م

ابن   يش علت اختالس حركة المو وف علياه عناد  عريفاه للروم بأناه       ص         و د ن  
او وذل  مما يدركه                                                                           وواااوت ضااا يفو كأن   روم الحركة و   تمهاو و ختلساااها اختالسااا 

  .15مو                                        ألن بيه وو  ا  كاد الحرف  كون به متحرك ا؛عمت والبصيراأل
و د أشاار مكي بن أبي  الب القيساي إلت أن الكوفيين ويترجمون عن اإشامام 

ويترجمون عن الروم الذي  ساااامع باإشاااامام الذي    ساااامع.  ،     ساااامع بالروم الذي  
 :إشااااااااااااااماام من  ولا فكاأن الروم عنادهم من  ولا  رماج فعال كاذاو وأناج لم  فعلاه. وا

ما ا  وجود الفعل من الرومو فلذل  سااامو شاااممج كذاو إذا وجدت ريحهو فذل  أمكن في 
  .16 سمع باإشمامو وما    سمع بالروم م

وبهذا  عرف أن ابن كيسااااان كان متابعا للكوفيين في اسااااتعمالهم للمصااااطلحين  
روم واإشاااامام من  : التا رأ ه بمعن                                             عندما ذهب إلت أن اإشاااامام أظهر من الروم مؤيد  

  .17ناحية الد لة المعامية لكل منهما. م
ويقدو أن الكوفيين وابن كيسااان أ رب إلت الصااواب من البصااريين ومن  ابعهم  

وذل  أننا إذا جئنا إلت النائب عن الفاعل   ؛في اسااتعمالهم مصااطلحي الروم واإشاامام
وجدنا النحاة يذكرون أن الفعل المقني للماهول إذا كان ماضاااااااااااااايا ثالثيا معتل العين  

  .18فقد سمع في فائة ثالثة أوجه منها اإشمام م
واللاني       ل     ي      و        ع     ي                      و إخالص الكسار نحو ب   ابن عقيل الوجه األول ه   ن     ي             وبعد أن ب  

                                                               نحو ب و ل و  و ل  ال عن الوجه اللالث واإشمام وهو اإ يان بالفاء   وهو إخالص الغم
بحركة بين الغاااااام والكساااااار و   ظهر ذل  إ  في اللف  و   ظهر في الخح و د  ر  

م اء          و ي ا         م اء ك             اب ل ع ي        أ ر ض         ا          و   يل   في الساااااابعة  وله  عالتو و          ال م اء            و غ ي              أ   ل ع ي         ساااااا 
  .19غي . موفي  يل   باإشمام في
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ضام  وأما  ،والبصاير  تح أن اإشامام هو لف  بالحركة  سامعه األعمغا وبهذا يت 
ألنه إشاااااارة بحركة الشااااافتين   ؛يدركه إ  المبصااااار فالحركة  ال  نطق  الشااااافتين من قير

 دون النطق.
الحركااااة  أمللااااة  القراء من  التي  حاااادث عنهااااا  القلقااااة  ظاااااهرة  أن  عااااد  ويمكن 

القاف والطاء والباء والايم والدالو  قلقل حين ساااااااااكونها  المختلساااااااااة. وهم يذكرون أن 
  و. والقلقلة عندها هي: اضطراب الصوت عند النطق بالحرف حتت  سمع له نقرة  وية

  و د ذكر لي األساااتاذ الدكتور رمغاااان عقد التواب أن القلقلة ما هي إ  ظاهرة 20م
  .21ف القلقلة موو ية حقيقتها أن ننطق بحركة مخطوفة بين وامتين أولهما حر 

  ويؤيااد ذلاا  كالم القراء  22وإلت  ريااب من هااذا ذهااب الاادكتور إبراهيم أنيس م
فقياال إنهااا أ رب إلت الفتح ،  عن كيفيتهااا ووأمااا كيفيااة القلقااة فقااد اختلف العلماااء فيهااا  

فااإن كااان مااا  قلهااا مفتوحااا نحو  ،  و ياال إنهااا  ااابعااة لمااا  قلهااا  ،  مطلقااا وهو األرجح  
كانج  ريبة إلت   إ رأمة إلت الفتح وإن كان ما  قلها مكساااااااااورا نحو  كانج  ريب  مأ رب 

وهذا    23ا نحو ما تلوا  كانج  ريبة إلت الغاااامو م                               الكساااارو وإن كان ما  قلها مغااااموم  
  قير د يق لتل  الظاهرة فإنه  شااااااااااااااير إلت  ل  الحركة 6ا م                   الكالم وإن كان ووااااااااااااااف  

إنها أ رب إلت الفتح ويفيتها:  الختلساااااااااااة التي  كون بعد الحرف السااااااااااااون بقولهم في ك
ا أو إنها  ابعة لما  قلهاو فتكون  ريبة إلت الفتح أو إلت الغاام أو إلت الكساار إن       مطلق  

 فتح أو ضم أو كسر ما  قلها.
سااااة فيهاو بل إننا لناد ذل  في وليسااااج العربية وحدها في وجود الحركة المختل

  24 م                                            أخوا ها من اللغات السامية كالعقرية ملال  بع
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 )ب( الحركات القصيرة:

ا الغااااااااامة والكسااااااااارة والفتحة وهي معروفة لدل نحاة العربيةو ويظهر ذل  وأعني به   
من خالل كالمهم عن عالمات اإعراب والقناء وضاااااااااابح بنية الكلمةو كغاااااااااامة الدال  

رأيج عقد    : و وفتحة الدال من       بصااااااااااحب       ت     ر     ر                       و وكسااااااااارة الباء من: م     هللا         عقد       اء     ج    :من
الغااااااااااامة بالواو   لت أن بع  متقدمي النحاة كان  ساااااااااااميهللاو و د أشاااااااااااار بن جني إ

  .25الصغيرة م الصغيرة والكسرة بالياء الصغيرة والفتحة باأللف

 )ج(الحركات الطويلة:     

حركات القصااااااااااايرة إلت حركات  ويلة إذا لدنا في الو ج الذي  ساااااااااااتغر ه   تحول ال   
القصاااايرة. ومعنت ذل  أن مخرج الفتحة الطويلة ملال هو مخرج الفتحة  إحداث الحركة  

إنما هو في المدة التي  ساااااااااتغر ها كل من الحركتينو فالفتحة   القصااااااااايرة والفرق بينهما
الطويلة  سااااتغرق ضااااعف الزمن الذي  سااااتغر ه الفتحة القصاااايرة ومعهما  هتز األحبال  

احد و ول الحركة أو  صااااارها  الصاااااو ية محدثة وااااافة الاهر وعمل الشااااافتين معهما و 
                                                                  أمر نسااااااااقي  ختلف من شااااااااخص آلخرو لكننا نالح  الفرق واضااااااااح ا بينهما في كالم  

ا لمدل النطق                                                           الشااااااااخص الواحد. بحيث  صااااااااير مدل النطق بالحركة الطويلة مساااااااااوي  
  .26بحركتين بسيطتين م

وإذا كان رمز الحركات القصايرة  كتب فوق الحرف كرمز الغامة ورمز الفتحة   
حاج الحرف كرمز الكساااااااااااااارةو إن الحركاات الطويلاة يرمز لهاا بحروف  ادخال بنياة  أو   

الكلمة من الناحية الخطية فالفتحة الطويلة األلف وللكسااااااااااااارة الطويلة الياء وللغااااااااااااامة 
والياااء في   ،الطويلااة الواو و عرف عناادئااذ بحروف المااد. كاااأللف في  ولنااا:  ااام وعاااد

عاول ولكن الواو في نحو وولنو وفي نحو   ولنا: ساااااااااااير وبيع والواو في  ولنا:  قول و 
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يئس وفي نحو الصايد هما حرفان واحيحان، أو  ل والقودو ووالخونةو والياء في نحو:  
 وو ان وامتان كما هما كذل  في نحو :وليلو وويومو.

والمتاااأمااال للتراث النحوي  ااااد أن نحااااة العربياااة كليرا ماااا  عااادون حروف الماااد حروفاااا 
األوااااااااوات الصااااااااامتة فهذا ساااااااايقويه في حديله عن اإدقام في باب عاد ة من جنس  

وعادد الحروف العربيااة ومخااارجهااا ومهموسااااااااااااااهااا وماهورهااو ياذكر أن حروف العربيااة 
  .27 سعة وعشرون حرفا ويعد منها: األلف والواو والياء م

فاأماا الواو واليااء بيحتمالن ذلا  في نحو: بياج ويومو وأماا األلف فال  كون إ   
وو كون خمسااااااااااة  :ذل  بعد بيقول  مد أو فتحة  ويلة كما  قول المحدثون ويؤكد  حرف  

عد منها النون الخفيفة ي وثالثين بحروف هن فرول وأواالها من التسااعة والعشاارين...و ب
  فقد جعل هذين األلفين من عدة 28واأللف التي  مال إمالة شاااااااااااااديدة وألف التفخيم م
 لحركة الطويلة.حروف العربية أي ووامتها وهما من جنس ا

ويه للعال ة يق ومع ذل  فإننا ناد مواضااااااع كليرة في الكتاب  شااااااير إلت فهم ساااااا  
عاولو وجذورو فإنها بين الحروف المد والحركات القصاااااااااايرة من ذل   وله: وأما واوو  

  وناد  أحيانا ينص  29في التصغير  وإنما هي مدة  بعث الغمة. م   لقج م قصد  
  و ولاه: 30 ولاه: وإنماا الحركاات من األلف واليااء والواو معلت هاذ  العال اة فمن ذلا  

  ويكاد سااااااااايقويه ينطق بما  قوله  31ألن الغااااااااامة من الواو وإنما الكسااااااااارة من الياء م
المحدثون من أن األلف حركة فقد  ال: ألن حرف المد بمنزلة متحرك في اإدقام أ  

   32ف الماد بمنزلاة متحرك م راهم  االوا: راد و مود اللوب ... ومماا يادل علت أن حر 
إن األلف في مراد  فتحااة  ويلااة والواو في  مود ضاااااااااااااامااة  ويلااة    :.. فهو  كاااد  قول

 والمشهور عند النحاة أن حروف المد ساونة حيث و عج.
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وإذا جئنا إلت المقرد ناد  كذل  في بع  المواضاااااااااع  شاااااااااير إلت شااااااااايء من   
 عند  علت ما هو الشااااااااائع   عال ة الحركات القصاااااااايرة بحروف المد وإن كانج ساااااااااونة

 .عند عامة نحاة العربية

فأما األلف فإنها    كون أوااااال في اساااام و  فعلو وإنما  كون   ومن ذل   وله: 
لائدة أو بد  و   كون أبدا إ  سااااااونة و   كون ما  قلها أبدا إ  منهاو أي مفتوحا ألن  

  .33م ووالكسرة من الياءالفتحة من األلف والغمة من الواو 

و ريااب من هااذا  ولااه عن الياااء والواو المااديتين وألنااه ليس كلمااة  خلو منهمااا   
 . 34م  وومن األلف أو من بعغهنو وبعغهن حركا هن

و د ووااااااف المقرد حروف المد بأنها حروف: ومصااااااو ةو مما  اعله  قارب ما  
فمن و اال باه المحادثون من أنهاا حركاات في مقاابال الصااااااااااااااواماج أو السااااااااااااااواون  اال:  

و اال   . 35موالحروف القادل حروف الماد واللين المصااااااااااااااو اة وهي األلف والواو واليااء  
أحد الحروف   رابعهن  إذا واااااااااغرت اساااااااااما علت خمساااااااااة و مرة أخرل: ...... وذل  أ

اللالثة المصاااااااااو ة وهي الياء والواو واأللف فإن جمعه و صاااااااااغير  قير محذوف فيهما  
  .36إذا وغرت م  دنينيروذل   ول  في ملل: دينار دنانيرو إذا جمعج و   يءش

بال إنناا لنااد المقرد ينص وااااااااااااااراحاة علت ماا ينص علياه المحادثون من ا حااد   
وفإن أردت التخفيف نحوت  ا حاد نوعهمااو  ال:  مخرج الحركة الطويلاة والقصاااااااااااااايرة إذا  

بها م قصااااااااااااد بالهمزة  نحو األلف ألنها مفتوحةو والفتحة من مخرج األلفو فقلج  را ا  
 ينقصه أن  قول و ستغرق الفتحة من المدل والزمن ما  ستغر ه األلف..     37موفتت  

يرة  و د كان ابن جنت من أبرل القدامت الذين وضاااااااحوا عال ة الحركات القصااااااا  
بحروف المد في مواضاااااع متعددة من كتابيه وسااااار واااااناعة اإعرابو ووالخصاااااائصو  

اعلم أن الحركاات أبعااض الحروف حروف الماد واللينو وهي األلف   وومن ذلا   ولاه:
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والياء والواو فكما أن هذ  الحروف ثالثةو فكذل  الحركات ثالثو وهي الفتحة والكساارة  
  ......  38بع  الياء والغمة بع  الواوو موالغمة فالفتحة بع  األلفو والكسرة  

ويدل  علت أن الحركات أبعاض لهذ  الحروفو أن  متت أشااااااابعج واحدة منهن حدث  
  ......و ويؤكاد ذلا  مرة ثااللاة بقولاه: وفااأللف  39هاا الحرف الاذي هي بعغااااااااااااااه مدبعا 

و ومن اللغويين من  و... 40فتحة مشااابعةو والياء كسااارة مشااابعة والواو ضااامة مشااابعة م
حركاات رمز لهاا في الخح بااأللف والواو واليااءو وهو  درك أن حروف الماد إنماا هي  أ

ما ساااايتغااااح عند العرض لما فرق بيه بين المعاني بالحركة الطويلة علت ما نرل في 
 ونيع ابن مال  في: وإومال اإعالم بتلليث الكالمو وابن السيد في والمللثو.

 طولة(:ملطويلة المالحركات البالغة في الطول )الحركات ا -د

ا في الخصاااااااااااااااائص لمطاال الحركااات و خر لمطاال الحروف                  عقااد ابن جني باااباا  
ئدة اللامنة    و د نقل السااااايو ي معظم هذين البابين في األشااااابا  والنظائر في الفا41م

  فاأماا مطاال  42في كالماه عن الحركااتو بعنوان: ومطال الحركاات ومطال الحروف م
الحركة الساابقة من فتحة أو ضامة أو كسارة فينشاأ عن ذل  الحركات بيعنون به إ الة 

حركاة  ويلاة رمزهاا الخطي حروف الماد اللالثاة األلف والواو واليااء ويادخال هاذا البااب  
  حج القسم السابق والحركات الطويلةو.

وأما القسم اللاني وهو مطل الحروف و بيعنون بالحروف هنا حروف المد التي  
لو فإذا  الج عن ذل   ولدت حركات بالغة الطول  ال هي حركات  ويلة في األوااااا 

الحروف باااااب مطاااال  في أول  اللينااااة :ابن جني  الحروف  الممطولااااة هي  و والحروف 
أين و عجو وكيف و عجو   المصاااااااااااو ةو وهي األلف والياء والواو اعلم أن هذ  الحروف

نو  وكيف وجدت مبعد أن  كون سااواون يتبعن بعغااهم قير مدقمات  ففيها امتداد ولي 
 امو وساااااااااير بهو وحوتو وكولو وكتابو وساااااااااعيدو وعاول. إ  أن األماون التي   :نحو 
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بعدها وهي سواون  وابع لما هو    ع طول فيها وو هاو و تمكن مد ها ثالثة وهي أنه  ق
الهمزة أو الحرف المشااااااادد أو أن يو ف عليها عند  -منهن وهو الحركات من جنساااااااهن

  .43التذكر م

وسااااااااااااااعيادو  وو وتاابود اللالثاة فيهاا امتاداد ولين كماا في  فهو ياذكر أن حروف الما  
عاولو ولكنهاااا  عرض لمزياااد من الطول و كمن المااادة في مواضااااااااااااااع معيناااة فاااأماااا  وو 

 : فااأن  قع الهمزة بعااد حروف المااد نحو ووسااااااااااااااااءو وخطيئااةو  44الموضااااااااااااااع األول م
وومقروءةو فكل حرف مد في ذل   ملل حركة  ويلة بالغة الطول بسقب مايء الهمزة 

 . عدب 

 قع بعد أحد حروف المد حرف مشااااااادد وذل    فإن 45وأما الموضاااااااع اللاني م 
  بعد سااااالب حركة  46نحو  ولهم: شاااااابة ودابةو وهذا  غااااايب بكر في  غااااايب بكر م

الباء من  غاااااااااااااايب وإدقام بائه في الباء بعدهاو و د  مود اللوبو و د  وص بما عليه 
بالغة في الطول لكن ابن جنت يالح  أن والمد في هذ  المواضااع ينشااك حركة  ويلة  

 ول الحركاة هناا  كون أوفت وأبلم مع األلفو يليهاا في ذلا  اليااء ثم الواو. و اد عقر  
 عن ذل  بقوله:

                                                                    فكلما رسااااار الحرف في المد كان حينئذ محفوظ ا بتمامهو و مادل الصاااااوت بهو   
سااااااااااا من أختيهاو  ثم الواو. فشااااااااااابة إذا أو في وااااااااااو ا و أنعم جر وذل  األلف ثم الياء 

  وكالم ابن جني هناا  عني  47و غااااااااااااااياب بكر أنعم وأ م من  وص باهو و مود ثوباه م
يلة البالغة أوفاها  و بصاراحة ووضاو  أن هذ  الحركة البالغة  ختلف  ولهاو فالفتحة الط

ثم اليااء الباالغاة في  ولهاا ثم الواو وساااااااااااااانرل أن علمااء التاوياد أدق من اللغويين في 
 ذ  الحركات. حديد مدل و ول ه
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ا لماا  تطلباه الحركاة الطويلاة الباالغاة في  ولهاا من جهاد و مكن عناد مادهاا       ونظر   
واإ يان بها في هذ  المواضاااااااااااع المشاااااااااااار إليها. فإن بع  العرب    قول علت ذل  

 ر وشااابة ودابة: احمأر  افيهمز األلف التي هي أ ول الحركات البالغة بيقول في: احم
  48 ول كلير مودأبة وعليه جاء وشأبة 

 بالعقيح احمأرت يإذا ما العوال

 و وله:

ا وأما بيغها فاسوأدت                                                         ولألرض أما سودها فتاللج      بياض 

المقاااااا ع فاااااي اللغاااااة  موإذا نظرناااااا إلااااات مسااااال  بعااااا  العااااارب هاااااذا فاااااي ضاااااوء نظاااااا
ا قيااااار مسااااامو  بااااا  فاااااي ه                                                             العربياااااة عرفناااااا أن نحاااااو احماااااارت واساااااوادت ينشاااااك مقطعااااا 

  هاااااااو المقطاااااااع الراباااااااع مااااااان أناااااااوال المقاااااااا ع فاااااااي 49العربياااااااة إ  فاااااااي موضاااااااعين م
العربيااااااااااااااة وهااااااااااااااو: مص=  ل=ص   م= ا ر فااااااااااااااي احمااااااااااااااارت مو  و=ا د فااااااااااااااي 

مااااااا فااااااي اسااااااوادت  فيتحااااااول هااااااذا المقطااااااع بهمااااااز األلااااااف إلاااااات مقطعااااااين مساااااامو  به
العربيااااااااااة فااااااااااي حالااااااااااة الوواااااااااال همااااااااااا مص=  ق=ص=   ق= ص  م=أر فااااااااااي 

 احمارتو  و=أ د في اسوادت . خخ

وأمااااا الموضاااااع اللالاااااث مااااان مواضاااااع الحركاااااة البالغاااااة فاااااي الطاااااول فإنماااااا  قاااااع  
  فتطااااول الحركااااة الطويلااااة عناااادنا لتتحااااول إلاااات حركااااة بالغااااة 50ذلاااا  عنااااد التااااذكر م

مااااااان وضااااااارباو وأناااااااج  تاااااااذكر فاااااااي الطاااااااول كقولااااااا : أخاااااااواك ضااااااارباو فتماااااااد األلاااااااف 
إخو ااااااا  ضاااااااربواو وأناااااااج  تاااااااذكر  :المفعاااااااول باااااااهو و طاااااااول الاااااااواو كاااااااذل  فاااااااي نحاااااااو 

عاااااول باااااه أو الظااااارف  قصاااااد ضاااااربوا ليااااادا أو ضاااااربوا ياااااوم الامعاااااةو وملااااال ذلااااا  المف
مطااااال اليااااااء فاااااي  ولااااا  اضاااااربي فتطاااااول اليااااااء وأناااااج  تاااااذكر المفعاااااول باااااه  قصاااااد: 

 اضربي ولدك.  
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ويمكاااااان أن  عااااااد ماااااان هااااااذا النااااااول  طوياااااال الحركااااااة فااااااي باااااااب الندبااااااة إذ إن  
وواقالمهااااااو و المناااااادوب متفاااااااع عليااااااه أو متوجااااااع منااااااه.  قااااااول فااااااي األول: وواليااااااداو 

 وواقالمكيهو وفي اللاني نقول وواظهرا و وواظهرهو و وواظهركيهو

أن العاااااارب  ااااااأ ي فااااااي الو ااااااف بهاااااااء السااااااكج بعااااااد و ااااااد أوضااااااح اباااااان جنااااااي  
ألاااااف الندباااااة ليتمكناااااوا مااااان إ الاااااة الصاااااوت بمطااااال األلاااااف أو الاااااواو أو اليااااااء نحاااااو 

فاعااااال المعنااااات  وأقالمهاااااو و ووأقالمكياااااهو و اااااد رباااااح باااااين الندباااااة والتاااااذكروواليااااادا و و 
  .51الاامع بينهما هو  وة الحاجة إلت إ الة الصوت في الموضعين م

و اااااد عاااااال  بعااااا  اللغاااااويين المحااااادثين مطااااال الحركاااااة وعااااادوها واااااورة مااااان  
   في اللغة العربية.53  والنقر م52وور التنغيم م

وإذا جئنااااااا إلاااااات القااااااراء لننظاااااار فااااااي  واعااااااد التاويااااااد واألداء الصااااااو ي للقاااااار ن  
نناااااا نلماااااس أن القاااااراء كاااااانوا أدق مااااان اللغاااااويين فاااااي  حدياااااد مقااااادار الحركاااااة الكاااااريم فإ

فاااااي بااااااب والماااااد وأنواعاااااهو ووحااااادة القيااااااس الزماااااي المساااااتخدمة عنااااادهم هاااااي المااااادل 
سااااارعة ب الاااااذي  ساااااتغر ه بساااااح اإوااااابع أو قبغاااااها بحالاااااة متوساااااطة ليساااااج الزمناااااي 

ير.   وهاااااي وحاااادة قيااااااس  عتماااااد علاااات الدرباااااة والممارساااااة علاااات ياااااد شااااا 54و  بتااااأن م
وباااااب والماااادو فااااي القااااراءات القر نيااااة مااااا هااااو إ  ضاااارب ماااان األداء الصااااو ي  ظهاااار 

 راء.قكما  قول اللنا  ول الحركة في سيا ا ها المختلفة أو  ل في نول المد 

وحاااااااروف الماااااااد عناااااااد القاااااااراء هاااااااي األلاااااااف و   كاااااااون ماااااااا  قلهاااااااا إ  مفتوحاااااااا  
والااااااواو إذا كانااااااج سااااااااونة بعااااااد ضااااااامو والياااااااء إذا كاناااااااج ساااااااونة بعاااااااد كساااااار وهاااااااي 

  وهااااااااي عينهااااااااا الرمااااااااول الخطيااااااااة للحركااااااااة 55نوحيهاااااااااو موالماموعااااااااة فااااااااي كلمااااااااة 
 الطويلة عند اللغويين.
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كااااااذل  بالمااااااد  وينقساااااام المااااااد إلاااااات  ساااااامين رئيسااااااين: المااااااد األواااااالي ويساااااامت 
  فأماااااااا الماااااااد الطقيعاااااااي أو األوااااااالي: فهاااااااو  قابااااااال 56الطقيعااااااايو والماااااااد الفرعاااااااي م

القسااااام اللالاااااث مااااان أ ساااااام الحركاااااات التاااااي ساااااقق أن أشااااارت إلياااااه وهاااااو: والحركاااااات 
أي المااااادل الزمناااااي الاااااذي  ساااااتغر ه الطويلاااااةو ومقااااادار هاااااذا الناااااول عنااااادهم حركتاااااانو 

اء وبقصاااار الماااادو ويشااااترل قااااب  إواااابع أو بسااااطها ماااار ين. ويعاااارف ذلاااا  عنااااد القاااار 
القااااراء لوجااااود هااااذا النااااول ماااان الماااادو وجااااود أحااااد حااااروف المااااد اللالثااااة ولاااايس  قلهااااا 

 همزة أو بعدها همز أو سكونو كالمد في: و الواو وويوويكمو.

و ااااااااد سااااااااقق القااااااااول إن الحركااااااااة الطويلااااااااة  سااااااااتغرق ضااااااااعف الماااااااادل الااااااااذي  
  ستغرق مدل حركة واحدة من حركات اإوبع قبغا أو بسطا.

وأماااااا الماااااد الفرعاااااي: فهاااااو  قابااااال فاااااي معظااااام واااااور أدائاااااه القسااااام الراباااااع مااااان  
أ سااااام الحركااااات فااااي العربيااااة وهااااو الحركااااة البالغااااة فااااي الطااااول وهااااو مااااد لائااااد عاااان 

 المد األولت ألحد سققين: الهمز والسكون وأنواعه خمسة:

 المد المتصل. -1
 المد المنفصل. -2
 مد القدل. -3

 .وهذ  األنوال اللالثة سققها الهمز

 المد العارض للسكون. -1
 المد الاللم. -2

  57وهذان النوعان سققها السكون. م
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فأماااااا الماااااد المتصااااال فإناااااه ينشاااااأ باااااأن  كاااااون حااااارف الماااااد والهماااااز فاااااي كلماااااة 
واحااااااادة ملااااااال والصاااااااائمينو وو اااااااروءو وهنيئااااااااو والقاااااااراء يتفقاااااااون علااااااات وجاااااااوب 

 ليادة مد  عن مقدار المد األولي.
بااااااااين فويااااااااق القصاااااااار وفويااااااااق و تااااااااراو  مرا ااااااااب أدائهاااااااام لهااااااااذا المااااااااد  

 . 58التوسح واإشبال م
و ااااااد أوضااااااح المهااااااذب مقاااااادار المااااااد بكاااااال مر بااااااة ماااااان مرا ااااااب األداء  

ثااااااالث  وفويااااااق القصاااااار مقاااااادار  ،الصااااااو ي هااااااذ و فالقصاااااار مقاااااادار  حركتااااااان
خمااااااس  حركااااااات، والتوسااااااح مقاااااادار  أربااااااع حركااااااات، وفويااااااق التوسااااااح مقاااااادار 

ت القيااااااااااس   مااااااااان وحااااااااادا59حركااااااااات واإشااااااااابال مقااااااااادار  ساااااااااج حركااااااااات م
 المشار إليها عندهم  قل ذل .

و ملاااال كااااال مر باااااة ماااان مر باااااة األداء هاااااذ   ااااول الحركاااااة وكلهاااااا  عاااااد  
 بالغاااااااا وإن اختلاااااااف                                             مااااااان الحركاااااااات البالغاااااااة فاااااااي الطاااااااول أو الطويلاااااااة  اااااااو   

  ولها بحسب المدل الذي  ستغر ه كل مر بة منها.
وأماااااااا الماااااااد المنفصااااااال فينشاااااااأ باااااااأن  كاااااااون حااااااارف الماااااااد فاااااااي كلماااااااة  
  وو ااااوا 60زة فااااي كلمااااة أخاااارل كقولااااه  عااااالت: وإنااااا أعطيناااااك الكااااوثروموالهماااا 

  و تااااااراو  62م ووفااااااي أنفسااااااكم أفااااااال  بصاااااارون و  61موأنفسااااااكم وأهلاااااايكم نااااااارا
الصااااااو ي لهااااااذا المااااااد بااااااين القصاااااار وفويااااااق القصاااااار والتوسااااااح مرا ااااااب األداء 

  .63وفويق التوسح واإشبال م
لمااااااد ملاااااال وأمااااااا مااااااد القاااااادل فينشااااااأ بااااااأن  كااااااون الهمااااااز  قاااااال حاااااارف ا 

مءامااااانو إ مااااااانو وأو ااااااوا  ولاميااااااع القااااااراء بيااااااه القصاااااار وهااااااو يوافااااااق الحركااااااة 
الطويلااااااة فااااااي كااااااالم اللغااااااويين المحاااااادثينو ولااااااأللرق بيااااااه: القصاااااار والتوسااااااح 

  .65واإشبال م
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وثالثاااااة أناااااوال الماااااد هاااااذ   نشااااايء حركاااااات بالغاااااة فاااااي الطاااااول ويقابااااال  
ن مطااااال عااااا الماااااد المتصااااال والمنفصااااال الموضاااااع األول مااااان كاااااالم ابااااان جناااااي 

حااااااروف المااااااد الااااااذي ينشاااااايء الحركااااااات البالغااااااة فااااااي الطااااااول بسااااااقب و ااااااول 
الهماااااااز بعاااااااد حااااااارف الماااااااد. وأماااااااا الناااااااول اللالاااااااث وهاااااااو ماااااااد القااااااادل فيوافاااااااق 
الحركاااااات الطويلاااااة فاااااي مر باااااة القصااااارو ويتحاااااول إلااااات حركاااااة بالغاااااة الطاااااول 

 رلق. تروا  بين التوسح واإشبال في  راءة األ
أن  قاااااع بعاااااد حااااارف الماااااد أو وأماااااا الماااااد العاااااارض للساااااكون فينشاااااأ بااااا  

 و 66حااااارف اللاااااين سااااااون عاااااارض ألجااااال الو اااااف. ومااااان أمللتاااااه: الااااارحمن م
ويكفااااااي أن نشااااااير هنااااااا إلاااااات أن هااااااذا   68م هاااااام المفلحااااااون   67العااااااالمين م

الماااااااد يتاااااااراو  فاااااااي أدائاااااااه الصاااااااو ي باااااااين القصااااااار والتوساااااااح وفاااااااي إشاااااااباعه 
يااااةو بالغااااة الطااااول ماااان القساااام الرابااااع ماااان أ سااااام الحركااااات فااااي العرب حركااااات 

ويختلااااف  ولهااااا ففااااي التوسااااح  سااااتغرق الحركااااة البالغااااة الطااااول ضااااعف ماااااا 
 سااااااااتغر ه الحركااااااااة الطويلااااااااة ماااااااان الاااااااازم. وفااااااااي اإشاااااااابال  سااااااااتغرق ثالثااااااااة 

 أضعاف ما  ستغر ه الحركة الطويلة من الزمن.
وأمااااا المااااد الاااااللم فينشااااأ بااااأن  ااااأ ي بعااااد حاااارف المااااد أو اللااااين ساااااون  

فاااااي كلماااااة أو حااااارفو ومااااان أمللتاااااه:  لم وواااااال أو و فاااااا ساااااواء كاااااان ذلااااا  
  والشاااااااااااائع 73يعصو مهااااااااااا   ووو72  ووالااااااااااامو م71  ووءا نوم70والحا اااااااااااةوم

فاااااي األداء الصاااااو ي لهاااااذا الناااااول فاااااي روا اااااة حفاااااص اإشااااابال بمقااااادار ساااااج 
ماااااان الاااااازمن ثالثاااااااة  غرق حركااااااات بالغاااااااة الطااااااول  ساااااات حركااااااات فينشااااااأ عنااااااه 

 أضعاف ما  ستغر ه الحركة الطويلة.
كااااااانوا أدق ماااااان اللغااااااويين فااااااي  قاااااادير  ااااااول  وهكااااااذا ناااااارل أن القااااااراء 

لمااااان الماااااد بماااااا وضاااااعو  ألنفساااااهم مااااان ووحااااادة قيااااااسو  قااااادر باااااالزمن الاااااذي 
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 ساااااتغر ه بساااااح إوااااابع أو قبغاااااهاو وبووااااافهم لمرا اااااب األداء الصاااااو ي مااااان 
 أو فويقه واإشبال.حيث القصر 

 المقا ع اللغوية:
  ختلاااااف اللغوياااااون فاااااي  عرياااااف المقطاااااع اللغاااااوي ويمكااااان القاااااول بأناااااه: 

ووميااااااة ماااااان األوااااااواتو  حتااااااوي علاااااات حركااااااة واحاااااادةو ويمكاااااان ا بتااااااداء بهااااااا 
  و ختلاااااف 75والو اااااوف عليهااااااو مااااان وجهاااااة نظااااار اللغاااااة موضاااااول الدراساااااة م

اللغاااااات  بقاااااا لتعرياااااف المقطاااااع مااااان حياااااث الصاااااوت الاااااذي  مكااااان أن  ملااااال 
أن  كاااااون المقطاااااع ماااااا  ااااااول فيهاااااا  اللغااااااتبدا اااااة المقطاااااع الصاااااو يو فمااااان 

مااااااااا   يقاااااااادأ بيااااااااه المقطااااااااع إ  بصااااااااوت وااااااااامجو  بادئااااااااا بالحركااااااااةو ومنهااااااااا
بااااااد أن  كااااااون مقد اااااادئا بصااااااوت  والعربيااااااة الفصااااااحتو فكاااااال مقطااااااع فيهااااااا  

واااااااامج. و نحصااااااار أناااااااوال المقاااااااا ع فاااااااي العربياااااااة الفصاااااااحتو فاااااااي خمساااااااة 
  :76أنوال المقا ع في العربية الفصحتو في خمسة أنوال هي م

 المقطع األول: -أ
وحركااااااة  صاااااايرةو نحااااااو:  صااااااير مفتااااااو و ويتكااااااون ماااااان وااااااوت وااااااامج 

وكو ووتو مشاااااااااكلة بالفتحاااااااااةو ووكو ووتو مشاااااااااكلة بالغااااااااامة ووكو ووتو 
مشاااااااااكلة بالكسااااااااارةو وإذا رمزناااااااااا للصاااااااااوت الصاااااااااامج ب مص  وللحركاااااااااة 
القصااااااااايرة ب م  ق  فمااااااااان الممكااااااااان أن نرماااااااااز لهاااااااااذا المقطاااااااااع باااااااااالرمز 

 .مص=  ق 
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 المقطع الثاني: -ب

 ويلة ملل: و او وو او و   ويل مفتو و ويتكون من واااااااااااوت واااااااااااامج وحركة   
و وو ووبيو وليو وأمللتاه ماموعاة في  ولا : ونوحيهااو. فاإذا رمزناا للحركاة ب م  ل   

 فإن رمز هذا المقطع  كون: مص=  ل .

 المقطع الثالث: -ت
ته  صاااايرةو ويتكون من وااااو ين وااااامتين بينهما حركة  صاااايرة  ويل حرك

ملال: ومنو ووعنو  ومن الممكن أن نرمز له بهاذا الرمز: مص=  ق=ص   
 ووإنو وولمو .

 

 المقطع الرابع: -ث
وو ااابو وو ااامو في حااالااة الو ف.  وياال مغلق حركتااه  ويلااةو ملاال وبااابو      

ويرمز له بالرمز: مص=   ل= ص . وهذا المقطع قير جائز في العربية الفصحت  
إ  في موضعينو األول: أن  كون في  خر الكلمة في حالة الو ف. واللاني أن  كون  
في وساااااطها بشااااارل أن  كون المقطع التالي له مقتدئا بصاااااامج الذي ختم به المقطع  

كالمقطع الصاو ي مضاال  بساكون الالم من  ولنا: الغاالين. ومهام  بساكون  الساابق. 
الميم من مادهاامتاان. و حول اللغاة هاذا المقطع إذا نشااااااااااااااأ اشااااااااااااااتقااقياا في قير هاذين  

ل  الفعل و كونو عند الازم ينشااااااااااااأ  الموضااااااااااااعين إلت مقطع من النول اللالثو ملال ذ
إلت مقطع من النول اللاالاث بتقصااااااااااااااير    فيتحول    المقطع الرابع موون  من ملم  كون 

ذل  في حالة الوواااال  ثم عمم    الحركة بيصااااير مون  ويصااااير الفعل عندئذ ملم  كن 
 ا للباب علت و يرة واحدة.              والو ف  رد  
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 المقطع الخامس: -ج
مقطع لائد في الطولو ويتكون من واااااااااامج وحركة  صااااااااايرة ثم واااااااااو ين  

ووأهالو ووبياجو في حاالاة الو فو ويرمز لاه باالرمز:  متواليينو ملال: وأخاجو  
 مص =  ق= ص 

والمقا ع اللالثة األولت شااااااااائعة في اللغة    يد عليهاو قير أن اللغة  كر   
الاث منهاا إلت مقطع   والي أربعاة مقاا ع من النول األول فتحول اللااني واللا 

من النول اللالث نحو: وضاااربو عند إساااناد  إلت  اء الفاعلو فاألوااال بيه:  
ر ب ج   بتحويل المقطع اللاني واللالث من األول   ر ب ج   فيتحول إلت مض                                                                         مض 
إلت مقطع واحاد من النول اللاالاث. والمقطعاان الرابع والخاامس    قعاان في 

 ذكرت. الفصحي إ  في الحا ت الخاوة التي
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 خاتمة البحث:   -ح
 لعله  د ا غح من ذل  العرض ما يلي: 

أن علماء العربية  د اهتموا باللغة وبدراساااااتها من فترة  ويلة  لج نزول القر ن   -1
الكريم بفترة  صااااااايرةو وأنهم عرضاااااااوا في دراساااااااتهم لقغاااااااا اها المختلفة ومنها  

كليرا منهم كااان ياادرك الحركااات وأنواعهاااو من حيااث الطول والقصاااااااااااااارو وأن  
العال ة بين الحركة القصاااااااااااايرة والحركة الطويلة المعروفة عندهم بحروف المد 
التي رمز لها في الخح باأللف والواو والياء إذا كانج إشاااباعا للحركة الساااابقة  

 عليها.
 غاااام العربية في نظامها الصااااو ي أربعة أنوال من الحركات من حيث الطول   -2

ختلسااااااااااة والحركات القصاااااااااايرة والحركات الطويلة ي: الحركات الموالقصاااااااااار ه
 والحركات الطويلة الممطولة أو البالغة في الطول.

وان للقراء جهود مشاااااااكورة في الدراساااااااات الصاااااااو ية ومنها جهودهم في درس  -3
الحركاتو و د  قين من الدراساااااااااة أنهم كانوا أدق من اللغويين في  حديد  ول  

اس  عتمد علت المدل الزمني الذي  الحركة بما وضااعو  ألنفسااهم من وحدة القي 
  ستغر ه بسح اإوبع أو قبغها.  

 ا في اللغة العربية يتملل بيما يلي:                          لعب الحركة دورا رئيس   -4
أنها  عد مكونا أسااااااسااااايا من مكونات األلفاي في العربيةو فاللف  في أبساااااح   -أ

وااااااور  حليلية ينحل إلت مكونين اثنين هما الحركات والصااااااوامج فليسااااااج 
والصااااااوامج فليسااااااج الحركات في العربية حلية لفظية  ي العربية  الحركات ف

 وما  د  ظن.-عند النطق أو لينة خطية عند الكتابة
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الحركة وساااااايلة من وسااااااائل اللغة للتفريق بين المعاني المختلفة في      د     ع         -ب
العربية وأن لها دورا بارلا في ذل . وهو ما  حتاج إلت دراساااااااااة هذ  النقطة  

 ر هذا البحث.دراسة موسعة في قي 
نظام المقا ع اللغوية في العربية  مكن أن يلعب دورا بارلا في  فسااااااااير كلير    -5

من الظواهر في أبنياااة الكلم في العربياااة وفي سااااااااااااااياااا اااات مختلفاااة إذا عرفاااج 
 المقا ع الشائعة فيها وما  شترل في بعغها أحيانا وما  كون منها بال شرل. 
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 حواشي البحث:

و واألوااااااااوات 29  و28اللغة د/ رمغااااااااان عقد التواب انظر: المدخل إلت علم  -1
 .8اللغوية 

 .157و  156أووات اللغة عقد الرحمن أيوب ص   -2
يقاادو أن دانيااال جونز يريااد بااالقلعوم الحنارة أو أن المترجم  ااد أخطااأ   -ت

فترجم الحنارة بالقلعومو فالهواء  خرج من الرئتين عقر القصبة الهوائية إلت 
إن خرج مناه  -شاااااااااااااافتين أماا الخاارج من القلعومالحنارة و اويف الفم إلت ال

 فإنه القيء   الهواء.  -شيء
انظر في أنوال الحركات وكيفية إحداثهاو المدخل إلت علم اللغة د/ رمغاااااااااان   -3

و  162و  160و  159وأوااااااااوات اللغة د/ أيوب ص   93و  92عقد التوابو ص  
 .36و  31و واألووات اللغوية ص 165

ا بعنوان وبااب الو ف علت  خر           عقاد باابا   فقاد  4/168انظر: الكتااب لساااااااااااااايقوياه   -4
اهب العرب في الو ف علت و د بين بيه مذ  والكلمة المتحركة في الوواااااااال ...

 المتحرك.
 .4/1989شر  الكابية الشابية  بن مال    -5
 .4/313المساعد  -6
 .4/218شر  المفصل في ونعة اإعراب الموسوم بالتخمير   -7
 . 1/122الكشف عن وجو  القراءات السبع   -8
 .71و 70/ 1شر  الهدا ة في  وجيه القراءات  -9
 .72و  71/  1السابق   -10
 .4/218شر  المفصل في ونعة اإعراب الموسوم بالتخمير    -11
 . 1/122الكشف عن وجو  القراءات السبع  -12



25 
 

 .1/72وشر  الهدا ة في  وجيه القراءات   4/169انظر الكتاب   -13
 .4/168وانظر الكتاب    4/313المساعد انظر   -14
 .9/67شر  ابن   يش علت المفصل  -15
 .123و 1/122الكشف عن وجو  القراءات السبع  -16
 .1/72انظر شر  الهدا ة  -17
 .115و  114/  2انظر شر  ابن عقيل   -18
 من سورة هود. 44واآل ة    117/  2شر  ابن عقيل   -19
 .145قا ة المريد في علم التاويد ص -20
 .70اهر  وعلله صانظر التطور اللغوي مظ -21
 .135وانظر علم اللغة ص    156انظر األووات اللغوية ص  -22
 .145قا ة المريد في علم التاويد ص   -23
واألسااااااااس في األمم الساااااااامية   75انظر دروس اللغة العقريةو ربحي كمال ص -24

فقد عرض للحركة المختلساااة فيها بعنوان الساااكون المتحرك وله مواضاااع   66ص
 معينةو وهو بمقدار نصف حركة.

واألشاااابا  والنظائر    1/17وساااار وااااناعة اإعراب   2/315انظر الخصااااائص   -25
 .154و  1/173في النحو للسيو ي  

 .96انظر: المدخل إلت علم اللغة د/ رمغان عقد التوابو ص  -26
 .4/431انظر الكتاب   -27
 .4/432نفسه   -28
 .426/ 3و  372/  4و وانظر الكتاب  3/470الكتاب  -29
 أن الفتحة من األلف.فقد نص علت    265/  2وانظر    101/  4الكتاب  -30
 .115و  114/  4الكتاب  -31
 .438و  437/  4الكتاب  -32
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فقد  ال ألن الكساارة    1/183و  1/233وانظر: المقتغااب   194/  1المقتغااب  -33
 فقد  ال وإنما الكسرة من الياء.  2/256بع  الياءو 

 .1/346المقتغب   -34
   1/199المقتغب   -35
 257/  1المقتغب   -36
 .292/  1المقتغب   -37
في كون الحركات   9/141وانظر شااااار    يش    1/17سااااار واااااناعة اإعراب  -38

 أبعاض حروف المد.
 .121/ 3و  31و  5/  2خصائص  وانظر ال 18/  1سر وناعة اإعراب  -39
 .27/  1وانظر 23/  1سر وناعة اإعراب  -40
 وما بعدها. 124/  3وما بعدها    2/121انظر الخصائص   -41
 .166 –  1/162في النحو  األشبا  والنظائر   -42
 .163/  1وانظر األشبا  والنظائر   125و  124/  3الخصائص   -43
 .163/  1واألشبا    3/125انظر الخصائص   -44
 .3/126انظر: الخصائص  -45
 قابل هذ  الصاورة اإدقام الكقير في روا ة الساوسايو ففيه  ساقح حركة الحرف  -46

 األول ثم  غغح في مماثله.  
 .126/  3الخصائص   -47
أللف و د اسااتشااهد بقول كلير علت همز ا  127و  126/  3انظر: الخصااائص  -48

 البالغة في هذا الموضع. التي هي رمز للحركة الطوية 
انظر: في نظاام المقاا ع العربياة: المادخال إلت علم اللغاة د/ رمغاااااااااااااااان عقاد   -49

 .102التواب ص  
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خسأعرض للمقا ع وأنواعها في العربية بعد أن أنهي الكالم عن جهود القراء  
لمقا ع بشاااااااارول  في دراسااااااااتهم للمدود حتت يتقين لنا أن العربية  ققل بع  ا

فإذا نشااااااااااااااأ المقطع في قير هذ  الشاااااااااااااارول  وعته اللغة بتحويله إلت معينة  
 وورة مقط ية مققولة.  

 .3/128انظر الخصائص   -50
 .3/129انظر: الخصائص  -51
انظر: من وظائف الصوت اللغوي فصل: اللغة العربية وظاهرة التنغيم   -52

 ؤيد ما ذهب فقد عال  باب الندبة مساتشاهدا بنصاوص من كتب النحو القد مة  
 .59ص  إليه من أنها لون من ألوان التنغيم في اللغة العربية 

 .106و  105انظر: مدخل إلت علم اللغة د/ رمغان ص   -53
وقااا ااة المريااد في علم   39/  1انظر: المهااذب في القراءات العشاااااااااااااار   -54

 .92و واعد التاويد واإلقاءالصو ي ص  93التاويد ص  
 .92ص   انظر: قا ة المريد -55
 وما بعدها    93انظر: في أ سام المد: قا ة المريد ص  -56
 .95انظر: قا ة المريد   -57
 .1/39انظر: المهذب في القراءات العشر  -58
 .1/38انظر المهذب   -59
  .1سورة الكوثر   ة م -60
  .6سورة التحريم   ة م -61
  .21سورة الذاريات   ة م -62
 .1/38انظر المهذب   -63
 14/  1المهذب  ها :   240األلرق أحد رواة ورش  وفي   -64
 .39/  1انظر المهذب   -65
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  .1سورة الرحمن   ة م -66
  .2سورة الفا حة   ة م -67
  .5سورة البقرة   ة م -68
 103انظر قا ة المريد  -69
 . 1سورة الحا ة   ة م -70
  .51يونس   ة مسورة  -71
  .1سورة البقرة   ة م -72
  .1سورة البقرة   ة م -73
 وما بعدها  106قا ة المريد  -74
 101عقد التواب ص   المدخل إلت علم اللغة ود/ رمغان -75
انظر في األنوال المقا ع في العربية الفصااااحت: المدخل إلت علم اللغة  -76

  165-159األوااااوات اللغوية ص    102و  101د/ رمغااااان عقد التواب ص 
 .64و  63والتطور اللغوي مظاهر  وعلله و وانينه ص  
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 مراجع البحث:  

 القر ن الكريمو كتاب هللا عز وجل.

عنااني    ياألمم السااااااااااااااامياة ولغاا هاا و واعاد اللغاة العقرياةو د. علفي  األساااااااااااااااس   -1
 .1935ه/  1354و خرين. الطبعة األولت. بو ق  

األشاااااابا  والنظائر في النحو للساااااايو يو  حقيق  ه عقد الرءوف سااااااعدو مكتبة   -2
 م.  1975ه/   1395الكليات األلهيرية  

نالو المصارية.  األواوات اللغوية د.إبراهيم أنيس. الطبعة الخامساةو مكتبة األ  -3
 م. 1979القاهرة 

أوااااوات اللغة د. عقد الرحمن أيوبو مطبعة الكيالنيو القاهرةو الطبعة اللانية.   -4
 م.  1968

التطور اللغوي مظاهر  وعلله و وانينه أ.د رمغان عقد التواب الطبعة األولتو    -5
 م.1981الخانايو القاهرةو 

ت الناارو دار الهدل ن بن جنيو  حقيق محمد علالخصائص ألبي الفتح علما -6
 للطباعة والنشرو بيروتو الطبعة اللانيةو بال  ارير.

 م.1963دروس اللغة العقريةو ريحي كمالو بيروتو   -7
ساااااااااااااار واااااااااااااانااعاة اإعراب إماام العربياة أب الفتح علماان بن جني المتوفت    -8

 م.1985هاا /   1405هاو  حقيق دو حسن هنداويو دار القلمو بيروت  392
علت ألفية ابن مال و الطبعة العشاااااااارونو دار التراثو القاهرةو  شاااااااار  بن عقيل   -9

 م.1980ها/  1400
شااااااار  الكابية الشاااااااابيةو  بن مال و  حقيق د.عقد المنعم أحمد هريديو   -10

 م.1982ها/   1402 بعة جامعة أم القرل 
 شر  المفصل  بن   يشو عالم الكتبو بيروتو بال  ارير. -11
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م بالتخميرو  أليف واااادر شاااار  المفصاااال في واااانعة اإعراب الموسااااو  -12
هااااااااو  حقيق د 617األفاضل ودر األفاضل القاسم بن الحسين الخوارلمي ت  

عقاد الرحمن بن سااااااااااااااليماان العليمينو دار الغرب اإسااااااااااااااالمي بيروتو الطبعاة  
 م.1990األولتو  

شاااااااااااااار  الهادا اة في  وجياه القراءات لحماام أبي ال بااس أحماد بن عماار  -13
حالم ساااااااعيد حيدرو  بعة مكتبة الرشااااااايدو ه  حقيق د. 440المهدوي المتوفت  

 م.1995ها/  1416الرياضو الطبعة األولت  
علم اللغااة مقاادمااا للقااار  العربي د.محمود السااااااااااااااعرانو الطبعااة اللااانيااةو   -14

 م.1997ها/ 1417القاهرة 
قا ة المريد في علم التاويد للشير عطية  ابل نصرو الطبعة الخامسةو  -15

 م.1995ه/ 1416القاهرةو 
العراق -يد واإلقاء الصاااااو ي للشاااااير جالل الحنفت البغدادي واعد التاو  -16

 م.1987
الكتاب لسااااقويهو  حقيق وشاااار  الشااااير عقد السااااالم محمد هارون  بعة   -17

 م.1995ه/4/1395و ج1979/  2الهيئة ج
  واعد اللغة العقريةو أ.د محمد عوني عقد الرءوف. -18
  الكشاااااااف عن وجو  القراءات السااااااابع وعللها وحااهاو ألبي محمد مكي  -19

و  حقيق د. محيي الدين رمغانو مؤسسة 437بن أبي  الب القيسي المتوفت 
 م.1984ه/  1404الرسالةو الطبعة اللاللة 

اللغوي أ.د رمغااااان عقد التوابو المدخل إلت علم اللغة ومناه  البحث   -20
 القاهرة .-ه مالخاناي1403مو  1982الطبعة األولتو  



31 
 

عقيلو علت كتاب التساهيل  المسااعد علت  ساهيل الفوائدو بهاء الدين بن   -21
القرل   أم  جاااااامعاااااة  بركااااااتو  كاااااامااااال  د. محماااااد  ماااااالااااا و  حقيق    1405 بن 

 م.1984ه/
المقتغااااااااابو ألبي ال باس محمد بن يزيد المقردو  حقيق الشاااااااااير محمد   -22

عقد الخالق عغاااااااااايمةو الطبعة اللانيةو المالس األعلت للشاااااااااائون اإسااااااااااالمية  
 ها.1399م/ 1988القاهرة 

من وظائف الصاااااااوت اللغوي محاولة لفهم وااااااارفي ونحوي ود لي أ.د  -23
 م.  1983ه/  1403أحمد كش و الطبعة األولي  

المهذب في القراءات العشااااااااااااار و وجيهها من  ريق  يبة النشااااااااااااارو د.   -24
ة اللااانيااةو القاااهرةو  عاا محمااد ساااااااااااااااالم محسااااااااااااااينو مكتبااة الكليااات األلهريااةو الطب 

 م.1978ه/  1389

 

  


