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الثنائيات الصغرى يف احلركات ودورها 
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  رئيس قسم اللغة العربية وآدابها/ جامعة فلسطين األهلية/ بيت لحم.
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ملخص: 
هذه درا�صة لغوية بّينت مفهوم احلركات التي ت�صّكل �صقًا مهمًا من �صقي علم االأ�صوات– 
ُفهم  الذي  اجلانب  بهذا  القدماء  اللغة  علماء  اهتمام  مدى  واحلركات– واأظهرت  ال�صوامت 
�صمنًا وعربوا عنه ب�صليقتهم، دون االإ�صارة اإليه برموز بعينها، ثم ما لبثوا اأن انربوا لتحديد 

هذه الرموز بعد اأن دخل اللحن اإىل اللغة العربية. 
)فونيم(.  ا�صم  ال�صوامت  وعلى  عليها  بع�صهم  واأطلق  باحلركات  املحدثون  اهتم  لقد 
العربية، وبنائها، وداللتها، ويظهر هذا يف  واحلركات تقوم بدور مهم يف ت�صكيل املفردة 
اأو  ال�رشيف،  امليزان  اأو  واملزيدة،  املجردة  االأفعال  مثل  املختلفة  ال�رشف  علم  مباحث 
املباحث  هذه  تاأخذ  وال  ال�رشفية،  املباحث  من  اأوغريها  واالإبدال،  االإعالل  اأو  الت�صغري، 
�صورتها، وال تتحدد مالحمها اإاّل باحلركات ق�صريها وطويلها. ثم بّينت االأثر الذي حتدثه 
احلركات على داللة االألفاظ، اإذ عر�صت جمموعة من االألفاظ املثلثة، واتبعت يف درا�صتي 
اإىل النتائج والغايـات التي تو�صلت  املنهج الو�صفي التحليلي، الذي �صاعدين يف الو�صول 

اإليها.
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Abstract: 
This is a Linguistic study which explains the concept of vowels which are 

a major part of phonetics in general and Arabic phonology in particular. It 
shows how much ancient Arab linguists paid attention to this subject before 
and after the spread of linguistic corruption. Modern linguists named vowels 
and consonants as phonemes vowels play a major role in designing the Arabic 
word, This role is transmitted in different ways within Arabic Morphology 
as in infinitive verbs, Morphological criterion, diminutive nouns, phonetic 
change, vowel change, and others. These topics couldn’t take their final form 
or model without short and long vowels.

The study also shows the effect of vowels on the semantic aspects of the 
words such as words mentioned in the study as examples called (triplets) . 
The study was based on the descriptive analytical approach. This made it 
possible to reach the findings of this research. 
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مقدمة: 
اللغة ظاهرة اجتماعية، تتكون من جمموعة رموز �صوتية، وهي و�صيلة التفاهم بني 
الب�رش، بها يعربون عن اآرائهم، وبو�صاطتها يعربون عن ق�صاء حوائجهم، واأغرا�صهم« اأ�صوات 
اأمّيا  العلماء واملفكرين  اللغات باهتمام  )1( لذلك حظيت  اأغرا�صهم»  يعرب بها كل قوم عن 
اهتمام، وملا كان النظام ال�صوتي من اأهم االأ�ص�ص التي تقوم عليها الدرا�صات اللغوية، فقد 
نال هذا النظام اهتماماً كبرياً من الأقدمني اأمثال: اخلليل بن اأحمد الفراهيدي، و�صيبويه، 
وابن جّني وغريهم، وقد اأ�صار كمال ب�رش اإىل ذلك االهتمام يف كتابه علم اللغة العام«. على 
اأّن الدرا�صات ال�صوتية، على الرغم من اهتمام االأقدمني بها، مل حتظ مبا حظيت به البحوث 
اللغوية االأخرى، من الدر�ص اللغوي ال�صامل، والبحث امل�صتفي�ص، واأغلب الظن اأّنها مل تدخل 
، اأو قبل ذلك بقليل، حينما  يف عداد البحوث العلمّية الدقيقة، اإاّل يف اأواخر القرن املا�صي
�رشورة  الباحثون  وراأى  معاملها،  وحتددت  بعامة،  اللغوية  الدرا�صات  ق�صمات  ات�صحت 
تفريعها فروعًا خمتلفة يتناول كلٌّ منها جانبًا من جوانب اللغة، وكان علم االأ�صوات واحداً 

من هذه الفروع » )2(
واأن�صاف  الهجاء،  حروف  وهي   )Consonants( ال�صوامت  ال�صوتي:  النظام  وي�صم 
 )Vowels( واحلركات  وي�صل،  و�صل  مثل  يف  والواو  كالياء   )Semi Vowels( احلركات 
وال�صمة  و�صال  مال،  مثل:  الطويلة يف  والفتحة  والك�رشة،  وال�صمة،  الفتحة،  وهي حركات 
الطويلة يف مثل: ي�صمو، و�صكوت، والك�رشة الطويلة يف مثل: القا�صي، وال�صاعي وال�صوامت 
الثالث-  الق�صم  و�صاأتناول  االآخر،  دون  اأحدهما  ي�صتوي  ال  لبع�صهما  مكمالن  واحلركات 
احلركات- بالدر�ص والتحليل، دون اإغفال للق�صم االأول والثاين، ذلك الأّن احلركات يف اللغة 
العربية متثِّل جانبًا رئي�صًا يف بناء اللغة اإذ ال تخلو مفردة عربية منها، فهي القالب االأ�صا�ص 
اللغة  النطق. وللحركات يف  ا�صتقامة  العامل امل�صاعد يف  اللغة ومعانيها، وهي  مل�صامني 
ثّم هي  ثانيًا،  ال�رشفية  الرافد ال�صتقاقاتها  اأواًل، وهي  املفردة  لبناء  ثابت  العربية معيار 

احلكم الذي ُيحكم به قواعد اللغة واأبنيتها وقوانينها النحوية ثالثًا.

مفهوم احلركات: 
والك�رش  والفتح  ال�صم  وهي  لل�صوت،  عار�صة  كيفيَّة   : ال�صوت(  علم  )يف  احلركة 
وحرَّكه: اأخرجه من �صكونه )3(، وتعرف عند الغربيني با�صم )Vowels( وهي من فونيمات 
اللغة العربية، ويبنّي ابن جنّي العالقة بني احلركات الق�صرية واحلركات الطويلة يف قوله: 
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»اأّنك متى اأ�صبعت واحدة منهن حدث بعدها احلرف الذي هي بع�صه، وذلك نحو الفتحة يف 
ر( وكذلك ك�رشة عني )ِعنب( اإن  ر( فاإّنك اإن اأ�صبعتها حدثت بعدها األف، فقلت )عامرَ مرَ عني )عرَ
ر( لو اأ�صبعتها  اأ�صبعتها ن�صاأت بعدها ياء �صاكنة، وذلك قولك )عيِنب( وكذلك �صمة عني )ُعمرَ
لهذه احلروف  اأبعا�ٌص  اأّن احلركات  فلوال  ر(  )ُعومرَ قولك:  �صاكنة وذلك  واواً  بعدها  الأن�صاأت 
واأوائل لها، ملا تن�صاأت عنها وال كانت تابعة لها » )4(. وهناك اأ�صوات تقع بني ال�صوامت 
املحدثني  بع�ص  خالفنا  ولعلنا   )Semi Vowels( احلركات  اأن�صاف  واحلركات،اأ�صميناها 
الذين ا�صطلحوا على ت�صميتها اأ�صباه ال�صوامت )Semi Consonant( ، مثل: الواو، الياء، يف 
مثل ولد ويدع »وهي االأ�صوات التي يكون الت�صييق ،الذي يواجهه تيار الهواء عند اإنتاجها، 
�صئياًل، كما يف �صوتي الواو والياء يف نحو: ولد، ويدع. اأو هي االأ�صوات التي تقوم بدور 
�صامت، ولكن تنق�صها بع�ص اخل�صائ�ص الفوناتيكية املرتبطة بال�صوامت مثل: االحتكاك، 

واالنغالق« )5( و�صماها بع�صهم اأن�صاف العلل )6(
وقد ق�ّصم املحدثون احلركات )Vowels( على النحو االآتي )7(: 

الرمز الدويلالرمز العربيا�شم ال�شوتنوع ال�شوت 

العلل الق�صرية
I_الك�رشة الق�صرية

u,_'ال�صمة الق�صرية

a'_الفتحة الق�صرية

العلل الطويلة

 

: i اأو i اأو iiيالك�رشة الطويلة )ياء املد( 
: u اأو u اأو uuوال�صمة الطويلة )واو املد( 

: a اأو a اأو aaاالفتحة الطويلة )االألف( 

wوالواواأن�صاف العلل

yيالياء

،وهي  بها  النطق  عند  ال�صوتيان  الوتران  يتذبذب  اأي  جمهورة،  اأ�صوات  واحلركات 
باالأع�صاء  ماراً  الرئتني،  من  خروجه  اأثناء  يف  الهواء،  تيار  معها  يواجه  التي  االأ�صوات 
النطقية، اأقل قدر ممكن من الت�صييق والتوتر واالحتكاك. وت�صمل الفتحة، والك�رشة، وال�صمة 
ق�صرية وطويلة » )8(. فاحلركة �صوت لغوي يت�صف باجلهر، اأي مير الهواء حًرا طليًقا خالل 
احللق والفم، دون اأن يقف يف طريقه اأي عائق اأو حائل، ودون اأن ي�صيق جمرى الهواء، االأمر 
الذي من �صاأنه اأن ُيْحدث احتكاًكا م�صموًعا » ولوال عملية اجلهر هذه، ملا اأمكن النطق بهذه 
االأ�صوات، وذلك الأنه ال يوجد ان�صداد كامل يحدث �صوتًا انفجاريًا، اأو ان�صداد جزئي يحدث 
�صم بقوة الو�صوح ال�صمعي  �صوتًا احتكاكيًا« )9( وقد الحظ علماء االأ�صوات اأن احلركات تتَّ

اأكرث من اأ�صوات اللغة االأخرى التي ُتعرف باالأ�صوات ال�صامتة )ال�صوامت( . 
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لقد اهتم املحدثون يف جتاربهم با�صتنباط مقايي�ص عامة للحركات، اتخذوها من عدة 
لغات م�صهورة »اإذ يندرج حتتها اأي �صوت لني يف اأي لغة من اللغات، ومتى اأمكن املتعلم 
اإتقان النطق بهذه املقايي�ص العامة �صهل عليه اأن ين�صب اإليها اأ�صوات اللني يف اللغة التي 
يريد تعلمها« )10(. واإْن فّرق بع�صهم بني اأ�صباه ال�صوائت، واأ�صباه ال�صوامت، ف�صبه ال�صامت 
 ،]aħwaađ?[ )اأحوا�ص(  و   ]asyaaf?[ )اأ�صياف(  ما وقع قبل قمة املقطع، كما يف كلمتي 
)حو�ص(  و   ]ħayđ[ ْي�ص(  )حرَ كلمتي  يف  كما  املقطعّية،  القمة  بعد  وقع  ما  ال�صائت  و�صبه 
]ħawđ[، ولكنَّني �صاأذهب اإىل ما ذهب اإليه اأ�صحاب الراأي االأول يف اعتبار اأ�صباه ال�صوائت، 

واأ�صباه ال�صوامت اأمراً واحداً ال اختالف فيه. وُيعد العامل الربيطاين )دانيال جونز( اأول من 
»اإذ  )11(؛   )Cardinal Vowels( و�صع مقايي�ص لهذه احلركات« �صميت احلركات املعيارية 
ا�صتطاع بعد جتارب دقيقة وبحوث متوا�صلة اأن يخرج لنا تلك املقايي�ص العامة الأ�صوات 
اللني، و�صجلها فوق ا�صطوانات« )12(، ويعد مدى ارتفاع الل�صان باجتاه احلنك عاماًل اأ�صا�صيًا 
لتحديد كمية الهواء يف التجويف الفموي، الذي قد يحدث حفيفًا اأو يعدمه، وهذه احلركات 

ق�شمان: 
فاأق�صى ما ي�صل اإليه اأول الل�صان متجهًا  ●  ،(Front Vowels( اأواًل: حركات اأمامّية
له  رمز  وقد  احلفيف،  نوع من  اأي  بينهما  املار  الهواء  ُيحدث  ال  بحيث  االأعلى  احلنك  نحو 
/ وهو ما ي�صبه الك�رشة الرقيقة يف اللغة العربية حني يكون ق�صرياً، وي�صبه ما   i  / بالرمز 
ي�صمى بياء املّد حني يكون طوياًل » )13(، واإذا و�صفنا هذه احلركة قلنا: حركة اأمامية �صّيقة، 
غري م�صتديرة، جمهورة. ولعل ما مييِّز هذا ال�صوت عن �صوت الياء ال�صاكنة يف كلمة )زيت( 
هو الزيادة يف ارتفاع الل�صان باجتاه احلنك، مما يحدث حفيفًا ملحوظًا، فتكون الياء هنا 

حرف لني.
اأّما احلركة الثانية التي حّددها جونز فهي: /e/، اإذ يكون ارتفاع الل�صان باجتاه احلنك 
اأقل من ارتفاعه مع احلركة االأوىل /i / )14(، فتو�صف هذه احلركة على اأّنها: حركة، اأمامية 

ن�صف �صّيقة، غري م�صتديرة، جمهورة. 
احلركة الثالثة /ε / يرتفع فيها الل�صان باجتاه احلنك ارتفاعًا قلياًل )15( فتو�صف هذه 

احلركة على اأّنها: حركة، اأمامية، ن�صف وا�صعة، غري م�صتديرة، جمهورة.
الل�صان باجتاه احلنك، بل يبقى منب�صطًا فتو�صف  /a/ ال يرتفع فيها  الرابعة  احلركة 

على اأّنها: حركة اأمامية وا�صعة غري م�صتديرة، جمهورة.
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ثانيًا: اأما احلركات االأخرى فهي حركات خلفية: Back Vowels ● حيث تت�صّكل هذه 
احلركات بارتفاع اأو انخفا�ص موؤخرة الل�صان هذه احلركات هي: 

ارتفاع يذكر، فتو�صف هذه  الل�صان دون  اأق�صى  اإذ يبقي   :/ǎ/ الفتحة املفخمة  حركة 
احلركة على اأّنها: حركة، خلفية، وا�صعة، غري م�صتديرة، جمهورة.

احلركة الثانية /ò /: يرتفع فيها اأق�صى الل�صان باجتاه احلنك ارتفاعًا ب�صيطًا، فتو�صف 
هذه احلركة على اأّنها: حركة، خلفية، ن�صف وا�صعة، م�صتديرة، جمهورة.

ارتفاع  يفوق  ارتفاعًا  احلنك  باجتاه  الل�صان  اأق�صى  فيها  يرتفع   :/O/ الثالثة  احلركة 
احلركة ال�صابقة لها فتو�صف هذه احلركة على اأّنها: حركة، خلفية، م�صتديرة، جمهورة.

احلركة الرابعة /U/: يرتفع فيها اأق�صى الل�صان باجتاه احلنك ارتفاعًا عاليًا يكاد يطابق 
احلنك فتو�صف هذه احلركة على اأّنها: حركة، خلفية، �صّيقة، م�صتديرة، جمهورة )16( 

أهمية احلركات: 
اأما اهتمام علماء العربية القدماء باحلركات، فقد راأى اإبراهيم اأني�ص اأّنهم مل يهتموا 
ومع  اللغات،  يف  رئي�ص  عن�رش  اأّنها  مع  اللني  »اأ�صوات  يقول:  بال�صوامت  اهتمامهم  بها 
اإليها  اأّنها اأكرث �صيوعًا فيها، مل ُيعنرَ بها املتقدمون من علماء العربية، فقد كانت االإ�صارة 
دائمًا �صطحية، ال على اأّنها من بنية الكلمة، بل كعر�ص يعر�ص لها، وال يكون فيها اإاّل �صطراً 
فرعيًا، ولعل الذي دعا اإىل هذا اأّن الكتابة العربية منذ القدم ُعنيرَت فقط باالأ�صوات ال�صاكنة، 

اأماميةمركزيةخلفية
�صيقة

ن�صف �صيقة

ن�صف وا�صعة

وا�صعة

�صيقة

ن�صف �صيقة

ن�صف وا�صعة

وا�صعة

U

O

ò

aa

i

e

ε

u
1

3

2
  ú

ǔ

1
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î 
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فرمزت لها برموز، ثم جاء عهد عليها اأح�ّص الكتاب فيه باأهمية اأ�صوات اللني كالواو والياء 
املمدودتني، فكتبوها يف بع�ص النقو�ص والن�صو�ص القدمية، وظّلت احلال هكذا حتى و�صعت 
اأ�صوات اللني الق�صرية التي ا�صطلح عليها بت�صمية احلركات » )17( اإاّل اأّنني اأخالف اأني�صًا فيما 
ذهب اإليه، واأرى اأن علماء العربية القدماء قد اهتموا باحلركات اهتمامهم بال�صوامت، واإن 
جاء حتديدهم لرموزها وعالماتها متاأخراً، فاإن ذلك ال يعني اأّنها كانت من�صية اأو مهملة، 
ولعل امل�صوغ للتاأخر يف حتديد هذه الرموز، هو قوة �صليقتهم التي اأغنتهم عن ذلك، ووقوفهم 
على �صحة املفردة العربية و�صالمتها نطقًا ومعنى، وذلك عن طريق �صبطها �صبطًا �صليما 
ًمييزها من قريناتها االأخريات، وال يكون ال�صبط اإاّل بتوظيف احلركات )vowels( توظيفا 
ترف�صه  ذلك  الأن  اأ�صوات �صامتة وحدها،  يكوِّنوا مفردات من  اأن  لهم  �صحيحًا، وال يجوز 
العربية يف اأنظمتها وقوانينها. وال�صوامت ال ميكن اأن ت�صكل اأ�صل الكلمة االأ�صا�ص مبفردها، 

وتعطي مدلولها الثابت؛ الأنها حتتاج اإىل احلركات ليكتمل مبناها ويت�صح معناها.
واإذا نظرنا اإىل نظام املقاطع ال�صوتية، راأينا اأّن املفردة العربية ال تبنى من اأ�صوات 
اأو مر�صومة ال منطوقة، وفارغة  اإذا كانت املفردة مكتوبة  اإاّل  )consonant( فقط،  �صامتة 
من اأي حمتوى وم�صمون. فاملفردات ذات امل�صمون واملعنى تبنى من ان�صجام وتاآلف بني 

االأ�صوات ال�صامتة، واحلركات. وكالهما ميثل اأ�صا�صًا متينًا را�صخًا.
واإن كان علماء العربية قد نظروا اإىل احلركات على اأّنها »اأ�صوات طارئة �صواء اأكان 
ذلك يف النظام ال�رشيف، اأم يف النظام النحوي، واأّنها تخ�صع للتغيري وال�صقوط، اأو ال�صقوط 
بتاأثري التحول من قالب �رشيف اإىل اآخر اأو بتاأثري املوقع النحوي، واأّنها يف كل اأحوالها غري 
م�صتقلة يف تغرّيها، وتاآلفها اأو تنافرها اأو �صقوطها عّما يكتنفها من تاأثريات داخلية نحو 
ما جنده يف النظام ال�رشيف، ومن تاأثريات خارجية نحو ما جنده يف النظام النحوي« )18(. 
ولكنني اأرى اأّنه ال يجوز الف�صل بني اأ�صوات املفردة الواحدة، وال يجوز متّيز اأ�صوات على 
اأخرى، كاأن يكون اأحدها اأ�صاًل ثابتًا، واالآخر طارئًا زائداً، فقد نقبل ذلك الراأي القائل باأّنها 
زائدة وطارئة يف مباحث اللغة االأخرى �رشفّية كانت مثل ا�صتخدامها يف قواعد الت�صغري 
والن�صب وامليزان ال�رشيّف، اأو نحوية كما يف مبحث االإعراب. ونرف�ص اأن جتّرد هذه االأ�صوات 

من القيمة اللغوية يف بناء املفردة التي هي لبنة البناء االأوىل.
واإن كنا نقّر باأنَّ هذه االأ�صوات كثرية التقلب والتغرّي، فاإّن مرد ذلك اإىل حاجتنا اإىل 
منها  لها،  ما  امل�صوغات  من  لها  والتغرّي  التقلب  ف�صفة   ، اإليها  ن�صعى  وقيمة  لغوية  داللة 
اأو الرتكيب،  ما يتعلق بخ�صائ�ص هذه االأ�صوات يف ذاتها، ومنها ما يتطلبه �صياق الكالم 
واإّن هذا التقلب والتغرّي الذي يعرتيها، ال ميكن اأن ي�صلبها قيمتها يف بناء املفردات لكونها 
عن�رشاً رئي�صًا واأ�صا�صيًا يف توفري الداللة واملعنى، فهذه االأ�صوات تعطي املفردة ذات القيمة 
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اأي  يف  التغري  اإن  اجلذر.  ت�صمية  عليها  يطلقون  التي  ال�صوامت  لها  تعطيها  التي  واالأهمية 
�صامت من �صوامت الكلمة يوؤدي اإىل تغري يف داللتها، فلو قلنا �صال، وجال اأو �صام، وقام، 
اإىل اختالف يف  اأدى  اأن االختالف الذي وقع يف �صامت واحد قد  اأو ظليل، وجليل، لراأينا 
املعنى، وهذا ما ا�صطلح علماء اللغة املحدثون على ت�صميته )الفونيم( ، فالفونيم: هو اأ�صغر 
وحدة �صوتية توؤدي اإىل اختالف املعنى. وملا كانت احلركة فونيما من فونيمات اللغة فاإنها 
تقوم بوظيفة الفونيم الذي يقدر على تغري داللة املفردة بو�صاطة تناوبه مع فونيم حركي 
. اإن تغري فونيم احلركة قد اأدى اإىل تغري  ة، وُحّجة، وِبّرٍ، وُبرُّ نة، وِحجَّ اآخر يف نحو: �ِصنة، و�صرَ
بنّيٍ ووا�صح يف الداللة بني كل زوجني من املفردات التي ذكرنا، و�صنعر�ص يف درا�صتنا 
اللغة لي�صت مفردات متفّرقة  اإّن  االأمثلة على ذلك.  التي �صتاأتي الحقًا مزيداً من  التطبيقية 
يتداولها الب�رش، بل هي كالم منظوم مرّتب حمكوم باأ�ص�ص وقواعد، واإّن �صياع معنى املفردة 
غالبًا ما يوؤدي اإىل �صياع معنى الرتكيب باأكمله، فاإن كنا نحر�ص على �صالمة املفردة، وما 
حتدثه احلركة من تغيري يف داللتها، فاإّن حر�صنا هذا �صيكون اأي�صًا على الرتكيب اللغوي 

بكليته وما �صيطراأ عليه من تغري يف داللته.
اإن احلركات لها من االأهمية ما يوؤهلها الأن تكون حمط اأنظار الباحثني، فهي تتطلب 
اأو  حركة  اإ�صقاط  واإّن  اللغة،  ا�صتخدام  عند  �صديداً  وحر�صًا  تامة،  ودقة  خا�صة،  عناية  منا 
ا�صتبدالها بحركة اأخرى؛ يوقعنا يف كثري من االأخطاء، كالوقوع يف نطق خاطئ ناب غري 
�صليم؛ يتبعه خطاأ يف داللة ال�رشف، وينجم عنه �صياع املعنى وم�صمون الرتكيب. ومثال 

ذلك قول احلريري )19( ي�صف ُهيام اجلاهل بالدنيا: 
باَبه  ولو درى لكف�اه مما ي���روم �ُشباَبهما ي�شتفيق غراماً بها وفرط �شَ

االآخرة  وين�صى  الزائل،  ونعيمها  وملذاتها  للدنيا  االإن�صان  حمبة  ي�صف  فال�صاعر 
ولكنهما  املبنى،  يف  مت�صابهتني  مفردتني  البيتني  يف  نرى  اخلالد،  ونعيمها  و�صعادتها، 
برَابة  بابه( بفتح ال�صاد تعني: رقة ال�صوق وحرارته ،بينما »ال�صُّ خمتلفان يف املعنى ف )�صرَ
ب�صم ال�صاد، فاإّنها تعني بقـية الـماء واللنب وغريهما تبقـى فـي االإِناءرَ وال�صقاء؛ قال االأرَخطل 

بابة:  فـي ال�صُ
حمراَء ِمثِل �َشِخيَب���ِة الأوداِج« )20(ج���اد الِق���الُل ل���ه ب���ذاِت �ُشبابٍة

لقد اأدى اختالف احلركات اإىل اختالف املعنى اختالفا بّينا وا�صحًا. هب، اأخي القارئ، 
اأّن ال�صاعر ا�صتبدل كلمة من الكلمتني باالأخرى، فهل ي�صتقيم املعنى الذي هدف اإليه؟ اأعتقد 
اأّنك توافقني باأن الهدف مل ي�صتقم، الأّن كّل مفردة حتمل معنى مغايراً ملعنى املفردة االأخرى، 
ْفق اأ�ص�ص واأنظمة حمددة. ولعّل اخلطاأ الناجت عن عملية  واأّن كل مفردة و�صعت يف مكانها ورَ
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تبادل املفردتني، له اأثر �رشيف بحت لي�ص للنحو فيه �صاأن. فاإذا ا�صتعملنا ا�صم الفاعل حمل 
يبداأ  والك�رشة، حيث  الفتحة  اإاّل �صوتا  بينهما  فاإنه ال ميّيز  الثالثي،  املفعول من غري  ا�صم 
م�صار  على  ال�رشيف  اخلطاأ  هذا  يوؤثر  ثم  �رشفّيًا،  بينهما  التبادل  عملية  عن  الناجت  اخلطاأ 

الرتكيب النحوي، فينحرف مدلول الكالم .

ألوفونات احلركات يف اللغة العربية: 
وال�صمة  الفتحة  وهي:  ق�صرية  ثالث  �صٌت،  العربية  اللغة  يف  االأ�صا�صية  واحلركات 
والك�رشة، وثالث طويلة وهي الفتحة الطويلة، كما يف �صال، وال�صمة الطويلة، كما يف يرجو، 
والك�رشة الطويلة، كما يف ي�صيل. وكل من هذه احلركات ال�صت قد تعرتيها �صفات خمتلفة 
مة، اأو بني الرتقيق والتفخيم.  قة، اأو مفخَّ ب�صبب ال�صياق ال�صوتي الذي ترد فيه، فتكون اإما مرقَّ
. ويكون بني الرتقيق  رَ ربرَ ًقا، نحو: �صرَ ويكون ترقيق احلركة، كالفتحة مثاًل، اإذا تلت �صوًتا مرقَّ
، وتكون   )γ ǎmar( ر  مرَ غرَ ،غ( نحو:  )خ، ق  تفخيًما جزئًيا  ًما  تلت �صوًتا مفخَّ اإذا  والتفخيم 

. )ţâbag( برَق مفخمة اإذا جاءت بعد �صوت مفخم )�ص ، �ص، ط، ظ( مثل طرَ
واحلركات بح�صب ورودها يف ال�صياق ال�صوتي ثمانية ع�رش: ثالثة لكل من: الفتحة، 
الق�صرية  وال�صمة  الق�صرية،  والك�رشة  الق�صرية،  الفتحة  من  لكل  واأنَّ  وال�صمة،  والك�رشة، 
الفتحة الطويلة، والك�رشة  اأّن لكل من  ال�صياق الذي ترد فيه، كما  األوفونات يحددها  ثالثة 
الطويلة، وال�صمة الطويلة ثالثة األوفونات يحددها ال�صياق الذي ترد فيه اأي�صًا، في�صبح عدد 
االألوفونات التي ترد للحركات، بنوعيها الق�صري والطويل، ثمانية ع�رش األوفونًا، وقد تاأتي 
والرتقيق،     التفخيم  بني  تكون  وقد  ومرققة،  مفخمة،  وطويلة،  ق�شرية  احلركات  هذه 

كما ياأتي: )21(
اأمامية �صيقة غري م�صتديرة وهي على  وهي حركة  العربية:  ● اللغة  الك�رسة يف 

ق�صمني: ق�صرية، وطويلة.
: اإذ ترتفع مقدمة الل�صان جتاه احلنك ال�صلب  - / i/ )1( الك�رشة الق�صرية املرققة رقم
)palatal( مع اإبقاء فراغ ال يوؤدي اإىل اإحداث حفيف حني مرور الهواء اخلارج من الرئتني 

ٌ يف ال�صكل ال�صابق /i / رقم )1( . ولهذه احلركة حركة  نيِّ مثل احلركة يف كلمة )مِلا( . كما هو برَ
.kariim )كرمي( la?iim )طويلة ال تختلف عنها اإاّل يف الطول اأو الكمية مثل )لئيم

احلنك  جتاه  الل�صان  مقدمة  ترتفع  اإذ   : - /í  /  )2( رقم  املتو�صطة  الق�صرية  الك�رشة 
ال�صلب )palatal( ارتفاعًا يقل عن ارتفاعه يف نطق الك�رشة ال�صابقة ورجوع الل�صان قلياًل 
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اإىل اخللف. وتاأتي هذه الك�رشة مع االأ�صوات املفخمة تفخيمًا جزئيًا )خ، ق، غ( مثل: ِقيامة                   
)qíyaamah( اأما نظري هذه احلركة فهو ك�رشة طويلة تختلف عن �صابقتها يف الطول والكمية 

.)γíílaan( مثل: غيالن
/ - تاأتي هذه الك�رشة مع ال�صوامت املفخمة   î/ الك�رشة الق�صرية املفخمة: رقم )3( 
)�ص، �ص، ط، ظ( وتختلف عن �صابقتها يف ارتفاع مقدمة الل�صان، اإذ يقّل هذا االرتفاع قلياًل 
دام )śîdaam(، ولها نظري طويل يختلف عنها يف  ويتاأخر الل�صان قلياًل اإىل اخللف. مثل �صِ

 )ţîîr( الطول، اأو الكمية مثل: ِطري
وتكون هذه  الفتحة يف اللغة العربية: وهي حركة اأمامية وا�صعة غري م�صتديرة  ●

احلركة على الأ�شكال الآتية: 
الفتحة الق�صرية املرققة: رقم )a/ )1 / - تكون مقدمة الل�صان منخف�صة اأي بعيدة عن 
ترَب  احلنك ال�صلب وهي حركة بني الوا�صعة ون�صف الوا�صعة، غري م�صتديرة، جمهورة. مثل: كرَ

. )katab(

الفتحة الق�صرية املتو�صطة: رقم )ą/ )2 / - تاأتي هذه الفتحة مع االأ�صوات املفخمة 
النطق بهذه احلركة وهي حركة بني  الل�صان قلياًل عند  اإذ يرتفع و�صط  جزئيًا مثل )غ، خ( 
الفتحة  ونظريها   )xąţâb( ب  طرَ خرَ .مثل:  واخللفية  االأمامية  وبني  الوا�صعة  ون�صف  الوا�صعة 

 )xąąţib( الطويلة، التي تختلف عنها يف الطول اأو الكمية مثل: خاطب
الفتحة الق�صرية املفخمة: رقم )â/ )3 / - يرتفع موؤخر الل�صان قلياًل عند النطق بهذه 
احلركة ويكون الفم مفتوحًا. فهي حركة خلفية غري م�صتديرة، بني الوا�صعة ون�صف الوا�صعة، 
د )ŝâmad( ، ولها نظري  مرَ جمهورة. وتاأتي مع االأ�صوات املفخمة )ط، �ص، �ص، ظ( مثل: �صرَ

. )ŝââmid( طويل يختلف عنها يف الطول اأو الكمية مثل: �صامد
ال�شمة يف اللغة العربية: ● وهي حركة خلفية �صيقة م�صتديرة، وتكون هذه احلركة 

على االأ�صكال االآتية: 
ال�صمة الق�صرية املرققة: رقم )u / )1/ - اإذ يرتفع موؤخر الل�صان نحو احلنك ال�صلب، 
)lumaς( ولها نظري طويل  ع  مُلرَ ال�صفتان م�صتديرتني مثل:  ال يرافقه حفيف وا�صح وتكون 

. )suhuul( يختلف عنها يف الطول، اأو الكمية مثل: �صهول
ال�صمة الق�صرية املتو�صطة: رقم )ú/ )2 / - تاأتي هذه احلركة مع االأ�صوات املفخمة 
جزئيًا، تختلف هذه احلركة عن �صابقتها باأّن موؤخرة الل�صان تندفع اأكرث اإىل اخللف وتهبط 
الكمية  اأو  الطول،  )xúbaraa?) ولها نظري طويل يختلف عنها يف  االأ�صفل مثل: ُخرباء  اإىل 

.)yaγúúr( مثل: يغور
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ال�صمة الق�صرية املفخمة: رقم )3( /ǔ / - تاأتي هذه احلركة مع االأ�صوات املفخمة )ط، 
�ص، �ص، ظ( تختلف هذه احلركة عن �صابقتها باأّن موؤخرة الل�صان تندفع اأكرث اإىل اخللف 
اأو الكمية مثل:  )ðǔlm( وتختلف عن نظريها الطويل بالطول  وتهبط اإىل االأ�صفل مثل: ُظْلم 

 )gušǔǔr( ق�صور

املباحث الصرفية وعالقتها باحلركات:

مفهوم علم الصرف: 

»وال�رشف درا�صة اأحوال الكلمة يف حالة دخولها يف الرتكيب ونقلها من حالة املفرد 
حالة  اإىل  التذكري  حالة  ومن  التعريف،  حالة  اإىل  التنكري  حالة  ومن  واجلمع.  املثنى  اإىل 
التاأنيث ودرا�صة اأحوال الفعل من ناحية الزمن والهيئة وال�صخ�ص، فهو يتناول التغيري الذي 
ُث فيه  يطراأ على بنية الكلمة لغر�ص معنوي اأو لفظي« )22( ولت�رشيف عبارة عن: علم ُيْبحرَ
ِة الكلمة العربية وما حلروفها من اأ�صالة وزيادة، و�صحة واإعالل، و�ِصْبه ذلك.  عن اأحكاِم بْنيرَ
لُّق لعلم الت�رشيف  عرَ وال يتعلق اإال باالأ�صماء، املتمكنة واالأفعال؛ فاأما احلروف و�ِصْبهها فال ترَ
بها.)23( وقال فيه عبد القاهر اجلرجاين املتوفى �صنة 471هـ: »اعلم اأّن الت�رشيف تفعيل من 

ال�رشف، وهو اأن ُن�رشِّف الكلمة املفردة فتتولد منها األفاظ خمتلفة، ومعاٍن متفاوتة« )24(
وقد  متقاربة،  التعريفات  كل  واإّن  واحد،  علم  اأو  لفن  ا�صطالح  والت�رشيف  وال�رشف 
والتقّلب.  والتغرّي  التحّول  وهو  اال�صطالح،  مفهوم  عليه  يقوم  ثابتًا  معياراً  جميعها  اأقرَّت 
واأرى اأّن ال�رشف علٌم يبحث يف بناء املفردات، وما يطراأ عليها من تغيري ب�صبب الزيادة اأو 
النق�صان اأو احلذف اأو القلب اأو االإبدال وغريه، الأ�صباب داخلية ال عالقة لها بعامل خارجي، 
الكلمات  بها �صيغ  تعرف  باأ�صول،  علم  ال�رشف هو  »وعلم  ودوافعه.  م�صوغاته  ذلك  ولكل 
ال�رشف  ب�رش مفهوم  ويو�صح كمال   )25( بناء«  وال  باإعراب  لي�صت  التي  واأحوالها  العربية، 
قائاًل: »تكون الوحدة ال�رشفية كلمة اأو جزءاً من كلمة يف بدايتها اأو و�صطها اأو نهايتها وقد 
يكون االختالف بني ال�صيغ كاالختالف بني الفعل املبني للمعلوم والفعل املبني للمجهول 

وقد تكون الوحدة ال�رشفية من وحدة �صوتية )فونيم( Phoneme اأو اأكرث« )26(. 
و�صاأتناول فيما ياأتي بع�ص املباحث ال�رشفية، واأبنّي مدى تاأثرها باحلركات، ومن 

هذه املباحث ما ياأتي: 
اأولً- الفعل:  ● 

هو ما دّل على معنى يف نف�صه مقرتن بزمان، اأو هو ما دّل على معنى )حدث( وزمن 
يقرتن به.)27(
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والفعل ق�صمان: جمرد ومزيد، اأّما �صيغة املجرد املا�صي مع امل�صارع، فاإننا جند له 
اأوزانًا �صتة ندرجها على النحو االآتي )28(: 

دُعو. عا يرَ ْن�رُشُ درَ �رشرَ يرَ ْفُعُل مثل نرَ لرَ يرَ عرَ فرَ - 

بيع . ُب باع يرَ �رْشِ رَبرَ يرَ ْفِعُل مثل �رشرَ لرَ يرَ عرَ فرَ - 

ُع. قرَ عرَ يرَ قرَ ُح ورَ فترَ ترَحرَ يرَ ُل مثل فرَ ْفعرَ لرَ يرَ عرَ فرَ - 

ُح خاف يخاف. ْفررَ ِرحرَ يرَ ُل مثل فرَ ْفعرَ ِعلرَ يرَ فرَ - 

ْح�ُصن. �ُصنرَ يرَ ْكُرُم حرَ ُرمرَ يرَ ْفُعُل مثل كرَ ُعلرَ يرَ فرَ - 

ِرُث. ِرثرَ يرَ ْح�ِصُب ورَ �ِصبرَ يرَ ْفِعُل مثل حرَ ِعلرَ يرَ فرَ - 

اإّن املتاأمل يف هذه ال�صيغ يجد اأّن املعيار االأ�صا�ص الذي مّيز بينها هو معيار �صوتي 
بحت، اإذ كانت احلركات هي الفي�صل لتمييز �صيغة عن اأخرى. اإّن حركة عني الفعل يف �صيغة 
املا�صي وامل�صارع حتدد باب الفعل، وهذا ال�صابط له من االأهمية ما يدفعنا لالنتقال من 
باب اإىل غريه مبجّرد تغرّي حركة العني يف امل�صارع، اأو االنحراف عنها. فاحلركة الق�صرية 

هي املعيار الرئي�ص يف هذا الت�صنيف.
ثانياً- امليزان ال�رسيف:  ● 

والغر�ص من امليزان هو معرفة اأ�صول الكلمات، وما يطراأ عليها من زيادة، وما يعرتي 
، وهذه املعرفة لي�صت  اأو حذف  اأو �صكون،  اأو حركة،  اأو تاأخري،  حروفها من تغيري بتقدمي، 
اإليهما بطريق  اإاّل بعد معرفة االأ�صلي والزائد، وما  موقوفة على امليزان، فاإّنها ال ت�صتعمل 
القواعد الت�رشيفية. اإّن مادة امليزان ال�رشيف على ثالثة اأحرف هي )ف ع ل( ولعل ال�صبب 
اأن  اأردنا  واإذا  االأ�صول،  االأفعال منها ثالثية  العربية، وخا�صة  الكلمات  اأّن معظم  ذلك  يف 
نزن مفردة، و�صعنا االأ�صل مقابل االأ�صل، والزائد مقابل الزائد. واإن مل تكن الزيادة بتكرير 
حرف اأ�صلي، اأوردنا يف الوزن تلك الزيادة بعينها، وُيعرّب عن الزائد بلفظه، كما تقول يف 
( ، فتورد يف  وزن )�صارك( : )فاعل( ويف وزن )مكتوب( : )مفعول( ، ويف وزن )اأ�صلم( : )اأفعلرَ
الوزن احلرف الزائد بعينه يف مثل مكانه. »تقابل االأ�صول بالفاء، فالعني، فالالم، معطاًة 

 .)29( » لرَ عرَ : فرَ رَبرَ ْعل، ويف �رشرَ ْل�ص: فرَ ما ملوزونها من حتّرك و�صكون فيقال يف فرَ
من  فيها  يزاد  ما  ومعرفة  االأ�صلية،  حروفها  معرفة  هو  الكلمة،  وزن  من  والغر�ص 
حروف، وما يطراأ عليها من تغيريات حلروفها باحلركة وال�صكون. والتكرار ال يكون يف فاء 
ري�ص( ، وهي  ْرمرَ الفعل اإاّل ما ندر »والفاء مل ُتكّرر يف كالم العرب اإاّل يف حرف واحد، وهو )مرَ
عيل( ، الأّنه من املرا�صة وهي ال�صّدة، فتكررت الفاء  ْعفرَ الداهية وال�صّدة ...فمثاله من الفعل )فرَ

والعني، وال نظري لهذه الكلمة« )30(. 
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-cons ال�صامتة فقط االأ�صوات  الزائد، ال ينح�رش يف  اأو  االأ�صل  ا�صطالح  اأّن   واأرى 
nant، بل يف �صوت ال�صامت consonant، واحلركة vowel، اأي اأننا نقابل احلروف االأ�صلية 
اأدخلت  املوزون،  على  زائدة  اأحرف  دخلت  فاإن  امليزان.  مادة  يف  املوجودة  واحلركات 
بحركاتها و�صكناتها على مادة امليزان، واإن ُحذف حرف من املوزون ُحذف ما يقابله من 
امليزان. مثال ذلك الفعل )ِزْن( وما�صيه )وزن( ، فاإّن وزنه ال�رشيف )ِعْل( فما هي التغيريات 
التي طراأت على بنية هذا الفعل؟ لقد ُحذفت فاء الفعل )الواو( وتبع ذلك حذف فاء امليزان، 
فاأعدنا ترتيب حركات الفعل نتيجة عملية احلذف التي طراأت على الفعل، فتغرّي �صوت احلركة 
)الفتحة الق�صرية( /a/، وهي حركة اأمامية وا�صعة، اإىل �صوت ال�صائت )الك�رشة الق�صرية( / 
i/، وهي حركة اأمامية �صّيقة. اإّن م�صوِّغ هذا اال�صتبدال هو اأّن حركة الك�رشة اأقوى من حركة 
الفتحة فو�صعت الك�رشة ل�صد ال�صعف الذي اأحدثته عملية حذف فاء الفعل. مثال اآخر: الفعل 
اأننا و�صعنا حركة  )ِع( هب  ال�رشيف  )ِق( ووزنها  اأ�صبح  االأمر منه  اإذا �صغنا فعل  ى(  قرَ )ورَ
الفتحة الق�صرية )a( بدل الك�رشة الق�صرية /i / هل ياأخذ الفعل القوة نف�صها التي اأخذها مع 

حركة الك�رشة الق�صرية؟ ال اأح�صب ذلك. 
خال�صة القول: اإّن عمل امليزان ال�رشيف الذي يقوم على مقابلة االأ�صل باالأ�صل والزائد 
هذه  وتخلق  والتغيري،  والزيادة  احلذف  يف  تتمثل  كثرية  لطوارئ  يتعر�ص  يجعله  بالزائد 
الطوارئ بع�ص االإ�صكاليات التي يحاول ال�رشفّيون التخّل�ص منها، ولعّلهم وجدوا �صالتهم 
الكلمة  بنية  يطراأ على  قد  الذي  ال�صعف،  ل�صد  فا�صتعملوها   )vowels( احلركات  يف مرونة 

معتمدين على مبداأ قوة ال�صوت و�صعفه .
ثالثاً- املجرّد واملزيد:  ● 

الكلمة  ي�صقط حرف منها يف ت�صاريف  اأ�صلية، ال  فاملجرد »ما كانت جميع حروفه 
الزيادة  )31( وحروف  االأ�صلية«  على حروفه  اأكرث  اأو  فيه حرف  زيد  ما  واملزيد  عّلة.  بغري 
املعروفة قد ُجِمعت يف كلمة )�صاألتمونيها( ، والزيادة قد تكون يف االأفعال واالأ�صماء ولكّنني 

�صاأتناول بع�ص االأفعال املزيدة واأبنّي كيف اأثرت احلركات عليها بعد الزيادة.
الزيادة مع الفعل الثالثي ولها ثالث �شور هي: 

املزيد بحرف واحد: وتكون الزيادة بحرف )الهمزة( وال تاأتي اإاّل يف بداية الفعل. اأو  - 
باالألف، وتاأتي يف و�صط الكلمة، اأو بالت�صعيف مثل: اأرَم�صى، العب، هّدم.

بالهمزة  اأو  والتاء،  بالهمزة  اأو  والنون،  بالهمزة  الزيادة  وتكون  بحرفني:  املزيد  - 
تكرّب،  ابي�ّص،  اجتهد،  انقطع،  مثل:  واالألف  بالتاء  اأو  والت�صعيف،  بالتاء  اأو  والت�صعيف، 

تظاهر.
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: تكون الزيادة ب )الهمزة وال�صني والتاء( وتاأتي هذه االأحرف  املزيد بثالثة اأحرف -
يف بداية الكلمة مثل: ا�صتعلم، ا�صتحجر، ا�صتح�صن، وقد تكون الزيادة بالهمزة والت�صعيف 

والواو مثل اخ�صو�صن .)32(
اإّن همزة القطع يف بداية الفعل هي زيادة على الفعل املجرد واأّن هذا ال�صامت قد اتبع 
بحركة ق�صرية )الفتحة الق�صرية( /a / حركة اأمامية وا�صعة، وهي اأخف احلركات واأقّلها قوة، 
اأّما عندما زيدت الهمزة، ومعها حرف اآخر اأو اأكرث من حرف، فقد حتولت اإىل همزة و�صل، اأي 
اأّنها تكتب وال تلفظ، ف�صّعفت الهمزة مما جعلها اأكرث حاجة اإىل ما يقوّيها ويثّبت وجودها، 
التي  الزيادة  اإىل  اأمامية �صيقة. واإذا نظرنا  / وهي حركة   i/ الق�صرية  الك�رشة  فاأحلقت بها 
ح�صلت على الفعل املجّرد، جند اأّن هذه الزيادة ا�صرتكت فيها االأ�صوات ال�صامتة، واحلركات، 
فا�صتعمل �صوت الفتحة الق�صرية /a / والك�رشة الق�صرية /i/ والفتحة الطويلة /aa/ وال�صمة 
الطويلة /uu/ وما تبقى من اأحرف �صاألتمونيها فهي اأ�صوات �صاكنة consonant. ولقد اأدت 
اأال وهو  الكلمة،  االأ�صا�ص يف بناء  اإىل دورها  احلركات يف هذا املبحث دوراً مهمًا ي�صاف 

االإ�صهام يف اإ�صافة معاٍن جديدة اأحدثتها زيادة ال�صوامت، واحلركات اإىل الفعل املجّرد. 
رابعاً- الت�شغري:  ● 

ر ال�صيء جعله �صغرياً. وا�صطالحًا تغيري خم�صو�ص يلحق  »الت�صغري لغة: م�صدر �صغَّ
اال�صم. والت�صغري و�صيلة من و�صائل االإيجاز واالخت�صار، فقولك: دريهمات، معناه: دراهم 
قليلة، و�صجرية: �صجرة �صغرية، وهو بهذا يدل على ال�صفة واملو�صوف معًا« )33(. ومن فوائد 
الت�صغري: تقليل ذات ال�صيء اأو كميته نحو ُكلْيب، وحتقري �صاأنه نحو ُرجيل وتقريب زمانه، اأو 
مكانه نحو قبيل الفجر، وُبعيد الظهر. والت�صغري خ�صي�صة من خ�صائ�ص االأ�صماء دون �صواها 
من الكلمات، فت�صّغر االأ�صماء املتمكنة ب�صم اأّولها وفتح ثانيها، ثم اإ�صافة ياء �صاكنة زائدة، 
ثم ك�رش ما قبل االآخر، اإن كان اال�صم رباعيًا اأو خما�صّيًا، اأّما اإن كان اال�صم املكرّب ثالثيًا، 
ْبل  ْيد، قرَ ْعد = ُبعرَ فاإننا ال نك�رش ما بعد الياء الزائدة الأّن ما بعدها يكون حماًل لالإعراب. مثل: برَ
ُقنرَيديل، ِمْنديل = ُمنرَيديل. »وا�صتعمال  ْيول. ِقْنديل =  ل = ُجدرَ دورَ ْيمد، جرَ اأُحرَ د=  .اأحمرَ ُقبرَيل   =
اإذ الثقل مع القلة حمتمل، فجعلوا  اللغة لذلك �صاغوها على وزن ثقيل،  الت�صغري قليل يف 
لها اأثقل احلركات، وهي ال�صمة، ولثالثها اأو�صط حروف املّد ثقاًل، وهو الياء، وجعلوا بني  الأوَّ

الثقيلني حركة اأخف احلركات، وهي الفتحة لتقاوم �صيئًا من ثقلها« )34(
اأّن  مع  ْيهم  ُدررَ ْيعل  ُفعرَ يف  ويدخل  يعيل،  وُفعرَ ْيعل،  وُفعرَ ْيل،  ُفعرَ ثالثة  الت�صغري  »واأوزان 
ْيتيح، واإمّنا ق�صدوا  ْيفري، وُمفرَ ْيعيل ُع�صرَ ُفعرَ عْيل. ويدخل يف  اأُفرَ ْيود  ْيلل واأُ�صرَ ُفعرَ وزنه احلقيقي 
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ذلك الأّنهم اأرادوا االخت�صار بح�رش جميع اأوزان الت�صغري فيما ُي�صرتك فيه بح�صب احلركات 
ملمو�ص  و�صاهد  قاطع  دليل  وهذا   )35(  « واأ�صالتها  احلروف  بح�صب  ال  وال�صكنات،  املعُينة 
لكل  وداح�ص  التحديد،  على وجه  الت�صغريي  الوزن  االأ�صوات يف مبحث  هذه  اأ�صالة  على 
قول قائل باأّنها طارئة دومًا وزائدة يف كل حال، وميكن التحايل عليها واال�صتغناء عنها 

ب�صهولة وي�رش.
فالت�صغري له قيمته اللغوية الثابتة التي نحتاجها من خالل ا�صتخدامنا اللغوي مثل 
اإظهار التلطف، وبيان �صغر ال�صيء اأو قلة العدد ...اإلخ.وهذه املفردات ال توفرها معاجم اللغة 
واإمّنا املكلف بتوفريها هو علم ال�رشف يف مباحثه العامة فو�صع لها قاعدة الت�صغري التي 
املكرّبة  االأ�صماء  كل  ت�صمل  التي  اآنفًا وهي  اإليها  اأ�رشنا  التي  بثالث �صيغ،  ُحّددت �صيغها 
ما  ُيك�رش  قد  �صاكنة،  ياء  واإ�صافة  الثاين،  االأّول، وفتح  تقوم على �صم  تقريبًا وهي قاعدة 
بعدها، اإّن كان اال�صم غري ثالثي. وال يكون الت�صغري اإاّل بثالثة حروف اأو اأكرث، واإن وجدت 
كلمة على حرفني، بحثنا عن احلرف الثالث، فاإن كان حمذوفًا ُردَّ اإىل مكانه. واإن مل نعلمه 
اأ�صفنا حرف الياء اإىل اآخر اال�صم املراد ت�صغريه. »فكلمة )دم( حرفان، وهذا دليل على اأّن 
اأّنك تقول:  اأ�صلها )دمى( - مثل ظبي- بدليل  اإّن  فيها حرفًا حمذوفًا، واللغويون يقولون 
ّي،  ُدمرَ الياء املحذوفة، ثم ندغمها مع ياء الت�صغري فت�صري  ْت يدي وعلى هذا يجب رد  ِميرَ درَ
وكذلك نفعل مع كلمة )يد( التي اأ�صلها )يدي( مع مالحظة اأّنها تدل على املوؤنث دون تاء، 

واإذن علينا اأن نرد الياء، ثّم نلحق بها تاء التاأنيث فت�صري: يدية«.)36(
ولعل العّلة يف زيادة الياء دون �صواها يعود اإىل االأمر القائم وهو اأّن اأكرث ما يحذف 
ّي، اأُخّي، �ُصنّية، واإّن  من الثالثي هو الالم مثل: يد، ودم، واأخ، و�صنة، وت�صّغر على ُيدّية، ُدمرَ
اأكرث ما يحذف من الالم هو حرف عّلة، وحرف العّلة اإّما اأن يكون واواً اأو ياًء، واإذا زدنا الواو 
وجب قلبها ياًء الجتماعها مع الياء ال�صاكنة قبلها، ولذلك ت�صاف الياء اإىل اآخر اال�صم املراد 
ت�صغريه وهو على حرفني. وقد يكون احلرف املحذوف اأو املفقود يف اال�صم املكرّب هو الفاء 
زن، ووعد، وو�صع،  ولي�ص الالم، وغالبًا ما يكون حرف عّلة كما يف ِزنة، وعدة، و�صعة، من ورَ

ْيعة، اإذ ت�صاف تاء اإىل اآخر املفردة. فيقال يف ت�صغريها ُوزينة، ُوعْيدة ، ُو�صرَ
خال�صة القول: اإّن احلركات تقوم بدور مهم يف القواعد الت�صغريّية، وت�صكل قيمة لغوية 
مطلوبة، فالت�صغري هو الذي يوفر لنا معنى التدليل، والتقريب، والتعظيم، والتقليل يف اأوجز 
عبارة ميكن تقدميها، فهو يوفر كل تلك املعاين يف �صياغة مفردة واحدة ، ويف هذا اإيجاز، 
واخت�صار نافع، وهذا االإيجاز ال يكون اإاّل بتفعيل االأ�صوات التي احتوتها القاعدة الت�صغريية 

من )�صم، وفتح، وياء( ، وكّلها حركات �صواء اأكانت حركات طويلة اأم كانت ق�صرية. 
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عالل:  خام�شاً- الإ ●
االإعالل »تغيري يطراأ على اأحد حروف العّلة الثالثة )االألف والواو والياء( ، وما يلحق 
بها )وهو الهمزة( بحيث يوؤدي هذا التغيري اإىل حذف احلرف اأو ت�صكينه، اأو قلبه حرفًا اآخر 
مع جريانه يف كل ما �صبق على قواعد ثابتة يجب مراعاتها« )37(. ويرى الر�صي اأّن االإعالل 
» تغيري حرف العّلة للتخفيف، ويجمعه القلب، واحلذف، واالإ�صكان، وحروفه االألف، والواو، 
والياء، وال تكون االألف اأ�صاًل يف املتمكن، وال يف فعل، ولكن عن واو اأو ياء » )38( ويو�صح 
الر�صي هذا التعريف قائاًل: »وال يقال لتغيري الهمزة باأحد االأحرف الثالثة اإعالل، بل يقال 
لذلك تخفيف للهمزة. وقوله للتخفيف احرتاز عن تغيري حرف العّلة يف االأ�صماء ال�صتة نحو: 
)اأبوك، اأباك، اأبيك( ويف املثنى وجمع املذكر ال�صامل نحو: مهند�صني ومهند�صون، فاإّن ذلك 
ت�صمى  اإذ  االإعالل  حروف  اأي  والياء،  والواو  االألف  وحروفه  وقوله:  للتخفيف  ال  لالإعراب 
املزاج،  املنحرف  كالعليل  حال،  على  تبقى  وال  تتغري  الأّنها  العّلة  حروف  احلروف،  ثالثة 
املتغرّي من حال اإىل حال، وتغيري هذه احلروف لطلب اخلّفة، بحيث ال حتتمل اأي ثقل. واأي�صًا 
لكرثتها يف الكالم، الأنه اإن خلت كلمة من اأحدها فخلوها من اأبعا�صها حمال- واأعني من 
اأبعا�صها احلركات- وكل كثري م�صتثقل واإن خّف وقوله: ال تكون االألف اأ�صاًل يف املتمكن، 
والو�صط  االإعرابية،  احلركات  موِرُد  واالآخر   ، حماٌل  باالألف  االبتداء  فالأّن  الثالثي،  يف  اأما 
الرباعي فاالأول والثاين والرابع مّلا مّر  واأّما  األفًا.  الت�صغري، فال ميكن و�صعها  يتحّرك يف 
يف الثالثي والثالث لتحّركه يف الت�صغري واأّما اخلما�صي، فاالأول والثاين والثالث، مّلا مّر يف 
الثالثي والرباعي، واخلام�ص الأنه مورد االإعراب، والرابع لكونه متعقب االإعراب يف الت�صغري 
والتك�صري، واأّما يف الفعل الثالثي فلتحركه ثالثتها يف املا�صي، واأّما يف الرباعي فالإتباعه 

الثالثي« )39(.

أنواع اإلعالل: 

أوالً- اإلعالل بالقلب: 

�صارت                                تك�صري  جمع  جتمعها  اأن  اأردت  اإذا  مفتاح،  نحو:  ياًء  االألف  أ. تقلب 
فا ِت ا ح( فوقعت االألف بعد ك�رشة فقلبت ياء لت�صري مفاتيح. واإذا اأردنا ت�صغريها �صارت  )مرَ

ْيتيح«)40(.  ُمفرَ
	. تقلب الواو ياًء يف حاالت عدة منها: اإذا اجتمعت الواو والياء يف كلمة واحدة ب�رشط، 
اأاّل يف�صل بينهما فا�صل، واأن تكون االأوىل منهما اأ�صلية اأي غري منقلبة عن حرف اآخر، واأن 
تكون االأوىل �صاكنة �صكونًا اأ�صليًا، اإذا حتققت هذه ال�رشوط وجب قلب الواو ياء، واإدغامها 

ْوي= ّطّي )41(. يِّد، طرَ ْيود = �صرَ يف الياء �صواء اأكانت الياء �صابقة اأم الحقة �صرَ
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ذا وقعت بعد �صٍم نحو كاأن تريد ت�صغري كلمة العب فاإنها ت�صري  تقلب االألف واواً اإت. 
لويعب )42(.

	. تقلب الواو والياء األفًا ب�رشوط منها اأن تكون حركتهما اأ�صلية، مبعنى اأنهما لي�صت 
ْوا الف�صل  عار�صة ل�صبب من االأ�صباب، ولذلك ال تقلب الواو األفًا يف قوله- تعاىل-: » وال تن�صرَ
اأ�صلها، ولكنها حركت هنا  البقرة: 237، وذلك الأن واو اجلماعة �صاكنة يف  بينكم« �صورة 
بال�صم ل�صبب عار�ص وهو منع التقاء ال�صاكنني؛ الواو واأول الكلمة التي بعدها.)43( وتقلب 
ريرَ = طار.  عرَ = باع، طرَ يرَ الياء األفًا اإذا حتّركت حركة اأ�صلية، وكان ما قبلها مفتوحًا نحو: برَ

ا.  يرَ وتقلب الياء األفًا، اإذا كان يف الكلمة حرف متحرك ومفتوح ما قبله نحو: حيرَيرَ = حرَ
اإذا وقعت �صاكنة وما قبلها م�صموم واأاّل تكون م�صددة، ب�رشط اأن  	. تقلب الياء واواً 

تقع يف كلمة غري دالة على اجلمع مثل: اأيقن وم�صارعه ُيْيقن وا�صم الفاعل ُمْيقن )44(. 

ثانياً- اإلعالل بالنقل والتسكني: 

هو االإعالل الذي »تنقل حركة املعتل به اإىل ال�صاكن ال�صحيح قبله، مع بقاء املعتل اإن 
ْبيع » )45( ويكون يف اأربعة موا�شع هي:  ْقُول ويرَ جان�ص احلركة، كيُقول ويبيع، اأ�صلها يرَ

�صاكن                          �صحيح  حرف  وقبلها  متحّركة  واواً  اأو  ياًء  الفعل  عني  تكون  عندما  ♦ 

كما ياأتي: 
ِبنْي. ْبنِي = يرَ يرَ - 

ُقْوم. ْقُوم = يرَ يرَ - 

ْخِوف = يخاف. ْخورَف اأو يرَ يرَ - 

نقلت حركة حرف العّلة اإىل ال�صحيح ال�صاكن قبله، وي�صّكن حرف العّلة، ويبقى على 
وال�صمة،  الواو  كمجان�صة  له،  جمان�صًة  منه  ُنقلت  التي  احلركة  كانت  اإن  حمّله  ويف  حاله، 
ْبني ويْقُول. اأّما اإن كانت احلركة املنقولة لي�صت جمان�صة للحرف  والياء والك�رشة كما يف يرَ
الأن   ، ْحريرَ ويرَ يخورَف(  اأو  )يْخِوف  األف، كما يف  اإىل  ُيقلب  احلرف  ذلك  فاإّن  منه،  نقلت  الذي 

الفتحة لي�صت جمان�صة للواو اأو الياء والك�رشة لي�صت جمان�صة للواو )46(.
اال�صم امل�صابه للفعل امل�صارع يف الوزن فقط �رشيطة اأن تكون فيه زيادة ميتاز بها  ♦ 

م  ْقورَ قام ومعا�ص، اأ�صلهما: مرَ ل اأو زيادة ال ميتاز بها، فاالأول كمرَ ْفعرَ عن الفعل، كامليم يف مرَ
ذهب، معا�ص. فنقلوا وقلبوا« )47( حيث نقلت حركة العلرَة اإىل ال�صحيح  ة مرَ ْعيرَ�ص على ِزنرَ ومرَ

ْعيرَ�ص = معا�ص. ْقورَم=مقام، مرَ ال�صاكن قبله، ثم ُقلب حرف العلة اإىل األف مرَ
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امل�صدر املوازن لالأفعال واال�صتفعال نحو اإِقوام وا�صتقوام، حيث ُتنقل حركة حرف  ♦ 
االألفني بعد  اإحدى  األف وحتذف  اإىل  الواو  ُتقلب  ُثّم  ال�صاكن قبلها،  ال�صحيح  اإىل  الواو  العّلة 
القلب اللتقاء ال�صاكنني وقد ُيعّو�ص عن هذه االألف املحذوفة بتاء يف االآخر فتكون اِقامة 
واِ�صتقامة. وقد ال يعو�ص عنها بهذه التاء فتكون اإقام وا�صتقام كما يف: واإِقام ال�صالة ويكرث 

حذف التاء عند االإ�صافة )48(. 
ِبيع بحذف اأحد املدَّين فيهما، مع قلب ال�صمة ك�رشة  ْقُول ومرَ �صيغة »مفعول )49( ♦ كمرَ
ْفعول  مرَ وزن  مبيوع على  باليائّي« مثل  الواوي  فيلتب�ص  واواً،  الياء  تنقلب  لئال  الثاين،  يف 
بيع. حيث تنتقل حركة حرف العّلة الواو اأو الياء اإىل ال�صحيح ال�صاكن قبلها، وي�صّكن حرف  مرَ
اإىل ك�رشة.  ال�صمة يف مبيوع  ال�صاكنني، وتقلب  التقاء  املّدين خ�صية  اأحد  ُيحذف  ثّم  العّلة، 

بيع. فت�صبح مرَ

ثالثاً- اإلعالل باحلذف: 

من  حذفه  اإىل  يوؤدي  معينة  حاالت  يف  احلرف  ي�صيب  تاأثري  »هو  باحلذف  االإعالل 
الكلمة، ويكون هذا الإعالل يف حالت منها:

يف  الهمزة  هذه  فتحذف  ل(  )اأْفعرَ وزن  على  الذي  بالهمزة  املزيد  املا�صي  الفعل  ♦ 
امل�صارع، وا�صم الفاعل، وا�صم املفعول، مثل: اأرَْكررَم: م�صارعه ُيوؤرَْكِرم حتذف الهمزة لي�صري: 
ْكررَم حتذف الهمزة  ْكِرم حتذف الهمزة لي�صري: ُمْكِرم. ا�صم املفعول: ُموؤرَ ُيْكِرم. ا�صم الفاعل: ُموؤرَ

لي�صري ُمْكررَم« )50(.
�صيغة االأمر اأو امل�صارع يف الفعل املثال، وي�صرتط اأن يقبل م�صدر املثال هنا التاء  ♦ 
.. وي�صرتط يف  ل. وعد يعد ِعدة واالأمر منه ِعد  لة واالأمر منه �صِ وذلك نحو: و�صل ي�صل �صِ
حذف فاء املثال يف مثل هذه االأفعال، اأن تكون الفاء واواً، والعني املك�صورة يف امل�صارع. 
وكذلك حال اللفيف املفروق الذي نتعامل معه من جهة الفاء معاملة املثال، ومن ذلك نذكر: 
قي واالأمر منه ِق. اأّما اإذا كان الفعل مثااًل، ولكّنه مفتوح  رَبرَ وم�صارعه يرَ قي من باب �رشرَ ورَ
ِجلرَ وم�صارعه  العني يف امل�صارع، فاإّن فاءه مل حتذف، واإمّنا حُتّول اإىل ياٍء كما يف الفعل ورَ
ل واالأمر منه اإِيجل، هنا وقعت الواو �صاكنة بعد ك�رٍش فُقلبرَت ياًء لتجان�ص حركة الك�رشة.  ِيْوجرَ
اللفيف  فاء  واالأمر ومل حُتذف، وكذلك حُتذف  امل�صارع  املثال موجودة يف �صيغتي  ففاء 
املقرون، والمه يف امل�صارع املجزوم واالأمر، اإذا اأ�صند اإىل نون الن�صوة اأو األف االثنني، كما 
اأّما الفعل االأجوف  عيرَان، يا طالبان ِعيا.  عنْيرَ يا فتيات ِعنْي. الطالبان يرَ يف الطالبات مل يرَ
فُتحذف األفه من �صيغة امل�صارع املجزوم بال�صكون و�صيغة اأمره املبني على ال�صكون نحو: 
بْع واالأمر منه ِبْع. كما حُتذف عينه اإذا اأ�صند الأحد �صمائر  قام مل يقم واالأمر منه ُقْم. باع مل يرَ
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الرفع املتحركة مثل باع ِبْعُت ِبْعترَ ِبْعِتِ ِبْعنا ِبْعنرَ )51(. يت�صح من هذا املبحث مدى اعتماد 
ال�رشف على احلركات، اإذ يظهر هذا ب�صكل جّلي ووا�صح؛ الأن ظاهرة االإعالل وا�صعة االنت�صار 
يف اللغة حلب اأهلها للتخفيف والتخّل�ص من النطق الثقيل، فاللغة العربية لغة �صل�صة عذبة 
متيل اإىل الت�صهيل واالإيجاز وتهرب من الثقل واالإطالة، وتتاآلف اأ�صواتها حمدثة ان�صجامًا 

ومو�صيقى داخلية يف املفردة الواحدة اأو يف الرتاكيب املختلفة.
مما تقدم من اأمثلة جند، اأّن العربي يحر�ص على توزيع احلركات يف املفردة الواحدة، 
منها،  تتاآلف  التي  اأ�صواتها  ان�صجام  اإىل  وي�صعى  بع�صًا،  بع�صها  جماورة  على  ويحر�ص 
جنده  املفردة،  يف   )consonants )ال�صوامت  البناء  بحروف  امل�صا�ص  عن  اأحجم  واإن  فهو 
ُيغرّي ويبّدل ويحّول يف )احلركات vowels( ؛ الأّنها االأكرث �صهولة وطواعية ومرونة ونزوعًا 
اإن اجتمعت  االإبدال،  اإىل �رشورة  القواعد ت�صري  للتحّول، والتغرّي، وال�صقوط. لذلك فاإن هذه 
بع�ص احلركات مع بع�صها، فقد ُيحدث اجتماعهما ثقاًل يف النطق، وهو ما ترف�صه اللغة، 

كاجتماع �صمة مع فتحة طويلة، اأو �صمة مع ك�رشة ...اإلخ.
االأ�صوات وتاآلفها فح�صب، بل  التخفيف وتنا�صق  اأجل  االإعالل مل تكن من  اإّن ظاهرة 
اأّن معظم  ولعّلنا جند  وقواعدها.  ال�صوتية  املقاطع  قوانني  االن�صجام مع  ذلك  اإىل  ي�صاف 
املفردات التي خ�صعت لظاهرة االإعالل، كانت حتتوي مقاطع �صوتية بعينها مثل االأفعال 
حركة   + �صامت  من:  منهما  واحد  كل  ويتكون   ) عرَ يرَ )برَ الفعل  اأو   ) لرَ ورَ )قرَ الفعل  مثل  اجلوفاء 
فهذان  ق�صرية،  حركة   + �صامت   + �صامت  اأون�صف  حركة  ن�صف   + )الفتحة(  ق�صرية 
الفعالن عينهما اإّما واواً، اأو ياًء، والواو والياء اأن�صاف �صوامت، اأو اأن�صاف حركات، وهي 
وو�صعها كذلك فاإنَّ النطق بها ثقيل، وال تقوى على حتّمل احلركة الأنها وقعت بني حركتني 
ال�رشيف  ووزنها  قال  فاأ�صبحت  طويلة  فتحة  �صكلتا  ق�صريتني-  فتحتني  متجاورتني- 
)فال( فحذفت من بنية الكلمة، فيما ي�صمى االإعالل باحلذف كما ياأتي qa+ala والفعل بيع 
ل �صوت �صامت. اإّن املقاطع  ورَ ba+aςa. اأما من الناحية الفونولوجية فاإن الواو يف كلمة قرَ
لرَ waŝála اإذ  �صرَ ال�صوتية يف اللغة العربية تبداأ ب�صامت اأو ن�صف حركة مثل: ّلِعبرَ laςiba ورَ
ُيعترب ن�صف احلركة يف كلمة )و�صل( �صوتًا �صامتًا من ناحية فونولوجية؛ الأّنه وقع يف 
 ) لرَ ورَ بداية الكلمة، وحمل احلركة يف هذا املو�صع، فاإذا نظرنا اإىل املقاطع ال�صوتية للفعل )قرَ
قبل االإعالل جندها كما ياأتي: �صامت + حركة ق�صرية + ن�صف حركة + حركة ق�صرية + 
�صامت + حركة ق�صرية. اأّما بعد االإعالل )قال( جندها �صامت +حركة طويلة + �صامت+ 
ن�صف  قوة  اإىل  )القاف(  االأول  احلرف  التي حملها  الفتحة  قوة  اأ�صفنا  ولو  ق�صرية.  حركة 
األفًا، اأو  احلركة الواو؛ الأ�صبحت هذه يف جمموعها اأقرب اإىل �صوت احلركة الطويلة فقلبت 
حتّولت جمموعة هذه االأ�صوات اإىل األٍف، فيتكون بذلك الفعل االأجوف الذي تتو�صطه احلركة 
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احلركات  على  اعتمدت  الذكر  اآنفة  ال�رشفية  املباحث  اإّن  القول:  خال�صة  )االألف(  الطويلة 
)vowels( ب�صكل جّلي ووا�صح، ولكن هذا املبحث اعتمد على نظام املقاطع ال�صوتية التي 
هي  االإعالل  ظاهرة  اإّن  اأعمدته.  من  وعموداً  االأ�صا�صية،  اأركانه  من  ركنا  احلركات  ل  ت�صكِّ
احلركات  بو�صاطة  اللغة  م�صكالت  بع�ص  تعالج  التي  ال�رشف  ظواهر  من  اأ�صا�صية  ظاهرة 
الق�صرية والطويلة، وينبغي اأاّل ننظر اإليها وكاأنها مع�صلة اأو عّلة يف اللغة لتقّلب حركاتها 
وحتّولها و�صقوطها، الأّن هذا التقلب والتحول وال�صقوط هو ال�صبيل االأوحد للتخل�ص من الثقل 

وتوفري ال�صال�صة واخلفة. 

دراسة تطبيقية على أثر احلركات العربية على داللة بناء الكلمة: 
القدماء  بع�ص  تناولها  التي  املثلثة  املفردات  من  جمموعة  ياأتي،  فيما  �صاأتناول، 
فيها  اأبنّي  تطبيقية  كدرا�صة  االأمثلة  هذه  اأورد  ولكنني  وغريهم،  والبطليو�صي  قطرب  مثل 
اأثراحلركات العربية على داللة بناء املفردة العربية، واملعاين املتباينه التي �صتطراأ عليها: 

احلركةالكتابة ال�شوتيةالكلمة
 )vowel( 

 معنى الكلمة

الم الكالم يف اأ�صل اللغة االأ�صوات املفيدة )alkalaama)52?الكرَ
اجلروح ، ويف احل�صا منه كالم )alkilaami)53?الِكالم
املو�صع ال�صلب ، االأر�ص اجلرداءalkulaamu?الُكالم
بت يوم من اأيام االأ�صبوعassabta?ال�صَّ
بت بتّية )assibti)54?ال�صِّ اجللد املدبوغ ومنه النعال ال�صِّ
بت نوع من اأنواع النباتات assubtu?ال�صُّ

هام  �صّدة احلرassahaama?ال�صَّ
هام النبال assihaami?ال�صِّ
هام حال ال�صم�ص وقت الغروبassuhaamu?ال�صُّ

لُم ُة: دوْيبَّة )alħalma)55?احلرَ لرَمرَ احلرَ ان، ورَ لرَم: �صغار الِقْردرَ احلرَ ورَ
االأناة و�صبط النف�ص، واحِللم العقل )alħilmi )56?احِللُم
ما يراه النائم يف نومه )alħulmu)57?احُللُم
رَّة اأر�ص ذات حجارة �صود كاأّنها اأحرقت )alħarraha)58?احلرَ
�صفة للحرارةalħirrahi?احِلّرُة
ة ، �صحابة ُحّرة: كثرية املطر )alħurrahu)59?احُلّرة احُلّرة خالف االأمرَ
عوة دعاء هلل ، والدعوة ما يدعى اإليه من طعام )daςwatuna)60درَ

diςwatuniِدعوة
ُة: اّدعاء الولد الّدعّي غري اأبيه، ويّدعيه غري اأبيه.. قال:  الدِّْعورَ

ة هارٍب من ُلوؤِْم اأ�صٍل )61( وِدْعورَ
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�صيء ي�صنع لالأكل عند الطربduςwatunuُدعوة

�صط alqásţá?القرَ
ه  اّبِة، وذلك عيٌب الأنَّ ُط بالتـحريك: انت�صاٌب فـي رجلرَـِي الدرَ �صرَ والقرَ

ُط بـنيِّ  ي�صتـحب فـيهما االنـحناُء والتوتـرُي؛ يقال: فر�ٌص اأرَْق�صرَ
ِط)62( �صرَ القرَ

alqisţi?الِق�صط

ْخِف�ُص  راد اأرَن اهلل يرَ ْدِل، اأرَ الِق�ْصُط: الـِميزاُن، �صمي به من الِق�ْصِط العرَ
هم النازلةرَ من  ُع ِميزانرَ اأرَعماِل الِعباِد الـمرتفعِة اإِلـيه واأرَرزاقرَ ْرفرَ ويرَ

ْزن، وهو متثـيل  ها عند الورَ ْخِف�صُ اُن يده ويرَ عنده كما يرفع الوزَّ
لـما ُيِقدُِّره اهلل وُيْنِزُله، وقـيل: اأرَراد بالِق�ْصط الِق�ْصمرَ من الرِّزِق الذي 
ه تقلـيُله، ورْفُعه تكثـريه. والِق�ْصُط:  ْف�صُ يُب كل خمـلوق، وخرَ �صِ هو نرَ

يُب )63( ُة والنَّ�صِ الـِح�صَّ
والُق�ْصُط بال�صم: من عقاقـري البحر. )alqusţu)64?الُق�صط

رف aςárfá?العرَ
ْم�ٍص وال ِع�صاٍه،  ْبٌت لي�ص ِبحرَ باٌت، اأو الثُّماُم، اأو نرَ ْرُف: نرَ والعرَ

وبهاٍء)65(

aςirfi?الِعرف
الِعْرفرَ ال�صرب؛ قال ال�صاعر: 

قْل البن قي�ص اأخي الرقيات: 
ما اأح�صن الِعرفرَ يف امل�صيبات! )66(

والُعْرُف: املعروف )aςurfu)67?الُعرف
�صك ْخلرَِة، ج: ُم�صوٌك )lmaska)68?املرَ �ْصُك: اجِلْلُد، اأو خا�صٌّ بال�صَّ املرَ

lmiski?امِل�صك
و امِل�ْصُك من الطيب فار�صي معرب وكانت العرب ُت�صميه 

�ْصموم)69( املرَ
�ِصُك االأرَبدانرَ من الطعام وال�رشاب )lmusku)70?امُل�صك والـُم�ْصُك والـُم�ْصكُة: ما مُيْ
ْطر ُر )alqáţrá)71?القرَ طرَ ْطُر: الـمرَ والقرَ
ه. )alqiţri)72?الِقْطر رُّ ـحا�ُص واالآنـي الذي قد انتهى حرَ والِقْطُر: النُّ
والُقْطر، بال�صم: الناحية والـجانب، والـجمع اأرَْقطار )alquţru)73?الُقْطر
لم ًة �صوئها )aððálmá)74?الظَّ فاُء االأ�صنان و�ِصدَّ ِلم �صرَ رَد، ويقال: الظَّ ْلُم ماُء الربرَ الظَّ

ْلم aððilmi?الظِّ
الُم  الَُّم والظِّ لرَـُم، واحدتها ِظلرَـمُة، وهو الظِّ غريب ال�صجر الظِّ

�ِصُط  ْنبرَ �صاِلـيُج ِطواٌل وترَ والظاِلـُم؛ قال االأرَ�صمعي: هو �صجر له عرَ
ِرها فمنها �صميت ِظالمًا. )75( جرَ دَّ اأرَ�صل �صرَ حتـى تـجوزرَ حرَ

ْلم ْلِم و�صع ال�صيء يف غري مو�صعه )aððulmu)76?الظُّ الظُّ

azzad3aad3a?الزَّجاج
ِت الـمراأرَُة حاجبها بالـِمزرَجِّ دققته وطّولته؛ وقـيل اأرَطالته  جرَ جَّ زرَ

باالإِثمد )77(

azzid3aad3i?الزِّجاج
الزِّجاُج االأرَنـياب

وزجاُج الفحل اأرَنـيابه )78(
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احلركةالكتابة ال�شوتيةالكلمة
 )vowel( 

 معنى الكلمة

ٌة )azzud3aad3u)79?الزُّجاج القوارير، والواحدة من ذلك ُزجاجرَ
�صا ه، والـجمع اأرَْر�صاٌء )arra∫aaa)80?الرَّ ى مع اأُمِّ �صرَ ـحّرك ومرَ ِويرَ وترَ الظبـي اإِذا قرَ
الدلوarri∫aai?الرِّ�صا

�صا arru∫aau?الرُّ
ه.)81(  ُزقَّ ه لترَ ه اإِلـى اأُمِّ ذا مدَّ راأْ�صرَ ْرُخ اإِ �صا الفرَ ُة ماأْخوذة من ررَ �ْصورَ الرُّ

وهي بذل املال للم�صئول من اأجل التقرب اإليه 

arráqááqá?الرَّقاق
هلُة الـُمنب�ِصطة الـُم�صتوية اللـيِّنُة  والرَّقاق، بالفتـح: االأرَر�ص ال�صَّ

الرتاِب تـحت �صالبة )82(

arriqááqi?الرِّقاق
�رِشُ  ْنـحرَ ام الـمدِّ ثم يرَ نب واٍد ينب�صط علـيها الـماء اأرَيَّ كّل اأرَر�ص اإِلـى جرَ

ْكُرمًة للنبات )83( عنها الـماء فتكون مرَ
قاُق، بال�صم: الـخبز الـمنب�صط )arruqááqu)84?الرُّقاق والرُّ

مام alħamaama?احلرَ
ٌة ذكٌر وحمامة اأُنثى، والـجمع  مامة طائر، تقول العرب: حمامرَ الـحرَ

مام. )85( الـحرَ
ُره )alħimaami)86?احِلمام درَ بالك�رش: ق�صاء الـموت وقرَ

alħumaamu?احُلمام
اُم: ا�صم رجل. االأرَزهري: الـُحمام ال�صيد ال�رشيف، قال: اأُراه  والـُحمرَ

فـي االأرَ�صل الُهمامرَ فُقلبت الهاء حاء. )87(

amalaaa?املرَال
الأرَٰى علـى  ْلٌو مرَ اءرَ فهو مـملوٌء؛ ودرَ الأُْت االإنرَ ْلُء بالفتـح: م�صدر مرَ الـمرَ

اًء. املالأ: جماعٌة من  اًل مرَ ُة تقول: مرَ امَّ الآُن، والعرَ ُكوٌز مرَ ْعلرَـى، ورَ فرَ
الّنا�ص يجتمعون ليت�صاوروا ويتحادثوا، واجلميع: االأرَْمالء.

amilaai?امِلال
ٌة، ج:  الآنرَ الآى ومرَ الآُن، وهي مرَ لُّوؤِ، وهو مرَ مرَ امِلالأرَِة، )بالك�رش( ، ال التَّ

: الزُّكاُم، من االإْمِتالء. )88( ُء، ب�صمهنَّ ُة وامُلالأرَُة وامُلالرَ ِمالٌء. وامُلالرَءرَ
رْي. )amulaau)89?امُلال ْعدرَ ال�صَّ ْب�ِص برَ يُب البعريرَ من ُطول الـحرَ ٌل ُي�صِ هرَ ررَ

كل ُه، وامِلْثُل. )a∫∫akla)90?ال�صَّ برَ ال�صَّ
كل ْرُز ال�صكل يقال هذا ِطرز هذا اأي �صكله.a∫∫ikli?ال�صِّ الطِّ

كل a∫∫uklu?ال�صُّ

لرَْت.  ْهلرَِة، وقد اأ�ْصكرَ ، وهي: كال�صُّ نْيِ ْكلرَُة يف العرَ بال�صم، ومنه: ال�صُّ
ويلرَ  ، اأي: طرَ «، وقيلرَ نْيِ لرَ العرَ »وكان �صلى اهلل عليه و�صلم اأ�ْصكرَ

ِج،  ذرَ يف النُّ�صْ دَّ واأخرَ ُه، اأو ا�ْصورَ ْع�صُ عرَ برَ ُب: اأْينرَ لرَ الِعنرَ كرَ . و�صرَ نْيِ قِّ العرَ �صرَ
)91( . لرَ كَّ لرَ و�صرَ كَّ �صرَ كترَ

ال aţţálaaá?الطَّ
عُه،  �صرَ ْبـية �صاعة ترَ ُد الظَّ ال ولرَ ال ال�صغرُي من كلِّ �صيٍء، وقـيل: الطَّ الطَّ

ال من اأرَوالِد النا�ِص  اًل ثم ِخ�ْصٌف، وقـيل: الطَّ ْلواٌن وهو طرَ وجمعه طرَ
ْح�ِص. )92( والبرَهائِم والورَ

ال بالك�رش: القاِن�ُص اللطيُف اجِل�ْصِم. )aţţilaai)93?الطِّ
ال ِم. )aţţulaau)94?الطُّ ُة الدَّ وبال�صم: ِق�رْشرَ
ه مَّ ّمًا: كن�صه. )qámmahá)95قرَ مَّ ال�صيءرَ قرَ قرَ
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ه ُة النـخـلة: راأْ�صها. )qimmahi)96ِقمَّ علـى كلِّ �صيء. وِقمَّ والِقّمُة: اأرَعلـى الراأْ�ِص واأرَ

ه لة. )qummahu)97ُقمَّ ْزبرَ ُة، بال�صم، الـمرَ والُقمَّ

دُّ ald3adda?اجلرَ
ْخُت  : البرَ دُّ بو االأُم معروف، والـجمع اأرَجداٌد وُجدود والـجرَ اأرَ اأرَبو االأرَب ورَ

: الـحظ والرزق. )98( دُّ ُة. والـجرَ والـُحْظورَ

واجِلدِّ اإمِنا هو االجتهاد فـي العمل. )ald3iddi)99?اجِلدُّ

ْجُه االأر�ِص. )ald3uddu)100?اجُلدُّ ِة، بال�صم، ورَ واجُلدَّ

ررَت مرَ ςámárátáعرَ
ْرُته الدار ُعْمررَى اأرَي جعلتها له ي�صكنها مدة ُعمره فاإِذا مات  اأرَْعمرَ

، وكذلك كانوا يفعلون فـي الـجاهلـية. )101( عادت اإِلـيَّ
ِمررَت . )ςámiráti)102عرَ رِبرَ ر اإِذا كرَ ْعمرَ ِمررَ فالن يرَ عرَ

ُمررَت ςámurátuعرَ
رها بعد  ُمر االأر�ص: عمَّ ر ،فهو عمري. )103( عرَ مرَ مارة: عرَ ُمررَ املال عرَ عرَ

ربة. اأن كانت خرَ

الم assalaama?ال�صَّ

الم عليكم، اأي:  المة. وقول الّنا�ص: ال�صَّ الم يكون مبعنرَى ال�صَّ وال�صَّ
لرَْيكم. المُة من اهلل عرَ ال�صَّ

الُم هو اهلل، فاإذا قيل:  وقيل: هو ا�صٌم من اأ�صماِء اهلل، وقيل: ال�صَّ
الُم عليكم ]فكاأّنه[ يقول: اهلل فوقكم. )104( ال�صَّ

الم assilaami?ال�صِّ
ُد �صىء  الم: احِلجارة. )105( احلجارة �صّميت �ِصالمًا الأّنها اأبعرَ وال�صِّ

ناء والّذهاب، ل�صّدتها و�صالبتها. )106( يف االأر�ص من الفرَ

الم assulaamu?ال�صُّ
اِبُر  ى: عظام االي�صابع واالأ�صاجع واالأرَكارع، وهي كيرَ المرَ وال�صُّ

الميات. )107( كاأّنها ِكعاب، واجلميع: ال�صُّ

ْمر alxámrá?الغرَ
رٌِّق بـنيِّ  ْمر كثـرٌي ُمغرَ ْمُر: الـماء الكثـري. ابن �صيده وغريه: ماء غرَ الغرَ

ُل ال�صلوات  ثرَ الُغمورة، وجمعه غمار وُغمور. وفـي الـحديث: مرَ
ْمر. )108( ْهٍر غرَ ِل نرَ ثرَ ْم�ِص كمرَ الـخرَ

alximri?الِغْمر

الِغْمر، بالك�رش، وهو الـِحْقد، اأرَي حاقد غريه؛ وفـي حديث خيرب: 
ٌل ُمغاِمُر طرَ الِح برَ �صاكي ال�صِّ

ٌم اأرَو ُمـحاِقٌد. وفـي حديث ال�صهادة: وال ذي ِغْمٍر علـى  اأرَي خُما�صِ
ْغٍن وحقد. )109( اأرَخيه اأرَي �صِ

alxumru?الُغْمر

رِّب االأُمور؛ قال ابن �صيده:  بال�صم، وهو الـجاهل الِغرُّ الذي لـم ُيجرَ
وُيْقتا�ص من ذلك

ِمر: ال تـجربة له  اأْي. ورجل ُغْمر وغرَ ناء عنده وال ررَ لكل من ال غرَ
بحرب وال اأرَمر ولـم تـحنِّكه التَّـجارب. )110(
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نتائج البحث: 
من اأهم النتائج البحث ما ياأتي: 

وطويلها                 ق�صريها  العربية  اللغة  حركات  عرفوا  قد  القدماء  اللغة  علماء  اإّن  1 .
)vowels(، وا�صتعملوها جنبًا اإىل جنب مع احلروف ال�صامتة )consonant(، ونظموا العالقة 

بينهما تنظيمًا دقيقًا متزنًا.
لقد در�ص علماء اللغة القدماء املقاطع ال�صوتية، وخل�صوا اإىل اأّن النظام الذي يربط  2 .
بني ال�صوامت واحلركات هو نظام مهم حمكم، يحكم بناء املفردات، وميّيز بني معانيها، وهو 
نظام يطالب ب�رشورة اأن يلي ال�صوت ال�صامت، حركة، وبهذا �صّكلت هذه االأ�صوات عن�رشاً 

ثابتًا يف بناء اللغة والتفريق بني معاين مفرداتها كما هو احلال يف متون املعاجم.
لقد فّعل علماء اللغة القدماء احلركات يف ا�صتقاقاتهم ال�رشفية. ومّيزوا بها بني  3 .

�صيغة واأخرى، واأوجدوا بو�صاطتها مئات الكلمات، بل األوفها التي اأغنت اللغة العربية. 
تتمّيز احلركات يف اللغة العربية ببع�ص ال�صمات التي قّلما جندها يف غريها من  4 .

ال�صوامت ومن اأهم هذه ال�شمات ما ياأتي: 
أ. تتمتع احلركات بقوة الو�صوح ال�صمعي، فهي ت�صمع من م�صافات بعيدة ب�صورة اأكرب 

واأف�صل من ال�صوت ال�صامت.
	. هي اأ�صوات �صهلة النطق ال يعرت�صها اأي معوق يف اأثناء نطقها، مما جعلها قابلة 

الأن ميد النطق بها الأي درجة يريدها املتكلم دون عناء اأو تعب.
ت. تعد احلركات اأ�صغر وحدة �صوتية، فهي واإن كانت ال حتمل مدلواًل يف ذاتها، اإاّل اأّن 

معنى غريها ال يت�صح اإاّل بها.
	. لها القدرة على نقل قوتها اأو جزء منها لالأ�صوات املجاورة لها يف اإطار املفردة 

الواحدة.
الطويلة،  �صورتها  يف  وهي  خا�صة   .	 – وتبديلها  وحذفها  وقلبها  اإ�صافتها  ي�صهل 

فهي قّلما تثبت على حال واحدة، مما حدا بعلماء اللغة اإىل ت�صميتها بحروف العّلة.
اأو  بناء  حريف  فيكونان  وخمتلفة  متعددة  �صوتية  مواقع  والياء(  )الواو  ح. ل�صوتي 
واإذا   ، �صل(  )يرَ �صل( و  )ورَ الكلمة مثل كلمة  اأّول  ن�صف حركة، عندما يكونان متحركني يف 
ْي�ص( اأو �صاكنني قبل االألف مثل )األواح واأكيا�ص( ،  ْول وبرَ وقعا �صاكنني بعد فتحة مثل )حرَ
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ويكونان حركة حم�صة اإذا وقعا يف اآخر الكلمة، ومل يقويا على حتّمل احلركة كما يف كلمتي 
)اأرجو، واملحامي( ، ويكونان ن�صف حركة اإذا وقعا يف و�صط الكلمة، ومل يتحّمال احلركة مثل 
يرَل( ويكونان �صوتي مّد اإذا وقعا بعد حركة ق�صرية جمان�صة لهما مثل )جُلو�ص  ورَف و�صرَ )خرَ

يِبيع( .
بناء  يف  يبحث  ال�رشف  علم  الأّن  ال�رشف،  على  وا�صحًا  تاأثريا  احلركات  توؤثر  5 .
اأو القلب،  اأو النقل،  اأو الزيادة،  املفردات، وما يطراأ عليها من تغيري داخلي ي�صببه احلذف، 

وهذا كله يتم بو�صاطة احلركات.
ياأتي:  كما  االأ�صعف-  اإىل  االأقوى  من  قوتها-  ح�صب  احلركات  القدماء  ي�صنف  6 .
ال�صمة، الك�رشة، ثم الفتحة. واأرى اأّن الك�رشة هي اأقوى احلركات، ثم تليها ال�صمة، ثم الفتحة، 
وي�صتدل الباحث على ذلك، بالقاعدة ال�رشفّية االآتية: تقلب الواو ياًء متى اجتمعتا يف كلمة 
يِّد  ْيِود = �صرَ ة = ُدلّية. �صرَ ْيورَ واحدة، وكانت االأوىل منهما �صاكنة ، ثّم تدغم الياء يف الياء مثل ِدلرَ
ْرِمّي، من هنا تظهر قوة حرف الياء وغلبتها على الواو. والياء من جن�ص الك�رشة،  ْرُمْوي = مرَ مرَ
والواو من جن�ص ال�صمة، فاأّثررَت الياء تاأثرياً كبرياً على الواو، ونح�صب اأّنه تاأثري القوي على 
ال�صعيف، فاملنطق يرى تاأثري الالحق على ال�صابق، غري اأّن القاعدة التي اأ�رشنا اإليها مطلقة 

تق�صي بتاأثري الياء على الواو �صابقة كانت اأم الحقة. 
لقد رّكز علماء اللغة القدماء على ال�صوامت التي تتكون منها املفردة. ومل ينظروا  7 .
اإىل احلركات بامل�صتوى نف�صه، فال�صوامت ال ميكن اأن ت�صكل اأ�صل الكلمة االأ�صا�ص مبفردها، 

وتعطي مدلولها الثابت الأنها حتتاج اإىل احلركات ليكتمل مبناها ويت�صح معناها.
يف  يبحث  علم  على  يدالن  م�صطلحان  الت�رشيف،  وم�صطلح  ال�رشف  م�صطلح  8 .
بنية املفردات، وما يطراأ عليها من تغيري الأ�صباب داخلية، رغم اأّن لل�رشف معنى اآخر هو 
التنوين، وقد ا�صتعمل بع�ص العلماء ا�صطالح �رشف، للداللة على اجلانب النظري لهذا العلم، 

وا�صطالح ت�رشيف للداللة على اجلانب العملي، وهو ا�صتقاق وتوليد املعاين.
قد ي�صيف علم الت�رشيف عند توليده، وا�صتقاقه للمعاين بطرق متنوعة، وخمتلفة،  9 .
�صوابق للمفردة )prefix( ، اأو لواحق )suffix( ، اأو ي�صيف هذه االأ�صوات يف و�صط الكلمة، عن 
طريق امليزان ال�رشيف، اأو يغرّي حركات املفردة، اأو اأ�صوات اللني فيها، اأو يدغم �صوتًا يف 
�صوت اآخر، اأو يركب، اأو يحذف، اأو ينحت، وهذا كله خارج نطاق اجلملة، اإذ يبني املفردات 

بهذه الطرق، ثّم يقدمها ليبنى منها الرتكيب، اأو اجلملة.
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