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 التفاوت يف الصوائت العربية
 

 (*)سعيد شواهنة

 

 : ملخص

يؤسس هذا البحث إلى إضاءة التباين بين الحركات العربية، من حيث الكم، والتأثير واإلنتاا.. ويقياي الءاوء  قاى     

هااا الحركااات فااي  ماهيااة الحركااات العربيااة والعمئااف الينتقفااة بااين الحركااات، ويؤياام  اان  اادة   ااا  ت من ااا  

هااا الحركااات العربيااة مت اااوية فااي الابيعااة اإلنتاكيااة  هااا الحركااات العربيااة    العربيااة مت اااوية ماان حيااث الكاام 

ويؤسس لبيان أثر الحركات من حيث اليوة والءعف  أو الصوائت  ،مت اوية في  أثيرها في غيرها من الصوامت

ويركااا البحااث  قااى  و     ديث.موظفااا معايااات  قاام االااوات الحاا    وأثرهيااا فااي  ف ااير ال ااقوكات الصاارفية،   

 الحركات العربية في التشكمت البنيوية لقوحدات القغوية الناضعة لقيوانين الصرفية  ند  قياء القغة اليدامى.

 

 .الحركات العربية، الصوامت، الصوائت  الكلمات المفتاحية

 

Disparity in Arabic Phonetics 
 

 

Saeed Shawaahni 
 

Abstract: This research sheds light on the disparity among Arabic articulatory 

system, the manner and rules of sound production in terms of quantity, effects, and 

production and endeavors to uncover the nature of the system and the different 

relationships among them. The research tries to answer the following questions: Are 

the Arabic articulatory system elements equal quantitatively? Are the Arabic 

articulatory system elements equal in their productive nature? Are the Arabic 

articulatory system elements equal in affecting the others like the silent sound and 

harkat (vowels) in Arabic sounds? 
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 مقدمة:
و لب سلار عللى ه  ل       ،والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسللني مملد  لب عالد اهلل ا  ل       ،احلمد هلل رب العاملني

 وسنت  إىل يوم الديب و عد؛

واملعيار اللرئي    هل ا   ، فاملنظو ة الصوتية العر ية تنقسم على ثالثة أقسام رئيسة ه : الصوا ت والصوائت وأهصاف ما

لصلوائت    ا ويركز هل ا الاثلع عللى ق لية فرعيلة لقسليم رئلي   لب أقسلام املنظو لة الصلوتية وهلو             ،التقسيم هو الطايعة اإلهتاجية

 ل  إ  التالايب    ،والصلوا ت   العر يلة ليسلت عللى وتلرية واحلدة       ،والتأثري ،واإلهتاج، العر ية والتاايب القائم  ين ا  ب حيع الكمية

 ،والطايعلة اإلهتاجيلة   ،ز لب النطلق   :وهنلا   علايري تسلاعد عللى تصلنيو الصلوا ت العر يلة  ن لا         ،فيما  ين لا يعطي لا  يلزة ليصللية    

 .ويناقش ه ا الاثع  عايري التياوت وأثرها   تصنيو الصوائت وتوصيي ا ،تأثرييةوالطايعة ال

 

 الدراسات السابقة:
ولكلب   أجلد    ،لقد عثرت على ش رات  تناثرة هنا وهنا    كتب ا قلد ني ورى  ادلدثني  لب ي تملو    هل ا ا لا       

دراسة  نيردة تناولت الصوائت العر ية  ب ه ا املنظلور  ملموليت  وإ لا هنلا  دراسلة قلام   لا زيلد القراللة وهل   عنلوا   احلركلات               

وتنلاو  في لا التيلاوت الكمل         ،العر ية دراسة إكوستيكية   وه   ب الدراسلات االادة واعتملد صلاحا ا عللى امل تلصات الصلوتية       

ف اء ه ا الاثع ليسلص ولور    ،الناجم عب جماورة الصوا ت حبسب صيات ا دو  أ  يتطرق إىل التياوت اإلهتاج  والتأثريياحلركات 

 ذلك. ذلك    طايعة الدراسة تطلب، وقد سرت   ه ا الاثع على املن ج الوصي  التارخي  املوضوع  كليت .

 

العر ية على ز ب هطق الصائت وقد تنا  القد اء إىل هل ا املعيلار وأطلقلوا     يعتمد التياوت الكم    الصوائت :التياوت الكم -أوال 

: وتقسلم احلركلات حسلب هل ا املعيلار إىل قسلمني      .(1) اعلم أ  احلركات أ عاض حروف املد والللني    :علي  الاع اة فا ب جين يقو 

 حركات قصرية وحركات طويلة.

 

 احلركات القصرية-1 

يقو  ا لب   .وه  اليتثة والكسرة وال مة ،واددثني أ  عدد احلركات القصرية   العر ية ثالثير  ج  العلماء القدا ى 

ف ل  اليتثلة    ،فكل لك احلركلات ثلالث    ،  فكما أ  هل   احللروف ثالثلة    :جين   إشارت  لعدد احلركات القصرية و قا الت ا الطويلة

 (2)ل مة  عض الواو   وا ،والكسرة  عض الياء ،فاليتثة  عض ا لو ،والكسرة وال مة

 ، وساب ذلك أ  احلركة حرف صليري  :إذ يقو  ،وحتدث    اب       ارعة احلروف للثركات واحلركات للثروف 

 (3) ب كا  يسم  ال مة الواو الصيرية والكسرة الياء الصيرية، واليتثة ا لو الصيرية    أال تر  أ   تقد   القوم

إضلافة إىل  عيلار احل لم كملا ورد عنلد ا لب        مية   تقسيم احلركلات إىل قصلرية وطويللة   وقد اعتمد القد اء على  عيار الك

 واليارق  ني احلركات القصرية والطويلة يكمب   ز ب هطق احلركة.، جين

 حركة قصرية + جم ور أو   موس -1:   احلركة القصرية الكمية الز اهية

  ز لب هطق لا    ف نلا  تيلاوت  لني احلركلات القصلرية       ، تسلاوية  يادو أ  الكميلة الز نيلة لنطلق احلركلات القصلرية ليسلت      

يقلو    :وقد تنا  علماء اللية إىل ه   اخلاصلية   احلركلات املتوللدة  لب تلأثري الصلوا ت ا لاورة  لا         .خت ع ملا جتاورها  ب أصواتو

 (4)داود عاد    العلة الواقعة قا  صثيح جم ور تكو  أقو   ب هظريت ا الواقعة قا  صثيح وري جم ور   

وللوقوف على ه ا الرأي أجر  زيد القرالة جتر ة خمصية على اليتثة القصلرية الواقعلة  علد صلوت الكلاف   كلملة كتلب        

kataba  احلركلة  تاوعلة  صلوت التلاء وهلو صلوت وقيل    ملوس وعنلد قيلاس           %  ب الثاهية وهل 0117فتاني أ  كميت ا تص  إىل   
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%  لب الثاهيلة وهل   احلركلة  تاوعلة      8فقلد تلاني أ  كميت لا تصل  إىل      kadara كمية اليتثة الواقعة  عد صوت الكلاف   كلملة كلدر   

 (5)املتاوعة  صا ت   موس  وقد أثات أ  احلركة املتاوعة  صا ت جم ور أطو   ب احلركة  ، صوت الدا  وهو صوت وقي  جم ور

ويادو أ  ساب طو  احلركة  ع الصوت ا  ور هاجم عب توافق الصية  لني احلركلات اللت تتسلم  صلية اا لر والصلوت        

مبعنى أه  ال يوجد ز ب  يقود لالهتقا   ب حالة إىل حالة أي  ب ج ر إىل هم     هنا تّوحلد   الصلية فاالهتقلا      ،ا  ور التا ع  ا

 . ر إىل ا م  تحتاج إىل ز ب  يقود وه ا الز ب امليقود يستيرق  الوترا  الصوتيا    التثو   ب االهتزاز إىل عد   ب اا

 أطو  ↑احلركات القصرية + جم ور

 أقصر ↓+   موس

 

 حركة قصرية + اهي اري أو احتكاك  جم ور أو   موس -2

وهل  اسلتمراريا أو وقييلا مبعنلى أ  يكلو  الصلا ت الالحلق         لب حيلع ك   ،تتأثر كميلة احلركلة  طايعلة الصلوت الالحلق  لا      

فاحلركة إذا تالهلا سلاكب احتكلاك  أطلو   ن لا       ،  إ  كمية احلركة تعتمد على الساكب التال   ا :اهي اريا أو احتكاكيا يقو   الصج

 (6)إذا تالها وقي    

 

املتاوعلة  صلا ت وقيل  جم لور واملتاوعلة  صلا ت        وإلثاات ه ا الرأي أجلر  القراللة جتر لة خمصيلة عللى الكسلرة القصلرية       

واحلركللة املتاوعللة  ،ني أ  احلركلة املتاوعللة  صللا ت اسلتمراري جم للور أطللو   لب املتاوعللة  صللا ت وقيل  جم للور    ااسلتمراري جم للور تلل 

 (0) صا ت احتكاك    موس أطو   ب املتاوعة  صا ت اهي اري   موس   

القصرية حسب  ا جياورها  ب صوا ت  أ  االحتكلا  جيعل  الصلوت  سلتمرا دو      سري ه ا التياوت  ني احلركة يوميكب ت

  حني أ  احنااس تيار ا واء خلو الع ويب املنت ني للصوت االهي اري يؤدي إىل وقلو اللز ب أي    ،توقو يؤدي إىل طو  احلركة

وقلد أشلار    ،الش  احلركة  ع قوة اهي ار الصوتإىل ت يأ  هنا  ز نا  توقيا ثم  عد ذلك ينيص  الع وا   رة واحدة سريعة  ا يؤد

 (8).داود عاد  إىل الصا ت االستمراري الالحق للثركة وأثر    زيادة كميت ا

 وميكب  يا  كمية احلركات القصرية حسب  ا يتلوها  ب صوا ت حسب ه   امل ططات 

 أطو   ←  ج+  حركة قصرية

 أقصر   ←+   =                    

 أطو   ←حركة قصرية + احتكاك  جم ور 

 أقصر ←+ اهي اري جم ور=                  

  

 أطو  ←حركة قصرية + احتكاك    موس 

 أقصر  ←+ اهي اري   موس=                   

 
 : الزمنية بين الحركات القصيرة والطويلة الكمية

أي ز لب هطلق احلركللات    ،يسلتيرق   إهتاج لا أطلو  هسللايا   ختتللو احلركلات الطويللة عللب القصلرية   كلو  اللز ب اللل ي       

واللية العر ية تمتم  عللى  قلا الت ثلالث للثركلات القصلرية وهل  اليتثلة الطويللة          ،الطويلة أكص  ب ز ب هطق احلركات القصرية

(aa)  والكسرة الطويلة(ii)  وال مة الطويلة(uu). 
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احلركات القصرية في هب إ راهيم أهي  إىل أ  كمية احلركلات الطويللة    لقد اختلو اددثو    كمية احلركات الطويلة إىل

فاليتثة  طلقة صلوت   ،قصري وطوي  ،  والليويو  عادة يقسمو  أصوات اللني إىل هوعني فقط :تساوي ضعو القصرية حيع قا 

الطويللة والقصلرية هلو أ  اللز ب      فإذا أصاثت  ا يسمى  ا لو املمدودة ف   صوت لني طوي  واليرق عادة  لني اليتثلة   ،لني قصري

 (9):ال ي تستيرق  ا وىل ضعو ذلك ال ي هستيرق  الثاهية

 ختتلو ه   احلركات عب سا قت ا احلركات القصرية   كوه ا الز ب الل ي   :ويؤيد  الرأي ممد جواد النوري حيع يقو 

 (17)يستيرق  أطو  هسايا  

أ  املصلوت الطويل  يعلاد  ضلعو املصلوت القصلري وأ  احلركلة  لب حيلع           .. وقد استقر حاليا.  :وي كر أمحد احلمو أه 

 (11)ز ن ا هصو ز ب حرف املد  

وري أهنا جند  ب العلماء  ب ذهب إىل تياوت الكمية  ني القصرية والطويلة حسب ا صوات ا اورة و ن م إ لراهيم أهلي    

قصلرية جنلد     وضلع  خلر يل كر التيلاوت  لني احلركلات حيلع          هيس  ال ي جزم   أ  ز ب احلركة الطويلة يساوي ضعو احلركلة ال 

 (12)يقو   أصوات اللني الطويلة قد يزداد طو ا ضعيا أو ضعيني حني يلي ا همزة أو صوت  دوم  

وي كر    وضع  خر   والصوت الليوي قد يتأثر  ب حيع طول  مبا جياور   ب ا صوات و ا الحظ  ادلدثو  أ  صلوت   

 (13)طوال إذا ولي  صوت جم ور  اللني يزداد 

للادي كميلة احلركلات عنلد ا تكلو        ،و  ييب ه ا الرأي عب فكر القد اء فقد وجدها ا ب جين    اب    ط  احلروف

.. ا ملزة أو احللرف   . تاوعة   مزة أو صوت   عو يقو    إال أ  ا  اكب الت يطو  في ا صوت ا وتتمكب قوت ا وه  أ  تقع  عدها

 (14)املمدد   

وورد عند ا ب سينا تصور ييوق  ب وج ة هظرها تصور  علض ادلدثني الل يب جيز لو   اسلتقرار كميلة احلركلة الطويللة إىل         

  ثم أ ر ه   الثالثة عل   مك  ولكنين أعلم يقينا أ  ا لو املمدودة املصوتة تقع   ضعو أو أضعاف ز لا    :القصرية حيع يقو 

وك لك هساة الواو املصوتة إىل ال مة والياء  ،وأ  اليتثة تقع   أصير ا ز نة الت يصح في ا االهتقا   ب حرف إىل حرف ،اليتثة

 (15)املصوتة إىل الكسرة   

ويعلد رأي ا للب سلينا أدق  للب رأي  علض ادللدثني و لن م احلمللو وصلالا الللديب حسلنني اللل ي أشلار ا خللري إىل أ  كميللة        

 (16)لطويلة تساوي ضعو احلركات القصرية   احلركات ا

ويعد رأيل   لب أدق    ،وقد قام القرالة  دراسة اعتمد في ا على الت ارب امل صية   حتديد كمية احلركة الطويلة إىل القصرية

 :اآلراء  ه  أجر  جتار   على عينات ليوية خمتلية وخلص إىل هتائج رقمية و ا توص  إلي 

ويت لاوز  ، احلركلات الطويللة   ضلعو كميلة احلركلات القصلرية  ل  تقلع   ضلعي ا    لواطب           ال تنثصر كميات - 1

وهساة زيادة كمية احلركات الطويلة عب ضعو كمية احلركات القصرية أولب وأمش   ب هساة  ،ضعي ا    واطب أخر 

 .حصرها   ال عو

لصوا ت الالحقة وذلك  لب حيلع اا لر وا مل      تتياوت كمية احلركات تاعا ملال ح الصوا ت ا اورة وخاصة ا - 2

 (10)   .واالهي ار واالحتكا  والت عيو وعد  

 

ويدعوها إىل القو  إ  كمية صوت امللد   ،إ   ا ذهب إلي  اددثو    كمية احلركات الطويلة إىل  قا الت ا القصرية في  هظر

ولكللب هلل   الكميللة ال ميكللب أ  تنطاللق علللى هلل     ،الهيللرادالطويلل  تسللاوي أو ميكللب أ  تسللاوي ضللعو القصللري   حالللة الت للرد وا 

وطايعلة الصلوت    ،فصوت املد يطو  أو يقصلر حسلب  لا يلأت   علد   لب أصلوات        ،ا صوات و  حالة جماورت ا لألصوات ا خر 

 .التال  هو ال ي تحدد طو  صوت املد
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 الكمية الزمنية في الحركات الطويلة 
 ،مبعنى أ  هنا  تااياها   ز ب هطق احلركات الطويلة ،نطاق على احلركات الطويلةإ   ا ينطاق على احلركات القصرية ي

 :وال ي يولد ه ا التاايب ا صوات الالحقة للثركات الطويلة وامل طط اآلت  ياني ه ا التياوت

 أطو   ←حركة طويلة + جم ور 

 اقصر  ←+   موس =                

  

 أطو  ←حركة طويلة + احتكاك  جم ور 

 أقصر ←+ اهي اري جم ور =                

  

 أطو   ←حركة طويلة + احتكاك    موس 

 أقصر ←+ اهي اري   موس=                 

  

 أطو  ←حركة طويلة + صوت   عو 

 أقصر  ←+ صوت عادي =              

  

 أطو ←حركة طويلة + همزة 

 أقصر  ←+ صوت عادي    =                     

 

وأ لا سلاب هعملت ب ووجلائ ب وللادي ب إذا وقلع       :  قولل   ةامل لعو وا ملز  ع وقد عل  ا ب جين ساب إطالة حرف املد  

في يلو عللي م أ  يلتقل  السلاكنا  حمللوا        ،وأو  امللثلني  للب التملديد سلاكب    ،سلواكب  -كملا هلر     -اململدد  علدهب فأله لب    

عوضا  ا كلا  جيلب اللتقلاء السلاكنني      ،في علو  طو ا ووفاء الصوت   ا ،كال  م فثينئ   ا ين  و   ا لو  قوة االعتماد علي ا

 .(18)وذلك حنو شاّ ة وداّ ة    ،وال  االسرتاحة علي  تعلقا ،إذ   جيدوا علي  تطرقا ، ب حتريك ا

وهل ا   :اهيم أهي  فقد ذهب إىل عك  ذلك حيع ير  أ  أصوات املد تقصلر عنلد ا يلي لا صلوتا  سلاكنا  يقلو       أ ا إ ر

هي  السر   إطالة صوت اللني حيع يلي  صوت  دوم    طايعة الليلة العر يلة وهسل  ا يلتلزم قصلر أصلوات الللني الطويللة حيلع          

 ولغ   طول  لئال تصليا  تللك الظلاهرة اللت شلاعت         ،في   ب طو  يلي ا صوتا  ساكنا  فثرصا على صوت اللني وإ قاء على  ا

 (19) ب  ي  صوت اللني إىل القصر حني يلي  صوتا  ساكنا     ،الل  ات العر ية قدمي ا وحديث ا

 إىل الوضعني الت تأخل هما أع لاء النطلق عنلد     يعود إطالة صوت اللني املتاوع  صا ت   عو    وير  القرالة أ  العلة

  إهتاج ا للم عو و ب هنا تتأثر احلركة السا قة    ا الرتيع فتزداد كميت لا  اثللة    ،حيع ترتيع ا ع اء النطقية ،امل عو النطق 

 (27)للصوت الالحق  ب حيع الكمية   

حيلع يطلو  الصلوت    الصلوت الل ي يليل  ساكب،والسلكو  فيل  شل ء  لب اخليلاء، فيطلو               ،وري أهنا هر  وري ذللك 

 .وفي  وقية ثم االهتقا  إىل هطق املث  ا خري ،ت لئال يسيطر اخلياء على الصا ت ا و    املثلنيالصو

  وإ لا لكلب امللد فلي ب  لع أ  ا ملزة       :أ ا ساب إطالة صوت املد  ع ا مزة عند ا ب جين فيعود إىل الاعد امل رج  يقو 

  الصلوت فلوفني    ،وشعب ،ثم لاديت   ب حنو  طلب ،قال  ملصوتةوتراخى خمرج  فإذا هطقت   ه   ا حرف ا ، حرف هأ   نمؤ

 (21)ل  وزد     ياه    

وير  إ راهيم أهي  أ  سلاب إطاللة صلوت امللد  لع ا ملزة يعلود إىل   أ  ااملع  لني صلوت الللني وا ملزة كلاامع  لني               

  حلني أ    ،وأ  تكو  فتثة املز ار حني النطق  ل   ناسلطة  نيرجلة    ،إذ ا و  يلزم أ  يكو  جمر  ا واء  ع  حرا طليقا ، تناق ني
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فإطاللة صلوت الللني  لع ا ملزة يعطل  امللتكلم فرصلة          ،النطق  ا مزة يستلزم اهطااق فتثة املز ار اهطااقا مكما يليل  اهيراج لا ف لأة   

صلوتية تالايب كل  املااينلة الوضلع الصلوت  الل ي         ليتمكب  ب االستعداد للنطق  ا مزة الت حتتاج إىل جم ود ع ل  كلاري وإىل عمليلة  

 (22)تتطلا  أصوات اللني   

ورأي إ راهيم أهي  أقرب إىل الدقة العلمية إذ إ  التاايب اإلهتاج  للصوتني جيعلنا هنطق ك  صوت  طايعتل  اخلاصلة ف ل ا    

فم لرج   ، لاء النطلق   هطلق الصلوتني    علالوة عللى تلداخ  أع    ،يعط  صوت اللني  دة ز نية أطلو  حتلى تنت ل  طايعتل  اإلهتاجيلة     

ويت ل  اللوترا  الصلوتيا  وضلعا      ، عالوة على أ  هطلق ا ملزة  لب احلن لرة     ،حروف املد  ب اليم وتوصيي ا  ب الوتريب الصوتيني

تيني إىل وهل ا يتطللب هقل  اللوتريب الصلو     ، و ب ثلم تالدأ إهتاجيلة ا ملزة      ، ل لك تنت   إهتاجية صوت املد ، يايرا أثناء هطق ا مزة

 .طايعة إهتاجية خاصة  ا مزة فيطو  صوت املد 

 

 :التفاوت اإلنتاجي -ثانيا
وال مة عند العرب أثق  احلركات وصنوها الواو ثم الكسرة وصنوها الياء ثم  ،تتياوت الصوائت العر ية   الثق  واخلية

ثق  واخلية  تولدا   ب رحلم اإلهتلاج الع لوي أي  لب     وال ،وقد سادت فكرة اخلية والثق     ظا  القد اء ،اليتثة وصنوها ا لو

 .هاحية هطقية

 و ن لا ا لاوي وهلو حلرف اّتسلع  لواء الصلوت خمرجل  أشلّد  لب اتسلاع خملرج اليلاء               :وقد هص سياوي  على ذلك  قولل  

وهلل  ا لللو وهلل   الثالثللة أخيللى احلللروف التسللاع  ، هللك قللد ت للم شلليتيك   الللواو وترفللع   اليللاء لسللاهك قالل  احلنللك ،والللواو

 (23)الياء ثم الواو  ا لو ثم :وأخياهب وأوسع ب خمرجا ،خمرج ا

 لب   -إال أ لا عثملا     -أال تر  أهل  عنلد ااماعلة     ،  وذلك حنو حيوا  :وي كر ا ب جين أ  الواو أثق   ب الياء يقو 

 (24) وه ا  ع إحاطة العلم  أ  الواو أثق   ب الياء  .وأ  أصل  حييا  وملا ثق  عدلوا عب الياء إىل الواو ،  اعو الياء

   هك ت م شليتيك لللواو    :إىل كو  خمرج ا أكثر اتساعا يقو  شارا المافية (اليتثة الطويلة)ويعود ساب خية ا لو 

فأوسللع ب خمرجللا  ، لللو فللال تعملل  للل  شلليئا  للب هلل ا  لل  تيللرج امل للرج وأ للا ا ،وترفللع لسللاهك قالل  احلنللك لليللاء ،في لليق امل للرج

 (25) ا لو

فال مة وأخت ا الواو املدية أثق  احلركات ويلي لا الكسلرة القصلرية وأخت لا اليلاء املديلة وأخلو احلركلات اليتثلة القصلرية           

 .وأخت ا ا لو    ا لو ال تكو  إال حركة

 :ويل كر كملا   ملر    .صي ما هصي  حركة والواو واليلاء  وصلي ما حلركتني طلويلتني    لقد خلط القد اء  ني الواو والياء  و

 semi)و لب ثلم تيلت أهصلاف حركلات       ،ولكن لا تلؤدي وئلائو ا صلوات الصلا تة      ، أ  الواو والياء  ا شلا  كلاري  احلركلات   

vowels).  فيكو  تقديرهم وري دقيلق إذ اللواو واليلاء   هل يب املثلالني وحنوهملا        ، ر وا دعواأ ا إذا قصد   ما الواو والياء   حنو

 (26)ك    ا لو هنا ليست إال حركة وذل ،.. أ ا ذكر ا لو هنا ف و خطأ على أي احتما  أردت.ةحركات صرف

 :لتثت   وقعني   وتظ ر   الرتاكيب الليوية :وي كر عاد القادر عاد االي  الوئيية التمييزية للواو والياء فيقو 

  وقع ا صوات الصا تة لتقوم  وئييت ا   تمكي  الصورة الداللية وتااد  املواقع  :ا و 

 جلد     يلد       لد    ولد

↑ ←↑               ↑ ← ↑ 
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 : وقع الصوائت الطويلة لتقوم  وئييت ا   تمكي   عا  الداللة وتااد  املواقع :الثاه 

 (20)يرفد     ←  يريد            رق   ←   وق

فعنللد ا حتللدثوا عللب الثقلل    ،هصللو احلركللة واليللاء كلل لك الللواو  وصللي ا حركللة و  وصللي ا فالقللد اء   مييللزوا  للني الللواو 

 ني ا موعتني الصوتيتني   جمموعلة واحلدة وهل ا أوقع لم  اخلطلأ  لب حيلع توجيل  الظلاهرة الصلوتية اللت خت لع              و زجوا،واخلية

 .لية  ث  القلب واحل ف واملماثلة وامل اليةيلقواهني تمك

وا الواو فعند اجتماع واويب   أو  الكلمة قلا. وقد فسر القد اء ئاهرة القلب   أصوات العلة حسب قاهو  الثق  واخلية

وكا  ذلك  طردا إ  شئت أ لدلت وإ  شلئت      ، ه م ملا استثقلوا الت في ا ال مة فأ دلوا ،وال يكو  في ا إال ذلك ،ا وىل همزة

 (28)و  جيعلوا   الواويب إال الاد   ه ا أثق   ب الواو وال مة    ،تاد 

 .(29)  الكلمة   يكب  ب همز ا وىل  د وورد ه ا عند ا ب جين حيع يقو    وإذا التقت واوا    أو 

و  ه   احلالة اأ الناطق إىل الت لص  ب الت عيو أو اجتماع الثقيلني فل أ إىل قلب الواو إىل همزة وا مزة ليست أق  

 .ثقال  ب الواو ولكب النسيج الانيوي للية العر ية يكر  توال  املثلني    داية الانية 

لصرفية النامجة عب الثق  قلب الواو ياء   كلمة واحلدة  ثل  سليد اللت أصلل ا سليود وقلد علل          و ب التيريات الصوتية ا

لكثلرة اسلتعما م    ،  فلالواو واليلاء مبنزللة احللروف اللت تلداهى   امل لارج        :سياوي  ه ا القلب ليكو  عمل م  ب وج  واحلد يقلو   

كما أ  رفع اللسا   لب  وضلع    ،فكا  العم   ب وج  واحد أخو علي م ،لو احلروف  ن ا و ب ا لو أو  ع  بوإه  ال خت ،إياها

 (37)واحد أخو علي م   اإلدوام   

وال حتر  أ دا فإ لا   ،ويتثدث عب اخلية والثق  فيقو    وإ ا خيت ه   اخلية  ه  ليست  ن ا عالج على اللسا  والمية

 (31)لياء   ه  مبنزلة الني  و ب ثم   تثق  ثق  الواو علي م وال ا

 (32) ا لو    أال تراها أولب على الواو  ب الواو علي ا وه  أشا  ،     الياء أخو  ب الواو عندهم :ويقو  أي ا

كما أه  لي     لاب ر يلت فعللت وذللك    اليلاء أخلو عللي م  لب اللواو           (فُعْلُت)  ولي     نات الياء  :وي كر أي ا

 (33)  وكرهوا أ  ينقلوا اخلييو إىل  ا يستثقلو ،وأكثر حتويال للواو  ب الواو  ا

 فقلات إىل حلرف أخلو  لب     :فعل  القلب  قول  .وقد هص القد اء و ن م شارا المافية عب أ  الواو أثق  حروف العلة

 (34)الواو وهو الياء  

فإهل  قلد اجتملع للك      ،  لمو ة .. فلإذا كاهلت اللواو    . ال مة مبنزلة اللواو  :وال مة مبنزلة الواو   الثق  يقو  ا ب عصيور

 (35)واوا   

وإ  كا  القياس   إدوام  ،  فقلات الواو إىل ياء سواء تقد ت الواو أو تأخرت :و ا يؤكد تنا   ثق  الواو يقو  الرض 

 (36)   الواو والياء ليسا  أثق   ب الواو امل عية    ،وإ ا فع  ذلك ليثص  الت ييو املقصود ،قلب ا و  إىل الثاه  ،املتقار ني

 (30)قال ا أي الياء   فيقلب أثقل ا أي الواو إىل  ا جياه  حركة  ا ، حروف العلة الثالثة :وي كر  وضع  خر

ف ل    ،جيلة مبعنلى أ  الثقل  واخليلة طايعلة إهتا     ،املتتاع للنصوص السا قة جيد أ  الناطق العر ل  يل لأ إىل السل ولة النطقيلة    

عاارة عب جم ود ع ل  ين م عب تداخ  أع اء النطق وه   القواهني الانيوية للية العر ية ليست ثوا ت مبعنى ليست قواهني كيميائية 

 .وإ ا ئواهر هطقية ميكب أ  تيسر حسب قاهو  اخلية والثق 

أ  القللب هلاتج علب    -ب رأينلا  حسل  -وقد تتاعت  واضع عكسية وه  قلب اليلاء إىل واو   املظلا  الليويلة فوجلدت     

ولكلب     .القوة وال عو ولي  عب اخلية والثق  مبعنى أ  الياء إذا سكنت وضم  ا قال ا قلات إىل واو عللى سلاي  املثلا  ال احلصلر    
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 ث  ه   الانيلة   تقللب إىل واو وإ لا قلالت إىل حركلة قصلرية  لب جلن  احلركلة السلا قة وذللك    اليلاء سلكنت والسلكو   لوت                

 لصوت ل

 muu/sir  وسرmuysir ←  يسر :     ث 

 muu/qin  وقب  ←    muy/qin   يقب         

 .فقلب إىل حركة قصرية  ب جن  احلركة السا قة علي  (واملوقعية والسكو  أديا إىل ضعو الصا ت )الياء

ق إىل حتقيلق  ا طل أثقل  فعملد النل   وهنا  حالة أخر  تقلب في ا الياء إىل واو   الصية والعك    االسم وذلك    الصية 

 لع   ،.. خليلة ا للو  .  وفع  ياء فع  صية كثيكلى  :  االسم إىل واو والعك    الصية يقو  الرض  الياء التوازي   الانية فقلات

 (38)فقي  طو ى   االسم وضيز    الصية    ،والت ييو   ا أوىل ،والصية أثق  ،قصد اليرق  ني فعلى اتا و ين ا صية

 .وإحال  التواز    التمكالت الانيوية  ب ج ة أخر  ،فالواو والياء    ث  الانية السا قة قا ت  وئيية لييزية  ب ج ة

و ب ا  ور الالفتة للنظر   القواهني الصرفية قلب الواو والياء إىل ألو   ا جوف والنلاقص إذا حتركتلا وفلتح  لا قالل ما      

إ  كل   لا جلر     ثل  هل   الانلى و لا جلاء عللى           ،و والياء إذا حتركتا وفتح  ا قالل ما قل  ثقلل ما      الوا ،وه ا الكالم في  شطط

 :شاكلت ا هو اسقاط هصو احلركة الواو أو الياء وذلك لثق  توال  احلركات وأهصاف ا والتمكالت الصوتية اآلتية تاني ذلك

 qaa/la قا    ←   qawala   قو  

 baa/ca  اع    ←     bayaca     يع

 da caa دعا   ←  da cawa     دعو

 ramaa ىر      ←    ramaya ر    

 (39)سقط الواو والياء  ني حركتني قصريتني   ت   :كوش أ  الواو والياء تسقطا  إذا وقعتا  ني  صوتات يقو  ي كر 

 :و يع حني أصاثت  اع ميكب تيسري  مبا يل  ،   ا طرأ على كلمة قو  حني أصاثت قا :ويقو  داوود عاد 

 .أي  ديب قصرييب  تماثلني ،حت ف الواو والياء إذا وقعتا  ني حركتني  تماثلتني :أوال

فلإذا كلا  امللدا      ،ينتج عب املديب القصرييب وقد أصلاثا  تلوالني  علد سلقوط اللواو واليلاء  لد طويل   لب جنسل ما           :ثاهيا

طويللة وإ  كاهلا كسلرتني هلتج عن ملا كسلرة        ضلمة .. وإذا كاها ضمتني هتج عن ما .ثة طويلةالقصريا  فتثتني هتج عن ما فت

 (47) طويلة  

وذلللك لللي  لوقوع مللا  للني صللائتني قصللرييب  لل     الطايعللة   ،حنللب هتيللق  للع اآلراء السللا قة  للأ  الللواو واليللاء تسللقطا  

لل ا ال يوجلد    ،ا  عض خصائص الصوا تمحية اليوهاتيكية ينقص  ب النا ماوه ،   الواو والياء هنا هصيا حركة ،اإلهتاجية ختتلو

   ا للو فتثلة طويللة وهل   لا خصائصل ا الصلوتية واإلهتاجيلة          ،عالقة صوتية  ني الياء والواو  ب ج ة وا لو  ب ج لة أخلر   

لب الواو واليلاء إىل أللو كملا ذكلر     فال وجود لق.واحل ف وقع  ساب الثق  الناجم  ب توال  احلركات وأهصاف ا ،و والياءاامليايرة للو

 .الصرفيو 

 

 التفاوت التأثيري  :ثالثا
الكمية والطايعة اإلهتاجية فقط وإ ا   التأثري ال ي يتولد  ب صيت القلوة    تتياوت الصوائت   العر ية فيما  ين ا ليست 

أي   قوت لا وضلعي ا وقلد عملد الليويلو  إىل ترتيلب الصلوائت حسلب هل ا املعيلار كملا             ،وال عو ف   ليست  تسلاوية   تأثريهلا  

 :يأت 
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و  ي كر الليويو  الصوائت الطويللة وهل  اليلاء املديلة     ، السكو  إذا اعتصها ا خرية حركة، اليتثة  ، ال مة، الكسرة 

علالوة عللى أه لا     ،التياق ا   الرسم الكتا    ع الواو والياء اللينتنيوالواو املدية وا لو وذلك  ه م   يعدوها  ب قاي  احلركات 

 و ب  ظاهر التياوت التأثريي  ا يآت  .تدخ    ج ر الكلمة أعين الواو والياء دو  ا لو

كسلرة أقلو    وال .واملعيار الصثيح لكتا ت ا يعتمد على قوة احلركلات  ، الء   قواعد كتا ة ا مزةع ت كتب اإل: كتا ة ا مزة-1

فإذا كاهت ا ملزة  كسلورة و لا قالل ا   لمو ا أو  يتوحلا أو سلاكنا فإه لا تكتلب           ،فل لك ت عو أ ا  ا  اق  احلركات، احلركات 

وتكتب ا مزة على واو إذا حركت ا مزة  لاليتح أو ال لم أو    .على هصة سواء أكاهت الكسرة لل مزة هيس ا أم للثرف السا ق علي ا

وعب كتا ت ا عللى  . ال ذكر للكسرة هنا  ه ا أقو   ب ال مة .وم أو ضمت هيس ا وفتح  ا قال ا أو ضم أو سكبسكنت وقال ا   م

 .تيصي  ه   القواعد   وكتب اإل الء   تأ  ج دا ،ألو ال يرد الكسر وال م  ه ما أقو   ب اليتح

  

أي حبسلب الصلوت ا قلو  وقللب اللواو إىل يلاء  لب هل ا          ،إ  ج   اب اإلعال  يقوم عللى قلوة احلركلات   : قلب الواو إىل ياء-2

وقلب الواو إىل ياء   الانى الصلرفية امل تليلة  توللد  لب الكسلرة          الياء حركة طويلة و ا ينطاق على الكسرة ينطاق علي ا ،القاي 

وال داعل  إىل   ،تقلب في لا اللواو إىل يلاء   وقد أوردت كتب الصرف املواضع الت  .الت أثرت   الواو فقلات ا إىل ياء كما ير  القد اء

النلاجم علب قلوة     التأثريوميكب تيسري  ث  ه   الانى الصرفية والتيريات الانيوية حسب قاهو  . (41)تعتص  ب قاي  االجرتار   ه اذكرها 

 :ء  ا يات إىل يا  ب ج ة والصعو ة االهتقالية  ب ج ة أخر  و ب ا  ثلة على قلب الواو .الكسرة وأخت ا الياء

  يزا   ← وزا  

  يعاد   ← وعاد

  يقات  ←  وقات

 

إضلافة إىل أ  اللواو سلاقت  كسلرة فكوهلت  ع لا صلوتا        ،فقد وقعلت اللواو  وصلي ا هصلو حركلة سلاكنة   ه ايلة  قطع       

 اهتقاليا 

miwzaan -----miizaan 
miwcaad------miicaad 
 miwqaat-------miiqaat 

 

  ذات لا وضلعيية    وقع لا وسلكوه ا أقلوا  أثلرت        الت شيلت قمة املقطع   اللواو ال لعيية  لقد أثرت الكسرة القصرية 

وه ا هلاجم علب قلوة     ،أي إىل لكسرة قصرية كوهت  ع الكسرة القصرية السا قة علي ا كسرة طويلة ،تأثريا تقد يا فثولت ا إىل جنس ا

ولتأكيلد  . (42)حروف العلة يقلو  الرضل    اللواو أثقل  حلروف العللة         الكسرة    الكسرة أقو  احلركات عالوة على أ  الواو أثق  

 :القاعدة ه رب املثا  اآلت 

-ِقَوم - - - -  ِقيم   -

-سواط - -  سياط  -

 

 :وتاني لنا الكتا ة الصوتية التيريات احلقيقية للانى الليوية السا قة

 qiwam---------qiyam 

 siwaat---------siyaat 

 

 .الواو وقلات ا إىل ياء هصلو حركلة لتناسلب الكسلرة القصلرية وهل   لب جنسل ا وقريالة  لب خمرج لا           فقد أثرت الكسرة   

عالوة على أ  الكسرة أقلو   لب اللواو فتلأثرت   لا       ،فت لص الناطق  ب الصعو ة االهتقالية  ب ج ة و ب ثق  الواو  ب ج ة أخر 
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فلكل  تنطلق  لالواو،     ،دث أ  تلر  هوعلا  لب تكللو النطلق وثقلل         عند ا تلتق  الواو  الكسرة قد تح :يقو  هنري فليش ،فثولت ا

 (43)ولك  تنطق  الياء تحدث العك  فتنيرجا     ،تستدير الميتا 

 اإلضافة إىل أ  الكسرة ختلرج  لب  نطقلة     ،يتاني لنا  ب الانى السا قة أ  الواو وقعت إثر الكسرة والكسرة أقو  احلركات

فيل لأ النلاطق إىل اللت لص  لب      .و  هل ا االهتقلا  صلعو ة   النطلق     ،لواو  ب  نطقة شا  خلييلة أ ا ية   حني خترج هصو احلركة ا

 ه   الصعو ة  قلب هصو احلركة الواو إىل هصو حركة قرياة  ب الكسرة  حداث جتاه   ني ا صوات ا اورة 

اللواو وحتويلل ا إ لا إىل كسلرة  لب جنسل ا أو       إ  ا  ثلة السا قة و ا جاء على شاكلت ا تصهب قوة الكسرة وتاني تأثريهلا    

 .هصو حركة قرياة  ب الكسرة

 

 الخاتمة: 
 لقد خلص الاثع إىل جمموعة  ب النتائج  ن ا :أ  احلركات تتياوت فيما  ين ا  ب حيع الز ب والتأثري واإلهتاج.

 

و احلركلة القصلرية   ع ال لرورة أ  تسلاوي ضل    عالوة على أ  طو  احلركة يتأثر مبا جياور   ب أصوات ، وأ  احلركة الطويللة ليسلت  

 ز نيا .

 

 وقد أوقع م ه ا   اخلطأ واخللط . ساق فإ  القد اء   يوئيوا احلركات الطويلة   تيسري  عض السلوكات الصرفية. إضافة إىل  ا

 

 ة أخر .وأخريا فإ  احلركات الطويلة   تادالت ا تعتمد على الانية املقطعية  ب ج ة وقاهو القوة  ب ج 
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