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ت َو ْطِئ َـة:
ل ح ُروف المدّ،
ات قب َ
إثبات الحرك ِ
ِ
ن قضي ّة َ
سنا أ ّ
لقد ل َم َ ْ

ل في أوساط
أَ ْو عد ِم إثباتِها ،هي قضي ّة ٌ يدور حول َها ج َد َ ٌ

م ُع َل ِ ّمي الل ّغة العربي ّة في المدارس العربي ّة ،الأمر الّذي ح َّفز َنا

ل إلى نتائج تعود
على دِراسة الموضوع ،راجينَ أ ْن نص َ

ن
بالفائدة على طل ّاب ِنا وم ُع َل ِ ّمينا .عند تناو ُلنا الموضوع َ وجدنا أ ّ

الموادّ المتوف ّرة بين أيدي المعلّمين ،ونعني بها منهاج ُ
الل ّغة العربي ّة

شد الم ُعل ِ ّم« لهذا الكتاب ،لا تصدر ُ عن مقار َبة ٍ
في المدارس الابتدائي ّة ،وكتاب »الرّائ ِـد« الذي ي ُد َ َّرس في غالبي ّة المدارس العربي ّة ،و»م ُ ْر ِ
سك.
رأي م ُو َّحد متما ِ
واحدة للموضوع ،ولا تصدر عن
ٍ

لقد ورد في م ِ ْنهاج تدريس ُ
الل ّغة العربي ّة وآدابها للمدرسة الابتدائي ّة )الصّ فوف الأوّلى حتى السّادسة( ،في باب القواع ِد والإملاء

والت ّرقيم ،ص  ،٨٣ما يلي:
ل.
ل ،قي َ
ل ،ي َقو ُ
كلمات مثل :قا َ
ٍ
ل الياء في
ل الواو ولا كسرة ٌ قب َ
ل الألف ولا ضم ّة ٌ قب َ
طالبُ والم ُع َل ِ ّم ُ أن ّه لا توجد فتحة ٌ قب َ
» -أ ْن ي ُ ْدرِك َ ال ّ
ن الأصوات التي تتكو ّن منها الكلمة ُ تنقسم إلى الصّ وامت والصّ وائت )الحركات(«.
 أ ْن ي ُ ْدرِك َ الت ّلميذ ُ أ ّموضح ًا ما ورد:
ِّ
ويستطرد المنهاج ،في الصّ فحة ذاتها،
سين الأ ّول بحركة ٍ طويلة والث ّاني بحركة ٍ قصيرة.
ساس – تحر ّك حرف ال ّ
َ
»-
م« بحركة قصيرة.
حرف السّين في كلمة »سور« بحركة طويلة ،وتحر ّك حرف الصّ اد في كلمة »ص ُ ْ
ُ
م  -تحر ّك
 سور ،ص ُ ْحرف الميم في كلمة »سَم ِـ َع« بحركة قصيرة ،وتحر ّك حرف الميم في كلمة »سامي« بحركة طويلة«.
ُ
 سمع سامي  -تحر ّكطلاب منذ الصّ فوف الأولى على الكتابة م َ َع الحركات.
طويلة تأخ ُذ صورة َ »الألف والواو والياء« .ينبغي تدريب ال ّ
ن الحركة ال ّ
حظ أ ّ
يُلا َ
يكتب الطالب الكلمات الآتية كما يأتي :كَت َبَ  ،قالَ ،سور ٌ ،ق ُ ْم و َسِرْ الى ]كذا[ نوري وسامي«.
ف الأوّل ،فقد جاء فيه ،ص  ،٢١في معرض تحليل المقاطع العربي ّة ،ما يلي» :المقطع الطّويل المفتوح
شد كتاب الرّائد للصّ ّ
أمّا م ُ ْر ِ
أصوات :صام ِت وحركة وحركة ،مثل م َا )حرف الميم هو الصّ امت والفتحة فوق َه هي الحركة الأولى وحرف الم ّد ألف هو
ٍ
ويتكو ّن من ثلاثة ِ
الحركة الث ّانية(… المقطع المديد الم ُ ْقف َل بصام ِت ويتكو ّن من أربعة أصوات على الن ّحو الت ّالي :صامت  +حركة  +حركة  +صامت ،وذلك
مثل :آذار«.
ن المقطع لا يحتوي
وهذا الكلام يتضمّن اعتراف ًا صر يح ًا بو ُجود فتحة قبل أَ ل ِف المدّ ،كما ينطوي على ف َ ْه ٍم غير سليم لب ُن ْي َة المقطع ،لأ ّ
صوت ًّيا على حركتين ،كما سنبيّن فيما يلي ،ولكن ّه يحتوي على حركة طويلة ي ُرْم َز لها بالر ّمز »حح« للت ّمييز بين كمي ّتها وبين كمي ّة الحركة القصيرة
ال ّتي ي ُرْم َز إليها بالر ّمز »ح« )انظر مثل ًا :الشّايب ،(١٠٠ ،وهذا ي ُقاب ِل الر ّمز  vvبالإنجليزي ّة ال ّذي يشير إلى الحركة الطّويلة والر ّمز v
ال ّذي يشير إلى الحركة القصيرة )انظر مثل ًا.(Al-Ani, Arabic Phonology, 87. :
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ن الكتاب لا يت ّبع طريقة ً واحدة مطّردة في الكتابة .فتراه يورد »ن َظيف ،نظيفه
ف الأوّل وجدنا أ ّ
لدى فَح ْصِ نا كتابَ »الرّائد« للصّ ّ
ن الكتاب قد اتّبع هذه
كات قبل حروف المدّ ،والواقع أ ّ
]كذا[ ،ونشيط ،نشيطه ]كذا[ ،الكِتاب ،الح ِمار ،يَموء ُ« )ص  (٦فلا يض ُع الحر ِ
سور،
الطّريقة في الكتابة على الغالب ،ولكن ّه قد أثبت الحركات قبل حروف الم ّد في مواضع كثيرة ،مثل» :صُوف« )ص » ،(١٨ال ُ ّ
شاهد ُوا ،زار ُوا ،عاد ُوا« )ص  ،(٥٤وكذلك »الحُق ُول ،صُورة« )ص  .(٦٩وفي جميع هذه الحالات ظهرت الضّ مّة قبل الواو .أمّا ظهور
الفتحة قبل الألف فنجد ُها أي ً
سع َاد ،لَيْلَى«
ضا في مواض َع متعدّدة من الكتاب مثل» :يَتَس َاو َى« )ص » ،(٣٢تَر ْعَى ،م َ ْرعَى« )صُ » ،(٣٥
صدِيق َتِها« )ص » ،(٣١ر َبِّي«
)ص » ،(٤٤وَر َاء« )ص  .(٧٤ونجد الكتابَ قد أثبت الكسرة قبل الياء في بعض الكلمات ،مثل» :ل ِ َ
ِيط« )ص .(٧٢
تخ ُ
)ص » ،(٥١صَف ِ ّي« )ص َ » ،(٥٢
شد كتاب الرّائد ،كما يت ّضح عدم اطّ راد قاعدة
ضا في فهم الظّاهرة بين ما جاء في المنهاج وما جاء في م ُ ْر ِ
ن ثَم ّة تناق ً
يت ّضح ،مم ّا أوردناه ،أ ّ
ف الأوّل ،حيث يساير ما جاء في المنهاج في كتابة بعض الكلمات ويناقضه في كتابة كلمات أخرى.
واحدة في الكتابة ،في كتاب الرّائد للصّ ّ
الظّاهرة في المصادر:
جاء في تعريف »محيط المحيط« ،مادّة »حرف« ،لحروف المدّ» :وحرف الم ّد هو حرف العلّة السّاكن بعد حركة تجانسه كواو صبور
وألف كتاب وياء كريم«.
وجاء في »ل ِسان الع َر َب« ،في سياق تعريفه َّ
جن ّي :أصل
شعْر(» :قال ابن ِ
للر ْدف )وهو حرف الم ّد الواقع قبل حرف الر ّويّ في ال ِّ
َّ
ن الألف لا تفارق المدّ ،والياء والواو
ن الغرض فيه إنّما هو المدّ ،وليس في الأحرف الث ّلاثة ما يساوي الألف في الم ّد لأ ّ
الر ْدف للألف؛ لأ ّ
ن
قد يفارقانه ،فإذا كان الر ّدف ألفا فهو الأصل ،وإن كان ياء ً مكسور ًا ما قبلها أو واو ًا مضموم ًا ما قبلها فهو الف َر ْع الأقرب إليه ،لأ ّ

الألف لا تكون إلّا ساكنة ً مفتوح ًا ما قبلها«.

وهذا الكلام ينطلق كما هو واضح من الاعتقاد بوجود حركة قبل حرف المدّ ،تكون من جنسه لي ُش َكِّل م ًّدا لها.
ن الكتابة العربي ّة القديمة قد أثبتت فتحة ً قبل ألف الم ّد ،وضم ّة ً قبل واو
وإذا فحصنا طريقة َ الكتابة فيما ورد في الكتابة العربي ّة ال ُت ّراثي ّة نجد أ ّ
ن أَ ن ۡعَمۡتَ
ٰط ٱلَّذ ِي َ
الم ّد ،وكسرة ً قبل ياء المدّ ،وقد ظهر ذلك في كتابة القرآن الكريم؛ فقد جاء في سورة »الفاتِ ح َة« ،على سبيل المثال﴿ :صِر َ َ
ٰط ،وَل َا ،ٱلضَّ آلِّينَ ،كما تظهر ضم ّة ٌ قبل
 .وتظهر في الآية فتحة ٌ قبل الألف في الكلمات :صِر َ َ
ُوب عَل َيۡه ِ ۡم وَل َا ٱلضَّ آلِّينَ﴾ ٧
عَل َيۡه ِ ۡم غَي ۡر ِ ٱل ۡمَغۡض ِ
ن ،ٱلضَّ آلِّينَ.
ُوب .أمّا الكسرة قبل الياء فتظهر في الكلمتين :ٱلَّذ ِي َ
الواو في كلمة ٱل ۡمَغۡض ِ
ن الحركات
جن ّي )س ِر ّ صناعة الإعراب (١٧ ،الحركات على أنّها »أبعاض حروف الم ّد والل ّين« ويضيف» :ويدل ّك على أ ّ
ن ِ
ي ُع َر ِ ّف اب ُ
أبعاض لهذه الحروف ،أن ّك متى أَ شْ ب َعْتَ واحدة منهنّ حدث بعدها الحرف الذي هي بعضه ،وذلك نحو فتحة عين »ع َم َر َ« فإن ّك إ ْن أشبعتها
حدث بعدها ألف ،فقلت »عام َر« .وكذلك كسرة عين »عِن َب« إن أشبعتها نشأت بعدها ياء ساكنة ،وذلك قولك »عِين َب« .وكذلك ضمة
ن الحركات أبعاض لهذه الحروف وأوائل لها لما نشأت عنها
عين »عُم َر« لو أشبعتها لأنشأت بعدها واوا ساكنة ،وذلك قولك »ع ُوم َر« .فلولا أ ّ
ولا كانت تابعة لها« )نفس المصدر.(١٨ ،
وهو يكر ّر نفس الرؤية في مواضع أخرى ،فيقول في موضع آخر فيما أسماه م َ ْطل الحركات:
الألف ،وبعد الكسرة الياء َ،
َ
حرف من جنسها .فت ُنشئ بعد الفتحة
أنشأت عن الحركة ِ ال َ
ْ
ت الحركة َ[
ت الع َر َبُ ذلك ]أي م َط َل َ ِ
»وإذا ف َع َل َ ِ

وبعد الضّ مّة الواو َ« )الخصائص.(٢٧٢ ،

والمتفحّص لكتب الأدب ُ
والل ّغة يجد كلام ًا شائ َع الاستخدام حول الياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها وحول كون الألف
ضب للم ُب َر ِّد١٩ ،١١ ،؛ الف ُصول والغايات للمَع َر ّي،
سيدة١٥٢٢ ،١٣٤٨ ،؛ الم ُ ْقت َ َ
لا تأتي قبلها إلّا الفتحة )انظر مثل ًا :الم ُخصَّ ص لابن ِ
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١١؛ القوافي للأخفش.(٣ ،
ن الع ُر ْف ُ
الل ّغويّ ال ّذي كان شائع ًا لدى القدماء ممن
ن الكتابة العربي ّة قد أثبتت الحركات قبل حروف الم ّد في الممارسة ،وأ ّ
ومعنى ذلك أ ّ
كتبوا في ُ
الل ّغة والأدب يقضي بوجود هذه الحركات في هذه المواضع.
إذا كان الأمر كذلك فكيف وصل إلينا الاعتقاد ُ بخطأ ذلك؟
يقول إبراهيم أنيس )الأصوات اللغوي ّة» :(٣٨ ،الفرق بين الفتحة وما يسمّى بألف الم ّد لا يعدو أن يكون فرق ًا في الكم ّي ّة .وكذلك
الفرق بين ياء الم ّد وواو الم ّد إذا قورنتا على الت ّرتيب بالكسرة والضّ مّة ،ليس إلّا فرق ًا في الكم ّي ّة ،فما يُسمّى بألف الم ّد هي في الحقيقة فتحة
طويلة ،وما يسمّى بياء الم ّد ليست إلا كسرة طويلة ،وكذلك واو الم ّد ت ُع َ ّد من الن ّاحية الصّ وتي ّة ضم ّة طويلة ،فكيفي ّة الن ّطق بالفتحة وموضع
ل المماثلة كيفي ّة الن ّطق بما يسمّى ألف المدّ ،مع ملاحظة فرق الكم ّي ّة بينهما«.
الل ّسان معها يماثل ك ّ
وهذا الفهم في الواقع لا يتعارض مع فهم من تناول الموضوع من ع ُلماء ُ
الل ّغة الق ُد َماء؛ ففارق الكم ّي ّة هو ما ع َ َّبر َ عنه ابن جن ّي
ن من م ُت َق َ ّد ِمي القوم من كان ي ُس َمّي الضّ مّة َ الواو َ الصّ غيرة ،والكسرة َ
)الخصائص (١٩٦ ،بقوله…» :أن الحركة حرف صغير؛ أَ لا ترى أ ّ
ف الصّ غيرة .ويؤكّد ذلك عندك أن ّك متى أشبعت ومطلت الحركة أنشأت بعدها حرف ًا من جنسها«.
الياء َ الصّ غيرة َ ،والفتحة َ الأَ ل ِ َ

وما الإشباع ال ّذي تحدّثوا عنه سوى زيادة في الكم ّي ّة على ح ّد تعبير إبراهيم أنيس .ولكن يبقى السّؤال هل يشكّل حرف الم ّد بديل ًا

ل ينشأ عن إشباع الحركة مع بقائها قبله؟
للحركة أم أن ّه حرف مستق ّ
كات
ن ثَم ّة حر ٍ
سوِيّ حين ظن ّوا أ ّ
للإجابة عن ذلك يقول إبراهيم أنيس )الأصوات الل ّغوي ّة» :(٣٩ ،ولكنّ القدماء قد ضل ّوا الطريق ال ّ
ن ثَم ّة فتحة ً على الت ّاء في »كتاب« وكسرة تحت الرّاء في »كريم« ،وضم ّة فوق القاف في »يقول«!!
قصيرة ً قبل حروف المدّ ،فقالوا مثل ًا إ ّ
ڪة بألف الم ّد وحدها ،والرّاء في »كريم«
َ
مح َ َّر
والحقيقة أ ّ
ن هذه الحركات القصيرة لا و ُجود َ لها في تلك المواضع ،فالت ّاء في »كتاب« ُ
ڪة بواو الم ّد وحدها«.
َ
مح َ َّر
َ
مح َ َّر
ڪة بياء الم ّد وحدها ،والقاف في »يقول« ُ
ُ
ولنا أن نسأل عن السّبب الذي أدّى بالقدماء إلى أ ْن »ضل ّوا الطّريق السّويّ « ،على ح ّد تعبير الكاتب .وهو يردّ هذا الخطأ إلى الكتابة
العربي ّة بقوله» :ويظهر أن الكتابة العربية في صورتها المألوفة من وضع فتحة على التاء في »كتاب« وكسرة تحت الراء في »كريم« وضمة فوق
القاف في »يقول« قد جعلت القدماء يتوهمون وجود حركات قصيرة في مثل هذه المواضع« )نفس المصدر.(٣٩ ،
سوِيّ « يقوم على أساس الت ّحليل الصّ وتيّ للغة العربي ّة؛ فالمقطع »تا« في كلمة
ن »القدماء قد ضل ّوا الطّريق ال ّ
وادّعاء إبراهيم أنيس أ ّ
»كتاب« يتأل ّف من صوتين هما الت ّاء وألف المدّ ،والمقطع »ري« في »كريم« يتأل ّف من صوت َي الرّاء والياء ،والمقطع »قو« في كلمة »يقول«
ل مقطع من المقاطع المذكورة من صامت اقترن به صائت
يتأل ّف من صوت َي القاف والواو ،ومعنى ذلك أن ّه من ناحية صوتي ّة يتركّ ب ك ّ

طويل ،وليس ثَم ّة من ٍ
داع للقول بوجود صائت آخر قصير من جنس حرف الم ّد قبله .وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إذن لكتابة حركة
قبل حرف الم ّد و يجب الاكتفاء بحرف الم ّد على اعتباره رمز ًا خط ًّّيا للحركة الطّويلة.
ًّ
علميا دقيق ًا
م الم ُصن ّفات في الموسيقى باللغة العربي ّة ،نجد الن ّاظرين فيها قد وصفوا المقطع العربيّ الطّويل المفتوح ،وصف ًا
وإذا عدنا لأه ّ
ينسجم مع ما جاء في الب ُحوث المعاصرة من حيث تحليل المقطع إلى أصوات.
ن سينا )جوامع علم الموسيقى» :(١٢٤-١٢٣ ،فالحروف كما علمت في مواضع أخرى إمّا صامتة أو مصو ّتة ..والحرف الصّ امت
يقول اب ُ
ي مقطع ًا ،وهو الحرف الصّ امت ال ّذي شحن الز ّمان ال ّذي بينه وبين صامت آخر
إذا صار بحيث يمكن أن ينطق به على الات ّصال الطّبيعيّ س ُم ِّ َ
ي
ي المقطع مقصور ًا ،وهو حرف صامت وحرف مصو ّت مقصور ،وإن كان طويل ًا ،س ُم ِّ َ
يليه بنغمة مسموعة .فإن كان ذلك الز ّمان قصير ًا س ُم ِّ َ
مقطع ًا ممدود ًا وهو حرف صامت وحرف مصو ّت ممدود«.
صوِ ّتات منها قصيرة
كما جاء في كتاب الموسيقى الكبير للفارابي )ص » :(١٠٧٩-١٠٧٢والحروف منها مصو ّت وغير مصو ّت .والم ُ َ
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صوِ ّت قصير ق ُرِنَ به ،فإن ّه ي ُس َمّى المقطع
ل حرف غير مصو ّت ُأت ْب ِـع بم ُ َ
صوِ ّتات القصيرة هي ال ّتي تسمّيها العرب الحركات .وك ّ
ومنها طويلة والم ُ َ
ل حرف غير مصو ّت قرن به مصو ّت طويل فإنّا ن ُسمّيه المقطع الطّويل«.
القصير ،والعرب يسمّونه الحرف المتحر ّك… وك ّ
ن علم الموسيقى قد مي ّز بين الصّ ائت القصير والصّ ائت الطّويل ،وثانيهما يتمث ّل في
ل على أمرين ،أوّلهما أ ّ
ما جاء في المصن ّفات الموسيقي ّة يد ّ
رؤية المقطع الطّويل )أو الممدود في اصطلاح آخر( يتركّ ب صوت ًّيا من صامت يتلوه صائتٌ طويل ،وهذا الفهم هو عين ُه ال ّذي يقول به
جن ّي على القدماء بوجه
ن إبراهيم أنيس لم يكن دقيق ًا عندما ع َ َّمم َ ما جاء عند ابن ِ
إبراهيم أنيس ومن نحا نحو َه ُ من المعاصرين ،وعليه نقول ِإ ّ
عامّ بقوله فيما اقتبسناه سابق ًا» :ويظهر أن الكتابة العربي ّة في صورتها المألوفة من وضع فتحة على الت ّاء في »كتاب« وكسرة تحت الر ّاء في
»كريم« وضمة فوق القاف في »يقول« قد جعلت القدماء يتوه ّمون وجود حركات قصيرة في مثل هذه المواضع«.
تحليل الوقائع ومناقشتها:
ن قضي ّة َ وجود الحركات قبل حروف المدّ ،أو عدم وجودها ،تستوجب تناو ُل الموضوع في مستوي َي ْن من مستويات اللغة
كما هو واضح فإ ّ
خلط بين المستوي َي ْن هو ال ّذي أحدثَ البلبلة َ في اعتقادنا.
ن ال َ
هما :المستوى الكتابيّ والمستوى الصّ وتيّ؛ ل ِأ ّ
ن عادات الكتابة العربي ّة المألوفة قد أثبتت الحركات قبل حروف المدّ ،وهو لا يقول بخطأ
يعترف إبراهيم أنيس ،فيما أوردناه سابق ًا ،أ ّ
ل صوتيّ لدى الق ُدماء ،وهو يعني بذلك علماء ُ
الل ّغة منهم ،وصورة الكتابة العربي ّة
ذلك ،ولكن ّه ينسب الخطأ إلى ما ب ُنِي َ على ذلك من تحلي ٍ
الل ّغة عبر تطو ّرات تار يخي ّة أوصلت هذه الكتابة إلى الصّ ورة ال ّتي نعهدها اليوم ،وشأن ُ
المألوفة هي أمر تواضع عليه أصحاب ُ
الل ّغة العربي ّة في
ذلك هو شأن ُ
الل ّغات كاف ّة.
لم تكنْ في الكتابة العربي ّة القديمة رموز ٌ للصّ وائت القصيرة )الحركات( .أما الصّ وائت الطّويلة فقد تمثّلت في الكتابة بالألف والواو والياء.
وقد التفتَ الكت ّابُ إلى ضرورة إثبات الحركات في الن ّّص المكتوب ،وهكذا نجد في نسخ القرآن القديمة علامات خطّي ّة ترمز للحركات تتمث ّل
بن ُق َط حمراء تضاف على الحروف؛ فالن ّقطة فوق الحرف ترمز للفتحة والن ّقطة تحته ترمز للكسرة ،أمّا الضّ مّة فقد رمز إليها بنقطة في الوسط
أو على السّطر ،وقد تطو ّرت هذه العلامات إلى شكلها المعروف اليوم ).(Wright, Grammar, I: 7-8
خص حروف الم ّد فقد تمثّلت في الكتابة العربي ّة بوضع رموز الحركات قبلها في مثل :قَالَ ،بيِـعَ ،سُوقٌ  ،للت ّدليل على كونها
أمّا فيما ي ّ
ل دائم ًا على حروف الم ّد في ُ
الل ّغة العربي ّة ).(Ibid., I: 9
أحرف م ّد فالر ّموزَ_) :اُ_ ،وِ_ ،ي تد ّ
إذا رأى العربُ أن يعب ّروا خط ًّّيا عن الم ّد بعلامتين هما الفتحة والألف ،أو الضّ مّة والواو ،أو الكسرة والياء ،فلا ع َي ْبَ في ذلك ويمكن
أن ي ُناق َش الأمر بمعايير الن ّجاعة والس ّهولة والصّ عوبة ومدى دق ّة تمثيل الر ّمز المكتوب للصّ وت وغير ذلك من معايير ،ولكن ّه لا يخضع في
ق الأعراف ُ
الل ّغوي ّة أو الكتابة َ على غيرها .وإ ْن كان العرب
ن في الل ّغات كاف ّة ً الكتابة َ و َف ْ َ
الصح ّة والخطأ .وهذان المعياران يمث ّلا ِ
رأينا لمعياريّ ِّ
قد عب ّروا عن الت ّنوين مثل ًا ،بحركة ثانية على الحرف الأخير بدل كتابة نون ساكنة فلا ننسب اليوم ذلك إلى الخطأ في الكتابة ،ولكن لنا أن
ن ُبدي رأينا في ذلك بحسب معيار الن ّجاعة ومدى ُ
ل أن يقول بضرورة تغيير عادات الكتابة فيما يراه
الصّ عوبة ،ولا نقول إن ّه لا يحقّ لقائ ٍ
مناسب ًا.

أعراف الكتابة العربي ّة كما تطو ّرت على مدى ع ُصور ،وهي ليست م ُع َّقدة ً في هذا الباب على الإطلاق ،فما من ٍ
داع يدعو إلى
ُ
هذِه ِ هي

تغييرها .فإذا وصلت الكتابة العربي ّة إلى الت ّدليل على المقطع الطّويل المفتوح بإثبات حركة على الصّ امت وإضافة حرف م ّد من جنسها بعدها
ل ل ُغة -
وأعراف الكتابة في ك ّ
ُ
فلا يعدو الأمر كونه عرف ًا مقبول ًا من أعراف الكتابة لا يصدم الن ّظر ولا في كتابته تعقيد يدعو إلى تغييره.
وليس في ُ
صلها إليه ،ولا نجد فيما نعلم تطاب ُق ًا تا ًّما بين أعراف الكتابة
ل الكتابة َ إلى ما تو ِ
ص ُ
الل ّغة العربي ّة فحسب  -هي وليدة ُ تط ُو ّ ٍر تار يخ ّي تو ِ
والبنية الصّ وتي ّة لكلمات ُ
ل العلامة المكتوبة على مساحة من الأصوات
ت خطّي ّة ولا ت ُ ْسم َع صوت ًّيا ،كما قد تد ّ
الل ّغة؛ فقد ت ُكت َب علاما ٌ
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تختلف فيما بينها ،ولنا أن نسأل عن الد ّاعي الصّ وتيّ لكتابة الحرف  tفي كلمة  oftenوعن وجود الحرف  kفي بداية كلمة  knowفي اللغة
جبُ ذلك صوت ًّيا ،ولكنّ الت ّطو ّر الت ّار يخ ّي ل ُِل ّغة الإنجليزي ّة قد حافظ على هذه الأحرف من أصول سابقة ،فهذه
الإنجليزي ّة .ليس ثَم ّة َ ما يو ِ
الأحرف لا زالت ت ُل ْف َظ في الألماني ّة في الكلمات المقابلة  oftو  .kennenورغم اختلاف الأصوات بين لفظ هذه الكلمات وطريقة كتابتها
الل ّغ َة لا ي ُضاهي الظّاهرة َ ال ّتي نحن بصددها في ُ
في الإنجليزي ّة إلّا أنّها بقيت ثابتة ً في الكتابة ،وهي تشكّل تعقيد ًا على طالب ُ
الل ّغة العربي ّة.
يشبه ذلك في ُ
الل ّغة العربي ّة إثبات واو كلمة »ع َم ْرو« في الكتابة ،والألف الفارِقة ،وإبقاء لام الت ّعريف قبل الحروف الشّمسي ّة وغير ذلك
ق مختلفة بحسب ما يجاورها من حروف ولا نغي ّر
ن الحروف قد ت ُلف َظ بطر ٍ
خص المساحة الصّ وتي ّة فإنّنا ندرك أ ّ
من ظواهر الكتابة .أمّا فيما ي ّ
كتابتها جرّاء َ تغيير لفظها .كما تتماثل بعض الحروف في لفظها وتختلف كتابة ً ،مثل الألف القائمة والألف على صورة الياء ،والت ّاء المربوطة
يح ْس َب ذلك في ع ِداد الأخطاء.
ل تامّ بين المستوى الصّ وتيّ والمستوى الكتابيّ ،ولا ُ
ل ذلك يعني أن ّه لا يوجد تماث ُ ٌ
والمفتوحة ،وك ّ

كات قبل
ضا قد أثبتت الحر ِ
إذا قارن ّا بين طريقة الكتابة العربي ّة وطريقة الكتابة الع ِب ْر ِ ي ّة فإنّنا نجد تشابُه ًا في هذا المضمار؛ فالعبري ّة أي ً
حروف الم ّد معتبرة ً الحركة والحرف صوت ًا واحد ًا ،في مثل ما جاء في أحد كتب القراءة للمبتدئينִ :מי ּבָ א? אּבָ א ּבָ א.

سبب للقول بخطأ إثبات الحركات قبل حروف الم ّد كتاب ًّيا ،حت ّى وإ ْن لم يكُنْ ثَم ّة ٍ
داع
ٍ
بالاستناد إلى ما تق َّدم َ نقول إن ّه ُ ليس ثَم ّة م ِنْ

لإثباتِها على المستوى الصّ وتيّ ،وهو ليس إلّا ع ُرف ًا من أَ ْعراف الك ِتابة تواض َع عليه أصحابُ ُ
الل ّغة على مرّ القرون ،حيث ر َم َزوا لِ ح ُروف الم ّد
ست َش ْر ِق رايت ).(Wright
بوضع حركة من جنسها قبلها كما أشرنا سابق ًا بالاعتماد على الم ُ ْ
نعود في هذا المقام إلى المستوى الث ّاني ال ّذي طرحناه سابق ًا وهو المستوى الصّ وتيّ ،وهو المستوى الذي سو ّغ لإبراهيم أنيس القول بخطأ
القدماء ،في قولهم بوجود حركة ٍ قبل حرف الم ّد عند تحليلهم لأصوات ُ
الل ّغة.
ن ثَم ّة صائت َي ْنِ بعد الصّ امت في المقطع الطّويل المفتوح في ُ
الل ّغة
جن ّي وغيره من ع ُلماء اللغة أ ّ
ن ِ
ي هو :هل اعتبر اب ُ
ل أساس ّ
ولنبدأ ذلك بسؤا ٍ
شد الرّائ ِد(؟
ن هو الألف )كما ذهب مؤل ّفو م ُ ْر ِ
صامت هو الميم يتلوه ُ صائتٌ أوّل هو الفتحة وصائتٌ ثا ٍ
ٍ
العربي ّة؟ هل المقطع »م َا« مؤل ٌّف من
جن ّي )سر ّ صناعة الإعراب (٢٧ ،حيث يقول» :والحرف الواحد لا يتحمّل حركتين ،لا
للإجابة ِ عن ذلك نورد ما جاء عند ابن ِ
ظنّ بعالـِم في مقامه حت ّى
جن ّي لا يقول بوجود صائتين بعد صامت ،ولا ن ُسيء ال ّ
ن ابن ِ
مت ّفقتين ولا مختلفتين« .وهذا كلام ٌ صريح واضح أ ّ
وصائت
ٍ
ت واحد
ن المقطع »ما« مثل ًا يتأل ّف من صام ِ ٍ
جن ّي يرى أ ّ
ن ابن ِ
ننسب إليه سوء فهم أصوات العربي ّة إلى هذا الحدّ .ومعنى هذا أ ّ
ن الحرف الواحد )الت ّاء في المثال( لا يتحمّل حركتين ولو كانتا مت ّفقتين )وهما الفتحة والألف( .إذا كان هذا صحيح ًا فليس لنا أن
واحد ،لأ ّ
ن هذا الفهم للأصوات هو ع َي ْن ُه الفهم الذي يقول به المعاصرون مم ّن بحثوا الأصوات ُ
الل ّغوي ّة.
ل الطّريق السّويّ « ،لأ ّ
ننسب إليه أن ّه قد »ض ّ
جن ّي يحتاج إلى تفسير ،فإ ْن قال بوجود صائت واحد بعد الصّ امت فما تبرير ُه لوجود الحركة وحرف الم ّد م ُقتر ِن َي ْن ِ؟
ولكنّ كلام ابن ِ

ل ِش َرْ ِ
ح ذلك لا ب ُدّ من العودة إلى طبيعة فهم ابن جن ّي للحركات وحروف المدّ.

ن الحركات في ُ
ن
ثلاث ،هي الفتحة والكسرة والضمّة .ويستنتج من ذلك أ ّ
ٌ
الل ّغة العربي ّة
جن ّي )نفس المصدر (٢٨-٢٧ ،أ ّ
ن ِ
يرى اب ُ
»المتحر ّك إذن على ثلاثة أضرب :مفتوح ،ومكسور ،ومضموم .فالمفتوح هو الذي إذا أَ شْ ب َعْتَ حركته حدثت عنها ألف… والمكسور هو
الذي إذا أشبعت حركته حدثت عنها ياء… والمضموم هو الذي إذا أشبعت حركته حدثت عنها واو«.
فحروف الم ّد هي في نظره »توابع للحركات ومتنشّئة عنها« ،إذ يقول» :فقد ثبت بما وصفناه من حال هذه الأحرف )يعني حروف المدّ(
شب َعة«
شب َعة ،والواو ضم ّة م ُ ْ
شب َعة ،والياء كسرة م ُ ْ
ن الألف فتحة م ُ ْ
ن الحركات أوائل لها وأجزاء منها ،وأ ّ
أنّهنّ توابع للحركات ومتنشّئة عنها ،وأ ّ
ن الحركات هي أوائل
ل على الز ّيادة الكم ّي ّة في نطق الحركة ،وننب ّه إلى تعبيره الص ّريح أ ّ
)نفس المصدر .(٢٣ ،والإشباع والم َ ْطل في تعبيره يد ّ
جن ّي نرى أن ّه يعتبر الحركات ثلاث ًا وأن ّك تبدأ الن ّطق بعد الصّ امت بالصّ ائت
لحروف الم ّد وأجزاء منها ،وإذا نظرنا فيما اقتبسناه من كلام ابن ِ

القصير ،وإذا زدت من كم ّي ّته تصل إلى لفظ صائت طويل ،وهذا الأخير لا ت ُضاف م ُدّة الن ّطق به لم ُدّة الن ّطق بالصّ ائت القصير قبله ،
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حرف الم ّد وجزء منه ،فيكون الصّ ائت القصير وحرف الم ّد بعده
يحر ّك الصّ امت بحركتين ،ولكنّ الصّ ائت القصير هو بداية ل ِ
إذ لا يمكن أن ُ
ّصلت
ْ
ل للت ّجزئة .وهو يقول في ذلك كلام ًا صر يح ًا ،بعد أن ي ُناق ِش أمثلة مادّي ّة تمكن فيها تجزئة الكم ّي ّة» :فأمّا ما ات
ك ُل ًّا وا ِ
حد ًا غير قاب ٍ
وتوالت شيئ ًا فشيئ ًا ،ولم يمكن قطعها ثم ّ الع َو ْد إلى تمامها ،فقد جرى لذلك مجرى الجزء الواحد ال ّذي لا يسوغ تجز ّؤه ،فم ُحال
ْ
وتتابعت
ْ
أجزاؤه
ل عليه ،وذلك حكم ُ حرف الم ّد الذي يحدث عن تمكين الحركة وم َ ْطلها واستطالتها ،هو من هذا الوجه في
أن يكون له حكم ٌ إلّا وهو مشتم ٌ
ن هذه المدّة المستطيلة إنّما تسمّى حرف ًا لي ّن ًا ما
ح ُكم الحركة ،والحركة في حكمه ،لأن ّه لا يمكن فصل الحركة منه والعودة إلى استتمامه ،لأ ّ
دامت م ُت ّصِ لة ،فمتى عقتها عن الاستطالة بفصل ما فقد أخرجتها عن الل ّين والامتداد الذي في شرطها« )نفس المصدر.(٣٢ ،
ت
ت وج َر َ ْ
ت وو َف َ ْ
ت ،ت َّ َم ْ
ت وم ُط ِل َ ْ
ويقول في موضع آخر» :فإذا ثبت أن هذه الحركات أبعاض للحروف ومن جنسها ،وكانت متى ُأشْ ب ِع َ ْ
مجرى الحروف« )الخصائص.(١٩٦ ،
جن ّي يعتبر الحركة وحرف الم ّد بعدها صائت ًا واحد ًا ،ولا يقول بوجود حركتين بعد الصّ امت في المقاطع الطّويلة،
ن ابن ِ
نستنتج مم ّا سبق أ ّ
جو ْه َرِ ًّيا ف َ ْهم َ ب ُن ْي َة المقطع الصّ وتي ّة ال ّتي ترى وجود صائت طويل بعد الصّ امت في هذه المقاطع ،ولكن ّه يختلف عن
وهذا الفهم لا يناقض َ
إبراهيم أنيس ومن نحا نحوه في تفسير كيفي ّة الت ّوصّل إلى الن ّطق بحرف المدّ ،وإن كانت الن ّتيجة ُ في كلا الت ّفسير َي ْن واحدة.
سياق الذي رآها فيه القدماء ،على ما نفترض،
سياق الفهم الص ّرفيّ والن ّحويّ ل ُ ِل ّغ َة العربي ّة ،وهو ال ِّ
من الأهم ّي ّة بمكان أ ْن نرى الظّاهرة في ِ
م خصائص ُ
وليس في بعدها الصّ وتيّ معزول ًا عن أبعاد ُ
صي َغ من
الل ّغة العربي ّة كونُها ل ُغة ً اشتقاقي ّة يمكن فيها بناء ِ
الل ّغة الأخرى .ومن أه ّ
ن ذلك يوصلنا إلى الإعلال في بعض
ل مختلفة على أوزان م ُتعار َف عليها .وإذا كانت الحركة جزء ًا لا يتجز ّأ من صيغة الميزان الص ّرفيّ فإ ّ
أصو ٍ

الحالات التي يكون فيها اختلاف بين الحركة وحرف العلّة.

جن ّي» :وأنت لو ر ُ ْمتَ أ ْن تأتي بكسرة أو ضم ّة قبل الألف لم تستطع ذلك البت ّة َ ،وكذلك لو تكل ّفتَ الكسرة قبل الواو
يقول ابن ِ
ل« من
السّاكنة المفردة ،أو الضّ مّة قبل الياء السّاكنة المفردة ،لتجشّمتَ فيه مشقّة ً وك ُل ْفة لا تجدها مع الحروف ِّ
الصحاح ،وذلك نحو »فِعْ ٍ
الق َو ْل والطّول ،أصله أن تقول فيه »قِو ْل« و»طِو ْل« ،ثم ّ تستثقل ذلك ،فتقلب الواو للكسرة قبلها ياء ،فتقول» :ق ِيل« و»طِيل« ،وقد
ل هذا من الواو في» :وزن« و»وقت« و»وعد« .وكذلك قالوا
قالتهما العرب مقلوب َي ْن هكذا .ونحوهما» :ميزان« و»ميقات« و»ميعاد« ،ك ّ
م قلُ ِبت
»م ُوسِر« و»م ُوق ِن« ،وأصلهما» :مُيْس ِر« و»مُيْق ِن« ،فكرهوا الياء بعد الضّ مّة ،فأبدلوها واو ًا .وكذلك إن انكسر ما قبل الألف أو انض ّ
ل من
للكسرة ياء ً وللضّ مّة واو ًا ،وذلك الياء في »ق َراطِيس« ،إنّما هي بدل من الألف في »ق ِر ْطاس« ،والواو في »ضُو َي ْر ِب« إنّما هي بد ٌ

الأَ ل ِف في »ضارِب«« )سر ّ صناعة الإعراب.(١٩-١٨ ،

ل« ،وعلى الميم في »م ِيزان« ،وكذلك الضّ مّة على الميم في »م ُوس ِر« والكسرة تحت
ن الكسرة على القاف في كلمة »ق ِي َ
ومعنى هذا الكلام أ ّ
الطّاء في »قراطِيس« كل ّها حركاتٌ موجودة في الميزان الص ّرفيّ ،وقد أدّى وجودها إلى تغيير الحروف ال ّتي تلتها إلى حروف م ّد تجانسها،
ل بوجود الحركة والحرف مقتر ِن َي ْنِ وإن لم ي َق ُلْ بوجود صائت َي ْنِ في الل ّفظ.
جن ّي القو َ
س َّوغ َ لابن ِ
وهذا أمر َ
ن الإعراب في ُ
ن الفعل
الل ّغة العربي ّة ي ُعْنى بحركة آخر الكلمة بحسب وظيفتها في الجملة ،وعليه نقول إ ّ
ويمكن أن نذك ّر في هذا المقام أ ّ
م عند ات ّصاله بواو الجماعة نحو »ذهب ُوا« ،ولو اعتبرنا الألف والواو
الماضي ي ُب ْنى على الفتح عند ات ّ ِصاله بألف الاثنين في نحو »ذهبَا« ،وعلى الض ّ ّ
حرفي م ّد لحمّلناهما وظيفت َي ْنِ ،إحداهما دلالتهما على ضمير الفاع ِل وثانيهما كونهما حركة طويلة على الباء قبلهما .وقد يكون في ذلك تعقيد ٌ
ن الألف والواو ي ُضافان إلى الفعل بعد تمام
صف به قواعد اللغة العربي ّة في فهمها الرّاهن .والأمر يتضمّن ِإشْ كال ًا آخ َر َ هو أ ّ
أكثر مما ت ُو َ
أحرفه ،والإعراب  -كما قلنا  -يبحث في علامة الحرف الأخير منه ،وليس فيما يتلوه من حروف.
خر الاسم بالكسر عند ات ّصاله بياء المتكلّم ،وفي مواضع أخرى في الص ّرف والن ّحو.
وشبيه ذلك يمكن أن ي ُقال في تحريك آ ِ
ليس ف َ ْهم ُ ابن جن ّي وغير ِه من علماء ُ
الل ّغة م َّجرد َ س َ ْه ٍو أوقعتهم به الكتابة العربي ّة في صورتها المألوفة ،ولكن ّه ف َ ْهمٌ ينسجم ُ وتفسير َه ُ ْم
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ل ِلظّواهر الص ّرفي ّة والن ّحوي ّة ال ّتي ق ّد ْمناها ،وغيرها من الظّواهر ال ّتي يعرفها المهتمّون بالأمر.
صـة:
خ ُلا َ
كن ُنا أ ْن نخلص إلى الن ّتائج الت ّالية:
بالاستناد إلى ما جاء آنف ًا ،ي ُم ِ
ن المقطع الطّويل المفتوح يتأل ّف ،على المستوى الصّ وتيّ ،من
 -١ثَم ّة َ إجماعٌ بين م َنْ أوردناهم في البحث من علماء ل ُغة وموسيقيّين ،أ ّ
صوتين هما الصّ امت والصّ ائت )حرف المدّ( ولا أحد يدّعي و ُجود صائتِ َي ْنِ بعد الصّ امت.
وحرف من جنسها )_َاُ_ ،وِ_ ،ي(.
ٍ
 -٢لقد دل ّت الكتابة العربي ّة في صورتها المألوفة على حرف الم ّد )الصّ ائت الطّويل( بحركة ٍ
سك ًا.
جم ًا وم ُت َما ِ
 -٣ينسجم هذا الع ُر ْف في الكتابة مع الن ّظري ّة العربي ّة في الن ّحو والص ّرف ،في ُكوِ ّنان مع ًا ف َ ْهم ًا م ُن ْس َ ِ
 -٤رغم ما قلناه ُ آنِف ًا ،فإن ّه لا يمتنع تغيير طرق الكتابة العربي ّة في عصرنا هذا ،من منطلق تطاب ُق الر ّمز المكت ُوب والصَّ و ْت المسموع،
ولكنّ ذلك يتطل ّب تغيير ًا في تفسير الظّواهر الن ّحوي ّة والص ّرفي ّة ليتم ّ الانسجام ُ بين المجاليَ ْن.
 -٥إلى أ ْن َّ
ق الع ُر ْف العربيّ ت ُل ْزِم ُ و َضْ َع الحركات قبل أحرف المدّ.
يتم ذلك ،فالكتابة السّليمة و َف ْ َ
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