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ؼاؼقشمجعػر

 متهود : 

ماإ ماظشعقب،أوادؿؼراءمظن معـ مذعب مظدى ماظعؾقم، معـ مسؾؿ متارؼخ مؼب ؾقث
مهلق معا، محضارة مسرب ماظعؾؿ مذظؽ متطقر ماظؾـاءم عراحؾ مترطقب مايؼقؼة،إسادة ؼب

قفمسؾكمضاظقمةمعـمخاللاٌـطؼل،موصقاشةماىفازماٌػاػقؿلمإلغلانمتؾؽمايضار
ماٌلارموحددتماظغاؼة..تمجفوميتماظعؾة(ماألوظباظ)

م مطاعـةماإن مضقة موذلن،وطاغقا مبال مذات مأعة مؼؽقغقا ممل مجاػؾقؿفؿ مؼب ظعرب
عقجقدةمؼبمحاظةم)راضةمطاعـة(مؼبمذؾفماىزؼرةماظعربقة،اظيتماغزوتمؼبماىـقبم

مواظػار مطاظققغاغقة ماظلابؼة مايضارات متلثريات مسـ مواهلرصاٌومةدقبعقدة ؼةمـدؼة
مايققؼة(ممـكعمبمواظصقـقة، آخرمطانماظعربمأعةمسذراءمعازاظتمدبؿزنم)راضؿفا

موحظراماظيتمتـؿظرماظشعؾةماٌػفرةمظؿقررػامودبرجفامإظبمساملماٌقجقداتمباظػعؾ.
ماٌؾؿدئةمبؼقظفمجؾم اظعؾؿقةمإذن،مملمتؿقظدمإالمععمأولمدقرةمغزظتمؼبمشارمحراء

)اظعؾؼ(ممبـابةمغؼطةممةؿربمدقرتعذم.مإؼعؾؿمربؽماظذيمخؾؼ(ماظبادمرأض)أمذلغفم:
ماظؿارطبقةمألعةم)أّعقة(مطاغتمؼبماطعاالغ مجذرؼامؼبماٌلرية فماظيتمأحدثتمتغريا

مم مزع يم ،موطلغفامالمسالضةمهلاممبامؼدورمحقهلامؼبماظعامل.اؼبغرجمإرار
ممـوظؽ مسؾك ماظؼائؿة ماظؼراءة مإظب ماظؿقجقف مظقؾبمداسأػذا ماظدسااظؿقحقد، معةعد

ماظرئ ماإلدـادؼة مؼبقلة مجدؼدة مإغلاغقة محضارة مشاؼؿفا..مئصصاخمظظفقر موؼب فا
ماظذيمحددتمصقفمصقغةماظعؼؾم ماظؼرآنماظؽرؼؿمػلم)اظقساء( واظؾغةماظيتمغزلمبفا

                                                                                                                                   
مأدؿاذمباحثمعشاركمبوماذمبؽؾقةماآلداب،مجاععةمعلؿغاٍ،أدؿ  CRASC 
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مواظيت ماىدؼدة مػلماظؾغة ماظعربقة مإذ معماظعربلماٌلؾؿ، مآظقاتمخالـ مدؿقدد هلا
مؼد..داىماظػؽرمايضاري

مامذنإ ماظعداظػؽريماىإلرار ماظيتمطاغتمبؾموعازاظتممتؾؽمربقةؼدمػق)اظؾغة )
مؼؿؿممةقخاص مأضقكماظؿػؽريمايضاريماىدؼد ماظقادعة،موػؽذا ماإلبداسقة اظؼدرة

داخؾمػذام)اإلرار(،موبقادطةمػذهماظؾغةمذاتفا،موعـماظدالالتماظقاضقةمسؾكمأنم
طؽؾممظفهمرتصقوقنمغلانماٌلؾؿمإظبماظؽإلةمارغظمؼددهماظؾغةماظعربقةمأدفؿتمؼب

ػةمؾقًامظؿماظذيممتمؼبمسفدـٌأيماظدالظةم مذظؽماظعؿؾماظعؾؿلمالم موطلجزاء،مػ
اظـاظثمسـؿانمبـمسػانمرضلماهللمسـف،ماٌؿؿـؾمؼبمعبعماظؼرآنماظؽرؼؿموتدوؼـفمؼبم

امفؾعضبطماظؼراءاتماظصقققةمواظشاذةمالخؿامعصقػ،موػذامعـمأجؾمحػظفمعـ
ؼعؿؿدػاماٌػلِّرمأومماظيتؼاسدةماٌرجعقةماظلماألصؾمأوماظؾقـمصقف،مصاظؾغةمػملدخقو

ماحمل مأو موادؿـؾاطمداظػؼقف ماظدظقؾ موادؿكراج ماظـص مصفؿ مؼب ماظلرية مطاتب مأو ث
مايؽؿ.
مإظبممػذا اظعؿؾماظؿارطبل،مغؼؾماظؾغةماظعربقةمعـمعلؿقىم)اظػطرة(موم)اظطؾع(

صفة(مإظبمعلؿقىمشاٌ)امومبفامعـمعلؿقىم)اظلؿاع(ملؿؼاغعلؿقىم)اظؽلب(،مأيماال
م م)اظؽؿابة(، مو موػؽذ)اظػفؿ( مثؼاؼب م  ماجؿؿاسل مربقط مظـا مصار ماػؿؿاممطرعا ز

ماألحباث مأغقاع مظؽاصة ماظعربلمؾؿظعاماٌلؿؼطب ماظؼرآغل م)اظـص( مػق مواحد، قة
م(.ؿاٌؾني..مواظذيمؼبمإرارهمحددم)اٌػفقم(مو)اٌـفج(ماظذيمؼـؾ يمسؾقفؿام)اظعؾ

مع ماظزاـ معؼابؾ، مومبعـك مأخرى موؼة معـ مإال مؼؽقن مال معـظقعةمخالؿػؽري ل
دداتمػذهماظـؼاصةماظؼائؿةمسؾكمربمشؽؾمإحداثقاتفاماألدادقةمدؾػامعـةمتؿعرجعق

ماظعربقة مظؾؼراءة ماىدؼد ماظعفد مأسؾـت ماظيت ماظعؼدؼة ماظؼقؿ معمعـظقعة مغطرحمػــ ا
مـاوظفمؼبمػذاماظلقاقم:تؼدمردماظـاماظذيمػقمعػؿاحماجملالماظدرادلماظذيمغ

ظعربقةماظققمم؟مخاصةمغةما)اظصقت(مؼبماظؾمقعراتماظعؾؿقةمظدرادةمعقضاٌربمعام 
ماٌلؿقىمعـم ماىاغب،مأومػذا متـاولمػذا ماظعربماظؼداعكمضد مأنمسؾؿاء مسؾؿـا إذا

ماظؾـاءماظؾغقي،موظؽـمإظبمأّيمعدىموصؾقام؟
مدرادقاى مععظؿ مواحااب، مزاوؼة مسؾك معـصؾة مطاغت ماظؼداعك موػلمدت ة،

مقعؿفا..رؾاتفا؛موايروف:مزبارجفاموصػاتفاموألصقات:مزبارجفاموصػا
ةمعـماظـاحقةماظقزقػقةمداظةمقبرؽـماظدرادةماظصقتقةمؼبماظؾغةماظعملمتأم،ظؽـو

ؽـمتمملأمؿفاموأصؾمغشلتفام؟ػقعاومسؾكمرؤؼةم)ععرصقة(مجدؼدةمٌػفقمماظؾغةماظعربقة
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امعمذاػم؟مدؼدمظؾقضارةماظعربقةماإلدالعقةاىماٌللظةمذاتمسالضةمباجملالماٌعرؼب
م.مقثؾظامغرؼدماإلجابةمسـفمؼبمػذا

 : وضوعامل .1

 اةاا اليعوعوة :حملا. 1.1 

عؾؿمؼدرسماظظقاػرماٌؿـقسةمؼبماظؽقن،مظقؽؿشػمضقاغقـفامواظروابطماٌـطؼقةمظنماإ
مسؾقفامزقاػرماظطؾقعة)اظؼاغقن(،ممؼقتمؿةبثامةبنيماظلؾبموايادثمظقصؾمإظبمسالض

ماظصقتما،ذـبإ مدرادة مميؽـ م؟مطقػ ماظعربل ماظؾغةم اظؾغقي مغشلة مععرصة مأردغا إذا
اظعربقةمسؾكمعلؿقىممغةظؾامطلمغدرسمهدوبليمدالحمسؾؿلمميؽـمظـامإسدا اظعربقة،

ماألرروحاتماظػؾلػقةم:
مك(مو)األؼـ(مو)اظؽقػ(مو)اىقػر(م؟..ؿاٌ)
عـماألدقمأنمغؼقلمإنممظـامورمؼبمطؿابفماظػؽرماظعؾؿلماىدؼد"مومؼؾداذالبمؼقلؼ

(م…اٌقؿاصقزؼاءم)ممعـؿـدمالمإظبمغقسنيؼلانمصبفدمظؾؿقؾلمبـؼاصةمسؾؿقةمطؾمإغل
اظػؽرماظعؾؿلمايدؼثممبصطؾقنيمععروصنيمؼبماظػؾلػةماٌدردقةممؼبطانمبفدوءمؾؼرت

ماٌذػب م"1لمواٌذػبماظقاضعلؼؾظعامبادؿ ماألداس،دـؿؾعمؼبمدرادؿـامذػسؾكمو. ا
موعـفجم)اظؿارؼخ(،مصاٌـفجماظ معـفجم)اظعؾؿ( مػذه مظؾؿفرؼد مثقاظؾوعؾؿلمغلؿعؿؾف

مس موسـ ماظؼقاغني ماٌـفجماظدضـ مأعا مضقادفا، مميؽـ ماظيت ماألذقاء مؼب مواظضؾط ة
اظؿارطبلمسباولمبقادطؿفمإسطاءموصػمعؿؽاعؾمٌقضقعماظدرادةموظقسممبعاىةم

دـضعمعقضقعماظدرسماظصقتلممفسؾقوغلقابلمظؿطقرماظظاػرة،مإللماطاظؿؿابعماً
ماألغـروبقظقجقةماظـؼاصقة.ماظعربلمؼبمحؼؾماظدرادات

ظؽماحملقطماىغراؼبمذمقةمؼبمواضعفاماظطؾقعل،ماٌؿؿـؾمؼبظعربظرمإظبماظؾغةماـظقمغ
ماظرتابةم محاظة مؼعقش مطان ماظعربل ماإلغلان مأن مند ماظعامل، مبؼقة مسـ اٌـعزل

طاغتمتلخذمعادتفاماظؾغقؼةممفظغؿو،مبؾمحؿكمدؾقطفمطانمسؾكممنطمواحدم،ءدوهلوا
ماظطؾ ماٌظاػر ماظشعـ ماظرعؾ، ماظؾلقطة،عـؾ: ماظلؿاءؿسقعقة ماظؼؿر، ماأل، رض،م،

موطذظؽمخل،إ…ئب،ماألصعك،ماظرؼؿ،ماىؾؾ،ماظػرسذظااظـفقم،ماظـكقؾ،ماظـاضة،
مع ماألرالاظـ مؼب:اٌرأة ماٌؿؿـؾ ماالجؿؿاسل مالقاضع ماظعفد،مظ، مايقاض، ؼؾقؾة،

                                                                                                                                   
رؾعةماألغقس،مم-ؿقن،مباذالر:ماظػؽرماظعؾؿلماىدؼد،مترعبة.د/سادلماظعقامتؼدؼؿمأ.جقالظلماظقابس.دشا1

2ص.م-.2992فمسؾلماظؽـز،معقصؿمظؾـشر،ماإذرمدؾلؾةماظعؾقمماإلغلاغقةمهت
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مظؾغةماطخل،مإ…ايرب،ماظلقػ،ماظرعح،ماظؼقس ماًام مطانماٌادة ظعربقةمؾمػذا
موظدتمز ماظصقراوؼة ماظـؼاصة ماىاػؾقةم؛مصفذه مالمذعقري،حرطؿفمعـا مثابؿا ثؼاصقا

ؼبمعقضعفم)حرطةماظؿقترماظؽاعـةمؼبمملءظشام مأيمحرطةم2ةم)حرطةماسؿؿاد(قحوترا
صاسؾةمعغرية،متـؼؾفمعـمزعـمإظبمآخر،مم3)حرطةمغؼؾة(م مالماىلؿماٌعدمظإلرالق(

كم)اظؿغري(مسؾنم)ايرطة(مداظةمسؾكم)اظؿػاسؾ(موؿغريمدالظةم)اظزعـ(،مألتممثةمعـو
مم)اظزعـ(ماظذيمػقوظقدم)ايرطة(مقفػأ(مإظبمغؼطةم)ب(،موعـمػـامجاءمعؼطةم)عـمغ

مء.اوعػفقمم)اٌؽان(ماظذيمػقموظقدماهلـددةمايرطقةمظألذق
مؽذػ ماٌؽاغقةما ماظػقزؼاء معؾاحث معـ م  ماظعربقة م  ماظؾغ قؼة ماٌللظة ش دت

مغؿعاعؾمعواظزعاغقة،موظؽـمػؾم مط )ذلء(،مأم ئـ(محلم؟مطا )طماعفغؿعاعؾمععفا
ماظعربقةمػلخباص مأنماظؾغة مسؾؿـا مإذا ماظيتمملمتؿغريمخصائصفامظامة ماظقحقدة ؾغة

مفا.ؿؾـقظوضقاسدػامسؾكماٌلؿقىماظلطقلمأومسؾكماٌلؿقىماظع ؿقؼم
مأممػمفؾص م؟ مواظؿطقر ماإلبداع مسؾك مضادرة مشري ماظـابؿة ماظؾغة مػذه مأن مععـاه ذا
ماظعؽ ماظؼدرة ماظؿقظقدماإلبداسلموهلا ماظؿؼدمسؾس،ممتؾؽمخاصقة ؽريماظػمكمعلاؼرة

م؟.. ماٌعاصر مظإلغلان مإمواظعؾؿل ماظظاػرتانمسـن مػؿا مو)اظلؽقن( م)ايرطة( صر
موهلذامملمطبرجمسـ ،4فغػلورماىاػؾلمسظشاااظطؾقعقؿانماظؾؿانمدقطرتامسؾكمسؼؾم

،م5سـصرم)اظصقت(مو)اظلؿع(مؿامؼبمعبقعمإصداراتفماظشعرؼة،مباإلضاصةمإظبرػراإ
ماىاػ ماظشاسر مطان ماظمؾلإذ محادة مؼلؿعؿؾ ماظطؾقعةملؿع مأصقات محملاطاة طكظة

امبقادطةماظؾغة،موػذهماحملاطاةمطلمتؽقنمصقققةمتؿطؾبمعـماإلغلانمفتاوحرط
رطةماظصقتقةمبنيماألذقاءماٌؿقرطةمؼبماظطؾقعة،موظذاميماؼببماٌؿؼاربةملاظـمإدراك

إذاممصةخا(،موبلمأنمؼؾدعمطالعامؼعؿؿدمسؾكم)اظقزن(مو)اظؼاصقةادؿطاعماظشاسرماظعر
مأنسؾؿـ مػقما مغف )اظقزن( ماظيت ماظؿػعقؾة مأعامميدؿصقرة ماظؾقر، مععرصة مإظب بفا

)اىرس(ماٌقدقؼلموحرطةماألصقاتماظداخؾقةماظـاوةمسـم)اظـرب(م )اإلؼؼاع(مصفق
روح(ماظيتمضبؿؾفامأيماإلؼؼاعم)اظ اًاصمب م)اٌؼارعماظصقتقة(مظؾؽؾؿات،مبؾمػق

مذظؽم)اهلقؽؾ(م..

                                                                                                                                   
م31ص.م-.2936قاؼع،م1مط،مبريوت،مدارماظطؾقعةم-دمسابدم:متؽقؼـماظعؼؾماظعربل.ؿاىابري،مرب2
3

م31ص.م-دم:متؽقؼـماظعؼؾماظعربل.باىابري،مسا 
عرماىاػؾل،مذبؾةمجاععةمضلـطقـةمظؾعؾقممظشخضر:ماألبعادماظػـقةمظؾصقرةماظؿشؾقفقةمؼبماسقؽقس،ماأل4

 .7ص.م-.2996،م6لاغقة،معغاإل
 3ص.م-ادماظػـقة.ألبعخضر:ماسقؽقس،ماأل5
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ة(مهلذاماإلغلانماظعربلماظذيمعازالمؾ)حرطةمغؼ ؼؿمأحدثؽرجاءماظؼرآنماظماوٌ
مواظعؼؾقة ماظـػلقة مخصائصف معـ موشّقر م)اظػطرة(، معمسؾك مزبارؾخالـ مبؿل غؿفمؾف

اظعربقة،ععؿؿدامؼبمذظؽمادؿعؿالمتؾؽماألدواتمواآلالتماظصقتقةماظيتمأظػفاممسعم
ماى مؼاإل)ماػؾلماٌؿؿـؾةمؼباظشاسر مو م)اظقزن( مو مظـُؼؾم)اىرس( مأو ظؼاصقة(،م)اؼاع(

(مبؾمو)األظقان(مخاصةمؼبماظـزولمةـطظصقرمواٌشاػدم)اٌؿقرطة(مو)اظلاالماوادؿعؿ
ماٌؽل..
طماألوظبمظؾؿللظةمتؿضح،موػؾمػذهمػلماألدؾابماظيتمقًقااآلنمبدأتممارمب

ماظػراػقديم)تم م  ػم175دصعتمباًؾقؾمبـمأغبد نمؼؼؾبمػرممأمظبإم6(مم790/
درادةماظشعرماظعربلممإظبمدىمبفأذامػقماظلؾبمذاتفماظذيمػمػؾوماظؾغةماظعربقةم؟

موحبقرهمضؾؾمأنمؼضعمطؿابم)اظعني(م؟مفغاواطؿشافمأوز
مملألو مؼظفر مظوػؾة، ماـا ماظزع يممفطلغوًؾقؾ مؼؿقركمؼبمغػسماجملال عازال

م م؛ ماىاػؾل ماإلغلان مضبقاه مطان ماظذي مو)اظلؿع(مقاظص)مصعـصرواظذوضل ت(
ماظدوائر مادؿكراج معـ معؽـاه مااماظػطرؼان مظؾشعر ممعربل،ظظعروضقة وسـصرامبؾ

ماسمؼبمػذاماالطؿشاف..دأل)ايرطة(مو)اظلؽقن(مػؿاما
عـمضؿةماهلرم،مطؿامصعؾممظقسوغةمباظدرسمعـماظؼاسدة،مؾاظملؾقؾ،متـاواًنمإ

مصبب ممبا ماظؾغقي ماظدرس مصؾدأ ماظؾغة؛ مسؾؿاء معـ مدؾؼف مأمعـ مبدأهمؼؾن مبف، دأ
معـفا متؿلظػ ماظيت م)ايروف( ماألصقات ماظـاعمبدرادة مصؿـ ماظؾغة؛ حقةمػردات

ماظقاض م)اٌقؿقدوظقجقة(، مطؿـطؾامعاٌـففقة ماألداس مػذا مؼػرض مظؾغة مؼإلجرائل
ركمباظدرجةماألوظبمعـمضؾؾمايقاسموخاصةمداٌ قألنماىاغبماٌاديمػ دي،سضا

مظذام)اظلؿع( ماٌري م)اظصقت( ماٌعرصقةمؼلؿؼؾؾ ماظـاحقة معـ مأعا ماٌلؿقع، دؾ
مةمضائؿةمبذاتفام؟معرصقرؼةمعظػذامسؾكموجقدمغمدل)اإلؼؾلؿقؿقظقجقة(مأالمؼ

                                                                                                                                   
ػ (معـمأذفرمسؾؿاءماظؾغةم276)أبقسؾدماظرغبانم ماظػراػقديماألزدي،متماظػراػقديممدغبؾقؾمبـمأا6ً

سـمسؾؿاءمطـريؼـمطانمأػؿفؿمباظـلؾةمةممموأخذمسؾؿماظعربقم723ػ /مم222اظعربقة،موظدمباظؾصرةمحقاظلمدـةم
بمتاظعنيماٌرمباؿػجمجدؼدةمؼبمسؾؿماظعربقة،مأّظػمطعـامـمدؾؽعمولأمسؿروبـماظعالء،موؼعدماًؾقؾماإظقفمأب

ماظقاء.ؾس مإظب ماظعني معـ مايروف مزبارج مربؿدمغظام مك مهؼقؼ ماظـققؼني مرؾؼات م: ماظزبقدي م: محقظف ر
م مإبراػقؿ،مط م2أبقاظػضؾ ماظؼاػرة م؛م67 63ص.ص.م-.2966، ماظرواة ماظؼػطلم:مإغؾاه مو ربؿدممقؼؼهم؛

ماأبق مط مإبراػقؿ، م)د،ت(2ظػضؾ ماظؼاػرة مو367م م2/362، مهؼقم؛ م؛ ماظقساة مبغقة م: مرباظلققرل مدؿؼ
مطمػضؾظأبقا مم2إبراػقؿ، مم2936اظؼاػرة، م2936  مم2/667، م632  مدارمراغظو، ماٌؼدعة، م: مخؾدون مابـ :

م.2232م م2269وم2267.ص.مصم-.2931اظؽؿابماظؾؾـاغلم معؽؿؾةماٌدردة،بريوتم مظؾـانم
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مراظؼ مامناطآنماظؽرؼؿ ماظـاسمسـمررؼؼم)اظؿقاتر م؛مللؿعظضبػظف مؼبمصدورػؿ )
مأقصفؾمػ ماحملدؿبدمآلظقاتماظؿعاعؾمععماظؾغةمي  ماظؼرآنمربظعاماظؼرآنم  قةم؟موٌاذا

مؼ مسؾكاظؽرؼؿ ماإلغلان مظعؼؾ موغقاصذ مطققاس م)اظؾصر(، مسؾك م)اظلؿع( مذطر ملّؾؼ
ؾلماظذيمػاامذباراةمظطؾقعةمذظؽماظع ربلماىذػؾمػملقسم؟حملظعاملماًارجلماا

ضدمؼؿلاءل،ممعضظؾامظة،معللظةمغظاممععرؼبمجدؼدم؟لٌلاؼؿذوقماظؽؾؿاتم؟مأممأنم
غؼقلم:معامػقمذظؽممعامسالضةمػذاممبقضقعماظدرسماظصقتلماظؾغقيماظعربلم؟موسبـ

ؼفمؾةماظـظامماألجبديمواألظػؾائلماظذيمدصقمؼبماظشلءماظذيمدصعماًؾقؾمظقشؽ
مؾؾفمبقضعفام؟ؿـبمضعؽب

طقامأنمأصؾماظؾغةمرأدمـنماًؾقؾمػقمعـماألوائؾماظذؼأم،مامامدؾؼمذطرهنيؼؿؾ
متطقرتمطربا مباٌؿاثؾةمألصقاتماٌلؿقسات،ثؿ مظؾطؾقعة،ممبعـكمأنمأولمأعرػا اة

،مفادمعامبنيمعدظقالتفامايلقةماألوظبموعدظقالتفاماٌعـقؼةماظيتمآظتمإظقحؿكمتؾاس
موح ماظرؼح ماظـطدوي مني مرسد موغعقؼ مايؿار موذققح ماٌاء موصفقؾمغظاوخرؼر راب

مقؿصمذظؽمثؿموظدتماظؾغاتمسـمذظؽ اظػرسمومغزؼبماظظيبموسبق همفذصم".7بع دا
غؼطةماظؿقظدمؼبمأصؾماظـظرؼةمتؾلطمأوالمعـمخاللمذبفرماظزعاغقةمؼبماظؾقثمسـم

اظـشلة
مدقاقملؼـزوم8 مؼب ماحملاطاة مضضقة ماألاماًؾقؾ مبني ماياصؾ مظػازظؿؿاثؾ

واٌعاغلمسؾكمأداسم)اٌضفاة(مبنيمأجراسمايروفموأصقاتماألصعالماظيتمتعربم
وحقـؽذمم10،مومػقمعؾدأمؼطؾؼمسؾقفماصطالحامظػظماالتػاقمواظؿـادب9األجراسمسـفا

الظقامؼبمارتؾاطماظدوالمباٌدظقالت،وظعؾفماألولماظؼائؾمتغدومضضقةماظؿؿاثؾمعظفرامد
ؿشفدمدمايتةماظؾـعألامعـوم11اظعربقة،موملمؼلؾؼفمشريهمإظقفماظرأيمبنيمسؾؿاءامبفذ

ظفمضقظف:"صّرماىـدبمقعدظوبفاماظػراػقديمسؾكموجقدماظعالضةماظطؾقعقةمبنيماظؾػظم
موتقػؿقامؼبمتقػؿقامؼبمصقتماىـدبمادؿطاظةممفؿلغطمصرؼرا،موصررماألخب وعّد

                                                                                                                                   
ةمطؾاسىمظؾبريوت،مدارماهلدم-ج ي،مأؼقماظػؿحمسـؿانم:ماًصائص،مهؼقؼمربؿدمسؾلمنار.ـماب7

 67 مم2/63مص.ص.-.2961ؼة،مرص،مسـمدارما1ٌواظـشر،مط
مسؾ8 متقغس،ممداٌلدي، مظقؾقا، مظؾؽؿاب، ماظعربقة ماظدار ماظعربقة، ماظؿػؽريماظؾلاغلمؼبمايضارة م: اظلالم
م79ص.م-.282932ط
م2/36صائص،مًج ي:مامـاب9

،م2 مطرؼةمعةماظؾفقةماظ ؿ صاظؼاػرة،ماٌطؾم-ازي،مصكرماظدؼـم:ماظؿػلريماظؽؿابم)عػاتقحماظغقب(.راظم10
م.2/11،م2933

موعـففف.فاٌمعل،وزكا11ٌ مأسؿاظف ماظػراػقدي مأغبد مبـ م:اًؾقؾ مم-دي ماظرائدمم–بريوت مدار ظؾـان،
م33ص.م-.2623/2933،م1اظعربل،مط
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تمقفاممصؾقالم؛مصؾقمحؽظؾصؾما : ؼؼقظقن" : لضاوم".12صقتماألخطبمترجقعا
معـماظصؾصؾةوتـمذظؽ قعامصقتماظؾفامم؛مصاظؿـؼقؾمعبمػؿاوم،ؼؾفا،موضدمخػػؿفا

م.13عّد،واظؿضعقػمترجقع"
مصقتممصؼد مسؾك مأحدػؿا ماظدال ماظؾػظني مبني ماالخؿالف مأن ماًؾقؾ أدرك

مس ؾكمصقتماألخطب،مؼرجعمإظبماخؿالفمبنيمرؾقعيتماىـدبمواظدالمثاغقفؿا
مصقتمؼدمإاّلمادؿشعاراممبامؼبظؿشد(مباّرقتماٌؿؿدمؼبم)صظصوظقسمػذاما اظصقتني،

مباظؿضعقػمإاّلمداعؿوعـمادؿطاظةممبدـاى اد،موظقسماظصقتماٌؼطعمؼبم)صرصر(
ماظؾػظم مػذا مؼب معؿؿـؾ ماظؿؼطقع موػذا متؼطقع، معـ ماألخطب مصقت مؼب مٌا حؽاؼة

مؼباٌرج موصؾصؾ مصؾ مؼب مػذا موعـؾ مصؽبرؿب/، م/ مصؽبرؿب/ مػؿا:/ معؼطعني معـ ماٌؽقن مع
14ظقلداٌوظدالمامممطؾقامبنياغلفاطاةمدقاءمزفرماالاحملمؼظفرماصقتماظؾفام،موػذ

 

م.16صؽبقؿبتؽبؿـبامطانمأممعؼطعا ،15أوماضؿصرمسؾكمجزءمعـمعرطؾاتماظدالمصلقب

                                                                                                                                   
 .1/261ج ي:ماًصائص،ـماب12
 2/69ؼقعقة،مدارماظطؾاسةماظم-عبة.رتيم:متفذؼبماظؾغة،ماٌمدلةماظعاعةمظؾؿلظقػمواظػرزاأل 13
مبلغفم:مطقانمواحدمالمؼؿفزأمريدقدوصفمصردؼـاغدمدّردمسؼدالمواٌدظقل(مأومعامؼعرفمباظدظقؾم؛مص)اظإنّم14

م.صم-.2936وذووجفنيمعؿصؾنيمعؾؿقؿنيماظؿقامموجفماظقرضةموضػاػام"اغظر"مدروسمؼبماألظلـقةم.ط.متقغسم
ضؿـفامطؾممؼؿقرةماألطقدؿقؽقةمأوماظصقرةماظيتلمػقماظصداظصاموضدممسلمػذؼـماظقجفني:اظدالمواٌدظقلم.331

اظذػ يماظذػ ي،ومبامأنماظؾغةمسـدمديمدقدريمػلمغظاممعـماإلذاراتماٌػارضة،ممرقصؿاٌمػقدظقؾ،مواٌدظقلم
مواٌدظ مظؾؽؾؿة( ماظلؿعقة م)اظصقرة ماظدال ماجؿؿاع معـ متؿؽقن مسـده ماظشلءقلواإلذارة ماظرابطمعنيٌام)أي موأن )

مرابطم مسـدماًؾقسؿؾارلمابقـفؿا مجاء ممبا متؼارنمػذا مظق ؾقؾمًامخؿالف،إذالماريػراػقديمالمندمطؾؾماظ"
الفمبنيمصقتموصقتمراجعمإظبمرؾقعةمطؾمصقتمؼبماظقاضع،مومػقمطذظؽمعقزمبنيماىاغبمخؿالامؼعؿربمأن

ماظؼ ملمأنقاظلؿعلمظؾصقتم)اىاغبماألطقدؿقؽل(موجاغبماٌؿصقرماظذػ يماٌعـقيمظؾشلء،موبفذامميؽـمظـا
اٌعقاريمإظبماٌـفجماظقصػلممرقةمظؾغةمعـماٌـظددراظغقريموجفةماؼبمتاًؾقؾمدؾؼمعمدسماألظلـقةمايدؼـةم

ؾقؾم مادؿطاعمأنمؼػرقمبنيمذباظنيماًيمأمبفذام مأغفواظؿؼرؼريماظعؾؿلماظذيمؼعؿؿدمسؾكماٌالحظةماظصرف،م
بنيموم(phonologie)معرفمباظؿصقؼؿقةدةماظصقتقة،مبنيمذبالمصقزؼقظقجقةماألصقاتمأوعامؼراػاعنيمؼبماظد

مسؾقفامديمدقدري،مبؾمندهمأؼضامؼؽؿشػماىاغبماظلؿعلمحؾاصطمطؿامم(phonétique) قاتتلماظصقذبا
مؼؼعمظؾلاععموصقألظ ماظذي مأيماألثر ماألطقدؿقؽل ػق ات ماألصقات مسؾؿ مبادؿ ماظققم مؼعرف  Acousticعا

phoneticsعل.ؿاظلملزؼائغقؿقؽلمبشؼقفماظػقزؼقظقجلمواظػقاغبماظػقفذامندمأنماًؾقؾمؼفؿؿمباىب،مو 
مصطؾحم)مصقمتمعمإن15 مموأ( مphoneme)اظصقتقؿ( ماالغطؾاساتممؼع يم سـدمديمدقدريمػق:مذبؿقسة

مصفاماماظلؿعقةموايرطاتماظـطؼقةمظؾقحدتنيم:ماظؽالعقةمواٌلؿقسة،ماظؾؿنيمتشرتطمإحداػؿا ألخرى،مصفؽذا
ماألظلـقةماظعاعةم:مترعبةمؼباتمررمديمدقدريم:مرباضغظام مطؾؿقفؿاؿقضعةمؼبمؿػلمعـذماآلنموحدةمععؼدةمع

.مأعام67ص.م-.2933عايم مققححماظـصرم ماٌمدلةماىزائرؼةمظؾطؾاسةموحدةمرضامدذبقو قدػؼميشاز
اٌدروس"مشريمأغفمسـدماٌالحظةماظدضقؼةممانتروبؿلؽقيمؼرىمأنماظػقغامم"مػقمأصغرموحدةمصقغقظقجقةمؼبماظؾل

بماظؿطؾقؼلمغامأطـرموجاػة،مألغفمصعالمسـدماىدقدريمديمدةماًؾقؾممومػقماظيتمندػامسـأنمرؤؼمدن
م ماظؽالعل مباىاغب مؼفؿؿ ماظصقمت مأن مند ماظصقت مإظبمااىوظؿقؾقؾ ماًطاب مإبالغ مؼؿؿ محؿك ماظلؿعل غب

 اظلاععموإدراطفمظؾؿعـكماٌلؿقع.
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 فمسؾكمعامؼلؿكمب ـطؾؼمسـدماًؾقؾمػقمصؽرةم"اٌضاػاة"مثؿمترتطزمغظرؼؿصاٌ

ماٌعاغل( م18اٌؼصقد"مسؾكممستماٌعـكموفأو"دققمايرم17)إعلاسماألظػازمأذؾاه
 واالحؿذاءامعؾدأماظؿعدؼؾمؿوعؼق ،19ظصقغمظؾؿعاغلاضةمومبعـكمعلا

ثؿمصؽرةمتؼاربم20
مايروفمبؿؼاربماٌعاغل.

فمميؽـمهؾقؾمغظرؼةماحملاطاةمػذهمسـدماًؾقؾمبـمأغبدماظػراػقديمإظبمقوسؾ
مةمعـماٌراتب:عبؾ
قاتفامبلصمةماحملاطاةماظصقتقةموتؿؿـؾمؼبمعالحظةمتلؿقةماألذقاءؾعرت:م اوهلأ
مف.تطبمظصقخاألموظصقتفممـدبطاى
ةماحملاطاةماظؾـائقة،موذظؽمبلنمؼصقرمػقؽؾماظؾػظمعبؾةمدالظؿفمؾعرت: ؿافاغقث

غقيمأومأنمؼـعؽسمبـاؤهمعراحؾمععـاه؛صقلتلماظؾػظمحاطقامعدظقظفممبفردمضاظؾفماظؾ
م ؛ احمللقس ماما مصعالن، موزن مسؾك متؿلتك ماظيت ماٌصادر مذظؽ مصقفمتقصؿـ اظت
قصانمواىقالن،حقثمطظاطراب،مطاظغؾقانموضاالوكمايرطةمؾةمسظظؾدالمايرطات

مؼؽقنماظؿؼؾبمواظؿقركمواالضطراب.
ذهماٌرتؾةمعـماحملاطاةماظؾـائقةمحاولماظػراػقديمهؾقؾماظصقغماظصرصقةمػؼبمو

معاؼبمدرماظؿكظػمبنيمبـاءماٌلؿقعماظؾغقيموعدظقظف،موعـمػذامدالظةماٌزؼدةمظؾغقصم
ماظؾـاء مسؾك مسمزاد مازاد مغؾك مبني ماظػرق مإظب مإذارتف مؼب ماًػقػةممنقٌعـك اظؿقطقد

واظـؼقؾةمسـدعامضال:"مإغفؿامظؾؿقطقد،مطؿاماظيتمتؽقنمصصالم؛مصنذامجؽتمباًػقػةم
م21"قطقدا.تمذدأمصلغتمعمطد،موإذمجؽتمباظـؼقؾةمصلغت

سؾقفاماصطالحامممؼمـةمعـمعراتبماحملاطاةمػلمعامؼطؾظظـاااٌرتؾةممأعا:م افاظـث
ماحملاطا" ماظػقزؼائقةمممتؼقوم22ظؿعاعؾقة"اة ماألصقات مدالظة متعاعؾ معـ مضرب سؾك

ودالظةماهلقؽؾماظقزغلمظؼقاظبماألظػاز،موعـممناذجفام:مصعؾمصّرماظذيمؼطؾؼمسؾكم

                                                                                                                                   
16

م"ماأع   مأغف ماحملدثني مبعض مضال مصؼد ماٌؼطع ممعصطؾح معـ مسطؿقة مهؿقي محؾاألصقات مواحدةممرك طة
"موضالمآخرون:"مأغفمذبؿقسةمعـماألصقاتماٌؿؿابعةمهلامضؿةمأوحدمأضصكمفاؾقسماالبؿداءمبفامواظقضقفمـميؽو

ؼبماظقضقحماظلؿعل"،موميؽـمتعرؼػفمأغفم"أصغرموحدةمصقتقةمميؽـمأنمتـػصؾمؼبمترطقبماظؽؾؿة"موعـالمذظؽم
 ني.صاعؿم+مصريضمئتاتم+مصعرؽبم/م=مصاارؿبم/ما/مصّرمػلمعؼطعمؼؿؽقنمعـم/مصؽبم

 1/261ج ي:ماًصائصمممـاب 17
 1/231ج ي:ماًصائصمممابـ 18
 1/266ج ي:ماًصائصمممـاب 19
 1/267ج ي:ماًصائصمممـاب 20
 269/مم2933،2ارماظؼؾؿ،مداظؼاػرة،م-قؼف:ماظؽؿاب،مهؼقؼموغشرمسؾدماظلالممربؿدمػارون.ؾدق 21
 266م م1/263ج ي:ماًصائص،ممـاب 22
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صرصرماظذيمخصمبفمصقتمؾمصعومة،صقتماىـدبمادؿشعرمصقفمعـمعّدموادؿطاظ
م23قؾاظؾازيماظذيمؼؾفجمبفمصقتفماٌلؿط

معراخوآل : افابعر معلؿقىماظرتتبمار مؼؿـزلمسؾك معا اظلقاضل،ممبقطحملاطاة
مسـدعا ماألظػاز معـزظة ماحملاطاة مزاػرة مواوز مسـ مسؾارة مصؾبماسؿػتموػق مؼب ؾ

مإذ مصفق م؛ ماإلغشائل مأو ماإلبالشل ماظرتطقب مظؾـاء معـوخرمناًطاب علؿقىممج
ؼبمسؿؾقةماالذؿؼاقماٌمدلةمسؾكمضاسدةمةماصخمجدولماالخؿقارمإظبمجدولماظؿقزؼع

مذريماظرؼاضقةماحملض.بماىظؿؼؾقا
مواٌؿاردةمقًؾا ماٌـشل محلقة مػذه مغظرؼؿف مؼعطل مأن مػذا،ادؿطاع مبعؾؿف ؾ

ما ممبلؿقى مظؾؽالم مايلقة ماألبـقة معلؿقى مربط مخالل معـ ماظؾلاغل مءؾـاظبعدػا
غصؾمإظبمعؾقثمؼبمشاؼةماألػؿقةموػقماىاغبماٌعرؼبمعـممػـاوؾغة،ماظدالظلمؼبماظ

ماظـظرؼةماًؾقؾقةم)غلؾةمإظبماًؾقؾ(.

 : يلولاء املعريف اخلنالع .1.1

ًؾقؾمبعؾؿفماإلبداسلمأولمامـؾمظـظرؼةماظؿشرؼعماظقضعلمظؾغةموؼؿؿـؾماعدمؼ
مػل:مواظؾنيماظؼصرية،ممتصقاذظؽمؼبمابؿداسفمأل

ؿؿقزمبفا،موظقلتمايرطاتمإالمأصقاتامظقـةمالمدبؿؾػمسـمطات(مرعقزامتراي)
م و واظقاومظػاأل مإالمعـ مبعضحقثماظقاء عضمبمة،مواظؽلرظػألاماظؽؿ،مصاظػؿقة

اظقاء،موضدمضالماًؾقؾمؼبمػذام:"اظػؿقةمعـماألظػمواظؽلرةمعـماظقاءمواظضؿةمعـم
م.24اظقاو"
مو مػؼب محاول مأوضد مباظصقت، ماًط ماًؾقؾ مربط مضد ماٌؼام معـمذا مإذ ذظؽ،

ماظؾ مسـاصر متـػصؾمصقفا وفماير)فموػقكتفمقظأصػظموخصقصقاتماظؽؿابةماظعربقة
بفذهماظعؿؾقةماإلجرائقةم )ايرطات(موػقمفتااألوزان(مسـمسالعاتماٌعـكموربددو

مبني مب )اظقصؾ( مو)اٌعـكؾاٌ)مضام مظؾػظمؼبم،مأل(ـك( ماظذاتقة مالماظدالظة مأدركمظق غف
امقرجقتظؽانمترجقحمععـكمظػظمبازاءمععاغلمأخرىمعلؿقاهماظصقتلمسؾكمععـاه،م

25ربال ػق بالمعرجح،مو
ؾكم)ايروف(مععـاهمإسطاؤػامات(مسايرط)؛مصؿقضعم 

                                                                                                                                   
 1/261ئص،ممًصاج ي:ماـماب 23
 326ص.م-.1عةمبقالق،مجمؾاظؼاػرة،مرم-قؼفم:ماظؽؿاب.ؾقد 24
ققرل،مجاللماظدؼـمسؾدماظرغبانمبـمأبلمبؽرم:ماٌزػرمؼبمسؾقمماظؾغةموأغقاسفا،مهؼقؼمربؿدمأعبدملاظ 25

ماٌق ماظؾفاويمظبجاد مربؿد موسؾل مإبراػقؿ ماظػضؾ مأبق مم،وربؿد ماظعرمءحقاإدار مجاظؽؿب م)د.ت(، م-.2بقة
 .23ص.
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امذ)اظـطؼ(موػ ـطؼقا،موظؽـماالدؿػادةمعـمصقغةمػذاماظؼاظبماٌع ؾؼـمتؿؿمب عماضاظؾ
مأنمدؼ مؼرى ماًؾقؾ مألن م  مايلقة ماٌعارف مأي م  ماٌشاػدة ماظعؾقم مباب مؼب خؾ
ؿمصقضفمإرداءمؼؿؾمواألداسمواظلـدمواظؼاسدةماظذيمصاأل قٌلؿقىماظصقتلماظذيمػا
مؼةمواظقزقػقة.دظؼصاسؾقفممبؾغـاءماظؾغقي،مالمذبالمظالسؿؾارقةمصقف،مبؾمتؾاظ

ةمإظبماٌعـكماٌؼصقدمؼبمإرارمرإذا ػقللمبطماألصؾماظؾغ قيمباٌقضعمايرذنمإ
ذامػؾمطانمسؿؾماًؾقؾمؼرؼدمتلطقدماظؾقؽةماظعربقةماىاػؾقةمضؾؾماالخؿالط،موبف

ماظعرب مظؾغة مايلقة مضالمأحدمقةاظطؾقعة موظؼد ماظيتمالمصرؼـاٌعام؟..  أنماظؽؾؿة

ماظصـاسةم محدود موؼب ماظطؾقعة، معـ معؼؿؾلة مصقتقة مصقرة مإظب مإرجاسفا ميؽـ
مقاظعرب مؼع يمأنماًؾقؾمػقػػؾموم26لمطؾؿةمدخقؾةمسؾكماظعربقةهلة، واضعم ذا

ةمايلقة؟موعـممثةموضعماٌذػبماظقاضعلمظؾؿػؽريم؟ممبعـكمأدسماٌعرصةماظقاضعق
مقسماظعؽسم؟عموظاظقاضماٌـطؼمؼبمخدعةمقنأنمؼؽ

مبنيممإذن مؼدظؾمػذعاًؾقؾم)وصؾ( مسـدعا ماظؾغة؛مصفق ؾنيمزبؿؾػنيمؼبمغشلة
مقوجمكسؾ ماظؾػظ مبني ماظطؾقعقة ماظعالضة مصنغفقعدظود م؛ معمظف ماظـظرؼةمأغـ صار

مؼؾؿدعماي رطات،مصنغفمعـمأغصارماٌذػبماظقضعلمأوم)عذػبماظطؾقعقة،موسـدعا
مو ماظؾغة مؼب ماظطػؽاظقضع( متـؿػلماٌـادؾة مػذامؾقعقذا موظؽـ موعدظقظف، ماظؾػظ مبني ة

مفمأصؾماظؾػظرايومفيراضمزاػري،مصاًؾقؾموجدمأنماظصقتمػقمأصؾمراعت
ظمأصؾماظؽالم،مواظؽالممعادةماظؾغة،مومبامأنمػـاكمعلؿقىمعـماٌلؿقعمؼدركمؾػاظو

موعؼمس ماظؾػظ مأحقال مظقعرف مسؾقف مداظة مرعقز مظف مابؿؽارا مؼؽؿب موال اتفماعاسا
ماٌكؿؾػة.م

متلم:آلااٌعرؼبماًؾقؾلمظؾصقتماظعربلمطمؾـاءظاذنمإ

                                                                                                                                   
 .163ص.م-.2979زارةماظـؼاصة،مودعشؼ،مم-:ماٌمظػاتماظؽاعؾة.ملاألردقزي،مزط 26
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م

مم(الظؽا)ممممممممممممم

مطؼ()اظـمممممممممممم

مقت()اظصم

ماظصقتقةمطلن ماظػقزؼاء مظعؾؿ مؼمدس مطان ماألصقاتمماًؾقؾ مطبؿرب مطان سـدعا
معػفقعف مجعؾ مألغف مباٌعـك، ماظؾػظ مسالضة معلؿقى ماظصقت،مزؼػقظمسؾك ائقة

عؾؿمصؼفمظعةماوظؿصـقػفمٌكارجمايروفمسؾكمأداسمعـارؼماظـطؼماظػقزؼقظقجقةمدس
ظقمطدمصقةمرأؼفم؛مصفؾممؾقؾـفجماظذيماتؾعفماًاٌـامتلتلمعللظةمػمعـوماظؾغة.

منمعقضقسقام؟امأممطاؼراطانمعـفففمععق

 :اطار املنهيي إلا .1.1

ريماظعؾؿلمؼؾقثمؼبم)اظؽؿ(مو)ماظعالضة(مو)اياظة(،موعـممثةمؼلؿطقعمبـاءمؽظؿػا
قاتمايلقةموبؾغةماظؽؿ،موسؾقفمطٌعاشارطةممبقةمؾايقادثماظطؾقعقةمؼبمأررمسؼ

مدـر ماتؾى ماٌـففني مأمممعأن ماٌعقاري ماٌـفج مظؾغة، ماظصقتقة مدرادؿف مؼب اًؾقؾ
مؼبمطقػقةممكمحؿومقسلم؟قضٌامجاٌـف غؿؿؽـمعـماظؽشػمسـمذظؽمالبدمعـماظـظر

مواظقدقؾةماظؾؿنيمادؿعؿؾفؿاماظػراػقدي.

 :   لكوفوةاوى تسملى ع .أ

مظ مدأؼد معؽبـ موبني مبقـف م)إؼؾلؿقؿقظقجقة( مععرصقة مضطقعة ماًؾقؾ مؼبمؾضام ؼقه
ماهلف ماظرتتقب مخاظػ مإذ ماظؾغة، ماألظػؾائلملئادرادة مظذامأو مغصي مبـموضعف ر

ماٌلؿقىماظدالظل

 )اظصقتمؼبماٌعـكمبدالظةماظقزن(

ماٌلؿقىماظؾػظل

 )اظصقتمؼبماظؾػظمأوايرف(

ماٌلؿقىمايلل

)ماظصقتمؼبماظطؾقعةم(
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مؼلؿطعم27ساصؿ مومل م)صقتقا(، مزبرجقا مترتقؾا م)اظعني( مععفؿف معقاد مورتب ،
مجدؼدةمصؿامػلم؟مؾدائومبادؿعؿاظفمالدمإؼاظقصقلمإظبمػذاماظـظامماٌعفؿلماىد

م:ؾكمعلؿقىماظقدقؾةسذامإم.ب

مو)راي)م 2 ماًؾقؾمظدرادةمفطؿػ:م ؽقن(ظلاطة( قعنيمصقزؼائقني،مادؿعؿؾفؿا
م موبعد مواٌقدقؼك مإذاظشعر ماظعربقة، ماظؾغة م)اإلؼؼاع(مطادؿامذظؽ مؼؽؿشػ مأن ع

م ماظــر موؼب مبؾ ماظشعر مؼب مو)اظقزن( ماألمساءممإالومؼضاأو)اظـغؿ( مبني ماظؿؿققز طقػ
واظلؽقنمرطةميااٌشؿؼةمسـمررؼؼم)اإلصاتة(مظقمملمتؽـمهلامأوزانمععؾقعةمأدادفام

مط "صاسؾ" : عـؾ مظؾػعؾ مو"عػعقلتاؼ)األظػ( مااظق)مؾ، مظالغػعال م"ذبروح"مو( ط 
مصعال مو" م"ضؿقؾ" مظالغػعالمط  مأو مظؾػعؾمطؽرؼؿ م)اظقاء( م)و"صعقؾ" مػ(ظاألومداظش"

ععماظؽـرةمط م"دّؾاقم"مو"مأصعؾم"م)اهلؿزةم(مظؾؿػضقؾمطلحلـموشريمذظؽ،ممعؾؾػظ
ػذهمدالظةموم،ظيتمتعطلمظؾؿشؿؼاتمدالظؿفاماٌـطؼقةػلماامصاظصقرةماظصقتقةمؽذوػ

ماظصقتم(مو)ماٌعـك(.مممممممممممممأخرىمسؾكمثؾاتماظعالضةمبنيم)
ػقمسـماًؾقؾ،مأغفمخرجمإظبمموعا:م قعة(ماظصقراوؼةمزبربماظؿفربةؾاظط) م2

م)اظلالعة مو ماظؾادؼة،مبادؼةماألسرابمؼبماىزؼرةمحقثم)اظػصاحة( ؟م ؾقــماظع(
مطالعفؿ مبّق صاخؿرب مرؾقؼا مصقجده متاعاماـ؛ ماظؽالمم بقاغا معؾؿدأ مإدراك مصادؿطاع ؛

موت موعـؿفاه مويراذوق مدرادةم28زبارجفامكأدروف ماظؾغة مؼدرس مبذظؽ موػق ،
إجرائقةمعقداغقةمحؿكممتؽـمعـمحصرمطاصةماٌظاػرماظؽالعقةمظؾغةماظعربماٌلؿعؿؾم

ػقؽؾةمععفؿفم)اظعني(مإذمصرضماظـظاممغةموظؾافذامادؿطاعمعبعموبعـفامواٌفؿؾم؛م

                                                                                                                                   
،موطذظؽ:مسدغان،م62ص.م-.2967اظؼاػرة،مدارماٌعارف،مم-ػقؿم:مضصةماظؽؿابةماظعربقة.راعبعة،مإب 27

م م11ص.ص.مم-.2937،مدةدؼىاماظؼاػرة،معطؾعةماظـفضةم-اًطقب:اٌعفؿماظعربلمبنيماٌاضلمواياضر.
م.16
مبؿلؽقـفا،مألغفمرأىمأنممعانؿدامدؼظ 28 اًؾقؾمسؾكمتذوقمايروفموتؾقنيمعؼارعفاموهدؼدمزبارجفا

نمألمةإذامطانمداطـا،موٌامملمؼلؿطعماالبؿداءمباظلاطـمبدأهمباهلؿزةماٌػؿقحمنيؾؿؼمزبرجمايرفمإمنامؼؿؿـؾ
عـالم:مأبؿب،مملقؼقصهلؿزةماٌػؿقحة،موؼؼػمسؾكماظلاطـماهمباصماظػؿقةمأدفؾمايرطاتموأخػفا؛مصؽانمؼػؿح

يروفمحبلؾفامطؿامؼلتل:ماظعني،ماًاء،مامبترومروف،مصاػؿدىمإظبمهدؼدماٌكارجرمايأتؿب،مأعؿبمإظبمآخ
ماظصاد، ماظضاد، ماظشني، ماىقؿ، ماظؽاف، ماظؼاف، ماًاء، ماظغني، ماظؿاء،مم،يازظاملني،ظاماهلاء، اظطاء،

ماذؽػوؿزة.ماٌقؿ،ماألظػ،ماظقاو،ماظقاء،ماهلماء،ؾظـاء،ماظراء،ماظالم،ماظـقن،ماظػاء،ماظال،ماظذاظدال،ماظظاء،ما
اصطـعماًؾقؾمعؼقادامظؿذوقمايروف؛مصاسؿؿدماهلؿزةموػذامعامجاءمسـماظؾقثمأنماًؾقؾ"مطانمإذامأرادمأنم

ؾقؾمأصقاتمهمايرفمسبق:مأب،مأح،مأع"مإذنمعؼقاسماًؾقؾمؼبمفرأزؿمهمبلظػمثاصمحؿصمؼؿذوقمايرف
مػ مواذوظؿامقايروف ماظشكصل ماٌقدقؼقةحالٌق ماظلؿع محادة مبقادطة ماغظظة مصـاسةم. مدر مج ي: مابـ ر:

ماظعربمج33ص.م-اإلسراب،مبابمايروف. موظلان م:ماًؾقؾ:مموبابم7.صم-.2، مواغظر حرفماظعني.
 6-2ص.صمم-.2937،مبغداد،م2ؽؿاب(،مطاظـمعمولألاممدروؼشم)اظؼلؿهللامؾداظعنيمهؼقؼمس
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ظبماظعاملماظرؼاضلمماظقاضعلماٌشكصموصقالمإملظعااذؿاتماظؾغة،ماغطالضامعـممكؾس
م مبواظصقري، معـفػق م)اظلؿاع( مجعؾ مدرجةمألامذا مضقاس مأداس ماألعل سرابل

ممي ماظذي ماٌـطقق معـ معادتفا موؿع ماظؾغة مأن مأي ماظؽالم مؼب ماألصؾمـاظػصاحة ؾ
مبماظذيمػقمصرعمالحؼ.اٌؽؿقمـعموظقس
جقدامأنماًؾقؾم)مأحصك(مطالمماظعربمسؾكممؿغعؾ:م صاء(مو)اظؽؿ(حاإل)مم 3

 حروفماهلفاءماظؿلعةمواظعشرؼـم؛مصقجدػام مأيمظغةماظعربم مثـائقةمأوأداسم

اظــائقةممؿة:"اسؾؿمأنماظؽؾ رباسقةمأومػبادقةمأعام)اظؿؽؿقؿماظرؼاضل(مندهمؼبمضقظف
مسبفوجمكسؾمرفؿصتمػةساٌضا موذّدمضّدمقني، ماظـالثقةمدومودّق، مواظؽؾؿة ّش،

رضب،مربض،ممتؿصرفمسؾكمدؿةمأوجفمتلؿكمعلدودة،موػلمسبقم:مضرب،
مأنم موذظؽ موجفا، موسشرؼـ مأربعة مسؾك متؿصرف ماظرباسقة مواظؽؾؿة مبرض، ضرب،

ماظصق ماظـالثل موجقه مؼب مضربت مأحرف مأربعة موػل مقحروصفا موػل ؛م ؿةدح،
مأربعة معلؿعؿؾفامصصارت مؼؽؿب موجفا، ممغلؼؾوموسشرؼـ م…)عفؿؾفا ؾؿةمؽواظ(

مػب موػل محروصفا مأن موذظؽ موجفا موسشرؼـ معؽة مسؾك متؿصرف لةماًؿادقة
مضربت موجفاوجمؼبمأحرف، موسشرون مأربعة موػل ماظرباسل معؽةم قه مصصارت ؛

م.29وسشرؼـموجفا،مؼلؿعؿؾمأضؾفموؼؾغلمأطـره"
مامندو مطؿابف مؼب مخؾدون ماًؾقٌابـ مأن مؼذطر متلؼدعة مطؾؿاتمؾ محصر مظف تك

ؽماًؾقؾمبـمأغبدمذظمؼبم:"وطانمدابؼمايؾؾة ظؽمبؼقظفذوماٌعفؿمبقجقهمسدؼدة
؛مصقصرمصقفمعرطؾاتمحروفماٌعفؿمطؾفا،م صقفامطؿابماظعنياظػراػقدي،موأظػم

ادل،موػقمشاؼةمعامؼـؿفلمإظقفماظرتطقبمؼبمؿاًومعـماظــائلمواظـالثلمواظرباسل
مظف موتلتك ماظعربل، مذظحصماظؾلان معبؾةر مأن موذظؽ محاصرة، مس دؼدة مبقجقه مؽ

مدؾعةظا مإظب مواحد معـ ماظؿقاظل مسؾك ماألسداد معبقع معـ مدبرج ماظــائقة مؽؾؿات
اظقاحدمعـفامؼمخذممرفياموسشرؼـ،موػقمدونمغفاؼةمحروفماٌعفؿمبقاحد،مألن

لابعماظرؼـمطذظؽ،مثؿماظـاظثمواظرابع،مثؿمؼمخذمشاظعوـماظلؾعةمعحدماععمطؾمو
مع مطؾفظـاعامعواظعشرون مصؿؽقن مواحدا، مصقؽقن مواظعشرؼـ، متقاظلمأماـ مسؾك سداد

مباظعؿ مػل مطؿا مصؿفؿع موسشرؼـ مدؾعة مإظب مواحد معـ مأػؾماظعدد مسـد ماٌعروف ؾ
ػماظعدة،مثؿمصمغؼبايلابموػقمأنموؿعماألولمععماألخريموتضربماجملؿقعم

م ماظؿؼدؼؿ مألن ماظــائل، مضؾب مألجؾ ملاظؿوتضاسػ مبني مؼبمايخري مععؿرب روف
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مودبرمطقب،رتظا ماظــائقات، معبؾة ماًارج مسددمامجصقؽقن مضرب معـ ظـالثقات
معـ مصبؿؿع مصقؿ ماحوماظــائقات موسشرؼـد مدؿة مطؾممإظب مألن ماظع دد، متقاظل سؾك

اظــائقةممبـزظةمايرفماظقاحدممنؿؽقص؛م ثـائقةمتزؼدمسؾقفامحرصا؛مصؿؽقنمثالثقة
موػلمواؾمطمعع مايروفماظؾاضقة، معـ موسشرونمحرصا،مدؿحد ؛م ـائقةاظـمعدبة

موسشرؼ مدؿة مإظب مواحد معـ ماظعدد،سمـصؿفؿع متقاظل معبؾةممربؼضومؾك صقف
؛مصقكرجم ؿة،معبؾةمعؼ ؾقباتماظؽؾؿةماظـالثقةاظــائقاتمثؿمتضربماًارجمؼبمد

م.30ؼبماظرباسلمواًؿادلمظؽطذومعفؿاٌمفذبؿقعمترطقؾفامؼبمحرو
حفموبقاغفممذرؼبمنامتقدعمابـمخؾدووعـمظـامأنمشبؾصمعامضاظفماًؾقؾمؽومي

م: ؼبمػذهماىداولماآلتقة
م

محروفمأحادؼة
م

ميممممممممممممممممممممممممممأحادؼاتمممممممممأمممممممممممممممممممممممممممممممممم
م

مأممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممأيممممممممممممممممم
م

ماجملؿقعم=مثـائقاتم)ذبؿقعماظــائل(
م

محروفمأحادؼة
م

ماظــائقاتم
م
م
م

ماجملؿقعم=مثالثقاتم)ذبؿقعماظـالثل(
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م
محروفمأحادؼة

م
ماظـالثقاتم

م
م
م

م)ذبؿقعمرباسل(اجملؿقعم=مرباسقاتم
م

محروفمأحادؼة
م

ماظرباسقاتم
م
م
م

ماجملؿقعم=ماًؿادقاتم)ذبؿقعمػبادل(
م

ؼبمسؾارتفم"صؿفؿعمطؿامػلمباظعؿؾماٌعروفمسـدمأػؾممنؾدوخامضاظفمابـمعمعاأ
مغصػماظعدة،مثؿمؼبمعوؿعماألولمععماألخريموتضربماجملؿقمنأ ػقولابميا

مواظ ؿلخ ماظؿؼدؼؿ مألن ماظــائل، مضؾب مألجؾ مؼبمتضاسػ مععؿرب مايروف مبني ري
م.ئقات"ـاظـاماظرتطقبمصقؽقنماًارجمعبؾة

م: ؿاظقةاظمبقةاــامذرحمػذامباظطرؼؼةمايلؽومي

 26مx(ممميأ+م)

مأم      

معمػذاضغموبفذامغلؿطقعمأنممحرفمم13=ممممممممم26

مس(ممxمس(+)بممxم)س(=)أممxذهماظصقغةماىربؼةماظؿاظقة:)مأم+مب(ممػمؼبيممممممممم
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مابمأعا معـفا متـؿج موطقػ موضعـاػا ماظيت مظؾفداول مئــاظاظـلؾة ثقاتمالاظـوقات
مل:تواظرباسقاتمواًؿادقاتمميؽـمذرحفاممبـالمسؾكماظشؽؾماآل

م
م

مأحادؼةمفحرو

م

مفمأحادؼةحرو

أ  

بمممممممممممم

مممج  

ممممح

خ

                          

ي 

م
ماظؼقاس دممأال مأردك مػذا مبعؿؾف ماظػراػقدي مأغبد مبـ ماًؾقؾ مأن مػـا غالحظ

عقضقعمماعـفودخؾمظعؾؿماىربماٌمدرمتقطقؼل(ماظذيمؼعألا)مايؼقؼقةمظع ؾؿماظع دد
ماياٌؿقاظقا مصقغؿفامت مؼب ماجملؿقسات مغظرؼة معـظر مطذظؽ منده مبؾ لابقة،

م اٌعاصرة موعـ مػذامث؛ مأظقس مؼبمراظفعمة ماٌقضقسقة معظاػر ماظدرسممعـ عؾقث
م.اظصقتلمسـدماًؾقؾماظػراػقدي

م6 مو)ماظرتعقز(صاظؿ)  مأحصكماًؾقؾمطالمماظعربمؼب)اعسـد:م ـقػ( ل(مئــاظا
بؿصـقػمعادةمععفؿفممعرألامضاممؼبمواضعمنامباسل(مو)اًؿادل(،مإالثل(مو)اظرـ)اظو

ضاممم،بلنمؼؾدأمباظــائلمثؿماظـالثلمودواظقؽمظؽاظؾغقيمإظبمصؽاتم)ذبؿقسات(،موذ
ماظؾفقيمثؿم مبايؾؼلمثؿ مؼؾدأ مإذ مععفؿفمحلبماٌكرج، طذظؽمبؿصـقػمسـاصر
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ما مثؿ مدألاظشفري ماظـطعل مثؿ ماثؾل مظؿ ماظشػقي مثؿ ماظذوظؼل مثؿ موؾـقي مألخرياؼب
مقاعش.هلا

م: ضقحماظعؿؾقةمأطـرمغضعمػذاماظردؿماظؿكطقطلمٌعفؿماظعنيقوظؿ

م
موجم(م212)مممممممم   وج(ممممم16)ممممممممممممموج(مممممم3)األوجف(ممممممممد)سد

م)وج 1(

م

مقػم3ذػمممممممم3ذوممممم3ظثمممممم3غطمممممم3أسمممم3ذجمممم3هلقمممم1محؾمم6
ماظشػقيممممماهلقائلممملوظؼذـقيممممماظاظؾممؾؼلمماظؾفقيمماظشفريممماألدؾلممماظـطعلماي

ماظرتعقز:مصؼدمابؿدسفمسـدعاموضعمظؾقرطاتماظؾقـةم)مرعقزا(موػل:مأعا

مؿقة(ممممممممموممممممم)ماظضؿة(مممممممممممموممممممممم)ماظؽلرة(ممممممممم)اظػم
م
م
مي()مممممممممممم)و(ممممممممممممممممممممممم)ا(مممممممممممممممممم

 الثنائي

 حرم 19 سددمايروف

ماًؿادل ماظرباسل ماظـالثل ماظــائل
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مواظقاومممممموطؾ ماألظػ ماظـالثة: مايروف معـ محرف مؼؼابؾف ماظرعقز مػذه معـ رعز
موماظقاء:

مألظػممم)مام(امم(ممممممممممممممممممم)مؽبؽبم
م(ماوممم)مواظقم)مؾبم(مممممممممممممممممممم
مظقاءمممم)ميم(ام(مممممممممممممممممممم)مِِم

مةػفقممعقدقؼلمظطؾقععؾكمسرية(متدلماظؼصرطاتم)محرطاتماظؾنيمذهمايػبؾم
ماألبـقةما مأداس مألغفا ماظعربقة ماظؾغة مؼب مإذن مأدادقة ماٌقدقؼقة مصاظـغؿة ظصقت؛
مبنيماظؾقاظؼو متـاشؿقا مؼعطلمرابعا ماظعربلماما واٌعـك،ممػظاظبمواألوزانمؼبماظؾػظ

ماظـق معػاتقح مطلغفا م)اظرعقز( مؼلتوػذه ماظيت ماٌقدقؼقة ماىققمة مسازف ؿعؿؾفا
مقؼل.ٌقدا

ماؼبمو مبف مضام ماظصقتمًاألخريمأظقسمعا مؼبمدرادة معقضقسقا معـففا ؾقؾمؼعّد
خؿؾارمايللمواظصقاشةماظرؼاضقةمظؾػراػقديمأوصالهمإظبماطؿشافماالنمإماظعربل..

مو مباٌػردات مخاص مصقتل مؼبمترغظام متغريت مصنذا م؛ مخاصة مأبـقة مذات اطقب
م)مػقؽؾفا ماظؾـاء(مصارتمظغة مسـدممعقضعؼبممؼقلؼأخرى،موظذا ماظعنيم عـمطؿابف

ؼةمؼبماظرباسلمواًؿادلمظؿؿققزماظصققحمؼبمقظشػاروفماظذظؼقةمياايدؼثمسـم
طالمماظعربمعـماظدخقؾمسؾقف،مأنمطؾمطؾؿةمرباسقةمأومػبادقةمخاظقةمعـمحرفم

مؽألغ(م…ةم)سعـمحروفماظذظؼمأوماظشػقيمأغفام:"ربدثةمعؾؿدمـرأوماثـنيمأومأط
ػبادقةمإالموصقفام ةمأوسقبارمطؾؿةمواحدةمظعربؼبمطالممامعؼلؿمواجدامعـظلتم

مم31أطـر" اثـانمأو اظشػقؼةمواحدمأو عـمحروفماظذظؼمأو
م6 ماٌعفؿل(صاٌ)  مم:مطؾح مذروةماإن مميـؾ ماًؾقؾ مسـد ماٌعفؿل الصطالح

ماجملال مبفذا ماظعؾؿل،مإذموضعفماصطالحاتمخاصة سؾكمملدلمظقدراظدامعـففف
ممبقض مـحبمعقإحارؿة مجقاغؾقادؿوف مطؾػاء موسؾؿقةمف مدضة مأطـر مؼؽقن موبفذا فا،

م: ؿقةمطؿامؼؾلعفٌامقفمأعؽــامحصرماصطالحاتفؾسو
مم ماظـطؼلاىفا)أ( ممز معلؿعؿؾةممظؼد: معازاظت ماصطالحات ماًؾقؾ مظف وضع

ممبـا مخاصة موػل مػذا مؼقعـا مإظب موػلمرؼحؿك مايقز،مدرٌاماٌكرج : اظـطؼ ج،
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االشبػاض،ماظؿصقؼت،ماع،مػ،ماىرؼان،ماظضغط،ماالرتػقضظ،ماعاالسؿؿاد،ماٌقض
م32.تقاإلرؾاق،ماظص

ماظـطؼاأسضم)ب( ممء ماظؾلان،مؾاي: مأدؾة ماظػؿ(، مزبرج ماظشفر) ماظؾفاة، ؼ،
م.33اظػؿمغطعماظغار،ماظؾـة،مذظؼماظؾلان،ماظشػؿان،ماىقف،مأوػقاء

م34:ممايروفمحبلبمزبارجفامتصػام)ج(
ماء،ماهلاء،ماظغني،اًاء.ظعني،ماياػلم:موروفمايؾؼقةميا م2
ميروفماظؾفقؼةموػلم:ماظؼافمواظؽافا م1
ميروفماظشفرؼةموػلم:ماىقؿ،ماظشني،ماظضاد.ا م3
ميروفماألدؾقةمموػلم:ماظصاد،ماظلني،ماظزاي.ا م6
م.ءظؿاايروفماظـطعقةمموػلم:مماظطاء،ماظدال،ما م6
مروفماظؾـقؼةمموػلم:ماظظاء،ماظذال،ماظـاء.اي م3
مةمموػلم:ماظراء،ماظالم،ماظـقنقؼظاظذيروفما م7
ميروفماظشػقؼةموػلم:ماظػاء،ماظؾاء،ماٌقؿم.ا م3
مهلؿزة.اميروفماهلقائقةموػلم:مماألظػ،ماظقاو،ماظقاء،ا م9

م35:ممقنؽاظلومرطةايروفمحبلبمايمػاتص)د(م
لةموسشرونمحرصامتؾدأمباظعنيموتـؿفلمفامػبسقذبؿ:ممفماظصقققةويرا م2
مباٌقؿ.
م1 ماٌعؿؾة ي ا  مم    روف م: ماهلقاءماػل محرطة محلب معقضعفا متغري ظيت

مأواسبؾادفموػلماألظػمواظقاوواظقاءمواهلؿزة.
م3 أذؾعماالسؿؿادمؼبمعقضعفمماعقػمرفماجملفقرواي:ممف قرةفماجملويرا 

مؼـ محؿك مععف مصبري مأن ماظـػس موعـع ماظصقت،مؼضل موصبري مسؾقف االسؿؿاد
ما،مب،مج،مد،مذ،مر،مز،مض،مطامسـدهمدؿةمسشرمحرصاموػل:مء،مفسقوذبؿ

م،مل،مم،من،مو،مي.قم،،مغع
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؛م امالنمزبرجفامدونماجملفقرموجرىماظـػسعمػل:مو فماٌفؿقدةويرا م6
:ماهلاء،م روفموػلحسشرةمهمـدسمصؽانمدونماجملفقرمؼبمرصعماظصقتموذبؿقسفا

م.نيلظ،ماظؿاء،ماظصاد،ماظـاء،ماظػاء،ماظشنياياء،ماًاء،ماظؽاف،ما
قؿ،اظطاء،اظدال،اظؾاء،ماىم،اظؼؾؼؾة(:ماظؼافمفحرو:م) شدؼدةوفماظرايم 6

ـمأرؾؼمع قاضعفا،موػعقـمسمامأؼضامربؼقرةمألغفامهؼرمؼبماظقضػموتضغطػمساو
م.36سؾقفامادؿم)اٌؼؾؼؾة(

ني،ماًاء،ماظشني،ماظغمـة(موػل:ماهلاء،ماياء،قاظؾ:م)مفماظرخقةويرا م3
مذال،ماظػاء.اء،اظـ،اظءاي،ماظلني،اظظازظااظصاد،ماظضاد،

رفمواحدمسـدماًؾقؾ،موػقحرفماٌقؿمألنماظػؿمحػلم:ممفماٌطؾؼةويرا م7
م.37ؼطؾؼمإذامظػظمبفاماظشػؿني

م3 ماًػقػةويرا  ماًفاظل)مف مسـد مػل مو م: مثالثةمؾة( محروف، مدؿة ؾقؾ
ارماظػؿ،موثالثةمشمرفرمذظؼقةموػلماظراء،ماظالم،ماظـقنمدبرجمعـمذظؼماظؾلانمعـ

مؼلؿكمباٌكرجذػقؼةموػلم:ماظػاء معا معـماظشػؿنيموػذا ماظؾاء،ماٌقؿمزبرجفا م،
م.38كشرتٌا

؛مصؾؿم سـدماًؾقؾممسقتمعصؿؿةم"ألغفامأصؿؿتموػل:ممفماٌصؿؿةويرا م9
ماظؾـاء،مإذمالمؼقجدمؼبؾتمضفماظذالضةموحرمـتدخؾماألبـقةمطؾفا،موإذامسرؼتمع

م.39ؽذظطمرباسقامظعربمػبادقامبـاؤهمبايروفماٌصؿؿةموالمطالعااممؼبمجلؿمطال
ـمعحظمأنمبعضمايروفمأخػكمصقتامالإذم:ممفماًػقةماٌفؿقتةويرا م22

مخػقةمعفؿقتةم)خاصؿة(،موػلمسـدهم:مممممفلضمصعب
ظطاءمواياءمظؼربمزبرجفؿامنيماة،اهلاءمواظؿاء،مومػقمػـامضاممباٌؼابؾةمبؿزهلا

امؿعـؾقظؿؼابؾمػقؾمعـماؾاًماظؿاءمواظطاءمحنيمسرضمظؾدال،معامضاممبفمنيبوطذظؽم
م.40صبريمؼبماظػقغقظقجقامايدؼـة
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وصػفمػذامراجعمٌامأحسممؾوظع:ممكػضةـوفماٌلؿعؾقةموايروفماٌرايم 22
يـؽماألسؾكمأواشبػاضمؼبمسبقاتذوضفمإؼاػامعـمارتػاعماظؾلانمؼبمبعضفاممبفمأثـاء

مسـف ماٌلؿعؾقةاوم41بعض مـدسميروف ماظضاد،مه ماظصاد، ماظظاء، ماظطاء، م: ػل
ماف.واظؼ

مفا،مألغةؿزهلاًؾقؾمؼقجدمحرفمواحدمعائعمػقامسـد:ممفماٌائعةويرا م21
مسـفا مرّصف مإذا مأخرى مإظب مصقرة معـ مظقوم42تـؼؾب مطانمس موإن مخاص معقضع هلا

مأصؾفامايؾؼ.
صقة،ماالسؿالل،ماىفر،ماهلؿس،مظامطة،ماظلؽقن،راي:ممحاتمصـقةالاصط

،ماهلؿاتة،ماظرتصقف،مؿؿظصاماإلرؾاقاظؼؾؼؾة،ماظرخاوة،ماظصالبة،ماظؾققغة،ماظؽزازة،م
مايذف،م اظؿصقؼت، ماظؿؼؾب، ماظؿغقري، ماظـؼص، ماظؿقؼري، ماظضغط، االخؿػاء،

ماالبؿدابدإلامادةؼاظز م)اظظفقر(، ماظـصاسة ماال، ماظؿصرف،مء، ماظؿؼدؼؿ، ظؿلظقػ،
مت.ـقاظومغؾلاط،ماظؿعري،ماظؾـاءمواظؿؽرارالاماظؿذوق،
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