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جعػرمؼاؼقش



متهود :

إن ماظؾقث مؼب متارؼخ مسؾؿ معـ ماظعؾقم ،مظدى مذعب معـ ماظشعقب،أوادؿؼراءم
عراحؾ متطقر مذظؽ ماظعؾؿ مسرب محضارة معا ،مهلق ؼب مايؼقؼة،إسادة مترطقب ماظؾـاءم
اٌـطؼل،موصقاشةماىفازماٌػاػقؿلمإلغلانمتؾؽمايضارةمعـمخالل ماظقضقفمسؾكم
(اظعؾة)ماألوظبماظيتموجفتماٌلارموحددتماظغاؼة ..م
إن ماظعرب مؼب مجاػؾقؿفؿ ممل مؼؽقغقا مأعة مذات مبال موذلن،وطاغقا مضقة مطاعـةم
عقجقدةمؼبمحاظةم(راضةمطاعـة)مؼبمذؾفماىزؼرةماظعربقة،اظيتماغزوتمؼبماىـقبم
بعقدة مسـ متلثريات مايضارات ماظلابؼة مطاظققغاغقة مواظػاردقة مواٌصرؼة مواهلـدؼةم
واظصقـقة ،ممبعـك مآخرمطانماظعربمأعةمسذراءمعازاظتمدبؿزنم(راضؿفامايققؼة)م
اظيتمتـؿظرماظشعؾةماٌػفرةمظؿقررػامودبرجفامإظبمساملماٌقجقداتمباظػعؾ .ماظروحم
اظعؾؿقةمإذن،مملمتؿقظدمإالمععمأولمدقرةمغزظتمؼبمشارمحراءماٌؾؿدئةمبؼقظفمجؾم
ذلغفم :م(أضرأ مبادؿمربؽماظذيمخؾؼ)ماظعؾؼ.مإذمتعؿربمدقرة م(اظعؾؼ)ممبـابةمغؼطةم
االغعطافماظيتمأحدثتمتغريامجذرؼامؼبماٌلريةماظؿارطبقةمألعةم(أعّقة)مطاغتمؼبم
إرارمجغراؼبم مزع يم ،موطلغفامالمسالضةمهلاممبامؼدورمحقهلامؼبماظعامل .م
وظؽـ مػذا ماظؿقجقف مإظب ماظؼراءة ماظؼائؿة مسؾك مأداس ماظؿقحقد ،مظقؾبعد ماظدساعةم
اإلدـادؼة ماظرئقلة مظظفقر محضارة مإغلاغقة مجدؼدة مؼب مخصائصفا موؼب مشاؼؿفا..م
واظؾغةماظيتمغزلمبفاماظؼرآنماظؽرؼؿمػلم(اظقساء)ماظذيمحددتمصقفمصقغةماظعؼؾم


أدؿاذمبؽؾقةماآلداب،مجاععةمعلؿغاٍ،موأدؿاذمباحثمعشاركمب
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اظعربل ماٌلؾؿ ،مإذ ماظعربقة مػل ماظؾغة ماىدؼدة مواظيت معـ مخالهلا مدؿقدد مآظقاتم
اظػؽرمايضاريماىدؼد ..م
إذن ماإلرارماظػؽريماىدؼدمػق(اظؾغةماظعربقة)ماظيتمطاغتمبؾموعازاظتممتؾؽم
خاصقة ماظؼدرةماإلبداسقةماظقادعة،موػؽذامأضقكماظؿػؽريمايضاريماىدؼدمؼؿؿم
داخؾمػذام(اإلرار)،موبقادطةمػذهماظؾغةمذاتفا،موعـماظدالالتماظقاضقةمسؾكمأنم
اظؾغةماظعربقةمأدفؿتمؼب مهدؼد مغظرةماإلغلانماٌلؾؿمإظبماظؽقنموتصقرهمظف مطؽؾم
وطلجزاء،مػلم مأيماظدالظةم مذظؽماظعؿؾماظعؾؿلماٌـظؿماظذيممتمؼبمسفد ماًؾقػةم
اظـاظثمسـؿانمبـمسػانمرضلماهللمسـف،ماٌؿؿـؾمؼبمعبعماظؼرآنماظؽرؼؿموتدوؼـفمؼبم
عصقػ،موػذامعـمأجؾمحػظفمعـ ماخؿالطماظؼراءاتماظصقققةمواظشاذةمبؾعضفام
ودخقلماظؾقـمصقف،مصاظؾغةمػلماألصؾمأوماظؼاسدةماٌرجعقةماظيتمؼعؿؿدػاماٌػلِّرمأوم
اظػؼقف مأو ماحملدث مأو مطاتب ماظلرية مؼب مصفؿ ماظـص موادؿكراج ماظدظقؾ موادؿـؾاطم
ايؽؿ .م
ػذا ماظعؿؾماظؿارطبل،مغؼؾماظؾغةماظعربقةمعـمعلؿقىم(اظػطرة)موم(اظطؾع)مإظبم
علؿقىم(اظؽلب)،مأيماالغؿؼالمبفامعـمعلؿقىم(اظلؿاع)موم(اٌشاصفة)مإظبمعلؿقىم
(اظػفؿ) مو م(اظؽؿابة) ،موػؽذا مصار مظـا مربقط ماجؿؿاسل م مثؼاؼب معرطز ماػؿؿامم
اٌلؿؼطب مظؽاصة مأغقاع ماألحباث ماظعؾؿقة مواحد ،مػق م(اظـص) ماظؼرآغل ماظعربلم
اٌؾني..مواظذيمؼبمإرارهمحددم(اٌػفقم)مو(اٌـفج)ماظذيمؼـؾ يمسؾقفؿام(اظعؾؿ) .م
عـ مزاوؼة مأخرى مومبعـك معؼابؾ ،ماظؿػؽري مال مؼؽقن مإال معـ مخالل معـظقعةم
عرجعقةمتؿشؽؾمإحداثقاتفاماألدادقةمدؾػامعـ مربدداتمػذهماظـؼاصةماظؼائؿةمسؾكم
عـظقعة ماظؼقؿ ماظعؼدؼة ماظيت مأسؾـت ماظعفد ماىدؼد مظؾؼراءة ماظعربقة معـ مػـا مغطرحم
دماظـاماظذيمػقمعػؿاحماجملالماظدرادلماظذيمغرؼدمتـاوظفمؼبمػذاماظلقاقم :م
معاماٌربراتماظعؾؿقةمظدرادةمعقضقعم(اظصقت)مؼبماظؾغةماظعربقةماظققمم؟مخاصةم
إذامسؾؿـامأنمسؾؿاءماظعربماظؼداعكمضدمتـاولمػذاماىاغب،مأومػذاماٌلؿقىمعـم
اظؾـاءماظؾغقي،موظؽـمإظبمأيّمعدىموصؾقام؟ م
اىقاب ،مععظؿ مدرادات ماظؼداعك مطاغت معـصؾة مسؾك مزاوؼة مواحدة ،موػلم
األصقات:مزبارجفاموصػاتفا؛موايروف:مزبارجفاموصػاتفامورؾقعؿفا ..م
وظؽـ ،مأملمتؽـماظدرادةماظصقتقةمؼبماظؾغةماظعربقةمعـماظـاحقةماظقزقػقةمداظةم
سؾكمرؤؼةم(ععرصقة)مجدؼدةمٌػفقمماظؾغةماظعربقةموعاػقؿفاموأصؾمغشلتفام؟مأملمتؽـم
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اٌللظةمذاتمسالضةمباجملالماٌعرؼب ماىدؼدمظؾقضارةماظعربقةماإلدالعقة م؟ مػذا معام
غرؼدماإلجابةمسـفمؼبمػذاماظؾقث.م م

 .1املوضوع :
 .1.1احملاةاا اليعوعوة :

إنماظعؾؿمؼدرسماظظقاػرماٌؿـقسةمؼبماظؽقن،مظقؽؿشػمضقاغقـفامواظروابطماٌـطؼقةم
بنيماظلؾبموايادثمظقصؾمإظبمسالضةمثابؿةمتؼقممسؾقفامزقاػرماظطؾقعة(اظؼاغقن)،م
إ ـبذا ،مطقػ مميؽـ مدرادة ماظصقت ماظؾغقي ماظعربل م؟ إذا مأردغا مععرصة مغشلة ماظؾغةم
اظعربقة ،وبليمدالحمسؾؿلمميؽـمظـامإسدادهمطلمغدرسماظؾغةماظعربقةمسؾكمعلؿقىم
األرروحاتماظػؾلػقةم :م
(اٌؿك)مو(األؼـ)مو(اظؽقػ)مو(اىقػر)م؟ ..م
ؼؼقلمباذالرمؼبمطؿابفماظػؽرماظعؾؿلماىدؼد"مومؼؾدومظـامعـماألدقمأنمغؼقلمإنم
طؾمإغلانمصبفدمظؾؿقؾلمبـؼاصةمسؾؿقةمؼلؿـدمالمإظبمغقسني معـ ماٌقؿاصقزؼاءم(…)م
ؼرتؾطانمبفدوءمؼبماظػؽرماظعؾؿلمايدؼثممبصطؾقنيمععروصنيمؼبماظػؾلػةماٌدردقةم
بادؿ ماٌذػب ماظعؼؾلمواٌذػبماظقاضعل."1موسؾكمػذاماألداس،دـؿؾعمؼبمدرادؿـام
ػذهمعـفجم(اظعؾؿ) موعـفجم(اظؿارؼخ)،مصاٌـفجماظعؾؿلمغلؿعؿؾفمظؾؿفرؼدمواظؾقثم
سـ ماظؼقاغني موسـ ماظدضة مواظضؾط مؼب ماألذقاء ماظيت مميؽـ مضقادفا ،مأعا ماٌـفجم
اظؿارطبلمسباولمبقادطؿفمإسطاءموصػمعؿؽاعؾمٌقضقعماظدرادةموظقسممبعاىةم
اظؿؿابعماًطلماإلغلقابلمظؿطقرماظظاػرة،موسؾقف مدـضعمعقضقعماظدرسماظصقتلم
اظعربلمؼبمحؼؾماظدراداتماألغـروبقظقجقةماظـؼاصقة .م
ظقمغـظرمإظبماظؾغةماظعربقةمؼبمواضعفاماظطؾقعل،ماٌؿؿـؾمؼبمذظؽماحملقطماىغراؼبم
اٌـعزل مسـ مبؼقة ماظعامل ،مند مأن ماإلغلان ماظعربل مطان مؼعقش محاظة ماظرتابةم
واهلدوء،مبؾمحؿكمدؾقطفمطانمسؾكممنطمواحدم،وظغؿفمطاغتمتلخذمعادتفاماظؾغقؼةم
عـ ماٌظاػر ماظطؾقعقة ماظؾلقطة،عـؾ :ماظرعؾ ،ماظشؿس ،ماظؼؿر ،ماظلؿاء ،ماألرض،م
اظـفقم،ماظـكقؾ،ماظـاضة،اظذئب،ماألصعك،ماظرؼؿ،ماىؾؾ،ماظػرس…إخل ،موطذظؽم
عـ ماظقاضع ماالجؿؿاسل ماٌؿؿـؾ مؼب:اٌرأة ماألرالل ،ماظؼؾقؾة ،مايقاض ،ماظعفد،م
 1شاد ؿقن،مباذالر:ماظػؽرماظعؾؿلماىدؼد،مترعبة.د/سادلماظعقامتؼدؼؿمأ.جقالظلماظقابس-.مرؾعةماألغقس،م
دؾلؾةماظعؾقمماإلغلاغقةمهتمإذرافمسؾلماظؽـز،معقصؿمظؾـشر،م-.2992مص2.
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ايرب،ماظلقػ،ماظرعح،ماظؼقس…إخل،مطؾمػذامطانماٌادةماًاممظؾغةماظعربقةم
اىاػؾقةم؛مصفذهماظـؼاصةماظصقراوؼةموظدتمزعـامثؼاصقامثابؿامالمذعقري،حرطؿفم
تراوحقةم(حرطةماسؿؿاد)2م مأيمحرطة ماظشلء مؼبمعقضعفم(حرطةماظؿقترماظؽاعـةمؼبم
اىلؿماٌعدمظإلرالق) م مال م(حرطةمغؼؾة) 3مصاسؾةمعغرية،متـؼؾفمعـمزعـمإظبمآخر،م
وعـ ممثة متؿغريمدالظةم(اظزعـ)،مألنم(ايرطة)مداظةمسؾكم(اظؿػاسؾ)موسؾكم(اظؿغري)م
عـمغؼطةم(أ)مإظبمغؼطةم(ب)،موعـمػـامجاءمعػفقمم(اظزعـ)ماظذيمػقوظقدم(ايرطة)م
وعػفقمم(اٌؽان)ماظذيمػقموظقدماهلـددةمايرطقةمظألذقاء .م
ػؽذا م ش دت ماٌللظة ماظؾغ قؼة م ماظعربقة م معـ معؾاحث ماظػقزؼاء ماٌؽاغقةم
واظزعاغقة،موظؽـمػؾمغؿعاعؾمععفامط (ذلء)،مأممغؿعاعؾمععفا مط (طائـ)محلم؟م
خباصةمإذامسؾؿـامأنماظؾغةماظعربقةمػل ماظؾغةماظقحقدةماظيتمملمتؿغريمخصائصفام
وضقاسدػامسؾكماٌلؿقىماظلطقلمأومسؾكماٌلؿقىماظع ؿقؼمظؾـقؿفا .م
صفؾ مػ ذا مععـاه مأن مػذه ماظؾغة ماظـابؿة مشري مضادرة مسؾك ماإلبداع مواظؿطقر م؟ مأمم
اظعؽس،ممتؾؽمخاصقةماظؿقظقدماإلبداسلموهلاماظؼدرةمسؾكمعلاؼرةماظؿؼدم ماظػؽريم
واظعؾؿل مظإلغلان ماٌعاصر م؟ ..مإن مسـصر م(ايرطة) مو(اظلؽقن) مػؿا ماظظاػرتانم
اظطؾقعقؿانماظؾؿانمدقطرتامسؾكمسؼؾماظشاسرماىاػؾلموغػلف ،4وهلذامملمطبرجمسـم
إرارػؿامؼبمعبقعمإصداراتفماظشعرؼة،مباإلضاصةمإظب مسـصرم(اظصقت)مو(اظلؿع)،5م
إذ مطان ماظشاسر ماىاػؾل مؼلؿعؿؾ محادة ماظلؿع مطكظة محملاطاة مأصقات ماظطؾقعةم
وحرطاتفامبقادطةماظؾغة،موػذهماحملاطاةمطلمتؽقنمصقققةمتؿطؾبمعـماإلغلانم
إدراكماظـلبماٌؿؼاربةمؼبمايرطةماظصقتقةمبنيماألذقاءماٌؿقرطةمؼبماظطؾقعة،موظذام
ادؿطاعماظشاسرماظعربلمأنمؼؾدعمطالعامؼعؿؿدمسؾكم(اظقزن)مو(اظؼاصقة)،موخاصةمإذام
سؾؿـا مأن م(اظقزن) مػق صقرة ماظؿػعقؾة ماظيت مغفؿدي مبفا مإظب مععرصة ماظؾقر ،مأعام
(اإلؼؼاع)مصفق (اىرس)ماٌقدقؼلموحرطةماألصقاتماظداخؾقةماظـاوةمسـم(اظـرب)م
اًاصمب م(اٌؼارعماظصقتقة)مظؾؽؾؿات،مبؾمػق أيماإلؼؼاعم(اظروح)ماظيتمضبؿؾفام
ذظؽم(اهلقؽؾ)م ..م
 2اىابري،مربؿدمسابدم:متؽقؼـماظعؼؾماظعربل-.مبريوت،مدارماظطؾقعة،مطم،1معاؼق-.2936مص 31.م
3
اىابري،مسابدم:متؽقؼـماظعؼؾماظعربل-.مص 31.م
 4سقؽقس،ماألخضر:ماألبعادماظػـقةمظؾصقرةماظؿشؾقفقةمؼبماظشعرماىاػؾل،مذبؾةمجاععةمضلـطقـةمظؾعؾقمم
اإلغلاغقة،مع،6م-.2996مص.7.
 5سقؽقس،ماألخضر:ماألبعادماظػـقة-.مص3.
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وٌا مجاءماظؼرآنماظؽرؼؿمأحدث (حرطةمغؼؾة)مهلذاماإلغلانماظعربلماظذيمعازالم
سؾك م(اظػطرة) ،موشقّر معـ مخصائصف ماظـػلقة مواظعؼؾقة معـ مخالل مزبارؾؿف مبؾغؿفم
اظعربقة،ععؿؿدامؼبمذظؽمادؿعؿالمتؾؽماألدواتمواآلالتماظصقتقةماظيتمأظػفاممسعم
اظشاسرماىاػؾلماٌؿؿـؾةمؼب م(اإلؼؼاع)مأومظـؼُؾم(اىرس)موم(اظقزن)موم(اظؼاصقة)،م
وادؿعؿالماظصقرمواٌشاػدم(اٌؿقرطة)مو(اظلاطـة)مبؾمو(األظقان)مخاصةمؼبماظـزولم
اٌؽل ..م
رمبا ماآلنمبدأتماًقق طماألوظبمظؾؿللظةمتؿضح،موػؾمػذهمػلماألدؾابماظيتم
دصعتمباًؾقؾمبـمأغبدماظػراػقديم(تم 175مػ /م 790مم) 6مإظب مأنمؼؼؾبمػرمم
اظؾغةماظعربقةم؟ موػؾ مػذامػقماظلؾبمذاتفماظذيمأدىمبف مإظب مدرادةماظشعرماظعربلم
واطؿشافمأوزاغفموحبقرهمضؾؾمأنمؼضعمطؿابم(اظعني)م؟ م
ألول موػؾة ،مؼظفر مظـا ماًؾقؾ موطلغف معازال مؼؿقرك مؼب مغػس ماجملال ماظزع يم
واظذوضل ماظذي مطان مضبقاه ماإلغلان ماىاػؾل م؛ مصعـصر م(اظصقت) مو(اظلؿع)م
اظػطرؼان معؽـاه معـ مادؿكراج ماظدوائر ماظعروضقة مظؾشعر ماظعربل ،مبؾ موسـصرام
(ايرطة)مو(اظلؽقن)مػؿاماألداسمؼبمػذاماالطؿشاف ..م
إنماًؾقؾ،متـاولماظؾغةمباظدرسمعـماظؼاسدة،موظقس معـمضؿةماهلرم،مطؿامصعؾم
عـ مدؾؼف معـ مسؾؿاء ماظؾغة؛ مصؾدأ ماظدرس ماظؾغقي ممبا مصبب مأن مؼؾدأ مبف ،مبدأهم
بدرادة ماألصقات م(ايروف) ماظيت متؿلظػ معـفا معػردات ماظؾغة؛ مصؿـ ماظـاحقةم
اٌـففقة م(اٌقؿقدوظقجقة) ،ماظقاضع ماإلجرائل مظؾغة مؼػرض مػذا ماألداس مطؿـطؾؼم
ضاسدي ،ألنماىاغبماٌاديمػق اٌدركمباظدرجةماألوظبمعـمضؾؾمايقاسموخاصةم
(اظلؿع) ماظذي مؼلؿؼؾؾ م(اظصقت) ماٌردؾ ماٌلؿقع ،مأعا معـ ماظـاحقة ماٌعرصقةم
(اإلؼؾلؿقؿقظقجقة)مأالمؼدلمػذامسؾكموجقدمغظرؼةمععرصقةمضائؿةمبذاتفام؟م م

 6اًؾقؾمبـمأغبد ماظػراػقديم(أبقسؾدماظرغبانم ماظػراػقديماألزدي،متم276ػ )معـمأذفرمسؾؿاءماظؾغةم
اظعربقة،موظدمباظؾصرةمحقاظلمدـةم222مػ /م723ممموأخذمسؾؿماظعربقةمسـمسؾؿاءمطـريؼـمطانمأػؿفؿمباظـلؾةم
إظقفمأبامسؿروبـماظعالء،موؼعدماًؾقؾمأول معـمدؾؽ معـاػجمجدؼدةمؼبمسؾؿماظعربقة،مأظّػمطؿابماظعنيماٌرتبم
سؾك مزبارج مايروف معـ ماظعني مإظب ماظقاء .م ماغظر محقظف م :ماظزبقدي م :مرؾؼات ماظـققؼني مهؼقؼ مربؿدم
أبقاظػضؾ مإبراػقؿ،مطم،2ماظؼاػرةم -.2966مص.ص 67 63.م؛موماظؼػطلم:مإغؾاهماظرواةم؛ مهؼقؼ مربؿدم
أبقاظػضؾ مإبراػقؿ ،مط م ،2ماظؼاػرة م(د،ت) 362/2م م367؛ مو ماظلققرل م :مبغقة ماظقساة م؛ مهؼقؼ مربؿدم
أبقاظػضؾ مإبراػقؿ ،مط 2ماظؼاػرة،م 2936م م ،2936م 667/2م م ،632مواغظر :مابـ مخؾدون م :ماٌؼدعة ،مدارم
اظؽؿابماظؾؾـاغلم معؽؿؾةماٌدردة،بريوتم مظؾـانم-.2931مص.ص.م2267مو2269م م .2232م
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اظؼرآنماظؽرؼؿمطان مضبػظفماظـاسمسـمررؼؼم(اظؿقاترماظلؿعل)مؼبمصدورػؿم؛م
صفؾمػق مأي ماظؼرآنم ماحملدّؿبدمآلظقاتماظؿعاعؾمععماظؾغة ماظعربقةم؟موٌاذاماظؼرآنم
اظؽرؼؿ مؼ لؾّؼ مذطر م(اظلؿع) مسؾك م(اظؾصر) ،مطققاس موغقاصذ مظعؼؾ ماإلغلان مسؾكم
اظعاملماًارجلماحمللقسم؟مػؾمػذامذباراةمظطؾقعةمذظؽماظع ربلماىاػؾلماظذيم
ؼؿذوقماظؽؾؿاتم؟مأممأنماٌللظة،معللظةمغظاممععرؼبمجدؼدم؟ ماظؾعض مضدمؼؿلاءل،م
عامسالضةمػذاممبقضقعماظدرسماظصقتلماظؾغقيماظعربلم؟موسبـمغؼقلم:معامػقمذظؽم
اظشلءماظذيمدصعماًؾقؾمظقشؽ مؼب مصقةماظـظامماألجبديمواألظػؾائلماظذيمدؾؼفم
ؽبعـؿبمضؾؾفمبقضعفام؟ م
ؼؿؾني مامامدؾؼمذطره ،مأنماًؾقؾمػقمعـماألوائؾماظذؼـ مأدرطقامأنمأصؾماظؾغةم
رباطاةمظؾطؾقعة،ممبعـكمأنمأولمأعرػامباٌؿاثؾةمألصقاتماٌلؿقسات،ثؿمتطقرتم
حؿكمتؾاسدمعامبنيمعدظقالتفامايلقةماألوظبموعدظقالتفاماٌعـقؼةماظيتمآظتمإظقفا،م
طدوي ماظرؼح موحـني ماظرسد موخرؼر ماٌاء موذققح مايؿار موغعقؼ ماظغراب موصفقؾم
اظػرسمومغزؼبماظظيبموسبق ذظؽمثؿموظدتماظؾغاتمسـمذظؽ مصقؿامبع د ."7مصفذهم
اظـظرؼةمتؾلطمأوالمعـمخاللمذبفرماظزعاغقةمؼبماظؾقثمسـمغؼطةماظؿقظدمؼبمأصؾم
8
اظـشلة موؼـزل ماًؾقؾ مضضقة ماحملاطاة مؼب مدقاق ماظؿؿاثؾ ماياصؾ مبني ماألظػازم
واٌعاغلمسؾكمأداسم(اٌضفاة)مبنيمأجراسمايروفموأصقاتماألصعالماظيتمتعربم
األجراسمسـفا،9مومػقمعؾدأمؼطؾؼمسؾقفماصطالحامظػظماالتػاقمواظؿـادب10موحقـؽذم
تغدومضضقةماظؿؿاثؾمعظفرامدالظقامؼبمارتؾاطماظدوالمباٌدظقالت،وظعؾفماألولماظؼائؾم
بفذاماظرأيمبنيمسؾؿاء ماظعربقة،موملمؼلؾؼفمشريهمإظقف 11موعـ ماألعـؾةماظيت مادؿشفدم
بفاماظػراػقديمسؾكموجقدماظعالضةماظطؾقعقةمبنيماظؾػظموعدظقظفمضقظف":صرّماىـدبم
صرؼرا،موصررماألخب مطلغفؿ متقػؿقامؼبمصقتماىـدبمادؿطاظةموعدّموتقػؿقامؼبم
 7ابـمج ي،مأؼقماظػؿحمسـؿانم:ماًصائص،مهؼقؼمربؿدمسؾلمنار -.مبريوت،مدارماهلدىمظؾطؾاسةم
واظـشر،مط،1مسـمدارماٌصرؼة،م-.2961ص.ص.م63/2م م67
 8اٌلدي،مسؾد م اظلالمم:ماظؿػؽريماظؾلاغل مؼبمايضارةماظعربقة،ماظدارماظعربقةمظؾؽؿاب،مظقؾقا ،متقغس،م
ط-.282932مص 79.م
 9ابـمج ي:ماًصائص،م 36/2م
 10ماظرازي،مصكرماظدؼـم:ماظؿػلريماظؽؿابم(عػاتقحماظغقب) -.ماظؼاػرة،ماٌطؾعةماظؾفقةماظ ؿ صرؼةم مط،2م
،2933م .11/2م
 11اٌكزوعل ،ماٌفدي م:اًؾقؾ مبـ مأغبد ماظػراػقدي مأسؿاظف موعـففف -.مبريوت م– مظؾـان ،مدار ماظرائدم
اظعربل،مط،1م-.2933/2623مص 33.م
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صقتماألخطبمترجقعا ."12موضال " :ؼؼقظقن  :صؾماظؾفاممصؾقالم؛مصؾقمحؽقتم
ذظؽ موتـؼؾفا،موضدمخػػؿفامعـماظصؾصؾة ،موػؿا معبقعامصقتماظؾفامم؛مصاظؿـؼقؾم
عدّ،واظؿضعقػمترجقع" .13م
صؼد مأدرك ماًؾقؾ مأن ماالخؿالف مبني ماظؾػظني ماظدال مأحدػؿا مسؾك مصقتم
اىـدبمواظدالمثاغقفؿامسؾكمصقتماألخطب،مؼرجعمإظبماخؿالفمبنيمرؾقعيتم
اظصقتني ،وظقسمػذاماظصقتماٌؿؿدمؼبم(صرّ)مباظؿشدؼدمإالّمادؿشعاراممبامؼب مصقتم
اىـدب معـمادؿطاظةمواعؿداد،موظقسماظصقتماٌؼطعمؼبم(صرصر)مباظؿضعقػمإالّم
حؽاؼة مٌا مؼب مصقت ماألخطب معـ متؼطقع ،موػذا ماظؿؼطقع معؿؿـؾ مؼب مػذا ماظؾػظم
اٌرج ع ماٌؽقن معـ معؼطعني مػؿا /:مصؽبرؿب /م /مصؽبرؿب ،/موعـؾ مػذا مؼب مصؾ موصؾصؾ مؼبم
14
صقتماظؾفام،موػذامؼظفرماحملاطاةمدقاءمزفرماالغلفاممطؾقامبنيماظدالمواٌدظقل
أوماضؿصرمسؾكمجزءمعـمعرطؾاتماظدالمصلقب ،15صؽبقؿبتؽبؿـبامطانمأممعؼطعا .16م
 12ابـمج ي:ماًصائص.261/1،
 13األزػريم:متفذؼبماظؾغة،ماٌمدلةماظعاعةمظؾؿلظقػمواظرتعبة-.مدارماظطؾاسةماظؼقعقة،م69/2
 14إن مّ(اظدالمواٌدظقل)مأومعامؼعرفمباظدظقؾم؛مصؼدمسرّصفمصردؼـاغدمدودقدري مبلغفم:مطقانمواحدمالمؼؿفزأم
وذووجفنيمعؿصؾنيمعؾؿقؿنيماظؿقامموجفماظقرضةموضػاػام"اغظر"مدروسمؼبماألظلـقةم.ط.متقغسم-.2936مص.م
.331موضدممسلمػذؼـماظقجفني:اظدالمواٌدظقل مصاظدالمػقماظصقرةماألطقدؿقؽقةمأوماظصقرةماظيت مؼؿضؿـفامطؾم
دظقؾ،مواٌدظقلمػق ماٌؿصقر م اظذػ يماظذػ ي،ومبامأنماظؾغةمسـدمديمدقدريمػلمغظاممعـماإلذاراتماٌػارضة،م
واإلذارة مسـده متؿؽقن معـ ماجؿؿاع ماظدال م(اظصقرة ماظلؿعقة مظؾؽؾؿة) مواٌدظقل(أي ماظشلء ماٌعني) موأن ماظرابطم
بقـفؿامرابطماسؿؾارلم"مظقمتؼارنمػذاممبامجاءمسـدماًؾقؾماظػراػقديمالمندمطؾري ماالخؿالف،إذ ماًؾقؾم
ؼعؿربمأن ماالخؿ الفمبنيمصقتموصقتمراجعمإظبمرؾقعةمطؾمصقتمؼبماظقاضع،مومػقمطذظؽمعقزمبنيماىاغبم
اظلؿعلمظؾصقتم(اىاغبماألطقدؿقؽل)موجاغبماٌؿصقرماظذػ يماٌعـقيمظؾشلء،موبفذامميؽـمظـاماظؼقلمأنم
اًؾقؾمدؾؼمعمدسماألظلـقةمايدؼـةمؼبمتغقريموجفةماظدرادةمظؾغةمعـماٌـظقر ماٌعقاريمإظبماٌـفجماظقصػلم
اظؿؼرؼريماظعؾؿلماظذيمؼعؿؿدمسؾكماٌالحظةماظصرف،موأغفمبفذام مأيماًؾقؾم مادؿطاعمأنمؼػرقمبنيمذباظنيم
ػاعنيمؼبماظدرادةماظصقتقة،مبنيمذبالمصقزؼقظقجقةماألصقاتمأوعامؼعرفمباظؿصقؼؿقة م) (phonologieموبنيم
ذبالماظصقتقات ()phonétiqueممطؿاماصطؾحمسؾقفامديمدقدري،مبؾمندهمأؼضامؼؽؿشػماىاغبماظلؿعلم
ظألصقات مأيماألثرماظذي مؼؼعمظؾلاععمو ػق عا مؼعرف ماظققم مبادؿ مسؾؿ ماألصقات ماألطقدؿقؽل Acoustic
،phoneticsموبفذامندمأنماًؾقؾمؼفؿؿمباىاغبماظػقغقؿقؽلمبشؼقفماظػقزؼقظقجلمواظػقزؼائلماظلؿعل.
 15إن معصطؾحم(مصقمتم)مأو م(اظصقتقؿ)م phonemeممؼع ي مسـدمديمدقدريمػق:مذبؿقسةماالغطؾاساتم
اظلؿعقةموايرطاتماظـطؼقةمظؾقحدتنيم:ماظؽالعقةمواٌلؿقسة،ماظؾؿنيمتشرتطمإحداػؿا ماألخرى،مصفؽذامصفام
ػلمعـذماآلنموحدةمععؼدةمعؿؿقضعةمؼبمطؾؿقفؿام ماغظرمديمدقدريم:مرباضراتمؼبماألظلـقةماظعاعةم:مترعبةم
شازي مؼقدػ وذبقد ماظـصرم ماٌمدلةماىزائرؼةمظؾطؾاسةموحدةمرضا محقحق م معاي  -.2933مص.67.مأعام
تروبؿلؽقيمؼرىمأنماظػقغامم"مػقمأصغرموحدةمصقغقظقجقةمؼبماظؾلان ماٌدروس"مشريمأغفمسـدماٌالحظةماظدضقؼةم
ند مأنمرؤؼةماًؾقؾممومػقماظيتمندػامسـد مدي مدقدري مأطـرموجاػة،مألغفمصعالمسـدماىاغبماظؿطؾقؼلم
ظؿقؾقؾ ماظصقت مند مأن ماظصقمت مؼفؿؿ مباىاغب ماظؽالعل مواىاغب ماظلؿعل محؿك مؼؿؿ مإبالغ ماًطاب مإظبم
اظلاععموإدراطفمظؾؿعـكماٌلؿقع.
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صاٌـطؾؼمسـدماًؾقؾمػقمصؽرةم"اٌضاػاة"مثؿمترتطزمغظرؼؿفمسؾكمعامؼلؿكمب
(إعلاسماألظػازمأذؾاهماٌعاغل) 17مأو"دققمايروف مسؾكممستماٌعـك ماٌؼصقد" م
مبعـكمعلاوضةماظصقغمظؾؿعاغل ،19وعؼقؿامعؾدأماظؿعدؼؾمواالحؿذاء 20ثؿمصؽرةمتؼاربم
ايروفمبؿؼاربماٌعاغل .م
وسؾقفمميؽـمهؾقؾمغظرؼةماحملاطاةمػذهمسـدماًؾقؾمبـمأغبدماظػراػقديمإظبم
عبؾةمعـماٌراتب :م
أوهلا :معرتؾةماحملاطاةماظصقتقةموتؿؿـؾمؼبمعالحظةمتلؿقةماألذقاء مبلصقاتفام
طاىـدبمظصقتفموماألخطبمظصقتف .م
ثاغقفؿا :عرتؾةماحملاطاةماظؾـائقة،موذظؽمبلنمؼصقرمػقؽؾماظؾػظمعبؾةمدالظؿفم
أومأنمؼـعؽسمبـاؤهمعراحؾمععـاه؛صقلتلماظؾػظمحاطقامعدظقظفممبفردمضاظؾفماظؾغقيم
احمللقس ؛ صؿـ مذظؽ ماٌصادر ماظيت متؿلتك مسؾك موزن مصعالن ،ماما متقاظت مصقفم
ايرطات مظؾدالظةمسؾكمايرطةمواالضطراب،مطاظغؾقانمواظطقصانمواىقالن،حقثم
ؼؽقنماظؿؼؾبمواظؿقركمواالضطراب .م
وؼبمػذهماٌرتؾةمعـماحملاطاةماظؾـائقةمحاولماظػراػقديمهؾقؾماظصقغماظصرصقةم
اٌزؼدةمظؾغقصمؼبمدرماظؿكظػمبنيمبـاءماٌلؿقعماظؾغقيموعدظقظف،موعـمػذامدالظةمعام
زاد مسؾك ماظؾـاء مزاد مسؾك ماٌعـك مؼب مإذارتف مإظب ماظػرق مبني مغقن ماظؿقطقد ماًػقػةم
واظـؼقؾةمسـدعامضال":مإغفؿامظؾؿقطقد،مطؿاماظيتمتؽقنمصصالم؛مصنذامجؽتمباًػقػةم
صلغتمعمطد،موإذمجؽتمباظـؼقؾةمصلغتمأذدمتقطقدا 21".م
ثاظـفا :مأعا ماٌرتؾةماظـاظـةمعـمعراتبماحملاطاةمػلمعامؼطؾؼمسؾقفاماصطالحاممم
"احملاطاة ماظؿعاعؾقة" 22موتؼقم مسؾك مضرب معـ متعاعؾ مدالظة ماألصقات ماظػقزؼائقةم
ودالظةماهلقؽؾماظقزغلمظؼقاظبماألظػاز،موعـممناذجفام:مصعؾمصرّماظذيمؼطؾؼمسؾكم
18

 16أعا معصطؾح ماٌؼطع مصؼد مضال مبعض ماحملدثني مأغف م" مطؿقة معـ ماألصقات مهؿقي مسؾك محرطة مواحدةمم
وميؽـماالبؿداءمبفامواظقضقفمسؾقفا"موضالمآخرون":مأغفمذبؿقسةمعـماألصقاتماٌؿؿابعةمهلامضؿةمأوحدمأضصكم
ؼبماظقضقحماظلؿعل"،موميؽـمتعرؼػفمأغفم"أصغرموحدةمصقتقةمميؽـمأنمتـػصؾمؼبمترطقبماظؽؾؿة"موعـالمذظؽم
صرّمػلمعؼطعمؼؿؽقنمعـم/مصؽبم/مارؿبم/مارؽبم/م=مصاعتم+مصائتمضصريم+مصاعؿني.
 17ابـمج ي:ماًصائصمم261/1
 18ابـمج ي:ماًصائصمم231/1
 19ابـمج ي:ماًصائصمم266/1
 20ابـمج ي:ماًصائصمم267/1
 21دقؾقؼف:ماظؽؿاب،مهؼقؼموغشرمسؾدماظلالممربؿدمػارون-.اظؼاػرة،مدارماظؼؾؿ،م2،2933م/م269
 22ابـمج ي:ماًصائص،م263/1م م266
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صقتماىـدبمادؿشعرمصقفمعـمعدّموادؿطاظة،موصعؾمصرصرماظذيمخصمبفمصقتم
اظؾازيماظذيمؼؾفجمبفمصقتفماٌلؿطقؾ 23م
رابعفا  :وآلخر معراتب ماحملاطاة معا مؼؿـزل مسؾك معلؿقى ماظرتطقب ماظلقاضل،م
وػق مسؾارة مسـ مواوز مزاػرة ماحملاطاة معـزظة ماألظػاز مسـدعا متؿػاسؾ مؼب مصؾبم
اًطاب مظؾـاء ماظرتطقب ماإلبالشل مأو ماإلغشائل م؛ مصفق مإذن مخروج معـ معلؿقىم
جدولماالخؿقارمإظبمجدولماظؿقزؼع مخاصةمؼبمسؿؾقةماالذؿؼاقماٌمدلةمسؾكمضاسدةم
اظؿؼؾقبماىذريماظرؼاضقةماحملض .م
اًؾقؾ مبعؾؿف مػذا،ادؿطاع مأن مؼعطل مغظرؼؿف مػذه محلقة ماٌـشل مواٌؿاردةم
بعدػا ماظؾلاغل معـ مخالل مربط معلؿقى ماألبـقة مايلقة مظؾؽالم ممبلؿقى ماظؾـاءم
اظدالظلمؼبماظؾغة،موػـا مغصؾمإظبمعؾقثمؼبمشاؼةماألػؿقةموػقماىاغبماٌعرؼبمعـم
اظـظرؼةماًؾقؾقةم(غلؾةمإظبماًؾقؾ) .م

 .1.1العناء املعريف اخللولي :

ؼعدما ًؾقؾمبعؾؿفماإلبداسلمأولمامـؾمظـظرؼةماظؿشرؼعماظقضعلمظؾغةموؼؿؿـؾم
ذظؽمؼبمابؿداسفمألصقاتماظؾنيماظؼصرية،موػل:م م
(ايرطات)مرعقزامتؿؿقزمبفا،موظقلتمايرطاتمإالمأصقاتامظقـةمالمدبؿؾػمسـم
األظػ مواظقاو و اظقاءمإالمعـ محقثماظؽؿ،مصاظػؿقةمبعض ماألظػ،مواظؽلرة مبعضم
اظقاء،موضدمضالماًؾقؾمؼبمػذام":اظػؿقةمعـماألظػمواظؽلرةمعـماظقاءمواظضؿةمعـم
اظقاو" .24م
وؼب مػذا ماٌؼام مضد مربط ماًؾقؾ ماًط مباظصقت ،مأوضد محاول مذظؽ ،مإذ معـم
خصقصقاتماظؽؿابةماظعربقةمتـػصؾمصقفامسـاصرماظؾػظموأصقظفموػقكتفم(ايروفم
واألوزان)مسـمسالعاتماٌعـكموربدداتف م(ايرطات)موػق بفذهماظعؿؾقةماإلجرائقةم
ضاممب (اظقصؾ)مبني م(اٌؾـك)مو(اٌعـك)،مألغفمأدركمظقمالماظدالظةماظذاتقةمظؾػظمؼبم
علؿقاهماظصقتلمسؾكمععـاه،مظؽانمترجقحمععـكمظػظمبازاءمععاغلمأخرىمترجققام
بالمعرجح،مو ػق ربال 25؛مصؿقضعم(ايرطات)مسؾكم(ايروف)مععـاهمإسطاؤػام
23
24

ابـمج ي:ماًصائص،مم261/1

دقؾقؼفم:ماظؽؿاب-.ماظؼاػرة،مرؾعةمبقالق،مجم-.1مص326.

 25اظل ققرل،مجاللماظدؼـمسؾدماظرغبانمبـمأبلمبؽرم:ماٌزػرمؼبمسؾقمماظؾغةموأغقاسفا،مهؼقؼمربؿدمأعبدم
جاد ماٌقظب موربؿد مأبق ماظػضؾ مإبراػقؿ موسؾل مربؿد ماظؾفاوي ،مدار مإحقاء ماظؽؿب ماظعربقة م(د.ت) ،مج-.2م
ص.23.
72

جعفر واووش

ضاظؾا معـطؼقا،موظؽـماالدؿػادةمعـمصقغةمػذاماظؼاظبماٌع ؾؼـمتؿؿمب (اظـطؼ)موػذام
ؼد خؾ مؼب مباب ماظعؾقم ماٌشاػدة م مأي ماٌعارف مايلقة م مألن ماًؾقؾ مؼرى مأنم
اٌلؿقىماظصقتلماظذيمػق األصؾمواألداسمواظلـدمواظؼاسدةماظذيمؼؿؿمصقضفمإرداءم
اظؾـاءماظؾغقي،مالمذبالمظالسؿؾارقةمصقف،مبؾمتغؾبمسؾقفماظؼصدؼةمواظقزقػقة .م
إذنمربطماألصؾماظؾغ قيمباٌقضعمايللمػق إذارةمإظبماٌعـكماٌؼصقدمؼبمإرارم
اظؾقؽةماظعربقةماىاػؾقةمضؾؾماالخؿالط،موبفذامػؾمطانمسؿؾماًؾقؾمؼرؼدمتلطقدم
اظطؾقعةمايلقةمظؾغةماظعربقة م؟..موظؼدمضالمأحد ماٌعاصرؼـ مأنماظؽؾؿةماظيتمال
ميؽـ مإرجاسفا مإظب مصقرة مصقتقة معؼؿؾلة معـ ماظطؾقعة ،موؼب محدود ماظصـاسةم
اظعربقة،مهللمطؾؿةمدخقؾةمسؾكماظعربقة 26موػؾمػذامؼع يمأنماًؾقؾمػق واضعم
أدسماٌعرصةماظقاضعقةمايلقة؟موعـممثةموضعماٌذػبماظقاضعلمظؾؿػؽريم؟ممبعـكم
أنمؼؽقنماٌـطؼمؼبمخدعةماظقاضعموظقسماظعؽسم؟ م
إذن ماًؾقؾم(وصؾ)مبنيمعذػؾنيمزبؿؾػنيمؼبمغشلةماظؾغة؛مصفقمسـدعامؼدظؾم
سؾك موجقد ماظعالضة ماظطؾقعقة مبني ماظؾػظ موعدظقظف م؛ مصنغف معـ مأغصار ماظـظرؼةم
اظطؾقعقة،موسـدعامؼؾؿدعمايرطات،مصنغفمعـمأغصارماٌذػبماظقضعلمأوم(عذػبم
اظقضع) مؼب ماظؾغة موػؽذا متـؿػل ماٌـادؾة ماظطؾقعقة مبني ماظؾػظ موعدظقظف ،موظؽـ مػذام
تعارضمزاػري،مصاًؾقؾموجدمأنماظصقتمػقمأصؾمايرفموايرفمأصؾماظؾػظم
واظؾػظمأصؾماظؽالم،مواظؽالممعادةماظؾغة،مومبامأنمػـاكمعلؿقىمعـماٌلؿقعمؼدركم
مساسا موال مؼؽؿب مابؿؽارا مظف مرعقز مداظة مسؾقف مظقعرف مأحقال ماظؾػظ موعؼاعاتفم
اٌكؿؾػة.م م
إذنماظؾـاءماٌعرؼبماًؾقؾلمظؾصقتماظعربلمطاآلتلم :م

26
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م
اٌلؿقىماظدالظل م

ممممممممممممم(اظؽالم) م

(اظصقتمؼبماٌعـكمبدالظةماظقزن)

مممممممممممم(اظـطؼ) م

اٌلؿقىماظؾػظل م
(اظصقتمؼبماظؾػظمأوايرف)

م(اظصقت) م

اٌلؿقىمايلل م
(ماظصقتمؼبماظطؾقعةم)

طلن ماًؾقؾ مطان مؼمدس مظعؾؿ ماظػقزؼاء ماظصقتقة مسـدعا مطان مطبؿرب ماألصقاتم
سؾك معلؿقى مسالضة ماظؾػظ مباٌعـك ،مألغف مجعؾ معػفقعف مظػقزؼائقة ماظصقت،م
وظؿصـقػفمٌكارجمايروفمسؾكمأداسمعـارؼماظـطؼماظػقزؼقظقجقةمدساعةمظعؾؿمصؼفم
اظؾغة .موعـ مػـامتلتلمعللظةماٌـفجماظذيماتؾعفماًؾقؾ مظقمطدمصقةمرأؼفم؛مصفؾم
طانمعـفففمععقارؼامأممطانمعقضقسقام؟ م

 .1.1اإلاطار املنهيي :

اظؿػؽريماظعؾؿلمؼؾقثمؼبم(اظؽؿ)مو(ماظعالضة)مو(اياظة)،موعـممثةمؼلؿطقعمبـاءم
ايقادثماظطؾقعقةمؼبمأررمسؼؾقةممبشارطةماٌعطقاتمايلقةموبؾغةماظؽؿ،موسؾقفم
دـرى مأن ماٌـففني ماتؾع ماًؾقؾ مؼب مدرادؿف ماظصقتقة مظؾغة ،ماٌـفج ماٌعقاري مأمم
اٌـفج ماٌقضقسلم؟ موحؿكمغؿؿؽـمعـماظؽشػمسـمذظؽمالبدمعـماظـظرمؼبمطقػقةمم
واظقدقؾةماظؾؿنيمادؿعؿؾفؿاماظػراػقدي .م
أ .على مستوى الكوفوة :

ظؼد مأضام ماًؾقؾ مضطقعة مععرصقة م(إؼؾلؿقؿقظقجقة) مبقـف موبني معؽبـ مدؾؼقه مؼبم
درادة ماظؾغة ،مإذ مخاظػ ماظرتتقب ماهلفائل مأو ماألظػؾائل ماظذي موضعف مغصر مبـم
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ساصؿ ،27مورتب معقاد مععفؿف م(اظعني) مترتقؾا مزبرجقا م(صقتقا) ،مومل مؼلؿطعم
اظقصقلمإظبمػذاماظـظامماٌعفؿلماىدؼدمإالمبادؿعؿاظفمودائؾمجدؼدةمصؿامػلم؟ م
ب.مإذامسؾكمعلؿقىماظقدقؾة :م
 2م(ايرطة)مو(اظلؽقن) :مطؿػفقعنيمصقزؼائقني،مادؿعؿؾفؿاماًؾقؾمظدرادةم
اظشعر مواٌقدقؼك موبعد مذظؽ ماظؾغة ماظعربقة ،مإذ مادؿطاع مأن مؼؽؿشػ م(اإلؼؼاع)م
و(اظـغؿ) مو(اظقزن) مؼب ماظشعر مبؾ موؼب ماظــر مأؼضا موإال مطقػ ماظؿؿققز مبني ماألمساءم
اٌشؿؼةمسـمررؼؼم(اإلصاتة)مظقمملمتؽـمهلامأوزانمععؾقعةمأدادفامايرطةمواظلؽقنم
عـؾ " :صاسؾ" (األظػ) مظؾػعؾ مطؼاتؾ ،مو"عػعقل م(اظقاو) مظالغػعال مط م"ذبروح"م
و"صعقؾ"م(اظقاء) مظؾػعؾمطؽرؼؿمأومظالغػعالمط م"ضؿقؾ"مو" مصعال"م(اظشد مواألظػ)م
ظؾػعؾ مععماظؽـرةمط م"دؾّاقم"مو"مأصعؾم"م(اهلؿزةم)مظؾؿػضقؾمطلحلـموشريمذظؽ،م
وػؽذامصاظصقرةماظصقتقةمػلماظيتمتعطلمظؾؿشؿؼاتمدالظؿفاماٌـطؼقة ،موػذهمدالظةم
أخرىمسؾكمثؾاتماظعالضةمبنيم(اظصقتم)مو(ماٌعـك).ممممممممممممم م
 2م(اظطؾقعة)ماظصقراوؼةمزبربماظؿفربة :موعا مػقمسـماًؾقؾ،مأغفمخرجمإظبم
اظؾادؼة،مبادؼةماألسرابمؼبماىزؼرةمحقثم(اظػصاحة)موم(اظلالعة)معـماظؾقـ ؟م
صاخؿرب مطالعفؿ ؛ مصقجده مرؾقؼا مبقّـا مبقاغا متاعا ؛ مصادؿطاع مإدراك معؾؿدأ ماظؽالمم
وعـؿفاه موتذوق مايروف موأدرك مزبارجفا ،28موػق مبذظؽ مؼدرس ماظؾغة مدرادةم
إجرائقةمعقداغقةمحؿكممتؽـمعـمحصرمطاصةماٌظاػرماظؽالعقةمظؾغةماظعربماٌلؿعؿؾم
عـفامواٌفؿؾم؛موبفذامادؿطاعمعبعماظؾغةموػقؽؾةمععفؿفم(اظعني)مإذمصرضماظـظامم
 27عبعة،مإبراػقؿم:مضصةماظؽؿابةماظعربقة-.ماظؼاػرة،مدارماٌعارف،م-.2967مص،62.موطذظؽ:مسدغان،م
اًطقب:اٌعفؿماظعربلمبنيماٌاضلمواياضر-.ماظؼاػرة،معطؾعةماظـفضةماىدؼدة،م-.2937مص.ص.م11م م
 .16م
 28ظؼد مادؿعان ماًؾقؾمسؾكمتذوقمايروفموتؾقنيمعؼارعفاموهدؼدمزبارجفامبؿلؽقـفا،مألغفمرأىمأنم
زبرجمايرفمإمنامؼؿؿـؾ مؼؿؾني مإذامطانمداطـا،موٌامملمؼلؿطعماالبؿداءمباظلاطـمبدأهمباهلؿزةماٌػؿقحة مألنم
اظػؿقةمأدفؾمايرطاتموأخػفا؛مصؽانمؼػؿح مصاهمباهلؿزةماٌػؿقحة،موؼؼػمسؾكماظلاطـمصقؼقل معـالم:مأبؿب،م
أتؿب،مأعؿبمإظبمآخرمايروف،مصاػؿدىمإظبمهدؼدماٌكارج مورتب مايروفمحبلؾفامطؿامؼلتل:ماظعني،ماًاء،م
اهلاء ،ماظغني ،ماًاء ،ماظؼاف ،ماظؽاف ،ماىقؿ ،ماظشني ،ماظضاد ،ماظصاد ،ماظلني ،ماظزاي ،ماظطاء ،ماظؿاء،م
اظدال،ماظظاء،ماظذال،ماظـاء،ماظراء،ماظالم،ماظـقن،ماظػاء،ماظؾاء ،ماٌقؿ،ماألظػ،ماظقاو،ماظقاء،ماهلؿزة.موػؽذام
اصطـعماًؾقؾمعؼقادامظؿذوقمايروف؛مصاسؿؿدماهلؿزةموػذامعامجاءمسـماظؾقثمأنماًؾقؾ"مطانمإذامأرادمأنم
ؼؿذوقمايرف مصؿح مصاهمبلظػمثؿمأزفر مايرفمسبق:مأب،مأح،مأع"مإذنمعؼقاسماًؾقؾمؼب مهؾقؾمأصقاتم
ايروف مػق ماظؿذوق ماظشكصل مواٌالحظة مبقادطة محادة ماظلؿع ماٌقدقؼقة .ماغظر :مابـ مج ي :مدر مصـاسةم
اإلسراب،مبابمايروف -.مص،33.موظلانماظعربمج -.2مص 7.موباب محرفماظعني.مواغظرم:ماًؾقؾ:م
اظعنيمهؼقؼمسؾدماهللمدروؼشم(اظؼلؿماألولمعـماظؽؿاب)،مط،2مبغداد،م-.2937مص.صم6-2
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سؾك مذؿاتماظؾغة،ماغطالضامعـماظعامل ماظقاضعلماٌشكصموصقالمإظبماظعاملماظرؼاضلم
اظصقري ،موػق مبفذا مجعؾ م(اظلؿاع) معـ ماألسرابل ماألعل مأداس مضقاس مدرجةم
اظػصاحة مؼب ماظؽالم مأي مأن ماظؾغة موؿع معادتفا معـ ماٌـطقق ماظذي مميـؾ ماألصؾم
وظقسمعـماٌؽؿقبماظذيمػقمصرعمالحؼ .م
 3م(ماإلحصاء)مو(اظؽؿ) :مغعؾؿ مجقدامأنماًؾقؾم(مأحصك)مطالمماظعربمسؾكم
أداسمحروفماهلفاءماظؿلعةمواظعشرؼـم؛مصقجدػام مأيمظغةماظعربم مثـائقةمأو
رباسقةمأومػبادقةمأعام(اظؿؽؿقؿماظرؼاضل)مندهمؼبمضقظف ":اسؾؿمأنماظؽؾؿةماظــائقةم
اٌضاسػة متؿصرف مسؾك موجفني ،مسبق مضدّ مودقّ ،موذدّ مودشّ ،مواظؽؾؿة ماظـالثقةم
تؿصرفمسؾكمدؿةمأوجفمتلؿكمعلدودة،موػلمسبقم:مضرب ،مرضب،مربض،م
ضرب ،مبرض ،مواظؽؾؿة ماظرباسقة متؿصرف مسؾك مأربعة موسشرؼـ موجفا ،موذظؽ مأنم
حروصفا موػل مأربعة مأحرف مضربت مؼب موجقه ماظـالثل ماظصققح ،موػل مدؿة ؛م
صصارت مأربعة موسشرؼـ موجفا ،مؼؽؿب معلؿعؿؾفا موؼؾغل معفؿؾفا م(…) مواظؽؾؿةم
اًؿادقة متؿصرف مسؾك معؽة موسشرؼـ موجفا موذظؽ مأن محروصفا موػل مػبلةم
أحرف ،مضربت مؼب موجقه ماظرباسل موػل مأربعة موسشرون موجفا ؛ مصصارت معؽةم
وسشرؼـموجفا،مؼلؿعؿؾمأضؾفموؼؾغلمأطـره" .29م
وند مابـ مخؾدون مؼب مطؿابف ماٌؼدعة مؼذطر مأن ماًؾقؾ متلتك مظف محصر مطؾؿاتم
اٌعفؿمبقجقهمسدؼدة موذظؽمبؼقظف ":وطانمدابؼمايؾؾة مؼب مذظؽماًؾقؾمبـمأغبدم
اظػراػقدي،موأظػمصقفامطؿابماظعني ؛مصقصرمصقفمعرطؾاتمحروفماٌعفؿمطؾفا،م
عـماظــائلمواظـالثلمواظرباسل مواًؿادل،موػقمشاؼةمعامؼـؿفلمإظقفماظرتطقبمؼبم
اظؾلان ماظعربل ،موتلتك مظف محصر مذظؽ مبقجقه مس دؼدة محاصرة ،موذظؽ مأن معبؾةم
اظؽؾؿات ماظــائقة مدبرج معـ معبقع ماألسداد مسؾك ماظؿقاظل معـ مواحد مإظب مدؾعةم
وسشرؼـ،موػقمدونمغفاؼةمحروفماٌعفؿمبقاحد،مألنمايرفماظقاحدمعـفامؼمخذم
ععمطؾمواحدمعـماظلؾعةمواظعشرؼـمطذظؽ،مثؿماظـاظثمواظرابع،مثؿمؼمخذماظلابعم
واظعشرون معع ماظـاعـ مواظعشرؼـ ،مصقؽقن مواحدا ،مصؿؽقن مطؾفا مأسداد مسؾك متقاظلم
اظعدد معـ مواحد مإظب مدؾعة موسشرؼـ مصؿفؿع مطؿا مػل مباظعؿؾ ماٌعروف مسـد مأػؾم
ايلابموػقمأنموؿعماألولمععماألخريموتضربماجملؿقعمؼب مغصػماظعدة،مثؿم
تضاسػ مألجؾ مضؾب ماظــائل ،مألن ماظؿؼدؼؿ مواظؿلخري مبني مايروف مععؿرب مؼبم
29
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اظرتطقب ،مصقؽقن ماًارج معبؾة ماظــائقات ،مودبرج ماظـالثقات معـ مضرب مسددم
اظــائقات مصقؿ مصبؿؿع معـ مواحد مإظب مدؿة موسشرؼـ مسؾك متقاظل ماظع دد ،مألن مطؾم
ثـائقةمتزؼدمسؾقفامحرصا؛مصؿؽقنمثالثقة ؛مصؿؽقن ماظــائقةممبـزظةمايرفماظقاحدم
عع مطؾ مواحد معـ مايروف ماظؾاضقة ،موػل مدؿة موسشرون محرصا ،مبعد ماظــائقة ؛م
صؿفؿع معـ مواحد مإظب مدؿة موسشرؼـ مسؾك متقاظل ماظعدد ،موؼضرب مصقف معبؾةم
اظــائقاتمثؿمتضربماًارجمؼبمدؿة،معبؾةمعؼ ؾقباتماظؽؾؿةماظـالثقة ؛مصقكرجم
ذبؿقعمترطقؾفامؼبمحروفماٌعفؿموطذظؽمؼبماظرباسلمواًؿادل .30م
وميؽـمظـامأنمشبؾصمعامضاظفماًؾقؾموعامتقدعمابـمخؾدون مؼب مذرحفموبقاغفم
ؼبمػذهماىداولماآلتقة  :م
م
حروفمأحادؼة م
م
أحادؼاتمممممممممأممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي م
م

مممممممممممممممممأممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممأي م
م
اجملؿقعم=مثـائقاتم(ذبؿقعماظــائل) م
م
حروفمأحادؼة م
م
اظــائقاتم م
م
م
م
اجملؿقعم=مثالثقاتم(ذبؿقعماظـالثل) م

30
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م
حروفمأحادؼة م
م
اظـالثقاتم م
م
م
م
م
حروفمأحادؼة م
م
اظرباسقاتم م
م
م
م

اجملؿقعم=مرباسقاتم(ذبؿقعمرباسل) م

اجملؿقعم=ماًؿادقاتم(ذبؿقعمػبادل) م

م
أعا معامضاظفمابـمخؾدون مؼبمسؾارتفم"صؿفؿعمطؿامػلمباظعؿؾماٌعروفمسـدمأػؾم
ايلابموػق أن موؿعماألولمععماألخريموتضربماجملؿقع مؼب مغصػماظعدة،مثؿم
تضاسػ مألجؾ مضؾب ماظــائل ،مألن ماظؿؼدؼؿ مواظ ؿلخري مبني مايروف مععؿرب مؼبم
اظرتطقبمصقؽقنماًارجمعبؾةماظــائقات" .م
وميؽــامذرحمػذامباظطرؼؼةمايلابقةماظؿاظقة  :م
(أ+مي)مممxم26
أم م
26مممممممم=م13ممحرفمموبفذامغلؿطقعمأنمغضعمػذا م
مممممميمممؼبمػذهماظصقغةماىربؼةماظؿاظقة(:مأم+مب)ممxمم(س)=(أمxممس)(+بمxممس) م
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أعا مباظـلؾة مظؾفداول ماظيت موضعـاػا موطقػ متـؿج معـفا ماظــائقات مواظـالثقاتم
واظرباسقاتمواًؿادقاتمميؽـمذرحفاممبـالمسؾكماظشؽؾماآلتل :م
م
م
حروفمأحادؼة م
حروفمأحادؼة م
أ
ممممممممممممب
جممم
حمممم
خ

ي

م
أال مغالحظ مػـا مأن ماًؾقؾ مبـ مأغبد ماظػراػقدي مبعؿؾف مػذا مأردك ماظؼقاس دم
ايؼقؼقةمظع ؾؿماظع دد م(األرمتقطقؼل)ماظذيمؼعد ماٌدخؾمظعؾؿماىربموعـفا معقضقعم
اٌؿقاظقات ماي لابقة ،مبؾ منده مطذظؽ معـظر مغظرؼة ماجملؿقسات مؼب مصقغؿفام
اٌعاصرة ؛ موعـ ممثة مأظقس مػذا معظفرا معـ معظاػر ماٌقضقسقة مؼب معؾقث ماظدرسم
اظصقتلمسـدماًؾقؾماظػراػقدي .م
 6م(اظؿصـقػ)مو(ماظرتعقز) :مسـدعامأحصكماًؾقؾمطالمماظعربمؼب(اظــائل)م
و(اظـالثل)مو(اظرباسل)مو(اًؿادل)،مإمنامضاممؼبمواضعماألعرمبؿصـقػمعادةمععفؿفم
اظؾغقيمإظبمصؽاتم(ذبؿقسات)،موذظؽمبلنمؼؾدأمباظــائلمثؿماظـالثلمودواظقؽ،مضامم
طذظؽمبؿصـقػمسـاصر مععفؿفمحلبماٌكرج،مإذمؼؾدأمبايؾؼل مثؿماظؾفقي مثؿم
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اظشفري مثؿ ماألدؾل مثؿ ماظـطعل مثؿ ماظؾـقي مثؿ ماظذوظؼل مثؿ ماظشػقي موؼب ماألخريم
اهلقاعش .م
وظؿقضقحماظعؿؾقةمأطـرمغضعمػذاماظردؿماظؿكطقطلمٌعفؿماظعني  :م
سددمايروف  19محر

اظــائل م

اظـالثل م

اظرباسل م

اًؿادل م

م
(سددماألوجف)ممممممم(3موج)ممممممممممممممممم(م16موج)مممم ممممممم(م212موجم) م
) 1وج( م

م
6محؾمم1مهلقممم3مذجممم3مأسممم3مغطممممم3مظثممممم3مذومممم3مذػممممممم3مػق م
ايؾؼلمماظؾفقيمماظشفريممماألدؾلممماظـطعلممماظؾـقيممممماظذوظؼلممماظشػقيممممماهلقائل م

أعاماظرتعقز:مصؼدمابؿدسفمسـدعاموضعمظؾقرطاتماظؾقـةم(مرعقزا)موػل :م
م(اظػؿقة)ممممممممموممممممم(ماظضؿة)مممممممممممموممممممممم(ماظؽلرة)ممممممممم م
م
م
مم(ا)ممممممممممممممممممممممم(و)مممممممممممممممممممممممممممم(ي) م
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وطؾ مرعز معـ مػذه ماظرعقز مؼؼابؾف محرف معـ مايروف ماظـالثة :ماألظػ مواظقاوممممم
وماظقاء :م
م(مؽبؽبم)مممممممممممممممممممماألظػممم(مام) م
م(مؾبم)مممممممممممممممممممماظقاوممم(موم) م
م(مِِم)مممممممممممممممممممماظقاءمممم(ميم) م
بؾمػذهمايرطاتم(محرطاتماظؾنيماظؼصرية)متدلمسؾكمعػفقممعقدقؼلمظطؾقعةم
ا ظصقت؛ مصاظـغؿة ماٌقدقؼقة مأدادقة مإذن مؼب ماظؾغة ماظعربقة مألغفا مأداس ماألبـقةم
واظؼقاظبمواألوزانمؼبماظؾػظماظعربلمامامؼعطلمرابعامتـاشؿقامبنيماظؾػظ مواٌعـك،م
وػذه م(اظرعقز) مطلغفا معػاتقح ماظـقتة ماٌقدقؼقة ماظيت مؼلؿعؿؾفا مسازف ماىققم
اٌقدقؼل .م
وؼبماألخريمأظقسمعامضاممبفماًؾقؾمؼعدّمعـففامعقضقسقامؼبمدرادةماظصقتم
اظعربل ..مإنماال خؿؾارمايللمواظصقاشةماظرؼاضقةمظؾػراػقديمأوصالهمإظبماطؿشافم
غظام مصقتل مخاص مباٌػردات موتراطقب مذات مأبـقة مخاصة م؛ مصنذا متغريت مؼبم
ػقؽؾفا م(اظؾـاء)مصارتمظغةمأخرى،موظذامؼؼقل مؼبمعقضع معـمطؿابفماظعنيممسـدم
ايدؼثمسـمايروفماظذظؼقةماظشػقؼةمؼبماظرباسلمواًؿادلمظؿؿققزماظصققحمؼبم
طالمماظعربمعـماظدخقؾمسؾقف،مأنمطؾمطؾؿةمرباسقةمأومػبادقةمخاظقةمعـمحرفم
أوماثـنيمأومأطـر معـمحروفماظذظؼمأوماظشػقيمأغفام":ربدثةمعؾؿدسةم(…)مألغؽم
ظلتمواجدامعـ مؼلؿع مؼبمطالمماظعرب مطؾؿةمواحدة مرباسقةمأو ػبادقةمإالموصقفام
عـمحروفماظذظؼمأو اظشػقؼةمواحدمأو اثـانمأو أطـر"31م م
 6م(اٌصطؾح ماٌعفؿل) م :مإن ماالصطالح ماٌعفؿل مسـد ماًؾقؾ مميـؾ مذروةم
عـفففماظعؾؿل،مإذموضعفماصطالحاتمخاصةمبفذاماجملال ماظدرادلمظقدل مسؾكم
إحارؿة ممبقضقع محبـف موادؿقػاء مجقاغؾف مطؾفا ،موبفذا مؼؽقن مأطـر مدضة موسؾؿقةم
وسؾقفمأعؽــامحصرماصطالحاتفماٌعفؿقةمطؿامؼؾل  :م
م(أ) ماىفاز ماظـطؼل م :مظؼد موضع مظف ماًؾقؾ ماصطالحات معازاظت معلؿعؿؾةم
حؿك مإظب مؼقعـا مػذا موػل مخاصة ممبـارؼ ماظـطؼ موػل  :اٌكرج ماٌدرج ،مايقز،م

 -31اًؾقؾم:اظعني،مج-.2مص.ص 67.م31
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االسؿؿاد،ماٌقضع،ماظقضػ،ماىرؼان،ماظضغط،ماالرتػاع،ماالشبػاض،ماظؿصقؼت،م
اإلرؾاق،ماظصقت 32.م
(ب) مأسضاء ماظـطؼ م :مايؾؼ ،ماظؾفاة ،ماظشفر( مزبرج ماظػؿ) ،مأدؾة ماظؾلان،م
غطعماظغار،ماظؾـة،مذظؼماظؾلان،ماظشػؿان،ماىقف،مأوػقاءماظػؿ .33م
(ج)مصػاتمايروفمحبلبمزبارجفام:م 34م
 2مايروفمايؾؼقةموػلم:ماظعني،ماياء،ماهلاء،ماظغني،اًاء .م
 1مايروفماظؾفقؼةموػلم:ماظؼافمواظؽاف م
 3مايروفماظشفرؼةموػلم:ماىقؿ،ماظشني،ماظضاد .م
 6مايروفماألدؾقةمموػلم:ماظصاد،ماظلني،ماظزاي .م
 6مايروفماظـطعقةمموػلم:مماظطاء،ماظدال،ماظؿاء .م
 3مايروفماظؾـقؼةمموػلم:ماظظاء،ماظذال،ماظـاء .م
 7مايروفماظذظؼقةمموػلم:ماظراء،ماظالم،ماظـقن م
 3مايروفماظشػقؼةموػلم:ماظػاء،ماظؾاء،ماٌقؿم .م
 9مايروفماهلقائقةموػلم:مماألظػ،ماظقاو،ماظقاء،ماهلؿزة .م
(د)مصػاتمايروفمحبلبمايرطةمواظلؽقنم:م 35م
 2مايروفماظصقققةم:مذبؿقسفامػبلةموسشرونمحرصامتؾدأمباظعنيموتـؿفلم
باٌقؿ .م
 1ماي روف ماٌعؿؾة م :مػل ماظيت متغري معقضعفا محلب محرطة ماهلقاءم
أواسبؾادفموػلماألظػمواظقاوواظقاءمواهلؿزة .م
 3مايروفماجملف قرة م:موايرفماجملفقر مػقعا مأذؾعماالسؿؿادمؼبمعقضعفم
وعـع ماظـػس مأن مصبري مععف محؿك مؼـؼضل ماالسؿؿاد مسؾقف موصبري ماظصقت،م
وذبؿقسفامسـدهمدؿةمسشرمحرصاموػل:مء،ما،مب،مج،مد،مذ،مر،مز،مض،مطم
ع،مغ،مق،مل،مم،من،مو،مي .م
 -32اًؾقؾ م :ماظعني ،م -.21مص.ص .م 9 6م ؛ مابـ معـظقر :مظلان ماظعرب ،محرف ماهلاء ،محرف ماىقؿ،م
حرفماٌقؿ،ماظلققرلم:ماٌزػر،مجم-.2مص.92.
 -33اًؾقؾ:ماظعني،مج-.2مص.ص.م9 6
 -34اًؾقؾ:ماظعني،مج-.2مص.ص.م9 6
 -35اًؾقؾ:ماظعني،مج-.2مص 6.مومص.م 3م،9مابـمعـظقر:مظلانماظعرب،مج-.2مص،7.محرفماهلاء،م
حرفماىقؿ،محرفماٌقؿ.
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جعفر واووش

 6مايروفماٌفؿقدة :موػل معامالنمزبرجفامدونماجملفقرموجرىماظـػس ؛م
صؽانمدونماجملفقرمؼبمرصعماظصقتموذبؿقسفامسـدهمسشرةمحروفموػل :ماهلاء،م
اياء،ماًاء،ماظؽاف،ماظشني،ماظؿاء،ماظصاد،ماظـاء،ماظػاء،ماظلني .م
 6مايروفماظشدؼدة :م(حروف ماظؼؾؼؾة):ماظؼاف ،ماىقؿ،اظطاء،اظدال،اظؾاء،م
ومساػامأؼضامربؼقرةمألغفامهؼرمؼبماظقضػموتضغط مسـمعقاضعفا،موػق عـمأرؾؼم
سؾقفامادؿم(اٌؼؾؼؾة) .36م
 3مايروفماظرخقة م:م(اظؾقـة)موػل:ماهلاء،ماياء ،ماظغني،ماًاء،ماظشني،م
اظصاد،ماظضاد،اظزاي،ماظلني،اظظاء،اظـاء،اظذال،ماظػاء .م
 7مايروفماٌطؾؼة م:مػلمحرفمواحدمسـدماًؾقؾ،موػقحرفماٌقؿمألنماظػؿم
ؼطؾؼمإذامظػظمبفاماظشػؿني .37م
 3مايروف ماًػقػة م(اظلفؾة) م :مو مػل مسـد ماًؾقؾ مدؿة محروف ،مثالثةم
ذظؼقةموػلماظراء،ماظالم،ماظـقنمدبرجمعـمذظؼماظؾلانمعـ مررف مشارماظػؿ،موثالثةم
ذػقؼةموػلم:ماظػاء،ماظؾاء،ماٌقؿمزبرجفامعـماظشػؿنيموػذامعامؼلؿكمباٌكرجم
اٌشرتك .38م
 9مايروفماٌصؿؿة م:موػلمسـدماًؾقؾممسقتمعصؿؿةم"ألغفامأصؿؿت ؛مصؾؿم
تدخؾماألبـقةمطؾفا،موإذامسرؼتمعـ محروفماظذالضةمضؾتمؼب ماظؾـاء،مإذمالمؼقجدم
ؼبمجلؿمطالمماظعربمػبادقامبـاؤهمبايروفماٌصؿؿةموالمطالعامرباسقامطذظؽ .39م
 22مايروفماًػقةماٌفؿقتة م:مإذمالحظمأنمبعضمايروفمأخػكمصقتامعـم
بعضمصفلمخػقةمعفؿقتةم(خاصؿة)،موػلمسـدهم:مممم م
اهلؿزة،اهلاءمواظؿاء،مومػقمػـامضاممباٌؼابؾةمبنيماظطاءمواياءمظؼربمزبرجفؿام
وطذظؽمبني ماظؿاءمواظطاءمحنيمسرضمظؾدال،معامضاممبفماًؾقؾمعـماظؿؼابؾمػقعـؾؿام
صبريمؼبماظػقغقظقجقامايدؼـة .40م
 36ظؼدمادؿـؿجماٌفديماٌكزوعلمػذهمايروفمعـمسـد مدقؾقؼفمبؼقظف":مأعامايروفماظرخقة م(اظؾقـة)مالم
تقجدمدالظةمهلامسـد ماًؾقؾ موظؽـماظـظرمؼبمطالممدقؾقؼفمؼرىمبعضماظؾاحـني مأغفامؼبماألصؾمطالمماًؾقؾم
ألنمدقؾقؼف م ادؿعؿؾماٌصطؾقاتماًاصةمبلدؿاذهم"ماٌفديماٌكزوعلم:ماًؾقؾمبـمأغبدماظػراػقديمأسؿاظفم
وعـففف-.مبريوتم مظؾـان،مدارماظرائدماظعربل،مطم،1م،2623م2933م-.مص.223.
 -37اًؾقؾم:ماظعني-.مص،9.مظلانماظعربم محرفماٌقؿ.
 -38اًؾقؾم:ماظعني-.مص9.
 -39ابـمعـظقرم:مظلانماظعرب،محرفماظقاء،مواظؿفذؼبمظألزػري،مجم-.2مص.ص.م،16-12مزبطقطمرضؿم
9م(ظغة)مبدارماظؽؿبماٌصرؼة غؼالمسـماٌفديماٌكزوعلم(ماٌرجعماظلابؼ).
 -40اًؾقؾم:ماظعني-.مص6.
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الصوت بني املعواروة و املوضوعوة عند اخللول الفراهودي

 22مايروفماٌلؿعؾقةموايروفماٌـكػضةم:موظعؾموصػفمػذامراجعمٌامأحسم
بفمأثـاءمتذوضفمإؼاػامعـمارتػاعماظؾلانمؼبمبعضفامسبقايـؽماألسؾكمأواشبػاضمؼبم
بعض مسـف 41موايروف ماٌلؿعؾقة مسـده مػل م :ماظطاء ،ماظظاء ،ماظصاد ،ماظضاد،م
واظؼاف .م
 21مايروفماٌائعةم:مسـدماًؾقؾمؼقجدمحرفمواحدمعائعمػقاهلؿزة،مألغفام
تـؼؾب معـ مصقرة مإظب مأخرى مإذا مرصّف مسـفا 42موظقس مهلا معقضع مخاص موإن مطانم
أصؾفامايؾؼ .م
اصطالحاتمصـقة م:مايرطة،ماظلؽقن ،ماظصقة،ماالسؿالل،ماىفر،ماهلؿس،م
اظؼؾؼؾة،ماظرخاوة،ماظصالبة،ماظؾققغة،ماظؽزازة،ماإلرؾاق ماظصؿؿ،ماهلؿاتة،ماظرتصقف،م
اظؿصقؼت ،االخؿػاء ،ماظضغط ،ماظؿقؼري ،ماظـؼص ،ماظؿغقري ،ماظؿؼؾب ،مايذف،م
اظزؼادة ماإلبدال ،ماظـصاسة م(اظظفقر) ،ماالبؿداء ،ماظؿلظقػ ،ماظؿؼدؼؿ ،ماظؿصرف،م
اظؿذوق،ماالغؾلاط،ماظؿعري،ماظؾـاءمواظؿؽرارمواظـقت .م

 -41اٌكزوعل،ماٌفدي:ماًؾقؾمبـمأغبد-.مص.ص.212 212.
 -42اًؾقؾ -.مص ،6.مظلان ماظعرب،مج -.2مص ،7.ماٌكزوعل ،ماٌفدي م :ماًؾقؾ مبـ مأغبد -.مص.صم
229 223.
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