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 مجال الكلمة العربية يف النظام الصوتي العربي
بات القرآنية منوذج

َّ
 ا  املعر

 () د. وىدوح وحىد خسارةأ. 

 جمال الكلمة العربية: -1
فٖ، كٜٚ ٖٔ ٔػرَات ضاـث اّتطؽ أضلن  ، كُّٖ دالّػث اّشٕاؿ ٜٚ اّطي

ػػؽ، وُٕػػا أف ٠ؽٚػػؼق إُّْػػث حؽػػٜرت َ٘ـ احٛػػا ٔػػٖ ٔػػػرَات اّطػػٜاس اكيعى

ٖٔ ٔػرَات إضفػاس اّػؼكؽ، كحؽػٜرت إّػٝ  ٚٞ أضلن كإّلضث اّطلكة 

ٔػرَات اّتطؽ، َؼٍّ حؽٜرت دالّث اّشٕػاؿ ٔػٖ ٔػػرؾ اّتطػؽ وػٞ ًّٜ٘ػا 

وػٞ ًّٜ٘ػا )ّطػٖ إّٝ ٔػػرؾ إضفػاس اّفػٕف  ،س٠ْٕث( كأؽأة)ٔ٘ـؽ س٠ِٕ 

ؾ اّطٜاس إّٝ إدراؾ اّكٌِ وٞ ًّٜ٘ا )ضتٍؽ س٠ٕػِ، ارس٠ِٕ(، كحشاكزت إد

 قْٝ ٚؼا وٌػ ضار اّشٕاؿ سٕاالت.كقؽواف اّش٠ِٕ(، ك

ًدٚا، ةكػ أف ضارت ٖٔ أَرػؽ  ف دالّث َْٕث )اّشٕاؿ( كحٕػُّ ُـّ كةاّ٘ـؽ ّخٜ

ُِّ ، وٌػ ضار أٗفب ٔا حكؽ  ان كش٠ٜق إُّْات إّكاضؽة حػاكالن  ؼ ةٙ ٜٚ أٗٙ  )َ

ٔيتٍٛزو كٔؽمٜب و٠ٙ(
(1). 

طػػٟد و٠ػٙ أف ٌٟاؿ سٕاؿ اّْنث، اّؼم ٟ٘شكب اّ - كاّطاؿ ٚؼق -ول مؽاةث 

                                      
() .قغٜ ٔشٕف اّْنث اّكؽة٠ث ةػٔشي 

 ّفاف اّكؽب: سِٕ، كإّكشٓ اّٜـ٠ػ: ضفٖ. –اةٖ ٔ٘ـٜر  (1)
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إّٝ سٕاؿ اّخؽ٠َب كاّ٘ـٓ، كسٕاًؿ إُّْث إّىؽدة ٜٔعٜع ةطر٘ا. كإذا َاف اّؼٟٖ 

ٍفٖ اّ٘ـٓ كاكـا٠ّب، وإٗ٘ػا ق٘ػػٔا ٟخطػذٜف قٖ سٕاًؿ اّخؽ٠َب ٟكخٕػكف قْٝ ضي 

ٗخطػث قٖ سٕاؿ إُّْث ٗكخٕػ قْٝ سٕاؿ ٗـأ٘ا اّطٜحٞ اّكؽةػٞ، كف إُّْػث 

ىث ةؽؽٌٟث ٔك٠٘ث ٖٔ اّٜضػات اّطٜح٠ث إّؤّ   ٔشٕٜقث وٛٞ»ٚٞ كضػة ٚؼا اّ٘ـاـ، 

 .(2)«ُّٞ حؽٔؾ إّٝ اكش٠اء اّطف٠ ث أك اكوُار إّشؽدة

ػا  طُػٓ ق٠ْٛػا ةاّشٕػاؿ، كٛٗ ُٕػٖ ّا ٕىؽدة الٟ  ُْٕث ّا يكخؽض ق٠ْ٘ا ةأف ّا ًػٟ 

ْت ٘ٙ. ان كإٟشاة ان ٔخأذؽةهـ  ٞ سؾءٔ  ؼمٚ  خؽ٠َب ّا في ّا ٌػػٔاء  ٘ة كْٕاء ّا ؽ ةكظ ّا ِ أُٗ ة

شؽساٞٗ )كقْٝ رـأ ػ٠اؽ 471ٚٛٓ ّا ٕىػؽدة سٕػاؿه إال وػٞـ  ُْْٕػث ّا ُٜفّ  ( أفٟ 

٠ٕث وٞ وطػاضث أك  ٛا كالً  ىـثه ال كزفّ   ّٞ ٖ ض٠دٚ  ٕىؽدة ق٘ػقٔ  ٘ـٓ، وإُّْث ّا ّا

ٕطػذ٠ٖ ،(3)ة٠اف ْفػاف  (4)كحاةكٙ قْٝ ذٍّ ةكظ ّا ٘ـٜر وٞ ّا  ٔ ٌِ قتارة اٖة ؼم ٟ٘ ّا

ٜاضػة ال حيششٞ كال حطؾف كال حخٕ ُْٕث ّا فأف....ةأف ّا ْب ّا  ًٍ ْ 

ٍفػ٘ٛا ٔػٖ ذاحٛػا إّىػؽدة  أٔا ٔا ٗؼٚب إ٠ّٙ وٜٛ أف إُّْث إّىػؽدة حفػخٕػ ضي

ٌطػٙ، ورٕػث سٕػاؿ أكالن  ، ذٓ ٟأحٞ اّخؽ٠َب، أك اّ٘ـٓ اّػؼم ًػػ ٟؾٟػػ سٕاّٛػا أك ٟ٘ي

كرائػػٗا وػٞ ٚػؼق إٌّّٜػث ّٓ حػعِ اّخؽ٠َب. ّٜ كُّْْٕث إّىؽدة أك اّْىـث ضخٝ 

ٌَػػ أف ( ضػاضب َخػاب )ـػؽ اّىطػاضث( اّػؼم ٚ 466ـػ٘اف اّغىػاسٞ ) ٖي اة ٟؤ

حاةكػٙ قْػٝ ك .(5)ٟ٘تف ٖٔ ٔشٕٜقػث شػؽكي ٟطػػدٚا ةػًػث ُّْْٕث إّىؽدة سٕاالن 

ذٍّ ةاضرٜف ٔكاضؽكف أواعِ ٔ٘ٛٓ د. ٠٘ٔػؽ ـػْؽاف اّػؼم ٟخت٘ ػٝ  راء اّغىػاسٞ 

إف ّٕىػؽدات » كٟػاوف ق٘ٛا. كّكِ ٚؼا ٔا َاف ٟؽٔٞ إ٠ّٙ ٠ٔغائ٠ِ ٗك٠ٕػث وػٞ ًّٜػٙ:

                                      
 .15ةلمث إُّْث كاّشْٕث كاّشِٕ:  –د. ٠٘ٔؽ ـْؽاف  (2)

 .232 – 42دالئِ اإلقشاز:  –قتػ اٌّاٚؽ اّشؽساٗٞ  (3)

 .51سٕا٠ّات اّْىـث ة٠ٖ اّف٠اؽ كٗـؽٟث اّ٘ـٓ:  –د. قْٞ ٗش٠ب إةؽا٠ٚٓ  (4)

 ةكػٚا. ٔاك 54ـؽ اّىطاضث:  –اةٖ ـ٘اف اّغىاسٞ  (5)
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ك٠ٔػؾاتو مؽٟتػثن، وُْػِ  ّْنث اّخٞ ٗطٜغ ٔ٘ٛا ٔ٘رٜراح٘ا كٔ٘ـٜٔاح٘ا ضىات قش٠تػثن ا

 .(6)«ثه، كُِّ َْٕثو ضتنثه أك ّٜفه َْٕث ٔك٘ٝ أك ركح، كُِّ َْٕث رٗ  

ٕىؽدة سٕاالن  ُْْٕث ّا ا ٗؽل أفّ  ٝ ٗخـار لةؼاحٛا كال ضاسثّ  إ٘ٗ ٓ قْػ ٝ ٗطُػ ضخ

فٍ  ُْٕات ضي ٖ ّا ٖ أزكاجٔ  رْثٔ  ٕك٘ٝ ّا٘ٛا. كّ٘أعؼ ٔأ ٜات:ّإخطػة ّا  ٕغخْىث اكض

ٍ٘ؽؽ أيهىا أجىل:  ٔ٘تفػ أـ ٔيٍفطى

ث ٍكدَى ٍف٘اء أـ ٔىؽى  ضى

ٍ٘ػاة ىغى  ٗاقٕث أـ ة

ؽابه أـ ع٠خكيٜر  ـى

ٍشؼة  رٚاـ أـ شى

ىةٍكىػ ٖٔ ذٍّ، ورٕث ٔىؽدات ًاـ٠ث اّػالّث، كُّ٘ٛػا ٔػٖ أشػ٠ف إّىػؽدات  كأ

إّٜـػ٠ٌٞ قْػٝ ضػػ  ّٛػا اّطػٜحٞ أك سؽـػٛا اوٞ شكؽو كٗرؽ، ال ّشٞءو إال ّشٕ

اد، ٔراؿ ذٍّ َْٕث )اٌّطتا( أم اّؽٟص اّشػؽ٠ًث ، كٚػٞ رٟػص قتارة اّتلم٠ ٠ٖ كاٌُّّ٘

ءو ، ك٠ّؿ ٖٔ اّٜاًك٠ث كضفٖ اّػالّػث ان ض٠ى اشخاءن كضار ة سػ   اةاردة سػ   ٍٞ ػ وػٞ شى

تا ٠ّفج ر٠ًٌث، ةػِ ٚػٞ أًفػٝ ٔػا ُٟػٜف  تا(، واّط  أف ٌٟاؿ: )ـلـه أرؽُّ ٖٔ اّط 

ٓو كٗرػؽوو كٔػٖ ةػ٠ٖ ٟص قْٝ اإلٗفاف، كٔف ذٍّ ٖٔ اّؽ وٕا أَرؽ حٜاردٚا وػٞ ٗـػ

ػ٠ِٛ  فٍ شً أـٕاء ٔئات اّ٘شٜـ وٞ اّكؽة٠ث ّٓ ٟى  ـي ٛٝ ك إال ٗطٜ ذلذث أـٕاء ٚٞ اّفُّ

ز( كٜٚ اـٓ ّ٘شٓ ق٘ػػٚٓ. شى كال  كاّرؽٟ ا، وٞ ض٠ٖ ّٓ ٟىٍفخكِٕ كاضػ ٔ٘ٛٓ )اّش 

ػٛٝ( كوػٞ ٚػؼٟٖ ٟن٠ب سٕاؿ اّطٜت قٖ أذف ـأف اّكؽة٠ث وػٞ ) ٠ٍِ كاّفُّ ٛى ػ ـي

ٌػػِ كاّكفػػؽ وػػٞ حخػػاةف اّطػػؽو٠ٖ ٖ إّٕٜٛـػػ٠ٖ، وػػٞ ضػػ٠ٖ ال ٟن٠ػػب اّر  اّطػػؽو٠

ٍشؽٟ ٠ٖ  شز(.اّاّش   ٕخٌارةٞ إّغؽج وٞ )اّش 

                                      
 )ؼتكث دار ضادر(. 71اّنؽةاؿ:  –ِ ٗك٠ٕث ٠ٔ٠غائ (6)
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 جمال الكلمة وفصاحتها: -2
ال ةػ ٖٔ اإلشارة إّٝ اّكلًػث ةػ٠ٖ وطػاضث إُّْػث كسٕاّٛػا، ذّػٍ أف 

قلًػث ًائٕػث كُّ٘ٛػا ٠ّفػج ٔؽٌْػث،  ةكغٛٓ ٌٟؽف اّشٕاؿ ةاّىطاضث، كٚٞ

إّ٘اؼٌػث،  َٕػا ٌٟػٜؿ ان كعطٜضػ ان ذٍّ أف ةػ٠ٖ اّشٕػاؿ كاّىطػاضث قٕٜٔػ

فٖ وٞ  ٘ثه و٠ٙ، ٟشٕف ة٠ٕ٘ٛا )اّطي ٌٕ ُّٓ ٖٔ اّىطاضث، كاكع٠ؽة ٔخغ واّشٕاؿ أق

اّْىؾ أك اّطٜت(، كٟىٌؽؽ ة٠ٕ٘ٛا أف وطاضث إُّْث ٔؽحتؽث ةكطؽ االضخشاج 

٠ٖ أف سٕاؿ إُّْث ال ٟخأذؽ ةكطػؽ دكف قطػؽ، كال كةاّفلٔث اّْنٜٟث، وٞ ض

. اّىطػاضث ذات ُّٟخىٞ ةا فلٔث اّْنٜٟث اّخٞ ٚٞ شؽي الزـ كُّ٘ٙ م٠ؽ َاؼو

ُّٜ إُّْػػث ٔػػٖ ح٘ػػاوؽ »ٚا اّتلم٠ػػٜف ةأٗٛػػا إذ ٟطػػػُّ  ضػػْث ةاّشٕػػاؿ ضخٕػػان  عْػػ

 خ٘ػػاوؽ ٟك٘ػػٞ االٗفػػشاـاّ، كقػػػـ (7)«اّطػػؽكؼ كاّنؽاةػػث كٔغاّىػػث ا٠ٌّػػاس

ٜ ْٟخٌٞ ةٛؼا ٔف اّشٕاؿ اّؼم ٖٔ أؿٛؽ ٔكا٠ٗٙ ح٘اـي اّخُٜٟٖ، كاّخ٘اـي، كٚ

كُّٖ اّشٕاؿ ال ْٟخٌٞ ٔف اّىطاضث وٞ اشخؽاي قػـ اّنؽاةث أم قػـ اإلةٛػاـ 

وٞ إّك٘ٝ، وٌػ حُٜف إُّْث مؽٟتث ٔتٕٛث اّػالّث كُّ٘ٛا س٠ْٕث، ٚػِ ٚ٘ػاؾ 

ٕ   ان َْٕث أَرؽ إةٛأ ٔػف أٗٛػا ٔػٖ  ٞ ةٛا كٗفػخشْٕٛا ٖٔ َْٕث )ٔىٍكٖ( اّخٞ ٗف

ٖٔ ض٠د اّػالّث وٛٞ حك٘ٞ: اّؽٜٟػِ كاٌّطػ٠ؽ كا٠ٌّْػِ  ان أَرؽ إُّْات إةٛأ

ٍىػؽ ّْػ٘كٓ، كإّػاءى  ُي كاُّر٠ؽ كا٠ّٖٛ  كا٠ّف٠ؽ كاإلًػؽار ةاّػؼُّؿ، كاّشطػٜد كاّ

ًٌٍؽدىة(. (8)اّـاٚؽ ، كٔف ذٍّ وٕا أَرؽ ٗفػاء (9)كٔرْٛا َْٕث )٠ٔ ث( اّخٞ حك٘ٞ )اّ

ٕ ٠ٖ ةٛؼا االـػٓ، كف سؽـػٙ اّْىـػٞ س٠ٕػِ اّكؽب كضف٘اكاحٖٛ اّل حٞ ٟيفى

ٕىف.  قْٝ اّف 

                                      
 (.1932)ؼتكث  14اّخْغ٠ص وٞ قْٜـ اّتلمث:  –اٌّؾكٟ٘ٞ  (7)

 اٌّأٜس إّط٠ػ: ٔكٖ. –اّى٠ؽكز  ةادم  (8)

 ّفاف اّكؽب: ٠ٔا. (9)
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 الجمال في النظام الصوتي العربي وأدده: -3
ِه ٖٔ إّىػؽدات اّكؽة٠ػث ٚػٜ  إٗ٘ا ٗؽل أف ٔؽدٌ اّشٕاؿ وٞ َِ ٔا ٜٚ س٠ٕ

٠ٙ ةاّ٘ـاـ اّطٜحٞ اّكؽةٞ. وإُّْث حفػخٕػ سٕاّٛػا ٔػٖ  ٌٕ اٗفشأٛا ٔف ٔا ٗف

ئٓ قْٝ ٔشٕٜقث ٖٔ اكـؿ، ٔػػارٚا قْػٝ اّفػّٜٛث ق٘اضؽ ذٍّ اّ٘ـاـ اٌّا

 وٞ اّ٘ؽي كاّغىث قْٝ اّفٕف، كإٔٚٛا:

 عدد أحرف امكنىة امعربية: -أ

ٖٔ أةؽز ق٘اضؽ اّ٘ـاـ اّطٜحٞ وػٞ إُّْػث اّكؽة٠ػث ًْػث قػػد أضؽوٛػا، 

ِ وٞ اّ٘ؽي كأعهُّ قْٝ اّفٕف. وإُّْث اّكؽة٠ث قْٝ ذلذث أضؽؼ  ٛى ـٍ ى كٗٛا أ

ك عٕفث، كحتْل ةاّؾٟادة ـتكث أضؽؼ ٔا قػػا ْٔطٌاحٛػا ٔػٖ أض٠ْث أك أرةكث أ

وػٞ إُّْػث أؿ اّخكؽٟه أك أضؽؼ اّ٘فػتث أك اّخأ٠ٗػد. كًْػث قػػد اكضػؽؼ 

ٕ ٝ ةاالًخطػاد اّْنػٜم، ةغػلؼ ٔى  ٍشْىتث ّْغىث كاّفّٜٛث وٞ اّ٘ؽي، أك ٔا ٟيف

 اّخٞ ٚٞ ٔػقاة ّْرٌِ كاّطكٜةث، إٍف وٞ اّ٘ؽي أك وٞ اّفٕف.َرؽة اكضؽؼ 

ٖٔ ٚؼا َاٗج اّشؼكر اّرلذ٠ث وٞ اّكؽة٠ػث ٗطػٜ أرةكػث أعػكاؼ  كةفتبو 

وػٞ ٌٔاةػِ  ان ذلذ٠ٌػ ان ( سػؼر5335اّشؼكر اّؽةاق٠ث كاّغٕاـ٠ث، وىٞ اّكؽة٠ػث )

 .(13)ارةاق٠   ان ( سؼر1368)

ًْػٓ أٟغػ»ةٌّٜػٙ:  اّـاٚؽةكٟكِْ اةٖ س٘ٞ ٚؼق  ِ  ةُرػؽة  ان كقي أف ٔػا ؼػاؿ كأًػ

ى  ضؽكوػػٙ ال ُٟٕػػٖ و٠ػػٙ اّخطػػٌؽؼ ٔػػا ؿ اكضػػٜات كأعىٛػػا كٚػػٜ ػٍقػػأُٔػػٖ وػػٞ أ

ذكات اّغٕفػث »ف  عؽ إّٝ اـخُؽاق اّكػؽب ًع ٍٜ ٔى كأشار اةٖ س٘ٞ وٞ  (11)«اّرلذٞ

 .(12)«إلوؽاي ؼّٜٛا، وأكستج اّطاؿ اإلًلؿ ٔ٘ٛا كًىتٍظ اّْفاف ةٛا إال و٠ٕػا ٗػػر

                                      
 .235 - 192إّكشٓ  اّكؽةٞ إّغخص:  –ٗػكة حٜٗؿ إّكش٠ٕث  (13)

 .1/69اّغطائص  –اةٖ س٘ٞ  (11)

 .62-1/61( إّطػر اّفاةي 12)
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ٌّػ أؿٛؽ َلـ اةٖ س٘ٞ اّكلًث ة٠ٖ قػد ضػؽكؼ إُّْػث كعىخٛػا كًاة٠ْخٛػا 

ج ضػؽكؼ إُّْػث ُْٕػا ًْ ػو ،ّػؼا ه، كٚٞ قلًث ح٘اـػب قُفػّْٞخطؽٟ

ى ج قْٝ اّ٘ؽي كزادت حطؽٟىاحٛا.  عى

 :خنُو امكنىة وي األحرف أو األصوات غير امعربية -ب

َاف اّكؽب وٞ ٔؾاكّث اّخكؽٟب ضؽٟط٠ٖ َػِ اّطػؽع قْػٝ كّٛؼا وٌػ 

. ان ٔػػْػػٜا إةػػػاؿ اّطػػؽكؼ م٠ػػؽ اّكؽة٠ػػث الزسك»كّػػؼٍّ اكةشػٟػػث اّكؽة٠ػػث، 

، كضػؽعو قْػٝ قػػـ إوفػاد  ٖو ػ ػؽو كحىىؽُّ ـى ى يٍكػ ٗ ٟطػركف وٞ ٚؼا اّطُٓ قٖ ة

 .(13)«اّْنث كأـاـٛا ةطؽكؼ أقش٠ٕث

كَاف اّْنٜٟٜف اٌّػٔاء ًػ أشاركا إّٝ أف اّكؽب ٟتػّٜف ةاكضؽؼ اكقش٠ٕػث 

ػٍؽؼ ّػ٠ؿ ٔػٖ »أًؽب اكضؽؼ اّكؽة٠ػث إ٠ّٛػا.  واّتىػػىؿ ق٘ػػٚٓ ٔؽػؽد وػٞ َػِ ضى

 .(14)، قْٝ ضػ  حكت٠ؽ ـ٠تٜٟٙ«ٔا ًىؽيبى ٔ٘ٙ ٖٔ ضؽكؼ اّكؽة٠ثضؽكوٛٓ، ٟتػّٜف ٔ٘ٙ 

،واٌٗفػٓ إشػُا٠ّث ض٠ٌ٠ٌث إف ٔفأّث إدعاؿ أضؽؼ أس٘ت٠ث إّٝ ّنخ٘ا عْػيى 

ف ٖٔ أذؽ إدعاؿ ٚؼق اكضٜات إّػٝ اّْنٜٟٜف كإّكؽ    ٜ ةٜف ٔا ة٠ٖ ٔخفاِٚ ٟٛ

ٟؽل  - كاّتاضد ٔ٘ٛٓ -اكةشػٟث اّكؽة٠ث، كة٠ٖ ضازـ ٔختٌطؽ ةكٜاًب اكٜٔر 

أف أٚػػٓ عطػػائص أم ّنػػث ٚػػٞ أضػػٜاحٛا كضؽكوٛػػا، كأٗٛػػا إذا وٌػػػت ٚػػؼق 

٠ث وفٜؼ ٟؤذؽ ذٍّ قْٝ ؼت٠كث اّْنػث كأضُأٛػا اّطػؽو٠ث كًٜاقػػٚا  اّغاض 

 .(15)إّكش٠ٕث، كأٗٙ ٟطِٕ ٔغاؼؽ ًاحْث قْٝ اّكؽة٠ث

ىػؽ ت إدعػاؿ ٚػؼق اكضػؽؼ، 
ًى أف   إال  كٔف أف ةكظ إّشأف اّْنٜٟث ًػ أ

ة َٕا حؽاسف ق٘ٛا أَرؽٟث اّْن٠ٟٜٖ.ةكغٛا ا١  عؽ قارعٛا ةشػ 

                                      
 .146، 81اّػع٠ِ قْٝ اّكؽة٠ث وٞ قطؽ االضخشاج: أذؽ  –د. ٔفكٜد ةٜةٜ  (13)

 .336 - 335: 4اُّخاب  –ـ٠تٜٟٙ  (14)

 .94ٔ٘ٛش٠ث حكؽٟب اكّىاظ وٞ اٌّػٟٓ كاّطػٟد:  –ّٕؾٟػ ٖٔ اّخىط٠ِ ٟ٘ـؽ د. ٕٔػكح عفارة  (15)
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 ائتالف أحرف امكنىة امعربية: -ج

٠خٛا اّطٜح٠ث كأـؽار سٕاّٛا، كًػ َاف اّتطد وػٞ ٍ٘ أٚٓ عطائص ةً كٜٚ 

ػذ٠ٖ، ةػِ ًْٕػا ائخلؼ اّطؽكؼ كح٘اوؽٚا ٜٔعف كدراـات ٌّْػػٔاء كإّطػ

قْػٝ ضػػ   -ؽةٞ ٖٔ عطائص اّْفاف اّك»، ذٍّ أف (16)عل ٔ٘ٙ َخاب ّنٜم

أٗػٙ ّػٓ ٟػلؽ ةػ٠ٖ ضػؽو٠ٖ ال ٟأحْىػاف كال  - قتارة اّىاراةٞ وٞ دٟٜاف اكدب

ػٕف ف ذٍّ ٕٔ٘ٛػا وػٞ ؽي ةٕٛا، أك ٟشٟ٘كؼبي اّ٘ فػٖ اّف  ػٍؽس اّ٘نٕػث كضي سى

َاّن٠ٖ ٔف اّغاء، كاٌّاؼ ٔف اُّاؼ، كاّطؽؼ إّؽتي ٔف م٠ؽ إّؽتػي ٔرػِ 

كحْطؾ قتارة )ال ٟكػؼب  .(17)«ااّطاد كاّغاد وٞ أعٜات ّٛ حاء االوخكاؿ ٔف

ٕف(.  اّ٘ؽي ةٕٛا... أك ٟىٍش٘ف ذٍّ ٕٔ٘ٛا وٞ سؽس اّ٘نٕث كضفٖ اّف 

 اّطػػؽكؼ وػػٞ إُّْػػث اّكؽة٠ػػث حتاقػػػى  كّكػػِ ٔػػٖ أٚػػٓ أـػػتاب ائػػخلؼ

وٞ ًػاٜٗف  ان كحطبُّ ٚؼق اّغاض٠ٌث أٟغٔغارسٛا، وؼٍّ أـِٛ ّْ٘ؽي كأٟفؽ، 

ال ٟك٘ٞ ًْ ث أضؽؼ إُّْػث، ةػِ حٜو٠ؽ اّشٛػ اّْنٜم »االًخطاد اّْنٜم، كف 

ٚا ٖٔ اّخ٘اوؽ  ٜ اربي ٔغػارج اّؼم ٖٔ أٚػٓ أـػتاةٙ حٌػ (18)«ٟك٘ٞ ًتِ ذٍّ عْ

 خ٠ٖ.اكضؽؼ وٞ سٛاز اّ٘ؽي، َاّٛاء كاّك٠ٖ اّط٠ٌْ  

، كّٜ َاف عى٠ىكٔ ِي ٌى كَػاف  (19)، وٌػ ًاؿ اّكؽب )ضػت٠ٍث(ان ٕا ْٟطي ةاّخ٘اوؽ اّر 

ٜىة(، كٔا ذٍّ  ٜا ذٌلن ّخ٘إال ٠ًاـٛا )ًضتٍ ىضفُّ ٓ أ واـخطفٜ٘ا  اوؽ ة٠ٖ اّتاء كاّٜاك، ُّ٘ٛ 

، كّٛؼا أةػّٜا أضػ ضؽوٞ إّغػك ه  . كٖٔ اّرٌِان حغى٠ىاّٛؽب إّٝ ا٠ّاء  اّخغك٠هي

( كأضْٛا  ٍْى٠ٍجي ٔى (. ك)أ ٍجي ـى٘٘  ى ( كأضْٛا )ح ـى٘ ٠ٍجي ى (ٟاءن وٞ ًّٜٛٓ )ح ٍجي ٍْْى ٔى  .(23))أ

                                      
٠ػم (16)  .431االشخٌاؽ:  -كقتػاهلل أ٠ٖٔ  57: 1َخاب اّك٠ٖ  ،ٟ٘ـؽ ٔرلن اّغ٠ِْ ٖة أضٕػ اّىؽٚا

 .72: 1دٟٜاف اكدب  –( اّىاراةٞ 17)

 .133أذؽ اّػع٠ِ قْٝ اّكؽة٠ث وٞ قطؽ االضخشاج:  –( د. ٔفكٜد ةٜةٜ 18)

 .197: 1اّغطائص  –( اةٖ س٘ٞ 19)

 .231 -2إّطػر اّفاةي:  (23)
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ّْكػآّ اّْنػٜم )إةػؽا٠ٚٓ  دراـػث كأٚٓ دراـث ضٜؿ ح٘اوؽ اّطؽكؼ كائخلوٛا

ى٠ٍ٘٠ؽ  ةٖ ةٖ ٔطٕػا ػا ـػٜاق ان حىط٠ْ٠ٌ  ٚػ(، اّؼم كعف سػكالن 635-دٗي  ٕ  (21)ٟن٘ػٞ ق

ال حأحْه اّراء ٔف اّؼاؿ كاّؾام كاّطػاد كاّغػاد كاّـػاء كاّفػ٠ٖ ال ةخٌػػٟٓ  وٕرلن 

 ةخٌػػٟٓ كال حػأع٠ؽ. كال حأع٠ؽ. كال حأحْه اّن٠ٖ ٔف اّش٠ٓ كاّطاء كاّغػاء كاّكػ٠ٖ

كال حأحْه اّش٠ٓ ٔف اٌّاؼ كاُّاؼ كاّـاء كاّن٠ٖ ةخٌػٟٓ كال حػأع٠ؽ. كال حػأحْه 

 ّظ.إاّش٠ٓ ٔف اٌّاؼ كاُّاؼ كاّـاء كاّن٠ٖ ةخٌػٟٓ كال حأع٠ؽ....

وٌػػ كرد  ان اكضُاـ اّْنٜٟث ٠ّفج ٔؽٌْث حٕأػ أفكُّٖ ٟشب اّخ٘تُّٙ إّٝ 

ٌ ث( كٚٞ اّ٘اًث اّٛؽٔث، وخخاةكج  وٞ اّْنث ٔرلن  اّشػ٠ٓ كاٌّػاؼ وػٞ ٚػؼق )اّشى

كٔػػٖ دالئػػِ اّفػػّٜٛث كاّغىػػث وػػٞ اّطػػؽؼ َرػػؽة دكراٗػػٙ وػػٞ  .(22)اّطاّػػث

 اّ٘طٜع اّكؽة٠ث كاُّلـ اّكؽةٞ.

 ائتالف امحركات في امكنىة امعربية: -د

حكت٠ؽٟػػث  :٠ػػث إُّْػػث اّكؽة٠ػػث، كٚػػٞ ذات ٠ًٕخىػػ٠ٍٍٖ٘ اّطؽَػػث سػػؾء ٔػػٖ ةً 

تًػى(وٞ  كضٜح٠ث. وا٠ٌّٕث اّخكت٠ؽٟث اّخىؽٟي ة٠ٖ إّكاٗٞ تىػ كقي كا٠ٌّٕث ، ٗطٜ )قى

ِي اّ٘ؽػي ةػاكضؽؼ اّفػاَ٘ث، إذ ٟخكػٌؼر ٗؽػيي ضػؽو٠ٖ ـػا٠َٖ٘  اّطٜح٠ث حفػ٠ٛ

خػٙ ًػػ حنػػك  ًسػت ّخف٠ِٛ اّ٘ؽي كعى  ٔخط٠ْٖ. إال أف ٚؼق اّطؽَات اّخٞ كي

ِو  ٌى  ا ٚٞ:إذا ح٘اوؽت. كضاالت اّخ٘اوؽ ة٠٘ٛٔػقاة ذً

  ة٠ث اـػٓ  عػؽق كاكه ًتْٛػا اّغٕث ًتِ اّٜاك وٞ االـٓ: و٠ْؿ وٞ اّكؽ

 ٔ٘ػك...(. –عٕثه، وٕا كرد ٔ٘ٛا وٞ َلـ اّكؽب دع٠ِ، ٗطٜ )ُْٜٔ 

   ث، إذ ّٓ ٟؽد االٗخٌػاؿ ٕ اّطؽَخاف إّخغادحاف، كٗك٘ٞ ةٕٛا اُّفؽة كاّغ

 ٖٔ اُّفؽ إّٝ اّغٓ وٞ اّكؽة٠ث ّرٌْٙ، ّؼا اٗكػـ ة٘اء )وًكيِ( وٞ اّرلذٞ.

                                      
 .132ح٘اوؽ اّطؽكؼ كدكراٗٛا وٞ ٗفز إُّْث اّكؽة٠ث:  –د. ضفاف اّؽ٠اف  (21)

 ّفاف اّكؽب: سٌي. (22)
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 ،(23)كا٠ّاء اّفاَ٘ث إّغػٕٜـ ٔػا ًتْٛػا اّٜاك اّفاَ٘ث إُّفٜر ٔا ًتْٛا .

إذ ٚػٜ ُٔػؽكق إال ق٘ػػ ، كًؽٟب ٖٔ ٚؼا اّرٌِ حطؽٍٟ اّٜاك كا٠ّاء كًتْٛا اّىخطث

ًؽٟاء ك)مى  ـٍ ى ًؽٌم( قْٝ أ ـى كَػاف ا٠ٌّػاس قْػٝ أم٠٘ػاء  (ٌٞ ً٘ػاّغؽكرة، ّؼا سٕكٜا )

ؽىكاء كمي٘ى٠اءى(، كٗٛػٓ ُٟؽٚػٜف حطؽٟػٍ ا٠ّػاء كاّػٜاك كًتْٛػا اّىخطػث، إال ـي أف  )

 َٕا وٞ اكوكاؿ ٗطٜ )رٔى٠ىا كمىؾىكا...(، و٠تٌٜٗٛا. ان ٟغاوٜا اّختاـ

 عدم اجتىاع أربعة وتحركات: -هـ

خرٌاالن  ٠تٜٟٙ:  كف  وٞ ذٍّ ـا اؿـ  ٘ؽي.ً  ْفاف كّا ٞ ٗ  أأال حؽل »قْٝ ّا ػ٠ؿ وػ  ّٙ

 ْٙ  َ خطٌؽؾه ٓ قْٝ أرةكث أضؽؼٔ  فػخُؽق . (24)«َلٔٛٓ ـا  ٔ ِه وإذا كسػ ذٍّ وٜٛ ذ٠ٌػ

ٌْؽ٠فقيْىتً ٗطٜ ) ٖ  ، ػ(ّ  ى ٘تات. كضٜؿ ك)قىؽىح يٍشٕف أرةػف »ٌٜؿ اٖة عاّٜٟٙ ٚؼاٟ (ّ  الٟ 

خرٌاالن  ٓ كاضػ ـا ٞ ـا ي  ٔخطؽَات و  ٟٝ ٕخطؽَات ةاٌّفُٜفضخ ٖ ّا ؾ ة٠  .(25)«ٍطشى

 وٌع امتقاء امساكٌيي في امكنىة: -و

ٍٞ حغك٠ه كًتْٕٛا ضؽؼ ٔػ  إال أف ُٟٜف اّفاَٖ أك ؽوى ، ٗطٜ )شػاة ث ؿ ضى

 ث(، كف ضؽؼ إٌّػ شت٠ٙ ةاّطؽَث.ت  كدكٟ

 و٠ْؿ وٞ اّكؽة٠ث َْٕث ٔتػكءةه ةٙ. امبدء بحرف ساكي في امكنىة:عدم  -ز

بة  -ح  :بحرف صاوت قابل متحّىل امحركة اإلعرابيـةإًهاء امكنىة امىعرَّ

 .(26)كف اإلقؽاب ٖٔ أةؽز عطائص اّكؽة٠ث

اّغىػاسٞ  كاّٜاًف أف ٔكـٓ ٚؼق اٌّٜاقػ ٚٞ ٕٔا أشػار إ٠ّػٙ اةػٖ ـػ٘اف

كٔخاةكٜق ٖٔ إّطػىذ٠ٖ، كإف َ٘ا ال ٜٗاوٌٛٓ قْٝ اّشؽكي اّرٕا٠ٗث َْٛػا اّخػٞ 

                                      
 )كّٓ ٟٕرِ ّٕٛا(. 72دٟٜاف اكدب:  –اّىاراةٞ  (23)

 .192: 4اُّخاب  –ـ٠تٜٟٙ  (24)

 .٠ّ28ؿ وٞ َلـ اّكؽب:  –اةٖ عاّٜٟٙ  (25)

 ٔ٘ٛش٠ث حكؽٟب اكّىاظ وٞ اٌّػٟٓ كاّطػٟد. –ّٕؾٟػ ٖٔ اّخىط٠ِ ٟ٘ـؽ د. ٕٔػكح عفارة  (26)
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ؽة وػٞ ةكػظ ٕػث اّكؽة٠ػث، َػأف حُػٜف إُّْػث ٔطػنٌ ّشٕػاؿ اُّْ ٜٚااشخؽؼ

ق ػؽى تٌؽ ةٛا قٖ أٔػؽو ُٟي إّٜاًف، كأال حُٜف كضش٠ ث مؽٟتث، كأال حُٜف ًػ قي
(27) .

ت٠ػاف اٌّؽ ٗػٞ، اّػؼٟٖ أَػػكا أف  َٕا أذتػج ٚػؼق اٌّٜاقػػ اّطػٜح٠ٌث دارـػٜ اّ

حش٘ ػػب اكضػػٜات إّخٕاذْػػث أك إّخٌارةػػث، كحُػػؽار »اكـػػْٜب اٌّؽ ٗػػٞ ًػػػ 

 .(28)«ضؽكؼ اّطْي، كاّطؽَات اّر٠ٌْث

 التعريب وجمال الكلمة العربية: -4

ضػ٠ٕٓ ًٜاقػػ ٚػٞ ٔػٖ  ًػ ٌٟاؿ: ٔػا اّىائػػة ٔػٖ ذَػؽ أـػؿ كشػؽكي

 ان ؼتكػ -ُّْػٓ اّكؽةػٞ حيؽاقػٝ و٠ػٙ اّطؽؼ اّكؽةٞ كاّتلمث اّكؽة٠ث، وٕكـٓ ا

ٚؼق اكـؿ، واّكؽة٠ث ّٓ حشٕف ة٠ٖ ضػؽكؼ ٔخ٘ػاوؽة وػٞ َلٔٛػا،  - كـ٠ٌْثن 

ةػ٠ٖ كال ة٠ٖ ضؽَات ٔخ٘اوؽة ّخٍْ اّطؽكؼ، كّػٓ حتػػأ ةفػاَٖ كّػٓ حشٕػف 

 ـا٠َٖ٘. وٕا َلٍٔ إال حطط٠ِ ضاضِ.

غ ٚؼا اّتطدى كأٔراّٙ أف ؿاٚؽة اّخكؽٟػب اّْىـػٞ ٌٜ أك  أًٜؿ: إف اّؼم ٟف

 ٌٜ ف ّٟٜ ػػ ٔػٖ أ ، وتػػالن ان كٌٌْٔػ ان ـػؽٟك ان اّطٜحٞ ٖٔ اّْنات اكس٘ت٠ث حىشٜ ويشي

اّكؽب َْٕات قؽة٠ث سػٟػة ّٕا ٟفػخشػُّ ٔػٖ إّىػا٠ٚٓ كاكدكات كا١الت، 

ـٜاء أَاٗج ٖٔ أّىاظ اّطغارة أـ إّطؽْطات اّك٠ْٕث، ٗشػػٚٓ ْٟشػؤكف 

٠ٌٕات، أم ٌِٗ إُّْث اكس٘ت٠ػث إّػٝ ٕيفى اّكؽة٠ػث  إّٝ اّخكؽٟب اّْىـٞ ّخٍْ اّ

ٕ ٠ات  ، كذٍّ اـخفٛاالن اضٜح٠   ٌٗلن  ٖٔ ح٠ّٜػ أـػٕاء ّٛػا  ان كٚؽكةّٜعف إّف

ا َْٕات ال حخىي  ٍكٗىي إُّْػث اّكؽة٠ػث ٔػٖ ٔف ٖٔ ض٠ٕٓ ّنخ٘ا، وػعْج ّنخ٘ى رى

لٟػ  -ـخاالٟج –ٔرِ /ٜٔةاِٟ   واَؿ.../. –ـٍ

                                      
 كٔا ةكػٚا. 54ـؽ اّىطاضث:  –اةٖ ـ٘اف اّغىاسٞ  (27)

 .334 - 331اّخ٘اـب اّت٠اٗٞ وٞ اٌّؽ ف:  –د. أضٕػ أةٜ زٟػ  (28)
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َػاف ك ،ٖٔ اإلشارة إّٝ أف اّخكؽٟب اّْىـٞ أك اّطٜحٞ أضِ ّنػٜم كال ةػ  

كة اّْىـ٠ػث وػٞ َػِ اّْنػات، كـ٠ْث ٖٔ كـائِ اّخ٠ٕ٘ث اّْنٜٟث كزٟػادة اّرػؽ ان دائٕ

، واّْنات حخىاقػِ و٠ٕػا ان كٔ٘ٛا ّنخ٘ا اّكؽة٠ث و٠ْؿ ٖٔ ّنث حفخن٘ٞ قٖ م٠ؽٚا حٕأ

كقؽاءن. كٚؼق اّـاٚؽة ٖٔ ٔفخْؾٔات االضخُاؾ اّطغػارم كٗخائشػٙ،  ان ة٠٘ٛا أعؼ

ٔػػٖ ّنػػات اّكػػآّ َاّىارـػػ٠ث، كاّخؽ٠َػػث ٕىػػؽدات اّكؽة٠ػػث ٔترٜذػػث وػػٞ اّكػٟػػػ و

ؽٗف٠ث كاإلـتا٠ٗث، َٕا أف ّنخ٘ا اّكؽة٠ث و٠ٛا اُّر٠ؽ ٔػٖ إّىػؽدات كاإل٠ُْٗؾٟث كاّى

كاّخػػٞ دعْػػج اّكؽة٠ػػث كعغػػكج ٌّٜا٠ٗ٘ٛػػا اّطػػٜح٠ث، وكيؽ ةػػج  اكس٘ت٠ػػث أضػػلن 

ال ٟخشؾأ ٔ٘ٛا، كدعْج شكؽٚا كٗرؽٚا كٔكشٕاحٛػا، كاكٚػٓ ٔػٖ  ان كضارت سؾء

ؽٟٓ. ذٍّ أٗٛا كردت وػٞ أقـػٓ ٗػص  قٌائػػم ّنػٜم أدةػٞ كٚػٜ اٌّػؽ ف اُّػ

، [195اّشػكؽاء: ] ژ ۀ    ۀ ڻ ژ ٖٔ أف ٟٜضه ةأٗٙ ان ككركدٚا و٠ٙ ّٓ ٟٕ٘ف أةػ

، كٚؼا د٠ّػِ قْػٝ أف اّْفػاف اّكؽةػٞ ال [2ٟٜـه: ] ژ  ھ ھ ژكأف اهلل أٗؾّٙ

ٔػا  ان ٟك٘ٞ إُّْات اّكؽة٠ث اكىض٠ْث ذات اّشؼكر اّكؽة٠ث وطفب، ةِ ٟك٘ػٞ أٟغػ

ٞ ٚػٞ أقش٠ٕػث إّاعػٞ قؽة٠ػث دعِ ٚؼق اّكؽة٠ػث ٔػٖ إُّْػات إّكٌؽةػث، اّخػ

ٞ  اّط ًْٓ. اعؽ، واّْفاف اّكؽةٞ ٟغٓ اّكؽة ُى  كإّكؽ ب ٖٔ اّ

ةات وٞ اٌّؽ ف اُّؽٟٓ أقؽاٗا درـإف  كسٜد إّػي  ٌٕ  ان ّنٌٜٟ  ان كؽ  أف  ٔىادق ان ٔٛ

، ةػِ ٚػٜ ان االًخؽاض اّْنٜم كاّخكؽٟب اّْىـٞ ال ٟغ٠ؽ اّْفاف اّكؽةػٞ ضخٕػ

فه ّٛؼا اّْفاف قْٝ أداء ك ٍٜ ؿ٠ىخٙ اّخكت٠ؽٟث كاّخٜاض٠ْث، كُّٖ ةشػؽي اّخػؾاـ قى

إّ٘ٛز اّطط٠ص وٞ حكؽٟب إّىؽدات اكس٘ت٠ث. كٔا ٚػؼا إّػ٘ٛز اّطػط٠ص 

إال ٔ٘ٛز اٌّؽ ف اُّؽٟٓ وٞ اّخكؽٟب، كٔا ٔ٘ٛز اٌّؽ ف اُّػؽٟٓ وػٞ اّخكؽٟػب 

ؿ اّ٘ـاـ اّطٜحٞ اّكؽةٞ اّؼم ٜٚ ٔػؾٟز ٔخشػاٗؿ ٔػٖ  ـي  أرَػافإال اّخؾاـ أ

 ة٠ث كًٜاقػ اّطؽؼ اّكؽةٞ َٕا ًىػ ٔ٘ا.اّىطاضث اّكؽ



 364 (2)اجلزء  (98)اجمللد  ـجملة جمنع اللغة العربية بدمشق 

إف سٕاؿ إُّْث اّكؽة٠ث ٟ٘تف ٖٔ وطاضخٛا إّفخٕػة ٖٔ ٔىا٠ٚٓ اّتلمث 

اّكؽة٠ث، كٖٔ عىخٛا كـّٜٛث ٗؽٌٛػا كقيؼكةػث ـػٕكٛا إّفػخٕػة ٔػٖ ًٜاقػػ 

 اّطؽؼ اّكؽةٞ كقْٓ اكضٜات.

 :ًاالمعربات القرآنية نموذج -5
قْػٝ أف  ان أك ضػػٟر ان اّكؽة٠ػث ًػػٟٕ إّكؽ ب ٜٚ َِ َْٕث دعْػج اّْنػث»

كحكؽٟػب االـػػٓ » (29)«حُػٜف عاعػكث ٌّٕػػا٠ٟؿ اّكؽة٠ػث كأة٠٘خٛػا كضؽكوٛػػا

 ٌٜ  .(33)«ةٙ اّكؽب قْٝ ٔ٘ٛاسٛا قاكقشٕٞ أف حخى

ة٠ٖ اّىٌٛػاء  ان َت٠ؽ أذار كسٜد ةكظ إُّْات إّكؽةث وٞ اٌّؽ ف اُّؽٟٓ سػالن 

اّْنػ٠ٟٜٖ إُّ٘ػؽٟٖ ّٜسػٜد  ةٜسٜد إّكػؽ ب وػٞ اٌّػؽ ف اُّػؽٟٓ، كةػ٠ٖ ائ٠ْٖاٌّ

فػػب إّػػٝ أةػػٞ ٔ٘طػػٜر اّشػػٜا٠ٌّٞ ) ( ضػػاضب َخػػاب 561ٚإّكػػؽ ب و٠ػػٙ. كٟ٘ي

كاّطػٜاب ق٘ػػم »)إّكؽ ب قْٝ ضؽكؼ إّكشٓ(، ٔؼٚب حػٜو٠ٌٞ ٌٟػٜؿ و٠ػٙ: 

ٍ أف ٚؼق اّطؽكؼ أضّٜٛا أقش٠ٕث َٕا ًاؿ ان ٟي ا٠ٌّّٜٖ س٠ٕكٔؼٚبه و٠ٙ حطػ ، ذّ

ٜ ّخٛػا ٔػٖ أّىػاظ اّكشػٓ اّىٌٛاء، إال أٗٛا ـٌؽج إّٝ اّكؽب  ىخٍٛا ةأّف٘خٛا كض قؽة
وأى

كًػػ اعخْؽػج ٚػؼق اّطػؽكؼ  اُّؽٟٓ إّٝ أّىاؿٛا، وطارت قؽة٠ث، ذٓ ٗؾؿ اٌّؽ ف

ٖ ًاؿ إٗٛا قؽة٠ث وٜٛ ضادؽ، كٖٔ ًاؿ أقش٠ٌٕث، وٜٛ ضادؽ ـ اّكؽب، وٕ  .(31)«ةُل

وؽدكس، َػاوٜر،  ،كٖٔ إّكؽةات اّخٞ كردت وٞ اٌّؽ ف: )درٚٓ، دٟ٘ار

ػػ ٠ـً ػػش  ـً ٍىؽ، ضػػٜارٌم، اـػػختؽؽ، ضػػؽاي، ٔشػػُاة، ٔطػػؽاب، ً٘ؽػػار، ِ، 

ٚػا ٌػأٝ وٞ حأضػ٠ِ ٚػؼق إُّْػات كرد ـ٘ػس...(. كًػ اعخْه اّكْٕاء اّ

                                      
 .26ضؽَث اّخكؽٟب وٞ اّكؽاؽ:  –د. أضٕػ ٔؽْٜب  (29)

 اّططاح: قىؽىب. –اّشٜٚؽم  (33)

كٟ٘ـؽ اّف٠ٜؼٞ  24شىاء اّن٠ِْ و٠ٕا وٞ َلـ اّكؽب ٖٔ اّػع٠ِ:  –اّشٛاب اّغىاسٞ  (31)

 .269: 1إّؾٚؽ  –
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إّٝ ّناحٛا اكض٠ْث، وٕا ٗفتٙ ةكغٛٓ إّٝ اّؽك٠ٔ ث ٗفػتٙ  عػؽ إّػٝ اّىارـػ٠ث، 

تٙ ةكغٛٓ إّٝ اّفؽٟا٠ٗث ٗفتٙ  عؽ إ  .(32)ّٝ اّطتش٠ث... كُٚؼاكٔا ٗىفى

 أ٠ٕٚث وٞ ةطر٘ا ّٕكؽوث أضِ إُّْث إّكؽ ةث ٔػٖ أم ّنػث ٚػٞ، ةٌػػر ٔػا ال

ٟٕٛ٘ا ٔكؽوث اّخن٠٠ؽات اّخٞ ؼؽأت قْٝ ّىـٛا كأضٜاحٛا ّٕكؽوث إّ٘ٛز اٌّؽ ٗػٞ 

ػؽٍ ٔػٖ ٚػؼق إّكؽةػات كٗى  ٕٗػاذجى  ٘أعػؼٍ ٍْ اكقش٠ٕػث. وى  وٞ حكؽٟب إُّْػات  ػً ضي

 ٍ٠  ٕ ـى  ٘اق اّ٘ـاـ اّطٜحٞ اّكؽةٞ.اّخن٠٠ؽات اّخٞ أدعْج ق٠ْٛا إلعغاقٛا ّٕا 

 :دراعٕػػا(.  - َٕػػا ٟػػؼٚب ةكغػػٛٓ -أضػػْٛا وػػٞ ا٠ّٜٗا٠ٗػػث  ِدْرهــه(

يدعِ ق٠ْٛا ٖٔ حن٠٠ؽ  ٚىٓ. وٕاذا أ ٓ كًدر ًٚ  كقؽةج إّٝ ًدٍر

 حىشُّ٘ب اّخٌاء اّفا٠َٖ٘ وٞ ضؽوٞ اكّه كاّغاء. -1

 ٖٔ ـػاـ٠ث. ضؼؼ ةكظ اكضؽؼ ّخطتص إُّْث رةاق٠ث ةػالن  -2

 ٚاءن. إةػاؿ اّغاء -3

ٍشػؽىع كٚػٜ اّؽٜٟػِ، أك  -4 ًٚ ( ٗطٜ  ضٜمٛا قْٝ إٌٟاع قؽةٞ ٜٚ )وًٍكِْى

ًِْ( ٗطٜ )ًضىؽىد( كٜٚ ٗتات.  )وًٍك

ٌٟتػِ  ان ضؼؼ اكّه ٖٔ  عؽ إُّْث ٠ّطتص اّطػؽؼ اكع٠ػؽ ضػأخ -5

 اّطؽَث اإلقؽاة٠ث اّخٞ ٚٞ ٖٔ عطائص اّكؽة٠ث.

، كَاف ٖٔ إُّٕػٖ أٔ ا ّٕاذا أةػّٜا اّغاء ٚاءن، ٔف أف اّغاء ضؽؼ قؽةٞ

إةٌاؤق، وألف اّٛاء أٟفؽ قْٝ اٌّ٘ؽي، إذ ٗفتث دكراٗٛا وػٞ اُّػلـ اّكؽةػٞ ٚػٜ 

 .(33)(3٬37)وٞ ض٠ٖ ٗفتث دكراف اّغاء ٚٞ  (7٬58%)

خػٙ قْػٝ اّْفػاف كاّغىػث ٔػٖ  كَرؽة دكراف اّطؽؼ وٞ اُّلـ د٠ّػِ عى 

 أرَاف اّشٕاؿ اّْنٜم.

                                      
 .123ب و٠ٕا كًف وٞ اٌّؽ ف ٖٔ إّكٌؽب: إّٛؼٌ  –اّف٠ٜؼٞ  (32)

(33 ) ٓ ٠ٔؽ قْ  ٝ ط٠ ؽ٠اف كد.ٟ  ٟاٞح كد. ضفاف ّا ؽا طٕػٔ  ٝ  –د.ٔ   ٕ ٕػيكى ـخغؽاج ّا ٠ٕث كا ّخ ك ٓ ا  .143: 2قْ
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 :)رك٠ٔث كٗتؽ٠ث كقتؽٟث كرـ٠ث اعخْه وٞ أضْٛا ة٠ٖ وا كنىة )فِْردَْوس

كـؽٟا٠ٗث، كًاؿ )اُّؽْٔٞ( ٚٞ ٖٔ اإلمؽ٠ٌٟث، كإف  أضػْٛا )ةػاراداٟؿ( ةاّتػاء 

ؽ ةج إّٝ اّشٕف ذٓ أوؽدت إّٝ وًٍؽدىٍكس إّٕٜٛـث، قي
. وٕاذا أسؽم ق٠ْٛػا (34)

 ٖٔ حكػِٟ 

إّٕٜٛـػػث. كف اّىػػاء أًػػؽب  إةػػػاؿ اّىػػاء اّكؽة٠ػػث ةاّتػػاء اّىارـػػ٠ث -1

 ٠ث إّٝ ذٍّ اّطؽؼ اّؼم ٠ّؿ ٖٔ ّنث اّكؽب.اكضؽؼ اّكؽة

ضؼؼ ةكػظ ضؽكوٛػا ضخػٝ مػػت َْٕػث عٕاـػ٠ث اكضػؽؼ ةػػؿ  -2

 اّرٕا٠ٗث، وطؼوج اكّىات اّرلذث.

وٞ ٗفز اُّػلـ  ان ّْغىث، كف اّٜاك أَرؽ دكراٗ ان إةػاؿ اّٜاك ةا٠ّاء ؼْت -3

ٖي  ( اّؼم حيكاًب و٠ٙ اّفػ٠ ىؿى ا٠ّػاء ّػ٠ؿ  اّكؽةٞ ٖٔ ا٠ّاء، ةػ٠ِّ أف اّشؼر )دٟى

اّفػ٠ٖ كاًػب و٠ػٙ ٖٔ اّشؼكر اّكؽة٠ث، وػٞ ضػ٠ٖ أف اّشػؼر )دكس( اّػؼم حى 

   .(35)كنىة ؽةشٍ كاّٜاك ٜٔسٜد، كٟطٜم ةغف قى 

 )ػص ةٕك٘ٝ َخاب، ريس  : (36)كنىة )ِسْفر ص حكؽٟتٛا ٖٔ ا١را٠ٔث، َٕا ريس 

ٍىؽك(. وٕاذا أسؽم ق٠ْٛا ٖٔ حكػِٟ  ـً  أف ّىـٛا وٞ اكضِ )

ٍؼؼ اّٜاك ٖٔ -1 ٙو ةػٜاك  ضى ٓه ٔ٘خػ  عؽ إُّْث، كٗٙ ٠ّؿ وػٞ اّكؽة٠ػث اـػ

ًتْٛا عٕث. ككف  ضؽؼ اّؽاء اّؼم كًىػج ق٠ْػٙ إُّْػث ٚػٜ ٔػٖ اّطػؽكؼ 

ٌِٕ اّطؽَث اإلقؽاة٠ث.  اّطأخث اّخٞ حخط

ضٜغ إُّْث قْٝ إٌٟاع قؽةٞ ٜٚ )وًٍكِ(، كٗـائؽق وٞ اّكؽة٠ث َر٠ػؽة  -2

 ٗطٜ: )ًقٍْٓ كضٍْٓ(.

                                      
(34)  ٞ ؼ ف٠ٜ كٌؽب:  –ّا ٖ إّ ؽ فٔ  ٞ اٌّ ٕا كًف و ٛؼب و٠ ٛاشٕٞ(. 123إّ ٞ ّا ٛٔا ّخ طٌي د. ا  )ضاش٠ث إّ

 : دكس.ّفاف اّكؽب –اةٖ ٔ٘ـٜر  (35)

 كٔا ةكػٚا. 54ـؽ اّىطاضث:  –اةٖ ـ٘اف اّغىاسٞ  (36)
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 :)يل َيػِ(كأضػْ كنىة )ِسـِّي ػٍ٘ى ك ـى ةاُّػاؼ . (37)ٛا وػٞ اّىارـػ٠ث )

 اّىارـ٠ث إّشٜٛرة َاّش٠ٓ اٌّاٚؽٟث. كٔك٘اٚا )ضشؽه كؼ٠ٖ(.

 و٠ُه أعغكج ّْ٘ـاـ اّطٜحٞ اّكؽةٞ 

يدٔشج إُّْخاف وٞ َْٕث كاضػة، كاعخطؽ ضؽؼه ٖٔ أضؽوٛا. -1  أ

أةػؿ ةاّطؽؼ اكقشٕٞ كٜٚ )اُّاؼ( اّىارـػ٠ث إّشٛػٜرة أًػؽب  -2

 ث إ٠ّٛا ٜٚ )اّش٠ٓ(.اكضؽؼ اّكؽة٠

٠ػِ(، كٗـػائؽق وػٞ ٕث قْٝ إٌٟاع ضٜحٞ قؽةػٞ ٚػٜ )وًك  ض٠نج اُّْ -3

 اّكؽة٠ث َر٠ؽة ٖٔ ٗطٜ: ًضػ ٟي كًزٔ ٠ج.

  :)ــكاة ــة )وا ْٕػػث ضتشػػ٠ث اكضػػِ، كّىـٛػػا وػػٞ ّنخٛػػا كٚػػٞ َكنى

(MASCOT) ٘ة. كْٟطؾ ٠َه أةػؿ ةاّف٠ٖ شػ٠  ٜ ُي كةػاّٜاك إّىغٕػث  ان كٔك٘اٚا اّ

ًٔتؽاة(.، وشاءت ان أّى ًٔؽ ة ك  إُّْث قْٝ إٌٟاع اـٓ ا١ّث وٞ اّكؽة٠ث ٔرِ )

ٔػٖ ٗطػٜ )ٔطػؽاب، َػاوٜر،  كأٔراّٛػاكٔا دعٜؿ ٚػؼق إُّْػات إّكؽ ةػث 

ٗفػ٠ز إُّْػث اـختؽؽ، كـؽادؽ، ضؽاي، زعؽوث( وٞ اّْنث اّكؽة٠ث كحٕا٠ٚٛا وٞ 

ى٠غاؿ كضػِ َر٠ؽه ٖٔ دارـػٞ اّكؽة٠ػث أف ٚػؼق إُّْػات قؽة٠ػث ا اّكؽة٠ث، ضخٝ ّ

ةػػث، إال ّغغػػٜقٛا ّْ٘ـػػاـ اّطػػٜحٞ اّكؽةػػٞ اّػػؼم ّػػٓ كاّشػػؼكر ك٠ّفػػج ةٕكؽ  

َى إٟيػعْٛا وٞ إؼار اّكؽة٠ث وطفب، ةِ وٞ  ِه ٖٔ   ٕٛا اّغاّػ.ًْ ؼار ٔا ٜٚ س٠ٕ

وإف ٚؼق اّخن٠٠ػؽات اّخػٞ أدعْٛػا اّكػؽب كاٌّػؽ ف اُّػؽٟٓ قْػٝ وبعد: 

ّٕػ٘ٛز ّنػٜم  ان ٠ٌ إةػػاق ان إُّْات اكقش٠ٕث ق٘ػ حكؽٟتٛا، إٕٗا ساءت حشفػ٠ػ

ٌٞ  ٌٞ ضؽو ٌكػػ ّْطػطث  سٕاّ ٜٚ ٔا أـ٠ٕ٘اق )ةاّ٘ـاـ اّطٜحٞ اّكؽةٞ( اّػؼم ٌٟي

اّْنٜٟث كّْشٕاؿ اّْنٜم وٞ كًج كاضػػ. كحخىاعػِ إُّْػات اّكؽة٠ػث وػٞ 

                                      
 .96إّطػر اّفاةي:  (37)
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٠ٍخٛا. كٚؼا ٔػا ق٠ْ٘ػا  ٘ي ٗكٕػِ  أفسٕاّٛا ةٌٕػار حطٌي ق٘اضؽ ذٍّ اّ٘ـاـ وٞ ة

ٚىػٟٙ ق٘ػ حكؽٟب اكّىاظ إّكاضؽة   كٌْٗٛا إّٝ ّنخ٘ا.قْٝ 

 خالصة البحث:
ٔفخٌِ قٖ اّ٘ـٓ اّؼم ًػ ٟؾٟػ ُّْْٕث اّكؽة٠ث إّىؽدة سٕاؿه ّنٜم  -1

ٍفٖ كاّشٕاؿ.ٖٔ ذّ ٙ، كُّٖ م٠اةٙ ال ٟىٌػٚا ذٍّ اّطي ًٌطي ٍ  ٍ اّشٕاؿ أك ٟ٘ي

ٖٔ أٚٓ ٔكػا٠ٟؽ سٕػاؿ إُّْػث اّكؽة٠ػث عغػٜقٛا ّْ٘ـػاـ اّطػٜحٞ  -2

تًؽج أضُأػٙ ٔػٖ  اّكػؽب، كٔػٖ ًٜاقػػ اّطػؽؼ َػلـ اّكؽةٞ اّػؼم اـػخ٘ي

ةات قطؽ اّىطاضث كاالضخشاج، كٜٚ  ةات اٌّؽ ٠ٗث، كٔكؽ  اّكؽةٞ، كٖٔ إّكؽ 

ٌٞ ٔىػاريق قْٝ اّغى ث قْٝ اّفٕف كـّٜٛث اّ٘ؽي.  سٕاؿ ضٜح

ّخكؽٟػػب إُّْػػات  ان كاعػػط ان ًػػػ ٔج إّكؽةػػات اٌّؽ ٠ٗػػث ٔ٘ٛشػػ -3

ق٘ػػ حكؽٟػب إُّْػات  م ةػٙ٘ػا اّخٛػػ  اكقش٠ٕث كدٔشٛػا وػٞ اّكؽة٠ػث، كق٠ْ

 اكس٘ت٠ث إّكاضؽة.

ٌٔػؽرات اّتلمػث كؼػؽؽ حىٍػرٟفػٛا ةٕػا ٟػخلءـ ق٠ْ٘ا حؽٜٟؽ ٔتاضد  -4

٘ا اّْنٜٟػث إّكاضػؽة كٔػٖ إٔٚٛػا اّخكؽٟػب اّْىـػٞ، اّػؼم ٟطٕػِ كضاساحي 

ٍشٙ ةٕا ٟخىػي كًٜاقػػي   ٛ ى ٘ي اّفػلٔث اّْنٜٟػث  ٔغاؼؽ ض٠ٌ٠ٌث قْٝ اّكؽة٠ث إف ّٓ ٗ

 .كأـؿ اّشٕاؿ اّْنٜم

*   *   * 

 
 املصادر واملراجع

 
ٗشػؽ  –د. ٔفػكٜد ةٜةػٜ  –وٞ قطػؽ االضخشػاج  أذؽ اّػع٠ِ قْٝ اّكؽة٠ث -

 .1982دٔشي  –كزارة اّرٌاوث 
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 1ٔ٘شأة إّكػارؼ ي –د. ٠٘ٔؽ ـْؽاف  –ةلمث إُّْث كاّشْٕث كاّشِٕ  -

 .1991ٔطؽ  –

عػتػ كشػؽح قتػػ اّػؽضٕٖ  –اٌّؾكٟ٘ػٞ  –اّخْغ٠ص وٞ قْٜـ اّتلمػث  -

 .1932 -1إُّختث اّخشارٟث اُّتؽل ةٕطؽ ي –ًًٜٞ اّتؽ

اّػػار  –ٔؽتكػث اّ٘شػاح  –د. أضٕػ أةٜ زٟػ  –اّخ٘اـب اّت٠اٗٞ وٞ اٌّؽ ف  -

 .1992اّت٠غاء 

 –د. ضفػاف اّؽ٠ػاف  –ح٘اوؽ اّطؽكؼ كدكراٗٛا وٞ ٗفز إُّْػث اّكؽة٠ػث  -

 .1983دٔشي 

 –ؽا٠ٚٓ د. قْػٞ ٗش٠ػب إةػ –سٕا٠ّات اّْىـث ة٠ٖ اّف٠اؽ كٗـؽٟث اّػ٘ـٓ  -

 .2332دار َ٘كاف 

إّ٘ـٕث اّكؽة٠ث ّْخؽة٠ػث  –د. أضٕػ ٔؽْٜب  –ضؽَث اّخكؽٟب وٞ اّكؽاؽ  -

 .1983ةنػاد  –كاّرٌاوث كاّكْٜـ 

ار  –اةٖ س٘ٞ  –اّغطائص  -  –دار اُّخاب اّكؽةػٞ  –حص ٔطٕػ قْٞ اّ٘ش 

 ة٠ؽكت )د.ت(.

 –حك٠ْي ٔطٕٜد ٔطٕػ شػاَؽ  –قتػ اٌّاٚؽ اّشؽساٗٞ  –دالئِ اإلقشاز  -

 .1984اٌّاٚؽة  –ُٔختث اّغاٗشٞ 

ٔ٘شػٜرات ٔشٕػف  –حص د. أضٕػ ٔغخار قٕؽ  –اّىاراةٞ  –دٟٜاف اكدب  -

 .1974اّْنث اّكؽة٠ث ةاٌّاٚؽة 

حطػط٠ص كحك٠ْػي قتػػ إّخكػاؿ  –اةػٖ ـػ٘اف اّغىػاسٞ  –ـؽ اّىطاضث  -

 .1952ٔطؽ  –ُٔختث قْٞ ضت٠ص  –اّطك٠ػم 

 –اّشػٛاب اّغىػاسٞ  –ِ شىاء اّن٠ِْ وٞ ٔا وٞ َلـ اّكؽب ٖٔ اّػػع٠ -

 (.اٌّاٚؽة )د.ت –حص د. قتػ إّ٘كٓ اّغىاسٞ 
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 اّشٜٚؽم. –اّططاح  -

-  ٝ ٕ اف د. ٔطٕػ ٔؽاٟاحٞ كد. ضفػاف اّؽ٠ػ –قْٓ اّخ ك٠ٕث كاـخغؽاج إّػيكى

 .1987ٔؽتٜقات ٔشٕف اّْنث اّكؽة٠ث ةػٔشي  –كد. ٟط٠ٝ ٠ٔؽ قْٓ 

 .1963ة٠ؽكت  –دار ضادر كدار ة٠ؽكت  –٠ٔغائ٠ِ ٗك٠ٕث  –اّنؽةاؿ  -

ٗشػؽ احطػاد اُّخػاب اّكػؽب  –د. ضفػ٠ٖ سٕكػث  –وٞ سٕا٠ّػث إُّْػث  -

 .2332ةػٔشي 

 اّى٠ؽكز  ةادم. –اٌّأٜس إّط٠ػ  -

 ة٠ؽكت )د.ت(. –قآّ اُّخب  –حص قتػ اّفلـ ٚاركف  –ـ٠تٜٟٙ  –اُّخاب  -

دار  -حص ٔٛػػم ٔغؾكٔػٞ –ضٕػ اّىؽا٠ٚػم أاّغ٠ِْ ةٖ  –َخاب اّك٠ٖ  -

 ٚػ.1435إٟؽاف  –اّٛشؽة 

 اةٖ ٔ٘ـٜر. –ّفاف اّكؽب  -

حطػط٠ص كعػتػ أضٕػػ أٔػ٠ٖ  –اةػٖ عاّٜٟػٙ  –٠ّؿ وػٞ َػلـ اّكػؽب  -

 ٔطؽ )د.ت(. –إُّختث إّطٕٜدٟث اّخشارٟث  –اّش٠ٌ٘ؽٞ 

دار اّنػػؽب  –ٗػػػكة حػػٜٗؿ إّكش٠ٕػػث  –إّكشػػٓ اّكؽةػػٞ إّغػػخص  -

 .1996ة٠ؽكت  –اإلـلٔٞ 

 –ٕٔػػكح عفػارة د.  –ٔ٘ٛش٠ث حكؽٟب اكّىػاظ وػٞ اٌّػػٟٓ كاّطػػٟد  -

 .1999ة٠ؽكت  –اّؽـاّث كاّػار إّخطػة ٔؤـفث 

حػص د. اّخٛػأٞ  –اّفػ٠ٜؼٞ  –إّٛؼ ب و٠ٕا كًف وٞ اٌّؽ ف ٖٔ إّكٌؽب  -

 .اّؽاسٞ اٌّؽةاي

*   *   * 




