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 ستهالل ا

 

 *خَلَقَ الْئِوسَبنَ *عَلَّمَ الْقُرْآنَ  *الرَّحْمَهُ  ﴿

 ﴾ عَلَّمَوُ الْجٍََبنَ

 {4-1مه اٌَخ  الرمحهسٌرح }
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 إهداء

مه  ثم إىل إخٌاوو ,ًجعلو رمحخ للعبملني سٍدوب حممد  ،إىل مه أعلى اهلل تعبىل ذكره

 ًحسه أًلئك رفٍقب. ،ًالشيداء ًالصبحلني ،ًالصدٌقني ،األوجٍبء

ًإىل مه غرسين ثرعمبً يف رحبة القرآن الكرٌم ًسقبوً غصنبً يف رٌبض العلم 

 ًالتعلٍم...

فأوبر يل السجٍل ألسري يف ظل جٌده ًكرمو ًعطفو  ،إىل مه ذلّل يل كل عقجخ كؤًد

 اً أن سلكت طرٌق العلم... ًالديًطٍجو ًملقبمو الكرٌم الفضل أًالً ًأخر

ًترعرعت يف عز  ,ًإىل الشجرح اليت أظلتين ثفٍئيب فرتثٍت يف كنف حفظيب ًأمبهنب

 جٌدىب ًطٍت كرميب ... أمً الكرميخ .

 ًإىل مه ثبدلٌوً شعٌرىم ثطٍت قلٌهبم.... إخٌاوً ًأخيت األعزاء.

   ًإىل مه أغرقٌوً جبمٍل وطقيمب ًسبمرًوً  حبلٌ خصبهلمب....

 كل التقدٌر ًالعرفبن

 .املتٌاضع ًإىل مجٍع ىؤالء أىدي مثرح جيدي

 انبـاحــج
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 عرفاٌ شكر و

 بال مببى وال ببكر 
ش
إن واجببا العرنببان بال ميببل  ببى أن  إقبب  ون وتاببىد وول

هلل تعباق  البباع ا ببالى   لبب  إهمبال ابباث الرسببالة كببو ببأانر ال ببكر و  تنببان إقبب  

ببرنن بببنن و ببأن  حمددد حمدددين منضببيلة وسببتالع الكببركو الببىهتأر  
ف
  البباع ر

وحببببى تال يبببباث كبببببو  لبببب  ساألبببببك ررببببراغ  لببببب  رسببببال    ببببب  ه ببببر   بببببا ت ببببغلك  ببببب  

 
ش
 وإربببرانا

ش
سبببا  فبببي  تابعبببة رسبببال     بببأ   وو تابعبببةل نلبببامل ببباتل تىًر

ش
 بببنل جًبببىا

  لبب  علاتببك تيبب اك  اعاببة وبأكببة  حنببأ  هببا 
ش
 رببى ىا

ش
بخ ببأ  نرو ببن  نببك حريببا

   ى   ير ال زا    ل  جمي  تال اتك نجزاث هللا

همببببببا وتاببببببىد بال ببببببكر ال زكببببببل  إقبببببب  جا عببببببة النيلببببببين  ليببببببة  دا  سسببببببو اللغببببببة 

كبببببببو   (لسلللللللان  حمدلللللللا    دللللللل  املتمثبببببببل برقسسبببببببة الاسبببببببو البببببببىهتأر     العربيبببببببة

ل بمبا ببرراههو السبى ى  وسأ أااااث الرسالة  اللساد  املناس ين  الا   لاس أ 

 سى أث    آرا  سى ى  وكنا  املناس ة 

وال بببببًىا  البببببا    ببببب أا  لع العبببببرا ولعبببببل ال بببببكر والعرنبببببان سايبببببر و ببببباد اابببببل بلبببببى

   رواحًو ل لسستتا ألا   وألا اننب

 وو وببببى  قبببي ل بببيحة وو 
ش
وو مبببو ربببكرع لقبببل  ببب  سبببىد قبببي  عألبببة وو وسبببى  إقبببي  عرونبببا

  ببى  بببى أ  يببادسة  خل ببة  بب  سلببا  حببا ب ًببر الغيببا      وسببال هللا ون  عينىبب  

   مي  ل   قانن  ال

 انبــاحج
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 مدتخمص البحث

أثخ الرهت في تهجيو الجاللة دراسة تطبيقية في سهرة تشاكؿ البحث مػضػع )

( كىجؼ البحث إلى تبييغ التػجيو الرػتي لمجاللة، كرفج السكتبة العخبية بسؤلف يدج الشازعات

ف نقرًا بيا. اقتزت خصة البحث أف يكػف في ثبلثة فرػؿ، تشاكؿ الفرل األكؿ تعخي

األثخ لغة كاصصبلحًا ك مفيـػ الرػت كالحخؼ كالفػنيع ، كمفيـػ الرػت المغػؼ ككيفية 

حجكثو كأبعاده، أما الفرل الثاني فقج تشاكؿ عمع الجاللة كمفيـػ عمع الجاللة كتصػر الجاللة 

ػػا الفرل الثالث فجاء فيو أثخ الجاللة الرػتية في سػرة الشازعات كسا  كالتغيخ الجاللي، أمَّ

جاء فيو أثخ الجاللة الرػتية لمسقاشع كأثخ الجاللة الرػتية لمتشغيع كتصبيقات عغ أثخ الجاللة 

الرػتية كأتبع ىحا البحث السشيج الػصفي التحميمي. تػصل البحث إلى عجد مغ الشتائج 

ة أىسيا: إف لمرػت أثخًا ميسًا في الجاللة عشج الشصق كىحا دليبًل عمى ثخاء المغة العخبية ك كثخ 

السفخدات فييا، مغ الخرائز التي تتفخد بيا المغة العخبية أف الديادة في قػة الرػت كجيخه 

تدتجعي زيادة في الجاللة. كيػصي الباحث بإعصاء دراسة الرػت المغػؼ في القخآف الكخيع 

 المغة مديجًا مغ االىتساـ؛ ألنو تعيغ عمى فيع معاني القخآف الكخيع.
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Abstract  

     The research topic of (The Sound Effect in Guiding The 

Significance in "Surat ALnazeat"), the research aimed to indicating 

the voice guidance of the signifier , and fill the gap in the Arabian 

library by adding the works. The research plane required to be in three 

chapters, chapter one is about the linguistic and terminology 

definition of the influence, the concept of character and sound and 

phoneme, and the concept of linguistic sound and how it occurs and 

its dimensions. Chapter two is about semantics and its development 

and semantic change. Chapter three is about the influence of semantic 

in "SouratALnazeat" , the influence of semantic audio starks, 

influence of toning and applications about the semantic. The research 

concludes some results the most important is the sound has a 

signification of pronunciation and this is a sign that the Arabic 

language is wealth by the frequent vocabulary.  One of the 

characteristic which the Arabic language uniquethat is the increase in 

the strength of the sound and its surface required semantic strong. The 

researcher recommended by give the Arabic language study more of 

attention, because it help to understand the meaning of Quran. 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 :مقجمة

بلة كالّدبلـ عمى مغ أند       و القخآف بمداف عخبيَّ ؿ عميالحسج  رب العالسيغ ، كالرَّ
يغ ح، سيجنا محسَّج الرادؽ األميغ ، كعمى آلو كصمبيغ بو كمغ تبعيع بإحداف إلى يـػ الجِّ

ًنا َعَخِبيًّا َلَعمَُّكْم َتْعِقُمهَن َءاِإنَّا َأْنَدْلَشاُه ُقخْ ، فقج قاؿ تعالى في محكع تشديمو : 
كيقػؿ تعالى  (ٔ)

َأنَُّيْم َيُقهُلهَن ِإنََّسا ُيَعمُِّسُو َبَذٌخ ِلَداُن الَِّحي ُيْمِحُجوَن ِإَلْيِو  َوَلَقْج َنْعَممُ في سػرة الشحل :
َأْعَجِسيٌّ َوَىَحا ِلَداٌن َعَخِبيٌّ ُمِبينٌ 
، كأشكخه عمى نعسِو التي ال ُتعّج كال ُتحرى ، كأصمي  (ٕ)

 لدانا .كأسّمع عمى خاتع الشبييغ دمحم بغ عبج هللا أبمغ العخب بيانا ، كأفرحيع 

فإّف لعمع المداف فزبًل كبيخًا عمى إرساء البحث في عمع الجاللة ككضع أصػلو ، حيث 
أصبح عمسًا  قائسًا بحاتو ،بعج أف كاف ضبًل يديخًا في كشف العمـػ األخخػ . بل ىػ فخع مغ 
 فخكع عمع المداف العاـ ، كأف السقرػد بعمع الجاللة ىػ عمع "دراسة السعشى" مسا يجفعشا إلى
القػؿ بأّف عمع الجاللة ضيخت قبل ضيػر عمع المغة ، كإف ضيخ بذكل غيخ مسشيج ، أؼ أنو 

 لع يكغ لعمع الجاللة نطخية كاضحة السعالع .

، حيث تعج دراسة الشازعاتكىحا البحث في أثخ الرػت في تػجيو الجاللة  في سػرة 
اء المغة ، ألنيا تتشاكؿ داللة االصػات مغ الخصػات األكلى في أية دراسة لغػية عشج عمس

 كمعشى . ،اً طالرػت لف

كقج أىتع اإلنداف عبخ تاريخو الصػيل ، كفي فتخة مبّكخة مغ حياة الحزارة البذخية 
ساؿ الشطاـ التػاصمّي في جػىخه إلى دكر األصػات في اك بالّطاىخة الّرػتية ، كيعػد ذلظ
 بيغ أفخاد السجتسع البذخؼ . 

                                                           
1

 .  2سورة ٌوسف ، اآلٌة  -
2

 . 103سورة النحل ، اآلٌة  -
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تخاثشا العخبي األرضية األساسية التي ميجت لعمع األصػات  س الرػتي فيرّ جمللقج كاف 
لسا امتاز بو مغ دقة ، كالعامُل األساسي اّلحؼ كّلج الّجراسة الرػتية ىػ"القخآف الكخيع" 

كقج تػصل األمخ بالعمساء العخب إلى االرتحاؿ الى  ،السعجدة الخالجة التي تحجػ بيا العخب
صػات العخبية مغ العخب األقحاح عمى أصػليا ، كيخجع البادية حتى يتسكشػا مغ التقاط األ

سبب اىتساـ العخب بيحا العمع الرتباط مادتو بالقخآف الكخيع . ٌيعج الجرس الرػتي مغ أىع 
فخكع الجراسة المغػية التي ال يسكغ تجاىميا ، كأف أية دراسة لغػية ال تأخح بعيغ االعتبار 

الرغخػ التي ُتبشى  المغػية صػات ىي الػحجةالجانب الرػتي ، ُتعج قاصخة ، ألّف األ
 عمييا الكمسات كالجسل كالعبارات .

كنطخًا ألىسية الجراسات المغػية عامة كالرػتية خاصة تػّلجت لجيشا رغبة في خػض 
غسارىا مغ خبلؿ البحث السػسـػ بػ:األثخ الرػتي في الجاللة تصبيق في القخآف الكخيع ، 

سدة عمى قيع صػتية كداللية ، نحاكؿ استشصاؽ السعشى كمػضػعو ىػ دراسة صػتية مؤ 
بالتػغل في بشية الشديج المغػؼ صػتيًا كدالليًا في محاكلة جادة لشيل شيء مغ لغة القخآف 

مشو  ييشبػعًا تدتدق جالكخيع ، كإضيار األثخ الرػتي كالجاللي ، آلؼ القخآف الكخيع الحؼ يع
 الجراسات  . 

 أىجاف البحث:

 . ية لمخصاب القخآني بالجراسة الرػتيةإيبلء العشا-ٔ
 الجاللي.كالسعشى  ،تأكيج العبلقة بيغ الريغ الرػتية -ٕ
 كشخؽ تػليج كمساتيا .  ،كمذتقاتيا ،بياف سعة صيغ العخبية -ٖ

  السهضهع: ب اختباراسبأ

 السػضػع:الختيار ىحا  الباحث دعتمغ األسباب التي 
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كإبخاز أىسية داللة  كجّل، عّد إيساني بأّف مػضػع ىحه الجراسة مختبط بكبلـ هللا -ٔ
 .الشازعاتاألصػات المغػية في سػرة 

فزبًل عغ  البذخ،كبلـ  عغ الشازعاتبياف أىع الجػانب الفشية التي تتسّيد بيا سػرة  -ٕ
 المفطي.إضيار ذلظ التشاسق 

 كالسقاشع، ،مغ حيث األصػات ،الشازعاتالػقػؼ عمى البشية الرػتية في سػرة  -ٖ
كما تػحيو ىحه البشية   كالجاللة.إلى إضيار العبلقة بيغ األصػات  إضافة كالتشغيع،

 مغ دالالت مختمفة . 

 أىسية البحث :

 ،كأثخىا في الجراسات الجاللية لمرػت ،تكسغ أىسية البحث في كػنو يتبع ضاىخة الرػت 
كسا تكسغ أىسيتو في أف يكػف إسيامًا في كاحج مغ اىع العمـػ المغػية كىػ عمع داللة 

صػات ككصف الريغ الرػتية كتحميميا كالتجليل عمى أثخ الريغ الرػتية في تحجيج ألا
 كتػسيعو . ،السعشى

 مذكمة البحث 

 نحاكؿ دراسة معالجة العبلقة بيغ األصػات، كالسعشى الجاللي في سػرة الشازعات.

 الدابقة:الجراسات 

ا مختمفة كسا في كجج الباحث اف الجراسات التي تشاكلت ىحا السػضػع لكغ مغ زكاي
 ادناه ...

جامعة الدػداف لمعمـػ  ليمى أحسج الدبيخ ) ابن جشي وجيهده المغهية في الجاللة(/ ٔ
ـ تشاكلت الباحثة في ىحه ٕٛٓٓكالتكشػلػجيا ، كمية الجراسات العميا ، رسالة دكتػراه ،  

ألدلة البحث الخسالة تخجسة ابغ جشي كالحياة الدياسية كالثقافية في عرخه ، كسا تعخضت 
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المغػؼ عشج ابغ جشي مسثمة في الدساع ، كالقياس ، كالتعميل مغ خبلؿ آراء ابغ جشي ، كسا 
قامت الباحثة باستعخاض تعخيف الشحػ عشج القجماء كتعخيفو عشج ابغ جشي كالتفخيق بيغ 

كاسيامات ابغ جشي في ىحا السجاؿ ، كسا  ،كأثخ االعخاب في السعاني ،الشحػ اإلعخاب
 ،كالقخاءات ،كاألصػات ،ت السباحث المغػية عشجه الستسثمة في نذأة المغة ، كاالشتقاؽتشاكل

، تختمف دراستي عغ دراسة ليمي احسج كالميجات  ،كالقخاءات ،كاألصػات ،كالميجات كرؤية
الدبيخ في تشاكليا لعمع مغ اعبلـ المغة، كاكلة البحث المغػؼ ، اما دراسة الباحث تشاكلت 

 كالفػنيع، كالسػرفيع، كالتشغيع، كالسقاشع.ابعاد الرػت 

فتح الخحسن الشعيم آدم الحاج ) الجاللة الرهتية عشج ابن جشي في ضهء عمم المغة / ٕ
عشج أحج جيابحة المغة العخبية كجيػده  جاءت الجراسةـ ،جامعة الشيميغ ،  ٕٕٔٓ الحجيث (

الجراسات الجاللية لمرػت عشج في ىحا العمع كىػ ابغ جشي بيجؼ تقييسيا كربصيا كأثخىا في 
المغػييغ السحجثيغ كما كصمت إليو ، كسا تكسغ أىسيتو في أف كاحج مغ أىع العمـػ المغػية 

، اتفقشا في تشاكلشا لرػت كلكغ ما تسيد بو كحجيثًا كىػ عمع داللة األصػات كالسعارؼ قجيسًا 
 الباحث عغ ىحه الجراسة في تشاكؿ أثخ الرػت في تػجيو الجاللة.

ة عبج هللا دمحم عبج هللا عبج الخسهل ) السدتهى الجاللي بين ابن جشي وعمساء المغ/ ٖ
ـ، جامعة الدػداف لمعمـػ كالتكشمػجيا، أف معشى الجاللة في المغة العخبية ٕٗٔٓ السحجثين (

يترل اترااًل كثيقًا بسعشاىا االصصبلحي بل حتى بسفيػميا كعمع، كابغ جشي كضع ترػرًا 
لة ليدتغخؽ كل جػانبيا بجءًا مغ عبلقة المفع بالجاللة متسثمة في حجيثة عغ ) عامًا لمجال

الجاللة المفطية( كعغ )داللة الرػت( مخكرًا بعبلقة الرخؼ متسثمة في حجيثة عغ ) الجاللة 
التي تحتاج إلى الرشاعية( كعبلقة الشحػ كالدياؽ بالجاللة في حجيثة ) الجاللة السعشػية ( 

ىا ، ىحه الجراسة تشاكلة الجراسة المغة كمدتػياتيا عشج ابشي جشي كمدتػػ غيخىا في ضيػر 
 أثخ الرػت النيا في اإلشار العاـ لمجراسة الرػتية.
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 الستبع:السشيج 
 .اتبع البحث السشيج الػصفي التحميمي

 فرػؿ:كاقتزت شبيعة البحث أف نعخضو في ثبلثة 

 ىيكل البحث:

 بحث الجاللي باخترارالسقجمة:نتكمع عغ األثخ الرػتي كال

 الفرل األول: الرهت
 السبحث االكؿ :تعخيف األثخ لغة كاصصبلحاً 

 مفيـػ الرػت كالحخؼ كالفػنيػعالسبحث الثاني: 
 مفيػـ الّرػت المغػؼ ككيفية حجكثو.السبحث الثالث: 
 : ابعاد الرػت المغػؼ  خابعالسبحث ال

 الفرل الثاني: عمم الجاللة
 اللة.مفيـػ الج األكؿ:السبحث 
 أنػاع الجاللة . الثاني:السبحث 
 تصػر الجاللة  الثالث:السبحث 
 التغيخ الجالليالخابع:السبحث 

 الشازعاتالفرل الثالث: أثخ الجاللة الرهتية في سهرة 

 السبحث االكؿ: أثخ الجاللة الرػتية لمسقاشع

 السبحث الثاني: أثخ الجاللة الرػتية لمتشغيع

 أثخ الجاللة الرػتية السبحث الثالث: تصبيقات عغ
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 : انصىثولانفصم األ
 

 .تعخيف األثخ لغة كاصصبلحاً كؿ:األالسبحث 

 .مفيػـ الرػت كالحخؼ كالفػنيػعالسبحث الثاني:

 .كيفية حجكث الرػت المغػؼ السبحث الثالث:

 .مخارج األصػات خابع:الالسبحث 

 

 

 

 

 

 األول ادلبحج
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 تعريف األحر نغت واصطالحا  

 خ لغةاألث أواًل: 
: اليسدة كالثاء كالخاء ، ليا ثبلث أصػؿ  (ٕ)في مادة )أثخ(  (ٔ)أكرد ابغ فارس المغػؼ 

: لقج أثخت بأف أفعل (ٖ): تقجيع الذيء ، كذكخ الذيء ، كرسع الذيء الباقي ، قاؿ الخميل 
كحا ، كىػ ىع في عـد . كتقػؿ افعل يا فبلف ىحا آثخًا ما ، آثخ ذؼ أثيخ ، أؼ : إف اختخت 

: معشاه افعمو أكؿ كل شيء . قاؿ عخكة بغ  اؿ ابغ األعخابيلظ الفعل فأفعل ىحا إما ال . قذ
 الػرد:

 (ٗ)آثخ ذؼ أثيخِ  احِ إلى اإلصبْ   ػيُ ألْ  قمتُ فَ  ا تذاءُ كقالػا مَ 
 ثخ بػزف فاعل كاآل

فإنو يعشي بقػلو آثخا مخبخا عغ : " ما خمفت بعجىا أثخًا كال ذاكخًا"  (٘)كأما حجيث عسخ 
مغ قػلظ أثخت الحجيث، كحجيث  ،يقػؿ لع أقل إف فبلنا قاؿ كأبي ألفعمغ ،يخؼ أنو حمف بوغ

 . (ٙ)مأثػر. كقػلو: " كال ذاكخا "، أؼ: لع أذكخ ذلظ عغ نفدي

كاألثيخ مغ الجكاب: العطيع األثخ في األرض  ،قاؿ الخميل: كاألثخ الحؼ يؤثخ خف البعيخ
 .(ٚ)أك حافخه ،بخفو

ػ مغ كل شيء، كما ال يخػ بعج أف تبقى فيو عمقة. كاألثار كاألثخ، كاألثخ بقية ما يخ 

                                                           
قخأ عميو البجيع اليسحاني كالراحب ابغ عباد كغيخىسا مغ أعياف البياف .  ،أحسج بغ فارس  بغ زكخيا القدكيشي الخازؼ، أبػ الحديغ : مغ أئسة المغة كاألدب  -ٔ

 ٜٖ٘مغ ترانيفو : مقاييذ المغة ، كالراحّبي في عمع العخبية ، مات سشة ، لييا ندبتوقل إلى الخّؼ فتػفي فييا ، كإأصمو مغ قدكيغ ، كأقاـ مجة في ىسحاف ، ثع انت
 . ٖ٘،صٔ،جٖٜٔ/ٔدار العمع لمسبلييغ . ، ـ ٕٜٜٔ، بيخكت .  ٓٔ،طىػ األعبلـ : خيخ الجيغ الدركمي 

 ( .  ٖ٘ـ /  ٕٕٓٓىػ ٖٕٖٔ،اتحاد الكتاب العخب ، ) ٔج ىاركف ، معجع مقاييذ المغة ، طأبػ الحديغ أحسج بغ فارس بغ زكخيا ، تحقيق : عبج الدبلـ حس -ٕ
أخحه مغ السػسيقى ككاف  الخميل بغ أحسج بغ عسخك بغ تسيع الفخاىيجؼ األزدؼ اليحسجؼ ، أبػ عبج الخحسغ : مغ أئسة المغة كاألدب ، ككاضع عمع العخكض ، -ٖ

 ىػ .  ٓٚٔػّؼ . كلج كمات في البرخة ، كلو كتاب العيغ في المغة ككتاب العخكض ، كمات سشة يا . كىػ أستاذ سيبػيو الشحعارفًا ب
بأمخىع إذا أخفقػا في  عخكة بغ الػرد بغ زيج العبدّي ، مغ غصفاف : مغ شعخاء الجاىمية كفخسانيا كأجػدىا . كاف يمقب بعخكة الرعاليظ ، لجسعو إياىع ، كقيامو -ٗ

 . ٕٕٚ/ٕعخ" شخحو ابغ الدكيت ، األعبلـ لمدركمي غدكاتيع . لو "ديػاف ش
 .  ٕٕٔعسخ بغ الخصاب بغ نفيل القخشي العجكؼ أميخ السؤمشيغ مذيػر جع السشاقب استذيج في ذؼ الحجة سشة ثبلث كعذخيغ ، تقخيب التيحيب : ص -٘
 .  ٖ٘/ٔمعجع مقاييذ المغة  -ٙ
 . ٖٕٚ/ٛكمكتبة اليبلؿ ، تحقيق : ميجؼ السخدكمي كإبخاىيع الدامخائي الخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ ، كتاب العيغ، نذخ دار  -ٚ
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كتقػؿ: " مغ يذتخؼ سيفي كىحا أثخه " ، كالفبلح كالفمح، كالدجاد كالدجد ، كأثخ الديف ضخبتو
 . (ٔ)يزخب لمسجخب السختبخ

السئثخة ميسػز سكيغ يؤثخ بيا في باشغ فخسغ البعيخ، فحيثسا ذىب  "قاؿ الخميل
ه، كالجسع )مآثخ( ، كاألثخ االستقفاء كاالتباع، كفيو لغتاف أثخ كإثخ. كال يذتق عخؼ بيا أثخ 

مغ حخكفو فعل في ىحا السعشى، كلكغ يقاؿ: ذىبت في إثخه. كيقػلػف: " تجع العيغ كتصمب 
 . (ٕ)األثخ " يزخب لسغ يتخؾ الديػلة إلى الرعػبة

إذا استأثخ هللا » جيث: كاستأثخ هللا بفبلف: إذا مات كىػ يخجى لو الجشة كفي الح
أبػ عسخك بغ العبلء: أخحت ذلظ ببل  ،عغ شيء فاتخكو ي، أؼ: إذا ني (ٖ)«بذيء فالو عشو

أثخة عميظ، أؼ: لع أستأثخ عميظ. كرجل أثخ عمى فعل، يدتأثخ عمى أصحابو ، كآثختو 
، كالجسع بالذيء إيثارا، كىي األثخة كاإلثخة ، كالجسع اإلثخ ، كاألثارة: البقية مغ الذيء 

َأْك َأَثاَرٍة ِمْغ ِعْمعٍ أثارات، كمشو قػلو تعالى: 
(ٗ) .... 

 األثخ اصطالحًا ثانيًا: 
غػؼ كثيخًا فقج ذكخ الخاغب لع يبعج معشى األثخ االصصبلحي عغ معشاه الم  

أثخ الذيء: حرػؿ ما يجؿ عمى كجػده، يقاؿ: عشو ما يمي :  (ٙ)في مفخداتو (٘)األصفياني
ْيَشا َعَمى آَثاِرِىمْ  لجسع: )آثار(. قاؿ هللا تعالى: يقاؿ: أثخ كأثخ، كا ُثمَّ َقفَّ

َوآَثاًرا ،كقػلو (ٚ)
ِفي اأْلَْرض
َفاْنُظْخ ِإَلى آَثاِر َرْحَسِت ّللاَِّ ، كقػلو:  (ٛ)

(ٜ). 
                                                           

 .    ٘/ ٗدار صادر ، بيخكت،ٔطدمحم بغ مكـخ بغ مشطػر األفخيقي السرخؼ ، لداف العخب ، -ٔ
 مخجع سابق.  ٖٕٛ/ ٛ ،العيغ كتاب،الخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ -ٕ
دار الكتػػب العمسيػػة  ،ىػػػ ٜٜٖٔغخيػػب الحػػجيث كاألثػػخ ،تحقيػػق شػػاىخ الػدكاكؼ كمحسػػػد دمحم الصشػػاحي،بيخكت ،  السبػارؾ بػػغ دمحم بػػغ األثيػػخ الجػػدرؼ ، الشيايػػة فػي -ٖ
 (. ٘ٙٔ/ ٖذكخه أبػ مػسى السجيشي في "السجسػع السغيث" ) ٖٕٛ/ٗ
 . ٗسػرة األحقاؼ ، اآلية  -ٗ
صػفيانى السمقػب بالخاغػب صػاحب الترػانيف ، كػاف مػغ أذكيػاء الستكمسػيغ ، لػو ىػ العبلمػة السػاىخ السحقػق البػاىخ أبػػ القاسػع الحدػيغ بػغ دمحم ابػغ السفزػل اال -٘

 .      ٕٓٔ/ٛٔمؤسدة الخسالة ، ىػ  ٖٔٗٔ ٜطبيخكت ، ٜطكتاب السفخدات في غخيب القخآف ، سيخ أعبلـ الشببلء : دمحم بغ أحسج بغ عثساف الحىبي ،
 . ٕٙص ،دار السعخفة ،قخآف،بيخكتالحديغ بغ دمحم الخاغب األصفياني ، السفخدات في غخيب ال -ٙ
 . ٕٚسػرة الحجيج ، اآلية  -ٚ
 . ٕٔسػرة غافخ ، اآلية  -ٛ
 . ٓ٘سػرة الخـك ، اآلية  -ٜ
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 كمغ ىحا يقاؿ لمصخيق السدتجؿ بو عمى مغ تقجـ : آثار، نحػ قػلو تعالى : 
  ُْيَخُعػفَ َفُيْع َعَمى آَثاِرِىْع ي

َقاَؿ ُىْع ُأكاَلِء َعَمى َأَثِخؼ  ، كقػلو:  (ٔ)
(ٕ) . 

َأْك َأَثاَرٍة ِمْغ ِعْمعٍ كقاؿ تعالى 
 .(ٗ)، كقخغ: )أثخة( كىػ ما يخكػ أك يكتب فيبقى لو أثخ (ٖ)

كالسآثخ: ما يخكػ مغ مكاـر اإلنداف، كيدتعار األثخ لمفزل، كاإليثار لمتفزل كمشو: 
َكُيْؤِثُخكَف َعَمى َأْنُفِدِيعْ  ى: آثختو، كقػلو تعال

ِ َلَقْج آَثَخَؾ َّللاَُّ عميشا كقاؿ تعالى :  (٘) َقاُلػا َتاَّللَّ
عميشا 
ْنَيا  كقػلو تعالى  (ٙ) َبْل ُتْؤِثُخكَف اْلَحَياَة الج 

(ٚ)  . 

كاالستئثار: التفخد بالذيء مغ دكف غيخه، كقػليع: استأثخ هللا بفبلف، كشاية عغ مػتو، 
 . (ٛ)أنو مسغ اصصفاه كتفخد تعالى بو مغ دكف الػرػ تشبيو 

أف األثخ لو ثبلثة معاف : األكؿ بسعشى الشتيجة كىػ الحاصل مغ شيء  (ٜ)كذكخ الجخجاني
 . (ٓٔ)كالثاني بسعشى العبلمة كالثالث بسعشى الجدء

كجاء في الكميات : يدتعار } االثخ { لمفزل كاإليثار لمتفزيل كآثخت فبلنا عميظ 
فأنا أكثخه كأثخت الحجيث فأنا آثخه أؼ أركيو كأثخت التخاب فأنا أثيخه كاألثخ في اصصبلح بالسج 

 . (ٔٔ)أىل الذخع قػؿ الرحابي أك فعمو كىػ حجة في الذخع

 

                                                           
 . ٓٚسػرة الرافات ، اآلية  -ٔ
 . ٗٛسػرة شو ، اآلية  -ٕ
 . ٗسػرة األحقاؼ ، اآلية  -ٖ
 . ٕٛٔ/ٙٔتفديخ القخشبي  -ٗ
 . ٜسػرة الحذخ، اآلية  -٘
 . ٜٔ، اآلية  سػرة يػسف -ٙ
 .ٙٔسػرة األعمى ، اآلية  -ٚ
 ،مخجع سابق. ٕٙالسفخدات في غخيب القخآف ص -ٛ
سػا دخميػا تيسػػر عمي بغ دمحم بغ عمي، السعخكؼ بالذخيف الجخجاني: فيمدػؼ. مغ كبػار العمسػاء بالعخبيػة ، كلػج فػي تػاكػ )قػخب اسػتخاباد( كدرس فػي شػيخاز. كل -ٜ
ىػػ ، لػو نحػػ خسدػيغ مرػشفا، مشيػا : كتػاب التعخيفػات ك ٙٔٛقشج. ثع عػاد إلػى شػيخاز بعػج مػػت تيسػػر، فأقػاـ إلػى أف تػػفي سػشة ىػ فخ الجخجاني إلى سسخ ٜٛٚسشة 

 .      ٚ/٘شخح مػاقف االيجي ، األعبلـ لمدركمي 
 .  ٖٕخ : دار الكتاب العخبي صالشاش،ىػ  ٘ٓٗٔبيخكت ،  ، ٔ، طلتعخيفات اعمي بغ دمحم بغ عمي الجخجاني ، تحقيق : إبخاىيع األبيارؼ ،  -ٓٔ
 . ٖٛمؤسدة الخسالة ص  ،ـ ٖٜٜٔ،بيخكت ،أيػب بغ مػسى أبػ البغاء الكفػؼ ، الكميات : معجع السرصمحات كالفخكؽ المغػية  -ٔٔ



16 
 

 ادلبحج انخاَي

 يفهىو انصىث واحلرف وانفىَيـى

 إّف األصػات التي تجخل في عسمية الّتػاصل الّمغػؼ اإلنداني تختمف عغ غيخىا، إفّ 
ىشاؾ أصػاتًا لغػية كأصػاتًا غيخ لغػية كالرفيخ كاألنيغ كالحفيف كالّجكّؼ كغيخىا ، كلمتسييد 

 بيشيسا ال بج مغ التسييد بيغ الرػت بسفيػمو العاـ كالرػت المغػّؼ .

 : الّرهت لغةً  

الَجْخس كالَجْخس مرَجر الّرػت السجخكس . كالجخس الّرػت نفدو   "الّرػت لغة
ت كرػت الَجَخس " ... كأجخسػا ا  (ٔ)لَجَخس ، أؼ َضخبػا . كأجَخس الَحْمػي كنحػه : إذا صػَّ

ابغ  كقاؿ كالجسع أصػات : كيقاؿ صات َيرػت صػتًا ، فيػ صائت، معشاه صاِئح . (ٔ)
الّدكيت : الّرػت صػت اإلنداف كغيخه. كالّرائت :الرائح ، كرجل صّيت : أّؼ شجيج 

 .(ٕ)الّرػت "

ىػ ( في تعخيفو لمّرػت :  ٓٚٔخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ )تكجاء في كتاب العيغ لم
" صّػت فبلف بفبلف ترػيتًا أّؼ دعاه. كصات يرػت صػتًا فيػ صائت بسعشى صائح . 

ىػ ( : " الّرػت مرجر  ٕٜٖ.  قاؿ ابغ جشي )ت (ٖ)كرجل صّيت : حدغ الّرػت "
سعت صػت صات الذيء يرػت صػتًا فيػ صائت ...كىػ عاـ غيخ مختّز ، يقاؿ س

ِإنَّ َأْنَكَخ اأْلَْصَهاِت َلَرْهُت اْلَحِسيخِ الخجل كصػت الحسار ، قاؿ هللا تعالى : 
؛ أؼ : أقبح  (ٗ)

 .(٘)ألف ذبحبات صػتو تخفزيا األذف الحسيخ؛أقبح األصػات صػت 

                                                           
 . ٔ٘، ص ٙج ،العيغ بغ أحسج الفخاىيجؼ ، ميل الخ  - ٔ
 .  ٓٚٗ، ص ٚأبػ الفزل جساؿ الجيغ بغ مشطػر ،لداف العخب ،  ج -ٕ
 مخجع سابق.   ٕٔٗ، ص ٕج  ،الخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ ،العيغ   -ٖ
 .  ٜٔسػرة لقساف : اآلية  -ٗ
 .  ٖٕ/ص ٔدار القمع ، ج، ـ  ٜ٘ٛٔدمذق ، سػريا ، ، ٔأبػ الفتح عثساف بغ ّجّشي ، سّخ صشاعة اإلعخاب ،تحقيق : حدغ ىشجاكؼ ، ط -٘
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 :اً الّرهت اصطالح

الّرػت لو عبلقة بالّمغة  مغ الشاحية االصصبلحية، ألف المغة ماىي إال أصػات في 
كخكؼ ، كنقر يأخحه اليػاء أدائيا . فالرػت حدب قػؿ إخػاف الّرفا : ىػ "شكل 

. كالرػت نػعاف :خاص كعاـ " فالرػت العاـ ىػ الّرػت الصبيعي ، (ٔ)..." فيؤديو
 .(ٕ)غػؼ" كالرػت الخاص في اصصبلحشا ىػ الرػت الم  

ػاء ُدفعة بدخعٍة كبقػٍة " سببُو القخيُب تسّػُج اليالّرػت:ىػ ( أّف  ٕٛٗكيخػ أبغ سيشا )
كالحؼ ُيذتخُط فيو مغ أمِخ القخِع عداُه أاّل يكػف سببًا كميًا لمّرػِت ؛ بل  ،كافمغ أؼ سبٍب 

كأّنو سبب أكثخؼٌّ ، ثّع إف كاف سببا كمّيا فيػ سبب بعيج ، ليذ الدبَب السبلصق لػجػد 
 .  (ٖ)الّرػت "

الفيديائية مغ مشطػر عمّسي  كمغ خبلؿ ىحا التعخيف يتزح مجػ إدراكو لمطاىخة 
فعبارة تسػج اليػاء تمقي الزػء عمى شبيعة الّرػت السػّجية ، كتذيخ إلى أّف حخكات 

مختبصة بقػة تأثيخ العامل  ةالّرػت إنسا ىي حخكة جديئات اليػاء ، التي تشجفع بقػة محجد
 .(ٗ)الّدامع " اّلحؼ ُيحجث ىحه السػجة،عّخؼ الّرػت أيزا بأنو "جشذ لكّل ما كقخ في أذف

ىػ( تعخيفًا دقيقًا معتبخًا إياه اليػاء السشزغط ٕٓ٘كقج اعصى الخاغب األصفياني )ت
ضخب باليج كرػت العػد كما يجخؼ مجخاه .كضخب بالفع  -عغ قخع جدسيغ كىسا ضخباف:

 . (٘)في نصق كغيخ نصق 

مييا فالّرػت ىػ األثخ الدسعي الحؼ يرجر شػاعية عغ تمظ األعزاء التي يصمق ع
)جياز الشصق( ، كىحا االنصباع الدسعي الحؼ يرجر عغ األعزاء ىػ الحؼ يجعمشا نسيد 

                                                           
 .  ٜٛ/ صٖدار بيخكت ج ، رفا  ، بيخكت ، لبشافرسائل إخػاف الرفاء كخبلف الػفاء ، إلخػاف ال -ٔ
 .ٕٛص كىبة، ةـ، مكتب ٜٜٙٔ -ىػ  ٙٔٗٔ مرخ، القاىخة، العخبية،أصػات المغة  ىبلؿ،حامج عبج الغفار  -ٕ
 .  ٙ٘، ،ص مصبػعات مجسع المغة العخبية،ـ ٖٜٛٔدمذق ، سػريا، /  ،ٖط ،أبػ عمي بغ سيشا  ، تحقيق ، دمحم الصّياف ،أسباب حجكث الحخكؼ  -ٖ
 . ٖٛٔ/صٖدار الجيل ، بيخكت ، ،ج،  ـٜٜٜٔ-ىػٕٓٗٔلبشاف،/،ٕ، طأبػ الحديغ أحسج بغ زكخيا بغ فارس ،مقاييذ اّلمغة  -ٗ
 .ٕٛٛدارالسعخفة، ص، ـ ٕٗٓٓبيخكت ، )د.ط(، الّخاغب األصفياني ، تحقيق : دمحم سيج كيبلني،السفخدات في غخيب القخآف  -٘
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كالباء( في )كتب( فأعزاء الشصق تسثل  ،كالتاء، ؼاآخخ ، في نحػ : ) الك عغصػتًا 
العشرخ األكؿ ، كاألثخ الدسعي الستعمق بالّرػت مغ حيث انتقاؿ مػجاتو في اليػاء يسثل 

" أما اذف السدتسع التي تتمقى تمظ الحبحبات ، فأنيا مغ الشاحية المغػية  (ٔ)العشرخ الثاني 
. فالرػت في انتقالو مغ الستكمع إلى الدامع يتع كفق عسمية (ٕ)تذكل العشرخ الثالث"

الرادرة  ناقلكجػد كسط ييتد، ،كجػد جدع (ٖ)فيديائية تتزسغ ثبلثة عشاصخ أساسية ىي: 
لػسط الشاقل غازيًا ) كسا في حالة الرػت( ، أك سائبًل ) عغ الجدع الستحبحب ، قج يكػف ا

كتػاصل الحيػنات البحخية فيسا بيشيا ( ، أك جدسًا صمبًا ) كانتقاؿ الحبحبات الرػتية ىاتفيًا 
 مغ خبلؿ الدمظ(. 

كجػد جدع يدتقبل الحبحبات ، فعشج تسػج اليػاء ككصػلو إلى الرساخ يحخؾ اليػاء 
عراب الدسعية السشتذخة داخمو فيحجث الدسع ، كيبيغ أثخ الصخؽ الخاكج داخمو ، فييد األ

 الذجيج عمى األذف مغ كقػع الرػت . 

 كالرػت في عسػمو أعع مغ الشصق ، إذ يجّؿ الرػت عمى أثخ سسعي في حيغ يجؿ 

الشصق عمى السقاشع الرػتية السخكبة لمكبلـ كأما العبلقة بيشيسا في عبلقة 
 *. (ٗ)التزسغ

 

 

 
                                                           

 . ٙ٘دار غخيب ،ص، ـ  ٕٓٓٓالقاىخة ، ت ،)د.ط(كساؿ بذخ ، عمع األصػا -ٔ
 . ٓٙمشذػرات دار الجاحع ،ص ،ـ ٖٜٛٔخميل إبخاىيع العصية ،البحث الرػتي عشج العخب ،)د.ط(  ، بغجاد ، العخاؽ  -ٕ
 .  ٕٔـ عالع الكتب ،ص ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔالقاىخة ، مرخ ،  ،)د.ط( ،أحسج مختار عسخ ، دراسة الّرػت المغػؼ  -ٖ
 .  ٜٛـ، ديػاف السصبػعات الجامعية ، صٜٜٗٔالجدائخ ، ،)د.ط( ، ج حداني ، مباحث في المدانيات أحس -ٗ

، إشخاب لفع معشى لفع آخخ ، كإعصاؤه حكسو ؛ لتريخ الكمسة تؤدؼ معشى الكمستيغ )أبغ ىذاـ عبج هللا يػسف ، تحقيق : مازف مبارؾ implication)*( التزسغ 
 .(                          ٓٚار الفكخ ،،دـ ٕٜٚٔ:بيخكت ، لبشاف ، /ٖالمبيب عغ كتب االعاريب طودمحم عمى حسج هللا ، مغشى 
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 مفيهم الحخف  ثانيًا:
 : الحخؼ في المغة ىػ : " الصخؼ كالجانب ... كحخفا الخأس : شقاه،  الحخف لغة
 .(ٔ)كالجسُع أحخؼ كحخكؼ كِحَخَفة "  جانبيسا، كالجبل:كحخؼ الدفيشة 

 .(ٕ)ككرد في القامػس السحيط قػلو:" الحخؼ مغ كّل شيء حّجه كشخفو"
حّجه كشفيخه كحّجه، كمشو الجبل :" الحخؼ ىػ كّل شيء شخفو ك  وجاء في الرحاح

َكِمَغ الشَّاِس َمْغ َيْعُبُج َّللاََّ كىػ أعبله السحجّد ، كالحخؼ كاحج حخكؼ الّتيجي ، قػلو تعالى 
ْنَيا  َعَمى َحْخٍؼ َفِإْف َأَصاَبُو َخْيٌخ اْشَسَأفَّ ِبِو َكِإْف َأَصاَبْتُو ِفْتَشٌة اْنَقَمَب َعَمى َكْجِيِو َخِدَخ الج 

دكف  قالػا عمى كجو كاحج كىػ أْف يعبجه عمى الدخاء (ٖ)" ِخَخَة َذِلَظ ُىَػ اْلُخْدَخاُف اْلُسِبيغُ َكاآْلَ 
. كىحا تسثيل لمحيغ ال يعبجكف هللا عمى ثقة كيقيغ ، بل يكػنػف محبحبيغ في  (ٗ)الّزخاء " 

 قمق كاضصخاب ، كاإلنداف الحؼ يكػف عمى شخؼ مغ الجير فإف أحذ بطفخ استقخ كإال
 .  (٘)فّخ " 

ق ( فيخػ أّف مادة ) ح.ر.ؼ .( " أيشسا كقعت في الكبلـ  ٕٜٗاّما ابغ جّشي ) ت
مغ ذلظ حخؼ الذيء إنسا ىػ حّجه كناحيتو ... ، كمغ ىشا  كحّجتو،ُيخاد بيا حّج الذيء 

ح كحخكؼ الذيء كجياتو السحجقة ُسّسيت حخكؼ السجع حخكفًا ؛ ألنيا جيات لمكمع كنػا
 .  (ٙ)"بو

 :لحخف اصطالحًا ا

فيػ عشج القجماء  بالرػت،الحخؼ في السعشى االصصبلحي لو عبلقة كشيجة  
ىػ ( بقػلو : " الحخؼ ىيئة لمرػت عارضة  ٕٛٗالّرػت ، كليحا عّخفو ابغ سيشا ) ت

                                                           
  ،مرجر سابق.ٔٗ/ص ٜج،مادة ) حخؼ(، لداف العخب مشطػر،أبغ  -ٔ
 .  ٙٔٛسختار ، ،صـ مؤسدة الٕٓٔٓ -ىػٖٔٗٔالقاىخة ، /،ٕدمحم بغ يعقػب الفيخكزؼ ابادؼ ، تحقيق : يحيى مخاد ،القامػس السحيط   ط -ٕ
 .ٔٔسػرة الحج : اآلية  -ٖ
 دار السعخفة ، مادة ) ح.ر.ؼ ( .  ٕٚٓٓلبشاف ، ،بيخكت ، ٕاإلماـ إسساعيل بغ حساد الجػىخؼ ،معجع الرحاح :  ط -ٗ
 .  ٕٕٛ/ص ٕـ دار القخآف الكخيع ، ج ٜٔٛٔ، بيخكت ، لبشاف ،  ، ٗط ،دمحم عمي الرابػني ، صفػة التفديخ  - ٘
 .ٕ٘، صسخ صشاعة اإلعخاب، الفتح عثساف بغ جشي أبػ  -ٙ
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. أما القخشبي  (ٔ)يتسيد بيا عغ صػت آخخ مثِمو في الحجِة كالثقل تسيدَا في السدسػع " 
الحخكؼ بأنيا مقاشع ، قائبًل :" فالحخكؼ ىي مقاشع تعخض لمرػت ىػ ( فيعّخؼ  ٕٙٙ)

 . (ٕ)الخارج مع الشََّفذ مستجًا مدتصيبًل ، فتسشعو عغ اترالو بغايتو " 

لمرػرة  جعمػا الحخؼ مداكياً إذ  السرصمح،ما السحجثػف فكانػا أكثخ دّقة في تحجيج أ
عبج التػاب    :" الحخؼ ىػ ذلظ  يقػؿ رمزاف ،السدسػعالخمدية الكتابية لمرػت السشصػؽ 

الخمد الكتابي الحؼ يتخح كسيمة مشطػرة ، لمتعبيخ عغ صػت معيغ ، أك مجسػعة مغ 
 .(ٖ)األصػات ال يؤدؼ تبادليا في الكمسة إلى اختبلؼ السعشى" 

 :الفخق بين الرهت والحخف

، ادؼلرػت المغػؼ كالحخكؼ عبلقة تخ ىػ ( أّف العبلقة بيغ ا ٖٖٚيخػ الدجاجّي )ت
فيقػؿ : " فأّما الحخؼ السعجع فيي أصػات غيخ متػافقة ، كال مقتخنة كال دالة عمى معشى 

 .(ٗ)مغ معاني األسساء األفعاؿ كالحخكؼ إاّل أنيا أصل تخكيبيا" 

 " كالحخؼ ىيئة لمّرػت قائبًل:أّما ابغ سيشا فقج فّخؽ بيغ لفطي الّرػت كالحخؼ 

 .(٘)مو في الحجة كالثقل تسيدًا في السدسػع "عارضة لو يتسيد بيا عغ صػت آخخ مث 

كيحجد ابغ جشي الفخؽ بيغ الرػت كالحخؼ حيشسا يقػؿ "اعمع أّف الرػت َعَخض 
يخخج مع الشفَّذ مدتصيبًل مّتربًل حتى يعخض لو في الحمق كالفع كالذفتيغ مقاشع تثشية عغ 

مف أجخاس الحخكؼ بحدب امتجاِده كاستصالتو ، فيدسى السقصع أيشسا عخض لو حخفًا ، كتخت

                                                           
 ، مرجر سابق.٘ٓٔأبػ عمي الحديغ بغ سيشا ،أسباب حجكث الحخكؼ،  ص -ٔ
 .  ٔٚ ،صدار عساف، ـ ٜٜٛٔاألردف ،، ٔعبج الػىاب القخشبي ، تحقيق : غانع قجكر الحسج ، السػضح في التجػيج،ط -ٕ
 . ٖٛمكتبة الجانجي  ، ص ،ـ ٜٜٚٔالقاىخة ، مرخ ، ،ٖط ،كمشاىج البحث المغػؼ رمزاف عبج التػاب ، السجخل إلى عمع المغة  -ٖ
 .  ٗ٘دار الشفائذ ، ،ص، ـ  ٕٜٛٔ -ىػ ٕٓٗٔبيخكت ، لبشاف ،، ٗط  ،أبػ القاسع الدجاجي ، تحقيق: مازف مبارؾ ،اإليزاح في عمل الشحػ   -ٗ
 ،مرجر سابق. ٓٙ صأبػ عمي بغ سيشا ،أسباب حجكث الحخؼ ،  -٘
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اختبلؼ مقاشِعيا ... أال تخػ أنظ تبتجغ الّرػت مغ أقرى حمقظ ثّع تبمغ بو أّؼ السقاشع 
 .( ٔ)شئت ، فتجُج لو َجْخسًا ما " 

فقج ذىب عبج العديد الرّيغ إلى  السرصمحيغ،أما السحجثػف فحالػا إبخاز الفخؽ بيغ 
ية تدتخجـ لتسثيل الّشصق ئل كتاب" حيل أك كساالحخكؼ:القػؿ يرف بعس السحجثيغ 

 (ٕ)"كترػيخه

صػات كالحخكؼ في عبلقة كل مشيا ـ حداف في ىحا الرجد : " كمثل األكيقػؿ تسا
باآلخخ مثل الصبلب كالرفػؼ ، فالصالب حقيقة مادية كالّرف كحجة تقديسية ... ألف 

أؼ أّف  ، الحخؼ عشػاف عمى عجد مغ األصػات كالّرف مثمو عشػاف عمى عجد مغ الصمبة
الرػت كالصالب حقيقتاف ماديتاف كالحخؼ كالّرف قدساف مغ نطاـ يزع غيخىسا مغ 

 . (ٖ)األقداـ 

فالرػت سمدمة مغ الحبحبات اليػائية كالحخكؼ إيقاؼ ليحا الرػت كقصع لو ؛ 
 كعميو فالحخكؼ مشتيى الرػت كغايتو . 

يل الّشصق كترػيخه ، ُتدتخجـ لتسث ،كيخػ كساؿ بذخ أف" الحخؼ رمد ككسمية كتابية
كعميو فإنو ُيشطخ إليو في إشار نطاـ الكتابة اإلمبلئية . أما الّرػت فيػ األثخ الدسعي أك 
الحجث الشصقي الحؼ يرجر شػاعية مغ أعزاء الشصق كيجرس في إشار الشطاـ الرػتي 

 .(ٗ)لمغة " 

                                                           
 . ٚ/صٕدار الكتب العمسية ، ج ،ـ ٜٜٓٔ -ىػ ٔٔٗٔ،بيخكت ، لبشاف،  ٔط، جبلؿ الجيغ بغ عبج الخحسغ الديػشي ،األشباه كالشطائخ  -ٔ
 سابق.  مخجع،ٙٚكساؿ بذيخ ، دراسات في عمع المغة ، ص  -ٕ
 . ٗٚ، صية العامة لمكتابالييئة السرخ ،  ـ ٜٜٚٔ) د.ط ( ، مرخ ،  ،تساـ حداف ، المغة العخبية معشاىا كمبشاىا  -ٖ
 سابق.  مخجع،  ٚٔص ،كساؿ بذخ ،دراسات في عمع المغة    -ٗ
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بل كبعج ىحا العخض تبيغ أّف الجرس المداني الحجيث يعتسج عمى الحخكؼ مقا
أما الرػت فيعّج  ،كالحخؼ مجسػعة مغ العشاصخ السحدػسة ،الرػت في كػنو ىيئة لو

 فالرػت ىػ األصل . كمغ ثعمادة الحخؼ؛

 . مفيهم الفهنيم ثالثًا:

 إلى جانب مرصمحي الرػت كالحخؼ نجج في الجراسات المدانية الحجيثة مرصمحًا 

 ػر ػػػػػػػػػػنػلػجي الحجيث ، ككاف أّكؿ ضيثالثًا ، كىػ الفػنيع الحؼ يعّج أساس التحميل الفػ 

 ( في  Defrichdesgeneteمغ قبل )  ٖٚٛٔلمسرصمح حدب أحسج مختار عسخ سشة 

  .(ٔ)اجتساع الجسعية المغػية الفخندية

كىحه  ،(ٕ)فالفػنيع "أصغخ كحجة صػتية عغ شخيقيا يسكغ التفخيق بيغ السعاني "
كمفيػمية كداللية ، ففي قػلشا : ) ضخبُت  ،حػيةالػحجة الرػتية تبعث اختبلفات صخفية كن

، كضخبَت ، كضخبِت ( حسل صػت )التاء( الستحخؾ معاني نحػية مختمفة دلت األكلى 
عمى الذخز الستكمع ، كالثانية عمى السحكخ السخاشب ، كالثالثة عمى السؤنثةالسخاشبة  ، 

حؼ الفزل( تحسل ذك ، كفي : جاء ) ذك الفزل ( ، ك) رأيت ذا الفزل ( ، ك) مخرت ب
 ،ربشكال ،ذؼ معشى معجسيًا أؼ اسع الحات لمحكػر ، كمعشى نحػيًا أؼ حاالت الخفع

.كليحا نجج مرصمح الفػنيع أكسع داللة عشج السعاصخيغ مغ مجلػؿ الحخؼ في  (ٖ)كالجخ
 العخبية ؛ ألنو يذسل الحخؼ كالحخكة . 

                                                           
 سابق. مخجع،  ٜٙٔأحسج عسخ مختار ، دراسة الرػت المغػؼ، ص  -ٔ
 . ٖٕٔمكتبة الثقافة الجيشية ، ص، ـ  ٕٗٓٓ -ىػ  ٕ٘ٗٔالقاىخة ، مرخ ،  ، ٔ، طحداـ بيشداكؼ ، عمع األصػات  -ٕ
 . ٕٙدار الكتب المبشاني، ص ، ـ ٜٔٛٔبيخكت ، لبشاف ، ،األلدشية العخبية ريسػف شحاف ، -ٖ
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عقيج التخكيب الرػتي لمغة ما حسج مختار أّف " الفػنيع ذك شبيعة صػتية كتأكيخػ 
 . (ٔ)ُيعّج أىع العػامل الكتداب الستعمع لمغة نصقًا جيجًا " 

أّما تساـ حداف فيخػ :"أّف الفػنيع مجسػعة أصػات ، كأّف ىحه األصػات ال تتبادؿ 
كالشػف كقج يكػف (  Phonemsالسػاقع ما دامت مشتسية إلى فػنيع كاحج كأعزاء متعجدة ) 

 . (ٕ)فاألستعساؿ كرػت الشػف الّمثػؼ في مقابل بقية أصػاتيا"، كدًا ك كر أكثخ 

 كمغ خبلؿ ىحه التعخيفات ندتشتج بعس الخرائز السسيدة لمفػنيع : 

 الفػنيع أصغخ كحجة صػتية . .ٔ
ىحه الػحجة الرػتية الرغخػ ليا القجرة عمى التسييد بيغ السعاني السعجسية  .ٕ

 لمكمسات .
مغ خبلؿ تقابميا مع بقية الػحجات االخخػ "فحيغ  قجرتيا عمى تسييد السعاني تطيخ .ٖ

تػضع جشبًا إلى جشب تذكل كحجات داللية أكبخ مشيا كىي السػرفيع 
(Morpheme )(ٖ) " فالكمسة ثع الجسمة(ٗ). 
يشاؾ مرصمحات يججر بشا أف أف الفػنيع مفيػـ صػتي . كإذا عخفشا الفػنيع ف .ٗ

 :نعخفيا

                                                           
 سابق.  مخجع،  ٖٕ٘أحسج عسخ مختار ، دراسة الرػت المغػؼ ، ص  -ٔ
 سابق. مخجع،  ٛ٘ٔتساـ حداف ،مشاىج البحث في المغة ، ص  -ٕ
3

فة نحػية ، كال يسكغ أف تقدع ىحه الػحجة إلى كحجات أصغخ مشيا دكف االنتقاؿ : ىػ أصغخ كحجة في بشية الكمسة تتحسل معشى ، أك كضي  Morphemeالسػرفيع -
بػف .)سػ( : مػرفيع يفيج إلى السدتػػ الفػنػلػجي . كأف يكػف الػحجة الجاللية الرغخػ يسكششا مغ التسييد بيغ السػرفيع السعجسي كالسػرفيع الشحػؼ . مثل : سيحى

فيع يذيخ إلى أّف فعل ذىب : مزارع كلو معشى ثاف كىػ إسشاد الفعل لمزسيخ الغائب "ىع" . )كف( : مػرفيع يفيج ترخيف انتساء الحجث لمدمغ اآلتي . )بػ( مػر 
كمشاىج البحث الفعل في السزارع السخفػع مع ضسيخ الزسائخ الجسع .)ذىب( : مػرفيع معجسي يفيج معشى الحىاب . )نػر اليجػ لػشغ ، مباحث في عمع المغة 

 . (  ٕٗٔ -ٔٗٔدار الفتح ، ص  ،ـ ٕٛٓٓقاىخة ،ال، المغػؼ 
حؼ يسكغ استعسالو كػحجة أما السػرفيع عشج عمساء الغخب يعبخ بو عغ أصغخ كحجة لغػية ذات معشى ، كقدسػا ىحه الػحجة إلى نػعيغ: األكؿ ) السػرفيع الحّخ( أؼ ال

الثاني ) السػرفيع السقيج ( ، كىػ الحؼ ال يسكغ استعسالو مشفخدًا بل يجب اترالو بسػرفيع مدتقمة في المغة نحػ : رجٌل ، ناـ ، جبل ، كبيخ ، إلى ، حزارة ... ك 
الػاك كالشػف لمجاللة عمى معشى الجسع كالتحكيخ ، كسا في كمسة ) ممعػف( .) نايف خخما :  ،حّخ أك مقيج ، مثل : األلف كالشػف لمجاللة عمى السعشى السثشى ) كلجاف(

 ( . ٕٙٚالسجمذ الػششي لمثقافة كالفشػف اآلداب ،  ص، ـ ٜٛٚٔالمغػية السعاصخة ، عالع السعخفة ، الكػيت ، أضػاء عمى الجراسات 
 سابق. مخجع،  ٕٙٚص  ،أحسج عسخ مختار ،دراسة الرػت المغػؼ   -ٗ
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عشاصخ الفػنيع تغييخه ال يغيخ السعشى ، كىػ عشرخ مغ  ( : Allophneاأللفهن)  . أ
كالقاؼ مغ بيئة إلى أخخػ ، كيسكغ أف  ،كيسكغ أف يكػف اختياريًا كتعجد صػر الجيع

يكػف إجباريا تحّجده مػاضع معيشة في الدياؽ ، فبل يجػز أف يحّل عشرخ محل 
ع آخخ كمثالو تفخيع البلـ في لفع الجبللة )هللا( كتخقيقيا إذ لكّل مغ ذلظ مػض

 .(ٔ)معخكؼ ال يتعجاه إلى غيخه
يخزع  ؼ السفخد البديط الحؼ يسكغ لو أفكىػ الرػت المغػ  ( : phoneفهن ) . ب

 . (ٕ)كالتحميل اآللي في معامل عمـػ األصػات  ،لمقياس

 : الفخق بين الّرهت والفهنيم

إذا كاف الرػتاف مغ المغة نفديا كيطيخاف في اإلشار الرػتي نفدو ، كإذا حّل 
محل اآلخخ دكف أف يشتج اختبلؼ في السعشى ، فيحاف الرػتاف صػرتاف لفػنيع أحجىسا 

يسكغ إلحجاىا أف تحّل محّل األخخػ دكف  ،كاحج ) كالجيع( التي ليا صػر صػتية متعجدة
تغييخ في السعشى كشصق الجيع في ) جسيل( معصذة قخيبة مغ الذيغ عشج الذامييغ كنصقيا 

( عشج القاىخييغ كنصقيا قخيبة الى  gصير كقخيبة مغ )في الكمسة نفديا خالية مغ التع
.  (ٖ)الػصف الرػتي عشج عمساء التجػيج في قخاءة القخآف فيسا نجعػ بيا لجيع الفريحة 

 . (ٗ)صػت،كليذ كّل صػت فػنيسا "  كتخػ نػر اليجػ لػشغ أّف:" الفػنيع

 

 

 

                                                           
 . ٙٓٔـ ، ص ٜٜٙٔدار الفكخ ، دمذق ، سػريا ، )د.ط( /   ،قجكر أحسج دمحم ،مبادغ المدانيات -ٔ
 سابق. مخجع،  ٓٚص  ،حداني ،مباحث في المدانيات أحسج  -ٕ
 سابق. مخجع ٕٓٔص ،أحسج دمحم قجكر ، مبادغ المدانيات   -ٖ
 .سابق مخجع، ٕٗٔ ،ص نػر الجيغ لػشغ ،مباحث في عمع المغة كمشاىج البحث المغػؼ  -ٗ
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 ادلبحج انخانج

غىي
ُّ
 كيفيت حدوث انصىث انه

 ت المغهي الره أواًل: مفيهم 

إّف الصبيعة اإلندانية تقتزي بالزخكرة العزػّية ، كالشفدية ، كاالجتساعية استعساؿ 
لحا فالّرػت الّمغػؼ في التخاث العخبي ليذ ججيجًا ،  ،الرػت لتحقيق عسمية التػاصل 
،  عمع األصػات درسأّف الخميل بغ أحسج ىػ أّكؿ مغ ،ك فالحؼ يثبتو حقل البحث المغػؼ 

كجاء مغ بعجه ، اء في كتابو السذيػر "كتاب العيغ" فكاف بحلظ الخائج كالسؤسذ كىحا ما ج
سيبػيو ، ثع ابغ جّشي ، كغيخىسا مغ جيابحة الّمغة العخبية . كىكحا فميذ ججيجًا القػؿ بدبق 

 شبلعيع بأعباء السرصمح الّرػتي مشح الِقجـ . إك العخب إلى تأصيل الّرػت المغػؼ 

العخبية القجماء المحيغ تعّخضػا لمرػت المغػؼ ، الجاحع  كمغ بيغ عمساء الّمغة
ىػ( فيػ يعخؼ الّرػت المغػؼ بأنو : " آلة الشصق ، كالجػىخ اّلحؼ يقـػ بو التقصيع ٕ٘٘)ت

، كبو يػجج التأليف . كلغ تكػف حخكات المداف لفطًا كال كبلمًا مػزكنًا كال مشثػرا إال بطيػر 
. يقرج الجاحع ىشا بمفع (ٔ)خكؼ كبلمًا إال بالتقصيػػػػػع كاألليػػػػػػػػػف " الرػػػػػػػػػػػت ، كال تكػف الح

 الّرػت ؛ "الحخؼ" ك"الّرػت" معا ، عمى اعتبار أّنو أساس بشاء الّمفع كالكبلـ . 

ىػ ( معخفاً  الرػت  ٕٜٖكبعج الجاحع نجج صاحب الخرائز ابغ جشي ) ت
متربًل حتى يعخض لو في الحمق كالفع  الّمغػؼ قائبًل:" الرػت عخٌض يخخج مع الّشفذ

كالذفتيغ مقاشع تثشية عغ امتجاده كاستصالتو فيدسى السقصع أيشسا عخض لو حخفًا ، كتختمف 
 . (ٕ)أجخاس الحخكؼ بحدب اختبلؼ مقاشعيا "

                                                           
، مكتبة الخانجي ، ـ ٜٜٛٔ -ىػ ٛٔٗٔالقاىخة ، مرخ ،  ،)د.ط( ،عثساف عسخك بغ بحخ الجاحع : تحقيق كشخح : عبج الدبلـ ىاركف ، البياف كالتبييغ  -ٔ
 .  ٛ٘صٔج
 سابق.مخجع،  ٙص، أبػ الفتح عثساف بغ جشي ،سخ صشاعة اإلعخاب  -ٕ
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أّما السحجثػف فقج نطخكا إلى الّرػت المغػؼ عمى أّنو "أثخ سسعي يرجر شػاعية 
السدساه تجاكزا أعزاء الّشصق . كالسبلحع أّف ىحا األثخ يطيخ عغ تمظ األعزاء  كاختياراً 

في صػرة ذبحبات معّجلة كمػائسة لسا يراحبيا مغ حخكات الفع بأعزائو السختمفة . 
كمعشى ذلظ  ،كيتصمب الّرػت المغػؼ كضع اعزاء الّشصق في أكضاع معيشة محجدة أيزا

 . (ٔ)ى األصػات المغػية"كي يحرل عملأّف الستكمع البّج أف يبحؿ مجيػدًا ما 

كنجج أيزًا مغ السحجثيغ تساـ حداف الحؼ يعّخؼ الرػت المغػؼ قائبًل :إنو حيغ 
كلدانو، كنبلحع كحلظ  ،كشفتيو ،نو يقـػ بحخكات خاصة بفّكة األسفلأيتكمع الستكمع نبلحع 

فع الستكمع . أّف أثخًا سسعيًا معيشا يرل إلى آذانشا فشفيع اّنو مختبط بيحه الحخكات التي في 
ىحا األثخ الدسعي ال يبجكا في مطيخ ذبحبة مدتسخة شػيمة غيخ معجلة ، كالتي ندسعيا مغ 
صفارة اإلنحار أك مغ صفارة القصار ، كإنسا ىي معجلة بسقجار ما يراحبيا مغ حخكات 

 .(ٕ)الفع

 " ىػ أثخ سسعي يرجر إرادياً بقػلو:أّما مشاؼ ميجؼ دمحم فقج عّخؼ الّرػت الّمغػؼ 
 . (ٖ)كىػ يتصمب أكضاعًا محّجدة كحخكات معيشة ليحه األعزاء "  الّشصق،عغ أعزاء 

ليذ كّل ما يرجر مغ اإلنداف مغ صػت يسكغ أف يقاؿ إّنو صػت لغػؼ، فالجياز 
الشصقي لئلنداف قادر عمى إنتاج أصػات كثيخة ، كسا أنو قادر عمى إنتاج أنػاع مغ الزجيج 

ت لغػيًا ، يجُب أف يكػف حامبًل لسعشى معيغ كيشقل رسالة كالزػضاء ، كلكي يكػف الّرػ 
 .(ٗ)محجدة مغ عقل إنداف الى آخخ

 

                                                           
 سابق. مخجع،  ٗٙص ،كساؿ بذخ ، عمع المغة العاـ  -ٔ
 سابق.مخجع ٔٚتساـ حداف ، مشاىج البحث في المغة، ص -ٕ
 . ٕٛعالع الكتب  ،ص،ـ ٜٜٛٔبيخكت ، لبشاف  ، ٔط،مع األصػات الّمغػية مشاؼ ميجؼ دمحم السػسػؼ ، ع-ٖ
 . ٖٛعالع الكتب ، ،ص ،ـٜٜٛٔ -ىػٜٔٗٔالقاىخة ، مرخ ، / ، )د.ط( ، أحسج مختار عسخ ، أسذ عمع المغة  ،ماريػ باؼ  تخجسة  -ٗ
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 المغهي.كيفية حجوث الّرهت  ثانيًا: 

يحجث الرػت المغػؼ "عشجما يدتعج اإلنداف لمكبلـ العادؼ ، فيدتشذق اليػاء ، 
مز قبل الشصق بأكؿ فيستمىء بو صجره قميبًل ، كإذا أخح في التكمع فإف عزبلت البصغ تتق

مقصع صػتي، ثع تتقمز عزبلت القفز الرجرؼ بحخكات سخيعة تجفع اليػاء إلى أعمى 
عبخ األعزاء السشتجة لؤلصػات ، كتػاصل عزبلت البصغ تقمراتيا في حخكة بصيئة 
مزبػشة إلى أف يشتيي اإلنداف مغ الجسمة األكلى ، فإذا فخغ مشيا فإّف عسمية الذييق تسؤل 

 .(ٔ)ية كبدخعة ، استعجادا لمشصق بالجسمة التالية كىكحا ..."الرجر ثان

كتشطع عسمية إصجار الرػت المغػؼ عبخ خسدة أحجاث متتالية متخابصة يقػد         
بعزيا إلى بعس حتى تتع الجائخة بيغ الستكمع كالدامع في أبدط مػقف مغ السػاقف المغػية 

 :(ٕ)ي " ، كىحه السخاحل أك األحجاث بتختيب كقػعيا ى

 األحجاث الشفدية كالعسميات العقمية التي تجخؼ في ذىغ الستكمع قبل كإثشاءه. .ٔ
كالتي تتسّثل في أصػات يشتجيا ذلظ الجياز الدسعي جياز  الكبلـ،عسمية إصجار  .ٕ

  الشصق.
السػجات كالحبحبات الرػتية الػاقعة بيغ الستكمع كأذف الدامع ، بػصفيا ناتجة عغ  .ٖ

 الشصقي .حخكات أعزاء الجياز 
 العسميات الّشفدية كاألحجاث التي تجخؼ في ذىغ الدامع عغ سساعو لمكبلـ . .ٗ
العسميات العزػية التي يخزع ليا الجياز الدسعي بػصفيا ردة فعل مباشخة لتمظ  .٘

 .(ٖ)السػجات

 

                                                           
 سابق. مخجع،  ٔٔٔص، دراسة الرػت المغػؼ  ،أحسج مختار عسخ    -ٔ
 . ٚٛٔبيخكت ، لبشاف )د.ت(، دار الشيزة العخبية ، ص، عخاف ، عمع المغة مقجمة لمقارغ العخبي ،)د.ط( محسػد الدّ  -ٕ
3

 . 188المصدر نفسه،ص - 
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 خرائص الّرهت الّمغهي  :ثالثًا 

ي جياز تحجد خرائز الّرػت الّمغػؼ مغ مجسل التغيخات السحتسمة التي تحجث ف
 فسجسل ىحه التغيخات في سبع نقاط: بعيشو،الشصق مغ غيخ تحجيج لرػت 

مرجر حخكة اليػاء كاتجاىيا : مرادر حخكة اليػاء متعجدة ككحلظ االتجاىات ،  .ٔ
 خئػؼ متجو إلى الخارج.اليػاء الصػات يتع إنتاجيا بكلكغ معطع األ

مقًا أك مفتػحا، فإف كاف " لمصبق الميغ كضعاف ، فيػ إما يكػف مغالميغ:كضع الصبق  .ٕ
 .(ٔ)مغمقا يكػف الرػت فسػيًا ، كإف كاف مفتػحًا يكػف الرػت أنفيا"

 الستحخؾ.تحجيج عزػ اإلنتاج  .ٖ
أعزاء إنتاج الرػت المغػؼ فييا الستحخؾ كفييا  الثابت.تحجيج عزػ اإلنتاج  .ٗ

ستحخكة كال لمحخكة،كمعطع األعزاء الثابتة مترمة بالفظ األعمى غيخ القابل  الثابت،
 .(ٕ)تدتقخ عمى الجدء األسفل أك عمى أرضية التجػيف الفسػؼ 

إّف كضع مؤخخ الّمداف يحجد نػع الرػت مغ حيث التفخيع  الّمداف:كضع مؤخخ  .٘
 كالتخقيق

 العخبية.معاييخ ترشيف األصهات  أ/

يصمق عمساء المغة عمى اآلثار الدسعية التي ترل لمستكمع نتيجة لعسمية الكبلـ اسع 
 : أساسيا التقديع الثشائي السعخكؼكلكغ  تقديسات،كألصػات أّؼ لغة عّجة  الّمغػؼ،الرػت 

ٔ-
 (ٖ)األصػات الرامتة 

 خ ... ( . -ج –ث -ت -( ، مثل : ) ب CONSONES) (ٗ)أك الداكشة -ٕ

                                                           
 سابق. مخجع ٖٓٔص،دراسة الرػت المغػؼ ،أحسج مختار عسخ    -ٔ
 . ٕٖٔ -ٖٔٔالسرجر نفدو ، ص -ٕ
3

 (.ٖساني بخجذتخاسخ ) التصػر الشحػؼ لمغة العخبية : بخجدتخاسخ ،صمّسغ سّسى ىحا الرشف باألصػات الرامتة السدتذخؽ األل-
4

 ( . ٘ٗالرشف باألصػات الداكشة.) األصػات المغػية ، إبخاىيع أنيذ ، ص سسى ىحا غكمسّ  ،إبخاىيع أنيذ -
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كقج أشمق عمييا الخميل اسع الحخكؼ اليجائية ، كذلظ "ألّنيا تخخج مغ  : األصهات الرائتة 
 .(ٔ)تقع في مجارج الّمداف أك الحمق أك الّمياة "ىػاء الجػؼ دكف أف 

أصػات  ،  كتدّسى أيزًا الحخكات أك (ٕ)أّما ابغ جشي فقج سّساىا بالحخكؼ السرػتة  
الفتحة / َ__ /ك الزسة : (ٖ)( . فيي في العخبية  VOYELLESالعّمة أك أصػات الّميغ )
 /ُ__/ كالكدخة /ِ__/

 ىي ألف مدبػقة بفتحة .كالفتحة الصػيمة / _َ___  ا / : ك  . أ
 كالزسة الصػيمة / _ُ___ ك / : كىي مدبػقة بزسة . . ب

 كالكدخة الّصػيمة / _ِ___ ؼ / : كىي ياء مدبػقة بكدخة .ج. 

كأساس ىحا التقديع قائع عمى شبيعة األصػات كخػاصيا السسّيدة ليا ، كذلظ بالتخكيد عمى 
 خاصتيغ ميستيغ : 

 كضع األكتار الرػتّية . -ٔ
 اليػاء.كر شخيقة مخ  -ٕ

كبالشطخ في ىحيغ التقديسيغ معا ، ُكجج أّف األكتار الرػتية تكػف غالبًا في كضع 
الحبحبة عشج الشصق بالحخكات ، كأّف اليػاء في اثشاء الشصق بيا يسّخ حخا شميقًا مغ خبلؿ 

ساس "كجػد حبذ أك تزييق في مجخػ اليػاء عشج أ. كيبشي أيزًا عمى  (ٗ)الحمق كالفع 
لرػامت ، كعجـ كجػد أؼ حبذ أك تزييق عشج الشصق بالرػائت ، كىحا ىػ الشصق با

 .  (٘)األساس السعػؿ عميو كثيخًا  لجػ أكثخ الجارسيغ "

                                                           
 سابق. مرجر ٘ٚ/صٔج ،الخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ ، العيغ  -ٔ
 سابق..  مرجر،ٕٗٔ/ٖج، أبػ الفتح عثساف بغ جشي  ، الخرائز -ٕ
 سابق. مرجر ، ٜٙٔعراـ نػر الجيغ ، عمع األصػات اّلمغػية ، ص -ٖ
 سابق. مرجر، ٓ٘ٔ-ٜٗٔكساؿ بذخ ، عمع األصػات، ص -ٗ
 . سابق مرجر،  ٜٛ٘ص ،أحسج دمحم قجكر ، مبادغ المدانيات   -٘
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ُيعج ىحا الترشيف أكليا كأساسيا ألصػات أية لغة ، تميو ترشيفات أخخػ تتعيغ مغ 
كرىا إلى جسمة الخرائز التي تتسيد بيا األصػات . فتقّدع الرػامت كالرػائت بج

 مجسػعات جدئية ، بيا ُيعخؼ بشاء الّمغة الرػتي كنطاميا الفشػلػجي . 

 سػا األصػات إلى صػامت كصػائت:كقج عخؼ العخب قجيسا ىحا الترشيف ، فقدّ 
األصػات الرامتة يصمقػف عمييا الحخكؼ ، كىحه الحخكؼ ىي التي أكليا عشاية خاصة ، "

رػتية ، فيي التي أخزعػىا لمترشيف كالتقديع ككجيػا إلييا معطع جيػدىع كبحػثيع ال
 (ٔ)دكف الحخكات ، كىي التي نطخكا فييا نطخا جادا مغ حيث مخارجيا كصفاتيا السختمفة"
لكغ ىحا ال يعشي بالزخكرة إىساليع لجراسة الحخكات تساما فػ"ال نعجـ أف نعثخ عمى أقػاؿ 

فاتيا ، فالحخكات إّنسا ُسسيت متشاثخة ىشا كىشاؾ ، تذيخ إلى شيء مغ خػاص الحخكات كص
كحلظ عمى رأييع ألنيا ُتحخؾ الحخؼ كتقمقمو ، أك كسا قاؿ بعزيع ؛ ألّنيا تجحبو نحػ 
الحخكؼ التي ىي أجداؤىا ، فالفتحة تجحبو نحػ األلف ، كالكدخة نحػ الياء ، كالزسة نحػ 

بالحخكات مغ كػنو  الػاك ، كلكغ ىحا التفديخ كسا نخػ أقخب إلى أف يكػف تعميبًل لتدسيتيا
 . (ٕ)بيانا كتػضيحا لخػاصيا "

ككضع عمساء العخب السحجثػف تقديسات عجيجة لكّل قدع " فيسا عشج إبخاىيع 
أنيذ)أصػات ساكشة كأصػات ليغ ( ، كعشج محسػد الدعخاف ) صػامت كصػائت (، كعشج 
حخكات( تساـ حداف ) أصػات صحيحة كأصػات عّمة( ، كعشج كساؿ بذخ) أصػات صامتو ك 

كعشج صالح القخمادؼ ) حخكؼ كحخكات ( ، كعشج أحسج مختار عسخ ) سػاكغ كعمل ( ، 
كعشج أحسج نخمة ) صػامت كصػائت( كعشج رمزاف عبج التػاب) أصػات صامتة كأصػات 

 .(ٖ)متحخكة ( كعشج عبج الخحسغ الحاج صالح ) حخكؼ جػامج كحخكؼ مرػتة("

                                                           
 سابق. مخجع، ٖ٘ٔ ،كساؿ بذخ،عمع األصػات -ٔ
 .  ٘٘ٔالسخجع نفدو :  -ٕ
 . ٛٔديػاف السصبػعات الجامعية  ، ص،  ٖٜٜٔبػحػش ، البشية الّمغػية لبخدة البػصيخؼ،الجدائخ ،  رابح -ٖ
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مف كثيخًا عغ تقديع الّمغػييغ القجامى إاّل في إّف تقديع الّمغػييغ السحجثيغ ال يخت
كضع بعس السرصمحات العمسّية أك في دّقة تحجيج مخخج الرػائت مع الدمغ السدتغخؽ 

 لشصقيا كتحجيج الفخؽ بيشيا كبيغ الرػامت.

كيسكغ تذبيو عبلقة الّرائت بالّرامت ، بالخكح مغ الجدج ؛ كأقل مشيا ، تذبيو 
ا كشا ال نترّػر جدسا حّيا ببل ركح  ، كال جدسا متحخكًا ببل بالعزبلت في الجدج ، فإذ

عزبلت ، فإف ال يسكششا ىشا ، أف نقّخ بػجػد صامت مشصػؽ ، بجكف صائت يعسل عمى 
 .  (ٔ)إيجاده كتحخيكو 

 األصهات الرامتة ) الدهاكن( في الّمغة العخبية ب/ 

 الرامتة:مفيهم األصهات  -ٔ
" الّرػت السجيػر ، أك السيسػس ، اّلحؼ يحجث تعّخؼ األصػات الرامتة بأنيا :

أك عائق في مجخػ اليػاء ، سػاء أكاف االعتخاض كامبل في  ،أثشاء الّشصق بو اعتخاض
كيدّسييا بعس  (ٕ)نصق الرػت مثل الجاؿ ، أك كاف االعتخاض جدئيًا كسا في الذيغ ..."

تيار الّشَفذ عشج الّشصق ، كىي األصػات الشاتجة عغ حبذ  (ٖ)السحجثيغ األصػات الحبدية
. كاألصػات التي يشصبق عمييا (ٗ)بيا كإعاقتو في أحج مػاضع الّشصق إعاقة خفيفة أك شجيجة
عذخكف في المغة العخبية ، كىي ىحا التعخيف ىي الحخكؼ اليجائية الثسانية كال

 أ.ب.ت.ث.ج.ح.خ.د.ذ.ر.ز.س.ش.ص.ض.ظ.ع.غ.ؼ.ؽ.ؾ.ؿ.ـ.ف.ىػ.ك.ؼ(. :)

 الرامتة :  انهاع األصهات – ٕ

 كقج صشف عمساء األصػات الرػامت بشاء عمى أسذ ثبلثة رئيدية ، ىي :       
                                                           

 –ىخاف ز ـ ، جامعة ٖٕٓٓ-ٕٕٓٓإشخاؼ عبج السالظ مختاض ، الػضائف الرػتية كالجاللية لمرػائت العخبية : إعجاد مكي درار ، رسالة دكتػراه الجكلة ،  -ٔ
 .  ٛٛٔص
 سابق.  مخجع،ٕٜص، مغة العاـ عمع البذخ،كساؿ  -ٕ
 . ٓٙٔدار العخبي ،ص ،بيخكت ، لبشاف ، )د.ت( ، ٗدمحم األنصاكي ، الػجيد في فقو المغة ،ط -ٖ
 .، مخجع سابقٓٙٔص، عمع المغة مقجمة لمقارغ العخبي  الّدعخاف،محسػد  -ٗ
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 كضعية األكتار الرػتّية . .ٔ
 مػاضع الّشصق أؼ السخارج . .ٕ
 .(ٔ)حالة مخكر اليػاء كالسػانع التي تعتخضو عشج الشصق  .ٖ

 ترشيف الرهامت باعتبار وضع األوتار الرهتية : 

ذبحبة األكتار أك عجـ ذبحبتيا أثشاء عسمّية الشصق  ترشف األصػات الرامتة بحدب
( كذكخ كساؿ بذخ أّف  Sourds( ، كأصػات ميسػسة ) Sonoresإلى أصػات مجيػرة ) 

 .(ٕ)ىشاؾ ترشيفا ثالثا كىػ أصػات ال ميسػسة كال مجيػرة 

قج يشفخج الػتخاف الرػتياف بعزيسا عغ بعس خبلؿ عسمية مخكر اليػاء مغ الخئتيغ 
دسحاف لو بالخخكج دكف أف يعتخض شخيقو أؼ شيء ، كمغ ثّع ال يتحبحباف ، فسا بحيث ي

نقػؿ ىحا صػت ميسػس كذلظ ما  "يحجث في ىحه الحالة  يسكغ أف نرصمح عميو باليسذ 
كاألصػات السيسػسة في المغة العخبية ، ىي : )ت . ث  "يشتج عغ غياب اىتداز الػتخيغ 

 . (ٖ)صػتًا  ٕٔ. ىػ (=  ح. خ . س .ش . ص . ط . ؼ . ؽ . ؾ

قج يقتخب الػتخاف الرػتياف بعزيسا مغ بعس أثشاء مخكر اليػاء كأثشاء الّشصق فيزيق 
الفخاغ في ىحه الحالة ببيشيسا بحيث يدسح بسخكر اليػاء كلكغ مع إحجاث اىتداز كذبحبات 
صػت سخيعة مشتطسة ليحه األكتار ففي ىحه الحالة يحجث ما يدّسى بالجيخ ) نقػؿ ىحا 

مجيػر كذلظ ما يشتج عغ اىتداز الػتخيغ الرػتيغ أثشاء الّشصق ببعس األصػات ( 
كاألصػات الرامتة السجيػرة كسا نشصقيا اليـػ في لغتشا العخبية ىي : ب ، ح ، د ، ج ، ذ 

حػ ) كلج كحػض ( كالياء في نحػ ، ر ، ض ، ظ ، ع ، غ ، ؿ ، ـ ، ف ، كالػاك في ن

                                                           
 سابق. مرجر،  ٓٙٔص ، محسػد الّدعخاف  ، عمع المغة مقجمة لمقارغ العخبي -ٔ
 سابق. مرجر،  ٖٕٗصاألصػات،عمع  بذخ،كساؿ  -ٕ
 .ٕٗٗ، نفدو سخجع ال -ٖ
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. الكتذاؼ جيخ الرػت كذلظ بأف تسدظ حشجختظ بخفق  ( ٔ)تاً صػ  ٘ٔيتخؾ ، بيت ( = )
بخفق بإبيامظ كسبابتظ ، ثع انصق عمى التػالي الرػتيغ ) ذ ، س ( فدتحذ اىتداز في 

 الحالة األكلى ، كذلظ لتحخؾ عزبلت الحشجخة في حالة الّرػت السجيػر . 

سجيػرة كأخخجػىا مغ كقج أضاؼ عمساء العخبية الصاء كالقاؼ كاليسدة إلى األصػات ال
 . (ٕ)األصػات السيسػسة ، كىحا اّلحؼ قالػا ال يػافق نصقشا الحالي ليحيغ الرػتيغ 

ق الػتخاف انصباقا تاما فبل يدسح بسخكر اليػاء إلى الحمق مجة االنصباؽ  كمغ بقج يشص   
 ثع يشقصع الشفذ ثع يحجث أف يشفخج ىحاف الػتخاف فيخخج صػت انفجارؼ نتيجة النجفاع
اليػاء اّلحؼ كاف محبػسًا حاال لبلنصباؽ الّتاـ ، ىحا الرػت ىػ ىسدة القصع ، فيسدة القصع 

 .(ٖ)العخبية إذف صػت صامت ال ىػ ميػس كال بالسجيػر

ما عمساء األصػات القجماء فقج كصفػا ضاىختي الجيخ كاليسذ بكل اقتجار معتسجيغ أ
قّدسػا األصػات إلى مجيػر كميسػس عمى تحكقيع لّمغة كإحداسيع الفصخؼ بأصػاتيا ، ك 

، كحيغ فّخقػا بيغ األصػات السجيػرة  ما ذىب إليو السحجثػف  تقديسًا دقيقًا اتفق مع
كالسيسػسة ، لع يذيخكا إلى كضع األكتار الرػتّية ، كلع يعتسجكا عمى أكضاعيا في تحجيج 

مرصمحات ذكخىا  الجيخ كاليسذ ، كسا فعل الّجارسػف السحجثػف ، بل كاف اعتسادىع عمى
. كسا يحكخ أّف تعخيفاتيع لمجيخ كاليسذ تّتدع بالرعػبة  (ٗ)سيبػيو ، كرّددىا مغ جاء بعجه 

 .(٘)كالتعقيج إلى حّج أّنو ليذ مغ الديل التعّخؼ بجّقة عمى مقاصجىع

                                                           
 سابق.  مرجر ،ٗٚٔص ، عمع األصػات ،بذخ  كساؿ -ٔ
 .٘٘ٔص نفدو،السخجع  -ٕ
 . ٜٓمجخل في الرػتيات، تػنذ )د.ت(، دار الشذخ ، صإبخاىيع،عبج الفتاح  -ٖ
 .ٖٖٓ/صٔكزارة األكقاؼ ،  ج ٜٜٗٔ عبج الخالق عصية ، مرخ ، السقتزب : تحقيق ، دمحمالسبخد،أبػ العباس دمحم بغ يديج  -ٗ
 سابق.  مرجر ، ٛٛص العاـ،عمع المغة  بذخ، كساؿ -٘
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كقج عّخؼ سيبػيو الّرػت السجيػر بقػلو :" حخؼ أشبع االعتساد في مػضعو 
. كعّخؼ (ٔ)حّتى يشقزي االعتساد عميو كيجخؼ الّرػت"كمشع الشفذ أف يجخؼ معو 

 . (ٕ)السيسػس بأنو " حخؼ أضعف االعتساد في مػضعو حّتى جخػ الّشفذ معو"
 أما ابغ جّشي فعّخؼ الّرػت السجيػر قائبًل :" حخٌؼ ُأشبَع االعتساُد في مػضعو ، 

 .(ٖ)"كَمَشَع الشَّفَذ أف يجخؼ معو حّتى يشقزي االعتساد كيجخؼ الّرػت
كقج استشتج إبخاىيع أنيذ مغ جسمة ما ذكخه سيبػيو " بأف سيبػيو كمغ تبعو مغ القجماء عمى 
عمع حقيقي بصبيعة السجيػر كالسيسػس مع أّنيع أغفمػا الػتخيغ الرػتييغ ، فقج ذكخ سيبػيو 
يا األصػات السجيػرة كالسيسػسة ، كّعيشيا كاّتفق في ىحا مع ما أثبتتو التجارب الحجيثة في

. فقػؿ سيبػيو " حخؼ أشبع االعتساد في (ٗ)ثبلثة أحخؼ ) القاؼ ، كالصاء ، كاليسدة(
يذيخ إلى أمخيغ نّز عمييسا السحجثػف كىسا : الّرػت السذبع ، كالػضػح  (٘)مػضعو" 
 الدسعي . 
كنمخز مغ ىحا أّنو كقع خبلؼ بيغ األقجميغ كالسحجثيغ في بعس األصػات مغ حيث  

فاليسدة ، كالقاؼ ، كالصاء ، عشج القجماء مجيػرة كعشج السحجثيغ ميسػسة الجيخ كاليسذ ، 
، فاليسدة قج كصفيا القجماء بأنيا مجيػرة ، بيشسا أغمب السحجثيغ كصفػىا بأنيا ميسػسة ، 
. (ٙ)كربسا يخجع ذلظ الخصأ مغ القجماء إلى انيع يشصقػنيا متمػة بفتحة ، كالفتحة مجيػرة 

تقارب في الشصق ، كىحا ما أكجه البذخؼ الديج " كلعل اعتبار القاؼ كىشاؾ سبب آخخ كىػ ال
 .(ٚ)ميسػسا عشج السحجثيغ يعػد إلى قخب نصق الكاؼ العخبية فيػ ميسػس"

 
 

                                                           
 ،مخجع سابق. ٖٗٗ/ص ٗج ،أبي بذخ عسخك بغ عثساف سيبػيو ،الكتاب  -ٔ
 .ٖٗٗص/  ٗ،جنفدو  سخجعال-ٕ
 . ابق، مخجع س ٓٙ/صٔج، أبػ الفتح عثساف بغ جشي ،سّخ صشاعة االعخاب  -ٖ
 سابق. مخجع ٕٗٔ-ٖٕٔالمغػية،  ص إبخاىيع أنيذ ،األصػات -ٗ
 السخجع سابق.. ٖٗٗ/صٗج ، أبي بذخ عسخك بغ عثساف سيبػيو ،الكتاب  -٘
 سابق. مخجع،٘ٔٔص، كساؿ بذخ، عمساألصػات -ٙ
 .ٖٛٔنفدو،صخجع الس -ٚ
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 ادلبحج انرابع
 خمارد األصىاث

 ترشيف األصهات تبعًا لمسخارج .
صػٍت مػضع يخخج كلكل  ،إفَّ الّمغة أصػاٌت ُترِجُرَىا آلة الشصق ) جياز الشصق (      

مشو ، ُيَدسَّى السخخج ، كدراسة مخارج الحخكؼ مغ السػضػعات األساسية التي ُعشي بيا 
عمساء المغة العخبية كعمساء التجػيج الستقجمػف ، كىي مػضع عشاية عمساء األصػات الّمغػية 

 السحجثيغ أيزًا ، كىشاؾ تػافق عمى كثيخ مغ تفاصيل ىحا السػضػع بيغ الفخيقيغ 
 السخخج:يهم مف

فيكػف السخخج  كانفرل،بسعشى بخز مغ مقّخه  يخخج،اسع مكاف مغ الفعل خخج  :لغةالسخخج 
 .(ٔ)مػضع الخخكج 

         ، أك ىػ (ٕ)عشج الستقجميغ :" السػضع الحؼ يشذأ مشو الحخؼ" : والسخخج اصطالحاً 
ؼ عجد مغ ، كعخّ (ٗ)، أك السقصع الحؼ يشتيي الرػت عشجه" (ٖ)" مػضع خخكج الحخؼ"

التبلقي( ، أك ىػ " مػضع التَّساس ) (٘)األصػات السحجثيغ السخخج بأف"مكاف الشصق " عمساء
 . (ٚ)، أك ىػ " الشقصة الجقيقة التي يرجر مشيا أك عشجىا الرػت" (ٙ)التبلقي( أك التقارب")
. 
كقج استعسل عمساء المغة العخبية القجماء ىحا السرصمح ثع أصبح متجاكال لجػ السؤلفيغ  
إذ نجج الخميل بغ أحسج يعصي عّجة  الػحيج،غيخ أّنو لع يكغ االصصبلح  جىع،بعمغ 

كقج  كالسجرجة، كالسبتجأ، الحيد، كىي: العيغ،مرصمحات مخادفة ليحا الػصف في كتابو 

                                                           
 )خخج( .ٖٚ/صٖج العخب،لداف  مشطػر،أبػ الفزل جساؿ الجيغ بغ  -ٔ
ـ  دار البحػث العمسّية ، ٜٜٚٔالكػيت ،ىػ( ، تحقيق : عبج العاؿ سالع مكـخ ،،)د.ط(ٜٔٔالّجيغ بغ عبج الخحساف الّدُيػشي ،ىسع اليػامع، )جبلؿ  -ٕ
 .  ٕٕٛ/صٕج
دار الكتب العمسية  ، ت ، لبشافىػ( ، تحقيق : إبخاىيع َعصػه َعػض ،بيخك ٘ٙٙأبػ القاسع شياب الجيغ السعخكؼ بأبي شامو، إبخاز السعاني مغ حخز األماني : ) -ٖ

 . ٖٗٚالعمسية ، ، )د.ط(/ )د.ت( ،ص
 . ٖٕٔ/ صٓٔ)د.ت(،عالع الكتب ج لبشاف، بيخكت،(، ىػ( ، )د.ط ٖٗٙمػفق الّجيغ بغ يعير، شخح السفرل، ) -ٗ
 .، مخجع سابق ٗٛتساـ حداف،مشاىج البحث في المغة :  ص -٘
 .، مخجع سابق  ٛٔٔص،محسػد الدعخاف، عمع المغة مقجمة لمقارغ العخبي  -ٙ
 سابق. مخجع، ٓٛٔص، عمع األصػات  بذخ،كساؿ  -ٚ
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كسا نجج الخميل بغ  .(ٔ)" فمع يكغ ليا حيد ُتشدب إليو"قػلو:في  الحيد"،استعسل مرصمح " 
السجرج في قػلو ": في العخبية تدعة كعذخكف حخفا ، مشيا  أحسج الفخاىيجؼ يحكخ مرصمح

خسدة كعذخكف حخفا صحاحًا ليا أحياز كمجارج ، كأحخؼ جػؼ ىي :الػاك كالياء ، كاأللف 
الّميشة كاليسدة ، كسسيت جػفا ألنيا تخخج مغ الجػؼ فبل تقع في مجرجة مغ مجارج الّمداف ، 

 . (ٕ)اة ، إنيا ىي ىاكية في اليػاء"كال مغ مخارج الحمق ، كال مغ مجرج الّمي
كىشا نجج الخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ قج صّشف األصػات العخبية كفق مخارجيا مدتعسبل     

مرصمح " حيد" عػض مرصمح "مخخج" ، كىػ بيحا السعشى أكسُع مغ السخخج ، ألف 
بجَّ أف يحتػؼ عمى مجسػعٍة السخخج ربسَّا ضعَّ حخفًا كاحجًا فقط كربَّسا أكثخ ، أمَّا الَحّيد فبل 

 مغ الحخكؼ حتى ُيصمق عميو ىحا االسع . 
:" ستخجـ مرصمح " السخخج" ، في قػلوأّما سيبػيو فقج استفاد مسا جاء بو معّمسو ، إاّل ا 

، " كمغ أقرى المداف كما فػقو مغ الحشظ  (ٖ)ىحا باب عجد الحخكؼ العخبية كمخارجيا" 
 . (ٗ)األعمى مخخج القاؼ" 

لمسخخج قػلو :"اعمع أفَّ الّرػت  اً ا ابغ جّشي فقج استعسل مرصمح : السقاشع مخادفأمّ  
َعَخض َيخخج مع الشَّفِذ مدتصيبًل حتى َيْعِخَض لو في الحمِق كالفِع كالذفَتيغ مقاشُع ُتْثِشيِو عغ 
ب امتجاِده كاستصالِتو ، فيدّسى السقصع أيشسا َعَخض لو حخفًا ، كتختمف أجخاُس الحخكؼ بحد
اختبلؼ مقاشِعيا ... أال تخػ أنََّظ تبتجغ ِمغ أقرى حمِقَظ . ثعَّ َتبمغ بو أؼًّ السقاشع شئَت ، 

 .   (٘)َفتِجُج لو َجخسا ّما "
كبسبلحطتشا ليحه السرصمحات التي استخجميا عمساء العخب القجماء نجج أّنيا تػحي إلى  

ء بحيث يشتج الّرػت الّمغػؼ نقصة التزييق أك االندجاد اّلحؼ يحجث عشجىا حبذ لميػا
 ماىيتو.اّلحؼ ندسعو كمشو يربح الحخؼ ميدانًا ُتعخؼ بو 

                                                           
 دابق.مخجع، ٘ٙ/صٔج، الخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ،العيغ  -ٔ
 . ٙٙ/صٛج السرجر نفدو   -ٕ
 .سابق مخجع ،ٕٖٗ/صٗج، أبي بذخ عسخك بغ عثساف سيبػيو ،الكتاب  -ٖ
 .ٖٗٗ، صٗج ،نفدوالسخجع  -ٗ
  سابق. عمخج ،ٙ، صٔخاب، جاإلعسّخ صشاعة  جشي،أبغ  -٘
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كىي تذتخؾ في اإلشارة إلى مػضع اّلحؼ  التعخيفات،كليذ ىشاؾ تعارض بيغ ىحه  
سػاء خخج الّرػت مغ مػضع االعتخاض أك مشفح  الّرػت،تعتخض فيو آلة الشصق إلنتاج 

   آخخ.
لجارسيغ األقجميغ بتحجيج مخارج األصػات الّمغػية؛ كيسكغ أف لقج اىتع الكثيخ مغ ا 

ندتحزخ في ىحا السقاـ بعس الشساذج التي تخكت صبغة عمى ىحا السجاؿ؛ فيحا الخميل بغ 
ىػ( اّلحؼ ُعّج أّكؿ مغ قّجـ لجراسة عمسية لؤلصػات تتسثل في ٓٚٔأحسج الفخاىيجؼ )ت

أك لؤلحياز كالسخارج فختب الحخكؼ عمى ترشيفو ألصػات العخبية حدب ىيئة الشصق بيا، 
مخارجيا الرػتية انصبلقا مغ حّدو السخىف كعمسو الػاسع بالسػسيقى، فجاء تختيبو ألصػات 

-س-ض/ص-ش-ؾ/ج-غ/ ؽ-خ-ق–ح-العخبية في معجع " العيغ" عمى الشحػ التالي:ع
. يقػؿ الخميل :" في العخبية تدعة (ٔ)ؼ"-أ-ـ/ك-ب-ف/ؼ-ر-ث/ر-ذ-ت/ظ-د-ز/ط
 خكف حخفامشيا:كعذ

خسدة كعذخكف حخفا صحيحا ليا أحياز كمجارج كأحخؼ ُجػؼ، كىي : الػاك كالياء كاأللف  
الميشة، أك اليسدة، كسسيت جػفا ألنيا تخخج مغ الجػؼ فبل تقع في مجرجة المداف، كال مغ 
إليو  مجارج الحمق، كال مغ مجرج الّمياة، كإّنسا ىي ىاكية في اليػاء فمع يكػف ليا حيد تشدب

 . (ٕ)إاّل الجػؼ"

 .(ٖ)كقج قدع الخميل ىحه  الحخكؼ كسا يمي:"

األصػات الحمقية: العيغ كالصاء، كالحاء كالياء، كالخاء كالغيغ ألف مبجأىسا مغ  -ٔ
 الحمق .

 األصػات الميػية: القاؼ كالكاؼ ألف مبجأىسا مغ الّمياة.  -ٕ
 جخ الفع. األصػات الذجخية: الجيع كالذيغ كالزاد ألّف مبجأىسا مغ ش -ٖ

                                                           
1

 سابق.مخجع،53/ص1الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، العٌن،ج -
2

 .11/ص8المرجع نفسه، ج -
3

 .12/ص8المرجع نفسه، ج -
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 األصػات األسمية: الراد كالديغ كالداؼ ألّف مبجأىسا مغ أسمة الّمداف. -ٗ
 األصػات الشصعية: الصاء كالتاء كالّجاؿ ألف مبجأىسا مغ نصع الغار األعمى. -٘
 األصػات الّمثػية: الزاد كالحاؿ كالثاء ألّف مبجأىسا مغ الّمثة . -ٙ
 جأىسا مغ ذلق الّمداف . األصػات الحلقية: الّخاء كالبلـ كالشػف ألّف مب -ٚ
 األصػات الذفػية : الفاء كالباء كالسيع، ألّف مبجأىسا مغ الذفة. -ٛ

يج مخارج الحخكؼ بجّقة، كخيخ دليل عمى ذلظ، مػافقة ىحا التحجيج جفالخميل بخع في تح
انعجاـ الػسائل كاإلمكانات اآللية كالسخابخ السخترة، مغ خغع عمى ال لسا تػصل إليو العمع

الّميث بغ السطفخ ُمشػىا برشيع أستاذه السبتكخ في تقديسو لمحخكؼ عمى مخارجيا  كقج قاؿ
بأّنو ": كاف ذكاقة إياىا، كأنو كاف يفتح فاه باأللف، ثع يطيخ الحخؼ نحػ: 

 . (ٔ)أْب،أْت،أْح،أْع،أْغ، فػجج العيغ أدخل الحخكؼ في الحمق فجعميا أكؿ الكتاب" 

و فقج رّتب األصػات العخبية حدب مخارجيا عمى ىحا فيسا يخّز الخميل، أّما سيبػي
الشحػ التالي: ء ىػ أ / ع ح / غ خ / ؽ ؾ/ ج ش ؼ ض / ؿ ف ر / ط د ت / ز س 
ص/ ظ ذ ث/ ؼ ب ـ ك . كلكّشو خالف معمسو  الخميل في تختيب بعس األصػات. 
ج فديبػيو عّج السخارج ستة عذخ مخخجا مدقصا مخخج الحخكؼ الجػفية ككزعيا عمى مخار 

فجعل األلف مع اليسدة مغ أقرى الحمق، كياء السّج مع الياء غيخ  ،الحمق كالّمداف كالذفتيغ
 ك كاك السّج غيخ السجية مغ الذفتيغ. كقدسيا بيحا التختيب قائبل:  ،السجية مغ كسط الّمداف

 (ٕ)فممحمق مشيا ثبلثة:"
 فأقراىا مخخج اليسدة، كالياء، كاأللف. 

 لعيغ كالحاء.كمغ أكسط الحمق مخخج: ا

                                                           
1

 سابق. مخجع، 52/ص1الخلٌل، العٌن، ج -
2

 سابق. مخجع، 431/ص4أبً بشر عمرو بن عثمان، سٌبوٌه، الكتاب،ج -
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 كأدناىا مخخجا مغ الفع: الغيغ كالخاء. 

 كمغ أقرى الّمداف كما فػقو مغ الحشظ األعمى مخخج: القاؼ.

 كمغ أسفل مغ مػضع القاؼ مغ الّمداف قميبًل كمسا يميو مغ الحشظ األعمى مخخج: الكاؼ .

  كمغ كسط الّمداف بيشو كبيغ كسط الحشظ األعمى مخخج: الجيع كالذيغ كالياء.

 كمغ بيغ أّكلو حافة الّمداف كما يميو مغ األضخاس مخخج: الزاد.

كمغ حافة الّمداف مغ أدناىا إلى مشتياىا شخؼ الّمداف كما بيشيا كبيغ ما يمييا مغ الحشظ 
األعمى كما فػيق الزاحظ كالشاب الخباعية كالثشية مخخج : البلـ. كمغ شخؼ الّمداف بيشو 

 لشػف . كبيغ ما فػيق الثشايا مخخج: ا

 كمغ مخخج الشػف غيخ أّنو أدخل في ضيخ الّمداف قميبًل النحخافو إلى البلـ مخخج: الخاء.

 كمسا بيغ شخؼ الّمداف كأصػؿ الثشايا مخخج: الصاء كالجاؿ كالتاء.

 كمسا بيغ شخؼ الّمداف كما فػؽ الثشايا مخخج: الداؼ كالديغ كالراد.

 خخج: الطاء كالحاؿ كالثاء.كمسا بيغ أشخاؼ الّمداف كأشخاؼ الثشايا م

 كمغ باشغ الذفة الدفمى كأشخاؼ الثشايا األعمى مخخج: الفاء.
 كالػاك. ،كالسيع ،مسا بيغ الذفتيغ مخخج: الباء

 (ٔ)كمغ الخياشع مخخج: الشػف الخفية. 
كليذ مغ خبلؼ بيغ سيبػيو كبيغ الّجارسيغ اليـػ في ترشيف األصػات إاّل في حاالت 

 اكز عغ أكثخىا؛ ألّف ىحا التبايغ يخجع إلى عجد مغ األسباب أىسيا: قميمة، يسكغ التج

                                                           
1
 . سابق مخجع، 431/ص4، الكتاب،جأبً بشر عمرو بن عثمان، سٌبوٌه - 
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التقارب كالتجاخل بيغ مخارج الشصق، فميذ ىشاؾ حجكد فاصمة فربل تاما بيغ بعس ىحه 
السخارج كمغ ثع؛ فإّنو مغ الجائد أف ُتشدب مجسػعة مغ األصػات إلى مخخج معيغ، 

فديبػيو كاف  (ٔ)رل بو، كمتجاخل معو، كيشدبيا باحث آخخ إلى مخخج قخيب مشو، أك متّ 
َيعج ) ؿ ف ر ( تصػر األصػات: فإف بعس األصػات قج تغيخ نصقيا، كمغ ذلظ مخخج 
"الزاد" فإّف سيبػيو، كغيخه مغ عمساء العخبية، كالتجػيج يجعمػف مخخجو مغ حافة الّمداف ال 

بشاء عمى شخيقة  يذاركو غيخه مغ مخخجو، كيعجه أكثخ السحجثيغ مغ مخخج ) ت د ط (،
 .(ٕ)نصقو في قخاءة القخآف في زمانشا

قج يكػف جانب مغ التبايغ راجع إلى الخصأ في تحجيج مخخج عجد مغ األصػات، فإّف 
الّجارسيغ تتفاكت خبخاتيع كدقة مبلحطاتيع، فخبسا حّجد بعزيع مخخجا لمّرػت، كقج يكػف 

 .(ٖ)ذلظ التحجيج غيخ صحيح، أك غيخ دقيق
ىػ( الحؼ ألف كتابو " سخ صشاعة اإلعخاب" الحؼ تشاكؿ ٕٜٖجاء ابغ جشي )تكبعج سيبػيو 

فيو الّرػت مغ الشاحية العزػية كالػضيفية كتطيخ عبقخية ابغ جشي في ىحا السجاؿ عشج 
كصفو لجياز الشصق عشج اإلنداف بقػلو :" شبو بعزيع الحمق كالفع بالّشاؼ، فإّف الّرػت 

يجخؼ الّرػت في األلف ُغْفبًل بغيخ صشعة، فإذا كضع يخخج فيو مدتصيبًل ساذجًا كسا 
الدامخ أناممو عمى خخكؽ الشاؼ السشدػقة كراكح بيغ عسمو، اختمفت األصػات كسسع لكل 
خخؽ مشيا صػت ال يذبو صاحبو فكحلظ إذا قصع الرػت في الحمق كالفع باعتساد عمى 

خ ذلظ أيزًا كتخ العػد؛ جيات مختمفة كاف سبب استساعشا ىحه األصػات السختمفة. كنطي
فإّف الزارب إذا ضخبو كىػ مخسل سسعت لو صػتًا، فإف حرخ آخخ الػتخ ببعس أصابع 
يدخاه أدػ صػتا آخخ فإف أدناىا قميبًل سسعَت غيخ األثشيغ، ثع كحلظ كمسا أدنى أصبعو مغ 
مق، أكؿ الػتخ تذكمت لظ أصجاء مختمفة، إاّل أف الرػت... فالػتخ في ىحا التسثيل كالح

كالَخْفة بالسْزخاب عميو كأكؿ الرػت مغ أقرى الحمق، كجخياف الّرػت فيو ُغفبًل غيخ 
 .فرشيع ابغ جشي لع يخخج بو عسا قالو(ٗ)محرػر كجخياف الرػت في األلف الداكشة"

سيبػيو كالخميل في كصف الحخكؼ كمخارجيا، فبل بج مغ أف يكػف قج استفاد مشو كزاد عميو بفزل 
 كالحاذؽ.  إحداسو السخىف

                                                           
1

 سابق. عمخج ،191كمال بشر، علم األصوات، ص -
2

 .79م،ص2002قدوري الحمد غانم، المدخل إلى علم األصوات العربٌة، منشورات المجمع العلمً، بغداد، -
3

 .192كمال بشر، علم األصوات، ص -
4

 سابق.مخجع،  9-8/ص1ابن جنً، سّر صناعة اإلعراب، ج -
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 ادلبحج األول

 :عهى اندالنت 

 وتاريخو:مفيهمة 

طة أك التخكيب في التعبيخ ، ال قبل الكبلـ عمى أنػاع الجالالت التي تحجد معشى المف
 بج مغ اإلشارة إلى معشى الجاللة في المغة كاالصصبلح .

كمغ السعخكؼ أّف عمع الجاللة حجيث الشذأة ، ضيخت أكلياتو كبػادره في أكاخخ القخف 
التاسع عذخ ، كىحا ال يعشي مصمقًا أّف التفكيخ اإلنداني في العرػر القجيسة في مجاؿ المغة 

مغ دراسات تيّتع بالسعشى ؛ بل عمى العكذ مغ ذلظ فاالىتساـ بالمغة عسػما ،  يخمػ تساما
كبالجاللة خرػصًا بجأ مشح أف حرل لئلنداف كعي لغػؼ ، فسػضػعات ىحا العمع ، 

ألف "الصبيعة  –كإف لع يدّع بيحا االسع  –كاىتساماتو قجيع قجـ البحػث البذخية في المغة 
كبقي االىتساـ بالّجاللة يدداد عبخ مخاحل  (ٔ)مغ خبلؿ السعشى" الحقيقية لمغة يسكغ فقط فيسيا

التاريخ حيث كجو العمساء اىتساميع إلى معاني الكمسات أكثخ مغ اىتساميع بػضائف الشحػية، 
لحا كاف ترشيفيع ألقداـ الكبلـ يعتسج بالجرجة األكلى عمى صفاتيا الجاللية فعمسػا عمى 

عشجما يكػف مفخدًا ، كبياف ما يؤكؿ إليو السعشى عشجما تحجيج السعشى الحؼ يحسمو المفع 
يػضع في التخكيب، كما تتعخض لو داللة المفع في تحػؿ مغ معشى إلى معشى ، فقج كاف 
لعمساء العخب القجامى إسياـ فعاٌؿ في تأسيذ كعي داللي ، يسكغ رصجه في نتاج الفبلسفة 

ث الّجاللية العخبية بجأت مشح القخف الثاني كالمغػييغ كعمساء األصػؿ كالفقو كاألدباء فالبحػ 
اليجخؼ إلى سائخ القخكف التالية ليا ، كىحا التاريخ السبكخ إّنسا يعشي نزجًا أحخزتو العخبية 
كأّصمو الجارسػف في جػانبيا، فكل ىحه الجيػد المغػية ألسبلفشا الباحثيغ فتحت مشافح كبيخة 

                                                           
 . ٘، عالع الكتب ،ص ٜٛٛٔ، القاىخة : ٕمختار عسخ ، عمع الجاللة ،  ط أحسج -ٔ
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ي البحث المداني برفة عامة كالبحث الّجاللي لمجرس المغػؼ الحجيث، كأرست قػاعج ىامة ف
 برفة خاصة ، كاستفاد مشيا العمساء السحجثػف في ميجاف عمع الّمغة .

 الجاللة لغة :

. ك"أصميا في العخبية حّدي ، يخاد بو  (ٔ) بالفتح كالكدخ" -" مرجر الَجلْيلالجاللة:
 .(ٕ)عشػية العامة كالذخعية"االىتجاء إلى الصخيق ، ثع استعسمت لمجاللة عمى اليجاية الس

كىي تذتسل عمى أكثخ مغ معشى ، كفي  )دّؿ(،كالجاللة في المغة مأخػذة مغ مادة 
ىػ( :"الجاؿ كالبلـ أصبلف ، أحجىسا : ٜٖ٘مقجمتيا ) البياف كالجليل ( ، قاؿ ابغ فارس )ت

ّلْمُت فبلنًا إبانة الذيء بأمارة تتعمسيا ، كاآلخخ : اضصخاُب في الذيء ، فاألكؿ قػليع :دَ 
 .(ٖ)عمى الصخيق . كالجليل األمارة في شيء"

ستجالؿ( معخكفة لجػ المغػييغ العخب ، ليل( ك ) اإلكمرصمحات )الجاللة ( ك ) الجّ 
ىػ( ، ٕٙٚاذ عخفػىا مشح أقجـ عيػد اإلسبلـ ، كيطيخ ذلظ مثبًل في كتابات ابغ قتيبة ) ت

نية ، كذلظ بالخجػع إلى استعساالت العخب لتمظ متسثبًل باستشباشو دالالت غخيب األلفاظ القخآ
األلفاظ كدالالتيا ، كلحلظ نججه ُيقخر أنو ال َيعخؼ فزل القخآف إال "مغ كثخ نطخه ، كاتدع 

. كُيمحع ذلظ أيزًا لجػ ابغ جشي ( ٗ)عمسو ، كفيع محاىب العخب كافتتانيا في األساليب "
لحلظ بابًا في خرائرو عشػانو ) في  ىػ( ، الحؼ ُعشى بجالالت األلفاظ ، عاقجاً ٕٜٖ)ت

الجاللة المفطية كالرشاعية كالسعشػية ( ، قّدع فيو الجاللة عمى ثبلثة أقداـ ، جاعبًل تختيبيا 
بيحه الرػرة يعتسج عمى قػة كل داللة كضعفيا ، مبيشًا :" أنيا في القػة كالزعف عمى ثبلث 

                                                           
 .  ٛ/ٛ، جالخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ ، كتاب العيغ  -ٔ
،  ٕٙجد جامعة السػصل، الع –كمية اآلداب  –د.كاصج الديجؼ ، الجاللة في البشية العخبية بيغ الدياؽ المفطي كالدياؽ الحالي ، مقاؿ : مجمة آداب الخافجيغ  -ٕ
 ـ .  ٜٜ٘ٔسشة 
ـ ،   ٕٜٚٔ -ىػ  ٕٜٖٔأبػ الحديغ أحسج بغ فارس ، ابغ فارس ، تحقيق : عبج الدبلـ دمحم ىاركف ، معجع مقاييذ المغة ،السجسع العمسي العخبي اإلسبلمي /   -ٖ

 )دّؿ(. ٜٕ٘/  ٕدار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ، ج
 ٕٔص،  دار التخاث، ـ  ٜٜٚٔ -ىػٖٜٖٔ،القاىخة / ٕتبة ابغ قتيبة ، شخحو كنذخه : أحسج صقخ ، تأكيل مذكل القخآف،طابغ قتيبة ) أبػ دمحم بغ مدمع ( ، مك -ٗ
. 
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عارضًا لكثيخ (ٔ)لرشاعية ، ثع تمييا السعشػية " مخاتب :" فأقػاُىّغ الجاللة المفطية ، ثع تمييا ا
ىػ( ، إذ ذكخ: ٖٓٗمغ األمثمة التي تػضح ما ذىب إليو . ككحلظ فعل أبػ بكخ الباقبلني )ت

االستجالؿ ، كالجليل ، كالجاؿ ، كالسجلػؿ كالسدتجؿ ، كبيغ ماىية كل مشيا ذاكخًا :" أف 
مغ الزخكرة كالحذ ، كأف الجليل ىػ  االستجالؿ ىػ  نطخ القمب السصمػب بو عمع ما غاب

ما أمكغ أف يتػصل برحيح الشطخ إليو الى معخفة ما ال ُيعمع باضصخاره ، كأّف الجاؿ ىػ : 
ناصب الجليل ، كأّف السجلػؿ ىػ ما نرب لو الجليل، كالسدتجؿ : الشاضخ في الجليل ، 

رد ابغ مشطػر قػلو حػؿ . كيػ (ٕ)كاستجاللو : نطخ في الجليل كشمُبُو بو عمع ما غاب عشو "
(:"الجليل ما يدتجؿ بو،كالجليل الجاؿ. كقج دلو الصخيق داللة بفتح الجاؿ أك  معاني لفع )دؿَّ

 كدخىا أك ضسيا ( كالفتح أعمى.
 كأنذج أبػ عبيج : 

 إني امخؤ بالصخؽ ذك دالالت
 كالجليل الحؼ يجلظ.

كقج تزسغ قػليسا  –ـ هللا كجيو كخ  –كيقػؿ  ابغ مشطػر" ) الجَّاللة قل سيبػيو كعمي       
. "  لفع"دؿًّ
كيقػؿ سيبػيو :" كالجليمي عمسو بالجاللة كرسػخو فييا، كدلمت بيحا الصخيق عخفتو،      

كدلمت بو أدؿ ّداللو، كأدلمت بالصخيق إدالاًل، كالجَّالؿ الحؼ يجسع بيغ البيعيغ، كاالسع الجاللة 
في صفة الرحابة  -رضي هللا عشو–كفي حجيث عمي كالّجاللة ما جعمتو لمجليل أك الجالؿ ". 

:" كيخخجػف مغ عشجه أدلة " كىػ جسع دليل أؼ بسا قج عسمػا فيجلػف عميو الشاس يعشي : 
بسا جسع مغ  –.إف ابغ مشطػر (ٖ)يخخجػف مغ عشجه فقياء ، فجعميع أنفديع أدلة ، مبالغة " 

" محجدًا الس –أمثمة  عشى الحقيقي الحؼ يشحرخ في داللة يخسع اإلشار السعجسي لمفع "دؿَّ

                                                           
 .سابق مخجع،ٜٛ، / ٖج  ،ابغ جشي ،الخرائز  -ٔ
 . ٘ٔص، نجي لمصباعة كالشذخ ـ ، مؤسدة الخا ٖٜٙٔ -ىػ ٕٖٛٔ، مرخ ،  ٕاالنراؼ فيسا يجب اعتقاده كال يجػز الجيل بو ، ط، دمحم زاىج الكػثخؼ  -ٕ
 ٕٛٗ، ص ٔٔـ ،  دار صادر مجمج  ٕٜٜٔ بيخكت، ،ٔالعخب، طلداف  (،ابغ مشطػر ) أبػ الفزل جساؿ الجيغ دمحم بغ مكـخ ابغ مشطػر األفخيقي السرخؼ  -ٖ
(  ٜٕٗأبغ مشطػر ، ص –  ، مادة )دؿَّ
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كىحا الترػر لمجاللة، كال يختمف عغ  كييجييع.اإلرشاد أك العمع بالصخيق الحؼ يجؿ الشاس 
مسا يعشي أف السرصمح العمسي ) الجاللة( يدتػحي معشاه مغ تمظ الرػرة  الحجيث؛الترػر 

شى ذاتو يذيخ الفيخكز كإلى السع القجيع.السعجسية التي نججىا في أساليب الخصاب المغػؼ 
" فيقػؿ :" كالجاللة ما تجؿ بو عمى حسيسظ ، كدلو عميو  أبادؼ محجدًا الػضع المغػؼ لمفع "دؿَّ

. كبيحا الذخح (ٔ)داللة كيثمثو ، كدلػلة فانجؿ : سجده إليو ... كقج دلت تجؿ كالجاؿ كاليجؼ "
" يعشي ىجػ بادؼ ما نز عميو ابغ مشطػر مغ أف األصل المغػؼ آيؤكج الفيخكز  لمفع "دؿًّ
 كسجد كأرشج . 

" ؛ كسا جاء بو الفيخكز آبادؼ يشصػؼ عمى جسمة مغ السعصيات  ىحا التحجيج المغػؼ لمفع "دؿَّ
 المغػية يفدخىا الجرس المداني كالجاللي الحجيث كيحجد أبعادىا السعخفية .

" لغػيًا ، فيقػؿ  كيقػؿ دمحم مختزى " أف الجاللة مثمثة الدبيجؼ فيذخح في معجسو لفع "دؿَّ
الجاؿ، مرجر الفعل )دّؿ( كىػ مغ مادة )دلل( التي تجؿ عمى اإلشارة إلى الذيء كالتعخيف 

 .(ٕ)"بو، كمغ ذلظ ّدلو يّجلو عمى الصخيق، أؼ سجّد إليو

فجلو عمى الذيء  كاإلرشاد،تعشي اليجؼ  الجاللة،ىحا كتجسع قػاميذ المغة عمى أف 
 كىجاه.كعميو أرشجه 

الغخبييغ " فقج ضيخ مرصمح )الجاللة( ألكؿ مخة في نياية القخف التاسع أما لجػ 
ـ( قاصجًا بو ٖٛٛٔ(، كذلظ سشة )  Michei Breal–عذخ عمى يج الفخندي ) ميذاؿ بخيل 

 . (ٖ)عمع السعشى "

 
                                                           

 -ىػ ٕٙٗٔكتب تحقيق التخاث في مؤسدة الخسالة ، باشخاؼ : دمحم نعيع العخقدػسي ، ىػ( ، تحقيق : م ٚٔٛ، ) ت ٛالفيخكز آبادؼ، القامػس السحيط ط -ٔ
 .  ٖٚٚ، ص ٖـ ،ج ٕ٘ٓٓ
 ٚ، ج -ىػ( دار مكتبة الحياةٕ٘ٓٔـ )تٜٛٙٔبيخكت ،  ٖالدبيجؼ ) أبػ الفزيل دمحم مختزى الحديشي الدبيجؼ ، تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس ، ،ط -ٕ
 .ٕٖ٘-ٕٖٗ،ص
 . ٚـ ،صٜٜ٘ٔبشغازؼ ،  –ليبا  ٔتخجسة نػر اليجػ لػشغ ،عمع الجاللة،  ط،ريسػف لػببلف ،  -كمػد جخماف -ٖ
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  :اً اصطالح) الجاللة( 

اللة ىػ ( بأنيا :" ما ُيَتػّصل بو إلى معخفة الذيء ، كجٕ٘ٗفقج حّجىا الخاغب ) ت
كحّجىا الديج  (ٔ)األلفاظ عمى السعشى ، كاإلشارات ، كالخمػز الكتابية ، كالعقػد في الحداب"

ىػ( :"بكػف الذيء بحالة يمـد مغ العمع بو العمع بذيٍء آخخ ، كالذيء  ٙٔٛالجخجاني ) ت
 األكؿ ىػ : الجاؿ ، كالثاني ىػ : السجلػؿ ككيفية داللة المفع عمى السعشى باصصبلح عمساء

. كعمى أساس ىحا (ٕ)األصػؿ محرػرة في عبارة الشز كإشارة الشز كاقتزاء الشز"
 لة ، فأقداميا عشج الجخجاني اثشاف ىسا : الالتعخيف لمج

 الجاللة المفطية : إذا كاف الذيء الجاؿ لفطًا . - أ
  لفع.إذا كاف الذيء الجاؿ غيخ  المفطية:الجاللة غيخ  - ب

كالسجلػؿ ، يحرى الجخجاني ثبلثة مدتػيات صػرية  كبتحجيجه لصبيعة العبلقة بيغ الجاؿ
 تشتج عشيا ثبلث دالالت ، داللة العبارة ك داللة  اإلشارة  كداللة االقتزاء .

فجاللة العبارة أك الشز فيي :" السعشى الحؼ يتبادر إلى الحىغ مغ صيغة الشز كىػ      
يختار لو مغ األلفاظ الحؼ قرجه الذارع مغ كضع الشز؛ ألف السذّخع حيغ يزع الشز 

كالعبارات ما يجؿ داللة كاضحة عمى غخضو ثع يرػغو بعج ذلظ بحيث يتبادر السعشى 
، فجاللة الشز عبارة عسا (ٖ)السقرػد مغ الشز إلى ذىغ السصمع بسجخد االشبلع عميو "

ثبت بسعشى الشز لغًة ال اجتيادًا، فقػلو لغة، اؼ : يعخفو كل مغ يعخؼ ىحا المداف لسجخد 
َفاَل َتُقْل َلُيَسا ُأفٍّّ َواَل ساع المفع مغ غيخ تأمل كالشيي عغ التأفيف في قػلو تعالى س

                                                           
 –السصبعة الفشية الحجيثة  –الحديغ بغ دمحم الخاغب األصبياني، السفخدات في غخيب القخآف ، أعجه لمشذخ :د.دمحم أحسج خمف هللا ، مكتبة األنجمػ السرخية  -ٔ

 ( .)دؿَّ  ٔٚٔـ ،صٜٓٚٔالقاىخة / 
 .  ٔٙص ،ـ ،مكتبة لبشاف ٜ٘ٛٔبيخكت  –الديج الذخيف أبػ الحدغ عمي بغ دمحم الجخجاني، التعخيفات، -ٕ
 .ٔ، جٚٛٔ-ٙٛٔص  العخبي،دار إحياء التخاث  ـ،ٜ٘ٛٔسشة  بيخكت، ،ٗطالتذخيع الجشائي اإلسبلمي،  عػدة،عبج القادر  -ٖ
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َتْشَيْخُىَسا َوُقْل َلُيَسا َقْهاًل َكِخيًسا
، كيػقف بو عمى حخمة الزخب كغيخه مسا فيو مغ األذػ (ٔ)

 .(ٕ)بجكف اجتياد 

 عمم الجاللة عشج اليشهد: 

يع كثيخًا مغ السفخدات التي تخبصيع بفيع شبيعة السعاني اتبعػا اليشػد مشح كقت قج    
كالسفخدات كالجسل، كناقذػا معطع مباحث عمع الجاللة، كاختمفػا في نذأة المغة عمى 

 التالي:

 المغة القجيسة كىي ىبة كليدت مغ صشع البذخ . -ٔ
 المغة مغ اختخاع اإلنداف كقج حثو عمييا حاجتو لمكبلـ .  -ٕ
 كخؼ لئلنداف .المغة نتاج الشذاط الف -ٖ

 العالقة بين المفع والسعشى: 
 تحجث فالسفتيم عن ثالثة أقدام ىي: 

 كالسحتػػ. –كاإلدراؾ  –الكمسة  
فالكمسة عشجىع مخكبة مغ كحجات صػتية، أما اإلدراؾ فيػ الخبط بيغ المفع كالذيء  

 .(ٖ)كالسجلػؿ عميو

 الجاللة عشج اليهنانيين :

تفكيخ عشج اليػنانييغ مختبصًا بالفمدفة، كىػ أىع بجأ ال مختار:ذكخ الجكتػر أحسج 
السذاكل التي لفتت أنطار اليػنانييغ، كيعج أفبلشػف رائج الجراسات الشحػية اليػنانية، كأكؿ 

                                                           
 .ٖٕاآلية  –سػرة اإلسخاء  -ٔ
 .  ٜٜص،، الشاشخ:دار الكتب العمسية بيخكت ٜٕٓٓ، لبشاف:  ٖدمحم باسل عيػف الدػد، ط –لجخجاني الحشفي، كضع حػاشي كفيارسو الذخيف بغ الحديغ ا -ٕ
 .ٜٜص الثقافة، رـ، دإٜٚٔ، لبشاف: ٖط العخب،البحث المغػؼ عشج اليشػد كأثخه عمى المغػييغ  مختار،د.أحسج  -ٖ
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كأضاؼ أرسصػ قدسًا ثالثًا سساه رابصة، كسا أنو أعصانا تقديسًا  ،كالفعل ،مغ فخؽ بيغ االسع
 التالي:عمى الشحػ  اتلؤلصػ 

 ة .أصػات العم -ٔ
 األصػات الداكشة كالسيسػسة كالسجيػرة .  -ٕ

كبعج ذلظ انتقمت الجراسة إلى الخكاقييغ الحيغ فرمػىا عغ الفمدفة كاعتبخت نػعًا 
 .(ٔ)مدتقبًل تحت الحقل الػاسع السدسى بالفمدفة 

 الجاللة عشج البالغيين: 
حه السطاىخة الرمة بيغ األلفاظ كالسعاني شغمت العمساء القجماء، قج أكلى الجاحع ى  

اىتسامًا كبيخًا، حيث قاؿ) السعاني مصخكحة في الصخيق يعخفيا العجسي كالعخبي إنسا 
 الذأف في إقامة الػزف كتخيخ المفع(.

كمغ الحيغ أخحكا بخأؼ الجاحع كابغ قتيبة كابغ رشيق الحؼ أشار إلى ضخكرة التبلحع 
 .." .بيغ المفع كالسعشى حيشسا قاؿ :" المفع جدع ركحو السعشى .

أما ابغ سشاف الخفاجي فقج عشي بو عشاية شجيجة بالمفع السفخد. كقج رأػ عبج القاىخ  
إف السعشى مفيج في تحجيجه بالشطع الحؼ يؤدؼ بو، كاأللفاظ عشجه رمػز لمسعاني السفخدة 

 .(ٕ)التي تجؿ عمييا

 الجاللة عشج السدمسين العخب:

 عشج األصػلييغ : - أ
ىػ( ٕٚٗ -ٕٖٚأف ابغ سيشا) ٖٓٔتابو عمع الجاللة صػكذكخ الجكتػر فايد الجاية في 

شخح العسمية الجاللية معتسجًا عمى درايتو بعمع الشفذ قائبًل :" ما يخخج بالرػت يجؿ عمى ما 

                                                           
 سابق. عمخج ،ٙٔص ،المغػؼ عشج العخب ثمختار، البحأحسج  -ٔ
 . ٔٙصالسخجع نفدو ،  -ٕ
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في الشفذ مغ معاني " كيعمق السؤلف ) الجاية( عمى التعخيف بقػلو : إف ابغ سيشا لع يمتفت 
 جاللي العاـ .إلى الػعي العمسي الحؼ يدتػعب البحث ال

كيػجد اإلماـ الغدالي ىحه السدألة الجاللية بقػلو : الػجػد في األعياف كاألذىاف ال 
كاألمع بخبلؼ األلفاظ كالكتابة، فإنيسا دالتاف بالػضػح كاالصصبلح، أماابغ  ،يختمف بالببلد

خ خمجكف الحؼ عخؼ مكانة تذخيح العسمية الجاللية يقػؿ في مقجمتو :)مغ دكف ىحا األم
الرشاعي الحؼ ىػ السشصق، مقجمة أخخػ مغ التعميع، كىي معخفة األلفاظ كداللتيا عمى 

 . (ٔ)السعاني الحىشية تخدىا مغ مذافية الخسـػ بالكتابة كمذافية المداف بالخصاب
 الجاللة عشج العخب المغهيين القجماء: 

بأف المغة اصصبلحية،  فخيق نادػ فخيقيغ:يقػؿ د. إبخاىيع أنيذ انقدع المغػيػف العخب إلى 
أما الفخيق  عقل.كحجتيع أف الرمة بيغ األلفاظ كمجلػالتيا صمة عخفية ال تخزع لسشصق أك 

 الثاني فقاؿ: أف المغة تػقيفية .

كأخح ابغ جشي بالخأييغ فيقػؿ: أف المغة بجأت تػقيفية ثع انتيت إلى االصصبلح 
اكاة ألصػات الصبيعة. كأكجد د.أحسج ، :كلو رأؼ في السحاكاة يقػؿ المغة مح(ٕ)كالسػاضعة

 أف اىتسامات المغػييغ العخب تسثمت فيسا يأتي:  الجاللة:مختار عسخ في كتابو عمع 
محاكلة ابغ فارس في معجسو السقاييذ ربط السعاني الجدئية لمسادة بسعشى عاـ  -ٔ

 يجسعيا. 
ة كالسعاني محاكلة الدمخذخؼ في معجسو أساس الببلغة التفخقة بيغ السعاني الحقيقي -ٕ

 السجازية .
ربط تقميبات السادة السسكشة بسعشى كاحج كقػلو، إما ) ؾ ؿ ـ (  احسج بغ فارسمحاكلة  -ٖ

 . (ٖ)أنيا حيث تقمبت تعشي القػة كالذجة 
                                                           

 .ٜٙـ، صٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔعػدة خميل عػدة، التصػر الجاللي بيغ شعخ الجاىمي كالقخآف الكخيع، الشاشخ: مكتبة األردف عاـ  -ٔ
 سابق.مخجع  ٕٓ-ٙٔإبخاىيع أنيذ، الشاشخ، ص -ٕ
 .ٕٔ-ٛٔص، خجع نفدوالس -ٖ



50 
 

 الجاللة عشج السحجثين العخب:

ا الخاصة إلى معخفة أسخار المغة، كشخائقي اً يعج عمع الجاللة في بعس المغات شخيق
شياء كتصػر ألفاضيا كمعانييا ككسيمة لسعخفة عقمية الذعب الحؼ يتكمع بيا في تشسية األ

 .(ٔ)كبيئتو كعاداتو كمخاحل تفكيخه

العمع الحؼ يجرس داللة األلفاظ كحياة الكمسات عبخ  بأنو:كيعخفو رمزاف عبج التػاب        
، كأيزًا نذػء العرػر المغػية السختمفة، كما أصابيا مغ عػامل التغييخ كالبمي كاالنجثار

  .(ٕ)التخادؼ كاالشتخاؾ المفطي كاألضجاد كغيخ ذلظ 

  الغخبيين:الجاللة عشج السحجثين 

عخؼ استيفغ أكلساف السعشى بقػلو : ) العبلقة الستبادلة كالسجلػؿ عبلقة تسكغ كل كاحج    
 مشيا مغ استجعاء اآلخخ( .

خمػز برفة عامة، كيعج عمع كيعخؼ دؼ سػيدخ عمع الخمد بأنو العمع الحؼ درس ال     
 . (ٖ)المغة أحج فخكعو

كداللة اإلشارة :" كىي )أؼ داللة إشارة( ما يؤخح مغ إشارة المفع ال مغ المفع كنعشي 
بو ما يتبع المفع مغ غيخ تجخيج قرج إليو ف فكسا أف الستكمع قج ُيفيع بإشارتو كحخكتو في 

ة ، فكحلظ قج يتبع المفع ما لع يقرج بو أثشاء كبلمو ـ ال يجؿ عميو نفذ المفع فيدسى إشار 
 . (ٗ)...كىحا ما يقج يدسى إيساء كإشارة "

                                                           
خبية دراسة تحميمية مقارنة لمكمسة العخبية كعخض لسشيج العخبية االصيل في التججيج كالتػليج، دار نذخ الفكخ لمصباعة دمحم السبارؾ، فقو المغة كخرائز الع -ٔ

 .ٗٙكالتػزيع،ص
 . ٓٔص ،ـ،مكتبة الحانجيٜٜٚٔ -ٚٔٗٔ، القاىخة:ٖرمزاف عبج التػاب، السجخل الى عمع المغة كمشاىج البحث المغػؼ، ط -ٕ
 سابق. عمخج ،ٓٔص ،غػؼ عشج العخبأحسج مختار، البحث الم -ٖ
 . ٛٛٔ، ص ٕبيخكت : دار الكتب العمسية ،ج ،ٔاإلماـ أبػ حامج دمحم بغ دمحم الغدالي، السدترفى مغ عمع األصػؿ، ط -ٗ
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" التي ال يجؿ عمييا المفع كال يكػف مشصػقًا بيا كلكغ  ىي:كداللة االقتزاء بأنيا 
 .(ٔ)تكػف مغ ضخكرة المفع"

 إف ىحا الفيع العسيق لمجاللة يشع عغ مجػ الشزج السعخفي الحؼ احخزه عمساء القخف 
الثامغ اليجخؼ كالحؼ تبمػر بعج تمظ الجراسات الجاللية القيسة التي تصػرت مشح القخف الثالث 

 اليجخؼ.

ىحه مفاىيع لمجاللة لع تػجج مبػبة مفرمة كسا ىي عميو في الجراسات الحجيثة، إنسا 
 كانت أساس الجراسات المغػية في التخاث السعخفي.

ر كبيخ في مفاىيع السرصمحات القجيسة في قج حجث تصػ فأما لجػ المغػييغ السحجثيغ 
العرخ الحجيث ، كاتخحت أبعادًا أخخجتيا مغ تمظ الجراسة "األكلية" ككسعت مجاؿ البحث 
فييا ، كمرصمح " الجاللة" ىػ مغ ضسغ تمظ السرصمحات التي تبمػرت مفاىيسيا في 

ت ممتقى العرخ الحجيث كشسمت الجراسة فييا مياديغ عجة مغ حياة الشاس ، بل أضخ
الىتسامات كثيخ مغ السعارؼ اإلندانية الحجيثة ؛ بجءًا بعمع الشفذ ثع عمع االجتساع 
كالسشصق كعمـػ االتراؿ كاإلشارة . كإف ىحه الرػر التي بخز فييا عمع الجاللة كأساس لعجة 
معارؼ حجيثة ىي نتاج لمجراسة المغػية الستخررة ؛" ذلظ  إف معالجة قزايا الجاللة 

كعمى أيجؼ لغػييغ متخرريغ إنسا تعج ثسخة مغ  مشاىج بحث خاصة،لعمع ، بسفيـػ ا
." كىي العمع الحؼ ييتع بجقة (ٕ)ثسخات الجراسات المغػية الحجيثة ككاحجة مغ أىع نتائجو "

 .(ٖ)بػجو مجلػؿ العبلمة المغػية"

                                                           
 سابق . مخجع،ٚٛٔأبػ حامج الغدالي ، ص -ٔ
 دابق.مخجع، ٕٕد. احسج مختار عسخ ، ص -ٕ
 ابق  .س مخجع،ٜٔكمػد جخماف كريسػف لػببلف ، ص -ٖ
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؛  كفي ضػء ما تقجـ ، فإّف الجاللة تعشي : ما يجؿ عميو المفع أك التخكيب مغ معشىً 
 .(ٔ)كذلظ أفَّ داللة أؼ لفع ىي : ما يشرخؼ إليو ىحا المفع في الحىغ مغ معشى "

كتعج قزية الجاللة مغ أقجـ قزايا الفكخ في الحزارات السختمفة ، كأسيع فبلسفة 
كلغػيػف كببلغيػف كأصػليػف في بحث قزايا داللية متشػعة ، كليحا فقج نيجت نيجًا أدؽ 

انت عميو قجيسًا ، كىي تعشى بسعالجة قزايا الجاللة بسفيـػ العمع كأكسع عشج السحجثيغ مسا ك
 كبسشاىج بحثو الخاصة ، كعمى أيجؼ لغػييغ مختريغ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .٘٘ـ، مصبعة السعارؼ، صٜٗٚٔ -ىػ ٜٖٗٔبغجاد:  -، ٔدمحم حديغ آؿ ياسيغ، األضجاد في المغة، ط -ٔ
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 ادلبحج انخاَي

 أَىاع اندالنت

 األنهاع الجاللة :

مغ السباحث المغػية التي أثارىا الجرس الجاللي ؛ بشاء عمى العبلقات التي تجسع الجاؿ 
فإذا كاف تحجيج معشى الكمسة يتع بالخجػع إلى  ،مبحث أقداـ الجاللة كأنػاع السعشى  بسجلػلو ،

في القامػس المغػؼ ، فإف ذلظ ال يسكغ أف يشدحب عمى جسيع الكمسات التي تخد مفخدة أك 
 ميد المغػيػف بيغ معاف كثيخة أىسيا :  كلحاالدياؽ ، 

تحسمو الػحجة السعجسية حيشسا تخد كىػ السعشى الحؼ  الترػيخؼ:أك  أ/ السعشى األساس
 "السفخدة.

 كىػ الحؼ يحجد قيع تعبيخية تخز الثقافة أك االجتساع. األسمػبي:ب/ السعشى 

كىػ معشى زائج عمى السعشى األساسي ، يجرؾ مغ  الثانػؼ:ت/ السعشى اإلضافي أك 
 خبلؿ سياؽ الجسمة . 

 مفخد الستكمع .كىػ الحؼ يعكذ الجالالت الشفدية ل الشفدي:ث/ السعشى 

كىػ ذلظ الشػع مغ السعشى الحؼ يترل بالكمسات ذات القجرة عمى اإليحائي:ج/ السعشى 
 .(ٔ)اإليحاء نطخًا لذفافيتيا"

كتقديع السعشى في عمع الجاللة يخزع لسبجأ عاـ ممخرو "أف القيسة الجاللية لمػحجة 
،  (ٕ)قات السختمفة "السعجسية يخزع تحجيجىا لسجسػع استعساالت ىحه الريغة في الديا

                                                           
 .سابق مخجع، ٜٖ-ٖٛ-ٖٚ-ٖٙأحسج مختار عسخ ، ص  -ٔ
 .ٛٙالعخب، صمشذػرات اتحاد الكتاب  غ، مٕٔٓٓالعخبي، دمذق، عمع الجاللة أصػلو كمباحثو في التخاث  الجميل،مشقػر عبج  -ٕ
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عمى معاييخ تختكد عمى اإلدراؾ لصبيعة العبلقة بيغ  كلقج قدع العمساء الجالالت اعتساداً 
قصبي الفعل الجاللي ، كىػ ال يخخج عغ ثبلث : " اعتبار العخؼ ، أك اعتبار الصبيعة أك 

ساء الجاللة .كأخزع عم(ٔ)اعتبار العقل كعمى ذلظ فالجاللة إما عخفية أك شبيعية أك عقمية"
ترشيف الجالالت بشاء عمى أداء الدياؽ لمسعشى ، "فالكبلـ إما أف يداؽ ليجؿ عمى تساـ 
معشاه ، كإما أف يداؽ ليجؿ عمى بعس معشاه ، كإما أف يداؽ ليجؿ عمى معشى آخخ خارج 

إلى ذلظ فالجالالت ثبلث أصشاؼ ، كاستشادًا  (ٕ)عغ معشاه إال أنو الـز لو عقبل أك عخفًا"
" داللة السصابقة كداللة التزسغ كداللة االلتداـ ، كىحه الجالالت الثبلثة تشجرج ضسغ  :ىي

 داللة عامة ىي الجاللة الػضعية التي ىي قدع مغ أقداـ الجاللة المفطية ".
 الجاللة الهضعية : 

كىي " الجاللة التي يجج فييا العقل بيغ الجاؿ كالسجلػؿ عبلقة الػضع ، يشتقل ألجميا 
، كيحجث ىحا االنتقاؿ الحؼ بيغ الجاللتيغ برػرة تجريجية " كالبج ليحا االنتقاؿ (ٖ)إليو"مشو 

مغ زمغ قج يصػؿ قبل أف يشتيي إلى السعشى األخيخ ، كالحؼ يسثل ضخبًا مغ التصػر في 
؛ كعمى ىحا األساس يتبيغ أف المفطة ال تقف عشج  (ٗ)تفكيخ اإلنداف ، كسسػًا في إدراكو"

مية غالبًا ، بل كثيخًا ما تذيج تصػرات داللية عبخ أزماف عجة ، مع كجػد عبلقة داللتيا األص
داللية ترحب السعشى القائع ، إذ يمحع أف المفع مع انتقاليا مغ داللة إلى أخخػ ، فإف 

فاألصل فيو القصع  )حكع(،الفعل )قزى( بسعشى  ذلظ:السعشى يبقى مػافقًا ليا . مثاؿ 
زى( ، كالفعل )عقل( بسعشى )فيع( ، فيػ مأخػذ مغ قػليع الحدي ، كىػ مغ مادة )ق

. فاألصل في )العقل(  (٘):"عقمت البعيخ أعقمو عقبل ،إذا جسعت قائسو كشجدتو بالعقاؿ"
 . (ٙ)إذف:"الحبذ كالسشع كالتقييج"

                                                           
 .سابق ع، مخجٜٙص العخبي،عمع الجاللة أصػلو كمباحثو في التخاث  ،مشقػر عبج الجميل-ٔ
 .  ٕٚـ ، دار القمع ،  صٜٛٛٔ، دمذق ، ٖعبج الخحسغ حدغ حبشكو السيجاني، ضػابط السعخفة كأصػؿ االستجالؿ كالسشاضخة ، ط -ٕ
 . ٕٛٛ/ٖدار السعارؼ بسرخ ، )د.ت(. ،ٕفشػف ، طدمحم أعمي التياكني ، ،  تحقيق : شػقي ضيف ،كذاؼ اصصبلحات ال -ٖ
 . ٙٗٔ، دار الكتب  ، ص ٜٚٛٔكاصج ياسخ الديجؼ، فقو المغة العخبية، السػصل:  -ٗ
، ـ ،مصبعة مجمذ دائخة السعارؼ العثسانية ٕٜٙٔ -ىػٖ٘ٗٔالجكغ / ،-، حيجر اباد ٔأبػ بكخ دمحم بغ الحدغ األزدؼ )ابغ دريج( ، كتاب جسيخة المغة، ط -٘
 ، )عقل(  ٕٛٔ/ٖ
 )عقل(. ٓٚ-ٜٙ/ٗج المغة،معجع مقاييذ  فارس،ابغ  -ٙ
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كبشاء عمى ما تقجـ فالجاللة الػضعية ىي أكؿ داللة في االستعساؿ المغػؼ ، كىي 
كقج يصمق عمييا )السعجسية ( أيزًا ، كتكػف عادة حدية كال تكػف معشػية  الجاللة األصمية ،

، إال بعج تصػر داللي في استعساليا ؛ كذلظ لسا ىػ ثابت في الجراسات الجاللية الحجيثة ، 
. (ٔ)مغ أف " المغة تديخ في تصػرىا مغ اإلشارة إلى العبارة ، كمغ التجديج إلى التجخيج "

ـ الجاللة في العرخ الحجيث تتفخع إلى ستة أصشاؼ يسكغ تسثيميا في "كبشاء عمى ذلظ فأقدا
 الخسع اآلتي : 

 الجاللة              
 

 لفطية                     غيخ لفطية              

  كضعية      عقمية    شبيعية    كضعية      عقمية    شبيعية                       
  
 .(ٕ)مصابقة   تزسغ   التداـ"             

كيسكغ تحجيج مفاىيع ىحه األصشاؼ الجاللية ، كسا درج عمى تعخيفيا عمساء الجاللة. فالجاللة 
المفطية العخفية ال تشعقج إال بتػفخ ثبلث أركاف:"المفع كىػ نػع مغ الكيفيات السدسػعة ، 

ىي الػضع ، أؼ جعل المفع بإزاء  كالسعشى الحؼ جعل المفع بإزائو ، كإضافة عارضة بيشيسا
 . (ٖ)السعشى ، عمى أف السختخع قاؿ : إذا أشمق ىحا المفع فافيسػا ىحا السعشى"

فالجاللة الػضعية : ىي " الجاللة العخفية أك االصصبلحية ، حيث يتػاضع الشاس في 
اصصبلحيع عمى داللة شيء ما ؛ كبعج ذلظ فالجاللة الػضعية يقتزي إلدراكيا العمع 

 . (ٗ)السدبق بصبيعة االرتباط بيغ الجاؿ كمجلػلو "

                                                           
 . ٖٔص ،مصبعة لجشة البياف العخبي ،ـٜ٘٘ٔ-د.مرصفى جػاد، السباحث المغػية في العخاؽ ، جامعة الجكؿ العخبية ، معيج الجراسات العخبية الغالية -ٔ
 . ٙٔـ، صٜ٘ٛٔمع الديساء الحجيثة ، بيخكت ،  عادؿ الفاخػرؼ ، عمع الجاللة عشج العخب ، دراسة مقارنة -ٕ
 سابق. مخجع، ٜٙمشقػر عبج الجميل ،ص -ٖ
 .  ٕ٘ـ، السصبعة العخبية ، صٜٙٛٔعبج الدبلـ السدجؼ، المدانيات كأسديا السعخفية، تػنذ ،  -ٗ
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 العقمية:الجاللة 
كتدسى كحلظ بالجاللة السشصقية فيي " التي يكػف فييا العقل أمخ إدراؾ شبيعة العبلقة    

التي تخبط الجاؿ بسجلػلو ، كيسثل لتعخيفيا عادة بجاللة الجخاف عمى الشار إذ يتع استحزار 
حاضخة كالحؼ يخبط بيغ األمخيغ ىػ العقل كعمى ىحا سسيت الجاللة الجاللة الغائبة بحقيقة 

. فيحجد السدجؼ ىحه الجاللة كشخؽ إدراكيا بقػلو :"كفييا)أؼ (ٔ)السدتحزخة بالجاللة العقمية "
الجاللة العقمية( يتحػؿ الفكخ مغ الحقائق الحاضخة إلى حقيقة غائبة عغ شخيق السدالظ 

حه السدالظ السعتسج عمييا في رصج الجاللة السشصقية تتحجد في ،ى(ٕ)العقمية بسختمف أنػاعيا"
 ثبلثة ىي :"

أ/ مدمظ البخىاف القاشع: كىػ الحؼ يتقيج بقيػد السشصق العقمي ، فإذا سألت عغ جشذ 
 الحاضخيغ فأجبت بأف بعزيع ذكػر كعخفت بيشيع إناث .

ي البجء بسعصيات : كىػ الحؼ يفزي إلى تدميع ضشي يأخح فب/ مدمظ القخائغ الخاجحة
ىي في مشدلة "العبلمات الجالة " كبػاسصة القخائغ السشصقية يدتكذف "مجلػؿ" تمظ 

 العبلمات .

: كىػ يعشي االنتقاؿ مغ السعمـػ فخضًا إلى السجيػؿ ت/ مدمظ االستجالؿ الخياضي
 .(ٖ)" يخاتقج

 الطبيعية:الجاللة 
ى أساسيا االنتقاؿ مغ الجاؿ كىي التي يعتسج في إدراكيا عمى عبلقة شبيعية يتع عم

إلى السجلػؿ ، كيقػؿ عادؿ الفاخػرؼ في تعخيفيا:"ىي الجاللة التي يجج العقل فييا بيغ الجاؿ 
كالسجلػؿ عبلقة شبيعية يشتقل ألجميا مشو إليو ، كجاللة الحسخة عمى الخجل كالرفخة عمى 

                                                           
 سابق  . مخجع،ٓٚص الجميل،مشقػر عبج  -ٔ
 ، مخجع سابق.ٚٗص السدجؼ، -ٕ
 .  ٛٗنفدو،ص مخجع -ٖ
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كحقيقة غائبة يتع عمى  فييا ربط بيغ حقيقة ضاىخة -إذف -. فالجاللة الصبيعية (ٔ)الػجل"
أساسيا اقتخاف الجاؿ بسجلػلو اقتخانًا شبيعيًا ، كىحا االقتخاف الصبيعي " يتسثل في الخابصة التي 
تكّػف ما يقع عميو الحذ اإلنداني كبيغ تفديخ اإلنداف ليحا السحدػس ، فأعخض األمخاض 

، كيعدػ كجػد (ٕ)محدػسات يفدخىا الصبيب تغيخات تخبط بيغ كل مشيا كبيغ مخض معيغ"
ىحا اإلرتباط بيغ الجاؿ كالسجلػؿ إلى الدشغ الكػنية التي تديخ كفقيا الصبيعة . فالحجث 
الصبيعي إذا تكخر أمكغ لمعقل أف يعقج بيشو كبيغ الذيء الحؼ أحجثو ؛ كبشاء عمى ذلظ 

شطاـ الحؼ "فالجاللة الصبيعية ىي التي ليذ بيغ السمدـك كالبلـز فييا ارتباط عقمي ، إال أف ال
كضعو هللا في الصبيعة قج أكجج ىحا التخابط فإذا سألشا العقل السجخد عغ مبلحطة الشطاـ 
السػجػد في الصبيعة لع يجج تعميبًل عقميًا لو غيخ أف االختيار الستكخر لؤلحجاث الصبيعة ، قج 

 .(ٖ)نبو عمى كجػد ىحا التخابط في الػاقع"
أشخنا إلييا  -شف كحلظ إلى ثبلثة أصشاؼأما الجاللة مغ حيث السفيػـ فإنيا تر

ىي التي تسثل األقداـ الثبلثة لمجاللة الػضعية المفطية كىي : داللة السصابقة كداللة  -سابقاً 
التزسغ كداللة االلتداـ . " فجاللة المفع عمى تساـ معشاه الحقيقي كالسجازؼ ىي داللة 

السجازؼ ىي داللة التزسغ ، كداللة السصابقة ، كداللة المفع عمى بعس معشاه الحقيقي أك 
المفع عمى معشى آخخ خارج عغ معشاه الـز لو عقبل أك عخفا ىي داللة االلتداـ ، كالمفع 
الجاؿ يحسل مقػمات تسثل مؤلفاتو التسييدية ، فالمكديع "إنداف" يحسل السقػمات التسيدية 

السصابقة ، داللة المفع الكمي التالية :"الجدع الحي ، االحداس ، الشصق" . كعميو تكػف داللة 
عمى مجسػع ىحه السقػمات التي تؤلف الحات أك الُكشو ، كتكػف داللة التزسغ داللتو عمى 
بعس ىحه السقػمات ال كميا . فيكحا كمسة "إنداف" تجؿ بالسصابقة عمى الحيػاف الشاشق ، 

ا داللة االلتداـ . أم (ٗ)كبالتزسغ عمى الجدع مثبًل أك عمى الشاشق أك عمى الجدع الحي"

                                                           
 . ٕٗكتابة عمع الجاللة عشج العخب: دراسة مقارنة مع الديسياء الحجيثة ، ص -ٔ
 .  ٜٖٔـ ، كزارة الثقافة كاالعبلـ ، دار الذؤكف الثقافية العامة، صٜٛٛٔد.تساـ حداف ، دراسة إبدتيسػلػجية لمفكخ المغػؼ عشج العخب ، األصػؿ،بغجاد :  -ٕ
 . ٕٙلسعخفة كأصػؿ السشاضخة كاالستجالؿ ، صعبج الخحسغ حدغ حبشكة السيجاني ،ضػابط ا -ٖ
  سابق. مخجع،  ٖٗعادؿ الفاخػرؼ،ص -ٗ
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فإنيا تكػف خارج المكديع ذاتو بذيء يمدمو ، كعمى ذلظ :" فجاللة االلتداـ تكػف داللة جدء 
 .  (ٔ)عمى الجدء السجاكر لو ضسغ مجسػعة مختبة مغ األجداء كجاللة الحاجب عمى العيغ"
بلقة ؛ كبشاء كبسا أف العبلقة بيغ الجاؿ كالسجلػؿ تخزع أساسًا لفعل اإلدراؾ لصبيعة ىحه الع

عمى ذلظ تتحجد األنداؽ الجاللية " فإف لمدياؽ المغػؼ إضافات نػعية عمى مدتػػ تحجيج 
األصشاؼ الجاللية ، فتتسيد بحلظ الجاللة العامة مغ الجاللة الخاصة ، كالجاللة الطاىخة مغ 
أف يجرج الجاللة الخفية المتاف يتحكع فييسا الترخيف السددكج الستعساؿ المغة كىػ ما يسكغ 

تحت ما يدسى بالجاللة األصمية أك الجاللة السحػلة . فالتخاكيب الدياقية ىي التي تذخؼ 
أساسًا عمى تحجيج الجاللة السعيشة لمريغة ، فإذا استصاع اسع مغ األسساء أف تكػف لو معاف 
 (ٕ)عجيجة فيجب أف نعمع أنيا معاف محتسمة كأف أحج ىحه السعاني يتحجد ضسغ سياؽ معيغ"

كبشاًء عمى ذلظ فإف الجاللة الدياقية تذيخ إلى ذلظ التخابط العزػؼ بيغ عشاصخ الجسمة ،  ؛
كىػ ما يذكل بشية المغة ، بل إف مفيػـ الجاللة الدياقية يتدع ليذسل مجسػع الجسل التي 

ال الكمسات –تكػف الشز، يػضح ستيفغ أكلساف ذلظ قائبًل :" إف الدياؽ يشبغي أف يذسل 
كالقصعة كميا كالكتاب كمو ، كسا يشبغي أف –يقية الدابقة كالسبلحقة فحدب كالجسل الحق

 . (ٖ)يذسل بػجو مغ الػجػه كل ما يترل بالكمسة مغ ضخكؼ كمبلبدات"
إف الجسمة التي تؤدؼ قيسا داللية ، يفتخض أف تكػف ذات كحجة بشيػية ككضائفية ، 

كقج تدتقل الجسمة بجاللتيا داخل كىػ ما يكّخس مبجأ التخكيب الدياقي كدكره األدائي ، 
الشديج الجاللي لمخصاب كىحا ال يعشي نفي أية صمة بيشيا كبيغ الدياؽ العاـ لمشز بحكع 
انتسائيا إلى نفذ السجاؿ الجاللي لمجسل األخخػ داخل الشز الػاحج . يبّيغ عبج الدبلـ 

فالشز بأكسمو مجاؿ السدجؼ بقػلو :" إف استقبلؽ التخكيب ال يعدؿ كجػد ارتباط معشػؼ ، 
داللي كاحج ، كالجسل مغ الشز تقـػ عمى تدمدل معشػؼ عاـ بحكع انتسائيا إلى نفذ 

                                                           
 .ٗٗ، مخجع سابق،ص عادؿ الفاخػرؼ   -ٔ
 . ٙ٘بيار جيخك ، عمع الجاللة ، تخجسة د.مشحر عياشي ، ص -ٕ
 . ٕٙكساؿ بذخ، دكر الكمسة في المغة ، ص -ٖ
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. بيشسا أكج مشقػر عبج الجميل إضافة داللة أخخػ إلى الجاللة الدياقية  (ٔ)السجاؿ الجاللي" 
يخ الجرس :" كإضافة إلى الجاللة الدياقية ، يذ حيث يقػؿأشار إلييا الجرس الجاللي الحجيث 

الجاللي الحجيث إلى داللة أخخػ تحجد كفق مػقع الريغة مغ الدياؽ ، كفق تخكيب عشاصخ 
، فقج تتكػف الجسمتاف  (ٕ)الجسمة كتختيبيا ، كىػ ما اصصمح عمى تدسيتيا بالجاللة السػقعية " 

ؽ مغ نفذ الػحجات لكغ تختيبيا في كل جسمة يختمف فتتسيد الجاللة تبعًا لحلظ ."إف الديا
المغػؼ قج يحيل إلى دالالت مختمفة تتحجد بزػابط خاصة مغ ذلظ السعاني الحافة 
االجتساعية كالفخدية ، كىي عبارة عغ قيع عاشفية إضافية تدسى القيع التعبيخية أك األسمػبية 
كالتي أضحت مغ مباحث عمع األسمػب الحؼ ييجؼ إلى اإلجابة عمى التداؤؿ التالي : ما 

األدبي الفشي مددكج الػضيفة كالغاية يؤدؼ ما يؤديو الكبلـ عادة كىػ  الحؼ يجعل الخصاب
إببلغ الخسالة الجاللية ، كيدمط مع ذلظ عمى الستقبل تأثيخًا ضاغصًا بو يشفعل لمخسالة السبمغة 

 . (ٖ)انفعااًل ما " 
 كسا قج قدسيا إبخاىيع أنيذ إلى أربعة أنػاع كىي : 

الجاللة  -الجاللة الشحػية      د –فية    ج خ جاللة الرال –الجاللة الرػتية    ب  –" أ 
 (ٗ)السعجسية اك االجتساعية " 

ىحه ىي مختمف األبحاث الجاللية التي دارت حػؿ محػر دراسة الجاللة كالتي أنتجت أقدامًا 
  لمجاللة.كأنػاعًا 

 أنهاع الّجاللة عشج ابن جشي
السعشػية . كلشحكخ مغ ذلظ ما يرح بو  فأقػاىغ الجاللة الّمفطية ثع تمييا الرشاعية   
. مغ خبلؿ قػلو ىحا ، جعل الّجاللة المفطية عمى رأس الّجالالت األخخػ ، كىحا ما (٘)الغخض

يؤكجه في مػضع آخخ ، فيقػؿ :" فسشو جسيع األفعاؿ . ففي كّل مشيا األدلة الثبلثة . أال 
                                                           

 سابق.مخجع، ٖ٘ٔالمدانيات كأسديا السعخفية ، ص -ٔ
 . ٕٚنفدو ، صالسخجع   -ٕ
 . ٜٗٔص ،د. محي الجيغ صبحي ، نطخية الشقج العخبي كتصػرىا إلى عرخنا  -ٖ
 .  ٛٗ-ٙٗـ ، صٜٗٛٔ -٘داللة األلفاظ: مكتبة األنجمػ السرخية ، ط -ٗ
 . ٛٔ، ص ٕٓٔٓمييغ حاجي زاده ، البحث الجاللي عشج ابغ جشي إيخاف :  -٘
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مى زمانو ، كداللة معشاه عمى تخػ إلى قاـ ك "داللة لفطو عمى مرجره " كداللة بشائو ع
بيـــــــحا كيسكغ تػضيح ذلظ  (ٔ)فاعمو . فيحه ثبلث دالئل مغ لفطو كصيغتو كمعشاه".

 : الـسخطـط
 
 

 
 
 
 
 
مثبل:داللة  -أصػات الكمسة–: كتدتسج ىحه الجاللة مغ المفع الّجاللة الّمفظية - أ

ػب ( عمى الػ"ضخب"  األصػات ) ؾ س ر( عمى الػ"كدخ" كداللة األصػات ) ضػ ر
كعّجىا ابغ جشي عمى رأس الجالالت الثبلث ، كيصمق عمييا الجكتػر فايد الجاية 
مفيػـ آخخ كىػ مفيػـ ))الّجاللة األساسية(( ألنيا "تعج جػىخ السادة المغػية السذتخكة 

كيعمل عمى ترػره ىحا بيحه  (ٕ)في كل ما يدتعسل مغ اشتقاقات كأبشيتيا الرخفية "
 :  األمثمة

ذؼ داللة –داللة الحجث  –ففعل "شحغ" يجؿ بريغتو السعجسية عمى حجث خاص 
معيشة كىػ السرجر ))الّصحغ(( كىحا الفعل متعمق بالفاعل تعمقا معشػيًا ، كمشو 
اشتقت صيغ أخخػ ليا ارتباط بالجاللة األساسية لمفعل . كأف قيسة الجاللة األساسية 

الحؼ يدتقصب كل الجالالت الستفخعة عشو ،  لمريغة الرخفية ُتعج السخكد األساس
كىحا أمخ يسكغ أف نتقراه في السرشفات الرخفية ككتب المغة كفيسا تػرده 

                                                           
 سابق. مخجع( )بترخيفٓٓٔص ،ابغ جشي ،الخرائز  -ٔ
 سابق مخجع.  ٕٓص  ،فايد الجاية، عمع الجاللة العخبي-ٕ

 الّداللة التفريعية للفعل : 

 الّداللة اللّفظية.

 الّداللة المعنويّة. الّداللة الصنّاعية.
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السعجسات في شياتيا ، أثشاء عخضيا لفخكع كل أصل مغ األصػؿ ، كمغ ىشا 
 ندتشتج أف الجاللة المفطية ىي الجاللة السعجسية . 

الجاللة التي تمي الجاللة المفطية مباشخًة ، : ىي  الجاللة الرشاعّية )الرخفية ( - ب
ألف كل المفع يحسل صػرة الحجث الجاللي ، كىي داللة مدتسج مغ صيغة الكمسة ، فسثبل 
: داللة صيغة )َفَعَل( عمى الفعل كزمشو ، يقػؿ ابغ جشي في )باب الّجاللة الّمفطية 

ػ مغ السعشػية مغ قبل أنيا كإف الرشاعية السعشػية ( : " كإنسا كانت الّجاللة الرشاعية أقػ 
لع تكغ لفطًا فإنيا صػرة يحسميا المفع ، كيخخج عمييا كيدتقخ عمى السثاؿ السعتـد بيا ، 
فمسا كانت كحلظ لحقت بحكسو كجخت مجخػ المفع السشصػؽ بو ، فجخبل بحاؾ في باب 

ىػ مذاىجًا "فالجاللة الرشاعية ىي صػرة تبلـز الفعل ، فأيغ كاف (ٔ)السعمـػ بالسذاىجة
مع أّنيا داللة (ٕ)معمػما كاف الدمغ السقتخف بو معمػما بالسذاىجة أيزا ، مغ مدسػع المفع"

 غيخ لفطية كلكغ يدتمدميا المفع في حكع الجاللة المفطية.
 –:فيي داللة الحقة بعمـػ االستجالؿ كسا يقػؿ ابغ جشي الّجاللة السعشهية  - ت

سسات فاعمو مغ داللتو "أال تخاؾ حيغ  فالفعل يحجد –كليدت في حيد الزخكريات 
تدسع ضخب قج عخفت حجثو كزمانو ثع تشطخ فيسا بعج فتقػؿ : ىحا فعل ، كاّل بج لو 
مغ فاعل ، فميت شعخؼ مغ ىػ ؟ كما ىػ ؟ فتبحث حيشئح إلى أف تعمع الفاعل مغ 
ىػ كما حالو ، أال تخػ أنو يرمح أف يكػف فاعمو كل محكخ يرح مشو الفعل مجسبًل 

"ففعل"ضخب" يجؿ عمى حادث مقتخف بدمغ الساض ، كأما داللتو عمى (ٖ)غيخ مفرل 
 . مكػنات الفاعل الجػىخية كالعخضية)فاعمو( فيي داللة إلداـ . فالّجاللة السعشػّية ىي 

كيػرد ابغ جشي في مزخب آخخ تفخيعا دالليًا ألفعاؿ مختمفة : "ض ر ب" ك " ؾ 
شػية عامة كىي عمى ىحا الشحػ: كّل " س ر  " استخمز عمى ضػئيا سسات مع

الفعل" يدتمـد "فاعل" كلكل فاعل يحسل مكػنات تسييدية جػىخية ، كسسات عخضية 
                                                           

 سابق   مخجع، ،،ٜٛص، ابغ جشي ، الخرائز  -ٔ
 سابق. مخجع، ٜٔالبحث الجاللي عشج ابغ جشي ، ص زاده،حاجي  مييغ -ٕ
 سابق.  مخجع ٜٛ، ص ،ٖج  ، الخرائز،ابغ جشي -ٖ
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تحجده : ) حالو ، جشدو ، عجده ... كىمع جخا . ( فكل ) فعل( يدتجعي بالزخكرة ) 
  ذلظ...إلى غيخ متعجيا.فاعبل معيشا( ك ) مفعػال بو معيشا ( إف كاف 

كتابة "الخرائز" أف عمع الجاللة قجيع ، تشاكلو في جشي  في أثبت ابغ
مغ معصياتو تػصمػا إلييا خبلؿ دراستيع المغة  المغػيػف العخب القجماء ، كأف كثيخاً 
 قبل الغخبييغ بقخكف عجيجة . 

عيشة ككّل ما ذكخناه مغ مباحث الجاللة عشج عمساء المغة القجامى ، ما ىػ إال 
كأدب كشخيعة كغيخىا مغ فشػف السعخفة ، كأشخنا مغ خبلليا لغة  ألقصاب العمع  مغ

إلى أّف العخب القجامى لع ُييسمػا الجاللة ؛ بل كانػا سباقيغ إلى مفاىيسيا ، كإف لع 
يكغ بسدتػػ االصصبلحات الحجيثة تبعا لمحتسية كالشدبية الدمشية في شبيعة األشياء 

مع العمع أف لكل لغة  –تيع المغػية ، فقج جاءت معالجاتيع الّجاللية مغ مشصمق شبيع
خغع أف الجاللة لع تكغ في يـػ مغ األياـ بػصفيا عمسا عمى ال –خرائز تتسيد بيا 

مغ العمـػ اإلندانية ، مدتقمة عغ بقية العمـػ األخخػ ، بل كاف ليا بذكل دائع ، 
 شقز ىحا صمتيا القػية مع عمع المغة ، كعمع الشفذ كالفمدفة ... كما إلى ذلظ ، كال ي

مغ قيسة المغة العخبية ، بل يسشحيا تسايدا تفخدات بو عغ غيخىا مغ المغات 
 .  (ٔ)الصبيعية

كميسا يكغ مغ األمخ ؛ فإف جيػد العخب القجامى في مجاؿ عمع الجاللة ، 
تبّيغ أنيع أرادكا أف يزعػا لمبذخية عسبل في ىحا الحقل ؛ كي ييدخكا ليع الصخيق ، 

في عسميع ىي الدّخ كراء خمػد تخاثيع كبقائو حّيا إلى يػمشا ىحا  كىحه الخكح األصمية
 ، تدتفيج مشو األجياؿ الستعاقبة ، كاألمع السختمفة . 

 

 
                                                           

 .سابق مخجع، ٜٜابغ جشي ، الخرائز ، ص -ٔ
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 ادلبحــج انخانج
 تطــــىر اندالنت:

التصػػػر الػػجاللي ىػػػ أحػػج جػانػػب التصػػػر المغػػػؼ، كميجانػػو الكمسػػات كمعانييػػا، كمعػػاني 
ي فػػػي تغيػػػخ مدػػػتسخ ال يتػقػػػف، كمصالعػػػة أحػػػج معػػػاجع الكمسػػػات ال تدػػػتقخ عمػػػى حػػػاؿ، بػػػل ىػػػ

 العخبية تبخىغ عمى ىحا التصػر كتبيغ أف معاني الكمسات متغيخة مغ عرخ إلى عرخ.

كلمتصػر الجاللي عػامل مختمفة تؤدؼ إليو، كسا أف لػو مطاىخ معيشػة يدػمكيا ىػحا التصػػر، 
 كىػ ما نحاكؿ الػقػؼ عميو مغ خبلؿ ىحه الجراسة.

 امل التطهر الجاللي:أواًل: عه 

أىػػػع جػانػػػب التصػػػػر المغػػػػؼ ىػػػػ تغيػػػخ السعشػػػى، كالسعشػػػى ىػػػػ عبلقػػػة ذكخنػػػا أف مػػػغ      
، (ٔ)متبادلػػػة بػػػيغ المفػػػع كالسػػػجلػؿ، كيقػػػع التغيػػػخ فػػػي السعشػػػى كمسػػػا كجػػػج تغيػػػخ فػػػي ىػػػحه العبلقػػػة

 كيطيخ ىحا التغيخ في صػرتيغ: 

 جيسة.األكلى : عشجما يزاؼ مجلػؿ ججيج إلى كمسة ق

 .(ٕ)الثانية : عشجما تزاؼ كمسة ججيجة إلى مجلػؿ قجيع

كالعػامػػػل التػػػي تػػػؤدؼ إلػػػى ىػػػحا التغيػػػخ أك التصػػػػر كثيػػػخة كمختمفػػػة، فسشيػػػا عػامػػػل مقرػػػػدة 
متعسػػػػجة، كقيػػػػاـ السجػػػػامع المغػيػػػػة كالييئػػػػات العمسيػػػػة بػضػػػػع مرػػػػصمحات ججيػػػػجة، أك إضػػػػفاء 

. كىػػػػحه (ٖ)ي مجػػػػاالت الحيػػػػاة السختمفػػػػةدالالت ججيػػػػجة عمػػػػى ألفػػػػاظ قجيسػػػػة لسجػػػػاراة التصػػػػػر فػػػػ
 العػامل تأثيخىا محجكد في المغات، كىي ال تشاؿ اىتساـ الجارسيغ.

                                                           
 .ٖٜد.يػئيل يػسف عديد ، بغجاد ص -تخجسة  ،دؼ سػسػر، عمع المغة العاـ -ٔ
 .  ٕ٘ٔد.كساؿ بذخ،القاىخة ، ص –تخجسة  ،ستيفغ أكلساف، دكر الكمسة في المغة -ٕ
 .ٕٕٗ، عمع الجاللة، د. أحسج مختار عسخ ٔٔٔ، داللة األلفاظ، التصػر المغػؼ، د. رمزاف عبج التػاب ٖٗٔإبخاىيع أنيذ  -ٖ
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أمػػا العػامػػل األخػػخػ غيػػخ السقرػػػدة التػػي تػػتع بػػبل تعسػػج أك قرػػج فيػػي التػػي حطيػػت 
باالىتسػػػاـ كالجراسػػػة، كقػػػج اسػػػتصاع الجارسػػػػف السحػػػجثػف مػػػغ خػػػبلؿ اسػػػتقخاء المغػػػات اإلندػػػانية 

ا كاألشػار السختمفة التي مخت بيا أف يحجدكا عجدًا مغ األسباب كالعػامػل التػي تػؤدؼ كتاريخي
إلى تصػػر الجاللػة فػي كػل المغػات اإلندػانية، ألف لغػات البذػخ عمػى اختبلفيػا تخزػع لقػػانيغ 

. كالحاجػػػة إلػػػى كمسػػػة ججيػػػجة تعبػػػخ عػػػغ معشػػػى ججيػػػج، كالتصػػػػر (ٔ)عامػػػة فػػػي التغيػػػخ كالتصػػػػر
لمسجتسعػػات اإلندػػانية، كالتصػػػر الػػحؼ يحػػجث فػػي المغػػة نفدػػيا مػػغ ناحيػػة  االجتسػػاعي كالثقػػافي

 الريغ كالتخاكيب كاألساليب.

كقػػػج كجػػػجُت مػػػغ خػػػبلؿ البحػػػث أف بعػػػس ىػػػحه العػامػػػل التػػػي حػػػجدىا عمسػػػاء المغػػػة        
 السحجثػف كاف قج تشبو ليا عمساؤنا األكائل، كأشاركا إلييا في أثشاء مباحثيع كفي مؤلفاتيع.

أىع العػامػل التػي تػؤدؼ إلػى تصػػر الجاللػة الحاجػة إلػى كمسػة ججيػجة تعبػخ عػغ  إف مغ
معشى ججيج لع يكغ معخكفًا مػغ قبػل، فػالستكمسػف بمغػة مػغ المغػات عشػجما يدػتجج لػجييع معشػى 
ججيػػج لػػع يكػػغ معخكفػػًا مػػغ قبػػل، يحػػاكلػف تعيػػيغ داٍؿ لػػػو مػػغ ذخيػػختيع المفطيػػة القجيسػػة، كىشػػا 

ا المفع كداللتو القجيسػة، ألنػو أصػبح يػجؿ عمػى شػيء آخػخ، قػج تكػػف لػػو تتغيخ العبلقة بيغ ىح
، أك غيخ ذلظ، كقج ال تكػف ثسػة عبلقػة (ٕ)عبلقة بالسعشى القجيع، مثل : السذابية أك السجاكرة

بػػيغ السعشيػػيغ، يقػػػؿ إبػػخاىيع أنػػيذ : "كيشحػػخؼ الشػػاس عػػادة بػػالمفع مػػغ مجالػػػو السػػألػؼ إلػػى 
ع الحاجة فػي التعبيػخ، كتتػداحع السعػاني فػي أذىػانيع أك التجػارب آخخ غيخ مألػؼ حيغ تعػزى

في حياتيع، ثع ال يدعفيع ما ادخخكه مغ ألفاظ، كمػا تعمسػػه مػغ كمسػات، فيشػا قػج يمجئػػف إلػى 
تمظ الحخيخة المفطية السألػفة، مدتعيشيغ بيا عمى التعبيخ عػغ تجػاربيع الججيػجة ألدنػى مبلبدػة 

 .(ٖ)جيع كالججيج"أك مذابية أك عبلقة بيغ الق

                                                           
 .ٕٓٛ، عمع المغة، د. محسػد الدعخاف ٕٚٗ - ٕٙٗالمغة: مكتبة األنجمػ السرخية ، القاىخة ،  ،جػزيف فشجريذ  -ٔ
 سابق. مخجع، ٕٗٙد. فايد الجاية، عمع الجاللة العخبي: الجدائخ،ص  -ٕ
 .سابق مخجع، ٖٓٔإبخاىيع انيذ، داللة األلفاظ، ص  -ٖ
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كثسة حاالت أخخػ يكػف فييا تغيخ السعشى غيخ مختبط بأية حاجة، إنسػا يخجػع إلػى أسػباب 
. كمػػغ البػاحثيغ مػػغ ّصػػشف ىػػحه األسػباب فػػي قدػػسيغ : القدػػع (ٔ)لغػيػة، كتاريخيػػة، كاجتساعيػػة

 األكؿ : يخجػػع إلػػى أسػػباب خارجيػػة، كىػػي التػػي يكػػػف مرػػجرىا األشػػياء كالحيػػاة التػػي يعيذػػيا
الستكمسػف، كالقدػع الثػاني : يخجػع إلػى أسػباب داخميػة مختبصػة بالمغػة ذاتيػا كصػيغيا كتخاكيبيػا 

 .(ٕ)المغػية بفرائمياكعبلقاتيا 

فػػالتصػر االجتسػػاعي كالثقػػافي لمسجتسعػػات اإلندػػانية يعػػج مػػغ األسػػباب الخارجيػػة التػػي 
يجػػػة لتصػػػػر العقػػػل تػػػؤدؼ إلػػػى انتقػػػاؿ الجاللػػػة مػػػغ السجػػػاؿ السحدػػػػس إلػػػى السجػػػاؿ السجػػػخد نت

 .(ٖ)اإلنداني كرقيو

أمػػا األسػػباب التػػي تػػأتي مػػغ داخػػل المغػػة نفدػػيا فيػػي تخجػػع فػػي معطػػع األحيػػاف إلػػػى 
االسػػتعساؿ، ألف المغػػة كجػػجت ليػػتع التفػػاىع بيػػا بػػيغ الشػػاس، فيػػع يتػػجاكلػف ألفاضيػػا بيػػشيع مثمسػػا 

كػػػػف بػسػػػاشة األذىػػػاف يتػػػجاكلػف الػػػجراىع كيدػػػتبجلػف بيػػػا الحاجػػػات، غيػػػخ أف التبػػػادؿ بالمغػػػة ي
كالشفػس، كىحه تختمػف مػغ شػخز إلػى آخػخ كمػغ بيئػة إلػى أخػخػ، لػحلظ فػإف الجاللػة تتذػكل 
تبعػػًا لػػحلظ، فيػػي تتشػػػع بتشػػػع التجػػارب كاألحػػجاث، كعشػػجما تخثيػػا األجيػػاؿ التاليػػة مػػغ األجيػػاؿ 

الجاللػة، ثػع  الدالفة، فإنيا ال تخثيا عمػى حاليػا األكلػى، كإنسػا تتمقاىػا مػع بعػس االنحػخاؼ فػي
 يتعاضع ىحا االنحخاؼ مع تػالي األجياؿ.

كيشجع عغ استعساؿ المغة كتجاكليا، أف تزػاؼ دالالت ججيػجة إلػى ألفػاظ قجيسػة نتيجػة 
، أك أف تبمى ألفاظ أخخػ فيرػيبيا بعػس التغيػخ فػي الرػػرة يجعميػا تذػابو (ٗ)سػء الفيع مثبلً 

جاللتاف، كيػخػ بعػس البػاحثيغ أف ىػحا األمػخ ألفاضًا أخخػ فتجخل معيا في داللتيا، فتختمط الػ

                                                           
 .ٕٙٙ - ٕ٘ٙ، عمع الجاللة العخبي ٙ٘ٔ - ٗ٘ٔستيفغ أكلساف دكر الكمسة في المغة  -ٔ
 سابق. عمخج ،ٕٙٙ ص، أحسج مختار عسخ، عمع الجاللة  -ٕ
 .ٖٕٛالدابق ،ص  خجع.  الس-ٖ
 .سابق عمخج ،ٖ٘ٔص األلفاظ،د. إبخاىيع أنيذ، داللة   -ٗ
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. أك أف تيجػػخ ألفػػاظ أخػػخػ كيدػػتعاض (ٔ)يعػػج سػػببًا مػػغ أسػػباب نذػػأة ضػػاىخة االشػػتخاؾ المفطػػي
عشيػػا بغيخىػػا لتكػػػف أقػػل كضػػػحًا فػػي الجاللػػة عمػػى األشػػياء التػػي تعبػػخ عشيػػا، كىػػػ مػػا يدػػسيو 

. كيكثػػخ ذلػػظ فػػي األلفػػاظ التػػي (ٕ) عمسػػاء المغػػة السعاصػػخكف بعامػػل )االبتػػحاؿ أك الػػبل مدػػاس(
تعبػػػػخ عػػػػغ الحاجػػػػات اإلندػػػػانية كالغخائػػػػد، كاأللفػػػػاظ التػػػػي تػػػػختبط بالقػػػػحارة كالػػػػجنذ، ألف ىػػػػحه 
الحاجات كثيخًا ما يكشى عشيا بكشايات معيشة، غيخ أف كثخة اسػتعساؿ تمػظ الكشايػات يػؤدؼ إلػى 

شػجثخ مػغ االسػتعساؿ، شيػعيا كابتحاليا حتى تربح أشج مػغ الترػخيح، فتيجػخ تمػظ األلفػاظ كت
كتحل محميا ألفاظ ججيجة أكثخ تعسية عغ السقرػػد مػغ األلفػاظ القجيسػة، لكشيػا بسػخكر الػقػت 
ككثخة التجاكؿ تفقج ىحه السيػدة، فتتػخؾ لتحػل محميػا ألفػاظ أخػخػ، تػجؿ داللػة غيػخ مباشػخة عمػى 

 السعشى السخاد، كىكحا تجكر األلفاظ في دكرة مترمة.

خيع بسثػػػل ىػػػحه الكشايػػػات التػػػي ال تػػػجؿ داللػػػة مباشػػػخة عمػػػى السعشػػػى كقػػػج حفػػػل القػػػخآف الكػػػ  
السقرػػػد، فسػػغ ذلػػظ كمسػػة : )الغػػائط( التػػي تعشػػي فػػي المغػػة : السكػػاف السػػشخفس، أك الػػػادؼ، 
كقج جاءت في القخآف الكخيع كشاية عغ قزاء الحاجة، نقل الدبيجؼ في معجػع )تػاج العػخكس( 

ا ... ألنيػػػػع كػػػػانػا إذا أرادكا ذلػػػػظ أتػػػػػا الغػػػػائط كقزػػػػػا أف الغػػػػائط : "كشايػػػػة عػػػػغ الَعػػػػِحَرة نفدػػػػي
الحاجػػة، فقيػػل لكػػل مػػغ قزػػى حاجتػػو : قػػج أتػػى الغػػائط، يكشػػى بػػو عػػغ العػػحرة. كفػػي التشديػػل 

َِ  ْ  َااا  م م ﴿العديػػد :  اا ْا ُم  َ ِْ ااا ااْن ُم ٌَ ، ككػػػاف الخجػػل إذا أراد التبػػػخز ارتػػاد غائصػػػًا مػػػغ  (ٖ)﴾َأْو َجااا َأ َأ
غػائط، كشايػة عشػو إذ ، كىػػ الحػجث ،لشاس، ثع قيػل لمبػخاز نفدػو األرض يغيب فيو عغ أعيغ ا

 . (ٗ)كاف سببًا لو"

 

                                                           
 سابق. عمخج ،ٖٛٔص  داللة األلفاظ،إبخاىيع أنيذ،  -ٔ
 .ٕٓٗ، صالسخجع نفدو،  -ٕ
  .ٖٗ اآلية الشداءسػرة  -ٖ
 سابق. مخجع،ٕٕ٘ – ٕٔ٘/ ٜٔتاج العخكس )غػط( - ٗ
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كمػػغ أسػػباب التصػػػر الػػجاللي التػػي تػػأتي مػػغ داخػػل المغػػة نفدػػيا : التبػػجؿ الشاشػػ  مػػغ     
. فكمسػة )اتقػى( تعشػي فػي األصػل (ٔ)كثخة استعساؿ لفع في مػضع معػيغ كبجػػار ألفػاظ معيشػة

كمسػػػة )التقػػػػػ( بسعشػػػى أعػػػع مػػػغ السعشػػػى األصػػػمي فأصػػػبحت تفيػػػج  : كقػػػى نفدػػػو ثػػػع اسػػػتعسمت
العسػػػل الرػػػالح، كأصػػػبحت كمسػػػات : )التقػػػي كالستقػػػي( تػػػجؿ عمػػػى الخجػػػل الرػػػالح، ذكػػػخ ابػػػغ 
مشطػر في معجع )لداف العخب( أف العخب تقػؿ : "رجل تقي، كيجسع عمى أتقيػاء، معشػاه أنػو 

. كلفػع (ٕ)أصمػػو مػغ كقيػت نفدػي أقييػا"ُمػٍؽ نفدػو مػغ العػحاب كالسعاصػي بالعسػل الرػالح، ك 
)االحتياؿ( لع يكغ يحسل أية داللة سيئة، فقػج قيػل إنػو مػأخػذ مػغ الحخكػة ألفَّ العػخب تقػػؿ : 

. ثػػع أصػػبح بسعشػػى : "الحػػحؽ كجػػػدة الشطػػخ كالقػػجرة عمػػى (ٖ)"حػػاؿ الذػػخز يحػػػؿ إذا تحػػخؾ"
تتحػػجث عػػغ تحرػػيل الػػخزؽ . كلكثػػخة اسػػتعساؿ ىػػحا المفػػع فػػي العبػػارات التػػي (ٗ)دقػػة الترػػخؼ"

)احتاؿ لصعامو كلعيذو..( كنتيجة لسا يرػاحب ذلػظ أحيانػًا  فيقاؿ:مغ بيع أك شخاٍء أك عسٍل، 
مػػغ غػػٍر كغػػبغ، كغيػػػخ ذلػػظ مػػغ األمػػػر الحميسػػة، حسمػػت ىػػحه المفطػػة مػػع تقػػادـ األيػػاـ ضػػبلاًل 

 القبيح.مغ ىحه السعاني، فأصبحت كمسات : )الحيمة كاالحتياؿ كالسحتاؿ( تفيج الحـ 

كمغ األلفاظ التي انحخفت عغ داللتيا بدبب مجاكرتيا أللفاظ معيشػة كاسػتعساليا فػي سػياؽ 
 .(٘)معيغ مغ الكبلـ كمسة )الفذل(، كأصل معشاىا : "الفدع كالجبغ كالزعف"

كقج يخجع تغيػخ السعشػى إلػى أسػباب نفدػية خالرػة، كالبػاعػث اإلبجاعيػة، كالسجػازات الفشيػة 
فتشػػاف فػػي التعبيػػخ، كىػػػ مػػا يبػػخع فيػػو األدبػػاء كالذػػعخاء كأربػػاب الببلغػػة : لغػػخض االتدػػاع كاال

"ذلظ أف الفكخة التي يصالع بيا السبػجع قارئػو، أك االنفعػاؿ الػحؼ تتكػػف مشػو قرػيجة، يحتاجػاف 
إلػػى ىيئػػة فشيػػة خاصػػة، ُتْشَحػػت مػػغ السػػادة المغػيػػة ذاتيػػا، بإيقاعيػػا كمػسػػيقاىا كبحيػيػػة فاعمػػة 

لتجخبػػة فييػػا الرػػػرة السجازيػػة كاالسػػتعارية، كىيشػػا يسدػػظ الباحػػث الػػجاللي تجعػػل المغػػة تتدػػع 
                                                           

 .ٕٕٔص الفكخ،  ربيخكت، دادمحم السبارؾ، فقو المغة كخرائز العخبية،   -ٔ
 .سابق مخجع،  ٖٓٗ/٘ٔ صادر،لداف العخب )كقي( دار أبغ مشطػر، -ٕ
 .ٛٗٔؿ( صالدمخذخؼ دمحم بغ عسخ ، أساس الببلغة،بيخكت،  دار صادر، )حػ أبغ مشطػر،  -ٖ
 سابق. مخجع،٘ٛٔ/ٔٔلداف العخب )حػؿ(، أبغ مشطػر،  -ٗ
 .سابق مخجع،ٕٓ٘/ٔٔلداف العخب )فذل(، أبغ مشطػر،  -٘
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شخؼ السدألة ليجرس لغة الذاعخ السجازية كىي أعمى مختبة الستخخاج قػجرات البشػاء المغػػؼ، 
مغ تغييخ السعشػى كنقمػو، أك تحخيكػو فػي اتجاىػات يتدػع فػي بعػس مشيػا، كيزػيق فػي بعػس 

 .(ٔ) آخخ"

السعاصخيغ: " أف الكثيػخ مػغ حػاالت التغيػخ كالتحػػؿ الػجاللي كقج رأػ بعس الباحثيغ 
 .(ٕ)إنسا ىي نتيجة لدبل عجيجة ال يديل حرخىا لتذعبيا كلغخابتيا كحلظ"

 كلحا فسغ الرعب أف نتحجث عغ القػانيغ الجاللية بالجقة العمسية لكمسة )قانػف(.

ىػػ( فػي كتابػو )الديشػة فػي ٕٕٖكفي تاريخ المغة العخبية كاف أبػ حاتع الخازؼ )الستػفى سشة 
الكمسػػػػات اإلسػػػػبلمية( رائػػػػجًا فػػػػي دراسػػػػة التصػػػػػر الػػػػجاللي، فقػػػػج تشػػػػاكؿ مجسػعػػػػًة مػػػػغ األلفػػػػاظ 
اإلسػػبلمية الستصػػػرة دالليػػًا، كعػػخض فػػي أثشػػاء دراسػػتيا ألمػػػر تترػػل بتػػاريخ العخبيػػة كتأصػػيل 

 الجالالت كاشتقاؽ الججيج مغ القجيع.

 ؼ لمعخبية، فخأػ أف تمظ المغة : كقج حجد الخازؼ أقداـ الخصيج المغػ 

إمػػػا قجيسػػػة مػركثػػػة بألفاضيػػػا كدالالتيػػػا، كىػػػحا يقابػػػل مػػػا يدػػػسيو السحػػػجثػف بػػػػ)الذصخ  -ٔ
 .(ٖ) السدتسخ مغ الجالالت(

كإما ألفاظ قجيسة مشحت دالالت ججيػجة بعػج مجػيء اإلسػبلـ، أؼ أنيػا أصػابيا التصػػر  -ٕ
ػػز أك ُنِقػػل إلػػى م ػػع معشاىػػا أك ُخرِّ عشػػى آخػػخ، ككانػػت مػػغ قبػػل مدػػتعسمة الػػجاللي َفُعسِّ

 في دالالت أخخػ.

كإمػػا ألفػػاظ ججيػػجة فػػي صػػيغيا كدالالتيػػا، كىػػي مػػغ البشيػػة الرػػخفية العخبيػػة نػػدؿ بيػػا  -ٖ
 القخآف أك دؿ عمييا الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص، كلع تكغ تعخفيا العخب قبل ذلظ.

                                                           

 سابق.مخجعٕٕٗ، عمع الجاللة، ٖٔٔداللة األلفاظ  كيشطخ:، ٖٛٚعمع الجاللة العخبي ٔ -
 .سابق مخجع،  ٕٚٙ -ٕٙٙعمع الجاللة العخبي ، ص  -ٕ
 .سابق مخجع، ٜٔ – ٜٓ صلعاـ، سػسػر،عمع المغة ا -ٖ
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يػػػػا، أؼ أنيػػػػا كإمػػػػا ألفػػػػاظ أعجسيػػػػة اقتخضػػػػتيا العػػػػخب مػػػػغ لغػػػػات األمػػػػع األخػػػػخػ كعخبت -ٗ
صاغتيا عمى أبشيتيا كأنذأتيا عمى أكزانيا فأصبحت مغ ندػيج العخبيػة كلػع تعػج تسػت 

 إلى أصػليا القجيسة بدبب.

يقػػػؿ الػػخازؼ مبيشػػًا أنػػػاع األسػػساء التػػي ابتغػػى تفدػػيخىا فػػي كتابػػو : "فسشيػػا مػػا ىػػي قجيسػػة   
صػمى هللا عميػو سكسػمعي فػي في كبلـ العخب، اشػتقاقاتيا معخكفػة، كمشيػا أسػاـ دؿ عمييػا الشبػي 

ىحه الذخيعة كنػدؿ بيػا القػخآف، فرػارت أصػػاًل فػي الػجيغ كفخكعػًا فػي الذػخيعة لػع تكػغ تعػخؼ 
ـٍ جػاءت فػي القػخآف لػع تكػغ العػخب تعخفيػا كال  قبل ذلظ، كىي مذتقة مغ ألفػاظ العػخب، كَأَسسػا

 .(ٔ) .. "غيخىع مغ األمع، مثل : تدشيع كسمدبيل كغدميغ كسجيغ كالخقيع كغيخ ذلظ .

كمداجػػػو مػػػغ تدػػػشيع..فكمسػػػة )تدػػػشيع( جػػػاءت فػػػي قػلػػػػو تعػػػالى : 
، قػػػاؿ أبػػػػ عبيػػػجة :  (ٕ)

. كذكخ السدتذػخؽ )نػلجكػو( : أف ىػحا المفػع ال يػجػج لػػو أصػل فػي (ٖ) )تدشيع عيغ في الجشة(
ه مػػغ الكمسػػات التػػي نصػػق بيػػا القػػخآف  الذػػعخ الجػػاىمي، كال فػػي المغػػات الدػػامية القجيسػػة، كَعػػجَّ

 .(ٗ)لكخيعا

قػػػاؿ الدجػػػاج فػػػي  (٘)﴾َسْمَدػػػِبيبًل  َعْيًشاِفيَياُتَدػػػسَّى﴿ككمسػػػة )سمدػػػبيل( فػػػي قػلػػػػو تعػػػالى : 
تفدػػيخىا : "كسمدػػبيل اسػػع العػػيغ إال أنػػو صػػخؼ ألنػػو رأس آيػػة، كسمدػػبيل فػػي المغػػة صػػفة لسػػا 

ف العػخب( . كجاء في )لدا(ٙ)كاف في غاية الدبلسة، فكَأفَّ الَعيغ ػ وهللا أعمع ػ سسيت برفتيا"
: "كالدمدػػبيل الدػػيل السػػجخل فػػي الحمػػق، كيقػػاؿ : شػػخاب سمدػػل كسمدػػاؿ كسمدػػبيل. قػػاؿ ابػػغ 

 .(ٚ)لع أسسع سمدبيل إال في القخآف" األعخابي:

                                                           
1

 .135 - 2/134أبو حاتم  الرازي ، الزٌنة فً الكلمات اإلسالمٌة: القاهرة ، ط -
2

 .27سورة المطففٌن اآلٌة:  - 
3

 .290، القاهرة ، ص1) معمر بن المثنى (، مجاز القرآن ألبً عبٌدة ط -
- 

4
 سابق. مرجع،5الهامش  134/ الزٌنة فً الكلمات اإلسالمٌة،  

5
 .  18سورة اإلنسان :اآلٌة   -
-
6

 .261/ 1) إبراهٌم بن السري معانً القرآن وإعرابه(، تحقٌق عبد الجلٌل شلبً ، بٌروت ، ط الزجاجً
7

 سابق . مرجع،11/344لسان العرب: )سلسل(،  -
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يغٍ يغ( فػػػػػػػػي قػلػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى : كلفطػػػػػػػػة.. )سػػػػػػػػجّ  ػػػػػػػػاِر َلِفػػػػػػػػي ِسػػػػػػػػجِّ  (ٔ)()َكػػػػػػػػبلَّ ِإفَّ ِكتَػػػػػػػػاَب اْلُفجَّ
يػػل مػػغ الدػػجغ، قػػاؿ أبػػػ عبيػػجة : )لفػػي سػػجيغ( فػػي حػػبذ، فِ  عِّ

. كقػػاؿ الدجػػاج : "السعشػػى (ٕ)
كتػػػػػابيع فػػػػػي حػػػػػبذ، جعػػػػػل ذلػػػػػظ داللػػػػػة عمػػػػػى خداسػػػػػة مشػػػػػدلتيع، كقيػػػػػل : )فػػػػػي سػػػػػجيغ( فػػػػػي 

ىػػػ( إلػػى أبػػي حػػاتع الػػخازؼ أنػػو عػػج ىػػحا المفػػع مػػغ ٜٔٔ، كقػػج ندػػب الدػػيػشي )ت (ٖ)حدػػاب"
 .  (ٗ)األلفاظ السعخبة، كىحا كىع مشو

يخ ىحا المفع، فسا معشى حبذ كتػاب الفجػار؟ كنبلحع الحيخة لجػ عمساء المغة في تفد
كمػا عبلقػػة ذلػػظ بخداسػػة السشدلػػة؟ كالػػحؼ يبػػجك ػ وهللا أعمػػع ػ أف ىػػحا المفػػع مػػغ األلفػػاظ التػػي 
نصق بيا القخآف، كلع تكغ تعخفيا العخب قبل ذلظ. كقج ذكخ )نػلجكو( : أف ىحا المفػع ال يػجػج 

 .(٘)لػو أصل في المغات الدامية القجيسة

َاا  ﴿ تعػػالى:)الػػخقيع( جػػاءت فػػي قػلػػو  كلفطػػة.. ِْ َ َ  ِم اا ْ االم َو  ااكأامُام َماا آ َي  ُم ََ ََ َل  ْ  ااْتَ  َأ أ َأْحاا ٌَسم
 (ٙ)﴾َعَجًت  

إف )الخقيع( اسع الػادؼ الحؼ كاف فيو الكيػف. كعػغ ابػغ عبػاس  السفدخيغ:قاؿ بعس 
 .(ٚ)أف )الخقيع( لػح كتبت فيو أسساؤىع، كعغ مجاىج بغ جبخ مثمو

 .(ٛ)لمغة يقػلػف : ىػ فعيل بسعشى مفعػؿ، أؼ رقيع بسعشى مخقـػ : أؼ ػ مكتػبكأىل ا

كيعخض أبػ حاتع الخازؼ بعس الكمسات العخبية الستصػػرة دالليػًا فػي حخكػة مترػمة، كيسثػل 
ليػػا بسػػا يػػختبط باالشػػتقاؽ، سػػػاء مشػػو القخيػػب أك مػػا يػػأتي بأسػػاليب أخػػخػ، تغشػػى فييػػا المفطػػة 

                                                           
 اآلية . ٚسػرة السصففيغ:  -ٔ
 .ٜٕٛ/ٕ، مجاز القخآف ،  -ٕ
 سابق. مخجع، ٜٕٛ/٘معاني القخآف، لمدجاج، مرجر سابق  -ٖ
 سابق. مخجع، ٕٔٔ/ٕالديػشي ،اإلتقاف في عمـػ القخآف،    -ٗ
 سابق مخجع،ٕاليامر ٖ٘ٔ/ٔالديشة،  -٘
 . ٜسػرة الكيف : اآلية  -ٙ
 .ٖٔٔ/ٛ) تفديخ الصبخؼ(، جامع البياف في تفديخ القخآف تحقيق محسػد شاكخ، دار السعارؼ )د.ت(   -ٚ
 ، لداف العخب )رقع(.ٖٚ٘/ٓٔ، بيخكت ،  ٕألحكاـ القخآف: ) تفديخ القخشبي ( ، ط القخشبي دمحم بغ أحسج الجامع -ٛ
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عساليا، فخبسػػا دعػػي الذػػيء باسػػع ال ُيْعػػَخُؼ اشػػتقاقو مػػغ أؼ اسػػع ىػػػ، بالسذػػابية كبصخيقػػة اسػػت
كربسػػا ُدِعػػػَي باسػػع "اشػػػتق مػػػغ معشػػى تقجمػػػو، قػػػج فدػػخ العمسػػػاء اشػػػتقاقو كالسػػخاد فيػػػو، كقػلػػػظ : 
)آدـ(، قػػػػالػا : سػػػػسي بػػػػحلظ، ألنػػػػو أخػػػػح مػػػػغ أديػػػػع األرض، ك)اإلنػػػػذ(، قػػػػالػا : سػػػػسي بػػػػحلظ 

برػختو، ك )الجػَغُس(، قػالػا : ُسػسَّي بػحلظ السػتخفائيع، لطيػػرىع، كيقػاؿ : آندػت الذػيء. إذا أ
 .(ٔ)يقاؿ : "اجتغَّ إذا استخفى"

كقج عخؼ عمساء المغػة القػجامى كالسعاصػخكف أف الحاجػة أك الزػخكرة ىػي التػي تػجعػ 
أىل لغة ما إلى اقتخاض بعس الكمسات التي ال تػجج في لغتيع مػغ لغػات أخػخػ كاسػتعساليا، 

مغ بعس، كىحا قانػف عاـ فػي جسيػع المغػات، كىػػ أيزػًا سػبب مػغ  فالمغات يدتعيخ بعزيا
. يقػػػؿ األسػػتاذ دمحم السبػػػارؾ : "كمػػغ أسػػباب تبػػػجيل معػػاني األلفػػػاظ (ٕ)أسػػباب التصػػػر الػػػجاللي

تأثيخ المغات األجشبيػة، بإشػخاب الكمسػة العخبيػة معشػى الكمسػة األجشبيػة السقابمػة ليػا أك إعصائيػا 
اليػػػـػ كمسػػػة )تػػػجخ ل( بسعشػػػى العسميػػػة الجخاحيػػػة، كاسػػػتعسالشا كمسػػػة معشاىػػػا، كاسػػػتعساؿ األشبػػػاء 

)الػسط( لمبيئة كالسحيط كحلظ، ك )التحميل( لمذػخح كالتفدػيخ، ك)السجرسػة( بسعشػى السػحىب، ك 
 .(ٖ))الجكر( بسعشى الشػبة. فيي تخجسة حخفية لؤللفاظ الفخندية.. "

 لمفع كالسجلػؿ يطيخ في صػرتيغ : قج أشار المغػؼ )أكلساف( إلى أف تغيخ العبلقة بيغ ا

أف تزػػاؼ كمسػػة ججيػػجة إلػػى  كالثانيػػة:أف يزػػاؼ مػػجلػؿ ججيػػج إلػػى كمسػػة قجيسػػة،  إحػػجاىسا:
. كالرػرة األكلى مغ صػر التغيخ الجاللي قػج اسػتحػذت عمػى اىتسػاـ الجارسػيغ (ٗ)مجلػؿ قجيع

ىػػ الستبػجؿ، الجارسيغ حتى كادت تشدييع الرػرة الثانية، عمى اعتبار أف المفع ثابػت كمعشػاه 
لػحلظ لػع تمػق الرػػرة الثانيػة مػغ صػػر التغيػخ الػجاللي ػ كىػي بقػاء السعشػى ثابتػًا كتغيػخ المفػع 
الجاؿ عميػو ػ قػجرًا كافيػًا مػغ االىتسػاـ، كيبػجك أف األسػباب الخاصػة بتغيػخ معػاني األلفػاظ، ىػي 

                                                           
 سابق.مخجع)أنذ(،ٕٕ، أساس الببلغة ٛٚٔ - ٕٚٔ/ٕ، ٕٖٔ/ٔالديشة  -ٔ
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جمػة كتابػو )الديشػة( . كقج تشبو أبػ حػاتع الػخازؼ فػي مق(ٔ)نفديا أسباب تغيخ األلفاظ ذاتيا أيزاً 
إلػػى ىػػحا الػجػػو مػػغ أكجػػو التصػػػر الػػجاللي حػػيغ حػػجد األسػػساء التػػي يخيػػج تفدػػيخ معانييػػا فػػي 
ـٍ دؿ عمييػا الشبػي صػمى هللا عميػو سكسػمعي فػي ىػحه الذػخيعة كنػدؿ بيػا  كتابو فقاؿ : "كمشيػا أسػا

ىػي مذػتقة القخآف، فرػارت أصػػاًل فػي الػجيغ كفخكعػًا فػي الذػخيعة لػع تكػغ تعػخؼ قبػل ذلػظ، ك 
. فسػػػغ ذلػػػظ كمسػػػة )الجيػػػاد( كىػػػػ المفػػػع الػػػحؼ جػػػاء بػػػو القػػػخآف بػػػجاًل مػػػغ (ٕ)مػػػغ ألفػػػاظ العػػػخب"

 )الحخب كالغدك كاإلغارة(، فتغيخ الجاؿ عمى الحخب لتغيخ مفيػميا في األذىاف.

"كالجيػاد بيػحه الرػيغة لػع ترػادفشي فيسػا قخأتػو كبحثػت  السعاصخيغ:يقػؿ أحج الباحثيغ    
 . فيي استعساؿ إسبلمي ججيج.(ٖ) الذعخ الجاىمي.." فيو مغ دكاكيغ

كجػػاء فػػي كتػػاب )السدىػػخ( لمدػػيػشي : "إف لفػػع )الجاىميػػة( اسػػع حػػجث فػػي اإلسػػبلـ لمػػدمغ 
 .(ٗ) الحؼ كاف قبل البعثة، ك)السشافق( اسع إسبلمي لع يعخؼ في الجاىمية.."

كمػػغ أىػػع تمػػظ  كثسػػة أسػػباب كعػامػػل أخػػخػ أحرػػاىا السحػػجثػف تػػؤدؼ إلػػى تصػػػر الجاللػػة،
 األسباب كالعػامل : 

 استعساؿ بعس الكمسات في مجلػالت معيشة :  - ٔ

إف مجلػؿ الكمسة يتغيخ تبعػًا لمحػاالت التػي يكثػخ فييػا اسػتعساليا، فكثػخة اسػتعساؿ العػاـ فػي 
بعػػس مػػا يػػجؿ عميػػو تجعمػػػو بسػػخكر األيػػاـ خاصػػًا، كيقرػػخ مجلػلػػػو عمػػى الحػػاالت التػػي شػػاع 

مغ ذلظ جسيع السفخدات التػي كانػت عشػج العػخب فػي الجاىميػة عامػة السػجلػؿ فييا استعسالو، ك 
ثػػػع شػػػاع اسػػػتعساليا فػػػي اإلسػػػبلـ فػػػي معػػػاف خاصػػػة تتعمػػػق بذػػػؤكف الػػػجيغ كشػػػعائخه، كالرػػػبلة 

   كغيخ ذلظ مغ األلفاظ. الكافخ كالسشافق كالخكػع كالدجػدكالحج كالرـػ كالسؤمغ ك 
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 .(ٔ)عشو خرػص معشاه كتكدبو العسـػككثخة استعساؿ الخاص في معاف عامة تديل 

كمغ ذلظ كمسات : البأس كالػرد كالُحػَّة ... إلخ، فالبأس في األصل الذجة فػي الحػخب، ثػع 
كثخ استعسالػو في كل شجة، فاكتدب الجاللة عمػى العسػـػ مػغ ىػحا االسػتعساؿ، كأصػل الػػرد : 

ػو فػػػي ىػػػحا السعشػػػى العػػػاـ. إتيػػػاف السػػػاء كحػػػجه. ثػػػع صػػػار إتيػػػاف كػػػل شػػػيء كردًا، لكثػػػخة استعسالػػػ
كالُحػػػػَّة فػػػي األصػػػل لػػػػف مػػػغ ألػػػػاف الخيػػػل كىػػػػ "سػػػػاد يزػػػخب إلػػػى الخزػػػخة، كقيػػػل : حسػػػخة 
تزػػخب إلػػى الدػػػاد.. شػػفة حػػػاء : حسػػخاء تزػػخب إلػػى الدػػػاد، ككثػػخ فػػي كبلميػػع حتػػى سػػسػا 

فيقػػاؿ : ليػػل أحػػػػ، كشػػعخ أحػػػػ أؼ أسػػػد، كرجػػل أحػػػػ : شػػاب  (ٕ) كػػلَّ أسػػػد أحػػػػ ... ".
 .(ٖ)أسػد الذعخ

   الكمسة:غسػض معشى  - ٕ

ككمسػػػا كػػػاف مػػػجلػؿ الكمسػػػة كاضػػػحًا فػػػي األذىػػػاف قػػػلَّ تعخضػػػو لمتغييػػػخ، ككمسػػػا كػػػاف مبيسػػػًا 
غامزػػًا كثػػخ تقمبػػو كضػػعفت مقاكمتػػو لعػامػػل االنحػػخاؼ فعشػػجما تكػػػف الكمسػػة مختبصػػة بفرػػيمة 

مػا عشػجما ال تكػػف ليػا مغ الكمسػات معخكفػة األصػل فػإفَّ ذلػظ يدػاعج عمػى إيزػاح مػجلػليا، أ
. ألف (ٗ)أسػػخة معخكفػػة األصػػل متجاكلػػة االسػػتعساؿ فػػحلظ يػػؤدؼ إلػػى غسػػػض معشاىػػا كإبيامػػو

"ُعخػ األسخة السعشػية تسدػظ كػل كمسػة فػي معشاىػا التقميػجؼ.. أمػا إذا تخاخػت ُعػخػ األسػخة أك 
 .(٘) انفرست لع يبق شيء لسشع السعشى مغ أف يزل الصخيق.."

 :  التصػر الرػتي - ٖ

 كقج يكػف التصػر الرػتي سببًا في التصػر الجاللي أحيانًا، فثبات أصػات الكمسة يداعج 
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عمػػى ثبػػػات معشاىػػػا، كتغيػػػخ أصػػػػاتيا يدػػػاعج عمػػى تغيػػػخ معشاىػػػا، ألف تغيػػػخ صػػػػرة الكمسػػػة 
الرػػػتية يزػػعف صػػمتيا فػػي األذىػػاف بأصػػميا كأسػػختيا، كىػػحا يجعػػل معشاىػػا عخضػػة لمتغيػػخ 

أصػػػات الكمسػػة قػػج يجعميػػا ترػػبح مساثمػػة لكمسػػة أخػػخػ ليػػا معشػػى آخػػخ . فتصػػػر (ٔ)كاالنحػػخاؼ
فيخػػتمط السعشيػػاف كيػػشجع عػػغ ذلػػظ معشػػى ججيػػج، كمػػغ ذلػػظ كمسػػة )كسػػاش( الفارسػػية، كتعشػػي : 
)ندػػػيج مػػػغ قصػػػغ خذػػػغ( قػػػج تصػػػػرت فييػػػا الكػػػاؼ فأصػػػبحت قافػػػًا، فذػػػابيت الكمسػػػة العخبيػػػة 

ت األشػػياء.. حتػػى يقػػاؿ لُخذالػػة الشػػاس )ُقسػػاش( كتعشػػي : "مػػا كػػاف عمػػى كجػػو األرض مػػغ ُفتػػا
. كأصػػػػػػبحت ىػػػػػػحه الكمسػػػػػػة ذات داللػػػػػػة ججيػػػػػػجة عمػػػػػػى (ٕ) قسػػػػػػاش.. كُقسػػػػػػاش البيػػػػػػت : متاعػػػػػػو"

 .(ٖ)السشدػجات

 اخترار العبارة: - ٗ
كمػػػغ العػامػػػل التػػػي تػػػؤدؼ إلػػػى التصػػػػر الػػػجاللي اخترػػػار العبػػػارة، كذلػػػظ عشػػػجما يدػػػتعاض 

تؤديػػو العبػػارة كاممػػة، كعشجئػػح تتغيػػخ داللػػة ىػػحه بكمسػػة كاحػػجة مػػغ عبػػارة، لتػػؤدؼ السعشػػى الػػحؼ 
الكمسة بسخكر األياـ، كتربح الرمة غيخ كاضحة بيشيا كبيغ معشاىا الججيػج، كقػػليع : )فػبلف 
مػػػػػػغ الػػػػػػحكات( أؼ : مػػػػػػغ األغشيػػػػػػاء، فكمسػػػػػػة )ذكات( بػػػػػػبل شػػػػػػظ مخترػػػػػػخة مػػػػػػغ عبػػػػػػارة )ذكات 

 .(ٗ)األمبلؾ(
 كثخة االستعساؿ: - ٘

كثخة دكراف الكمسة في الحػجيث، فإنشػا "نبلحػع أف معشػى الكمسػة  كمغ عػامل التصػر الجاللي
يديػػج تعخضػػًا لمتغيػػخ كمسػػا زاد اسػػتعساليا، ككثػػخ كركدىػػا فػػي نرػػػص مختمفػػة، ألف الػػحىغ فػػي 
ُو كل مخة في اتجاىات ججيجة، كذلظ يػحي إليو بخمق معاف ججيػجة، كمػغ ىشػا يشػتج  الػاقع ُيَػجَّ

نفيػػػع مػػػغ ىػػػحا االسػػػع، قػػػجرة الكمسػػػات عمػػػى اتخػػػاذ دالالت مػػػا يدػػػسى )بالتػػػأقمع ... ( يجػػػب أف 
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متشػعػػػة، تبعػػػًا لبلسػػػتعساالت السختمفػػػة التػػػي تدػػػتعسل فييػػػا، كعمػػػى البقػػػاء فػػػي المغػػػة مػػػع ىػػػحه 
( : )مكتػب(، إذ كانػت تػجؿ فػي bureauالجالالت، كعشجنا مثاؿ جسيل عػغ التػأقمع فػي كمسػة )

مػى قصعػة األثػاث التػي ُتغصػى بيػحا األصل عمى نػع مغ ندج الرػؼ الغمػيع.. ثػع أشمقػت ع
الشدػػج، ثػػع عمػػى قصعػػة األثػػاث التػػي تدػػتعسل لمكتابػػة أيػػًا كانػػت، ثػػع عمػػى الغخفػػة التػػي تحتػػػؼ 
عمػػػػى ىػػػػحه القصعػػػػة مػػػػغ األثػػػػاث، ثػػػػع عمػػػػى األعسػػػػاؿ التػػػػي تعسػػػػل فػػػػي ىػػػػحه الغخفػػػػة، ثػػػػع عمػػػػى 

قػـػ بػإدارة األشخاص الحيغ يقػمػف بيحه األعساؿ، كأخيخًا عمػى أيػة مجسػعػة مػغ األشػخاص ت
 إحجػ اإلدارات أك الجسعيات.

 بتحاؿ أك االنحصاط لسعشى الكمسة:اإل - ٙ

كمغ عػامل التصػر الجاللي كحلظ : عامل : )االبتحاؿ أك االنحصاط( الحؼ يرػيب األلفػاظ 
فػػي كػػل لغػػة، لطػػخكؼ سياسػػية أك اجتساعيػػة أك عاشفيػػة، فكمسػػة )الحاجػػب( كانػػت تعشػػي فػػي 

الػزراء( ثع انحجرت في كقتشا الحاضػخ إلػى معشػى )البػػاب(، ككمسػة  الجكلة األنجلدية : )رئيذ
. كىػػحا العامػػل ىػػػ فػػي حػػج ذاتػػو (ٔ) )الػػػزيخ( العخبيػػة أصػػبحت تعشػػي فػػي اإلسػػبانية )الذػػخشي(

 أحج مطاىخ التصػر الجاللي كسا سشخػ.

إف أسػػػباب تغيػػػخ السعشػػػى كثيػػػخة كمتشػعػػػة، قػػػج تدتعرػػػي عمػػػى الحرػػػخ، كقػػػج ذكػػػخ بعػػػس 
لة السعاصخيغ أكثخ مػغ كاحػج كثبلثػيغ سػببًا لتغيػخ السعشػى، ثػع انتيػى إلػى القػػؿ : عمساء الجال

"إف عسمية تغيخ السعشى مدألة صعبة كمعقجة، كبعزيا فخيج في نػعػو، كعمػى الػخغع مػغ ذلػظ 
يسكػػػغ اسػػػتشباط عػػػجة أسػػػباب ميسػػػة لتغيػػػخ السعػػػاني، كىػػػحه األسػػػباب لغػيػػػة كتاريخيػػػة كنفدػػػية، 

 .(ٕ)كالحاجة إلى اسع ججيج" كمشيا التأثيخ األجشبي

لقج كقفشا فيسا سمف عمى أىع عػامل التصػر الجاللي التي ذكخىا معطع عمساء المغة في 
 القجيع كالحجيث، كبقى أف نتعخؼ عمى أىع السطاىخ التي يبجك فييا ىحا التصػر.

                                                           
 سابق.مخجع ، ٖ٘ٔص  أنيذ،داللة األلفاظ، -ٔ
 .٘ٔالمغة، بغجاد ، صحاكع مالظ لعيبي، التخادؼ في   -ٕ
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 ثانيًا : مظاىخ التطهر الجاللي : 

كتتغيخ مغ عرخ إلػى عرػخ، كعخفشػا  تبيغ لشا فيسا سمف أف الكمسة قج تتصػر داللتيا
أىع العػامل أك األسباب التي تؤدؼ إلى ذلظ التصػػر كالتغيػخ، كبقػي أف نعػخؼ السطػاىخ التػي 

 يتجمى فييا ذلظ التصػر.

فسػػغ خػػبلؿ اسػػتقخاء التغيػػخات التػػي تصػػخأ عمػػى معػػاني الكمسػػات فػػي المغػػات السختمفػػة، 
الػػػجاللي فػػػي مطػػػاىخ رئيدػػػة ترػػػجؽ  اسػػػتصاع عمسػػػاء المغػػػة السعاصػػػخكف أف يحرػػػخكا التصػػػػر

عمػى المغػات جسيعػًا، كبحدػب تقدػيع مشصقػي اتبعػػه كجػجكا أف السعشػى القػجيع لمكمسػة : "إمػػا أف 
يكػف أكسع مػغ السعشػى الججيػج، أك أضػيق مشػو، أك مدػاكيًا لػو، كلػع تكػغ ىشػاؾ إمكانيػة رابعػة 

 .(ٔ)يجخمػنيا في حدبانيع"

لي التػػػػػي ترػػػػػيب األلفػػػػػاظ ثبلثػػػػػة، ىػػػػػي: كبػػػػػحلظ نجػػػػػج أف أىػػػػػع مطػػػػػاىخ التصػػػػػػر الػػػػػجال
تخرػػػيز داللػػػة الكمسػػػة، أك تعسػػػيع داللتيػػػا، أك تغييػػػخ مجػػػاؿ اسػػػتعساليا : يقػػػػؿ المغػػػػؼ )ج. 
فشجريذ( : "تخجع أحيانًا التغيخات السختمفة التي تريب الكمسػات مػغ حيػث السعشػى إلػى ثبلثػة 

غ معشػػى عػػاـ إلػػى معشػػى الخػػخكج مػػأنػػػاع : التزػػييق كاالتدػػاع كاالنتقػػاؿ، فيشػػاؾ تزػػييق عشػػج 
كىشاؾ اتداع في الحالة العكدػية أؼ عشػج الخػخكج مػغ معشػى خػاص إلػى معشػى عػاـ..  خاص

أك إذا كانػػػػػػػػا ال يختمفػػػػػػػػاف مػػػػػػػػغ جيػػػػػػػػة العسػػػػػػػػـػ  ،كىشػػػػػػػػاؾ انتقػػػػػػػػاؿ عشػػػػػػػػجما يتعػػػػػػػػادؿ السعشيػػػػػػػػاف
 (ٕ)كالخرػص".

مطػػاىخ كال بػػج مػػغ القػػػؿ إف عمساءنػػا األكائػػل قػػج تشبيػػػا إلػػى ىػػحه السطػػاىخ الثبلثػػة مػػغ    
التصػر الجاللي، كأغشػىا بالبحث كاألمثمة الكثيخة، كسا سػشخػ عشػج دراسػة ىػحه السطػاىخ، كثسػة 

 مطاىخ أخخػ لمتصػر الجاللي ستحكخ في مػاضعيا مغ ىحه الجراسة.

                                                           

 .سابق مخجع،ٕٙٔدكر الكمسة في المغة،  ص  ٔ- 
 .سابقمخجع،ٕٙ٘المغة، صعمى عبج الػاحج، عمع  -ٕ
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ىحه أىع مطاىخ التصػر الجاللي التي كقف عشجىا عمساء العخبية في القجيع كالحجيث،      
تصػر كىي تعج أيزًا مغ ضخكب انتقاؿ الجاللة، كتتعمق بعػامل كثسة مطاىخ أخخػ ليحا ال

نفدية كاجتساعية، مغ مثل : سسػ الجاللة كانحصاشيا، كالسحطػر، كحدغ التعبيخ، كالتحػؿ 
نحػ السعاني السزادة، كالسبالغة، كغيخ ذلظ مغ السطاىخ التي أثخاىا الباحثػف السحجثػف 

 .(ٔ)بالجراسة كاألمثمة الكثيخة

عخفشا مغ خبلؿ ىحه الجراسة السػجدة أىسية عمع الجاللة في العرخ الحجيث، كأف قج    
المغات اإلندانية كالمغة العخبية إحجاىا في حالة تصػر مدتسخ كبخاصة في مجاؿ الجاللة، 
كقج كقفشا عشج العػامل كاألسباب التي تؤدؼ إلى التصػر الجاللي كالحاجة، كاألسباب المغػية، 

 جتساعية.كالتاريخية كاال

كسا كقفشا عشج السطاىخ التي يتجمى فييا التصػر الجاللي، كمغ أىسيا : تخريز     
الجاللة كتعسيسيا كانتقاليا مغ مجاؿ إلى مجاؿ آخخ، بعبلقة السذابية كسا في االستعارة، أك 

 بغيخ عبلقة السذابية كسا في السجاز السخسل.

العخبية الستقجميغ كابغ جشي كابغ فارس كقج الحطشا مغ خبلؿ ىحا البحث أف عمساء     
كعخفػا مطاىخه السختمفة، كذكخكا كثيخًا  ، كالديػشي كغيخىع قج حجدكا عػامل التصػر الجاللي

 مغ السفخدات التي تصػرت دالالتيا مسا يجؿ عمى إلساميع كإحاشتيع بيحا العمع.

 
 
 
 
 

                                                           
 .سابق مخجع،ٓٙٔ – ٙ٘ٔداللةاأللفاظ،  ص -ٔ
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 ادلبحج انرابع
 انتغري انداليل

 عهامل التغيخ في الجاللة : 
األلفاظ كججت ليتجاكليا الشاس كليتبادلػا بيا في حياتيع االجتساعية كسا يتبادلػف  

بالعسمة كالدمع، كنخػ الشاس يختمفػف في حجكدىا اليامذية كفي ضبلىا كما يكتشفيا مغ 
 ضخكؼ كمبلبدات، كتتشػع بتشػع التجارب كبتزخع االنحخاؼ بتػالي التجارب.

 ر الجاللي حرل نتيجة أسباب يخدىا إلى عامميغ:كيخػ د.إبخاىيع أنيذ أف التصػ  
 العامل األول: االستعسال: 

فاأللفاظ تدتخجـ عبخ األجياؿ، كنتيجة استخجاميا، يغـخ إناس بسعاني األلفاظ  
 اليامذية، كيبقى معطع الشاس يذتخكػف في استعساليا عمى معشاىا السخكدؼ .

خكدية، كمع تػالي األياـ يتزخع كيخث الجيل التالي ما شاع مغ دالالت ىامذية كم
االنحخاؼ، كتربح الجاللة اليامذية شائعة، كيبجك لمجيل الػارث لمكمسة معشييغ أك داللتيغ 

 .   (ٔ)مع أف الخابط بيشيسا ضيق
 مغ عػامل التصػر: 

 أ/ سهء الفيم: 
خبية ذلظ إف الفخد عشجما يدسع المفع ألكؿ مخة فيديء فيسو، كيػحى إلى ذىشو داللة ع     

 يالتست إلى عبارة الستكمع برمة، كقج ال تتاح لمدامع فخصة لترحيح خصأه كيبقى المفع ف
ذىشو مختبصًا بالجاللة الججيجة، كرب إشارة أك غسدة عيغ بالرجفة تؤثخ في داللة المفع، كيتع 

 مثل ىحا في حالة انعداؿ أفخاد الجيل الشاش  كجيل الكبار .
تمظ الجاللة الججيجة، كربسا يتػىع الشاس أف لمفع  كربسا تبقى جشبًا إلى جشب مع

داللتيغ، كىشا يشذأ ما يدسى بالسذتخؾ المفطي، كقج يخكؼ الذعخاء لمفع دالالت متبايشة 

                                                           
 . ٖٛ،ص -ـ دار الفكخٜٜٛٔ،   عساف: ٔد. عبج القادر أبػ شخيفة، عمع الجاللة كالسعجع العخبي، ط -ٔ
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يدتػػ لفطيا كيختمف معشاىا فكمسة)غخكب( مفخدة أك جسعًا ذات دالالت ثبلث في قػؿ 
 (ٔ)الذاعخ: 

 خاف عشج الغخكبإذا رحل الجي  ياكيح قمبي مغ دكاعي اليػػ 
 كدمع عيشي كفيس الػػػغػػػػخكب  اتبعيع شخفي كقػػػػج أزمعػػػػػػػػػػا
 تفتخ عغ مثل أقاحي الغخكب  بانػا كفييع شفمة حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخة 

فالغخكب في البيت األكؿ لػقت الغخكب، كفي الثاني الجالء، كفي الثالث لمػىاد 
يجة لمقياس الخاش ، قج يمجأ الذخز إلى قياس ما لع السشخفزة، كربسا يقع سػء الفيع نت

يعخؼ عمى ما عخؼ مغ قبل كيدتشبط عمى أساس ىحا القياس، فيرب في استشباشو حيشًا 
كيخص  حيشًا آخخ، فيدتخخج داللة قج ترادؼ الذيػع كالحيػع كتدسية األشفاؿ لمفخممة 

 . (ٕ)بالػقافة 
 ب/ بمي األلفاظ:

رػرة، كيرادؼ بعج ذلظ أف يذبو لفطًا آخخ فتختمط قج يريب بعس التغيخ في ال
الجاللتاف، كيربح المفع ما يدسى بالسذتخؾ المفطي، فكمسة ) القساش( السألػفة لشا إذا بحثت 
عشيا في معجع الفيخكز أبادؼ، فبل تخاه يحكخ ليا مغ السعاني إال أراذؿ الشاس، أك ما كقع 

جػىخؼ يحكخ أف مغ معاني القساش متاع عمى األرض مغ فتات ) األشياء( ! غيخ أف ال
البيت فأشبيت الكمسة الفارسية )كساش( بسعشى نديج مغ قصغ خذغ كانرخفت داللتيا إلى 
الجاللة الفارسية بسعشى الشديج؛ ككمسة )خيذػـ( التي تعشي األنف صارت بعج أف أصابيسا 

 البمي فاخترخت إلى ) الخذع(. 
 ج/ االبتحال: 
 لفاظ مغ كل لغة ألسباب، مشيسا الدياسي كاالجتساعي نخاه يريب بعس األ  

                                                           
 
ىػ، مصبػعات الجسعية االسبلمية لمخجمات الرحفية، جسع االستاذيغ حامج ضامغ كضياء الجيغ الحيجرؼ، بغجاد، ٓٚٔ-ٓٓٔغ أحسج الفخاىيجؼ، شعخ الخميل ب -ٔ

 .  ٚـ مصبعة السعارؼ ، صٖٜٚٔ-ىػٖٜٖٔ
 . ٖٙٚكالتػزيع ص، دار انعدكخ لمصباعة ٔعبج الخحسغ جبلؿ الجيغ الديػشي، السدىخ في عمـػ المغة كأنػاعيا، القاىخة، ج -ٕ
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كالعاشفي، لعل أقخب مثل ليحا ىػ إلغاء األلقاب كالختب، فاندكت كمساتسثل : ) عسجة 
كأميخ، كناضخ(. كمغ االبتحاؿ السختبط بالشػاحي الشفدية، كالعاشفية، كذلظ كأف يكػف المفع 

جشدية، ككحلظ كل ما يتعمق بالدنا كىتظ قبيح الجاللة أك يترل بالغدارة، أك الغخائد ال
األعخاض كالعخبجة، كبمغ عغ العخب أنيع كشػا عغ أسساء الدكجة كالسبلبذ كالعسمية الجشدية 
 بألفاظ كخيسة ىي الدتخ كالحخث كاإلفزاء كالسباشخة كالسبلمدة كالجخػؿ كالخفث كغيخ ذلظ .

ككانت مقبػلة عشج العخب  كأصبح العامة يتحاشػف كمسة ) نكاح( التي تعشي الدكاج،
كتعصي الجالالت التي يفدع مشيا الدامع اك يتذاءـ بغبللة رقيقة تقمل مغ كضػحيا كتقػؼ 
ىحه الطاىخة في البيئات البجائية، يقػلػف لمحسى السبخككة، كيكشػف عغ السػت كالسخض 

 .(ٔ)كالذياشيغ، كبعس الحيات كشايات تذيخ إشارة بعيجة تفاديًا لذخىا
 الثاني الحاجة: العامل 

فيشاؾ نػع مغ التصػر يكػف كليج الحاجة إلى التججيج، كيتع عغ عسج ألفاظ المغة 
 عمى أيجؼ السػىػبيغ كالذعخاء كاألدباء.
 عشاصخ الحاجة كدكافعيا: 

 / التصػر االجتساعي:  ٔ
كل تصػر في حياة األمة يتخؾ أثخًا كاضحًا في لغتيا. كتدتجيب األمع عادة     
لحياة، فتعسل عمى تغيخ الجالالت في بعس ألفاضيا لسدايخة الدمغ، فمجأ اإلنداف لسطاىخ ا

إلى إزاء الزخكرة إلى كسيمتيغ: يعسج إلى األلفاظ القجيسة فيحي بعزيا كيصمقو عمى 
مدتحجثاتو ممتسدًا في ىحا أدنى مبلبدة كالديارة كالقصار كالثبلجة كغيخىا مغ األلفاظ التي 

تقػىا كخمعػا عمييا دالالت ججيجة، كيحاكؿ السجتسع المغػؼ كضع كثيخ أحياىا اإلنداف، كاش
 . (ٕ)مغ تمظ األلفاظ التي تدج حاجة السجتسع في الشػاحي السختمفة

 / قج تجعػ الحاجة إلى االلتجاء إلى الفاظ المغات األجشبية فيدتعار مشيسا، كتكػف ٕ
                                                           

1
 . ٙٗٔ -٘ٗٔـ ، صٜٗٛٔ، ٘إبخاىيع أنيذ، داللة األلفاظ، مكتبة األنجمػ السرخية، ط -
 سابق. مخجع، ٜٗٔإبخاىيع أنيذ ،داللة األلفاظ،  ص  -ٕ
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مغ الفخس كاليػناف الفاضًا لمتعبيخ االستعارة لسجخد اإلعجاب باألجشبي، كقج استعار العخب 
عغ أشياء ليدت في ببلد العخب، كجعمػىا عمى نديج الكمسات العخبية، كسسػىا بالسعخبة، 
كتخكػا البعس اآلخخ عمى صػرتو كسسػه بالجخيل، فاستعارة المفع األجشبي عمى الخغع مغ 

لمفع األصيل كجػد نطيخ أصيل لو يعبخ عغ نفذ السعشى، تؤدؼ إلى تصػر في داللة ا
 فيشدكؼ، كتربح حيشئح لمفع األجشبي. 

كعخؼ العخب لفع حخيخ فاستعاركا مشو ألفاضًا مذابية كالدشجس، كاالستبخؽ كالجيباج، 
 . (ٔ)اقترخت داللة الحخيخ عمى السعشى العاـ

 تغيخ الجاللة:
ديا كل المغة انعكاس لمزسيخ البذخؼ، كتصػر الجاللة ضاىخة شائعة في كل الكمسات، يمس   

 دارس في مخاحل نسػ المغة كأشػارىا التاريخية.
 أسباب التغيخ:

كثخة االستعساؿ تؤدؼ إلى تغيخ مجلػؿ الكمسة؛ كذلظ ألف األلفاظ لع تخمق لتخدف   -ٔ
كلكشيا كججت ليتجاكليا الشاس في حياتيع االجتساعية، غيخ أف التجاكؿ أك التبادؿ بيا 

تي تتبايغ بيغ أفخاد الجيل الػاحج، كالبيئة يكػف عغ شخيق األذىاف كالشفػس، تمظ ال
 . (ٕ)الػاحجة في التجخبة كالحكاء، كتتذكل كتتكيف تبعًا ليا 

تغيخ السعشى: يحجث التصػر الجاللي تجريجيًا في أغمب األحػاؿ، كلكشو قج يشتيي آخخ  -ٕ
كإف تغيخات السعشى غالبًا ما تكػف صجػ لتغيخ السيػؿ  ،األمخ بتغيخ في السعشى

ف ىحه السيػؿ االجتساعية، أكضح في حالة ) التغيخ الجاللي( مشيا في إساعي، ك االجت
 حالة )التغيخ الرػتي( .

 السعاني مغ تغيخات في لغات كثيخة  مىغػيػف بعج شػؿ الشطخ فيسا يصخأ عكقج استصاع الم

                                                           
 .سابق مخجع،  ٛٗٔ-ٙٗٔإبخاىيع أنيذ ، داللة األلفاظ ،  ص -ٔ
 ، ٓ٘ٔ-ٜٗٔالسخجع نفدو ، ص -ٕ
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أف يحرخكا ىحه التغيخات في أنػاع رئيديو ترجؽ عمى جسيع المغات، كتأخح اآلف في 
 يف بأنػاع التغيخ الجاللي: التعخ 

أ/ التغيخ االنحصاشي أك ) الخافس( ىحا الشػع مغ التغيخ في السعشى يرجؽ عمى الكمسات 
التي كانت تعج نطخ الجساعة نبيمة )رفيعة(، )قػية( ندبيًا ثع تحػلت ىحه الجالالت فرارت 

 دكف ذلظ مختبة، أك أصبح ليا ارتباشات تددرييا الجساعة. 

ستدامي: يتزح مغ اسع ىحا الشػع مغ أنػاع التغيخ في السعشى أنو يصمق عمى ب/ التغيخ ال
ما يريب الكمسات التي كانت تذيخ إلى معاٍف )ىيشة(، )كضعية(، )ضعيفة( ندبيًا ثع 
صارت تجؿ في نطخ الجساعة الكبلمية عمى معاٍف أرفع أك )أشخؼ( أك )أقػػ(، كمغ ذلظ 

ت تعشي في كقت مغ األكقات الغبلـ الحؼ يتعيج ( اإلنجميدية كان Marshalأف كمسة ) 
 . (ٔ)( أؼ صبي اسصبل Maresاألفخاس )

ج/ التغيخ نحػ التخريز أك ) تخريز السعشى(: كثيخًا ما يحجث في المغات جسيعًا أف 
تخرز الفاظ كاف يدتعسل كل مشيا لمجاللة عمى شبقة عامة مغ األشياء فيجؿ كل مشيا 

( كىي مأخػذة مغ Shtratمغ ذلظ أف الكمسة الخكسية)عمى حالة أك حاالت خاصة، ك 
األلسانية، كانت تعشي أكاًل العقػبة بػجو عاـ، ثع صارت تجؿ عمى ) الغخامة السالية( ليذ 

 . (ٕ)غيخ 

 د/ رقي الجاللة : 

ككسا يريب األلفاظ انحصاط في الجاللة فيريبيا رقي ايزًا، كلكشو أقل حجكثًا كشيػعًا مغ 
يت كاف يجؿ عمى بيت مغ الذعخ كىػ اآلف يجؿ عمى البيت السدتقل االنحصاط، فالب
 .(ٖ)الجسيل ) الجار( 

                                                           
 .ٕٕٛغ العخبي، صعمع المغة، مقجمة القار  -ٔ
 نفذ السرجر الدابق. ٖٕٛص -ٕ
 . ٜٙعمع الجاللة كالسعجع العخبي، ص -ٖ
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 ادلبحج االول:
 أحر اندالنت انصىتيت نهًقاطع

 :أثخ الجاللة الرهتية لمسقاطع في القخآن 
انربت عشاية القخآف العطيع باالىتساـ في إذكاء حخارة الكمسة عشج العخب، ك تػىج 

جسمو الني عمى تحقيق مػسيقى المفع في العبارة في مشطار حياتيع، ك حجب البياف القخآ
، فكانت مخارج الكمسات اكتعادؿ الػحجات الرػتية في مقاشعي اكتشاغع الحخكؼ في تخكيبي

متػازنة الشبخات كتخاكيب البياف متبلئسة األصػات، فاختار لكل حالة مخادة ألفاضيا الخاصة 
صػرتو الحىشية مغ كجو كمع التي ال يسكغ أف تدتبجؿ بغيخىا، فجاء كل لفع متشاسبًا مع 

 ،فالحؼ يدتمحه الدسع  كتديغو الشفذ، ك تقبل عميو العاشفة ،داللتو الدسعية مغ كجو آخخ
ك الحؼ يذخئب لو العشق ك تتػجذ مشو الشفذ، ىػ  ،ىػ الستحّقق في العحكبة ك الخقة

ي إثارة الستحقق في الدجخ ك الذجة، فيشا يشبو القخآف السذاعخ الجاخمية عشج اإلنداف ف
االنفعاؿ الستختب عمى مشاخ األلفاظ السختارة في مػاقعيا فيسا تذيعو مغ تأثيخ نفدي معيغ 

 (ٔ)سمبًا ك إيجابًا.
فبياف القخآف السجيج تمسح فيو الفخكؽ بيغ مجسػعة ىحه األصػات في إيقاعيا، ك التي 

تتعخؼ فيو كػنت كمسة معيشة في الشز، ك بيغ تمظ األصػات التي كػنت كمسة أخخػ، ك 
عمى ما يػحيو كل لفع مغ صػرة سسعية صارخة تختمف عغ سػاىا قػة أك ضعفًا، رقًة أك 
خذػنة، حتى تجرؾ بيغ ىحا كذاؾ السعشى السحجد السخاد بو إثارة الفصخة أك إذكاء الحفيطة، 
اغع أك مػاكبة الصبيعة بجقة متشاىية، كيدتعاف عمى ىحا الفيع ال بسػسيقى المفع مشفخدًا أك بتش

 (ٕ)الكمسة كحجىا، بل بجاللة الجسمة أك العبارة مشزّسة إليو.
إف إيقاع المفع السفخد ك تشاغع الكمسة الػاحجة، عبارة عغ جخس مػسيقى لمرػت فيسا 
يجمبو مغ كقع في األذف أك أثخ عشج الستمقي، يداعج عمى تشبيو األحاسيذ في الشفذ 

في ىحا الدياؽ متجاكبًا مع معصيات الجاللة  اإلندانية، ليحا كاف ما أكرد القخآف الكخيع
فتػحي بأثخ مػسيقي خاص (ٖ)الرػتية التي تدتسج مغ شبيعة األصػات نغستيا كجخسيا

                                                           

 .ٜٗ، صٙدار الذخكؽ لمشذخ مرخ ،القاىخة، ج في ضبلؿ القخآف، ،سيج قصب( ٔ)
 .ٙالفاصمة القخآنية، ص (ٕ)
 .8المرجع نفسه،ص (ٖ)
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، كُيدتقخأ مغ خبلؿ تذابظ الشز األدبي في اً بعزُيدتشبط مغ ضع الحخكؼ بعزيا 
الخجاء، الخغبة، عبارتو، فُيعصي مجلػاًل متسيدًا في مجاالت عجة )األلع، البيجة، اليأس، 

 (ٔ)الخىبة، الػعج، الػعيج، اإلنحار، التػقع التخصج، التمبث... إلخ.

ك ال شظ أف استقبللية أية كمسة بحخكؼ معيشة، يكدبيا صػتيًا ذائقة سسعية مشفخدة، 
تختمف دكف شظ عسا سػاىا مغ الكمسات التي تؤدؼ السعشى نفدو، مسا يجعل كمسة ما دكف 

شى، ليا استقبلليتيا الرػتية، إما في الرجػ السؤثخ كإما في البعج كمسة كإف اتحجا بالسع
الرػتي الخاص كإما بتكثيف السعشى بديادة السبشى، ك إما بإقباؿ العاشفة، ك إما بديادة 
التػقع، فيي حيشًا ترظ الدسع ك حيشًا تيي  الشفذ، ك حيشًا تزفي صيغة التأثخ فدعًا مغ 

 (ٕ)في شيء، كىكحا. شيء، أك تػجيًا لذيء، أك شسعاً 

ىحا السشاخ الحافل تزفيو الجاللة الرػتية لؤللفاظ، كىي تذكل في القخآف الػقع 
الخاص الستجمي بكمسات مختارة ، تكػنت مغ حخكؼ مختارة فذكمت أصػاتًا مختارة، ىحه 
الدسات في القخآف بارزة الريغ في مئات التخاكيب الرػتية في مطاىخ شتى ك مجاالت 

مكثفة في الجخس ك الشغع كالرجػ ػعبيا جسيخة ىائمة مغ ألفاضو في ضبلؿ عجيجة، تدت
 (ٖ)اإليقاع.ك 

حاصل، ك معشى بو قائع،  قاؿ الخصابي: "إف الكبلـ إنسا يقػـ بأشياء ثبلثة: "لفع
رباط ليسا ناضع، ك إذا تأممت القخآف كججت ىحه األمػر مشو في غاية الذخؼ ك الفزيمة، ك 

 (ٗ)أللفاظ أفرح ك ال أجدؿ ك ال أعحب مغ ألفاضو".حتى ال تخػ شيئًا مغ ا

 ك ىحا مسا يشصبق عمى استيحاء الجاللة الرػتية في القخآف بجسيع األبعاد، يزاؼ 

                                                           

 .ٕٛٔبداـ بخكة، عمع االصػات العاـ، ص ( ٔ)
 .ٙ، ص الفاصمة القخآنية( ٕ)
 .ٔ٘في ضبلؿ القخآف، ص ،سيج قصب( ٖ)
 ،.56المرجع نفسه ص (ٗ)
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إليو الػقع الدسعي لمفع، كالتأثيخ الشفدي لمكمسة، ك السجلػؿ االنفعالي بالحجث، ك تمظ 
قرائيا، ك كاف مغ فزيمة مطاىخ متأنقة قج يتعحر حرخىا، كقج يصػؿ الػقػؼ عشج است

القخآف الرػتية أف استػعب جسيع مطاىخ الجاللة في مجاالتيا الػاسعة، ك تسخس في 
 استيفاء كجػه التعبيخ عشيا بسختمف الرػر الشاشقة.

 -أبعاد الجاللة الرهتية لمسقاطع في القخآن:

عشى، إذ أف كل لقج حفمت سػرة الشازعات بسدتػيات لغػية راقية جاءت لخجمة الس          
ماىػ مػجػد في الدػرة مغ فػاصل كتقاببلت كتخاكيب جاء لخجمة اضيار الحجث السخكدؼ 
الػحيج كىػ }فإذا ىع بالداىخة{ الجخػؿ لمسعانجيغ في الشار، فتزافخ الرػت كالتخكيب في 

 (ٔ)عخض ىحه الجاللة لتغجك قخيبة لمعيغ.
 السدتهى الرهتي    -ٔ

طة جانبا ميسا في انتاج الجاللة، أذ أف العسل الفشي "ىػ نطاـ يعج البشاء الرػتي ألؼ لف
 (ٕ)لؤلصػات، ثع انتقاء مغ الشطاـ الرػتي لمغة ما.

 الفهاصل -أ
تقع الفاصمة عشج االستخاحة في الخصاب لتحديغ الكبلـ بيا، كىي الصخيقة التي يبايغ        

 (ٖ)الكبلماف. بيا القخآف بقية الكبلـ، كسسيت فػاصبل ألنو يشفرل عشجىا
 الفهاصل الثشائية السقاطع:

َكالشَّاِزَعاِت َغْخًقا *َكالشَّاِشَصاِت ﴿كردت الفػاصل الثشائية السقصع في قػلو تعالى:
اِبَقاِت َسْبًقا *َفاْلُسَجبَِّخاِت َأْمًخا اِبَحاِت َسْبًحا *َفالدَّ اذ تذكمت الفاصمة مغ  (ٗ)﴾َنْذًصا*َكالدَّ

مق )غخ( )نذػ( )سبػ ( )سبػ ( )امػ ( كالثاني مفتػح )قا( )شا( )قا(  مقصعيغ شػيميغ، األكؿ مغ
                                                           

 .ٕٛٔص عمع االصػات العاـ بداـ بخكة، ( ٔ)
 .ٕٙٙص نطخية االدب، ( ٕ)
 .ٚالفاصمة القخآنية، ص( ٖ)
 ٘-ٔالشازعات سػرة ( ٗ)
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)را( كىحا التذكيل بقرخه متشاسب مع السعشى السخاد مغ اآليات، إذ ُأريج بيحا السقصع مغ 
الدػرة، نقل صػرة حدية لحخكة عجك الخيل،كما فييا مغ معاناة لتجسيع قػتيا في االنصبلؽ 

و أصػات الفػاصل مغ خبلؿ خمقيا جػ الحخكة الدخيعة في بحؿ السيػؿ الدخيع كىحا ما أكجت
أقرى الصاقات فالخاء كىػصػت مجيػريقخع األذف كيػقع  األعراب يكػف لو بحلظ بعج 

تكخارؼ جيء بو بعج الغيغ السجيػرة السفخسة، ثع اتبعت بػ )القاؼ( الذجيجة (ٔ)االثارة الجيػرية
شػاًل كامتجادا لبمػغ الغاية القرػػ لبلنصبلؽ تسامًا، االنفجار الستبػعة باأللف التي مشحتيا 

فاالنتقاؿ باألصػات بيغ الجيخ  (ٕ)كسا يسج المجاـ لمخيل داللة عمى الدخعة الستشاىية ليا
كاالنفجار يتشاسب مع ىجؼ الرػرة الحدية لمتعبيخ عغ قػة الجحب كالسعاناة، كىحا ما اشمق 

 (ٖ)اللفاظ(.عميو بػ )الجاللة الرػتية( أك )رمدية ا

كلع يتػقف ىحا االحداس بالحخكة الدخيعة الستشاىية الغاية،بل نججه يتبع بأصػات           
الفػاصل البلحقة لمفاصمة األكلى، إذ نجج ىيسشة الديغ كالذيغ عمى الفػاصل التالية ليا، كال 
ي سيسا السقصع األكؿ مشيا )نذػ( )سبػ( كالديغ كالذيغ مغ األصػات السيسػسة، كف
اجتساعيسا يؤدياف معشى العطسة الكاممة كالقػة القادرة عمى التحخؾ كاالنصبلؽ، فأصػات 
الفاصمة الثانية تشصق بديػلة عمى المداف، فرػت الشػف بيغ الذجة كالخخاكة كالجيخ يمتقي 
بالذيغ السيسػسة الخخػة السخققة بيدخ كسيػلة انتقاال لمصاء السيسػسة ايزًا، كىحه االصػات 

سبة في ترػيخ سيػلة انصبلؽ ىحه الخيل، داللة عمى ىيسشة الفارس عمييا كقجرتو متشا
 (ٗ)الفائقة عمى تدييخىا.

كلديادة ترػيخ ىحا السذيج الحدي في عجك الخيل الدخيع كابخازه في إشار تعجيدؼ 
يثيخ الجىذة كالتعجب مشو، جاء ىحا العجك الدخيع عمى الساء كليذ عمى األرض اليابدة،إذ 

                                                           

 .ٖٖص االسمػبية في لغة الذعخ، البشيات ( ٔ)
 .ٓٔٔ، ص يشطخ التفديخ البياني( ٕ)
 .ٓٚ–ٛٙ، كيشطخ داللة االلفاظ ص ٖٖٚصجخس كااليقاع في القخآف الكخيع، ال( ٖ)
 .ٕٜ-ٜٓص يشطخ: البشاء الرػتي في البياف القخآني، (ٗ)
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تعالى: }كالدابحات سبحا{ فحخكة الخيل في غيخ مدارىا تتصمب قػة كعشفا أكثخ مسا  قاؿ
تحتاجو فيسا لػ كانت عمى األرض السدتػية، كفي ىحا مجعاة البخاز القػة التي تتصمبيا، 
كىحا ما ناسبت بو أصػات الفاصمة )سبحا( إذ نجج الديغ السيسػسة بسا فييا مغ صفيخ 

ػرة الذجيجة،فتػقع عمى المداف نػعًا مغ التػقف االجبارؼ الستسثل بالتقائيا بالباء السجي
باشباؽ الذفتيغ ثع انفخاج الفع بانفجار الرػت حتى يشتقل إلى الرػت االحتكاكي )الحاء( 
السيسػس السخقق داللة عمى التجرج في التخمز كالتسكغ مغ االنصبلؽ بعج ما عانت في 

ألصػات الحلقية تجاكاًل عمى المداف كىي تشصق ىحه تجسيع قػة لبلنصبلؽ، لتشتيي كتدتسخ ا
الرػرة الحدية، فرػتا الخاء كالسيع بخفتييسا كسبلستيسا عمى المداف يؤكجاف سيػلة القياـ 
بحخكتيا ككأنيا التحتاج إلى مغ يقػدىا، فتمظ األصػات صػرة متحخكة ممسػسة لحخكة 

يافي تشفيح أمخه عد كجل  مقخبة لرػرة السبلئكة كما ليا مغ قػة كاقتجار كانرياع المخ خالق
حدية كىي حخكة عجك الخيل، فأصػات الفاصمة جاءت مكسمة لخسع الرػرة الحدية السسيجة 

 (ٔ)لمجخػؿ في الحجث السخكدؼ كىػ يػـ القيامة.

 الفهاصل الثالثية السقاطع 

اؽ  كاف ليحا الشػع  مغ الفاصمة الشريب األكبخ في سػرة الشازعات، فقج مشحت الدي
شاقتو االيحائية، فجاءت مكسمة لمسعشى كىادفة إلى ايزاحو، بل جاء شالبا ليا كممحا عمى 

َيْػـَ َتْخُجُف الخَّاِجَفُة *َتْتَبُعَيا الخَّاِدَفُة *ُقُمػٌب ﴿كجػدىا كعشرخ مكسل ليا، كمشو قػلو تعالى: 
َلَسْخُدكُدكَف ِفي اْلَحاِفَخِة *َأِئَحا ُكشَّا ِعَطاًما نَِّخَخًة  َيْػَمِئٍح َكاِجَفٌة *َأْبَراُرَىا َخاِشَعٌة *َيُقػُلػَف َأِئشَّا
 (ٕ)﴾*َقاُلػا ِتْمَظ ِإًذا َكخٌَّة َخاِسَخٌة *َفِإنََّسا ِىَي َزْجَخٌة َكاِحَجةٌ 

فقج تكػنت كل كاحجة مغ ىحه الفػاصل مغ ثبلثة مقاشع، تساثمت جسيعيا مغ حيث أنػاع 
 -السقاشع  كاآلتي:

                                                           

 .ٗٙ، صالسخترخ في اصػات المغةدمحم حدغ حدغ جبل، -ٔ
 ٖٔ-ٙالشازعات -ٕ
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 را / جػ /فة 

 را / د / فة 

 كا /جػ / فة

 خا /شػ /عة

 حا / فػ / رة               مقصع شػيل مفتػح + مقصع قريخ + مقصع قريخ مغمق

 َف / خػِ / رة                                

 خا / سػ / رة

 كا / حػ  / دة

صمة الرض كتدلدليا، فالفاالفػاصل األربعة األكلى صػر بيا مذيج القيامة كارتجاؼ ا
/فة( بأصػاتيا مرػرة ليحا التدلدؿ، فالخاء صػت مكخر فزبًل عغ تحبحبو بيغ الذجة )را/جػ

كالخخاكة كالتفخيع كالتخقيق كالجيخ،ككأف ىحا ىػ االىتداز صعػدا كندكال، كىحا ما يرػر 
الدلدلة فالخاء يتكػف عشج انجفاع اليػاء فتخخج سمدمة مغ الزخبات الستكخرة التي تحجث رنيشا 

كتسشح االلف بانديابيتيا كامتجادىا قػة في تكخار الخاء، كالسبلحع عمى ىحه  (ٔ)ػتياص
الفػاصل ىيسشة أصػات السج عمى السقصع األكؿ مشيا السجمج بأصػات غالبيتيا مجيػرة 
تسثمت بػ )راء، كاك، نػف( كحتى السيسػس مشيا )الخاء( فيػ صػت استعبلء، كىحا ما يذعخ 

تشد رىبة كانجىاشا، كىحا السعشى يػحي بو انتياء السقصع األكؿ برػت بدصػة االرتجاج السك
 األلف.

                                                           

 .ٕٛٔبداـ بخكة، عمع االصػات العاـ، ص ( ٔ)
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السقصع الثاني يسثل نقصة ارتكاز كتكثيف لمحجث؛ إذ يتسثل برػت الجيع السجيػر 
الستقمقل كالجاؿ االنفجارؼ الذجيج السجيػر االندجادؼ،فالسقصع الثاني يسثل ذركة الحجث كسا 

مسقصع الثالث مشيا السشتيي بالياء التي تذعخنا بانغساس تخسسو االصػات، كحمقة كصل ل
 (ٔ)الشاس في ىحه الخجفة كاحتػائيا ليع.

الفاصمتيغ الثالثة كالخابعة كردتا مبلئستيغ أشج السبلءمة لترػيخ مذيج االستدبلـ 
كالخزػع )كاجفة، خاشعة( فالسقصع األكؿ مشيسا )كا، خا( اضفى مدحة "الحؿ" يجتسع عمييا 

 األلف. –كىحا ما أكجه الرػت الصػيل  (ٕ)االنكدار كالخجفة كاالنييار"الخػؼ ك 

 غمبت األصػات السيسػسة في ترػيخ الخذػع، بيشسا كانت األصػات السجيػرة صفة

األصػات لمفاصمة )كاجفة( فالجاللة المفطية تتػاشج مع الجاللة الرػتية لتحقيق  
 (ٖ)السعشى السخاد.

اصل ثأثيخه في تػضيح السعشى، إذ كردت الفاصمة كلمتذكيل السقصعي ليحه الفػ 
الدادسة بػ )مقصع قريخ + مقصع قريخ + مقصع قريخ مغمق( عمى خبلؼ السقاشع 
األخخػ التي تبجأ بسقصع شػيل مفتػح، فقج ىيسغ السقصع القريخ عمى تذكيميا السقصعي، 

اللة أكضح عمى شجة كفي ىحا مشاسبة دقيقة لسعشى الفاصمة )نخخة( كليذ )ناخخة( كفي ىحا د
تفتت العطسة كصغخىا حتى يكاد يرعب تخيل اعادة تخميسيا كتذكيميا مغ ججيج، كفي ىحا 

 مشاسبة أكثخ لمتعجب.

                                                           

 .ٚالفاصمة القخآنية، ص-1
 .ٕٓ٘، صفي ضبلؿ القخآف، سيج قصب-2
 ٖٔ٘ص، الجخس كااليقاع في القخآف الكخيع-3
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َساء َبَشاَىا *َرَفَع ﴿مغ الفػاصل الثبلثية في الدػرة قػلو تعالى:   ـِ الدَّ َأَأنُتْع َأَشج  َخْمًقا َأ
َمَيا َكَأْخَخَج ُضَحاَىا *َكاأْلَْرَض َبْعَج َذِلَظ َدَحاَىا *َأْخَخَج ِمْشَيا َماءَىا َسْسَكَيا َفَدػَّاَىا *َكأَْغَصَر َليْ 
 (ٔ)﴾َكَمْخَعاَىا *َكاْلِجَباَؿ َأْرَساَىا

 -فالبشاء السقصعي لكل كاحجة مغ ىحه الفػاصل عمى الشحػ اآلتي:        

 بػَ /نا / ىا

 فَػدػ/ كا ىا

 ريخ مغمق + شػيل مفتػح + شػيل مفتػحضػُ / حا/ ىا                   ق

 د / حا / ىا

 أر /سا/ ىا

فالسقاشع الصػيمة تديصخ عمى ىحه الفػاصل، التي ترػر الشعيع الجنيػؼ، كفزل           
هللا سبحانو عمى األنداف في خمق الكػف مدخخا لو في تشاسق كتشاغع، فاالندجاـ كالتبلؤـ 

اصمة كدالالتيا المفطية، فالسقصعاف الثاني كالثالث مغ قائساف في ىحا الدياؽ بيغ اصػات الف
كل فاصمة )شػيل مفتػح( باأللف السسجكدة مسا يعصي انديابية في متابعة السج حتى آخخ 
فاصمة ككأنيا ُتطيخ الشعيع بصخيقة متأنية مدتخسمة، فيحه السجكد الستتابعة فييا صػر تشاىي 

 (ٕ)بو كعجـ تفاكتو. اتقاف الرشع في الكػف، فزبًل عغ االنبيار

كسا إف متابعة السجكد كانديابيتيا تسشح الدياؽ التعبيخؼ جبلال كعطسة، كىحا ما 
 -نتمسدو في فػاصل اآليات اآلتية:

                                                           

 ٕٖ -ٕٚالشازعات-ٔ

 .ٛالفاصمة القخآنية، ص  -ٕ
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اَعِة َأيَّاَف ُمْخَساَىا *ِفيَع َأنَت ِمغ ِذْكَخاَىا *ِإَلى َربَِّظ ُمشَتَياَىا ﴿قاؿ تعالى:  َيْدَأُلػَنَظ َعِغ الدَّ
إذ تػحي  (ٔ)﴾نَت ُمشِحُر َمغ َيْخَذاَىا *َكَأنَُّيْع َيْػـَ َيَخْكَنَيا َلْع َيْمَبُثػا ِإالَّ َعِذيًَّة َأْك ُضَحاَىا*ِإنََّسا أَ 

ىحه  السجكد العسيقة بخىبة الداعة كعطستيا كمغ قياميا الحؼ ُغيب كقتو،فبقيت تثيخ الجىذة 
 (ٕ) كالخػؼ مغ ذكخىا في الشفػس.

رسالة تححيخية تخىيبية ؛ لحا فالفػاصل كردت فييا متشاكبة بيغ كسػرة الشازعات        
الثشائية كالثبلثية السقصع، متشاسبة مع الخسالة االجسالية لمدػرة فالسػقف اليتصمب كقفات 
صػتية مجيجة كمديجة، بل ىي تححيخات حاسسة مجعسة برػر ذات كقع مػسيقي سخيع، 

 (ٖ)قفيا العقائجؼ.تعسل كسشبو ذىشي لعقمية كفكخية متسدكة بسػ 

 التكخار الرهتي  -ب

 التكخار الرػتي السقيج: كالستسثل بفشي التجشيذ كالتكخار عمى أساس أف المفطة الثانية  -ٔ

 (ٗ)ما ىي إال تكخارصػتي لكل أك بعس اصػات الكمسة

ء بتكخار )الخا(٘)﴾َيْػـَ َتْخُجُف الخَّاِجَفةُ ﴿كمسا جاء مغ التجشيذ األشتقاقي قػلو تعالى: 
اذ بتكخار (ٙ)كالجيع كالفاء( كالتكخار الرػتي يخمق جػا نغسيا يعسق السعشى كيداعج في ابخازه

ىحه األصػات أبقت صػرة ارتجاج األرض عالقة في الحىغ،بل إف ىحا التكخار جّدع لؤلعياف 
 األرض كىي تتحخؾ حخكة شجيجة كتتدلدؿ زلدلة عطيسة مغ دكف تػقف.

                                                           

 ٙٗ -ٕٗاآليات: الشازعاتسػرة -1

 .ٚ٘ٔ/ٕ ، تحقيق أحسج الحػفي،دار نيزة مرخ لمصباعة،جالسثل الدائخضياء الجيغ بغ األثيخ ،-2
 ، السخجع الدابق.ٛ٘ٔص-3
 خجع الدابق.،السٜ٘ٔص-4

 .ٙ،اآلية: الشازعاتسػرة -5
 .ٕٜ -ٜٔص يشطخ: البشاء الرػتي في البياف القخآني، -6
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اِبَحاِت َسْبًحا ﴿اسع الفاعل  كمغ التجشيذ االشتقاقي بشية َكالشَّاِشَصاِت َنْذًصا *َكالدَّ
اِبَقاِت َسْبًقا كمعشى)الشاشصات نذصا( مغ الشذط كىػ الديػلة كاليدخ في انصبلؽ  (ٔ)﴾*َفالدَّ

الخيل، كلكغ في تكخار المفطة اضفى عمى السعشى داللة اإلفبلت مغ العقاؿ كفي ىحا زيادة 
يزا في )الدابحات سبحا( ك)فالدابقات سبقا( إذ أكنجج ىحا في ترػيخ سخعة االنصبلؽ، 

أف تكخار األصػات االنفجارية الذجيجة الستقمقمة فزبًل عغ الخخػة الرفيخية التي تسشح المفع 
كمتجفقة تشدجع كحخكة الخيل كىي تتدارع في سبقيا، ففي سػرة  ،نبخات صػتية عالية

صػتي كاحج أك اثبات  خكػف الى مدتػػ الشازعات كثخ كركد األصػات بحيث اليسكغ ال
ة متكخرة، سػاء كانت مجتسعة أـ متفخقة، كقج قدسيا احج الباحثيغ الى ألصػات محجد
 -نػعيغ:
 االصػات السييسشة: كىي التي يكػف تكخارىا أكثخ مغ غيخىا.  . أ
 (ٕ)االصػات السؤازرة: كىي التي يكػف تكخارىا أقل كضػحًا.  . ب

 الييسشة العجدية:-ٕ
لف، ثع يتبعو الػاك بثبلثيغ مخة، ثع الياء باحجػ ت الييسشة االساسية لمسرػت األكان  -ٔ

 كعذخكف مخة.
 تكخر البلـ في الدػرة تدعا كعذخيغ مخة، أما الشػف فقج تكخر إحجػ كثبلثيغ مخة. -ٕ
 الخاء تكخر احجػ كاربعيغ مخة. -ٖ
 ػات السيسػسة.أما االصػات السجيػرة فكاف تكخارىا بشدبة أكبخ مغ األص -ٗ
 السهازنات الرهتية: -ج

كقج (ٖ)غ يتشاضخاف كميا أك جدئيا في عشاصخ تكػيشيسا الرػتييكىػ ما كاف بيغ شخف
كردت مػازنات صػتية بيغ مقاشع الفػاصل،كبذكل كاضح كالسيسا في السذيج الحدي 

                                                           

 .ٗ -ٕاآليات : الشازعاتسػرة  -ٔ
 .ٔٛٔص لسكػنات الرػتية لبليقاع كانساشو، ا-ٕ
 .ٔٔص الرػتية في الخؤية الببلغية، السػازنات -ٖ
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اِبَقاِت َسْبًقا *َفاْلُسَجبَِّخاِت َأْمًخا﴿التسييجؼ، إذ  ( كىحا --اء السقصع لمفػاصل )البش (ٔ)﴾َفالدَّ
التػحج في البشاء التذكيمي يخمق ايقاعا مػحجًا لمرػرة، كمغ ثع في رسع الحخكة السذخرة 

 في السذيج فكل مقصع اليشقز أك يديج عغ اآلخخ، فالحخكة متداكقة التبايغ فييا.

لػاحجة لفقخات كالحؼ أكج سخعة ىحا االيقاع الستػاشج مع الحخكة الدخيعة، الشغسة ا         
 (ٕ)-السذيج الخسذ، اذ تقل فييا السجكد ككل فقخة مشيا تتألف مغ كمستيغ:

 تحتػؼ عمى بعس السجكد الصػيمة. أوالىسا:

كىي فاصمة اآلية كمسة ثبلثية المج إال في آخخىا،  فيحه الفقخات الخسذ تخسع  ثانييسا:
 (ٖ)ا.ايقاعا يسثل عجك الخيل كانصبلقيا في سخعة فالتة مغ عشاني

َكأَْغَصَر َلْيَمَيا مغ السػازنات الشاتجة عغ التكخار الرػتي في فػاصل اآلية قػلو تعالى:  -
َكَأْخَخَج ُضَحاَىا *َكاأْلَْرَض َبْعَج َذِلَظ َدَحاَىا
فسع اتفاؽ كمستي )ضحاىا( )دحاىا( في (ٗ)

كالياء كااللف( اذ ( فانيسا قج تساثمتا في األصػات )الحاء كااللف --بشائسيا السقصعي )ق 
تخمق ىحه السػازنة الرػتية ايقاعا شػيبل كىادئا كقػيا في الػقت ذاتو، معمشا كبخ الشعع التي 

 أكالىا هللا لؤلنداف، كمغ ثع فيػ نعيع التعخؼ مجة الستاع فيو.

كلبليقاع دكر بارز في رسع الرػرة السجدسة فزبًل عغ تػازنيا السقصعي فقػلو تعالى 
 (٘)﴾ُف الخَّاِجَفُة * َتْتَبُعَيا الخَّاِدَفةُ َيْػـَ َتْخجُ ﴿

 ) يػ /ـَ /تخ /جػ /فل /را / جػ / فة / تت / ب /عػُ / ىل / را /ِد /فو (

                                                           
1

  5-4سورة النازعات واألٌة : -

 .ٔٛٔية لبليقاع كانساشو ص السكػنات الرػت-ٕ
 ،السخجع الدابق.ٖٛٔص-ٖ
4

 .30-29سورة النازعات اآلٌة  -

 .ٚ -ٙ اآليات : الشازعاتسػرة -٘
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 ( -/ ق /  -/  -/ ق / ق/  -/  -/ ق / -/ -/ق /  -/ق / -)

 (ٔ)﴾قمػب يػمئح كاجفة ابرارىا خاشعة﴿يتدكازف كالسقصع الحؼ بعجه 

 ( -/ ق/  -/ -/ ق/ -/  -/  -/  ق /-/  -/ /  ق/  ق-/  ق/  -/  -)

فااليقاع سخيع كبسػجات متجفقة كمتدارعة كتخدادية ككأف ليذ ليا نياية، فيي ايقاعات  
مدتسخة تزخب عمى األذف )راجفة/ رادفة/ كاجفة/ خاشعة( فتذيع جػا مكيخبا تتدارع لو 

ست بايقاعيا صػرة نبزات االفئجة فزبًل عغ السجكد الصػيمة في الفاصمة، التي رس
 (ٕ)االنجىاش التي تأخح حاضخ ىحا السذيج.

َزِت ﴿كمغ السػازنات الرػتية األخخػ، قػلو تعالى:     نَداُف َما َسَعى*َكُبخِّ َيْػـَ َيَتَحكَُّخ اإْلِ
( يخػ( إذ البشاء السقصي ليسا )ق فالسػازنة قائسة بيغ الفعميغ )سعى( ) (ٖ)﴾اْلَجِحيُع ِلَسغ َيَخػ 
ػازنة جاءت مكسمة لخسع صػرة الحجث بذكل متكامل، إذ بسجخد أف كل انداف سيشاؿ ىحه الس

جداء أعسالو التي احراىا في الجنيا، كسيعمع مريخه الشيائي بحدب عسميػستطيخ حقيقة ما 
َزِت اْلَجِحيُع ِلَسغ َيَخػ ﴿كاف يختمف فيو  إذ قج يكػف ىحا اإلبخاز ىػ انكذاؼ لمحقائق  ﴾َكُبخِّ
سارػ فييا االنداف كيختمف عمييا، فزبًل عغ سخعة حرػؿ االمخ بيغ التحكخ التي كاف ي

 (ٗ)لمدعي كحرػؿ الخؤية لمجحيع.
إْذ َناَداُه َرب ُو ِباْلَػاِد ﴿كىشاؾ مػازنة حاصمة بيغ نػعيغ مغ التخاكيب في قػلو تعالى: 

ِس ُشًػػ *اْذَىْب ِإَلى ِفْخَعْػَف ِإنَُّو َشَغى صػتيا بيغ شػػ اسع مكاف كشغى  إذ كازف (٘)﴾اْلُسَقجَّ
 (ٙ)(. -الفعل كبشائيساالسقصعي )ق 

                                                           
1

 (ٜ -ٛاآليات ) الشازعاتسػرة  -
 .٘ٛٔلسكػنات الرػتية لبليقاع كانساشو، ص ا-ٕ
 .ٖٙ -ٖ٘اآليات:الشازعات سػرة -ٖ
 .ٕٙٔلسكػنات الرػتية لبليقاع كانساشو، ص ا -ٗ
 .ٚٔ – ٙٔ اآليات: الشازعاتسػرة -٘
 .ٖٖ -ٕٖص أسمػب الجعػة القخآنية، -ٙ
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 ادلبحج انخاَي
 أحر اندالنت انصىتيت نهتُغيى
 (ٔ.)الشَّغع لغة: جخس الكمسة كحدغ الرػت في القخاءة كغيخىا
 (ٕ.)الّشغع اصصبلحا: ىػ ارتفاع الرػت كانخفاضو اثشاء الكبلـ

بحدب السقاـ السُقػؿ فيو، فكسا اف لكل مقاـ داء الكبلـ أيقرج بالتشغيع التشػيع في 
مقاال فكحلظ لكل مقاؿ شخيقٌة في أدائو تشاسب السقاـ الحؼ اقتزاه، فالتيشئة غيخ الخثاء، 
كاالمخ غيخ الشيي سصػٌة كردعًا غيخىسا شفقًة، كىسا غيخ التأنيث كالتػبيخ، كالتداؤؿ 

 (ٖ.)كاالستفياـ غيخ الشفي كىكحا

اذ يقػؿ الحيغ كتبػا في عمع (ٗ)غ أىع السجاخل الى الشفذ البذخيةإف التأثيخ الرػتي م
نداف الى الكبلـ ذؼ الجخس السػسيقي يديًا لجػ اإلالشفذ السػسيقي إف ىشاؾ ميبًل غخ 

كمغ ثع فاف الكبلـ االنداني يحسل كثيخا مغ عشاصخ االندجاـ الرػتي، حتى في  (٘)الجسيل
غ التتابع السقصعي كااليقاعي تتسيد بو عغ الكبلـ غيخ الشرػص الذعخية التي تتبع نطاما م

 (ٙ.)السشثػر

فالكبلـ عشج القائو تكدػه ألػاف مػسيقية التختمف عغ السػسيقى ااّل في درجة التػاـؤ 
 كالتػافق بيغ الشغسات الجاخمية التي تزع كبلـ متشاغع الػحجات كالجشبات.

 ك تشػيعات صػتية،أك نغسات كتطيخ مػسيقى الكبلـ في صػرة ارتفاعات كانخفاضات أ

                                                           

 .ٜٓ٘/ٕٔ)بيخكت: ببلت ، دار صادر(  دمحم بغ مكـخ بغ مشطػر، لداف العخب-ٔ
 . ٗٙٔـ ، دار الثقافة ، دار البيزاء(، ص ٜٗٚٔ -ىػ ٜٖٗٔ، )ببلـ :  ٕتساـ حداف ، مشاىج البحث في المغة ، ط-ٕ
 .ٚٚٔص ـ ، مكتبة االداب،ٕٙٓٓ -ىػٕٚٗٔالقاىخة : ، ٗت المغة العخبية ، ط: السخترخ في اصػادغ جبل، دمحم حدغ ح-ٖ
 .ٗٔٔـ، ص ٖٜٙٔسكشجرية : اال -، دار السعارؼٕمحسػد الدعخاف، المغة كالسجتسع ، ط: -ٗ
 .ٔٔص ـ ، مكتبة االنجمػ السرخية( ٕٜٚٔ، )القاىخة :  ٗابخاىيع انيذ ، مػسيقى الذعخ ، ط: -٘
 .ٕٙ٘، ص ـ ، مشذػرات السجسع العمسيٕٕٓٓ -ىػٖٕٗٔبغجاد : غانع قجكرؼ الحسج، السجخل الى عمع اصػات العخبية، -ٙ
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يقػاللجكتػر إبخاىيع أنيذ في كتابو "مػسيقى (ٔ)عمى كتيخة كاحجة الكبلـ ال ُيمقى حيثالكبلـ 
الكبلـ" "أف اإلنداف حيغ يشصق بمغتو ال يتبع درجة صػتية كاحجة في الشصق بجسيع 

رػت ككحلظ األصػات، فاألصػات التي يتكّػف مشيا السقصع الػاحج قج تختمف في درجة ال
الكمسات قج تختمف فييا كمغ المغات مايجعل الختبلؼ درجة الرػت أىسية كبخػ، اذ 
تختمف فييا معاني الكمسات تبعا الختبلؼ درجة الرػت حيغ الشصق بيا، كيسكغ أف ُندسي 

فالتشغيع مرصمح لداني يقابل لفع (ٕ)نطاـ تػالي درجات الرػت بالشغسة السػسيقية
(nIonInotnI.) 

 : دانيال جهند معخفًا التشغيميقهل 
"إنو التغيخات التي تحجث في درجة نغسة الرػت في الكبلـ كالحجيث الستػاصل، ىحا 

فالتشغيع مختبط باالىتدازات  (ٖ)االختبلؼ في الشغسة يحجث نتيجة لتحبحب األكتار الرػتية
كاف عجد  التي تحجثيا األكتار الرػتية، فكمسا زادت عجد االىتدازات ككانت ذات سخعة

التغيخات في التشغيسات أكضح، فيػ عبارة عغ جسمة مغ العادات االدائية السشاسبة لمسػاقف 
السختمفة، مغ تعجب، كاستفياـ، كسخخية، كتاكيج، كتححيخ، كغيخ ذلظ مغ السػاقف 

لحا فاف كل جسمة أك كمسة نشصق بيا البج أف تذتسل عمى درجات مختمفة مغ  (ٗ)االنفعالية
 (٘)-، كأشيخ أنػاع الشغسات ثبلث ىي:درجة الرػت

 الشغسة الراعجة: -ٔ
 كتعشي كجػد درجة مشخفزة في مقصع أك أكثخ تمييا درجة اكثخ عمػًا .

 الشغسة اليابصة:  -ٕ
 كتعشي كجػد درجة عالية في مقصع أك أكثخ تمييا درجة اكثخ انخفاضًا.

                                                           

 .ٗ٘ٔ – ٖ٘ٔـ ص ٖٜٙٔلقاىخة : ا -، اصػات المغة، دار التاليفعبج الخحسغ ايػب -ٔ
 .ٖٙٔص ـ، ٕٚٓٓالقاىخة :  -األصػات المغػية، مكتبة األنجمػ السرخية ،إبخاىيع أنيذ-ٕ
ٖ-I p ostI  no PIhstl  E nI otil, O. ٕٚ٘ 
 .ٜٕٓص ـ، مكتبة الذباب( ٜ٘ٛٔكدراسة : د . عبج الربػر شاىيغ )ببلـ : تعخيب بختيل مالسبخج، عمع االصػات،  -ٗ
 .٘٘ٔ، اصػات المغة، صعبج الخحسغ ايػب -٘
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 الشغسة السدتػية:  -ٖ
اتيا متحجة، كقج تكػف ىحه الجرجات قميمة أك كتعشي كجػد عجد مغ السقاشع تكػف درج

 متػسصة أك كثيخة.
فاختبلؼ درجة الرػت في الكمسة كتبايشيا مغ مقصع الى مقصع اخخ قاعجة عامة 
تخزع لو جسيع المغات، إذ أنو مغ السدتحيل أف نجج لغة تدتعسل نغسة كاحجة في الكمسة 

فاختبلؼ التشغيع (ٔ)حاؿ مغ االحػاؿ أك الجسمة، إذ الكبلـ ال ُيمقى عمى مدتػػ كاحج بأؼ
كتغيخ الشغسة في الكمسة أك الجسمة السشصػقة شيء شبيعي ُيصمق عميو )التشغيع 

كىحا يػجج في كل المغات إذ بو يشدجع األداء الرػتي، كالبج مغ اتقانو ألنو إذا (ٕ)الصبيعي(
أىميا، فعجـ اتقانو يجعل لع يدتعسل أصبح نصقو متشافخًا ال يتفق كشبيعة المغة كقياسيتيا عشج 

 (ٖ)الستحجث يبجك غخيبًا عشج اىل المغة.

 جيهد عمساء العخبية في دراسة التشغيم:

لعمساء العخبية كالتجػيج كقفات ذكية تجؿ عمى عقميتيع الفحه،خاصة في السباحث 
أتػف الرػتية اذ كعػا التشغيع كأدركػه، كاف لع يأتػا فيو بجراسة نطخية شاممة، كلكشيع كانػا ي

 بو عمى كجيو الرحيح بالعادة كالدميقة.

سيبػيو زعيع الشحاة يذيخ الى التشغيع في باب الشجبو كإف لع يرخح بو، اذ يقػؿ: "اعمع أف  -
السشجكب مجعّػ كلكشو متفّجع عميو، فإف شئت ألحقَت في آخخ االسع األلف، ألف الشجبة 

مػِنػنيا بسػسيقى معيشة كنسط مغ التشغيع فكأنو يذيخ الى أنيع كانػا يُ (ٗ)كأنيع يتخنسػف فييا"
 خاص بو.

                                                           

 .ٖٖ٘، ص دمحم بذخ -ٔ
 .ٙقخػ/ كمية المغة العخبية، صالسسمكة العخبية الدعػدية : ببلت ، جامعة اـ ال، ي، التشغيع في التخاث العخبيعمياف دمحم الحازم-ٕ
 السخجع الدابق.،ٚص  -ٖ
 .ٕٕٓ ، صالكتابأبػ بذخ عسخك بغ عثساف بغ قشبخ،  سيبػيو-ٗ
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ابغ جشي اختتع مقجمة كتابو )سخ صشاعة االعخاب( الحؼ كخسو لجراسة أصػات العخبية  -
بقػلو: "كىحا عمع األصػات كالحخكؼ لو تعمق كمذاركة لمسػسيقى، لسا فيو مغ صشعة 

حة عمى ادراؾ الكبلـ السشصػؽ فالتعبيخ بسرصمح )الشغع( فيو داللو كاض(ٔ")األصػات كالشغع
 (ٕ)ُمَشغسًا، كاف ىحا التشغيع جدء ال يتجدأ مغ خػاص الكبلـ. الحؼ يرجر

 مدتهيات اإليقاع:

 -ترشف مدتػيات اإليقاع في العخبية إلى ثبلثة مدتػيات ىي:

كيطيخ فيو اإليقاع معتسجًا عمى تػزيع السقاشع المغػية، كعشجئح يدسى اإليقاع الكسي  األول:
 سدتهى الثاني:ال

 (ٖ)يعتسج اإليقاع فيو عمى )الشبخ( في الجسل، إذ تشطع السقاشع تبعًا النتطاـ الشبخ
فاإليقاع يعصي نػعًا مغ الشطاـ لمسقاشع السشبػرة، كيسكغ عجه في المغة العخبية تباداًل بيغ 

في كيخزع الشبخ (ٗ)السقاشع السشبػرة كغيخ السشبػرة في داخل انتطامات إحرائية محجدة
 (٘)-المغة العخبية النتطامات كقػاعج محجدة تتسثل في:

يقع الشبخ عمى السقصع األخيخ مغ الكمسة إذا كاف ىحا السقصع شػيبًل مثل كمسة  -ٔ
 )مكتػب(.

يقع الشبخ عمى السقصع قبل األخيخ مغ الكمسة إذا كاف ىحا السقصع متػسصًا مثل كمسة  -ٕ
 )األعمى(.

                                                           

 .  ٜ، صٔـ ، دار القمع(ج:ٜ٘ٛٔسخ صشاعة االعخاب، تحقيق: د . حدغ ىشجاكؼ )دمذق: ،ابي الفتح عثساف بغ جشي-ٔ
 .ٕٔنجيع الػزة ، مجخل إلى اإليقاع الجاخمي لمذعخ، ص -ٕ
 . ٜٙ٘ـ ، مصبعة الخمػد( ص ٜٙٛٔىػ/ ٙٓٗٔالجراسات الرػتية عشج عمساء التجػيج )بغجاد :  ،غانع قجكرؼ الحسج-ٖ
 .ٓٛ٘الخجع نفدو ،ص   -ٗ
 .ٕٓٙالسجخل الى عمع اصػات العخبية، ص  ،غانع قجكرؼ الحسج-٘
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قبل األخيخ مغ الكمسة إذا كاف السقصع قريخًا مثل كمسة  يقع الشبخ عمى السقصع ما -ٖ
.)  )َعبلـَ إالـَ

إذا كاف السقصع الثاني مغ آخخ الكمسة قريخًا فإف الشبخ يقع عمى ما قبمو مثل )سيكتب(  -
 (ٔ)فػفقًا لمسقصع األخيخ مغ الكمسة يتحجد مػقع السقصع السشبػر فييا.

 : السدتهى الثالث

)التشغيع( أؼ أصػات الجسل مغ صعػد كانحجار كما شابو ذلظ، كيخػ يعتسجاإليقاع فيو عمى 
أنو: "حدبسا تشتيي الجسمة صػتيًا كدالليًا يأخح التشغيع شكمو، فالجسمة  (ٕ)د. سيج البحخاكؼ 

التقخيخية )اإلثبات، كالشفي، كالذخط، كالجعاء( تشتيي بشغسة ىابصة ) / ( كحلظ األمخ بالشدبة 
 يخ األداتيغ )ىل كاليسدة(لمجسمة االستفيامية بغ

( لكغ  \)  (ٖ)أما االستفياـ بياتيغ األداتيغ فإف الجسمة االستفيامية تشتيي بشغسة صاعجة -
إذا كقف الستكمع قبل تساـ السعشى كقف عمى نغسة مدصحة ) ػػ ( ال ىي بالراعجة كال 

 -كيتسثل ذلظ جمي مغ خبلؿ اآليات القخآنية كسا يمي: (ٗ)باليابصة

 :gnsstIhغسة اليابصة ) / ( الش – ٔ

تتسثل الشغسات اليابصة في الجسل التقخيخية اإلثبات ، كالشفي ، كالذخط ، كالجعاء فاإلثبات 
فقج تع الػقػؼ عمى كمسة )القجر( كىػ كقػؼ (٘)﴾ِإنَّا َأنَدْلَشاُه ِفي َلْيَمِة اْلَقْجرِ ﴿يسثمو قػلو تعالى: 

 عمى نغسة ىابصة في سياؽ جسمة مثبتة.

                                                           
 ، السخجع الدابق.ٕٔٙغانع قجكرؼ الحسج،ص-1

 .ٔٙ، احسج كذظ/ مغ كضائف الرػت المغػؼ، ص  ٕ٘ٗالديػشي، االشباه كالشطائخ، ص-2
 السابق. السخجع، 63ص-3

 .ٕٙٙغانع قجكرؼ الحسج، السجخل الى عمع اصػات العخبية، ص -4
 (.ٔسػرة: القجر اآلية ) -٘
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َعَظ َرب َظ َكَما َقَمى﴿لشفي يسثمو قػلو تعالى: ا - فالػقف عمى كمسة ) قمى( يسثل (ٔ)﴾َما َكدَّ
 نغسة ىابصة في سياؽ ختاـ جسمة مشفية.

فالػقف  (ٕ)﴾َكِإف ُتْبُجكْا َما ِفي َأنُفِدُكْع َأْك ُتْخُفػُه ُيَحاِسْبُكع ِبِو َّللاُّ ﴿الذخط يسثمو قػلو تعالى: -
 هللا ( يسثل نغسة ىابصة في سياؽ جسمة جػاب الذخط.عمى لفع الجبللة ) 

َربِّ اْغِفْخ ِلي َكِلَػاِلَجؼَّ َكِلَسغ َدَخَل َبْيِتَي ُمْؤِمشًا َكِلْمُسْؤِمِشيَغ ﴿الجعاء يسثمو قػلو تعالى: -
فقج تع الػقػؼ  فالػقف ىشا متعجد ألنو سياؽ دعاء،(ٖ) ﴾َكاْلُسْؤِمَشاِت َكاَل َتِدِد الطَّاِلِسيَغ ِإالَّ َتَباراً 

عمى )لي( ك )لػالجؼ( ك)مؤمشًا( ك)السؤمشات( ك) تبارًا( في تذكيبلت بشائية لجسمة دعاء 
 (ٗ)مترمة الدياؽ،فشجج مغ خبلؿ ىحا الدياؽ نغسات ىابصة في ىحه الػقفات.

كقػلو تعالى: (٘)﴾َععَّ َيَتَداءُلػفَ ﴿االستفياـ بغيخ )ىل كاليسدة( يسثمو قػلو تعالى:  -
اَعِة َأيَّاَف ُمْخَساَىا ِفيَع َأنَت ِمغ ِذْكَخاَىاَيْدأَ ﴿ فشمسح ىشا الشغسات اليابصة في (ٙ)﴾ُلػَنَظ َعِغ الدَّ

 )يتداءلػف( ك )مخساىا( ك )ذكخاىا( ألف االستفياـ ىشا داللي سياقي أكثخ مشو شمبًا لئلخبار.
 :gtltIh(  \الشغسة الراعجة )  – ٕ

 -ستفيامي مغ خبلؿ األداتيغ )ىل كاليسدة( كسا يمي:كتتسثل تمظ الشغسات في الدياؽ اال
 (ٚ)االستفياـ بيل كىي متعجدة السعاني كالجالالت:

ْىِخ ﴿فتأتي لسعشى التقخيخ كاإلثبات كسا في قػلو تعالى:   َغ الجَّ نَداِف ِحيٌغ مِّ َىْل َأَتى َعَمى اإْلِ
 (ٛ).﴾َلْع َيُكغ َشْيئًا مَّْحُكػراً 

                                                           

 (.ٖسػرة: الزحى اآلية )-1

 (.ٗٛٔسػرة: البقخة اآلية ) -2

 (.ٕٛة: نػح اآلية )سػر -3

 .ٚٙ، ص مغ كضائف الرػت المغػؼ  ،احسج كذظ-4
 (.ٔسػرة: الشبأ اآلية )-5

 (.ٕٗسػرة: الشازعات اآلية ) -6

 .ٖٖٗـ، ص ٜٛٛٔ،  ٕبيخكت ، ط -،مباحث في عمـػ القخآف، دار العمع لمسبلييغصبحي الرالحد. -7
 (.ٔسػرة: االنداف اآلية )-8
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َغ اْلَغَساـِ ﴿تعالى:  كسا في قػلو " ما"كبسعشى   (ٔ).﴾َىْل َيشُطُخكَف ِإالَّ َأف َيْأِتَيُيُع َّللّاُ ِفي ُضَمٍل مِّ

 (ٕ)﴾َىْل أَتاَؾ َحِجيُث ُمػَسى﴿كسا في قػلو تعالى:  "قج "كبسعشى 

ُئُكْع ِباأْلَْخَدِخيَغ أَْعَساالً ﴿كسا في قػلو تعالى:  " أال"كبسعشى   (ٖ).﴾َىْل ُنَشبِّ

 (ٗ).﴾َفَيْل َأنُتع م شَتُيػفَ ﴿ا في قػلو تعالى: كس "األمخ "كبسعشى

 (٘).﴾َىْل ِمغ مَِّديجٍ ﴿كسا في قػلو تعالى:  "الدؤاؿ"كبسعشى 

 (ٙ)﴾َىْل ِفي َذِلَظ َقَدٌع لِِّحؼ ِحْجخٍ ﴿كسا في قػلو تعالى:  "التسشي"كبسعشى 

 (ٚ)﴾َىل لََّظ ِإَلى َأف َتَدكَّى﴿كسا في قػلو تعالى:  "أدعػؾ"كبسعشى  

" َمِديج" ك "مشتيػف " ك "أعساالً " ك "مػسى" ك "الغساـ" ك "محكػراً "لػقػؼ عمى كمسات فا
يتع في سياؽ نغسات صاعجة قػية تتخصج اإلجابة التي تدتقخ عشجىا ىحه  "َتَدكَّى" ك "ِحْجخ"ك

ج اإلجابات مخحمة  األسئمة لتذكل ىحه اإلجابات نغسات ىابصة قارة في ىحا الدياؽ، كَتَخص 
تخة مغ الػقت ليطل السعشى القخآني مفتػحًا أماـ متمقيو ليديع بجكره في رصجىا بتأمل تجـك ف

 (ٛ)ىحه الدياقات.

 -أما االستفياـ باليسدة فمو دالالت أخخ تتشػع في مخامييا كأىجافيا ، فتأتي:

                                                           

 (.ٕٓٔسػرة: البقخة اآلية )-1

 (.٘ٔسػرة: الشازعات اآلية )-2

 (.ٖٓٔاآلية )الكيف سػرة: -3

 (.ٜٔاآلية )السائجة سػرة: -4

 (.ٖٓاآلية ) ؽ سػرة:-5

 (.٘سػرة: الفجخ اآلية )-6
 (.ٛٔسػرة: الشازعات اآلية )-7

 .ٜٖٖـ، ص ٜٛٛٔ،  ٕبيخكت ، ط -،مباحث في عمـػ القخآف، دار العمع لمسبلييغصبحي الرالحد. -8
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 (ٔ) .﴾ساً َأمَّْغ ُىَػ َقاِنٌت آَناء المَّْيِل َساِججًا َكَقائِ ﴿كقػلو تعالى:  " االستفياـ"بسعشى 

 (ٕ).﴾َأَلْع َنْذَخْح َلَظ َصْجَرؾَ ﴿كقػلو تعالى:  " اإلثبات"كبسعشى 

ِ ُتِخيُجكفَ ﴿التػبيخي كقػلو تعالى:  " اإلنكار"كبسعشى    (ٖ).﴾َأِئْفكًا آِلَيًة ُدكَف َّللاَّ

 (ٗ).﴾َأَأنَت َفَعْمَت َىَحا ِبآِلَيِتَشا َيا ِإْبَخاِىيعُ ﴿كقػلو تعالى:  " التقخيخ "كبسعشى 

 (٘).﴾َأَصبَلُتَظ َتْأُمُخَؾ َأف نَّْتُخَؾ َما َيْعُبُج آَباُؤَنا﴿كقػلو تعالى:  "التيكع"كبسعشى 

يِّيَغ َأَأْسَمْسُتعْ ﴿كقػلو تعالى:  "األمخ "كبسعشى  (ٙ).﴾َكُقل لِّمَِّحيَغ ُأْكُتػْا اْلِكَتاَب َكاأُلمِّ

لَّ  َأَلْع َتَخ ِإَلى َربِّظَ ﴿كقػلو تعالى:  "التعجب "كبسعشى  (ٚ).﴾َكْيَف َمجَّ الطِّ

 (ٛ).﴾َأَلْع َيْأِف ِلمَِّحيَغ آَمُشػا َأف َتْخَذَع ُقُمػُبُيْع ِلِحْكِخ َّللاَِّ ﴿كقػلو تعالى:  "االستبصاء"كبسعشى  

فالػقػؼ عمى نيايات األسئمة بسا تحسمو مغ شحشات داللية كسياقية يطل متراعجًا في 
قات االستفيامية لع يتع رصجىا، كإف تع ىحا سياؽ نغسي، ألف اإلجابات عمى ىحه الديا

 الخصج في سياؽ الحق عمى ىحه األسئمة، كمغ ثع يطل السعشى مفتػحًا كقاببًل لسسارسة فعل

 (ٜ)التمقي في إشار ىحا الدياؽ.

 
                                                           

 (.ٜاآلية ) مخالد سػرة:-1

 (.ٔسػرة: الذخح اآلية ) -2
 (.ٙٛسػرة: الرافات االية ) -3

 (.ٕٙاآلية )االنبياءسػرة: -4

 (.ٚٛاآلية )ىػد سػرة:  -5

 (.ٕٓاآلية) آؿ عسخاف سػرة: -6

 (.٘ٗاآلية )الفخقاف  سػرة:  -7

 (.ٙٔسػرة: الحجيج اآلية )-8
 .ٖٚٔ، صٙٛٔـ، العجدٕٕٓٓدمذق ، تذخيغ الثاني  -مة السػقف األدبياإليقاع في القرة القخآنية، مج ،إبخاىيع جشجارؼ  -ٜ
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 الشغسة السدطحة) ـــ ( – ٖ

ة لكػف ىي تمظ الشغسة التي تقع )بيغ بيغ( أؼ بيغ الشغسة اليابصة كالشغسة الراعج       
السعشى لع يتع عشجىا، ألف ىحه الشغسة ال تسمظ مقػمات األداء التراعجؼ السػجػد في سياؽ 
االستفياـ بيل كاليسدة، كسا أنيا ال تسمظ الحذ التقخيخؼ الحؼ تدسح بو بشية الجسل التقخيخية 
يغ )اإلثبات كالشفي كالذخط كالجعاء( فتشتسي إلى سياؽ الشغسة اليابصة، لكشيا تتأرجح ب

 (ٔ)الدياقيغ إلى أف يتع تغميب أحجىسا كإنياء ىحا التأرجح الدياقي.

ِإَذا ُزْلِدَلِت اأْلَْرُض ِزْلَداَلَيا َكَأْخَخَجِت اأْلَْرُض َأْثَقاَلَيا َكَقاَؿ ﴿كمثاؿ ذلظ قػلو تعالى: 
ُث َأْخَباَرَىا ِبَأفَّ َربََّظ َأْكَحى لَ  نَداُف َما َلَيا َيْػَمِئٍح ُتَحجِّ فالػقػؼ عمى فاصمة جػاب  (ٕ)﴾َيااإْلِ

الذخط مغ اآليات الدابقة )أخبارىا( ىػ كقػؼ عمى نغسات مدصحة لع يتع السعشى عشجىا 
كلع يدتقخ بالجػاب كيتسثل ذلظ في الػقػؼ عمى كمستي )زلداليا( ك)أثقاليا( أما الػقػؼ عمى 

اليسدة( كىػ كمسة )ليا( فيػ كقػؼ عمى نغسة ىابصة في سياؽ استفيامي بغيخ )ىل ك 
 (ٖ)استفياـ باألداة )ما(.

فالتشغيع بيحا الجكر الرػتي يؤدؼ كضيفة عطيسة تتسثل في اندجاـ األصػات، حيث 
تكتسل فيو الشغسات كتتآزر مؤدية السعاني كالسقاصج، كالتشغيع بيحا السفيػـ ما ىػ إال 
ع، كسا تغييخات مػسيقية تتشاكب الرػت مغ صعػد كىبػط أك مغ انخفاض إلى ارتفا

يحرل في كبلمشا كأحاديثشا لغاية كىجؼ، كذلظ حدب السذاعخ كاألحاسيذ التي تشتابشا مغ 
رضى كغزب كيأس كأمل، كتأثخ كال مباالة، كإعجاب كاستفياـ، كشظ كيقيغ، كنفي كإثبات، 
فشدتعيغ بيحا التغيخ الشغسي الحؼ يقػـ بجكر كبيخ في التفخيق بيغ الجسل، فشغسة االستفياـ 

                                                           

 ،السرجر الدابق.٘ٚٔ، صإبخاىيع جشجارؼ  -ٔ
 (.ٖ-ٔسػرة: الدلدلة اآلية )-ٕ
 .ٕٛٙالسجخل الى عمع اصػات العخبية، ص  ،غانع قجكرؼ الحسج-ٖ
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كالكبلـ بيحا الذكل لو  (ٔ)عغ نغسة اإلخبار، كنغسة الشفي تختمف عغ نغسة اإلثبات تختمف
صمة كثقى بحالة الستكمع كسيكػلػجيتو، كالتشغيع بيحا الذكل يمعب دكرًا رائعًا في تغييخ 
دالالت الجسل مغ تخكيب إلى آخخ، كمغ باب إلى باب مثمسا نجج أنفدشا في زخع داللي 

َقاُلػْا َفَسا َجَدآُؤُه ِإف ُكشُتْع َكاِذِبيَغ َقاُلػْا َجَدآُؤُه َمغ ُكِجَج ِفي ﴿لو تعالى: كسياقي عشج قخاءة قػ 
فالشغع السػسيقي في ىحه اآلية لو داللة كبخػ في الكبلـ،فالتشغيع في (ٕ)﴾َرْحِمِو َفُيَػ َجَداُؤُه 

 (ٖ)-قخاءتيا كسا يمي:الجدء الثاني مغ اآلية ُيَعج  محػرًا رئيدًا في تحجيج التخكيب، فيسكغ 

 جسمة )قالػا جداؤه( بشغسة االستفياـ، أؼ : ما جداؤه؟ 

 كجسمة )مغ كجج في رحمو فيػ جداؤه( عمى التقخيخ جسمة كاحجة. 

 كُتقخأ عمى التعجب كاالستيجاف )قالػا جداؤه مغ كجج في رحمو فيػ جداؤه(. 

 كُتقخأ عمى التبـخ كاالندعاج )مغ كجج في رحمو فيػ جداؤه(.

كىكحا في تقميبات تشغيسية في سياؽ اآلية دكف السداس باألصل الجاللي، بل يتع التشػيع في 
إشار ىحا األصل الجاللي دكف العجكؿ عشو، كعمى ىحا فإف السدتػيات الثبلثة السذكمة 
لجػىخ اإليقاع مغ مقاشع كنبخ كتشغيع ىي في جػىخىا مشطػمة متكاممة لمسعشى اإليقاعي 

لقخآني، كسا أنيا تديع في إضفاء لسدة نطسية عمى سياؽ اإليقاع مغ في سياؽ الشز ا
ناحية، كتذييج بعج جسالي في إشار ىحا الشطع مغ ناحية أخخػ، كما ذاؾ إال تشػيع عمى 

.  (ٗ)الػتخ الرػتي الحؼ يسثمو ىحا السفيـػ

 

                                                           

 .ٜٚ، دار الكتاب العخبي، ص مجارؾ التشديل كحقائق التاكيل، بيخكت : ببلت  ،عبج هللا بغ احسج الشدفي-ٔ
 (.ٗٚسػرة: يػسف اآلية )-ٕ
 .ٓٛمجارؾ التشديل كحقائق التاكيل، بيخكت : ببلت ، دار الكتاب العخبي، ص ،عبج هللا بغ احسج الشدفي-ٖ
 .ٔٛٔ، صاإليقاع في القرة القخآنية ،إبخاىيع جشجارؼ  -4
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 اإليقاع القخآني:

بارات إلحجاث التػافق إف اإليقاع يحجث باإلفادة مغ جخس األلفاظ كتشاغع الع       
الرػتي بيغ مجسػعة مغ الحخكات كالدكشات لتأدية كضيفة سسعية كالتأثيخ في السدتسع، 
كيأتي اإليقاع مغ اختيار الكمسات مغ حيث كػنيا تعبخ عغ قيسة التأثيخ الحؼ تحجثو كضيفة 
الكمسة في مجلػليا اإليقاعي، فيػ إحجاث استجابة ذكقية تستع الحػاس كتثيخ 

كسا أف عجد الكمسات التي تكػف اإليقاع بتخكيباتيا تعتسج تسامًا عمى عجد (ٔ)فعاالتاالن
الكمسات البلزمة لتػصيل السعشى في الشثخ، كالقخآف الكخيع يستاز في كل سػرة مشو كآية، كفي 
كل مقصع مشو كفقخة، كفي كل مذيج فيو كقرة، كفي كل مصمع مشو كختاـ بأسمػب إيقاعي 

لغة مػسيقية، كالقخآف الكخيع يديخ عمى سشغ العخبية كأساليبيا في التعبيخ  فالعخبية(ٕ) فشي
 فتسيد أسمػبو باإليقاع السعجد كالجخس البلفت لمشطخ.

كاإليقاع في القخآف الكخيع صػرة لمتشاسق الفشي كمطيخ مغ مطاىخ ترػيخ معانيو، 
آف الكخيع إيقاعًا مػسيقيًا كآية مغ آيات اإلعجاز الحؼ يتجمى في أسمػبو الستسيد، كيحػؼ القخ 

متعجد األنػاع ليؤدؼ كضائف جسالية متعجدة، إذ أف األثخ السستع لئليقاع ثبلثي )عقمي، 
 كجسالي كنفدي(

 أما العقمي: فمتأكيجه السدتسخ أف ىشاؾ نطامًا كدقة كىجفًا في العسل. . ٔ

نػعًا مغ الػجػد  أما الجسالي: فؤلنو يخمق جػًا مغ حالة التأمل الخيالي الحؼ يزفي. ٕ
 السستم  في حالة شبو كاعية عمى السػضػع كمو.

                                                           

 .ٓٓٔ الحدشاكؼ،الفاصمة في القخآف، ص د . دمحم-1
 .ٖٓٔالترػيخ الفشي في القخآف، ص  ،سيج قصب -2
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أما الشفدي فإف حياتشا إيقاعية )السذي كالشـػ كالذييق كالدفيخ كانقباض القمب  . ٖ
 (ٔ)كانبداشو(.

لقج جسع الشدق القخآني بيغ مدايا الذعخ كالشثخ ، فيػ قج تجاكز قيػد القافية السػحجة 
بحلظ حخية التعبيخ الكاممة عغ جسيع أغخاضو العامة، كتزسغ في  كالتفعيبلت التامة، فشاؿ

الػقت ذاتو مغ خرائز الذعخ السػسيقى الجاخمية، كالفػاصل الستقاربة في الػزف التي 
تغشي عغ التفاعيل كالتقفية التي تغشي عغ القػافي، فالسػسيقى القخآنية إشعاع لمشطع الخاص 

ليا، كسا أنيا تابعة الندجاـ الحخكؼ في الكمسة في كل مػضع كتابعة لقرخ الفػاصل كشػ 
 (ٕ)السفخدة ، كالندجاـ األلفاظ في الفاصمة الػاحجة.

فالعصاء السػسيقي في القخآف الكخيع يأتي مغ المغة؛ إذ أف السػسيقى فيو ال تشبع مغ 
كزف شعخؼ كالحؼ نعخفو في تفعيبلت الذعخ العخبي، كلكشيا تشبع مغ المغة نفديا كىي 

ؼ األصػات في المفطة الػاحجة، كفي سياؽ األلفاظ كتشاسقيا كتشاغسيا كأدائيا لمسعشى ائتبل
كال شظ أف االنتطاـ في اإليقاع الشثخؼ قابل لمتحقق دكف مػازيغ الخميل، (ٖ) كداللتيا عميو

 كأكبخ دليل عمى ذلظ الشز القخآني.

 (ٗ)-يأتي:إف مشابع اإليقاع القخآني الطاىخة في العسل يسكغ ردىا إلى ما 

السػسيقى الشابعة مغ تآلف أصػات الحخكؼ في المفطة الػاحجة، كسا ال يخفى أف  -ٔ
األصػات متفاكتة في الجخس يقخع بعزيا بعزًا حيغ تجتسع في المفع ، فيشتج عغ تقارعيا 

 الستشاغع لغة مػسيقية جسيمة.

                                                           

 ،السخجع الدابق،٘ٓٔ، صسيج قصب-1

 .ٜٙٔ – ٛٙٔ،إعجاز القخآف، ص الخافعي-2
 ،السخجع الدابق،ٜٙٔص-3

 .ٚٓٔص الترػيخ الفشي في القخآف، ،سيج قصب-4
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كجسل، فاأللفاظ السػسيقى الشابعة مغ تآلف الكمسات حيغ تشتطع في التختيب فقخات  -ٕ
السفخدة تقخع األلفاظ السفخدة السجاكرة ليا سابقًا كالحقًا، كيشجع عغ تقارعيا الستشاسق لغة 

كليدت غاية األلفاظ لمػصف كالترػيخ فحدب بل الشغع أيزًا كالحؼ يأتي (ٔ) مػسيقية جسيمة
ؤللفاظ قيسة مغ شبيعة الحخكؼ، كىحا الشغع ليذ غاية في ذاتو كإنسا ىػ كسيمة لئليحاء، كل

ذاتية إذ تقجـ الستعة الحدية التي يججىا الستمقي مدتسعًا أك قارئًا، فتشذأ مغ تتابع أجخاس 
حخكفيا كمغ تػالي األصػات التي تتآلف مشيا في الشصق، كفي الػقػع عمى األسساع، كسا 
ـ أف التبلـؤ يكػف في الكمسة بائتبلؼ الحخكؼ كاألصػات كحبلكة الجخس، كيكػف في الكبل

 (ٕ)بتشاسق الشطع كتشاسب الفقخات كحدغ اإليقاع.

إف لمقخآف الكخيع نطاـ صػتي كجساؿ لغػؼ يشتطع باتداقو كائتبلفو في الحخكات 
كالدكشات كالسجات كالغشات اتداقًا عجيبًا كائتبلفًا رائعًا، فيحا الجساؿ الرػتي ىػ أكؿ شيء 

ف الحخكؼ كتختيب الكمسات، كسا أف أحدتو األذف العخبية، أما الجساؿ المغػؼ فيتسيد بخص
لمقخآف الكخيستعامبًل خاصًا مع الحخؼ كالكمسة، فيػ لو تعابيخه الفخيجة كقجراتو التعبيخية لتقجيع 
الرػرة الفشية كتعسيق السبلمح، كعخض التجخبة كسا لػ كانت حية معاشة تتخمق أمامشا، 

 لكمسات، فسا مغ قجرة تعبيخية فيػ قج ُبِشَي عمى تقصيع األصػات كجخس الحخكؼ كإيقاع ا

 (ٖ)لمحخؼ كالكمسة إال فجخىا كتاب هللا عد كجل كبشى عمييا معساره الستشاسق الجسيل.

 إعجاز الشغم القخآني:

عشج قخاءة القخآف قخاءة سميسة ُيجرؾ أنو يستاز بأسمػب إيقاعي يشبعث مشو نغع ساحخ        
ألحاسيذ ك السذاعخ، كأف ىحا الشغع يبخز يبيخ األلباب كيدتخؽ األسساع، كيدتػلي عمى ا

بخكزًا كاضحًا في الدػر القرار كالفػاصل الدخيعة ، كمػاضع الترػيخ كالتذخيز برفة 
                                                           

 ،السخجع الدابق.ٔٔٔ، صسيج قصب-1

 .ٓٚٔالسخجع نفدو ، ص-2
 .ٕٓٔف، ص  الحدشاكؼ، الفاصمة في القخآد . دمحم-ٖ
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عامة كيتػارػ قميبًل أك كثيخًا في الدػر الصػاؿ ، كلكشو يطل دكمًا مبلحع في بشاء الشطع 
ع بيغ مدايا الشثخ كالذعخ القخآني، فإنسا نخد سحخ ىحا الشغع إلى ندق القخآف الحؼ يجس

"الشدق القخآني قج جسع بيغ مدايا الذعخ كالشثخ جسيعًا، فقج أعفى  (ٔ)جسيعًا، يقػؿ سيج قصب:
التعبيخ مغ قيػد القافية السػحجة كالتفعيبلت التامة، فشاؿ بحلظ حخية التعبيخ الكاممة عغ 

يقى الجاخمية، جسيع أغخاضو العامة ك أخح في الػقت ذاتو مغ خرائز الذعخ السػس
كالفػاصل الستقاربة في الػزف التي تغشي عغ التفاعيل، كالتقفية التي تغشي عغ القػافي، كضع 

كسا أف ىحا الشغع القخآني ليبجك (ٕ)ذلظ إلى الخرائز التي ُذكختفجسع الشثخ كالشطع جسيعًا"
لراعج إلى في قسة الدحخ كالتأثيخ في مقاـ الجعاء، إذ الجعاء بصبيعتو ضخب مغ الشذيج ا

 هللا ، فبل يحمػ كقعو في نفذ السبتيل إال إذا كانت ألفاضو جسيمة مشتقاة كجسمو متشاسقة 

 (ٖ)متعانقة، ك فػاصمو متداكية ذات إيقاع مػسيقي متدف.

 حقيقة اإليقاع القخآني:
يخػ كثيخ مغ الباحثيغ أف اإليقاع القخآني يرعب شخحو لسا يستاز بو مغ عسق 

ه تحجيجًا، يقػؿ سيج قصب: "عمى أف ىشاؾ نػعًا مغ السػسيقى كسحخ ال يعخؼ مرجر 
الجاخمية ُيمحع كال ُيذخح، كىػ كامغ في نديج المفطة السفخدة كتخكيب الجسمة الػاحجة، كىػ 

َكَلَقْج َأْكَحْيَشا ِإَلى ُمػَسى َأْف َأْسِخ يجرؾ بحاسة خفية كىبة لجنية" مثمسا نمسح في قػلو تعالى:
ِخْب َلُيْع َشِخيقًا ِفي اْلَبْحِخ َيَبدًا اَل َتَخاُؼ َدَركًا َكاَل َتْخَذى َفَأْتَبَعُيْع ِفْخَعْػُف ِبُجُشػِدِه ِبِعَباِدؼ َفاْض 

َغ اْلَيعِّ َما َغِذَيُيْع َكَأَضلَّ ِفْخَعْػُف َقْػَمُو َكَما َىَجػ َفَغِذَيُيع مِّ
(ٗ) 

كمسات تحكب في يج خالقيا كمسات في غاية الخقة مثل )يبدًا( ك)ال تخاؼ دركًا( فال
كترصف كتتخاص في معسار كرصف مػسيقي فخيج، ىػ نديج كحجه بيغ كل ما كتب 

                                                           

 .ٓٛمجارؾ التشديل كحقائق التاكيل، ص ،عبج هللا بغ احسج الشدفي-ٔ
 ،السخجع الدابق.ٕٛص -ٕ
 .ٖٛٔ، صاإليقاع في القرة القخآنية ،إبخاىيع جشجارؼ -ٖ
 (.ٚٚسػرة: شو اآلية )-ٗ



110 
 

بالعخبية سابقًا كال حقًا، ال شبيو بيشو كبيغ الذعخ الجاىمي كال بيشو كبيغ الذعخ كالشثخ 
الستأخخ، كيخػ مرصفى صادؽ الخافعي أف ىحا اإليقاع القخآني الفخيج ىػ مشاط اإلعجاز 

التحجؼ لقخير لسا قخأه عمييع رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في بجء الجعػة، يقػؿ الخافعي: "لسا قخغ عمييع ك 
سيعشي قخيذًاي القخآف رأكا حخكفو في كمساتو، ككمساتو في جسمو ألحانًا لغػية رائعة كأنيا 

كأنو أمخ ال قبل  الئتبلفيا كتشاسبيا قصعة كاحجة قخاءتيا ىي تػقيعيا، فمع يفتيع ىحا السعشى
ليع بو، ككأف ذلظ أبيغ في عجدىع حتى إف مغ عارضو مشيع كسديمسة جشح في خخافاتو 
إلى ما حدبو نطسًا مػسيقيًا أك بابًا مشو، كشػػ عسا كراء ذلظ مغ الترخؼ في المغة 
كأساليبيا كمحاسشيا كدقائق التخكيب البياني، كأنو فصغ إلى أف الرجمة األكلى لمشفذ 

كقج حاكؿ سيج قصب (ٔ)إنسا ىي في أكزاف الكمسات كأجخاس الحخكؼ دكف ما عجاىا العخبية
تػضيح حقيقة اإليقاع في القخآف فقاؿ: "إف في القخآف إيقاعًا مػسيقيًا متعجد األنػاع يتشاسق 
مع الجػ كيؤدؼ كضيفة أساسية في البياف، فاإليقاع السػسيقيي في القخآف الكخيع يشبعث مغ 

ي الكمسات ، كتشاسق الكمسات في الجسل، كمخده إلى الحذ الجاخمي تآلف الحخكؼ ف
 (ٕ)كاإلدراؾ السػسيقي الحؼ يفخؽ بيغ إيقاع مػسيقي كإيقاع كلػ اتحجت الفػاصل كاألكزاف".

كيجب أف نبلحع أف اإليقاع القخآني ال يعسل برػرة مشفخدة كبسعدؿ عغ الدياقات 
القخآني مشطػمة متكاممة األشخاؼ يفزي  الستشػعة في الشز القخآني، كذلظ ألف الشز

بعزيا إلى بعس في سياؽ تشطيسي فخيج . فاإليقاع القخآني يتبع في نصاؽ عسمو السػضػع 
 (ٖ)الحؼ تتكمع عشو اآليات القخآنية.

كيخػ سيج قصب أف اإليقاع القخآني يتشػع تبعًا لمسػضػع الحؼ تتحجث عشو اآليات 
يقي في قػلو تعالى: )َكِىَي َتْجِخؼ ِبِيْع ِفي َمْػٍج َكاْلِجَباِؿ َكَناَدػ القخآنية فسثبًل " التكػيغ السػس

                                                           

 .ٙٛٔ، صاإليقاع في القرة القخآنية ،إبخاىيع جشجارؼ -ٔ
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 ،السخجع الدابق.ٛٚص-ٖ



111 
 

َعَشا َكاَل َتُكغ مََّع اْلَكاِفِخيَغ َقاَؿ َسآِكؼ ِإَلى َجَبٍل  ُنػٌح اْبَشُو َكَكاَف ِفي َمْعِدٍؿ َيا ُبَشيَّ اْرَكب مَّ
ْمِخ َّللّاِ ِإالَّ َمغ رَِّحَع َكَحاَؿ َبْيَشُيَسا اْلَسْػُج َفَكاَف ِمَغ َيْعِرُسِشي ِمَغ اْلَساء َقاَؿ اَل َعاِصَع اْلَيْػـَ ِمْغ أَ 

يحىب شػاًل كعخضًا في عسق كارتفاع، ليذتخؾ في رسع اليػؿ العخيس العسيق  (ٔ)اْلُسْغَخِقيَغ(
كالسجات الستػالية الستشػعة في التكػيغ المفطي لآلية تداعج في إكساؿ اإليقاع كتكػيشو 

 (ٕ)السذيج الخىيب العسيق. كاتداقو مع جػ
كإذا كانت العبارة القخآنية ال تقع عمى آذانشا اليـػ مػقع الدحخ كالعجب كالحىػؿ، 
فالدبب ىػ التعػد كاأللفة كالسعايذة مشح الصفػلة، كالببلدة كاإلغخاؽ في عامية مبتحلة أبعجتشا 

يغ محتخفيغ يكخركف عغ أصػؿ لغتشا، ثع أسمػب األداء الختيب السسل الحؼ ندسعو مغ مختم
الدػر مغ أكليا إلى آخخىا بشبخة كاحجة ال يختمف فييا مػقف الحدف، مغ مػقف الفخح مغ 
مػقف الػعيج،مغ مػقف البذخػ مغ مػقف العبخة، نبخة كاحجة رتيبة تسػت فييا السعاني 

 كتتدصح العبارات.

 التذكل اإليقاعي في القخآن:

إيقاعية تتذكل كفقًا لمتػجو الدياقي في كل تشبع مغ الشطع القخآني خرائز نغسية ك 
جسمة مغ آياتو، كيتع ىحا التذكل مغ خبلؿ كضع الحخؼ أك الكمسة أك الجسمة عمى ىحا 
الشحػ مغ األنحاء كذلظ قرجًأ إلى مبلمح فشية تأتي في مقجمتيا السػسيقى، كبحلظ يزحي 

بع أىسيتو مغ أنو أحج عشاصخ التعبيخ أبخع كالتأثيخ أركع، إف دكر اإليقاع في القخآف ال تش
األسمػب الفشي أك كسيمتو البارزة كسيمة الترػيخ كالتعبيخ كالتأثيخ فحدب، بل ألف لو ىجفًا 
 (ٖٔ)ديشيًا أكاًل كألنشا ندتصيع أف نجعمو أساسًا أك معيارًا أك مفتاحًا ألحج عمـػ القخآف الكخيع.

 

                                                           

 .ٕٛٙغانع قجكرؼ الحسج، السجخل الى عمع اصػات العخبية، ص -ٔ
 ،المرجع السابق،.269ص -ٕ
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 ىجف االيقاع القخآني:
 يغ: االيقاع ذك ىجؼ ديشي مغ جانب

 (ٔ)جانب الحافع ألنو يداعجه عمى حفع القخآف كتحكخه كتبلكتو. -ٔ
جانب السدتسع إذ يجعمو يشفعل لو كيتأثخ بو، كنمسح أف إدراؾ الصفل لشغع الكبلـ كجخسو  -ٕ

يدبق إدراكو لسعشاه كأخيمتو، كسا أف اإلنداف لجيو ميبًل غخيديًا أك استعجادًا فكخيًا اللتقاط 
سقاشع الرػتية السشغسة كالستخددة أكثخ بكثيخ مغ استعجاده اللتقاط بعس كتحكخ جسمة مغ ال

السقاشع العادية غيخ السسػسقة مغ الكبلـ، ككل مغ شاىج حفطة القخآف مغ األشفاؿ يعخؼ 
أنيع يججكف سيػلة كاضحة في حفطو كتحكخه أكثخ مسا يججكف في حفع غيخه مغ الشرػص 

 (ٖ)حا.كتحكخىا، ألف اإليقاع يداعجىع عمى ى

 در اإليقاع القخآني:امر

ما مرجر اإليقاع في القخآف؟ كإالـَ يخجع؟ أكَ يخجع إلى اآليات بسا فييا مغ قيع 
مػسيقية؟ أـ يخجع إلى التشغيع بسا فيو مغ قيع إنذائية، أـ يخجع إلى مرجر غيبي بسا لو مغ 

يقاع في سحخ خفي نحذ أثخه في الشفذ كال نعخؼ مشبعو؟ كبكمسات أخخػ ىل يعػد اإل
 (ٖ)القخآف إلى الشز، أـ إلى السقخغ )التالي( أـ إلى الستمقي )الدامع(؟

 

 

 

 
                                                           

 .ٓٙٔالسخجع نفدو، ص-ٔ
 .ٖٔٔص الترػيخ الفشي في القخآف، ،سيج قصب-ٕ
 .ٕٓٔي القخآف، ص  الحدشاكؼ، الفاصمة فدمحم -ٖ
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 أواًل : الشص

 -ىشالظ ثبلثة أنػاع مغ اإليقاعات الشثخية:

 (ٔ)األكؿ: إيقاع الشثخ العادؼ أك العاـ الحؼ يفمت مغ عشرخؼ االنتطاـ كالتػقيت.

 عمييسا.الثاني: إيقاع الشثخ الفشي الحؼ يعتسج بالرشعة 

الثالث: إيقاع القخآف الحؼ يبايشيسا ليشذ  تجرجات صػتية مختمفة، ككيفيات نغسية تتخاكح بيغ 
االنتطاـ كالتشاسب، كبيغ التػازف كالتقابل تبعًا لمفكخة أك لمسػضػع، كلمسػقف أك لمسعشى الحؼ 
ج يخيج أف يعبخ عشو أك يػصمو، كفي كل سػرة أك نز قخآني يشبع اإليقاع مغ انجما

 -عشرخيغ ىسا:

 كتقػـ الفاصمة فييا بجكر السفتاح. الفكخة،نغسة خاصة تشاسب  - ٔ

لحغ يشتطع الشغسات جسيعًا عمى اختبلفيا في شكل مشدجع يخمف في ركح الستمقي  -ٕ
 شعػرًا ما.

فبالشغسات يػقع القخآف إيقاعات شتى عمى أكتار الشفذ، كبالمحغ الستداكؽ يتخؾ كحجه األثخ 
غ الشغسات التي ترشع المحغ عبلقة ذات أساليب شتى، فقج تقـػ عمى الذػؽ أك كالعبلقة بي

التخقب أك عمى التخجيع أك عمى سػاىا، حتى يثيخ القخآف في أنفدشا ألػانًا مغ االنفعاالت 
تشريخ أخيخًا في بػتقة اإلحداس الشيائي حيغ تتجو إلى غايتيا السشذػدة، كلعل التصبيق 

ر القخآنية يكػف مفتاحًا لتبياف ىحا التقخيخ التفريمي ألنػاع اإليقاعي عمى أحج الدػ 
 (ٕٔ)اإليقاع.

 
 

                                                           
 .٘٘ٔعبج الخحسغ ايػب، اصػات المغة، ص-ٔ
2

 ،المرجع السابق، 157ص-
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 ثانيًا: السقخئ )التالي( التشغيم.
ُتسيد تبلكة القخآف مغ تشغيسو، فالتبلكة بصخائقيا الثبلث )التختيل كالتجكيخ كالحجر( عمع 

اعجه التي ثبتت شخعي يتشاكؿ الحخكؼ في مخارجيا كصفاتيا، كىػ عمع قجيع لو أصػلو كقػ 
كلعل القخآف مغ ىحه الجية ىػ الحافع الػحيج الحؼ حفع العخبية  (ٔ)عبخ العرػر فمع تتغيخ

كشخيقة نصق حخكفيا، كمغ يدتسع إلى السرحف السختل يدتصيع أف يتسثل أحكاـ الشصق 
غ كمػاقع الشبخات في لغتشا العخبية، أما التشغيع أك التغشي فأمخ آخخ مختمف، إنو فغ السقخ 
الخاص ككيفية أدائو لمقخآف، مطيخ مغ مطاىخ اإلبجاع أك محاكلة مغ السختل إلضيار بخاعتو 
عبلكة عمى تعسيق أثخ الشز الحؼ يقخؤه في نفػس سامعيو، كبيحه الجاللة لمتغشي يكػف 
أقخب إلى السػسيقى مشو إلى التبلكة،فيػ كالغشاء صشػاف يمتقياف في األصل اإليقاعي كفي 

 (ٕ)ؼ ثع يفتخقاف أك يتخالفاف.الجحر المغػ 
 ثالثًا: الستمقي

لكغ كيف نجرؾ (ٖ)ال شظ أف في القخآف نػعًا مغ السػسيقى الخفية ُتمفع كال ُتذخح 
ىحه السػسيقى كىحا اإليقاع ؟ ككيف نتمقى القخآف؟ فالجراسات الشفدية كالجسالية لعسمية التمقي 

مبًل إال إذا التقت في رحابو كتجاخمت تثبت أف تخكيب األثخ الفشي ال يكػف تامًا كال كا
شاقتاف، الصاقة الكامشة في الشز كالصاقة السشبثقة عغ التمقي، فالتقاء عاَلع الشز كعاَلع 
الستمقي أمخ ضخكرؼ لحياة الشز فممشز حياة تعج بالحخكة كاالمتجاد بسا يحسمو مغ كمسات 

لع الستمقي فمو حياة كخبخات تعبيخية كصػر فشية كقيع مػسيقية كتخكيبات ببلغية، أما عا
جسالية كثقافية تترف ىي األخخػ بالحخكة كالتقابل كاالمتجاد، كمغ خبلؿ عسمية اإلدراؾ 
تترالح الحياتاف كتمتقي الصاقتاف، الصاقة الكامشة في الشز، كالصاقة السشبثقة عغ القارغ، 

 (ٗ)تجاخل العالساف كتشاغسا.كلغ يكػف التمقي كامبًل كلغ يجرؾ القخآف إدراكًا كامبًل، إال إذا 
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فالقخآف يسمظ قيسو الخكحية كالفشية الخاصة بو، كىحه القيع ال تحزخ إليو أك تفخض 
كالستمقي الحؼ يكابج قخاءتو كتجبخه كيعير عالسو كيحممو ال يجمب معو قيسًا يتخيميا، (ٔ)عميو 

يع الكامشة فيو كفي أك ال يفتخض في الشز الحؼ بيغ يجيو قيسًا غيخ مػجػدة، إنو يكذف الق
حالة القخآف تبجك العبلقة بيغ الشز كقارئو أقػػ ألف األمخ يتعمق باإليساف، بتمظ الحالة 
الشفدية التي اشتخط بعزيع كجػدىا إلدراؾ ما في الكتاب مغ جساؿ كمغ أداء كمغ إعجاز، 

 (ٕ)-فحيغ يعاير الستمقي عالع اإليقاع القخآني يجج نفدو في كاحج مغ أربعة مػاقف:

 أف يذعخ باإليقاع كجػدًا كنػعًا كيعممو. -ٔ

 أال يبلحع شيئًا اسسو إيقاع. -ٕ

 أف يخػ تشاقزًا بيغ السعمػمات التي يعخفيا عغ اإليقاع كىحا الحؼ يججه في الشز. -ٖ

 أف يحذ اإليقاع كلكشو ال يدتصيع أف يذخحو كيعممو أك يحجد مرجره. -ٗ

 فالسػقف األكؿ مشصقي كمتساسظ. 

 ني يذيخ إلى أف إحجػ الصاقتيغ الكامشة أك السشبثقة معصمة.الثا 

الثالث يجعػنا إلى أف نجعل مغ معمػماتشا أداة مػضفة لخجمة اإلحداس، كإال حكسشا  
 بفدادىا كلػ جدئيًا إذا ناقزتو.

أما الخابع فقج أغشانا عغ التعميق عميو الخصابي، حيث ذىب في رسالتو عغ إعجاز القخآف 
 (ٖ)ب قج يخفى كأثخه في الشفذ كاضح ، كىحا ال يقشع في باب العمع.إلى أف الدب

                                                           

 .ٜٖٖ،مباحث في عمـػ القخآف، ص صبحي الرالحد.  -1
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إف مجخد السحاكلة لتمسذ الطػاىخ اإليقاعية في التعبيخ القخآني ميسا خفيت تطل ضخكرية 
بغس الشطخ عغ نتائجيا، كتطل مػسيقى القخآف ىي مػسيقى الشفذ كيطل اإليقاع ىػ 

ألنو في حقيقة األمخ ىػ صػت (ٔ)عػرىاالسعبخ عغ حاالت تمظ الشفذ كيختبط بحخكة ش
الشفذ البذخية كصػت حاالتيا الستبايشة، فخحيا كحدنيا، أمميا كيأسيا، غزبيا كسعادتيا، 
فقج صػر حخكة إحداسيا، ككاف صجػ مذاعخىا كانفعاالتيا، كبمغ في ذلظ الغاية كأربى 

 (ٕ)عمى الغاية تعبيخًا كتأثيخًا.
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 ادلبحج انخانج:
 قاث عٍ أحر اندالنت انصىتيتتطبي

 التطبيق عمى أثخ الجاللة الرهتية لمتشغيم في سهرة الشازعات:

 سػرة الشازعات مكية.

 ( آية.ٙٗعجد آياتيا )
ع إلى ستة محاكر تبعًا لمدياؽ القرري فييا:  ُتَقدَّ

اِبحَ  *َكالشَّاِشَصاِت َنْذصًا *َكالشَّاِزَعاِت َغْخقاً ﴿يقػؿ تعالى:  -األكؿ اِبَقاِت  *اِت َسْبحاً َكالدَّ َفالدَّ
 (ٔ)﴾*َفاْلُسَجبَِّخاِت َأْمخًا  *َسْبقاً 

مدخعة تخكس ركزًا كتشدع ندعًا، كتدتحيل في ارتفاع درجتيا كحجة جيذانيا  جاءت
إلى خسدة تخكيبات متداكية كأنيا مػزكنة كزف الذعخ )مدتفعمغ فعػلغ( كىحا السصمع 

اءاتو الستعجدة، كما يثيخه في الشفذ مغ ىدة كرىبة الدخيع يتفق مع ضل السعشى الغامس كإيس
كتػجذ، إف األنفاس تكاد تتقصع ذعخًا كارتجافًا كانبيارًا مخة بالسػسيقى الخاشفة القارعة كمخة 

 (ٕ)بفيء السعشى الغامس.
َأْبَراُرَىا  *َكاِجَفٌة  ُقُمػٌب َيْػَمِئحٍ  *َتْتَبُعَيا الخَّاِدَفُة  *َيْػـَ َتْخُجُف الخَّاِجَفةُ ﴿يقػؿ تعالى:  -الثاني
َقاُلػا ِتْمَظ ِإذًا َكخٌَّة َخاِسَخٌة  *َأِئَحا ُكشَّا ِعَطامًا نَِّخَخًة  *َيُقػُلػَف َأِئشَّا َلَسْخُدكُدكَف ِفي اْلَحاِفَخِة  *َخاِشَعةٌ 
اِىَخِة  *َفِإنََّسا ِىَي َزْجَخٌة َكاِحَجٌة  *  (ٖ)﴾َفِإَذا ُىع ِبالدَّ

السصمع كإيقاعيا مغ إيقاعو، كأنسا السصمع ليحا السذيج إشار  يج  شابعيا مغ شابع
 (ٗ)السػسيقى ما زالت كاجفة، ىداتيا في الحذ قػية كتػجداتيا في الذعػر تيػؿ كتخكع.
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ِس ُشًػػ  *َىْل أَتاَؾ َحِجيُث ُمػَسى ﴿يقػؿ تعالى:  -الثالث اْذَىْب  *ِإْذ َناَداُه َرب ُو ِباْلَػاِد اْلُسَقجَّ
َفَأَراُه اآْلَيَة  *َكأَْىِجَيَظ ِإَلى َربَِّظ َفَتْخَذى *َفُقْل َىل لََّظ ِإَلى َأف َتَدكَّى  *ِفْخَعْػَف ِإنَُّو َشَغى ِإَلى 
َفَأَخَحُه  *َفَقاَؿ َأَنا َرب ُكُع اأْلَْعَمى *َفَحَذَخ َفَشاَدػ  *ُثعَّ َأْدَبَخ َيْدَعى  *َفَكحََّب َكَعَرى  *اْلُكْبَخػ 
 (ٔ)﴾ِإفَّ ِفي َذِلَظ َلِعْبَخًة لَِّسغ َيْخَذى *َكاَؿ اآْلِخَخِة َكاأْلُكَلى َّللاَُّ نَ 

فييا تتغيخ الشغسة أك اإليقاع، فجػ الحكاية كعخض الساضي كاستحزار الحكخيات ال 
تشاسبو نغسات قارعة كال كاجفة، معيا ييجأ اإليقاع كيشداب فتستج العبارة كتصػؿ الجسمة 

إلى خياؿ تأممي استخجاعي، كمسا يػافق ىحا الخياؿ نغسات ال  كيتحػؿ الخياؿ الدسعي
 (ٕ)تعشف كال تذتج بل تبص  كتدتخخي.

َساء َبَشاَىا ﴿يقػؿ تعالى:  -الخابع ـِ الدَّ َكأَْغَصَر َلْيَمَيا  *َرَفَع َسْسَكَيا َفَدػَّاَىا  *َأَأنُتْع َأَشج  َخْمقًا َأ
َكاْلِجَباَؿ َأْرَساَىا  *َأْخَخَج ِمْشَيا َماءَىا َكَمْخَعاَىا  *َذِلَظ َدَحاَىا  َكاأْلَْرَض َبْعجَ  *َكَأْخَخَج ُضَحاَىا 

 (ٖ)﴾َمَتاعًا لَُّكْع َكأِلَْنَعاِمُكعْ *

 فييا تختفع نبخة الشغسة في حيغ تشتقل مغ ساحة التاريخ كالحكخػ إلى كتاب الكػف        
قػؼ اإليقاع، كلكشو ال يرل إلى درجة  السفتػح كمذاىجه اليائمةكىشا يبجك التعبيخ قػؼ األسخ
 (ٗ)السصمع أك السذيج األكؿ في حجتو كإيقاعو البلىث.

نَداُف َما َسَعى *َفِإَذا َجاءِت الصَّامَُّة اْلُكْبَخػ ﴿يقػؿ تعالى:  -الخامذ َزِت  *َيْػـَ َيَتَحكَُّخ اإْلِ َكُبخِّ
ْنَيا َكآَثَخ اْلحَ *َفَأمَّا َمغ َشَغى *اْلَجِحيُع ِلَسغ َيَخػ  َكَأمَّا َمْغ *َفِإفَّ اْلَجِحيَع ِىَي اْلَسْأَكػ  *َياَة الج 

ـَ َربِِّو َكَنَيى الشَّْفَذ َعِغ اْلَيَػػ   (٘)فَّ اْلَجشََّة ِىَي اْلَسْأَكػ﴾َفإِ  *َخاَؼ َمَقا

تجيء في سياؽ مذيج الصامة الكبخػ، فتعػد الشغسة حادة كسا كانت في السصمع، 
 خكزًا.تتدق معو قػة كعشفًا كب
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اَعِة َأيَّاَف ُمْخَساَىا ﴿يقػؿ تعالى:  -الدادس ِإَلى  *ِفيَع َأنَت ِمغ ِذْكَخاَىا  *َيْدَأُلػَنَظ َعِغ الدَّ
ِإالَّ َعِذيًَّة َأْك  َكَأنَُّيْع َيْػـَ َيَخْكَنَيا َلْع َيْمَبُثػا *ِإنََّسا َأنَت ُمشِحُر َمغ َيْخَذاَىا *َربَِّظ ُمشَتَياَىا 
 (ٔ)ُضَحاَىا﴾

في المحطة التي يغسخ فييا الػججاف ذلظ الذعػر السشبعث مغ التػقيعات السختمفة 
كالمسدات السػحية، يختج الدياؽ في الجسمة األخيخة إلى السكحبيغ بيـػ الداعة بإيقاع حاـز 
ىائل كسخيع يديج مغ ركعة الداعة كىػليا كضخامتيا في الحذ كفي الشفذ، كتذارؾ الياء 

ع اليػؿ كتذخيز الزخامة، كلقج كانت الفاصمة )القافية( في الشغسات السسجكدة في تجدي
كتعجدت الفػاصل بتعجد الشغسات (ٕ)جسيعًا تقـػ بجكر السفتاح فتمػف الشغسة كتسشحيا درجتيا

حتى بجت كأنيا الشيايات الصبيعية التي كانت ترل إلييا كل مػجة متجفقة مغ مػجات 
 (ٖ)التعبيخ الداخخ بالحخكة كالجيذاف.

 السعشى الجامع:
مػضػع الدػرة يػـ البعث، كىحا السػضػع أكثخ ىيسشة في اآليات السكية عشيا في السجنية، 

 (ٗ)فيحا اليـػ يشكخه الكافخكف كييدأكف بو . فكيف يثيخه القخآف في نفػسيع؟.

، كليذ لجػ العخبي  - ال بج أف يمفت نطخىع أكاًل إلى كاقع مادؼ مساثل يذاىجكنو كل يـػ
ل مغ مشطخ الخيل السغيخة الدابحة التي تكابج كتشدع في أعشتيا حتى تشيي الحخب، أجس

 (٘)كتجبخ أمخ الطفخ كالغمبة.

ثع يدتحزخ ليع في السقابل كاقعًا آخخ مغ الغيب الحؼ يخفزػنو كال يؤمشػف بو ، كيسثل  -
 ليع ما يحجث فيو مغ ىدة عشيفة تغيخ الثابت مغ نطاـ الكػف.
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انيًا في الساضي كفي الحاضخ، فيسا يدسعػف مغ قرز الغابخيغ كفيسا ثع يأخح بيع ث -
 يخكف مغ آثارىع الجارسة أماميع.

كيعػد بعج ذلظ إلى القزية األـ كالسدألة األصل، يػـ القيامة فيرف مآؿ الشاس فييا إلى  -
ذلظ  نعيع مقيع أك عحاب خالج، كيختع بالدؤاؿ عغ مػعج ىحا اليـػ كعغ تخقبو الجاىع، كخفاء

 (ٔ)عمى كل البذخ حتى السرصفى ملسو هيلع هللا ىلص.

أما لحغ الدػرة كىػ مجسػع الشغسات بسفاتيحيا كفػاصميا في حاالت ارتفاعاتيا كانخفاضاتيا 
 (ٕ)-فإنو يعتسج عمى لػنيغ مغ اإليقاع:

 أوليسا:
 إيقاع ىادغ بصيء ىػ المػف الثانػؼ كسا في الجسمة الثانية.

 ثانييسا:
ج بارز ىػ الشغسة الخئيدة، كيبجك في حجة كمساتو كشجة نبخاتو مسثبًل في )الشدع إيقاع شجي

زت، كالجحيع(  كيتع االنتقاؿ مغ (ٖ)كالغخؽ، كالخاجفة، كالخادفة، كالداجخة، كالصامة، كشغى، كبخِّ
نغسة إلى نغسة، أك مغ جسمة إلى جسمة ضسغ اإليقاع العاـ، كيجسعيا جسيعًا صػر مغ 

التآلف التي تدخؼ فييا حخكة كاحجة رغع تسػجيا، ىي حخكة اإليقاع  صػر التعانق أك
كىي حخكات تقـػ عمى (ٗ)،كحخكة الرػرة كحخكة الكػف الخارجي كحخكة الشفذ الجاخمية

الخجف كالػجف كاالضصخاب، كتكػف الشتيجة أف القمب البذخؼ يحذ في ذاتو آثار الدلدلة 
دراؾ ما يريب القمػب يـػ الفدع األكبخ مغ كاليػؿ كييتد ىدة الخػؼ كالػجل، كيتييأ إل

ارتعاش ال ثبات معو كبحلظ يرل القخآف إلى مقرجه، فيحا السرجر األكؿ إليقاع القخآف 
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متسثبًل في إيقاع الشز يتجمى كاضحًا لكل مغ عاش القخآف كاستميع ركحو كأرىف الدسع 
 (ٔ)لشغساتو.

لستشاسقة في اإليقاع، الحؼ يبخز إف مجار اإلعجاز القخآني ىي األصػات الستجاندة ا
مغ خبلليتأثيخ ىحا الكبلـ كىػ مجخد دكف ما حاجة إلى أداء رفيع، ككمسا زاد تحديغ 
الرػت، كاف أكثخإيقاعا في نفػس سامعيو كبو يتع تصخية القمػب كتصخيبيا، كمحل ىحا 
جسيبل،  جساؿ لغة القخآف كشبيعةالرػت، ثع يدداف بحدغ القخاءة عمى لداف مغ أتي صػتا

فالرػت الخقخاؽ الذجي يطيخالمغة الجسيمة السعجدة في التخكيب كالتأليف كاإليقاع في كتاب 
 هللا عد كجل.
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 اخلامتت
تبّيغ اآليات باإلشادة بكتاب هللا اّلحؼ أنكخه الكفار عشادا كاستكبارا مغ دكف حّجة كال 

طيع البجيع كخالقو العمّي القجيخ، كفي دليل، ثّع تمفت انتباه ىؤالء الجاحجيغ إلى الكػف الع
آخخىا إشارة لتثبيت هللا قمب رسػلو بسا أندلو عميو مغ آيات، فيػ الّخسػؿ السبعػث كالسكّمف 

.ففاصمتيا الشػف كالسيع (ٔ)بجعػة البذخّية إلى تػحيج هللا عغ شخيق التخغيب كالتخىيب
 جساؿ.السدبػقتاف بحخؼ مّج تثيخ الذعػر بالستعة كاإلحداس بال

يّتزح مغ تحميل اآليات القخآنية صػيّتا، أّنيا ذات سبلسة نصقية تدتيػؼ األلدشة،  
تكتدبيا مغ كفخة األصػات الّمغػية الديمة الّشصق فييا، التي تتسّتع بسبلمح ال تتصّمب جيجا 
عزمّيا كبيخا في الّشصق، كاالنفجار، كالجيخ. كمغ ىحه الدبلسة الشصقية، تكتدب ىحه 

القخآنية مػسيقى لغػية الفتة جحابة، إلى جانب كثخة األصػات الّمغػية الستسّيدة الجْخس اآليات 
 فييا. 
كلع يكغ ذلظ األثخ اّلحؼ تحجثو العشاصخ الّرػّتية في ىحه اآليات، ليكػف عمى  

حداب السعشى؛ فقج تبّيغ كيف تدعى ىحه العشاصخ بسا تتخكو مغ أثخ إلى خجمة السزسػف 
جج األصػات الّمغػية، تدّخخ جخكسيا السػحّية، كداللتيا، في سبيل دعع في كّل آية؛ فت

 السعشى؛ فالسعشى تخجمو عشاصخ ىحا التعبيخ الرػتي، بسا تحققو مغ أثار. 
كبالشدبة لعػائق ىحا البحث، فقج تسّثمت في قّمة السخاجع بالّجراسات الّرػتّية، خاّصة 

يا لمشرػص القخآنية عمى الّشاحية األسمػبية، إاّل في الجانب التصبيّقي؛ إذا اقترخت في تحميم
 أفَّ ىحه العقبات كغيخىا زادتشي في بمػغ غايتشا األسسى كىي خجمة لمقخآف الكخيع.

كأخيخا ال أزعع أّنشي كفيت ىحه اآليات حّقيا مغ ىحا التحميل، لكّششي مغ خبلؿ ىحا الجيج    
 لّرػتّي األمثل.الستػاضع اّلحؼ قست بو، تػّصمت إلى األنسػذج ا

كلقج حخصشا عمى أف تكػف الغاية مغ ىحه الّجراسة خجمة الّمغة برفة عاّمة، ككتاب هللا    
تعالى برفة خاّصة، لحلظ عِسمشا عمى رصج أثخ الّجاللة الرػّتية مغ مقاشع كتشغيع كفػاصل 
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حجيث عغ في القخآف الكخيع، فالحجيث عغ مػضػع األصػات الّمغػّية في القخآف الكخيع ىػ 
 الستعة الّمغػية. 

كنتػّجو إلى السػلى عّدكجّل متػسميغ إليو أف يّتع عميشا نعستو، كال يحخمشا ىجايتيا، 
 كأف يخفعشا بالقخآف أعمى عمييغ، آميغ؛

أّما األساتحة اأَلفاضل أعزاء الّمجشة السشاقذة فسيسا شاؿ شكخىع فبل أبمغ ما 
يع الّخسالة، كلسا تحّسمػه مغ عشاء كبحلػه مغ يدتحقػف؛ لسا ليع مغ فزل العمساء في تقػ 

ػد مشيع بإبجاء السبلحطات التي يح قبػليع الّجعػة أّكال كقخاءتيع لمبحث ثانيا ، ثع الجشجيج مُ 
سأحسميا أكسسة أفتخخ بيا ألّنيا مغ أساتحة جعمػا البحث مشدىا عّسا ال يميق بو ، فيع بعج 

 فجداىع هللا خيخ الجداء.  هللا تعالى ُشعمة تشيخ درب شالب العمع،

بحلت جيجًا كساؿ  كحجُه ، كحدبي أّني ما ، فالؼ ال أزعع أّنو كامبلً حالاالبحث ىح 
كحلظ فالحسج ، كإف كانت غيخ ذلظ فيذفع لي أنّي بذخ، ككع كاف كشت فإف مقتجرًا ، 

رأيت أّنُو ال  بميغا حيغ قاؿ:" إّني ىػ(ٜٕ٘القاضي الفاضل عبج الخحيع بغ عمي البيداّني)ت
يكتب إنداٌف كتابًا إاّل في غجه : لػ ُغّيخ لكاف أحدغ، كلػ زيج ىحا لكاف ُيدتحدغ، كلػ ُقّجـ 
ىحا لكاف أفزل كلػ ُتخؾ ىحا لكاف أجسل كىحا مغ أعطع العبخ، كىػ دليل عمى استيبلء 

 الشقز عمى جسمة البذخ". 

يقي إاّل با عميو تػّكمت كإليو فدبحاف مغ تفّخد بالكساؿ، كتّشده عغ الّشقز، كما تػف
 أنيب. 

 
 
 
 
 



124 
 

 انُتائذ
 أىع الشتائج التي تػصمت ليا الجراسة اآلتي: ك  

 لبلشتقاؽ دكر ميع في معخفة الكمسات األصيل مشيا كالجخيل في لغة العخب. .ٔ
 صمة األصػات بالجاللة ضاىخة كاضحة في المغة العخبية. .ٕ
  يسكغ تجاكزه. األصػات في المغة العخبية عشرخ أساسي، ال .ٖ
تتػػػػػػػػّزع السخػػػػػػػارج الّرػػػػػػػػتّية مػػػػػػػغ حيػػػػػػػث اليسػػػػػػػذ كالجيػػػػػػػخ كالذػػػػػػػّجة كالّخخػػػػػػػاكة تػزيعػػػػػػػًا  .ٗ

 عادال يؤدؼ إلى االندجاـ بيغ األصػات .
لمتعخيػػػػػػػػب دكرًا ميسػػػػػػػػًا فػػػػػػػػي فيػػػػػػػػع السفػػػػػػػػخدات السعاصػػػػػػػػخة؛ ألنػػػػػػػػو يدػػػػػػػػيع فػػػػػػػػي تيػػػػػػػػحيب  .٘

 الكمسات السدتيجشة.
أصػػػػػػات الّمغػػػػػة العخبيػػػػػة حدػػػػػب إف الّمغػػػػػػييغ العػػػػػخب القػػػػػجماء كالسحػػػػػجثيغ قػػػػػج صػػػػػّشفػا  .ٙ

شخيقػػػػػػة الّشصػػػػػػػق، كيمحػػػػػػع أّف الترػػػػػػػشيف قػػػػػػػائع عمػػػػػػى خػػػػػػػبلؼ بيػػػػػػشيع فػػػػػػػي التدػػػػػػػسيات 
كعػػػػجد مخػػػػارج الحػػػػخكؼ، كسػػػػا أّف ترػػػػشيف األصػػػػػات الّمغػيػػػػة عشػػػػج العػػػػخب القػػػػجماء 
يعتسػػػػج عمػػػػى الّدػػػػسع كالّشصػػػػق، أّمػػػػا عشػػػػج السحػػػػجثيغ فيقػػػػـػ عمػػػػى االسػػػػتعانة بالػسػػػػائل 

 اآللية الستصّػرة.
األلفػػػػػػػاظ القخآنيػػػػػػػة الستشػعػػػػػػػة الّجاللػػػػػػػة إاّل عػػػػػػػغ شخيػػػػػػػق الّرػػػػػػػػت كداللتػػػػػػػو، ال تعػػػػػػػخؼ  .ٚ

 فالقخآف الكخيع اختارىا بجّقة لتجّؿ عمى مقاصجه في كّل سػره كآياتو.
يفزػػػػػػي التشػػػػػػػع مػػػػػػابيغ السقػػػػػػاشع إلػػػػػػى تشػػػػػػّػع ّصػػػػػػػتّي، يثػػػػػػخػ الػػػػػػّشز بػػػػػػجالالت أكثػػػػػػخ  .ٛ

 عسقًا كفاعمّيًة.
أّف الّديػػػػادة فػػػػي قػػػػّػة الّرػػػػػت كجيػػػػخه  مػػػػغ الخرػػػػائز التػػػػي تتفػػػػّخد بيػػػػا الّمغػػػػة العخبيػػػػة .ٜ

 تدتجعي قّػة في الجاللة.
لػػػػػػبعس األصػػػػػػػات أثػػػػػػخ فػػػػػػي دالالتيػػػػػػا مػػػػػػغ حيػػػػػػث إكدػػػػػػابيا القػػػػػػّػة أك الزػػػػػػعف، أك  .ٓٔ

 غيخ ذلظ مغ الّرفات التي ّتترف بيا األصػات. 
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شػػػػػػّكمت الطػػػػػػػاىخ الرػػػػػػػتّية مطيػػػػػػًخا صػػػػػػػتًيا كذػػػػػػف لشػػػػػػا عػػػػػػغ مػػػػػػجػ جسػػػػػػاؿ اآليػػػػػػات  .ٔٔ
 ي. القخآنية في بشائيا الّرػتّ 

التشغػػػػػيع كسػػػػػيمة لتسييػػػػػد األسػػػػػاليب الّمغػّيػػػػػة كتشػػػػػػع دالالتيػػػػػا بػػػػػيغ التعجػػػػػب كاالسػػػػػتفياـ  .ٕٔ
 كاإلخبار. 
ُيعػػػػػػج التشغػػػػػػيع كاإلدغػػػػػػاـ... مػػػػػػغ الفػنيسػػػػػػات الثانػيػػػػػػة التػػػػػػي تػػػػػػؤدؼ كضػػػػػػائف تعبيخيػػػػػػة  .ٖٔ

 ساىست في إماشة الّمثاـ عغ بعس السعاني.
لرػػػػػػػػتّية مشاسػػػػػػػًبا مػػػػػػػغ خػػػػػػػبلؿ الّجراسػػػػػػػة التصبيّقيػػػػػػػة جػػػػػػػاء العجيػػػػػػػج مػػػػػػػغ التذػػػػػػػكيبلت ا .ٗٔ

لسزػػػػػػسػف اآليػػػػػػات القخآنيػػػػػػة السذػػػػػػكمة ليػػػػػػا مشاسػػػػػػبة شبيعيػػػػػػة فػػػػػػي الجيػػػػػػخ كاليسػػػػػػذ، أك 
 الخخاكة كالذّجة، أك اإلشباؽ كاالنفتاح ... 
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 فهرس اآلياث انكرميت
 

رقم  رقم اآلية الدهرة
 الرفحة

   البقخة
 ٜٛ ٛٗٔ ﴾ ِسْبُكع ِبِو َّللاُّ َكِإف ُتْبُجكْا َما ِفي َأنُفِدُكْع َأْك ُتْخُفػُه ُيَحا ﴿
َغ اْلَغَساـِ  ﴿  ٜٜ ٕٓٔ ﴾ َىْل َيشُطُخكَف ِإالَّ َأف َيْأِتَيُيُع َّللّاُ ِفي ُضَمٍل مِّ

   آل عسخان
يِّيَغ َأَأْسَمْسُتعْ  ﴿  ٓٓٔ ٕٓ ﴾ َكُقل لِّمَِّحيَغ ُأْكُتػْا اْلِكَتاَب َكاأُلمِّ

   الشداء
 ٕٙ ٖٗ َغاِئِط ﴾﴿َأْو َجاَء َأَحٌج ِمْشُكْم ِمَن الْ 

   السائجة
 ٜٜ ٜٔ ﴾ َفَيْل َأنُتع م شَتُيػفَ  ﴿

   ىهد
 ٓٓٔ ٚٛ ﴾ َأَصبَلُتَظ َتْأُمُخَؾ َأف نَّْتُخَؾ َما َيْعُبُج آَباُؤَنا ﴿

   يهسف
 ٔ ٕ ﴿ ِإنَّا َأْنَدْلَشاُه ُقْخَآًنا َعَخِبيًّا َلَعمَُّكْع َتْعِقُمػَف ﴾

ِ َلَقْج آ  ٜ ٜٔ َثَخَؾ َّللاَُّ عميشا ﴾﴿ َقاُلػا َتاَّللَّ
َقاُلػْا َفَسا َجَدآُؤُه ِإف ُكشُتْع َكاِذِبيَغ َقاُلػْا َجَدآُؤُه َمغ ُكِجَج ِفي  ﴿

 ﴾َرْحِمِو َفُيَػ َجَداُؤُه 
ٚٗ ٕٔٓ 

   الشحل
َكَلَقْج َنْعَمُع َأنَُّيْع َيُقػُلػَف ِإنََّسا ُيَعمُِّسُو َبَذٌخ ِلَداُف الَِّحؼ ُيْمِحُجكَف ﴿
 ﴾ َلْيِو أَْعَجِسيٌّ َكَىَحا ِلَداٌف َعَخِبيٌّ ُمِبيغٌ إِ 

ٖٔٓ ٔ 

   اإلسخاء
 ٕٗ ٖٕ ﴾َساَل َتُقْل َلُيَسا ُأؼٍّ َكاَل َتْشَيْخُىَسا َكُقْل َلُيَسا َقْػاًل َكِخيًسا﴿

   الكيف
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ِقيِع َكاُنػا ِمْغ َآَياِتَشا ﴿ ـْ َحِدْبَت َأفَّ َأْصَحاَب اْلَكْيِف َكالخَّ َأ
 ﴾َعَجًبا

ٜ ٙٔ 

ِقيِم َكاُنها ِمْن َآَياِتَشا  ﴿أم َحِدْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْيِف َوالخَّ
 َعَجًبا﴾

ٜ ٙٙ 

ُئُكْع ِباأْلَْخَدِخيَغ أَْعَساالً  ﴿  ٜٜ ٖٓٔ ﴾ َىْل ُنَشبِّ
   طو

 ٜ ٗٛ ﴾َقاَؿ ُىْع ُأكاَلِء َعَمى َأَثِخؼ  ﴿
َباِدؼ َفاْضِخْب َلُيْع َشِخيقًا َكَلَقْج َأْكَحْيَشا ِإَلى ُمػَسى َأْف َأْسِخ ِبعِ ﴿

ِفي اْلَبْحِخ َيَبدًا اَل َتَخاُؼ َدَركًا َكاَل َتْخَذى َفَأْتَبَعُيْع ِفْخَعْػُف 
َغ اْلَيعِّ َما َغِذَيُيْع َكَأَضلَّ ِفْخَعْػُف َقْػَمُو َكَما  ِبُجُشػِدِه َفَغِذَيُيع مِّ

 ﴾َىَجػ

ٚٚ ٔٓٙ 

   األنبياء
 ٓٓٔ ٕٙ ﴾ ا ِبآِلَيِتَشا َيا ِإْبَخاِىيعُ َأَأنَت َفَعْمَت َىحَ  ﴿

   الحج
َكِمَغ الشَّاِس َمْغ َيْعُبُج َّللاََّ َعَمى َحْخٍؼ َفِإْف َأَصاَبُو َخْيٌخ ﴿

ْنَيا  اْشَسَأفَّ ِبِو َكِإْف َأَصاَبْتُو ِفْتَشٌة اْنَقَمَب َعَمى َكْجِيِو َخِدَخ الج 
 ﴾ِبيغُ َكاآْلَِخَخَة َذِلَظ ُىَػ اْلُخْدَخاُف اْلسُ 

ٔٔ ٖٔ 

   الفخقان
لَّ  ﴿  ٓٓٔ ٘ٗ ﴾ َأَلْع َتَخ ِإَلى َربَِّظ َكْيَف َمجَّ الطِّ

   الخوم 
 ٛ ٓ٘ ﴾ َفاْنُطْخ ِإَلى آَثاِر َرْحَسِت َّللاَِّ ﴿

   لقسان
 ٓٔ ٜٔ ﴿ ِإنَّ َأْنَكَخ اأْلَْصَهاِت َلَرْهُت اْلَحِسيِخ ﴾

   الرافات
 ٜ ٓٚ ﴾ ُعػفَ َفُيْع َعَمى آَثاِرِىْع ُيْيخَ  ﴿
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ِ ُتِخيُجكفَ  ﴿  ٓٓٔ ٙٛ ﴾ َأِئْفكًا آِلَيًة ُدكَف َّللاَّ
   الدمخ

 ٓٓٔ ٜ ﴾ َأمَّْغ ُىَػ َقاِنٌت آَناء المَّْيِل َساِججًا َكَقاِئساً  ﴿
   غافخ

 ٛ ٕٔ ﴾ َكآَثاًرا ِفي اأْلَْرض﴿
   األحقاف

 ٛ ٗ ﴾ َأْك َأَثاَرٍة ِمْغ ِعْمعٍ  ﴿
 ٜ ٗ ﴾ ْمعٍ َأْك َأَثاَرٍة ِمْغ عِ  ﴿

   ق
 ٜٜ ٖٓ ﴾ َىْل ِمغ مَِّديجٍ  ﴿

   الحجيج
ْيَشا َعَمى آَثاِرِىعْ ﴿  ٛ ٕٚ ﴾ُثعَّ َقفَّ
 ٓٓٔ ٙٔ ﴾ َأَلْع َيْأِف ِلمَِّحيَغ آَمُشػا َأف َتْخَذَع ُقُمػُبُيْع ِلِحْكِخ َّللاَِّ  ﴿

   الحذخ
 ٜ ٜ ﴾ َكُيْؤِثُخكَف َعَمى َأْنُفِدِيعْ  ﴿

   نهح
ْخ ِلي َكِلَػاِلَجؼَّ َكِلَسغ َدَخَل َبْيِتَي ُمْؤِمشًا َكِلْمُسْؤِمِشيَغ َربِّ اْغفِ  ﴿

 ﴾ َكاْلُسْؤِمَشاِت َكاَل َتِدِد الطَّاِلِسيَغ ِإالَّ َتَباراً 

ٕٛ ٜٛ 

   اإلندان
 ٘ٙ ٛٔ ﴾َعْيًشا ِفيَيا ُتَدسَّى َسْمَدِبيبًل ﴿
ْىِخ لَ  ﴿ َغ الجَّ نَداِف ِحيٌغ مِّ ْع َيُكغ َشْيئًا َىْل َأَتى َعَمى اإْلِ
 ﴾مَّْحُكػراً 

ٔ ٜٛ 

   الشبأ
 ٜٛ ٔ ﴾ َععَّ َيَتَداءُلػفَ  ﴿

   الشازعات
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اِبَحاِت َسْبًحا  ﴿ َكالشَّاِزَعاِت َغْخًقا *َكالشَّاِشَصاِت َنْذًصا*َكالدَّ
اِبَقاِت َسْبًقا *َفاْلُسَجبَِّخاِت َأْمًخا  ﴾ *َفالدَّ

ٔ-٘ ٖٛ 

ْتَبُعَيا الخَّاِدَفُة *ُقُمػٌب َيْػَمِئٍح َكاِجَفٌة َيْػـَ َتْخُجُف الخَّاِجَفُة *تَ ﴿
*َأْبَراُرَىا َخاِشَعٌة *َيُقػُلػَف َأِئشَّا َلَسْخُدكُدكَف ِفي اْلَحاِفَخِة *َأِئَحا 
ُكشَّا ِعَطاًما نَِّخَخًة *َقاُلػا ِتْمَظ ِإًذا َكخٌَّة َخاِسَخٌة *َفِإنََّسا ِىَي َزْجَخٌة 

 ﴾َكاِحَجةٌ 

ٙ-ٖٔ ٛ٘ 

َساء َبَشاَىا *َرَفَع َسْسَكَيا َفَدػَّاَىا َأأَ ﴿ ـِ الدَّ نُتْع َأَشج  َخْمًقا َأ
*َكأَْغَصَر َلْيَمَيا َكَأْخَخَج ُضَحاَىا *َكاأْلَْرَض َبْعَج َذِلَظ َدَحاَىا 

 ﴾*َأْخَخَج ِمْشَيا َماءَىا َكَمْخَعاَىا *َكاْلِجَباَؿ َأْرَساَىا

ٕٚ-ٖٕ ٛٛ 

ا﴿ َعِة َأيَّاَف ُمْخَساَىا *ِفيَع َأنَت ِمغ ِذْكَخاَىا َيْدَأُلػَنَظ َعِغ الدَّ
*ِإَلى َربَِّظ ُمشَتَياَىا *ِإنََّسا َأنَت ُمشِحُر َمغ َيْخَذاَىا *َكَأنَُّيْع َيْػـَ 

 ﴾َيَخْكَنَيا َلْع َيْمَبُثػا ِإالَّ َعِذيًَّة َأْك ُضَحاَىا

ٕٗ-ٗٙ ٜٛ 

 ٜٛ ٙ ﴾ َيْػـَ َتْخُجُف الخَّاِجَفةُ  ﴿
اِبَقاِت َسْبًقاَكالشَّ  ﴿ اِبَحاِت َسْبًحا *َفالدَّ  ٜٓ ٕ-ٗ ﴾ اِشَصاِت َنْذًصا *َكالدَّ
اِبَقاِت َسْبًقا *َفاْلُسَجبَِّخاِت َأْمًخا ﴿  ٜٔ ٘-ٗ ﴾ َفالدَّ
 َكأَْغَصَر َلْيَمَيا َكَأْخَخَج ُضَحاَىا *َكاأْلَْرَض َبْعَج َذِلَظ َدَحاَىا ﴿
﴾ 

ٕٜ-ٖٓ ٜٔ 

 ٜٔ ٚ-ٙ ﴾ ِجَفُة * َتْتَبُعَيا الخَّاِدَفةُ َيْػـَ َتْخُجُف الخَّا ﴿
 ٕٜ ٜ-ٛ ﴾ قمػب يػمئح كاجفة ابرارىا خاشعة ﴿
َزِت اْلَجِحيُع ِلَسغ َيَخػ  ﴿ نَداُف َما َسَعى*َكُبخِّ  ٕٜ ٖٙ-ٖ٘ ﴾َيْػـَ َيَتَحكَُّخ اإْلِ
ِس ُشًػػ *اْذَىْب ِإَلى ِفْخَعْػَف إِ  ﴿ نَُّو إْذ َناَداهُ َرب ُو ِباْلَػاِد اْلُسَقجَّ
 ﴾ َشَغى

ٖٕ-ٖٖ ٜٕ 

اَعِة َأيَّاَف ُمْخَساَىا ِفيَع َأنَت ِمغ ِذْكَخاَىا ﴿  ٜٛ ٖٗ ﴾ َيْدَأُلػَنَظ َعِغ الدَّ
 ٜٜ ٘ٔ ﴾ َىْل أَتاَؾ َحِجيُث ُمػَسى ﴿
 ٜٜ ٛٔ ﴾ َىل لََّظ ِإَلى َأف َتَدكَّى ﴿
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اِبَحا ﴿ ِت َسْبحًا* َكالشَّاِزَعاِت َغْخقًا*َكالشَّاِشَصاِت َنْذصًا * َكالدَّ
اِبَقاِت َسْبقًا* َفاْلُسَجبَِّخاِت َأْمخًا   ﴾َفالدَّ

ٔ-٘ ٔٔٗ 

َيْػـَ َتْخُجُف الخَّاِجَفُة* َتْتَبُعَيا الخَّاِدَفُة * ُقُمػٌب َيْػَمِئٍح َكاِجَفٌة *  ﴿
َأْبَراُرَىا َخاِشَعٌة* َيُقػُلػَف َأِئشَّا َلَسْخُدكُدكَف ِفي اْلَحاِفَخِة * َأِئَحا 

ِعَطامًا نَِّخَخًة * َقاُلػا ِتْمَظ ِإذًا َكخٌَّة َخاِسَخٌة * َفِإنََّسا ِىَي َزْجَخٌة  ُكشَّا
اِىَخِة    ﴾َكاِحَجٌة * َفِإَذا ُىع ِبالدَّ

ٙ-ٔٗ ٔٔٗ 

ِس ُشًػػ ﴿ َىْل أَتاَؾ َحِجيُث ُمػَسى * ِإْذ َناَداهُ َرب ُو ِباْلَػاِد اْلُسَقجَّ
َشَغى * َفُقْل َىل لََّظ ِإَلى َأف َتَدكَّى  * اْذَىْب ِإَلى ِفْخَعْػَف ِإنَّوُ 

* َكأَْىِجَيَظ ِإَلى َربَِّظ َفَتْخَذى* َفَأَراهُ اآْلَيَة اْلُكْبَخػ * َفَكحََّب 
َكَعَرى * ُثعَّ َأْدَبَخ َيْدَعى * َفَحَذَخ َفَشاَدػ * َفَقاَؿ َأَنا َرب ُكُع 

َكاأْلُكَلى * ِإفَّ ِفي َذِلَظ َلِعْبَخًة اأْلَْعَمى* َفَأَخَحُه َّللاَُّ َنَكاَؿ اآْلِخَخِة 
 ﴾لَِّسغ َيْخَذى

ٔ٘-ٕٙ ٔٔٗ 

َساء َبَشاَىا * َرَفَع َسْسَكَيا َفَدػَّاَىا * ﴿ ـِ الدَّ َأَأنُتْع َأَشج  َخْمقًا َأ
َكأَْغَصَر َلْيَمَيا َكَأْخَخَج ُضَحاَىا * َكاأْلَْرَض َبْعَج َذِلَظ َدَحاَىا * 

ا َكَمْخَعاَىا * َكاْلِجَباَؿ َأْرَساَىا *َمَتاعًا لَُّكْع َأْخَخَج ِمْشَيا َماءىَ 
 ﴾َكأِلَْنَعاِمُكعْ 

ٕٚ-ٖٖ ٔٔٗ 

نَداُف َما َسَعى* ﴿ َفِإَذا َجاءِت الصَّامَُّة اْلُكْبَخػ* َيْػـَ َيَتَحكَُّخ اإْلِ
ْنَيا  َزِت اْلَجِحيُع ِلَسغ َيَخػ* َفَأمَّا َمغ َشَغى*َكآَثَخ اْلَحَياَة الج  َكُبخِّ
ـَ َربِِّو َكَنَيى  * َفِإفَّ اْلَجِحيَع ِىَي اْلَسْأَكػ*َكَأمَّا َمْغ َخاَؼ َمَقا

 ﴾الشَّْفَذ َعِغ اْلَيَػػ * َفِإفَّ اْلَجشََّة ِىَي اْلَسْأَكػ 

ٖٗ-ٗٔ ٔٔ٘ 

اَعِة َأيَّاَف ُمْخَساَىا * ِفيَع َأنَت ِمغ ِذْكَخاَىا * ﴿ َيْدَأُلػَنَظ َعِغ الدَّ
اَىا * ِإنََّسا َأنَت ُمشِحُر َمغ َيْخَذاَىا* َكَأنَُّيْع َيْػـَ ِإَلى َربَِّظ ُمشَتيَ 

 ﴾َيَخْكَنَيا َلْع َيْمَبُثػا ِإالَّ َعِذيًَّة َأْك ُضَحاَىا

ٕٗ-ٗٙ ٔٔ٘ 

   السطففين
يٍغ ﴾ اِر َلِفي ِسجِّ  ٙٙ ٚ ﴿ َكبلَّ ِإفَّ ِكَتاَب اْلُفجَّ

   األعمى
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ْنيَ  ﴿  ٜ ٙٔ ﴾ا َبْل ُتْؤِثُخكَف اْلَحَياَة الج 
   الفجخ

 ٜٜ ٘ ﴾ َىْل ِفي َذِلَظ َقَدٌع لِِّحؼ ِحْجخٍ  ﴿
   الزحى

َعَظ َرب َظ َكَما َقَمى ﴿  ٜٛ ٖ ﴾ َما َكدَّ
   الذخح

 ٓٓٔ ٔ ﴾ َأَلْع َنْذَخْح َلَظ َصْجَرؾَ  ﴿
   القجر

 ٜٚ ٔ ﴾ ِإنَّا َأنَدْلَشاُه ِفي َلْيَمِة اْلَقْجرِ  ﴿
   الدلدلة

ِت اأْلَْرُض ِزْلَداَلَيا َكَأْخَخَجِت اأْلَْرُض َأْثَقاَلَيا َكَقاَؿ ِسَذا ُزْلِدلَ ﴿
ُث َأْخَباَرَىا ِبَأفَّ َربََّظ َأْكَحى َلَيا نَداُف َما َلَيا َيْػَمِئٍح ُتَحجِّ  ﴾اإْلِ

ٔ-ٖ ٔٓٔ 

 
 

 فهرس :اآلحاديج
 رقم الرفحة الحجيث ت
مغ عشجه في صفة الرحابة :" كيخخجػف  -رضي هللا عشو–حجيث عمي  ٔ

 أدلة "
ٚ 

 ٛ "إذا استأثخ هللا بذيء فالو عشو" 
 

 فهرس االشعار
 
اسم  ت

 الذاعخ
رقم  البيت

 الرفحة
عخكة بغ  ٔ

 الػرد
 ٚ كقالػا ماتذاء فقمت أليػ **إلى اإلصبح آثخ ذؼ أثيخ
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  أني امخؤ بالصخؽ ذك دالالت ** كالجليل الحؼ يجلظ ابػ عبيجة 
الخميل بغ  

احسج 
 الفخىيجؼ

 إذا رحل الجيخاف عشج الغخكب**يح قمبي مغ دكاعي اليػػ ياك 
 كدمع عيشي كفيس الػػػغػػػػخكب**ع شخفي كقػػػػج أزمعػػػػػػػػػػااتبعي

 تفتخ عغ مثل أقاحي الغخكب**فمة حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخة بانػا كفييع ش
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 فهرس ادلىضىعاث

 رقم الصغحظ الموضوع 
 أ اآلية
 ب ءاألىجا
 ج الذكخ

 د البحث السدتخمز
Abstract ق 
 ٘-ٔ مقجمة البحث

 انفصم األول: انصىث
 ٜ -ٚ السبحث االكؿ :تعخيف األثخ لغة كاصصبلحاً 
 ٛٔ -ٓٔ السبحث الثاني: مفيـػ الرػت كالحخؼ كالفػنيػع

 ٕٛ -ٜٔ كيفية حجكث الرػت المغػؼ السبحث الثالث: 
 34 -29 مخارج األصػات:  خابعالسبحث ال

 انفصم انخاَي: عهى اندالنت
 ٙٗ-ٖٙ مفيػـ الجاللة. األكؿ:السبحث 
 ٙ٘ - ٚٗ الجاللة.أنػاع  الثاني:السبحث 
 ٕٚ -ٚ٘ تصػر الجاللة  الثالث:السبحث 

 ٙٚ -ٕٚ التغيخ الجاللي: السبحث الخابع
 انُازعاثانفصم انخانج: أحر اندالنت انصىتيت يف سىرة 

 ٜٓ -ٛٚ لجاللة الرػتية لمسقاشعالسبحث االكؿ: أثخ ا
 ٓٔٔ -ٜٓ السبحث الثاني: أثخ الجاللة الرػتية لمتشغيع

 ٚٔٔ -ٔٔٔ السبحث الثالث: تصبيقات عغ أثخ الجاللة الرػتية
 ٙٔٔ خاتسة

 ٛٔٔ أىع نتائج البحث
 120 فيخس اآليات
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 ٕ٘ٔ فيخس األحاديث
 ٕ٘ٔ فيخس االشعار
 ٕٚٔ ػعاتضفيخس السػ 
 ٜٕٔ سخاجعالالسرادر ك 
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 ادلصادر وادلرارع

 : السخاجعأوالً 

 ـ.ٜٙٚٔػ  ٖإبخاىيع أنيذ ػ داللة األلفاظ ػ مكتبة األنجمػ السرخية ػ القاىخة ط  .ٔ
 .ـ ٕٜٚٔ.، القاىخة   ٕمكتبة االنجمػ السرخية ط .مػسيقى الذعخ .ابخاىيع انيذ  .ٕ
 .ـ ٜٗٛٔ .٘ط .ةمكتبة األنجمػ السرخي.داللة األلفاظ  .إبخاىيع أنيذ .ٖ
تحقيق عبج الجميل شمبي ػ عالع .معاني القخآف كإعخابو لمدجاج  .إبخاىيع بغ الدخؼ   .ٗ

 ـٜٛٛٔػ  ٔالكتب ػ بيخكت ط
 .ـٜٗٛٔ  .مشذػرات كزارة الثقافة كاألعبلـ.دار الذؤكف الثقافية  .إبخاىيع الدامخائي  .٘
 ـ.ٜٙٙٔػ  ٔابغ قتيبة ػ تأكيل مذكل القخآف ػ القاىخة ط .ٙ
 ـ.ٜٛٙٔطػر ػ لداف العخب ػ دار صادر ػ بيخكت ابغ مش .ٚ
مازف مبارؾ  تحقيق.مغشى المبيب عغ كتب االعاريب .أبغ ىذاـ عبج هللا يػسف  .ٛ

 .ـ ٕٜٚٔ .لبشاف  .بيخكت  .ٖط.دار الفكخ.ودمحم عمى حسج هللا 
 .بيخكت  .دار الجيل.مقاييذ اّلمغة  .أبػ الحديغ أحسج بغ زكخيا بغ فارس .ٜ
 .ـٜٜٜٔ-ىػٕٓٗٔ.لبشاف.ٕط
تحقيق  عبج الدبلـ حسج .معجع مقاييذ المغة .أبػ الحديغ أحسج بغ فارس بغ زكخيا .ٓٔ

 ـ( .  ٕٕٓٓىػ ٖٕٖٔ) .اتحاد الكتاب العخب. ٔط .ىاركف 
كزارة .تحقيق دمحم عبج الخالق عصية .السقتزب  .أبػ العباس دمحم بغ يديج السبخد  .ٔٔ

 .ـٜٜٗٔ.مرخ  .األكقاؼ 
 .دار القمع  .تحقيق حدغ ىشجاكؼ .سّخ صشاعة اإلعخاب  .أبػ الفتح عثساف بغ ّجّشي  .ٕٔ

 .ـ ٜ٘ٛٔ .سػريا  .دمذق  . ٔط
دار الشفائذ .تحقيق مازف مبارؾ  ..أبػ القاسع الدجاجي اإليزاح في عمل الشحػ .ٖٔ
 ـ. ٕٜٛٔ -ىػ ٕٓٗٔ .لبشاف  .بيخكت  . ٗط.
تحقيق .ي إبخاز السعاني مغ حخز األمان.أبػ القاسع شياب الجيغ السعخكؼ بأبي شامو .ٗٔ

 )د.ط(/ )د.ت(   .لبشاف .بيخكت .دار الكتب العمسية .إبخاىيع َعصػه َعػض 
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 ـ.ٜٗٙٔأبػ بكخ الدبيجؼ ػ لحغ العػاـ ػ تحقيق د. رمزاف عبج التػاب ػ القاىخة  .٘ٔ
 ـ.ٜٚ٘ٔػ  ٕأبػ حاتع الخازؼ ػ الديشة في الكمسات اإلسبلمية ػ القاىخة ػ ط .ٙٔ
تحقيق د ميجؼ  .العيغ .كتاب خاىيجؼ أبػ عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج الف  .ٚٔ

مشذػرات كزارة الثقافة .دار الذؤكف الثقافية  .د.إبخاىيع الدامخائي  .السخدكمي 
 .ـٜٗٛٔ  .كاألعبلـ

مصبػعات  .دمحم الصّياف  .تحقيق .أسباب حجكث الحخكؼ  .أبػ عمي بغ سيشا   .ٛٔ
 .ـ ٖٜٛٔ.سػريا.دمذق  .ٖط .مجسع المغة العخبية

 ـ.ٜٚٚٔ .الراحبي في فقو المغة ػ القاىخةأحسج بغ فارس ػ  .ٜٔ
  .ديػاف السصبػعات الجامعية.)د.ط(  .مباحث في المدانيات  .أحسج حداني  .ٕٓ

 ـ. ٜٜٗٔ .الجدائخ 
 .الثقافة دار . البحث المغػؼ عشج اليشػد كأثخه عمى المغػييغ العخب .أحسج مختار  .ٕٔ
 .ـ ٕٜٚٔ. لبشاف.ٖط
 ـ.ٕٜٛٔػ  ٔعخكبة ػ الكػيت ط أحسج مختار عسخ ػ عمع الجاللة ػ دار ال .ٕٕ
)د.ط(  .عالع الكتب .تخجسة ماريػ باؼ   .أسذ عمع المغة .أحسج مختار عسخ  .ٖٕ
 ـ.ٜٜٛٔ -ىػٜٔٗٔ  .مرخ .القاىخة .
 .مرخ  .القاىخة  .)د.ط(.عالع الكتب .دراسة الّرػت المغػؼ  .أحسج مختار عسخ  .ٕٗ

 ـ. ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔ
 .بيخكت . ٕط.دار السعخفة .جع الرحاح مع  .اإلماـ إسساعيل بغ حساد الجػىخؼ  .ٕ٘

 .  ـٕٚٓٓ .لبشاف 
مؤسدة  .معجع السرصمحات كالفخكؽ المغػية  .أيػب بغ مػسى أبػ البغاء الكفػؼ  .ٕٙ

 .ـٖٜٜٔ.الخسالة بيخكت 
 ـ.ٜٚ٘ٔػ  ٔط.بجر الجيغ الدركذي ػ البخىاف في عمـػ القخآف ػ القاىخة  .ٕٚ
. )د.ط (.الييئة السرخية العامة لمكتاب. المغة العخبية معشاىا كمبشاىا  .تساـ حداف  .ٕٛ

 ـ. ٜٜٚٔ .مرخ 
 .تحقيقعبج العاؿ سالع مكـخ .ىسع اليػامع  .جبلؿ الّجيغ بغ عبج الخحساف الّدُيػشي  .ٜٕ

 ـ .ٜٜٚٔالكػيت  .)د.ط( .دار البحػث العمسّية 
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 ٔط .دار الكتب العمسية  .األشباه كالشطائخ . جبلؿ الجيغ بغ عبج الخحسغ الديػشي .ٖٓ
 ـ. ٜٜٓٔ -ىػ ٔٔٗٔ .لبشاف  .ت بيخك . 
 ـ.ٜٓ٘ٔجػزيف فشجريذ ػ المغة ػ مكتبة األنجمػ السرخية بالقاىخة ػ  .ٖٔ
 ـ.ٜٓٛٔحاكع مالظ لعيبي ػ التخادؼ في المغة ػ بغجاد  .ٕٖ
 .مرخ  .القاىخة  .مكتبة كىبة.أصػات المغة العخبية   .حامج عبج الغفار ىبلؿ  .ٖٖ

 ـ. ٜٜٙٔ -ىػ  ٙٔٗٔ
مرخ .القاىخة   .ٔط.مكتبة الثقافة الجيشية    .ػاتعمع األص .حداـ بيشداكؼ  .ٖٗ

 ـ. ٕٗٓٓ -ىػ  ٕ٘ٗٔ.
  ٜط ،دار السعخفة .السفخدات في غخيب القخآف  .الحديغ بغ دمحم الخاغب األصفياني  .ٖ٘

 .ىػ ٖٔٗٔ.بيخكت.
 .)د.ط(  .مشذػرات دار الجاحع .البحث الرػتي عشج العخب  .خميل إبخاىيع العصية  .ٖٙ

 .ـٖٜٛٔ .العخاؽ .بغجاد 
 .الجدائخ  .ديػاف السصبػعات الجامعية.البشية الّمغػية لبخدة البػصيخؼ  .رابح بػحػش  .ٖٚ

 . ـ ٖٜٜٔ
 ـٜٓٚٔ .الخاغب األصفياني ػ السفخدات في غخيب القخآف ػ مكتبة األنجمػ .ٖٛ
 ـ.ٖٜٛٔرمزاف عبج التػاب ػ التصػر المغػؼ مطاىخه كعممػو كقػانيشو ػ القاىخة  .ٜٖ
الجانجي   مكتبة.إلى عمع المغة كمشاىج البحث المغػؼ السجخل .رمزاف عبج التػاب  .ٓٗ
 ـ. ٜٜٚٔ .مرخ  .القاىخة  .ٖط.
 .ـ ٜٔٛٔ .لبشاف  .بيخكت  .دار الكتب المبشاني   .األلدشية العخبية .ريسػف شحاف  .ٔٗ
 ـ.ٜٜٚٔالدمخذخؼ )محسػد بغ عسخ( ػ أساس الببلغة ػ دار صادر ػ بيخكت  .ٕٗ
 ـ.ٜ٘ٚٔتخجسة د. كساؿ بذخ ػ القاىخة  ستيفغ أكلساف ػ دكر الكمسة في المغةػ .ٖٗ
 ـ.ٜٙٛٔسػسػر ػ عمع المغة العاـ ػ تخجسة د. يػئيل يػسف عديد ػ بغجاد  .ٗٗ
 ـ.ٜٛٛٔالديػشي ػ اإلتقاف في عمـػ القخآف ػ السكتبة العرخية ػ بيخكت  .٘ٗ
 ـ.ٜٛ٘ٔ. الديػشي ػ السدىخ في عمـػ المغة كأنػاعيا ػ القاىخة  .ٙٗ
كضع حػاشي  .دمحم باسل عيػف الدػد .شفيالذخيف بغ الحديغ الجخجاني الح .ٚٗ

 ـ.ٜٕٓٓ .لبشاف . ٖط.دار الكتب العمسية بيخكت .كفيارسو 
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تحقيق محسػد شاكخ ػ دار  .جامع البياف في تفديخ القخآف)تفديخ الصبخؼ( الصبخؼ.  .ٛٗ
 ىػ.ٖٔ٘ٔجسيخة المغة ػ البغ دريج ػ اليشج السعارؼ ػ د.ت.

 .لسعخفة كأصػؿ االستجالؿ كالسشاضخة ضػابط ا.عبج الخحسغ حدغ حبشكو السيجاني .ٜٗ
 .ـ ٜٛٛٔ.دمذق  . ٖط .دار القمع 

 ـ.ٜ٘ٛٔ .عبج العديد مصخ ػ عمع المغة كفقو المغة ػ قصخ .ٓ٘
 .عساف.ٔط .دار الفكخ .عمع الجاللة كالسعجع العخبي  .عبج القادر أبػ شخيفة .ٔ٘

 .ـٜٜٛٔ
 . ٗط .لعخبيدار إحياء التخاث ا .التذخيع الجشائي اإلسبلمي.عبج القادر عػدة .ٕ٘

 ـ .ٜ٘ٛٔ .بيخكت
 ػ دار السشار. ٗعبج القاىخ الجخجاني ػ أسخار الببلغة ػ تحقيق دمحم رشيج رضا ػ ط  .ٖ٘
 .دار عساف  .تحقيق غانع قجكر الحسج .السػضح في التجػيج .عبج الػىاب القخشبي .ٗ٘
 .ـٜٜٛٔ .األردف  . ٔط
 ..ت(تػنذ )د .دار الشذخ  .مجخل في الرػتيات .عبج الفتاح إبخاىيع .٘٘
، عبج الدبلـ ىاركف  تحقيق كشخح .البياف كالتبييغ .  عثساف عسخك بغ بحخ الجاحع .ٙ٘

 .ـ ٜٜٛٔ -ىػ ٛٔٗٔ .مرخ.القاىخة  .)د.ط(.مكتبة الخانجي 
دار الكتاب  .تحقيق  إبخاىيع األبيارؼ  .التعخيفات .عمي بغ دمحم بغ عمي الجخجاني  .ٚ٘

 .ىػ  ٘ٓٗٔ .بيخكت  .ٔط .العخبي
 . ٚافي ػ عمع المغة ػ القاىخة ػ طعمي عبج الػاحج ك  .ٛ٘
التصػر الجاللي بيغ لغة الذعخ كلغة القخآف ػ الشاشخ مكتبة . عػدة خميل أبػ عػدة .ٜ٘

 .ـٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔاألردف عاـ 
 ـ.ٜٛٛٔفايد الجاية ػ عمع الجاللة العخبي ػ الجدائخ  .ٓٙ
 .ـٜٜٙٔ.)د.ط( .سػريا .دمذق .دار الفكخ  . مبادغ المدانيات .قجكر أحسج دمحم  .ٔٙ
مقاؿ    .الجاللة في البشية العخبية بيغ الدياؽ المفطي كالدياؽ الحالي .كاصج الديجؼ  .ٕٙ

 .ـٜٜٔسشة  . ٕٙالعجد  .جامعة السػصل.كمية اآلداب .مجمة آداب الخافجيغ 
 ـ . ٕٓٓٓالقاىخة  .)د.ط(.دار غخيب . عمع األصػات .كساؿ بذخ  .ٖٙ
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تحقيق شاىخ .غخيب الحجيث كاألثخ الشياية في . السبارؾ بغ دمحم بغ األثيخ الجدرؼ  .ٗٙ
 .ىػ ٜٜٖٔ .بيخكت. دار الكتب العمسية .الدكاكؼ كمحسػد دمحم الصشاحي

 ـ.ٜٙٚٔػ  ٔمجاىج بغ جبخ السكي ػ تفديخ مجاىج ػ قصخ ػ ط .٘ٙ
 (.د.ت.)بشافل .بيخكت .ٗط .دار العخبي.الػجيد في فقو المغة .دمحم األنصاكي  .ٙٙ
 ـ.ٕٜٚٔبية ػ دار الفكخ ػ بيخكت دمحم السبارؾ ػ فقو المغة كخرائز العخ  .ٚٙ
 .ٕلقخشبي( ػ الجامع ألحكاـ القخآف )تفديخ القخشبي( بيخكت ػ طادمحم بغ أحسج ) .ٛٙ
مؤسدة . تحقيق يحيى مخاد . القامػس السحيط  .دمحم بغ يعقػب الفيخكزؼ ابادؼ  .ٜٙ

 ـ  .ٕٓٔٓ -ىػٖٔٗٔ .القاىخة  .ٕط .السختار
 -ىػٜٖٗٔ. بغجاد .ٔط. مصبعة السعارؼ   .األضجاد في المغة.دمحم حديغ آؿ ياسيغ .ٓٚ

 .ـٜٗٚٔ
 ـ.ٕٕٓٓػ  ٕدمحم عادؿ شػؾ ػ عمع البياف التصبيقي ػ صشعاء ػ ط  .ٔٚ
 .لبشاف .بيخكت  .ٗط .دار القخآف الكخيع . صفػة التفديخ  .دمحم عمي الرابػني  .ٕٚ

 .ـ  ٜٔٛٔ
 ـ.ٜ٘ٙٔالكػيت  .تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس .دمحم مختزى الدبيجؼ  .ٖٚ
 .)د.ط( .دار الشيزة العخبية . عمع المغة مقجمة لمقارغ العخبي .عخاف محسػد الدّ  .ٗٚ

 (.لبشاف )د.ت .بيخكت 
 .ـٖٜٙٔ .االسكشجرية  .ٕط  .دار السعارؼ.المغة كالسجتسع .محسػد الدعخاف .٘ٚ
بحث مشذػر  .محسػد فيسي حجازؼ ػ األسذ الجاللية في تحميل الشرػص العخبية .ٙٚ

 ـ.ٖٜٛٔػ  ٔتحميل ػ قصخ ػ طضسغ كتاب الشرػص األدبية دراسة ك 
 ـ.ٜٗ٘ٔػ  ٔمجاز القخآف ألبي عبيجة القاىخة ػ ط .معسخ بغ السثشى .ٚٚ
 .بيخكت  . ٔط .عالع الكتب . عمع األصػات الّمغػية.مشاؼ ميجؼ دمحم السػسػؼ  .ٛٚ

 .ـ ٜٜٛٔلبشاف  
مشذػرات اتحاد .عمع الجاللة أصػلو كمباحثو في التخاث العخبي  .مشقػر عبج الجميل  .ٜٚ

 ـ. ٕٔٓٓدمذق ، .ب العخبالكتا
 ـ.ٜٗٚٔػ ٔميجؼ الدامخائي ػ السجاز في الببلغة العخبية ػ دار الجعػة ػ حساة ط .ٓٛ
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 .بيخكت  .()د.ط .عالع الكتب  .ىػ( ٖٗٙ) .شخح السفرل .مػفق الّجيغ بغ يعير .ٔٛ
 .)د.ت( .لبشاف
 .دار الفتح . مباحث في عمع المغة كمشاىج البحث المغػؼ  .نػر اليجػ لػشغ  .ٕٛ

 ـٕٛٓٓ.ىخةالقا
 

 


