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 التشاكل الصوتي القرآني وأثره في تكثيف الدالالت
 

 

 ععاد كشٔم خشٕف. د 

 مذسعة  الذساعات اللغُٔة فٓ كلٕة الحشبٕة

 جامعة رْ قاس

 قغم اللغة العشبٕة

 

 
 الحشاكل الصُجٓ القشآوٓ َأذشي فٓ جكرٕف الذالالت .

ان الحعبٕشالقشاويييٓ الكيييشٔم الٔغيييحعمل االلايييا  اعيييحعماال 

ا ٔخحيياس االلاييا  الحييٓ جكييُن امييظ  ييلة اعحباطٕييا اَاوميي

بالمعىّ. َمه االخحٕاس المقصُد فٕيً اخحٕياس الايا  رات 

مقيياطص  ييُجٕة مشييحشكة داخييل الحشكٕييم المييح ص  مييه 

دٕييد المعىييّ اٌَييُ مييا عييمٕحً ا الحشيياكل الصييُجٓ   . 

َالحشيياكل ٌييُ ااركييش الشييٓي بلاييو هٕييشي لُقُعييً  فييٓ 

 .0 ذبحً    

ٌىيا اعيادا المقياطص الصيُجٕة َالحشاكل المقصُد بً     

َاسجاعٍييا فححماذييل مييص المقيياطص الصييُجٕة الغييابقة لٍييا 

فييٓ الحعبٕييش اعييُاي اَقييص ٌييزا الحشيياكل َاالعييادا بييٕه 

لاظييٕه مىاييشدٔه ا  بييٕه جييشكٕبٕه . َقييذ عييماي بع ييٍم 

َقييييذ اخحٕييييش اعييييم  3اَ ااالمماذليييية  2ااالحعطييييف    

ضيُ  الحشاكل ٌىا دَن هٕشي الوً اكريش جىاعيبا ميص المُ

.. َقييذ لييُدو مييه خيي   الُقييُم عىييذ عييذد مييه أييات 

القيييشان الكيييشٔم اليييُاسدا عليييّ ٌيييزا االعيييلُ  ان لٍيييزا 

الحشاكل اذشا فٓ ا ٍاس الذالالت العمٕقة المغحشياة ميه 

الحعابٕش ا أْ ان لٍزا الحشاكل الصيُجٓ اذيشا فيٓ جكرٕيف 

الييذالالت َجعمٕقٍييا فييٓ االرٌييانا ف يي  عييه الييذالالت 

اار قييذ ٔكييُن للحعبٕييش الُادييذ دالالت  الغييطذٕة االَلييّ

اَليييّ عيييطذٕة َاخيييشِ عمٕقييية اَباجحميييا  اليييذالالت 

جحكرف المعاوٓ َجحعمي،ا ذيم جحشعيي فيٓ االرٌيان َكيان 

 مه اعبا  جكراٍا َعمقٍا ٌزا الحشاكل الصُجٓ ..

َٔمكيييه جقغيييٕم الحشييياك ت الصيييُجٕة فيييٓ الحعبٕيييش       

 القشآوٓ علّ قغمٕه : 

الحشيياكل الصييُجٓ  -2الفييشادْ . الحشيياكل الصييُجٓ ا -0

 الحشكٕبٓ .

 

 الحشاكل الصُجٓ االفشادْ . -اَال :
ٌَُ الحشاكل الُاقص بٕه لاو َاخش داخل الحعبٕش الُادذ 

اٌَُ  إما ان ٔشد علّ عبٕل الجيضاي اَ عليّ هٕيش رلي  

الغييبٕل .فممييا َسد علييّ عييبٕل الجييضاي قُلييً جعييالّ : 

. فقيييذ  97افٕغيييخشَن ميييىٍم عيييخش ل ميييىٍم  الحُبييية 

جماذلييث الغييخشٔحان َجشيياكلحا مييه دٕييد المييادا اللغُٔيية 

َاخحلاحييا مييه دٕييد الصييٕغة ذييم المعىييّ .فالغييخشٔة فييٓ 

ٌَييييٓ  يييياة ر  ا ار  4اللغيييية جعىييييٓ الٍييييضي بالشييييٓي

 المغحٍضي ٔعا  َٔز  علّ رل .

َقييذ اعييىذ الحعبٕييش االغييخشٔة  الييّ العبيياد المىييافقٕه    

. فييُسد ٌييزا  مييشا اَالييّ المعبييُد عييبذاوً مييشا اخييشِ

االعىاد ل ليً عيبذاوً عليّ عيبٕل ااالمشياكلة لاعلٍيم ا 

َالمعىييّ ان ل عيياملٍم معامليية جشييبً عييخشٔة الغيياخش 

.اْ ان جيييييضاي عيييييخشٔة 5اعليييييّ طشٔقييييية الحمرٕيييييل   

المىيييافقٕه عيييخشٔة ميييه االليييً الجبييياس اٌَيييٓ عيييخشٔة 

اوطييُت جذييث جشيياكلٍا الصييُجٓ لغييخشٔة اَل يي  دالالت 

لذاعيم ميه ل جعيالّ اليزْ ٔجيبٍٍم ا َاليشد ا6الحٍُٔل 

بً َٔشدعٍم عه فعلٍيم الميزمُ  اٌَيُ اعيلُ  جعياسم 

علًٕ العش  فٓ جعيابٕشٌم اار ٔكيشس العيش  الكلمية عليّ 

َقيذ عطيف علٕيً جٍُٔيل  9عبٕلاا الحغلٕو َالحخُٔف  

 اخش 
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فٓ قُلً جعالّ اَلٍيم عيزا   0َجاخٕم د  علًٕ الحىُٔه

ا .    َف يي  عميييا اوطييُِ علٕيييً ٌيييز 97الييٕم  الحُبييية 

الحشيييياكل الصييييُجٓ مييييه دالالت الجييييضاي علييييّ الاعييييل 

اَالحٍُٔل َالحغلٕو َالحخُٔيف اَاليشد الذاعيم َاليشد  

افان فًٕ دغىا فٓ الىغ، الصُجٓ للحعبٕش ا ار كرٕشا ما 

ٔعميييل الحجىيييٕظ الصيييُجٓ عليييّ صٔيييادا جىاعييي، االلايييا  

َاوغجامٍا فٓ الىص القشاوٓ .َوذُي قُلً عظيم اياوً 

 54 خٕش الماكشٔه   ا  عميشان اَمكشَا َمكشل  َل

فقيييذ جشييياكل المكيييشان ميييه جٍييية الُديييذات الصيييُجٕة 

َجماذلييث االلاييا  الماييشدا داخييل جشكٕييم االٔيية هٕييش ان 

المكشٔه اخحلاا فٓ الذاللة َفٓ االعىاد اار المكش االلٍٓ 

ٔعىيٓ الخذٔعية  2لٕظ كالمكشالبششْ .فالمكش فيٓ اللغية 

ٌُااالحيييذبٕش َاالدحٕيييا  َ يييشم هٕيييشو بذٕلييية اَقٕيييل 

المذكيييم ...ٌَيييُ ميييزمُ  ان جذيييشِ بيييً الااعيييل الشيييش 

َالقبييٕخ اكمكييش ٌييُالي الٍٕييُد اَمذمييُد ان جذييشِ بييً 

الااعيييل الخٕيييش َالجمٕيييل اَمىيييً امكيييش ل دٕيييد وجيييا 

.فاعييىاد المكييش ح عييبذاوً جييٓي بييً  3سعييُلً مييىٍم   

علّ عبٕل المشاكلة فٓ اللاو َالجضاي َسد كٕيذ الٍٕيُد 

اار ااججييُص بلاييو المكييش عييه عقُبيية  مييه جٍيية المعىييّ
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.    فغييمٓ جييضاي مكييش الٍٕييُد مكييشا 4االوييً عييببٍا   

الحذقٕيي، الذالليية علييّ ان َبييا  المكييش الييزْ اضييمشَي 

للشعيُ  ا(  َالمغيلمٕه ساجيص عليٍٕم َمخيحص بٍييم 

.   َٔلذو فٓ ٌزا الحشاكل َالحماذل بالمكش ف ي  عيه 5

ذجًاالوً مكيش داللة الجضاي دالالت امىٍا قُا الحذبٕش َا

مييه  6مييه ل َجييذبٕش مىييً عييبذاوًا َمىٍييا الغييخشٔة

مكيييشٌم َكٕيييذٌم اار كيييان اليييزْ ُٔجٍيييً ٌيييُ جيييذبٕش ل 

 جعالّ افأه ٌٓ مىً َأه مكشٌم مه جذبٕشي عبذاوً ؟

فميييه اعحيييذِ عليييٕكم ((َميييه ٌيييزالقبٕل قُليييً جعيييالّ    

 074فاعحيييذَا علٕيييً بمريييل مااعحيييذِ عليييٕكم   البقيييشا 

ىٓ الظلم اَ المجاَصا علّ الذذ بيالقُ  اَ .فاالعحذاي ٔع

افٍيُ عليّ ٌيزا  ياة رمٕمية َقييذ  9بالاعيل اَ هٕشٌميا 

جيياي االعحييذاي االَ  علٕييً .امييا االعحييذاي الريياوٓ فجيياي 

علّ عبٕل المجاصاا َالعذ  الالظليم َالحجياَص .َالحعبٕيش 

اطل، علّ القحا  عذَاوا مص اوً د، َ ُا  االن رلي  

فصيخ اطي ا اعيم العيذَان علٕيً القحل جيضاي العيذَان ا

.َقييذ َقييص الجييضاي علييّ عييبٕل جكييشاس اللاييو َجشيياكل 6

الُدييذات الصييُجٕة َجماذلٍييا الغييش  االايياسا الييّ ان 

المجاصاا كاوث اابما ٔغحذ، علّ طشٔي، العيذ  ااال اويً 

اعيييحعٕش للرييياوٓ لايييو االعحيييذاي الحاكٕيييذ الذاللييية عليييّ 

  لذغيه المغاَاا فٓ المقذاس افجاي علّ مضاَجة الكي 

فمص ما فيٓ ٌيزا الحشياكل ميه دالالت الجيضاي  7البٕان   

َالمغيياَاا المدكييذا َدغييه البٕييان افييان فٕييً خايية فييٓ 

وط، المحماذلٕه دَن المخحلإه افليُ قٕيل: فميه اعحيذِ 

عليٕكم فعياقبُي اَ جيياصَي اَ عياملُي بمريل رليي  ليم وجييذ 

رل  الذغيه الجشعيٓ اليزْ لذظىياي فيٓ الحعبٕيش اأْ ان 

شيياكل قييذ ادييذخ وُعييا مييه االوغييجا  الصييُجٓ ٌييزا الح

َالحىاهم المغحمذٔه مه جماذل االلاا اَاّكل ضشبا ميه 

االٔقا  لً اذيش بأذياي االلايا  بيذالالت عيطذٕة َاخيشِ 

 عمٕقة .
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َوذييُي قُلييً عظييم ايياوً علييّ لغييان المىييافقٕه الييزٔه  

اومييا وذييه مغييحٍضلُن  البقييشا :(ٔبطىييُن الكاييش بقييُلٍم

ُلييً : ال ٔغييحٍضِي بٍييم فييشّد ل جعييالّ علييٍٕم بق04

ابٍيييزا الحشييياكل الصيييُجٓ فيييٓ اللايييو  ميييص 05 البقيييشا 

قُلحٍم اٌَُ مه بيا  الجيضاي عليّ قصيذٌم االعيحٍضاي 

َفعلٍيم لٍييم . َقييذ اعييىذ الحعبٕييش االعييحٍضاي الريياوٓ الييّ 

ل جعييالّ اامجيياصا ...الن االعييحٍضاي الذقٕقييٓ ٌييُ مييا 

ً َارا ٔقصيذ بييً الييّ عٕيم المغييحٍضأ بييً َاالصدساي علٕيي

ج مىث الحخط ة َالحجٍٕيل َالحبكٕيث  ٌيزا المعىيّ جياص 

.فٍُ اعيحٍضاي ميه  0ان ٔجشِ علًٕ اعم االعحٍضاي   

ل جعييالّ َقييذ دليية بٍييزا االعييىاد علييّ ااعظييم مكاويية 

َعلّ الحذقٕش للمغيحٍضلٕه َالٍيُان بٍيم 2المدمىٕه   

ٌَُ اعحٍضاي ليٕظ كاعيحٍضالٍم َاوميا ٌيُ اعيحٍضاي 3

ه عظييٕم َمحىيييُ  ا ار َسد بصيييٕغة عظييٕم لصيييذَسي مييي

الم اس  الحٓ جشيعش بالذيذَخ َالحجيذد افٍيُ ابلي  ميه 

اعييحٍضالٍم الييزْ َسد معبييشا عىييً باالعييم اٌَييُ ااييذ 

 َاقُِ باعىادي الّ ل جعالّ .

َف يي  عييه رليي  فيي  ٔغاييل مييافٓ ٌييزا الحشيياكل مييه      

خاة علّ اللغان دٕه الىط، ااكرش مميا ليُ خُليف بيٕه 

 ضاي . الاعل َالج

َوذييُ ٌييزا قُلييً جعييالّ اوغييُا ل فىغييٍٕم  الحُبيية      

افشُكل بٕه الىغٕاوٕه اَلم ٔيشدا فيٓ الحعبٕيش عليّ  69

دقٕقة الىغٕان الزْ ٌُ ميه الصياات البشيشٔة الطاسلية 

افالىغٕان االَ  الصيادس ميه العبياد اامجياص عيه الحيشو 

اَ اهاييا  ركييش ل  4ٌَييُ كىأيية عييه  جييشو الطاعيية   

.َامييا الىغييٕان المغييىذ الٕييً عييبذاوً فٕييشاد بييً 5 جعييالّ

.َقيذ َسد الىغيٕاوان 6اوًااجشكٍم مه سدمحً َف لً   

عليّ عييبٕل الحشيياكل َالحجيياوظ بييٕه اللاظييٕه َفييٓ رليي  

مييه الذاللييية علييّ عظيييم مىيييص لطييف ل جعيييالّ َف يييلً 

عييىٍما ار جييشكٍم جييشو المىغييٓ فجييٓي بصيياة بشييشٔة 

الٕييً عييبذاوً  معٍييُدا عىييذ جييىظ ابىيياي اد  َاعييىذٌا

اجعظٕمييا للحييشو َجٍيئُ  لييً فييٓ واُعييٍم ابييان ٔكييُن 

 جضاي فعل الحشو مىٍم جشكا َمىعا مىً عبذاوً .

َمه رل  أ ا قُليً جعيالّ : ا ذيم اوصيشفُا  يشم ل 

فيييالجضاي لاعلٍيييم َضيييص بييياللاو  029قليييُبٍم  الحُبييية 

واغيً المعبيش عييه فعليحٍم ٌَييُ االصيشم  ار ااجييُوظ 

 شم القلم عيه الخٕيش اَاال يل  االوصشام عه الزكش

فًٕ َادذ ٌَُ الزٌا  عه الشٓي ااما ٌم  فزٌبُا عيه 

َٔلذييو فييٓ  9الييزكش َامييا قلييُبٍم فييزٌم عىٍييا الخٕييش   

ٌييزا الحشيياكل للاظحييٓ الصييشم دالليية مضدَجيية االَلييّ 

:اليييح ا  الصيييُجٓ َاالوغيييجا  فيييٓ االٔقيييا  َالجيييشط 

قعييا اَاالخيشِ :جُكٕيذ المعياوٓ َجذقٕقٍييا فحكيُن اايذ َ

 فٓ واظ الغامص َاكرف دالاللة فٓ رٌه المحلقٓ .

ان ما ميش ركيشي ميه الحعيابٕش القشاوٕية كيان الحشياكل      

الصييُجٓ فٍٕييا َاسدا علييّ عييبٕل الجييضاي . امييا مييا َسد 

علّ هٕش جل  الغبٕل افكقُلً جعالّ عليّ لغيان عٕغيّ 

اعلٕيييً الغييي   مبشلا عيييادحً :ا جعليييم ميييا فيييٓ واغيييٓ 

.ار َسد الحعبٕش علّ 006   المالذا َالاعلم ما فٓ واغ

عبٕل االصدَاز َالمشاكلة فيٓ لاظية االيىاظ  .َمعليُ  

ان البيياسْ عييبذاوً الييٕظ كمرلييً اييٓي  فجييٓي بيياللاو 

علييّ ٌييزي الغييبٕل الغييش  جُكٕييذ بييشايا عٕغييّ اعلٕييً 

الغيي   اَوآ مييا اجٍييم بييً مييه القييُ  للىيياط باجخيياري 

فصيذَس ٌيزا َامً الٍٕه ميه دَن ل عيبذاوً َجعيالّ ا

القييُ  مىحييف باوحايياي العلييم االلٍييٓ بييً.َوذُ ٌييزا قُلييً 

عبذاوً َجعالّ افغُم ٔاجٓ ل بقُ  ٔذيبٍم َٔذبُويً 

ا فقيييذ َقيييص الحشييياكل بيييٕه قُليييً أذيييبٍم 54 الماليييذا 

 َأذبُوً َمذبييية العبييياد ح جعىيييٓ ااطاعحيييً َابحغييياي 

 مشضاجً َان الٔاعلُا ما ُٔجم عخطً
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دغييه الرييُا  َعقابييً اَمذبيية ل لعبييادي ان ٔرٕييبٍم ا 

علييّ طيياعحٍم َٔعظمٍييم َٔرىييٓ علييٍٕم َٔشضييّ عييىٍم 

.فجيييياي الحعبٕييييش مشيييياك  بييييٕه اللاظحييييٕه امميييياذ  0  

ال ُاجٍما ٌَُ جشياكل  اوطيُت جذحيً داللية اكريف ميه 

الذالليية الغييطذٕة الحييٓ جمشكييضت فييٓ دغييه ذُابييً لٍييم 

اٌَيييٓ داللييية جخصٕصيييٍم لمذبييية ل جعيييالّ اار الٔقيييص 

جعظيٕم المذبية االوٍيا  يادسا الذم اال عليّ الخيُا( َ

مىً عبذاوً اف   عه اوٍا مذبة محىُعة االايكا  اار 

دلث  ٕغة الم ياسعة  عليّ ججيذدٌا َجىُعٍيا اار ٌيٓ 

الجغٕش علّ عبٕل َادذا َاوما جحعذد عبل مذبحً لعبادي 

اكما ان عبل مذبةالعباد لً عبذاوً محىُعة. َوذُ ٌزا 

ا َعملييُا قُلييً عييبذاوً فييٓ َ ييف اَل يي  الييزٔه امىييُ

 .22الصالذاتاسضٓ ل عىٍم َسضُاعىً المجادلة 

 

 ذاوٕا الحشاكل الصُجٓ الحشكٕبٓ :
ٌَُ ما الٔقص بٕه لاظحيٕه مايشدجٕه َاوميا ٌيُ ٔقيص بيٕه 

جييشكٕبٕه ار جحكييشس الُدييذات الصييُجٕة َجحشيياكل داخييل 

الحشكٕم َفيٓ اطياس االلايا  المايشدا المكُوية لٍياا فميه 

اخُا ُٔعف اعلًٕ الغ      رل  قُلً جعالّ علّ لغان 

 71فٓ مخاطبحًا ار اقالُا أيو  ألوث ُٔعيف  ُٔعيف 

افقيييا  علٕيييً الغييي   مجٕبيييا لٍيييم ااويييا ُٔعف ُٔعيييف 

اباعييادا الحعبٕييش الييزْ عيي ل بييً فا ٍشُٔعييف اعييمً 71

َجييشو ال ييمٕش المعييُ  عىييًا فلييم ٔقييل اأوييا ٌُ اَمييا 

 2كييان رليي  االااجعظٕمييا لمييا َقييص بييً مييه  لييم اخُجييً  

طشٔقيية العييش  فييٓ جعظييٕم االمييُس َجشعييٕي اذشٌييا ٌَيٓ 

فٓ الىاظ .فكشس ُٔعف اعلًٕ الغ   فٓ جُابً جعبٕيش 

اخُجً االوً اساد ان ٔعظم فٓ واُعيٍم ميا لذي، بيً ميه 

ارِ وحٕجة فعلحٍم أَزكشٌم بما كادَي لً .فال مٕش اويا 

فيييٓ جُابيييً اعلٕيييً الغييي   ٌُ ال يييمٕش ااويييث   فيييٓ 

محماذ   ُجٕا مص جشكٕيم اأْ ان جُابً َقص 3عدالٍم 

عييدالٍم اٌَييُ جماذييل دا ييل بيياللاو َالمعىّاَقييذ ادِ 

ٌزا الحشاكل الصُجٓ َ ٕاة داللٕية عمٕقيةا ٌيٓ جعظيٕم 

المشاسا َاالرِ ال دقٕه فٓ واظ ُٔعف اعلًٕ الغ   

 اف   عه جمالٕة الىغ، الك مٓ وحٕجية ٌيزا الحشياكل 

وً عليّ الصُجٓ الحشكٕبٓ. َمه ٌزا اللُن قُلً جل ايا

لغييان الكييافشٔه فييٓ خطييابٍم الشعييل اعلييٕم الغيي    ار 

افقاليث لٍيم  01قالُا : اان اوحم اال بشش مرلىا  ابيشإٌم 

.فقيذ اعياد 00سعلٍم اان وذه اال بشيش ميرلكم  ابيشإٌم 

الشعل ك   الكافشٔه َماذلُا قُلحٍم اار لم ٔىكش الشعيل 

مٍيم بششٔحٍم بل اقشٌَا َعلمُا بٍاافاعادَا علٍٕم ك 

االن اا مييه اييان مييه ادعييّ علٕييً خصييمً الخيي م فييٓ 

امييييش الٔخييييالف فٕييييً اال ان ٔعٕييييذ كيييي   الخصييييم علييييّ 

.فجييايت ٌييزي االعييادا ٌَييزا الحشيياكل دالييٕه 4َجٍييً  

علّ جُكٕذ الذكم َجقُٔحً بعيذ ان كيان المخاطيم ٔجٍيل 

َٔىكش .ٌَُ جشاكل اعادا َجماذل محا، ميه دٕيد اللايو 

جعييالّ مصييُسا المجادليية   َالمعىييّ كغييابقً. َامييا قُلييً

بٕه وبٓ ل ابشإٌم اعلًٕ الغي    َالىميشَد َميا فٍٕيا 

مييه مغالطيية ٌييزا الطيياهٓ اا ار قييا  ابييشإٌم سبييٓ الييزْ 

افقيذ  256ٔذٕٓ َٔمٕيث قيا  اويا ادٕيٓ َامٕيث  البقيشا 

َقييص جييُا  الىمييشَد مميياذ  لقُلييً علٕييً الغيي   جماذييل 

عييييادا جشكٕييييم دَن المعىييييّ .َٔلذييييو ان فييييٓ  ٌييييزي اال

الصييُجٕة للماييشدات َجشيياكلٍا دالليية علييّ اييذا الحييبجخ 

فٓ الجُا اَعظم اللجاز فٓ المجادلية َبيُن الحىياق  

 االعحقادْ بٕىٍما .
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َوغحخلص القُ  مه كل ما ركش ابان الحشياكل اليزْ     

ٔعىٓ جكشاس الُدذات الصُجٕة المدلاية ل لايا  المايشدا 

اَ الحشاكٕييما ٔمكييه عييذي  يياٌشا اعييلُبٕة فييٓ الحعبٕييش 

القشاوٓ .َالحشاكل الصُجٓ القشاوٓ ٔاجٓ علّ  ُسجٕه 

اادييييذاٌما: الحشيييياكل اللاظييييٓ االفييييشادْ  اَاالخييييشِ 

لحشييياكل الحشكٕبيييٓ الشيييمُلٓ .َان الحشييياكل الصيييُجٓ ا

االفييييشادْ ٔييييشد بطييييشٔقحٕه اامييييا علييييّ عييييبٕل الجييييضاي 

َالمعاملة بالمرل اَ علّ هٕيش جلي  الغيبٕل.ف ما ميا كيان 

عليّ عييبٕل الجييضاي فياكرش مييا َقييص باعيىاد االدييذاخ الييّ 

مه الٔصلخ لً ٌزا االعيىاد كاعيىاد المكيش اَاالعيحٍضاي 

ّ ل جعيالّ اٌَيزي ميه الصياات َالغخشٔة َالىغٕان ال

الحٓ الجلٕ، بً عبذاوً َجعالّ اَاوما جيٓي بٍيا مغيىذا 

الٕييً جميياذ  َجشيياك  فييٓ االلاييا  مييص اخييح م المعيياوٓ 

َجٓي بٍزا االعىاد المخالف ل  ل االن جعبٕش الجيضاي 

ٔكييُن بييً ااييذ َقعييا َاكرييش قييُا مييه االَ  اعييه طشٔيي، 

 الصُجٕة . اعادا االلاا  َجماذلٍا فٓ الُدذات

ان الحشيييياكل الصييييُجٓ القشاوييييٓ الييييزْ ٔشييييكل  يييياٌشا 

اعييلُبٕة لييً اذييش فييٓ جشعييٕي المعيياوٓ َجاكٕييذ جذققٍييا 

اَجعمٕيي، الذالليية َجكرٕاٍييا فٍٕييا اار ٔقييُد ٌييزا الحشيياكل 

الصييُجٓ الييّ دالالت اخييشِ اعميي، ممييا اَديياي المعىييّ 

الغطذٓ االَ  للحعبٕش اف   عميا ٔشيكلً ٌيزا الحشياكل 

ٓ ملذيُ  خي   َسَدي فيٓ االوغياا ميه جيشط مُعيٕق

القشاوٕيية اار اكغييم الحعييابٕش طابعييا جمالٕييا فييٓ جىغٕمٍييا 

الصييييُجٓ اف يييي  عييييه خايييية الىطيييي، للمحميييياذلٕه دَن 

 المخحلإه اف   عه جُ ٕف االعالٕم المجاصٔة فٍٕا .       

    

 

 

 المصادس َالمشاجص /
 القشان الكشٔم . -
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 -0ط –ابشإٌم الىعمية –ن جام ت فٓ أات القشا -
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