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The sound pattern - The poem of Ahmed ben youcef 

Aljabir 

Abstract 

  This research, which is entitled “Structure of Sound 

Patterns in the Poem of Ahmed ben youcef Aljabir), 

represents a phonological analysis of the format of the poem 

according to a modern phonological approach 

The research preceded by an introduction. involves the 

structure of the compositional phonological patterns and it 

explains the layout of the individual, dual, and triple features 

of sound, and patterns of vowel sounds, in addition to the 

extended and syllabic patterns. and the research sheds light 

on the structure of the suprasegmental features of sound 

patterns such as stress, intonation. 

The research found out that the poem is characterized 

by tight sound patterns that manifest the sincerity of the The 

poem of Ahmed ben youcef Aljabir. 
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 ملخص

يتنااااهذا اااااوع عناء ااااءأل ونااااها تةااااص عتةااااءع  عن ااااه ت  ذعن ااااه ت    
ذظءعارااه في شعر ذعحد  ن أاّم عنشعرعا عناجاّءيين فاي عنع ار عنثادي  فاي      

م(. ذيةااات د  1991يذنااا  ؛ ااارل ااااء عنشاااهور أحااااد وااان يء ااا  عنجاااهور      
عناء ءأل عنبث  في وني  عننةص عنتركيبي نألةءع  عن اه ت  ذةاتها ه عنااّيا      
عنثنه ي   ن ه ذعنانتري ، ذتةص عتةءع  عن ه ت  ذ ه يتعلص و ه  ن  دذي ذغيار  
ذنك. كاه يتنهذا عناء ءأل تةص عناقهطع عن ءاي  ذعننبار ذأحءعن ااه، وها اهف     

 إنى عنظءعار فءق عنق عي  كهننبر ذعنتنغيم ذغيرااه.

إن شعر أحاد ون يء   عنجهور يتةم ونةص ةءاي ُ ثكم عنبنها، ُ ختاه   
عتةاءع ،  ناتظم عناقاهطع،  كّثا  عند نا ، يباّر  ذناك ااّكان عنشاهور  ان عنلغا             

 –إ اهف  إناى  اه  ابص      -ذاثّكاه في تظم عنشعر ذفقًه نلن ج عنعروي عنقديم، ذاء 
  عذي   اتهز يثتظ كثيرًع  ن أشعه  عنعرب ذأ ثهن ه.

 اوع، ذ؛د ذ؛ع عختيه ته ولى  دذت  ؛ يداين  ن ؛ ه د عنشهور أحاد ون
م ا نئا  نأل يار   1985فبرعيار   22يء   عنجهورل تظم ذ؛اها عتذناى  ن ااه فاي      

 عناغتء  نه عنارحءم عنشيخ خليت  ون حاد آا ثهتي ذ  لع ه 

 وافاك في موكب األعياد مشتاق                  

 إني إلى ساحة العلياء سّباق                                          

 حااه   –تي  فقهن ه عنشهور في ويد جلءس عنشيخ خليت  ذأ ه عنق يد  عنثه
 م ذ  لع ه 1987فبرعير  22وته يخ   –عهلل 

 عيد ألمجادك الغّراء ينتسب                   

 بمثله تزدهي األيام والحقب                                        

ااد وان   إن إحكهم عنبنها فاي تةاص عتةاءع  ذعناقاهطع ذغيرااه فاي شاعر أح       
يء   عنجهور،  ن شأته عنتعبير ون ذجءي ؛يم ذعايا  ذأخارم  ء اءوي ، ذااوع     

  ه يثهذا عنبث  عنكش  ونه ذويهن خ ه  ه عن ءاي  ذي  ا ه.
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 :  دمةــالمق

حاا  نلعاهناين   ، ذعن ال  ذعنةالم ولى عنابعءث  عنثاد هلل  ب عنعهناين 
  يدته  ثاد ذولى آنه ذةثبه أجاعين.

 أما بعد،

 اان ونهةاار ةااءاي   تنهغااا      يتكااءن ؛ اايد  شااعري   ايكااأ أياا   إنفاا 
عنبناها عن اءاي ذعنلغاءت نتلاك عنق ايد .      واونك    نةجا  في تةص  ءحد،  شكل ذ

عنعنهةاار عن ااءاي  وجالاا   اان عنخ ااه ا ذعن ااته  عن ااءاي        ذات اا  الااك 
 وظاءعار كااه ات ا  أيًاًه     ذعنشاد  ذعنرخاهذ  ذعنااّد ذغيرااه.     كهنج ر ذعن اا  

، ذيكاءن ذناك فاي عن اءع        ان عنظاءعار     كهننبر ذعنتنغيم ذغيرااه يفءق اركيب
  ن عتةءع  ولى عنةءعا. ذعن ءع  

عناء ءم وـ ''ونها عننةص عن اءاي  فإن اوع عنبث   ، ه  بص ًه ولىذاأ ية
.. -ي ع ا  ا بيقيا  ولاى تااهذ   ان شاعر ''      –في شاعر أحااد وان يء ا  عنجاهور      

وي  في شاعر أحااد وان يء ا  عنجاهور،      يةعى إنى ي ع   ونها تةص أةءع  عنعر
وااه يةااب واإورعز     ،ي    اءظيت اه فاي عنلغا  عنشاعري  ندياه     كاه يةعى إنى ويهن 

 ذفي ونها ي نته. عنشعرت ؛يا  عنجهتب عن ءاي في اشكيأ عننا

 ثالث   بهح ، الي ه خهاا . عشتال  خ   عنبث  ولى اا يد ذ

 .فتنهذا ويهتًه نات ء ي  ''عنبنها'' ذ ''عننةص'' في عند س عنلةهتي عنتا يدفأ ه 

   تةص عتةءع  عن ه ت ،  ن خالا ثالث  ونهةر عنابث  عتذاذانهذا 

 تةص عتةءع  عناج ء   ذعنا اء  . -1
 تةص عتةءع  عنشديد  ذعنرخء . -2
 تةص أةءع  عاطبهق ذعنتتخيم. -3

 عن ه ت   ن خالا ثالث  ونهةر   فتنهذا تةص عتةءع  عنابث  عنثهتيذأ ه 

 .عنق ير  تةص عتةءع  عن ه ت  -1
 .عن ه ت  عن ءيل تةص عتةءع   -2
 تةص عناّد عن ءاي. -3

  فقااد انااهذا تةااص عنظااءعار فااءق عنتركيبياا ، ذاًااان ثالثاا  عنابثاا  عنثهناا ذأ ااه 
 ونهةر 

 تةص عناقهطع عن ءاي . -1
 تةص عننبر عن ءاي. -2
 تةص عنتنغيم عن ءاي. -3

 اًان  أام عننته ج عناث ل . وخهاا ذعتت ي عنبث  
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 .''النسق'' و''البناء'' حول مفهومي :تمهيد

نياا  ذعنبُنياا   عنبنااها  عنابنااي، ذعنجاااع أونياا  ذأونيااه .. جاااع عنجاااع ذعنب  »
. يقها  و ْنَي  ذاي  ثأ    شءٍ  ذ شًه كأن عنب ْنيا  عن يئا    نب َنى ذعنُبنى.ه، ذاء عتني هَو

ّم يع ًع ذَوناى واعناًى. ذعنُبناى وهنًا     وتناى عنا شي  ذعنرِكَبا .. ذع عنتي ُوني ولي ه  ثأ 
 ق ء ،  ثأ عنب َنى يقها  ُوني  ذُونًى ذو ْنَي  ذو نًى، وكةر عنبها  ق ء ،  ثأ ج  َي  
ذج اا ًم، ذفااالن ةااثب عنب نياا  أت عنت اار . ذأونياا  عنرجااأ. أو يتااه ونااهاًع أذ  ااه   

 .(1 «يبتني وه يع  

الح عنلةاهتي فاإن ''عنبنيا '' ااي تظاهم يعااأ ذفاص        ذأ ه  ان تهحيا  ع ةا    
 جاءو   ن عنقءعتين ويناه   االك عنعنهةر عنلغءيا  إ   جاءوا   ان عنةااه ،     
ذ عنى اوع أن عننظهم   يةتاد شرويته  ان  ااه  عنعنهةار فاي ذعا اه، واأ  ان        

إذع ع ااتندته إنااى –ذ  اا لب عنبنياا   ين عناتثكااا  فااي انظاايم الااك عنةاااه . عنقااءعت
ع اااتعاأ نلد نااا  ولاااى  تاااهايم  تعاااّدي       -ؤم عناتعاااّدي  ناختلااا  عنب َنء ياااه   عنااار
فةء ااير،  ع ااد عنلةااهتيه  عنبنيءياا ، طاارح عنلةااهن وهوتبااه   تةااقًه يتكااءن  اان      »

ذحدع ، ذ؛د  حظ إ يأ ونتينة  أن عنتنةايص عنادعخلي واين ااو  عنءحادع  يشاكأ       
.( عتةاءعاي ، ذعن ار ، عناخ.   عنلةاهن،  وني ، ذي ع   عنلةاهن  أذ كاأ جا ا  ان     

و ااتته تةااقًه  نظاااًه  اان ؛بااأ ونياا  ينبغااي عنكشاا  ون ااه... ذعنبنياا  ونااد   تااد        
 Lalande   كاًل  كءتًه  ن ظءعار  تالز  ل إذ إن كأ ظهار  اتعلاص واهنظءعار )

عتخاارم ذ  ياكن ااه أن اكااءن كاااه اااي إ  فااي وال؛ت ااه وتلااك عنظااءعار ذوعال؛اا   
 .(2 «و ه

  تظهم ااّي   عنكلي ، فال يتثّدي  ةلك ه واةالك ونهةاراه أذ   كاه أن عنبني
هن بيعاا  عندعخلياا  نلكااّأل فيتثااّدي عنكااأب ذأجاا عؤ  و ااء      وأج ع  ااه عنتريياا ، وااأ  

 تبهيناا ، فااهتج عا  ترعو اا  فااي عنكااأ ارعو ااًه غياار  ةااتقأ، ذنكن ااه اشااكأ نااه        
 .(3 اترو 

ركه ااه  ( وهنStructuresذيتتااص جايااع عنبنيااءيين ولااى  قهولاا  عنبنااى       
 agrégats  ااو  عتخياار  عنتااي اتشااكأ  اان ونهةاار  ةااتقل  واان عنكااّأ، ذو ااوع ،)

(. نكن Totalitéعنتقهوأ ياكن عنقءا أن خهةي  عننظهم انبني ولى  ت ءم عنكلي   
 ت ءم عنكلي ، في عنن هي ،  ه اء إ  أثر ينشأ  ن عنعال؛ه  عنتي اعّد أاّم  كن في 

                                                           
 .89ذ 8/88عون  نظء ، نةهن عنعرب،  (1 
ي ع ااااا  نةاااااهتي  فاااااي -أحاااااد عنبهياااااـبي، عنقًاااااهيه عنت ري ياااا  فاااااي عنقااااارعاع  عنقرآتياااا      (2 

 .295/ 1عن ءعا  عايقهوي ،  
ينظااااار  وريجيتاااااه وه اشااااا ،  ناااااهاج ولااااام عنلغااااا   ااااان ار اااااهن واااااهذا حتاااااى تاااااهوءم     (3 

 .120اشء ةكي، ص 
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أن عنُبنى اتثّدي ون طريص  جاءو   ن عنعال؛ه  فياه وين ونها عننظهم ذواله، إذ 
عنعنهةرل فال عنعن ر ذ  عنكأ وإ كهته أن يشكأ عنبني ، إن عنوت يشكأ عنبني  اء 

 .(1 «عنعال؛ه  فثةب، ذ ه عنكأ في عنن هي  إ  تتيجت ه

فاي عنلةاهتيه  يشاير إناى وال؛ا  عناتالحم ذعنتعاهنص         -إذًع–فا  لب عنبني  
 وين ذحدع  عنلغ  أذ ذحدع  عننةص. عنتي اروط

 ان كاأ شايا  اه كاهن ولاى طريقا  تظاهم         »ذأ ه    لب  ''تةاص'' ف اء   
ظايم.  نتظاه ولاى عنةاءعا... ذعنتنةايص عنت    عنشيَا ينُةُقه َتةقًه ذتَةَقُهذعحد... َتةَص 

 .(2 «ذعننةص   ه جها  ن عنكالم ولى تظهم ذعحد

اجااع   -فاي  جال اه  –غ  اكهي إن عند ع ه  عنثديث  عنتي اءن  اعري  عنل
ذعند ني ، ذانشأ  عتين ذعتتظا  عن ءاي ، ذعن رفي ،ولى أن عنلغ  تةص  ن عنقء

او   ن اجهذ  عتةءع  ذ ءع؛ع ه، ذإ كهتي  اءعجداه في عناقهطع، ذعنتدعخأ في 
ااديت الاك إناى     اه، ذ؛اد   هااثناها ؛يه  اه عنتعلاي وءظه ت اه ذ      عنترعكيب عنلغءيا ، أ 

ختل ، ذاي في كأ اوع ذذعك، اةير ذفص تظهم  تنه ص،   هوص أذ اي   ، ات 
 .(3 اتعه ض فيه او  عتةءع 

إن عننةص عن ءاي نلعروي  يتاثأ في  جاءو  عتةءع  عن ثيث  عنتي 
 ،(4 «يدن   ن ه عنكالم... ذاي حرذ   أ ب   ث ذش را ه اغني ون ذكراه»

 و ء   خهة  ذ ثّدي .( ين ص phonene   ذكأ ةء   ن ه يةاى فءتياًه

 ( فاااااـ Allophonesةاااااءاي   تنّءواااا     ذ؛ااااد اكااااءن نلتاااااءتيم ةااااء    
عتةااءع  عنتااي ياكاان أن اتبااهيا، ذعنتااي اختلاا  فياااه وين ااه ت قيااًه  اثقيقااه      » 

، (5 «نتءتياه  حين اترق واين عناعاهتي عنثقهفيا ، ذإ  ف اي اثقيقاه  نبادع أ حار        
''عتنءفءن'' أذ ذعك،  ءعا كهن  ايه؛ًه  ذذنك يكءن ابعًه نلةيهق ذعنوت يري فيه اوع 
 نغءيًه  عنكلا ( أذ  يه؛ًه عجتاهويًه  عنل ج (.

                                                           
(1)

 Jean dubois et autres, dictionnaire de linguistique, p/ 455. 
 .5/1077عون  نظء ، نةهن عنعرب،  (2 
. ذينظاار  اااااهم حةااهن، عنلغااا    96وااد عنقااهي  وباااد عنجليااأ، ولاام عن ااار  عن ااءاي، ص       (3 

ذ اااه وعاااداه. ذأيًااًه  حلااااي خلياااأ،  قد اا  ند ع ااا  ولااام    34عنعروياا   عنهااااه ذ بنهاااه، ص   
 23ذ اااه وعاااداه. ذأيًاااه  وباااد عنكاااريم  جهااااد، ولااام عنلةاااهن عنعرواااي، ص      20عنلغااا ، ص 

 .100ذ ه وعداه. ذأيًًه  وريجيته وه اش ،  نهاج ولم عنلغ ، ص 
. 93 كاااي وااان أواااي طهناااب عنقيةاااي، عنروهيااا  نتجءياااد عنقااارعا  ذاثقياااص نتاااظ عناااتالذ ، ص  (4 

 .  4/431ذينظر   يبءيه، عنكتهب، 
 . 93كه ا ييتروءتتنج، عنادخأ إنى ولم عنلغ ، ص  (5 
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أذ ''عن ااء  عناء ااءوي'' يتء؛اا    ( phoneذ''عتنتااءن'' أذ ''عنتااءن''   
عاهنه في ذع؛ع عنكالم ولاى عناء؛اع عناوت يثتلاه فاي عنكلاا   أذ  أذ ذ ا ًه أذ        ع ت

ةاه  / ؛باأ ةاه  / واين ةاه تين/       ذولى عتةءع  عناجهذ   نه  ؛باأ  ،آخرًع(
  ن ااء    بااص   تخاام( أذ  نتااتب  جااهذ  ن ااء   ج ااء  أذ   اااءس/  جااهذ

يقااءا عواان جّنااي فااي وعااق جءعتااب تةااص عتةااءع  فااي        ر؛ااص( ذغياار ذنااك. 
ولم أن حرذ  عناعجم انقةم ولى  روين   رب ختي ، ذ ارب  ع»عنعروي   

 ان وعاق، ذاختلا      ثقيأ ذاختلا  أحاءعا عنختيا   ن ااه، فيكاءن وعًاه أخا ّ       
أيًًه أحاءعا عنثقياأ  ن ااه، فيكاءن وعًاه أثقاأ  ان وعاق، ذفاي عنجالا  فاأخ             
عنثرذ  وندام ذأ؛ل ه كلت  ولي م عنثرذ  عنتاي زعيذااه ولاى أةاءا كال  ام،      
ذالك عنثرذ  عنعشر  عناةااه  حارذ  عن ياهي   ذااي  عتنا ، ذعنياها، ذعناءعذ،        

ا، ذعنةاين، ذعناالم، ذيجاع اه فاي عنلتاظ      ذعن ا  ، ذعنايم، ذعنناءن، ذعنتاها، ذعن اه   
 .(1 «؛ءنك  ''عنيءم انةه ''..

ولااى أن عنلغاا  تةااص    (2  ااين عناثاادثين إن انااهك شاابه إجاااهأل وااين عندع    
أكثر ي؛   اء تةص عتتةهق، ذيتكءن عنّنةص،  ن ذحدع  ياكن عنتاأني   ذ ،ذشكأ

ُيءجااد تةااص ةااءاي يتاثااأ فااي     - ااثاًل–وين ااه فااي ارايااب  ثااّديل فتااي عنعروياا     
عنتءتيااه  عنتركيبياا  عنثاهتيا  ذعنعشاارين، ف ااء يتكاءن  اان  ثتاءم  اان عنعنهةاار     

  ااء فياي، ذ؛ءعوااد عنتااأني ، ذيءجااد كااونك تةااص نلاتااريع  يتااأن   اان  ثتااءم   
 ذياثأ عنجةم عنلغءت نلءحدع  عن رفي   ن خالا عنءحدع  عن ءاي .

ن آ   عنكلاااه  فااي ياار  فتكااّءإن أةااءع  عنلغاا  عنءعحااد  اتخااو أتةااه؛ًه كث
عنلغ  عنءعحد ، ذاتخو او  عنكلاه  ود  ارايبه   تعه فًه ولي اه فاي عنبيئا  عنلغءيا      

ن ن  اليين عنجاأ، ننقأ  اليين عنااليين  ن عناعهتي ذظالا عناعهتي، ذاكاءّ فتكّء
. ذيتًاب  ان ااوع    (3 او  عنر ءز عن ءاي  وني  عنلغ  وهاخهذاه ود  أتةهق  ثاّدي  

ياكن ذةا   ذأن عننةص أواّم  ان عنبنيا ل فا     ي وال؛  ذثيق  وين عننةص ذعنبني ذجء
تةاص  ااه  اان خااالا واارض ونيا   فهنبنياا  اء ااب عنعنهةاار  أذ أ؛ةااهم عنعنهةاار(   

                                                           
 .2/427عون جني،  ر ةنهو  عاورعب،  (1 
. ذ يلكاااااه إفيااااات ،  40ينظااااار  كاااااه ا ييترواااااءتتنج، عناااااادخأ إناااااى ولااااام عنلغااااا ، ص       (2 

. ذوباااااد عنقاااااهي  وباااااد عنجلياااااأ، ولااااام عن ااااار       218عاجهااااااه  عنبثااااا  عنلةاااااهتي، ص   
، ذ اااادخأ 10لغاااا  عنعروياااا ، ص  . ذ ثاااااءي ف اااااي حجااااهزت، ولاااام عن   27عن ااااءاي، ص 

. ذكاااااها 14إنااااى ولاااام عنلغاااا   عناجااااه   ذع اجهاااااه (، ناثاااااءي ف اااااي حجااااهزت، ص     
 .87وشر، عنتتكير عنلغءت وين عنقديم ذعنجديد، ص 

، ذولااام عنلغااا  عنعرويااا  15ينظااار   ثااااءي ف ااااي حجاااهزت،  ااادخأ إناااى ولااام عنلغااا ، ص   (3 
عنةااايايء نةاااهتيه  ذفلةااات  عنلغااا ،    . ذأيًاااًه  وباااد عنةاااالم إ ااااهويلي ولاااءت،     12ناااه، ص 

 .60ص 
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ذوال؛ه  انظيا ه، فيتبين  ان عنتراياب عتفقاي نلعنهةار عنلغءيا  فاي عنان ء؛اه         
ياا  فااي عناانا وءةاات ه  عنعال؛اا  عننثءياا   عتفقياا ( تذجااه عتتظااهم عنعنهةاار عنلغء  

عنعال؛  عنا ا  عتذنى.. ذأ ه عنعال؛  عنا ّا  عنثهتي  وين عنعنهةار عنلغءيا  وعًا ه    
وبعق ف ي عنعال؛  عنجدذني   عن رفي (، ذاعني إ كهتي  ع  تبدعا وين عنعنهةار  

 .(1 عنلغءي  في عنةيه؛ه  ذعا ه

ءتااهن  اان تتاا  فتااي عنعروياا   ااثاًل ناادينه عنكلاتااهن ''كهاااب'' ذ ''كتااهب'' اتك
ذعنثركه  ذعنبها، عن ءع   ذ ن تت  عنثركه ، عن ءع   انه  عنكه  ذعنتها، 

اي  عنكةر  ذعنتتث . غير أن او  عنثركه  اتخو فاي عنكلاتاين عنةاهوقتين تةاقين     
 ختلتين. ذع تخدعم عنر ءز عن ءاي  عناثدذي  في كأ نغ   ن نغه  عت ض في 

  عنكلاااه ، ذاتخااو عتجاا عا عناختلتاا  فااي  ن آ أتةااهق  ختلتاا  أاااهح ن ااه أن اكااءّ 
عننظهم عنلغءت في كأ حهن  ولى حد  ارايبًه  ثّديًع، فلكأ     ةءاي ذظيت  في 
عنكلا ، ذنكأ كلا  ذظيتت ه في عنعبه   أذ عنجال ، ذينبغي ع نت عم وهننةص عناتتص 

ثاها، ذااوع   وليه في عنبيئ  عنلغءي  عنءعحد ، ذإ  فقد عنر   ؛د اه ولى عننقأ ذعاي
عتةااءع  يعخااأ عنكلااا  ذارايااب عنكلاااه  يعخااأ  اراياابعننةااص عنلغااءت يتًااان 

عنر ءز عن اءاي    بهح  في عنلغ  أن يتبين طبيع  او عنجال ، ذانه اكءن   ا  عن
نتكااءن عنكلاااه  ثاام وليااه أن يتبااين أيًااًه   عنلغاا  ذعتتةااهق عناختلتاا  عنتااي اتخااواه

 .(2 عتتاهط عناختلت  نترايب او  عنكلاه  نتكءن عنجاأ عناختلت 

ذناااه كااهن كااأ شااهور ينتاااي إنااى تاااءذ  ةااءاي  عااين، اااوع عنناااءذ       
ذيبرز خ ءةيته ذ هنه  ان ؛ايم    (3 يثب  اءي  عننا عنشعرت، ه  عن ءاي اء

أن ياد س  –ا  اه ذ اعته عنااهي  عنعلايا      ذأورع  ذثقهف ... فإن اوع عنبث  يثاهذ 
خ ه ا عنناءذ  عن ءاي عنعروي في شعر أحاد ون يء   عنجهور،  ن خاالا  

ذفاي أتةاهق عنظاءعار     ،عنبث  في عننةص عن ءاي نألةءع  عن اه ت  ذعن اه ت   
فااءق عنتركيبياا .. ذ اان ثاام ويااهن عنقاايم عنوعاياا ، ذعناء ااءوي ، ذأتااءعأل عنااد         

ع  تخدعم عنخهص نألةاءع  ذعناقاهطع فاي شاعر أحااد وان        عناختلت  عنتي أتتج ه
 يء   عنجهور.

كاه ي د  اوع عنبث  أيًًه إنى إورعز ؛يا  عنجهتب عن اءاي فاي اشاكيأ    
 لقي.في اثقيص عنتأثير عنا لءب في عناتذأثر ذنك  ،عننّا

                                                           
. ذأيًاااااًه  وريجيتاااااه 42ينظااااار  كاااااه ا ييترواااااءتتنج، عناااااادخأ إناااااى ولااااام عنلغااااا ، ص   (1 

 .100وه اش ،  نهاج ولم عنلغ ،  ن ار هن وهذا حتى تهوءم اشء ةكي، ص
 .13ذ  12 ثاءي ف اي حجهزت، ولم عنلغ  عنعروي ، ص  (2 
 .156ذ  155/ 1نتني عنلغءت،  ينظر  فءنتغهتغ كهي  ، عنعاأ ع (3 
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 المبحث األول: نسق األصوات الصامتة.

 نسق األصوات المجهورة والمهموسة. (1

ذعن ااا   (1 عناج ااء  اااء عنااوت ي تاا   عااه عنااءارعن عن ااءايهن  عن ااء  
وران ع  تقرعا ولى أن تةب  شيءأل عتةاءع  عنا اء ا  فاي    »ذ؛د  ،ذنك وًّد

عنكالم   ا يد ولى عنخا  أذ وشرين في عناه   فيه، في حين أن أ وع  أخاهس 
 .(2 «عنكالم اتكءن  ن أةءع   ج ء  

عنلغءي  في كأ كالم  ج اء  ، ذ ان    كاه أن عنكثر  عنغهنب   ن عتةءع 
ون اراه عناء ايقي ذ تين اه عنخاهص،     أن اكءن كونك ذإ  فقاد  عنلغا     عن بيعي

ةاءع  عنا اء ا  تن   أ؛ءم إ ااهوًه  ان عت   -وشكأ وهم–عتةءع  عناج ء   ذ
ةبب اوووب عناءارين عن اءايين يتثاءا إناى وااءي ااءع ي   تا ،        ايه  عن ءعا ذو

عن ه؛ااا  عنتاااي اةااات يع عتذن أن اترجا اااه إناااى ةاااء    فيءناااد ؛اااد ًع كهفياااًه  ااان  
 .(3  ةاءأل

إن عتتشه  عتةءع  عناج اء   ذعنا اء ا  فاي عنانا ياءفر ظاالً   ان        
عناعااهتي، اءةاا  وثةااب عن اات  عناعيناا ل فهتةااءع  عناج ااء   أكثاار  نه ااب     

، تن عن ء  عناج ء  يت   و ه؛  وهني  تتج  ون  ناعهتي عنتتخيم ذعنتعظيم
ذأ ااه عتةااءع  عنا اء اا  فينه ااب ه  اان    ، اشااد عتتبااه  أذن عنةااه ع  حركاا  ؛ءياا  

 ، ذحرك  عنءجدعن وهناشهور عنث ين . عناعهتي عنثّ  عناراص ذعنتأ أ عنعايص

، ذعنارعا،   ، ذعناوعا  ، ذعنادعا  ، ذعنجيم فهتةءع  عناج ء   ذاي  عنبها
ذعنناااءن ،  ، ذعناااايم ، ذعناااالم ، ذعنغاااين ، ذعنعاااين ذعنااا عت، ذعنًاااهي، ذعنظاااها  

وها هف  إنى ت تي عنثرك   عنءعذ ذعنيها.. تجداه ؛اد طغا  فاي ؛ ايداي أحااد      
تالحااظ اياناا  كلاااه  كثياار   (عنقهفياا   عتذنااى واان يء اا  عنجااهورل فتااي عنق اايد 

 ،اشكل  في تةق ه  ن عتةءع  عناج ء   أذ غلب  ولي ه  ثأ   ءكب، عتويهي
نبّر، ااد ير، وااالق، واوا، إتعاهم،     عق، عنعهيا، ععناياءن، ودا، تبع،  كر  ، غّد
 وّ ،  رحا ، عناجد.. ذغيراه.

                                                           
. ذأيًاااااًه   اااااعد 128ينظااااار  أحااااااد  ختاااااه  واااااار، ي ع ااااا  عن اااااء  عنلغاااااءت، ص   (1 

. ذأيًاااًه  غاااهتم ؛ااادذ ت عنثااااد، عناااادخأ إناااى  172  ااالءح، ي ع ااا  عنةااااع ذعنكاااالم، ص 
 .102ولم أةءع  عنعروي ، ص 

 .21إورعايم أتي ، عتةءع  عنلغءي ، ص  (2 
، ذأيًااااًه خلاااادذن أوااااء عن يجااااها، في يااااها   21عتةااااءع  عنلغءياااا ، ص إواااارعايم أتااااي ،   (3 

. ذأيًااااًه   ثاااااد يثااااي  ااااهنم عنجبااااء ت،  37عن ااااء  عنلغااااءت ذذ ااااءحه عنةاااااعي، ص 
 .71 ت ءم عنقء  ذعنًع  في أةءع  عنعروي ، ص 
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ل  أذ فنجااد كلاااه  كثياار  أيًااًه اشااك  ياا (عنبهعنثهتياا    ذأ ااه فااي عنق اايد 
 ثأ  عنغرعا، عنغلب، تجب، عنث م، عنع م، غلب ولى تةق ه عتةءع  عناج ء   

تجااع،  اادم، عنااو ب،  غتاارب، عناجااد، عنعاارب، أناعااي، غًااب، عنغااّر، يعااّ ،  ن 
 ،  الذ، ذغيراه  ن عنكلاه . نه  

وقااء   اتةااميعتاااد ولااى أةااءع    -فااي عنق اايداين –إن عناانا عنشااعرت  
عنتاي   حا  ذاء  ه يتءعفص  ع عن ء  عناراتاع نلاوع  عناهي   (1 إ اهو ه ذذ ءح ه

ذااء اناه   –اثهذا أن اج ار و اءا ه  عبار  وان فخرااه ذعوت عزااه وااادذح ه        
اوع عنوت كهتا  ناه أفًاها كثيار  ذأياهيت ويًاها ودياد          -عنشيخ خليت   حاه عهلل

 ولى عنشهور ذولى أاأ ؛ ر جايعًه.

كاااه أن عنتكرع ياا  عن ااءاي  ن ااء  عنعااين فااي تةااص كلاااه  كثياار  فااي    
هواا  ذعنااادح ذإظ ااه  عنشااءق  عنءفااها ذعن    عااهتي ؛ اايد  ''ذعفااهك..'' ااادا ولااى 

 ان ااو  عناعاهتي فاي كلااه  ودياد         - اثالً – اه جةاداه عنعاين    نلاادذح، فلنتأ اأ  
 (2 عشتاأ تةق ه ولى ةء  عنعين في عتويه  عنتهني  

 صقققر الخلققيا رعققاك ار مققا برحقق     
 

 نعمققققاك نبققققب مققققر الخبققققرات ر ققققراق   
 

 ومقققققققا عهقققققققدناك إ  رّ  م ـقققققققـرمة 
 

 أعمالقققققه لرلقققققاء الشقققققعب مصقققققداق    
 

 عبقققد الجلقققو  رعقققاك ار إنقققـ  فقققي  
 

 فققققي أيامنققققا بجميققققق الصققققنب إ ققققراق  
 

 فقققي كقققق يقققوم  ديقققد نحقققـر نشقققهد     
 

 مققققر عاهققققق عهققققد  بققققالخير  ققققّداق      
 

 والعاهققق الصققادق العققز النققـزيه لققه    
 

 فقققي الحقققق بققق   وإنصقققا  وإحققققاق   
 

 يقققا م لقققب السقققعد واع قققراق  العنقققا 
 

 العيققققد ألققققـ قعيققققد الجلققققو  ونققققور  
 

  قققد كقققا  فينقققا إمامقققاا عالمقققاا ورعقققا     
 

 وعققققاه ا عهققققد نجققققد  بققققالخير دّفققققاق  
 

فاي   - اثالً –ذفي عنق يد  عتخرم تالحظ تةص عنعاين فاي كلااه  كثيار      
 عتويه  عنتهني  

 وأنققققققق  را قققققققدة الع مقققققققة القققققققـّ ر       حملقققق  أعبققققاء  ققققعب أنقققق   ا ققققـد  
 

 أهقق  بعيققدك عيققد الشققعب فققي   ققر     
 

  ليققققققق عنقققققق  نرتقققققققبوعيققققققد كققققققق  
 

 عهقققققد بقققققدأت بقققققه عهقققققداا ت ـقققققـابد   
 

 إلقققى  رل المجقققد فقققي عليا هقققا تثقققب     
 

 في بهجة العيقد يقدعوني الوفقاء إلقى     
 

 مقققر كقققق ف قققق إلقققى عليقققاء ينتسقققب      
 

 يقققا وارل العقققّزة القعسقققاء مقققر حمقققد
 

 رم بققققققققققه أ  للمـققققققققققـتقير أ   كقققققققققق  أ 
 

                                                           
. ذعوااان عنجااا  ت، عنتا ياااد   117ذ  116 كاااي وااان أواااي طهناااب عنقيةاااي، عنروهيااا ، ص      (1 

ذينظااار   ااارعي وباااد عنرحااااهن  بااارذك، جاهنياااه  عن ند ااا        .105فاااي ولااام عنتجءياااد، ص   
 .158عن ءاي  عايقهوي  في عننا عنشعرت وين عنثبه  ذعنتغير، ص 

 ذ ه وعداه. 356أحاد ون يء   عنجهور، عنديءعن، ص  (2 
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– ياهثاأ تجاد   كاه أن ارّيي وعق عتةءع  عنا اء ا  فاي عنق ايداين     
، ذحبه عنعايص وعق عناعهتي عنجايل  في تت  عنشهور  ن ه حّةه عنارا  -أيًًه

فًاًل ون حرك  ذجدعته واشاهور ذ عاهتي أخارمل فتريياد عنتاها جاها        ناادذحه،
عنشايخ خليتا    –ها عناتتري  في عنااادذح  ذع وت عز وهنخ  اًل واعهتي عنةاء ت 

عنعّ ، عنتخر، اثّته،  تخار ، آفاهق،   في كلاه   ثأ   خّته ، ورفنه،  - حاه عهلل
عنءفها، كّته ، يّفهق، عنع  ،  فع ، عنتًأ، شرفًه، أفعهنه، فيق(، ذغيراه  ان  

 عنكلاه .

 نسق األصوات الشديدة والرلوة: (2

 ،(1 «عن اء  أت يجارت فياه    ياناع »عن ء  عنشاديد ااء عن اء  عناوت     
 ان عنار تين    ذيتكءن اوع عننءأل  ن عتةءع  وأن يثب   جارم عن اءعا عنخاه     

حبةًه اه ًه في  ء ع  ن عناءع ع. ذينتج ون اوع عنثب  أذ عنء؛ا  أن يًاغط   
عن ااءعا ثاام ي لااص  اارعح عناجاارم عن ااءع ي فجااأ ، فيناادفع عن ااءعا  ثاادثًه ةااءاًه         

 .(2 عتتجه يًه

ذأةءع  عنشد  اي  عن ا  ، ذعنقه ، ذعنبها، ذعنكه ، ذعن ها، ذعنادعا،  
كاااه ياانا وعااق عناعهةاارين اااي أةااءع     ذعنتااها، ذعنجاايم، ذاااو  عتةااءع    

 .(3 «؛ءي   ن ج د عنج د عنعًلي عنوت ابونه أوًها آن  عن ء »

ااء   ونها كلااه  جعلا  فًاها عنق ايداين ي    ذ؛د أ  ا  او  عتةءع  في 
واعهن ؛ءي  ادا ولى ع تتجه  عنعهطتي نلشهورل يدا حب  عننت  في او  عتةءع  

عنشهور ينتظر نثظ  ع تتجه .. او  عنلثظا  عنتاي   ولى أن انهنك شيئًه كه نًه في تت  
  يتاهنك في ه عنشهور تتةه فيةاتجاع كاأ ؛اءع  عنعًاءي  ذعننتةاي   ان أجاأ إحادعث         

دا ولى ذنك كلااه  كثيار     هي  ذعناخبر واه في تت  عنشهور، اع تتجه  عن ءاي عن
،   اه؛ءع ،  ّبهق،   اه،  ّد   شتهق(4 ؛ءي  عنبنها اشكل   ن ه عنق يداهن  ثأ كلاه  

،  ، عنادأب  ، ا يااي  ،  فعا   ه، ي تا ، يديك، إ وهي، إورعق ،  ن لقًه ، أتشد  إحقهق
،  ، أكباار  عنراااب،  ، أ؛ًااي ، أااادت ، ؛ه ااد ، يًاا رب ، أوبااها ، ُيراقااب  ع اادك
 ،  نتجع..(. بكة، ين ، وّدا ه ؛هطب 

                                                           
. ذإواااارعايم 117. ذ كااااي واااان أوااااي طهنااااب، عنروهياااا ، ص   4/434، عنكتااااهب،   اااايبءيه (1 

 .23ذ  22أتي ، عتةءع  عنلغءي ، ص 
. ذأحاااااد  ختاااااه  واااااار، ي ع ااااا  عن اااااء   247كاااااها وشااااار، ولااااام عتةاااااءع ، ص   (2 

 .117عنلغءت، ص 
. 77 ثااااد يثاااي  اااهنم عنجباااء ت،  ت اااءم عنقاااء  ذعنًاااع  فاااي أةاااءع  عنعرويااا ، ص     (3 

 .159 قد   نلقه ئ عنعروي، ص -ذ ثاءي عنةعرعن، ولم عنلغ  
 عداه.ذ ه و 356أحاد ون يء   عنجهور، عنديءعن، ص  (4 
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عنعًاءعن  ذأ ه عتةاءع  عنرخاء  ف اي الاك عتةاءع  عنتاي يلتقاي في اه         
 .(1 «عنتقها غير  ثكم، وأ وين اه  ار  يص يةاب وتةرب عن ءعا»

ذولى عنرغم  ن أن ارّيي عتةاءع  عنّرخاء  فاي عنق ايداين جاها وشاكأ       
عنةين   أ؛أ  ن ذنك عنوت  أينه  في عتةءع  عنشديد ، ذنكن ذ ذي أةءع   ثأ

 اهح ، عنشاعب،    ثاأ    ذعنشين ذعنثها ذعن هي ذعن ها ذيخءن ه في تةاص كلااه    
عاةاااالح، عنجلاااءس،  َةاااك، يااادال م، ةاااهخب،  اااهس، فه  ااا ه، عنخ اااب..(  

 ااهام فااي اشااكيأ عن ند اا  عايقهوياا   ذ ذي الااك عتةااءع  عنرخااء ذغيراااه، إن 
 -وهوتبه اه  خء  ذ  اء  –نلن ين عنشعريين، فًاًل ون حاأ او  عتةءع  

 ى و ه عت ير عناادذح.ند     عنتءع ع ذعنء؛ه  ذعنرذي  ذعنثكا  عنتي اثل

 نسق أصوات اع باق والتفخيم: (3

عن ااء  عنا بااص اااء عن ااء  عنااوت يتخااو عنلةااهن ونااد عنن ااص وااه شااكاًل  
أ؛ ى عنلةهن ذطرفه تثء عنثنك  ع  ا عد قعرًع  ن بقًه ولى عنثنك عتولى  ع 

 .(2  جءأل عنلةهن إنى عنء عا ؛لياًل

 تاين ن اه شااكأ    حجار  »ذأ اه عن اء  عناتخام فيثادث واأن اتكاءن  عاه        
 .(3 « عين ينتج ون ه أثر  اعي  عين اء عنوت تةايه عنتتخيم

ذ اان  .(، خذأةااءع  عاطبااهق ذعنتتخاايم اااي   ص، ض، ط،  ، ق،  
قاءا عنادكتء    ًاهن     ن جعأ عاطباهق  ةاهذيًه نلتتخايم ي   ولاها عنلغ  عناثدثين 

ذعن ااها، عتةااءع  عناتخااا  فااي عنعروياا   اااي عن ااهي، ذعنًااهي، »وبااد عنتااءعب  
ذعنظها، ف و  عتةءع ، ذإن كهن  خر  عنثالث  عتذنى  ن ه  ن عت نهن ذعنلث ، 
ذ خر  عنرعوع  ن وين عت نهن، فإن  دخر  عنلةهن اعااأ  ع اه كاونك، فاهنتتخيم     
أذ عاطبااهق ذةاا  ن ااء    ين ااص فااي عن بااص، ذإتاااه ين ااص  اان  كااهن آخاار    

 .(4 «ذا ثبه ظهار  وًلي  في  دخر  عنلةهن

ذعنتتخيم  عنه  ع اتهأل  دخر عنلةهن »قءا عندكتء  أحاد  خته  وار  ذي
إنى أولى ؛لياًل في عاجه  عن بص عنلين ذاثركه إنى عنخل  ؛لياًل فاي عاجاه  عنثاه ط    

                                                           
ذ؛ه ااااام عنبريةااااام، ولااااام عن اااااء     . 127إوااااارعايم أتاااااي ، عتةاااااءع  عنلغءيااااا ، ص     (1 

 ذ ه وعداه. 210عنعروي في  ءا عند ع ه  عن ءاي  عنثديث ، ص 
 .77ينظر  إورعايم أتي ، عتةءع  عنلغءي ، ص  (2 
. ذينظااار   ناااهاج عنبثااا  فاااي    63اااااهم حةاااهن، عنلغااا  عنعرويااا ،  عنهااااه ذ بنهااااه، ص       (3 

 .153ذ  90نه، ص  عنلغ 
. ذينظااار حاااءا عنتتخااايم فاااي  38عناااادخأ إناااى ولااام عنلغااا  ذ ناااهاج عنبثااا  عنلغاااءت، ص    (4 

 ذ ه وعداه. 394عتةءع  عنعروي  طبيع  ذعكتةهوًه  كاها وشر، ولم عتةءع ، ص 
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( واهننظر إناى   Velarizationعنخلتي نلثلص، ذنونك يةاايه وعًا م ''عاطباهق''     
( واهننظر  Pharyngalizationعنثرك  عنعليه نلةهن، ذيةاه وعً م ''عنتثلياص''   

 .(1 «إنى عنثرك  عنخلتي  نلةهن

ااارّيي  عتةااءع  عنا بقاا  ذعناتخااا  فااي ؛ اايداي عنشااهور أحاااد واان      
ذنكان  اع ذناك فاإن      ،يء   عنجهور وشكأ أ؛ّأ  ان عتةاءع  عنانتتثا  ذعنارفقا     

عنكلاه  عنتي اشكأ ونهؤااه  ان عتةاءع  عنا بقا  أذ  ان وعًا ه.. ااي كلااه          
ذأن أةءع  عاطبهق ذعنتتخايم ؛اد أ ا ا  إ ا ه ًه   يةاًه       ،   ءحي اثاأ ي  

 في اثقيص عتثر عند ني عنوت ؛ د إنيه عنشهور.

ذ؛د وّبر عون جني ون اوع عتثر عند ني عنوت تتثدث ونه انه وا  لب 
''؛ااء  عناعنااى''، ذإن كااهن ؛ ااد  عت ااهس اااء ''؛ااء  عناعنااى'' عنااوت اع يااه اااو       

عنكلاه  عت ال؛ًه  ن عنعر  ذع ةا الح عنلغاءت ؛اها عوان     عتةءع  في اركيب 
ثار  ااه فياه أ   عد، فجعلءع عن هي تت اه عت؛اءم ن  ذ ن  ذنك ؛ءن م  ةعد ذ»جني  

بااأ ذعنثااه ط ذتثااء ذنااك، ذجعلااءع عنةااين      شااهاد ُياارم، ذاااء عن ااعءي فااي عنج   
م م، فهنق ام أ؛اء  ْ ا م ذعنَقْةا . ذ ان ذناك عنقَ  ذ  يشهاد حةًه. نًعت ه ناه   يظ ر

  وااهت؛ءم عن ااهي، ّ اا. فلااونك ُخفعاااًل  اان عنقةاامل تن عنق اام يكااءن  عااه عناادقّ  
 .(2 «ذوهت ع  عنةين

فءجءي أةءع  عاطباهق ذعنتتخايم فاي كلااه  عنشاهور أحااد وان يء ا          
وقاء  عنعهطتاا  عنشااعري  عناجةااد    -فاي  ء اايقي عنق ااداين  –اجعاأ عنااارا يثاا   

ذح   اه   ،ذ  راه ولى أ ان  ءعطني اه   ، ذ؛ء  عندذن  ، ذعاكرعم ،ناشهاد عنعدا
، في ارّيي أةءع  عاطبهق  ثاًل  ذننتأ أ او  عايثهاع  عنتعبيري  .. ع عتوهيت

 (3 في عتويه  عآلاي  

 وللعظقققققققققققا م أب قققققققققققال يقققققققققققـ هلهم
 

 لنظقققققرة الحقققققق مبقققققاء لهــقققققـم نجقققققـب  
 

 وصققققققنته ب مققققققـا  منققققققـ  يحفظققققققه  
 

 فقققي عقققالم صقققالب بالقققـشر ي ققق ر    
 

 باعصقققق ـ نعـرفهـقققققـا مسققققيرة لققققق   
 

 يق ي بهقا العقدل واعرمقاـ والق قب     
 

 صقققققا  القققققب د بعقققققزم صقققققارم ويقققققد 
 

 فقققي كقققـق مع قققلة كبقققر  لقققـها الغلقققب  
 

 تق ققققي العدالققققة   حقققققـد و    ققققب    لليفقققة صقققاحب القققرأل السقققديد بمقققا  
 

                                                           
. ذينظاااار   ثااااي عناااادين   ًااااهن، فااااي ةااااءايه  326ي ع اااا  عن ااااء  عنلغااااءت، ص  (1 

 .67عنعروي ، ص 
، ذينظااااار حاااااءا  ت اااااءم عنقاااااء  فاااااي أةاااااءع  عاطباااااهق  512ذ  1/511عنخ اااااه ا،  (2 

 .128ذ  122ذعنتتخيم   كي ون أوي طهنب عنقيةي، عنروهي ، ص 
 ذ ه وعداه. 358أحاد ون يء   عنجهور، عنديءعن، ص  (3 
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، عن انع،  عه ، خ هت، ةقر،  اه؛ء ختيه  كلاه   ن شهكل    إت ع إّن
ق،  ن لقااًه..( ةااهيق،   لااع، طهنعنااه، يظلااأ، فااي    ةااءا، عنًااّر، عن ااهيق، أ 

ذأحاادعث ذو ااء   ع اب ااب ي ااد  إنااى ا ااءير  ءع؛اا    اااء عختيااه  ،ذغيراااه
عت ر عنوت أ تى ولى شعر أحاد ون يء ا  أ الءوي  جاهنيا      ،عناادذحهت ير و

-كاااه أ اا م ذنااك  وعه اا ،ذفااي  جااها عناء اايقي عنشااعري   ،فااي  جااها عناتااريع 
د ا  عن اءاي  عايقهويا  نلق ايداين، تظارًع إناى  اه ؛ه ا  واه          في وناها عن ن  -أيًًه

وهوتبه اااه ذع   ااخه   ةااءاي  ذت قياا  وهنياا ،       ،أةااءع  عاطبااهق ذعنتتخاايم  
عنتاي يااء  و اه عنتًاها      ،وكة  طبيع   عهتي عنتخر ذع وت عز ذعنءفاها ذعنقاء   

 عنشعرت في عنق يداين.
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 الصا تة.المبحث الثاني: نسق األصوات 

 نسق الصوا   القصيرة: -1

ذاااب وعااق عنبااهحثين إنااى اقةاايم عناااهي  عن ااءاي  عنلغءياا  إنااى ؛ةاااين     
 ،أةااءع   ء اايقي ، ذاااي الااك عتةااءع  عنتااي اثتااءت ولااى ذوااووه   نتظااا       
 .(1 ذأةااءع   ء ااه ي  أذ غياار  ء اايقي  ذاااي الااك   االااك ذووواا   نتظااا       

ز وهتتظه  اه عناء ايقي ذذ اءح ه    ذعت ال؛ًه  ن ااوع عنتقةايم فاإن عن اءع   ااتاه     
 ذعات عز عتذاه  عن ءاي   ع ه. و عنةاعي وهننظر إنى ذوو

عن ء  عناج ء  عنوت يثدث أثناها عنن اص واه أن    »فهن ه   يتاي  وأته 
يار عن ءعا حرًع طليقًه خاالا عنثلاص ذعنتام يذن أن يقا  فاي طريقاه أت واه ص أذ        

شاااأته أن يثااادث عحتكهكاااًه  يقًه  ااان حه اااأ، ذيذن أن يًااايص  جااارم عن اااءعا  ااا 
 .(2 « ةاءوًه

ي عنتًااها عنشااعرت نلق اايداين اياناا  ناا  عن ااءع   عنق ااير  فاااينقااد ا
يتنه اب  اع عناء اءأل عنر يةاي نلق ايداين ذااء       –فاي تظرتاه   - غهنب  ذاء أ ار 

ه عتيعا عن اءاي نشاعر عنااديب  ان     با ل،  اع  اه يت   ذكر  نه؛ب عناادذح ذأفًهنه
عننغاااه   تجهذواا  عنووااووه   ااع طبيعاا  عنبناااها      ةاانع جء؛اا   ء اايقي   ت نتاا      »

ةااء   أذزعن  عيناا  بنااه  فااي لشاا ر أذ عنبياا ،  ااع  ااه ينتظاااه  اان نعن ااءاي ن
عن ااء  يذن  كااأ ذنااك إنااى ج ااه     . فيًاا ر عنشااهور فااي  ذاتعاايال  خهةاا . 

 .(3 «إزوه 

عنتتث  ذعنكةر   نل ء  اة م في ونه  ه ذاشكيل ه ةءع    او  عنج ه  
تةم وهنن ص عناتتاءح، وها اهف    و بيع  إتتهج ه ذةتها ه عنتي اناهز  ذعنًا  عنا

 ااءيتي  عنعهنياا  ذع  اتااهأل فااي ي جاا  عن ااء ، ذةاات  عنج اار  تإنااى خهةاايت ه عن
 .(4 عنا لق  عنا هحب  ن ه

 ها عنق يداين اي حرك  عنتتثا  ذااي   ًتًه في فإن أكثر عن ءع   يذ ع
 ه  ةتءيًه في ؛هأل عنتام  حرك   ّتةع ، ذةه   ذ  ي ؛ ير، يكءن عنلةهن  ع»

، حيا  يبقاى عنتام  تتءحاًه وشاكأ  ّتةاع ذحجارع           ع ع اتهأل ختيا  فاي ذ ا ه   

                                                           
ي ع ااا  فاااي أةاااءع  عنااااّد    –ينظااار  غهناااب فه اااأ عنا لباااي، فاااي عتةاااءع  عنلغءيااا         (1 

 .25، ص  عنعروي 
 .74، ص  عتةءع  –، ولم عنلغ  عنعهم  ركاها وش (2 
 .306، ص  ، فن عنكالم كاها وشر (3 
. ذأيًااااًه  زيااااد 92، ولاااام عن اااار  عن ااااءاي، ص  ينظاااار  وبااااد عنقااااهي  وبااااد عنجليااااأ  (4 

 .12ي ع   في عنتشكيأ عن ءاي، ص  -، عنثركه  في عنلغ  عنعروي   خليأ عنقرعن 
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. ذذع ب أن عنء ءح عنةاعي عنشديد عناوت اتاتاع واه عنتتثا      (1 عنرتين فيه كبير 
 ،أخّ  عن ءع   في عتيعا عنن قي وةبب عاةهأل عآلن  عنا اءا   ع اه    ن هيجعأ 

ف ااوع عنء ااءح عنةاااعي   لذاااوع  ااه يكااءن نااه عتعكااهس طيااب فااي عتيعا عنشااعرت  
 اان عاحةااهس تثااء  وااهن ءا  -ذاااء يلقااي شااعر –عنشااديد نلتتثاا  ياكاان عنشااهور 

أذ أن  ،عن  ني ذذنك تن فتار  إنثهحاه  طاءا عن اه  ( ولاى عتذن اكاءن أكبار       
ذولاى ذناك    ،إي عك عتذن نه  ء  يكءن  ان أذا نثظا  فياه حتاى ينت اي ااه اهً      

( عنتااي اكثاار في ااه عتةااءع  عنءع ااث ، ؛ااد    Utteranceفااإن عنكتلاا  عنان ء؛اا    

 .(3 ،  ن كتل  أخرم نية  كونك(2 و أّ  تثءاه، وأن  روت ه أُيَث

ذأ ااه ةااه   عنكةاار  فقااد حااّأ ثهتيااًه وعااد عنتتثاا  فااي تةااب  عنتااءعار فااي        
تءعفص  اع  اه     يونةب  ؛ليل  اعك  طبيع  اوع عن ه   عناغلص عنوت  ،عنق يداين

فااي ي جاا  عتتتااهح عآلناا  عنا ااءا ل فهنكةاار    عاةااهأل اان يت لبااه  ء ااءأل عنااادح 
حرك   يق ، ذةه   أ ه ي، يراتع  ع ه  قدم عنلةهن اجه  عنثنك عتولى إنى »

 .(4 «أ؛ ى حّد  اكن،  ع عتترع  عنشتتين

ذأ ااه ةااه   عنًااا  فقااد جااها ثهنثااًه  اان حياا  تةااب  عنتااءعار فااي فًااها    
ذ  يختى  ه في اوع عن ه    ن  يص   ينه اب حاه   عاج اه      ، عنق يداين
، اتكااءن حااين ي اابب عنلةااهن أثنااها    حركاا  خلتياا   اايق  »فهنًااا    ذعاف ااهح

اثقيق ه أ؛رب  ن عنثنك عنلين ذعنل اه  ذحجار  عنارتين عنتايا ،  اع ذ اع عنلةاهن        
 .(5 «أ  دذ  يق  جدًع. أ ه عنشتتهن فتكءتهن وه زاين تثء عت هم وشك

ذولااى عنعاااءم فااإن شاايءأل ذاااءعار عن ااءع   عنثالثاا  عنق ااير   عنتتثاا       
ذاثدياادًع فااي عنق اايداين –ذعنكةاار  ذعنًااا  فااي شااعر أحاااد واان يء اا  عنجااهور 

، ؛اادم أ اا م فااي ونااها ي    عناانا عنشااعرت ذاشااكيالاه عن ااءاي      -عناختااه اين
عت ال؛ااًه  اان عنعال؛اا  عنقه ااا  وااين تةااص عنثركااه ، ذعناعااهتي عنااارعي       ،عايقهوياا 

عنتعبير ون ه، ذاء أ ر ينعك     ثهن  ولى أوعهي عنّنا عنشاعرت ذي نتاه وناد    
 أحاد ون يء   عنجهور.

                                                           
. ذ؛ه ااااام عنبريةااااام، ولااااام  209عنلغءيااااا ، ص وباااااد عنقاااااهي  وباااااد عنجلياااااأ، عتةاااااءع    (1 

 .227عن ء  عنعروي، ص 
 وااااط  ه يءوااااهت وااااين عنء ااااءح عنةاااااعي ذع  ااااتارع ي   أذ عاحةااااهس وهاو ااااها فااااي    (2 

أةااءع  عنعلاا  انااتج وثااد أ؛ ااى  اان ع  ااتارع       »عنن ااص( فااي ت ااص عن ااءع   حااين ؛ااها      
 .78، أ   ولم عنلغ ، ص «ذعا اهأل

 .38ذ  37 ن عنت  ين في ت ص عنعروي  عنت ثى، ص  وبد عنع ي  أحاد والم، (3 
. ذ؛ه ااااام عنبريةااااام، ولااااام  210وباااااد عنقاااااهي  وباااااد عنجلياااااأ، عتةاااااءع  عنلغءيااااا ، ص    (4 

 .227عن ء  عنعروي، ص 
 .227، ذ؛ه م عنبريةم، ولم عن ء  عنعروي، ص 210ينظر  عنارجع تتةه ص  (5 
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 نسق الصوا   ال ويلة: -2

ديااداه وااثالث حركااه  يعتاااد ع   عن ءيلاا  فااي عنعروياا  ثااالث، ذاثعن ااء
ويا  إناى ااو  عن ه تا   ان      ذذظيتت اه، ذ؛اد أشاه  ولااها عنعر    ولى كايت اه عن  نيا    

فكاه أن او  عنثرذ  ثالث  فكونك »اه عون جني حرذفًه، إذ يقءا هةاعتةءع  ف
عنثركه  ثاالث.. فهنتتثا  وعاق عتنا ، ذعنكةار  وعاق عنباها، ذعنًاا  وعاق          

 ذأ اه عنا اءاه  فأ رااه ولاي    »ذ اهاه عوان  اينه ''  اءاه '' ؛اها       .(1 «عنءعذ
ناشكأ، نكني أظن أن عتن  عن غرم ذعنكبرم  خرج ااه  ان إطاالق عن اءعا     كه

  عحااا  ذاًااييص نلشااتتين..  خرج اااه  ااع أيتااى  عن لةااًه غياار  اا عحم، ذعنااءعذ
 .(2 «اكءن عنا عحا  في اه وه وتاهي ولى  ه يلي أ تأ ؛لياًل ذعنيهاعن

 ذعن ءع   عن ءيل  ثالث اي 

 عنتتث  عن ءيل  في  ثأ  ؛ها. -أ 
 ةر  عن ءيل  في  ثأ  ي ين.عنك -ب 
 عنًا  عن ءيل  في  ثأ  يعءي. -  

أشه   ايبءيه إناى وااأ عتوًاها عنن قيا  فاي إتتاه  عن اءع   عن ءيلا           
  عاةع  ن ه عن هذت ذاء حرذ»وند عنثدي  ون ذعحد   ن ةته  عتن  فقها  

ن ءعا عن ء   خرُجُه أشد  ن عاةهأل  خر  عنيها ذعنءعذ، تتك ؛د اًام شاتتيك   
 .(3 «نءعذ ذارفع في عنيها نةهتك ؛بأ عنثنك، ذاي عتن في ع

زعخارًع   - ان خاالا عنق ايداين   –شاعر أحااد وان يء ا  عنجاهور       نقد جها
عنانتعلااا ،  ع اااي وتءظيااا  عن اااءع   عن ءيلااا  عنتاااي انه اااب  شاااهور عنااانت  عنر

ذشاكر   ،ذع وتارع  وهنجاياأ   ، اة  في حه    و   شهور عنثاّب، ذعناء  ذوخه
ذكل اه  عاهتي أ عي عنشاهور أن     ..فاي  يه ا  عندذنا     قاء  عننعا ، ذ عنى عنث م ذعن

يظ راااه نلاتلقااي، فجااها  اااو  عتةااءع   تااءعفر   تااءعار  كثياارًع فااي عنتًااها     
ناى  اه فاي عناّنا     عتتباه  عنةاه ع إ   ّديشا  -   ثهن –عنشعرت نلق يداين، ذاء أ ر 

؛ه ا  واه عن اءع      ذ اه  و  عتوياه   فاي اا   - اثالً –فلنتأ أ   ن  عهتي ذي   ..
 ن ذظه   ي ني  ذ ء يقي  في عننا عن ءيل ،  

 وافقققاك فقققي موكقققب األعيقققاد مشقققتاق  
 

 إنقققققي إلقققققى سقققققاحة العليقققققاء سبقققققـاق   
 

 أثنقققى عليقققه القققور  حتقققى كققق نهموا   
 

 بغيقققر مقققدح  يقققا مقققو ل  قققد  قققا وا    
 

                                                           
 .1/33عون جني،  ر ةنهو  عاورعب،  (1 
 .126حدذث عنثرذ ، ص أ بهب  (2 
ذ  126. ذينظااااار   كاااااي وااااان أواااااي طهناااااب، عنروهيااااا ، ص     436ذ  4/435عنكتاااااهب،  (3 

127.  
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 ففققققي يسققققارك يسققققر نحـققققـر نعرفققققه
 

 وفققققققي يمنيقققققق  للمققققققر وق تـققققققـرياق  
 

 عيقققد الجلقققو  رعالققق  ار إنققق  فقققي 
 

 فقققي أيامنقققا بجميقققق الصنقققـب إ قققراق     
 

 الحقققققاكم العقققققادل الّبقققققر ال قققققـريم إ ا   
 

 مققققا مّسقققق  الّ ققققر أو أعيققققاك إمقققق ق   
 

 والعاهققق الصققادق العققّز النزيققه لـققـه  
 

 فقققي الحقققق بققق   وإنصقققا  وإحققققاق    
 

 هققو الهققو  فققي  لققو  منققه عققـامرة   
 

 وللمعقققققالي مقققققد  التقققققاري  عشقققققاق    
 

 السقققعد واع قققراق  العنقققا يقققا م لقققب
 

 عيققد الجلققو  ونققور العيــــققـد ألقق ق      
 

إن شااايءأل عن اااءع   عن ءيلااا  فاااي عنق ااايداين يتءعفاااص  اااع عنثاااه          
هور ذعنتااي اعكاا  كااأ  عااهتي  عنءفااها ذع وتااارع       عنشااعء ي  ذعنءجدعتياا  نلشاا   

أيع  ااه عناتاياا  ن ااو  عناعااهتي عوتاهياااه أةااءعاًه  ذعنتعلااص ذعنثااّب، ذ؛ااد  ااهود فااي
عناشاتاأ ولاى    (ص ح ح ص وثي  اءعار عناق ع عن ءيأ   ، ق عي  في عنقهفي 
   ز نيًه اي عن ه   عن ءيأ.ّد؛ا  إ اهأل  ات

فااي أنتااه    ذعفااهك،  شااتهق، عنعليااها،  اابهق، أثنااى، يةااه ك،     (1 فااهتن 
..( ، عاشاارعق ، إحقااهق ، إت ااه  يق، عن ااه ، عنعهاااأ ، أويااهك ياعنثااهكم، عنعااه

كأ  ءحي  ذكأت ه اةتثًر ةء إن او  عتن  ن ه ي ن    ، ذغيراه  ن عتنته 
كأ عنخ ها ذعتذةه  عنتي اءفر   -ل  نلعيهنفي ةء   هث –د اجّةذ ،عنء؛ه ع
 عناادذح.عت ير في 

 نسق المّد الصوتي: -3

فاإن عن اءع     إذع كهت  عن ءع   اخاتا وظاهار  عنتشاديد ذعنتًاعي      
إن عنثاارذ  عناشااّدي   »..   اااي أيًااًه ''ااتااهز وظااهار  عناااّد ؛ااها ورجشترع اار     

 ن ااه،  اان أاااّم خ ه  اا ه أن ع تاادعي ت ق ااه أطااءا  اان     (2 ذخ ءةااًه عناتاااهي 
ع تدعي ت اص عنثارذ  غيار عناشاّدي ، فهنتشاديد  اّد نلثارذ  عن اه ت  تظيار نااّد           

 .(3 «عنثرذ  عن ه ت ، أت عنثركه 

عناّد ظهار   ن ظءعار عن يهي  عنتي ا يب عنكلاا ، ذإذع عوتبرتاه أن   يعد 
عن يااهي  فااي عنابنااى اةااتدوي عن يااهي  فااي عناعنااى، فااإن عناااّد عن ااءاي نل ااءع      
عن ءيلا  فااي عنكلااه  عنتااي اشاتاأ ولي ااه، يعااد تءواًه  اان عنتتخايم نلكلااا  وغاارض      

يقاع ولياه عنااّد  ان     ذإشاه   إناى وظاا  ذأاايا   اه       ، عن يهي  في  عنهاه عنةايه؛ي 
 عناعهتي عنتي يريد عناتكلم اقريراه ذإظ ه اه.

ذ؛د ذوى ولاها عنعروي  ااو  عناةاأن  حاين اناهذا وعًا م أ ابهب عنااّد،        
ذأ اه عنةابب عناعناءت ف اء ؛ اد عنابهنغا  فاي عننتاي، ذااء          ».. يقءا عنةايءطي   

                                                           
ينظااار فاااي ي نااا  عتنااا  ذذظه ت اااه عن اااءاي    ثااااد فرياااد وباااد عهلل، عن اااء  عنلغاااءت        (1 

 .102ذي نته في عنقرآن عنكريم، ص 
   ''عنرخء ''. يق د وءة  عناتاهي  (2 
 .53، ص  لغ  عنعروي عنت ء  عننثءت ن (3 
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،   إنه إ   بب ؛ءت  ق ءي وند عنعرب... ذ نه عنتعظيم في تثء    إنه إ  عهلل
إتااه  ااي  اّد       ارعن فاي كتاهب عنااّدع      أت ... ذيةاى  اّد عنابهنغا .. ؛اها عوان     

عنابهنغ ، تته طلب نلابهنغ  في إن ي   ءم عهلل اعهنى ؛ها  ذاوع  اواب  عارذ    
وند عنعرب، تت ه ااّد وند عندوها ذوند ع  تغهث  ذوند عنابهنغ  في تتي شايا..  

 .(1 «بهنغ  نلنتي في '' '' نلتبر   تثء ''َ  يب''ذ؛د ذ ي ون حا    ّد عنا

 ان أوارز    -في شعر أحااد وان يء ا  عنجاهور     -يعد تةص عناّد عن ءاي ذ
تظارًع إناى ع اتعاهن ه     ، ذاشاّد عاتاه اه   عناتلقاي نشاعر     عتتباه   تا عنظءعار عنتاي ال 

عنءع ع في عنق يداين، ذيأاي اءظيت ه  ن ؛بأ عنشهور  ن عجأ اثايل ه شاثنه   
عناوت يناءت عنشاهور     ، وهطتي  ذي ني   عين ، ن ه ع ابهط وهناقهم ذعنةيهق عنثاهني 

 ع تثًه   ذيرغب وت ءير  شهاد  وه تخدعم اوع عن الا أذ عنتلءين عن ءاي.

، اعهنا ،  ا، عنغرعا، أو ها، نلعظه م، اةه ىعنعليهفهناّد في كلاه   ثأ   
 وظااا شااثنه  ي نياا   ةااتغر؛  فااي ا ااءير      اااو  عنكلاااه   (، اثاااأ..اعااهنى

، ذ اه  ذ؛د كهن نه ذناك وةابب وظام  اه ةانعه  ان أ جاهي        ،عناادذح ذولء  كهتته
 ذنشعب ؛ ر. ،ر؛د ه  ن أواها جليل  نق 

عا نتثاااأ  عااهتي  ذجااها  عن ااءع   عن ااءعا عناتءعنياا  فااي ةاايغ  عننااد    
تعّبار وان  ثااء   وهطتيا      ذن ..ذعنادوها، ذعنتغناي وهنانه؛اب    ،عنتخار   ذ شهور
 (2 ننتأ أ ذنك في  ه يلي اه ل ، 

 أ بلقق  فققي عيققدك الميمققو  يسققبقني 
 

  لقققققب بحبققققق  يقققققا مقققققو ل لفقققققاق 
 

 يققا م لققب السققعد واع ققراق  العنققا    
 

 عيقققد الجلققققو  ونقققور العيققققد أّ ق   
 

 (3  ذفي عنق يد  عتخرم 

 مقر حمقد   (4)يا وارل العّزة القعسقاء 
 

 أكقققققققققققرم بقققققققققققه أ  للمتققققققققققققير أ   
 

 وأنققق  يقققا وارل األمجقققاد فـارسهـقققـا
 

 وأنققققق  عقققققدتها والصقققققارم القققققّ ر    
 

اوع ون عناّد عتنتي، ذأ ه عنااّد عنياه ي ذعناءعذت فقاد كاهن اءعاراااه ؛لاياًل        
انه ب اه حه   عتنام    ن عناّد ، ذنعأ  بب ذنك أن اوين عننءوينوثي    يوكر

ولاى ذجاه   –، ذإن كاهن ااوعن عننءواهن ؛اد  اهااه      ذع تكةه  ذعنث ن ذغير ذنك
 .في عنق يداينفي ونها عن ند   عن ءاي  عايقهوي  نل ءع   عن ءيل   -عنعاءم

                                                           
 .1/286عااقهن في ولءم عنقرآن،  (1 
 ذ ه وعداه. 356أحاد ون يء   عنجهور، عنديءعن، ص  (2 
 .359عنارجع تتةه، ص  (3 
 يعني  عنثهوت  ذعنانيع . (4 
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 المبحث الثالث: نسق الظواهر فوق التركيبية

 نسق المقا ب الصوتية: -1

وبه   ون ؛ا  إ اهأل غهنبًه  ه اكاءن  »عناق ع في اعري  عندع  ين اء 
ةء  ول   ًهفًه إني اه أةاءع  أخارم واهي  اةابص عنقاا  أذ الثق اه أذ اةابق ه         

اعبير ون تةص  نظم  ن ج  يه  عنتثليأ عنلغاءت.. إن  ان   »، ذاء (1 «الثق هذ
ص(، عتتةااهق عناق عياا  تةااقًه فااي ةااء    ص أل(، ذآخاار فااي ةااء    ص أل  

ذثهنثًه في ةء    ص أل أل( ذالم جرًع، ف و  أتةهق  نظا   ن عنر اءز تتةاهق   
 .(2 « نظا   ن عن ثهح ذعنعلأ

 ذاشتاأ عنلغ  عنعروي  ولى  ت  أتءعأل  ن عناقهطع ذاي 

عناق ع عنق ير  يتأن   ن ةه    تبءأل وثرك  ؛ ير   ثأ  قهطع  -1
 كلا  ''َيَخَأ''  ص ح + ص ح + ص ح(.

ةاه    تباءأل وثركا  طءيلا      عناق ع عناتء اط عناتتاءح  يتاأن   ان      -2
 عناق ع عتذا  ن كلا   ''؛ه أ''.   ص ح ح(. ذ ن أ ثلته

تين وين ااه حركا  ؛ اير ،    عناق ع عناتء ط عناغلص  يتاأن   ان ةاه     -3
    ق ع عتيع  ''اأ''  ص ح ص(.ذ ن أ ثلته

طءيل  ذ ان    تين وين اه حرك عناق ع عن ءيأ عناغلص  يتأن   ن ةه -4
ها عنء؛ا  ولي اه وهنةاكءن  ص ح ح    أ ثلته  ق ع كلا  '' هْا'' في حا 

 ص(.
يتاااأن   ااان ةاااه    تباااءأل  (3 عناق اااع عن ءياااأ عناااا يذ  عاغاااالق  -5

 أ ثلتاه كلاا  ''َوْثار'' فاي حاها عنء؛ا        نذ ا  ،وثرك  ؛ ير  ف ه تين
 وهنةكءن  ص ح ص ص(. ولي ه

 اان ةااه    تبااءأل عناق ااع وااهنغ عن ااءا عنااا يذ  عاغااالق  ذيتااأن   -6
'' فااي حااها عنء؛اا  ولي ااه  ،  ثااأ كلااا  '' ااهيّ وثركاا  طءيلاا  ف ااه تين 

 وهنةكءن  ص ح ح ص ص(.

ذعتتءعأل عنثالث  عتذناى  ان عناقاهطع عنعرويا ، ااي عنشاه ع ، ذااي عنتاي         
 ذأ ه عتتءعأل عتخرم فقليل  عنشيءأل. (4 ن عنكثر  عنغهنب   ن عنكالم عنعروياكّء

                                                           
 .96 ه يءوهت، أ   ولم عنلغ ، ص  (1 
عتةااااءع ، ، ذكاااااها وشاااار، ولاااام 138ااااااهم حةااااهن،  نااااهاج عنبثاااا  فااااي عنلغاااا ، ص   (2 

 ذ ه وعداه. 503ص 
 زيذ  عاغالق أت  ينت ي و ه تين ذيكءن اوع في حها عنء؛  وهنةكءن. (3 
، وبااااد عنع ياااا  أحاااااد وااااالم ذوبااااد عهلل  165إواااارعايم أتااااي ، عتةااااءع  عنلغءياااا ، ص   (4 

 .282 ويع  ثاءي، ولم عن ءايه ، ص 
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عناقااهطع عنثالثاا  عتذنااى أكثاار شاايءوًه اااء      شااك أن عنااوت جعااأ الااك ذ
  عنعاارب ولي ااه نااوذنااك  ذ اا ءن  ت ق ااه ذجاااها  ء اايقهاهل ذ اان أجااأ (1 ختت ااه

 .(2 «يتكءن  ن عناق ع عنق ير، ذعناق ع عناتء ط فهنشعر عنعروي..»أشعه اه 

أوهن اثليأ عننةص عن ءاي ناقهطع عنق يداين اناءأل تةاج عناقاهطع واين      
(، ذعناق اااع عناتء اااط عناتتاااءح  ص ح ح(، ذعناق اااع عناق اااع عنق اااير  ص ح

ذكاوع   ذعناق اع عن ءياأ عناغلاص  ص ح ح ص(،   عناتء ط عناغلص  ص ح ص(، 
 عناق ع عن ءيأ عنا يذ  عاغالق  ص ح ص ص(.

ذوعااد إح ااها واادي  قااهطع كااأ تااءأل خل اانه إنااى عناع يااه  عاح ااه ي   
 عنتهني  عنابين  في عنجدذا عآلاي 

 طعأتءعأل عناقه عنق يد 
عننةب  عنائءي  

 عنعه  

عنق يد  عتذنى 
 ''ذعفهك..''

 %8 عناق ع عنق ير  ص ح(

عناق ااع عناتء ااط عناتتااءح ذعناتء ااط عناغلااص  ص ح   
 ح/ ص ح ص(

90% 

عناق ااع عن ءيااأ عناغلااص ذعن ءيااأ عنااا يذ  عاغااالق    
  ص ح ح ص/ ص ح ص ص(

2% 

عنق يد  عنثهتي  ''ويد 
 ''..ت جهيك

 %13 ح( عناق ع عنق ير  ص

عناق ااع عناتء ااط عناتتااءح ذعناتء ااط عناغلااص  ص ح   
 ح/ ص ح ص(

85% 

عناق ااع عن ءيااأ عناغلااص ذعن ءيااأ عنااا يذ  عاغااالق    
  ص ح ح ص/ ص ح ص ص(

2% 

أن عناق ع عناتء ط عناتتاءح   -في عنجدذا-ذيتبين  ن عناع يه  عنةهوق  
أكثر اءعارًع في عنق ايداين ذواتء اط  ابع  وشار  ق عاًه       هعناغلص كهتعناتء ط ذ
اااوع فااي عنق اايد   ،عنءعحاادعنشااعرت  (  ق عااًه فااي عنبياا 27(  اان  جاااءأل  17 

 عتذنى.

فقاد ااءعار ااوع عنناءأل  ص ح ح/ ص ح ص(      ،ذأ ه في عنق ايد  عنثهتيا   
 عنءعحد. عنشعرت (  ق عًه في عنبي 27 ن  جاءأل   (  ق عًه12واتء ط  

                                                           
ذةااااه ءيأ جااااي ينظاااار حااااءا  ت ااااءم عنخّتاااا  ذعنثقااااأ فااااي عناق ااااع  جااااء   كلياناااات      (1 

 ذ ه وعداه. 23تثء تظري  اءنيدي  نلاق ع، ص -كهي  ، عنتءتءنءجيه عناق عي  
 .147إورعايم أتي ،  ء يقى عنشعر، ص  (2 
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ونءوياه  عناتتاءح   –ق ع عنق ير  ص ح( فيلي عناق ع عناتء ط ذأ ه عنا
كاأ ذناك أن ااءعار عناق اع     في تةب  عنتءعار في عنق يداين. ذيظ ار  ان    -عناغلص

؛اد أ ا م وادذ  أ ه اي ذتاءذت فاي اشاكيأ اند ا  عن اء            عنق ير ذعناتء ط،
 في عنق يداين. عايقهوي

عّباار واان إتاااه ي -عنق اايداينفااي  -ج أذ عتتةااهق كاااه أن غلباا  الااك عننةاا 
ولااى   عتيعا عن ااءاي(  تظاارًع إنااى عوتاااهي ،عنااناعتةاايهوي  عتيعا عن ااءاي فااي 

هنا   وان عنث  -أيًاهً  –لاك عتتةاهق   ا قهطع اتةم وهنخت  ذعنق ر، كاه ُيعّبر اءعار 
ن عناقااهطع عنق ااير  ذعنختيتاا  اااي أتةااب تحااءعا    عنشااعء ي  عنجيااد  نلشااهور ت 

ويناااه اثاهكي عناقاهطع عن ءيلاا  عناغلقا  أذ   يذجا  عاغااالق      ،عنتارح ذع تشارعح  
 .(1 أحءعا عنتأ أ ذعنتتكير ذعتح عن ذعنانهجه  عننتةي 

اءعار عناق ع عناتء ط  -في عنق يد  عتذنى  َذعفهك..(-كاه يالحظ أيًًه 
ذاااوع  دشاار ولااى   ،عناتتااءح  ص ح ح( وشااكأ كبياار ذخهةاا  فااي ونياا  عنقهفياا    

اااّد عن ااء  ةااص عناق عااي عناااّدت عنااوت يةاااب نااه و عوتاااهي عنشااهور ولااى اااوع عنن
 ان أجاأ اثاياأ عناعاهتي ذا اءير عتحاءعا ذعناشاهاد         ، ذإطهن  عننت  عنشعرت

 عناختلت .

؛هفي  عنق ايد   جعأ كاه أن اوع عننةج أذ عننةص  ن عناقهطع  ص ح ح( 
تاهن ه  شا تظارًع   ،ذعنانظم عناء ايقي   ذ؛اء  عا ااهأل     عنثركيا   تةا  وخ اه ا 

 نه ابًه نألتاه    -أيًاهً –ذ؛د جاها ااءعار ااوع عننةاص      ولى عن ه   عن ءيأ  ح ح(،
باّين  ااادذحاه، ذعن واظ ر عناتتخار ذعناعتا  و   في عنق يد  ي اظ رذعنت ،عنشهور 

اتاأثر واه عنانت     أ ا م فاي خلاص انغايم  ء ايقي أّخاهذ،        نعظاتاه ذشارفه، ذااء  اه    
 في جايع عتويه .  ارذاةتاتع وتءع

 نسق النبر الصوتي: -2

إن عننباار  عنااه  أن  ق عااًه  اان وااين  قااهطع  تتهوعاا  ُيع ااى   ياادًع  اان         
عنًغط أذ عنعلء  تبر ولءت( أذ ُيع ى زيهي  أذ تق ًه في تةب  عنترّيي  تبر يقءم 

ذ ءح تةبي ن ء  أذ  ق ع، إذع ؛ء ن وبقيا   ». ذاء (2 ولى ي ج  عن ء (
 .(3 «ذعناقهطع في عنكالمعتةءع  

                                                           
 .48 رعي وبد عنرحاهن  برذك، جاهنيه  عن ند   عن ءاي  عايقهوي ، ص  (1 
 .87. ذ فند ي ، عنلغ ، ص 92 هيءوهت، أ   ولم عنلغ ، ص  (2 
 .160حةهن،  نهاج عنبث  في عنلغ ، ص ااهم  (3 
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عن ااا ،  ، ذوّباار  ونااه واةااايها ه عناختلتاا    ذ؛ااد ورفاا  عنعروياا  عننباار  
 .(1 عنعلء، عنرفع،   أ عنثركه ، ع  اكهز، عاشبهأل، عناّد، عنتءار، عنتًعي ..

نلنباار ولااى  ةااتءم عنكااالم عنات ااأ ذظيتاا    ااا ، ارشااد إنااى اعاار     ذ
؛ااايم ةاااءاي   ت قيااا ( ذأخااارم    -ًهأيًااا-ا اااه.. ذنلنبااار  هوااادعيه  عنكلااااه  ذت هي 

ل ف ء  ن عننهحي  عنن قي  ذذ أثر  اعي ذع ب، ياي   ق عًه (فءتءنءجي   ذظيتي 
 ن آخر أذ كلا   ن كلا  أخرم، أ ه  ان عننهحيا  عنءظيتيا  فاإن عننبار يقاءي إناى        

د، ونااد انااءأل ي جااه   اعاار  عنتتااهوع عناق عااي فااي عنكلاااه  ذع  عتةااأ عنءعحاا  
ه   ختلتا . فاهننبر فاي  كتاب( ولاى      ب  ه يلثق ه  ن ا ريتتبراه ذ ءع؛عه، وةب

 .(2 عناق ع عتذا، ذنكنه يقع ولى عنثهتي في  َكَتَبْ (، ذولى عنثهن  في  َكَتْبُته(

ذعننباار ثالثاا  أتااءعأل  عننباار عنقااءت  ذاااء عنااوت يبااوا فيااه عناااتكلم ج اادًع       
نااوت ذع ااثًه فااي ت ااص عن ااء  أذ عناق ااع عن ااءاي، ذعننباار عناتء ااط  ذاااء ع    

يثته  إنى ووا طه؛   ه في تق   عناق ع اقأ ون عننبر عنقءت، ذاء أ؛اءم  ؛لاياًل   
في حين يكاءن عننبار عنًاعي  ولاى عناق اع عن اءاي خهنياًه         ، ن عننبر عنًعي 

 . (3  ن وال   أذ    ، وأ ين ص وشكأ طبيعي، ني  فيه أت ج د أذ كلا 

، ذتباار طااءا  عن ااا  ذعننباار  اان حياا  تااءأل عنانبااء  ثالثاا  أتااءعأل  تباار  
 .(4 ، ذتبر اًعي  عن ء  عنثرك ، ذاء تبر عناّد أذ عنلين

ذناك   ،عاةا   عظم  قهطع ؛ يداي عنشهور أحاد ون يء ا  ونبار ؛اءت   
أن الك عناقهطع في  جال ه عشتال  ولى عن ه   عن ءيأ، ذ علءم أن عن ءع   

عنعلااها يةااءن ااوع    عن ءيل  إذع شكل  ؛اااًه ناقاهطع فإت اه اجَتاوب عننبار إني اه، ذ      
ف ااء تااءأل   يقااع إ  ؛ااا  فااي   ،(5 ''ء  عناق عاايعننااءأل  اان عتةااءع  وااـ ''عن اا 

 .(6 عناق ع، ذعنةبب في ذنك أن او  عن ءع     يعلءاه ةء  في ؛ء  إ اهو ه

                                                           
. ذوباااد عنغتاااه  حه اااد   110ينظااار  وباااد عنقاااهي  وباااد عنجلياااأ، عنّتنءواااه  عنلغءيااا ، ص       (1 

 .216االا، أةءع  عنلغ  عنعروي ، ص 
. ذفااااااءزت حةاااااان عنشااااااهيب، ؛اااااارعاع     514كاااااااها وشاااااار، ولاااااام عتةااااااءع ، ص     (2 

 .139ذأةءع ، ص 
. ذ ثاااااءي عنةااااعرعن،  200عن ااااءايه ، ص  شاااايد وبااااد عنرحاااااهن عنعبياااادت،  عجاااام     (3 

 .190ولم عنلغ ، ص
. ذغاااااهتم ؛ااااادذ ت عنثااااااد، عناااااادخأ إناااااى ولااااام أةاااااءع      200عنارجاااااع تتةاااااه، ص   (4 

 .250عنعروي ، ص 
 .38تظر  ةبهح و يءت وبءي، عناق ع عن ءاي في عنعروي ، ص  (5 
 ااي  عناق ع عنانبء  وهنخ ه ا عآلاي   (6 

 عزييهي شد  عن ء . -1
 اته عا اهوي .ع اتهأل تغ -2
ع تااااادعي  دااااااه عاتتهجيااااا .  ينظااااار  وباااااد عنقاااااهي  وباااااد عنجلياااااأ، ولااااام عن ااااار    -3

 (.119عن ءاي، ص 
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 عنكلاه  إن اوع عننءأل  ن عناقهطع اء  ه يةاب نلشهور أن ياّد في طءا
 ذشاعء ي .  أغارعض ي نيا   و اد  اثقياص    ،خهة  الك عنءع ي   ن ه في عنقهفي وذ

 Accent  ''عننبار عانثاهحي  ـ ''ذيعر  اوع عننءأل  ان عننبار وناد عتةاءعايين وا     
d’insistance ًه إطه  عنكلا ، تن حًء   يكءن  اينا ( ذيعّد تءوًه خه جًه ون

 ل(1 وةيه؛ه   عين  اترض ولى عناتكلم ع تعاهنه، ذذنك تيعا شثن  ي ني   عينا  
 خر في كلاتي   أ؛الم( ذعن  ني  نلثرك  عن ءيل   ع( في عناق ع  ه ؛بأ عآل  فهناّد

 (2  عآلاي  أذ عق( في عنبي  عنشعرت

 عهققد يقققوم علققى اعصقق ـ مققا كتبقق 
 

 أوراااقو  أ قق اامعققر مثققق مققا فيققه    
 

عتيعا عنشعرت في  ع(  عنتتث  عن ءيل  ةه  في ت ص  عن  ني   عناّدالك 
 يت في  ثأ ؛ءننه  خو او  عتذ عق ذعت؛الم.ونه في عنكالم عنعه ، اختل نلبي 

 اّدًع إ اهفيًه وان     ناثاال -في عنبي  عنشعرت-نكلاهن   أ؛الم ذأذ عق( فه
 ،عناّد عن بيعي، ذذنك وغرض أيعا  عنى زع د أ عي عنشهور أن يقر   في عتذاهن

- واان أن اثاايط اًاايص ذاقااّأ المعت؛ااذ عنتعبياار واان عنابهنغاا  وااأن عتذ عق ذاااء 
  .أنءعن عاةالح عنوت اثقص في و د عت ير خليت كأ و -اةجياًل

فاي     ثأ او  عناعهتي عا هفي  أذ عنشثنه  عند ني  ذعنشعء ي  عن ع اد ذ
ذعنعاااص فااي عنثااّب ذعتةااهن   ،هنكثر  فااي عنع ااهاكاا ..عن ااءاي عنشااعرت عنةاايهق

فيااه يديياه    -أيًاهً – ذغيراه  ن عناعهتي ذعناشاهور.. تجاداه   ،ذ  ءخ عتخالق
عنقهفيا   ثاأ    اّبهق/ أ زعق/    كلااه    ق اع  ص ح ح( فاي    فاي عننبر عانثاهحي  

 .عتخرميّفهق/ غّدعق/ أورعق/ أواهق/ ُوشهق(... ذغيراه  ن عنكلاه  

 نسق التنغيم الصوتي: -3

 ي ايب عنكلاا  أذ وعاق عنكلاا  ني اغي     إذع عتتقأ عنارا  ان عننبار عناوت    
إنى إيقهأل عنكلاه  عنانةء؛  في وبه   اه ا ، ذأحاّ  أن انهوااًه خهةاًه ينتظا اه،      

، ذجااءار ولااى  ااه اةااايه عن ااءايه  عنثديثاا  ''عنتنغاايم''  ذ؛اا  فيكااءن وند ااو ؛ااد
عنتنغيم أن يع ي عنااتكلم عنعباه   تغااه   عينا  اانجم تتةايًه وان وهطتا  يثةا ه،          

اغيار فاي وادي عن ا ع  عنتاي       ذوًاءيًه وان   ،ذفكريًه وان  عناى يعاتلج فاي ذاناه     

                                                           
. ذخهناااااد وباااااد عنثلااااايم  129ينظااااار  وباااااد عنثاياااااد زعاياااااد، عنثركاااااه  عنعرويااااا ، ص     (1 

 .85عنعبةي، عننبر في عنعروي ، ص 
 .357أحاد ون يء   عنجهور، عنديءعن، ص  (2 



  مبارك بالليد/                                                                                                                   2017يونيه -1ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 

 
 

عنثنجر ، في يد ع ات عز أذ ينقا ذفاص عنغارض عناوت يتءجاه      ذارتاةرت في 
 .(1 إنيه عنكالم

 هأل عن ء  ذعتخته ه أثناها عنكاالم، ذناه   ذياكن اعري  عنتنغيم وأته ع ات
ذظيت  أةءعاي  اي عننةص عتةءعاي عنوت يةتنبط عنتنغيم  نه، كاه نلتنغيم أيًًه 

خااتال  ولااء عن ااء  ذعخته ااه فثةااب، نياا ، فااياكن  ؤيت ااه   فااي عذظيتاا  ي 
 .(2 كن في عختال  عنترايب عنعهم ننغاه  عناقهطع في عنناءذ  عنتنغيايذن

ن ااء   ياا   إتةااهتي  إ  أن عناااتكلم اااء عنااوت يااتثكم في ااه حةااب       إن ع
ابعااًه نكااأ تاااط  ،عنثاه   عن  كهتياا ، نكااي ااديت أيذع ًع  ختلتاا  ذذظااه   ودياد    

عهنم تءويته عهنم نااي ع  عن ء ، ذاختل  ون  غياي، ذانهنك عنعديد  ن عناان
ذفقااًه نثااه     ، عن ااء (، حياا  إت ااه نيةاا  يع ااا  ذنكاان اتاارض ولااى عنكااالم    

 .3وهطتي   عين   ن ح ن أذ فر  أذ وكها أذ غيراه

 4ذنلتنغيم أتةهق أ وع   تتهوع  اي 

 / -عننغا  عناةتءي   ذ   اه /  -1
 عن هود   ذ   اه / / /عننغا   -2
 / \عننغا  عن هو    ذ   اه /  -3
 / Vعننغا  عن هو   عن هود   ذاةاى أيًًه عنانكةر ( ذ   اه /  -4

 .تةص عننغا  عناةتءي  1

جد ودي  ن عناقهطع اكءن ي جها ه  تثاد  ذ؛اد   عذيري اوع  عننةص وند اء
تتاااهط عنتااي  ، ذإذع أخااوته وه(5 اكااءن اااو  عنااد جه  ؛ليلاا  أذ  تء اا   أذ كثياار    

 اد  ذ؛د حاهز  ح ا  عت  –فإن عنجاأ عنخبري   (6 ور  ه عندكتء   لاهن عنعهتي

                                                           
 .154طلياه ، في ولم عنلغ ، ص  ينظر  غهزت  خته  (1 
 .164ينظر  ااهم حةهن،  نهاج عنبث  في عنلغ ، ص  (2 
 .32ي ع   أكء تيكي ، ص –زين عنعهود ون  لياهن، انغيم عنثال  في عنعروي   (3 
 ذ ه وعداه. 221 عد   لءح، ي ع   عنةاع ذعنكالم، ص  (4 
 .258عنعروي ، ص غهتم ؛دذ ت عنثاد، عنادخأ إنى ولم أةءع   (5 
واااارض عناااادكتء  عنعااااهتي أ وعاااا   ةااااتءيه  ند جاااا  عن ااااء  فااااي عننةااااص عنتنغياااااي،        (6 

  ذاعر  او  عناةتءيه  وهت ؛هم ذاي ولى عننثء عآلاي 
 = ي ج   نختً . 
 = ي ج   تء   . 
 = ي ج  وهني . 
 141= ي جااا  وهنيااا  جااادًع.  ينظااار  عنتشاااكيأ عن اااءاي فاااي عنلغااا  عنعرويااا ، ص       

 ذ ه وعداه(.
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هز واناط  تء اط ذ انختق  ان عننغااه ، ولاى       اناا  - ن عنتاءعار فاي عنق ايداين   
 وناط وها  ن عننغاه . -في عنق يداين كاه  نرم –حين يناهز أ لءب عن لب 

 تةص عننغا  عن هود   .2

ت هيت ااه، وااهنرغم  اان انااءأل أ ثلت ااه عنج  ياا   ذ اااي  كااونك ن ااعءي فااي  
  ه في عنق يد  عتذنى  ه يلي  تذ ن أ ثل (1 عندعخلي ،

   في عنندعا - أ

   طهنعنه  ذعاشرعق عنةعد   لع يه
 ........................  

  / -/   ةتءي  تغا    / / / ةهود  تغا 
 

  ... عهلل حاهك  واليت ـيه        فــ
 ........................  

  / \/  اهو   تغا   / / /  ةهود  تغا /  -/  ةتءي  تغا 

( أت  أن 1-3-2  -أ ؛ااهم عناادكتء  عنعااهتي ثةااب و–ذيكااءن تاااط عنناادعا  
 ي ج  عن ء  اكءن  تء    فعهني  ثم  نختً .

 ذ ن أ ثل  ذنك في عنق يد  عنثهتي  

 حاد  ن     عنقعةها عنع   ذع ث يه
 ........................  

  /-/ ةتءي  تغا    / / /    ةهود  تغا 

  في ع  تت هم - ب

  يراه فع ر    حاد  ن  ؛يأإذع     أوء ذ ن 
 ...............  

  / \/  اهو   تغا    / / / ةهود  تغا    /-/ ةتءي  تغا    / / / ةهود  تغا 

ي جاا  أن   أت (1-2-3عت ؛ااهم  ااثلااه  (2 يذتاااط ع  ااتت هم ونااد عنعااهت  
 ً .تعن ء  اكءن وهني  فاتء    فانخ

 ذ ن ذنك أيًًه 

  تةص عننغا  عن هو  . 3

 في  ثأ ؛ءنه عنشهور  في عندوها

 ؛ ر في عاةالح ون   أ؛ءا  هذع
 ........................  

  / \/  اهو   تغا    / / /    ةهود  تغا 
 

   تخر  نلشعب              حاد أوه يه  يم
 ........................  

   / \/  اهو   تغا   / / /       ةهود  تغا    /    \/  اهو   تغا 

                                                           
 . 536كاها وشر، ولم عتةءع ، ص  (1 
 .144  عنتشكيأ عن ءاي في عنلغ  عنعروي ، ص  ينظر (2 
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ت وعق عنكلااه  فاي عنانا عنشاعرت أحيهتاًه وتنغايم ناه ذظيتا          دّياوع ذُا
ناه  ان    ، اشير إناى  ياءا عنشاهور تثاء  خهَطباه ذاادا ولاى  اه يثالاه         (1 عتتعهني 

ذاو  عنءظيت  اي ذعحد   ، شهور عنثب أذ عنكرعاي  أذ ع حتقه  أذ  ه شهوه ذنك
 (2 عنتنغيم. عنتي يثقق ه  ن عتادع 

ذعوتقد أن  ه ي لب تاهذ  ولى اوع عننءأل  ن ذظه   عنتنغايم فاي شاعر    
 أحاد ون يء   عنجهور  ه يلي 

 وبه   ''ةقر عنخليج'' في ؛ءنه  في عنق يد  عتذنى( -

 برحقق  مققا ار رعققاك الخلققيا صقققر
 

 ر قققراق الخيقققرات مقققر نبقققب نعمقققاك 
 

 ي عنق يد  عنثهتي  ذف

 صقققر الخلققيا تسققامى  كققر   قققرفاا    
 

 ومغتقققققر  دا  ظلقققققه فقققققي وعقققققا  
 

عنااوت يثاااأ  ،عنتعظاايم ذعنتتخاايم  وتنغاايم ''ةااقر عنخلاايج'' وبااه  ت دّيذُااا
عنجةد انه أن اعاّ ز  عنتخر ذعنتقدير، ذياكن نثركه  ذ شهور عاكبه  ذعاوظهم 

تظارًع إناى أن عنتنغايم عنلغاءت   ياكناه فاي  ثاأ ااو  عنةايه؛ه  أذ           ..او  عناعاهتي 
رعفقه، فهنتعهوير عنثركي  ي 3م فةيءنءجيينغعتحءعا أن يديت ذظيت  يذن ذجءي ا

عنثركي  عنجةاهتي  اديت ذظه   انغياي  اءعةلي ، ذننه أن تت اء  ذتةتثًار   
نشااهورته ذاااء يلقااي شااعر  وثًاار  عت ياار الااك عنثركااه  ذعاشااه ع  عنجةاادي  

  عنخ هب عنشعرت.ثءم  يدثر ذنك في ف م فكي  ، ثم خليت 

''ةاقر عنخلايج'' ذحّالاه الاك     ؛د عختاه  نقباًه نأل يار ااء     ذإذع كهن شهورته 
أخارم  ان    عناثاء   عنعهطتي  وتنغيم عنتعظيم ذعاكبه ، فإتنه تجد  في  ءع اع 

نثااأ الاك     خليتا (  شخ اي د عختاه  ع ااه عن  ؛ا  -ذفي   لاع عتوياه   -عنق يداين 
الاك  عتيعا عنتنغيااي ع تتعاهني نلتظا   خليتا (     ةاتغرق  يذن ،ع تتعه   ذعناشهور

تأ اأ  ننق ر ذنشعب ؛ ار، فل  -خليت -   ه عت يركثير  عنتي ؛ّدعنذعتواها عنجليل  
 عتويه  عنتهني  

 لليقققققققـفة وكفتقققققققه  اتقققققققـه  قققققققـرفاا
 

 لقققققب فمقققا تعقققالى بقققه بعقققد اسمــقققـه      
 

 لليققققـفة را ققققد اعصقققق ـ فققققي بققققـلد 
 

 يسقققققققققومه ألقققققققققـمعي بقققققققققـار   ر    
 

 لليققـفة صققاحب الققرأل السققديد بمققا   
 

 تق قققي العدالقققة   حقققـقد و    قققب   
 

 لليقققـفة مقققر يعقققز الحقققـ م مفخققققرة    
 

 بقققققـمح مة ويتيقققققه الجقققققا  والحسقققققب 
 

كااهن وغاارض عنااادح    ،خليتاا   إن اااوع عنترييااد أذ عنتكاارع  عنلتظااي نلتظاا   
ذ؛ااد حقااص ا نتااه ذعتةااجه ًه  ء اايقيًه فااي عناانا        ،شااخا عناااادذح  وذع فتخااه  

 عنشعرت، كاه أ  م في اقرير عناعهتي ذعنقيم عنتي ؛ د إني ه عنشهور.

                                                           
 .223ي ع   عنةاع ذعنكالم، ص -ينظر حءا اوع عنات ءم   عد   لءح  (1 
 .154تء آت وار ولي، عنةاه  عن ءاي  نلترعكيب عنشرطي ، ص  (2 
 .89عنعروي ، ص  ينظر  زين عنعهودين  لياهن، انغيم عنجال  في (3 
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 اتمةــــل

وعاد  وعد او  عنرحل   ع عتةءع  فاي شاعر أحااد وان يء ا  عنجاهور، ذ      
ذعنتءتيااه  غياار   ،ذةاتها ه  ةار عن اءاي   عنتءتياااه  عنتركيبيا    وياهن ؛ياا  عنعنه  

فااي اشااكيأ عناانا ذونااها ي نتااه، ياكننااه أن تخلااا إنااى  ،عنتركيبياا  ذخ ه  اا ه
 جال  تته ج  ثّدي  

ةاه ت  اتةام    ًهأةاءعا  -فاي ؛ ايدايه  - ذظ  عنشهور أحاد وان يء ا  عنجاهور   -1
  عنكلاه  ذع  عتةءع  ن ن خالا  ه  حظنه   ن ايا ،وقء  ذ ءح ه عنةاعي

ذكاهن  عناهيحا ،  فاص  اع إ عي  عنت اءي  عناراتاع نلاوع       ذااء  اه يتءع   ،عناج اء   
 ،''دير نأل يار عنااادذح ''عنشايخ خليتا     وغرض إظ ه  عنتخر ذع وت عز ذعنتقا ذنك 

عنةاء ذعناجد فاي     شهور ذ عهتي ؛د حهكى ،كاه أن اءعار عتةءع  عنا اء  
 عناادذح.

واان يء اا  إن  اايهي  تةااص عتةااءع  عنشااديد   ع تتجه ياا ( فااي شااعر أحاااد   -2
  بعنجااهور اااءحي واعااهتي ؛ءياا  ااادا ولااى ع تتجااه  عنعااهطتي نلشااهورل ذياادا حاا 

ولى أن انهنك شيئًه كه نًه في تت  عنشهور كهن ينتظار   ،عننت  في او  عتةءع 
ااو  عنلثظا  عنتاي يةاتجاع في اه      اي نثظ  وياد جلاءس عت يار،    نثظ  إظ ه  .. 

 ،عناء ا   عن ءاي عن هي  واعهتي ع تتجه احدعث  ..عنشهور أتته ه ذج د  ذ؛ءع 
 ذعنتخر، ذعنثب ذغير ذنك.

 ع حتكهكياا ( فااي اشااكيأ عن ند اا      عنرخااء  كاااه أ اا م تةااص عتةااءع   
عن ءاي  عايقهوي  نلنّا عنشعرت،  ذحال  ي     عنتءع ع، ذعنء؛ه  ذعنثكا  

 عنتي اثلى و ه عت ير عناادذح.

ةءاي  ؛ءيا  ذطه؛ا      اه أةءع  ذع   ذاي-أ  م تةص أةءع  عاطبهق -3 
في إظ اه   عاهتي عنقاء  ذعنثا م ذعنعادا فاي عنشخ اي  عنقيهييا           -ا ءيتي  وهني 
 نأل ير عناادذح.

شااكل  عتةااءع  عن ااه ت  عنق ااير  تةااب  وهنياا  فااي شااعر أحاااد واان يء اا    -4
عنجهور، ذاوع طبيعي إذع ولانه أت ه أةءع  ذع  ونها تةقي يتةام وقاء  عنء اءح    

 ار، ذ؛اد أ ا ا  فاي وناها ي    عنانا عنشاعرت ذاشاكيالاه         عنةاعي ذ؛اء  عنج 
اه في عنانّا عنشاعرت   عن ءاي  عايقهوي . كاه أن شيءأل عن ءع   عن ءيل  ذفشّء

 ،يتءعفص  ع عنثه   عنشعء ي  ذعنءجدعتيا  نلشاهور   ،وند أحاد ون يء   عنجهور
فااي  عنءفااها ذع وتاارع  ذعنتعلااص ذعنثااّب.. ذ؛ااد  ااهود  ذعنتااي اعكاا  كااأ  عااهتي

 ن و  عناعهتي عوتاهي عنشهور ن ه أةءعاًه  ق عي  في عنقهفي . أيع  ه عناتاي 
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 ااااءع ث فاااي شاااعر أحااااد وااان يء ااا  عنجاااهور عناقاااهطع عن اااءاي  عنق اااير      -5
 ، ص خ/ ص ح ص/ ص ح ح( أكثااار  ااان غيرااااه  ااان عناقاااهطع   ذعناتء ااا  

يتةاام  أن اااوع عنناءأل  اان عناقااهطع  ذنااك ،عتيعا عن ااءاي عتةاهوي  ذيعّبار ذنااك واان  
 تشرعح.، ذاء أتةب تحءعا عنترح ذع وهنخت  ذعنق ر

وخهةا  عنناءأل   ذعناقهطع عن اءاي  ذع  عننبار عنقاءت     -في عنق يداين-اءعار  -6
ذذناك تتاه عت؛اد  ولاى حااأ       ،''عانثاهحي ''أذ  ''عننبر عن اءني ـ ''عناعرذ   نه و

 ان إ كهتيا  عنااّد    وااه يتاءفر ولياه     ،عناعهتي عن ع د  ذعنشاثنه  عند نيا  عا اهفي    
 عن  ني نل ء  عناق عي  عن ه   عن ءيأ(.

وااين عننغااا  عن ااهود  ذعننغااا    -فااي عنق اايداين-انءواا  ةااء  تةااص عنتنغاايم  -7
نتااي أ عي ع ،وثةااب عناءع؛اا  ذعناقه ااه  ذعناعااهتي    ،عن هو اا  ذعننغااا  عناةااتءي   
 ،ذاء يعّدي أفًها ذ كر ه  ذج ءي عت يار عنااادذح   عنشهور ا ءيراه ذويهت ه

 في ونها يذن  ؛ ر ذ وهي  شعب ه، ذعنة ر ولى أ نه ذ غد ويشه.
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  ا مة مصادر ومرا ب البحث

 :المرا ب العربية 
أوء عن يجها، ي. خلدذن، في يها عن ء  عنلغءت ذذ ءحه عنةاعي، عن بع   .1

 م.2006 ود  عت ين(، هنم عنكتب عنثدي ، أعتذنى، و
إفياات ،  يلكااه، عاجهااااه  عنبثاا  عنلةاااهتي، ارجااا   ي.  اااعد وبااد عنع يااا        .2

شادذن عنا اهوع   نذفها كه أ فهيد، عن بع  عنثهتي ، عن يئا  عنعه ا    .   لءح ذي
 م.2000عت يري ، 

وثا  فاي   - عنلغا  إ اهويأ ولءت، ي. وباد عنةاالم، عنةاياء نةاهتيه  ذفلةات        .3
عن بعاا  عتذنااى، يع  كنااءز عناعرفاا ،  ااادعذنيه  عناعنااى ذعنتجااهذز عنااد ني،  

 م.2017 -اـ 1438واهن  عت ين(، 
أتاااي ، ي. إوااارعايم، عتةاااءع  عنلغءيااا ، عن بعااا  عنرعوعااا ،  كتبااا  عتتجلاااء    .4

 م.1971عنا ري ، عنقهار ، 

 ء اايقى عنشااعر، عن بعاا  عنثهتياا ،  كتباا  عتتجلااء عنا ااري ، عنقاااهار ،         
 م.1952

 ااان ار اااهن واااهذا حتاااى تاااهوءم   وه اشااا ، وريجيتاااه،  ناااهاج ولااام عنلغااا     .5
اشيء ةااكي، ارجااا   ي.  ااعيد حةاان وثياارت،  د ةاا  عناختااه ، عنقااهار ،   

 م.2004 -اـ 1425
ر، ي. جءا ل ، عنت ء  عننثءت نلغ  عنعروي ، إخرع  ذاعليص  ي. ورجشترع  .6

ي.ط،  كتبااا  عنخاااهتجي، عنقاااهار / يع  عنرفاااهوي،     ،  ًاااهن وباااد عنتاااءعب  
 م.1982 -اـ 1402عنريهض، 

ي. كاها  ثاد، عنتتكير عنلغءت وين عنقديم ذعنجديد، ي.ط، يع  غرياب،  وشر،  .7
 م.2005عنقهار ، 
 م.2000ولم عتةءع ، ي.ط، يع  غريب، عنقهار ،  
ولم عنلغ  عنعهم  عتةءع  عنعرويا (، ي.ط،  كتبا  عنشابهب، عنقاهار ،      

 ي. .
 م.2003فن عنكالم، ي.ط، يع  غريب، عنقهار ،  

عن ااء  عنعروااي فااي  ااءا عند ع ااه  عن ااءاي      عنبريةاام، ي. ؛ه اام، ولاام    .8
 م.2005عنثديث ، عن بع  عتذنى، يع  عنكنءز عتيوي ، ويرذ ، 

ي ع ا  نةاهتي    –في عنقرعاع  عنقرآتي   ري ي بي، ي. أحاد، عنقًهيه عنت ـعنبهي .9
عن بع  عتذنى، وهنم عنكتب عنثدي ، إ ود  عت ين(، ، في عن ءعا  عايقهوي 

 .م2012
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أ اا  ولاام عنلغاا ، ارجااا   ي. أحاااد  ختااه  وااار، عن بعاا   وااهت،  ااه يء، .10
 م.1989 -اـ 1419عنثه ن ، وهنم عنكتب، عنقهار ، 

عنجهور، أحاد ون يء  ، ييءعن أحاد ون يء   عنجهور، اثقيص  ي. يثي  .11
بيا  وباد عهلل عنةالي ي،    د عنارحيم كاهفءي،  رعجعا   ظ   عنجبء ت ذي.  ثاد وب

 م.1982ةهتي  وجه ع  ؛ ر، ي.ط،  رك  عنءثه ص ذعند ع ه  عات
عون عنج  ت، شا  عنادين أواء عنخيار  ثااد وان  ثااد وان يء ا ،             .12

اـ(، عنتا يد في ولام عنتجءياد، اثقياص  فرغلاي  ايد ورواهذت، عن بعا         833
 م.2016 -اـ 1437عتذنى، يع  عنكتب عنعلاي ، ويرذ ، 

 اـ(، عنخ ه ا، اثقيص 392عون جّني، أوء عنتتب وثاهن عناءةلي     .13
ي. وباااد عنثاياااد انااادعذت، عن بعااا  عنثهتيااا ، يع  عنكتاااب عنعلايااا ، ويااارذ ،     

 م.2003 -اـ 1424
 ثااد حةان إ ااهويأ     ّر ةانهو  عاوارعب، اثقياص   ثااد حةان       

وااه ر، عن بعاا  عتذنااى، يع  عنكتااب عنعلاياا ،   ذأحاااد  شاادت شااثهاه 
 م.2000 -اـ 1421ويرذ ، 

ع  فااي أةااءع   عنجبااء ت، ي.  ثاااد يثااي  ااهنم،  ت ااءم عنقااء  ذعنًاا     .14
 م.2006 -اـ 1427عنعروي ، عن بع  عتذنى، يع  عنكتب عنعلاي ، ويرذ ، 

ن  ادخأ ااه يخي  قاه     –حجهزت، ي.  ثاءي ف اي، ولم عنلغا  عنعرويا     .15
 ، ي.ط، ذكهن  عنا بءوه ، عنكءي ، ي. .في  ءا عنترعث ذعنلغه  عنةه ي 

عنخه ةا ، واهنم   حةهن، ي. اااهم، عنلغا  عنعرويا   عنهااه ذ بنهااه، عن بعا         .16
 م.2006-اـ1427عنكتب، عنقهار ، 

 نااهاج عنبثاا  فااي عنلغاا ، ي.ط،  كتباا  عتتجلااء عنا ااري ، عنقااهار ،    
 م.1990

حه د، ي. االا وبد عنغته ، أةءع  عنلغ  عنعروي ، عن بع  عنثهنث ،  كتبا    .17
 م.1996 -اـ 1416ذاب ، عنقهار ، 

عناعرفاا  ي ع اا  نغءياا   عجاياا ، ي.ط، يع    –خليااأ، ي. حالااي، عنكلااا    .18
 م.2011عنجه عي ، عا كند ي     ر(، 

ج، كااه ا، عنااادخأ إنااى ولاام عنلغاا ، ارجااا   ي.  ااعيد حةاان       تنتييتروااء .19
 م.2003 -اـ 1424وثيرت، عن بع  عتذنى،  د ة  عناخته ، عنقهار ، 

  ًااهن، ي.  ثااي عناادين، فااي ةااءايه  عنعروياا ، ي.ط،  كتباا  عنر ااهن     .20
 يث ، وّاهن، ي. .عنثد

ي ع اا  ةااءاي  فااي عنتاارعث  –زعاياد، ي. وبااد عنثايااد، حركااه  عنعروياا    .21
عن ااءاي عنعروااي، عن بعاا  عتذنااى، عنا بعاا  ذعنء ع؛اا  عنءطنياا ،  اارعك         

 م.2005 عناغرب(، 
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 قد اا  نلقااه ئ عنعروااي، ي.ط، يع     –عنةااعرعن، ي.  ثاااءي، ولاام عنلغاا      .22
 عنن ً  عنعروي ، ويرذ ، ي. .

ي ع اا   - زياان عنعهواادين، انغاايم عنجالاا  فااي عنلغاا  عنعروياا        االياهن، ي.  .23
 م.2017أكء تيكي ، عن بع  عتذنى، وهنم عنكتب عنثدي ، إ ود عت ين(، 

اااـ(، عنكتااهب،  180 اايبءيه، أوااء وشاار وااارذ واان وثاااهن واان ؛نباار        .24
اثقيااص  وبااد عنةااالم  ثاااد اااه ذن، عن بعاا  عتذنااى، يع  عنجيااأ، وياارذ ،    

 ي. .
اااـ(، عااقااهن فااي ولااءم  911عناادين وبااد عناارحان     عنةاايءطي، جااالا .25

 -اااـ 1427عنقاارآن، اثقيااص  أحاااد واان ولااي، ي.ط، يع  عنثاادي ، عنقااهار ،   
 م.2006

أ ابهب حادذث عنثارذ ،      هن  اـ(، 428عون  ينه، عنشيخ عنر ي      .26
اثقيص   ثاد حةاهن عن ياهن ذيثاي  يار ولام، عن بعا  عتذناى، يع  عنتكار،         

 م.1983ي شص، 
عنشهيب، ي. فءزت حةن، ؛رعاع  ذأةءع ، عن بع  عتذنى، وهنم عنكتب  .27

 م.2012عنثدي ، إ ود  عت ين(، 
طليااه ، ي. غااهزت  ختاه ، فااي ولام عنلغاا ، عن بعا  عنثهنثاا ، يع  طااالس      .28

 م.2007نلد ع ه  ذعنترجا  ذعننشر، ي شص، 
تاهايم   نه؛شا  نلا  –عنعبةي، ي. خهند وبد عنثليم، عننبر فاي عنلغا  عنعرويا      .29

عننظريااا  ذي ع ااا  أكء اااتيكي  فاااي عنقااارآن، عن بعااا  عتذناااى، واااهنم عنكتاااب   
 م.2011 -اـ 1432عنثدي ، إ ود  عت ين(، 

وبااد عنجليااأ، ي. وبااد عنقااهي ، عتةااءع  عنلغءياا ، عن بعاا  عتذنااى، يع         .30
 م.1998 -اـ 1418ةتها، وّاهن، 

 -ااـ  1431عنتنءوه  عنلغءيا ، عن بعا  عتذناى، يع  ةاتها، وااهن،       
 م.2012

 م.1998ولم عن ر  عن ءاي، عن بع  عتذنى، يع  أز ن ، وّاهن،  
وبااد عهلل، ي.  ثاااد فريااد، عن ااء  عنلغااءت ذي نتااه فااي عنقاارآن عنكااريم،     .31

 م.2008عن بع  عتذنى، يع  ذ كتب  عن الا، ويرذ ، 
يه ، عن بعاا  عتذنااى،  ءا اا عجاام عنحان، رعنعبياادت، ي.  شاايد وبااد عناا    .32

 م.2007 -اـ 1428  عا ال ي ، وغدعي،  رك  عنبثءث ذعند ع ه
و يءت وّبءي، ي. ةبهح، عناق ع عن ءاي في عنعروي ، عن بع  عتذناى،   .33

 م.2014 -اـ 1435يع  عنر ءعن، وّاهن، 
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وااالم، ي. وبااد عنع ياا  أحاااد ذ ثاااءي، وبااد عهلل  ويااع، ولاام عن ااءايه ،  .34
 - ااااـ1425ي.ط،  كتبااا  عنرشاااد، عنرياااهض  عناالكااا  عنعرويااا  عنةاااعءيي (،  

 م.2004
 ن عنت  ين فاي ت اص عنعرويا  عنت اثى وا ار عناعهةار ، عن بعا          

 م.2007 -اـ 1428عتذنى، يع  عنب ه ر، عنقهار ، 
وار، ي. أحااد  ختاه ، ي ع ا  عن اء  عنلغاءت، عن بعا  عنرعوعا ، واهنم          .35

 م.2006 -اـ 1427عنكتب، عنقهار ، 
 –يااا  عنعاااهتي، ي.  ااالياهن حةااان، عنتشاااكيأ عن اااءاي فاااي عنلغااا  عنعرو      .36

فءتءنءجيه عنعروي ، ارجا   ي. يه ر عناالح ذ  رعجعا   ي.  ثااءي  ثااءي    
غاااهني، عن بعااا  عتذناااى، عنناااهيت عتيواااي عنثقاااهفي، جاااد   عناالكااا  عنعرويااا     

 م.1983 -اـ1403عنةعءيي (، 
فناااد ي ، جءزيااا ، عنلغااا ، اعرياااب  وباااد عنثاياااد عنااادذعخلي ذ ثااااد       .37

 عنق هص، ي.ط، ي.ن، ي. .
 ثاااد،  بااهيئ عنلةااهتيه ، عن بعاا  عنثهتياا ، يع  عنتكاار،     ؛اادذ ، ي. أحاااد   .38

 م.1999 -اـ 1419ي شص، 
؛دذ ت عنثاد، ي. غهتم، عنادخأ إنى ولم أةءع  عنعروي ، ي.ط،   بعا    .39

 م.2002 -اـ 1423عنعلاي عنعرع؛ي، عناكتب  عنءطني ، وغدعي، عناجاع 
عنتشاكيأ  ي ع ا  فاي    –عنقرعن ، ي. زيد خليأ، عنثركه  في عنلغ  عنعروي   .40

 -ااـ  1425عن ءاي، عن بع  عتذنى، وهنم عنكتب عنثدي ، إ واد  عت ين(،  
 م.2004

عنروهيا  نتجءياد    ،ااـ( 438عنقيةي، أواء  ثااد  كاي وان أواي طهناب           .41
عنقااارعا  ذاثقياااص نتاااظ عناااتالذ ، اثقياااص  ي. أحااااد حةااان فرحاااه ، عن بعااا   

 م.2008 -اـ 1428عنخه ة ، يع  واه ، عت ين، 
تثء  – عي  عنتءتءنءجيه عناقجء   ذكهي  جي ةه ءيأ، كليانت ، ن.  .42

 بااه ك حنااءن ذأحاااد عنعلااءت، ي.ط،   ي. تظرياا  اءنيدياا  نلاق ااع، ارجااا     
   بع   ليكي إخءعن، طنج   عناغرب(، ي. .

 دخأ إناى ولام عتيب، ارجاا      –كهي  ، فءنتغهتغ، عنعاأ عنتني عنلغءت  .43
 م.2000عنج ع ر، ذاقديم  أوء عنعيد يذيذ، ي.ط، يع  عنثكا ، 

 بااه ك، ي.  بااه ك،  عجاام عنا اا لثه  عتنةااني ، عن بعاا  عتذنااى، يع    .44
 م.1995عنتكر عنلبنهتي، ويرذ ، 

 بارذك، ي.  ارعي وباد عنارحان، عن ند اا  عن اءاي  عايقهويا  فاي عناانّا         .45
عنشعرت وين عنثبه  ذعنتغّير، عن بع  عتذنى، يع  عننشر نلجه عه ، عنقهار ، 

 م.2010 -اـ 1431
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فقاه عنلغا  عنعرويا ، ي.ط،     – جهاد، ي. وبد عنكريم، ولام عنلةاهن عنعرواي     .46
 م.2009يع  أ ه  ، وّاهن، 

ةءايه  عنعروي   ن عاتته   –  لءح، ي.  عد، يع    عنةاع ذعنكالم  .47
 م.2005 -اـ 1426إنى عاي عك، ي.ط، وهنم عنكتب، عنقهار ، 

ع ا  فاي أةاءع     ي  –عنا لبي، ي. غهنب فه أ، في عتةءع  عنلغءي   .48
 عناّد عنعروي ، ي.ط، ي.ن، ي. .

نةاهن عنعارب،    ،ااـ( 711ء عنتًاأ  ثااد وان  كارم        عون  نظء ، أوا  .49
اثقيااص  وااه ر أحاااد حيااد  ذ رعجعاا   وبااد عنااانعم خليااأ إواارعايم، عن بعاا     

 م.2005 -اـ 1426عتذنى، يع  عنكتب عنعلاي ، ويرذ ، 

   عنارعجع عتجنبي 
- Jean dubois et autres, dictionnaire de linguistique, p/ 455. 
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