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ة   اًخيلمي واًلواهني اًيحًو
 ؾٌلر رتَح:  ادلنخور

 اٌَلة اًـرتَةالٓداة و كسم  

 واٌَلاثلكَة الٓداة                                     

 )اجلزائر(  -ثسىرتخامـة 

 ط:    ــــــمَخ
اًيحو هؼام ظارم من اًلواهني اًيت ثضحط 

ُست اًلواؿد اًيحوًة اًيت  ٔبداء املخلكم ،ًو

دد ٍوموجح ًوػائف وحدُا احملثضحط ا

 ن تـغ ألداءاثإ حصَح من اًالكم ، تي 

ن حىون اًعوثَة اكًيرب و اًخيلمي ميىن بٔ 

و هممة ٌَوػائف و املـاين اًيحوًة حمدداث 

امللال ًدٌاول ػاُرت اًخيلمي يف اًـرتَة و 

ا ؿىل اًلواهني اًيحوًة و ًيؼر يف ثلري  ٔبثُر

ًخَفغ تـغ اًلواهني اس خجاتة ٌَيلم اذلي 

 تَ املخلكم  مجَخَ .

 

 

   Abstract: 

Grammar is a strict 

system of laws that govern the 

speaker’s performance. Not only 

grammatical rules set the 

functions for a defined and correct 

form of speech, but also some 

vocal functions such as tone and 

toning can be important 

determinants of functions and 

grammatical meanings. This 

article deals with the phenomenon 

of toning in Arabic and its impact 

on grammatical laws, and 

considers the change of some 

laws in response to the melody 

used by the speaker when uttering 

his words or sentences. 
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اًخيلمي ػاُرت من اًؼواُر اًعوثَة جاث الارثحاط اًوزَق مبفِويم امللعؽ واًيرب، 

ة فهيا، تني املـاين. تفضهل  و ثيوًـاث موس َلِة يف اًالكم جس خخدهما اٌَلاث كمية متَزًي ُو

وابي " ميىن ٔبن هـرب ؾٌل ًًذاتيا من املضاؾر وألحاسُس والاهفـاالث، وكد ؾرفَ ماًر

خاتؽ اًيلٌلث املوس َلِة ٔبو اإلًلاؿاث يف حدج الكيم مـني"تلوهل:" ؾحارت ؾن ث 
(1)

، وسٌلٍ 

ألس خاج ٕاجراُمي ٔبهُس موس َلى اًالكم
(2)

َ ؿَََ يف دراسة اٌَلة ، واكن ٔبول من هحّ 

اًـرتَة
(3)

، ٔبما ألس خاج متام حسان فلد ؾرفَ تبٔهَ:" اإلظار اًعويت اذلي ثلال فَِ ادلةل يف 

اًس َاق"
(4) 

. 

خـاًرف مجَـِا ٔبن اًخيلمي جضىِي ظويت ٌَجمةل ٔبو اًـحارت، وهل ةل ُذٍ اً وحمّع 

ارثحاط وزَق تؼاُرت اًيرب، ٔلن اًيرب؛ وٕان اكن ضلعا ؿىل ملعؽ من ملاظؽ، فٕان حعَةل 

لك اجملموع اًعويت ٌَجمةل ٔبي جضلك اًخيلمي، ومن ُيا ٔبظَق اًخيلمي جتوًزا ؿىل ألهحار جضّ 

ا ٌسمى موس َلى اًالكم، اكًيرب ٔبو اًوكف ٔبو لك ػاُرت ظوثَة ًدضلك من ٍلوؾِا م

اًسىت اذلي ًدل ؿىل هلعة االثعال ٔبو ؿدمَ تني ملاظؽ احلدج اًالكيم
(5) 

. 

ٍرى ألس خاج بٔمحد خمخار معر بٔن اٌَلاث مجَـِا ثـخرب ًلاث ثيلميَة، جس خخدم اًخيلمي فوهامي 

ي" ٔبو اًفوهاميًربوسودSuprasegnentalphonemeسٌلٍ" فوق حرهَيب"" 
(6)

، ًىن ُذا 

فهيٌل اٌَلاث، وكد ٍىون ُذا الاس خخدام ؿىل املس خوى  وهجني ختخَفالاس خخدام ؿىل 

يا س َلذرص ألمر ؿىل ًلاث تـَهنا ثوػف اًخيلمي فوهامي ممزيا تني املـاين  املـجمي ٌَلكمة، ُو

لِا، ٔبو الاس خخدام ؿىل املس خو  ى فهيا، نٌل ُو يف اٌَلة اًعًَِة ٔبو تـغ ًلاث حٌوة ٕافًر

و اًخيلمي  ألدايئ اذلي ًـرب من خالهل ؾن الاهفـال ٔبو اًرقحة ٔبو اًخبٔهَد ٔبو الاس خفِام، ُو

 . املوحود يف مجَؽ ًلاث اًـامل، ومهنا اًـرتَة

 : بٔوال:ألداء اًيلمي ٌَالكم-

فٌا ٌَخيلمي تبٔهَ ارثفاع اًعوث واخنفاضَ يف اًالكم، ٌضري ٕاصارت واحضة ٕاىل  ٕان ثـًر

حوظا سحسة هوع اًخبٔثر ما حيدج يف ادلةل  امليعوكة من ثحدل ٔبو ثلري يف هلٌلاها ظـودا ُو

ٔبو الاهفـال املـرب ؾيَ.وكد حدد اٌَلوًون
(7)

ٔبرتـة ٔبهواعٍ ٌَيلٌلث اًيت ثعاحة اًيعق  
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ذٍ  ابًسالسي اًعوثَة، سواء ٔباكهت ؿىل مس خوى اًلكمة املفردت ٔبم ؿىل مس خوى ادلةل ُو

 : اًيلٌلث املس خخدمة يه

 . اًـادًة املس خـمةل يف مـؼم اًالكم اًيلمة -0

 اًيلمة اًـاًَة وجس خخدم يف اًخدٌرس ٔبو اًالكم ٕاىل مجؽ هحري. -7

 . اًيلمة اًـاًَة خًدا وثدل ؿادت ؿىل ٔبمر ٔبو ثـجة ٔبو اهفـال -3

 اًيلمة اًواظئة وجس خـمي يف اًدسار ابحلدًر) احلدًر اًرسي اخلفي(. -4

ُا، فدسمى مس خوًة ٕاجا اكهت باتخة وختخَف ُذٍ اًيلٌلث من انحِة زحااها ٔبو ثلري 

اتعة ٕاجا ىًزت ٕاىل اًِحوط، وجسمى ظاؿدت  وثدؾى ظاؿدت ٕاجا اجتِت ٕاىل اًعـود ُو

ُاتعة ٕاجا كريث اجتاُِا من ألؿىل ٕاىل ألسفي. ومن ألمثةل اًيت ٌسوكِا اٌَلوًون ؿىل 

وٕاجا هعلت " اًعًَِة، ًو هعلت تيلمة ؿاًَة اكن مـياُا) ألم( maجزل ٔبن لكمة مثي" 

تيلمة واظئة اكن مـياُا) احلعان( ٔبما يف اًخاًالهدًة فذوخد ٔبرتـة مس خوايث ٌَعوث 

" ٕاجا هعلت تيلمة ؿاًَة دًت ؿىل مـىن) مع ٔبو خال(. وٕاجا هعلت مذوسعة maaفلكمة" 

  اكهت مبـىن) ٔبرز ملضور( وٕاجا هعلت تيلمة ُاتعة اكن مـياُا) وخَ( وتيلمة ؿاًَة ثعري

(8)مسَم()
يف حماوةل ًٔلس خاج متام حسان توضؽ ثلـَد هلمي ملوس َلى اًـرتَة، ٔلن . و

اًـرتَة ال جس خخدم اًخيلمي املـجمي، ٔبو اذلي ميزي تني املـاين املـجمَة، رٔبى ٔبن ألداء 

ـين تَ اًفارق  اًيلمي ٌَـرتَة ٍىون يف زالزة مس خوايث، ولك مس خوى سٌلٍ" املدى" ًو

 : اًيلٌلث اًـرتَة ثلوم ؿىل زالزة مدايث تني ٔبؿىل هلمة ؤبخفضِا، فرٔبى ٔبن

س خـمي يف اًالكم اذلي ثعححَ ؿاظفة مثريت : مدى ٕاجيايب -0  . ٌو

و املس خـمي يف اًالكم اخلايل من ٔبًة ٕابارت ؿاظفِة : مدى وس يب -7  . ُو

و املس خـمي يف اًالكم اذلي ثعححَ ؿاظفة احلزن ٔبو اًَبٔس ٔبو ما  : مدى سَيب -3 ُو

. صاتَ جزل
(9)

 

ُذٍ املدايث ٌس خـمي منعني من اًيلٌلث سحسة ؿَو اًعوث ولك مدى من 

حوظَ فِعري ؿدد املواٍزن اًخيلميَة واخنفاضَ ٔبو ظـودٍ ُو
(10)

 : س خة ،يه 

 . اإلجيايب اًِاتط 

 . اإلجيايب اًعاؿد 
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 . اًًس يب اًِاتط 

 . اًًس يب اًعاؿد 

 . اًسَيب اًِاتط 

 . اًسَيب اًعاؿد 

 : يلميباهَا :اٌَلة اًـرتَة وػاُرت اًخ -

ق تني هوؿني من اًخيلمي، ٔبحدٌُل واكؽ ؿىل اًلكمة  ًلد س حلت اإلصارت ٕاىل اًخفًر

و حمعور يف ًلاث مـَية من ًلاث  املفردت، ًلري تخلرٍي من مـياٍ املـجمي وادلاليل، ُو

اًـامل، والٓخر ثيلمي واكؽ ؿىل مس خوى ادلةل، ووػَفذَ اإلصارت ٕاىل املـاين اإلضافِة اكًخبٔهَد 

ٍرر والاس خفِام، وما ًعحهبٌل من ثـحري ؾن اهفـال اكًفرخ واحلزن واًخـجة واإلىاكر واًخل

ا، وٕاما  ا. واٌَلة اًـرتَة ورزياُا ٕاما مىذوتة ال ٔبثر فهيا ًىِفِة ٔبداء ٔبظوااها وثـحرُي وكرُي

حمفوػة فـَت هبا دواؾي اًخعور اٌَلوي ؿىل املس خوى اًعويت فـَهتا، فمل ثحق من 

ما وس خعَؽ ٔبن هؤند وسخذَ ٕاىل من حلكموا تَ من توادي جند واحلجاز،  خعائعِا اًعوثَة

ًلول ألس خاج بٔمحد خمخار معر:" ًُس ؾيدان ٔبي دًَي مادي ًحني هَف اكن اًـرة 

 ألكدمون ًيربون لكٌلاهم، نٌل ٔبن اٌَلوًني اًلدماء مل هيمتوا تدسجَي ُذٍ اًؼاُرت"
(11)

 

ن ٔبن اًيحوًني وامللرئني مل ًذهروا وكد جعة املسدرشق ألملاين جرحضرتارس م

ىن مناًيلمة وال اًضلط ٔبظال،  ًلرٔب  الكم اجن حين يف مسبةٔل حذف اًعفة ٕاجا دًت  ًو

هعوظا ؤبحادًر  -ٕان صاء شل -احلال ؿَهيا، ًذُة ؾيَ جزل اًـجة حامت ،وس يورد

ا ٌَوكوف ؿىل امل ٔبخرى ثًئب ـاين ؾن ٔبن اًـرة ؾرفوا ُذٍ اًؼاُرت، تي ٕاهنم اس خخدمُو

ا ؿَهيم. ومما ٔبثر من ُذٍ اًيعوص ما ٔبوردٍ اًس َوظي يف ألص حاٍ  اًيت ظرٔبث ثـاترُي

: سبٔل  :" حدج املرزابين ؾن ٕاجراُمي اجن ٕاسٌلؾَي اًاكثة كال واًيؼائر، حِر ًلول

دي اًىسايئ، سحرضت اًرص َد فلال: اهؼر، يف ُذا اًضـر ؾَة فَِ؟ ؤبوضدٍ  : اًزًي

 َ ََْغ َظْلرُ َما َرَبًْيَا َخِراًب ه َُ اًَح  لَّر َؾْي

رْيُ ُمًِْرا   ـَ  اَل ٍَُىوُن املُُِْر ُمِْرُ   ***اَل ٍَُىوُن اً

: كد ٔبكوى فلال اًىسايئ
(12)

دي  : اهؼر فَِ، فلال: ٔبكوى،  اًضاؾر، فلال هل اًزًي

دي تلًَسوثَ ألرض وكال : بأن  التد ٔبن ًيعة املِر اًثاين ؿىل ٔبهَ خرب اكن، فرضة اًزًي
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اًضـر ظواة، ٕامنا اتخدٔب فلال: املِر همر، فلال هل حيي جن خادل: ٔبثخىىن سحرضت  ٔبتو َلد!

ٔبمري املؤمٌني، وحىضف رٔبسم، وشل خلعبٔ اًىسايئ مؽ ٔبدتَ، ٔبحة ٕاًَيا من ظواتم مؽ 

 سوء فـسل"
(13) 

. 

ٕان ٕاؾراة اًىسايئ ًِذا اجلزء من اًحُت ٕاؾراة حصَح، ًوال وحود ثيلمي خاص 

و ه و  لمة اًخبٔهَد ٌَيفي) اليف ُذا امللعؽ ُو ٍىون( واًسىت ؿَََ، ًحدء الكم خدًد ُو

ـَرْي همرا ال دي، فاًلائي ٕامنا ٔبراد: ال ٍىون اً ٍىون) مؽ هلمة ظاؿدت يف  اذلي فعن اًََ اًزًي

هناًة ادلةل(، مث ًحدٔب من خدًد سَسةل هلمة باهَة يف: املُِر همر، ويف ُذا اًيط اذلي 

ثؤدى ثضلك ثيلميي ما ًؤدي ٕاىل ثلَري مـياُا، وكد ال ًدسؽ  ٔبوردان نثري من ادلي اًيت

 . اجملال ًخحََي جزل

بٓخر جهٍر ؾحد اًلاُر اجلرخاين يف دالئهل ًحني اًخيلمي يف  اوس يورد ٔبًضا حدًث

املـىن، ًلول:" ورة كول حسن مل حيسن من كائهل حني جسخة تَ ٕاىل كدَح، اكذلي حىك 

فلال:  -وُو ًومئذ وايل اٍمين -جمَس َلد جن ًوسفاجلاحغ ،كال: رحؽ ظاووس ًوما من 

ما ػيًت ٔبن كول) س ححان شل( ٍىون مـعَة صل حىت اكن اًَوم، مسـت رخال ٔبتَف اجن 

ًوسف ؾن رخي الكما، فلال رخي من ٔبُي اجملَس: س ححان شل! اكملس خـؼم ذلزل 

اًالكم ًَلضة اجن ًوسف"
(14)

ًوسف جلكمة حق  . فاًرخي ٕاجا ٕامنا ٔبراد اًخبٔزري يف اجن

 . تخلَري ألداء اًخيلميي دلةل اًخـجة واًخـؼمي، فعارث مـعَة

فِذان ٕاًجا هعان رصحيان ؿىل ما ٌَيلم يف اًـرتَة اًفعحى من دور يف ٕافِام 

ن جند ٔبنرث وضوحا مما كاهل اًفارايب ؾن اًخيلمي،  ون، ًو املـاين، وكد ثًدَ ٕاًََ ؿٌَلؤان ألًو

ثعري هبا داةل ؿىل اهفـال اًيفس، والاهفـاالث  ًفعول اًيتاكال:" من فعول اًيلم، 

ؾوارض اًيفس مثي اًرمحة واًلساوت واحلزن واخلوف واًعرة واًلضة واٌرلت وألجى 

ؤبص حاٍ ُذٍ، فٕان اإلوسان هل ؾيد لك واحد من ُذٍ الاهفـاالث هلمة ثدل تواحد مهنا ؿىل 

ذٍ ٕاجا اس خـمَت خَِت ٕاىل  اًسامؽ ثسل ألص َاء اًيت يه ؿارض من ؾوارض هفسَ، ُو

داةل ؿَهيا"
(15)

و نٌل ىرى س حق ما تـدٍ س حق ملا ٔبثت تَ ادلراساث اٌَلوًة احلدًثة من   ُو

اكد اجن حين ٔبًضا ًيعق مبععَح  ٔبمهَة اًخيلمي يف اًخـحري ؾن الاهفـاالث اًيفس َة، ٍو

ًون: سري ؿَََ :" وؿىل ُذا كول سُدوًَ، ٔبهنم ًلو  اًخيلمي رصاحة حِامن ًلول يف احملدسة
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ذا ٕامنا ًفِم ؾهنم تخعوًي اًَاء، فِلوًون: سري ؿَََ ًَي،  دون ًَي ظوًي، ُو ًَي، ًٍر

فلامت املدت ملام اًعفة"
(16)

، وما املدت يف حلِلهتا ٕاال مد اًعوث وٕاظاًخَ وما ٕاظاةل 

ا اًعوث ٕاال ثيلمي يف ٔبداء ُذٍ اًلكمة. ًـَيا تـد ُذا اًـرض اذلي كدمٌاٍ، ؾن رؤًة ًلوًٌُ

ٔبتدا ٔبن ًلال ٕان ؿٌَلءان مل ًذهروا اًضلط وال اًخيلمي ومل ًلفوا ؿىل  ال هلديًؼاُرت اًخيلمي، 

 . دورٍ تي ؿدٍو مما ال كمية هل يف اًالكم

 : باًثا :مؼاُر اًخيلمي يف اًيحو اًـريب-

 : بٔسَوة اًرشط -0

 خيضؽ ٔبسَوة اًرشط يف نثري من كضاايٍ ٕاىل ألداء اًخيلميي ٔلحزائَ، مفن

و  املـروف ؾن اًرشط ًخىون من ٔبراكن زالزة: ألدات ومجةل اًرشط وحواة اًرشط، ُو

اًرتثُة اذلي جضدد اًـرتَة ؿىل الاًزتام تَ وال ًلدي اًخلدمي واًخبٔخري فَِ ٕاال دلواع كاُرت، 

وٕاجا حدج ُذا اًخلدمي ٌَجواة، ظار اًخيلمي جا دالةل هحريت ؿَََ، ٔلن ُذا اجلواة سوف 

لة ثحني جزل الارثحاط تٌَُ وتني ادلةل اًيت ثَََ وثدل ؿىل ٔبهَ اجلواة ًيعق تَ تع ًر

امللعود، هلول مثال: ٕاجا كِرث ٔبؿداءك: ٔبهت تعي، وٕاجا كريان من حرثُة ُذٍ ادلةل 

ظارث: ٔبهت تعي ٕاجا كِرث ٔبؿداءك، فٌالحغ ٔبهيا كد هعلٌا ادلةل تيربت واظئة، تُامن 

د ٔبن هلول ٕان تعوًخم ظـدان ُذٍ اًيلمة ملا هعلٌا ادل ةل) ٕاجا كِرث ٔبؿداَءك(، فكٔهيا ىًر

، فاكن اًيعق هبذٍ ادلةل هبذٍ اًيلمة تلِر ٔبؿدائمورفـخم مٌلوظة، ٕاال ٕاجا رفـهتا ؤبؿََهتا 

اًـاًَة اًعاؿدت وٌَخيلمي ٔبًضا دور هحري حِامن ًلؽ احلذف ؿىل مجةل اًرشط ٔبو مجةل اجلواة، 

عري اًخيلمي تدال من احملذوف  وكد ورد من اًضـر ما فَِ حذف مجةل اًرشط نٌل يف كول ًو

 : ألحوص) من اًوافر(

ُي َمْفرِكََم احلَُسامُ    ***فََعَّْلَِا فَََْسَت ًََِا ِجُىْفٍء    ـْ َ الا ً
ِ
وا

(17)
 

واًيحات ًلدرون يف مثي ُذٍ ادلةل حمذوفا ُو:) وٕاال ثعَلِا ًـي مفركم 

 احلسام(.

ىٌيا ٕاجا ثبٔمَيا يف اًرته  َة وخدان ٔبن اًلارئ التد من ثيلمي خاص ٌَفغ) ٕاال(، ًو

حيمي مـىن اٍهتدًد واًوؾَد، وُو ًلين ؾن احملذوف، ًلد ٔبقىن ُذا اًخَوٍن اًيلمي ًـ) ٕاال( 
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ي جبمةل حمذوفة، ؤبدى اًرشط مـَ مرادٍ دون حاخة ٕاىل ٕاؿادت جضىِي ادلةل مؽ  ؾن اًخبًٔو

 : ُذا احملذوف، ويف كول اًضاؾر) من اًاكمي(

اكن فلريا مـدما، كاًت وٕانْ   ***كاًت تياث اًـم اي سَمى وٕان
(18)

. 

و  ويف ُذٍ ادلةل احذجيا ٕاىل ثيلميني خمخَفني، ٔبوهلٌل ثيلمي ًحَان الاس خفِام ُو

موحود يف) وٕان اكن فلريا مـدما؟( واًخيلمي اًثاين يف ًفغ) وٕان( وما محهل من ضلط ؿرب 

ر واًدضخر ابملوكف، كري ٔبهيا جند اًيحات ٍلكفون ؾن اإلرصا -ؿىل ًسان املرٔبت -من خالهل

ٔبهفسِم ؾياء اًححر ؾن حمذوفاث نثريت، فِلوًون ٕان اًخلدٍر ُو) وٕان اكن فلريا مـدما 

ىون اجلواة  . هـم، وٕان اكن فلريا مـدما سبٔحزوخَ()  : س خزتوحِيَ؟( ٍو

 : بٔسَوة اًخـجة -7

متَزياي ٔبسَوة اًخـجة،  من ٔبوحض ألساًَة اًيت جند اًخيلمي فهيا ًؤدي دورا

فبٔداء ادلةل اًخـجحَة ٔبداء خاص، ثامتٍز هلٌلثَ وثدداٍن ؾن ٔبساًَة اًخبٔهَد واًيفي، وكد 

ٍىون من اًسذاخة مباكن ٔبن هلٌؽ مبا ٔبوردٍ تـغ مؤريخ اٌَلة واًيحو يف سخة وضوء 

تَِت ما ٔبمْجَُي اًيحو يف ثسل اًرواًة اًيت حزمع ٔبن اتية ٔبيب ألسود ادلؤيل كاًت ٔلجهيا، اي بٔ 

اًسٌلِء؟، فلال جنوهما، فلاًت: ٕامنا ٔبردث اًخـجة، فلال ًِا: كويل ٕاجا ما ٔبمْجََي 

اًسٌلءَ 
(19)

َِ ٕاىل ُذا احلد اذلي حـهل ال  َبَواكن هجي ٔبيب ألسود ابًـرتَة وفٌون اًالكم وهلم

حة ؾن ُذٍ اٌَلة حىت ال ثـرف  ًفرق تني املـاين ٕاال تواسعة اإلؾراة؟! ٔبم اكهت اتًذَ قًر

 ألؾراة ثسََلهتم، فلال كائَِم) من اًعوًي(: افذخروكد هَف ثـرب ؾٌل يف وخداهنا، 

  َُ َ ًَِساه ََِلي َبكُوُل فَبُْؾرُِة ***َوًَْسَت ِتيََحِوي ًَوُك   . َوًِىيِن َس

 . ٕاهنا ًُست ٕاال دالئي واَُة ؿىل ٔبن ًإلؾراة وحدٍ دورا هحريا يف ظياؿة املـاين

َوة اًخـجة، فٕاان جند اًيحوًني كد كسمٍو ٕاىل كسمني: ثـجة كِايس وٕاجا ؿدان ٕاىل ٔبس

وبٓخر سٌلؾي، فاًلِايس، ما خاء ؿىل ٕاحدى اًعَلخني" ما ٔبفـهل" و" ٔبفـي تَ" وسٌلٍ 

اًيحوًون كِاس َا إلماكن اًلِاس ؿَََ ٕاجا ثوافرث رشوظَ اًامثهَة
(20)

، ؤبما اًسٌلؾي فِو ما 

يف ُذا ألسَوة ثَفغ،) ايهل ٔبو ايزل(، ٔبو مسؽ ؾن اًـرة من ٔبًفاظ خاظة جس خـمي 

فغ) س ححان شل(، ٕاجا دل امللام ؿىل جزل ٔبو اًفـي جعة  (، ًو ًفغ) صل دٍر وصل ٔبتٍو

 . ومض خلاثَ
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 7107حوان                                        42                                         لكَة الٓداة و اٌَلاث

وكد خناًف ألس خاج ٔبمحد وضم اًرٔبي، حِامن ًلول ٕان اًخـجة اًلِايس كد ٔبخذ 

مَمحا ٕاؾراتَا ٔبتـدٍ ؾن ثعور الاهفـال
(21)

) ما ٔبهرمم(، فٕان ُذٍ ادلةل  : . فٕاجا كَت مثال

لك مهنٌل ٔبداء ثيلميي خاص، فألول حيمَِا ؿىل مـىن اًيفي واًثاين  ثفِم ؿىل وهجني، ًو

حيمَِا ؿىل مـىن اًخـجة، واًضلط اذلي وكؽ ؿىل) ما( ُو ما دل ؿىل هلمة اًخـجة 

ال حماةل سواء يف اًعَف اًلِاس َة بٔو اًسٌلؾَة، كري ٔبن ظَلة) فهيا، فٌلم اًخـجة ٕاًجا واكؽ 

 . ٔبفـي تَ( يه رمبا ما ال حتمي حشية اهفـاًَة

ٔبما اًخـجة اًسٌلؾي فاًخيلمي ٔبساس فَِ ًَؤدي مـىن اًخـجة، فذسل اًعَف ما وضـت 

ا ٔبظال ًِذا املـىن، وذلزل ال تد ٔبن ٍىون ًِا ٔبداء خاص ٌَخـحري ؾن اًخـجة، وكد مر تي

يف جمَس َلد جن ًوسف، ما ٔبدثَ لكمة) س ححان شل( من مـىن اًخـجة والاس خـؼام 

 . اذلي ٔبصاط ألمري قَؼا ؿىل اًرخي

 : بٔسَوة اًـرض واًخحضَغ -3

ًو،  -ٔبال -ٔبال -ُال -ًوما -ًمت ُذا ألسَوة يف اًـرتَة تبٔدواث مـَية يه: ًوال

ضرتط اًيحات يك ثؤدي ُذٍ ألدواث مـىن اًـرض  ٔبو اًخحضَغ ٔبن ًَهيا فـي مضارع، ٌو

ٔبو ما اكن يف مـياٍ، واًـرض ُو اًعَة، يف رفق تُامن اًخحضَغ ُو اًعَة يف صدت 

وال ورمبا اس خـمي ٌَخحضَغ ٔبًضا ألدات  ضرتك ألسَوابن يف ٔبداثني ٌُل ٔبال ًو وؾيف، ٌو

ق تني الٔ  سَوتني، يف ًو، فٕاجا اكهت ادلةل يف ٕاحدى ُخَ ألدواث، مفا اًسخِي ٕاىل اًخفًر

 . مجةل مثي: ًوال اهمت ثضؤون ٔبرسثم

لة وهَفِة اًيعق هبا، هـين تذزل ثيلميِا،  -فامي ىرى -ٕاهَ ال سخِي ٕاىل جزل كري ظًر

فٕاجا اكن اًخيلمي دالا ؿىل اًرفق واٌََوهة اكن ٔبسَوة ؾرض، وٕان اكن دالا ؿىل احلزم 

 واًضدت اكن حتضَضا.

 بٔسَوة اإلقراء واًخحذٍر: -4

ت ُذا ألسَوة تبٔهَ هعة الامس تفـي ثلدٍٍر اًزم ٔبو احذرًـرف اًيحا
(22)

 ،

ىٌيا هـخلد ٔبن فائدت ُذا اًحاة ٔبنرب من معََة حدوج اًيعة، تي ٕان املوكف اذلي  ًو

ًؤدي فَِ ُذا اًخـحري موكف اهفـايل ٕاىل ٔبتـد احلدود، جند املخلكم ٌرسع ٕاىل ُذا ألسَوة 

د كوهل، ٔبو ما ؿرب ؾيَ اًس َوظي تلوهل:"  اًوخزي ؤكن اًزمن ال ٌسـفَ، ٔبن ًلول لك ما ًٍر
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ذٍ  ٕان اًزمن ًخلارص ؾن اإلثَان ابحملذوف، وٕان الاص خلال تذهٍر ًفيض ٕاىل ثفوًت املِم ُو

فائدت ابة اًخحذٍر واإلقراء"
(23)

. 

ٕان جهر احملذر مٌَ ٔبو امللرى تَ ًخعَة حشية هحريت من الاهفـال وارثفاؿا تٌُا من 

ًسمؽ ٕاىل اج ن اخلعَة ًويص ٔبتياءٍ:" وشَل شَل ال ثًسوا اًفضَي تٌُمك، وال اًعوث، ًو

يمك"، فَفغ) شل شل( كد كاًِا اجن اخلعَة إبظاةل وثفخمي،  -نٌل حنسة -ثُذُحوا تذُاتَ ًز

د ٔبن ًلول هلم: اخضوا شل وخافٍو فال ثًسوا اًفضي تٌُمك  . ختوًفا هلم ؤكهَ ًٍر

 : بٔسَوة الاخذعاص -5

ـي ميىٌيا وحنن ه  يعق ابخملخط ٔبن وضـر تيلمة ُاتعة ختخَف ؾن هلمة املحخدٔب، ًو

ُذا ما جيـي اخملخط ال ٌضاتَ يف حال املحخدٔب اذلي كدهل وال ميىن ٔبن ميازهل يف ٕاؾراتَ. فٕاجا 

ؿدت املس خلدي اكن اًيعق ابًعالة تيلمة ٔبسدضـر مـِا ٕاهين ٔبوحض  -اًعالة -كَت حنن

 . خلكم ووسخذَالكما ملن ٔبصلك ؿَََ يف مـرفة امل 

 : بٔسَوة اًخوهَد -6

اًخوهَد هوؿان: ًفؼي ومـيوي، فاٌَفؼي حىرار اٌَفغ تيفسَ سواء ٔباكن حرفا بٔو 

اسٌل ٔبو فـال، ٔبما املـيوي فِو اإلثَان تبًٔفاظ خاظة ثدل ؿىل حرص احلمك، يف اٌَفغ 

، ومهنا: هفسَ حدو اًخيلمي يف ٔبسَو  -جاثَ -املخلدم وؿدم جتاوزٍ ٕاىل كرٍي ة اًخوهَد ؾَيَ. ًو

تيوؾََ، من خالل كوت اًيرب ؿىل اًخوهَد ًًسخذَ ٕاىل املؤند، ثلول: خاء اًرخي هفسَ، 

ق تني ٔبسَوة اًخوهَد ؤبسَوة  ـي ٌَخيلمي دورا يف اًخفًر وثضلط ؿىل لكمة) هفسَ(، ًو

َُ من ؿامليا(، ٔبصددَ ألمر تبٔن ٍىون امللعود ٔبن  اًحدل، فٕاجا كَت) خرح اًرخي هفُس

و من اًحدًَة) اخلارح ُو) ا ًرخي( ال كري، وُذا من اًخوهَد ٔبو ٔبن اخلارح ُو) هفسَ( ُو

 . ؿىل مـىن املوث(

 :  بٔسَوة اًيداء واًيدتة والاس خلازة -7

جضرتك ُذٍ ألساًَة مجَـِا وثدضاتَ يف اس خـٌلل ٔبدات معوثة يه ٔبدات اًيداء) 

خالل ٕاظاةل املد تـ) اي(  اي( اًيت ثعري حال اًيدتة) وا( واًخيلمي يف ٔبسَوة اًيداء واحض من

حا فٕان ما جس خـمهل  ٕاجا اكن امليادى تـَدا ال ٌسمؽ ٔبو كافال ال جيَة، فٕاجا اكن امليادى كًر

حدو اًخيلمي  من ألدواث ُو ما ال حنخاح فَِ ٕاىل اإلظاةل، فًس خـمي) اهلمزت( ٔبو) ٔبْي( ًو
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واسعة ٕاظاةل واحضا حني الاس خلياء ؾن ُذٍ ألدواث، وحِهنا هضعر ٕاىل مد اًعوث ت

ظاالخ(، وذلزل فٕاهيا جند  -ؿًل -تـغ امليادى، ومن كدَهل ما هلوهل يف ًِجخيا) َلاد

ة مثي) ُيد(.  ظـوتة يف هداء تـغ ألؿالم اًيت ال ثخالءم مؽ املد واًخعًر

ٔبما يف حال الاس خلازة واًيدتة فٕان ٕاظاةل اًعوث دًَي ؿىل الاهفـال، وذلزل 

دون امل د ٔبخر امليدوة ٔبو املخوحؽ مٌَ مداًلة يف اًخبٔثر والاهفـال، كال  ىرامه يف اًيدتة ًٍز

َ:" اؿمل بٔن امليدوة مدؾو ًىٌَ مذفجؽ ؿَََ، فٕان صئت ٔبحللت يف ٔبخر الامس  سُدًو

ألًف ٌَيدتة، ٔكهنم ًرتمنون فهيا"
(24)

، وكال اجن ًـُش:" ؤبما) وا( مفخخعة هبا اًيدتة ٔلن 

 ومدٍ ًَحَف ٔبسٌلع مجَؽ احلارضٍن" اًيدتة ثفجؽ وحزن واملراد رفؽ اًعوث
(25) 

. 

 : امس اًفـي -8

من ألتواة اًيحوًة اًيت ٍىون ٌَخيلمي فهيا دور ابرز ابة ٔبسٌلء ألفـال، فامس 

لة خد واحضة  اًفـي وخعوظا ٕاجا اكن مض خلا من ٔبداء ظويت ًـرب فَِ ؾن مـىن تعًر

ا، فامي ؿداٍ، من مـىن فـهل اذلي ًًسة ٕاًََ، فٕاجا كَت:  وحيمي حشية اهفـاًَة كي هؼرُي

ٔبٍف، فٕان حمااكت خروح اًيفس يف قضة وجضر، ٔبتَف من كويل: ٔبثضجر، ؤبػِر ًالهفـال 

مهنا، وٕاجا كَت ؾيد اًخبمٔل) ٔبي(، فٕان جزل ٍىون ٔبنرث ثبٔزريا يف املس متـني مما ٕاجا هررث 

ٕاًَ، ٔبو ُاث، ٔبماهمم) ٔبثوحؽ ٔبثوحؽ(. تي ٕاهين كد ٔبظري ٔبحضونة تُهنم، ويف كويل: ََُ، ٔبو 

مبـىن ٔبؾط دالةل هلمَة ٔبنرث ٔبداًء ٌَمـاين ؤبوىف ثحََلا من فـَهيٌل، مث ًييؼر ٕاىل كويل: ٕاًَم 

ؾين ٔبو دوهم فألوىل مبـىن اتخـد واًثاهَة مبـىن خذ، ٕان فهيا دالةل ٔبوحض وثبٔزريا ٔبكوى يف 

 . اًيفس ولك جزل تفضي اًيلم اذلي هعلٌا تَ ثـحريا من خالهل ؾن املـىن

 : بٔسَوة الاس خفِام -9

ي،  ٌل اهلمزت ُو ًؤدي الاس خفِام يف اًـرتَة ؿادت، إبحدى ٔبداثني ٔبظََخني ُو

ىن الاس خفِام ٔبحِاان كد  وثدالن ؿىل اًخعدًق واجلواة ؾيَ ٕاما ٔبن ٍىون تيـم ٔبو تال، ًو

رحؽ اًفضي حِهنا ٕاال ٕاىل اًخيلمي اذلي ًؤدي فَِ دورا  ًؤدي دورٍ من كري ٔبدات اًحخة، ٍو

لد نرثث اًضواُد من اًلربٓن واًضـر اًيت دًت ؿىل ٔبمهَة اًخيلمي يف ٔبسَوة هح ريا، ًو

الاس خفِام. فلوهل ثـاىل ؿىل ًسان موىس خماظحا فرؾون: ﴿             
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     ﴾
(26)

:" هدي من ال  (ص). ٔبي: ٔبثسل هـمة؟، وكول اًعحاتة، ٌَييب

خ وال ٔبلك؟"ظا
(27)

:" ثـَمين تضة ٔبان  ويه جساوي) ٔبهدي(، وكوهلم يف املثي 

حرص خَ؟"
(28)

لد ٔبس خعاع صاؾر اكجن ٔبيب رتَـة ٔبن حيذف ٔبدات   ٔبي:) ٔبثـَمين(. ًو

دل الكمَ ؿىل املـىن دون ًخس ٔبو هلط تلوهل) من اخلفِف(  : الاس خفِام، ًو

ا كَُُْت  هبه اِة ؿََدَد   ***هَبًْرا  مُثَ كَاًوا: حُتِ اًياْجِم َواحلَََص واًرته
(29)

 

و  فلد اس خـمي) حتهبا( اس خـٌلال اس خفِامِا تال ٔبدات، ؤبخدين ٔبصـر تدٌلمي بٓخر يف اًحُت ُو

 . : كَت) هبرا(، ٔبراد ٔبن ًحني اًىرثت واًـؼمة، فاكن اًيعق هبا تيلمة ظاؿدت كوهل

: بٔحرف اجلواة -01
 

ان موكؽ مجةل حمذوفة، فٌِل ٕاجا ٔبصِر حروف اجلواة حرفان: ٌُل) هـم وال(، وثلـ

َيعق هبذٍن احلرفني ٔبصاكل  حال اجلواة ثًذلالن من احلرفِة ٕاىل اًـوض ؾن ادلةل، ٌو

خمخَفة ابخذالف احلال اًيت ٍردان فهيا، فاحلرف) هـم( مثال كد ًفِد اجلواة ٕاجا وكؽ تـد 

، ًىن ُذا اس خفِام حلِلي ٔكن ٔبكول: ُي ٔبجنزث واحدم، ثلول: هـم، ٔبي ٔبجنزث واحيب

احلرف ٕاجا وكؽ تـد ٔبمر ٔبو هنيي، فٕاهَ ًيعق تَ تيلمة ُاتعة ثـرب ؾن الامذثال واًوؿد، فٕاجا 

كال زل وادلك مثال: احذر معاحدة اٌَئام، ونيت جس متؽ ٕاًََ ابُامتم، فٕاهم جتَة ؾن 

الكمَ تلوزل) هـم( مـربا ؾن وؿدك ٕاايٍ ابالمذثال ًِذا اًخحذٍر، ٔبما ٕاجا وكـت) هـم( تـد 

ٕاخدار فٕاهنا مفِدت ٌَخعدًق، ٔكن حيدزم ظدًق تلوهل: نيت يف سفر تـَد، ؤبظاتين ؾوز 

صدًد، ًىن مهيت ٔبتت ؿًل ٔبن ٔبمد ًدي... فٕاهم لكٌل ٔبحسست ابهلعاع يف الكمَ ابدرث 

 .  إبخاتخَ تلوزل هـم، تيربت باتخة ٔبو ؿادًة، فٌـم ُيا دًت ؿىل ٔبهم ثعدق

ة خمخَفة، كد ثـرب اترت ؾن اًخبٔهَد، وكد ثـرب ؤبما) ال( فٕان ًِا ثَوًياث موس َلِ

ىذا...  اترت ؾن الاس خلراة وكد ثـرب باًثة ؾن الاس خفِام ُو

 احلرف ًو: -00

جس خـمي) ًو( اس خـٌلالث مذـددت، ويه يف لك اس خـٌلل ثخَون تَون موس َلي 

ٍ. : ًو ثـني ُذا اًفلري وجساؿد خاص فٕاجا اس خـمَت يف اًـرض اكهت هلمهتا ُاتعة نلوزل

: ًو ثخربع ٕاىل ُذا  وٕاجا اس خـمَت يف اًخحضَغ اكهت هلمهتا ٔبكوى ؤبوحض، ثلول ًحخَي

 املسىني فذيال ٔبحرا.
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 : وكد جس خـمي ٌَمتين فذؤدي تيلم خاص. كال حٍرر) من اًاكمي(

  َُ َدًت َبايُم َحاُة مَحِ  ًَْو اَكَن َجزِلَ ٌُْضرَتى َبْو ٍَْرِحؽُ  ***اَبَن اًض ا
(30)

 

:" ثعدق  (ص)اكن اًضلط اًواكؽ ؿَهيا يف اًالكم كواي نلول اًييبََي ٕاجا اًخل  وكد ثفِد

و ثضق مترت  . " ًو

فِذٍ ٕاجا مناجح من اًخيلمي اذلي ٔبمىن ؿىل ُدًَ ثفسري نثري من اًلواؿد اًيحوًة 

الث اًيت خدا اًيحات يف  وفِم نثري من مـاين ادلي و اًخـاتري، دومنا حاخة ٕاىل ثسل اًخبًٔو

ححر ؾهنا، وًـَيا نيا هخوىخ الاخذعار ما ٔبمىن يف تَان ُذٍ اًؼواُر يف لك ثددـِا واً 

 .  ابة هلف ؾيدٍ من ألتواة اًيحوًة
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 واملراحؽ واملعادر : اًِوامش

 
                                                                        

وابي، ٔبسس ؿمل اٌَلة، حرمجة ٔبمحد خمخار معر، مًضوراث خامـة ظراتَس، 1) ( ماًر

 .93، ص 0973، س ية 0ط

 .075ص  0979،س ية 5( ألظواث اٌَلوًة، مىذحة ألجنَو املرصًة، ط2)

( َلد اكػم اًحاكء، املهنج اًعويت ٌَيحو اًـريب يف مـاين اًلربٓن، جمةل املورد، وزارت 3)

 .69، ص 0988، س ية 4ؿدد  07اًثلافة وألؿالم اًـراق، دار اًضؤون اًثلافِة اًـامة، جمدل 

،ص 0979، س ية 7( اٌَلة اًـرتَة مـياُا ومدياُا، اًَِئة املرصًة اًـامة ٌَىذاة، ط4)

776 . 

 . 93( ٔبسس ؿمل اٌَلة، ص 5)

 .095ص  0980، س ية7مرص، ط-( دراسة اًعوث اٌَلوي،ٔبمحد وضم ؿامل اًىذة6)

 .093( ًيؼر: دراسة اًعوث اٌَلوي، ص 7)

اًلاُرت،  -( ؿاظف مدهور، ؿمل اٌَلة تني اًرتاج واملـارصت، دار اًثلافة ًٌَرش واًخوزًؽ8)

 . 030، ص 0987س ية 

امللرة، -ادلار اًحَضاء-يف اٌَلة، متام حسان دار اًثلافة( ًيؼر: مٌاجه اًححر 9)

 . 711، 099ص  0979س ية

 . 099( مٌاجه اًححر يف اٌَلة، ص 10)

. وٕان اكهت اًلراءاث اخملخَفة كدمت ظورت ًحـغ 381( دراسة اًعوث اٌَلوي، ص 11)

اءاث اخلعائط اٌَِجَة يف اًيعق من خالل كراءت اًلربٓن. ًيؼر: اٌَِجاث اًـرتَة واًلر 

 وما تـدُا.  98اًلربٓهَة، ص 

و ثلَري حرنة اًروي يف ٔبحد ٔبتَاث اًلعَدت،  ( اإلكواء12) : ؾَة من ؾَوة اًلافِة ُو

 . ومن ٔبٍُر ٕاكواء اًياتلة

( ألصـ حاٍ واًيؼـائر يف اًيحـو، خـالل ادلٍــن اًسـ َوظي، ل ؾحـد اًــال سـامل مىــرم، 13)

 . 3/745، 0989، س ية 0مؤسسة اًرساةل، ط
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تريوث، س ية  -لاُر اجلرخاين، دالئي اإلجعاز، دار املـارف ٌَعحاؿة واًًرش( ؾحد ا14ً)

 .76، ص 0978

 .019ؾن املهنج اًعويت ٌَيحو اًـريب، ص  0170اًفارايب، نخاة املوس َلى اًىدري، ص ( 15)

 .019( اجن حين، احملدسة ؾن املهنج اًعويت ٌَيحو اًـريب يف مـاين اًلربٓن، ص 16)

 .091، ل ؿادل سَامين حٌلل، ص ( ألحوص، ادلًوان17)

، س ية 0( اًحُت مًسوة ًرؤًة، ملين اٌَحُة، ل مازن املحارك، دار اًفىر، ط 18)

 .604، ص 0998

 .07( ػاُرت اإلؾراة،ٔبمحد سَامين ايكوث،دًوان املعحوؿاث اجلامـَة اجلزائر، ص 19)

 -اتما -مثحخا -ضَاما -( اًرشوط اًثاهَة نٌل حددُا اًيحات يه ٔبن ٍىون اًفـي: زالزَا20)

ًُس وظف املذهر مٌَ ؿىل وزن ٔبفـي اذلي  -مديَا ٌَمـَوم مـياٍ كاتي ٌَخفضَي -مذرصفا

 . مؤهثَ فـال

 . 75( من وػائف اًعوث اٌَلوي، ص 21)

 . (0ُامش)  4/076( اًيحو اًوايف، 22)

 .95، ص 7، ح0979، س ية 4( اًس َوظي، اإلثلان يف ؿَوم اًلربٓن، دار املـرفة، ط23)

، 3اًلاُرت، ط -اًىذاة،سُدوًَ حتلِق ؾحد اًسالم َلد ُارون، مىذحة اخلاجني (24)

 . 0988،0/370س ية

، ومىذحة املخًيب  ؿامل اًىذة، تريوثـُش اجن ًـُش،موفق ادلٍن  ً ( رشخ املفعي، 25)

 . 7/071اًلاُرت، 

 . 77( سورت اًضـراء، بًٓة 26)

 . 001( ًيؼر، من وػائف اًعوث اٌَلوي، ص 27)

،) د ث(، 7َداين، ٍلؽ ألمثال، مًضوراث ظادر، مىذحة احلَات، تريوث، ط( امل 28)

 . 077، ص 0ح

 .31( ادلًوان، ص 29)

 .406ث(، ص  -تريوث،) د -( ٕاًََا احلاوي، رشخ دًوان حٍرر، دار اًىذاة اٌَحياين30)


