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 ذراسح:يهخص ان
تختكد ىحه الجراسة عمى تػضيح ممسح مغ السالمح األدائية، وىػ 
الػقف في الجسمة الذخشية، مغ خالل خصب الجسعة في الحخميغ 
الذخيفيغ، بيجف الكذف عغ وضائف الػقفات، وأنػاعيا، حدب السشيج 
الػصفي، فجاءت الجراسة في ثالثة محاور، مدبػقة بتسييج عغ الجسمة 

بية، أما السحاور الثالثة فتشاولت الػقف في دراسات الذخشية في المغة العخ 
الدابقيغ، ووضائف الػقف في الجسمة الذخشية، ثع أنػاع الػقف، كل ذلظ 

( جسمة شخشية لدبعة ٕٚٚمغ خالل السادة المغػية السجروسة التي بمغت )
مغ خصباء الحخميغ الذخيفيغ، وختست الجراسة بأبخز الشتائج، والتي مشيا: 

السالمح العامة السسيدة لمػقفة السشتيية والػقفة غيخ السشتيية، الكذف عغ 
والعشاصخ األدائية األخخى كالشبخ، والتدميغ، وبيان والتالزم بيغ الػقفات 

 العػامل السؤثخة في الكع الدمشي لمػقفات.
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 تقذيى:
الكالم ليذ مجخد رصف كمسات بجػار بعزيا، تخمد لسعاٍن معيشة 

تخكيبو مغ الحخوف ومسا يقتخن بو مغ "ىيئة ونغسة فقط، بل يددوج 
(ٔ)ونبخة"

 يتكػن الكالم مغ: ، ولذا
 األصػات المغػية، أو الفػنيسات التخكيبية. -ٔ
 .(ٕ)السالمح األدائية، أو الفػنيسات فػق التخكيبية -ٕ

فالػقفات ممسح مغ السالمح األدائية، التي يعتسج عمييا الستكمع في 
 عغ معانيو وأفكاره، ونقل رغباتو وعػاشفو لآلخخيغ.أدائو، ويػضفيا لمتعبيخ 

وتتػفخ ىحه الجراسة عمى بيان الػقف: وضائفو، وأنػاعو في نػع مغ 
أنػاع الجسل العخبية، وىػ الجسمة الذخشية، في فغ مغ فشػن القػل، وىػ 
الخصابة، مغ خالل خصب الجسعة في الحخميغ الذخيفيغ عمى أساس مغ 

لكذف عغ دور الػقف في األداء الخصابي، السشيج الػصفي، بيجف ا
ووضائفو التي يقػم بيا في إيرال الخسالة لمدامعيغ، ولسعخفة نطام الػقف 

 في الخصابة العخبية.
وتقع الجراسة في تسييج، وثالثة محاور وخاتسة. أما التسييج فيػ 
بيان تػضيحي مجسل لمجسمة الذخشية، السجال التصبيقي الحي قامت عميو 

. وجعمت السحػر األول لمػقػف عمى عصاء الدابقيغ في دراسة الجراسة
مػضػع الػقف، أما السحػر الثاني فجاء بعشػان وضائف الػقف في الجسمة 
الذخشية، وفي السحػر الثالث عخضت أنػاع الػقف حدب ما جاء في 
الجراسة التصبيقية، وانتيى البحث إلى جسمة مغ الشتائج التي ضّستيا 

 الخاتسة.
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        امت الجراسة باختيار سبعة مغ خصباء الحخميغ الذخيفيغ، وىع: وقج ق
عبج الخحسغ  –صالح بغ حسيج  –عمي الححيفي  –عبج الباري الثبيتي 

عبج السحدغ القاسع،  –حديغ آل الذيخ  –سعػد الذخيع  –الدجيذ 
ورمد لكل خصيب بخقع عمى التػالي، ابتجاء باألول وانتياء بالدابع. وقج 

خصب الجسعة ليؤالء الدبعة متشػعة في مػضػعاتيا، ومتباعجة  تاختيخ 
في أزمانيا، بغية تشػيع السادة المغػية التي تقػم عمييا الجراسة، وكان 

( مئتيغ وسبع ٕٚٚمجسػع الخصب سبع عذخة خصبة، اشتسمت عمى )
وسبعيغ جسمة شخشية، خزعت لمجراسة الدسعية ثع لمجراسة التحميمية عمى 

 القياسات الستعجدة السصمػبة إلقامة الجراسة.جخاف بأخح جياز الدػنا
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 الجسمة الذخشية في المغة العخبية:متهيذ: 
الجسمة الذخشية نسط مغ أنساط الجسل الشحػية، وىي تتخكب مغ 

أداة تحقق جسمتيغ: األولى تسثل الذخط، والثانية تسثل الجػاب، وتدبقيسا 
التخابط بيشيسا، وىي أداة الذخط، كسا قج تأتي الفاء في جػاب الذخط، زيادة 
لتأكيج الرمة والعالقة بيشيسا، ىحا الشسط التخكيبي لو تسيده الجاللي، لكػن 

الثاني بسثابة الشتيجة لؤلول، واألول بسثابة السقجمة لمثاني، مسا الجدء 
 سعشى.يعصي مديجًا مغ التأكيج والتقخيخ لم

يجور حػل أدوات الذخط  ،والحجيث ىشا عغ الجسمة الذخشية مخكد
 وجسمتي الذخط والجػاب، نسيج بو لمحجيث عغ الػقف: وضائفو وأنػاعو.

لػ  –أّما  –"إْن  حخوف الذخط ىي: عمى أنبال خالف الشحاة اتفق 
 –حيثسا  –أّنى  –أيغ  –أيان  –متى  –أّي  –مغ  –وأن "ما  ،لػال"لػما  –

. واختمفت كمستيع في بعس أدوات الذخطكيف" أسساء  –إذا  –كّمسا 
 .(ٖ)لّسا  –ميسا  –الذخط: ىل ىي حخوف أو أسساء؟ وىي: إذما 

أدوات الذخط باىتسام الشحػ بيغ لعشايتيع بسا ُسسِّي بشطخية  وحطيت
العامل، وأدوات الذخط مشيا ماال يعسل، ومشيا ما يعسل في غيخه، فيي 
تجدم الذخط والجػاب. ويسكغ تفديخ الجدم صػتيًا بأنو سمب الحخكة مغ 

السزارع الفعل آخخ الفعل السزارع الرحيح اآلخخ، أو تقريخىا في 
خخ، فسثال ذلظ في الفعل السزارع الرحيح اآلخخ: الفعالن السعتل اآل

( فبعج دخػل أداة الذخط عمييسا yan-ga-ḥuًيْشَجُح   yad-ru-su)َيْجُرُس 
 " yad-rus / yan-gaḥيربحان: " إْن يجرْس عمّي يشجْح: 

في الفعل )يجرُس(، والزسة في السقصع  (su)فالزسة في السقصع 
(ḥu) دخػل أداة الذخط عمييسا ححفتا بعج دخػليا،  في الفعل )يشجُح( قبل
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داللة عمى جدم الفعميغ، ووضع الدكػن عالمة كتابية لمجدم، مقاباًل 
لمزسة عالمة لمخفع. ومثال الفعل السزارع السعتل اآلخخ: الفعل )ُيْخضي / 

yur-ḍi: " :مغ ُيخِض والجيو يفمْح. نجج أن ( فإذا سبقتو أداة شخط نحػ
 .(:ḍi) قج قرخت بعج دخػل أداة الذخط (:ḍi)األخيخ  الحخكة في السقصع

واختمف في الدكػن عالمة لمجدم: ىل ىػ حخكة رابعة تزاف 
 ؟لمحخكات الثالث في المغة العخبية أو أنو ليذ بحخكة

ناقر الجكتػر كسال بذخ قزية الدكػن في المغة العخبية، وانتيى 
المغة العخبية؛ ألنو إلى القػل بأن الدكػن جدء مغ نطام الحخكات في 

يؤدي وضيفتيا، عمى الخغع مغ أنو صػتيًا ال يشصق، وليذ لو أي تأثيخ 
سسعي، فيػ ليذ صػتًا صامتًا، أو حخكة، أي أنو َعَجٌم، أو ال شيء، وىحا 

ولحا سّساه  (ٗ)ى الدكػن بححف الحخكةما أحذ بو ابغ ىذام حيغ سسّ 
 (٘)الجكتػر بذخ بالحخكة الرفخ.

بأدوات الذخط، أما جسمتا الذخط والجػاب فإن ليسا  ىحا فيسا يترل
يبتغي ال وّضحو إمام البالغة عبج القاىخ الجخجاني بأن الشاضع  اً داللي اً تسّيد 

غيخ أن يشطخ في وجػه كل باب وفخوقو، فيشطخ في الذخط والجداء إلى 
الػجػه التي تخاىا في قػلظ "إن تخخْج أخخْج"، و "إن خخجَت خخجُت"، و "إن 

 (ٙ)إن خخجَت خارٌج" –خخْج فأنا خارٌج"، و "أنا خارٌج إن خخجَت"، و "أنا ت
فحْكخ اإلمام ليحه األنساط الذخشية فيو تػجيو وتسميح إلى الفخوق الجاللية 

أخخْج" فيو  –التي تسيد كل نسط عغ اآلخخ، فالتعبيخ بالسزارع "تخخْج 
معشى التأكيج، إذ  خخجُت" فيو – معشى التعميق، والتعبيخ بالساضي "خخجتَ 

يجل عمى رغبة الستكمع في وقػع الفعل، فأكج ذلظ التعبيخ بالساضي، 
ومجيء الجػاب جسمة اسسية فيو معشى الثبػت، أي أن الستكمع يؤكج حكسو 

 متقجمًا لمذخطو، كسا أن ححف الجػاب أو اعتبار دليل الجػاب جػابًا ويقػي
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الجداء، وفي إقحام الذخط فيو معشى التخكيد، ففيو فزل عشاية واىتسام ب
 تشبيو والتفات، ففيو عشاية خاصة بالذخط. والخبخ بيغ السبتجأ

أما عشج الشحػييغ فإن الشسط األساسي لمجسمة الذخشية أن تكػن 
صل الجداء أن تكػن أفعالو مزارعة، أأفعاليا مزارعة. يقػل السبخد "ف

الذخط ماضيًا، لع ، وقج يكػن فعل (ٚ)ألنو يعخبيا، وال يعخب إال السزارع"
عمى داللتو األصمية، وإنسا صار كالسزارع أو في قػة السزارع، أو  قيب

يكػن جػاب الذخط ماضيًا، نحػ "إن تقْع قست"، وىحا نسط لع يحع بالقبػل 
واالستحدان عشج بعس الشحػييغ، "وغيخ جائد عشج األكثخيغ مشيع في 

مغ الذخط، فاستقبحػا أن ار والدعة، ألن الجداء أقرخ في االستقبال ياالخت
مغ لفع االستقبال ومعشاه ويجيء  يجيء الذخط عمى األصل الحي يدتحقو

 (ٛ).الجداء عمى لفع السزي، وىػ أحق باالستقبال لفطًا ومعشًى"
وقج يكػن الذخط والجػاب بمفع الساضي، نحػ: "إن قسَت قسُت"، كسا 

لححف في جسمة أن الجػاب قج تقتخن بالفاء أو بإذا الفجائية، ويقع ا
الذخط، فتححف األداة والذخط، ويحكخ الجػاب وىحا يكػن في الدياق 

والتقجيخ "ميسا يكغ  ،أما زيٌج فسشصمٌق"الذخشي ألداة الذخط )أما(، نحػ: 
والدياق الذخشي لمسزارع الػاقع جػابًا لمصمب،  ،مغ شيء فديٌج مشصمٌق"

ذاكْخ فإن تحاكْخ تشجْح". وقج يقع الححف لجػاب "نحػ: "ذاكْخ تشجْح" والتقجيخ 
أنت ضالع إن آذيتشي فأنت "الذخط، نحػ: أنت ضالٌع إن آذيتشي"، والتقجيخ 

 ضالع" وىحا الشسط يصخح سؤااًل: لع ال يكػن تقجيع الجػاب عمى الذخط صػرة
مغ صػر الجسمة الذخشية، ليكػن ذلظ أقخب لمػاقع المغػي ولالستعسال، 

في القخآن الكخيع والدشة الذخيفة قج وردت كثيخًا ىحه الرػرة السيسا أن 
ولغة العخب، وىحا يتفق مع تػصيف الػاقع المغػي دون حاجة إلى تأويل 
وتقجيخ، ويكػن التقجيع لشكتة بالغية ىي إيتان الحكع بأنو ضالع. ومحىب 



 

 

 

877 

ىب التقجيع ىحا ىػ ما قال بو الكػفيػن، والسبخد وأبػ زيج مخالفيغ بحلظ مح
 (ٜ)يغ الحيغ قالػا بالححف وأن الستقجم ىػ دليل الجػاب.برخيال

وعمى ذلظ، يمحع القارئ التسيد التخكيبي لمجسمة الذخشية فيي تجسع 
بيغ عشرخيغ: الذخط والجػاب، وكل مشيسا إما جسمة بديصة مفخدة، وإما 

 جسمة متعاشفة، ويخبط بيغ ىحيغ العشرخيغ أكثخ مغ رابط:
 مقجرة.خط التي ليا مػقعيتيا الالزمة محكػرة، أو أوليسا: أداة الذ

بيغ الجػاب والذخط مغ مثل: الفاء الػاقعة في ثانييسا: ما يخبط 
جػاب الذخط، أو إذا الفجائية. وانعكذ ىحا التخكيب الستسيد عمى جانب 

 السعشى، بقػة الحكع الحي تحسمو الجسمة الذخشية، كسا بيشا سابقًا.
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 األول: انىقف يف دراساخ انساتقني احملىر
 لقج نالت الػقفات اىتسام العمساء قجيسًا وحجيثًا:

حيث أفخدت بالتأليف والترشيف، وبخاصة في القخاءات  قجيسًا:
 القخآنية.

حيث التفت السحجثػن إلى أنػاعيا، ووضائفيا، وأشػال  وحجيثًا:
ويججر ىشا البجء  أزمانيا، أو الكع الدمشي ليا، وعالقاتيا .. إلى آخخه.

 بالدابقيغ في إلقاء الزػء عمى عصائيع بالشدبة لمػقفات:
يتخكد عصاء الدابقيغ عشج المغػييغ، وعشج عمساء التجػيج والقخاءات، 

 ،واالبتجاء، واألوقاف ،حيث ألفػا عجدًا مغ الكتب، التي حسمت اسع الػقف
تمظ الكتب، التي  ، وتػالت(ٓٔ)والسبادئ مشح القخن الثاني اليجخي  ،والسقاشع

جاءت مدتقمة في مػضػع الػقف، أو تسثل فرػاًل وأجداء مغ كتب عمػم 
 القخآن وكتب الشحػ والمغة.

فبالشدبة لمغػييغ، فقج عقجوا بابًا في كتبيع، يحسل اسع )الػْقف(، 
وتحجثػا فيو حجيثًا ضافيًا عغ كيفية الػقف في نطام المغة الفرحى، أو في 

 ا عغ:بعس الميجات، فتحجثػ 
َمَخْرُت  –َرَأْيُت َزْيجا  –ْج الػقف عمى االسع السشػن، مثل: َجاَء َزيْ  -

 ِبَدْيْج.
 ْا.َرَأْيُتيَ  –الػقف عمى ىاء الزسيخ، مثل: َرَأْيُتْو  -
الػقف عمى االسع السشقػص، مثل: َىَحا َقاْض، ويجػز: َىَحا  -

 َقاِضي.
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أنيث ُوقف الػقف عمى االسع السحّخك اآلخخ، فإن كان آخخه ىاء الت -
عميو بالدكػن، مثل: َىِحِه َفاِشَسْة، وإن كان غيخ الياء، ففي 

 الػقف عميو خسدة أوجو:
 التدكيغ، مثل: َىَحا ُمَحسَّْج. -ٔ
 الّخْوم، وىػ اإلشارة إلى الحخكة برػت خفي. -ٕ
اإلشسام، وىػ عبارة عغ ضّع الذفتيغ بجون صػت، وال يكػن إاّل  -ٖ

 في السزسػم.
 .اِلجّ التزعيف، مثل: َىَحا خَ  -ٗ
 َمَخْرُت ِبَبِكْخ. –َرَأْيُت َبَكْخ  –الشقل، مثل: َىَحا َبُكْخ  -٘
الػقف بياء الدكت، مثل: َلْع ُيْعِصْو في )َلْع ُيْعِط(، وِعْو في )ِع(،  -

، وكميا تجور حػل (ٔٔ)وَعسَّْو في )ععَّ( .. إلى آخخ تمظ األحكام
أو الرػرة الرػتية التي تتختب عمى الػقف مغ ححف، أو ذكخ، 

 زيادة، وال دخل لمسعشى في ذلظ.
أما عمساء التجػيج والقخاءات، فإّنيع تشاولػا الػقف تشاواًل ججيجًا، حيث 
ربصػه بقزية السعشى والجاللة، فيكػن الػقف حيث يكػن السعشى تاّمًا، 

ربصػه بسػضػع يتختب عميو ويشتج عشو، أال ويستشع حيغ يكػن ناقرًا، ثع 
في ذلظ العجيج مغ الكتب التي تحسل عشػان )الػقف وىػ االبتجاء، وأّلفػا 

واالبتجاء(، وأخحوا يصبقػنو عمى القخآن الكخيع سػرة سػرة، وآية آية، 
 ػاضع الػقف وأحكامو.عالمات مالوحجدوا عسميًا عغ شخيق 
يتحجث في كتابو "الشذخ في القخاءات  –مثاًل  –وىحا ابغ الجدري 

القخآن الكخيع: فعّخف الػقف بأنو: "عبارة العذخ" عغ الػقف واالبتجاء في 
عغ قصع الرػت عمى الكمسة زمشًا ُيَتَشّفذ فيو عادة بشية استئشاف 

، وىػ تعخيف يّتدع بالػضػح والجقة، فقج شسل حقيقة الػقف (ٕٔ)القخاءة"
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بقػلو: )قصع الرػت(، ومػضعو حيغ قال: )عمى الكمسة(، ووضيفتو حيث 
..(، وىػ في ذلظ يمتقي مع معصيات الجراسات قال: )ُيَتَشّفذ فيو عادة .

 الرػتية الحجيثة.
 ثع ذكخ أن الػقف نػعان:

وقف اضصخاري، وىػ الحي لع يتّع الكالم معو، واصُصِمح عمى  -ٔ
تدسيتو بالػقف القبيح، وال يجػز تعسج ىحا الػقف إاّل لزخورة 

الشفذ، ونحػه؛ لعجم الفائجة، أو لفداد السعشى، مثل انقصاع 
(، وعمى )َماِلِظ الػقف  عمى )ِبْدِع(، وعمى )اْلَحْسُج(، وعمى )َربِّ

 َيْػِم(، وعمى )ِإيَّاَك( .. إلخ.
 وقف اختياري، وىػ عمى أنػاع: -ٕ

الػقف التام: وىػ الحي يكػن الكالم معو تامًا، ال تعّمق لو  -أ 
بسا بعجه، ال مغ جية المفع، وال مغ جية السعشى، وسّسي 

خ ما يكػن في رؤوس اآلي، تامًا؛ لتسامو السصمق، وأكث
ْحَسِغ  وانقزاء القرز، مثل الػقف عمى )ِبْدِع َّللاَِّ الخَّ
ِحيِع( واالبتجاء بـ )اْلَحْسُج ّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِسيَغ(، والػقف عمى  الخَّ
يِغ(، واالبتجاء بـ )إيَّاَك َنْعُبُج َوِإيَّاَك َنْدَتِعيُغ(  )َماِلِظ َيْػِم الجِّ

 .(ٗ-ٔ)الفاتحة: 
الػقف الكافي: وىػ الحي يكػن لمكالم معو تعمق بسا بعجه،  -ب 

مغ ناحية السعشى، وسّسي كافيًا؛ لالكتفاء بو عسا بعجه، 
واستغشاء ما بعجه عشو، ويكثخ في الفػاصل وغيخىا، مثل: 

اَلَة وِمسَّا َرزَ  ْقشاُىْع ُيشِفُقػَن(، الػقف عمى )َوُيِقيُسػَن الرَّ
ُيْؤِمُشػَن ِبَسا ُأْنِدَل ِإَلْيَظ(، ومثل:  واالبتجاء بقػلو: )َوالَِّحيغَ 
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الػقف عمى )ُأْوَلِئَظ َعَمى ُىجًى ِمْغ َربِِّيْع(، واالبتجاء بـ )َوُأْوَلِئَظ 
 .(٘-ٖ)البقخة: ُىْع اْلُسْفِمُحػَن( 

الحدغ: وىػ الحي يكػن لمكالم معو تعمق مغ جية  الػقف -ج 
المفع، وسّسي حدشًا؛ ألنو حدغ مفيج في نفدو، مثل: 

(، وعمى )اْلَحْسُج ّلِلَِّ(، وعمى )َربِّ الػقف عمى )ِبْدِع َّللاَِّ 
اْلَعاَلِسيَغ(. وليحه األنػاع أحكام تخاعى في قخاءة القخآن الكخيع 

 وقفًا وابتجاًء.
دري الحكسة مغ الػقف، ودّلل عمى وجػب تعمسو كسا بّيغ ابغ الج

كغ القارئ أن يقخأ الدػرة، أو القرة في َنَفذ سا لع ي"لسومعخفتو، يقػل: 
واحج، ولع يجد التشفذ بيغ كمستيغ حالة الػصل، بل ذلظ كالتشفذ في 

اختيار وقت لمتشفذ واالستخاحة، وتعيغ  –حيشئٍح  –أثشاء الكمسة، وجب 
التشفذ واالستخاحة، وتحتع أن ال يكػن ذلظ مسا يخّل ارتزاء ابتجاء بعج 

بالسعشى، وال يخّل بالفيع، إذ بحلظ يطيخ اإلعجاز، ويحرل القرج، ولحلظ 
 –حس األئسة عمى تعمسو ومعخفتو، كسا قجمشا عغ عمي بغ أبي شالب 

قػلو: التختيل معخفة الػقػف، وتجػيج الحخوف، ورويشا  –رضي هللا عشو 
هللا عشيسا أّنو قال: لقج عذشا بخىة مغ دىخنا، وإن عغ ابغ عسخ رضي 

أحجنا ليؤتى اإليسان قبل القخآن، وتشدل الدػرة عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، فيتعمع 
حالليا وحخاميا، وأمخىا وزجخىا، وما يشبغي أن يػقف عشجه مشيا. ففي 

بغ كالم عمي رضي هللا عشو دليل عمى وجػب تعمسو ومعخفتو، وفي كالم ا
عسخ بخىان عمى أن تعمسو إجساع مغ الرحابة رضي هللا عشيع، وصّح بل 

. وبمغ األمخ بعمساء (ٖٔ)تػاتخ عشجنا تعمسو واالعتشاء بو مغ الدمف الرالح"
القخاءات أن تحّخوا الجقة في السرصمح، فسيدوا بيغ الػقف، والقصع، 

نتقال إلى أمخ والدكت: فالقصع ىػ قصع القخاءة رأسًا، فيػ كاالنتياء، واال 
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مغ غيخ آخخ، والدكت: ىػ قصع الرػت زمشًا ىػ دون زمغ الػقف عادة، 
، والػقف كسا سبق بيانو، ىػ قصع الرػت عمى الكمسة زمشًا، (ٗٔ)تشفذ

 ُيَتَشّفذ فيو عادة، بشية استئشاف القخاءة.
ىحا التشاول العمسي لقزية الػقف نتج عغ اىتسام عمساء القخاءات 

نية، واألحكام الستعمقة ِبيا، حخصًا مشيع عمى اتباع ىجى بالقخاءات القخآ
في التالوة السثمى الستػارثة عشو ملسو هيلع هللا ىلص، وكان مغ ثسار ذلظ االىتسام  الشبي 

ما يججه قارئ القخآن الكخيع اليػم مغ عالمات الػقف التي اصصمح العمساء 
عمييا، وعبخوا عغ مجلػل كل مشيا بخمد خاص، فالعالمة )ال( تجل عمى 

( جالػقف الالزم، و)( تجل عمى وجػب الػقف، أو  م الػقف السسشػع، و )
( لجػاز ےلص( لجػاز الػقف والػصل، والػقف أولى، و)ےلقلجػاز الػقف، و)

 الػقف والػصل، والػصل أولى.
ومغ ىشا يسكغ القػل بأن قزية الػقف في المغة العخبية قج نالت 

عمسائشا العخب، سػاء عمى مدتػى األداء  حطًا وافخًا مغ الجراسة عشج
داء في بقية فشػن القػل، عمى الخغع مغ أّنيع عمى مدتػى األ القخآني، أم

لع يستمكػا وسائل معيشة عمى ذلظ، أو معامل صػتية تداعجىع في تقعيج 
 تمظ القػاعج.

ىحا ما يترل بأسالفشا، أما السحجثػن فإن اىتساميع بجا محجودًا، 
بجراسة الػقف يجور بيغ التفريل، أو اإليجاز والتمخيز لسا قالو 

وعمى الخغع  ،(٘ٔ)د عشج المغػييغ وعمساء التجػيج والقخاءاتالدابقػن مسا ور 
مغ ذلظ فقج تحجث بعس السحجثيغ عغ الػقف عمى أنو ممسح مغ مالمح 
األداء يحتاج إليو الستكمع في حجيثو العادي ويكػن لو وضائفو، التي تجعل 

 الستحجث يذار إليو بالبشان لحدغ وقفاتو وسكتاتو.
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: "أزمان تػقف الكالم، التي تأتي بعج عمى أنيا جاء تعخيف الػقفات
. وكسا (ٙٔ)إنياء جدء مغ السشصػق، ذي مزسػن فكخي مدتقل إلى حّج ما"

فخق أسالفشا بيغ الػقف والدكت، كحلظ نجج عشج السحجثيغ التفخيق بيغ 
الػقفة، والرستة، في حيغ أن الرستة أقرخ زمشًا، وأّنيا غيخ مرحػبة 

ي مع تفخيق عمساء القخاءات بيغ الػقف والدكت، كسا وذلظ يمتق، (ٚٔ)بشفذ
أن الرستة قج تحجث عمى حجود كمستيغ، كسا في نصق الخصيب الدادس 

 الَ جَ جِ  الَ وَ  ػقَ دُ فُ  الَ وَ  ثَ فَ رَ  الَ فَ  Ϙ جَّ الحَ  غَّ ييِ فِ  َض خَ غ فَ سَ قػل هللا تعالى: "فَ 
، حيث أحجث صستة، أو سكتة بعج كمسة (ٜٚٔ)البقخة:  (ٛٔ(" О جِّ ي الحَ فِ 

)الحج(؛ ليمفت انتباه الدامع إلى أىسية ما يأتي بعجىا، وقج تحجث الرستة 
في داخل الكمسة الػاحجة، كسا في نصق الخصيب األول لقػل هللا عد وجل: 

ِشي Ϙ"َوَلْػ ُكشُت َأْعَمُع اْلــــــ  ػُء  َغْيَب اَلْسَتْكَثْخُت ِمْغ اْلَخْيِخ َوَما َمدَّ  "Оالدُّ
، فقج أحجث الرستة في داخل كمسة )الغيب(، وىحا عيب (ٛٛٔ)األعخاف:  (ٜٔ(

األخبار في اإلذاعة نذخات قج انتذخ عمى ألدشة السحيعيغ، ومقجمي  أدائي
والتمفاز، حتى أصبح يذكل عادة نصقية، فيي مغ قبيل الخصأ المغػي 

 الذائع.
وصشع السحجثيغ ىحا محسػد في ذاتو، وغيخ محسػد في االكتفاء بو، 

العمسية، ومغ ىشا، فإن عميشا اليػم مع  إكسال مديختووالػقػف عشجه، وعجم 
تػافخ الػسائل العمسية، والتقشيات الحجيثة، ومع تصػر مشاىج البحث أن 

بية، نقػم بجراسة الػقفات، وغيخىا مغ عشاصخ األداء دراسة معسمية تجخي
 لشدتجمي وضائفيا ودورىا في كل فغ مغ فشػن القػل الستشػعة.

وتأتي ىحه الجراسة محاولة جادة لجراسة الػقفات في إشار ضيق مغ 
ُأشخ المغة العخبية، أال وىػ الجسمة الذخشية في فغ الخصابة؛ لمكذف عغ 
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دورىا في األداء، ووضائفيا التي تقػم ِبيا، ومعخفة ما إذا كان لمػقفات 
 عميو في لغتشا العخبية، أو أن السدألة خالف ذلظ؟نطام تديخ 
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 ثاني: وظائف انىقف يف اجلًهح انشرطيحاحملىر ان
الستكمع البارع ىػ الحي يدتصيع أن يػضف الػقفة في كالمو، بحيث 

وعمى  –عالوة عمى كػنيا محصة استخاحة وتشفذ لو  –تؤدي داللة ما 
ىحا األساس كانت نطخة العمساء لمػقفة عمى أّنيا ممسح مغ مالمح األداء، 

 Supraالتخكيبية يسكغ أن تكػن فػنيسًا مغ الفػنيسات فػق وبعبارة أخخى: 

Segmental Phonemes. 
والخصابة ميجان واسع يحتاج الخصيب فييا أن يػضف وقفاتو، بسا 

فيجعميع يتفاعمػن معو،  يخجم الخصبة، وبسا يؤثخ عمى الدامعيغ،
ويترمػن مع معانيو وأفكاره، ويتمقػنيا تمقيًا خاصًا، ومغ خالل الجراسة 
الدسعية تبيغ أن معطع الخصباء في أغمب الخصب السجروسة قج وّضفػا 

وقج أضفى ىحا عمى أدائيع  –كسا سيأتي  –الػقفات تػضيفًا متشػعًا 
الخصابي جسااًل وحدشًا، وأعصاه القجرة عمى التأثيخ، فتخالط السعاني 
واألفكار شغاف القمػب، وتقع في األذىان وقػعًا حدشًا، ويسكغ بيان 
 وضائف الػقفات في الجسمة الذخشية في األداء الخصابي عمى الشحػ اآلتي:

 انىظيفح انفسيىنىجيح: -1
ال تتػقف لجى الستكمع، وكمسا انتيى اليػاء في  إن عسمية التشفذ

الخئتيغ عغ شخيق الزغط عمييسا، مغ قبل الحجاب الحاجد مغ أسفل، 
والقفز الرجري مغ أعمى، ضغصات محدػبة بصخيقة ىشجسية دقيقة؛ مغ 
أجل إخخاج دفعات ىػائية مقششة حدب السقاشع الرػتية التي سيشصقيا 

حتاج الستكمع إلى ا – اليػاء في الخئتيغ كمسا انتيى – الستكمع في كالمو
ىػاء ججيج يسؤل بو الخئتيغ؛ لتدتسخ عسمية الكالم عمى نحػ ما سبق، وىشا 
يحجث الذييق، وىكحا تدتسخ عسمية الكالم، وعسمية التشفذ، وبجون ذلظ 
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وضائف الػقفات: تػفيخ يعجد اإلندان عغ الكالم، مغ ىشا كانت أولى 
عمى مدافات معيشة؛ مغ أجل االستخاحة الصاقة عمى إحجاث وقفات 

والتشفذ، وكمسا نجح الستكمع في تشديق ىحه الػقفات بسا ال يخىق جياز 
  تشفدو، تسّكغ مغ األداء الجيج.

 تقسيى انكالو إىل جمًىعاخ كالييح: -2
الستكمع ال يأتي كالمو دفعة واحجة، وإّنسا يأتي في صػرة مجسػعات، 

َثّع ُسسيت مجسػعات نفدية، والػقفة ىي ُقّدست عمى أساس التشفذ، ومغ 
األداة الػحيجة التي تسكشو مغ ىحا التقديع، يشزاف إلى ذلظ مخاعاة الستكمع 
لخط السعشى، فيػائع بيغ السجسػعات الشفدية، وما تحسمو مغ دالالت، ومغ 
َثعَّ فإن ىحه السجسػعات الشفدية تدسى مجسػعات كالمية. وىحه الػضيفة 

أن ترشع  –مثاًل  –يسكغ لمدكتة أو الرستة  ػقفة، فالمسا تشفخد بو ال
 مجسػعات كالمية.

 –إذا ما تع تقديسيا بصخيقة دقيقة  – وعغ شخيق ىحه السجسػعات
يسكغ لمػقفات أن تقػم بػضائفيا الستشػعة األخخى، بسا يشعكذ عمى األداء، 

ق لو الجسال والجػدة، والفيع واإلفيام برػرة واضحة. ويسكغ قحتفي
ضيح ذلظ بالسقارنة بيغ أدائيغ: أحجىسا ُقدع فيو الكالم إلى مجسػعات تػ 

كالمية تقديسًا جيجًا، فانعكذ ذلظ عمى األداء بعامة، والسعشى بخاصة، 
وثانييسا ُقدع فيو الكالم إلى مجسػعات كالمية تقديسًا أقل جػدة، مسا أخل 

(: ٛٔ-ٚٔ-ٙٔباألداء، ومغ ثع بالسعشى. مثال األول: الجسل الذخشية )
 "О"َمِغ اتََّقى َّللّاَ َحَفَطُو َوَوَقاْه  
 "О"َوَمْغ َسَأَلُو َمَشَحُو َوَأْعَصاْه    
َل َعَمْيِو َكَفاُه َوآَواْه      (ٕٓ("О"َوَمَغ َتَػكَّ
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فالػقفة في نياية كل جسمة شخشية قج جاءت ذات مػقع جيج، حققت 
عمى  –مع بقية عشاصخ األداء  –عشرخ التقديع لكالم الخصيب، وساعجت 

جعل الجسمة األولى بسثابة وحجة إيقاعية تتكخر في الجسمتيغ الثانية 
السعشى الكمي العام ليحا الكالم إلى ثالث  –ذلظ     مع  –والثالثة، وفّرمت 

 وحجات داللية، لكل مشيا استقالليا الشدبي.
ِقَياَم  Оلِعَباَدْة ومثال الثاني: قػل الخصيب الثالث: "َلْػ ُقْسَت ِفي ا

اِرَيْة  فمع يػفق  (ٕٔ("Оَحتَّى َتْشُطَخ َما َدَخَل َبْصَشْظ  Оَما َنَفَعْظ  Оالدَّ
الخصيب في اختيار السػقع السشاسب لبعس وقفاتو في ىحه الجسمة، 
فالػقفة األولى كان األفزل االستغشاء عشيا؛ لحاجة السعشى إلى ما بعجىا، 
فيػ مفعػل مصمق لفعل الذخط، يبيغ نػعو، فالفرل بيشيسا أضّخ بالسعشى، 

جم ججوى شػل والػقفة الثالثة ُتػىع الدامع بشفي السشفعة مصمقًا، وع
العبادة، وكان اأَلْولى أن يجعميا بعج )َحتَّى َتْشُطَخ(، فيذػق الدامع، ويذج 
انتباىو إلى مفعػل الفعل، ىحا مغ ناحية، ومغ ناحية أخخى يخجم السعشى 
بزع )َحتَّى َتْشُطَخ( إلى الفعل السشفي )َما َنَفَعْظ(، فيجفع عغ الدامع التػىع 

قفات لػ ُوّضفت ىشا تػضيفًا دقيقًا عمى نحػ ما الدابق. وعمى ذلظ؛ فإن الػ 
ِفي الِعَباَدِة ِقَياَم  سبق، لكان لجيشا ثالث وقفات بجاًل مغ أربع ىكحا: "َلْػ ُقْستَ 

اِرَية   ."Оَما َدخَل َبْصَشْظ  Оَما َنَفَعَظ َحتَّى َتْشُطخ  Оالدَّ
وقج يجسع الستكمع بيغ األدائيغ، فيذتسل الكالم عمى وقفات جيجة 
السػقع، ووقفات ذات مػقع غيخ جيج، تديء إلى السعشى أكثخ مسا تشفعو، 

 Оفيا أييا الشاْس  Оأما بعج (: "ٖٛومغ األمثمة عمى ذلظ: الجسمة )
 Оويصسئغ القمْب  Оوتدكغ الشفْذ  Оيمتئع الذعْث  Оبالشكاح 

 ويعسخ البيت Оويحدغ الػلج  Оمغ تعب التفكيخ  Оويدتخيح الزسيخ 
О  وتتع بو نعسة هللا عمى الدوجيغО" )ٕٕ)( فمقج اشتسمت عمى ،ٔٔ )

1 2 3 4 

5 6 7 8 
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إحجى عذخة وقفة، ُوّفق الخصيب في جسيعيا، فأفادت السعشى بيانًا، وزادتو 
الػقفة فييا؛ فسا بعج جسااًل وحدشًا، عجا الػقفة الدابعة فمع يػفق الخصيب 

)مغ تعب الزسيخ( تابع لسا قبمو في السعشى، ولعل صشيعو ىحا قج راعى 
 فيو الػحجة اإليقاعية أكثخ مغ مخاعاتو لمسعشى.

 انذالنح عهى االنتهاء وعذيه. -3
حيشسا يقف الستكمع وقفة بعج إنياء كالمو فإن الدامع يحذ بأحج 

أو أمخيغ: إما أن الكالم قج انتيى بتمظ الػقفة، فميذ بعجه ما يتعمق بو، 
أن الكالم لع يتع بعج، وما بعج الػقفة متعمق بسا قبميا، فكأن الستكمع بػقفتو 

ػقفة السشتيية تمظ قال لدامعو: انتطخ، وتدسى الػقفة في األمخ األول بال
 وفي الثاني بالػقفة غيخ السشتيية.

ولمتفخيق بيغ ىحيغ الشػعيغ فقج أجخيت التجارب الشصقية، مغ خالل 
نصق الخصباء، وتع تحميميا عمى جياز الدػناجخاف، ويسكغ االكتفاء ىشا 
بعخض نسػذجيغ مغ صػر التحميل، التي تذتسل عمى الشػعيغ، وسػف يتع 

 الشسػذجيغ عمى عشرخيغ: التخكيد في تػصيف ىحيغ
 األول: الػقفة باعتبار زمشيا.

الثاني: الكمسة السػقػف عمييا عمى السدتػى الفديػلػجي، 
 والسدتػى الفيديائي، والسدتػى األدائي.

ويسكغ عقج السقارنة بيغ الػقفة غيخ السشتيية، والػقفة السشتيية في 
 الشسػذجيغ عمى الشحػ اآلتي:

 اننًىرج األول: -1
اَلِة َوَأْزَكى الّتْدِميْع  - إنَّ  Оَنَعْع  Оالسثال: "ُمَحّسٌج َعَمْيِو َأْفَزُل الرَّ

 (ٖٕ)ِمْغ ِنَعِع هللِا الَعِطيسِة َعَمْيشا .."
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في السثال وقفتان، األولى مشيسا مشتيية، والثانية وقفة غيخ مشتيية، 
 بيشيسا يطيخ اآلتي:بالسقارنة 

 انىقفح تاعتثار زينها: -1
الػقفة غيخ السشتيية أقرخ زمشًا مغ الػقفة السشتيية، حيث  جاءت

مغ  ٖٚٙ.ٔمغ الثانية، ولمثانية  ٓٓٓٙ.ٓبمغ الكع الدمشي لؤلولى 
 الثانية.
 انكهًح املىقىف عهيها: -2
 اجلانة انفسيىنىجي: - أ

لػحع مغ خالل الجراسة الدسعية أن الخصيب قج زاد في الشذاط 
ما وقف الػقفة غيخ السشتيية، بعج الَشَفدي والعزمي في أعزاء نصقو عشج

كمسة )نعع(، بيشسا قّل نذاشو الَشَفدي والعزمي في أعزاء الشصق حيشسا 
 وقف الػقفة السشتيية، بعج كمسة )التدميع(.

 اجلانة انفيسيائي: - ب
 ( يتزح اآلتي:ٔبالشطخ في صػرة التحميل رقع )

ػقفة غيخ : جاءت الذجة أقػى، قج تجاوزت السخبع الثاني في الانشذج -ٔ
السشتيية، بيشسا ضعفت الذجة، فجاءت مشترف السخبع الثاني في الػقفة 

 السشتيية.
: جاءت درجة الدػاد أقػى، وأشج في الكمسة السػقػف درجح انسىاد -ٕ

عمييا مع الػقفة غيخ السشتيية، عمى حيغ أّنيا جاءت أضعف في الكمسة 
 الػقفة السشتيية. السػقػع عمييا مع
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ءت الجرجة عالية، فكانت فػق الذكل السػجي في الػقفة : جاانذرجح -ٖ
غيخ السشتيية، بيشسا انخفزت في الػقفة السشتيية، فمع تطيخ في صػرة 

 التحميل.
: جاء الذكل السػجي مع الػقفة غيخ السشتيية أكبخ، انشكم املىجي -ٗ

فحبحباتو كثيخة العجد عالية الذجة، بخالف الذكل السػجي مع الػقفة 
 فقج جاء أصغخ؛ لقمة ذبحباتو، وانخفاض شجتيا.ة، السشتيي

: يختمف العشرخ الدمشي لؤلصػات في الشػعيغ، انعنصر انسيني -٘
فيػ في الػقفة السشتيية أقرخ مشو في غيخ السشتيية، فدمغ الكمسة 

مغ الثانية، وعجد فػنيساتيا  ٕٕ٘.ٔالسػقػف عمييا وقفة مشتيية قج جاء 
مغ الثانية،  ٜٗٓ.ٓ، وبحلظ يكػن زمغ الرػت ( ثالثة عذخ فػنيساً ٖٔ)

مغ  ٕٙ٘ٚ.ٓأما زمغ الكمسة السػقػف عمييا وقفة غيخ مشتيية قج جاء 
( خسدة فػنيسات، وبحلظ يكػن زمغ الرػت ٘الثانية، وعجد فػنيساتيا )

 مغ الثانية. ٔ٘ٔ.ٓ

 
 (ٔصػرة رقع )
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 اجلانة األدائي: -ج
الػقفة غيخ السشتيية عمييا تتفػق العشاصخ األدائية بذكل عام مع 

 مع الػقفة السشتيية ىكحا:
الشبخ: جاء أبخز؛ بشاء عمى اتداع مجى الذجة مع الػقفة غيخ  -

السشتيية، أما الػقفة السشتيية فإن الشبخ جاء معيا أقل بخوزًا؛ بشاء 
 عمى صغخ مجى الذجة.

التشغيع: جاء أكثخ بخوزًا وضيػرًا في الػقفة غيخ السشتيية، عمى  -
أنو في الػقفة السشتيية لع يطيخ شكمو في صػرة التحميل؛  حيغ

 لقمة الحبحبات، وانخفاض شجتيا.
 –بذكل ممحػظ  –التدميغ: جاء في الػقفة غيخ السشتيية أبصأ  -

ف/ث(، وفي  ٔٙ.ٙمشو في الػقفة السشتيية، فيػ في األولى )
 ف/ث(. ٔٙ.ٓٔالثانية )

 اننًىرج انثاني: -2
 (ٕٗ)و"Оَدَخَل الَجشَّْة  Оالسثال: "... َوَأِمَغ الشَّاُس َبَػاِئَقْو  -

في السثال وقفتان، األولى مشيسا غيخ مشتيية، والثانية مشتيية، 
 وبالسقارنة بيشيسا يتزح اآلتي:

 ينها:زانىقفح تاعتثار  -1
الكع الدمشي لمػقفة السشتيية أشػل مشو في الػقفة غيخ السشتيية،  جاء

 ٖٓٓٓ.ٓمغ الثانية، وفي غيخ السشتيية  ٕٓ٘ٗ.ٓفقج بمغ في السشتيية 
 مغ الثانية.
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 انكهًح املىقىف عهيها: -2
 اجلانة انفسيىنىجي: - أ

ثبت مغ خالل الجراسة الدسعية أن الشذاط الَشَفدي والعزمي في 
 في الػقفة غيخ السشتيية، ويقل في الػقفة السشتيية.أعزاء الشصق يدداد 

 اجلانة انفيسيائي: - ب
 ( يّتزح اآلتي:ٕبالشطخ في صػرة التحميل رقع )

غيخ السشتيية جاءت الذجة أقػى، وصمت بعس الػقفة : مع انشذج -ٔ
القسع إلى نياية السخبع الثاني، وذلظ في السقصع السشبػر، أما مع الػقفة 

الذجة أضعف، فقج جاوزت بعس القسع السخبع األول  السشتيية فقج كانت
 قمياًل.

: مع الػقفة غيخ السشتيية جاءت درجة الدػاد أقػى، درجح انسىاد -ٕ
في الكمسة السػقػف عمييا، بيشسا جاءت أضعف، في الكمسة السػقػف 

 عمييا مع الػقفة السشتيية.
اقتخبت مغ : في الػقفة غيخ السشتيية جاءت الجرجة عالية، انذرجح -ٖ

الذكل السػجي، بيشسا انخفزت في الػقفة السشتيية، فمع تطيخ في صػرة 
 التحميل.

: جاء الذكل السػجي أكبخ مع الػقفة غيخ السشتيية انشكم املىجي -ٗ
مشو مع الػقفة السشتيية؛ وذلظ لكثخة الحبحبات، وعمػ الذجة في األولى، 

 وقمة الحبحبات وانخفاض الذجة في الثانية.
: يختمف العشرخ الدمشي لؤلصػات في الشػعيغ، نعنصر انسينيا -٘

فيػ في الػقفة غيخ السشتيية أشػل مشو في السشتيية، فدمغ الكمسة 
مغ الثانية، وعجد  ٕٙ٘ٛ.ٓالسػقػف عمييا وقفة غيخ مشتيية قج جاء 
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مغ  ٙٛٓ.ٓ( عذخة فػنيسات، وبحلظ يكػن زمغ الرػت ٓٔفػنيساتيا )
مغ  ٗٗٓ.ٔسة السػقػف عمييا وقفة مشتيية قج جاء الثانية. أما زمغ الكم

( ثالثة عذخ فػنيسًا، وبحلظ يكػن زمغ ٖٔالثانية، وعجد فػنيساتيا )
 مغ الثانية. ٓٛٓ.ٓالرػت 

 
 (ٕصػرة رقع )

 اجلانة األدائي: -ج
مع الػقفة غيخ السشتيية  –بذكل عام  –جاءت العشاصخ األدائية 

 أبخز مشيا مع الػقفة السشتيية، ىكحا:
في الػقفة غيخ السشتيية؛ بشاء عمى  –بذكل واضح  –: بخز اننرب -

سعة السجى وخاصة في السقصع السشبػر، أما الػقفة السشتيية فكان 
 أقل بخوزًا؛ بشاء عمى صغخ السجى.

في صػرة السشتيية، حيث ضيخ غيخ : أوضح في الػقفة انتنغيى -
 التحميل، بخالف السشتيية فإنو لزعفو لع يطيخ في صػرة التحميل.
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: جاء في الػقفة غيخ السشتيية أبصأ مشو في الػقفة انتسيني -
 ٘ٗ.ٕٔف/ث(، وفي الثانية ) ٛٙ.ٔٔالسشتيية، فيػ في األولى )

 ف/ث(.
مغ خالل ىحه السقارنة بيغ الػقفة السشتيية وغيخ السشتيية  ويسكغ

 :اآلتياستخالص مالمح عامة تسيد كال الشػعيغ، وذلظ عمى الشحػ 
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 (1جذول رقى )
 الػقفة السشتيية الػقفة غيخ السشتيية عشاصخ السقارنة

 الػقفة باعتبار زمشيا -ٔ
الكمسة السػقػف  -ٕ

 عمييا:
 فديػلػجياً  -أ
 
 
 فيديائيًا: -ب

 الذجة -ٔ
 درجة الدػاد -ٕ
 الجرجة -ٖ
 الذكل السػجي -ٗ
 العشرخ الدمشي -٘

 أدائيًا: -ج
 الشبخ -ٔ
 التشغيع -ٕ
 التدميغ -ٖ

 أقرخ زمشاً 
 

يدداد الشذاط الَشَفدي 
والعزمي في أعزاء 

 الشصق
 

 أقػى شجة
 أكثخ سػاداً 

 عالية
 أكبخ
 أشػل
 

 أكثخ بخوزاً 
 أكثخ ضيػراً 

 أبصأ

 أشػل زمشاً 
 

يقّل الشذاط الَشَفدي 
والعزمي في أعزاء 

 الشصق
 

 أضعف شجة
 أقّل سػاداً 
 مشخفزة
 أصغخ
 أقرخ
 

 أقّل بخوزاً 
 أقّل ضيػراً 

 أسخع

وتججر اإلشارة إلى أن بعس ىحه السالمح لمػقفة غيخ السشتيية قج 
أشار ابغ جشي إلييا عشج حجيثو في باب مصل الحخوف بقػلو: "وإّنسا مصمت 
ومجت ىحه األحخف ]حخوف السج[ في الػقف وعشج التحكخ، مغ قبل أنظ لػ 

وال فقػلو "غيخ مسصػلة  (ٕ٘)وقفت عمييا غيخ مسصػلة، وال مسكشة السج ..."
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مسكشة السجة" يجل عمى أن الػقفة ىشا وقفة غيخ مشتيية، يصيل الستكمع في 
العشرخ الدمشي لمكمسة السػقػف عمييا، ويبخز الذجة فييا. وىحا ما يتفق 

 مع ما تػصمت إليو الجراسة السعسمية في ىحا البحث.
وفي مادة ىحا البحث وجج أن الػقفات التالية لمجسمة التي افتتحت 

ب ىي وقفات غيخ مشتيية، فالخصيب بػقفتو يصمب مغ الدامعيغ بيا الخص
كحلظ الػقفات إلنرات لآلتي ذكخه، فكأّنيا وقفات استياللية، االنتطار، وا

التي جاءت بيغ جسمة الذخط وجسمة الجػاب ىي وقفات تجل عمى عجم 
أراد الخصباء بيا تعميق أذن الدامع، وتذػيقو إلى  –غالبًا  –االنتياء 

َحِفَع َّللّاُ  О(: " )َفــــ( ِإَذا َحِفْطَشا ِديَشَشا ٖٕٙ، مثال ذلظ: الجسمة )الجػاب
أما الػقفات التي كانت تأتي نياية اآليات  .(ٕٙ)أ".Оَلَشا ُدْنَياَنا َوآِخَخَتَشا 

فيي  –التي تسثل جساًل شخشية  –الكخيسة، واألحاديث الشبػية الذخيفة 
وقفات مشتيية، يجل أداء الخصيب ليا عمى االنتياء، مثال ذلظ: الجسمة 

ُسػَل ٕٕٓ)  Оَفُأْوَلِئَظ َمَع الَِّحيَغ َأْنَعَع َّللاَُّ َعَمْيِيْع  О(: "َوَمْغ ُيِصِع َّللاََّ والخَّ
اِلحِ  َيَجاِء والرَّ يِقيَغ َوالذُّ جِّ  (ٕٚأ)"Оَرِفيقًا  يَغ َوَحُدَغ ُأْوَلِئظَ ِمْغ الشَِّبيِّيَغ والرِّ

(: "َمْغ َكاَن َآِخُخ َكاَلِمِو اَل ِإَلَو ِإالَّ َّللاَّْ ٕٕٕ، وكحلظ الجسمة: )(ٜٙ)الشداء: 
О  َدَخَل الَجشَّْةО"أ(ٕٛ). 

في األعع  –وقج لػحع مغ خالل الجراسة الدسعية أن الخصباء 
الػقفات عشجىع قج التدمػا أداء ىحه الػضيفة، وحققػىا، فجاءت  –األغمب 

دالة عمى االنتياء أو عجمو، مع مالحطة أن عجد الػقفات الجالة عمى 
االنتياء في األداء الخصابي يكػن أقّل عجدًا مغ الػقفات الجالة عمى عجم 
االنتياء، والدبب في ذلظ ىػ أن الخصيب يتعامل مع الجسل الػاردة في 

آخخىا، فالػقفة وإن خصبتو عمى أّنيا وحجة واحجة، مغ أول الخصبة إلى 
كانت مشتيية إال أن الحي استقخ في وعيو، وإحداسو أن الكالم لع يتع بعج، 
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وعميو أن يشتقل مغ جسمة إلى جسمة، ومغ وقفة إلى وقفة، ومغ ىشا، فإن 
إدراك السالمح التذخيرية لمػقفة السشتيية وغيخ السشتيية أمٌخ صعٌب نػعًا 

 ما.
 انىظيفح انذالنيح: -4

سا يجعل الػقفة نياية كالمو وقفة غيخ مشتيية، فإن عجم الستكمع حيش
االنتياء ىحا يحسل داللة ما، فقج يخاد بالػقفة تعميق أذن الدامع، ولفت 

( في معطع جسل Оانتباىو ألىسية اآلتي ذكخ، كسا في الػقفة بعج )َأمَّا َبْعْج 
 О(: "َأمَّا َبْعْج ٜٓىحا الدياق الذخشي، ومغ أمثمة ذلظ: الجسمة )

 .(ٜٕ)أ"Оهللِا َعدَّ َوَجّل َفُأوِصيُكْع ّأيَُّيا الشَّاُس َوَنْفِدي ِبَتْقَػى 
 О(: "َأمَّا َبْعْج ٔوقج يخاد بالػقفة إفادة العّج والدخد، كسا في الجسمة )

اتَُّقػُه ِفي َأْعَساِلُكْع  Оاتَُّقػُه ِفي َأْنُفِدُكْع َوَأْىِميُكْع  Оَفاتَُّقػا هللَا َأيُّيا الشَّاس 
ِخُخوْن  Оَوَأْمَػاِلُكْع  ، فالخصيب الثالث في (ٖٓ)أ"Оاتَُّقػه ِفيَسا َتْأُكُمػَن َوَما َتجَّ

الجسمة الدابقة أّدى السجسػعات الثالث األخيخة أداء يذبو أداء العّج 
والدخد، يحدو الدامع، ويججه الجارس ليا عمى مدتػى العشاصخ األدائية، 

 فييا الػقفات: بسا
جسػعات الثالث جاء متقاربًا، سفالشبخ والتشغيع في كمسات ىحه ال -

وتيخة نبخية، وتشغيسية واحجة، وىحا كأن الخصيب يديخ فييا عمى 
 (.٘(، )ٗ(، )ٖما يتزح مغ صػر التحميل رقع )

 

1 

2 3 4 

5 
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 (ٖصػرة رقع )

 
 (ٗصػرة رقع )
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 (٘صػرة رقع )

 كحلظ جاء متقاربًا في السجسػعات الثالث، ىكحا: والتدميغ -

 معجل الشصق ف/ث السجسػعة
ٖ 
ٗ 
٘ 

ٕٔ.ٓٚ 
ٔٔ.ٜٜ 
ٕٔ.ٕٙ 

-  
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 والػقفات أيزًا جاءت متقاربة الكع الدمشي، ىكحا: -

 الكع الدمشي الػقفة
 الثالثة
 الخابعة

 الخامدة

ٓ.ٜٕ٘ٓ 
ٓ.ٜٕٛٔ 
ٓ.ٕٛ٘ٙ 

وىكحا تذتخك الػقفات مع العشاصخ األدائية األخخى كالشبخ والتشغيع والتدميغ 
في تذخيز أداء العج والدخد وتسييده، وقج يخاد بالػقفة تأكيج الكالم، 

مغ (: "ٖٛٔويكػن ذلظ بالشدبة لسا سيأتي بعج الػقفة، كسا في الجسمة )
 Оخ ما خمق مغ ش Оأعػذ بكمسات هللا التامات  Оثع قال  Оندل مشداًل 

. فػقفة الخصيب األول قبل ذكخ الجار والسجخور، (ٖٔ)أ "Оلع يزخه شيء 
(؛ لمتأكيج عمى أىسية ىحا الجار والسجخور، Оفي قػلو )ِمْغ َشخِّ َما َخَمق 

 ولفت انتباه الدامع إليو.
يكػن التأكيج لمكمسة السػقػف عمييا، وىحا واضح في معطع  وقج

الػقفات التي أحجثيا الخصباء بعج الذخط، تأكيجًا مشيع عمى أىسية جػاب 
 الذخط اآلتي ذكخه.

 الػضيفة الجاللية: -٘
 ،إن العشاصخ األدائية مغ الشبخ، والتدميغ، والصػل، والتشغيع، واإليقاع

ألداء السصمػب حدب سياق السػقف والػقفات تذتخك جسيعا في تكػيغ ا
وضخوفو، وقج تتبادل السػاقع؛ بسعشى أن الػضيفة البارزة في األداء قج تكػن 
لمشبخ، أو لمتدميغ، أو لغيخىسا، ولكشيا في الحقيقة تكػن نتيجة التعاون 

 بيغ عشاصخ األداء الستعجدة والتأثيخ الستبادل بيشيا.
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ي عشرخ مغ عشاصخ األداء لحا، فإن البحث عغ الػضيفة األدائية أل
يغفل دور العشاصخ األخخى، وتتزح الػضيفة األدائية لمػقفات مغ  يجب أالّ 

 خالل عالقتيا بالعشاصخ األدائية عمى الشحػ اآلتي:
 (32)عالقتها تاننرب:  -أ 

إن سقػط الحخكة اإلعخابية مغ آخخ الكمسة بدبب الػقف، قج يتختب 
عميو انتقال الشبخ مغ مػقعو، بدبب اختالف التخكيب السقصعي لمكمسة في 

-:a – Liحالة الػقف عشيا في حالة الػصل، كسا في كمسة: )َعميٌع  
monʕ)( فقج انتقل الشبخ مغ السقصع قبل األخيخ ،Li: قبل الػقفة، إلى )

 الػقفة.بعج  (a – Ĺi:mʕالسقصع األخيخ )َعِميْع 
وسيمة  –أحيانًا  –يزاف إلى ذلظ: أن الػقفة، أو الدكتة تكػن 

-toمداعجة إلبخاز الشبخ، وذلظ كسا في نصق الخصيب الثاني لكمسة )ُتَحْط 

ḥaṭ) ( َفإْن َلْع ُتَحْط ٚ٘في الجسمة" :)Ϙ َضاَعْت  َوُتْحَفْع ِبَتْقػى هللا
О"كسا ضيخ مغ  –فالدكتة التي أحجثيا الخصيب بعج كمسة )ُتَحْط(  (ٖٖ)أ

( فييا ḥaṭساعجت عمى إبخاز السقصع السشبػر ) –( ٙصػرة التحميل رقع )
مع مالحطة انتقال الشبخ مغ مػضعو األصمي في  –بذكل واضح  –

الخصيب أراد ( حدب قػاعج الشبخ، لكغ toالكمسة، وىػ السقصع قبل األخيخ )
لفت الدامع، وتعميق أذنو، فجعميا سكتة، فجاء التخكيد كمو عمى السقصع 
األخيخ، ومغ وسائل ىحا التخكيد: انتقال الشبخ مغ السقصع األول في الكمسة 

 إلى السقصع األخيخ فييا.
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 (ٙصػرة رقع )

فيسا يترل بشبخ الجسمة، أو  –كحلظ  –الػقفات بالشبخ وتطيخ عالقة 
نبخ السجسػعة؛ وذلظ أن الخصيب الحي يخيج تحقيق اإلجادة والحدغ 
ألدائو، والتأثيخ لكمساتو وجسمو يحخص عمى استخجام الػقفات؛ لتقديع 
كالمو إلى مجسػعات كالمية قريخة، تسّكشو مغ إحجاث نبخ السجسػعة في 

أواًل مغ زيادة نبخ كل مجسػعة مغ ىحه السجسػعات، وبحلظ يتسّكغ 
السجسػعة في كالمو، وثانيًا مغ تأكيج السعاني التي يحخص عمى نقميا إلى 

َوَأْسَعَجُه َواَل َأْشَقاْه  О(: "َمْغ اَلَذ ِبِو َحَساْه ٜ٘ٔالدامع. فسثاًل: الجسمة )
О"فمػ أن الخصيب نصقيا في مجسػعة نفدية واحجة الشتسمت عمى  (ٖٗ)أ

حرخت فخصة الخصيب في التأكيج عمى أكثخ مغ نبخ مجسػعة واحج، والن
جدء مغ كالمو في مػضع واحج، وىػ الحي يحسل نبخ السجسػعة، لكغ 
نصق الخصيب لمجسمة الدابقة في مجسػعتيغ نفديتيغ بػاسصة الػقفة، 
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مّكشو مغ الحرػل عمى نبخي مجسػعة، لكل مجسػعة َنَفدية نبخىا 
عمى أكثخ مغ جدء في جسمتو  الخاص، وبحلظ أتيحت لمخصيب فخصة التأكيج

 ىكحا:
 Оَوَأْسَعَجُه َواَل َأْشَقاْه  Оَمْغ اَلَذ ِبِو َحَساْه 

 نبخ السجسػعة  نبخ السجسػعة
 (35) عالقتها تانتسيني: -ب 

مغ خالل الحجيث عغ العشرخ  مى العالقة بيغ الػقفات والتدميغجتت
الدمشي في الػقفات، أي الكع الدمشي ليا مغ جانب، وعغ عجد الػقفات في 

 الكالم مغ جانب آخخ، وىل لمتدميغ دور فييسا؟
فإنو مغ السقخر أن الػقفات  بالشدبة لمعشرخ الدمشي في الػقفات،

يبخز  يختمف كّسيا الدمشي، فقج تكػن شػيمة، أو قريخة، أو متػسصة، وىشا
 الدؤال: ما العػامل التي تؤدي إلى اختالف الكع الدمشي لمػقفات؟

مغ خالل الجراسة الدسعية والسعسمية وجج أن الكع الدمشي لمػقفات 
 بثالثة عػامل: –شػاًل أو قرخًا  –يتأثخ 

التي تعج عاماًل مؤثخًا في الػقفات، فتكػن  : شخرية الستكمعاألول
اليجوء وبطء الحخكة، ذات كع زمشي كبيخ،  وقفات الستكمع الحي يسيل إلى

وعمى العكذ مغ ذلظ، فإن الستكمع الحي يتدع بالعجمة وسخعة الحخكة فإن 
 وقفاتو تكػن قريخة.

وبالتجقيق في الػقفات الػاردة عشج جسيع الخصباء؛ مغ أجل الكذف 
عغ ىحه العالقة، تبيغ أنو ال يسكغ تحجيجىا؛ ألن السعخفة بذخرية كل 

متػفخة، وكل ما تػافخ عشيا مجخد تػقعات مدتخمرة مغ خالل  خصيب غيخ
أداء كل مشيع، وىحا غيخ كاف لمكذف عغ العالقة بيغ الػقفات 
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والذخرية. ولكغ أمكغ التغمب عمى ذلظ مغ خالل العامل الثاني اآلتي 
 ذكخه وبيان عالقة الػقفات بالذخرية.

في تقديع الكالم الػقفات األداة األولى  : التدميغ:وانعايم انثاني
إلى وحجات، أو مجسػعات نفدية، بحيث يتالءم مع خط السعشى، فيتحقق 
لؤلداء حدشو، ولمكالم وضػحو. والعشرخ الدمشي ىػ الجامع بيغ الػقفات 
والتدميغ، وقج تبيغ أن التدميغ عامل مؤثخ في الكع الدمشي لمػقفات، فإذا 

فات كبيخًا، وعمى العكذ إذا كان تدميغ الكالم بصيئًا كان الكع الدمشي لمػق
أصغخ، ومغ األمثمة كان التدميغ سخيعًا، فإن الػقفات تكػن ذات كع زمشي 

 عمى ذلظ:
 ( :وَ ٜٗالجسمة" :) ْع كُ بِّ رَ  خِ مْ ى أَ مَ ػا عَ يسُ قِ تَ اسО  ع كُ الَ ػَ حْ مح أَ تْرО 

 .(ٖٙ)أ"Оع كُ دّ ق عِ قّ حَ تَ يَ وَ  Оع تكُ يبَ فع ىَ تحْ وَ 
في ىحه الجسمة إلى التدميغ الدخيع، فقج جاء معجليا  يسيل التدميغ

 ف/ث(، وجاءت الػقفات فييا قريخة الكع الدمشي، ىكحا: ٔٚ.ٗٔ)

 الكع الدمشي مغ الثانية الػقفة
 األولى
 الثانية
 الثالثة
 الخابعة

ٓ.ٕٖٗٚ 
ٓ.ٖٕٓٙ 
ٓ.ٕٕٙ٘ 
ٓ.ٕٛٚ٘ 

الدخيع الحي جاءت  وىحا القرخ في زمغ الػقفات متشاسب مع التدميغ
 الجسمة عميو.

 ( َمْغ َفَقجَ ٜٗٔالجسمة" :) ْهО  َفُيَػ ِفي ِبَحاِر الطُُّمَساْتО"أ(ٖٚ) 
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 أشال الخصيب الدادس في الكع الدمشي لمػقفتيغ، ىكحا:

 الكع الدمشي مغ الثانية الػقفة
 األولى
 الثانية

ٓ.ٕٙٓٙ 
ٔ.ٖ٘ٓ 

وإنسا جاءت الػقفة األولى أقّل زمشًا مغ الثانية؛ ألن األولى فرمت بيغ 
الذخط والجػاب، فيي وقفة في داخل الجسمة، والثانية فرمت بيغ جسمتيغ، 

 –فيي وقفة خارج الجسمة، وعمى الخغع مغ ذلظ، فقج جاء شػل الػقفتيغ 
بمغ متشاسبًا مع التدميغ الحي جاءت عميو الجسمة، حيث  –بذكل عام 

 ف/ث(. ٚٗ.ٛمعجليا )
ومسا يؤكج العالقة القػية بيغ التدميغ والكع الدمشي لمػقفات ما يالحع 
في جسل القدع الثاني مغ الخصبة، تمظ الجسل التي يتدع التدميغ فييا 
باإلسخاع غالبًا، حيث تع استقخاء جسيع األكسام الدمشية لمػقفات في ىحه 

ات كع زمشي قريخ، وىحا ما الجسل، ووجج أن جسيع الػقفات فييا ذ
يتشاسب مع التدميغ الدخيع في ىحه الجسل، ولع يذح عغ ىحا الحكع إال 
بعس الجسل، التي كان مزسػنيا الحث عمى الرالة عمى السرصفى 

والػقفات فييا ذات كع فقج جاء تدميشيا سخيعًا،  السختار دمحم بغ عبج هللا 
ىػ ىشا يغ التدميغ والػقفات زمشي كبيخ، ولعل الدبب في تخمف التالزم ب

أن الخصيب أراد بإشالة الكع الدمشي لمػقفة أن يعصي الدامعيغ فخصة 
 الرالة عمى رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ ليشالػا أجخىا.

 فسثاًل:
 ( َمْغ َصمَّى َعَميَّ َصاَلًة َصمَّى هللُا َعَمْيِو ِبَيا َعْذخًا ٖٔٔالجسمة" :)

О"أ(ٖٛ) 
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جاءت الػقفة فييا شػيمة بذكل واضح، حيث بمغ الكع الدمشي لمػقفة 
 ( ف/ث.ٕ٘.ٖٔ(، وجاء السعجل العام لمجسمة )ٔٛٔ.ٔ)

ىحا عمى الخغع مغ التدميغ الدخيع الحي زاد اإلحداس بصػل الػقفة، 
والدبب في سخعة التدميغ ىشا: أن السقام مقام إنياء لمخصبة، يزاف إلى 

سمة ليذ أمخًا ججيجًا يشقمو الخصيب إلى الدامعيغ، ذلظ أن مزسػن ىحه الج
فأدى كل ىحا إلى وإنسا ىػ أمخ يعخفػنو مدبقًا، ويحفطػنو، وىػ قائع ِبيع، 

 اإلسخاع في التدميغ.
والػقفات عشج كل خصيب؛ ليتزح  ويسكغ عقج السقارنة بيغ التدميغ

مجى التالزم بيشيسا، ولكي تتع ىحه السقارنة فالبج مغ الحرػل عمى 
الستػسط العام لدمغ الػقفة عشج كل خصيب عمى حجة، وقج أمكغ ذلظ بجسع 
أزمان الػقفات الػاردة عشج كل خصيب في جسل القدع األول، ثع قدستيا 

يو وضع الستػسط العام لدمغ عمى عجد الػقفات. والججول اآلتي يتع ف
 الػقفة عشج كل خصيب أمام متػسط السعجل العام لتدميشو لتديل السقارنة:

 (ٕ) رقع ججول

 الخصيب
متػسط السعجل العام لتدميغ 

 الخصيب
 (ف/ث)

الستػسط العام لدمغ 
 (مغ الثانية)الػقفة 

 األول
 الثاني

ٔٔ.ٖ٘ 
ٕٔ.ٙٛ 

ٓ.ٜ٘ٓ٘ 
ٓ.ٗٛٛٗ 

متػسط السعجل العام لتدميغ  الخصيب
 الخصيب
 )ف/ث(

الستػسط العام لدمغ 
 الػقفة )مغ الثانية(
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 الثالث
 الخابع

 الخامذ
 الدادس
 الدابع

ٔٗ.ٗٗ 
ٔٔ.ٖٓ 
ٖٔ.ٙٗ 
ٔٓ.ٖٖ 
ٔٔ.٘ٚ 

ٓ.ٙٓٛٓ 
ٓ.ٖٜ٘ٚ 
ٓ.٘ٓٓٓ 
ٓ.ٙٓٔٚ 
ٓ.ٜٖ٘ٚ 

 بإمعان الشطخ في ىحا الججول يتزح اآلتي:
الػقفة عشج جسيع الخصباء مجااًل يتخاوح  احتل الستػسط العام لدمغ -ٔ

مغ الثانية  ٓٛٓٙ.ٓمغ الثانية كحّج أدنى، وبيغ  ٜٖٚ٘.ٓبيغ 
 كحّج أعمى.

يسكغ ترشيف الػقفات عمى أساس الستػسط العام لدمغ الػقفة  -ٕ
 عشج الخصباء جسيعًا إلى ثالثة أنػاع:

مغ الثانية إلى  ٓٓٓٗ.ٓوقفات قريخة، وىي التي تبجأ مغ  -ٔ
 لظ.ما دون ذ

إلى مغ الثانية  ٓٓٓٗ.ٓوقفات متػسصة، وىي التي تبجأ مغ  -ٕ
 مغ الثانية. ٓٓٓ٘.ٓ

مغ الثانية إلى ما  ٓٓٓ٘.ٓوقفات شػيمة، وىي التي تبجأ مغ  -ٖ
 فػق ذلظ.

عشج  جاء التشاسب واضحًا بيغ متػسط السعجل العام لمتدميغ -ٖ
الخصيب الػاحج، وبيغ الستػسط العام لدمغ الػقفة عشجه، وذلظ 

 عمى الرػرة اآلتية:
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الخصباء الحيغ يسيل تدميشيع إلى اإلبصاء جاء الستػسط العام  - أ
 –لدمغ الػقفة عشجىع شػياًل، أو متػسصًا، وىؤالء ىع: األول 

 الدابع. –الدادس 
ستػسط العام الخصباء الحيغ يسيل تدميشيع إلى التػسط جاء ال - ب

لدمغ الػقفة عشجىع متػسصًا كحلظ، ويرجق ىحا عمى الخصيب 
 الثاني فقط.

الخامذ(  –الخابع  –غاب عشج بقية الخصباء، وىع: )الثالث  -ٗ
الثالث التشاسب الدابق بيغ التدميغ والػقفات، ذلظ أن الخصيبيغ 

، وكان الستػقع قج جاء تدميشيع مغ قبيل التدميغ الدخيع والخامذ
ػن الستػسط العام لدمغ الػقفة عشج كل مشيع قريخًا، لكشو أن يك

 – ٓٛٓٙ.ٓجاء كبيخًا ندبيًا، حيث بمغ عمى التػالي: )
(. أما الخصيب الخابع فتدميشو يسيل إلى اإلبصاء، ويشاسب ٓٓٓ٘.ٓ

ذلظ اإلبصاء أن يأتي زمغ الػقفة أكبخ مسا جاء عميو، وىػ: 
(ٓ.ٖٜ٘ٚ.) 

عشج كل خصيب مغ ىؤالء الثالثة  قامت الباحثة بجراسة الػقفات -٘
عمى حجة، محاولة تفديخ أسباب خخوجيع عغ ذلظ التشاسب، وقج 

 تبيغ اآلتي:
بالشدبة لمخصيب الثالث الحي تبجو الجقة والسيارة في أدائو،  -أ 

فإن االتجاه العام لػقفاتو في الخصبة ىػ تصػيل زمغ الػقفة، 
وىحا يعج بسثابة الالزمة لو، لكشيا الزمة تختبط بذخريتو التي 
يحخص عمى االعتداز ِبيا مغ خالل أدائو: وقج اصصشع في ذلظ 

ي بعس الجسل، فأدى ذلظ إلى شػل الػقفة، وإسخاع التدميغ ف
 الشتيجة التي ىي أمامشا.
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بالشدبة لمخصيب الخابع، فإن أداءه جاء مكتساًل في عشاصخه،  -ب 
صادقًا في انفعاالتو، وىحا الرجق وّلج عشجه قػة اإلحداس، 
والتجاوب مع السعاني، وىحا بجوره جعل الخصيب يتخح مغ 

، ونقميا إلى كمساتو، وجسمو وسيمة لتفخيغ ىحه الذحشة القػية
مغ َثعَّ جاء التدميغ بصيئًا، وأصبحت الػقفات تسّثل و الدامعيغ، 

حاجدًا بيشو وبيغ ذلظ، وكأّنو أخح يدتحّث الػقفات عمى 
االنقزاء، حتى يدتسخ مع الكمسات والجسل عمى الشدق الحي 

 بجأ بو، فجاءت وقفاتو أقرخ.
ار بالشدبة لمخصيب الخامذ، فإن أداءه الجيج قج جعمو يخت -ج 

بسعانيو التدميغ الدخيع؛ لمتعبيخ عغ درجة االنفعال القػية 
وأفكاره، وقج دفعو االعتداز بذخريتو في األداء أن يصيل مغ 
زمغ الػقفة إلى حّج ما، ويدتخيح فييا مغ التدميغ الدخيع، 

 فجاء التدميغ سخيعًا، والػقفات شػيمة نػعًا ما.
وعمى ذلظ؛ تدمع الشتيجة التي تػصمت الجراسة إلييا، وىي االرتباط 
والتالزم بيغ نػعية التدميغ وزمغ الػقفات، فكمسا بصؤ التدميغ شال زمغ 

 الػقفة، والعكذ بالعكذ.
تػضيف الػقفة دالليًا عامل مغ  : وضيفة الػقفة:وانعايم انثانث

حع في األداء الخصابي في العػامل التي تؤثخ عمى زمغ الػقفة، وىحا ما يال
ثشايا الجسمة الذخشية، وعمى حجودىا، فإذا أراد الخصيب تعميق أذن الدامع، 
ولفت انتباىو فإنو ال يحجث وقفة فحدب، وإنسا يحجثيا ويصيل في زمشيا 

 نػعًا ما؛ حتى يذج الدامع إلى كالمو بعج الػقفة.
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لمػقفات، أو ىحا فيسا يترل بالجانب األول الخاص بالعشرخ الدمشي 
، بعجد الػقفات في الكالمالكع الدمشي ليا، أما الجانب الثاني، والحي يختز 

 فإنو يسكغ القػل بأن عجد الػقفات في الكالم يختبط بأمخيغ:
فالتدميغ إن التدميغ يمعب دوره في عجد الػقفات،  األول: التدميغ:

(: "َمْغ ٕٕ٘البصيء يذتسل عمى عجد أكبخ مغ الػقفات، كسا في الجسمة )
ْخِك اأَلْكَبْخ   Оَفْقٍخ َأْو َمَخْض َفَصَمَب ِمَغ الَسْػَتى َزَواَل  Оَوَقَع ِفي َمَياِوي الذِّ

ْصَحاِب َأو اْسَتَعاَن ِبأَ  Оَكُحًرػِل َماٍل َأْو َوَلْج  Оَأْو َشَمَب ِمْشُيْع َجْمَب  َنْفٍع 
َفَقْج َىَزَع َجَشاَب  Оَأْو َشاَف َأْو َنَحَخ َأْو َنَحَر َلَيا  Оاأَلْضِخَحِة َوالَسْقُبػِريْغ 

َواْرَتَكَب َأْعَطَع  Оَوَأَساَء الطََّغ ِبَخبِّ الَبِخيَّْة  Оَوَتَشقََّز اأُلُلػِىيَّْة  Оالّخُبػِبيَّْة 
قج جاء  (ٜٖ)أ"Оالَجشَُّة َوُخمَِّج ِفي الشَّاْر َوُحخَِّمْت َعَمْيِو  Оَذْنٍب ِعْشَج هللْا 

ف/ث(، وقج اشتسمت عمى إحجى عذخة  ٗٛ.ٔٔالسعجل العام ليحه الجسمة )
 وقفة.

أقل عجدًا، كسا في  –غالبًا  –أما التدميغ الدخيع فالػقفات فيو 
)آل  (ٓٗ)أ"О(: "ِإَذا َفَعُمػا َفاِحَذة َأْو َضَمُسػا َأْنُفَدُيْع َذَكُخوا هللا ٓٚالجسمة )

سخيعًا،  –بجسمتييا الذخشيتيغ  –، فقج جاء السعجل لآلية كميا (ٖ٘ٔعسخان: 
ف/ث(، وقج ناسب الخصيب الثاني بيغ ىحا التدميغ  ٙٔ.ٗٔحيث بمغ )

 الػقفات، فمع يحجث إال وقفة واحجة نياية اآلية. الدخيع، وبيغ عجد
ولكغ التشاسب بيغ عجد الػقفات والتدميغ ليذ أمخًا مصخدًا، يسكغ 
تعسيسو، فقج وجج أن بعس الخصباء قج أكثخوا مغ الػقفات في الجسمة التي 

 ِإَذا О(: "ِبَخبُِّكْع َماَذا َيْبَقى لمَعْبْج ٙجاءت بتدميغ سخيع، كسا في الجسمة )
ْحَسْة  Оَوُحِجَب ُدَعاُؤْه  Оاْنَقَصَعْت ِصَمُتُو ِبَخبِّْو  ، (ٔٗ)أ"Оَوِحيَل َبْيَشُو َوَبْيَغ الخَّ
 ٕٗ.٘ٔمع أن التدميغ يعج سخيعًا، حيث بمغ السعجل )فيشا أربع وقفات 

ف/ث(. ويسكغ الخد عمى مثل ىحا التشاقس بأنو عائج إلى عجم دقة األداء، 

1 2 

3 4 5 

6 7 8 
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جد الػقفات والتدميغ. وبحلظ يدمع الكالم األول، الحي أخل بالتالزم بيغ ع
 وىػ أن التدميغ البصيء تكثخ فيو الػقفات، والتدميغ الدخيع تقل فيو.

شػل أما األمخ الثاني الحي يؤثخ في عجد الػقفات في الكالم ىػ 
فالجسمة الصػيمة يغمب فييا أن تكػن ذات وقفات كثيخة،  الجسمة، أو قرخىا،
 Оَوِصُمػا َأْرَحاَمُكْع  О(: "َفاتَُّقػا هللَا ِعَباَد هللْا ٖٕٙكسا في الجسمة: )

ُمػا َلُيْع الَخْيَخ َوَلْػ َجَفْػا  ُيِجِم هللُا َعَمْيُكْع  Оَوِصُمػُىْع َوإْن َقَصُعػا  Оَوَقجِّ
َوُيَباِرْك  Оَلُكْع ِفي اأَلْعَساْل َوُيَباِرْك  Оَلُكْع ِفي اأَلْرزَاْق َوَيْبِدْط  Оَبَخَكاِتْو 

فيحه الجسمة الصػيمة، أحجث الخصيب  (ٕٗ)أ"Оِفي اأَلْعَساْر  –َأْيَزًا  –َلُكْع 
الدابع فييا ثساني وقفات، ويغمب في الجسل القريخة أن تكػن الػقفات 

َل َعَمْيِو َكَفاْه (: ٛٔقميمة، كسا في الجسمة )  .(ٖٗ)أ"О"َمْغ َتَػكَّ
وقج تبيغ مغ خالل السادة السجروسة تسيد نطام الػقفات في الجسمة 

 الذخشية بأنو سسح لمخصباء بثالثة خيارات:
: جعل الجسمة الذخشية مجسػعة نفدية واحجة، وذلظ باشتساليا األول

 عمى وقفة واحجة.
نفديتيغ، وذلظ باشتساليا : جعل الجسمة الذخشية مجسػعتيغ انثاني

 عمى وقفتيغ: األولى بعج الذخط، والثانية بعج الجػاب.
: جعل الجسمة الذخشية ثالث مجسػعات نفدية فأكثخ، وذلظ انثانث

باشتساليا عمى ثالث وقفات: األولى بعج أداة الذخط عشجما يكػن ليا 
متعمقات، والثانية بعج الذخط، والثالثة بعج الجػاب. وقج تكػن ىشاك وقفة 

 رابعة أو خامدة ... في حالة وجػد تابع لمذخط، أو لمجػاب، أو لكمييسا.
 –: ىل ىشاك عالقة بيغ عجد الػقفات في الكالم انسؤال ويثقى

 شػاًل وقرخًا؟ –وبيغ الكع الدمشي ليحه الػقفات  –كثخة وقمة 

1 2 3 
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مغ خالل نتائج الجراسة الدسعية، والسعسمية تبيغ أنو ال تػجج عالقة 
 –شػاًل وقرخًا  –وبيغ زمغ الػقفات  –كثخة وقمة  –ثابتة بيغ عجد الػقفات 

الجسمة السحتػية عمى وقفات قميمة أن يكػن الكع الدمشي فال يذتخط في 
ليحه الػقفات قريخًا، بل إن السدألة ال تحكسيا قاعجة ثابتة، فيشاك جسٌل 
ذات وقفات كثيخة العجد، كبيخة الكع الدمشي، وىشاك جسٌل ذات وقفات كثيخة 

 العجد صغيخة الكع الدمشي.
 غْ مِ  وْ أَ  Оتي مَّ أُ  مخِ غ أَ شيئًا مِ  مغ واّله هللاُ (: "٘ٔٔالجسمة )فسثاًل: 

 О ىعْ فقخِ وَ  О تيعْ مّ وخِ  О يعْ اجتِ حَ  ونَ دُ  Ϙ جبْ تَ احْ فَ  О سيغْ السدمِ  مخِ أَ 
اشتسمت  قجل (ٗٗ)أ".О القيامةْ  مَ ػْ يَ  توِ مّ ه وخِ خِ فقْ و وَ اجتِ حَ  دونَ  هللاُ  بَ جَ تَ احْ 

عمى ست وقفات وسكتة واحجة، وتشػع الكع الدمشي لكل مشيا بيغ القرخ 
 والتػسط والصػل، ىكحا:

مغ )الكع الدمشي  الػقفة
 (الثانية

 األولى
 الثانية
 الدكتة
 الثالثة
 الخابعة

 الخامدة
 الدادسة

ٓ.ٕ٘٘ٓ 
ٓ.٘٘ٓٓ 
ٓ.ٕٗٙ٘ 
ٓ.ٖٙٛٚ 
ٓ.ٖٛٚ٘ 
ٓ.ٖٚ٘ٓ 
ٓ.ٖٚٗٚ 

 Оاتَُّقػا هللَا َتَعاَلى َوَأِشيُعػْه  О(: "َأمَّا َبعُج َفَيا ِعَباَد هللْا ٖٔوالجسمة )
 Оَوُتػُبػا ِإَلى َربُِّكْع َواْسَتْغِفُخوْه  Оَواْسَتِقيُسػا َعَمى َشْخِعِو َواَل َتْعُرػْه 

1 
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ُجوْه َوَأْخِمُرػا  ُسػا ُحُخَماِتْو  Оَلُو َأْعَساَلُكْع َوَوحِّ َوَعَمى ِنَعِسِو اْشُكُخوْه  Ϙَوَعطِّ
О"قج اشتسمت عمى ست وقفات، لكشيا جاءت كميا قريخة، وذلظ عمى  (٘ٗ)أ

 الشحػ اآلتي:

مغ )الكع الدمشي  الػقفة
 (الثانية

 األولى
 الثانية
 الثالثة
 الخابعة

 الخامدة
 الدكتة
 الدادسة

ٓ.ٖٕٔ٘ 
ٓ.ٕٔٛٔ 
ٓ.ٕٕٔ٘ 
ٓ.ٜٖٔٚ 
ٓ.ٕٛٚ٘ 
ٓ.ٖٕٔٔ 
ٓ.ٕٙٛٚ 

ذات وقفة واحجة لكشيا ذات كع زمشي وقفت الجراسة عمى جسٍل كسا 
(: "َمْغ َوِلَي ِمْغ َأْمِخ ُأمَِّتي َشْيَئًا َفَذَقا َعَمْيِيْع ٖٔٔكبيخ، كسا في الجسمة )

فمقج جاء الكع الدمشي ليحه الػقفة كبيخًا، حيث بمغ  (ٙٗ)أ"Оَفاْشُقْق َعَمْيْو 
مغ الثانية، عمى الخغع مغ أن الكالم لع يشتو بعج، وىشا يعج  ٖٜٙٓ.ٓ

 شػل الػقفة عيبًا مغ الخصيب األول.
وعمى الخغع مغ ذلظ؛ فإنو يسكغ القػل بأن معطع الجسل التي كثخت 

، وعمى العكذ مغ ذلظ الػقفات جاء الكع الدمشي ليحه الػقفات كبيخاً فييا 
 الجسل التي قمت الػقفات فييا، جاء كسيا الدمشي صغيخًا.تمظ 
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 عالقتها تاإليقاع: -ج 
الكالم، وذلظ مغ خالل  الػقفات عشرخ مغ عشاصخ صشع اإليقاع في

تقديع الكالم إلى مجسػعات نفدية، أو مجسػعات كالمية، تكػن كل 
 وقفة.مجسػعة مشيا وحجة إيقاعية تتكخر بعج كل 

وقج كثخت في الجراسة األمثمة التي تػضح دور الػقفة في اإليقاع، 
 ومغ تمظ األمثمة:

 ( ِإْن َدَنْػت ِمْشُو َداَناك ٕٔٗالجسمة" :)О" 
 ( ِإْن َبعْجَت َعْشُو َراَعاك ٕٕٗالجسمة" :)О" 
 ( إْن اْسَتَعْشَت ِبِو َأَعاَنظ ٖٕٗالجسمة" :)О" 
 ( ِإْن اْحَتْجَت إِ ٕٗٗالجسمة" :) َلْيِو َرَفَجكО"أ(ٗٚ) 

ىحه الجسل األربع استصاع الخصيب الدابع فييا بأدائو الجيج أن 
يجعل األولى مشيا وحجة إيقاعية، قج تكخرت في الجسل الثالث الباقية. 
وذلظ ألّنيا تداوت عمى السدتػى الشحػي، والرخفي، والبالغي، وعمى 

لؤلصػات، وعمى السدتػى األدائي و السدتػى الرػتي بالشدبة لمسقاشع، 
لمتدميغ، وكحلظ الػقفات التي جاءت متقاربة في شػِليا و بالشدبة لمشبخ، 

 الدمشي، وذلظ عمى الشحػ اآلتي:
مجسػعة جعل الخصيب الػحجة اإليقاعية، أو الجسمة الذخشية  -ٔ

 .نفدية واحجة، تشتيي بػقفة
ة ىػ جعل أىع جدء في الػحجة اإليقاعية، أو الجسمة الذخشي -ٕ

الجػاب، ومغ َثعَّ جعمو مػضع نبخ الجسمة؛ مسا يجل عمى تداوييا 
 في األىسية.

قارب الخصيب في عشرخ الكع الدمشي لمػحجة اإليقاعية، وعميو  -ٖ
 :فيسا يأتيكسا يتزح  –كحلظ  –يتقارب التدميغ 
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 رقع الجسمة
 الجسمة

السعجل العام  الكع الدمشي عجد فػنيساتيا
 ف/ث

ٕٗٔ 
ٕٕٗ 
ٕٖٗ 
ٕٗٗ 

ٕٖ 
ٕٖ 
ٕ٘ 
ٕٗ 

ٔ.ٕٛ٘ 
ٔ.ٚٛٚ 
ٕ.ٕٗٗ 
ٕ.ٔ٘ٙ 

ٕٔ.ٙٓ 
ٕٔ.ٛٚ 
ٔٔ.ٔٗ 
ٔٔ.ٖٔ 

في األكسام الدمشية لمػقفات في الجسل  –كحلظ  –قارب الخصيب  -ٗ
 األربع، ىكحا:

 الػقفة نياية الجسمة رقع الجسمة
ٕٗٔ 
ٕٕٗ 
ٕٖٗ 
ٕٗٗ 

ٓ.ٕٙٔ٘ 
ٓ.ٕٙٓٙ 
ٓ.ٕ٘ٓٙ 
ٓ.٘ٛٚ٘ 
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 انثانث: أنىاع انىقفاخ ين خالل وظائفها احملىر
يسكغ استخالص أنػاع  –الدالفة الحكخ  –مغ خالل وضائف الػقفات 
 الػقفات، وذلظ عمى الشحػ اآلتي:

س: -1
َ
ف
َّ
 ين حيث انن

 تشقدع الػقفات التي يحجثيا الستكمع في كالمو إلى نػعيغ:
وقفات َنَفدية: وىي التي تكػن مرحػبة بَشَفذ، أي تكػن مغ  - أ

أجل التشفذ، وتدويج الخئتيغ باليػاء؛ حتى تدتسخ عسمية التكمع، 
ىحا في الكالم العادي، أما في الكالم الُسعتشى بو، والستفشغ فيو 
فإن الستكمع يتخيخ وقفاتو الَشَفدية؛ وقفًا لخط السعشى، وحخصًا 

 يغ.لمتأثيخ عمى الدامع
وقفات غيخ َنَفدية: وىي التي تكػن غيخ مرحػبة بَشَفذ، وىػ  - ب

الدكتة. ويتخكد فخق ما ما اصُصمح عمى تدسيتو بالرستة؛ أو 
 بيغ الشػعيغ في أمخيغ:

 : مدألة التشفذ.األول
: أن الرستة، أو الدكتة ال يمجأ الستكمع إلييا إاّل قاصجًا، وانثاني

الدامع إلى الكالم. أما الػقفة انتباه لفت ومعشى ذلظ أنو يػّضفيا دالليًا في 
 الَشَفدية فالستكمع بالخيار، قج يػّضفيا دالليا، وقج ال يػّضفيا.

 ين حيث االنتهاء: -2
سبق القػل عشج الحجيث عغ وضيفة الػقفات أن الػقفة تفيج الدامع 

 انتياء الكالم، أو عجم انتيائو، وعمى ذلظ يكػن لجيشا نػعان مغ الػقفات:
الػقفات السشتيية: وىي التي تحجث عشج اكتسال السعشى، أو  األول:

 انتياء الكالم، وغالبًا ما تكػن مػاضعيا:
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 في نياية الجسل السدتقمة في معشاىا. -
 في نياية الجسل الكبخى. -
في نياية الفقخة التي تذتسل عمى مجسػعة مغ الجسل،  -

 لكشيا تجور حػل معشى عام واحج.
 في نياية الكالم. -

والشػع الثاني: الػقفات غيخ السشتيية: وىي التي تحجث قبل أن يكتسل 
 السعشى، أو يشتيي الكالم، وغالبًا ما تكػن مػاضعيا:

 عمى حجود الكمسات في داخل السجسػعة الكالمية الػاحجة. -
 عمى حجود السجسػعات في داخل الجسمة. -
 عمى حجود الجسل الرغخى في داخل الجسمة الكبخى. -
 ى حجود الجسل في داخل الفقخة.عم -

وقج جاء عجد الػقفات الجالة عمى عجم االنتياء في الجسل الذخشية 
أكثخ مغ الػقفات الجالة عمى االنتياء، وذلظ لكثخة الجسل التابعة لمذخط، أو 

 لمجػاب، أو لكمييسا.
 ين حيث انكى انسيني: -3

التدميغ ( الحي عقجت فيو السقارنة بيغ ٕمغ الججول الدابق رقع )
كسيا  بسخاعاةوالػقفات عشج كل خصيب عمى حجة، َتعَّ تحجيج أنػاع الػقفات 

 الدمشي، وذلظ عمى الشحػ اآلتي:
مغ الثانية إلى ما  ٓٓٓٗ.ٓ: وىي التي تبجأ مغ وقفاخ قصريج -ٔ

 دون ذلظ.
مغ الثانية إلى  ٓٓٓٗ.ٓ: وىي التي تبجأ مغ وقفاخ يتىسطح -ٕ

 مغ الثانية. ٓٓٓ٘.ٓ
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مغ الثانية إلى ما  ٓٓٓ٘.ٓوىي التي تبجأ مغ : وقفاخ طىيهح -ٖ
 فػق ذلظ.
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 :اخلامتح
أسفخت دراسة "الػقف في الجسمة الذخشية مغ خالل خصب الجسعة 
في الحخميغ الذخيفيغ" عغ عجد مغ الشتائج، يسكغ إجسال أبخزىا فيسا 

 يأتي:
الدكػن جدء مغ نطام الحخكات في المغة العخبية، ألنو يؤدي  -ٔ

 وضيفتيا، ولحا سّساه د. بذخ بالحخكة الرفخ.
تعجد األنساط التي تأتي عمييا الجسمة الذخشية، فتسيدت في  -ٕ

تخكيبيا بسا انعكذ عمى تسيدىا الجاللي، وضيخ ىحا التسيد في 
 األداء بذكل واضح في الجراسة.

سبقًا اسة الػقف، وما يترل بقزاياه مسا يعج عشاية الدابقيغ بجر  -ٖ
 بجارسي األصػات اليػم إكسال السديخة مشو. يججرألسالفشا، 

تػضيف الخصباء لمػقفات أضفى عمى أدائيع الخصابي الحدغ  -ٗ
 والجسال فعمقت السعاني السقرػدة بأذىان الدامعيغ.

 الكذف عغ السالمح العامة السسيدة لمػقفة السشتيية والػقفة غيخ -٘
 السشتيية.

ترشيف الػقفات بسخاعاة الكع الدمشي ليا إلى وقفات قريخة،  -ٙ
 ومتػسصة، وشػيمة.

وبيغ زمغ  –كثخة وقمة  –التشاسب الصخدي بيغ عجد الػقفات  -ٚ
في األعع األغمب، فالجسل التي كثخت  –شػاًل وقرخًا  –الػقفات 

فييا الػقفات جاء الكع الدمشي ليحه الػقفات كبيخًا، والعكذ 
 عكذ.بال
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تحجيج مػاضع الػقفات السشتيية والػقفات غيخ السشتيية حدب  -ٛ
 السادة السجروسة.

التالزم بيغ الػقفات والعشاصخ األدائية األخخى في الػضيفة  -ٜ
 األدائية:

 الػقف عامل مغ عػامل انتقال الشبخ. -
غ الستكمع مغ إحجاث نبخ السجسػعة الحي الػقف عامل يسكّ  -

 يؤدي وضيفتو األدائية.
التدميغ البصيء يػاكبو عادة وقفات أشػل زمشًا وأكثخ عجدًا،  -

 والتدميغ الدخيع يخافقو وقفات أقرخ زمشًا، وأقل عجدًا.
 اختالف داللة الػقفة غيخ السشتيية حدب مخاد الستحجث. -ٓٔ
الكذف عغ العػامل السؤثخة في الكع الدمشي لمػقفات مغ خالل  -ٔٔ

 –التدميغ  –: شخرية الستكمع عػامل ثالثةوىي الجراسة 
 وضيفة الػقفة.
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 اهلىايش:
نطخ: د. عبج الدالم السدجي: التفكيخ المداني في الحزارة ا (ٔ)

 .ٕ٘ٙالعخبية )الجار العخبية لمكتاب( ص 
نطخ: د. أحسج مختار عسخ: دراسة الرػت المغػي ا (ٕ)

 .ٜٕٔالقاىخة( ص  –عالع الكتب  –م ٜٜٔٔىـ/ٔٔٗٔ)
         نطخ: أبػ بذخ عسخو بغ عثسان بغ قشبخ: كتاب سيبػيو، تحقيق: ا (ٖ)

 –دار الجيل  –م ٜٜٔٔىـ/ٔٔٗٔ – ٔعبج الدالم ىارون )ط
. الحدغ بغ قاسع السخادي: الجشى الجاني في ٙ٘/ٖبيخوت( 

حخوف السعاني، تحقيق فخخ الجيغ قباوة ودمحم نجيع فاضل )دار 
 .ٜٔٔ - ٜٓٔبيخوت( ص  –اآلفاق 

خ: شخح شحور الحىب في معخفة كالم العخب، ومعو كتاب نطا (ٗ)
مشتيى األرب بتحقيق شحور الحىب تأليف دمحم محي الجيغ عبج 

 .ٖٚبيخوت( ص  –السكتبة العرخية  –م ٕٜٜٔالحسيج )
 –دار السعارف  –م ٜٙٛٔ – ٜنطخ: دراسات في عمع المغة )طا (٘)

 .ٖٕٔ-٘ٚٔمرخ( ص 
 –دمحم شاكخ )دار السجني  دالئل اإلعجاز، عمق عميو محسػدانطخ:  (ٙ)

 .ٔٛججة( ص 
بيخوت(  –السقتزب، تحقيق دمحم عبج الخالق عزيسة )عالع الكتب  (ٚ)

ٕ/ٜٗ. 
أبػ دمحم عبج هللا بغ أحسج بغ أحسج: السختجل، تحقيق ودراسة عمي  (ٛ)

 .ٕٕٓ، ص دمذق( -ىـ ٕٜٖٔحيجر )
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نطخ: خالج بغ عبج هللا األزىخي: شخح الترخيح عمى التػضيح ا (ٜ)
 .ٖٕٓ/ٕالقاىخة(  –إحياء الكتب العخبية  )مصبعة دار

نطخ: د. أحسج عارف حجازي: الػقف واالبتجاء عمى ضػء ا (ٓٔ)
 .ٚٗ-ٖٙالسشيا( ص  –دار فخحة  – ٕٛٓٓالمدانيات الحجيثة )

      نطخ: أبػ دمحم عبج هللا جسال الجيغ بغ ىذام: أوضح السدالظ إلىا (ٔٔ)
أوضح ألفية ابغ مالظ، ومعو كتاب عجة الدالظ إلى تحقيق 

 –السدالظ لسحسج محي الجيغ عبج الحسيج )السكتبة العرخية 
 .ٖٗ٘-ٕٖٗ/ٗبيخوت( 

أشخف عمى ترحيحو ومخاجعتو عمي دمحم الزباع )دار الكتب  (ٕٔ)
 .ٕٓٗ/ٔ، بيخوت( –العمسية 

 .ٕٕ٘/ٔالشذخ،  (ٖٔ)
 .ٕٓٗ-ٜٖٕ/ٔالدابق،  (ٗٔ)
نطخ مثاًل: د. أحسج عارف حجازي: الػقف واالبتجاء عمى ضػء ا (٘ٔ)

 المدانيات.
جكتػر عبج هللا ربيع، والجكتػر عبج العديد عالم: عمع الرػتيات ال (ٙٔ)

 .ٕٖ٘م(، ص ٕٗٓٓىـ/ ٕ٘ٗٔ –الخياض  –)مكتبة الخشج 
نطخ: الجكتػر عبج العديد عالم: مغ التدميغ في نصق العخبية ا (ٚٔ)

 –الفرحى بسرخ السعاصخة، )رسالة دكتػاره بكمية المغة العخبية 
 .ٖٓٔ، ص م(ٖٜٚٔقدع أصػل المغة، 

، اعتسجت الجراسة عمى رمد (، الخصبة الحادية عذخةٙٙٔجسمة )ال (ٛٔ)
(О)  لمػقفة، ورمد(Ϙ) .لمدكتة 

 (، الخصبة الثامشة.ٕٙٔالجسمة ) (ٜٔ)
 الخصبة الثانية، الخصيب الخابع. (ٕٓ)
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 (، الخصبة األولى.ٚالجسمة ) (ٕٔ)
 الخصبة الخامدة، الخصيب الخامذ. (ٕٕ)
 الخصبة الثالثة عذخة، الخصيب الدادس. (ٖٕ)
 األولى، الخصيب الثالث. الخصبة (ٕٗ)
، بيخوت( –دار اليجى  – ٕالخرائز، تحقيق دمحم عمي الشجار )ط (ٕ٘)

ٖ/ٕٔٛ. 
 الخصبة الدابعة عذخة، الخصيب الثاني. (ٕٙ)
 الخصبة الثالثة عذخة، الخصيب الدادس. (ٕٚ)
 ث، انطخ: أبػ داود أشعالخصبة الخابعة عذخة، الخصيب الدابع (ٕٛ)

الجيغ عبج الحسيج الدجدتاني: سشغ أبي داود، تحقيق دمحم محي 
، ٖٙٔٔ)السكتبة العرخية( كتاب الجشائد، باب التمقيغ، رقع 

ٖ/ٜٔٓ. 
 الخصبة الدادسة، الخصيب الخامذ. (ٜٕ)
 الخصبة األولى. (ٖٓ)
 الخصبة الثانية عذخة. (ٖٔ)
الشبخ: "وضػح ندبي لرػت، أو مقصع، إذا ما قػرن ببقية  (ٕٖ)

األصػات والسقاشع في الكالم". انطخ: د. تسام حدان: مشاىج 
القاىخة(  –مكتبة األنجمػ السرخية  –م ٜٜٓٔث )ط البح
 .ٓٙٔص

 الخصبة الخابعة. (ٖٖ)
 الخصبة العاشخة، الخصيب الدادس. (ٖٗ)
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التدميغ: "الدخعة التي يتخحىا الستكمع ويحديا الدامع نحػ الكالم  (ٖ٘)
السشصػق" أنطخ: د. عبج العديد عالم ود. عبج هللا ربيع: عمع 

 .ٖ٘ٗالرػتيات، ص
 الثالث. الخصبة الثالثة، الخصيب (ٖٙ)
 الخصبة العاشخة. (ٖٚ)
بغ           ، انطخ: أبػ الحديغ مدمع الخصبة الثامشة، الخصيب األول (ٖٛ)

الحجاج الشيدابػري: صحيح مدمع، اعتشى بو أبػ صييب الكخمي 
الخياض(  –بيت األفكار الجولية لمشذخ  –م ٜٜٛٔىـ/ ٜٔٗٔ)

، ٛٓٗكتاب الرالة، باب الرالة عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بعج التذيج، رقع 
 .٘ٚٔص 

 الخصبة الدادسة عذخة، الخصيب الدابع. (ٜٖ)
 الخصبة التاسعة. (ٓٗ)
 لخصبة األولى، الخصيب الثالث.ا (ٔٗ)
 الخصبة الخامدة عذخة. (ٕٗ)
 الخصبة التاسعة، الخصيب الخابع. (ٖٗ)
 الخصبة الدابعة، الخصيب األول. (ٗٗ)
 خصبة الثانية، الخصيب الخابع.ال (٘ٗ)
الخصبة الدابعة، بقية الشز: "َوَمْغ َوِلَي ِمْغ َأْمِخ ُأمَِّتي َشْيَئًا َفَخَفَق  (ٙٗ)

. مدمع: صحيح مدمع، كتاب اإلمارة، باب فزل "Оِبِيْع َفاْرُفْق ِبْو 
 .ٖٙٚ، ص ٕٛٛٔاإلمام العادل وعقػبة الجائخ، رقع 

 الخصبة الخامدة عذخة. (ٚٗ)
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 املراجع:املصادر و
د. أحسج عارف حجازي: الػقف واالبتجاء عمى ضػء المدانيات  -ٔ

 السشيا. –دار فخحة  –م ٕٛٓٓالحجيثة، 
 –م ٜٜٔٔىـ/ٔٔٗٔد. أحسج مختار عسخ: دراسة الرػت المغػي،  -ٕ

 القاىخة. –عالع الكتب 
أبػ داود أشعث الدجدتاني: سشغ أبي داود، تحقيق دمحم محي  -ٖ

 ج. ٘، د م –لسكتبة العرخية ا –د. ت  –الجيغ عبج الحسيج 
مكتبة األنجمػ  –م ٜٜٓٔد. تسام حّدان: مشاىج البحث،  -ٗ

 القاىخة. –السرخية 
الحدغ بغ قاسع السخادي: الجشى الجاني في حخوف السعاني،  -٘

دار  –فخخ الجيغ قباوة ودمحم نجيع فاضل، د. ت       تحقيق 
 بيخوت. –اآلفاق 

 –عبج هللا األزىخي: شخح الترخيح عمى التػضيح، د. ت  خالج -ٙ
 القاىخة، جدآن. –مصبعة دار إحياء الكتب العخبية 

د. عبج الدالم السدجي: التفكيخ المداني في الحزارة العخبية، د.  -ٚ
 د. م. –الجار العخبية لمكتاب  –ت 

 د. عبج العديد عاّلم: -ٛ
رػتية الحجيثة، = عغ عمع التجػيج القخآني في ضػء الجراسات ال

 د. م. –مصبعة الدعادة  –م ٜٜٓٔىـ/ ٓٔٗٔ
= مغ التدميغ في نصق العخبية الفرحى بسرخ السعاصخة، رسالة 

 م.ٖٜٚٔقدع أصػل المغة،  –دكتػراه بكمية المغة العخبية 
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أبػ بكخ عبج القاىخ بغ عبج الخحسغ بغ دمحم الجخجاني: كتاب دالئل  -ٜ
 – ٖمحسػد دمحم شاكخ، ط خاإلعجاز، قخأه وعّمق عميو أبػ في

 –دار السجني / مرخ –مصبعة السجني  –م ٕٜٜٔىـ/ ٖٔٗٔ
 ججة.

عبج هللا بغ أحسج بغ أحسج بغ أحسج: السختجل، تحقيق أبػ دمحم  -ٓٔ
 دمذق. –د. ن  –م ٕٜٛٔىـ/ٕٜٖٔودراسة عمي حيجر، 

أبػ دمحم عبج هللا جسال الجيغ بغ يػسف بغ أحسج بغ عبج هللا بغ  -ٔٔ
 ىذام األنراري:

= أوضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ، ومعو كتاب عجة الدالظ 
إلى تحقيق أوضح السدالظ لسحسج محي الجيغ عبج الحسيج، د. 

 ج. ٗبيخوت،  –السكتبة العرخية  –ت 
= شحور الحىب في معخفة كالم العخب، ومعو كتاب مشتيى األرب 
بتحقيق شخح شحور الحىب تأليف دمحم محي الجيغ عبج الحسيج، 

 بيخوت. –السكتبة العرخية  –م ٕٜٜٔ
د. عبج هللا ربيع و د. عبج العديد عاّلم: عمع الرػتيات،  -ٕٔ

 الخياض. –مكتبة الخشج  –م ٕٗٓٓىـ/ ٕ٘ٗٔ
 ٕأبػ الفتح عثسان بغ جشي: الخرائز، تحقيق دمحم الشجار، ط -ٖٔ

 ج. ٖبيخوت،  –دار اليجى  –د. ت  –
تحقيق عبج أبػ بذخ عسخو بغ عثسان بغ قشبخ: كتاب سيبػيو،  -ٗٔ

 ج. ٘بيخوت،  –دار الجيل  –م ٜٜٔٔىـ/ٔٔٗٔالدالم ىارون، 
دار  –م ٜٙٛٔ – ٜد. كسال بذخ: دراسات في عمع المغة، ط -٘ٔ

 مرخ. –السعارف 
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أبػ الخيخ دمحم بغ دمحم الجمذقي الذييخ بابغ الجدري: الشذخ في  -ٙٔ
، أشخف عمى ترحيحو ومخاجعتو عمي دمحم الصباع، القخاءات العذخ

 بيخوت، جدآن. –ر الكتب العمسية دا –د. ت 
أبػ العباس دمحم بغ يديج السبخد: السقتزب، تحقيق دمحم عبج  -ٚٔ

 ج. ٗبيخوت،  –عالع الكتب  –الخالق عزيسة، د. ت 
أبػ الحديغ مدمع بغ الحجاج الشيدابػري: صحيح مدمع،  -ٛٔ

بيت األفكار  –م ٜٜٛٔىـ/ٜٔٗٔاعتشى بو أبػ صييب الكخمي، 
 الخياض. –الجولية لمشذخ 
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