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 :الممخص
 يلتػػو فيػػو  ثينػػتثت ييػػد ، قػػد ت حػػو خليػػؿ اح ػػنلنينل كاحػػدرس احل ػػكمتنػػلكؿ احث ػػث ثلحدرا ػػ  

اح ث ػػث جاا    احتػػل قهػػلىل  تػػنن ن ثػػيف فل ػػطيف ك  ػػر ك ػػكريل، كنػػذحؾ  نيسػػو فػػل احت لػػيـ كا ػػلكثو 
آراءه فػل احن ػك  عػفاح ث ػث احاػلنل  وتحاثت  يا    آراءه فل احل ػ  اح ل يػ  كاحل ػ  احى ػ   عفاألكؿ 

عػػف اح ث ػػث احراثػػ   وتكلماا  ياا   اح ث ػػث احالحػػث  آراءه فػػل اح ػػركؼ كاأل ػػكات كتنػػلكؿ كاح ػػرؼ  
  كسلءت احخلت   ألذنر فييل اىـ نتلئج احث ث  آراءه فل احنتلث 

 .(المغويالدرس، السكاكيني، ): مفتاحيةالكممات ال
 

Khalil Sakakini and the language lesson 

 

Maysam Kazem Kashkool 

Al-Mustansiriya University - College of Arts 

Abstract: 

The research dealt with the study by Khalil Al-Sakakini and the 

linguistic lesson, which was presented to him with a preface in which she 

explained the life he spent traveling between Palestine, Egypt and Syria, as 

well as his approach to education and his style, The first topic came about his 

views in the colloquial language and the classical language. In the second 

topic, I talked about his views on grammar and morphology. The third topic 

dealt with his views on letters and sounds. And I spoke in the fourth topic: 

about his views on writing. The conclusion came to mention the most 

important results of the research.  
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 :المقدمة
اح ػػػػػلح يف كاح ػػػػػ ة كاح ػػػػػ ـ علػػػػػ   ػػػػػيدنل    ػػػػػد خػػػػػلتـ األنثيػػػػػلء اح  ػػػػػد   رب   

 كاح ر ليف 
كث ػػػػػد فنػػػػػد سػػػػػ لت احدرا ػػػػػلت فػػػػػل تسديػػػػػد احل ػػػػػ  اح رثيػػػػػ  فػػػػػل نتػػػػػب اح تػػػػػ خريف 
، كاح  دايف  سلال كا  ل، فند تنكعػت ثػيف احن ػك كاح ػرؼ كاح ػركؼ كأ ػكاتيل كنتلثتيػل

احىل ػطينل خليػؿ اح ػنلنينل ح ػػل حل ػكم اح رثػل  احل ػكم، احتسديػد  ػف   ػلكالت احتسديػدك 
حيػػػل  ػػػف أى يػػػ  ثلح ػػػ  فػػػل ىػػػذا اح سػػػلؿ  اقتهػػػت طثي ػػػ  احث ػػػث أف ينػػػكف علػػػ  أرث ػػػ  

 ثخلت   كعل  احن ك اآلتل   ثل ث   ثكق  ثت ييد ك تثكع 
احت ييػػد كتنلكحػػت فيػػو  يلتػػو احتػػل قهػػلىل  تػػنن ن ثػػيف فل ػػطيف ك  ػػر ك ػػكريل كاحكاليػػلت  

  ا لكثوكنذحؾ  نيسو فل احت ليـ ك  اح ت دة كاح  لن  اح ت دة،
 تنلكحت فيو آراءه فل احل   اح ل ي  كاحل   احى    األكؿ اح ث ث  
  كاح رؼ تنلكحت فيو آراءه فل احن ك  احالنل اح ث ث  

 تنلكحت فيو آراءه فل اح ركؼ كاأل كات  احالحث اح ث ث 
  احنتلث تنلكحت فيو آراءه فل  احراث  اح ث ث  

 :تمييد
   ـ، كىػػػك أديػػػب فل ػػػطينل  ۸۱۸۱/۸/۳۲كحػػػد خليػػػؿ اح ػػػنلنينل فػػػل احنػػػدس فػػػل

 ند ل   ي ل، اىتـ ثلحل ػ  كاحانلفػ ، كي ػد  ػف ركاد احترثيػ  اح دياػ  فػل احػكطف اح رثػل 
، كتلنػ  ت لي ػو فػل )اح ك كع  اح ػرة، د  ت    ل نلف حو اار نثير فل ت ليـ عدة أسيلؿ

  cmsاح در ػػ  األراكذن ػػي  فييػػل، اػػـ انتنػػؿ إحػػ  نليػػ  احس  يػػ  اينسلينلنيػػ  احتثسػػيري  )
ك نيػػل إحػػ  نليػػ   ػػييكف اينسليزيػػ  فػػل احنػػدس، كاحتػػل نلنػػت تػػدع  ) در ػػ  احسػػثلف ، 

ل، كنلنت ت لـ احل   اح رثي  احن راني ، ح   احتػكراة كاينسيػؿ ال ح ػ  احنػراف كاألدب اح رثػ
اػػػـ سلءىػػػل )نخلػػػ  زريػػػؽ  أ ػػػتلذ اح ػػػنلنينل، أ ػػػد رسػػػلؿ احنيهػػػ  األدثيػػػ  اح دياػػػ  فػػػل 
فل ػػطيف كأ ػػػتلذ اح رثيػػػ  فػػػل  طلػػػ  احنػػرف اح سػػػريف، فػػػ تيع حل ػػػنلنينل أف يتتل ػػػذ عليػػػو، 

)احسػنطل،  كيثدك أف اار ىذا األ تلذ فل تل يذه كاه لن احذم أسث  فيو ني و حل   ثػو حيػل
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إح  اح  لن  اح ت دة ح دة كسيػزة، انتنػؿ  79٩8 د تخرسو علـ ، اـ انتنؿ ث 77  7967
ث دىل إح  احكاليلت اح ت دة حزيلرة أ لننيل احانلفي   ف  تل ؼ ك  لرض ك نتثػلت، ف فػلد 
  رف  كا   ، كت رؼ ىنلؾ عل  احناير  ف أ لتذة أع ـ علـ احل لت، كع ؿ فػل ت لػيـ 

اح ػػػلدرة فػػػل كاليػػػلت اح ػػػل ؿ احسػػػرقل احل ػػػ  اح رثيػػػ  ك ػػػلىـ فػػػل نايػػػر  ػػػف اح طثكعػػػلت 
ىنػػلؾ، ن ػػل قػػلـ ثػػلحناير  ػػف أع ػػلؿ احترس ػػ ، ن ػػل نػػلف يتػػردد فػػل نيكيػػكرؾ علػػ  سل  ػػ  
 نكحك ثيل ي يف فييل أ تلذ احل   اح رثي  علػ  قػراءة ث ػض اح خطكطػلت اح رثيػ  كتنني يػل

، حننػػػػو قػػػػرر   3) ػػػػيلـ، د  ت     )اح ك ػػػػكع  اح ػػػػرة، د  ت 78  7967)احسػػػػنطل، 
اح ػػكدة إحػػ  احػػكطف ث ػػد  هػػل عػػلـ علػػ   ػػىره إحػػ  احكاليػػلت اح ت ػػدة األ رينيػػ  ث ػػد أف 
تسػػرب  ثػػدأ )نيتسػػو  احىيل ػػكؼ األح ػػلنل، كانت ػػب خثػػرة سديػػدة ك ي ػػ  فنلنػػت  در ػػتو 

   6  7983) داد،   78  7967)احسنطل،  كزاده فل  يلتو
خميل السكاكيني حياتو وآثاره: 
ينػػػلد ينػػػكف ا ػػػـ خليػػػؿ اح ػػػنلنينل  سيػػػكال فػػػل اح ػػػلحـ اح رثػػػل، كحننػػػو ثلحن ػػػث    

كاحترثكيػػ   حلىل ػػطينييف رأس احػػركاد  ػػكاء فػػل اح سػػلالت احكطنيػػ  أـ االست لعيػػ  كاحانلفيػػ  
كاحىنريػػ ، كنػػلف فػػل طلي ػػ  اح ىنػػريف اح ػػرب احػػذيف تنثيػػكا حلخػػط اح ػػييكنل فػػل  را لػػو 

ل  كاسيتػػو نػػؿ أ ػػلحيب اح ػػراع كاح ػػداـ، اثتػػداء  ػػف األكحػػ ، ف ػػذركا  نػػو كانتيسػػكا فػػ
تثلكر ىذا احخطر فل أكاخر اح نـ اح ا ػلنل ك تػ  كقكعػو فػل سػنؿ ا ػت ؿ   ػلع عػلـ 

   7  7983) داد،  7948
نػػػػلف خليػػػػؿ اح ػػػػنلنينل نلئنػػػػل  ػػػػننتو األ ػػػػ ـ احنثيػػػػرة، كاحط ػػػػكح كاحنلػػػػؽ كىػػػػك   

اع ، عثر عف رأيو ثسسلع   ننط   سخ ي   ت يزة ال    ت يزت ثلحت رد كاح دؽ كاحنز 
)احنيػؿ كاحىػرات،  احنظير ، كعرؼ ثتندي و حل  ؿ، كث عراهو ع ل يسلنػب اح نػؿ كاح نطػؽ

، كنلف  ف   ره  انىلن راقيلن ككطنيػلن  لتز ػلن، كحننػو فػل نىػس احكقػت نلقػدان   7/7د  ت  
ف دكف ت ريػر ح ست  و كثيئتو، فيك يننؿ حنل  كران عػف  يلتػو كأ ػداث  كطنػو احنػدس  ػ

أك  كنتػػلج، كىػػك ث نػػس رسػػلؿ اح يل ػػ  كاح تػػزع يف ال يرنػػز فنػػط علػػ  دكره فػػل اح يػػز 
اح لـ حتثرير أع لحو كتىخيـ أاره كط س نكاق و كىىكاتو فنلف يرنض كراء حن ػ  اح ػيش، 
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كي ػػكر حنػػل األ ػػداث  ػػف  كق ػػو االست ػػلعل اح تكاهػػ  كحػػيس  ػػف  نظػػلر عليػػ  احنػػـك 
اح نػػـ كاكراتػػو، كنػػلف ي ػػسؿ ح ظػػلت هػػ ىو   ػػدةحدكحػػ   نػػلعـ احػػذيف ينل ػػ كف رسػػلؿ ا

كقكتػػو ك ػػلعلت فر ػػو ك زنػػو  ػػ  أفػػراد علئلػػ  كت  يػػذه كأ ػػدقلئو، كنػػلف   ػػتني لن كأ ينػػلن 
     7/2)احنيؿ كاحىرات، د  ت   فل أقكاحو كأف لحو

))اح ػػنلنينل عػػلحـ ح ػػكم  سػػدد خػػدـ احل ػػ  اح رثيػػ   در ػػلن ك ىتسػػل ك ؤحىػػلن كنػػلف   
 كىكثػلن  ت ػدد احسكانػػب، فيػك نػػلاران، ك  ل ػلن، كخطيثػلن، كنلقػػدان، كسػلعران  ثػػرزان ك سػددان فػػل 

كقػػػػد عػػػػرؼ فيػػػػو  كقك تيػػػػوث ركثتػػػػو  اعتػػػػزازهحنػػػػد نػػػػلف  اػػػػلالن فػػػػل   س يػػػػ  ىػػػػذه اح سػػػػلالت
 إ ػػث   ل ػػركه ثل اػػل سػػرم احىنػػر، كا ػػ  االفػػؽ،   ػػتنؿ احنظػػر، يىنػػد كيػػكازف كيهػػ  

  ـ اح لكؿ حيل، كي ت د عل  احتسرث  فػل  نيسػو احترثػكم  عل  اح سن ت، كيت دل حر 
   6-5  7967)احسنطل، 

 س ػػػ  إف اح ػػػنلنينل نتػػػب   ظػػػـ أث لاػػػو احل كيػػػ  فػػػل احرثػػػ  األكؿ  ػػػف احنػػػرف   
اح سريف  يف نلنت احدرا ػ  احل كيػ  ي لػب علييػل احسلنػب احتػلريخل، كنتثيػل إيػلف ا ػتداد 

سديػػد احػػذم خػػلض ىػػك ش لرىػػل  سػػلرنل عػػدد  ػػف اح  رنػػ  ثػػيف أن ػػلر احنػػديـ كأن ػػلر اح
  يف ىينؿ ك  طى  عثػد  د     دفي ل ك  ك د   ن كرأقرانو  اؿ د  طو   يف، 

احرزاؽ، ك   و  ك  ، كىل احتل دف ت ث ض أن لر احسديد إح  سػلء  ػف اح لػك فػل 
احتسديػػد كاي ػػػراؼ فػػػل  خلحىػػػ  احنػػػديـ كاحتسػػػنيؾ فػػل قي تػػػو كاحث ػػػث عػػػف نػػػؿ سديػػػد ىنػػػل 

    72-7٩  7967)احسنطل، نلؾكى
كأنار  ل نلف ي يز اح نلنينل شيرتو عل  احل   اح رثي   ف خ ؿ عنليتو ثلحل   
اح رثيػػ  فػػل  در ػػتو، كنػػلف يػػدرس احنػػرآف حلطلثػػ  اح ػػرب،   ػػل يف ك  ػػي ييف علػػ   ػػد 
 كاء، كس ؿ ن ب عينيو أف تنكف احل   اح رثي  ح   احت لػيـ حس يػ  اح لػـك دكف  ر ػلف 

عهػكا عػل  ن  7948احطلحػب  ػف ت لػـ ح ػ  أسنثيػ ، كدخػؿ احل ػ  اح رثيػ  ثلحنػلىرة  طلػ  
ثدي ن ح دينو احرا ؿ   طى  عثد احرزاؽ، ف ه  ي د اح س ػ  ثث كاػو احل كيػ  احنىي ػ  
كاحتل ترنزت فل )احن ػك  ك )احتػرادؼ  ك )خػكاطر فػل احل ػ   ك )احتسػكيش ، كقل ػل نػلف 

،  23  7967)احسػػػنطل، حػػػو، كىػػػك اثػػػف  ػػػث يف عل ل يخلػػػك  ػػػؤت ر حل س ػػػ   ػػػف ث ػػػث
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كنلنت حو ت   ت فل ىيو ع ين  كرؤل   ػتك لة  ػف تسرثػ  االعتنػلؿ اح ريػرة، كاح   ػظ 
أف أديثنػل حػـ ي ػػؿ إحػ   ر لػػ  احيػ س اح طلػػؽ، كحػـ يخػػب ظنػو ثلحنػػلس كاأل ػدقلء، كىػػك 

رف ،  يػث قػد كا حػو فل ذركة اح  لنلة، كقد ذنػر  كاقػؼ ىػؤالء األ ػدقلء كاح  ػلرؼ اح سػ
اح  ػػلعدة كاح ػػكف، كفػػل أسػػد اح لسػػ  حيػػل، كحػػـ ي ىػػؿ ثػػلحطث  عػػف أكحئػػؾ احػػذيف انتسػػىت 
  ػػلدنيـ فػػل احل ظػػلت اح رسػػ  نػػلف ي هػػل كقتػػو فػػل اح ػػديث  ػػ  اح ػػسنلء، كاال ػػت لع 
إحػػػل ى ػػػك يـ، كتػػػدكيف اح   ظػػػلت كاح سػػػلىدات كاألفنػػػلر كاحخػػػكاطر كاحنػػػراءة، كي ػػػؼ 

فيػو عػدة أسػير ث نػو  نػلف كا ػ   ػنىو عػلؿ شيػر  ػثلط   ذم أ هػ اح نلنينل اح ػسف احػ
 ىػػػركش ث  ػػػر ثلحيػػػ  كينػػػلـ فيػػػو  ئػػػ  كخ  ػػػكف سخ ػػػلن، ال تدخلػػػو احسػػػ س، كال يتسػػػدد 
ينلد احنلر حلتدفئػ ، ك ػط  ػلؿ  ىكاؤه، ثلرد ستلء، كي هل اح  سكنيف أكقلتيـ ثلحتدخيف كا 

لف، فػظ األخػ ؽ، كحػو ا اػ   ف احىكه  كي ؼ  دير اح سف األحثلنل ث نو ثػذمء احل ػ
أثنػػػلء فػػػل اح ػػػسف ث ػػػثب اح ػػػرق  كيلػػػك يـي ألف أ ػػػدا  ػػػنيـ حػػػـ ي طػػػو خ  ػػػيف حيػػػرة  ػػػف 

، إذ  )اح لثػػد، د  ت  ػػرقلتو، كحخليػػؿ رأم فػػل اح ػػسكف ثلػػكره  ػػف خػػ ؿ تسرثتػػو ك  لنلتو
ينكؿ  ))اح سف أ ػلكب قػديـ يسػب ايقػ ع عنػو، كاح سػر يف حػـ ي ػكدكا فػل نظػر عل ػلء 

 سػػػر يف، ثػػػؿ  رهػػػ  ي كحػػػذحؾ يسػػػب إح ػػػلء اح ػػػسكف، كاعت ػػػلد طرينػػػ  أخػػػرل،  احػػػنىس
 نطثن  عل  اح لػـ اح ػديث، اح ػسكف ال تنلػؿ ايسػراـ فػل اح ػلحـ ثػؿ تزيػدىل، اح ػسكف ال 
 ت ػػػلع اح ػػػسيف ثػػػؿ تى ػػػده كال ػػػي ل إذا نػػػلف  ػػػدال، فثػػػدالن  ػػػف االىت ػػػلـ ثػػػليسراـ، يسػػػب

  )اح لثد، د  ت  االىت لـ ثلأل ثلب  
فػػل احنػػدس ع ػػؿ فػػل اح ػػ لف   نن ػػلن، اػػـ  ػػ ىيلن ف در ػػلن، كنػػلف ي ػػؼ نى ػػو   

)اح لثػد، د   ))أنل أ ػت د سػري تل  ػف نى ػل كعنلػل كاختثػلراتل ك يػلتل احيك يػ    فينكؿ 
كقد نسط فل اح يداف احانلفل ثيدؼ إينلظ احس كر احنك ل كثنػلء اين ػلف احسديػد   3ت  

 كاحى ح ن ك كاح ير ث  تو فل   لرج احتندـ كاح
أ ب اح نلنينل احل   اح رثي   ثل سديدا، كات ػؿ ثيػل ات ػلالن  ثلسػران ف ػلرس  ينػو       

احت لػػيـ ز نػػلن طػػكي ن فػػل فل ػػطيف ك  ػػر، كع ػػؿ  ىتسػػلن فػػل  ػػدارس فل ػػطيف اح نك يػػ ، 
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كنػػلف يػػؤ ف ثلح در ػػ  علػػ  نظػػـ  ثتنػػرة كث  ػػلكب اح ػػكار كاح نػػلظرة حتنػػكف أداة حلنيهػػ  
  اي  حاح ديا  ك 

ك لهػػػػػر اح ػػػػػنلنينل فػػػػػل نليػػػػػ  اآلداب ثلحسل  ػػػػػ  اح  ػػػػػري  فػػػػػل )أدحػػػػػ  احثيػػػػػلف   
كاألف لؿ، كاح ركؼ احيسلئي   ن ل  لهر فل احسل    األ ريني  فل ثيػركت فػل أ ػكؿ 
احل   اح رثي  ك سن تيل، كطرؽ تػدريس فركعيػل اح ختلىػ ، كأخػذ يؤحػؼ كينتػب اح ثل ػث 

نتػب أك فػل  سػ ت أدثيػ  نػلح نتطؼ كاحيػ ؿ، كاح يل ػ ، احل كي  احر ين  كينسرىل فل 
   79  7967)احسنطل،  كاحسكرل، كاحسل   ، كاح ىكر، كاألىراـ

كال تػػزاؿ ث ػػ لت اح ػػنلنينل  لهػػرة إحػػ  يك نػػل ىػػذا،  ػػكاء  ػػف  يػػث احنيػػكض   
ثل   احهلد كآداثيل كتكظيىيل فل خد   ثلده فل طيف حـ  ف خػ ؿ ع لػو اح ػ ىل احػذم 

  7967)احسػػنطل، ل احنيػػكض ثلحسػػ ب احىل ػػطينل كدعػػـ نهػػلحو هػػد اال ت ؿأ ػػيـ فػػ
أ ػػػف اح ػػػنلنينل ثت ػػػديث ك ػػػلئؿ  أنسػػػ ىل   نيسػػػو فػػػل احت لػػػيـ ك ؤحىلتػػػو ك ػػػدارس  27

احت لػػيـ كا ػػػت  لؿ احك ػػلئؿ احث ػػػري ، كنتػػب عػػػدة  ؤحىػػػلت تسػػرح  نيسػػػو، ن ػػل أنػػػو أعػػػد 
 ػ  اح رثيػ ، كنػلف  ػف أى يػل نتػلب كأحؼ احناير  ف نتب اح نلىج احدرا ي  فل  سلؿ احل

ركس  اح دع ػػ  -سأاحل ػػ  اح رثيػػ  حل ػػؼ األكؿ االثتػػدائل احػػذم يثػػدأ ثدرا ػػ  نل تػػل )ر 
ثلح ػػػػػكر كاحسػػػػػرح، كقػػػػػد درس ىػػػػػذا احنتػػػػػلب عسػػػػػرات اآلالؼ  ػػػػػف احطػػػػػ ب فػػػػػل ثدايػػػػػ  

كقػد نسػر حػو اانػل عسػر  ؤحىػلن فػل  يلتػو ك ػف ىػذه  اح سرينلت ك ت   نت ؼ اح تينلت،
 اح ؤحىلت 

  792٩فل طيف ث د اح رب احنثرل )احندس  ن    ۸ 
  7925 طلح لت فل احل   كاألدب )احندس  ن    2
  7935 ترم )احندس  ن    3
  7933ك ن 7924احسديد فل احنراءة اح رثي  أرث   أسزاء )احندس ثيف  ن    4
   7934، ۸۱۲۱  ) ناأل كؿ فل ت ليـ احل   اح رثي  احدحيؿ األكؿ كاحالنل احندس   5
  7938 لسي  عل  تنرير حسن  احنظر فل تي ير قكاعد احل   اح رثي  )احندس  ن   6
  794٩احندس  ن  )حذنراؾ   7
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  7943كعليو قس )احندس  ن    8
)اح ػػػنلنينل )اح ك ػػػكع  اح ػػػرة، د  ت    7946، 7943 ػػػل تي ػػػر سػػػزءاف )احنػػػدس   9

   4/725  7957)ن لح ،   2/327  ) يلـ، د  ت  6  2٩٩3
 ىل ك ف أىـ اح دارس احتل أنس ىل      

 79٩9اح در   احد تكري   ن    7 
 7925اح در   احكطني   ن    2 
)اح ك كع  اح ػرة،  كاحتل ثنل يديرىل  ت  احننث 7938نلي  احنيه  فل احندس  ن    3 

    2/8) يلـ، د  ت    79  7967  )احسنطل، 6د  ت  
 المبحث األول

 من العامية والفصحىموقفو 
، ال ي ػػػد اح ػػػنلنينل احل ػػػ   سػػػرد   رفػػػ  حسػػػكارد أحىلظيػػػل، كترانيثيػػػل، كأ نل يػػػل 

كتلريخيل، إن ل احل ػ  عنػده،  يػلة كتنلحيػد كعنلئػد كأخػ ؽ ك ند ػلت، ك ػل ب احل ػ  ىػك 
 ف ي لكؿ إع ء س نيل، ككاهع ىنل أنو يرثط ثػيف احل ػ  كاالعتػزاز ثلحنك يػ ، ألف احل ػ  

نك لت األ ل ي  حيذه احنك ي  ألنيل تؤدم إح  احتسلنس كىػل تك يػد حل نػؿ كاحىنػر  ف اح 
  إنػو نػلف علػ   ػرب كسىػكة  ػ  احليسػلت اح ل يػ   25  7967)احسػنطل، كاحانلف    ػلن 

ـ علػػ  يػد األح ػػلنل )كحػيـ  ػػثيتل  ثنتػلب قكاعػػد اح رثيػ  اح ل يػػ  788٩احتػل ظيػػرت  ػن  
ب  ف يدعك حيل، كي لند نؿ  ف يدعك ي يلء   ي لر  757  7999)ي نكب، فل   ر

احل ػػػ  احى ػػػ ل اح ند ػػػ  عنػػػده، كنػػػلف ي ػػػس أف احل ػػػ  احى ػػػ   كاح ل يػػػ  فػػػل  ػػػراع 
  ػػت ر، تتنلزعػػلف احثنػػلء، كنػػـ سػػزع علػػ  اح رثيػػ  احى ػػ     ػػل نلنػػت تت ػػرض حػػو  ػػف 

ى لؿ، قثؿ احنيه  األخيرةي حذا نلف يدعك إحػ  احل ػ  اح رثيػ  احى ػ   اح د ياػ  خ كؿ كا 
 احتػػػل ت ئػػػـ اح  ػػػر كتنثػػػ   ػػػف ظركفػػػو ك نك لتػػػو،  تػػػ  تيػػػـز اح ل يػػػ  كتنت ػػػر علييػػػل

    25  7967)احسنطل، 
ن ػل كاثت ػ  أف تنػكف احل ػػ  اح رثيػ  احى ػ   اح  رثػ  ىػػل ح ػ  اح ػديث أيهػػل ))

كحػػػـ يخطػػػر ثثلحػػػو أف يهػػػ  ح ػػػ  حل  ػػػر سديػػػدة، ثػػػؿ نػػػلف ي نػػػل أف تنػػػكف ح ػػػ  عرثيػػػ  
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 تسػػػددة، ت ئػػػـ اح  ػػػر اح ػػػديث ث لك ػػػو اح  ػػػت دا    ػػػت دة ف ػػػي    دياػػػ  احتطػػػكر، 
أ كحيل  ف احل   احندي  ، عل  أف ت تىظ ث عراثيل   لرهلن  ف قلؿ ثإح لئو كاحلسكء إح  
احكقػػػػؼ كاحت ػػػػنيف، كن نػػػػو أراد اح ىػػػػلظ علػػػػ  تػػػػراث اح ػػػػرب احسػػػػ رم احنػػػػلئـ علػػػػ  احػػػػكزف 

)احسػػػػنطل،   ض اح ػػػػركؼ كاح ك ػػػػين  احلػػػػذيف ي ت ػػػػداف اعت ػػػػلدا نليػػػػل علػػػػ  ت ريػػػػؾ ث ػػػػ
    6  2٩٩3)اح نلنينل   26  7967

كىػػك يػػرل أف   ل ػػف احى ػػ   أناػػر  ػػف   ػػلكئيل، ك  ػػلكئ اح ل يػػ  أناػػر  ػػف 
  ل نيل، كأنػو كاف نػلف  ػف أىػـ  نك ػلت احانلفػ  أف يػتنف اين ػلف عػدة ح ػلت فػلأل رل 

   كاطنل احدكؿ اح رثي  ثلح رثل أف يت لـ ثلحدرس  األكح  ح   ترااو كقرآنو كأداة تىلى و  
  ))كدعػػل إحػػ  كسػػكد اح  ننػػيف احسيلثػػذة، حي ىظػػكا علػػ   777  7999)ي نػػكب، األخرل

احل ػػػ   ػػػ  تيل كركننيػػػل كيث ػػػدكىل عػػػف احى ػػػلد، كهػػػرب حيػػػذه االن رافػػػلت احل كيػػػ  أ الػػػ  
عديػػدة  ػػف  اػػؿ )أ نػػف حػػو ، كاح ػػ يع )أ ننػػو ، ك )ىػػؿ  ػػنى ؿ نػػذا  كاح ػػ يع )ىػػؿ 

  ػػديث   ػػتىلض  كاح ػػ يع ) ػػديث   ػػتىيض  أك )  ػػتىلض فيػػو ،  نى ػػؿ نػػذا  ك )
ك ػػػسؿ  كاحل ػػػ  عنػػػده نثيػػػرة اح ػػػل  ثلح يػػػلة، فيػػػل  ػػػرآة اال ػػػ ،  26  7967)احسػػػنطل، 

تن ػػك كتتطػػكر  ػػ  ن ػػك اح ست ػػ ، كاحل ػػ  اح يػػ  ىػػل احتػػل  تلريخيػػل، ن ػػل أنيػػل نػػلئف  ػػل
داكة حيػػل ح تيػػل، كاح ػػس  تنطثػػؽ علػػ  ركح اح  ػػر احػػذم ت يػػل فيػػو، كحنػػؿ ز ػػلف ح ػػ ، فلحثػػ

ح ػػ  ز ػػلف اح ريػػرم، كاحسػػ ر ح ػػ  ز ػػلف أثػػل اح تلىيػػ ، كدعػػل إحػػ  أف نث ػػد عػػف احل ػػ   ػػل 
نػػػلف ي ئػػػـ ع ػػػر احثػػػداكة احث يػػػد عنػػػل، كطلحػػػب أف نيسػػػر احترانيػػػب احتػػػل كرانلىػػػل عػػػف 
اح لهل كحـ يثن  حيل   كغ، حيسنتيل كث دىل عف  يلتنل اح  ل رة  ف  اػؿ )فػ ف تسػد 

رأل اح ػنلنينل أف    27  7967)احسػنطل،  حر لؿ  ك )تهػرب إحيػو أنثػلد ايثػؿ إحيو ا
احتطكر نل كس علـ، ف ل  ف عن ر  ف عنل ػر اح يػلة إال خلهػ  حػو رهػينل أـ أثينػل، 
ك ػػف حػػـ يػػؤ ف ثػػو فنػػد سيػػؿ نايػػران، فلحل ػػ  ىػػل  است لعيػػ  تنثػػ   ػػف احنػػلس كثػػيف احنػػلس  

ران، ككاهػػع ىنػػل أنػػو  تػػ ار ثنظريػػ  )داركف  فػػل كىػػل  تطػػكرة فػػل أحىلظيػػل كأ ػػلحيثيل تطػػك 
احتطػػكر كاحنسػػكء كاالرتنػػلء، احتػػل سػػلعت فػػل ز نػػو، كا ػػتنثليل احسػػثلب  ػػف أ الحػػو، كاحتػػل 
ذىب فييل إح  أف حنؿ ع ر ح تو كأ لكثو، فلح نلنينل فل ىذا يرثط ثيف احل   كاحثيئ ، 
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كاء فػل احل ػ  اح نتكثػ  أك كىذا عنده ىك  ثب تىرع احل ػ  احكا ػدة إحػ  حيسػلت  ت ػددة  ػ
    28-27  7967)احسنطل،  اح  لي 

عرثػػػل علػػػ  ن ػػػك  كيػػػرل اح ػػػنلنينل أف احل ػػػ  اح نتكثػػػ  تتطػػػكر أيهػػػل فػػػل أقلػػػيـ
يختلؼ عنو فل إقليـ عرثل أخر   ػف  اػؿ ذحػؾ أف اح ػكرييف يس  ػكف ) يػؿ  احتػل ىػل 
ث  ن  )ىػكل ، علػ  )أ يػلؿ ، كفػل   ػر تس ػ  علػ  ) يػكؿ  كنػ  احس  ػيف  ػ يع، 
ف نػػلف  كفػػل  ػػكريل ي ػػت  لكف ) ػػ م ، كفػػل   ػػر )أ ػػ    كنػػ  احػػكزنيف  ػػ يع، كا 

    28  7967)احسنطل،  األكؿ ىك األسير
فل نظري  احتطكر احل كم اح ػنلنيني ، أث ػد عػف احل ػ  اح نػـ، كاحهػ ؼ كاحس ػكد 
إذ نلف ينره أف تنكف احل   فػل قكاحػب سل ػدة يت ل يػل احطلحػب، كذىػب إحػ  أف احنػكا يس 
احل كيػػػ  ىػػػل احتػػػل قيػػػدت احل ػػػ  ث   ػػػؿ  ػػػف  ديػػػد ك نػػػ  ن كىػػػل كازدىلرىػػػلي ألنػػػو أكحػػػ  

كدعػػل إحػػ  ىسػػر احترانيػػب كاح ثػػلرات احتػػل النتيػػل األفػػكاه  ثلحتسديػػد احل ػػكم إحػػ   ػػد ث يػػد،
ك لتيل األ  لع  ت  فندت دالحتيػل كأ ػث ت قكاحػب سل ػدة  ػف ذحػؾ قػكحيـ  )نسػد فػ ف 
هػػلحتو  ك )فػػ ف ي ػػيد فػػل اح ػػلء اح نػػر  كىػػذا احس ػػكد نى ػػو  ػػ  إي لنػػو ثتطػػكر احل ػػ ، 

كاحىنػػلء الننطػػلع عيػػد األح ػػن  ى ػػل احلػػذاف  ػػدكا ثػػو أف ي نػػـ علػػ  احل ػػ  اح ثريػػ  ثػػلح كت 
ثيل  نذ ز ف ث يد، كألنيل ح   تخلك  ف سركط اح يلة،  ف س لؿ ك ػيكح  كات ػلع كحػيس 
  ف اح  نكؿ أف تنكف ح   ) تك سػلحع  ك )أرفنسػلد  ىػل ح ػ  احييػكد فػل احنػرف اح سػريف

كحػػيس شريثػػل أف يػػكد اح ػػنلنينل إث ػػلد احل ػػ  عػػف احهػػ ؼ ))   29  7967)احسػػنطل، 
ت سر، كعف احىنر كاحرنكد، كىك اح ت ار ثىل ػى  )نيتسػ   ك )أثػل احطيػب اح تنثػل  فػل كاح

احنػػكة فن ػػل داف ثيػػل فػػل احس ػػـ، كنسػػدىل فػػل اح نطػػؽ كاحتىنيػػر، كفػػل نػػؿ  ػػل يػػراه أىػػ  
حل يلة كاحثنلء، فطثي ل أف ينسدىل فل احل   ألنيػل أىػؿ حلثنػلء كاالزدىػلر، فنػلف ال ينظػر 

  ػػػف خػػػ ؿ فل ػػػىتو، يركقػػػو  نيػػػل  ػػػل أت ػػػـ ثػػػلحنكة،   تػػػزا ث تلنتيػػػل، إحػػػ  احل ػػػ  اح رثيػػػ  إال
-29  7967)احسػنطل،  ري ل عل     تيل،   لنل عف رف    نلنتيػل ثػيف احل ػلت   

3٩   
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كعرؼ اح نلنينل أف حنؿ ح   خ لئص ك زايل سكىري ، ف خذ يت راىل فل ح تػو 
دقتيػػل، إذ رأل أف ىػػذه احل ػػ   نػػذ كقػػت  ثنػػر، فرسػػ  ثاػػركة ال تنػػدر  ػػف سػػدة اح   ظػػ  ك 

 ف ذكات احرتث  األكح ، ال تسلرييل  ف ح لت احػدنيل، فيػل ح ػ  عثنريػ  ألنيػل ح ػ  فخي ػ  
فل  ركفيل كأ كاتيل كاه    ري   عند احنطؽ ثيل، كفل  يف أف ناير  ف اح ركؼ 
ل فل احل لت األكرثي   ل ت  أك خىي ، كفػل اح رثيػ   ػف اح ػركؼ اح لنيػ   ػل ال يكسػد فػ

شيرىل  ف احل لت، كىل تدؿ عل  ثيئ  نس تيل  كالنل ىذه اح يزات أنيل ح   إيسػلز ألنيػل 
  رث  كىل أرق  احل لت قدرة علػ  االسػتنلؽ، شنيػ  فػل أف لحيػل، كفػل  ركفيػل، كت ت ػؿ 
ايه لر كاحتنػدير، كاحتنػديـ كاحتػ خير، كاح ػذؼ كاياثػلت أناػر  ػف احل ػلت األخػرل، ن ػل 

  7967)احسػنطل،  أ الحيػل، كأسػ لرىل، كخطثيػل، ك ػلئر فػركع آداثيػليظير اييسلز فػل 
    99  7978)اثف احنديـ   7/784  7987  )احنلنسندم، 3٩

كي نف أف ترد ايسلرة إح  ىذه اح يزة  فل  س ليل  إحػ  احىػراء احػذم ذنػر فهػؿ 
 ػـ احل   اح رثيػ  كخ لئ ػيل  ػيف يسػير إحػ  أف حل ػ  اح ػرب فهػ  علػ  ح ػ  س يػ  األ
ل ال اخت ل ل  ف ا  ت لح  كنرا   ثيلي ك ف خ لئ يل أنو يكسد فييل  ف اييسػلز  ػ

   يكسد فل شيرىل  ف احل لت
كالحػػػث ىػػػذه احخ ػػػلئص أنيػػػل ح ػػػػ  سػػػ ري ، حناػػػرة ا ػػػت  لؿ اح سػػػلز، كاحننليػػػػ ، 
كاال ػػػت لرات، كايسػػػلرات، كاحتسػػػثيو، كحناػػػرة  ترادفلتيػػػػل، كحتنكينيػػػل احػػػذم ين ػػػب احنػػػػ ـ 

 احن   ، ن ل ىك كاهع فيو   س لؿ
 ىزيرًا أغمبًا القى ىزبراً               إذا لرأيت ليثا رام ليثًا 

فػػلحنثرات يسػػب أف تكهػػ  علػػ  احتنػػكيف فػػل إذان، كحياػػلن، كأشلثػػلن، كىزثػػران، ال ػػي ل 
كاح نلـ ينهلي ألنو حػك حػـ ينػف حػو شػرض حػزاؿ  ػف عيػد ث يػد فثنػلؤه فػل احل ػ  إحػ  يػـك 

    3-2  2٩٩3)اح نلنينل   3٩  7967)احسنطل،   لس  ال فهل  دحيؿ عل  أنو
ك ػػف خ ػػلئص احل ػػ  ىػػل نايػػرة احترانيػػب ايعراثيػػ ، ف كقػػ  احنل ػػ  فػػل احس لػػ  
يظير أ ل ث   لت ايعراب، أك ثلحترتيب أك ثلحنرين ، عل  خ ؼ احل لت األخػرل احتػل 
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  7967)احسػػنطل، كاحرقػػ  ت ت ػػد علػػ  احترتيػػب ف  ػػب، كأحىلظيػػل  تنكعػػ  ثػػيف احىخل ػػ  
   3-2  2٩٩3)اح نلنينل   37

كىل أطػكع احل ػلت حلػكزف كاحنلفيػ ، ف ػل  ػف حىظػ  إال كسػدت حيػل أخػكات نايػرات 
 ػػف كزنيػػل كقلفيتيػػل، كنايػػر  ػػف  ىرداتيػػل أن ػػب حل  نػػ ، كأثػػيف حلىنػػر، كأطػػكع يظيػػلر 

ت أحىلظيػػػل أع ػػػؽ احتػػػ ارات،  ػػػف  اػػػؿ نل ػػػ  ) ػػػؽ  ك ) ػػػب  ك ) ر ثػػػلن  ن ػػػل أف  رنػػػل
    37  7967)احسنطل،  ين ثيل س لال كرسلق  ك ك ين 

كأهلؼ إح  ىذه احخ لئص  ػل ال ظػو  ػف قػدـ احل ػ  اح رثيػ ، كظنػو أنيػل أكؿ 
ح   نطؽ ثيل اين لف،   تنثطلن ذحؾ  ف ث ض أحىلظيل، كأنيل ح   قكة،  دح  ث  ال   ف 

احىخر  كشيرىل ن ل رأل اراء اح رثي  أ لحيثيل  ف  اؿ )ال يسؽ حو شثلر  ك )سلذثو  ثؿ 
   ث حىلظ اح زف كاحثنلء،  ت  ظف أنيل أشن  احل لت فل ىذا احثلب

كاعتند اح نلنينل ث ف احل   آح ، ال شلي  فل ذاتيل، كال ىدفل، كىل كعلء حلىنر، 
كك ػػػػيل  حت ديػػػػ  اح  ػػػػلنل ث ػػػػيكح  كي ػػػػر، فن ػػػػل أراد حػػػػ دب أف ينػػػػكف  تسػػػػددان  ػػػػ  ركح 

هػػػيلت احػػػز ف، أراد حل ػػػ  أف تنػػػكف ك ػػػيل   يػػػ   تطػػػكرة حت ػػػثع ح ػػػ  اح لػػػـ اح  ػػػر ك نت
اح ديث كاح يلة احسديدة، ف رادىل أف ت ترد ن كىل اح طرد كت لير احنيهلت اح تسددة كأف 
تنكف عل  ات لع   تد، قلدرة علػ  ت ديػ   ي تيػل حطلحػب اح لػـ، كأراد أف تنػكف ىػل ح ػ  

كأراد    32-37  7967)احسػػػنطل،   اح لهلاح لهػػػر كح ػػػ  اح  ػػػتنثؿ، ن ػػػل نلنػػػت ح ػػػ
اح ػػػنلنينل أف ن ػػػكد إحػػػ  أحىػػػلظ احنػػػد لء اح ل يػػػ  كاحىنيػػػ ، كأف ن  ػػػف ث ايػػػل كا ػػػتا لرىل 
كا ػػت  لحيل، كأف نطثػػ  علػػ  شػػرار اح ػػلثنيف، فنلسػػ  إحػػ  االرتسػػلؿ كاحكهػػ ، كا ػػطنلع 

 ريػػػب، كاح ػػػنؿ، أك األحىػػػلظ احسديػػػدة، كاحتكحيػػػد ثلالسػػػتنلؽ، أك اح سػػػلز أك احننليػػػ ، أك احت
    32  7967)احسنطل،  احن ت

كقػػد نظػػر اح ػػنلنينل إحػػ  اح رثيػػ  نظػػرة إخػػ ص، فيػػرل  لستيػػل إحػػ  أف تخلػػؽ 
خلنػل سديػػدان ينػرب  نلحيػػل  ػف ط ثيػػل، كاف تنػكف علػػ  سلنػب نثيػػر  ػف اح ػػيكح  حتنت ػػؿ 

   يكيتيل، كذىب إح  أف تطكر احل لت  لر  ف قل  األحىلظ إح  نارتيل  ت   
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نػػػلف ينػػػلس رقػػػل احل ػػػ  ثناػػػرة أحىلظيػػػل، كفػػػل ىػػػذا احػػػدكر عنػػػ  ثكهػػػ  اح  ػػػلسـ 
كاحنػػكا يس كحنػػف الح حػػػو أف احل ػػلت ت ػػػير اآلف  ػػف احناػػػرة إحػػ  احنلػػػ ، كخسػػل أف يػػػ تل 

)احسػػنطل،  احز ػػلف احػػذم تلىػػظ فيػػو ىػػذه احل ػػلت كيػػتـ احتىػػلىـ ثػػيف ثنػػل اين ػػلف ثلح ػػ ت
7967  33   

حىػلظ احل ػ  اح رثيػ   ػف  ػكاطف اح ػ كث  إذ كسػد أف كنلف اح ػنلنينل ي ػد ناػرة أ  
ىنلؾ   لنل حيل أنار  ف حىظ  كا دة، ن ل قيؿ فل نل    يؼ، كىذا  ػل يس ػؿ احػدارس 
يظف أف احل   اح رثي  ىل  س كع  ح لت حنثلئؿ  ت ددة، ال ح   أ ػ  كا ػدة، كىػذا األ ػر 

    33  7967)احسنطل،  نى و يس ليل عل  سلنب  ف اح  كث  عظيـ
))كرأل أنػػػو إف كسػػػدت ح ػػػلت تسػػػنك  ػػػف قلػػػ  أحىلظيػػػل، فػػػإف اح رثيػػػ  تسػػػنك  ػػػف 
کارتيػػلي كذحػػؾ ألنيػػل ال تػػزاؿ فػػل دكر اح ػػيركرة، كال ثػػد حيػػل أف ت ػػت ر فػػل احتطػػكر  تػػ  
تراعػػل احن ػػث  ثػػيف احلىػػظ كاح  نػػ ، كحػػـ يػػرض حل رثيػػ  أف تتػػرؾ حيػػتـ نهػػسيل فػػل ثػػطء 

ف ف  ػب، سريػل علػ   ػذىب احنسػكء كاالرتنػلء كخىلء ث نـ نل كس احتطكر كث ػركر احػز 
ن ل أراد اح ل لء احل   أف يثذحكا  ف احسيػكد  تػ  ي سلػكا فػل إنهػلسيل     كتنلزع احثنلء كا 

 ك رد ذحؾ  عنده  إح  أ ريف  
األكؿ  أف ني ػػػؿ  ػػػل زاد عػػػف  لستنػػػل حي ػػػكت، كهػػػرب األ اػػػلؿ احنايػػػرة حيػػػذه اح ترادفػػػلت 

 احتل حىظت األنىلس، ألننل كسدنل أنى نل فل شن  عنيل  
ال نلنت ىػذه احزيػلدة عثاػل، إذ  احالنل  أف ن تا ر ىذه األحىلظ ن ل ا تا رنل نايرا  نيل، كا 

ؿ، كأىػؿ، كثػيف قػرأ كتػ ، كثػيف احنىػر، كسدنل  دكدان ت يز ثػيف اح ػخط كاح هػب، كثػيف آ
    34-33  7967)احسنطل، كاحرىط، كشيرىل

كال يخطػػر ثلحثػػلؿ أف اح ػػنلنينل نػػلف يػػدعكا إحػػ  تنييػػد أحىػػلظ احل ػػ ، كاحتنليػػؿ  ػػف 
اركتيل، فند  لرب أسد اح  لرث  احدعكة إح  ىذه احنزع ، كنلف ي سب  ف احػدعكة احنلئلػ  

  7967)احسػنطل، إف أحىلظ احل   نايرة كال ثد  ف تنييد عددىل، كاالنتىػلء  نيػل ث ػلئتيف 
كنػػ ف دعػػكة اح ػػػنلنينل ال ت ػػدكا أف تنػػكف  طلحثػػ  ث  ػػع سػػػل ؿ أك ثػػا ث  ئػػ ،  ، 33

نهلسيل كا تا لرىل     34  7967)احسنطل، حيذه األحىلظ، كتن يؽ حيل كا 
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كن ػػل علػػ  احل ػػ  اح رثيػػ  ث ػػدىل عػػف تطثينيػػل علػػ   ػػل ك ػػؿ إحيػػو علػػـ احل ػػلت 
دة اح ػػػديث احػػػذم أ تلػػػؾ  ػػػف احر ػػػلئؿ  ػػػل ي تلنػػػو اح ػػػلثنكف  ػػػف  اػػػؿ   رفػػػ  ح ػػػلت  ت ػػػد
دراؾ أ كحيل كخ لئ يل    كت ليليل ك نلثل  ث هيل احث ض، حلك كؿ إح  أ رارىل كا 

كقػػػد نػػػلف عل ػػػلء احل ػػػ  األقػػػد كف ينظػػػركف إحػػػ  احل ػػػ  نظػػػرة تنليديػػػ ، كيني ػػػكف 
  ػػػػرفتيـ ثيػػػػل ث ػػػػل كعػػػػكا فػػػػل  ػػػػدكرىـ  ػػػػف أحىلظيػػػػل كسػػػػكاردىل،  تػػػػ  شػػػػدت أ نػػػػل يـ 

لنينل   لكحػػػ  اثػػػف سنػػػل فػػػل نتلثيػػػو كقكاعػػػدىـ فييػػػل  ػػػنلع  ال عل ػػػلن، كحػػػـ يننػػػر اح ػػػن
 )احخ لئص فل احل    ك ) ر احى ل    كحنػف أث لاػو فيي ػل ظلػت فػل عيػد طىكحتيػل  

   5  2٩٩3)اح نلنينل   35-34  7967)احسنطل، 
 المبحث الثاني

 في النحو والصرف
ح ػؿ  ػػف أناػػر اح كهػػكعلت احل كيػػ  احتػػل ا ػػترعت نظػػر اح ػػنلنينل إحػػ  احػػدرس 

كاي ػػ ح، ثػػلب احن ػػكي كذحػػؾ ألنػػو ح ػػس ثنى ػػو  ػػدل اح  ػػر احػػذم يكاسػػو ث يػػ  احتسديػػد 
طػػ ب ىػػذا اح لػػـ ك ػػدل  ػػل يى لػػو  ػػف تػػ اير  ػػلء فػػل عنػػكحيـ، كننػػؿ اح ػػنلنينل عػػف 

)احسػػنطل،  قػػد لء احن ػػلة ت ػػريىيـ حلن ػػك كثيػػلف كظيىتػػو، علػػ  أنػػو  ػػف ايعػػراب كاحثنػػلء
حل كم فػل  ر لػ  خل ػ   ػف ))فلحن ك ىك علـ ي ؼ طرؽ اال ت  لؿ ا ، 37  7967

، كثيػذا حػـ يخػرج إحػ   ػل ك ػؿ   85  7999)ي نػكب،   را ؿ تلريخ احل   اح درك    
احيو علـ احل ػلت اح ػديث  ػكؿ اح كهػكعلت احتػل يػدكر علييػل ىػذا اح لػـ كثيػلف كظلئىػو، 

  كاحػذم ي نػل ثلختيػلر اح ػيم اح  ينػ  اح كافنػ  selectionكىل أرث   أكحيػل  االختيػلر )
، كىك احث ػث فػل قػكانيف word - order كقؼ احل كم اح ن كد النييل  نظلـ احس ل  حل

، احتػل concordت حيؼ احن ـ، كترتيػب احنل ػلت فػل احس لػ  كاح ثػلرة   الحايػل  اح طلثنػ  
تيتـ ثث ث قكانيف  كاء   احك دات اح نكن  حلس ل  ك ي يل اح ختلى   راث يل  ايعراب، 
إذا نلنت احل     رث ، كىك يدؿ عل  نكع اح  قلت احنلئ   ثيف أسػزاء احنػ ـ   ػل يػرتثط 
ثػػلح  ن  ))ك ي ػػل ينػػف  ىيػػكـ احن ػػك عنػػد اح ػػنلنينل، فإنػػو أ ػػس ثخػػركج احنايػػريف عػػف 

كفكائػػده، احتػػل تػػتلخص فػػل احت ػػرر  ػػف احخطػػ ، كتػػؤدم إحػػ   ػػ    اح ثػػلرة أىػػداؼ اح لػػـ 
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قل ػػ   لنػػ  ىػػذه احل ػػ ، كأ ػػس ثهػػركرة ك ػػؼ  اح رثيػػ ، ك ػػيلنتيل  ػػف احل ػػف كاحزحػػؿ، كا 
عػػ ج  ل ػػـ حيػػذا اح ػػرض اح  تسػػرم، كعلػػ  طرينتػػو اح ل يػػ  راح يػػدرس نسػػ ة اح رنػػلت 

  38-37  7967)احسػنطل،  ج فييػل ىػذاايعراثي  فل احل ػ  اح رثيػ ، كاألدكار احتػل تػدر 
ايعػػراب راس ػػلن فػػل تطكرىػػل إحػػ  سػػذكرىل األكحػػ ، كذحػػؾ حتسػػخيص احػػداء، قثػػؿ أف ينػػدـ 

ككسد أف احت ػرؼ علػ  أدحػ  احثيػلف احتػل    38  7967)احسنطل،  عل  ك ؼ احدكاء  
اػ ث  تت يز ثيل كظيى  احنل   فل احس ل  اح رثي  قػد تػدرست تػدريسلن ز نيػلن علػ   را ػؿ 

األكحػػػ   نيػػػل ثلحنرينػػػ  اح  نكيػػػ ، ن ػػػك )فيػػػـ  ك ػػػ  اح  نػػػ   أك )فيػػػـ اح  نػػػ   ك ػػػم   
كاحالني  ثلحترتيب ن ك ) ثؽ أخل ش  ل ، ال ت لؿ أ دى ل أف ينكف  لثنل أك   ثكقلن  
كاحالحاػػػػ  ثػػػػليعراب، ن ػػػػك )هػػػػرب زيػػػػد ع ػػػػران ، أك )هػػػػرب ع ػػػػران زيػػػػد   كرأل أف ىػػػػذه 

عنػػػده  ىػػػل  – ػػػرت علػػػ  أدكار  ختلىػػػ ، كأقػػػدـ ىػػػذه األدحػػػ   اح را ػػػؿ الثػػػد أف تنػػػكف قػػػد
احنرين ، فند نلف اعت لد احل ػ  فػل ثيػلف اح  نػ  علييػل ك ػدىل، كت ػكر اح ػنلنينل احل ػ  
فػػػػل ىػػػػذه اح ر لػػػػ  ال تسػػػػرم علػػػػ  سػػػػلء  ػػػػف احترتيػػػػب أك ايعػػػػراب فنػػػػلنكا ينػػػػد كف أك 

ف احنرين  نلنت أك   يؤخركف، كيرفهكف أك ين ثكف، عل  شير ىدل كال اتىلؽ ككسد أ
 ف  ىيك يل اح لحل، ف ثد  ػف قػرائف نايػرة ي ػتدحكف ثيػل علػ  اح  نػ   كف ػؿ فػل ىػذه 
احنػػرائف تى ػػي  طػػكي ، فنػػذنر  نيػػل )طثنػػ  اح ػػكت  ك ػػىتو، كنػػذحؾ )تنػػرر األحىػػلظ  
حلت نيد    كسكد نثػرة خل ػ  فػل احلىظػ  احالنيػ   تػ  تؤنػد أختيػل األكحػ  كدحػؿ علػ  أف 

كت قػػد تنلػػب اح  نػػ  إحػػ  هػػده، ك ػػف ىػػذه احنػػرائف )اح ػػلؿ  احتػػل ينػػكف علييػػل ىيئػػ  اح ػػ
احنػلطؽ أك احنػػلرئ  ػف رهػػ  أك شهػػب،  ػف فػػرح أك  ػزف،  ػػف ىػػزؿ أك سػد، كعػػد  ػػف 
احنرائف  )ايسلرات ث عهلء احس ـ  كث يرىل نلألحكاف كاألنكار، ف ػف احنػلس  ػف إذا قػلؿ  

ذا قلؿ  ) نلـ ف ف ، أش ض عينيو كس ؿ ي ط، كي د )ىذا أ ر عسيب ، رف   لسثيو، كا 
 ػػػػل ثنل ح ػػػػ  االسػػػػلرات ح ػػػػ   تنل لػػػػ ، فييػػػػل أ يلنػػػػل  ثلح ػػػػ  كاراػػػػرة، كي سػػػػب  ػػػػف خلػػػػك 

  أ ل احترتيب فل  39-38  7967)احسنطل،    لس نل  قدي يل ك ديايل   ف ىذه احل  
سلنػػب اح ثػلرة اح رثيػ     ػػف ذحػؾ تنػديـ اح ػػى  علػ  اح ك ػكؼ، فننػػكؿ ) ػريع احػرأم  ث

قكحنػػل )احػػرأم اح ػػريع ، إذ أخػػذ ىػػذا احترتيػػب يتهػػع أناػػر فػػ نار، كيلػػـز  ػػكرة   لك ػػ  
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نػػذنر احىلعػػؿ قثػػؿ اح ى ػػكؿ، إذ ال ثػػد  ػػف أتثػػلع ىػػذا احترتيػػب إذا خلػػت اح ثػػلرة  ػػف قرينػػ  
  نكيػػ  أك قرينػػ  أعراثيػػ ، كي ػػتنتج اح ػػنلنينل  ػػف درا ػػتو ىػػذه، أف األدكار احتػػل  ػػرت 

احػػدكر اح سػػكش ح يػػر ق ػػد اعت ػػلدا علػػ  احنرينػػ ، كاحػػدكر اح رتػػب،  علػػ  احترتيػػب اػػ ث 
  7967)احسػػػنطل،  كاحػػػدكر اح سػػػكش ألشػػػراض ثيلنيػػػ  اعت ػػػلدا علػػػ  األعػػػراب كاحنرينػػػ 

  أ ل األعراب، فنلف اح رض  نو أكؿ األ ر تزييف احن ـ أك حهػركرة سػ ري ،  39-4٩
احنل ػ  ن ػل نلنػت دكف أعػراب، كال ظ اح نلنينل أف ايعراب ي نط عنػد احكقػؼ، فت ػكد 

حكال أنو انتنؿ  ف تزييف احن ـ إحػ  ثيػلف كظيىػ  احنل ػ  فػل احس لػ  ف  ػثع  ػف  نك ػلت 
  فثػػليعراب ت يػػز اح  ػػلنل كيكقػػؼ  4٩  7967)احسػػنطل،  احل ػػ  اح رثيػػ  كخ لئ ػػيل

عل  أشراض اح تنل يف، فىل احل   ىك   در )أعرثت ، كأعرثت عف احسلء إذا أثنتو، 
أف  ت أك أكه ت عنو، أ ل فل اال ط ح ف  نله ايثلن  عػف اح  ػلنل ثلألحىػلظ، أك 

  7999)ي نػكب،  كت ير اح     احتل فل أخر احلىظ ث ثب ت ير اح كا ؿ احداخلي  عليو
كحننػػو يػػرل أف ايعػػراب حػػـ يػػتـ نهػػسو، كاأل ػػؿ  عنػػده  أف ينػػكف علػػ    ،728-729

رفػػػ ، كاح ى ػػػكؿ ثػػػػو ال يسػػػكز فيػػػو إال احن ػػػػب كسػػػو كا ػػػد، فلحىلعػػػؿ ال يسػػػػكز فيػػػو إال اح
كاح خىكض ال يسكز فيػو إال احخىػض، كحنننػل نلنػ   ػلالت يسػكز فييػل كسيػلف، ك ػلالت 

  ))ك ػػف خػػ ؿ  47  7967)احسػػنطل،  يسػػكز فييػػل ا اػػ ، كث هػػيل ي ػػؿ إحػػ  عسػػرة
 نلقسػػتو حنػػكؿ احن ػػلة أف ح  ػػـ اػػ ث  ػػلالت  احرفػػ  كاحن ػػب كاحخىػػض، ك ػػؿ إحػػ  أف 

لؾ  لحػػ  راث ػػ ، ىػػل ثػػيف ثػػيف، شيػػر أف ع  ػػلت ايعػػراب تنػػؼ قل ػػرة دكف احت ثيػػر ىنػػ
عنيػػػل ت ثيػػػرا خل ػػػ  ثيػػػل، ف اػػػؿ حػػػذحؾ ث دحػػػ   ػػػف  زيػػػدات احى ػػػؿ علػػػ  أكزاف اح سػػػلرن  
كاح طلكع ، فػرأل  ػا  فػل )هػلرب زيػد  ع ػران  أف نػ  اال ػ يف فلعػؿ ك ى ػكؿ ثػو فػل 

ف ال  ػػػف ع  ػػ  ايعػػػراب  فنيػػؼ ي نػػػف كقػػت كا ػػد، كىػػػذه اح سػػلرن  كاهػػػ    ػػف احػػكز 
ايعػػػػراب إذف أف يػػػػكدم ع  ػػػػ  احى لحيػػػػ  كاح ى كحيػػػػ  حنػػػػ  اال ػػػػ يف فػػػػل احكقػػػػت نى ػػػػو  
ككاهػػع  ػػف ىػػذا نلػػو أنػػو نػػلف يػػرل  ػػف آفػػلت احن ػػك ت ػػدد اآلراء فػػل اح  ػػ ح  احكا ػػدة، 
كاخػػت ؼ األ نػػػلـ فييػػػل   ػػل  ػػػثب االهػػػطراب كاحت ػػلرض، كأنػػػو نػػػلف ي يػػؿ إحػػػ  األخػػػذ 

ح سيكر  ف األعراب، كت نيـ احنلعػدة اح ل ػ ، كاالقت ػلر  ػف اح ػذاىب علػ  أسػي يل، ثل
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كح ػػؿ أح ػػؽ أث لاػػو ثىنػػرة اقت ػػلره علػػ    47  7967)احسػػنطل، كىسػػر احسػػلذ  نيػػل   
أسي  اح ذاىب،  ػل عثػر فيػو عػف إ  ل ػو ثلحهػيؽ  ػف أاػر  ػل كسػد  ػف احتسػكيش ن نػو 

ينػػػػ  فػػػػل ايفػػػػراد كاحتانيػػػػ  كاحس ػػػػ ،  أ ػػػػؿ  ػػػػف أ ػػػػكؿ احل ػػػػ ، ك ػػػػف ىػػػػذا احتسػػػػكيش  ػػػػل
نل ت  لحنل اح ىػرد ثػدؿ اح انػ   ػف  اػؿ قكحنػل  )حػثس احسػكرب ، ثػدؿ احسػكرثيف، ك )حػثس 
ن لو  ثدؿ ن ليف كقد ن ت  ؿ اح ان  ثدؿ اح ىرد كاح ىػرد ثػدؿ احس ػ ، ن ػك )ثػلتكا  ػل ران  

 ػػػديؽ كىػػػل  أم  ت ػػػل ريف، كقػػػد ن ػػػت  ؿ اح ىػػػرد حلكا ػػػد كاحكا ػػػدة كاحس ػػػ ،  اػػػؿ  ىػػػك
 ديؽ، كىـ  ديؽ، ك ف آالر احتسكيش  ل ين  فل احتذنير كاحت نيث فتػذنر اح ػى   ػ  
اح ؤنث، فينلؿ    ػ   ػلحب ، فػل  ػيف ينػلؿ )  ػ  نلئثػ   كينػلؿ )احسلريػ  احنلسػ   ك 
)اح ػػرأة احثػػلدف ، كيت ػػلءؿ ع ػػل إذا نلنػػت اح ػػىلت نليػػل حل ػػذنر اػػـ انن ػػ ت إحػػ   ػػذنر 

  7967)احسػػنطل،  ذنير كت نيػػث اػػـ  لحػػت احل ػػ  إحػػ  احتػػذنيرك ؤنػػث، أـ نػػلف ىنػػلؾ تػػ
كأ تػػد ىػػذا احتسػػكيش إحػػ   ثل ػػث اح ػػرؼ  ػػف أكزاف احى ػػؿ، فنػػد يسػػلء   ))  47-42

ث  نػػ  كا ػػد اح زيػػد ث  نػػ  اح سػػرد  ػػف  اػػؿ  ىػػدر كأىػػدر، ك ػػب كأ ػػب كيسػػلء ف ػػؿ 
كا تػػؿ،  كتى ػػؿ  ثػػدؿ كتثػػدؿ، كدنػػ  كتػػدنل، كيسػػلء ف ػػؿ كافت ػػؿ ث  نػػ  كا ػػد فػػل   ػػؿ

كشىر كأشتىر، كقد يسلء اح زيػد  ػف كزف ث  نػ  اح زيػد  ػف كزف أخػر فػل احى ػؿ نى ػو، 
ن ػػل فػػل  تى ػػؿ كا ػػتى ؿ  ػػف  اػػؿ  ت سػػؿ كا ػػت سؿ، كتػػ خر كا ػػت خر، كقػػد يسػػلء ف ػػؿ 
كتنػػػػؿ كتىلعػػػػؿ كافت ػػػػؿ كا ػػػػتى ؿ ث  نػػػػ  كا ػػػػد ن ػػػػك    ػػػػؾ كت  ػػػػؾ كت ل ػػػػؾ كأ ت ػػػػؾ 

ح زيػػدات نايػػر فػػ  يخلػػك  زيػػد  ػػف أف ينػػكف كا ت  ػػؾ، كينتيػػل إحػػ  أف احتسػػكيش فػػل ا
 ث  نػػػػ  اح سػػػػرد، كال يخلػػػػك  زيػػػػد  ػػػػف أف ينػػػػكف ث  نػػػػ   زيػػػػد أخػػػػر  ػػػػف احى ػػػػؿ نى ػػػػو  

كقػػػد ذىػػػب س يػػػكر احن ػػػلة إحػػػ  اعتثػػػلر احى ػػػؿ اح لهػػػل    43-42  7967)احسػػػنطل، 
اح سرد احا ال أك احرثلعل ىك األ ؿ احذم استنت  نو األف لؿ اح زيدة احتل ت تل علػ  

إف اح نلنينل ال  ، 43-38  2٩٩6)اح   كم،   797  7999)ي نكب،  ىذه األكزاف
ينثؿ اح ثث فل أ كؿ احل  ، كال يريد فييل سذكذا كال ان رافلن يخرسيل عف طريؽ احنيلس، 
ط قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد     كن نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل إسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلع  احنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلس كا 

هػػػ ل ث  ػػػكؿ احل ػػػ  كيػػػكد حل ػػػ  أف تخهػػػ  حنكانينػػػو خهػػػكعلن  ػػػلر لن، كال ي سثػػػو أف ن
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كقيل ػػيل، فػػل  ػػثيؿ  ػػل ت ػػ   ثلح سػػلنل  أك اح زاكسػػ ، أك شيػػر ذحػػؾ ننػػكحيـ )إذا ت لػػب 
ف خلب  ف ف األ ؿ فل ف ؿ )خلب  أف ينكف  ف ثلب )ن ػر  كحنػنيـ ن ػركه ح سػلنل  
ن ػل ف لػكا  )ت لب ، كننكحيـ  )إنل آلتي  اح دايل كاح سليل  كاح ػداة ال تس ػ  علػ  شػدايل، كا 

لنل  اح سػػػػػػػػػليل، كننػػػػػػػػػكحيـ )احيػػػػػػػػػرج كاح ػػػػػػػػػرج  ثت ػػػػػػػػػنيف احػػػػػػػػػراء فػػػػػػػػػل اح ػػػػػػػػػرج ذحػػػػػػػػػؾ ح سػػػػػػػػػ
كحل نلنينل درا   فل األف لؿ، ألنيػل فػل اح رثيػ   ػف    43  7967)احسنطل، حل زاكس 

أىػػـ أثكاثيػػل، كقػػرر أف  ػػي   احى ػػؿ اح رثػػل  ػػ خكذة  ػػف اح  ػػدر، كأنػػو حػػيس إال  ػػكرة 
ث ػػػػض  س كعػػػػلت  ػػػػف أكزاف  ػػػػف  ػػػػكر اح  ػػػػلدر احندي ػػػػ  األكحػػػػ   ك ػػػػلكؿ أف يكسػػػػد 

اح  ػػلدر حنػػؿ كزف   نػػ  عػػلـ، فلح  ػػدر  ػػف اح هػػلعؼ علػػ  كزف )سػػر  تراعػػل فيػػو 
 نليػػ  اح ػػكت أك  نليػػ  اح رنػػ ، أك  نليػػ   ػػى  احسػػلء، أ ػػل اح  ػػدر  ػػف األسػػكؼ 

  ))كرأل  44-43  7967)احسنطل، عل  كزف )قلـ  ف نار  ل ين د ثو  نلي  اح رن 
أ ػػليل  نى ػػل  ن ػػل ىػػك ص اح ػػلؿ فػػل احل ػػلت األسنثيػػ ،  أف احهػػ لئر فػػل اح رثيػػ  فػػل

    77  7967)احسنطل،  كث ركر احز ف ن ت  نيل  حطكحيل  احه لئر اح ت ل   
أ ػػل أز ػػلف األف ػػلؿ   فيػػرل أنيػػل قػػد  ػػرت ثل ػػت  لؿ  ػػي   ثػػدؿ أخػػرل كال يسػػد 

 ػل ىػك اح نلنينل فل اح رثي  ع    خل   ثلحز لف، كع    خل   ثلحىلعؿ عل  ن ك 
  ع  ػػ  حلىلعػػؿ، He  فلىظػػ  )He walked كسػػكد فػػل احل ػػ  ايننليزيػػ ، فػػل  اػػؿ )

  ع  ػػ  احز ػػلف ذحػػؾ ألف اح ػػرب ا ػػتخد كا ed   ػػي   حلى ػػؿ، كحىظػػ  )walkكحىظػػ  )
ع  ػ  احىلعػػؿ حلدالحػػ  علػػ  احىلعػػؿ ثلىظيػػل كعلػػ  احز ػػلف ث كهػػ يل، فػػإذا أرادكا اح هػػل 

ذا أرادكا اح لهػر كهػ كا ع  ػ  ك ىكا ع    احىلعؿ فل أخر احى  ؿ ن ػك )هػرثت  كا 
ذا أرادكا اح  تنثؿ ا تخد كا  كرة اح لهػر  ػ  قػرائف  احىلعؿ فل أكحو، ن ك )أهرب  كا 

كال ػظ اح ػنلنينل أف األف ػلؿ    44  7967)احسػنطل،  أخرل نلح يف ك كؼ كشيرى ػل
يػو  ػي تل اح لهػل احا اي  فل اح رثي   رت عل  دكريف، األكؿ  ني ل ىك احذم نلنت ف

كاح هلرع  تسلثيتيف، كاحالنل ىك احدكر احذم كق  فيو االخت ؼ ثيني ل، كافترض أف حك 
ثنيػػت احل ػػ   طلنػػ  علػػ   لحيػػل ألتػػ  دكر الحػػث يخػػتص فيػػو نػػؿ ثػػلب  ػػف أثػػكاب أكزاف 
احى ؿ ث  ن  أك   نييف أك أنار ال يسلء عليو إال أف لؿ خل  ، فإننػل نسػد أف األف ػلؿ 
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علػ  عيػػب فػل احخلنػ  ال تسػػلء إال  ػف ثػلب )علػـ ي لػػـ   اػؿ خػرس يخػػرس،  احتػل تػدؿ
كاألف ػػػلؿ احتػػػل تػػػدؿ اح رائػػػز يسػػػلء أنارىػػػل علػػػ  ثػػػلب )نػػػـر ينػػػـر   اػػػؿ سػػػرؼ يسػػػرؼ، 

-44  7967)احسنطل، كيخلص اح نلنينل إح  أف احتدكيف كقؼ فل كسو احدكر احالحث
ن ك كاح رؼ، فػرأل أف اح نليػ  كتتث  اح نلنينل ثسلء  ف االىت لـ تلريخ علـ اح   45

ثنػػػػكانيف احل ػػػػ   ػػػػذىب قػػػػديـ عنػػػػل ثػػػػو احيكنػػػػلف كاحرك ػػػػلف كاح ػػػػريلف، كعػػػػف ىػػػػؤالء أخػػػػذ 
اح ت خركف ىذا اح لػـ تنليػدان أك عػدكل، فػلح رب أخػذكه عػف اح ػريلف فػل اح ػراؽ، كاألفػرنج 

حػػ  اقتث ػػكا   ػػطل لت احل تػػيف احيكنلنيػػ  كاح تينيػػ ، فثنيػػت شريثػػ  عػػف أفيػػلـ ط ثيػػـ إ
، كيرل أف اح  كث  تن ف فل أخذ ن ك ح    ل كتطثينو عل  ح   أخػرل، ن ػل يػرل  احيـك

فرنج  ثنكانيف ح   اح ريلف كاحنلداف كاحيكنلف كاح تيف،  –أف ت لؽ اح ت خريف  ف  عرب كا 
إح  )ك دة احنلعػدة    46-45  7967)احسنطل،  دكف  لس  إحييل، ىك  ثب ىذا احداء

ييؿ األ ر، حنػنيـ  ػ ثكه، كىػك ال يتػردد فػل  ػؿ ىػذا احت نيػد، نلف  ثب رشثتيـ فل ت 
فػػدعل إحػػ  )ت ػػدد احنلعػػدة  ث  نػػ  أف نهػػ  قلعػػدة حنػػؿ  ػػف أنػػكاع احنل ػػ  أك اح س كعػػ ، 
ألنػػو أ ػػيؿ علػػ  احطلحػػب، أف نهػػ  قلعػػدة حلى ػػؿ اح ػػ يع، كأخػػرل حل هػػلعؼ، كالحاػػ  

ح   علػػػػػ  )قثلئػػػػػؿ  )قثيلػػػػػ   ك )ر ػػػػػلحلنػػػػػلقص، كراث ػػػػػ  ح سػػػػػكؼ، كقلعػػػػػدة تسػػػػػ ؿ س ػػػػػ  
ك)خطيئػ   احتػل تس ػ  ) طي   أخرل تس ؿ  ل يندرج ت ت )قهي   ك)ر لئؿ  كقلعدة ك

)خطليل  دكف احلسكء إح  ايعػ ؿ كايدشػلـ، كاحنلػب كايثػداؿ، عل  )قهليل  ك) طليل  ك
ككاهػػع ىنػػل أف اح ػػنلنينل ي نػػل أف احن ػػك كاح ػػرؼ أداتػػلف كا ػػىتلف حل ػػ ، حػػذحؾ أراد 

-46  7967)احسنطل،  حتنليؿ كاح نطؽ احلذيف ي داف  ف أنثر أ راهيلتخلي يل  ف ا
كت نب  ل ثنل احن ػلة فػل  ػلدة احن ػك ذاتيػل، فطػرؽ   )) 77  2٩٩3)اح نلنينل   48

  ػػلئؿ ن كيػػ   ت ػػددة كافنيػػـ فػػل ث هػػيل فػػ ان  علػػييـ فييػػل، كخػػلحىيـ فػػل ث ػػض آخػػر، 
 ركفػػل، أ ػػل ىػػك فلح ػػ يع عنػػده أف ف  ػػت ل يـ عىػػكا فيػػـ ي تثػػركف األحػػؼ كاحػػكاك كاحيػػلء 

األحؼ  رن  طكيل   ف احىت  ، ن ل يتهع فل )نتلب ك  لء ك ػلدة  كيػرل أف األ ػ لء 
احخ  ػػػ   ػػػف اح  رثػػػلت ثلح رنػػػلت احن ػػػيرة أك احطكيلػػػ ، ال ثػػػلح ركؼ   ػػػتدالن علػػػ  أف 

، اػػػـ احل ػػ  اح رثيػػ  احندي ػػ  رث ػػل نلنػػت ت ػػرب ثػػػلحكاك كاألحػػؼ كاحيػػلء أ ػػكة ثلحل ػػ  احنثطيػػ 
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ا ػتثدحت ثلح رنػلت احطكيلػ  ىػذه  رنػلت ق ػيرة فػل س يػ  األ ػ لء تخىيىػلن، إال  ػل ينػل 
 كاهػػػػ لن فػػػػل ث ػػػػض  ػػػػلالت األ ػػػػ لء احخ  ػػػػ  فنػػػػد عػػػػدة أاػػػػر ثلقيػػػػل  ػػػػف ذحػػػػؾ اح يػػػػد  

كىػػػك يكافػػػؽ احن ػػػلة احنػػػد لء في ػػػل ك ػػػلكا إحيػػػو فػػػل  ػػػى     49-48  7967)احسػػػنطل، 
ت كأفخ يػػل، كاحىػػتع أخىيػػل، كاحخىػػض أانليػػل، ع  ػػلت ايعػػراب فلحهػػـ ىػػك أقػػكل اح رنػػل

كيرثط ثيف نارة ىذه اح رنلت أك قلتيل فػل احل ػ ، كثػيف احثيئػ  احطثي ػ  اح ل ػ  احتػل تنسػل 
فييػػػل كينػػػرر أف احن ػػػلة حػػػـ يكفنػػػكا فػػػل اختيػػػلر أحنػػػلب ايعػػػراب، ال ػػػي ل حىظػػػ  )ن ػػػب  

   49  7967)احسنطل، 
عراثي  ح  ػـ، فيػك عنػدىـ إ ػل )ع ػدة  ك لحتيػل كينلقش احن لة في ل قلحكه  ف اح لالت اي

احرفػػػ ، كا  ػػػل )فهػػػل   ك لحتيػػػل احن ػػػب، كا  ػػػل ) سػػػترؾ  ثيني ػػػل ك لحتيػػػل احخىػػػض، حننػػػو 
يخػػلحىيـ فػػل أف فػػل احنػػ ـ فهػػلو، ألف احىهػػل  ح ػػك ي نػػف اال ػػت نلء عنػػو، كاح نينػػ  أف 

 ػػلؿ كاح ػػركؼ نػػؿ سػػزء  ػػف احنػػ ـ ع ػػدة ال ي ػػت ن  عنػػو،  ػػكاء فػػل ذحػػؾ األ ػػ لء كاألف
علػػ  اخػػت ؼ  لالتيػػل، ال تيػػلج اح ثػػلرة إحػػ  نػػؿ سػػزء  ػػف أسزائيػػل يت ػػلـ اح ػػراد  نيػػل، 
كينتيل ث د ت ليػؿ طكيػؿ إحػ  أف اال ػـ يرفػ  ألنػو  يػـ أك قػكم، كين ػب ألنػو هػ يؼ 
أك نايػػر احػػدكراف علػػ  احل ػػلف، كىلتػػلف ى ػػل  لحتػػل اال ػػـ فػػل األ ػػؿ، كيػػرسع أف  لحػػ  

  طلرئ  عل  احل   أك ىل أار  ف أالر احتسػكيش ايعراثػل، ألنػو اال ـ فل احخىض  لح
ال  لسػػػ  إحييػػػل فهػػػ  عػػػف أف احخىػػػض تنيػػػؿ   تثسػػػ ، كحػػػكال احنليػػػؿ  ػػػف  ػػػلالت حػػػزاؿ 

)احسػػنطل،   73  2٩٩3)اح ػػنلنينل  احخىػػض  ػػف اال ػػـ ن ػػل زاؿ  ػػف احى ػػؿ اح هػػلرع
إال تىل يؿ اح دد كحـ يىت اح نلنينل  ل حنل فػل احن ػك  ػف ت نيػد ث ػثب   49  7967

ت دد احتىل يؿ، كأخذ ي لحج ث ض  سن تو، فل ل تنلكؿ  سنل  اح ػدد فػل احل ػ  اح رثيػ ، 
كسد حو  ف احتىل يؿ  ل تثػـر ثيػل نايػركف  ػف خطثػلء كنتػلب كسػ راء كأ ػلتذة ك ػذي يف 

و  ػف قػكؿ أ ػػد احسػ راء احظرفػلء  فػل احن ػػك ال كح ػؿ احطريػؼ أف نػذنر  ػل نػػلف يت اػؿ ثػ
ينيرنل ك  ر ىػذه احتىل ػيؿ، فكسػدىل  ػث  عسػرة  لحػ ، ك ػرد حنػل احطػرؽ احتػل تسنػب 
احكقكع فل خطل اح دد، ف نيـ  ف يلسل إح  اح ل ي ، ك نيـ  ف يلسل إح  حىظ  )ناير  أك 

تو ك ػنيـ  ػف يلسػل إحػ  )قليؿ  ىرثل  ف اح دد نى و، ك نيـ  ف ينتب أرقلـ اح دد ال نل ل
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أ لث  احيػد، ك ػنيـ  ػف ي ػرؼ ث ػض أ نػلـ اح ػدد اح ىػرد، كحننػو ال ي ػرؼ أ نػلـ اح ػدد 
اح رنػػب، فيلسػػل إحػػ  اح طػػؼ نػػ ف ينػػكؿ  ثنػػت  ػػث  كأرثػػ  كاػػ ث  كي ػػسؿ حنػػل  ل كظػػل 
دقينػل ي ػػت ؽ احػػذنر، ذحػػؾ أف  نػػلزؿ األعػػداد تثػػدأ  ػػف احي ػػيف إحػػ  احي ػػلر، فننػػكؿ عنػػدم 

نتلثل، كرأيت  ف احط ب  ت  كعسريف ك ئػ   كىػذا ىػك احترتيػب احطثي ػل، خ    عسر 
كحنننػػل خلحىنػػل ىػػذه احنلعػػدة  نػػذ ز ػػف ث يػػد، كثػػدأنل فػػل األعػػداد  ػػف احي ػػيف إحػػ  احي ػػلر، 

كتنلكؿ اح نلنينل    5٩  7967)احسنطل، فننكؿ   ن  أحؼ كت    ئ  كاانتيف كخ  يف
كا فػل فػتع ىػذا احثػلب الف أناػر أ نل ػو ال تخلػك ثلب االست لؿ، كيرل أف احن لة حـ يكفنػ

 ػػف تنلػػؼ احت كيػػؿ كاحتى ػػير، كاح ػػرض كاحتنػػدير،   ػػل ال يسيػػزه  ػػثب   نػػكؿ كال ي ػػكشو 
)احسػػنطل،  ا ػػت  لؿ، كرأل أيهػػل انػػو ثػػلب   ػػنكع   ػػل يس لنػػل ن يػػد احنظػػر فػػل كسػػكده

الست لعيػ  كينثػو اح ػنلنينل إحػ  اح يػلة ا  ،74  2٩٩3  )اح نلنينل 57-5٩  7967
اح لئدة فل ع ر احن لة، كأارىل فػل أ نػل يـ كقػكانينيـ، كتكسػو ثلحننػد احسػديد إحػييـ  ػف 
ىذه احنل ي ، فلألخىش يخص احن لء ثلحندث  ألنيف أهػ ؼ عػف ا ت ػلؿ اح  ػلئب، أ ػل 
 ػػػل ثنل فػػػ  يػػػذىب ىػػػذا اح ػػػذىب، الف اح ػػػرأة فػػػل رأيػػػو أقػػػدر علػػػ  ا ت ػػػلؿ اح  ػػػلئب، 

ىػؤالء احن ػلة حت ليػثيـ اح ػذنر علػ  اح ؤنػث نػإط ؽ حىظػ  األثػكيف كتكسو ثننػد أسػد إحػ  
علػػ  األب كاألـ، ث سػػ  أف اح ػػذنر أفهػػؿ  ػػف اح ؤنػػث، كي ػػزك أ ػػثلب ذحػػؾ إحػػ  أنيػػـ 

  7967)احسػػػنطل،   نػػػلنكا رسػػػلال، كأف اح ػػػرأة فػػػل ز ػػػلنيـ نلنػػػت  كهػػػ  ا تنػػػلر احرسػػػؿ
اح نػـ ثل تنػلر احرسػؿ اح ػرأة  كح لو حك قلؿ إف اح ست   نػلف ذنكريػل حنػلف أدؽ  ػف   57

فػ  نػػدخؿ فػػل  ػػسلؿ ت نيػػؽ عػػدـ  ػػ    ػػل ذىػػب إحيػػو  ))كا تػػد ث ػػره إحػػ  اح  ػػل لت 
احن كيػػ  كاح ػػرفي ، فػػ عتز ثيػػل، ألنيػػل  ػػ خكذة  ػػف احل ػػ  اح رثيػػ  ذاتيػػل، ال   ػػت لرة  ػػف 
ل شيرىل، ن ل ىك اح لؿ فل احل لت األسنثي ، كا تان   ف ذحؾ حىظ  )ن ك  ألنو قيػؿ أنيػ

دخيلػػػ ، ثيػػػد أنػػػو رأل أف ث ػػػض ىػػػذه اح  ػػػطل لت  ػػػ خكذة  ػػػف   ػػػطل لت اح نلطنػػػ ، 
ن  طل ل ) كهكع  ك )   كؿ    ل ي ت لؽ في ي ل علػ  طػ ب اح ر لػ  االثتدائيػ  
كشيرىـ، كينترح ثدي   ني ل   طل ل )  دث عنو  ك ) ػديث  كث هػيل ال يخلػك فػل 

فليس فل ا ط ح )ف ؿ  هلرع  كال اعتنلده  ف ش كض، ي تلج احطلحب إح  تى يرىل 
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)احسػػنطل،  فػػل ) ى ػػكؿ  طلػػؽ   ػػل ي  ػػؿ  ػػف احدالحػػ  احكاهػػ   علػػ  تى ػػيرىل ثنى ػػيل  
كيننػػد   ػػطلع )احهػػ لئر  احػػذم أخػػذ ثػػو احن ػػلة، كي سثػػو ثػػدي    )) 57-52  7967

 نػػو   ػػطلع )احننليػػلت  سريػػلن علػػ  ت ػػ ي  احنػػكفييف حػػوي ألنػػو يننػػ  ثيػػل عػػف األ ػػ لء، 
طػػلثؽ فػػل   نػػله احىػػرنج   كحنػػل  ػػلالت حيػػل أناػػر  ػػف   ػػطلع كا ػػد، ن  ػػطلع كىػػك ي

)سكاب احسرط  أك )سزائو  كيؤار اح نلنينل عل  اختيلر اح  طلع احالنلي ألنػو ي  ػؿ 
فل ذاتو  ف احدالح  أنار   ػل ي  لػو اح  ػطلع األكؿ، فسػكاب احسػرط ث يػد عػف  ػ حكؼ 

 ػػػؤاؿ ال سػػػرط   كخيػػػر اح  ػػػطل لت  احطػػػ ب، ألنػػػو احسػػػكاب ينتهػػػل أف ينػػػكف ىنػػػلؾ 
عنػػػده  ىػػػل اح ػػػكسزة، كاحتػػػل ت  ػػػؿ دالحتيػػػل، كاحث يػػػدة عػػػف ايثيػػػلـ كاح لسػػػ  إحػػػ  احسػػػرح 
كاحتى ير فيرل أال ينيد احطلحب ث  طل لت ن كيػ  أك  ػرفي  ث ينيػل، ي ىظيػل كال ي يػد 
 عنيػػػػل، إذ ي نػػػػف حلطلحػػػػب أف ي ػػػػ ل احىلعػػػػؿ  ػػػػا  )احرانػػػػب  أك )اآلنػػػػؿ  أك )احسػػػػلرب 
كي  ل اح ى كؿ نذحؾ )اح ىتكح  أك )اح سركب  أك )اح  نكؿ  إح  شير ذحؾ  ف األحىػلظ 
احتػػػل تنل ػػػب اح نػػػلـ ))كىػػػك يطلحػػػب حتنريػػػب احن ػػػك  ػػػف نىػػػكس احطػػػ ب أف ينت ػػػر  ػػػف 
قكانينو عل  قدر ينتهيو اال ت  لؿ يقل ػ  اح لنػ  فػل احنػراءة كاحخطلثػ  كاحنتلثػ ، كعلػ  

يـ احل لف كاحنلـ، ك اؿ ذحؾ )ثلح ثتدأ كاحخثر  فىيو  عنػد احن ػلة  ل تدعكا إحيو اح لس  حتنك 
 ػػف احتىل ػػيؿ  ػػل يخػػرج عػػف  لسػػ  احطػػ ب كشيػػر احطػػ ب، دكف فلئػػدة ترسػػ   نيػػل،  –

  كينىػػػػػل أف ي ػػػػػرؼ  ػػػػػل اح ثتػػػػػدأ ك ػػػػػل احخثػػػػػر كأني ػػػػػل  52  7967)احسػػػػػنطل،  فيي ػػػػػل  
كح ػؿ ))  52  7967   )احسػنطل،75  2٩٩3)اح ػنلنينل   رفكعلف، اـ ع ؿ احنكا ػخ

 ل نلف ي زيو أف احن ك حـ ينف   ب اح راس عل  ط ب ع ره ف  ب ثؿ نلف علػ  
   الػىػ۸۸۱ اؿ ىذه اح  كث  عند عل ػلء احن ػك احنػدا   أنى ػيـ، فلحخليػؿ ثػف أ  ػد )ت

  نى ػػو  ػػلت كىػػكال يػػدرم  ػػد احت سػػب كنػػذحؾ ػىػػ ۸۱۱ي  ػػف ثػػلب احنػػداء، ك ػػيثكيو )ت 
  ػىػ ۳۱۸)ن ـ  ك )ثئس   كنػذحؾ احىػراء )ت لت كىك ال ي  ف   ػى ۸۱۱احن لئل )ت 

  خ  يف  ن  ػى۱۱۱قه  ن ثو كفل نى و سلء  ف ) ت    كأ ه  اثف خلحكيو )ت 
يت لـ دكف أف ينيـ ثو ح لنو، كح ؿ إ  لس احنػدا   ث ػ كث  احن ػك كت ػدد تىل ػيلو ىػك 

 حػػػذانرة  ػػػف احناػػػر  احػػػذم  ػػػدا ثيػػػـ إحػػػ  كهػػػ  قكانينػػػو فػػػل أراسيػػػزي الف احسػػػ ر أعلػػػؽ ثل
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  7999  )ي نػكب، 99، 98، 76، 64  7978)اثف احنديـ   53  2٩٩3)اح نلنينل 
سيدان حتسكيؽ ط ثو إح  ىذا اح لػـ، ف فهػ  علػييـ  ػف  كحنف اح نلنينل حـ ي ؿ   774

رك و احىني  احسلء احناير، كأكح  ثس   نكادر احن لة كننػلتيـ احن كيػ  كاح ػرفي  حيػدخؿ 
احثيسػػ  إحػػ  نىك ػػيـ، فينثلػػكا علػػ  ىػػذا اح لػػـ اح  ػػر، كأخػػذ يػػدرس أ ػػلحيب ت لػػيـ احنكاعػػد 

ا ا   أكحيل  األ ػلكب األندح ػل، كتلريخ  را ليل عل   ر اح  كر، فرأل عل  أ لحيب 
و  فػل نتلثػو، كىػك نكعػلف  احنلعدة كاحسكاىد، كىك  ل سر  عليو ) ػيثكياحذم يس   ثيف 

 ف احنلعدة إحػ  اح اػلؿ، كىػك علػ  كسػؾ أف يثطػؿ ا ػت  لحو، ك ػف اح اػلؿ إحػ  احنلعػدة، 
كىك ينت ػر  كىك ناير احسيكع  كالنييل  األ لكب اح  رثل، احسلئ  فل اح  رب كأفريني ،

عل  احنكاعد دكف احسكاىد كاحذم ثيف فيو )أثف خلدكف  أنو ال ينكـ احل لف  ف االعكسلج 
كاحل ف  كأخر األ لحيب   ػل ي ػ يو اح ػنلنينل ثلأل ػلكب احخلػدكنل، احػذم ينت ػر علػ  
احسػػكاىد دكف احنلعػػدة، في ػػلر فيػػو  ػػف احسػػلىد أك اح اػػلؿ إحػػ  اال ػػت  لؿ، كينػػلس احنػػ ـ 

ث ض كحيس عل  أ نػلـ  سػردة فينػكؿ احطلحػب )قػلؿ احرسػؿ  ثلحهػـ، قيل ػل ث هو عل  
ذا أخطػ   عل  )قلؿ احنثل  كينكؿ )احنيلر س يؿ  ثرف  االانيف، قيل ل عل  )اح لـ زيػف  كا 
أرسدنله، كا تراح اح نلنينل إح  األ لكب األخير، كتثنله كراح يدعك إحيو، كيلع فيػو فػل 

كطلحػػب ثإح ػػلء احنكاعػػد ثس لتيػػل إح ػػلء تل ػػلن،    55-53  2٩٩3)اح ػػنلنينل  نػػؿ  سػػلؿ
ف  درس خػلص ثيػل، كال ت لػـ حلطلحػب حػذاتيل، إذ ي ننػو أف يػت لـ احل ػ  ثلح ػ لع كاحتنليػد 
كاال ػػػت  لؿ، دكف ت لػػػـ قكاعػػػدىل ن ػػػل يػػػت لـ احطىػػػؿ ح ػػػ  أ ػػػو، كن ػػػل يػػػت لـ نيػػػؼ ي سػػػل 

أراد ين ػب اح  رنػ ،  لنيػلن ثنػؿ  ثلحتنليد كاح راف، كحـ ينؼ اح نلنينل ثيذه احثراىيف، فنػد
قػػكاه كأ ػػل تو فييػػل فرسػػ  إحػػ  احتػػراث اح رثػػل قثػػؿ احتػػدكيف،  يػػث نػػلف اح ػػرب ي  ػػنكف 
احنطػػػؽ اح ػػػ يع علػػػ  شيػػػر علػػػـ ثلحنكاعػػػد أك ت لػػػـ حيػػػل  فكسػػػد  ػػػف احسػػػ راء كاحخطثػػػلء 
اح طثػػكعيف  ػػػف تث ػػػكا فػػػل فػػػتيـ قثػػػؿ كهػػػ  علػػػـ احن ػػػك ذاتػػػو، كدكف أف ي ػػػرؼ ث هػػػيـ 

كاحنتلثػ ،  ػف  اػؿ )اح ػتل س كاحىػرزدؽ كذم احر ػ   كثػ قكاؿ ىػؤالء كشيػرىـ ا ػتنرا احنراءة 
احن لة أ نلـ احن ك، ك لؿ ىؤالء ن لؿ )أف طكف  احذم حـ ينػف ي ػرؼ  ػف قكاعػد احل ػ  
احيكنلني  سيئل، كنػذحؾ )سن ػثير  احػذم حػـ ينػف ي ػرؼ  ػف قكاعػد احل ػ  ايننليزيػ  سػيئل، 
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 ػػل ل احثػػلركدم  احػػػذم ىػػك  ػػف أ ػػرة سرن ػػي ، قػػد ت لػػػـ ك ػػف اح  ػػدايف نسػػد )   ػػكد 
اح رثيػػػ  علػػػ  األ ػػػلكب احخلػػػدكنل السػػػؾ أف اح ػػػنلنينل نػػػلف يػػػدرؾ احيػػػكة احكا ػػػ   احتػػػل 
تى ػػػؿ ثػػػيف اح رثيػػػ  احى ػػػ   كاح ل يػػػ ، فلػػػـ يىتػػػو أف يهػػػ  حدعكتػػػو ىػػػذه سػػػركطل  تػػػ  

  أف تنػػكف احل ػػ  تهػػ ف ثيػػل إقل ػػ  اح لنػػ  اح رثيػػ  دكف ت لػػـ احنكاعػػد، كأكؿ ىػػذه احسػػركط
اح رثيػػ  اح ػػ ي   ح ػػ  احت لػػيـ فػػل نػػؿ درس يؤديػػو اح  لػػـ كفػػل نػػؿ اح ػػكاد، كأف ال يتنػػ  
اح  لػػـ فػػل  دياػػو إحػػ  احطػػ ب علػػ  اح ل يػػ ، فلحطلحػػب أ ػػرع إحػػ  تنليػػد   ل ػػو  نػػو إحػػ  
تنليػػد ح ػػ  نتلثػػو، ألف احل ػػ  تؤخػػذ ثلح ػػ لع كاال ػػت  لؿ دكف أم سػػلء أخػػر، كاػػلنل ىػػذه 

ف تنػػكف احل ػػ  اح رثيػػ  اح ػػ ي   ح ػػ  احتخلطػػبي ألف أ  ػػف احطػػرؽ النت ػػلب احسػػركط أ
ح ػنلنينل في ػػل دعػػل إحيػو  ػػف إح ػػلء سػتيـ كحػػـ ينػػؼ ا لنػ  احل ػػ  ىػل  سػػلفي  أىليػػل ك  لي

ت لػـ احنكاعػػد إحػػ  اح ػد احنظػػرم ثػػؿ  ػػد ث ػره إحػػ  احنل يػػ  احتطثينيػ ، كأعطػػ  أ الػػ   يػػ  
أف احتل يػػذ  ػػيف ي ػػ    ػػف   ل ػػو  قػػـ، أق ػػد افػػتع ح ػػل أراد كقػػدـ ن ػػلذج  ػػف  لكحػػو كرأل 

احثػػػلب، اقػػػرأ اح ػػػطر األكؿ ف نػػػو يػػػت لـ ف ػػػؿ األ ػػػر  ػػػف قػػػلـ كق ػػػد كفػػػتع كقػػػرأ كيػػػت لـ أف 
ين ػػػػب اح ى ػػػػكؿ ثػػػػو فػػػػل )افػػػػتع احنتػػػػلب ، كحػػػػف يهػػػػيره سػػػػلء إذا حػػػػـ ي ػػػػرؼ احنلعػػػػدة 

ن ػػل يىيػػده أف ي ػػ   شيػػره ي ػػت  ؿ احل ػػ  علػػ  احكسػػو اح ػػ يع في نلػػده، ىػػذا  كأ نل يػػل، كا 
-5٩)اح  دانل، كأ  د ، د  ت    56-54  7967)احسنطل،  ىك اح ؿ اح ل ـ احذم

ارتهػػػله اح ػػػنلنينل حن ػػػك احل ػػػ  اح رثيػػػ  كىػػػك نى ػػػو احػػػذم دعػػػله إحػػػ  أف ي ػػػلرض    57
 يل   احتي ير كاحتث يط فل احن ك كاح رؼي ألنيل ال ت ؿ اح سػنل   ػف سػذكرىل، كيػرل 

 ػػت كي ػػرت، فإنيػػل  ػػتسد األ ػػر ث ػػد  ػػيف فػػل  لسػػ  إحػػ  أف حسػػلف احتي ػػير  ي ػػل تتلث
تي ير سديد، كقد يؤخذ عليو فػل ىػذا اح سػلؿ  ػ كث  تطثيػؽ دعكتػو ثسػركطيل، أك أنيػل 
حي ت   نن  احتنىيذ فل كقتنػل ىػذا،  ػل دا ػت احل ػ  احى ػ   حي ػت ىػل ح ػ  احتخلطػب، 

ن ػػػل ي ػػػلع اقترا ػػػو  ين ػػػل نكفػػػؽ إحػػػ  خلػػػؽ األ سيػػػلؿ اح انىػػػ   ػػػف فػػػل احثيػػػت كاحسػػػلرع، كا 
  ل ػػيف كشيػػر   ل ػػيف ي  ػػنكف تنلػػـ احل ػػ  اح رثيػػ  اح ػػ ي  ، أك  ػػيف نرفػػ  اح  ػػتكل 
احانلفل كاحىنرم ثيف احنلس، فيؤخذ األثنػلء عػف آثػلئيـ ك  ل ػييـ احل ػ  احى ػ  ،  ػ لعل 
ف سػػػدة   لرهػػػ  اح  ػػػلفظيف  كتنليػػػدا كا ػػػت  لال ثػػػدكف قكاعػػػد، فت ػػػثع  لنػػػ  ك ػػػلين ، كا 
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حيػػذا اال ػػلكب س لػػو ينتػػرح أ ػػلكثل ك ػػطل حت لػػيـ احنكاعػػد  -اح تخ  ػػيف  ػػف-اح ػػلىييف 
كىك ي لر فيو  ف اح الؿ إح  احنلعدة إح  اال ت  لؿ فسلء ث كهكعلت ن كي  ي نف أف 
تطثػؽ فػػل دركس احنػراءة،  ػػكاء أعطػػل ثيػل قلعػػدة أك حػـ ت ػػط،  ػػف  اػؿ ت كيػػؿ عثػػلرات 

خلطػب أك اح لئػب، أك  ػف اح لهػر إحػ   ف اح ذنر إح  اح ؤنث، أك  ف اح تنلـ إح  اح 
اح لهل، أك  ف اح ىرد إح  اح انل أك احس ػ ، أك ػف اح اثػت إحػ  احنىػل، أك  ػف اح  لػـك 
إحػػ  اح سيػػكؿ، في ػػكؿ اح  لػػـ احنط ػػ  كينلػػده ط ثػػو، كنػػلف يتثػػ  اال ػػلكب نى ػػو  ط ثػػو 

 نػػف ن ػػل كسػػد أثكاثػػل فػػل احن ػػك كاح ػػرؼ ي   59-57  7967)احسػػنطل،   ل ػػل ك ىتسل
أف تكهػػ  سػػداكؿ أك ن ػػلذج، ينلػػؼ احطػػ ب أف ي ىظكىػػل، كيني ػػكا شيرىػػل علييػػل، سريػػل 

كه  ر لح  فػل   ۸۱۸۲-۸۱۱۸عل  احطرين  احىرن ي ، إذ إف رفلع  راف  احطيطلكم )
احن ك اح رثل  ف  ئ  كا لنيف  ى     لىل )احت ىػ  اح نتثيػ  فػل تنريػب احل ػ  اح رثيػ   

فػل و ىػذه خ  ػ  كأرث ػيف سػدكال، كىػك ؿ، كقػد هػ ف ر ػلحتدرج فييل عل  طرينػ  احسػداك 
اح لحػب  تػػ ار ث ػل اطلػػ   ػف طرينػػ  احىرن ػييف، كثيػػذا األ ػلكب ت ػػؿ  سػن ت عديػػدة ال 
زاؿ احطلحب ي لنل، فثدال  ف ي لـ تىل يؿ  لالت اح دد كأ نل يل اح ختلى  سر ل كه  

 حيذا احثلب خ    سداكؿ عل  احن ط االتل  
ثنت، ثنتػلف، ا اػ  ثنػلت، إحػ  احا اػيف -كحد، كحداف، ا ا  أكالد، إح  احا ايف  

احثنػػػػت األكحػػػػ ، احثنػػػػت احالنيػػػػ ، إحػػػػ   -4احكحػػػػد األكؿ، احكحػػػػد احاػػػػلنل، إحػػػػ  احا اػػػػيف  -3
احا اػػ  نتػػب، ا اػػ  احنتػػب، احا اػػ  نتلثػػل، احخ  ػػ  عسػػر نتلثػػل  كينلػػؼ  -5احا اػػيف  

ركىػػػل، كيني ػػػكا شيرىػػػل علييػػػل، كذىػػػب إحػػػ  أف ىػػػذا األ ػػػلكب احطػػػ ب أف ي ىظكىػػػل كينر 
ي نف أف ي تد  ت  يس ؿ أثكاثل نايرة  ف أثكاب احل ػ  كقكانينيػل نت ػريؼ األف ػلؿ علػ  
اخػت ؼ أنكاعيػل  ػ  احهػ لئر  لهػيلن ك هػلرعلن كأ ػران كثػلب االسػتنلؽ  ػف نػؿ نػكع  ػػف 

كقػػد كهػػ    ،6٩-59  7967)احسػػنطل، أنػػكاع احى ػػؿ، كثػػلب اح  نكعػػلت  ػػف اح ػػرؼ 
ن ػػل ذنرنػػل، دعػػل فيػػو  7943نتلثػػل فػػل احن ػػك  ػػ له )كعليػػو قػػس  طثػػ  فػػل احنػػدس  ػػن  

احط ب إح  أف يني كا عليو دكف سرح، كأ ث ت ىذه طرينتو احتل عرؼ ثيل، إذ ا تلز 
نتلثػػو ىػػذا ثػػلحترنيز كناػػرة احسػػكاىد كاأل الػػ  كخلػػكه  ػػف احسػػركح  ػػل أ نػػف، كا تػػكل ىػػذا 
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فػل احن ػت كاحثيػلف كاحثػدؿ كاحتكنيػد كعطػؼ احن ػؽ كاحنػداء كشيرىػل، كخلػؿ  اح ؤحؼ سداكؿ
كاح ػػػػؽ أف طرينتػػػػو ىػػػػذا   ،67  7967)احسػػػػنطل، ىػػػػذه األثػػػػكاب كشيرىػػػػل ت ػػػػلريف نايرة

اح ؤحػػؼ تسػػذب احطلحػػب إحيػػو، ح ػػيكحتيل كث ػػلطتيل كتنػػرب ىػػذا اح لػػـ  ػػف نىػػكس ط ثػػو، 
نػو عػلد ألنيل تسرم عل  ن ك سديد كأ تػد نظػر اح ػنلنينل إ حػ  طلحػب احل ػ  ك تلنييػل، كا 

ثلح ئ   عل  ط ب ىذه احل ػ ، ألنيػـ يريػدكنيل سػراثل  ػلئ ل دكف سيػد كال ن ػب، كرأل 
إ سل ل سديدا عف احل  ، فل  يف حـ يػر انىػراد احل ػ  اح رثيػ  ثلح ػ كث   ػف ثػيف احل ػلت 

رشـ ذحؾ ينثؿ أىليػل س ي ل، فلحل تلف األح لني  كاحرك ي  تىكقلف اح رثي    كث  كع ران، ك 
عل  ت ل يل، دكف رشث  فل ا تثداحيل، كىـ ثإقثلحيـ علييل ي ت يلكف   ثيل، ثين ل ن ف 
فل إدثلرنل عف ح تنل ن ت  ب  يليل، حذا ينث ل أف ن ثثيـ فييػل، كنسػكقيـ إحييػل،  تػ  

    62-67  7967)احسنطل، يسدكا فل نؿ ع رة حذة كينثم  نيـ احس راء كاألدثلء
ف اح نلنينل حـ ينف أكؿ الئر عرثل عل  احن ك كاح رؼ فند  ثنو إحػ  اح ؽ أ

ذحػػػؾ )اثػػػػف  هػػػلء احنرطثػػػػل  احػػػذم ي ػػػػد أكؿ اػػػػلئر علػػػ   نطػػػػؽ احن ػػػلة كعلليػػػػـي ألنيػػػػـ 
ذا عػددنل )اثػف  أخه كا احظػكاىر احل كيػ  حنػكا يس اح نطػؽ، كاحسػدؿ، كأ ػكؿ احىل ػى ، كا 

فػل  نينػ  احل ػ  كنكا ي ػيل، أ نػف   هلء  أكؿ علحـ ح كم،  ديث احنظرة،  لئب احرأم
عده ث ؽ  ؤ س اح در   احل كي  اح ديا  اح  ركف  )ثلح در ػ  احك ػىي  احتنريريػ   احتػل 
تنػػزع إحػػ  درس احكاقػػ  احل ػػكم كتر ػػد ظػػكاىره اح ختلىػػ ، كت ػػلكؿ ت ريػػر احل ػػ  كعلك يػػل 

ثف  هلء  اثف  ف أار احىل ى  كاحت ليؿ، كاح نطؽ، كت ىيتو  نيل، كانت   إح   در   )ا
خلدكف احذم الر عل  س ؿ احنكاعد شلي  فل ذاتيل، كآ ف ثلحسلىد اح  تذل ثػو كاح نػلس 
علػػػػ   نكاحػػػػو، دكف إت ػػػػلـ احنكاعػػػػد علػػػػ  أذىػػػػلف احطػػػػ ب، اػػػػـ نػػػػلف  ػػػػل نػػػػلف  ػػػػف اػػػػكرة 
عسلثػػػو ثلأل ػػػلكب احخلػػػدكنل كدعكتػػػو إحيػػػو  اح ػػػنلنينل علػػػ  احن ػػػك كأ ػػػلحيب تدري ػػػو، كا 

ي لنػػػو ثػػػت لـ احظػػػكاىر احل كيػػػ  علػػػ  األ ػػػلكب احك ػػػىل احتنريػػػرم ن ػػػل ف ػػػؿ فػػػل  ؤحىػػػو  كا 
)كعليػػو قػػػس  كىنػػذا ي نػػػف أف ن ػػلؾ اثػػػف  هػػلء كاثػػػف خلػػدكف كاح ػػػنلنينل فػػل  در ػػػ  

كيرل احثل ث أف اح نلنينل قػد دعػل إحػ   ،ح كي  عرثي   ديا ، كفل  ل ل  ن كي  كا دة
ي ل ث يطل حيس فيػو ش ػكض ت ليـ قكاعد احن ك  ف قثؿ اح  ل يف كاح در يف حلط ب ت ل
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كذحؾ عل  أ لس  نيسل ر يف ث ي  تث ط ىذه احنكاعد دكف اح  لس ث م سلء  نيل، 
ن لئيػػػل دكف  حنػػػل نسيػػػب احل ػػػ  اح رثيػػػ  حلػػػنشء اح رثػػػل احسديػػػد كايقثػػػلؿ علػػػ  درا ػػػتيل كا 
احخػكض فػػل احتىل ػػيؿ األخػرل، كذحػػؾ ثل ػػت  لؿ احسػػكاىد كك ػلئؿ اييهػػلح احتػػل تنػػرب 

ن ػل احىنرة إح   ذىف احطلحب، ك  يع أف اح ل لء حـ ي تكا ثسلء سديػد فػل ىػذا اح ػنيج كا 
نؿ  ل أتكا ثو ىك اح ػير علػ   ػنيج احث ػرييف كاحنػكفييف، كعلينػل األخػذ ثػو دكف اح ػلس 
ثػػلحسكاىر، كذحػػؾ ثل ػػت  لؿ احطػػرؽ احث ػػيط  احتػػل ت نػػف احطػػ ب  ػػف فيػػـ ح ػػتيـ اح رثيػػ  

ح ػػتيـ عػػف ثنيػػ  احل ػػلت اح لح يػػ  احتػػل تخلػػك  ػػف   ػػف خػػ ؿ ىػػذه احنكاعػػد احتػػل تت يػػز ثيػػل
 أث ط ىذه احنكاعد كحـ تراعل االىت لـ ثيل  

 المبحث الثالث
فل األ كات كاح ركؼ احتىت اح نلنينل إح  درا   األ كات كخ لئ ػيل فػل 
احل   اح رثي ، كقد درس  زايل احل   اح رثيػ ، فنػلف  ػف أى يػل عنػده، أف أ ػكات  ركفيػل 

، فل  يف أف ناير  ف  ركؼ احل لت األكرثي   ل تو أك خىي ، كأرس  كاه    ري  
كسػػكد اح ػػركؼ اح لنيػػ  إحػػ  احثيئػػ  احتػػل نػػلف ي يلىػػل اح ػػرب  ػػف ثػػداكة ك ػػ راء  ىتك ػػ  
ثيكائيل احطلؽ احننػل،   ػل خلػؽ  لنػل قكيػل قػلدرا علػ  إخػراج ىػذه األ ػكات، كأحنػ  علػ  

عل  ف اح  ق  ثينيل كثيف أ زسػ  نلطنييػل، ىذه اح ركؼ أهكاء احت ليؿ احنى ل ف كسد نك 
فػػػػرأل  ػػػػػنيـ  ػػػػل يت ػػػػػؼ ث ػػػػػدة احطثػػػػ  كسػػػػػدتو ك ػػػػنيـ  ػػػػػف ي يلػػػػػكف إحيػػػػو  ػػػػػف  ػػػػػرا   

كقد نلف  اػؿ ىػذه األ ػكات فػل احل ػ  اآلسػكري  احتػل   ،65  7967)احسنطل، ككهكح
حننيػل فنػدتيل  نػذ ارث ػ  أالؼ  ػن  ن ػل   ،777  7999)ي نػكب، احل   اح ػل ي  األكحػ  

نػػػػت ىنػػػػلؾ  ػػػػركؼ احي ػػػػس كاح    ػػػػ ، كخلػػػػص اح ػػػػنلنينل إحػػػػ  اح ػػػػرب أنى ػػػػيـ فػػػػل نل
عيكدىـ اح ختلى  ه ىت  لكقيـ ف لرت ت تانؿ ث ض األ كات احنكيػ ، فلينػكا احنػلؼ 
كس لكىػػل ى ػػزة، ك ػػذفكا اح ػػيف  ػػف ث ػػض نل ػػلتيـ، ن ػػل ينكحػػكف فػػل اح ل يػػ  )ح ػػل  ثػػدي  

رة فل ث ػض احنل ػلت  رنػلت طكيلػ ، حنلػ   ف )حيذه اح لع   كا تثدحكا ثلح رنلت احن ي
)ي نػػػػكب، ى ػػػػتيـ كارتخػػػػلء نىك ػػػػيـ، ؼ )قػػػػـ  يلىظكنيػػػػل )أكـ  ك )قػػػػؿ  يلىظكنيػػػػل )أكؿ  

)كافػػػل،   65  7999)ي نػػػكب،  كىػػػذا  ػػػل ظيػػػر فػػػل اح نػػػلطؽ اح  ػػػري   ،65  7999
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))ك ف ىذا احنثيؿ  ل ذنره  ف أف  كت احه   كاحىت ػ  أ ػلع حل نػلء   ،287  2٩٩4
 ػػف  ػػكت احخىػػض احانيػػؿ، ح ػػيكحتيل، كيرسػػ  ناػػرة كسػػكد ىػػذه األ ػػكات أك قلتيػػل، فػػل 
ح   دكف أخرل إح  أ ثلب أى يل ايقليـ، ف نلف اح نلطؽ احثلردة ي يؿ حىظيـ إح  احهـ 

، أ ػل  ػنلف اح نػلطؽ اح ػلرة في يلػكف فػل كاحخىضي ألنيـ ال يىت كف أفكاىيـ خسي  احثرد
 أحىػػلظيـ إحػػ  احىػػتع ا ػػتثرادان، كحيػػذا ناػػرة احىػػتع فػػل ح ػػ  اح ػػرب كىػػـ  ػػنلف قىػػر  ػػلر  

كعػػلحج اح ػػنلنينل األ ػػكات اح رثيػػ  علػػ    ػػتكل احنل ػػ ، ))  ،66  7967)احسػػنطل، 
أن ػػب  فخػص احل ػػ  ث  ػػكات ت طػػل أحىلظيػػل طكاعيػػ  كثيلنػػل ألع ػػؽ احتػػ ايرات، فػػ ف )ال 

  ػػػػف نػػػػؿ أدكات احنىػػػػل فػػػػل أم ح ػػػػ ، ألف  ػػػػد اح ػػػػكت فييػػػػل يس ػػػػؿ حيػػػػل ىػػػػذه اح نلنػػػػ   
كتثػػػرز أى يػػػ  اح رنػػػ  احطكيلػػػ  فػػػل احل ػػػ  اح رثيػػػ ، ك )كا ػػػ   ، 66  7967)احسػػػنطل، 

كشػػلفر كنثيػػر كعلػػيـ ك ػػكر  نليػػل ر ثيػػذا حلسػػرس كاح ػػكت ر تنتػػب أطػػكع احت ثيػػرات 
لئيل كقلفيل اح سػددة اح  ينػ ، ف ننػل ال نسػد حيػل كأع ؽ احت ايرات أ ل سرس نل   ) ؽ  ث 

 اػي  فػػل ح ػػ  أخػػرل فػل احدالحػػ  علػػ    نلىػػل، كذحػػؾ عنػد قلئليػػل ك ػػل  يل علػػ  اح ػػكاء، 
كي ػػؽ حل ػػرب أف يىػػلخركا ث ػػكت نل ػػ  ) ػػب  ألف رائ ػػ  اح ػػب كاح ػػـز كاحاثػػلت عليػػو 

سػىتيف علػ  احثػلء تىكح  ف سرس ىذه احنل  ، كألنو يخرج  ف أع لؽ احنلب    أطثلؽ اح
اح سػػددة، كيػػرل نػػذحؾ  ػػف ) ر ثػػلن  إنيػػل قط ػػ   ك ػػيني  يتثلدحيػػل احنػػلس، كىػػذا  ػػف أاػػر 
أ كات  ركفيل  اح يـ كاحراء كاح لء كاحثلء كاحتنكيف ك رنلت احىتع فييػل، كانتيػ  إحػ  أف 
أحىػػػلظ احل ػػػ  اح رثيػػػ  أحىػػػلظ  ك ػػػيني  س يلػػػ   كاح ػػػؽ أف أقكاحػػػو ىػػػذه ال تخلػػػك  ػػػف نظػػػرة 

كيثػػػػدك أف )) ، 66  7967)احسػػػػنطل، ىيػػػػ  كىػػػػل نتيسػػػػ  اعتػػػػزازه احنثيػػػػرة ثل ػػػػ  قك وعلط
اح ػػنلنينل آ ػػف ثلحنظريػػ  احنلئلػػ  أف ثػػدء احل ػػلت حػػـ ينػػف ك يػػل كال إحيل ػػل كال تكقيىػػل، ثػػؿ 

)احسػػػػنطل،  نػػػػلف   لنػػػػلة اين ػػػػلف حلطثي ػػػػ  فػػػػل أ ػػػػكات ريل يػػػػل ك يلىيػػػػل كك كسػػػػيل  
 lamiكاألب ال ػػل  heracliteس كىيرانليػػت كثيػػذا خػػلحؼ رأم اثػػف فػػلر   ،67  7967

احػػذم نػػلف دحػػيليـ ننلػػل ال عنلػػل   ت ػػديف علػػ  قكحػػو  dobonaldكاحىيل ػػكؼ دكثكنلحػػد 
كنلف  ؤيدا حرأم اثف سنػل احػذم أعسػب ثيػذه احنظريػ   {كمياوعمم أدم األسماء }  ت لح 

كاحذم قلؿ  كذىب ث هيـ إح  أف أ ؿ احل لت نليل إن ل ىك  ف األ كات اح   كع ، 
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 ننػكم احث ػػر ك نػػيف احرعػػد، كخريػػر ح ػػلء كن ػػؽ اح ػػراب، ك ػػييؿ احىػػرس، كتزيػػب احظثػػل
نػػلؾ   كى 287  2٩٩4  )كافػػل، 67  7967  )احسػػنطل، 76-74  7999)ي نػػكب، 

 نليػ  اح ػكت ن ػك   ف األحىلظ  ل يدؿ  كتيل عل    نلىل ثنى يل، في هيل تن د ثو
) ص احسراب  ك نيل ل تراعل فييػل  نليػ  اح رنػ ، ح ػل )ف ت األف    ك)سؽ احاكب  ك

اح طلثنػػػ   ػػػف  اػػػؿ ) ػػػلـ  ثػػػيف  رنػػػ  اح ػػػكت اح  ػػػدكد أك احنػػػكل ك رنػػػ  اح  نػػػل  ػػػف
)سػػيت احنػػلر  أك  نليػػ  هػػى  احسػػلء ث ػػل تػػكىـ كاحطػػلئر  ك) ػػلؿ اح ػػلء  ك)ىػػب احنػػلئـ  

يػػػل  ػػػف احييئػػػلت، ن ػػػك )رث احاػػػكب   ػػػف  نػػػلط  اح ػػػركؼ  ػػػف اح ػػػىلت ك ػػػل فػػػل اقترائ
)كسػػػؼ اح ػػػض  ك ػػػف ذحػػػؾ فػػػل ح ػػػ  األطىػػػلؿ )دح  حلسػػػلء اح  ػػػف، ك )نػػػخ  حلسػػػلء ك

ع احنثيع، ن ل تكى كا فل اقتراف احداؿ كاح لء  ف اح  ػف، كاقتػراف احنػلؼ كاحخػلء  ػف احنػث
كنظر إح  أى ي  اح كت احخلرسل فل اح ثلرة اح رثيػ ، كاحػ  ))  67  7967)احسنطل، 

طن  اح كت فل علكه أك انخىلهو، كاحػ  ىيئػ  إط قػو فػل حينػ  أك خسػكنتو، كقػد أعػلر 
طثنػػػ  اح ػػػكت أك ىيئتػػػو  نلنػػػ  نثيػػػرة، إذ حػػػكال االخػػػت ؼ فيي ػػػل، حىنػػػد نايػػػر  ػػػف احنػػػ ـ 

ف ن ػػت  ؿ )إف  حلت نيػػد، ن ػػك  إف زيػػدان قػػلئـ كحنػػف إذا حػػـ دالحتػػو، كنػػلف أناػػره ح ػػكا كن ػػ
  علػػػ  احنػػػكف فػػػ  تنيػػػد ت نيػػػدا، كت ػػػت  ؿ )نػػػ   حلزسػػػر كحنػػػف حػػػـ stressنس ػػػؿ احنيػػػرة )

تلىظيػػػل ثنيػػػرة فػػػ  تنيػػػد فػػػل احنػػػ ـ زسػػػرا، كرأل أف ىيئػػػ  اح ػػػكت قػػػد تنلػػػب اح  نػػػ  إحػػػ  
نػلس كينػكؿ  أييػل احنػلس أنػل هده، ك اؿ ذحػؾ  اػؿ احػذم  نػـ عليػو  ػرة أف ينػؼ أ ػلـ اح

حص فل ل كقؼ قػلؿ  أييػل احنػلس أنػل حػص   ثييئػ  ا ػتىيلـ ال إخثػلر ف ننلػب اح  نػ   ػف 
إقػػرار إحػػػ  إننػػػلر، كح ػػػؿ اننػػػ ب احنػػػ ـ  ػػػف   نػػ  إحػػػ  هػػػده ىػػػك  ػػػيب عػػػده األهػػػداد 
احنايػػرة فػػل احل ػػ  اح رثيػػ ، كس ػػلؿ األ ػػكات ك ك ػػين  احنػػ ـ، ك  ػػف األداء كاير ػػلؿ، 

 ؼ احنثػػر ك كاق ػػو نػػؿ ىػذا يػػؤار فػػل اح ػػل   أي ػػل تػ اير  تػػ  ي نػػف أف يخػػدع فػػل كاخػت
   68-67  7967)احسنطل،  احن يدة احنثي   فيظنيل سيدة  

كنلف اح نلنينل عل  اىت لـ ثلحم ثلأل كات اح ىردة فل اح ركؼ اح رثي  فث ط 
كاح نلرنػ   ػ   احنكؿ فل ىذه اح ركؼ ث ػطل كا ػ ل،   ػل دؿ علػ   ػ   آفلقػو فػل احث ػث

 ػػػػركؼ احل ػػػػلت األسنثيػػػػ  قػػػػدي يل ك ػػػػديايل، كأخػػػػذ يث ػػػػث فػػػػل ت ػػػػ يتيل كحىػػػػت نظػػػػره أف 
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) ػػيثكيو  ك )احخليػػؿ ثػػف أ  ػػد   ػػ يلىل )اح ػػركؼ اح رثيػػ   كقلػػب فػػل اح  ػػلسـ فكسػػد أف 
اح ػػرؼ  ػػف نػػؿ سػػلء ىػػك طرفػػ  ك ػػدة، كحػػـ يسػػد فػػل ىػػذه اح  ػػلنل  ػػل يكهػػع ت ػػ يتو 

ـ يثػػؽ حػػو إال أف يستيػػد، فخطػػر ثثلحػػو أف نل ػػ  ) ػػرؼ   ػػركؼ احنتلثػػ  ثيػػذا اال ػػـ، كحػػ
 ستن   ف نل   ) ىر  كذحؾ  ف ثلب االستنلؽ احنثير احذم يكهع اح  ق  ثيف   نييف 
 تنل ػػثيف فػػل احلىػػظ دكف ترتيػػب  ركفي ػػل، كرأل أف تنػػديـ  ػػرؼ علػػ  أخػػر فػػل اح رثيػػ  

كيؤيػد رأيػو أف  ك دح  كشير ذحؾ ناير، -)  دكسذب  ك-سلء   حكؼ، ك ف  اؿ )سثذ
احنتلثػ  فػػل أكؿ عيػػدىل نلنػػت  ىػػرا  ػػف اح ػخكر، كعلػػ  ذحػػؾ فنػػد رأل أف نػػؿ  ػػل ينتثػػو 
 ت  احه   كاحىت ػ  كاحن ػرة كاح ػنكف كاحك ػل  كاح ػدة كاحسػدة  ػركؼ، ألنيػل تػدؿ علػ  
أ كات، كانتي  إح   خلحىتو  يثكيو كاحخليؿ فل ىذه احت  ي ،  نتر ل ت  يتيل )احننكش 

كتنسػػػػػؼ حل ػػػػػنلنينل أف حل ػػػػػركؼ احيسلئيػػػػػ  ))  69-68  7967حسػػػػػنطل، )ا اح رثيػػػػػ  
تلريخل، فراح يدرس تلريخيػل كتطكرىػل  نػذ نسػ تيل علػ   ػر اح  ػكر كاألز ػلف، كرأل أف 
احخػػػط قثػػػؿ أف ي ػػػؿ إحػػػ   ػػػكرتو اح لحيػػػ  قػػػد قطػػػ  أرث ػػػ  ادكار  أكحيػػػل  دكر احت ػػػكير 

   ػػػكركا أ ػػػدان، أك نل ػػػػ  )كردة  احػػػذاتل، ث  نػػػ  أنيػػػـ إذا أرادكا أف ين ػػػثكا نل ػػػ  )أ ػػػد
 ػػػكركا كردة  كالنييػػػل  دكر احت ػػػكير احر ػػػزم،  ػػػيف ا ػػػطل كا فيػػػو علػػػ  اتخػػػلذ ر ػػػكز 
حل  لنل احتل ال ي نف ت كيرىل، ن ف ير ز عف اح  ث  ثلح  ل  ، كعف احث ض ثلح يػ   
اػػـ سػػلء دكر الحػػث  كىػػك احػػدكر اح نط ػػل احػػذم تػػدؿ فيػػو اح ػػكرة علػػ  أكؿ  نطػػ   ػػف 

ن ػل  أ  يل، ف  ث ت  ػكرة اح  ػلف ال تػدؿ علػ    ػلف ن ػل نػلف فػل احػدكر األكؿ كا 
دحػػػت علػػػ  اح ػػػكت األكؿ  ػػػف أ ػػػ يل اح سػػػت ؿ علػػػ  اح ػػػرؼ األكؿ ك رنتػػػو   ػػػلن كىػػػك 
 نطػػ   ؤحػػؼ  ػػف  ػػلء  ن ػػكرة كنػػذحؾ  ػػكرة اح ػػراب ا ػػت  لت فػػل ىػػذا احػػدكر حلدالحػػ  

فػل نتلثػ  احي ػزة علػ  عل   نط   ؤحؼ  ف شيف  هػ ك    كىػذا  ػل  ػدا ثػو أف يظػف 
األحػػؼ كاحػػكاك كاحيػػلء، فتىػػتع  ػػ  األحػػؼ ثػػدكف كسػػكد فت ػػ  كتهػػـ  ػػ  احػػكاك ثػػدكف كسػػكد 
هػ  ، كتن ػر  ػ  احيػلء ثػػدكف كسػكد ن ػرة، إنيػل  ػف األسػػنلؿ اح نط يػ  احتػل ت ػكد إحػػ  
ىػػػذا احػػػدكر كآخػػػر ىػػػذه األدكار ىػػػك احػػػدكر احيسػػػلئل احػػػذم ا ػػػت  ؿ فيػػػو اح نػػػلط   ركفػػػل 

ة اح  ػػػلف احتػػػل نلنػػػت تػػػدؿ علػػػ   ػػػلء  ن ػػػكر فػػػل احػػػدكر اح نط ػػػل،   ػػػتنل ، ف ػػػكر 
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ا ػػت  لت ىنػػل حلدالحػػ  علػػ  اح ػػلء اح ػػلنن  كىػػذا احػػدكر ىػػك أقػػؿ األدكار أسػػنلال كأ ػػيليل 
ا ػػػػت  لال، كت ػػػػكر أنيػػػػـ إذا أرادكا نتلثػػػػ  نل ػػػػ  )  ػػػػف   ػػػػا ، ر ػػػػ كا اػػػػ ث  ػػػػكر  

)احسػػػػنطل،    نػػػػكف  اح  ػػػػلف كاح ػػػػيؼ كاحنخلػػػػ  فلح  ػػػػلف  ػػػػلء كاح ػػػػيؼ  ػػػػيؼ كاحنخلػػػػ
، كينثػػو اح ػػنلنينل إحػػ  أف احىهػػؿ فػػل كهػػ    237  7999ي نػػكب، )  69  7967

اح ركؼ احيسلئي  يرس  إح  احىينينييف احذيف ي دكف كاه ل أىـ أ ثلب اح هػلرة ألناػر 
  7999ي نػػكب،   )7٩  7967)احسػنطل، أ ػـ األرض، ك ػركفيـ ىػل أ ػؿ نػؿ ىسلء

اح ثري  كاح ريلني  ت  ػؿ أ ػ لء  ػكرىل احندي ػ ، ف  ػـ احثػلء كال تزاؿ اح ركؼ   )) 232
فييػل )ثليػػت  ك  نلىػل ثيػػت، ألف  ػػكرة ىػذا اح ػػرؼ نلنػت تسػػثو احثيػػت، كا ػـ احتػػلء فييػػل 
)تلك  ك  نله ىذه اح    احتل تر ـ ثيل أفخلذ ايثؿ كاحخيػؿ، ألف  ػكرة ىػذا اح ػرؼ فػل 

نلنيػػػػ  كايفرنسيػػػػ ، كىػػػػل علػػػػ  ىيئػػػػ  احىينينيػػػػ ، كفػػػػل احل ػػػػلت احتػػػػل أخػػػػذت  ركفيػػػػل نلحيك 
 ليب، ك  ل ي ت ؽ احنظر أنو كرد فل اح رثي  حىظ  )تكاء  ث  ن  ر ػ   فػل احىخػذ أك 
اح نػػػؽ، كا ػػػـ احسػػػيـ فػػػل اح ثريػػػ  )سي ػػػؿ  كفػػػل اح ػػػريلني  )سك ػػػؿ  ك  نلىػػػل س ػػػؿ، الف 
  ػػكرة ىػػذا اح ػػرؼ فػػل احخػػط احىينينػػل تسػػثو رأس احس ػػؿ عننػػو، كىنػػذا  ػػلئر اح ػػركؼ  

كرأل أيهػػػل أف اح ػػػركؼ اح رثيػػػ   اػػػؿ شيرىػػػل   ػػػت دة  ػػػف )) ، 7٩  7967احسػػػنطل، )
اح ػػركؼ احىينينيػػ  ثػػدحيؿ أف ىػػذه اح ػػركؼ  ػػل زاحػػت ت  ػػؿ إحػػ  احيػػـك أ ػػ لءىل احندي ػػ ، 
ث هيل ثلىظو األ لل، كث هيل ثت ييػر قليػؿ، ي ػتان   ػف ذحػؾ  ػرؼ اح ػيف، كاح ػنكف 

نكيف، كاح رنلت احن يرة  ف ه   كفت   كخىه  كاحسدة، كاح دة، كاحي زة كاحك ل ، كاحت
ألنيػػل عرثيػػ ، ن ػػل أف ىنػػلؾ تسػػلثيلن ثػػيف اح ػػركؼ اح رثيػػ  كتلػػؾ اح ػػركؼ احىينينيػػ  رشػػـ 

)احسػػػنطل،  تثلعػػػد األز ػػػلف، كتطػػػكر أسػػػنلؿ  ركفنػػػل  ػػػ  تنػػػلدـ اح يػػػد كتػػػكاحل اح ػػػنيف  
يػػػ  أف ت خػػػذ كي سػػػب اح ػػػنلنينل نيػػػؼ أ نػػػف احل ػػػلت احيكنلنيػػػ  كايفرنس))  7٩  7967

اح ركؼ احىينيني  احتل تدؿ  كرىل عل  أكؿ أ كات أ  لءىل فإذا في نل أف  كرة ثيت 
تػػدؿ علػػ  اح ػػكت األكؿ فػػل حىظػػ  )ثيػػث  احىينينيػػ ، كحىظػػ  )ثليػػت  اح ثريػػ  كاح ػػريلني ، 
كحىظػػ  )ثيػػت  اح رثيػػ ي فنيػػؼ ي نػػف فػػل احنػػديـ أذف أف تػػدؿ  ػػكرة احثيػػت علػػ   ػػكت 

ل، احذم ي نف أف يثتػدئ فييػل أ ػـ احثيػت ث ػكت أخػر   كينتيػل )ب  فل احل لت األخر 
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إحػػػػ  اح  قػػػػ  ثػػػػيف  ػػػػكر اح ػػػػركؼ احيكنلنيػػػػ  كايفرنسيػػػػ  كثػػػػيف أكؿ أ ػػػػكات أ ػػػػ لئيل، 
كنلنت اح  ق  ثيف األ كات كثيف اح كر كاحننػكش  ، 7٩  7967)احسنطل،   ىنكدة  

دكر احيسػػلئل، األ ػػر اح كهػػكع  حيػػل   نكحػػ  ككاهػػ   فػػل أدكارىػػل األكحػػ   تػػ  أكؿ احػػ
احػػذم س ػػؿ احنتلثػػ   ينئػػذ  نػػركءة  ػػف تلنػػلء نى ػػيل، الف احثػػلء نلنػػت ثيتػػل، كاحسػػيـ رأس 
س ػػػؿ، كاحنػػػلؼ نىػػػل احػػػخ      كأخػػػذت ىػػػذه اح  قػػػ  تختىػػػل سػػػيئل فسػػػيئل  نػػػذ نسػػػ ة احػػػدكر 
احيسلئل فلقت رت إح  ن ىيل، اـ رث يل، اـ إح  أار هئيؿ  نيل،  ي  حل يكح  كاحي ر 

ف ك ؿ األ ر أف أ ث ت اح ركؼ ر كزا ال ع ق  ثينيل كثػيف أ ػكاتيل ك ػلرت إح  أ
ىػذه اح ػػركؼ ال تؤخػػذ إال ثلحػػدرس كانن ػػـ احنػػلس ث ػثب ذحػػؾ إحػػ  أ يػػيف ك ت ل ػػيف، ن ػػل 

حػػيس أ ػػرا  ػػي   علػػ  أف  -فػػل ح ػػلت األرض س ي ػػلن -أ ػػثع ت لػػـ اح ػػركؼ احيسلئيػػ  
كؿ أف يػػرثط ثػػيف سػػنؿ احىػػـ عنػػد نطػػؽ اح ػػنلنينل ثلحت  ػػؿ احىػػل ص كاحنظػػر احػػدقيؽ  ػػل

اح كت كثيف اح رؼ احداؿ عليو، كح ع أف األحؼ كاحػكاك كاحيػلء،  ػف أدؿ اح ػركؼ علػ  
سػػػػنؿ احىػػػػـ عنػػػػد احػػػػتلىظ ث  ػػػػكاتيل،   ػػػػل ي ػػػػيؿ قراءتيػػػػل  ػػػػف تلنػػػػلء نى ػػػػيل فػػػػلآلحؼ خػػػػط 
 ع كدم، الف فت   احىـ ع كدي  عند اخراج  كتيل، كسنؿ احكاك ال يخرج عف أنػو دائػرة

  ايفرنسل فل احخط، ػنسنؿ احىـ اح ه كـ عند قراءة ىذا اح كت، كىك يسثو  رؼ )ى
إال انو زيد حػو ذنػب  ػف أ ػىلو، طػكؿ  ػ  احػز ف   ػب عػلدة اح ػرب  ػف  سػؽ اح ػركؼ 

   ف ذيؿ فل ػك طيل فل أكاخرىل عند اي راع فل احنتلث ، كىك سثيو ث ل زيد اح رؼ )ى
ائػػػرة   ػػػتطيل  عرهػػػل سػػػثيو ثسػػػنؿ احىػػػـ اح  ػػػتطيؿ رأ ػػػو  أ ػػػل احيػػػلء فيػػػل علػػػ   ػػػكرة د

عرهل عند اخراج  كتيل، اـ أهيؼ حيل زيلدات نىت    ػف أعلػ  حل ػرع  فػل احنتلثػ ، 
ك ػف ))  72-77  7967)احسػنطل، كننطتيف  ف ت تيل حلتػزييف، أك حلت ييػز عػف شيرىل

أ ػػلو أقػكل اح ػػركؼ احت ػػكيري  احكاهػػ   فػػل اح رثيػػ ، ىػػك  ػػرؼ اح ػػيف احػػذم نػػلف فػػل 
دائرة تسثو  ل   احث ر، كاحػذم ال نػزاؿ ننتثػو علػ  ىػذه احسػلنل  إال إذا كقػ  طرفػل زدنػل 
حو ن ؼ دائرة   ػتطيل  علػ  ىيئػ  ن ػؼ دائػرة احكسػو كن نيػل قرينػ  علػ  أف اح ن ػكد 
ثػػو ىػػك اح ػػيف ثػػذاتيل، حلتػػدحيؿ علػػ  اح ػػكت األكؿ  ػػف أ ػػ يل، ك ػػف ذحػػؾ  ػػرؼ اح ػػيف، 

و ىػك  ػكت األكؿ فػل نػؿ نل ػ   ػف   ))كاستيػد اح ػنلنينل فلنو يسثو األ نلف، ك كت
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، إذ أف احتننػػػػيط كظيىتػػػػو  72  7967)احسػػػػنطل،  فػػػػل أ ػػػػثلب  كاهػػػػ  احػػػػننط كعػػػػدده  
احت ييز ثيف األ رؼ اح تسلثي ، كاحذم نلف   ركفػل قثػؿ اي ػ ـ، إال انػو حػـ ينػف يسػ ؿ 

لء  ػػف ت تيػػل اسػػلرة ، ))فننطػػ  احثػػ 233  7999)ي نكب، نػػؿ األ ػػرؼ اح ننكطػػ   لحيػػلن 
إح   رن  احسى  اح ىل  عند احت كيت ثيل، كحلتلء ننطتلف  ف فكقيل إ ل اح سػرد احت ييػز 
عػػف شيرىػػل، كا  ػػل إسػػلرة إحػػ  احظيػػكر  ػػنيف عنػػد احػػتلىظ ثيػػل، كيؤيػػد ىػػذا احنػػكؿ أف احػػننط 
نى و يسثو اال ػنلف، كاحاػلء حيػل اػ ث ننػط إسػلرة إحػ  ظيػكر طػرؼ احل ػلف ثػيف األ ػنلف 

 ليػػل كاح ػػىلل، كاحنػػكف تسػػثو شػػلر احىػػـ، كننطتيػػل فػػل ك ػػطيل تسػػير إحػػ  احت ػػلؽ طػػرؼ اح
  72  7967)احسػػػنطل، احل ػػػلف ثػػػ عل  اح نػػػؾ عنػػػد اخػػػراج  ػػػكتيل، كىػػػل تسػػػثو احنكف

  ألنػو ردىػل فاح ك ري   كي سػب  ػف اال ػط ح األخيػر فػل نتلثػ  احنػكف ثيػذا احسػنؿ )
  ك ػػػػف  7978)اثػػػػف احنػػػػديـ   73-72  7967)احسػػػػنطل،  إحػػػػ  أ ػػػػليل ن ػػػػل نلنػػػػت  

اح ػػػركؼ  ػػػل ننلػػػت عػػػف احىينينيػػػ ، كحنػػػف س ػػػؿ أع ىػػػل أ ػػػىليل،  اػػػؿ احنػػػلؼ فيػػػل فػػػل 
احىينينيػػ  ىنػػذا )ال  ف  ػػث ت فػػل اح رثيػػ  ىنػػذا )ؾ   كأ ػػل ايفػػرنج فنػػد س لػػكا ي ػػيف ىػػذا 

   ك نيػل  ػل ت يػر  ػف سيػ  احي ػلر kاح رؼ ي لره، كأع ه أ ىلو ف  ثع عنػدىـ ىنػذا )
 ، كفنػل Lإح  احي يف،  اؿ اح ـ، فيل فل احىينيني  كاحيكنلني  احندي ػ  علػ  ىػذه احسػنلح  )

ح كرتيل اح لحي  فل احل لت األكرثي  أ ل اح رثي  فتنتثيل ىنذا )ؿ  كىنلؾ  ركؼ شيػرت 
 ف احكه  اح  كدم إح  احكه  األفنل،  اؿ احيلء، ألنيل تسثو احيلء فػل احل ػ  احيكنلنيػ  

  كقلثت فل اح رثي  إحػ  )ل  كأ ػل ايفػرنج فس لكىػل Gحتل نلنكا ينتثكنيل ىنذا )احندي   ا
كاح ػنلنينل ي ػػلكؿ أف يػرد اح ػركؼ اح رثيػػ  إحػ  أ ػكحيل احىنينييػػ ،  ، yعل كديػ  ىنػذا )

كيرسػػ  ىػػذه احت يػػرات كاحتطػػكرات احتػػل  ػػدات فييػػل إحػػ  ت ػػييؿ احنتلثػػ  اح رثيػػ ، ك  ئ ػػ  
))ك ػػػػف نظػػػػره احالقػػػػب فػػػػل درا ػػػػ  اح ػػػػركؼ   73  7967)احسػػػػنطل،  ػػػػف احسيػػػػ  احي ن 
 نى ل ، اـ تطكرت ف ت ؿ ث هيل  -حو أنيل نلنت فل تلريخيل احنديـ اح رثي ،  ل تثيف 

ثث ض    األيلـ ثل تانلء  رؼ األحؼ كاحكاك كاحػداؿ كاحػذاؿ كاحػراء كاحػزام، ف نيػل ال تػزاؿ 
ر فػػػػل احنتلثػػػ  ىػػػػل ك ػػػػؿ تنتػػػب  نى ػػػػل  ع ػػػل ث ػػػػدىل إحػػػ  احيػػػػـك كرأل أف  ػػػػن  احتطػػػك 

ثطثي تػػػو  فػػػل احنتلثػػػ  إحػػػ  رفػػػ  احنلػػػـ عػػػف  –اح ػػػركؼ اح نى ػػػل ، الف احنلتػػػب ال ي يػػػؿ 
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احنرطلس كحك  دث أف انى لت ىذه اح ركؼ احيـك ف  ثد ثلحتطكر أف تت ؿ شػدا كثلػم 
اال ػر  ػف قػػكة احك ػؿ فػل اح رثيػػ  إحػ  ك ػػؿ احنل تػيف كاحػا ث كاألرثػػ  ث هػيل ثػػث ض 

ـ ، )ثػػػلحنلـ ، )فثػػػلحنلـ ، كنػػػ ف قكحػػػو ثطثي ػػػ  تطػػػكر اح ػػػركؼ اح رثيػػػ   ػػػف  ػػػف  اػػػؿ )احنلػػػ
احى ؿ إح  احك ؿ رد  ل ـ عل   ف دعل إح  تىرينيل كتي ير نتلثتيػل ثلالقت ػلر علػ  

 ػػف عػػددىل، كت ػػيي  حكهػػ   0۱=  ػػكرة كا ػػدة  نيػػل، ىػػل اح ػػركؼ اح نى ػػل ، تخىيىػػلن 
إ ػ ح احخػػط اح رثػل فػل ىػذا االتسػػله ع  ػلت احهػثط علييل   إسػلرة إحػػ  احػذيف دعػكا ث

أ اػلؿ اح ينػدس ن ػرم خطػلر احػذم اسػتير ث ػد ا ػتنثلطو  ػل  ػ له )االثسديػ  اح ك ػػدة  
احتل ت ت ػد علػ  األ ػرؼ احندي ػ  اح نى ػل  ث هػيل عػف ثػث ض فت طػل نػؿ  ػرؼ  ػف 
 ػػركؼ احيسػػلء سػػن  كا ػػدان ثػػدؿ األسػػنلؿ اح ت ػػددة احػػذم ي خػػذىل   ػػب احر ػػـ اح ػػلحل 

   كد تي كر احذم أقترح فل إ  ح احخط اح رثل فل أف ت ػذؼ اح ػركؼ احتػل  كنذحؾ
ي ػػػ ييل أىػػػؿ فػػػف احطثلعػػػ  ) ركفػػػل  ػػػف األكؿ  علػػػ  أف تػػػؤار احنػػػلؼ اح ث ػػػكط  كتظػػػؿ 
 ركؼ األحؼ كاحداؿ كاحراء كاحزام كاحكاك كاحتلء اح رثكط  كاح ـ أحؼ ثلقي  عل   ػكرتيل 

كىػػػك نػػػذحؾ رد  ل ػػػـ علػػػ   ػػػف دعػػػل إحػػػ    243  7999)ي نػػػكب، فػػػل  ػػػلؿ أفرادىػػػل 
ا ػػتثداؿ اح ػػركؼ اح تينيػػ  ثػػلح ركؼ اح رثيػػ ، ث سػػ  أف األكحػػ   نى ػػل  نليػػل، كاحالنيػػ  
 ت ل  أنارىل، فل  يف حك نظرنل إحػ  اح ػركؼ اح تينيػ  نى ػيل حكسػدنلىل ت خػذ طثي تيػل 
ل اح ػػػػرة فػػػػل احنتلثػػػػػ  فتتسػػػػلثؾ كي خػػػػػذ ث هػػػػيل ثرقػػػػػلب ث ػػػػض كأف نلنػػػػػت اح نى ػػػػل  فػػػػػ

، إسلرة إح  عثد اح زيز في ل احذم استير ث سركعو  74  7967)احسنطل،  احطثلع   
احخلص ثل تثداؿ اح ػركؼ اح تينيػ  ثػلح ركؼ اح رثيػ  كذحػؾ ثليثنػلء علػ  عسػرة أ ػرؼ 
عرثي  ال نظير حيل فل األثسدي  اح تيني  كىل  أ، ج، ح، خ، ص، ض، ط، ظ، ع، غ 

 btdrzsfq klmnhwy (1ثلقيػػ  ثػػلأل رؼ اح تينيػػ  كاال ت لهػػ  ثػػلأل رؼ اح رثيػػ  اح
كشيرىل  ف اح نتر لت احتل ته نيل  سركعو ا تخداـ  ، 246-245  7999)ي نكب، 

اح ػػركؼ اح تينيػػ  ت تػػد إحػػ  أكاخػػر احنػػرف احتل ػػ  عسػػر،  ػػيف نسػػر اح  تسػػرؽ األح ػػلنل 
ثػػػ ف دعػػػكة )كحيلػػػـ  ػػػثيتل  احػػػذم نػػػلف ي  ػػػؿ  ػػػديرا حػػػدار احنتػػػب اح  ػػػري  آنػػػذاؾ  عل ػػػل 

ا ػتخد ت اح ػػركؼ اح تينيػػ  ت تػػد احػ  اكاخػػر احنػػرف احتل ػػ  عسػر  ػػيف نسػػر اح  تسػػرؽ 
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االح ػلنل )كحيػلـ  ػػثيتل  احػذم نػػلف ي  ػؿ  ػدير حػػدار احنتػب اح  ػػري  اذاؾ نتلثػو )قكاعػػد 
 احذم تطػرؽ فيػو إحػ   ػ كث  احل ػ  اح رثيػ  احى ػ   788٩اح رثي  اح ل ي   فل   ر 

كنلنػػت  ركفنػل فػػل أكؿ أ رىػل  ي لػػ   ، 244  7999ي نػكب،   )22٩)اح  ػد، د  ت  
ييل يل ثلحننط، فند نلنت اح ركؼ اح رثي  فل أ ػليل  -دكف تننيط، اـ أزيلت عس تيل كا 

ت ػػ   عسػػر أك ا لنيػػ  عسػػر سػػن ، ال ت ػػ   كعسػػريف أك ا لنيػػ  كعسػػريف  -دكف تننػػيط
د فػػػل اح ػػػرؼ ح ػػػدة ن ػػػل ىػػػل اآلف، كعكحسػػػت قلػػػ  ىػػػذه اح ػػػركؼ ثل ػػػتخداـ احسػػػنؿ احكا ػػػ

أشراض فل تخد ت األحػؼ ى ػزة ك رنػ  طكيلػ  ك رنػ    ػدكدة، كا ػتخد ت احػكاك كاحيػلء 
 ػػرنتيف طػػكيلتيف ك ػػرنتيف   ػػدكدتيف ك ػػرفيف، كا ػػتخد ت األحػػؼ كاحػػكاك كاحيػػلء  رکػػلت 
ق يرة ثدال  ف احه   كاحىت   كاحن رة، كيرسع أف احكاك فل )أكحئػؾ  كفػل )ع ػرك   ػف 

، كحننػػػو ي سػػػب  ػػػف احرسػػػكع إحػػػ  ا ػػػت  لؿ اح رنػػػلت احن ػػػيرة ثػػػدال  ػػػف أاػػػلر ذحػػػؾ اح يػػػد
ثراىيـ، كاحر  ف، ك لي لف، كاح  كات، كاح  ئن ، كشيػر ذحػؾ   احطكيل  فل  اؿ إ  ؽ كا 
كا ػػتخدـ سػػنؿ احثػػلء حلثػػلء كاحتػػلء كاحاػػلء كحليػػلء إذا كق ػػت أكال أك ك ػػطل كأ ػػتخدـ سػػػنؿ 

 ػػيف كاحسػػيف، كسػػنؿ اح ػػلد حل ػػلد كاحهػػلد، احسػػيـ حلسػػيـ كاح ػػلء كاحخػػلء كسػػنؿ اح ػػيف حل
كسنؿ احطلء حلطلء كاحظلء، كسنؿ اح يف حل يف كاح ػيف، كسػنؿ احىػلء حلىػلء كاحنػلؼ كنػ ف 
نتلثتيـ فػل أكؿ عيػدىل نلنػت سػثو ث ػل  ػ ل احيػكـ )احخػط اح ختػزؿ  ))كرأل اح ػنلنينل 
 أف درا ػػػػػ   خػػػػػلرج اح ػػػػػركؼ ك ػػػػػىلتيل كق ػػػػػ تيل إحػػػػػ  طكائػػػػػؼ نػػػػػلح ركؼ اح ي ك ػػػػػ 
كاح سيكرة كاحسديدة كاحرخكة كاح تك ط  كاح طثن  كاح نتىخ  كاح  ػت لي  كاح تخىهػ  سػلء 
تنىػػؿ ثػػو عنػػد اح ػػرب علػػـ اح ػػرؼ كاحتسكيػػد، كال شنػػ  علػػ  ىػػذه اح ثل ػػث ح ػػف يتػػكح  
تدريس احل   اح رثي  فل اح ر ل  االثتدائي ، حيراعل احنطػؽ اح ػليـ كي لػـ احنلسػئ  أ ػكات 

    74  7967)احسنطل،  نث  عل  احكسو اح  يع  احل   اح ىردة كاح ر 
كا تد اىت ل ػو إحػ  احلننػ  أك  ػل ي نػف أف ن ػ يو )احل ػف اح ػكتل  كثػيف عل ػؿ 
احتػػ اير األسنثػػل فػػل األ ػػكات اح رثيػػ ، ف ػػيف خػػص أ ػػكات احل ػػ  اح لنيػػ  ثػػلح رب ثػػيف 

كاتل  ػ كث  نطػؽ شيػػرىـ ثث هػيل،   ػػل دعػلىـ إحػ  إ ػػنلط ىػذه األ ػػكات كا   حيػـ أ ػػ
أخرل شريثػ    ليػل ث  نػ  أنيػـ يس  ػكف علػ  شيػر أ ػكاتيل األ ػلي  كرأل أف احػت سـ 
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ىػػذا نػػػلف  ػػثثل  ػػػف أ ػػثلب كسػػػكد األحىػػػلظ اح ترادفػػ  فػػػل احل ػػ  اح رثيػػػ   ػػف أاػػػر اخػػػت ط 
األعلسـ ثلح رب، فنل   )أعط   عرثي  ث ينيل كطلئيل، كحنف األعلسـ نطنكىل )أت   ب 

احطػلء كحػـ تلثػث ىػذه احنل ػ  احسديػدة أف أ ػث ت عرثيػ  ن نيػل  أف أ نطكا اح يف، كرقنػكا
 رادفػػ  حنل ػػ  أعطػػ ، كاح ػػؽ أني ػػل نل ػػ  كا ػػدة، ك اػػؿ علػػ  أثػػداؿ اح ػػيف ى ػػزة ث  الػػ  
 ختلىػػ  ن ػػك أثػػدع كأثػػدأ كرعػػ  كرأل  ك ػػف اح ػػركؼ اح لنيػػ  احتػػل ي ت ػػ ب األعػػلسـ 

ن ػػك  ػػلف كأف، كتػػلرة إحػػ   حىظيػػل علػػ  احكسػػو اح ػػ يع )اح ػػلء  ف كحكىػػل تػػلزة إحػػ  ى ػػزة
 ه،أحؼ ن ك ذرح كذرل، كتلرة إح  يلء ن ك سلع كسلل، كتلرة إحػ  ىػلء ن ػك اح ػدح كاح ػد

  76-75  7967)احسػػنطل، ن ػػل س لػػكا احخػػلء نلفػػل ننػػكحيـ فػػل  خلخػػ  اح ظػػـ  نلنتو
عنػػد كتسػػلرؾ  ػػركؼ اح لػػؽ فػػل اح ػػ كث  عنػػد األعػػلسـ اح ػػركؼ اح ىخ ػػ  كىػػل اح ػػلد 

كاحظػػلء كاحنػػلؼ، في يلػػكف إحػػ  ترقينيػػل، كيلىظػػكف اح ػػلد  ػػينلن ن ػػك  ػػؾ  كاحهػػلد كاحطػػلء
احثلب ك نو، أك زايلن ن ػك ث ػؽ كثػزؽ، كيس لػكف احهػلد داالن ن ػك نيػض كنيػد، أك اػلء 
 ػػض ك ػػث، كيس لػػكف احظػػلء سي ػػل ن ػػك تل ػػظ كتل ػػج، كيس لػػكف احنػػلؼ نلفػػلن  اػػؿ قسػػط 

اح  ػػىؽ كاح  ػػى ، ن ػػل ح ػػع  ػػف كنسػػط، أك ى ػػزة ن ػػك طػػرؽ كطػػرأ أك أحىػػل ن ػػك اح ػػلء 
أ ػثلب اح ترادفػػلت فػػل اح رثيػػ  احتنل ػػب فػػل  خػػلرج ث ػػض اح ػػركؼ كتنلرثيػػل، ن ػػك ن ػػؽ 

كت  ػػؽ فػػل    77  7967)احسػػنطل، كنيػػؽ كأىػػتـ كأشػػتـ، كط ػػ  كط ػػع، كأشػػف كأخػػف 
درا ػػػ  اح ػػػركؼ اح رثيػػػ  ذاتيػػػل،  ػػػف نل يػػػ  عػػػددىل فثػػػيف نيػػػؼ أختلػػػؼ اح ػػػرفيكف فػػػل 

 لني  كعسركف  رفل أك ت    كعسركف  عددىل، فل أنيل ا 
كرشـ ىذا االخت ؼ فند  انتي  إح  تن يـ أنكاع ىذه اح ركؼ إحػ  أرث ػ  أق ػلـ 

   76  7967)احسػػنطل، ك  ػػر عػػددىل ثس يػػ  أنكاعيػػل كأسػػنلحيل  ػػث   كأرث ػػيف  رفلن 
كيننػد اح ػنلنينل اح ػرفييف فػل ث ػػض ننػلط ت ػت ؽ احنظػر كاحتنػدير، إذ أراد أف ي ػػ ع 
نظرىـ إح   رؼ األحؼ كاحكاك كاحيلء،  يف عدكىل  ركفل، كاح ؽ عنده أف األحؼ حي ػت 
إال  رن  كأ ل احكاك كاحيلء في ل  سترنلف ثيف اح رؼ كاح رن  كهرب عل  ذحؾ األ الػ  

 ػػرؼ كفػػل )عػػػكد   رنػػ  كاحيػػلء فػػػل )ثيػػت   ػػرؼ، كفػػػل اح ػػكتي ، فػػلحكاك فػػل )اػػػكب  
 y)عيػػد   رنػػ ، كيػػرل  اػػؿ ىػػذا االزدكاج فػػل األ ػػكات، فػػل اح ػػركؼ االفرنسيػػ ، فػػإف  
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  was  ىػػػل  ػػػرؼ )w  كنػػػذحؾ )truly ، ك رنػػػ  فػػػل نل ػػػ  )yes) ػػػرؼ فػػػل نل ػػػ  )
ك  ػر أنػكاع األحػؼ فػل احنتلثػ ، شيػر سػنليل  ػ  احػ ـ، فيػل )) ۳) (sawك رن  فػل )

قلئ    اؿ األحؼ فل ع ل، كأفني   اؿ األحؼ فل   نؿ كيػلء ثػدكف ننطتػيف  اػؿ األحػؼ 
فػػل فتػػ  كأحػػؼ  ػػ يرة فػػكؽ اح ػػرؼ ال ث ػػده  اػػؿ األحػػؼ فػػل )ا   ك )ذحػػؾ  كيننػػد احػػذيف 
يخ ػكف ت ػ ي  األحػؼ فػػل  اػؿ فتػ  احىػػل  ن ػكرة، الف األحػؼ اح ن ػػكرة ىػل علػ  نػػؿ 

حؾ ألنيػل أق ػر فػل احلىػظ  ػف األحػؼ اح  ػدكدة فػل أسنلحيل األرث ػ  اح ػلثن ، ك ػ يت نػذ
نظػػػره اخػػػت ؼ  كا ػػػترع    77  7967)احسػػػنطل،  اػػػؿ  ػػػ لء ك  ػػػراء ك ػػػلدة   األحؼ

 89ت)ب )ن ر ثف عل ـ احليال  يترتيب اح ركؼ، فتكسو إح  ترتيثيف  نيل أكحي ل ترت
ىػػػك فػػػل ز ػػػف عثػػػد اح لػػػؾ ثػػػف  ػػػركاف، ك  ػ ىػػػ۸۳۱ت ))ي يػػػ  ثػػػف ي  ػػػر اح ػػػدكانل  ػ  كىػػػ

احترتيػػػب احسػػػلئ  فػػػل أيل نػػػل ىػػػذه كقػػػد اثتػػػدأ ىػػػذا احترتيػػػب ثػػػلألحؼ اػػػـ احثػػػلء، الني ػػػل أكؿ 
اح ػػركؼ فػػل )أثسػػد  ككهػػ ت األحػػؼ ذات اح رنػػ  فػػل الـ أحػػؼ في ػػل ث ػػد أ ػػل احترتيػػب 
اآلخػػػر فيػػػك ترتيػػػب ) ػػػيثكيو  احػػػذم اثتػػػػدأ ثػػػلحي زة  نىػػػردة، ككهػػػ  األحػػػؼ ك ػػػدىل ثػػػػيف 

ك ػف خػ ؿ  نلقسػ  ىػذيف احتػرتيثيف يخلػص إحػ  أف  اح رنلت احطكيل  فل أخػر اح ػركؼ
اح ػرؼ األكؿ ك ػػف األثسديػػ  ىػػك احي ػػزة ال األحػؼ،  ػػكاء كهػػ ت علػػ  أحػػؼ أك ثػػدكنيل، 

  2٩٩7) سلػػ  اح ػػكرد،   78-77  7967)احسػػنطل،  كذحػػؾ الف األحػػؼ ال تنػػ  اثتػػداء
كرأل أف  ػػف  زايػػل اح ػػركؼ اح رثيػػ  أنيػػل تنتػػب كتنػػرا  ػػف احي ػػيف إحػػ  احي ػػلر    92/29

ن ػل ىػػك اح ػلؿ فػػل اح ػػريلني  كاح ثريػ  ك ػػلئر احل ػلت احتػػل اقتث ػػت اح ػركؼ اح رثيػػ  أ ػػل 
ف احييركشليىيػػ اح ػػركؼ ايفرنسيػػ  فإنيػػل تنتػػب  ػػف احي ػػلر إحػػ  احي ػػيف، فػػل  ػػيف أف  ، كا 

طر، إال أنيػل تثػدأ فػل اح ػطر احتػلحل  ػف  يػث انتيػ  نلنت تثدأ  ف احي ػيف فػل أكؿ اح ػ
 لثنو، كي تسيد عل  ذحػؾ ثثتػيف طػريىيف  ث ػل ب اال ثػلس ثركذنػ  ت سػل إحػ  خلػؼ 
إذا  ػػل  سػػت ث يػػدة اح يػػد  ػػف احػػرثط ن نيػػل تنتػػب ثػػلحنثطل أ ػػل اح ػػركؼ اح ػػيني  فإنيػػل 

ح  احي يف، فيذا تنتب  ف األعل  إح  األ ىؿ، فل  يف اح ركؼ ايفرنسي   ف احي لر إ
يخلحؼ اح لين  كاحطث ، ذحؾ أف ايفرنج أنى يـ ينك كف ثسػت  أع ػلحيـ ك ختلػؼ أ ػكرىـ 
 ف احي يف إح  احي لر، كعل  ىذا فإف ا ط ح اح ػرب أقػرب إحػ  احطثػ  كأ ػيؿ تنػلكال، 
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 كالنل  زايل اح ركؼ اح رثي ، أنيل قليل  األسنلؿ ثلح نلثل     اح ركؼ اح تيني ،    أنيل
أنار عدا فلح ركؼ اح رثي  تن ـ إح  نثيرة ك  يرة، فه  عػف كسػكد  ػركؼ حػيس حيػل 
إال  ػػكرة كا ػػدة، كىػػل األحػػؼ كاحػػكاك كاحػػداؿ كاحػػذاؿ كاحػػراء كاحػػزام كاحطػػلء كاحظػػلء فنػػ ف 
احنػػكعيف نػػكع كا ػػد، ال فػػرؽ فػػل ذحػػؾ ثػػيف  ػػركؼ احنتلثػػ  ك ػػركؼ احطثلعػػ  كىػػذه   ػػن  

 ل اح ركؼ اح تيني  فتنن ـ إح   ركؼ طثلعػ  ك ػركؼ  ف   نلت األثسدي  اح رثي ، أ
نتلث  كنؿ نكع  نيل فيو  ركؼ نثيرة كأخرل   يرة ال راثط ثينيل كال  ل  فػل احسػنؿ، 
كثيػػػػػذا تنػػػػػكف  ػػػػػركفيـ أهػػػػػ لفلن  هػػػػػلعى  كالحػػػػػث ىػػػػػذه اح زايػػػػػل أنػػػػػو إذا تسػػػػػلكز  رفػػػػػلف 

ننل كاحاػلنل  ت رنػل  تسلن لف أك  تنلرثػلف فػل اح خػرج فػل نل ػ  كا ػدة، كنػلف األكؿ  ػل
نتػػػػب اح رفػػػػلف  رفػػػػلن كا ػػػػدا فكقػػػػو سػػػػدة ح خت ػػػػلر، كأ ػػػػل ايفػػػػرنج فيػػػػدش كف اح ػػػػركؼ 
اح تسلن ػػ  أك اح تنلرثػػ  ثتنػػرار اح ػػرؼ إذا نػػلف  ػػف سػػنس اح ػػرؼ احػػذم قثلػػو، أك ثػػلحلىظ 
إذا نلف قريثل  نو، كال ثد  ف احتنرار ألنو حيس عندىـ ع    حلتسديد أك ايدشػلـ، كراثػ  

اح زايػػل أف احخػػط اح رثػػل ينيػػل احنل ػػ  ثػػلح رؼ احنثيػػر  ػػف األثسديػػ  إيػػذانل ثنيليتيػػل، ىػػذه 
كأ ل احل لت األكرثي  فت تخدـ اح رؼ احنثير ح ير ىذا اح رض،  ف  اؿ ثدايػ  احنػ ـ أك 
ثداي  ث ض احنل لت اح  ين ، كحيس ىنلؾ دحيؿ عل  نيلي  احنل   إال ف ليل عف احنل ػ  

ف احنرطلس، كتت لؽ ثيذه اح يزة  يزة أخرل، كىل أف احنل   فل احل   احتل تلييل ثىراغ ع
اح رثيػػػ  ت خػػػذ ف ػػػ   أ ػػػ ر  ػػػف احى ػػػ   احتػػػل ت خػػػذىل احنل ػػػ  االفرنسيػػػ ، الف  ركفنػػػل 
أ ػػػػ ر  س ػػػػل كادؽ سػػػػن ، كال ػػػػي ل اح ػػػػركؼ االثتدائيػػػػ  كاحك ػػػػط ، كالت ػػػػلؿ  ركفنػػػػل 

ى ػػػػل ، يهػػػػلؼ إحػػػػ  ذحػػػػؾ أف ث هػػػػيل يػػػػث ض إال  ركفػػػػل قليلػػػػ ، أ ػػػػل  ػػػػركفيـ فنليػػػػل  ن
اح رنػػلت احن ػػيرة عنػػدنل  ػػف هػػ   كفت ػػ  كن ػػرة، كاحهػػكاثط  اح ػػنن  كاحك ػػل  كاح ػػدة 
ن ػػل  كاحسػػدة  كاحتنكينػػلت علػػ  اخػػت ؼ أنكاعيػػل، نػػؿ ىػػذا ال ينتػػب فػػل  ػػلب احنل ػػ ، كا 
ينتب فكؽ اح رؼ أك ت تو نلىيؾ عف ا ت لؿ اال ت نلء عنيلي ألف حيل  كاه    لك   

 ؼ احل ػػلت األكرثيػػ ، احتػػل الثػػد  ػػف ر ػػـ  رنلتيػػل فػػل  ػػلب نل لتيػػل ذحػػؾ  طػػردة، ثخػػ
ألنيل ال تسرم فل  نيلس  طػرد، فنل ػ  حنػدف  ػا  ننتثيػل ث رث ػ   ػركؼ فػل  ػيف أنيػل 
تنتػػب فػػل ايننليزيػػ  ث ػػت   ػػركؼ، فلحطػػلث  اح رثػػل ي ػػؼ أرثػػ  نل ػػلت قثػػؿ أف ي ػػؼ 
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 .(beautiful  أك نل   throught out  أك نل   )thoughtشيره فل ايننليزي  نل   )
   9٩-78  7967)احسنطل،  )

 المبحث الرابع
احنتلثػػػ  آ ػػػف اح ػػػنلنينل ثػػػ ف احسػػػ ف فػػػل احنتلثػػػ  حػػػيس فػػػل اخت ػػػلرىل، ثػػػؿ فػػػل 
 ػػ تيل كهػػثطيل، كقػػلدة ىػػذا اح ثػػدأ إحػػ  االعتنػػلد ثػػ ف اح ػػركؼ اح رثيػػ   ػػف ىػػذه احسيػػ  

لرس  ػف أف اح ػرب انىػردت )ثػلحي ز فػل أتـ  ف اح ركؼ األكرثي ، كا تسيد ثنكؿ اثػف فػ
اػػـ أهػػلؼ  عػػرض احنػػ ـ  اػػؿ  ػػ ؿ كقػػرأ، كال ينػػكف فػػل سػػلء  ػػف احل ػػلت إال اثتػػداء  

اح ػػنلنينل إحػػ  ىػػذا احنػػكؿ إف ى ػػزة ايفػػرنج االثتدائيػػ  ال يكسػػد حيػػل  ػػكرة ثػػيف  ػػركفيـ، 
 ، itأك )  at  أك )in  أك )onفي ػػزة احنطػػ  عنػػدىـ كاردة فػػل نل ػػلتيـ اح ثػػدكءة ث رنػػ  )

فيلىظكنيل كال ينتثكنيل، كنلف االحزاـ أف يه كا قثؿ نؿ  رن  فل ىذه احنل لت كأسثلىيل 
ذا كق ػػت فػػل درج احنػػ ـ  اػػؿ )   ك ػػلكىل، دكف put it on رفػػل يػػدؿ علػػ  احي ػػزة، كا 

   ػا  ننتثيػل onع    حلك ؿ، أ ل اح رثي  فلحي زة فييػل كاهػ   نطنػل كنتلثػ ، فنل ػ  )
كرأل أف األ ؿ فل احخط اح رثل أف  ، 87  7967)احسنطل، كه   كنكف)أف  ثي زة 

ينػكف  طلثنػل حلىػظ  فتنتػب نػؿ نل ػ  ن ػل ينطػؽ ثيػل، كينطػؽ ثيػل ن ػل تنتػب إذ أف حنػػؿ 
 رؼ فل احل   اح رثيػ   ػكتل خل ػل ثػو ال يت يػر، ن ػل أف حنػؿ  ػكت  رفػل خل ػل ثػو 

ير اح ػػكت احكا ػػد ث ػػكر يػػدؿ عليػػو  ثخػػ ؼ  ػػل فػػل ث ػػض احل ػػلت األكرثيػػ   ػػف ت ػػك 
، c، كتػػلرة ث ػػرؼ q، كتػػلرة ث ػػرؼ kعديػػدة، ف ػػكت احنػػلؼ ي ػػكر عنػػدىـ تػػلرة ث ػػرؼ 

، ن ػػل يس ػػؿ حل ػػرؼ احكا ػػد أ ػػكات عديػػدة  ػػف  اػػؿ s  زكسػػل ث ػػرؼ  xكتػػلرة ث ػػرؼ 
-، ك ػلدا rise، كزايلن فػل sure، كسينلن فل sitفإنو ينطؽ ثو  ينلن  رقن  فل  s رؼ 

كاح ؽ أف اح ػكت فػل اح رثيػ  قػد يننلػب   82  7967)احسنطل، saw ينلن  ىخ   فل 
إح   كت شيره، فلح ػيف قػد تنلػب زايػلن فػل  اػؿ شػرس كعػرز، أك  ػلدان فػل  ػؾ احثػلب 
ك ػػنو، كشيرىػػل، ككاهػػع ىنػػل أف نل ػػ   ػػف ىػػذه احنل ػػلت نتثػػت ن ػػل حىػػظ ثيػػل، كن ننػػل 

اػػر، كخلػػص إحػػ  أف س لنػػل احنل ػػ  کل تػػيف، كحػػـ نس ػػؿ اح ػػرؼ احكا ػػد ذا  ػػكتيف أك أن
ينتثكف سيئل كينػرؤكف سػيئل أخػر، علػ  طرينػ  اثػف ني ػلف احػذم نػلف ي ػت لل   ايفرنج 
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  7967)احسػنطل، أثل عثيدة احن ػكم إذ نػلف ينتػب شيػر  ػل ي ػ   كينػرا شيػر  ػل ينتػب 
كعػػػػد  ػػػػف  زايػػػػل اح ػػػػركؼ اح رثيػػػػ  أف حل ػػػػكت اح ىخػػػػـ فييػػػػل  ػػػػكرة خل ػػػػ  ثػػػػو ))  82

ل،  اػػػؿ اح ػػػيف كاح ػػػلد، كاحتػػػلء كاحطػػػلء، كاحػػػداؿ كاحهػػػلد، كحل ػػػكت احرقيػػػؽ  ػػػكرة أخػػػر 
كاحػػذاؿ كاحظػػلء، كاحنػػلؼ كاحنػػلؼ، ثخػػ ؼ احل ػػلت األكرثيػػ  فىػػل ث هػػيل  رنػػلت  ىخ ػػ  
ك رنلت رقين  تكه  ث د اح رؼ فيىخـ أك يرقؽ ن ل فل احل ػ  احرك ػي  كأ ػل فػل شيرىػل 

  sل، ثػدكف هػلثط، ف ػػرؼ )فػ  يكسػد إال  ػرؼ كا ػػدا، ي ػت  ؿ تػلرة  ىخ ػلن، كتػػلرة رقينػ
، doll، ك ىخـ doرقيؽ  d، ك رؼ sawك ىخـ فل  sowفل ايننليزي   ا  رقيؽ فل 

، ك ىخػػػـ فػػػل coldرقيػػػؽ فػػػل  c، ك ػػػرؼ law، ك ىخػػػـ فػػػل lowرقيػػػؽ فػػػل  Lك ػػػرؼ 
called ك ػػرؼ ،t  رقيػػؽ فػػلtell ك ىخػػـ فػػل ،tall) (  ،كنػػره   77  7967)احسػػنطل

 تيـ عل  أ  لب احل لت األخرل، كأف يت ػدكىـ دكف  ػند اح نلنينل أف يتيو اح رب ثل
فل اح نين ، فنػد أننػر اخت ػلص احل ػ  اح رثيػ  ث ػكت احهػلد دكف شيرىػل  ػف احل ػلت، 
كأننػر ثلحتػلحل أف ينػكف اح ػرب ر ىػـ ك ػػدىـ ر احنػلطنيف ثيػذا اح ػكت، كأف ح ػتيـ ىػػل 

فػل احل ػ  ايننليزيػ ،  )ح   احهلد  كفنل حلنػكؿ احسػلئ  اح سػيكر، ألنػو ح ػس ىػذا اح ػكت
  كيثػػدكا أف  ػػكت احهػػلد احندي ػػ  احتػػل ن ػػثت إحػػ  اح ػػرب كافتخػػركا dollن ػػل فػػل ح ػػ  )

ثيل، ىل شير ىذه احهلد احتل ننطنيل ن ف احيكـ، كأف تلؾ احهلد قد طكاىػل احتػلريخ فػل 
تهلعيؼ احز ف كأ ث ت  لن   ىنكدة فل احدرا لت اح كتي  فل احل ػ  اح رثيػ ، إال أف 

احثػػػل ايف اح  ػػػدايف ي يػػػؿ إحػػػ  األخػػػذ ثػػػ ف هػػػلد اح ػػػراقييف فػػػل حيسػػػتيـ اح ل يػػػ ،  ث ػػػض
كنػػػػػػػذحؾ أىػػػػػػػؿ نسػػػػػػػد كاحخلػػػػػػػيج اح رثػػػػػػػل، ىػػػػػػػل أقػػػػػػػرب  ػػػػػػػل ينػػػػػػػكف إحػػػػػػػ   ػػػػػػػكت احهػػػػػػػلد 

رأل اح نلنينل فل اح ركؼ اح رثي  احس لؿ ذاتو،  ، 83-82  7967)احسنطل، احندي  
ألنيػػل تتػػ حؼ فػػل نػػؿ األسػػنلؿ فىييػػل احخطػػكط اح ن نيػػ  كاح  ػػتني   كاح  ػػتديرة كاحثيهػػي  

كاح سكفػػ  كاح  دثػػ  كاحن ػػيرة كاحطكيلػػ  كاحنلزحػػ  كاح ػػلعدة كاحنك ػػي  كاح  ػػنن  ، كاحير يػػ  
ت، كاحسػػػػدات، كاحتنكينػػػػلت،  ت ػػػػل  أك  نى ػػػػل ، فكقيػػػػل أك ت تيػػػػل  ػػػػف احػػػػننط، كاح رنػػػػل

كاح ػػدات، كى ػػزات احك ػػؿ كاحنطػػ ،   ػػل ال تسػػثييل فػػل ح ػػ  أخػػرل كقػػدي ل نػػلف اح ػػرب 
يلكنػػكف نتػػػلثتيـ ثػػػ حكاف  ختلىػػػ ، األ ػػػكد حل ػػرؼ، كاأل  ػػػر حلسػػػنؿ، كاأل ػػػىر حلي ػػػزات، 
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كاألخهػػػػػر ألحىػػػػػلت احك ػػػػػؿ، ف  لكىػػػػػل  ػػػػػف احىنػػػػػكف احس يلػػػػػ    ػػػػػؿ احت ػػػػػكير كاحػػػػػننش، 
نػػ  كاحزخػػلرؼ، فزينػػكا ثيػػل أثنيػػتيـ كأدكاتيػػـ احنىي ػػ ، إذ دىػػش اح ػػرب  ػػف كا ػػتخد كىل حلزي

ىػػذه احر ػػـك كاحزخػػلرؼ  تػػ  أخػػذكىل كزينػػكا ثيػػل ننلئ ػػيـ، ن ػػل أ ػػتخدـ احسػػ راء اح ػػرب 
ث ض  ركفيـ فل اح زؿ عل   ثيؿ احتسثيو، فلحنل   احييىلء أحؼ، كعطى  اح دغ ى ػزة 

 ف احس ر  يف، كاحخلؿ فػل كسػو اح  ػنلء  كاح لرض الـ كاح لسب نكف كاحطرة اح  ىى 
كقػػػػد عل ػػػػر اح ػػػػنلنينل    84  7967)احسػػػػنطل، ننطػػػػ   ػػػػكداء علػػػػ   ػػػػى   ثيهلء

  ػػ ت  ػػكؿ اح ػػركؼ اح رثيػػ ، كأثػػدل رأيػػو  نػػذ ز ػػف ث يػػد، كنػػلف اح ػػرض  ػػف تسديػػد 
 رنػ  تي ػػير احنتلثػػ  اح رثيػػ  خػػ ؿ احىتػػرات اح ختلىػ   ػػف احنػػرف اح لهػػل ىػػك احرشثػػ  فػػل 

ل كهػػثطيل كتسنيثيػػل  عنػػد احنتلثػػ  كاحنػػراءة ر احخطػػ  كاحل ػػف، كنػػلف اح ػػنلنينل ت  ػػيني
علػػ    ل ػػ  سػػديدة حيػػذه اح ػػركؼ، ذحػػؾ ألنػػو سػػنؽ أ ػػرارىل،  تػػ  أ ػػتخرج حنػػل دقػػلئؽ 
ننكزىػػل،   ػػل يسػػيد علػػ  ثػػذؿ سيػػكد  ا ػػرة ن كىػػل، كا  ػػداؿ   ػػ و  ػػف احتنػػديس علييػػل، 

  7967)احسػنطل،  كثل ػت  ػد احن ػلؿ كخلص أ رىػل حديػو إال أنيػل  ػن ت نليػل ث ن ػ 
كيسػػػػتنل احػػػػث ض  ػػػػف احي ػػػػزة، كينتػػػػرح االنتىػػػػلء  ، 23  2٩٩3)اح ػػػػنلنينل   86-87

ثسنؿ كا د  ػف أسػنلحيل األرث ػ  كىػل علػ  األحػؼ ن ػك )رأس  كعلػ  احػكاك ن ػك )حػـؤ ، 
كعلػػػػ  احيػػػػلء ن ػػػػك )ثئػػػػر  كك ػػػػدىل  تطرفػػػػ   ػػػػف دكف نر ػػػػل فػػػػل ن ػػػػك ) ػػػػ لء ، حنػػػػف 

ىػػذه األسػػنلؿ إحػػ  طثي ػػ  احي ػػزة فػػل احل ػػ  اح رثيػػ ، كثػػيف نيػػؼ أف حيػػل  اح ػػنلنينل أرسػػ 
ا ث  لالت  ف اياثلت كاحتلييف كاح ذؼ، كذنر أف سنليل ال يت ير، كأف احنلعػدة فػل  
ذا حينػت   ن يل أف تنتب ث  ب تليينيل، ث  ن  أنيػل إذا حينػت ثػلحكاك نتثػت علػ  كاك، كا 

علػ  يػلء، كانتيػ  إحػ  أف ى زتنػل ىػذه ال ن ػتطي  ثػلألحؼ نتثػت علييػل، أك ثلحيػلء نتثػت 
  9٩-89  7967)احسػػػنطل،  احخػػػ ص  نيػػػل، كال ن ػػػتطي  تس يػػػدىل علػػػ  قلحػػػب كا ػػػد

كىنذا  نت إحػ   ػد ث يػد دعػكل تي ػير ىػذه اح ػركؼ، كاقتثػلس  ، 274  7989)نير، 
ح لء ايعػراب،  كدعػكل اح ركؼ اح تيني  ثدي  عنيل، ن ل  نت  ف قثؿ تي ير احن ك، كا 

تنيد أحىلظ احل  ، كا تثداؿ اح ل ي  ثلحى   ، فيك حـ ينف  ف أن ػلر ا ػتثداؿ اح ػركؼ 
اح تينيػػ  ثػػلح ركؼ اح رثيػػ ، كحػػـ ينػػف  ػػف أن ػػلر تي ػػير  ركفنػػل، ذحػػؾ ألنيػػل ال ت ت ػػؿ 
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احتي ير، فل  يف أف عيكب اح ػركؼ اح تينيػ  نايػرة، فيػل  ػف سيػ  تزيػد عػف اح لسػ ، 
ف اح لسػ ، ك ػف سيػ  الحاػ  ت ػت  ؿ اح ػرؼ احكا ػد أل ػكات ك ف سي  أخرل تػننص عػ

 ختلىػػ ، إحػػ  شيػػر ذحػػؾ  ػػف احننػػلئض إف اح ػػنلنينل رشػػـ اعتػػزازه ثػػلح ركؼ اح رثيػػ  عػػف 
علػػـ ثيػػل كث نلثلتيػػل ث يرىػػل حػػـ يننػػر ث ػػض ننػػلئض ح نػػت ثيػػل،   ػػل تسػػنؿ األ ػػر علػػ  

ثيػػػػ  كا  نلنيػػػػ  ط ثيػػػػل  ػػػػف اح ثتػػػػدئيف كينث ػػػػل إال تخلػػػػط ثػػػػيف خ ػػػػلئص اح ػػػػركؼ اح ر 
إ ػػ  يل، كثػػيف ا ػػتثداؿ شيرىػػل ثيػػل، كاح ػػنلنينل  ػػرب  ػػلرس احت لػػيـ كاحتىتػػيش  ػػنيف 
طكيلػػ ، كعنػػ  ثلح در ػػ  كاحطػػ ب، ككهػػ  اح ؤحىػػلت حلنلسػػئ  فػػل احنػػراءة كت لػػـ األثسديػػ  

إح   كء أ لكب  -فل شلحثو-اح رثي  فطثي ل أف ينتيل إح    كث  ت لـ  ركفنل يرس  
  تسلنؿ اح ركؼ نى يل،   ل دعله إح  أف ينترح عل   س   احل   اح رثي  احت ليـ، ال إح

احػػدعكل إحػػ  درس أ ػػلحيب احت لػػيـ الختثػػلر األ  ػػف  نيػػل دكف اح  ػػلس ثػػلح ركؼ، ألف 
أ ػػلحيثنل ىػػل احتػػل ت تػػلج إحػػ  تي ػػير، ال اح ػػركؼ ذاتيػػل، كاح ػػؽ أنػػو نػػلف ي ت ػػد علػػ  

ك  ػف ت ليػؿ تسػري ل، كا ػت  لؿ ألسيػػزة األذف فػل أناػر ث كاػو اح ػكتي ، حػذا فيػػل تخلػ
 phonetiesاأل ػػكات اح دياػػ  فػػل اح  ل ػػؿ احتػػل أ ػػتخد يل علػػـ األ ػػكات اح ػػديث  

)فػػل عيػػد شيػػر ث يػػد، حنننػػل نظلػػـ اح ػػنلنينل حػػك نسػػدنل فيػػو نتػػلئج أناػػر نهػػسل فػػل علػػـ 
تػو األ كات اح رثي ي الف ىذا اح لػـ  ػل زاؿ ي ثػك فػل أكؿ احطريػؽ، كحػـ ينطػ  دكر طىكح

   89-88  7967)احسنطل،  ث د، فه  عف أنو حـ يتـ نهسو  كحـ ت ط
األ ػكات اح رثيػػ  فػػل احل ػػ   تػػ  احيػػكـ  نيػػل احنل ػػؿ  ػػف احث ػػث، ك ػػل تػػزاؿ فػػل 
 لسػػػ  إحػػػػ  اح زيػػػػد  ػػػف احػػػػدرس احػػػػذم ي ػػػت نس ث  ػػػػدث  ػػػػل أنتسػػػو اح ػػػػرب  ػػػػف األسيػػػػزة 

 . 93-92  7967)احسنطل، كاحك لئؿ اح ل ي  كاحنظريلت
 :الخاتمة 

  ث د أف عسنل فل ر لب خليؿ اح نلنينل، ي نف نلخص أىـ  ل كقؼ
إف ن يج اح نلنينل  نكف  ف اح زيج احكا    ف احانلفػ  اح رثيػ   ػف خػ ؿ عركثتػو  -7

كاالنت لء أل تو، ك ف احانلف  اح رثيػ  اح دياػ ،  ػف خػ ؿ إي لنػو ثىل ػى  )نيتسػو  فػل 
  احنكة كاح يلة
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احتسديػػد في ػػل يخػػص احل ػػ  احى ػػ   كاح ل يػػ  كاحن ػػك كاح ػػرؼ حل ػػنلنينل أراء فػػل  -2
  كاح ركؼ كاأل كات كاحنتلث  كاحتل تثدك احيكـ سيئلن  نرران 

فػل أرائػو احل كيػ  ثػلحسكىر  نزاعػل  نلف  ثتنران ك ل ب استيػلد كا ػ ، كنػلف  تطرفػلن  -3
 إح  احتسديد ثلحرشـ  ف  ىلظو عل  سكىر احل   

 ػػػ  اح رثيػػػ  إذ سػػػنلت آراؤه  لنػػػ   ي ػػػ  فػػػل  ل ػػػل  نػػػلف  ػػػف احرعيػػػؿ احػػػذم خػػػدـ احل -4
ن ل فل أرسػلء احػكطف اح رثػل   احدرا لت احل كي  اح رثي  اح ديا ، حيس فل فل طيف كا 

Y  
ت ػػػدل حل سػػػن ت احن كيػػػ  كنػػػلف ي ػػػؼ حيػػػل اح لػػػكؿ دكف اح  ػػػلس يػػػراه  نل ػػػثل   -5

   Aحل  ر 
كث ػػػػل   أهػػػػلؼ نلنػػػػت ث ػػػػض آراؤه  ؤيػػػػدة حلنػػػػد لء كطػػػػرح احثػػػػديؿ حلػػػػث ض اآلخػػػػر  -6

اح ػػػنلنينل احنايػػػر  ػػػف احنتػػػب إحػػػ  اح نتثػػػ  اح رثيػػػ  كاحتػػػل نلنػػػت ق ػػػـ  نيػػػل تػػػدرس 
  حلطلث  فل ث ض احثلداف اح رثي  إح   نت ؼ اح تينلت

 تثن  أث لاو   تىظ  ث  لحتيل،  ت  ي تل احكقت احذم يرشب فيو  نل فل إ  ح  -7
نل ت  يػػذ  ػػف سديػػد،  سػػد،  ينئػػذ ن ػػتليـ رك ػػو كن تهػػلء ثنػػكر عنلػػو، كنسػػد أنى ػػ

 فلح نلنينل ننز دفيف حو  كاىب نايرة 
 المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم. -
 حثنلف -   احىير ت، دار اح  رف  حلطثلع  كاحنسر، ثيركت7978اثف احنديـ ) -
   اح ػػنلنينل  يلتػػو  كاقىػػو كأاػػلره،  نسػػكرات االت ػػلد 7983 ػػداد، يك ػػؼ أيػػكب ) -

  طييفاح لـ حلنتلب كاح  ىييف احىل 
اح  ػػد، د  شػػلنـ قػػدكرم )د  ت  علػػـ احنتلثػػ  اح رثيػػ ،   ػػر حلطثػػ  كاحنسػػر  ع ػػلف  -

 االردف  -، ع لف 7حلنسر كاحتكزي ، ط
اح  دانل، د   لحـ أ  د، كأ  د ، د  فلئؽ   طى  )د  ت   تلريخ االدب اح رثػل  -

 ، درا   فل س ره كناره، اح راؽ ، سل    اح ك ؿ  
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   سذا اح رؼ فػل فػف اح ػرؼ، ت نيػؽ  د  يك ػؼ 2٩٩6)اح   كم، احسيخ أ  د  -
 حثنلف  -احسيخ    د، دار احنتلب اح رثل، ثيركت

 ، احنلىرة  2   ط7959احزرنلل ، خير احديف ، األع ـ ) -
      اح س كع  احنل ل  ح ؤحىلت اح نلنينل، اح در   اح رثي 2٩٩3اح نلنينل ) -
احل ػػػػػػكم،   يػػػػػػد احث ػػػػػػكث    خليػػػػػػؿ اح ػػػػػػنلنينل 7967احسػػػػػػنطل، ع ػػػػػػلـ    ػػػػػػد ) -

 ، احنلىرة  7كاحدرا لت اح رثي  ،  طث   احسث كم، ط
  يلـ، أ  د )د  ت    رنز أع ـ احثيرة، )د ط ، احندس   -
اح لثد، عثػد اح ػ ـ )د  ت   تسرثػ  اح ػسف كاح رثػ  كاحث ػد عػف احػكطف كاالىػؿ، )د   -

 ط  )د ـ   
  3نسلك اح  ري ، ط    دالح  االحىلظ ،  نتث  اال7976فري  ، د  أنيس ) -
    ثع االعسػ  فػل  ػنلع  اينسػل، سػرح 7987، )ق ۱۳۸احنلنسندم، أ  د )ت -

   حثنلف -، ثيركت7كت ليؽ     د   يف س س احديف، دار احنتب اح ل ي ، ط
      سـ اح ؤحىيف،  طث   احسرقل، د سؽ  7957ن لح ، ع ر ) -
 فل طيف احنخف، كديلف )د  ت    دكنلت  نتكث ، )د ط  ،  -
دار ،     فل ػػػػػطيف، اح ػػػػػدد االكؿ، اح سلػػػػػد احتل ػػػػػ  كاح سػػػػػريف2٩٩7 سلػػػػػ  احػػػػػكرد ) -

 ، ث داد  7كزارة احانلف ، ط -احسؤكف احانلفي 
   لـ، أنـر )د  ت   اح  تخلص،  ؤ    احدرا لت احىل طيني  ، )د ط   -
 اح ك كع  اح رة، كينيثيديل، )د  ط  )د ت  )د  ـ    -
ح ػػػرؼ احػػػكافل درا ػػػ  ك ػػػىي  تطثينيػػػ  فػػػل اح ػػػرؼ،    ا7989نيػػػر، د  ىػػػلدم ) -

  طث   احت ليـ اح لحل، اح ك ؿ  
 احنيؿ كاحىرات، احسزء االكؿ كاحسزء احالنل  )د  ط  )د ت  )د ـ   -
 ،   ر 7   علـ احل  ، دار نيه ، ط2٩٩4كافل، د  علل عثد احكا د ) -
نتػػب حلطثلعػػ     فنػػو احل ػػ  اح رثيػػ  كخ لئ ػػيل، دار اح7999ي نػػكب، أ يػػؿ ثػػدي  ) -

  ۳سل    اح ك ؿ، ط -كاحنسر


