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 من مظاهر المعيارية
 في الصرف العربي  

 للدكتور فوزي الشايب          
 جامعة اليرموك           

لن  ا  عناد  الظرنرو و إلن  إمنن الضانايا التني تجتنا   ن في الصرف العربي كثيرا  إ
ل  الصياغة منن جديند لتت نع منط مع ينا  علنة اللدنة الجندي و إالمراجعةو وبالتالي 

ن المننظ ا المعينناري النن ي ألدننوي الجضيضنني تينر تمثينن    لننك ولتصنب  ممثلننة للوااننط ال
كننان ال ننابط العنناة للدرالننا  اللدويننة التضليديننةو انند تلننبب فنني كثيننر مننن ا جيننان فنني 

ج نننةو والواانننط فصنننة عنننرا التواصننن  وانظلنننجاة بنننين الضواعننند وا جكننناة اللدوينننة منننن 
و ظابينةو وغريبنة من ج ة أتراو وهنو منا جعل نا تبنداللدوي ال ي ي ترض أظ ا تمثله 
لننة تصنندر عننن وصننف جضيضنني ل نن ا الوااننطو لكوظ ننا  عظننه  وهنن ا شننيي  بيعننيو ظرننرا  

ظما صدر  عن وصف ل تناريتيو أو واانط وهمنيو لني  لنه لدنوي ختنرو واانط وااط وا 
ن في  هن الباج  ظ له  واللدوينا  الجديثنة بوصن  ا الدرالنة العلمينة للدنةو وجود إ

فنوو  عمن  اللدنوي هنو أن يصنف  (1)ي ن معيناري ظ نا علنة وصن أمن أهة مميزات ا 
ن ي نرض كينف يظبدني علني ة أو ن ال ريضة التي يتكّلة ويكتب ب ا الظا  لدنت ة فعن   

عاد  الظرر في كثير ا  ل  المراجعة و يكتبوا  ول ا كاظ  الجاجة مالة إ ن يظ ضواو أوأ
ر علمينننة  كثنننأمنننن الضانننايا اللدوينننةو علننن  ألننن  علمينننة لنننليمةو لتكنننون أكثنننر دانننة و 

 ولوتظاو  في ه ا البج  ث   ااايا تتجل  في ا المعيارية في أوا  صورها 
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 ولى: في العالقات بين الصوامت والحركاتالقضية ال 

التي أولوها للصوام و ويرجط همية ظ ل ا يو  الضدماي الجركا  الضصير  ا لة 
ظمنا ا  الضصنير  تكتنب فني صنلب لن  عندة وجنود رمنوز ملنتضلة للجركن لك إ الكلنةو وا 

و تجتننهو وهنن ت التبعيننة الت يننة التنني فراننت ا رلننوة الكتابننة تواننط فننوع الصننام  أ
هميتنهو وتبعينة العربية واللامية عامةو اد أوج  إل  الضدماي فكنر  ت نوع الصنام  وأ

يننة وري يننةو وتبعيننة فنني الضيمننة الجركننة ودوظيت ننا  فالتبعيننة الت يننة ترتبنن  علي ننا تبع
ّمننننا جعنننن  ا لنننن  الجركننننا  وكوظ ننننا عظاصننننر ظااصننننةو لضنننندماي يظرننننرون إوا هميننننةو م 

للصنام   فالصنام  متبنو و  بندا  وأ ظمنا تكنون تابعنة دا منا  ا  اعي ةو ن تضنوة بن ات او و 
أانوا ب بيعنة الجنا  منن هنة و أ -منن ظاجينة مظ ضينة –والجركة هني التنابطو والمتبنو  

ظعنندة بعدمننه  اننا    ن بنند للتننابط مننن متبننو  يعتمنند عليننهو يوجنند بوجننودتو ويالتننابطو إ
و (2)وانا  ابنن جظني ال فيي حيرف  الحركة ال تقوم بنفسها وال توجد إو " (1)الزجاجيو

ليهو ون يجنوز هي كالعرض فيهو ف ي ل لك مجتاجة إن الجرف كالمج  للجركةو و إ"
 وجودها اب  وجودت" 

  اند يوجند ون جركنة معنهو ف نو لني  صنام  لضوتنهو ملنتض  ملنتدن ب اتنهو إوال
ولكنن لمنا  "    (3)ليه  وه ا منا عبنر عظنه ابنن جظني بضولنهوإلي ا كاجتياج ا إ مجتاجا  

وكاظنن  معيي    وكييان الحييرف قييد يوجييد وال حركييةاننوا مننن الجركننةو ان الجننرف أكنن
ن عظنند وجننود الجننرفو صننار  كوظ ننا انند جّلتننهو وصننار هننو كوظننه إالجركننة ن توجنند 

الجرف يت ّوع عل  الجركنة ن جضيضة"  فالصام  ال ي يعبرون عظه ب تاّمظ ا تجوزا  
 بشي ينو
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  ن تابعا   بالتض لهو وكوظه متبوعا   -1
 بضوته  -2

"ومعلنوة  (1)ظ ة يضصدون بالضو  ه ظا او  الصنو و انا  ابنن جظنيوأون شك في 
أصنننوا  منننن الجركنننة"  فالصنننوام  عظننندهة  انننوا جرلنننا  أو و وفننن  صنننوتا  أن الجنننرف أ

واند كننان المتضنندمون يلننمون و "(2)صننوا  انعي ةو اننا  ابننن يعنني اوينةو والجركننا  أ
ي الصنننندير و  ن و والكلننننر  اليننننا ال تجننننة ا لننننف الصنننندير و والاننننمة الننننواو الصنننندير 

أعظييم ميين صييوت  فسييموا العظيييم  صييوتا  ظمننا رأا الظجويننون الجركننا  أصننوا و وا  
اننوا أ"  فالصننام  عظنندهة واجنندا   ن كاظننا فنني الجضيضننة شنني ا  وا  والضييعيف حركيية   حرفييا  

انوا منن تمكظنه و "تمكن الظ ع بالجرف أ(3)ة  اا  في البلي كثر تمكظا  من الجركأو 
 بالجركة" 

ه ا هو مواف الضدماي من الع اة بين الصوام  والجركا  وال ي اوامه الضو  
بضو  الصام  والتض ليته  واعف الجركة وتبعيت ا  وه ا المواف فني الجضيضنة انا ة 

ظلننن ه مننن ألالننهو فليلننن  وتعلنن  ألنن  معياريننة بجتنننةو فالدرالننة الوصنن ية ت دمننه 
منننن الجركننا و ولنني  الصننام  هننو المتبنننو   اننوا جرلننا  أو و وفنن  صننوتا  الصننوام  أ

 والجركة هي التابطو ب  العك  هو الصجي  

ن الصوام  بوصن  ا دوا  الماهينةو تعند العظصنر ا هنة منن الظاجينة الدنلينةو إ
ةو أمنننا الجركنننا  و المعظننن  العننناة للكلمنننأن ب نننا وجننندها تتكنننون ال كنننر  العامنننةو أ لنننك 

و (4)و تتصيصه  اا  بروكلمانأبوص  ا دوا  الظلبة فوري ت ا توجيه المعظ  العاة 
للنناميين با صننوا  الصننامتة في نناو "ويننرتب  المعظنن  الر يلنني فنني الكلمننة فنني  هننن ا
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ن عننننن تجننننوير هنننن ا المعظنننن  إمننننا ا صننننوا  المتجركننننة ف نننني ن تعبننننر فنننني الكلمننننة أ
همنننا  الكتابننة العربينننة اللننامية عامنننة للجركننا  فننني إوتعديلننه"  وهننن ا ي لننر لظنننا لننر 

ن الصنوام  أل بناي اللنامية الكتابةو وااتصارها عل  الصوام و فضد شنعر واانط ا 
ثبت نا وجنندها أهني الجنزي الن ي ن يلننتدظ  عظنه بجنا  مننن الظاجينة الدنلينةو ومننن ثنة 

ن إياع  وعلينه فنلن  اللنإللضارئ م مة اكتشاف الجركا  بانلتظاد  في الكتابةو تاركا  
ملنن   بيعننة أصنن ة الثبننو  فنني الصننوام و وصنن ة التلضننب فنني الجركننا  هنني التنني 

وهنو الصنوام و م ملنة  كثنر ثبوتنا  الكتابة اللامية التي جاي  تعبر عن العظصر ا 
 (1)وهو الجركا   العظصر ا كثر تضلبا  

ا ن ظجند ظظنإلصوام  مزّية علن  الجركنا  منن الظاجينة الّدنلينةو فلوا  ا كظا ظجد 
ظلنان عظندما يظ نع يتنر  ك منه علن  ن اإلأل ا أية مزّية من الظاجية الظ ضيةو  لنك 

 بعا ا بججز بعض مشكلة ظليجا   شك  تيار متدفع من الصوام  والجركا  خت ا  
ن ظكناد ظتبنّين منن ت لنه التصنا ص الممينز  لعظاصنرت ا ولينة  انا   متكام    صوتيا  

و ف ني تكنون وثيضنا   صوا  بعان ا بنبعض ارتبا نا    ا "في ك  لدة ترتب (2)فظدري و
جزاؤت كل ا فيما بيظ ا  ه ت هي أو  ااعد  منن اواعند أو تظلجة مدلضا   متجاظلا   ظراما  

ن اللدننة ن تتكننون مننن أصننوا  أظ ننا تثبنن  هميننة اصننواو  أالصننوتيا و وهنني  ا  
ن إ" (3)وJohn Lyonsمننن ظرننناة مننن ا صنننوا "  واننا  جنننون ليننوظز بننن  مظعزلننة 

ظلنناظي يشننّك  لللننلة عانناي الظ ننع اإلإظتاجننه مننن ابنن  أالصننو  اللدننوي فنني جننا  
   ع" متصلة ربما ن توجد ت ل ا أصظاف  بيعية عل  اإل
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وعليهو فالضو  بون الصام  اد يوجد ون جركة معه او  منردودو  ظنه ن وجنود 
ة دون لألصننوا  مظ ننرد و ف نني الظ ننع ن يوجنند صننام  دون جركننةو ون وجننود لجركنن

ظمنننا ظنننتكلة ل لننن  صنننوتية متصنننلةو تكنننون الصنننوام  في نننا بمظزلنننة إصنننام و  ظظنننا 
ال يكننن  العرمنننيو والجركنننا  بمظزلنننة الننندة واللجنننة والعنننروع وا عصننناب التننني تكلنننو 
ال يكنن  العرمننيو فتكلننبه الشننك  الم  ننة وتبعنن  فيننه الجيننا   ون جيننا  للكلمننة دون 

ل  إمظ ما دون اآلترو فك هما م تضر  ه ين العظصرينو ب  ن جيا و ون وجود  ي
لنن  صننوام  إن تجز ننة الكنن ة إاآلتننر بالاننرور   وهنن ت جضيضننة معروفننةو ومننن ثننة فنن

تيلننير عمليننة الواننوف علنن  هننو  و الدننرض مظننه فضنن اصنن ظاعيا   وجركننا  يعنند عمنن   
 صوا  وتصا ص ا وكي ية ظ ض ا جضيضة ا 

همينة تر نر لظننا أة ا كثننر صنوا  منن الظاجيننة الوري ينةو وهني الظاجينبيند أن ا 
ان  منا يظ نع بنه هنو المض نطو أن أالجركا  في صور  المتبو  ن التابطو وبيان  لك 

مرت هو أا  مجموعة من ا صوا و تجتوي عل  جركنة واجند و أوالمض ط في جضيضة 
ن إولكننني ظضنننرب ا منننر أكثنننر فنننوكثرو ظضنننو   (1)يمكنننن انبتنننداي ب نننا والوانننوف علي نننا 

في  بدا  أو  هرة صوتيو وامة ه ا ال رة الصوتي تكون جركة دا ما   نإالمض ط ما هو 
لي ناو والضاعد  مرتب نة بالضمنة ومشندود  إالعربيةو في جين تشك  الصوام  الضاعد و 

 كثنر تنوثيرا  انوا والعظصنر ا ن امة المض ط هي مركز الثض  فيهو ف ني العظصنر ا  
جننوا  أظننه موجننود دون ن ا فنني اللننمطو وعليننهو فتلننكين الصننام  ن يعظنني بجننا  منن

ف نننو  Yad/ru/suلي ننناو ولظوتننن  علننن  لنننبي  المثنننا  ال عننن  "يننندر و إجركنننة يلنننتظد 
منننن ث ثنننة مضنننا طو  ويننن  مض ننن و  – لنننك الت نننو  الما لنننة  كمنننا تواننن  –يتكنننون 

و وبالظلنننبة للمض نننط ا  –فمض عنننين اصنننيرين  ن امتنننه هننني ال تجنننةو إ" فنننyadو  "َيننند 
لنن  الضمننة إوهمننا بوصنن  ما ااعنند  المض ننطو مشنندودتان وااعنندتات همنناو الينناي والنندا و 
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ولنن  بدايننة المض ننطو والثاظيننة ن ا أن إالتنني هنني ال تجننةو ون فننرع بننين الينناي والنندا  
ن تجننرك تبننط الجركننة التنني تليننه وكننان بدايننة مض ننطو إ ا إظ ايننة المض ننطو فالصننام  

الجننالتين تننابط ن لننكن تبننط الجركننة التنني ابلننه وكننان ظ ايننة المض ننطو وهننو فنني كلتننا ا  و 
 للجركة ن متبو  

ظمنننا ا  انننوا منننن الجركنننا و و ألننن  انننو  الصنننو و فليلننن  الصنننوام  إمنننا بالظلنننبة أ
لنن  إمننن الصننوام و وهنن ت جضيضننة مضننرر  معروفننة ن تجتننا   لننماعا  أاننوا إالجركننا  
فننني  انننوا فعننن   أظ نننا أانننوا منننن الجركنننا  فننني شنننييو فإ ا كاظننن  الصنننوام  ا  شنننرح  و 

كثنننر منننن أو ااننة  عانننليا   م  مج نند و تت لنننب ج نندا  الج نند العانننلي فضنن   فالصنننوا
لننما  فنني الجركننا و ن فنني الصننوام و واننو  اإل الجركننا   وفيمننا عنندا الثضنن  ظ ضيننا  

 ا كننان بننين انثظننين فننرع وا  " (1)توجنند أيننة مزيننة  جنندهما علنن  اآلتننرو اننا  فظنندري و
ع بيظ منا في الوري ةو فلي  بيظ ما في الوااط أي فرع في ال بيعنةو والجند الن ي ي نرّ 

و فاللننواكن والجركننا  تكننون جننزيا  مننن لللننلة  بيعيننةو ون يتانن  فاصنن    لنني  جنندا  
 ال رع بين عراها بج ي" 

 عالل بالنقلالقضية الثانية: اإل
و أعننن   بالظضننن  والضانننية الثاظينننة التننني تتجلننن  في نننا المعيارينننة هننني رننناهر  اإل

 الاةوأل  ث ثة إع   بالظض  يظضلة ع   بالتلكين  واإلاإل

 ع   بالظض  والضلب إ -1
 ع   بالظض  والج ف إ -2

 ع   بالظض  فض  إ -3

 و  فيمثلننون لنننه بظجنننو "أانناة" و"أبنننان" و"َيتنناف" و"َي ننناب" و"ي ضنننا "أمننا الضلنننة ا 
علن   -كمنا وصن وا –عن   علن  هن ت الكلمنا و واند تمن  عملينة اإلأن أثة جد   
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لن  الصنجي  اللناكن إالعلنة مرجلتين  ف ي المرجلنة ا ولن  ظضلن  الجركنة منن جنرف 
ة" و"أَ لننن  "أَ إابلنننهو فتجولننن  بننن لك الكلمنننا   ف" و"َتَ ي نننب" و"ي ضَنننو  " ثنننة اَنننو  َبننني ن" و"َيَتنننو 

و و لنك لتجركنه عن   بضلنب جنرف العلّنة أل نا  الت و  الثاظينة وا تينر و وهني اإل  كاظ
ابننن   ا كنننان الجنننرف الننن ي إ"فننن (1)صننن  واظ تننناح منننا ابلنننه اآلني انننا  المنننازظيوفننني ا 

ون يننايو  ون واوا   فنني ا صنن و ولننة يكننن أل ننا   الجننرف المعتنن  مننن بظننا  الث ثننة لنناكظا  
ظنننك تلنننكن المعتننن و وتجنننّو  جركتنننه علننن  اللننناكن الننن ي ابلنننهو و لنننك م ّنننرد فننني فإ

ننَود"  ك م ننة    و لننك ظجننوو أجنناد وأاننا  وأبننان وأتنناف والننترا  والننتعا و وأصننله "أج 
ننَوف" و لضننوا جركننة الننواو والينناي الننتعو "  ولكننظ ة أ"اَلننت رَي " و و"أا ننَو " و"أب ننَين" و"أت 

 ل ين ل لك" أبدل  الواو والياي أعل  اللاكن ال ي ابل ما فاظ ت و ثة 

عنن   ب ننن ت ظنننه لنني  ثمننة علّننة اوينننة توجننب هنن ا اإلأظ لنن ة أوانند  كننر الضنندماي 
 عنن   هنني  لننب الت ننةو ومثنن  هنن تالكي يننة التنني وصنن وهاو  لننك  ن الدايننة مننن اإل

ن الجركنننة المظضولنننة هننني إا صنننو  التننني  كروهنننا أي "أجنننود" وأانننو     ت ي نننةو ثنننة 
ال تجنننةو وهننني أتنننف الجركنننا و والت ينننف ن يت نننف ب بيعنننة الجنننا   ومنننن هظنننا فضننند 

 ا تجنننرك النننواو واليننناي إ" (2)ن ن تعننن   انننا  الرانننيوأن الضينننا  في نننا أظصنننوا علننن  
 ا لة تكنن لبو  ن  لك ت يف"  وا  بظض  ون بضن ن تع  أولكن ما ابل ماو فالضيا  

ع   اد أتاها من اب  تعميمنا  الضينا   فضند ن اإلإع  و فثمة عّلة موجبة ل  ا اإل
لننه علنن   لننه علنن  المجننردو وأعنن  ال عنن  الماننار  جمنن    أعننّ  الماانني المزينند جمنن   
"أن تننننرا أن أصنننن " "أانننناة" "أا ننننَوَة" وأصنننن  "الننننتعا "  (3)الماانننني  اننننا  ابننننن جظننننيو

ع َو " فلنننو أتليظنننا وهننن ا الجنننرفو ناتانن  الانننرور  تصنننجي  العنننين للنننكون منننا "الننتَ 
 منن معتننّ  هنوو "اناة" و"عننا "و أجنرا أياننا   ومترجنا   ظننه لمنا كنان مظضننون  أابل نا  غينر 
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  المااي في مث  هن ا الظنو  ع   عليه"  وبالظلبة إل  الماار  وجمله علفي اإل
تننرا أن أصنن  "يضننو " و"يبيننط"و "َيض ننو  " "أن  و(1)عنن  و اننا  ابننن جظنني أياننا  مننن اإل

" وأصن  "ي نو " "َي  نو  "و وهن ت ي  و"َيب   نَوف" و"وَي  َينب  ط"و وأص  "يتاف" و"ي اب" "َيت 
 ا لنكن منا ابل نا جرتنا مجنرا الصنجي و و  ن الواو والياي إالصيغ ن توجب إع ن  
َة" و"َبَيننَط" ظمننا هننوو "اَننوَ الماانني مننن هنن ت ا فعننا  وظرا رهننا إولكننن لمننا كننان أصنن  

و"َتنو ف" و"َهي نب" و"َ ننو  "و اعتلن  العيظنا  لتجننرك ن واظ تناح منا اننبل نو فلنلبن مننا 
صن  ضلب  أل ا و لتجنرك ن فني ا فمن جمط المتجاظلا و  في ن من الجركا  هربا  

جندهما للمااي لن   يكنون أ واظ تاح ما ابل ن اآلن  فلما جاي الماار  أعلوت اتباعا  
 " عت   واآلتر م صجيجا  

" و"ب  وأما اإل ة"ع   بالظض  والج ف فكضول ة في "ا ة   ط " أن ا صن  في منا هنوو "أ ا نو 
ط "  انا  ل  "ا نة  وب نلظض  والج فو فاظت   ب ما ا مر إع   باإط"و ثة جص  في ا ب ي  و "ا  

ة" و "ا ب ي  أ"    وك لك "اة" و"بط"و  (2)ابن عص ورو لعنين ثنة ظضلن  جركنة ا ط"صل ما "ا ا و 
ب نا  جن  اللناكنو فزالن   تجركو ف هب  همز  الوص و  ظ ما إظمنا أتنيل  ما ابل ا فإ

 بزوالهو ثة لكظوا اآلترو وج فوا جرف العّلة نلتضاي اللاكظين" 

ن ا ص  في ما هو إع   بالظض  فض و فكضول ة في مث  "يضوة" و"يبيط" وأما اإل
ة" و"َيب ي نن جننرف العلّننة  لصننجي  اللنناكن ابلننهو ثننة بضنن   الننإط" فظضلنن  جننرف العلّننة "َيض ننو 

 بعد  لك عل  جالهيي 

"  وظضن  الجركنة فني مثن  "َيض نو  " و لنتثضا  جن  اط"و ن ينتة  و"ا ب ي نَيب ي نط" و "اا نو   
ظما اإل عن   لظض  في ما وفني ظرا رهمنا مضدمنة إلع   باالجركة عل  جرف العّلةو وا 
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ن الاننة والكلننر إ"ون تضننو   (1)  الراننيول ننا علنن  الماانني  اننا ل ننار جمنن   هنن ت ا 
  لنو كنان لنهو لنة تظضن  ال تجنة إل  ما ابل ا ل لتثضا و إط" ظض  في ظجو "َيض و  " و"َيب ي  

 في ظجوو يتاف وي اب وهي أتف الجركا و ف  تلتثض و وتاصة بعد اللنكون ون
 ا لكن منا إي فالامة والكلر  ن تلتثض ن عل  الواو واليا ياا  ليما في الول   وأ

ابل ما كما في دلو وربي"  ومن هظنا كاظن  تت  نة أبني عمنر الجرمني لل نراي جيظمنا 
ة" من جنرف العلّنة إل  أن الجركة ظضل  فإ هب ا تير  لن  اللناكن ابلنه ي مث  "أ ا و 

بو بكر مجمد بن علي المراغي انا و أ"وجدثظا  (2) ج  الثض   جاي في التصا صو
يناتو انا و فضين   بني عمنرو اند أ نا  ؤاله إرمنيو فنوكثر لنجار ال راي أبا عمر الج

ة" ص  في "انة" فضنا و أ  لؤالك  أف  تلوله؟ فضا  له أبو عمرو يا أبا زكرياو ما ا  ا نو 
لن  الضناف  إاا و فصظعوا منا ا؟ انا و النتثضلوا الانمة علن  النواو فولنكظوها وظضول نا 

جننر  مجننرا الصننجي و ولننة  اننا  لننه أبننو عمننرو هنن ا ت ننوو الننواو إ ا لننكن مننا ابل ننا
 تلتثض  الجركا  في ا" 

ن لنة يكنن فني جند  اتنه إعن   بالظضن و و ويلجع براهر  اإل و ظضن  الجركنة عن ن  ا 
و  المثلننين فني الثنناظي ظجننوو أدغناة ا  لنن  اللناكن ابلننهو و منن أو  المثلننين المتتنابعين إ

د د  ويَ  نند د و فظضلنن  الجركننة يننرّدو ويمننّد وا صنن  في مننا عظنندهة َيننر  ال نناي  لنن مننن العننين إم 
كمنا  عن ن  عن   بالظضن و ولني  إ  وه ا ملجع براهر  اإل(3)دغة المث ناللاكظة ثة أ

جننننرف العلّننننة  اننننا  أعنننن   متننننتص عظنننندهة بننننالتديرا  التنننني تعتننننور  كرظنننناو  ن اإل
 لنننفعننن   فننني اصننن  ج ة متنننتص بتديينننر جنننروف العلّنننةو أي ا "واإل (4)الرانننيو

 لكان" و اإللج ف أوالواو والياي بالضلب أو ا
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ة عن   بالظضن و فني ا ل نار المعتلنن كن  منا اين  عنن رناهر  اإلإبعد هن ا ظضنو  
ن تصنورا  وافتراانا  إن هنو إل ار الماّع ةو وما جم  عل  ه ت الراهر  من ا 

"ي نناب" و"يضننا " هننو وصنن  فنني "أانناة" و"أبننان" و"يتنناف" ن جضيضننة تجت ننا  فلنني  ا 
نَوف" و"َي  َينب" و"ي ض نَو "أا نَوة" و"أب ني َن" و"يَ  لبضين   صن  جضنا  و إ  لنو كنان هن ا هنو ا "ت 

علننن  هننن ت الصنننور  كمنننا بضيننن  كننن  مننننو أغليننن  المنننرأ و وأغيمننن  اللنننماي وأتيلننن و 
ل ننار وأ ولنن  الصنندودو والننتظوع الجمنن  والننتجو  علنني ة الشنني انو وغيرهننا مننن ا 

  والتني تعنرف (1)ظندثر "التني ي لنع علي نا المجندثون النة "الركناة اللدنوي للرنواهر الم
صنو  بالشوا  في الدرالة التضليديةو ترج  مصججة ولة تعّ  لتكون مظب ة عل  ا 

منن  -فني رأيظنا –ظمنا جناي  مصنججة غينر معلّنة ل ار إ  ولكن ه ت ا (2)المرفواة
ل ننننار الصننننجيجة  وأمننننا بالظلننننبة لننننن "أانننناة" و"أبننننان" علنننن  ا  بنننناب الضيننننا  التننننا  

ن هننن ين ال علنننين لنننمه إعننن   بالظضننن  البتنننة   لنننك أشنننيي اوظجوهمننناو فلننني  في منننا 
ننّدر كنن  مظ مننا  المزينندين همننا فنني جضيضننة أمرهمنناو الماانني المجننرد "اَننَوَة" و"َبننَيَن" ص 

ن أص  في ما عل  ه ا يظبدي فا التعدية بمض ط اصيرو هو مورفية 
أبنان  فلنة  ←  بناإلع  ←أ+ َبنَيَن  َأاناة  و ← ع  بناإلَأَاَوَة  ←+ َاَوَة  يكونو أَ 

ياة أا َوة وأب َينو ولكن الضدماي ااوا ب لك من باب الجمن  علن  يكوظا في يوة من ا 
َهننب"    رظننا   ننَر " و"أ   صننلية مننظ ة أن هنن ت هنني الصننور  ا  ال عنن  الصننجي  ظجننو "أت 

نننَر " منننن "أَ  ن كننن   ينننةو والجضيضنننة التننني ن منننراي في نننا أللمااننني المزيننند بمنننورفية التعد ت 
َهنننب"و"أَ  فرزت نننا أظمنننا هننني صنننور  مت نننور  عنننن أتنننرا صنننليةو وا  ليلننن  الصنننور  ا    

مرهننا الماانني المجننرد عيننة للعربيننة  فننوتر  هنني فنني جضيضننة أتصننا ص البظيننة المض 
ن تعديننة الننن ي هنننو مض ننط اصنننير وبننن لك فنننإ"َتننَرَ " ثنننة زيننند عليننه فننني أولنننه منننورفية ال
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َ و فتتابعنن  فنني كلمننة َاَتننرَ  ←+ َتننَر   الصننور  ا صننلية ل نن ا ال عنن  وظرننا رت هننوو أَ 
ن فني جالننة واجند و وهنني جالننة ر و وهن ا ن تجيننزت العربيننة إواجند  أربعننة مضنا ط اصنني

" لمتا بنننة ظجنننوو "َشنننَكَرَك وَشنننَكَرك  الننن ي اتصنننل  بنننه كننناف المتا نننب أو ا المااننني
ثننننر الضننننواظين أ" جظاها فننني رلننننالتظا لدرجننننة الننندكتوراتول ننن ت الجالننننة التاصنننة علّننننة شننننر 

ن العربيننة ن تلننم  بتتننابط و وفيمننا عنندا  لننكو فننإ(1)ي الكلمننة العربيننة"الصننوتّية فنني بظننا
ربعة مضا ط اصير  في كلمة واجد و و لك  ن ه ت المضنا ط بلنبب واع نا اللنريطو أ

ج ننناد ا  تمثننن  عظصنننر تنننوتر و  –ظتيجنننة اصنننر ال تنننر  الزمظينننة التننني يلنننتدرا ا ظ ض نننا 
و  والثناظي فني دمنا  المض عنين ا إلن  إمن ه ا الثض و تعمند العربينة  للظا ع  وفرارا  

مض ط واجد عن  ريع التتلص من جركة المض ط الثاظيو وب لك يظتض  ال ع ن من 
َهب َ َهبَتَر و وأَ أَ  َر  وَأ     وعل  ه ا ظ ّلر بظناي المااني علن  اللنكون عظند إل  َأت 

و وبضناَيت  اتصاله باما ر ال ن   اي علن  جالنه عظند اتصناله بتن رفنط المتجركنة مثن  ترج 
و ظررا   منن جين  عندد   ن تاي التوظي  لة تاف جديندا   التوظي  اللاكظة مث  َتَرَج  

منن ث ثنة  ظما أا ل  المض ط ا تيرو فبضني ال عن  مع نا كمنا ابل نا مكوظنا  ا  المضا طو و 
 مضا طو مط فارع في كمية المض ط ا تير فض  

ا فعننا  اظي فنني و  والثنندَمننا  المض عننين ا إلنن  إ ا كاظنن  العربيننة انند عمنند  ا  و 
نننَر و فإظ نننا لنننة ت عننن  الشنننيي ظ لنننه فننني  ←َتنننَرَ  الصنننجيجة فننني مض نننط واجننندو اَ  َات 

ي هن ا الض ننا  ا فعنا  المعتلنة مثنن و "أبنان" و"أانناة"ّ  ن علّنة التلننكين غينر وارد  فنن
 ع   يجو  دون تتابط أربعة مضا ط اصير  من ا فعا ّ  ن اإل

و فلنني  ا صنن  فنني يتنناف ياننا  ومننا اينن  عننن الماانني يضننا  عننن الماننار  أ
نوف" و"َي  ينب" و"ي ض نَو " و"ي ض نوة"و ثنة أعلن  هن ت ا ل نار  وي اب وي ضا  وي ضية هنوو "َيت 
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  و لنننك  ن المانننار  هنننو (1)بالظضننن  والضلنننبو كمنننا انننا  الضننندماي والملتشنننراون أيانننا  
"والمانننار  فنننر  المااننني  (2)المااننني زيننند علينننه منننورفية المانننارعةو انننا  الرانننيو

  جننننرف الماننننارعة عليننننه    وا مننننر فننننر  الماننننار   ظننننه أتنننن  مظننننه"  واننننا  بزينننناد
مننا الماننار  فيصننرف بالمضننا ط التنني تننزاد فنني أولننهو للدا ننب المنن كر أ" (3)بروكلمننانو

" taوللمتا بنننة الم نننرد  " ”ta" وللمتا ننب الم نننرد "taوللدا بنننة المؤظثنننة " "ya" الم ننرد
 " naوللمتكلة الجمط "وللمتكلة الم رد 

داة المانننار  هنننو المااننني بزيننناد  منننورفية المانننارعةو الننن ي هنننو مض نننط ومنننا 
صن  أن فاؤت وعيظه ونمه كل نا متجركنةو فإظنه ن يجنوز أن ظضنو  إاصيرو والمااي 

وف وَي  يبو ون إي ة    ون تاف وي ابو َيت  ن ا ص  في ي ضا  ي ض و و وفني ي ضنية ي ض نو 
ص  علن  هن ت الصنور  أو في ا شك في أن جكم ة عل  ا جوف المعّ  بوظه كان 

نة    لضند تندعوا ب ن ت  تلك اد بظني نر ب وي ض ل  نر   وَيا  علن  ألنا  الصنجي  ظجنوو َيت 
منننن عننندة  اظ  انننا   – االصنننور  التننني علي نننا الصنننجي  منننن ا فعنننا  المانننارعة فرظنننو 

صننلية لننه  والصننجي  أصنن  أظ ننا الصننور  ا  – (4)يمنناظ ة ب كننر  الت ننور فنني الصننيغإ
 امهو ومن هظا جملوا المعت  عليه جكللمعت  في أ

ظضولنه عنن المانار  ه ظناو ف ظناك المااني المجنرد  ن المااي ثنة،ووما الظات ع
لن  إوله منورفية التعدينةو فتشنكل  بن لك أربعنة مضنا ط اصنير  اتتزلن  أزيد عليه في 

 ا واجند و أي إولنه منورفية المانارعةو فالجنا  أث ثة  وه ظا المااي زيد علينه فني 
و ولعن  ممنا يعنزز  لنك ويضوينهو منا ا  في الماار  أربعنة مضنا ط اصنير  أيان تشكّل 
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أي مجننّرك  كننرت اللدويننون مننن أن الماننار  فنني انكديننة يكننون علنن 
ال ايو كما  كروا أن له ظرا ر في الجبشة والم ريةو فللماار  في ما صيدتانو ف ي 

وعليننننهو  yiftah" "ehyifot"(1)" وفنننني الم ريننننة "yekabir" و "yekbirالجبشننننيةو "
نةو إف نر ب وي ض ل  نر   وَيا  ن فاي الماار  ا ص  في ا الجركة ن اللكونو فك  منن َيت 

تمث  في الجضيضة صور  مت ور  عن أترا تتكون من أربعة مضا ط اصير و اتتزل  
ل  ث ثة فكاظ و يتر  ويارب ويضلة  لكن ما الجركة التي كاظ  لل اي؟ ا بعد إفيم

جالة ال ع  الماايو أة أظ ا جركة مجاظلة لجركة العينو أة  أهي ظ   جركت ا في
غيننننر  لننننك؟ ن ظلننننت يط أن ظض ننننط بشننننيي  وكنننن  مننننا ظض ننننط بننننه أن الماننننار و فنننني 
ا صننن و كنننان يتكنننون منننن أربعنننة مضنننا ط اصنننير و  ظنننه المااننني زيننند علينننه منننورفية 

لننن  انعتضننناد بنننون الجركنننة ربمنننا كاظننن  مجاظلنننة لجركنننة إن كظنننا ظميننن  ا  المانننارعةو و 
ننر بالعننينو أي أن يتننر  فنني ا  ننر   وَيا  ننر ب صنن  َيت  ننة  هنن ا مجننرد َيا  ننة ي ض ل  و وي ض ل 

دمننا  إلنن  الصننور  الجاليننة بإصنن  الم تننرض اجتمننا  يعننوزت النندلي و ثننة ت ننور هنن ا ا 
فعنننا  الصنننجيجة  أمنننا فننني و  والثننناظي فننني مض نننط واجننندو هننن ا فننني ا المض عنننين ا 

عن   يمظنط تشنك  أربعنة  ا الضبين و  ن اإلفعنا  المعتلّنةو فن  يجند  شنيي منن هنا 
َوف وَي  َينب وي ض نَو  وي ض نَوةو  مضا ط اصير و فيتاف وي اب ويضا  ويضيةو لي  في ا َيت 

ةو وهظنا واعن  كن  منن النواو واليناي ا  و  ظما هو في اعتضادظا َيَتَوف  َوَيَ َيب  وي َضَو  وي ض و 
و فتلضننني الجركتنننان (2)ض انبنننين جنننركتينو وواوع منننا فننني لنننياع ك ننن ا يانننع  ما فيلننن

لن  يتناف مظ ما جركة  ويلةو وب لك تتجو  إ الضصيرتان اللتان تكتظ اظ ماو فتتشك 
 وي اب ويضو  ويضية  
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عنن   بالظضنن  فضنن و والنن ي يمثلننون لننه عنناد  بننن يضننو  ويبيننط وظرا رهمنناو مننا اإلأو 
لننن  إالعلّنننة طو ثنننة ظضلننن  جركنننة جنننرف ف ننن ان يعتضننند الضننندماي أن أصنننل ما َيض نننَو و وَيب ي ننن

صننن  فننني هننن ين الصنننجي  اللننناكن ابلنننه وبضيننن  العنننين علننن  جال ننناي والضنننو  بنننون ا 
ظض  الجركة من أص  آلتنرو ا هو لكون ال ايو مرفوض  والضو  بال علين وظرا رهم
صنن  في ننا فعننا  اللننابضةو ظضولننه ه ظنناو أي أن ا   ومننا الظننات عننن ا مرفننوض أياننا  

ا الينننناي والننننواو بننننين جننننركتينو فاننننعف تتننننابط أربعننننة مضننننا ط اصننننير و واعنننن  في منننن
مركزهمنناو فلننض تاو فتشننك  مننن الجننركتين اللتننين تكتظ اظ ننا جركننة  ويلننةو فمننن َيض ننو   

 ل  يبيط إط ي  ل  يضو  ومن َيب  إ

ع   بالظض  والج ف ال ي يمثلون لنه عناد  بظجنوو ا نة  وبنط  وأن ا صن  وأما اإل
ة" و"ا ب ي   ون دعن   يجنو  ن اإليثظا عنن المانار و أفضد بيظنا فني جندط" في ما هو "ا ا و 

ن واننع ا يتتلننف عننن ا فعننا  الصننجيجة  إربعننة مضننا ط اصننير و وبالتننالي فننأتتننابط 
لضا  جركة إلضا  مورفية الماارعةو وا  ومعروف أن ا مر مج وف من الماار  ب

 "و" ويبيننط بيننط  و ومننن Kumاآلتننرو فننا مر مننن يضننوة هننو فنني ا صنن و اننوة  
و و فيتشننننك  مض ننننط مدينننند مننننن ظننننو  )ص ح ح ص( وهننننو afh ومننننن يتنننناف تنننناف 

  اننا  ن فنني بنناب شنناّبة وصنن   ا  ن فنني الواننفو و إو ن تجيننزت العربيننة مرفننوض عربيننا  
ضنننا ط المدلضنننة ن فنني المإ"ون تتجمننن  العربيننة الضديمنننة الجركننة ال ويلنننة  (1)بروكلمننانو

التني لنة  وك لك في تلنك المضنا ط اّلون"ا" "dāllūna و "عن  ريع التاعيفو مث
 ا منا تشننّك  إ"  وعلينهو فننdālūnمثنن و " فن بعنند جركنة ختننر الكلمنة فنني الوانإتدلنع 

 لنننن  اتتننننزا  الجركننننةإالمض ننننط المدينننند دون تجضننننع هنننن ين الشننننر ينو تعمنننند العربيننننة 
"و لنن   وينن  مض نن و فتتجننو  ا ال ويلننةو فتجننو  المض ننط مننن مدينند إ فعننا  مننن "اننوة 
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"Kumإ "" " " afh" لننن  "تنننف  " إhaf" ومنننن تننناف "6bi" ومنننن "بينننط "،  "ūmkلننن  "ا نننة 
 وهك ا 

 -عظنندظا –وا مننر مننط الماننعف مثلننه مننط ا جننوفو فلنني  ا صنن  فنني يمننّد ويننرّد 
د د  د دو ثة جص  ظض  للجركة من أهو َيم  ن ابلنهو ثنة لن  الصنجي  اللناكإو  المثلين وَير 

ظمننا الماننار  ه(1)دغننة فنني النن ي يليننه كمننا يصننف الضنندماي والملتشننراونأ  ظننا أصننله   وا 
 تجيزت العربيةو فكان ن بد منن و وه ا نربعة مضا ط اصير و كما بيظا لابضا  مكون من أ

مرت أدغاة ال ي هو في جضيضة   والثاظي في مض ط واجدو ولكن اإلو إدما  المض عين ا 
دما  المض عين الثال  والرابط في مض ط واجد يجو  دون تتابط أربعنة مضنا ط اصنير و إ

 يكون ثمة دا  لتلكين فاي ال ع   وبالتالي ن

 القضية الثالثة: قضية الوزن

عنن  فني المعيارينةو وبعندا   غراانا  إمن أكثر الملا   الصرفية اعتبا يةو وأكثرهنا 
الوصن يةو ااننية الننوزن  ف ظناك ف ننا  مننن ا ل نار يصننّر الضنندماي علن  وزظ ننا جلننب 

لجضيضنننيو أي يزظنننون بعنننض لننن  الواانننط اللدنننوي اإ أصنننول ا التاريتينننةو ون يلضنننون بنننان  
ون ي تمنننون بالصنننور  الصنننوتية الظ ا ينننة ل ننناو  وصنننلية ل ننناا ل نننار جلنننب الصنننيغ ا 

 ويمكن جصر ه ت ال  ا  في ث  و

 ل ار المعّلة ا   1
 ل ار الماّع ة ا   2

 بعض الصور المت ور  عن ت ّع  وت اع    3

مضنناة ومضننية ل ننار المعلّننة فمثنن و اننا و بننا و دعنناو رمنن و أانناةو الننتضاةو و فومننا ا 
منن  مظ نا أصنلوهاو فبندن   وملتضية   و فعظد وزن ه ت الكلما  وظرا رهاو يزظون بندن  
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انننا  وبنننا و ودعنننا ورمننن و يزظنننونو اَنننَوَ و وَبَينننَطو وَدَعنننَو َوَرَمنننَيو أي يزظنننون ا صنننو  
نن "و ظالتاريتيننة ل نن ت ا ل ننارو ومننن ثننة يزظو   ننا علنن  "َفَعنن "ي ويزظننون "تنناف" علنن  "ف ع 

 ا جصنن  فنني وا  " (1)"َفع نن "  اننا  الشنني  مجمنند مجنني النندين عبدالجمينندو و" نا " علنن 
 نن  بننالميزان علنن  جلننب أصننله ابنن  و جو نمننه أل ننا  أعنن  و كضلننب عيظننه إالمننوزون 

"َفَع "و ون يجوز أن تضو   ع   فتضو  في ظجوو "اا  وبا  وااة"و إظ ا عل  وزناإل
ا ورمن و إظ نا علن  وزن "َفَعن " ظ ا عل  وزن "فا "و وتضو  في ظجو "غزا ودعا ولمإ

ظ نننا علننن  وزن "فعنننا"  وظجنننن ظلنننتدرب منننن ج تظنننا هننن ا الجكنننة أن تضنننو  إون يجنننوز 
 التجكمنني المجننض  ألنني  الم ننروض أن يكننون الننوزن علنن  ظلننع المننوزون أصننواتا  

؟ ألي  الدرض من عملية الوزن هو بيان الصور  الصوتية للموزون؟ وكينف يضاعا  وا  
و ووزظنا ظا ا ل نار المعلّنة جاظبنا   ا ظجن ظّجيللموزون إ أميظا   تيا  صو  يكون الوزن ممث   

ن ظنننزن مثننن و انننا  وبنننا  ودعنننا ورمننن  علننن  مظ نننا؟ي كينننف يلنننو  لظنننا أ أصنننول ا بننندن  
و fa/a/la"َفَع "؟ جي  الوزن يتكون من لتة أصوا  تتوزع ا ث ثنة مضنا ط اصنير  

م تننوح فضصننير فننني  وينن ربعننة أصننوا  يتوزع ننا مض عننانو  أوالمننوزون يتكننون مننن 
و واصننننننير ف وينننننن  م تننننننوح فنننننني ا تننننننريين "وað|ab""و la|akوليننننننين "ا الكلمتننننننين 

"ˉða|da "" وām|ra " وكينننف يكنننون وزن "تننناف" مثننن  "َعنننور  وف نننر ح"؟ منننا المظالنننبة
؟ ومننا المظالننبة الصننوتية بننين " ننا " و"َجل ننَن" الصننوتية التنني بيظ مننا جتنن  يت ضننا وزظننا  

بينو "اا  وتاف و ا "  يضاعا  وا   وما وجه الت ف صوتيا   ؟جت  يكون وزظ ما واجدا  
ت نن  ظ ننا انند ت ننور  عننن أصننو  متتل ننةو ولكظ ننا اظأوزاظ ننا؟ صننجي  أجتنن  تتتلننف 

  ياا  ظ اية صوتية واجد و فالواجب أن يكون وزظ ا واجد أ

ضننية وم لننتضية     الواجننب أن  ويضننا   الشننيي  ظ لننه بالظلننبة لننن "أانناة" والننتضاةو وم 
ظ ننا علننن  جلننب صنننورت ا الصننوتية الراهظنننةو ولكننن الضننندماي يصننرون علننن  يكننون وز 
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وزظ نننا جلننننب أصنننول ا التاريتيننننةو ومنننن ثننننة يزظوظ نننا علنننن  أفعننن  والننننت ع و وم   عنننن  
ت ع   عل  الترتيبو عل  الرغة من بعد الشضة بين النوزن والمنوزو  صنرار ن  إن إوم ل 

أصنول ا التاريتينة تجّكنة ل ار عل  جلب الضدماي عل  التعام  مط ه ت ال  ة من ا 
ن تننوزن علنن  إن مثنن  هنن ت ا ل ننار يجننب أمجننض لنني  لننه مننا يلننّوغهو وبالتننالي فنن

جلب صورت ا الصوتية الجضيضينةو كني ير نر النوزن التدينرا  الصنوتية التني لجضن  
ن تنوزن علنن  فننا و ودعنا ورمنن  علنن  فعنناو أل ننار يجننب إن هن ت ا ب نا  ول نن ا ظضننو  

و لنن  النننت ا و ومضنناة علنن  "م ننا "و ومضننية علنن  "م يننن "وأانناة علنن  أفننا و والننتضاة ع
إل  ه ت ن مظ ة من اد تظبه للضدمايو ظضو  إ ظصافا  وملتضية عل  "ملت ي " وهك ا  وا  

ل ار المعّلة عل  جلب صورت ا الصنوتية الظ ا ينةو جناي الظض ةو فوجاز أن توزن ا 
صننليو يجننوز أن "واننا  عبنندالضاهر فنني المبنند  عننن الجننرف ا  (1)فنني شننرح الشننافيةو

 يعبر عظه بالبد و فيضا  في "انا " أظنه علن  وزن "فنا "  ولكنن هن ا النرأي كنان لنابضا  
 واظه عل  ما يبدوو فتينار المجافرنة الشنديدو و دينان لنل ان المعيارينة لنة يلنمجا 

كتور لنتا  النندلنه بنون يشنع  ريضنهو ومننن ثنة لنة يعمن  بنه  وفنني أيامظنا هن ا  النب ا 
"أاتننرح أن التجلينن   (2)بنندا  فنني عمليننة الننوزنو اننا ومراعننا  اإلتمنناة جلننان باننرور  

بندا  في الميزان يظبدي له أن يراعي اإلعن   واإلالصرفي كما راع  الظض  والج ف 
ظضتننرح مثنن   و ون"  وظجننن ن ظضننو  يجنوزو كمننا اننا  عبنندالضاهر الجرجناظي اننديما  أيانا  

ر المعّلة عل  جلنب صنورت ا ل ان توزن ا أظما ظضو  يجب الدكتور تماة جلانو وا  
 الصوتية الظ ا ية 

ل نننار المانننّع ة مثننن و "شنننّد"و و"منننّد" و"اشنننتد" و"امتنننّد"و ومثننن  ا ل نننار المعلّنننة ا 
صنليةو أي و"مشَتد" و"ممتّد"    ف  ت وظرا رها يزظ ا الضدماي عل  جلب صورت ا ا 

مظ نننا  ن بننندن  يزظنننو  جلنننب ا صننن  التننناريتي ل ننناو فعظننندما يزظنننون "شنننّد" أو "منننّد" منننث   
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ال ننرع بننين الننوزن النن ي  "َشننَدد" و"َمننَدد" فيضولننونو وزن شننّد ومننّد "َفَعنن "  وواانن  تمامننا  
و والمننوزون النن ي يتكننون مننن أربعننة يتكننون مننن لننتة أصننوا  تتوزع ننا ث ثننة مضننا ط

صننننوا  يتوزع ننننا مض عننننان  إن "َفَعنننن " هنننني وزن "َشننننَدد"و ولكننننن بعنننند لننننضو  جركننننة أ
عننينو لننة يعنند للمض ننط وجننودو وبعبننار  أتننرا لننة يعنند لعننين المض ننط الثنناظي النن ي هننو ال

فنني النن ة  دمننا وجوبننا  بضنني مننن المض ننط بعنند لننضو  الجركننةو أال عنن  وجننودو  ن مننا 
ن النننوزن الجضيضنني لشنننّد وظرا رهنننا هننو فنننّ و واشنننتّد إ ويلنننةو وبالتننالي فننن فصننّيرها نمنننا  

 افتّ و ومشتد م تّ  وهك ا 
تنني يبنناين وزظ ننا عظنند الضنندماي صننورت ا الجضيضننةو وأمننا ال  ننة ا تيننر  مننن ا ل ننار ال

 ّير واّ يّر واّزّيظ  "ت اع " مث  يف ي بعض الم ردا  المت ّور  عن صيدتي "ت ّع " و
رضو واّدارك   و ف نننن ت ا ل ننننار يزظ ننننا الضنننندماي علنننن  يت ّعنننن  لنننن  ا إرضو واثّنننناالتة ا 

رو ّينمن يّ ّير يزظنون يت  ن  وت ّع  وت اع و وبعبار  أترا يزظون أصول ا التاريتية  فبد
منن  من اّزّيظ  يزظون تزّيظ و وتثاالتة وتندارك بندن   من اّ ّير يزظون تّ ّيرو وبدن   وبدن  

ن ظعنرض  ريضنة أكلّينة للمنوزون  ون ظريند هظنا  اثّاالتة واّداركو ول ن ا جناي النوزن مبايظنا  
التواب فننني كتابنننه لنننتا ظا الننندكتور رمانننان عبننندأوانننج ا أت نننّور هننن ت الم نننردا و فضننند 

ن التنناي فنني هنناتين الصننيدتين انند ادغمنن  فنني إن ظضننو  أولكظننا ظرينند  (1)الت ننور اللدننويو
لنن  فنناي  ويلننةو وعليننه إال نناي فنني كثيننر مننن الم ننردا و فجولت ننا بنن لك مننن فنناي اصننير  

فالوزن الجضيضي للم ردا  اللابضة يظبدي أن يكونو يّ ّع و واّ ير واّزّيظ  اّفعن و واثّناالتة 
 ّدارك اّفاع  وا
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