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 التوليد اللغوي على وزن )فَْعلَنَة(

 في االستعمال العربي المعاصر

 د. عبد الحميد األقطش

 جامعة اليرموك

 الملخص
ت طططيولت طططر يلت  ر ن طططلت طططحتينليططط ت  طططر ك ت ينبسطططلتكلطططي هذت طططحت ططط كتكلبصطططةتصطططَن
عربيلتص كثيلتخا لت حتبه كنتكل شطر تكلرربطحوتنكدر نتيص يط كوتتنيهط ت طحت طيولت

 ططحتيلططر ت ثيططركوتفطط كووت ططحتكلفطط ن تكلهونيططلت ططنتاسطط ا تكدعيططانتانتكلطط نك ت)  ْره ن ططل وتنت
نتبنصنتاقَوت طنت ْقه ن لت نتكلر ْقَ تن  كوتنك  نحوتنع  ْنصنلت نتكلرُّ )ي ْيس نلت نتكلييسوتنر 
نلت ن لت نتكلصركذوتنز ْعر  ْر   ف ن تلونيلت   ريلوتانتن  يلت)ش ْه  نلت نتكلشَّه ا لوتنص 

  نتكد ْزعر ت
عهط تكلباصطةتانتير ط تلط تتعنتصياةت  كتكلنزنت حتكلرربيطلتكليركثيطلت  يش ط  تت أ ا

كسططير ا وتصيططاووت ططحتشططررتانتنثططروتبيطط تانتشططينات ططنتكلططي هذتعططنت ططيولت قاربططلت ططحت
)  ْره ن تي ْه  حت حتلنكياتي هذتعه ا تكل رفتانتكلهولتعنت  هنذت)كإللصا تكل طر ح ت

ْرقطططا وتنرفطططَتتك طططراةظطططلت)بزيطططا ةت صقطططلتكلنطططننت طططحت  طططر ك تشطططب ت ص نت ْهطططب نوتاَتخ  خ 
ْي  نوتاَت ضياف ت تض 

نعططنتكلخلططاوتكلططنظي حتلططنزنت)  ْره نططل ت هططحت ألن ططلت ططحتكلسططياقا تك في اعيططلت
كليططحتير طط تاليهططاتكللنعططحتكلرربططحتكلف رططحتعنطط تارك ةتكإل  ططاحتعططنت رنطط تلططذتي ططنت

تالي وتن بس وتنكي فتبط وت  يَّلتانتلبراوت حت اصب تثذتيصَن ه ْيط وتس ف   طارتا  طارةتع 
تن  لتشب تثابيلت حتسهن  ت

ن ططط ل تيشطططارتالططط تانت ططط كتكلطططنزنتقططط تي ب طططْرع ذ ت طططحتك سطططير اَتكلرربطططحتكل را طططرت
عه تكلهينا تكليحتيس حتبهاتنظاذتك شيقا تكل ر حتكلقياسطحوت  نلدط كوت طيواوت رهيطلوت

تناس ا ت اعهينتن  رنلينتنغيرت ل ت



 05 

Words production in modern Arabic 

according to the derivative "fa‘lanah" 

 

This article is intended to examine the derivative form 

"fa‘lanah", after which many words in modern Arabic, 

especially in the eastern part of the Arab World, are generated.  

These words are systematically derived from concrete proper 

nouns, like "tays" (taysanah) and "walad" (waldanah), or 

abstract proper nouns, like "rūḥ" (rawḥanah) and "‘aql" 

(‘aqlanah).  They also may be derived from gerunds, like 

"shahāmah" (shahmanah) and "ḥarām" (ḥarmanah), or from 

adjectives, like "az‘ar" (za‘ranah).  However, this "fa‘lanah" 

form is not to be found in classical Arabic either in prose or in 

poetry.  Nevertheless, Arab liguists speak of a very close 

derivative form— fa‘lan— one which they detected in some 

particular words, like "khalban" (fool) and "dayfan" 

(hospitable). 

The form under discussion has unintentionally been 

producing words needed to express semantic transformation 

from a non-constant into a constant quality in a person or a 

thing.  It can also be noted that these words come in all 

possible forms made available by Arabic standard derivative 

system. 
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تنططا نستثابطط  تنكلهوططلتع ن ططاوتظططا رةتكفي اعيططلوتن ططحشر  الف ََ ت-تت:تكلينليطط تكلهوططَن
 ثَتغير ات نتظنك رتكلصياةتعه تي ن نُّعهاوتنير ُّ  ا تييلنرتنييف  وتت- نتفهلتكل ب ا

ل نتعهط تي طان ت طاتبطينتلوطلتناخطرقوتنن قطاوتل قيضط تكلظطرنفتنكدصطنكَ تاَتظطرنفت
تكلنالقينتبهاوتناصنكلهذتت

للت حتآنوتثابيلت طنتفهطلتنسطيفهاتنكلررت ند بيلوت حتبالضرنرةوت  ل تلولتثابيلت  ي ص 
انتينك طوتتكلرطاذوتننسطقهاتكلير يبطحوتن يصنلطلت طحتاسطاليبهاتن رانيهطا ت اسطيلاع تبط ل 

نكليويططرك وت طلتكل صا ظططلتعهط تينك ططَتكدفيطاَتفططيلوتاثطرتفيططَتتن طحت سططيرةتتكلظطرنف
طط تعططنتنعططحتكلنططالقينتبهططاوتب ططاتصططنلهذ ت طط ل تفانططوتكلرربيططلتث ططلتي طط  رُّفا ت رصهيططلتي ش  فُّ

 ططحتكلق طط  ذتي نفطط تكل ثاق ططلتبالصاضططرتكل  ْبي   ططروت  طط كتبططينتتن ْوططر كل  ث اق   ططلتب ططنرنةتيهيطط ت
وتانتكلر ططططفت ا ططططاللتنص كثططططلوتن ننتانتيينططططاقوت لطططط ت ططططلت نضططططن تكلنقططططا تكل  ططططَر

تف ليططلتكل ططصلتنكلخلططأوتانتف ليططلتكل شططرنعيلتنعطط  ها وت ي ططاتينلطط لتكلهوططلتكلطط  نحتصططَن
تنكل ريططارتكلهوططَن ت ا سططير اَت  ططحت طط لتكل قا ططا وت ث ططلت ططار تبططينتك سططير اَتكلهوططَن

ْ ذتنيقييذ تت)5(ن فنٌ ت هصنظوتنكل ريارتص 

نك ي ططا تقططانذتبططينتعه ططا تكدلسططنيلتصاليططاووتعهطط تانتكل سططينقتكل ططنكبحتلهوططلت ططاوت
لتلهويطط وت ا سططير اَتكلشططانلت ططريبلت ططحتعططرفتكلص كثططلتبال ططنرةتكليططحتيريضططيهاتكل في طط

وتنبر ذتك عيركفتبال  يو ي رتي ْأس نتكلهولوت  طات)2(اقنقت نت َتقاع ةوتناساستل َتقاع ة
تبويرتكلثاب تي ْن  ه ت

                                                 

وت99كنظرت حتكل نضن :ت يشاَتز ريا:تكدلسنيلتعهطذتكلهوطلتكلصط يةوتكل بطا ألتنكدعطلذوت ت 5)
 ت5431وتبيرن وت522 حتكلهولتكلرربيلوت ت كن تعب ل:تابصاةنتتتذ5491بيرن وت

تكليططططططططاريخحوت ت 2) تت5495وتبيطططططططططرن وت592كنظططططططططر:تابططططططططرك يذتكلسططططططططا ركنح:تكليلططططططططنرتكلهوططططططططَن
 ت5495وتبيرن وت212نعب كل بنرتشا ين:ت حتعهذتكلهولتكلراذوت 
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 طط ت طحتكل طاصبحت طنتانتكلهوطلت140نق تع اتز نتعه ت ثَتقنللتكبطنت طارست)

تق ركر  طا ط  ث ْ وتت" هطذتنرهطذتلوطلتبرط تكلنبطحت طه ت:)اَتكلرربيل تق تق ر  كلهط تعهيط تنسطهذتص 

"ن ر طْذتت:تتن  كتقنل )5(  نتير   َتكلينذتل ل ت  ي ر   َتنف ت نتن ا تكلرهذت نتين ي تنير ل

وت ط ل تان طات طنتعطيٌ تيصط ت)2(ن َت ل تينقيفوتن تينبوحتانتنقيست طاتلطذتيقيسطنل"

تسهلانتكل ك رةوتن ي نلتله ريارتعه تك سير اَت
 مظهر التوليد اللغوي:

يأ ططَت ططحتيقططاللتكلرربيططلت ططلتكليططاري وتيه ططحتبطط نرتصر ططلتينلي يططلتلونيططلوتقطط تكل 
 ز  تكلرربيلت ن تكلق ذ تنق ت ان تقبَتكإلسلذتصر طلتبلينطلوتيقطنذتعهط تك فيهطا ت

ثطذتانهطاتب فطح تكإلسطلذتتو 1)كل ر َوتن نن اتكسينا تال تاسستنظريلت صط  ةتكل رطالذ
نشطططا وتتنر طططست لططط تعهطط تكلرربيطططلت  طططركوتعنك طططَتقططنةتنقططط رةوتنكتقططط تك يسطططب ت  ططاع كوت نك 

تكلرربطططحتيقطططاروت سطططأللتكلينليططط ةت ططط لوتينظيطططركوتن رطططانحتنال اظطططاوت توتننشطططلتكل  طططرتكلهوطططَن
ت طططحت ظهطططرينتن  طططا:نيلبيقططاوت  وتيصططط تعننكنطططا ت خيه طططل تل نهطططات ططحت ف ههطططاتينضطططَن

 التوليد الداللي، والتوليد الصرفي.

 نتخهط ت رطانتف يط ةوت طنت يطننتكدساست حتكلينلي تكل  لحتالتوليد الداللي: 
وتبلططططر ت ثططططَ:تكل فططططازوتانتك سططططيرارةوتانتكل نايططططل ت ينيقطططططَتتلونيططططلت نفططططن ةتا ططططلوت

ططذت ططيَّ تانتي ر  َّ ب نفططوت لطط ت    تكل  ططر ك ت ططنت فططاَت  لططحتالطط تآخططروتانتي ض 
                                                 

 ت5421وتبيرن وت11كبنت ارس:تكل اصبحت حت ق تكلهولوتيصقي :تكلشني حوت ت 5)

 ت23وت كلساب تن س ت 2)

تكلرربطططحتالططط تنهايطططلت ططط رتكنظطططر:تكدقلططط وتعبططط تكلص يططط تكدت 1) قلططط :تلهيرطططلتكلي  يطططرتكلهوطططَن
وتكلفزكنروتع  592كإلسلذوت ت تتذ2559وت3وت فهلتكآل كووتفا رلت نينَر
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ن تكعينططا تلهبصططةتت 5)  ليهططاوتانتينيقططَت ططنتكل صسططنستالطط تكل فططر وتانتكلر ططست
 تكلط  لحوتنصسطوتكل قطاذتانتيشطارتالط تالرنصطا تبفا رطلتكلير طن تب سأللتكلينلي
عانشطلتكلسطي يلوتن"يلطنرتكلط    تت:لينلي تكل  لحت حتال اظتكلصطنكس" ثَ:ت"اثرتك

روتن"كليويطرتكلط  لحت طحتشطررتضطكلهونيلت حتشررت ص ن ت رني ":تسطري تابطنتخ
تس يحتكلقاسذ":ترقيلتزي كنت

لي تكل ر حت ن:تصريلتاب كعيطلت طحتي ريطَتكدساست حتكلينتالتوليد الصرفي: 
كلنظاذتكلش هحوتكل سي نت حتكلهوطلت كيهطاوتب طاتيطإ َتالط تظهطنرت  طر ك تف يط ةوت
 سططيقهلتبأبنيططلت ططر يلتخا ططلوتن    تخا ططلتايضططاتتني ططننت لطط ت ططحتكلرربيططلت
بلر ت ثَ:تك شيقا وتنكلنصط وتنكلير يطووتنك خيطزكَوتنكلقهطوتكل  طانحوتنكإليبطا ت

طططتوت ضطططلوتكإليقطططاعح فطططرك ت بططط اتكل  اثهطططلتت طططنتاتيينلططط ت طططحتكلهوطططلت طططنت  طططر ك ع  
ت نت)كل رر وتانتكل خيَ تت نتنكل خال لوتان تفرك تك قيركوتكلهوَن

ت ن قطططط تكلرربيططططلت ططططحت طططط كتكلفانططططوتسططططيَت   ططططا ت ططططحت ططططلت ظهريطططط  تكلينظيططططَر
 تكليلبي تنكليلبيقحوتنلق تنرهذتانتكد هاذتكلينظيريلتكلههونيلت تي ن حتي ركٍيوت  ر ك

وتنكدعف طططح  وتثطططذتانهطططات  طططحت سطططينيا تاربرطططلت طططح:ت)كل  طططيحوتنكل نل ططط وتنكلرطططا ح 
ي ن  دل هاتثانيلت حت سينيا تسيلتن ح:ت)كل  يحوتنكد  طحوتنكلنطا روتنكلضطريفوت

تت 2)نكل  ن  روتنكل يرن  

                                                 

وتبيططططرن وت كرتكلوططططرووت99كنظططططر:تكبططططنت ططططرك وتابططططرك يذتبططططنت ططططرك :ت سططططانَت ططططحتكل رفططططذوت ت 5)
:تكلفططاصظتت رف يططاوت5443 وتكلصبيططوتكلن ططركَن  ططزتكلنشططرتوتيططننسوت رت552وت ذتتنكلن ططركَن

تذ2559كلفا رحوت
وت5/252 تت ص  تفطا تكل طنل تآخطرينوتكنظر:تكلسينلح:تكل ز رت حتعهنذتكلهولتناننكعهاوتت 2)

وت ص طن ت ه طحوتعهطذتكلهوطلتكلرربيطلوت 5493بيرن وت وتكلقطا رةوت كرتغريطووت01ذتتنصفاَز
ذتتكدقلططططط وتكلقهطططططوتكل  طططططانحتبطططططينتكد طططططنك تكل طططططصاحت طططططحتكلرربيطططططلوت فهطططططلتابصطططططاةت5442

تت50وت فه 2لير ن وتع  ك
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نبا يططط ك ت طططنتقنكعططط تكلينليططط تكل طططر حت طططحتكلرربيطططلتييو يطططات ططط كتكلبصطططةت قاربطططلت
ططط  نصاوتت  طططر ك تلطططذ  طططحتتيططط خَتبرططط ت طططحتكلقا نسطططيلتكلرا طططلوت طططلتانهطططاتغططط  ت رنطططلوتنس 

كلرربيطططلتكلص يثطططلوتنكلسطططياقا تكلهونيطططلتكل  طططا قلتعهططط تشطططها ةتن  ةت ططط لتكدل طططاظت طططحت
ت َتي وتنخا لت حتبه كنتكل شر تكلرربحوتنكدر نتيص ي كوت تت يناَن

ن ططل وت قطط تنك  ت ططحت  ططر ك تييقا ططفتعهطط تن ليططلت ططر يلت قنلبططلت ططنتنزنت)  ْره ت
تعهطط تنزنت)  ْره ن ططل ت ططحتتفططا تكلبصططةت نسططن اوت برننكنطط تكل رقططنذتبططأعللت"كلينليطط تكلهوططَن

تك سير اَتكلرربحتكل را ر"

 متن االستعمال 

 في الذاكرة المعجمية الشفاهية:

 ت شاصلتانتكلي  يطرتكلصيطايحتكلرطا َوتبط تس طر لت طحتكلي طرفوتييفطانزت  هطنذت
ذتكلي طططركرتنك فيطططركروتنكل بططط اتكدساسطططحت طططحتينليططط تكدل طططاظتك يدبطططا تنكليقهيططط تبطططَت  هطططنت

نكسير الهات حتعربيلتكلصياةتكلش ا يلت  ه نت حتينلي تكلف َتنكسير الهاوتاْ تينف ت حت
كلططط  نتان طططالتفطططا زةت  ق ْنل ب طططلتل هيه طططاوت النطططال تبالرربيطططلتكلشططط ا يلتعهيططط تانتيص طططظت

ت بطالي ثيل وتنلطنتلطذتي طنتسط رهات طنتكلن ن جت تكل ثطاَتكل  طر وتنعهط تنسطق تييط كَن
قبططَوتنيهطط تخا ططيلتسططا يلت شططير لوتانتينفطط تقططنكنذتابنيططلتله  ططر ك وتنقططنكنذتيرك يططوت

تلهف َتت
تكلرربطططحيُّت  طططانططط ت نططط تي تتون رهطططنذ ا ر ت ططط لتتوعهططط ت ينننطططلتلويططط توحتكلرقطططَتكلهوطططَن

ز اوت حتكلسد لتكلوالبلوتنافرقتكلنقا تصنلهاوتن  ت  هنذت)كل يزكنتكل ر ح ت هيست 
نفن تس ْب تف يط تن طياغلتف يط ةوت ثه طات طنتعنط  اتتوينلي ت  ر ةتف ي ةت حتكلرربيل

تي ْسي ْب َتع ت ْ هلتنق يلتف ي ةتبأخرقتق ي لوت لتانت ل تليست  ينرطاووتل نط تا طرتثطانَن
بال قارنلت لتكلخلتكلفارفت حتبنا تكله ظتكلرربحتكلش ا حتخا لوتنكل يطابحتعا طل ت
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تر تشطططيقا ت طططحتضطططن ت رياريطططلتكل يطططزكنتكل طططر حوت ث طططلتكل طططنلنتكلقطططان طططنتكلينليططط تبا 
تلهينلي تنكليصنيَوتنخه تكل رانح تت)5(كل  ْسي ق ر 

خا طلتتوقت حتلولتكلصيطاة  تبلتله  ر ك تي ي بنبآيلت ات حتكلرربيلت نت  هنذتكلق ْنل ت
 يططلوت ططلتلت ططحتكليخالبططا تكلرابَّتبطط قهيذتكلشططاذ ت ططيولت)  ْره ن ططل ت  ططيولتنلططنٍ وتن  ْسططيص ت

 ووتنقطط تا  ططنتلنططاتيق ططي تبرططوت ططنتيهطط تكل  ططر ك ت  تْرططيفطط ننتعططنتبرططوتا ثهيهططات  ت
تكلشانرلت

 :مفردات ترتد إلى جذوع لغوية من أسماء األعيان أو الذوات 

طططنلت طططنتكلشطططخ و ْقه نطططلت طططنتكلر ْقطططَوتتش ْخ   ْل  نطططلت طططنتكلنلططط وتنع  ْنصنطططلت طططنتنن  نر 
ْسطط  ن ت ن ططلت ططنتكل يطط وتنف  نحوتن  ْين  ططن لت ططنلت ططنتكلفسطط وتكلططرُّ ططن لت ططنتتنا ْنس  ْنض  كإلنسططانوتنر 
ْهطططووتني ْيسطططنلت طططنتكليَّطططكلطططرنووتنب ْقرنطططلت طططنتكلب ق طططروتن  ْهب ت طططْر  نلتْيسوتنطططلت طططنتكل    طططنتنس 

ْص وت ْصش نلت نتكلف  نلت نتكلص  اروتنف  ْ ر  ْيننلت نكلسر كنوتنص  كلصينكنوتتنق ْر نلتتنص 
ططْله نلت ططنتكلسَّططْلَوت ْل  تبَّتحت  شططاعف طط ططنتكلق ططر وتنس  نططلت ططنت تبالنعططا تن ططنتكلس ططلَوتتنز 

طط ل    ططن لت ططنتكلق تتل"تن ططنتكلرفططَتبههفططلتكدر نو"ز  عف ططحت رططروت ططنتاغليططلتاْهططسوتنق ْهس 
تتتن  ْ هنلت نتكل ا هلوتكلراس
 يمفردات ترتد إلى جذوع لغوية من أسماء المعان: 

طط ْت نططلت ططنتكلف  ْ ع  نططلت ططنتكلصططركذوتنف  ْر   ططْه  نلت ططنتكلشططها لوتنص  ْر نططلت ططنتش   وتنص 
ْسطططططب نلت طططططنتكلصسطططططاوو ْر طططططلوتن ْفر نطططططلت طططططنتكل  فاعطططططلوتنص  ْ ر نطططططلت طططططنتكلف تتكلص  ْ ر طططططلوتتنف 

نلت ططنتكلر ْ ططروت ط  وتَوتن  ْبه نططلت طنتكله ب ططنع ْ طر  ْ قنططلت ططنتكلص  ْبططةونص  ْبثنططلت ططنتكلخ  تنخ 
 طنتكليسطنيفوتنب ْصث نلت نتكلبصةوتن  ْ ن نلت نتكل َّ ا وتنل ْنل ن طلت طنتكلهدطنكلوتنس طْن  ن لت

ن لت نتكلنظاذت تنن ْظ  
                                                 

وت2وت فهططططلتابصططططاةتكلير ططططن وتعطططط  " ططططلتنا ثالهططططات ططططنتنرططططن تكل طططط  رعل ت"كدقلطططط :تتكنظططططر:ت 5)
 ت122وت 5449
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 :مفردات ترتد إلى جذوع لغوية من أسماء الصفات 

نز ْعرنلت نتكدزعطروتن  ْنفنطلت طنتكد طنجوت نطلت طنتن  ْ طص  لت طنتكل  طيحوتن  ْ ف 
نطططلت طططنت نططط ت طططنتكلصقيططروتنق ْن  نطططلت طططنتكلق ططن ك وتنع ْنف  ْقر    فططحوتن يننطططلت طططنتكل يططحوتنص 

نططلت ططنتكل ططا ْرش ططنلت ططنتكلططن ت روتن  ْهينططلت ططنت الطط وتاَت يصططرروتكدعططنجوتن  ْ ر   وتر تنن 
ْرش ططلتصيططةتي ثططرتكلصر ططلوتاعف ططحت  ش ططب ت يدسوتتاعف ططحت رططروت تبالن  ن  ْنس ططنلت ططنت  ططن 

تيقاَتل اصوتكله ْن كذتكلصسنت

 في الذاكرة المعجمية الكتابية:

ت  تخ ططططا تانت سططططاصلتكليشططططبي تبايطططط تضططططيقلتفطططط كوتبططططينتخططططنك تكد ك تكلهوططططَن
ابحتكل را ططروتن ك تكلطط َت ططانتعهيطط تكد ك تكليركثططحتكلقطط يذ ت رهطط تصططينت ططارتكل يطط

ي ططلتن باشططرةتعطططنتلوططلتكل شططا هلوت طط نتكد ك تكلثطططانحوتاَت ت ططنرةتشططب تص  كد ك تكدَن
تعطنتلبقطلتعطنكذتكلنطاسوتنان طافت ثق طيهذوتاْنتنظي يطاووتت انتكليركثحوتق  هطَن شطب تع 

نتاْب كعي اوت تنك 

لتبال باع ةتبينتكد كنينوتناظهر اوتنصسب ت طحت طنرةتنعنك َت ير  ةتفره تي  
طططْصنتْبطططظطططا رةت)كلر ْنل  طططل وتكليطططحتاباصططط تيططط   تكل رهن طططا تبسطططهنللتنر ْخططط  ت  ر ت رت  

ذ تاسياَت نتكل رهن اييلتال ت  ي ه قديهاتتنبهولتعا يلتيهبلت حتبن سهاتالط ت  ويرتي ْزص 
تانتلشربيلتكلرريضلت نتع نذتكلناستتعكلقاع ةتك  طحتنصطنتتيريقحتكلناستاليهطاوْنو 

يَّطططلتنكلبلغيطططلتكل رهطططن يينت طططحتكل  ينبطططا تكليركثيطططلتبرا طططلوت)عنططط تكلرطططروتكل طططنرةتكل  ن
تكل  ططص ت  َ نغيططر ذ تتن رهططنذتفيطط كوتانتلوططلتكد وتكلصطط يةوت ططنتشططررتننثططروتي ْشططو 

تكلص يثلتكلرا يلت رظذت  ْشه    اتكد بحت

ليطاوتاسطا ةوتن تصرفطاوتانتيرطروت طحتن  ل تلذتيرتكل رف يلتكل يابيلتكلرربيلتصا
ت  ر ك تعه تنزنت)  ْره ن ل تتحكيا اتاثنكباوتلونيلت بي رةوتاعنلنت
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نقطط تكفي ططلتلنططاوتب يابرططلت طط لتكل سططأللتب ططنرةتع نيططلتصينططاووتن ق ططن ةتصينططاوتآخططرت
وتنبرططططوتنزنت)  ْره ن ططططل ت ططططحتلوطططلتكل يابططططلتا ثطططرت ططططنت ليططططَت طططحتكلبر نططططلتعهطططط ت نفن يطططل

  ت ططحتلوططلتلوططنيينت بططاروتنبرضططهات ططحتلوططلت ثق ططينتثقا ططلتا ا ي يططلتكلي ثططيل تقطط تنرت
تعاليلوت  اتيرلحت إشركوتعه تكلصافلتله كتكلنزنت حتك سير اَتكل را رت

ن نتكللريفتانتشاعركوت نتكلشبانت نتكدر نوت أن اتركق تنزنت)  ْره ن ل وت نظذت
كلشططططاعر:ت) ص طططط تتعهيطططط تشططططرريلتللي ططططلتظري ططططلوتن ططططحت   كق ططططلتكلهوططططلتكل  ا يططططلوتن ططططن

كلصي اَن وتنق ت اغهات حت نرةتن يصلتاوت بن تكلرا  وتنقط تيضط ن تكل  طر ك ت
نل ت) نلوتع ْ رنلوتع ْر   ْ ر  نلوتص  ْل  نلوتق ْر   نلوتن   ز ْعر 

ن ططططططلوت َ تطططططططهططططططاتتكل  ق تلي ططططططْ   تتي ْ   يطططططط تز ْعر   ط
ْل  ن ت تتن   َ تنكدْ رططططططا تر ْاس طططططط   تطلٌتطططططططق ططططططْ تشططططططاو 

تكليطططنذ تت  َ تلٍتطن ططط  ترْت طططْنتاع طططاَتق تق طططْ تي ْنه ططط
ن ت ْ ر  ت ططططططططحت  ْنيططططططططا تص  تلٌتططططططططططط طططططططط كتل ر ْ ططططططططر   

تبهطططططاتابططططط َْ تكلنَّ ان طططططططحتلطططططذتي ْص ططططط َُّ   كوتط  ططططط

تاْ عططططططططط  يلٌتطن ططططططططططيفتي ْش  ططططططططططل تل ْهق ر طططططططططان 

نطططط  لطان ططططحت  سطططط تبططططرنوت يطططط تتس ْنس 

 

َ ت  تكلسُّطططب  طططهَّْ تب ططط   تاذتض  ْقه ططط   تع  طططفَّ تخ  َْ    ططط
تَ تطططططططططططط َّنحتال ططططططططططٌذتنكْنه طططططططططط  تلططططططططططحتا   تطْ ت  ططططططططططط تقطططططططططط
ططططط تقططططط تن ه هطططططنكط   َّ ْنططططط   طططططْنت   تل ه طططططْذت   طططططْأ   تْنتاس 

ت  تيفطططططططَر تَ تطالت طططططططاتكلر طططططططبطططططططاترتيطططططططنكلر ْ طططططططر 
َ ت ططططططططط ن ٌلتان قتبهططططططططاتكد ف  تاْنتيهطططططططط تعْ ططططططططر 

تع ْر طططططططططططنٌلتطنكل  ططططططططططط  َ تَ تطات ك تي ْصي ططططططططططط طططططططططططْر
طططططططَ ططططططر كوتعهطططططط تاشطططططط كقناتكلر س  تقطططططط ت ططططططارت  

ت
تنر ت اتيأيح:ن نتكل  ر ك تكل  ْسي ْنخهلت حت  ينبا تكل ايبينتكل را رين تن

ن ة:  ن لتكلن تكلقرآنح"أ ر خ  ت رةتييفراتباصةتعه تا ْرخ  بيرف لتتو اشذت الح"وت"دَن
تت"05وت 2553رن تكل  رتكإلسل حتنكسيصاللتكليأ يَوتل ص  تار ننوتبي

"كل با ألتكليحتكنبن تعهيهطاتقطرك ك تكليأنيطَتعنط ت ص ط تار طننوتنن طرتأ ن س ن ة: 
ن ططططلوتن ططططصا طططط تابططططنتزيطططط ت ططططح:تكلر ْقه ت ططططن لوتنكد ْرخ  وت"كلططططن ت"لوتنكدْنس   ص طططط تزك طططط تفططططَن

تت"220 توقاَتب فهلتكليسا حتكلر انيلنكليأنيَ"وت 
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ن ََة و  وت"تويططلتكلب ننططلكلرربيططلتقطط تبطط ات طططنتخططلَتع هت:ت"ظهططنرب د   ص طط تكلشطططرقاَن
ت "ت14بيرف ل:تكلهولتكلرربيلتال تاينوتلطت رسييغوت 

َََة ف ن  ر  ْر  تح  ن لتكل ركسطططلوتانتكل نلطططل"ن طططلوتنقطططنلهذ:ت" ثطططَتقطططنلهذ:تن ططط  اتب ص  وت:تع ْ طططر 
وت" ص طط تعبطط لت ه ططَوتر طط  ات ططحتلوططلتكل ططصا لتكلسططنريلت ططحت يابطط ت"كلهوططلتكلرربيططل"

ت"ت555 
ََََة:  ك ن  ر  "كلصر نططططلتكلثقا يططططلتنكلسياسططططيلوتب رنطططط تك نخططططركلت ططططحت خلططططلتثقططططا حتح 

وت نشطنرك ت هيطلتكآل كوتبالرت"وت"سياسطح ت2552بططالوت ص ط تكدنركغطحوتكليرط  تكلهوطَن
تتت"12وت 

َََر ع نة عططط نانتوت"حتشطططرعنلتله ص  طططلت طططحتظطططَتك صطططيلَ":ت"قطططاَ:تانططط ت تيرلطططش 
ت"ت0/55/2552كل لي حوت قاللتبالراَتكدر نيلوت

نة  َ  َ ص  وت  هطنذتكلصن  طلتكلرشطي ةتلهشطر ا "ت:ت"ش ْخ نلتكل سطانَتيضطرفش خ 
تت"0/55/2552فري ةتكلراَتكدر نيلوتا يلتلنقانوت قاللتب"

ل ن   َََك  طططْ ه ن ل":ت"يقططط ذتكلبصطططةتكلخلطططنلتكلرا طططلتةش  ا طططينتوت"لهنظريطططلتكل رف يطططلتكل  ش 
تت"ذ2552وتفا رلتكلفنانوتلركبهسوت102عب كل ريذوتن نةتكلرربيلتال تاينتوت 

ََر نة وت:ت"اَت قطط كرت ططنتكليصطط يةتنكلر ططرنلتقطط ت ططار تاليطط تع هيططلتكليرهططيذ"ع ص 
تت"525ذوت 2552لبنانوت"رناتب  ك وتن نةتكلرربيلتال تاينوتفا رلتكلفنانوت

وتنطلتكلنكقطلوتبط ننتكليخهطحتعطنتلط ةتك ني طار"ه تقْت" حتكلرا يطلتنطن ت طنتع تت:ع ق ل ن ة
ت"ت23ذوت 5442 وت9" إك تبري حوت فهلت هيلتكآل كووت اسوتع  ت)

"ص ططزةتتو"كلشططح تكلنصيطط تكلطط َت تيسططيليلتانتينيقطط لتنقطط كوت  ر ْقه نططاوت ططنتكإللططار"ت-
ت"ت050ةتكلهونيلوتلطتسيي نتبن روت كل زينحوتبيرف ل:تكلوريزت

ََََة :ت"كلقليططططلت تيططططإي نوتنكلق ْلر ن ططططلتكليططططحتشطططط ه تكلبشططططرتصر طططط تكإلنسططططانتق ط ع ن 
ت ن نروتخ ن ياي " تت"2559/تت2/ت55وتكلراَتكدر نيلتو"خيَر
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ن ن ة "كلراَتوت:ت"كل ص  لتكلرهياتنرك تقْنن ن لتيشريلتع ذتكلشَّ َتبينتكل هسلينيين"ق و 
ت"ت0/55/2552كدر نيلت

ل ن ة في كتب التراث:  ف ع 

تكلبصطةتآن طاووتعطنتي ثطيل ت)  ْره ن طل تكل يابيطلوتيرلطحتشطها ةت  اتانر نالتب لطاَن
  ططا قلتعهطط تكريقططا تكلسططيا ةتلهطط لتكل ططيولوتبيصنلهططاتالطط تكل رفططذتكل يططابحتكلرربططحوت
ن طططحتكلرطططا ة:تانتكل  يطططنوت نظطططنرتاليططط ت طططحتكلرربيطططلتعهططط تانططط تلوطططلت  طططيصلوتن ك ت

تلتن شرنعيلوتخا لتعن تي كنل تبأقلذتكل يبلتكد ا ي يينتقبنلي

ن حتصا  تكد رت  نتكلباصةتي ش   تعهي تانتير ط تكسطير ا وتلطنزنت)  ْره ن طل ت طحت
كليركةتكل ر حتكلق يذوت لتيسفيَتل ت حت يوتكدبنيلتكل طر يلوتنعهط ت ثطرةتكدبنيطلت

يططفتنثلثططينتنزنططاووت ططاتبططينتكل ينلطط ةت ططنت  ططا رتكلثلثططحتكل فططر وتب ططاتيزيطط تعهطط تن
توت لت  رتلطت)  ْره ن ل ت)5(اساسحتن سي ر ت هص تبادساسح

رةتعه تس طْر ت طيولتاخطرقوت أن طات ط )  ْره ن ل تحتكدذتلططبي تانت يوتكدبنيلت  ي قال 
ن حت)  ْره ن وتن حت يولتي ْ  روتعا ةوت طحتابنيطلتكإللصطا وت  طاتيي نلط تبزيطا ةت صقطلت

لثحتلي يرترباعياووتني ننت حتبنيلتكس يلتانتن  يلوتل نتلطيستكلنننت حتآخرتكلث
تض نتابنيلتكد راَتتن نا ت  ر ك تشب ت ص نظلتبأْعي نهاتيي ررت حت  كتكل   :

                                                 

وت514ع طططاذتنطططنرتكلططط ين:تابنيطططلتكل رطططَت طططحتشطططا يلتكبطططنتكلصافطططووت تنطططنرتكلططط ينوتكنظطططر:ت 5)
كشططيقاقاوتن  لططلوتت زيطط تنرططيذ:تكل ططيغتكلرباعيططلتنكلخ اسططيلونرططيذوتنتتتكل إسسططلتكلفا ريططلوتبيططرن 

ظا رتينسف:تابنيلتكدس ا تكل سي ر لتعه تسيبني وت خلطنلوتفا رطلتنتتتذ5491  ش وتتو291 
 كرتكل رر ططلوتتخ يفططلتكلصطط يثحوتابنيططلتكل ططرفت ططحت يططاوتسططيبني ونكلصطط يثحوتتت5499وت95صهططووت 

 ت554 ت طو5953
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 (وتاَتتك طططططراة طططططن  طططططنوتاَتغهيظطططططلوتني طططططٌ تر ْعش  ْهف  ْهطططططب نوتاَتخرقطططططا وتنناقطططططلتع  خ 
تت)5( ريرشلوتنرفَتضي نوتاَت ضياف 

 ط ت حتكإلب كَتنكل راقبطلتت"بطاوت طاتي طزك ت299 ي ت)ن  ل ت اتانر لتكبنتكلس 
 ي تكلنننوت قاَ:تقاَتكد  رح:تزك  تكلرروتكلنننت حتاربرلتاصرفت طنتكدسط ا وت
ططْي  نوتلهطط َتيصضططرت ططلتكلضططيفتليأ ططَت ططات ططْيفتض  قططالنك:تر ْعش ططنتلهطط َتيططرير وتنلهضَّ

 ي ْقرقتكلضي انوتقاَتكلشاعر:

يْت ْيفتض  ْيٌفتفا تلهضَّ ت  ن تا كتفا  تض  ينف تأ   ت تكلض  ي ا  تلكتْن قتب اتي ْقَر  نْتططض 

 نك ططراةتخهططبنوتن ططحتكلخرقططا وتنلططيست ططنت ططنتكلخلبططلوتنناقططلتعهفططنوتن ططحت
هْت  : وتنانش ت نتكلرفزكلوهيظلتكلفْسر ةتكل  ْسيف ر ل تكلخ 

هَّت هتةٍت    تتَُّتطْ ت  تطل تطنخ  ت ن تطف تطْتع  تكلطخهيل تخ تطي  )2(ن تب تهْتطي ينتخطْرقا  

 نح:ت طط  كتنفططط  تصر طططاوت ططنتصطططرنفتكلزيطططا ةتسططنقتكلطططنكنوتنكليطططا وتنقططاَتكل طططازت
نكدلفوت حتشح تي ْشي ت نت رنطالت طاتي طْ   وت يط وت افرهط تزكنط كووتنصطنتر ْعشطنوتدنط ت

ت نتكلر ْعش لوتي ل تعه ت ل تقنل :

تر ْعشا  تنناٍجتر ْعش ن تتت  َ تت)1( نت  

                                                 

كل هططن حوت :تقبططانةوتي ططريفتكلكبططنتيرططي :تشططرحتنتتتوتلبرططلت ططارنن9/235كنظططر:تسططيبني وتكل يططاووتت 5)
 ت5/235وت ط5953 كرتكل رر لوتكبنتع  نر:تكل  يلت حتكلي ريفوتنتت طت5141وتصهووت590 

وتشططرحوت ص طط تفططا ت2/204وتنكنظططر:تكلسططينلحتكل ز ططروت594وت راقبططلكبططنتكلسطط ي :تكإلبطط كَتنكل ت 2)
َوتبيطرن تتنكبطنتتت وتكلنفطارتت كرتكلهط 5/125 طتتنكبطنتفنط :تكلخ طان وت5959نز يه وتبيرن وت

  طت5953وت :تقبانةوتبيرن وت5/235ع  نر:تكل  يلت حتكلي ريفوت

 ذت5409وت :تابرك يذت  ل  تنآخرينوتكلقا رةوت5/522كبنتفنح:تكل ن فوتت 1)
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نزنت)  ْره نطططل تقططط تنت طططكل  طططا تت ن طططحتكل ظنطططننتكلطططركفحتلططط يناتانتا سطططاستكل رنططط
عر يططط تكل  طططص تكليركثيطططلت طططحت طططيولت)  رال ططططل وتن طططحت طططيولتشطططانرلت طططحتكسططططي عا ت
  ططر ك تيني ططحتالطط تصقططَت  لططحت) ططحتكللبططانلتانتكل رططانحتكلثابيططل وت  ططاتلطط تخا ططيلت
ططذ ت كلثبططن تانتكلنفططن تعهطط تصالططلت لهقططلوتن ططنتكليسططيرتعططروتسلسططَت  ططر ك تي  ْرف 

 كل رانحتكل فر ةتكلثابيلوتن ن :تخ ي لتكللبلتانت اتيشبه وت ن

 طططلب ل ق طططار ةوت  لان طططلوتب طططل  ةوت   هال طططلوتص  طططف  زكي طططلوت   طططل  ةوتخ  ار ةوتو توتب لال طططلوتف 
طططبا  ل لوتش  ططط كف  طططرك  ةوتس  طططل  لوت   طططرك  لوتس  طططنكيلوت   طططآل لوتل طططركنةوتص  كث طططلوت  نطططا ةوت   وتض 

بال لوتن   ال لوتن   ار ةوتل ر ا  لت   ا  ل  وتع 

 نتكل  ططر ك ت ططنتنزنت)  ْره ن ططل تيططر ت ططحت رنطط تكل  لططلتعهطط ت)كلثبططن تن طط ل ت طط
نكلنفططن تعهطط تصالططل وتل نهططاتصالططلت قيطط ةت ت لهقططلوت ططنتصيططةتلططذتي ططنتصالططلتكلثبططن ت
نكضطططصلت طططحت طططاصبهاوتثطططذتيصنلططط تالططط تكلثبطططن تنك ي طططاف تن تيسطططيبر تانتي طططننت

ت ططنت)  ر ال ططل تالطط ت)  ْره ن ططل تبطط تقي ططلت خال ططلتن   ارقططلتبططينت ططلذت  ططيحتنآخططرتكلرطط َن
عططا ح  تن ططنتشططأنتلوططلتكلصيططاةتكلرا يططلتاصطط كةتكخيركقططا تلونيططلوتبالزيططا ةتانتكلططنق  ت
ن ضَت لذتعنت  لتكلنقللتسير ت حت نضر ت صقاوت نت  كتكلبصةوتن  ايلتكل قاذت

تكل قابهلتكل نكليلت   ناتانتنفَر

  طططفَََي الفصََََي بال ططططلوتي ياس  ططط ال لوتع  قططططار ةوتس  هال ططططلوتص  صاشططططلوتز عططططار ةوت:تف  لوتف 
 ش ها  لوتب  كنةت

 :َََي العَََامي نطططلوتتف طططنلوتز ْعر  ْصش  طططنلوتف  ْبلنطططلوتي ْيس  طططْ ه نلوتع  ن طططلوتس  ْقر  ْهه ن طططلوتص  ف 
 ش ْه نلوتب ننلت

ل ن ة(:  ت ب ر ُعم وزن )ف ع 

ت ططططحتك سططططير اَتكل را ططططروت ذ  يصسططططنتكإلشططططارةتالطططط تانتنزنت)  ْره ن ططططل وتقطططط تي ب ططططر ع 
 طر يلتك شيقاقحتكل ر حت حتكلرربيلوت ينل  ت ن ت طيغتتب قيض ت رياريلتكلنظاذ
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وتكلط َتعهيط تي طنينتكل  طر ك ت  اتبطينتكسط يلتن رهيطلوتن تغركبطل ت طال نهذتكلفط َر
كلرربيلوتي بيحتكسي عا ت نك تلونيلتي  يهيطلوتلطذتي ر ط تسط اعاوت طنتقبطَوتنكسطيث اركوت

تعه تص   لوتنصس توتك صيياجتالي تلهلاقلتكلينلي يلتكل ا نلت حت َتف رتلوَن
ن صيحتان ت حتكل  ر ك تكل  ْسي ف  ةتي ْقب طل ت شط هلتك عيطركفتبهطات طنتع  ط وت

ْشططو هلت قطط تكل قهططا تبالهوططل  تكلهوططلتن سططهاوت الهوططلتشططح تنعهططذتكلهوططلتتونل ططنت ك ت  
شح تآخروتي ا اوت ثه اتكلشريرلتشح وتن ق تكلشريرلتشح تآخروتنكل يص َتان ت

ت ذتك عيركفتبهات تيرنحتن ياتلنفن  اتينف ت  ر ك تف ي ةوتنع
وتن ططنت نقطط ت انطط ت نططلت  ي ن ططن رةت ططنتعه ططا تكلسططهفتعهطط تافططازةتكل  ي و يدططرتكلهوططَن
"تيريططط ننتانتكلقيطططاستضطططا نتب ه ططططذ ت تك سطططذت ال رططططَتبطططال ف  طططح  قنكعططط  ذت"انططط تا كت  

تكلش َوتنبالينسرلتال تباقحتكلي اريفتكلهونيلوتعن تع ن زتكلصافلتاليهاتت
ن طات اب نت نظطنرتيطنر ت طحتلسطانتكلرطروتقنلط :ت"لطيست طحتكد رطاَت)  ْره طن  وتنك 

ْهططب ٌنوتنل ططنت فططح تك سططذتعهطط تنزنت)  رْت ططٌنوتنخ  ْهف  ه ططن ت ططنت ططحتكدسطط ا وتنصططنتع 
فططح تكل رططَتعهطط تنزنطط تايضططاووتدنتك سططذت ططنتكد ططَوتنكل رططَتي ططر تينفططوتانتي

ن  تبالر اوتضرب تبالررفنن"  تت)5( ن وت ثَ:تع ْرف 

نطل:تر يط تبرط تن  طاروتنب ْصطث نت طحت ن ط تكلناقطلتعهط تنلط  ات  ْرف  ن ن تقطنلهذ:ت  ْرف 
تكد رتب ْصث ن ل:تيركخ ت ي ت

ططططلا تكلقاضططططحتعهططططحتبططططنتعبطططط تكلرزيططططزتكلفرفططططانحوتبططططينتكل ينبططططحت ن ططططنتينسُّ
تنخ ن  تننر تكل نا  لتكل نكليلت"قنل ت)اَتكل ينبح :

                                                 

 كبنت نظنر:تلسانتكلررووت ا ةت)عرفن تت 5)
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ت  تط  ت ل تطْنتعط قو تانَّ ت انهذتاطه تكلو ْبرك   تكلطل تكلطان تط طه كتكد بحد ان  تكلق ْرذ تط    ف 

تعنهذترفطَتفطنك وتن طرستفطنك وتقالنك ن اتكل ص ح  تعنتكلررو:تكلفان وتنك  :تلذتي ْص  

تن لرتفنك ت

سط ا ت ل طرك لوتنكيسطا تا طرلت يط تبالقيطاستعطنتكت سطيون  كتكلبطاوتي ت"قاَتكل صيذ:ت

ت  ْرَت حتكل طلذتيقيضطحتكلي ط َُّ وتن طَت  ْرطَتعه تك عي كَوت   طَتن  رطَن ريفتالط ت اع 

َتن  ْ ر َوتنلسناتنصياجت حت ثَت  كتال تكلينق طفوت كل سط ن وتن ط كتاشطب تتيبطا نك ه ت  ْ ر 

تت)5(ب  ك وتكلقياسوتنكد َتكل َتعهي تا َتكلهول"

ت ططحت ف ططلتكلهوططلتبالقططا رة ت ططاتيشططيلتعهطط تت نعهيطط ت ططانتقططركرتلفنططلتكد ططَن قبططَن
ْقه نوتن  طا ر اوتن طاتيشطيالسنلتكل ثق ينت نتنصن:تع ت نوتنع  وتنع ْضن   ت نهطاوتعهط تْه  ن 

برنططنكن:تت)2(تتن ططحتكل نضططن تبصطةتلهطط  ينرت ص طط تصسطنتعبطط كلرزيزانتيرط  تكلنططننتزكنط ة
تن ططاتيشططي ت نهططاوتنقطط تالهرنططاتعهيطط تنلططذتنفطط ت يطط تكإلضططا لتكليططحت "زيططا ةتكلنططننت ططحت  ْره ططن 

طط  تصافططلتت طط لتن  ةتانَّتن ططنتيطط  وتالطط تفططرك تبصثنططات طط كوت ططنتنيويا ططات كلبنيططلتفططا  تلس 
ْه ططططططن تيريططططط ننهاتبطططططط زك تكل رططططططَت:تكليرف طططططلتله  ططططططلهصا تكدفنبيطططططل  الطططططط ينتيقنلطططططننت)ي ر 

Secularizeيري ننهاتتنكل ينتيقنلننت)ي ر ْضنن وتب رن تيفر تكلرهذتعنت  ي تكل ينيلت
ريط ننهاتبط زك تنكلط ينتيقنلطننت)ي ر ْقه طن تيتووتب رن تيفره تعضطنكوتOrganizeب زك تكل رَت

توتب رن تيفرَتكلشح تعقلنياوتRationalizeكل رَت

                                                 

 ذت5422وتكلقا رةوت935كلقاضحتكلفرفانح:تكلنساللوت :ت ص  تابنتكل ضَتنآخرينوت تت 5)

وت5جت ص  تصسنتعب كلرزيز:تزيا ةتكلنننت حت  ْره نوت فهلت ف لتكلهولتبالقا رةوتعب تكلرزيزوت 2)
 ت195 ت ف نعلتكلقركرك تكلره يلو
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"ت ططحتينليطط ت تاليهططاوتن ططح:تينظيططفتبنيططلت"  ْره ن ططلوتقطط تينب ططنث ططلتاشططارةتللي ططلتفطط كوت
ثبطططططايهذتايا طططططات طططططحتكل رف طططططا تتكل  طططططلهصا تكلره يطططططلتلططططط ق عه طططططا تكللبيريطططططا وتنك 

كل يخ  ططل تله  لططلتعهطط تنفططن تكل ططا ةتن سططهات ططحتكلشططح ت كيطط  تن نطط تانتيقططاَت ططحت
ن لوتنب ْنل ن طلوت طْ ر  ن طلوتن   ن لوتن  ْص   ن لوتنق ْهن  ْ ض  ":تص  ن لتتتتعنكروت"كل ذتانتكلبَن نش طْص  

تتتتتال ت
 مرونة االشتقاق من الرباعي:

تعهط تنسط تتانتكلرربيلتكلص يثطلوتي يطَت ثيطركوت تخ ا ت الط تينشطيلتكلينليط تكلهوطَن
وتن ك ت طنتقالطوتكلربطاعحتكل فطر ت)  ْره طَ وتنكد طرتكل ثاَتكل  ي طنلدنت طحتكلط ك رةتفيط كوت

 طحتتبأ َتكلنضلتنفا  كوتتبينتانتي ننتكلرباعحت  ْري فلوتت عه تسنك ت حت  كتكل  
بططالي بيرت ططنتا ططَتثلثططحوت ثه ططات ططنت ططحتتيططاوت ا يطط ت ثططَت)فر ططر وتانتانتي ططننترباع

تنزنت)  ْره ن ل تبرا لت

ْشطططي ه ت وتييبططط قتعلقطططلتي طططلز ذتنثيقطططلتبطططينتكلربطططاعحتركتقططط ي اوتنعهططط تنصطططنتلطططذتي طططنت  
ينيصطحتبالرقطَتتكفي اعياوتتكل فر تنكل  لهصا تكلره يلتكل را رة ت  اتير ستسهن اوت

اع ةتين تعه تانت ياغلت رن ت نتكل صسنستال تكل فر تتنق ت تي ْ   لتبن ركنتق
)كلي ريطَ تيططر ت ططحتعربيططلتكليطنذتعهطط تنزنت)  ْره ه ططل وتنخا ططلت طحتال ططاظتكلصضططارةت ططنت

لوتن  رْت لوتن  ْبه ف  ْ ن   لوتتتتال  رربلتانت خيهلوت ثَ:تب ْر  ف  ي لوتن   تت  

لُّط ك ت طر يلت خيه طلوتقط ت طار تباليط ت طنت نبأيلتصطاَ ت  نط ت طنتكل إ َّط تانتي ن 
كل ننكَوت نتن ن جت)  ْره ن ل تني رعايهاتتنبالنسلتكلي هذتعنتكلقيطاست طحت  طر ك ت  كت

ت ثَ:ت
 ن ل ْه   وتع  وتي ر ْه  ن  ْه ن   فرَتكل نللتعه انيلتتوع 

 ي ش ْه  نوتل نتيي فتبال رن ةتنكلنخنةت وتش ْه نلوت   وتيي ش ْه  ن   ي ش ْه  ن 
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 ن لوت  ي ز ْعر نوتل   نتيي فتب رَتكلشُّلارتنكلر ي ارينتي ز ْعر نتي ي ز ْعر نوتز ْعر 

 ْل  نوتي ي نلْت نوتل نتيي فتب رَت وارتكلناشنلتانتكدل اَت  تي ن  ْل   ْل  نلوت  ي ن   نوتن 

 وتي ي ي ْيس نوتي ْيس نلوتل نتيي فت فازكوتببروت  ا تكلصينكنت)كليْيس ت  ي ي ْيس ن 

 ْزب ن لوتل نتيقفت نا ركوتله كتكل ْزبنوتص  ْزب نوتي ي ص   تصزوتعه تغيرلي ص 

نلهرا يطططلتكل كرفطططلت طططحتكدر نتغرك طططلتبينليططط ت  طططر ك ت ْرهيَّطططلت طططنتكلطططن لتكل قلرطططحت
) تحت +ت تحت+ت تحت  ت طططططنت قلرطططططينت وهقطططططينتلطططططنيهينتبينه طططططات قلطططططلت
تكل سططألل تنقطط تر طط نا ات سططير هلت ططحتلوططلتكل ططصا لوتل نهططاتقطط ت ْسططب ن  ق ططيرت  يططنحت)ص 

ططبلكسططيب ل ت ططإخركوتبطططت) ْنس  ْنل ططل ت وتكل قيسططلص  ن ططنت سططه تيطط  لتتتعهطط تنسطط ت  ططر ك ت)ع 
كلهبست حت  للتكل  ر ك وتض نتنظريلتكل خال لتكلهونيلتكل رهطن ةت طحت رظطذتت الي ت رت

ْسب ن ت)5(كلهوا تكلبشريل ْنس تكتل رن  تلوت  ار ت)ص  لصساووتن  ل تكتل رن  تلب تلظنوتن)ص 
ن طططط ْه   ْهذتكل نضططططنعحوتن)ع نْتل)ع  طططط ت ططططنت  ْرططططَت َتعلقططططلتبططططالر   ت ططططنت  ْرططططَت َتعلقططططلتلل   
تبالرال ذت

نيقططلت ثيططركوتانتيي طط رتكلبنيططلتكل ططر يلت نططاتبسططابقلت كلططلتعهطط تكل ضططارعلتب قلططلت
تلطط تبرططوتلبططلتنلطط تكلص ططاروتن ططنتصْتق ططيرت  يططنحت)ي ي ف ططنل ت ططنت رططَت فططاَز ْصش  ش ططنتف 

يلر تعن تق  تيصنيَت  لتكل طيغت طنتكليرط َتالط تكلهطزنذوتنعنط  اتي طيرتلهطات رنط ت
تنعلت لتكل رن تكل فر تله رَتكل لا

ن ططنتقنكعطط تكإلرشططا تكل رهن ططلت ططحتكلهوططا تبرا ططلوتانطط تا كتضططار تشططح تشططيناوت
تع يط ةتكلهولتكلشط ا يلتيسطب ت  طر ك ل ناسبلتبينه اوتضارع تكآلخر تن  ل تاخ  ت

نل  ْ ن نططل تكلنظطططانفت طططحتتوكلنظطططانفتكلرا طططلت ططنتنسططط ت)  ْ ططر  نبالقيططاستانتيقطططاَ:ت)ع 
ن ي هات حتقلروتنل ْبن ن يهات حتلبنانوت)ب ْصرتنتوع  ان نل تكلنظانفت حتكلبصرينوتن  كتق ْلر 

                                                 

وت95اص طط ت ريطط َوتكل خال ططلتكل ططنييلتن نر ططات ططحتن ططنتكل رفططذتكلرربططحوت  ريطط َوتكنظططر:تت 5)
 كلقا رةوت  يبلتكلز رك ت
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ت)كلبهقان ت فز ت اةوتن رهنذتان ت تيقاَتن ن ت)ب ْهقنل تكل نللت نتفرههاتعه تشا هلت َن
)كلسر كن وتتكلصينكن)سر نل تكلنظانفت حتكلسرن يلتبَت)سرن ة تكصيركزكوت نت  هنذت

ق ن ططلن طط كت تي ت تت ططنت  ططا يذتسططهبيلت كلططلتعهطط تكلرططر تكوت ت ططحتكلرططرك وتكصيططركزتقططاَت)ع ْرق 
نكل هططذت ططحت طط لتكد ثهططلتننظانر ططاوت ططنتكلشططب ت ططحتكل ططنرةتكل قلريططلوت ت ططحتكلططنزنت

وتاذت  ْره ه ل؟ تكل ر حوتا نت  ْره ن 
ت ططحتاصطط كةتكلنسططبلوت  طط كوتعهطط ت)  ْرهنططل ت نكلططركفحتانت ثططَت طط كتكل سططه تكلهوططَن

 طحتلوطلتكلصيطاةتكلين يطلتكلشط ا يلوتن طحتنزعطلت إ ك طاتكل يطَتت ريبلتبالنزعطلتكليصهيهيطل
وتبيفططططانزتكل ططططرنبلتالطططط تكلسططططهنللوت الطططط تك قي ططططا ت ططططحتكل فهططططن تكلرضططططهحتكلهوططططَن

تتت)5( نب سقالتكلرنا رتكلهونيلتغيرتكلينلي يلوتنغيرتكل اعهلتعه ت سينقتكل رن
ططرَّ ةتن ثيطركوت طاتيهفطأتلوطلتكلصيطاةتكلشط ا يلت نطات طحتكدر نتالط ت  هطنذت كلبنيطلتكل  ف 

تلهيربيرتعنتكل هيا تكل  نيلت حت فطاَتاسط ا تكدعطلذتكلخا طلتبالقبانطَوت ث طلت  ش ط نٌّ
)  رال هطل تن طاتي اثههطات قلريطاووتا تي طزك تبطْ يههات)يطا تتعارذتلبنيطلتف طلتي سطيرت طنتن طل

لهيأنيطططة ت ربنلططططلوت يوطططط نت كلطططلت)نسططططبلتكعيباليططططل تالطططط تكل ف طططن تكل هططططحت ططططنتا ططططرك ت
تنَوتنلهي ثيَتن  ر:كلقبا

 اقالشلوتلركننلوتخ اننلوتعثا نلوتضركغ لوتصيا هلوتبلس لوتعفار لوت
تفرا رةوتربابرلوتلل صلوتشخايرةت

نعاقبطططلت طططاتنشطططيرتاليططط ت طططنتكليبرع طططا تكل قاربطططلتل طططاتنصطططنتب ططط  لوت طططاتيطططنر لوت
  ططططن ا ت يططططوتكدبنيططططلتكليركثيططططلت ططططنتنفططططن ت ططططنرت ططططر يلتنظريططططلتلططططنزنت)  ْره ططططْن ت

توتق تزي  تعهيهاتيا ت ربنللتبآخر اوت ثَتقنلهذ:كلن  ح

                                                 

وت نت يهاي يشت يه وتكنظر: ت5) وت591 وتلولتكل يابلتكلرربيلت حتكلصاضروتيرف لتسري تكلبصيَر
 ذت2550ض نت ركسا ت حتكلرربيلوت  يبلتكآل كووتكلقا رةوت
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 ضطبلت ط ل تعهط تنزنت  ْره ن ل:تك راةتس ْ ر ن لتن ْظر ن لتله ثيرةتكلنظرتنك سي ا وتني ت
ق تنت تكلنننت)س ْ ر ن لتن ْظر نَّل ت  ْرهن ل"تناصياناوتبيش ي" ْل  نَّلتل ثيرتكلخلفت طنت  طرتانتنصنتخ 

ن لوتنرفَتز ْقص ت ْرض  ْل  نَّلتلهشريرتانث وتن ن تع  ه  وتنك  تتن لتلهضي  تكلخ 

أث نرت لذتكلرروت اتينث ت  ت صلتكد ثهلت ناوتننصسبهات طنتاثطرتنليستبالي ت نت  
ت)5( طططنرلتكلقيطططاستكل طططر حتصسطططو وتل نهطططاتيبقطططحتلاقطططلت خبطططن ةت طططحتكلنظطططاذتكل ريطططاَر

وتانتبال رفتكلرربحتعن تعنزتكلصافلتاليها تلر ن  تشرريلوتانتخلابيلوتانتاسطهنبيل
تغيرت ل ت

ل ل ة ل ن ة أم ف ع   ؟ف ع 

كليخططالفت ططحتنزنتكل  ططر ك تبليطط تسططال اوتعهطط ت)  ْره ن ططلتاذت  ْره ه ططل وتان ططات ططنتيخططالفت
ل ظطططحت صطططووتن طططحتكلشططط َت تكلفطططن روت  هيقططط تكلطططنزنينوت طططنتناصيطططلت قلريطططلوتنكصططط ت

تكلي طططري حتكلرربطططحت)فنسطططاووتنعططط  ت طططحتكلفططط َن  كووتي ا طططاووتن ل  طططاتلططط تخا طططيلتكلططط خَن
ناوت تتتت تعه تسنك  تثذتانتكإلعركوتيفرقتعهيه اتسنك تبسنك تايضاوتني ْريناووتنز   

تبطنزنت)  ْره نطل تعنط ت ططنت بيط تانتي  يط تكلبنيطلتكشطيقاقياوتسي ضطحتضططرنرةتالط تكلقطَن
تباد طططهيلت طططحت تبطططنزنت)  ْره هطططل تعنططط ت طططنتيقطططَن لططط تكلقطططَن تبالزيطططا ةت طططحت)كلنطططنن وتنك  يقطططَن

رت طحت سطأللتيفططنزت يهطاتك خطيلفت طحتنفهطا تكلنظطروتن ططَت)كلنطنن وتن ط لتنفهطلتنظط
ت ل ت تيلرنت حت نثنقيلتكلي نينتكلنفن َتله  ر ك تبأن سهات

نقط ت طانت طنت طط  وتف هطنرتعه طا تكل طرفتكلقطط  ا تانتكلنطننتزكنط ةت طر يلت ططحت
ططط   ت طططنت بطططا ألتكلزيطططا ةت)ل لصطططات)  ْره نطططل تنليسططط تبأ طططَت يهطططاوتنزيا يهطططاتقططط  تتو)2(   ع 

الططلتله رنطط تكدسططاست يهططاوتتل  ت يهططاتي  ططنت ططحتثلثططنكلفطط كل ططنك  تكدنلطط وتن ططحتص   
                                                 

 ت592ظا رتينسفوتابنيلتكدس ا وت ينسفوتكنظر:تت 5)

كنظطططططر:تكبطططططنتكلقلطططططا :تابنيطططططلتكدسططططط ا تنكد رطططططاَتنكل  طططططا روت تتاص ططططط ت ص ططططط تعبططططط كل ريذوتت 2)
 ذت5444وتكلقا رةوت552 
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ن اتييسلتبالنننتكيساعاوتيهصقهاتبأبنيلتكلرباعحتكل لر تبأ َتكلنضلوتنيبرطاوتل نظطنرت نك 
وتنليستبنسرناتكلينك  تن  كتكل هذوت)5(عه ا تكلسهفتانلن  ت هحتزيا ةتل ظيلت ت رننيل

بطَوت طحتزيطا ةت رننيطلوتن ك ت  لطلت خ ن طل تن طحتكلق اب طَتكل َتيرك اتزيا ةتل ظيطلوت
ت نتكل قرك تننر تي ه اوتعنت  لتكلناصيلتبأنضحت ن ت نات

ْه طن ت تبطنزنت  ْره ه طلت طحتكل  طر ك تكدخطرقتكلفا ط ةوتنكلف  تكلقَن عه تاننات تنفَر
قطططاوت  ططط كتبأ طططَتكلنضطططلت يهطططاوتنن ر ططط   ات ن رفطططلتكلطططنزنتيصططط تان طططن جت)  ْره ه طططل وتي ري

ت لأل طططهحتعطططنتكل زيططط وت طططال  ر ك تكل نكليطططلت ههطططاتا طططهيلتكلنطططننوتنعهططط ت طططروتكلقطططَن
بزيططا ةتكلنططننت يهططات هططحت ططنتكلزيططا ةتكله ظيططلوتيهطط تكليططحت تي يطط ت رنا ططاوت ططنتخططلَت

تقاووتن تكيساعاوتتكلنننوتيضي ت
ن تكعينا تله كتكلبصةتبال  ر ك تكل ينل ةتبه لتكللريقلوتنلهي ثيَتعهيهطاتنسطن ت

ت ثهلتكآلييل:كد
 ططْهل نلوتنت ْرب نططلوتن  ْ ق نططلوتنق ْر ططنلوتنس  نططلوتنع  ططْيل ن لوتنر ْ ب نططلوتنق ْلر  ن ططلوت)ش    ْرع 

ن طططل ت طططنتشطططيلان ْين  نر بطططانوتنقلطططركنوتنعربطططننوتن  قطططانوتنقر طططانوتنسطططهلانوتتونص 
تن رعننوتنصينكنت

 الي ططططريفتكلطططط َتيقططططلت ططططحت طططط لتكل  ططططر ك وتناضططططركبهات ططططنتا رططططاَوتن  ططططا رت
ت يهطططاتعطططنتف ن  طططاوتنكعتناسططط ا  يبطططارت طططا  ت طططاعهينتانت  رطططنلينت تي ْخطططرجتكلقطططَن

وتن  كتي قاَت حتكل س ن ت نت  ر ةت)ا ْر  ن لتكلنظانف ت)2( يهات)كلننن ت نتبنيلتكلف  
 ططحت)كليططا  وتن ططاتقبههططات تيرطط نت ننطط ت ططنتتحلزيططا ةتكل ططر يلتكل نسططرلتله رنطط ت طط ا

تكلفا  تكل ص نظتس اعاوتنكعيبالاوت
                                                 

تكلشطايو:تكإللصطا ت طحتكلهوطلتكلرربيطلوت ت 5) وت خلنلطلتبفا رطلتعطينت05كنظر:تكلشايووت طنَز
وتبيططرن وت42ذتتن ص طط تخيططرتصهططنكنح:تكل ونططحتكلف يطط ت ططحتعهططذتكل ططرفوت 5439شطط سوت

  كرتكلشر ت
:تك شيقا وت ت 2) وت إك تيرَز  ذت5429وتبيرن وت209كنظر:تيرَز
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ل ن ة(:التك  وين الصرفي في وزن )ف ع 

حت  اتازفينالتبطال قرك تكل ارلطلت طنتا ثهطلت ط كتكلطنزنت)  ْره ن طل تانهطاتبنيطلت ق تنض 
ططْ   وتن  ننططلت ططنتكلسططهنللتيْشططق يق ت هاتالطط تثططلةتكلنصطط ك تكل ططر يلتكآلييططل:تنصطط ةت)كلف 

ةت نتثلثلت نك  ت طصاحوتننصط ةت)كلنطنن تكل زيط ةتركبرطلتبرط تنصط ةتكلفط  وتننصط 
ت)كليا  تبآخرتكل يولت

ن حتكل نرةتكل فر ةتكلفا  ةتله يولت طحت طنريهاتكل رف يطلتتذ ع(:وحدة )الج  
كدساسططيلوتن ططنت طط لتكل ططيولتينسططر تعربيططلتلوططلتكلصيططاةتكلرا يططلتبا شططيقا ت نهططاوت

روتنص طارتتتتبالزيا ةت يهاوتاَتبا شيقا ت نتكلف  تكلفا  وت نت)ي ْيسوتن  ْهووتنب ق ت
تسنلوتن هبنلوتنبقرنلوتنص رنل تكل  تال تيي

ننرهذتانتكليصنيَتكل رف طحتبا شطيقا ت طنتكلفا ط تظطا رةتنكضطصلت طحتكلقطرآنوت
تت)5(نكلص يةوتن حتكل  ص تكليركثيلوتنلهي ثيَتنشيرتال تكل نكلحتبأ نال

ْصطر كو  "ت: )يس نَّرنك - نكتكْل   تا ْ تي س نَّر  ْ ذ  تن ب أ تكْلخ  تا ي ا   َْ تلسطنر تتتكشطيقا ت طنت)ك}ن   
 ت  تو19/25تت )

ت ك تت :ا نا) - َُّ ط  تبطنتقطيستن طانتبخطيلووتنا  طنتكلبخطَوتا ْ ن ات حتكلص يةتعطنتكلف 
:تي)تتكشيقا ت نت)كل ك     ت5/99يوتكلهولته كدز َر

تركناتاْشه ْرن ات  ْ تلقاَتكل رك :تقاَتلحتبروتكلررو:تا ي تت:)اْشه ْرنا  - طر  ذتنهي ؟تارك ت  
 ت 5/149رك ت رانحتكل )بنات)ش ْهر وت

                                                 

تتتتتتو90شططططيقا تنين يططططلتكدل ططططاظوت فهططططلتكلهسططططانتكلرربططططحوت يبططططح:تك نصا طططط تققنيبططططحوتكنظططططر:تت 5)
وتكلفزكنططروت29 طططتتنعيطا ت رصططا :تك شططيقا تن نرلت طحتن ططنتكلهوططلوت 5955وتسططنلت19عط  ت

 ذت5440كل لبنعا تكلفا ريلوت



 35 

قطططاَتيطططننستله سطططانحتبرططط ت نطططاظرةتبينه طططاوتاشطططه تانتكلططط ينتر ا س طططن تقططط تت:)را سطططن   -
 ت 55/959ياري تبو ك ت)تترنلترنيساوت يهذ:ر ا س ن تباسيصقا وتارك ت ي ت

 تكشيقا ت نت)كل رنةت ت:)ي   رَّْي   -
تكلرشيرةت اعر ننح  -  كلسَّنا ات كوتق تي   رَّْي  تيْت  تص تتتتتتتتتاناتس ْيف 

ت ي تبنتثنر"ص تت"تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 فططح تكلنططننتزكنطط ةتركبرططلت ططحتابنيططلتكسطط يلوتناخططرقتن طط يلت  ططاتوحََدة )النََون(: 

تيريطينتكلنظي طلتكل طر يلت لق ل   تعه ا تكلسهفوتنق ت ان تبإرةتكل نا  لت ي طاتبيطنهذتصطَن
أنتكلنننت حتكل ن تكدش  ت رننلوتنكد ثرتكسطير ا وتله لت)كلننن وت لتاقركر ذت ههذتب

نيشططططر ت)كلنططططنن تبهطططط لتتتيقهايعنطططط تق طططط تكلينليطططط تكل رف ططططحتبي بيططططرتكل  ططططر ك تانتيضطططط
كلخ ي لتسانرتصرنفت)كل  ل  تنكلشَّ  ني ل تن طحت)كليطا تنكلطرك وتنكل طا وتنكلطلذوتنكل طيذ وت

  نتنر  تعهي ت ه لت"تبرضها هيستشح ت نتبنا تكلخ اسحتكلياذتي ْررقت نهاوتانت نت
تانتكلش نيلوتن تي طننت طحتيهط تكل ه طلت طنت رباعيلتانتخ اسيلوت  ر ر كةت نتصرنفتكل  ل  
ثططططلت  ططط لتكلصططططرنفتصططططرفتنكصططط وتانتكثنططططانوتانت ططططن ت لطططط وت طططاعهذتانتيهطططط تكل ه ططططلت  ْص  

 ت)5(  ْبي   علوتنليس ت نت لذتكلررو"
تبزيا يهطططططاتي ْرزن طططططاتكل  ينبطططططا تعهططططط تانتكلقطططططن  تكل را سطططططلتبأ طططططاللت)كلنطططططنن ت 

وتكل َتزت تكلرفَتي ْضطكل ر يلتكلق ي لتال تابحتزي تكدن اَر  نوتا كتعذتان تي قاَ:تض   ن 
طْي نت طحت ط كتكل ط  وت"  ْير طَ"وتن ط ل تقطاَتبأ طاللتكلنططننت طيفوتنض  فطا تضطي اوت طلتكلض 

تبزيا ةتكلننن تت)2(كبنتع  نروت أ اتسيبني وتنكبنتفنحتنكلف هنرت ره تكلقَن

ََاء( المربوطََة:  تكلنظططانفتكل ططر يلتل قلططلت"كليططا تكل ربنلططل"توحََدة )الت  َ ي ْشططو 
وتني ناسططوت نضطططن ت)1( سططاصلتنكسططرلت ططحتكل ضططا تكل طططر حتكلرربططحوتق ي طط تنص يثطط 

                                                 

:تيه يوتكلهولوتت 5)  ت5/99كدز َر

طتتنكبطنت 5131تت تتابرك يذت  ل  تتنز يه وت  روت5/529كنظر:تكبنتفنح:تكل ن فوت 2)
 ت5/235ع  نروتكل  يلوت

 ت119وت " لتنا ثالهات نتنرن تكل   رل تع"عب كلص ي تكدقل وتكدقل وتكنظر:تت 1)
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كلبصةتكل انَت ناوت اتييره تبال  للتكل   ا ةت نتزيطا ةت)كليطا تكل ربنلطل وتن طنت
  اتعهي تكلي هذتبال قرةتا نالت

طذت  طر ك تعربيطلتنعه تكل ر نذت  نتكلي طنينتكل طر حتلطنزنت)  ْره ن طل تي ْهي ض 
ططنل تل ططنت ْرش  نَّسططلوتن ططنت طط كتكلططن لتكدخيططرتقططنلهذت)ن   صضططلوتناخططرقت خيهططلت  ف 

ططططْله ن ل تل ططططنتكلططططه ططططظتكليي ططططفتبالنركشططططلت ططططنت ططططل وتنقططططنلهذت)س  ْرش   خيَت ططططنت)كلن 
شطبي تت خيطَت)كلسَّطلَ تن طنتا تنكلوبطانةت  ش طبَّهاوتباآلنيطلتكل ررن طلتبططريطكي فتبال

تْ ه ن ل ت نتل ظت  ر رَّوت نت)كل ا هل ت  ت)ت ثه وتنتبال  ْلن
 لت ثهها:ت طنتني ا تنزنت)  ْره ن ل تيأخ تنس ت)كل  ا رتكل ناعيل ت حتي نل ت

اسطط ا ت نك وتن ططنت طط ا وتن ططنت  ططا روتب ططاتي ضططحت ططحت  ه ييطط تالطط تينليطط ت
كل فر ت حتكل  ط رتكل طناعحتتوت لت لصظلتانتكل رن )5()كسذت رن ت فر  

وت نتلري تالصا تنص ةت ر يلتزكنط ةت طح:ت)كليطا تكل شط  ةتنكليطا ت ينل تاساساوت
رتاي  ططاتبنيططلت ططر يلوت ي ططر لتاذتغيططرت ي ططر لت ثططَ:تكل ربنلططل توتن لطط تبططآخ ت

نلي ططلوتكسطططيركييفيَّل تتن طط ل ت ططنتكلشططأنت ططحتكل رنططط ت يَّططلوترف  رد يَّططلوتص  يَّططلوت ا   )   د
ت)  ْره ن ل وتصيةتي هص تنصط ةت طر يلتزكنط ةتايضطاوتتكل   رتعه تنزنتكل فر ت ن

 طططحت)كلنطططننتنكليطططا تكل ربنلطططل وتنل نهطططاتيبقططط تنصططط ةت قيططط ةتببنطططا تشططط هحتثابططط ت
انتينرط تتكلنس وتن هص تبالربطاعحتكل فطر ت طنتنزنت)  ْره ه طل تتنلقط تي طحتفط كوت

  لهحت)كل   رت)كل   ركلنننح وتقياساتعه تتكل   رتعه تنزنت)  ْره ن ل تبط
تكل ي ح ت

                                                 

 ص طط تشططصاي وتكل  طط رتكل ططناعحت ططحتكلرربيططلوت ركسططلت ططر يلت  ليططلوت كرتشططصايلوتكنظططر:تت 5)
 ت90غريووتكلقا رةوت 

 

 



 32 

ل نة(:  الخطاب الوظيفي لوزن )ف ع 
تكلي  يطرتاليهطاوت ي ْنيه ت اتفرقتعرضط ت طنتا ثهطلت)  ْره ن طل تالط تانهطاتظطا رةتيفيط و 
نليسطط تصالططلت ر يططلت  ي ْه ططَوتنانهططات ططنتي ان ضططا تكلنططاستكلشَّططربيينتبططبل تكلشططاذتعا ططلوت

 ططططحتخلابططططا تسططططهبيلتعنطططط ت زكنلططططل:تتنكدر نتخا ططططلوتنا ثططططرت قا ايهططططاتيطططط كن وتانتيططططر 
كلظرك ططططا وتنكل  ا ططططا وتنكل رايططططووتنبنصططططنت صطططط ن ت ططططحتخلابططططا تايفابيططططلتفططططا ةتعنطططط ت

ت زكنلل:تكل صاسنتنكل ضانَتت
نبروت نتا ثهلت) رهنل تق تي س ر وتال تكلهولتكل يابيطلت نطاتانت نطا تعنط ت نطلت طنت

سطططيلوتننلطططن كوت طططحتكلهوطططنيينتكلرطططروتكل صططط ثينوت  طططاتيرنطططحتانهطططاتقططط ت طططار ت طططيولتقيا
ْ رحتكلرربحتكلصالحتت تكللَّن ْعحتكلف 

ْ تليستضرنرةتانتي ننتله يولت رن ت  لَّر تي ْنس وتاليهطاوتني ي  طاقوت   ر كيهطات نك 
عهيطط وت  نطط تقطط تيشططارتالطط تثططلةتكلنططنكصحتكل  ليططلتبأسطط ه وتبن طط هاتكدبططرزتيطط كن وت ططحت

تنظان هاتكلخلابيلتكلسَّياقيلت
 تالي وتن بس وتتكإل  احتعنت رن تلذ َن ي نتسفي لوتن تلبراوت حت اصب وتثذتي ص 

 نكي  فتب وت  ارتا ارةتعهي وتن  لتشب تثابيلت حتسهن  ت

   تكلص   ةوتنكلص  ةتن س تكإل  احتعنت رن تكلنْسبلتك عيباليلتبينت  ن  

 ه نتك في اعيلوتنكل رننيلت  تخ ي اوتكإل  احتعنت رن تكل بالولت حتكل  

  رن تعاذت ن:تكلفرَتنك يخا تكإل  احتعنت 

ََََر :  كل ثططططرةت ططططحتك سططططير اَوتنك لططططرك ت ططططحتكلنظططططاذوتكل هصططططنظينت ططططحتنزنتالمقت
)  ْره نل وت ل  اتي طْ  لتبطاقيركحتالط تكل فطا لتكلهونيطلتكلرربيطلوت  ي طْ ر جت ط كتكلطنزنوتضط نت
َتنصطططططنت كدنزكنتكلقياسطططططيلت طططططنتانزكنتكل  ططططط رتكلربطططططاعحوتخا طططططلت طططططحت رنططططط ت)كليصطططططنُّ

 وتن طط ل تي ْفطط  رتبهططاتانتي ْنضططافتالطط تكلثططرنةتكل رف يططلوتكليططحتيصنز ططات طط ل ططافتبك ي
تكلرربيلتكل را رةت ْين  ت  

 ن  كتآخرت اتييسرت حتكل نضن وتنباله تكلين ي ت
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 المراجع

سسطلتكل  طريلت إتلبرلت  ن رةتعنتلبرلتبطن   وتكل)تلسان العربت:كبنت نظنرت-
لوتتهيأليفتنكليرف لوتكلقا رةوت تكرتكل  ريلتلوتكل كدنبا تنكلنشرنتكلرا لتلهيأليفت

 تذ5455

ل إسسططلتكل  ططريلتكلرا ططلتوتكوتيططح:تعبطط تكلسططلذت ططارننتهََذيب اللغََةت:ز ططَركدت-
لوتتلهيططططأليفتنكدنبططططا تنكلنشططططروتكلطططط كرتكل  ططططريلتلهيططططأليفتنكليرف ططططلوتكلقططططا رةوت ت

 تذ5429

وتكللبرطلتكدنلط توتيح:تعب تكلسطلذت طارننوت كرتكلفيطَوتبيطرن والكتابت:سيبني ت-
 ذتت5445

تذت2550وتض نت ركسا ت حتكلرربيل وت  يبلتكآل كووتكلقا رة)

:تاص  ت ص  تعب كل ريذوتقي وتيصأبنية األسماء واألفعال والمصادرت:قلا كلكبنتت-
 ذت5444وتنوتكلقا رةت ت

تتت توت ت كرتكلهط َوتبيطرن ت ص  تعهطحتكلنفطاروت:قي وتيصالخصائص:تحفنكبنت -
 تذ5425نوتكلقا رةوتت:تابرك يذت  ل  تنآخرينوت تقي وتيصالمنصف

 بلتي ا يَتنشرتت، عاقبةاإلبدال والم :س ي كلكبنت -

كلططط ينتقبطططانةوت كرتكل رر طططلوت:ت خرتقيططط وتيصالممتَََع فَََي التصَََريفت:كبطططنتع ططط نر -
 ت ط5953بيرن وت

 تذ5421وتنت:تكلشني حوتبيرن وت تقي صوتيالصاحبي في فقه اللغةت:كبنت ارس -
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وتنوتصهطططوت:ت خركلططط ينتقبطططانةوت تقيططط وتيصالتصَََريف الملَََوكي شَََر ت:كبطططنتيرطططي  -
  طتت5141

وتطليعة التفكير اللغوي العربي إلى نهاية صدر اإلسالمعب تكلص ي :تتكدقل وت-ت
وتكلفزكنططروتعطط   فهططلتكآل كووت القلََب المكََاني بََين وتذ2559وت3فا رططلت نيططنَر

عاّلمَة تت50فه وت 2وت فهلتابصاةتكلير ن وتع  األصوات الصحا  في العربية
 تذ5449وت2وت فهلتابصاةتكلير ن وتع  وأمثالها من نعوت المذكر

ت ت إك ت - :يرَز تتذ5429نوتبيرن وتتوت تاالشتقاقتيرَز

وتوت كرتكل رر طططلأبنيَََة الصَََرف فَََي كتَََاب سَََيبويهتكلصططط يثح: تخ يفطططلتصططط يثحكل -
 ت ط5953بيرن وت

ت وتبيطرن وت توت كرتكلشطرتالمغني الجديد في علم الصَرفت: ت ص  تخيرصهنكنحكل -
 ت 

ََاد  واألعََالمتز ريططا: ت يشططاَتز ريططا - ََة الحََديث: المب ََم اللغ وتنتوت تاأللسََنية عل
 ذت5491بيرن وت

 تت5495وتنوتبيرن توت تالتطور اللغوي التاريخيتكلسا ركنح: تابرك يذتسا ركنحكل -

وتشرح:ت ص  تفطا تالمزهر في علوم اللغةتت:فلَتكل ينتعب تكلرص نت سينلحكلت -
 تت ط5959نوتبيرن وتتوت تنز يه 

 ت5495وتنوتبيرن توت تفي علم اللغة العامتشا ين: تعب كل بنرتشا ين -

تشططايوكل - ََة تكلشططايو: ت ططنَز ) خلنلططل وتفا رططلتعططينتاإللحََاق فََي اللغََة العربي
 ذتت5439وتش سوت  ر
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وت: دراسَة صََرفية دالليََةالمصَدر الصََناعي فَي العربيََةتشططصاي : ت ص ط تشطصاي  -
 ت ت كرتغريووتكلقا رةوت ت

ل ََنت: ت ص طط تصسططنكلرزيططزتعبطط  - توت فهططلت ف ططلتكلهوططلوتكلقططا رةوزيََادة النََون فََي ف ع 
 ت ت) ف نعلتكلقركرك تكلره يل وت تت5ج

 تذ5431نوتبيرن وتتوت تأبحاث في اللغة العربيةتعب ل: ت كن تعب ل -

كلفا ريطلوتتوتكل لبنعطا االشتقاق ودوره فَي نمَو اللغَةت رصطا :عيا تت رصا   -
 ذت5440وتكلفزكنر

 توتيرف ل:تسري تكلبصيَرلغة الكتابة العربية في الحاضرت يه :تي اني تشه  ي -

وتنوتكلقا رةتوت ت:ت ص  تابنتكل ضَتنآخرينقي وتيصالوساطةت:قاضحتكلفرفانحكل -
 ذت5422

وت  يططوتوت فهططلتكلهسططانتكلرربططحاالشََتقاق وتنميََة األلفََاظتكلقنيبططح: تصا طط تيبططحنقكل -
 تت ط5955وتسنلت19توتع  نسي تكليرريووتكلربالي

نوت  شطط وتتوت تاشََتقاقاو وداللََة الصََيا الرباعيََة والخماسََية:تنرطيذ:ت ت زيطط نرطيذ -
 تتذ5491

وتكل إسسططلتأبنيََة الفعََل فََي شََافية ابََن الحاجََبتنطنرتكلطط ين:ت تع ططاذنطنرتكلطط ين -
 تت تتكلفا ريلوتبيرن وت 

وتالمخالفََة الصََوتية ودورهََا فََي نمََو المعجََم العربََيت ريطط َ:ت ريطط َ تاص طط  -
 ت تك وتكلقا رةوت ت  يبلتكلز رت

) خلطططنل وتتأبنيَََة األسَََماء المسَََتدركة علَََى سَََيبويهتينسطططف:ت تظطططا رينسطططف -
 ت5499وتفا رلتصهووتسنريا
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