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 فصلية، رللة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
ش/ . ىػ 1397شتاء ، 49ؿالعدد ا، زلكمة ةيعلم

 61-80 صص؛ ـ 2018

 ؛ الصرؼ عند أيب الفداء ریسييف ت ديمالمح التجد
 منوذجا   «الُکنَّاش»کتاب  األدب العريب ديشه 

 3ينيحسری زلم د م دي  س، 2أمحد ابشازانوس، 1علي خالقي
 نیبقزو  ةیّ )ره( الدول ينیاإلمام اخلم جبامعةوآداهبا  ةیطالب دكتوراه يف قسم اللغة العرب. 1
 نیبقزو  ةیّ )ره( الدول ينیاإلمام اخلم جبامعة وآداهبا ةیالعرب اللغة قسم يف كأستاذ مشار . 2
 نیبقزو  ةیّ )ره( الدول ينیاإلمام اخلم جبامعةوآداهبا  ةیيف قسم اللغة العرب أستاذ مشارك. 3
 

 17/06/1397: البحث قبوؿ خياتر   17/11/1396: البحث استالـ خياتر 

 صادللخ  
دوراً ناّمداً يف  ریسدینداا الت لعدبیو ، طیمد  ذندن ادلدتعّلم ال سد ّتفدقیمبدا  سیالتددر  بیطرائق وأسال بییعين تقر  ریسیالت

ابددداع  هددایجّاابددة   ةیّددب اتیددالکلمددات وذات ادلفددردات  ل ةیددوعلددم الفددرط یتألددرل أبددوا  أب ، ةیددقواعددد اللغددة العرب
ادللدد  ، أبددو الفددداا إلاعیددل بددن علدد  بددن زلمددود بددن أیددوب. ریسددیأن ت فددب جهددود الت   غدد یندداا  یوعلدد، وابتکددار
« الُک َّداش يف الفدرط»وکتابده ؛ صابب محاة وقد وصفه جرنارد أندرس بِددد "شهید اأدب العدر"" يف أوروا، ادلؤید

الضوا  سلطیناا ال حث . ناا الکتاب الزسلشري وابن احلاجب من أعماله الفخمة يف اأدب العر" وقد أتثّر يف
الفددرط العددر" عدد   ریسددیالدداي و دد  مدد ها ت، بفددابب محداة ریالفددداا الشدده أ" یالفددريف لددد ریسددیمدد ها الت یعلد
. يف القدرن الادامن دةیدجد ةیدالفرط وناه العملیدة تُعتدَ  رؤ  میواجلداو  الفارسّیة وأسلوب أداا اأصوات لتعل ایوالز 
 اسیديف الق ةیخألواته ادل هج رادیللقواعد العربیة من خال  إ ةیّ والفر  ةیّ میالفداا التعل ناا ال حث مقدرة أبو ظهریو 

، والسدددماع اسیدددر دددل الشددداّذ وال دددادر يف الق: وأندددمت نتدددائا نددداا ال حدددث. غیالفددد میوأصدددوات احلدددروط وإدعدددام وتعلددد
 میوسلددارج احلددروط يف تعلدد، صددفات اأصددوات يف فیددالتخفواسددتخدام ، لسددهولة احلفدد  مدد یالشددعر التعل فیددوتوظ

إعتمددديف يف ندداه . الضددمائر ادلتفددلة وادل ففددلة والفددفة ادلشدد هة میکع فددر إتسدداق  يف تعلدد  راينیددوالددزیا اإل، القددرااات
يف الُک َّددداش »أ" الفدددداا الفدددر ّیة وکتابددده  ةیّ مدددن خدددال  خا دددا شخفددد ّی ل  ددد لددد یالتحل ددددد ادلددد ها الوصدددف  یادلقالدددة علددد
 .ةیيف اللغة العرب یشئالفرط لل ا میوم هجه السام  يف تعل« الفرط

 
 .الُک َّاش؛ الفداا أبو؛ الفرط؛ ریسیالت؛ ادل ها: الرئيسة الكلمات

  

                                                                                                                                                       

ادلسؤو  الكاتب               khaleghiali.ikiu@gmail.com 
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 مةادلقد  . 1
 أي (ٗٙٔ: ال قرة) ﴾حِ یَ الرِّ  فِ َوَتفرِی﴿: یکما قا  اهلل تعال  یریالتغ یإل ّتجهانی فیالَفرط والتفر 

، دةیإلظهار ما يف برو هدا مدن أصدالة وز  تهایالکلمة وبُ  غةیص ت او ی»الاي  یریالتغونو ، ناتغیری 
أّسدداً مددن  عدددّ یُ  لعددر"الفددرط ا میإنَّ تعلدد. (ٜ: مٖٕٔٓ، )السددامرائ « ذلدد  ریأو صددّحة وإعددال  أو عدد

اكتسداب قددرات »ابدن جدين قدائاًل  تهیّ عن أمه تحّدثی ثیب،  ناری بغ یأسس تعلیم العربیة لل اطق
 نددداا یتحقدددق ¬والدیكدددن أن، وعدددادات لغویدددة شدددائعة بدددی أ دددراد ارتمددد  اللغدددوي العدددر" ادلتجدددانس

 هدو ، بدی العلدوم العربیدة ك دریةلعلدم الفدرط أمهیّدة   (ٓٓٗ: مٕٔٓٓ، )بساين« التعلم إاّل  االكتساب
أّمدددا علددم ال حدددو  یددددرس ، ة وأجزااندددایدددرس الكلمدددات ادلفددرد»أنَّ الفدددرط ؛ أنددمت مدددن علددم ال حدددو

أنَّ ؛ أنددمت مددن دراسددة الكددلّ  -كمددا نددو معددروط -ودراسددة اجلددزا ، اجلملددة وتركیددب الكلمددات  یهددا
، شٙٔٗٔ، العکد ي؛ ٕٚ: ٔج، شٚٓٗٔ، )ابدن عفدفور« تفدل إ  معر دة الكدلّ  معر ة اجلدزا ند  الدي

بل تضرب جبداورنا ، ثیالعفر احلد دةیول ستیمن الفرط وصعوبته ل یإنَّ الشکو . (ٜٕٔ: ٔج
يف  ةیوابدددن احلاجدددب يف "الشدددا ،  الزجددداج  يف کتابددده "اجلمدددل يف ال حدددو"؛ الددد اث العدددر" خیددديف اتر 

آجددروم يف کتابدده "ادلقّدمددة  وابددن، " البددن نشددامیوبددل الفددد یوکتدداب "شددرح قألددر ال ددد، الفددرط"
الفرط  میيف ذل  تقد تهمیوعا، ادلوجزة ةیادلختفرات وادلتون ال حو  فی" شرعوا يف تف ةیاآلجروم

ومل  لهیالفدرط وتسده میلتعلد ةیّدوالألدرل الف  ریأّما مل تکن دراساهتم بعیدًة عن التفس، اً یمیسهاًل وتعل
وکادددددرت  هری سدددددیالفدددددرط وت دیدددددظهددددرت زلددددداوالت  د. یالقواعدددددد للمتعّلمددددد بیدددددمبسدددددقلة تقر  هتّمددددوای

ابدن  دید یوأّو  دعدوة لصصدالح الفدريف علد ،وسل  أصحاهبا ا اندات وم دانا متعدّددة، وشاعت
وقدد ، ریسیالت ةیلقض ی هو بال  أسس اخلألوط اأول، "ال حاة یالرّد عل"مضاا القرطيب يف کتابه 

من نؤالا الُدعاة لصصالح الفريف الاي  عدت ی الفداا بووکان أ، ّییواسعاً ع د الفر  یً صد تیلق
سددهاًل دلتعّلمدد  اللغددة  فدد  یُ  یيف کتابدده "الُک َّدداش يف الفددرط" بتّدد ریسددیوالت دیددجعددل ع اصددر التجد

 .ناری بغ یوال اطق ةیالعرب
 قددد قددا   "الک َّدداش يف الفددرط" کتابدده يف الفددر یة أ" الفدددااجهددود  یإلدد ّتجددهیوندداا ال حددث 

. د، )الفددابوين« الوجددود زیددإنَّدده يفدر عز »: بعددد ذکددره للک ّدداش "محدداة خیدداتر "أمحددد الفددابوين يف کتابدده 
قواعددد الفددرط ماددل  لیتسدده: الفددرط العددر" بألُرقدده ادلتعددّددة وم هددا ریسددیبت قددومی یبتّدد (ٕٙٔ: ت

 فیدوتوظ، سلدارج احلدروط فیدوختف، مد یوالشدعر التعل، اسیدباط الشاّذ وال وادر من السدماع والق
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عدين ال حدث بکشدف وقدد . الففة ادلش هة اعةیالضمائر ادلتفلة وادل ففلة وص میلتعل راينیاإل ایالز 
عفدددل عدددن ذکرندددا الکادددری مدددن  الدددييف الفدددرط العدددر" و  أبدددو الفدددداا تلکهدددادیالدددي  ةیری سدددیادلقددددرة الت

 .خبامتة تو   أنّم نتائا ال حث  ته یو ، الدراسات الي کت ت عن نتاجه العلم 

 األسئلة والفروض. 1-1
 دیدمالمد  التجد لیدنألرح يف نداا ال حدث ثالثدة أسدئلة وسد حاو  اإلجابدة ع هدا مدن خدال   ل إنّ ا

 الفددرط يف أبددو الفددداا توخدداه الدداي ادلدد ها نددو مددا: أّوالً  وندد ، العددر" الفددرط يف الفددداا ع ددد أ"
 ةیّدد اعل یمددا مددد: اثلادداً  ة یددالقواعددد العرب ریسددتی  دداه اخلاّصددة أ" الفددداامددا ندد  آراا : اً اثنیدد العددر" 

 وآداهبا  ةیل اشئ  اللغة العرب مهیيف تعل راينیاإل ایالز 
، اإلختفار: م انا یعل هایأسس اعتمد   یالفرط إل ریسیيف ت أبو الفدااقد است د : اأّو 
 لیوإنَّ تسدده یوندداه ادل ددانا  لددب اعتمدداد ادلتعّلمدد راينیددوجددداو  الددزیا اإل، طیوالت سدد، فیددوالتخف

 یعلدد ارتکازنددااللغددات  میيف تعلد اددةیدلواک ددة اإل انددات احلد تألدّوری أ" الفدددااأصدو  الفددرط ع ددد 
يف   ددتظمیيف کتابدده الک َّدداش ونددو  ریسددیالت إلددی أ" الفدددااوقددد انتدددت آراا : الادداين. ةیددالعلم یریادلعددا
، م انا مت ّوعة أبو الفدااإذ استخدم ، الألرح العلم  للماّدة بیمن خال  أسال: أّوذلما: نیمظهر 
الُ عدد عدن ، العرض قةیوطر ، لشعرا تیوب، اإلختفار بشکل إدعام األاا وسلارج احلروط: وم ها
 ونیّدددرانیکدددان اإل: الاالدددث. الفدددرط طیورسدددم جدددداو  لت سددد، ةیدددمیوعقدددد ادلسدددائل التعل، التیالتعلددد

معر تهددا  ّسددریتت یيف بسدداب ال جددوم و لدد  الدد وج وموا دد  الکواکددب بتّدد ایندداا الددز  سددتخدمونی
ادل ابدث  میلتعلد وظّفدهیأ" الفدداا  ع دد ةیدمیأبد الع اصر التعل راينیاإل ایإنَّ الز . اط ة ال اسق یعل

 .الففة ادلش هة والضمائر ادلتفلة وادل ففلة اعةیص ةیالفع ة مال بُ  ةیّ الفر 

 البحث ةي  أمه. 2-1
قدد عدا   أبدو الفددااوکدان  ةیديف اللغدة العرب یالکلمدات لل اشدئ ةیدأب  میناه الدراسة عن تعلد ت حث

 تمّ یددو . الفددرط العددر" میلتعلدد ةیری سددیيف کتدداب "الُک َّدداش يف الفددرط" واقدد ح ادل ددانا الت میندداا التعلدد
 یعلد هری أتثد وَمددی الفدداا¬الفدوت ع دد أ" ةیّدناا ال حث يف  وا الدراسات الي خات عدن أمه

يف نداا  أبدو الفددااالدي اسدتخدمها  اتیدوکدال  التق ، ةیدقواعدد اللغدة العرب میصیاعة الکلمات وتعل
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ُقم ددا  ثیددب، شلددا جعل ددا أن نعددّد ندداه الدراسددة، وسددائله وشلارسدداته يف ندداا ارددا  فیددوتوظ، الفدددد
من  ملحیوما ، الفداا¬الفرط العر" ع د أ" ریسیيف ت دیجبهد متوا   يف م اقشة مالم  التجد

 .ند  ا ادل شود یراجی الوصو  إل، الدراسات ادلتعّددة

 الدراسات السابقة. 3-1
 يف أ" الفدااالفرط العر" ع د  ریسیيف ت دیمن الدراسات الي ت اولت مو وع ع اصر التجد دین اك العد

مقالدددة "الظدددوانر ال كی یدددة ل صدددوات ع دددد أ" الفدددداا إلاعیدددل الشدددهری : يتأی مدددا ی م هدددا، "الک ّددداش" کتابددده
، أمحدددد دیددعمدداد مح: الکات ددان، كتابدده الُك َّدداش يف  ددين ال حددو والفددرط"ه( يف   732بفددابب محدداة )ت 

صدد  ، 9العدددد ، 2212سدد ة  ةیللعلددوم اإلنسددان تیددطُِ عددت يف رللددة جامعددة تکر ، علدد  اضیددوع دددالرزال  
مثاين  هیبّد رأ علی ون  أ" الفداا یلد ةیإّن ناه ادلقالة تعا  عدد صفات اأصوات العرب. 281-324

 ضدالً عدن ؛ ةیّدبدل ذکدر سلدارج اأصدوات الفرع ةیّ مبخدارج اأصدوات اأصدل کتدفِ یمل  أبو الفددااعشرة صفة و 
، اإلبدا : ن  ع د ادلؤلف  ةیالدراسة الفوت تیُع  یوادل ابث الت. ةیعقده کجزٍا من کتابه للمسائل الفوت

 اب"ث ائیة اأصل والفرع يف اأصوات العربیة قرااة يف كت یومثّة مقالة أخر . وبکم اذلمزة، واإلمالة، واإلدعام
، وکاظم سامل عل ، یعل  زع یزلّمد بس: الکات ان، اأیو" " الفداااش يف  يّن ال حو والفرط" أ"الُك َّ 

أ" وقدد  دمَّت نداه الدراسدة آراا . 218-173صد  ، 5العددد ، 2216سد ة  دیدانتشرت يف رللدة العم
الدددرس  یادلوازنددة بدد ةیددبغ، ثیالدددرس الفددويت احلددد یوعر ددها علدد، مددن القدددماا هعددری   راا وموازنتهددا الفددداا

ون  مقخوذة من   ةیاأصل والفرع يف اأصوات العرب ةیال اباان عن ث ائ تحّدثیو . ثیواحلد میالفويت القد
أ" عر" ع د الفرط ال ریسیيف ت دیم  ناا مل یُ َحث عن التجد. کتاب "الک ّاش يف  يّن ال حو والفرط"

 –ادلد ها الوصدف   یواعتمديف يف دراسدت ا نداه علد، يف کتابه الک ّاش وضلن قم ا اعداد ناا ال حث  الفداا
 ."الُک َّاش يف الفرط"الي َسلکها أبو الفداا يف کتابه  ةالف یّ  الألرل ت او  ع ، التحلیل 

 منهج أيب الفداء يف کتاب الُکنَّاش يف الصرؼ. 2
أنَّ نداا  هدای  یَّ من خال  تقددیه للکتداب خبأل دٍة مدوجزٍة بد ل ا م ها أ" الفداا يف "ک َّاشه" ّتض ی

يف : الاالدددث، يف الفقددده: الاددداين، فیيف ال حدددو والتفدددر : اأّو : ِعددددَّة کتدددب یالکتددداب مشدددتمٌل علددد
م الُک َّدداش الزسلشددري دلفّفددله  قّسدد میهنددا تقسدد یُک َّاشدده علدد  میيف تقسدد أبددو الفدددااوقددد سددار . الألددب
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الُک َّداش بعقدد  فدِل خداّص عدن  یوأهند. الف( االسدم والفعدل واحلدرط وادلشد ك»: أربعة أقسام یإل
ادلفّفددل " ادلشدد ك"البددن احلاجدب کمددا التددزَم يف القسددم الرابدد   ةیالشددا  هیددوالتددزم  ، اخلدط واإلمددالا
( یالقددو  علدد - فددل -)ذکددر بکلمدداتمو ددوعاته  نیع داو  أبددو الفدددااوقددد صدددَّر . للزسلشدري  قددط

وسالسددددة ، ریالفددددداا يف الُک َّدددداش بسددددهولة التع دددد یأسددددلوب أبدددد زیَّددددب( مت. ذکددددر اخلدددد : مدددداالً  قددددو ی 
وإبرازنددا يف أو دد   ةیددادلسددقلة ال حو  انیددناد دداً مددن ذلدد  ب، وا ددحة بیددوانتظامهددا يف تراک، األفداظ

مددا تتألل دده  وردیددو ،  ائدددة م ددهال یوجز بددیدداإلسددهاب الزمدداً و  یر یَدد یبدد سددهبی ، انیددصددورة وأّ  ب
 دددقلََّف ، یتکدددون للم تددددئ ی همهدددا بددد اقدددلیرلدددّردة شلدددا  عر دددهایو  یتکدددون للمختّفددد یادلسدددقلُة بددد

بعدددل   یبفددد ِ  َدوائدددر وجدددداو  لتو ددد أبدددو الفددددااج( اندددتمَّ . اً یّ وختففددد اً یدددمی"الُک َّددداش" کتدددااً تعل
 دیَرَلها لل د  واجلدو  الاي  مَّن أمالة نون التقک ليالدائرة ا: وم ها ةیوالفر  ةیاأبکام ال حو 

الدي  ةیدمیالتعل اتیديف ُک َّاشه َعددداً مدن اأب أبو الفدااأورد  (ٖٓ: ٔج، مٜٜٛٔ، أبو الفداا) «عهایمج
 :اجلام  يف أوائل کلمة أبرط اإلخفاا م  ال ون ونو تیال : بفظها وم ها سهلی

 سوااً َش َا ظُُفر دَ یصِ  ریٌ کما ذَاَل ط   ی َ   يف دُ یز  یجَاَر دعٍد قَد ثَدوَ  یتَر 
 (ٕٖٖ: ٕج، مٜٜٛٔ، أبو الفداا)

، بعلَمد  الکدالم وادل ألدق ةیالفدر  یيف عر ده وم اقشداته مدن بعدل القضدا أبدو الفددااناا وقدد أتَثدر 
 ةیددداالعت ار  ةیدددوادلان ةیدددکتابددده مفدددأللحات أصدددحاب الکدددالم وادل ألدددق کالففدددو  والعدم  ی ددد  ددددرجیو 

 .واخلاّص والعامّ ، هیوالعوارض واحلقائق واکوم واکوم عل

 أيب الفداءموجز عن . 3
صدابب ، أبو الفداا إلاعیل بن عل  بن زلمود بن دمحم بن عمر بن شان شداه بدن أیدوب دیّ ادلل  ادلؤ  نو»

. (ٛٓٔ: ٗج، لٕ٘ٛٔ، )إبن الوردي« ندد 672س ة  یاأول یإنَّ مولده کان يف دمشق يف شهر مجاد  .محاة
ندو مدؤرّخ ، وأجداَد يف   دون متعدّددة ةری اد قد هنَل مدن علدوم ک، مت ّوعة ةیّ ثقا  ةیموسوعة علم أبو الفداا عدت ی»

ونظدم   .وعلم اذلیدقة، واطل  على كتب كاریة يف الفلسفة والألب، قَرأ التاریخ واأدب وأصو  الدین، جغرايف
ترجم إ  ، ویعرط بتاریخ أ" الفداا: ختفر يف أخ ار ال شرله ادل  .وأجاد ادلوّشحات -الشعر ولیس بشاعر 

تدويّف  جدقًة يف الاالدِث  یمحداة بتّد یملکداً علد أبدو الفددااوبقد    .وقسم م ده إ  االنكلیزیدة ی یةالفرنسیة والالت
وکاَن  (ٕ٘ٔ: ٔج، لٖٛٗٔ، )الشوکاين «ماً یس ة إاّل ثالثة أشهر وأ یندد عن ست732من ارَّم س ة  نیوالعشر 



 1397 ، شتاء49 الػ العدد زلكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية رللة

11 

وال أعرط يف أبٍد من ادللوك من »: بجر بنقا  ا یبتّ ، بغرر القفائد دبونهدیو ، اً ری کا  هیعل ا ونیالشعراا 
 اً ری مدن ادللدوك کاد مهداری الدولدة وقدد مددح ال داس ع فیإاّل سد هید  مهاوعری  زلمود والشهاب ن اتةادلدائ  ما البن 
 (ٕٖٚ: ٔج، لٖٛٗٔ، )ابدن بجدر «مهداری لغ تفدقیمن الکادرة واإلجدادة مدن الفحدو  مدا مل  نیولکن اجتمَ  ذلا
 یجامعداً بد،  ا دالً  اً دیدکر ،  زُل ّداً أنلده، طال داً للعلدم اتدهیب قضدی قدد الفددااأنَّ أا»ل دا  ّتض یومن ذل  کلّه 
مد هم وأصد حت محداُة يف عهدده زلدطَّ رجداِ  أندل  انیدواأع وبید کان خّق من  ضالا بدين أ، احلکِم والعلمِ 

، ادلختفددر يف أخ ددار ال شددر»: مالددهومددن أع (ٜٜ: ٙج، ت. د، )إبددن العمدداد« م ددزالً للشددعراا، العلددم مددن کددّل  ددنٍّ 
کشددف ،  "لیديف علدم اخلل لیدادلقفدد اجلل" احلاجدب إبدن دةیشدرح قفدد، ال لددان میتقدو ، ةیدالدولدة اخلوارزم خیداتر 
كان جامعاً أشتات العلوم وقد ص َف ،  رجالً متكامالً  أبو الفداالقد كان . الک ّاش، هیيف شرح الکا  ةیالوا 

كتااً ط   م ها   12تفانیف ومن ناا خّلف للمكت ة العربیة خاّصة واإلنسانیة عامة  ويف كّل علم تف یفاً أ
يف التاریخ وادلعروط بكتاب اتریخ أ" كتاب ادلختفر يف أخ ار ال شر    :ثالثة يفلت شهرة عادلیة ك ریة ون 

الُك َّدداش يف ، أ" الفدداا غرا یدداكتدداب تقدومی ال لدددان يف اجلغرا یدا ط ددَ  عدّدة ط عددات يف أوروا ولّد  ج،  الفدداا
 .(ٖٓ-ٔٔ: ٔج، مٜٜٛٔ، أبو الفداا)« الفرط وال حو

 أيب الفداءالصرؼ عند  ریسييف ت ديالتجد ةيبن. 4
ونو بفد  اللسدان مدن ، إبعراب والب ااٍ  ستیالکلمات الي ل ةیتعَرط هبا أبوا  أب »علم أبصوٍ   الفرط

واالسدتعانة بده علدى کدالم اهلل وكدالم ، وبفد  الیدد مدن اخلألدق يف الكتابدة، اخلألق يف نألق ادلفدردات وصدیاعتها
 ریسدیت یإلد أبو الفددااوقد اّ ه  (ٕٗ: مٜٕٓٓ، )احلمالوي« والتوسل هبما لفهم كاری من العلوم الدی یة، رسوله

 یالغ دد دیالفددرط شددد ریسددیوجددد ت ثیددب، بِددددد"الُک َّاش يف الفددرط وال حددو" ریالفددرط العددر" يف کتابدده الشدده
 رادیإ یوأکارنا قدرة عل ةیّ الوسائل الف  یو ّر له أع  ويف نفس الوقت، وأصالة ةی م حه مشوالً وکل، مت وّع ادلفادر
 :م ه ال اشئون يف ادلدارس واجلامعات لتعلّم قواعد اأدب العر" دیستفی یالفرط بتّ  ریسیلت اةیادل انا احلد

 اسيالسماع والق ریسيت. 1-4
)ابددن « بدددِّ الکاددرة یاخلددارج عددن بدددِّ القلددة إلدد  یالکددالم العددر" ادل قددو  ال قددل الفددح»: ابددن اأن دداري قددو ی

وإنَّ االسددتعما  إذا ورد ، اسیددأکاددر مددن الق ةیّددالسددماع أمه ولددونی»کددانوا   ییإنَّ ال فددر  (٘ٗ: مٜٔٚٔ، اأن دداري
 أبدو الفدداااندتمَّ  (ٜ٘٘: ٖج، مٜٜٚٔ، )ال غددادي «اسیدالق  ألدلیالنَّ السدماع  اسیدبش ا أخاوا به وترکدوا الق
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 ریسددیوقددد ظهددر انتمامدده بت ةیددال حو  ةیک اشدده و ددق اأسداس العددام الدداي و ددعته ادلدرسددة ال فدر   ی دد انددهیب یعلد
 دادلراد ادلألدرد  ونیال فدر  هدایعل یجدر  یيف ذکدره ومتابعتده للمفدأللحات التد: والسماع يف عدّدة ُصدور اسیالق
وادلدراد ، «هری عد وزیدالواجدب مدا ال»وادلدراد « لاع يف کدلِّ  درٍد م ده یباجٍة إل ریمن ع اساً یجرُي ال اب ق» 
مدا یدوز »وادلدراد اجلدائز  (ٖ٘ٚ: ٔج، مٜٜٛٔ، أبدو الفدداا)« کال  رّد م ه على السماع  توقفیما »ادلألرد  ریبغ

، كالمهدم یرجد  إلیهدا  یده  سدتقراامدا یعدرط بقاعددة معلومدة مدن ا اسد یوادلدراد الق« وترکه - یه اإلبدا  ماالً 
 أّمددا بدده یُدْعتَدددُ  ال –ع ددد أ" الفددداا-السددماع والشدداّذ  یکددّل اسددم م ده إلدد  فتقددریکددال  بددل   سیمددا لدد یوالسدماع
وزن أ عِدداَلا مجدد   یيف رّده علددى الفددرّاا القائددل أبنَّ وزن أشددیاا )أ عدداا( أنَّ أصددله علدد. و کادلعدددوم هدد ال ددادر

مث خفِّف كما ُخفَِّف میت ومجَُِ  خسدب اأصدل علدى   اٌ ی( ذل  أنَّ شیئاً أصله شِعلیلش ٍا على وزن ) َ 
 أبددو الفدددااوقددد رّده « عددااأ »أشددیئااَ مثَّ ُبددا ت اذلمددزة الددي بددی الیدداا واألددف وندد  الم الكلمددة  فددار وزندده 

بداط الم الفعدل  أبنَّه لو كان نو اأصل لكان شائعاً كمیِّت و، ئىاٌ یونو مردود أبنَّه الیسم  ش»: بقوله
يف أتكیدده أنَّده الیدوز . أنَّ اذلمزتی إذا توسألهما األف ال اط إبدامها وال اث دان م هدا، على عری قیاس

ع ددري وع قسد  أنَّده يفدر يف كالمهدم ال یقداس : ضلدو یوز القیداس علدالقیاس على القلیل وال ادر  هو الید
 ریسددیأ" الفددداا مددن أجددل ت ةیدديف نظر  ةیمددن الرکددائز اأساسدد عوةکانددت ندداه الددد  (ٖٗٚ: نفددس ادلفدددر)« علیدده

عامدل  اسیدر دل ق یال حدو علد ریسدیيف ت زةیدوتقدوم نداه الرک، داتدهیالفرط العر" واخلروج به مدن بعدل تعق
 هیدددعل سیالشددد ا إاّل إذا کدددان بکمددده رلهدددوالً والشددد ا ادلقددد یعلددد قددداسی الشددد ا ال، لعامدددل آخدددر يف العمدددل

والسددد ب يف ذلددد  والعدددرب أمدددة ، العلدددة ادلوج دددة للحکدددم يف اأصدددل موجدددودة يف الفدددرع ندددتمعلدددوم احلکدددم وکا
، موجدددودة يف الفدددرع ریوعلَّدددة بکدددم اأصدددل عددد، خکمددده هیدددبشددد ا و کدددم عل ئاً یتشددد ه شددد فیددد ک، مدددةیبک

أنَّده أعدرب  یال حداة إلد انبید ثیديف ال حدو ندو إعدراب الفعدل ادلضدارع ب اسید سداد الق یو رب مااالً علد
وال ددددزاع . اإلسددددم  اإلسددددم أصددددل يف اإلعددددراب والفعددددل  ددددرع یعلدددد سیأدّل أنَّدددده قدددد یأو مبع دددد، اإلسددددم هلشدددد ه

اب امدده  رت طیدد هیددلد یعدددم اجلدددو وأسدداس ، م همددا يف رأي أ" الفددداا یالجدددو  اسیددالق یواإل ددألراب  دد
ال ّداس  حاجدة  هدایال تداجحیالدي  حةینداا مدن اللغدة الففد سیلد: اأو : نیل فوص اللغة وقد و دحه يف أمدر 

والظددّن ، ع دده یإنَّدده مظ ددون مسددتغ : أّمددا الادداين. ندداا اال ددألراب وال ددزاع یمعر ددة اللغددة التفتقددر إلدد یال ّدداس إلدد
 .سةیا ألراب اأق هیعل  تبیومن أنّم ما ، نّفاً من نفوص اللغة سیل

ونداه الددعوة مدن شدقهنا ، یند  التداد دعدوة م أل دة إللغداا العلدل مدرّة أخدر  اسیدإلغداا الق یإنَّ الدعوة إل
 یإلدد ةیددالداع تددهیيف رؤ  أبددو الفددداا سددتمرّ ی. لهیالفددرط العددر" وتسدده ریسددیيف ت ریسددیال سیأن تسددهم جبددزا لدد
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 مددایأجددل االخددتالط   الفددرطمتالددت يف وجددوب با دده مددن  ةیددبدددعوة عاّمددة جل هری سددیالفددرط وت لیتسدده
 یوعلد، نألقداً  دیدفیشلدا ال هیدوسدائر مدا اختلفدوا  ، نألقاً کاختال هم يف علّة ر   الفاعل ونفب ادلفعو  دیفیال

 ،الفددداا أبمجلهددا يف سددألور معدددودة یتلدد  كانددت خامتددة دعددوة أبدد. نألقدداً  دیددفیال مددایاجلملددة کددّل اخددتالط  
علدددى ادلفیدددد اّقدددق للغدددرض ادلرجدددو وندددو تعلّدددم الفدددرط وبفظددده  اواإلبقدددا، دعدددا  یهدددا إ  بددداط كدددّل زائدددد»

، الفداا وكقنَّده یتحددث بلسدان طالب دا أبی دعوة على عّدة قرون َمضتوضلن نشعر الیوم وبعد أن ، وتأل یقه
 آ  حملته العشواا الي ش َّها على ضلاة ادلشرل وما ذن وا إلیه من إیغا  يف القضدای ال حویدة والفدر یة بدّ  

كانددت  (ٔٗ: مٕٙٔٓ، )رمحددة« مدد   لغت ددا إ  لغددات عددّدة كلغددة أكلددوين ال اعیددث ولغددة بددين احلددارث ونددایل
ودعددوا إ  ختلددی  ، علددى الألریددق ذاهتدداتلدد  احلملددة بددا زاً لعدددد لددیس القلیددل مددن علمدداا اللغددة الدداین سدداروا 

وشددوق   ددیف زلّقددق كتدداب ، ومددن أشددهرنم إبددرانیم مفددألفى يف كتدداب "إبیدداا ال حددو"، ال حددو شلددا الیفیددد
 العلددل ر ددل الدداي ادلخزومدد  ومهدددي، العددر" لل حددو جدیددد تفدد یف إ  دعددوَا اللدداین، "الددرّد إ  ال حدداة"

 الیفیدد مدا كدلّ  مدن والدتخل  الفدرط تعقیدد واجت  دوا أ" الفدداا مد  اتّفقدوا شلدن الكادری وعدرینم، هبا والعمل
ن دعددا بدددعواه وخدددیث لدده بكددّل مدد  مدد هم، " الفدددااوالقدددماا أب ادددثی العلمدداا مددن عددددٌ  أتثددر لقددد. نألقدداً 

بعدل آراا مجهددور ال حدداة   ر لیددواترًة إنَّ أاالفدداا ، ومد هم مددن دعدا بشددكل مد ألن خفدد ، و دوح وصددرابة
 أبدو الفددااهبداا ادلفهدوم وقدد رّده  عتقددی)أ َعداا( واجلمهدور  اایالفرّاا القائدل أبنَّ وزن أشد یکما نراه يف رّده عل

 .اجلمهور هایعل ريیادلفأللحات الي  ق لی یواترًة أخر ؛ شیئاً  سم یونو مردوٌد أبنَّه مل : قو یو 

 مييالشعر التعل. 2-4
وإن ، وکدان شدانداً ، وإذا بفد  کدان أعلدق وأث دت، الد فس یإنَّ بفد  الشدعر أندون علد»اجلاب   عتقدی

سلددارج احلددروط  وظّددفیإنَّ أاالفددداا . (ٕٗٛ: ٙج، ٜٜٙٔ، )اجلدداب «  ددرب ادلاددل کددان مدداالً  یابتددیَا إلدد
 اتٍ یداحلدروط يف أب نداهوالقدرااات وذلداا ختّفدف  میالقدرآن الکدر  دیدناه ادلخارج يف علدم  و  میتعل لیلتسه
اأصددوات ارهددورة  هدد  تسددعَة عشددَر بر دداً وندداا  یإلدد أبددو الفددداا ریشددی. الألددالب بسددهولة فظهدداحیلکدد  

، مٌ یجد،  ادٌ ، مٌ یم، ألُف المِ ، ظااٌ ، اٌ ی، واوٌ ، یٌ ع، یٌ ع، ااٌ ، طااٌ ، قاطٌ ، ذا ٌ ، أَلفٌ ، يف ال ظم  هایترت
 :م  ال ون والزاي ونو تِ یمن ناا ال  اينال فُف الا مُعهایو ، زايٌ ، نونٌ ، رااٌ 

 إذ قَدَّ ط  َ عوّيٍ ظامل  جرِ   الَکظمُ أعظَمُ ما يف ادلرِا من خُُلقٍ 
 (ٖٚٔ-ٖٗٔ: ٕم، جٕٗٓٓ، أبو الفداا) 
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ويف ؛ والتجربدة نی تحددث التمدر  ةیددائم يف سلوك طالب اللغة العرب یریذات تغ ةیّ عمل میکان التعل»
إنَّ أاالفداا يف  فِل ذکر  (ٖٚٙ: الت، )ندّدارة «میلتعل ینّدارة أنَّ الشعر مربلة أول یمفألف ةیرؤ 

وذلدددا يف اإلدعدددام وعدمددده مددد  »: يف بفظهدددا ع دددد ادلتلقددد  لیشدددعٍر للتسددده اتیدددأبب يتأیإدعدددام ال دددون 
: ٕج، مٕٗٓٓ، أبدو الفدداا)« واإلخفداا، میادل یوالقلُب إل انُ یون  اإلدعام وال ، احلروط أرب  أبوا 

 ةیدمیالتعل اتیديف "ُک َّاشه" عدداً مدن اأب أبو الفداانقفدنا  قد أورد  أّما احلالة الرابعة الي (ٖٖٔ
 :کلمة أبرَط اإلخفاا م  ال ون ونو  ائلاجلام  يف أو  تیاحلف  من ذل  ال  سهلیالي 

 سوااً َش َا ظُُفر دَ یصِ  ریٌ کما ذَاَل ط   یيف  َ  دُ یزَ  یجَاَر دَعٍد قَد ثَدوَ  یتدََر 
 (ٕٖٖ: ادلفدرنفس (

 معهایو ،  تخف  ال ون م  اق  احلروط بعد احلروط ادلتقدمة الاکر  تخف  يف مخسة عشر بر اً 
، طدددااٌ ، ذا ٌ ، کددداطٌ ،   دددادٌ ،  دددااٌ ، زايٌ ، اثاٌ ، قددداطٌ ، دا ٌ ، مٌ یجددد، ونددد  اتاٌ ؛ تیدددأوائدددل َکلِدددم نددداا ال 

/ ی/ َجدداَر/ َدعددٍد/ ثدَددوَ تَدددَری) األفدداظ اختیددار يف الفددداا¬إنَّ أسددلوب أ". ظددااٌ ، یٌ شدد، یٌ سدد، صددادٌ 
اجلدام  للحدروط الدي  تیدال  ضداً یومدن ذلد  أ. أوائدل الکلمدات یعلد تکد یالي أشدريف إلیهدا  ...(و

 :م ها ونو اایت د  ال
ي َنل َکاَن سر    (ٕٕٛ: ادلفدر نفس)  عوِّض خَدِّ  أمثتُ     ِبفَدِّ

 فیوتسدعة کدل  م هدا أبدد بدريف التضدع، فیأن تکدون للتضدع لدزمُ یتسعة ال، عشر بر اً  ةیت د  من مثان اایال
الدف( عددم لدزوم : یناه احلروط يف قسدم اکریم ها و  اایاحلروط ادلاکورة الي تُ َد  ال أبو الفدااوقد نظم 

: التسددعة فیتضددعوالادداا ب( بددروط ال یوالسدد ااوال دداا والتدد یاألددُف والددواو واذلمددزة وال ددون والعدد: فیالتضددع
  یعلد تدويحیشدعٍر لکد   تیدب  شددی أبدو الفددااکدان . میوالدا  واذلاا والکداط واجلد میالالم والراا والضاد وادل
 .لزمیأو ال فیأن تکون للتضع لزمیکّل ناه احلروط الي 

 يف الصفات األصوات فيختف. 3-4
علدددددم  مایّ والسددددد، تألدددددّوراً ملحوظددددداً يف سلتلدددددف صددددد وط ادلعر دددددة ومیدددددال شدددددهدی»اإلنسدددددان ادلعاصدددددر إنَّ 

وصفوا العامل أبنَّه ع دارة عدن  یبتّ ، ةری سیالشعوب سهلة  یوأ حت ق وات االتفا  ب، اأصوات
ندددداه ال ظددددرة  یوقددددد ت  دددده الدارسددددون ادددددثون إلدددد». (ٖٛٔ: مٕٛٓٓ، ابیالسدددد ی)بسدددد «ةری صددددغ ةیددددقر 
 میتقدد ی ددعا بعضدهم إلد، ةیددراسدة لغو  ةیّدأنَّ علدم اأصدوات ندو احلجدر اأسداس أ  وایوب، خلاطئةا
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يف خدمة الدراسات  ةیالدراسات الفوت فیوتوظ، ةیوالفر  ةیالدراسة ال حو  یعل ةیالدراسة الفوت
ومدن مثَّ ، ال ابدث أسدرار تلد  اللغدة وخفائفدها وظوانرندا فهدمیلکد  ، لغدة ةیّدأ ةیوالفدر  ةیال حو 

أن تفدددمد   یوتسدددتأل، اإل دد اض یالتقدددوم علددد، حةیصددح ةیددداسدددته لتلددد  اللغددة دراسدددة علمتکددون در 
، ریاثبتة التتغ ةیعیالأل  یکالقوان  ستیإنَّ اللغة ل. (ٖٛٔ: نفس ادلفدر)« أمام ال حث العلم  الً یطو 

ا ن  ختض  للقواعدد ادلألدردة ابدن مضداا القدرطيب  بددعوةارتد ط التیسدری الفدريف بعلمداا الكو دة و ؛ واَّنَّ
وذلداا ، ال فدرة  یالكو یی على أیدي صدر  ییعلى الرعم من نشوا الفرط ال فرة وتلماة الفر 

إنّ دا ؛ الفدرط العدر" دی اه صعوبة وتعق قابلونی نیالا ییمن نؤالا العلماا الفر  أبو الفداا عدت ی
عدن  تحدّدثی وع ددما نوعاً  عشرمثانیة  یإل قّسمهی أبو الفدااجزا "ذکر عدد احلروط" و  یإل رینش

 یوندد  ت قسددم إلدد. القددرّاا يف أذندان ی قددیلکدد   فهددایبتخف یتددأیأجدزاا کددّل وابددد مددن تلدد  احلدروط 
 لةیوادلأل قددة وادل فتحددة وادلسدددتع، والرخدددوة دةیالشددد یوالرخدددوة ومددا بدد دةیارهددورة وادلهموسددة والشددد»

وادل حدرط وادلکدّرر   دةیالاالقدة وادلفدمتة والل وبدروط ریوبروط الَقلقلدِة وبدروط الفدف، وادل خفضة
ادلتعدّددة  بیمدن اأسدال دیستفی أبو الفدااکان (ٖٖٔ: ٕج، مٕٗٓٓ، أبو الفدداا)« واذلاوي وادلهتوتِ 

َسَتشَحُاَ  َخَفَفه/ »: فیاستظهر متعّلمو الفرط العر" ومن ناا التخف یاحلروط بتّ  فیلتخف
 : ل ی مایونوّ   ناا اأمر  « طَ َا/ ُمر بَِ فلٍ  / َقدَروَّعَ ایدُ َأِجُدَك َقألَ َت/ مل 

 
 أداء احلروؼ تسهيل احلروؼ األصوات صفات

 نااٌ ،  ااٌ ، صادٌ ، خااٌ ، کاطٌ ،  اثاٌ ، بااٌ ، یٌ ش، اتاٌ ، یٌ س َسَتشَحُاَ  َخَفَفه ادلهموسة

 ،اتاٌ ، ااٌ ، طااٌ ، قاطٌ ، کاطٌ ،  دا ٌ ، مٌ یج، ألفٌ  َقألَ تَ  َأِجُدكَ  الشدیدة

 .ألفٌ ، نونٌ ، یٌ ع، واوٌ ، رااٌ ، اٌ ی، مٌ یم، المٌ  َروَّعَ ایدُ مل  بی الشّدة والرخوةما 

 .مُ یالقاُط والدَّاُ  والألااُ وال ااُ واجل َقد طَ اَ  القلقلة

 والرَّااُ وال ااُ وال وُن والفااُ والالمُ  مُ یادل ُمر بَِ فلٍ  الزالقة

صددفات اأصددوات يف اللغددة العربیددة ولکددّل ندداه الفددفات أدااُ کمددا نالبدد  يف اجلدددو  إنَّ أاالفددداا یعلّددم 
،  اثاٌ ، بدااٌ ، یٌ شد، اتاٌ ، یٌ سد»بدروط  کما نشاند يف اجلدو  أنَّ الففة ادلهموسة تسدتوعب عشدرة،  احلروط
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صددفات اأصددوات  نعلددم أبنَّ بفدد  ندداه احلددروط يف کددّل قسددم مددن  وکددال« نددااٌ ،  ددااٌ ، صددادٌ ، خددااٌ ، کدداطٌ 
)الفددفة ادلهموسددة   : ادلفددأللحات لسددهولة احلفدد  وندد  ندداه أبددو الفدددااادل أللددق یسددتخدم صددعٌب ومددن ندداا 
)الفدددفة / (مل یدَُروَّع َددا)مددابی الشدددیدة والرخدددوة   ، (أَِجددُدك قألَ دددتَ )الفدددفة الشدددیدة   ، (َسَتشددَحُا  َخَفددَفه

ُ  ع ارة "قَد طَ ا" ال سد ة إلدی ( وکان اإلنسان یسهل علیه بفُمر بِ َفلٍ )الففة الزالقة    (قَد طَ اَ القلقلة   
 .اأصوات " وناه احلروط تش ه احلروط اأخری يف أنواع صفاتمُ یالقاُط والدَّاُ  والألااُ وال ااُ واجلبروط "
ختدددرج م هدددا  یسلددارج احلدددروط التددد ةیددديف نظر  یوال دددابا ةیدددمدددن أئمدددة اللغددة العرب کدددونی هی و یإنَّ سدد

ذل  أنَّ کلَّ سلرج  یمخسة عشر سلرجاً مع  ةیسلارج اللغة العرب»أنَّ  هی و یس صرّح. ةیاأصوات العرب
مدن ادلخدارج  هری لغد بلتدهمع اه أنَّه يف مقا فهمیيف مقابل أربعة عشر سلرجاً آخر وکونه  فهمیمن ناه 

مددن  هری هبددا عددن عدد تلددفخی یأ هری هبددا احلددرط مددن عدد زیّددتمی ةیدداعت دداره خال  ی ددعمددن ادل ةیسددل  مددلحی
إنَّ سدددی ویه وکادددری مدددن  (ٕٖٗ: ٗج، مٜ٘ٚٔ، )سدددی ویه« لددده اً یمقددداباًل اسدددت دال کدددونیو  ف یالدددوظ ثیدددب

القدماا یعتقدون بتقسیم سلدارج احلدروط الفدورة التالیدة وأنَّ کدلَّ بدرٍط یدتلّف  مبفداب ة الشدفة أو 
مدابی ، الرخدو، وتقّسدم صدفات اأصدوات إلدی مخسدة أندواع "الشددید، اللسان أو اأسد ان أو احللدق

 :لی وناو" الُک َّاش وتفرل مکانة بعل احلروط يف رؤیة الفر یی، لرخوالشدید وا
 النظاـ الصويت کما کاف يراه القدماء

 سلارج احلروؼ
 الصفات

ما بنی  رخو شديد
الشديد و 

 الرخو

  
 مهموس رلهور مکرر أنفی منحرؼ مهموس رلهور

 ىاو لنی
 مرقق مفخم مرقق مفخم    مرقق مفخم مرقق مفخم

 و       ـ    ب  . ما بنی الشفتنی1
. ابطن الشفة 2

السفلی وأطراؼ 
 األسناف

    ؼ          

 . طرؼ اللساف3
    ث  ذ ظ        وأطراؼ الثناای

. طرؼ اللساف 4
 يق الثناایفو و 

    س ص ر        

. طرؼ اللساف 5
 وأصوؿ الثناای

 ر          ت  د ط

. مابنی طرؼ 6
اللساف وفويق 

         ف     
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 سلارج احلروؼ
 الصفات

ما بنی  رخو شديد
الشديد و 

 الرخو

  
 مهموس رلهور مکرر أنفی منحرؼ مهموس رلهور

 ىاو لنی
 مرقق مفخم مرقق مفخم    مرقق مفخم مرقق مفخم

 الثناای
. مابنی طرؼ 7

اللساف وفويق 
الثناای أدخل يف 

 ظهر اللساف

              

. جافة اللساف 8
إلی الطرؼ 

 ومافوقها
          ؿ    

. أوؿ حاف ة 9
اللساف وما يليو 

 من األضراس
    ش   ض       

. وسط 11
اللساف وسط 
 احلنك األعلی

  ی           ج 

 . مؤخر11
اللساف وما يليو 

 من احلنك األعلی
           ؾ   

. أقصی 12
اللساف ومايليو من 

 احلنك األعلی
              ؽ

    خ  غ         . أدنی احللق13
   ح    ع        . وسط احللق14
 ا  ىػػ           ء . أقصی احللق15

 
نددداه اأصدددوات أداا األفددداظ وکیفیدددة خروجهدددا مدددن  دددم اإلنسدددان و قددداً لعلدددم  أبدددو الفدددداا لقدددد وظّدددف

، دو  إلددی ندداه اأصددواتاجلددعلمدداا الفددوت کمددا نشددری يف  خیت ندداالفددوتیات يف العفددر احلدددیث الددي 
، اذلمدزة، الیداا، الدراا، الاا ، اااذل، واوال، الألاا، الشی ون : بروط عشرةيف  هیرأ تلفخی أاالفدااإنَّ و 

بده  تلف یدکمدا   فهیتوصد: ألدااصدوت ال (الدف: أ" الفدداا وناا احلروط تفرل صفاته الفوتیة ع دد. اجلیم
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عددداري : الشدددیصدددوت  (ب. أل دددقمو ، همدددوسمو ، انفجددداريو ، لادددويو ، وندددو أسددد اين میقدددرّاا القدددرآن الکدددر 
عداري : جلیمصوت ا (د. الرلهور والمهموسب جري انفجاري : صوت اذلمزة (ج. ابتکاک  مهموس
م( . لادوي مکدّرر رلهدور: رااصدوت الد (ر. ابتکداک  رلهدور أسد اين: اا صوت الد (ذ. ابتکاک  رلهور

و( صدوت . ب جدري ابتکداک  مهمدوس: ن( صدوت اذلداا. ط ق  أو شفوي ث ائ  رلهدور: صوت الواو
 ةیدفیوط وکيف عددد سلدارج احلدر  هیدرأ تلفخی أاالفداامن خال  اجلدو  أبنَّ  الب ن. عاري رلهور: الیاا

کدّل بدرط وبدرط آخدر مدن   یومدا بد، أنَّ عددد نداه ادلخدارج عشدرةٌ  عتقددیمٌر وا ٌ  ونو أصفاهتا وناا 
 :هبا کّل م هما يف إطار ال ظام الفويت تازدی ةیخال  میق

 النظاـ الصويت عند أيب الفداء

 سلارج احلروؼ

 صفاتال

 متوسط بمرک   رخو شديد

 مهموس رلهور مهموس رلهور
 فقط رلهور

جانبی 
 منحرؼ

 لنی أنفی مکر ر
 مرقق مفخم مرقق مفخم مرقق مفخم مرقق مفخم

  ـ            شفوي

           ب  و ثنائيشفوی 

      ؼ/ث  ذ ظ     أسنانی

      س ص   ت ط د ض لثوی/ أسنانی

  ف ؿ/ ر     ز      لثوی

     ی/ ج ش        غاری

      خ  ع   ؾ  و طبقی

           ؽ   ذلوي

      ح  غ      حلقی
      ىػػ    ء    حنجری
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 َرسم الزيج اإليراين لتعليم الناشئنی .4-4
األفداظ  ریتفسد، برکدات الکواکدب ومواقعهدا یبده علد سدتد ّ یوندو جددو   « یز » ارس   اُ یالز »

اإلطالل الي و عها الفلکیون وأشهر اأزیج علی . الدائرة یعل أللقیوالظانر أنّه صار ، لةیالدخ
وجددداو  االزیج یسددّهل التعلددیم علددی  (ٙ: مٜٜٛٔ، )ال تّدداين«  ادلسددلمون الددزیا اإلیلخدداين أولددغ بدد
، اخلدددددوارزم : ماددددل كمشددددهورین يف رسددددم نددددداه اأزیج لال ددددال ادلتعّلمددددی وکددددان العلمدددداا اإلیرانیدددددون

، نو دراسدة ب یدة الکلمدة وکیفیّدة صدیاعتهاعلم الفرط ». وعمر اخلّیام، وأ" زید ال لخ ، وادلروذي
کددان . (ٖٔ: مٜٛٛٔ، )صدد ي «ودراسددة عالقاهتددا التفددریفیة مددن يفبیددة واالشددتقاقیة مددن يفبیددة أخددری

أتلیدف الکتدب التعلیمیدة أو قدل سلتفدرات تعلیمیدة ت اسدب ال اشدئة  إلدی الُقدماا يف الفرط یسعون
 یة الکلمات وصیاعتها یتمت ع  م دانا تقلیدیّدة مدن وإنَّ تعلیم ب؛ وتليب باجات ادلتعّلمی التعلیمیة

. إبدددداع وإبتکدددار يف تعلدددیم صدددیاعة الکلمدددة جاندددب الفدددر ّیی وقدددد أیتدددون مب ابدددث متعدددّددة دون أيّ 
و  ب اإلطالة والتعمدق يف ، قائم على االنتقاا من مجلة ال حو العلم »  تفورنم دلفألل  التیسری

والوقدوط ع دد ، ادلو دوعات اأمالدة والتقلیدل مدن الشدواند واالسدتعانة علدى تو دی ، ذكر القواعدد
مد  أنَّ الغایدة يف أصدل ؛ (ٔٔ: مٕٛٓٓ، )بسد دي «والتمییز بدی ادلسدتویت التعلیمیدة، العلة التعلیمیة

 ها التعلیمد  يف  الداي اندتها ادلدنلمسه ع د ابن جديّن  ة وناا مانشقة الفرط العر" كانت تعلیمیّ 
والتحقدری ، انتحاا لدت كدالم العدرب يف تفدر ه مدن إعدراب وعدریه كالتا یدة واجلمد » ال حو بیانه أنَّ 
لیلحدق مدن لدیس مدن أندل اللغدة العربیدة أبنلهدا ، واإل ا ة وال سب وال كیب وعری ذلد ، والتكسری

، ت. د، )إبدن جدين «بده إلیهدا وإن َشداَّ بعضدهم ع هدا ردّ ، یكدن مد هم  ی ألق هبدا وإن مل، يف الففابة
الک ّددداش يف "يف کتددداب  ةالعربیّددد اللغدددة َّنددداذج تعلیمیدددة لقواعدددد التالیدددة الرسدددومإنّ دددا نعدددا  يف  (ٖٗ: ٔج

ة أقسدددام ادلضدددمرات عددددَّ  وأعلدددم أنَّ : "الک َّددداش"يف کتابددده  أبدددو الفدددداایقدددو  . " الفددددااأ "الفدددرط
، والغائددددبادلضددددمرات ثالثددددٌة للمددددتکلم وادلخاطددددب »أنَّ ؛ خسددددب القسددددمة العقلیّددددة تسددددعون قسددددماً 
وکددّل وابددٍد ،  ددال  تسددعةٌ ، والغائددُب مالدده، وادلخاطددب مالدده، وادلددتکّلم إّمددا مفددرٌد أو ما َّددی أو رلمددوعٌ 

ورلددروراً والیکددوُن مر وعدداً ، وم فددواً م ففددالً ،  ددال  مثانیددَة عشددر قسددماً ، م هددا إّمددا مدداکٌَّر أو مؤنَّددث
ورلددروراً والیکدددوُن إاّل متفدداًل  هددداه ، متفدداًل ومر وعدداً م ففددداًل وم فددواً متفدداًل وم فدددواً م ففددالً 

 ادلضدمر إلدی مخسدة أقسدام يف الرسدم أبدو الفدداایقّسم  (ٕٙٗ: ٕج، مٕٗٓٓ، أبو الفداا) «مخسة أنواع
اردرور الیکدون إاّل ، ادل فدوب ادل ففدل، ادل فدوب ادلتفدل، ادلر دوع ادل ففدل، ادلر وع ادلتفدل: التاد
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الداخلیدة علدی الدزیا مثَّ یتجدزَّأ بغائدب ومدتکّلم وسلاطدب يف  وحیتوي نداا القسدم مدن الددائرة ، متفالً 
 :لتتض  م ها، اق بها ترتی اً مل یس ق إلیهو يف ناه الزائجة  أبو الفداا وقد رتَّ ها. کّل نوعٍ 

 1الرسم 

 
، بدی ما دی ادلداّکر وادلؤنَّدث يف ادلخاطدب والغائدب يف عدری عائدب ادلر دوع ادلتفدل الفر ّیون التساوي یعتقدو 

والسداقط ،  دّنهّنم قدد أمجعدوا علدی أنَّ ادلضدمراِت سدتون، عت ار الضمائرعت ار اللف  ال ا قراَد عدم التسویِة ا
ُ ذل  من ناه الدائرة الي اق ب انا، ثالثون  .عری مش ك إبعت ار الفیغة"، عت ار الضمری"ا: ویت یَّ
ویعرض ، راع  باجات ادلتعلمدلا ی یكون الفرط التعلیم  والفرط العلم  موجهی وظیفیاً »

 قصدد   الفددرط الددوظیف  ع ددد ، الواقدد  خبددالط ذلدد  عددری أنَّ ؛ تد عدده دلتابعتدده، لدده أبسددالیب مشددوقة
العربیدددة بتأل یدددق الفدددرط الدددوظیف  يف  ضلدددو مدددا  علددده أمحدددد ادلتوكدددل  قدددد درسَ ، علمیددداً  اً صدددر بعضدددهم 

سدت دا  السدهل مدن ادییدل اإلنسدان السدلیقة والفألدرة إلدی » (ٚ: مٜٚٚٔ، )ادلتوکدل .«نظامها ال كیديب
 (ٕٔٔ: مٖٜٚٔ، )الزجاج  .«أصوات لغته الفعب الشال الاي حیتاج إلی رلهود عضل  أک 

أاالفداا یاکر أب یة الففة ادلش هة يف کتابه "الُک َّاش" ویو   أبنَّ ن  ما اشُتقَّ من  عٍل الزٍم دلن قاَم به  إنَّ 
خیرج به اسُم ، ما اشُتقَّ من  عٍل الزمٍ : وقوله، الففة ادلش هة أي ادلش هة اسم الفاعل: قوله، الا وتعلی مع ی 

ن قام به: وقوله، ادلفعو  واسم الفاعل من الفعل ادلتعّدي
َ
ألل  ، ارلس وادلَقام من ألاا ادلکان»: خیرج ضلو، دل

َ
وادل

يف الدددائرة التالیددة ادلسددقلة الاام ددة  أبددو الفدددااوقددد بددّی  (ٖٖٖ: ٔج، مٕٗٓٓ، أبددو الفددداا)« وادلغددرب مددن ألدداا الزمددان
إلددی مفددأللحات )اأبَسددن/ احلََسددَن/ الَق ددی / ادلمت دد /  أبددو الفدددااویقّسددمها ، عشددرة مددن وجددوه الفددفة ادلشدد هة
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 :وناا الزیا یتکّون من الدوائر ادلرکزیّة الي تستوعب کیفیة صیاعة ناه الففة ادلش هة؛ ادلختلف(
2الرسم 

 
 

 ةالنتيج .5
ومددن ، إنَّ أثددر التجدیددد والتیسددری وا دد  يف کتدداب "الُک َّدداش يف الفددرط"، توّصددل ا يف ندداه الدراسددة

الت سیط اأمالة والتو ی  جبداو  الزیا اإلیراين لتسهیل الدرس : أبرز آ ال التجدید والتیسری ن 
علی رلموعة من الدعائم الرئیسّیة يف أتلیف کتابه "الُک َّاش يف الفرط"  أبو الفداااعتمد . الفريف
والددتخّل  ، الفهددم العمیددق للمؤّلفددات الفددر ّیة اأصددیلة واقت دداس القواعددد اأصددلیة مددن خالذلددا: وندد 

وإعددادة ، مددن الشددروح واحلواشدد  والتقدداریر الددي تاقددل کانددل ادلعلّددم وادلددتعّلم وتزیددده صددعوبة وعمددوض
 .التقسیم والت ویب

  ًیسددتخدم  أبددو الفدددااإتسدداقّیاً يف کتدداب "الُک َّدداش يف الفددرط" و  یُعددّد الشددعر التعلیمدد  ع فددرا
  وکددال، أَّنوذجدداً مسدقلة "إبدددا  احلددروط تُ دَد  الیدداا م هددا"، القاعدددة  أبیدااتً جامعددًة لیعددّ  عدن تلدد
أیيت خبمسة عشدر بر داً ویمعهدا يف بیدت شدعٍر علدی َبسدب  أبو الفداامسقلة "إخفاا م  ال ون" و 

ة يف کدددّل مدددن ساسدددیّ أ ةتقددددمی مدددادّ  نددداه اأبیدددات اجلامعدددة إنشدددادند ددده مدددن وکدددان . أوائدددل الکلمدددات
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رنا وسرعة تاکّ ، سهل علیهم احلف  من يفبیةی، ب العلميف صورة میسَّرة لألاّل  و ناا، اتادلو وع
 .من يفبیة أخری

  يف عدددد سلددارج  تقددّدمیقددد اختلدف مدد  العددرب ادل أاالفددداا نَّ أبنالبد  مددن خددال  اجلدددولی
وسدی ویه جعلهدا سدتة عشدر ، جعدل ادلخدارج مثانیدة  قدد رأی دا اخللیدل قدد، ط یعد أمدٌر ونداا ، احلروط
  یمدا خید ت و ، سلرجداً  یعتقدد أبنَّ لکدلِّ بدرطٍ   قد اان اختّ يذج الاخسب ال م أبو الفدااوأّما  سلرجاً 

 بیدث اضلفدر اخلدالط  یمدا بید هم، وصفه قریب من وصدف العدرب القددماا اأصوات   الب  أنَّ 
 نالب وكما ، اجلیم، اذلمزة، الیاا، الراا، الاا ، اااذل، واوال، الألاا، الشی ون ؛ بروط عشرةيف 

 .تقّدمیادل الفر یین  احلروط نفسها الي اختلف  یها بقیة 
  یسددتفید مددن  أبددو الفدددااکددان إنَّ التخفیددف یُتعتددَ  مددن أنددّم آلیددات الت سددیط يف قواعددد اللغددة و

: ادلتعددددّددة لتخفیددددف احلددددروط بتّددددی اسددددتظهر يفشدددئو الفددددرط العددددر" ومددددن ندددداا التخفیددددف ف دددونال
 مدن نداه أبدو الفدداا" ویسدتمّد ُمدر بَِ فدلٍ ، قَدد طَد اَ ، مل یُدَروَّع َدا، َقألَ دتَ  َأِجُدكَ ، َخَفَفه َسَتشَحُا َ "

 .ادلفأللحات لسهولة احلف  وأداا احلروط
 االسددم: إنَّ أاالفددداا یغددرّی طریقددة الت ویددب يف کتدداب "الُک َّدداش"  یقّسددمه إلددی أربعددة أقسددام ،
. لکد  یسدهل تعلدیم الفدرط أبدو الفددااوناا بدایة اجلهد الداي قّدمده . كوادلش  ، واحلرط، والفعل
دل سوب حیرص علی بیان السماع والقیاس يف ُک َّاشه لکن أنَّه يف مسائل االسم ا أبو الفداا  کال

یهدتمت  أبدو الفدداا. ویعتقدد أبنَّ الشداّذ ع دده الیُعتَددت بده، والتفغری الیوز القیاس علدی القلیدل وال دادر
السماع والقیاس انتماماً م ألقیاً والیر ضهما ویق لهما متاماً بل حیداط الشداّذ وال دادر مدن القواعدد 

مددا یفددع ان تعلددیم دلتلقدد  ویقددّدمان تعدددّ  د اآلراا الفددر ّیة يف شدداذٍّ وابددٍد واخددتالط الفددر ّیة ویددری أهنَّ
 .اأبکام  یه

  ادلفانیم الرئسّیة  لتعلیمزیا ال ناا ستعملوا الزیا من الفلکیی اإلیرانیی أبو الفداالقد أخا
. أخلو  وکیفیّدة صدیاعة الفدفة ادلشد هة، إلی ال اشئی يف اللغة العربّیة مال الضدمائر ادلّتفدلة وادل ففدلة

أّو  َمن استخدم ناا  أبو الفداا دما یشاند ناا اجلدو  یتقّمل برؤیة جامعة  یهویعدت إنَّ القارئ ع
 .وناا اجلدو  زاَد يف سهولة الکتاب، الزیا يف الدرس الفريف
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 ادلصادر

 الف( الکتب
 القرآن الکرمی

 .ادلکت ة العفریة: بریوت، اأّو  والااينارلد ،  قیق ریض بن بسن اخلّوام، ی الصرؼ والنحوالکن اش يف فن  ، (ٕٗٓٓ)، أبو الفداا

 .ادلکت ة التجاریة للأل اعة وال شر: بریوت، ارلد السادس، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب، ت(. )د، إبن العماد

 .ادلعارط العامانیةمأل عة دائرة : اذل د، الأل عة اأولی، ارلد اأّو ، الدرر الکامنة يف أعياف ادلائة الثامنة، ند(ٖٛٗٔ)، إبن بجر

 .دار الکتب ادلفریة: القانرة،  قیق دمحمعلی ال جار، خلصائصا، ت(. )د، أبوالفت  عامان، إبن جين

 .دار ادلعر ة: بریوت، الأل عة اأولی،  قیق  خر الدین ق اوة، ادلمتع يف التصريف، ند(ٚٓٗٔ)، ربن عففو إ

 .ادلأل عة الون یة: القانرة، ارلد الراب ، أخبار البشريف  تتمة ادلختصر، ند(ٕ٘ٛٔ)، عمر، إبن الوردي

 قیق دمحم زلیی الدین ع د ، اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ بنی البصرينی والکوفينی، ت(. )د، ع دالرمحن بن دمحم، اأن اری
 .دارالفکر للأل اعة وال شر والتوزی : قانره، احلمید

 .رومیة العظمی: إیألالیا، الأل عة اأولی، َکرلو يفلی و: وتعلیقتفحی  ، الزيج الصابئ، (ٜٜٛٔ)، ال ّتاين

لد ار، ق ع دالسالم دمحم نارونزلقّ ، خزانة األدب ولب لباب لساف العرب، (ٜٜٚٔ)، ع دالقادر بن عمر، ال غدادي
 .مکت ة اخلاصل : قانرة، الأل عة الرابعة، الاالث

: بریوت، الراب  والسادس لدار، قیق وشرح ع د السالم دمحم نارون  ،احليواف( ٜٜٙٔ، )بن خر أبو عامان عمرو، اجلاب 
 .دار ابیاا ال اث العر"

خث م شور يف كتاب أعما  ، النظاـ النحوي العريب بنی اخلطاب الفلسفي واخلطاب التعليمي، (ٕٔٓٓ)، أمحد، بساين
 .م شورات ارلس اأعلى للغة العربیة: اجلزائر، ندوة تیسری ال حو

 .دار الکیان للأل اعة وال شر والتوزی : القانرة، شذا العرؼ يف فن  الصرؼ، (ٜٕٓٓ)، أمحد بن زلّمد، احلمالوي

جامعة أ" بلقاید ، ماجستری رسالة، ابن مضاء وإسهاماتو يف تيسری النحو العريب، (ٕٙٔٓ)، عديفن و آخرون، رمحة
 .اجلزائر، کلیة اآلداب و اللغات،  تلمسان

 .دار ال فائس: بریوت، الأل عة الرابعة، ك قیق مازن ادل ار ، اإليضاح يف علل النحو، (ٕٜٛٔ)، القاسمأبو ، الزجاج 

 .اذلیئة ادلفریة العاّمة للکتّاب: القانرة، الأل عة الاانیة،  قیق وشرح ع دالسالم زلّمد نارون، الکتاب، (ٜ٘ٚٔ)، أبو بشر عمرو، هی و یس

 .مأل عة السعادة: القانرة، الأل عة اأولی، ارلد اأّو ، البدر الطالع مبحاسن من بعد القرف السابع، ند(ٖٛٗٔ)، دمحم بن عل ، الشوکاين
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 قیق عازي سلتار طلیمات ، اللباب يف علل البناء واإلعراب، ند(ٙٔٗٔ)، ا" ال قاا ع دهللا بن احلسی، العک ي
 .الفکر دار: بریوت، الأل عة اأولی، ارلد اأّو ، وع داإلله ن هان

 .ادلأل عة اأنلیة: محاة، الأل عة الاانیة، شرح وتعلیق قدري الکیالين، اتريخ محاة، ت(. )د، أمحد، الفابوين

 .دار ادلریخ لل شر: الریض، الأل عة اأولی، كتعلَّم الصرؼ العريب بنفس، (ٜٛٛٔوآخرون ) زلمود الاعیل، ص ي

 .دارادلعارط: القانرة، الأل عة الاانیة، العريب يف القرف الثاين اذلجريإجتاىات الشعر ، )الت(، یدمحم مفألف، نّدارة

 ب( الدورایت
رللة ، «ادلفألل  وادل ها نقد ورؤیة؛ زلاوالت التجدید ولتیسری يف ال حو العر"»، (ٕٛٓٓ)، خالد بن ع دالکرمی، بس دي

 .ٕٕ-ٔ: ص ، ٖالعدد ، الریض، اخلطاب الثقايف

، البيت )ع( رللة أىل، «أمهیة علم اأصوات يف تعلیل مسائل ال حو»، (ٕٛٓٓ)، خرونآخالدع اس و ، السیاب بسی
 .ٖٖٚ-ٖٙٔ: ص ، ٙالعدد

  .ٛٔ-ٔ: ص ، ٔالعدد رللة كلية اآلداب الرابط، «ضلو قرااة جدیدة ل ظریة ال ظم ع د اجلرجاين»، (ٜٚٚٔ)، أمحد، ادلتوکل
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 يٗ)رُ( قشٍ ٌٖ٘اهبم خو الوللٖ ث٘يداًطگبُ  ٖعزث بت٘سثبى ٍ ادث ٕدکتز ٕداًطجَ. 6

 يٗ)رُ( قشٍ ٌٖ٘اهبم خو الوللٖ ث٘يداًطگبُ  ٖعزث بت٘گزٍُ سثبى ٍ ادث بر٘داًط. 6

 يٗ)رُ( قشٍ ٌٖ٘اهبم خو الوللٖ ث٘يٖ داًطگبُ عزث بت٘سثبى ٍ ادث گزٍُ بر٘داًط. 6

دهیکچ
آٍر، سًذُ ٍ جذّاة خَد ٕعلن صزف ثب اثشارّب ًَگ ،است بىًٗوب در آىٍ اثتکبر  ٕکِ ًَ سبختبر  ِٖث چگ

يپزداسدٖ هفزدات ه ٔطرٗ ٍ ّب ٍاصُ شص، زسم اسشت   ؛ اسٗا ي دًا و٘ت علوٖ ٗا جِ ِث ّا در  ٖاقشذاهبت  رٍ ثب َت

َ الفذاءارسضوٌذ  براس آث« الصزفٖ الکٌَُّبش ف»کتبة . زد٘گ آهَسش آى صَرت ل٘تسْجْت  ثي  ل٘اسوبع أث

ذ ز٘کِ تحت تأث است َةٗثي هحوَد ثي ا ٖعل ضشتِ ضش  ٍ اثي حبجشت   ٕسهخطز ّٕب طًِٗا . اسشت  ذًَُ

َ الفذاءًشد ٖ صزف ز٘سٍ٘ ت ل٘پضٍّص حبضز ثزاسبط رٍش تسْ جبم  أث  ل٘رٍش تسْ أَث الفذاء .ضَدٖ هًا

شب   بى٘ش ث ٍٕ هِتُذّب، ٖفبرس ّبٕ جسٗ ٍ ّب جذٍل ٖطزاح قٗرا اس طز ٖدر صزف عزث ٍّا آهشَسش   ٕثشزا آ

ذ َُ٘ض يٗا. کبر ثستِ صزف ث ٍ هتوب ٕا طِٗاس آهَسش صزف در قزى ّطتن ًا  َ  يٗا .ذضٖ ههحسَة  شًٗ

ب، پضٍّص ًَا َاعشذ عزثش    فذاءأَث ال ٍٖ صزف ٖو٘تعل ٖٗت ذ  دّشذ ٖ ًطشبى هش   ٖرا در آهشَسش ق ِ ٗکشِ ًا  طش

ٍا بط٘را در هجبحث ق رٍضوٌذش ن .است داضتِ بى٘ث ّبِ غ٘ص ن٘حزٍف ٍ ادغبم ٍ تعل ٍٕ آ  يٗش ا جًٗتشب  ّا

ي پضٍّص ِث کشبرثزد ضشعز   ، ٍ سشوب   بط٘ش در هجحشث ق  کو٘بةٍ  سختردّ اصطالحبت : ضزح است ٗا

َلت حفظ ٕثزا ٖو٘تعل شب   ف٘تخف ٕز٘کبرگ ِث، کزدى سْ ٍّا در آهشَسش   هخشبر  حشزٍف  ، در صشفبت آ

َاى عٌصز ٖزًاٗا جسٗ اس استفبدُ ٍ، ّب تقزائ هتصل ٍ هٌفصل ٍ صفت  زٗهٌسجن در آهَسش ضوب ِٕث عٌ

ِ ص يٗدر ا .هطْج ِ ثب رٍش َت ِ تج ٖ٘لتحلٖ ف٘هقبل ى٘ثحث خَد پ ي٘٘ث َ الفذاءٖ صزف ت٘ضخص زاَه ٍ کتبة  أث

ٖ الصزف»ٕ ٍ ٌّبش ف سش صزف ثزا« الکُ ٍ در آَه  .نٗا پزداخِتٖ سثبى عزثٕ ز٘بدگٗدر  بىٗهجتذٕ ٍ رٍش ثزتز ا

 .الکٌَُّبش ؛أثَ الفذاء ؛صزف ؛ل٘تسْ ؛رٍش:هالیدواشهک
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