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ظواهر صوتية يف العامية العمانية
مقدمـــــــة
ايعاَ ٖٞ ١ٝيػ ١ايعاَٜٚ ،١تشكل ؾٗٝا َا ٜتشكل ؼي نٌ يػ َٔ ١تػري ٚتبسٍ،
ؾايًػ ١نُا ٜكاٍ َجٌ ايٓٗط ادتاض ٫ ٟتبك ٢عً ٢قٛضٚ ٠اسس ٠عرب ا٭ظَٓ١
اغيتعاقب ١ؾَٗ ٞتػريَ ٠تبسي١

1

ْ ٚطل اإلْػإ يٮقٛات ٜ ٫ػتكط عً ٢ساٍ ،ؾاغيطٜٓ ٫ ٤طل ايكٛت ايٛاسس
ؼي نٌ َط ٠ايٓطل شات٘ٚ ،إصيا ٜأخص ايكٛت ؼي نٌ َط ٠دطغا شتايؿاٖ ،صٙ
اغيدايؿ ١تهتؿؿٗا ا٭دٗع ٫ٚ ٠تتبٗٓٝا ا٭شٕ اإلْػاْ ٖٛٚ ،١ٝأَط ٪ٜنس ايتػري
اذتازخ ٭قٛات ايًػٚ ،١يصيو ؾايتػري ٖ ٛايكاْ ٕٛايص ٟحيهِ ايًػات
ٚايعطب ١ٝايؿكش ٢ساؾـيت عً ٢أنجط أقٛاتٗا بػبب ٚدٛز ايكطإٓ ايصٟ
ٜتً ٢بهطٚ ٠عؿٝا ،ؼي نٌ أقكاع اغيعُٛضٚ ٠ؼي ايب٬ز ايعطب ١ٝعًٚ ٢د٘ ارتكٛم،
َع اذتؿاؿي عً ٢أقٛات٘ٚ ،اذتطم عًْ ٢طكٗا ْطكا غًُٝا ،ا٭َط ايص ٟأغِٗ ؼي
بكا ٤أقٛات ايعطب ١ٝستاؾـي ١عًْ ٢طكٗا قطْٚا نجريٖ ٚ ،٠ص ٙاحملاؾـي ١مل شيٓع
َٔ ايتػري ٚايتبسٍ ؼي عسز َٔ أقٛاتٗا ،ؾاغيعطٚف إٔ أقٛات ايهازٚ ،ايطا،٤
ٚايكافٚ ،ادت ،ِٝتػري ْطكٗا اذتاي ٞعٔ ْطكٗا ؼي ايكطٕ ا٭ ٍٚسري غذًت
أقٛات ايعطب ١ٝ٭َ ٍٚط ٫ٚ ،٠خيتًـ ايباسج ٕٛؼي ٚدٛز ٖصا ايتػري ٚ ،إصيا
ا٫خت٬ف ؼي زضدت٘ ؾكؽي
أَا ايعاَ ١ٝؾإ اذتاٍ ؾٗٝا خيتًـ نجريا ؾايتػري ؾٗٝا تػري ٜططز باغتُطاض،
 ٚايؿطم بري ايعاَ ١ٝؼي نٌ َٓطكٜ ١تباعس بري ؾرتٚ ٠أخطٚ ، ٣ي ٛإٔ ؿيٛاٖط
ايعاَ ١ٝايًػ ١ٜٛتكٝس يتبري ا٭َط ٚاتهض ٚنٛسا تاَاٜٚ ،هؿ ٞأْٓا اٯٕ سري
ْبشح عُٔ ٜٓطك ٕٛايًٗذ ١ؼي َهإ َا ٜتعػط ٚدٛزٚ ، ٙضيتٓع ؼي أنجط
ٜٓ 1ـيط :ايًٗذٚ ١أغًٛب زضاغتٗا ،ز .أْٝؼ ؾطحي ١م22/
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ا٭سٝإٚ ،شيو بػبب تػري ا٭يػٓٚ ١ابتعازٖا عٔ ايٓطٛم ايًٗذ ١ٝاييت ناْت
قبٌ غٓٛاتٖٚ ،صا ٜعين إٔ أيػٓ ١ايٓاؽ تكرتب َٔ ايؿكش ٢تسضجيٝا ٚ ،إٕ نإ
تكٛض ٚدٛز ٜ ّٜٛه ٕٛؾ ٘ٝايٓاؽ ؼي َهإ َا َٔ ايب٬ز ايعطبٜ ١ٝتهًُٕٛ
ايؿكش ٢أَطا بعٝس اغيٓاٍ  ،ؾإٕ نجريا َٔ ايـيٛاٖط ايًٗذ ١ٝختتؿ ٞبػبب
ايتعً ٚ ِٝايجكاؾٜ ، ١ك ٍٛايسنتٛض دْٛػت ٕٛؼي سسٜج٘ عٔ تطٛض ايًٗذات ؼي
ارتًٝر ٚ ":ؿيٗطت ب ِٗٓٝـ نُا أغًؿٓا ـ يػ ١ثايج ١يٝػت ٖ ٞايعاَ ١ٝاحملً،١ٝ
ٚيٝػت ايؿكش ٢ايكسضيٚ ١إصيا ْٖٛ ٞع ٜكطب َٔ ايؿكشٜٚ ٢بعس عٔ احملً،2" ١ٝ
ٜٚك ٍٛؼي َٛنع آخط  َٔ " :اغيٓتـيط إٔ ٜه ٕٛأبٓا ٤ادت ٌٝايكازّ طيٝعا ػئ
ٜتشسثٖ ٕٛص ٙايًػ ١اغيؿرتنٚ ،١إشا اضتكت ٖص ٙايًػ ١ؾ ٬ؾو أْٗا تكرتب َٔ
ايؿكش ٢بؿهٌ أنربَٚ ،عٖٓ ٢صا إٔ ايًٗذات ايتكًٝس ١ٜؼي ايب٦ٝات اغيدتًؿ ١ؼي
ططٜكٗا ازي ا٫ضتػاض إلؾػاح اجملاٍ يًػ ١دسٜسٖ 3 "٠صا ايتػاضع ؼي تبسٍ أقٛات
ايًٗذٚ ، ١ؿيٛاٖطٖا ايكٛتٚ ١ٝايًػ ١ٜٛاغيدتًؿ ١جيعٌ أَط ايعٓا ١ٜبٗا َطًٛبا ،
ؾاٖ٫تُاّ بايًٗذَٚ ١ا ؾٗٝا َٔ ؿيٛاٖط يٝؼ اٖتُاَا يػٜٛا ؾكؽي ٚإصيا ٖ ٛيػٟٛ
ٚادتُاع ،ٞبٌ ٖ ٛاٖتُاّ ٜتذاٚظ شيو نجريا
 ٚضتٔ ؼي ٖص ٙايسضاغ ١غٓككط اذتسٜح عً ٢ادتاْب ايكٛتٚ ،ٞايعاَ١ٝ
غطٜع ١ايتبسٍ نُا أغًؿٓا  ٖٞ ٚ ،يػ ١غري َهتٛبَ ٫ٚ ١كٝس ٠بكٛاعس ستسز، ٠
إ ٫إٔ شيو ٜٓ ٫ؿ ٞعٓٗا نأ ٟيػ ١إٔ هلا ْـياَا يػٜٛا خاقا ْ ٚ ،ـياَا قٛتٝا
عًٚ ٢د٘ ارتكٛم  ،سيعٓ ٢إٔ ٖٓاى قٛاعس تتشهِ ؼي ْطل ايٓاطكري بٗا  ،ؾٗٞ
يػ ١هلا أقٛاتٗا ارتاق ١بٗا اييت شيٝعٖا َٔ أقٛات يػ ١أ ٚهلذ ١أخط ٣ؼي
َٓاطل أخط٣
تتأثط ايًػ ١بايعٛاٌَ ارتاضد ١ٝتأثطا نبريا ٚ ٖٛٚ ،انض دً ٞؼي ايًٗذات
يعسّ ٚدٛز َاْع ق ٟٛضيٓع ٚدٛز ٖص ٙايتأثريات ٚ ،ؼي ايعكط اذتسٜح اضتؿعت

 2زضاغات ؼي هلذات ؾطق ٞادتعٜط ٠م15/
 3اغيكسض ايػابل م8/
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زضد ١ايتأثري اضتؿاعا نبريا بػبب ق ٠ٛايتأثريات ارتاضدٚ ١ٝتعسزٖا ٚ ،ايتأثريات
ته ٕٛؼي اغيٓاطل اغيٓؿتش ١نبري ٠دسا َٓٚ ،طك ١ارتًٝر قسضيا ٚسسٜجا تعطنت
هلص ٙاغي٪ثطات ارتاضد َٔ ١ٝايًػات ا٭خطَ ٖٛٚ ، ٣ا دعًٗا شيتً ٧بهجري َٔ
اغيؿطزات ايسخ ١ًٝعًٗٝا ٚ ،نصيو بتأثريات قٛت ١ٝأغؿطت عٔ اخت٬ف أقٛاتٗا
أسٝاْا عٔ أقٛات ايعطب ، ١ٝؾهجط ٠ايٓطٛم اغيدتًؿ ١يٮقٛات أثط َٔ ٖصا
ايتساخٌ
ٚايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝتأثطت نػريٖا َٔ ايعاَٝات ارتًٝذ ١ٝا٭خط ٣با٭قٛاّ
اٯخط ٜٔايص ٜٔتعر بٗا زتتُعاتِٗ  َٔ ٚ ،ايػٌٗ َ٬سـيٖ ١صا ايتأثري ٚ ،إٕ
نإ ضقس ٙحيتاز إزي تتبع  ٖٛٚنجري دسا ٚ ،ؼي زضاغ ١داز ٠ضقست ايتأثري
ايًػ ٟٛيًٛدٛز اهلٓس ٟؼي هلذات ارتًٝر ؼي ايكطٕ اغيان ٞتك ٍٛايسنتٛضْٛ ٠ض٠
ايكامسَ ٞتشسث ١عٔ أثط ايتأثري اهلٓس ٟؼي َٓاطل خًٝذ " : ١ٝنإ يًتعاٜـ
اغيػتُط بري ادتاي ١ٝاهلٓسٚ ١ٜايعاًَري َٔ أبٓا ٤ارتًٝر ؼي َهإ ٚاسسٚ ،اغيتُجٌ
ؼي ؾطنات ايبرت ،ٍٚإٔ ْكًٛا عِٓٗ َكطًشات َٔ يػتِٗ ٚايًػات ا٭دٓب١ٝ
ا٭خطٚ ، 4" ٣قس شنطت طيً َٔ ١ايهًُات اييت اغتكطت ؼي يػ ١ا٫غتعُاٍ
ايَٗٓ َٞٛٝا " غبٝتاٍ سيعَٓ ٢ػتؿؿٚ ،٢تطاّ سيعٓ ٢قطاضٚ ،ؾل ن٬م
سيعٓ ٢ايسضد ١ا٭ٚزيٚ ،ضٜؼ  Reesسيعٓ ٢غبام ارت ٚ ... ٌٝنًُ ١زضٍٜٛ
 Driverغا٥ل  ٚغٝت َ Seatكعس  ٚيٝت  Lightن ٚ ٤ٛيٝػٔ Licence
ضخك ١غٝاض ٚ ٠سؿٝع َ Officeهتب ٚ ،نًُات ؾاضغَ ١ٝجٌ بؿهاض يًدازّ ٚ
زضٚاظ ٠يًبٛاب ٚ ١اغتهإ يهٛب ايؿا ٟايعداد" ٞ

5

ٚخيتًـ ايتأثري ؼي اغيٓاطل ايػاسً ١ٝعٓ٘ ؼي اغيٓاطل ايساخًٚ ، ١ٝيصيو صتس
ايتػريات تهجط ؼي َٓاطل ايػاسٌ ٚ ،تكٌ نجريا ٚضسيا تٓسض ؼي اغيٓاطل ايساخً، ١ٝ
ٚغيا ناْت ايػٛاسٌ ارتًٝذَ ١ٝتكاضب ١ؾإ ايتأثريات َتٛاقً ١بٗٓٝا  َٔٚشيو"

 4ايٛدٛز اهلٓس ٟؼي ارتًٝر ايعطب 1820 ٞـ  ، 1947زْٛ .ض ٠ستُس ايكامس ، ٞزاض ايجكاؾٚ ١اإلع ، ّ٬ايؿاضق ،2007 ١م205 /
ْ 5ؿػ٘ م205 /
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ؼي اغي٬س ١اغتدسّ ايبشاض ٠نًُ ١بًِ ٚتعين ايكاضب ايكػري ٖٛٚضَٔ ٖٛٚ :ٟ
أؾٗط اغيطانب ايكػريٚ ٠نٛتْٛ ٘ٝع َٔ ايػؿٔ ارتؿب ١ٝايبشطٚ ،١ٜبطٚاْٖٞٚ ١
َطٚس ١اغيطنب ،نُا تػتعٌُ نٛي ٖٛٚ ٞايعاٌَ ا ٚاذتُاٍ ٚنصيو ْٛنط
ٚتعين ايعاٌَ باغيٓعٍ ٚايتٓس ٌٜايؿدل اغيػ ٍٛ٦عٔ ايعُاٍ"ٖٚ 6ص ٙايهًُات
ايبشط ١ٜايكازَ َٔ ١ايًػ ١اهلٓسٚ ١ٜدست ططٜكٗا ؼي أنجط غٛاسٌ ادتعٜط ٠ؾٗٞ
َعطٚؾ ١ؼي غٛاسٌ اي ٫ ُٔٝغُٝا ؼي غاسٌ اغيهٚ ٬عسٕ
اغيعطٚف إٔ ايًٗذات ايعطب ١ٝختتًـ عٔ ايًػ ١ايؿكش ٢ؼي ادتاْب ايكٛت،ٞ
أ ٟؼي ْطل ايهًُات  ٖٛٚا٫خت٬ف ا٭نربَ ٖٛٚ ،ا ٪ٜثط ؼي ايبٓ ١ٝاغيكطع١ٝ
يًهًُات  ،ؾتدتًـ إَا بعسز اغيكاطع أ ٚبٓٛعٗا ،ا٭َط ايص ٟدعٌ اغيكاطع تعٜس ؼي
ايعاَ ١ٝعٓٗا ؼي ايؿكش ،٢نُا ٪ٜثط ؼي ْطل ا٭قٛات إش حيسخ تبسٍ يعسز َٔ
ا٭قٛات ؾٝدتًـ ْطكٗا ؼي ايًٗذ ١عٓ٘ ؼي ايؿكشٖٚ ، ٢صا خيتًـ عٔ
ايتبس٫ت اييت ته ٕٛبػبب ايتذاٚض ايكٛت ٞأ ٚايتعاٌَ ايكٛت ، ٞ٭ٕ شيو ٜهٕٛ
ؼي ايؿكشٚ ٢ايعاَ ١ٝعً ٢سس غٛا٤
مل ٜهٔ ايكسَا َٔ ٤عًُا ٤ايعطبٜ ١ٝػتعًُ ٕٛنًُ( ١هلذ )١باغيعٓ ٢ايصٟ
ٜػتعٌُ اي ، ّٛٝؾكس ناْٛا ٜػتعًُ ٕٛبس ٫عٓٗا يؿفي ( يػ ) ١يًس٫ي ١عً٢
َعٓ ٢ايًٗذٚ ،١ضسيا اغتعٌُ يؿفي ( ذتٔ ) سيعٓ ٢هلذٜٚ ، ١ط ٣ٚإٔ أعطابٝا قاٍ
ؼي َعطض اذتسٜح عٔ َػأي ١ضت ( : ١ٜٛيٝؼ ٖصا ذتين  ٫ٚذتٔ ق ، ) َٞٛأَا
َا ْككس ٙاي ّٛٝبًؿفي ( يػ ) ١ؾكس نإ ٜعرب عٓ٘ بًؿفي ( يػـإ )
أَا ايًٗذ ١ؼي ا٫قط٬ح ايعًُ ٞاذتسٜح ؾٗ ( ٞزتُٛع َٔ ١ايكؿات
ايًػ ١ٜٛتٓتُ ٞإزي ب ١٦ٝخاقٜٚ ، ١ؿرتى ؼي ٖص ٙايكؿات طيٝع أؾطاز ٖص ٙايب،١٦ٝ
ٚب ١٦ٝايًٗذ ٖٞ ١دع َٔ ٤ب ١٦ٝأٚغع ٚامشٌ تهِ عس ٠هلذات يهٌ َٓٗا
خكا٥كٗا ٚ ،يهٓٗا تؿرتى طيٝعا ؼي زتُٛع َٔ ١ايـيٛاٖط ايًػ ١ٜٛاييت تٝػط
اتكاٍ أؾطاز ٖص ٙايب٦ٝات بعهِٗ ببعض ٚ ،ؾِٗ َا قس ٜسٚض ب َٔ ِٗٓٝسسٜح
ْ 6ؿػ٘ م206/
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ؾُٗا ٜتٛقـ عً ٢قسض ايطابط ١اييت تطبؽي بري ٖص ٙايًٗذات ) ، 7إٕ ٚدٛز عس٠
ْطٛم يكٛت ٚاسس ( أ ٚسطف ٚاسس ) ؼي ب ١٦ٝهلذَ ١ٝا ٜعين إٔ ٚاسسا َٔ ٖصٙ
ايٓطٛم ٖ ٛايٓطل ا٭ق ٌٝيًٗذٚ ١ايٓطٛم ا٭خط ٣زخ ٖٞٚ ١ًٝؿياٖط ٠تهجط
زاُ٥ا ؼي هلذات اغيٓاطل اي ّٛٝيًتساخٌ ايهبري بري أؾطاز اجملتُع ست ٢يٓٝسض ٚدٛز
َٓطك ٫ ١ختً َٔ ٛشيو ٖٚ ،صا ا٭َط ٜعزاز ؼي اغيٓاطل اغيؿتٛس ١اييت ٖ ٞػيطات،
ٜٚهٝل ٚضسيا ٜسْط ؼي اغيٓاطل ايبعٝس ٠اييت ٜكٌ ؾٗٝا ايتساخٌ َع اٯخطٜٔ
ٚتتػِ ايًٗذات ايعطب ١ٝبػُات تؿاضم بٗٓٝا ٚبري ايعطب ١ٝا٭ّٚ ،نجريا َا
ته ٕٛايؿطٚم بري ايًٗذٚ ١ايؿكش ٢ؾطٚقا ؼي ايكٛا٥ت ٚ ،نٝؿْ ١ٝطكٗا ٖٓٚ ،اى
ؾطٚم أخط ٣تتكٌ بايكٛاَت ٚ ،باخت٬ف ايبٓٝات ٚ ،اخت٬ف اغيؿطزات اخت٬ؾا
تاَا ٜ ،ك ٍٛايسنتٛض إبطاٖ ِٝأْٝؼ  ( :ايصٜ ٟؿطم بري هلذٚ ١أخط ٖٛ ٣بعض
ا٫خت٬ف ايكٛت ٞؼي غايب ا٭سٝإ )ٚ ، 8ز ٕٚشيو تتؿل ايًٗذات ؾُٝا بٗٓٝا ؼي
أنجط ايػُات ا٭خط٣
ٚيهٌ هلذ ١مساتٗا ايعاَٚ ١ارتاق ، ١ؾًٗذ ١نٌ قطط عطب ٞعباض ٠عٔ
هلذات نجريَ ٠تٓٛع ، ١تتػِ نٌ َٓطك ١بًٗذ ١خاق ١شيٝعٖا َٔ هلذات
اغيٓاطل ا٭خط ٣ؾًٝػت ايًٗذ ١ايَ ١ُٝٓٝج ٬هلذٚ ١اسسٚ ، ٠إصيا هلذات َتعسز،٠
ٚيٝػت ايًٗذ ١ايػعٛز ١ٜهلذٚ ١اسسٚ ٠إصيا هلذات َتعسزٚ ، ٠نصيو يٝػت
ايًٗذ ١ايعُاْ ١ٝهلذٚ ١اسسٚ ، ٠إصيا هلذات َتعسز ، ٠يصا غٝه ٕٛاذتسٜح عٔ
ايًٗذ ١ايعُاْ ١ٝسسٜجا عٔ مسات عاَ ١تتؿطم بري هلذات عُاَْ ١ٝتعسز٠
ٚيعٌ ايًٗذ ١ايػا٥س ٠ؼي اغيسٕ ايطٝ٥ػ ١شيجٌ أنجط ايػُات اييت تٛدس ؼي
هلذات اغيٓاطل ا٭خطَ ٖٛٚ ، ٣ا ٜعين إٔ مسات هلذات اغيسٕ شيجٌ جتُعا هلذٝا
شتتًؿا ؼي أنجط ا٭سٝإٜ ،كسّ قٛضَ ٠كطب ١يًٗذَ ١ؿرتن ١بري هلذات
اغيٓاطل ا٭خط ،٣إ ٫أْ٘ ضيجٌ اْكٗاضا يًدكا٥ل اغيُٝع ٠يًٗذات اغيٓاطل تهٝع

 7ؼي ايًٗذات ايعطب ، ١ٝايسنتٛض ابطاٖ ِٝاْٝؼ م ( )16
 8ؼي ايًٗذات ايعطب ١ٝم ( ) 17
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َع٘ نجري َٔ ايػُات ارتاقَٚ ،١ا َٔ ؾو إٔ اغيسٕ ٜٛ ٫دس ؾٗٝا قؿا٤
هلذ ٞنُا ٖ ٛاذتاٍ ؼي اغيٓاطل اغيٓععي ١اييت حتتؿفي ؾٗٝا نٌ َٓطك ١بػُات
خاق ، ١ته ٕٛمستا هلا ٚع ١َ٬شيٝعٖا َٔ غريٖا  ،ست ٢إٕ مسَ ١ع ١ٓٝتٛدس ؼي
هلذَٓ ١طكَ ١ا تهَٝ ٕٛع ٠هلا تؿب٘ نجريا اغيٝعات ا٭خط ٣اييت شيٝعٖا َٔ
عازات ٚيباؽ ٚغريٙ
ٚغٛف تكـ ايسضاغ ١عٓس عسز َٔ ايـيٛاٖط ايباضظ ، ٠اييت بست يٓا َٔ خٍ٬
ايتأٌَ ؼي عسز َٔ ايُٓاشز ايكٛت ١ٝاييت تٝػط يٓا َٓٗا َا غذًٓاَٗٓٚ ، ٙا َا
نإ َػذ ٬أَ ٚػُٛعا َٔ أؾٛا ٙايٓاؽ َٗٓٚ ،ا َا اغتعٓا ؾ ٘ٝظٗٛز ط٬بٓا ؼي
تتبع ايـيٛاٖط ايًٗذ ١ٝغيٓاطكِٗ  ٖٛٚ ،دٗس نإ ي٘ ا٭ثط ايهبري ؼي ايتجبت َٔ
نجري َٔ ايـيٛاٖط ٚ ،نصيو أٜها َٔ خ ٍ٬تتبع ايسضاغات ٚا٭عاخ اييت
ضقست ادتٛاْب ايكٛت ١ٝؼي ايًٗذ ١ايعُاْ ٫ٚ ، ١ٝتسعٖ ٞص ٙايسضاغ ١ضقس
طيٝع ايـيٛاٖط ؾصيو أَط حيتاز ازي ٚقت طٚ ، ٌٜٛدٗس َتٛاقٌ ٚ ،ضقس
يًـيٛاٖط ؼي ؾتَٓ ٢اطل ايػًطٓ ٖٛٚ ١أَط ضيهٔ إٔ ٜتِ اشا تٛاؾطت ي٘ أغباب٘
ٚزٚاع ٘ٝايهجري٠
أُٖ ١ٝزضاغ ١ايًٗذات :
يسضاغ ١ايًٗذات أُٖ ١ٝنبري ، ٠ؾٗ ٞبأُٖ ١ٝزضاغ ١ايًػات  ،بٌ ايًػات ؼي ا٭قٌ
ٖ ٞهلذات  ٚ ،زضاغ ١ايًٗذات ؼي ايعطب ١ٝهلا أُٖ ١ٝنبري ٠أزضنٗا عًُا٤
ايعطب ١ٝقسضيا ٚ ،ايًٗذ ١ؼي ايعطب ١ٝتسٍ عً ٢اخ ــت٬ف ايٓطل ٚيصيو ٚدسْا
قاسب ايًػإ ٜعطؾٗا بأْٗا " :دطؽ ايهٜٚ .. ّ٬كاٍ ؾ ٕ٬ؾكٝض ايً ِٗذَ١
ٚايً َٗذَ ٖٞٚ ،١يػت٘ اييت دبٌ عًٗٝا ؾاعتازٖا ْٚؿأ عًٗٝا"  9ؾايًٗذ ١إشٕ ٖٞ
خطٚز بايٓطل ايؿكٝض ازي غريٚ ، ٙتتكاضب اضتطاؾات ا٭يػٓ ١ايًٗذ ١ٝعٔ
ايؿكشٚ ،٢يصيو صتس نجريا َٔ ايـيٛاٖط ايًٗذ ١ٝايكسضيَ ١اث ٬ؼي ايٓطٛم
اذتسٜج ٚ ،١قس ضأ ٣شيو أسس ايباسجري ايػطبٝري ؾكاٍ " :ؾً ٛعح عٔ أ ٟؿياٖط٠
 9ايًػإ م4084/
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شنطٖا ايعًُا ٤ايعطب ايكسَا َٔ ٤ؿيٛاٖط ايًػ ١ايعطب ١ٝؾأغًب ايـئ أْو
غتذسٖا ؼي ٖص ٙادتعٜطٚ ، ٠ؼي بعض ا٭سٝإ ؼي أنجط َٔ َٛنع َٔ
َٛانعٗا"

10

ٚزضاغ ١ايًٗذات ٜػتؿاز َٓ٘ إزي داْب َعطؾ ١ايـيٛاٖط ايًػ ١ٜٛبكٛض ٠عاَ، ١
ايتعطف إزي ٚدٛز ايـيٛاٖط ايكسضي ١ؼي ايعطب ١ٝايؿكشَٚ ، ٢عطؾ ١ابتعاز ايعاَ١ٝ
عٔ ايؿكشٚ ، ٢يٝؼ ٖٓاى َٔ تػري دٖٛط ٟبري ايعاَٚ ١ٝايؿكش ٢ا٫
اضتطاؾات ؼي ايٓطل ٚ ،أنجط َا ٜه ٕٛؼي اذتطنات ٚ ،زخ ٍٛنًُات َٔ يػات
أخطٚ ، ٣ضسيا اْتكاٍ ؿياٖطَ ٠ا َٔ يػات أخط ٖٞٚ ٣سا٫ت ْازض ٠تكطٜبا ٚ ،ؿياٖط٠
زخ ٍٛايهًُات َٛدٛز ٠ؼي ايؿكش ،٢إ ٫أْٗا ؼي ايعاَٝات أنجط ؿيٗٛضا يعسّ
اغيٛاْع اييت تٛدس ؼي ايؿكشٚ ٢ايكٛاْري اييت حتس َٓٗا ،ؾٗ ٞزاُ٥ا ختهع
يكٛاْري ايًػ ١ايساخً ١ؾٗٝا.
ٚقس عين عًُا ٤ايعطب ١ٝقسضيا بسضاغ ١ايًٗذاتَٓ ،ص ايكطٕ ايجاْ ٞاهلذطٟ
ؾطقس غٝب ٜ٘ٛايـيٛاٖط ايكٛت ١ٝاييت ناْت ؾا٥ع ١آْصاىٚ ،تبع٘ آخط ٕٚؼي
ايكط ٕٚاغيتتايٚ ، ١ٝيٖ٫ٛا مل ٜهٔ يٓا شيهٔ َٔ َعطؾ ١نٝؿْ ١ٝطكِٗ ٚ ،يهاع
عًِ نجري ضتٔ أسٛز إيٚ ، ٘ٝاذتاٍ شات٘ ؼي زضاغ ١ايًٗذات اي ،ّٛٝؾٗ ٛأَط عً٢
داْب نبري َٔ ا٭ُٖ ،١ٝغٝػِٗ ؼي ضقس نجري َٔ ايـيٛاٖط ايكٛت ١ٝاييت
تتػطب اي َٔ ّٛٝأيػٓ ١ايٓاؽ بػبب ايتكاضب بري ا٭يػٓ ٚ ١ا٫خت٬ؾي بري ايبؿط،
ٚغطع ١ايتأثري ايصًٜ ٟشل ايًػ ١يصيو
ٚقس َطت زضاغ ١ايًٗذات ٚضقس ؿيٛاٖطٖا سيطاسٌ شتتًؿ ١عرب ا٭ظَٓ١
اغيتعاقب ١ؾهاْت ؼي ايبسا ١ٜخاق ١سيا ٜتكٌ بايؿكش ، ٢ؾهجري َٔ ايـيٛاٖط
ايًٗذ ١ٝاييت ضقست ؼي ايكط ٕٚا٭ٚزي ناْت ؿيٛاٖط تتكٌ بٗا ،ثِ سري اختًؽي
ايعطب با٭َِ ا٭خط ٣ابتعست ايٓطٛم عٔ ايؿكش ٢نجريا ؾٛدست ؿيٛاٖط

 10زضاغات ؼي هلذات ؾطق ٞادتعٜط ، ٠ت.ّ.دْٛػت ، ٕٛتططي ١ز.اظيس ستُس ايهبٝب ،ايساض ايعطب ١ٝيًُٛغٛعات بريٚت يبٓإ،
ؾي1983 ،2
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أخط ٣تبتعس عٔ ايؿكشٚ ، ٢تتكٌ سيـيٗط خام يًٗذات ْأت نجريا عٔ
ايؿكش ، ٢ست ٢قاضت إزي ْطٛم بعٝس ٠تكـ سا ٬٥ز ٕٚتؿاِٖ ايٓاؽ ؼي أنجط
اغيٓاطل ؼي ايب٬ز ايعطبَ ٖٛٚ ، ١ٝا صتس ٙايَ ّٛٝاث ٬دًٝا ٚ ،يهٔ ايعطب١ٝ
ايؿكش ٢ؿيًت شيجٌ َطنعا ٜؿس ايعطب ٞازي يػإ َٛسس َ ٖٛٚا قًٌ زضد١
ا٫بتعاز ٚأٚدس ْكاؾي ايتكا ٤نجري ، ٠ؾعاَ ١ٝايعطب ١ٝؼي أ ٟضنٔ َٔ ايٛطٔ
ايعطب ٞجتس سهٛض ايـيٛاٖط ايعطب ١ٝؾٗٝا أق ، ٬ٝنُا صتس شيو ؼي ايعاَ١ٝ
ايعُاْ١ٝ
ايسضاغات ايػابك ١يًعاَ ١ٝايعُاْ١ٝ
قاّ نجري َٔ ايػطبٝري بسضاغ ١ايعاَ ١ٝايعُاْٚ ، ١ٝقس نإ شيو ؼي أٚقات
َتباعس ٠ؾؿْٗ ٞا ١ٜايكطٕ قبٌ اغيان ٞقاّ أسس اغيػتؿطقري ٜسع ٢دٝانط
( )Jayakarؼي عاّ  ّ1889بسضاغ ١عٓٛاْٗا هلذَ ١ػكؽي اذتهط ، ١ٜنُا قاّ
آخط ٜٚسع ٢ضٜٗٓاضت ( ّ1894 )Reinhardtبسضاغ ١حتت عٓٛإ هلذ ١بين
خطٚم  ،ثِ ؼي َطًع ايكطٕ اغيان ٞقاّ ثايح ٜٚسع ٢ضٚزٚناْانؼ
(1908 )Rhodokanakisـ  ّ1911بسضاغ ١بعٓٛإ ايًٗذ ١ايعطب ١ٝؼي ستاؾـي١
ؿيؿاض ٚ ، ،ؼي أٚاخط ايكطٕ اغيان ٞقاّ آخط ٕٚبسضاغات ػياثًَٗٓ ١ا زضاغ ١قاّ بٗا
داي ّ1977 )Galloway( ٟٚٛبعٓٛإ ارتكا٥ل ايرتنٝب ١ٝيًٗذات عُإ
ٚأخط ٣قاّ بٗا نٜ٬ـ ٖٛيع (ٚ ،1983 )Clive Holesثايج ١قاّ بٗا ضٚدط
ٚبػرت1985ـ  ّ 1987بعٓٛإ هلذ ١أٌٖ ايباز ١ٜؼي ضَاٍ آٍ ٖٝٚب١
ٚعً ٢ايطغِ َٔ أُٖٖ ١ٝص ٙايسضاغات  ٫غُٝا نْٗٛا قسَت ؼي ٚقت َبهط
دسا ٚضقست ؿيٛاٖط قٛت ١ٝؼي شيو ايٛقت اغيبهط صتس أْٗا ناْت تسٚض ؼي زا٥ط٠
ايتعطف إزي خكا٥ل اجملتُعات ايعطب ١ٝؼي تًو ايب٦ٝات  ٖٛٚ ،ا٭َط ايصٜ ٟؿػط
سكٛهلا ؼي تًو ايـيطٚف ايكعب ١اييت سسثت ؾٗٝا ،ؾًٝؼ َٔ ايػٌٗ ايكٝاّ
بسضاغ ١يػ ١ٜٛأ ٚقٛت ١ٝؼي ؿيطٚف قاغٜ ١ٝكعب عً ٢اإلْػإ ؾٗٝا ايتٓكٌ بري
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اغيٓاطل  ،إ ٫إٔ شيو ٜ ٫كًٌ َٔ أُٖ ١ٝتًو ايسضاغات بٌ جيعًٗا أنجط أُٖ١ٝ
ٚأضؾع ق١ُٝ
ٚاغيعطٚف إٔ اغيػتؿطقري اٖتُٛا بايعاَٝات يٝؼ غيعطؾ ١ايعطبٚ ١ٝؾطٚعٗا
ايًٗذٚ ١ٝإصيا غيعطؾ ١ايعطب ايص ٜٔنإ يػاِْٗ عاَٝا ٚ ،ايٛاقع ا٫دتُاعٞ
ٚايتؿهري ايػا٥س ؼي ايب٬ز ايعطبٚ ،١ٝغريٖا َٔ اذتكا٥ل ٜ ،ط ٟٚأسس اغيػتؿطقري
(ٖاضتؿٝو زٜطْبٛؽ) ٚنإ َٗتُا بايعطبٚ ١ٝضتٖٛا أْ٘ " ٚقٌ ازي اغيػطب ٚأضاز إٔ
ٜػتأدط ظياضا ٜطنب٘ ازي إسس ٣ادتٗات ؾطًب َا ٜبتػ ٞبكٛي٘" :أضٜس ظياضاً"
ز ٕٚإٔ  ٌُٜٗسطن َٔ ١سطنات ادتًُ ،١ؾًِ ٜؿُٗ٘ أسس ػئ نإ سٛي٘،
ٚيكس نإ عذب٘ عـيُٝا سري عًِ بإٔ طيً ١أضٜس ظياضا اييت ٜهتبٗا بٗصا
ايؿهٌ ،جيب إٔ ٜعرب عٓٗا ؼي اغيػطب ظًُ " ١ضتِبِ زابِ " ٚ ، 11يصيو قاٍ
اغيػتؿطم " :أزَ ٕٛقٛغ٘ " ؼي َكاٍ ي٘ عاّ  ( : 1933يعٌ أَ ٍٚا ٜبسأ ب٘ ا٭ٚضبٞ
ايص ّ٪ٜ ٟايؿطم يٝعطف ايب٬ز ٜ ٚسضؽ سهاضتٗا ٚيػتٗا ٖ ٛختكٝك٘ قػُا َٔ
ٚقت٘ يتعًِ ايًػ ١ايعاَ" ١ٝ

12

ٚمل ٜهٔ اٖتُاّ ايعطب ؼي أنجط ايب٬ز ايعطب ١ٝبسضاغ ١هلذاتِٗ سسٜجا إ ٫ؼي
َٓتكـ ايكطٕ اغيان ، ٞإش نإ يًذاَعات اٖتُاّ نبري ٚ ،إٕ نإ شيو
اٖ٫تُاّ َؿٛبا بهجري َٔ اذتصض ايؿسٜس  ،اش اؾتست اذتُ٬ت عً ٢ايؿكش٢
ٚاغيٓازا ٠باس ٍ٬ايعاَٝات ستًٗا  ،ا٭َط ايص ٟدعٌ ا٫قرتاب َٔ ايعاَ١ٝ
ٚاٖ٫تُاّ بٗا ْٛعا َٔ ارتٝاْٚ ، ١زؾعا بٗص ٙايسعٛات ازي َا تطٜس ٚتطغبٚ ،سري
ْتتبع شيو اهلذ ّٛعً ٢ايؿكش ٢شيو ايٛقت ْسضى َػٛؽ ايٓـيط ازي اغيػأي١
عًٖ ٢صا ايٓشٛ
ٚناْت ا٭غباب ؼي زضاغ ١ايًٗذات ايعطبَ ١ٝتعسز ٠يٝؼ َٓٗا ا٭غباب اييت
زؾعت غريِٖ َٔ اغيػتؿطقري ازي زضاغ ١ايًٗذات ايعطب ٖٛٚ ،١ٝأَط طبٝع٫ ، ٞ
 11ايًػ ١ايعطب ،١ٝايكػِ ايجاْ ،ٞايؿكشٚ ٢ايعاَ ،١ٝحتطٜط ٚتكس :ِٜستُس ناٌَ ارتطٝبَٓ ،ؿٛضات ٚظاض ٠ايجكاؾ،١
ادتُٗٛض ١ٜايعطب ١ٝايػٛض ،١ٜزَؿل ،2004 ،م149/
ْ 12ؿػ٘ ،م148 /
مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

248

العدد العاشر المجلد ( )5نوفمبر 3102م

ظواهر صوتيه في العامية العُمانية

د  /عبد العزيز الصيغ

حيتاز ازي تعًٚ ، ٌٝايباز ٟؼي ايسضاغات اييت تٓاٚيت ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝأْٗا ناْت
تكـ عٓس ايكً ١بٗٓٝا ٚبري ايؿكش ، ٢صتس شيو ؼي عٓا ٜٔٚاغي٪يؿات َجٌ:
قاَٛؽ ايؿكاس ١ايعُاَْ ، ١ٝا سؿـيت٘ ايساضد ١ايعُاْ ١ٝيًػ ١ايعطبٚ ، ١ٝإظاس١
ا٭عٝإ عٔ يػ ١أٌٖ عُإ  ،صياشز َٔ ايساضد ١ايعُاْ ١ٝؼي قاَٛؽ ايعطب١ٝ
ايؿكٝضَ ٚ ،عذِ اغيؿطزات ايعاَ ١ٝايعُاْٖٚ ، ١ٝص ٙايهتب نًٗا تػع ٢إزي
تأنٝس ايكً ١ايٛثٝك ١بري ايعاَ ١ٝايعُاْٚ ١ٝايؿكش ٖٞٚ ٢قً ١ثابت ٫ ١ؾو
ؼي شيو
نُا إٔ قػُا َٔ اغي٪يؿات ـ ٫غُٝا ايصٜ ٟسخٌ ؼي اطاض ايسضاغات ادتاَع ١ٝـ
َاٍ ازي ايٛقٛف أَاّ ايـيٛاٖط ايكٛتٚ ١ٝايس٫ي ١ٝيعسز َٔ ايًٗذات َ ،جٌ:
ارتكا٥ل ايكٛت ١ٝيًٗذ ١قشاضٚ ،ايـيٛاٖط ايكٛت ١ٝؼي هلذ ١اذتُطا، ٤
ايتطٛض ايس٫ي ٞ٭يؿاؿي سٝا ٠اإلْػإ ؼي هلذ ١قطٜات  ٚ ،هلذْ ١ع ٣ٚزضاغ١
قٛت١ٝ
ٚايسضاغ ١اذتسٜج ٖٞٚ ١ايؿا٥ع ١ؼي ٖص ٙايسضاغات ادتاَع ١ٝحتا ٍٚا٫غتؿاز٠
َٔ ادتٗٛز ايػطب ١ٝؼي زضاغ ١ايًػٚ ، ١أقٛاتٗاٚ ،جتُع بري ايسضؽ ايعطب ٞايكسِٜ
يًٗذات ٚايًػ ١بؿهٌ عاّ ٚايسضؽ اذتسٜح ايصٜ ٟػتؿٝس َٔ اغيؿاٖ ِٝايًػ١ٜٛ
اذتسٜج١
ٚؼي ٖص ٙايسضاغٚ ١قؿٓا عً ٢أقٛات ايعاَٚ ١ٝؿيٛاٖطٖا  ،ؾايعاَٝات تتبس٣
قٛضتٗا ؼي ْطل أقٛاتٗا أَ ٍٚا تتبس ٣ثِ ؼي ؿيٛاٖطٖا اغيدتًؿ ١اييت ته ٕٛمستا
هلا  ،شيٝعٖا َٔ غريٖا َٔ ايعاَٝات ايعطب ١ٝا٭خط٣
ا٭قٛات ايًٗذ: ١ٝ
بــري أقــٛات ايعطبٝــٖٓ ١ــاى أقــٛات ٜــتػري ْطكٗــا ؼي ايًــٗشات ايعطبٝــ ، ١ؾــ٬
تػُع بايهٝؿ ١ٝشاتٗا اييت ته ٕٛعًٗٝا ؼي ايٓطل ايؿكٝض ٚ ،قس أطًل عًٗٝا بعض
ايبــاسجري ايؿُْٝٛــات اغيتكًبــٖٚ ، ١ــ ٞتكابــٌ ايؿُْٝٛــات ايجابتــ ١ايــيت  ٫تــتػري َــٔ
هلذ ــ ١٭خ ــطٚ ، ٣ق ــس س ــسز بعه ــِٗ ٖ ــص ٙايؿ ُْٝٛــات اغيتكًب ــ ١ب ـــا٭قٛات اٯت ٝــ:١
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(ايج ــاٚ ،٤ادت ــٚ ، ِٝاي ــصاٍ ٚ ،ايـي ــاٚ ،٤ايك ــاف ) ؾٗ ــص " ٙتٓط ــل بب ــساَ ٌ٥تبا ٜٓــ ١ؼي
ايًٗذـ ـ ــات ايع ـ ــطبَ ١ٝج ـ ــاٍ شي ــو  /خ  /ؾٗ ــ ٞط خ ص أ ٚط ت ص أ ٚط ؽ ص ؼي ايًٗذـ ـ ــات
ايعطب ١ٝاغيدتًؿ13" ١
ٜ ٫ٚبس ٚاذتاٍ َككٛضا عًٖ ٢ص ٙا٭قٛات أ ٚايؿُْٝٛات  ،ؾٗٓاى أخط ٣غريٖا
 ٫تجبت عًـ ٢نٝؿٝـْ ١طكٝـٚ ١اسـس ٠ؼي ايًـٗذات ايعطبٝـ ١أبطظٖـا قـٛت ( ايهـاز )
ايصٜٓ ٟطل بايرتقٝل نكٛت ايساٍ  ،أ ٚبرتى ؾطاؽ ؼي اغيدطز عٓـس ْطكـ٘ ؾٝػـُع
نك ــٛت ايـي ــا ، ٤أٜ ٚه ــ ٕٛن ــازا نُ ــا ٖ ــ ٛؼي ايٓط ــل ايعطب ــ ٞايؿك ــٝض اي ٝــ،ّٛ
ٚنصيو ايطا ٤اييت تػُع أقٛاتا شتتًؿٚ ، ١غريٖا نجري٠
ٖــص ٙايـي ــاٖط ، ٠أ ٟؿي ــاٖط ٠ا٭ق ــٛات اغيتكًبــ ،١أ ٚايؿ ُْٝٛــات اغيتكًب ــ ١شنطٖ ــا
غٝب ٜ٘ٛؼي ايكطٕ ايجاْ ٞاهلذط ٟعٓسَا سكط أقٛات ايعطب ، ١ٝثِ شنط عسزا َـٔ
ا٭قٛات تػـُع عًـ ٢أيػـٓ ١ايعـطب َٓٗـا َـا اغتشػـٓ٘ سُٓٝـا ضأ ٣ايكـطاٜ ٤كـطإٔٚ
ايكـطإٓ بــ٘ ٖٚ ،ــ ٞغــت ١أقـٛات َٗٓٚ ،ــا َــا اغــتكبش٘ عٓـسَا مل جيــس هلــا أثــطا عًــ٢
أيػٓ ١ايؿكشا ٚ ٤ايكاض٥ري ٖٞٚ ،غبع ١أقٛات
ٚايؿـ ــاضم بـ ــري َـ ــا شنـ ــط ٙغـ ــٝبَٚ ٜ٘ٛـ ــا شنـ ــط ٙاحملـ ــسث ٕٛؼي َـ ــا أطًـ ــل عًٝـ ــ٘
ايؿُْٝٛــات اغيتكًبــ ، ١إٔ ٖــص ٙتعــس أقــٛاتا أغاغــ ١ٝؼي ايًــٗذات ٚيٝػــت بــسا ٌ٥أٟ
ؾ ُْٝٛــات  ،ؼي س ــري إٔ ا٭ق ــٛات اي ــيت شنطٖ ــا غ ــٝب ٖ ٜ٘ٛــ ٞب ــسا ٌ٥ؼي ايؿك ــش٢
تتذاٚض َع ا٭قٛات ا٭غاغ ١ٝؾٗ ٞأيؿْٛات ٚيٝػت ؾُْٝٛات
ٚبتأٌَ ا٭قٛات ايبسًٜـ ١ايـيت شنطٖـا غـٝب ٜ٘ٛصتـس أْٗـا تٓشكـط ؼي عـسز َـٔ
ا٭قــٛات َٓٗــا َــا ٜتذًــ ٢ؼي قــٛت آخــط َكــاضب يـٖ٘ٚ ،ــ ٞتػــع ١أقــٛات (ايٓــٚ )ٕٛ
(اهلُع( ٚ )٠ا٭يـ) ( ٚايؿري) ( ٚايهاف) ( ٚايهاز) ( ٚايطا( ٚ )٤ايـيا( ٚ )٤ايبا،) ٤
َٗٓٚا َا ٜتذًـ ٢ؼي قـٛتري ُٖ ،ـا :قـٛت ( ايكـاز ) ايـصٜ ٟػـُع َـط( ٠نايػـري)
َٚـ ــط ( ٠نـ ــايعا ٚ ، ) ٟقـ ــٛت ( ادتــــ ) ِٝايـ ــصٜ ٟػـ ــُع َـ ــط ( ٠نايهـ ــاف ) َٚـ ــط٠
(نايؿري)
َ 13سخٌ إزي عًِ ايًػ ، ١ستُس عً ٞارتٛي ٞؾي 1/زاض ايؿ٬ح يًٓؿط ٚايتٛظٜع  ّ1993قًٜٛض ـ ا٫ضزٕ م55 /
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ٚباغيكابًــ ١بــري ٖــص ٙا٭قــٛات ايــيت ناْــت تػــُع ْطٛقــا شتتًؿــ ١عًــ ٢أيػــٓ١
ايعطب  ٚا٭قٛات اغيتػري ٠اي ّٛٝصتـس اؾـرتانا ؼي قػـِ َٓٗـا  ،ؾٗـص ٙايـيت شنطٖـا
احملــسثَٗٓ ٕٛــا َــا نــإ ايعــطب قــسضيا جيــس ٕٚؾٝــ٘ قــعٛبَٗٓ ٚ ، ١ــا َــا اعتــام
عً ِٗٝؾُٝا بعس
ٚا٭قـ ــٛات ايًٗذٝـ ــ ١أ ٚايؿُْٝٛـ ــات اغيتكًبـ ــ ١يٝػـ ــت ستكـ ــٛض ٠ؼي َـ ــا شنـ ــطٙ
غٝبٚ ،ٜ٘ٛاصيا ٖٓاى أقٛات غريٖا شنطٖا عًُا ٤ايعطبَٗٓ ١ٝا ايبا ٤ايـيت نـاغيِٝ
ؼي قٛهلِ :بامسو؟ ؼيَ :ا امسو؟َٗٓٚ ،14ا َا مس ٞبايعٓعٓ ٖٛٚ ، ١قًب اهلُـع٠
عٓٝــاَٗٓ ٚ ،ــا َــا مســ ٞبايهؿهؿــٖٚ ١ــ ٞإٔ جيعــٌ بعــس نــاف ارتطــاب ؼي اغيْ٪ــح
ؾــٓٝا " ،أٜ ٚبــسيْٗٛا ؾ ـٓٝا ؾٝكٛيــ ٕٛضأٜــتهـ ٚبهـــ ٚعًــٝهـ ،ؾُــِٓٗ َــٔ ٜجبتٗــا
ساي ١ايٛقــ ؾكـؽي ٖٚـ ٛا٭ؾـٗط َٚـِٓٗ َـٔ ٜجبتٗـا ؼي ايٛقـٌ أٜهـاَٚ ،ـٔ جيعًـٗا
َهــإ ايهــاف ٜٚهػــطٖا ؼي ايٛقــٌ ٜٚػــهٓٗا ؼي ايٛقـــ ؾٝكــٛا َ ـِٓـٚ ،عً ـِٝـ "، 15
 َٗٓٚــا ايهػهػ ــ ٖٚ" ،١ــ ٞؼي ضبٝع ــَٚ ١ه ــط جيعً ــ ٕٛبع ــس ايه ــاف أَ ٚهاْٗ ــا غ ــٓٝا..
ٚاي عٓعٖٓٚ ١ـ ٞؼي نـجري َـٔ ايعـطب ؼي يػـ ١قـٝؼ ٚشيـ ِٝجتعـٌ اهلُـع ٠اغيبـس ٤ٚبٗـا
عٓٝا ،ؾٝكٛي ٕٛؼي أْو :عٓـوٚ ،ؼي أغـًِ :عػـًِ َٚ ..ـٔ شيـو ايؿشؿشـ ١ؼي يػـ١
ٖص ٌٜجيعً ٕٛاذتا ٤عٓٝا ٖٞٚ ،خاق ١عـا ٤ستـٜ ٢كٛيـ ٕٛؾٗٝـا عتـَٚ ٢ـٔ شيـو
ايعذعذ ١ؼي يػ ١قهاع ١جيعً ٕٛايٝـا ٤اغيؿـسز ٠دُٝـاٜ ،كٛيـ ٕٛؼي شيُٝـ ٞشيـُٝر،
 َٔٚشيو ا٫غتٓطا ٤ؼي يػ ١غعس بٔ بهـط ٖٚـصٚ ٌٜا٭غـس ٚقـٝؼ ٚا٭ْكـاض جتعـٌ
ايعري ايػانْْٓٛ ١ا إشا داٚضت ايطا ٤نأْط ٢ؼي أعط َٔٚ ،٢شيو ايٛمت ؼي يػـ١
ايــ ُٔٝجتعــٌ ايػــري تــا ٤نايٓــات ؼي ايٓــاؽَٚ ،ــٔ شيــو ايؿٓؿــٓ ١ؼي يػــ ١ايــُٔٝ
جتعــٌ ايهــاف ؾــٓٝا َطًكــا نًبــٝـ ايًــِٗ يبــٝـ ،أ : ٟيبٝــوَٚ ،ــٔ ايعــطب َــٔ
جيعٌ ايهاف دُٝا نادتعبٜ ١طٜس ايهعب" ١

16

ٜٓ 14ـيط :غط قٓاع ١ا٫عطاب ،ابٔ دين م119/
 15اغيعٖط ؼي عً ّٛايًػٚ ١أْٛاعٗا يًػٛٝط ،ٞحتكٝل :ستُس أظيس داز اغيٛزي بو،عً ٞستُس ايبذا،ٟٚستُس أب ٛايؿهٌ
إبطاَٖ ، ِٝهتب ١زاض ايرتاخ  ،ايكاٖط221/1 ٠
ْ 16ؿػ٘ 222/1
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ٚسري ْكـ عً ٢ا٭قٛات ايًٗذ ١ٝؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝأ ٟايؿُْٝٛات اغيتكًب،١
صتس اخت٬ؾات ؼي ْطكٗا بري َٓاطل ايػًطَٓٗٓ ،١ا َا ٜكرتب َٔ ايٓطل ايعطبـٞ
ايؿكٝض َٗٓٚا َا ٜبتعس عٓ٘
 ٚغٛف ْككط ايب شـح ٖٓـا ؼي عيػـَ ١ـٔ ا٭قـٛات أ ٚايؿُْٝٛـات اغيتكًبـ ١ايـيت
تتذً ٢عً ٢أيػـٓ ١ايٓـاؽ ،٭ْٗـا أنجـط ؿيٗـٛضا ٚتػـريا آًَـري إٔ ٜتكـٌ ؼي َباسـح
أخط:٣
 )1قٛت اهلُع )2 ، ٠قٛت ايكاف  )3 ،قٛت ايهاف  )4 ،قٛت ادتِٝ
 )5قٛت ايهاز
ٚقس تتبعٓاٖا ؾٛدسْاٖا َهططب ١عً ٢أيػٓتِٗ  ٫ ،تأخص ْٖ ١٦ٝطك١ٝ
ٚاسس ،٠ؾ ٬تػُع ايكاف بكٛت ٚاسس ؼي طيٝع اغيٓاطل ٚ ،إصيا تػُع بأقٛات
َتعسز ٠ؾٗ ٞقاف َُٗٛغ ، ١نُا ٖ ٛاذتاٍ ؼي ايٓطل ايعطب ٞايكاض  ،اغيتُجٌ ؼي
ْطل قاض ٞ٥ايكطإ  ٚ ،تػُع أٜها دُٝا قاٖطْ ٖٛٚ ، ١ٜطل ؾب ٘ٝبايٓطل ايعطبٞ
ايكس ِٜايصٜٛ ٟاؾل ٚقـ غٝب ٚ ، ٜ٘ٛتػُع أٜها غٓٝا ْ ٖٛٚ ،طل بعٝس ٖٚ ،صٙ
ايكٛض ايٓطك ١ٝايج٬خ َٛدٛز ٠عً ٢أيػٓ ١ايعطب ؼي ايًٗذات ايعطب ١ٝاغيدتًؿ١
ؼي ب٬ز ايعطب عً ٢اتػاعٗا
أَا قٛت ايهاز ؾٜ ٬هاز ٜعطف عً ٢أيػٓ ١ايعُاْٝري ؼي هلذاتِٗ اغيدتًؿ، ١
ٚاصيا ٜٓاظع قٛت ايـيا ٤ؼي ٚدٛزٚ ، ٙيصيو  ٫جيس ايعُاْ ٕٛٝؼي ايًٗذ ١قعٛب١
ؼي ْطل قٛت نُا جيسْٗٚا ؼي ْطل ايهاز
ٚأَا قٛت ادت ِٝؾكس اغتكط ؼي أنجط ا٭يػٜٓ ١ا ٫ ، ٤غُٝا َٔ ٜػهٓ ٕٛؼي
َٓطك ١ايباطٓ ٖٛٚ ، ١اَتساز يٛدٛز ٙايٝا ٞ٥عً ٢ايؿطٜؽي ايػاسً ٞايص ٟضيجٌ
هلذات ؾطق ٞادتعٜط ٠ايعطب١ٝ
ٚأَا قٛت ا٭يـ ؾٗ ٛقٛت ٜتٓاٚب٘ ايتؿدٚ ِٝاإلَاي ، ١ؾٝػُع َؿدُا ؼي
َٓاطل ٜٚ ،ػُع ػيا ٫ؼي َٓاطل أخط ، ٣إ ٫إٔ شيو ٜ ٫ه ٕٛإ ٫ؼي أسٛاٍ
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ايتؿدٚ ِٝاإلَايٚ ، ١إ ٫ؾايكٛت َطقل زاُ٥ا ٜ ٫عرتَُٗٓ ٜ٘ا ؾٚ ، ٧ٝغٛف
ْؿكٌ شيو تؿك ٬ٝؼي اغيباسح ايكازَ١
 .1قٛت اهلُع:٠
ٚاهلُع ٠أنجط ا٭قٛات قعٛب ١ؼي ايٓطل ٭ْٗا ختطز َٔ اذتٓذط ٠باتكاٍ
ايٛتط ٜٔايكٛتٝري ؾاْؿتاسُٗا ؾذأ ٠ؾٗ ٞأعُل ا٭قٛات ؼي اغيدطز ٚأقعبٗا ،
ٚيكعٛبتٗا جتٓب ْطكٗا اذتذاظٚ ، ٕٜٛجتٓب ْطكٗا إشا تهطضت طيٝع ايعطب ،ؾ٬
جتتُع ُٖعتإ ؼي نًُٚ ١اسس ٠إٚ ٫تبسٍ إسساُٖا أ ٚحتصف أ ٚتػٌٗٚ ،قس
جتتُعإ ٚ ،نُا نإ ْطكٗا َػتكعبا نإ ٚقؿٗا ستريا يًكسَا٤
ٚاحملسثري ؾًِ ٜتؿل احملسث ٕٛعًٚ ٢قؿٗا زتٗٛض ٠أَُٛٗ ٚغ ١أ ٚغري زتٗٛض٠
ٚغري َُٗٛغ ١بٌ تؿطقٛا إزي ؾ٦ات ث٬خ نٌ ٜط ٣هلا قؿ١
 ٖٞٚؼي ايعاَٝات َتذٓب ١زاُ٥ا تبسٍ إزي سطٚف أخطٚ ،٣قٌ إٔ تػُع ؾٗٝا،
ٚايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝتكطؾت ؾٗٝا تكطؾا نتكطف ايعطب ؾٗ ٞتبسٍ زاُ٥ا إزي
سطف سطنتٗا ؾٝكٛي( :ٕٛمسا )ٌٜبس ٫عٔ مساٜٚ ، ٌ٥كٛي( ٕٛطاٜط )٠بس ٫عٔ
طا٥طٚ ، ٠قس تبسٍ عٓٝا  ٖٞٚؿياٖط ٠عطب ١ٝقسضي ١تػُ ٢ايعٓعٜٓ ١كٛي( :ٕٛعطض)
بس َٔ ٫أضض  ( ٚ ،عطْب ) بس َٔ ٫أضْب ٚشيو ؼي َٓ ــاطل نجري ٠نإظنٞ
ٚعربَٓٚ ٟض ٚقطٜات ٚ ،ؼي  ١ٜ٫ٚعرب ٟب٬ز ايؿٜ ّٛكٛي ( ٕٛأٜين ) بس ٫عٔ عٝين،
 ٖٛٚإبساٍ ضيهٔ ؾُٗ٘ قٛتٝا  ٕ٫ايكٛتري َتذاٚضإ ؼي اغيدطز
ٚقس تب ـ ـ ــسٍ ٖا ٖٛٚ ٤إبساٍ قٛت ٞ٭ُْٗا َتؿكإ ؼي اغيدطز ؾهُٖ٬ا
سٓذطٜإٜ ،كٛيٖ( :ٕٛري) بس َٔ ٫أ ٜٔؼي َٓاطل نجري ٠ؼي ايؿطق ١ٝؼي دعٕ٬
بين بٛسػٔ
إ ٫إٔ إبساٍ اهلُعٚ ٠اٚا ز ٕٚإ ته ٕٛسطنتٗا ايهُ َٔ ١اذتا٫ت اي٬ؾت١
اييت  ٫تتؿل َع اإلبساٍ ايكٛت ٞايصٜ ٟؿرتؾي تكاضبا ؼي اغيد ــطز أ ٚايكؿ ، ١ؾؿٞ
َٓطك ١مشاٍ ايؿطقٜ ١ٝكٛيَ( ٕٛكاٚب) بس ٫عٔ َكا٥ب  ٖٞٚ ،ساي ١غطٜبٚ ١إ
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نإ هلا ْـيا٥ط ؼي ن ّ٬ايعطب سٝح ٜكٛي ( ٕٛعذاٚظ ) بس ٫عٔ عذا٥ع ٚ ،إ
ناْت ايٛآٖ ٚا اق ١ًٝؼي سري إٔ ايٛآٖ ٚاى زخ١ًٝ
 َٔٚشيو اإلبـ ـ ـ ــساٍ غري ايكٛت ٞإبساٍ اهلُع ٠اغيهػٛضٚ ٠اٚا ؼي َجٌ :إظاض اييت
تٓطل ( ٚظاض ) ٚشيو ؼي غٌٗ ايباطٓ١
 .2قٛت ايكاف :
قٛت ايكاف قٛت هل ٟٛؾسٜس َُٗٛؽ ٜٓ ،طل باتكاٍ أقك ٢ايًػإ بأزْ٢
اذتًل سيا ؼي شيو ايًٗا ، ٠سٝح ٜٓشبؼ اهلٛا ٤ارتاضز َٔ ايط٥تري عٓس ا٫تكاٍ
بري عه ٟٛايٓطل ٜٚ ،تباعـ ـ ــس ايٛتطإ ايكٛتٝإ ؾٜٗ ٬تعإ عٓس اْؿطاز عهٟٛ
ايٓطل  ،ؾٝػُع قٛت ايكــاف ٫ٚ " ،ؾ ــطم بري ايك ــاف نُا ْٓطل بٗاٚ ،بري
ايه ــاف إ ٫ؼي إٔ ايك ــاف أعُ ــل قً ٬ٝؼي شتطدٗا " ٚ 17قس ٚنع٘ عًُا ٤ايعطب١ٝ
قسضيا َع ا٭قٛات اجملٗٛض ، ٠ػيا دعٌ احملسثري حياض ٕٚؾ ٘ٝؾُِٓٗ َٔ ؾهو
ؼي ططٜك ١عًُا ٤ايعطب ١ٝايكسَا ٤ؼي نبؽي ادتٗط ؼي ٖصا ايكٛت َٚ ،اٍ إزي
ايك ٍٛأِْٗ أخطأٚا َٔ َِٗٓٚ ، 18ضأ ٣إٔ ايكٛت ْاي٘ تػٝري ، 19ؾصٖبت قؿ١
ادتٗط ؾ ٘ٝعرب ايعَٔ ٚقاض خايٝا َٓٗا ٜ ،ك ٍٛأسسِٖٚ " :قس عس قسَا ٤ايًػٜٛري
ايعطب ايكاف َٔ ا٭قٛات اجملٗٛض ٠ؼي ايعطب ١ٝايؿكش ،٢ؾإٕ قسم ٚقؿِٗ إٜاٖا
بادتٗط ،نإ شيو ايٓطل َٔ ايتػٝريات ايتاضخي ١ٝؼي ايعطب ١ٝايكسضي،20"١
ٚقس أؾاض ابٔ خًس ٕٚإزي تػري ايكاف ؼي قٛي٘ٚ " :ػيا ٚقع ؼي يػٖ ١صا ادتٌٝ
ايعطب .. ٞايٓطل بايكاف ؾإِْٗ ٜٓ ٫طك ٕٛبٗا َٔ شتطز ايكاف عٓس أٌٖ
ا٭َكاض نُا َٖ ٛصنٛض ؼي نتب ايعطب ١ٝأْ٘ َٔ أقك ٢ايًػإ َٚا ؾٛق٘ َٔ
اذتٓو ا٭عًَٚ ، ٢ا ٜٓطك ٕٛبٗا أٜها َٔ شتطز ايهاف ٚإٕ نإ أغؿٌ َٔ

 17ا٭قٛات ايًػ ١ٜٛم 74 /
َٓ 18اٖر ايبشح ؼي ايًػ ، ١شياّ سػإ ،زاض ايجكاؾ ،١زاض ايبٝها ّ1979 ٤م124/
 19ا٭قٛات ايًػ ،١ٜٛإبطاٖ ِٝأْٝؼ م72/
 20ايكاف ٚاهلُع ٠ؼي ايًٗذات ايعطب ، ١ٝضَهإ عبس ايتٛاب  ،ايًٗذات ايعطب ١ٝعٛخ ٚزضاغات  ،طيٗٛضَ ١ٜكط  ،زتُع ايًػ١
ايعطب ١ٝايكاٖط ّ2004 ٠مٜٓ ، 442/ـيط ا٭قٛات ايًػ ، ١ٜٛاضاٖ ِٝأْٝؼ َطبعْٗ ١هَ ١كط  ،ايكاٖط ، ٠ز ٕٚتاضٜذ م72/
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َٛنع ايهاف َٚا  َٔ ًٜ٘ٝاذتٓو ا٭عً ٢نُا ٖ ٞبٌ جي ٕٛ٦ٝبٗا َتٛغط ١بري
ايهاف ٚايكاف "

21

ٚايطادض إٔ قٛت ايكاف ايكس ٖٛ ِٜايكٛت اغيُٗٛؽ اغيػُٛع عً ٢أيػٓ١
ايكطاٚ ٤اغيجكؿري  ،حملاؾـيتِٗ عً ٘ٝؼي أنجط ايب٬ز ايعطب٫ٚ ، ١ٝتؿام عًُا٤
ايعطب ١ٝاحملسثري " ؾٜ ٬تكٛض إٔ جيُع قطا ٤ايكطإٓ ؼي نٌ ب٬ز اإلغ ّ٬عً٢
ٖصا ايكٛت ٜ ِٖٚتًك ٕٛايكطإ َؿاؾٗ َٔ ١د ٌٝازي د ،ٌٝثِ ْععِ أْ٘ يٝؼ ٖٛ
ايكٛت ايكس 22" ِٜأَا ايكٛت اٯخط اغيٛقٛف قسضيا بادتٗط ؾٗ ٛايكٛت ايًٗذٞ
ايصْ ٟػُع٘ ؼي َٓاطل نجري ٠ؼي ب٬ز ايعطب٫ٚ ،بس َٔ ايتأنٝس عً ٢إٔ َٔ
ايب٬ز ايعطبٜٓ َٔ ١ٝطك ٕٛؼي قطا٤اتِٗ بايكٛت اجملٗٛض

23

ٚايكاف ؼي ايًٗذات ايعطبٜ ١ٝػُع أقٛاتا َتعسز ، ٠ؾُٖٗ ٛع ٠عً ٢أيػٓ١
قػِ َٔ ايعطب ٖٛٚ ،24غري عً ٢ايكػِ اٯخط ٖٛٚ ،25ناف عً ٢أيػٓ ١آخط، 26 ٜٔ
 ٖٛٚد ِٝقاٖط ٖٛٚ ، ١ٜقاف َُٗٛغ ٖٛٚ ، ١دَ ِٝعطؿ١
ٚايكاف ؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝأٜها ٜػُع أقٛاتا َتعسز ،٠ؾٗ ٛايكٛت ايؿكٝض
(هل ٟٛقكٜٓٚ )ٞطل ؼي أغًب َٓاطل ايساخً ، ١ٝنٓعٚ ، 27٣ٚدٓٛب ايباطٓ١
ٚغريٖا  ٖٛ ٚ ،ناف ٜٚػُع ؼي ايساخً ١ٝببٗٚ ٤٬اذتُطاٚ 28٤ايطغتام  ٚ ،أزّ
ٚغريٖا َٔ اغيٓاطل  ٖٛٚناف َؿٛب ١بايكاف  ،إش ٜكٛي( ٕٛناٍ) بس َٔ ٫قاٍ ،
(ٚنب )١ًٝبس َٔ ٫قب ،١ًٝنُا ٜػُع ؼي ايباطٓ ١ؼي ايطغتام ٚاز ٟايػشذي عً٢
ٚد٘ ارتكٛمٚ ،غري َٔ ٙاغيٓاطل  ٖٛٚ ،د ِٝقاٖط ٖٛٚ ١ٜايكاف اجملٗٛض، ٠

َ 21كسَ ١ابٔ خًس ٕٚزاض ايؿهط يًطباعٚ ١ايٓؿط  ،بريٚت  ،يبٓإ 768/1 ّ2001
 22أقٛات ايعطب ١ٝبري ايتشٚ ٍٛايجبات م26/
 23ايكاف تٓطل ؼي َٓاطل نجري ٠ؼي اي ُٔٝقاؾا زتٗٛض ٠نشهطَٛت ٚقٓعا٤
 24ايكؿاف ٜٓطل ُٖع ٠ؼي َكط ٚايؿاّ
 25ايكاف ٜٓطل غٓٝا ؼي ايػٛزإ ٚؼي عُإ ؼي َٓاطل ايؿطق١ٝ
ٜٓ 26طل ايكاف ناؾاؼي ؾًػطري ٚايعطام ٚنصيو ؼي عُإ ؼي بٗٚ ٤٬اذتُطا٤
ٜٓ 27ـيط  :هلذْ ١ع ، ٣ٚزضاغ ١قٛت ، ١ٝز .عبس اذتً ِٝساَس  ٚآخط ٕٚزتً ١ايسضاغات ايًػ ١ٜٛم58/
ٜٓ 28ـيط ارتكا٥ل ايكٛت ١ٝيًٗذ ١اذتُطا ٤م18/
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(هل ٟٛأَاَٜٚ ، 29)ٞػُع ؼي أنجط َٓاطل ايؿطقٚ ، ١ٝنصيو َٓاطل َتعسز٠
َٔ ايباطٓ ٖٛٚ ، ١غري ؼي َٓاطل َجٌ اظنٚ ، ٞدعٚ ٕ٬قٛض ٚ ،اذتُطا، 30"٤
 َٔٚشيهٔ ٖصا ايكٛت عً ٢ا٭يػْٓ ١طكِٗ ايكطإٓ بكًب قٛت٘ غٓٝا ٖٞٚ ،ساي١
ؾطٜسٖٚ ،٠صا ايكٛت ـ أ ٟايػري ـ ضأ ٣ايسنتٛض ابطاٖ ِٝأْٝؼ أْ٘ ضسيا نإ ا٭قطب
ازي ايكٛت ايكس ِٜيًكاف ٚ ، 31نصيو ٜػُع ايكاف ناؾا ؼي عسز َٔ اغيٓاطل
ؼي ايباطٓ ١ؼي ايطغتام ٚؼي بٗ ٬ؼي ايساخً ، ١ٝبٌ ضسيا اختًـ ْطك٘ بري اغيٓاطل
ايكطٜب ١بعهٗا َٔ بعض ؾؿ ٞقطٜات ؼي ايػاسٌ ٜٓطك ٕٛايكاف دُٝا قاٖط،١ٜ
ٚؼي ايساخٌ ٜٓطك ْ٘ٛقاؾا
ٚقس ٜػُع ايكاف ؼي َٓاطل أخطْ ٣طكا بري ايكاف ٚايهاف نُا ٖ ٛاذتاٍ ؼي
عرب ٟسٝح ٜتشكل ٖصا ايكٛت ؼي قٛهلِ ( ٜعقطٚا ) سيعٜٓ ٢تؿذاضٕٚ
 .3قٛت ايهاف
ايهاف قٛت َُٗٛؽ ،ؾسٜس ،أ ٚاْؿذاض ٟسٓه ٞقكٜ ٞتِ ْطك٘ " بطؾع
أقك ٢ايًػإ جتا ٙأقك ٢اذتٓو ا٭عًٚ ٢ايتكاق٘ ب٘ يٝػس زتط ٣اهلٛأَ ٤
ا٭ْـ ٜٚهػؽي ٖصا اهلٛا ٤غيس ٠قكري َٔ ٠ايعَٔ ثِ ٜطًل غطاح اجملط ٣اهلٛاٞ٥
ؾٝشسخ اْؿذاض َؿادٜ ٫ٚ ٧تصبصب ايٛتطإ ايكٛتٝإ ساٍ ايٓطل ب٘ "

32

ٜ ٚػُع دُٝا قاٖط ١ٜؼي عسز َٔ اغيٓاطل َجٌ ايػٜٛلٚ ،اذتُطاٚ ، ٤بٗ ، ٬أٟ
إْ٘ ٜهتػب دٗطا  ،ؾادت ِٝايكاٖط ٖٞ ١ٜزتٗٛض ايهاف ٜ ،ك ٍٛايسنتٛض بؿط " قس
ٜكٝب ايهاف ْٛع َٔ اإلدٗاض ؼي بعض ايػٝاقات نُا ؼي ضت( ٛأنرب) ؾٓٝطل
نُا ي ٛنإ دُٝا قاٖط ١ٜؼي ايه ّ٬غري اغيتأْ ٚ ، 33 " ٞؼي ايػٜٛل (عُتو)
تٓطل( :عُتل)ٚ ،ضسيا ْطل ايهاف خاْ ٖٛٚ ،٤طل ْازض ٚيهٓ٘ َػُٛع ؼي َٓاطل

ٜٓ 29ـيطْ :ؿػ٘ م58/
ٜٓ 30ـيط ارتكا٥ل ايكٛت ١ٝيًٗذ ١اذتُطا ٤م19/
ٜٓ 31ـيط :ا٭قٛات ايًػ ،١ٜٛإبطاٖ ِٝأْٝؼ م72/
 32عًِ ا٫قٛات  ،نُاٍ بؿط  ،زاض غطٜب يًطباعٚ ١ايٓؿط ٚايتٛظٜع  ،ايكاٖط273/2 ّ2000 ، ٠
 33عًِ ا٭قٛات 273 /2
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عٓس نباض ايػٔ نُا ؼي َٓطكَٓ ( ١ض ) ٚغريٖا ٫ٚ ،بس إٔ ايكطب اغيدطد ٞبري
ايهاف ٚارتا ٖٛ ٤ايػبب ؼي شيو
أَا ْطك٘ ؾٓٝا  ،أ ٚقٛتا َعدٝا  ،ؾْٗ ٛطل قس ِٜأطًل عً ٘ٝايكسَا٤
ايهؿهؿٚ ، ١ؾطقٛا بٚ ٘ٓٝبري ايؿٓؿٓٚ ، ١غٛف ْتٓا ٍٚشيو ؼي َعادت ١ايـيٛاٖط
ا٭خط٣
 .4قٛت ادتِٝ
حيسز احملسث ٕٛقٛت ادت ِٝبكٛهلِ " :قٛت ؾسٜس زتٗٛض ٜته ٕٛبإٔ ٜٓسؾع
اهلٛا ٤إزي اذتٓذط ٠ؾٝشطى ايٛتط ٜٔايكٛتٝري ثِ ٜتدص زتطا ٙؼي اذتًل ٚايؿِ
ستٜ ٢كٌ ازي اغيدطز عٓس ايتكاٚ ٤غؽي ايًػإ بٛغؽي اذتٓو ا٭عً ٢ايتكا٤
ستهُا عٝح ٜٓشبؼ زتط ٣اهلٛا ٤ؾإشا اْؿكٌ ايعهٛإ اْؿكا ٫بط٦ٝا مسع
قٛت ٜهاز ٜه ٕٛاْؿذاضٜا " ٖٛٚ ، 34حتسٜس ايكسَاْ ٤ؿػ٘ ؾٗٚ َٔ " ٛغؽي ايًػإ
بٚ ٘ٓٝبري ٚغؽي اذتٓو ا٭عً" ٢

35

أَا قٛت ادت ِٝاغيػُٛع اي ّٛٝؾٗ " ٛدُٝات ث٬ث :١ادت ِٝاغيٛقٛؾ١
بايؿكش ٖٞٚ ٢اغيعطٚؾ ١باغيعطؿٚ ،١ادت ِٝايكاٖط ٖٞٚ ،١ٜزتٗٛض ايهافٚ ،ادتِٝ
ايؿاَ ٖٞٚ ١ٝزتٗٛض ايؿري" ٜ 36هاف إي ٘ٝقٛض ْطك ١ٝأخط ٣أبطظٖا ْطل ادتِٝ
ٜا ، ٤ؼي َٓاطل عطب ١ٝنجري ،٠ؼي ارتًٝر ٚسهطَٛتٚ ،ؼي اغيػطب ا٭قكٖٛٚ 37٢
قٛت هلذ ٞقس ِٜشنط ٙعًُا ٤ايعطبٚ ، ١ٝاغتؿٗسٚا بك ٍٛايؿاعط:
ؾأبعسنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٔ اهلل َٔ ؾَِٝطات

إشا مل ٜهـ ــٔ ؾٝهـ ـ ـ ــٔ ؿيٌ  ٫ٚدٓ٢

38

 34ا٭قٛات ايًػ ١ٜٛم70 /
 35ايهتاب 433/4
 36اغيكطًض ايكٛت ،ٞز .عبس ايععٜع ايكٝؼ  ،زاض ايؿهط ،زَؿل  ّ2007 ،م126 /
ٜٓ 37ـيط:هلذات ادتٓٛب ،ا٭غتاش ستُس ضنا ايؿبٝيب  ،ايًٗذات ايعطب ١ٝعٛخ ٚزضاغات طيٗٛضَ ١ٜكط ايعطب ،١ٝزتُع ايًػ١
ايعطب ١ٝايكاٖط ّ2004 ٠م491/
38

اغيعٖط ؼي عً ّٛايًػٚ ١أْٛاعٗا  ،يًػٛٝطٜٓٚ ، 475/1 ٞـيط أٜها :اغيكتهب ؼي هلذات ايعطب  ،ز .ستُس ضٜاض نط، ِٜ

ايكاٖط ّ1996 ، ٠م133/
مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

257

العدد العاشر المجلد ( )5نوفمبر 3102م

ظواهر صوتيه في العامية العُمانية

د  /عبد العزيز الصيغ

ٚقٛت ادت ِٝدعً٘ ارتًَ ٌٝع قٛت ٞايكاف ٚايهاف ؾكاٍ " ٚأَا شتطز
ادتٚ ِٝايكاف ٚايهاف ؾُٔ بري عهس ٠ايًػإ ٚبري ايًٗا ٠ؼي أقك ٢ايؿِ " ٖٞٚ 39
إؾاض ٠قطحي ١إزي قٛت شتتًـ يًذ ِٝعٔ ايكٛت ايص ٟسسز غٝبَٛ ٜ٘ٛنع٘
بكٛي٘ " َٔ ٚغؽي ايًػإ بٚ ٘ٓٝبري ٚغؽي اذتٓو ا٭عً ٢شتطز ادتٚ ِٝايؿري
ٚايٝاٚ ، 40 " ٤حتسٜس ارتًٜ ٌٝطابل ادت ِٝايكاٖط ، ١ٜؼي سري إٔ حتسٜس غٝبٜ٘ٛ
ٜطابل ادت ِٝاغيعطؿ١
ْٚطل ادت ِٝؼي ايًٗذات ايعُاْٜ ١ٝػُع بٗ٦ٝات َتعسز ٠ؾٜٗ ٛا ٖٛٚ ، ٤دِٝ
َعطؿ ٖٛٚ ، ١أٜها زتٗٛض ايهاف أ ٚد ِٝقاٖطٚ ، ١ٜقٛت ادتٜ ِٝاٜ ٤ػُع ؼي
أنجط اغيٓاطل  ،ؾٗ ٛؼي أنجط َٓاطل ايباطٓٚ ، ١ؼي ايؿطق ، ١ٝؼي ابطا ٫ ٤غُٝا
عٓس اذتاضثٝري ٚ ،ؼي ستاؾـيَ ١ػكؽي ٜٚ ،ػُع قً ٬ٝدُٝا قاٖط ١ٜؼي َٓطك١
عربٚ ، ٟغٓاٚ ، ٚغريٖا ٚ ،أقٌ َٔ شيو ٜػُع ادت ِٝناؾا ؼي دعٜ ٚ ، ٕ٬ؿػط
ٖصا ايٓطل ا٫خري ا٫ؾرتاى اغيدطد ٞيًذٚ ِٝايهاف عػب تكٓٝـ ارتًٌٝ
ٚؼي عح يًُػتؿطم (نٜ٬ـ ٖٛيع) يًٗذ ١أٌٖ ايباز ١ٜؼي ضَاٍ آٍ ٖٝٚب١
(ٜ )1989ك " :ٍٛقبا ٌ٥عُإ ايبس ١ٜٚتتشسخ ايًٗذ ١ايبسٚ ١ٜٚتتهُٔ قبا ٌ٥آٍ
ٖٝٚبٚ ١ادتٓبٚ ١ايسضٚع ٚاذتطاغٝؼ ٚتتُٝع ايًٗذ ١ايبس ١ٜٚبٓطل ادت ِٝقاؾا "

41

 ٫ ٖٛٚؾو ٜعين ٖٓا زتٗٛض ايهاف ٚ ،يتساخٌ اغيٓاطل صتس ايكٛت ٜٓطل قٛضا
ْطك ١ٝشتتًؿ ٖٞٚ ١ؿياٖط ٠باضظ ، ٠ؾؿ ٞقطٜات ايػاسٌ ٜٓطك ٕٛادتٜ ِٝاٚ ٤ؼي
ايساخٌ ٜٓطكْٗٛا دُٝا قاٖط١ٜ
 .5قٛت ايهاز
ٖٚــَ ٛــٔ ا٭قــٛات ايــيت تػــري ْطكٗــا عًــ ٢أيػــٓ ١ايعــطب تػــريا ؾــب٘ تــاّ  ،ؾكــس
اْػ ــشب َ ــٔ ايٓط ــل ايعطب ــ َٓ ٞــص ايك ــط ٕٚا٭ٚزي ٜ ،ك ــ ٍٛأس ــس ايب ــاسجري َٚ " :ــٔ

 39ايعري 52/1
 40ايهتاب 433/4
41

ايًٗذات ايعُاْ ١ٝاغيتأقً ، ١خايك ١ا٭غرب ، ١ٜزتًْ ١ع ٣ٚايعسز  ّ2009 ، 46م..................../
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ا٭قــٛات ايــيت تعطنــت يتػــٝري َطًــل ؼي ايًػــ ١ايعطبٝــٚ ١ايًػــات ايػــاَ ١ٝقــٛت
ايهاز "

42

 ٖٛٚاي ّٛٝقٛت ؾسٜس زتٗٛض خيطز باْطبـام ايًػـإ عًـ ٢اذتٓـو ا٭عًـ،43٢
نُا ٜػُع اي ّٛٝعً ٢أيػٓ ١ايكطاٚ ٤اغيجكؿري  ،ؾٗ ٛايٓـيري اغيطبل يكٛت ايـساٍ،
أَا ٚقؿ٘ قسضيا ؾٗ َٔ " ٛأ ٍٚساؾ ١ايًػإ َٚا ًٜٗٝا َٔ ا٭نطاؽ شتطز ايهاز
إ ٫أْو إٕ ؾ٦ت تهًؿتٗـا َـٔ ادتاْـب ا٭ضيـٔ  ٚإٕ ؾـ٦ت َـٔ ادتاْـب ا٭ٜػـط"ٚ ،44
يٝؼ ي٘ ْـيري ،نُـا ْـل عًـ  ٢شيـو غـٝب ٜ٘ٛسـري قـاٍٚ " :يـ ٫ٛا٭طبـام يكـاضت
ايطا ٤زاٚ ،٫ايكاز غٓٝاٚ ،ايـيا ٤شاٚ،٫رتطدت ايهـاز َـٔ ايهـ ّ٬٭ْـ٘ يـٝؼ ؾـ٧ٝ
َٔ َٛنعٗا غريٖا "

45

 ٖٛٚايكٛت ايص ٟشيٝعت ب٘ ايعطبَ ١ٝـٔ غريٖـا َـٔ ايًػـات  ،ؾكـاٍ ابـٔ دـين" :
ٚاعًِ إٔ ايهاز يًعطب خاقـ ٫ٚ ١تٛدـس ؼي نـ ّ٬ايعذـِ إ ٫ؼي ايكًٝـٌ" ٚ 46أنـس
شيو اغيتٓيب ؼي بٝت٘ ايؿٗري َازسا ق: َ٘ٛ
ز ٚعٛش ادتاْٚ ٞغٛخ ايط ـ ـ ـ ــطٜس

ٚبِٗ ؾدـط نٌ َٔ ْطل ايه ـ ـ ـ ــا

 ٚشيو ستكل َعطٚف ؾؿ " ٞأغًب ايًػات ايػاَ ١ٝا٭خط ٣حت ٍٛحتَ ٫ٛطًكا
ٚمل ٜعس َٛدٛزا ؾٗٝا بأ ٟقٛض َٔ ٠ايكٛض "

47

ٚؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝيٝؼ يًهاز ٚدٛز عً ٢أيػٓ ١ايٓاطكري بايعاَ ١ٝؼي
أنجط اغيٓاطل ٚٚدٛزْ ٙازض نُا ٖ ٛاذتاٍ ؼي قط ١ٜاغيػؿاٚ ،٠ؼي َػٓسّ  ،أَا أغًب
اغيٓاطل ؾٝػُع زاُ٥ا قٛت ايـيا ، ٤ػيا ٜعين إٔ ٖصا ايكٛت ٜكَ ّٛكاّ ؾُْٝٛري
ؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ٖٞٚ ، ١ٝساي ١تٛدس ؼي َٓاطل نجري ٠ؼي ايب٬ز ايعطب١ٝ
نايعطام ،أ ٟإٕ ايٓطل ايًٗذ ٞيًهاز عً ٢أيػٓ ١طيٝع أٌٖ عُإ ؼي َٓاطكٗا
 42ايتػري ايتاضخي ٞيٮقٛات  ،ز .آَٓ ١قاحل ايععيب  ،زاض ايهتاب ايجكاؼي  ،اضبس  ،ا٭ضزٕ  ّ2005م179/
ٜٓ 43ـيط ا٭قٛات :م51 /
 44غط قٓاع ١اإلعطاب م47/
 45ايهتاب 436/4
 46غط قٓاع ١ا٭عطاب م214/
 47ايتػري ايتاضخي ٞيٮقٛات  ،ز .آَٓ ١قاحل ايععيب  ،زاض ايهتاب ايجكاؼي  ،اضبس  ،ا٭ضزٕ  ّ2005م179/
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اغيدتًؿ ٖٛ ١ايـياٜ ، ٤صنط ا٭غتاش عبساهلل اذتبػ ٞقاسب نتاب َعذِ
اغيؿطزات ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝإٔ َعذُ٘ خ َٔ " ٬سطف ايهاز ٚشيو ٭ٕ َعـيِ
ايعُاْٝري ٜٓ ٫طكٖ ٕٛصا اذتطف نجريا ٚ ،إصيا ٜػتعٝه ٕٛعٓ٘ عطف ايـيا" ٤

48

 َٔٚخ ٍ٬اإلسكا ٤ايص ٟقُٓا ب٘ ؼي أنجط َٓاطل ايػًطٓٚ ١دسْا إٕ قٛت
ايهاز ختً َ٘ٓ ٛايعاَ ١ٝايعُاْ ، ١ٝإَ ٫ا ْسض ػيا شنطْاَٚ ،ا ٜػُع يٝؼ إَٔ ٫
أثط ايتعً ٖٛٚ ، ِٝأَط حيتاز إزي تتبع أنجط ٚ ،اغتككا ٤تاّ
ٖصا اإلطياع  ،أ ٚؾب٘ اإلطياع ؼي ْطل ايهاز ؿيا ٤ضيهٔ إٔ ٜؿري إزي قً ١بري
ايكٛت ايكس ِٜيًهاز ٚبري قٛتٗا عً ٢أيػٓ ١اغيتشسثري بايعاَ ١ٝؼي عُإ ،
شيو إٔ ٖصا اإلطياع ٪ٜنس سكٝك ٫ ١ؾو ؾٗٝا ٖ ٞإٔ ايهاز ايعُاْ ١ٝأقطب
ازي ايكٛت ايعطب ٞايكس ٖٞٚ ، ِٜضسيا ناْت قبٌ غٓري ط ١ًٜٛختتًـ عٔ ايـيا٤
ثِ تكاضب ايكٛتإٚ ،إ ٫ؾا٭قٌ إٔ ٜ ٫ه ٕٛؼي ب ١٦ٝهلذٚ ١ٝاسس قٛتإ ٜعرب
عُٓٗا ذتطف ٚاسس أ ٚبعباض ٠أخط ٫ ٣ضيهٔ إٔ ٜه ٕٛؾُْٝٛإ شتتًؿإ َتشسٜٔ
ؼي ايكؿٚ ١اغيدطز
ؿيٛاٖط قٛت ١ٝؼي ايًٗذ ١ايعُاْ: ١ٝ
يهٌ هلذ ١مسات خاق ١شيٝعٖا َٔ غريٖا َٔ ايًٗذات  ٫ٚ ،تبك ٢ايًٗذات
عً ٢ساٍ ٚاسسٚ ٠مسات ستسز ، ٠ؾإْٗا تتػري بتػري ايٛقت ٚ ،تهتػب مسات ،
ٚتؿكس أخط ،٣إ ٫إٔ ٖصا ايتػري حيسخ ؼي َسٜات ط ،١ًٜٛؾكاْ ٕٛايتػري ٚايتبسٍ ٫
ٜتٛقـ عٔ ايعٌُ ،ؾٗٓاى أقٛات تسخٌ زا٥ط ٠ايًٗذٚ ١أقٛات ترتادعٚ ،ضيهٔ
َ٬سـي ١شيو َٔ خ ٍ٬ؿياٖطٚ ٠دٛز قٛض ْطكَ ١ٝتعسز ٠يكٛت ٚاسس ؼي أنجط
ايًٗذات

َ 48عذِ اغيؿطزات ايعاَ ١ٝايعُاْ ، ١ٝاعساز :عبساهلل بٔ قاحل بٔ خًؿاْا ذتبػ٪َ ٞغػ ١عُإ يًكشاؾٚ ١ايٓؿط  ،ايطبع١
ايجاْٖ1428 ١ٝـ ـ  ّ2007م2/
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ٜعًٌ أسس ايباسجري ْؿ ٤ٛايًٗذات بكٛي٘ " :إٕ أغباب ْؿ ٤ٛايًٗذ ١تطز ازي
عٛاٌَ أُٖٗا إٔ ايًػ ٫ ١تجبت عً ٢ساٍ ،ؾٗ ٞزتطٚ ٣نًُا بعس احملط ٣ؿيٗط
ايتبا"ٜٔ

49

ٚتطتبؽي ايـيٛاٖط ؼي نٌ هلذ ١بعٛاٌَ َتعسز ٠جتعًٗا َكط ١ْٚبٗص ٙايًٗذ١
ز ٕٚغريٖا َٔ ايًٗذات  ،أ ٚبٗصا ايكطط ز ٕٚغري َٔ ٙا٭قطاض ،أ ٟإٕ ايـيٛاٖط
َٓٗا َا ٜه ٕٛؾسٜس ارتكٛقٚ ١ٝا٫ضتباؾي بايٓاؽ ٚاغيهإَٗٓٚ ،ا َا ٜهٕٛ
َؿرتنا جتس ٙؼي َٓاطل نجريٚ ٠ؼي هلذات َتعسز٠
ٚايـيٛاٖط نجري ٠عٝح  ٫ضيهٔ يًباسح إٔ ٜكـ عًٗٝا ؼي َس ٣قكري ،٭ٕ
ايًٗذات ايعُاَْ ١ٝتعسز ٫ ٠تكـ عٓس سس ٚ ،أقكَ ٢ا ضيهٔ إٔ ْك ّٛب٘ ٖٛ
ايٛقٛف عٓس أنجطٖا بطٚظا ٚ ،أؾسٖا ايتكاقا باغيهإ ٚايٓاؽ
َٔ ٖص ٙايـيٛاٖطَ ،اٖ ٛؾسٜس ارتكٛقَ ١ٝجٌ :عسّ سصف قٛت ايعً ١ؼي
ايٓاقل اغيتكٌ بايهُريَٗٓٚ ،ا إذتام ْ ٕٛايتٛنٝس ؼي اغيانٚ ، ٞؼي اغِ ايؿاعٌ
َٓ٘ َٗٓٚ ،ا ٖا ٤ايػهت  ٖٞٚؿياٖط ٠عطب ١ٝقسضي ٫ ١تهاز تػُع ؼي هلذات ايعطب،
َٗٓٚا ؿياٖط ٠ايتدًل َٔ اغيكطع ايط ٌٜٛاغيػًل باْكػاَ٘ عًَ ٢كطعري قكري
َٚتٛغؽي ٖٓٚ ،اى ؿيٛاٖط أخطَٛ ٣دٛز ٠نجريا ؼي هلذات ايعطب ا٭خطَ ٣جٌ
ايتؿدٚ ِٝاإلَايٚ ١تؿد ِٝاغيطقل ٚ ،تطقٝل اغيؿدِٚ ،اغي ٌٝإزي ايهػط ؼي ْطل
ا٭ؾعاٍ ٚا٭مساٚ ، ٤ايبس ٤بايػانٔ ٚ ،غريٖا َٔ ايـيٛاٖط ٚ ،قس قػُٓا ايـيٛاٖط
عً ٢أقػاّ ث٬ث :١ؿيٛاٖط خاقٚ ، ١ؿيٛاٖط تتكٌ بايبٓ ١ٝاغيكطعٚ ،١ٝؿيٛاٖط عاَ١
ايـيٛاٖط ارتاق: ١
ْٚبسأ بايـيٛاٖط اييت ضأٜٓا ايتكاقٗا ايهبري بايعاَ ١ٝايعُاْٚ ١ٝإٕ اؾرتنت
َع عاَٝات عطب ١ٝأخط ٣ؾإْ٘ اؾرتاى ستسٚز ،ؾٗ ٞخكا٥ل تربظ خكٛق١ٝ
ايعاَ ١ٝايعُاْ ،١ٝبٛد٘ دًٚٚ ٞانض ،ؼي سري إٔ ارتكا٥ل ا٭خطٜ ٣هٕٛ

 49ايًٗذٚ ١أغًٛب زضاغتٗا ،ز .أْٝؼ ؾطحي ١م24/
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اؾرتاى ايعاَ ١ٝايعُاَْ ١ٝع ايعاَٝات ايعطب ١ٝأٚغع ٚ ،ضيهٔ إطياهلا ؼي ايـيٛاٖط
ٚايػُات اٯت:١ٝ
 .1ؿياٖط ٠عسّ سصف اي َٔ ّ٬ايٓاقل اغيتكٌ بهُري ادتُاع١
اغيعطٚف إٔ  ّ٫ايؿعٌ حت ـ ـ ـ ــصف َٔ ايٓاقل إشا اتكٌ ب٘ ٚا ٚادتُاع ،١ؾايؿعٌ
(َؿ )٢إشا أغٓس إزي ٚا ٚادتُاع ١حتصف َٓ٘ ايٝا ٤ؾٝكاٍ (َؿٛا) ٜ ٫ٚكاٍ
(َؿٛٝا) ٜٚ ،كاٍ (ضيؿٜ ٫ٚ )ٕٛكاٍ (ضيؿ )ٕٛٝؼي سري إٔ ؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝؼي
أنجط اغيٓاطل تجبت ايٚ ّ٬تٓطل ،ؾٝكاٍَ( :ؿٛٝا) َٚجًٗا (قًٛٝا) ( ٚعاْٛٝا) ٚ
(اؾرتٜٛا) ( ٚتػسٜٛا) ٚ ،ا٭َط ْؿػ٘ ؼي اغيهاضع  ٖٞٚ ،ؿياٖط ٠تٛدس ؼي َٓاطل
نجري ٠ؼي ايساخً ١ٝؼي اظنٚ ٞغريٖا ٚايباطٓ ١ؼي ايطغتام ٚغريٖا
ٖٚص ٙايـياٖطَٛ ٠دٛز ٠عٓس ؾ َٔ ١٦ايعطب قسضيا شنطٖا غٝب ٜ٘ٛؼي نتاب٘
سري قاٍ ٚ " :غأيت٘ ـ ٜعين ارتً ٌٝـ عٔ ق ٍٛبعض ايعطب ضنِٛٝا ؾكاٍ ٖ ٞسيٓعي١
غ ِع َٟ٭ْ٘ أغهٔ ايعري ٚي ٛنػطٖا ذتصف ،٭ْ٘ ًٜ ٫تك ٞغانٓإ سٝح ناْت
 ٫تسخًٗا ايهُٚ ١قبًٗا نػطٚ 50 "٠شنطٖا ابٔ دين بكٛي٘  " :قاٍ أب ٛعجُإ :
ٚبعض ايعطب ٜك :ٍٛضنِٛٝا ؾٝػهٔ ايهاز ٜٚجبت ايٝا ،٤٭ْ٘ مل ًٜتل غانٓإ"، 51
إ ٫أْٗا ؿياٖطْ ٠ازض٠
ؾٗصا ايٓطل ي٘ أقٌ َٔ يػ ١ايعطب قسضيا ،ؾايصٜ ٜٔػهٓ ٕٛعري ايؿعٌ ٫
حيصؾ ّ٫ ٕٛايؿعٌ يًٜ ٬٦تك ٞغانٓإ عري ايؿعٌ اييت غهٓت ٚايٛا ، ٚؾٝبكٕٛ
 ّ٫ايؿعٌ سادعا ضيٓع ايتكا ٤ايػانٓري ٚ ،ايصٜ ٫ ٜٔػهٓ ٕٛعري ايؿعٌ حيصؾٕٛ
ايّ٬
أَا اذتصف ؾٝعًً ْ٘ٛبكٛهلِ " اغتجكًت ايهُ ١عً ٢ايٝا ٤ؾشصؾت ختؿٝؿا
ؾادتُع غانٓإ ايٝاٚ ٤ايٛا ٚؾشصف ايٝا٫ ٤يتكا ٤ايػانٓري"  52أ ٟإٕ
ايؿكش ٢شي ٌٝإزي سصف  ّ٫ايؿعٌ ايٓاقل عٓس إغٓاز ٙإزي ٚا ٚادتُاع١
 50ايهتاب 386/4
 51اغيٓكـ  ،ؾطح نتاب ايتكطٜـ يًُاظْ ، ٞ٭ب ٞعجُإ ايؿتض ابٔ دين 125/2
 52ايبٝإ ؼي غطٜب اعطاب ايكطإ 58/1
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ختؿٝؿا ،ؼي سري  ٫ضي ٌٝإزي شيو بعض ايعطب ٜٚػٛؽ هلِ شيو إغهاِْٗ عري
ايؿعٌ
 ٖٞٚاذتاٍ اييت ٚدسْاٖا ؼي قػِ َٔ ايًٗذات ايعُاْ ، ١ٝاييت بكٝت عً٢
أيػٓتٗا ٖص ٙايـياٖطَ ٖٛٚ ، ٠ا ٪ٜنس سكٝك ١قس تػٝب عٓا  ٖٞٚإٔ اٖ٫تُاّ
بايًٗذات ٚزضاغتٗا جيعًٓا ْكـ عً ٢نجري َٔ ايـيٛاٖط ايعطب ١ٝايؿكٝش ١اييت
اْسثطت َٔ أيػٓ ١ايعطب ؼي ْطكِٗ ايؿكٝض ٚبكٝت ستؿٛؿي ١ؼي هلذاتِٗ  ،نُا
٪ٜنس إٔ ا٫غتعُاٍ ايًٗذ ٞيٝؼ نً٘ اضتطاؾا عٔ ايؿكشٚ ٢اصيا قػِ َٓ٘
ستاؾـي ١عً ٢ؿيٛاٖطٖا اييت اْػشبت َٓٗا ٚؿيًت َٛدٛزَ ٠ػتعًُ ١ؼي هلذاتٗا
ٚايـياٖط ٠تؿٝع نجريا ؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝؼي ايساخً ١ٝؼي اظنٜ ٞكٛي:ٕٛ
(ٜكًٛٝا) بس ٫عٔ ٜكً(ٚ ، ٕٛضيؿٛٝا) بس ٫عٔ ضيؿٚ ، ٕٛايباطٓ ١ؼي ايطغتام
سٝح ٜكٛي( :ٕٛايٓاؽ ٜتعؿٛٝا) أٜ ٟتعؿٛا
ٚقس ع ٌَٛايؿعٌ اغيُٗٛظ ايَ ّ٬عاَ ـ ــً ١ايٓاقل ؾِٗ ٜبسي ٕٛاهلُع ٠ؾٜ ٘ٝا ّ٤ؼي
َجٌ ايؿعٌ ( قطأ) سري ٜػٓس ْ٘ٚإزي نُري ادتُاعٜٚ ،١جبت ٕٛايٝا ٤ؾٝكٛيٕٛ
(ٜكطٜٛا) َٚجً٘ (ٜتٛنٛٝا)  ،بس ٫عٔ ٜتٛنٚ ، ٕٛضي ٌٝعسز َٔ ايعُاْٝري ازي
ْطل ٖص ٙايهًُ ١باغهإ عري ايهًُ ٜ( ١ـكـَـ ِطٜـُـٛا)  ٫غُٝا َٓطك ١دٓٛب ايباطٓ١
ٚايساخًٚ ، ١ٝشيو اْػذاَا َع ايٓطل ايكس ِٜايص ٟغٛؽ ب٘ غٝبٚ ٜ٘ٛاغياظْ ٞعسّ
سصف ٜا ٤ايؿعٌ ؼي سري ضي ٌٝآخط ٕٚازي حتطٜو عري ايؿعٌ ( ٜـكـِـ ِطٜـُـٛا) نُا
ٖ ٛا٭قٌ ؼي ا٫غتعُاٍ
ٚايك ٍٛبإٔ غبب سصف اي ٖٛ ّ٬ايتكا ٤ايػانٓري يٝؼ قا٥با ،٭ٕ ٚاٚ
ادتُاع ١سطن ، ١ؾ ٬جيتُع غانٓإ ٖٓا ٚ ،إٜهاح شيو إٔ ايؿعٌ (ٜطن)ٞ
سري تتكٌ ب٘ ( ٚا ) ٚادتُاعٜ ١هٖ ٕٛهصا |  ٟـَـ ض  /ض ـِـ  ٟ /ـُـ  +ـُـ ٕ | ؾ٬
ٚدٛز ٫يتكا ٤غانٓري ٖٓا
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 .2ؿياٖط ٠إذتام ْ ٕٛايتٛنٝس باغيانٚ ، ٞؼي اغِ ايؿاعٌ َٓ٘
َٔ ايـيٛاٖط ارتاق ١بايعاَٝات ايعُاْٚ ١ٝدٛز ْ ٕٛتؿب٘ ْ ٕٛايتٛنٝس تًشل
ايؿعٌ اغيانٚ ،ٞتًشل اغِ ايؿاعٌ أٜها  ٖٞٚساي ١خاقٚ ، ١ايؿكش ٫ ٢جتٝع
تأنٝس ايؿعٌ اغيانٜ ،ٞك ٍٛابٔ ٖؿاّ ؼي سسٜج٘ عٔ ْ ْٞٛايتٛنٝس٪ٜ ٫ٚ " :نس
بُٗا اغيانَ ٞطًكا ٚؾص قٛي٘ :
زأَ غعسُىِ ي ٛضظي ـ ـتِ َتُٝا

ي٫ٛى مل ٜـ ـ ـوُ يًكباب ١داضتا "

53

ٚؼي ايعاَ ١ٝايعُاْٜ ١ٝكٛي ( : ٕٛنًُٓ٘ َ ،هًُٓ٘  ،ناتبٓ٘ ) ؾًٝشكْْٛ ٕٛا
بايؿعٌ  ٖٞٚ ،ؿياٖط ٠ؾب ١ٗٝبـياٖط ٠ؼي هلذ ١عسٕ ٚ ،ؼي هلذ ١تعع  ،إ ٫أْٗا ؼي
ٖاتري ايًٗذتري تهَ ٕٛكابٌ ٚا ٚادتُاع ١ؾشري ٜكٛي ( ٕٛنطبٓ٘ ) ٜككسٕٚ
(نطب ٖٞٚ ، )ٙٛأٜها ؾب ١ٗٝبعٜاز ْٕٛ ٠ؼي هلذ ١اغيٛقٌ ايعطاق ،١ٝسٝح ٜسخٌ
اغيٛقًْْٛ" ٕٛٝا نٓ ٕٛايٛقا ١ٜعً ٢ايؿعٌ اغيان ٞاغيتهًِ إشا اتكٌ بهُري ايػا٥ب
اغيٓكٛب ؾٓطاِٖ ٜكٛي ٕٛؼي (نـَتـَبَ) ( :نتبتٚ )ْٛٛؼي (أعطٝت٘) ( :أعطٝت)ْٛٛ
ٚؼي ( مسعت٘ ) ( :مسعتٚ ، 54" )ْٛٛقس ٚقؿٗا ا٭غتاش ستُس ضنا ايؿبٝيب بأْٗا
"هلذ ١غطٜب ١خاق ١بأٌٖ اغيٛقٌ ؼي ايعطام"

55

ٚبتأٌَ ايٓ ٕٛاييت تعاز ؼي ا٫غتعُاٍ ايًٗذ ٞايعُاْ ٞصتس إٔ َعٓاٖا
ايتٛنٝس ٖٞٚ ،تؿب٘ شياَا ْ ٕٛايتٛنٝس اييت تًشل ايؿعٌ اغيهاضعٚ ،يعٌ ٖصا
ا٫غتعُاٍ أٜها ي٘ اَتساز ؼي اغتعُاٍ ايؿكش ٢قسضيا ،تطنت٘ نُا تطنت ّ٫
ايؿعٌ ايؿعٌ ايٓاقل اغيتكٌ بٛا ٚادتُاع١
 ٖٞٚؿياٖط ٠تؿٝع نجريا ؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ٫ٚ ،١ٝتهاز َٓطك ١ختًَٗٓ ٛا ؾؿٞ
ايباطٓ ١ؼي ايطغتام ٜكٛي( : ٕٛعً ٞناضبٓ٘ أخ )ٙٛأ ٟنطب٘ أخٜٚ ، ٙٛكٛي( ٕٛإْا
غاغًتٓ٘ ايكشٔ) أ : ٟغػًت ايكشٔ (ٚ ،ؾاضبتٓ٘ ايعكري) أ ٟؾاضبت٘ ٚ ،ؼي

َ 53ػين ايًبب 261/4
 54بًبً ١ايًٗذات  ،ستُس ضنا ايؿبٝيب  ،نتاب ايًٗذات ايعطب، ١ٝايؿكشٚ ٢ايعاَ221/1 ١ٝ
ْ 55ؿػ٘ 221/1
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ايػٜٛل ٚغريٖا اٜها ٚ ،ؼي ايساخً ١ٝؼي اظنٚ ،ٞؼي َٓاطل أخط ٣نجري، ٠
ٚنصيو ؼي ايؿطق ١ٝؼي دع ٕ٬بين بٛسػٔ ٜكٛيٜ ( :ٕٛآٜو ) أ :ٟدا ٟإيٝو
 .3ؿياٖطٖ ٠ا ٤ايػهت
ٖا ٤ايػهت ٖٞ " :اي٬سك ١يبٝإ سطن ١أ ٚسطف ضتَ( ٛاٖٚ .. )٘ٝأقًٗا إٔ
ٜٛقـ عًٗٝاٚ ،ضسيا ٚقؿت بٓ ١ٝايٛقـ " ٖٞ ٚ ، 56ؿياٖط ٠قسضيٜٓ ١سض اغتعُاهلا ؼي
ايؿكش ٢إ ٫إٔ ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝاستؿـيت بٗا  ،إش تػُع ؼي َٓاطل غٌٗ
ايباطٓ ،١ؾؿ ٞايػٜٛل ٚاغيكٓعٜ ١كٛي( ٕٛعُت )١ٝبس ٫عٔ عُيت ( ٚ ،خايت)٘ٝ
بس ٫عٔ خاييت  (ٚ ،بٝت ) ٘ٝبس ٫عٔ بٝيت (ٚ ،قًٝت )٘ٝبس ٫عٔ قًٝيتٜٚ ،كٛي:ٕٛ
(دٝب ي ٞؾٓطت )٘ٝغيداطب ١اغيْ٪ح ٚأٜهاَ" :ا تعطؾٜٚ ، "٘ٝٓٝكٛي ٕٛأٜها:
(نطبتٓ ٘ٝأَ( ٚ )٘ٝناضٖتٓ( ٚ )٘ٝعادبتٓٚ ، )١ٝنصيو ؼي إظن ٞؼي ايساخً، ١ٝ
ٚإ ناْت أقٌ
 ٖٞٚزي ٌٝآخط عً ٢غٓ ٢ايًٗذات ايعُاْ ١ٝبايـيٛاٖط ايكٛت ١ٝاييت تعٛز إزي
ايؿكش ٢ايكسضي ١اييت ختًت عٓٗا ٚاستؿـيت بٗا ايعاَ١ٝ
ٚتٛدس ؼي عسَٓ ٠اطل ؼي ستاؾـي ١ايساخً ١ٝعًٚ ٢د٘ ارتكٛم ؾٗ ٞتٛدس
ؼي ْعٜ ٣ٚكٛي( :ٕٛؾطبت٘ ؟) سيعٓ ٌٖ ٢ؾطبت ( ٚ ،دٝت )ٙٛسيعٓ ٌٖ ٢د٦تِ نُا
تٛدس ؼي َٓض ٜكٛي( :ٕٛنتابه٘) | ى ت ـّـ  /ب ـَـ  /ى ـِـ ٖـ | أٖ ٌٖ : ٟصا نتابو
ٚارتطاب يًُصنط ٜٚ ،كٛي ـ ــ ٕٛؼي شتاطب ١اغيْ٪ح( :نتابؿ٘) ،
| ى ت ـّ ـ  /ب ـِـ  /ف ــِ ـ ٖـ | ٚتػُع أٜها ؼي إظنٜ ٞكٛي " :ٕٛتطٚس ـٝــ٘ " | ت ض ـ ـُـ  /ح
ـٍـ ٖـ | أ ٌٖ :ٟتطٚسري؟ ٚ ،اغي٬سفي إٔ ٖص ٙاهلا ٤تػتعٌُ يًػ٪اٍ ،نُا أْٗا تهٕٛ
رتطاب اغيْ٪ج ١أَا خطاب اغيصنط ؾ ٬تػتعٌُ ي٘ اهلاٜ ، ٤كٛيٚ " :ٕٛقًت " ٘ٝأ:ٟ
ت "  ٚ ،نصيو ؼي ايـياٖط ٠ؼي عربٚ ، ٟؼي غريٖا .
" ٌٖ ٚقً ِ
 َٔٚشيو أٜها اهلا ٤اييت تًشل بايهُري ( أْت ) ؼي بعض اغيٓاطل ،ؾؿٞ
هلذات ايباطٓ ١نايطغتام ٚايػٜٛل  ٫غُٝا ايػٜٛل اذتذطٜ ١ٜكٛيْ ( :ٕٛت٘ )
َ 56ػين ايًبٝب 313/4
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بس ٫عٔ أْت يًُصنط ْ ( ٚت ) ٘ٝبس ٫عٔ أْت يًُْ٪ح ْ ( ٚ ،ت ٕ | ) ٙٛت ـ ـُـ ٖـ |
بس ٫عٔ أْتِ ٖٞٚ ،ساي ١خاق ١يٝؼ هلا ْـيري ؼي ايؿكش ،٢ؾُجٜ ٬كٛي ( :ٕٛأْا
ْٚت٘ بٓػري َع خاي ٞاي ) ّٛٝأ :ٟأْا ٚأْت غٓصٖب َع خاي ٞايٜٚ ، ّٛٝكٛي( :ٕٛ
اْتٚ ٘ٝاختـ غريٕ َع أخٛنٔ ) أ :ٟأْتِ ٚأختوِ أشٖدي َع أخٝهٔ ْ( ٚ ،ت) ٘ٝ
تٓطل َجًُا تٓطل نًُ ( ١ايتٖ ) ٘ٝهصا | ٕ ت ــٍ ـ ٖـ | أَ ٟكطعا ٚاسسا
 ٖٞٚؿياٖط ٠تٛدس ؼي هلذات عطب ١ٝأخط ٣نًٗذ ١سهطَٛت سٝح ٜعٜسٕٚ
ٖا ٤ؼي ايهًُ ، ١ز ٕٚإٔ ٜه ٕٛشيو َتك ٬بايػ٪اٍٚ ،ؼي ايؿعط تبسٖ ٚص ٙايـياٖط٠
دً ١ٝؾؿ ٞأسس أبٝات ايؿعط اذتهطَٜ ٞك ٍٛؾاعط نبري ؼي ضثا ٤قسٜل ٜ ( :ا
ضٜتٓا غطت٘ َع٘ أ ٚغطت قبً٘ )
 .4ؿياٖط ٠ايبس ٤بايػانٔ:
اغيعطٚف إٔ ايعطب ١ٝايؿكش ٫ ٢تػتػٝؼ ايبس ٤بايػانٔ  ٖٞٚ ،ساي ١قطضٖا
عًُا ٤ايعطب ١ٝؼي نتبِٗ  ،ؾكايٛا  " :ايتكا ٤ايػانٓري  ٫جيٛظ ،بٌ ٖ ٛغري
ػيهٔٚ ،شيو َٔ قبٌ إٔ اذتطف ايػانٔ ناغيٛقٛف عًَٚ ٘ٝا بعس ٙناغيبس ٤ٚب٘
ٚستاٍ ا٫بتسا ٤بػانٔ ؾًصيو اَتٓع ايتكاُٖ٩ا ؼي ايسضز"َ ٖٞٚ ، 57ع
اَتٓاعٗا ؼي ايؿكش ٢ستكك ١ؼي ايه ّ٬اغيٓطٛم  ،يٝػت ػيتٓع ، ١بسيٚ ٌٝدٛزٖا
ؼي ايكٛض ايٓطك ١ٝايعاَ ١ٝعًٚ ٢د٘ ارتكٛم  ،بٌ ؼي ايعطب ١ٝايؿكشْ ٢ؿػٗا
ؼي ساي ١ايٛقـ
 ٖٞٚساي ١قٛت ١ٝتتؿاٚت ؼي ٚدٛزٖا ؼي ايعاَٝات َٗٓ ،ا َا تتكبًٗا َٗٓٚا َا
تطؾهٗا أغ ٠ٛبايعطب ١ٝايؿكشٚ ، ٢ؼي ايعاَٝات ايعُاْ ١ٝصتس اذتاٍ بايتؿاٚت
بري ايكبٚ ٍٛايطؾض  ،ؾؿ ( ٞهلذ ١ايطاٝ٥ري ) ٜػري ٕٚعً ٢ايٓطل ايعطب ٞايصٟ
ٜ ٫كبٌ ايبس ٤بايػانٔ ؼي سري إٔ ( هلذ ١زَا )  ٫ضيتٓع ٕٛؼي ْطكِٗ عٔ ايبس٤
بايػانٔ  ،غري إٔ ٖصا ايتؿاٚت بري ايًٗذتري اغيتكاضبتري ٜ ٫ططز ؼي نٌ ساٍ
ؾكس يٛسفي إٔ (هلذ ١ايطاٝ٥ري) تكبٌ ايبس ٤بايػانٔ َ ٖٛٚ ،ا ٜعين إٔ
 57ؾطح اغيؿكٌ 120/9
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ايعاَٝات تتػُض ؼي شيو  ٫ٚشيتٓع عٔ ارتطٚز عًَ ٢عتاز ايٓطل ٚ ،ؼي هلذ١
ْع ٣ٚتٛقًت زضاغ ١قاّ بٗا عسز َٔ ايباسجري إزي عسّ ؿياٖط ٠ايبس ٤بايػانٔ ،إش
دا ٤ؾ ٘ٝقٛهلِ( :نصيو
بكاَتري)

ايٓـياّ اغيكطع ٞيًٗذٜ ٫ .. ١ػُض بايبس٤

58

ٚسري ْكًب اغيعذُات اييت تٓاٚيت ايًٗذات ايعُاْ ١ٝصتس شيو ٚانشا،
ؾُعذِ اغيؿطزات ايعُاْ ١ٝيٮغتاش عبس اهلل اذتبػ ، ٞؾ ٘ٝعسز نبري دسا َٔ
ايهًُاتٜ ،تهض شيو َٔ ٚنع ايهاتب عً ٢اذتطٚف ا٭ٚزي َٓٗا غهْٛا ٖٞٚ ،
َٔ ايهجط ٠عٝح  ٫ضتتاز إ ٫إٔ ْؿتض أ ٟقؿش ١ؾٓذس نًُ ١أ ٚنًُتري ،
ٚضيهٔ ايتُج ٌٝيصيو بــايهًُات ؼي قؿش ( 57 ٚ 56 ١ب٬ف  ،ب ، ٙ٬بًٛي ، ١بٗاض ،
بٗ ، ٛبٗٝت ) ٚ ،اذتاٍ ْؿػ٘ صتس ٙؼي َعذِ آخط ٖ ( ٛإظاس ١ا٭غٝإ ) ،ؾؿ ٞسطف
ارتا ٤صتس نًُ ( ١خِـػَــِ )ٚ ، 59نصيو ؼي سطف ايعري صتس نًُ( ١
عـؿَـػـَـ٘)

60

 َٔٚشيو أٜها ؿياٖطتا اغيكطع اغيبس ٤ٚبكاَتري َتتايٝري  ٚ ،اغيكطع ايطٌٜٛ
اغيعزٚز ايًتإ تكسّ شنطُٖا
 .5ؿياٖط ٠تككري اذتطن١
شي ٌٝا٭يػٓ ١زاُ٥ا إزي ايتدؿـ ؼي ايٓطل  َٔٚ ،شيو تككري اذتطنَ ، ١ا
أَهٔ  ،صتس شيو ؼي نًُات َجٌ ( ٚاسس ) ٠اييت نجريا َا تٓطل ( ٚسسٖٛٚ ، ) ٠
َا ٜبس ٚؼي ْطل هلذات َٓاطل ايػًطٓ ١نايطغتام ْٚعَٓٚ ، ٣ٚطك ١ايساخً١ٝ
بؿهٌ عاّ
ٚتككري اذتطن َٔ ١ايـيٛاٖط ايباضظ ٠ؼي ايعاَٝات ٚؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝؾ٬
ٜـيٗط اغيس ؼي نجري َٔ اذتا٫ت ٜكٛي ( :ٕٛنتب ستُس ) أ ( ٟنتاب ستُس )
 58هلذْ ١ع ٣ٚزضاغ ١قٛت ١ٝزتً ١ايسضاغات ايًػ ١ٜٛاجملًس ايعاؾط  ،ايعسز ايجاْ ٞـ ضبٝع اٯخط ـ طياز ٣اٯخطٖ1429 ٠ـ َا ٜٛـ
ٜٛي ، ّ2008 ٛٝم83/
 59إظاس ١ا٭غٝإ عٔ يػ ١أٌٖ عُإ  ،ايؿٝذ ايع ١َ٬غعٝس بٔ ظيس بٔ غًُٝإ اذتاضث ٞم49 /
ْ 60ؿػ٘ م98 /
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ؾ ٬شيس سطن ١ايتاٚ ، ٤نصيو ا٭ؾعاٍٜ :سعٜ ٚ ، ٛعطٜٓٚ ، ٞػ ، ٢تٓطل بسٕٚ
إطاي ١اذتطنٚ ، ١ا٭قٌ ؼي ايًػ ١ايػطع ١ؼي ايه ، ّ٬ؾتككري اذتطنٖٛ ١
ا٭ؿيٗط ؼي ايًٗذات ٚايهَٛ ٖٞٚ ، ّ٬دٛز ٠ؼي ايه ّ٬ايؿكٝض ٚقس أطًل ابٔ دين
عًٗٝا إْاب ١اذتطن ١عٔ اذتطف ،قا " : ٬٥إٔ حتصف اذتطف ٚتكط اذتطن ١قبً٘
ْا٥ب ١عٓ٘ٚ ،زي ١ًٝعً ٘ٝنكٛي٘
دُٛزّا ٚأخط ٣تـُـعؽي بايػٝـ ايسَا

نؿّاى نـ  ٫تـًُٝل زضُٖـ ـ ـ ـ ـ ــا

ٜطٜس تعطٚ ٞعً ٘ٝبٝت ايهتابٚ :أخ ٛايػٛإ َتٜ ٢ؿأ ٜكطَِٓ٘  َ٘ٓٚ ...قٍٛ
اهلل عع امس٘ (( ويَمْحُ اهللُ الباطِلَ )) (( ٚيىم يَدْعُ الدّاعِ )) (( ٚسندعُ الزبانية )) "ٚ ،61ؼي
ايؿطق ١ٝؼي اغيٓاطل ايبس ١ٜٚتبس ٚايـياٖط ٠ؼي قٛهلِ :غ ّ٬سٝح ٜٓطكْٗٛا(غًـَِ)
 .6ؿياٖط ٠إطاي ١اذتطن:١
َٔ ايـيٛاٖط اييت ت٬سفي ؼي ايهٚ ّ٬تـيٗط عً ٢أيػٓ ١اغيتهًُري َس اذتطن١
أسٝاْاٚ ،ؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝصتس َس اذتطن ١ؼي َٓاطل َٔ ايػًطَٓ ، ١جٌ
نًُ ( ١غيب ) َج ٬تٓطل سيس سطن ١ؾا ٤ايهًُٖ ١هصا ( غابٚ ،) ٞأٜها َس
سطن ١ادت ِٝعٓس ْطل نًُ ( ١ؾذط ) ٠ؾتػُع ( ؾذاض) ٠
ٚؼي بعض هلذات ستؿـي ١ايؿطقَ ١ٝجٌ ( هلذ ١زَا ) صتس ايـياٖطَٛ ٠دٛز٠
إش ٜط ًٕٛٝاذتطن ١ؼي سري ٜ ٫ه ٕٛشيو ؼي هلذ ١ايطاٝ٥ري ٚ ،ضيهٔ عً ٢غبٌٝ
اغيجاٍ تأٌَ ايٓطل ؼي ايهًُات اٯت ١ٝبري زَا ٚايطاٝ٥ري:
الكلمة
سط

هلجة دما
ساض

هلجة الطائيني
سط

ٚضق١

ٚاضق١

ٚضق١

َطق١

َاضق١

َطق١

ؾذط٠

ؾذاض٠

ؾذط٠

ضقب١

ضقاب١

ضقب١
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ٚؼي اغيهٝيب ؼي ايطٚن ١صتس ايـياٖط ٠إش ٜٓطك ٕٛنًُٚ ( ١ضز ،) ٠سيس ؾتش١
ايٛاٖ ٚهصا ٚ( :اضز ٚ ، )٠نًُ( ١نطغ ،)ٞسيس سطن ١ايهاف ٖهصا( :ناضغ،)ٞ
ٚاغي٬سفي إ ايٓطل ايؿكٝض ته ٕٛؾ ٘ٝسطن ١ايهاف نُ ١يهِٓٗ ٖٓا ٜٓطكْٗٛا
ؾتشٜٚ ١طًْٗٛٝا ٚ ،نًُٚ( ١ضم) تٓطل (ٚاضام) ٚ ،ؼي إبطا ٤نصيو صتس ايـياٖط٠
إش شيس عري اغيهاضع عًٚ ٢ظٕ ( تؿعٌ ) ؾتكري ( تؿعاٍ ) ٜكٛي :ٕٛختػاضٚ ،تًعاب،
ٚجتطاح ؼي ( ختػط  ٚتًعب  ٚجتطح )
ٚؼي ايًٗذ ١ايؿش ،١ٝضي ًٕٛٝإزي َس ايؿتش ١ؼي عسز َٔ ايهًُات َجٌ نًُ١
(غبت) إش ٜٓطكْٗٛا ( غابت ) ( ٚمسٔ) ٜٓطكْٗٛا ( غأَ)
 .7ؿياٖط ٠ا٫ختعاٍ:
 َٔ ٖٞٚايـيٛاٖط ايؿا٥ع ١ؼي أنجط ايًػات ٚؼي ايعاَٝات عًٚ ٢د٘
ارتكٛم  ،ؾاغيتهًِ زاُ٥ا ضي ٌٝإزي اإلغطاع ؼي ايهٚ ّ٬يصيو ًٜذأ إزي ا٫ختعاٍ
يٝػٌٗ شيو عًٚ ، ٘ٝقس شنطت قسضيا ؿياٖط ٠ايًدًداْْٚ ١ٝػبت ازي أعطاب
ايؿشط ٚعُإ ٜك ٍٛايػٛٝط ( :ٞشنط ايجعاييب ؼي ؾك٘ ايًػ َٔ ١شيو
ايًدًداْ ١ٝتعطض ؼي يػ ١أعطاب ايؿشط ٚعُإ نكٛهلَِ :ؿا اهلل نإ أَ ٟا
ؾا ٤اهلل نإ "، 62
ٚا٫ختعاٍ أ ٟاختعاٍ اذتطٚف أ ٚسصؾٗا " َٔ أخل خكا٥ل ايًٗذات
ايؿا٥عٚ ، ١نصيو تػٝري قٝؼ ايهًُات ٚأبٓٝتٗا َٛٚازٖا أؾعاٚ ٫أمسا ٤بعٜاز ٠أٚ
ْككإ ؾؿ ٞبعض ايًٗذات ٜكٛي ( ٕٛقس ) بكٛض ٠سطف ايتكً ٌٝيهًُ ١قاعس
ؾاغيٛقًٜ ٕٛٝكٛي ( :ٕٛقس آنٌ ) ( ،قس أيعب ) أ ٟقاعس آنٌ أ ٚقاعس أيعب "
ٚقٛض ا٫ختعاٍ ؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝنجري ٠دسا َجٌ:
 ن ـ ــاى :اختعاٍ ي ـ  :نصاى -يري :اختعاٍ يـ  :إزي إٔ

 62اغيعٖط 223/1
 63بًبً ١ايًٗذات  ،ايًٗذات ايعطب ، ١ٝايؿكشٚ ٢ايعاَ221/1 ١ٝ
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 ٖٝـ :اختعاٍ ي ـ :أٜـ ٚ ،أٜـ شتتعي ١ي ـ  :أ ٟؾ ، ٧ٝثِ أبسيت اهلُعٖ ٠ا٤ هلٝـ :اختعاٍ ي ـ  :أ ٟؾ ٖٞٚ ، ٧ٝايعباض ٠ايػابكْ ١ؿػٗا ظٜست عًٗٝا ايّ٬ هل :١ٝاختعاٍ يعباض : ٠٭ ٟؾٖٞ ٧ٝ ساغي :ٙٛأ ٟغياش اٜ ،كٛي :ٕٛساغي ٙٛدايؼ ٖٓاى ٚ ،تػُع ؼي َٓاطل نجري، ٠ٚضسيا ناْت اختكاضا يـ ( َا ٖ ٛاذتاٍ ) ثِ سسخ تكسٚ ِٜتأخري ( ساٍ َا
ٖ ) ٛثِ ساغيٙٛ
 ساَ ( ٖٞٚ :ٙٛساغي ) ٙٛشاتٗا سسخ سصف ي ( ّ٬ظي ٙٛنتبت ايبشح ) أٟغياشا نتبت ايبشح ٚ ،قس تٓطل ( ظي ) ٙٛؼي هلذْ ١ع٣ٚ
 خًٓعب  ٚخٓطنض  ٖٛ ٚاختعاٍ ي ـ ( خًٓا ًْعب )  ( ٚخًٓا ْطنض ) َٓٝا  :اختعاٍ اَٚ ٞتػتعٌُ يًُؿطز أ ( ٟأَٚ ) ٞيٝؼ ( أَٓا ) ٚنصيوٜكاٍ ( ختٓٝا ) أ: ٟأخيت ٚشيو ؼي َٓطك ١ايطغتام
ؿيٛاٖط تتكٌ بايبٓ ١ٝاغيكطع١ٝ
 ٫ختتًـ اغيكاطع ؼي ايعطب ١ٝايؿكش ٢نجريا عٔ اغيكاطع ؼي ايعاَٝات ،إ ٫ؼي
سايٚ ١اسس ٖٞٚ ٠جتٜٛع ايبس ٤بايػانٔ ؼي ايعاَٝات ٚاَتٓاع شيو ؼي ايؿكش،٢
ػيا ٪ٜز ٟإزي ٚدٛز َكاطع أخط ٣شتتًؿ ١عٔ اغيكاطع ؼي ايؿكش ٢ؾٝعزاز عسز
اغيكاطع ؼي ايعاَ ١ٝعٔ ايؿكش ،٢ؾًٝؼ ٖٓاى َكطع ؼي ايؿكشٜ ٢بسأ بكاَتري
عً ٢اإلط٬م ٭ٕ شيو ٜتٓاقض َٔ ؿياٖط ٠عسّ ايبس ٤بايػانٔ ٚ ،اغيكاطع ؼي
ايعطب ١ٝغتَ ١كاطع ٖ:ٞ
مح

 )1قكري َؿتٛح ٜٚتأيـ َٔ قاَت  ًٜ٘ٝقا٥ت
َ )2تٛغؽي َػًل

ٜٚتأيـ َٔ قاَتري بُٗٓٝا قا٥ت

محم

َ )3تٛغؽي َؿتٛح

ٜٚتأيـ َٔ قاَت  ًٜ٘ٝقا٥تإ

محح

 )4طَ ٌٜٛػًل ٜٚتأيـ َٔ قاَتري بُٗٓٝا قا٥تإ

مححم

 )5طَ ٌٜٛعزٚز اإلغ٬م بكا٥ت ٜٚتأيـ َٔ قاَت  ًٜ٘ٝقا٥ت  ًٜ٘ٝقاَتإ
محمم
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 )6طَ ٌٜٛعزٚز اإلغ٬م بكا٥تري ٜٚتأيـ َٔ قاَت  ًٜ٘ٝقا٥تإ  ًٜ٘ٝقاَتإ
مححمم
ٜ .aهاف هلا َكاطع تٛدس ؼي ايعاَ ١ٝبػبب ايػُاح ٫يتكا ٤غانٓري َٓٗا
َ )7تٛغؽي َؿتٛح ٜٚتأيـ َٔ قاَتري ًُٜٗٝا قا٥ت

م

م

ح

،

َجٌ اغيكطع ا٭ َٔ ٍٚنًُٜ ( ١عطف ) اييت تٓكٌ سطن ١اذتطف ا٭ ٍٚازي
ايجاْ ٞؼي ايعاَ١ٝ
 )8ط ٜٛـ ــٌ َػً ـ ــل بك ـ ــا٥ت قك ـ ــري ٜٚت ـ ــأيـ َ ـ ــٔ ق ـ ــاَتري ؾك ـ ــا٥ت ؾك ـ ــاَت
م م ح م َ ،جٌ ْطل ايؿعٌ اغيانـ ( ٞنتـب ) سـري ايٛقــ عًٝـ٘  ٚ ،سـصف
سطن ١اذتطف ا٭ َ٘ٓ ٍٚؼي ايعاَ١ٝ
 )9طَ ٌٜٛػًل بكا٥ت طٜٚ ٌٜٛتأيـ َٔ قاَتري ؾكا٥تري ؾكاَت
م م ح ح م َجٌ ْطل نًُ ( ١نتاب ) سري ايٛقـ عً ٚ ، ٘ٝسصف
سطن ١اذتطف ا٭ َ٘ٓ ٍٚؼي ايعاَ١ٝ
ٖصا ا٫ططاز ؼي ٚدٛز َكاطع تبسأ بكاَتري ٜبس ٚأق ٬ٝؼي ايعاَ ١ٝبؿعٌ
اغتػاغ ١ايتكا ٤ايػانٓري  ٖٞٚ ،ساي ١اغتػاغتٗا ايعاَ ١ٝست ٢قاضت شي ٌٝعٔ
ْطل بعض اغيكاطع اغيأيٛؾ ١ؾٗٝا َجٌ اغيكطع اغيتٛغؽي اغيػًل اغي٪يـ َٔ قاَتري
بُٗٓٝا قا٥ت إزي ادتُع بري قاَتُٗٝا
 .1ؿياٖط ٠اغيكطع اغيبس ٤ٚبكاَتري َتتايٝري :
َٔ ايـيٛاٖط ارتاق ١بايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝؿياٖط ٠اغي ٌٝإزي اغيكطع اغيبس٤ٚ
بكاَتري ٜٓ ٖٛٚ ،ؿأ عٓس َا ٜه ٕٛايهَ ّ٬بس٤ٚا سيكطع َتٛغؽي َػًل ،إش ضيٌٝ
ْطل ايٓاؽ ؼي بعض اغيٓاطل عٔ ٖصا ايرتنٝب ايكٛت ، ٞؾؿَ ٞجٌ ا٭ؾعاٍ
(أعطف) اغي٪يـ َٔ َكطعري َتٛغطري َػًكري |  ٤ــَ ـ ع  /ض ــِ ـ ف |  ،حيسخ تػٝري
ؼي ايبٓ ١ٝاغيكطع ١ٝؾتٓتكٌ سطن ١اهلُع ٠إزي ايع ــري ؾٓٝؿأ َكطع ٜتأيـ َٔ
قاَتري َتبٛع عطن ٤ | ١ع ــَ ـ  /ض ــِ ـ ف | َٚ ،جٌ شيو ؼي ايؿعٌ ( ٜعطف ) اغي٪يـ
َٔ َكطعري َتُاثًري َتٛغطري َػًكري
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ٖٚصا ايص ٟزؾع أسس ايباسجري ازي ضأ ٫ ٟخيً َٔ ٛغطاب ١ؾكاٍ إٕ ٖص ٙاذتاي١
ٜٓؿأ َعٗا َا مسا ٙب ـ ( اغيكطع ايككري اغيػًل ) َ ٖٛٚكطع ٜتأيـ َٔ قاَت
ٚاسس ؾكؽي ٚسطن ١خؿٝؿ ١قبً٘ ٜك " : ٍٛتبسأ نًُات ٚقٝؼ ؼي ايًٗذ ١ـ ؼي
ؿيطٚف يػ ١ٜٛخاق ١ـ باغيكطع ايككري اغيػًل ،أعين بكٛت غانٔ  ًٜ٘ٝ ٫قٛت
يري ،بٌ تػبك٘ سطن ١قكري ٠دسا يًتٛقٌ يًٓطل ب٘ "

64

ٚايصٜ ٟػتٛقـ ايٓاؿيط ؼي ٖصا ايك ٖٛ ٍٛعباض( ٠سطن ١قكري ٠دسا)
ٚاذتطن ١إَا إٔ ٜه ٕٛهلا ٚدٛز ؾتشتػب ؼي ايبٓا ٤اغيكطع ٞػيا جيعٌ اغيكطع
َ٪يؿا َٔ عٓكط ٫ ٜٔعٓكط ٚاسس أ ٟقا٥ت  +قاَت ٚ ،إَا إٔ ٜ ٫ه ٕٛي٘ ٚدٛز
ضيهٔ استػاب٘ ؾٝه ٕٛاغيكطع َ٪يؿا َٔ عٓكط ٚاسس  ٖٛٚايكاَت ٚ ،ن٬
ايكٛيري ػيا ٜ ٫ػتكَ ِٝع٘ ا٭َط ؾ ٬ايبس ٤باذتطن ١ػيا جتٛظ ٙطبٝع ١ايعطب،١ٝ
 ٫ٚايكاَت ايص ٟضيجٌ َكطعا بطأغ٘ ػيا جيٛظ ٙعًِ ا٭قٛات
 .2ؿياٖط ٠اغيكطع ايط ٌٜٛاغيعزٚز:
ٜٛدس عسز َٔ ايهًُات ؼي ايعطب ١ٝايؿكشٚ ٢ؼي ايعاَٝات تتأيـ َٔ َكطع
ٚاسس طَ ٌٜٛعزٚز ،أ ٟإْ٘ ٜٓتٗ ٞبكاَتريَ ٖٛٚ ،ا ٜعطف بايتكا ٤غانٓري ؼي
ايعطبٚ ،١ٝايعطب ٫ ١ٝتػٝؼ ايتكا ٤ايػانٓري إ ٫ؼي سا٫ت َٓٗا إٔ ٜه ٕٛؼي
ايٛقـ ،أَا ايعاَ ١ٝؾٗ ٞتتكبٌ ايتكا ٤ايػانٓري ؼي بس ٤ايه ّ٬ـ نُا تكسّ ـ ٫ٚ
تػٝػ٘ ؼي ايٛقـٚ ،يصيو حيسخ تػٝري ؼي تطنٝب اغيكطع ؾبس َٔ ٫إٔ ٜٓتٗٞ
بػانٓريٜ ،هَ ٕٛبس٤ٚا بُٗا
ٖٚص ٙاذتاي ١حيسخ ؾٗٝا تػٝري ْطكَٛ ٖٞٚ ،ٞدٛز ٠ؼي هلذات ؾطق ٞادتعٜط٠
ٜك ٍٛدْٛػت ": ٕٛؼي هلذات ؾطق ٞادتعٜط ٠ايعطبٚ ١ٝؼي نٌ هلذات ادتعٜط٠
ايعطب ١ٝايؿُايٜ ١ٝتش ٍٛاغيكطع غري ايٓٗا ٞ٥اغيػًل ايصٜ ٟه ٕٛقٛت ايًري ؾ٘ٝ
ؾتشٚ ،١قٛت اإلغ٬م ايػانٔ ؾ ٘ٝقٛتا سًكٝا ٜتش ٍٛإزي َكطع َؿتٛح َٔ

64

عًِ ايًػٚ ١ؾك٘ ايًػ ، ١ا٭غتاش ايسنتٛض عبس ايععٜع َطط  ،زاض قطط ٟبٔ ايؿذا ، ٠٤قطط  ّ1985م87/
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ايرتنٝب ( ٚ ) c c aهلصا إشا ناْت إسس ٣ايػٛانٔ اذتًك ١ٝؽ ،ر ،ع ،ح ،أ ٖ ٚـ
ؾإْ٘ ٜتش ) caG( َٔ ٍٛإزي ( " ) c G a

65

ٖص ٙايـياٖطَٛ ٠دٛز ٠نصيو ؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝؼي اغيٓاطل احملاش١ٜ
يإلَاضات ٚؼي غٌٗ ايباطٓ ١عًٚ ٢د٘ ايعُٚ ،ّٛؼي َٓاطل نجري ٠بايػًطٖٓٞٚ ١
تتٛظع عً ٢أسٛاٍ َتعسز٠
ؾؿ ٞنًُات َجٌ ( َٚعـِـس ) أ ( ٚؿيَـٗـِـط ) |  ٚـَـ ع ز |  | ،ؿي ـَـ ٖـ ض | صتسٖا تٓطل
بإغهإ ا٭ْٚ ٍٚكٌ سطنت٘ إزي ايصٖ ًٜ٘ٝ ٟهصا ( ِٚعـَـس ) ( ،ؿيِـٗـَـط ) |  ٚع ـَـ ز | ،
| ؿي ٖـ ـَـ ض | ؾٝتػري ايتؿه ٌٝاغيكطع ٞيًهًُ ١ؾبس َٔ ٫إٔ ته٪َ ٕٛيؿَ َٔ ١كطع
َعزٚز ٜٓتٗ ٞبكاَتري تكري َ٪يؿَ َٔ ١كطع َعزٚز َبس ٤ٚبكاَتري
ٚقس سكط ايسنتٛض ت  . ّ .دْٛػت ٕٛؼي ايهًُات اييت ٜه ٕٛاذتطف ايجاْٞ
َٓٗا سطؾا سًكٝا  ،ؼي سري إٔ شيو ٜ ٫ططز اططازا زقٝكا
ٚايـياٖطَٛ ٠دٛز ٠أٜها ؼي هلذات عطب ١ٝأخط ٫ ، ٣غُٝا ؼي هلذات مشاٍ
اغيػطب ايعطب ،ٞؾؿ ٞتْٛؼ ٜٓطك ٕٛنًُ( ١ق ـبِــٌ) | م ـَ ـ ب ٍ | اييت تتأيـ َٔ
َكطع َعزٚز بايهٝؿْ ١ٝؿػٗا ؾٝكٛي( ٕٛق ـبَــٌ) | م ـَ ـ ب ٍ |ٚ ،ؼي هلذات أخـط٣
نايًٗذـ ١ايٝاؾا ١ٜٚإش " تعُس ايًٗذ ١ايعاَ ١ٝؼي ٜاؾا إزي حتطٜو اذتطف ايجاْٞ
ؼي ا٭مسا ٤إشا نإ غانٓا ؾبشـِــط تًؿفي ع ـَــط ٚ ،ق ـبـِـط تًؿفي ق ـ ـبـِــط ٚ ،ؾ ـُـِــؼ
تًؿفي ؾ ـُـِــؼ "

66

 .3ؿياٖط ٠جتٓب اغيكاطع ايككري ٠اغيتتاي: ١ٝ
 ٖٞٚؿياٖطَٛ ٠دٛز ٠ؼي أنجط ايعاَٝات  ،ؾهُا إٔ ايعطب ٫ ١ٝتػتػٝؼ ٚدٛز
عيػ ١أسطف َتشطن ١أَ ٚكاطع قكري ٠ؾإٕ ايعاَٝات  ٫تتكبٌ ٚدٛز ث٬ث١
َتشطنات أَ ٚكاطع قكريٜ ، ٠ك ٍٛغٝبَ " :ٜ٘ٛا ناْت عست٘ عيػ ٫ ١تتٛازي
سطٚؾٗا َتشطن ،١اغتجكا ٫يًُتشطنات َع ٖص ٙايعس ٫ٚ ،٠بس َٔ غانٔ ٚقس
 65زضاغات ؼي هلذات ؾطق ٞادتعٜط ٠ايعطب ، ١ٝت  . ّ .دْٛػت ٕٛم58 /
 66ايؿكشٚ ٢ايعاَٚ ،١ٝايعاَٝات ايٝاؾا ١ٜٚتأَ٬ت ٚتػا٫٩ت  ،ز .أظيس قسق ٞايسداْ ، ٞنتاب ايًٗذات ايعطب، ١ٝايؿكش٢
ٚايعاَ183/1 )1( ١ٝ
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تتٛازي ا٭ضبعَ ١تشطن ١ؼي َجٌ عًبؽي "  ، 67ؾٜ ٬كٛي ( : ٕٛستُس نتب ) بؿتض
أسطف ايؿعٌ ايج٬ثٚ ١إصيا ٜػهٓ ٕٛا٭خري َٚجً٘ ( ظٖب ٚ ،غسح )

68

ٚايكاعس ٠ؼي ايعاَٝات أْٗا  ٫تًتعّ اإلعطاب أ ٚاذتطنات اييت تًتعَٗا ايعطب١ٝ
ايؿكشَ َٔٚ ، ٢ـياٖط عسّ ايتعاّ ايعاَ ١ٝاذتطنات أْٗا  ٫تػتػٝؼ ْطل
اغيتشطنات اغيتتايٚ ، ١ٝؼي ايؿكش ٢قس ٪ٜز ٟجتٓب ْطل اذتطنات اغيتتاي ١ٝإزي
خطٚز عٔ ا٫يتعاّ باإلعطاب  ٖٛٚا٭َط ايص ٟشنط ٙايػٛٝط ٞؼي نتاب٘ اهلُع
عٔ ابٔ َايو ايعامل ايٓش ٟٛاغيؿٗٛض " إٔ أبا عُط ٚبٔ ايع ٤٬أسس قطا ٤ايصنط
اذته ِٝسه ٢عٔ قبًٝت٘ شي ِٝأْٗا جتٝع سصف اذتطن ١اإلعطاب ١ٝأسٝاْا"ٖٛٚ 69
ٜعين بصيو إغهإ اغيتشطى عٓس تٛاي ٞاغيتشطنات ٚ ،قس أٚنض ايسنتٛض ؾٛقٞ
نٝـ شيو بكٛي٘ ٚ " :ؼي ضأٜٓا أْٗا مل تهٔ جتٝع شيو َطًكا إصيا ناْت جتٝعٙ
ؾُٝا تٛايت ؾ ٘ٝاذتطنات ختؿٝؿا نُا تؿٗس بصيو قطا٤ات أب ٞعُط ٚاغيٓتُٞ
إيٗٝا ،ؾهإ ٜكطأ آ ١ٜايبكط (( :128 ٠وأرْنا )) ؼي (( وأرِنا )) ٜٚكطأ اٯ ١ٜضقِ :129
((ويُعَـلـِّـمْهُنُ الكتاب)) ؼي ((ويُعَـلـِّـمُهُنُ الكتاب)) ٜٚ ... ،عًل ابٔ زتاٖس ؼي نتاب٘ ايػبع١
عً ٢قطا ٠٤أب ٞعُط ٚاٯ ١ٜا٭ٚزي ،بكٛي٘ :إٕ أبا عُط ٚنإ ٜػهٔ  ّ٫ايؿعٌ ؼي
َجٌ شيو يًتدؿٝـ ؼي ايٓطل "

70

ٖٚصا ايتعً ٌٝايص ٟشنط ٙابٔ زتاٖس ٜتؿل َع ايتعً ٌٝايكٛت ٞاذتسٜح ،
َ ٖٛٚا تًذأ إي ٘ٝايعاَٝات
 .4ؿياٖط ٠جتٓب ْطل اغيعزٚز اهلابؽي:
 ٖٞٚؼي أنجط ايًٗذات ايعطب ٫ ، ١ٝختًَٗٓ ٛا ٚاسسٚ ، ٠اغيعزٚز  ٖٛ( :ادتُاع
ايؿتشَ ١ع ايٝا ٤غري اغيس ١ٜأ ٚايٛا ٚغري اغيس ،١ٜؾإشا تكسَت ايؿتش ١نإ اغيعزٚز

 67ايهتاب 437/4
ٜٓ 68ـيط َ :عذِ اغيؿطزات ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝم 157،163 /
 69حتطٜؿات ايعاَ ١ٝيًؿكش ،٢ؾٛق ٞنٝـ  ،زاض اغيعاضف  ،ايكاٖط ، ٠طيٗٛضَ ١ٜكط ايعطب ّ1994 ١ٝم  11 /ـ 12
ْ 70ؿػ٘ م  11 /ـ 12
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ٖابطا ٚإشا تأخطت ايؿتش ١نإ اغيعزٚز قاعسا) ٚ ،اغيعزٚز اهلابؽي ػيا تتذٓب٘
ا٭غٓ ١ؼي ايٓطل ايًٗذ ٞنُا ٖ ٛاذتاٍ ؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ،١ٝؾٜ ٬كٛي( :ٕٛي)ّٛ
أ ( ٚق ) ّٛأ ٚبٝت ٚإصيا جيعً ٕٛايٛا ٚغري اغيسٚ ٟايٝا ٤غري اغيس ٟسطن١
ٚقس ٫سفي أسس ايباسجري شيو ؼي هلذ ١اذتُطا ٤ؾكاٍ " :أَا نًُتا ( ّٜٛ
 ) ّْٛٚؾإٕ ْطكُٗا خيتًـ عٔ ْطكُٗا ؼي ايؿكش ٢إش ٜتش ٍٛايكٛت ] [ aw
إزي ]  [ ooؾٓٝؿأ قا٥ت دسٜس ؼي ايًٗذ ١ؾ ٘ٝإَاي ١ضتـ ــ ٛايهُٚ ، ١نصيو
اذتاٍ ؼي نًُيت ( غٝـ ٚبٝت ) ؾإٕ ايكٛت ] ٜ [ ayتش ٍٛازي ]  [ eeؾٓٝؿأ
قٛت قا٥ت دسٜس ؼي ايًٗذ ،١ؾ ٘ٝإَاي ١ضت ٛايهػط ،٠ؾتهتب ٖص ٙايهًُات
بكٛض ٠ختتًـ عٔ نتابتٗا ؼي ايًػــ ١ايؿكشـ ـ ـ ـ ــٖ ٢هصا ] "[seef] ٚ [yoom

71

ٚجتٓب اغيعزٚز اهلابؽي َطتبؽي بٛدٛز ٙؼي َكطع طَ ٌٜٛعزٚز  ،نُا ٖٞ
ا ذتاٍ ؼي ايهًُات ايػابك ١قٚ ّٛي / :ّٛم ـَـ  ٍ / ، / ّ ٚـَ ـ  / ّ ٚأَا إشا نإ
اغيعزٚز اهلابؽي ؼي َكطع آخط ؾ ٬تتذٓب٘ ايعاََ ١ٝجٌ ٚدٛز ٙؼي ايهُري أْت
سري ٜٓطك٘ أٌٖ ايؿطق ( ١ٝإْيت )  ٤ /ــِ ـ ٕ  /ت ــَ ـ  ٚ ، / ٟايتساخٌ بري اغيٓاطل
ٜربظ اخت٬ف ايكٛض ايٓطك ١ٝؼي َا ٜبس ٚهلذٚ ١اسسَ ٠جٌ قطٜات ؾؿ ٞايػاسٌ
ٜٓطك ٕٛاغيعزٚز ؼي نًُْ ( ١يت ) بؿتض ايتاٚ ٤تػهري ايٝا ،٤ؼي سري أِْٗ ؼي
ايساخٌ ٜكٛيْ( ٕٛتٚ ، ) ٘ٝنصيو ؼي ايػاسٌ ٜٓطكــ ( :ٕٛغٜٛت ) ٛبؿتض ايتا،٤
ٜٓٚطك ( ٕٛاؾرت ) ٜٛبؿتض ايٝا ٤أ ٟإٕ ايٓطــل ٖٓا ٜتؿهٌ َع٘ اغي ــعزٚز ،ؼي سري
إٔ َٔ ؼي ايساخٌ ٜكٛي ( ٕٛاؾرت ) ٜٛبهِ ايٝاٚ ، ٤ا٭َط ْؿػ٘ ؼي ايهًُ١
(اؾرتٜيت) بؿتض ايتا ٤ؼي ايػاسٌ  ( ٚاؾرتٜيت ) بهػط ايتا ٤ؼي ايساخٌ ،أ ٟبكًب
اغيعزٚز ازي سطن ١ط ١ًٜٛؼي اذتايري
.5

جتٓب ايٛقٛف عً ٢اغيكطع ايط ٌٜٛاغيػًل

 ٖٞٚؿياٖط ٠أٜها تؿٝع ؼي ايعاَٝات َٗٓٚا ايعاَ ١ٝايعُاْٚ ، ١ٝاغيكطع ايطٌٜٛ
اغيػًل ٖ ٛاغيكطع ايصٜ ٟتأيـ َٔ قا٥تري بُٗٓٝا قاَتإ  /م ح ح م ٖٛٚ /
71

ارتكا٥ل ايكٛت ١ٝؼي هلذ ١اذتُطا ٤م23 /
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َٔ َكاطع ايٛقـ ؼي ايؿكشٜٚ ٢هجط ٚدٛز ٙؼي طيع اغيصنط ٚاغيْ٪ح ٚا٭ؾعاٍ
ارتُػ ٫ٚ ، ١جتٝع ٙايؿكش ٢ؼي زضز ايهٚ ّ٬إصيا تػٝػ٘ ؼي ايٛقـ ؾكؽي ؾإشا
دا ٤ؼي ايسضز ٜككط  ،أ ٟإِْٗ ٜكؿ ٕٛعً ٢طيً ( ١ايط٬ب ٜهتب ) ٕٛؾٝهٕٛ
اغيكطع ايط ٌٜٛاغيػًل ؼي نًُٜ ١هتب ٟ / ٕٛـَـ ى  /ت ـُـ  /ب ـُـ ٕ ٚ ، /يهِٓٗ إشا
ٚقًٛا ايه ّ٬سطى ايػانٔ ا٭خري ؾٓؿأ َكطع َٓ٘ ؾاْكػِ اغيكطع ايطٌٜٛ
اغيػًل عًَ ٢كطعري :طَ ٌٜٛؿتٛح ٚقكري  ٟ /ـَـ ى  /ت ـُـ  /ب ـُـ  ٕ /ـَـ َ ٖٛٚ /ا
ٜسع ٢ؼي ايعطب ١ٝبايتكا ٤ايػانٓري  ٖٛٚأَط يٝؼ قشٝشا ؾًٝؼ ٖٓا غانٓإ ،
َٚجاي٘ ايهًُ ١ا٭خري ٠ؼي ق ٍٛايؿاعط
ٚغ ـ ـ ـ ــا ٣ٚايرتاب ايؿطاف ايٛثري

إشا قطت ايٓؿؼ يص اغيك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاّ

ٚايعاَ ١ٝتتذٓب ٖصا اغيكطع ؼي ا٭ؾعاٍ ارتُػ ١إش حيصؾ ٕٛايٓ ٕٛزاُ٥ا،
نُا تتذٓبٗا ؼي بك ١ٝايهًُات ٚشيو بتككري اذتطن ١ؾٜ ٬كٛي ٕٛدايػري
َج ٬أ ٚشاٖبري ٚ ،إصيا ٜككط ٕٚاذتطنٜٚ ١تذٓبٖ ٕٛصا اغيكطع
اؿيٛاٖط عاَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ١
ٖٓاى نجري َٔ ايـيٛاٖط ا٭خط ٣اييت ٜكعب إسكاٖ٩ا ٚ ،سػبٓا ؼي ٖصا
ايبشح ايٛقٛف عً ٢عسز َٓٗا
 .1اإلزغـ ـ ـ ــاّ :
اإلزغاّ ؿياٖط ٠قٛت ١ٝنجري ٠اذتسٚخ ؼي ايهٚ ، ّ٬هلا قٛض َتٓٛعٖٞٚ ، ١
ؿياٖط ٠ختتًـ عً ٢أيػٓ ١ايعطب  ،بري َٔ جتط ٟعً ٢يػاْ٘  َٔٚشيتٓع ٖ ،صا
ادتطٜإ ٚاَ٫تٓاع ٜك ّٛعً ٢أغؼ ٚ ،نٛابؽي َٚ ،ػٛغات  ٚ ،اإلزغاّ َٔ ايٛغاٌ٥
اييت ًٜذأ هلا اغيتهًُ َٔ ٕٛأدٌ ايتدؿـ ؼي ايه ّ٬ؾٗٚ ٛغٚ َٔ ١ًٝغاٌ٥
ا٫قتكاز ؼي ادتٗس
ٚؼي ايعطب ١ٝتػري ؿياٖط ٠اإلزغاّ عً ٢أغؼ َعطٚؾَٗٓ ١ا إٔ ايكٛتري
اغيسغُري إَا إٔ ٜهْٛا َتُاثًري أَ ٚتكاضبري ؼي اغيدطز أَ ٚتذاْػري ،أَا ايعاَ١ٝ
ؾٗ ٫ ٞتًتعّ بٗص ٙا٭غؼ ٚ ،يصيو صتس إزغاَا بري قٛتري َتباعس ٜٔنُا ٖٛ
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اذتاٍ ؼي َجٌ نًُ ( ١دايػ ) ١اييت تتش ٍٛؾٗٝا اي ّ٬إزي ايػري ٚتسغِ ؾٗٝا
ؾٝكٛي ( ٕٛداغ ٖٞٚ ) ١ؿياٖطَٛ ٠دٛز ؼي إبطا  ،نُا أْٗا نجري ٠ايٛضٚز عٓس
ايبس ٚؼي ايب٬ز ايعطب١ٝ
ٚنُا ًٜذأ اغيتهًُ ٕٛإزي اإلزغاّ ايتُاغا يًدؿًٜ ، ١ذأ ٕٚإزي ايؿو أٜها،
ٚضسيا دتأٚا إزي سصف أسس اغيتُاثًريٖٚ ،صا َا صتس ٙأٜها ؼي بعض اغيٓاطل ؾؿٞ
مشاٍ ايؿطق ١ٝضي ًٕٛٝإزي اذتصف ؾٝكٛي( :ٕٛؿيًت) بس َٔ ٫ؿيًًت َ( ٚ ،ػت)
بسَ َٔ ٫ػػت ( ٚأسػت) بس َٔ ٫أسػػت  ٖٞٚ ،ؿياٖط ٠عطب ١ٝأق ،١ًٝشنطٖا
غب ٜ٘ٛبكٛيٖ٘ " :صا باب َا ؾص َٔ اغيهاعـ ؾؿب٘ بباب أقُتُ ٚيٝؼ سيتً٦ب،
ػَٔ ٜطٜس ٕٚأسػػََٔٚ ...جٌ شيو
ٚشيو قٛهلِ :أسػت ٜطٜس ٕٚأسػَػِتٚ ،أس ِ
ت َٚػِتُ ،سصؾٛا ٚأيكٛا اذتطن ١عً ٢ايؿا ٤نُا قايٛا :خِؿت ٚ ،يٝؼ
قٛهلِ  :ؿيًِ ُ
ٖصا إ ٫ؾاشا"

72

ٚ،عً ٢ايطغِ َٔ ؾصٚش ٙؾُٝا شنط غٝب ٜ٘ٛؾٗ ٞيػ ١عطب١ٝ

ناْت جتط ٟعً ٢أيػٓ ١ايٓاؽ شيو ايعَإ ٚبكٝت عً ٢ا٭يػٓ ١ستَٜٓٛ ٢ا
ٖصا
 .2اغي ٌٝإزي ايهػط أ ٚايهِ :
 ٚؿياٖط ٠اغي ٌٝإزي ايهػط ٠ؿياٖط ٠أق ١ًٝؼي ايعطبٚ ، ١ٝأبطظ قٛضٖا َا أطًل
عً ٘ٝايتًتً ١ؼي ايعطب ٖٞٚ ، ١ٝنػط سطف اغيهاضع َطًكا ٚتٓػب إزي عسز َٔ
ايكبا ٌ٥ايعطب ١ٝن ــتٚ ِٝبٗطاٚ ٤قٝؼ  " ،بٌ ظعِ بعهِٗ أْٗا يػ ١ايعطب طيٝعا
عسا أٌٖ اذتذاظ "ٚ ، 73نصيو َا أطًل عً ٘ٝايٛنِ ( عًٝهِــِ ٚبهـِــِ ) َٚا أطًل
عً ٘ٝاي َِٗٓ ( ِٖٛــِ ٚ ،عٓٗ ـِــِ ٚ ،ب ٗٓٝـِــِ)  َٔ ٖٞٚايًػات اغيصَ١َٛ
ٚؿي ــاٖط ٠اغي ٌٝإزي ايهػط باز ١ٜؼي ارتًٝر عًٚ ٢د٘ ايعُٚ ،ّٛؼي ايػًطٓ ١ؼي
َٓاطل نجري ، ٠نُٓطك ١غٌٗ ايباطٓ ـ ــ ١إش ٜٓطك ٕٛايؿعٌ اَ٫ط اضنض
(ضنض) بهػط عري ايؿعٌ ٚ ،ؾعٌ ا٭َط أأنٌ ٜٓطل (نِـٌ) بايهػط أٜهاٚ ،ؼي

 72ايهتاب 422/4
 73ؾك٘ ايًػ ، ١ستُس ابطاٖ ِٝاذتُس م؟100
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ايًٗذ ١ايػٜٛكاٜ ١ٜٚكٛي( :ٕٛمسو سًٝب عً )ٞبهػط أ ٍٚايهًُاتٚ ،ؼي
ايـياٖط ٠ؼي  ١ٜ٫ٚعربٜٓ ٟطك ٕٛؾعٌ ا٭َط انتب (نـِتــِب) بهػط عري ايؿعٌ
أٜها ٚؼي ايساخً ١ٜ٫ٚ ١ٝإظنٜٓ ٞطك ٕٛاغيهاضع ٜأنٌ (ٜانِــٌ) بهػط عري
ايؿعٌ  َٔٚ ،شيو نػط ُٖع ٠ا٫غتؿٗاّ ؾُٝجٌ :أتطٚح تكري إتطٚح ٚ ،أجتٞ
تكري إجتٞ
 .3ؿياٖط ٠اإلَاي١
 ٖٞٚإَاي ١ا٭يـ إزي ايٝاٚ ٤إَاي ١ايؿتش ١إزي ايهػطٚ ، ٠قس شنطٖا عًُا٤
ايعطب ١ٝقسضيا ٜ ،ك ٍٛغٝب " : ٜ٘ٛا٭يـ شياٍ إشا نإ بعسٖا سطف َهػٛض...
ٚإصيا أَايٖٛا يًهػط ٠اييت بعسٖا" ٖٞٚ 74ؿياٖط ٠تؿٝع ؼي نجري َٔ اغيٓاطل ؼي
ايب٬ز ايعطب١ٝ
َٛ ٖٞٚدٛز ٠ؼي عسز َٔ َٓاطل ايػًطٓ ، ١نايػٛبل إش ٜكٛيَ( :ٕٛت)٢
ؾ ًُٕٛٝٝا٭يـ ؾتػُع أقطب إزي ايٝا ّ / : ٤ـَـ  /ت ــٍ ـ ٚ /نصيو اغِ اإلؾاض٠
(ٖٓا) ٜٓطكٖ( ْ٘ٛين)ٖ / :ـ ٕ ـٍ ـ ٚ ، /نصيو :عُتٗا تكري (عُتٗٚ ، )ٞخايتٗا:
(خايتٗٚ ، )ٞغٝاضتٗا( :غٝاضتٗٚ ، )ٞخايس ٜكري (خًٝس)  َٔٚ ،ايًٗذات ايعُاْ١ٝ
اييت شي ٌٝهلذ ١ايطغتام ٚ ،عربٚ ، ٟأظنٚ ، ٞاإلَاي ١ؼي ايطغتام أؿيٗطَٓٗا ؼي
ايػٜٛل ٚ ،نصيو هلذ ١زَا ٚ ،هلذَٓ ١ض سٝح ٜٓطك( ٕٛغاع( )١غٝع)١
ٚاإلَاي ٖٞ ١ا٭غًب ؼي ْطل غهإ اغيٓاطل اذتهطٚ ،١ٜضي ٌٝاحملسث ٕٛإزي
ْػب ١ايتؿد ِٝإزي اغيٓاطل ايبسٚ ١ٜٚاإلَاي ١إزي اغيٓاطل اذتهطٜ ١ٜك ٍٛايسنتٛض
أْٝؼ َ":ايت ايكبا ٌ٥ايبس ١ٜٚبٛد٘ عاّ إزي َكٝاؽ ايًري ارتًؿ ٞاغيػُ٢
بايهُ ، ١٭ْ٘ َـيٗط َٔ َـياٖط ارتؿ ١ْٛايبس ١ٜٚؾشٝح نػطت ايكباٌ٥
اغيتشهطٚ ٠دسْا ايكبا ٌ٥ايبس ١ٜٚتهِ "ًٜٚ ، 75شفي شيو نجريا ؾاإلَاي ١تهجط

 74ايهتاب 117/4
 75ؼي ايًٗذات م81/
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ؼي اغيٓاطل اذتهطٚ ،١ٜيصيو يٝؼ غطٜبا إٔ صتس اإلَايٚ ١ايتؿدَٛ ِٝدٛزتري
ؼي َٓطك ١نٓع ٣ٚشيو أْٗا تؿتٌُ عً ٢ب٦ٝات هلذ ١ٝشتتًؿ١
.4

ؿياٖط ٠ايتؿدِٝ

ٚؿيــاٖط ٠ايتؿدــ ِٝتكابــٌ اإلَايــ ٫ٚ ، ١جتتُــع ايـياٖطتــإ ؼي ب٦ٝــ ١هلذٝــٚ ١اســس٠
ؾُٔ ضي ٌٝا٭يـ  ،أٜٓ ٟطك٘ ػيا ٫ضت ٛايٝاٜ ٫ ،٤ؿدُ٘ ٜٚكطب٘ َٔ ايٛاٚ
ٚتٛدس ؿياٖط ٠ايتؿدـ ِٝؼي َٓـاطل َتعـسز ، ٠ضيٝـٌ ايٓطـل ؾٗٝـا ازي ايتؿدـ،ِٝ
ؾؿَٓ ٞطك ١ايطغتام صتس ايـياٖط٫ ٠غُٝا عٓس نباض ايػٔ ايص ٜٔتتُجـٌ يـسِٜٗ
ايًٗذ ١ؾٝكٛي ( : ٕٛايٛيس ٜهانط زضٚغ٘ ) ٚضسيا نإ شيو يتـأثري ايهـاف ايـصٟ
ٜٓطل باتكاٍ أقك ٢ايًػإ بأقك ٢اذتٓو ٚ ،نصيو ؼي َٓاطل ايؿطق ١ٝؾؿٞ
ايكابٌ ٜٓطك ٕٛا٭عساز اغيطنبـ 11 ( ١ـ  ) 19بتؿدـٚ ، ِٝضسيـا نـإ ايتؿدـ ِٝمسـ١
أقــ ١ًٝؼي ايًػــإ ايًــٗذ ٞؼي َٓــاطل ٚ ،يــٝؼ يــ٘ قــً ١بتــأثريات قــٛت ١ٝزتــاٚض٠
نُــا صتــس ؼي ْطــل َٓطكــ ١غــٌٗ ايباطٓــ ١إش ٜؿدُــ ٕٛبعــض اذتــطٚف نهًُــ:١
غطاز اييت جيعًْٗٛا ( قطاز ) ٚؼي ايساخً ١ٝاٜها ؼي ْعٚ ٣ٚؼي  ١ٜ٫ٚإظن ٞأٜهـا
ؾؿ ٞنًُ ١شبابٜ ١ؿدُ ٕٛايـصاٍ ؾٓٝطكْٛـ٘ ؿيـا ٤ؾٝكٛيـ ( ٕٛؿيبابـٚ ) ١نـصيو
اذتاٍ ؼي اغيهٝيب ٜٓطكـ ٕٛشبـاب ؿيبـابٜٚ ،ـصانط ٜـيـانط ٚ ،ؼي ( صتـا ) ٤غـبٛض ٠ـ ـ
قبٛض ، ٠ساضؽ ـ ساضم  ٚ ،ضاؽ ـ ـ ضام
 َٔٚشيو تؿد ِٝا٭يـ  ،ؾؿَ ٞػٓسّ ضي ًٕٛٝإزي ايتؿد ِٝؾٝكٛي( ٕٛقٛغـِ)
بس َٔ ٫قاغِ ٚ ،ايتؿدٜ ِٝتكٌ نجريا باغيٓاطل ايبس ١ٜٚنُا شنطْا غابكا
ٚتتُٝع َٓطك ١ارتؿب ١ؼي ستاؾـي ١ايؿطق ١ٝبايتؿد ِٝؾؿ ٞنًُ ( ١سطب )
تٓطل بتؿد ِٝاذتاٚ ٤نُٗا ( سـُـطب ) ٚنًُ ( ١تعاي ) ٞتٓطل ( تٛعاي) ٞ
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ايكًب اغيهاْ: ٞ

ؿياٖط ٠ايكًب اغيهاْ َٔ ٞايـيٛاٖط ايؿا٥ع ١ؼي ايؿكشٚ ٢ايعاَٝات ٫ ،ختًٛ
َٓٗا ب ١٦ٝيػ ١ٜٛا ٚهلذٚ ، ١ٝضسيا ؾاع ايٓطل اغيكًٛب ٚقاض ٖ ٛايجابت ؼي ايًٗذ١
نُا صتس ؼي نًُٜ ( ١طَؼ ) اييت ٖ ٞقًب َهاْ ٞيًهًُٜ ( ١ػُط )
ؾؿ ٞايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝؼي َٓطك ١ايػٜٛل ٜكٛيٖ ( : ٕٛري نٓت ضاَؼ ) أ: ٟ
أ ٜٔنٓت غاَط  ،بكًب ايهًُ ١قًبا َهاْٝا ٚ ،ؼي هلذ ١ايؿشٛح ٬ٜسفي ايكًب
اغيهاْ ، ٞإش ٜتِ ايكًب ؼي نًُٜ ١عطف  ،ؾتٓطل ( ٜطعـ ) ثِ تبسٍ ايعري ُٖع٠
يًتكاضب اغيدطد ٞؾتٓطل ( ٜطأف )
.6

سطٚف ايتػٜٛـ :

 ٫تتؿل ايًٗذات ايعاَ ١ٝؼي ايب٬ز ايعطب ١ٝعً ٢سطف َٛسس يٝشٌ ستٌ
سطف ايتػٜٛـ (ايػري) ؾبعهٗا نايعاَ ١ٝاغيكط ١ٜتبسي٘ سا ٤ؾٝكٛيَ ٕٛج:٬
(سٝهتب)ٚ ،ؼي ارتً ــٝر ٚادتعٜطٜ ٠ػتعًُ ٕٛايبا ٤ؾٝكٛي( :ٕٛبا ٜهتب) ٚنصيو
ؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝؼي أنجط اغيٓاطل
 َٔٚايططٜـ إٔ  ١ٜ٫ٚاغيهٝيب تػتعٌُ ؼي بعض ْٛاسٗٝا سطف ارتا٤
يًتػٜٛـ ؾٝكٛي ( : ٕٛخًٓعب )  ( ٚخٓطنض ) ٜٚبس ٚإٔ ارتآٖ ٤ا ٖ ٛاختعاٍ
يهًُ ١خًٓا
.7

ابساٍ ايؿري ٖا:٤

َٔ ايـيٛاٖط ايػطٜب ١إبساٍ ايؿري ٖاُٖٚ ، ٤ا قٛتإ َتباعسإ يٝؼ بُٗٓٝا
تكاضب شتطد ،ٞإ ٫إٔ قػُا َٔ ادتـ ـ ـ ـ ــعْٝ٬ري ٜبسي ٕٛبُٗٓٝا ؾٝكٛيٖٝ( :ٕٛد)١
بس َٔ ٫ؾٝدَٝٗ(ٚ ، ١ت)  ،بسَ َٔ ٫ؿٝت ( ٚ ،ؾ )ٞبس( ٚ ، ٖٞ َٔ ٫ضاٖس) بس٫
عٔ  :ضاؾس ٖٚص ٙايـياٖط ٠ترتنع ؼي اغيٓاطل ايػاسً ،١ٝؼي دع ٕ٬بين ب ٛعً، ٞ
ٜٚػُع نجريا عٓس نباض ايػٔٚ ،قس ٜػُع َٔ ايؿباب أٜهاٚ ،تؿػري شيو إٔ
نباض ايػٔ تتُجٌ عٓسِٖ ايًٗذ ١بؿهٌ أٚنض ،ؾايتعًٚٚ ِٝغا ٌ٥اغيعطؾ ١ا٭خط٣
نايتًؿع ٕٜٛت٪ثط ؼي قؿا ٤ايًٗذ ١ؼي أيػٓ ١ايؿباب أنجط َٔ تأثريٖا ؼي أيػٓ١
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ايؿٛٝر ،ؾشري ٜػأي ٕٛإزي أ ٜٔأْت شاٖب؟ ٜكٛيٖ :ٕٛري َاؾٞ؟ ؾٝكًب ٕٛايؿري
ٖا ٤ؾتػُعٖ ( :ري َاٖٚ ،)ٞسري ٜػأيَ :ٕٛاشا تكٍٛ؟ ٜكٛيٖٝ :ٕٛـ تكٍٛ؟
ؾٝكًب ٕٛايؿري ٖا ٤ؾتػُع ٖ٘ٝ ( :تك)ٍٛ
ٖٚص ٙايـياٖط ٠هلا قس ٣ؼي هلذات سهطَٛت ٚضسيا هلذات عطب ١ٝأخط ،٣ؾؿٞ
سهطَٛت ؼي َٓاطل ايساخٌٚ ،اغيٓاطل ايبس ١ٜٚتبسٍ ؾري (أٜـ) إزي ٖا٤
ؾٝكٛي ( :ٕٛأ ٜ٘تك ) ٍٛبس َٔ ٫أٜـ تكٍٛ
.8

اغتعُاٍ نًُ ( ١ب ) ٛسيعٓ ٢شٚ

ٖٚــ ٞؿيــاٖط ٠غطٜبــ ١إش ٜٓطكــ ( ٕٛش )ٚبإبــساٍ ايــصاٍ بــا ٤ؾٝكٛيــ ( ٕٛب ـــَٚ ) ٛــٔ
خــ٬َ ٍ٬سـيــٚ ١دٛزٖــا ؼي ايه ــٜ ّ٬تــبري أْٗــا ش ٚايطا ٝ٥ــ ١اغيٛقــٛيٜ ١كــ ٍٛأٖ ــٌ
ؾٓذا( : ٤أسًَ ٢طنع تػٛم ٖ ٛناضؾٛض ب ٛؼي َػكؽي ) ٖ ( ٚصا ايطدٌ داضى بـٛ
َٔ قشاض )
ٚيــٝؼ بــري ايبــاٚ ٤ايــصاٍ قــً ١قــٛت ١ٝؾايــصاٍ يجــٚ ٟٛايبــا ٤ؾــؿٖٚ ، ٟٛــَ ٞــٔ
اذتا٫ت ايٓازض ٠ؼي اإلبساٍ
.9

ؿياٖط ٠ظٜازٜ ٠ا ٤عٓس إغٓاز ايؿعٌ اغيان ٞإزي نُري اغيتهًِ

 ٖٞٚؿياٖطَٛ ٠دٛز ٠ؼي هلذ ١ق ـ ـ ــٛض ٜكٛي ( :ٕٛنتبٝت ) بس َٔ ٫نتبتٚ ،
(سطغٝت ) بس َٔ ٫سطغت ( ٚ ،زخًٝت ) بس َٔ ٫زخًت ٖٚ ،ص ٙايـياٖطَٛ ٠دٛز
ؼي سهطَٛت تؿٝع ؼي َس ١ٜٓايؿشط ٚ ،ضسيا تهَٛ ٕٛدٛز ٠ؼي َٓاطل ٚأقطاض
أخط٣
ٚضسيا نإ ايػبب ؼي ٖص ٙايعٜاز ٠جتٓب ْطل اغيكطع ايط ٌٜٛاغيػًل بكاَتري،
 َٔ ٖٛٚاغيكاطع اييت ٜهجط جتٓبٗا نُا تكسّ ٚ ،ي ٛتأًَٓا ادتاْب اغيكطعٞ
يًهًُْ ١ط ٣شيو ،ؾايهًُ ١قبٌ ايعٜاز ٠تتأيـ َٔ َكطعري ٖهصا  /ى ـَـ  /ت ـَ ـ ب
ت ٚ ، /بعس ايعٜاز ٠ته / :ٕٛى ـَـ ت  /ب ـٍـ ت ٚ ، /ايكا٥ت ا٭خري يٝؼ نػط٠
طٚ ١ًٜٛاصيا ٖ ٞػياي ٖٞٚ ،١ؾب ١ٗٝبٓطل نًُات (  ٚ ّٜٛبٝت ) سري ٜتدًل
ايٓطل َٔ اغيعزٚز ٚ ،بصيو ٜتدًكْ َٔ ٕٛطل اغيكطع ايط ٌٜٛاغيػًل بكاَتري
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 ٖٞٚأٜها ساي ١ؾب ١ٗٝعاي ١ابساٍ  ّ٫اغيهعـ ايص ٟعَ َ٘٫ٚ ٘ٓٝتُاثًري ٜا٤
يًتدًل َٔ اغيُاثً ١ؼي َجٌ " تػطٜت ٚتـيٓٝت ٚتككٝت " ٖٞٚ 76ساي ١ؾػطت
بجكٌ ٚدٛز اغيتُاثًري ،نُا أْٗا ضيهٔ إٔ تؿػط بتذٓب ْطل اغيكطع ايطٌٜٛ
اغيػًل بكاَتري
اخلامتة :
ٖصا قػِ َٔ ايـيٛاٖط اييت سؿًت بٗا ايعاَ ١ٝايعُاْ ٖٞٚ ، ١ٝنجري ٠ضيهٔ
اغتككاٖ٩ا ٚايٛقٛف عًٗٝاٚ ،قس انتؿٓٝا بٗا عٔ غريٖا عً ٢إٔ ْعٛز يٓػتككٞ
أنجط ايـيٛاٖط ؾٗٝاَٗٓ ،ا َا نإ َتك ٬بـيٛاٖط ايؿكش ٢ايكسضي ١اتكا٫
ٚثٝكا  ،بٌ بـيٛاٖطٖا ارتؿ ١ٝاييت اْػشبت َٓٗا َٓص أظَإَٗٓٚ ،ا َا ٖ ٛطاض٨
سسٜح َٔ أثط اخت٬ؾي ايٓاؽ با٭ق ّٛا٭خطٖ َٔٚ ،٣ص ٙايـيٛاٖط اييت مل ْؿكٌ
اذتسٜح ؾٗٝا ؿياٖطْ ٠طل ايؿا ٤ثا ٤ؼي َجٌ ( :ؾِ ) ٚؿياٖط ٠ايهؿهؿٚ ١ايتًتً١
ٚارتًداْٚ ١ٝايٚ ، ِٖٛنصيو ٖٓاى ؿيٛاٖط اخط ٫ ٣تتكٌ باذتطٚف ْٚطكٗا
ٚإصيا تتكٌ بأسٛاٍ أخط َٔ ٣ايٓطل
ٚقس ٚقٌ ايبشح إزي عسز َٔ ايـيٛاٖط ٜعٜس عً ٢اثٓيت عؿط ٠ؿياٖط ٠ؾه٬
عٔ نٝؿٝات ْطك ١ٝيًشطٚف ايعطب ، ١ٝضيهٔ تًدٝكٗا ؼي اٯت: ٞ
 استؿاؿي ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝبعسز َٔ ايـيٛاٖط اييت اْػشبت َٔ ايؿكش٢َٓص أظَإ طَ ١ًٜٛجٌ
ٖ ا ٤ايػهت  ٖٞٚ ،ؿياٖط ٠عطب ١ٝقسضي ١تتكٌ بايٛقـ عً ٢اغيتشطى
 عـسّ سـصف  ّ٫ايؿعــٌ ايٓـاقل عٓــس اتكـاي٘ بـٛا ٚادتُاعــٖٚ ، ١ـ ٞؿيــاٖط٠
ختايـ إطياع َا غاضت عً ٘ٝايعطب َٔ ١ٝاذتصف ٚ ،يهٓٗـا ٚاؾكـت طياعـ١
َٔ ايعطب ناْٛا ٜجبت ٕٛايّ٬
 س ــصف أس ــس اغيتُـ ـاثًري ب ــس َ ٫ــٔ إزغ ــاّ اس ــسُٖا ؼي اٯخ ــط ؾؿ ــ ٞمش ــاٍ
ايؿ ــطق ١ٝضي ًٝــ ٕٛإزي اذت ــصف ؾٝكٛي ــ ( :ٕٛؿيً ــت ) ب ــس َ ٫ــٔ ؿيًً ــت ٚ ،
 76ايهتاب 424/4
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(َػــت) بــسَ ٫ــٔ َػػــت  ( ٚأسػــت ) بــسَ ٫ــٔ أسػػــت ٖٚ ،ــ ٞؿيــاٖط٠
عطب ١ٝأق ،١ًٝشنطٖا غب ٜ٘ٛبكٛيٖ٘ " :صا باب َا ؾص َٔ اغيهاعـ
 استؿاؿي ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝبـيٛاٖط عطب ١ٝؾٗريَ ٠جٌ:

ايهؿهؿ١

 ايتًتً١
 اإلَاي١
 ايتؿدِٝ
 إطاي ١اذتطنٚ ١تككريٖا
 ٚدٛز ؿيٛاٖط قٛت ١ٝخاق ٫ ١تهاز تٛدس ا ٫ؼي ايعاَ ١ٝايعُاْٚ ، ١ٝتتُجٌؼي:
 ؿياٖط ٠عسّ سصف  ّ٫ايؿعٌ ايٓاقل عٓس اتكاي٘ بٛا ٚادتُاع١
 إذتام ْ ٕٛتٛنٝس بايؿعٌ اغيانٚ ٞاغِ ايؿاعٌ َٓ٘
-

بري ايبشح إٔ ٖٓاى عسزا َٔ ايـيٛاٖط اييت ؾاضنت ؾٗٝا ايعاَ ١ٝايعُاْ١ٝ
ايعاَٝات ايعطب١ٝ

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

283

العدد العاشر المجلد ( )5نوفمبر 3102م

ظواهر صوتيه في العامية العُمانية

د  /عبد العزيز الصيغ

املراجع :
 .1إظاس ١ا٭عٝإ عٔ يػ ١أٌٖ عُإ  ،صياشز َٔ ايساضد ١ايعُاْ ١ٝؼي قاَٛؽ
ايعطب ١ٝايؿكٝض  ،تأيٝـ ايؿٝذ ايع ١َ٬غعٝس بٔ ظيس بٔ غًُٝإ
اذتاضث ،ٞحتكٝل أظيس بٔ غامل ايرباؾس ٚ ، ٟظيٛز بٔ غعٝس ايعٝػط، ٟ
َهتب ١ادت ٌٝايٛاعس  ،ايطبع ١ا٭ٚزي ٖ1431ـ ـ ّ2010
 .2أقٛات ايعطب ١ٝبري ايتشٚ ٍٛايجبات  ،ز .سػاّ غعٝس ايٓعٚ ، ُٞٝظاض ٠ايتعًِٝ
ايعايٚ ٞايبشح ايعًُ، ٞداَع ١بػساز ،غًػً ١بٝت اذتهُ )4( ١بػساز ،
ّ1989
 .3ا٭قٛات ايًػ ، ١ٜٛإبطاٖ ِٝأْٝؼ َطبعْٗ ١هَ ١كط  ،ايكاٖط ، ٠ز ٕٚتاضٜذ
 .4بًبً ١ايًٗذات  ،ستُس ضنا ايؿبٝيب  ،نتاب ايًٗذات ايعطب، ١ٝايؿكش٢
ٚايعاَ )1( ١ٝطيع ٚإعساز :ثطٚت عبس ايػُٝعَ ،طادع :١ز.ستُس ظياز ،
إؾطاف :ز .نُاٍ بؿط ،ايكاٖطّ2006 ٠
 .5ايبٝإ ؼي غطٜب إعطاب ايكطإ٫ ،بٔ ا٭ْباض ، ٟحتكٝل :ايسنتٛض ط٘ عبس
اذتُٝس ،اهل ١٦ٝاغيكط ١ٜايعاَ ١يًهتاب ّ1400
 .6حتطٜؿات ايعاَ ١ٝيًؿكش ،٢ؾٛق ٞنٝـ  ،زاض اغيعاضف  ،ايكاٖط ، ٠طيٗٛض١ٜ
َكط ايعطبّ1994 ١ٝ
 .7ايتػري ايتاضخي ٞيٮقٛات  ،ز .آَٓ ١قاحل ايععيب  ،زاض ايهتاب ايجكاؼي  ،اضبس
 ،ا٭ضزٕ ّ2005
 .8ايتطٛض ايس٫ي ٞ٭يؿاؿي سٝا ٠اإلْػإ ؼي هلذ ١قطٜات  :عا٥ؿ ١ايسضَه، ١ٝ
ضغايَ ١ادػتري  ،داَع ١ايػًطإ قابٛؽ
 .9زضاغات ؼي هلذات ؾطق ٞادتعٜط ، ٠ت.ّ.دْٛػت ، ٕٛتططي ١ز.اظيس ستُس
ايهبٝب ،ايساض ايعطب ١ٝيًُٛغٛعات بريٚت يبٓإ ،ؾي1983 ،2
 .10ايـيٛاٖط ايكٛت ١ٝؼي هلذ ١اذتُطا : ٤خايس عبس اهلل ايعرب ، ٟضغاي١
َادػتري  ،داَع ١ايػًطإ قابٛؽ ّ2002
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 .11ارتكا٥ل ايكٛت ١ٝيًٗذ ١قشاض إعساز  :عبسايػؿاض ستُس ايؿٝعا، ٟٚ
إؾطاف ايسنتٛض :عؿ ــاض ٟأظيس ستُٛز  ،عــح تهَُ ًٞٝكسّ غيعٗس
ارت ــطط ّٛيًػ ١ايعطب ١ٝيٓ ٌٝزضد ــ ١ايسبً ــ ّٛايع ــاي ٞؼي تعً ِٝايًػ ــ١
ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكري بٗا ،ارتطط ،ّٛابطّ1987 ٌٜ
 .12غط قٓاع ١اإلعطاب  ،تأيٝـ إَاّ ايعطب ١ٝأب ٛايؿتض عجُإ ابٔ دين اغيتٛؾ٢
غٖٓ392 ١ـ  ،زضاغٚ ١حتكٝل :ايسنتٛض سػٔ ٖٓساٟٚ
 .13ؾطح اغيؿكٌ َٛ ،ؾل ايسٜ ٜٔعٝـ بٔ عً ٞبٔ ٜعٝـ ايٓش ٟٛاغيتٛؾٖ 643 ٢ـ
 ،إزاض ٠ايطباع ١اغيٓريَ ، ١ٜكط  ،ز ٕٚتاضٜذ
 .14ؼي ايًٗذات ايعطب ، ١ٝايسنتٛض إبطاٖ ِٝأْٝؼ َ /هتب ١ا٭صتً ٛاغيكط،١ٜ
َطبع ١أبٓاٖٚ ٤ب ١سػإ ، 2003 ،ايكاٖط٠
 .15قاَٛؽ ايؿكاس ١ايعُاَْ ، ١ٝا سؿـيت٘ ايساضد ١ايعُاْ ١ٝيًػ ١ايعطب١ٝ
اغيٗٓسؽ ا٭زٜب أب ٛايكاغِ ستُٛز بٔ ظيٝس ادتاَع ، ٞزاض إسٝا ٤ايرتاخ
ايعطب ، ٞايطبع ١ا٭ٚزي ٖ1425ـ ـ  ّ2004بريٚت يبٓإ
 .16ايكاف ٚاهلُع ٠ؼي ايًٗذات ايعطب ، ١ٝضَهإ عبس ايتٛاب  ،ايًٗذات ايعطب١ٝ
عٛخ ٚزضاغات  ،طيٗٛضَ ١ٜكط  ،زتُع ايًػ ١ايعطب ١ٝايكاٖطّ2004 ٠
 .17عًِ ا٭قٛات  ،نُاٍ بؿط  ،زاض غطٜب يًطباعٚ ١ايٓؿط ٚايتٛظٜع  ،ايكاٖط، ٠
ّ2000
 .18ايعـ ـ ــري ٭ب ٞعبس ايطظئ ارتً ٌٝبٔ أظيس ايؿطاٖٝس 100 ( ٟـ ) 175
حتكٝل ايسنتٛض َٗس ٟاغيدعٚ ،َٞٚايسنتٛض إبطاٖ ِٝايػاَطاٞ٥
 .19عًِ ايًػٚ ١ؾك٘ ايًػ ، ١ا٭غتاش ايسنتٛض عبس ايععٜع َطط  ،زاض قطط ٟبٔ
ايؿذا ، ٠٤قطط ّ1985
 .20ايهت ـ ـ ــاب ٭ب ٞبؿط عُط ٚبٔ عجُإ بٔ قٓرب  ،حتكٝل ٚؾطح :عبس ايػّ٬
ستُس ٖاضَ ، ٕٚهتب ١ارتاصت ٞبايكاٖطَ ، ٠طبع ١اغيسْ ، ٞاغي٪غػ ١ايػعٛز١ٜ
سيكط ،
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َ .21سخٌ إزي عًِ ايًػ ، ١ستُس عً ٞارتٛي ٞؾي 1/زاض ايؿ٬ح يًٓؿط ٚايتٛظٜع
 ّ1993قًٜٛض ـ ا٭ضزٕ
 .22اغيعٖط ؼي عً ّٛايًػٚ ١أْٛاعٗا يًػٛٝط ،ٞحتكٝل :ستُس أظيس داز اغيٛزي
بو،عً ٞستُس ايبذا،ٟٚستُس أب ٛايؿهٌ إبطاَٖ ، ِٝهتب ١زاض ايرتاخ ،
ايكاٖط٠
 .23اغيكطًض ايكٛت ،ٞز .عبس ايععٜع ايكٝؼ  ،زاض ايؿهط ،زَؿل ّ2007 ،
َ .24كسَ ١ابٔ خًس ٕٚزاض ايؿهط يًطباعٚ ١ايٓؿط  ،بريٚت ،يبٓإ ّ2001
َٓ .25اٖر ايبشح ؼي ايًػ ، ١شياّ سػإ ،زاض ايجكاؾ ،١زاض ايبٝهاّ1979 ٤
 .26ايٛدٛز اهلٓس ٟؼي ارتًٝر ايعطب 1820 ٞـ  ، 1947زْٛ .ض ٠ستُس ايكامس ، ٞزاض
ايجكاؾٚ ١اإلع ، ّ٬ايؿاضق2007 ١
 .27ايًٗذات ايعُاْ ١ٝاغيتأقً ، ١خايك ١ا٭غرب ، ١ٜزتًْ ١ع ٣ٚايعسز ، 46
ّ2009
 .28هلذات ادتٓٛب ،ا٭غتاش ستُس ضنا ايؿبٝيب  ،ايًٗذات ايعطب ١ٝعٛخ
ٚزضاغات طيٗٛضَ ١ٜكط ايعطب ،١ٝزتُع ايًػ ١ايعطب ١ٝايكاٖطّ2004 ٠
 .29هلذْ ١ع ٣ٚزضاغ ١قٛت ،١ٝز .عبس اذتً ِٝساَس  ٚز .عبس اهلل ايػكاف  ٚز.
ستُس غامل اغيعؿين زتً ١ايسضاغات ايًػ ١ٜٛاجملًس ايعاؾط  ،ايعسز ايجاْ ٞـ
ضبٝع اٯخط ـ طياز ٣اٯخطٖ1429 ٠ـ َا ٜٛـ ٜٛيّ2008 ٛٝ
 .30ايًٗذات ٚأغًٛب زضاغتٗا ،ايسنتٛض .أْٝؼ ؾطحي ، ١زاض ادت ، ٌٝبريٚت،
ايطبع ١ا٭ٚزي ّ1989
 .31اغيكتهب ؼي هلذات ايعطب  ،ز .ستُس ضٜاض نط ، ِٜايكاٖطّ1996 ، ٠
َ .32عذِ اغيؿطزات ايعاَ ١ٝايعُاْ ، ١ٝإعساز :عبساهلل بٔ قاحل بٔ خًؿإ
اذتبػ٪َ ٞغػ ١عُإ يًكشاؾٚ ١ايٓؿط  ،ايطبع ١ايجاْٖ1428 ١ٝـ ـ ّ2007
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َ .33ػين ايًبٝب عٔ نتب ا٭عاضٜب ٫بٔ ٖؿاّ ا٭ْكاض ،ٟحتكٝل ٚؾطح
ايسنتٛض عبس ايًطٝـ ستُس ارتطٝب  ،ايهٜٛت  ،ايرتاخ ايعطب ،ٞاجملًؼ
ايٛطين يًجكاؾٚ ١ايؿٓٚ ٕٛاٯزاب ،ايػًػً ١ايرتاث)21( ١ٝ
 .34اغيٓكـ  ،ؾطح اإلَاّ أب ٞايؿتض عجُإ بٔ دين ايٓش ٟٛيهتاب ايتكطٜـ
يإلَاّ أب ٞعجُإ اغياظْ ٞايٓش ٟٛايبكط ،ٟحتكٝل :إبطاَٖ ِٝكطؿٚ ٢
عبساهلل أَري ٚ ،ظاض ٠اغيعاضف ايعُ ،١َٝٛإزاض ٠إسٝا ٤ايرتاخ ايكس ، ِٜايكاٖط٠
ّ1954
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