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 جملة اللغة العربية للبحوث التخصصية

 

 البحوث بنشر تعىن )معتمد(، والدراسات املتقدم للتدريب العلمي املعهد  عن تصدر التخصصية للبحوث العربية اللغة جملة
 واللهجات احلديثة واأللسنيات واأًلصوات والقوايف والعروض والبالغة والصرف النحو من وآداهبا، العربية اللغة بعلوم املتخصصة

 واألسلوبية.  والنقدية  األدبية  والدراسات  والتعريب  العريب  واخلط
 للكشف  اجلادة  والدراسات  الرصينة  البحوث  من  مبزيد   العربية  املكتبة  لرفد   العلم  وطلبة  واألساتذة  العلماء  أمام  حبثية  انفذة  السر  جملة
 من لغة أبي عليه نص يعلى ال الذي القرآين ابلنص متمثلة بغريها قائمة معجزة تزال وما تأصبح اليت اللغة هذه وأسرار سر عن

 هذه سر لكشف حماوالت إال هي ما وحديثاً  قدمياً  مجالياهتا عن والكشف وآداهبا العربية اللغة علوم يف البحثية فاجلهود اللغات،
 اخلامت اللسان  هي العربية لتكون  مجيعها اللغات خالق اختيار وأسباب بسبب غريهم قبل واألدابء اللغويني القتناع وكنهها، اللغة
 القيامة.  يوم  إىل اخلالد   املعجز  ولكتابه وسلم،  عليه  هللا  صلى  لنبيه
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ABSTRACT 

 

Sheikh Ali al-Tantawi is considered the pioneer of Short Stories in Syria. He has 

two collections of Narratives: The First, “Qisas min Al-Tarikh“(Stories from 

History) and the other,“Qisas min Al-Haya (Stories from Life). He has also written 

children’s stories entitled” Hikayat min Al-Haya” (Tales from History) which 

consist of seven tales as well as an independent story in a bookentitled” QisaKamla 

Lam Yualifha Bashar” (A Full story not written by mankind). It is noticeable in the 

Sheikh’s stories that they were inspired from Arab history books and the work of 

writers that precede him. Furthermore, the texts in his stories contain elements 

from religious heritage (The Holy Quran and the Prophetic Hadith), eloquent 

poetry and wisdom. The Sheikh’s ability to summon these texts and invest them in 

multiple forms of historical, religious and poetic work is one of the manifestations 

of intertextuality. This research aims to address the phenomenon of intertextuality 

in a selection of Sheikh Ali al-Tantawi’s stories to reveal his creativity and 

innovation and how he applies Intertextuality in his narratives. The research stems 

from the theory of intertextuality, which recognizes the existence of ancient texts 

in the new post-text and the impossibility of the texts to become independent of 

one another. Most researchers in recent studies consider that the separation of the 

text from its past and future renders the text futile.  
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اصةلص ام ا
 

 ،"التاريخ من قصص" األوىل: قصصيتان جمموعتان له. سورية يف القصرية القصة رواد من الطنطاوي علي الشيخ يعد
. حكاايت سبع من تتألف ؛"التاريخ من حكاايت" بعنوان لألطفال قصص له كما". احلياة من قصص" واألخرى
 ما كثريا أنه الشيخ قصص يف واملالحظ". بشر يؤلفها مل كاملة قصة: "بعنوان كتيب يف مستقلة قصة له كذلك
 حمملة قصصه نصوص أن أيضا يالحظ كما له، السابقني الُكتاب ومؤلفات العريب، التاريخ كتب من مادته يستلهم
 استدعاء. احلكم ومن الفصيح، الشعر ومن ،(الشريف النبوي واحلديث الكرمي القرآن) الديين الرتاث عناصر من بكثري
 ,التناص مظاهر من يعد   والشعرية، والدينية، التارخيية، املتعددة أبشكاهلا قصصه يف واستثمارها النصوص هذه الشيخ
 وكيفية وإبداعه ابتكاره عن للكشف الطنطاوي علي الشيخ قصص بعض يف التناص ظاهرة ملعاجلة البحث هذا فيأيت

 النص يف القدمية النصوص توافر ترى اليت التناص نظرية من البحث وينطلق ,القصصية أعماله يف الوافد النص توظيفه
 أن اعتبار إىل احلديثة الدراسات يف الباحثني معظم ذهب. بعضها عن النصوص استقالل واستحالة اجلديد، الالحق
 .فيه خصوبة ال عقيما نصا جيعله ومستقبله ماضيه عن النص انفصال
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اللخنثصانشأتهاومفهومه:
مصااااطلح أديب حااااديث يف ل ااااة النقااااد املعاصاااار باااار  علاااا  يااااد  وليااااا كرسااااتيفا  Intertextualityالتناااااص 

Julia Kristeva  يف الستينيات مان القارن املاضاي، مان خاالل مقالتهاا  - بل ارية األصل -الناقدة الفرنسية“Le 
mot, le dialogue et le roman”  الكلمااة، واحلاااوار والروايااة( الااايت تريااة إىل اانلي ياااة بعناااوان(

“Word, Dialog and Novel” تُقد م كرستيفا مفهوم التناص بقوهلاا: "يتاألف كال ناص مان فسيفسااء مان .
ذاتياة، لتقارأ -االقتباسات؛ كل نص امتصاص، وإعادة تشكيل لنص آخر. ومفهوم العربنصية )التناص( أييت بديال للعارب

وأييت هاااذا املبااادأ ليوضاااح الصاااالت املتعاااددة باااني نصاااني أو أكثااار،  1ل اااة الشاااعرية مااان ز قاااراءة م دو اااة علااا  األقااال".ال
( أناه جماال أضايف ماؤخرا 0891وعلا  حاد قاول الباحاث اايطاار ساي ريه ) 2والعالقات القائمة عارب هاذه النصاوص.

لتااذكر، أو االسااتعادة، أو االسااتعمال الصااريح، أو للدراساات األدبيااة ويشاامل جماااالت عماال عدياادة يف الاانص األديب؛ كا
 3املقنع، أو الساخر، أو ااحيائي لألصول واستعمال الشواهد.

الاااذي نظ ااار لاااه الناقاااد الساااوفيييت  (Dialogism)احلوارياااة  وقاااد تلقاااة كرساااتيفا مفهاااوم التنااااص مااان مبااادأ
ألعماااال  وات واحلوارياااة يف دراساااتهميخائيااال نيختاااني، وطو رتاااه إىل التنااااص. وضاااع نيختاااني مصاااطلحي تعددياااة األصااا

الروائيااة، وقااد أملااح إىل تااداخل الصااور النصااية يف الروايااة. ياارى نيختااني "أن العماال  (Dostoevsky)دستويفيسااكي 
األديب، والروائي بو ه خاص، إطار تتفاعل فيه جمموعة من األصوات أو اخلطانيت املتعددة، إذ تتحاور متاأررة خختلاف 

   4طبقات ومصاحل فئوية وغريها". القوى اال تماعية من
نظرا لظهور املصطلح يف العصر احلديث عند ال ربيني، فقد وردت عدة تريات له، منها: التنااص، والتناصاية، 
والتااداخل النصااي، والتعااالق النصااي، والبينصااية، والعربنصااية، علمااا أبن الشااائع املتااداول عنااد النقاااد والباااحثني والكتاااب 

                                                           

1 Desire in Language, A Semiotic Approach to Literature and Art, (Oxford:Columbia University 
Press, 1980), 66 203م( ص 2111، 2، )الدار البيضاء: املرك  الثقايف العريب، طدلةلاللنثقدالألديبمي ان الرويلي، وسعد البا عي،  و. 

2 Mohammad A. Quayum, Rosli Talif, Dictionary of Literary Terms, (Selangor:Pearson 
Education Asia, 2000), 120. 

 .081م(، 2112)القاهرة: مكتبة اآلداب، ، نظبي اعةلماللنص،ارؤي امنهجة ايفاينثءاللنصاللنثبيحسام أمحد فرج،  3
 .200مي ان الرويلي، وسعد البا عي، دليل الناقد األديب، ص  4
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لإلشااارة إىل الاانص  (hypertext)ك مصااطلحان آخااران هلمااا عالقااة وريقااة نيملصااطلح؛ األول: لفااظ )التناااص(. وهنااا
ا  1لإلشارة إىل النص املؤرر. (hypotext)املتأرر، واآلخر: 

يعاارمح محاادي الشاايخ التناااص بااا"تداخل النصااوص تااداخال دالليااا سيااث يضاافي الاانص السااابق دالليااة تضاايء  
الذي أترر به الشااعر أو الكاتاب، دون أن يفقاد الشااعر ذاتيتاه وتفارده وطابعاه   وانب النص، وتشري إىل النص السابق

يشااري حسااام فاارج إىل أن أغلااب الباااحثني يكااادون يتفقااون علاا  أن التناااص يعااين استحضااار نااص مااا لاانص  2اخلاااص."
ة أو املعاصارة. ويرى طه وادي أن التناص يعين أن هناك صالٍت قويًة تربط النص اجلديد ببعض النصوص القدميا 3آخر.

من هنا يصبح النص انعكاساا عان رقافاة ياعاة، ولايري تعباريا عان إباداا فارد، فالعمال األديب ال ميكان فهماه منعا ال عان 
وقااادرا علاا  إرااراء أعمااال  السااياا الثقااايف الااذي يولااد يف رمحااه. ويعااين ذلااك أيضااا أن تااراث اجلماعااة ال ياا ال حيااا ومااؤررا،

   4إبداعية  ديدة وإخصاهبا.
لتنااااص باااؤرة م دو اااة، إناااه ينبهناااا إىل النصاااوص ال ائباااة واملسااابقة، وإىل التخلاااي عااان مبااادأ اساااتقاللية الااانص؛ فل 

وذلك ألن أي عمل أديب يكتسب ما يؤديه وحيققه من معا  بقاوة كال ماا كتاب قبلاه مان نصاوص، كماا أناه يادعو  إىل 
وا دواج الباؤرة  5هام الانص الاذي نتعامال معاه.اعتبار هذه النصوص ال ائبة مكاو ت لشافرة خاصاة ميكنناا و ودهاا مان ف

اساتق  منهاا ناص تضاميناته مان نصاوص ساابقة، بال يعاين تفاعال  هناا ال يعاين أتراري ناص يف آخار أو تتباع املصاادر الايت
ويشري طه وادي إىل أن مبدأ التناص يعد خطوة إجيابية يف جمال دراساة الانص دراساة ل وياة موضاوعية،  6أنظمة أسلوبية.

 7حيث إنه يهتم نيلبحث عن الشفرة اليت تربط بني النص والنصوص األخرى اليت تستدعيها الذاكرة عند القراءة.

                                                           

 .081حسام فرج، نظرية علم النص، ص  1
 .18(، ص 2112سكندرية: املكتب اجلامعي احلديث، ، )ااقضثاياأدية ،اومذلهبانقدي  2
 .081نظرية علم النص، ص  3
 .028م(، ص 2110، 0لونمان، ط-شرنالشركة املصرية العاملية لل ، )القاهرة:ثاياومنثذجللقص اديولناللربب،اقض 4
 .081حسام فرج، نظرية علم النص، ص  5
 .081املر ع نفسه، ص  6
 .091القصة ديوان العرب، ص  7
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 1القرائن الل وية والظواهر األسالوبية.يرى النقاد املعاصرون أن إحالة نص إىل نصوص أخرى، البد أن تتم عرب  
وإدراك التنااص ميثال  ا ءا مهماا يف عملياة فهام النصاوص، فدناه يا ود  نيلتقالياد واملواضاعات واملسالمات الايت  كنناا مان 
فهم أي نص نتعامل معه، واليت أرستها نصوص سابقة ويتعامل معها كل نص  ديد بطريقتاه: حياورهاا، يصاادر عليهاا، 

دهلا، يقبلهااا، يرفضااها، يسااخر منهااا أو يشااوهها، وهااو يف كاال حالااة ماان تلااك ينميهااا ويرسااخها ويضاايف يدحضااها، يعاا
 2إليها.

وإذا تتبعنا تراث نقد  العريب ند أن لفكرة التناص  اذورا يف هاذا الارتاث، فقاد سابق أن عاجلهاا النقااد العارب  
ياة، كماا كاناة حتمال مصاطلح االقتباال أو التضامني. حتة مسميات خمتلفة مثل: املوا نة باني الشاعراء، والسارقات األدب

"وت اري املصاطلح ماان االقتباال والتضاامني إىل التنااص لاايري جمارد وضاع كلمااة مكاان أخاارى، وإراا التناااص يقتضاي دراسااة 
ل وياااة تشااارحيية لبياااان الاااروابط املشااارتكة باااني النصاااوص بقااارائن ل وياااة ساااواء عااان طرياااق التشاااابه واالئاااتالمح أو عااان طرياااق 

ياارى محاادي الشاايخ أن التناااص قااادر علاا  تفسااري كثااري ماان قضااااي الساارقات الشااعرية الاايت  3واالخااتالمح...". التعااار 
تعر  هلا النقاد قدميا وحديثا، بل وإربات كثري من قضااي السرقات األدبياة كوااا ال جارج عان معاارمح مشااعة يف رقافاة 

 4الشعراء واألدنيء آنذاك.
ا:لطنطثويأقسثماللخنثصايفاقصصاللشةخاعةليال

 5يرى طه وادي أن التناص يف نصوص القصة القصرية املعاصرة ميكن تقسيمه إىل قسمني:
القساام األول: تناااص   ئااي علاا  مسااتوى العبااارة. ويااتم ذلااك بتضاامني الكاتااب الاانص اجلديااد  يااة قرآنيااة، أو حااديث 

 ر، أو بعض احلكم واألمثال.نبوي، أو ببعض عبارات مأرورة من التوراة أو األ  يل، أو بعض أبيات من الشع

                                                           

 .091طه وادي، القصة ديوان العرب،  1
 .081-081حسام فرج، نظرية علم النص، ص  2
 .090-091ديوان العرب، ص طه وادي، القصة  3
 .18قضااي أدبية، ومذاهب نقدية، ص  4
 .093-092القصة ديوان العرب، ص  5
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 سااارية القساام الثااان: تناااص كلااي علااا  مسااتوى البنيااة. وذلااك أن يسااتعري الكاتاااب شااكل احلدوتااة الشااعبية، أو يسااتلهم
تتبااع قصااص الشاايخ طريقااة اخلاارب التااارخيي، أو  مون أسااطورة عربيااة قدميااة. ماان خاااللاترخييااة أو دينيااة، أو مضاا شخصااية

 قصة دينية أو اترخيية، أو إطار املقامة، ند كال القسمني من التناص متوفرين فيها.شكل املخطوط احملقق، أو إطار 
 .للقسمالألول:اتنثصاجزئياعةلىامسخوىاللربثرة

 :للخنثصامعاللنصوصاللقبآنة اولألحثديثاللنبوي ا-أ
ي يف ناواحي كان الشيخ علي الطنطاوي قاضيا فقيها، فال ع ب أن يهتم كثريا نيلقرآن الكارمي واحلاديث النباو  

حياته العلمية واألدبية. فقد استدع  الشيخ النصوص القرآنية والنبوية يف قصصاه ويقاوم نيلتنااص معهاا كثاريا، ويف ذلاك 
يضاافي علاا  الاانص لاااو  ماان القداسااة والتعظاايم. ومااان األمثلااة علاا  ذلااك هاااذه اجلملااة يف قصااته )اليتيمااان(: "ومل يساااع 

رقة وهااي بريئااة منهااا. فأقباال علاا  أبيااه يريااد أن يشاار  لااه األماار، فتع اال ما اادا السااكوت وهااو يساامع ا ااام أختااه نيلساا
. عارب الشايخ غضابان والاد ما اد الشاديد وصارخة غيضاه 1بذلك الشر عل  نفسه. انف ر الربكاان و ل لاة الادار  ل اهلاا"

. ويف القصاة 0:ال ل لاة-نينف ار الربكاان وحادوث ال لا ال، بتضامني ذلاك بقولاه عا  و ال : لإذا  ل لاة األر   ل اهلاا 
، وذلاك مان خاالل 02مارمي:-نفساها قاام الشايخ بتنااص ماع قولاه تعااىل: لفأرسالنا إليهاا روحناا فتمثال هلاا بشاراً ساواي 

هذه اجلملة: )فأخذ دفرته األسود الذي أودعه دروسه كلها، فم قه   يقا... وال تعاود دفارتا يقارأ فياه إال إذا عاادت هاذه 
 . 2(األشالء بشرا سواي يتكلم وميشي

وذلاك  3ومن راذج التناص مع النص القرآن أيضا قول الشيخ: "ملاا بل ناا قرياة )صااريتا( كاان الصابح يتانفري." 
. ويف قصاة )صاالة الف ار( ناد تناصاا ضامنيا ماع القارآن يف 09إ َذا تَانَافَّرَي   التكوير: تضمني بقوله تعاىل: ل َوالصُّْبح  

وذلااااك ماااان خااااالل قولااااه تعاااااىل :  4ذات اليمااااني وذات الشاااامال..." هااااذه اجلملااااة: "والااااريح تضاااارب حبا ااااا فتصاااارفها

                                                           

 .03م( ص 0881، 1، ) دة: دار املنارة، طلحلةثةاقصصامناليتيمان،  1
 .03اليتيمان، ص  2
 .12أستاذ،  3
 .92صالة الف ر،  4
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 . ويضااامن الشااايخ علاااي قولاااه تعااااىل: ل قلناااا اي  ر كاااون باااردا09لونقلااابهم ذات اليماااني وذات الشااامال  الكهاااف: 
 .  1، يف نص قصته )صالة الف ر( :"ف اء ذلك بردا عل  كبدي وسالما..."28وسالما عل  إبراهيم  األنبياء:

تناصاا ماع الانص القارآن وصاف الشايخ الطنطااوي لادار صااحب البقاال يف قصاة وديعاة س، يقاول :"ويسارتو  ومما يعاد 
نسيم تلك الادار الايت كاناة  ناة وارفاة الظاالل، فيهاا الارو  والرحياان وفيهاا مان كال فاكهاة  و اان، فصاريها احلاب قاعاا 

يااة يف أعمالااه القصصااية حيااث ضاامن يف يلااة هنااا يظهاار  ليااا براعااة الشاايخ يف تضاامني النصااوص القرآن 2صفصاافا..."
واحاادة رااالث آايت خمتلفااة ماان سااور متباينااة ماان القاارآن الكاارمي، وهااذه اآلايت كاااآليت: ل فَاااَرْو ي َوَرحْياااني وَ ن ااُة نَع اايٍم  

، وقوله تعاىل : لفيذرها قاعاا صفصافا  12، وقوله ع  و ل : ل فيهما من كل فاكهة  و ان  الرمحن:98الواقعة: 
. وهذا إن دل عل  شيء فدراا يادل علا  قاوة حفاظ الشايخ للقارآن الكارمي واساتيعابه ملعانياه وتعلقاه باه. ومان 012طه: 

مظاهر تناص الشيخ مع القرآن استفادته تراكيب قرآنية يف تعبرياتاه، ونضارب مثااال علا  ذلاك قولاه :"إن اجملاد والشارمح 
يا بتعبري قرآن يف قوله تعاىل : لوال تَاْقاُف ماا لايري لاك وذلك أتس 3وااسالم، كل أولئك أصيب يوم أصيب احلسني."

 .  32به ع ْلمي إ ن  السَّْمَع والَبَصَر والُفَؤاَد ُكلُّ أولئ َك كان عنه َمْسُؤوال  ااسراء: 
ماان خااالل هااذه اجلملااة: "وهااؤالء  4وأمااا التناااص مااع نااص احلااديث النبااوي فن ااده يف قصااة )يف  بااال الشااام( 

عارايت، املائالت املميالت، أهن نساء بلودان؟!" فهذا تناص ضمين مع قوله صل  س عليه وسالم النساء الكاسيات ال
 عاان أيب هرياارة رضااي س عنااه : )صاانفان ماان أهاال النااار مل أرطااا، قااوم معهاام سااياط كااأذ ب البقاار يضااربون هبااا النااال،

ياادخلن اجلنااة وال جياادن رحيهااا...( رواه وسااهن كأساانمة البخااة املائلااة ال ؤ ء كاساايات عااارايت مااائالت مماايالت ر ونسااا
ويف قصااة )علاا  أبااواب املدينااة( يضاامن الشاايخ تركيااب نااص هااذا احلااديث، يقااول الشاايخ :  5اامااام مساالم يف صااحيحه.

ومان رااذج التنااص ماع احلاديث النباوي ماا  6"هؤالء بنات الرسول يتام  اثكالت أسريات ذليالت كأان سابااي الاروم!"

                                                           

 80صالة الف ر،  1
 .19وديعة س، قصص من التاريخ، ص  2
 .301عل  أبواب املدينة، قصص من التاريخ، ص  3
 .93يف  بال الشام، ص  4
 .2029رقم احلديث:  5
 .312عل  أبواب املدينة، قصص من التاريخ، ص  6
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يف قااول الشاايخ "وال يسااتطيع الشاايطان أن ياادخل بااني أخااوين يعتهمااا يف  1عاارب يف إساارائيل(نااده يف قصااة )بنااات ال
ظلمة الليال أو ااا القلاب اجلاريح." إشاارة إىل قطعاة مان احلاديث النباوي عان عمار بان اخلطااب أن رساول س صال  س 

ياذكر  بادور الشايطان الاذي حياث  . فنص احلديث2" اثلثهما الشيطان كان إال :"ال خيلون ر ل نيمرأة عليه وسلم قال
ر ااال واماارأة خيلااوان يف مكااان مظلاام علاا  ارتكاااب الاا  ، ولكاان الشاايخ يف هااذا التضاامني أييت خعاا   ديااد يفااارا داللااة 
هذا احلديث، وذلك إذا خال ر ل وامرأة يف ظلمة الليل عل  أسال األخوة ااميانية وجتمعهما أح ان القلاب وأو اعاه، 

 هبة اهلوى والرغبة احملرمة بل اا م الشيطان. ففي هذه احلالة ذ
ومن أمثلة التناص الضمين مع نص احلديث النبوي وصف الطنطاوي عاامل الشاام الشايخ ساعيد احللاص يف قصاة  

الشيخ أع  من مئة ملك  بار، حتميه هيبته وحيرسه تقواه، وحتف باه املالئكاة واصاعة  )عامل(، يقول الطنطاوي : "ولكن
حيااث يضامن فياه حااديث الرساول رواه أبااو الادرداء أن الناص صاال  س يقاول : "مان ساالك طريقاا يطلااب  3لاه أ نحتهاا"

العلام، وإن العاامل ليسات فر لاه  لطالاب رضاا أ نحتهاا لتضاع فيه علماا، سالك س باه طريقاا مان طارا اجلناة، وإن املالئكاة
نطااوي عباادة ساهيلة  و اة فاروص يف قصاة ومن التنااص ماع احلاديث وصاف الط 4من يف السماوات ومن يف األر ..."

)رالرون ألف دينار(، يقاول الطنطااوي : "فكاناة تقضاي اارهاا يف مسا د رساول س صال  س علياه وسالم، يف البقعاة 
، ويشااري الشاايخ بااذلك إىل مااا رواه 5الاايت أذن س أن تنقاال ماان راي  اجلنااة فتسااتقر علاا  األر  بااني حمرابااه ومنااربه..."

وبيايت روضاة مان  مناربي وسالم يقاول :"ماا باني عن عبد س بن  يد األنصااري أن رساول س صال  س علياهاامام مسلم 
 . 6راي  اجلنة"
وماااان راااااذج التناااااص الضاااامين مااااع األحاديااااث النبويااااة قااااول الطنطاااااوي يف وصااااف حااااال اجملاهاااادين األوائاااال :  

"انصااارمح املسااالمون إىل املعساااكر ياااؤدون يف الليااال وا اااب الاااذكر والعباااادة كماااا أدوا يف النهاااار وا اااب احلااارب واجلهااااد، 

                                                           

 .22بنات العرب يف إسرائيل،  1
 حسن صحيح غريب من هذا الو ه". ، قال الرتمذي :"2021سنن الرتمذي، رقم احلديث:  2
 .229التاريخ، ص عامل، قصص من  3
 .3210سنن أيب داود، رقم احلديث:  4
 .011-013ص  رالرون ألف دينار، قصص من احلياة، 5
 .0381صحيح مسلم، رقم احلديث:  6
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، فهاذا الوصاف ينطباق علياه معا  1ذل"ويعطاون أ ساادهم حقهاا مان الراحاة كماا أعطاوا األماة حقهاا مان التضاحية والبا
 : قوله صل  س عليه وسلم لعبد س بن عمر بن العاص : " أمل أخارب أناك تقاوم الليال وتصاوم النهاار، قلاة )عباد س(

عليااك حقااا، وإن لعينااك عليااك حقااا، وإن لاا ورك عليااك  جلساادك بلاا ، قااال : فااال تفعاال، قاام وط، وصاام وأفطاار، فاادن
 .  2حقا..." حقا، وإن ل و ك عليك

نارى الشاايخ يف تناصااه مااع النصااوص القرآنياة والنبويااة ال يتقيااد بااداللتها األصاالية بال يضاايف إليهااا معاا   دياادا   
كما يقوم بت ياري دالال اا األصالية وفاق ماا يقتضايها ساياا نصاوص قصصاه، وهاذا مماا يارب  قادرة إباداا الشايخ يف إعاادة 

 قة، كما أنه يظهر مسات الشيخ وخصوصيته وطابعه الفريد.صياغة هذه النصوص وإعطائها داللة  ديدة خال
ا:للخنثصامعالألمثثلا-ب

كما اهتم الشيخ علي الطنطاوي خوروره الديين كذلك اهتم خوروره األديب. ومن مظاهر اهتمامه خرياث أدبه 
استعمال األمثال يف العريب استحضاره األمثال العربية يف منت خطابه القصصي. يرى أمحد بن علي آل مريع أن 

األعمال القصصية امللت مة نيلشرط الفين واجلمار سائغ ومقبول، كما يعتقد أن ذلك مما حيسب للعمل ملا له من 
ومن خالل التتبع  3مردود إجيايب يف  انبيه الشكلي واملعنوي؛ ملا تتسم به األمثال من العمومية والدوران عل  األلسنة.

و د  أن الشيخ يسوا األمثال ضمن خطابه قصصه دون نسبة، وأذاب هذه األمثال داخل املنت القصصي بقدرته 
ااابداعية بتصرمح منه، كما أعاد إنتاج بعضها.

ومن راذج التناص الضمين مع األمثال العربية قول الطنطاوي : " أما الفالحون فقد  لسوا عند الباب مل ا
وتعبري " كأن عل  رؤوسهم الطري" مثل يضرب  4من الشيخ إ الال له، وسكنوا كأن عل  رؤوسهم الطري." بوايقرت 

( يقول الطنطاوي : "وما أيمل لفقد املعصية إال من  علها أكرب  -2 -ويف قصة )شيخ يف مرقص 5للساكن الوادا.

                                                           

 .012-011رالرون ألف دينار، ص  1
 . 0018، ومسلم، 2031البخاري، متفق عليه،  2
 .209م(، 2118، )الراي : مكتبة العبيكان، للفقهاولألدبكثنايوماكنتاصنثع اأمحد بن علي آل مريع، علي الطنطاوي  3
 .13أستاذ، قصص من احلياة،  4
 . 020ص 2م(، ج0882دار الفكر،  ، )بريوت:جممعالألمثثلامليدان، أمحد بن حممد،  5
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" َمَثل، والتعبري كناية عن ويف )جممع األمثال( أن "حَ  1طه، وترك لنفسه احلبل عل  ال ارب." باَْلك  عل  غار ب ك 
 2الطالا، أي اذهص حيث شئة.

ومن أمثلة التناص مع األمثال قول الشيخ الطنطاوي : "علمُتهم وأفنيُة فيهم حيايت، فذهب فيهم أدراج ا
يدان أن مثل أراد أن يقول إن تضحيته يف تعليم تالميذه وتربيتهم طول حياته ذهبة سدى. وذكر امل 3الراي ."

  4"ذهب دمه درج الراي " ويروى "أدراج الراي " يضرب يف الدم إذا كان هدرا ال طالب له.
كذلك استفاد الشيخ علي من أمثال املولدين، يقول يف قصة )بنات العرب يف إسرائيل( : "وملا ذكرت اليهود  

ففي جممع  5دار فتنقله إىل  الديها."ارجتفة من اخلومح، تلفتة حوهلا جش  أن تسرا طسها آذان خفية يف اجل
  6األمثال "إن للحيطان آذا " من أمثال املولدين.

فاملالحظ من صنع الطنطاوي أنه صاغ هذه األمثال يف قصصه صياغة  ديدة تناسب مضمون خطابه  
 القصصي، وأذاهبا داخل املنت القصصي حىت صارت   ءاً أصيال من بنية املادة الفنية للقصص.

 :لخنثصامعاللشربلا-ج
كان الشيخ الطنطاوي حيب الشعر العريب ويتذوقه، ولكنه ال ينظمه. وكان حيفظ الشيء الكثري منه  

ويستشهد به يف كالمه ويف كتانيته ومنه يف قصصه. ومن راذج تناصه مع الشعر قوله يف قصة )يف حديقة األ بكية(: 
أرقب أن جتيء  بسلم ( فقد كانة حار كحال هذا الشاعر،"فلم خيطر عل  نير إال أبيات )سألة س جيمعين 

 . وذلك إشارة إىل البية الشعري:7فتأخذن هي بيدي وجتر ن إليها..." إحداهن
  ألايري س يفاعل ماا يشااء  بسالم  ساألة س جيمعين  

  ويدخال ما يشااء فيما يشااء  عليها ويطرحاها ويطرحاين
                                                           

 .020، قصص من احلياة، ص -2-شيخ يف مرقص  1
 .211، ص 0جممع األمثال، ج 2
 .098 ااية الشيخ، قصص من احلياة، ص 3
 .311، ص 0جممع األمثال، ج 4
 .21قصص من احلياة، ص  5
 .001/ ص 0جممع األمثال، ج 6
 .002يف حديقة األ بكية، قصص من احلياة، ص  7



2016, 3, No: 2) Vo: JALSR( Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 
 
 

Journal of Arabic Language Specialized Research (JALSR) 02 

ماذا يعمل يقرر أن يرقب وينتظر عس  أن أتيت إليه فتاة من الفتيات يف احلديقة، شأنه  فهذا الر ل الذي ال يعرمح 
 ومع ذلك يريد وصال حبيبته. ءكسول الذي ال يريد أن يفعل أي شيكشأن قائل البية العاشق ال

يدمج الشيخ منت خطابه القصصي بيتا شعراي أليب  ام، يقول: "لقد  1ويف قصة )بنات العرب يف إسرائيل(
هتفة أسرية عربية يف قدمي الدهر، نيسم ملك العرب املعتصم فنح  الكأل وقد دعا هبا ليشرهبا، وورب من فوره 

 جييبها:
 2ولو )أ اب( ب ري السيف مل جيب"  )أ اهبا( معلنا نيلسيف منصلتا

عر حلسان بة اثبة يف قصة )ااية الشيخ(، يقول الشيخ علي: "وقد كان وهناك تناص ضمين مع بية ش 
قبل أن سيد الباب الرمسي مللوك ال ساسنة، وكان يقابل قصر الربيص، حيث كان ال ساسنة الكرام احلسب الشم 

 األنومح:
" يسقوَن مْن ورَد الربيَص عليهم   يق  السَّلَسل    3بَاَرَدى ُيَصفَُّق نيلر ح 

 إشارة إىل قول حسان يف وصف ملك الشام الذي أسلم:ويف اجلملة 
، من الط رَا   األو ل   ب يُض الُوُ وه ، كرميَة ي أحسابُاُهْم   4ُشمُّ األنومح 

ويف موضع آخر أدخل الشيخ علي بيتا شعراي يف منت قصته )شيخ يف مرقص( موضحا كالمه، يقول : "ذلك 
 يعرمح:هو النعيم املقيم، ولكن ذلك شيء ال يفسر وال 

 5وال الصبابة إال من يعانيهاا      ال يعرمح الشوا إال من يكابده
 .للقسماللثثين:اتنثصاكةلياعةلىامسخوىاللبنة 

من خالل تتبع قصص الشيخ علي ألفيناه يستعري اخلرب التارخيي من كتب تراث التاريخ العريب املطبوعة 
  السابقني له، أو من س الت احملكمة أو من الرواية الشفوية.واملخطوطة، أو من مؤلفات الُكتاب العرب أو األوربيني 

                                                           

 .22بنات العرب يف إسرائيل، قصص من احلياة، ص  1
(أ بتُه ُمعلناً نيلسَّيف  ُمنَصلتاً ** َوَلْو َأَ ْبَة ب َ رْي  أشار إىل بية ) 2  السَّْيف  مَلْ جتُ ب 
 .092ااية الشيخ، قصص من احلياة،  3
(من قصيدة ) 4 ار  أْم مَلْ َتْسأل  اأَسألَة َرْسَم الد 
، )بريوت: دار ديولناللصبثي ابن أيب ح لة يف مقدمته لديوان الصبابة. . والبية الشعري ذكره 020(، قصص من احلياة، ص 2شيخ يف مرقص ) 5

 .3م(، ص0891ومكتبة اهلالل، 
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 :للخنثصاللكةليامعالخلرباللخثرخييا-أ
املالحظ يف قصص الشيخ علي التارخيي )قصص من التاريخ( أنه يستلهم كثريا منها من سرية شخصية اترخيية 

و)ابن احلب(، و)رالرون ألف دينار(، ودينية من اخلرب التارخيي. فكل من قصة: )وديعة س(، و)حممد الص ري(، 
و)حكاية اهلميان(، و)طالب علم(، و)يف صحن األموي(، فدن الشيخ استلهمها من رواايت التاريخ العريب وأخباره، 
فبعض هذه السري تقع يف سطور قليلة. وهذا يدل عل  قدرة إبداا الشيخ الكبرية يف حتويل هذه النصوص القليلة إىل 

 ممتعة. قصة فنية وأدبية 
قصة )ابن احلب( مثال، أصلها خرب اترخيي يف أسطر قليلة ومع ذلك حوله الشيخ علي إىل قصة أدبية تقع يف 

البن عبد ربه يف حوار أربعة سطور فقط،  2وند نص هذا اخلرب يف كتاب )العقد الفريد( 1حوار عشرين صفحة.
أصل املنرب أبو سفيان بن حرب وعلي بن أيب  وعند ونصه: "أمر عمر  ايدا أن خيطب فأحسن يف خطبته و ود

ما مسعة من هذا الفىت؟ قال: نعم. قال: أما إنه ابن عمك. قال: وكيف  طالب، فقال أبو سفيان لعلي: أيع بك
يعين عمر  -املنرب  أ  قذفته يف رحم أمه مسية. قال: فما مينعك أن تدعيه؟ قال: أخش  هذا القاعد عل :ذلك؟ قال

 أن يفسد علي إهايب."  -
وكذلك اعتمد الطنطاوي يف أتليف قصته )يف صحن األموي( عل  اخلرب التارخيي، واخلرب رواه اتج الدين  

ملا دخل دمشق سنة تسع ومثانني قبل وفاة الشيخ نصر بسنة، وصر  شيخنا الذهص أبن ال  ار السبكي، ونصه : " 
أوص  نصر املقدسي به أن خيلفه بعده هو نصر س املصيصي تلميذه. ومنها أنه ملا دخلها   الري نصرا، قلة والذي

عل   ي الفقراء  لري عل  نيب اخلانقاه السميساطية إىل أن أذن له فقري جمهول ال يعرمح وابتدأ بكنري امليضات اليت 
ملفتني يتمشون يف الصحن وإذا بقروي للخانقاه وخدمتها، واتفق أن  لري يوما يف صحن اجلامع األموي وياعة من ا

أاتهم مستفتيا ومل يردوا عليه  واني، وال  ار يتأمل فلما رأى ال  ار أنه ال أحد عنده  وابه ويع  عليه عدم إرشاده 
دعاه وأ ابه، فأخذ القروي يه أ به ويقول إن كبار املفتني ما أ ابون وهذا فقري عامي كيف جييبين، وأولئك املفتون 

رونه فلما فرغ من كالمه معه دعوا القروي وسألوه ما الذي حدرك به هذا العامي فشر  هلم احلال، ف اءوا إليه ينظ

                                                           

 92-21م(، 2112، 01، ) دة: دار املنارة، طقصصامناللخثريخابن احلب،  1
 .1/238، و 029-2/022م(، 2112، )بريوت: املكتبة العصرية، للرقداللفبيدابن عبد ربه، أمحد بن حممد،  2
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. أهَْلََم هذا اخلرب 1وتعرفوا به واحتاطوا به وسألوه أن يعقد هلم جملسا فوعدهم إىل اثن يوم وسافر من ليلته..."
فقرة من القصة حىت يتضح لنا الفرا بني  صفحات. ونورد هنا الطنطاوي فتصرفه وحوله إىل قصة فنية  ذابة يف سبع

العملني، يقول الطنطاوي : "ودخل املس د قروي له مسألة، فسأل عن جملري املفتني حىت ُدل عليه عند قبة عائشة. 
ُف  ف اء فعر  عليهم مسألته، فلم جيد عند واحد منهم  واهبا. فذهب يدور عل  الفقهاء واحملدرني يسأهلم/ فلم ي

منهم بطائل. فئري منهم وهم  نيخلروج من املس د، والفقري ينظر إليه ويع ب من حاله وحاهلم، وع  عليه أن ينصرمح 
إىل هذا اجملنون؛  -اي قوم–آي سا فأشار إليه، فلما  اءه قال: اعر  علي  مسألتك. فضحك القروي وصا : انظروا 

 2لفقهاء وأصحاب احلديث!"ي عم أنه جييبين عل  مسأليت وقد أع  ت املفتني وا
ا:للخنثصامعامؤلفثتاللك خثباللسثيقنياله -ب

يستثمر الشيخ علي كذلك نصوص مؤلفات الُكتاب السابقني له من العرب وغريهم، ويستلهم هذه  
النصوص لقصصه. فقصة )بنات العرب يف إسرائيل( كانة أصلها ملخصة يف سطور يف كتاب )من أرر النكبة( 

اخلطيب، فقد أعاد الشيخ صياغتها وحوهلا إىل قصة أدبية يف تسع صفحات. ويف القصة نفسها تناص لألستاذ رر 
كذلك استفاد الشيخ من نصوص   3مع ما كتبته الكاتبة األمريكية أ. بيشرستو يف أمل الرقيق أن يباا معه قريبه.

ن )منا ر هو منا لك( يف أربع حيث اقتبري منها وحوهلا إىل قصة فنية بعنوا (F. Duviard)الكاتب األوريب 
  4صفحات.
ويف قصة )يف حديقة األ بكية( تناص مع مقال )مرقص( للمنفلوطي. تناول )مرقص( أحوال مرقص من  

، وأما قصة )يف حديقة األ بكية( فتناولة جتربة مرة خاضها شاب عراقي يف سبيل االستمتاا املمنوا 5مراقص األ بكية
ناوين مقاالت املنفلوطي يف )النظرات( ند عنوانني من عناوينها متشاهبني بعنواَنْ قصص . ومن خالل تتبع ع6نيملرأة

علي الطنطاوي طا: الكأل األوىل و الر ل واملرأة. وي لب عل  ظننا أن الشيخ الطنطاوي أترر خا كتبه املنفلوطي يف 
                                                           

 .088-2/089ها(، 0103، 2والتو يع، ط ، )د.م: ه ر للطباعة  النشرطبقثتاللشثفرة اللكربىاتج الدين السبكي،  1
 .298-299يف صحن األموي، قصص من التاريخ، ص  2
 .22-21ل، ص بنات العرب يف إسرائي 3
 .090-029 لك، قصص من احلياة، من ر هو من 4
 .318-312م(، 2110، )بريوت: مؤسسة املعارمح، ،اللنظبلت،الجملموع اللكثمةل مصطف  لطفي املنفلوطي، املرقص 5
 .008-001األ بكية، قصص من احلياة، ص يف حديقة  6
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ل املنفلوطي األدبية وأترر نيملنفلوطي، يقول نظراته، وهذا الظن ليري ببعيد إذ اعرتمح الشيخ الطنطاوي أبنه قرأ أعما
أعرمح من األدب اجلديد إال ما كتب يف )النظرات( و)العربات( وما تُر م له فصاغه بقلمه  الشيخ الطنطاوي : "ومل

 .1من القصص والرواايت...وما أحد ممن كان من ل داتنا ومن أبناء عصر  إال أترر يوما نيملنفلوطي و)نظراته("
فأصلها أوراا س الت حمكمة من احملاكم، مقطعة األوصال، مفرقة األ  اء،  2ة )طبق األصل(وأما قص 

فألصق الشيخ أوصاهلا، ويع أ  اءها، وصاغها صياغة قصصية فنية يف تسع صفحات. وكذلك صاغ قصته )قصة  
  اعتمادا عل  أوراا قضية من قضااي احملكمة. 3كاملة مل يؤلفها بشر(

من جمموعته )قصص من التاريخ(، وقد بناها الشيخ من أصل غري أصول القصص  وهناك قصة )عامل( 
السابقة، وإرا بناها من رواية شفوية عن أحد مشاخيه، وأورد الشيخ هذا األصل يف خا ة القصة: "فلما ذهب الباشا 

يه تبسم الشيخ رمحه س بعث إىل الشيخ بكيري فيه ألف دينار من الذهب العني، فلما  اءه به الرسول وألقاه بني يد
 .4ورده إليه، وقال له: سلم عل  سيدك وقل له: إن من ميد ر له ال ميد يده"

 :للخنثصايفاقصصاللشةخاعةلياللطنطثوي -ج
من دأب الشيخ علي الطنطاوي يف إبداعه القصصي عودته إىل كتب التاريخ العريب الرتاري واستدعاؤه  

نصوص مؤلفات الكتاب السابقني له. وقد يكون هذا العمل حساسا، ومثريا لل دل، وطعنا يف أصالة نتاج الكاتب، 
نيل ري، ويبتعد كل االبتعاد من أن يعد وميري مسعته، إذ حياول كل كاتب أن ينفي قدر اامكان أترر نتا ه وعمله 
إذا و دت عالقة  -لكاتبني خمتلفني-عمله سرقة أدبية.! وعل  الرغم من ذلك من خالل مبدأ التناص فدن قصتني 

بينهما تعدان داخلتني يف مسم  التناص إذا مرات ببعض مبادئ التناص وعمليته، ونيلتار تنف  منهما السرقة األدبية. 
تعد نصوصها مست دة ال من  حية  (hypertext)تناص فدن القصة املستلهم نصوصها من ال ري وعل  أسال ال

البناء فحسب بل من حيث تقدميها داللة  ديدة، ونيلتار يعد كاتبها املبتكر للمع  اجلديد املبدا. ويف هذا الشأن 
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دأ التناص، وإرا فيه غياب القدمي وحضور رري يف مبأه ليري هناك ما يسم  نيلتأرر والتأكدت  وليا كرستيفا بقوة أن
 1اجلديد وتشكيله.

وهذا الذي نلمسه يف أعمال الشيخ علي القصصية، إذ نراه يقوم نيستدعاء النصوص أبشكاهلا املتعددة  
 ويوظفها توظيفا حيواي، وأخضعها لت ربته وطورها وراها وألبسها روني  ديدا  اهيا. 

رواه حممد  -يف صفحتني–، اليت كان أصلها خربا اترخييا 2ه قصة )طالب علم(ومن األمثلة عل  ما ذهبنا إلي 
، عن عامل األندلري احلافظ بقي بن خملد 3يف كتابه )خمتصر طبقات احلنابلة( ها(282بن عبد القادر النابلسي )ت 

الشيخ الطنطاوي هذا اخلرب يف سعيه للقاء اامام أمحد بن حنبل ب ية رواية احلديث عنه أايم فتنة خلق القرآن. استثمر 
التارخيي وانطلق منه يف صياغة قصته )طالب علم( يف سبع صفحات. وهذا العنوان )طالب علم( أخذه الشيخ من 
هذا اخلرب من خالل كالم اامام أمحد ألصحاب احلديث يف حلقته، يقول اامام أمحد: "هذا يقع عليه اسم طالب 

شيخ يف قصته هذه يلت م جبميع أحداث هذا اخلرب ولكنه يرتبها ترتيبا آخر، إذ بدأ إشارة إىل بقي بن خملد. وال 4العلم"
قصته من ااية حدث اخلرب، بدأ سدث اضط اا بقي بن خملد يف غرقته اليت اكرتاها وهو يتقلب من األمل ويتلوى من 

 هذه القصة وهو يف (Flash Back)احلم . وبذلك وظف الشيخ أسلوب االسرت اا أو االرتداد إىل املاضي 
أسلوب من أساليب السرد القصصي يوظفه القصاص يف أعماهلم القصصية إىل عصر  احلاضر. كما صاغ الشيخ 
القصة عل  شكل احلوار بني حممد بن سعيد )راوي القصة( وصاحب الفندا الذي استأ ر بقي بن خملد غرفة فيه. 

يكشف عن  -حيىي بن معني–ة يف املس د اجلامع الكبري، فدذا بر ل ويف اخلرب التارخيي ذُكر أن بَق ي اً حضر حلقة نبيل
ر ال احلديث فيضعف ويقوي، فسأل بقي ر ال جيلري قريبا منه عن هذا الر ل. است ل الشيخ الطنطاوي و ود هذا 

لقصة الر ل الذي سأله بقي يف احللقة يف اخلرب التارخيي، و عله راوي قصته )طالب علم( ومساه حممد بن سعيد. فا
يرويها حممد بن سعيد وهو حياور صاحب الفندا. اختار الشيخ هذا الر ل راواي لقصة )طالب علم( ألنه يف اخلرب 

                                                           

1 Mawar Shafei, Novel Intertekstual Melayu, (Bangi:Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 
2010), 157 

 .320-301طالب علم، قصص من التاريخ،  2
 .90-28، )دمشق: املكتبة العربية، د.ت(، ص خمخصباطبقثتالحلنثيةل النابلسي، حممد بن عبد القادر،  3
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التارخيي كان يرى بقيا أبم عينيه ويسمع كالمه أبذنيه ويعرمح أمره وحاله. وقد أبق  الشيخ جمموعة من اجلمل يف اخلرب 
احتفاظا برو  عصر اخلرب. والقصة برمتها أبسلوب الشيخ وتعبرياته. التارخيي كما استخدم بعض تعبرياته األصلية 

وليتضح األمر نورد هنا فقرة من اخلرب التارخيي ونقابلها بفقرة من القصة اليت كبتها الشيخ الطنطاوي. يقول بقي بن 
 ا اليه والسماا منه.اليت دارت عل  ابن حنبل، وأنه ممنوا من اال تما  خملد: "ملا قربة من ب داد اتصلة يف احملنة

متاعي يف بية اكرتيته يف بعض  فاغتممة بذلك غمًا شديدا، فاحتللة املوضع، فلم أعرج عل  شيء بعد إن ار
نبيلة  وأ  أريد أن أ لري إىل احللق وأمسع ما يتذاكرونه. فدفعة إىل حلقة الفنادا، أن أتية املس د اجلامع الكبري،

كان قريب، فقال: هذا حيىي بن معني، قال:  ُف ويقوي. فقلة: من هذا؟ ملنفدذا بر ل يكشف عن الر ال فُيضع  
فال  رمحك س، ر ل غريب  ئي الدار أردت السؤال فقلة له: اي أني  كراي فرأية فر ة قد انفر ة قربه فقمة إليه

. وهذه فقرة من قصة الطنطاوي )طالب علم(، يقول الشيخ عل  لسان راوي القصة حممد بن سعيد: 1تستخفين..."
"إنه ن ل عليك يف هذا الفندا فألق  فيه متاعه، وذهب يطلب أني عبد س، وكان ذلك أايم احملنة والنال ال جيرؤون 

سلطان فناله أذى شديد. فلما علم الر ل بذلك عل  ذكر امسه، وأبو عبد س منفرد ال يلقاه أحد إال أخذته عيون ال
 له من ال م ما س عامل به، فأم  املس د اجلامع يف الرُّصافة يسمع من احملدرني، فما  ال مير نيحل َلق حىت انته  إىل 

 حلقة نبيلة فوقف عليها، وكنة أول من رأى  يه ال ريب، فسلمة عليه أونري غربته، فسألين: من هذا الشيخ؟ 
لة: حيىي بن معني، وكان يعرفه، ومن ال يعرمح حيىي بن معني؟ فوقف ساعة، ز ملح فر ة قد انفر ة فقام ق 

فيها، وكان الشيخ يكشف عن الر ال فيقو ي ويضعف، وي ك ي وجير  فقال: اي أني  كراي، رمحك س، ر ل غريب  ئي 
د صياغة هذا اخلرب صياغة قصصية فنية جتذب . وهكذا نرى الشيخ يعي2الداير، أردت السؤال، فال تستخفين..."

ي ة ضمري املتكلم عل  لسان بقي، وأما القصة فصاغها الشيخ صللحافظ بقي ورد ب القراء. ونرى أن اخلرب التارخيي
 بصي ة ضمري ال ائب.

 ينطبق عل  مثل هذا العمل مبدأ التناص الذي حنن بصدده. وهو ال يدخل نيلتأكيد نيب السرقة األدبية ال
من حيث يال األداء الفين واملتعة األدبية   اخلرب التارخيي وهذه القصة فرا نير من قريب وال من بعيد. فبني العملني

ذوقها ويشعر هبا حىت القارئ املبتدئ. فهذه القصة تتمي  بواقعيتها وأدبيتها وجتذب إىل قراء ا ملا هلا من خصائص تي
                                                           

 .91-28املر ع السابق،  1
 .309-302علي الطنطاوي، طالب علم، قصص من التاريخ، ص  2
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النص التارخيي يف رنااي جملدات عظيمة يصعب تناوهلا وإدراكها. فالشيخ  القصة الفنية إذا قورنة أبصلها يف شكل
يف كتاب يسهل تناوله  عواملهبذا العمل يقدم خدمة  ليلة لسرية العلماء العاملني املخلصني عن طريق نشرها ل

دها، سر أبسلوب  ذاب واضح. وقد طرأ عل  أصلها عدة عمليات من إعادة صياغة يلها وتعبريا ا، وطريقة 
 يكون نص هذه القصة متعدد القيمة نيلغ التأرري كثري الفائدة. لكوترتيب سلسة أحدارها، وبذ

رواه  -يف صفحتني–وأتيت قصة )رالرون ألف دينار( عل  غرار ما سبق، حيث كان أصلها خربا اترخييا 
واخلرب عن ر وا أيب عبد الرمحن فروص إىل املدينة النبوية إىل  و ته اليت تركها سبعا  1اخلطيب الب دادي يف اترخيه.

وعشرين عاما غا اي يف خراسان، وأودعها ماله كله، رالرني ألف دينار، وعند العودة و د أن له ولدا منها عاملا فقيها 
  الربيعة يف طلب العلم. استثمر الشيخ يعرمح بربيعة الرأي، وأن املال الذي خلفه عند  و ته قد أُنف ق كله عل

الطنطاوي هذا اخلرب وانطلق منه يف إبداا قصته )رالرون ألف دينار(. وقد أعاد صياغة هذا اخلرب صياغة قصصية فنية 
يقتضيها فن القصة، فأنتج القصة يف سبع عشرة صفحة، ووس ع  وانب عديدة ال ذكر هلا يف اخلرب التارخيي وطو ره، 

وصف األماكن واأل منة كما أدخل يف قصته عناصر اخليال واألحاسيري واملشاعر. وهذه املشاعر  وأضامح إليه
واألحاسيري ال و ود هلا يف نص اخلرب التارخيي إذ ال مكان هلا عند املؤرخني يف الرواية التارخيية، والذي يهمهم أوال 

اث ما قبل ر وا فروص إىل  و ته حيث ترك اخلرب وآخرا احلقائق واألحداث الواقعة اجملردة. وقد وس ع الطنطاوي أحد
يف نظر الشيخ الطنطاوي أن  التارخيي ذكرها، وكانة مدة غيابه سبعا وعشرين عاما، وهي طويلة، فاستحقة القصة

تُاَ يَّن أبحداث من املمكن أن تقع يف مثل هذه املدة مللء فراغ طويل الذي أطله اخلرب، فأبدا خياله يف خلق أحداث 
بة. فأضامح إىل القصة وصف يال طبيعة املدينة املنورة الساحرة، وحديث صديقات سهيلة ) و ة فروص( عنها، مناس

ووصف شوا سهيلة إىل  و ها وتفكريها به وصربها يف حتمل شدة احلنني إليه وانتظارها لعودته، وتربيتها طفلها 
َهد بعينه أنه قُتل يف معركة من معارك، كما صور ربيعة، وتلقيه خرب وفاة  و ها فروص من ر ل قادم من خراسان شا

مشاعر فروص وأحاسيسه وحنينه للعودة إىل أهله وتفكريه ب و ته وهو يف أر  خراسان، وعودته إىل املدينة املنورة. 
فهذه األحداث ال و ود هلا يف التاريخ وإرا هي من إنشاء خيال الكاتب. وكل هذه األحداث واملواقف سردها 

مقارنة أبصلها يف اخلرب التارخيي الذي يقع يف رالرة أسطر نورده هنا: "أن  2 رالث عشرة صفحة من قصتهالشيخ يف
                                                           

 .122-9/120، )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ت(، اتريخايةدلدادي، أمحد بن علي، اخلطيب الب د 1
 018-032رالرون ألف دينار، قصص من التاريخ،  2
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فروخا أني عبد الرمحن بن ربيعة خرج يف البعوث إىل خراسان أايم بين أمية غا اي وربيعة محل يف بطن أمه، وخلف عند 
  1وعشرين سنة وهو راكب فرسا...".  و ته أم ربيعة رالرني ألف دينار، فقدم املدينة بعد سبع

وو د  كذلك أن الشيخ الطنطاوي ال يلت م كليا بسرد أحداث القصة كما  اءت يف اخلرب حسب تسلسها 
إذ قد م حداث ذكر يف ااية اخلرب. وذلك أن فروخا فور وصوله مدينة الرسول آرر  ايرة املس د النبوي والصالة فيه ، 

وفا أته  و ته بعد أن  2ة ت دحم فيها العمائم، لكنه مل يبصر و ه صاسه ومل يعرفه.وبعد الصالة و د حلقة عظيم
ويف اخلرب التارخيي أن فروخا فور وصوله إىل املدينة ر ع  3ر ع إىل البية أبن صاحب احللقة هو ابنه ربيعة الرأي.

يف مس د الرسول فو د أن العامل مباشرة إر بيته، وأنه ال يعرمح حال ولده إال بعد أن طلبة منه  و ته للصالة 
وهكذا نرى أن الشيخ ال يقتصر عل  نقل هذا اخلرب نقال  امدا وإرا  4الذي كان يلقي الدرل فيه هو ابنه ربيعة.

يتصرمح فيه ويضيف إليه عناصر  ديدة يقتضيها السياا اجلديد يبعث النص اجلديد لو  من االبتكار واابداا، 
   ية وذاتيته وتفرده وطابعه اخلاص.فيثبة بذلك قدرته اابداع

وقصة )حممد الص ري( من قصص الطنطاوي اليت يظهر فيها مبدأ التناص من حضور نص يف نص، وحدوث  
عالقات تفاعلية بني نص وآخر. وقد أهلم نص اترخيي الشيخ الطنطاوي يف أتليف هذه القصة واعتمد عليه يف 

األندلسي عن قصته يف تلقي تعاليم ااسالم والدرول العربية وهو ص ري  سردها. روى هذا اخلرب حممد بن عبد الرفيع
والشيخ  5من والده سرا يف بيتهم خوفا من اطالا النصارى عل  األمر، وذلك يف عهد حكم النصارى عل  إسبانيا.
فنية رائعة يف الطنطاوي بقدرة إبداعه وخياله الساحر حو ل هذا اخلرب الذي يقع يف فقرة من سطور عديدة إىل قصة 

تسع صفحات. فطور النص اخلربي وأدخل فيه عناصر فنية للقصة من احلوار واملونولوج الداخلي، ووصف املكان 
وال مان، واملفا أة. ونضرب مثاال عل  ما قام الشيخ من تطوير اخلرب حيث حول يلة خربية يف اخلرب إىل احلوار 

 لص ري راوي القصة:احليوي. قال الشيخ الطنطاوي عل  لسان حممد ا

                                                           

 .2/210اخلطيب الب دادي، اتريخ ب داد،  1
 .011نفسه، املر ع  2
 .013املر ع نفسه،  3
 .9/122اتريخ ب داد،  4
 .11-22/18م(، 0882، )تونري: دار سحنون للنشر والتو يع، للخحبيباوللخنويبحممد الطاهر بن عاشور،  ينظر: 5
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 ! أتستطيع أن تكتم ما سأقوله لك؟؟لك ال جتيب "فقال ر أيب : ما
 قلة: نعم.

 قال: تكتمه حىت عن أمك وأقرب النال إليك؟ 
 قلة: نعم. 

قال: اقرتب مين. أَره ْف مسعك  يدًا فدن ال أقدر أن أرفع صويت؛ أخش  أن تكون للحيطان آذان، فتشي يب إىل 
 1..فيحرقين حياً".ديوان التفتيش.

وأوصان أن أكتم  وقد ب  هذا احلوار من خالل هذه اجلملة يف النص التارخيي، يقول حممد بن عبد الرافع :" 
ذلك حىت عن والديت وَعم  ي وأخي مع أنه رمحه س قد ألق  نفسه للهالك ا مكان أن أخرب بذلك عنه فُيْحَرا ال 

وهكذا نرى الشيخ برباعته وإبداعه يفكر من املنظار األديب فيحول ما كان نصا اترخييا جمردا إىل قطعة أدبية  2حمالة..."
 ساحرة. 
ومما سبق رأينا أن الشيخ عليا الطنطاوي استطاا أن خُيضع النصوص التارخيية، والرتارية لتناسب خطاب  

 النصوص والتأمة فصارت قصة فنية رائعة. ة هذه مضمونه بقدرته اابداعية، فاندجم القصة، وتالئم
ا:خثمت 

 ويف اخلتام أيل نيختصار أهم نتائج هذا البحث:
 يقدم مبدأ التناص أسلوني  ديدا يف طريقة فهم النصوص األدبية وتفسريها. -0
 يور الشيخ علي عناية كبرية نيلرتاث من خالل تقدميها عل  شكل  ديد  ذاب جليل العصر. -2
 الشيخ أطية الرتاث يف تطوير الفنون األدبية.يثبة  -3
 يثبة الشيخ علي الطنطاوي قدرته اابداعية يف إنتاج العمل القصصي عل  غرار فن القصة احلديثة. -1
يكون توظيف الشيخ الطنطاوي أسلوب التناص يف أعماله القصصية دليال عل  سعة اطالعه عل  الرتاث وعمق  -1

 رقافته.
 

                                                           

 .18-19حممد الص ري، قصص من التاريخ، ص  1
 .22/11حممد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  2
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ABSTRACT 

 

The language context is a vital aspect in understanding narrator’s intent, especially 

in understanding Quranic verses. However, context definition has been treated 

regardless by some scholars. In order to highlight some guidelines of Quranic 

concept, such as the interpretation on Islamic Jurisprudence principles without well 

equip on contextual understanding, the interpretation ineffectively. As a 

consequence of defective interpretations particularly on metaphorical aspect, the 

explanation is failed. In addition to that, the research attempts to explain and 

emphasize our Prophet`s (peace be upon him) method while interpreted the verses 

from Quran. The researcher endeavors to clarify the subject to prove that the 

context definition is the important component during interpretations.   
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اصةلص ام ا
 

تعد اللغة  الويةةل  اثةة ر  ش تشةاةس اليةلوكةفر ال ردية  وا لفطةة  للملوادةة اثتعةدد  ش وتلةك جنةف، ولة ل   ةد 
الوطنة  مبفلةزاي تةدي دورا حةواي ش طللة  االتصفل بني هة   الملوادةة اثتنوطة  كملفد ة  اث)يةو أوهةا أهةس ال لةد أن اللغ  

األصةلةني،، وطفد ة  الصةةنةني، وطفد ة  ا نةود أالتفجنةةس،، وكةة ل  تةةدي اللغة  الوطنةة  دورا جنةلةف ش الوحةد  الوطنةة  بةةني 
الةة ي ت نتةةك اةاوجنةة  اثفلةزيةة  ش كةةس اجملةةفالر وجننةةةف اللغةة ، وتيةةت د   الملوادةةة جنةةن أقةةس عاةةةم لةةعفر أجنةةفلةزاي واحةةد ،

هةةة   اللغةةة  ش اثعةةةفجن)ر الرسةةةة  ش اثةييةةةفر اةاوجنةةةة ، والشةةةركفر اةلةةةة  والةةةوأارار اث تل ةةة ، والتواصةةةس بةةةني أ ةةةراد 
اث)يوي  ق ةس االيةتعلفر الطيملةف  لك اثفلةزي اثتعدد الملوادة. ش ضوء ه ا يوف تاو  الدراي  بتت ك أوضفع اللغ  تاجمل

، وال حث طةن اللغةفر اثتداولة  ش اجملتلةك اثةفلةزي كفلصةةنة  والتفجنةلةة  وللهةف كفللغة  0591وبعد ايتا)ل جنفلةزاي طف  
العربةةة  طةةط بةةريجنق أقةةت قةةفف، وتمل ةاةةك ش اثةةداري اةاوجنةةة  لتحاةةةم الوحةةد  بةةني اث)يةةو أ  يةةةا، وبةةةفن ايةةت دا  

اث)يوي  ش اثةداري اةاوجنةة  الوطنةة  وش اثةييةفر التعلةلةة ، والصةعو ر الة  واقةةا اللغة  اث)يوية  بوصة ةف اللغ  
لغ  رسة  ش اثعفجن)ر، وتت ك طللةفر عيني أوضفع اللغ  اث)يوي  بني اثفلةزيني طلى اخةت)ف طةواد ةا، وارقةراءار 

 ع  يةفيةف واقتلفطةف ش وتلك التعددي  الليف ة  كلفلةزاي.ال  اخت ر  عس اث)يوي  لغ  وطنة  قفجن
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ا:م قد  ام ا
ق س اةديث طن أحوال اللغ  اثفلةزي  الوطنة  مبفلةزاي، ال بد جنن بةفن تصةور واضةع طةن خريةه هة   اللغة ، وطةط التةفريه، 

  اثفلةزية  جنةن أصةةس لةى اخةت)ف طةواد ةا. واللغةلةت ةني لنةف صةور  واضةح  طنةةف كةت   ةةا ألةتةةف  لنيةة   ني  اثةفلةزيني ط
، وأصةةة حا اث)يويةةة  لغةةة  Austronesiaاللغويةةة  ش اللغةةة  األيةةة و وأي   Nusantara ويةةةنتفرا  لغةةة  أيةةةر  211

جنن  الادمي، ويتحدث هبف الملوادة اثتعدد  ال  تيةان قةزر اث)يةو جنةن أورو  والصةني   Lingua francaالتواصس 
اوا ند.

  أحوللاللةلة الملاليوي اعرباللخثريخ:ا-أ
لاد كفن خريه اث)يو لط جنعلو  لاثل جنن اثتاللةني  ألية و وأي ، وتة كر اثصةفدر  الادنة  أن اةاوجنةفر اثتعفق ة  ش 

غة  قزر اث)يو بدأر حباوجن  هندي  جنن  بداي  جنة)د اثيةع أطلةةك الية) ،، وكف ةا الداي ة  ا ندية    ة اد تيةت د  الل
أن   ةةوي اللغةة   1الينيةةاريتة  بوصةة ةف لغةة  الةةدين ولغةة  الن  ةة  بشةةاس وايةةك. وو اةةف ثةةف يكةةر  أحةةد ال ةةفحثني اث)يةةويني

الينياريتة  أحدث للغ  اث)يوي   ور  وتغلا ك لا؛ حةث صفرر بعد أن كف ا لغ  ل وي الثاف ةفر العفدية ، لغة  العلةا 
ف ب اقة ا  الاللة ،  ن ةد كللةفر اق ضةا جنةن اللغة  الينيةاريتة  ش وةفل وال ار اثتلةز، وأن أول أت ل كفن جنن ق

أجنةةةف اصةةةمل)  كللةةة  أجن)يةةةو،  أطضةةةفء ا يةةةا، والت ةةةفر ، واحالر واأليةةةلح ، والع ةةةفرار الدينةةةة  واثعر ةةة  ولةةةل يلةةة .
-Moا: جنة)دية ؛ نيي كت ةا هة ا اثصةمللع هاة  249 -240 لأخوي جنن ايت دا  الاللة   ش اللغة  الصةةنة  يةن  

lo-yeu   واكتشةة ا 283، وقةةد اكتشةةة ال ةةفحثون  قرا و اولةةف تةكةةد طلةةى  شةةأ  الاتفبةة   ث)يويةة  جننةة  يةةن ، 
 ، واكتش ا قري ف جنةن هضة   ش دادةر   491بعض الناوش اة ري  ش قزر اث)يو، وجنن أها ه   الناوش كف ا ين  

يةةة ، وهةةت كتفبةة  تشةة ك الاتفبةة  الينيةةاريتة . أجنةةف ش جندينةة  قةةفكرخ ار دو ة  Tanjung Periukخ ةةون بريةةود 
 2الناوش اة ري  ال  اكتش ا بلغ  اث)يو وكت ا هبف ش هنفي  الارن اليفبك اثة)دي  اف ا أربع   اوش كفحيت:

  .283ين   Palembangش جننملا   ث ف ق   kedukan اش هض   كدوكفن  -0

                                                           

 ,Hussein, Ismail. 1966. Sejarah Pertumbuhan Bahasa Kebangsaan Kita. Kuala Lumpurا ظةر:  1 
Dewan Bahasa Dan Pustaka, p10-10.  

 Karin, Nik Sofiah, farid M. Onn, Hashim Hj. Musa and Abdul Mohmood. 1995. Tata ا ظةر: 2
Bahasa, Dewan Bahasadan Pustaka, Kuala Lumpur, p.7. 
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  .282ين     banka  اف ش قزير   kota kapur  اش كوخك ور   -2
  .282ين   hulu jambiش دادر  هولو قفجنيب  karang brahi اش كفر ق براهت    -3
  .284قري ف جنن  ث ف ق، ين   talang tuwo اش خال ق تووا  -4

 وطند تدقةم النظر ش ه   الناوش وقد جنف أييت:
 اثاتش   ش ه   الناوش تعط طن جندى االق ا  جننةف ش لغ  اث)يو. الينياريتة أن   -أ

، جنثةةفل w حفلةةف كةةفن ياتةب ش الينيةةاريتة  الادنة    bش وةفل  ظةف  الاتفبةة  الينيةاريتة  وقةةد أن حةرف   -ب
 ةةةةف  ةسلةة الينيةةاريتة ، ووقةةد أن  wulanمبعةةش لةةةر ش اث)يويةة  كف ةةا تاتةةب هاةة ا:   bulanيلةة  كللةة  

، هاة ا:  eبةدال جنةن   aأو كت ةا جنةك نيضةف    dganمبعةش أجنةك،؛ نيي تاتةب هاة ا:  denganش كللة    eحةرف 
dangan.وهنفد قضفاي أخرى تظةر كة ة  كتفب  الاللفر ، 

اللةلة الملاليوي ازمناحكوم اسريياجثاي:ا-ب
، مثة  ط)قة  و ةاة  حباوجنة  يةلي نةفاي يةن  ش ضوء جنف يكري  طةن اللغة  اث)يوية  الة  اكتشة ا طلةى يةد العللةفء أطة) 

تويةةعا بشةةاس ك ةةل   ةة اد ش قةةزر اث)يةةو؛    ، كلةةف يكةةر طلةةى هةة   الناةةوش. وهةة   اةاوجنةة 282  ويةةن  283
حةةةث تشةةل الاتةةف ر طلةةى هةة   الناةةوش  هنةةف كف ةةا  جنةةر جنةةن جنلةة  يةةلي نةةفاي، وتث ةةا هةة   الناةةوش أن لغةة  اث)يةةو 

ولغ  رسة  ش الدوادر اةاوجنةة  وش أجنةفكن أخةرى فتل ة . أجنةف حاةاة  وقةود اللغة  اثفلةزية   أص حا لغ  التواصس    اد،
بوص ةف لغ  تواصس ش يل  الزجنفن  اد مّت دطا ه   النظري  طةط كتةف ر الرحفلة  الصةةنةني الة ين  ةةوا نيلةةةف ش جننةفطم 

 1الرحل  ش ا ند.
  0111اللغةةةة  اث)يويةةةة  ش دولةةةة  يةةةةري نةةةةفاي، وش طةةةةف    أكةةةةدر طلةةةةى ايةةةةت دا  832وقةةةةد اكتشةةةة ا  اةةةةوش يةةةةن  

  اكتشةةةة  اةةةش يث ةةةا وقةةةود لغةةة  اث)يةةةو ش 0282 ، ويةةةن  0225، وش يةةةن  Bengkuhاكتشةةة ا ش جننملاةةة  
تلةة  اةا ةة . وطلةةى الةةرلا جنةةن أن حاوجنةة  يةةري نةةفاي ال وييةة  جنةةن الاةةرن اليةةفبك ني  الاةةرن الثفلةةث طشةةر اثةةة)دي قةةةد 

اردار  اةاوجنةة  واثعةفجن)ر الت فرية  والع)قةفر العفجنة ، وطلةى الةرلا جنةن تةوا ر اللغة  الينيةاريتة  قعلا اث)يوي  لغة  
                                                           

 Teeuw, A. Andrics. 1992. “Some problems in the study ofش كتفبةك:  A. Teeuwا ظةر جنةف يكةر  العةفص الصةة   1
word classes in Bahasa Indonesia. Lingua 11,, p. 409. 

 .Karim, Nik Sofiah, Tata Bahasa Dewan, p.10 ا) طن: 
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ش اث)يويةةةة ، نيال أن االيةةةةتعلفل  ةةةةف كةةةةفن ضةةةةلن الع ةةةةفرار اثتضةةةةلن  اثعةةةةف  الدينةةةةة ، وش لغةةةة  رقةةةةفل الةةةةدين ال ةةةةوييني 
فل ش يةفدر األجنةفكن بوصة ةف لغة  التواصةس بةني أ ةراد أاليفجنت،، وداخس قصر اليلملفن، وباةا لغة  اث)يةو ش االيةتعل

وجننة  تلة  اةا ة  بةدأر لغة  قةفوا تةةدي دورا جنةلةف ش االيةت داجنفر  لك، وا تشرر حة  وصةلا قزيةر   ويةف  ا.تاجمل
ل تيةةت د  لغةة  اث)يةةو ش لغةة  التواصةةس ش قةةفوا ويةةفكنةةف، وش يةةوجنملر  مبنملاةة  قةةفجنيب الةة  ال تةةزا االلغويةة ، وأصةة ح

 .طلةةف ش قفوا Majapahit  طلى الرلا جنن يةملر  حاوجن  جنفقف  ها  اردار 
اللةلة الملاليوي ايفاوالي امةلكثاومثايردهث:ا-ج

تعد جند  اةاا بوالي  جنلاةف أو جنلاةف ش اصةمل)  الرحفلة  العةرب قةدنف، جنةن اةاةب اثةلة  ش خريةه لغة  اث)يةو؛ حةةث 
وايهتةةةف، وش هةةة ا الاةةةرن الثفلةةةث طشةةةر اثةةةة)دي بةةةدأ اريةةة)   ال تشةةةفر؛ حةةةةث قعلةةةا اةاوجنةةة  لغةةة  اث)يةةةو ش قلةةة  أول

جننةة  تلةة  اةا ةة ، وش يةةن    Jawi أصة حا لغةة  اث)يةةو هةةت لغة  الةةدين اريةة)جنت، وبةةدأر الاتفبةة   ةةرف العةةر  
كتفبة  كت ةةا Minang Kakbau ش واليةة  جنةنْةَنْاَا ةو   Pagar Ruyung  اكتشة ا ش جننملاة  0392

  اكتشةةةة  اةةةش ح ةةةري ش جننملاةةة  جنةةةة  توقةةةو  0382نديةةة  والينيةةةاريتة ، وبعةةةد طشةةةرين يةةةن  جنةةةن هةةة ا التةةةفريه   
Minye Tujuh  مبنملاة   تشةةكAceh  إب دو ةيةةف، كتةب طلةةك   ندية  وبعةض الاللةفر العربةة ، وش يةن  وقةد

شةةة ا أربعةةة   اةةةوش كتةةةب طلةةةةةف بةةةدأر الاتفبةةة  اث)يويةةة  كلةةةف يكةةةر ال ةةةفحثون جننةةة  الاةةةرن اليةةةفبك ا  ةةةري؛ حةةةةث اكت
، BATU BERSURAT ث)يوية ، وهةةت الناةةوش الةة  اكتشةة ا ش والية  تر ةةف و وأطلةةم طلةةةةف ش اث)يويةة  

ش ني دو ةيةةةةف، واكتشةةةة بعةةةض الناةةةوش  PALEMBANGوالناةةةوش الةةة  اكتشةةة ا طلةةةى يةةة ع ق ةةةس  ث ةةةف ق 
 1هة.283 / 0282 للغ  اث)يوي  أجنن دول  يري نفاي طف 

                                                           

 Hussien, Ismail.1986. Sejarah Pertumbuhan Bahasa Kebangsaan Kita, Dewan Bahasa dan: ا ظةر  1
Pustaka, Kuala Lumpur. PP.10-1; Yakoob Isa, Ahmad Farid Abd Jala. 2005. Tulisan Jawi: sejarah, 

Seni dan Warisan. Raihan Creative (M) Sdn Bhd, Pahang, malaysia, P. 35-38.  
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بةةدأر الاتفبةة   ةةةرف العةةر  ش الاةةرن الثفلةةث طشةةر  MELAKAوش اثةةد  الةة  حاةةا  ةةةةف اليةة)طني  أجن )كةةف، 
اثةةة)دي؛ حةةةث دخةةس اريةةة)  ني  جن)كةةف، وأصةة حا اللغةةة  اث)يويةة  لغةة  الةةدين اريةةة)جنت، وبةةدأر الاتفبةة   ةةةةرف 

 1رف العر .أي الاتفب   ة  TULISAN JAWIالعر ، وأطلم طلةةف أقفوي، أو 
قري ةف جنةن كةواالبرا ق  TERESATوقد اكتشة ال فحثون  قر الناوش  ث)يوي  كلف يكري ب  ةف و ش هنةر ت ر يةفر 

KUALA BERANG   وكتةب الةناش  ةةرف 0383- 0313وقد كتب ه ا الةناش تاري ةف جنةف بةني اثةد ، 
 PAGARي وهةت ش جننملاة   كةفر رويةو ق د اكتشة ا  اةوش أخةرى ش جننةفطم فتل ة  كت ةا   ةفو وقة 2ا ةفوي.

RUYUNG MINANGKABAU   ةةو 0392إب دو ةيةةةف طةةف ةة      MINYE ، وش جننملاةة  جن 
TUJU   وتعةةود ألةةة  هةة   الناةةوش ني  أهنةةف  ثةةس اثرحلةة  األو  الةة  كت ةةا  ةةةةف 0381ش  تشةةةك إب دو ةيةةةف طةةف . 

 3اث)يوي   ةرف ا فوي أو العر .
ا:يوي اقل الالسخراثراللربياثيأوضثعاللةلة الملال

  قصةةد 0920  احتةةس الطتغةةفلةون واليةة  جنلاةةف، وص يتغةةل لةةتء  لنيةة   ني  اللغةة  اث)يويةة ، وش يةةن  0900وش يةةن  
وقفجنةف ب تةةب الاتفبة  وتنظةلةةف، وقةد ألةفر   Tidoreأحد الرحفل   اريملفلةني جنك الرحفل  جنفق)ن ني  قزيةر  تةودور  

 Francoisأحةةد ال ةةفحثني ش اث)يويةة  ني  حاةاةة  ا تشةةفر اث)يويةة  ش ربةةس اةاوجنةة  الطتغفلةةة ، وهةةو العةةفص ا ولنةةدي 
Volentijin   ش الارن التفيك طشر اثة)دي، وهنفد دلةس  خر طلى ايت دا  اللغ  اث)يوي  ش تلة  اةا ة ، وهةت

 ، 0210يةةن   James Lancesterفدس اثت فدلةة  بةةني يةةافن  تشةةةك ني  الاةةفبج ار لةةةزي قةةةلس ال يةة  الريةة
وريفل  اليلملفن ط)ء الدين لف  جنن  تشةك ني  جنل  ار لةز اثل  قةلس ال ي ، وش الارن اليةفبك طشةر اثةة)دي 

)يويةةة  ش جنوضةةةوع الصةةةرف والنحةةةو واألصةةةوار، وأل ةةةا بةةةدأر الدرايةةةفر تتنةةةفول اللغةةة  اث)يويةةة  ش أورو ، وتنفولةةةا اث
                                                           

 Hj. Musa, Hashim.1999. Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi. Dewan Bahasa danا ظةةر:   1
Pustaka.Kuala Lumpur. p. ix.  ؛ وكنفيل، وقدان حملد صفحل، "نيلةافلة  كتفبة  اللغة  اث)يوية   ةةرف العةر ". اثةة ر العةفثت األول:نييةةفجنفر

براهةا، وط د الةرمحن لةة ، اللغ  واألدب ش ال نفء اةضفري لألجن  اري)جنة ، ا فجنع  اري)جنة  العفثة  مبفلةزاي، عرير: أمحد لةه ط د الي) ، و صر الدين ني
 08-02ث ةور، ط د الرأاق اليعدي، وطفصا لحفد  طلت، وودي حفج نيبراهةا، وحملةد أبةو يةعةد، دار الت ديةد، ا فجنعة  ارية)جنة  العفثةة  مبةفلةزاي، كواالو 

 .342ص -330 . ص2111 و لط 
 .Rashid, Harun Amin. 1966. Kajian Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Singapore. P. 13ا ظر:   2
 .Karim, Nik Safiah & Lain Lain.1995 Tatabahasa Dewan. P. 12ا ظر:   3



2016, 3, No: 2) Vo: JALSR( Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 
 
 

Journal of Arabic Language Specialized Research (JALSR) 03 

وطلةةةى الةةةرلا جنةةةن .  ،0118 –  0213يةةةن  أ بعةةةض اثعةةةفقا ش اللغةةة  اث)يويةةة  ش تلةةة  اةا ةةة  جنةل ةةةفر طةةةد  جنةةةن
 ش جننةةةفطم طةةةد  نيير  لتويةةةك واال تشةةةفر بةةةني اث)يةةةو يةةةاوال واليةةة  جن)كةةةف  يةةةدي الطتغةةةفل نيال أن اللغةةة  اث)يويةةة  أخةةة 

ملر  وجن)كف، وأخ ر حرك  التةألةة اث)يوية  تنتشةر طلةى أيةدي طللةفء  ةا دور وايةك ش الاتفبة ، وجنةنةا: آبتشةك ويوجن
 1الشةه  ور الدين الرا لي، ومحز  ال نيوري، ومشس الدين اليوجنفترا  وللها.

اللةلة الملاليوي ازمنالالسخراثرالهلولندي:
كف ةا اث)يوية  جنةن اللغةفر اثيةت دجن  بةني الاةفطنني ش تلة  الة )د، ق س دخول ار لةةز ني  قةزر اث)يةو وايةتعلفرهف،  

وقةةةد ايةةةت دجنا   ةةة اد ش اردار  وش قصةةةور اليةةة)طني، وش اثعفهةةةد واثةييةةةفر التعلةلةةةة ، وش كلةةةةفر الدرايةةةفر 
يويةةة  ش كةةةس جنةةةن اريةةة)جنة  وال صةةةول الدينةةةة  واثعفهةةةد الدينةةةة . وقةةةد كف ةةةا طللةةةة  االتصةةةفل بةةةني اثةةةواطنني  للغةةة  اث)

وقةةةد ايةةةتعللا اللغةةة  اث)يويةةة  أجنةةةن االيةةةتعلفر  2الةةةوالاير احتةةةة : جْنْلاةةةف أو جْنْلاةةةف، وبوالَوبةنةةةفْ َق، ويةةةنغف ور  ا لةملةةة ،
 ؛ حةةةث كف ةةا تيةةت د  بشةةاس رسةةت ش يفةةس والاير، وش 0524الطيملةةف ، وال يةةةلف ق ةةس اةةةرب العفثةةة  الثف ةةة  

أن اثةةةورب ني  3ن النظةةةر ني  أقنفيةةةةا أو طةةةواد ةا، ويكةةةر أحةةةد ال ةةةفحثني اثةةةفلةزينيجنافتةةةب الشةةةرط  وجنةةةورب ت الدولةةة  دو 
ار لةةةز الةة ين يعللةةون ش بةة)د اث)يةةو تعللةةوا اللغةة  اث)يويةة  ق ةةس اةةةرب العفثةةة  الثف ةةة ، وأن طلةةةةا   ةة اد الن ةةف  ش 

، وقةةةد صةةةفر جنعظةةا هةةةةالء جنةةةن ك ةةةفر  حةةحت عديةةةد اثيةةةتوى ش اللغةة  اث)يويةةة  ق ةةةس اةصةةول طلةةةى العلةةةس بشةةةاس رسةةت
 .R. O. Winsteds C. C. Brown، و J. R.Wilkinsonالعللفء ش اللغ  اث)يوي ، وجننةا: 

 
 
 
 

                                                           

، 01، ص01، صا ظر: حفج طثلفن، رمح ، وبدري  ةةب، كوك ة  العللةفء واث اةرين ش أرخ ةةس اث)يةو، جنركةز ال حةوث، ا فجنعة  ارية)جنة  العفثةة  مبةفلةزاي 1
 طللفء اث)يو ودورها ش الاتفب  والتألةة  للغ  العربة ؛ وا ظر جنف يكر :  ،. حةث ألفرا ني  حةف  ه   الاوك   جنن 2100

Karim, Nik Safiah & Lain Lain.1995 Tatabahasa Dewan. P. 16. 
 .Karim, Nik Safiah & Lain Lain.1995 Tatabahasa Dewan. P. 18ا ظر:  2
-Suffian, Hashim. Mohamad. 1978. The constitution of Malaysia: Its Development -1957 ا ظةر: 3

1977, Kuala Lumpur, oxford university press, p. 277. 
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اأوضثعاللةلة الملاليوي ايفاللوقتالحلثضب:
 طةط ن مبفلةزاي العلس طلةى لةم الملريةم للغة  اث)يوية  ش بةدااير الاةرن العشةرين، وقةد كةفن هة ا العلةس ييةلو بدأ اث)يوي

قةود جنتواصل  جنن جنرايلت الصحة، واثثا ني وجنعللت اللغ  اث)يوي ، واليةفيةني. وقةد أصة حا الصةحة واجملة)ر 
هةةةت اثصةةةدر األول ش الاةةةةف  هبةةة   اثةلةةة ، وبةةةدأر حركةةة  الاةةةةف  بنشةةةر اث)يويةةة  واالهتلةةةف  هبةةةف طةةةط قةةةةود اليةفيةةةةني 

  الافدلةة : اللغةة  الوطنةةة  ثةةفلةزاي هةةت اللغةة  اث)يويةة ، وجنةةن هنةةف بةةدأر اث لصةةني لةةوطنةا، وقةةد حااةةوا أهةةدا ةا ش اةاةاةة
جنرحلةة  قديةةد  ش خريةةه اللغةة  اث)يويةة  الةة  كف ةةا جننةة  الاةةد  لغةة  التواصةةس، واللغةة  اثشةة ك  بةةني الملوادةةة ش والاير 

 جنفلةزاي.
عةبء ا ديةد  ةف، وأصة حا بة ل  اللغة  وبوصة اث)يوي  اللغ  الوطنة  ثفلةزاي  اةد أصة حا هة   اللغة  الأجنة  ةلةس ال

اث)يويةة  هةةت اللغةة  الرسةةة  للةة )د ش اردار  والتواصةةس بةةني اثةةواطنني، ولغةة  التةةدريس العللةةة  ش اثةةداري واثعفهةةد العلةةةف. 
 . 0591وكةةةس هةةة   اثةييةةةفر قفجنةةةا بتن ةةةة  هةةة   األجنةةةور خملةةةو  خملةةةو  طةةةط اللغةةة  اث)يويةةة  جننةةة  ايةةةتا)ل جنةةةفلةزاي 

ف  بدأر ه   اللغ  تتملةور وتتحيةن جنةن قف ةب التملةور والتحيةني الة ي مت جنةن أصةحفب اللغة ، وجنةن الدولة  وبشاس ط
 1بدأر ه   ارقراءار بشاس ح ر بوص ةف  ور  لغوي .

ا:ترةلةمالملاليوي اوللخصاةطاهلثامبثلةزاي
وش اثنةفهق التعلةلةة ، بوصة ةف   ش أطةني الداريةني ش اثةداري اثفلةزية  0592احتلا اث)يوي  جناف   خفص  ق س طف  

لغ  التدريس والةتعلا للل)يةو ق ةس الاةرن التفيةك طشةر اثةة)دي؛ حةةث أصة حا ويةةل  وأدا  للدراية  ش التعلةةا الةدي  
خفصً ؛ نيي يعلا الداريون ش التعلةا الدي  قةراء  الاةر ن وبعةض اث ةفدس ارية)جنة ، وص ياةن حةنة اد أي لةتء ييةلى 

 اث)يوي  ش اثداري اةاوجنة .  صول ش اللغ 
- 0152وقةةةةد ألةةةةفر ال ةةةةفحثون ني  أول جنةةةةن أ شةةةةأ الةةةة اث اللغةةةةوي اث)يةةةةوي، وهةةةةو العةةةةفص ط ةةةةد  بةةةةن قةةةةفدر جننشةةةةت أ

يويةة  جنةةك صةةدياك أيةةل يةةتفجن ورد را لةةز، الةة ي ألّةةة كتةةفب أحاةةفاير ط ةةد  اث) ، الةة ي يعةةد جننشةةة اللغةة  0894
)يوية  اثوا ر ش أجنف ةك أي رل ة  جنةن الملل ة  ش كتفبة  اللغة  اث)يوية . وقةد أدخلةا اللغة  جننشت،؛ حةث ألفر ني  أ ك ص يت

أاثةداري   Penang وطف جنن التعلةا الد ةوي ش اثداري اث)يوي  بوص ةف قزءا جنةن جنةييةفر اثةداري  بوالية  ب نةف ق
                                                           

 ,Ab. Rahsid. Ab. Rahman. 2009. Bahasa Kebangsaan, Laser press, Sdn. Bhd, Selangorا ظةر: 1
Malaysia, p2, 5 .  
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أكل ور،، وبوالية  بنةف ق اللتةفن  تةزاالن حة  الةةو ، ار لةزي  ب نف ق،، وجنن ألةر ه   اثداري اثدري  اث)يوي  مبنملا  
وتعةةةدان جنةةةن أقةةةد  اثةةةداري اث)يويةةة  مبةةةفلةزاي، وقةةةد أطةةةةد تةةةرجنةا هةةةفتني اثدريةةةتني، و اةةةدخ جنوقعةلةةةف بوصةةة ةلف جندريةةةتني 

 ني لةزيتني، وأص حتف جنن ضلن اثداري اةاوجنة .
 Polau Penangبنةف ق الو اث)يوي  واثةداري ار لةزية  ب ةو وش الارن التفيك طشر اثة)دي وقد طدد جنن اثداري 

ين، وجننةف جنداري الت شةل اثيةةحت اثدطوجنة  جنةن بريملف ةةف، أجنةف  تعلا اث)يوي  للملل   اث)يو ال  Melakaووالي  جنلاف 
تعلةا، ولةس هنفد  صةول اثداري اث)يوي  ش الوالاير األخرى  اف ا تدري اث)يوي  ش التعلةا الدي  بوص ةف لغ  ال

 1اللغ  اث)يوي   ةةف.
نين طللةةة  الت ملةةةل  عةةس اللغةة  اث)يويةة  لغةة  العلةةا يعةةد قف  ةةف جنةةن طلةةا اللغةة  االقتلةةفطت؛ نيي قعلةةا اللغةة  لغةة  التعلةةةا 

للغةة  بيةة ب ا ةةةود الةة  قةةف  هبةةف طللةةفء اللغةة . وجنةةن العللةةفء الةة ين كةةفن  ةةا دور  عةةفل ش الاةةرن العشةةرين ش وةةفل طلةةا ا
 ، وا ةةدال 0522االقتلةةفطت العةةفص أقو ةةوا  ةشةةلفن، وأقةةون رويةةن،، وألةةفرد  ركيةةون، ولةةلها، وكةةفن يلةة  طةةف  

حول اللغ  يةدي دادلةف ني  تت ةك تملةورار ايةت داجنةف بوصة ةف لغة  وطنةة  قفجنعة ، تةدخس ش جننةفهق التعلةةا ش اثةداري 
علفر الطيملةةف  دور ش  ةةر  لغتةةك طلةةةةف، وبعةةد ايةةتا)ل اةاوجنةةة  لاةةس بلةةد. ومثةة  دول  ةةةةف طوادةةة طةةد  كةةفن ل)يةةت

جنفلةزاي أخ ر ه   الدول العلس طلى التلي  بلغتةف الوطنة  ش اثنفهق الدراية ، وجنن هة   الةدول جنةفلةزاي وني دو ةيةةف 
 ةا يعةد وا ند وال ل ني، وه   الةدول تشةتةر بوقةود طوادةة جنتعةدد  األليةن  ةةةف؛ حةةث نين اختةةفر لغة  وطنةة  قفجنعة  

 جنن أوقك الصعو ر ال  تواقةةا طند ارطداد للت ملةل اللغوي ش ال )د.
واللغ  اث)يوي  مبفلةزاي تدخس ش حةز اقتلفطت يةفيت؛ حةث أصة حا اللغة  الوطنةة  ا فجنعة  واللغة  الرسةة  ش الةدوادر 

اثفلةزيةةة  بوصةةة ةف لغةةة  الدرايةةة  ش العلةةةو  اةاوجنةةةة  بوصةةة ةف لغةةة  قفجنعةةة  للل)يةةةو أوال، ودخلةةةا اث)يويةةة  ني  ا فجنعةةةفر 
والتانةةةة  اةديثةةة ، ش الع)قةةةفر الدولةةةة ، وأصةةة ع ايةةةت دا  اث)يويةةة  مبةةةفلةزاي نيلةةةفر  ني   الوحةةةد  الوطنةةةة  بةةةني الملوادةةةة 

 2اث تل   هبف، والت ملةل اللغوي     اللغ  الوطنة  مبفلةزاي يةدف ني  جنف أييت:
 ك اثفلةزيني طلى اخت)ف أقنفيةا وطواد ةا. شر اللغ  اث)يوي  بني مجة -0
 قعس اللغ  اث)يوي  لغ  العلا. -2
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 قعس اللغ  ار لةزي  لغ  ق ة  مبفلةزاي. -3
تاةفن اللغة  ار لةزية  طةط التعلةةا اثةة ر وا ةةد. أجنةف اللغة  اث)يوية   لاةت عاةم هة   نيولتحاةم ه   األهةداف ال بةد جنةن 

 تعلةةةا العلةةو  الت ري ةةة  ال بةةد أن تتضةةلن جنصةةمللحفر تتوا ةةم جنةةك اللغةة  ار لةزيةة ، وقعةةس األهةةداف وقعلةةةف جننفيةة   ش
هةةة   اللغةةة  لغةةة  طللةةةة ، وأن تاةةةون الاتةةةب اثاةةةرر  ش ار لةزيةةة  بلغةةة  يةةةلةل  و صةةةةح ، واتاةةةفن اث)يويةةة  لةةةدى العللةةةفء 

تافهنةةةف لةةةدى اثةةةفلةزيني طلةةةى نيم ا ةةةدف جنةةةن واث اةةةرين، ولاةةةت ياةةةون أت ةةةل اث)يويةةة  وار لةزيةةة  ش الداريةةةني  ةةةب عاةةةة
ني بوصةة ةا أهةةس ال لةةد األصةةلةني، ولتحاةةةم يلةة  قفجنةةا وأار  التعلةةةا اثفلةزيةة  طةةف  ياخةةت)ف أقنفيةةةا، ولةةدى اث)يةةو 

  إبطةفد  تنظةةا جننةفهق التعلةةا ش اثةةداري االبتدادةة  وارطدادية  والثف وية ، وش العةةف    يةك كةفن جنوقةة اثعللةةني 0598
لغةةة  اث)يويةةة  للل)يةةةو ولةةةلها جنةةةن الملوادةةةة وطللةةةفء اث)يةةةو الا ةةةول التةةةف   ةةة ا التوقةةةك، و ةةة ا اثةةةنةق ا ديةةةد اثتضةةةلن ال
تاةةفن الملل ةة  اث)يةةو اللغةة  ني  الةة ي يعةة  0529مبةةفلةزاي، وكةةفن  ةة ا أ ةةر ش ق ةةول اثةةنةق ا ديةةد الةة ي طلةةس بةةك جننةة  طةةف  

ضةف الة  ا اللغة  اث)يوية  أيةاث)يوي  باس ت فصةلةف وجنيتوايهتف األربع ، واتافن اثفلةزيني طلى اخت)ف طواد ةا وأقنفية
جنةةفيو  03اصةةمللع طلةةةةف الحاةةف اللغةة  اثفلةزيةة ، جنةةك األخةة  بعةةني االطت ةةفر نيتاةةفن الملل ةة  اللغةة   اث)يويةة  كتفبةة  وك)جنةةف، ش 

  اخت ر اةاوجن  اثفلةزي  قرارا بتيلة  اللغ  اث)يوي   للغ  اثفلةزي ، وتعد بة ل  لغة  التعلةةا ش اثةداري اثفلةزية   0525
ه ا الارار كت ال تاون اث)يوي  سة  للل)يةو دون النظةر ني  الملوادةة األخةرى الة  تنتلةت ني  جنةفلةزاي، كلةف، وقد اخت  

ول ا بدلا ني  اثفلةزي  لت لك عتةف مجةةك الملوادةة كفلصةةنةني وا نةود التفجنةةس، وكةفن هنةفد ية ب  خةر وهةو األحةداث 
)يو أدر ني  التوقةك الاةوي تةو تغةةل ايةا لغة  اث)يةو ني    بني الصةنةني واث0525الملفد ة  اثةي   ال  حد ا طف  

 1اثفلةزي  كت توحد ه   الملوادة ش بوتا  واحد  ولغ  قفجنع  أو ليفن قفجنك وهت اللغ  اثفلةزي .
فر وش  ظةةر  يةةريع  ش تةةدريس العلةةو   للغةةة  اثفلةزيةة  ش ا فجنعةةفر اثفلةزيةة ،  ةةةد أن الد عةة  األو  الةة  دخلةةا ا فجنعةةة

حةةةث قعلةةا التعلةةةا  ث)يويةة ، وواقةةةا UM  ، ونثةةس هةة   ا لعةةفر قفجنعةة  اث)يةةو0529اثفلةزيةة  كف ةةا طةةف  
 UKM.2، وا فجنع  الوطنة  اثفلةزي  UPMبعض الصعو ر ش تعلةا ار لةزي ، وك ل  ا فجنع  الزراطة  اثفلةزي  
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 :للةلة الملاليوي اوينثؤهث
ا ةود ال   رى لتعزيزهف وتملويرهف وعيةنةف؛ حةث تيل ه   ا ةةود و ةم جنتملل ةفر الدولة  ياصد ب نفء اللغ  اث)يوي  

وي  واةف ظ  طلةةف هت ولك اللغ  اثفلةزي الة ي يمللةم طلةةك يوأهدا ةف. وش جنفلةزاي  د أن اثةيي  ال  تاو  بنشر اث)
 حةنةة اد اختةةةفر اللغةة  اث)يويةة   ، ومت0592وأ شةةة طةةف  Dewan Bahasa Dan Pustaka    ث)يويةة 

لتاةةون اللغةة  الوطنةةة  ا فجنعةة ، وقفجنةةا هةة   اثةييةة  نةةةود ق ةةفر  جنةةن أقةةس عيةةني أوضةةفع اللغةة  اث)يويةة ، وكةةفن هنةةفد 
حمفوالر طد  جنن طللفء اللغ  لتث ةا اللغ  اث)يوي . وه ا التملةور ش اللغة  مّت طةط  ة)ث جنراحةس، وهةت: اثرحلة  األو ؛ 

  اجمللةةك اللغةوي اثةةفلةزي  ختةةفي قةرار أيفيةةت طةةن اللغة  الةة  يةةوف تعتلةد، وخفصةة  اللغةة  اث تةفر  بوصةة ةف لغةةً  حةةث قةةف
ية اتة ة  جنعةنة  لتصةةنةة ني وطنةة ، وجناف ة  هة   اللغةة ، وهة   ا ملةو  تتمللةةب مجةك اثعلوجنةفر الوا ةةة  طةن اللغة ، وترتةةةب

  وع اللغ  اث تفر .
الاةةةف   ألطلةةفل الةة  يكةةرر وتنظةلةةةف، وهةة   ا ملةةو  تتمللةةب ترجنةةةز اثصةةمللحفر وتيةةةةلةف ا ملةةو  الثف ةةة  وتاةةون طةةط 

طط الاةف  نةود تالس االخت) ةفر بةني اللة ةفر جنةن يحةت قغرا ةة  واقتلفطةة ، وياةون طةط نيطةداد جنعةفقا، وجنعةفقا 
ون هةة ا ب نةةفء اصةةمل)حفر قديةةد  ش ه فدةةة  وللهةةف، واةفولةة  لتةةة يب اللغةة  طةةط ال مجةة  اثت فدلةة  بةةني اللغةةفر، وياةة

 1ا ف  ني اثة  والتا .
أجنةف ا ملةةو  الثفلثة    تاةةون بعللةةة  تاةومي لاةةس ارقةةراءار الة  اختةة ر لت ةفدي الضةةعة ش  شةةر اث)يوية  وبنفدةةةف. وطنةةد 

اةاوجنة  اثفلةزية   النظر ش ا ملوار العللة  ال  اخت ر لتحاةةم جنةف مت طرحةك ش تملةوير اللغة  بةدأر ا ملةو  األو  لةدى
طنةةدجنف وا اةةا اةاوجنةة  طلةةى قعةةس اث)يويةة  اللغةة  الوطنةةة  ا فجنعةة  لللةةفلةزيني، وقعةةس ولةةك اللغةة  اثةةفلةزي  0598يةةن  

 اثيةول األول واث فلر طن تملوير اللغ  وجنف يتعلم هبف طط ال جنةز والتاومي اثيتلر والتة يب.
يةةةةة فب يةفيةةةةةة ؛ حةةةةةةث نين اللغةةةةة   ةةةةةف دور ش عديةةةةةد يةةةةةلوكةفر اال ةةةةةراد واختةةةةةةفر اللغةةةةة  اثفلةزيةةةةة  لغةةةةة  وطنةةةةةة  كف ةةةةةا أل

وا لفطةفر،  فللغةةفر اثتعةةدد  تةةدي ني  يةةلوكةفر فتل ةة  لللتاللةني ش بلةةد جنتعةةدد اللغةفر كلةةفلةزاي، لةة ل   ةة ن دور 
ك يتضةةلن نيقةةراء اللغةة  اللغةة  اثفلةزيةة  بوصةة ةف يةةلوكةفر اقتلفطةةة  لغةةل اث)يةةو ش اجملتلةةك اثةةفلةزي دور لةةفجنس وجنةةةا، أل ةة

بوصةة ةف أدا  تواصةةس بةةني الملوادةةة، وبوصةة ةف اللغةة  اثشةة ك  ش نيقفجنةة  الع)قةةفر بةةني اثةةفلةزيني طلةةى اخةةت)ف طةةواد ةا 
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وأقنفيةا، وبوص ةف هوي  األجن . واللغ  اثفلةزي  تعد ب ل  ويةل  االيت دا  ش تنيةم النشةفطفر ش الوالية ؛ جنةن هنةف 
   يت دا  اثفلةزي  بوص ةف أدا  للوحد  الوطنة  ش وتلك جنتعةدد الثاف ةفر اثتداخلة  واثتشةفبا ، قفجنا اةاوجن  اثفلةزي

 وويةل  لل رسة  لوحد  اث)يو.
رأى االيةةةتعلفر الطيملةةةف  ضةةةرور  االيةةةت فد  جنةةةن اللغةةة  ار لةزيةةة  وقعلةةةةف أدا  ش نيطف ةةة  اليةفيةةة  الطيملف ةةةة  ش اثن عةةة  

 تشاةس  وطني جنن االخت) فر، أو لف االخةت)ف ش المل اةفر واةةةف  االقتلفطةة ، وعةا هة ا االقتصفدي ؛ ول ل  مث
االخةت)ف كف ةةا اللغةة  ار لةزيةة  تةةتالا وتتةةداول بةةني المل اةة  األريةةتاراطة  جنةةن اث)يةةو.  وق ةةلةةف االخةةت)ف ش المل اةة  

اثيةةةت دجن  هةةةت اث)يويةةة  أو اثفلةزيةةة  والصةةةةنة  االقتلفطةةةة  العفديةةة  وال )حةةةني؛ حةةةةث كف ةةةا ويةةةفدس ارطةةة)  الوطنةةةة  
والتفجنةس ا ندي ، وأيضف كف ا لغ  اثداري ا فص  باس طفد ة  تيةت د  لغتةةف ش كةس جندرية ،  ضة) طةن اللغة  الوطنةة  

 1اثفلةزي .
مبةفلةزاي، ولة ل  ص  ةد وكف ا بريملف ةف حريص  طلى تزويةد الن  ة  اث)يوية  التعلةةا الغةر  كةت تاةو   داء واق ةفهتا نيداراي 

أي قةةةد ش الاةةةف  إبقةةراءار وطنةةة  ش وةةفل ال بةةة . أجنةةف  لنيةة   ني  لةةل اث)يةةو  علةةةةا أن ييةةعوا    يةةةا للحصةةول 
 طلى التعلةا مبفلةزاي، بةنلف األكثري  جنن اث)يو حصلوا طلى أدىن تعلةا ش اثداري الدينة  ا فص  هبا.

  هبةدف توحةةد الملوادةة اثتعةدد  طةط  ظةف  اثدرية ، 0592يةس رقةراء وربة ة  تربوية  طةف  بدأر ا ةود مبفلةزاي للتأ
ةزي  إبدخفل اللغ  ار لةزي  لتاةون الويةةل  الوحةةد  الردةية  ش التوقةةةفر جنةن أقةس لوقد قفجنا وأار  ال بة  والتعلةا اثف

 أتيةس الاوجنة  اثفلةزي  ش النظف  التعلةلت.
ةةة  اثفلةزيةة  توقةةةةف أو أدا  لتالةةةس الصةةراطفر الثاف ةةة ، ولتاةةدمي لةةويج الوحةةد  مبةةفلةزاي،  فللغةة  كلةةف هةةو وتعةةد اللغةة  الوطن

جنعلةةةو  هةةةت رأي جنةةةفل ار يةةةفن، والتعلةةةةا هةةةو طللةةةة  ايةةةتثلفر لةةةك، وهةةةت تتمللةةةب بمل ةعتةةةةف ايةةةت دا  جنصةةةفدر جنةلةةة  ش 
ةا لغة  ق ةة   ضة) طةن اللغة  األ  ييةت ةدون كثةلا اجملتلك. وجنن قف ب  خر   ة ن اثةفلةزيني طلةى اخةت)ف طةواد ةا لةدي

جننةةةف، و ةةف أيةةفي قةةوي ش طللةةة  االتصةةفل،  فللغةة  ختتلةةة جنةةن قةةو  ني  قةةو  ش  ظفجنةةةف؛ لةة ا  تةةفج االتصةةفل ني   ةةةا 
 أ ظل  اللغ  اثيت دجن  بني اثفلةزيني.

 
                                                           

 Othman, Zairina. 1984. Political Integration: A national Language for Malaysian, Master ا ظةر: 1
Thesis, Western Michigan University, p. 62. 
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 :عالق اتاوراللخرةلةماابلةلة اللوطنة الملثلةزي 
التعلةا مبةفلةزاي ني  جنراحةس، وهةت: جنةف ق ةس االيةتعلفر الطيملةف ، وجنةف ق ةس اةةرب العفثةة  الثف ةة ، وجنةف ناننف تايةا تملوير 

 ق س ايتا)ل جنفلةزاي، وجنف بعد االيتا)ل.
جنف ق س االيتعلفر الطيملةف : كةفن التعلةةا يركةز طلةى تعلةةا الاةر ن الاةرمي، واليةلود ا ةةد واألخة)ق بشةاس طةف ،  -أوال

  أخ  لةئف جنن التدرب طلى جنةن  الصةد والزراط . وكفن هنفد  ظف  التعلةةا الةدي  الة ي ييةلى بةة أبو ةدق، وه ا النظف
Pondok.1 

 : ش هةةة   اةا ةةة  كةةةفن النظةةةف  التعلةلةةةت أكثةةةر أت ةةةلا؛ ألن النظةةةف  0549جنرحلةةة  جنةةةف ق ةةةس اةةةةرب العفثةةةة  الثف ةةةة   -ق ةةةةف
لتعلةةةا؛ نيي قةةف  االيةةتعلفر الطيملةةف  ش الاةةرن التفيةةك طشةةر اثةةة)دي بعةةر  التعلةلةةت   ةة اد يشةةفبك النظةةف  الطيملةةف  ش ا

 ظفجنةةك للمل اةة  األريةةتاراطة  اث)يويةة ، وكةةفن التعلةةةا جنةةدطوجنف جنةةن اةاوجنةة  اثفلةزيةة  طلةةى اثيةةتوى االبتةةدادت، وبةةدأ التعلةةةا 
-اثةةةفرار الردةية  األربةك أالاةة)    ش كةس أتةفء جنةةفلةزاي، وكةفن يةةدف ني  تزويةد0820 يةت دا  اث)يوية  جننة  يةةن  

؛ لة ا ناةن وصةة التعلةةا   ة اد   ةك  يناصةك  Arithmeticالاتفبة ، للداريةني، والرايضةةفر -الاةراء  -االيةتلفع
 الاةا االقتصفدي  واالقتلفطة .

ثةنةق جنصةللف  ، وايةت د   ةةةف احلة  اةيةفبة  ال يةةمل ، كةفن ا0825وكفن التعلةةا  للغة  الصةةنة  لةك وقةود جننة  يةن  
للتعلةةةا  لصةةةنة ، وأحضةةر اةتةةوى الدرايةةت جنةةن الصةةني، واثعللةةون كةة ل ، وقةةد كةةفن التعلةةةا  لصةةةنة  يا أ ةةر  عةةفل ش 

  .0521التملور اليةفيت ش الصني؛ نيي قفجنا اةاوجن  الطيملف ة   لتحاا هب   اثداري ش ضوء قف ون 
الت شةل اثيةةحة  الة ين أييةوا جنةداري طلةةف للتفجنةةس، وكف ةا ويةةل   أجنف تملور التعلةةا  لتفجنةةس  اةد أيةةا  ةةك مجفطةفر

 التعلةا لغ  التفجنةس، وكف ا اثنفهق قلةل  االتصفل  لاةا االقتلفطة  واالقتصفدي . 
 :للةلةثتالملسخراةل ايفامثلةزاي

ا.لالزدولجة اللةلةوي اوللخردداللةلةوي -
ق ةةس اةةةديث طةةن االأدواقةةة  ال بةةد أن  تنةةفول بعةةض اثصةةمللحفر اثتعلاةة  مبوضةةوع االأدواقةةة ؛ حةةةث هنةةفد جنصةةمللع 

، وهةت Lingua Francaاللغ  اثش ك  واللغ  ا  ني واللغ  األو  اثيتعلل ؛  فللغة  اثشة ك  يعةط طنةةف  ر لةزية  

                                                           

 .Othman, Zairina. 1984. Political Integration: A national Language for Malaysian, p. 64ا ظر:  1
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ني  جندينةةةة   francaتعةةةة  لغةةةة ،  وتشةةةةل كللةةةة   Linguaاللةةةة  اللغةةةة  الةةةة  يتةةةةداو ف الملل ةةةة  ش اةةةةةديث والاةةةة) ،  
Frank   الة  تاةةك ش أورو  قةةدنف، وتيةةت د  ش طاةةد  الْصةةلب ش اةةةرب الةة  قفجنةا بةةني الصةةلة ةني واثيةةللني أجنةةن

هةت لغةة  اةةروب الصةلة ة  ب ليةملني. أجنةةف اللغة  ا  ةني  ةةةت الة  نتةزج هبةةف لغتةفن  ةأكثر، وتنةةتق لغة  تةدجنق بةةني لغتةني، و 
جنةقت  تةدي جنةل  مث تزول، كلف هو اةفل ش اثراكز الت فري  الاطى ال  ختتلل هبف اللغفر. أجنةف اللغة  األو  اثيةتعلل  

 1 ةت اللغ  ال  يتداو ف اثواطنون خلةمل  بلغ  اثيتعلر كلف ش جنفلةزاي اللغ  ار لةزي  جنك اث)يوي .
 لالزدولجة اللةلةوي امبثلةزاي:ا-أ
ف اللغة  األ  والثف ةة  اللغة  الثف ةة  لاحةدني  العفد   د أن اثفلةزيني قد ولدوا ش بةئة   علةةا يتاللةون لغتةني ش  ن واحةدش

وهةةةو: "جنوقةةة قبةةةا  يةةة ةف توقةةةد  ةةةةك  رضةةةف   ني   Diglossia ، وقةةد أطلةةةم طلةةةى هةةة ا االيةةةت دا  جنصةةمللع 
وجنةةن يلةة  مبةةفلةزاي اللغةة   2 وطةةة  أخةةرى فتل ةة  صةةفرجن  جنةةن يحةةة  التانةةني... ني ". للة ةةفر األيفيةةة  للغةة  بعةنةةةف...ا

صةةلة  األ  جنةةك اللة ةةفر اث)يويةة  أكلة ةة  تر ف ةة  وكلنتةةفن و ة ةةري يةةةل )ن وقوهةةور وبةةلاد وللهةةف جنةةن األاث)يويةة  
 لةنود.اللة فر،، أو لغ  اثندرين أالصةنة ، واللة   الصةنة  للصةنةني ولغ  التفجنةس ل

اللثنثئة اللةلةوي امبثلةزاي:ا-ب
، وتعة  اجنةت)د ال ةرد وجنعر تةك للغتةني وايةت داجنةلف ش  ن واحةد  Bilingualisوهةت اللغة  الة  يعةط طنةةف مبصةمللع 

ش االتصفل الةوجنت،  لث) أحةدها ييةت د  اث)يوية  مث ار لةزية ، أو التفجنةلةة  مث اث)يوية ، أو الصةةنة  مث اث)يوية  ، أو 
ة جنتعدد  يار  اف ةفر فتل ة  ودايير اث)يوي  مث العربة . والي ب ش ايت دا  الثنفدة  ش اجملتلك اثفلةزي وقود طواد

جنتنوط ، تةدي ني  ايت دا  لغتني ش االتصفل؛ حةث اللغ  الوطنة  اث)يوية  أو اثفلةزية  ا فجنعة ، مث اللغة  األ  للملوادةة 
جنةةس ا نةود الة ي اثتعدد  لل اث)يوي  كفلصةنةني والتفجنةس ا نود. وهنفد اللغ  ار لةزي  ال   لك اث)يو والصةةنةني والتف

رأى   ؤهةةةا  نلةزيةةة  وأصةةة حا اللغةةة  ار لةزيةةة  بةةة ل  اللغةةة  ا فجنعةةة  بةةةني اثثا ةةةني الن  ةةة  الةةة يار دريةةةوا ش اثةةةداري 
                                                           

 Hartmann, R. R. K. &Stork, F. C.1976. Dictionary Language andش تعريةة اللغة  اثشة ك  وا  ةني، ا ظةر:  1
Linguistics. London: Applied Science publisher. 

 Melbek, Abul Rashid Daing, Moain, Amat Juhari. Sociolinguistikوا ظةر ش تعريةة اللغة  األو  اثيةتعلل  مبةفلةزاي: 
dan Bahasa Melayu, p.49-51. 

 ، 0551، طةةفص الاتةةب، الاةةفهر ، 2هديةةون، طلةةا اللغةة  االقتلةةفطت، ترمجةة  حملةةود طةةةفد، جنراقعةة :  صةةر حفجنةةد أبةةو أيةةد، وحملةةد أكةةر  يةةعد الةةدين، ال 22
 .85ص
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، وال يةةةلف نيعربةةة  يار ال عةةد الةةدي  للل)يةةوينيدخةةف ا ش هةة   اثةةداري ألبعةةفد اقتلفطةةة  و  يةةة  خفصةة  هبةةا، واللغةة  ال
ر العربةةة  كةةفألأهر مبصةةر وا فجنعةةفر األرد ةةة  والعراقةةة  اليةةوري  وللهةةف، و  ةةر هةةةالء التحةةدث الةة ين خترقةةوا ش ا فجنعةةف

 لعربةةة  بةةةنةا بعةةد اث)يويةة  جن فلةةر ، وهةةا كثةةر مبةةفلةزاي، وقةةد ياةةون للعفجنةةس الت ةةفري مبةةفلةزاي دور جنةةةا ش الثنفدةةة  اللغويةة  
ف  العةةرب الةة ين  تةةفقون بشةةاس ك ةةل ني  جن مجةةني جنةةن ثعر ةة  لغتةةني ش  ن واحةةد، رمبةةف بيةة ب اليةةةفح ، وخفصةة  لليةةة

العربةةة  ني  اث)يويةة  و لعاةةس؛ حةةةث يةةدخس جنةةفلةزاي جنةةن اليةةةف  العةةرب جنةةن دول ا لةةةق العةةر  اثلةةةون و صةةة تاري ةةف، 
 1وقد يتعدى ه ا أحةفي ش ضوء نيحصفدةفر وأار  اليةفح  مبفلةزاي.

اللخردداللةلةويامبثلةزاي:ا-ج
  ة  ش  01حةةث وقةد أن هنةفد  2؛ةك لغفر طد  بي ب التعةدد الملةفد تني  أن اجملتلك اثفلةزي يتوا ر   تشل الدرايفر

 Mandarinالةةةوالاير اثفلةزيةةة  لةةةل   ةةةفر يةةةوجنملر  وبورتةنةةةو، أجنةةةف الصةةةةنةون اثةةةفلةزيون  ةةةةا يتاللةةةون لغةةة  اثنةةةدرين   
فص، جنثةةةةةةةةةس: تةولةةةةةةةةو، وهةةةةةةةةةوكني وْكَنتةةةةةةةةةو ةَس، الصةةةةةةةةةنة   ضةةةةةةةةة) طةةةةةةةةةن اللة ةةةةةةةةفر الصةةةةةةةةةةنة  اثتنوطةةةةةةةةة  يار ال كةةةةةةةةةب ا ةةةةةةةةة

. و لنية   ني  اجملتلةك ا نةدي اثةفلةزي الة ي يتحةدث  Teochew, Hokkien, Kantonis, Hakkaوهّاةف
لغةة  التفجنةةةس بوصةة ةف اللغةة  األ ، وقةةد أن هنةةفد   ةةفر أخةةرى  ضةة) طةةن اللغةة  األ ، وهةةت:   ةة  تل  ةةو، وجنةةفالي)  وْك ّةةدا 

ةةةن فْه). أجنةةةف أهةةس ال لةةةد األصةةةلةوبنغةةفيل وبن ةةةف  وأردو    ةةة   ةةةا،  04ن الةة ين يعةشةةةون ش الغةةةف ر  ثلةة   و هنةةدي، وي 
 Kadazan, Murut, Sulu, Tausug, Bajau, Sungai  ة  ش والية  صة ف ، جنثةس:   ة :  91و

dan Dusun.  ةة  ، جننةةةف اللة ةةفر احتةةة :  32. أجنةةف ش واليةة  يةةرواد  ةنةةفد  perbumi, kadayak, 
bidayu, milanau, binan, longbawang.  :وهنةفد   ةفر أخةرى مبةفلةزاي، وهةت ،jawa, bukis, 

binjar, muktar, malthyalang, acheh, minankabau.  ا تةةى ، وهة ا التعةفيش بةني اللة ةفر
 .Diglossiaف  الأدواقة  اللغوي ، و عر اثديد ا لغوي الوضك ال  ني

                                                           

  ش: بةةن أيةةن الةةدين، لةةزايل، تعلةةةا اللغةة  العربةةة  أللةةرا  جنةنةةة  لملل ةة  التلةةريض  لالةةة  2101ا ظةةر ش نيحصةةفدةفر دخةةول العةةرب ني  جنةةفلةزاي يةةنواي حةة   1
لةةفر ني  أ. وقةةد 04اي، ص ، ا فجنعةة  اريةة)جنة  العفثةةة  مبةةفلةز 2101اريةة)جنة  العفثةةة  بواليةة  يةة) ور: درايةة  وصةة ة  علةلةةة ، حبةةث جنفقيةةتل لةةل جننشةةور، 

جن)يةةني أادةةر جنةةن دول ا لةةةق العةةر  خفصةةً  طةةف   1  حةةةث  ةةفوأ 2101  ني  0551نيحصةةفدةفر وأار  اليةةةفح  اثفلةزيةة  طةةن أطةةداد الةةزوار العةةرب جننةة  طةةف  
2111.  

 .Melbek, Abul Rashid Daing, Moain, Amat Juhariا ظةةر طةةن اللة ةةفر اثنتشةةر  مبةةفلةزاي للملوادةةة اثتعةةدد  ش:  2
Sociolinguistik dan Bahasa Melayu, p.55. 
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 1:للوطنة الملثلةزي اأثباللخردداللةلةويايفالسخصدلماللةلة  -
ياو  اثفلةزي يو التعدد اللغةوي  يةت دا  اللغة  واال تاةفل جنةن لغة  ني  أخةرى طنةد جننفقشة  التملةورار التانةة  ش اثةةدان، 
وييةةةةةت د  ش العلةةةةةا كةةةةةفل ةزايء والرايضةةةةةةفر وا نديةةةةة  والعلةةةةةو ، واألحةةةةةةفء والرايضةةةةةةفر والاةلةةةةةةفء واةفيةةةةةوب،  اللغةةةةة  

اةةةةديث طةةةن العةةةفدار أو الاضةةةفاي الدينةةةة     ةةةك ييةةةت د  اللغةةة  اث)يويةةة ، أجنةةةف نييا عةةةدث اثةةةفلةزي ار لةزيةةة ، أجنةةةف طنةةةد 
يةةةوي أو الصةةةة  أو ا نةةةدي التفجنةةةةس جنةةةك ابنةةةك الةةة ي دري ش جنةةةداري أقن ةةةة  أو دري ش دولةةة  أقن ةةةة  كطيملف ةةةةف أو اث)

لةزيةةة  جنعةةةةا بوصةةة ةف لغةةة  اتصةةةفل، وعةةةدث طللةةةة  أيةةة الةف أو الةةةوالاير اثتحةةةد  األجنرياةةةة ،    ةةةك ييةةةت د  اللغةةة  ار 
اأدواقةةةة  ش ايةةةت دا  اللغةةة  اث)يويةةة  ش حفلةةة  اةةةةديث طةةةةن اليةفيةةة ، وينتاةةةس اثتحةةةدث جنةةةن الملوادةةةة الةةةث)ث بةةةةني 
ار لةزي  واث)يوي . و لني   ني  اث)يوي ال ي دري اللغة  العربةة  ش األأهةر الشةرف مبصةر أو ش نيحةدى الةدول العربةة  

ألخرى    ك ينتاس بني اث)يوي  والعربة  طند اةديث طن الدروي الدينة  ش اثيفقد أو طند الاة)  ني  العةوا  وياةون ا
 ايت داجنك للعربة   وطف جنن الادر  ونيبراأ ال ةا الدقةم للغ  العربة  بوص ةف لغ  الار ن الارمي. 

واللغةةة  االتصةةةفلة  بةةة ل  لةةةدى اثةةةفلةزيني طلةةةى اخةةةت)ف طةةةواد ةا تنحصةةةر ش اث)يويةةة  والصةةةةنة    واطةةةةف أالانتةةةو ةس 
وا ةةةوكني وللهةةةف، والتفجنةةةةس وار لةزيةةة  والعربةةةة  ش اثرحلةةة  األخةةةةل ، وكةةة ل   ةةةد ش واليةةة  يةةةرواد أن اث)يةةةوي يةةةةتالا 

، أي الا فدةس األصةلة  الة  Orang Asliيةون وجنةوْرَر و قةفَو وللهةف ولغة  اث)يوي  والصةنة  ولغ  اري فن وجن)قف ودو 
اثفلةزيةةة  لتحيةةةني جنيةةةتوى   ال تةةةزال تيةةةان ش الغةةةف ر، جنةةةك تاةةةد  بيةةةةل ش حةةةةفهتا وتملةةةور جنةةةد  قفجنةةةا بةةةك اةاوجنةةة
 يتحةدث هبةف اث)يةو الة ين اثعةش  لديةا وتعلةا أبنفدةا ش اثداري اةاوجنة . أجنف اللغ  الثف ةة  لةدى اث)يةويني  ةةت الة 

قةةدجنوا جنةةن جننةةفطم قةةفوا وبةةواين ولغةة  جننةةداينق ولغةة  راوا و تشةةةك جنةةن ني دو ةيةةةف، وهةةت لغةةفر أتخةة  ايةةتعلفال ك ةةلا لةةدى 
اثةةةفلةزيني جنةةةن أصةةةول ني دو ةيةةةة . وهنةةةفد لغةةةفر تنتلةةةت ني  األيةةةر  األيةةة و ةزي  وهةةةت لغةةة  الصةةةةنةني وجننةةةةف: لغةةة  هةةةوكني 

وللهف. أجنف اللغ  ال  تنتلت ني  قو  ا نود التفجنةةس الة ين قةدجنوا جنةن قنةوب ا نةد  ةمللةم طلةةةف  وتةولو وكف تنةس وهّاف
غةةفل  وكةةوقرايت وللهةةف. وياةةون لللةةفلةزي ن، ولغةة  التفجنةةةس، ولغةة  جنةةفالايال  ولغةة  ال ن ةةفب ولغةة  ال Teleguلغةة  ت ل اةةو 

                                                           

وطللفء طلا اللغ  الن يت أن الش حت لك الادر  طلى الا)   وال ةا بلغتني ش  ن واحد، جنث) العربة  والرويةة ، أو  التعدد اللغوي ياصد بك لدى اللغويني 1
  مبعش الثنفدة  اللغوي  أو االأدواقة  اللغوي . ا ظر: Bilingualism اثفلةزي  والعربة . ويمللم طلى ه ا اثصمللع ش ار لةزي  

 Steinberg. Danny D, Hiroshi Nagata, David P Aline. 2011. Psycholinguistics: Language, mind and 
world, Longman. Linguistics Library, second edition, England.  
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جنةةك احخةةر؛ حةةةث ناةةن تايةةةا اجملتلةةك اثةةفلةزي  طلةةى جنيةةتوى  ةةردي خفصةةة  ش التحةةدث  للغةة  اثيةةتعلل  ش التواصةةس
يتحةدث اثفلةزية  جنةك الصةةنة   اةل، أو اثفلةزية  جنةك التفجنةةس  نفف جنتنوطة ، وهةت: قةد  ةد جنةفلةزايً طلى تنوع طواد ك ني  أص

د  ش نيطةفر  ال، أو اثفلةزي  جنك العربة   ال. أو اثفلةزي  جنك ار لةزي   ال، وه ا الصنة جنن النفي تاةون  اف تةك حمةدو 
اللغةة  األ  ولغةة  أخةةرى تعللةةةف بوصةة ةف لغةة  ق ةةة ؛ والصةةنة الثةةف  جنةةن نلةة   ةة)ث لغةةفر ش  ن واحةةد، جنثةةس: الصةةةنة  
واثفلةزيةة  وار لةزيةة ، أو التفجنةلةةة  واثفلةزيةة  وار لةزيةة ، أو اثفلةزيةة  وار لةزيةة  والعربةةة . وهنةةفد أطةةداد قلةلةة  وحمةةدود  جنةةن 

وهة ا التعةدد اللغةوي لةك  كثر جنةن اللغةفر اثة كور  كفثفلةزية  والصةةنة  والتفجنةلةة  وار لةزية  أو العربةة .تةتان أربةك لغةفر  ةأ
 أبعفد  اف ة  واقتلفطة  ودينة  وأحةفي طفد ت ش نيطفر وط .

 أمنثطالة الالتصثلامبثلةزاي: -
للغة  الوطنةة  الة  تيةت د  ش أتةفء جنةفلةزاي، ألفر ال فحثون ني  أن ارقراءار ال  اخت ر جنن أقس قعس اللغة  اثفلةزية  ا

ني  هد ني، أو لف ا وي  الوطنة  اثفلةزي ، والتافجنس الوط  بني الملوادة، ولةف قةزء جنةن الاوجنةة  اثفلةزية ،  ف وية  الوطنةة  
تةةل ييةةةا ش أودر جنةةفلةزاي هبويةة   ةةف ط)قةة  باراجنةة  اجملتلةةك بوصةة ك أجنةة  واحةةد  جنيةةتال ، وااليةةت دا  اللغةةوي الةة ي اخ

نيطملفء الدطا لإلقراءار ال  اخت ر جنن أقس ضلفن اختةفرار الدول  للةوي  الوطنة ؛ ألن اليةافن جنةن طوادةة لة ، 
ولان بي ب أن اجملتلك اثفلةزي يتةألة جنةن طوادةة يار جنيةتواير فتل ة ،  ةد أن هة ا اجملتلةك ينتلةت ني  أيةر  لغوية  

نةا مب لوطةةةفر  ةةةا اأدواقةةةة  لغويةةة  ش الاةةة)  أو االيةةةتعلفل اللغةةةوي،  واحةةةد ، وش الوقةةةا   يةةةك يتحةةةد ون  ةلةةةف بةةةة
، واجمللوطةة  الثف ةةة  الصةةةنةون، واجمللوطةة  الثفلثةة  ا نةةود Bumiputra فجمللوطةة  األو  نثلةةون أهةةس ال لةةد أال وجنة ةةوترا، 

 - %99ل لةةةد،  يةةة   التفجنةةةةس، وبةةة ل  تتاف ةةةأ اجمللوطةةةفر الةةةث)ث جنةةةن حةةةةث العةةةدد؛ حةةةةث نثةةةس ال وجنة ةةةوترا أأهةةةس ا
 جنن التفجنةس، وب ل  يتاف ةون جنن حةث التعدد اللغوي. %9، و%39، وال فقت جنن الصةنةني 21%

والتنوع أو التعدد اللغةوي جن ةةد لعةفص اللغة ؛ حةةث يث ةا تعاةةدار اللغة   لنية   ني  اةاوجنة  للعةود   لنةفي ني  الع)قة  
ي ش أ  يةةةا صةةعوب  ش االتصةةفل طلةةى كةةس اثيةةتواير؛ أل ةةك نييا ص االقتلفطةةة  بةةةنةا، وش الوقةةا   يةةك قةةد  ةةد النةةف

يان بني أ ةراد اجملتلةك واةاوجنة  أي اتصةفل  ةعة  يلة  ال شةس ش عاةةم الغةفاير العفجنة  للدولة  الوطنةة  مبةفلةزاي، وطةد  
جنةن حةةث ايةتعلفل اللغة   الثا  بني الدول  والشعب؛ ل ل    ن االتصفل اللغوي مبفلةزاي ييل ش ا فهني، األول الرست

اثفلةزي  ش االحت فالر الرسةة  واالقتلفطةفر والاتفبة  والتاةفرير والوقدةم، واثرايةلني، هة ا طلةى اثيةتوى اةاةوجنت، أجنةف 
  ةتا طط اثنفهق الدراية  أو التوقةةفر ش طةةد االيةتعلفر الطيملةف ؛ حةةث واثواطننيطللةفر التواصس بني اةاوجن  
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 وهبةف ق  Negri  Sembilan و ةري سة )ن   Selangor  لةزية  رسةةف ش والاير: ية) ورايةت دا  ار
Pahang وبلاكو  Perak   وجن)كةفMelaka  وبةنةف ق Penang  وصة ف  ويةروادSabah , Sarawak ،

أجنف اللغ  اث)يوي   اد كف ا تيتعلس أجنن االيتعلفر الطيملف  ش الوالاير لةل ال درالةة    ة اد، جنثةس: قةد ، وبةللس، 
، وكف ةا لغة  التواصةس لةدى الية)طني   Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganuوكلنتةفن، وتر ةف و 

 1طيملف ةني.وي  طلى الرلا جنن أن اثورب ني كف وا جنن اليهت اللغ  اث)
وطلةى الةرلا جنةةن أن ايةت دا  اثفلةزية  وار لةزيةة  ش اثعةفجن)ر الرسةةة  والتاةفرير واثاةفب)ر، نيال أن هةة ا التمل ةةم ص ي عةةد 

ش اثعةةفجن)ر العفجنةة  وش الملل ةةةفر  Tamil، ولغةةة  التفجنةةةس ا نديةة   Mandarinايةةت دا  لغةة  أاثنةةدرين، الصةةةنة  
عةةد ار لةزيةة  اللغةة  اثيةةت دجن  لةةدى الملوادةةة؛ ألهنةةف كف ةةا لغةة  اثيةةتعلر الطيملةةف ، ولغةة  الرسةةة  وويةةفدس ارطةة) . وت

الن  ةة  جنةةن أبنةةفء الملوادةةة الةةث)ث مبةةفلةزاي. وتيةةت د  اللغةة  اث)يويةة  بةةني اليةةافن األصةةلةني أال ةةوجنت يةةوترا، أو اث)يةةو، 
ل اثتعللةني أيضةف، وهةت لغة  االتصةفل بةني الملوادةة. وكف ا لغ  األ راد أو اجملتلك للل)يو ش ص ف  ويرواد أيضف، ولغة

وتاةةون اللغةة  ار لةزيةة  لغةة  التواصةةس بةةني الن  ةة  اثثا ةة  جنةةن الملوادةةة الةةث)ث؛ حةةةث إةةرج اثةةتالا جنةةن اللغةة  األ  ني  
 ار لةزي  ش جنواقة اقتلفطة  أو طللة  أحةفي.

ن اللغةة  الصةةنة  أاثنةدرين،  ةلةف بةةةنةا، أجنةف الصةةنةون اثةةفلةزيون أجنةف الصةةنةون أو الملفد ة  الصةةةنة  مبةفلةزاي  ة هنا ييةت دجنو 
 ةلةةةف بةةةةنةا    Kantonese الةة ين لغةةةتةا اثيةةتعلل  لةيةةةا أاثنةةدرين،  ةيةةةت دجنون لغةةة  أكةةف تو ةس،  الصةةةةنة 

 بوص ةف لغ  االتصفل.
. أجنةف ش األيةواق العفجنة  Iban ولغة  أني ي ةفن، Bajau و ةد ش جننملاة  يةرواد أن اث)يةو ييةت دجنون لغة   أال ةفْقَو، 

 ن د أن لغ  االتصفل بني اثواطنني طلى اخت)ف طواد ةا هت اللغ  اث)يوي  أو اثفلةزي ، وهنفد لغ   لك بةني الصةةنة  
؛ حةةةةةث ييةةةةت د   ةةةةةةف اثةةةةتالا اللغةةةة  الصةةةةةنة  أالانتةةةةو ةس، Pidginsأاثنةةةةدرين، واث)يويةةةة  يمللةةةةم طلةةةةةةف جنصةةةةمللع 

                                                           

 , Hj Omar, Asmah. 1987. National Language and Communication In Multilingual Societiesا ظةر:  1
Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur, p. 14- 15. 
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بواليةة  بةننةةف ق، ولةةف Holkin ةةةديث جنةةك اث)يةةوي أو جنةةك الصةةة  اثةةفلةزي. وهنةةفد لغةة  أا ةةولاني،  نةةفء اأواث)يويةة  
 1تيتعل)ن لدى ولوط  صغل  جنن الصةنةني. Lingua Francaلغتفن جنزدوقتفن  

 كلف أييت:ش ضوء جنف يكري  د أن اللغ  اث تفر  طلى اثيتوى االقتلفطت مبفلةزاي بني الملوادة اثتعدد  تاون   
اللغةة  اث)يويةة  أو اثفلةزيةة : وتيةةت د  بةةني اثةةفلةزيني طلةةى اخةةت)ف طةةواد ةا جنةةن اث)يةةو والصةةةنةني والتفجنةةةس ا نةةود  -أوال

 ال ين ال يتانون ار لةزي  .
 أاألقف ب،.  جنن الملوادة الث)ث ش العلو  والتحدث جنك لل اثفلةزيني الن  اللغ  ار لةزي : وتيت د  بني  -ق ةف
اللغ  ا فص  باس طفد ة : كفث)يوية  بةني اث)يةو، والانتةو ةس أو اثنةدرين بةني الصةةنةني، ولغة  التفجنةةس بةني ا نةود  -قلثف

 التفجنةس. 
 :(j- QAF)ا للةلة اللربية ايفايبانمج

الاةرمي واللغة  العربةة  و ةر  والار ن  بريجنق أقت قفف، هو اختصفر ألوادس اةروف الاتفب  ال)تةنة  للاللفر "قفوي
، صةةغلا jأ  العةني". وهةت اثاةةوير األيفيةة  ش جنةفد  ال بةةة  ارية)جنة ، وتعةةد اللغة  العربةة  اختةفريةة ، وياتةب اةةرف

أل ةةك يشةةل ني  أن جنةةفد  قةةفوي وهةةت الاتفبةة  اةةةرف العةةر  ال تةةزال ش طللةةة  ارصةة)  والتاةةومي. و اةةر  بةةريجنق أقةةت 
في تاويةةة  جنةةفد  ال بةةةة  اريةةة)جنة  ش  ظةةةف  ال بةةةة  الةةةوط  طةةط ال كةةةةز طلةةةى تعلةةةةا جنةةةفد  "قةةةفوي" يةةةأقةةفف، تاةةةو  طلةةةى 
 2غ  العربة  و ر  العني.لوالار ن الارمي وال

 ، وطنةد اال تةةفء جننةك يةوف 2119مث تن ة  هة ا الةطيجنق ش اثةداري اةاوجنةة  اثفلةزية  ش اثرحلة  االبتدادةة  جننة  يةن  
طلةةى جنعلوجنةفر وا ةةة  ش اثةةنةق يتلانةون  ةةةك جنةةن قواطةد الاتفبةة  ا فويةة  أاةةرف العةةر ، وخةةتا الاةةر ن   صةس الداريةةون

 الارمي والادر  طلى  ةا اللغ  العربة  باواطدهف األيفية  و ةا  رو  العني.

                                                           

 ,Hj Omar, Asmah. 1987. National Language and Communication In Multilingual Societiesا ظةر:  1
p.14-15.. 

 Bahasa Kurusus Pendedahan Sukatan dan Huriaian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab di Sekolahا ظر:  2
Kebangsaan Tahun 2007.   2111وية قا ش العربةة : جننشةورار دور  طةر  اثةنةق الدرايةت ودلةلةك للغة  العربةة  ش اثةداري االبتدادةة  للعةف ، 

 .8 ، ص2111االث ور، و أار  التعلةا اثفلةزي ، كقيا جننفهق ال بة  اري)جنة  واألخ)ق، نيدار  ال بة  اري)جنة  واألخ)ق، و 
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ر اللغة  العربةة  ثنةق اللغ  العربة  ش ه ا الطيجنق أهداف طفجن  وأهداف خفص ، وجنن األهداف العفجن  اكتيةفب جنةةفرا
االيفيةةة  لةةةدى الت)جنةةة  وتةةةرلة ةا ش تعللةةةةف وتشةةوياةف نيلةةةةةا جنةةةن أقةةس ايةةةت داجنةف اتصةةةفلةف.  أجنةةف األهةةةداف ا فصةةة  
 ةةةت: االيةةتلفع ني  أصةةوار اةةةروف والاللةةفر وا لةةس جنةةك ال ةةةا؛ و ملاةةةف  ملاةةف يةةلةلف؛ والتحةةدث ش اللغةة  العربةةة  

وف والاللفر العربة  كتفب  صةحةح ، واثرحلة  األخةل  كتفبة  جناةفالر قصةل  ش االتصفلة  ش جنواقة جنعةن ؛ وكتفب  اةر 
  1جنواقة جنتعدد   يت دا  ا لس اثةير  جنك ال ةا، يركز اثنةق طلى جنةفرار االيتلفع والا)  والاراء  والاتفب .

رى مبةةةفلةزاي كأبنةةةفء الملفد ةةة  الصةةةةنة  يكةةةري أن اللغةةة  العربةةةة  اختةفريةةة  ش هةةة ا الةةةطيجنق لغةةةل اثيةةةللني جنةةةن الملوادةةةة األخةةة
والتفجنةلةة  ا نديةة ، أجنةف  لنيةة   ني  اث)يةويني واثيةةللني بشةاس طةةف   ةةةت نيلزاجنةة ، وجنةةن هنةف أصةة حا العربةة  لغةة  قفجنعةة  

تفبتةةف ك لغ  أخرى جنك لغتةا األ  اث)يوي  وهةت العربةة  االتصةفلة  و ني ، حبةث تاون لدى اث)يويللل)يو عا نيطفر دي
 و ةلةف، واللغ  ار لةزي .

 خثمت :
، ولةك أت ةل وايةك اييفي ش الوحةد  اللغوية  الة ي يعتلةد طلةى طواجنةس طةد  مبةفلةز أوه ا االيتعلفل للغفر اثتنوط  طفجنس 

ش الوحةةد  بةةني الملوادةةة؛ نيي نين الت لةةك ال شةةري بةةني الملوادةةة مبةةفلةزاي يةةةدي ني  الت فطةةس اللغةةوي  لتنلةةة  ارخصةةفب 
صةس الة ي يعتلةد طلةةك،  األلتغريب بني اللة فر وااليفلةب الا)جنة  أوال، وتاةوين لغة  جنشة ك  تاةون اللغة  اثفلةزية  وا

وياةةون هةة ا ش اثةةدن حفصةة ؛ حةةةث  رضةة  الت ةةفدل اللغةةوي الةة ي جنةةن لةةأ ك صةةاس اللغةة  اثفلةزيةة ، وتصةة ع اللغةة  اثفلةزيةة  
لتعفجنةةةس جنعةةةةف، وقةةةد تاةةةون ا فجنعةةةفر واثعفهةةةد العلةةةةف  املةةة  التاةةةفء بةةةني ني  ا  خفصةةة   ثةةةدن عةةةف يةةةد ك الملوادةةةة اثتعةةةدد

ش ضةةوء األ شةةمل  االقتلفطةةة  وال نةةة  والرايضةةة  الةة  تاةةو  هبةةف ا فجنعةةفر و ال ةئةةفر اث تل ةة  والثاف ةةفر اثتعةةدد مبةةفلةزاي  
 ختلةةل بةةني اللغةة  األ  لغةةل لغةة  قفجنعةة  ونين دخلةةةف اللغةة  اثشةة ك  الةة بةةةنةا لللةةفلةزيني طلةةى اخةةت)ف طةةواد ةا يةةتارب 

 حةةةث يةةةدي للةةى نياث)يةةوي واثفلةزيةة ، واللغةة  اثفلةزيةة  للل)يويةة  وار لةزيةة ، وهنةةفد ا دجنةة  الوطنةةة  العيةةاري  للل)يةةوي
لةةةةةر، وهةةةةو طفجنةةةةس ييةةةةفطد طلةةةةى التاةةةةفرب بةةةةني أدجنةةةة   اةةةةل للل)يةةةةويني وثةةةةد   ) ةةةة  صةةةاس اللة ةةةةفر اثفلةزيةةةة ، ألن ا 

 ، وتاريب الا)  للى ال صحى اثفلةزي ، وهنفد طفجنةس  خةر ييةفطد طلةى التوحةد اللغةوي والةوط  بةني فلةزياثاللة فر 
جنةن قةة ، وياةرب بةني اثةفلةزي والصةة  وا نةدي اثيةلا، وياةرب   زيةةالملوادة طط الزواج وهو يارب بني اللة ةفر اثفل

                                                           

ري االبتدادةة : اثةنةق الدرايةت ا ظر: قيا جننفهق ال بة  واري)جنة  واألخ)ق، نيدار  ال بة  اري)جنة ، وأار  ال بة  والتعلةةا اثفلةزية ، اثةنةق اثتافجنةس لللةدا 1
 .5-2ي. أر، صنيكت.  .   2114للغ  العربة  االتصفلة  
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فلةزية  جنةن أقةس التوحةد اللغةوي بةني الملوادةة  ةاةو  اثجنف الت لعفر الرسة  الة  تاةو  هبةف الدولة  أاللغ  نيلةةا وألوالدها؛ 
فلةزيةةة  ش الت ةةةفر  والت لعةةةفر الدوريةةة  كةةةفةق واثعةةةفر  واأليةةةواق الةةة  تعةةةد لغتةةةةف لغةةة  جنشةةة ك  بةةةني طلةةةى ايةةةت دا  اث

قةس أتاو  هبةف اةاوجنة  اثفلةزية  جنةن  قراءاراره    . كسنيوي)ياثالملوادة اثفلةزي  اثتعدد؛ حةث ييةملر طلى أيواق 
لةةك اثةفلةزي بتنوطفتةةك الملفد ةةة  والثاف ةةة  ش بوتاةة  تاجملر ةك جنيةةتوى اللغةة  اثفلةزيةة  وتاريةب اللة ةةفر ني  ال صةةحى، ودجنةةق 
أراء يةة  داتةةة يةةري حملةةد  ةةةب تةةون رأاق ردةةةس و واحةةد  لغويةة  تاةةون هةةد ف واحةةدا، عةةف اضةةملر اةاوجنةة  ا ديةةد  برا

 كية  والصةةنة  وا ندية  التفجنةلةة  نلةةز ، وياصةد بةك دجنةق الملوادةة اث تل ة  اثفلةواحد ر جنفلةزاي فجنفلةزاي اةفيل ني  ر ك لع
  ش نئةر والتةاالنشفطفر االقتلفطة  والتعلةلة  والثاف ة  واثنفي فر الوطنة  واثشفرك  ش األطةةفد اث تل ة  وت ةفدل الةزاير 

 ر اللغة  تةة لليةف ؛ حةةث ا طةط اللغة  طلةى الةرلا جنةن التعةدد نيلةزيف ةر ش توحةةد اثةأثفلةزي  عةف لة ل  جنةن األطةفد  للغ  ا
 ةر أاي عةف لة ل  جنةن جنةفلةز   جنةن دولة  حةيقعةا طلى قلب واحد حيةب اثلاةن، وهةت يةفية  اثفلةزي  ش توحةدها ومج

يضةةف ش التنلةةة  االقتصةةفدي  الةة  أ ةةر أوقةةد كةةفن لةة ل   بلةة  ش اليةةلا االقتلةةفطت والتيةةفجنع بةةني الملوادةةة بيةة ب اللغةة ،
تةةفج اةةةةديث طنةةةةف ني  صةةة حفر كثةةةل  يتنةةةفول الت ةةةفدل الت ةةفري بةةةني الملوادةةةة، والتعةةةفجن)ر الةوجنةةةة  ش كةةةس وةةةفالر  

 فلةزي  ا فجنع  اثوحد .اثاةةف  طط اللغ  
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ABSTRACT 

 

Quran Ttranscription Phenomena are varied such as: alternation, displacement, 

ellipsis, addition and conjunction. This research focuses particularly on the ellipsis 

of the Arabic Letter "al-waw" in the Holy Quran Transcription; in a try to find 

answers for plenty of questions raised about the rules for such ellipsis taking into 

consideration its morphological and syntactic context. Hence, this research is 

certain to prove that the regulations, implications, and benefits of this ellipsis are of 

major importance and cannot be ignored or passed by superficially. 
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اصةلصَّامُا
 

 الوقزوف   البحز:: هزذا وغايز  والوصز,، والفصز,  والززدد،، واحلذف، واهلمز، البدل،: فمنها القرآين، الرَّسم ظواهر تكثر
 هبزا، املتعّلقز  الّتسزاالت  مزن كثزر عزن واإلجابز  وضزوابهها، وحتديزد أصزوهلا القزرآين  الرَّسزم يف الزواو َحزذفف   ظاهر، على

زز    ززع ها وأحكامهززاب بعززد خفادهززا وَكشف  قواعززد الرَّسززم القززرآين هلززذا أ َّ  والصززرفقَّ ب لبقززا  النحويَّزز  ومسززتود ا سززقاقها يف َوضف
 .عنها اإلعراض   أو جتاه ل ها ُي كن ت وفوائد
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امقد يم :
زز صزز, بززه مززن علززو  عنززوا  ززا يتَّ  ومززن َ َّ  هلززم كلزز ، حززت َ َّ  به  ع ززفززبقبلوا علززى َ ف  املسززلم ، القززرآ  الكززرو قلززو َ  ب  مززح ح 

ززفزَ  :سززاعد علززىت   مززن العلززو   كثززرر   حززت اجتمزز  لززه هبمضززوا يتداوسززوي  فومعرفزز  أوامززرو ويواهقززه ر آدتززه،وتززدب    أحكامززه م  هف
وعلمززاا  ا  املصززاح ،تَّززوك   ،علمززاا القززرآ  :ظززاهر، اعتزز  هبززا ,َ كَّ َشزز فقززد ،سززم القززرآينرَّ ال م  لفززع  هززا ومززن أجلّ    والدواسززا 

  تف بَ ت  ك    و اللغ 
 
ز  اا وحزديثم قزدُيم ز   مَّزعلمزاا األ   نَ ه زفَ ب عك فا  منذ بدا تزدوين العلزو  اإلسزةمق  عص عصزرا احلاضزرؤلَّ فقه امل

وتزذكر  القزرآين، بز  يف وضزوم مزنهل الرسزموت   نبز  عزن كلز ،فزا م ت  ؤلَّ ت م  َجزرَ فخَ   تزهقَّ وأهّ   القرآينسم هذا الرَّ  عص مكاي 
املشزتغل  بعلزو  القزرآ   ر  ظَزيَ  الز  كايزت  ز,َّ  صزوله وضزوابهه وقواعزدوسزم أ  هلزذا الرَّ  تكايز، فقزد  ظهر أحكامزهوت   فوائدو،
 ،كثزر منهزاهم يف  ر  ظَزأيّه اختلفزت وجهزا  يَ  دَ قف بزَ ب كش  عنهااليف م  اوت قلَّ  من  تف حَ ونََ  ،اجدوا هلا تفسرم لقالكرو 

   .وت طائ,َ 
اوُصَورُُهايفاللبَّسماللقبآن:لحلذُفامفهومها

 ب   ابَّززالدَّ  ب  يَززت  مززن َشززعرن ومززن كَ فف َحززذَ  :ه، ومنززهالشزز ا عسززقاط   َحززذفف  ": قززال ابززن منظززوو بيف اللغزز  اإلسززقا    احلززذف  
 1."   ذف ن: أخَ أ

ززززوجززززود وَ     دَ املززززراد يف الكتابزززز  َعزززز واحلززززذف   ثّ زززز ز  مف املنهززززو، بززززه، واحززززذوف مززززن حززززروف اهلجززززاا يف , احلززززرف يف الكتابزززز  ُي 
 .والة   والنو   والقاا  والواو  املصاح : األل 

  القرآين سمعند علماا الرَّ  واحلذف  
 
 2:ثةث   ص َوو  رين على تبخّ  امل

ززفف يف الكلمزز  يزَ  رَ عشززاو، عص قززرااا  أ َخزز؛الإلشددثر افُاذْاَحددإحدددل ثا اَ وعكف َوَعزز: كقولززه ها،  س  َ ع ززبَ ى أوف َسززوف  م  دف  ]البقززر،  م لَززقزف لَ   ف

َ رما بزَ شف َح ب  يَ ,  الرّ  س  رف ن يز  ذ  و الَّ وه   :وقوله   [10 َز: وقولزه  ،[15]البقزر،  ه  ت  حفَ ن وَ دَ يَ   ف  ]البقزر، وان زآمَ  نَ يف ذ  هللاَ والَّز و َ ع  د  ي 

                                                           

   حتققق     من احقق   داو املعاوف  القاهر،  )حذف(.ابن منظوو  لسثناللربب: ي نظر 1
  داو الصززحاب  للزز اث حتققززق  ززال الززدين  مززد شززرف،  املززاوغا التويسزز  ،بحامنظومدد امددورداللظيفددسنايفارسددمارحددبفاللقددبآنشددب دلةدداالحلدد لن :ي نظززر 2

داو الصزحاب   ، مزد علز  خلز  احلسزقاقزرأو ويقحزه   عل   مزد الضزبا   ومس اللطثلبنيايفارسماوضبطاللكخثبالملبني، (15)ص  2115  0   طنها
 (.32  )ص2112  0   طنها  لل اث
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َزززز)، وقززززراا، حَ يف الززززرّ   (:مَ دَ الززززرّ  )، وقززززراا، اَ دف َعززززوَ  (:اَ دف اَعززززوَ )جززززاا موافقمززززا قززززراا،  فقهززززا األلزززز  ف  ذف فَحزززز  [2  (: َ وف ع  د  اي 
 وف ع  دَ َيف َ .1   

و،  ومززا ي يتكززرَّ   و منهززادو  مماثلهززا، فقكززو  يف الكلمززا  مززا تكززرَّ  مززن بكلمزز  مززا ت يززت   ؛الالخخصددثرافُاذْاَحددوللثثنةدد ا
  ف  ذف كحَ 

 
 ذكَّ األل  من اجلمو  السامل  امل

 
 ... عخل.نك  لَ  ا،ذَ ن، هَ حفَ الرَّ  يف مث,:األل   ف  ذف ث ، وحَ ؤيَّ ر، وامل

ولَززوف  :قولززه  د( يفاَعززقزف األلزز  مززن كلمزز  )امل   ف  ذف دو  يظائرهززا، كَحززمززن بكلمزز   مززا يززت    ؛لالقخصددثرافُاذْاوللثثلثدد اَحدد
زززت مف يف امل قَعزززد   تَزَلفف األلززز  مزززن كلمززز   ف  ذف َحزززكزززذا و  ،يفسزززها يف سزززائر ا د  ه يف الكلمززز وعثبات ززز  [22 ]األيفزززال تَزَواَعزززدف  ف تخف

  َوغفزَم أ  [202 ]البقزر، هللا   ,  قف ب  وا يف َسزوا وَجَهزد  ر  اجَ هَ  نَ يف ذ  وا والَّ ن  آمَ  نَ يف ذ  الَّ  ع َّ :  وا( يف قولهر  اجَ ه يف )هَ وا( وعثبات  َهد  اجَ )
 . متشاهبتا  يف النو  واللف  الصقغت

احذُفاللولوايفاللبَّسماللقبآن:
 ف  ذف َحززززيف    ومنززززه مززززا ينززززدواب  اتختصززززاو، ف  ذف َحززززنززززدواب يف    منززززه مززززا ي الشززززري : الززززواو يف املصززززح  ف  ذف َحزززز

 اتقتصاو.
ززت يَ احنززو: كلمزز  اجتمزز  فقهززا واوا ،  ,ّ  يف ك زز لخخصددثر لاللددولوُاافَاذياُحددفقززد  زز   َ و  تزَ سف  بزز  املصززاح  يف شزز ا   ةفَ وت خ 

التعلقز, الزذن  ووهز ( ز ف  لَزثزف اجتمزا  امل  )ى سزمَّ أو مزا ي   زسزم   يف الرَّ فقتَزتَّ كراه  اجتما  صووت  م    وهذا احلذف   من كل ،
كزو  يمزن اإلشزاو، عص أ  الزواو هنزا قزد  دَّ أيب عمزرو الزداين وغزرو ، وت ب ز القزرآينب مزن مثز, سزمم علمزاا الرَّ عظَزمال علقه م  

َوا وف ويَز   حنززو:صزوو،م للهمزز، ، وت ها دار دَ عفززبزَ   َ قَز، وت املكسززوو، عكا وَ  ر ها أل زدَ عفززبزَ   َ قَزعكا وَ  م  َسزز، فززاهلمز، املفتوحز  ت تز رف  َ دف
هزززذو  دَ عفزززاهلمزززز، بزَ  ت  َعزززقزَ كا وَ ع ا احلزززالوكزززذ 2 ب لزززجية عتمززز  يف الكتابززز  ألفزززا  وداا  وواوا ها واور دَ عفزززبزَ   َ قَزززاملضزززموم  عكا وَ 

ثّ ززز,و  3 احزززداه ، واكتفزززاام إفقتَزززتَّ جلمززز  بززز  صزززووت  م  اكراهززز    باألحزززرف   اختصزززاوما احلزززذف   ُي 
 
زززعززز  يف وَ بَ تزَّ الهريقززز  امل  م  سف

ثف   مزن معز  غزرّ  ، وهذا ت ي  خرىاأل   ف  ذف صوو، واحد،، وحَ  م  سف ا  على وَ تَّ ة ، فقد جرى الك  الكلما  ال  عتم  فقها م 
 .الكلم  أو من طريق  قراا ا

                                                           

 (.52  51: 3اب/  021  22: 0اب  )2112  0  دمشق   داو سعد الدين للهباع  والنشر  عبد اللهق  اخلهقب   د.مرجماللقبلءلت :ي نظر 1
  2100  0   بزززرو   داو البشزززائر اإلسزززةمق   حزززا  صزززام الضزززامن أ. د.ققزززق   حتالزززداين  لملقنددد ايفامربمددد امبسدددوهامصدددثح ار ددداال مصدددثري نظززر:  2

 (.212)ص
 (.23  )ص0221  دمشق  عحقاا ال اث القدومديري    عز، احلسن د.حتققق   الداين  لحملكمايفانقطالملصح ي نظر:  3
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 1:ه ب أوبع  مواض  فقط من أوبع  أفعال يفز وهو مراد  الباح: يف ََبفث ه  ز  للقخصثر ا للولوُا فَاذياوحُا
 .[00 ]اإلسراا رف  د َعاَاو   خلَ  رّ  لشَّ ا      سَ ويَدف   اإليف  :الفع, )يَدف  ( يف قوله  -
 .[22 ]الشووى قَّ احلَ  ق  َ, وي   اط  وَُيفح  هللا  البَ  :الفع, )ُيح ( يف قوله  -
 .[2 ]القمر ا  ي ك ر   ف الدَّا   عص شَ َ  يَدف   وف م يزَ ه  نزف فتَزَولَّ عَ : الفع, )يَدف  ( يف قوله  -
 .[02]العلق  َسَندف   الزََّ ي َق َ  :الفع, )يَدف  ( يف قوله  -

 .  أمَّا يف سائر املواض  ال  وود  فقها هذو األفعال فالواو فقها م ثَبتر
ب سزواا يف مواضز  كثزر، فَ القزاا ح زذ  يزرى حز   القزاا، ففز  ف  ذف َحزو الزواو  ف  ذف سم القرآين املقاويز  بز  َحزيف الرَّ ت ُت كن و 

ززز  يف اهزززار  آخ   أ  يف كلمززز ال يف َدوفاب   أكزززا :  واضززز امل يف أوبعززز  عتَّ  فف ذَ ي فزززالزززواو ي  نزززد   بضزززمرما  أ اأصزززلق    ,  عفزززف  أ  يف  م  سف
تقدّ م 

 
يف  يكزو مزا  اادوم  ز يقزق  القزاا ز عص أ  الواو َمَردَّ هذا ولع,َّ   دو  األمساامن على األفعال  ه  ف  ذف ، وقد اقتصر حَ امل

أل  زدد،  باأللزز    يلقزهمزا  ا يت يف هنايز  الكلمزز  كثزرم أيعنزدما  ز العلّزز  فَ رف َحز زأ  الزواو فضزةم عززن هنايز  الفواصز, القرآيقز ، 
زكزن م  تسزم القزرآين ي الزواو يف الرَّ  دَ عفزاألل  بزَ   فَ رف الزواو صزوو، اهلمزز،، والزواو َحز :كلز  ,َ علزى واو اجلماعز ، بز, َ َز ،م ر قتص 

 يف أغلب املواض .  اتم ثبزَ الواو م   ,َ عَ ا جَ ممَّ   ألفعال   ص,  ألمساا أسواا اتَّ  بالعّل  األصل 
ا رَ َتظَزاهَ ا وع ف َمزك  ب  وف دف َصزَغتف قز ل  َقزفزَ   عص هللا   َ وف تز زع ف تزَ  : قولزه كلمز  )َصزال ح( يف  مزن فَ م عص أّ  الزواو ح زذ  ه  ض زعف بزَ  بَ هَ كَ و 
 ال  ,  وصَ يف بف  تو  وج  وف َو مَ هللَا ه   إ َّ ه  فَ قف لَ عَ 

 
َ ن  م  ؤف ح  امل    ف

َ
فتكزو  الكلمز   عمزا  وودَّو غزرهم ، [2]التحزرو  رر قزف ه  ظَ   َ ل  َد كَ عف    بزَ كَ ةئ  وامل

 2.فَ ذف ، وت حَ ي ؤدن عن      واحدر أبيه 
زدَّ بصَّزب  فَ يفزر  ,  قَ  عص أَجزا  تَ رف ت أخَّزوف  ّ  لَزوَ  : يف قولزه اوكزذ َ احل   الصَّز نَ َ، وأك زنف م  بزن  قزرأ أبزو عمزرو   فقزد[01 ]املنزافقو   ف

وجبزز    تلتقاا الساكن  بالواو ف  ذف وابن  قصن، وقرأ الباقو  َبَ   والقزيدن  احلسن البصرن :ووافقه   َ وف وأك   العةا:
ززز: أيزززه وأى ز/هززز223/ عزززن خالزززد بزززن خزززدار املهلززز  البصزززرن ,َ وي ق ززز 3 النزززو    ب  لزززواو  َ وف وأك 

 
 ز  اإلمزززا  صزززحَ يف امل

                                                           

 .20مسر الهالب  و   253دلق, احلرا  و  ،022املقن  ي نظر:  1
 .20مسر الهالب  و   252دلق, احلرا  و ، 022 املقن ي نظر:  2
  2112  3   بزززرو   داو الكتززب العلمقزز   وضزز  حواشززقه الشززقم أيزز  مهززر،  الززدمقاط   إحتددثفامءددلءاللب ددبايفاللقددبلءلتال ريردد اع ددبي نظززر:  3

 (.123)ص
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  ز    عثما صحَ م  
 
 ههنزا م عص أ  الزواوه  ض زعف بزَ  بَ َهزكَ ومزن َ َّ    1م  جف والزنَّ  :و يف، وأكثزر   اممزدَ  اجيمزتل    مم  صحَ وأيه وأى امل

هززززا تَ مف زَ عهزززوف، وع  جَ امل فايصزززب    تَ بف َصزززفنَ   اتسزززتفها   لفزززاا تَ بفززززوعكا أجَ "اا: الفزززرَّ  زززذوفر ومسمزززا م ثبَزززتر لفظمزززاب قزززال 
ززرفَتا  عص أَجزز,  َقر يفزز :املنززافق  مززن كلزز  قولززه يف بفصززوا ر  علززى موضزز   بو أك ززنف  : َ دف دَ وَ  بب  فَبصَّززدََّ، وأك ززنف لَززوفت أخَّ

 ها، فتقزول:دَ عفزو على مزا بزَ على أ  تردَّ  والنصب     َ ز  موقعها بغر الفاا ج    َ قَ وَ عك كا  الفع, عكا  ب   زف جَ   ,ّ   ألهنا يف بالفاا
زز :قززراا، عبززد هللا بززن مسززعود يف  وهزز   َ وف وأك زز أل  ب كلزز  صززوا م اوأوى ..اا.رَّ ق ززال    عفزز لززواو ، وقززد قززرأ هبززا بزَ  ب َ وف وأك 

 (نمَ قف لَ س ز)و (نحفَ الزرَّ )أت تزرى أهنزم يكتبزو   بالكزة  زاد يف  وت زنقَ لكثزر، مزا ت ز برادت ز  وهز مزن الكتزا  تف فَ ذ  الواو و ا ح ز
زززوقزززد أ    فلهزززذا جزززاز   والقزززراا، إثبا زززا  األلززز  م  رف هَزززب   ويَزززدف    :مزززن قولزززه  و َسزززَندف   الزَّ ي قَززز َ  :ت الزززواو مزززن قولزززههَ ق  سف

لشَّرّ   َ احل   الصَّ  نَ م    َ وف وأك   :على جواز فهذا شاهدر  ..  عثبا  الواو.والقراا، على يقَّ   اإليفسا       ".2 ف
ها يف قرااتنززا وع  ي تكززن فقهززا عززوز يصززب  قززد و املززذكوو، بقولززه: " ويف موضزز  آخززر علَّززق الفززرَّاا علززى قززراا، ابززن مسززعود 

    عفزززيف بزَ  ووأيزززت    ( وأشزززباههنَ مَ قف لَ اهلجزززاا، كمزززا أسزززقهوا األلززز  مزززن )س ززز    عفزززط الزززواو يف بزَ سزززق  الزززواوب أل  العزززر  قزززد ت  
 3."بغر واو ب[22 ]طه ق ةفزَ  :وتق  فزَ هللا:  د  بف مصاح  عَ 

كززن هززا ، وت ُي  فق  شززكّ  أ ف ي   كززن ألحززد  ر، ت ُي  تززوات  ، وهزز  قززراا، م  ا ززذوفم  ا  واوم لززعلززى أ  هنا تززدل   ب َ وف أك ززو  :فقززراا،
أو حركز  أو حزذف هماب  زدد، حزرف تكزو  ا د  مزنكثزر يف  ا يف القزرآ  ي يكزن فقزه يف األصز,، و حرفمز اا أ ف يزيدواللق رَّ 

زاَل ب أل  عز بَ تزَّ   م  نَّ ألّ  القزراا، س ز بكزن القزراا، بزهمن وجوو العربق ب لكن ت ُي   اهم جف وَ  م واف ق م  ب قزال سزقبويه: "القزراا، ت ل 
 4.القراا، الس نَّ "

  املواضززز  يف أوبعززز  زالزززواو  ف  ذف ف يف تعلقززز, َحزززةينبغززز  للباحززز: قبززز, بقزززا  اتخزززتو 
 
 القزززرآين سزززمبززز  علمزززاا الرَّ  ز  تقدّ مزززامل

قّ ز الواو النحوي بو  يضز   َحزرفَف مزدّ  كمزا يف مثز,: ق ول زوا  فزابن سزقنا الزواو مزن  بَ َهزوَ  :ي نهزق بزه كمزا يف مثز, احرفمز أ  ُي 
قّ ز بقنهما يف املخزر  (  وُي  ابب قزال: "وأمَّزا لك,ّ  من الواوين اصهةحماب فق سمّ  : األول )حرفما صامتما(  والثاين )حرفما م صوّ ًتم

ايعزه يف ايضزغاطه َسزهفح   الواو الصامت  فإهنا حتدث حق: حتدث الفاا  ولكن بَضغفط  وَحففز  للهواا ضعق  ت يبلز  أ  ُي 

                                                           

 .122اإلحتاف و ، 021 املقن ر: ي نظ 1
 (.22  25: ص0  )اب2  الفرَّاا  حتققق: أحد يوس  نا يت  و مد عل  النجاو  اهلقجي  املصري  العام  للكتا    مرثناللقبآن 2
 .021: 3معاين القرآ   3
 (.022ص: 0  )اب0222  3  سقبويه  حتققق  مد عبد السة  هاوو   مكتب  اخلان   القاهر،   للكخثب 4
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 وأمَّززالشززف ... 
 
,  بززه أ  خمرجهمززا مزز  عطززة، اهلززواا مزز  أدم تضززققق للمخززراب وَمقفزز   فززبظن  مَّ هززا الضَّززخت  ت  وأ  صززوّ  ا الززواو امل

ف زه   1 ..."و،فَ َسل    عص  صزوّ   الهويز,  وَحذف
 
وي تَّب على هذا التمققز أ  الواو احذوف يف الرَّسم القزرآين مزا هزو عتَّ امل

تقدّ مزز  فقززطب ممَّززا بلدتلزز  مززا باملواضزز     عفززيف بزَ يكززو  بتقصززرو 
 
ثزفل ززه  واقتصززر علززى أوبعزز  املواضزز  امل مززا ينفزز   لززذا يَززَدَو م 

  أ َكَهززَب علقززه د. كمززال بشززرب 
 
 يززدل   هوأيزز  املصززاح  آَ  ك ت بَززت   ي يكززن م هَّززردمااحلركززا  ثةث ق بززتعلّ ززأسززلو  الكتابزز  امل

وهزو  بالهريزق املعهزود هبزا، واملعزروف لزدى أصزحاهبا: على أ  الكتابز  العربقز  يف هزذا الشزب  كايزت تتزبوجح بز  طزريق 
والزززذن ي عززز   با الزززذن ايتقززز, علقهزززا مزززن أخوا زززا السزززامقَّ اإلشزززاو، عص هزززذو احلركزززا  يف الكتابززز ، والهريزززق اجلديزززد     دَ َعززز

 2.امراح, اتيتقال دائمم  هذا شب   أ  بتصوير هذو احلركا   لرموز، و 
صزوّ  الزواو  ز  مف اتستقراو يف عثبا  وَ  العصرين اجلاهل  واإلسةم  يقورت ؤكّ د و 

 
: ومزن كلز   هزار  الكلمز  وآخ   َدوفاب  يف  امل

زيف يزَ  (وزُت  )كلم  و ، /،. 2/خ سن  ؤوَّ م   ش  قف يف يزَ  ( زأيلول) أن ( زألول)كلم   ( تنزوخ) وكلمز ، / 225/ؤوّخ سزن  م ز ش  قف
زيف يزَ  تظهر ز قبائ,    مف جل َ لقبقل  أو  اامسم ز   زؤوَّخ (اجلمزال األول  ّ  أ  ) ش  قف

  ملزوكهم، وو ، الشزعو )، والكلمزا  / 251/ امل
 ؤوَّخاو،مَّ النَّ ) ش  قف يف يزَ  كسلول(

 3./ 322/ سن  ( امل
عنزه  اكتفزاام  املزذكوو، األفعزالأوبعز   آخزرمزن  فَ ذ  ح   الواوعص أ   ي النحو  بَزعف   و  القرآين سمعلماا الرَّ     عف بزَ  بَ هَ كَ  وقد
 4.تلتقاا الساكن  ف ه  ذف ف  يف الوص,ب فحَ على اللَّ  ة م للخطّ  َحف  فَ ذ  ح   هآخرو  عص أي بَ هَ ، وكَ ه  لَ بزف   قزَ مَّ  لضَّ 

فبسزقهوها، ووجزدوا الزواو سزاقه  مزن     من الزواومَّ الواو يف هؤتا األوبع  أهنم اكتفوا  لضَّ  ف  ذف حَ     لَّ وع  "قال األيباون: 
 5."ف على اللَّ  فب ا اخلط    لسكوهنا وسكو  الة  بف اللَّ 

                                                           

 (.22ص)  وعا  جمم  اللغ  العربق  يف دمشقمهب  يىي مر علمو  مد حّسا  الهّقا ،  :حتققق  بن سقنا  ارسبثباحدو الحلبوفرسثل ا 1
 (.23  )ص0222  القاهر،  او غريب للنشرد  كمال بشر    د.درلسثتايفاعةلماللةلة ي نظر:  2
، 022: ص1اب / 020: ص1اب / 222: ص01اب)  2110  2   د. جزززواد علززز ، داو الّسزززاق   لملفصددداايفاخرادددباللردددبباقبددداالإلسدددله :ي نظزززر 3
 (.225: ص01اب
، 022املقنز  و  ( 251: ص0اب  )0250  دمشزق  حتققق  قز  الزدين عبزد الزرحن ومضزا   األيباون   يفاكخثباهللااءإاءثحاللوق اولاليخدلي نظر:  4
 .252دلق, احلرا  و 
 .251: 0ا عيضام الوق  واتبتدا 5
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ألّ   بمنزه طر لَزوهزذا غَ " :قزالفعص عثبا  الواو يف الوق  يف هزذو الكلمزا ،  بَ هَ األيباون كة  السجستاين الذن كَ  دَّ ووَ 
علزى اجلمز  كزا   مزا يزدل   ف  ذف الفعز,، فزإكا جزاز َحز ت    ف  ذف من حَ  اجلم  أغل    واو   ف  ذف اجلم ، فحَ  واوَ  تف فَ ذَ العر  حَ 

 1." أسه,َ على مع م  ما ت يدل   ف  ذف حَ 
 بالززواو مززن اللفززز  يف حززال الوصززز, ت  هَ قَ َسززز"قزززال الززداين:  بالزززواو تلتقززاا السززاكن ف  ذف َحزز رحدددُد ثعك  هززا تعلززقة : 

فزز  عززاملوا يف كثززر مززن الكتابزز  اللَّ  سززم، وكلزز  مززن حقزز:  يف الرَّ  تف هَ قَ وكززذل  َسزز  بززه ,  َصززوف ل مززا تز  لسززكوهنا وسززكو  أوَّ 
  َ ب ززوتَ   يف النهززق الفقفمزز فَ فززالواو ح ززذ   2 "يف اخلززطّ   فبسززقهوهنَّ   علززى كلزز  وبنززوا اخلززطَّ   والوصزز, دو  األصزز, والقهزز 

زيف الرَّ  ه  ف زذف يف النهق حَ  ه  فَ ذف حَ  الزواو  ب هزذا التعلقز, ي عز ض علقزه  تقتصزاو علزى َحزذفف  ولكزنف  3 َبزال النهزق ااعتبزاوم  بم  سف
ززمسف  وا يف وَ رَ ا  َجززتَّززأ  الك   اصززحقحم   فززإ  كززا  التقززى فقهززا سززاكنا املواضزز  مززن دو  أ َخززَر يف هززذو  فزز  لقززرآ  علززى اللَّ ا م  ه 

ثفزَ, )ُيحزو( َوَوَد يف  كما ي فهم من كزة  الزداين  ز رَ خَ ا  أ  ،، وعلى األص, والقه  مرَّ والوص, مرَّ  ز فكقز  ي فسَّزر أ  فعزةم م 
 اا  َشزا يَ َمز و هللا  ح زَُيف  :موضع : يف أحدها ح ذ َف واو وب وهو أحد أوبع  املواض   ويف ا خر أ ثبزت واو وب وهزو قولزه 

   وهو يف هذا الثاين ساكنر م لفَتق   لساكن ت   التعري ؟[32 ]الرعد
 و  رَ َصزقَ  نف مزنهم َمز ب، ولكزنف يف كةمهزا العزر  َسزَنن   علزى فر ذف َحزهزو ، و ه  لَزبزف   قزَ مَّ الزواو اكتفزاام  لضَّز ف  ذف حَ  وللخرةلةاالآلخب

بضزمَّ   الزواومزن  "ي كتفزى...اا: قزال الفزرَّ  ابأصزلق   الزواو وع  كزا  جزائزر  هواو اجلماعز ، وآخزرو  كهبزوا عص أيز ف  ذف على حَ 
 ب، وهزز  واو  ززا   الززواوَ  سززقط العززر   ، وقززد ت    ومززا أشززبههاإليفَسززا       دف يَزز   و:الزََّ ي قَزز َ     دف نَ َسزز :قولززه ثفزز,  م   مززا قبلهززاب

، ويف رَ دف َضززقَزز (:واب  رَ َضزز)  قبلهززا، فقززالوا يف مَّ اكتفززاام  لضَّزز ، أيشززدين يف هززواز  وعلقززا قززق     ر غَززوهزز  ل    ال  دف قَززقَزز: (قززالوا)  
 م:ه  ض  عف بزَ 

اوااد  وا َمزززززززززززززززززززززززززنف أوَ ا َشزززززززززززززززززززززززززاا  َضزززززززززززززززززززززززززر  ا َمزززززززززززززززززززززززززعكَ 
ا

ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززرَ أَحزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز م  ه  وف ل ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززوت أَيف ا اااوَ در ض 
ا  م:ه  ض  عف وأيشدين بزَ  (...عكا ما شاالوا) :أواد

اع نفزززززززززززززززززززززززززززد نا   ا َكزززززززززززززززززززززززززززبَّزززززززززززززززززززززززززززو أ َّ األط  لَزززززززززززززززززززززززززززفزَ 
ا

اا،  َسزززززززززززززززززززززززززززززاا  األ  بَّزززززززززززززززززززززززززززززاألط    َ اَ  َمزززززززززززززززززززززززززززززوَكزززززززززززززززززززززززززززززا
ا  4.("كايوا) أواد:

                                                           

 .221: 0عيضام الوق  واتبتداا  1
 .25احكم يف يقط املصاح   2
 .(25: 21اب)  0222  الداو التويسق  للنشر   مد الهاهر ابن عاشوو  للخحباباوللخنوابي نظر:  3
 .20: 0معاين القرآ   4
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هما، فزإ  العزر  حتزذف    ومزا قبز, القزاا مكسزوور   نا ، وما قب, الواو مضمو ر سكَّ دا أو واو ت   ,  وك  "وقال يف موض  آخر: 
 1."  من الواو، و لكسر، من القاامَّ وجتتزئ  لضَّ 
ززعلززى  اا يززدل  فكززة  الفززرَّ  احلززذف  هززذا هززوّ  ومززا ي  ل ززه   ي يَ   أ سززاكنر  َول قَززه  ، اضززمرم   أ اأصززلق   :كززا أذف سززواا أ  الززواو ي 

    عف ل ابزن جزّا يف معززرض حديثزه عزن َضززاقزز بركز احل هزذو عزن عشززبا النزاجم  مززدّ  هزو تقصزرر للمزا قبز, احززذوف  ف حركز 
ز زذَ  حلركزز  أشزق  الهزا وأ  حتم      )األلزز  والزواو والقززاا(العلَّز ف  ر  أحف رف ت وعكا كزا  احلزز": اف لفقفمززمنهززا يف غرهزا، وأهنززا حت 

زز  به  ف ززذف يتحامزز, بنفسززه حززت يززدعو عص اخ امززه وحَ  , احلركزز  الزائززد، علقززه فقززه أحززرى وأحجززى، كززا  أب  يضززع  عززن حتم 
ززا يَ ,  عكَ قفززواللَّ  : تعززاصهللا وكلزز  حنززو قززول ززب  الكَ : و  [22 ]الكهزز     بفززا يزَ نَّززا ك  َمزز  َ ل ززكَ : ، و[2 ]الفجززر ر  سف  قزف

 
]الرعززد  ال  َعززتزَ ر  امل

 قال األسود بن يعفر:... و [2
زززززززززززززززززززززززفَبحلفَ  ززززززززززززززززززززززز تَ قف زززززززززززززززززززززززأ   قَ يفزززززززززززززززززززززززر  م طَ اه  رَ أ خف ام  ته 
ا صَح  بة واو ب للوق  علقها كذل " َ قَ ي   َ    الزَّ دف نَ سَ : و ،,َ اط  البَ  ح  هللا  وَُيف : وي ريد: )أوتهم(  

 
 2.  ك ت َبتف يف امل

زززيَ  ,َ بَزززأقزف عزززن الكسزززائ  يقززز, ابزززن منظزززوو قولزززه: "و  ، ت أَيف  ه  ب  ر  ضف مزززن  مزززا حكزززاو سزززقبويه و، ويظزززر مضزززموم  الزززة  دو  واو  ل 
 3."و  : ت أدف قوهلم

علزى  تقزدَّ  زكمزا   ز، وآخزرو  ، ولزق  هلجز م أو لغز م شزعري ر  ضزروو،ر  بوكثرو  على أ  هذا احلذف عند قق  وأسد وهزواز 
 وحديثما وكةمما. له  لنثر قرااا    دل    وي ستلغ ر  هذكر أيياا على واو اجلماع ، والفرَّ  رر قتص  أيّه م  

ا  عص أهنززا وكهززب أبززو حقَّزز 4 املززقم بضززمّ   بم  ت  ي زز :قززرأ ابززن  قصززن  [233]البقززر،   َ اعَ َضززل َمززنف أواَد أ ف ي ززت مَّ الرَّ  :ففزز  قولززه 
( حويززو جهززا النوخرَّ  5 قززراا، جماهززد  ابززن   بَ َهززوكَ  6 مصززدون   أ  كززة  منهمززا حززرفر حززةم علززى )مززا( يف  بعلززى عهززال )أ ف

                                                           

 .25: 2معاين القرآ   1
 (.222: 2  )اب0222  2املصري  العام  للكتا      ابن جا  حتققق  مد عل  النجاو  اهلق  لخلصثئص 2
 لسا  العر  )ألو(. 3
: 0اب  )2111 البعززز:   جامعزززهبوعزززا    مو مزززد علززز  حزززد هللا  مزززاز  مبزززاو  د. :حتققزززق  ابزززن هشزززا   عدددتاكخددد ال عثراددد امةدددلاللةلبةددد ي نظزززر:  4
 (.022ص
 (.223: ص2اب  )2111  برو   داو الفكر  زهر حقداعت  به   ا حق وأب  للبحبالحملةط 5
 .223: 2البحر احقط و ، 022: 0مغا اللبقب ي نظر:  6
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ززعف هشززا  عص أ  قززول بزَ   واألظهززر منززه قززول  "  قززال:  أل  اجلمزز  علززى معزز  )َمززن(، بنر َسززحَ  (بأ ف يتّمززوا) :م ع  األصزز,ه  ض 
( الناصب   1."اجلماع  عيه على عهال )أ ف

 :بزززن يعمزززر وابزززن أيب عسزززحق ، قزززرأ يزززىي[012]األيعزززا   نَ َسزززن أحف ذ  ى الَّزززلَزززاممزززا عَ اَ  ُتََ تَزززى الك  َسزززوف ا م  نَزززقزف آتزَ    َّ  :يف قولزززه و 
 ن  سَ أحفعزن (  و هزو أحسزن  )ملبتزدأ  زذوف، أن:  رر بَززعلزى أيزه خَ  حزوي  خرَّجزووالنأ  ا  أبزو حقَّز ,َ َقزويزَ  2 النو  بضمّ   ب

 3.فبق  )أحسن (  منه الضمر ، وهو الواو فَ ذ  ح   ماض   ,  عف )الذن( هنا  ع  اجلم ، و)أحسن ( صل  ف  أ   التبيزن
 لَزدف أفزف قَز :قوله  ويف

 
جهزا احلزاا، وخرَّ  بضزمّ   بح  لَزأفزف  :فصزرّ  الزخمشزرن قزراا، طلحز  بزن م   رَ َكزكَ   [0]املؤمنزو    َ وف نز زم  ؤف َح امل

 4.قبله  اكتفاام  لّضمّ  فَ ، وأ  الواو قد ح ذ  أكلوين الباغق:   :غ على أهنا على ل  
 أن: فسقكو   وبه و ون يف مواض . 5ب((ك نف َفَسقَ  م  ح  يف الرَّ  و  دَّ ا يز قَ ع َّ مَ : ))وكذا قوله 
 6.((َ  يب ج ن نر وف ك  أ ف يَ  ىشَ  أخف وعيّن  )) :وأيضما قوله 

 7.يدو  قا   حكى السقوط  عن العر : الزَّ و 
ت  لغزز ر  قززق  وأسززد وهززواز  مززا َوَوَد عززنفززإّ  النثززر ت ضززروو، فقززه، و   علززى أيززه ضززروو، ابَ يف الشززعر خ ززرّ   جززاافززإكا كززا  مززا 

هززذا الضززمر ،  ف  ذف وَحزز": ب قززالا أبززو حقَّززوخززالفهم  8 علززى هززذا ابززن هشززا  واملززرادن كمززا يقزز, البغززدادن  اتفززق وو،ر ضززر 
م, كتا    وخ َّ  ...تفعله العر  ب مَّ  لضَّ  واتجتزاا    9."هللا علقه أصحابنا هذا احلذف  لضروو،، فة ي 

لَزه ب  مَّ عنزه  لضَّز الزواو اكتفزاام  فَ ذف عص أ  حَ  بَزعف   احدث  بَ هَ كَ قد و  يف احلبشزق  والعبيز   يلقاهزا    عامَّزظزاهر،ر سزامقَّ  قَزبزف
 1.وا وامق 

                                                           

 .023: 0 مغا اللبقب 1
 .212: 2البحر احقط و ، 21: 2مغا اللبقب ي نظر:  2
 .212: 2البحر احقط ي نظر:  3
  0   بزرو   داو الكتزب العلمقز   وواجعزه يوسز  احلمزادنشرحه وضبهه   الزخمشرن، للك ثفاعتاحقثئقاللخنزاااوعةونال قثوااايفاوجوهاللخأواا 4

 (.122: ص5اب  )0223
 .(2253وقم احلدي:  / 5: ص5اب)  برو  /داو ابن كثر، دمشق   ابن حجر العسقةين  إطبلفالملسندالملرخةلياأبطبلفالملسندالحلنبةليي نظر:  5
 (.220  )ص0222 ،2   دمشق  مهبوعا  جمم  اللغ  العربق   اإلله يبها بد عأ. د. حتققق   العكبن  إعبلبالحلداثاللنبويي نظر:  6
 (.212: ص0  )اب0222   برو  مؤسس  الرسال  عبد العال ساي مكر ، د.حتققق   السقوط  ,  الهلولم ايفاشبحامج الجلولم ي نظر:  7
 (.232: ص1  مكتب  اخلان   القاهر،  )اب  هاوو  مد عبد السة حتققق  البغدادن  خزلن ال دباول البثبالسثناللرببي نظر:  8
 .212: 2البحر احقط  9
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اخثمت :
صحقح أ  النحوي  حاولوا بقا  أسزبا  َحزذفف  الزواو ز وغزرو ز يف مواضزعه مزن الرسزم القزرآين  وخرَّجزوو لرعزا  حنويز  

زذف منهزا شز اب أن عهنزم   مقبول  لديهم يف علمهم  لكنهم تع ضهم املواضز  الز  حزو  الكلمز  يفسزها مزن دو  أ  ي 
زروا الفزر، بز  احلزذف واإلثبزا    زرين علزى توجقزه مزا خزال  يف لغز  أو ضزروو،ب مزن دو  أ  ي فسّ  كايوا يف عملهزم م قَتص 

كتفزى بتوجقههزا حنزود  أو صزرفق اب أل  فقهزا مسزح  أو أ  ي بقّ نوا َسبَزَبه   واحلق  أ  َمثفَ, هزذو الظزواهر يف الرسزم القزرآين ت ي  
بَّآ  قوله  َر وعاَّ لَزه  حَلَزاف ظ وف َ  :ععجازي  ه  من خم    ولعلَّزه يصزح  فقهزا قزول بعضزهم: "مزا [2]احلجزر  عاَّ حَنفن  يَززَّلفَنا الذّ كف

زم  القزرآ  وت شزعر،ر واحزد،ر  وع زا هزو توققز  مزن النز     وهزو الزذن أَمزَره م أ  يكتبزوو علزى للصحاب  وت لغزرهم يف َوسف
ابزه العزيزز اهلقجي  املعروف  من زدد، األل  وي قصاهناب ألسراو ت  تدن علقها العقول  وهو سر  من األسراو خ َّ هللا بزه كت

قهَّعز  
 
... ]فهزو[  نزلز  األلفزاا واحلزروف امل زر ب فَرمسف ه  أيضما م عفج  زر دو  سائر الكتب السماوي   وكما أ  َيظفَم القرآ  م عفج 

الزز  يف أوائزز, السززووب فززإ  هلززا أسززراوما عظقمزز  ومعززاين كثززر،  وأكثززر  النززا  ت يهتززدو  عص أسززراوها  وت ي ززدوكو  شززقجيما مززن 
َف الزواو يف  2  اإلهلق  ال  أ شَر علقها  فكذل  أمر  الرَّسم الذن يف القرآ  حرفما حرفما"املعاين وعلقه يرى الباحز: أ  َحزذف

كزن هزذا التوجقزه فقمزا ي  الرسم القرآين ع ا كا  ألسبا  بقايق  ععجازي  أبزفَعَد من توجقهه حنود  يف لغ   أو ضروو،   يعزمب ُي 
 حلَزأفزف و:  ،[012]األيعزا   نَسزأحف   و: [233]البقزر،  ي زت مّ  سم القرآين  من مثَ, ما تقدَّ  من قراا،:يق  فقه خةفر يف الرَّ 

 يصبما ووفعما  أمَّا غرو ممَّا تداوَكه النققضا  ز احلذف  واإلثبا   ز يف موضع  خمتلف ب فة ُي كن فقه. ب[0]املؤمنو  
 
 
 
ا
ا
ا

                                                                                                                                                                                           

 (.000ص)  35العدد   "للصبلعاينياللقب لءاوللنحث " جمل  جمم  اللغ  العربق  يف َبثهأحد اجلندن يف  د. وككر  1
 (.010  )ص0220القاهر،    ابن املباو   مهبع  مصهفى البايب احلل   لإليبازامتاكلهاسةدياعبداللرزاز 2
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الملصثدراولملبلج 
ا

 الكرو.القرآ  
 .0220اإلبريز من كة  سقدن عبد العزيز  ابن املباو   مهبع  مصهفى البايب احلل   القاهر،  

  داو الكتززب العلمقزز   وضزز  حواشززقه الشززقم أيزز  مهززر،  الززدمقاط   عحتززاف فضززةا البشززر يف القززرااا  األوبعزز  عشززر
 .2112  3   برو 

 .برو  /داو ابن كثر، دمشق   ابن حجر العسقةين  عطراف املسند املعتل  أبطراف املسند احلنبل 
 ،2   دمشززززق  مهبوعززززا  جممزززز  اللغزززز  العربقزززز   عبززززد اإللززززه يبهززززا أ. د. حتققززززق   العكززززبن  ععززززرا  احلززززدي: النبززززون

0222. 
 .0250  دمشق  حتققق  ق  الدين عبد الرحن ومضا   األيباون   يف كتا  هللا اعيضام الوق  واتبتدا

 .2111  برو   داو الفكر  زهر حقداعت  به   حقا  وأب  قطالبحر اح
 .0222  الداو التويسق  للنشر   مد الهاهر ابن عاشوو  التحرير والتنوير

   مكتب  اخلان   القاهر،.حتققق  مد عبد السة  هاوو   البغدادن  خزاي  األد  ولب لبا  لسا  العر 
 .0222  2النجاو  اهلق  املصري  العام  للكتا    اخلصائ   ابن جا  حتققق  مد عل  

 .0222  القاهر،  او غريب للنشرد  كمال بشر    د.دواسا  يف علم اللغ 
 حتققززق  ززال الززدين  مززد شززرف،  املززاوغا التويسزز  رم منظومزز  مززوود الظمززآ  يف وسززم أحززرف القززرآ ،ب شززدلقزز, احلززرا 

 .2115  0   طنها  داو الصحاب  لل اث
مهبوعزا  جممز  اللغز  العربقز    يزىي مزر علزمو  مد حّسزا  الهقّزا ،  :حتققق  بن سقنا  اأسبا  حدوث احلروفوسال  

 .يف دمشق
داو الصزحاب   قرأو ويقحزه  مزد علز  خلز  احلسزقا،  عل   مد الضبا   مسر الهالب  يف وسم وضبط الكتا  املب 

 .2112  0   طنها  لل اث
   د. أحد اجلندن.35العدد   يف جمل  جمم  اللغ  العربق  يف َبثهب َب:ر والنحا،الصرا  ب  القرّاا 

 .0222  3الكتا   سقبويه  حتققق  مد عبد السة  هاوو   مكتب  اخلان   القاهر،   
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  شززرحه وضززبهه وواجعززه يوسزز  احلمززادن  الكشززاف عززن حقززائق التنزيزز, وعقززو  األقاويزز, يف وجززوو التبويزز,، الزخمشززرن
 .0223  0   برو   الكتب العلمق  داو

   حتققق     من احقق   داو املعاوف  القاهر،.ابن منظوو  لسا  العر 
 .0221  دمشق  مديري  عحقاا ال اث القدو  عز، احلسن د.حتققق   الداين  احكم يف يقط املصح 

 .2  اهلقجي  املصري  العام  للكتا    معاين القرآ   الفرَّاا  حتققق: أحد يوس  نا يت  و مد عل  النجاو
 .2112  0  دمشق   داو سعد الدين للهباع  والنشر  عبد اللهق  اخلهقب   د.معجم القرااا 

 البعز:  هبوعزا  جامعز   مو مد عل  حزد هللا  ماز  مباو  د. :حتققق  ابن هشا  عن كتب األعاويب  مغا اللبقب
2111  . 

 .2110  2   د. جواد عل ، داو الّساق   سة املفص, يف ًتويم العر  قب, اإل
  داو البشزززائر اإلسزززةمق   حززا  صزززام الضززامن أ. د.ققزززق   حتالززداين  املقنزز  يف معرفززز  مرسززو  مصزززاح  أهزز, األمصزززاو

 .2100  0   برو 
 .0222   برو  مؤسس  الرسال  عبد العال ساي مكر ، د.حتققق   السقوط   ه  اهلوام  يف شرم    اجلوام 
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ABSTRACT 

 

Semantically, language is a transform, amendment and modification in meaning 

construction and invention. Since the revelation of the Holy Quran, the acquiring 

of new meanings in expression of language terms is developing by some 

connotations particularly dealt with different level of having meaning approaches 

and inventions. To analyze the above theory, the research discovers this 

phenomenon by reveal some developments of semantic expression in Quranic 

terminology`s approaches via al-Khafaji's comments on al-Baydawi's Explanation 

of Holy Quran.   
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اصةلص ام ا
 

 اللغة دالليًّا حتوُّل وتعديل يف صوغ املعىن وابتكاره, ومنذ  زذلول الآذرال الكذرت اكتأذفا أللذاة اللغذة العربيذة معذا  تعف يذة
تتناسب مع املأتوى املختلف ال ي تُعّبِر عنه, ولتحليل ه ه النظرية يتحرَّى الفحث هذ ه الظذاهرة الذك تكشذف  جديدة

 علذذذف تلأذذذ  الفي ذذذاويِر  لذذذاج ِر وذلذذذن مذذذن شذذذتل  ا ذذذية اخعذذذن بعذذذ  متمذذذا الت ذذذور الذذذدالآ يف األللذذذاة الآرازيذذذة, 
 )عناية الآاض  وكلاية الراض (. بذ وسومةامل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2016, 3, No: 2) Vo: JALSR( Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 
 
 

Journal of Arabic Language Specialized Research (JALSR) 26 

اقد  م :م ا
أبل تكذول  ها شليآذةً ل  ع  الآرال الكرت أمنوذًجا جديًدا هل ه اللغة الكرمية، إذ إلَّ ت وُّر اللغة العربية يف ه ا األمنوذج ج   دُّ ع  يذُ 

لآذرال، وابلتغيذ  الذ ي أضذلاه علذف الذنظن الفيذا ،   ذتً عذن اب  ذارة جديذدة، و ذد رُرذر  العذر  و جديذد  ن  ي  ُمعرربُة عن در 
ذذيُ و  فذذول أللا ذذهيتعآَّ يذذه علذذف املأذذلن  أل يعنذذدوا إل هعلومذذ ا  ض ذذر   ذ  مث ، يف تغيذذ  العذذادال والتآاليذذد هر رر أث ذذ ، وكازذذا اروهنلأِر

يفه يف التعفذذ  أبسذذال ذملعذذىن والداللذذة،  ذذالآرال الكذذرت وضذذهن يف  ذذوي لغويذذة عذذن اخوغريفذذه سذذفًفا ترذذهر غ  عر ذذة لُ احلاجذذة إم م
ذذ اللغذذة مذذن الو شذذ ِر  ص  لَّذذش    ذو نوزذذه يف الآذذول  ذذع  ومذذن مث أللا هذذا مذذن التنذذا ر والتعآيذذد،      َّ والغريذذب، وه  العذذر  إم  د  ن 
ذلة،  كذال مذن رذار هذ ا ارهذد ر  تأصِر هن ذائآة لغوية مُ لدير وكنوزه، مما طوَّ ه الكشف عن شفااي املخذلول احل ذاري يف  دُ ص 

كازذذذا دل منذذذاهل التأويذذذل،  وتعذذذدَّ  ,أذذذع التلأذذذ د، واتَّ يتحذذذدَّ  ، وبذذذدأ التفذذذنيف يف هذذذ ا املخذذذلوللآذذذرالل رتاي اللغذذذويالذذذ
هذد ًا  هذذ/041/ أبو عنرو بن العذت  هادَّ دراسة الآرال ومعا  أللا ه والنظر يف إعجازه الشغل الشاغل للنألن ، وع  

ذذالتلأذذ  أمةلذذة للُّغذذوايل الت فيآيذذة يف حتليذذل النفذذوا،  اللغذذة كنذذا ذ   نُ ل ذذم عر إذ  ذذدَّ  ؛نأذذلر مُ  لكذذلِر  /: ذهذذ312جذذ/ / ابذذنُ  ر  ك 
ذاملعر ذة اللغويذة مذن أهذن األدوال الذك اسذتعال رذا العلنذا  يف  ذ   لر دَّ لذ ا عُذ 1؛عن أغراضهن"  وم    را كلُّ عّبِر "أصوال يُ   نر ه 

 النفوا الآرازية.
 من آيذة، وكذال مذن أهذنِر  س  ُسذوتفنيلها علذف أُ  الداللة ُتفيبث تآعيد التغ ال الك و د  اول العلنا  يف العفر احلدي

الداللذة  اللغذوي  تغذ ُّ   ُ ع ذه بذ  شذفِر يُ إذ  2؛ناوأسذفا   ذدوثها هُ رُ و  وُصذ داللذة وت وُّرهذا التغ ُّ  علنا  اللغة موضوعُ  ل  غ  ما    
نفذذا  روًعذذا نفذذا  روًعذذا جديذذدة، وهذذ ه اللذذروع بذذدورها تُ جديذذدة ابلشذذجرة تُ  عذذن طريذذت اكتأذذا  الكلنذذة معذذا  وت وُّرهذذا
لذ  اللذروع الآدميذة وتآ ذ  عليهذا، ، ولكذن هذ ا ال ًذدي دائًنذا،  هنذاعم كةذ  مذن املعذا  تُ اللروع ارديدة  د و أصغر، 

إبراهين أزيس: "وهك ا وجدان أزلأنا أمام ذلذن  د.يآول , املعا  الت آة وِر منُُ  ن  غ  الأابآة  د ازدهرل وازتشرل لآرول ر  
أو  ,الفذذذورة ارديذذذدة الداللذذذة... وغذذذ  ذلذذذن مذذذن االا األللذذذاة الذذذك أ ياهذذذا النذذذا  اللذذذوج اللاشذذذر مذذذن األللذذذاة الآدميذذذة

 3.فتها  ياهتن ارديدة"وها، وشلعوا عليها دالالل جديدة ت لَّ ا تآُّ 

                                                           

 .(33ا: 0)جحمند عل  النجار، دار الكتب املفرية، حتآيت ، ، ابن ج/لخلصثئص 1
 ,/0191-0411، /0داود غ ا ذذة، دار اللكذذر للنشذذر والتوزيذذع،  و  أذذ  اليف، و عفذذد الآذذادر أبذذو  ذذريلة،  ، د.عةلممااللداللمم اول رلممااللرممبييُنظذذر:  2

 .(232)ا
 .(041، 042)ا ,/0194/، 2و املفرية، الآاهرة،  ل، د. إبراهين أزيس، مكتفة األجندالل الأللفثظ 3
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كاألصذول التتينيذة   لغذة،الأللذاة ل منها    شر ث يف األصول األوم الك أُ مأعود الفوبو أل التأصيل اللغوي يفح د.ويرى 
لتةفذذا مذذن زأذذفة تلذذن األللذذاة إم أصذذوهلا لأو إي اليذذة، وكاألصذذول الأذذامية لكنذذال عربيذذة أو  فشذذية؛  لكلنذذة  رزأذذية

والفذلة  1, كذال مفذدرهاليتنذاول األصذول الدشيلذة أايًّ  ؛أعاتَّ  ماا بعدابلتحآيت العلن ، مث اكتأب املف لا مدلوالً عامًّ 
العلذن الذ ي يذدر    ذه العلنذا  أبزذهعرِر الذ ي يُ  ا،  ذاملعىن هذو املوضذوع األسذا  لعلذن الداللذةب  املعذىن والداللذة وطيذدة جذدًّ 

ذل   "هذ  املعذىن، وداللذة أيِر   الداللة 2,املعىن در عم أو حمأذو ،  ُمذهذ  مذا ينفذرا إليذه هذ ا الللذظ يف الذ هن مذن معذىن ظ  ل 
 3.التلاهن ب  النا " ليتنَّ  ؛منه يف اللغة دَّ ال بُ  والتتزم ب  الكلنة وداللتها أمر  

ذذمجيعهذذا ة تكذذاد تشذذنل اللغذذالشذذرى، بذذل هذذ   ذذاهرة عامَّذذدول أُ مذذن و ذذاهرة الت ذذور ال تآتفذذر علذذف لغذذة  ذلذذن  بُ ف  ، وس 
 اللغة  اهرة اجتناعية ت ع ملا ت ع له الظواهر االجتناعية من عوامل الت ور. أليعود إم 

يفتعذد عذن الذننجل ارذاهل  يف أللا ذه  ذ ي الفتغ  عنذد العذر و ل ال روة الفيازية يف املور ةِر ال ي ميُ  ذ وملا كال الآرال الكرت
أ ذا  الفذا ةول لذ ا  ؛ا ذا طذابع إعجذازيِ  زفًّذا عربيًّذ دُّ ع  يذُ إذ  ؛للفحث الدالآ الرئيس   مبدلوالته؛  آد أصفا احملور   لُّ ويأتآ

،  شذذغلا   ذذية ازعجذذاز الآذذرا  العلنذذا ،  ذذأ ردوا هلذذا هاألديب يف أسذذلوب وِر نُ يف جوازذذب العظنذذة الفتغيذذة والأُّذذ احلذذديث  
لكشذف عذن األسذرار اللغويذة  يذه، واع يف أساليب الآذرال ة تفحث يف ازعجاز وأسفابه، وتفيال ملااي التنوُّ لَّ أتآر لال مُ ؤلَّ مُ 
لت ذذذور لإم أل معظنهذذذن   ذذذ  ه ب  ال املعذذذىن لشذذذ   مذذذن التنظذذذين والتآعيذذذد،  ذذذعوا تغذذذ ُّ أل يُ  اللغويذذذول والفتغيذذذول ذذذاول و 

ت ييت ذ)عذذذرا بذذذأو مذذذا يُ  ؛الداللذذة ، وتفذذذيصُ (توسذذذيع املعذذذىن)ف أذذنَّ أو مذذذا يُ  ؛الداللذذذة هذذ : تعنذذذينُ ثتثذذذة الذذدالآ مظذذذاهر 
 4.(ازتآال الداللة)ف أنَّ أو ما يُ  ؛جمال استعنال الكلنة وتغي ُ ، (املعىن
 
 
 
 

                                                           

 .(224, )ا/0192، دمشت، /د الفوبو، منشورال وزارة الةآا ة، د. مأعو أثباللدخةلاعةلىاللربية اللفصحىايفاعصبالالحخلثجيُنظر:  1
 .22يُنظر: علن الداللة واملعجن العريب  2
 .(023)اد. كنال بشر، مكتفة الشفا ، مفر،  ترمجة، ستيلن أوملال، دوراللكةلم ايفاللةلة  3
 .024، وداللة األللاة 024يُنظر: دور الكلنة يف اللغة  4
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 غتنذذا العربيذذة  يً ذذا زاشذذرًا مذذن األللذذاة املتنوعذذة الذذك ت ذذع كغ هذذا مذذن اللغذذال لآذذواز  الت ذذور اللغذذوي والذذدالآ،متتلذذن لُ 
لكشذف عذن د ذائت ل ؛وتفحذث يف غوام ذها وأسذرارها العربيذة, أبل حتذوي الذ ش ة اللغويذة املفذنَّلال تُّ التلأ  أ    بُ تُ وكُ 

العلذذوم الللظيذذة،  مذذن علذذوم الآذذرال : "أِول مذذا ًتذذاج أل يشذذتغل بذذههذذذ/212/ل الراغذذب األصذذلها الكذذرت؛  ذذا لغذذة الآذذرال
 1.األللاة امللردة" ومن العلوم الللظية حتآيتُ 

املوسوم بذ)أزوار التنليذل وأسذرار  2هذ/292لفي اويِر /ويف  ا يته املوسومة بذ)عناية الآاض  وكلاية الراض ( علف تلأ  ا
 تُذذوَّّ ال  هأل أللا ذذ ابملفا ذذث الدالليذذة يف الآذذرال الكذذرت طصذذيتً وت ذذوُّرًا؛ إذ أدرعم 3هذذذ/0121التأويذذل(؛ عذذ/ اخلذذاج ُّ /

ذنذ  رذا؛  ع  املتكلِر ة غ ذوم يف لُ صوهلا األُ دل أُ دِر إذا  ُ  ً ا وتآريًفا من أ هام الآارئ  إالَّ ر  ها     آَّ   ح  ر  إم ذلذن  اصذًدا   ذ د  ن 
ذذذ   أل إم بذذه ا أ  ذذفممَّذذ ؛وجذذت  معازيهذذا األصذذلية واللرعيذذة غام ذذها أايًّ كذذال طريذذت ت وُّرهذذا؛  لألللذذاةاملعذذا  املت ذذورة  ر  ك 

ذا مذن أُمَّذال ُكتُذبر اللغذة, وحت أ يذااًن درجذة املعذاجن اللغويذة،  ع يفلذ ة وتوسُّذد َّذهذا يف لر يلوذلن من شذتل: تتفُّعرهذا يف مظاهنِر
رال الكذرت واحلذديث النفذوي ة من الآذذلن أبدلَّ  اعنً اد ؛التاري ِ  هار ت وُّ عند  ار و و الابلرسن واحلركال والوزل، و  ها ر ف  وض  

 ومأثور كتم العر   عرًا وزةرًا.
 صول الدالالل وت وُّرها.و ينا أييت بيال ما اتَّفعه اخلاج ُّ من طرائت يف  ا يته يف أثنا  الفحث عن أ

                                                           

 .(4ا: 0)ج ، الراغب األصلها ، مكتفة زلار مف لف الفاز،ل فبدلتايفاغبيباللقبآن 1
ًا  2 ذرًا حُمذدِرً  عفد هللا بن عنر؛ انصر الدين الفي اوي, من أعيال الُلر  ر يف عفره,  يل إزه كال إماًما ُمّبَّزًا زظَّارًا شذ ِر صذاحلًا ُمتعفِرذًدا  آيًهذا أصذوليًّا ُمتكلِرًنذا ُملأِر

ذا  ذواه مذن اشتفذارال وُدر ر  و وائذد   أديًفا حنوايًّ ُملتًيا  اضًيا عاداًل, وأكةر ما ا ُتهر بذه تلأذ ه الغذ/ ابملفا ذث الدالليذة، ويُذع ذدُّ مذن أج ذلِر التلاسذ  وأ ذهرها؛ لرن 
؛ تلآَّلها العلنا ,    أكةروا التحشية عليه.وزكال 

ذذذفك طبقمممثتاللعمممثلرة اللكممم  : يف نظذذر ترمجتذذذهتُ  : 9)جعفذذذد اللتذذذاح حمنذذذد احللذذذو، دار إ يذذذا  الكتذذذب العربيذذذة، مفذذذر، و  حمنذذذود حمنذذذد ال نذذذا  حتآيذذذت ، ، الأُّ
: 2 , )ج/0111-0311، /2 حمنذد أبذو الل ذل إبذراهين، دار اللكذر، دمشذت، , الأيوط , حتآيت يفاطبقثتاللةلةوينياوللنحثةاويةة اللوعثة، (021ا
 .(99ا: 2)ج ,/0141-0322املراغ ، م فعة أزفار الأنة احملندية، / مف لف ، عفد هللايفاطبقثتالألصولةنياوللفخحال بني، (20، 21ا
ا يف مجيع العلوم, ذا تفنيلال سائرة و هرة 3

ً
ذائعة,  ذد  ذاك كذلَّ  أمحد بن حمند؛  ها  الدين اخلاج , من أعتم الدولة العةنازية,  يل إزه كال أديًفا عامل

ُه, ومما ا ُتهر به  ا يته علف تلأ  الفي اوي, مج  ع   يها لُ  بَّ األ وال واآلرا  املنةذورة يف علذوم الآذرال والتلأذ  م ن  تآدَّمه يف كلِر   يلة، وأتعب م ن  جي   بذ ع د 
 والآرا ال واحلديث واللغة والنحو والفتغة واللآه وأصوله والكتم.

: 2)ج ,/0121-0392عفذذد اللتذذاح احللذذو، م فعذذة عيأذذف الفذذايب احللذذ  و ذذركاه، /حتآيذذت ، اخلذذاج ، رحيثنمم الأللب ممثاو هممبةاللةممثةاللممدنةثتُنظذذر ترمجتذذه يف: 
 ,وطبقممثتال فسممبي  (,343–330ا: 0هذذذ/, )ج0294ة، /يذذامل فعذذة الوهف ,، احملذذ ِر عةممثناللقممبناللممثدياععممبأيفاوخالصمم الألثممبا، (341–321ا

 .  (402، 402)ا ,/0111-0401/ ،0 سلينال صاحل اخلي، مكتفة العلوم واحلرك ن، املدينة املنورة، , حتآيت األدزه وي
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ا:للدالل ال اأص اأو اًل..ا
 هو يف ذلن يتحرَّى سفيل :، و األللاة لل دالالو بتحديد أص اخلاج ُّ ع/ 

اَع  مممةاٌا :لذذذ   ولذذذه  ؛ار إىلاتطمممو ااأناي عمممريانمممم ادوالإم مممثاأنايممم  ب ا ٌِ ذذذ[1]الفآذذذرة اَوََل ممما اَعمممَ ل كلنذذذة   ل  ، أ ذذذار إم أص 
علذف أل جيذوع ويظنذأ  هُ ل ذاألكذل والشذر  والنذوم،  التعذ يب مح    عم  ر  ؛ إذا تذ ذلُ جُ الرَّ      َّ  آال: "إزه من  وهلن: ع   ,)الع ا (

 2."1من الع ش هر عر ن  ن  لر   ُ    ويأهر، و اصله ازمأاعم، ومنه الع  
ذ، ذ  [232]الفآذذرة ااتَمر ض مةل وه   الَممال :ويف  ولذه  ذ ر  ك   ذ الدجاجذةُ  ار ل   َّذذ، ومنذه: ع  والت ذذييتُ  احلذفسُ  معنذذاه لُ ألَّ )الع ذذل( أص 

 3.إذا عأرل والدهتا مُّ رج بي ها، وك ا األُ إذا مل تُ  ذ بتشديد ال اد
]الفآذرة ااط ة ةَمثِه  ا ايَمر َمه مونَاوََي مد ه ا ايف :لذ   ولذه  ؛اسمثًعثلجملث يالأل ثبالسمخرمثاًلاولت  ااث رنمباوإم ثاأناي  ب امعفوًعث

 ز  وِر من  جارة وترا  وحنوهذا، وهذو املنذار، مث ُ ُذ ؛نهلَّ لتدُ  بُ ف  ن  ك الك تذُ رُ مارال يف ال ُّ األ مُ د  ع   )العنه( لُ ل: "أص  ا،  [02
 وصار ه ا  آيآة". , لًآا مُ د والتح ُّ به عن الرتدُّ 
َثاطَثئ ب ه ا اع ن َداللا ا :ويف  وله   ي ذ   ,املذال وت يذ ه بذ  الآذوم تلريذتُ  (  ُّ )التَّ  ل  أص   أ ار إم ألَّ ، [030]األعذراا اأالاإَّن 

 5:]الوا رمن [ هذ/ /40لفيد  بآول ا تلَّ ، و رِر يف الشَّ  ب  ل  مث غ   4,أو  رِ   ه من ش   زفيفُ  لكلِ  
مممممممممممممممممم اعَاَتط ةم  ًرثدَاب  اَشممممممممممممممممممف  ممممممممممممممممممَبل   الئ ممممممممممممممممممد الألش 

ا
مممممممممممممممممممممممممممممممبًاا اة ممممممممممممممممممممممممممممممممال  الاوللز َعثَمممممممممممممممممممممممممممممممم  ال ةلوو تم 

ا"  6.رن ل  ل  وما زذ    ؤمهن عند هللاالآ ا  والآدر بأفب  ُ هن، وما طار إليهن من  ظُّ  أي هن  ائرُ 
 راللدالل :تطو اا..اثنًةث

ذذذذر  الفا ذذذذث  ذذذذفتً أل اللغذذذذوي  والفتغيذذذذ   ذذذذاولوا   ذذذذ  ه ب  ال املعذذذذىن لشذذذذ   مذذذذن التنظذذذذين والتآعيذذذذد،  ذذذذعوا تغذذذذ ُّ أل يُ  ذ ك 
أو  ؛الداللذة ، وتفذيصُ (توسذيع املعذىن)ف أذنَّ أو مذا يُ  ؛الداللذة هذ : تعنذينُ ثتثة لت ور الدالآ مظاهر لإم أل معظنهن 

                                                           

 .422: 2/ع  /  الآرال بريغيف  لردالامليُنظر:  1
 .(421ا: 0, )ج/0111-0401/،  0عفد الرزاك املهدي، دار الكتب العلنية، ب ول،   ضف ه، عنثي اللقثضياو فثي اللبلضياحلا ية =  2
 .242: 2ا ية احل 3
 . (2131/ط / )من احملآآ ، دار املعارا، الآاهرة،  حتآيت مجع   ,ابن منظور ,للرِبالسثنيُنظر:  4
 .(029, )ا/2114-0422، /0 ، محدو طنا ، دار املعر ة، ب ول، ديولنالبةداي اريةر  5
 .323: 4ا ية احل 6
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تعذذرَّ  هلذذا وهذذ  مظذذاهر  1,(ازتآذذال الداللذذة)ف أذذنَّ أو مذذا يُ  ؛جمذذال اسذذتعنال الكلنذذة ، وتغيذذ ُ (ت ييت املعذذىنذ)عذذرا بذذمذذا يُ 
 .اخلاج ُّ يف  ا يته؛ إذ مل يكتفر أبل يشلع األصل اللغوي ابملعىن اجملازي املت وِرر عنه كنا تآدَّم

ذمذا وُ " أبزذه/ ذهذ100الأذيوط  /  فيَّنذهاترممةااللداللم اوتوسمةملال رم  أم ثا ، (2)"عنل عامًّذامث اسذتُ  ,ايف األصذل شاصًّذ ع  ضر
 ؛لنذلوة حلاجذة وإرضذا ً  اسذتجابةً  كذال هذ ا املظهذر مأذعود الفوبذو أل د.ويذرى  3,)توسذيع املعذىن(الدراسال احلديةة ومسَّته 

 4.رضيهنناسفهن ويُ لوهنا ويفنعوهنا و ت أهوائهن وعلف غرار ما يُ لفِر اخام يُ  املعا  كاملوادِر  ألَّ 
بيديذذه  الفعذذ ُ  ع  ر  : ذ  : ")ذرًعذذا( متييذذل، وهذذو يف األصذذل مفذذدرُ اخلذذاج ُّ  ،  ذذال[11]هذذود اَضممثَ اِ  مما اَعر ًعممثوا :لذذ   ولذذه  
ذذذ عُ ر     ي ذذ ذذذوُ مث تذُ  5,عر  مذذذن الذذ َّ  هُ وُ   ذذذإذا سذذذار مذذا ش       يف س  ذذ وُ  , يذذذه عسِر ذذموضذذذع ال ا ذذذة وار   ع  ضر أي  ؛هُ عُذذذر  ذ   اك  ،  آيذذذل: ض ذذذدر ه 

 كذ لن،  آيذل  تر   ذر  عذل جمذازًا عذن الآذوة،  الذ راع الذ ي هذو مذن املر ... وذلذن أل اليذد كنذا  ُ هُ ع   ر و  م   اعُ ر  ال ِر  ع     ، و د و  هُ طا تُ 
ذذ ذذًعذذار  ذ   اك  ض ذذآذذوهلن: املذذدلول األصذذل  ل , الفذذدر" تر ي  إزذذه كنايذذة عذذن ضر ًُ   ُذذشُ  تُ ي  ، ضر ذذوال الفعذذ   ذذ   ه عليذذه، ومدلولذذ لُ ن 

 من شتل تعنين الداللة. ههنا ر املعىن يآه،  ت وُّ ال يُ  ر  اززأال من أم   مُ تّبُّ  ال ارئ
ل : وله  ويف ًثاِب  فذيب وال يُ  هر  رذ   احلجذر الذ ي ال  ائذدة يف     اُ      ذأبزذه )الذرَّجن(   أَّذر اخلذاج ُّ ، [22]الكهذف اةَة مب اَرْج 
ذذ، مث وُ اهُ م ذذر  م   ذذو  )الذذرَّجن( م   ع  ضر ذذرر األمذذر مذذن غ ذذوذر  نِر الظَّذذ ع  ضر   6, يذذه ةً ر يَّذذعُ   ذذص صذذار  آيآذذةً  ؛ب  ل ذذ ذ   واطنئنذذالر  ن  يآيذذ/ِ  ل ذذعر    ر ك 

 7:]ال ويلمن [ ك.هذ/03بن أيب سلنف / كنا  ال زه 
اإال ا  ِ ممممممممممممةل اَمممممممممممممثاعَااوَمممممممممممممثاللَممممممممممممب  مممممممممممما اواخ ام  اخ ا اع قم 

ا
مممممممممممممَممممممممممممممواا ال  مممممممممممممي اد الَمممممممممممممثاِب اَهمممممممممممممَواَعنم اثاه  اَبج ا اث 

ا  معىن الظِن.إليه من  رت وَّ وما  داللة )الرَّجن( لُ أص   ا  

                                                           

 .024، وداللة األللاة 024يُنظر: دور الكلنة يف اللغة  1
مكتفذة دار الذرتاي،  ,حمنذد الفجذاوي علذ و  نذد أبذو الل ذل إبذراهينحمو  املذوم بذنحمنذد أمجذد جذاد حتآيذت ، الأذيوط ، وأنولعهمثايفاعةلو اللةلة ال زهبيُنظذر:  2

 .(421ا: 0)ج، 3 الآاهرة، 
  ذذاكن مالذذن العتيفذذ , الذذرتادا يف اللغذذةو  ,(040)ا ,/2112، /0 ، د. مهذذدي أسذذعد عذذرار، دار وائذذل للنشذذر، عنذذال، جممدااللةلفممملاول رمم يُنظذذر:  3

 .(22, )ا/0191-0411، دار احلرية، بغداد، /اللايدي
 .332اللغة العربية اللفحف  علف يُنظر: أثر الدشيل 4
 .232: 0/ذرع/  الآرال بريغيف  لردالامل 5
 .024: 2ا ية احل 6
 .(29, )ا/0199-0419، /0 عل   أن  اعور، دار الكتب العلنية، ب ول، حتآيت ، ديولنا هرياي اأياسةلمى 7
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غلذذل يمل هذذو ممذذا ر، و الت ذذوُّ  غذذة طريذذت  للُّ  ، ومواكفذذة  للذذاةملعذذا  األ إثذذرا    زتآاهلذذا مذذن شاِصذذة إم عاِمذذةابتعنذذين الداللذذة إذل؛ 
 ردارهتا. للعربية وبياانً  شدمةً  ؛اهتنامه لَّ أواله جُ  عنه,  آد لاج ُّ اخ

, أو مذن ارلئذ ِر إم اختصةصاللدالل اوتضمةة ال رم  وأم ثا  نآذي  مذا تآذدَّم؛ إذ  يذه حُتذوَّل الداللذة مذن العذامِر إم اخذااِر
,  ي ذذيت املعذذىن بذذدالً مذذن أل يتوسَّذذع؛ لذذ ا عُذذررا  يف  هذذ ا كذذول أكةذذر مذذا يو  1,(ت ييت املعذذىنالدراسذذال احلديةذذة بذذذ)الكلِرذذ ِر

 وضذذذعمل تُ  الشذذذرعية الذذذك صذذذارل دالالهتذذذا يف ازسذذذتم تتلذذذف عنذذذا كازذذذا عليذذذه يف اراهليذذذة, ولكنهذذذا األللذذذاةيف  ظهذذذرامل
 .ن جمازًا وزآتً هُ تذُ غ  لُ  هُ ت  ع  سر وو   العر ُ  هُ ل  وإمنا جا ل علف طريآة ما ألر  ,ًعا جديًداض  و  
 أضذا ها إم جديذًدا  ذ  الآذرال معذىًن  اأضلف عليهذ 2,ةإال مبعىن التعب واملشآَّ  يف اراهليةعرا ( الك مل تُ در ه  كلنة )ار   

َمثِه  ا اإق َسم ولاِب اأ :   وله  لها، ظ  ل  ها وأغ  د  ك  أو   ,الين  دُ ه  ج    :ليف ؛ميال(ألا)كلنة  َداأَي  ]املائذدة انم ه ما اَلَمَرك ما اهلل اَجه 

دُ اخلاج ُّ   ال، [23 ذأذت  مُ ( هر نر ي  مير  : ")ج ه  ذأ فذف وُ     ل ذإذا بذ   ,هُ أ ذل  د  زذ  عار  مذن: ج ه      ل ذا، وذلذن إذا ابلذ  يف الينذ ، وبذ  ه  عر س 
مَداأ :ولذه كرَّر مةل ه ا الكتم يف تعليآه علذف  و  3,ا"ه  در ك  ا وأو  ه  دِر أ    غاية   هلل اَجه  َمثِه  ا اوأق َسمم ولاِب  آذال:  ، [23]النذور اَي 

 4.ا"ه  و  دُ دَّ ميال و   وا األدُ أي أكَّ  ؛اه  ع  س  وُ     لر ب  إذ أُ  ,هُ أ  ل  زذ   د  ه  ج   :عار  منأت  "هو مُ 
ذر  إذا ش   ؛ةُ ف ذالرُّط   ار آ  أ ذن:     ذوهل   إالَّ  من  فلُ  العر ُ منها كلنة )اللاست( مل تعرا   وك ا ذمذن  ر  ا  ج  وهذ ا مذا تغذ َّ يف ا، ه  رر ش 

اَ مثَنام اأ :ل   وله  ، ,  آد صار هلا معىًن مل يكنازستم مًقثاالَلَمم   اَ مثَنالَثس  نًمثاَ َمم   م  مخَمو ونَاؤ    ذال، [09]الأذجدة ااَيس 
ذذذاخلذذاج ُّ  ذذذاللر )معذذىن  لُ : "أص  ذذمذذذن:     ؛اخذذروجُ  (تر أ  ذذر  إذا ش   ؛الةنذذذرة   ار آ  أ  ذذمذذذن  ر  ا  ج  عنل يف اخذذروج عذذذن مث اسذذذتُ  5,هارر ش 

ذذمذذن الكُ  نُّ ًآذذا،  هذذو أع ذذل     مُ  عر ر  ال اعذذة وأ كذذام الشَّذذ ل ئرذذن  ُهذذُن ك ل ذذر  بذ ع ذذ  م ذذن  و كنذذا يف  ولذذه:   ؛بذذه صُّ و ذذد ُي ذذ ,رر ل  د  ذ لرذذن    ُأو 
ُآول  ال  وكنا هُ  ,[22]النور  ل اسر

ُ
 تر ل  آابذ  نا مل

ُ
 6.ن"ؤمر ه ابمل

                                                           

 .022يُنظر: داللة األللاة  1
 .030: 0/جهد/  الآرال بريغيف  لردالامليُنظر:  2
 .413: 3ا ية احل 3
 .092: 9ا ية احل 4
 .410: 2/ أت/  الآرال بريغيف  لردالامليُنظر:  5
 .421: 1ا ية احل 6
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الذه؛  هذو  ذائن لر ابذة جم ؛غ/ اللغةاملفادر الك تُ  من أهنِر  دُّ ع  يذُ  نظهر  ال اوتةةرياجمثاالسخرمثااللكةلم  للدالال اق انمَاوأم ثا
, أو ابلعكذذس عنويذذة,الكلنذذال مذذن حمأوسذذة إم م احلآيآذذ  واجملذذازي، وتنتآذذل داللذذةُ  يذذال يذذه يتأذذاوى املعنو علذذف التَّخيُّذذل، 

 1.واضحة ب  الداللت " فة  ناس  أو مُ  لعت ة   ؛شرىمن جمال داللته إم جمال داللة أُ  "ينتآل الللظُ  وهو أل
؛ لذذهو  و ذذد , عذذن طريذذت الكنايذذة عذذن طريذذت االسذذتعارة، واالزتآذذالُ  عذذن طريذذت اجملذذاز، واالزتآذذالُ  االزتآذذالُ :  هذذ ُصذذو ر  ثذذتي 
 .عنه ةاملنفةآ ةارديد الداللةلظة و للَّ  لغويال ًحا األصل  وضر مُ  هلا اخلاج ُّ   عر 

الكفذ  يف جمذرى هذ ا الت ذوُّر، ويذتنُّ  هُ رُ الآ، ولذه أثذ ذ واسًعا مذن أبذوا  الت ذوُّر الذداجملاز ابابً  دُّ ع  يذُ الالنخقثااع اطبي الجملث :
ة ابالعتنذذاد علذذف جمنوعذذة مذذن العت ذذال بذذ  املذذدلول ، كاجملذذاورة والأذذففيِر  ؛عذذن طريذذت ازتآذذال الللذذظ مذذن معذذىن إم اشذذر

ذذ اجملذذاز ُر , ةيَّذذة والكلِر وارلئيِرذذ مذذن  هُ دُّ عُذذوتذ   ,ازكةذذ ًا مذذا تأذذتعنل اجملذذ  يف اللغذذة العربيذذة ولذذيس عارًضذذا  يهذذا، و"العذذر ُ  أسذذا    ن  ك 
 2.ورا ابزا لغتها عن سائر اللغال" ,ملاشر كتمها،  إزِه دليل اللفا ة ورأ  الفتغة

مذا  : "احلآيآذةُ يف  ذِد )احلآيآذة( و)اجملذاز( من املعىن اللغوي للكلنذة،  ذال ابذن جذ/ د  أتن  واملعىن االص ت   للنجاز مُ 
ذذ يف االسذذتعنال علذذف وضذذع اللغذذة، واجملذذازُ  أُ رذذرَّ  ذذ 3,ذلذذن" دِر مذذا كذذال ب ر ا كذذال اسذذتعنال الللذذظ يف غذذ  معنذذاه األصذذل   لنَّ
  ألَّ  إالَّ  4؛(جمذازًا) ت ج ر م  أل مسُِر   ,فيًها ابالزتآال من موضع إم اشر 

ُ
ذداللذة مفذ لا )اجملذاز( اشتللذا عنذد امل رين لأِر

وهذذ  التلأذذ   ,الذذك يأذذلكها الآذذرال يف تعف اتذذه / "ال ريآذذة  ذهذذ201والفتغيذذ ، إذ تعذذ/ كلنذذة )اجملذذاز( عنذذد أيب عفيذذدة /
 كلنة )اجملاز(.لوه ا املعىن أعِن من املعىن االص ت    5,والتأويل وتوجيه الكتم"

ذذُد  اجملذذاز؛ ر اللغذذوي ركذذة الت ذذوُّ  كرَّسذذا و ذذد ذذإم زذ   بذذهإذ يُذع ن  وهذذو األللذذاة مذذن املعذذا  الآدميذذة إم املعذذا  ارديذذدة،  لر آ 
عفذذد هذذ ا و , هذذار احليذذاة يف جوازفهذذا كلِر ة ت ذذوُّ  تنيَّذذ هُ ُضذذرر ل  ل الت ذذِور اللغذذوي تذ  ؛ ألةذذ ة ال سذذفيل إم د عهذذامذذرتفجل بعوامذذل ك

ي ذذذة  أ ذذذوال املخلذذذو   وعذذذاداهتن ومذذذا يآت ذذذيه  ذذذاهرُ  عُ ف ذذذتذ  االعتفذذذارال اللغويذذذة تذ   أل هذذذذ/ يذذذ كر414اررجذذذا  / الآذذذاهر الفرنذ 
 رال إمنا ه  زأيل احلياة والعادال.كأل اجملازال والتفوُّ   6,وموضوع اررفرِلة

                                                           

 .24الرتادا يف اللغة  1
: 0)ج ,/0190-0410، /2   الذدين عفذد احلنيذد، دار اريذل، بذ ول، يذحمنذد حمحتآيذت ، ادابه وزآده، ابن ر يت الآذ وا يف حماسن الشعر و  للرمدة 2
 .(222ا
 .442: 2اخفائص  3
-0332سذذيد بذذن علذذ  املرصذذل ، م فعذذة املآت ذذف، مفذذر ، / حتآيذذت، العلذذوي الينذذ/، ل خضممم األسممبلراللبالغمم اوعةلممو احقممثئ ال علممث اطممبل لليُنظذذر:  4

 (.23, )ا/0104
 .(01، 09)احمند  ؤاد سلك ، مكتفة اخاجن ، الآاهرة،  د.حتآيت أبو عفيدة،  ,جمث اللقبآن 5
 .(312)ا جدة،/  اكر، م فعة املد ، الآاهرةحمنود حمند  حتآيت ، عفد الآاهر اررجا ، للبالغ  أسبلريُنظر:  6
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 و 
ُ
ذذاجملذذاز امل ذذلة يف الآذذرال الكذذرت, ومذذن أدلَّذذة إعجذذازه الفيذذا , أدَّى ابللغذذة إم أل توسَّذذعا وأُغذذ/ معجنهذذا  لرس   ذذاهرة ُمتأصِر

ذع  / بآوله: "ما كازا العت ة ب  ما اسذُتعنرل ذه131 دَّه الآلوي/ / د و الدالآ بدالالل ُمتجدِردة بديعة,    يذه ومذا ُوضر
ملت ظذة عت ذة غذ  املشذارة  ؛ًدا يف غذ  معناهذا األصذل ف  لة    أتعن  الكلنة مُ  تكول ي ألأ 1؛التشفيه" أًة غ   تب  مُ  ؛له

 2.ة علف إرادة غ  املعىن األصل ب  املعني ، مع  رينة دالَّ 
ذذذذو  تذ   دو ذذذذ   ع  سَّ

ُ
ذذذذالفتغيذذذذول يف اسذذذذتخراج عت ذذذذال اجملذذذذاز امل ذذذذيَّذذذذة، والكلِر ارلئيَّذذذذل، ومنهذذذذا: رس  ُأذذذذفَّفيَّة,ةففيِر ة، والأَّ

ة، يَّذذذذواحمللِر  , وامل
هذذ ه  د  ص ذذالآذذرال الكذذرت،  ر   كةذذرة اجملذذاز يف ايأدرعم   يف  ا ذذيته؛ إذ كةذذ ًا  اخلذذاج ُّ  بتلفذذيلها اهذذتنَّ وهذذ  ممذذا  3,ةيَّذذواحلالِر 

نذا إل يلحذظ  ، بعيذًدا عذن الفحذث النظذري اهذإايَّ  وكال يف تناوله, و فَّل عت اهتا, هر لر ن  الظاهرة الك ه  من أساسيال ع  
 .ر الداللةدررًكا أِل اجملاز زتيجة  تنية لت وُّ مُ  ؛املعىن ل  أثرًا للنجاز يف اية  ص يشرح أص  

, ومذذذن أ ذذذهر أمةلتهذذذا لذذذديهن تأذذذنية الشذذذ   ابسذذذن جلئذذذه فأذذذنَّ  يُ كذذذول الللذذذظ جذذذلً ا مذذذن املعذذذىن املآفذذذود، ي أل ثجلزئةممم ل
ن ُه ذ الك ه  جل   منه ذ أداتُه يف ع ن لرهر.   اراسو  )عيًنا(؛ ألل ع يذ 

ارَقَمبَم  اوا :ل   وله   ب يمب  نًمثاَخطَم ًالَمَخح  م  اقَمَخَلام ؤ  نة، كنذا رذا عذن النَّأ ذ ّبِر   ذال الفي ذاوي: "و)الر فذة( عُذ، [329]النأذا  اَم  
ذذنة)، و: "و)الر فذذة( مذذن التعفذذ  ابرذذل  عذذن الكذذلِر لذذاج ُّ عنهذذا ابلذذرأ "،  آذذال اخ ّبِر  عُذذ بلتحتذذ  لسزأذذال، و يذذل إهنذذا  (النَّأ 

والظهذذذر عذذذن   ابلذذذرأ عذذذّبَّ كنذذذا يُ   4,إهنذذذا يف املتعذذذارا اسذذذن للنناليذذذن  يذذذت، وهذذذو املذذذراد هنذذذا،  ذذذال الراغذذذب:تكذذذول مبعذذذىن الر 
 5.وك ا  هرًا"آال:  تل يربجل ك ا رأًسا املركو ،  يُ 

مممب اوقم مممب آَنالل :يف  ولذذه و  يذذذا كنذذذا مسُِر   ,هذذانُ ك  ألزذذذه ُر  (؛ ذذذراانً )يذذا  ذذذال الفي ذذاوي: "وصذذذتة الفذذذفا، مسُِر ، [19]ازسذذرا  اَفل 
 6.ها"نُ ك  ألزه ُر  ؛يع/ أزه من تأنية الكِل ابسن جلئه: "خلاج ُّ اأتفع ،  ("سجوًدا)و (ركوًعا)

ًنا املعىن املآفود وغذ ه,  هنذا ُيأذنَّفزآي  ارلئيَّة؛ أي   ة اللكةل  اوا , ومذن أمةلتهذا ارذل  ابسذن الكذلِر  أل يكول الللظ ُمت نِر
؛ أي من مائه, ال ُكلَُّه.  أل يُآال:  ربُا الفحر 

                                                           

 .(224)ا /,0119, /4, اخ يب الآلوي/, دار إ يا  العلوم, ب ول,  يفاعةلو اللبالغ ايضث ل  1
 .(233، 232)ا ,/0111، /0 ، الأيد أمحد اهلامش ، املكتفة العفرية، جولهباللبالغ ايفال رثيناوللبةثناوللبديمليُنظر:  2
 .(009-000)ا ,/0112-0312، /0 ، أمحد م لو ، منشورال دار الفحوي العلنية للنشر والتوزيع، الكويا، لنونايالغة يُنظر:  3
 .222: 0/ر ب/  الآرال بريغيف لردال امليُنظر:  4
 .321: 3ا ية احل 5
 .12: 2ا ية احل 6
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ذذر  و  هذذا؛  آذذد ذ ك  : لذذاج ُّ اخ عآَّذذب،  (سذذورة الفذذتة)ف أذذنَّ سذذورة اللاحتذذة تُ  ألالفي ذذاوي  جنذذده يف  ا ذذية اخلذذاج  ُملتتحر
ذ (الفتة)ف أنَّ تُ  (سورة الفتة)ف أنَّ "كنا تُ    در أيً ا، وهو من تأذنية ارذل  ابسذن كلِذه، أو تأذنية أ  

ُ
  ابسذن م ذتتزر امل

 1.اآلشر"
مَلالخل ا :ويف  ولذه  َمممَ اوَلص  نَممث  الل ك  ِ اوآتَمةم  ذذ،  ذذال الفي ذاوي: "و   [21]ا  طَممث عذذن الفاطذذل،  بتنييذذل احلذتِر  ؛اخفذام لُ ف 

 
ُ
 ه نفِر ال ي يُ ص خل  أو الكتم امل

ُ
ذوالوصذل   راعذ   يذه اللفذل  فذا  يُ ب علف املآفود مذن غذ  التر اط  خامل ا أمَّذ)  بذه ... وإمنذا مسُِر

ذذ(دُ ع ذذبذ   ذذ؛ ألزذذه يلفذذل املآفذذود عنَّ ذذ :: " ولذذهلذذاج ُّ اخ أتفع ذذ ,لذذه مذذن احلنذذد والفذذتة" هُ ُمذذآدِر مُ  ت  فَّ ا س   ؛إخل( ... )وإمنذذا مسُِر
ألزذه  ؛لتذهبل إزه مذن مجُ  , يه هُ ر  ف  ه    رادُ أبزه ليس مُ  ؛(دُ ع  ا بذ  بذ)أمَّ  (اخ ا  ل  ف     )ن من تلأ ه هُ  ُ ع  بذ   هُ ر  ك  إ ارة إم ما ذ  

وهذو  ,املآفذود منذه  َّ  ًنا بذه، وبذ ذللكتم تينُّ  ةً رَّ غر  ل  عر ليلفل ب  ما جُ  ر  كر   ُ  ,احلند والفتة د  ع  بذ   بر    يف اخُ  ع     ما و   أكةرُ 
 2."هر ئر ل  علف جُ  لِر من اب  إطتك اسن الكُ  ؛ل  ف      عليه لو وعه يف كتم   ت  لر ط   أُ  ,الفلي ا يآع يف الكتم ممَّ 
 ويُذذ الأذذفبُ  ر  ك     أي أل يُذ ؛ًفا يف املعذىن املآفذذودأل يكذذول الللذظ املذذ كور سذذف  ببة اللس موا

ُ
ذذأذذفَّب، و ذد ذ  راد بذه امل  الشذذوكا ُّ  ر  ك 

أي تأذذنية الشذذ   ابسذذن صذذورته؛   ؛آابذذل، والفذذورة، واللاعذذل، والغايذذةال ة أربعذذة أزذذواع:أزذذه يذذدشل يف الأذذففيَّ  هذذذ/0221/
أو  نًّذذا؛ كتأذذنية امل ذذر ابلأذذنا  والنفذذال ابلغيذذث، وتأذذنية  كتأذذنية الآذذدرة ابليذذد، وتأذذنية الشذذ   ابسذذن  اعلذذه  آيآذذةً 

 3.الش   ابسن غايته؛ كتأنية العنب ابخنر
ممخ ا ا :لذذ   ولذذه    ذذال الفي ذذاوي  ذذارً ا كلنذذة )تتذذازول(: "تظلنوهنذذا ، [091]الفآذذرة  نم ف َسممك ا اخَت خَممثن وَناأعةل ممَااللا اأن ك مما ا  نم 

ذاخلذاج ُّ "،  آذال (اخيازذة)مذن  أبل ُ  (االشتيال)بتعري ها للعآا  وتنآيص  ظَّها من الةوا ، و األمازذة،  دُّ : "اخيازذة ضر
عنلا يف كلنذة )تتذازول( اسذتُ   لأي إ 4,الظلذن وتنآذيص الةذوا " هذا جمذازًا عذنل  ع  رة ج  تفذوَّ ا كازذا شيازذة الذنلس غذ  مُ وملَّ 

 نِر عن الظلن وتنآيص الةوا ،  أُ  را ّبِر عُ و غ  داللتها األصلية، 
ُ
 . هر فر ف  ب ابسن س  أفَّ   امل

                                                           

 .39: 0ا ية احل 1
 .031: 1ا ية احل 2
 ,/2111-0420، /0 سذام  بذن العذريب األ ذري، دار الل ذيلة، الذراي ، حتآيذت ، ، الشذوكا إرشثداللفحوااإىلاحتقة الل ام اعةلاالألصموايُنظر:  3

 .(042)ا
 .290: 2ا ية احل 4
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َ اَعةلَممىالل مم  يَ االََي َرمموا :يف  ولذذه و   ,أو اخذذ اللُ  ،  ذذال الفي ذذاوي: ")الذذرِرجس( العذذ ا ُ [011]يذذوزس  ايَمر ق ةل ممونَال اللممب  ج 
ذذ ذذذلذذاج ُّ: "اخ  أضذذذاا ,"هُ فُ فذ   إزذذه س  ر، مث ال ذذذرتاكهنا يف االسذذتكراه والتنلُّذذذ ؛إم العذذ ا  ل  آرذذذالآذذ ر، مث زُ  (الذذرِرجس) لُ أص 

 1. هو جماز يف املرتفة الةازية" ,هر فر ف  طلت علف س  أُ 
  بة  سممب ال  اوا

ُ
الغيذذث وأرادوا بذذه كذذازوا يف الأذذففيَّة ذكذذروا    ذذإذا, ةففيَّ ب علذذف الأذذفب، بعكذذس الأَّذذأذذفَّ تتحآَّذذت الطذذتك اسذذن امل

 2.ي كرول النفال ويريدول الغيثيف املأففيَّة   إهنن ,الفالن
اأَعلاطةل اوإ : ولذذذه   لذذذ  َر مممب و   مممك وه   امب  مممخ ا اللن  َسمممثَبالَممممبَمةَلة َ اأَجةَله ممم  الَ م س  َر مممب و  اق  اَسمممب  ح وه   امب  ،  ذذذال [230]الفآذذذرة  و 

عذذن املراجعذذة؛ ألهنذذا  : "يعذذ/ أِل ازمأذذاعم جمذذاز  بآولذذه اجملذذاز ع  و  زذ ذذ لذذاج ُّ ا اخوضذذ ذذد أ"، و نَّ وهُ عُذذ"واملعذذىن:  راجر الفي ذذاوي: 
 3.عم"عن الرتَّ  ، والِتأريا مبعىن ازطتك جماز  هُ فُ فذ  س  
ممممَولل ك ا اوأو ال :يف  ولذذذذه و  َممممثاأم  نَمممم ٌاولع ةَلم ممممولاأَّن  ذذذذ،  ذذذذال [29]األزلذذذذال  د   مممما ال خم  الو ذذذذوع يف ازمث  بُ ف  الفي ذذذذاوي: "ألهِنذذذذن س 

 بُ ف  )ألهنذن س ذ :: " ولذهلذاج ُّ اخ أتفعهن علذف اخيازذة"،  ذفُّ  ُ كن  ت ًنلنَّ  ,ليفلوكن  يهن ؛من هللا تعام والعآا ، أو حمنة  
,  إ ذذذارة إم معذذذىن اللتنذذذة ؛إخل( ...الو ذذذوع ذذذ ؛طلآذذذا علذذذيهن تكذذذول أُ  ,ا ازمث والعآذذذا إمَّذذذ : إزِذذذه كنذذذا مذذذرَّ , أو هافُ فذ  ألهنذذذن س 

 4."االشتفار,  املعىن أل هللا ر ز   ُكن األموال واألوالد ليختّبكن
أل االزتآذذال مذذن )النذذذادي( إم تها وذكذذروا لفذذذحَّ  ,هالشذذذ   ابسذذن حملِرذذ فأذذنَّ  يُ  يذذه،  راد احلذذالُّ ويُذذذ ت احملذذلُّ ل ذذ   يُ  ألا ة مملحملةل  اوا

 5.ز ر ا االعتفارالتجوُّ  اَّ  ف   ,كة ًا  ، موجود  [01]العلت  لَمةل َةد ع اََند يَه ا :يف  وله  )أهله(
م ن نَياَمَقثع مممَدال ةل : ولذذذه   لذذذ  ةل مممَواتم بَممممو  ني ال  مممؤ  اأه  ممم    (املآعذذذد): "ولذذذاج ُّ  ذذذال اخ، [020]ال عنذذذرال  ق خَمممثا اوإع اغَمممَدو َتام 

 لذت ، و ذد يُ و عود   وإل مل يكن  يه  يام   ؛ًآا ل  املكال مُ  طلآا ب ريت اجملاز علف أُ  ,ع  وسِر الآعود والآيام، مث تُ  حملُّ  (املآام)و
 6.الكرت" الأام  واملآامُ  كآوهلن: اجمللسُ   ؛به ن  علف م  

                                                           

 .011: 2ا ية احل 1
 .(349)ا ,/0113، /3 د. حمند أبو موسف، مكتفة وهفة، الآاهرة،  ,للخصويباللبةثين يُنظر: 2
 .242: 2ا ية احل 3
 .423: 4ا ية احل 4
 .(40ا: 4)ج ، ابن يعآو  املغريب، دار الكتب العلنية، ب ول،يفاشب اتةلصةصال فخث امولهباللفخث  5
 .009: 3ا ية احل 6
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َخ  ممممب وَناإال ا : ولذذذذه  يفو  ث ممممَلاأالَمَهممممل ايَمنم  اقَمممممب ةل ه ا ام  مممم   لام  الل مممم  يَ اَخةلَممممو  "أايم العذذذذر  أل  ذكذذذذر اخلذذذذاج ُّ ، [012]يذذذذوزس  اي   
 1.للفتة الوا عة  يه" ؛املغر  :آالكنا يُ   ؛ يه ع     ا و  جمازًا مشهورًا يف الو ائع من الِتعف  ابلِلمال عنَّ عنلا استُ 
 .هُ ن  ن  ضر  كال يه و  لَّ     ن  املكال ابسن م   فأنَّ  يُ ، احمللُّ  رادُ ويُ  احلالُّ  تُ  ل  إذ يُ  ؛ةيَّ احمللِر  سُ ك  ع    ة الثل  اول
اوي ق ةم مموَناللص ممال  يَ الل مم :لذذ   ولذذه   ل ةَة ممب  ن مموَناِب  م  إذا  (؛فلَّ ص ذذ)مذذن  ة  ل ذذع   ذ   (الفذذتة)،  ذذال الفي ذذاوي: "[3]الفآذذرة  ةَايم ؤ 

ذذ ذذ ؛  اللعذذل املخفذذوا رذذادعذذا، وإمنذذا مسُِر عه تشذذفيًها لذذه يف تشُّذذ (؛ًيافذذلِر مُ )  الذذداع  ال ذذتناله علذذف الذذدعا ... وإمِنذذا مسُِر
 ,، وهذو الظذاهرعلذف احملذلِر   هذو مذن إطذتك احلذالِر  ,: "و وله: )ال تناله علف الدعا (اخلاج ُّ  اجد"،  آالاكع والأَّ ابلرَّ 

 2,بلوالذه كذالرأ  والر فذة" لُّ ا يذلول الُكذأبل يكذول ممَّذ ه مشذرو   أبزذ ل  ُآذإل مل زذ   ,، وإل جذازلِر ال من إطتك ارذل  علذف الُكذ
ذذمذذا ذ   ف(  ذذال: " الفذذوا ُ معذذىن )صذذلَّ     ر  ع ذذ ماوبعذذد ذذإليذذه ارنهذذور مذذن أِل ل   ب  ه   جمذذاز   ,يف الذذدعا   آيآذذة   (:الفذذتة) ظ  ل 
  لغذذذذذوي  

ُ
ذذذذذ 3,لة عليهذذذذذا"شذذذذذتنر يف اهليئذذذذذال املخفوصذذذذذة امل  كذذذذذتمُ   هر ترذذذذذمَّ هذذذذذ ا برُ  ,إخل( ...  الذذذذذداع مث  ذذذذذال: " ولذذذذذه: )وإمنذذذذذا مسُِر

ذذلر  وهذذو بيذذال   4,(ااالكشَّذذ) وإطت هذذا  ,هلذذا ال أصذذل   ,مذذن الفذذتة املشذذهورة مذذن أهنذذا يف الذذدعا  اسذذتعارة   هُ د  ن ذذا يف الوا ذذع عر ن 
 ,بعدمذه لُّ ورد علذيهن أهنذن ا ذرتطوا  يذه أل يعذدم الُكذ، و ذد أُ لِر أو ارل  علف الُكذ ,علف احمللِ  من إطتك احلالِر  عليها جماز  

 5.للوا ع" ف  ه خماله علف صتة األشر ، وهو كلُّ  ينئ  إطت ُ  ، وأزه ال يفاُّ لِر وأل يكول ارل  مآفوًدا من الكُ 
َمم  اللا ام ممثالل مم  اوأ :يف  ولذذه و  او ج مموه ه ا اَلفممياَرا  ،  ذذال الفي ذذاوي يف تلأذذ ه كلنذذة )رمحذذة(: [011]ال عنذذرال  يَ اليم َةض مم  

 ,عذذذن احملذذذلِر  مذذذن التعفذذذ  ابحلذذذالِر  ؛ةمحذذذة مبعذذذىن ارنَّذذذالرَّ  ل  ع ذذذج   ,خل(... إة)يعذذذ/ ارنَّذذذ :: " ولذذذهعلَّذذذت اخلذذذاج ُّ ة"،  "يعذذذ/ ارنَّذذذ
 إ ذذارة إم كةرتذذه ومشولذذه لذذه مشذذول   ؛د  غ ذذر   وعذذيش   كنذذا هذذ  يف: زعذذين    ؛ الظر يذذة جمازيذذة ,والظر يذذة  آيآيذذة، أو مبعذذىن الةذذوا 

زتهذا آار  ومُ  ,لتهذا ابلعذ ا آاب  لأذ  مُ علذف هذ ا الت ر يذة، ويذدلُّ  يهذا الظ محة الك ه  صلة ذاتية  ذت يفذاُّ ا الر را، وأمَّ الظ
 6."هُ ر  ك  ما ذ   هُ تُ تذ  ك  زُ  وه ا جماز  للخلود، 

                                                           

 .019: 2ا ية احل 1
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ذذهر علذف الفحذذث  ر صر  هذ ه مجلذة مذذن الت فيآذال اجملازيذذة الذك سذذا ها اخلذاج ُّ يف  ا ذيته, وهذذ  ممذا ُيشذذ  يف وضذوح إم  ر
 عن األصل الدالآ وت وُّره.

مذذن شتهلذذا عذذن املعذذىن الذذ ه/  عذذّبَّ مذذن ألذذوال الِتفذذوير يُ  لذذول   أهنذذا االسذذتعارة يُعذذرا عذذنا:لالسممخرثرةلالنخقممثااعمم اطبيمم ا
ذذنذ  الآ ًفذذل بر ر الذذد ذذوُّ مذذن الت لأذذية ابلفذذورة احملأوسذذة، وهذذ  زذذوع  واحلالذذة الن ة علذذف األمذذور األللذذاة املوضذذوعة للداللذذ لر آ 

 . عن األمور املعنويةعّبِر املادية احملأوسة لتُ 
/: "هذ  تأذذنية الشذذ   ذهذذ222ارذذا ظ /هذا  ذائن علذذف أسذذا  املشذارة؛ لذذ ا  ذذال عن العآلذذ  مذن اجملذذاز زذذوع    آيآذذةً  وهذ 

  ت ذعُ  ,تأتع  الكلنة العر ُ و " 1,ابسن غ ه إذا  ام مآامه"
ُ
 ,شذرىمذن األُ  ب  ف  أ ذأذنَّف رذا بر ها مكذال الكلنذة إذا كذال امل

 بينهنا.لعت ة املشارة  ؛شرىأُ  مكال   لظة  لَّ ل  يف ملهوم الآدما  االستعارةُ  2,ًت"شاكر أو مُ  ,رًا هلااور أو جمُ 
لذذا مجاليذذة و لَّ  ا,نذا امليذذلة يف اسذتعناهل، وبيَّ السذذتعارةعذذن ازعجذاز الآذذرا  اب ثاو ذد اهتنَّذذا الكتذب الفتغيذذة الذذك حتذدَّ 

, وهذذ ا مذذا مل يغلذذل عنذذه اخلذذاج ُّ,  آذذد سذذاك يف  ا ذذيته مجًعذذا كفذذ ًا مذذن أمةلذذة االسذذتعارة أداة للت ذذوُّر اآلايل الذذواردة  يذذه
 الدالآ يف اللغة العربية.

ن اََل ما اَعمَ لًِباأ : وله ل    ب ال  نَمثل ق نَياأ   ذال الفي ذاوي:  اسذتعارة للِرلذظ للتعفذ  عذن ضذدِره,  آذد ،[039]النأذا   ل ةًممثَيع  
ذذ"وو   ذذن  ه  )بشَّذذر( مكذذال )أزذذ ر( تذ   عُ ض  : "وكذذول )بشَّذذر( اسذذتعارة هتكنيذذة هذذو املشذذهور، و ولذذه: أضذذاا اخلذذاج ُّ رذذن"،   كُّ

ذذألِل الت ؛أ أذذن مذذن  ذذول اللخمشذذرِي: )مكذذال أشذذّب( ,)مكذذال أزذذ ر( ذذ دِر هكُّنيذذة تكذذول يف اسذذتعارة ال ِر  ه، وازشفذذارُ دِر ل ر
ا لهليس ضر   3.يف التَّهكُّن" رُ اش   ه  ج   هو و   ,لرس  ألزه أعنُّ، ولن أل تآول إزِه جماز مُ  ؛دًّ

شذرة ب أ ذجل  ب ه بأذارِ  أشّبتُذ ؛ إذاوب ش ذر تُهُ  هُ تُ شَّذر  وب   ل  ُجذالرَّ  لُ ش ذر  أب  آذال: يُ "، أرُّ ي مباتع/ ازشفار  هالر  كلنة )الفشارة( يف أص  
 ؛هنذا مبعناهذا اجملذازيهعنلا اسذتُ  لكنهذا 4,، وذلذن أل الذنلس إذا ُسذرَّل ازتشذر الذدم  يهذا ازتشذار املذا  يف الشذجر"هر هر ج  و  

املنذذذا آ  أوهذذذوا املذذذؤمن  أبهنذذذن امنذذذوا يف  خرية والذذذتهكُّن، ومذذذا ذاعم إال ألللأذذذلل عذذذن زذذذلول العذذذ ا ،  جذذذا ل إذ عذذذّبَّ 
 مث ملاجأهتن ابلع ا  األلين. ,إيهاًما هلن بش     ؛رِر،  ج   بللظ )الفشارة(كلروا يف الأِر هن  و  ,الظاهر

                                                           

 .(023ا: 0, )ج/0119-0409، /1 عفد الأتم هارول، مكتفة اخاجن ، الآاهرة، حتآيت حمند ، ارا ظ ,للبةثناوللخبةني: يُنظر 1
 .(032, )ام/0113-0313، /2 أمحد صآر، مكتفة دار الرتاي، الآاهرة، حتآيت ابن  تيفة،  ,أتويلامعكلاللقبآن 2
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اأتَ ا :ل   وله ومن أبرز األمةلة االستعارية كلنة )عآين(,   اَيَ ت ةَمه ا ات ةَمه ا اللس ثَع  ايَمة َخً اأَحَّت  اَعق مةا او  ايَممو     ِ ]احلذل  َعَ ل

جمذذازًا مذذا يف  ؛عآيًنذذا هُ ل ذذع   ج   ,الذذوالدة ملذذن هذذو مذذن  ذذأزه، واليذذوم لذذيس كذذ لن مُ د  " آيآذذة العآذذن ع ذذ يذذرى اخلذذاج ُّ أل ،[22
 استعارةً  راد ابلعآن الشكلُ أبل يُ  ؛ال را أو ازسناد

ُ
 ,ًآذا ل  الولذد مُ  مر د  الرادة ع   ؛تً رس  أو جمازاً مُ  1,ففنِر ، وعليه ا تفر امل

ذذوهذذ ا مسَّذذ ,مذذن هذذو  يذذه مذذن النأذذا  ؛ ألزذذه صذذلةُ وإسذذناده إم اليذذوم جمذذاز    )املعذذا   لُ اه أه 
ُ
ذذاجملذذاز امل     و  مذذن  ذذوهلن: ثذ ذذ (؛هوجَّ

اَعثد اإ ع اَأر َسةل َنثاَعةَلة ه ا اللب  يَحالل َرق ةاَا :ومةله  وله  2,"ه  جَّ و  مُ  : "يعذ/ أِل )العآذين( لذاج ُّ  ذال اخ آذد ، [40]ال ارايل  َويف 
ذا ذ  بتشفيه ما يف الريا ممَّذ ؛ر  ك  ا ذ  ن  استعارة تفعية لر  أتعار  مُ  ذل  مبذا يف املذرأة ممذا مينذع مح    ر  ك  ذه  اليذفس املذازع  (العآذن) ل  ا؛ ألِل أص 

ذذذذ، رَّ كنذذذذا م ذذذذ  ؛ل  و  عُذذذذل  م   :أو ,ل  اعرذذذذ    :مبعذذذذىن ,ل  ي ذذذذعر     :وهذذذذو 3,كنذذذذا  الذذذذه الراغذذذذب  ,مذذذذن  فذذذذول األثذذذذر  ا  ع ذذذذ   ا أهلكذذذذتهن و    لنَّ
ذلر  ؛احلنل مر د  ع  ذلن ازهتعم بر  ه  فَّ     ؛نهُ ل  أ  ابالستئفال ز   ا  ولذه: )أو ا  يذه مذن إذهذا  النأذل، وهذ ا هذو املذراد هنذا، وأمَّذن 
ذل  للريا العآين، وه  الك ال تلآذا الشذجر بر  ر   جمازي اش  معىًن   فيالُ  ؛ن منلعة(ألهنا مل تت نَّ  إذ  ؛هنذا راد  ال أزذه ُمذ ,ر  ور  ذ ر  ه 

ًًا ال زذ   :املرادُ  :آالأل يُ  ال يفاُّ  ذن املنلعذة بعُ ت نُّ  مُ د  ع   ه  فِر شُ     , يها ع  ل  أرسلنا عليهن ر  : هذو مبعذىن ,املذرأة، وهذو  ذاهر   نر آ 
 4.من التزم" ,ل  اعر    

اَلم مثاطَةَمىال َمثب اَاةل نَمث  ا ايفا :بذ  املذدلول  كلنذة )طغذف( يف  ولذه  ه  لا داللتها لوجود تشذابُ ومن األللاة الك حتوَّ  إَن 
ذذ ؛[00]احلا ذذة  ثر يَمم  الجلَا : لذذاج ُّ وذلذذن يف ال و ذذال"،  آذذال اخ ,ازذذهاملعتذذاد، أو طغذذف علذذف شلَّ  هُ دَّ  ذذال الفي ذذاوي: "جذذاوز   

ذذازذذه علذذف أزذذه اسذذتعارة، وال و  "وطغيازذذه علذذف شلَّ  بذذ  الذذوجه  أل  ف مذذا ال  اجذذة إليذذه، واللذذركُ إال بتكلُّذذ لكوزذذه  آيآذذةً  ه  ج 
  ,و ذذذد ال يكذذذول , ذذذد يكذذذول ابلنأذذذفة للغذذذ  ز احلذذذدِر  ذذذاوُ 

ُ
ذذذمنذذذه  ذذذاوُ  أذذذتعارُ مذذذع اال ذذذرتاعم يف االسذذذتعارة، وامل  ,هُ دَّ ز املذذذر    

يف اللغذذة علذذف  تُ ل ذذ   نذذة )طغذذف( الذذك تُ ليشذذرح ازتآذذال الداللذذة لك  اخلذذاج ُّ  5,متةذذيًت" هُ املذذا ، وجيذذوز كوزُذذ لذذه كةذذرةُ  واملأذذتعارُ 
ذذ غيذذال املعنذذوي الذذ ي يكنذذن يف زذ  ال,  كذذال هذذ ا كز املذذا  احلذذدَّ املذذألوا ذذاوُ ف لذذع إم الداللذذة 6؛ز احلذذدِر  ذذاوُ  اززأذذال  سر ل 

 .بآوم زوح  لَّ ع ل الكلنة لسًا  ابلع ا  الشديد ال ي    استُ و د الظامل، 
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عنذذذد إم إ هذذذار املعذذذىن احلآيآذذذ  أوالً مذذذا أمكنذذذه ينذذذل معذذذىن االسذذذتعارة، تعنذذذد اآلايل الذذذك حت لذذذاج ِر اخ كذذذال و ذذذواكذذذ ا  و 
ذآَّ     اية   لَّ ل  كُ لي ؛شرع يف بيال املعا  اجملازية ارديدةيذلن، مث  زدراكذه أهيذة هذ ا النذوع مذن  ؛ا مذن الشذرح والتوضذياه 

  هام الآارئ .اجملاز، ساعًيا إم تآريب اجملاز من أ

ذ كذتم    الكنايذةُ ا:للكنثيم لالنخقثااع اطبيم ا ذأل يُ " وهذ  1,وإل كذال معنذاه  ذاهرًا يف اللغذة ر  تذ  تذ  اس 
ُ
 ن إثفذال معذىًن تكلِر ريذد امل

 ,ومئ بذذه إليذذه يُذذ , هذذو هليذذه وررد  ُذذه يف الوجذذودمذذن املعذذا ،  ذذت يذذ كره ابلللذذظ املوضذذوع لذذه يف اللغذذة، ولكذذن جيذذ   إم معذذىًن 
يشذذتنل علذذف  رينذذة متنذذع مذذن  األشذذ يف أل  مذذن  يذذث الآرينذذة؛ يتلذذف عذذن أسذذلو  اجملذذاز اأسذذلورو  2,وجيعلذذه دلذذيتً عليذذه"

اهلذدا منهذا أل ينذأى منها؛ لذ ا كازذا أبلذ  مذن التفذريا,   إرادة املعىن األصل ، أما الآرينة يف أسلو  الكناية  ت متنع
ذذ
ُ
فعذذده عذذن الرهبذذة الذذك تنشذذأ مذذن طذذول اسذذتعنال الللذذظ يف معذذال  حمذذِددة الآذذول إم مذذا يُ والفذذرا ة يف ن عذذن املفا ذذرة تكلِر امل

 .مألو ة
يهذذذا يف  ا ذذذيته عل لذذذاج ُّ اخ ف    ذذذو   وهذذذ  ممذذذالذذذة علذذذف هذذذ ه الفذذذورة، و نآرال الكذذذرت بكةذذذ  مذذذن األللذذذاة املالآذذذ ل  لرذذذو ذذذد    

 االزتآال الدالآ علف سفيل االتأاع. النوع من ًحا و ارً ا ه اوضر مُ 
اللب ا :ل   وله   َةث   ةَلَ اللص   ل اَلك ا الَةم  اإىلأ ح  كلنة )الر ذث( بآولذه: ")الر ذث(  لاج ُّ  اخ ح  ر  ،    [091]الفآذرة  ان َسثئ ك ا اَلث 

ذذأذذتآفا ذر ن ملذذا يُ ت ذذنِر مُ  كذذتم   ذذمذذن ذر  هُ رُ ك  عذذل جمذذازًا لعذذدم املذذازع مذذن ارنذذاع ودواعيذذه، وهذذو هنذذا كنايذذة عذذن ارنذذاع، ومل جيُ  رر ك 
ذذوو  ... ن معذذىن از  ذذا بذذذ)إم( لت ذذنُّ  يدِر احلآيآذذة، وعُذذ فا مذذن جهذذة أزذذه از فذذاح مبذذا جيذذب أل داللتذذه علذذف معذذىن الُآذذ هُ ج 

 ,اب ذرم :أو , لذن يآذل: أ  ذيتن ,هُ د  ع ذبذ   ؛ن  ت  تذازُول  ُكنذتُ يف  ولذه:  (شيازة)اه ول ا مسَّ  ,لتآفيا ما  علوه ر  كر   ُ  , عنهكىنَّ يُ 
كنذذا يف األسذذا ل  يذذل: ألل املآفذذود   ؛عذذن از  ذذا  ل األمذذر كنايذذةً عذذل مذذن أوَّ ال جيُ  كنذذا يف أمةالذذه،  ذذإل  يذذل: ملر    ؛أو حنذذوه

الَممَبَ ا : ولذه أكَّد اخلاج ُّ الكناية يف للظ )الر ث( يف الكتم علذف عنه"، و  واز  ا  أيً ا كناية   ,هو ارناع َلَمم  
ذ ال الفي اوي: " ت مجاع، أو  ت  ُ  آد ، [011]الفآرة  ارََلثَاه   الَلج اَلالل ة ا : "وهذو لذاج ُّ يف الكذتم"،  عِآذب اخ ش  ح 

 3."، وعلف الةا   آيآة  علف األول كناية  

                                                           

 .(203)ا ، حمند صديت املنشاوي، دار الل يلة، الآاهرة،الأيد اررجا , للخربيفثتيُنظر:  1
 .(22)ا اخاجن ، الآاهرة،حمنود حمند  اكر، مكتفة حتآيت ، عفد الآاهر اررجا , دالئلال علث  2
 .411: 2ا ية احل 3



2016, 3, No: 2) Vo: JALSR( Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 
 
 

Journal of Arabic Language Specialized Research (JALSR) 66 

د ا :يف  ولذذه و  اللةَمه ممو  ذذاليذذد وب   لُّ ت الذذرزك، وغ ذذ ذذيِر يُ  : "أي خبيذذل  اخلذذاج ُّ ،  ذذال [24]املائذذدة  اَمة ةل ولَمم ٌايَممد اللا اوقَثلَمم   ها  ُ أ 
 إزذذه   ,أو مفأذذوطة   مغلولذذة   د  ي ذذز   دُ ي ذذ :خبذذتا ,كنذذا هنذذا  ؛منذذه احلآيآذذة أصذذتً  يعذذ/  ذذينن ال تفذذاُّ  ,عذذن الفخذذل وارذذود جمذذاز  

حنذل علذف مذا  يُ  ,مذع أزذه كنايذة ار منه ذلن جمازً تفوَّ يآت   أزه يُ  ,إخل( ...أتعنلكناية عن ذلن... و وله: )ول لن يُ 
 1.إذا كال رة  رينة مازعة"

اايَمة اوال :يف  ولذه  كنذا  ؛ضذعا  يذه أب الأذياك الذ ي وُ  ل  لة، كُ تلر خمُ  ومعال   صي   يف و د وردل كلنة )األكل(  خَمب 
اَيَ   ممَلالَ ممَااأ اأَحممد   ا اأن  خًممثيَمر ض ممك ا ايَمر ًضممثاأحي  ممب  ةممه اَمةم  ذذىنَّ : "اخلذذاج ُّ  وهنذذا  ذذال، [02]احلجذذرال  خ  ذذ ك   لر عذذن )الغيفذذة( أبك 

ذذل  اززأذذال لر  ذذ نر ح  مذذا هذذو يف غايذذة الكراهذذة موصذذوالً  ل  ع ذذتًذذا، مث ج  يذ  م   هُ ل ذذع  ، مث مل يآتفذذر علذذف ذلذذن  ذذص ج  هر لرذذة  مر  ر  إزأذذال اش 
ذ لُ ع  ا ج  للنعىن الوارد من أجله،  أمَّ  آةً  اب  مُ  ؛له د  فر ة علف ما  ُ  ه ه أربعة أمور دالَّ  ,ابحملفة  هر لرذة  إزأذال مر  نر حل  ذ لر الغيفذة كأك 

  املةالب رُ ك   ألهنا ذر 
ُ
ذناثرذومتليت األعذرا  امل ذل  ك    هُ لُذع  وج   ,اللحذن بعذد متليآذه لر ل ألك  ذ أللاألخ  نر ح  ا اه  ه  ر  ك  ت  العآذل والشذرع اس 

ذذكر ر  ا بتذ  ر  وأم ذذ ذذل   كازذذا يف الكراهذذة الشذذديدة ك   ,اه    ا أللتًذذيذ  م   هُ لُذذع  وج   ,األخ نر ح 
ُ
ذذتذذا  ال يشذذعر بغيفتذذه، وو  غ  امل ذذابحملفذذة لر  هُ لُ ص  ا ن 

 2.ا"ه  حر ف  عليه النلو  من امليل إليها مع العلن بآُ  ا  ل  فر جُ 
اخثمت :

  املرتف ذذة ابلفيذذال الآذذرا  خباصذذة, وهذذ  غذذي   مذذن  ذ ذذي  ر مذذا تناو لذذه ر الذذدالليالت ذذوُّ التأصذذيل و مظذذاهر  ترل ُكذذن كازذذا أبذذرز
اخلذذاج ُّ, ممذذذا يُظهذذذر عنايتذذذه الواضذذذحة رذذذ ا املفحذذذث, ولعلَّذذه كذذذال م لفذذذه األول يف  ا ذذذيته, علذذذف أزذذذه يف تناُولذذذه مل يكذذذن 

ارازذذب الت فيآذذ   يذذه, ممَّذذا يُكأذذب  ا ذذيته مكازذذة ُمذذّبَّزة يف  يآفذذد إم التآعيذذد والتنظذذ , وإمنذذا سذذعف إم الكشذذف عذذن
إطار و ض عر املعجن التاري  للُّغة العربية, وال سينا أزه تو َّر هل ه اللغة ما مل يتو َّر لغ ها من اللغذال؛ إذ ارتف ذا ابلآذرال 

ية أل ُيفيفها ذ وسُيفيفها ذ كةذ   مذن الت ذوُّر علذف الكرت, ورا ُكتفا العلوم ازستمية الك كال حمورها, ومن مث هتيَّأ للعرب
 مدى أربعة عشر  راًن, ويف ثنااي )عناية الآاض  وكلاية الراض ( ما يُؤكِرد ه ا.

 
 
 

                                                           

 .219: 3ا ية احل 1
 .222: 9ا ية احل 2
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اول بلجملال صثدر
 

 الآرال الكرت.
 /.0192/، ، دمشتأثر الدشيل علف العربية اللفحف يف عفر اال تجاج، د. مأعود الفوبو، منشورال وزارة الةآا ة

 .جدة/  حمنود حمند  اكر، م فعة املد ، الآاهرةحتآيت هذ/، 414أسرار الفتغة، عفد الآاهر اررجا  /
 .هذ/، دار إ يا  الرتاي العريب، ب ول192أبو الأعود /, رتإر اد العآل الألين إم ملااي الآرال الك

هذذذذ/، سذذذام  بذذذن العذذذريب األ ذذذري، دار الل ذذذيلة، 0221إر ذذذاد اللحذذذول إم حتآيذذذت احلذذذت مذذذن علذذذن األصذذذول، الشذذذوكا  /
 /.2111-0420، /0 الراي ، 

 ./0119, /4, دار إ يا  العلوم, ب ول,  هذ/131/ يف علوم الفتغة, اخ يب الآلوي/ ي احاز
حمنذذد أبذذو الل ذذل إبذذراهين، دار اللكذذر، دمشذذت،  حتآيذذت هذذذ/،100/ بغيذذة الوعذذاة يف طفآذذال اللغذذوي  والنحذذاة، الأذذيوط 

 2/ ،0311-0111./ 
-0409، /1 عفذذذد الأذذذتم هذذذارول، مكتفذذذة اخذذذاجن ، الآذذذاهرة، حتآيذذذت حمنذذذد هذذذذ/، 222الفيذذذال والتفيذذذ ، ارذذذا ظ /

0119./ 
 /.0113-0313، /2 أمحد صآر، مكتفة دار الرتاي، الآاهرة، حتآيت هذ/، 212طويل مشكل الآرال، ابن  تيفة /

 /.0191-0411، دار احلرية، بغداد، /اللايدي الرتادا يف اللغة،  اكن مالن العتيف 
 /.0113، /3 التفوير الفيا ، د. حمند أبو موسف، مكتفة وهفة، الآاهرة، 

 .اوي، دار الل يلة، الآاهرةاملنش حمند صديتحتآيت /، ذه902التعريلال، الأيد اررجا  /
 /.2112، /0 جدل الللظ واملعىن، د. مهدي أسعد عرار، دار وائل للنشر، عنال، 

 /.0111، /0 جواهر الفتغة يف املعا  والفيال والفديع، الأيد أمحد اهلامش ، املكتفة العفرية، 
 .عل  النجار، دار الكتب املفرية حمند حتآيت /،ذه312اخفائص، ابن ج/ /

 /.ذه0294ة، /يفالوه/، امل فعة ذه0000عيال الآرل احلادي عشر، احمل ِر /أشتصة األثر يف 
 .حمنود حمند  اكر، مكتفة اخاجن ، الآاهرة حتآيت /،ذه414دالئل ازعجاز، عفد الآاهر اررجا  /

 /.0194/، 2 و املفرية، الآاهرة، لاملكتفة األجنداللة األللاة، د. إبراهين أزيس، 
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 .د. كنال بشر، مكتفة الشفا ، مفر ة يف اللغة، ستيلن أوملال، ترمجةدور الكلن
-0419، /0 علذذذ   أذذذن  ذذذاعور، دار الكتذذذب العلنيذذذة، بذذذ ول،  حتآيذذذت /،ذك.هذذذ 03ديذذذوال زهذذذ  بذذذن أيب سذذذلنف /

0199./ 
 /.2114-0422، /0 محدو طنا ، دار املعر ة، ب ول، حتآيت ديوال لفيد بن ربيعة، 

ازذة األ يأذف الفذذايب احللذ  و ذذركاه، عفذد اللتذذاح احللذو، م فعذذة عحتآيذذت /، ذهذ0121لفَّذذا وزهذرة احليذذاة الذدزيا، اخلذذاج  /ًر
/0392-0121./ 

، دار إ يذذا  عفذذد اللتذذاح حمنذذد احللذذوو  ,حمنذذود حمنذذد ال نذذا  حتآيذذت: /، ذهذذ440طفآذذال الشذذا عية الكذذّبى، الأُّذذفك  /
 .الكتب العربية، مفر

ذن، املدينذة املنذورة،  ، 0 طفآال امللأرين، األدزه وي /الآرل احلادي عشر/، سلينال صذاحل اخذلي، مكتفذة العلذوم واحلرك 
/0401-0111./ 

صذذذل ، سذذذيد بذذذن علذذذ  املر  حتآيذذذت/، ذهذذذ141ال ذذذراز املت ذذذنن ألسذذذرار الفتغذذذة وعلذذذوم  آذذذائت ازعجذذذاز، العلذذذوي الينذذذ/ /
 /.0104-0332م فعة املآت ف، مفر ، /

 ./0119/، 2 علن الداللة، د. أمحد خمتار عنر، عامل الكتب، الآاهرة، 
داود غ ا ذذذذة، دار اللكذذذذر للنشذذذذر و  , أذذذذ  اليفو  ,عفذذذذد الآذذذذادر أبذذذذو  ذذذذريلة د.حتآيذذذذت: علذذذذن الداللذذذذة واملعجذذذذن العذذذذريب، 

 /.0191-0411، /0 والتوزيع، 
  الذذذدين عفذذذد احلنيذذذد، دار يذذذحمنذذذد حمحتآيذذذت  /،ذهذذذ242العنذذذدة يف حماسذذذن الشذذذعر وادابذذذه وزآذذذده، ابذذذن ر ذذذيت الآذذذ وا  /

 /.0190-0410، /2 اريل، ب ول، 
عفذذذد الذذذرزاك املهذذذدي، دار الكتذذذب العلنيذذذة،  /، ضذذذف هذهذذذ0121عنايذذذة الآاضذذذ  وكلايذذذة الراضذذذ  =  ا ذذذية اخلذذذاج  /

 /.0111-0401، / 0 ب ول، 
 /.0141-0322أزفار الأنة احملندية، /عة اللتا املف  يف طفآال األصولي ، عفد هللا مف لف املراغ ، م ف

 /.0112-0312، /0  نول بتغية، أمحد م لو ، منشورال دار الفحوي العلنية للنشر والتوزيع، الكويا، 
 /.0119-0409، /0 من احملآآ ، مكتفة العفيكال، الراي ،  مجع   حتآيت /،ذه239الكشاا، اللخمشري /

 .احملآآ ، دار املعارا، الآاهرة منحتآيت مجع  /، ذه100لأال العر ، ابن منظور /
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 .سلك ، مكتفة اخاجن ، الآاهرة حمند  ؤاد د.حتآيت /، ذه201جماز الآرال، أبو عفيدة /
نذذد أبذذو الل ذذل إبذذراهين، حمو  ,حمنذذد أمجذذد جذذاد املذذوم بذذن حتآيذذت: /،ذهذذ100امللهذذر يف علذذوم اللغذذة وأزواعهذذا، الأذذيوط  /

 .3 ة دار الرتاي، الآاهرة، مكتف ,عل  حمند الفجاويو 
 ./، مكتفة زلار مف لف الفازذه212امللردال يف غريب الآرال، الراغب األصلها  /

 ، دار الكتب العلنية، ب ول.هذ/0029/ مواهب اللتاح يف  رح تلخيص امللتاح، ابن يعآو  املغريب
 
 
 
 
 
 

 



2016, 3, No: 2(JALSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research  

  
SIATS Journals 

Journal of Arabic Language for Specialized Research 

(JALSR)  

Journal home page: http://www.siats.co.uk 

e-ISSN: 2289-8468 

 

 

 
 

 

 ةل اللةلة اللربية البأاحث اللخصصصة جم

 2102أكتوبر /  تشرين األول، 3، العدد 2اجمللد 
 
 

الملُربَّباوللدخةلايفاللقبآناللكبمي
ا

احةلةمامبزلقي
اقسماللفقهاوأصوله

اكةلة امرثرفاللوحياوللرةلومالإلسالمة 
الجلثمر الإلسالمة اللرثملة ايفامثلةزاي

ا
abd7033@gmail.comا

ا
 6182ا–ا8341ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-ISSN: 2289-8468

ALMUEARAB WALDAKHIL FI ALQURAN ALKARIM

http://www.siats.co.uk/


2016, 3, No: 2) Vo: JALSR( Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 
 
 

Journal of Arabic Language Specialized Research (JALSR) 38 

 

 

A R T I C L E  I N F O  
 

Article history: 

Received 20/9/2016 

Received in revised form 25/9/2016 

Accepted 5/10/2016 

Available online 15/10/2016 

 

Keywords: 

Qur'an, arabic words, non-arabic words, 

origin of arabic word, foreign languages. 
 

 

ABSTRACT 

This search answer to an important issue which is: the presence of words or 

expressions in the Qur'an in another language than the Arabic language. The author 

mentioned scholars' opinions in this subject and their evidences, and before this he 

definite the non-arabic words with pointing out the reasons of their existence. 

Furthermore, he spoke about how we create an Arab word and gave many 

examples from the past and the present, and he ended after giving the answer of the 

issue by giving several practical examples which made this paper a mix between 

the theory and the practice and the originality and the contemporary. 
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اصةلصَّامُا
 

 اللغرة غرر لغرة يف عبرااا  أو كلمرا  الكررم القرآن أيف: هي األمهية غاية يف مسألة عن اإلجابة إىل البحث هذا يسعى
ُعررَّ  الردييل معرى بيران إىل ذلر  قبرل وتطررَّ  املوضوع، هذه يف وأدلَّتهم العلم أهل أقوال الباحث العربية؟ وقد أواد

 وامل
 يتعلرر  فيمررا  عرردم متعوعررة يررةح أمثلررة وقرردَّ  وضرروابط ، وشرررو   التعريرر  عمليررة عررن حترردَّ  كمررا أسرربااما، توضرري  مرر 

 برن جامًعرا البحرث هرذا جعلر  شر،، عمليرة بتطبيقرا  املسرألة عرن اإلجابرة بعرد حبثر  وأهنى واملعاصر، القدم ابلدييل
 .واملعاصرم واألصالة والتطبي ، العظرية
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اُمقد ِّم :
 :الكرم قال   كتابيف  

-  ٌر وأْحَسُن ََتِْويوأْوُفوا الَكْيَل إَذا ِكْلُتْم ْسَتِقيِم َذِلَ  َييرْ
ُ
 .[33]اإلسراء  لً وزِنُوا اِبلِقْسطَاِس امل

-  فَأْلِقيِ  يف الَيمِ  وال ََتَايف  [7]القصص. 
-  ِ ْل لََعا ِقطََّعا قَرْبَل يَرْوِ  احِلَسا  .[02]ص  وقَاُلوا َابرََّعا َعجِ 
-   ٍَر  .[33 الديان] ُمتَرَقابِِلنَ يَرْلَبُسوَن ِمْن ُسْعُدٍس وإْستَربرْ
, واليم , وقط عا, وإسترب  ر وغرها ممرا واد يف القررآن الكررم قسطاسالكلما : الل و ايتلف العلماء من قدم يف أصوقد 

 قال: ر إن كان  عربية أ  أعجمية, وال سيما أن  
-  َإَّنَّ أنْرزَْلَعاُه قُرْرآًَّن َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَرْعِقُلون [٢ يوسف]. 
-  َُهَذا ِلَساٌن َعَرِبٌّ ُمِبنٌ ِميٌّ و ْعجَ الَِّذي يُرْلِحُدوَن إلَْيِ  أ ِلَسان  [013]العحل. 
-  وإنَّررُ  لَتَرْعزِيررُل َا ِ  الَعرراَلِمَن  األِمررُن ُِ ْعررِذاِيَن  نرَررَزَل بِررِ  الرررألو

ُ
 بِِلَسرراٍن َعررَرِبٍ  ُمبِررنٍ  َعلَررى قَرْلبِررَ  لَِتُكرروَن ِمررَن امل

 .[093-092]الشعراء 
-  ََر ِذي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يَرترَُّقون  .[22]الزمر  قُرْرآًَّن َعَربِيًّا َغيرْ

 :مثرررل ايررر  ر مرررنال  ر أصرررل لغرررة ال رررادإىل بصرررلة  مرررن الكلمرررا  ال  ررر أل  اويف عصررررَّن هرررذا لرررد يف اللغرررة العربيرررة كثررررً 
و)أسانسررر  أي مصررعد، وغرهررا   ,و)اتكسرري  أي سررياام األجرررم ,أي  بقررة األشرررال والعرربلء يف اجملتمرر  ,)أاسررتقرا ية 

 .)الدييل أو  )املعر   علماء اللغة لسان العر , ومسَّاه إىل   تسرَّ  من األعجمي الذي كثر
القبيررل ممررا قررد حترردَّ  برر  غررر العررر , مررن مثررل الرررو  يف القرررآن الكرررم كلمررا  مررن هررذا مررراد الباحررث بيرران مررا إذا كرران و 

  , ومن مث حتديد هذه الكلما , وحبُث معانيها يف لغاهتا األصلية.نزولواحلبشة؛ حال والُفْرس 
 ه الرشد والتوفي .إاي لً ، وسائابهلل  ا، مستعيعً عع أن يكشف اللثا   اول الباحثسيحُ هذا ما 
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ا: عثمَّاتربيفثتا
 و األصررريل، , و الررردييلوهررري: فرررا  أهرررم املصرررطلحا ، تعريمرررن بيررران  دَّ قبرررل ا ررروض يف موضررروع البحرررث، ال بُررر

ُ
 ، عررررَّ امل

 
ُ
 د.ولَّ وامل

 1ديل  يف كل  العر  وليس  مع .كلمة أُ   كلأل   :للدخةل
افية، وهرري كلمررة الصررعربيتهررا يف   َّ فيهررا وال َشرر سَ بْ الررال ال لَرر العقي ررة: مررن األصررل واألسرراس، هررو الكلمررة العربيررة لألصييةل

 2.معذ اجلاهلية إىل يومعا هذا لة يف لغة العر  وشائعةستعمَ لة ومُ تعاقَ معروفة ومُ 
فصراا كرالعرِب  ,العرر  ألبعيتهرا وأوزاهنرا  وأي رعت ,االحتجراج رِ ْصريف اللغرة العربيرة يف عَ  لَ َير: هو اللفظ الذي دَ بربَّالملُا

تعريررُ  االسررم األعجمرري أن تتفرروَّه برر  العررر  علررى : "قررال اجلرروهري؛   إليرر بَّررعتيعلررى العرررِب أن  وامبررا ال يسررهلاألصرريل، 
 3."اأي ً   ُ تْ َعَربرَ , وأْت  العر ُ عرَّبرَ  تقول: ,هاجهامع
  رِ ْصريف اللغرة العربيرة يف غرر عَ  لَ َير: هو اللفرظ الرذي دَ دولَّالملُا

ُ
 رِ ْصرعَ  دَ ْعررين برَ ترأي ِ االحتجراج، ولرو جرر  يف لغرة العرر  امل

 4االحتجاج.
 تقريبًرررالعرررر ، ويعتهررري وفصرررحائ  مرررن ا شرررعرائ بكرررل   كرررن أن  رررت َّ الروايرررة الرررذي  ُ  رُ ْصررراالحتجررراج عَ  رِ ْصرررعَ بواملقصرررود 

 ./هر032/بسقوط الدولة األموية سعة 
 :السابقة أن  لعا من التعريفا ويتبنَّ 
 .ااألصيل  امً  الدييل ضدأل  -
-  

ُ
 عرَّ الفر  بن امل

ُ
   ُ قْ د هو وَ ولَّ   وامل

ُ
ومرا كران  , عررَّ ديول  يف اللغة العربية، فما كان يف عصرر االحتجراج هرو امل

 بعد ذل
ُ
 د.ولَّ   هو امل

                                                           

إبرراهيم مصرطفى, أ رد الرزاي , حامرد  ,لملرجيماللوسية  ؛ 021: ص22ج) القراهرم, داا اهلدايرة,,االزَّبيردي, اتجاللربوسامي اويول باللقيثموسيُعظر:  1
  .223: ص0ج) القاهرم, جمم  اللغة العربية, داا الدعوم, قي حت ،عبد القادا, حممَّد العجاا

 .dakhil.htm-najaf.org/resalah/6/11-http://www.al، د. جعفر نوا الدين، للدخةلايفاللةلة اللربية  2
للصياث ااتجاللةلةي اا ؛200: ص0ج), 0992 ,0ط برو , فؤاد علي معصوا، داا الكت  العلمية، السيو ي، حتقي  ,لملز بايفاعةلوماللةلة اوأنولعهث 3

  .032: ص0ج), 0927, 0ط ,برو  حتقي  أ د عبد الغفوا عطاا, داا العلم للملين, ,اجلوهرياوصاث اللربية ،
 .0132: 2عجم الوسي  يُعظر: امل ؛ استعمال  بعد عصر االحتجاجولكن تغرَّ  ,عرِب يف األصل لفظٌ  أن املولد هموير  بع  ,202: 0 املزهر 4

http://www.al-najaf.org/resalah/6/11-dakhil.htm
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  يشررمل الرردييلُ  -
ُ
   َ عرررَّ امل

ُ
سررواء مررا اسررتعمل  فصررحاء  1؛األلفرراا األعجميررة لأل يعررداج حتترر  ُكررو ، ، فهررو أعررمأل دَ ولَّرروامل

 االستشهاد، وما يستخدم  العاس يف عصرَّن احلديث. رِ صْ عَ  دَ عْ أو ما جاء برَ  ,العر  يف اجلاهلية أو اإلسل 
ا:للدخةل
كانر  قررييف يف اجلاهليرة وبدايرة اإلسرل  وقرد   2,االيرتلطُ  ر ابتفا  علمراء اللغرةر يف ظاهرم الدييل هو  الرئيسالسب  

واأليررر  يف الصرريف إىل  ,إال  احلترران: واحرردم يف الشررتاء إىل الرريمن هلررارهررا مررن الشررعو ، و  يكررن بغ هرراايتل  لً قلرري
َتاِء والصَّْيفِ إيْ  إلْيلِل قُرَرْييٍف  يف قول : الشا ، كما ذكر لعا    ولكن اغم ذلر  تسررَّ , [٢, ١قرييف ] لِفِهْم اِْحَلَة الشِ 

ألن هرذه الظراهرم ظراهرم  الباحرث؛ رِ ظَر بيعري يف نَ  وهرذا يف الواقر  أمررٌ , األلفاا الفااسية والروميرة إىل لغرة العرر  ضُ عْ برَ 
اللغرررة العربيرررة ف، ر والترررأترررأ ر إال تبادلررر  معهرررا ال اجتماعيرررة إنسرررانية معروفرررة، فمرررا مرررن لغرررة ايتلطررر  بغرهرررا مرررن اللغرررا 

مث  , ر اللغرة العربيرة بغرهرا مرن اللغرا  يف عمليرة الردييلاإلي اع هلذا القانون االجتماعي، ويتمثرل َت ألر وغرها سيان يف
عجميرة بطرير  ر  ابللغرا  األَت رالشرعراء واوايرة الشرعر، فكرذل   من يللكما َت ر  اللغة العربية بلهجاهتا املختلفة 

 لً , ف رراأفواًجرر  بعررد انتشرراا اإلسررل  وديررول العرراس يف ديررن ه ام، وهررذا واضرر  جرردًّ ارر يررتلطاالجمرراوام األعرراجم و 
أو أكثرر مرن لغرا  األمرم املتصرلة  زيررم  اثنيرةً  اجلاهلية واإلسرل  كرانوا يعرفرون إىل جانر  لغرتهم لغرةً   ِ رَ ن بعض عَ أ عن

هم بقرراءم الكتر  بعُ ر وكرذا اشرُتهر ومهرا شراعران, ولقري  برن يعمرر اإلايدي، ,عردي برن زيرد العبرادي مثل: العر ، من
 واقة بن نوفل وغره.من مثل الديعية 

مرا وليهرا يف العصرر احلرديث  وال القرون الوسطى، و  ؛احلرو  الصليبيةأاي  االيتلط عن التجاام والشعر شاع  لً ف و 
ية وعرودهتم إىل بلرداهنم األصرل أبعراء األو ران العربيرة مث مر  اغربا ، الفرنسريلليرزي و اإل اال سريمستعماا، و من حركة اال

 الباحرث ر اأييف  ر كرن ُ  اأيررً َت ألر اللغة العربيرة بغرهرا, و  ام؛ هذا كلأل  مما أشاعغبَ مُ م  كلما  وعبااا  اكتسبوها يف 
   ,أسبا  الدييلجهاز التلفاز الذي يكاد ال يلو بي  مع  اليو ؛ واحًدا من أهم  عدأل 

                                                           

 يذكر صو   امة:  يد بن  وا اهلليل ؛ قالمن غر عاقل ، ولواي كل صو  غر عرِب أعجميًّ سم ِ أذكر للفائدم أن العر  تُ  1
ااِلَهررررررررررررررررررررررررررررررررررررثْ مِ   ُ وْ َصرررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ُ َشرررررررررررررررررررررررررررررررررررراقَ َا أ مْ لَررررررررررررررررررررررررررررررررررررفرَ 

ا

ااْعَجَمرررررررررررررررررررررررررررررررُ  أوْ ُ  َصرررررررررررررررررررررررررررررررا َشررررررررررررررررررررررررررررررراقَ يًّررررررررررررررررررررررررررررررروال َعَربِ ا
ا

 احلموي, ،مرجمالألدابء  ؛212: ص0, )ج0992, 0ط ,برو  حتقي  يليل إبراهيم جفال, داا إحياء البا  العرِب, ,ابن سيده ,لملصصص يُعظر:
اللبةثنايفاإيضث اللقبآناابلقبآن ؛ 0220: ص3, )ج0993 ,برو  اإلسلمي،داا الغر  , عباس نحتقي  إحسا  داا الفكر،الشعقيطي,  ،أضولء

  .92: ص2, )ج0993 ,برو 
  .300ص), 2110، 02ط ,برو  ,لملينلداا العلم  ,حي صاحلبصد.  ,درلسثتايفافقهاللةلة يُعظر:  2
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 تعرفهرا العرر , يسرتخدمون كلمرا  وعبرااا   فكرل  العراس   يفر ؤ  ِ أجعبيرة ممرا يُرومرا يعرضر  مرن ف رائيا  فهذا اجلهاز 
 .العرِبيف اجملتم   شاعو  الدييل ثُررَ كَ ومن مث  

ا:وللدخةلةفة اللخمةةزاينيالألصةلاك
 خمتلفة ذكرها  ومقاييسُ  وسائلُ  األصليةعجميتها أملعرفة عروبة الكلمة أو 

ُ
 ، وأمهها:1ون بفق  اللغةتصأل خامل

 هلرررم يف هرررذا ُمصرررعَّفا ؛ معهرررا: ، و عرررن إحرررد  الكلمرررا علمررراء اللغرررة العربيرررة مرررا تعاقلررر   -
ُ
  مرررن الكرررل  عررررَّ )امل

وسرررأل    العررر  مررن الرردييل  للخفرراجي، و)فقرر  اللغررةاألعجمرري  للجررواليقي، و)شررفاء الغليررل فيمررا واد يف كررل
 معاجم اللغة العربية. وكذا  للثعاليب، العربية

 ل.يْ ربِْ وجِ  2,إبْرَرْيَسم: مثل ؛ منالرجوع إىل االشتقا  لبيان أن اللفظ ليس على األوزان العربية -
 4.ونَرْرد 3,نَرْرِجس ؛ من مثل: راءً  فنوَّنً  اللفظأن يكون أول  -
 5َمَهْعَدز.:  مثل ؛ منبعد دالٍ  اللفظ زاايً أن يكون آير  -
 7وإجاص. 6,َجص  : مثل ؛ منجيمٌ و  أن جيتم  يف اللفظ صادٌ  -
 9ْوَس .وجَ  8, ْعَجِعيْ مِ مثل:  ؛ منوقالٌ  أن جيتم  يف اللفظ جيمٌ  -
 نْ ِمرر رَّ فِرر": قرروهلم مررن حرررل أو أكثررر مررن حرررول الذالقررة اجملموعررة يف ا ياليًرراأو مخاسرريًّ  ااابعيًّرر الفررظكررون ين أ -

فرر ن واد  عليرر  كلمررة اابعيررة أو مخاسررية "قررال:  الفراهيرردي؛ليررل بررن أ ررد ا  إليرر   وهررذا املعيرراا نبَّرر 10,"  ٍ لُرر
                                                           

 .323دااسا  يف فق  اللغة , و 271: 0يُعظر: املزهر  1
 .2: 0عجم الوسي  . املاحلرير أحسنُ  ؛بكسر اهلمزم وفتحها ؛ميسر اإلب 2
 .902: 2عجم الوسي  . املمن الرايحن نب ٌ  عرجسال 3
 .902: 2عجم الوسي  . امللعبة ذا  صعدو  وحجاام تعتمد على احلظالعرد  4
  .010ص) ,0992, 3داا العاصمة, الرايض, ط , بكر بن عبد ه أبو زيد,مرجمالملنث ياللةلفظة  .هعدسامل هو هعدزامل 5
 .020: 0عجم الوسي  . املالبعاء من مواد   ص  اجل 6
 .797: 2عجم الوسي  امل من الفاكهة. ثر مَّ هي الكُ  صاإلجا 7
 . 332ص: 01ج, )0ط ,داا صادا, برو  ابن معظوا, ،لسثناللربب .رمى ب  احلجاامي تُ ذال الالقذَّ  ؛سرهكبفت  امليم و  ؛املعجعي  8
 .007: 0املعجم الوسي   .القصر الصغر اجلوس  9

  هران, إبراهيم السامرائي, مؤسسة داا اهلجرم,و حتقي  مهدي املخزومي  ,الفراهيدي كخثباللرني, ؛ يُعظر:ي  كذل  ألهنا َترج من ذل  اللسانمُس ِ  10
  .00: ص0ج)ر, ه0019, 2ط
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واحررد أو ا عرران أو  وال يكررون يف تلرر  الكلمررة مررن هررذا احلرررول حرررلٌ  ,ام مررن احلرررول الررذل  أو الشررفويةعرررَّ مُ 
مررن يسررم  يف   األنرر  لسرر  واجرردً  العررر ؛كررل    ليسرر  يف عررةبتدَ  ررة مُ دَ فررو  ذلرر ، فرراعلم أن تلرر  الكلمررة حمُ 

كرررل  العررررر  كلمررررة واحرررردم اابعيررررة أو مخاسررررية إال وفيهرررا مررررن احلرررررول الررررذل  أو الشررررفوية واحررررد أو ا عرررران أو 
 1."أكثر

ا:كفة اللخربيباوشبوطه
 التعرير ؛ أياالهتمرا  بعمليرة  أشردَّ  اجلماعرا  رسواء أكان علرى مسرتو  األفرراد أ   قدم رعلماء اللغة العربية معذ  اهتمَّ 
 2لذل .وضواب   االكلمة غر العربية صاحلة الستعماهلا يف لغة العربية، ووضعوا شرو ً  لِ عْ جَ 

 هي:فأما الشروط 
فالبمجررة الدقيقررة تقررو  ر وإال  القرراهرميف جممرر  اللغررة العربيررة  اكمررا قرررَّ   ر أال يُلجررأ إىل التعريرر  إال ععررد ال ررروام -

زااعرررة ب Floriculture ,ابملِْكثرررف Densimetre ,ملِْجهررراااب Microscope :لً مرررثبجم فعُررر , مقامررر
 وهكذا. ,األزهاا

 اعن استعمال  الكفأل  -
ُ
كانر  العرر  قرد  ف ,للردييل لً للفصري  وقرت إحيراءً  العرر ؛  إذا كان ل  اسم يف لغة عرَّ مل

 و  ,صرراصعرررِ   )األازاز  ابلرَّ قبررل أن تُ  ,َرفانالصَّرر :تعرررل يف لسرراهنا لً مررث
َ
عرررِ   الباذلرران، قبررل أن تُ  ,ْغرردكررذا: امل

 وهكذا.
 زِ عْ أن نرُ  -

ُ
 نَ وَّ ودَ  وتزنرد ؛ يف )زنردي  ,زندقرة : لً فقرالوا مرث ,أو مبعزلتر  ا  على أوزان العربية ح، يكون عربيًّ عرَّ ل امل

 ، وهكذا.؛ يف )ديوان اتدويعً 
 العلمية والفعية.راَّن إلي  يف تعري  املصطلحا  إذا اضطُ  3استعمال العح  -
 ,لَفْحِميرلاب Carbonyleتعري :  مثل ؛ منلواح  على بعض ألفاا العربية يف التعري السواب  و الديال إ -

Alcoyle لَغْولِيل.اب 
 

                                                           

 .02: 0كتا  العن   1
 .323 -321دااسا  يف فق  اللغة  2
 .370: 0؛ يُعظر: املزهر هلل قال: احلمدُ  إذا كقول :  دل الرجُل،  ,، وهو توليد كلمة من كلمتن أو أكثراأي ً   اااالشتقا  الُكبَّ ) ُيسمَّى 3
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 فهي:وأما ال واب  
 حتوير املعى اللغوي القدم للكلمة العربية وت ميعها املعى اجلديد. -
 للداللة على املعى اجلديد. ؛بةرَّ عاشتقا  كلما  جديدم من أصول عربية أو مُ  -
 ترمجة كلما  أعجمية مبعانيها. -
 تعري  كلما  أعجمية مبعانيها. -
ا:باوللدخةلربَّاةلمُالأمثةل ا

يسو  الباحث فيمرا يت  مجلرة مرن األمثلرة للُمعررَّ  والردييل مرن اللغرا : الفااسرية, واإللليزيرة, والفرنسرية؛ مجًعرا: برن 
ولَّررد مررن جهررة أُيررر ؛ 

ُ
ُعرررَّ  وامل

  الفااسرريةُ  اللغررةُ غالبًررا مررا ُ ث ِررل إذ القرردم واملعاصررر مررن جهررة, وبررن امل
ُ
يف حررن أن  , َ عرررَّ امل

 ثَّ الفرنسية  ُ لليزية و اإل اللغتن
ُ
 ع.از عم غرد ولَّ لن امل

ُعرَّ : لفااسي. أمثلة ل8
 1امل

 ل كباا القو .ث ِ  ُ احلكيم الشريف الذي  :ُسوُونلألُا
كانررر  لررر  سررربعجونة مرررن جلرررود   ر اضررري ه ععهمرررا ر وي أن احلسرررن برررن علررريفرررروم مرررن جلرررود الثعالررر ، اُ  :للسَّيييبيجُنُجونج 

 ى   يلبسها.الثعال  كان إذا صلَّ 
 غر ابلغة. ؛ أيحجة ساذجة :قالا الص غر املشو  وغر املعقوش، ويُ  :للسَّثذجج
 الطري . نَ فيستفيُد أمْ  ,  إايه هعاكيَ ف ِ وَ فيرُ  ,يف بلد املعطي ولآلير مالٌ  ,آلير الً أن يعطي شخٌص ما :للسُُّفخججج 
 ا من عصر القص .ستخرج غالبً مادم حلوم تُ  :للسُّكَّب
ُمسجا  الوسي  بن البائ  واملشبي لتسهيل الصفقة. :ثرللس ِّ
ذكر فير  مرا   يوضر  يف أول الكترا  أو يف آيرره يُرلَحرمُ و  ,الكتا  جتمر  فير  أمسراء الكتر  مرتبرة بعظرا  معرن :للفُِّهبِّس

 بة بعظا  معن.رتَّ اشتمل علي  الكتا  من املوضوعا  واألعل  أو الفصول واألبوا  مُ 
 ا.  مستديرً سوَّ ويُ  ,من الدقي  والسكر والسمن لُ مَ عْ يرُ  زٌ برْ يُ  :للكجُرك

 مثال الشيء. :ذججوُاللنَّمُا

                                                           

 املعجم الوسي . هذا هواملعتمد يف  1
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ولَّد. أمثلة 6
ُ
 :لإللليزي امل

اجنةلةزيلإلالملُولَّد للكةلم ايفاللةلة اللربية  جنةلةزي للكةلم ايفاللةلة الإل
video فيديو تصوير 
card كر  بطاقة 

freezer   ِفريزا مثل 
saloon صالون غرفة ال يول 

bus ابص حافلة 
mobile موابيل هاتف حممول 
radio ااديو مذايع 

sandwich سعدوييف شطرم 
jacket جاكي  معطف 

ولَّد:4
ُ
 . أمثلة للفرنسي امل

 للدخةلاللفبنسي للكةلم ايفاللةلة اللربية  للكةلم ايفاللةلة اللفبنسة 
rouge اوج  لء الشفاه األ ر 

ascenseur أسانسر مصعد 
modèle موديل  راز 
moteur موتوا حمرك 
coiffeur  كوافر حل 
régime اجييم  ية 
merci مرسي شكرا 

bonjour بولوا ا ر صبِا 
bonsoir بعسواا مساء ا ر 
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  ؛مررن غرهررا امررن اللغررة الفااسررية جرراء أيً رر اقررد ً  دَ ذه اللغررا ، فكمررا ُوِجرراررإىل أن الرردييل غررر حمصرروا الباحررث   عب ِرريُ و 
 وغرها. ,اإليطالية واإلسبانية واليوَّننيةك ؛احلال م  اللغا  احلديثة اواآلاامية والسراينية، وكذ يةكالروم
ا:ةلدخةلاللربيبلأمثةل ا

فالعربيررة أعطر  غرهررا مررن اللغرا  كمررا أيررذ   ,لغرا  األعجميررة مررن لغرة ال ررادالبيران مررا أيررذ  يُريرد الباحررث ههعررا 
فيمرا يت  مرن كلما  العربيرة يف كلمهرم، و المن  ادً ا أديل عدوحديثً  امن الشعو  واألمم قد ً  اكثرً , وإن  اهمع األيرمُ 

 1.اإلسبانية واإليطالية أمثلة هلذا التأ ر يف اللغتن
 الدييل العرِب يف اللغة اإلسبانية:. 8

اللدخةلاللربيب للكةلم اللربية 
 Almotacen احملتس 
 Alarde العرض
 Aduana الديوان
 Almacen املخزن
 Fanda الفعد 
 Almud املد
 Alpuba اجلبة
 Alfyate ا ياط
 Arroz األاز
 Azucar السكر
 Aceite الزي 

ا

 

                                                           

  .322-320)ص, 2112 ,0ط دمش , داا األفعان، ,عماا العهاا ،مشسالحلضثرةاللربية الإلسالمة يُعظر:   1
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 :اإليطاليةالدييل العرِب يف اللغة . 6
اللدخةلاللربيب للكةلم اللربية 

 Degana الديوان
 Maggazino خمزن
 Zecca سكة
 Caraffa يرافة
 Giara جرم
 Cantaro قعطاا
 Ratelo ا ل
 Rubhio اب 
 Ginbba جبة
 Gasena يزانة
 Cassara يساام

 

ا:يفاللقبآناللكبميالالخخالفايفاوقوعالملُربَّباوللدخةل
يتكررررَّا يف القررررآن الكررررم غرررر مررررم أنررر  كترررا  عررررِب ُمبرررن, ولكرررن عرضررر  فيررر  للعلمررراء كلمرررا  اأوهرررا مرررن غرررر العربيرررة, 

ًحرراسفررايتلفوا فيهررا, وكانرر  هلررم مررذاهبهم وأدلَّررتهم يف الكررل  عليهررا, وهررو مررا  , علًمررا أهنررم هررؤالء يعرضرر  الباحررث ُمرجِ 
 متفقون على: العلماء ر أايًّ كان مذهبهم يف هذه املسألة ر

 يف القرآن الكرم من غر أسالي  العر . أسلو ال  أن 
 1.ولوط ,نِوو  ,وعمران ,جربيل :مثل؛ من لغة العر  يف أمساء أعل  ليس  أن يف القرآن الكرم 

لرريس يف القرررآن كلمررة غررر عربيررة لررآلاي  الكثرررم الررال ترردل علررى ذلرر ، أن  أحييد ث: ائيسررنأمررا ايررتلفهم فعلررى اأيررن 
 , والبراقل,,وابرن فرااس الطرربي, وأبرو عبيردم,ابرن جريرر , و اإلمرا  الشرافعي وفريهم:, هذا الرأي مبذه  اللغروينرل وعُ 

                                                           

  .010: ص0, )ج2113, حتقي  هشا  مسر البخااي, داا عا  الكت , الرايض القر يب, لجلثمعاألحكثماللقبآن,ايُعظر: 1
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أن يف القررآن  أنكرروا ؛ كلألهرم الشري  أ رد شراكر, ومرن املعاصررين وغررهم, القرر يب, وفخر الدين الررازي, و وابن األنبااي
ها األمرم مرن تأعجميرة اسرتعمل اأن يف القررآن ألفاظًر لآلخبوللبأيابتأويل  خمتلفة، َعَرَض هلم وأولوا ما  أعجمية,كلمة 

وسرعيد  برن حيروم, وعطراء ر اضي ه ععهما ر بن عباس , وفيهم: عبد همبذه  الفقهاء رأيغر العر ، وُعرل هذا ال
 يف القررآن ذهبروا إىل أن؛ كلألهم الشعراويحممد ومن املعاصرين الشي   ,غرهمو  ,السيو ي, و اجلويينو  ,جماهدو  ,بن جبر

رر 1,لسرران" ل ِ حرر، قررال أحرردهم: "يف القرررآن مررن ُكرر ؛كثرررم جرراء  مررن أمررم خمتلفررة  األفاظًرر أن  عررااضأن هررذا ال يُ وا دوأكَّ
، يررةيررزان يف الرومامل أي )القسررطاس , واحتجرروا لرررأيهم بكلمررا  مررن مثررل: يف اجلملررة كمررا أيرررب البررااي  القرررآن عرررِبأل 

السرررررراينية، يف البحرررررر  أي اهلعديرررررة، و)الررررريم يف سرررررية، و) ررررروة  اسرررررم اجلعرررررة الفاا يف الرررررديباج الغلررررريظ  أيو)اإلسرررررترب   
 2.يةلبكيف االبااد املعنت  أي غسا  الو)احلبشية، يف السرا  أي و)األاائ  

نرزل القررآن بلسران إمنرا أُ أبرو عبيردم: " قرال أبرزها اآلاي  الكثرم الرال أن القررآن عررِب ُمبرن؛ لرذا أدلة املذه  األول:. 8
 3."العربية فقد أعظم القولأن في  غر  مَ عَ فمن زَ  ,بنعرِب مُ 

َر ٍ  كقولرر :  ,أنرر  حصررل يف القرررآن مررن سررائر اللغررا ذهرر  قررو  إىل ل فخررر الرردين الرررازي: "اوقرر  و: ,[30]الكهررف  إْسررتَربرْ
 ٍْيل , [33 اإلسرراء] ابلِقْسرطَاس وقول : ,ف هنا من لغة احلبشة ,[33 العوا] ِمْشَكامٌ  وقول : ,ف هنما فااسيان ,[22]هود  ِسجِ 
ُسروٍل اَ  وَمرا أْاَسرْلَعا ِمرنْ  وقولر : ,[2]يوسرف  قُررْرآًَّن َعَربِيًّرا  ن  مرن لغرة الررو ، والرذي يردل علرى فسراد هرذا املرذه  قولر :ف

 4."[0 راهيم]إب إالَّ بِِلَساِن قَرْوِم ِ 
هررذه  ؛ معهررا: أنمررذه  الفقهرراء مررن كلمررا  غررر عربيررة بتررأويل  خمتلفررةعلرريهم هررذا الرررأي مررا أواده  أصررحا ُ ل مث أوَّ 

أو أهنرا عربيرة قد رة انتقلر   ,فأحياهرا القررآن ,عربيرة انرد ر اسرتعماهلا أهنرا أو ,الكلما  من هلجة عربية غر هلجرة قررييف
 غرها من اللغا .و من اب  اتفا  لغة العر   أهناأو  القرآن، افذكره ,العر  امث نسيه ,إىل اللغا  األجعبية

                                                           

 .302دااسا  يف فق  اللغة يُعظر:  1
: 0تفسر القر يب و  , 21: ص0ج) ,2111, 0ط ,الرسالة, برو حتقي  أ د شاكر, مؤسسة الطربي,  للقبآن,آياوثمعاللبةثنايفاأتويلا يُعظر: 2

 .302دااسا  يف فق  اللغة و  ,010
 . 20: ص02ج)برو , داا إحياء البا  العرِب، اآللوسي, ، رو الملرثينايفاتفسرياللقبآناللرظةماوللسبعالملثثين 3
  .21/23مفاتي  الغي ، ) 4
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أن   ر وه أعلرم رر : "ععردَّن مبعرىل ابرن جريرر الطرربياقر"؛ لسران ل ِ يف القررآن مرن ُكرهم: "بقول بع ر ادًّا على من احت َّ و 
هنررا إن األلفرراا الررال قيررل فيهررا إأي  1,"برر غرهررا مررن األمررم الررال تعطرر   ظُ ْفررالعررر  ولَ  ظُ ْفررلسرران اتفرر  فيرر  لَ  ل ِ فيرر  مررن ُكرر

 فهو مما اتف  في  اللغا . ؛ابلفااسية أو احلبشية أو العبطية أو غرها
ألنر  أترى  ؛عرر  إمنرا عجرز  عرن اإلتيران مبثلر م أن التروه ِ م مُ لو كان في  من غر لغة العر  شيء لتوهَّ قال ابن فااس: "و 

 2.بلغا  ال يعرفوهنا"
ر ة، وقررد يفرري علررى ابررن عبرراس لَّررعلررى األكررابر األجِ  كلمررة  فررىَتفررل يبعررد أن  ,اسررعة جرردًّ تَّ ن لغررة العررر  مُ إ اوقررالوا أيً رر

 3.معى )فا ر  ر اضي ه ععهما
فر ن قيرل: ليسر  هرذه الكلمرا  ": قرول مرن قرال إن يف القررآن كلمرا  ليسر  علرى أوزان العرر ؛ قرال القر يبوقد ادَّ 

رجروا هرذه معهرا؟ فقرد حبرث م لكرم أنكرم حصررو أوزاهنرم حر، َتُ قلعرا: ومرن سرلَّ  ,فرل تكرون معر  ,على أوزان كل  العرر 
هذه األمساء إليها على الطري  العحوية، وأمرا إن   تكرن العرر  َتا بر  ارا  وادَّ  ,القاضي عن أصول أوزان كل  العر 

لقومر   ابًرا ِ وال يكون الرسرول خمُ  ,ابيعً ا مُ استحال أن خيا بهم ه مبا ال يعرفون، وحيعئذ ال يكون القرآن عربيًّ  ؛وال عرفتها
 4."بلساهنم، وه أعلم

رد علرررى الرررع عرررن هرررذا الررررأي وأابن وأفصررر  يف إ برررا  احلجررر  و ا ف  للررردتصررردَّ  نْ أشرررهر َمررر نْ ِمررر قرررد كررران اإلمرررا  الشرررافعيو 
والقررآن  ,اا وأعجميًّرالقررآن عربيًّر"فقال معهم قائرل: إن يف  :قال 5؛واحدمواحدم ها وادَّ أدلَّتهم,  أواد أهم   فقد, املخالفن

وقُبِرل ذلر   ,لسران العرر  إن يف القررآن غررَ  مرن قرال ولعل ...يدل على أن ليس من كتا  ه شيء إال بلسان العر 
ا، ا، وأكثرهرا ألفاظًرولسران العرر  أوسر  األلسرعة مرذهبً , العرر  ضُ ْعربرَ   ُ َ رعْ ا جيهرل برَ إىل أن من القرآن ياصًّ   َ هَ ذَ  ,مع 
ا فيهرا مرن تهرا حر، ال يكرون موجرودً ، ولكعر  ال يرذه  معر  شريء علرى عامَّ ي   مي  علم  إنسران غرر نريب ٍ نعلم  يُ وال 
 ن فلرم يرذه  معهرا علير  شريء...عَ السألر  َ مَجَر ال نعلرم اجرلً  ؛ة ععرد أهرل الفقر عَّ والعلم ب  ععرد العرر  كرالعلم ابلسألر, يعرف 

                                                           

  .01/07تفسر الطربي، ) 1
اوقعايفاللقبآنام الملُربَّب,اابهذَّالملُا 2   , العددان األول والثا,, 0970هر/0390السيو ي, حتقي  عبد ه اجلبواي, جملة املواد, اجمللد األول, فةمث

  .012, 010)ص
  .02/20تفسر اآللوسي، ) 3
 .013: 0القرآن  اجلام  ألحكا  4
  .32-02)ص ,0901, 0ط القاهرم, حتقي  أ د شاكر, مكتبة احلليب, الشافعي,اللبسثل ,ا 5
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 قررال ه: ؛فاحلجررة فيرر  كتررا  ه بلسرران العررر  ال خيلطرر  فيرر  غررره؟ ه حمررضٌ فرر ن قررال قائررل: مررا احلجررة يف أن كتررا  
 ُْسروٍل إالَّ بِِلَسراِن قَرْوِمر ِ اَ  وَما أْاَسْلَعا ِمن ألهرل لسران غرر  اأن يكرون أهرل لسران  أتباًعر ر وه أعلرم ر وال جيروز, [0 راهيم]إبر

 ه ذلر  يف غرر آيرة وقد برنَّ ,  ِ عِ يْ تباع دِ افعليهم   ُ لَ برْ قرَ  نٍ يْ أهل دِ  للسان ، وكلأل  اتب ٌ  لسانٍ  لسان  يف حرل واحد، بل كلأل 
ُِ األِمررُن  وإنَّررُ  لَتَرْعزِيررُل َا ِ  الَعرراَلِمَن قررال ه:  ؛مررن كتابرر  ْعررِذاِيَن  نرَررَزَل بِررِ  الرررألو

ُ
بِِلَسرراٍن  َعلَررى قَرْلبِررَ  لَِتُكرروَن ِمررَن امل

آيرة  ل ِ ت  أبن كتابر  عررِب، يف ُكرجَّ فأقا  حُ , [37 الرعد] ايًّ بِ رَ ا عَ مً كْ حُ  اهُ عَ لْ زَ أنرْ   َ لِ ذَ وكَ وقال: , [093-092]الشعراء  َعَرِبٍ  ُمِبنٍ 
وتعراىل: فقرال تبرااك , يف آيترن مرن كتابر  ؛لسان غر لسران العرر  لَّ كُ ر  جل  عاؤه  ر د ذل  أبن نفى عع ذكرَّنها، مث أكَّ 

 ْنٌ بِرمُ  ِبٌّ رَ َعر انٌ َسرا لِ ذَ وَهر يٌّ ِمرجَ عْ أ  ِ ْيرإلَ  نَ وْ دُ ِحرلْ ي يرُ ذِ الَّ  انُ سَ لِ  رٌ شَ بَ   ُ مُ ل ِ عَ ا يرُ إمنََّ  نَ وْ لُ وْ قُ م يرَ هُ نرَّ أ مُ لَ عْ نرَ  دْ قَ لَ و [013 العحرل], وْ ولَر 
, [7 الشروا ] أُ َّ الُقرَر  وَمرْن َحْوهَلَرالِتُرْعرِذَا  وقرال: ...[00 فصرل ] ِبٌّ رَ وَعر يٌّ ِمرجَ عَ آ  ُ تُ آايَ   ْ لَ ص ِ ال فُ وْ وا لَ الُ قَ ا لَ يًّ مِ جَ أعْ  هُ اَ عْ لَ عَ جَ 
  ِ ِمررروْ قرَ  دُ لَررروبرَ  هُ دُ لَررروهررري برَ  ,القرررر  مكرررة  أل وأُ 

ُ
اوا ذِ ْعررراين عامرررة، وق رررى أن يرُ عرررذَ ، فجعلهرررم يف كتابررر  ياصرررة، وأديلهرررم مررر  امل

 1."ةلسان قوم  معهم ياصَّ  ؛بلساهنم العرِب
األسرررلو ، وأن الكلمرررا   علرررى أن القررررآن عررررِبأل  تررردلأل  أبن اآلاي  الفقهررراء لررررأيهماسرررتدل  2أدلرررة املرررذه  الثرررا,:. 6

بوجرررود لفظرررة عربيرررة فيهرررا،   عرررن فااسررريتهافالقصررريدم الفااسرررية ال َتررررج  ،ارجررر  عرررن كونررر  عربيًّررراليسررررم غرررر العربيرررة ال َتُ 
َرر نَ وْ لُرروْ قُ م يرَ ُهررنرَّ أ مُ لَررعْ نرَ  دْ َقررلَ و  :وأجررابوا عررن قولرر    ِبٌّ رَ َعرر انٌ َسررا لِ ذَ وَهرر يٌّ ِمررجَ عْ أ  ِ ْيررإلَ  نَ وْ دُ ِحررلْ ي يرُ ذِ الَّرر انُ َسررلِ  رٌ َشرربَ   ُ ُمررل ِ عَ ا يرُ إمنَّ

 ويناتفررا  العحرر, ومررن أدلَّررتهم أيً ررا "؟عرررِبٌّ  ا َرر ٌ وخمُ  أعجمرريٌّ  أكررل ٌ أبن املعررى مررن السرريا  هررو: " ,[013 العحررل] ْنٌ بِررمُ 
على هرذا االسرتدالل أبن األعرل  ليسر   ُادَّ , وقد هيم  و وها هو العلمية والعجمةالصرل يف )إبرا  ِ عْ مَ   َ بَ على أن سَ 

كمررا اسررتدلوا مبررا أيرجرر  ,   فررل مرران  مررن وقوعرر  يف األجعرراسيف األعررل  َ قَررجيرر  عررن ذلرر  أبنرر  إذا وَ يررلل، وأُ  حمررلَّ 
يف القررررآن مرررن كرررل عرررن أِب ميسررررم الترررابعي اجلليرررل: "  ف صرررعَّ مُ )وابرررن أِب شررريبة يف   تفسرررره)صرررحي  يف  دٍ عَ َسرررالطرررربي بِ 

لريس : "قولر  الثعلريب عرن بع رهم السريو ي عرن ، وكذل  نقرل عب ِ ووه  بن مُ  ,سعيد بن جبر :عن  ُ لُ ثرْ وي مِ اُ "، و لسان
أن تقر   مرن دَّ شريء، فرل بُر ل ِ ونبرأ ُكر , واآليررينوي علرو  األولرنن القررآن يرإوقرالوا , لغة يف الردنيا إال وهري يف القررآن"

 الً هرا اسرتعماهرا وأكثرَ ا وأيفَّ لغرة أعرذاَ  ل ِ فايتر ل  مرن ُكر شيء، ل ِ إحا ت  بكُ  لتتمَّ  ؛في  إشاام إىل أنواع اللغا  واأللسن
   ِ تُرريصررائص القرررآن علررى سررائر كُ  [مررن]ف", للعررر 

ُ
ل فيهررا عررزَ نزلرر  علرريهم   يُ لررة أهنررا نزلرر  بلغررة القررو  الررذين أُ عزَ ه امل

                                                           

 .03, 02 الرسالة  1
 .20: 02واِو املعا,  ,013, 012, واملهذ  010: 0يُعظر: اجلام  ألحكا  القرآن  2
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ن الررو  والفررس واحلبشرة شريء  بلغرا  غررهم مرل فير  نرزِ وأُ  ,شيء بلغرة غررهم، والقررآن احترو  علرى مجير  لغرا  العرر 
 1."كثر

  بلغرة وإن كران أصرلُ  قرو ، ل ِ فعاس  أن يكون يف الكتا  املبعو  ب  مرن لسران ُكر ,ةمَّ أُ  ل ِ اسل إىل كُ أُ    وا أبنمث احتجأل 
بلررو   كلمررا ن فائرردم هررذه الإقررالوا  اوأيرررً , [0 راهيم]إبرر ُسرروٍل إالَّ بِِلَسرراِن قَرْوِمرر ِ اَ  وَمررا أْاَسررْلَعا ِمررنْ : كمررا قررال   قومرر  هررو،

 ,إن )إسررترب   لرريس بعرررِب ن قيررل: "إقررال اجلررويين تعجررز البلغرراء عررن اإلتيرران مبثلرر ، حبيررث ؛معتهررى الفصرراحة يف الكررل 
وأاادوا أن يبكرروا هررذه  ,فعقررول: لررو اجتمرر  فصررحاء العررا  دون العرررِب يف الفصرراحة والبلغررة،وغررر العرررِب مررن األلفرراا 

 2."  مقامها من الفصاحة لعجزوا ععهاويتتوا بلفظة تقو  ,اللفظة
مرن  هرم، وايتراا اأيإىل اجلمر  والتوفير  برن الررأين فرذهبوا وافق ، نْ   ومَ بن سلَّ  القاسمُ  عبيدٍ  وأب نمث توسَّ  بن املذهب

ابرن  :فُروي عرن ,ايتلفوا فيها العجم يف القرآن ف نَّ العاس "أما لغا ُ : قال أبو عبيد ؛املعاصرين األستاذ صبحي الصاحل
... ميف أْحرُرل كثررم إهنرا بلغرا  العجر وغررهم مرن أهرل العلرم أهنرم قرالوا ,وعطراء ,وعكرمرة ,وابن جبر ,وجماهد ,عباس

لصرروا  ععرردي وا... وزعررم أهررُل العربيررة أن القرررآن لرريس فيرر  مررن كررل  العجررم شرريءٌ , فهررذا قرروُل أهررل العلررم مررن الفقهرراء
 ,إال أهنررا وقعرر  للعررر  ؛، وذلرر  أنَّ هررذه احلرررول أصرروهُلا عجميررة كمررا قررال الفقهرراءامررذهٌ  فيرر  تصررديُ  الَقررْولن مجيًعرر

طر  هرذه احلررول عربيرًة، مث نرزل القررآن وقرد ايتل فصراا  ,وحوَّلْتهرا عرن ألفراا العجرم إىل ألفاظهرا ,فأْعَربتها أبْلسرعتها
 3.فهو صاد " ؛عجمية :ومن قال ,فهو صاد  ؛عربية إهنا :فمن قال ,بكل  العر 

 فهرررذه الكلمرررا  إن كانررر  غرررر عربيرررة يف األصرررل 4,وغرمهرررا ,وابرررن اجلررروزي ,اجلرررواليقي :إليررر   َ َهررروهرررذا القرررول جيرررد، ذَ 
مث نطقر  بر  العرر   حلرول بغر لسان العر  يف األصل...هذه ااجلواليقي: "ل قا؛ فصاا  عربية ابستعمال العر  هلا

 5.فهي عربية يف هذه احلال، أعجمية األصل" ,بتعريبها إايه ا، فصاا عربيً بت أبلسعتها، فعرَّ 

                                                           

 .013 املهذ  1
 الساب  نفس . 2
 .202: 0املزهر  3
 .20: 02اِو املعا,  4
  . 3)ص ,0991، 0ط دمش , داا القلم، ,اجلواليقي, لملرببام اللكالمالألعجمي 5
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خمالطررة لسررائر  وقررد كرران للعررر  العاابررة الررال نررزل القرررآن بلسرراهنا بعررضُ " قررال:؛ هررذا الرررأي اإلمررا  ابررن عطيررة اد أيً رروأيَّرر
برن ااأللسعة بتجااا  وبرحلال قرييف، كسفر مسافر بن أِب عمرو إىل الشرا ، وكسرفر عمرر برن ا طرا ، وكسرفر عمررو 

 ,جررة يف اللغررةحبت  لعصرراااها مرر  كونرر  حُ وُصرر ,العرراص وعمرراام بررن الوليررد إىل أاض احلبشررة، وكسررفر األعشررى إىل احلرررم
العجمررررة،  لِ َقرررر  بع ررررها ابلرررعقص مررررن حروفهرررا، وجررررر  إىل َتفيرررف  ِ ، غررررَّ أعجميررررة ا  ألفاظًرررل ِررررفعلقررر  العررررر  ارررذا كُ 

 ,ارا القررآن لَ زَ ح، جر  جمر  العرِب الصحي ، ووق  اا البيران، وعلرى هرذا احلرد نرَر ؛واستعملتها يف أشعااها وحماوااهتا
إىل غرر ذلر ، فحقيقرة   ؛فرا ر)ف ن جهلها عرِب ما فكجهلر  الصرري  مبرا يف لغرة غرره، كمرا   يعررل ابرن عبراس معرى 

 1."فهي عربية اذا الوج  ,بتهالكن استعملتها العر  وعرَّ  ,العباام عن هذه األلفاا أهنا يف األصل أعجمية
أوىل مرن العمرل  ن، وكمرا هرو معلرو  العمرل ابلردليلاتهمرا فير  مرن اجلمر  برن املرذهبن وأدلَّ مَ لِ  ؛تاا الباحثخمُ  وهذا الرأي

 أعلم. ، وه أبحدها وإمهال اآلير
 :بربَّامثاوردايفاللقبآناللكبميام الملُا

  كلما بعض اليسو  الباحث فيما يت  
ُ
مر  نسربتها إىل هرا، ينامواضرعها ومع ابيِ عًرمُ  ,بة الرال واد  يف القررآن الكررمعرَّ امل

 2.اغاهتل
 ممثاوردايفاللقبآناللكبميايةلة الحلبش : -
أَ ْ تَرررَر إىل الَّررِذيَن أُوتُرروا َنِصرريًبا ِمررَن الِكتَرراِ  يُرْؤِمعُرروَن  :قررال ؛ السرراحر ععرردهمطلرر  علررى ، أو يُ : اسررم الشرريطانلجلُِّبيي 

 .[30 العساء] اِبجلِْبِ  والطَّاُغو ِ 
 .من دون ه  دَ بِ ما عُ  لأل كُ , أو  الكاهن وت:ثغُاللوَّا
 .[2]العساء  نَُّ  َكاَن ُحواًب َكِبرًاوال ََتُكُلوا أْمَواهَلُْم إىل أْمَواِلُكْم إ :قال  ؛اإلمث ب:لحلُوُا

 .[30 املد ر] فَررَّْ  ِمْن َقْسَواَمٍ  :قال  ؛األسدا:للقجُسوجرة
 .[30]الكهف  ُمتَِّكِئَن ِفيَها َعَلى األاَاِئ ِ  :قال  ؛ا املفروشةرُ السأل اوهى  ,أايكة)  ُ مجَْ ك:الئِّالألرجا

 :سبُاللفُااممثاوردايفاللقبآناللكبميايةلة  -

                                                           

  . 02: ص0ج) ,0993برو ,  حتقي  عبد السل  عبد الشايف حممد, داا الكت  العلمية, ابن عطية, لحملبراللووةزايفاتفسرياللكخثباللرزيز, 1
 ., ومشهوا التفاسر واملعاجماملهذ  للسيو ي: هذااملعتمد يف  2
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َر ٍ  :قال  ؛الديباج الغليظق:ابجابيُاخيجالإلسُا  .[30]الر ن  ُمتَِّكِئَن َعَلى فُرُرٍش َبطَائِعُرَها ِمْن ِإْستَربرْ
ني:س ِّالل  .[7]املطففن  إنَّ ِكَتاَ  الُفجَّاِا َلِفي ِسجِ نٍ  َكلَّ  :قال  ؛ْنٍ و ِ  رٍ جَ حَ  ل ِ طل  على كُ يُ  ج ِّ
: قرررال ؛ برررلد الصرررن، وهرررو مرررن أمسررراء ا مررررو  يف األاض، يعبررر  يف برررلد العرررر  لاٌ ِغررر رو ٌ نبرررا  لررر  عُرررل:اُةيييبِّاجُنجازَّالل
َزْلَِبيلً ًسا َكاَن ِمزَاُجَها وُيْسَقْوَن ِفيَها َكأ  [07]اإلنسان. 
 .[29]الكهف  ُسرَاِدقُرَهاأْعَتْدََّن لِلظَّاِلِمَن ََّناًا أَحاَط ِاِْم  :قال  ؛كاحلائ  و وه  ,البعاءما أحاط  لأل كُ لدِّق:ابجاسُّالل
  يَراُقو ُ النرَُّهنَّ َكرأ: قرال  ,ابحلمرم أو الزاقرة أو الصرفرم  ٌ رَ شْ مُ ، لون  يف الغال  شفال كرمٌ  رٌ جَ حَ وت:اثقُاللةجا

َ
 ْرَجرانُ وامل

 .[32]الر ن 
َمْ  َصرَواِمُ  وبِيَرٌ  وَصررَلَواٌ  ولَرْوال َدفْرُ  ِه العَّراَس  :قرال  ؛، هرو معبرد العصرراا  ةَعريرْ بِ )  ُ مَجْرع:اةجيبِّالل بَرْعَ ررُهْم بِربَرْعٍض هَلُردِ 

 .[01]احل   وَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم ِه َكِثرًا
 :للبوماممثاوردايفاللقبآناللكبميايةلة  -

 .[017 ]الكهف َكاَنْ  هَلُْم َجعَّاُ  اْلِفْرَدْوِس نُرُزالً  :قال  ؛اجلعة اْسمُ و , : الُبستانسوُادجابُاللفِّا
ًئا :قال  ؛العدل:  سُاللقِّا َوازِيَن الِقْسَ  لِيَرْوِ  الِقَياَمِة َفل ُتْظَلُم نَرْفٌس َشيرْ

َ
 .[07]األنبياء  وَنَ ُ  امل

 .[33]اإلسراء  وزِنُوا اِبْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيمِ  :قال  ؛امليزان: ثسوجاسُاللقِّا
ْسَتِقْيمَ اْهِدََّن الصِ رَاَط  :قال  ؛الطري : لطبجاللص ِّا

ُ
 .[2]الفاحتة  امل

 :لهلندممثاوردايفاللقبآناللكبميايةلة ا -
 .[00]هود  أْاُض ابْرَلِعي َماَءكِ  وِقيَل ايَ  :قال  ؛اشرِب: يرِّاةلجالييُا
 .[29]الرعد  ُحْسُن َمآ ٍ هَلُْم و   ُوَة  :؛ قال اجلعة مُ : اسْ بجاوُاطُا
َر ٍ َويَرْلَبُسوَن  :قال  ؛: اقي  الديباجسدُانُاسُّالل  .[30]الكهف   َِيااًب ُيْ رًا ِمْن ُسْعُدٍس َوِإْستَربرْ

 :للسباينممثاوردايفاللقبآناللكبميايةلة ا -
 .    [0 ,2]َما أنْرزَْلَعا َعَلْيَ  الُقْرآَن لَِتْشَقى  :  ََ قال  ؛لُ جُ  اَ ايَ  تركي  مبعى:: هجاطجا
 .[72]التوبة   َجعَّاِ  َعْدنٍ  َيِ َبًة يفوَمَساِكَن  :قال  ؛واألععا   ُ رْ : الكَ ندُاعجا ثتُاونَّا
 .[23]البقرم  َافَرْعَعا فَرْوَقُكُم الطألواَ و  :قال  ؛اجلبل: روُاللوُّا
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 .[233]البقرم  هُ ال إَلَ  إالَّ ُهَو احَليأل الَقيرألْو ُ : قال  ؛يعا ال  َمنْ : ومةُّاللقجا
َمْ  َصَواِمُ  وبَِيٌ  وَصَلَواٌ  وَمَسراِجُد يُرْذَكُر ِفيَهرا وَلْوال َدْفُ   :قال  ؛الكعائس: لتوجاةلجاللصَّا ِه العَّاَس بَرْعَ ُهْم بِبَرْعٍض هَلُدِ 

 .[01]احل   اْسُم ِه َكِثرًا
 :يهودممثاوردايفاللقبآناللكبميايةلة ا -

َعا َلَرفَرْعَعاُه ِاَا وَلِكعَُّ  أْيَلَد إىل  :قال  ؛نَ كَ : َا دجاةلجاأخُا  .[023]األعرال  األْاضِ وَلْو ِشئرْ
ٍ  إالَّ  آيَرُتَ  أالَّ قَاَل  :قال  ؛حتري  الشفتن :زمُاللبَّا  .[00]آل عمران  َاْمزًا ُتَكلِ َم العَّاَس َ ل ََة أايَّ
قَرراَل  وُفوِمَهررا وَعَدِسررَها وَبَصررِلَهافَررادُْع لَعَررا َابَّررَ  خُيْرررِْج لَعَررا ممَّررا تُرْعبِررُ  األْاُض ِمررْن بَرْقِلَهررا وِقثَّائَِهررا  :قررال  ؛احلعطررة: ومللُفيي

رٌ   .[20]البقرم  أَتْستَرْبِدُلْوَن الَِّذي ُهَو أْدََن اِبلَِّذي ُهَو َييرْ
، والسرب  يف برين   ٌ بْ ِسر)هم ُمفرَردة مرن العراس، مَّرواحد معهم أُ  لأل كُ   دَ لَ ، ووَ ا، وهم ا عا عشر ولدً يعقو   دُ لَ : وَ ثطبجالألسُا

 .[021]األعرال  وَقطَّْعَعاُهُم ا ْرعَراَلْ َعْشرََم أْسَبا ًا أمَُمًا: قال  ؛يف ولد إمساعيلإسرائيل مبعزلة القبيلة 
 واللَّْيررِل إَذا َعْسررَعسَ  :أقبررل ظلمرر ، أو أدبررر ظلمرر ، قررال  :إذا ؛الليررلُ  سَ عَ ْسررقررال: عَ : كلمررة مررن األضررداد، يُ سجارجاُسييعجا

 .[07]التكوير 
 .الكرمقد َكثُرَر ذِْكرُُه يف القرآن و  ,)إسر  هو العبد، و)إيل  هو ه ألن ؛عبد ه :، مععاه: اسم يعقو  لةُالئِّابجاإسُا

ا:للنب ممثاوردايفاللقبآناللكبميايةلة ا -
 .[32]آل عمران  قَاَل احلََوااِيرألْوَن َ ُْن أْنَصاُا هِ  :قال  ؛الو الثيا غسَّ  ون:يُّالرِّاوجالحلجا

 .[20]مرم  َجَعَل َابألِ  حَتَْتِ  َسرايًّ َقْد  :قال  ؛: العهرللسَّبِّي ا
 .[03, 00 عبس] ِكرَاٍ  بَرَراَمٍ   أَبْيِدي َسَفرٍَم  :قال  ؛: امللئكةةبجافجاللسَّا

 :للرتكممثاوردايفاللقبآناللكبميايةلة ا -
 ثق:اسَّاةجالل

ُ
يًما وَغسَّاقًا إالَّ  ال يَُذوُقوَن ِفيَها بَرْرًدا وال َشرَااًب : قال  ؛عنِت البااد امل َِ   [23, 20]العبأ. 

 
اممثاوردايفاللقبآناللكبميايةلة اللقب : -

 .[30 يوسف] وأْعَتَدْ  هَلُنَّ ُمتََّكأً  :قال  ؛األُتْررُجأل  :كألملُخَّا
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ألهنررم كررانوا  ؛نرروا الشررمس فصرراا مععرراه:الشررمس، أي و)اع   أي العرروا, )فرراااه : أصررل  مررن؛ مللرر  مصررر لَررمٌ عَ  ن:وُاعجييبُافِّا
قرد َكثرُرَر ذِْكررُُه يف و  ,للتمسرِا اسمٌ  إن  صل  العاس، وقيليعبدون الشمس، فجعلوا مل  مصر مبعزلة نوا الشمس، ألن  يُ 

 .الكرمالقرآن 
 .[23]يوسف  وأَْلَفَيا َسيِ َدَها َلَد  اْلَبا ِ  :قال  ؛الزوج د:ة ِّاللسَّا

 :للزنجممثاوردايفاللقبآناللكبميايةلة ا -
 .[92]األنبياء  إنَُّكْم وَما تَرْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ِه َحَصُ  َجَهعََّم أنْرُتْم هَلَا َوااُِدونَ  :قال ها؛ بُ طَ حَ  م:نَّاهجاوجاابُاصجاحجا

 :للربيبممثاوردايفاللقبآناللكبميايةلة ا -
 .[29]الكهف  َيْشِوي الُوُجْوهَ  وإْن َيْسَتِغيثُوا يُرَغا ُوا مبَاٍء َكاْلُمْهلِ  :قال  ؛الزي  الكثرلملُُهل:ا

 .[3]الغاشية  ُتْسَقى ِمْن َعْنٍ آنَِيةٍ  :قال  ؛مااَّ احلَ  :اةجانِّالآل
اخثمت :

   لأل ُكرالردييل  مما توصَّل إلي  الباحرث: أن 
ُ
  , عررَّ كلمرة ديلر  يف كرل  العرر  وليسر  معر ، ويشرمل: امل

ُ
ويقابلر   ,دولَّروامل

ابلرجرروع إىل مررا قالرر  األصرريل الرردييل مررن , وُ يَّررز هررو االيررتلط أبنواعرر  املختلفررةيل للرردي السررب  الرررئيس, وأن األصرريل
, أال يُلجرررأ إىل التعريررر  إال ععرررد ال رررروام :فأمهألهرررا التعريررر  طشررررو , أمرررا ، وابلعظرررر إىل أصرررل الكلمرررة ووزهنررراعلمررراء اللغرررة

 عررررزَّ يُ أن و , يررررةعررررن اسررررتعمال اللفررررظ املعررررر   إذا كرررران لرررر  اسررررم يف لغررررة العرب الكررررفأل و 
ُ
, زان العربيررررة  علررررى أو عرررررَّ ل اللفررررظ امل

ى اللغرروي القرردم للكلمررة العربيررة وير املعرر, أمررا  ريقررة التعريرر  فتكررون مررن يررلل: حتررحررن ال ررروامالعحرر  اسررتعمال و 
تعرير  كلمرا  , و ترمجرة كلمرا  أعجميرة مبعانيهراو , اشتقا  كلما  جديدم من أصول عربية, و وت ميعها املعى اجلديد

  وقروعل العلمراء يف ايتل, ف ًل عن هذا ذكر الباحث انيهاأعجمية مبع
ُ
الكررم, وبرن أدلَّرة   القررآن  والردييل يف عررَّ امل

عربيرة يف األصرل، ولكرن صرراا   كلمرا  غررر  يف القررآن الكررم ُكرلِ  فرير  مرن القررائلن بوقوعر  ومعكرير , واجر  لديرر  أن
 , وه أعلم.أوزان اللغة العربيةلى ع إايها لهايعز تو  ,عربية ابستعمال العر  هلا
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اولملبلوعالملصثدر
 

 القرآن الكرم.
 .0993 ,برو  داا الفكر،الشعقيطي,  أضواء البيان يف إي ِا القرآن ابلقرآن،

 القاهرم. الزَّبيدي, داا اهلداية,, اتج العروس من جواهر القاموس
 .2111, 0ط ,شاكر, مؤسسة الرسالة, برو حتقي  أ د الطربي, القرآن, آي جام  البيان يف َتويل 
 .2113, حتقي  هشا  مسر البخااي, داا عا  الكت , الرايض القر يب, اجلام  ألحكا  القرآن,

najaf.org/resalah/6/11-http://www.al-الرررررررررردييل يف اللغررررررررررة العربيررررررررررة، د. جعفررررررررررر نرررررررررروا الرررررررررردين، 
dakhil.htm. 

 .2110، 02ط ,برو , لملينلداا العلم  ,حي صاحلبصد.  ,دااسا  يف فق  اللغة
 .0901, 0ط القاهرم, حتقي  أ د شاكر, مكتبة احلليب, الشافعي, الرسالة,

 برو .داا إحياء البا  العرِب، اآللوسي, اِو املعا, يف تفسر القرآن العظيم والسب  املثا,، 
 .2112 ,0ط دمش , داا األفعان، ,عماا العهاا مشس احل اام العربية اإلسلمية،

, 0ط ,حتقيررر  أ رررد عبرررد الغفررروا عطررراا, داا العلرررم للمليرررن, بررررو  اجلررروهري, الصرررحِا اتج اللغرررة وصرررحِا العربيرررة،
0927. 

 ر.ه0019, 2ط  هران, إبراهيم السامرائي, مؤسسة داا اهلجرم,و حتقي  مهدي املخزومي  ,كتا  العن, الفراهيدي
 .0ط ,داا صادا, برو  ابن معظوا, لسان العر ،

بررو ,  حتقير  عبرد السرل  عبرد الشرايف حممرد, داا الكتر  العلميرة, ابن عطية, احملرا الوجيز يف تفسر الكتا  العزيز,
0993.   

 .0992, 0ط ,برو  , داا إحياء البا  العرِب,ابن سيده, حتقي  يليل إبراهيم جفال ,املخصص
 .0992 ,0ط برو , فؤاد علي معصوا، داا الكت  العلمية، السيو ي، حتقي  ,املزهر يف علو  اللغة وأنواعها

 .0993 ,برو  داا الغر  اإلسلمي،, عباس نحتقي  إحسا احلموي, معجم األدابء،
 .0992, 3زيد, داا العاصمة, الرايض, ط , بكر بن عبد ه أبومعجم املعاهي اللفظية

http://www.al-najaf.org/resalah/6/11-dakhil.htm
http://www.al-najaf.org/resalah/6/11-dakhil.htm
http://www.al-najaf.org/resalah/6/11-dakhil.htm
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رررد العجررراا، حت ,املعجرررم الوسررري  جممررر  اللغرررة العربيرررة, داا  قيررر إبرررراهيم مصرررطفى, أ رررد الرررزاي , حامرررد عبرررد القرررادا, حممَّ
 القاهرم. الدعوم,

 
ُ
 .0991، 0ط دمش , داا القلم، ,اجلواليقي,   من الكل  األعجميعرَّ امل
 
ُ
ُعررررررررَّ , السررررررريو ي, حتقيررررررر  عبرررررررد ه اجلبرررررررواي, جملرررررررة املرررررررواد, اجمللرررررررد األول, فيمرررررررا وقررررررر  يف القررررررررآن مررررررر  هرررررررذَّ امل

ن امل
  , العددان األول والثا,.0970هر/0390



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 من التي  الدولية المعايير أعلى  )معتمد( والدراسات المتقدم للتدريب العلمي المعهد مجالت مجموعة  تعتمد
  حقيقة ترقية بها الباحث  التزام حال في  للبحث وتضيف العالمية، مستوى إلى  األبحاث مستوى رفع شأنها

 الدليل هذا في  الواردة المواصفات جملة إن ؛العلمي النشر مجال في  خبرته من  تعزز وكذلك بحثه، لمستوى
ا  شكالا  أبحاثنا على  تضفي  التوجيهي؛   مع  تتناسب بصيغة القارئ إلى  ويخرجه مضمونها  من يعزز علميا

 المعرفي. النشر لمستجدات فاعلة مواكبة يحقق مما ومعارفه، العلمي النشر ضوابط تطور

  

 للباحثين:  تعليمات

  تحت (iats.co.ukpublisher@s)   اإليميل: على النشر لقسم البحث من نسختين ترسل -1
 (. PDF) بصيغة وأخرى ،  (Word) بصيغة واحدة Word Microsoft برنامج

  عدد يقل أل  شريطة  األسطر بين  (ونصف واحد)  بمسافات )الكمبيوتر(  الحاسوب بواسطة البحث يُكتب -2
Traditional ) العربية ,للغة 16 الخط حجم كلمة، 5000عن ليزيد و 4000 عن الكلمات

Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Roman New Time )،  والصور الجداول ذلك في  بما  
 والستبانات.  المالحق العدد هذا من ويستنى  , والرسومات

 كاملة الباحثين اءأسم تكتب منه وأسفل ،واإلنجليزية العربية باللغتين البحث عنوان يُكتب البحث: واجهة -3
  بالهجري النشر وسنة العلمية، ورتبهم الحالية وظائفهم عناوين تذكر  كما ، واإلنجليزية العربية باللغتين

 والميالدي.

  منطقي،  وبتسلسل أهميتها، حسب  البحث أجزاء لتقسيم البحث داخل تستخدم والفرعية: الرئيسية العناوين -4
  الكلمات وتحته البحث ملخص الرئيسية: العناوين وتشمل

  المصادر النتائج، وإجراءاته،  البحث المقدمة، (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC)  المفتاحية،
 والمراجع. 

 الملخص كلمات  تزيد أل  على  ،اإلنجليزية باللغة وآخر العربية باللغة صملخ  البحث مع يرفق -5
  (5) على  تزيد أل  على  KEYWORDS المفتاحية الكلمات الملخص بعد  وتكتب كلمة، (150) على 
 والنتائج. والمنهج واألهداف المشكلة األربعة:  أركانه على  الملخص اشتمال مالحظة مع ،كلمات

 سميك.  بخط الصفحة  وسط  تُكتب  ومطالب  ثمباح  إلى  البحث يقسم -6

  خاص، عنوان منها  لكل ويكون البحث، في  ورودها حسب ترقم و المتن داخل واألشكال الجداول تطبع -7
 .البحث أجزاء كل في  …)3,2 ,1( العربية األرقام وتستخدم بالتسلسل، منها كل إلى  ويشار

  الشريعة أبحاث ذلك من ويستثنى  األجنبية عالمراج من % 20 مانسبته على  يشمل  أن يجب بحث كل  -8
 .العربية واللغة

  وجدت، إن بحثه على  التعديالت إلجراء أشهر 3 أقصاها مدة الباحث يعطى  البحوث: تعديل  مدة -9 
 للتعديل. المحددة المدة الباحث تجاوز حال نهائيا رفضا البحث رفض في  ذلك بعد الحق وللمجلة

  ورغبته البحث سحب طلبه حال في  التقويم إجراءات على  المترتبة المالية قاتالنف  بدفع  الباحث يلتزم  -10
 .النشر إجراءات متابعة عدم في 
 .األسباب كانت ومهما األحوال من حال بأي للنشر قبولها بعد األبحاث سحب المجلة تجيز ل  -11

  

 :المراجع قائمة ))التوثيق -12
  بحسب البحث بآخر قائمة في  بإيجاز وتبين المتسلسلة، األرقام باستخدام المتن في  المراجع تهمش •

 .والمراجع  المصادر قائمة قبل توضع أن على  ن؛المت في  تسلسلها
  معهود، هو كما صفحة  لكل إلكترونية بطريقة سفلية حاشية بوضع  الباحث يقوم أن اإلجراء: هذا وكيفية •

  طريق عن البحث نهاية إلى  واحدة مرة الحواشي  هذه بنقل يقوم  كامال بحثه من الباحث ينتهي  أن بعد ثم
  صفحة آخر الى  سفليةال الحواشي  نقل وورد: تعلم) التوضيحي  الفيديو هذا خالل من ذلك طريقة اتباع 
 ( واحدة دفعة

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU &t=87s 

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s


https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 هكذا:  األول، الموضع في المرجع إلى لإلشارة

  تحقيـق: العزيــز. الكتـاب تفسـير فــي  الــوجيز المحــرر (.2007) .غالــب بــن الحــق عبــد عطيــة، ابـن
 . 145 ص: ،2 ج: .2 ط: العلمية. الكتب دار بيروت: محمد. السالم عبــد
 هكذا:  إليه، يشار له األخرى المواضع وفي

 .150 ص: ،3 ج:  سابق، مرجع العزيز. الكتاب تفسير في  الوجيز المحرر عطية، ابن
ا  وترتب البحث،  نهاية في  واحدة قائمة في  والمراجع المصادر توثق •   للمؤلف، األخير السم حسب هجائيا

 التالية: الطريقة باتباع  وذلك

 واحد:  لمؤلف الكتاب

  تحقيـق: .العزيــز الكتـاب تفسـير فــي  الــوجيز المحــرر (.2007) .غالــب بــن الحــق عبــد عطيــة، ابـن
 .2 ط: العلمية. الكتب دار بيروت: محمد. السالم عبــد

 كتاب من أكثر للمؤلف

 .الشروق دار بيروت: .السبع القراءات في  الحجة (.1979) الهمذاني. أحمد  بن الحسين خالويه، ابن
 القاهرة: العثيمين. سليمان بن الرحمن عبد تحقيق: .وعللها السبع القراءات إعراب (.1992) ــــــــــــــ.

 الخانجي. مكتبة

 اثنين:  لمؤلفَين الكتاب

 العلوم دار دمشق: .القرآن علوم في  الواضح (.1996) الدين. محي  مستوى، ديب. مصطفى  البغا،
 اإلنسانية.

 أكثر:  أو مؤلفين لثالث الكتاب

 الماليزية. العالمية اإلسالمية الجامعة كواللمبور: .التجديد (.2005) وآخرون. حسن كامل محمد

 علمية: مجلة في المقالة

 المصرية المجلة الذكاء". على  الوالدين وإهمال المعاملة سوء "أثر (.0022) محمد. فوقية راضي،
 .36-27 ص .36 العدد: .12 المجلد: .النفسية للدراسات
 مؤتمر:  في المقالة

 القرآن ضوء في  والتربية الدعوة في  المرأة "أثر (.2018) محمد.  فتحي  محمد الجليل، عبد
 العابدين.  زين السلطان جامعة ماليزيا: .المعاصر المجتمع ي ف الكريم للقرآن الدولي  المؤتمر الكريم".

 العلمية: الرسالة

  .القراءات" حجة كتابه في  القراءات توجيه في  زنجلة ابن "منهج (.2016) محمد.  فتحي  محمد الجليل، عبد
 العابدين. زين السلطان جامعة دكتوراه،  رسالة

 المترجمة:  المؤلفات

 الدينية. المؤسسة ترنجانو: حسن(. محمد إسماعيل )تر: .المصحف تاريخ .ت(  )د. الفتاح. عبد القاضي،

  

 معتمد  إدارة الى  البحث ملكية حقوق انتقال على  الباحث يوقع للنشر البحث قبول عند -13

ا  الجملة وبناء الكتابة، ونمط الحروف نوع  حيث من تعديالت أي بإجراء الحق التحرير لهيئة  -14   بما لغويا
 .لدينا المعتمد المجلة نموذج مع يتناسب

 .األسباب إبداء عدم في  بحقها الحتفاظ مع نهائي  قرار الرفض أو بالقبول  التحرير هيئة قرار  -15
ا  المجلة موقع من بحثه فيه نشر الذي والعدد  المنشور بحثه على  الحصول للباحث يمكن -16  .إلكترونيا

 

  مستوى من تعزز وهي  ُمعتمدة، دولية لوائح عن  مأخوذة  المواصفات هذه إن الباحث عزيزي مالحظة:
ا  راا تأخي ستكلفك لها مخالفة أية وإن  المضمون، عن أهمية يقل ل  الذي الشكل حيث من بحثك   يمكن إضافيا
 .بها اللتزام حال في  تجنبه

 
 
  

https://youtu.be/al_g_hAweCU


 واإلحالة: النشر آليات

 تزيد ل  بمدة  وتلتزم  المحكمين، إلى  بإحالتها تقوم الباحث، من  البحث نسخة المجلة إدارة تسلم  بعد
ا  30 عن   90 عن تزيد ل  مدة البحث  يمهل بعدها  المالحظات، يتضمن بحثه عن بتقرير الباحث لتزويد يوما
 . بالمالحظات  لألخذ أشهر( 3 ) ا  يوم

 الدور أولوية حسب األكثر، على  للنشر قبوله خطاب إصدار تاريخ يعقب عدد ثاني  أو أول بعد البحث ينشر
 .للنشر  الُمحالة األبحاث وزخم
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