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F 
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان حممد وعلى  

 آله وصحبه وسلم، أما بعد :  

 :بعد أما 

  الدراسة   فرص  توفري  هبدف  م 1973  عام  املفتوحة  إقبال  العالمة  جامعة  أُنشئت  فقد
  يف   الدراسية  الفصول  يف  واالنتظام  ابلتفرغ  والوظيفية  املعيشية  الظروف  له  تسمح  مل  من   لكل

 . التقليدية واجلامعات  املدارس

 عن  التعليم  منهج   اجلامعة  هذه  اعتمدت   اجلميع  متناول  يف  والعلم  الثقافة  جعل  بغية
،  الالزمة  التوجيهات   مع  والتمارين  املقررة  الكتب  للطالب  ترسل  اجلامعة  أن   حبيث،  بُعد

َعنَي   الطلبة  مرشد  مع  والتنسيق  ابلتعاون  والواجبات   التمارين  بتحليل  الطالب  فيقوم
ُ
 من   امل

 الفرعية  املراكز  أحد   إىل  احلضور  منهم  يطلب  الدراسى  الفصل  هناية   ويف،  اجلامعة  ِقَبل
 . النهائية االمتحاانت ليؤدوا للجامعة

  اهتماما    البداية  من  املفتوحة  إقبال  العالمة  جامعة  اهتمت  العربية  اللغة  ألمهية  نظرا  
 كلية  وأُنشئت،  ابكستان أطراف  سائر  يف  أسسها  وتوطيد   العربية  اللغة  نشر  سبيل   يف  ابلغا  
.  املنشودة  األهداف  تلك   لتحقيق  املضنية  جهودها  لتبذل  اإلسالمية  والدراسات   العربية  اللغة

 واجلامعية  والكلية   والثانوية  اإلبتدائية :  املراحل  لكافة   الدراسية  املناهج  بتصميم   الكلية  وقامت
 يف  العربية  اللغة  معلمي  بتدريب  قامت  أهنا  كما،  احلديثة  الدراسات   إليه  ماتوصلت  ضوء  يف

 . احلديثة  املناهج حسب والكليات  املدارس
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اللغة"  الكتاب   وهذا،  العليا  الدراسات   اآلن  تقدم  وهي  رمز   "املدخل إىل علم 
  قام جبمعه وتنسيقه وترتيبه   الذي   وآداهبا  العربية  اللغة  يف  س وريو البكال  ملرحلة  (4911املقرر)

وساعدت يف مراجعته جلنة التأليف  مع    الدكتور مسيع هللا زبريي، رئيس قسم اللغة العربية،
العربية والدراسات  اللغة  العربية وآداهبا، كليه  اللغة  التدريس بقسم  خنبة من أعضاء هيئة 

 د. اإلسالمية، جامعة العالمة إقبال املفتوحة، اسالم آاب
  اإلسالمية   والدراسات   العربية  اللغة  كلية  شهدته  الذي  النضج  هذا  أن  احلقيقة  يف

 . حمي الدين اهلامشيالدكتور  األستاذ الكلية عميد جانب من الكبرية للرعاية نتيجة

 يف  جيعلنا  وأن  املرجوة   األهداف  الكتاب   هلذا  حيقق  أن  تعاىل  هللا  ندعو  اخلتام  ويف
 .الوكيل ونعم حسبنا  وهو املباركة  اللغة هذه خدمة

 
 

 ر الدكتور ضياء القيومو لربوفيسا

 آابد  إسالم، املفتوحة إقبال العاّلمة جامعة، رئيس
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 الرحيم  الرمحن هللا بسم

a 
،  أمجعني  وأصحابه آله وعلى  سيداملرسلني  على  والسالم والصالة العاملني  رب هلل احلمد

 : بعد أما .الدين  يوم إىل  إبحسان تبعهم  ومن

  اللغة   البكاليوروس يف  ملرحلة  نقدمه"    املدخل إىل علم اللغة "  مادة  يف  كتاب  فهذا 
 . وآداهبا العربية 

 . األوىل  الوحدة   جعلنا  .حبيث:  الكليه  ِقَبل  من  مرسومة   خطة   حتت  املادة   هذه   وقد وضعنا
لعلم اللغة أعىن نشأة علم اللغة وتطوره ومباحثه مع األسئلة عليها، والوحدة الثانية تتعلق أبهم  

كتبهم مع األسئلة واملناقشة يف آخر الوحدة وهبذا الرتتيب والتنسيق قد وضعنا  و علماء علم اللغة  
اللغة بتصرف يسري من احلذ اهلامة يف علم  الكتب  الوحدات أخذا من بعض  ف  املادة لكل 

   .وبعض من تلك الكتب اهلامة قد ذكرت يف آخر كل وحدة   ،واإلضافة

وكذلك التعارف    األهداف   حتديد  هو   معينا  مسلكا    املادة   تنسيق هذه  يف   سلكنا  وقد 
  الوحدة   مفردات  على  الضوء  تسليط  مث  .بداية كل وحدة    يف  ابحملتوايت  لكل وحدة  والتعريف

  الطالب   ليجيب   وحدة  كل   هناية  األسئلة واملناقشات يف  وأوردان،  ممل   وإطناب  خمل   إجياز  دون
كما ذكران املصادر واملراجع يف هناية الكتاب ليتمكن الوصول  ،وفهمها  الوحدة   دراسة  بعد  عليها

 . إىل املصادر األصلية واملراجع اهلامة

مراجعة    يف  - تعاىل  هللا   حفظه- الدكتور مسيع هللا زبريي    العربية  اللغة   قسم   رئيس  أسهم   قد
 وآرائه   املتواصل  ودعمه  املستمر  تشجيعه  ولوال،  القيّمة  آبرائه  الصورة  هذه  يف  وإخراجها  املادة  هذه
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،  املالئمة  الصورة  هبذه  املادة   هذه  إلخراج  املبذولة  املضنيه  اجلهود   مثار  قطف  أمكن   ملا  السديدة
 . الدارين يف  اجلزاء  خري هللا وجزاه ، العرفان و  الشكر بكل جيدر   فهو

  أرجاء   يف   الكرمي  القرآن  لغة  لبثّ   اجلامعة  هذه  جهود  يُثمر  أن   تعاىل  هللا  ندعو   األخري  ويف
 .  العربية وآداهبا اللغة ملتذوقي   مفيدا   وجيعله  املرجوة  األهداف الكتاب هلذا حيقق و ابكستان
 . العاملني رب  اي آمني  

 .ويل التوفيق وهللا
 

 الدكتور شاه حمي الدين هامشي ستاذاأل
 العربية والدراسات اإلسالمية،   اللغة كليةعميد   

 . آابد جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم
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A  

 تــوطــئــة
،  أمجعني  وأصحابه آله وعلى  سيداملرسلني  على  والسالم والصالة العاملني  رب هلل احلمد

 : بعد أما .الدين  يوم إىل  إبحسان تبعهم  ومن

 .وآداهبا  العربية  اللغة  البكاليوروس يف  ملرحلة   نقدمه"    املدخل إىل علم اللغة "  مادة  يف  كتاب  فهذا 

  إجناز   أعظم  وهي  الناس  مجيع  هبا  يتحدث   الناس   بني   التفاهم  وسيلة  اللغة   أن  املعلوم   ومن

  إىل   واألداين  والتقاليد  والثقافة  احلضارة  أسس  تنتمي  استخداما    وأكثر  األرض  ظهر  على  بشرى

 .لإلنسان املدنية   وال احلضارة قامت   ما اللغة ال  فلو اللغة 

  الصورة   هذه  يف  وإخراجها  املادة  مراجعة هذهكتابة و   يفرجال جلنة التأليف    أسهم  قد

والدراسات االسالمية، األستاذ    د كلية اللغة العربيةيعمإىل  كما أنين أكرر الشكر  ،  القيّمة  مآبرائه

  بكل   جيدر  فهو  الدكتور شاه حمي الدين اهلامشي لتشجيعه ورعايته اخلاصة بقسم اللغة العربية

 . الدارين يف  اجلزاء  خري  هللا وجزاه ، العرفان و  الشكر
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  أرجاء   يف   الكرمي  القرآن  لغة  لبثّ   اجلامعة  هذه  جهود  يُثمر  أن   تعاىل  هللا  ندعو   األخري  ويف

 .  العربية وآداهبا اللغة ملتذوقي   مفيدا   وجيعله  املرجوة  األهداف الكتاب هلذا حيقق و ابكستان

 . العاملني رب  اي آمني  

 .ويل التوفيق وهللا
 

 د. مسيع هللا زبريي بن حممد منشاء 
 قسم اللغة العربية،    

 العربية والدراسات اإلسالمية،   اللغةكلية 

 . آابد جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم
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 ويــث اللغـتاريخ البح
 

 نشأة  اللغة  •
 التعريف ابلفضائل اللغوية  •

 
 
 
 
 د. مسيع هللا زبريي بن حممد منشاء    إعداد: 
 حممد فيض األبرار د.   مراجع :
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 6 متهيد الكالم عن نشأة اللغة 

 6 عظمة اللغة العربية 
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 7 يقول االستاذ والباحث بسام جرار 
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 ارف ــعالت
 

أن عظمة اللغة العربية ال يطاوهلا احد وال   مهيه اللغه العربيهأباعرتف علماء الغرب  
سوف يتعرف الطالب يف هذه الوحده    ي لغة مهما ظهرت اهنا حضارية،  أتقف امامها  

اللغات متشاهبه ابلعربيه تفرعت  ان اللغه العربيه اقدم اللغات واهنا اصل اللغات والنجم يع  
مث بينا يف هذه الوحده    منها وهذه دعوي و قد ذكران بعض االدله للتحقيق هذه الدعوي

عن النظرايت املتعلقه بنشأة  اللغه العربية منها نظرية االهلام والتوقيف ونظرية االصطالح 
 ابهلل التوفيق و  -والتناسل ونظرية النحو التوليدي  نظرية احملاكاة ونظرية النشؤ
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 دافهـــــاأل
 

 بعد قرأة هذه الوحدة، جيب أن يكون الطالب قادرا  على األمور اآلتية:

 .نشأة علم اللغة وتطوره •
اللغه   • العامل هي  اللغات يف  اصل  املعرفه ابن  العربيه  اللغه  عظمه 

  .العربيه
 .التعرف على النظرايت اللغويه يف نشاهتا •

 

 



5 

 

 ةــغـريف اللـــتع، هـــغـه اللـــقـف
نشاه اللغه نشاه اللغه اللغه هي اداه التعبير والتفاهم االنساني وهي اصوات 

اغراضهم قوم عن  بها كل  يعبر  بها  : صوت   يعبر  املبنى  ومعنى  مبنى  عباره عن  وهي 

 صرف معجم النحو . 

 علم الدالله.   
بمعنى   اللغه  الدالله وهوما يدل على ش يء وكانت  لغه  تعريف  ,مثال  اللهجه 

قريش لغه اسد ,لغه تميم, ولم ترد كلمه لغه في القران الكريم انما وردت بكلمه لسان 

 )وما ارسلنا من رسول اال بلسان قومه(

 مفهوم امللكه عند ابن خلدون :   

ملكات  اللغات جميعها  ان  ابن خلدون  وتحدث هذه    ، يرى  التعلم  طريق  عن 

   قال ابن خلدون يشرح معنى امللكه: ،  ه امللك عن طريق التكرار واملمارس 

،  وال وتعود منه للذات صفة أ بتكرار االفعال الن الفعل يقع   وامللكات ال تحصل 

ثم يزيد التكرار فتكون ملكة  ،   ثم تتكرر فتكون حاال ومعنى الحال انها صفه غير راسخه 

 اي صفه راسخة _جريده الدكتور دكتور مهند غازي الزامل_ 

كل   أو،  أو رموز   ،أو كتابة  ،شرح علماء اللغة هي أصوات اللغة كماملخص:   

 ما يعرض للناس  للوصول الى أغراضهم وأفكارهم.

 متهيد الكالم عن نشأة اللغة:
اختالفات كثيرة في نظريتها. والرأي املشهور في نظرية   وفي نشأتها األولى فيها 

 نشأة اللغة نظرية 
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ان اللغة العربية فرع من     الكالم عن اللغات السامية و تمحيص الكالم    

 اللغات السامية: 

 كثر الكالم عن ان اللغة العربية في بحث علم فقه اللغة هي فرع من 

فصيلة كبيرة , وهي فصيلة سامية، الفصيلة اليافثية، و الفصيلة الحامية, 

 ,وكلها اصال تفرعت من اللغة العربية

 :للغة العربية عظمة ا   
كان يقول اذا   -وهو يعتبر ابو املنهج التجريبي في الغرب-ان فرنسيس بيكون  

 اردنا ان نتعلم العلوم العصرية علينا ان نتعلم اللغة العربية 

 اعرتاف علماء الغرب ابمهية اللغة العربية:
العربيه   اللغه  باهميه  الغرب  علماء  ال ,اعترف  العربية  اللغة  عظمة  ان 

 ا احد وال تقف امامها اي لغة مهما ظهرت انها حضارية . يطاوله

العربيه الن   الدنيا باللغه  قال احد علماء االملان  يجب ان نكتب كل كتب 

 لغات الدنيا تتغير اال اللغه العربيه. 

 يقول االستاذ والباحث بسام جرار :  
حين ممكن نسمع بعضهم يقولون عندنا اللغه اآلرامية هي قبل العربيه في  

ان الدراسات الجديده تؤكد وتثبت  أن العربيه هي أقدم لغه و أن اآلرامية اصال فرع  

 من العرب والسريانيه والعبرية وما هي اال لهجات وفروع عن اللغة العربية. 

العربيه قبل     قد وجد العبريه تعتبر    4000شيئا من  عام قبل امليالد بينما 

عمره التي  العربيه  الى  بالنسبه  تقريبا  جديده  امليالد  1300ا  قبل  عام  بيت  سنه 



7 

 

ويقصد بها العبريه عبريه الثورات وقد كتب احد طالب املاجستير يثبته او يحاول ان  

اللهجه   اصل  هي  واالراميه  العرب  لهجات  من  لهجه  بائده  عربيه  لهجه  العبريه 

العربيه عن  اللغه    والنبهار  املتفرعه  بجمال  النيل   شاعر  ابراهيم  حافظ  الشاعر 

 :العربيه و ثرائها صدح الشاعر   في قصيدته املشهوره عن اللغة العربية

حياتي  فاحتسبت  قومي  وناديت   *** حصاتي   فاتهمت  لنفس ي   رجعت 

عداتي   لقول  أجزع  فلم  عقمت   *** وليتني   الشباب  في  بعقم   رموني 

بـنـــاتي  وأدت  وأكـفــاًء   
ً
رجـاال  *** لعرائـــســـي  أجد  لم  فلما   وولدت 

بـنـــاتي   وولدت وأدت  وأكـفــاًء   
ً
رجـاال  *** لعرائـــســـي  أجد  لم   فلما 

وعظات به  آٍي  عن  ضقت  وما   *** وغــايــة    
ً
لفظا هللا  كتاب   ووسعت 

لـمخـتـرعــات  أسماٍء  ***وتنسيق  آلة  وصف  عن  اليوم  أضيق   فكيف 

صدفاتي عن  الغواص  سألوا  فهل  كامن***  الدر  أحشائه  في  البحر   أنا 

أسـاتـي فيا   الـدواء،  عـز  وإن  ومنكم،   *** محاسني   وتبلى  أبلى   ويحكم 

حياتي؟ ربيع  في  بوأدي  ينادي   *** ناعب    الغرب  جانب  من   !أيطربكم 

أناة بغـيـر  يـدنـيـني  القبر  من   ***    
ً
مزلقا الجرائد  في  يوم  كل   !!أرى 

   
ً
ضجة مصر  في  للكتاب  نعاتي      وأسمع  الصائحـيـن  أن  فـأعـلــم   ***!! 

بـــرواة؟ تـتـصل  لــم  لـغــة  إلى   *** عنهم  هللا  عفا  قومي   !أيهجرني 

فرات مسيل  في  األفاعي  َعاُب 
ُ
ل  *** سرى      كما  فيها  اإلفرنج  لوثة   سرت 

مـخـتـلـفــــــات األلـوان   
َ
ة
َ
ل
َّ
ك
َ
ُمش  *** رقعة      سبعين  ضم  كثوٍب   فجاءت 

حافل        والجمع  الكتاب  معشر  رجائي     إلى  بسطت  اِتي *** 
َ
ك
َ
ش بسط   بعد 

البلى       في  امليت  تبعث  حياة  رفاتي    فإما  الرموس  تلك  في  ْبِنُت 
ُ
وت  ** 

 ..…وإما مــمات ال قـــيــامــة بعـــده                مــمات لعمري لم ُيَقــْس بممـات
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حث الشاعر االمة على االهتمام بلغتها الشريفة وبين ان ارتفاع شأن اللغة 

 التي تتكلمها والعكس هو الصحيح .  يرفع شأ االمة

جوهرها   يظهر  من  الى  وتحتاج  الكريمة  اللغة  هذه  غنية  هي  كم  ويظهر 

 ويصقلها من غبار االهمال.
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 اللغة العربية ثراء  -2

 ضمن مجموعة اللغات الجزرية
ً
هي أكثر    اللغة العربية أكثر اللغات تحدثا

اللغات   مجموعة  ضمن   
ً
تحدثا اللغات  اللغات  أكثر  وإحدى  )السامية(،  الجزرية 

 في العالم، يتحدثها أكثر من 
ً
مليون نسمة، ويتوزع متحدثوها في الوطن   422انتشارا

وتشاد   وتركيا  كاألحواز  املجاورة  األخرى  املناطق  من  العديد  إلى  باإلضافة  العربي، 

 .ومالي والسنغال وإرتيريا

املسلمي لدى  قصوى  أهمية  ذات  العربية  )لغة اللغة  مقدسة  لغة  فهي  ن، 

 .القرآن(، وال تتم الصالة )وعبادات أخرى( في اإلسالم إال بإتقان بعض من كلماتها

 لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس املسيحية في 
ً
العربية هي أيضا

الوطن العربي، كما كتبت بها الكثير من أهم األعمال الدينية والفكرية اليهودية في  

الوسط اللغة  العصور  مكانة  ارتفاع  في   ،
ً
دوال وتأسيسه  اإلسالم،  انتشار  ر 

ّ
وأث ى. 

التي   األراض ي  في  طويلة  لقرون  واألدب  والعلم  السياسة  لغة  وأصبحت  العربية، 

 أو غير مباشر على كثير من اللغات  
ً
 مباشرا

ً
حكمها املسلمون، وأثرت العربية تأثيرا

والفارسية   كالتركية  اإلسالمي،  العالم  في  واألردوية  األخرى  والكردية  واألمازيغية 

الهاوسا  مثل  األخرى  اإلفريقية  اللغات  وبعض  واأللبانية  واإلندونيسية  واملاليزية 

 املتوسطية كاإلسبانية والبرتغالية  
ً
اللغات األوروبية وخاصة والسواحيلية، وبعض 

درَّس بشكل رسمي أو غير رسمي في الدول اإلسال 
ُ
مية  واملالطية والصقلية، كما أنها ت

 .والدول اإلفريقية املحاذية للوطن العربي 

العربية لغة رسمية في كل دول الوطن العربي إضافة إلى كونها لغة رسمية في 

منظمة   في  الست  الرسمية  اللغات  إحدى  وهي  بإسرائيل.  يسمى  وما  وإريتريا  تشاد 
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كذكرى اعتماد  ديسمبر    18األمم املتحدة، وُيحتفل باليوم العاملي للغة العربية في  

   .العربية بين لغات العمل في األمم املتحدة

 نظرايت لغوية 
ان نظريات نشاه اللغه تتضافز امام النص االلهي لهذا العلم الجليل وقد 

صدقت الكتب بعضها بعضا في هذا الشان وال بأس في ان نستعرض اهم النظريات  

 .الشرعيه والفرضيات املختلفه حتى ناتي باالدله

 :توقيف واإلهلامنظرة ال
بابل   النظريه  -تقول شبكه جامعه  االولى هي  -وهي تعدد نظريه نشاه اللغه 

االلهام االلهي او التوفيق يرى اصحاب هذه النظريه ان اللغه هي الهام من هللا عز  

بقوله   ذلك  على  مستدلين  ذلك   على  مستدلين  غيره  و  فارس  بن  احمد  وجل 

وقيل ان ادم سمى    30-آية  -تعالى)وعلم ادم االسماء كلها اي اسماء املسميات البقره  

يقول الباحث   غيرها وقد رفض ابن جني هذه النظريه   االشياء من النبات والحيوان و

في كتابه في كتابه      نظرية التوقيف واإللهام   اللغوي محمد بن ابراهيم الحمد عن 

 قضايا –موضوعاته   –فقه اللغة مفهومه  

وخالصة هذه النظرية عند القائلين بها أن اللغة اإلنسانية إلهام، ووحي من 

 _ توقيفية  هللا _عز وجل_ ال َيَد  
ً
لإلنسان في وضعها؛ فهو أعجز من ذلك؛ فهي _ إذا

 ال مجال لالجتهاد فيها.

ولهذه النظرية أنصارها منذ أقدم العصور؛ فهي تنسب للفيلسوف اليوناني  

 ق. م. 480)هيرا لكيت( ت
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)المي( ت الفرنس ي  األب  منهم  حَدثين 
ُ
امل بعض  إليها  األستاذ: ) م1711ومال 

 ) إبراهيم يحيى

اعتمد غير املسلمين على أدلة نقلية؛ فقد ورد في التوراة أن هللا _تعالى_  وقد  

كيف   ليرى  السالم_  _عليه  آدم  على  عرضها  ثم  والطيور  الحيوانات  جميع  خلق 

وذوات   السماء،  املستأنسة، وطيور  الحيوانات  لجميع  أسماء  آدم  يسميها؛ فوضع 

    العقول.

املسلمين، ومنهم ابن فارس حيث   وقد قال بهذه النظرية غير قليل من علماء

َم 
َّ
قال رحمه هللا: )أقول: إن لغة العرب توقيف، ودليل ذلك قوله _ جل ثناؤه: ﴿َوَعل

َها﴾. 
َّ
ل
ُ
ْسَماَء ك

َ
 آَدَم األ

 فكان ابن عباس يقول: علم األسماء كلها. 

وحمار،  وجبل،  وسهل،  وأرض،  دابة،  من  الناس  يتعارفها  التي  هي  وهذه 

 مم وغيرها.وأشباه ذلك من األ 

مه اسم كل ش يء. 
َّ
 وروى خصيف عن مجاهد: قال: عل

 وقال غيرهما: إنما علمه أسماء املالئكة. 

 وقال آخرون: إنما علمه أسماء ذريته أجمعين. 

أما ابن جني فقد عرض . والذي نذهب إليه من ذلك ما ذكرنا عن ابن عباس(

شيخه أبو علي الفارس ي، ، ولم يجزم بها كابن فارس، بل تردد فيها هو و هذه النظرية

واالصطالح باملواضعة  والقول  واإللهام،  التوقيف  في   بين  كدأبه  السيوطي  وجمع 

فارس،  كابن  واإللهام_  التوقيف  _أعني  النظرية  بتلك  القائلين  آراء   _ املزهر  كتابه 

وابن جني _مع تردده في ذلك_ ثم أورد أقوال األصوليين الذين يرون هذا الرأي، وأورد  
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حيث  حججهم،   السابقة؛  الكريمة  اآلية  إلى  إضافة  بها  استدلوا  التي  والنصوَص 

ْيُتُموَها﴾. ْسَماٌء َسمَّ
َ
 أ
َّ
 استدلوا بقوله _تعالى_: ﴿ِإْن ِهَي ِإال

ُق 
ْ
ل
َ
خ آَياِتِه  ﴿َوِمْن  _تعالى_:  توقيفية،وبقوله  البواقي  كون  يقتض ي  وذلك 

وَ  ْم 
ُ
ِتك

َ
ِسن

ْ
ل
َ
أ  

ُ
ِتالف

ْ
َواخ ْرِض 

َ
َواأل َمَواِت  على  السَّ داللة  األلسن  ْم﴾.فاختالف 

ُ
َواِنك

ْ
ل
َ
أ

 التوقيف. 

ومن حججهم رأي عقلي في الرد على القائلين باالصطالح واملواضعة وهو أن 

   االصطالح يجتاج إلى لغة سابقة، 

ويلحظ أن هذه النظرية تعتمد على النصوص النقلية، كما أنها ال تخلو من   

 منها:اعتراضات، وقد رد عليهم املحتجون بردود 

 بأن   _ 1
ً
أن نص التوراة يضعف دليلهم، وأنه حجة عليهم ال لهم؛ ألن فيه إشعارا

 آدم _عليه السالم_ هو الذي وضع األسماء.

فقداختلف  _ 2 ؛ 
ً
قاطعا  

ً
دليال ليست  املسلمين  علماء  بها  احتج  التي  اآلية  أن 

 املفسرون في املراد باألسماء. 

 أقوالهم _كما مر_. وابن فارس نفُسه ساق بعض 

، أال ترى إلى لغتنا   _3
ً
أنه لو كانت اللغة توقيفية ملا جاز لنا أن ُندخل فيها شيئا

الش يء   والفنون  العلوم  مصطلحات  من  فيها  ندخل  ونحن  اليوم  العربية 

 الكثير؟ 

 أال ترى أننا ننقل دالالت بعض األلفاظ كالسيارة، والدراجة وغيرها؟.

واالشت الترادف،  حدوث  اللغة إن  أن  على  لدليل   _ اللغة  في  والتضاد  راك، 

 من هللا _تعالى_. 
ً
 ليست كلها توقيفا
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ساقة ال تنهض بهذه النظرية، وال تقوى على  
ُ
وبهذا وغيره يتبين أن األدلة امل

 الوقوف في وجه االعتراضات. 

األستاذ: إبراهيم  (وهذا راي الباحث محمد بن ابراهيم الحمد وكل مجتهد .   

 )يحيى

 نا راي اخر: لكن ل
كي نفهم نظرية التوقيف وااللهام ال بد ان نرحع الى اصل املصدر وهو قول 

 هللا سبحانه  و تعالى )علم ادم االسماء كلها (

وعلى نفس اتباع طريقة التوقيف وااللهام او بمعنى ادق انه الوحي يقول هللا  

(  تعالى 
 
َق

َ
ل
َ
خ ِذْی 

َّ
ال َك  َرّبِ ِباْسِم  قرا 

ْ
ٍق  ( 1)ا

َ
َعل ِمْن  َساَن 

ْ
ن ِ
ْ

اال َق 
َ
ل
َ
َك  (2)خ َربُّ َو   

ْ
َرا
ْ
ِاق

 
 
َرُم

ْ
ك
َ ْ
ِم   3)اال

َ
َقل

ْ
َم ِبال

َّ
ِذْی َعل

َّ
ْم ( 4)ال

َ
ْم َیْعل

َ
َساَن َما ل

ْ
ن ِ
ْ

َم اال
َّ
 ‘‘َعل

ان  هللا علم  ادم االسماء واستمر في تعليمه وتعليم ذريته ودليلنا هذه االية 

 التي ذكرنا وقال هللا في كتابه الكريم : 

ُموَن 
َ
ْعل

َ
 ت

َ
ُق َما ال

ُ
ل
ْ
   َوَيخ

ً
ُبوَها َوِزيَنة

َ
ْرك

َ
َحِميَر ِلت

ْ
اَل َوال

َ
ِبغ

ْ
ْيَل َوال

َ
خ
ْ
 َوال

فاهلل خلق لنا االستعداد لاليجاد واالبتكار وخلق من عناصر الكون ما يسد  

حاجة االنسان من املواد التي يحتاجها, لذلك صنع االنسان السيارة والطاىرة وغيرها 

الصناعات , فالذي علم لنا االشياء فقد سهل لنا تعلم اسماىها )الذي علم بالقلم  من  

الرحنا   االشتقاق  علم  الى  رجعنا  .ولو  مستمر  اليعلم(فالتعليم  ما  االنسان  علم 

مع   الوحي  او  وااللهام  التوقيف  نظرية  يؤيد  وكبيرا  قويا  رافدا  ولوجدنا  انفسنا 

 .الوحي هو حقيقة وليس نظرية املالحظة على كلمة نظرية.والحقيقة ان 
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  النظريه االصطالحيه

البشر يصطلحون على   ان هناك مجموعه من  النظريه  يرى اصحاب هذه 

نود   التي  ,والحقيقة  لغتهم  اصل  من  يتولد  انما  قبال  يكن  لم  محدث  معين  اسم 

ايجاد  االطفاليستطيعون  حتى  واصطالحيةوثبت  توقيفية  اللغة  أن  اليها  الوصول 

يقول  . جديدة : وقد كان احد العلماء يراقب اطفاال وهم يلعبون في الشارعكلمات  

 احدهم لصديقه اضغط على الوقافة يعني الكابح 

 نظرية النحو التوليدي
لغوية     نظرية  وهي  العشرين،  القرن  في  اللغوية  النظريات  أهم  من  فهي 

واأل  األحكام   
ُ
نظام دقيق يصف نعوم تشومسكي، وهي عبارة عن  التي أنشأها  ركان 

تكّون أي جملة يمكن تكوينها في أي لغة في عالم، وتقوم نظرية تشومسكي على ش يء  

من الفطرية، فهو يقول: إنَّ كلَّ إنسان يعرف املبادئ العامة للغة منذ أن يأتي إلى 

الحياة، وهذه املبادئ ليست حكًرا على لغة دون غيرها، فهي موجودة في كّلِ اللغات، 

،   وهي مبادئ تجتمع لتكون قواعد شاملة. ولكّن تشومسكي لم يقف عند هذا الحّدِ

األطفال  أنَّ  أي  املكتسبة،  اللغة  فكرة  مع  متفًقا  كان  ألّنه  هذه  نظريته  طّور  بل 

يتعلمون اللغة ممن حولهم، وهذا من باب التعليم املكتسب، أو التعليم بالتقليد  

به املتكلم  اللغة  سماع  أنَّ  تشومسكي  واعتقد  القدرة  األعمى،  زيادة  على  يساعد  ا 

اللغوية عن األطفال منذ والدِتهم، وهذا الكالم يعني أنَّ الطفل يلُد وهو يملك قدرة 

لغوية بسيطة، ويملك مبادئ لغوية عامة، ويقوم بتطويرها عند سماعه اللغة التي  

 يتكلم بها األشخاص حوله

  نظرية النشوء والتناسل

 : 24/5/2017بكتة  بتاريخ كتبت املعلمة منة التالوي علي الش
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وتأتي نظرية النشوء والتناسل لتفترض أن اللغة بالطفرة وبشكل تلقائي؛ أي أن  

اللغة نشأت متكاملة ثم أعقب نشأتها التوالد والتكاثر، وتعتمد هذه النظرية على نظرية  

 :التطور الداروينية وتتكون النظرية من أربعة محاور هي 

االنبعاثية الساذجة وفي هذا الطور لم تكن أعضاء النطق مرحلة األصوات   ـ 1 

 .ناضجة بما يكفي

هذه   ـ 2 وخالل  باإلشارات  مصحوبة  الرغبات  عن  املنبئة  األصوات  مرحلة 

نطق   وإمكانية  ورخاوته  الصوت  شدة  طبقات  بين  التمييز  يظهر  املرحلة 

 .األصوات الشفوية

 .ألصوات الطيور والحيوانات مرحلة املقاطع التي ينطقها اإلنسان محاكية ـ  3

مرحلة تكوين كلمات من مقاطع وكانت تلك املرحلة هي بداية نشوء حقيقي  ـ 4

 .للغة

  تأتي هذه املراحل األربعة لتشبه مراحل اكتساب الطفل للغة إلى حد بعيد. 

 نظرية االصطالح: 

 :يقول د. محمد عقل  في مقاله بعنوان ثالث نظريات في نشوء اللغة 

أصحاب هذه النظرية أن اللغة اصطالح وتواضع يتم بين أفراد املجتمع، يرى  

النظرية كثير من   أية عالقة بمسمياتها. وقد تبنى هذه  اللغة  ومن ثم ليس أللفاظ 

أهل املعتزلة، يقول ابن جني في الخصائص: "أكثر أهل النظر على أصل اللغة إنما  

 هو تواضع واصطالح ال وحي وتوقيف". 
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في عهد املأمون في القرن الثالث للهجرة، ثارت محنة خلق القرآن التي هزت 

اإلسالم، وتلخص الجدل حول قضية "هل كالم هللا مخلوق أم غير مخلوق"، حيث 

تبدلت   لو  يتبدل  أن  يمكن  وكان  مخلوق  كالم  القران  إن  واملأمون  املعتزلة  قالت 

القرآن أن  والجماعة  السنة  أهل  قال  بينما  اللوح   الظروف،  في  وهو  مخلوق  غير 

 املحفوظ، وكالم هللا غير مستحدث، وإنما أزلي. 

هذا الجدل يبدو ألول وهلة بأنه عقيم وعديم الفائدة، ولكن الجدل في ذلك 

الزمان دار حول ماهية السيد املسيح وهو كلمة ، هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟  

املأمون  أن  الفترة. ال شك  تلك  في  العلماء  حّير  القرآن   سؤال  يدافع عن  أن  حاول 

 بقوله أنه مخلوق، ولذا فإن عيس ى عليه السالم مخلوق ألنه كلمة من هللا. 

يراه  بما  يحكم  الخليفة  هل  للعلماء،  امتحاًنا  كانت  القرآن  خلق  محنة 

 مناسًبا، أم يحكم وفق شريعة إلهيه أزلية. 

 احملاكاة  نظرية 

 احملاكاة   املعىن االصطالحي لنظرية

اتبة اللغوية مديونة صليحة عن هذه النظرية ،  في كتابها :نظرية  تقول الك

 :. بتصّرف11-5-4-3املحاكاة بين الفلسفة والشعر، صفحة 

مع أّن لفظة املحاكاة لفظة يونانية قديمة، وكان لها حضور بارز في الفلسفة  

ها والفكر إال أن معناها االصطالحي تأخر حتى ُعمل به، وإن لفظة املحاكاة بمعنا

االصطالحي اتخذت حيًزا كبيًرا من دراسة املفكرين والفالسفة، فمنهم من رأى أنها 

املماثلة واملشابهة، ومنهم من قال إنها نقل للواقع، وأفالطون نظر إليها وكأن الشعر 

يقف أمام مرآة ويصور الواقع، وبعض املفكرين ربط لفظة املحاكاة بالتقليد والنسخ 
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ا  بين  األمر  اختلط  املحاكاة حتى  أّن  األمر  في  ما  وأهم  األدبية،  والسرقات  ملحاكاة 

بالحيوية   يتسم  دقيًقا   
ً

نقال الواقع  الفني  العمل  ينقل  أن  هي:  بمعناها االصطالحي 

قة ومتميزة في كل مرة
ّ

 .  واإلبداع ويبتعد عن النسخ، وبذلك تكون املحاكاة خال

والنسخ و املتابعة ولو  رايت ايها الطالب ان معنى نظرية املحاكاة هو التقليد  

 .يترقى هذا املعنى

 أتكيد القول على أن أصل اللغات هي العربية
علق د. صبحي الصالح في كتابه  دراسات في فقه اللغة   :الفصائل اللغوية 

 قائال

)األحياء(   اللغات لها فصايل و سالالت الساللة ما استل من الش يء وانتزع

 بعد جيل، هذا جملة أفراد متشابهة من حيوان أو  
ً
نبات تنتقل صفاتها بالوراثة جيال

نَساَن ِمن  ِ
ْ

ْقَنا اإل
َ
ل
َ
َقْد خ

َ
الحصان من ساللة عريقة ومن إعجاز كالم هللا عزوجل ) َول

ن ِطيٍن(, ٍة ّمِ
َ
ل

َ
   ( 12املؤمنون -ُسال

السالله الخالصة    جاء في قاموس املعاني : سالله من خالصة طينية سالله 

 وساللة من طين ما سل من كل التربة واملراد هنا آدم عليه السالم. 

سل الش يء من الش يء نزعه كسل السيف من الغمد، وسل الش يء من  , سلل

 البيت على سبيل السرقة.

األحياء   بين  تمش ي  فإنها  اللغة  سالالت  جيل وهكذا  بعد  جيل  ويتوارثها 

ويحورونها ويحرفونها واألفذاذ من العلماء يرجعون كل ساللة متشابهة بعد دراسة  

الظواهر الصوتية والصرفية والتركيبة واملعجمية في اللغة التي تنتمي  وتكون بينها 

 عالقة قرابة أو تعود إلى أسرة قرابة واحدة. 



18 

 

علماء   يحدد  كما  عائلتها  والحيوان فيحددون  اإلنسان  ساللة  األحياء 

 والنبات. 

ومن الخطأ ونحن نستعرض سالالت اللغات أن نضع اللغة العربية تحت أو 

 ضمن الساللة السامية نسبة الى سام. 

تاريخ   في  مرة  أول  املصطلح  هذا  غوتنغن   1770وظهر  مدرسة  أعضاء  من 

 للتاريخ نسبة لسام من أبناء نوح. 

فة اإلنتساب للسامية أعداء عبدالفتاح مقلد في كتاب شعوب إسرائيل وخرا 

هو   بالعبرية  املقدس،  الكتاب  من  سام"   " الساميون  الكتاب:  عن  نبذة  الغنيمي 

باللغات السامية.   أو ثقافية أو عرقية تتحدث  أثنية  مصطلح يصف أي مجموعة 

من أعضاء مدرسة غوتنغن للتاريخ    1770وقد إستخدم املصطلح ألول مرة في العقد  

معاداة والذي التكوين.  سفر  في  الثالثة  نوح  أبناء  من  واحد  سام  من  إشتقوه  ن 

السامية لفظ كان يقصد به عند نشأته معاداة اليهود. إستعمل هذا املصطلح للمرة 

غير   1860األولىسنة   املصطلح  هذا  بقى  اشتينشنيدر.  اليهودي  املفكرالنمساوي 

سنة   حتى  األملاني  1873متداول  الصحفي  استعمله  مار-  حيث  كتيب  -  ويلهلم  في 

 على تنامي قوة اليهود في الغرب 
ً
عنوانه : "انتصار اليهودية على األملانية " احتجاجا

في سنة   أصل.  أو  مبدأ  بال  بأشخاص  إياهم   
ً
املعادين  1879واصفا رابطة  أسس  م 

 للسامية. 

شعوب    " أبرزها  املؤلفات  من  مجموعة  له  الغنيمي  مقلد  عبدالفتاح  د. 

 ة اإلنتساب للسامية" إسرائيل وخراف

صهيوني،   يهودي  شعار  وصار  للسامية  العداء  مفهوم  اليهود  استغل 

السالم   نوح عليه  بن   ساللة سام 
ً
بهم حرفيا فاملقصود  "الساميون"  أن  والحقيقة 
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مصطلح  والساميون  أوروبيون  يهود  هم  إنما  ساللته  الى  ينتمون  ال  اليوم  واليهود 

 إلى ثالثة أقسام هي:  توراتي فيه تقسم األجناس  البشرية 

الساميون: نسبة إلى سام بن نوح عليه السالم ويسكنون في في شبه الجزيرة  .1

العربية وفي بالد العراق القديم )النهرين(. واملنطقة السورية التي تضم سوريا  

ولبنان وفلسطين واألردن. وأخرجت التوراة الكنعانيين من أسرة الساميين 

 ن اإلنتقام منهم.وضمنهم الى الحاميين كنوع م

الحاميون: نسبة الى حامبن نوح عليه السالم واملقصود هم الشعوب الذين  .2

 يسكنون في القارة اإلفريقية بلونهم ومالمحهم السمراء أو السوداء.

اليافيثيون: نسبة الى يافث بن نوح عليه السالم وهم من أصل الشعوب ......   .3

األ الشرق  منطقتي  يستوطنون  الذين  الشرق  وأوروبية  من  وأجزاء  قص ى 

أساسه  عرقي  تقسيم  في  األوروبية  والشعوب  فارس(  بالد   ( القديم  األردني 

 اللون. 

عليها  يختلف  التي  املواضيع  أكثر  من  هي  اللغة  أصل  عن  البحث  فكر  إن 

 الباحثون. مع وجود شجرة العائالت اللغوية التي تشرح كل لغة وترجعها الى أصلها.

لغة تندرج   6900سكان العالم يتحدثون نحو    وجاء في بعض اإلحصاءات أن

عائلة كما جاء في موقع أطلس الدنيا أو    12عائلة إنقرض منها قريب من    147تحت  

 .World Atlasالعالم 

 تعريف العائالت اللغوية:
تعرف األسرة اللغوية  إذا كان عدد من اللغات يشترك في أصل تاريخي واحد  

تعدت أماكن سكانهاعن بعض بيد أن العلماء وإن هرت كأنها غريبة عن بعضها إب
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اللغات تصنف على أساس  يجدون صفات مقاربة بين األلفاظ األساسية فيها ألن 

 تركيبها اللغوي وقواعدها وليس على أساس الكلمات املستورة من لغات أجنبية عنها

  فصيلة اللغات اهلندية

 اللغة األردية: 

اللغات   نوع  من  آرية  هندية  اللغات  لغة  عائلة  الى  تنتمي  اإليرانية  الهندية 

لغة في الهند    22الهندية األوربية هي اللغة الرسمية في باكستان، وتعد واحدة من  

اللغة السنسكريتية   وهي لغة رسمية في خمس واليات هندية تطورت مفرداتها من 

األردية تأثرت  الحديث  العصر  وفي  والبشتونية  والتركية  والعربية   والفارسية 

 نتيجة اإلستعمار البريطاني للهند. كان أساس 
ً
 كبيرا

ً
بمفردات اللغة اإلنجليزية تأثرا

اللغة   مقر  تعد  التي  الهندية  أتاربراديش  والية  غرب  في  األردية  اللغة  تطور 

الهندوستانية الرئيس ي. تبلورت اللغة األرديةفي عهد سلطنة دلهي التي قامت على يد  

- 1526وض الجديد وهي إمبراطورية مغول الهند)  محمد غور. وقد قامت قبل النه

 ( بدور فعال في تشيكيل اللغة في جنوب آسيا.1858

 اللغات اهلندية األوروبية
يعيش   اللغات  عائالت  أكبر  إحدى  من  تعد  األوروبية  الهندية  اللغات  إن 

وجنوبها  أوراسيا  وغرب  اإليرانية  والهضبة  الهندية  القارة  شبه  شمال  في  سكانها 

 معظم لغات أوروبا. ويشمل 

والبرتغالية   والفرنسية  اإلنجليزية  مثل  اللغات  هذه  من  عدد  تمدد  وقد 

 واإلسبانية مع تمدد وتوسع اإلستعمار في العصر الحديث. 
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 دليل اخر االعالن اللغه اإلنجليزيه اصلها  آالف الكلمات  أصلها العربيه 

أخرج        الفلوجي  مهند  اسمه  الوقت  نفس  والطبيب  عراقي  باحث  ويوجد 

كانت األمه في عصر   الف كلمه انجليزية  رّدها الى أصلها العربي  25مجلدين فيهما   

االنحطاط فيها جهل  فكان الغربيون يشوهون تاريخها و يقخدعونها بتاريخ  مزيف 

كتب عديده بعنوان  مفاهيم ينبغى   ومن ضمنه   تاريخ نشاه اللغه ولذالك  صدرت   

واالن فقد ظهراو العلماء في االمه اظهروا زيف كالمهم يقدمون  أن تصّحح في التاريخ

 األدله القاطعه على  أن أصل اللغات هي العربيه  

 دليل دامغ  على  أن لغة آدم عليه السالم هي اللغه العربيه 

لغات العالم أصلها عربي وإجالل  يقول املهندس والباحث الضروري  بان كل   

 العاميه مؤامره غربيه

 -االنسان األول   -ابو البشر باسم  آدم ويضرب هو  مثال  بسيطا  ملاذا سمي 

واسمه في كل اللغات املعروف بها معترف بها ولن تجيب   لنا  إذا سألنا ملاذا سمي  آدم  

 إال في اللغه العربيه

د 
َ
َم اي صلح الن اديم االرض والجزء االسود فاسم   أدم من االسم العربي  أ

 .ميم في أي لغه  أخرى -دال    -منها هو  الصالح للزراعه وال يوجد الجزر الثالثي  الف

الف املد عند نحاة اللغه العربيه هي ألفان األولى متحركه بالفتحه والثانيه ساكنه  

اسم هذ  اشتقاق  يمكن  األصلح وال  أي  آدم   التفضيل   أفعل  ه من غير  على وزن  

 اذا  فإن اسم آدم عربي    ومن ثم  فكيف يتكلم غير العربيه ?   العربيه
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وبهذا نكون قد اثبتنا أن اللغه العربيه هي  أقدم لغه  على وجه األرض ألن ابا 

البشر يتكلم بها ولذلك فان جميع لغات العالم  تأخذ من العربيه فهي  أصل لغات  

  العالم

 )قال الشيخ نبيل خطيب املنقول بالتصرف  من م  (
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 األسئلة
 اكتب تعريف اللغه معىن امللكة عند ابن خلدون    1-
  نشأة اللغهالقي ضوءا على ما تعرف عن نظرايت   2-
 ابرز عظمه اللغه العربيه واعرتاف اهل الغرب هبا   3-
 ماذا تعرف عن القول ابن اصل اللغات هي اللغه العربيه    4-
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 التعارف
   عزيزي الطالب 

 الساميه , في هذه الوحده ثم سوف تقرأ  عن اللغات السامية   و نشأة   اللغات   

الساميه   اللغات  وبين    العربية   بين  االختالف   وعن  وخصائصها  وأقسامها  مميزاتها 

األصلي   املوطن  علي  ستطلع  و  األم  لغه  إلى  الساميه  اللغات   أقرب  علي   وستتعرف 

 للساميين وكذلك سوف تتعرف على أسماء اللغات الساميه  

من لغاتها  التي انتهت من العلوم أن  هذه الكلمه تطلق على بالد آسيا وافريقيا  و  

مع مرور الزمن وذهبت مثل  االكاديه واآلشوريه والبابليه وغيرها  ومنها التي بقيت  وهي  

 العربيه والعبريه والسريانيه 

وأنتم تعرفون أن كلمه   سامية تنسب  إلى سام بن نوح   كما أن أوالدهم ذهبوا    

ل لها األمم السامية  فلذا تسمي   هذه األمم  تقا-في الطوفان فابنائه يسمون بالساميين

 لغاتها هي  لغات  سامية 

 

 وهللا ولي التوفيق 

 د. محمد طاهر 

 د. سميع هللا الزبيري 
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األمور   على 
ً
الطالب/الطالبة قادرا يكون  أن  يجب  الوحدة،  بعد قراءة هذه 

 اآلتية: 

 مصطلح السامية  اللغات الساميةمعرفة  .1

   تاريخ اللغة الساميةمعرفة نشأة و  .2

 مميزات اللغات السامية   فهم .3

 أقسام اللغات السامية معرفة  .4

 فهم الخصائص املشتركة بين اللغات السامية  .5

 فهم االختالفات بين العربية واللغات السامية  .6

 أقرب اللغات السامية إلى اللغة األم  معرفة .7

 موطن األصلى للساميين معرفة .8

 فهم خصائص اللغات السامية  .9

 العربية الباقية  معرفة .10
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 تعريف اللغات السامية . 1

بعيدة  نزماأة لغات سامية على جملة من اللغات التي كانت شائعة منذ  متطلق كل

 في بالد آسيا وافريقية سواء منها ما عفت آثاره وما ال يزال باقي
ً
سواء منها ما عفت  .إلى اآلن  ا

)اآلشورية كاألكادية  اآلن،   والسبئيةالبابلية(    -آثاره،  إلى   
ً
باقيا اليزال  ما  أو  وغيرهما، 

 كالعربية، والعبرية، والســريانية.

  فقد اقترن بالشعوب التي أوجدت في غرب   "سامي "ستعمال العلمي لكلمة  ما اإل وأ

  نساب، ألترتبط إلى حد ما من حيث ا و آسيا حضارات ترتبط فيما بينها لغويا، وتاريخيا  

أيلة عنصرية، و أية دال  "ة"الساميعن كلمة    "ي فليشهنر "وينفي العالم الفرنس ي     ة إن 

(ضد  )  املعنى الدينيها بأو ضد   "لسامية عصبية "ل
ً
ضد العرب  )  جتماعيإل ، أو  اليهود مثال

 
ً
 .اللت البشريةال تقوم على أساس من علم الس  ال(،  مثال

 السامية مصطلح . 2
  ه ثابحفي أ   (Schlözer)رس وتلوأول من استعمل هذا االصطالح هو العالم ش

وقد استخلص هذه التسمية من الجدول   .م1781سنة  حقيقاته في تاريخ األمم الغابرة  تو 

بانساب   السالم  نوحالخاص  التوراة  عليه  في  "الوارد  نوح سام وحام :  بني  وهذه مواليد 

ولد له    ،الكبير  افثیأخو    ،كل بني عابر  .... وسام أبو  نويافث وولد لهم بنون بعد الطوفا

 
ً
الجدول من أقدم ما    وهذا  ".وآرام  ولود  ، رفکشادأو   ، وآشور   ،الميع  ، بنون، بنو سام  أيضا

الينا عن أنساب األمم السامية وهو كما نر  إلى آل سام   رةساأل   يقسمی  وصل  البشرية 

 . افتیوحام و  
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الساميةاللغة  شأة وتاريخ  
  ة أقدم تقسيم عن أنساب األمم السامي   -حســب رأي علماء اللغة    -فهذا الجدول  

وهو كما يبدو يقســم األســرة البشــريةإلى ســام، وحام، ويافث. ويفترض هذا التقســيم أن  

من   أصل  فهم  يافث  أبناء  أما  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  في  انتشروا  سام  أبناء 

لم يكن يحمل في طياته  تحدث بعدد من اللغات في أوربا وآســيا. وهذا التصنيف األساســي  

 . أي هرميــة أو تقابل بين اللغات، فقد كانت املســافة بينها جنينية، كاملســافة بين األقارب

ومــن العلمــاء، من خالف هذه التســمية،كما خالف إدراج بعض الشــعوب في هذا  

 يختلف إلى حد ما،أل الجــدول، ذلك  
ً
ما فهمه  ع  ن العلم الحديث، يفهم منها اآلن، شــيئا

ه بنى تقسيمه على اعتبارات سياسية، وحدود جغرافية   جدول الشــعوب في التوراة؛ ألنَّ

من أبناء سام؛  Lydiens ،واللوديين Elymeens فحسب؛ ولذلك جعل العيالميين

من   قرابة  الشعبين  هذين  بين  توجد  ال  حين  في  اآلشــورية،  الدولة  رعايا  من  كانا  ألنهما 

ه ليس بينها وبين اآلشــوريين قرابةمن ناحيةأخرى. كمــا جعل الفينقيين من ناحية، كمــا أنــ

أبناء حام؛ بسبب صالتهم السياسية باملصريين، على الرغم من أنهم أقرب الشعوب إلى  

صورة واضحة  - سفرالتكوين،   - العبريين، كما لم يقدم لنا مؤلف جدول الشــعوب، حسب

 .رة العربية وشعوب الحبشةعن العالقات بين شعوب جنوبي الجزي

تيودور نولدكه ،وكارل   أمثال  الغربيين،  ، نخبة من 
ً
أيضا التقسيم  وخالف هذا 

ولكن    ،والعرب أنفســهم لم يذكروا على وجه التحديــد"هيكر "مونستر"، فمــا بعده، وقــال:  

 األقاليم العربية الجنوبية، مثل حضرموت وســبأ
ً
قســيم كما خالف، هذا الت،"  ذكرت مثال

 نخبة من الشــرقيين، أمثال عبد الواحد وافي، وكمال ربحي.  

مســألةنالحظ   يلف  التخبط  أن  النظرات،  واختــالف  اآلراء  تضارب  خالل    من 

تقسيم الشــعوب الســامية، فأقدم املصادر عند الغربيين هو التوراة ال ينجو من النقد  

صادر األخرى، لم تجد القبول املطلــق.  والتشــكيك، وكذلك اآلرء التي اســتخلصت من امل
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وال زال البحــث في هذا املضمــار، وغيرهمما يرتبط بالتاريــخ املغرق بالقدم، بحاجة ماســة 

 ببن فرضيتين، ترى إحداهما: أن 
ً
للتنقيب والسبر الدقيق. وال يزال السجال الحاد قائما

عنه،   الكشــف  يمكن  الشــعوب،  بين  التاريخي  واملشــاعر  التقارب  العواطف  طريق  عن 

بين الشــعوب التي تســكن في إقليم    وامليول املختلفة في العالقات واملأكل واملشــرب، خاصة

األخرى، ترى  بينما  متقاربة،  ومناطق  يمكن    واحد،  الشعوب،  بين  التاريخي  التقارب  أن 

مها من تشابه  الكشــف عنه، من خالل لغات الشعوب، وما تحملها مفرداتها وأساليب كال 

ويبدو من خالل   .بهذه الفرضية الباحثون في مجال فقه اللغة املقارن   ىواختالف، وقد عن

املقارنة، أن أنصار   األبحاث امليدانية اللغوية في بالد آسيا وغيرها، ومن خالل الدراسات

 من التقدم.    الثانية  الفرضية
ً
 استطاعواْ  أن يحرزوا شيئا

التسمية من جدول تقسيم الشعوب؛ املوجود في العهد القديم.  وقد استقى هذه  

وتضم هذه األسرة اللغوية لغات   حيث تنسب هذه اللغات إلى سام بن نوح عليه السالم.

، شبه الجزيرة العربية، واليمن، والحبشة، وبالد  
ً
الشعوب التي تسكن اآلن وسكنت قديما

 الشام، والعراق. 

 

 اللغات السامية مميزات . 3
ل قبل ثمتي  ، ن غيرها من الفصائل األخرى عفصيلة اللغات السامية ،    زيموما ي

  ط ش يء في األصوات، و هو رجحان األصوات الصامتة على األصوات املتحركة ، ويرتب كل

فيها  الرئيس يعنى  امل الصامتة  باألصوات  الساميين،  ذهن  في  الكلمة،  األصوات  مأ   ،في  ا 

ير هذا املعنى و تعديله، ولهذا السبب نفسه  و الكلمة، إال عن تحفهي ال تعبر في    املتحركة

نها إالرئيس ي في النطق، على األصوات الصامتة مطلقا، أما األصوات املتحركة ف  يقع الثقل

 . اتها بتلك األصوات الصامتةصفم  تتأثر في



31 

 

الصامتة األصوات  ترتيب  توفي  الحلقية،  األصوات  وأ  ،غلب    وات صوالطبقية 

واأل صال باألصوات  فير،  الكلمة  معنى  يتعلق  و  املختلفة،  تدرجاتها  في  األسنانية  صوات 

 
ً
ي  الصامتة، وفي عدد كبير جدا صامتة فيها، و   مل املعنى ثالثة أصواتحمن الكلمات، 

وال تعرف اللغات .  خر، لتحوير هذا املعنى و تعديلهضافات في األول أو في اآل إيدخل عليها  

غير   الكلمات،  تركيب  توثقأالسامية  السن،  الحديثة  فروعها  في  أجزاء    نها  بين  أحيانا 

 التركيب اإلضافي، بحيث يمكن معالجتها باعتبارها كلمة واحدة. 

بالفعل يختص  فيما  األزمنة    ،أما  عن  األصل  في  التعبر  السامية،  اللغات  فإن 

واملستقبل، ولكنها  املاض ي والحاضر    بمعنى آخر األزمنة من وجهة نظر اإلنسان  وأ  الذاتية

املوضوعية النظر  وجهة  من  الحدث  عن  انتها  تعبر  عدم  أو  انتهائه،  ناحية  م  ثه،  ئمن 

حتى ،  القات بين األزمنةعاللغات السامية بعد ذلك، شيئا فشيئا، كل أنواع ال  استحدثت

  يسمى بأنواع الحدث  األزمنة الذاتية، ولذلك كثرت فيها جدا، وسائل التعبير عما  بين تلك

واملعايدوا  ، للمجهول  واملبني   ، للمعلوم  واالنعكاسية،   والتضعيف،  ،ملبني  والسببية، 

 .والتكرار

، وبالتدريج فعط وترتبط الجمل بعضها ببعض في األصل، ببساطة عن طريق ال

الجملة   أجزاء  ترتيب  كان  وقد   . الفرعية  الجمل  عن  للتعبير  الوسيلة    ارما صوجدت 

 .ض الحرية، إال في وقت متأخرل بعنومحددا في البداية ، ولم ي

 أقسام اللغات السامية . 4
 :مما يلي  هما  ،وقد قسم العلماء هذه اللغات إلى قسمين رئيسين

 السامية الشرقية   اللغاتالقسم األول:  

 السامية الغربية   اللغاتالقسم الثاني:  

 :  القسم األول: اللغات السامية الشرقية 
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اللغة   اللغة    والبابلية.  اآلشوريةوتطلق على  املحدثون، من علماء  ويطلق عليها 

األكادية"  اسم إلى    "اللغات  أكاد  ، Akkad "أكاد"نسبة   " مدينة  من  اسمها   واشتق 

Akkad "لدولته، وهي أول    عاصمة  بناها في الجزء الشمالي من أرض بابل، لتكون   التي

الســاميون، نســبة إلى منطقتي   يســميهاشــهدتها أرض الرافدين، أو كلدة كما  ة،  دولة ســامي

 وآشور.  بابل

   القسم الثاني: اللغات السامية الغربية:

التثبت اللغات، على لغات مشــكوك فيها، ولغــات جرى   ويحتــوي هذا الفرع من 

 للنقوش التي اكتشــفت )من األلف الثاني قبل امليالد(
ً
  نقسمتو .  منها، بوجه عام، طبقا

  . الكنعانية واآلراميةالسامية الشمالية الغربية، وتشتمل:    هما:و اللغات إلى قسمين    هذه

   .، وتشتمل:  العربية والحبشيةة الغربي  ةالجنوبيوالسامية  



33 

 

 
  



34 

 

يتأمل الكلمات التي وردت في الجدول التالي يدرك العالقة اللغوية بين هذه  ومن

  اللغات:

 العبرّية  اآلرامّية  األوغاريتية  األكادّية  اإلثيوبّية  العربّية 

ُت  أخ 
ْ
و  ِإخ

ُ
خ
َ
 أُح  أَحا  أُخ  أ

 َبَعل َبعال بعل بيلُ  باِعل َبْعل

لب
َ
 ِكِلف كلبا  كلب كلُب  كلب ك

باب
ُ
اثا ـ  زمُب  زمب  ذ  ِزفوف َدبَّ

 ِزَرع زرعا درع ِزيُر  َزرِع َزْرع

 ُرأش ريشا  ريش  ِريُش  ِرِءس  رأس

 َعِيْن  عينا عن يُن  عين عين

انا  لسن  ِلشاُن  لسان لسان ن  ِلشَّ
ُ
ش

َ
 ل

 ِشْن  ِشنانا ـ  شنُّ  ِسّن  ِسّن 

 شمايم ِشَمّيا شمم  شمو سماي سماء

 َميم َمّيا مي ُمو ماي ماء

 َبِيْت  بيتا  بت بيُت  ِبت بيت

وم  ِشالما شلم شالمُ  سالم سالم
ُ
ل
َ
 ش

ُم  ِسم اسم 
ُ
 ِشم ِشَما شم ش
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 املشرتكة بني اللغات الساميةاخلصائص 
بعض هذه   لكن عدد كبير من الحروف الحلقية، وهي: ع، غ، ح، خ، هـ، ء. وجود  )أ( 

األصوات لم يبق على حاله في بعض اللغات، بل تغير بعضها إلى أصوات أخرى.  

الجنوبية والعربية  الشمالية  العربية  في  إال  كاملة  تبق  واألغاريتية.  ولم 

 الجدول(.  )انظر 

 حروف الحلق 

 األكادية  ء إلى  تغير     ع

 األكادية  هـ < ء  إلى  تغير    ح

 واآلرمية  العبرية  ح إلى  تغير    خ

 إلى  تغير   غ
 ء  <   ع

 ع 

 األكادية 

 اآلرمية، اإلثيوبية  العبرية، 

وجود عدد من حروف اإلطباق وهي: ق، ،ص، ط، ض، ظ لكنها لم تبق أيضا على   )ب(   

هذه   جميع  في  العربية  حالها  إال  كاملة  يحتفظ  ولم  بعضها.  تغير  بل  اللغات، 

 الجنوبية )انظر الجدول(.  والعربية  الشمالية

 اإلطباق حروف 

 إلى  تغير    ض
 ص

 ع 

 األوغاريتية األكادية، العبرية، 

 اآلرمية 

 إلى  تغير    ظ
 ص

 ط

 األكادية، العبرية، اإلثيوبية 

 اآلرمية 
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يقوم بناء الكلمة على الحروف الصامتة، فهي وحدها التي تؤدي املعنى العام وأما     )ج(

والطويلة  القصيرة  االشتقاقية   والزوائد  الحركات  املعاني  تأدية  فوظيفتها 

ِتب، مكتب. 
ُ
 والصرفية، كَتَب، كاتب، ك

معظم جذور الكلمات السامية على ثالثة أحرف، وقليل مكون من حرفين  يقوم  )د(

 أب أخ أو فوق الثالثة مثل أرنب، قنفذ، عقرب.مثل  

قلما   )هـ(  التي  الداللية  الفعل  من صيغ  كبير  عدد  بوجود  السامية  اللغات  امتازت 

تفّعل، افتعل،   فاعل ، توجد في عائالت لغوية أخرى، نحو: فَعل، فّعل، أفعل،

 افعوعل.  افعّول، استفعل، افعّل، تفاعل،  انفعل،

 حيث تدمج كلمتان أو ندرة صيغ   )و( 
ً
الدمج الذي نصادفه في اللغات األوربية مثال

اإلنجليزية في  كما  واحدة  لتصبح  من   bodyguard ثالث  املدموجة 

(Body+gaurd ( و )homework( املدموجة من )home+work  لكن هناك في ،)

الساميات وخاصة العربية ألفاظ قليلة جاءت عن طريق ما يسمى بالنحت وهو  

 وجعفل. وبسمله  حمدله  مج مثلغير الد 

وجود عالمات إعرابية تدل على املوقع اإلعرابي أو الحالة التركيبية: املسند إليه،   )ز( 

...، وعلى نصب املضارع وجزمه، وقد فقدت   إلخ  االسم املسند، و املضاف إليه،

بعض اللغات السامية هذه العالمات ولكن العربية احتفظت بالعالمات األصلية:  

فرعية والضمة  حةالفت عالمات  وهناك  والسكون  عن    والكسرة  حركة  كنيابة 

 حركة، وحرف عن حركة عن حرف والحذف ...( 

صيغ للتثنية في األسماء والضمائر املنفصلة واملتصلة الدالة على املخاطب   وجود  )ح(

 والغائب.
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السامية، أي أن هناك اهتمام   )ط(  اللغات  في  الفعلية  النزعة  بالفعل بدليل اتساع 

له وهناك متعددة  بطن   اشتقاقات وجود صيغ  مثل  أسماء جامدة  من  ألفعال 

 أصبت كبده.  أي  وكبدته فالن أي أصابه مرض في بطنه

بئر،   تمييز  )ي( لهما، نحو شمس،  ثالث  أو مؤنث وال  إلى مذكر  املخلوقات واألشياء 

 سماء، وجبل، قمر، ليل، نهار.

 غات الساميةاالختالفات بني العربية والل .5

 بسمات السامية األولى فقد احتفظت   العربية 
ً
هي أكثر اللغات السامية احتفاظا

 بمعظم أصوات اللغة السامية وخصائصها النحوية والصرفية. 

اللغات    -1 بأصوات فقدتها بعض  ذ. وال   فقد احتفظت  مثل: غ، خ، ض، ظ، ث، 

جدول األصوات السامية  ينافسها في هذه املحافظة إال العربية الجنوبية. )قارن  

 ومقابالتها(

 احتفظت العربية بعالمات اإلعراب بينما فقدتها اللغات السامية األخرى.    -2

األم،   -3 للسامية  االشتقاقية  الصيغ  بمعظم  املفعول.   اسم احتفظت  الفاعل، 

 وتصريف الضمائر مع األسماء واألفعال: بيتي، بيتك، بيته، رأيته، رآني. 

 الصيغ األصلية للضمائر وأسماء اإلشارة واألسماء املوصولة.   احتفظت بمعظم   -4

الفصحى ثروة لفظية ضخمة ال يعادلها أي معجم سامي   العربية  يضم معجم    -5

آخر. ولهذا أصبحت عونا لعلماء الساميات في إجراء املقارنات اللغوية أو قراءة  

   اآلثار  النصوص السامية القديمة كنصوص

 وحتى نصوص التوراة العبرية.  واألوغاريتية  والفينيقية  األكادية 
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 االختالفات بني العربية والسامية األم . 6

السامية   بالسمات  احتفاظا  السامية  اللغات  أكثر  هي  العربية  أن  من  بالرغم 

القديمة، الصوتية منها والصرفية، وهي بهذا أقرب هذه اللغات إلى السامية األولى، إال أن  

 ت بينها وبين أمها األولى، وهذه االختالفات يمكن تصنيفها كالتالي: هناك اختالفا

 االختالفات صوتية: 

 تغيرت بعض األصوات السامية في العربية: ( 1)

j   <   g      )ج( 

   P >    f )ف( 

 Š    >    S   العربية في  ينطقان  السامي  و )س(  السامي  )س( فأصبح صوت )ش( 

 )ش(. 

Ś     >   Š  )ش( 

ويدلنا على انقالبها من بركة ما   ركبة ،  القلب املكاني لبعض الكلمات مثل: بركة < ( 2)

في في   burku واألكادية brkm األوغاريتية  نجده  األصل  هذا  ركام  من  بقي  وقد   ،

 العربية الفعل )برك( أي نزل على ركبه )> بركه(.

"مدح   أّبن  <  لالتغيير الصوتي: حيث حدث إبدال في لبعض األصوات في مثل: أبّ  ( 3)

الجذر )قارن  واحد   والعبرية األغاريتية في  bl? امليت"   > أحد   ، "ينعى"(  واآلرمية: 

في أحد  أرملة   األغاريتية )قارن:   > أملنة   ، العبرية(  في  أّحاد  و 

   (almnt واألغاريتية  almattu  األكادية )قارن:

 صرفية  اختالفات
   .تخبر(  )> تغير صيغة تفعل السامية إلى افتعل، نحو اكتسب )> تكسب(، اختبر   (1)



39 

 

ويرى بعض علماء الساميات أن هناك  هـ ، وفي العبرية  الـ أداة التعريف في العربية  ( 2)

عالقة بين أداة التعريف واسم اإلشارة، وعليه يرجح هؤالء أن أداة التعريف في  

، وحذفت ل   الـ حذفت الهاء من العربية وأصبحت( و halالسامية األم كانت هل )

 من البرية وأصبحت هـ .

  ( إقحام النون في بعض املفردات، نحو أنف )أف(3)

’؛ أنثى )أثثى( app والعبرية ’p واألوغاريتية   ’،appu   األكادية قارن 

 ’. aššatu واألكادية ’ )أثة( ŧt األوغاريتية  قارن 

مث تغير  (4) املتصلة،  الضمائر  إلى  بعض  قتلن(  )أي  قتال  الفاعالت:  تغير ضمير  ل: 

في   ت  إلى  املتصل  املتكلم  ضمير  وتغير  )يقتلن(.  املضارع  على  قياسا  قتلَن 

 واألصل كتبُك. كتبُت  نحو 

 داللية:  اختالفات
 أي تغير معنى لفظة عن معناها األصلي إلى معنى خاص، ومن أمثلة ذلك: 

"الطعام" ثم تغير معناها في العربية بسبب التخصيص إلى  لحم: التي يبدو أنها كانت تعني  

 "لحم الحيوان" وفي العبرية إلى "خبز" وفي السريانية إلى "طعام" و "خبز".

العبرية  في  معناها  وهذا  ورحل  سار  تعني  كانت  في   هلك:  تعني  أصبحت  ولكنها  واآلرمية، 

قارن رحل أي   العربية "مات" وهذا التغيير حدث بسبب التلطف في ذكر املوت،

فيما بعد أصبحت أقوى في الداللة من مات نفسها. ولذلك استخدم   ولكنها مات.

 فعل رحل بدلها.

يبدو أن معناها كان "خيمة" ثم استعملتها العرب مجازا للزوجة واألبناء، باعتبارهم  أهل:

 من يسكنون داخل الخيمة.

السابق"   أمس: اليوم  "اليوم   amšat األكادية  )قارن "مساء  إلى  معناها  تغير  أمشت( 

 السابق." 
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 أقرب اللغات السامية إىل اللغة األم .7

األم   اللغة  إلى  وأقربها  سامية  لغة  وأقدم  السامية  اللغات  أصل  في  العلماء  اختلف 

 : مما يلي  هيو ربعة أقوال  أاملفقودة؛ ولهم في ذلك  

 سامية.  العربية هي أقدم لغةالقول األول:  

 سامية.  العبرية هي أقدم لغةالقول الثاني:  

 سامية.  اآلشورية هي أقدم لغةالقول الثالث:  

 سامية.  البابلية هي أقدم لغة  القول الرابع:

ورغم أن علماء اللغة العرب لم يفطنوا إلى اللغات السامية إال قليل منهم، إال أن منهم من  

رب إلى اللغة األم. ولعل اللغة العربية هي اللغة  حكم بأن اللغة السريانية هي األقدم واألق

لفظية عظيمة، ودالالت مختلفة   ثروة  فيها من  ملا  األم،  السامية  للغة  األقدم واألقرب 

للفظ الواحد؛ كالترادف، والتضاد، واملشترك اللفظي، وتصاريف الفعل الزمنية، وكثرة  

وح فيها  املثنى  ظاهرة  ووجود  وأنواعها،  الضمائر  اإلعراب،  استخدام  ووجود  دها، 

واحتفاظها بكثير من األصوات غير املوجودة في أخواتها الساميات؛ كالثاء والذال والظاء  

اللغة    والغين والخاء والضاد. التخمين بشأن  املحدثون  اللغويون  لم يستطع  ومع ذلك 

ب السامية األم، على أي صورة كانت وما ألفاظها األساسية وكيفية تكوين كلماتها وتركي

 جملها؟

 لسامينياألصلى لموطن  .8

كما اختلف العلماء في أصل اللغة السامية، وأقدم لغة وأقربها إلى اللغة السامية  

 : مما يلي  هيو وذلك على ستة آراء    األم، فقد اختلفوا في املوطن األول للساميين:
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وكارل   Rinannجنوب غرب شبة الجزيرة العربية )اليمن(، وقد قال بذلك رينان     -1

 . Feleppiوفلبي    K. Brokelemannبروكلمان  

 Vonضفاف الفرات ودجلة )بين العراق وأرمينيا(، وممن قال بذلك فون كريمر   -2

Kremer  وجويدىGuidi    وهوملHommel . 

 . Belkrifبالد الحبشة وقال به بلكريف     -3

 .Gerlandشمال أفريقيا، وقال به جيرلند     -4

 . John Beatresقال به جون بيترس   سوريا وأرض كنعان، و    -5

 . A. Sprengerالحجاز ونجد، وقال بذلك شبرنجر   -6

السكان  طرد  مناطق  على  يعتمد  للساميين  األول  املوطن  تحديد  أن  ويالحظ 

ومناطق جذبهم؛ في هجراتهم التي يتنقلون خاللها من مكان إلى آخر. ولذلك يرى  

يعدان   الحجاز ونجد  أن  العلماء  ؛  بعض 
ً
اليمن جنوبا إلى  للسكان  مناطق طرد 

. ولذلك يرجحون أنه هو  
ً
، وشمال أفريقيا غربا

ً
والعراق والشام وأرمينيا شماال

 ول للساميين ثم تفرقوا في املناطق املذكورة واختلفت لغاتهم.املوطن األ 

 خصائص اللغات السامية .9

ُدون من تلك اللغات  من خالل قراءة النقوش العربية القديمة، واالطالع على ما  

)التوراة(،   القديم  العهد  خالل  من  والعبرية،  والحبشية  كالسريانية  األخرى؛  السامية 

تلك   بين  الشبه  أوجه  بعض  يستنتجوا  أن  العلماء  استطاع  )اإلنجيل(؛  الجديد  العهد 

اللغات كلها، وهي مجموعة خصائص تشترك فيها هذه اللغات؛ على املستويات اللغوية  

، وداللة.األربعة، ص
ً
، وبنية، وتركيبا

ً
 وتا
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هذه   وتشمل  اللغوية،  الخصائص  من  مجموعة  في  السامية  اللغات  تشترك 

اللغوية  املستويات  املستوى  : الخصائص  و  الصرفي،  ى  املستو  و  الصوتي،  ى  املستو 

أ وجود أصوات الحلق)ع، ح،   - : الخصائص الصوتية) 1 . التركيبي و ، املستوى الداللي

( في مجموعة اللغات السامية ولكن بشكل متفاوت، فنجد أصوات الحلق  غ، خ، ه ، ء

بعض   فقدت  االخرى  السامية  اللغات  بعض  أن  نجد  حين  في  العربية،  اللغة  في  كاملة 

العين،   العربيةالجنوبية( فقدت صوت  لهجات  )إحدى  األمهرية  فاللغة  الحلق  أصوات 

الحلق   1كادية فقدت معظم أصوات  والغة العبرية فقدت صوتي العين والخاء، واللغة األ

ب وجود أصوات اإلطباق )ص، ط، ض، ظ( في مجموعة   - .و لم يبق لها إال الهمزة والخاء

اللغات السامية. فتوجد في اللغة العربية كاملة، في حين تفقد في معظم اللغات السامية،  

تواء العربية  كتطور صوت الصاد في اللغة العبرية بصورة تختلف قليال عن العربية والح

على كل من أصوات الحلق، وأصوات اإلطباق بصورة كاملة تعد العربية أصدق صورة  

في مستواها الصوتي  السامية األم  في  ) 2 . للغة  الكلمة  بناء  الخصائص الصرفية يقوم 

أساسين   على  السامية  الصوامت،   -اللغات  من  ويكون  الكلمة(  )أصل  الجذراللغوي  أ 

لعام للكلمة، وتتكون جذور الكلمات في الساميات من مادة ثالثية،  ويرتبط به في املعنى ا

 :وما جاء من كلمات رباعية مثل

دحرج زلزل، ترجم...إلخ، فهو راجع إلى املادة الثالثية ومتفرع عنها، وعلى رأي كثير 

من اللغويين، بل ذهب بعضهم إلى أن أصول الكلمات في اللغات السامبة ثنائية وليست  

ب الحروف الصائتة التي بواسطتها   - .ال رباعية، وأن الثالثي متفرع عن الثنائيو  1ثالثية 

يمكن توليد الصيغ املختلفة من الجذر الغوي، ومنها يتشكل املعنى العام للجدر ويتنوع،  

ِِ ) ب، كاتب،ُ كت مكتوب، كتاب، كتابة، مكتب،   :فنجد من )ك ت ب( الصيغ التالية
ت عطى تنوعا للمعنى العام للمادة )الجذر اللغوي(، كما أن مكتبة،...إلخ(. وهذه الصيغ 

دارس(، تعد جزءأ من داللة الكلمة  -كاتب) :الصيغة الواحدة مثل صيغة إسم الفاعل

ومن   .العام مضافا اليع معنى الصيغة 2ليكون معنى جملة املفردات هو حصيلة املعنى  

أ السامية  للغات  املميزة  الصرفية  األسماملالمح  تصنف  معايير: ا  ثالثة  اءباعتبار 

اإلعرابية الحالة  العدد،  مذكر   ( )الجنس،  إلى  الجنس  إعتبار  على  الكلمات  فتصنف 
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ومؤنث، وال يرتبط هذا التصنيف بطبيع األشياء، ولكنه مسألة لغوية إرتبطت بثقافات 

اللغات الهندوأوروبية،   الشعوب السامية هذا في حين نرى لغات غير سامية من أسرة 

لغة األملانية التي تصنف األسماء إلى مذكر ومؤنث ومحايد واعتبار الحالة اإلعرابية  مثل ال

يصنف الكلمات إلى ثالثة أنماط من حيث النهاية اإلعرابية للكلمة النمط األول: الضم  

 . لحالة الرفع النمط الثاني: الفتح لحالة النصب

أصي اإلعراب  ظاهرة  وتعد  الجر  لحالة  الكسر  الثالث:  اللغات  النمط  في  لة 

الخصائص  ) 3 .اللغات السامية 1السامية ومميزة لها، وإن كانت قد اختفت في معظم  

التركيب :التركيبية بظاهرة  العربية  الجملة  جملة   Hypotaxis تتميز  وجود  في  ،وتتمثل 

قصر أو  إستثناء  أو  ربط  أدوات  على  مشتملة  فرعية  جملة  من  مركبة    )4 . طويلة 

الداللية السامية،  يو  :الخصائص  اللغات  كل  في  املشتركة  املفردات  من  كبير  عدد  جد 

ألفاظ خاصة بجسم اإلنسان ، مثل: - 1 : وفيما يلي تصنيف ألهم اموعات الداللية لها

- 3 .(ألفاظ خاصة بالنبات، مثل: )قمح، سنبلة، ...إلخ- 2 ()رأس، عين، يد، رجل، شعر

... (إلخ  أ مثل )كلب، ذئب،  بالحيوان،  بعض األلفاظ األساسية، مثل:  - 4لفاظ خاصة 

حروف الجر  6- .(األعداد األساسية: )من إثنين إلى عشرة- 5 .()ولد، مات، قام، زرع ...إلخ 

 (... األساسية: )من، في، على

 Phonetic Aspectsاخلصائص الصوتية: 

 صوتية بما يلي:تتميز اللغات السامية؛ من الناحية ال

 Vowelsمقارنة بالصوائت  Consonants  الصامتة  األصوات  كثرة   •

وجود صوت الضاد: وبالتحديد في العربية والحبشية: أما في السريانية فقد تحول   • 

إلى عين )<(. وفي العبرية تحول إلى صوت مزدوج ينطق مثل صوتي التاء الساكنة  

 (.  مع الصاد )(، وهو يشبه الصوت األملاني )

 غ (.   - خ    -وجود مجموعة من األصوات الطبقية؛ مثل ) ث   • 

 ظ (  -ذ    -وجود مجموعة من األصوات اللثوية األسنانية، مثل ) ث   • 

 وجود صوت لهوي وحيد، هو القاف ) ق (.  • 
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 Morphology Aspectsاخلصائص الصرفية: 

الكلمة املفردة  تتميز اللغات السامية ببعض الخصائص الصرفية: على مستوى  

 وطريقة بنائها كما يلي:

اللغات   •  في  أما  متحرك(،  )غير  ساكن  صامت  بصوت  فيها  الكلمة  تبدأ  ال 

( صوت صامت ساكن  P)يلعب(؛ حيث الباء )  Playالهندوأوربية فيجوز ذلك، مثل

وإذا حدث وجاءت كلمة أولها صامت ساكن؛ فإنه يجتلب لها همزة وصل وذلك  

 اسية والسداسية ومصادرها؛ في اللغة العربية.  كما في األفعال الخم

 ال تبدأ الكلمة فيها بصوت صائت )حركة(. • 

 ، أي ثالثية األصل.Rootsمعظم كلماتها ثالثية الجذور  • 

الداخلي •  باالشتقاق  الحدث  تصريفات  عن  عن    Inside Itemologyتعبر  وليس 

 .Saffixe، واللواحق  Preffixطريق اللواصق  

 بالجذر )علم(؛ حيث يشتق منه: ونمثل لذلك  

م    -عليم    - عالم    -اعلم    - ) يعلم  
َ
م    -َعِلَم    - َعل

ْ
م    - ِعل

َ
عاملين... إلخ (. ويعتمد    -عال

 هذا االشتقاق الداخلي على الحركات )الصوائت(. 

. والصف  االسم  يؤنث   •
ً
 ة بإضافة تاء التأنيث غالبا

 • .
ً
 جدا

ً
 ال تستخدم النحت في كلماتها؛ إال قليال

توجد بها بعض الكلمات أحادية الجذور الثنائية: مثل أسماء األقارب، وأعضاء  • 

 دم (.   -يد    -أخ    -حم    -الجسم ) أب  

، مثل )فو   • 
ً
 ذو (.   -توجد بها بعض الكلمات أحادية الجذور، بصورة قليلة جدا

 ن رئيسان: ماض وحالي )مضارع(. زمنا  إال  فيها  للفعل  ليس   •

 Syntactic Aspectsاخلصائص النحوية: 

 تتميز اللغات السامية، على املستوى التركيبي ببعض الخصائص، منها: 
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الفعل أساسيي  ركنين   من  الجملة  تتكون   حيث :  الجمل  قصر   • هما   ،
ً
غالبا ن 

 والفاعل في الجملة الفعلية، واملبتدأ أو الخبر في الجملة األسمية.

 تركيبتها.ظاهرة توازي الجمل، أي تشابه الجمل في   • 

، مع وجود أدوات أخرى للعطف.  • 
ً
 ربط الجمل بالعطف عن طريق الواو كثيرا

 • .
ً
 وجود الجملة الفعلية كثيرا

 وجود اإلعراب للتفريق بينن املواقع الوظيفية املختلفة للكلمة داخل الجملة.  • 

 Semantic Aspectsاخلصائص الداللية: 

 املميزات الداللية، ومنها:توجد في اللغات السامية بعض  

 : مثل  اإلنسان  جسم  أعضاء  على  الدالة األلفاظ  بعض  في  التشابه   •

 فم(.   -أذن    -يد    -)عين  

 : مثل  القرابة،  ألفاظ  بعض  في  التشابه   •

 حم(. -ابن    -أخ    -عم    -أم    -)أب  

 التشابه في ألفاظ بعض الحيوانات، مثل:  • 

 حمار(.   -كلب    -ثور    -)أسد  

 التشابه في بعض ألفاظ أسماء الظواهر الطبيعية، مثل: • 

 ماء(.   -أرض    -سماء    - نور    -)شمس  

 التشابه في ألفاظ األعداد. • 

 التشابه في ألفاظ الضمائر الشخصية. • 

 ندرة األلفاظ املركبة، وشيوع األلفاظ املفردة. • 

كا •  البدائية:  الحياة  على ضروريات  الدالة  األلفاظ  في  والشراب  التشابه  لطعام 

 واملأوى وامللبس.
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استخدام املعاني املجازية؛ عن طريق االستعارة والكناية: مما ينتج عنه التضاد  • 

Antonymy    واملشترك اللفظيHyponymy    والترادفSynonymy. 

في   يصنفونها  لم  الخصائص:  هذه  تناولوا  الذين  اللغوين  من   
ً
كثيرا أن  ويالحظ 

السابقة، سوى د. محمود فهمي حجازي في كتابه علم اللغة  تقسيماتها اللغوية  

وتلك الخصائص تعين على    العربية _ بل أوردوها هكذا مجتمعة: دون تقسيم.

فهم كثير من الظواهر اللغوية؛ في أية لغة من هذه األسرة، بحيث تدرس الظاهرة  

النظر إلى  ، بCem-Parative methodالواحدة: في لغة ما، في ضوء املنهج املقارن  

 اللغات املشتركة معها في تلك األسرة.

 العربية الباقية .10
وشمالها،   وســط الجزيرة العربية  فهي لغة  ىسمتالفصحى. وهي التي    العربية  ى باللغةفه  

، كما 
ً
 واسعا

ً
وقد كتب لها الخلود بســبب نزول القرآن الكريم بها. فانتشــرت لذلك انتشارا

لغات العالم. والعربية الباقية، هي التي ينصرف إليها كلمة  أخرى من    لم تنتشر أي لغة

العربية عند إطالقها، والتي تســتخدم اليوم في البالد العربية، لغة أدب وكتابة وتأليف.  

وقد نشــأت هذه اللغة في نجد والحجاز، ثم انتشــرت في كثير من املناطق التى كانت تشغلها 

السامية والحامية أخواتها  قبل  العصر  من  في  بها  يتكلم  التي  اللهجات  منها  وانشعبت   ،

الحديث، في بالد الحجاز ونجد واليمن، وما يتاخمها ويتصل بها من إمارات مســتقلة، وفي  

فلســطين، واألردن، ولبنان، والعراق، والكويــت، ومصر والســودان، وبالد املغرب العربي،  

الباقيــة العربية  إلينا  وصلت  وقــد  والقرآن  ومالطة.  الجاهلي  العصر  آثار  طريق  عن   ،

توضح   كافية  آثار  على  العلماء  يعثر  ولم  املختلفة.  اإلســالمية  العصور  وآثار  والحديث، 

ناضجة، ال    العربية  حالتها األولى، فالنصوص الشعرية املنسوبة إلى الجاهلية، تقدملنا

الشــعري مكتمال، ال أثر   للبدايات األولى، كما أن هذه النصوص، تقدم لنا الفن  أثر فيها

فاملشــكلة  فيه قبل،  من  قطعتها  التي  طفولة    للمراحل  هما  معا،  طفولتين  ضياع  هي 

 العربية، وطفولة الشعر الجاهلي.  
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 عارفالت
 

العربية، فاللهجات العربية في قلب   اللهجات  عزيزي الدارس!تتناول هذه الوحدة دراسة 

وال   وال ضير  الفصحى،  العربية  هو  واحد  أصل  إلى  ترجع  وكلها  كثيرة،  العربية  الجزيرة 

الشك أن لهجات سكان الجزيرة العربية تضرب بجذور   اللهجات.غضاضة من تعدد هذه  

بتلك   العناية  فإن  ولهذا  الكريم،  القرآن  لغة  األم،  الفصحى  اللهجة  ألصول  عميقة 

اللهجات مما تقوى به اللغة الفصحى، وتنتشر وتتغلب على غيرها من اللهجات األعجمية  

ف األجناس التي تمت بأصولها إلى  التي وفدت إلى هذه الجزيرة مع من وفد إليها من مختل

جذور غير عربية ومن هنا فإن من أولى األمور للحفاظ على اللغة العربية العناية بلهجاتها 

جميع  في  االستعمال  في  وتعميمه  الفصحى  إلى  القريب  الصالح  انتقاء  منها  يراد  عناية 

ت في فهم  وتساعد معرفة هذه اللهجا  الوسائل من صحافة وإذاعة مسموعة أو مرئية.

تأثير البيئة فيها اللغة العربية ومراحل نشوئها وتطورها ومدى  وكذالك دراستنا .طبيعة 

 لهذه اللهجات ترشدنا إلى التصحيح ما يصح في العربية منها، والتحذير مما ال يصح.  

 

 وهللا ولي التوفيق          

 د. مطيع الرحمن       
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 تعريف اللهجة لغة
على.  

َ
أ الكالِم، والفتُح  َجْرُس   :

ُ
َهجة

َّ
 والل

ُ
ْهجة

َّ
سان. والل ِ

ّ
الل  

ُ
َرف

َ
: ط

ُ
َهَجة

َّ
 والل

ُ
ْهَجة

َّ
والل

ْيَها 
َ
َعل  

َ
ونشأ فاعتاَدها  ْيَها 

َ
َعل ُجِبَل  ِتي 

َّ
ال ُتُه 

َ
غ
ُ
ل َوِهَي  َهجِة، 

َّ
والل ْهَجِة 

َّ
الل فصيُح  ٌن 

َ
ال

ُ
ف اُل: 

َ
َوُيق

ْد ُيَحرَّ 
َ
َساُن، َوق ِ

ّ
: الل

ُ
ْهجة

َّ
   1ُك والل

 : يقول الدكتور إبراهيم أنيس: اللهجة في االصطالح العلمي الحديث هي  
ً
اصطالحا

مجموعة من الصفات اللغوية ،تنتمي إلى بيئة خاصة ،ويشترك في هذه الصفات جميع  

أفراد هذه البيئة ،وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات ،لكل  

جميعا في مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال  منها خصائصها ولكنها تشترك  

أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض ،وفهم ما قد يدور بينهم من حديث ، فهما يتوقف على  

التي   الرابطة  اللهجات قدر  بين هذه  أن علم  2تربط  لنا  يتبين  التعريف  .من خالل هذا 

م لغة  في  تحدث  التي  اللغوية،  الظواهر  يتناول  اختالف اللهجات  بسبب  اللغات  ن 

اللغة   في  كاإلبدال  وذلك  فيها،  رئيًسا  سبًبا  اللهجات  اختالف  يكون  التي  أو  اللهجات، 

 .والفك اإلدغام، والهمز والتسهيل، وقضايا املشترك واملتضاد واملترادف العربية، 

أو  ت 
ّ
بها،قل إلى عّدة لهجات، مرتبطة  ما  لغة  انقسام  اللهجات  يتناول علم  كما 

كثرت، واألسباب التي تؤدي إلى ذلك، والصلة بين اللغة األم وبين ما تفرع عنها من لهجات 

في مستويات   اللهجات  فرادي ومجتمعه، وبين كل لهجة وشقيقتها،وخصائص كل هذه 

في   اللهجات  لهذه  يعرض  وداللة،ما  تركيب،  وبنية،  أصوات،  ومن  اللغوية،  التحليل 

أو ضعف،  قوة  من  وتفاعلها  من   صراعها  يكون  وما  وحياء،  وموت  انتشار،  أو  وانزواء 

، وبيان أسباب تلك السيادة، -مثال-سيادة إحداها على سائرها كما حدث للهجة قريش

وقد تتحول إحدى اللهجات إلى لغة، عندئذ يتناول علم اللهجات أسباب ذلك، كما يدرس 
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ن التي سارت عليها اللغة  آثار كل لهجة في صاحبتها، ومدي تأثرها بها، ثم استنباط القواني

 .1في ذلك كله 

العالقة اللغة بين العالقة   ،فاللغة  وطيدة عالقة  واللهجة اللغة  بين  واللهجة: 

أغراضهم قوم  كل  يعبر  أصوات  إنها" :بقوله جني  ابن  حدها  هام تعريف  وهو   "2عن 

 املميزةالجوانب   أبراز يذكر  دقيق تعريف  أنه  ذلك  الحديث؛ اللغوي  الباحث يستوقف 

 ونقل  التعبير في االجتماعية وظيفتها ،ويذكر لها الصوتية الطبيعة أوال  يؤكد  فهو  للغة

إلى ،كما الفكر  وهذه اإلنسانية، املجتمعات باختالف اللغوية  البيئة اختالف يشير 

 على  اللغة إلى جني ابن نظر للغة،فقد الحديثة التعريفات تتناولها الثالثة الجوانب

 يتخاطبون واألساس  حين  البشر  بين يقوم بها التفاهم دالالت  تحمل  أوال،  أصوات أنها

 وافق وقد  .املعاصرة الدراسات  أكثر عليه  تقوم  أساس  وهو  النطق  اللغوية الظاهرة في 

 تلك متعريفا من ويستفاد العربية، علماء من  القدماء سائر التعريف هذا  في جني ابن 

مهمة اللغة أن  في املختلفة، مشؤو  عن والتعبير املجتمع أفراد بين الربط في  وسيلة 

 إلى  تنتمي التي اللغوية  الصفات  من مجموعة  فهي  اللهجة  أما  .والعامة الخاصة  تهمحيا

 أوسع  بيئة من جزء اللهجة وبيئة هذه البيئة أفراد الصفات هذه في ،ويشترك خاصة بيئة

 من في مجموعة جميعا تشترك  ،لكنها خصائصها  منها لكل  لهجات عدة تضم  وأشمل،

 يدور  قد  ما  ،وفهم  ببعض بعضهم البيئات هذه أفراد اتصال  تيسر التي اللغوية،  الظواهر 

 . وبهذا 3اللهجات هذه  بين  تربط  التي الرابطة قدر على يتوقف فهما حديث،  .من بينهم 
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 على تشتمل ،فاللغة  1والخاص  العام بين العالقة هي واللغة اللهجة بين العالقة تكون 

 لغة  تؤلف التي الكالمية والعادات اللغوية  الصفات من مجموعة تشترك في لهجات عدة

 العربية  اللهجات ظهرت متى نعرف أن العسير من لكن  .اللغات من غيرها عن مستقلة

 ،وأكبر الكامل تاريخها نجهل األم التي من ؛أي أنها خرجت سامية ؛لغة العربية ،فاللغة

 أهلها مجالها بانتشار اتسع أن تلبث لم  ثم  لهجة  صورة في كانت انفصلت  حين أنها الظن

 اللغة  ،فصارت ثانية التجمع إلى  عادت ثم  لهجات  فصارت العربية، البادية  مجاهل في 

 2الكريم  القرآن بها التي   العربية 

 :أهمية علم اللهجات
 دراسة اللهجات العربية لها أهمية كبيرة، تتمثل فيما يلي 

نحتاج في عصرنا هذا إلى الوقوف على مراحل تطور اللغة العربية، ومعالم كل    -1

الجمل   وفي  وداللة،  واملفردات، صيغة  األصوات،  في  املديد،  تاريخها  في  مرحلة 

لول دقيقة أو والتراكيب، ولنصبح على فهم أفضل للغتنا، ونتمكن من تقديم ح

أقرب ما تكون إلى الدقة في كثير من قضاياها على مختلف املستويات، فنعرف  

ملاذا أماتت أصوات، وتحورت أخري، وننفي عنها شبه االضطراب والفوض ي التي 

واملتضاد،  اللفظي،  كاالشتراك  ومباحثها،  ظواهرها  من  كثير  في  بها  رميت 

املصادر   وكثرة  الضبط،  وظواهر  واملترادف،واختالف  السماعية،  والجموع 

 نابعة من  
ً
الشذوذ املختلفة، كل ذلك ونحوه تقدم لنا فيه دراسة اللهجات حلوال

 .صميم اللغة ومنهجها
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اللهجات العربية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقراءات القرآنية، التي تمثل اللهجات    -2

عزو هذه القراءات  جانبا كبيرا منها، ودراسة اللهجات دراسة واعية تفيد كثيرا في  

الدراسات   الذي قامت  الكريم  للقرآن  إلى أصحابها، وهي خدمة جليلة  اللهجية 

 .العربية له وبه

تفيد دراسة اللهجات القديمة في اإلجابة عن السؤال التالي: هل العربية الفصحى    -3

ولغة الشعر، عبارة عن حصيلة لهجات عدة، أم أنها لهجة قبيلة معينة، سادت 

، ينظمون فيه أشعارها؟   واتخذها
ً
 الشعراء قالبا

إنها   العربية، حيث  للغة  اللغوّي  للتكوين  ا  تحليال علميَّ تقدم  اللهجات  فدراسة 

تثبت أن الفصحى عبارة عن خليط من لهجات شتي، أسهمت كل قبيلة في صنعه  

 .بقدر قد يزيد أو ينقض، بحسب ظروف كل قبيلة ومكانتها

اللغة   -4 لغات  تفتقر  من  غيرها  شأن  ذلك  في  شأنها  تاريخي،  معجم  إلى  العربية 

متقدمة، بل هي إليه أشّد حاجة، لالرتباط الوثيق بين حاضرها ومستقبلها وبين 

هذا   مثل  وضع  أسس  أهم  من  والحديث  القديمة  اللهجات  ودراسة  ماضيها، 

اللهجات العربية وأثر   ذلك املعجم ويوضح الرافعي علة إهمال القدماء تدوين 

الرواة   أن  على  التنبيه  من  لنا  »والبد  فيقول:  اللغة  في  التاريخية  الداللة  على 

نوا اللهجات على مناطق العرب قبل تهذيب قريش للغة، ولكنهم   والعلماء لم يدّوِ

تناقلوا من ذلك أشياء كانت لعهد اإلسالم، وأشياء أصابوها في أشعار العرب مما 

ا كتبوه، فقد شافهوا به العرب في بواديها صحت روايته قبيل ذلك، أما سواد م

 .وسمعوه منهم، وهم بال ريب من بقايا اللهجات األولي التي كانت لعهد الجاهلية

نوا من كل ذلك إال كفاية الحاجة القليلة في تصاريف الكالم، أو  على أنهم لم يدّوِ

املتناظرين العلماء  بين  االختالف  أدلة  به  تنهض  أما   :ما  والكوفيين،  كالبصريين 

لم   اللغة، فهذا  في  التاريخية  الداللة  أنها أصل من أصول  اللهجات على  تدوين 

ينتبه له أحد فيما نعلم، ألن أكبر غرضهم من جمع اللغة وتدوينها يرجع إلى علوم  
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القرآن والحديث ولغتها قرشية، وهذه يقّل االختالف فيها، ألنها حضرية مهذبة،  

نة«   والتحضر ش يء  وفي موطن آخر يوضح الفوائد     .1ثابت فكأنها في حكم املدوَّ

التي كان يمكن تحصيلها لو أن علماء اللغة أعطوا اللهجات املنتشرة في الجزيرة  

العربية اهتماما أكبر، فقال: »ولو أن منهم نصب نفسه لجمع هذه االختالفات،  

العرب، وت لهجات  بعد استقصائها من  بالتدوين  أنواعها بحسب  وإفرادها  مييز 

تاريخها  لهجاتها  في  تتقارب  التي  القبائل،  أنساب  في  والنظر  واملباعدة،  املقاربة 

والتي تتباعد، وتعيين منازل كل طائفة من جزيرة العرب، والرجوع مع تاريخها إلى  

َمُه شيوخ القبيلة وأهُل أنسابها، لخرج من ذلك علٌم  
ْ
عهدها األول الذي يتوارث ِعل

اريخ اللغة وأدوار نشأتها االجتماعية، وُيْرَجُع إليه على تطاول األيام،  صحيح في ت

العرب،   آداب  تاريخ  يسمي  أن  يمكن  فيما   
ً
أصال ُيَعدُّ  ولكان  األزمنة،  وتقادم 

األدب من خروب  وغيره  الشعر  في  مثاله  ويحتذون  منه،  القوم    .يفّرعون  ولكن 

اللغة، وأنها خلقت كاملة بالوحي    انصرفوا عن هذا وأمثاله، العتقادهم أصالة 

هي   السالم،  عليه  إسماعيل  لهجة  هي  إنما  اللهجات  أفصح  وأن  والتوقيف، 

سيبويه قال  كما  الجيدة  القديمة  عهد    .العربية  إلى  اللفظي  بالتاريخ  والرجوع 

إسماعيل ضرب من املحال، ومن تكلم فيه فقد أكبر القول، ألن هللا يقول لنبيه 

ْم  صلى هللا عليه وسلم عن األ 
َّ
ن ل ْيَك َوِمْنُهم مَّ

َ
َصْصَنا َعل

َ
ن ق مم وسيرهم: )ِمْنُهم مَّ

ْيَك( )غافر:
َ
ْقُصْص َعل

َ
(.وعلى هذا اعتبروا لهجات العرب لعهدهم كأنها أنواع  78ن

منحطة خرجت عن أصلها القرش ّي، بما طرأ عليها من تقادم العهد وعبث التاريخ، 

 على الفصاحة  
ً
األصلية في العربية، وخلوها من  فلم يجيئوا ببعضها إال شاهدا

 



58 

 

لكل   العربية، وتفصيال  الذي جمعوه من أصول   على 
ً
التنافر والشذوذ، وتماما

   1ش يء إال التاريخ« 

التي   -5 القوانين  اكتشاف  من  تمكنها  وحديثها  قديمها  للهجات  املكتملة  الدراسة 

ت فيه،  سارت عليها العربية في تطورها، والعوامل التي وجهت هذا التطور وأثر 

 .وارتباط كل ظاهرة بمسبباتها في املكان أو الزمان

لها فوائد عملية، كما في املجال   -خصوصا  -دراسة اللهجات في عصرنا الحاضر  -6

العسكري، في أعمال التجسس، وبث الشائعات، والدعايات املختلفة والحرب  

ما، أو النفسية،وكذلك لدي رجال الشرطة حين يريدون أن يتسللوا إلى جماعة  

لهجة   دراسة  من  الشرطة  ولرجل  للجاسوس  فالبد   
ً
مثال أو عصابة  ما،  تنظيم 

في   وفشل  أمره  افتضح  وإال  دقيق،  دراسة  املعلومات  منها  يجمع  التي  املنطقة 

 .مهمته. كما أنها ضرورية في مجال اإلذاعات املوجهة

ة كثيرة  تكشف لنا دراسة اللهجات العربية الحديثة عن احتفاظها بعناصر لغوي -7

وتخفيف   نشرب،  في  كما  املضارعة  أحرف  كسر  مثل  القديمة،  اللهجات  من 

   .الهمزة في ريس وغير ذلك

إلى   الحاالت،  من  كثير  في  ترجع  أنها  منه  يتبين  الحديثة  اللهجات  في  فالبحث 

أو   األدبية،  الفصحي   اللغة  إلى  رجوعها  من  أكثر  القديمة،  العربية  اللهجات 

 املشتركة. 

درا -8 القبائل تفيد  فيها  استقرت  التي  األماكن  تحديد  في  الحديثة  اللهجات  سة 

العربية بعد الفتوح اإلسالمية، حيث إن كل منطقة نطقت العربية بلهجة من  

 .نزل بها من العرب

دراسة الهجات تمكننا من نسبة أقوام متفرقين في أماكن مختلفة إلى أصل واحد    -9

ملغرب في جملة خواص لقبيلة واحدة،  »فإذا اشترك قوم من الشام وقوم من ا
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من   ولسبب  واحد،  أصل  من  بأنهم  وُحكم  للتمييز،  الخواص  تلك  تكفي  بحيث 

    1األسباب الكونية قض ي الزمان بتفرقهم وتشتيتهم في النواحي« 

دراسة اللهجات ضرب من املعرفة املجردة، فإن ساغ ألحد أن يغفلها،فلن يسوغ    -10

 .م بأمرهاذلك لدارس اللغة، واملهت

 اللهجة:  خصائص
 هناك خصائص لغوية تحملها بعض اللهجات، تميزها عن غيرها، واهمها: 

 على املستوى الصويت :  -
االصوات وكيفية صدورها ، كتحقيق الهمز وتخفيفه ، فقبيلة " تميم " تحقق  

تميم   قبيلة  ان   ... فيروى   " واالبدال  االمالة  ، وكذلك  الحجاز  اهل  بعكس  كانوا  الهمز 

الظواهر   ابرز  االبدال  ولعل   " عينا  بالهمز  ينطقون  كانوا  كما  فزد   : فزت  في  يقولون 

به قبيلة ويروى عنها كاالستنطاء والعنعنة   الذي تشتهر  اللهجات  بين  الفارقة  الصوتية 

 والفحفحة والكشكشة وغيرها من اللهجات املذمومة. 

 على املستوى الصريف :  -
بطريقة صياغة االبنية الصرفية من ذلك اسم املفعول من  تتميز بعض اللهجات  

الثالثي معتل الوسط بالياء فالقياس حذف الياء او واو مفعول على خالف فيقال في " 

: مبيوع ومخيوط   : مبيع ومخيط إال قبيلة تميم فإنها تصححه فيقولون   " باع و خاط 

 ومنه قول العباس بن مرداس : 

 واخال انك سيد معيون           قد كان قومك يحسبونك سيدا
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 على املستوى الدالل  -
تنفرد بعض اللهجات بدالالت خاصة وقد نشأ من تنوع الدالالت وجود املشترك  

اللفظي والترادف من ذلك ان ابا هريرة لم يفهم معنى " السكين " ملا طلبها منه النبي " صلي  

فقال : او تسمى عندكم سكينا ؟ ثم  هللا عليه وسلم " وقال : املدية تريد ؟ فقيل له : نعم

قال : وهللا لم اكن سمعتها اال يومئذ . اال ان هذا االختالف في الداللة ال يكون كثيرا فان 

اللهجة اذا اختلفت معاني معظم كلماتها واتخذت اسسا خاصة في بنية كلماتها وقواعد  

 .1لهجة بل لغة مستقلة     خاصة في تركيب جملها ال تسمى حينئذ

نشأت  العربية:  اللهجات   بعض  النعزال  نتيجة  أوال  العربية  اللهجات  نشأة 

 القبائل، من جاورها ممن  غيرها دون  بها خاصة انفردت وتقاليد بنظم  وتمسكها القبائل

 هذا  نتيجة  قبيلة  كل  لكالم املستقل وهو التطور  اللهجات،  نشأة في الثاني  السبب  يأتي  ثم

لهجة  تصبح ا حتى وتتوارثه،  األجيال تتناقله  والذي  ،  االنعزال 
ّ
 تنسب مستقلة  صفات  ل

 أقدم إن" :أنيس قول إبراهيم  ويقويه  هذا،  كالمنا يدعم ومما .بها وتعرف  القبيلة  هذه  إلى

 لهجات وقد انتظمتها نتخيلها، أن هو  العربية،  الجزيرة شبه شأن في  تصوره نستطيع  ما

 لبيئة  التي هيأت الظروف، تلك  كانت ثم خاصة، بصفات منهما كل  واستقل كثيرة، محلية 

 .2اللهجات األخرى  على والتغلب ازدهارها، ثم لهجتها، ظهور  فرصة الجزيرة شبه  في معينة

 :منها ونذكر  اللهجات نشأة في سببت مختلفة  عوامل  هناك أن  هذا كل من  ونفهم 

 الطبيعة واختلفت الجغرافية، البيئة  اتسعت كلما أنه في وتتمثل  :جغرافية أسباب

 اللهجة تباين إلى ذلك أدى ووديان، وأنهار جبال هناك كأن تكون  آلخر، مكان من فيها

 إلى الزمن مع هذا  يؤدي وبالتالي أخرى، مجموعة  الناس عن من انعزال مجموعة بسبب

 



61 

 

 اللغات  من لغة نتصور  . فحين1اللغة  نفس  إلى  ممن تنتمي  غيرها عن  تختلف  لهجة  وجود

 نستطيع اجتماعية،  أو جغرافية، عوامل أجزاء أراضيها  بين وفصل  رقعتها،  اتسعت  قد

 الواحدة، اللغة بيئات بين  عدة،  لهجات  إلى الواحدة  اللغة هذه تشعب  إمكان على الحكم

 أو  ببعض، بعضهم الواحد الشعب  أبناء احتكاك فرص قلة التشعب هذا  على ويترتب 

 اللغوية اللهجات من صغيرة مجاميع تتكون  أن هذا ويتبع بعض، عن بعضهم انفرادهم

 بين يباعد  مستقال  تطوًرا تتطور  أن  قرنين  أو قرن  مرور بعد  تلبث  ال  التي  املنعزلة، 

 الزمن، مرور  على وتغيره الكالم تطور  من البد إذ متميزة، لهجات إلى ويشعبها صفاتها،

 ظروف  ألن أخرى، إلى بيئة  من  يختلف التطور  هذا  في الكالم يسلكها الذي  الطريق ولكن

 .2املنعزلة  البيئات بين تختلف  الكالم

 معينة،  لهجة لها املجتمع طبقات  من طبقة كل أن في وتتمثل  :اجتماعية أسباب

 لهجة  تتخذ فمثال اللهجات، اختلفت والجماعات الطبقات تعددت هذه كلما أنه بمعنى

 املثقفين فلهجة املجتمع، في الدنيا الطبقة أو الوسطى،الطبقة   لهجة  غير العليا طبقة

فالبيئات3املختلفة  والحرف املهن  أصحاب لهجة غير  من جملة إلى  تحتكم  املنعزلة  . 

 ما املنعزلة  البيئات  هذه  بين  فمن لهجات  تباين عن ينجم ما وهذا  االجتماعية الظروف 

  شكال أفراداألسرة بين العالقة فيه تتخذ
ً
  خاصا

ً
   ونظاما

ً
 فيه  تشتهر قد ما ومنها خاصا

 أو رعة  الزا  من  خاص   لنوع تصلح تربتها  في  خاصة  بطبيعة تتصف  أو  خاصة،  مهنة 

 أبناء ظروف يخالف  ما االجتماعية الظروف من لهم  رعية ا  الز البيئات فأبناء  .الصناعة

الصناعية   هناك أن وكما .التجارية أو البيئات 
ً
 في االجتماعية، الظروف بين اختالفا
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من  البيئات ، بينها  ك  اشترا عوامل  هناك الواحدة،  األمة املنعزلة 
ً
إلى   ترجع قد جميعا

 .1التفكير في خاص  اتجاه قومية، أو نعرة أو سياسية رابطة

 األفراد  بتعدد متعددة فهي  واحدة  كانت وٕان   اللغة أن في  وتتمثل  :فردية أسباب

 .2تفترق  وال  واحدة  بصورة شخصان  يتكلم ال أن به املسلمومن   يتكلمونها، الذين

تأثير اإلسالم على اللهجات العربية: إن العربية هي لغة القرآن الكريم، قال هللا  

كم تعقلون )سورة يوسف، األية: 
ّ
ا أنزلناه قرآنا عربيا لعل

ّ
( وقال تعالى:  2تبارك و تعالى:  إن

( وقال تعالى: ولقد ضربنا  3سورة الزخرف، األية:إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون )

هم يّتقون 
ّ
هم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعل

ّ
للناس في هذا القرآن من كل مثل لعل

هذه اآليات تؤكد حقيقة عروبة القرآن، فمن املعلوم أّنه نزل    (27)سورة الزمر، األية:  

في العربية من الظواهر اللغوية التي  بلسان العرب وأساليبهم في التخاطب، فكان فيه ما  

 بلغ بها نهاية البالغة ومرتبة اإلعجاز.

كانت اللغة العربية قبل القرآن في لهجات مختلفة ، ليس فقط في طريقة النطق،  

ذوات   اختالف  وفي  وإعراب،  وبناء  وإعالل  إبدال  من  يعتريها  وما  الكلمة  بنية  في  ولكن 

اللهجات لبعض  وكان  الدالة،  بالكشكشة    الكلمات  يعرف  ما  ذلك  ومن  خصائص، 

واللخلخانية  والششنة  واالستنطاء  والعجعجة  والفحفحة  والعنعنة  والكسكسة 

واإلهمال   كاإلعمال  التركيب  يخص  ومما  البناء  يخص  مما  ذلك  وغير  والطمطمانية   

واختالف العمل بنزول القرآن الكريم بدأت هذه اللهجات تتقارب واختفى االختالف بينها  

تقت في لسان واحد وهو اللسان العربي الواضح الذي نزل به القرآن الكريم وبتوحيد  فال

العربية في لسان واحد كتب لها الخلود ؛ ألن هذا اللسان سار على طريق الثبات والصمود  

إن تأثير القرآن على اللغة العرب ال يقل عن     أمام األلسنة التي صادفتها في بقاع انتشارها
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على العرب أنفسهم. اللغة ، باعتبارها جانبا اجتماعيا ، هي مرآة ملجتمعها، تأثير القرآن  

تنحط بانحطاطها وترتقي بتقدمها، وقد كفل هللا سبحانه وتعالى باملحافظة على القرآن  

الضروري  العربية، وأنه من  اللغة  يتطلب حفظ على  الكريم  القرآن  الكريم، وتحفيظ 

ما حدث بالفعل، حيث بقيت اللغة العربية لغة حية    بالنسبة لها أن تظل لغة حية، وهذا

الثقافية  السيطرة  تحت  والوقوع  والضعف  االنقسام  تاريخ  عبر  أصاب شعبها  ما  رغم 

والسياسية لالستعمار. إن من أثر القرآن في اللغة العربية جعلها لسان الدولة اإلسالمية،  

نفوذه وتوسيع  العربية  اللغة  نشر  في  الفضل  للقرآن  اللغة  ويرجع  لبقيت  "ولواله  ا، 

ة، وال تهيمن على شعب.. إن القرآن هو الذي  محبوسة في جزيرتها، ال تتسلط على أم

. لم يقتصر دور  "1طريق املجد، ومهد للغتهم سبيل السؤدد  أخرج العرب فعال، وشق لهم

القرآن على حفظ لغة من التغير الذي قد ينشأ عن اختالط األمم وامتزاجها فقط؛ بل 

اإلسالم؛ ساع في  الداخلة  العربية  غير  األمم  بين  بصورة سريعة  العربية  انتشار  على  د 

فحرص هؤالء على فهم دينهم، وكذلك حرصوا على الوصول إلى منصب سياس ي أو إداري 

في هذه الدولة الناشئة، وكل ذلك دفعهم دفعا إلى تعلم العربية، فضال إلى ارتباط العربية 

، ومن أحب الرسول  ملسو هيلع هللا ىلصب هللا تعالى أحب رسوله محمدابحب الرسول الكريم فمن أح

والعرب  العجم  على  الكتب  أفضل  نزل  بها  التي  العربية  أحب  جورج  2العربي  ويقول   .

سارنوت: "ولغة القرآن على اعتبار أنها لغة العرب كانت بهذا التجديد كاملة، وقد وهبها  

حسن تدوين بجميع دقائق  الرسولملسو هيلع هللا ىلص مرونة جعلتها قادرة على أن تدون الوحي اإللهي أ

معانيه ولغاته، وأن يعبر عنه بعبارات عليها طالوة وفيها متانة، وهكذا يساعد القرآن على  

املقاصد عن  التعبير  في  األعلى  املثل  مقام  إلى  العربية  اللغة  بروكلمان: "3رفع  ويقول   .

ن لغات  "بفضل القرآن بلغت العربية من االتساع مدى ال تكاد تعرفه أي لغة أخرى م
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 مؤمنون بأن اللغة العربية هي وحدها اللسان الذي أحل لهم  
ً
الدنيا، واملسلمون جميعا

اللغة العربية منذ زمان طويل رفيعة فاقت   أن يستعملوه في صلواتهم، وبهذا اكتسبت 

. يقول أ. د. نور الدين عتر:  "1جميع لغات الدنيا األخرى التي تنطلق بها شعوب إساملية

ان اتسع  وأفغانستان، "وقد  والصين  الهند  في  تغلغلت  حتى   
ً
جدا العربية  اللغة  تشار 

البخاري  مثل  البالد  تلك  من  العلماء  مشاهير  من  نعلمه  ما  ذلك  على   
ً
شاهدا وحسبنا 

. وخالصة القول كما يقول الباقوري: "2ومسلم، والنسائي، وابن ماجه القزويني، وغيرهم 

تعدى سلطانها جزيرتها، فتضرب الذلة على لغات  "أن اللغة العربية ما كانت تطمع في أن ي

باملكان  املدينة وبصرها، وتستأثر دونها  بين سمع  الحضارة وترعرعت  في أحضان  نمت 

األسمى في ممالك ما كان العربي يحلم بها، فضاًل عن أن يكون السيد املتصرف فيها، 

  
ً
فسيح األرجاء، تأخذ  ولكن القرآن الكريم انتزعها من أحضان الصحراء، وأتاح لها ملكا

أللفاظها ومعانيها، وأغراضها وأسلوبها، ما لم تمكنها منه حياته البدوية، فبعد أن   منه 

عليها   الناس  فأقبل  الحياة  فنون  كل  في  غنية  أصبحت  بيئتها،  حدود  في  ثروتها  كانت 

 ."3مدفوعين إلى معرفة أحكام الدين، وأداء واجبات اإلسالم

كانت اللهجات العربية قبل الفترة اإلسالمية ذات تنوع     :4العربية اهم اللهجات  

واختالف كبيرين. كان للعرب الحميريين والقحطانيين والعدنانيين لهجات مختلفة بصورة  

 .كبيرة عن أخواتها

الحجازية   كاللهيجة  املختلفة  اللهجات  من  كثير  للعربية  فإن  الحالي  الوقت  في 

ية النجدية والبدوية الشامية والسورية واللبنانية واليمنية والقصيمية والنجدية والبدو 
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) تجمع اليمن واالجزاء الجنوبية من السعودية والغربية من عمان ( والشرقية ) تجمع  

واألردنية   والعمانية  واالماراتية   ) والكويت  السعودية  العربية  اململكة  شرق  من  اجزاء 

و  والجزائرية  واملصرية  والقطرية  والعراقية  والبحرينية  والليبية  والتونسية  املغربية 

 والسودانية واملوريتانية والجيبوتية والفلسطينية. 

الفرق األكبر بين اللهجات العربية قد يكون بين لهجات املشرق ولهجات املغرب،  

  
ً
وثم بين لهجات البدو ولهجات أهل القرى واملدن. تختلف لهجات العربية العامية كثيرا

وفي األصوات والنحووالصرف )في اللهجات الدارجة وليس في أصل اللغة  اآلن في املفردات  

، في لهجات الشام العامية يبدأ العمل املضارع بالسابقة "ب"، والنفيقد 
ً
الفصحى(؛ فمثال

يكون باستعمال "ما" )أنا ما بعهد، أنت ما بتعهد، إلخ.(، أما في مصر فتظهر الالحقة "ش"  

اختصا تكون  قد  التي  عهدش(  وتكون )ما  للنفي  مالزمة  صارت  التي  )ش يء(  لحدثة  را 

باستخدام   "ب" وتنفي  السابقة  تستخدم  إذ  الطرفين  بين  الفلسطينية وسطا  اللهيجة 

 .الالحقة "ش" )أنا بعهدش أوأنا ما بعهدش(  

ال يزال الفهم سهال ممكنا بين معظمها ولكن بشكل عام ال يستطيع عرب آسيا  

يجة مغاربية والعكس سليم. أدى اإلنتاج التلفزيوني  ومصر الفهم على عربي يتحدث بله

إلى انتشار لهجات تلك الدول وإلى حد ما أصبحت    -وحديثا السوري واللبناني-املصري  

 .تلك اللهجات مفهومة لدى غالبية الجيل العربي الحديث

في  في نطق القاف كثيرا، فينطق ق، أوگ عند البدو، أوهمزة  اللهجات  تختلف 

 .ثلل، أوك في قرى فلسطين، باإلضافة إلى اختالفات طفيفة في لفظ الضادمصر وسوريا م

العربية   أغلبها مشتق من  إذ حتى  العربية  اللهجات  املالطية إحدى  اللغة  تعتبر 

أنهم   كما  منفصلة  لغة  يعتبرونها  متحدثيها  ولكن  أفريقيا  لهجات شمال  من  وبالتدقيق 

ة القبرصية العربية إحدى اللغات أواللهجات  يخطوها باألحرف الالتينية. اللهيجة املاروني
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شخصا فقط( وتعتبر أشد اللهجات العربية تباعدا عن    130شبه املنقرضة )متحدثيها  

 .اللغة األم لدخول كثير من املصطلحات اليونانية فيها

اللهجات العربية بشكل عام غير مكتوبة بصفة رسمية ولم تخط على مر التاريخ  

ة في املسرحيات العربية وحدثات األغاني وكذلك كانت اللهيجة  سوى في العصور الحديث

 .املغاربية تفهم في املدارس الجزائرية إبان فترة االستعمار الفرنس ي

 :هلجات مشرقية

مصرية نيلية:  لهيجة  لهجات  سودانية،  لهيجة  إسكندرانية،  لهيجة  صعيدية  لهيجة   :

 بقارة

)شامية(: مشارقية  لهيجة    لهجات  دمشقية،  لهيجة  سورية:  لهيجة  لبنانية  لهيجة 

 حمصية ، لهيجة حلبية لهيجة مارونية قبرصية فلسطينية: لهيجة خليلية 

 لهيجة أحوازية   :لهجات عراقية

 لهيجة خليجية، لهيجة نجدية، لهيجة حجازية ،لهيجة يمنية  :لهجات جزيرة العرب

 لهيجة بحرانية 

 :هلجات مغاربية

 لهيجة مغربية، لهيجة جزائرية ،لهيجة تونسية   :مغاربية رئيسيةلهجات  

 جبلي جيجل، لهيجة صقلية عربية )منقرضة( ،لهيجة مالطية   :الهاللية  لهجات

بدوية            ،لهيجة    :لهجات  حسنية  لهيجة  ليبية،  لهيجة  لهيجة،  صحراوية،  لهيجة 

 أندلسية )منقرضة( 

 بية جوبية عربية نوبية عر   :لهيجة خليط           



 

 أمثلة مقارنة بني اللهجات العربية املختلفة

اقية  الحجازية  الجيزانية  تونس  العربية   ليبيا املغرب  الجزائر  مصر  األردن  الشامية  العر

 الفصحى 

 ،هسا هسة  دحين ذّحينة توا 
َّ
,هسا َهأل

َّ
 اآلن  تّوة  دابا ُضْرُوْك  دا الوقت َهأل

 تكلم  تكلم  تكلم,ْهَدر  ْهَدر اتكلم  إحكى  حكى احچي  اهرج تهّرج اتكلم 

ُحفة فكرونه
ْ
ُرون  سلحفاة  كركعة سلحفاة  رگه/سلحفاة  ُسلُحفة ُسل

ْ
ك
َ
ُرون  ف

ْ
ك
َ
ُرونه ف

ْ
ك
َ
 سلحفاة  ف

َتا  مطر  مطر  مطر, شتي مطر  مطره  مطر  شتا/مطر 
ْ
َتا  ش

ْ
 مطر  مطر  ش

 كسول  تمبال,كسالن  كسول,معجاز, ِفْنَياْن  ِفْنَياْن  كسالن كسالن عجزان, كسالن  كسالن كسالن ِكِسل بخيل

 ماذا شنو اشنو/شنو ايه  ايه  أيش شو شنو أيش ماهو  شنوا/وشيا

و يريد  يبغى ِيبغى يحب  و بدُّ َيْبِغي،   عاوز  بدُّ

 
ْ
 ِايَحّب

 يريد  يبي باغي/َيْبِغي

 كثير هلبة بالّزاف الجزائر  مصر  األردن الشامية  العراقية  الحجازية  الجيزانية  برشة 



القرآن    قريش:  لهجةمنزلة   اللهجات، وأن  ال شك أن هللا ميز لهجة قريش عن سائر 

الكريم نزل بلغة فصيحة أكثرها من لهجة قريش، وأن العرب في الشمال والجنوب كانوا  

 العربية علماء ذهب  فقد.يعتبرون هذه اللهجة نموذًجا للفصاحة والبيان، ويفهمونها

 وأصفاهم العرب  أفصح في نظرهم  قريشا أن  ذلك قريش لغة هي املشترآة العربية أن  إلى

فمنحهم  البيت  جوار  يسكنون  كانوا  ألنهم  لغة،   روحية سلطة الجوار  هذا  العتيق 

القبائل من تأتيهم الوفود وكانت وأدبية،  ما ألسنتها من فيختارون العربية مختلف 

 الظواهر ويجتنبون  الفصحى، صور  من صورة راقية أنه أحسوا  وما طباعهم، وافق

 الحسين أبو  اللهجية يقول  األوشاب من  خالصة فجاءت لغتهم اللهجات هذه في  املسّفة

والعلماء  ألشعارهم والرواة العرب بكالم علماؤنا أجمع" : م( 941 بن فارس)ت أحمد

هم  وأيامهم  بلغاتهم 
ّ
 -أن هللا وذلك  .لغة وأصفاهم  ألسنة العرب  أفصح  قريشا أن ومحال

 صلى  الرحمة محمدا نبي منهم  واختار واصطفاهم العرب جميع من  اختارهم -ثناؤه جل

ان قريشا فجعل  وسلم،  عليه  هللا
ّ
 وكانت . . . . الحرام ووالته  بيته وجيران حرمه  قط

 من  تخيروا العرب  من  أتتهم الوفود إذا ألسنتها  ورقة لغاتها وحسن  فصاحتها مع قريش

 إلى  اللغات  تلك  من  تخيروا  ما آالمهم فاجتمع وأصفى  لغاتهم أحسن  وأشعارهم  آالمهم 

 السيوطي ونقل.1العرب  أفصح  بذلك  عليها، فصاروا طبعوا التي وسالئقهم نحائزهم 

 لألفصح انتقادا أجود العرب  قريش كانت " قوله: الفارابي نصر  أبي  عن م( 911 :)ت

 في عما إبانة وأبينها وأحسنها مسموعا النطق، عند  اللسان على  وأسهلها األلفاظ من 
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م( قوله في هذا الشأن: "كانت العرب تحضر    822. كما نقل عن الفراء )ت:    1النفس"

فما  العرب،  لغات  يسمعون  وقريش  الجاهلية،  في  البيت  وتحج  عام  كل  في  املوسم 

استحسنوه من لغاتهم تكلموا به. فصاروا أفصح العرب، وخلت لغتهم من مستبشع  

األلفاظ" ومستقبح  معاو 2اللغات  قال  قال:  األصمعي  الناس .  أّي  لجلسائه:  يوما  ية 

العراق،   ة 
ّ
رت ارتفعوا عن  املؤمنين، قوم قد  أمير  يا  السماط:  أفصح؟ فقال رجل من 

وتياسروا عن كشكشة بكر، وتيامنوا عن شنشنة تغلب، ليس فيهم غمغمة قضاعة،  

وال طمطمانية حمير. قال: من هم؟ قال: قومك يا أمير املؤمنين، قريش. قال: صدقت!  

.ذكر ابن فارس رواية  3قال: من جرم. قال األصمعي: جرم فصحاء الناسفمن أنت؟  

أخبرني أبو الحسين أحمد بن    :عن فصاحة قريش فقال: باب القول ِفي أفصح العرب

ِبَقْزوين، قال: حدثنا أبو الحسين محمُد بن عباس الخشكي،   محمد مولى بني هاشم 

أجَم  قال:  هللا  ُعَبيد  أبي  بن  إسماعيل  حدثنا    قال: 
ُ
واة والرُّ العرب،  بكالم  علماؤنا  َع 

  
ً
سنة

ْ
أل العرب  أفصُح   

ً
َريشا

ُ
ق أن  هم 

ّ
وَمحال وأيامهم  غاتهم 

ُ
بل والعلماُء  ألشعارهم، 

. وذلك أن هللا جل ثناؤه اختارهم من جميع العرب واصطفاهم واختار 
ً
وأْصفاهم لغة

  
ً
ْيِه وسلم - منهم نبيَّ الرحمة محمدا

َ
َعل    -صلى هللا 

َّ
ط

ُ
 ق

ً
ريشا

ُ
ان َحَرِمه، وجيران  فجعل ق

ى مكة للحج،  
َ
ُه. فكانت ُوفود العرب من ُحجاجها وغيرهم َيِفدون ِإل

َ
بيته الحرام، وُوالت

َبْيَنهم  ُم 
ُ
هم وتحك

َ
ْت قريش تعلمهم َمناسك

َ
ان
َ
مورهم. َوك

ُ
ِفي أ ى قريش 

َ
ِإل ولن    .ويتحاكمون 

الصَّ  ألنهم  هللا  أهل  وتسّميها  عليهم  فضلها  لقريش  عِرف 
َ
ت العرب  ولد  تزل  من  ريح 
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 من  
ً
ة، فضيلة

َ
هم عن مناسبهم ناِقل

ْ
ْم تنُقل

َ
ْبهم شائبة، َول

ُ
ش

َ
ْم ت

َ
ْيِه السالم، ل

َ
إسماعيل َعل

ْت   -جّل ثناؤه-هللا  
َ
ان
َ
رته الصالحين. ك

ْ
ْيَن، وِعت

َ
ن
ْ
نبّيه األذ . إذ جعلهم َرهط 

ً
لهم وتشريفا

ا أتتُهم ال
َ
ة ألسنتها، ِإذ

َّ
ُوفود من العرب تخّيروا  قريش، مع فصاحتها وُحسن لغاتها وِرق

َك  
ْ
ِتل من  تخّيروا  َما  فاجتمع  كالمهم.  وأصفى  لغاتهم  أحسَن  وأشعارهم  كالمهم  من 

ْيَها. فصاروا بذلك أفصح العرب أال ترى  
َ
بعوا َعل

ُ
ِتي ط

َّ
حائرهم  وَسالئقهم ال

َ
ى ن

َ
اللغات ِإل

 
ْ
ش

َ
ْيس, وال ك

َ
ميم, وال َعْجرفّية ق

َ
سة  أنك ال تجد ِفي كالمهم َعْنَعَنة ت

َ
ْسك

َ
ة أَسد, وال ك

َ
ش

َ
ك

ْيس مثل: "ِتعلمون" و"ِنعلم" ومثل "ِشعير"  
َ
ِذي تسَمعه من أسَد وق

َّ
ْسر ال

َ
, وال الك

َ
َربيعة

 . 1و"ِبعير"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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 الـرابعــةدة ـــوحـال
 
 
 
 
 

 يـاهلصر اجلـة فى العـربيـة العــآداب اللغ
 
 
 
 

 عبد الواحد .د:    إعداد
    مسيع هللا زبرييد.   - 1 مراجع: 
 د. نور زمان مدين  - 2  
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 التعارف

 

العصر     فى  العربية  اللغة  آداب  على  الوحدة  هذه  تتناول  الدارس!  عزيزي 

الجاهلي   األدب  تعريف  معرفة  على  الوحدة  ،وتتحدث  بالحياة   -الجاهلي  اإلدراك 

أشهر شعراء العصر   -اإلملام بالشعر في العصر الجاهلي  -األدبية في العصر الجاهلي  

الجاهلي    -الجاهلي العصر  في  النثر  العصر  الد  -معرفة  في  النثر  أعالم  بأشهر  راية 

  - التعّرف على خصائص النثر في العصر الجاهلي وتصوير الحياة الجاهلّية  -الجاهلي 

نماذج من النثر الجاهلي    -أشكال النثر في العصر الجاهلي    -بيان أهمية األدب الجاهلي  

عرفتها لكل  وذكر مصادر األدب الجاهلي ، وهذه املباحث فى أهم الحاحة للغاية إلي م

م اللغة العربية وآدابها ، فاللغة العربية وآدابها لها عالقة متينة بأدب العصر  
ّ
من متعل

الجاهلي ، لذلك جامعة العالمة إقبال املفتوحة جعلتها ضمن الوحدات النصية لتتم 

 الفائدة لطالبها ، فعلى الطالب دراستها بكل توّجه والتفات .  

ل هذه الخدمة خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلها  وأسأل هللا جّل وعال أن يحع

 فى ميزان حسناتنا يوم الينفع مال والبنون إال من أتى هللا بقلب سليم . آمين .         

 

 وهللا ولي التوفيق 
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 دافــــــأه

 
 على األمور اآلتية: 

ً
 بعد قراءة هذه الوحدة، يجب أن يكون الطالب قادرا

 الجاهلي .معرفة تعريف األدب   .1

 اإلدراك بالحياة األدبية في العصر الجاهلي . .2

 اإلملام بالشعر في العصر الجاهلي . .3

 معرفة النثر في العصر الجاهلي.   .4

 الدراية بأشهر أعالم النثر في العصر الجاهلي . .5

 التعّرف على خصائص النثر في العصر الجاهلي وتصوير الحياة الجاهلّية.  .6

 الجاهلي .بيان أهمية األدب   .7

 ذكر مصادر األدب الجاهلي . .8
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 !   أيها الطالب العزيز 
 أوال نتعلم تعريف األدب اجلاهلي ، فنبدأ ب   

 
 تعريف األدب اجلاهلي

 وما سبب تفاوت اإلنتاج األديب يف العصر اجلاهلي؟ 
األدب الجاهلي وهو األدب الذي ُينسب إلى العرب قبل اإلسالم، وهو النتاج   

من   واملستمع،  القارئ  ثير 
ُ
ت بألفاظ  الجاهلّية  وأدباء  عنه شعراء  عّبر  الذي  العاطفي 

ثر ال يحصرهم  
ُ
خالل الشعر والنثر، أّما عن أدباء وشعراء العصر الجاهلي فقد كانوا ك

د القبائل ونبوغ كل قبيلة بنتاجها األدبي وبأدبائها، كما كتاب واحد، وذلك يعود إلى تعدُّ 

كانوا   إذ  غيرهم،  عن  ويقل  والشعراء  القبائل  بعض  عند  يكثر  الجاهلي  األدب  كان 

يتفاوتون باإلنتاج األدبي كًما ونوًعا، وُيذكر أّن أكثر ما روي من األدب الجاهلي هو ما 

عداد الشعراء واألدباء، مّما أدى إلى  جاء في قبائل الشمال والجنوب، وبذلك فقد زاد أ

 (1زيادة سمات األدب الجاهلي وتزايد النماذج األدبية وأغراضها )

أيها الدارس العزيز ! ينشأ السؤال هنا أن الحياة األدبية كيف كانت فى العصر  

 الجاهلي ؟ فنجيب : 

 احلياة األدبية يف العصر اجلاهلي: 
 وما هي مجالس السمر؟ 
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ساعدت ظروف الجاهليين إلى تطور الحياة األدبّية في العصر الجاهلي، وذلك    

القبائل  بين  تعقد  كانت  التي  واملجالس  بينهم،  تقع  كانت  التي  األحداث  خالل  من 

بينهم،   تربط  كانت  التي  االجتماعّية  الصالت  إلى  إضافة  الخصوم،  وبين  املتحالفة 

بعث إلى  تستدعي  التي  املختلفة  الظروف   كاملناسبات  هذه  وكانت  والرسل،  الوفود 

جميعها تعتمد على فصيح القول وبليغ العبارات، كما ظهر ما ُيسّمى بمجالس السمر،  

كانت هذه   إذ  اليومّية،  املشاكل  عن  الحديث  أجل  من   
ً

ليال عقد 
ُ
ت التي  املجالس  وهي 

يهئ الفرص لألدباء والشعراء ملمارسة نشاطهم األدبي من خالل إلقا
ُ
ء الشعر  املجالس ت

مليئة   املجالس  هذه  كانت  إذ  النثر،  فنون  خالل  من  واألخبار  القصص  ورواية 

 (1بالفصاحة والبيان الذي نشأ منذ العصر الجاهلي )

أيها الطالب ! عندما يدور الكالم عن األدب فيتبادر إلى الذهن الشعر ، فإن 

 لألدب عالقة قوية مع الشعر ، فإليكم اآلن :  

 جلاهلي : الشعر يف العصر ا 
 كيف نقل الشعر الجاهلي الحياة العقلّية والعاطفّية الخاصة بالشعراء؟ 

يعتمد تاريخ الشعر الجاهلي في دراسة حياة العرب قبل اإلسالم، ونقلها عبر    

التي   املوزونة  األبيات  من  مجموعة  بأنه  الجاهلي  الشعر  مفهوم  يمثل  كما  العصور، 
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نقلت الحياة العقلية والعاطفية للشعراء، فينقل ظروفهم وحياتهم املعيشّية، إضافة  

 (1حاصلة آنذاك )إلى الكثير من األحداث التاريخية ال

 واآلن يذكر خصائص الشعر فى العصر الجاهلي :

 خصائص الشعر في العصر الجاهلي، واالعتماد على عمود الشعر: 

القصائد   صياغة  في  العربية  والقصيدة  الشعر  عمود  على  االعتماد  تم 

الشعرّية، إذ يعني ذلك أن تكون بداية القصيدة متحكمة بالوقوف على األطالل والبكاء 

 (2ند الديار، ومن ثم الولوج إلى الوصف واملواضيع األخرى.)ع

 كثرة الزحافات:  
كثرت الزحافات في الشعر الجاهلي، وهي اختالف حركة الروي في القصيدة   

 (3الواحدة، وهي من القواعد الخارجة عن ِعلم العروض الذي وضعه الفراهيدي ) 

 صدق التعبري: 
خالل   من  التعبير  صدق  الشعر  ظهر  وهي:  أضرب  أربعة  إلى  الشعر  توزع 

بالوعظ   يزخر  الذي  التعليمي  والشعر  وأحداثها،  العاطفة  ُيصور  الذي  القصص ي 
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والحكمة، إضافة إلى الشعر الغنائي والتمثيلي، وهي قصائد تعتمد على الخيال وعلى  

 (1صدق العاطفة.) 

 تنوّع املوضوعات:  
الوا   القصيدة  في  وتعددت  املوضوعات  إذ  تنوعت  الجاهلي،  الشعر  في  حدة 

 ( 2تتوزع هذه املوضوعات بين الرثاء والنسيب والغزل والفخر والهجاء، وغيرها)

 استخدام التشبيه: 
استخدم شعراء العصر الجاهلي التشبيه املعنوي الصادق في وصف الكثير  

ف  من األشياء، وهو تشبيه يعتمد على املعاني البسيطة والواضحة، والخالية من التكل

 ( 3واإلغراق في الخيال )

 التنوع ابلرتاكيب اللغوية والبالغية املعرّبة: 
على     تعتمد  والتي  املعّبرة  التراكيب  باستخدام  الجاهلي  العصر  شعراء  تنّوع 

املحسنات اللفظية، إذ كان الشاعر الجاهلي ُيبدع في ألفاظه فيضعها في مكانها، مّما 

 ( 4يؤدي إلى أن تقوم العبارات بأداء معانيها دون اضطراب، ودون الحاجة إلى تفسير )

 الشعر فى العصر الجاهلي ؟ فنقول :وماذا كانت األغراض من وراء  
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 أغراض الشعر يف العصر اجلاهلي: 
ومضامينه     موضوعاته  تعددت  إذ  الجاهلي،  العصر  في  عر 

ّ
الش اشتهر 

مغامراته   الشاعر  يذكر  أن  وهي  الغزل  هي:  األغراض  هذه  أبرز  ومن  وأغراضه، 

ها ومحاسنها العاطفية، وأن يستدرج في ذلك املرأة فيتغزل بها، ويتعمق في وصف جمال

عبق   الشاعر  ثم يصف  األحيان، ومن  بعض  في  أسمائهن  من خالل وصفهن، وذكر 

ا لها، 
ً
 محبوبته الفواحة، فتسيل دموعه بغزارة حناًنا وشوق

( ومن أغراض  1ومن أبرز شعراء الغزل في العصر الجاهلي هو امرؤ القيس )   

 الشعر حينئذ ،

 املدح : 
تعتمد بالثناء على املرء وذكر محاسنه وأخالقه  وهي من األغراض الشعرّية التي  

الكريمة، فكان الكثير من شعراء الجاهلية يعتمدون على املديح في أشعارهم من أجل  

وإبراز   القبائل  بين  الصلح  نشر  أجل  من  األحيان  بعض  وفي  واألمراء،  للوالة  التقرب 

 (2ي سلمى )محاسن كل قبيلة وفضائلها، ومن أبرز شعراء املديح هو زهير بن أب

 احلكمة : 
املوعظة   تحمل  التي  تجاربه  من  بعًضا  قصائده  في  الشاعر  ُيضّمن  أن  وهي 

واإلرشاد، وأن ُيلخص الشاعر خالصة تجاربه الحياتية بما فيها مشاق وشدائد، فيرد  

األحداث املاضية وما يحدث في األيام الحاضرة ليقارن بينها، وينقل تجاربه التي حملت  
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النضوج والحكمة، ومن أبرز شعراء الحكمة في العصر الجاهلي هو زهير  الفكر النّير و 

 ( 1بن أبي سلمى ) 

 الفخر: 
الشاعر يفخر بفروسيته     الجاهلي، إذ كان  في الشعر  أبرز األغراض  وهي من 

وشجاعته، كما يفخر بنسبه إلى قبيلته فيفضلها ويتفضل بصفاتها، كما كان الشاعر  

الته في القتال والنزال، ومن أشهر شعراء الفخر في  يفتخر ببطوالته بالحروب، وببس

العصر الجاهلي هو الشاعر عنترة بن شداد، والذي كان كثيًرا ما يفخر بنفسه في أبيات  

 (2غزله بعبلة ) 

فى   فنعرفهم  الجاهلي،  العصر  شعراء  أشهر  عن  الطالب  أيها  السؤال  واآلن 

 السطور اآلتية ،  

 أشهر شعراء العصر اجلاهلي: 
الذين  تطوّ    عراء 

ّ
الش أبرز  الجاهلي بشكٍل ملحوظ، ولعلَّ  العصر  في  عر 

ّ
الش ر 

هم:   ذلك  في  الكندي  أسهموا  بن حجر  القيس  العصر  امرؤ  أشهر شعراء  من  هو   :

سم شعره بجودة املعاني والتنويع في األساليب البيانية والبالغية، وُيعد  
ّ
الجاهلي، إذ ات

س عليه وُيحتكم إليه، كما عّده علماء شعره عند علماء األدب من الشعر الذي يقا

غوّي خاّص، إذ اتخذ في أشعاره اللفظ املحّبر، واألسلوب  
ُ
العربّية بأّنه صاحب مذهب ل

 (3املنتخل، فكانت أشعاره ذات طابع خاص تدل عليه )
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هو من أبرز شعراء العصر الجاهلي، ُسّمي بالنابغة بسبب    النابغة الذبياني :

ه كتب بما تبقى من  1نبوغه في شعره وتفوقه فيه )
ّ
( ، غلب على شعره املديح رغم أن

إلى وصف   أشعاره  بعض  في  يخرج  كان  أنه  كما  والغزل،  والرثاء  كالهجاء  موضوعات 

صلت بأحد
ّ
 ( 2اث قبيلته )الحيوان في الصحراء وصيده، والكثير من قصائده ات

: هو من أشهر شعراء الحكمة في العصر الجاهلي،    زهير بن أبي سلمى املزني

مظاهر   من  مظهًرا  كانت  والتي  الجاهلي،  العصر  أواخر  في  نشأ  أّنه  إلى  تعود حكمته 

ل أدبه  
ّ
مث

ُ
النهضة في الجوانب األدبية عامة، إذ تأثر زهير بتلك البيئة، فكانت تجاربه ت

نال الشهرة الواسعة عند  وتهذيبه وأخالقه، إذ شب بعيًدا عن حياة اللهو والطيش، ف

ملكارم  بالرأي ووصف جميل  نضج  من  فيها  مِلا  بها،  ُيتعظ  أشعاره  كانت  كما  العرب، 

 ( 3األخالق )

: باألعش ى   األعش ى  وُسّمي  بصير،  بأبي  ّني 
ُ
ك الجاهلي،  العصر  من شعراء  هو 

لضعف بصره، تدل أخباره وأشعاره على أنه كان كثير السفر والتنقل، كما أنه كان 

امتدح  كثي ما  كثيًرا  أنه  كما  العرب وسادتهم،  يمتدح شيوخ  كان  إذ  والثناء،  املديح  ر 

قبيلته ومنازعاتها الكثيرة، وكان شعره يحمل نوًعا من التهديد والوعيد ملن يقف أمام  

 (4قبيلته، فهو تنوع بأشعاره في مختلف األغراض )
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 ذا املجال ،وكما يهّم ذكر الشعر فى األدب كذلك يذكر النثر أيضا فى ه

 النثر يف العصر اجلاهلي: 
 ما عالقة النثر الجاهلي بالسجع؟ 

السامعين،    نفوس  في  التأثير  به  ُيقصد  الذي  هو  الجاهلي  العصر  في  النثر 

التي   واألنواع  األشكال  من  مجموعة  وهو  والعبارات،  الصياغة  وإبداع  األداء  بجمال 

 (1ًسميت بالنثر الفني.) 

 حينئذ ؟ فنقول :   وما هي أشكال وصور النثر

 أشكال النثر يف العصر اجلاهلي : 
 الخطابة:    

السالم، وللخطابة قيمتها   إلى  بالنصح واإلرشاد والدعوة  اهتّم  أدبي  نوع  وهو 

واألسواق   املجالس  في  كثرت  فقد  لذلك  واالجتماعية،  السياسية  امليادين  في  الكبيرة 

لقى في  
ُ
 ( 2مناسبة الوفود على امللوك واألمراء.) واملحافل، إضافة إلى نوع خطب خاصة ت

 احلكم واألمثال: 
هي عبارة عن جمل قصيرة، ولكّنها بليغة وخالية من الحشو، وهي تمثل تجربة    

مختصرة من الزمان، ولكنها موجزة بجملة بسيطة وسهلة املعاني والتراكيب، من أجل  
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بقصة، ومليئة بالحكمة التي    سهولة تداولها بين الناس، وغالًبا ما تكون األمثال مرتبطة

 ( 1أدت إلى وجودها.)

 الوصااي:  
هي نثر فني يتضمن خالصة تجربة صاحبها، لذلك فهي غالًبا تعتمد على كبير   

صاغ  
ُ
ت ما  غالًبا  والوصايا  التي عاشها،  التجارب  لطول  بالحكمة  يّتصف  الذي  السن 

از بالجمال وبتناسب الجمل بعبارات فنّية مؤثرة، لترسخ في ذهن املتلقي، كما أّنها تمت

 ( 2ورقتها وصياغتها.) 

 سجع الكهان: 
هو نوع خاص من النثر ُعرف في العصر الجاهلي واختفى بعد ظهور اإلسالم،    

أماكن   في  الوثنية  واملواضيع  الدينية  الوظائف  يشغل  الذي  السجع  من  نوع  وهو 

العبادات، وُيالحظ في هذا السجع الغموض والتكلف، إضافة إلى التكرار في القوافي،  

 (3ن. )وُيطلق على صاحب هذا النوع من النثر بالكاه

العصر   فى  النثر  وخصائص  مزايا  عن  أحد  سئلك  لو   ! العزيز  الدارس  أيها 

 الجاهلي، فلإلجابة نذكرها:
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 خصائص النثر يف العصر اجلاهلي وتصوير احلياة اجلاهلّية: 
طرق     إذ  والواقعية،  الجاهلية  الحياة  من  نواحي  على  الجاهلي  النثر  اشتمل 

اإلنسان.) حياة  تهّم  التي  املسائل  النثر  1جميع  اشتمل  اإلنسانّية:  املشاعر  تصوير   )

النثر  أشكال  تنوعت  فقد  لذلك  اإلنسانية،  املشاعر  صور  من  الكثير  على  الجاهلي 

ا كان  إذ  والحاجات،  املشاعر  هذه  بنفوس بمقتض ى  التاثير  في  فعالة  وسيلة  لنثر 

 ( 2املستمعين.)

 اختالف طول القصائد:  
 اعتمدت األمثال والحكم    

ً
تراوح النثر الجاهلي بين ما هو طويل وقصير، فمثال

 ( 3على الجمل القصيرة، وباملقابل جاءت الخطابة والوصايا من الطوال.) 

 ظهور العصبية القبلية:  
النثر الجاهلي بما    في  في الفخر واألنساب    ظهر  ُيسّمى بالعصبّية القبلّية وهي 

 ( 4واألحساب، فظهرت بفن املفاخرات والوصايا والنصائح.)
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 تصوير احلاالت اإلنسانية:
صور النثر الجاهلي الكثير من التصرفات اإلنسانية، من خالل الفن النثري    

 (1.)الذي يرمي إلى الناحية التهذيبية وإلى التوجيه للخير واملنفعة

 سهولة األلفاظ:  
تمّيزت ألفاظ وعبارات القطع النثرية بالسهولة في التعبير وباملعنى الواضح، إذ    

 ( 2كان أصحاب النثر الجاهلي يعتنون عناية فائقة ببالغة األلفاظ، وعمق العبارات.)

أيها الطالب العزيز ! البد من معرفة أشهر أعالم النثر فى العصر الجاهلي أيضا 

 على بصيرة، فنبّينهم اآلن ، لنكون  

 أشهر أعالم النثر يف العصر اجلاهلي: 
النثر     بتطوير  أسهموا  الذين  األدباء  من  مجموعة  الجاهلي  العصر  في  ظهر 

 وإبرازه، 

 ومن أشهرهم:  
األيادي   ساعدة  بن  الجاهلي،  قس  العصر  خطباء  وأقدم  أشهر  من  وهو   :

القصيرة   بالجمل  الفنية  خطابته  املوزونة،  تمّيزت  الكلمات  إلى  إضافة  واملسجوعة، 

حول   تدور  أغلبها  في  خطبه  وكانت  املوسمية،  واألسواق  املجالس  في  اشتهرت  والتي 
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حفظ وتنقل من خالل الروي دون التدوين، لذلك فلم  
ُ
ت املواضيع الدينية، إذ كانت 

 ( 1يجد األدباء كتاًبا خاًصا لخطب بن ساعدة.) 

صيفي   بن  ال  أكثم  أبرز  من  العصر  :  في  الرؤساء  والحكام  البلغاء  خطباء 

العرب، وذلك   بطبيب  العرب، كما ُوصف  ه حكيم 
ّ
بأن ربه  ابن عبد  الجاهلي، وصفه 

سب إليه من نثر جميل، وتدّل هذه األلقاب  
ُ
يعود إلى أهمية شخصيته األدبية، وإلى ما ن

والذي أدركوا  وغيرها على منزلته ورفعته بين قومه، وهو من أهم أعالم النثر الجاهلي  

 (2اإلسالم فأحسنوا تلقيه . ) 

: هو أحد قضاة الطائف وحكماء الحجاز، كان من    عامر بن الظرب العدواني 

بحكمه   وال  فهًما  بفهمه  يعدل  من  يكن  لم  إّنه  وِقيل  وأفهمهم،  العرب  أشهر حكماء 

س بأن حكًما، له الكثير من الحكم املتداولة، والتي كتب أكثرها بعد أن كبر بالسن وأح 

التي أقرها اإلسالم فيما بعد،  3العمر قد مض ى به) (، كما له بعض األحكام الفقهية 

 (4ومنها حكم أول خلع في اإلسالم.) 

عند السؤال عن نماذج من النثر الجاهلي ، تجيب بما أيها الطالب العزيز !  

مه اآلن ،
ّ
 تتعل
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 مناذج من النثر اجلاهلي : 
وصف الحرب وفي تقارب األقوام من بعضها  قال الخطيب هانئ بن قبيصة في  

ُينجي من   ال  الحذر  إنَّ  ناٍج فرور،  "يا قوم، هالك معذور خير من  املعركة:  في ساحة 

القدر، وإنَّ الصبر من أسباب الظفر، املنية وال الدنية، والنار وال العار، واستقبال 

جاز والظهور، يا آل املوت خير من استدباره، والطعن في ثغر النحور أكرم منه في اإلع

 (1بكر، الجد الجد، قاتلوا فما من املوت بد".)

 قال الخطيب زهير بن جناب الكلبي لبنيه قبل وفاته:

"يا بني: قد كبرت سني، وبلغت حرًسا من دهري، فأحكمتني التجارب، واألمور    

ل  تجربة واختبار، فاحفظوا عني ما أقول وعوه، إياكم والخور عند املصائب، والتواك 

بالرب، وإياكم أن  للعدو، وسوء ظن  للفهم، وشماتة  النوائب؛ فإن ذلك راعية  عند 

تكونوا باألحداث مغترين، ولها آمنين، ومنها ساخرين؛ فإنه ما سخر قوم قط إال ابتلوا،  

ولكن توقعوها؛ فإنما اإلنسان في الدنيا غرض تعاوره الرماة، فمقصر دونه، ومجاوز  

يمينه و  أنه مصيبه".)ملوضعه، وواقع عن  بد  ثم ال  بن  2شماله،  الحكيم عامر  ( قال 

الظرب: "رّب زارع لنفسه حاصد سواه، ومن طلب شيًئا وجده، وإن لم يجده أوشك أن  

 ( 3يقع قريًبا منه".)
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 وأيها الدارس العزيز ! توّجه اآلن إلى أهمية األدب الجاهلي ،  

 أمهية األدب اجلاهلي : 
 التراث؟ كيف حافظ األدب الجاهلي على  

األدب     لهذا  كان  إذ  العرب،  عند  الِعلم  تطور  إلى  الجاهلي  األدب  ظهور  أدى 

أهميته الظاهرة واملستمرة عبر العصور، وتتوزع أهمية األدب الجاهلي كما يأتي: وفرة  

نتاج األدب: ُيعد وفرة نتاج األدب الجاهلي من أهم العوامل التي ساعدت بحفظ التراث  

 (1ي الِعلم. )لينتقل عبر العصور ويستدل به ف 

 املساهمة في التطور األدبي:

ا كثيرة   
ً
يدل األدب الجاهلي على أّن العرب في جاهليتهم كانوا قد قطعوا أشواط

التعبير  أساليب  بالتقدم والكمال، من خالل  األدب  يمتاز هذا  إذ  األدبي،  التطور  في 

 ( 2والصور الفنية التيي مدت األدب بمختلف األساليب األدبية في التعبير.) 

 نقل الحس الفني الصادق: 

الجاهلي من األدب القديم حلقة وصل ونقل للحس الفني الصادق   ُيعد األدب  

لألدباء والشعراء، ذلك الحس الدال على الخبرة العميقة والدقيقة بالنفس البشرّية  

 (3وبعواطفها الحقيقية، من خالل إحسان التصوير وإجادة التعبير عنها. ) 
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 اثبات بالغة األمم السابقة:
ثبت براعة وبالغة  ُيعد األدب لغة العقل، وهو    

ُ
مظهر من مظاهر التفكير التي ت

 تأكيد تفّوق العرب باألدب:(  1األمم السابقة.) 

اللغة، وفيها     التي أبرزت مظاهر جمال  ُيعد األدب الجاهلي من أهم العوامل 

 ( 2القدرة في التأثير بالنفوس.)

 أتكيد أصالة األدب العريب: 
ُيعد األدب الجاهلي مظهر من املظاهر األدبية التي أكدت بوجود األدب عند    

 (3العرب منذ القدم، فهو لغة التاريخ والفلسفة والدين. ) 

 واآلن بيان مصادر األدب الجاهلي ، فنذكرها فى السطور اآلتية ،

 مصادر األدب اجلاهلي: 
 كيف ُحفظت أشعار العرب في العصر الجاهلي؟ 

مجم   هذا  اعتنى  مادة  جمعوا  إذ  الجاهلي،  باألدب  واألدباء  العلماء  من  وعة 

األدب وخّصصوها في كتب ودواوين مفردة للشعراء، كما ُعني الشراح بمجموعة كبيرة 

من القصائد، فدونوها وشرحوها، والبعض اآلخر ُعني باملعلقات فجمعها وتحقق من  
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يات: وهو الكتاب املنسوب  صحتها، ومن أهم مصادر األدب الجاهلي ما يأتي: املفضل

وهي   الجاهلي،  العصر  قصائد  من  كبيرة  مجموعة  على  يحوي  إذ  الضبي،  للمفضل 

قصيدة، إذ    130القصائد التي فّضلها الكاتب على غيرها، إذ يضم الكتاب ما ُيقارب  

 (1تعد هذه القصائد من أروع ما قيل في الشعر العربي. )

 األصمعيات:  
امللك األصم عي، وهو عبارة عن مجموعة شعرّية جاءت على  هو كتاب لعبد 

نسق املفضليات، فجمع الكاتب من أشهر أشعار العرب وأفضلهم، ويضم الكتاب ما  

قصيدة ُموّزعة على مختلف الشعراء، إذ كانت هذه األشعار قد نقلت الحياة   27يقارب  

األه لها  كان  والتي  الشعرّية،  األبيات  طيات  في  جوانبها  لت 
ّ
ومث عند  الجاهلية  مية 

 ( 2األصمعي. ) 

 مجهرة أشعار العرب
عنى باألدب الجاهلي   

ُ
فها أبو زيد القرش ي، والتي ت

ّ
هو من الكتب الشهيرة التي أل

بها ضمن أبواب مفصلة،  
ّ
وخاّصة الشعر، إذ جمع مجموعة كبيرة من أشعار العرب، ورت

 ( 3وفي البداية كان قد أضاف ُمقّدمة شرح بها أهمية األدب ولغة الشعر. ) 
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 ،  أيها الطالب العزيز ! اآلن نأتي إلى الكالم باللغة األردية حول هذا املوضوع

اب آےت ںیہ اس وموضع رپ اردو زب ان ںیم یھکل اجےن واےل اتکوبں یک رطف ، وت اس وموضع رپ  

ڑی دیفم اور امہ اتکب ےہ اس اک  

 

ام ےس ب 

 

ارخی "  ب

 

ڈارٹک دبعامیلحل دنوی اصح  یک " رعیب ادب یک ب

 اعترف رصتخم المہظح ےئجیک: 

ا ےہ ویکں ہک سج 

 

وت اس ےک امیض رپ رظن ڈاانل رضوری وہب ا وہ 

 

ادنازہ اگلب اک  زب ان یک اتیمہ  ارگ یسک 

اانبک وہےن یک ادیم یک اج یتکس ےہ ۔ ایس ےئل ںیمہ  

 

اانبک وہاگ اس اک لبقتسم یھب ب

 

زب ان اک امیض انتج ب

اہک مہ مک و

 

 ںیم دعتمدد بتک یک ورق رگداین ےس چب اجںیئ  ادیب وتارخی یک رضورت وہیت ےہ ب

 
 

ق

 ںیم زبکادہ ےس زبکادہ ولعمامت احلص رک ںیکس ۔ دنہواتسن ںیم اردو ایک وطلی رعےص 

 
 

اور مک وق

ےس ڑپیھ اور ڑپاھیئ اجیت ریہ ےہ ۔ رگم وہ رعیب یک لکش ںیم ڑپیھ اور ڑپاھیئ اجیت ےہ اب ریغ رعیب 

ارخی وک    واولں ےک ےئل لکشم اھت ہک وہ رعیب یک 

 

ارخی ادب رپ یھب رظن ڈاںیل ایس ےئل رعیب ادب یک ب

 

ب

ادیب  یک  زب ان  اس  واےل یھب  ادب ےس قلعت رےنھک  و  زب ان  اردو  اہک 

 

ب ایگ    ایک 

 

زب ان ںیم رمت اردو 

ارخی رپ ینبم ےہ ۔ 

 

ب ادیب  ، ہی اتکب رعیب ادب یک زامہن اجتیلہ یک  ارخی ےس واتیفق احلص رک ںیکس 

 

ب

اور   اتکب اچر دلجوں ںیم ےہ ارخی رپ ےہ 

 

ب ب اب رعب یک  اک الہپ  اس  اس یک یلہپ دلج ےہ۔  اور ہی 

 ، رسیتا ب اب اجیلہ زامہن ںیم رثن ،وچاھت ب اب اجیلہ 

 

دورسا ب اب االسم ےس ےلہپ رعوبں یک ایسیس احل

ارعی رپ ینبم ےہ ۔ اتکب تہب یہ یلیصفت اور ولعمامت ےس رپ ےہ۔  

 

 زامےن ںیم رعش و ش

ارعی رپ یھب ارگ ب ات وہ : زامہن اجتیلہ یک  

 

 رعش و ش
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ےہ۔ الم  وطر  رطفی  ذوق  اک  ارعی 

 

ش اوقلم  ثیح  نم  وک  زگاریت    رعوبں  زدنیگ  دبوی  وقم  ہی 

ڑیتھ یھت۔   یھت۔

 
 
ڑ رطح یک آزادی ےک اسھت آوغِش رطفت ںیم رپوان چ

 
دح اگنہ    ان یک لسن ہ

 الیھپ وہا رحصا زیت اور اسلھج دےنی واال وسرج تخس اور دنت رحصایئ 

 

آدنایھں ، اتکمچ داتکم اچدن، ےتسنہ    ی

ارع 

 

و رظن ںیھت انچہچن رعب ش ان اک رسامہی رکف  اںیم 

 

اور رپ فیک ش ، یلیشن ںیحبص  رکسماےت اتسرے 

ذب ات اور ااسحاست اک ااہظر رعش 

 

ا اھت۔اےنپ رطفی اموحل ںیم ڈوب رک اےنپ ج 

 

یہی وہج ےہ     ںیم رکب

 اچنہپ

 

ڑ اور وعیق ےہ اور زب ان و ایبن اک رتہبنی  ہک زامۂن اجیلہ اک وج رعشی رسامہی مہ ی

 

 ےہ وہ تہب ؤمب

اور ایس ےک اسھت دبوی زدنیگ اک رمعق اھت۔  ارع اےنپ ہلیبق یک    ومنہن ےہ 

 

وچں ہک اجیلہ زامہن ںیم ش

ارعوں 

 

ا رک رخف رکےن ےک العوہ اس یک رطف ےس دورسے ولیبقں ےک ش

 

اےم گ

 

دمح اس ےک اکرب

اےنپ ہلیبق یک اھت  داتی  وجاب  اھت  اک  ا 

 

رکب یک افحتظ  اومس 

 

ب اور  اہیں    زعت  اس ےیل رعوبں ےک 

ڑی دقر یھت۔

 

ارعوں یک ب 

 

ارع نب رک اتکمچ وت ولگ اس ہلیبق     ش

 

  یسک ہلیبق ںیم وکیئ ڑلاک ش
 

انچہچن ح

ادبکاےن اجبےئ اجےت ےھت۔

 

اور وہ ہلیبق دورسوں ےک اقمہلب ںیم    وک ابمرابکد دےتی ےھت ، وخیش ےک ش

ام دیپا ایک نکیل ان ںیم    اتلچ اھت۔اانپ رس اواچن رک ےک  

 

زامہن اجیلہ ںیم ایک وس سیب ےس زادئ رعشا ےن ب

اعم اجیلہ رعشا ےک الکم ںیم اس زامہن ےک اابتعر ےس ایلعٰ دبوی االخق    ےس ارثک اک الکم اضعئ وہ ایگ۔

 یک میلعت دمعہ اور ب ازیکہ اضمنیم و اعمین اور دنلب ب اہی ارغاض و اقمدص ےتلم ںیہ۔

ان ںیم  ا   

 

ش یک  اور روسیئں  ارما   ، اوہں 

 

ب ادش الچل ےس  ارکام ےک  و  ااعنم  اعم وطر ےس رعب رعشا  ہچ  رگ 

ارع اےسی یھب زگرے ںیہ ےسیج اانلہغب اذلایبین اور سّحان     دمہیح دیصقے ںیہن ےتہک ےھت۔ 

 

رھپ یھب دو ایک ش
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ان ںیم دمہیح اصقدئ ےہک ںیہ۔  

 

اوہں یک ش

 

 وہنجں ےن ب ادش

 

 
ات

 

اےنپ الکم ںیم اھبری رھبمک    اجیلہ رعشا  نب ب

اور دنلبی ںیہن   دنرت  ںیم  ااکفر  بکا  رہگایئ  ایخالت ںیم  ان ےک اہیں  ےھت  اامعتسل رکےت  اافلظ  رپوکشہ  اور 

ڑ وک دوب اال رک دےتی ےھت ابمہغل،     یتلم۔ 

 

دیسےھ اسدے ایخل وک نیسح رگم رپ وکشہ اافلظ اک اجہم انہپ رک الکم ےک اب

بکا   ڑ ںیہ۔  ااعتسرہ، ب اریک اہیبشتت  ڑاب  اہتبل وفص اور رظنم  ایفسلفہن اضمنیم ان ےک الکم ںیم ہن وہےن ےک ب 

 رات ےک وفص ںیم اوہنں ےن اانپ وپرا زوِر ایبن َصڑف رک دبکا ےہ۔ 

 

 وھگڑے اور ایھبی

 
 

 یشک، ےسیج اوت

 ذلی اانصف نخس ںیم عبط آزامیئ یک ےہ۔  
ِ
وفص  (  ۲( رخف و امحہس ) ۱)    اعم وطر ےس اجیلہ رعشا ےن سح 

اور مکِح وااثمل۔ ۷( زغل ) ۶( رمہیث ) ۵( وجہ ) ۴( دمح ) ۳)  ویں وت اجیلہ زامہن ںیم    مُعلّقاات۔    ( ذعمرت 

ارعی ںیم زب ان و ایبن اور ارغاض و اقمدص ےک اابتعر ےس 

 

اومر رعشا دیپا وہےئ نج اک الکم رعیب ش

 

تہب ےس ب

زبکادہ تمم  ا ےہ رگم ان ںیم ایک اخص ہقبط س  ےس 

 

قاات‘‘  امنبکاں تیثیح رھک
ّ
’’ااحصب معل ز راہ ےہ نج وک 

اےئ ےئگ۔  ےتہک ںیہ۔  

 

ارع نج ےک دیصقے اخۂن ہبعک ںیم ٹل

 

ااظ     ینعی وہ ش
ّ
زامۂن اجتیلہ ںیم دوتسر اھت ہک عک

ارع یک دصارت ںیم لفحم  

 

ےک ےلیم ںیم رعب ےک امتم رعشا عمج وہےت ےھت )اانلہغب اذلایبین( وہشمر اجیلہ ش

اانپ الکم انسےت ےھت۔  اشمرعہ رگم وہیت یھت سج ںیم  اس    امتم رعشا  ا اھت ہک 

 

ڑ ںیم ریم اشمرعہ ہلصیف انسب

 

آچ

ارع اک دیصقہ س  ےس زبکادہ ااھچ راہ۔ 

 

ارع ےک دیصقے وک وسےن ےک ب این ےس ھکل رک     اسل سک ش

 

انچہچن اس ش

ا اھت۔ 

 

ا دبکا اجب

 

ابکا وہ    اخۂن ہبعک ںیم ٹل

 

قہ‘‘ ینعی اخۂن ہبعک ںیم ٹل
ّ
انچہچن     ا دیصقہ ےتہک ےھت۔ اےسی دیصقہ وک ’’مُعل

اول   اومر ےھجمس اجےت ےھت آھٹ رعشا اک الکم اکعظ ےک ےلیم ںیم 

 

ب ارعوں ںیم وج زامہن اجیلہ ںیم 

 

ان ےب امشر ش

ایگ۔  ابکا 

 

ٹل ںیم  اخہن ہبعک  رپ  ومنہن     آےن  الص  اور  حیحص  اک  اس  اور  اجن  یک  ارعی 

 

ش اجیلہ  یہی اقلعمت  اور 

زریہ نب ایب - ۳ء  ۶۰۴اانلہغب اذلایبین م    - ۲ء  ۵۳۹ارماؤ اسیقل م  - ۱   ان یک لیصفت سح  ذلی ےہ۔  ںیہ۔  
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ی م - ۴ء ۶۳۱ھ اطمقب  ۹ہنس   یملٰس۔ 

عب س
ل

رڑہ نب دشاد ا

 

ت

 

عن

رطۂف نب ادبعلم   - ۶ء  ۶۲۹االء یشٰع سیق م  - ۵ء  ۶۱۵

 ء ، ۶۸۰ھ اطمقب ۴۱دیبل نب رہعیب م  - ۸ء ۵۷۱رمعو نب وثلکم   - ۷ء ۵۵۲

اسیقل  ارماؤ  اےس  ب اال رعشا ںیم  ا ےہ۔ ذموکرہ 

 

اجب ا 

 

امب ارع 

 

ش امندنئہ  اک  ارعی 

 

ش یک  دوِر اجتیلہ  ’’ڑگبا       وک  اس 

اک رایس اھت۔  و ابشب  اور نسح  و ابکب  ل( ےتہک ںیہ ویکں ہک ہی رشاب 
نک
لفل

ا ارماؤ اسیقل ےن    وناب‘‘ )اکلمل 

ارعی ںیم وبحمہب ےک دبکار رپ ڑھکے وہ رک روےن یک رمس اکنیل۔ 

 

 ںیم  اس ےن اےنپ قلعم   س  ےس ےلہپ رعیب ش

ڑس رک لھک اجےن یک    ، وھگڑے اور وبحمہب اک رساب ا نچنیھک  ااک رات اور اس یک درازی اور ب این ب 

 

ن

 

ب

 

ش
ح
اریک اور و

 

ب

ڑی ینف اہمرت اور دقرِت زب ان وقِت لیخت اور دنرت ایبن داھکیئ ےہ۔ 

 

ایس ےیل رعیب ادب    رظنم یشک ںیم ب 

ا ےہ 

 

 ںیم اس اک قلعم اول ربمن رپ راھک اجب

ازی احلص تیثیح احلص ےہ وہ اانلہغب ازلایبین ےہ اس ےک الکم  ااحصب اقلعمت   ک

 

ارع ےسج ام

 

ںیم دورسا ش

ڑ وہیت ےہ اور اخص وطر ےس دصق و افص ےک ےمغن  ڑی حیحص اور یچس وصتبک

 

این یک ب 

 

ذب ات ان

 

ڑے  ںیم ج 

 

اس ےن ب 

ڑ ادناز ںیم اگےئ ںیہ۔ 

 

ازی وصختیص ذعمرت وخایہ ےہ۔  ؤمب ک

 

 اس یک ام

، حلص دنسپ اور حلص  ااحصب اقلعمت ںیم   

 

ان دوس

 

ڑا ب اابکز ان

 

ام ےہ ہی ب 

 

رسیتے ربمن رپ زریہ نب ایب یملٰس اک ب

ارع اھت۔ 

 

ش ارع ےھت۔    وج 

 

ش ڑاد 

 

اف امتم  و    اس ےک رھگ ےک  ہی الہپ صخش ےہ سج ےن حلص  اجیلہ اعمرشہ ںیم 

ڑے جیتن  ذال ےک ب   و ج 

 

 
ں وک داھکرک ان  آیتش، لیم وجل اور تبحم و ولخص ےک الافین ےمغن اگےئ ںیہ اور ج

ڑ    ےس ےنچب یک نیقلت یک ےہ۔ 
 
ا اھت ا ور ہ

 

 رکب

 

 اس یک ونک کلپ درس

 

وہ ایک دیصقہ ےنہک ےک دعب اسل رھب ی

ا اھت۔ 

 

  نئمطم وہ اجب
 

ا اھت۔    رطح ےس ح

 

  یہ اےس انسب

 

دو ارما یک     ت اس ےن اےنپ قلعم ںیم رعب ےک ان 



95 

 

 داسح وبنع    دل وھکل رک رعتفی یک ےہ۔ 

 

 
ک  ےس دے رک  وہنجں ےن ج

 
ےک وتقمنیل اک وخں اہب اینپ ج

 اس وحنمس ڑلایئ اک ہلسلس ہشیمہ ےک ےیل متخ رکابکا۔ 

ارع رمع و نب وثلکم ےہ۔  

 

قاات وک وچاھت وہشمر ش
ّ
ان احلص یھت۔    معل

 

ازی ش ک

 

زعت    اےس رخف و ابماہت ںیم ام

اہ رمع 

 

ب ادش و وخد داری ںیم اس اک وجاب ںیہن اس ےن اےنپ العہق ےک  و نب دنہ وک رصف اس وہج  سفن، وخدی 

ارع یک امں ےس ایک دوعت ںیم ٹیلپ ااھٹ رک دےنی وک اہک 

 

ےس رھبی لفحم ںیم لتق رک دبکا ہک رمعو یک امں ےن ش

اس واہعق ےک دعب اس ےن اانپ قلعم اہکسج ںیم اینپ اور اےنپ ہلیبق اور اخدنان یک ایسی رعتفی و وتفیص     اھت۔ 

ارع 

 

 ی ںیم ںیہن اتلم۔ یک ےہ سج اک وجاب وپری رعیب ش

ذی زادہ اھت، نف ہپس رگی ںیم تممز اور رعمہک اکر زار اک ریہو اھت۔   

  

ی وج ولن

عب س
ل

رڑہ نب دشاد ا

 

ت

 

عن

رحب داسخ و    

 دی یھت سج یک اثمل ںیہن یتلم۔  

 

داِد اجشع وہ  ڑا ںیم اس ےن 
 

 

 ےک دیمان اک ہشقن  غ

 

 
ارعی ج

 

اس یک ش

 اسکےن اور ’’اجن اجےئ رپ آن ہن اجےئ ‘‘ یک زدنہ اثمل ےہ۔  اہبدری اور ےب رگجی ےس ڑلےن رپ ا  ، نچنیھک 

اومر رعشا   ان اخص رعشا ےک العوہ اجیلہ زامےن ںیم دنچ تممز رعشا اور یھب وہےئ ںیہ۔  

 

نج ںیم ےس ضعب ب

ام ہی ںیہ۔  

 

ل نب رہعیب )م   ےک ب
ہ
ہل
م

ارع اھت رشاب و ابکب اور ردنی  ۵۰۰

 

ء( ےتہک ںیہ ہک ہی رعوبں اک الہپ ش

اھت۔ ووہانس  رایس  اک  وموضع     یک  اخص  اک  اس  یشک  رظنم  یک  اکرزار  رعمہک  اور  رعتفی  یک  ابشب  و  رشاب 

اھت۔    یھت۔  رڑی 
ف

 

ب

 

ش
اک بقل  االزدی سج  امکل  نب  ےلچنم    رمعو  ڑب اد  ب  اخامنں  ارعشلا‘‘ ینعی  ’’احصکیل  ہقبط  ہی 

ڑ، اافلظ     وج رھگ ب ار وھچڑ ولگنجں اور رحصاؤں ںیم رےتہ ےھت۔    ونوجان رعشا اک ریہو اھت۔ 

 

ڑا ؤمب

 

رڑی اک الکم ب 
ف

 

ب

 

ش

یک   اس  زدنیگ  یک  ونوجان  دبوی  ارعلب رعب  ا 

 

المک اک دیصقہ  اس  اور اھبری رھبمک ںیہ  رپ وکشہ لیقث  ڑے 

 

ب 
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ڑاش دااتسن ےہ اور رحصا یک زدنیگ یک حیحص  

 

 و اابحب ےس دوری اور وجہمری یک دل چ

 

اکتفیل اور رھگ ب ار دوس

ڑ۔   وصتبک

س )م  ان ےک العوہ اس دہع ےک   

م
ل

 

من
ل

و ل نب اعدہی )م  ۵۵۰رعشا ںیم ا
س
م
ل

ء( اوس نب رجح  ۵۶۰ء( ا

 ذرک ںیہ۔ )۶۹۰ء( احمت اطیئ )م ۶۲۴ء( اہیم نب ایب ا تلصل )م ۶۱۱)م
 
 ( 1ء( اخص وطر ےس اقب

  

 

https://urdupub.com/r-1566-13566/


97 

 

 ةـاألسئل
 

أيها الطالب العزيز !  اآلن نأتي إلى األسئلة التي يجيب عنها الطالب من خالل ما  

م فى هذه الوحدة ، 
ّ
 تعل

 : بّين تعريف األدب الجاهلي . 1

 : ما خصائص الشعر في العصر الجاهلي،  2

 : ما هي  أغراض الشعر في العصر الجاهلي ؟3

 :  اذكر ثالثة شعراء العصر الجاهلي املشهورين .   4

 : ماذا تعرف عن النثر في العصر الجاهلي ؟ 5

 : ماهي خصائص النثر في العصر الجاهلي ؟ 6

 : اذكر ثالثة أعالم النثر املشهورين في العصر الجاهلي . 7

 : ما أهمية األدب الجاهلي ؟  8

 : بّين نموذجين من النثر الجاهلي .   9

 : ما هي مصادر األدب الجاهلي ؟ 10

 

ق واملستعان(
ّ
 )وهللا املوف
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 اخلــامســةدة ــالوح

 
 

 
 

 أثر القرآن يف اللغة العربية
 
 

 

 
 

 

 د. أخالق أمحد بن نصري طارق    : إعداد
      د. مسيع هللا زبريي  مراجع: 

 شكيل أمحد   د.   
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 احملتوايت 
 الصفحة  العنوان 

 106 التعارف   

 108 أهداف 

 109 في اللغة العربية    أثر القرآن الكريم  

 109 أسباب تكوين اللغة العربية لغة فصحى 

 109 األسواق 

 111 ارتقاء لهجة قريش 

 112 اللغة العربية والحضارة املتاخمة

 113 نضوج اللغة العربية واتقاؤها

 114 نزول القرآن الكريم باللغة العربية 

 115 النظم القرآني:  

 117 األسلوب القرآني 

 118 جمع القرآن العرب على لهجة قريش

 118 جعلها لغة دينية ذات ثقافة إسالمية 
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 119 جعلها لغة حية خالدة

 119 القاموس القرآني 

 120 تهذيب اللغة وتصفيتها 

 121 الحديث الشريف وأثره في اللغة العربية 

 123 عبقرية اللغة العربية 

 124 والتأثير األثر  

 126 املناقشة واألسئلة 

 127 قائمة املصادر واملراجع
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 تعارف ال

 
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني وعلى آله وصبحه  

 وأزواجه أمجعني،  
 وبعد:

فإن اللغة العربية حظيت مبكانة عظيمة بفضل القرآن الكرمي، وصارب بذلك لسان النبوة  
والرسالة األخرية، وقد أاتح هلا القرآن الكري فرصة االنفتاح والتوسع لتحيط بكالم هللا  
عزوجل إحاطة كاملة، وتكتسب لباس اخللود والبقاء، ومن مث صارت لغة حية خالدة مل 

تبديل بسبب مشوخ القرآن الكرمي وإعجازه يف غاية الدرجة من الفصاحة يعرتيها التغري وال
بفضل القرآن الكرمي وعاء للحضارة اإلسالمية العاملية    -اللغة العربية  –والبالغة، وستظل  

اللغات  بني  عاملية  مكانة  اكتسبت  قد  هذا كله،  وفوق  ومغارهبا،  األرض  مشارق  يف 
 املعروفة.

ابحل  العربية  اللغة  الىت انفتحت  األمم  حضارات  على  القرآنية  اإلسالمية  ضارة 
فريدة، حيث   مبنزلة سامية ومكانة  العظيم عن سائرها  القرآن  سبقتها، ومتيزت بفضل 
أثرت يف كل حضارة وثقافة حالت دون مسريهتا للنهضة والتقدم، واستمرت وواصلت 
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وأصالتها  نشاطها حىت ارتقت واستكملت نضجها وتفوقها، وبلغب بعطاايها وعمقها  
 حضارة تواردت على حياضها أمم كثرية انهلة من علومها قروان عديدة. 

استقامت اللغة العربية حني نزول القرآن الكرمي لتمثل دورها الفريد يف مجع العرب 
على هلجة واحدة، وهي هلجة قريش، الىت سادت هلجات سائر القبائل وتفوقت عليها 

ن يف صور املعلقات والدواوين والفنون النثرية الىت  ابألدب الذي مارسه الشعراء والناثرو 
جتلت آاثره الفريدة يف اجلاهلية، وذلك نتيجة أن تتقوى هذه اللغة وتتحسن وتنهض  
على أسسها الراسخة وقيمها املتينة لتحمل يف طياهتا القرآن الكرمي ملا فيه من عبقرية 

قيامة، فاستجابة هلذه الوظيفة  اندرة ومعجزة خالدة وإبداع لن تفىن عجائبه حىت يوم ال
 لبست لباس اخللود والبقاء إىل األبدية.  

فتحتها    الىت  األخرى  البالد  إىل  الكرمي  القرآن  بفضل  العربية  اللغة  انطلقت 
وأقبل  والرتمجة  والتأثري  واألثر  االحتكاك  عن  وفاعال  واسعا   امتزاجا  بثقافتها  وامتزجت 

ا االمتزاج الفكري والثقايف واضحا  جدا  يف شيوع  عليها الناس إقباال واسعا ، وكان هلذ
األفكار اجلديدة الىت وسعتها يف دائرهتا، واملصطلحات اجلديدة الىت مل تكن شائعة فيها،  

 إىل أن أصبحت العلوم الروحانية والعقلية والفنون العلمية فضال عن القرآنية والفقهية.  
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 هـــــدافألا

 يتوقع أن  يكون الدراس قادرا  على أن: يف هناية هذه الوحدة 

 
 أن يتعرف الطالب نبذة وافية عن تطور هلجة قريش وتقدمها. .1

أن يلم إملامة وافية عن األسواق العربية ومدى أمهيتها يف تكوين هلجة قريش   .2
 هلجة فصيحة.

أن يطلع على مكانة قريش بني القبائل العربية بفضل الكعبة املقدسة، ودورها    .3
 اللغة العربية. يف تقوية 

يف اللغة العربية وتوسيع رقعتها    أن يقف الطالب على أثر القرآن الكرمي  .4
 وجلعها لغة حية خالدة . 

 أن يتعرف النظم القرآين الذي يقوم عليه إعجاز القرآن الكرمي.   .5

 أن يتعرف ابلنظام اللغوي الدقيق الذي تتميز به اللغة العربية. .6

ىل آمال أن جيعل سعي اجلميع خالصا لوجهه،  وأخريا أدعو هللا سبحانه وتعا 
 ومشموال بقبوله، انفعا مفيدا للدراسني، واحلمد هلل رب العاملني. 
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 يف اللغة العربية  أثر القرآن الكريم 
مرت اللغة العربية كبقية اللغات بمراحل متعددة خالل تطورها وازدهار  

العرب،   وضعها  الطويل،  تاريخها  على عبر  ألفاظها  بوا 
ّ
وهذ عليها،  واصطلحوا 

من   وحفظها  شأنها،  وأعلى  قدرها،  فرفع  اإلسالم،  جاء  أن  إلى  العصور  تعاقب 

ورسالته   العظيم  كتابه  لغة  جعلها  بأن  عزوجل  وشرفها  والضياع،  االنقراض 

نتتع هذه  الوحدة  الخالدة، وفي هذه  إلى لغة الحضارة اإلسالمية  األخيرة وحولها 

 ريخية التى مرت بها اللغة العربية في نضجها وتطورها وارتقائها. املراحل التا

 أسباب تكوين اللغة العربية الفصحى: 
العظيم   كتابه  لغة  لتكون  العربية  اللغة  وتعالى  سبحانه  هللا  اختص 

ورسالته األخيرة، فمّهد لها سبل السيادة والّرعاية إذ فّضل لهجة قريش على سائر 

على   لتغلب  واملضرية  اللهجات  الحميرية  القبائل  لدى  السائدة  اللهجات  بقية 

.
ً
 عظيما

ً
 بفروق مختلفة، وشّرفها القرآن الكريم شرفا

 األسواق: 
وكانت لألسواق دور عظيم في سيطرة لهجة قريش من جانب وتقديم إنتاج  

وكانت  العربي،  األدب  في   
ً
سامية  

ً
منزلة تحتل  التى  املعلقات  شكل  في  رائع  أدبي 

ام بالقرب من مكة املكرمة في مواسم الحج في أوقات معينة وأماكن األسواق تق

تجارية   لشؤون  إليها  ويختلفون  يحضرون  العرب  وكان  كل سنة،  في  مخصوصة 

والخصومات،  األسرى،  مفاديات  فيها  فيعالجون  اجتماعية،  وأدبية  وقضائية 
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بامل ينافسون  وكانوا  والخطب،  بالشعر  واملفاضلة  املفاخرة  إلى  نافرة وينصرفون 

املكرمة، و"مجّنة"   املسابقة، ومن أشهر هذه األسواق سوق "عكاظ" قرب مكة 

، وكان يجتمع فيها األشراف والزعماء  
ً
أيضا و"ذواملجاز" وكالهما في ضواحي مكة 

 للمتاجرة واملفاخرة، واملنافرة ومفادة األسرى، وتبادل عروض التجارة.

قب لهجة  في  قصيدته  شاعر  كل  ينشد  البداية  إليها، وفي  ينتمي  التى  ليته 

 
ً
ل قيمة االنتاج اإلدبي زعما

ّ
 ويقل

ً
ويعترض عليه وعلى قصيدته بقية القبائل تعصبا

 من لهجة قبليته وأن شاعر قبليته أروع وأجمل 
ً
 أرفع شأنا

ً
بأن لهجته أقوى لغة

، و كان ذلك كله على االنطباع دون أسس عليمة وضوابط فنية، وسار  
ً
 وروعة

ً
بيانا

 لنهج بقية القبائل. على هذا ا 

العقائد   مختلفة  اللهجات،  متباينة  بطبيعاتها  القبائل  تلك  وكانت 

والسياسة فكانت قريش يستمعون هذه اللهجات ويأخذون ما استحسنوه منها، 

فيديرون بها على ألسنتهم، ويجرون على قياسه، وصارت لهجتهم من أجود العرب  

،  انتقاء لألفصح من األلفاظ، وأسهلها على الل
ً
سان عند النطق، وأحسنها مسموعا

 وبلغها تأثيرا في النفس والقلب.

ولم يلبث أن اجتمعت هذه القبائل وأراد شيوخها وحكامها أن يتفقوا على  

الرائعة ويمارس قريحته   األدبي وينظم خواطره  إنتاجه  بها كل شاعر  يعبر  لهجة 

إلى لهجة  قريش، فإذا  انتهى بهم املطاف  لهجة    الفنية، وسرعان ما  هم اختاروا 

الطعام  وسائل  يقدمون  وكانوا  ومتوليه،  البيت  سدنة  ألنهم  وذلك  قريش، 

والشراب وأسباب السكن والقيام للحجاج الذي يأتون إلى زيارة بيت هللا الحرام  
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القبائل كلها تحترم قبلية قريش توقرها ألجل   وال سيما في مواسم الحج، وكانت 

ذلك أن قبائل قريش ليسوا من املتنقلين كبقية    بيت هللا املقدس، وباإلضافة إلى

 
ً
 املاء، وللصيد، بينما تعيش قريش   القبائل التى تتنقل كثيرا

ً
إما وراء الرزق أو طلبا

 على التجارة، وكما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في سورة قريش.  

َرْيٍش ﴿
ُ
يالِف ق ْيِف ﴿1إِلِ َتاِء َوالصَّ ِ

ّ
 الش

َ
ة
َ
ا  2﴾ ِإيالِفِهْم ِرْحل

َ
َيْعُبُدوا َربَّ َهذ

ْ
ل
َ
﴾ ف

َبْيِت 
ْ
ْوٍف﴿3﴿ ال

َ
ْن خ ن ُجوٍع َوآَمَنُهم ّمِ َعَمُهم ّمِ

ْ
ط
َ
ِذي أ

َّ
 ﴾ 4﴾  ال

 ارتقاء هلجة قريش: 
قريحتهم   في  ومارسوها  األدبي  إنتاجهم  في  قريش  لهجة  الشعراء  وتعاطى 

عرية والنثرية، فظهر فيها اإلنتاج األدبي الرائع في شكل املعلقات التى ذاع صيتها الش

في الجزيرة العربية كلها أنذاك، ألنها بلغة يفهما القبائل كلها واعترفوا بها، وتطورت  

العالية   األساليب  الشعراء  بها  يتوخى  حتى  وارتقت   
ً
مذهال  

ً
تطورا اللهجة  هذه 

وق كل سامع، ال ينفر منها أو يستغربها أحد، فكان من والتراكيب الرصينة التى تر 

مثالية   لغة  العربية وجعلها  اللغة  وتعميم  اللغة  توحيد  في  بليغ  أثر  لألسواق  ثمَّ 

 وتغليب لهجة قريش وسيطرتها على سائر اللهجات.

ومما يزيد لغة قريش ولهجتها أهمية بالغة ومنزلة عالية في النطاق الواسع  

 منذ عهد قديم،   هو أن مكة املكرمة
ً
 تجاريا

ً
 للقواف ومركزا

ً
في ذلك الوقت محطا

وكانت موطن قريش موضوع إجالل واحترام لدى العرب بفضل الكعبة املقدسة  

التى يفد إليها الحجاج من بالد بعيدة ومدن شتى، ولذلك كانت لقريش حظ وافر  
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عليها، مما    في توحيد اللغة، تهذيب لهجتها مما تأخذه من لغات القبائل الوافدة

  ،
ً
 ونثرا

ً
جعل لغتها ترتقى ولهتجتها تتطور وأسلوبها يتقوى حتى يقلده العرب شعرا

 في تقوية لهجة  
ً
 كبيرا

ً
 وإلقاًء، وكانت األسواق مثلت دورا

ً
ويؤثرون القول فيها نظما

 قريش وازدهارها في نواحي البالد وأطرافها.

 : )املتجاورة  )(اللغة العربية واحلضارات املتامخة 
واللغات   األخرى  اللهجات  تأثيرات  عن  بمعزل  قريش  لهجة  تنحصر  لم 

املختلفة، بل كانت في احتكاك مستمر مع اللهجات الوافدة عليها واللغات األجنبية  

التى يتكلم أهلها أثناء مواسم الحج، فأضيفت إليها ثروة لغوية من لهجات القبائل  

من   أخرى  وحضارات  القحطانية  والحضارة  والروم املختلفة  وفارسية  مصر 

والحبشة عن طريق التجارة أو طريق التنافس بين الحيرة وغّسان، وظلت لهجة  

قريش تواصل مسيرتها التطورية واالرتقائية، ويكّمل ما ينقصها من ثروة اللغات 

 األخرى. 

في التجارة كل عام، رجلة الشتاء    -كما مّر ذكرهما- وكانت لقريش رحلتان  

لة الصيف إلى بالد الشام والحيرة والحبشة، فسمعوا مناطق إلى بالد اليمن، ورح

األمم،   تلك  ألفاظ  من  كثيرا  وتناولوا  أعذبها،  في  العذوبة  وجوه  وتدبروا  الناس، 

والحبشية   العبرانية،  والفارسية  الرومية  من  وأعربوها  كالمهم،  في  فدخلت 

العربية و  اللغة  لغوي يحوط  كأنها مجمع  يرفع من  والحميرية، وعلى ذلك صارت 

 شأنها، ويزيد في ثروتها، ويحقق فيها كل معاني الحياة اللغوية. 



108 

 

 نضوج اللغة العربية وراتقاؤها: 
 محيطة ً 

ً
، عالية

ً
  هكذا بلغت اللغة العربية إلى عصر األدب الجاهلي، راقية

بمحاسن لغات عديدة وحضارات كثيرة، وتقدر على التعبير عن كل ش يء مهما دق 

اإلفصاح عما يدور في كوامن الشعور من املشاعر الجياشة  وسما، وتتمكن من  

ولواعج الصدور من األحاسيس الغرامية، وتستطيع أن ترسم على لوحات فنية  

 تصوير املناظر الفطرية والخواطر الرقيقة.

مّرت اللغة العربية بهذه املراحل املختلفة وصارت لغة النشاطات الثقافية  

أ  وتعد  والفكرية،  لدى  واالجتماعية  املختلفة  القبائل  بين  الروابط  وأقوى  كبر 

 العرب، وفي الوقت نفسه رمٌز إلى حياتهم املشتركة وضماُن لها.

للحفظ  ويسرها  الشعراء  ألسنة  على  ومرونتها  الدقيق  نظامها  في  وهي 

والنثرية   الشعرية  األغراض  لجميع  تصلح  للمعاني،  الدقيقة  بالظالل  وامتالئها 

الراب موقف  وتقف  واملتباينة  أنذاك،  املختلفة  القبائل  بين  توحد  ال  التى  طة 

الطبائع واملتعددة النظم للساسة واالقتصاد فحسب، إنما هي عامل مهم للترابط  

 بين هذه القبائل، وصارت وصلة االنتقال للثقافة العربية عبر العصور. 

الفصاحة  في  الغاية  عظيم   
ً
مبلغا بلغ  قد  العرب  أن  فيه  شك  ال  ومما 

وشهدت اللغة العربية أوج ازدهارها الفكري وارتقائها الفني في النظم، والبالغة،  

 من روعة التعبير في شكل  
ً
 من بالغة القول وأنواعا

ً
حيث حفظ لنا التاريخ صورا

لنا   وسجل  العربي،  األدب  في   
ً
مرموقة  

ً
ومكانة  

ً
سامية  

ً
منزلة تحتل  التى  املعلقات 
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الكريم ما كان عليه العرب من قوة في   التعبير وإجادة في السبك، وقدرة القرآن 

 على التأثير في املتلقي، حيث قال: 

ْسَمْع ِلَقْوِلِهْم  ﴿
َ
وا ت

ُ
  ﴾َوِإن َيُقول

 وكما قال هللا سبحانه تعالى في مقامر آخر: 

اِس ﴿ هُ  َمن  َوِمَن النَّ
ُ
ْول

َ
ْنَيا ُيْعِجُبَك ق َحَياِة الدُّ

ْ
 ﴾ ِفي ال

تعرضت هذه  اآليات الكريمة ونظائرها لبالغة العرب ومدى وصولهم إلى الغابة في  

روعة البيان ومبلغ التأثير في القول، وكان العصر الجاهلي يعد من أطول العصور  

العربية   اللغة  نمو  رافقت  التى   
ً
تطورا وأغزرها   ،

ً
فنيا  

ً
إنتاجا وأغناها   

ً
نضوجا

أغ تتحقق  أسس  على  وارتقائها  متآزرة وتطورها  وسائلها،  وتتوافر  راضها، 

ومتماسكة حتى استمكملت نضجها وتفوقها وبلغت بعطايها وعمقها وأصالتها إذ  

الحضاري،   والتقدم  العاملي  االرتقاء  تجاة  بها وأكمل مسيرتها  الكريم  القرآن  نزل 

 والتطور الفني، واالزدهار العلمي والثقافي. 

 نزول القرآن الكرمي يف اللغة العربية: 
ال شك أن القرآن الكريم معجزة بالغية ال سابقة لها وال الحقة في تاريخ 

األفئدة   في  التأثير  غاية  في  والفصاحة  البالغة  حيث  من  اإلنسانية  اآلداب 

والنفوس، واإلحاطة بجميع املوضوعات ما رق منها وما دق، وما سهل منها وصعب،  

جميع العرب  تحدى  بل  الحد،  هذا  إلى  األمر  يكتف  بأن ولم   
ً
واضحا  

ً
تحديا  

ً
ا

يقدر  ولم   ،
ً
وموضوعا  

ً
وفكرا  

ً
وداللة معنى   

ً
ورعة  

ً
جودة الكريم  القرآن   يعارضوا 
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العرب رغم أنهم يرون أنفسهم فرسان البالغة وأساطين األدب وفصحاء العرب  

آية واحدة ترتقى إلى مكانة تنافس   -على األقل  -وبلغاؤهم، ثم تحداهم بأن يأتوا  

القرآ  األسلوب  حاولوا  روعة  أنهم  رغم  جميعا  العرب  فعجز  الفريد،  ونظمه  ني 

 عن االتيان    -ال حصر لها  - محاوالت عديدة  
ً
ولكنها ذهبت سدى، وعجزوا جميعا

بذلك   واعترف  الرائعة  وبالغته  العالية  فصاحته  أمام  واستسلموا  واحدة،  بآية 

 وأبلغالوليد بن املغيرة  
ً
 حين  الذي كان يعدُّ حينئٍذ من أفصح العرب قوال

ً
هم تأثيرا

سمع تالوة القرآن الكريم من سورة "فصلت"، فلم يتمالك نفسه حتى قال قولته  

 ما هو من كالم اإلنس وال من كالم  : "املشهورة
ً
وهللا لقد سمعت من محمد كالما

الجن، وإن له لحالوة وإن عليه  لطالوة وإن أعاله ملثمر وإن أسفله ملغدق، وإنه 

 يعلو وال يعلى عليه".  

وكان نزول القرآن الكريم أهم حدث أحدث ضجة كبيرة في األدب العربي 

بصفة عامة واألدب الجاهلي بصفة خاصة؛ ألنه هّز وجدان العرب، وحرك كوامن  

قدارتهم   واستثار  األدبي،  ذوقهم  وأرهف  البيانية  قريحتهم  وشحذ  شعورهم، 

 .
ً
 وبراعة

ً
 الفكرية في روعة التعبير وقوة التأثير جودة

 القرآين:   النظم 
 فياضا ظلت اللغة العربية تنهل من معينه،   

ً
لقد تحول النظم القرآني بحرا

وترتوي من ينبوعه، إذ فرض اإلسالم تالوة القرآن الكريم على كل مسلم في الصالة 

على  اإلسالم  وحث  اإلنسانية،  للنفس  وقراراة   
ً
ثوابا تالوته  على  وأجرى  عبادة، 
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   ﴿حفظه وترتيله 
ُ
ق
ْ
ِل ال

ّ
 َوَرِت

ا
ْرِتيال

َ
 ت
َ
كان لذلك أثر واضح في نشر اللغة العربية  ﴾ ْرآن

في   رسالته  ونشر  ونشره  الكريم  القرآن  لحفظ  املسلمون  وتجرد  رقعتها،  امتداد 

 الجزيرة العربية كلها. 

 نقرأ قول هللا سبحانه وتعالى في ذكر يوم القيامة:  

َها ﴿
َ
َزال

ْ
ِت األْرُض ِزل

َ
ِزل
ْ
ا ُزل

َ
َها ﴿﴾  1إذ

َ
َقال

ْ
ث
َ
َرَجِت األْرُض أ

ْ
خ
َ
َساُن 2َوأ

ْ
اَل اإلن

َ
﴾ َوق

َها ﴿
َ
ل ﴿3َما  َباَرَها 

ْ
خ
َ
أ  

ُ
ث َحِدّ

ُ
ت َیْوَمِئٍذ  َها ﴿4﴾ 

َ
ل ْوَحى 

َ
أ َک  َربَّ نَّ 

َ
ِبأ َیْصُدُر  5﴾  َیْوَمِئٍذ   ﴾

ُهْم ﴿
َ
ْعَمال

َ
َتاًتا ِلُيَرْوا أ

ْ
ش

َ
اُس أ ْيًرا َیرَ 6النَّ

َ
ٍة خ رَّ

َ
َقاَل ذ

ْ
َمْن َیْعَمْل ِمث

َ
﴾ َوَمْن َیْعَمْل 7ُه ﴿﴾ ف

ا َیَرُه ﴿ رًّ
َ
ٍة ش رَّ

َ
َقاَل ذ

ْ
 ﴾ 8ِمث

زلزال  فمشهد  متعاقبة،  القيامة  يوم  مشاهد  لنا  تعرض  الكريم  واآليات 

األرض واهتزازها، وقد اختار هللا سبحانه وتعالى كلمة "زلزال" التى توحي في نفس 

حساس من اللسان إلى اإلنسان حين األداء إلى االهتزار واالرتعاش، ويتحول هذا اإل 

الجسد كله، مما يدل على أن القرآن الكريم قد بلغت منزلة رائعة في اختيار الكلمة  

 من حيث النظق وداللته. 

إلى   إألرض  تحتاج  أثقالها مرة واحدة حيث ال  األرض  إخراج  ويليه مشهد 

محاولة ثانية، وجمال التعبير يتمثل في صورة االستعارة التصريحية حيث يقصد 

 في  باأل
ً
ثقال الجن واإلنس، لوضوح الداللة على ذلك، في أجمل صورة وأبلغها تأثيرا

  
ً
النفس، وأخذت األرض تخبر كل إنسان كيف عاش عليها إطاعة هلل أو عصيانا

له، ثم يلي مشهد أخر وهو يساق الناس في شكل األفواج والقبائل والشعوب لرؤية  
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ا  أيدهم، وفي  لنهاية يوفى كل نفس ما عمل من خير  النتائج ألعمالهم التى قدمتها 

 وشر حتى مثقال ذرة دون ظلم  وعدوان، ألن العدالة هي العدالة اإللهية. 

القيامة في   لنا مالمح حياة كل إنسان ما يصادفه يوم  التى ترسم  وهذه املشاهد 

غاية الجمال والروقة حيث كانت العبارات موجزة ومركزة تتميز بإيجاز واختصار، 

استعات املعاني وعمق في رسم مالمحها، إذ ال تعقيدا في فهم معانيها،  مع دقة في  

 في الرصانة وال ركاكة في التراكيب، كأننا نرى 
ً
وال معوق من لفظ غريب، وال تفككا

 هذه املشاهد تجرى تحت أعيننا في عقود من درر األلفاظ املمتعة. 

 األسلوب القرآين: 
 في  

ً
 فريدا

ً
 كامال في عينه، ليس له  اختط القرآن الكريم أسلوبا

ً
ذاته، نسيجا

ه  
ّ
سابق والحق في تاريخ اللغة العربية، وهو الذي يقوم عليه عمود األدب العربي كل

منذ ظهوره، فعلى هديه أخذ الكّتاب والخطباء والشعراء يصوغون آثارهم األدبية  

املعنى  ألنه يتجلى بمزيج من الرصانة واملتانة، وفيه حالوة وطالوة، فالفظ على قدر  

الذي رسم له، واملعنى ال يرتفع عن العقول واليتعالى عن األفهام، وتستريح عند  

ليس   القلوب، وهو  بذكره  اآلذان، وتطمئن  النفوس وتتلذذ عند سماعه  قراءتها 

 مقفى، يتعاطاه الكّهان 
ً
 يجرى على ألسنة الشعراء العرب وال سجعا

ً
 موزونا

ً
شعرا

جز بيانه ومبلغ في فصاحته، فصلت فيه آيات والخطباء، وإنما هو نمط وحده، مع 

 القرآن بفواصل تطمئن عندها النفس، تحمل األلفاظ روحا عذبة. 
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هكذا تميزت اللغة العربية بفضل القرآن الكريم بتوحيد األمة، ومستودع  

في    ومرآةحضارتها،   يتردد أصداؤها  الذي  الفكري وصداها  نشاطها  فهي  فكرها، 

تلبث أضواؤها أن انتشرت في الجزيرة العربية، وسرعان    آفاق املجتمع العربي، ولم 

من   وآدابها  العربية  اللغة  تاريخ  في  واسع  النقالب  هيأ  مما  خارجها  إلى  ما وصلت 

 جانب، وذيوع الثقافة العربية وانتشارها في العالم كله من جانب آخر. 

 مجع القرآن العرب على هلجة قريش: 
لهجة    على  العرب   جمع  أنه  الكريم  القرآن   آثار  من  كان  ما  أول  إن 

السيادة  واستكمال  فروق،  من  اللهجات  هذه  بين  ما  تقريب  على  قريش،وعمل 

للهجة القرشية، إذ كان العرب قد أقبلوا على تالوة هذا الكتاب العظيم آناء الليل  

ب وعّمت  اللهجة  هذه  انتشرت  أن  يلبث  ولم  النهار،  القبائل  وأطراف  معظم  ين 

اإلسالم   لواء  ورفع  الفتوح،  فتحت  ملا  بلة  الطين  وزاد   ،
ً
وجنوبا  

ً
شماال العربية 

، أخذت هذه اللهجة تسودفي مشارق العالم اإلسالمي ومغاربه، وفوق ذلك  
ً
مترفرفا

الكاملة   السيادة  إلى  أدى  مما  الصلوات  في  املسلمين  على  قد فرضت  تالوته  أن  

 للهجة دون سائر اللهجات. والسيطرة التامة لهذه ا 

 جعلها لغة دينيًة ذات ثقافة إسالمية:
الكريم جعل اللغة العربية لغة دينية تحمل في طياتها معجزة  إن القرآن 

الدارين،   في  البشرية  سعادة  فيه   ،
ً
متكامال كامال  الحياة  دستور  تتضمن  إلهية 

هاوهداية لإلنسانية  
ّ
واجتماعية وإنسانية حيث لم يهمل ، وقيم روحانية وعقلية  كل
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 جوانب الحياة اإلنسانية إال وأرشدها وبلورها وهداها، وهذا ما جعلها تتيمز 
ً
جانبا

بهذه الديانة عن سائر األديان األخرى وجميع املذاهب، وفيها املنهاج الكامل لكل  

ذا أمة وسبيل النجاح لكل إنسان حيث ال يستغني عنها كل من يريد االنتماء إلى ه

فصارت هذه اللغة بفضل القرآن الكريم لسان النبوة ثم تحولت إلى لغة  ،  الدين

الحضارة اإلسالمية التى أخرجت العالم من الظلمات إلى النور ومن الشر إلى الخير  

 والظالم إلى الضوء. 

 جعلها لغة حية خالدة: 
ومن آثار القرآن الكريم حّولها إلى لغة حية خالدة، حافظت على أصولها 

اللغوية من دون تغير أوتبديل، وقد أكسبها لباس الخلود والبقاء حيث أنها ستبقى  

 قالمادام القرآن الكريم يبقى، وقد تولى هللا سبحانه وتعالى بحفظه ورعايته كما 

َر ﴿  هللا سبحانه وتعالى:
ْ
ك
ّ
الِذ َنا 

ْ
ل زَّ
َ
ن ْحُن 

َ
ن ا  وَن  ِإنَّ

ُ
َحاِفظ

َ
ل ُه 

َ
ل ا  لغات  ﴾  َوِإنَّ أن  في حين 

العالم كلها تنقرض بعد مرور من الزمن، وعقب تقلبات الدهر وتغير األحداث، 

تغيٌر وال   يعتريها  الكريم حيث ال  بالقرآن  تتميز الرتباطها  وتعاقب األجيال، ولكنها 

 يصيبها تبديٌل. 

 القاموس القرآين: 
بعيدة   اآلفاق  مترامية  عاملية  لغة  العربية  اللغة  جعل  الكريم  القرآن  إن 

يث أدخل فيها معان جديدة ومصطلحات حديثة لم يكن العرب يعرفها، النطاق ح

تتسع، وحجمها  رقعتها  مما جعل  قبل،  من  عليها  تتطلع  العربية  اللغة  تكن  ولم 
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الصالة  هي  الحديثة  واملصطلحات  املعاني  هذه  ومن  تتمدد،  ودائرتها  يتضخم، 

م وامليراث إلى غير  والزكاة واإليمان والكفر والنفاف، واإلشراك والتوحيد واإلسال 

 ذلك. 

له   جديد،  لدين  كان  وإنما  األلفاظ،  في  ينحصر  ال  األمر  أن  الحق  وفي 

العرب يكن  لم  الذي  وبعثة    مضمونه  السابقين  األنبياء  قصص  من  يعروفونه، 

الثواب  القيامة، وصور  يوم  في  التامة  القيامة، واملحسابة  يوم  اإلنسان ونشوره 

الصالحة   األعمال  الدين  عيد  في  كله  ذلك  ويتمثل  السيئة،  لألعمال  والعذاب 

الحنيف الجديد  والشريعة اإلسالمية املتفردة التى ال حظ فيها للعقول البشرية  

 .
ً
 قرآنيا

ً
 كلها، ولذلك إن القرآن الكريم قد أعطى اللغة العربية قاموسا

 هتذيب اللغة العربية وتصفيتها: 
الل ب 

َّ
هذ أنه  الكريم  القرآن  آثار  الوحشية  ومن  الكلمات  من  العربية  غة 

اللغة   هذه  وكانت  ويسٍر،  بسهولٍة  األلسنة  على  تجرى  التى  الغريبة  واأللفاظ 

 ينحصر في غاية البالغة  
ً
 معجزا

ً
متداولة في العصر الجاهلي، وسّد مسدها أسلوبا

بجزالة   يتمتهع  وطالوة،  حالوة  له  جزل،  متين  أسلوب  وهو  الفصاحة،  ومنتهى 

 املعاني ورصانة التراكيب. الكلمات وعذوبة 

الكريم والدعوة اإلسالمية  بالقرآن  في عصر صدر اإلسالم  الشعراء  تأثر 

والقيم الدينية حيث تعرضوا لها في شعرهم وأخرجوا منها القيم الجاهلية القائمة  

ى اللغة العربية   على الجهالة والشرك والباطل، وهكذا أن القرآن الكريم قد صفَّ
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ها قيم إسالمية تخالط  من حيث الفكر وامل
َّ
حتوى من القيم الجاهلية وحلَّ محل

 شغاف قلوبهم املؤمنة. 

 احلديث الشريف وأثره يف اللغة العربية: 
ألسس   يتعرض  ألنه  الكريم؛  القرآن  إلى  وأهميته  الحديث  فضل  ويرجع 

األحكام   للناس هذه  يفّصل  الرسول  فكان  تفصيل،   دون 
ً
الدين وأصوله مجملة

ة في القرآن الكريم مثل طريقة أداء الصالة والزكاة والصوم والحج الشريعة الوارد

وإلى غير ذلك من األحكام، ومن ثم كان الحديث مكّمال للقرآن الكريم، وشرحه 

 وتفسيره. 

  
ً
ال شك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أفصح العرب قاطبة وأبلغهم بيانا

، وقد أوتي جوامع الكلم، منها:
ً
" و " ما أملق " إ   وأدقهم تأثيرا

ً
ن من البيان لسحرا

" حصنوا  و  أو سكت فسلم"  فغنم،   
ً
خيرا قال  عبدا  و" رحم هللا  تاجر صدوق" 

وداووا مرضاكم بالصدقة" و"إياكم وخضراء الدمن"، وغير ذلك    بالزكاةأموالكم  

 .
ً
 رائعة

ً
 مما يعد ذخيرة أدبية

حيث   وبالغته  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  بفصاحة  الحاحظ  وتأثر 

من   معنى  أفصح  وال   ،
ً
لفظا أقصر  وال   ،

ً
نفعا أعم  بكالم  الناس  يسمع  لم  يقول: 

ى هللا عليه وسلم يمتاز بالصدق كالمه صلى هللا عليه وسلم". وذلك أن كالمه صل

في القول ألنه صادر عن فيض إلهي سماوي، و يتجلى بشرف املقصد ونبل الغاية، 

واملعنى الكثير، ويبتعد عن التكلف حيث ال نجد    القليلويتمثل في اإليجاز بالقول  
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، ويتجلى أثر ال 
ً
 وال تعقيدا

ُ
 في العبارة وال إغرابا

ً
حديث  فيه تعثرا في اللفظ وال تفككا

 الشريف في توسيع رقعة اللغة العربية وانتشارها في النقاط التالية:  

رقعتها  - وتوسيع  العربية  اللغة  نشر  في  الكريم  القرآن  الحديث  يتشارك 

الكريم   القرآن  يمثل  الحديث  أن  القيامة وذلك  يوم  إلى  وبقائها  وخلودها 

 ويفسره وبين للناس ما أشكل عليهم من فهم القرآن الكريم.

يتخلف الحديث عن القرآن الكريم في إعطاء اللغة العربية ثروة هائلة  ال   -

من األلفاظ الروحانية واملصطحات الفقهية، وذلك أن الرسول صلى هللا 

َهٰوؕى   َعِن  َوَما َیْنِطُق ﴿ عليه وسلم
ْ
ْوٰحى  ﴾﴿ 3﴿ال  َوْحٌی یُّ

َّ
 ﴾. ِاْن ُهَو ِاال

ظهر اهتمام العلماء واملحدثين بحفظ الحديث وجمعه وترتيبه في كتب    -

مستقلة، وتخريجه وإحالة إسناده والتميز بين صحيحه وضعه مما أدى 

 إلى ظهور علوم جديدة وإنتاج كثير في اللغة العربية.

 كثرة االنتاج: 
، وكانت أول آية نزلت في القرآن الكريم 

ً
 كبيرا

ً
اهتم اإلسالم بالعلم اهتماما

تحث على العلم واملعرفة، ومما ال شك في ذلك أن العرب كل ما عرفه من علوم  

القرآن   فيهم   ما غرس  بفضل  كله  وذلك  والعباس ي،  األموي  العصر  في  ومعارف 

العلماء   وقدأخذ  عليه،  واإلقبال  العلم  القرآن  الكريم حب  يتدبرون  واللغويون 

الكريم ويعوصون على معانيه الدقيقة ويستمدون منه مباشرة علوما كثيرة كعلم  

والصرف،  النحو  وعلم  واملدنية،  املكية  األيات  نزول  وشأن  والتفسر  القراءة 
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والبالغة مما هيأ لظهور انقالب واسع في اللغة العربية بصفة عامة ولنهضة العرب 

 ة.    العلمية بصفة خاص

 عبقرية اللغة العربية : 
إال  ذلك  يتأتى  وال  لعرب،  ا  عند  اللغوية  الوحدة  الكريم  بالقرآن  تكونت 

والحديث الشريف النبوي، وحفظ القرآن والحديث اللغة    الكريمبفضل القرآن  

إليه   انتهت  تتشعب، وتصبح كما  أو  تنقرض  أو  أن تضمحل  الدهر  العربية على 

اللهجات واختالف مناحي الكالم، بل صارت اللغة    مصيرة لغات العالم من تباين

العربية ال تلتبس كلماتها، وال تنساح معانيها، وال تتشابه عن بعد أو قرب، بل هي  

الظاهرة والباطنة بفروق واضحة بكل بساطة وإحاطة، وإنها   املعاني  التى تغطي 

 الختراع الكلمات الجديدة التى تتطلبها الحاج
ً
ات النامية  ثرية خصبة تتسع أيضا

 املتنزايدة. 

االشتاق    أساسيتين، وهما:  ميزتين  بين  تجمع   بأنها  العربية  اللغة  وتمتاز 

تتحول املادة الواحدة إلى أشكال مختلفة وصيغ متعددة،    وباالشتقاقواإلعراب،  

وفقا للمعاني الجزئية، واملدلوالت املختلفة، التى تنشأ  وتتولد عن املادة اللغوية  

"، ومن هذه املادة واضع، موضوع،  صيغ  األصلية، فيقا
ً
ل: "وضع" "يضع" "وضعا

مختلفة ذات معاني جزئية مختلفة، مما يدل على مدى قوتها في اختراع الكلمات 

 الجديدة وتحويلها إلى مصطلحات حديثة. 
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التركيب   في  وضعت  كلمة  لكل  املعنوية  الوظيفة  فتتعين  باإلعراب،  أما 

مة حسب وضعها في الجملة في مكان الفاعل أو املعنى لكل كل  ويتحددوالسياق،  

    املفعول، أو حال أو تمييز، كما نرى في هذا املثال،  

  
ً
 ضرب حامٌد خالدا

        
ً
 ضرب خالٌد حامدا

 وفي الثانية    املعنى إن اإلعراب يوظف   
ً
بأن "خالد" في الجملة األولى مفعوال

 حسب وضعه في الجملة، وتعين حركة اإلعراب في
ً
 موقعه.   فاعال

ً
 ونصبا

ً
 آخره رفعا

من  أساسها  يتجلى  الذي  الدقيق  اللغوي  بنظامها  العربية  اللغة  بت 
َّ
تهذ

على   تجرى  الكلمات  يجعل  مما  والحذف،  واإلعالل  والقلب،  النحت  ضروب 

أاللسنة بسهولة ويسٍر، وتتجرد الكلمات عن التوعر والتقعد في النطق واألداء، 

 والتخلي عن التكلف والتصنع. 

جلى من كل ما سبق أن اللغة العربية تتمتع بالنظام اللغوي الدقيق في  ويت

والسعة وبإمكان إيجاد أاللفاظ الجديدة، والتعمق   االشتقاقألفاظها من حيث  

في إعرابها من حيث تركيب الجملة وسياقها في توظيف الكلمات حسب وقوعها في 

بي بثروة واسعة من الصور  املعاني الجديدة املختلفة، وكما تمتاز لغة الشعر العر 

 
ً
وروعة  

ً
جماال الكلمات  اختيار  حسن  من  املختلفة  بأنواعها  والبالغية  النحوية 

، مما جعلها تعد أرقى اللغات العاملية  
ً
، وبكثرة ترادفها سعة وامتدادا

ً
وإيحاًء وكناية
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ً
 من تركيبات الجمل ودقة التعبير، أما املفردات، فهي غنية في مادتها أخذا

ً
تطورا

 وعطاًء. و 
ً
، طلبا

ً
 تأثيرا

 أصبحت اللغة العربية لغة حية خالدة فادرة على مواكبة التطور  

اآلن أن تستوعب مصطلحات العلوم الحديثة، كما أنها   تستطيعوالتقدم، فهي  

 .
ً
 استوعبت كالم هللا عزوجل وما ضاقت به زرعا

 األثر والتأثري: 
التى  األخرى  البالد  إلى  الكريم  بالقرآن  الرتباطها  العربية  اللغة  سافرت 

ت محلها، وامتزجت 
َّ
فتحتها العرب في فترة ليست بكثيرة واكتسحت لغات أهلها وحل

والتأليف، بثقافت والترجمة  والتأثير  واألثر  االحتكاك   عن طريق 
ً
 واسعا

ً
امتزاجا ها 

 وأقبل عليها  
ً
، فكان أثر هذا االمتزاج الفكري والثقافي واضحا

ً
 واسعا

ً
الناس إقباال

 في شيوع األفكار الجديدة التى وسعتها في دائرتها، واملصطلحات الجديدة التى 
ً
جدا

رقى لغات العالم في العصر العباس ي، وظهرت لم تكن شائعة بها، وأصبحت من أ 

كلغة حضارة جديدة، وهي الحضارة العربية اإلسالمية وتواردت على حياضها أمم 

 كثيرة ناهلة من علومها سنين عديدة. 

 مما أدى 
ً
وتأثرت ببالغته األمم والشعوب وأعجبت بأسلوبها الفريد إعجابا

فيها  من خصائص جمالية مميزات  إلى هجر لغاتها وحل محلها اللغة العربية بما  

هذه األمم والشعوب تعبر بها وجدانها وخوطر عقولها    خالدة، وسرعان ما أخذت



121 

 

مشاعر   من  خلدهم  في  دار  صدورهم  في  اختلج  ما  وكل  أفطارها،  وعصارة 

 وأحاسيس.

هكذا مرت اللغة العربية بمراحل عديدة في نضجها وتطورها وارتقت إلى  

نتعهدها   وأن  عليها،  نحافظ  أن  علينا  حقها  ومن  والفني،  األدبي  املستوى  هذا 

إذا   اللغات في العالم، وال يكون ذلك إال  بالرعاية والنماء حتى تصبح من طليعة 

 وجدت رعاية كاملة من الجامعات والحكومات.  
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 التعارف

 

ريفعزيزي الطالب والطالبة! تتناول هذه الوحدة على معرفة   ألن    الحَديث الشَّ

  
ً
ريم وحفظوا كل ما جاء به آية

َ
حابة بالقرآن الك ريف لقد اهتم الصَّ الحَديث الشَّ

، وكذلك فعل كل من تِبع النبي صلى  
ً
 حرفا

ً
 سورة، وحرفا

ً
 وسورة

ً
م  آية

ّ
هللا عليه وسل

أنهم   كما  والتبديل،  حريف  التَّ من   
ً
محفوظا إلينا  وصل  حتى  بعده  أتى  من  وكل 

دوه وحفظوا كل ما 
ّ
م وأفعاله وقل

ّ
اهتموا بجميع أقوال النبي صلى هللا عليه وسل

م مأمور 
ً
غ عن هللا عز وجل، كما أنه صلى هللا عليه وسل

ّ
جاء به، فهو الصاِدق واملبِل

 من عند هللا ومعص
ّ

وم من الخطأ، قال تعالى: )) وما ينطق عن الهوى* إن هو إال

 .وحيٌّ يوحى(( سورة النجم.

 

 وهللا ولي التوفيق 

 د. محمد طاهر 

 د. سميع هللا الزبيري 
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 أهــــــداف
 

 على األمور اآلتية: 
ً
 بعد قراءة هذه الوحدة، يجب أن يكون الطالب/الطالبة قادرا

 لغة وإصطالحا الشريف تعريف الحديث النبوي  .1

 التعرف على مكانة السنة النبوية الشريفة وحجيتها ودورها في حياة املسلم   .2

 النبوي الشريف بأساليب  عرفةامل .3

 الحديث النبوي نماذج تطبيقية من أساليب  .4

 الحديث النبوي الشريف خصائص أسلوب  .5
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 ريفــديث الشــاحل

 

ريف لقد اهتم    ريم وحفظوا كل ما جاء الحَديث الشَّ
َ
حابة بالقرآن الك الصَّ

، وكذلك فعل كل من تِبع النبي صلى هللا عليه  
ً
 حرفا

ً
 سورة، وحرفا

ً
 وسورة

ً
 آية

ً
به آية

حريف والتبديل، كما أنهم   من التَّ
ً
م وكل من أتى بعده حتى وصل إلينا محفوظا

ّ
وسل

 
ّ
م وأفعاله وقل

ّ
دوه وحفظوا كل ما اهتموا بجميع أقوال النبي صلى هللا عليه وسل

م مأمور 
ً
غ عن هللا عز وجل، كما أنه صلى هللا عليه وسل

ّ
جاء به، فهو الصاِدق واملبِل

 
ّ

من عند هللا ومعصوم من الخطأ، قال تعالى: )) وما ينطق عن الهوى* إن هو إال

 وحيٌّ يوحى(( سورة النجم.

 وتعلي
ً
:  فمن أهم العلوم التي ينبغي لكل مسلم اإلهتمام بها تعلما

ً
 وعمال

ً
ما

 ،  دراية ورواية ،. علم الحديث النبوي الشريف
ً
 وفقها

ً
 ،  حفظا

ً
 ومتنا

ً
    سندا

ً
وتميزا

، الحديث من سقيمه  كله عند محمد صلي هللا    لصحيح  الدين  بيان  وذلك ألن 

إليك    . عليه وسلم وحده ال غيره " وأنزلنا   : الكريم  قال سبحانه وتعالي في كتابه 

وقال سبحانه وتعالي : " وما أنزلنا إليك    ، " ُنٍزَل إليهم ولعلهمالذكر لتبين للناس ما  

فمهمة البيان موكلة له وحده صلي   . " الكتاب إال لتبين لهم الذي يختلفون فيه 

 . هللا عليه وسلم
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 تعريف احلديث الشريف
لقية أو "

َ
هو ما أثر عن النبي صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خ

لقية، أو سيرة
ُ
 "خ

 ديث الشريفــتدوين احل

الرسول   في عهد  ِتبت 
ُ
ك التي  صحيفة   -صلى هللا عليه وسلم    -ومن الصحف 

هـ(، وكان لجابر بن عبدهللا )ت  60سعد بن عبادة األنصاري، وصحيفة ابن جندب )ت  

بن 78 بن عمرو  كتبها جامُعها عبدهللا  التي  الصادقة  والصحيفة  أيًضا،   
ٌ
هـ( صحيفة

في شأن   -صلى هللا عليه وسلم    -هـ(، فقد جاء عبدهللا يستفتي رسوَل هللا  65اص )ت  الع

: أكتُب كلَّ ما أسمع؟ قال: ))نعم((، قال: في الرضا والغضب؟ قال: ))نعم؛  
ً
الكتابة قائال

ا((، وقد كانت ألبي هريرة    كثيرة، وهذه    -رض ي هللا عنه    -فإني ال أقول إال حقًّ
ٌ
صحف

األحاديث عنها، وظهرت  الصحف كانت مشهو  وَرَووا  تناقلوها  الصحابة، وقد  رة عند 

أحاديثها في صحيح البخاري، ومسند اإلمام أحمد، وغيرهما، وإحدى صحف أبي هريرة  

الدكتور    املحقق 
ُ
الباحث ر على هذه الصحيفة 

َ
ه همام بن منبه، وقد عث

ُ
تلميذ رواها 

 بما جاء فيها أنها  محمد حميد هللا في مخطوطتيِن متماثلتين في دمشق وب
ً
رلين، وزاده ثقة

تها ماثلة في مسند اإلمام أحمد، وأن كثيًرا من أحاديثها مرويٌّ في صحيح البخاري في   برمَّ

 الحديث على جمع    138أبواب مختلفة، وتعداد هذه الصحيفة  
ُ
ا، وقد حَرص رواة

ً
حديث

لى الرغم من  فهذا املستشرق جولدزيهر ع  -صلى هللا عليه وسلم    -أحاديث الرسول  

  
ً
 سنة

َ
عدائه لإلسالم اعترف بأن املسلمين األوائل كانوا يطوفون البلدان بضَع عشرة

قت في صدور   -صلى هللا عليه وسلم  -من أجل أن يجمعوا أحاديث رسول هللا  التي تفرَّ

 . الصحابة والتابعين ممن تفرقوا في أمصار مختلفة
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 ريفــديث الشــلوب احلـاذج أســمن

 : يف تربية الصحابة (ملسو هيلع هللا ىلص) مناذج من أساليب الرسول
الرسول   أساليب  من  وكيفية    ( ملسو هيلع هللا ىلص)نماذج  وأهميتها  الصحابة  تربية  في 

وبحوث مدارسنامقاالت  في  استخدام .  توظيفها  في  فقر  من  البعض  يشكو 

التربوية(   التعليمية  والوسائل  التدريس  )طرق  التعليمية  األساليب  واستثمار 

في   املدرس  التي  واقتصار  املحدودة  التقليدية  األساليب  على  وتدريسه  تعليمه 

طريقة  في  واإللقاء  التلقين  على  اقتصاره  إلى  إضافة  والركود،  بالجمود  تتصف 

 .تعليمه وشرحه 

بعض  عند  املادي  القصور  منها:  أسباب  عدة  إلى  يرجع  إنما  وذلك 

الديني   الوازع  وضعف  القديمة،  املناهج  وطبيعة  التعليمية،  )أو املؤسسات 

املدرسين  بعض  وفقر  املدرسين،  بعض  عند  باملسؤولية  واإلحساس  الوطني(، 

فاء باب التعليم، وفقر بعض املدرسين 
ْ
ك
َ
معرفًيا، وولوج بعض املتعلمين غير األ

األفراد  على  املمارسة  تلك  سلبيات  ملس  وعدم  التعليم،  وحب  الدافعية 

شخصية  في  الوضوح  وعدم  األمة،  على  وبالتالي  املدرسين   والجماعات  بعض 

 .التعليمية 

الزمان  ولذلك نجد لهذه املشكلة صدى وآثاًرا سلبية تتفاعل كلما تقدم 

ولم تحل هذه املشكلة وذلك مما يؤثر على التعليم والتربية جملة وتفصيال، ومن 

 :جملة هذه اآلثار
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 .تعود الطالب على التلقين وقتل ملكة اإلبداع

 .دف من الدرس كما ينبغيرسوب كثير من الطالب لعدم وصول اله

وبالدة   بالكلية،  الدراسة  وتركهم  والدراسة  للعلم  املتعلمين  هؤالء  كره 

والركود   والتربوية،  العلمية  شخصيتهم  وضعف  عقولهم  وقصور  أذهانهم 

 .والتخلف العلمي والتربوي على مستوى األمة، والسآمة وامللل عند الطالب

الحض    على  التركيز  إلى  يدفعنا  كله  التربوية  وهذا  الوسائل  اعتماد  على 

الدوامة   هذه  من  للخروج  وذلك  التعليمية  املواد  تنوع  حسب  وتنوعها  الهادفة 

يزخر  تاريخنا  كان  فقد  املستويات  كافة  على  االنحطاط  بها  جاء  التي  السوداء 

محمد األكبر  املعلم  وسلم  -بتعاليم  عليه  يتعهد صحابته  -صلى هللا  كان  فقد   ،

 .ساليب بليغة رائعة مشرقة رضوان هللا عليهم بأ

وتتناول دراسة الباحثين بكلية التربية بجامعة طرابلس بلبنان طالل علي 

الصغير ومحمد رضوان مطرجي، التي بعنوان )نماذج من أساليب الرسول في تربية  

أساليب   على  الضوء  تسليط  مدارسنا(،  في  توظيفها  وكيفية  وأهميتها  الصحابة 

ساليب في العملية التعلمية التربوية وشروط مراعاة هذه  النبي وبيان أهمية هذا األ 

 .األساليب لتؤتي ثمارها املرجوة

 تعريف الوسائل الرتبوية
:
ا
لغة الغير، واصطالًحا: عرفها محمد حمدان   الوسيلة  إلى  به  ُيتقرب  ما 

التعلم فاملدرس واملعلم،   .بأنها: وسائط تربوية يستعان بها عادة إلحداث عملية 
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قد  وغيرها  والخبير  والتعليم  والشريحة،  والصورة  والكتاب،  امللفوظة  والكلمة 

 .يذ تعتبر كلها وسائل هامة لتوجيه وإنتاج التربية الرسمية للتالم

 خصائص الوسيلة الناجحة 
فيها  تتوفر  أن  ينبغي  التربوية  وظيفتها  تأدية  في  الوسيلة  هذه  تنجح  لكي 

 :الشروط التالية 

 .أن تكون منتمية لألهداف التربوية النابعة من ثقافة األمة وحضارتها

 .أن تكون محققة للهدف املباشر الذي تستخدم من أجله

 .الجسدية والنفسية والعقلية أن تراعي خصائص الطالب 

يبذل   الذي  الجهد  تفوق  واملتعلم  للمعلم  تقدمها  التي  الفائدة  تكون  أن 

 .إلعدادها والتكاليف التي تصرف إلنتاجها

 .أن تتسم بالبساطة والوضوح وسهولة االستعمال 

جودة   إخراجها  وفي  املعلومات  صحة  وإعدادها  تصميمها  في  يراعى  أن 

 .اإلتقان

 .تستعمل في الوقت املناسب واملكان املناسب والشكل املناسبأن 

 :نماذج من أساليب الرسول في تربية الصحابة 

 .تعليمه إياهم عمليا بالسيرة الحسنة والخلق العظيم
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كان من أهم وأعظم وأبرز أساليبه صلى هللا عليه وسلم إذا أمر بالش يء  

رأو  الناس وعملوا كما  به  تأس ى  ثم   
ً

أوال به  القرآن فكان على عمل  ه، وكان خلقه 

ْم  
ُ
ك
َ
اَن ل

َ
َقْد ك

َ
الخلق العظيم وجعله هللا سبحانه لعباده أسوة فقال عز من قائل: »ل

ِثيًرا«  
َ
ك  َ

َّ
َّللا َر 

َ
ك
َ
َوذ ِخَر 

َ ْ
اآل َيْوَم 

ْ
َوال  َ

َّ
َّللا َيْرُجو  اَن 

َ
ك ْن 

َ
مِل  

ٌ
َحَسَنة  

ٌ
ْسَوة

ُ
أ  ِ

َّ
َّللا َرُسوِل  ِفي 

 .في أخالقه وأفعاله وأحواله فهو أسوة ألمته (21)األحزاب

على  وأعون  النفس  في  وأوقع  أقوى  والعمل  بالفعل  التعليم  أن  ريب  وال 

وأن  والبيان؛  بالقول  التعليم  من  والتأس ي  اإلقتداء  إلى  وأدعى  والفهم،  الحفظ 

وأعظم  أبرز  ذلك  فكان  للتعليم،  الفطري  األسلوب  والعمل هو  بالفعل  التعليم 

 .-سلمصلى هللا عليه و  - أساليبه

ومن الشواهد على أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول: أن النبي ملا  

تم الصلح بينه وبين كفار قريش في الحديبية أمر أصحابه أن يتحللوا من إحرامهم 

لم  إذ  ذلك  في  فتوانوا  احلقوا«  ثم  فانحروا  »قوموا  لهم:  فقال  هديهم،  وينحروا 

القتال أفضل؛ ف دخل رسول هللا على زوجته أم سلمة  يستحسنوا الصلح فرأوا 

رض ي هللا عنها وأخبرها بتخلف الناس عن أمره فأشارت على النبي أن يحلق رأسه  

وينحر هديه فإنهم ال محالة يقتدون به ففعل، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل 

بعًضا غًما. وذلك ألنهم استصعبوا  يقتل  يحلق بعضا حتى كاد بعضهم  بعضهم 

لنسك قبل استيفاء املناسك. وهذا يدل على أن البيان بالفعل أقوى التحلل من ا 

 .من البيان بالقول 
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 أتى النبي
ً

فقال يا رسول هللا   r ومن الشواهد أيضا ما رواه أبو داود أن رجال

ا   r كيف الطهور؟ فدعا الرسول 
ً
ا ثم غسل وجهه ثالث

ً
بماء في إناء فغسل كفيه ثالث

ا ثم مسح ب
ً
رأسه فأدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه ومسح ثم غسل ذراعيه ثالث

ا؛ ثم  
ً
ا ثالث

ً
بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثالث

 .قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم

تعليمه على  الشواهد  وسلم  -ومن  عليه  عن    - صلى هللا  البخاري  رواه  ما 

صلى هللا عليه    -دي رض ي هللا عنه قال: »رأيت رسول هللاسهل بن سعد بن الساع

قام على املنبر، فاستقبل القبلة وكّبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع    -وسلم

الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد باألرض، فلما فرغ أقبل  

وا صالتي«، أي: على الناس فقال: »أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي، ولتعلم

 .لتتعلموا صالتي

لهم »فبين  مسلم:  صحيح  شرح  في  النووي  اإلمام  عليه    -قال  هللا  صلى 

أفعاله  -وسلم ليرى جميعهم  للتعليم  كان  إنما  عليه  املنبر وصالته    -أن صعوده 

بخالف ما إذا كان على األرض فإنه ال يراه إال بعضهم ممن   -صلى هللا عليه وسلم

 .قرب منه

أ  يخفى  األهداف وال  في  وخاصة  تربوًيا  األسلوب  هذا  وفائدة  همية 

 .الوجدانية ملا لها من تأثير على املتعلمين في التفاعل والتأس ي واالقتداء باملعلم
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الفعل   عبر  الطالب  نفوس  إلى  إليه  تصلى  ما  أسرع  للقيم  املعلم  فتعليم 

الط في نفس  يزرع  أن  املعلم  أراد  يقول فإذا  ملا  املعلم يطبق  الب )حب  ومشاهدة 

أبلغ من االقتصار على مجرد اإللقاء  إلى جانب قوله  النظافة كان فعله  وقيمة( 

 .والتلقين

اإلسالمية   التربية  مادة  مدرس  هو  به  معنًيا  يكون  ما  أكثر  الخلق  وهذا 

 .والخطيب والواعظ تأسًيا بسيد الخالئق محمد

 رعايته الفروق الفردية يف املتعلمني 
شديد املراعاة للفروق الفردية بين املتعلمين    -وسلمصلى هللا عليه    -وكان

من املخاطبين والسائلين، فكان يخاطب كل واحٍد على قدر فهمه وبما يالئم منزلته  

وكان يحافظ على قلوب املبتدئين، فكان ال يعلمهم ما يعلم املنتهين. وكان يجيب  

 .على كل سائل من سؤاله بما يفهمه ويناسب حاله 

عل الشواهد  مراعاتهومن  وسلم  -ى  عليه  هللا  في   -صلى  الفردية  للفروق 

تعليمه ما رواه اإلمام أحمد في مسنده: عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال: »كنا  

قّبل وأنا صائم؟    -صلى هللا عليه وسلم  -عند النبي
ُ
فجاء شاب فقال: يا رسول هللا أ

بعضنا إلى بعض فقال  قال: ال، فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال نعم، فنظر  

إن    -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا إلى بعض،  ملا نظر بعضكم  إني قد علمت 

 .«الشيخ يملك نفسه
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النبي مراعاة  على  أيًضا  الشواهد  وسلم  -ومن  عليه  هللا  للفروق   -صلى 

الفردية في تعليمه لصحابته وصاياه املختلفة ألناس طلبوا منه الوصية فأوص ى  

أوص ى به اآلخر، ووجه ذلك يرجع إلى اختالف أحوال الذين سألوا كل واحد بغير ما  

 .الوصية

فقد روى اإلمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رض ي هللا عنه قال: »قلت يا  

سول هللا، أوصني، قال: اتق هللا حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق 

 .«الناس بخلق حسن

أبي هريرة رض ي هللا البخاري عن  للنبي أوصني  وروى   عنه: »أن رجال قال 

قال: ال تغضب. فردد ذلك    –أي أحفظه واعقله  –بش يء وال كثر علي لعلي أعيه

 .«مراًرا، كل ذلك يقول: ال تغضب

ورو البخاري عن أبي هريرة رض ي هللا عنه: »أن أعرابًيا جاء إلى رسول هللا 

الجنة،   إذا عملته دخلت  يا رسول هللا، دلني على عمل  قال: تعبد هللا وال  فقال: 

تشرك به شيًئا، وتقيم الصالة املكتوبة، وتؤدي الزكاة املفروضة، وتصوم رمضان، 

 .«قال والذي نفس ي بيده ال أزيد على هذا شيئا أبدا وال أنقص منه

 .فلما ولي قال النبي من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا 

 قال: يا رسول هللا، إن شرائع وروى الترمذي عن عبد هللا بن بسر
ً

: »أن رجال

اإلسالم قد كثرت علّي فأخبرني بش يء أتشبث به قال: ال يزال لسانك رطًبا من ذكر  

 .«هللا
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وروى مسلم عن سفيان ابن عبد هللا الثقفي قال: »قلت يا رسول قل لي في  

 ال أسأل عنه أحًدا بعدك، قال، قل: آمنت باهلل ثم استقم«.
ً

 اإلسالم قوال

 : اإلستفهامب و أسل
ْفلُس  

ُ ْ
امل وا: 

ُ
ْفِلُس؟«قال

ُ ْ
ْدُرون من امل

َ
ت
َ
 قال: »أ

َّ
ن رسوَل َّللا

َ
أ بي هريرة  

َ
أ وعن 

قيامِة 
ْ
ال َيْوَم  ِتي 

ْ
َيأ َمْن  ِتي  مَّ

ُ
أ ِمْن  ْفِلَس 

ُ ْ
امل »ِإنَّ  َمَتاَع. فقال:  ُه َوال 

َ
ل ِدْرَهَم  َمْن ال  ِفيَنا 

اٍة  
َ
ا، وسَفَك َدم  ِبَصالٍة َوِصَياٍم وَزك

َ
َل ماَل َهذ

َ
ك
َ
ا َوأ

َ
ف هذ

َ
َتَم هذا، وقذ

َ
ْد ش

َ
ِتي وق

ْ
ويأ

ِنَيْت حسناته  
َ
ِإْن ف

َ
ا ِمْن حَسَناِتِه وَهذا ِمن حَسَناِتِه، ف

َ
ى هذ

َ
ا، َوَضَرَب هذا، فُيْعط

َ
هذ

رِح في  
ُ
مَّ ط

ُ
ْيه، ث

َ
رَحْت عل

ُ
ط

َ
اَياُهْم ف

َ
ط

َ
 ِمْن خ

َ
ِخذ

ُ
ْيِه، أ

َ
َي َما َعل ْن يْقض ِ

َ
ْبَل أ

َ
اِر«]ق  [.43النَّ

ا َجَعَل هللُا   مَّ
َ
ل
َ
ومن ذلك أيضا الحديث الذي رواه عمرو بن العاص  قال: ف

َقَبْضُت 
َ
 َيِميَنُه ف

َ
َبَسط

َ
َباِيُعك، ف

ُ
أل

َ
 َيِميَنَك ف

ْ
ُت: ابُسط

ْ
ْيُت النبيَّ فُقل

َ
ِبي أت

ْ
ل
َ
اإلسالَم في ق

رِ 
َ
ت
ْ
َك َيا َعْمُرو؟« قلُت: أردُت أْن أش

َ
َقاَل: »َما ل

َ
ُت:  َيِدي، ف

ْ
ل
ُ
ِرط َماذا؟«ق

َ
ت
ْ
ش

َ
َقاَل»ت

َ
 ف

َ
ط

 َتْهِدُم َما 
َ
ُه، َوأن الِهْجَرة

َ
ْبل
َ
اَن ق

َ
َفَر ِلي،فقال :»أَما َعِلْمَت أن اإلسالَم َيْهِدُم َما ك

ْ
أْن ُيغ

ُه؟«
َ
ْبل
َ
اَن ق

َ
َها، َوأنَّ الَحجَّ َيْهِدُم َما ك

َ
بل
َ
اَن ق

َ
 ك

 : القصر يف أسلوب احلديث النبوي الشريف
إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ   : ى هللا عليه وسلمقال الرسول صل

إلى هللا ورسوله، ومن كانت  إلى هللا، ورسوله فهجرته  كانت هجرته  نوى فمن  ما 

رواه البخاري )هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.  
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صحيحه من  أخرى  مواضع  وخمسة  صحيحه  في  األول  الحديث  ومسلم وهو   ،

 (. 4227، وابن ماجة  1646، والترمذي 3201وأبو داود   1907،4927

 : احلديث النبوي الشريف بالغة 
بالغته   صميم  من  هي  التي  ة  قيَّ

ُ
ل
ُ
الخ صفاته  أجلى  الة  -ومن  الصَّ عليه 

الم ين )الحال( بأنه: "األمر    -والسَّ مراعاته ملقتض ى الحال. وقد "َعرَّف بعض البالغّيِ

ة زائدة الذي يدعو   م على وجه مخصوص، بحيث يكون للكالم خصوصيَّ
ُّ
إلى التكل

ة هي )مقتض ى الحال(". ومن مظاهر مراعاته   - على أصل املراد، وهذه الخصوصيَّ

الم والسَّ الة  الصَّ دفًعا    - عليه  للموعظة  املناسب  الوقت  ر  تخيُّ الحال:  ملقتض ى 

آمة وامللل عن نفوس أصحابه، ويدلُّ على ذلك قول ا  بن مسعود رض ي هللا عنه  للسَّ

م 
ُ
ك
َّ
ِمل

ُ
ي أكره أن أ ِ

ّ
رهم كلَّ يوم: "أما إنه يمنعني من ذلك أن ِ

ّ
لرجل طلب إليه أن يذك

بها مخافة   نا 
ُ
ل يتخوَّ م 

َّ
ى هللا عليه وسل

َّ
بيُّ صل النَّ باملوعظة كما كان  لكم  أتخوَّ ي  ِ

ّ
وإن

 . السآمة علينا" 

كان   أنه  الم    -ومنها:  والسَّ الة  الصَّ يصلح    يوص ي  -عليه  بما  ٍب 
َ
مخاط كلَّ 

ى به، أو بطلب العلم 
َّ
لحاله، "إذ ليس من الحكمة أن توص ي بحسن الخلق من يتحل

الم   والسَّ الة  الصَّ عليه  الرَّسول  وصايا  في  هذا  ويظهر  عليه"،  حريص  هو  من 

رض ي هللا عنه    -ألصحابه بما يحتاجه كلُّ واحٍد منهم، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة  

-   
ً
نَّ َرُجال

َ
َد ِمَراًرا،  أ َردَّ

َ
َضْب"، ف

ْ
غ
َ
 ت
َ
اَل: "ال

َ
ْوِصِنى، ق

َ
ِبّيِ صلى هللا عليه وسلم: أ

اَل ِللنَّ
َ
 ق

َضْب". وذكر ابن حجر في شرح هذا الحديث قول بعض أهل العلم:  
ْ
غ
َ
ت  
َ
اَل: "ال

َ
ق
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يأمر كل أحد بما هو    -صلى هللا عليه وسلم-"لعل السائل كان غضوًبا، وكان النبي  

 .ا اقتصر في وصيته له على ترك الغضب"أولى به، فلهذ

 : احلديث النبوي الشريف خصائص 
واولى خصائص اسلوب الحديث جمعه بين الجزاله في املفردات والوضوح 

البيان   من  رائعه  قطعه  كان  الكالم  في  بالجزاله  الوضوح  اقترن  وإذا  الدالله  في 

وجزاله ال يفارقها وضوح ال تحجبه مفردات غريبه وال اساليب معقده  .  والساحر 

وعدم   اإلقاع  وفخامة  التركيب  متانة  في  جزالة  تنافسها  وال  والبيان  الوضوح 

كراهية .  اإلبتذال  الحديث  في  واإلغراب  التقعر  يكره  وسلم  عليه  هللا  صلى  وكان 

شديده ويؤثر الوضوح والسهوله في التعبير حتى يكون كالمه مفهوم من السامعين  

ه القرشيه إذا جاءه وفد من القبائل العربيه األخرى وكان من اجل ذلك يترك لهجت 

ويأتي   احاديثهم  في  عاده  يستعملونه  الذي  لديهم  املألوف  باألسلوب  ويكلمهم 

القرشيين  اثار عجب اصحابه  بها مما  تي يتكلمون  كما ان .  باملفردات واللهجه ال 

 ل سمه اخرى السمه الغالبه على اسلوب النبي صلى هللا عليه وسلم هي اإلبالغ قبل ك 

عن ابي هريرة قال : قال الرسول صلى هللا عليه وسلم : إياكم والظن فإنه  

اكذب الحديث وال تجسسوا وال تحسسوا وال تنافسوا وال تحاسدوا وال تباغضوا  

وال تدابروا وكونوا عباد هللا إخوانا كما امر هللا تعا لى املسلم اخو املسلم ال يظلمه  

امرىء من الشر أن يحقر أخاه املسلم كل املسلم    وال يخذله وال يحقره بحسب



139 

 

على املسلم حرام ماله ودمه وعرضه إن هللا ال ينظر إ لى صوركم وأجسادكم ولكن  

 ينظر إ لى قلوبكم وأعمالكم (( صحيح مسلم 

 بعد عن التكلف وجتديد
التكلف  عن  بعده  الحديث  اسلوب  خصائص  اسلوب  .  من  في  وتجديده 

عيد عن التكلف والتصنع فال تلقى وانت تنتقل في رياض النثر املألوف فأسلوبه ب

عن ابي هريرة عن الن بي صلى هللا عليه وسلم .  الحديث النضره التكلف في سجع

شماتة   و  القضاء  وسوء  الشقاء  ودرك  البالء  جهد  من  باهلل  تعوذوا   ((  : قال 

 . األعداء (( اخرجه البخاري ومسلم والنسائي

 التصوير يف احلديث  
خصائ املوحي من  التصوير  على  الرائعه  القدره  الحديث  اسلوب  ص 

 . والتشبيه املوضح

  التصوير ابلقصه السريعه 
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : بينما رجل يمش ي بطريق اشتد  

عليه العطش فوجدبئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من 

مني    بلغهذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغالعطش فقال الرجل لقد  

له   الكلب فشكر هللا  رقي فسقى  بفيه حتى  أمسكه  ثم  البئر فمأل خفه ماء  فنزل 
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فغفر له قالوا : يا رسول هللا إن لنا في البهائم أجرا ؟ فقال : في كل كبد رطبة أجر 

 (( الجنة  متفق عليه . و في رواية للبخاري : فشكر هللا له فغفر له فأدخله 

 التصوير من خالل التشبيه
عن النعمان بن بشير رض ي هللا عنهما عن الن بي صلى هللا عليه وسلم قال 

فصار  على سفينة  استهموا  قوم  كمثل  فيها  والواقع  في حدود هللا  القائم  ))مثل 

بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من املاء مروا  

م فقالوا لو أناخرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم على من فوقه

 وما أرادوا هلكوا جميعا وإنأخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا (( رواه البخاري 

 التصوير من خالل التشخيص 
يقول صلى هللا عليه وسلم : )) ورجل تصدق بصدقه فأخفاها فلم تد ر  

احمد والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث ابي شماله ما انفقت يمينه (( اخرجه  

 هريره 

 دقة الوصف يف احلديث 
الشديد   ))ليس  قال  وسلم  عليه  صلى هللا  رسول هللا  أن  هريرة  ابي  عن 

وهكذا فإن . بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب (( متفق عليه

صوره   بأوضح  املوصوف  يجلو  الذي  الرائع  الوصف  النبوي  الحديث  واوجز في 

 عباره وارفع بيان ضمن اإلطار الذي تقتضيه الرساله الساميه النبوه الفاضله . 
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ُ
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 عارفالت
 

عزيزي الدارس! تتناول هذه الوحدة على املدخل إلى علم اللغة ، من معرفة 

االشتقاق والقلب واإلبدال والترادف والتضاد فى اللغة العربية ، وهذا من أشرف 

والزائد،  األصلي  معرفة  في  التصريف  علم  مدار  وعليها  ها،  ِ
ّ
وأدق العربية  العلوم 

الطال من  كل  على  لذلك   ، واألسماء  العربية  واألفعال  اللغة  علم  فى  والطالبة  ب 

والقضايا  املباحث  هذه  بين  من  تاّمة  بصيرة  على  ليكون  بتعّمق  دراستها  وآدابها 

اللغوية واألدبية ، وينشأ فيه فكرا لغويا أدبّيا ، وأن يعيش مع اللغة واألدب بكل  

شرح صدره وفتح عينه . وحتى يحفظ من األخطاء والنقائص عند تناولها تحّدثا  

ما وتعليما .      وكت
ّ
 ابة وتعل

 

 وهللا ولي التوفيق 
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 دافـــــهاأل
 

 على األمور اآلتية: 
ً
 بعد قرأة هذه الوحدة، يجب أن يكون الطالب قادرا

 معرفة مبحث علم التصريف من : االشتقاق .1

 اإلدراك بالقلب واإلبدال فى اللغة العربية   .2

 اإلملام بالترادف فى األدب العربي  .3

 معرفة التضاد فى اللغة .    .4
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 أيها الطالب! 

 أوال نذكر االشتقاق

علم   مدار  وعليها  ها،  ِ
ّ
وأدق العربية  العلوم  أشرف  ِمن  يعتبر  فاالشتقاق 

 التصريف في معرفة األصلي والزائد، واألفعال واألسماء ، 

 تعريف االشتقاق لغة :  

قال ابن فارس في معجمه ، شق: الشين والقاف أصل واحد صحيح، يدلُّ  

ى االستعارة،تقول: على انصداع في الش يء، ثم يحمل عليه، ويشتق منه على معن

ة شقاق، واألصل  ا، إذا صدعته،وبيده شقوق، وبالدابَّ شققت الش يء أشقه شقًّ

 واحد .

 اصطالًحا :  

عرَّف الجرجاني االشتقاق: "بأنه نزع لفٍظ ِمن آخَر، بشرط مناسبتهما معًنى 

 (1وتركيًبا، ومغايرتهما في الصيغة" ) 

فه الشوكاني بقوله: "أن تجد بين   اللفظين تناسًبا في املعنى والتركيب،  وعرَّ

 ( 2فترد أحدهما إلى اآلخر"  ) 
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 أنواع االشتقاق :  

 جاء في البحر املحيط: أن أقساَمه ثالثة، وهي: 

ما كانت الحروف األصلية فيه مستوية    فاألصغر:  "أصغر وأكبر وأوسط ،   

 في التركيب؛ نحو: ضرب يضرب فهو ضارب ومضروب،

ما كانت الحروف فيه غيَر مرتبة، كالتراكيب الستة في كل من جهة    واألكبر:  

 داللتها على القوة، فترد مادة اللفظين فصاعًدا إلى معًنى واحد...  

د يدل     فهو أن تتفَق أكثُر حروف الكلمة،وأما األوسط:  
َ
ل
َ
ح وف

َ
ل
َ
ق وف

َ
كَفل

 (1على الشق " ) 

أما صبحي الصالح فيقول: "إنما ندرس االشتقاق في ظل داللته الوضعية  

على أنه توليد لبعض األلفاظ من بعض، والرجوع بها إلى أصل واحد يحدد مادتها،  

وهذه   الجديد،  الخاص  بمعناها  يوحي  مثلما  األصيل،  املشترك  بمعناها  ويوحي 

االشتقاق الوسيلة   أنواِع  في  نجُدها  الدالالت  وتجديد  األلفاظ  توليد  في  الرائعة 

 الثالثة الشائعة: 

األصغر، والكبير، واألكبر، وفي النوع الرابع امللحق بها، وهو النحُت، الذي   

ار( ) بَّ
ُ
 (2يؤِثُر بعُض املحَدثين أن يسمَيه: )االشتقاق الك
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 هل نشتق من املصدر أم من الفعل؟ 

م بين البصريين والكوفيين حول هذا املوضوع، أذكر أدلة كل  خالف قدي

 .من الفريقين إلى ما ذهبوا إليه

 :البصريون 

 :هو املصدر. وحجتهم في ذلك ما يلي املشتقات يقول البصريون: إن أصل

الكتابة،   الحدث، مثل كلمة:  يدل على ش يء واحد، وهو  املصدر هو أصل، ألنه 

 .مكتوب كتاب.. واملصدر اسمنشتق منها: كتب يكتب اكتب 

أما الفعل؛ فإنه يدل على حدث وزمن، والذي يدل على ش يء واحد، يعد هو األصل  

 .في كل ش يء، ألن الواحد أصل االثنين

معناها:  -2  ،
ً

مثال )تأبل(  فكلمة:  ؛ 
ً

أفعاال األعيان  أسماء  من  اشتقت  العرب  ألن 

فعل: اشتقوا  اسم،  وهي  )ابن(  كلمة:  وكذلك   ،
ً

إبال واالسم   اتخذ  تبنى، 

 .موجود قبل الفعل

 :الكوفيون

املشتقات  االسم، وأسماء  وأما  املشتقات،  الفعل هو أصل  إن  الكوفيون:  يقول 

 :فهو تابع للفعل، واحتجوا على ذلك بما يلي

أن املصدر يتبع الفعل في صحته وإعالله، فاملصدر يصح إذا صح الفعل    -1

 .قام قياًمامثل: ضرب ضرًبا ويعتل إذا اعتل مثل: 
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من    -2 أقوى  فالفعل  شرًبا  شرب   ،
ً

أكال أكل  فتقول:  الفعل  يؤكد  املصدر 

 .املصدر

أن الفعل يعمل في املصدر، والعامل أقوى من املعمول تقول: علمت علًما،    -3

 .فهمت فهًما، فتنصب املصدر بالفعل

 .هناك أفعال ال مصادر لها )جامدة( كالفعل: حبذا ونعم وبئس وليس  -4

 .وابن جني، كان أعلم عصره في هذا املوضوع

 :يقول في هذه املسألة

 .تشتق بعض األسماء من األفعال، كقائم من: قام  -1

 .يشتق املصدر من الجوهر، مثل: االستحجار، من الحجر  -2

يشتق بعض املصادر من الحروف كما في قولك: سألتك حاجة فلوليت لي،    -3

 ..أي: قلت: لوال، لوال

 ..حاجة فال ليت لي، أي: قلت لي: ال، ال وسألتك

 من الفريقين؛ البصريين والكوفيين
ً

 .وهذا العبقري قد أنصف كال

 تعريف القلب : 
بعضها) على  الكلمة  حروف  بعض  تقديم  هو  كجبذ   (1القلب:  وذلك 

 وجذب، وما أطيبه وما أيطبه، وصاعقة وصاقعة ،
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ة:  يقول ابن فارس: ومن سنن العرب القلُب.   وذلك َيكون في الكلمة، ويكون في الِقصَّ

 وَبكَل. ولَبَك )  -فأّما الكلمة 
َ
َب وجَبذ

َ
 ( 1فقولهم: َجذ

 تعريف اإلبدال : 
)  اإلبدال: الكلمة  في  آخر  حرف  مقام  حرف  ّن،  2إقامة 

َ
وِرف ّل 

َ
ِرف مثل:   ،)

وَهَرت   ومرده،  املاء  في  الخبز  ومرت  )الحية(،   = ْين 
َ
واأل ّيم 

َ
إذا  واأل وَهَرَده،  الثوب 

 (3خرقه )

ففى اإلبدال أيها الطالب العزيز  يكون املبدل واملبدل منه كلمة واحدة ، 

وبصيغة واحدة ، وبمعنى واحد . وقد جاءت في القرآن الكريم آيات كثيرة حدث في  

أفعالها هذا النوع من اإلبدال نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر قوله تعالى :  

والقم اإلنشقاق  )   ) اتسق  إذا  (املثال    18ر  )وسق  من  مشتق   ) )اتسق  ففعل   ،

القيامة(  يوم  العذاب  يتقي بوجهه سوء  )أفمن   : أيضا  ، وقوله سبحانه  الواوي 

، والشاهد هنا هو فعل )يتقي ( املشتق من )وقى( املثال الواوي كذلك ،    34الزمر  

متكئون   األرائك  على  ظالل  في  أزواجهم  و  )هم   : قوله  اسم  و  اشتق  ،حيث   )
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الفاعاللذي جاء جمع مذكر سالم )متكئون ( من )وكأ( املثال الواوي ، إلى غير ذلك  

 . من اآليات التي ال يتسع املجال لذكرها هنا

إذا كان الفعل ثالثيا فاؤه ) أي حرفه األول ( دال أو ذال أو زاي فإن   ب ـ 

َرإذا  
َ
َر، فتبدل  تاء االفتعال تبدل داال مثل : َدث

َ
ث
َ
صغناها على وزن افتعل تصبحـ ــــــ اْدت

َر 
َ
َر ، ثم تدغم الداالن في بعضهما ــــــــ اَدث

َ
 تاء االفتعال داال فتصبح ـــــــ اْدَدث

 و مثل: زان / ازتان / ازدان

 ومثل :ذكر /اذتكر / اذدكر /ادكر

نمثل  ، و جل  كتاب هللا عز  في  أيضا  اإلبدال موجود  من  النوع  له   وهذا 

، والشاهد   49بقوله : ) وأنبئكم بما تأكلون و ما تدخرون في بيوتكم ( آل عمران  

هو قوله )تدخرون ( الذي اشتق من )دخر( وطبقت عليه قاعدة اإلبدال السالفة  

 45الذكر، وكذلك بقوله تعالى : ) وقال الذي نجا منهما و ادكر بعد أمة ( يوسف  

وهو مشتق من )ذكر ( و و ضحنا ما حدث ،الذي حدث في فعلها )ادكر ( إبدال  

فيه من إبدال آنفا ، و منه أيضا قوله سبحانه : )فكذبوا عبدنا و قالوا مجنون و 

 . ازدجر ( حيث وقع إبدال في ) ازدجر ( الذي اشتق من )زجر(

تاء   ت ـ  فإن  ظاء  او  طاء  أو  ضاد  أو  صاد  فاؤه  ثالثيا  الفعل  كان  إذا 

َح ، ثم االفتعال تبدل طاء مثل : صل
َ
ح إذا صغناها على وزن افتعل تصبح ـــــــ اْصَتل

َح 
َ
ل
َ
 تبدل تاء االفتعال طاء ـــــــــ اْصط

 ومثل : ضرب / اضترب /اضطرب
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 ومثل : طلع / اطتلع / اطلع

أما عن ورود هذا النوع من االبدال في كتاب هللا عز و جل فنمثل له بقوله  

، و الشاهد هو   75ومن الناس ( الحج  عز و جل: )هللا يصطفي من املالئكة رسال  

إلى عذاب  نضطرهم  ثم  قليال  )نمتعهم   : كذلك  و جل  عز  وقوله   ،  ) يصطفي   (

، حيث حدث إبدال في )نضطرهم ( ، وقوله عز و جل أيضا :    24غليظ ( لقمان  

بشهاب قبس   آتيكم  أو  بخبر  منها  نارا سآتيكم  آنست  إني  موس ى ألهله  قال  إذ   (

من سورة النمل ، ففعل )تصطلون ( جاءت فاؤه صادا    7ةلعلكم تصطلون (اآلي

ى( وبالتالي لو صغناه على وزن افتعل ـــــــ اصتلى ــــــ اصطلى ... إلى غير ذلك  
َ
)صلي ـ َيْصل

من اآليات التي تبين أن ظاهرة اإلبدال من الظواهر الصرفية املوجودة بشكل كبير  

و الذي استنبطت منه العلوم كلها في القرآن الكريم ، كيف ال والنص القرآني ه

علوما  كانت  أم  داللة  و  نحو  و  و صرف  من صوت   : لغوية  علوما  كانت  سواء 

 . شرعية

 تعريف الرتادف : 
 الترادف في اللغة العربية مأخوذ من الرديف، 

أو   الفعل ردف،  الّدابة مركًبا، وهو مشتٌق من  لنفس  اثنين  خاذ 
ّ
ات وهو: 

تبع الش يء، فكّل ش يٍء يتبع شيًئا فهو رديفه، ويقال: املصدر: الردف، والردف: ما  

تعالى:   قوله  الزّجاج  فّسر  وقد  بعًضا،  بعضهم  يتبع  أي  ُردافى،  القوم  جاء 



156 

 

( بمعنى أّن 1{) 

املالئكة يأتون فرقة بعد فرقة، وأّما اصطالًحا: فهو توالي األلفاظ املفردة الّدالة  

 (2على مسّمى واحد باعتباٍر واحٍد. ) 

 

 أمثلة على الترادف،  قوله تعالى:

َرٰى ِفيَها   
َ
 ت

َّ
ا}ال     ِعَوجا

َ
اَوال

ا
ْمت

َ
ُم  3{.)أ

َ
نَّ هللَا َيْعل

َ
ُموا أ

َ
ْم َيْعل

َ
ل
َ
ُهْم ( قوله تعالى: }أ ِسرَّ

ْجَواُهْم 
َ
ُيوِب{.)   َون

ُ
غ
ْ
ُم ال

َّ
نَّ هللَا َعال

َ
ْم َوَما    َضلَّ ( قوله تعالى: }َما  4َوأ

ُ
َوى  َصاِحُبك

َ
( 5{.)غ

ْم  
ُ
َنا ِمنك

ْ
ٍلّ َجَعل

ُ
اقوله تعالى: }ِلك  َوِمْنَهاجا

ا
  6{.)ِشْرَعة

َ
ُه  ( قوله تعالى: }ال

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت

 
ة
َ
   ِسن

َ
  َوال

ْوم  
َ
 7{.)ن

َّ
ْنَيا ِإال  الدُّ

ُ
َحَياة

ْ
ْهو  ( قوله تعالى: }َوَما ال

َ
ِعب  َول

َ
 (8{.)ل
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 فيما أييت شيء من كلمات ُمرتادفة يف اللغة العربية:
 مما يرادف "العسل": 

والنسيل،    والدستفشار،  والطرام،  رم، 
َّ
والط واألرى،  والضربة،  الضرب، 

 ( 1السنوة، والشارب، والِبلة، والسنوة، والسلوانة.) 

 مما يرادف "السيف": 

والصفيحة،   واملفقر،  واملأثور،  والقضيب،  والخليل،  والرداء،  الّصارم، 

 ( 2والهذاهذ، واملخصل، واملطبق، والصقيل، واألبيض.)

 يرادف "الدهر":مما 

من،    والزَّ والسبت،  والحقب،  والحرس،  والسبات،  والسمير،  السمر، 

سند، والعتك.) 
ْ
 ( 3وامل

 مما يرادف "املطر":
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والودق،    والرزق،  واملسلثب،  قطر، 
ْ
وال ْيث، 

َ
غ
ْ
وال حَياء، 

ْ
وال الحيا، 

َبق، والنضيضة، و 
َّ
ِقيَقة، والط ِعّز، واملرمرة، والشَّ

ْ
الهطل، والبغشة، واليعلول، وال

كر.)
ّ
 (1والهطالن، والوابل، والطل، والذ

 مما يرادف كلمة "القيامة":  
والَواِقَعة،   والَجَزاء،  والحاقة،  واآلزفة،  والَعُجوز،  والِحين،  الزحاف، 

اَعة )  (2والقارعة، والغاشية، والسَّ
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 ادـــضــّتـــال
 

 تعريف الّتضاد لغًة واصطالًحا : 

  
ا
لغة دُّ    التضاد  "الِضّ املحيط:  القاموس  في  آبادي  الفيروز  عّرفه  كما 

ُفُروَن  
ْ
َسَيك    

َّ
ال

َ
}ك ومنه:  جمًعا،  ويكوُن  ِضدٌّ   

ُ
واملخالف ُل 

ْ
املث ديُد:  والضَّ بالكسر 

ا{ ) ْيِهْم ِضدًّ
َ
وُنوَن َعل

ُ
صو 1ِبِعَباَدِتِهْم َوَيك

ُ
ه في الخ ه ومنَعه (، وَضدَّ

َ
َبه وصَرف

َ
ل
َ
َمِة، أْي غ

َفه. )
َ
ه: خال ٍق، وضادَّ

ْ
( وهو ال يختلف عما ورد في املعجم الوسيط الذي قام  2برف

َضادَّ األمران: 
َ
"ت بتأليفه، فعّرفوه:  القاهرة  العربية في  اللغة  بعض أعضاء مجمع 

ظي   واملنافي، واملثُل والنَّ
ُ
: املخالف ُر والكفء، وُيقال: كان أحُدهما ِضدَّ اآلخر، الضدُّ

َجْوِن 
ْ
كال متباينين،  معنيين  على  الِة  الدَّ املفردات  من  األضداد:  من  اللفظ  هذا 

ديُد: الضدُّ }ج{ أضداٌد،  لألسود واألبيض، الضَّ

املتضادَّ "في املنطق": اللذاِن ال يجتمعان، وقد يرتفعان كاألبيِض واألسود،  

 تطلق على الشبيه، والنظير وأيًضا ومن التعريفين السابقين توّضح أنَّ كلمة ضّد 

 ( 3على املخالف واملنافي فهي كلمة حتى املعاني التي تكتنفها متعاكسة.) 
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ا :    فتعّددت التعريفات لهذا التضاد، ومع تعّددها ال تختلف  أّما اصطالحا

غوي للتضاد أو تنافيه فقد عّرفه أبي البقاء الكفوي بقوله:  
ّ
وتبتعد عن املعنى الل

الجمهوِر ُيقال ملوجوٍد في الخارج مساٍو في القوِة ملوجوٍد آخَر ممانع له،  "هو عند  

وُيقال: وقد ُيراد بالضِدّ املنافي بحيث يمتنُع اجتماُعهما في الوجود"، وعّرفه إبراهيم  

 واحدة تحمل املعنى وعكَسه"، كما عّرفه محمد 
ٌ
بن فتحي عبداملقتدر بأّنه: "لفظة

ال على معنيين متقابلين". ) بن السّيد حسن بقوله: "هو   (1اللفظ الدَّ

 االشرتاك ىف اللغة العربية : 
 أيها الطالب العزيز !

العربية   اللغة  به  تمتاز  التي  الظواهر  أهم  بين  اللفظي من  يعد االشتراك 

 وقد بحث علماء اللغة القدماء في هذه الظاهرة ، 

 أوال : تعريف املشرتك اللفظي لغة : 

بمعنى:  " اشتَركنا  يقال:  الشريكين،   
ُ
مخالطة سواء:  ِركة  والشَّ  

ُ
ة
َ
ْرك ِ

ّ
الش

ُت فالًنا:  
ْ
حُدهما اآلخَر... وشارك

َ
أ شاَركا وشاَرك 

َ
الرجالن، وت شاَركنا، وقد اشترك 

َ
ت

يت 
َ
ُته في البيع وامليراث... قال: ورأ

ْ
ِرك

َ
شاركنا في كذا، وش

َ
تركنا وت

ْ
ه، واش

َ
صْرُت شريك

ا، إ 
ً
َرٌك ليس بواحد، فالًنا ُمشترك

َ
ت
ْ
ث نفسه أنَّ رأيه ُمش  ذا كان ُيَحّدِ
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ث نفسه كاملهموم...    ا، إذا كان يحّدِ
ً
َرك

َ
ت
ْ
وفي "الصحاح " للجوهري: رأيُت فالًنا ُمش

  ،
ٌ
كثيرة معاٍن  فيه  تشترك  َرك: 

َ
ت
ْ
ُمش واسم  الناس،  فيه  يستوي  َرك: 

َ
ت
ْ
ُمش وطريٌق 

.
ً
 "كالعين ونحوها؛ فإنه يجمع معانَي كثيرة

  حا : اصطال

هـ( هو أّول من أشار إلى املشترك اللفظي حيث ذكره   180إن سيبويه )ت  

 في تقسيمات الكالم في كتابه قائال: 

"أعلم أّن من كالمهم اختالف اللفظين الختالف املعنيين واختالف   

اللفظين واملعنى واحد واتفاق اللفظين واختالف املعنيين... واتفاق 

اللفظين واملعنى مختلف، قولك: وجدت عليه من املوجدة ووجدت  

ة "وأشباه هذا كثير" 
ّ
 إذا أردت وجدان الضال

مشترك اللفظي بابا خاصا وعرفه هـ( فقد أفرد لل  395أما ابن فارس)ت   

 بقوله "معنى االشتراك: أن تكون اللفظة محتملة ملعنيين أو أكثر...( 

 الواحُد الدالُّ   
ُ
أما أهل األصول فيذكر السيوطي أنهم عرفوه بأنه (:اللفظ

 على السواء عند أهل تلك اللغة واختلف الناُس  
ً
على معنيين مختلفين فأكثر داللة

بأْن يضَع    فيه فاألكثرون على َواِضَعْين  إما من  يقَع  أن  الوقوع لجواز  ُمْمِكُن  أنه 

َتِهر ذلك اللفظ بين الطائفتين  
ْ
 ملعًنى ثم يضُعه اآلخُر ملعًنى آخر وَيش

ً
أحُدهما لفظا

في إفادته املعنيين وهذا على أنَّ اللغات غيُر توقيفية وإما ِمْن واضٍع واحٍد لغرض 
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يكوُن    
ُ
السامع حيث بكر  اإلبهام على  أبي  ُروي عن  للَمْفسدة كما   

ً
التصريح سببا

عنه    
ّ

رض ي َّللا وقت   - الصديق  وسلم  عليه  النبي صلى هللا  عن  رجٌل  سأله  وقد 

  ذهاِبهما إلى الغار: َمْن َهذا قال: هذا رجٌل َيْهديني . 

الدال   اللفظ  اللفظي كمفهوم هو  املشترك  أن  لنا  تبين  التعريفات  فهذه 

 ة أخرى هو داللة دال واحد على مدلوالت مختلفة . على أكثر من معنى وبعبار 

 : ألمثلة القرآنية لالشرتاك ىف اللغة العربية ا

ويقع املشترك اللفظي في األسماء كلفظة »النكاح« تطلق على العقد كقوله  

تعالى:}يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 

ونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميال{ )األحزاب:  فما لكم عليهن من عدة تعتد

(. وتطلق على الوطء كقوله تعالى:}فإن طلقها فال تحل له من بعد حتى تنكح  49

(. وفي الفعل كلفظ »عسعس« في قوله تعالى:}والليـل إذا 230زوجا غـيره{ )البقرة:  

من«، ( تطلق على اإلقبال واإلدبار. وفي الحروف، كحرف » 17عسعس{ )التكوير:  

من   ليال  بعبده  أسرى  الذي  تعالى:}سبحان  قوله  فــي  كما  لالبتـداء  يأتي  قد  فإنه 

)اإلسراء:   باركنا حوله{  الذي  األقص ى  املسجد  إلى  الحرام  يأتي  1املسجد  وقد   ،)

للتبعيض نحو قوله تعالى:}ومن الناس من يقول آمنا بالـله وباليوم اآلخر { )البقرة: 

الجنس  8 لبيان  يأتي  وقد  األوثان{ (،  من  الرجس  تعالى:}فاجتنبوا  قولـه  فــي  كمـا 

 .(30)الحج: 
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 : األمثلة القرآنية لالشرتاك ىف اللغة العربية 

ففي الفعل كلفظ »عسعس« في قوله تعالى:}والليـل إذا عسعس{ )التكوير:  

( تطلق على اإلقبال واإلدبار. وفي الحروف، كحرف »من«، فإنه قد يأتي  17

لالبتـداء كما فــي قوله تعالى:}سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد  

)اإلسراء:   حوله{  باركنا  الذي  األقص ى  املسجد  إلى  يأتي 1الحرام  وقد   ،)

للتبعيض نحو قوله تعالى:}ومن الناس من يقول آمنا بالـله وباليوم اآلخر {  

الى:}فاجتنبوا الرجس  (، وقد يأتي لبيان الجنس كمـا فــي قولـه تع8)البقرة: 

 (30من األوثان{ )الحج: 

النوع من  في أفعالها هذا  آيات كثيرة حدث  الكريم  القرآن  في  وقد جاءت 

إذا  ) والقمر   : تعالى  املثال ال الحصر قوله  اإلبدال نذكر منها على سبيل 

، ففعل )اتسق ( مشتق من )وسق (املثال الواوي ،   18اتسق ( اإلنشقاق  

ضا : )أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة( الزمر وقوله سبحانه أي

، والشاهد هنا هو فعل )يتقي ( املشتق من )وقى( املثال الواوي كذلك    34

، و قوله : )هم و أزواجهم في ظالل على األرائك متكئون ( ،حيث اشتق اسم 

الفاعاللذي جاء جمع مذكر سالم )متكئون ( من )وكأ( املثال الواوي ، إلى  

 . ير ذلك من اآليات التي ال يتسع املجال لذكرها هناغ

إذا كان الفعل ثالثيا فاؤه ) أي حرفه األول ( دال أو ذال أو زاي فإن تاء   ب ـ 

َر، 
َ
ث
َ
ـــــــ اْدت َرإذا صغناها على وزن افتعل تصبح 

َ
االفتعال تبدل داال مثل : َدث
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َر ، ث
َ
ـــــــ  فتبدل تاء االفتعال داال فتصبح ـــــــ اْدَدث م تدغم الداالن في بعضهما ـ

َر 
َ
 اَدث

 : األمثلة القرآنية لالشتراك فى اللغة العربية  و

ويقع املشترك اللفظي في األسماء كلفظة »النكاح« تطلق على العقد كقوله  

أن   قبل  من  ثم طلقتموهن  املؤمنات  نكحتم  إذا  آمنوا  الذين  تعالى:}يأيها 

تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا  تمسوهن فما لكم عليهن من عدة  

)األحزاب:   فال  49جميال{  طلقها  تعالى:}فإن  كقوله  الوطء  على  وتطلق   .)

)البقرة:   له من بعد حتى تنكح زوجا غـيره{  الفعل كلفظ 230تحل  (. وفي 

)التكوير:   إذا عسعس{  تعالى:}والليـل  في قوله  تطلق على  17»عسعس«   )

رف »من«، فإنه قد يأتي لالبتـداء كما  اإلقبال واإلدبار. وفي الحروف، كح

إلى  الحرام  املسجد  من  ليال  بعبده  أسرى  الذي  تعالى:}سبحان  قوله  فــي 

(، وقد يأتي للتبعيض نحو  1املسجد األقص ى الذي باركنا حوله{ )اإلسراء:  

بالـله وباليوم اآلخر { )البقرة:   (، 8قوله تعالى:}ومن الناس من يقول آمنا 

جنس كمـا فــي قولـه تعالى:}فاجتنبوا الرجس من األوثان{  وقد يأتي لبيان ال

 .(30)الحج: 

 : األمثلة القرآنية لالشرتاك ىف اللغة العربية 

ففي الفعل كلفظ »عسعس« في قوله تعالى:}والليـل إذا عسعس{ )التكوير:  

( تطلق على اإلقبال واإلدبار. وفي الحروف، كحرف »من«، فإنه قد يأتي  17
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لالبتـداء كما فــي قوله تعالى:}سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد  

)اإلسراء:   حوله{  باركنا  الذي  األقص ى  املسجد  إلى  يأتي 1الحرام  وقد   ،)

للتبعيض نحو قوله تعالى:}ومن الناس من يقول آمنا بالـله وباليوم اآلخر {  

الى:}فاجتنبوا الرجس  (، وقد يأتي لبيان الجنس كمـا فــي قولـه تع8)البقرة: 

 .(30من األوثان{ )الحج: 

 :نذكر فيما يلي أمثلة لأللفاظ املشتركة 

األلفاظ   - من  )األمة(  لفظ  املعاني:  املختلف  املشترك  اللفظ  مثال 

سياق  عليه  دلَّ  واحد،  معنى  على  موطن  كل  في  القرآن  في  دل  وإنما  املشتركة، 

 في قوله تعالى: }ولئن أخرنا ع
ً
(، 8نهم العذاب إلى أمة معدودة{ )هود:الكالم، فمثال

أمة{  كان  إبراهيم  }إن  تعالى:  وقوله  والحين.  األمد  بمعنى:  جاء  هنا  )األمة(  لفظ 

(، لفظ )األمة( هنا جاء بمعنى: اإلمام الذي ُيقتدى به. وقوله سبحانه:  120)النحل:

آباءنا على أمة{ )الزخرف: بمعنى:    (، لفظ )األمة( هنا جاء22}بل قالوا إنا وجدنا 

الدين وامللة. وقوله عز وجل: }وملا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون{ 

تبارك 23)القصص: الناس. وقوله  الجماعة من  بمعنى:  )األمة( هنا جاء  لفظ   ،)

)األعراف: يعدلون{  وبه  بالحق  يهدون  أمة  موس ى  قوم  }ومن  لفظ  159وتعالى:   ،)

ائفة. وهكذا نجد أن لفظ )األمة( وهو لفظ  )األمة( هنا جاء بمعنى: الفرقة والط

مشترك، جاء في كل آية من هذه اآليات بمعنى مختلف، حدده السياق الذي ورد  

 .فيه
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فجاء   السياق،  حددها  متعددة،  بمعان  جاء  القرآن  في  )الفتح(  ولفظ 

بمعنى الفتح املادي، وهو األصل في معنى )الفتح(، واملثال عليه قوله سبحانه: }وملا 

(، فـ }فتحوا متاعهم{ الفتح املادي الذي يزيل األربطة  65ا متاعهم{ )يوسف: فتحو 

عن املتاع. وجاء بمعنى الفتح املعنوي، كما في قول هللا تعالى: }قالوا أتحدثونهم بما 

(، أي: بما أعطاكم هللا ومنحكم من الخير ومن العلم.  76فتح هللا عليكم{ البقرة:

والغل النصر  بمعنى  )الفتح(  هذا وجاء  متى  }ويقولون  سبحانه:  قوله  في  كما  بة، 

 ( 28الفتح إن كنتم صادقين{ )السجدة:

عسعس{   - إذا  }والليل  وجل:  عز  قوله  املتضاد،  املشترك  اللفظ  مثال 

بمعنى:  17)التكوير: يأتي  املتضادة،  املشتركة  األلفاظ  من  }عسعس{  فلفظ   ،  )

أن   الطبري  ى، وقد اختارأقبل، ويأتي بمعنى: أدبر، والسياق هو الذي يحدد املعن

أدبر؛ وذلك لقوله سبحانه:   القول هنا أن يكون }عسعس{ بمعنى:  الصواب من 

(، فدل ذلك على أن الَقَسَم بالليل حال إدباره، 18}والصبح إذا تنفس{ )التكوير:

 .وبالنهار حال إقباله

مثال حمل اللفظ املشترك على معنييه، قوله عز وجل: }والذين جاهدوا  -

( ، لفظ )الجهاد( في اآلية لفظ مشترك، ُيطلق  69لنهدينهم سبلنا{ )العنكبوت:فينا  

على مجاهدة النفس في إقامة شرائع اإلسالم، ويطلق على مقاتلة األعداء في الذّبِ  

رت اآلية بكال املعنيين ّسِ
ُ
 .عن ديار اإلسالم، وقد ف
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مستنفرة حمر  }كأنهم  تعالى:  قوله  القبيل  هذا  قسور  * ومن  من  ة{  فرت 

وحمر 51-50)املدثر: )األسد(،  وبين  )الرامي(  بين  مشترك  )القسورة(  فلفظ   ،)

الوحش إذا رأت الرامي فرت، والحمر األهلية إذا رأت األسد فرت، واللفظ صالح 

 
ً
 .للمعنيين؛ فُيحمل على املعنيين جميعا

مثال حمل اللفظ املشترك في حقيقته ومجازه قوله تعالى: }ألم تر أن هللا   -

والجبال    يسجد والنجوم  والقمر  والشمس  األرض  في  ومن  السماوات  في  من  له 

)الحج: الناس{  له معنى حقيقي، 18والشجر والدواب وكثير من  فـ)السجود(   ،  )

وهو وضع الجبهة على األرض، ومعنى مجازي، وهو التعظيم، وقد استعمل فعل 

 .}يسجد{ هنا في معنييه املذكورين ال محالة، الحقيقي واملجازي 

وجل:   عز  قوله   ،
ً
أيضا واملجازي  الحقيقي  املعنى  استعمال  قبيل  ومن 

(، فبسط األيدي حقيقة 2}ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء{ )املمتحنة:

القول   عن  إمساكها  عدم  في  مجاز  األلسنة  وبسط  والسلب،  للضرب  مدها  في 

 البذيء، وقد استعمل هنا في كال معنييه 

.   
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 األسئلة
أيها الطالب العزيز !  اآلن نأتي إلى األسئلة التي يجيب عنها الطالب من خالل ما  

 تعلم فى هذه الوحدة ،  

 ما هو االشتقاق فى اللغة العربية ؟  : 1

 كم نوعا لالشتقاق؟ اذكر باملثال .  :   2

 بّين تعريف القلب مع مثالين .   : 3

 ما اإلبدال لغة ؟ بّين مع ذكر مثالين   :   4

اذكر أربعة أمثلة على الترادف من اآليات القرآنية وأربعة أمثلة فيما يأتي   :   5

 فى اللغة العربية . 

 ما التضاد لغة واصطالحا ؟  :   6

 بّين تعريف االشتراك فى اللغة العربية .  :   7

 هل نشتق من املصدر أم من الفعل؟ :8

 .اذكر خمسة أمثلة قرآنية لالشتراك اللفظي :9
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 الثامنـــةدة ـــالوح
 
 
 

 
 
 

 أطوار اللغة العربية وجهود املسلمني فى احلفاظ عليها
 
 
 

 د. مسيع هللا زبريي بن حممد منشاء  - 1: إعداد                                     
 د. حممد فيض األبرار  -2
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 توايت احمل
 الصفحة  العنوان  
 175 التعارف 

 176 أهداف 

م اللغة العربية  
ُّ
افع تعل  178 دو

ْحوي  
َّ
 180 جهود العلماء على املستوى الن

 181 جهود العلماء على املستوى الصوِتي  

 182 جهود العلماء على مستوى الرَّسم اإلمالئي 

غة العربية املعاصرة
ُّ
 186 الل

اقة اللغة العربّية    189 عر

 190 أهم مقومات الهوية العربية

 191 وخصائص العربية مزايا  

 201 األسئلة 
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 عارفالت
عزيزي الدارس! تتناول هذه الوحدة على أطوار اللغة العربية وجهود املسلمين فى  

اإلسالم   صحة  اعتقاد  على  كمسلمين  ونحن   ، عديدة  بجوانب  عليها  الحفاظ 

ِمها   غات واأللسنة، واإلقباَل على تفهُّ
ُّ
 خير الل

َ
وسالمة الدين الحنيف وأن العربية

العلم، ومفت  
ُ
أداة  هي 

ْ
إذ يانة،  الّدِ ين، وسبب إصالح املعاش من  الّدِ في  ه 

التفقُّ اح 

اللغة   على هذه  لحفاظ  كبيرة مشكورة  املسلمون جهودا  بذل  قد  لذلك  واملعاد، 

ما ، 
ّ
ما وكتابة، تعليما وتعل

ّ
القرآنية والسنة النبوية من أول يوم بطرق عديدة تكل

فة ،  وفى كل هذا قدوة لنا أن نبذل قصارى جهودنا للحفاظ على هذه اللغة الشري

وضمن هذه املحاوالت جهود جامعة العالمة إقبال املفتوحة لتعليم هذه اللغة ،  

وهللا أسأل أن يتقبل هذه الخدمة ، وأن يجعلها فى ميزان حسناته يوم الينفع مال 

 والبنون إال من أتى هللا بقلب سليم . آمين .         

 

 وهللا ولي التوفيق 
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 أيها الطالب العزيز !  

 ،
ً
ال أوَّ َتها  قدسيَّ اكتسَبْت  قد  العربية  غة 

ُّ
والل الكريم،  القرآن  نزَل  أْن  منذ 

  
ْ
ها ثانًيا، إذ

َ
ين الذي وضمَنْت حْفظ

َ
ت بمعانيها كالَم رّبِ العامل ْت بألفاظها، وَضمَّ

َ
حمل

ِبِه   َزَل 
َ
ن يَن *  ِ

َ
َعامل

ْ
ِزيُل َرّبِ ال

ْ
َتن
َ
ل ُه  د املرسلين: " َوِإنَّ وُح األمين على قلب سّيِ نزَل ِبها الرُّ

ْنِذِريَن * ِبِلَساٍن َعَرِبّيٍ 
ُ ْ
وَن ِمَن امل

ُ
ِبَك ِلَتك

ْ
ل
َ
ى ق

َ
ِميُن * َعل

َ ْ
وُح األ ها 1ُمِبيٍن" )  الرُّ

َ
(، فَحِفظ

جيد الذي ال يأتيه الباطُل من بين يَدْيه وال من خلفه، 
َ
هللا تعالى ِبِحْفظه لكتابه امل

وَن " )
ُ
َحاِفظ

َ
ُه ل

َ
ا ل َر َوِإنَّ

ْ
ك ِ
ّ
َنا الذ

ْ
ل زَّ
َ
ْحُن ن

َ
ا ن زيل من حكيٍم حميد، "ِإنَّ

ْ
ن
َ
 (2ت

ة على ُر القرآن الكريم بِإْضفاء القدسيَّ
َ
م يكتِف أث

َ
ة، وحفظ   ول غة العربيَّ

ُّ
الل

ِتْبياًنا   ِكه 
َ
فل في  تدور  قاطبة،  العربية  لعلوم  ًرا  مفّجِ كان  بل  فَحْسب،  لساِنها 

نشأة  في  الفضل  صاحَب  الكريم  القرآُن  كان  "وقد  أللفاظه،  ا 
ً
وَضبط ألحكامه، 

به    
ُ
العناية اقتَضِت  غوي 

ُ
ل نصٌّ  فالقرآن  اإلسالمي،  التراث  في  غوية 

ُّ
الل راسات  الّدِ

راها عليه اآلن" )الخ
َ
من إلى ما ن َرت ِبُمرور الزَّ ة، تطوَّ ة وأدبيَّ  ( 3وَض في دراساٍت لغويَّ

م هذه اللغة ، فنذكرها . 
ّ
 وطبعا كانت هناك دوافع لتعل
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 دوافع تعلُّم اللغة العربية : 

ة،  اإلسالميَّ الُفتوحات  انتشار  ومع  أفواًجا،  اإلسالم  في  األمم  ُدخول  ومع 

ا كان له َدوٌر بارز  زادت   ْهم القرآن الكريم وتعاليم اإلسالم الحنيف، ِممَّ
َ
غبة في ف الرَّ

عائر والعبادات على  بالشَّ يقوموا  ى  العربية، حتَّ اللغة  م 
ُّ
تعل اس على  النَّ إقبال  في 

دين   إقامة  إلى  عُي  السَّ إلى هذا  َيْدفعهم  ريعة، 
الشَّ ْقضيه 

َ
ت الذي  الصحيح  الوجه 

 ه ، هللا، ونوال مرضات

ه  
َ
: "َمن أحبَّ هللا تعالى أحبَّ رسول

ً
عالِبيُّ قائال

َّ
ر عنه أبو منصوٍر الث هو ما عبَّ

ًدا   م    -محمَّ
َّ
ى هللا عليه وسل

َّ
ومن أحبَّ الرسول العرِبيَّ أحبَّ العرب، ومن أحبَّ    -صل

زل أفضُل الكتب على أفضل العرب والعجم، ومن  
َ
العرب أحب العربية التي بها ن

العرب وَمن هداه هللا لإلسالم، أحبَّ  إليها،  ته  ِهمَّ  
َ
وثابَر عليها، وصرف بها،  ُعِني  ية 

ى هللا عليه    -وشرَح صدره لإليمان، وآتاه حسن سريرة فيه، اعتقد أنَّ محمًدا  
َّ
صل

م  
َّ
غات    -وسل

ُّ
 خير الل

َ
ل، والعرَب خيُر األمم، والعربية

َ
خيُر الرُّسل، واإلسالَم خيُر امِلل

ه في  واأللسنة، واإلقب  العلم، ومفتاح التفقُّ
ُ
 هي أداة

ْ
يانة، إذ ِمها من الّدِ اَل على تفهُّ

ين، وسبب إصالح املعاش واملعاد " )  (1الّدِ

افع  الدَّ أو  الوحيد،  الحاِفَز  هي  ة  الدينيَّ غبة  الرَّ تكن  م 
َ
ل فإنه  ذلك،  ورغم 

 أن الدوا 
َّ
ا، إال م اللغة العربية، وإن كانت سبًبا رئيسيًّ

ُّ
ة كان الفريد لتعل فع الدنيويَّ
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كانت  ا  فلمَّ وتعليًما،  ًما 
ُّ
تعل العربية  غة 

ُّ
الل على  اإلقبال  في  أيًضا  األثر  عظيُم  لها 

غُتهم  
ُ
ل كانت  املغلوبة،  األمم  سائر  على  ة  والعزَّ يادة  الّسِ ولها  فاتحة،  ة  أمَّ العرب 

 
ُ
ِصلوا بالخ اس، ِليتَّ مح إليها ُجمهوُر النَّ

ْ
ة ذاَت شأٍن وعلّوٍ َيط فاء واألمراء، وقد العربيَّ

َ
ل

ثًرا، وُيقّرِبوَنهم 
َ
ن أو  ن يجود ِشعًرا 

َ
مِل العطاء  ُيْجِزلون  الهم  الخلفاء وعمَّ ْوا "هؤالء 

َ
رأ

على  اس  النَّ إقبال  في  أثٍر  أيَّ  ر 
َ
أث له  ذلك  كل  ولة،  الدَّ في  مناصب  وَنهم 

ُّ
وُيول إليهم 

ِمها رجاَء أ 
ُّ
غة، حتى إنَّ الرجل لَيْدفع بابنه إلى تعل

ُّ
مرة، أو ُيحِرز جاًها") الل

َ
 (1ن َيجِنَي ث

صغيًرا،  بعينه  كنَت  َمن  عيِن  في  م 
ُ
ْعظ

َ
ت أن  َك  سرَّ "إذا  ْبُرمة: 

ُ
ش ابن  وقال 

على   جريك 
ُ
ت ها  فإنَّ ة،  العربيَّ م 

َّ
فتَعل عظيًما  عينك  في  كان  َمن  عينك  في  ويصغر 

لطان" ) ْدِنيك من السُّ
ُ
 (2املنطق، وت

منذ   القدامى  علماؤنا  اعتَنى  غة  ولقد 
ُّ
الل تعليم  ِبَضرورة  األولى  حظات 

َّ
الل

وا   سلمين الجُدد، أو ِمن املستعربين الُجدد، وَعدُّ
ُ
اطقين ِبها من امل ير النَّ

َ
ة ِلغ العربيَّ

ة   ين، وهو ما صرَّح به ابن تيميَّ ذلك من تبليغ الّرِسالة، وأداء األمانة، وفرائض الّدِ

املستقيم" في راط  الّصِ ين،  فإنَّ " :حين قال "اقتضاء  الّدِ العربية من  غة 
ُّ
الل ْفس 

َ
ن  

غة  
ُّ
 ِبَفهم الل

َّ
ْرض، وال ُيفَهم إال

َ
نة ف ْهم الكتاب والسُّ

َ
ومعرفتها فرٌض واجب، فإنَّ ف

 به فهو واجب " )
َّ
 ( 3العربية، وما ال يتمُّ الواجب إال
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غة العربية لغير الناطقين بها ما صرَّح به 
ُّ
حابة بتعليم الل وِمن عناية الصَّ

اب  
َّ
الخط بن  عمر  ِكتاب  "بأنَّ  النهدي:  عثماَن  عنه    -أبو  وهم    -رض ي هللا  أتاهم 

ة " )  موا العربيَّ
َّ
ر فيه: تعل

َ
 (1بأذربيجان يأمُرهم بأشياء، وذك

اب  
َّ
كتب إلى أبي ُموس ى    -أيًضا    - كما جاء عن عمر بن زيٍد: أنَّ عمر بن الخط

هوا في ا -رض ي هللا عنه   - ا بعد: فتَفقَّ غة، وأعِربوا الُقرآن؛ : "أمَّ
ُّ
هوا في الل نة، وتَفقَّ لسُّ

ر عن عمر 
َ
ه عربي"، وفي حديٍث آخ ة،   -رض ي هللا عنه  -فإنَّ موا العربيَّ

َّ
أنه قال: "تعل

ها من دينكم ) موا الفرائض؛ فإنَّ
َّ
ها من دينكم، وتعل  (2فإنَّ

 ول :  أيها الطالب ! نأتي اآلن إلى جهود العلماء على املستوى النحوي ، فنق

ْحوي :
َّ
 جهود العلماء على املستوى الن

اطقين بها،  ة وتيسيرها لغير النَّ غة العربيَّ
ُّ
ة في تعليم الل مَّ

ُ
وقد انَبرى علماُء األ

ؤلي   ذوا بها على عاتقهم ما قام به أبو األسود الدُّ
َ
وِمن هذه الجهود العظيمة التي أخ

ا  ى َيستقيم به لساُن  حو العربي، حتَّ غة  من وضٍع للنَّ
ُّ
الل اغبين في تعلم  الرَّ ألعاجم 

ة وإتقاِنها .  العربيَّ

د الهاِشمي قال: سمعُت أبي  نا عليُّ بن محمَّ
َ
ث فَعن "ابن أبي َسْعد، قال: حدَّ

حَو أنه مرَّ به سعٌد   كر، قال: كان َبْدء ما وضَع أبو األسود الدؤليُّ النَّ
ْ
   - َيذ

ً
وكان رجال
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ِدم البصرة مع أهله، وهو 
َ
ا ق يقود فَرَسه، فقال: ما لَك يا سعد؟ أال تركب؟  فارسيًّ

والي قد َرِغبوا 
َ
فقال: فرس ي ضالع، فَضِحك َمن حضَره، قال أبو األسود: هؤالء امل

باب   فوضع  الكالم!  ْمناهم 
َّ
عل فلو   ،

ً
إخوة لنا  وصاروا  فيه،  لوا 

َ
ودخ اإلسالم  في 

َيِزْد عليه، قال أبي: فزاد في ذلك الكتاب  م 
َ
رجٌل من بني ليث    الفاعل واملفعول، ل

أبواًبا، ثم نظر، فإذا في كالم العرب ما ال َيْدخل فيه، فأقصر عنه، فلما كان عيس ى  

ل َمن  غاٍت، فهو أوَّ
ُ
بن عمر، قال: أرى أن أضع الكتاب على األكثر، وأْسَمى األخرى ل

حو" ) َغ غايَته في كتاب النَّ
َ
 (1بل

ح م َيقتصر دوُر العلماء على َوْضع علم النَّ
َ
و فحسب، بل سَعْوا إلى تيسير  ول

ِدراسته وتبسيط تحصيله، فكان لهم في هذا املضمار دوٌر َمشهود وَسْبق معلوم،  

في  فات 
َّ
 مؤل

َ
م مجموعة قدَّ الذي  الجرجانيُّ  العلماء عبُدالقاهر  وعلى رأس هؤالء 

؛  " النحو العربّيِ
ُّ
ة من أبناء الل م العربيَّ

ُّ
اغبين في تعل م للرَّ  في أن يقّدِ

ً
غات األخرى رغبة

م معانيه") َم القرآن الكريم وتفهُّ
ُّ
ر عليهم تعل حو العربي في صورٍة سهلة، تيّسِ (   2النَّ

لتعليمها ألبناء   غة )النحو( هو أيسر سبيٍل 
ُّ
الل أنَّ تيسير قواعد  َيْعلم  ه  وذلك ألنَّ

غات األخرى .
ُّ
 الل

 تي :  أيها الطالب ! نأتي اآلن إلى جهود العلماء على املستوى الصو 
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 جهود العلماء على املستوى الصويتي : 

الجانب   يغفلوا  م 
َ
ل هم  فإنَّ ْيسيره؛ 

َ
وت حو  النَّ بتعليم  علماؤنا  اهتمَّ  وإن 

األلُسن؛    على 
ُ
العجمة َرت 

َ
انتش بعدما  الحروف،  ِبَمخارج  وا  اهتمُّ الصوِتي، حيث 

 الزبيديُّ :بسبب اختالِط العرب بغيرهم ِمن أبناء األمم األخرى، قال 

ة،  " ِتها، وصْدٍر من إسالمها، تبرع في نطقها بالسجيَّ م تَزل العرب في جاهليَّ
َ
ول

واوين،  نت الدَّ َرت األمصار، وُدّوِ ِتحت املدائن، وُمّصِ
ُ
ى ف ليقة، حتَّ م على السَّ

َّ
وتتكل

 األم
ُ
يَن أخالط الّدِ بالفارس ي، ودخل  َتقى الحجازيُّ 

ْ
بطي وال بالنَّ العرِبيُّ  م فاختلط 

حن في ألسنة العواّمِ " ) 
َّ
ُل في الكالم، وبدأ الل

َ
 البلدان، فوقع الخل

ُ
 (1وسواقط

 ، اإلمالئي  الرسم  على مستوى  العلماء  إلى جهود  اآلن  نأتي   ! الطالب  أيها 

 فنقول :  

 جهود العلماء على مستوى الرَّسم اإلمالئي : 

ة التي استخدَمها علماُء اإلسالم لتع ة  ومن الوسائل العَمليَّ غة العربيَّ
ُّ
ليم الل

ؤلي   الدُّ األسود  أبو  األمر  هذا  في  الرائد  أنَّ  ويبدو  شكيل، 
َّ
والت قط  النَّ أبنائها  لغير 

العَجم( قد  )يقصد  الَحْمراء  "إنَّ هذه  له:  زياٌد  بعدما قال  ة  املهمَّ بهذه  الذي قام 

اس كالم النَّ به  ُيصلح  العرب، فلو وَضْعت شيًئا  ألُسِن  هم،  كثرت، وأفسَدْت من 
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 اإلذعان بعدما سمع 1ويعربون به كتاب هللا تعالى " ) 
َّ
( ، فما كان من أبي األسود إال

ُه " ) 
ُ
ِرِكيَن َوَرُسول

ْ
ش
ُ ْ
َ َبِريٌء ِمْن امل

َّ
نَّ َّللا

َ
ه "،  2َمن يقرأ: " أ

ُ
 من رفع " رسول

ً
(، بالَجّرِ بَدال

 واختاَر كاِتًبا ماهًرا، وقال له: 

ذ املصحف وصبًغا ُيخالف لوَن 
ُ
  خ

ً
 املداد، فإذا فتحُت شفَتيَّ فانُقط واحدة

كَسْرُتهما   وإذا  الحرف،  جانب  إلى  قطة  النُّ فاجعل  ضَمْمُتها  وإذا  الحرف،  فوق 

  
ْ
فانُقط  

ٌ
ة غنَّ الحركاِت  هذه  من  شيًئا  أتَبَعْت  فإن  أسفله،  في  قطة  النُّ فاجعل 

ى أتى على آخِره " . )  باملصحف حتَّ
َ
 (3نقطتين، فابتدأ

 العزيز ! عند البحث عن كلمة اللغة تتبّين أّن : أيها الطالب 

 اللُّغة العربية: 
هي:    االصطالح  في  غة 

ُّ
والل م، 

َّ
وتكل ق 

َ
ط

َ
ن أّي  و 

َ
غ
َ
ل الفعل  من  اللغة  جاءت 

والتركيبات   واألفعال،  واملفردات،  الكلمات،  منها  َتكّون 
َ
ت التي  الحروِف  مجموعة 

طق والكتابة، أّما  سَتعمل كوسيلة تواصِل بين الّناس عن طريق النُّ
ُ
فظّية التي ت

َّ
الل

العرب   إلى   
ٌ
ِنسبة فهي  بإجماع العربية  العربية  غة 

ُّ
الل غة. 

ُّ
الل بهذه  نطقوا  الذين 

 إلى جنٍب مع 
ً
امّي َجنبا  من األصل السَّ

ٌ
غات واآلثار ُمشتقة

ُّ
املتخّصصين في ِعلم الل
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غات جميعها بوجود 
ُّ
لغاٍت أخرى كالسريانية، والكلدانية، والعبرية، وتمتاز هذه الل

مة شمشو في السريانية، وكذلك  تشابٍه كبيٍر بين ُمفرداتها فعلى سبيل املثال: كل

شمس  كلمة  تعني  جميعها  بالكلدانّية  وشمشا  بالعبرّية،  شيمش  كلمة 

هجات  
َّ
الل باقي  غتين رئيستّين، ومنهما تفّرعْت 

ُ
ل العربية من  غة 

ُّ
الل بالعربية.وتتكون 

 من 1العربية وهما )
ٌ
غة جنوب اليمن، وهي قريبة

ُ
غة العربية الحميرية: وهي ل

ُّ
( ، الل

 
ُّ
 الل

ُ
شديدة وهي  الحجاز،  شمال   

ُ
لغة وهي  ضرية: 

ُ
امل العربية  غة 

ُّ
الل الحبشية.  غة 

بطية. )  غة العبرية والنَّ
ُّ
 (2االتصال بالل

 أيها الطالب ! نأتي اآلن إلى تأريخ اللغة العربية لنكون على بصيرة عنها :

 أتريخ اللغة العربّية : 

للغات وتاريخها،  عمل العلماء واملؤرخون والفالسفة في البحث عن أصل ا 

إّن  العربية فقال بعضهم  اندرجت  اللغة  اللغات  تبقى من  اللغات، وما  هي أصل 

منها لكن على شكل لهجات، بعد ذلك انفصلت لتصبح لغات مستقلة لكّنها قريبة  

 الى اآلية الكريمة:
ً
َها(   من بعضها في الكتابة والنطق، واستنادا

َّ
ل
ُ
ْسَماَء ك

َ ْ
َم آَدَم األ

َّ
)َوَعل

 في املجتمات العلمية املتدينة، إذ إّن كلمة أسماء في 3)
ً
( ، القت هذه الرؤية قبوال

يعتمدون  الذين  العلماء  لكن  العصور،  عبر  اللغوية  القدرة  عن  تعّبر  اآلية  هذه 
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البحث العلمي، ما زالوا يبحثون عن حقيقة اللغة في الحضارات حتى تمكّنوا  على

كّدوا أقدميتها على ما سبقها من الكشوفات.  من العثور على أبجدية )أوغاريت( وأ 

بعد ذلك تمكنوا من العثور على كتابات أثرية شمال سورية في مملكة )آيبال(، إذ  

كانت مكتوبة بحروف عربية، ومن النقوش العربية القديمة التي تم العثور عليها: 

 (1نقش )عجل بن هفعم(، ونقش )عين عبدات(، ونقش )النمارة(. )

)عرب( موجودة في القصص اليونانية والفارسية وهذا ما أكده    كانت كلمة

علماء اللغات، إذ كان يقصد بها أعراب الجزيرة العربية، ولكن لم يكن هنالك لغة  

عربية معينة، لكن كان هناك مجموعة من اللهجات التي تتكلم بها القبائل وقد  

 (2ُسمّيت لغات عربية، وكان ذلك نسبة إلى الجزيرة العربية.) 

رى علماء العرب واملسلمين أّن اللغة العربية هي اللغة األم وهي لسان أهل 

السماء، إذ كان ينزل بها الوحي على الرسل، فيترجم كل رسول ما نزل عليه بلغة  

قومه، كما أثبتت الدراسات الحديثة هذا األمر، إذ كانت تعرف باللغات األعرابية؛  

الع الجزيرة  شبه  في  نشأت  أّنها  دينه  )أي  لسان  لتكون  هللا  واختارها  ربية(، 

 (3اللغة العربية بنموها وتطورها بشكل سريع . )  تميزت  ورساالته، كما
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أيها الطالب ! كما هو املعلوم أن اللغة العربية والقرآن الكريم بينهما عالقة 

 متينة، فنذكر : 

 لُغة قريٍش والقرآن الكرمي :
 نتيجة هجرة القبائل  

ً
ضرّية معا

ُ
غة الحميرية وامل

ُّ
بتوالي العصور تمازجت الل

اليمنية الجنوبية بعد حادثِة سيل الَعِرم، وكذلك بسبب اختالط الّناس في مواسم  

غات 
ُّ
بت على سائر الل

ّ
غل

َ
غة الحميرية ت

ُّ
عرّية.الل

ّ
الحّج، وفي األسواق واملسابقات الِش

كاملع الجنوبّية  غة  العربية 
ُّ
الل أّما  اإلسالم،  بعد  اندثرت  ولكّنها  والسبئية،  ينية 

منها  األضعف  مالية  الشَّ العربية  غات 
ُّ
الل بعض  على حساب  ِويْت 

َ
ق فقد  ضرية 

ُ
امل

التي   قريٍش   
ُ
لهجة أبرزها  وكانت  بلهجتها،  قبيلٍة  لُّ 

ُ
ك فتميزت  وقيس،  تميٍم  كلغة 

فظية  امتازت بالفصاحة، والخلو من العيوب، واستخدام الكلما
َّ
راكيب الل

َّ
ت والت

بي محمد   النَّ ُبعث  السمع، وعندما  طق وعند  النُّ في  لسة  صلى هللا    - الَسهلة والسَّ

على    -عليه وسلم   العربية  غة 
ُّ
بالل الكريم  القرآن  فكان  ُمبيٍن؛  عربٍيّ  بلساٍن  ُبعث 

ا" )   ( .1لهجة قريش، قال تعالى: "إّنا أنزلناه قرآًنا عربيًّ
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 الطالب ! نأتي اآلن إلى اللغة العربية املعاصرة . أيها 

 اللُّغة العربية املعاصرة:
التي    الفصيحة  العربّية  غة 

ُّ
الل بها  ُيقصد  املعاصر  في وقتنا  العربية  غة 

ُّ
الل

َزل بها 
َ
 في نظم الشعر القديم كاملعلقات، وهي اللغة التي ن

ً
استخدمها العرب قديما

بواسطته ِتبت 
ُ
وك الكريم،  والقرآن  القرآن  بوية،  النَّ نة  والسُّ  ، العربيُّ األدُب  تب 

ُ
ك ا 

العربية   الخالفة  عصور  في  واالكتشافات  واالختراعات،  العلوم،  تب 
ُ
وك الكريم، 

العرب   واختالط  العربية،  الوحدة  وتفكك  االستعمار،  وبسبب  اهرة.ولكن  الزَّ

غة  
ُّ
بالل تختلط  بدأت  والهنود  وم،  والرُّ كالفرس،  األجناس،  من  العربية  بغيرهم 

  
ُ
حن في القول؛ أي ُنطُق الكلمة بما ُيخالف

َّ
ُمفرداُت وكلماُت هؤالء األقوام، وَبَدأ الل

غة  
ُّ
الل أو  العامية،  غة 

ُّ
الل اسم  بعد  فيما  عليه  طلق 

ُ
أ ما  وهو  الُفصحى،  غة 

ُّ
الل

طٍر من أقطار الوطن العربي الكبير.و  
ُ
املحكية، أو اللهجات املحلّية لكل بلٍد أو ق

غة العربية الُفصحى إعادة الهيبة واملكانة لها عن طريق : )يحاول امل
ُّ
 (.1هتّمون بالل

يم األساسية   
ّ
 التعل

ُ
غة العربية الفصحى هي لغة

ُّ
انتشار التعليم، وجعل الل

 .
ً
 وكتابة

ً
 قراءة

في    بالُفصحى  القراءة  على   
ُّ
والحث العربية،  غوية 

ُّ
الل املجامع  دور  تفعيل 

 ُمختلِف املجاالت. 
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واصل واالتصال في جميع وسائل اإلعالم     للتَّ
ً
غة الُفصحى وسيلة

ُّ
اعتماد الل

 ( 1املسموعة، واملرئية، واملقروءة الحكومة.) 

 أيها الطالب ! نأتي اآلن إلى األهمية واملكانة لهذه اللغة . 

 أمهية اللغة العربية ومكانتها : 
غة مصادر التشريع  تحتّل اللغة العربية أهمية كبيرة عند املسلمين؛ فهي ل 

ومع  بإتقانها،  إال  اإلسالم  في  الصالة  تجوز  وال  النبوية،  والسنة  القرآن  اإلسالمي 

انتشار اإلسالم وحضارته ارتفعت مكانة اللغة العربية، وأصبحت لغة السياسة، 

رت 
ّ
والعلم، واألدب لفترة طويلة في األراض ي التي كانت تحت حكم املسلمين، كما أث

الل من  كثير  والفارسية،  على  التركية،  كاللغة  اإلسالمّي،  العالم  في  األخرى  غات 

 (، 3(،وقد اكتسبت اللغة العربية أهميتها مّما يأتي ) 2واألردية )

تتمّيز اللغة العربية بالبيان والبالغة، وعليه فالقرآن لم ينزل إال بها؛ قال 

 كلمة السي4تعالى: )ِبِلَساٍن َعَرِبٍيّ ُمِبيٍن( )
ً
ف في اللغة الفارسّية تقتصر على ( ، فمثال

 معنى واحد، بينما في اللغة العربية فيوجد عّدة معاٍن تدّل عليه . 
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تقيم اللغة العربية الحّجة على الناس، فال يجوز لإلنسان أن يشهد باهلل  

دون فهمه ملا يشهد به؛ ألّن العلم شرط من شروط الشهادة؛ حيث قال هللا تعالى: 

 
َّ

ِإال ا 
َ
ِهْدن

َ
ش ))َوَما   ) َحاِفِظيَن  ْيِب 

َ
غ
ْ
ِلل ا  نَّ

ُ
ك َوَما  َعِلْمَنا  ِبَما  باللغة  1  م 

ّ
التكل اعتياد   ،  )

ر على العقل، والخلق، والدين. اللغة العربية مصدر عّز لألمة، وتعّد 
ّ
العربية يؤث

 من مقّوماِت األمة اإلسالمّية . 
ً
 أساسّيا

ً
 مقّوما

 يدها . أيها الطالب ! نأتي اآلن إلى ابتكار اللغة وتجد

 العربية لغة االبتكار والتجديد : 
العلوم:    مختلف  في  واإلبداع  التكّيف  على  بقدرتها  العربية  اللغة  تمتاز 

كالهندسة، والجبر، والطّب، والفنون، والتجارب العلمّية، باإلضافة إلى ما وصلت 

إليه من اإلبداع في مجاالت األدب والتأليف حيث استطاع الكثير من العلماء أن 

رز أمثلة هذا النمط كتاب العالمة يكتبوا عّدة مؤلفات في فنون مختلفة، ومن أب

الفقه  علم  في  الوافي  الشرف  )عنوان  قرئ 
ُ
امل بن  بكر  أبي  بن  إسماعيل  اليمنّي 

العلم،  لغة  العربية  اللغة  تزال  ال  إذ  والقوافي(،  والنحو  والتاريخ  والعروض 

تتبّنى   سورية  جامعات  فهناك  الحديث؛  العصر  في  التواصل  ووسيلة  والثقافة، 

 ( 2في جميع كلياتها بما فيها كلية الطّب ، )اللغة العربية 
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 عراقة اللغة العربّية : 
ها أقدم اللغات التي ال تزال تتميز بخصائص   تتمثل أهمية اللغة العربّية بأنَّ

 عن تمكن اللغة  
ً
تراكيبها، وصرفها، ونحوها، وأدبها، وكذلك خيالها، هذه فضال

العلم   عن جوانب  التعبير  من  اللغات العربّية  ملجموعة   
ً
أّما تعدُّ  كما  املختلفة، 

العربّيات، واملتمثلة   أّم   
ً
األعرابّية التي نشأت في شبه الجزيرة العربّية، وهي أيضا

الّسامّية، والتي  اللغات  أو  بالحميرّية، والبابلّية، والعبرية، واآلرامّية، والحبشية، 

 ( . 1افث )ترجع إلى أبناء نوح عليه الّسالم، وهم: سام، وحام، وي

 أيها الطالب العزيز ! نأتي اآلن إلى مقومات الهوية العربية . 

 أهم مقومات اهلوية العربية : 
   

ً
تعد اللغة العربية من أهّم مقومات الهوية العربية، حيث عملت طويال

على نقل تاريخ وثقافة الحضارات العربّية عبر الزمن، وتعتبر من أهم العوامل التي  

األمة العربية من املحيط إلى الخليج، كما ساهمت في حفظ   حافظت على توحيد

وبطوالتهم،   الكامل،  تاريخهم  ذلك  ومن  الجاهلّي  العصر  منذ  العرب  تاريخ 

اللغة مّما أضفى عليها   بهذه  الكريم  القرآن  نزول   كانت معجزة 
ً
وشعرهم، وأخيرا

إلى لغة  القدسية والعناية اإللهية، فقد تحولت من لغة تختص بقبائل الصحراء  

 (2أّمة إسالمية قادت الحضارة لقرون متتالية ) 
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 أيها الطالب العزيز ! نأتي اآلن إلى أهمية اللغة العربية لغير الناطقين بها 

 أمهية اللغة العربية للطالب جامعة العالمة إقبال املفتوحة ولغري الناطقني هبا : 
 
ً
انتشارا اللغات  كأكثر  الرابع  املركز  العربية  اللغة  حيث تحتل  العالم  في   

يقارب   ما  بها     280يتحدث 
ً
نظرا لتعلمها  الكثيرون  يسعى  لهذا  شخص  مليون 

 ( ،1للفوائد التي من املمكن أن تقدمها ملتحدثها، ومن هذه الفوائد )

تعلم العربية لغير الناطقين بها ستكون سمة للتميز والذكاء حيث يوجد   

 عدد قليل ممن يتقنها في بالد الغرب. 

للمنطقة    االستراتيجية  األهمية  بسبب  قصوى  أهمية  العربية  تأخذ 

 العربية مما يفتح لدى الشخص آفاق العمل والحصول على وظيفة. 

 حكايات ألف لية ولية. قراءة نصوص األدب العربي األصلية ككتاب  

بتعلم    الشخص  قيام  لدى  أسهل  ستكون  األوسط  الشرق  دول  زيارة 

م اللغات األخرى كالفارسية والتركية التي      العربية.
ّ
تعلم اللغة العربية يسّهل تعل

 تشترك في جذورها اللغوّية مع العربية كما عرفناه اآلن . 
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 ائص هذه اللغة .أيها الطالب العزيز ! نأتي اآلن إلى مزايا وخص

 مزااي وخصائص العربية: 
 حسب   

ً
أبدا الّزمن  ، ولن تنقرض مع مرور 

ً
 خالدة

ً
العربّية لغة غة 

ّ
الل عّد 

ُ
ت

ستقبل، 
ُ
غات من عدمه في امل

ّ
جريت للبحث في بقاء الل

ُ
دراسة لجامعة برمنجهام أ

غة العربّية بالكثير من امليزات التي توجد في لغة الّضاد فقط وال توجد 
ّ
وتتمّيز الل

ر من 
َ
غات، وُيذك

ّ
 ( 1هذه امليزات ما يأتي: ) في غيرها من الل

وهي أن يخلو الكالم مّما يشوبه من تنافٍر بالكلمات، وضعف الّتأليف،   الفصاحة:

رادف:والّتعقيد اللفظّي.  
ّ
عنى    الت

َ
وهو أن يدّل عدٌد من الكلمات على نفس امل

 املراد.

دقيق  : بمعنى أن يفهم معنى الكلمة بشكٍل عاّم أو  األصوات وداللتها على املعاني  

غة العربّية. 
ّ
 من خالل الّصوت فقط، وهذه من أهّم امليزات الخاّصة بالل

فردات: 
ُ
    كثرة امل

ٌ
فردات، وال تحتوي لغة

ُ
 من امل

ً
غة العربّية بعدٍد وافٍر جّدا

ّ
تزخر الل

 أخرى على عدد أكثر أو ُيساوي العدد الذي تحتويه لغة الّضاد.  

العروض: ال   علم  أوزان  ينظم  الذي  العلم  القواعد  وهو  ويضع  وبحوره،  عر 
ّ
ش

  
ً
بالغة األكثر  هو  العربّي  عر 

ّ
الش جعل  مّما  عر، 

ّ
الش لكتابة  الرئيسّية 

باعه أوزاٍن ُمحّددة، وقواعَد رئيسّيٍة.  
ّ
 الت

ً
 نتيجة

ً
بات الحّر:وفصاحة

ّ
من    الث
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أكبر الّتحديات التي واجهتها العربّية هو ثباتها وانتصارها على عامل الّزمن 

غات األخرى مثل اإلنجليزية قد تطّورت واختلفت والتطّور، في حي
ّ
ن أّن الل

 بشكل كبير عبر الّزمن. 

خفيف: 
ّ
غة العربّية أصلها ثالثّي، ثم يأتي   الت

ّ
فردات في الل

ُ
وهو أن أغلب امل

فردات 
ُ
امل أصول  في  انتشاره  كثرة  في  رتيب 

ّ
الت على  ماس ّي 

ُ
الخ ثّم  الرباعّي،  األصل 

 (1العربّية . )

باللغة  التفصيل بهذا الشأن  إلى مزيد من  نأتي اآلن   ! العزيز  الطالب  أيها 

 األردية : 

( )رعیب: رعیب

 

 نکة
زب اونں ارعلب ےہ  اسیم  زب ان  ڑی 

 

ب  ےس  س   ںیم 

یس  آرایم  اور ربعاین اور بکا حیصف رعیب یک وھتڑی  ذ رعیب الکیکیس  ذنک ج  زب اونں ےس تہب یتلم ےہ۔ 

اور بکاہتف لکش ںیم یھت  ڑیق 

 

ب زامےن ےس یہ تہب  ڑآن دبیل وہیئ لکش ےہ۔ حیصف رعیب دقمی 

 

یک  ف

اور وبےل اج  ڑق ںیہن ہکلب زب ان وہےن یک وہج ےس زدنہ ےہ۔ حیصف رعیب 

 

ف وایل رعیب ںیم تہب  ےن 

ڑق ےہ۔ رعیب زب ان ےن  ادیب اردو اور اردو اےسی یہ ےہ ےسیج وبےل اجےن وایل

 

یک   االسم ںیم ف

ڑیق یک وہج ےس املسمونں یک دورسی زب اونں الثمً

 

ڑیک افریس،  اردو،  ب

 

ڑ ڈاال ےہ اور  ب

 

ڑا اب

 

وریغہ رپ ب 

اافلظ وموجد ںیہ زب اونں ںیم رعیب ےک ےب امشر  زب ان یک تیثیح ان  ۔ رعیب وک املسمونں یک ذمیبہ 

 

https://mawdoo3.com/
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اور امتم داین ےک ڑآن املسمن احلص ےہ 

 

اور اافلظ ےس امونس   ف ڑپےنھ یک وہج ےس رعیب رحوف 

 ےک س   تہب ےس رغمیب زب اونں ںیم یھب اِس ےک اافلظ وارد 

 

ّ
ک
 

ارخی ںیم رعیب زب ان یک اہ

 

ںیہ۔ ب

 وہےئ ںیہ۔

ب اےئ اجےت   آج لک  ایم، رعایق، اجحزی وریغہ۔ رگم رعیب ےک یئک ےجہل 

 

ش ںیہ الثمً رصمی، 

 ً اا

 

 ن
شب

 

ن
ڑق 

 

اور ےجہل ےک العوہ ف  ںیہ 

 

ب ات وخبیب ھجمس تکس امتم ےجہل ںیم وبےنل واےل ایک دورسے یک 

ںیم اس  اور  ےہ  اجیت  یھکل  ب اںیئ  ےس  داںیئ  ہی  ےہ۔  تیمس ومعمیل  ڑہ 

 

ر
م
ھ

یجہت  29 رحوف 

ا ےہ۔ رحوف ادجب ںیہنج ںیہ

 

 اہک اجب

 اک ادنازہ اس ب ات ےس ایک اج اتکس ےہ ہک رحوف یجہت ںیم  رعیب یک وتعس

 
 

 و البع

 

 اصفح

ا ےہ۔

 

ڑبیت ےس الم ےئل اجںیئ وت ایک ب اینعم ظفل نب اجب

 

 ےس وکیئ ےس نیت رحوف یسک یھب ب

 رعیب درج ذلی اممکل ںیم رساکری زب ان یک تیثیح ریتھک ےہ : 

،اردن، انبلن ،ایبیل ڑ، رحبل، رصم، رعاق، نیطسلف 

 

، دحتمہ ازجلاب ، رماشک، وعسدی رعب 

ڑه۔
ک

 

، امعن، وسرہی، نمی ،وسڈان، وتسن اور رطق، وغ

 

ک
 رعب اامرات، وکت

أيها الطالب العزيز ! نأتي اآلن إلى مقال نشر فى العربية دات نيت)العربیہ  

 نیٹ ورک( : 

 حیصف رعیب زب ان یک الص ایک ےہ؟
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 )اعیمل دن ےک ومعق رپ وصخیص روپرٹ( : 

ڑ اسل 
 
ارخی   18ہ

 

ا ےہ۔ اس دصقم ےک ےیل ذموکرہ ب

 

دربمس وک رعیب زب ان اک اعیمل دن انمبکا اجب

وک اوقام دحتمہ یک رنجل ایلبمس ےن رعیب زب ان وک اینپ   1973دربمس  18ےک ااختنب یک وہج ہی ےہ ہک 

الم رکےن اک ہلصیف ایک اھت۔ 

 

 رساکری زب اونں ںیم ش

اوقام دحتمہ ےک ےلصیف ںیم اہک ایگ اک   اس ےلسلس ںیم  ب ات  اس  ایلبمس  یک "رنجل  ادارے  ہک 

  اور اقثیتف ورےث وک وفحمظ رےنھک ںیم امہ رکدار ادا 
ک
این ذہتت

 

ادارک ریتھک ےہ ہک رعیب زب ان ےن ان

 )

 

 ی

 
 

ذا اس اینبد رپ    19ایک ےہ اور ہی اوقام دحتمہ ےک اراکن ںیم )ُاس وق

 

اممکل یک زب ان ےہ ،،، ل

ا ےہ"۔ رعیب وک رنجل ایلبمس یک رساکری زب اون

 

الم ایک اجب

 

    ں ںیم ش

ڑوری    19اوقام دحتمہ ےک ذیلی ادارے ویوکسین ےن  

 

  18وک اجری ایک ےلصیف ںیم    2010ف

دبکا۔ اس رپ لمع درادم رکےت وہےئ  زب ان اک اعیمل دن انمےن ےک ےیل نیعتم رک  دربمس اک دن رعیب 

 وک یلہپ رمہبت رعیب زب ان اک اعیمل دن انمبکا ایگ۔ 2012دربمس  18

زبکادہ ب ادنشے رعیب زب ان وک امدری زب ان ےک وطر رپ وبےتل    42ب داین ےک  رع رکوڑ ےس 

  ہک داین رھب ںیم  
 

زب ان وک اامعتسل   1.7ںیہ ح   املسمونں وک فلتخم اومر ںیم اس 
ک
ت ڑ

 

ارب ےک ف

ڑآن رکمی یک زب ان وہےن ےک س   رعیب وک وصخیص 

 

ںیم الےن یک رضورت ڑپیت ےہ۔ ب اوصخلص ف
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نیِ االسم ںیم امنز، ذرک واذاکر اور درگی ابعدںیت اس ےک ریغب وپری ںیہن وہیت دقتس احلص ےہ اور د

 ںیہ۔ 

 رکوڑ ےس زبکادہ رفمد اافلظ  1.2رعیب ںیم 

یک   زب ان وہےن  یک  ڑآن رکمی 

 

ف اور  زب ان  ایک حیصف  اس ےک وطبر  دن  اعیمل  اک  زب ان  رعیب 

ا ےہ۔ 

 

 تفص ےک اابتعر ےس انمبکا اجب

ا ےہ۔ ہی رصف اسلاینت  رعوبں یک تہب ےس زب اںین اور ےجہل

 

ڑ ہلیبق اانپ ہجہل رھک
 
 ںیہ اور ہ

زب ان ںیم رفمد  اس   ہک 

 

ادناز وہیئ۔ اہیں ی ڑ 

 

اب رپ  زب ان  ےک ولہپ ےس قلعتم تفص ےہ وج رعیب 

 ارعلب   1.2اافلظ یک دعتاد  

 

ک

اري

 

ک ب

 

ل ف
ّص
مف
ل

 چنہپ یئگ۔ العہم وجاد یلع ارعلایق اینپ اتکب )ا

 

رکوڑ ی

رک ایبن  ںیم  االسم( 

 

ال دعتاد لبق  ومجمیع  یک  اافلظ  رفمد  ںیم  زب ان  رعیب  ہک  ںیہ  ےت 

ڑار    5الھک    23رکوڑ    1(  12305052)

 

 
یک س  ےس    52ہ ارخی 

 

ب این 

 

ان ہی  اس رطح  ےہ۔ 

ڑدیک اس یک دو اینبدی ووجاہت ںیہ۔ یلہپ وہج  

 
 

ڑنی اسلاینت ےک ب
 
رھبوپر اور امال امل زب ان ےہ۔ امہ

ے ےلچ اجےت ںیہ اور  رعیب ےک اافلظ یک اینبدی ڑجںی نج ےس ااقتشیق  

 

کلت

 

ن
تفص ےک تحت رفمد اافلظ 

ااقتشاقت،   درتقیقح  وج  ےہ  ڑبیت 

 

ب املکیت  وایل  وہےن  احلص  زب ان ےس  یک  ابقلئ  وہج  دورسی 

ڑابیک اور وغیصں اک ایک وعیس ومجمہع ےہ۔

 

 ب

 یل وہیئ حیصف زب ان یک رسزنیم 
ُ
 
دذ : ب
ْ
ج 

 

ن
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الص  یک  زب ان  رعیب  ارعلایق ےک اطمقب حیصف  یلع  وجاد  وحاےل ےس  العہم   ےک نیعت ےک 

 رعب زب ان داونں اور ریغ یکلم رشتسمنیق یک راےئ ںیم اطمتقب ںیہن ب ایئ اجیت۔

ڑشی  

 

ف الہ  اور  زب ان  رعیب  ڑنی 

 

ب حیصف  زب ان  یک  ڑشی 

 

ف ڑدیک 

 
 

ب ےک  داونں  زب ان  رعب 

ڑشی یک زب ان ےہ۔

 

ذا حیصف رعیب زب ان ف

 

 رعوبں ںیم س  ےس زبکادہ حیصف زب ان وبےنل واےل ںیہ۔ ل

ڑے  

 

ڑات ےک ارطاف دیہی العوقں ےک ب 

 

اور دربکاےئ ف ڑدیک اجحز، دجن 

 
 

رشتسمنیق ےک ب

( ونڈلھک  ویٹڈر  ڑنم رشتسمق 
 
چ ےہ۔  ںیہن  ڑق 

 

ف ڑا 

 

ب  زبکادہ  ںیم  ےک  1930-1836وجہلں   )

الم ںیہ۔

 

 اطمقب حیصف ےجہل ںیم ذموکرہ امتم العوقں ےک ےجہل ش

( ذے  وگنک کو  
شب

 

ب

 

ن ح 

ا رعیب1935-1844ااطولی رشتسمق  ڑدیک حیصف 

 
 

ب ےک  زب ان    ( 

الہ دجن اور اس ےک ڑپوس ںیم واعق العوقں ےک ولوگں ںیم وبےل اجےن واےل وجہلں اک ازتماج ےہ 

 دحمود ںیہن۔

 

 ،،،اور حیصف زب ان یسک ایک وصخمص ےلیبق بکا یسک وصخمص ےجہل ی

ب ارے ںیم   زب ان یک الص ےک   وتہج ےہ ہک رشتسمنیق ےک اہں حیصف رعیب 
 
ب ات اقب ہی 

)دجن(   وت  ےہ  وہیت  وحاےل ےس وہشمر میظع ب ات  ارخی ےک 

 

ب یک  زب ان  رعیب  ا ےہ۔ 

 

آب ب ار  ب ار  ام 

 

ب اک 

اونیل )

 

( ےتہک ںیہ ہک حیصف رعیب زب ان ےن دجن ےک  1872-1938ااطولی رشتسمق اکرول اوفلوسن ب

 ایک ےجہل ےس منج ایل۔ 
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( 

 

ن
ک
مب

 

ن

ڑنم رشتسمق امرنٹ اہر
 
( حیصف رعیب زب ان ےک اقمم وک  1851-1918اہتبل چ

ذ نیعتم رکےت  ڑنک

 

 وہےئ ےتہک ںیہ ہک ہی درتقیقح دجن اور امیہم ےک رعوبں اک ہجہل ےہ۔ م

اکرول   واےل رشتسمق  رےنھک  قلعت  ےس  وسزٹئرڈنیل  اطمقب  ےک  ارعلایق  یلع  وجاد  العہم 

( حیصف رعیب زب ان یک الص اک نیعت رکےن ےک وحاےل ےس دورسی 1848-1924ڈنیلریبگ )

وہ ےتہک ںیہ ہک درتقیقح رعب رعشا اس "ےجہل" ےک تمس ںیم ےئگ۔  ڑاد ںیہ وہنجں ےن 

 

اف وہ  ء 

 ( ڑ 

 

ک

 

اوٹسگ ف ڑنم رشتسمق 
 
امہ چ

 

ب ( ےک ایخل ںیم رعیب  1865-1949وقادع نیعتم ےیک۔ 

(  

 

ن
ک
مب
کل

ڑو ب  اکرل  اومر رشتسمق 

 

ب راےئ ںیم  اس  ایک اخص ہجہل ےہ۔  -1956زب ان الص ںیم 

زب ان وجہلں رپ1868 ڑدیک حیصف رعیب 

 
 

ب ان ےک  ڑ ےک مہ ایخل رظن آےت ںیہ۔ 

 

ک

 

ایک    ( ف اقمئ 

 یکینکت زب ان ےہ۔

ڑآن رکمی ایک زب ان ںیہن ہکلب یئک زب اونں رپ لمتشم ےہ؟ 

 

 ف

وہشمر رسفم اور اعمل دنی امعد ادلنی اامسلیع )انب ریثک( اینپ اتکب "اضفلئ ارقلآن" ںیم 

ڑآن رکمی ہنیعب یسک ایک ےلیبق یک زب ان 

 

ایبن رکےت ںیہ ہک دویسں اوقال ںیہ نج ںیم اہک ایگ ےہ ہک ف

ً  ںیم ا

 

ڑآب

 

اد ب اری اعتیل ےہ ف

 

ازل ںیہن وہا۔ اس ےلسلس ںیم وہ س  ےس ےلہپ وحاہل دےتی ںیہ ہک "ارش

 

 ب

ً .. رعب ےک ظفل ںیم امتم ابقلئ اجکی وہ اجےت ںیہ"۔  ا ک

 

ڑش

 

ً ف ا

 

ڑآب

 

ڑامبکا ف

 

ً .. اہلل ےن ہی ںیہن ف ا ک
 
 رعب
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اور اس ےک ارطاف ےک  زب ان الہ دجن  ڑدیک حیصف رعیب 

 
 

ب   اہیں رپ رشتسمنیق )نج ےک 

ڑآن رکمی  

 

ڑدیک ف

 
 

ڑ اسلاینت )نج ےک ب
 
رےنہ واولں ےک وجہلں اک ازتماج ےہ( اور رپاےن رعب امہ

ازل وہا( ےک ومافق ںیم اطمتقب ب ایئ اجیت ےہ۔

 

 ایک ےجہل بکا زب ان ںیم ںیہن ہکلب فلتخم وجہلں ںیم ب

ڑنی  
 
امہ اور  زب ان  ڑنی 

 
امہ اےس  اک اتحمج ےہ ویکں ہک  ذ اکیف قیقحت  ڑنک

 

م رہبفیک ہی وموضع 

ا ےہ۔ ارگ ہی ب ات ینیقی وہ اجےئ ہک حیصف رعیب  اسل

 

ڑنی اسملئ ںیم امشر ایک اجب

 

اینت وک درشیپ لکشم ب

ڑشی یک ہی زب ان اہکں ےس آیئ؟"۔

 

  رھپ ہی وسال منج ےل اگ ہک "ف

 

ڑشی یک زب ان ےہ ت

 

 زب ان ف

رعیب   ہک حیصف  اقلئ ںیہ  یک  ب ات  اس  درگی تہب یس ایصخشت  اور    
ک
ادت رعموف رصمی 

الص   یک  لبق  زب ان  ارعلب   

 

ک

اري

 

"ب اتکب  اینپ  ےن  ارعلایق  یلع  وجاد  ڈارٹک  ےہ۔  زب ان  یک  ڑشی 

 

ف

االسم" ںیم ان امتم ولوگں اک وجاب دبکا ےہ۔

 

 ال

ڑشی یک زب ان ےہ اور 

 

ڑآن یک زب ان درتقیقح ف

 

وہ ےتھکل ںیہ ہک "وج ولگ ہی ےتہک ںیہ ہک ف

ڑشی یک زب ان یہ حیصف رعیب زب ان ےہ اور ہی دور اجتیلہ ںیم ادب یک  

 

زب ان ےہ۔ سپ ہی امتم ب اںیت  ف

اوقال وک ںیہن  ان  وہ  ارخی یک ولعمامت وہ یگ 

 

ب اور سج وک دور اجتیلہ یک   ںیہن 

 

یسک وطر یھب درس

 ےل اتکس"۔
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ڑآن رکمی ںیم ابقلئ یک زب اںین :  

 

 ف

ںیم  اس ےلسلس  یک ےہ۔  رپ تہب ےس نیققحم ےن قیقحت شیپ  اور وجہلں  زب اونں  یک  ڑآن 

 

ف

:  رصمی ققحم   )وافت  ادحلاد  ڑ    429اامسلیع  ارقلآن" رحتبک ک 

 

ف "ااغللت  ایک اتکب  رجہی( ےن 

ج ّدذ ےن  

 

من
ل

 ا

 

ںیم قیقحت یک۔ ادجنمل ےن ذموکرہ اتکب ےک وحاےل   1946یک۔ اس رپ ڈارٹک الصح ادليک

ڑآن رکمی ںیم رعب ابقلئ یک زب اونں اک ایک اخہک شیپ ایک وج ھچک اس رطح ےس ےہ: 

 

ےک اسھت ف

  

 

ک

ڑي

 

کرڑ    36اافلظ، انکہن    45ذہلی    اافلظ،   124ف
مت
ح

ڑمہ    23اافلظ، 
 
چ اور    21اافلظ،  کم 

من

 

ن

اافلظ، 

کلان  ن
ع
 
ک

 

م  13ق

ع

 

ت

 

ح

 اور اسغن  6اافلظ، الہ ُُعان اور ازد ونشءة اور 

 

  5اافلظ، یطء اور ذمجح اور دميک

اور رضحومت   کفہ  ت

 

حب
ونب  دنكہ    4اافلظ،  اور  م 

 

خ
ل

اور  اوراعرم  ڑاہع 

 
 

چ مااہقل  2اافلظ، 
لع
ا اور   ،،، اور اافلظ   

ڑشی  

 

ڑآن رکمی ںیم آبکا ےہ۔ اس رطح درگی ابقلئ یک تبسن ف

 

کرڑہ اک ایک ظفل ف
ت

 

ش
لع

ا اور دعس  دسوس 

 ےک س  ےس زبکادہ اافلظ وارد وہےئ ںیہ۔

یک   رعب  امن  ڑہ  ڑبک

 

 
چ ہک  ےہ  ااظتنر  اک  ب ات  اس  وک  امتم نیققحم  ےک  زب ان  رعیب  احل  رہب 

ار دقہمی ےک ےلسلس ںیم وہےن وایل دھکایئ  

 

،،،  رسزنیم ںیم آب اور دربکاتف اک ایک ہجیتن اسےنم آےئ اگ 

زب ان   اس رعیب  الم 

 

ش زب اونں ںیم  ڑنی اسیم 

 

ب امہ  اور زنیم ںیم دموفن وھبےل رسبے وطخماطت 

 (1ےک ب ارے ںیم وکن ےس ےئن ارسار رپ ےس رپدہ اٹہںیئ ےگ۔ ) 
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 ةـلـاألسئ
أيها الطالب العزيز !  اآلن نأتي إلى األسئلة التي يجيب عنها الطالب من 

 خالل ما تعلم فى هذه الوحدة ، 

 : ما هي أطوار ومراجل اللغة العربية ؟  1

 : ما هي جهود املسلمين فى الحفاظ على هذه اللغة الشريفة ؟  2

 : ماذا تعرف عن جهود العلماء على املستوى النحوي ؟ 3

 كيف كانت الجهود على املستوى الرسم اإلمالئي ؟ :  4

 : متى أصدر القرار فى برملان األمم املتحدة بشأن  العربية لغة رسمية ؟  5

وللناطقين   6 املفتوحة  إقبال  العالمة  جامعة  للطالب  العربية  اللغة  أهمية  ما   :

 بغيرها . 

 : ما مزايا وخصائص اللغة العربية ؟  7

 

ق واملستع
ّ
 ان()وهللا املوف
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 التاسـعـــةدة ــوحــال
 
 
 

 ةــربيــات العــمـجــاملع

   .   د:  دادـع
 د. مسيع هللا زبريي بن حممد منشاء  - 1: ةمراجع                                   

 د. حممد فيض األبرار  -2
 د. حامد اشرف مهدان          
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 ت احملتواي
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 ارفـــالتع

أمحد حممد طاهر بن نذيرد. 
 د. مسيع هللا زبريي بن حممد منشاء                        
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 فادـــــأه
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 تعريف املعجم
أيها الطالب الكرام! قبل أن تخوض في مجال املعاجم العربية، ينبغي لك  

 وهي مما يلي.
ً
 واصطالحا

ً
    أن تعرف معنى كلمة املعجم لغة

 املعجم لغًة: 
كلمة معجم املعجم في اللغة: املبهم ضد املعرب، تقول: كالم معجم أي غير  

أو  بالنقط  الكتابة،  أو  الحرف  أعجم   فتقول:  إلبهام.  إزالة  يكون  وقد  واضح. 

عن  الغموض  إزالة  املعجم  من  األساس ي  الهدف  إّن  وشرحها.  أعربها  أي  الشكل 

األلفاظ وكشف اإلبهام عن الكلمات ومادة )ع ج م( في اللغة للداللة على اإلبهام  

البيان  عن الكلمات ومادة )ع ج م( في اللغة للداللة ع لى االبهام واإلخفاء وعدم 

وقد   بعربي.  ليس  كالم  كل  أيضا  واألعجم  يفصح  ال  الذي  واألعجم  واإلفصاح 

ب على حروف  .املعجم اطلقت كلمة املعجم على ديوان ملفردات اللغة ُمَرتَّ

 املعجم اصطالحاً: 
نسق  على  ما  لغة  من  كلمات  تجمع  قائمة  "كلُّ  هو  املصطلح:  في  املعجم 

ما بمدلولها".   منطقّىٍ  عالقاتها  وإيضاح  بمعناها  منها  كلمة  كل  ربط  إلى    وتهدف 

ودالالتها   معانيها،  ويشرح  اللغة  ألفاظ  يضم  الذي  الكتاب  "هو  املعجم  وكذلك 

 ومناطقها وصفاتها ومصطلحات علم من العلوم". 
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 أمهية وضرورة علم املعاجم

يستهان قدرها لدى جميع ال يختلف اثنان على أن لعلم املعاجم مكانة ال  

األمم التي اعتنت بحفظ لغتها وتراثها. فهو ديوان اللغة الذي منه يأخذون ألفاظ 

لغتهم ويكشفون عن غوامضها، وداللتها، ومناطقها، وصفاتها، فال تكاد أمة من  

 األمم التي تعني بلغتها تستغني عن املعاجم.

 اسباب أتليف املعاجم العربية و فوائدها 
 :ال اسباب تأليف املعاجم العربية وفوائدها فيما يلييمكن إجم

على  (1 ُيعين  مفرداته  تفسير  أن  حيث  الكريم،  القرآن  آيات  بفهم  العناية 

فات في غريب القرآن
َّ
 .معرفة معنى آياته. وذلك بمراجعة املؤل

ة عن الرسول )صلى هللا   (2 تفسيُر األلفاظ العربية الواردة في األحاديث املرويَّ

في   –رحمهم هللا تعالى  –واآلثار الوارة عن الصحابة والتابعين  عليه وسلم(  

 .كتب غريب الحديث

بالتعريفات   (3 وربطها  ُتون، 
ُ
امل في  الفقهاء  بعض  بألفاظ  املراد  معرفة 

ألفاظ   بغريب  الخاصة  فات 
َّ
املؤل خالل  من  وذلك  عندهم،  االصطالحية 

 أو كما يسميها بعضهم )) لغة الفقه ((. .الفقهاء

ع النثرية الغامضة. فهم مفرداِت  (4
َ
عرية العربية والِقط ِ

ّ
  القصائد الش
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في حياة   (5 مفرداتها، ال سيما  من  ش يء   ضياع 
َ
العربية خشية اللغة  تدوين 

 واملحافظة عليها من دخول ما ليس من مفرداتها. .فصحائها

عضلة بالشكل، ومعرفة نطقها الصحيح (6
ُ
 .ضبط الكلمات امل

 .وتصريفاتها وجموعها ومصادرها ونحو ذلكبيان اشتقاقات الكلمة  (7

 .تحديد أماكن بعض املواقع الجغرافية، واملدن التاريخية  (8

مع   (9 ملاتت  لوالها  عرية،  ِ
ّ
الش الشواهد  من   

ً
هائال  

ً
كما املعاجم   لنا  حفظت 

 .أصحابها الذين لم تجمع أشعارهم

د مدلوالت الكلمة واختالف  (10 غوية كبرى، ال سيما عند تعدُّ
ُ
  اكتساب ثروة ل

معانيها بحسب سياقها وذلك دليل على سعة وشمول اللغة العربية، وأنها 

لغة حية ولود معطاء لديها القدرة على تلبية مطالب الحياة الحضارية وال  

ى  
َ
ِميُن َعل

َ ْ
وُح األ َزَل ِبِه الرُّ

َ
غرو فهي لغة القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى: }ن

ْنِذِريَن 
ُ ْ
وَن ِمَن امل

ُ
ِبَك ِلَتك

ْ
ل
َ
 (. 195 ِبِلَساٍن َعَرِبّيٍ ُمِبيٍن{ )سورة الشعراء، اآلية:  ق

 مصادر املعاجم العربية  - 12

 مآخذ ومصادر املعاجم العربية هي مما يلي: 

   .أواًل: القران الكرمي: 

 عرف علماء التفسير وعلوم القرآن بأن  القرآن "هو كالم هللا تعالى املعجز  
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املنزل على نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم، املكتوب في املصاحف، املنقول إلينا  

، املتعبد بتالوته املتحدي بأقصر سورة منه." 
ً
 متواترا

ً
 نقال

 اثنياً: السنة النبوية: 

"كل ما أثر عن النبي صلى هللا عليه وسلم    عرف علماء الحديث السنة بأنها

قية أو سيرة، سواء أكان ذلك قبل  
ُ
ل
ُ
قية أو خ

ْ
ل
َ
من قول أو فعل أو تقرير، أو صفة خ

 البعثة." 

 اثلثاً: أشعار العرب:   

املفضليات   منها  اإلسالم  صدر  وعصر  الجاهلي،  العصر  شعر  سيما  ال 

 الشعر العربي.     واألصمعيات و جمهرة أشعار العرب وغيرها من املصادر

:
ً
 کالم فصحاء األعراب في البوادي وأخبارهم:  رابعا

الفراهيدي   أحمد  بن  خليل  اإلمام  كالمهم  معجمه   170وقد جمع  في  ه 

 كتاب العين. 

 خامساً: أقوال أئمة اللغة العربية:  

ومنهم املتقدمون بالرواية عنهم مشافهة، أو النقل من مؤلفاتهم مثل ابن 

 واألعرج والزجاج واملبرد وابن جريج والزمخشري وابن جني. فارس 
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 نشأة وتطور املعجم العريب  . 11
الذين سبقوا  الثالث على يد رجال الحديث  القرن  في  وأول ما عرف كان 

معجم  هو  املعجم  اسم  عليه  أطلق  كتاب  وأول  املعجم  استخدام  في  اللغويين 

ه.    207  توفى سنةلجزيرة،  الصحابة ألبي يعلى أحمد بن املثنى التميمي محدث ا 

ابن   القاسم عبد هللا  ألبي  الصحابة  أسماء  في  الصغير  واملعجم  الكبير  واملعجم 

ه. ثم أطلقت في القرن   315  توفى سنةمحمد البغوي املحدث املعروف بابن منيع،  

الرابع على كثير من الكتب وأشهرها املعجم الكبير والصغير واألوسط في قراءات 

ه.    351  توفى سنةالقرآن وأسمائه ألبي بكر محمد بن الحسن النقاش املوصلي،  

ه،    351  توفى سنة  ومعجم الشيوخ ألبي الحسين عبد الباقي بن قانع البغدادي،

توفى ألوسط والصغير ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني،  واملعجم الكبير وا 

ه، ومعجم الشيوخ لعمر بن عثمان البغدادي املعروف بابن شاهين،   360سنة  

ه، ومعجم الصحابة ألحمد بن علي املهداني املعروف بابن الل،    385  توفى سنة

 ه وعنهم أخذه اللغويون.  398توفى سنة 

امل لتأليف  األولى  النواة  القرآنكان  في غريب  التأليف  هو  وينسب  . عاجم 

لكن    - للصحابي الجليل عبدهللا بن عباس )رض ي هللا عنهما( كتاب في غريب القرآن  

وقد عرف عن ابن عباس اهتمامه بتفسير األلفاظ الغريبة    -لم تثبت نسبته إليه 

ألف   ثم  عليها.  الشعرية  الشواهد  البعض  ذكره  مع  معناها  وتوضيح  القران  في 

ه كتابا في غريب 141ام أبو سعيد أبان بن تغلب الحريري البكري توفى سنة  اإلم
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القرآن ثم تبعه عدد من العلماء في التأليف في هذا املجال حيث االقتصار على 

 تفسير األلفاظ الغريبة في القرآن فقط وذكر بعض األشعار املؤيدة ملعناها.

والش الغريبة  األلفاظ  تدوين  إلى  التاليف  تطور  في ثم  والوحشية  اذة 

مؤلفات خاصة تسمى »النوادر، دون ترتيب أو ترابط بين املفردات في موضوعها 

العالء  بن  عمرو  ألبي  والنوادر  كتاب  ذلك  في  املؤلفات  أقدم  ومن  حروفها،  أو 

ه، ولقطرب  182ه، وليونس بن حبيب الضبي توفى سنة  104البصري توفى سنة  

 ه. 201محمد بن املستنير البصري توفى سنة 

ثم عني اللغويون بجمع األلفاظ التي تتحد موضوعاتها في كتب مستقلة  

والنبات   اإلنسان  وخلق  والسالح  والنخل  واملطر  والجراد  والطير  واإلبل  كالخيل 

 والزرع واألنواء واألزمنة.

ه کتاب العين، فكان    170ثم ألف الخليل بن أحمد الفراهيدي توفى سنة  

عرف موسع  مرتب  لغوي  معجم  حسب أول  مواده  بترتیب  فيه  والتزم  العرب  ته 

 الحروف الحلقية وذكر مقلوباتها.

 معاجم األلفاظ  -14

 تشمل معاجم األلفاظ على ثالث طرق: 

 طريقة الترتيب بحسب الحروف الحلقية و مقلوبات الكلمة  الطريقة األولى:

 طريقة الترتيب بحسب الحرف األول للكلمة  الطريقة الثانية: 
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 طريقة الترتيب بحسب الحرف األخير للكلمة  الطريقة الثالثة: 

 الطريقة األوىل:  
هي ترتيب األلفاظ بحسب الحروف الحلقية و مقلوبات الكلمة. وأمثلة  

 املؤلفات املرتبة على الحروف الحلقية ومقلوباتها هي مما يلي:

ه. وهذا أول  170أحمد الفراهيدي، توفى سنة    العين: لإلمام الخليل بن (1

  
ا
بدءا الحلقيه  الحروف  الخليل  رتب  الطريقة.  هذه  على  ألفت  كتاب 

 بما يخرج من الشفتين فكان ترتيبها هكذا: ع ح  
ا
باألبعد في الحلق ومنتهيا

ه خ غ ق ك ج ش ض ص س ز ط ت د ظ ذ ث ر ل ن ف ب م ي أ. وسمى 

ية الش يء باسم أوله املستهل به كل حرف من هذه عادة العرب في تسم 

. سار الخليل في كتابه -كتسمية بعض السور القرآنية حسب أولها  –

على تقسيم األلفاظ إلى ثنائي وثالثي ورباعي وخماس ي فقط. وأما كيفية 

األول   حرفها  فيكون  مرتين  تقلب  أن  يمكن  الثنائية  الكلمة  التقاليب 

: رب تقلب إ
ا
، مثال

ا
، والثاني أوال

ا
لى بر. والكلمة الثالثية فيمكن قلبها ثانيا

: حبر تقلب إلى: برح ورحب وبحر وربح وحرب. وترتفع 
ا
إلى ست صور، مثال

تصل   وبينما  صورة  وعشرين  أربع  إلى  الرباعية  الكلمة  قلب  صور 

في  التقاليب  تلك  الخليل  وجعل  وعشرين صورة.  مائة  إلى  الخماسية 

 من حروف تلك الكلمة. و 
ا
قد تضطره هذه الطريقة  الحرف األول مخرجا

في   يشير  فإنه  لذا  العرب.  تستعملها  لم  ألنها  لها  معنى  ال  ألفاظ  لذكر 
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واملهمل   املستعمل  إلى  والثالثية  الثنائية  األبنية  من  فصل  كل  عنوان 

منها. أما ما عداها فاكتفى بإيراد املستعمل، ولم ينص على املهمل ألنه 

الط هذه  الخليل من  كان غرض   .
ا
كثيرا استيعاب وحصر سيكون  ريقة 

 كالم العرب، ومعرفة املستعمل منه ومعانيه ونحو ذلك. 

توفى سنة  (2 البغدادي،  القاسم  بن  اللغة: ألبي علي إسماعيل  في  البارع 

 ه.  356

توفى سنة  (3 األزهري،  أحمد  بن  أبي منصور محمد  لإلمام  اللغة:  تهذيب 

 ه.  370

 385توفى سنة    املحيط في اللغة: لإلمام إسماعيل بن عباد الطالقاني، (4

 ه.

املحكم واملحيط األعظم في اللغة: لإلمام أبي الحسن علي بن اسماعيل   (5

 ه. 458األندلس ي، توفى سنة 

 285غريب الحديث: لإلمام أبي اسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي، ت   (6

 ه. 

 الطريقة الثانية: 
الحروف  ترتيب  وفق  لها،  األول  الحرف  حسب  املواد  بترتيب  وذلك 

املعروف للجميع من الهمزة إلى الياء. وتعد هذه الطريقة أكثر الطرق  الهجائية  
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، لسهولة مراجعة معاجمها وحفظ حروفها. أمثلة املؤلفات املرتبة على  
ا
تأليفا

 الحروف الهجائية هي مما يلي:

 206كتاب الجيم: لإلمام أبي عمرو إسحاق بن مرار الشيباني، توفى سنة   (1

الحرو  ))كتاب  بعضهم:  وسماه  الحروف ه.  على  مرتب  ألنه  ف(( 

الهجائية، وقيل: بل هو ))كتاب اللغات((، ألن املؤلف اعتنى فيه بلغات 

اعتنى  و  الطريقة  هذه  على  ألفت  كتاب  أول  هذا  و  ولهجاتها.  القبائل 

 مؤلفه بالحرف األول دون الثاني والثالث. 

  غريبي القرآن والحديث ))الغريبين((: لإلمام أبي عبيد أحمد بن محمد  (2

 ه. 401الهروي، توفى سنة 

املجموع املغيث في غريبي القرآن والحديث: لإلمام أبي موس ى محمد بن  (3

 ه.  581أبي بكر املديني األصفهاني، توفى سنة 

غريب القرآن املسمى: نزهة القلوب في تفسير عالم الغيوب: لإلمام أبي   (4

 ه. 330بكر  محمد بن عزيز السجستاني، توفى سنة 

محمد  (5 بن  الحسين  القاسم  أبي  لإلمام  القرآن:   غريب  في  املفردات 

 ه.  502املعروف بالراغب األصفهاني، توفى سنة 

الفائق في غريب الحديث: لإلمام جار هللا أبي القاسم محمود بن عمر  (6

 ه. 538الزمخشري، توفى سنة 

الجوزي،   (7 ابن  علي  بن  عبدالرحمن  الفرج  أبي  لإلمام  الحديث:  غريب 

 ه.  597توفى سنة 
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السعادات  (8 أبي  الدين  مجد  لإلمام  واألثر:  الحديث  غريب  في  النهاية 

 ه.  606املبارك محمد بن األثير الجزري، توفى سنة 

وكامل   (9 وهبة  مجدي  واألدب:  اللغة  في  العربية  املصطالحات  معجم 

 املهندس. 

قاموس املصطالحات اللغوية واألدبية: د. أميل يعقوب و د. بسام بركة  ( 10

 مي شيخاني. و 

جمهرة اللغة:  ألبي بكر محمد بن الحسن األزدي البصري، توفى سنة   ( 11

 ه.  321

فارس،  ( 12 بن  أحمد  الحسين  ألبي  اللغة:  و مجمل  اللغة  مقاييس  معجم 

 ه.  395توفى سنة 

  538أساس البالغة: ألبي القاسم محمود بن عمر الخوارزمي، توفى سنة   (13

 ه.

 ن في تونس.القاموس الجديد: تأليف لجنة من اللغويي  ( 14

 م.  1946املنجد في اللغة واألعالم: ألفه لويس معلوف، توفى سنة  ( 15

 الطريقة الثالثة: 
 كلمة كتب موجودة  

ا
وذلك بترتيب الكلمات بحسب الحرف األخير، مثال

عند   
ا
كثيرا يتغير  الكلمة  من  األول  الحرف  كان  ملا  ألنه  وذلك  الباء.  حرف  في 

 على  التصريف والقلب، بينما يبقي الحرف األ 
ّ
لف

َ
 ال بتغير أ

ا
خير من الكلمة ثابتا
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لعنايتهم  اب 
ّ
ت
ُ
الك تناسب  الطريقة  وهذه  العلماء  من  عدد  الطريقة  هذه 

الحرف  على  املرتبة  املؤلفات  وأمثلة  بالقوافي.  لعنايتهم  والشعراء  بالسجع، 

 األخير هي مما يلي:

بن  (1 اسماعيل  لإلمام  بالصحاح:   الشهير  العربية  وصحاح  اللغة  تاج 

 ه. 393د الجوهري، توفى سنة حما

 ه.  656تهذيب الصحاح: ملحمود بن أحمد الزنجاني، توفى سنة  (2

 ه. 656مختار الصحاح: ألبي بكر الرازي، توفى سنة  (3

لسان العرب: للعالمة جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، توفى سنة   (4

 ه. 711

يعقوب   (5 بن  محمد  الدين  مجد  طاهر  ألبي  املحيط:  الفيروز  القاموس 

 ه.  817أبادي، توفى سنة 

 معاجم املعاين 

ويراد باملعاجم املعاني الكتب املؤلفة في جمع األلفاظ حسب موضوعاتها 

أو معناها. فمن ابتغى نعرفة لفظة، فعليه أن يعرف موضوعها، وهل هي مندرجة 

  فيما يتعلق بخلق اإلنسان أو الحيوان أو السالح أو الطعام أو الشراب أو اللباس، 

او نحو ذلك مما له عالقة بحياة العرب. ثم تطور التأليف في ذلك ليشمل جمع 

معاجم   أو  املوضوعات  معاجم  تسمى:  معاجم موسعة  في  املوضوعات  من  عدد 
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الصفات ألنها تتناول صفات األشياء مثل صفة اإلنسان أو الفرس أو الخيل أو 

 يلي:  اإلبل ونحوها. وتشمل معاجم املعاني على نوعين وهي مما 

 النوع األول: إفراد موضوع واحد بمؤلف مستقل  

 النوع الثاني: معاجم املوضوعات 

 النوع األول:  
وهو إفراد موضوع واحد بمؤلف مستقل )األجزاء اللغوية(. اعتنى العرب  

 بالتأليف في اإلنسان والحيوان والنبات. وأمثلة هذا النوع  هي مما يلي:
ً
 كثيرا

 ه.  216لإلمام عبد امللك بن قريب األصمعي، توفى سنة خلق اإلنسان:  (1

 311خلق اإلنسان: إلبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، توفى سنة   (2

 ه.

 ه.  216كتاب اإلبل: لإلمام األصمعي، توفى سنة  (3

سنة   (4 توفى  املثنى،  بن  معمر  عبيدة  إلبي  اإلبل:  ولإلمام    210كتاب  ه، 

 ه. 216األصمعي، توفى سنة 

 ه. 216الوحوش: لإلمام األصمعي، توفى سنة كتاب  (5

 ه.  216كتاب النبات والشجر: لإلمام األصمعي، توفى سنة  (6

 ه.  282كتاب النبات: إلبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري، توفى سنة  (7
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 النوع الثاين:  
وهي معاجم املوضوعات اللغوية. وهذه الطريقة مفيدة ملن أراد أن يكتب في  

كلمات املناسبة فيه، فسيجدها مجموعة في باب  موضوع وال يعرف ال

وأمثلة هذا   البحث عن كل مفردة لوحدها.  يتكلف مشقة  واحد، فال 

 النوع  هي مما يلي:

كتاب األلفاظ: لإلمام أبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت، توفى   (1

 ه.  244سنة 

 ه.  502تهذيب األلفاظ: لإلمام الخطيب التبريزي، توفى سنة  (2

 337األلفاظ: ألبي الفرج قدامة بن جعفر البغدادي، توفى سنة  جواهر   (3

 ه.

ُمتخير األلفاظ: لإلمام أبي الحسين أحمد بن فارس الرازي، توفى سنة  (4

 ه.  395

مبادىء اللغة: ألبي عبد هللا محمد بن عبد هللا الخطيب اإلسكافي،  (5

 ه.  421توفى سنة 

 مدارس املعاجم العربية وخصائصها  - 13
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و  معاجمهم  في  الكلمة  عن  للبحث  ومناهج  طرق  عدة  العرب  يستخدم 

نسمي هذه طرق ومناهج "مدارس معجمية" وهي ثالث مدارس أساسية وهي مما 

 يلي:  

 مدرسة التقليبات   (1

 مدرسة القافية   (2

 مدرسة األبجدية العادية  (3

 مدرسة التقليبات:  (1
السبق في  وقد أسس بنيانها الخليل بن أحمد الفراهيدي وأحرز بها قصب 

التأليف املعجمي ويقصد منها جمع الكلمات املكونة من حروف واحدة تحت نطاق 

 واحد وقد تفرعت هذه املدرسة إلى شعبتين: 

شعبة التقليبات الصوتية: وتنسب للخليل في العين وأبو علي القالي في    -أ  

في عباد  بن  والصاحب  العين  مختصر  في  والزبيدي  التهذيب  في  واألزهري   البارع 

الحروف  املتحدة  الكلمات  تجمع  الشعبة  وهذه  املحكم  في  سيده  وابن  املحيط 

أبعد  تحت  وضعها  وهي  الصوتية  الناحية  مالحظة  مع  واحد  نطاق  في  وتجعلها 

 الحروف مخرجا ومن عيوب هذه الشعبة الصوتية البحث عن طريقها. 

ابن دريد في الجمهر   -ب   أرس ى دعائمها  الهجائية: وقد  التقليبات  ة شعبة 

وابن فارس في املقاييس واملجمل وهي تجمع الكلمات املتحدة الحروف تحت نطاق  

 واحد مالحظا وضعها تحت أول الحروف في الترتيب الهجائي 
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 مدرسة القافية:   (2
وهي تنظر إلى الحرف األخير في الكلمة وتجعله بابا والحرف األول وتجعله 

أشهر معجم عربي   للجوهري  الصحاح  ويعتبر  أساسيين من فصال  أمرين  حقق 

التزام الصحيح من األلفاظ وتيسير البحث عن املواد وقد  تأليف املعاجم وهما 

إلى هذا املنهج في قوله أودعت هذا الكتاب مما صح عندي من هذه اللغة   أشار 

على ترتيب لم أسبق إليه وتهذيب لم أغلب عليه في ثمانية وعشرين بابا وكل باب  

ثمانية وعشرين فص  اتبع هذه منها  الخ. وقد  املعجم وترتيبها  ال على عدد حروف 

املدرسة الفيروز أبادي في قاموسه وابن منظور في لسان العرب ومحمد بن حسن  

اللغة. وتعد هذه  في معيار  الشيرازي  العروس وميرزا  تاج  في  الراموز والزبيدي  في 

لبة السجع  املدرسة حدثا ضخما في التأليف املعجمي دعا إليه انتشار الشعر وغ

 والحرص على الصحيح والقضاء على االضطراب.

 مدرسة األجبدية العادية:  (3
نظمت الكلمات في هذه املدرسة حسب أولها وثانيها وثالثها وهي طريقة  

سهلة وال زالت مستعملة إلى اآلن والتي حملت راية التيسير على الباحث وتعتبر  

اتبع هذه املدرسة الزمخشري في   وقد   حدثا جديدا باالهتمام في املعاجم العربية.

املعلوف   لويس  واألب  الصحاح  مختار  وصاحب  مصباحه  في  والفيومي  أساسه 

  وغيرهم.
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 املناقشة والتدريبات
 

. واذكر أهمية املعاجم العربية.   .1
ً
 وإصطالحا

ً
 عرف املعجم لغة

 أكتب أسباب تأليف املعاجم العربية و فوائدها. .2

 العربية. ما هي مآخذ ومصادر املعاجم  .3

 ما املراد بمعاجم األلفاظ. اشرح ثالث طرق ملعاجم األلفاظ. .4

 ما املراد بمعاجم املعاني. أذكر نوعين بمعاجم املعاني باإليجاز.  .5

ومدرسة   .6 التقليبات  مدرسة  خصائص  أذكر  معجمية.  مدارس  هي  ما 

 األبجدية العادية باإلختصار.
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