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 جل أوال وقبل كل شيء على النعمة التيو نستهل ف اتحة شكرنا  عز  
 ي أعطانا القدرة إلتمام هذا العمل المتواضعوالذأنعمنا إياها، 
 70﴾. إبراهيم، اآلية: لئن شكرتم ألزيدنكم﴿لقوله    اومصداق 

 "بالل لعفيون   "تستا  المشر   ألكما نتقدم بالشكر الجزيل ل
 بإرشاداتهبخل علينا  يلم    يذوالكل التقدير واالحترام    لهنكن    يذال

 ي مكننا من انجاز هذا العملذالقيمة وال  ونصائحه
نا دروب العلم والمعرفة في جميع  ناألتساتذة الذين تداولوا على تلقي  ىوإل

 األطوار
 من بعيد وأخاصة الطور الجامعي كما نشكر كل من تساعدنا من قريب  

 لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا االحمد  الذي هدانا  
 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
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اإلطالق، حققت ألىلها الغرض ادلطلوب من   اللغات قدديا وحديثا، وأشرفها علىاللغة العربية سيدة تعترب 

فقد استطاعت دبعانيها الواسعة، ومفرداهتا الغنية أن تشمل كل  واالرتقاءكل لغة بل وذباوزت ذلك بالسمو 

اذلدف  قدرة على التعبَت الدقيق الذي ديسرلاالت احلياة وتغطيها، ولطادلا عرف أىلها بالفصاحة والبالغة وال

د ادلنشود دون أي تكلف منهم، كما استطاعت دبرونتها وطواعيتها تقبل أي تغَت ومواكبة أي تطور، وىذا يف ح

ذاتو سر من أسرار اختيارىا ألن تكون لغة الوحي دون غَتىا من اللغات وىو ما زادىا تألقا فوق تألقها وزادىا 

مل معها ثروة ثَته واضحا عليها إذ جاء كثورة ربأكمل وأدق منوذج تعبَتي عرفتو اللغة فكان تأ باعتبارهشرفا ومتيزا 

يف زمن كانت فيو ىذه اللغة يف أوج ازدىارىا واكتماذلا، ليكون بذلك  لغوية فزادىا بعدا مجاليا وبيانيا ال مثيل لو،

القرآن العظيم قد ذباوز ىذا األوج إىل درجة أعلى وأمسى، فأضفى عليها ألفاظ وتراكيب ودالالت جديدة وكان 

وجودة قوالب ذلك بطريقة سلسة ومرنة حبيث مل يرغم ادلفردة على التنازل عن معانيها القددية، فصنعت لأللفاظ ادل

تغَتا يف الفكر العريب عامة واللغة العربية خاصة إذ جعلها تبدو يف  ذات معان جديدة. ليكون بذلك قد أحدث

 مظهر اجلدة والتميز واإلعجاز.

 أعماقوسخيا للبحث فيو والغوص يف وة غزيرة وجد الباحثون فيها منهال ارتباطها ببعض تشكيل ثر  ونتاج

داللة الكلمة بُت النص القرآين والتداول يف الكالم »ن يكون موضوع حبثنا ادلوسوم بــ ومن ىذا ادلنطلق أثرنا أ

 .«العريب

والعنوان يف حد ذاتو يفصح عن اذلدف ادلبتغى من وراء ىذا البحث، وىو زلاولة دراسة بعض مفردات 

تغيَت وتطوير دالالت بعض  القرآن الكرمي من منظار دراسة لغوية داللية هتدف إىل تبيُت أثر القرآن الكرمي يف

يف البحث  والشغف الكلمات عما كانت عليو يف العصر اجلاىلي، أما عن سبب اختيارنا ذلذا ادلوضوع ىو الرغبة

اجلانب يف اللغة الذي يويل العناية الكبَتة بادلعٌت، ألنو جوىر وروح اللغة وأي الدراسات الداللية ألمهية ىذا  يف
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والسعي  ودراساتوبالقرآن الكرمي  االىتمامذا أثر واضح وفعال، باإلضافة كذلك إىل  على روحها يكون يطرأتغَت 

عليو من حيث تتبعنا لداللة مفرداتو اجملسدة  االشتغالوىي  لفهم داللة بعض مفرداتو وىنا تكمن أمهية حبثنا 

عن غَتىا سواء الذي تنفرد بو  دياإلفراعتبار أن كل مفردة فيو معجزة يف حد ذاهتا وذلا معناىا ، باللتغيَت الداليل

،ودلا كان التغَت حاصل يف مفردات اللغة العربية بتغَت داللة الكلمة على ما كانت عليو أو إضافة معٌت جديد ذلا 

بنزولو فجاء حبثنا ينبٍت على إشكالية رئيسية تتمثل يف :ىل ربمل الكلمة يف القرآن الكرمي ادلعٌت نفسو يف التداول 

 ثق من ىذه اإلشكالية عدة تساؤالت فرعية جاءت خدمة للموضوع ادلطرق، وىي كاآليت:؟ وينبالعريب

 ما أثر القرآن الكرمي من ذلك التغَت؟ -

 وكيف كان تعاملو مع الكلمة العربية؟ ىل غَت داللتها متاما أم جاء مسايرا دلعناىا األصلي؟ -

 الكرمي؟وكيف اعترب العرب الكلمات اجلديدة اليت أضافها القرآن  -

ولإلجابة عن ىذه التساؤالت اعتمدنا على خطة حبث رأيناىا األنسب دلثل ىذا ادلوضوع، فقسمنا مادة 

ل مبحث يندرج لُت، فصل نظري يضم ثالثة مباحث وكتعد دبثابة متهيدا للموضوع وفص اليت  حبثنا إىل مقدمة

 وخامتة. تطبيقي يشمل مبحثُت وينطوي ربتو ثالثة مطالب، لربتو ثالثة مطالب، وفص

فخصصنا ادلبحث األول لضبط  "،جدلية الثبات والتغيَت يف ادلفردة العربية"فجاء الفصل األول ادلوسوم بــ   

دلعٌت واوإمهال مث عرفنا الكلمة  استعمالوما يتعلق بو من  اللفظ ادلفاىيم ادلتعلقة بادلوضوع من مثل مفهوم الداللة

صطلح وادلفهوم، مث تناولنا يف ادلبحث الثاين الذي حيمل عنوان اللغة العربية وعالقتها بالقرآن الكرمي، ربدثنا يف فادل

ادلطلب األول على اللغة العربية ومكانتها أما ادلطلب الثاين فخصصناه للحديث عن القرآن الكرمي وخصائصو مث 

يا التغَت الداليل للغة العربية وينطوي ربتو ثالثة مطالب، تطرقنا يف يليو ادلبحث الثالث ربت عنوان كرونولوج
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ادلطلب األول إىل حال اللغة العربية يف العصر اجلاىلي مث ادلطلب الثاين تناول فيو حال اللغة العربية يف صدر 

فصل تطبيقي   اإلسالم وخصصنا ادلطلب الثالث للكالم يف حاذلا بعد اإلسالم، وبعدىا يأيت الفصل الثاين وىو

 فقمنا فيو، "رصيد النص القرآين اجملسدة للتغيَت الداليل"وجاء ربت عنوان  عز وجل كونو قراءة يف كتاب اهلل

رلموعة من مفردات القرآن الكرمي فقسمناه إىل مبحثُت مبحث أول بعنوان مفردات دينية ويندرج ربتو  بانتقاء

صطلحات دينية، مث يليو ادلطلب الثاين الذي أدرجنا فيو مفردات ثالثة مطالب، ادلطلب األول تناول فيو فرائض وم

من عامل الغيب واليوم اآلخرة وادلطلب الثالث تطرقنا فيو إىل مفردات الدين والرسائل السماوية، أما ادلبحث الثاين 

مفردات من ىل ة مطالب تعرضنا يف ادلطلب األول إالذي حيمل عنوان مفردات احلياة العامة فقد جاء ربتو ثالث

بشة مث ختمنا ا يف ادلطلب األخَت مفردات من احلمفردات من الفارسية مث تناولنة مث درسنا يف ادلطلب الثاين العربي

 حبثنا خبامتة ضمنا فيو أىم النتائج ادلتوصل إليها.

فقد وكأي حبث علمي البد لو من االرتكاز على منهج علمي يضبطو وحيدد مساره، ونظرا لطبيعة ادلوضوع 

استعنَّا بادلنهج الوصفي التحليلي وىو األكثر استعماال يف حبثنا ىذا كونو ادلالئم دلثل ىذه الدراسات، حيث قمنا 

بتحليل وشرح معطيات البحث قصد تربير أحكام تربيرا موضوعيا، باإلضافة إىل ادلنهج التارخيي الذي خصصناه 

 رخيي.لدراسة وتتبع حال اللغة العربية عرب تسلسلها التا

أما عن أىم الدراسات اليت عاجلت ىذا ادلوضوع فنجد دراسة "فخر الدين الرازي" من خالل كتابو "الزينة 

يف الكلمات اإلسالمية العربية" باإلضافة إىل ما عاجلو أبو عودة يف كتابو "التطور الداليل بُت لغة الشعر اجلاىلي 

 لتطرق ذلذا ادلوضوع.ولغة القرآن"، وغَتىا من الدراسات اليت سبق ذلا ا

أما عن أىم ادلصادر وادلراجع اليت اعتمدنا عليها فكانت متنوعة بتنوع فصولو ومباحثو، فقد حاولنا قدر 

اإلمكان اإلدلام جبميع الكتب ذات الصلة بكل مبحث، منها كتب الداللة، من بينها كتاب علم الداللة التحليلي 
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ة حلمد سلتار عمر وغَتىا من كتب التطور اللغوي والداليل، جلأنا أيضا يف الًتاث العريب ذلادي هنر، وعلم الدالل

إىل معاجم اللغة العربية الكربى معجم العُت للفراىيدي ولسان العرب البن منظور، وأساس البالغة للزسلشري، 

ىل كتب مصادر اللغة الكربى مثل اخلصائص البن جٍت وادلزمر للسيوطي، باإلضافة كذلك إواعتمدنا أيضا على 

التفاسَت من مثل رلمع بيان يف تفسَت القرآن للطربي، وتفسَت ادلراغي، وتفسَت القرآن العظيم البن كثَت الدمشقي 

وغَتىا من كتب التفاسَت وكذلك اعتمدنا على مصادر الشعر اجلاىلي من مثل دواوين الشعراء اجلاىليُت مع العلم 

 ر.أن ىذه ادلصادر وادلراجع ليست على سبيل احلص

 وكأي حبث ينجز فإنو ال خيلو من الصعوبات، والصعوبات اليت واجهتنا خالل مسار حبثنا ىذا جند:

 جدة ادلوضوع. -1

وطبيعتو اليت تستوجب الكثَت من اجلهد، باإلضافة إىل حساسية التعامل مع أعظم نص على  -2

 اإلطالق، النص القرآين.

 القددية.صعوبة التعامل مع ادلعاجم اللغوية  -3

 باإلضافة إىل الوضع الراىن الذي متر بو البالد جراء جائحة كورونا الذي عرقل مسار البحث. -4

وختاما حنمد اهلل عز وجل على كل شيء وخاصة نعمة العلم اليت منا هبا علينا دون أن ننسى توجيو جزيل 

ذي ربمل معنا عناء ىذا البحث قراءة العفيون، الالشكر وخالص اإلمتنان والعرفان إىل األستاذ ادلشرف بالل 

وتصحيحا وتوجيها دبالحظاتو وخصائصو القددية حىت استوى على ما ىو عليو، فكان نعم األستاذ ونعم ادلوجو 

وخَت معُت بعد اهلل عز وجل، فجزاه اهلل عنا خَت جزاء، كما نتقدم جبزيل الشكر واالمتنان إىل أعضاء جلنة ادلناقشة 

 قراءة ىذا البحث.ادلوقرة على قبول 
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 العربية المفردة في والتغير الثبات جدليةالفصل األول: 

 المبحث األول: ضبط المفاهيم

 المطلب األول: مفهوم الداللة

 واإلهمال واالستعمال المطلب الثاني: مفهوم اللفظ
 المعنىالكلمة و  المطلب الثالث: مفهوم

 والمفهوم المطلب الرابع: مفهوم المصطلح

 المبحث الثاني: اللغة العربية وعالقتها بالقرآن الكريم
 المطلب األول: اللغة العربية ومكانتها

 وخصائصه المطلب الثاني: القرآن الكريم
 المطلب الثالث: عالقة اللغة العربية بالقرآن الكريم

 المبحث الثالث: كرونولوجيا التغير الداللي للغة العربية
 حال اللغة العربية قبل اإلسالمالمطلب األول: 

 صدر اإلسالم في المطلب الثاني: حال اللغة العربية
 ( المطلب الثالث:حال اللغة العربية بعد اإلسالم )بعد اختالطها باألمم األخرى
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 المبحث األول: ضبط المفاهيم

 المطلب األول: مفهوم الداللة

ألم لفظ ُب اللغة العربية اؼبرجعية األساسية لو، باعتباره اؼبعٌت األكؿ الذم عرؼ  اؼبعجميةسبثل الصورة   

عند العرب القدامى، كؽبذا كاف البد من ربديد مفهومو اللغوم، قبل الوقوؼ أماـ مصطلح الداللة كونو  كاستعمل

 .كاالصطالحياللبنة األكٔب للمعٌت الذم يوحي على اؼبعٌت العلمي 

 لغة: -أ

كجاء تعريفها ُب  الداللة ُب اللغة مأخوذة من اعبذر اللغوم )د.ٌؿ( كىي مصدر للفعل الثالثي دؿٌ  معٌت  

 اؼبعاجم على النحو اآلٌب:

دؿ عليو كإليو داللة: أرشد كيقاؿ دىلَّوي على الطريق ككبوه سدده إليو فهو دىاؿّّ  «كرد ُب )اؼبعجم الوسيط(: -

 سماكاؼبفعوؿ مدلوؿ عليو كالدَّاللة اإلرشادي، كالدالٌلة ما يقتضيو اللفظ عند إطالقو )ج( دىالىئٍل كدالالت كالداللة 

ليلي: اؼبرشد)ج( أٌدلىة، كأداٌلء كالدليل ما يستدؿ بو )ج( أًدلَّة.  ( 1)لعمل الدالَّؿ كالدَّلة ما جعل للدليل )...( كالدَّ

، كذلك  «كجاء أيضا ُب )القاموس اعبديد(  - ، داللة على الشيء كإليو: أرشد كىدل فهو دىاؿّّ ، يىديؿ، ديؿَّ دؿَّ

 مدلوؿ عليو أك إليو.

                              
، 2، ط1/2تركيا، ج-اإلسالمية للطباعة ، إستانبوؿؾبمع اللغة العربية: اؼبعجم الوسيط، إخراج: إبراىيم مصطفى كآخركف، اؼبكتبة  (1)

 .294ص
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 -12-سورة القصص اآلية  »ىىٍل أىديلُّكيٍم عىلىٰى أىٍىًل بػىٍيتو يىٍكفيليونىوي لىكيٍم كىىيٍم لىوي نىاًصحيوفى   «قاؿ تعأب: 

 دىالىلىةه: الدَّالىلىةي ىي اإلرشاد )ج( دىالىًئٍل كدىالىلىةي اللفظ معناه.

 (1) يقدـ للدَّالىًؿ كالدَّليل من األجر. ًدالىلىةي: الًدالىلىةي: ىي الًدالىلىةي: ىي جرؼ الدَّالؿ، كالدّْالىلىةي: ما

، دىالىلىةه، "إرشاده كبرىاف".  (2) كيقاؿ: دىؿَّ

كبناء على ما تقدـ من التعاريف اللغوية السابقة يتضح أف اؼبعٌت اللغوم الذم تدكر حولو الداللة ىو 

 لفظ.اإلرشاد كاؽبداية كالتسديد كالربىاف، كقد يقصد ّٔا أيضا اؼبعٌت إذا ارتبطت بال

 : اصطالحا -ب

كثيقا بداللتو اللغوية، كمنو فإف الداللة تنتقل من اؼبعٌت اغبسي إٔب  ارتباطاللفظ  االصطالحيةترتبط الداللة 

 .(معاين األلفاظ)اؼبعٌت آّرد كىو معٌت داللة 

الداللة ىي «يعرفها بقولو:  »الشريف اعبرجاين اللغوم للداللة إذ قبد  االصطالحيةكقد تعددت التعاريف 

كوف الشيء حبالو يلـز من العلم بو العلم بشيء آخر، كالشيء األكؿ ىو الداؿ، كالثاين ىو اؼبدلوؿ، ككيفية داللة 

النص  كاقتضاءاللفظ على اؼبعٌت باصطالح علماء األصوؿ ؿبصور ُب: عبارة النص، إشارة النص، داللة النص 

                              
، تقدًن: ؿبمود اؼبسعدم، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، -معجم عريب مدرسي ألفبائي -علي بن ىادية كآخركف: القاموس اعبديد للطالب  (1)

 .344ـ، ص1991، 7اعبزائر، ط
لبناف،  -كاألضداد العربية، مكتبة لبناف ناشركف ،بَتكت االصطالحيةت كجدم رزؽ غإب: السراج الوجيز معجم للمًتادفات كالعبارا (2)

 .180، 43، ص ص 2003، 1ط
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ثبت دبعٌت تما عفداللة النص عبارة  االقتضاء لداللة أك شرعا ىو)...( إف كاف اغبكم مفهوما من اللفظ لغة فهو ا

 (1).» اجتهادالنص لغة ال 

ُت، "الداؿ كاؼبدلوؿ"، كألجل معرفة األكؿ البد من حضور ئيف أف الداللة نتاج عالقة بُت شيالتعر ىذا يبُت لنا  -

 العالقة الوطيدة بينهما.، كؿباكلة الربط بينهما ىو الذم يشكل حقيقة الدالليُتالثاين حسب رأم 

ما يتوصل بو إٔب معرفة الشيء كداللة األلفاظ على اؼبعٌت الذم توحي بو الكلمة »كعرفت أيضا بأهنا 

 (2) .«نفسو أك عارضاباؼبعينة أك ربملو أك تدؿ عليو سواء أكاف اؼبعٌت قائما 

ء للوصوؿ إٔب شيء آخر، فمن ىذا التعريف يتضح أف مدار الداللة ُب حقيقتو األمر ىو البحث عن شي

كىي تسعى ُب الغالب األعم إٔب البحث عن معاين األلفاظ لتشكل بذلك ثنائية اللفظ كاؼبعٌت، أك ما يسمى 

حاليا الداؿ كاؼبدلوؿ، كىذا ما قبده ُب علم اللغة اغبديث كخاصة ُب التفكَت اللساين الغريب عند البحث "فرديناند 

عبارة عن العالقة اليت تربط الداؿ باؼبدلوؿ داخل العالمة اللسانية، كمن »دم سويسر" حيث قبد الداللة عنده 

، كأف أحدمها يقتضي اآلخر كيؤذف بو، فتصور  االتصاؿخواص ىذه العالقة أف يكوف بُت الداؿ كاؼبدلوؿ كماؿ 

ؿ حىت كل منهما مرىوف بصاحبو، فال يكوف الداؿ داال حىت يكوف لو مدلوؿ، كال يتسٌت الكالـ على اؼبدلو 

 (3) «.يكوف لو داؿ إذا ىو ال يوجد خارج العالقة اليت تربطو بداؿ

                              
السيد الشريف أيب اغبسن علي بن ؿبمد بن علي اغبسيٍت اعبرجاين اغبنفي: التعريفات، كضع حواشيو كفهارسو ؿبمد باسل عيوف السود،  (1)

 .108ـ، ص2001ق/1424، 2لبناف، ط –دار الكتب العلمية، بَتكت 
 .13ـ، ص2011ق/1432، 2األردف، ط –ىادم هنر: علم الداللة التطبيقي ُب الًتاث العريب، عآب الكتب اغبديث، إربد (2)
 .27ـ، ص2006اإلسكندرية، دط،  -نور اؽبدل لوشن: علم الداللة )دراسة كتطبيق(، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، األزاريطة (3)
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عادة ما قبد لفظة الداللة مرتبطة باؼبعٌت لذلك يقع الكثَت ُب فخ، أهنا نفس الشيء، لكن ىذا غَت منطقي  -

 كذلك ألف الداللة تدرس اؼبعٌت.

كقد يكوف من اؼبفيد اإلشارة إٔب سبيز »ذلك أنو جزء منها كيوضح القوؿ اآلٌب الفرؽ بينهما:  كيعٍت

لطيف بُت "الداللة" كبُت "اؼبعٌت" حيث يستطيع اؼبتأمل اغبصيف أف حيدد اؼبعٌت ُب مقصود ثابت، ساكن. ُب 

( ؿبطة ثابتة ُب ؿبور Sensعٌت )حُت تكتسب الداللة التوالد كاغبركة كالنماء ُب ؿبور اؼبعاين، بذلك يكوف اؼب

 .Signification») (1)الداللة 

ظبة كل كاحد منهما، فإذا كاف اؼبعٌت يتسم بالثبات، ُب الفرؽ بينهما ديكن أف من ىذا القوؿ يتبُت  قاانطال -

ا فهي ىنا فالداللة على عكس ذلك سباما فهي تتسم باغبركة كالتغَت. لتكوف بذلك أىم منو باعتباره جزءا منها، إذ

من التعرؼ على مفهـو كل من اللفظ  انطالقاليست اؼبعٌت كإمنا ىي طرؽ دراسة اؼبعٌت. كستتضح الرؤية أكثر 

 كاؼبعٌت باعتبارىا أىم عناصرىا.

 :علم الداللة 

علم فكاف غريب تو ككالوجود، أما عن بداي االشتغاؿ، قدًن كاالسميعترب علم الداللة علما حديث النشأة 

كما يؤكد ذلك ًن القدكجوده ُب النشأة، كوف الغرب أكؿ من درسوه دراسة علمية حديثة، لكن ىذا ال ينفي 

                              
 .23، ص2009، 1ُب علم الداللة مع نصوص كتطبيقات، بيت اغبكمة للنشر كالتوزيع، اعبزائر، طخليفة بوجادم: ؿباضرات  (1)
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اعبهود كاألحباث اللغوية اؼببذكلة من قبل القدامى من العرب كاؽبنود كاليوناف كالركماف كغَتىم فبن كاف لو اىتماما 

 ُب هناية القرف التاسع عشر. (1)«مشاؿ برياؿ»ح إال على يد العآب بذلك، أما عن اظبو فلم يعرؼ ّٔذا اؼبصطل

حيث أف  اسة علمية حديثة ُب موضوع اؼبعٌت( أكؿ در M. Breal« )مشاؿ برياؿ»تعد دراسة اللغوم    

( أم علم الداللة، كقد Semantiqueىذا العآب الفرنسي ىو أكؿ من أطلق على ىذا العلم اسم السيمانتيك )

 (2)(، كيقصد ّٔا اؼبعٌت كالداللة.Semanin( من الكلمة اليونانية سيمانُت )Semantiesمصطلح )نشأ 

كقد اختار العرب مصطلحُت مقابلُت ؼبصطلح السيمانتيك فمنهم من يطلق عليو اسم "علم الداللة" كمنو من  -

ال للمصطلح األجنيب مقاب« استعمل مصطلح الداللة»كلكل حجتو ُب ذلك. كحجة من « علم اؼبعٌت»يسميو 

)السيمانتيك( كونو يعُت على اشتقاقات فرعية مرنة توجد ُب مادة )الداللة، الداؿ، اؼبدلوؿ، الدالالت، الدالٕب( 

ألنو لفظ عاـ يرتبط بالرمز اللغوم، أما مصطلح اؼبعٌت فال يعٍت إال اللفظ اللغوم، حبيث ال ديكن إطالقو على 

 (3) عد أحد فركع الدرس البالغي كىو علم اؼبعاين.يأنو  َت اللغوم، فضال على ذلكالرمز غ

من العرض السابق يتضح أف حجة من استعمل مصطلح "علم الداللة" ىو األبلغ كخَت دليل استقرار رأم  -

العلماء اللغويُت ادثُت على استعماؿ ىذا اؼبصطلح، كأبعاد مصطلح اؼبعٌت، كحصره بأحد ؾباالت علم البالغة 

 لم اؼبعاين.أال كىو ع

                              
ـ ُب الندكا، عرؼ دبؤسس الدالالت اعبديدة منها نظرية اؼبعٌت، كلو عدة إسهامات ُب 1832عآب فلسفي كلغوم فرنسي كلد سنة  (1)

 .1915الدرس اللغوم اغبديث توُب سنة 
 .11، ص2011براىيم: دراسات ُب الداللة كاؼبعجم، دار الغريب للطباعة ، القاىرة، دط، رجب عبد اعبواد إ (2)
 .20ـ، ص2010ق/1432، 1منقور عبد اعبالؿ: علم الداللة أصولو كمباحثو ُب الًتاث العريب، دار الكتاب اغبديث، القاىرة، ط (3)
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ريف عدة عند علماء العرب ادثُت كىذا ما نستنتجو من كالـ الباحث اللغوم اكلقد عرؼ ؽبذا العلم تع   

اؼبعٌت، أك ذلك  اسة اؼبعٌت أك العلم الذم يدرس يعرفو بعضهم بأنو در » إذ يقوؿ ُب ذلك: « أضبد ـبتار عمر»

الفرع من علم اللغة الذم يتناكؿ نظرية اؼبعٌت كالذم يدرس الشركط الواجب توفرىا ُب الرمز حىت يكوف قادر على 

 .(1)«ضبل اؼبعٌت

يتجلى لنا من ىذا اغبديث أف ىناؾ اختالؼ ُب كجهات النظر بُت الدارسُت ُب تعريفهم للداللة فنجد البعض  -

أهنا علم طها باؼبعٌت أك باألحرل بدراسة اؼبعٌت، ُب حُت نرل البعض اآلخر يعرفها على منهم ُب بادئ األمر يرب

ٓب يطرؽ من قبل، كىناؾ من يرل أهنا  ايتخذ بذلك ىذا اؼبصطلح منحا علميا حديثل ،قائم بذاتو يدرس اؼبعٌت

الشركط الواجب لدراسة دبعاعبتها لنظرية اؼبعٌت أصبحت فرعا من فركع علم اللغة لتصَت بذلك أساس يعتد بو 

 علم يدرس اؼبعٌت. وكوف معٌت، لكن بالتمعن ُب ىذه اؼبفاىيم ندرؾ أف جلها تتفق على أنيلتوفرىا ُب الرمز 

قبد ُب اؼبقابل تعريف جامع كأكثر دقة « أضبد ـبتار عمر»باإلضافة إٔب تلك التعاريف اليت طرحها اللغوم  -

رس اؼبعٌت سواء على مستول الكلمة اؼبفردة، أـ على مستول الًتكيب، ىو العلم الذم يد»كربليل إذا يقاؿ فيو:

كما يتعلق ّٔذا اؼبعٌت من قضايا لغوية أم أنو يدرس اللغة من حيث داللتها، أك من أهنا أداة للتعبَت عما جيوؿ 

 .(2)«باػباطر، كىو فرع من فركع علم اللغة

عتبار اللغة أكثر اىتماماتو إذ رع من فركع علم اللغة باانطالؽ فبا طرح سابقا يتبدل لنا أف علم الداللة ف -

سها من جانبها الدالٕب، ليكوف اؼبعٌت ُب ذلك موضوع ىذا العلم. سواء تعلق األمر باألصوات اللغوية اؼبفردة در ي

                              
 .11ـ، ص2006ق/1427، 1أضبد ـبتار عمر: علم الداللة، عآب الكتب ،القاىرة، ط (1)
 .11رجب عبد اعبواد إبراىيم: دراسات ُب الداللة كاؼبعجم، ص (2)
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منها أك الكلمة أك حىت الًتاكيب، أك متعلقا أيضا بالعالمات أك اإلشارات اليت ربمل معاين، إذا فهو أبسط 

 تعريفاتو العلم الذم يدرس اؼبعٌت دراسة علمية.

ىي اللفظ أك الكلمة ُب اصطالح اللغويُت إذا  داللة ىو دراسة اؼبعٌت فإف أداتوكؼبا كاف موضوع علم ال   

 فالداللة ُب حقيقة األمر تسعى لدراسة معٌت اللفظ أك معٌت الكلمة كالٌلذاف سنخصهم بالذكر فيما يأٌب:

 واإلهمال واالستعمال مفهوم اللفظالمطلب الثاني: 

 أوال: مفهوم اللفظ

 لغة:  -أ

( معاجم عدة من بينها )معجم العُتمعٌت اللفظ مؤخذ من اعبدر اللغوم ) ؿ.ؼ.ظ( كقد ًب ذكره ُب    

اللفظ من الفعل لفظ يلفظ لفظا كاللفظ: أف ترمي بالشيء كاف ُب فيك، كاللفظي = »الذم يذكره على أنو: 

لفظ بالكالـ، » كما قبد أيضا ُب )معجم الوسيط( كالذم يقاؿ فيو:   (1)«.يلفظ بشيء إال حفظ عليوالكالـ ما 

لفظ ا، : من كلمات، كال يقاؿ يتلفظ بو)...( كتلفظ بالكالـ نطق بو )...( كاللفظ ما  لفظَّ لفظنا = نطق بو

فبا ذكر ُب ىذين اؼبعجمُت  إنطاقا. (2)«ظ، كاؼبلفظ ما يلفظ بو من كالـ )ج( مالفظابل كلمة ا. )ج( ألف

                              
، 1، ط4لبناف، ج –اػبليل بن أضبد الفراىدم: معجم العُت، ترتيب كربقيق: عبد اغبميد ىنداكم، دار الكتب العلمية، بَتكت  (1)

 .93ـ، ص2003ق/1424
 .832ؾبمع اللغة العربية: معجم الوسيط، ص (2)
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ديكننا استخالص مفهومو اللغوم ُب إطارين إطار عاـ يقصد فيو رمي الشيء من الفم كإطار أخص بتخصيص 

 اللفظ بالكالـ يقصد بذلك النطق أك التكلم بالكالـ.

 إصطالحا: -ب

ىو ما خيرج من »"للفظ" ال خيرج عن إطاره اللغوم فنجده ُب عرؼ اللغويُت:  قبد أف اؼبفهـو اإلصطالحي

 .(1)«الفم ُب صورة أصوات لكلمات كرموز لو بأشكاؿ كتابية للداللة على منطوؽ لو معٌت

 (2) «.ما يلتفظ بو اإلنساف أك ُب حكمو مهمال كاف أك مستعمال»كعرؼ أيضا بأنو: 

و كل ما ينطق بو اإلنساف، أم أف األلفاظ ما ىي إال أصوات أخرجت من كيفهم من التعريفُت أف اللفظ ى -

 الفم عن طريق جهاز النطق، لتكوف بذلك كلمات أك رموز كتابية سواء أكاف ؽبا معٌت أـ ال.

 واإلستعمالثانيا: مفهوم اإلهمال 

استعماؽبما، لكنهما ٓب كثَتة، فكل يعرفهما حبسب ؾباؿ دالالت  االستعماؿ كاإلمهاؿ كلمتاف ربمالف 

 يذكراف ّٔذه اؽبيئة عند العرب بل كانا يعرفاف باسم اؼبهمل كاؼبستعمل.

 

                              
 .19ـ، ص2002ؿبمود عكاشة: الداللة اللفظية، مكتبة األقبلو اؼبصرية، القاىرة،  (1)
لبناف، -عبد الرؤكؼ ؿبمد بن تاج العارفُت اؼبناكم: التوقيف على مهمات التعاريف، تح: جالؿ األسيوطي، دار الكتب العلمية، بَتكت (2)

 .382ـ، ص2011، 1ط
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الكالـ على ضربُت مهمل كمستعمل. قاؿ: فاؼبهمل ىو الذم ٓب »ُب قولو: "ابن فارس"كيعرفهما اللغوم 

 .(1)«يوضع للفائدة كاؼبستعمل ما كضع ليفيد

ا فهم اؼبراد منو كاف مستعمال كإذا ٓب يفهم كاف مهمال، كمن ىذا كيفهم من قوؿ ابن فارس أف الكالـ إذ

 اؼبنطلق ديكننا القوؿ أف:

من منظور اللغويُت ىو كل ما تركو العرب كأمهلو ُب كالمهم، كذلك لقلة فائدتو كشيوعو، كمن ىذا  المهمل: -

. إذا (2)«لدالة على معٌت بالوضعكىي األلفاظ غَت ا: »-اؼبهمالت–يعرفها صبعا  "اعبرجاين"اؼبنحى قبد اللغوم 

 فاؼبهمل ُب نظره كل لفظ ال حيمل معٌت.

اؼبستعمل ىو ما عمل بو حىت صار »فنجده على عكس اؼبهمل سباما إذ يعرؼ على أنو:  المستعمل: أما -

، كيتضح من ىذا التعريف أف اؼبستعمل ىو اؼبتداكؿ كالشائع ُب استعماؿ الناس فقد ألفتو (3)«عادة مؤلوفة

 كاعتادت عليو كعملت بو حىت أصبح عادة لديهم.

 

 

                              
زم: الصاحيب ُب فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب ُب كالمها، تح: عمر فاركؽ الطباع، أيب اغبسن أضبد بن فارس بن زكريا الرا (1)

 .81 ـ، ص1993ق/1414، 1لبناف، ط–مكتبة اؼبعارؼ، بَتكت 
 .186اعبرجاين: التعريفات، ص (2)
 .1066علي ابن ىادية: القاموس اعبديد للطالب، ص  (3)
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 المعنىالكلمة و  مفهومالمطلب الثالث: 

 أوال: مفهوم الكلمة

َت كالتطور ُب صبيع آّاالت، فكذلك كجب على اللغة أف تواكب ىذا غإف اغبياة اإلجتماعية يصيبها الت

 التغيَت فالكلمات ال تستقر على حاؽبا فهي دائمة التغيَت حبسب الظركؼ ايط ّٔا.

 لغة: -أ

 فمفهـو الكلمة ُب األغلب األىم يتمركز بأهنا من اعبدر اللغوم )ؾ.ؿ.ـ(

الكىٍلم: اعبىرٍح كاعبميع: كيليـو  كىلىٍمتو كىٍلمنا، كأنا كآًبه)...( »بأهنا: « دماػبليل بن أضبد الفراىي»العآبكقد عرفها  -

 أم جىرىٍحتيو ككىليميك: الذم ييكلمك كتيكىلّْمو.

 (1) «.كالكىًلمةي: لغة حجازية، كالًكٍلمةي: سبيمية كاعبميع الكىًلمي كالًكٍلمي 

كاؼبيم أصالف: أحدمها يدؿ على نطق مفهم كاآلخر على ـ الَّ الكاؼ كال»"ابن فارس" ُب قولو: لغومكما عرفها   -

، اؼبائدة 45)النساء  (2)«حيرفوف الكلم عن مواضعو»جراح )...( كجيمعوف الكلمة كلمات ككلما، قاؿ ا تعأب: 

13.) 

                              
 .45العُت، صاػبليل بن أضبد الفراىيدم: معجم  (1)
 –أيب اغبسُت أضبد بن فارس بن زكريا الرازم: معجم مقاييس اللغة، كضع حواشيو: إبراىيم مشس الٌدين، دار الكتب العلمية، بَتكت  (2)

 .421ـ، ص2008ق/1429، 2، ط2لبناف، مج
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ٌيدي الكالـ فصيحوي أك كل ما ينّّ:  كقد كردت ُب )قاموس ايط( بأهنا الكلمة اللٍَّفظىةي )...( ج كىًلمه )...( جى

 (1)«.كثَت الكالـ )...( اعبىرٍحي كيليمه كًكالـه ككىلىمىوي ييكىًلميوي ككىلَّمىوي: جىرىحىوي فهو مىٍكلوـه ككىليمه 

كلم كيقاؿ: كىالىمو ككىلَّمو، كٌلمىو دبا سٌره »ارايب" بأهنا: فكقد جاءت ُب معجم )ديواف األدب( "أليب ابراىيم ال -

أك ساءىهي ككلَّمو، أم جرَّحو، كتىكىلَّم كىًلمة كًبكىلىمة، كالكىٍلم: اعبرح )...( كالكىٍلم: كاحد الكيليـو كىي اعًبراحي، 

 (2) «.كالكىًلمي: صبع كىلمة )...( كالًكالـي: صبع كٍلم، كىو اعبراحةي 

اؼبفهـو اللغوم للكلمة، بأف اؼبعجمات العربية كثَتا ما تربط مفهومها اللغوم باللفظ كالكالـ، كىذا يتبُت من  -

 ما أكده اؼبعجميوف بأف الكلمات ترادؼ األلفاظ، فال فرؽ بأف يقاؿ صبعنا ألفاظ اللغة أك كلمات اللغة.

 إصطالحا: -ب

 الحي قبدىا: فإذا ذباكزنا اؼبفهـو اللغوم للكلمة إٔب اؼبفهـو اإلصط -

الكلمة ىي لفظة كضعت ؼبعٌت مفرد على شكل رمز »ُب معجم )علـو اللغة( لألستاذ "ؿبمد ألتوجي" بأهنا:  -

ة كإمَّا مطبوعة، كؽبا ثالث عالقات: األكٔب عالقة عمركبة من بعض اغبركؼ اؽبجائية، كىي إمَّا كلمة مسمو 

                              
، 1425لبناف،  –البقاعي، دار الفكر، بَتكت ؾبد الٌدين ؿبمد بن يعقوب الفَتكز أبادم: القاموس ايط، ضبط كتوثيق: يوسف ؿبمد  (1)

 .1042ـ، ص2005ق/1426
 .546، ص2003، 1أبو إبراىيم الفارايب: ديواف األدب، ترتيب كتح، عادؿ عبد اعببار الشاطئ، مكتبة لبناف ناشركف، ط (2)
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كالثالثة عالقة دبا كضعت لو كىي ثالثة أنواع: إسم كفعل أك يكتبها يقرؤىا بكلمات غَتىا كالثانية عالقة دبن 

 (1)«.كحرؼ كىي ُب العرؼ اللغوم أصغر كحدة ذات معٌت ُب الكالـ مثل: )اغبريق(!! 

فمن تعريف ؿبمد ألتوقبي قبد بأف ىي أصغر كحدة لغوية دالة على معٌت مفرد، يلتفظ ّٔا اإلنساف، كال تكوف  -

 أيضا، ألف الناس ُب القدًن كانوا يعتمدكف ُب كالمهم على السماع. الكلمة مكتوبة فقط بل مسموعة

أك يدكهنا، كآخر عالقة ىي  قرؤىاكما ديكن أف قبد ثالث عالقات للكلمة عالقتها بكلمات ؾباكرة ؽبا، كدبن ي  -

 الداللة اليت ربملها ىذه الكلمة من أجل ربقيق الفهم كديكن تقسيمها إٔب إسم كفعل كحرؼ.

ىو اللفظ اؼبوضوع ؼبعٌت مفرد، كعند أىل »( يعرؼ الكلمة بقولو: ات"اعبرجاين" ُب )كتابة التعريف لغومال كقبد -

اغبق: ما يكٌت بو عن كل كاحدة من اؼباىيات كاألعياف بالكلمة اؼبعنوية كالغيبية كاػبارجية بالكلمة الوجودية 

 (2) «.كآّردات باؼبفارقات

 (3) «.لفظ كضع ؼبعٌت مفرد»على مهمات التعاريف( بأهنا  فيقكجاءت ُب معجم )التو  -

 يتبُت لنا التعريفُت السابقُت أهنما يتفقاف ُب نقطة مشًتكة كىي أف الكلمة لفظ يدؿ على معٌت مفرد. -

علم اللغات التقليدم صوت أك » كقد كردت ُب معجم )اؼبصطلحات العربية ُب اللغة العربية كاألدب( بأهنا: -

وات متصلة من خصائصها الداللة على معٌت، كقد اصطلح فقهاء اللغة قدديا على أف الكلمة قابلة ؾبموعة أص

                              
 .348ـ، ص2003ق/1424، 1ؿبمد ألتوقبي: معجم علـو العربية، دار اعبيل، بَتكت، ط (1)
 .151رجاين علي بن ؿبمد بن علي: كتاب التعريفات، ص اعب (2)
 .373عبد الرؤكؼ ؿبمد بن تاج العارفُت اؼبناكم: التوقيف على مهمات التعاريف، ص (3)
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ذاهتا كاغبركؼ كمقاطع الكلمات، أما الوحدات الدالة ُب علم  دللتقسيم إٔب كحدات غَت دالة على معاف ُب ح

 (1) «.الدالٕب أك النحومأم الوحدة ذات اؼبعٌت  morphemeاللغة اغبديث فهي ما يسمى بالوحدة اللغوية 

الكىًلمىةي )كىاٍلًكٍلمىةي( ىي كل ما ينطبق بو اإلنساف مفردا كاف أك »كيقاؿ ُب )القاموس اعبديد للطاٌلب( بأهنا:  -

الةي على معٌت مفرد بالوضع سواء أكانت حرفنا  -مركبا ةي )...( كالكلمة عند النجاًة ىي اللٍَّفظىةي الدَّ اللٍَّفظىةي الواًحدى

 (2) «.دا كىالىـً اعبىرّْ أـ أكثر )ج( كىًلمه ككىًلمىاتي كاح

إذا فالكلمة تتكوف من صوت أك عدة أصوات متصلة ببعضها البعض لتدؿ على معٌت معُت، كديكن تقسيمها  -

اإلنساف كىي ليست ؾبرد  إٔب كحدات دالة على معٌت ككحدات غَت دالة، كىي كذلك اللفظ الذم ينطق بو

أصوات تنطلق ُب فراغ كإمنا ىي رمز ألشياء كأفكار ُب العآب اػبارجي،ػ حيث يتفق كل ؾبتمع على أف أصوات 

معينة سبثل أشياء معينة سواء أكانت أحداث أك أفكار، فالصوت ىو اؼبادة اػباـ للكلمة أك ىي إحدل ظباهتا 

 أخرل.األساسية اليت ديكن أف تنحل إٔب عناصر 

 ثانيا: مفهوم المعنى

كيقاؿ ُب ذلك: عيٍت بكذا كاعتٍت بو، كىو معُت  وكمنو عنا يعن ٍتمن الفعل ع مأخوذعٌت ُب اللغة اؼب   

 ( 3))...( كعنيت بكالمي كذا أم أردتو كقصدتو".

                              
 .309ـ، ص1984، 2ؾبدم كىبة ككامل اؼبهندس: اؼبصطلحات العربية ُب اللغة كاألدب، مكتبة لبناف، بَتكت، ط (1)
 .916قاموس اعبديد للطالب، صعلي بن ىادية كآخركف: ال (2)
 –أيب القاسم جار ا ؿبمود بن عمر بن أضبد الزـبشرم: أساس البالغة، تح: ؿبمد باسل عيوف السود، دار الكتب العلمية، بَتكت  (3)

 .682ـ، ص1998ق/1419، 1، ط1لبناف، ج
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 . (1)كمنو اؼبعٌت كىو إظهار ما تضمنو اللفظ

   أك "ما يدؿ عليو اللفظ قاؿ الرصاُب: 

عٌت نطىابػىقىوي طاىبقٍ 
ى
ٍليوءنا من الًعربىً"                   تي لىٍفًظي باؼب ًخٍلونا من اغبٍشًو فبى

(2). 

أك اؼبقصد كمنو اإلظهار كالداللة على اللفظ أما اؼبعٌت ُب اإلصطالح فهو " إذا فاؼبعٌت ُب اللغة ىو القصد 

ت معنوية كتظهر ىذه اؼبعاين خارج النفس ُب ما ربملو النفس من الداللة على أشياء على أشياء حسية أك حركا

 .(3) صورة رمزية صوتية أك كتابية، أك حركات تعبَتية كصور رمزية

)اعبرجاين( فهي "الصورة الذىنية من حيث أنو كضع بإزائها األلفاظ، كالصور اللغومأما اؼبعاين عند 

إنو مقوؿ ُب جواب ما ىو ظبيت  اغباصلة ُب العقل. فمن حيث أهنا تقصد باللفظ ظبيت مفهوما كمن حيث

 .(4) ماىية كمن حيث ثبوتو ُب اػبارج ظبيت حقيقة، كمن حيث امتيازه عن األغيار ظبيت ىوية."

إنطالقا من التعريفُت ديكن القوؿ أف اؼبعٌت ىو الصورة الداخلية أك الذىبية للفظ ليكوف بذلك ىو الصورة 

ُب تعريفو للمعٌت ندرؾ أف يرل أف اؼبعٌت ىو التصور اؼبوجود ُب العقل  اػبارجية ؽبذا اؼبعٌت، ككتحليل لقوؿ اعبرجاين

الذم بسببو تكوف اللفظ ككضع. فتصورؾ للفظ أصبح مفهوما لو. كمعٌت جوابك عن تساؤؿ أصبح ماىية لو. 

                              
 ـ،2005ق/1426 ،4لبناف، ط -اؼبعرفة، بَتكتالراغب األصفهاين: مفردات ُب غريب القرآف، تح: ؿبمد خليل عيشاين، دار  (1)

 .352ص
 .1108علي بن ىادية: القاموس اعبديد، ص (2)
 .21ؿبمود عكاشة: الداللة اللفظية، ص (3)
 .175اعبرجاين: كتاب التعريفات، ص (4)
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 كبثبوت اؼبعٌت ُب اػبارج يصَت بذلك حقيقة، كبإعطائك تعريف للفظ كسبيز عن غَته يصبح بذلك ىوية لو، خَت

 مثاؿ بطاقة تعريف شخص خَت ىوية لو.

 والمفهوم المطلب الرابع: مفهوم المصطلح

 أوال: مفهوم المصطلح

كدبا أف اؼبصطلح ىو نتاج التطور الدالٕب الذم يطرأ على الكلمة العامة بانتقاؽبا من اؼبعٌت اللغوم األصلي إٔب  -

جديد فيجعلها بذلك مصطلحات داللة خاصة كؿبددة مع مراعاة كجود عالقة بُت اؼبدلوؿ  معٌت إصطالحي

 اعبديد كاؼبدلوؿ اللغوم القدًن كمن ىنا كجب تعريفو:

 لغة:  -أ

إف الداللة اللغوية ؼبعٌت كلمة "مصطلح" مأخوذة من اعبدر اللغوم )ص.ؿ.ج( كقد عرفو العآب "اعبوىرم"  -

الفساد، تقوؿ: صىلىح الشيًء يىٍصليح صيلوحنا )...( قاؿ الفراء: كحكى أصحابنا صىليح أيضا كىذا  ضدبأنو: "

الشيء يىٍصليح لك، أم ىو من بابتك، كالصّْالح بكسر الصاد: اؼبصاغبة كاإلسم: الصٍُّلح، يذكر كيؤنث، كقد 

 (1)«.اإلٍفسادً  الصاًد )...( كاإلصالح نقيضً دة ٍاطىلىحا كتىصاغبا كإصَّاغبا أيضا مشدٌ 

                              
مد تامر كآخركف، دار اغبديث، أيب نصر إظباعيل بن ضبَّاد اعبوىرم: الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية، راجعو كاعتٌت بو: ؿبمد ؿب (1)

 .653ـ، ص2009ق/1430، دط، 1القاىرة، مج 
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صىليحى الشيء يصليح كيصلىح كصليح :»ايط أنو  كقبده أيضا عند األديب"بطرس البستاين" ُب معجمو قطر -

)...(  يصليح صىالىحنا كصيليوحنا كصىالىحةى )...( ضد فسد )...( كتصاغبا كاصَّاغبا كاصتلحا كاصطلحا كاصّْلحا

 (1)«.خالؼ زباصما كاختصما، كاستصلح الشيء نقيض استفسد )...( الصيٍلح الًسٍلم

صلح الشيء صلوحا )...( كصالحا أيضا كصلح بالضم »كيقوؿ العآب )الفيومي( ُب معجم )اؼبصباح اؼبنَت(:  -

ح )...( كُب لغة كىو خالؼ فسد كصلح يصلح بفتحتُت )...( فهو صاّب كأصلحتو فصلح كأصلح أتى بالصال

األمر مصلحة أم خَت كاعبمع اؼبصاّب كصاغبو صالحا )...( كالصُّلحي )...( كتصاّب القـو كاصطلحوا كىو 

 (2)«.صاّب

كيفهم من اؼبعٌت اللغوم بأف الفعل صلح يتمحور حوؿ الصلح كالصالح كأف مادة صلح ربمل ُب طياهتا معٌت  -

فساد فبُت اإلصالح كاإلتفاؽ تقارب دالٕب، فإصالح الفساد بُت اإلتفاؽ كالسلم كالصالح، ككل ما ىو نقيض ال

 القـو ال يتم إالَّ باتفاقهم، فهو بذلك ال خيرج عن ىذا اغبيز.

 إصطالحا: -ب

 العميق فنجده عند:ـ الدالٕب لغوم السطحي للمصطلح إٔب اؼبفهو أما إذا ذباكزنا اؼبفهـو ال  

                              
 .321ـ، ص 1995، 2لبناف، ط-بطرس البستاين: قطر ايط، مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت  (1)
 .132لبناف، دط، دت، ص -أضبد بن ؿبمد بن علي الفيومي اؼبقرل: اؼبصباح اؼبنَت، مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت (2)
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عبارة عن اتفاؽ قـو على تسمية الشيء باسم ما »)التعريفات( بأنو: اللغوم: )الشريف اعبرجاين( ُب "كتابو" 

 (1)«.ناسبة بينهماؼباج اللفظ من معٌت لغوم إٔب آخر يػيٍنقل عن موضعو األكؿ، كإخر 

فمن تعريف اعبرجاين قبد شرطُت أساسيُت من شركط كضع اؼبصطلح: فاألكؿ يتمثل ُب اإلتفاؽ أم أف  - 

تواضع أصحاب اعبماعة اللغوية الواحدة على استخدامو، أما الشرط الثاين فهو استخداـ اؼبصطلح مرتبط دبدل 

 انتقاؿ اؼبعٌت عن موضعو القدًن إٔب موضع آخر جديد مع اإلشارة إٔب ضركرة كجود عالقة معينة تربط بُت اؼبعنيُت.

ُب تعريف اؼبصطلح اكم" ُب معجمو اؼبشهور )كشَّاؼ اصطالحات الفنوف( مع اعبرجاين تهنكيتفق العآب "ال -

ىو العرؼ اػباص. كىو عبارة عن اتفاؽ قـو على تسمية شيء باسم بعد نقلو عن موضوعو » فيقوؿ بأنو: 

 (2)«.ّٔتهما ُب كصف كغَتىامشااألكؿ، ؼبناسبة بينهما كالعمـو كاػبصوص أك ؼبشاركتهما ُب أمر أك 

: مها األكٔب كجود مناسبة بُت اؼبعٌت اللغوم كاؼبعٌت فمن التعريفيُت يتضح لنا بأهنا يتفقاف ُب نقطتُت أساسيتُت -

 اعبديد أم كجود عالقة ذبمعهما كالثانية توفر اإلتفاؽ بُت اعبماعة اللغوية كاؼبعٌت أك اعبماعة اإلصطالحية.

اتفاؽ القـو على كضع »كما أف "الكفوم" ُب كتابو )الكليات( يوافق كل من اعبرجاين كالتهناكم فيقوؿ:   -

 (3)«.قيل: إخراج الشيء عن اؼبعٌت اللغوم إٔب معٌت آخر لبياف اؼبرادالشيء ك 

                              
 .30اعبرجاين علي بن ؿبمد بن علي: التعريفات، ص ( 1)
ؿبمد علي بن علي بن ؿبمد  التهانوم اغبنفي: كشَّاؼ اصطالحات الفنوف، كضع حواشيو: أضبد حسن سبج، دار الكتب العلمية،  (2)

 .23ـ، ص2006ق/1427، 2، ط3لبناف، مج –بَتكت 
ـ، 2003ق/ 1424األردف، دط، -عريب، عآب الكتب اغبديث، إربدمصطفى طاىر اغبيادرة، من قضايا اؼبصطلح اللغوم ال (3)

 أخدا عن الكفوم: الكليات.14ص
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كيتفق تعريف أبو البقاء الكفرم مع تعريف اعبرجاين كالتهانوم أيضا ُب أف اؼبصطلح يعتمد على آلية اإلتفاؽ  -

 كالنقل.

 (1)«.اؼبصطلح لفظ أك رمز يتفق عليو ُب العلـو كالفنوف للٌداللة على أداء معٌت معُت»كذلك بأنو:   كيعرؼ -

كيدكر مضموف ىذا التعريف بأف اؼبصطلح عبارة عن كلمة أك لفظ أك رمز مفهوما ما ُب ؾباؿ علميا، كىو  -

األداة اليت يستعملها اؼبتخصصوف ُب ميداف عملهم كُب إقباز حبوثهم، كلكل علم أك ؾباؿ معرُب مصطلحاتو 

اللغة اؼبتخصصة عن اللغة العامة لغة  اػباصة بو اليت تداكؽبا بُت أىل اإلختصاص، فهو عالمة فبيزة تفرؽ بُت

 التداكؿ اليومي اليت يستخدمها عامة الناس.

فيتضح لنا من مفهـو )اللفظ، الكلمة كاؼبصطلح( أف ىذه اؼبصطلحات متداخلة فيما بينها أك باألحرل  -

اؼبصطلح  م ٍب تليو الكلمة أخص ٍب يأٌبعم يكمل اآلخر، فنجد اللفظ يكوف أمتسلسلة ُب عملها، فكال منه

أكثر اختصاصا منهما، كيكوف ذلك نتاج ىذه العالقة حيث تنتقل ُب ىذه العالقة من العاـ إٔب اػباص إٔب 

 األخص.

فنجد اللفظ إذا صار مفيدا ذا معٌت إرتقى إٔب ما يسمى بالكلمة، كىذه األخَتة كلما اختصت دبجاؿ ما 

 صارت مصطلحا.

 

 

                              
، اغبجار عنابة، دط، دت، ص  (1)  .354عيسى مومٍت: اؼبنار، سلسلة قواميس دار العلـو
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 المفهوم ثانيا: مفهوم

اؼبفهـو بالنسبة للمصطلح كالركح بالنسبة للجسد، فهو ركن أساسي من أركانو، كىو نقطة البداية  يعد

 ألم عمل مصطلحي.

 .(1)«الفهم تصور اؼبعٌت ُب لفظ اؼبخاطب»ففي تعريف اللغوم" اعبرجاين" قد أكرد فيو أف: 

كن بو معرفة ماىية الظواىر شكل من أشكاؿ انعكاس العآب ُب العقل دي»أما اؼبفهـو ُب حقيقة أمره ىو: 

كالعمليات، كتعميم جوانبها كصفاهتا اعبوىرية )...( كاؼبفهـو نتاج معرفة متطورة تارخييا، ترتفع من مرحلة أدىن إٔب 

مرحلة أعلى )...( كربسن اؼبفاىيم القددية كربددىا بشكل أكثر دقة كما تصوغ اؼبفاىيم اعبديدة )...( كالتناكؿ 

 .(2)«أكد بتطور ؾبموع العلم اغبديث كيفيد منهج للمعرفة العلميةاعبدٕب للمفهـو يت

تصور ذىٍت حيفظ اػباصيات اؼبشًتكة ّٓموعة من األشياء. إف أشياء العآب »كُب تعريف آخر أنو: 

اغبقيقي كلها ـبتلفة، كلكن من الطبيعي التفكَت بأف التصور الذم كوناه عنها حيفظ اػباصيات األساسية فبا 

 .(3)«من التعرؼ على أشياء جديدةديكننا 

                              
 .171السيد الشريف أيب اغبسُت علي بن ؿبمد بن علي اغبسيٍت اعبرجاين اغبنفي: التعريفات، ص ( 1)
، مر: صادؽ جالؿ العظم كجورج طرابيشي، دار الطليعة، بَتكت، دط، دت، ( 2)         كرنتاؿ يودين: اؼبوسوعة الفلسفية، تر: ظبَت كـر

 .488ص 
: علم اؼبصطلح مبادئ كتقنيات، تر: رديا بركة، مر: بساـ بركة، اؼبنظمة العربية للًتصبة، بَتكت، ط  -مارم( 3)        ـ، 2012، 1كلودلـو

 .47ص 



 جدلية الثبات والتغير في المفردة العربية                                  الفصل األول:
 

 
 
 - 25 - 

فاؼبفهـو إذا يركز على الصورة الذىنية اؼبوجودة ُب العقل كالذم بدكره قاـ حبفظها السًتجاعها عند اغباجة 

 إليها.

 إذا فاؼبفهـو ىنا ىو ما يتوصل بو إٔب معرفة داللة اؼبصطلح.
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 الثاني: اللغة العربية وعالقتها بالقرآن الكريم المبحث

 المطلب األول: اللغة العربية ومكانتها

 مفهوم اللغة: -1

كلغا يلغو، لغوا، كيعٍت اختالط الكالـ ُب الباطل ... كقولو تعأب: ﴿كالغوا »مأخوذة من اللغو، لغة:  -أ

 ... كاللغة كاللغات كاللغوف: اختالط الكالـ ُب معٌت ، يعٍت رفع الصوت بالكالـ ليغلطوا اؼبسلمُت(1)فيو﴾

 .(2)«كاحد

 .(3)«أما حدىا فإهنا أصوات يعرب ّٔا كل قـو عن أغراضهم»ُب كتابو ُب قولو:  "ابن جٍتاللغوم "كعرفها 

بالكالـ عند اختالطو لَتكب بذلك معٌت موحد ليأٌب بعد اؼبالحظ ُب التعريف األكؿ للغة أهنا: مرتبطة 

كظيفتها ذلك ابن جٍت يعطي ؽبا تعريفا شامال كدقيقا حيث ربطها بالطبيعة الصوتية لرموزىا اللغوية، باإلضافة إٔب 

 .االجتماعية كىي التعبَت ٍب إٔب اعبانب النفسي باعتبارىا تفصح عن ما بالنفس من أغراض كغَتىا 

خيتلف تعريف اللغة عند العلماء كذلك باختالؼ الرؤل كعلى حسب نظرة العآب ؽبا، فكال : ااصطالح -ب

يعرفها على حسب الزاكية اليت ينظر منها إٔب اللغة كباعتبارىا مرتبطة بعلـو شىت منها: علم االجتماع كعلم النفس 

                              
 .26سورة فصلت، اآلية  (1)
 .752اػبليل بن أضبد الفراىيدم: معجم العُت، ص  (2)
، 1لبناف، مج-(: اػبصائص البن جٍت، تح: عبد اغبميد ىنداكم، دار الكتب العلمية، بَتكت 396أيب الفتح عثماف بن جٍت )ت  (3)

 .87ـ، ص 2003ق/ 1424، 2ط
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صفة  ة اجتماعية، ثقافية، مكتسبة، الكاؼبنطق كالفلسفة كغَتىا ككأفضل تعريف ؽبا قبد: اللغة ظاىرة بيسيولوجي

بيولوجية، مالزمة للفرد تتألف من ؾبموعة من رموز صوتية لغوية، اكتسبت عن طريق االختبار معا ُب مقررة ُب 

 .(1)، كّٔذا النظاـ الرمزم الصوٌب تستطيع صباعة ما أف تتفاىم كتتفاعلالذىن

من صوٌب معُت يتحدث ّٔا ؾبموعة ًب ديكن القوؿ أف اللغة خاصية اجتماعية أك إنسانية ذات نظاـ  كمن

 األساسي التواصل كالتفاىم كالتعبَت كىنا تنقسم اللغة إٔب ستة أنواع كىي: ااألفراد ُب بيئة معينة كغرضه

 كىي لغة الًتاث كاألدب كالكتابة. اللغة الفصحى: -

 لغة الشعب ُب ـباطباتو اليومية. كىي اللغة العامية: -

 كىي اليت كانت شائعة ُب مرحلة زمنية معينة ٍب توقف الناس عن استخدامها كالما ككتابة. اللغة الميتة: -

 كىي اللغة اليت ال تزاؿ مستخدمة ُب الكالـ كالكتابة. اللغة الحية: -

، كمنها رموز اؼبوسيقى كىي صبلة الرموز كاإلشارات اؼبتفق عليها ُب ع اللغة الوضعية: - لم من العلـو

 كالكيمياء....

 .(2)كىي اليت ربتوم على عدد كبَت من الكلمات كالتعابَت اليت تنتمي إٔب لغات أخرل اللغة الهجين: -

                              
 .559ـ، ص 2006ق/ 1427، 1، ط 07لبناف، مج -بديع يعقوب: موسوعة علـو اللغة العربية، دار الكتب العلمية، بَتكت  إدييل (1)
 .559اؼبرجع نفسو، ص ( 2)
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تنقسم اللغات اإلنسانية من منطلق التطور كاالرتقاء كأساس للتقسيم إٔب ثالث فصائل زبتلف  كما

 ُب درجة رقيها كىي: -عن غَتىا–عناصر كل منها 

 ....اْبكالتبتية كتشمل الصيفية كالربؼبانية اللغات غير المتصرفة أو العازلة: -

 كتشمل الًتكية كاؼبنغولية كاؼبنشورية كاليابانية كلغات الباسك ..... اْب ية أو الوصلية:قصلواللغات ال

 .(1)كتشمل الفارسية كاؽبندية كالالتينية كاإلفريقية كاعبرمانية كالعربية كالعربية واللغات المتصرفة أو التحليلية:

مرحلة اللغات غَت اؼبتصرفة   ديثل التقسيم السابق ذكره مراحل التطور اليت مرت ّٔا اللغات اإلنسانية. فنجد

كأكؿ مرحلة من ىذا التطور، كتتميز ىذه اللغات جبمود ُب أبنيتها كذلك لعدـ قبوؽبا التصرؼ أك التوليد انطالقا 

 من لصق حركؼ كضمائر بأبنيتها األصلية.

تقت من لتأٌب بعد ذلك اللغات اللصيقة أك الوصلية كاليت سبثل اؼبرحلة الوسطى ُب ىذا التطور كوهنا ار 

ُب أكائل كلماهتا أك كصلها بزكائد مرحلة العزؿ إٔب مرحلة اللصق، إذ قبدىا تستند ُب تركيب أبنيتها إٔب لصق زكائد 

 الحقة باألبنية األصلية من أجل خلق معاف جديدة.

يوحي ٍب تأٌب بعد تلك اؼبرحلة األكثر تطورا كارتقاءا أال كىي مرحلة اللغات اؼبتصرفة، كاظبها ُب حد ذاتو 

بذلك ألهنا اللغات اليت تقبل التصرؼ إذ قبد أف أبنيتها تتغَت بواسطة اإلشتقاؽ أما عن تسميتها أيضا بالتحليلية 

فراجع لكوهنا تستطيع ربليل صبلها إٔب أجزاء صغرل كبتقسيمها للجملة إٔب ىذه األجزاء تستطيع أيضا إما إعادهتا 

 القا من إنشاء عالقات تركيبية داللية جديدة بُت ىذه األبنية.إٔب أبنيتها األكٔب أك إنتاج بناء جديد انط

                              
 .195، أخذا عن: علي عبد الواحد كاُب: علم اللغة، ص 543إميل بديع يعقوب: موسوعة علم اللغة العربية، ص ( 1)
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 مفهوم اللغة العربية: -2

ديكن تعريف اللغة العربية بأهنا اللغة اإلنسانية اؼبتصرفة التحليلية كاليت  السابق ذكره انطالقا من التقسيم

 الثالثة.تتسم بالتطور كالرقي بانتمائها للمجموعة 

، كىي كاحدة (2)، كالباقية(1)اللغة العربية أيضا: بأهنا لغة العرب ُب البالد العربية كىي نوعاف: البائدة كتعرؼ

 .(3)من العائالت السامية، كأكربىا، كأشهرىا

بأهنا سامية األركمة كذلك بانتمائها إٔب أسرة اللغات السامية كىي "أكثر لغات ىذه آّموعة  كعرفت

نسمة، كىي إحدل مليوف  400متحدثُت كإحدل أكثر اللغات انتشارا ُب العآب يتحدث ّٔا اليـو أكثر من 

 .(4)لغات منظمة األمم اؼبتحدة الرظبية الست"

 

 

 

 

                              
 البائدة: كىي عربية النقوش كصلت إلينا عن طريق النقوش. (1)
 الباقية:كىي اللغة اليت بقيت كحفظت كال تزاؿ مستخدمة كتابة كأدبا.(2)
 .288ـ، ص2003ق/ 1424، 1ؿبمد ألتوقبي: معجم علـو العربية، دار اعبيل ، بَتكت، ط (3)
 .225ـ، ص 2011ق/ 1432، 1ز اؼبعرفة، عماف، طغالب اؼبطليب: اللغة العربية مبادئ كتطبيقات، دار كنو  (4)
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 كاؼبخطط اآلٌب يبُت موقع اللغة العربية من اللغات السامية.

         * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1)شجرة اللغات السامية 

                              
كىي ؾبموعة من اللغات اليت كانت شائعة منذ فًتة غابرة من الزماف ُب آسيا كأفريقيا، كبعضها حي ال يزاؿ مستمر  اللغات السامية األم:  *

 يتكلم بو، كالبعض اآلخر زاؿ كمات علمت آثاره.
 .547العربية، صإميل بديع يعقوب: موسوعة علـو اللغة ( 1)

 اللغات السامية األم

لغات شرقية )البابلية، 
 اآلشورية، أك األكادية(

 لغات غربية جنوبية لغات غربية مشالية

 آرامية    كنعانية

 فينيقية       عربية قددية   مؤابية   كنعانية قددية   أكجريتية

 عربية مشالية    عربية جنوبية

 عربية باقية             عربية بائدة

 اللحيانية كالثموديةكالصفدية()تشمل 

 

 لغة سبيم     لغة اغبجاز

 حبشية       قتبانية   حضرمية  سبئية  معينية
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 اؼبخطط يتضح أف اللغات السامية األـ تنقسم إٔب ثالثة أقساـ:من خالؿ ىذا 

 )أم لغة البابليُت كاآلشوريُت(. باألكديةكاليت ربمل حضارة كاد الرافدين )العراؽ( اؼبسماة  لغات شرقية:

كىذه األخَتة انبثق منها لغات أخرل   الكنعانيةكاليت تنقسم بدكرىا إٔب  لغات غربية شماليةكالقسم الثاين 

درج ضمن القسم نُب بالد الشاـ، لنجد بعد ذلك اللغة العربية اليت ت واآلراميةكما ىو موضح ُب اؼبخطط، 

كىي لغتنا، كىي األخَتة تنقسم إٔب بائدة  عربية شمالية: كالعربية بدكرىا تنقسم إٔب لغات غربية جنوبيةالثالث.

اليت عرفتها اؼبنطقة اعبنوبية من جزيرة العرب كىي كذلك تنقسم إٔب لغات عدة كما ىو  وعربية جنوبيةكباقية، 

 كاضح ُب اؼبخطط السابق.

قد »يعتقد بعض الباحثُت أف اللغة العربية الشمالية ىي األقرب إٔب اللغات السامية األـ بدليل أهنا: 

الساميات األخرل، ففيها من األصوات ما  بو السامية األـ أكثر فبا احتفظت  إٔبعناصر قددية ترجع باحتفظت 

ليس ُب غَتىا من اللغات السامية، كفيها ظاىرة اإلعراب كنظامو الكامل، كفيها صيغ كثَتة عبموع التكسَت، كغَت 

ذلك من ظواىر لغوية، يؤكد لنا الدارسوف أهنا كانت سائدة ُب السامية األكٔب اليت اكبدرت منها كل اللغات 

 . (1)«كفة لنا اآلفالسامية اؼبعر 

ـ. كيعود ازع أقرب اللغات إٔب السامية األإذا باحتفاظ اللغة العربية بعناصرىا استطاعت أف تكوف بال من

سبب احتفاظها بعناصرىا إٔب انعزاؽبا ُب شبو اعبزيرة، كمن ذلك عدـ تعرضها إٔب التغيَت الكبَت كاقتصار تغَتىا 

                              
 .31إبراىيم أنيس: ُب اللهجات العربية، مكتبة األقبلو اؼبصرية، القاىرة، دط، دت، ص  (1)
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على ظواىر قليلة على عكس اللغات السامية األخرل اليت مرت دبراحل من التغيَت اليت أدت ّٔا إٔب اإلبتعاد عن 

 السامية األـ.

للغة العربية مكانة عالية كرفيعة بُت لغات العآب قدديا كحديثا. أكال من حيث مركزىا اعبغراُب، فهي تشغل 

 ديث.مركزا جغرافيا مهما سواء ُب القدًن أك اغب

 :فقدديا

 أقرب إٔب اللغة السامية األـ.لغة مرشحة ألف تكوف  العربية أكثراللغة  -

لغة قددية متداكلة بُت العرب ُب العصر اعباىلي فال ديكن ربديد عمرا كوهنا لغة منطوقة قبل  أيضا تعترب -

النصوص  العصر اعباىلي ال سبثل عمق التارخيي لعمرىا، فهذه منكتوبة كالنصوص اليت كصلت إلينا أف تكوف م

ية اليت تعود إٔب وية العربية كلعل النقوش األكادذلك بعمر الظواىر اللغوية الشفقارنا تعد حديثة العهد إذا ما 

ا فهي لغة إذ، (1)( قبل اؼبيالد تشهد بقدـ كثَت من الظواىر العربية كاإلعراب كاإلضافة كغَتىا كمنو قدمها2450)

 ؽبا تاريخ قدًن قدـ البشرية.

ُب العصر اعباىلي كلغة أدب، نطق ّٔا الشعراء الفصحاء  تعد أيضا لغة حديث تكلم ّٔا العرب -

القرآف الكرًن دبختلف قراءاتو كأصبحت بعد ذلك كمدكناهتم الكبَتة كلغة دين أنزؿ ّٔا  واف العربيكأصبحت د

 معيارا لغويا كمنطا للتحدم.

                              
 .20ـ، ص 2003، 2األردف، ط -إظباعيل أضبد عمايرة: حبوث ُب االستشراؽ كاللغة، دار كائل، عماف (1)
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تواكب التطور دكف زبليها على ألفاظها بسبب مركنتها كتأقلمها مع اعبديد دكف التخلي عن القدًن، كما 

فهي قبل ذلك كبعده تشرفت بأف حييط القرآف الكرًن معانيو اؼبقدسة بلفظها، »زادىا رفعة أهنا لغة القرآف الكرًن، 

تكوف بذلك لغة دين رضبة عظيم، كأف تًتدد ألفاظها  يضع إعجازه بطرائق التعبَت فيها؛ فكفاىا فخرا كظبوا أفكأف 

اؼبسلمُت ُب شىت أقطار األرض، كيكفيها اعتزازا أف صوت اغبق يعلو ّٔا من اؼبآذف ُب أكؿ على ألسنة ماليُت 

ظبر قبم كما خفق قلب بإذف من الغيش كآخر النهار عندما يقًتب من ألف كطبسمائة عاـ، كسيبقى كذلك ما 

 .(1)«مقتدر عزيز

تطورت كارتقت إٔب أف أضحت لغة مكتوبة بعدما كانت منطوقة ُب القرف األكؿ اؽبجرم كدكف ّٔا القرآف -

 الكرًن كاغبديث النبوم الشريف ككالـ العرب شعره كنثره.

يسمى  أصبحت لغة علم كبياف بازباذىا بعدا علميا كذلك ُب القرنُت الثالث كالرابع اؽبجريُت أك ما-

 ُب الثقافات األجنبية. كتأثر ثرتأت أكج تطورىا كصارت لغة   ىذه اؼبرحلة إٔبإذ كصلت ُببالعصور الذىبية 

 حديثا:أما -

 .(2)فهي لغة العرب ُب العصر اغباضر كىي اللغة الرظبية اليت تنص عليها دساتَت الوطن العريب-

 كضعت لنفسها مكانا ضمن اللغات الرظبية الستة ُب منظمة األمم اؼبتحدة. -

 

                              
 .5غالب اؼبطليب: اللغة العربية مبادئ كتطبيقات، ص  (1)
 .117ـ، ص2008يد: ُب النهوض باللغة العربية، دار ىومة للطباعة ، اعبزائر، دط، صاّب بلع (2)
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 .(1)اؼبرشحة للظهور بقوة ُب القرف الواحد كالعشرين أيضا اللغة الرابعة تربتع -

 تعد أيضا لغة دين كعبادات ألكثر من ماليَت من البشر تقريبا. -

 سبتاز خبصائص فبيزة تظهر ُب أبنيتها سواء الصوتية كالصرفية كالنحوية. -

 ربصى. حىت تكاد ال مفرداهتاسبتاز أيضا بسعة  -

تشتق من الغرب ما كسبتاز كذلك بطواعيتها كمركنتها ألهنا تواكب التغَت كالتطور كوهنا لغة اشتقاقية  -

 ربتاج كيوافق تراكيبها.

مثيل لو ُب أم لغة من لغات البشر، رغم كوهنا أقدـ لغة على  متميز، كتراث غٍت اللغة ؽبا نظاـ كتايب  -

 ا كحداثتها، كيقرأ ّٔا تراثها دكف مساعدة معجمية.كجو األرض إال أهنا ٓب ربدث قطيعة بُت أصوؽب

كداللة من قطر عريب ألخر، كتشكل الفصحى  أداءن لغة متنوعة اللهجات زبتلف ُب بعض ألفاظها  -

 (2) الوسيلة اؼبثلى للتواصل.

ككخالصة ؼبا سبق ديكن القوؿ أف اللغة العربية ؽبا تاريخ طويل متصل بُت القدًن كاغبديث حيث كاكبت  

كل العصور، كاحتوت كل آّاالت من علم كمعرفة كاقتصاد كحضارة كغَتىا لتكوف بذلك قد أدت مهامها عرب 

 .العصور التارخيية على أكمل كجو

 

                              
 .117صاّب بلعيد :ُب النهوض باللغة العربية،ص(1)
 .117،118اؼبرجع نفسو، ص ص(2)
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 وخصائصه المطلب الثاني: القرآن الكريم

 أوال: مفهوم القرآن الكريم

القرآف الكرًن ىو كالـ ا اؼبعجز الذم ال يأتيو الباطل من بُت يديو كال من خلفو، كقد تكفل ا تعأب حبفظو  -

 (1).﴾إنا كبن نزلنا الذكر كإف لو غبافظوف﴿ تعأب:كضبايتو من كل ريب أك ربريف قد ديس بو لقولو 

وا بو عناية خاصة باافظة عليو كتوثيقو كدراستو كقد ناؿ القرآف الكرًن على غَته من الكتب مكانة عالية فاعتن -

حيصى من العلـو كاؼبعارؼ منذ عهد الرسوؿ صلى  يعد كال كالغوص ُب معانيو حيث خلف السلف تراثا ضخما ال

 ا عليو كسلم إٔب عصرنا ىذا.

العرب كىو منقوؿ نقال صحيحا خاليا من أم خطأ  كيرل العلماء أف القرآف الكرًن ىو أفصح فبا نطقت بو -

 ؿبفوظ ُب اؼبصاحف إٔب قيامة الساعة.

 :المعنى اللغوي لكلمة قرآن -أ

قرآنا صبعتو كقرأت الشيء » :بأنو (معجم الصحاح )كرد لفظ القرآف ُب كالـ العرب كقد جاء ُب

كضممت بعضو إٔب بعض... كقرأت الكتاب قراءة كقرآنا كمنو ظبي القرآف كقاؿ أبو عبيدة: ظبي القرآف ألنو جيمع 

                              
 .9سورة اغبجر، اآلية  (1)
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قرأتو فاتبع  فإذا﴿ أم صبعو كقراءتو كقولو تعأب: (1)﴾علينا صبعو كقراءتوإف ﴿ الصور فيضمها كقولو تعأب:

 .(3)«لكا بيناه أم قراءتو قاؿ ابن عباس: فإذا بيناه لك بالقراءة فاعمل دب (2)قراءتو﴾

... القرآف كأنو ظبي بذلك عبمعو ما فيو من األحكاـ كالقصص كغَت »كما أكرده الرازم ُب مقاييس اللغة   -

 .(4)«-ذلك

اغبركؼ كالكلمات  أم صبعاؼبعٌت األكؿ اعبمع كالضم فمن ىنا تبُت لنا بأف لفظت القرآف تعمل معنيُت  -

 كالسورة بعضها مع بعض ُب كتاب كاحد، أما اؼبعٌت الثاين فهو القراءة كالتالكة أم التلفظ كالنطق دبا ىو مكتوب.

 المعنى االصطالحي لكلمة قرآن: -ب

 ف كثَتة للقرآف الكرًن نوجز منها:كردت تعاري -

صاحف اؼبنقوؿ عنو بالتواتر، عليو كسلم اؼبكتوب ُب اؼباؼبعجز اؼبنزؿ على النيب صلى ا  كالـ االقرآف ىو  » -

 .(5)«اؼبتعبد بتالكتو

                              
 .17سورة القيامة، اآلية  (1)
 .18سورة القيامة، اآلية  (2)
 .924،925ـ، ص2009ق،1430، 1أيب نصر إظباعيل بن ضباد اعبوىرم: الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ،مج (3)
 .396أيب اغبسُت أضبد بن فارس بن زكريا الرازم: مقاييس اللغة،ص  (4)
 .21صبحي الصاّب: مباحث ُب علـو القرآف، دار العلم للماليُت، لبناف، دط، دت، ص (5)
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ُب شهر ىو كتاب ظباكم نزؿ على سيدنا ؿبمد صلى ا عليو كسلم القرآف الكرًن » :كقد عرؼ أيضا بأنو -

كاؼبنتهي بالناس، كىو الكالـ بالتواتر اؼبتعبد بتالكتو اؼببدكء بالفاربة ُب ليلة القدر ُب غار حراء، اؼبنقوؿ رمضاف 

 .(1)«افوظ ُب اؼبصحف بُت دفيت اؼبصحف ُب صدكر الناس كالعلماء

القرآف ىو كتاب ا الذم نزؿ على النيب ؿبمد صلى ا عليو كسلم كحيتوم على »كما كرد تعريفو بأنو:   -

وصوؿ إٔب ىذا اإلدياف إضافة إٔب إيراد تفاصيل الشريعة اإلسالمية كالدعوة لإلدياف با سبحانو كتعأب كسبل ال

 .(2)«العديد من قصص األمم السابقة كاألنبياء كالصاغبُت

السابقة يتضح لنا بأف القرآف الكرًن ىو كالـ ا عز كجل الذم أنزلو على رسولنا الكرًن ؿبمد  فمن التعاريف -

صلى ا عليو كسلم بواسطة اؼبلك جربيل عليو السالـ من السماء إٔب األرض ليهدم الناس إٔب طريق اغبق 

ىذا اإلعجاز كقد نزؿ أت مثل كخيرجهم من الظلمات إٔب النور معجز ُب ألفاظو كمعانيو ٓب يسبق للعرب أف ر 

 متواترا أم على دفعات حفظو ا عز كجل من كل زيغ أك ربريف كأعجز العرب باإلتياف بأقصر سورة منو.

 ثانيا: خصائص القرآن الكريم

 لقد سبيز القرآف الكرًن عن سائر الكتب السماكية دبجموعة من اػبصائص نذكر منها: -

 ضرر قد حييط بو.تعهد ا عز كجل حبمايتو كحفظو من كل لى مر العصور عالقرآف الكرًن معجزة خالدة  -1

 عز كجل فوجود اإلعجاز فيو ميزه عن كالـ البشر. إنفراد القرآف ُب نظمو كأسلوبو كتراكيبو فهو كالـ ا -2

                              
 .13ـ، ص 2012ق/ 1433، 1زيد: الوشاح ُب اللغة العربية، دار جرير، األردف، طسآب نادر أبو  (1)
 .329ـ، ص 2004ق/ 1425، 1فبدكح الزكيب: معجم الصوفية، دار اعبيل، بَتكت، ط (2)
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 لًلنَّاسً  ىيدنل اٍلقيٍرآىفي  ًفيوً  أيٍنزًؿى  الًَّذم رىمىضىافى  شىٍهري ﴿نزؿ ُب شعار رمضاف لقولو تعأب: لو نزكلُت: حيث  -3

 لىيػٍلىةً  ُب  أىنٍػزىٍلنىاهي  ًإنَّا﴿ُب ليلة مباركة أال كىي ليلة القدر لقولو تعأب:  ككذلك نزكلو، (1)﴾كىاٍلفيٍرقىافً  اؽٍبيدىل ًمنى  كىبػىيػّْنىاتو 

 .(2)﴾اٍلقىٍدرً 

 أما فضلو على البشرية فهو رسالة إنسانية ظباكية فقد كاف ىدل للبشر. -4

 .(3)﴾ميدًَّكرو  ًمنٍ  فػىهىلٍ  لًلذٍّْكرً  اٍلقيٍرآىفى  يىسٍَّرنىا كىلىقىدٍ ﴿تسيَت حفظو كتالكتو لقولو تعأب:  -5

 كىًشفىاءه  رىبّْكيمٍ  ًمنٍ  مىٍوًعظىةه  جىاءىٍتكيمٍ  قىدٍ  النَّاسي  أىيػُّهىا يىا﴿لقولو تعأب: القرآف الكرًن نور للعقوؿ كشفاء لصدكر  -6

 .(4)﴾الصُّديكرً  ُب  ًلمىا

 مىا اٍلقيٍرآىفً  ًمنى  كىنػينػىزّْؿي ﴿ند قراءتو تزكؿ اؽبمـو كترتاح النفوس فهو بذلك يزؿ الداء كجيلب الدكاء لقولو تعأب: فع -

 .(5)﴾لًٍلميٍؤًمًنُتى  كىرىضٍبىةه  ًشفىاءه  ىيوى 

 ًإالَّ  ديىىسُّوي  الى ﴿لدل اؼبسلمُت فهم حيرصوف على الطهارة عند تلوثو لقولو تعأب: القرآف الكرًن كتاب مقدس  -7

 .(6)﴾اٍلميطىهَّريكفى 

                              
 .185سورة البقرة، اآلية  (1)
 .1سورة القدر، اآلية ( 2)
 .17سورة القمر، اآلية ( 3)
 .57سورة يونس، اآلية  (4)
 .82ورة اإلسراء، اآلية س (5)
 .79سورة الواقعة، اآلية  (6)



 جدلية الثبات والتغير في المفردة العربية                                  الفصل األول:
 

 
 
 - 39 - 

 فىاٍستىًمعيوا اٍلقيٍرآىفي  قيرًئى  كىًإذىا﴿كردت للقرآف الكرًن أظباء كصفات كثَتة منها: القرآف الفرقاف لقولو تعأب:  -8

 .(2)﴾نىًذيرنا لًٍلعىالىًمُتى  لًيىكيوفى  عىٍبًدهً  عىلىى اٍلفيٍرقىافى  نػىزَّؿى  الًَّذم تػىبىارىؾى ﴿، كلقولو تعأب: (1)﴾لىوي 

فهو رضبة كموعظة كنور على نور فقد جاء شفاء لصدكر كىدل كرضبة للعاؼبُت مبارؾ من عند ا أما صفاتو  -

 العزيز العظيم.

كما حدث مع اللغات األخرل فقد قوىا   ندثار كالًتاجعكاإلالقرآف الكرًن حفظ اللغة العربية من الزكاؿ  -9

 كساندىا بتأثَته اإلجيايب فيها كدعمها أف تكوف لغة عاؼبية يفتخر ّٔا اؼبسلموف كبدينهم العظيم.

 اللغة العربية بالقرآن الكريمعالقة المطلب الثالث: 

للغة العربية عالقة فريدة مع النص القرآين لعظمة كل طرؼ ُب ىذه العالقة، فالعربية ستبقى مالزمة لو ألهنا 

من أبرز أدكات فهمو كتعليمو بل كجزء من إعجازه كسيظل من أعظم كسائل حفظهما كبقائها، فالعالقة بينهما 

ا تغَت الفضاء كالزماف، كتًتجم ىذه العالقة ُب تبديلها مهمعالقة تالزمية ترابطية ال انفصاؿ فيها، كال ديكن 

 نقطتُت مهمتُت أال كمها نزكلو ّٔا كأثره فيها.

 

 

                              
 .204سورة األعراؼ، اآلية  (1)
 .1سورة الفرقاف، اآلية  (2)
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 أوال: نزول القرآن الكريم باللغة العربية

األصل أنزؿ القرآف الكرًن بلغة العرب حيث أنزلو ا عز كجل بواسطة جربيل عليو السالـ على نيب عريب  أ( 

كالنسب كاللساف بلغة عربية فصيحة إذا فا تعأب اختارىا كفضلها عن سائر اللغات ليجعلها لغة كتابو العظيم 

 .(1)﴾تػىٍعًقليوفى  لىعىلَّكيمٍ  عىرىبًيِّا قػيٍرآىننا أىنٍػزىٍلنىاهي  ًإنَّا﴿كخَت دليل قولو تعأب: 

افو  ﴿كقولو أيضا:  آف الكرًن أنزؿ باللغة العربية أف القر اليت تؤكد ، كغَتىا من اآليات (2)﴾ ميًبُتو  عىرىيبي  بًًلسى

 .هم، ّٔذا الكتاب اؼبقدس )القرآف(ربد رباين لفصاحة العرب كأصالة لغتب( 

كفصاحة ُب اؼبعٌت كركعة ُب التعبَت، كلعظمة ىذه ُب اللفظ  ةاؼبعركؼ أف اللغة العربية لغة أصيلة تتميز جبزال       

مندىشُت  واؼ أىلها بالفصاحة كالبياف كالرباعة فقد كاجهها القرآف الكرًن بالتحدم كاإلعجاز، فوقفاللغة كاتصا

من بيانو كمشوليتو كركعة أساليبو كظبو معانيو. ؿبتارين من دقة أحكامو لذلك كاجههم ا تعأب ُب نصو العظيم 

ٍنسي  اٍجتىمىعىتً  لىًئنً  قيلٍ ﴿بصريح العبارة بالتحدم كاإلعجاز، إذ يقوؿ ُب ؿبكم تنزيلو:   دبًٍثلً  يىٍأتيوا أىفٍ  عىلىى كىاعبًٍنُّ  اإٍلً

ا  .(3)﴾ظىًهَتنا لًبػىٍعضو  بػىٍعضيهيمٍ  كىافى  كىلىوٍ  دبًٍثًلوً  يىٍأتيوفى  الى  اٍلقيٍرآىفً  ىىذى

 أىـٍ ﴿كيظهر ذلك جليا ُب قولو: يتحداىم بأف يأتوا بعشر سورة من مثلو كُب موضع آخر قبده عز كجل 

، فعجزكا (4)﴾صىاًدًقُتى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  اللَّوً  ديكفً  ًمنٍ  اٍستىطىٍعتيمٍ  مىنً  كىاٍدعيوا ميٍفتػىرىيىاتو  ًمٍثًلوً  سيوىرو  ًبعىٍشرً  فىٍأتيوا قيلٍ  افٍػتػىرىاهي  يػىقيوليوفى 

                              
 .2سورة يوسف، اآلية  (1)
 .195سورة الشعراء، اآلية  (2)
 .88سورة اإلسراء، اآلية  (3)
 .13سورة ىود، اآلية  (4)
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 نػىزٍَّلنىا فبَّا رىٍيبو  ُب  كيٍنتيمٍ  كىًإفٍ ﴿على ذلك فأنزؿ معهم درجة التحدم ألف يأتوا بسورة فقط كيتبُت ذلك ُب قولو: 

اءىكيمٍ  كىاٍدعيوا ًمٍثًلوً  ًمنٍ  ًبسيورىةو  فىٍأتيوا عىٍبًدنىا عىلىى  .(1)﴾صىاًدًقُتى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  اللَّوً  ديكفً  ًمنٍ  شيهىدى

أيضا كقفوا عاجزين كمهما حاكلوا فلن يتمكنوا، فهذا أمر بديهي فكيف يتحدل ـبلوؽ ال حوؿ لو  كىنا 

 المو كخالق كل شيء.كالـ خالقو كخالق ك

 ثانيا: أثر القرآن الكريم في اللغة العربية

تًتاكح بُت السلب  االحتكاؾنتيجة ىذا ك إف احتكاؾ اللغات بعضها ببعض ينتج عالقة تأثَت كتأثر ال ؿبالة 

قد أسقط األثر السليب ُب ىذه  بنزكلو ّٔا لغة العربية بالقرآف الكرًن. ألفكاإلجياب، لكن األمر ـبتلف ُب عالقة ال

 العالقة، فكاف تأثَته فيها تأثَتا إجيابيا ال ؿبالة كيتجلى ىذا التأثَت ُب النقاط اآلتية.

 المحافظة على بقاء اللغة العربية: -1

اللغة العربية ؽبا خصوصيتها كأعظم خصوصية للغة العربية ارتباطها بالقرآف الكرًن. كىذا ُب حقيقة األمر 

 راء بقائها كخلودىا. السر ك 

 

                              
 .23سورة البقرة، اآلية  (1)
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فبنزكلو ّٔا حافظ عليها من الزكاؿ لكونو الكتاب افوظ من ا عز كجل فإنو تعأب تكفل حبفظو دكف 

. كىو نص صريح من (1)﴾ غبىىاًفظيوفى  لىوي  كىًإنَّا الذٍّْكرى  نػىزٍَّلنىا كبىٍني  ًإنَّا ﴿سائر الكتب، فقاؿ سبحانو كتعأب ُب ذلك: 

 كجل حبفظ كتابو الكرًن. ا عز

 كدبا أنو أنزؿ باللغة العربية فبحفظو ربفظ كببقائو تضمن بقائها كحياهتا.

 االختالطػبدمتو كالعناية بو كمع موجة كلعظمة مكانة القرآف الكرًن عند اؼبسلمُت سعوا بأقصى ما لديهم 

اليت أصابت العرب آنذاؾ جراء الفتحات كغَتىا، كخشية منهم على كتأّم اؼبقدس من اللحن كالتزييف كحرصهم 

الشديد عليو جعلهم يقننوف كيقعدكف للعربية بأف كضعوا ؽبا كبوا دبثابة قانوف ؽبا حيفظها كالقرآف الكرًن بذلك 

 اؼبرجع كالدستور ؽبا.

ؼبسلمُت على دينهم ككتأّم اؼبقدس، جعلوا على عاتقهم مسؤكلية باإلضافة إٔب ذلك قبد أيضا غَتة ا

الدفاع عنو كاعتربكا أف كل عدكاف عليو عدكاف على اإلسالـ كالعرب كمن ًب عدكاف على اللغة العربية فهو ىويتهم 

 كفخرىم، كىو أيضا سبب بقائها ألف الدفاع عنو يؤدم بالضركرة إٔب الدفاع عنها.

 بية واستقرارها:تقوية اللغة العر  -2

االستقرار، رغم أف  العربية، كدبحافظتو عليها ضمن ؽباأف القرآف الكرًن حافظ على اللغة ذكرنا فيما سبق 

طور سنة جارية ُب كل اللغات إال أهنا ظلت ؿبتفظة بكل مستوياهتا اللغوية )الصوتية، الصرفية، النحوية، تال

اعبانب الدالٕب أكثر عرضة للتطور الداللية( كما تطور منها كاف ُب إطار اؼبعاين األصلية كعلى صلة ّٔا، كدبا أف 

                              
 9اغبجر، اآلية  سورة (1)
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األمر الذم يسَت تواصل الفهم بُت  ،األصلي للفظ كالتغيَت إال أهنا زبطت ىذا فنجدىا قد حافظت على اؼبعٌت

 ، كىذا ما ميزىا عن سائل اللغات اليت قبد قطيعة بُت قدديها كحديثها.(1)األجياؿ للنصوص القددية كتراث األمة

كخَت دليل على استقرارىا، أهنا رغم مركر أربعة عشر قرنا، ال يكاد اإلنساف جيد صعوبة ُب فهم نصوصها 

، كال تتصادفو غرابة ُب األلفاظ، كما قد النبوم الشريف لشعر اعباىلي كالقرآف الكرًن كاغبديثالقددية من ا

ُب حد ذاتو مزية عظيمة: أف تكزف  م ديكن أف يبدد ىذه الصعوبة، كىذايصادفنا من ألفاظ صعبة فإف أيسر اؼبعاج

ألثر القرآف الكرًن دكرا ىاما ُب ك غَتىا كىو سبب سبيزىا عن  (2)األمة موصولة بًتاثها الزاخر تفيد منو كتنفع بو

 ذلك.

ىا بزاد من ه من قبل " فحُت نزكلو ّٔا أمدكرقيا ٓب تعهد قوة ٔب جعلها مستقرة قد منحها أيضاباإلضافة إ

تدت ى صادؽ الرافعي. إٔب ألفاظ إذا اشاؼبعاين ال ينفد، كحوؿ القرآف الكرًن اللغة كما يقوؿ أديب العربية مصطف

تركيك من ماء  عذكبةفأنفاس اغبياة اآلخرة )...(، كحوؽبا إٔب معاف ىي فأمواج البحار الزاخرة، كإذا ىي النت 

فأكصلها إٔب قمة  دبعناىاإذا القرآف الكرًن قول ألفاظها كطورىا كارتقى  (3) البياف، كرقة تسًتكح ّٔا نسيم اعبناف."

صَت بذلك ضابط بعده فأصبحت بذلك منهل يأخذ منو غَت العرب لتالبالغة كالبياف ٓب يأٌب من قبل كلن يأٌب 

 الفخر كاعتزاز العرب.

 

                              
 . 24، 23، ص ص 2001ؿبمد ؿبمد داكد: العربية كعلم اللغة اغبديث، دار غريب للطباعة، القاىرة، دط،  (1)
 .25اؼبرجع نفسو، ص  (2)
: اللغة العربية ُب رحاب القرآف الكرًن، عآب الكتب. دب، ط (3)  . 8ـ، ص1995ق، 1415، 1عبد العاؿ سآب مكـر
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 توحيد لهجات العربية: -3

العالقة اليت ذبمع بُت اللغة كاللهجة ىي عالقة العاـ باػباص، ككذلك األمر ُب عالقة اللغة العربية 

 الفصيح، كمنها ،مءالرد فمنها متفاكتة درجات على ـبتلفة باللهجة، إذ تشتمل ىذه األخَتة على عدة ؽبجات

أكضح مثاؿ لذلك األفصح، كالشواىد الختالؼ اللهجات كثَتة فمنها ما قبده ُب اختالؼ ىيئة الكلمة ك  كمنها

ظاىرة اإلمالة كأشهر أمثلتها "الضحى" ك"السجى" كغَتىا، كمنها ُب اختالؼ تراكيب الكلمات كخَت مثاؿ 

 العجعجة كالكسكسة كالشنشنة ُب لغة اليمن كطمطمانية ضبَت كغَتىا من ىذه الظواىر.الظواىر النطقية من مثل 

كأيضا اختالؼ ُب معاين الكلمات من مثل كلمة "اؽبجرص" اليت تعٍت القرد عند اغبجازيُت كالثعلب عند 

 (1)ميُت.يالتم

اليت كانت فنهم كعرضهم، القرآف الكرًن أنزؿ بلغتهم كفيما سبق ذكره شواىد لتعدد اللهجات. كدبا أف 

كمن الطبيعي أف خياطبهم دبا اعتادت عليو ألسنتهم حىت يالمس قلؤّم كيقبل عندىم حبيث ال جيدكا فيو اختالؼ 

 كال عذر.

كيعترب حديث األحرؼ السبعة خَت حجة على أف القرآف الكرًن جاء على عدة ؽبجات كالقراءات القرآنية 

ابن "تلفت القراءات تيسَتا للقراءة كالفهم كىذا ما يؤكده قوؿ اإلماـ اللهجات اخ باختالؼتؤكد ذلك ألف 

ككانت العرب الذين نزؿ القرآف بلغتهم، لغات ـبتلفة، كألسنتهم شىت، كيعسر على أحدىم  »رضبو ا:  "اعبزرم

لعالج ال من لغة إٔب غَتىا أك حرؼ إٔب آخر بل قد يكوف بعضهم ال يقدر على ذلك كال بالتعليم كا االنتقاؿ

                              
 . 35، 34العربية كعلم اللغة اغبديث، ص ص  ؿبمد ؿبمد داكد: (1)
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 كاالنتقاؿا أشار إليو صلى ا عليو كسلم، فلو كلفوا العدكؿ عن لغتهم شيخ كاؼبرأة كمن ٓب يقرأ كتابا كمسيما ال

أم أنو ليس من  ؛(1)«التكليف دبا ال يستطاع كما عسى أف يتكلف اؼبتكلف كتأٌب الطباععن ألسنتهم لكاف من 

دين يسر كليس عسر فجاء القرآف السهل على اؼبرء التخلي على أمر اعتاد عليو كاألمر كذلك معهم، كدبا أف ديننا 

الكرًن على عدة أكجو كانبثق من ذلك عدة قراءات لتيسَت فهمو كقراءتو لتكوف بذلك القراءات القرآنية اؼبرآة 

  شبو اعبزيرة قبل اإلسالـ. العاكسة للواقع اللغوم كاؽبجي السائد ُب

رغم اختالؼ الرؤل بُت العلماء قدديا كحديثا حوؿ كمن ٍب جاء القرآف الكرًن يصطفي لغة العرب كؽبجاهتا 

عبده "اآلراء ما استخلصو الدكتور اللهجة اليت نزؿ ّٔا القرآف الكرًن. كلعل الرأم اعبامع أك الوسيط بُت ىذه 

ظنو أقرب إٔب النظرية العلمية ن مبرأفإنو حيتم حديثو »ذه الرؤل إذ يقوؿ ُب ذلك: انطالقا من دراستو ؽب "الراجحي

كإمنا ديثل يقوؿ فال ديثل القرآف الكرًن لغة قريش كحدىا كما تردد أحيانا ُب بعض الكتب كالركايات الصحيحة إذ 

اآلراء كلها تبٍت حكمها على عدة  العرب صبيعا لغة األدب من شعر كخطابة ككتابة. كىذهاللغة اؼبشًتكة بُت 

 .(2)«الشتغاؿ قريش بالتجارةاعتبارات منها ما ىو من قبيل اإلعجاز )...( كمنها ما ىو اقتصادم 

كيفهم من ىذا الكالـ أف القرآف الكرًن قد شكل لنفسو لغة مشًتكة، حيث انتقى من العربية األفضل 

ليقدـ للعرب لغة كاحدة فصيحة بلهجة كاحدة عذبة مفهومة عند اعبميع ال تستعص على أحد ليكوف بذلك قد 

                              
اغبافظ أيب اػبَت ؿبمد الدمشقي ابن اعبزرم: النشر ُب القراءات العشر، تصحيح كمراجعة: علي ؿبمد الضباع، دار الكتب العلمية،  (1)

 .22، دط، ص 1لبناف، ج -بَتكت
 .46، ص 1999: اللهجات العربية ُب القراءات القرآنية، دار اؼبعرفة اعبامعية، األزاريطة، اإلسكندرية، دط، عبده الراجحي (2)
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يطرأ على أم لغة من قبل كال بعد كحد اللهجات العربية ُب ؽبجة كاحدة مشًتكة يفهمها اعبميع، كىو أبرز أثر ٓب 

 إال لغتنا العربية باعتبار القرآف الكرًن معجزة.

 جعل اللغة العربية لغة تعليمية: -4

كاف العرب ُب القدًن جيركف ُب كالمهم على السليقة كالفطرة دكف اللجوء إٔب قواعد كقوانُت تضبط  

وعها الصاُب الذم ببوادم ألخذ كتعلم اللغة العربية من ينكالمهم كىذا لعدـ اغباجة إليها فقد كانوا يرربلوف إٔب ال

 ٓب يلحقو أم تغيَت أك تبديل.

كعندما اتسعت الفتوحات اإلسالمية كانتشر اإلسالـ ُب بقاع العآب دخل الكثَت من الناس ُب دين ا، فبا 

ة العربية فبا جعل أبو فقد ضعفت اللغجعل العرب حيتكوف بغَتىم من األعاجم فأذل ذلك إٔب فساد ألسنتهم، 

األسود الدؤٕب يضع قواعد النحو ليضبطوا ّٔا القرآف الكرًن بالشكل الصحيح حفاظا عليو من اللحن، كّٔذا 

 حافظت اللغة العربية على حركفها ككلماهتا على غرار اللغات األخرل اليت اندثرت مع مركر األزمنة.

حت لغتنا تكتسب الكتاتيب كأسسوا اؼبدارس فأصب كاؤ كؽبذا أيضا أقبل اؼبسلموف على مناىل العلم فأنش

 بالتعلم كالتعليم.

 إثراء وتنمية اللغة العربية: -5

شيء جديدا كاف العرب ُب القدًن يصنفوف العربية إٔب شعر كنثر، كلكن بنزكؿ القرآف الكرًن فقد أضاؼ 

بحت مناذج التعبَت باللغة العربية ثالثة: عليها ٓب يسبق للعرب أف عرفتو، منوذجا لتعبَت حيق لو اػبلود، كبذلك أص

 قرآنا كشعرا كنثرا.
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مصطلحات جديدة ُب نسيجها اللغوم، كذلك فقد ساىم القرآف الكرًن ُب تطور كرقي اللغة العربية بظهور  -

معركؼ متداكؿ عند العرب كلكن بنزكؿ القرآف الكرًن  للفظ معٌتما يعرؼ باأللفاظ اإلسالمية. حبيث كاف 

 جديد مرتبط بالسياؽ القرآين. اكتسب ذلك اللفظ معٌت

كالكفر كاإلدياف كاإلشراؾ كما أسهم القرآف إسهاما فعاال ُب ظهور معاف ٓب تكن معركفة من قبل مثل الفرقاف  -

ألمر عند ىذه اؼبعاين فقط بل كاف للقرآف كاإلسالـ كالصـو كالصالة كالزكاة كالركوع كالسجود، كٓب يقف ا

فشرع للناس ما ينبغي  كالبعث كالعقاب كالتواب،-مضمونو الذم ٓب يكن يعرفو العرب كالدعوة إٔب عبادة ا 

 .(1)أف تكوف عليو حياهتم كما يسودىم من عالقات

أف القرآف أمدىا بزاد من اؼبعاين ال ديكن أف ينفد فتجد للفظ الواحد معاين كثَتة ال تعد كال ربصى،  كما -

 كقد جعلها قمة ُب البياف كركنقا ُب اعبماؿ بركعة أساليبها كقوة تراكيبها.

ا كانت لتصل كلوال ىذه الطاقة اإلؽبية كالقرآنية مإذا فالقرآف مصدر طاقة كقوة كحيوية كجودة اللغة العربية 

 إٔب ما كصلت إليو اآلف من اؼبعاين الفياضة كاأللفاظ اؼبتطورة كالًتاكيب اعبديدة كاألساليب العالية الرفيعة.

معا: فكاف أشبو شيء  ككثَتةقليلو نزؿ القرآف الكرًن على منط يعجز »رضبو ا:  (الرافعي)يقوؿ العالمة 

ال بالنور ُب صبلة نسقو، إذ النور صبلة كاحدة كإمنا يتجزأ باعتبار ال خيرجو من طبيعتو، كىو ُب كل جزء من أجزائو  

من يعارض بشيء إال إذا خلقت ظباء غَت السماء، كبٌذلىًت األرض غَت األرض، كإمنا كاف ذلك ألنو صفى اللغة 

لى بواطن أسرارىا.فجاء ّٔا ُب ماء اعبماؿ أمأل من السحاب كُب طراءة اػبلق ، كأجراىا ُب ظاىرىا عأكادرىا

                              
ـ،      2005ق/ 1426عبد الرضبن عبد اغبميد على: األدب العريب العصر اإلسالمي كاألموم، دار الكتاب اغبديث، دب، دط،  (1)

 .24ص 
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باغبقيقة كأنطقها أصبل من الشباب، ٍب ىو دبا تناكؿ ّٔا من اؼبعاين الدقيقة اليت أبرزىا ُب جالؿ اإلعجاز، كصورىا 

مظهرا ال يقضي ب، قد أظهرىا تها بو من اؼبطاكعة ُب تقلب األساليب، كربوؿ الًتاكيب إٔب الًتاكيركبآّاز، كما

العجب منو، ألنو جالىا على التاريخ كلو ال على جيل العرب خباصتو، كؽبذا ّٔتوا ؽبا حىت ٓب يتبينوا أكانوا 

 .(1)«يسمعوف ّٔا صوت اغباضر أك صوت اؼبستقبل أـ صوت اػبلود، ألهنا ىي لغتهم اليت يعرفوهنا

لنا بأف القرآف الكرًن أثرل اللغة العربية ُب صبيع نواحيها شكال كمضمونا كسار ّٔا إٔب الرقي  يتضح

 كاالزدىار كبو الكامل الذم كصلت إليو بفضلو فشق طريقها إٔب اؼبستقبل كىي ثابتة اػبطى.

 تهذيب اللغة العربية: -6

 ُب كالتقعَتعليها الغموض ا بأف أزاؿ اللغة العربية كأحدث تأثَته الظاىر فيهب القرآف الكرًن لقد ىذ

الكالـ، كالغريب فيها كرقق حواشيها اليت كانت ثقيلة على السمع كظبا بأسلؤّا ظبوا يليق دبكانتها كدليل ذلك 

كمن اللفظ الغريب فأقامها ُب ىذا األسلوب اؼبعجز  ةأنو ىدب اللغة من اغبوشي»: (شوقي ضيف)قوؿ الدكتور 

كالبالغة ... كىذا األسلوب البالغ الركعة الذم ليس لو سابقة كال الحقة ُب العربية كىو الذم أقاـ من البياف 

عمود األدب العريب منذ ظهوره، فعلى ىدية أخذ اػبطباء كالكتاب كالشعراء يصوغوف أثارىم األدبية مهتدين 

العبارات حبيث ربيط دبعناىا، كحيث  الكردية كحسن ـبارج اغبركؼ فيو، كدقة الكلمات ُب مواضعها من بديباجتو

 .(2)«ذبلى عن مغزاىا مع الرصانة كاعبزالة كاغبالكة

                              
، دط، 2بَتكت، ج -العريب، راجعو كاعتٌت بو: دركيش اعبويدم، اؼبكتبة العصرية، صيدا مصطفى صادؽ الرافعي: تاريخ األدب (1)

 . 66ـ، ص2005ق/1426
 . 34، 33، ص ص 1963، 7، ط2القاىرة، ج -شوقي ضيف: تاريخ األدب العريب العصر اإلسالمي، دار اؼبعارؼ، مصر (2)
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كلقد عمل القرآف الكرًن منذ نزكلو على هتذيب اللغة العربية كقد أدل ىذا التهذيب إٔب تطورىا ككصوؽبا 

: "عبد الواحد كاُب على" الدكتور إٔب القمة ُب األغراض كاؼبعاين كاألساليب كاأللفاظ كللذم يوضح ىذا قوؿ

اللغة العربية كالنهوض ّٔا إٔب أرقى مستول للغات اآلداب كيبدك ىذا األثر ُب ـبتلف النواحي اللغوية: ُب  هتذيب»

 .(1)«األغراض كاؼبعاين كاألخيلة كاألساليب كاأللفاظ

 (...)قرآف أما األغراض فقد اتسعت أديا اتساع بفضل ال»فمن ناحية األغراض فقد كضح ذلك بقولو: 

أبوابا كثَتة من فنوف القوؿ فعوعبت ّٔا أمور ٓب تكن  للغة العربية فقد فتح القرآف الكرًن( ...)كانتشار اإلسالـ 

العربية لتعٌت بعالجها من قبل، كذلك كمسائل القوانُت كالتشريع كالقصص كالتاريخ كالقصائد الدينية كاعبداؿ فيما 

 .(2)«كراء الطبيعة

كقد قبم عن اتساعها كارتقائها ُب »احية اؼبعاين كاألخيلة كاألساليب، فقد بيانو بقولو: نأما التطور من 

ناحية األغراض اتساع كارتقاء من ناحية اؼبعاين كاألخيلة كاألساليب، فقد قويت على ذبليو اؼبعاين الدقيقة اليت 

الفلسفية كدخلت عناصر جديدة للخياؿ جلبتها الفنوف السابق ذكرىا كاستخدمت فيها اغبجج العقلية، كالرباىُت 

 .(3)«كالتشبيو، كهتذيب أساليبها، كتشكلت ُب صورة األساليب العلمية

كأما اؼبفردات كداللتها فكاف األثر فيها كاضحا كل الوضوح »أما من ناحية اؼبفردات فقد أكد ذلك بقولو: 

أصبحت تدؿ على معاف خاصة تتصل بالعبادات العامة القددية، ك من معانيها فقد ذبرد كثَت من األلفاظ العربية 

                              
 .94، ص 2004، 3طعلى عبد الواحد كاُب: فقو اللغة، هنضة مصر، القاىرة،  (1)
 . 94علي عبد الواحد كاُب: فقو اللغة، ص  (2)
 .94اؼبرجع نفسو، ص  (3)
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الصالة كالصـو  كالشعائر أك شؤكف السياسة كاإلدارة كاغبرب أك مصطلحات العلـو كالفنوف، كمن ذلك ألفاظ

 .(1)«ٔب ذلك من آالؼ اؼبفردات اليت تستخدـ ُب ـبتلف الفنوفكالزكاة ... كما إ

 بتهذيبهاه األقواؿ يتضح لنا بأف القرآف الكرًن قد أحدث تغَتا جذريا قي اللغة العربية فمن خالؿ ىذ

 كالوصوؿ ّٔا إٔب القمة.

 القرآن مفجر علوم العربية: -7

اإلسالـ دين عظيم كبعظمتو رفع من شأف العلم، فقد نشأت ُب ظالؿ القرآف الكرًن علـو عديدة كمتعددة 

سعت إٔب توسيع اللغة العربية ُب شىت ؾباالهتا، ػبدمة ىذا الكتاب اؼبقدس، كدراسة ـبارج اغبركؼ ككيفية النطق 

عاين كازدىارىا، فنشأت دراسات متعلقة بالقرآف ّٔا، ككذلك دراسة داللة األلفاظ كىذا بطبعو أدل إٔب ازدياد اؼب

 الكرًن منها:

لدراسة كل ما يتصل بالقرآف من مكي كمدين، كأسباب نزكؿ، كأكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ »علـو القرآف 

، حيث أنزؿ القرآف الكرًن على سبعة أحرؼ تيسَتا لنطق بو كىذا ما (2)«ككبو ذلك (...)كالقراءات القرآنية 

 اءات القرآنية.يسمى بالقر 

                              
 .94علي عبد الواحد كاُب: فقو اللغة، ص ( 1)
 .40ؿبمد ؿبمد داكد: العربية كعلم اللغة اغبديث ، ص  (2)
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للمفسرين دكر بارز كمهم جدا ُب تفسَت اآليات القرآنية: كتفسَت الطربم، القرطيب، كابن كثَت  كاف   كما

كمن ذلك ويوف بدكر فبيز أيضا حيث درسوا لغات القرآف الكرًن غليسهل على الناس فهمها، كقد شارؾ معهم الل

 السجستاين.لغات القرآف للفراء كغريب القرآف الكرًن 

كال ديكننا أف نستغٍت أيضا على جهود النحويُت فقد كانت ؽبم مشاركة فعالة من ذلك ما قبده عند 

 األخفش كالفراء ُب مؤلفاهتم ربت عنواف "معاين القرآف".

ىذه ىي بعض العلـو اليت استمدىا علمائنا العباقرة من القرآف الكرًن كنبغوا فيها نبوغا نلحظو من خالؿ 

 م كمؤلفاهتم الزاخرة اؼبوجودة ُب رفوؼ اؼبكتبات العربية.مصنفاهت
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 المبحث الثالث: كرونولوجيا التغير الداللي للغة العربية

كل لغة من لغات العآب كدبا أف مصَت أم لغة مرتبط حبياة أمنها   يعترب ناقوس التغَت كالتطور حقيقة سبر ّٔا

كشعبها ُب شؤكف حياهتم، سواء االجتماعية أك السياسية أك الثقافية أك التجارية، باعتبارىا تأخذ ألفاظها كمعانيها 

، اتسعت لغتها فبا يعيشوه أىلها. فإف كل تطور يطرأ على ىذه األمة إال كانعكس على لغتها فكلما اتسعت األمة

فباتساعها تتسع اللغة كترتقي كتسمى بأساليبها كمعانيها، لتتولد نتيجة ذلك ألفاظ كمعاين جديدة كسبوت أخرل. 

كما أف لعامل االحتكاؾ كتداخل بُت األمم دكرا كبَتا ُب ىذا التغيَت كالتطور إذ ينتج عن ذلك تأثَت كتأثر بُت 

ألفاظ كمعاين جديدة على لغة أم أمة ألف اللغة ُب تفاعل دائم مع  لغات ىذه األمم كبالتإب دخوؿ أك خركج

عالقات أمتها كوهنا أساس كحدهتا كمرآة حضارهتا أك باألحرل مهزة كصل بينها كبُت األمم األخرل، ككذلك 

كالثقافية  اغباؿ مع األمة العربية. اليت أصاب لغتها ما أصاب اللغات األخرل كتعد اللغة العربية الًتسانة اغبضارية

 لألمة العربية اليت ربمي كياهنا كتبٍت أمتها كلقد مرت ىذه اللغة على ثالثة مراحل كىي كاآلٌب:

 حال اللغة العربية قبل اإلسالم المطلب األول: 

أكؿ مراحل مرت على اللغة العربية خاصة كالعرب عامة كسندرس ُب اللغوم كالصفاء مرحلة النقاء تعترب 

اللغة العربية قبل ؾبيء اإلسالـ، أك بعبارة أخرل حاؽبا ُب العصر اعباىلي كقبل التطرؽ لذلك ىذه اؼبرحلة حاؿ 

 البد من ربديد زماف ىذا العصر ٍب دراسة حاؿ أىلها باعتبارىم ارؾ األساسي للغة.

 أوال: المدة الزمنية للعصر الجاهلي

ماء كانت متواصلة كجبارة من أجل ربديد ال ديكن ربديد فًتة زمنية دقيقة ؽبذا العصر، لكن جهود العل

فًتة تقريبية ؽبذا العصر كذلك باستناد أك بالعودة إٔب بعض الركايات أك ما كرد ُب األشعار اعباىلية أك ُب بعض  
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كتب الركماف أك اليوناف أك حىت انطالقا من النقوش أك اػبطوط اليت كجدت كغَتىا )...( كاعتمدكا ُب ذلك على 

 -إٔب أف جاء ا باإلسالـ–فإذا استظهرنا الشعر كجدنا لو »ره اللغوم "اعباحظ" حيث يقوؿ: ربديد الذم اق

 . (1)«طبسُت كمائة عاـ، كإذا استظهرنا بغاية االستظهار فمائيت عاـ

كاعتمادا على ىذا القوؿ اتفق أغلب العلماء كالباحثُت على أف العصر اعباىلي ديتد مئة كطبسُت سنة قبل 

كاعبدير بالذكر أف »ؿ ؿبمد صلى ا عليو كسلم، كانطالقا من ذلك ًب تسمية ىذه اغبقبة ُب قوؽبم: بعثة الرسو 

ـ، تسمى 622إٔب اؽبجرة النبوية سنة  -العرب–ىذه اغبقبة من الزمن اليت سبتد ُب تاريخ العرب منذ ظهورىم 

 اىلية إٔب حقبتُت:كقسمت اعب». كقد قسموا ىذه الفًتة إٔب حقبتُت ُب قوؽبم: (2)«اعباىلية

جاىلية أكٔب: من زمن ما قبل التاريخ إٔب القرف اػبامس للميالد كجاىلية ثانية: من القرف اػبامس إٔب سنة 

 «.ـ622

إذا فالفًتة الزمنية ؽبذا العصر سبتد من زمن ما قبل التاريخ إٔب القرف السادس ميالدم ككاف أكثر ارتباطو 

 ضا دبائة كطبسُت سنة قبل بعثة الرسوؿ ؿبمد صلى ا عليو كسلم.بالشعر اعباىلي كلغتو كقد حددت أي

 ثانيا: حال العرب

كضعت األمة العربية لنفسها مكانا ضمن اغبضارات القددية فأسست لنفسها حضارة عريقة منذ القدـ 

العرب من الشعوب السامية اليت استوطنت جزيرة العرب كآسيا »يشهد ؽبا التاريخ، أما عن أصلهم فيقاؿ: 

                              
 .74ـ، ص 1965، 2، ط1بايب اغبليب، جأبو عثماف عمرك بن حبر اعباحظ: اغبيواف، تح: عبد السالـ ؿبمد ىاركف، مطبعة ال (1)
 .74، 73ـ، ص ص 1986، 1لبناف، ط-، دار اعبيل، بَتكت-األدب القدًن–حنا الفاخورم: اعبامع ُب تاريخ الدب العريب  (2)
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سرياف كالبابليُت كاآلشوريُت، ككلهم الصغرل إٔب الفرات، ككاف ؽبم صلة األصل بالعربانيُت كالفنقيُت كاآلراميُت كال

 .(1)«من أركمة كاحدة جانست ما بُت لغاهتم )...( كالعرب ذك تاريخ عريق ابتدأ حوإب القرف الرابع قبل اؼبيالد

يتبدل لنا من ىذا القوؿ مدل أصالة العرب كعراقتهم كقدمهم بُت الشعوب كؽبم تاريخ حافز حياكي 

لرابع قبل اؼبيالد سبازجوا بُت الشعوب كشكلوا لنفسهم حضارة تشهد ؽبا األمم عراقتهم الذم يعود إٔب القرف ا

 األخرل كقد جعلوا اللغة العربية لغتهم فنطقوا ّٔا.

 فنطقوا ّٔا سليقة كطبعا ُب جو من الصفاء ٓب يشبو أم شائبة كانقسموا العرب عرقا إٔب ثالثة أقساـ:

اـ اليت انقرض تارخيهم كاندثرت أخبارىم أمثاؿ عاد كشبود العرب البائدة؛ كىم تلك األقو  القسم األول:»

 كغَتىم.

العرب العاربة كىم اػبلص فيهم، كقالوا: العرب العرباء، كىم الدين تناسلوا من قحطاف كيسموف  القاسم الثاني:

 بالقحطانيُت.

ُب سلسلة النسب العرب اؼبستعمرين كىم من أبناء عدناف الذم ىو اعبد اغبادم كالعشرين  القسم الثالث:

النبوم الشريف، كاليت منهم قريش كيسموف بالعدنانيُت. كأشهر قبائل العرب ضبَت ككهالف كىم قحطانيوف من 

 .(2)«سكاف اليمن، كربيعة كمصر كىم عدنانيوف حيث نشأكا دبكة كاغبجاز ٍب تفرعوا إٔب بطوف أخرل

                              
 .71، ص -األدب القدًن–حنا الفاخورم: اعبامع ُب تاريخ الدب العريب  (1)
: أثر القرآف الكرًن ُب تغيَت اغبياة االجتماعية ُب آّتمع العريب )عصر النبوة(، دار الكتب العلمية، عبد اعبليل إبراىيم ضبادم الفهداكم (2)

 .8، 7ـ، ص ص 2006، 1لبناف، ط-بَتكت
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مم على مدل العصور السابقة من مثل عاد ديثل ىذا التقسيم خَت حجة على أصالة كعراقة العرب بُت األ

كشبود كمدين باعتبارىم شعوب من العرب جاءت قصصهم مع أنبيائهم ُب كتاب ا اؼبقدس، كبانتمائهم ؽبم 

صاركا عرب بائدة، ٍب يليهم قـو من نسل قحطاف كىم اليمنيوف القاطنوف باعبنوب ككصفوا بالعرب الباقية أك 

من نسل عدناف كىم العدنانيوف القاطنوف بالشماؿ ككصفوا بالعرب اؼبستعربة ألهنم  العاربة كىم العرب اػبلص،ٍب

كفدكا إٔب اعبزيرة من بالد آّاكرة كاختلطوا بأىلها فتعربوا، كىذا التسلسل ُب حد ذاتو تأكيد على استمرار نسل 

 على سليقة كفطرة،  العرب إذ ينشأ العريب على إرث من إرث آبائو كأجداده فَتث منهم عركبتهم كلغتهم

 أما عن موطنهم فاػبريطة اآلتية ربكي بالتفصيل مركزىم ُب العآب.
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 (1)خريطة العالم العرب قبل اإلسالم

                              
 .60، ص -األدب القدًن–حنا الفاخورم: اعبامع ُب تاريخ الدب العريب ( 1)
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سبثل اػبريطة توضيح مفصل لشبو اعبزيرة العربية باعتبارىا موطن العرب ُب جاىليتهم إذ تقع أقصى 

من الغرب البحر اغبمر كمن الشرؽ خليج العرب أما من  اعبنوب العريب ُب آسيا أما عن حدكدىا، فيحدىا

، (1)الشماؿ فيحدىا العراؽ كبالد الشاـ كمن اعبنوب ايط اؽبندم كتقدر مساحتها بثالث ماليُت كيلو مًت مربع

كاؼبالحظ أيضا من اػبريطة أهنا ليست ببعيدة من بالد فارس كاغببشة كغَتىا من البلداف األخرل، فبا سهل أمر 

 اصلها مع اغبضارات األخرل.تو 

 حال العرب االقتصادية: -1

عرؼ ىذا اعبانب ازدىارا كتطورا كبَتا لدل العرب ُب العصر اعباىلي فقد حالفهم اغبظ حبكم اؼبوقع 

فبا يسمح  اإلسًتاتيجي الذم كانت ربظى بو اعبزيرة العربية العتبارىا تقع ُب نقطة الوسط بُت األمم اليت ربيط ّٔا

، كوهنا األقرب إليها، لكن معامالهتم  ؽبا بإنشاء عالقات ذبارية ناجحة مع اغببشة كاؽبند كبالد فارس كالرـك

التجارية ُب األغلب األمم ٓب تعرؼ بالنزاىة فكانوا يربوف ُب أعماؽبم ككثرت الرشوة بينهم كذلك أمر مسموح 

 بينهم.

 حال العرب االجتماعية: -2

ٓب حيظى ىذا اعبانب باغبظ كغَته إذ قبد أف حياة العرب االجتماعية ُب اعباىلية سيئة للغاية منغمسة ُب 

ظالـ اعبهل كاعباىلية ككاف آّتمع آنذاؾ مبٍت على نظاـ الطبقية بالدرجة األكٔب كجرت سننهم على مبدأ العصبية 

كوا الدماء فقتلوا بغَت حق، فكثر الظلم كاالستبداد بينهم، العمياء، فوأدكا البنات كجعلوا الناس الفقراء عبيدا، كسف
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كحرموا الطيبات كأحل ارمات، ككثر بينهم ؾبالس اللهو كآّن ككاف اػبمر شرأّم اؼبفضل كغَتىا من ارمات، 

ها لكنهم أما عن أخالقهم صحيح أهنم استهانوا بكرامة الناس كقذفوا اصنات كٓب حيًتموا اؼبرأة كٓب يعطوىا حق

 عرفوا ُب اؼبقابل بالشجاعة كالبسالة كالوفاء كحب اغبرية.

 حال العرب الدينية: -3

تعددت الديانات العرب ُب اعباىلية كمن أشهرىا اليهودية كالنصرانية ككثنية كحجرمَّ ككاف توزيعها ُب 

ىم كانت منتشرة ُب الشماؿ اليهودية ذات جاليات قوية باعتبارىا قددية العهد عند»اعبزيرة العربية كاآلٌب: 

كاغبجاز كاليمن، كنصرانية انتشرت منذ القرف األكؿ للميالد ُب صبيع أكباء اعبزيرة كالوثنية على أساس فلكي 

)عبادة الشمس كالقمر ...( كحجرم بُت العرب اؼبستعمربة حيث ازبذكا اغبجار بيتا  )...( كأشهر "بت ا"  

 .(1)«طريق القوافل )...( ككاف ُب الكعبة أصناـ عبميع القبائلكعبة مكة لوقوعها ُب الوسط عن 

اؼبالحظ أف العرب ٓب يكتفوا بديانة كاحدة بل تعددت الديانات لديهم حبكم اختالطهم كتعدد عرؽ كل 

 كاحد فيهم.

 :ثقافيةحال العرب ال -4

يرتبط حاؿ اللغة العربية باغباؿ الثقاُب لألمة العربية إذ قبد أف حاؽبا من حيث ىذا اعبانب جد متقدـ 

فربعوا ُب فن القوؿ كاللغة، كامتازكا وا ّٔا سليقة دكف تكلف عاشوا على حب العربية، كتكلمفالعرب كمزدىر، 

كا من يتقنها كيربع فيها السيد بينهم إذ قبد أف بالفصاحة كالبالغة كالبياف، كلقد اعتنوا ّٔا عناية كبَتة كاعترب 
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كاالىتماـ كيتبوأ اؼبكانة الرفيعة فوؽ مستول العامة من الناس إٔب درجة  باالحًتاـالشاعر أك اػبطيب حيضى بينهم 

القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأهتا، ككضعت األطعمة ... كما يصنعوف ُب األعراس »أف 

قوؽبم كحيكموف فيمضي حكمهم، كصار ذلك بينهم  ككاف الشعراء ُب اعباىلية دبنزلة اغبكاـ، يقولوف فَتض ...

ألسنتهم الذين  كخطبائهم باعتبارىمإذا فهم يعظموف أمر شعرائهم  (1)«سنة يقتدم ّٔا كآثار حيتدم عليها

فيستعينوا ّٔم ُب كقت الشدائد كاغبرب ؼبا ؽبم من األثر الفعاؿ على نفوس الناس لدرجة أهنم قدسوا  يتكلموف ّٔا

كؼبا   .(2)«وف بأشعار معينة كىم يطوفوف حوؿ الكعبةقرب إٔب ا ُب موسـو اغبج، فيلبكاعتربكه كسلية للت»الشعر 

 كاف األمر كذلك علقوا أشعارىم ُب جدار الكعبة.

أشعار اؼبعلقات كلقد تنافسوا فكثرت اؼبنافسات الشعرية كاؼبناظرات بُت القبائل اليت كىي ما تسمى ب

ُب إذ يلقي فيها الشاعر أك اػبطيب أك اغبكيم أفضل ما عنده، فينتقي  أجريت ُب األسواؽ من مثل سوؽ عكاظ

سبيم أك من أم قبيلة ل أك من ىذيأكاف من قريش أك من  كخيتار كيبتعد قدر اإلمكاف عن ؽبجتنا اػباصة، سواء

أخرل، ليتكلم بلغة موحدة منسجمة يقبلها كل من يسمعها فتأثر فيو، كمن ذلك تكوين لغة عربية فصحى كتلك 

ّٔا إٔب أرقى مستول كبذلك ديكن القوؿ أف  كاالرتقاءاللغة العربية  هتذيباؼبنافسات كاؼبناظرات تلعب دكرا كبَتا ُب 

كما كصلت إلينا من شعر أك حكم أك مثل خَت دليل  كاالزدىارـ سبيزت بالكماؿ اللغة العربية ُب عصر قبل اإلسال

السادس ميالدم بالشعر اعباىلي ف بية من حيث التاريخ ارتبطت ُب القر على ذلك إذا ديكن القوؿ أف اللغة  العر 

 كلغتو.

                              
 .9، 8، ص ص 1996سالـ كالشعر، عآب اؼبعرفة، كويت، دط، سامي مكي العاين: اإل( 1)
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 صدر اإلسالم  في المطلب الثاني: حال اللغة العربية

كاف نزكؿ القرآف الكرًن باللغة العربية الفصحى أىم حدث ُب مراحل تطورىا فقد عمل على توحيد 

ؽبجاهتا اؼبختلفة توحيدا كامال ُب لغة فصيحة كاحدة ، كما أضاؼ إٔب معاصبها ألفاظ كثَتة كأعطى أللفاظ أخرل 

كمن فضلو على اللغة أف علم »ب العربية، دالالت جديدة مغايرة ؼبا عرفتو ُب اعباىلية، كما ارتقى ببالغة الًتاكي

النحو كضع خدمة لو كإشفاقا من اللحن ُب قراءتو كاف علم اؼبعاين كضع توصال ؼبعرفة أسراره كأف أشعار العرب ُب 

 .(1)«اعباىلية كصدر اإلسالـ صبعت ليستعاف ّٔا ُب تفسَت آياتو كلوال القرآف لتالشت العربية بغارات التًت كاألتراؾ

اللغة العربية الفصيحة القرآف الكرًن، كاستطاعت من خالؿ انتشار اإلسالـ أف تبدأ ُب التوسع  فحملت

للقرآف الكرًن فضل عظيم على اللغة العربية، فهو »ُب بقاع العآب كدليل ذلك قوؿ األديب "بطرس البستاين": 

 .(2)«سالميالذم ىذب عباراهتا، ككحد ؽبجاهتا، كنشرىا شرقا كغربا بانتشار الدين اإل

ككاف ظهور اإلسالـ أعظم حدث ُب تاريخ العرب كبداية ربوؿ جدرم ُب حياهتم الدينية كاالجتماعية 

كالسياسية كالفكرية كذلك، إذ ٓب يكن تأثَته دينيا فقط بل مشل صبيع مناحي اغبياة، ككاف لو أكرب أثر ُب حياة 

 ؿ ُب مقاييسها كنظمها كحىت مرافقها.العرب حيث أدل إٔب انقالب تاـ ُب معآب ىذه اغبياة كتبد

إف لظهور اإلسالـ انقالب ديٍت سياسي اجتماعي، كال بد : »*كيؤكد ذلك قوؿ األديب "جرجي زيداف"

لكل انقالب من آثار خيلفها ُب نفوس أصحابو كعقوؽبم فيحدث تغيَت ُب آدأّم كعلومهم، فالتغيَت الذم أحدثو 

                              
 .256ـ، ص 2014، 1القاىرة، ط تعليم كالثقافة، بطرس البستاين: أدباء العرب ُب اعباىلية كصدر اإلسالـ، مؤسسة ىنداكم ل (1)
 .256اؼبرجع نفسو، ص ( 2)
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ثالثة أكجو: أكال أنو أبطل بعض تلك اآلداب، ثانيا: أنو نوع البعض اآلخر،  اإلسالـ ُب آداب اعباىلية يرجع إٔب

ثالثا: أنو أحدث آدابا جديدة ٓب تكن من قبل، فاآلداب اليت أبطلها اإلسالـ الكهانة كفركعها إذا جاء اغبديث 

ا نقل عن األمم األخرل  بتحرديها، كاآلداب اليت أحدثها فبعضها اقتضاء اإلسالـ كالعلـو الشرعية كاللسانية كبعضه

كالفلسفة ... أما النوع الذم أحدثو اإلسالـ ُب آداب اعباىلية فأكثره ُب الشعر كاػبطابة كمها من اآلداب 

اعباىلية اليت زادىا اإلسالـ ركنقا، لكن اػبطابة سبقت الشعر ُب الرقي غباجة اؼبسلمُت إليها ُب الفتوح 

 .(1)«كالغزكات

دة ا الواحد اغبد فأطاح كأزاؿ الوثنية كعبادة األصناـ، كما أنو استطاع القضاء فقد دعا اإلسالـ إٔب عبا

على اؼبعتقدات اعباىلية كالتنبؤ بالغيب، كما كاف لو أثر بارز ُب تغيَت ُب نفسية كعقلية العريب كشخصيتو كمنط 

ٔب ربكيم العقل كإدراؾ اغبقيقة تفكَته حبيث ربولت شخصيتو اليت كانت مبنية على األكىاـ كاألساطَت كاػبرافات إ

 كالسعي إليها، فاختار من األلفاظ ألينها، كأخذ يبتعد كل البعد عن الكلمات اعبافة الغليظة الثقيلة على السمع.

نستطيع القوؿ بأف اإلسالـ أخرج العرب من الظلمات إٔب النور كبياف ؽبم طريق اؽبداية كالثبات كأرشدىم 

 ىذا الكوف الفسيح كبأخذ األمور الصحيحة كترؾ األمور اػباطئة اليت فيها فساد غلى إحكاـ العقل كالتدبر ُب

 كمضرة باإلنساف.

 فقد شرع ا تعأب للناس الصلوات كالزكاة كالصياـ كاغبج كحثهم على التوبة.
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اؼبؤب تبارؾ كتعأب أصوؿ اؼبعامالت ُب البيع كالشراء كهنى عن بعض األمور كأكل أمواؿ الناس  كبُت» 

بالباطل كحـر الربا كحث على أمور كالوفاء بالعهود كأداء الشهادة )...( كحث على العدؿ كاإلحساف كإيتاء ذم 

 .(1)«القرىب

كحث على الصدؽ كالعفو كالصرب ... كهنى عنا  أخالؽ الزيارة كآدأّا كأكقاهتا»كقد بُت القرآف الكرًن: 

 .(2)«يفسد العالقات بُت الناس كالتجسس كالغيبة كالنميمة

كقد سول بُت البشر إذ فرؽ بُت األبيض كاألسود إال بالعمل الصاّب كحسن األخالؽ ليكوف بذلك قد 

 ألغى نظاـ الطبقية ُب آّتمع.

وسط بينهما، كحث على العمل، كعاِب مشكلة الفقر اإلسراؼ كالتقتَت كحبب الت»كما أنو هنى عن 

 .(3)«فأكجب الزكاة على الفٍت كجعلها حقا معلوما من مالو للفقراء

آداب اغبرب ُب كقت »كٓب يقف القرآف عند كل ىذه آّاالت بل كصل إٔب ؾباؿ اغبرب كالسياسة فبُت 

 .(4)«اغبرب كدعا إٔب العفو عند اؼبقدرة، كبُت مشركعية اعبهاد

                              
 .10، 9ـ، ص ص 2005ق/ 1426، 2يوسف أبو ارشيد: اغبضارة اإلسالمية، مكتبة العبيكاف، الرياض، ط  ارشيد( 1)
 .10اؼبرجع نفسو، ص ( 2)
 .10ارشيد يوسف أبو ارشيد: اغبضارة اإلسالمية ، ص (3)
 .10اؼبرجع نفسو، ص ( 4)
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فالقرآف الكرًن ٓب يًتؾ صغَتة كال كبَتة إال كبُت أحكامها كنظم مبادئها حىت أنو كصل إٔب أصغر كحدة 

ُب آّتمع كىي األسرة فبُت حقوؽ كل كاحد فيها انطالقا من الزكجُت إٔب األبناء، كما عاِب مشكلة النزاع بُت 

 الزكجُت بالطالؽ.

ء اإلسالـ فنبدأ أشياء ؼبضرهتا باإلنساف، كحبب أخرل ؼبنفعتها يتبُت لنا بأف آّتمع العريب قد تغَت دبجي

 بو، كبالضركرة حُت يتغَت آّتمع يطرأ أيضا تغَت ُب لغتو.

أما عن اللغة فقد خلد اإلسالـ اللغة العربية حُت نزؿ ّٔا، كضمن ا تبارؾ كتعأب ؽبا ذلك اػبلود كالبقاء 

زؿ ّٔا كمن أثر اإلسالـ ُب اللغة العربية أنو جعلها لغة عاؼبية غَت كحفظ القرآف يستلـز أيضا حفظ لغتو اليت ن

مقصورة على إقليم معُت حيث حيرص كل مسلم على كجو األرض على تعلمها، ليتمكن من خالؽبا قراءة القرآف 

العذكبة  ُب صالتو، كمن أثره فيها أنو رقق ألفاظها، كأبعدىا عن الغموض كاعبفاء كالغلطة، كما حوؿ أساليبها إٔب

 كالسالسة، فأصبح كاسع اؼبعاين، فتعدد األفكار.

كاف للقرآف الكرًن أثر كبَت ُب العآب األديب كالعلمي فقد : »*كّٔذا الصدد يقوؿ اللغوم "حنا الفاخورم"

ة كحد اللغة العربية كحفظها ككسع نطاقها. كعمل على تليينها كهتذيبها، ٍب إنو كاف أساس العلـو اللغوية كالبياني

 .(1)«عند العرب، كىو أبدا اؼبثاؿ األعلى ُب البالغة كالفصاحة

كما كاف لو األثر ُب الدب من خالؿ القرآف كاغبديث حيث اقتفى األدباء أثرمها كاقتبسوا من أسلؤّما 

جاء اإلسالـ »فبا جعل نتاجهم األديب أكثر تأثَتا ُب النفوس كأشد ركعة كّٔذا يقوؿ األديب "جرجي زيداف": 

                              
 ـ، ُب زحلة.1914حنا الفاخورم: أديب كلغوم عريب كمؤرخ لبناين كلد سنة   *
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بالقرآف كاغبديث فأخذا دبجامع قلؤّم كاستقرا ُب اؼبكاف األكؿ من أذىاهنم كغَتا من عاداهتم كأخالقهم كسائر 

 .(1)«أحواؽبم فظهر ذلك ُب علومهم كآدأّم

كمن أثر اإلسالـ ُب األدب كذلك أنو أمده بكثَت من األلفاظ اليت ٓب يكن لو عهد ّٔا كاعبنة كالنار 

ع ُب داللة األلفاظ بإخراجها من معٌت إٔب آخر بينو كبُت األكؿ مناسبة كمن ذلك األلفاظ كاؼبيزاف كالبعث كتوس

اليت استعملها الشرع ُب غَت معناىا األصلي كالصالة كاؼبؤمن كالكافر كغَتىا من األلفاظ. حيث يقوؿ األديب 

ا دخلها من األلفاظ اإلسالمية أما تأثَت القرآف ُب ألفاظ اللغة فضال عن األسلوب فظاىر ُب م»"جرجي زيداف": 

فبا اقتضاه اإلصالح الديٍت أك الشرعي كأكثر ىذه األلفاظ كانت موجودة ُب اللغة قبل اإلسالـ لكنها كانت تدؿ 

على معاف أخرل فتحولت للداللة على ما يقارّٔا من اؼبعاين اعبديدة، فلفظ اؼبؤمن مثال كاف معركؼ ُب اعباىلية 

ى األماف أك اإلدياف كىو التصديق فأصبح بعد اإلسالـ يدؿ على اؼبؤمن كىو غَت كلكنو كاف يدؿ عندىم عل

الكافر لو ُب الشريعة شركط معينة ٓب تكن من قبل. ككذلك اؼبسلم كالكافر كالفاسق ككبوىا كفبا حدث من 

فقد كاف ؽبذه  اؼبصطلحات الشرعية الصالة كأصلها ُب العربية الدعاء ككذلك الركوع كالسجود كاغبج كالزكاة ...

األلفاظ أشباىها معاف تبدلت باإلسالـ كتنوعت كقس على ذلك اؼبصطلحات الفقهية )...( اغبضانة كالنفقة 

)...( كيركف ألفاظ كتراكيب نطق ّٔا النيب كٓب تسمع من العرب قبلو كقولو: "... ال يلذغ اؼبؤمن من حجر 

 .(2)«مرتُت"

                              
 .177جورجي زيداف: تاريخ آداب اللغة العربية، ص  (1)
 .186، 185جورجي زيداف: تاريخ آداب اللغة العربية، ص ص  (2)
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ؼبا ظهر »جزالة كتأثَتا كيقوؿ اللغوم "حنا الفاخورم" ُب ذلك: فالقرآف الكرًن زاد اللغة العربية قوة ك 

القرآف سحر األلباب ببيانو كأضفى على اللغة سيال من حسن السبك كعذكبة السجع، كموسيقى األلفاظ، كأناقة 

ديٍت الذم التعبَت، كقد عمل على توحيد اللغة العربية توحيدا كامال، إذا كاف اؼبثاؿ األعلى ُب البالغة، كالكتاب ال

يسيطر على القلوب كاأللسنة، كعمل على حفظ العربية من االنقراض، كعلى انتشارىا ُب شىت البالد كاألصقاع 

حىت أصبحت لغة الدين كالسياسة كالثقافة ُب إمرباطورية كاسعة األطراؼ كساعد على هتذيب األلفاظ كتليُت 

كالسهولة كالرقة كأغٌت اؼبعجم العريب بألفاظ اكتسبت بو  األساليب حىت حفلت الكتابة العربية بالعذكبة كالسالسة

معاين جديدة ٓب يكن ؽبا عهد ّٔا من قبل ككاف أخَتا ُب أصل كثَت من علـو اللغة اليت نشأت حولو لتفسَت 

 .(1)«معانيو كإظهار قيمتو البالغية

ألفاظهم كلطفت  سحر الناس ببيانو فحفظوه، كأثر فيهم أسلوبو، فرقت»كُب قوؿ آخر أف القرآف: 

 .(2)«معانيهم كظهر ىذا التأثَت ُب الشعر كالنثر معا كال سيما اإلنشاء اػبطايب

أما الشعر فقد ظل حيتل اؼبنزلة األكٔب ُب صدر اإلسالـ، كما كاف ُب العصر اعباىلي، كلكن تطور من 

عر اإلسالمي كما تعددت تعددت كجوه الش»حيث األغراض كاؼبعاين كيدعم ىذا قوؿ اللغوم "حنا الفاخورم" : 

أغراضو إال أنو ال خيرج عن النطاؽ العاـ الذم ؼبسناه ُب اعباىلية، كإف دخلو بعض التجديد ُب اؼبعاين 

 .(3)«كاألساليب

                              
 .307حنا الفاخورم: اعبامع ُب تاريخ األدب العريب الدب القدًن، ص  (1)
 .256البستاين: أدباء العرب ُب اعباىلية كصدر اإلسالـ، ص  بطرس (2)
 .388، ص -األدب القدًن-حنا الفاخورم: اعبامع ُب تاريخ الدب العريب  (3)
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فقد أكجد اإلسالـ أغراضا جديدة تناسب البيئة اإلسالمية، فأصبح شعرىم يدكر حوؿ معاف تتصل 

الـ مبادئ خلقية تالئم تعاليمو كركحو فانعكست ىذه اؼببادئ ُب النتاج بالقيم كاؼبثل اإلسالمية، كقد أكجد اإلس

 األديب ُب ذلك العصر.

كما أسهم اإلسالـ ُب هتذيب الشعر كمعانيو ُب كثَت من األغراض كالغزؿ كاؽبجاء باإلضافة إٔب ظهور 

يٍت كغَتىا من األغراض أغراض جديدة كشعر اعبهاد كالفتوح كالوعظ ككشعر الدعوة اإلسالمية كشعر النضاؿ الد

 كقد تضاءلت أغراض الشعر اليت كانت سائدة ُب اعباىلية كالشعر القبلي القائم على العصبية القبلية.

إذا فاإلسالـ خلص األدب بصفة خاصة كاللغة العربية بصفة عامة كنقاىها من الشوائب اليت كانت 

 غَتىا فبا يتناَب مع مبادئ اإلسالـ كتعاليمو.عالقة ّٔا كالشعر الذم يدعو إٔب العصبية كالغزؿ الفاحش ك 

فنشر اؼبساكاة بُت األفراد ككاف الشعراء اؼبسلموف يدافعوف عن الدكلة اإلسالمية كعن رسوؿ ا صلى ا 

 عليو كسلم.

ٓب تزدىر اػبطابة العربية ُب عصر »أما اػبطابة فقد ازدىرت ازدىارا كبَتا لقوؿ األديب "بطرس البستاين": 

العصور مثل ازدىارىا ُب صدر اإلسالـ، فقد كانت العوامل متوافرة لشيوع ىذا الفن كتقدمو، فمن فصاحة من 

 .(1)«فطرية ُب العريب إٔب براعة التصرؼ ُب ضركب الكالـ كمن انقالب ديٍت عظيم إٔب انقالب سياسي عظيم

 

 

                              
 .257بطرس البستاين: أدباء العرب ُب اعباىلية كصدر اإلسالـ، ص (1)
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 .(1)«َت ألفاظهااػبطابة ُب صدر اإلسالـ بطالكة أسلؤّا كقصر صبلها، كزب»فقد سبيزت 

ازدىرت اػبطابة ُب العصر اإلسالمي ازدىارا شديدا »كيوافقو اللغوم "حنا الفاخورم" كيدعمو بقولو: 

لتوافر عواملها كشدة اغباجة إليها، فالعهد عهد صراع فكرم ٍب صراع سياسي ...، كما ىنالك غَت اػبطابة 

 .(2)«يقرع اغبجة كيصدع االتساع كاآلراء كالرباىُتللوصوؿ إٔب العقوؿ، كما ىنالك غَت اللساف ُب اعبماىَت 

كّٔذا أخذت اػبطابة تثبت أقدامها غباجة اؼبسلمُت إليها آنذاؾ كبدأت تسيَت ُب طريق النماء كالنضج 

 بشىت أنواعها كقد احتلت اػبطابة الدينية اؼبنابر كحلقات اؼبساجد منذ ذلك العصر.

"حنا  اإلسالـ كصارت لو مكانة عالية حيث يقوؿ اللغومأما النثر فقد ازدىر كتطور بعد ظهور 

 كمظهر اإلسالـ كاتسع نطاؽ اغبؼبا ة ما كاف لشعر من شأف كمكانة، ك ٓب يكن للنثر ُب اعباىلي»الفاخورم": 

العريب تعقدت مصاّب الدكلة، كأصبح النثر كسيلة التعبَت ُب العالقات القائمة بُت اغبكاـ كاكومُت )...( كلذلك 

لوف جبميع ألواف اغبياة اعبديدة فكاف خطابة، ككاف كتابة، ككاف رسائل كعهودا كما كاف أخَتا قصصا كمناظرات ت

 .(3)«كتوقعات

 

 

                              
 .258بطرس البستاين: أدباء العرب ُب اعباىلية كصدر اإلسالـ ، ص (1)
 .336، 335، ص ص -األدب القدًن-حنا الفاخورم: اعبامع ُب تاريخ الدب العريب ( 2)
 .322اؼبرجع نفسو، ص  (3)
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 ( لعربية بعد اإلسالم )بعد اختالطها باألمم األخرىحال اللغة االمطلب الثالث:

الرئيسي كراء اتساع كانتشار نطاؽ ترتبط ىذه اؼبرحلة بالفتحات اإلسالمية أكثر ارتباطا ألهنا السبب 

اإلسالـ عامة كاللغة العربية خاصة، كمن ٍب اختالط العرب بغَتىم من الشعوب فلم يبقى األمر منحصر ُب 

الشعوب آّاكر فقط بل اخًتقت ىذا اغباجز ككرب نطاؽ اختالطها ،كنتج عن ذلك احتكاؾ العربية باللغات 

الذم ساعد انتشارىا ىو ارتباطها بالدين كوهنا لغة دين، كأيضا ؽبذه  األجنبية غَت اللغات الشقيقة كاألمر

 الفتحات أثر بارز ُب نقل ىذه اللغة إٔب مرحلة جديدة ىيئتها لذلك خاصة ُب العصرين األموم كالعباسي.

حيث خطت اللغة خطواهتا األكٔب كبو العاؼبية كاالتساع ُب الثلث األخَت من القرف األكؿ اؽبجرم كذلك 

استقر العرب ُب األمصار كاختلطوا  »نتقاؽبا مع اإلسالـ إٔب نطاؽ كاسع فلم تعد حبيسة ُب جزيرة العرب حىت با

سكاف اؼبدنيات، كاحتكوا بالثقافات اؼبختلفة احتكاكا شديدا )...( كدكنوا الٌدكاكين، كنظموا اعبيوش، كانكبوا بال

ة )...( كنرل أف ىذا االختالؼ الذم أتاحو الفتوح، على العلـو كالفنوف يشيدكف منها صركحا ذات صيغة جديد

خرة العريب الذ كىذا التنافس بُت العرب كاألعاجم على مقومات اغبياة العربية)...( فنشدكا الشعر الذم كاف ذركة

 1.« قبل اإلسالـ

َت كتأثر، إذا فباختالط العرب باألقواـ األخرل نقلت حضارهتا إليهم كأخذت منهم كمنو نشأ بُت لغاهتم تأث

ة األخرل ككاف لنقل كبَت من اؼبفردات من اللغات األجنبيفاذبهت العرب كعادهتا ُب تقبل كاستيعاب عدد  

غم من انتشار خطوة لصاّب اللغة العربية كبو اؼبستقبل كىو ما اشتهر بو العصر األموم بالر  كتعريبها الدكاكين

                              
 .312، ص-األدب القدًن  –حنا الفاخورم: اعبامع ُب تاريخ األدب العريب   1
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نت ؽبا اؼبكانة الرفيعة بينهم كظلت لغة البادية حىت القرف على اػبالفة فيو إال أف اللغة كاالصراعات السياسية 

 الثاين للهجرم اغبجة عند كل االختالؼ بعد القرآف الكرًن.

  ألسنتهم كخاصة أىل اغبضر باعتبارىم األكثر عرضة ؽبذا االختالط العرب بدأ اللحن يصيب  باختالط

اػبوؼ على كتأّم اؼبقدس  األلسنة كحرصا منهم على لغتهم كباألخص فسارع العلماء خشية منهم على فساد

 ييف، كأف يصاب بعدكا اللحن.كالتز يصيبو التحريف حىت ال

 كتقنُتباإلضافة إٔب ؿباكلة ضبط لغتهم كتيسَتىا باعتبارىا لغة الدين لغَت العرب تسارع اللغويُت إٔب تقعيد 

خَت  ككالـ أىل البدك كالقرآف الكرًن الشعر اعباىليك ؽبا كالقانوف  الضابطضعوا ؽبا كبوا دبثابة اللغة العربية بأف ك 

 حجة كخَت مرجع.

فكاف ذلك منهال سخيا النطالؽ التأليف لكن ىذا ال يعٍت أهنا قد جاءت متأخرة ألف التأليف كالتدكين كاف 

مامهم بالنحو رم، فانبثق عن اىتقرف األكؿ اؽبجمرتبط بالقرآف الكرًن كشىت علومو فانطالقتو الفعلية كانت ُب ال

عدة مؤلفات جد فبيزة سامهت ُب إثراء الرصيد العريب، كما ال ننسى دكر الصناعة اؼبعجمية اليت كاف ؽبا األثر 

الفعاؿ على اللغة العربية حفظا كتنظيما كوهنا صبعت كاحتوت على كالـ العريب فجعلتو دبثابة أرث مدكف ال ينسى 

 ر.كال ديوت على مر العصو 

بسقوط الدكلة األموية فقد تركت اؼبكاف بأف ترسوا دكلة عظيمة الشأف كىي الدكلة العباسية حيث قامت           

 ىذه الدكلة على ركنُت أساسيُت مها: تنظيم أمر الدين كاالعتماد على اؼبوأب فهي بذلك دكلة صبيع الشعوب.

كاف العهد العباسي أزىى عصور »اخورم": كقد سبيز ىذا العصر عن غَته حيث يقوؿ العآب "حنا الف

اغبضارة العربية )...( كال عجب أف تزدىر اغبضارة ُب العهد العباسي إذ لقيت من جهة قلوبا متعطشة إٔب الرقي، 
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كمن جهة أخرل اندفاعا ثقافيا جارفا )...( كمدارس كبَتة )...( كسبازج عنصرم )...( كثركة طائلة )...( كمن 

اء كاألمراء )...( كحركة للنقل كالًتصبة)...( كىذه اغبضارة ُب موكب اغبياة اعبديدة كاألنظمة تشجيع بذلة اػبلف

 1.«كاألخالؽ اغبديثة، تركت أثر عميقا على اللغة كاألدب كالعلـو كالفنوف

حيث اصطبغ العصر العباسي صبغة فارسية أما من حيث آداب اللغة فقد ظلت عربية كُب ىذا العصر 

العرب كعلومهم، كما نقلت علـو القدماء إٔب لغتهم كنبغ الشعراء كالنحاة كاؼبفسركف كغَتىم كدليل ازدىرت آداب 

إف ُب زمن العباسيُت بلغت آداب اللغة العربية أرقى أحواؽبا كنضجت فيها »ىذا قوؿ العآب "حنا الفاخورم" : 

 2.«أكثر اآلداب العربية

حبضارتو...كاعتماده على النظم الفارسية ُب اغبكم  كما إف أطل العهد العباسي»كيوجد دليل آخر: 

كابتعاده عن التقاليد العربية )...( حىت أغضى عن سياسية الشعر كالشعراء، كعندما خرج الشعر من دكلة العصبية 

كالسياسة ربوؿ إٔب زينة اجتماعية أك كسيلة كسب أك تعبَت عن كاقع اغبياة كأماؿ الشعب كآالمو كّٔذا انقلب 

 3.«ُب العهد العباسي انقالب شديد من حيث العامل كالغاية كإف كانت لو منزلة رفيقة كتذكؽ شديد الشعر

لقد ضعفت اػبطابة ُب »أما عن اػبطابة ُب ىذا العصر فقد ضعفت، حيث يقوؿ العآب "حنا الفاخورم": 

ىذا العهد شيئا فشيئا كذلك لضعف الدكاعي إليها كلضعف القدرة عليها )...( ٍب أخذ ظلها يتقلص عندما 

                              
 .523، ص-األدب القدًن  –حنا الفاخورم: اعبامع ُب تاريخ األدب العريب   1
 .386جرجرم زيداف: تاريخ آداب اللغة العربية،ص  2
 .667، ص-األدب القدًن  –حنا الفاخورم: اعبامع ُب تاريخ األدب العريب   3
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استحكم األمر بٍت العباس كأصبح الفضل للسيف كالسلطاف ال اللساف )...( كانصرؼ الناس إٔب الثقافة كالكتابة 

 1.«كاؼبنشورات الدكلية لإلقناع حلت ؿبل اػبطابة كالرسائل اإلدارية

أما الكتابة فلم تعد مقصورة »كُب ىذا العصر تعددت الكتابة بغنوهنا حيث يقوؿ العآب "حنا الفاخورم" : 

 2.«على الدكاكين بل تعدهتا إٔب كصف اغبضارة اعبديدة دبا فيها من ؽبو كترؼ كقصور

ية ُب الشكر كالعتاب ككذلك التصانيف كما أف ُب ىذا العصر تعددت الكتابة فكاف منها الرسائل اإلخوان

 العلمية كاألدبية كمنها اؼبقاالت كاؼبناظرات.

أصبح األدب ُب ىذا العهد شامال عبميع اؼبعارؼ اليت ّٔا اإلنساف، كأصبح األديب »أما األدب فقد: 

، كاألحباث ُب خزانة للعلم كالثقافة، كؽبذا اذبو التأليف شطر آّامع الشعرية كالنثرية كالنظريات ُب الف نوف كالعلـو

 3.«الكتابة كالنقد كالتاريخ

ظهر أثر الفلسفة كالعلـو ُب النثر العباسي فاتسع ؾباؿ التفكَت »أما النثر فقد قاؿ العآب "حنا الفاخورم" : 

لت إٔب كامتدت العقوؿ بتأثَت النقل كالًتصبة كظهر األثر الفارسي كاآلداب الفارسية كالًتؼ العباسي ُب الكتابة فما

 4.«السهولة ُب العبارة، كالتأنق ُب اللفظ كاعبودة ُب الوصف

 فقد ربوؿ العصر العباسي إٔب عصر ازدىرت فيو كل الفنوف كالعلـو أم تغَت جدرم ُب صبيع آّاالت.

                              
 .528اؼبرجع نفسو، ص  1
 .529األدب القدًن ص –حنا الفاخورم: اعبامع ُب تاريخ األدب العريب   2
 .530اؼبرجع نفسو ، ص  3
 .529اؼبرجع نفسو، ص  4
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اللغة  أما عن التأليف كالًتصبة كالنقل من اللغات األخرل  فقد نشطت نشاطا كبَتا كىذا كاف سببا ُب إغناء

العربية كاالرتقاء بأسالبها كمفرداهتا من خالؿ استيعاب كفهم مفردات كمعاين جديدة كيقوؿ ُب ذلك العآب "حنا 

لعبت حركة النقل دكرا كبَتا ُب توجيو األدب العباسي كيف ال كقد ضبلت إٔب العرب قوانُت اؼبنطق »الفاخورم" : 

كخالصة القوؿ   1.«دب نزعة اعبدؿ كالًتابط الفكرم كاالبتكاركالعقل كحقائق العلـو كالفلسفة...فشاعت ُب األ

أف اللغة العربية ُب ىذا العصر شهدت تطور كرقيا كازدىار ملحوظا ٓب تعهده من قبل ُب ؾباؿ التأليف كالًتصبة 

 كغَتىا من آّاالت.

أصاب العرب من تسلط  لقد بدأ حاؿ اللغة العربية يًتاجع  كينحط تدرجييا ُب عصر عرؼ بعصر االكبطاط ؼبا

بدد »كاحتالؿ أجنيب فكاف ذلك سببا رئيسيا كراء ىذا الًتاجع إذ يؤكد ذلك العآب "حنا الفاخورم" ُب قولو: 

اؼبغوؿ نفائس اؼبصنفات كأحرقوا اؼبكاتب، كشردكا رجاؿ العآب ُب البالد اليت استحوذكا عليها، كقبت مصر من 

اؼبمالك، فكاف ىذاف البلداف أرقى البالد العربية )...( فغصت  شرىم كما أف الشاـ عادت فدخلت ُب حكم

القاىرة كدمشق باؼبكتبات كاؼبساجد كاؼبدارس، كنزح إليو العلماء، كنشطت ّٔا اغبركة األدبية، كلكن ضمن نطاؽ 

ت كاؼبراسيم التقليد غالبا، كؼبا العهد العثماين اكبط األدب العريب إٔب أسفل الدركات لشيوع الًتكية ُب اؼبخاطبا

 2.«كالدكاكين كتسلط اػبموؿ على العقوؿ، كالتقليد على اؼبعاين كالصناعة اؼبقيتة على األساليب

إذف فبا نستخلصو أف بدخوؿ اؼبغوؿ كاألتراؾ على العرب طمسوا أىم ىوية لديهم كىي لغتهم العربية 

كبعلمائها، كمن ًب تراجع التأليف كالتدكين حوؽبا كمنو تراجع مكاهنا بُت أىلها كاللغات  فًتاجع االىتماـ ّٔا

 األخرل.

                              
 .524جع نفسو، صاؼبر   1
 .1026، ص-األدب القدًن  –حنا الفاخورم: اعبامع ُب تاريخ األدب العريب   2
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كقد استمر اغباؿ على ىذه الشاكلة حىت بدأت بوادر النهضة بالظهور ُب هناية القرف التاسع عشر، كمن ًب 

ؾ باغبضارة الغربية اغبديثة)...( قبد بداية عصر النهضة مع بداية االحتكا»بدأت العربية تستعيد نشاطها، إذ أف 

أف ؿبمد علي قد انتهج إصالحية لنهوض دبصر، فقد قاـ بإرساؿ بعثات )...( إٔب فرنسا ليقتبس من علومها 

ـ لتيسَت عملية نقل اؼبعارؼ األكركبية، كتساىم بدكرىا 1835كتقنياهتا اغبديثة كمن ٍب أنشأ مدرسة األلسن عاـ 

إذا فبا ديكن قولو أف اللغة العربية عادت إٔب اغبياة على يد مفكريها كرجاؽبا من  1.«رُب إصالح التعليم ُب مص

األدباء كعلماء النهضة كرجاؽبا ٍب إف لنقل اؼبعارؼ األكركبية سامهت كذلك بتشكل فعاؿ ُب إحيائها كمع عصر 

انت فكرة إحياء الًتاث كلقد ك»النهضة منت ركح القومية للذين يغَتكف على دينهم كلغتهم، كيقاؿ ُب ذلك 

كالنشاط فيو فكرة قومية قبل أف تكوف فكرة علمية فإف طغياف الثقافة األكربية كالنفوذ الًتكي كضغطو،كاف يأخذ 

دبخنق العرب ُب بالدىم ،فأرادكا أف خيرجوا إٔب متنفس حيسوف فيو بكياهنم اؼبستمد من كياف أسالفهم، ُب الوقت 

كركبيُت يتسابقوف كينشبوف كنوز  الثقافة العربية فانطلقوا ينشركف كحييوف ،إذ كانوا الذم ألفوا فيو الغرباء من األ

إذا فإضافة للبعثة كنقلها اؼبعارؼ األكركبية كاف اإلحياء الًتاث يدا كذلك ُب   2.«يركف أهنم األحق ّٔذا العمل 

حياء الًتاث كمن ٍب تطوير حركة إنعاش اللغة العربية.كما كاف للمطابع يدا كذلك ُب تعزيز الوعي القومي بإ

الطباعة كالنشر ُب عصر النهضة لنشر كطباعة كنوز العرب من كتب الًتاث كغَتىا.كترتبط أيضا اؼبطابع بدكر 

الصحافة كذلك لتعزيز ىذه النهضة، إذ سامهت بشكل فعاؿ ُب ربرير اللغة العربية من ذلك اعبمود إذ لركاد 

                              
، ؾبلة الدراسات العآب اإلسالـ، مركز العريب اغبديث تشيوكي تاكيدا: جهود ركاد النهضة كآّامع اللغوية ُب إحياء اللغة العربية كربديثها ُب العآب  1

 .33، ص2012، 5امعة كيوتو، العدددراسات اغبضارة اإلسالمية جب
 .34اؼبرجع نفسو ، ص  2
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صار جهدىم ُب توعية العامة كتثقيفهم كما كاف ؽبذه اغبركات دكرا ُب ربديث النهضة يدا ُب ذلك الذين بدلوا ق

 اللغة العربية كنشاطها ُب تطوير أساليب الكتابة كالصحافة.

ٍب يليها دكر آّامع العربية ُب تعزيز كتدعيم اللغة العربية انطالقا من مسامهتها ُب حركة التعريب كالًتصبة 

مرحلة التجديد كالتطور بوضعها مصطلحات علمية حديثة ككاف كراء ذلك انتشار دخلت اللغة العربية »كّٔذا 

اؼبطابع العامة كازدىار حركة طباعة آّالت كالصحف العلمية خصوصا ُب ؾباالت الطب كالتعليم ك السياسة 

ا زاد من حدة كالعلـو كىكذا ازبذت ثقافة طباعة آّالت كالصحف مسارا موازيا ؼبسار تأليف اؼبعاجم اؼبختصة فب

 1.«اعبداؿ كالنقاش بُت ركاد النهضة

إذا فبنشأة آّامع زاد االىتماـ بالعربية كبالتأليف كمنو اتساع كتطور العربية على نطاؽ كاسع ُب شىت 

آّاالت كبذلك عاد زمن ازدىار اللغة العربية على الرغم من اؼبطبات اليت كاجهتها كىاىي اليـو ربتل اؼبراتب 

 ُت لغات العآب األكثر انتشارا.األكٔب ب

  

 

 

                              
 .39، صالعريب اغبديثتشيوكي تاكيدا: جهود ركاد النهضة كآّامع اللغوية ُب إحياء اللغة العربية كربديثها ُب العآب   1
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 )المعامالت( مفردات دينية المبحث األول: 

فإف اؼبفردة العربية نتيجة لو شهدت تغًنا يف بعض دالالهتا  ةاؼبستمر الذم تشهده اللغة العربيللتغًن  نظرا

ة نتيجة لعوامل ـبتلفة  كععد بتطورىا، كىو أمر حيصل خالؿ فرتة زمنية معتب  أكسواء كاف ىذا التغًن دبوت اؼبفردة 

الدعين يف اغبضارة العربية األكثر تأثًنا فيها، حيث قبد أف داللة الكلمة قبل نزكؿ القرآف ليست ىي بعد  العامل

قرعبا منو،  أكلمعىن األكؿ لعين كىذا اؼبعىن قد عكوف مغاعرا نزكلو  إذ تتبىن معنا معٌن أك بعبارة أخرل معىن د

 وعسم ما أككانت تطلق على معىن معٌن كىو اؼبعىن اؼبعجمي،   اإلسالـقبل  فاؼبفردة العربية يف عصر ما»

اؼبعىن  أكجدعد كىو اؼبعىن اإلصالحي  إسالميت على معىن ل الوععي، كيف عصر نزكؿ القرآف ذاألصوليوف باؼبعىن

  (1)«ن قبل ذلكالشرعي كىذا اؼبعىن مل عكن معركفا م

دبعناىا اللغوم كتغًن استمر استعماؽبا فيو  كإمنابنزكؿ القرآف الكرمي،  لكن ىذا ال ععين موت اؼبفردة

 بينو فيما عأيت: نجدعد مل عتداكؿ من قبل كىذا ما سغ اؼبفردة دبعىن دعين با حاصل بانص

 إسالمية ومصطلحاتالمطلب األول: فرائض 

 الصيام :أوال

من حيث استعماؽبا ك إمهاؽبا عند العرب عتبٌن بأف ىذه  أك يف اشتقاقها اللغوم للفظة الصياـ التتبع

دىا يف أشعارىم، أما عن اشتقاقها اللغوم كرك متداكلة بينهم كخًن دليل كثرة   معركفة لدعهم، اللفظة عربية األصل

                              
  10ص ،2102 ،، دطعماف – اؽبامشية األردنية اؼبملكة دجلة، دار القرآنية، الداللة يف دراسات: البكرم ختالف ؿبيسن ٌنحس (1)
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صل يف معناه ؛ أم أف األ(1)"اإلمساؾيف اللغة مطلق  ـو"كالصٌ  ( ـى وى صى فهي لفظة مشتقة من الفعل الثالثي )

كديكن  "الصياـ، كىذا األخًن يف حد ذاتو مرتبط دبعاف عدة تشهد بالتغًن الداليل للفظة "اإلمساؾاللغوم ىو 

 تلخيص ىذه اؼبعاين يف النقاط التالية: 

  عن الحركة: اإلمساكالصيام بمعنى  -أ

 صاـ،عن اغبركة فكل شيء سكنت حركتو فقد  اإلمساؾكاألصل اللغوم فيو »قوؿ: الكعتبٌن ذلك من 

ياـ ىنا منحصر يف الثبات كاؼبتأمل يف ىذا اؼبعىن اللغوم عدرؾ أف معىن الص .(2)«كاػبيل الساكنة خيل صائمة

  اد األعادم:ؤ نشد أبو دأ، كيف ىذا اؼبعىن كالسكوف

ـه ك كأخرى تعدي  كخيله  اعن                     ػٍػػيبى  كملتقطه  طاردي  فارسه    (3)ل صيا

لة آّازعة داللة ؾبازعة لتنتقل بذلك من الداللة اللغوعة الثبات كالسكوف إىل الدال إىل تتطور داللتها مث

 ، كاليت تتدرج ربتها معاف جدعدة غًن اؼبعىن األكؿ  االمتناع كاالنقطاع

 

 

                              
  019ص التعرعفات،: اعبرجاين علي ابن ؿبمد بن علي (1)
  565 ص ،البالغة أساس: الزـبشرمأيب القاسم جار ا ؿبمود بن عمر بن أضبد (2)
األصمعي:األصمعيات ، تح:أضبد ؿبمد شاكر كعبد السالـ ىاركف،دعواف العرب ؾبموعات أيب سعد عبد اؼبلك بن قرعب بن عبد اؼبلك  (3)

  089،دت،ص5لبناف،ط-من عيوف الشعر ،بًنكت
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  :الكالماإلمساك عن الصيام بمعنى  -ب

ٍرتي لًلرَّضٍبىًن صىٍومنا فػىلىٍن أيكىلّْمى اٍليػىٍوـى ًإٍنًسيِّا ﴾ ﴿ :كعتضح يف قولو تعاىل ت على ر سفكقد   (1)فػىقيويل ًإينّْ نىذى

عدة زبرجيات فقد قاؿ أنس بن مالك يف ذلك صمتا ككذا قاؿ ابن عباس كالضحاؾ كيف ركاعة عن أنس صوما 

  كصمتا 

 اللغوم حد ذاتو مل خيرج عن معناه  كىذا اؼبعىن يف

عن الكالـ كخًن دليل قولو تعاىل يف اآلعة نفسها:  اإلمساؾإذا فداللتها انطالقا من ىذا التفسًن ععين ّٔا 

  (2)فػىلىٍن أيكىلّْمى اٍليػىٍوـى ًإٍنًسيِّا ﴾ ﴿

 فبا طرح سابقا قبد أف معىن الصياـ ىنا مل خيرج عن معناه اللغوم   انطالقا

 فهو:اؼبعىن اؼبباشر الذم استقرت عليو داللة اللفظة  أما

  عن الطعام: اإلمساكالصيام بمعنى  -ج

فا سَّ شوؾ ال : قد صاـ، قاؿ من البسيطععتلفصاـ الفرس على آرعو إذا مل : »كعتجلى ذلك يف قوؿ

 كىي ىنا امتناع الفرس عن األكل لعلة ما    (3)«عرمي أشاعره

                              
  26 اآلعة ،مرمي سورة (1)
  26 اآلعة ،مرمي سورة (2)
  565الزـبشرم: أساس البالغة، ص أيب القاسم جار ا ؿبمود بن عمر بن أضبد (3)
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ـي  عىلىٍيكيمي  كيًتبى  آىمىنيوا الًَّذعنى  أىعػُّهىا عىا﴿: قولو تعاىلكما عتضح ذلك أعضا يف    الًَّذعنى  عىلىى كيًتبى  كىمىا الصّْيىا

  (1)﴾تػىتػَّقيوفى  لىعىلَّكيمٍ  قػىٍبًلكيمٍ  ًمنٍ 

خص  كإمنا؛ "أم فرض عليكم العبادة اؼبعركفة يف الشرع فرعضة سنها ا عز كجلكالصياـ ىنا دبعىن 

  (2)عنايف كجوبو على غًنىم" ال هم ككجوبو عليهمذلك، كألف العبادة ال تصح إال مناؼبؤمنوف باػبطاب لقبوؽبم 

قا بربطو بالشرع كمنو فإف الصياـ منا أصبح فرض شرعي الـز حددت أحكامو ليتخذ بذلك منها آخر انطال

عن أشياء ـبصوصة على كجو  إمساؾشرع ، كىو يف الاإلمساؾدرؽ النعاـ كأصل الباب : »فأصبح ععرؼ بأنو

كفيو معىن اللغة كالصياـ دبعىن الصـو  ـبصوص فبن ىو على صفات ـبصوصة يف زماف ـبصوص، فاالسم شرعي

معو الزماف كالوجو  خصىنا قد خصص بتخصيص شرعي كقد  اإلمساؾأم أف   (3)«عقاؿ صمت صوما كصياما

اؼبكلف عن األكل كالشرب  إمساؾبذلك الصياـ  شرع ليصًنال سنهاكالنية اليت أعضا تكليف كنقصد من ذلك ال

   كاعبماع من الصبح إىل اؼبغرب مع نية يف ذلك

ة كذبمع معها عدعد اؼبعاين كقد قسم فظليصًن ىذا األخًن اؼبعىن اؼبباشر الذم استقرت عليو داللة الل

   ـ خصوص اػبصوصـو كصـو اػبصوص كصو : صـو العمانطالقا من ذلك إىل ثالثة مراتب الصـو

 عن قضاء الشهوة   جكالفر  : فهو كف البطنصوم العمومأما ف

                              
  081البقرة، اآلعة  سورة (1)
الطباطبائي، دار اؼبعرفة  ي: ؾبمع بياف يف تفسًن القرآف، تح: ىاشم الرسويل االيت كفضل ا اليزعرسبن اغبسن الطب الفضل أيب علي  (2)

  091ص  ،ـ0988لبناف، ج–،بًنكت 
  090ص  اؼبرجع نفسو، (3)  
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   فهو كف النظر كاللساف كاليد كالرجل كالسمع كالبصر كسائر اعبوارح عن اآلثاـ :صوم الخصوصكأما 

   (1)ة عن ا تعاىلعد: فهو صـو القلب من اؽبمم الذنية كاألفكار اؼببصوم خصوص الخصوصأما 

 -نزكؿ القرآف الكرميقبل -فبا سبق ذكره عتضح أف لفظة الصياـ عند العرب يف العصر اعباىلي  إذف

 مستعملة عندىم، لكنهم مل ععرفوىا ّٔيئتها اليت جاء ّٔا اإلسالـ 

فاؼبعىن اللغوم للصياـ أصلو األكؿ الثبات كالسكوف، كمعانيو الراىنة مأخوذة من معىن الصـو كعبادة تعين 

ت داللة اللفظة أكثر أم دبجيء اإلسالـ تطور المتناع عن الكالـ أك الطعاـ كالشراب كاعبماع؛ اإلمساؾ كا

أساسي فيها؛ ليصبح بذلك غة إسالمية شرعية، باإلعافة إىل معناىا اعبدعد زعدت النية كشرط بغت بصبكص

سالـ حسب ما كرد يف الصياـ ىو الركن الرابع من أركاف اإل»الصياـ ركن من أركاف اإلسالـ كعقاؿ يف ذلك: 

أحادعث النيب صلى ا عليو كسلم  كقد فرض يف السنة الثانية للهجرة، كصاـ النيب عليو السالـ تسع 

  (2)«رمضانيات

 كّٔذا صار الصياـ مصطلحا قرآنيا إسالميا خاصا دبعىن كاحد يف شهر معٌن كىو شهر رمضاف 

غًن سهلة يف عرفهم، لكن جدعدة اؼبعىن بإعفاء القرآف الكرمي عليها  االستعماؿلفظة الصياـ قددية إذا 

داللة جدعدة كال عزاؿ استعماؽبا مستمرا باؼبعىن الذم نزؿ بو القرآف الكرمي إىل عصرنا اغبايل، لكن اإلشكاؿ 

                              
 ،5ط لبناف، - بًنكت العريب، الكتاب دار اؼبهدم، الرزاؽ عبد: تح القاصدعن، مناىج ـبتصر: اؼبقدسي قدامة بن الرضباف عبد بن أضبد (1)

  09 ص ـ، 2112 / ق0021
الزرقاء،  -عودة خليل أبو عودة: التطور اللغوم بٌن لغة الشعر اعباىلي كلغة القرآف الكرمي، دراسة داللية مقارنة، مكتبة اؼبنار، األردف (2)

   209ـ، ص 0985ق/0015، 0ط
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على ىذا  -الصياـ–اؼبطركح بتغًن اللغة كمفرداهتا كموت بعضها كميالد أخرل جدعدة صبل ربافظ ىذه اؼبفردة 

اؼبعىن؟ أـ عكوف مصًنىا كأخواهتا بالزكاؿ كالفناء مع تطور العصر؟ كأعضا ىل زالت الدالالت األخرل )السابقة( 

 أـ ال؟ كىل عكوف ؽبذه اؼبفردة مكاف يف األجياؿ اآلتية؟

 ثانيا: الرسول

ؼبوركث الشعرم الرسوؿ كلمة عربية قددية األصل كاالشتقاؽ، متداكلة عند العرب كإذا ما رجعنا إىل ا

ىذا خًن حجة على حضورىا يف فت ىذه الكلمة، ك عأبيات شعرعة من العصر اعباىلي ك العريب سنجد حتما 

 استعماالهتم العامة آنذاؾ، كمن ذلك قوؿ الشاعر:

 (1)اعبوري نفع ى  إفٍ  يداءً بين الصَّ           بو رسوال عرعتى إف ٍ  فأبلغٍ 

 كقوؿ الشاعر أعضا:

 (2)باػبًنً  القوـً  رسوؿي  جييءي  كقدٍ    يف ؿبلهمي  شّتَّ  قبائلى  بلغٍ 

 كالرسالة كتارة أخرل برؾ أف مدلوؽبا عدكر تارة حوؿ اػببتتبعنا الستعماؿ لفظة رسوؿ يف ىدعن البيتٌن ند

حوؿ حامل اػبب كالرسوؿ اؼبرسل الذم حيمل الرسالة، كبذلك عكوف مدلوؽبا اللغوم يف الشعر اعباىلي مدلوال 

 رج عن معىن الرسالة كاػبب كحامل اػبب بسيطا ال خي

                              
، 0لبناف، ط -يف دكاكعن شعراء اؼبعلقات العشر، مكتبة لبناف ،بًنكت االجتماعيةندل عبد الرضبن عوسف الشاعع: معجم ألفاظ اغبياة  (1)

 ، نقال عن: دعواف ابن زىًن 000ـ، ص 0990
  000اؼبرجع نفسو، ص  (2)
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 كربمل مادة )ر س ؿ( يف كتب كاؼبعاجم معاف كثًنة:

كمن ىذا اؼبنطلق عندرج ربت ىذه اؼبادة سواء بالفتح  (1)"التؤدةعلى  االنبعاثكعقاؿ أف: "أصل الرسل 

 أك الكسر أك الضم معاف كثًنة نذكر منها:

  واليسير:السهل  االنبعاثسل بمعنى الر   -أ

: الذم فيو اسرتساؿ كلٌن، كناقة رسلة القوائم أم سلسلة لينة اؼبفاصل سلي الرَّ »كعتجلى ذلك يف قوؿ: 

 كأنشد 

  (2)«اطاىى مى  منٍ  الكورً  لبً جي  عى عً وٍ مى   تقاىاى ملي ق ى كثً ة و لى سٍ رى بً 

  (3)«سهلة السًن، كإبل مراسيل، منبعثة انبعاثا سهال ناقة رسلة»كعقاؿ أعضا من نفس اؼبعىن: 

أكثر ّٔذا اؼبعىن الحظ ىنا أاها اؼبك كالسًن السهل كاليسًن  اللٌنكمعىن الرسل يف ىذعن القولٌن منحصر يف 

 ؽ و ما تتعلق باإلبل أك الن

 

 

                              
  210الراغب األصفهاين: غرعب األلفاظ، ص  (1)
  008، ص 2الفراىدم: معجم العٌن، جاػبليل بن أضبد  (2)
  210اؼبرجع نفسو ، ص  (3)
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  بالرفق: االنبعاثسل بمعنى الر   -ب

  (1)«اؽبيئة أك السكوف، عقاؿ تكلم على رسلكالرسل: »كعكوف بكسر الراء كعتضح ذلك يف قوؿ: 

كالتمهل كالتوقر كالتثبت، كصبع الرسالة الرسائل قاؿ   كاؼبنطقً  يف األمورً  لً سٍ من الرّْ  لي سُّ رى تػَّ ال»كعقاؿ أعضا 

أم أف الرسل ىنا مرتبط   (2)«ابن جنبة: الرتسل يف الكالـ التوقر كالتفهم كالرتفق من غًن أف عرفع صوتو شدعدا

باؽبيئة اليت عكوف فيها صاحبها أك عؤمر ّٔا من رفق ككقار كعادة ما تتعلق باإلنساف  كعتعلق أعضا باألشياء إذ أنو 

 ىو اللنب الكثًن  سلي الرّْ 

  نبعث:المالر س ول معنى ب سل  الر   -ج

أطلقو كأمهلو، عقاؿ أرسلت الطائر من شتق ىذا اؼبعىن من معىن الفعل "أرسل" إذ عقاؿ: أرسل الشيء: كع

عدم كعقاؿ أرسل الكالـ: أطلقو من غًن تقييد، كأرسل الرسوؿ: بعثو برسالة كأرسلو عليو: سلطو كيف التنزعل 

ٍلنىا الشَّيىاًطٌنى عىلىى اٍلكىاًفرًعنى تػىؤيزُّىيٍم أىزِّا  العزعز: ﴿  (4) (3)﴾أىنَّا أىٍرسى

 

                              
  008، ص 2اػبليل بن أضبد الفراىدم: معجم العٌن، ج (1)
  0600، ص 0ابن منظور: لساف العرب، تح: عبد ا علي الكبًن كآخركف، دار اؼبعارؼ، القاىرة، دط، ج  (2)
  81سورة مرمي، اآلعة  (3)
  100اللغة العربية: معجم الوسيط، ص  ؾبمع (4)
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عادة ما عقاؿ يف اإلنساف كيف األشياء ابوبة كاؼبكركىة كعكوف بتسخًن من ا عز كجل   كاإلرساؿ

ٍلنىا السَّمىاءى عىلىٍيًهٍم ًمٍدرىارنا ﴾ كإرساؿ اؼبطر كالرعاح كغًنىا من األشياء كبو قولو تعاىل: ﴿ كىأىٍرسى
(1)  

كىذا األخًن عشتق منو  االنبعاثأما عن معىن أرسل فيتصور منو تارة معىن اإلطالؽ كتارة أخرل معىن 

الرسوؿ، كمعىن الرسوؿ يف حد ذاتو عطلق أعضا تارة للقوؿ اتمل أم اػبب كتارة للمحتمل القوؿ أم الرسوؿ 

 الذم حيمل الرسالة 

  :المحتملوالرسول بمعنى القول  -1

الرسوؿ يف ىذا البيت ىو اػبب  معىن  (2)"رسوالى  حفصو  أباى أبلغ ٍ  كعتضح ذلك يف قوؿ: الشاعر: "أالَّ 

 كفعل األمر "أبلغ" خًن قرعنة على ذلك 

  الرسول بمعنى محتمل القول: -2

أم الرسوؿ اؼببعوث الذم حيمل رسالة، كعتجلى ذلك يف قولو تعاىل: ﴿عىا أىعػُّهىا الًَّذعنى آىمىنيوا أىًطيعيوا اللَّوى 

ًخًر ٍم فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم يف شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإىلى اللًَّو كىالرَّسيوًؿ ًإٍف كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى كىأيكيل اأٍلىٍمًر ًمٍنكي 

﴾ يػٍره كىأىٍحسىني تىٍأًكعالن   (3)ذىًلكى خى

                              
  6سورة األنعاـ، اآلعة  (1)
  210الراغب األصفهاين: اؼبفردات يف غرعب القرآف، ص  (2)
  59سورة النساء، اآلعة  (3)
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اؼبعركفة إذ تعتب كالرسوؿ قي ىذه اآلعة الكردية عراد بو حامل الرسالة اإلؽبية كالرسالة ىنا غًن الرسائل 

الكالـ اؼبوحى بو من عند ا إىل عبد من عباده كىم )الرسل( لتبليغو إىل »أعظم رسالة يف الكوف فهي 

  (1)«العباد

  (2)«النيب اؼبرسل الذم عبعث ا إليو كحيا كعأمره بتبليغو»كبذلك أصبح الرسوؿ ىو: 

إذا الرسوؿ ىنا إنساف معصـو بعثو ا عز كجل إىل اػبلق بشرع ععمل بو كعبلغو كخًن دليل قولو تعاىل: 

ًت رىيبّْ كىأىنىا لىكيٍم نىاًصحه 67قىاؿى عىا قػىٍوـً لىٍيسى يب سىفىاىىةه كىلىًكينّْ رىسيوؿه ًمٍن رىبّْ اٍلعىالىًمٌنى )﴿ ( أيبػىلّْغيكيٍم رًسىاالى

  (3)﴾أىًمٌنه 

 اآلعة الكردية تفصح بوعوح أف الرسوؿ مبعوث من ا عز كجل لتبليغ رساالتو إىل قـو ما  كىذه

انطالقا من دراستنا لداللة كلمة رسوؿ يف العصر اعباىلي من حيث كركدىا يف الشعر أك يف بعض 

قد اؼبعاجم اليت تفصح عن معىن ىذه الكلمة عند العرب كداللتها يف القرآف الكرمي، كجدنا أف ىذه الكلمة 

حامل الرسالة إىل كعع خاص  انتقلت بداللتها من الوعع العاـ اؼبستعمل يف العصر اعباىلي كىو إما اػبب أك

الرسوؿ اؼببعوث من -عريف الذم عرفت بو بعد ذلك، ف الكرمي كىو الوعع الشرعي أك الخبصوصية كركدىا يف القرآ

ليتضح لنا أف ىذه الكلمة قد انتقلت من داللة عامة لغوعة بسيطة إىل داللة خاصة ارتقت دبعناىا من  -ا

                              
    ـ، 2101ق/ 0011، 0دم: معجم مصطلحات الدعوة اإلسالمية، دار الفجر ، العراؽ، دار النفائس، األردف، ططو أضبد الزبي (1)

  012ص 
  212من ص 0998ق/0008ؿبمد إظباعيل إبراىيم: معجم األلفاظ كاألعالـ القرآنية، دار الفكر العريب، القاىرة، دط،  (2)
  68، 67سورة األعراؼ، اآلعتٌن:  (3)
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كىي  سالة يف الكوفر قبل ا عز كجل ؽبداعة البشر اغبامل ألعظم  شخص مرسل إىل شخص معصـو اؼبرسل من

 ، ليصًن بذلك مصطلحا قرآنيا دبعىن جدعد رسالة التوحيد

لكن معىن ىذه الكلمة مل عقتصر على ىذا اغبد فقط بل أصبح أكثر خصوصية من قبل أم انتقل من 

 عليو كسلم كمع عنسب إىل الرسوؿ صلى ا -رسوؿ–داللة خاصة إىل داللة أخص  إذ قبد أف معناىا الراىن 

ن مباشرة ؿبمد صلى ا عليو كسلم، كذلك لكونو خامت األنبياء كالرسل؛ أم ىإىل الذ عتبادرقولك الرسوؿ 

 -ثالثا–أنا ؿبمد النيب األمي »آخرىم، كأقرّٔم عصرا إىل عصرنا كيف ذلك حدعث عبد ا بن عمر كحيث قاؿ: 

  (1)«كال نيب بعدم

كععين من ذلك انقطاع النبوة بنبوتو اػباسبة  كىذا ما عستدعي السؤاؿ: ىل ععين يف قولو ىذا إسقاطا 

خر نيب أك رسوؿ انتهى زمانو منذ أكثر من طبسة عشر قرف إال أف ىذه اللفظة ما زالت آللفظة أـ ال؟ كمع كونو 

 تتداكؿ بنفس اؼبعىن كمسألة إمهاؽبا كاستعماؽبا ترتؾ لألجياؿ 

 ثا: الطهارةثال

قددية االستعماؿ عند العرب يف العصر اعباىلي، حدعثة الداللة  ،الطهارة كلمة عربية األصل كاالشتقاؽ

عن مسألة قدمها فنجد ؽبا كجودا صاغ يف اؼبعاجم اللغوعة للعرب يف العصر اعباىلي،  أمابعد نزكؿ القرآف الكرمي، 

                              
( 01/017) (أضبدمسند )(، قاؿ أضبد شاكر يف 1/570(، كابن مردكعة، كما يف )الدر اؼبنثور(، )6616(، )2/072) ركاه أضبد (1)

 ( إسناد ععيف 8/028) (إركاء الغليل)إسناد حسن، كقاؿ األلباين يف
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 اللغة النظافة حسية كانت أك معنوعة كستتضح الرؤعة أكثر كال رعب أاهم استعملوىا يف أشعارىم، كالطهارة يف

 انطالقا من دراسة معانيها يف اؼبعاجم اآلتية:

ى نقاء كزكاؿ دنس، الطاء كاؽباء كالراء أصل كاحد صحيح عدؿ عل»: )معجم مقاعيس اللغة(فقد جاء يف 

خالؼ الدنس، كالتطهر: التنزه عن الذـ ككل قبيح؛ كفالف طاىر الثياب، إذا مل عدنس ]قاؿ[  هركمن ذلك الطُّ 

 ]الطوعل[:

  (1)«غرافي  اؼبسافرً عند ى كأكجههم ٍ   طهارل نقية ه  بين عوؼو  ثيابي 

كمعىن، كالطهور كل ما  ألدناس حسااكالطهارة كالتطهر: التخلص من »يف نفس الصدد أعضا: كعقاؿ 

  (2)«كىو الطاىر يف نفسو اؼبطهر لغًنه، عقاؿ: تطهر فهو متطهر كأطهر فهو مطهر عتطهر بو

كالزكاؿ كاػبلوص كالتنزه  ءأف معناىا اللغوم عدكر حوؿ النقاا جاء يف ىذعن اؼبعجمٌن فب انطالقاتبدل لنا 

 حسا أك معنوعا  األدناسمن 

 فداللة الطهارة عادة ما تكوف منحصرة يف معنيٌن أساسيٌن كمها كاآليت: إذا

  الطهارة بمعنى النظافة الحسية: -أ

كىي الطهارة اؼبادعة أك اػبارجية كتعين نقاء الظاىر أم تنظيف اعبسم كالثياب من األدناس كاألكساخ 

 كعتجلى ذلك يف قوؿ ابن األعرايب:

                              
  80أيب اغبسن أضبد بن فارس بن زكرعا الرازم: معجم مقاعيس اللغة، ص  (1)
  106ؿبمد إظباعيل إبراىيم: معجم األلفاظ كاألعالـ القرآنية، ص  (2)
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  (1)الثيابً  هرى طمبأ ى  جتي خر   حّت  لألحسابو  اؼباؿى  أععتي 

 ظيف الثياب نأم 

  (2)﴿كثيابك فطهر﴾كجاءت أعضا بنفس اؼبعىن يف ؿبكم تنزعلو يف قولو تعاىل: 

الظاىر أنو أمر بتطهًن الثياب من النجاسات ألف »حوؿ تفسًن ىذه اآلعة: )تفسًن البحر ايط  (جاء يف

طهارة الثياب شرط يف صحة الصالة، كعقبح أف تكوف ثياب اؼبؤمن قبسة، كمن ىذه اآلعة ذىب الشافعي إىل 

كجوب غسل النجاسة من ثياب اؼبصلي، كقيل تطهًنىا تقصًنىا كـبالفة العرب يف تطوعل الثياب كجر الدعوؿ 

ذا فمعىن الطهارة ىنا ىي نظافة الثياب من النجاسات، كىو أمر من ا عز كجل باعتبار إ  (3)«على سبيل الفخر

 طهارة الثياب شرط أساسي لصحة الصالة 

فقط بطهارة الثياب بل البد أعضا من طهارة البدف من األكساخ كلقد جاء أعضا يف كال عتعلق األمر 

ًإٍف كيٍنتيٍم جينيبنا فىاطَّهَّريكا  ﴿التنزعل أمر بذلك كعتجلى ذلك يف قولو عز كجل:    (4)﴾كى

 

                              
  2702ابن منظور: لساف العرب، ص  (1)
  10اؼبدثر، اآلعة:  سورة (2)
ق(، تح: عادؿ أضبد عبد اؼبوجود كعلي ؿبمد معوض، دار الكتب العلمية،  705ؿبمد بن عوسف الشهًن بأيب حياف األندلسي )ت  (3)

  161، 162، ص ص 2101، 1، ط8لبناف، ج  -بًنكت
  6سورة اؼبائدة، اآلعة:  (4)
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أم "كإف كنتم جنابة قبل أف تقوموا إىل صالهتم كقمتم إليها فتطهركا منها بغسل البدف كلو قبل دخولكم 

  (1)يف صالتكم اليت قمتم إليها"

من كل النجاسات كاألكساخ سواء البدف أك الثياب  االغتساؿكعفهم من ىذا الكالـ أف الطهارة ىنا تعين 

الطهارة الفقهية اليت »كىي الطهارة اليت أمر ّٔا ا عز كجل كسنها بنية لتكوف بذلك الطهارة اغبسية شرعا: ىي 

تراد للصالة كىي بدكرىا نوعاف طهارة حدث، كطهارة خبث، فطهارة اغبدث: ثالثة كبل كىي الغسل كصغرل 

  إذا عفهم (2)«حهارة اػببث ثالث: غسل، كمسح، كنضكبدؿ منها عند تعذرىا كىو التيمم، كطكىي الوعوء، 

خيتلف سباما عن معناىا يف القرآف الكرمي فبنزكلو أعفى  من ىذا الكالـ أف معىن الطهارة اغبسية يف العصر اعباىلي

نقاء اعبسم كالثياب لتحسٌن اؼبظهر تعين  عليها داللة جدعدة مل تعرؼ من قبل فبعدما كانت يف العصر اعباىلي

من عركرعات اليت تصح ّٔا الصالة كبارتباطها ّٔا صارت مصطلحا  ًنصفخصصت ىذه اللفظة لت فقط كالتفاخر

 قرآنيا ذا معىن جدعد 

  الطهارة بمعنى النظافة المعنوية: -ب

 يف ذلك عقوؿ النابغة:الباطين من قلب كنفس كجوارح ك  النقاءة الباطنية أك الداخلية كىي كىي الطهار 

 (3)كاإلمثً  كاآلفاتً  قةً ػميعمن ال   مطهرةن  كأجساده  عادو  أحالـي 

                              
  61ـ، ص 0906ق/0،0165،ط0،مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اغبليب كأكالده دبصر،جأضبد مصطفى اؼبراغي: تفسًن اؼبراغي (1)
ـ، 0980ق/ 0010، 0لبناف، ط -أيب عبد ا ؿبمد بن أضبد بن ؿبمد بن جزل الكليب: القوانٌن الفقهية، دار الكتاب العريب، بًنكت (2)

  27ص 
  010بو الفضل إبراىيم، دار اؼبعارؼ دبصر، دط، دت، ص النابغة الذبياين: دعواف النابغة الذبياين، تح: ؿبمد أ (3)
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 أم أجساد نظيفة كأركاح نقية من األمراض كاؼبعاصي 

ًإنػَّهيٍم أينىاسه عػىتىطىهَّريكفى ﴾ ﴿ّٔذا اؼبعىن يف قولو تعاىل:  )القرآف الكرمي(يف كقد جاءت 
أم عنزىوف   (1)

كطهارهتا من الذنوب كاؼبعاصي كاآلثاـ كنقاء القلب من  ئهانقا، كنزاىة األنفس (2)أنفسهم كعتباعدكف عما نفعلو

تطهًن النفس كالركح فبا من ما عشوب القلوب لذلك قبد اإلسالـ سعى إىل األمراض كاغبسد كالبعض كغًنىا 

بُّوفى أىٍف عػىتىطىهَّريكا  »كالطهارة بشقيها أحب األعماؿ إىل ا عز كجل كعتضح ذلك يف قولو:  علحق ّٔا ًفيًو رًجىاؿه حيًي

بُّ اٍلميطَّهّْرًعنى    (3)«كىاللَّوي حيًي

أم فيو رجاؿ ععمركنو بإقامة الصالة كذكر ا كتسبيحو فيو بالغدك كاآلصاؿ، كحيبوف أف عتطهركا بذلك »

بأنفسهم من أكعار الذنوب كاآلثاـ )   ( كعتبع الطهارة اؼبعنوعة بالعكوؼ فيو للصالة كغًنىا، الطهارة فبا ععلق 

كاغبسية، إذا فطهارهتم ىنا تشمل الطهارتٌن اؼبعنوعة   (4)«كاالغتساؿكالبدف، كطهارة الوعوء اغبسية للثوب 

 الذنوب، كالطهارة اؼبعنوعة ىي تنقية النفس من كاالغتساؿفاغبسية تشمل نقاء الثوب كالبدف كربمل معىن الوعوء 

  (5)يف اؼبسجد للصالة كىو أحب األعماؿ إىل ا كخًن دليل قولو: ﴿كا حيب اؼبطهرعن﴾ االعتكاؼبكاآلثاـ 

                              
  82سورة األعراؼ، اآلعة:  (1)
  1، ص 21أضبد مصطفى اؼبراغي: تفسًن اؼبراغي، ج  (2)
  018سورة التوبة، اآلعة  (3)
  27، 26، ص ص 00أضبد مصطفى اؼبراغي: تفسًن اؼبراغي، ج  (4)
  018سورة التوبة، اآلعة:  (5)
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أم الذعن عبالغوف يف طهارة الركح كاعبسد غببهم إعامها ألاهم عركف فيهما الكماؿ اإلنساين، فمن مث »

 تخلقصرار على فعل اؼبعاصي كالبغضا ؽبم قباسة النفس كخبثها باإلعبغضوف قباسة البدف كالثوب، كأشد منهما 

لوجو ا  م للطهارة كافكالـ أف حبهمن ىذا ال   كعفهم(1)«ب ا إعاىم من صفات كمالوحبذميم األخالؽ، ك 

كحبا كسعيا يف مرعاتو سبحانو كإلخالصهم يف عملهم ىذا جزكا خًن اعبزاء كىو حب ا كأم جزاء أعظم من 

 نيل ؿببة اػبالق 

 كلعناعة اإلسالـ بالطهر كالطهارة فقد قسمها شرعا إىل أربعة مراتب:»

 كالفضالت  ألقباسكاكىل: تطهًن الظاىر من األحداث اؼبرتبة األ -

 اؼبرتبة الثانية: تطهًن اعبوارح من الذنوب كاآلثاـ  -

 اؼبمقوتة  كالرذائلاؼبرتبة الثالثة: تطهًن القلب من األخالؽ اؼبذمومة  -

ا تعاىل، كىو الغاعة القصول، فمن قوعت بصًنتو ظبت إىل  ما سولعالسر كاؼبرتبة الرابعة: تطهًن  -

، إذا فالطهارة تكوف مراحل تنطلق (2)«بصًنتو مل عفهم من مراتب الطهارة إال اؼبرتبة األكىلعمت  اؼبطلوب كمن

تطهًن اعبوارح كالقلب تصل إىل أظبى مراحل الطهارة كىي تقوعة صلتك باػبالق بن نقاء الظاىر إىل نقاء الباطن فم

 كإخالص عملك لو كحده فغاعة العبد إرعاء ربو 

                              
  27، ص 00أضبد مصطفى اؼبراغي: تفسًن اؼبراغي، ج  (1)
  10أضبد بن عبد الرضبن ابن قدامة اؼبقدسي: ـبتصر مناىج القاصدعن، ص  (2)
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ليت سبق ذكرمها فإف ىذه الكلمة معاف أخرل نذكر البعض منها: الطهارة بضم باإلعافة إىل اؼبعنيٌن ا

فالف طهر »، كعقاؿ أعضا: (1)الطاء فضلة ما تطهرت بو، أما الطهارة بكسر الطاء فهي حرفة من عطهر األكالد

وا أكالدىم يف ماء كلده إذا أقاـ سنة ختانو، كإمنا ظباه اؼبسلموف تطهًنا، ألف النصارل ؼبا تركوا سنة اػبتاف غمس

    (2)«صبغ بصفرة عصفر لوف اؼبولود

ما قاموا بو اػبتاف ىو التطهًن ال أفإذا اؼبسلموف ّٔذا الفعل خالفوا النصارل بتطهًن أكالدىم ليثبتوا بذلك 

 النصارل من صبغ أكالدىم، كىي أعضا ّٔذا اؼبعىن قد ضبلت معنا جدعدا أعافو اإلسالـ 

كنستنتج فبا قد سبق ذكره أف داللة الطهارة يف العصر اعباىلي قد اختلفت بعد نزكؿ القرآف الكرمي 

كالوعوء كيف عالقة العبد بربو يف  االغتساؿفتخصصت أكثر كارتبطت بالصالة يف شقها اؼبادم لتحمل معىن 

من االستعماؿ اعباىلي إىل اؼبعىن شقها اؼبعنوعة من نقاء القلب كصفاء السرعرة كبذلك تكوف قد تطورت داللتها 

 اإلسالمي الذم أعلى شأاها 

 عالم الغيب واليوم اآلخر المطلب الثاني: 

ًن فسجل، لكن ؿباكلة اإلنساف تىو عامل مغيب عن اإلنساف ال ععلمو إال ا عز ك ،عامل الغيب 

كالربط بينها كبٌن مدلوالهتا يف اؼبصطلحات اإلسالمية اليت كردت يف القرآف الكرمي حاصلة قصد سبكن من فهمها 

 ،اؼبالئكة،الساعة ت قبد كلمة العرشؼبصطلحالعرب القددية كمن بٌن ىذه الغة ا

                              
  568ؾبمع اللغة العربية: معجم الوسيط، ص  (1)
  2701ابن منظور: لساف العرب، ص  (2)
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 العرش أوال:

ككلمة العرش مأخوذة من اعبدر اللغوم )ع ر ش( كىي يف اللغة مصدر للفعل عرش كععتب من عامل 

 الغيب كبالضبط عامل اؼبلكوت 

 معاين ىي: كقد تضمنت ىذه الكلمة عدة

 العرش بمعنى سرير الملك وسقف البيت: -أ

العٌن كالراء كالشٌن أصل صحيح كاحد عدؿ على ارتفاع يف »: عرش (مقاعيس اللغة)حيث جاءت يف 

شيء مبىن مث عستعار يف غًن ذلك من ذلك العرش قاؿ اػبليل: العرش: سرعر اؼبلك كعقاؿ لسقف البيت 

  (1)«عرش

  (2)«العرش سرعر اؼبلك، كعرش البيت: سقفو »: (معجم الصحاح)كالعرش يف 

العرش السرعر كالعرش يف كالـ العرب ىو السرعر الذم عتخذه اؼبلك عقاؿ لو : »" الرازماإلماـ "أما عند 

  (3)«عرش، قاؿ أبو عبيدة: كرفع أبوعو على العرش ؾبازه على السرعر

 

                              
  260،265أيب اغبسٌن أضبد بن فارس بن زكرعا: مقاعيس اللغة، ص ص (1)
  752أيب نصر إظباعيل بن ضباد اعبوىرم: الصحاح،  ص  (2)
كأصولو كعلق عليو: حسٌن بن فيض ا اغبمداين، مركز الدراسات كالبحوث  عارعوأيب حامت أضبد بن ضبداف الرازم: كتاب الزعنة،  (3)

  115،116ـ، ص ص 0990ق/ 0005، 0اليمين، صنعاء، ط 
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ا ﴾ كىرىفىعى أىبػىوىٍعًو عىلىى اٍلعىٍرشً  قاؿ ا تعاىل: ﴿ كىخىرُّكا لىوي سيجَّدن
(1)  

 

﴿كىخىرُّكا لىوي كقد قاؿ ابن عباس كؾباىد كغًن كاحد: ععىن السرعر، أم أجلسهما معو على سرعره »

ا﴾   (2)«أم سجد لو أبواه كإخوتو سيجَّدن

بياف ا عز كجل أف كلمة العرش يف ىذه اآلعة تعىن اؼبلك سرعر اؼبلك كالقوة كالعزة كىو اؼبعىن الذم   فقد

 كاف معركؼ يف الشعر اعباىلي 

العرش اؼبظلة كسقف البيت: قاؿ األصمعي: العرش اؼبظلة تبىن من قصب » :كما جاء العرش دبعىن

  (3)«كغًنه عرش مكة بيوهتا: كعقاؿ لبيوت مكة عرش

 العرش بمعنى الملك: -ب

 ككلمة العرش كانت تطلق يف الشعر اعباىلي على اؼبلك كما جاء يف قوؿ زىًن:

لي عالنّْ  بأقدامهاى ت ٍ كذبياف إذ زلَّ   عرشها  ا كقد ثلَّ تداركتما عبسن 
(4) 

                              
  011سورة عوسف، اآلعة:  (1)
، دار الكتب ، كعع حواشيو :ؿبمد حسٌن مشس الدعن:تفسًن القرآف العظيمعماد الدعن أيب الفداء إظباعيل بن عمر ابن كثًن الدمشقي  (2)

  151، 152ـ، ص ص 0998ق/ 0009، 0، ط 7لبناف، ج  -العلمية، بًنكت
  117، 116أيب حامت أضبد بن ضبداف الرازم: كتاب الزعنة، ص ص  (3)
  752أيب نصر إظباعيل بن ضباد اعبوىرم: الصحاح، ص  (4)
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 رجال: عرثي أكس بن حجر وؿكعق

  (1)إخالؿ بعرش أمَّ  لقد أخلى      أجدل دبصرعو ً  ما قدرو  لعمري               

 ففي البيت الشعرم كلمة العرش تعين قوة كعزة اإلنساف كمكانتو 

: عرش اؼبلك»ككذلك  أركانو كعزه كسلطانو كدعائمو كلذلك ظبي سرعره  العرش العز كقواـ أمر القـو

  (2)«عرشا

البيت، فكلمة العرش يف العصر اعباىلي كانت ربمل يف طياهتا معاين متعددة كىي: سرعر اؼبلك، سقف 

 القوة كالعزة كاؼبكانة كالسلطانة كغًنىا من اؼبعاين 

 العرش منسوبة إلى اهلل عز وجل: -ج

بالتوجو كبو التفكًن الدعين إىل التأمل ففي أكاخر العصر اعباىلي بدأ بعض الشعراء كخاصة الذعن عرفوا 

ق األكواف قادر على فعل كل شيء يف الكوف الفسيح فربطوا بٌن معىن العرش كتصورىم عن ا عز كجل بأنو خال

 عزعز قوم كقد ذكر أمية بن أيب الصلت كلمة العرش دبعناىا كمل عذكرىا صرحية فقاؿ:

 أمسى كبًنانا يف السماء ً ربُّ    أىله  دكا ا كىو للمجدً ؾبٌ 

 سرعرال فوؽ السماء ً وَّ س كسى   ابالبناء األعلى الذم سبق النَّ 

                              
  016ـ، ص 0979ق/ 0199، 1دعواف أكس بن حجر، دار صادر، بًنكت، تح: ؿبمد عوسف قبم، ط  (1)
  119أيب حامت أضبد بن ضبداف الرازم: كتاب الزعنة، ص  (2)
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 (1)اصورن  اؼبالئكى ف ترل دكنو ي    بصر العي ا ما عنالو ي عشرج

كاف ىذا ىو استعماؿ كتصور الناس للعرش عند نزكؿ القرآف الكرمي فقد نسبت كلمة العرش إىل ا عز 

اللَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى رىبُّ  كقولو تعايل: ﴿  (2)﴾الرَّضٍبىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل  كجل كعظهر ذلك يف قولو تعاىل: ﴿

  (3)﴾اٍلعىٍرًش اٍلعىًظيًم 

ال ععلم العرش إال ا، كالعرب ال تعرؼ العرش إال ما عرش من السقوؼ كاآلبار : »"الرازماإلماـ "قاؿ 

ذلك من رسلو  يف العرش كثًنة ؽبذا، كال ععلم كيفية العرش إال ا عز كجل كمن آتاه ا علمكالسرعر كتأكؿ الناس 

  (4)«كمن ارتضاه من خلقو

عتبٌن لنا أف لفظة العرش قد مرت دبرحلة من التطور الداليل بنزؿ القرآف الكرمي فجاءت دبعىن دعين جدعد 

عناسب السياؽ القرآين فانتقلت من معناىا آّازم الذم كاف معركؼ لدل العرب قدديا كىو سرعر اؼبلك كسقف 

ى أعفى عليها طابعا دعنيا فرعدا فاكتسبت داللة جدعدة فنسبت إىل ا عز كجل ألف البيت إىل معىن أرقى كأظب

 ا ىو رب العرش كال ععلمو إال ىو عز كجل 

 

                              
  70 -71، ص ص 2115ق/ 0025، 0واف أمية بن أيب الصلت، صبعو: سجيع صبيل اعببيلي، دار صادر، بًنكت، ط دع (1)
   6سورة طو، اآلعة:  (2)
  26سورة النمل، اآلعة:  (3)
  100 -101أيب حامت بن ضبداف الرازم: كتاب الزعنة، ص ص  (4)
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 المالئكة ثانيا:

كردت يف اآلعة ا عز كجل من نور كأمر اإلنساف باإلدياف ّٔم، كما ىم جزء من عامل الغيب خلقهم 

ًتًو كىكيتيًبًو كىري  القرآنية بقولو تعاىل: ﴿ ًئكى   (1)﴾سيًلًو آىمىنى الرَّسيوؿي دبىا أيٍنزًؿى ًإلىٍيًو ًمٍن رىبًّْو كىاٍلميٍؤًمنيوفى كيلّّ آىمىنى بًاللًَّو كىمىالى

 تعددت معاين كلمة اؼبالئكة كمن بينها:

 المالئكة بمعنى الرسالة أو حامل الرسالة: -أ

 ذكره:النحو اآليت كقد كردت يف اؼبعاجم على 

، كىي أصلو مىٍألىكه بتقدمي اؽبمزة من األلوؾً كاه أبو عبيدة: كاؼبلك من اؼبالئكة كاحد كصبع، قاؿ الكسائي: ح» 

 ؾ  كأنشد أبو عبيدة لرجل من عبد القيس جاىلي ديدح بعض اؼبلوؾ:الرسالة، مث قلبت كقدمت الالـ فقيل: مأل

 عصوبي  السماءً  ؿ من جوّْ تنزَّ   كلكن ؼبألؾً  إلنسيّْ  فلستي 

ا صبعوه ردكىا إليو فقالوا مالئكة كمالئك أعضا كعقاؿ أعضا:   فلمَّ كه لى مث تركت مهزتو لكثرة االستعماؿ: مى 

 قاؿ أمية بن أيب الصلت:

 أجربي القوائم ي تواكلو ي  ره دً سى    حولو  رفع كاؼبالئكي بً  فكأفى 

 : كعقاؿ أعضا: اؼباء ملك أمر، أم عقـو بو األمر  قاؿ أبو كجزة

                              
  285سورة البقرة، اآلعة:  (1)
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  (1)«صالصل ال تلول على خشب إالَّ    للقـو عنزؽبم كمل عكن ملكه 

عجينك، أم شد    كعقاؿ: إملكٍ ؾه ألى كاألصل مى  من اؼبالئكة،ً  كاؼبلكي »    كجاء يف معجم آخر بأاها: 

  (2)«: اؼباء، كإمنا ظبي بذلك ألف الناس ديلكوف أمرىم معو، كاؼبلكي توؿبجَّ الطرعق:  كي لٍ عجنو كمى 

كة     فهمزت يف اؼبالئكة من اؼبالكة كاؼبألٍ »يف باب اؼبالئكة بأاها:  (الزعنةكتابو )يف "الرازم"اإلماـ  قاؿ

  (3)«ة كىي الرسالةكى صبيع القرآف، كالواحد ملك غًن مهموز قاؿ أبو عبيدة أصلو مهموز من اؼبألكة كاؼبألى 

 المالئكة بمعنى مالئكة اهلل تعالى: -ب

 مغاعرة لداللة اليت عرفت ّٔا يف العصر اعباىليفقد كردت كلمة اؼبالئكة يف القرآف الكرمي كلكن بداللة 

حيث أصبحت تطلق بعد ؾبيء القرآف الكرمي على اؼبالئكة كىم ـبلوقات ا تعاىل خلقها من نور تقـو بإبالغ 

ًة فػىقىاؿى أىنًٍبئيوين كىعىلَّمى ﴿لقولو تعاىل:  ،رسالة ا تعاىل إىل أنبيائو كرسلو ًئكى ـى اأٍلىظٍبىاءى كيلَّهىا مثيَّ عىرىعىهيٍم عىلىى اٍلمىالى آىدى

ًء ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقٌنى  اؼبالئكة الرسل: كقاؿ غًنه: ككأف اؼبالئكة مأخوذة : »(كتاب الزعنة)كجاء يف   (4)﴾ًبأىظٍبىاًء ىىؤيالى

                              
  0197أبو نصر إظباعيل بن ضباد اعبوىرم: الصحاح كتاج اللغة كصحاح العربية، ص  (1)
لبناف، راجعو كاعتىن بو كحقق أصولو: ؿبمد طعمو،  -أيب اغبسٌن أضبد بن فارس بن زكرعا: ؾبمل اللغة، دار إحياء الرتاث العريب، بًنكت (2)

  626ـ، ص 2115ق/ 0026، 0ط
  102لرازم، كتاب الزعنة، ص أيب حامت أضبد بن ضبداف ا (3)
  10سورة البقرة، اآلعة:  (4)
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اؼبالئكة إىل األنبياء بالرسالة كعكوف معىن اؼبالئكة الرسل كّٔذا  من اؼبألكة كىي الرسالة  ألف ا عز كجل أرسل

ًئكىًة ريسيالن كىًمنى النَّاًس ﴾ ﴿ؿ: و قعحيث   (1)«كصفهم ا عز كجل اللَّوي عىٍصطىًفي ًمنى اٍلمىالى
(2)  

 ركحايناؼبالئكة اؼبوكلوف باألعماؿ كالسياسات كاؼبالئكة خلق من خلق ا عز كجل، »كقولو كذلك: 

ا  على ما كراء العلماء كأتت بو األخبار عن النيب صلى ا عليو كسلم ظبوا مالئكة إلرساؿ ا إعاىم إىل كإمنَّ

  (3)«لى ما دلت عليو اللغة أنو مأخوذ من اؼبألكة كىي الرسالةاألنبياء ع

ل معىن الرسالة كحامل فكلمة اؼبالئكة كاف عقصد ّٔا يف الشعر اعباىلي حسب األقواؿ الواردة بأاها ربم

الرسالة كغًنىا من اؼبعاين اليت عرفت كلكن بعد ؾبيء القرآف الكرمي أصبح ىذا اؼبصطلح ذك داللة خاصة بالسياؽ 

القرآين، كعقصد ّٔا: اؼبالئكة اليت خلقها ا عز كجل من نور كاؼبكلفة حبمل رسائل ا تعاىل إىل أنبيائو كرسلو 

 األخيار 

كة ـبلوقات من عامل الغيب كىو عامل مغيب عن اإلنساف ال ديكنو رأعتو بقدر ما ىو كما دامت اؼبالئ

تصور ترظبو النصوص السماكعة كالقرآف الكرمي خاصة، كبذلك أصبحت لفظت اؼبالئكة ربمل معىن دقيق ـبالف 

 ؼبا عرفتو العرب يف القدمي 

ك إىل لف الكرمي فنجدىا قد تطورت كذالقرآكدبا أننا شهدنا تطورا ملحوظا للفظة اؼبالئكة بعد نزكؿ 

 معافو أخرل 

                              
  105أيب حامت أضبد بن ضبداف الرازم، كتاب الزعنة، ص  (1)
  75سورة اغبج، اآلعة:  (2)
  108أيب حامت أضبد بن ضبداف الرازم، كتاب الزعنة، ص  (3)
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القرآف الكرمي قد تطلق على الطفل الصغًن حيث  ففي عصرنا اغبايل كباإلعافة إىل اؼبعىن الذم جاء بو

األطباء »عقاؿ: مالئكة الصغار ككذلك قبدىا تطلق أعضا على األطباء كاؼبمرعوف حيث عقاؿ: مالئكة الرضبة: 

على راحة الناس كعرأفوف ّٔم: ؼبالئكة الرضبة دكر يف مهنة الطب  ألاهم ععملوف كاؼبمرعوف، كأمثاؽبم من العاملٌن 

اللغوم العريب على  االستعماؿ أسقطوأم معىن الرضبة كالباءة   (1)«فاء اؼبرعى كقباح العمليات اعبراحيةمهم يف ش

 األطباء، كذلك أخذا من اؼبعىن اعبوىرم للمالئكة يف طرحو الدعين 

حافظ على معناىا اؼبعركؼ اؼبتداكؿ أـ تى مطركح حوؿ لفظت اؼبالئكة فهل سعبق شكاؿفاإلكمن ىنا 

 ستتغًن دبركر الزمن إىل معاين جدعدة؟أاها 

 الساعة ثالثا:

الساعة مصطلح خاص دبجاؿ من ؾباالت الغيب أال كىو اليـو اآلخر فأصبح من الضركرعات اليت البد من    

 من اإلدياف باليـو اآلخر  انطالقااإلدياف ّٔا 

الشركع يف اغبدعث عن ذلك البد من دراسة داللة ىذه اللفظة يف العصرعن اعباىلي كاإلسالمي ىل  كقبل

 تغًنت داللتها إىل معاين جدعدة أـ أاها بقيت كما عرفها العرب سالفا 

 فلفظة الساعة استعملت يف أشعار العرب يف العصر اعباىلي كقبل نزكؿ القرآف الكرمي دبعاف ـبتلفة ىي:

 

                              
  005، ص 2111يف العربية اؼبعاصرة، دار غرعب، القاىرة، دط،  ؿبمد ؿبمد داكد: معجم التعبًن اإلصطالحي (1)
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 ة بمعنى ساعة الموت:الساع -أ

  (1)«موت اإلنساف كساعة كل إنساف موتو»حيث عقاؿ: 

 الساعة بمعنى الوقت الحاضر: -ب

الساعة مقدار ستٌن دقيقة من الزمن من جزء من أربعة كعشرعن جزءا من الليل كالنهار  »حيث عقاؿ: 

 الوقت اغباعر  قاؿ الشاعر:

  (2)«فيها اليت أنتى  الساعةي  كلك    ل غيبه مَّ ؤى ػمي كال ما مضي فاتى 

 سوع: الساعة: الوقت اغباعر كاعبمع الساع كالساعات قاؿ القطامي:: »(معجم الصحاح )كجاء يف

 فيخبو ساعة كعهب ساعا            ككنا كاغبرعق أصاب غابا  

    أم: شدعدة كما عقاؿ: ليلة ليالءي كساعة، سوعاءي 

: عاملتو مي    (3)«من اليـو كال عستعمل منهما إال ىذا ةن ياكمى من الساعة، كما تقوؿ: مي  عةك ساكتقـو

 كقد عرؼ العرب الساعة دبعاين أخرل منها: 

                              
  250، ص 2100، 0عبد الرؤكؼ ؿبمد تاج العارفٌن اؼبناكم: التوقيف على مهمات التعارعف، دار الكتب العلمية، بًنكت، ط (1)
ق/ 0000، 7: ؿبمد اؼبسعدم، طعلي بن ىادعة كآخركف: القاموس اعبدعد للطالب، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، اعبزائر، تقدمي (2)

  000ـ، ص 0990
  572أيب نصر إظباعيل بن ضباد اعبوىرم: الصحاح، ص  (3)
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 آلة: ععرؼ ّٔا الوقت بالساعات كالدقائق كالثواين عبط ساعتو  -0»

 ساعة مائية: آلة قددية كاف عقاس ّٔا الوقت بسيالف منتظم للماء  -2

  (1)«الصفر: الوقت السرم ادد لبدء عملية حربية ساعة -1

 الساعة بمعنى المشقة: -ج

 كالبعد   (2)«ساع اؼبشقة»ككذلك قد عرفوا الساعة دبعىن: 

القرآين ربمل نفس اؼبعىن الذم عرفتو العرب اؼبشقة كعظهر ىذا يف قولو  االصطالحكما أف الساعة يف 

الًَّذعنى خيىٍشىٍوفى رىبػَّهيٍم بًاٍلغىٍيًب كىىيٍم ًمنى  كقولو أعضا: ﴿  (3)﴾بىًل السَّاعىةي مىٍوًعديىيٍم كىالسَّاعىةي أىٍدىىى كىأىمىرُّ  تعاىل: ﴿

  (4)السَّاعىًة ميٍشًفقيوفى ﴾

 

 

 

                              
  800، ص 2116، 0لبناف، ط -عوسف ؿبمد رعا: معجم العربية الكالسيكية كاؼبعاصرة، مكتبة لبناف، بًنكت (1)
  128ـ، ص 2110، 0بن نعماف: اؼبفتاح، دار األمة، اعبزائر، ط أضبد (2)
  06سورة القمر، اآلعة:  (3)
  09سورة األنبياء، اآلعة:  (4)
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 الساعة بمعنى القيامة: -د

الساعة جزء من أجزاء الزماف كعب »كردت لفظة الساعة يف القرآف الكرمي دبعىن القيامة حيث عقاؿ:  فقد

كىأىفَّ السَّاعىةى آىتًيىةه الى رىٍعبى ًفيهىا كىأىفَّ اللَّوى عػىبػٍعىثي مىٍن    كقد بٌن تبارؾ كتعاىل ىذا بقولو عز كجل: ﴿(1)«بو عن القيامة

يف اٍلقيبيوًر ﴾
(2)  

الساعة جزء من أجزاء الزماف كععب ّٔا عن القيامة تشبيها بذلك لسرعة حسابو كالساعات »كما أف 

ثالثة: كبل كىي القيامة ككسطى كىي موت أىل القرف الواحد، كصغرل كىي موت اإلنساف فساعة كل إنساف 

  (3)«موتو

مصطلح عدؿ على ظهور اغبقيقة اإلؽبية كىي الساعة الكبل كتقابلها الساعة »كجاء كذلك بأف الساعة 

الصغرل، ككل فرد من أفراد العامل لو ساعة خاصة بو كجيتمع اعبميع يف الساعة العامة كىي الساعة الكبل اليت 

أحد كقد ذكرىا عز كجل يف كتابو العزعز يف  كعد ا ّٔا     كموعد الساعة الكبل ؾبهوؿ ال ععرفو من دكف ا

ا  ﴿أكثر من سورة كمنها سورة األعراؼ حيث عقوؿ سبحانو:  عىٍسأىليونىكى عىًن السَّاعىًة أىعَّافى ميٍرسىاىىا قيٍل ًإمنَّىا ًعٍلميهى

  (5)«(4)ًض الى تىٍأتًيكيٍم ًإالَّ بػىٍغتىةن ﴾ًعٍندى رىيبّْ الى جييىلّْيهىا ًلوىٍقًتهىا ًإالَّ ىيوى ثػىقيلىٍت يف السَّمىاكىاًت كىاأٍلىرٍ 

                              
  220الراغب األصفهاين: اؼبفردات يف غرعب القرآف، ص  (1)
  7سورة اغبج، اآلعة:  (2)
  250التعارعف، ص عبد الرؤكؼ ؿبمد تاج العارفٌن اؼبناكم: التوقيف على مهمات  (3)
  087سورة األعراؼ، اآلعة:  (4)
  210ـ، ص 2110ق/ 0025، 0فبدكح الزكيب: معجم الصوفية، دار اعبيل، بًنكت، ط (5)
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فالساعة يف اؼبصطلح القرآين تعين العلم على الوقت ادد الذم تنتهي فيو حياة كافة البشر كتبدأ 

ألاها تأيت فجئت على الناس يف  االسمخطوات تقود إىل اغبياة اآلخرة من بعث كحشر كغًن ذلك، كظبيت ّٔذا 

 ساعة ال ععلمها إال ا عز كجل ـبفية عن كافة العباد 

غًنت كعند حبثنا يف داللة لفظة الساعة خالؿ العصرعن اعباىلي كبعد نزكؿ القرآف قبد بأف دالالهتا قد ت

 ماف غًنه للمفردات فهي زبتلف من عصر إىل آخر كمن زماف إىل ز  داليلكىذا راجع إىل التطور ال

فقد كاف عقصد ّٔا عند العرب قدديا ساعة موت اإلنساف كفناء حياتو ككذلك آلة عستطيع من خالؽبا 

اإلنساف معرفة الوقت، كما أاها جاءت دبعىن اؼبشقة كالبعد إىل غًن ذلك من اؼبعاين أما حبلوؿ القرآف الكرمي 

مدلوؿ ىذه الكلمة يف القرآف الكرمي قبدىا نتمعن يف أصبحت مصطلحا خاصا خبصوصية السياؽ القرآين فحٌن 

  (1)مثيَّ ًإنَّكيٍم عػىٍوـى اٍلًقيىامىًة تػيبػٍعىثيوفى ﴾ ﴿قد تغًن مدلوؽبا لقولو تعاىل: 

عـو القيامة كساعة صغرل من عالماهتا خركج  فأصبحت تعين القيامة كىناؾ ساعة كبل كعقصد ّٔا

 اؼبهدم كعأجوج كمأجوج كشركؽ الشمس من مغرّٔا كموت اإلنساف 

إذف الساعة مل تبقى على معناىا اؼبتعارؼ عليو يف اعباىلية بل أصبحت مصطلحا خاصا بالقرآف الكرمي 

 ؼبستمر كديكننا القوؿ أف مفردات اللغة ال ديكن عبطها ما دامت خاععة للتغًن ا

فاإلسالـ كاف أكب العوامل اليت غًنت اغبياة العربية أصبعها كطورهتا فبا استتبع تطورا ملحوظا للغة بإعافة 

 معاين جدعدة إىل أصوؿ لغوعة قددية 

                              
  06سورة اؼبؤمنوف، اآلعة:  (1)
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 سماويةالثالث: الدين والرساالت ال المطلب

 أوال: الكفر

مل تكن تعرؼ لفظة الكفر دبعىن الكفر با تعاىل ألف ىذا اؼبصطلح ظهر يف عهد الرسوؿ صلى  العرب

 ذلك كانت ال تعرؼ من الكفر إال الغطاء كالسرت كا عليو كسلم، كإمنا كانت تعرؼ الكافر كافر نعمة ك 

تغيًن الذم عطرأ فمن ىنا كجب علينا أف نوعح الدالالت اليت ربملها ىذه الكلمة "كفر"، كنالحظ ال

 عليها من عصر إىل عصر آخر 

 الكفر بمعنى الستر والتغطية: -أ

الكفر يف اللغة سرت الشيء، ككصف الليل : » يف قوؿ ذلكعظهر أصل الكفر يف اللغة السرت كالتغطية، ك 

األشخاص، كالزراع لسرته البذر يف األرض، كليس ذلك باسم ؽبما كما قاؿ بعض أىل اللغة ؼبا  هبالكافر لسرت 

  (1)«ا يف كافرو ديينهى ذكاء ي  ظبع: ألقتي 

كفر الشيء ككفره: غطاه عقاؿ كفر السحاب السماء، ككفر اؼبتاع يف الوعاء، ككفر الليل »كقيل أعضا: 

 الرعش قاؿ: بظالمو، كليل كافر     كطائر مكفر: مغطى ب

«ارى فَّ كى ػمي الز ى كٍ اإلً  سً رٍ عليها ابن عً   ـ ترعح نساؤىم و إىل ق تي فأبً 
(2)  

                              
  015الراغب األصفهاين: اؼبفردات يف غرعب القرآف، ص  (1)
  001الزـبشرم: أساس البالغة، ص أيب القاسم جار ا ؿبمود بن عمر بن أضبد  (2)
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عتبٌن لنا أف كلمة الكفر ربمل يف طياهتا معىن السرت كالتغطية يف أم شيء، كىو معناىا األساسي، ككاف 

 ععين يف البداعة سرت األشياء اسوسة 

ا ًمٍن فىٍضًل رىيبّْ لًيىبػٍليوىين أىأىٍشكيري أىـٍ أىٍكفيري  ﴿كقد كرد الكفر يف القرآف الكرمي يف قوؿ اؼبوىل عز كجل:  ىىذى

كىمىٍن شىكىرى فىًإمنَّىا عىٍشكيري لًنػىٍفًسًو كىمىٍن كىفىرى فىًإفَّ رىيبّْ غىيًنّّ كىًرميه ﴾
(1)  

نَّاتو ذبىٍرًم ًمٍن ربىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري  كقد بٌن تبارؾ كتعاىل ذلك يف قولو أعضا: ﴿ لًييٍدًخلى اٍلميٍؤًمًنٌنى كىاٍلميٍؤًمنىاًت جى

يّْئىاهًتًٍم كىكىافى ذىًلكى ًعٍندى اللًَّو فػىٍوزنا عىًظيمنا ﴾ اًلًدعنى ًفيهىا كىعيكىفّْرى عىنػٍهيٍم سى خى
كىعيكىفّْرى عىنػٍهيٍم  ﴿تفسًن اآلعة   كجاء يف (2)

يّْئىاهًتًٍم ﴾،  افى ذىًلكى ًعٍندى  أم خطاعاىم كذنؤّم فال ععاقبهم عليها بل ععفو كعصفح كعسرت كعرحم كعشكر ﴿سى كىكى

اللًَّو فػىٍوزنا عىًظيمنا ﴾
(3)  

 فالتكفًن يف ىذه اآلعات جاء دبعىن سرت الشيء كتغطيتو 

 الكفر بمعنى ستر النعمة: -2

و يف اؼبعىن األكؿ، بل اتسع مدلوؽبا حّت مشلت عبدك أف كلمة الكفر مل تبقى على مدلوؽبا الذم أشرنا إلي

سرت األشياء اؼبعنوعة غًن اسوسة كسرت النعمة كغًنىا، كىذا االستعماؿ آّازم كاف شائع كمعركؼ يف شعر 

 العرب اعباىليٌن كقبل نزكؿ القرآف الكرمي فيما بعد كدليل ىذا قوؿ األعشى الكبًن:

                              
  01سورة النمل، اآلعة:  (1)
  5سورة الفتح، اآلعة:  (2)
  115عماد الدعن أيب الفداء إظباعيل بن عمر ابن كثًن الدمشقي: تفسًن القرآف العظيم، ص  (3)
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  (1)دً شهى ، فاً ً ا ده شاىً  يده شهً  عليَّ    ا لك نعمةرن  كافً ينَّ بػى سى فال ربىٍ 

 الكفر بمعنى الكفر باهلل تعالى: -ب

القرآين توسع العرب يف استعماؿ مادة "كفر" حّت كصفوا ّٔا من كفر بآعات ربو، فالكفر يف اؼبعىن 

فال عراىا  ىو اإلنساف الذم ال عؤمن بآعات ربو، كال عشكر نعمتو، فهو بذلك كمن سرتىا كغطاىا االصطالحي

 كال عرعد أف عراىا أحد 

 (لرازم)اإلماـ اكقد أشار إىل ذلك  االصطالحيفالكفر بذلك قد انتقل من معناه اللغوم إىل معناه 

  (2)«عمة: جحودىا كسرتىاكفراف النّْ و تغطية اغبق، ككذلك  ألنَّ  يَّ الكفر عد اإلدياف، ظبي »بقولو: 

بدعنو: جحده، أنكره علنا كتبع دعنا آخر     كافر )ج(   كفر إديانو، كفر»كقيل يف موعع آخر بأنو: 

  (3)«كافركف ككفار ككفرة: ملحد، منكر الدعن أك ـبالفو، غًن مؤمن: شخص كافر

 

                              
ق/ 0020، 2لبناف، ط -كتدعواف األعشى الكبًن ميموف بن قيس، شر: مهدم ؿبمد ناصر الدعن، دار الكتب العلمية، بًن  (1)

  60ـ، ص 2111
  051أيب اغبسٌن أضبد بن فارس بن زكرعا الرازم: مقاعيس اللغة، ص  (2)
  0219ـ، ص 2110، 2، مر: مأموف العموم كآخركف، دار اؼبشرؽ، بًنكت، طنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرةاؼبأنطوف نعمة كآخركف :(3)
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القرآين نقيض اإلدياف، ألف اإلدياف ىو التصدعق بوجود ا كبوحدانيتو، أما الكفر فالكفر يف االستعماؿ 

ىيٍم لًٍلكيٍفًر عػىٍومىًئذو  إلدياف كمعنيٌن متضادعن متقابلٌن يف قولو عز كجل: ﴿عدـ التصدعق كقد كرد مصطلح الكفر كا

  (1)﴾أىقٍػرىبي ًمنػٍهيٍم ًلٍْلًديىاًف 

 كقوؿ الشاعر: 

  (2)ا كاجعل سرعرة قليب الدىر إديان   اا أبدن رن عا رب ال ذبعلين كافً 

يف بادئ األمر السرت كالتغطية، مث اكتسبت ىذه الكلمة  عتضح لنا أف كلمة "الكفر" كاف عقصد ّٔا

شحنة داللية جدعدة أعطت تصورا جدعدا لذلك اؼبعىن، حيث زبصصت كصارت دبعىن الكفر الذم ىو نقيض 

 اإلدياف، كىذا دليل على أف اإلسالـ أثر يف تطور معاين الكلمات العربية 

كانت عليها يف العصر اعباىلي، ألف اإلسالـ أعطاىا   فالكفر إذا ذات داللة كاسعة تتجاكز داللتها اليت

 بالعقيدة اإلسالمية داللة جدعدة مرتبطة 

 الدين ثانيا:

الداللة ىو الكالـ اؼبنطوؽ يف بياف  ةكلمة الدعن ربمل عدة معاين ـبتلفة يف االستعماؿ الواقعي ألف العب 

 ذلك العصر  يف البيئة اللغوعة ككيف عستعملها أفرادىا أك كيف تستعمل يف

 فكلمة الدعن قد استعملت دبعاين شّت يف العصر اعباىلي ىي:

                              
  067سورة آؿ عمراف، اآلعة:  (1)
  015دعواف أمية بن أيب الصلت، ص  (2)
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القهر كالسلطة كاغبكم كاألمر كاإلكراه على الطاعة كاستخداـ القوة القاىرة فوقو كجعلو عبدا مطيعا  فبقولوف »-0

ملكتو، سستو ك م ( أوي تي نػى كاستعبدهتم ك)دً )داف الناس( أم قهرىم على الطاعة )   ( كذنت القـو أم أدللتهم 

( كليتو سياستهم   )كدعنتو القـو

اإلطاعة كالعبدعة كاػبدمة كالتسخًن ألحد كالئتمار بأمر أحد كقيولة الذلة كاػبضوع ربت غلبتو كقهره   -2

 فيتحولوف )دنتهم فدنوا( أم قهرهتم فأطاعوا، ك)دنت الرجل( أم خدمتو 

 كأيب كعاديت دأيبيقولوف )مازاؿ ذلك دعين كدعدين( كالقانوف كالطرعقة كاؼبذىب كاؼبلة كالعادة كالتقليد ف الشرع -1

 كعقاؿ )داف( إذا اعتاد خًنا أك شرا 

كما تدعن تداف كمن ىنا تأيت كلمة )الدعاف(  دبعىن اعبزاء كاؼبكافأة كالقضاء كاغبساب  فمن أمثاؿ العرب:   -0

أنو كاف دعاف ىذه األمة بعد نبيها، »كمة كسئل أحد الشيوخ عن علي كـر ا كجهو فقاؿ: القاعي اغباكم كا

  (1)«أم كاف أكب قضائها بعده

 كما أاها يف القرآف الكرمي استعملت بنفس اؼبعىن اؼبعركفة سابقا فجاءت كما عأيت:

كىلىوي مىا يف السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىلىوي  تعاىل: ﴿كالغلبة من ذم سلطة عليا كعظهر ىذا يف قولو القهر الدعن دبعىن  -0

  (2)الدّْعني كىاًصبنا أىفػىغىيػٍرى اللًَّو تػىتػَّقيوفى ﴾

                              
 ص ص ـ،0970ق/0190 ،5ط دار القلم، يف القرآف الكرمي،تعرعب :ؿبمدكاظم سباؽ، أبو األعلى اؼبودكدم: اؼبصطاحات األربعة (1)

006- 009  
  52سورة النحل، اآلعة:  (2)
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اإلطاعة كالتعبد كالعبدعة من قبل خاعع لدم سلطة فال ديكن أف تتم حرعة اإلنساف إال إذا سبت عبودعتو  -2

كا اللَّوى ـبيًٍلًصٌنى لىوي الدّْعنى حينػىفىاءى ﴾كىمىا أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبيدي  لقولو تعاىل: ﴿
(1)  

الزَّانًيىةي كىالزَّاين فىاٍجًلديكا كيلَّ  الشرع كالقانوف كالطرعقة كاؼبذىب كالعادة كالتقليد فيدؿ على ىذا قولو تعاىل: ﴿ - 1

ةو كىالى تىٍأخيٍذكيٍم ًًّٔمىا رىأٍفىةه يف ًدعًن    (2)اللًَّو ﴾كىاًحدو ًمنػٍهيمىا ًمئىةى جىٍلدى

  (3)الدعن ىو اعبزاء كاغبساب لقولو تعاىل: ﴿ مىاًلًك عػىٍوـً الدّْعًن ﴾ -0

فمن ىنا عتضح لنا بأف الدعن يف العصر اعباىلي ضبل معاين كثًنة كما أاها قد تداكلت ىذه اؼبعاين يف 

 تعرفو العرب قدديا كىو: ملاإلسالمي كلكن انفرد معىن كاحد العصر 

ـي ﴾ دبعىن اإلسالـ كدليل ذلك قوؿ ا عز كجل: ﴿ الدعن - ٍسالى   (4)ًإفَّ الدّْعنى ًعٍندى اللًَّو اإٍلً

 فهذا ىو اؼبعىن اؼبعركؼ يف ؾبتمعنا اليـو 

 

 

                              
  5سورة البينة، اآلعة:  (1)
  2سورة النور، اآلعة:  (2)
  0الفاربة، اآلعة:  سورة (3)
  09سورة آؿ عمراف، اآلعة:  (4)
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 مفردات الحياة العامة : الثانيالمبحث 

 عربيةمن المفردات  المطلب األول:

 السحت أوال:

كصيغ ؽبا  االستئصاؿ)س ح ت( كأصل السحت يف اللغة  الثالثيكلمة عربية األصل، مشتقة من اعبدر 

 نذكر منها:العرب قدديا  هاتداكلتيف اؼبعاجم كالكتب معاف عدة 

  والهالك: ستئصالاالالسحت بمعنى  -أ

سحت شعره يف اغبلق أك يف اعبز استأصلو، كسحت الشحم عن اللحم: »ذلك يف قوؿ: كعتضح 

  كاالستئصاؿ  إذا فمعىن السحت ىنا القطع (1)«قشره

 عىلىى تػىٍفتػىريكا الى  كىعٍػلىكيمٍ  ميوسىى ؽبىيمٍ  قىاؿى  ﴿: فيتضح يف قولو تعاىل: كاؽبالؾ ستئصاؿاالدبعىن السحت أما 

ًذبنا اللَّوً  ابو  فػىييٍسًحتىكيمٍ  كى ، كعفهم من ىذا الكالـ أننا نقف (3)أم عستأصلكم كعهلككم بعذاب شدعد  (2)﴾ ًبعىذى

كالقطع فقط  باالستئصاؿإذ أف معناىا قدديا كاف مرتبط أماـ معىن جدعد للفظة السحت مل تعهد العرب من قبل 

صارت تعين  ستئصاؿاالإعافة إىل معىن بمث بنزكؿ القرآف أعفى عليها معنا جدعدا دكف التخلي على القدمي، ف

 نيب ا موسى عليو السالـ قومو كىو استقصاء اػبلق جراء تكذعب اػبالق اؽبالؾ كالعذاب الذم حذر منو 

                              
  000أيب القاسم جار ا ؿبمود بن عمر بن أضبد الزـبشرم: أساس البالغة، ص  (1)
  60سورة طو، اآلعة:  (2)
  021، ص 06أضبد مصطفى اؼبراغي: كتفسًن اؼبراغي، ج  (3)
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  :الشراهة في األكلالسحت بمعنى  -ب

  (1)«السحت من الناس: الراغب الواسع اعبوؼ الذم ال عشبع»كعتجلى ذلك يف قوؽبم: 

عقوؿ »إذا باإلعافة إىل معناه السابق عرؼ أعضا عند العرب دبعىن الشراىة يف األكل كيف نفس اؼبعىن 

 الفرزدؽ يف كصف اغبوت الذم ابتلع عونس عليو السالـ: 

 عيٍدفىعي عنوي جىوًفًو الػمىٍسحيوتي       

   (2)«ى جوانبو عن أذل عونس عليو السالـأم سحت جوفو، فنح

 ىنا البطن الكبًن الذم علتهم أكب عدد فبكن من الطعاـ  كاؼبسحوت

  :الحرامالسحت بمعنى  -ج

ما خيبث من اؼبكاسب فلـز  اغبراـ، أك -السحت -السحت، بالضم كبالضمتٌن»ذلك يف قوؿ:  كعتجلى

  (3)«ارعنو الع

                              
  009ؾبمع اللغة العربية:اؼبعجم الوسيط، ص  (1)
  009اؼبرجع نفسو، ص  (2)
  000الفًنكز أبادم: القاموس ايط، ص  (3)
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كاػبمر السحت كل حراـ قبيح الذكر علـز منو العار بنحو شبن الكلب »كقبدىا أعضا يف قوؿ: 

، كمن القولٌن عتضح أف معىن السحت اغبراـ بتعلقو بتجارة فاسدة اليت ذبلب لصاحبها العار كاؼبذلة (1)«كاػبنزعر

 فإذا كاف اؼبكسب من ماؿ فاسد كانت ذبارتو فاسدة كباطلة كمسحوتة أم ؿبرمة كيف ذلك عكوف الفرزدؽ:

في لَّ ا أك ؾبيٍ تن حى سٍ مي  إالَّ  اؼباؿً  نٍ مً    عٍ دى مل عى  عابن مركافى  زمافً  كعضُّ 
(2)  

 كاؼباؿ اؼبسحت ىنا ىو اؼباؿ الفاسد 

 ،(3)﴾ السٍُّحتى  كىأىٍكًلًهمي  ﴿: تعاىل ككردت كلمة السحت ّٔذا اؼبعىن أعضا يف القرآف الكرمي كذلك يف قولو

  (4)«ا كعستأصلهامهظبي بذلك ألنو عسحت الطاعات أم عذىبك أم أكلهم اغبراـ، »

من ارمات ليكوف بذلك  ءالدينحراـ أك كذبمع معظم كتب التفسًن على أف السحت ىو كل »

السحت ىو الرشوة، كقد نزلت آعات السحت تنهي اؼبسلمٌن عنو إذا كاف منتشرا يف بين إسرائيل، ذلك أف 

  (5)«مواغباكم يف بين إسرائيل إذا جاءه من كاف مبطال يف دعواه برشوة ظبع كالمو كمل عسمع من خص

عند العرب كوف القرآف الكرمي أعفى عليها مل داللة جدعدة مل تعهد من قبل السحت ىنا ربفكلمة إذا 

  معىن جدعدا كذلك الرتباط الكلمة بالدعن اإلسالمي عامة كالتشرعع كالقوانٌن اإلسالمية خاصة اليت سنها ا

                              
  209اػبليل ابن أضبد الفراىيدم: كتاب العٌن، ص  (1)
  078اعبوىرم: معجم الصحاح، ص  (2)
  62سورة اؼبائدة، اآلعة:  (3)
  152 -101ـ، ص ص 0980ق/ 0012، 0، ط0: صفوة التفاسًن، دار القرآف الكرمي، بًنكت، مج ؿبمد علي الصابوين (4)
  025، ص 0991، 0ط ،00ج ،6ـلبناف،  -ؿبمد بن عمر الفخر الرازم: التفسًن الكبًن، دار الكتب العلمية، بًنكت (5)
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يف كتابو فتعلق األمر حبدكد ا فاغبالؿ ما أحلو ا كاغبراـ ما حـر ا عز كجل كدبا أف أكل السحت  كجلعز 

 ععين أكل اغبراـ 

أك دبعىن آخر كل مكسب من اؼباؿ اغبراـ مثل الرشوة كالربا كمها من األمور اليت اهى كحذر منها الدعن 

 العرب من قبل  لكلمة معىن قرآنيا جدعدا مل تعرفوسب ىذه ااإلسالمي ألاها سبحق اغبالؿ كتذىب البكة  لتكت

 ثانيا: السيارة

كلمة عربية فصيحة متداكلة بٌن العرب، كدبا أف العريب قدديا عرؼ بكثرة تنقلو كسًنه ألف بيئتو كحياتو 

اعبدر ربتم عليو ذلك فكيف إذا العريب عاش على ذلك أف ال ععرؼ معىن ىذه الكلمة، كىي كلمة مشتقة من 

 (2)  كمعىن السًَّن "اؼبضي يف األرض"(1)اللغوم )س م ر( "كالسًَّن يف اللغة معركؼ سار عسر سًنا كمسًنا"

 كالسيارة إذا مؤنث لكلمة سيار كؽبا يف الكتب كاؼبعاجم معاف نذكر منها:

 السيارة بمعنى القافلة: -أ

يت ربمل كم ىائل من اؼبسافرعن مع دكأّم كىو اؼبعىن الذم عطلق على القافلة أك الراحلة اليت تسًن كال

يَّارىةه فىأىٍرسىليوا كىارًدىىيٍم ﴾ كأمتعتهم كعتجلى ىذا اؼبعىن كذلك يف قولو تعاىل: ﴿ كىجىاءىٍت سى
(3)  

                              
  298اػبليل بن أضبد الفراىيدم: معجم العٌن، ص  (1)
  266ق(، التوقيف على مهمات التعارعف، ص 0110ؿبمد بن تاج العرفٌن اؼبناكم ) عبد الرؤكؼ( 2)
  09سورة عوسف، اآلعة: ( 3)
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 كّٔذا اؼبعىن عتضح لنا أف داللتها يف القرآف فباثلة لداللتها يف (1)أم قـو مسافرعن مركا بذلك الطرعق 

 العصر اعباىلي 

 السيارة بمعنى الرفقة السائرة أو المسافرين: -ب

  إذا فكلمة سيارة (2)«السيارة القـو عسًنكف، أنث على معىن الرفقة أك اعبماعة»كعتجلى ذلك يف قوؿ: 

ىنا ىي تأنيث لكلمة سائر أك مسافر لتكوف ىي بذلك تلك اعبماعة اؼبسافرة كقد تسمى العًن أك الدابة اليت 

 كما سبق إطالقها على عًن أحدىم فقاؿ الراجز يف ذلك:   عنتقلوف ّٔا سيارة،

 خلُّو الطَّرعقى عن أيب سيَّارهٍ 

 (3)حّتَّ عػجيز ساؼبا حػًمىارٍه 

يَّارة العدكاين الذم كاف حيمل اؼبسافرعن على ضباره أربعٌن عاـ كأطلق السيارة ّٔذا اؼبعىن أعضا  كىو أبو سى

اٍلبىٍحًر كىطىعىاميوي مىتىاعنا لىكيٍم كىلًلسَّيَّارىًة ﴾ أيًحلَّ لىكيٍم صىٍيدي  يف قولو تعاىل: ﴿
 ، أم للمسافرعن (4)

إذا فمعناىا يف القرآف الكرمي عوافق اؼبعىن اليت تداكلتو العرب يف العصر اعباىلي باعتبار القرآف حياكي 

اؿ ىذه الكلمة ىدكىا كتأقلموا معها كاستمر استعماظبت العرب يف حياهتم فمن البدعهي أف جييء بكلمات ع

                              
  00ص صفوة التفاسًن، ؿبمد علي الصابوين:(1)
  2069ابن منظور: لساف العرب، ص  (2)
  2069، ص اؼبرجع نفسو (3)
  96سورة اؼبائدة، اآلعة:  (4)
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ّٔذا اؼبعىن يف عهد الرسوؿ صلى ا عليو كسلم، لكنها كغًنىا من الكلمات طرأ عليها تغًن جراء التطور السرعع 

 الذم طرأ على العامل عب الزماف ككذلك األمر مع ىذه الكلمات اليت أصبح ؽبا معىن آخر 

 السيارة بمعنى المركبة: -ج

إذا أصبح معناىا (1)«السيارة مركبة تسًن دبحرؾ »ضح ذلك يف قوؿ: تغيًن معىن السيارة عما سبق كعت

اؼبركبة اغبدعدعة اليت تسًن دبحرؾ إذا فهذه الكلمة اليت كانت تعين يف اؼباعي بالقافلة أك اؼبسافرعن على ما ذكر 

كلمة سيارة على تلك سابقا، أنو فبا ال شك فيو أف ؽبذه الكلمة ّٔذا اؼبعىن عالقة بالسًن مث أراد ادثوف إطالؽ  

اآللة اؼبعركفة ؼبا ؽبا كجو االتفاؽ بأصل اؼبعىن القدمي كىو عملية السًن، لتصًن بذلك ذات معىن جدعد مغاعر 

 للمعىن القدمي 

عتبٌن لنا فبا سبق ذكره أف معىن ىذه الكلمة يف العصر اعباىلي كيف  القرآف ربمل نفس اؼبعىن لكنها يف 

واء يف العصر اعباىلي أك عصر نزكؿ القرآف أك بعده ألف اغبياة آنذاؾ كانت حياة اغبدعث تغًنت عن معناىا س

 بسيطة مل تتذكؽ بعد حياة التكنولوجيا كالتطور الذم عرفتو يف العصر اغبدعث 

 فارسيةمن المفردات المطلب الثاني: 

ما ععرؼ يف اللغة االقرتاض ىو مصطلح أطلق يف اغبدعث على تنقل األلفاظ من لغة إىل لغة أخرل، كىو 

العربية بالتعرعب كظبي ّٔذا االسم ألف كل لغة مستعملة أك حية غًن ميتة تأخذ كتعطي غًنىا، أم أاها تقرتض 

                              
  911ـ، ص  0،2116لبناف،ط-عوسف ؿبمد رعا :معجم العربية الكالسكية كاؼبعاصرة،مكتبة لبناف ناشركف،بًنكت(1)
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كتقرض، فكل لغة يف العامل زبضع لناقوس التأثًن كالتأثر كاللغة اليت ال زبضع ؽبذه القاعدة فهي لغة ميتة ال 

 استعماؿ ؽبا 

اللغات اقرتعت منذ العصر اعباىلي ألفاظ من الفارسية كاغببشية كغًنىا من  كاللغة العربية كغًنىا من

اللغات اليت كانت ؿبتكة كمتجاكرة كمتقاربة اؼبنشأ معها، ألف طرؽ االتصاؿ بينهم كانت مفتوحة، فالعرب قدديا مل 

باب منو اللغة العربية جيدكا يف ىذا االقرتاض ععفا يف لغتهم اليت حيبواها كععتزكف ّٔا بل كاف ىذا سبب من أس

التنوع يف   كمشوليتها كعدـ نقصااها فهي تتميز بثركة لغوعة ىائلة، فبا أتاح ؽبا آّاؿ يف رصيد األلفاظ كمن مت

أساليب التعبًن، فلقد كاف العرب عأخذكف الكلمات اليت تتطلبها مظاىر اغبضارة كاؼبدنية لدم األمم العرعقة اليت  

 كانت ؿبيطة ّٔم 

واء القرآف على ألفاظ أعجمية من عدة لغات كالفارسية كاغببشية كغًنىا من اللغات ال خيل من  إف احت 

كوف القرآف الكرمي نزؿ بلساف عريب فقد بٌن عز كجل أف القرآف نزؿ باأللفاظ العربية اػبالصة كاألقواؿ اليت تدعى 

فاظها من أخواهتا اللغات السامية كلكن بطرعقة بأنو نزؿ بغًن اللغة العربية ال كجود ؽبا فاللغة العربية اقرتعت أل

عربية أصيلة حٌن تصرفوا فيو دبا عوافق بناء كالمهم حّت أصبح خاععا للبناء العريب كصار عوافق ألفاظ العربية 

 كعسًن على منهاجها كمن ىنا عتبادر إىل أذىاننا ىل القرآف نزؿ باللساف العريب أـ أنو حيتوم على ألفاظ أعجمية؟

سنحاكؿ دراسة بعض األلفاظ اليت اخرتناىا من اللغتٌن الفارسية كاغببشية كنوعح إذا كانت عربية أصيلة أك غًن 

 ذلك 

كانت اللغة الفارسية أك ما تسمى بالبهلوعة كانت من أكثر اللغات حظا حيث أعار العرب عدد كبًنا 

بس، كاألدكات اؼبنزلية كغًنىا، فقد كانت الكلمة من ألفاظها اليت تعب عن أمور غًن مألوفة لدل العرب مثل: اؼبال
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اؼبأخوذة من الفارسية اليت عشيع استعماؽبا عند العرب ال تبقى على أصلها بل ععمدكف إىل تلك األلفاظ فيحوركف 

يف بنيتها حيث زبضع لتصرعف اللغة كقواعدىا كجيعلواها على نسج الكلمات العربية فينقصوف يف أطرافها كعبدلوف 

حركفها حّت تصبح كلمة عربية أصيلة كىذا ما عسمى باؼبعرب أما غًنىا من الكلمات اليت دخلت اللغة بعض 

 العربية كبقيت على صورهتا األصلية دكف تغًن أك تبدعل فقد أطلق عليها اسم األعجمي "الدخيل" 

  كسنبدأ باللغة الفارسية ككباكؿ دراسة كلمتٌن مها األكىل سجيل كالثانية إستبؽ   

 سجيل أوال:

كىأىٍمطىٍرنىا  كردت كلمة سجيل يف القرآف الكرمي يف ثالثة مواعيع: كقد بٌن تبارؾ كتعاىل ذلك بقولو: ﴿

كىأىٍمطىٍرنىا عىلىٍيًهٍم ًحجىارىةن ًمٍن ًسجّْيلو ﴾ ، كقولو: ﴿(1)﴾عىلىيػٍهىا ًحجىارىةن ًمٍن ًسجّْيلو 
تػىٍرًميًهٍم  ، كقولو عز كجل: ﴿(2)

  (3)﴾حًبًجىارىةو ًمٍن ًسجّْيلو 

 ىاننا ما ىو اؼبعىن الذم ربملو ىذه اللفظة كما أصلها؟فمن ىنا عتبادر إىل أذ -

 لقد اختلف العلماء يف معىن ىذه اللفظة كما اختلفوا كذلك يف أصلها ىل ىي فارسية أـ عربية؟ -

                              
  82سورة ىود، اآلعة:  (1)
  70سورة اغبجر، اآلعة:  (2)
  0سورة الفيل، اآلعة:  (3)
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العربية داللة الكلمة سجيل سنحاكؿ دراسة داللة ىذه اللفظة فقد حددت اؼبعاجم  كالتبيٌنكلْلعضاح 

، كيف (2)«السجيل الطٌن اؼبتحجر»بقولو: " إبراىيم مصطفى"كقد كافقو يف ذلك ، (1)«الطٌن اؼبتحجر»بأاها: 

  (3)«الطٌن اليابس الذم ربجر»بأف معىن سجيل ىو:  "أضبد بن نعماف"موعع آخر قاؿ الباحث 

قالوا ىي حجارة من طٌن طبخت بنار جهنم مكتوب عليها أظباء »كقد جاءت يف سورة ىود دبعىن: 

  (6)«حجر كطٌن ـبتلط»، كقيل السجيل: (5)«(4)﴾ ًطٌنو  ًمنٍ  ًحجىارىةن  عىلىٍيًهمٍ  لًنػيٍرًسلى  ﴿لقولو تعاىل: ، القـو

حجارة كاؼبدر، حجارة من طٌن أك طٌن متحجر من الفارسية "سنك" أم »قيل:  (اؼبعجم اؼبفصل)كيف 

  (7)«أم طٌن «ككل»حجر 

كالسجيل بكسر السٌن كاعبيم مشددة: اغبجر أك الطٌن اؼبطبوخ باللغة الفارسية كمنو ترميهم حبجارة من »

  (8)«سجيل أم حجر مطبوخ أك طٌن مطبوخ

                              
  270عزة عجاف: اؼبفضل، دار ىومة، اعبزائر، دط، دت، ص  (1)
  007، ص 0ط: اؼبعجم الوسيط، ؾبمع اللغة العربية (2)
  111، ص 2110، 0أضبد بن نعماف: اؼبفتاح، دار األمة، اعبزائر، ط (3)
  11، اآلعة: الدارعاتسورة  (4)
  521أيب نصر إظباعيل بن ضباد اعبوىرم: الصحاح، ص  (5)
  211الراغب األصفهاين: اؼبفردات يف غرعب القرآف، ص  (6)
  269ـ، ص 2110ق/ 0020، 0لبناف، ط -اؼبفصل يف العرب كالدخيل، دار الكتب العلمية، بًنكتسعدم عناكم: اؼبعجم (7)
التحفة القليبية يف حل األلفاظ القرآنية، تح: ؿبمد ؿبمد  موسى بن ؿبمد بن موسى بن عوسف القلييب: معجم األلفاظ القرآنية كمعانيها (8)

  029ص ، 2112ق/ 0021، 0داكد، مكتبة اآلداب، القاىرة، ط
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اؼبتحجر كمن اؼبعلـو أف الطٌن حٌن الطٌن فمن ىنا عتضح لنا بأف كلمة سجيل ربمل يف طياهتا معىن 

 عيبس عصًن صلبا شدعدا متحجرا، كىذا ما أصبعت عليو ىذه اؼبعاجم 

ضبلتها ىذه الكلمة "سجيل" أما عن أصلها فهناؾ من نسب اللفظة إىل ىذا بالنسبة إىل الداللة اليت 

 كدليل ذلك: العجم

  (1)«"لٍ كً ك" "كٍ نٍ السً "»عن ابن قتيبة أف أصلها فارسي  ما نقلو اعبواليقي

 ك"سنك" ىنا دبعىن حجر ك"كل" دبعىن طٌن 

  (2)«قد كافقت لغة الفرس»أعضا أاها كقيل 

 " أعربتها العرب فقالوا: سجيل لٍ كجى  قٍ نٍ بأاها بالفارسية "سى  "سعيد بن جبًن"كقاؿ 

  (3)«كأصلو فيما قيل فارسي معرب»كقيل أعضا أنو: 

 

 

                              
على حركؼ اؼبعجم ، كعع حواشيو: خليل  أيب منصور موىوب بن أضبد بن ؿبمد بن اػبضر اعبواليقي: اؼبعرب من الكالـ األعجمي (1)

  90ـ، ص 0998ق/ 0009، 0لبناف، ط -عمراف اؼبنصق، دار الكتب العلمية، بًنكت
اؼبقرئ بإسناد إىل ابن عباس: كتاب اللغات يف القرآف، حققو كنشره: صالح  إظباعيل بن عمرك اؼبقرئ عبد ا بن اغبسٌن بن حسنوف (2)

  10ـ، ص 0906ق/ 0165، 0الدعن اؼبنجد، مطبعة الرسالة، القاىرة، ط
  61، 62ـ، ص ص 2111ق/ 0021، 0جاسر خليل أبو صفية: معرب القرآف، دار أجا، الرعاض، ط (3)



 الفصل الثاني:             رصيد النص القرآني من المفردات المجسدة للتغير الداللي
 

 
 
 - 121 - 

  (1)«دخيله ب ه و معرَّ حجارة كاؼبدر كىو حجر كطٌن كعفسر أنَّ »كما أنو: 

سبقا أف لفظة "سجيل" جاءت من لفظة "سنك" "ككل" بالفارسية كىذا نتيجة   ا طرحفبعتضح لنا 

إدخاؿ ألفاظ كمفردات بٌن اللغتٌن مع التبادؿ كالتأثًن اللغوم بٌن اللغة العربية كاللغة الفارسية كذلك عن طرعق 

العلم أف العرب مل عستخدموا تلك الكلمات كما ىي فقد قاموا بتعرعبها كذلك بطرؽ ـبتلفة تناسب أسس كبناء 

اللغة العربية فأصبحت تلك الكلمات تنطق عند العرب ككأاها كلمة عربية أصيلة اؼبنبع فجاءت على كزف عوافق 

 ل" على كزف "فعيل" األكزاف العربية كىو "سجي

 إستبرقثانيا: 

 :مواعيع يف أربع " يف القرآف الكرمي يف ؽتب سإكردت كلمة "

  (2)﴾ كىًإٍستىبػٍرىؽو  سيٍنديسو  ًمنٍ  خيٍضرنا ثًيىابنا كىعػىٍلبىسيوفى  ﴿تعاىل:  قولو

 فػيريشو  عىلىى ميتًَّكًئٌنى  ﴿كقاؿ ا تعاىل: ، (3)﴾ ميتػىقىابًًلٌنى  كىًإٍستىبػٍرىؽو  سيٍنديسو  ًمنٍ  عػىٍلبىسيوفى  ﴿تعاىل:  قولوك 

  (4)﴾ دىافو  اعبٍىنَّتػىٌٍنً  كىجىىنى  ًإٍستىبػٍرىؽو  ًمنٍ  بىطىائًنػيهىا

                              
  152ص  اػبليل بن أضبد الفراىيدم: كتاب العٌن، (1)
  10سورة الكهف، اآلعة:  (2)
  51سورة الدخاف، اآلعة:  (3)
  50سورة الرضبن، اآلعة:  (4)
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 شىرىابنا رىبػُّهيمٍ  كىسىقىاىيمٍ  ًفضَّةو  ًمنٍ  أىسىاًكرى  كىحيلُّوا كىًإٍستىبػٍرىؽه  خيٍضره  سيٍنديسو  ثًيىابي  عىالًيػىهيمٍ ﴿: عز كجل ولقو ك 

  (1)﴾طىهيورنا

" اإلستبؽفقد بياف ا عز كجل يف ىذه اآلعات الكردية أنو كـر أىل اعبنة بأحلى الثياب كأصبلها كىو "

 كععد من أجود أنواع اغبرعر، الذم نسج خبيوط الذىب الفاخرة 

فهناؾ من ردىا إىل الفارسية كىناؾ فرعق آخر عرل بأاها  إستبؽكلقد اختلف العلماء حوؿ أصل كلمة 

 عربية 

 ٌن ذلك من خالؿ ىذه األقواؿ:كسنب

  من الغليظاإلستبؽ: الثوب الصفيق من اغبرعر، أك الدعباج ععمل مع خيوط من الذىب الدعباج »

«هكى رٍ تػى أك اسٍ  هٍ رى بػٍ تى أك من اسٍ  الغليظالفارسية: استبؾ أم 
(2)  

العربية زبصصت مطلقا كؼبا نقل إىل  الغليظبأنو أصلو يف لغتو: استبه، كمعناه يف الفارسية »كما قيل: 

حسن ععمل بالذىب كقاؿ ابن درعد:  غليظصفيق الدعباج، كقيل: اإلستبؽ ىو دعباج  غليظداللتو كأطلق على 

  (3)«كاإلبرعسمىو ثياب صفاؽ كبو الدعباج، كقاؿ ابن األثًن: ىو ما غلط من اغبرعر 

                              
  20سورة اإلنساف، اآلعة:  (1)
  12سعدم عناكم: اؼبعجم اؼبفصل يف اؼبعرب كالدخيل،  ص  (2)
،   2112، 0س اللغوم اغبدعث، دار القاىرة، طاؼبعجمي من الفارسية إىل العربية يف عوء الدر  االقرتاضرجب عبد اعبواد إبراىيم:  (3)

  010ص 
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  (1)«باطنو كالسندس ظاىره فاإلستبؽأنو ما غلط من الدعباج بالفارسية ب»كقيل أعضا: 

   (2)«الدعباج، فارسي معرب غليظ»كما أنو: 

  (3)«، فارسيةالغليظالدعباج »فاإلستبؽ: 

  (4)«الدعباج الغليظ بلغة توافق لغة الفرس إستبؽ»بأنو:  (اللغات يف القرآف)كقد جاء يف كتاب 

 ، كقيل دعباج ععمل بالذىب أك ثياب حرعر صفاؽ معرب عنالغليظالدعباج »كجاء يف موعع آخر بأنو: 

  (5)«استبه كاصل معناه

فقالوا: فارسي معرب كلكنهم مل عتفقوا على أصل لو يف الفارسية  العجمفهناؾ من نسب ىذه اللفظة إىل 

 أصلو اسرتكه كقالوا: ستب كاستب فقاؿ بعضهم استبه كاستفره كقاؿ ابن درعد: 

  Brocusكمن الواعح أف لفظة استبه ليس ؽبا جرس اللغة الالتينية إذ ععين الدعباج يف الالتينية 

                              
  28موسى بن ؿبمد بن موسى بن عوسف القلييب: معجم األلفاظ القرآنية كمعانيها التحفة القليبية يف حل األلفاظ القرآنية، ص  (1)
  17عبد الرؤكؼ ؿبمد بن تاج العارفٌن اؼبناكم: التوقيف على مهمات التعارعف، ص  (2)
  26 ، ص0991، 0، ط0مكتبة لبناف، لبناف، جكتاب لغة العرب،جورج مرتم عبد اؼبسيح:   (3)
  15إظباعيل بن عمرك اؼبقرئ عبد ا بن اغبسٌن بن حسنوف اؼبقرئ بإسناد إىل ابن عباس: كتاب اللغات يف القرآف، ص  (4)
  01ـ، ص 0988ق/ 0987، 2للبستاين، القاىرة، طالسيّْد ادَّل شًن: كتاب األلفاظ الفارسية اؼبعربة، دار العرب  (5)
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يف أكؿ الكلمة إذ  "ت" "س"أف ليس يف الفارسية »ىذه األقواؿ بقوؽبم:  كلكن جاءت أقواؿ أخرل تفنذ

ىي شدعدة  ثة أحرؼاستفعل فيبقى من الكلمة ثال صيغةالزعادة يف  ىذه ظبة عربية خالصة كىي من أحرؼ

 )ب ر ؽ( 

عق كىذه ظبة أخرل عربية ليست من ارً بى كتكسًنىا: أى  ؽى ًنٍ بػى أى  إستبؽًن تصغ أف "ابن درعد"كما ذكر 

  (1)«اػبصائص الفارسية

 من الدعباج كالدعباج عريب خالص  الغليظعرؼ اؼبعجم العريب اإلستبؽ بأنو »

دعباج العربية بعد إبداؿ اعبيم عاء، كىو ما  كدعبام ىيكاإلستبؽ يف اللساف الفارسي: دعبام ستب، 

كما قبد ؽبا كركد يف الشعر اعباىلي كشعر أمية بن أيب  (2)«ععرؼ يف العربية بالعجمية كأمثلها يف العربية كثًنة

 عؤكد ذلك :األصلت 

  (3)كمن إستبٍؽ عيكسوفى فيها            عطاعا صبىَّةى من ذم اؼبعايل

كلمة إستبؽ من الكلمات اليت ال ديكن القوؿ عنها بأاها أعجمية تامة أك عربية تامة بل ما ديكن قولو عتبٌن لنا أف  

أف ىذه الكلمة كععت عمن الكلمات اليت كععها يف لغة ما كافق كاععها يف اللغة العربية كقد تكوف أعضا لغة 

 شاذة من لغات العرب 

                              
  00، 01جاسر خليل أبو صفية: معرب القرآف، ص ص  (1)
  05نفس اؼبرجع، ص  (2)
  011دعواف أمية بن أيب الصلت، ص (3)
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 ةيالمطلب الثالث: مفردات من الحبش

اؾ اللغة العربية باغبضارات األخرل جعلها تقرتض كتقرض بعض الكلمات  ككذلك األمر يف احتكإف َّ 

فنفوذ بعض الكلمات اغببشية على اللغة العربية أمر ال مفر منو فهو أمر حتمي، كدبا أف   اغببشةاحتكاكها مع 

 القرآف الكرمي جاء حياكي ظبت العرب فوجود بعض الكلمات اغببشية فيو أمر بدعهي 

 ية اليت استعملها القرآف الكرمي كفيما عأيت بعض الكلمات اغببش

 أوال: مشكاة

يف  يف اؼبعاجم العربية القددية غًن متداكلة بٌن العرب سواء يف أشعارىم أك حّتكلمة دخيلة على العربية 

أنو بلغة العرب فهل ععقل أف عستعمل لفظة غًن عربية لنقف  العصر اعباىلي  لكنها كردت يف القرآف الكرمي  كدبا

 بذلك أما أشكاؿ مهم  ما ىو أصل ىذه الكلمة؟ كما مقابلها يف العربية؟

 السَّمىاكىاتً  نيوري  اللَّوي  ﴿كردت لفظة مشكاة يف القرآف الكرمي يف موعع كاحد يف سورة النور يف قولو تعاىل: 

  (1)﴾ ًمٍصبىاحه  ًفيهىا ٍشكىاةو كىمً  نيورًهً  مىثىلي  كىاأٍلىٍرضً 

ككوة يف اغبائط ال منفذ ؽبا، كأصلها الوعاء جيعل فيو الشيء ليكوف أصبع للضوء كعع فيها سراج »أم 

  (2)«ثاقب ساطع

                              
  15سورة النور، اآلعة:  (1)
  101، 119ؿبمد علي الصابوين: صفوة التفاسًن، ص ص  (2)
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ة، كمعىن اآلعة كنوز كوة غًن وَّ عتبدل لنا انطالقا من ىذا التفسًن أف اؼبقصود من كلمة مشكاة ىو الكى 

ىذا الكالـ أف داللة مشكاة يف العربية ربمل معىن الكوة، كمعناىا عند العرب "اػبرؽ يف  نافدة فيها مصبح كمعىن

  (1)اغبائط كالثقب يف البيت ككبوه"

ة ىي أفضل ما عقابل مشكاة يف العربية باعتبارمها بنفس اؼبعىن كمنو فاؼبشكاة ىي الكوة يف إذا فالكوَّ 

، أك اؼبصباح عند البعض كذبمع (2)«القندعل»اغبائط أك ثقب يف اغبائط عوعع فيو اؼبصباح، كقد ععين ّٔا أعضا 

 على مشاؾ 

العرب، كما نقل اعبوالقي عن ابن قتيبة  الكثًن من علماء فيقاؿ أاها حبشية األصل كذلك قوؿأما عن أصلها 

  (3)«مشكاة ساف اغببشة كل كوة غًن نافدة فيواؼبشكاة الكوة بل»: حيث قاؿ

اؼبنثور كاؼبزىر كابن عباس كؾباىد كغًنىم،  لعلماء من بينهم السيوطي يف الدركعتفق يف ذلك العدعد من ا

كأتباعو إذ عقاؿ حوؿ  "فخر الدعن الرازم "لكن ىذا األمر ال ععين بأعجميتها اؼبطلقة كىذا ما ذىب إليو اإلماـ

                              
  1960 ابن منظور: لساف العرب، ص (1)
أيب حياف األندلسي النحوم: ربفة األرعب دبا يف القرآف من اللغات كالغرعب، تح: ضبدم الشيخ، اؼبكتب اعبامعي اغبدعث،  (2)

  15ـ، ص 2115ق/ 0026،طد
   ق(: اؼبعرب من الكالـ األعجمي على حركؼ اؼبعجم،      501أيب منصور موىوب بن أضبد بن ؿبمد بن اػبضر اعبواليقي )ت  (3)

  006ص 
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ما كقع يف القرآف الكرمي من كبو مشكاة كالقسطاس )   ( ال نسلم أاها غًن عربية، بل غاعتو أف »ىذا اؼبوعوع: 

  (1)«فيها عوافق لغة أخرل كالصابوف، كالتنور، فإف اللغات فيها متفقة كعع العرب

الواعح من ىذا الكالـ أف مشكاة من الكلمات اليت مل عسلم بأجنبيتها التامة بل كععت عمن 

من اللهجات مل عصلنا منها أم شعر أك   شاذةالكلمات اليت كععها يف لغة ما كافق كعع العربية كقد تكوف ؽبجة 

 كالـ 

 ثانيا: القسورة

 فصرناقسورة كلمة معربة أصلها أعجمي دخلت إىل العربية فاستعملتها بلفظة فاختلطت بكالـ العرب، 

 بينها كبٌن الكلمات العربية إال بإرجاعها ألصلها بكثرة تداكؽبا بٌن العرب  نفرؽ ال

، (2)«بلساف اغببشية القسورة األسد»أما عن أصلها فيقاؿ أاها حبشية األصل كىذا القوؿ عوعح ذلك: 

 كيف ذلك أقواؿ عدة تؤكد ذلك 

كؽبا يف العربية معاف عدة منها ما اتفق مع اؼبعىن اغببشي كمنها ما كاف قرعبا منو كفيما عأيت تعداد لتلك 

 اؼبعاين:

 

                              
ق(: اؼبزىر يف علـو اللغة كأنواعها، عبطو كصححو ككعع حواشيو :فؤاد علي 900جالؿ الدعن عبد الرضبن بن أيب بكر السيوطي )ت  (1)

  201ـ، ص 0998ق/ 0008، 0، ط 0لبناف، مج  -منصور، دار الكتب العلمية، بًنكت
 201: معجم األلفاظ القرآنية كمعانيها  التحفة القلبية يف ؿبل األلفاظ القرآنية، ، ص موسى بن ؿبمد بن موسى بن عوسف القلييب (2)
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  القسورة بمعنى العزيز: -أ

 كعتجلى ذلك يف قوؿ: القساكر صبع قسورة كىو العزعز، عقتسر غًنه  أم عقهره 

اكري القسى  الصائدكفى  جاؿي الرّْ  أتاناى   عنايف ندّْ  فةن ىتٍ  ا ىتفناى ا مى إذى 
(1) 

أم صبعا للعزعز القاىر، أك العظيم، لكنها ّٔذا اؼبعىن تقرتب أكثر من معناىا يف الفارسية كعقاؿ يف ذلك    

 تتقاطع مع اؼبعىن الفارسي ، كمنو فإاها ّٔذا اؼبعىن (2)«قسورة من الفارسية "ًكٍشوىٍرز" أم العظيم، العزعز»

  :صيادالقسورة بمعنى ال -ب

 كشرشر كقسور نضرم  يثكأنشر اللَّ  الصائدي  القسوري »عتضح ذلك يف قوؿ: 

أم أف القسور ىنا ىو الصائد على عكس اؼبعىن األكؿ الذم كاف   (3)«كقاؿ: الشرشر الكلب، كالقسور الصياد

 صفة للصائد 

أف الليث يف تفسًنه للقسور بأنو الصياد قد أخطأ كالقسور يف رأعو نبت  اؼبقابل ىناؾ من عرل كيف

  (4)معركؼ ناعم، كقيل القسور عرب من الشجر مفرده قسورة

                              
، 0لبناف، ط -ندل عبد الرضبن عوسف الشاعع: معجم ألفاظ اغبياة االجتماعية يف دكاكعن شعراء اؼبعلقات العشر، مكتبة لبناف، بًنكت (1)

  250ـ، ص 0990
  171اؼبعرب كالدخيل، ص سعدم عناكم: اؼبعجم اؼبفضل يف  (2)
  1621ابن منظور: لساف العرب، ص  (3)
  1621نفسو، ص  اؼبرجع (4)
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  :ماةالر  القسورة بمعنى  -ج

، جاء يف تفسًن اؼبراغي أاهم الرماة نقال عن سعيد (1)﴾ قىٍسوىرىةو  ًمنٍ  فػىرَّتٍ  ﴿كعتبٌن ذلك يف قولو تعاىل: 

أىنػَّهيمٍ  ﴿جبًن كعكرمة كؾباىد، كمن ذلك فسر معىن اآلعة: بن    أم كأاهم ﴾ قىٍسوىرىةو  ًمنٍ  فػىرَّتٍ  ،ميٍستػىٍنًفرىةه  ضبييره  كى

ىؤالء اؼبشركٌن يف فرارىم من ؿبمد صلى ا عليو كسلم ضبر ىاربة من رماة عرمواها كعتعقبواها لصيدىا 

 كعفهم من ىذا التوعيح أف معىن قسورة ىنا ىو الرماة من الصيادعن كمفردىم قسور   (2)كافرتاسها

  :األسدالقسورة بمعنى  -د

، إذ عقاؿ يف (3)﴾ قىٍسوىرىةو  ًمنٍ  فػىرَّتٍ  ﴿آلعة   "ابن عباس رعي ا عنو"عتضح ذلك انطالقا من شرح 

عن علي بن زعد عن عوسف بن مهراف عن ابن عباس رعي ا عنهما أنو سئل عن قولو  حدثنا بن سلمة»ذلك: 

  من ىذا الكالـ قبد (4)«ار كباغببشية األسد: ىو بالعربية األسد كبالفارسية ش، قاؿ﴾ قىٍسوىرىةو  ًمنٍ  فػىرَّتٍ  ﴿تعاىل: 

أك اقرتعت ىذه الكلمة ل أخذت أف قسورة دبعىن األسد عند العرب تقاطعت مع معناىا يف اغببشية أك باألحر 

من اغببشية كما سبق ذكره حوؿ أصل ىذه الكلمة ككثر كالـ العلماء كاؼبفسرعن حوؿ ىذه الكلمة سواء عن 

 أصلها أك معانيها 

                              
  50سورة اؼبدثر، اآلعة:  (1)
  000، 019، ص ص 29أضبد مصطفى اؼبراغي: تفسًن اؼبراغي، ج (2)
  50سورة اؼبدثر، اآلعة:  (3)
: اللغة العربية يف رحاب القرآف  (4)   010الكرمي، ص عبد العاؿ سامل مكـر
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كلقد تعددت تفاسًن ىذه اآلعة لنصل بذلك إىل تفسًن قد صبع ىذه اللفظة عدة معاف، إذ جاء يف   

جاؿ الشداد، كقيل القسورة: الرماة كقاؿ أعضا ىو األسد كقيل أصوات الناس، كقيل الر قاؿ ابن عباس »التسهيل: 

  عؤكد ذلك يف قولو: واء أك الليل فنجد شعر ابن اغبيمًنّْ أما عن معناىا س  (1)«سواد أكؿ الليل

   (2)كبٌن العشاء قد دأبت أسرىا  كقسورة الليل اليت بٌن نصفو

جاؿ الشداد كغًنىا لكن إذا فالكلمة "قسورة" ربمل عدة معاف منها الرماة كاألسد، كأصوات الناس  كالرّْ   

كعادة ما عرؼ األسد  كالشجاعة كغًنىا باالصطياداؼبالحظ يف ىذه اؼبعاين أاها تدخل عمن حقل داليل كاؼبتعلق 

 فمن اؼبمكن أف عكوف ذلك سبب تقابل معىن ىذه الكلمة مع اؼبعىن اغببشي أك اقرتب من معناىا  الصفاتّٔذه 

 

  

                              
أيب القاسم ؿبمد بن أضبد اعبزم الكليب :التسهيل لعلـو التنزعل ،عبطو كصححو كأخرج آعاتو:ؿبمد سامل ىشاـ ،دار الكتب العلمية   (1)

  501ـ،ص 2117ق/2،0028،ط2لبناف،مج-،بًنكت
  1620ابن منظور: لساف العرب، ص  (2)



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تامةاخل
 

 

 

 

 



 مةالخات
 

 
 
 - 132 - 

ويف اخلتام وصلنا إىل آخر بوابة يف البحث العلمي وىي اخلامتة وبعد الدراسة اليت قمنا هبا يف ىذا البحث 

 فقد توصلنا من خاللو إىل بعض النتائج أمهها:

ارتكاز الداللة على أىم عناصرىا منها اللفظ والكلمة وادلصطلح ولكل منها مصطلحاتو اخلاصة بو فوجدنا أن  -

ىناك تسلسل يف عمل ىذه العناصر فكل عنصر يكمل اآلخر فإذا أفاد اللفظ ارتقى ألن يكون كلمة وإذا 

 اختصت ىذه اخلرية صارت مصطلحا.

أقدم اللغات على اإلطالق وسر قدمها احتفاظها بعناصرىا الذي رشحها إىل أن اللغة العربية  كذلك  توصلنا -

 بأن تكون أقرب إىل اللغات السامية األم.

وما ميز اللغة العربية عن غريىا تراث غين ال مثيل لو رغم قدمها إال أهنا استطاعت أن تضع ذلا مكانة يف  -

 يطرأ على اللغة فواكبت كل العصور واحتوت كل طوعية مواكبة لكل تطور وتغيريو احلديث كوهنا لغة اشتقاقية 

 اجملاالت.

القرآن الكرمي أجل رسالة مساوية وإنسانية ألمة عادلية صاحلة لكل زمان ومكان حتمل أمسى ادلعاين بأوجز  -

 الكلمات وأدق ادلعاين.

يد ذلجاهتا، جعلها لغة من أثر القرآن الكرمي على اللغة جند: احملافظة على بقائها تقويتها واستقرارىا وتوح -

وفجر علومها فنشأت يف  واالزدىارتعليمية ألنو أثرىا بادلعاين الفياضة ومناىا بتهذيبها والنهوض هبا حنو الرقي 

 ظاللو علوم كثرية.

شهدت اللغة العربية طفرة مل تشهدىا من قبل وىي نزول القرآن الكرمي هبا، حيث أحدث تغيريا جدريا يف  -

 ا عليها مفردات جديدة فزادىا مجاال إىل مجاذلا وبالغة وبيان ال يوصف.مفرداهتا وأدخله
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تغيري دالالت بعض الكلمات عما كانت عليو يف العصر اجلاىلي إذا انتقلت من داللتها ادلعجمية البسيطة  -

مثل:   ادلتعارف عليها عند العرب إىل داللة اصطالحية شرعية خاصة خبصوصية ورودىا يف كتاب اهلل عز وجل من

 كلمة الصيام والطهارة والرسول والكفر ...

الغيب خلق القرآن الكرمي دالالت جديدة، كانت متداولة بينهم فاخرتقت تصورىم احملدود بارتباطها بعامل  -

 يكن أصال من معتقداهتم من مثل: مالئكة والعرش.الذي مل 

القرآن الكرمي على ما كانت عليو يف التداول  وقد توصلنا أيضا إىل أن ىناك من الكلمات ما ثبت دالالهتا يف -

 العريب من مثل: السيارة مث تطورت داللتها إىل داللة مغايرة دلا جاء فيهما.

كاة ل: سجيل، إستربق، من الفارسية ومشورود يف القرآن الكرمي كلمات ال وجود ذلا يف كالم العرب من مث -

لكن ال يسلم بأعجميتها ادلطلقة فمن غري ادلعقول أن حيتوي وقسورة من احلبشة واعتربت كلمات أعجمية معرب 

 القرآن الكرمي على كلمات غري عربية وىو الذي جاء حياكي مسة العرب.
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 .عن نافع ورشبرواية  القرآن الكرمي

 المصادرأوال: 

، 1ط، مكتبة لبنان ناشرون، عادل عبد اجلبار الشاطئ، ترتيب وتح، أبو إبراىيم الفارايب: ديوان األدب -1

2003. 

، لبنان -بًنوت، دار الكتب العلمية، شر: مهدي زلمد ناصر الدين، ديوان األعشى الكبًن ميمون بن قيس -2

 م.2003ه/ 1424، 2ط

 .2005ه/ 1425، 1ط ، بًنوت، دار صادر، مجعو: سجيع مجيل اجلبيلي، ديوان أمية بن أيب الصلت -3

 .م1979ه/ 1399، 3ط ، تح: زلمد يوسف صلم، بًنوت، دار صادر، ديوان أوس بن حجر -4

 دت.، دط، دار ادلعارف مبصر، تح: زلمد أبو الفضل إبراىيم، النابغة الذبياين: ديوان النابغة الذبياين -5

 ثانيا: المراجع 

 .دت، دط، القاىرة، مكتبة األصللو ادلصرية، إبراىيم أنيس: يف اللهجات العربية -1

 .1ج ، دط، القاىرة، دار ادلعارف، تح: عبد اهلل علي الكبًن وآخرون، ابن منظور: لسان العرب -2

، 5ط، دار القلم، تعريب :زلمدكاظم سباق، أبو األعلى ادلودودي: ادلصطاحات األربعة يف القرآن الكرمي -3

 م.1971ه/1391
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، 2ط، 1ج، مطبعة البايب احلليب، تح: عبد السالم زلمد ىارون، أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ: احليوان -4

 م.1965

تح: ، أيب احلسن أمحد بن فارس بن زكريا الرازي: الصاحيب يف فقو اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها -5

 م.1993ه/1414، 1ط، لبنان–بًنوت ، ة ادلعارفمكتب، عمر فاروق الطباع

راجعو واعتىن بو ، لبنان -بًنوت، دار إحياء الرتاث العريب، أيب احلسٌن أمحد بن فارس بن زكريا: رلمل اللغة -6

 .م2005ه/ 1426، 1ط، وحقق أصولو: زلمد طعمو

، دار الكتب العلمية ،تح: عبد احلميد ىنداوي، (: اخلصائص البن جين396أيب الفتح عثمان بن جين )ت  -7

 .م2003ه/ 1424، 2ط، 1مج، لبنان-بًنوت 

دار ، تح: زلمد باسل عيون السود، : أساس البالغةالزسلشريأيب القاسم جار اهلل زلمود بن عمر بن أمحد  -8

 م.1998ه/1419، 1ط، 1ج، لبنان –بًنوت ، الكتب العلمية

، صححو وأخرج آياتو:زلمد سامل ىشامضبطو و لتنزيل، ي الكليب :التسهيل لعلوم اأيب القاسم زلمد بن أمحد اجلز  -9

 .م2007ه/1428، 2ط، 2مج، لبنان-بًنوت، دار الكتب العلمية 

مركز ، عارضو وأصولو وعلق عليو: حسٌن بن فيض اهلل احلمداين، أيب حامت أمحد بن محدان الرازي: كتاب الزينة -11

 .م1994ه/ 1415، 1ط ، صنعاء، الدراسات والبحوث اليمين

ادلكتب ، تح: محدي الشيخ، حيان األندلسي النحوي: حتفة األريب مبا يف القرآن من اللغات والغريب أيب -11

 .م2005ه/ 1426، دط، اجلامعي احلديث
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تح:أمحد زلمد شاكر وعبد السالم ، أيب سعد عبد ادللك بن قريب بن عبد ادللك األصمعي:األصمعيات -12

 .دت، 5ط، لبنان-بًنوت، ديوان العرب رلموعات من عيون الشعر ، ىارون

، لبنان -بًنوت، دار الكتاب العريب، أيب عبد اهلل زلمد بن أمحد بن زلمد بن جزى الكليب: القوانٌن الفقهية -13

 م.1984ه/ 1404، 1ط

تح: ىاشم الرسويل احملاليت وفضل اهلل اليزير ، أيب علي الفضل بن احلسن الطربسي: رلمع بيان يف تفسًن القرآن -14

 .م1988ج، لبنان–بًنوت ، ادلعرفة  دار، الطباطبائي

ه(: ادلعرب من الكالم األعجمي على 540أيب منصور موىوب بن أمحد بن زلمد بن اخلضر اجلواليقي )ت  -15

 .حروف ادلعجم

، على حروف ادلعجمأيب منصور موىوب بن أمحد بن زلمد بن اخلضر اجلواليقي: ادلعرب من الكالم األعجمي  -16

 .م1998ه/ 1419، 1ط، لبنان -بًنوت، دار الكتب العلمية، نصقوضع حواشيو: خليل عمران ادل

راجعو واعتىن بو: زلمد زلمد تامر ، أيب نصر إمساعيل بن محَّاد اجلوىري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -17

 .م2009ه/1430، دط، 1مج ، القاىرة، دار احلديث، وآخرون

 .م2009، ه1430، 1مج، وصحاح العربية  أيب نصر إمساعيل بن محاد اجلوىري: الصحاح تاج اللغة -18

دار الكتاب ، تح: عبد الرزاق ادلهدي، أمحد بن عبد الرمحان بن قدامة ادلقدسي: سلتصر مناىج القاصدين -19

 .م 2002ه / 1423، 5ط، لبنان -بًنوت ، العريب

 .دت، دط، نلبنا -بًنوت، مكتبة لبنان ناشرون، أمحد بن زلمد بن علي الفيومي ادلقرى: ادلصباح ادلنًن -21
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 .2001، 1ط، اجلزائر، دار األمة، أمحد بن نعمان: ادلفتاح -21

 .م2001، 1ط، اجلزائر، دار األمة، أمحد بن نعمان: ادلفتاح -22

 م.2006ه/1427، 1ط، القاىرة، عامل الكتب ، أمحد سلتار عمر: علم الداللة -23

، 1ط، 1ج، وأوالده مبصرمكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب ، أمحد مصطفى ادلراغي: تفسًن ادلراغي -24

 م.1946ه/1365

 .م2005ه/ 1426، 2ط ، الرياض، مكتبة العبيكان، ارشيد يوسف أبو ارشيد: احلضارة اإلسالمية -25

 .م2003، 2ط، األردن -عمان، دار وائل، إمساعيل أمحد عمايرة: حبوث يف االستشراق واللغة -26

رئ بإسناد إىل ابن عباس: كتاب اللغات يف إمساعيل بن عمرو ادلقرئ عبد اهلل بن احلسٌن بن حسنون ادلق -27

 .م1946ه/ 1365، 1ط، القاىرة، مطبعة الرسالة، حققو ونشره: صالح الدين ادلنجد، القرآن

، بًنوت، دار ادلشرق، مر: مأمون العموي وآخرون، أنطون نعمة وآخرون :ادلنجد يف اللغة العربية ادلعاصرة -28

 .م2001، 2ط

، 1ط ، القاىرة، مؤسسة ىنداوي لتعليم والثقافة،  اجلاىلية وصدر اإلسالمبطرس البستاين: أدباء العرب يف -29

 م.2014

 .م1995، 2ط، لبنان-بًنوت ، مكتبة لبنان ناشرون، بطرس البستاين: قطر احمليط -31

 .م2000ه/ 1420، 1ط، الرياض، دار أجا، جاسر خليل أبو صفية: معرب القرآن -31

 .م1936، 3ط، 1ج، بعة اذلاللمط، جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية -32
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ضبطو وصححو ، ه(: ادلزىر يف علوم اللغة وأنواعها911جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  -33

 م.1998ه/ 1418، 1ط ، 1مج ، لبنان -بًنوت، دار الكتب العلمية، ووضع حواشيو :فؤاد علي منصور

 .1993، 1ط، 1ج، لبنان، مكتبة لبنان، جورج مرتي عبد ادلسيح: كتاب لغة العرب -34

تصحيح ومراجعة: علي زلمد ، احلافظ أيب اخلًن زلمد الدمشقي ابن اجلزري: النشر يف القراءات العشر -35

 .دط، 1ج، لبنان -بًنوت، دار الكتب العلمية، الضباع

، انعم –ادلملكة األردنية اذلامشية ، دار دجلة، حسٌن زليسن ختالن البكري: دراسات يف الداللة القرآنية -36

 .2012، دط

 م.1986، 1ط، لبنان-بًنوت، دار اجليل، -األدب القدمي–حنا الفاخوري: اجلامع يف تاريخ الدب العريب  -37

، 1ط، اجلزائر، بيت احلكمة للنشر والتوزيع، خليفة بوجادي: زلاضرات يف علم الداللة مع نصوص وتطبيقات -38

2009 . 

، 4ط، لبنان -بًنوت، دار ادلعرفة، مد خليل عيشاينتح: زل، القرآنالراغب األصفهاين: مفردات يف غريب  -39

 م2005ه/1426

دار ، رجب عبد اجلواد إبراىيم: االقرتاض ادلعجمي من الفارسية إىل العربية يف ضوء الدرس اللغوي احلديث -41

 .2002، 1ط، القاىرة

 .2011، دط، القاىرة، دار الغريب للطباعة ، رجب عبد اجلواد إبراىيم: دراسات يف الداللة وادلعجم -41

 .م2012ه/ 1433، 1ط، األردن، دار جرير، سامل نادر أبو زيد: الوشاح يف اللغة العربية -42
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 .1996، دط، كويت،  عامل ادلعرفة، سامي مكي العاين: اإلسالم والشعر -43

 م1988ه/ 1987، 2ط، القاىرة، دار العرب للبستاين، السيِّد ادَّى شًن: كتاب األلفاظ الفارسية ادلعربة -44

وضع حواشيو وفهارسو ، لشريف أيب احلسن علي بن زلمد بن علي احلسيين اجلرجاين احلنفي: التعريفاتالسيد ا -45

 م.2001ه/1424، 2ط، لبنان –بًنوت ، دار الكتب العلمية، زلمد باسل عيون السود

 .1963، 7ط، 2ج، القاىرة -مصر، دار ادلعارف، شوقي ضيف: تاريخ األدب العريب العصر اإلسالمي -46

 .م2008، دط، اجلزائر، دار ىومة للطباعة ، عيد: يف النهوض باللغة العربيةصاحل بل -47

 دت، دط، لبنان، دار العلم للماليٌن، صبحي الصاحل: مباحث يف علوم القرآن -48

عبد اجلليل إبراىيم محادي الفهداوي: أثر القرآن الكرمي يف تغيًن احلياة االجتماعية يف اجملتمع العريب )عصر  -49

 م.2006، 1ط، لبنان-بًنوت، لكتب العلميةدار ا، النبوة(

، دط، دب، دار الكتاب احلديث، عبد الرمحن عبد احلميد على: األدب العريب العصر اإلسالمي واألموي -51

 .م2005ه/ 1426

دار ، تح: جالل األسيوطي، عبد الرؤوف زلمد بن تاج العارفٌن ادلناوي: التوقيف على مهمات التعاريف -51

 م.2011، 1ط، لبنان-بًنوت، الكتب العلمية

، 1ط، بًنوت، دار الكتب العلمية، عبد الرؤوف زلمد تاج العارفٌن ادلناوي: التوقيف على مهمات التعاريف -52

2011. 

 .م1995، ه1415، 1ط، عامل الكتب. دب، عبد العال سامل مكرم: اللغة العربية يف رحاب القرآن الكرمي -53
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، دط، اإلسكندرية، األزاريطة، دار ادلعرفة اجلامعية، قرآنيةعبده الراجحي: اللهجات العربية يف القراءات ال -54

1999. 

 .دت، دط، اجلزائر، دار ىومة، عزة عجان: ادلفضل -55

 .2004، 3ط، القاىرة، هنضة مصر، على عبد الواحد وايف: فقو اللغة -56

زلمد  وضع حواشيو:، تفسًن القرآن العظيم :عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن عمر ابن كثًن الدمشقي -57

 .م1998ه/ 1419، 1ط ، 7ج ، لبنان -بًنوت، دار الكتب العلمية، حسٌن مشس الدين

مكتبة ، دراسة داللية مقارنة، عودة خليل أبو عودة: التطور اللغوي بٌن لغة الشعر اجلاىلي ولغة القرآن الكرمي -58

 .م1985ه/1405، 1ط، الزرقاء -األردن، ادلنار

 .م2011ه/ 1432، 1ط، عمان، دار كنوز ادلعرفة، ئ وتطبيقاتغالب ادلطليب: اللغة العربية مباد -59

، بًنوت، ادلنظمة العربية للرتمجة، مر: بسام بركة، تر: رميا بركة، كلودلوم: علم ادلصطلح مبادئ وتقنيات  -ماري -61

 .م2012، 1ط

 ،1ط، 11ج، 6م، لبنان -بًنوت، دار الكتب العلمية، زلمد بن عمر الفخر الرازي: التفسًن الكبًن -61

1990. 

تح: عادل أمحد عبد ادلوجود وعلي زلمد ، ه( 745زلمد بن يوسف الشهًن بأيب حيان األندلسي )ت  -62

 .2010، 3ط، 8ج ، لبنان -بًنوت، دار الكتب العلمية، معوض

 .م1981ه/ 1402، 4ط، 1مج ، بًنوت، دار القرآن الكرمي، زلمد علي الصابوين: صفوة التفاسًن -63
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، وضع حواشيو: أمحد حسن سبج، لتهانوي احلنفي: كشَّاف اصطالحات الفنونا زلمد علي بن علي بن زلمد -64

 .م2006ه/1427، 2ط، 3مج، لبنان –بًنوت ، دار الكتب العلمية

 .2001، دط، القاىرة، دار غريب للطباعة، زلمد زلمد داود: العربية وعلم اللغة احلديث -65

 م.2002، لقاىرةا، مكتبة األصللو ادلصرية، زلمود عكاشة: الداللة اللفظية -66

 -صيدا، ادلكتبة العصرية، راجعو واعتىن بو: درويش اجلويدي، مصطفى صادق الرافعي: تاريخ األدب العريب -67

 م.2005ه/1426، دط، 2ج، بًنوت

، دط، األردن-إربد، عامل الكتب احلديث، من قضايا ادلصطلح اللغوي العريب، مصطفى طاىر احليادرة -68

 .م2003ه/ 1424

، 1ط، القاىرة، دار الكتاب احلديث، ل: علم الداللة أصولو ومباحثو يف الرتاث العريبمنقور عبد اجلال -69

 م.2010ه/1432

، دط، اإلسكندرية -األزاريطة، ادلكتب اجلامعي احلديث، نور اذلدى لوشن: علم الداللة )دراسة وتطبيق( -71

 م.2006

، 2ط، األردن –إربد، ديثعامل الكتب احل، ىادي هنر: علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب -71

 م.2011ه/1432

، دار الطليعة، مر: صادق جالل العظم وجورج طرابيشي، تر: مسًن كرم، ورنتال يودين: ادلوسوعة الفلسفية -72

 .دت، دط، بًنوت
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 : المعاجمثالثا

 دار، وضع حواشيو: إبراىيم مشس الّدين، أيب احلسٌن أمحد بن فارس بن زكريا الرازي: معجم مقاييس اللغة -73

 م.2008ه/1429، 2ط، 2مج، لبنان –بًنوت ، الكتب العلمية

 –بًنوت ، دار الكتب العلمية، ترتيب وحتقيق: عبد احلميد ىنداوي، اخلليل بن أمحد الفراىدي: معجم العٌن -74

 م.2003ه/1424، 1ط، 4ج، لبنان

ه/ 1424، 1ط، لبنان -بًنوت، دار الكتب العلمية، سعدي ضناوي: ادلعجم ادلفصل يف العرب والدخيل -75

 .م2004

، 1ط، األردن، دار النفائس، العراق، دار الفجر ، طو أمحد الزبيدي: معجم مصطلحات الدعوة اإلسالمية -76

 م.2010ه/ 1430

، 2ط، بًنوت، مكتبة لبنان، رلدي وىبة وكامل ادلهندس: معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة واألدب -77

 م.1984

-إستانبول، ادلكتبة اإلسالمية للطباعة ، خراج: إبراىيم مصطفى وآخرونإ، رلمع اللغة العربية: ادلعجم الوسيط -78

 .2ط، 1/2ج، تركيا

، دط، القاىرة، دار الفكر العريب، زلمد إمساعيل إبراىيم: معجم األلفاظ واألعالم القرآنية -79

 م.1998ه/1418

 م.2003ه/ 1424، 1ط، بًنوت، دار اجليل ، زلمد ألتوصلي: معجم علوم العربية -81
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 .2003، دط، القاىرة، دار غريب، مد داود: معجم التعبًن اإلصطالحي يف العربية ادلعاصرةزلمد زل -81

 .م2004ه/ 1425، 1ط، بًنوت، دار اجليل، شلدوح الزويب: معجم الصوفية -82

موسى بن زلمد بن موسى بن يوسف القلييب: معجم األلفاظ القرآنية ومعانيها التحفة القليبية يف حل األلفاظ  -83

 .القرآنية

موسى بن زلمد بن موسى بن يوسف القلييب: معجم األلفاظ القرآنية ومعانيها التحفة القليبية يف حل األلفاظ  -84

 .2002ه/ 1423، 1ط، القاىرة، مكتبة اآلداب، تح: زلمد زلمد داود، القرآنية

مكتبة ، ندى عبد الرمحن يوسف الشايع: معجم ألفاظ احلياة االجتماعية يف دواوين شعراء ادلعلقات العشر -85

 .م1991، 1ط، لبنان -بًنوت، لبنان

مكتبة لبنان ، وجدي رزق غايل: السراج الوجيز معجم للمرتادفات والعبارات االصطالحية واألضداد العربية -86

 .2003، 1ط، لبنان -بًنوت، ناشرون 

 .م2006، 1ط، لبنان-بًنوت، مكتبة لبنان ناشرون، يوسف زلمد رضا :معجم العربية الكالسكية وادلعاصرة -87

 .2006، 1ط، لبنان -بًنوت، مكتبة لبنان، يوسف زلمد رضا: معجم العربية الكالسيكية وادلعاصرة -88
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 القواميسرابعا: 

، تقدمي: زلمود ادلسعدي، -معجم عريب مدرسي ألفبائي -علي بن ىادية وآخرون: القاموس اجلديد للطالب  -89

 م.1991، 7ط، اجلزائر، ادلؤسسة الوطنية للكتاب

، تقدمي: زلمد ادلسعدي، اجلزائر، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، بن ىادية وآخرون: القاموس اجلديد للطالبعلي  -91

 م.1991ه/ 1411، 7ط

 دت.، دط، احلجار عنابة، سلسلة قواميس دار العلوم، عيسى مومين: ادلنار -91

، دار الفكر، البقاعي ضبط وتوثيق: يوسف زلمد، رلد الّدين زلمد بن يعقوب الفًنوز أبادي: القاموس احمليط -92

 م.2005ه/1426، 1425، لبنان –بًنوت 

 وسوعاتالمخامسا: 

، 1ط ، 07مج ، لبنان-بًنوت ، دار الكتب العلمية، إمييل بديع يعقوب: موسوعة علوم اللغة العربية -1

 م.2006ه/ 1427

 سادسا: المجالت

ة العربية وحتديثها يف العامل العريب احلديث، رللة تشيوكي تاكيدا: جهود رواد النهضة واجملامع اللغوية يف إحياء اللغ -1

 .2012، 5مركز دراسات احلضارة اإلسالمية جبامعة كيوتو، العدددراسات العامل اإلسالمي، ال
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 الصفحة المحتوى

  بسملة

  شكر وتقدير

 ث-أ مقدمة

 العربية المفردة في والتغير الثبات جدليةالفصل األول: 

 06 المبحث األول: ضبط المفاهيم

 06 المطلب األول: مفهوم الداللة

 06 لغة -أ

 07 اصطالحا -ب

 12 واإلهمال واالستعمال المطلب الثاني: مفهوم اللفظ

 12 أوال: مفهوم اللفظ

 12 لغة -أ

 13 إصطالحا -ب

 13 واإلستعمالثانيا: مفهوم اإلهمال 
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 15 المعنىالكلمة و  المطلب الثالث: مفهوم

 15 أوال: مفهوم الكلمة

 15 لغة -أ

 16 إصطالحا -ب

 18 ثانيا: مفهوم المعنى

 20 والمفهوم المطلب الرابع: مفهوم المصطلح

 20 أوال: مفهوم المصطلح

 20 لغة -أ

 21 إصطالحا -ب

 24 المفهومثانيا: مفهوم 

 62 المبحث الثاني: اللغة العربية وعالقتها بالقرآن الكريم

 62 المطلب األول: اللغة العربية ومكانتها

 62 مفهوم اللغة -1

 62 لغة -أ

 62 اصطالحا -ب

 65 مفهوم اللغة العربية -2
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 53 وخصائصه المطلب الثاني: القرآن الكريم

 53 أوال: مفهوم القرآن الكريم

 53 المعنى اللغوي لكلمة قرآن -أ

 52 المعنى االصطالحي لكلمة قرآن -ب

 53 ثانيا: خصائص القرآن الكريم

 55 الثالث: عالقة اللغة العربية بالقرآن الكريم المطلب

 04 أوال: نزول القرآن الكريم باللغة العربية

 04 ثانيا: أثر القرآن الكريم في اللغة العربية

 04 المحافظة على بقاء اللغة العربية -1

 06 تقوية اللغة العربية واستقرارها -2

 00 توحيد لهجات العربية -3

 02 العربية لغة تعليمية جعل اللغة -4

 02 إثراء وتنمية اللغة العربية -5

 04 تهذيب اللغة العربية -6

 34 القرآن مفجر علوم العربية -7

 36 المبحث الثالث: كرونولوجيا التغير الداللي للغة العربية
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 36 حال اللغة العربية قبل اإلسالمالمطلب األول: 

 36 الجاهليأوال: المدة الزمنية للعصر 

 35 ثانيا: حال العرب

 33 حال العرب االقتصادية -1

 33 حال العرب االجتماعية -2

 34 حال العرب الدينية -3

 34 ثقافيةحال العرب ال -4

 24 صدر اإلسالم في المطلب الثاني: حال اللغة العربية

 25 ( األخرى لعربية بعد اإلسالم )بعد اختالطها باألممحال اللغة االمطلب الثالث:

 الداللي للتغير المجسدة المفردات من القرآني النص رصيدني: االفصل الث

 32 مفردات دينية )المعامالت(المبحث األول: 

 32 المطلب األول: فرائض ومصطلحات إسالمية

 32 الصيام: أوال

 33 الصيام بمعنى اإلمساك عن الحركة -أ

 34 الصيام بمعنى اإلمساك عن الكالم -ب
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 34 الصيام بمعنى اإلمساك عن الطعام -ج

 44 ثانيا: الرسول

 46 السهل واليسير االنبعاثسل بمعنى الر   -أ

 45 بالرفق االنبعاثسل بمعنى الر   -ب

 45 المنبعثالر س ول بمعنى  سل  الر   -ج

 40 المحتملوالرسول بمعنى القول  -1

 40 الرسول بمعنى محتمل القول -2

 42 الطهارةثالثا: 

 43 الطهارة بمعنى النظافة الحسية -أ

 45 الطهارة بمعنى النظافة المعنوية -ب

 56 عالم الغيب واليوم اآلخرالمطلب الثاني: 

 56 العرشأوال: 

 55 العرش بمعنى سرير الملك وسقف البيت -أ

 50 العرش بمعنى الملك -ب



المحتويات فهرس  

 

 
- 145 - 

 53 العرش منسوبة إلى اهلل عز وجل -ج

 52 المالئكة ثانيا:

 53 المالئكة بمعنى الرسالة أو حامل الرسالة -أ

 54 المالئكة بمعنى مالئكة اهلل تعالى -ب

 444 الساعة ثالثا:

 444 الساعة بمعنى ساعة الموت -أ

 444 الساعة بمعنى الوقت الحاضر -ب

 446 الساعة بمعنى المشقة -ج

 446 الساعة بمعنى القيامة -د

 440 سماويةالثالث: الدين والرساالت ال المطلب

 440 أوال: الكفر

 443 الكفر بمعنى الستر والتغطية -أ

 442 الكفر بمعنى ستر النعمة -2

 443 الكفر بمعنى الكفر باهلل تعالى -ب
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 444 الدينثانيا: 

 444 المبحث الثاني: مفردات الحياة العامة

 444 مفردات من العربية المطلب األول:

 444 أوال: السحت

 444 ستئصال والهالكالسحت بمعنى اال -أ

 446 الشراهة في األكلالسحت بمعنى  -ب

 446 الحرامالسحت بمعنى  -ج

 440 ثانيا: السيارة

 440 السيارة بمعنى القافلة -أ

 443 السيارة بمعنى الرفقة السائرة أو المسافرين -ب

 442 السيارة بمعنى المركبة -ج

 442 الثاني: مفردات من الفارسية المطلب

 444 أوال: سجيل

 464 إستبرقثانيا: 
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 463 ةيالمطلب الثالث: مفردات من الحبش

 463 أوال: مشكاة

 463 ثانيا: القسورة

 464 القسورة بمعنى العزيز -أ

 464 صيادالقسورة بمعنى ال -ب

 465 الر ماةالقسورة بمعنى  -ج

 465 األسدالقسورة بمعنى  -د

 456 الخاتمة

 453 قائمة المصادر والمراجع

  فهرس المحتويات
 


