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 المقدمة
 

 أ
 

"جماليات الدوافع التي جعمتنا نختار ىذا الكتاب  الذي يحمل عنوان  ممن أى 
في  الماستر دةليكون محور موضوع مذكرة نيل شيا " محمد ألتونجي" لمدكتورالمغة" 

لكل باحث و  مفيددابيا، ألنو كتاب نفيس و تحفة عممية بامتياز، المغة العربية و آ
"محمد  أىم الدافع ايضا ألن مؤلفو الدكتور في مجال النقد األدبي، و منطالب 

يعد واحدا من أعظم و من أبرز العمماء و الباحثين و النقاد و العرب،  ألتونجي" 
و كتبو الكثيرة النفيسة  العظمية التاريخ من بابو الواسع، نظرا إلنجازاتوالذين دخموا 

 لفات، اضافة الى ىذهلعديد من المؤ في االدب و النقد، حيث أثرى المكتبة العربية با
لتقارير الدوافع نجد النقص الظاىر في المكتبات العربية التي تفتقر الى البحوث و ا

 ضيع النقد. المنيجية التي تتناول موا

، يع التي يجب أن نتطرق الييا فيو و من خالل دراسة الكتاب و المواض 
، و من أىم تمك تتبادر الى أذىاننا عدة تساؤالت و التي سنجيب عنيا بأذن اهلل

لتساؤالت نجد: من ىو المؤلف؟ و ما ىي محتويات ىذا الكتاب؟ و ما منيجو؟ و 
 كيف تبرز أىميتو؟ 

 عمى ىذه األسئمة تتبعنا الخطة التالية: باإلجابةو حتى نقوم  

الفصل االول حمل عنوان دراسة خارجية لمكتاب، تطرقنا فيو الى التعريف  
و و حجم الكتاب و غالفو و تاريخ نشره ور قم طبعتو، بالمؤلف و دراسة عنوان كتاب

و دار نشره، و غير ذلك من األمور المتعمقة بالجانب الخارجي لمكتاب، و يميو 
الفصل الثاني الذي بعنوان دراسة محتوى الكتاب، حيث قمنا فيو بدراسة محتوى 

 و اىداف الكتاب، ثم الخاتمة.الكتاب، 

و بالنسبة لممنيج الذي اتبعناه في دراسة و تمخيص ىذا الكتاب ىو المنيج  
بحث أثناء انجازنا ليذا ال اصطدمناالوصفي النظري، نظرا لمتطمبات المذكرة، و قد 



 المقدمة
 

 ب
 

بعدة عوائق و التي ابرزىا: ندرة الكتب الخاصة بمادة المنيجية، ألن ىذا البحث 
صادر و المراجع و التي تحتوي عبارة عن دراسة منيجية خالصة و خاصة الم

مادتيا عمى موضوع عمى جواد الطاىر و كتابة مناىج البحث األدبي، و قد حاولنا 
قدر المستطاع االحاطة بالعناصر الموضوع بيدف جعل البحث شامال وافياـ رغم تمك 

 الصعوبات. 

و ختاما نحمد اهلل سبحانو عز وجل أن وفقنا في انجاز ىذا البحث حيث انعم  
عمينا بنعمة الدراسة و سالمة العقل و البدن، كما ال ننسى أستاذنا المشرف الدكتور: 

الذي كان لنا خير المشرف و خير الناصح و خير الموجو، حيث أنو  "قوفي أحمد"
لوال رعايتو و توجيياتو و نصائحو، ما استطعنا انجاز اذ البحث المتواضع، و رغم 

 بالنصح و اإلرشاد.  انشغاالتو الكثيرة لم يبخل عمينا

و في األخير نرجو أن نكون قد وفينا البحث أغمب شروطو و محتوياتو، و  
 اهلل ولي التوفيق. 



 

 الفصل األول: بطاقة فنية للكتاب
 . صورة الكتاب1

 . الدراسة الظاهرية2

 . الدراسة الباطنية3
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 صورة الكتاب: .1
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 : الظاهرية الدراسة.2
  .ألتونجي حمد د.: لممؤلف الكامل االسم
 .المغة جماليات: الكتاب عنوان

 .صفحة 235: الصفحات عدد
 .24/17: الكتاب حجم
 لبناف. بيروت، العربي، الفكر دار: النشر مكان و دار

 .االولى الطبعة:
 .1997 السنة:
 مف القميؿ فيو و أخضر األمامية الواجية لوف حيث مف لمكتاب: الخارجي الوصف

 زخرفة. صورة بو يوجد كما  األحمر. الموف
  فصوؿ. ال مباحث عشرة عمى يحتوي : الفصول عدد

  : المراجع و المصادر
 .القرآف الكريـ 
 1961وؿ المغوية، ابراىيـ انيس، مصر، االص. 
  ،1964األعالـ العربية، ابراىيـ السامرائي، بغداد. 
  ،1908األلفاظ الفارسية المعربة، ادي شير، بيروت . 
  .تاج العروس، الزبيدي 
  ،1949تاريخ األدب السرياني، كامؿ و بكري، مصر. 
  ،1908تاريخ سورية، فيميب حتى، بيروت . 
  ،1965تاريخ المغات السامية، بوركمماف، بيروت. 
  ،1980تاريخ المغة العربي، جرحي زيداف، بيروت. 
  1971يفات، الجرجاني، تونس، التعر . 
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  ،1908ثمار القموب، الثعالبي، القاىرة. 
  .الخصائص، ابف جني، بيروت 
  ،1969دراسات في فقو المغة، يعقوب بكر، بيروت. 
  ،1966دروس المغة العبرية، ربحي كماؿ، دمشؽ. 
  ،1924داللة االلفاظ، ابراىيـ انيس، مصر. 
 ,ديواف عنترة، مصر 
  1907عبد الواحد وافي، مصر، عمـ المغة، عمي. 
  ،1964فقو المغة، محمد المبارؾ، بيروت. 
  ،1976فقو المغة، الثعالبي، مصر. 
 .الفيرست، ابف النديـ، مصر 
  ،الكتاب، سيبوبة، بيروت 
 .لساف العرب، ابف منظور 
 .المغة العربية، أنور الجندي، مصر 
  ،1920مشكالت حياتنا المغوية، أميف الخموي، القاىرة. 
 1960عالـ التقاويـ، محمد عبد الحافظ، مصر، م. 
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 :الباطنية الدراسة-4
 ألتونجي محمد بالمؤلف: التعريف 4.4

 
مؤلؼ لممعاجـ والكتب ومحقؽ لممخطوطات  محمد عمر ناجي ألتونجي  

والكويت وبريطانيا.  عمؿ بعدة جامعات في سوريا وليبيا 1سوري. استاذ جامعيو 
بالدكتوراه في األدب المقارف )العربي والفارسي( بسنة  جامعة طيراف تخرج في

وىو عضو اتحاد الكتاب  2000. ناؿ جائزة الباسؿ لإلبداع الفكري بسنة 1966
 2.ـ1934بعاـ  حمب العرب. وىو مف مواليد محافظة

 نشأته: 2.4
ولد في حمب لعائمة ُيكتب اسميا ألتونجي وأحيانًا األلتونجي، وكانت تعمؿ  

تاريخيًا بصياغة الذىب، حيث يأتي اسـ عائمة مف لفظة ألِتف التركية وتعني الذىب 
والجي الحقة الحرفة المعروفة. كانت أمو مف عائمة تسكف في اسطنبوؿ وتعمـ منيا 

تراب الغرباء في حمب وأكمؿ دراستو التركية. درس في المدرسة الياشمية بحي 
 .ـ1954الثانوية في ثانوية المعري بحمب حيث ناؿ الشيادة الثانوية عاـ 

 
 
 

                                                           
1
المعاصر للطباعة والنشر والتوزيع. مؤرشف دار الفكر  .معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين( 5891عياش, عبد القادر ) 

 . األصل من
2
)الطبعة األولى(. الجمهورية العربية السورية ،  (باللغة العربية ) ي القرن العشرينمعجم أدباء حلب ف .(.م4002دوغان, أحمد )  

 .حلب: دار الثريا للنشر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://web.archive.org/web/20191215071555/https:/books.google.co.uk/books?id=Hq9mQgAACAAJ&dq=%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B4+:+%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86+..&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjzipio7ZPYAhUKCMAKHYSGAeAQ6AEIKTAA
https://books.google.co.uk/books?id=Hq9mQgAACAAJ&dq=%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B4+:+%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86+..&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjzipio7ZPYAhUKCMAKHYSGAeAQ6AEIKTAA
https://books.google.co.uk/books?id=Hq9mQgAACAAJ&dq=%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B4+:+%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86+..&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjzipio7ZPYAhUKCMAKHYSGAeAQ6AEIKTAA
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 التعميم: 4.4
ـ. وذىب في بعثة 1959كمية اآلداب( بعاـ ) جامعة دمشؽ تخرَّج في 

-1963:  الفارسي( بيف عامي-العربي) األدب المقارف لمتخصص في إيراف إلى
ناؿ فيما بعد و  . جامعة طيراف ـ. حصؿ فييا عمى شيادة الدكتوراه مف1966

 .1973بسنة  بيروت في جامعة القديس يوسؼ دكتوراه دولة بمرتبة )شرؼ أوؿ( مف
ـ. ثـ بعد أف حصؿ عمى الدكتوراه، 1958بدأ مينتو ُمدرسًا في ثانويات حمب بعاـ 

ـ. بعد ذلؾ، كاف أحد 1970-1966بيف عامي:  جامعة دمشؽ ُعيِّف ُمدرسًا في
، وعمؿ ُمحاضرًا ليبيا في جامعة بنغازي أعضاء البعثة السورية التدريسية إلى

ُتعرؼ اآلف باسـ جامعة محمد بف عمي ) البيضاء بمدينة الجامعة اإلسالمية في
بعاـ  .جامعة حمب ـ إلى سورية، وعمؿ ُمدرسًا في1976السنوسي( . عاد عاـ 

كذلؾ في بريطانيا  ُعّيف ُمشرفًا في قسـ المغة العربية بجامعة حمب. وعمؿـ 1980
 .اسي واحد، وأستاذًا لجامعة بكيف في الصيف لفصؿ در جامعة إكزتر لمدة سنة في

ـ، ولو أكثر مف مئة كتاب 2000لإلبداع الفكري بعاـ  جائزة الباسؿ ناؿ 
 .اتحاد الكتاب العرب مطبوع في الدراسة واإلبداع وقصص األطفاؿ. وىو عضو

 مؤلفاته:  4.4
األدبية باإلضافة ألؼ محمد ألتونجي العديد مف الكتب واألعماؿ  صدر لو 

خصوصًا تمؾ التي تتعمؽ بأعالـ  .إلى تحقيقو لبعض المخطوطات واألعماؿ التراثّية
حمب. وكاف لو أثرًا واضحًا باألعماؿ المعجمية وخصوصًا المعاجـ الثنائية العربية 

 :الفارسية. فيما يمي قائمة ببعض أعمالو
 .ـ1961تسعوف أداة ُمعرَّبة، مطبعة الوطف حمب عاـ:  .1
 .ـ1954:  عذارَى وُمومْس )قصص( ، حمب .2
 .ـ1954ترجمة( ، بيروت ) مكسيـ غوركي ثورة الكمبة .3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D9%83%D8%B2%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D9%83%D8%B2%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A
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 .ـ1958اإلعراب المنيجي، مطبعة الشرؽ بحمب عاـ:  .4
 .ـ1966قصص لألطفاؿ( مطبعة ربيع حمب  6أساطيٌر مف الشرؽ ) .5
 .ـ1984عاـ:  بنغازي ، (أبطاؿ اإلعالـ )لمفتياف .6
 .ـ1958تعالي نرقص )قصص( ، المطبعة الجديدة دمشؽ  .7
 .ـ1976: دمشؽ  وعصرة أىؿ العصر )لمباخرزي( ، تحقيؽُدميُة القصر،  .8
 .ـ1957النسيب في شعر حبيب )دراسة(  .9

الطباعة ورسالتيا القومية في عالمنا العربي )باالشتراؾ مع أحمد  .10
 1960:  الحفياف( حمب

 جماليات المغة العربية الكتاب: عنوان شرح -4
التاريخ كما أف المغة العربية ال نستطيع أف ننكر أىمية المغة العربية عمى مر  

ىي المغة التي تحدث بيا المعة مع المؤمنيف في المصحؼ الشريؼ وأيضَا ىي لغة 
ذات حضارة عريقة باإلضافة إلى أف العمماء المسمميف سطروا بيا إنجازاتيـ في 
العديد مف العمـو المختمفة مثؿ الطب والكيمياء والفمؾ وىي مف أفضؿ لغات الشعراء 

حدثوف بيا في التاريخ وأظيروا جماؿ المغة العربية مف خالؿ األدب والبالغة التي ي
باإلضافة إلى أنيا تتميز عف غيرىا في احتوائيا عمى الكثير مف التراكيب واأللفاظ 

 المختمفة.
تعتبر المغة العربية التراث األصمي التي يتناقمو الكثير مف األجياؿ عمى مر  

العصور. وتعتبر بمثابة البحر الذي يستخرج منو كنوز العمـ واألدب والمعرفة. كما 
أنيا لغة الثقافة والعمـ التي تحتوي عمى العديد مف المواىب المختمفة في مجاؿ 

ا أنيا الكنز الذي يحافظ عميو األجياؿ مف الشعر والقصص القصيرة والروايات. كم
 الضياع.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
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حيث أنيا لغة العراقة والحضارة التي يفتخر بيا العرب عمى مر العصور.  
وتعتبر مف المغات الثقافية التي تشكمت منيا الكثير مف العمـو المختمفة التي قامت 

بر حمقة وصؿ بإظيار جماؿ المغة العربية مثؿ النحو واألدب. وأيضَا البالغ وتعت
 انتيا العظيمةوأيضَا مك المستشرقيف الغرب التي تساعدىـ في التعرؼ عمى المغة . 

 . سواء مف الجانب التاريخي أو جانب الديني
  الكتاب: قيمة و أهمية -6

ىو مجموعة مف الصحؼ المجّمعة، والتي تحتوي عمى جممة مف  كتاب 
المعمومات حوؿ موضوعات الحياة المختمفة، فنجد مثاًل كتب العموـ وكتب المغة، 
وكتب الفمسفة، والجغرافيا وغيرىا الكثير، والكتاب ىو المعّمـ األّوؿ لمبشرّية الذي نكاد 

 نعجز عف إحصاء فوائده ومناقبو لكثرتيا. 
 تكمف أىمية ىذا الكتاب المعنوف بػ "جماليات المغة العربية" في: فقد  
 التاريخ. لحفظ أداة ىو 
 األفكار. مف عالـ ىو و لمكممات، بنؾ 
 الثقافة. و المعرفة أداة و لمخياؿ محفز  
 التأييد. جمع و لمتعاطؼ سبيؿ  
 المحدثيف. و القدماء لغوينا عبقرية و لغتنا جماليات معرفة  
 آفاقيا. اتساع و تطورىا اصوليا، و العربية المغة جذور معرفة  
 الكتاب. ىذا يؤلؼ جعمو ما المغوية لممقارنات العميؽ الكاتب حب  

 

 

 

 
 

 



 

 الفصل الثاني: قراءة في مضمون الكتاب
 متهيد

املبحث األول: اجملاز يف اللغة 

 . اجملاز يف عرف علماء البالغة 1

 . املعاين اجملازية 2

 :دور ألف باء القرآن يف لغات األمم املسلمةاملبحث الثاين 

 متهيد

 . ألف باء العربية و اإلغريق1
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حركات االحنسار و الشعوبية. 3  
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 تمهيد:

فقط، بل ىي اختراع  اإلنسانفي ظني أن المغة لم تكن أعظم اختراع قام بو   
األمة لم تخترع لغتيا، فإن لغتيا لم تخترع في وقت معين، وال  إنعرف عنو. وكما 

في زمان محدد.بل إنيا تتابعت كشوفيا زمنا إثر زمن، ومكانا بعد مكان،  األمر 
لباسو. وعد و تطورت، و حافظ كل جيل عمى نوع البدييي أن ثياب المرء تغيرت 

 المخالف خارجا عن األعراف....ومع ذلك تغيرت.

يمكننا معرفة زمان اكتشاف المغة، و الحديث عنيا نوع  ونحن عمى ىذا، ال 
من البحث عن العنقاء، وكل ما سنقولو ال يعدو أن يكون حدسا نحممو وزر عمماء 

مغة نشأت من احتكاك مجموعة البشرية بالطبيعة عمم ما قبل التاريخ.وال شك أن ال
أوال و مدى حاجاتيا إلى أجزاء ميمة منيا. ونحن إن رفضنا أن يعزي اختراع المغة 
إلى األمة، نرفض بإلحاح أن تكون ىذه المغة من اختراع شخص معين أو غير 

ذه معين. و منو فيذه المجموعة البشرية التي اخترعت المغة التي تحتاج إلييا، ى
المغة ربطتيا بربط ال يمكن فصمو فاعتبرتو مقدسا...ألنيا رابط ثابت يجمعيا، 
فالفينيقيون ساميون، أصميم كما تحكي الكتب التاريخ، ويقبمو العقل و ىو الذي 

في الفصل السابق من جنوبي الجزيرة العربية، ثم رحموا ألسباب اقتصادية أو  ذكرناه
في منطقة خميج العرب، عندما نقول رحموا: ال مجيولة إلى شمال الشرقي ليقيموا 

نعني أنيم قصدوا المكان اآلخر مباشرة بأيام أو شيور بل ال شك أنيم تنقموا 
متخبطين، عمى مدى قرون، حتى وجدوا، في مكان ما األمن الذي ينشدونو، ومثل 
ىذا ما حصل لمعرب، الذين عبروا قارة آسية غربا، من برخ السويس إلى شمال 

 1قية. فظموا عمى لغتيم .أفري

                                                           
.17، ص 7991محمد ألتونجً، جمالٌات اللغة العربٌة، دار الفكر العربً، الطبعة االولى، بٌروت، لبنان،  
1
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فالمغة عمى ىذا متوارثة و لذا ال يمكن دراسة أصل المغات إال مع دراسة  
األصل اإلنسان و الجماعات البشرية، فوجدت المغة سمعية يسمع بيا ما حولو و 
المغة البصرية يرى فييا كل ما حولو و يقدر أبعاده ثم تحسس األشياء بأناممو فعرف 

غة شمية و ا فكانت لغة لمسية ثم شما غرائب مشمومات فكانت المأحجاميا و أشكالي
صطبغت بالمحسوسات و الماديات و لم تتعدى حدود لكن ىذه المغات كميا ا

المشاىدة و اإلحساس بإحدى الحواس و قد سبقت لغة الحركات برأس و جذع و 
يما بينيم ، ف اجتمعو نفسيا التي نراىا لدى البكم إذا اأطراف تمك لغات الخمس و ىي 

حقبة من زمان فمزال أىل اليند مثال و  ستبقىواستمرت لغة الحركات تواكب لغات 
ليم نظير في قارات أخرى يتممون كالميم بالحركات و يوضحون تعابيرىم بأشكال 
حركية معينة و في بعض األمم المتوحشة اليوم ألفاظ خاصة بالنساء ال يجوز أن 

بيم يحظر عمييم استخدام ألفاظ النساء، و الطفل  تتعداىا و ألفاظ بالرجال خاصة
األمر فيقول مثال: عو لمكمب. ونياو  فبادئ الطبيعةبدائي يقمد أصوات  كاإلنسان

 1ر و مؤنث.رة وكوكو لمعصفور و دادا لكل مذكلمي

توحشة أو بدائية معاصرة ال يسعفنا تماما ألن و التعرف إلى لغات األمم الم 
أفريقية يختمفون عن بدائيو الينود  فبدائيو)بدائية( ليست متساوية في مناحي األرض 

 حضتالحمر فمرحمة التطور الزمني ىي أساس و أصل في اعتقادنا و ىي التي 
ي بين كانت تجر  االجتماعيةبطول المدة التي قطعتيا األمة و ال شك أن العالقات 

أفراد األسرة الواحدة وأسرة مع األسر التي تجاورىا...، و بطبيعة الحال أن لكل المغة 
و  دالالتحدودا جغرافية ال يمكن أن تتخطاىا. و جغرافية المغة أثرت كثيرا في نشوء 

مفيومات الخاصة بالمنطقة المأىولة، فقد كانت األقوام اآلرية في حقبة ما في بيئة 
الشرق آسيا و تتكمم المغة البدائية واحدة، الواقع أن ىناك صمة  واحدة، في شمال

                                                           
1
 .16ص  المرجع السابق، محمد ألتوجً، جمالٌات اللغة العربٌة،  
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وروبية ذات جذر الواحد الحتمي، اد األسرة كبيرة لمغات اليند واألوثيقة العرى بين أفر 
و استدالليم لمغة الواسع بعد اكتشافيم عدد من مفردات الغربية التي ال تزال أصوليا 

سامية من ال القديمة ، ونبع الذي أخرج األممة موجودة في السنسكريتية أو في فارسي
العربية اخرج معيا المغو الواحدة البدائية كانت متداولة  الجنوب الغربي من الجزيرة

ىناك في زمان ما و عممت جغرافية منطقة جديدة و البيئة الطبيعية التي حميا 
اد أشقة مستمزمات المجتمع الجديد الذي أسسوه و الشعوب التي جاوروىا عمى إبع

 بين ألسنة ىذه األفواج .

و الذي شعر أن  تضايق من عدم إمكانية النطق  نعود إلى ذلك اإلنسان الذي 
 بدالالتلم تشفعيا  المغة البصرية و المغة السمعية و المغة الممسية وحدىا ال تكفي ما

نطقية يفيم بيا من حولو من بني جمدتو، ونالحظ أن كل ىذه المسميات البدائية 
داء حسية ال تعتمد عمى زمان معين وال عمى صي  متغيرة ثم ىي محسوسات و األ

ممموسات و مبصرات لم يتمكن اإلنسان في تمك المرحمة الحسية التي يطمق لفكره 
العنان لتسمية األمور العقمية و المعنوية، وىكذا بدأت المغة تتكون من مجموعة من 

بتذوقيا الخاصة و حين تنتقل المغة من  األمةاأللفاظ ذات دالالت الحسية اخترتيا 
مرحمة دالالت الحسية إلى الدالالت المعنوية تكون قد أحرزت تقدما كبيرا في 

  1.المعرفة

 

 

 

 
                                                           

.16ص  المرجع السابق، محمد ألتوجً، جمالٌات اللغة، 
1
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 المبحث األول:  المجاز في المغة

 المجاز في عرف عمماء البالغة: -1

لمجاز في المغة ىو التجاوز والتعّدي. وفي االصطالح المغوي ىو صرف ا 
المفظ عن معناه الظاىر إلى معنى مرجوح بقرينة. أي أن المفظ ُيقصد بو غير معناه 
الحرفي بل معنى لو عالقة غير مباشرة بالمعنى الحرفي. والمجاز من الوسائل 

غيرىم، وليس من الكذب في شيء البالغية التي تكثر في كالم الناس، البمي  منيم و 
 ضكما توّىم البع

الشجاع  كالتسميةالمجاز اسم لما أريد بو غير ما وضع لو لمناسبة بينيما  
أسدا ووزن كممة المجاز)المفعل( بمعنى ) فاعل( من جاز إذا تعدى كالمولى بمعنى 

ما استعارة ألن العالقة المصححة لو  أن تكون  أماالوالي. و المجاز إما مرسل وا 
ما أن تكون غيرىا، و اليد في المغة:  شيءإليو بالمنقول عنو  أمنقولمشابية  وا 

ن ذلك العضو مصدرا لنعمة فغنيا تصل إلى العضو المخصوص و العالقة تكو 
لمفظ المتقول  اسمفي أول  المعنويين : أن االستعارةالمنعم إليو من اليد، والفرق بين 

 1و في الثاني لنقل .

 المعاني  المجازية:   -2

ف وعمى الرغم من التعريفات المجازية التي أشرنا إلييا فميست ىي اليد 
ال البالغيات في المقام نشوء المغة ال حديث عن  المغوياتالمقصود ألننا في مقام 

 احد الفصول البالغية فالحقيقة في المغة ىي الداللة األصمية في المفظ وضعت أو
استخدمت أو اخترعت لممرة األولى وظمت تؤدي ىذا المفيوم عمى الرغم من تتابع 

مان معين من غير أن الحقب الزمنية، وما نعتقده اليوم حقيقة قد يكون مجازا في ز 
                                                           

1
 .11السابق، ص  محمد ألتوجً، جمالٌات اللغة العربٌة، المرجع  
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نعمم والسيما إن فقدنا الرابطة بين الحقيقة و المجاز، وكالمنا ىذا يقودونا إال ان لكل 
لفظة مجازية مدلوال حقيقيا بال شك و إال أن لكل كممة حقيقية عدة دالالت مجازية، 
ووجدت في المغة مجازات واضحة أولى و ال تحتاج إال بحث و تفكير و نعتبر ىذا 

من مجاز مجازا عمى اعتبار انو بدأ لتطور المغوي لقطع مرحمة زمنية معينة  المون
فم_عنق_لسان_جناح_أذن_أسنان_يد_ذيل... وكميا :  فبعد أن ابتكروا دالالت

محسوسات جزئية ، ىذه المجازات السيمة يستخدميا الطفل و يفيميا كما يفيميا 
، وال تتضح إال لمعميم  قاأفالرجل العادي و المثقف و لكن ىناك مجازات أبعد 

وىو عضو معروف  -بجذر المفظة و تاريخيا و قصتيا، فمن رأس أوبأصول المغة 
 قالوا: رئيس _ مرؤوس_ رئاسة_ ترأس. 

ثم تجاوزوا ىذه المرحمة فغيروا من بعض الحروف ذات المخارج الواحدة أو  
رج مخو( نقش نقر_ نقب_نقف_نقح)العظم: استخ المتشابية تبعا لمبيئة : من ذلك
 نقح( _نقم_نقو)من مرضو: صح(. _نقض_ نقط_نقل _ نقو _)مثل:

حظو أن بعض األلفاظ أوسع أفقا من غيرىا و تجاوزوا مرحمة أخرى فالذي نال 
ألن لفظوا داللة واحدة ثم غيروا معناىا األصل مجازا وربمم كان تنوع المعاني راجعا 

 إال تنوع القبائل في استخداميا .

جال الحديث عن)الحقيقة( و)المجاز( غير ىذا بل أوسع بكثير ولو ولكن الم 
وقف األمر عند ىذا الحد ال يعتبرنا لغتنا العربية ضحمة، متحجرة وال قوة ليا عمى 

مسبقا فإن العربي جاوز  أدرجنيامجابية التطور و مما ال شك فيو واعتمادا عمى ما 
لغتو، وكثرة المعاني المجازية في  الحقيقة لمغوية إال المجاز تبعا لنشوء المرحمة

العصر الجاىمي الذي قدرناه يمتد مئتي سنة قبل اليجرة دليمة عمى انيا قطعت 
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مرحمة عظيمة من التطور..، ولقد خمصنا من ما ذكرنا إال أن األلفاظ المبتكرة 
 1غير منسق و غير محدد عمى التوالي: زمنياتطورت تطورا 

 .أوال: أطمقت األسماء الحسية 
 .ثانيا: أطمقت األسماء المعنوية 
 .ثالثا: استخرج منيا مصادر و األفعال مجردة 
 .رابعا: استخرج منيا : األوزان المتفرقة 
 . خامسا: استخرج منيا مشتقات األخرى 

ولقد حاولت أن أحصي األلفاظ الحقيقية و المجازية و المنثورة في المعاجم  
 لمعجمياتنافمم يتيسر ذلك لي ال غني  أختيالمعرفة نسبة كل واحدة بالنسبة إلى 

 .المفظية و المعنوية و لتشعب المعاني و تفريقيا

 المسممة األممدور ألف باء القرآن في لغات المبحث الثاني:  

في القارات  انتشارىا) ألف باء القرآن( و لقد حدد البحث منيجو ضمن إطار 
و رغم أن البحث لم يعد األلف باء فإن الحديث عن  أسياو  افريقيةالثالثة: أوروبية، 

في العالم مواكبا أللف بائو، ودوافع  اإلسالم انتشارجذور العربية قبل اإلسالم و 
اإلسالمي ومستقبل األلف باء في العالم جاء  امتدداالستعمار الغربي إلى الحد من 

و  إلييةلغة_ ىبة من متطمبات البحث و ضرورياتو و مما ال شك فيو أن المغة كل 
ليست من صنع البشر و لقد ميز اهلل تعالى اإلنسان بأن منحو القدرة عمى الكالم و 

في  نشأةالمغات السامية التي  إحدىعممو المغة التي يتكمم بيا، و المغة العربية 
الجزيرة العربية لكنيا تفوقين عراقة وأصالة و نحن حين نسعى إال دراسة المغة 

ال يسمعنا الجال إال الخضوع في مرحمة ال تكاد تتجاوز قرنين  سالماإلالعربية قبل 
                                                           

1
 .17محمد ألتوجً، جمالٌات اللغة العربٌة، المرجع السابق، ص   
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، وتخطت حواجز متينةو لقد برزت العربية في ىذه الحقبة قوية  اإلسالمقبل ظيور 
حدودىا و لعل جودة نصوص ىذه الحقبة و قوة الذاكرة التي تمتع بيا العرب ىي 

ة ، وقد عجب رينان التي جعمت النقاد يشككون في صحة بعض لنصوص الجاىمي
 1العربية. انتشارأشد العجب من سعة 

قبل اإلسالم  متحضرونرى استعراض انتشار ألف باء العربية في العالم  
تمييدا شرقا و غربا، ولقد تنبو عمماء مسممون قدماء إلى مسألة التبادل المغوي كما 

و اتخذوا  محدثين الغربيينلعرب و المسممين و  العمماءىذا الموضوع لدى  تنامي
 جميعا مبدأ مقارنة المغوية.

 ألف باء العربية و اإلغريق: . 1

لقد عرف أن المنطقة سناء أنيا السباقة إال اختراع الكتابة و لكن كتابتيا في  
إلى اقتباس ىذه الحروف  ية، وكان الفينيقيون أسبق األمم الحقيقة تصويرية و تعبير 

يرة واشتيرت األبجدية الفينيقية و تطمعت األمم التصويرية و تحويميا إلى رموز صغ
عن طريق اإلغريق منذ  أوروباإلى  ألبجديتيمالمجاورة إلى تقميدىا و ىكذا دخمت 

عندما اقتبسوا األبجدية عن  اليونانيينالقرن التاسع قبل الميالد، ومن الطريف أن 
كنيم بعد حين سامين، وللاألمر كا بادئكتبوا من اليمين إلى اليسار في  الفينيقيين

األوريغول اليمين. كما اقتبس الينود و اإليرانيون و األرمل  كتبوىا من اليسار الى
الواسع في آسيا ألنيا  االنتشارقبل اإلسالم ... ألف بائيم عن األرامية السامية ذات 

 2كانت لغة التجارة في الشرق .

 

                                                           
1
 .776محمد ألتوجً، جمالٌات اللغة العربٌة، المرجع السابق، ص   

2
 .771محمد ألتوجً، جمالٌات اللغة العربٌة، المرجع السابق، ص   
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 نشأة المغة العربية وتطورها

المغة العربية ىي إحدی الّمغات الّسامّية ،وقد تباينت آراء العمماء في تعيين  
لثابت أّن منشإ ىذه المغات وما قد يکون ليا من الّصمة بالّمغة الّسامّية األصمّية . وا

بين المغات السامّية قرابة واضحة، و أنيا جميعًا وليدة لغة سامية عاّمة قد بادت 
وصارمن المتعّذرعمينا أن نعرف شيئًا يذکرمنيا،والذي نعرفو إّنما ىو نتيجة مقارانات 

 1.نقيميا بين شّتی الفروع

 :اسباب تکوين المغة العربية الفصحی

باب تکوين المغة االدبية الفصحی ِفي جاء ِفي معظم کتب التاريخ أّن اس 
األسوق :واألسواق أمکنة -1عصر ما قبل اإلسالم عديدة ولکن اشيرىا تأثيرًا ىي :

منتشرة في شّتی الجزيرة العربّية کان العرب يذىبون إلييا في مواسم معّينة لشؤون 
بّية تجارية و أدبّية ونسبّية و غيرىا من الشؤون السياسّية واإلجتماعية و األد

و...فيعالجون فييا مفاديات األسری ، والخصومات، وينصرفون إلی المفاخرة و 
المنافرة بالشعر والخطب في الحسب والّنسب و الکرم و الفصاحة والجمال 
والشجاعة،کما ينصرفون الی مسابقات الخيول و إقامة األلعاب، وتبادل عروض 

رض عاّمة يفد إلييا الناس من التجارة و غير ذلک .فکانت تمک األسواق إشبو بمعا
مختمف انحاء الجزيرة ؛ومن أشيرىا سوق عکاظ قرب مکة ،و مجّنة و ذو المجاز 

 2. وکالىما في ضواحي مکة أيضاً 

 

                                                           
 

1
 .19-14ص  ،م7996الفاخوري،حّناء:الجامع فً االدب العربً )االدب الدٌم(،دارالجٌل،الطبعة الثانٌة،بٌروت

 
2

 .631-636ص .م7999الهاشمً،احمد:جواهراالدب،دارالتراث العربی ،الطبعةاالولی،بٌروت
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 :القرآن واثره في تطور المغة العربية و آدابها

کان لظيور األسالم تأثير کبير في تطور المغة العربية و أساليبيا و ألفاظيا  
عجابيم بو. فال غرو أذا لتشرب قرائح  المسممين روح القرآن ، وحفظيم کالمو وا 

ظيرت أساليب القرآن و ألفاظو في لغة المسممين:شعرًا و نثرًا ، کتابًة وخطابًة. 
ويذکرجرجي زيدان اسباب ذلک التغيير إلی قسمين:تغيير في اإلسموب و تغيير في 

 .األلفاظ

م ضرب من اإلنشاء من أبم  ما يذکر جرجي زيدان أّنو توّلد في صدراالسال 
يکون . وأحسن األمثمة عميو مخاطبات الخمفاء والقّواد ، وکميا من السيل 
الممتنع..ويقول:تجد أمثمة من المخابرات السياسّية و الخطب و نحوىا عمی إسموب 
صدر اإلسالم في کتب الفتوح والغزوات ، کفتوح الشام لمواقدي ،وفتوح البمدان 

ا جانب کبير في خطط المقريزي عن فتوح مصر.وتجد معظميا لمبالذري، ومني
مجموعًا في کتاب فتوح الشام لمشيخ أبي إسماعيل محمد بن عبداهلل األزدي البصري 

،و قد شاىدنا فيو ما 1581من أىل أواسط القرن الثاني لميجرة طبع في کمکتو سنة 
ارة عن مجموع لم نشاىده في غيرىا مما وصل إلينا م کتب الفتح ..فإّنو عب

المخابرات السياسية أو األوامر الرسمية التي جرت بين الخمفاء الراشدين و قوادىم أو 
ما تکاتب بو القواد أو ما کتبوه إلی کبراء الروم وغيرىم. أوما عقدوه من العيود في 
أثناء حروبيم في الشام إلی فتحيا وفتح أجنادىا .. کأنيا األصول التي أخذت أخبار 

 1نياالفتح ع

 

                                                           
 

1
ٌّة،دارالفکر،بٌروت  .767ص، م6776زٌدان،جرجً:تارٌخ آداب اللغة العرب
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 :مغة واألدبالقرآن في تطور ال اثر

بقاء المغة العربية حّية الى يومنا ىذا مدين دون شك لمقرآن، فمواله لبادت ىذه  
المغة كما بادت المغات االثرية القديمة. و القرآن الکريم نمط باىر معجز ببيانو و 

 ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس َواْلِجنُّ َعَمى َأن» بالغتو،أعجز الجميع عمی أن يأتوا بمثمو
 1".  َيْأُتوْا ِبِمْثِل َىَذا اْلُقْرآِن اَل َيْأُتوَن ِبِمْثِمِو َوَلْو َكاَن َبْعُضُيْم ِلَبْعٍض َظِييًرا

كان العرب في شمال الجزيرة العربية حين بزوغ االسالم يتكممون بميجات  
ن كانت لغة قريش شائعة بينيم. وكان الجنوبيون يتكممون بمغة حمير.  متعددة وا 
والقرآن نزل بميجة قريش فوّحد شمال الجزيرة عمى ىذه المغة ثم توغمت لغة القرآن 

ة العربية كميا تتكّمم بيذه المغة. فالقرآن لو الفضل في الى الجنوب فأصبحت الجزير 
توحيد المغة العربية وانتشارىا و بقائيا. و ظمت الميجة القريشّية في إنتشارىا تکتسح 
ما يقابميا من لغات ، فاتخذتيا شعوب عديدة لسانًا ليا ، وأصبح لسانيا األدبي من 

شاعرىم و عقوليم ،کّل ذلک أواسط آسيا حتى المحيط األطمسي يعبرون بو عن م
بفضل القرآن الکريم ، اّلذي حفظ العربّية من الضياع ، وجعميا لغة حّية خالدة 

 2.منتشرة في بعض أقطار األرض

 المغة: دالقرآن و دوره في توحي . 2

طبيعة الجزيرة الصحراوية فرضت عن قبائميا العيش في مواطن  أنمعموم  
 سياسي وال اجتماعي ، وقمما تضميا عالقات فيما بينيما. جامعمتفرقة ال يجمعيا 

األوردة لنا بعض فانعزال القبائل بعضيا عن بعض أدى إلى نشأة ليجات  
لكن دراستيا مؤرخين األدب نماذج من اختالفات ال مجال لطرحيا ىنا و الروايات 

                                                           
 

1
 .44اآلٌة اإلسراء/الكرٌم، سورة القرآن  

 
2
 .61، ص م6776عبدالحمٌدعلً،عبدالرحمن:االدب العربی)العصراالسالمً واالموي(،دارالکتاب الحدٌث،القاهرة 
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خاصة بكل قبيمة حتما. عمى أن مواسم الحج ازداد اىتمام بيا و  ميزاتتدل عمى 
األسواق التجارية اتسع أفق معروضاتيا، و لما كان السوق عكاظ أكبر ىذه المحافل 
البشرية ولما كان يقع في الرباط مكة_ ناىيكم عن وقوع الكعبة فييا و التي كانت 

امل دفعتيم إال توحيد لغتيم و استقصاء الميجة المحمية محج العرب قاطبة فإن عو 
انتقت أفضل  األدبيةالميجة المقاءات توحد الخاصة بيم، وىكذا مع توالي السينين و 

ما في المغة العربية و الحق أن المغة العرب أدبية التي عرفت قبيل اإلسالم و نزل 
و الحضاري و ىذا يثبت بيا القرآن كانت في غاية من الرقة و االتساع الفكري 

القرآن  إدراكالعرب في لغتيم سيمت عمييم  براعةلمضمون الدين، و  ياسرعة تقبم
فكان المناخ المغوي و الفكري مناسبا جدا لنزول القرآن الكريم بميجة قريش. ومعموم 

قراءات مختمفة و سبب ذلك تدخل ليجات القبائل في  القرآنكانت تقرأ  األمصارأن 
د في األمر تخوف اتساع األفق قرآن في أمصار اإلسالمية المفتوحة النطق، وزا

 وىكذا بدت العربية راسخة األركان رسوخ القرآن صانعة لموجدان، حيث إنيا وحدت
 1الكممة و الصف وغدت رابطا مقدسا.

 انتشار االسالم:   1.2

وبعد أن رست قواعد الدولة اإلسالم انطمقت تعاليمو في البالد فما حط عمى   
ىنا عن حب العرب لمعربية فيي  أتحدثاألرض إال لقا لو عشاقا و لأللف بائو روادا 

لغتيم و لسانيم و لكنني أحدثكم عن أمم عشقت العربية أكثر من أن تعشق العرب 
كانت المسان المقدس و المغة معروفة و لقد ليا وألن كانت رسالة القوم و دينيم 

 المباىات عند األمم اإلسالمية األخرى وال بأس من عرض أسباب حبيم لمعربية:

                                                           
1
 .771محمد ألتوجً، جمالٌات اللغة العربٌة، المرجع السابق، ص   
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  العرب يكرىونيم عمييا . بل تركوا ليم حرية استخداميم لمغتيم  الم يجدو
 المحمية.

  دخمت العربية إال األمم المسممة سمما و معاشرة قبل أن تصميم جيوش الفتح
. 
 الفرس و العرب  المسممينود الفضل في نشر ألف باء القرآن إلى تجار يع

 عبروا بعض أنحاء آسيا الوسطى و بالد المغول.
 عمييا وكان  فأقبمواألف بائيا  عذوبةبعض األمم سيولة العربية و  أدركت

 الفرس أول األمم التي أدركت ذلك.

و كان معسكرا في  ة بن نافع أثر القرآن في ألمم المسممةبولقد أدركت عق 
 برقة و طموحو يدفعو إلى نشر اإلسالم في ربوع إفريقيا.

  أدرك الذين رغبوا في الدين أن اإلسالم يرفض عمييم أداء الصالة و رأوا أنيا
  1.ال تتم إال بالعربية

 إنتشارها شارقا:  2.2

خرجت الجيوش اإلسالمية حاممة القران المبين منطمقة شماال و شرقا و شماال  
و غربا و مع أن الفتوح اإلسالمية إستمرت في العيد االموي ، وسرعان ما غدت 
عواصم الفرس و الخراسان و...مراكز إلنتشار العربية ولبث اشاعاتيا في المشرق، 

ب بيا قسم من سكان الصين لغتيم و ومن الطريف أن أشير إال أن ىذه ألف باء يكت
ىي منقوشة عمى عممتيم الورقية إحدى خمس لغات معترف بيا رسميا والشك أن 

ألف باء و استخدمتيا لق د كتب  ايميعقدم األمم اإلسالمية التي تسربت فرس أ
ألف باء عربية فأسموىا )الفارسية الدرية(أو)الفارسية الحديثة(  الفرس لغتيم بيموية با

                                                           
1
 .779جمالٌات اللغة العربٌة، المرجع السابق، ص  ،ألتونجًمحمد  
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، وىي األلف الباء التي انتقمت إلى المغول وكتب بيا حفدة ىوالكو حين حكموا 
 1. الذين حكموا جنوب روسيةالشرق و كتب بيا اخوانيم المغول 

 إنتشارها غربا: 3.2

أما الترك فيحسن أن أشير ىنا إال أن الكممة ذات مفيوم واسع عند العمماء  
بدقة نبعث منيا  تعرف حدودىا شاسعة الالتاريخ و األجناس فبالد تركستان أراضي 

بجر الخزر  شواطئعمى طول خط أسيوي من أقصى الشرق إلى  تقبائل عديد امتد
، ولم تكن تدين بديني سوى الوثنية و عبادة االجداد دخميا اإلسالم قويا فخرج منيا 

ا و يعتبر عثمانيون فرا من السالجقة اختطوا ألنفسيم مسارا عبر آسي مسممونأقوام 
الصغرى، وكان ليم فضل كبير عمى نشر اإلسالم و األلف باء العربية في بالد 

  2.الروم التي عجز عنيا خمفاء قبميم

 :ةتأثير في إفريقي 4.2

 االستعماريحاول بعض المبشرين إييام الشعوب اإلفريقية اإلسالمية نوع من  
ن تراجع عن الحضارة المعاصرة و التاريخ يرفضان باأللف باء القرآ و أن التمسك

مبدأ المقارنة انتشار األلف باء بفكر استعماري، ويجدر أن أنوه بنقطتين أعتبرىما 
 اإلفريقيو لبد لنا من اعتبارىما . األولى: زو ىي أن لمبربر في شمال  خطيرتين

ام كثيرة من فضال يشكر عمى نقل األلف باء اإلسالمية)بالخط المغربي( إال أقس
، ودورىم ىذا شبيو بدور الفرس بالمشرق وكما أن الشعوب اإليرانية و التركية إلفريقية

خدمت اإلسالم وأسيمت في نشر ألف باء القرآن في شرق آسيا برا و بحرا و لقد 
، اي : السنغال ،مالي، غينيفنراىما ف إفريقيا أنحاءواكبت ألف باء القرآن اإلسالم في 

                                                           
1
 .767، جمالٌات اللغة العربٌة، المرجع السابق، ص د ألتونجًمحم  
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جر، داىومي، سيراليون، ليبريا، ساحل العاج، الفولتا،  نيجيريا...... و غامبيا، الني
 1تترجح نسبة المسممين و معرفتيم أللف باء اإلسالم بين كثرة و القمة .

 حركات االنحسار و الشعوبية: .3

المسممين  إخوانيمتصافحت العموم و المعارف بكل إخالص بين العرب و  
أن ألف باء القرآن ىي رابط بين الشعوب المسممة من جية و ىي  أدركوا بعد أن

ئات أخرى كما حاولت ف القوالب العالية لمتي تصيب فييا العموم من جية أخرى.
أسوة بما  الالتينيةممحدة في مطمع القرن الحالي تحويل ألف باء القرآن إلى ألف باء 

رس المسممين و عدوا مجرد فعمو أتاتورك، غير أن حركة خذلت أمام اعتراضات الف
تبديميا كفرا. أما في تركيا فإن الحركات القومية برزت بين ضباط الجيش العثماني 

مطالبة بتتريك الشعوب بإحالل األلف باء الالتينية محل ألف باء  1095منذ عام 
 .القرآن 

العربية عن البالد الشرقية  باءألف  إقصاءولم تتوقف سعيت االستعمار عمى  
العرب  او اإلفريقية بل نفثت سموميا لطمس معالم المقاومات اإلسالمي ، كما دعو 

إلى كتابة بالعامية حينا، وبالعامية عن الحروف الالتينية حينا، آخر رغبة من 
بين األقطار العربية . كما حاولت فرنسا التحويل  التفرقةروح  إيجاداالستعمار في 

لجزائر و االتصال بالمشرق بين ديار العربية، حتى فكر ىؤالء الجبابر من أن بين ا
يمنعوا أداء فريضة الحج كما وقف االستعمار في وجو تعميم العربية في أقميات 
المسممة و شجعيم عمى إنشاء ألف الباء الالتينية. والشك أن مستقبل ألف باء القرآن 

وط استعمارية صميبية غربية، متفننة مشكل و عنيد لما تواجيو أمثاال من ضغ
ن النظرة إلى العالم اإلسالمي  باالختالق السبل لتضبيط ىمة الوحدة اإلسالمية، وا 

                                                           
1
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تبين لنا أن عدد السكان الذين يستخدمون ألف باء العربية يزيدوا عمى السكان 
المسممين القدماء، غير اننا ال نتحدث عن انتشارىا كما ألنيا ستبقى ما بقي 

 1سالم.اإل
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ختام نريد أن نوضح أهمية المغة العربية حيث ظمت موجودة بشكل الوفي  
كبير خالل العصور الماضية. وذلك نتيجة اختالطها بالثقافات المختمفة و ظمت 
تتطور كما أنها آمالنا في المستقبل. وأيضَا تصدر إلهامنا لذلك البد من الحفاظ 

يجب عمينا أن نظهر أهميتها لألجيال عميها حيث تعتبر تراثنا العريق و لغة مقدسة. 
 القادمة وضرورة الحفاظ عميها.

و بعد ان تدرجنا مع المغة العربية منذ جذورها، و بعد ان تابعنا حكاية ألفاها،  
راينا أنها طيعة جريئة في األخذ و االعطاء، و تممسنا حالوتها و طالوتها، فحق لنا 

 أن ندعوها لغتنا الجميمة. 

نا من دراسة هذا الفصل من الكتاب، اال أن نبوز واقع لغتنا و لم يكن هدف 
القوي، لنطمئن عشاقها أنها قادرة عمى الثبات تجاه االعصار الذي يهب عميها. و 

 يحاول زحزحة عالميتها. 

و في األخير يمكننا القول أننا لم نكن بذلك مبتدئين، فهناك الكثيرون من  
لموضوع بالدراسة و محاولة طرح فرضيات و باحثين الذين يمكنهم تناول ذلك الا

استفسارات مهمة، قد تمنحهم أفضمية عنا. و سوف نكون سعداء بذلك فجميعنا يدا 
واحدة في سبيل تخطي السمبيات و المعوقات االجتماعية. و التي قد تقف حجرة عثر 

 في سبيل تحقيق األهداف العامة. 

 هم عمى سيدنا محمد في األولينالم فنحن مازلنا نقتفي أثر كبار الباحثين، و صل
    اآلخرين، و عدد ما ذكره الذاكرون الى يوم الدين.
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 ملخص: 

تهدف دزاسخنا هره الى  دزاسة باب من أبواب كحاب  "جماليات اللغة العسبية"         

للدكحوز "محمد ألحوهجي"  حيث يشمل الكحاب على بحوث علمية لغوية محفسقة 

 ثفحق الى الاذهان الى معسفة جماليات لغحنا  و عبقسية لغوينا القدماء. 

من خالل دزاسخنا لهرا  الكحاب ثبين لنا أن  جدوز اللغة العسبية و أسولها، و          

ثطوزها و اجساع آفاقها ، و ثأثسها و ثأثيرها، معسفة مدى أهمية هره اللغة، لغة 

 القسآن الكسيم. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé: 

 Cette étude a pour but d'étudier l'un des chapitres du livre 
"L'esthétique de la langue arabe" du Dr Muhammad Altunji. Le livre 
comprend diverses recherches scientifiques linguistiques qui 
rappellent la connaissance de l'esthétique de notre langue et le génie 
de notre langues anciennes. 

 Grâce à notre étude de ce livre, il nous est apparu clairement 
que les racines et les origines de la langue arabe, son développement 
et l'étendue de ses horizons, ainsi que son influence et son influence, 
connaissent l'étendue de l'importance de cette langue, la langue du 
Saint Coran. 



 

Summary: 

 This study aims to study one of the chapters of the book “The 
Aesthetics of the Arabic Language” by Dr. Muhammad Altunji. The book 
includes various linguistic scientific research that brings to mind the 
knowledge of the aesthetics of our language and the genius of our ancient 
languages. 

 Through our study of this book, it became clear to us that the roots 
and origins of the Arabic language, its development and breadth of 
horizons, and its influence and influence, know the extent of the importance 
of this language, the language of the Holy Qur’an. 

 




