
 
 
 
 
 

 امللخص
ُالبُ ناقُ يُ  ُقُ ش ُجُ ضيُ حث ُمُ وهريُ ة االلُسرُ الدُ ُاياض ُقُ ُنة ُوُ عاص ُالمُ ُنيُ س  يةُهُ ر ُق ض   ي

(ُحطلُ ص ُمُ ومُهُ فُ مُ ب حثُيُ سُ وُ ُ,(لحطُ ص ُمُ )ال وُالق رآن ي  ُهُ سُ وأسُ ُ,نميُ قد ُ تُ المُ ُينحوي  دُالنُ نُ عُ ُ)الن ح 
ُوالمُ جيُ هُ ن ُمُ ال ُوُ ُ,ةوعيُ ض ُوُ ة ف  ُُنُ عُ ي كش  ُفُ ث ُدُ حُ المُ ج هود ُاالص ُين ُعُ طُ ي ُي ظ ه رُُهي ُلُ الح بما

الة ,الُأص  وي  ر سُالن ح  ط لحُف يُالد  ُإلىُإقُ وُ عُ والدُ ُم ص  ُراة ُبُ غويُ عُاللُ امُ جُ يُالمُ فُ ر ه  ُوتُ ب ُث ُُدُ عُ ة
ولُ ُصاص.لُاالختُ أهُ سينُوُ ارُ الدُ ُنُ ي ُب ُُهُ يوعُ شُ وُ ُ,ةاريُ ض ُوالحُ ,ُةةُوالثقافيُ أريخيُ التُ ُهُ أتُ شُ نُ أص 

Abstract 

The research discusses fundamental issue of contemporary 

lesson lingual issues, an issue (the term), and will discuss the 

concept of the term (as the Qur'an) when grammarians applicants, 

and established methodology and objectivity, and reveals the 

modern efforts in terminology it including the originality of the 

term in the grammar lesson appears, and the call for approval in the 

synagogues linguistic assets after failing a historical and cultural 

upbringing, and civilization, and its prevalence among scholars and 

specialists. 
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ُ
ُ

مامُ,نيي ُ بالنُ ُماتُ خُ ُمدُ حُ مُ ُيدناس ُ ُىل ُعُ ُالمُ والسُ ُالةُ والص ُُللُ ُمدُ حُ الُ  ُلىعُ وُ ُ,نلي ُ رسُ المُ ُوا 
ُ.ينُ الد ُ ُومُ ي ُُإلىُبيلهُ سُ ُلكُ سُ وُ ُ,يهُ بهدُ ُىدُ اهتُ ُنُ مُ وُ ُ,اهرينُ الطُ ُبهُ حُ ص ُوُ ُآلهُ 

ُألهمي تهُاصرة؛عُ المُ ُربي ةالعُ ُةغُ اللُ ُضاياقُ ُنُ مُ ُهريةُوجُ ُةضي ُ قُ ُطلحص ُالمُ ُلي مث ُ 
ائروُ ُربي ةالعُ ُغةاللُ ُينب ُُاريُ ض ُالحُ ُلوللتواص ُُ,هةُ جُ ُنمُ ُإليهُينارسُ الدُ ُاجةوحُ ُالمتزايدة ُس 

ُ.و الفكريُ ُ,والثقافيُ ُ,اريُ ض ُالحُ ُةاألمُ ُمقدُ ت ُُليلدُ ُهوفُ ُ.ثانيةُ ُهةُ جُ ُنمُ ُخرُىاألُ ُغاتاللُ 

,ُهازئياتُ فر عُجُ ت ُوُ ,ُلومشع بُالعُ وتُ ُ,ي ُ عرفُ المُ ُطورُ ,ُوالتُ مةُ تقد ُ المُ ُوثُ حوءُالبُ يُض ُف ُوُ 

ُمُ سُ واتُ  ُالبُ ادُ يُ اع ُيهافُ ُثُ حُ ين ُاجُ والحُ , ُالمُ فاهُ للمُ ُاضحُ و ُوُ ُقيقُ دُ ُبطُ لىُض ُإة ُيةُ امُ تنُ يم قدُفُ ,

ُلىعُ ُرُ األمُيسيرتُ ة ُغياتهاُبُ فرعُ ت ُُطُ بُ ض ُت ُوُ ,ُهامُ نظ ُ ت ُُقيقةُ دُ ُيلةُ سُ ادُوُ إيجُ ُروريُ الض ُُنُ حُمُ أصبُ 

ُاحُ البُ  ُسُ و ُُين...ارسُ والدُ ثين ُعُ صُفُ خص ُللتُ ُبيلُ ال ُمُ كُ مُ التُ ُونُ دُ ُم نُ ُلومُ العُ ُنُ مُ ُمُ لُ ي ُنُ ن

ُ.هُ واتُ أدُ وُ ُهُ لحاتُ طُ ص ُمُ 
ُللباحثةُ ابقة  ُس  نُث مراتُدراسة  ُم  ُالب حثُثم ر ة ُإلىُأنُه ذا ُهنا ُمنُاإلشارة والب د 

 ُ انياتُالن ص  ُلس  وء ُفيُض  ُالق رآني   و ُ)الن ح  ُ(عنوانها ُالب حثُ, ُتستحق ُف كرًة ُفيه ُر أيت  ف ق د
ت هادٌُ والت طوير ُت طويٌرُوب ناٌءُواج  ُالب حثُالعلمي  اُأن  يرُط ال م  يدو رُف يُف لكُ,ُوالت نظ  ب يدُأن هُس 

شكاليات هُ  اياه ُوا  ط لحُوق ض  لمُالم ص  ُ.ع 
دُق ُر ثُب ع  ت جالءُف كرةُه ذاُالب ح  م ُالنَّظ رُاس  ي مكنُللب احثُالم ن ع  ُللم و روثُو  اءة ُم تأني ة 
. ط الحي  ُاالص  ه  ينُف يُم فه وم  ارس   ؤىُب ي نُالد  ُالر  ُاخت الف  ُل يت لم س  وي   ُالن ح 

ُمُ انُ وُ  ُدُ نُعُ طالًقا وحُ م ُالفُ ؤيُ الرُ ُوض  ُوُ كري  ة ُللمُ لميُ العُ ة ُاالص ُهُ فة ُويُ حُ النُ ُيُ طالحُ وم

ثينُراتُ ظُ نُنُ بايُ ت ُوُ ُ,رآني ُ القُ  يتحر ىُُصطلحللمُ ُدقيقةُ وُ ُطةُ بُ ض ُنُ مُ ُفه ومي ةُ مُ ُؤيةُ يُرُ فُ ُالباح  س 

وُحُ حُ)النُ طلُ ص ُدُمُ روُ يُوُ فُ ُوي ُ حُ النُ ُطالحي ُ رسُاالص ُيُالدَُّىُفُ امُ دُ اةُالقُ حُ مامُالنُ حثُاهتُ البُ 

ُ(رآني ُ القُ  ُهاتُ القُ عُ وُ ُهُ ولُ ص ُوأُ ُهُ يمُ فاهُ لىُمُ فهمُعُ عارُ ت ُُو, ُلُ ادُ ر ُمُ الرىُخُ األُ اتُطالحُ ص ُواال, ُ.هفة
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ُالمُ عنُجُ ُويكشفُالبحثُأيًضا ر,ُُطالحي ُ ص ُرسُاالثينُفيُالدُ دُ حُ هود ُعاييرمُ وُ الم عاص 
ُالفتُ خُ الوهُاجُ صُوُ قل ُ ي ُُقترحُ قديمُمُ لىُتُ إُوالًُص ُوُ ُطالحاتُ الص ُا رُت شت تُظاهنُمُ دُمُ ح ُ ي ُوُ ,

ها طالحي ةُوغم وض  ُ.الم فاه يمُاالص 
 هلح وإشكالياُتَطْصوم امُلُهْفَم

ُالمُ تُ  ُمُ عد ُالعُ فاتُ صطلحات ُلوميح ُالتيُ واألُ , ُعُ ت ُُسس ُالعُ قوم ُوالمُ ليها ارفُعُ لوم
ُمُ فاهيمًُمُ ُلُ حمُ ت ُُكونهاُقناتُالحديثة؛والتُ  ُاتُ علىُمُ ُتدلَُّل ُُودقيقةًُُدةًُحدُ ا ُطلحت ُواص ُُفقتُ ا
ُىإلغويُاللُ تعمالُاالسُ ُنُ اظُمُ قالُاأللفُ تُ انُ تصاصُبُ االخُ ُهلُ أُُمنُةختصَُّالمُ ُماعاتُ الجُ ُليهُ عُ 

ُ.جديدةُ ُواستعماالتُ ُومفاهيمُ ُعانُ لىُمُ عُ للداللةُُطالحي ُ االستعمالُاالص ُ

درُص ُأولهماُمُ ,ُ(طلحص ُالمُ )ُوُ(الحطُ االص ُ)ُ:طلحُبلفظينُهماص ُلىُالمُ إُوي شارُ 
ُ)اص ُ ُالفعل ُواآلخر(لحطُ من ُمفعولُ ُ, ُهُ ن ُمُ ُاسم ُاسُ , ُالمُ لتُص ُعمُ تُ وقد للداللةُُ؛درص ُيغة

ُالمُ  ُالتيُ على ُباأللفاظ ُالمفعول ُباسم ُطُ عارُ التُ ُمَُّت ُُراد ُبين ُعليها ُلداللةُ ُعينةُ مُ ُائفةُ ف

ُ.خصوصةُ مُ 
ُلفُ ذُ ُد ُرُ ي ُُمُ ولُ  ُ)االص ُكر ُمُ طُ ظ ُفي ُاللُ عاجُ الح( ُالعُ م ُإال ُربيُ غة ُ)الص ُُبُ ة لحُمعنى

ابهُهوُدُفيُبُ رُ ماُوُ ُكلُ وُ ُ(هـ016)تُُورنظُ لسانُالعربُالبنُمُ ُ,ومنها:اد(سُ قيضُالفُ نُ 

ُ)اص ُفُ  لحُ ُ:وذلكُفيُقولهُ(والحُ طُ عل ُوالص  ال حُ ُ:" ُبُ القُ ُت ص  ُهمينُ وم لمُ , ُالس   : لح  ُوالص  ُدُ ق ُوُ ,
الُ  ُوص  ط ل حوا الح واحُ اص  ُواصَّ الحوا ُوت ص  وا لح  ُوأص  ُوا ُالص ُ, دة ُادمشد  ُالتُ , ُص ُقلبوا اُادًُاء

ُالص ُ ُفي ُبُ وأدغموها ُواحدُ اد ُُ.(1)..."معنى ُمن ُالعروس ُتاج ُالقاموسوفي ُجواهر
طُ وُ "ُ:ولهُ دُفيُهذاُالبابُقُ ر ُوُ ُماُهـ(ُكلُ 1061للزبيدي)ت الحاُمُ اُوُ حُ لُ اص  دةُالص ُاص  ,ُادشد 

ُص ُ ُالتاء ُفيُالص ُادًُقلبوا ُوأدغموها ُادا الُ , ُاحُ وت ص  تلحُ ُو, ُبدلُالطاءاص  ُبالتاء ُا ُذلكُ, كل 
ُ.(0)"بمعنىُواحدُ 
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ُُو ُذلك ُالمُ ُهرُ ظُ يُ م ن  ُالمُ عُ أن  ُعُ تواض ُنى ُالمُ لُ ع ُفي ُالقُ عاجُ يه ُاالتفاقُديمُ م ُهو ة
كُارُ شُ التاءُمعنىُالتُ أفادتُُو,ُلحعُبينهمُص ُقُ بمعنىُوُ ,ُالحواص ُ:ُتُ ومُ القُ ُطلحُ واص ُُ,والتوافق
ُ.راكواالشتُ 

ُوُ  ُبُ السُ ُالتعريفاتُ ت رب ط ُالمُ يُ ابقة ُاللُ عُ ن التواضعُ)ُوهوُطالحيُ االص ُُوُغويُ نى
ُ.واالتفاق(

منُُأخوذٌُمُ ُهناُاالت فاقُو,ُعروفُ فاقُعلىُمُ واالتُعتواض ُالُ:غةطالحُفيُاللُ فاالص ُ
لم ُالس  ُداللة ُنقيضُالفساد., ُمن ُالمعروفُفمأخوذ ُمعنى ُُوأم ا االصطالحُُيكوُنوعليه

علىُُرفُاللغويُ االصطالحُفيُالعُ لذاُجاءُتعريفُُليهعُ ُوتواضعٌُُعروفُ لىُمُ عُ ُات فاقُ )

ُ.(3)"وصُ ص ُخُ مُ ُلىُأمرُ عُ ُصوصةُ خُ مُ ُاتفاقُطائفةُ ُ"ُأن هُ 
 :طالحّيرف االْصأما يف الُع

ُوفيهاُنظر_ُُلالصطالحُأكثرُمنُتعريفُهـ(610رجانيُ)تالجُ ُالشريفُذكرُ
ُمنها ُإخُ "االص ُُ:_ ُاللُ رُ طالح ُمُ اج ُمعنًُفظ ُلغويُ ن ُلمناسبةُ ُى ُآخر ُينهماب ُُإلى ُ:يلوقُ ,
يءُالشُ ُطالح:ُإخراجُ يلُاإلص ُوقُ ُضعُاللفظُبإزاءُالمعنى,علىُوُ ُاتفاقُطائفةُ ُ:الحطُ االص ُ

ُمُ  ُمعنًُُغويُ ل ُُعنىًُعن ُالمُ إلى ُلبيان ُآخر ُاالص ُوقُ ُراد,ى ُمُ ُ:طالحيل ُبُ لفظ ُقُ عين ُومُ ين

ُ.(1)عينين"مُ 
ُالتُ فُ  ُاألي ُتُ وُ عريف ُالعُ ض  ُتُ ل ُبُ ح ُالمُ يُ القة ُاللغويُ ن ُعُ ن ي ك ونُُ؛يُ طالحُ واالص ُُى و 

ليهما ُع  ع ُلعُ ُالت واض  ُمُ أالقة ُمُ أُشاركةُ و ُانُ هُ ُاالتفاقُيرُ شُ ي ُوُ ُ.ناسبةُ و ُإلى ُاللفُ تُ نا ظةُقال

ُ.قابُ السُ ُىُاللغويُ ن ُعُ رُالمُ يُ غُ ُديدُ ىُجُ عنًُلىُمُ اللةُعُ للدُ 

ُوُ  ُالت عريف ُالعُ ُإلىُالثانيي شير ُاللفظُُرفيُ االتفاق ُعلى ُوالجماعة ُاألفراد بين
ُطالحيُ االص ُ ُالتعريفُالثالثُفقد, ُفي ُُأما ُأحيانًُيال ُستقيم ُمن ُالداللة ُانتقال المعنىُا

ُتبقىُالعالقةُقائمةُفيُماُبينهما.ُبل,ُُجديدةُ ُالسابقُإلىُداللةُاصطالحيةُ ُاللغويُ 
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ُالكُ ُ ُاتفاقُالقُ 1063ُ)تُوُيفُ وتابع ُهو ُاالصطالح: ُالجرجانيُفيُأنُ" ومُهـ(

ُوُ  ُالشُ ض ُعلى ُوُ ع ُالشُ قُ يء, ُإخراج ُاللغويُ يل ُالمعنى ُعن ُمعنًُُيء ُلبيانُإلى ُآخر ى

ُويُ ,.رادالمُ  ....ُ ُالعُ ستعمل ُفي ُغالًبا ُتُ االصطالح ُالذي ُبالنُ حصَُّلم ُمعلوماته رُظُ ل

(1)تداللُ"واالسُ 
آخرُُدالليمعًنىُلُهيءُوانحرافرفُعلىُالشُ اشيرُالىُالتواضعُوالتعوهناُيُ 

ُ ُةُالتيُتتحصلُبالنظرُواالستدالل.ةُوالمنطقيُ صد قُعلىُالعلومُالفلسفيُ ي ُُاُماغالبًُالذي 
ُع ر  فُُأما ُفقد ُالمحدثين ُاالص ُعند ُالكلمة "ُ ُبأن ُطالحيةالمصطلح ُالعُ , بارةُأو

دُ,ُأوُباألحرىُاستخدامهاُ,بةُاستقرُمعناهاوُعبارةُمركُ أُةُمفهومُمفرد,االصطالحيُ  د   وح 

ُوهوُتُ ,ُوحض ُفيُوُ  ُالمتخص  ُُعبيرُخاص  ُواضحُإلىُأقصىُدرجةُ ,ُصةضي  قُفيُداللته

صطلحاتُدائًماُفيُسياقُالنظامُالخاصُبمُ ردُولهُماُيقابلهُفيُاللغاتُاألخرىُويُ ,ُمكنةُ مُ 

دُفيتحقُ ُيعُ ر ُفُ  ُ(0)".ُوحهُالضروريُ قُبذلكُوض ُمحدَّ
ُعلىُاتفاقُأصحابُتُ طلحُأوُاالص ُص ُالمُ ُنُ فإوعليهُ لىُاُعُ صُمُ خص ُطالحُيدل 

دُفيُوُ عمالهُللتعبيرُعنُمُ تُ اسُ  ُمحد  ُ.ُخاصُُ ُرفيُ عُعُ ض ُفهومُعلمي 
وثُورُ طلح(ُفيُالمُ ص ُوُ)المُ (طالح)االص ُُظيُ ف ُل ُُيوعديثةُشُ الدراساتُالحُ ُكدتُ أُوُ

سالميُ إلاُربيُ العُ ُلميُ العُ 
ُأض ُوُ ُ.(1) ُالمُ حُ قد ُمُ ص ُت ُأهُ طلحية ُمُ ن ُاللُ باحُ م ُفيُث سانيات

ُالحُ العُ  ُالمُ ُديثصر ُلُ صطلحيُ "إن ُمُ تتُ ُمُ ة ُإلى ُاألُ ي ُُسانيُ ل ُُبحثُ حول ُالنظريُ عالج ةُسس

ُالعشرين"والتطبيقيُ  ُالقرن ُفي ُإال ُالمُ ت ُوُ ُ,(6)ة ُص ُطور ُعُ إطلح ُبـُلُ ستق ُ مُ ُلمُ لى مُل ُعُ )ي عر ف 

ُوُ ص ُالمُ  ُالعُ هُ طلحات( ُالُ و" ُيُ لم ُالعُ ثُفُ حُ بُ ذي ُبُ ي ُالمُ القة ُالعُ ين ُوالمُ لميُ فاهيم طلحاتُص ُة

ُ.(9)هاُ"ُنُ عُ ُرعب ُ ةُالتيُتُ اللغويُ 

ُالتُ ص ُمُالمُ لُ أةُعُ شُ همُفيُنُ اُأسُ ممُ وُ  والتكنولوجياُلومُيُالعُ ريعُفُ ورُالسُ طُ طلحاتُ"
ُائلُ نُوسُ مُ ُدَُّانُالبُ كُ وُ ,ُةاأللفاظُاللغويُ ُاهعُلُ سُ تُ فاهيمُالتيُالُتُ دُالمُ دُ ذيُأدىُإلىُزيادةُعُ الُ 
ُ.(16)"ُدقةُ فاهيمُبُ رُعنُالمُ عب ُ طلحاتُالتيُتُ ص ُعُالمُ ض ُمليةُوُ مُعُ نظ ُ ت ُُميةُ ل ُعُ 
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قُالتيُالئُ العُ ةُوُ يميُ فاهُ ظمةُالمُ األنُ ُهُ استُ مُ"فيُدرُ لُ هذاُالعُ ةُلُ اسيُ ظيفةُاألسُ لُالوُ تتمثُ وُ 

لأللفاظُُستفيضُ مُ ُردُ جُ وُ ,ُالالتفاهيمُوالدُ للمُ ُقيقُ دُ ُطُ بُ ض ُب ُُعينُ مُ ُرفيُ عُ مُ ُلُ قُ لُحُ ربطهاُداخُ تُ 

ُارمُ ص ُُمونُباحترامُ ض ُوالملُيثُالشكُ نُحُ هاُمُ الئمةُلُ قابالتُالمُ دُإيجادُالمُ ص ُهاُقُ لةُلُ امُ الحُ 

ُ(11)ها".ولُبُ عمُ ليهاُوالمُ فُعُ تعارُ المُ ةُقاييسُاللغويُ للمُ 

ُفُ يشتُ وُ  ُتُ رك صيلي ُالعُ هُ ُح  ُعُ لُ ذا ث رُوملُ م ُفُ ُك  ُعُ هُ " ُمُ لُ و ُبُ شُ م ُاللُ ترك سانياتُين

ُ.(10)"ُُلميُ صُالعُ خص ُقولُالتُ ةُوحُ جودُواإلعالميُ مُالوُ لُ طقُوعُ نُ والمُ 

ُأنُ  د ُن ج  ُذ لك م ن لُ ُو  ُالمُ ع  ُمُ ص ُم لم ُع  ُبُ طلح ُعُ شترك ُلُ ين ُغةاللُ وم ,ُقنطُ والمُ ,

ُهُ ض ُوُ والمُ ,ُواإلعالمي ات,ُنيفص ُوالتُ ,ُفةعرُ والمُ ,ُجودوالوُ  صة.ُفكل  لومُذهُالعُ وعاتُالم تخص  

ُالتُ منُجُ ُتناولُفيُجانبُ تُ  ُللعُ وانبها ُالشكلي  ُبُ نظيم ُالم عقَّدة ُوالمُ فُ ينُالمُ القة ُ.طلحص ُهوم

اُينُالعُ حُبُ القُ ذاُالتُ لوالُهُ وُ ,ُتلفةخُ لومُالمُ بالعُ تينةُالمُ ُالقتهُ وعُ ُلتهُ ص ُب ُُويُ لمُقُ هذاُالعُ وُ  لومُل م 

ُقيقة.ُةُدُ تائجُعلميُ طلحُنُ ص ُمُالمُ لُ قُعُ حقُ 
 طلح:ْصة امُلكالّياْش

ُالبُ أثُ  ُاللسانيُ ار ُإشكاليُ عاص ُالمُ ُحث ُعُ ر ُفي ُالمُ لُ ات ُعليهُص ُم ُيقف ُ)ولن طلح
ُكثيرًُ ُغايته(البحث ُعن ُينأى ُال ُكي ُالمُ وحُ ت ُُ:ومنهاُا ُطلحص ُيد ُدهدُ عوتُ , وازدواجيته,ُ,
فكيرُمُفيُالتُ مُ جامُاألسُ انُ ُنُ أوارنةُوسفُالجُ رىُيُ ي ُوُ ُ.(13)..ُمصطلحيةُ ُدونةُ لىُمُ إواالفتقادُ

ُ(11)ُ.هاوبُ عُ فكيرُشُ هجُتُ نُ عُمُ جمةُمُ سُ نُ هاُالمُ ياساتُ يدُسُ وحُ نُتُ مُ ُابعٌُهاُنُ وحيدُثقافاتُ وتُ 

 (ّيرآِنو الُقْحلح )الَنَطْصة ُمَمَجْرة َتكالّيإُش

فُقُ أوُتُ ُ,هومفُ مُالمُ ترجُ بيرةُالتيُتُ شكالتُالكُ نُالمُ طلحُمُ ص ُرجمةُالمُ ةُتُ إشكاليُ ُعدُ تُ 

ُل ُخُ  ُأنُ ُ؛فُالنص  ُعُ ن ُهُ ُذلك ُتُ اك ُفُ تُ ناصرا ُتُ حكم ُالمُ ي ُوُ فُ كوين ُمُ هوم ةُوعيُ ن ُُ:نهاتصويره
ُ ُالنص  ُالثقافيُ وحُ , ُالقارئ ُةاجات ُالعُ مُ ُو, ُفُ نُ كانة ُالمُ صر ُوبُ ي ُالثقافيُ ُاءهنُ جتمع

ُ(11).واالقتصاديُ 
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ُاللغويُ عُ فالمُ  ُقاصرًُي ُُنى ُمُ بقى ُتأدية ُعن ُالمُ عُ ا ُمُ سُ مُ ُنُ ا ُُوُ(10)هوم.فُ اني لةُقابُ ألة

ُيُ مُ مُبُ طلحُالم ترجُ ص ُالمُ  م ةٌُُعنويةُ ومُ ُغويةُ ل ُُدلوالتُ ومُ ُ,فاهيمُ نُمُ مُ ُملهُ حُ ا ُست ُليُ ,ُوُ اقةٌُشُ ُم ه 

ُنظرًُسيرةًُيُ  ُلُ ؛ ُتُ مُ ا ُبُ ت ُ ا ُل ُُهُ سم ُتُ ربيُ العُ غتنا ُمن ُدُ ُدُ عدُ ة ُالمُ في ُاللغويُ فُ الالت ُالوُ ردة دةُاحُ ة

ُباالسُ رتبُ المُ  ُتعمالطة ُالعامُ , ُوالقاعدة "ُ ُالدكتورُصبحيُالصالح ُفُ يقول ُفُ ة ُاللُ قُ ي غاتُه
ُالواحدةُ الكلمُ ُأنُ ُامُ عُ ُبوجهُ  ُمُ ت ُُة ُالمُ عطي ُوالدُ عُ ن ُبُ اني ُيُ مُ ُقدرُ الالت ُمُ ل ُُاحُ تُ ا نُها

ياةُطالبُالحُ هاُمُ لبيُبُ ت ُُديدةُ جُ ُخلقُكلماتُ أنُتُ ُدَُّتعمالُالبُ رةُاالسُ ث ُكُ ُنُ ألُ؛تعماالتاالسُ 

ُ.(11)ياءُ"ُواألحُ 

ونُمُ ض ُلُمُ ابُ قُ اُيُ مُ ب ُُ(رآنيُ وُالقُ حُ النُ )طلحُص ُمةُمُ رجُ يُتُ فُ ُشكاليةذهُاإلتُهُ عكسُ وانُ 

قيقُهومفُ المُ  يلُحُ يُ طلحُوُ ص ُإليهُالمُ ُيرشُ اُيُ مُ ثلُلُ طلحُاألمُ ص ُادُالمُ وبةُفيُإيجُ عُ والص ُ,ُُالد 
ُمُ  ُفاهيمُ نُمُ إليه ُدقيقةُ ُوأفكارُ ُصوراتُ ت ُوُ , ُعُ والتُ , ُوالمُ شُ لىُالمُ أكيد ُبُ نُ اركة ينُالداللةُاسبة

ُ.ةطالحيُ والداللةُاالص ُ,ُةاللغويُ 

ُ:طلحينص ُحتُمُ ت ُُرآنيُ وُالقُ حُ طلحُالنُ ص ُمُمُ رجُ ت ُوُ 
(" Quranic Syntax" The Term) -أ

the system of rules for the structure of sentence))

ْ.(16)ُ"...لمْ ركيبْالجْ دْتْ واعْ أوْقْ ْ.وحْ مْالنْ لْ عْ ْأيْ 

يُ  ُالعُ إُطلحص ُالمُ ُيرشُ و  ُالُ لُ لى ُيُ م ُتُ سُقُ درُ ذي ُالجُ واعد ُالقُ مُ ركيب وأساليبُُةرآنيُ ل
ُب نائها.

طلحُص ُهومُالمُ فُ مثيلُمُ يُتُ فُ ُت هُ دقل ُُو,ُطلحص ُهومُالمُ فُ مُ ُعُ اُمُ ناسبًُحتهُتُ جُ اُرُ ذاُمُ هُ وُ 

ُيُ الُ ُرآنيُ القُ ُويُ حُ النُ  ُشُ ذي ُالعُ إير ُتُ لى ُمُ مُ الجُ ُطربُ القاتُالتي ُقديمُ ت ُوُ ُ,رُ كُ ذُ وُ ُ,فُ ذُ حُ ُنُ ل

ن بي نه ُالحًقاُهوُماوُ ُ,يرُ تأخُ وُ  ُ.س 
هومُطلحص ُمةُالمُ رجُ ت ُُنُ إ ُالم ف  الذيُُرفكُ لُ علىُاُباشرةًُومُ ُحةًُواض ُُداللةًُُت دلُ ُب هذا

ُ.يلُإليهحُ تُ 
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 ("The Term "Quranic grammar)  -ب

The rules of language،for forming words or joining wards to 

gether in sentences))


ُقُ ل ُعُ ُأيُ  ُاللُ واعُ م ُالُ لُ العُ ُو ه وُ:غةد ُيُ م ُقُ رُ دُ ذي ُغةاللُ ُدواعُ س ُالرُ ظُ وأنُ , ُبُ مة ينُبط
ُ"ُلمُ يُالجُ ماتُفُ الكلُ 

(19).ُُ

ُ.غةدُاللُ واعُ قُ ُلُ تناولُكُ هُيُ ألنُ ُ؛امُ طلحُعُ ص ُمُ ت رجمةُلُ ُوهوُفيُرأييُ 
 رآنّيو الُقْحح الَنطَلْصُم

 وًماُهْفَم (رآنَيو الُقْحالَن) -
 :الْصِطالِحّيوم اُهْفيس امَلأْسَت 

ُ لت  (ُق دُت ك ف  وُالق رآني  طل حُ)الن ح  ه ومُم ص  ف  يسُم  ُت أس  رُأن  ك  ديرُبالق ولُوالذ   م نُالج 
ُ راسة ُد  (ب ه  ُالنص  ُلساني ات وء ُض  ُف ي ُالق رآني  و ُ)الن ح  ُو ه ي ابقة ُْس  أت ه  ُن ش  ول ُأص  ثت  ب ح 

الحي ةُالتأريخيةُوالفكري ة, ط  ُاالص  ت  ل يس  ثُالتأريخي ةُو  هةُالب ح  إن هاُت ن اولت ه ُم نُو ج  و ه وُ,ُإالُ 
يعُالم ق الُف يُه ذا ت وس  ب يان ه ُو  هُو  اولُإف راد  ن ح  ث,ُم اُس  ت ذرُلل ق ار ىءُُالب ح  ق امُاع  وأن اُف يُه ذ اُالم 

رُ و  ي ر دُف يُم ح  ار اتُالذ يُس  وصُواإلش  ل لُالت ك ر ارُف يُب ع ضُالن ص  ُز  فُم ن  الم ت ت ب  عُو الم ن ص  
ه وم يسُالم ف  ُت أس  ث ين, د  ُالم ح  ن د ُع  ن اعت ه  ص  طلحُو  ن ت اجُالم ص  ُ!!!ُُ.و ا  ُم ؤونة  ن  ُم  ُأشقاها ا ف م 

هاُت نو عُم ق امُالذَّكر,ُلكنُ  ت م اد  ت داللُب هاُو اع  ُغ اي ةُاالس  ان  دُك  ق اص  ت الفُالم  ُل ب ن ةُ؛ُو اخ  كونها
طلح نُالم ص  فةُع  قةُم نُالب حثُوالك اش  اورُالالح  ل يهُالم ح  ُ.الب ناءُالذيُب ن يتُع 

ُالسُ فُ ُرتُ هُ ظُ ُ ُاألخُ ي ُدُ نوات ُمُ حُ ت ُُاتٌُراسُ يرة ُ)النُ طُ ص ُمل ُحُ لح ,ُ(06)(رآنيُ القُ و

ُطلُ ص ُمُ وُ  ُالقُ حُ ن ُ)ح ُ(01)يم(رُ الكُ ُرآنُ و ُ)نُ طلُ ص ُمُ وُ , ُحُ ح ُالنص  ُمُ ق ُوُ ُ.(00)ُ(رآنيُ القُ ُو ُدت ُهُ د
ُالمُ ظُ لُ  ُوُ ص ُهور ُجُ تطوُ طلح ُالمُ مُ ُملةًُره ُاهيمفُ ن ُتُ عُ ُفتُ شُ كُ , ُمُ ص ُالمُ ُورط ُ ن دأُب ُمُ ُنُ طلح

ُ؛ثيندُ حُ المُ ُب ي نُيوعهُ ىُشُ تُ حُ وُ ُ,هاليُ أُعُ شُ ن ُُةُالتيُ يفيُ والكُ ُهُ تعمالُ اسُ 
ُ أوُُ,هُ ادُبُ رُ يماُيُ اُفُ قيقًُيمُدُ رآنُالكرُ وُالقُ حُ وُنُ أُ,رآنيُ وُالقُ حُ لحُالنُ طُ ص ُمُ ُنُ كُ ي ُُمُ "ُلُ إذ 

ُبهُ جاذُ تُ اُتُ طلحًُص ُمُ ُيهُظلُ بُفُ تُ اُكُ رةُمُ ث ُكُ ُنُ مُ ُغمُ لىُالرَّثينُعُ احُ ىُالبُ دُ مُلُ هُ يُالفُ اُفُ حًُواض ُ
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ُفُ حويُ راثُالنُ يُالتُ فُ ُتباينةُ مُ ُراءاتُ قُ ُنُ مُ ُعُ ب ُن ُت ُُثيرةُ كُ ُفسيراتُ تُ  ُالمُ ذُ هُ ُد ُرُ ي ُُمُ لُ , دُنُ طلحُعُ ص ُا

ُاألويُ حُ النُ  ُبُ وائُ ين ُالنُ ص ُمُ ُكانُ ُلُ ل ُعُ حُ طلح ُعُ نُ و ُغُ امُ دهم ُنُ فُ ُصوصُ خُ مُ ُيرُ ا ُمُ حُ ي نُو
,ُكليُ وُالشَُّحُ النُ وُ ُ,ديدُ جُ وُالتُ حُ ن ُوُ ُ,يسيرُ وُالتُ حُ نُ ديثُكُ رُالحُ ص ُيُالعُ فُ ُتُ ف ُرُ عُ ُاءُالتيُ حُ نُ األ

ُحُ ن ُوُ  ُ.(03)"ُرآنيُ وُالقُ حُ النُ وُ ُ,وُالنص 
ُهُ صفتُ همُبُ ديُ ل ُُضحُ ت ُي ُُمُ ل ُُهُ أنُ ُطلحُإالُ ص ُاُالمُ ذُ هُ سُلُ أسَُُّنُ لُمُ أوُ ُمُ ىُهُ امُ دُ اةُالقُ حُ النُ وُ ُ

ُفُ مُ ُكانُ ُرآنيُ وُالقُ حُ طلحُالنُ ص ُمُ ُإنُ "ُ:المفاهيميُ ُهُ طابعُ ب ُُاعُ لُشُ ة,ُبُ طالحيُ االص ُ يُعروًفا
ـُديثُبرُالحُ ص ُيُالعُ طالًحاُفُ فُاص ُرُ دُعُ ق ُوُ ,ُريًحاص ُمًناُالُتُ ديمةُض ُةُالقُ راساتُالنحويُ الدُ 

سواُلُ ماء,ُفُ دُ ندُالقُ عُ ُهُ همُ فُ ُاستقرُ ُأنُ ُعدُ (ُبُ رآنيُ وُالقُ حُ النُ )أوُ,ُ(رآنُ وُالقُ حُ )نُ  عواُض ُوُ وُ ,ُهُ أس 
دتُ دُحُ ق ُوُ ُ.هدُ قواعُ ولهُوُ أص ُ اُذُ مُهُ الُ عُ مُ ُرآنيُ القُ ُحويُ النُ ُيُالتفكيرسيةُفُ أسيُ التُ ُطلقاتنُ المُ ُد 

مالُعُ ةُاالستُ صوصيُ خُ وُ ,ُريمرآنُالكُ لقُبالقُ طُ نُاإليمانُالمُ الًقاُمُ انطُ ُواعدهُ ق ُوُ ُولهُ وُوأص ُحُ النُ 

ُ.(01)"ُرآنيُ القُ 
ُالنُ اهُ فُ المُ ُنُ مُ وُ ُ ُالقرآنيُ حويُ يم ُتُ ة ُالتي ُالقُ حُ النُ ُاليهفُعُ ارُ عُ ة ُاة ُلوأسُ دامى ,ُاهسوا

ةُةُالقرآنيُ دُالنحويُ واعُ واستنباطُالقُ ,ُةاألحكامُالنحويُ ُقريريُتُ فُ ُهمةًُاُمُ سًُوهاُأسُ تمدُ مُاعُ ث ُُنُ مُ وُ 

ُقُ اعُ  ُعُ تمادهم ُالمُ رينة ُبالمُ خاطُ لم ُالحُ عُ ب ُفي ُبناءًُنى ُالتُ ل ُعُ ُذف ُالعُ واض ُى ينُب ُُرفيُ ع

ارُتص ُالمُواالخُ اعُالكُ سُ لىُات ُ اءُعُ اُجُ ممُ "وُ ُ:هـ(166هُ)تُبويُ يُ قالُسُ ُ,متكل ُ بُوالمُ خاطُ المُ 

چۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱچ ُ:عالىت ُُهُ ولُ قُ 
:ُريدُ ماُيُ إنُ ُ(01)

ُالقُ  ُالفُ مُ عُ وُ ,ُرص ُتُ اخُ فُ ُ,ريةُ أهل  ُفُ ل  ُ.نااُهُ هُ ُانُ وُكُ لُلُ يُاألهُ اًلُفُ امُ عُ ُماُكانُ ريةُكُ يُالقُ عل 

چٹ ٹ ٹ ڤ چ ْثلهُ مُ وُ 
نُ ُ(00) ُ.هاريلُوالنُ يُاللُ مُفُ كر كُ لُمُ ى:ُبُ ن ُعُ ماُالمُ وا 

چڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ :ُوجلُ ُالُعزَُّوقُ 
نُ ُ(01) ُُلكنُ و:ُوُ اُهُ مُ وا  ُبر  الب رَّ

ُآمُ  ٹ ڤ ڤ ڤ چ :ْوجلُ ُعزُ ُساعُقولهُ يُاالت ُ لهُفُ ث ُمُ ر.ُوُ اآلخُ ُباللُواليومُ ُنُ م ن 

چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ
(06)

قُ   ُي شبَّهواُبماُي ن ع  ب  هواُبالمُ ,ُفلم  نماُش  نمُ ُ.هُ ب ُُعوقُ نُ وا  اُوا 
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ُالذُ ُ:نىعُ المُ  ث ل كمُوم ثل  نُ فُ ينُكُ م  قُوالم  م ثلُالناع  ُك  اءُجُ ُهُ ع.ُولكنُ مُ ي سُ ُيُالالذُ ُهُ وقُبُ عُ روا

ُ.(09)ىُ"ن ُعُ اط بُبالمُ خُ لمُالمُ عُ ل ُُ؛المُواإليجازعةُالكُ لىُسُ عُ 
رواُمُ فُ ,ُالكريمرآنُيُالقُ فُفُ ذُ يُظاهرةُالحُ دُفُ ص ُلُالقُ ىُإلىُعامُ دامُ نب هُالقُ ت ُوُ ُ اُج 

ُمُ عُ  ُ)حُ ليه ُيُ ذفُاالقتص ُن ُال ُذُ حُ ُدُ عُ ار( ُذلك(36)ًفا ُاألنمُ ذُ هُ ُأنُ ُ؛ ُاألسُ اطُمُ ه ُدُ اليبُقُ ن

ُفُ ص ُت ُق ُيُ  ُعُ ر ُالحُ يها ُثدُ لى ُص ُ, ُغُ مُ ُبهُ احُ أو ُولعُ فُ المُ ُإرادةُ ُيرُ ن نُ , ُبُ وا  ,ُاجةُ سبُالحُ حُ ما

ُالمُ مُ وُ  ُوأغراضهُ تك ُ قاصد ُلم ُمُ فُ , د ُي قص  ُاإلخبُ رُ جُ قد ُبالحُ د دًُدُ ار ُم جرَّ ُعُ ث ُذُ ا ُفُ كُ ن ُهُ لُ اعُ ر

أوُ,ُلهُ وًباُإلىُفاعُ سُ نُ ثُمُ دُ ارُبالحُ بُ دُاإلخُ ص ُونُالقُ كُ ي ُُدُ قُ ر,ُوُ ماُذ كُ ملةُبُ تكتفيُالجُ وُ ُعولهُ فُ مُ وُ 
ظهارُ برازُالص  ُإ 111ُرجانيُ)تقالُالجُ ُها.فةُوا  كرُيُذُ فُ ُختلفُ اسُتُ النُ ُهـ(ُ"ُإنُأغراض 

ُت ُق ُ عانيُالتيُاشتُ لىُإثباتُالمُ رواُعُ قتص ُي ُُهمُأنُ رادُ ارةُومُ هاُتُ ذكرونُ مُيُ هُ فُ ,ُةتعدي ُ عالُالمُ األفُ 
ۈئ ۈئ چ .....ُومنهُقولهُتعالىُ.المفعولينُتعرضواُلذكري ُُأنُ ُيرُ غُ ُنُ ينُمُ لُ اعُ هاُللفُ ن ُمُ 

چ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ
(31)

ُلهُعلمٌُ  ُالُعلمُلهُ؟ُمنُغير,ُالمعنىُهلُيستويُم ن  أنُُومن 

دُ مح جخ حخ مخ جس حس خس مس حص مص چ ُومنهاُقولهُتعالى,ُالنصُعلىُمعلومي قص 

چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
(30)ُ

ُكُ وهُ ُاء.نُ اءُواإلقُ نُ اتةُواإلغُ ياءُواإلمُ نُاإلحُ يُمُ وُالذُ هُ ُ:عنىالمُ  ُمُ كذا دُص ُالقُ ُعُكانُ وض ُل 
ُالُ,ُأومنهُ ُيكونُ ُأنُ ُهُ نُشأنُ مُ ُرُبأنُ خبُ ي ُُوأنُ ُئ,عاًلُللشُ فُ ُيُنفسهُ نىُفُ عُ تُالمُ ثبُ ي ُُأنُ ُيهُ فُ 

ُت ُُهُ عديتُ ألنُتُ ُ؛اكنُ الُيع دَّىُهُ ُعلالفُ ُنهُفإنُ يكونُإالُمُ  ُ(.33ُ)نى"عُ رُالمُ وت غي ُ ُ,رضالغُ ُنقص 

ُإاةُحُ رُالنُ ظُ ونُ  رُاتصالُواُعناص ُراعُ فُ ُترابطةًُمُ ُةًُنصيُ ُةًُكليُ ُرةًُظُ ن ُُرآنيُ القُ ُلىُالنص 
ُأولهُ  ُهُ بآخرُ ُالكالم ُبالحُ ربطُ وُ , ُوها ُتعالى: ُقوله ُنحو ُاإلعرابي ژ ژ ڑ چ كم

چڑ
(31)

صالُأويلُاتُ صبُعلىُتُ راءةُبالن ُ الفُالقُ تُ واخُ ,ُبص ُعُوالنُ فُ وق رئتُاآليةُبالرُ   

ُهـ(336ُ)تُُقالُأبوُجعفرُالنحاس,ُبلهماُقُ هُبُ القتُ المُوعُ الكُ 
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ُبالرُ " ) ُقُ فُ )والطير  ُاألعُ ع ُالرُ يُعُ رجُوأبُ راءة ُنحمُ بد ماُداهُ إحُ ُ:تينهُ جُ ُنُ مُ ُفعوالرَُّ,

ُالعُ عُ  ُعُ طُ لى ُ)جُ ف ُالبُ لى ُعُ واألخُ (, ُالعُ رى ُلى ُالمُ عُ طف ُُمرض ُلى ُفي ,ُ(يبُ أو ُ )الذي
نُذلك س  ُأبيُعُ بُعُ ص ُوالنَُّ,ُه(عُ )مُ ُهُ دُ عُ ب ُُألنُ ُ؛وح  ُلُ خُ سُ الءُبمعنىُ)وُ روُبنُالعُ مُ ند هُرنا

") الطير 
(31).ْ

ُونبُ  ُفُ قامُوأحُ نُالمُ لىُقرائُ إهوا ةُرآنيُ ةُالقُ ةُالنصيُ الليُ دةُالدُ نُالوحُ فُعُ شُ الكُ يُوالها

ُفيوتُ  ُهمكامُ أحُ ُوظيفها ُاالجتماعيُ وأثُر, ُوالمُ البيئة ُة ُفي ُالمُ إقام ُومُ ُ.هومفُ نتاج شارةُإنها

ُةرينةُالعقليُ ًداُإلىُالقُ ستنُ ق,ُمُ الُ والخُ ُقلُ نُالخُ ادرُعُ عاءُالص ُيُالدُ اللتُ ينُدُ ب ُُفريقهُ سيبويهُوتُ 

چې ې ى چ ْىعالُ ت ُُقولهُ اُ"وأمُ ُ:القُ 
چڭ ۇ چ وْ,(30)

ُنبغيُأنُ هُالُيُ فإنُ ُ,(31)

ل  مواُبُ العُ ُلكنُ وُ ,ُبيحٌُقُ ُهُ ب ُُفظواللُ ,ُيحٌُذلكُقبُ ب ُُالكالمُ ُألنُ ُ؛ناهُ هُ ُاءٌُعُ دُ ُهُ قولُإنُ تُ  هم,ُكالمُ بادُك 

,طفُ يٌلُللمُ وُ ُ:مهُ ل ُُيلُ مُقُ لُ هُوهللاُأعُ فكأنُ ,ُونُ نُ اُي عُ لىُمُ عُ همُوُ غتُ لىُلُ رآنُعُ اءُالقُ وجُ  يٌلُووُ ُفين 

رُبُالش ُ صاحُ ماُي قالُلُ المُإنُ ذاُالكُ هُ ُألنُ ُهم,ل ُُولُ ذاُالقُ هُ ُبُ جُ وُ ُنُ مُ ؤالءُمُ هُ ُ,ُأيُ ينُ بُ كذ ُ للمُ 

,ُفُ  لكة  چ عالىُت ُُولهُ هُقُ ثلُ ومُ ُا.ذُ همُهُ بُلُ جُ وُ كةُوُ لُ رُوالهُ يُالش ُ لُفُ خُ نُدُ مُ ؤالءُمُ :ُهُ يلُ قُ واله 

چہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ُل ُثُ ومُ ُ.(36) چڭ ڭ  ڭۓ ڭچه

(39)ُ,

ُ"زُ أ نُ ُهُ ادُوبُ بُ المُالعُ لىُكُ اُعُ ذُ هُ ُيُ رُ ماُأ جُ فإنُ  ُ.(16)لُالقرآن 

ُاألسُ بَُّن ُُنُ مُ ُلُ أوُ ُانُ كُ وُ ُ ُإلى ُالمُ ه ُللفُ هجيُ نُ س ُالنُ ة ُمُ ُرآنيُ القُ ُحويُ كر ضاءُابن

نُنةُمُ ل ُعُ ريحةُوالمُ هُالص ُعوتُ دُ ُكانتُ فُ ُرنُالسادسُالهجري,يُالقُ فُ ُهـ(190)تُُرطبيُ القُ 

اُعُ األفكارُالتيُدُ ُاُأهمُ أمُ ,ُينارسُ للدُ ُيسيرهُ وُوتُ حُ ذاُالنُ تمادُهُ يةُإلىُاعُ عواتُالداعُ لىُالدُ أوُ 

لبُ ُنُ مُ ُدُ عُ إليهاُوالتيُتُ  ُ:هيُالقرآنيُ ُحويُ كرُالنُ الفُ ُص 
ُأنُ ُذلكُ؛(10)ريمُرآنُالكُ يُالقُ وفاتُفُ حذُ لىُالمُ عُ ُهُ ورتُ وثُ ,ُ,(11)لظريةُالعامُ اءُنُ إلغُ  -1

ُمراتُ ض ُومُ ُحذوفاتُ يُمُ فكيرُفُ مُإلىُالتُ هُ ادُ ولُقُ عمُ لُوالمُ امُ نظريةُالعُ حاةُبُ كُالنُ سُ مُ تُ 

ُالعُ ُصدُ ق ُي ُُلمُ  ُنُ فُ ُربُ إليها ُكانُ نُ ألُ؛همطقُ ي ُيُ هم ُواختصارًُُداهةًُب ُُهاتكلمونُ وا يجاًزا ُاوا 
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نُ ُ.هامُبُ علمهُ لُ  يادةُكارُالز ُ هُإلىُإنُ ادُ ريمُقُ رآنُالكُ يُالقُ هُللتقديراتُوالتأويالتُفُ فض ُرُ ُوا 
ُ.(13)فيه

 .(11)ُثوالُ وانيُوالثُ للُالثُ إلغاءُالعُ  -0
 .(11)ةُيرُالعمليُ مارينُغُ سةُوالتُ إلغاءُاألقيُ  -3

ُ,ويلةالطُ ُهُ سيرتُ رُمُ بُ عُ ُرآنيُ القُ ُحويُ هومُالنُ فُ ورةُالمُ ص ُُجدرُاإلشارةُإليهُأنُ اُتُ مُ ومُ 

ُالقُ حُ وُ  ُالسُ تى ُالهُ رن ُيُ ابع ُعلى ُجري ُهشام ُابن ُتتضحُ 101)تد ُلم ُالدارسُ دُ ل ُُهـ( ينُى
ُبمفهومُ الختالطُ  ُ)النُ وهُ ُآخرُ ُها ُغُ حُ و ُالقُ يُ و ُممُ رآنيُ ر ُيُ ( ُإشُ ا ُإلى ُالفُ فُ ُكاليةُ ؤدي ,ُمهُ ي

ُالنُ مفُ فُ  ُالقرآنيُ هوم ُلمُ ُحو ُأذُ فُ ُلةًُستق ُ مُ ُورةًُص ُُتخذُ ي ُُ" ُالدُ ي ُينارسُ هان ورةُص ُُتاءُ جُ ُلُ بُ ,

,ُ(يرُالقرآنيُ حوُغُ لُ)النُ امُ عُوالشُ الواسُ ُهُ مفهومُ حوُبُ عُالنُ مُ ُتداخلةًُومُ ُختلطةًُمُ ُحوُالقرآنيُ النُ 

ين,تالفُبُ هُواالخُ التشابُ ُهُ ودُأوجُ جُ وُ ُماُاتضحُ كُ  و  نهماُيُ االفتراقُبُ ُرظاهُ مُ ُكونتُ وُ ُينُالن ح 

ُ.(10)ُ"ُحوُالقرآنيُ ماتُالنُ قوُ مُ ُأهمُ 

ُدُ حاةُالقُ دراسةُالنُ ُجدُأنُ مُنُ قدُ اُتُ مُ مُ  وءُيُض ُفُ ُدقيقةًُُدراسةًُُكانتُ ُرآنيُ القُ ُامىُللنص 
ُمُ ونصيُ ُوفكريةُ ُويةُ عنُ مُ ُمفاهيمُ  ُكوُ فُعُ تعارُ ة ُبُ فُ ُنت ُليها ُاألُ يما ُوالنُ سسُالنحويُ عد ةُصيُ ة
ُ.ُحوُالقرآنيُ طالحُالنُ الص ُ

 اـًالحِطاْص (ّيرآِنو الُقْحَنال)
 نيِثَدْحد امُلْنِع ناعتُهِصح َوطَلْصاج امُلَتْنإ

ُه ذاُُ يرورة ُل س  ُوت تب عي ُالنحوي  ُللم وروث ابقة ُالس  ُدراستي الل ُخ  ُم ن دت  و ج 
ليهُإُارأشُ ُنُ لُمُ مُأوُ هُ وُ ُ,ثيندُ حُ ينُالمُ ارسُ ندُالدُ عُ ُ(رآنيُ وُالقُ حُ النُ )لحُطُ ص ُدُمُ ُوُروُ الم صطلحُ

ُوُ ,ُالحا(طُ )اص ُ مت  لىُينُإليهُعُ ظارُالدارسُ أنُ ُهت ُجُ رةُالتيُوُ عاص ُةُالمُ اتُالنحويُ الدراسُ ق س 
ُ:(11)ُأقسامُ ُثالثة

ُ
ُ
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 َكاِشفة َعن امَلْفهوم واالْصِطالح: لة ستقِّة ُمات حنوّيراَسِد -1
ان ُالعالُمكرمُفيُص ُلىُالمُ إُارُ أشُ ُنُ مُ ُأولُ ُك  ُفيُرُ رآنُالكريمُوأثُ القُ )طلحُعبد ه

ُ.ُ(16)لنحوُالقرآني(ا)أفردُالبابُالثانيُإذُُ؛(1901ةُالدراساتُالنحويُ 
ريمُرآنُالكُ القُ رةُبُ تأث ُ ةُالمُ حويُ دُالنُ واعُ لىُالقُ إاُفهومًُمُ ُحوُالقرآنيُ طلحُالنُ ص ُمُ ُشيرُ ويُ ُ

ُرآنُالكريمُقامت ُالقُ ُ"ُأنُ رآنيُ حوُالقُ نُالنُ ودُمُ ص ُقُ المُ فُ ,ُنهُ ةُمُ طُ ب ُن ُتُ سُ دةُأوُالمُ تعد ُ المُ ُهُ قراءاتُ وُ 

ُقُ لىُأساسُ عُ  ُواعدٌُه ُنُ عُ ُتُ نيُ ب ُوُ , ُشُ مُ ُأكانُ ُواءُ سُ ُولٌُأص ُُهُ جُ هُ لى ُأخُ عه ُهُ عُ دُ رىُتُ واهد هُذُ م

ُ؛؟ُذلكُحاةُأمُالُتتفقُ ولُالنُ عُأص ُفقُمُ تُ ولُتُ هُاألص ُذُ هُ ُسواءُأكانتُ نُ؟ُوُ كُ ت ُُلمُ ُواعدُأمُ القُ 

نُالقواعدُأمتُ هاُبُ هاُوأمدُ نُقيمتُ مُ ُحوُوزادُ دُالنُ واعُ ىُقُ ختلفةُأغنُ المُ ُهُ رآنُالكريمُبقراءاتُ القُ ُألنُ 

ُ.(19)اليبُ"ُسُ نُاألوأحسُ 
نُ ُ نُسُ لىُحُ عُ ُقومُ ي ُُرآنيُ وُالقُ حُ النُ ُيقول:"ُإنُ ُيُ الغُ وقُالبُ راعيُالذُ حوُيُ ذاُالنُ هُ ُوا 

إليهُُنظرُ ن ُُأنُ ُيُ رآنُ حوُالقُ ظرناُإلىُالنُ إذاُنُ ُيجبُ فُ ,ُياغةوةُالص  ُوقُ ,ُراكيبتانةُالتُ مُ وُ ُظم,النُ 
 .(16)يانُ"ُالغةُوالبُ رآةُالبُ يُمُ فُ 

ُشُ ق ُوُ ُ ُفُ د ُسبيعينيُ اع ُالمُ القُ ُاتي ُرن ُجإاضي ُمُ لى (ُرآنيُ القُ ُوحُ النُ )ُصطلحنب

ينُالدكتورُأحمدُعبدُالستارُالجواريُفُ ترادُ استعملهماُمُ ُدوقُ ُ,(الكريمُرآنحوُالقُ طلحُ)نُ ص ُمُ 
اُيتمث لُفيُدُالجواريُتطوًراُكبيرًُنُ طلحُعُ ص ُهومُالمُ فُ مُ ُطور.ُوتُ (م1911فيُ)نحوُالقرآنُ/

ُالمُ سُالفكريُ ضاحُاألسُ ات ُ  ُلُ حدد ُ ة ُالنُ ة ُُ؛حوهذا ُالدُ تُهُ ددُ حُ إذ  ُمُ ذه ُألول فاهيمُالمُ ُرةُ راسة

ُ)نُ ةُوالمعنويُ الفكريُ  ُلـ ُوُ حُ ة ُُةُاعتمدت ُةُوفكريُ معنويُ ُيُأسٌسُهُ وُالقرآن( وُ,ُيرآنُ القُ ُالنص 

ذهُوهُ ُه,تلقيُ مُ المُوُ نشئُالكُ مُ ةُلُ نيُ وانبُالفُ والجُ ,ُياقنىُوالس ُ عُ رائنُالمُ انيُالنحو,ُوقُ عُ راعاةُمُ مُ 
ُ.(11).يهمُفُ حكُ تتُ وُ ُرآنيُ حوُالقُ هومُالنُ فُ بُمُ لُ يُص ُفُ ُصبُ وهريةُتُ سُالجُ سُ األُ 

ذفُيُحُ صودُفُ قُ نىُالمُ عُ المُ بُبُ هُ ذُ حاةُالتيُتُ هاُالنُ سكُبُ مُ قديراتُالتيُتُ فضُالتُ ر ُوُ ُ

ُورُ يُص ُةُفُ القرآنيُ بارةُيُالعُ دةُفُ مُ رفوعُالعُ بدأُاالكتفاءُباالسمُالمُ حُمُ جُ ر ُوُ ,ُربُ بتدأُأوُالخُ المُ 

چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇچ ْ:ماُفيُقولهُتعالى..ُكُ .ثيرةُ كُ 
(10)ْ,
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چٿ ٿ ٹ ٹ چ و
چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چ وُ(13)

چ وُ,(11)

چ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
(11).ُ

ُاستنبُ وُ  ُمُ حُ ُطُ قد ُحدُ قيقتين ُالقرآنيُ عنويتين ُاألسلوب ُوصخص ُالمُ ُدهما ياقُوس ُ ,
ُ ُ:النص 

ُالتيب ُُنُ إُ-1" ُبُ ؤتُ ي ُُعضُاألسماء ُحُ ى ُفي ُمُ ها ُتكون ُاإلسناد ُ,عنىبالمُ ُشحونةًُالة

ُدُإليها.نُ سُ أوُيُ ,ُفهاص  ُأوُيُ ,ُحهاوض  ُتاجُإلىُماُيُ واإليحاءُبحيثُالُتحُ 
ُيُ مُ االكتفاءُبُ ُ-0 ورودُب ُُونُتقييدُ نادُدُ واإلسُ ,ُفص ُنىُالوُ عُ نُمُ ياقُمُ ليهُالس ُ عُ ُدلُ جملُما
 .(10)ذلك"ُُحوُ أوُنُ ُإليهُبضميرُ ُي شارُ ُفظُ لُ 

ت قىُ ُُرآنيُ حوُالقُ هومُالنُ فُ مُ وار  لىُيدُالتأسيسُوالتنظيرنحو  حمدُمكيُأالدكتورُُع 

,ُطلحص ُهذاُالمُ رُلُ ظُ نُنُ مُ ُأولُ ف ه وُ,ُم(1961فيُكتابهُ)نظريةُالنحوُالقرآنيُ/ُاألنصاريُ 

إذ ُُ,(11)قوماتهاُطورهاُومُ تُ هاُوُ أتُ شُ عُنُ تبُ ت ُوُ ُ,رتكزاتٌُومُ ُقوماتٌُلهاُمُ ُظريةُ ن ُُعهُفيُإطارُ ض ُوُ وُ 

سمُق ُن ُي ُُحوُالقرآنيُ النُ اه.ُفُ مثبًتاُإيُ ُغيرُالقرآنيُ ُووالنحُ ,ُحوُالقرآنيُ ينُالنُ بالتفريقُبُ ُأُأوالًُدُ بُ 

ُمين:سُ لىُقُ عُ 

ُقُ  تُ ُسمٌُ" ُوُنالنحويُ ُضاهُ ار  ُعُ وُ , ُنُ وافقوا ُعلى ُالعُ مُ ُظائرهُ ليه ُلمُ ُسمٌُوقُ ُ.ربُ نُكالم

ُضوهرتُ يُ  ُتأوُ ولُ , ُوهلُ هذا ُخفيةًُُريحةًُص ُُةًُعارض ُمُ ُوهُ ارض ُعُ ُو, ُأو "(16)ُ ُأمُ , الدقيقُُيارعُ المُ ا
بُل ُوُ ُ.(19)ةةُباآليةُالقرآنيُ طدامُالقاعدةُالنحويُ وُاص ُهُ فُ ُنُالنحوُالقرآنيُ وعُمُ ذاُالنُ معرفةُهُ لُ 

ُيُ ُالنظرية ُالكريم" ُالقرآن ُأساس ُعلى ُقوم ُأساليبهُ وقُ , ُالخاص ُُ,بول ُةواستعماالته نُ , ُوا 

اُعناصرهاُفتتكونُُ.(06)كس......"راءاتُالُالعُ قبولُالقُ كونُبُ ي ُُجبُأنُ حوُيُ النُ صحيحُتُ  أم 
ن ُ:م 

ُ يكونُُنبغيُأنُ ي ُوُ ُ,جودفيُالوُ ُصدرُ مُ ُوُأوثقُ هُ وُ ُرآنُالكريم,القُ ُ:امطارُالعُ اإلُ-1"

ُ.صدرُاألولُفيُالتقعيدالمُ 
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 ة.ُ ةُواآلياتُالقرآنيُ حورُالنظرية:ُاالصطدامُبينُالقواعدُالنحويُ مُ  -0
 نُاالصطدامُبينُالقواعدُواآليات.واطُ وهوُمُ ُالعمودُالفقري: -3
خيرُهوُموضعُالتركيزُولهاُواأل,ُجوانبُاالتفاقُواالختالفُ:قوماتُاألساسيةالمُ  -1

 .(01)يلُ"وظاهرةُالتأوُ ,ُةريحة,ُوالخفيُ عارضةُالص ُمظاهرُمتعددة:ُالمُ 

ُبُ مُ وُ  ُالنحويُ ن ُالقواعد ُيُ ين ُالتي ُوتـ غي  رُجبُأنُ ة ل ُوُ ُتـ عدَّ ُإلى ُفيُاستناًدا رودها
ُالكريم ُالقرآن ُالقرآنيُ والقُ , ُالفص ُجُ ُ:ةراءات ُبُ واز ُالمُ ل ُفُ ض ُتُ ين ُبالمُ ايفين ُالنثر ُبهُ ي ُفعول

ُُتواترةٌُمُ ُبعيةٌُسُ ُراءةٌُعامرُوهيُقُ ُراءةُابنقُ ُدليلُ بُ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چ ُ:فيُقولهُتعالىُكمةٌُحُ مُ 

چۇ ۆ 
نُالقاعدةُكثيرٌُهُذُ هُ ُدوقدُأيَُّ,ُ(00) ,ُ(03)ُسيبويهُ:لماءُمنهمالعُ ُم 

ُ.ُ(01)ُوابنُمجاهد,ُ(01)ُاءوالفرُ 

اتجاًهاُمنُاتجاهاتُالفكرُُعدُ أحمدُمكيُاألنصاريُيُ ُليهُالدكتورإهبُذُ ُا"ُإنُمُ 

ُهذهُالنظريةُلمُتستوعب ُُقولُأنُ جعلناُنُ يُيُ الذُ ُهمةُاألمرُ سهُالمُ دُأسُ ,ُوأحُ القرآنيُ ُالنحويُ 

ُمُ  ُالنحويُ ُالمحجميع ُجانبُ ُ؛ودقائقهُالقرآنيُ ُالتفكير ُمن ُتناولته ُات ُ ُواحدُ ُإذ جاهُوهو

ُ.(00)راءاتُ"ُوُبالقُ حُ حيحُالنُ ص ُتُ 

ُشُ واتُ  ُالمُ ضح ُوتُ ص ُيوع ُبُ لُ ناقُ طلح ُالبُ ه ُتُ احُ ين ُفي ُُهمأثرُ ثين ُعبدُأبالدكتور حمد
ُومنهم ُالكريم( ُالقرآن ُ)نحو ُاصطالحه ُفي ُالجواري ُالمخزوميُ:الستار ُد.مهدي

ُوالدكتور(01)م0660 ,ُُ 0660ُخليلُبنيانُالحسونُسنة ُوالدكتورُكاصد(06)م ُالزيديُ,
ُ.(09)م0663

وُهُ وُ ُ(ريمرآنُالكُ وُالقُ حُ طلحُ)نُ ص ُفهومُمُ مُ ونب هُالدكتورُمهديُالمخزوميُعلىُُ

ُةُ"رآنُالكريمُفيُاستنباطُالقواعدُالنحويُ لىُالقُ اُعُ دًُعتمُ ةُمُ وُالعربيُ حُ الفُنُ خُ ي ُُوُ حُ جودُنُ وُ 

ُألنُ االعتُ ُلَُّوقُكُ فُ ُكونُ ي ُُجبُأنُ ي ُُفالقرآنُ  ُبارات؛ ُالنص  حيحُالذيُالص ُُالعربيُ ُالقرآنيُ ُه
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ُمُ اءُ جُ  ُوأساليبُ ُللعربيُ اًلُث  ُمُ نا ُاألص ُة ُنُ كونُهُ ي ُُبغيُأنُ نانُيُ كُ وُ ُ,يلةها ُالعربيُ و ُاولكننُ ُة,حو

ذُؤخُ مُتُ واعدُلُ ةُقُ للعربيُ ُوأنُ ,ُجوهُالتأليفنُوُ مُ ُةُنحًواُي خالفُالقرآنُفيُكثيرُ للعربيُ ُنرىُأنُ 
ُنُ مُ  ُصوصُالقرآنن ُوكانُحُ , ُلها, ُأساًسا ُالنُ قًُوأسلوبُالتأليفُفيه ُعلى ُا ُيكونُالُ أحاة

ُالقُ حُ ينُنُ ب ُُالفُ هناكُخُ  ُالعربيُ نُ رآنُوُ و ُةحو ُيُ , ُنُ ي ُُجبُأنُ بل ُالعربيُ ستند ُوحُ ىُنُ إلُةحو

ُ.(16).."مهُ ظُ بقريةُنُ وعُ ُ,رآنحوُالقُ نُنُ المتهاُمُ هاُوسُ حاةُقوتُ واعدُالنُ دُقُ ستم ُ ت ُُرآن,ُوأنُ القُ 
ُالحُ الدراسُ ُشت ُاقُ ونُ ُ ُمُ ات ُ)النُ ص ُديثة ُالقرآنيُ حُ طلح ُ)نُ و ُومصطلح ُالقرآنُحُ ( و

ُوشُ  ُطلحُ)نُ ص ُهورُمُ هدتُظُ الكريم( ُالنص  ُالقرآنيُفيُضوءُ)فيُُ(11)القرآني(ُحو النحو
ُالنص ُم(0611)ُلسانيات ُُو, ُاستقراء ُالدراسة ُهذه ُوجهودُحاولت ُالنحوي الموروث
ةُدتُاألسسُالفكريُ وحدُ ,ُوقرآنيةُ ُوبالغيةُ ُحويةُ ونُ ُلغويةُ نُدراساتُُ اُمُ اُوحديثًُالباحثينُقديمًُ

 ُ:رعاص ُطالحيُالمُ ةُلهذاُالنحوُبمفهومهُاالص ُوالمعنويُ 
كامُدُواألحُ واعُ ةُوالقُ ظمُ وعةُاألنُ جمُ مُ امىُبُ دُ ندُالقُ عُ ُفُ اُع رُ مُ ل ُُرٌُعاص ُمُ ُلحٌُطُ ص ُمُ "ُ

ُُنُ مُ ُطُ ب ُن ُتُ سُ ت ُُالتيُ  ُوالقائُ الكُ ُرآنيُ القُ ُالنص  ُالص ُهُ نُالفُ مُ ُاسُ لىُأسُ مةُعُ ريم, ليمُحيحُوالسُ م
ُبالقُ عُاألخُ مُ ,ُاليبهُ وأسُ ُانيهُ عُ ومُ ُريمرآنُالكُ غةُالقُ ل ُلُ  اذة,ُتواترةُكانتُأمُشُ رآنيةُمُ راءاتُالقُ ذ

ُبُ وجُ وتُ  ُأُ سُ حُ يهها ُالنُ سُ ب ُالقُ حُ س ُوالفُ ويُ ن ُعُ المُ ُرآنيُ و ُمُ كريُ ة ُالمُ راعُ مُ ُنُ ة ُنىعُ اة دُواعُ وقُ ,

ُأليفالتُ  ُومُ والرُ , ُيُ بط ُعُ طُ ا ُالنَُّرأ ُمُ لى ُوالذ ُ ذُ كالحُ ُغييرُ ت ُُنُ ظم ُوالتُ كُ ف ُوالتُ ر, ير,ُأخُ قديم

ُ.(10)لم"ك ُ تُ بُوالمُ خاطُ الُالمُ وُ الُوأحُ ضىُالحُ ت ُقُ اةُمُ راعُ مُ ُعُ لُمُ ص ُلُوالوُ ص ُوالفُ 

دتُالدراسةُأسُ  ومعُ,ُدتُمعُاالصطالحالتيُتعاض ُُمفهومُالنحوُالقرآنيُ سُوحد 

ُالتُ  ,ُدص ُالقُ ُ:همُومنهاثهمُومؤلفاتُ يُمباحُ تناثرةُفُ دماءُومُ القُ ُعندُتعارفةمُ ُكانتُ ُيالمفاهيم

ُ.(13)بخاطُ والُالمُ بُوأحُ اطُ خُ مراعاةُالمُ ُوعنى,ُراعاةُالمُ ومُ ُ,كُالنصيُ ماسُ رابطُوالتُ والتُ 
 كاشفة َعن أُصول امَلفهوم وأُسسه:  ةدراسات حنوّي -2

ُت صر  حُب ذكرُالم صطلح ُلم  ن  ه,ُوه يُوا  ُأن هاُأسهمتُفيُإنتاج  وكشفتُعنُ,ُإال 
ُعليها ةُةُفيُاستنباطُالقاعدةُالنحويُ ةُوالفكريُ سُالمعنويُ تمادُاألسُ اعُ ُ:منها,ُأسسهُالتيُب ني 
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ُةالقرآنيُ  ُالنحويُ ُوتقرير, ُوأهمهااألحكام ُُة ُالمعنويُ العامل ُالقرآني, ُالنظم ,ُ(11)واتصال
ُُ..(10)نعنىُوالقرائُ واإليحاءُبالمُ ُ.(11)قامالمُ ُفظيةُومنها:والعناصرُغيرُاللُ 

  طلح:ْصواهر امُلعن َظاِشفة ة كدراسات حنوّي -3
ُالقرآنيُ العُ ُ:ومنها ُباألساليب ُالمُ ناية ُاألحكامُخص ُة ُاستقراء ُفي ُواعتمادها وصة

ُ(11)ةالنحويُ  ُعلىُو, ُالنُ ُاالستدراك ُالقرآنيُ مواقف ُالشاهد ُمن حاة
ُورفض(16) التقديرُُ,

واستنباطُالقواعدُ,ُوالقياسُعلىُلغةُالقرآنُالكريم,ُ(19)صنوعُفيُالنصُالقرآنيُ والتأويلُالمُ 

ُ.(66)ُودةص ُقُ ةُالمُ عانيُواالستعماالتُالقرآنيُ وءُالمُ فيُض ُُةةُالقرآنيُ النحويُ 
ُتُ مُ ومُ  ُيُ قدُ ا ُاختالفُالباحُ تمثُ م ُمُ ُفيُقراءةُ ُثينلُلنا طلحُص ُمُ ل ُُدقيقُ ُفهومُ وتحديد

ةُألسسُؤيةُالفكريُ دمُاتضاحُالرُ بسببُعُ ُ؛هُ ظُرنُوجهةُنُ مُ ُنهمُتناولهُ مُ ُوكلُ ,ُحوُالقرآنيُ النُ 

ُ.واهرهالقاتهُوظُ المفهومُوعُ 
ُظهور ُذلك ُمُ ُومثال ُأنُص ُمُ ُحملُ ت ُُعاصرةُ دراسات ُإال ُالقرآني( ُ)النحو طلح

لل,ُنحو:ُلُوالعُ النحوُغيرُالقرآنيُبماُفيهُمنُاألقيسةُوالعوامُ فهومهاُاختلطُمعُمفهومُمُ 
ُحوُالقرآنيُ فهومُالنُ مُ ُوُ(1996حمدُظفرُ)أدراسةُ)النحوُالقرآنيُقواعدُوشواهدُد.جميلُ

ُيتمثُ  ُبالشواهدعنده ُالقرآنيُ النحويُ ُلُفيُاالستشهاد ُمنهاة ُواستنباطُالقواعد ُة ُبحثهُ, وجاء
ُبالعوامُ مختلطًُ .(61)لل.والعُ سةُلُواألقيُ ا

ُالجبارُ,ُوكذلكُدراساتُفيُالنحوُالقرآنيُ  د.ُعبد
(ُ ُ(0669فتحي ُاقتصر, ُبتُ ُو ُعنده ُالقرآني ُالنحو ُالقرآنيُ تُ مفهوم ُالنحوية ُالظواهر ةُبع

ُأحكامُ  ُاإلعرابيُ ودراسة ُواستعماالتهاها ُجاءتُ ُ؛ة ُفيُاذ ُبعضُالظواهرُُالدراسة استقراء

ُ.(60)للُلُالمنطقيةُوالعُ سسُمنُالعوامُ سهاُعلىُأُ رُ وقدُدُ ,ُةةُالقرآنيُ النحويُ 
  الحِطوم واالْصُهْفامَل َنْية َبالَقالَع

صطلحاتُاهيمُوالمُ فُ ينُالمُ ةُبُ القاتُاللغويُ يُالعُ حثُفُ بُ طلحُيُ ص ُمُ مُالل ُعُ ُاُكانُ لمُ 
القةُالدقيقةُبينُبُتحديدُالعُ ينهاُوجُ يماُبُ القاتُفُ ظمةُالعُ صها,ُوأنُ صائُ بيعةُخُ يثُطُ نُحُ مُ 

,ُوروُالتص ُأُ,وُالفكرأ,ُةلىُالمادُ إحيلُكونُالمفهومُيُ ُ؛تحديًداُدقيًقاُطالحفهومُواالص ُالمُ 
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ُيُ  ُواالصطالح ُوأدواتهُ إحيل ُالفكر ُآلية ُأنُ رُ ويُ ُ.هُ ومفاتيحُ ُلى "ُ ُالفالسفة ُادةًُمُ ُكرُ للفُ ُى
ُأمُ وصورةًُ ُمُ , ُالتُ هيُالحُ فُ ُادتهُ ا ُص ُنها,ُوأمُ يُيتألفُمُ دود ُفُ تُ ورُ ا ودةُوجُ القاتُالمُ هيُالعُ ه

ُ.(63)دود"ينُهذهُالحُ بُ 

طلحُليسُعلًماُمستقاًلُبنفسهُبلُتـ سه مُفيُص ُلمُالمُ عُ ُقُاإلشارةُإليهُأنُ بُ اُسُ ومُ 
نتاجهُ ُصناعتهُ  ُالمُ منها:ُعُ ُكثيرةٌُُعلومٌُُوا  ُت ب حثُُ؛دجُووالوُ ُنطق,لم طقُنُ المُ ُلمعُ ُواعدقُ إذ 

ُُواهيمفُ المُ  ُتُ ت ُتُ , ُمانًعاُجامًعاُعريًفات ُُةالعلميُ ُطلحاتص ُالمُ ُعريفوخى ُطأالخُ ُعنُعيًدابُ ,

 .بسواللُ ُموضوالغُ 

ُالعُ  ُالمُ وتأخذ ُبين ُواالص ُالقة ُعُ فهوم ُذهُ طالح ُ)الص ُالقة ُبـ ُت عر ف ُعقلية ورةُنية
ُهنية(الذُ  ُمادُ فالمُ , ُهو ُالفُ فهوم ُالص ُُ,كرة ُالمُ وهو ُالكنديُ تخيُ ورة ُعند ُالص ُُلة ُهيُ" ورة

"وُ اُهُ مُ ُوُ يءُهُ الشُ ُيءُالذيُبهالشُ 
(61).ُ

ُاالتفاقُعلىُاص ُُ ن  ُقُ ومُلمُيُ فيُالرسُ ُد ُ الحُ ُطالحوا  عانيُبلُلتمثيلُالمُ ُ؛صًداجر 
خلصونُإن ماُ"ُوالمُ ,ُحديدهاعريفهاُوتُ همُباالصطالحُعليهاُوتُ ونفوسُ ُورُفيُأذهانهموالص ُ

ث لُحُ هُالشُ نُ ورُكُ ص ُيطلبونُتُ  لُص ُهماُحُ مُ ُولكنُ ُ؛جردُالتمييزمُ فوسهمُالُلُ قيقتهُفيُنُ يءُوت م 
ُبكُ التص ُ ُومُ التمُ ُهُ بعُ ت ُُالهُ مُ ور ُالمُ طلبُالتمُ ي ُُنُ ييز, ُبالرسمجرُ ييز ُيقتنع ُد ُعُ , ماُُرفتُ فقد

لىُإيءُورُالشُ انقسامُتص ُُفتُ ُرهيمُاألشياء,ُوعُ فيُتفُ ُوالرسمُد ُ والحُ ,ُينتهيُإليهُتأثيرُاالسم

لةلهُبمُ ُورُ ص ُتُ  لىُتُ ,ُعرفةُذاتياتهُالم فصَّ نُكلُ ,ُهراض ُعرفةُأعُ لهُبمُ ُورص ُوا  منهماُُواحدُ ُوا 

ُ.(61)م"ُنُاالسُ مُ ُوقدُيكونُناقًصاُفيكونُأعمُ ُ؛لمُ يُالحُ ف ُرُ ساوًياُلالسمُفيُطُ يكونُتاًماُمُ 
عانيُهيُةُ"ُالمُ الداللةُاللغويُ ُفمنُحيثُ ُف اهيم,عانيُوالمُ رجانيُبينُالمُ ي فر  قُالجُ ُو

ُالذُ الص ُ ُمنور ُوُ إنُ ُحيثُ ُهنية ُبإزائُ ض ُه ُاأللفاظع ُفمنُُ,ها ُفيُالعقل, والصورُالحاصلة
مي تُمُ ُدُباللفظحيثُإنهاُتـ قص ُ لُمُ ُنُحيثُ ومُ ,ُنىعُ س  ُهوًمافُ قلُمُ نُاللفظُفيُالعُ إنهاُتـ حص 

"(60).ُ
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ُالذُ "الص ُُهوُ:فهومذنُفالمُ إ ُاأللفاظُأوُالعُبإزائُ ض ُسواءُوُ ,ُهنيةورة ُها ُأنُ , ُكما

ُ.(61)هاُاأللفاظ"بإزائُ ُعُ ض ُوُ ُحيثُ ُنهنيةُمُ ورةُالذُ وُالص ُعنىُهُ المُ 

ُوالص ُفُ فالمُ  ُوالتُ هوم ُوالفُ عُ والمُ ُورص ُورة ُوبناءُنى ُتكوين ُفي ُجميعها ُتتظافر كرة

ورُذهنيُدلُعلىُتص ُي ُُطلحُرمزُلغويُ ص ُطالحية.ُ"ُفالمُ اص ُُةذاتُداللُعرفيةُ مُ ُنظومةُ مُ 
ُ.(66)فهوم"طلحُوالمُ ص ُورُيربطُبينُالمُ وهذاُالتص ُ,ُأكثرُماُيكونُمتفًقاُعليه

ُبُ  ذا ُالعُ وا  ,ُ(رآنيُ وُالقُ حُ صطلحُ)النُ طالحيةُلمُ ةُواالص ُالقةُبينُالداللةُاللغويُ حثنا

دُ:منها,ُمتعددةُ ُوُي حيلُإلىُمعانُ حُ لمفهومُالنُ ُنجدُأنُالمدلولُاللغويُ  م,ُالق ص  أيُُ,:والق س 
اء ة,ُريقوالطُ ,ُاألن ح  ه  ُ.(69)والم ث ل...,ُوالج 

هةُكالمُدُإلىُجُ ص ُفيُالقُ ُطالحيُ هومُاالص ُفُ نُالمُ ةُمُ اللغويُ قتربُهذهُالداللةُوتُ 

هُأنُب ُُريدُ ماُأُ وُإنُ حُ "ُالنُ ُ:هـ(310راجُ)تقالُابنُالسُ ,ُالمريقتهمُفيُالكُ حاءُطُ ربُوانتُ العُ 

كالمُتقراءُنُاسُ يهُمُ فُ ُمونُ تقدُ المُ ُهُ جُ تخرُ اسُ ُلمٌُوُعُ هُ وُ ُب,رُ العُ ُالمُ كُ ُمهُ علُ مُإذاُتُ تكلُ المُ ُوُ حُ ن ُيُ 

ُ.(96)غةُ"ُهذهُاللُ ب ُُونُ بتدئُ المُ ُدهُ ص ُضُالذيُقُ رُ علىُالغُ ُنهُ قفواُمُ حتىُوُ ,ُبرُ العُ 
ُالمُ سُ واتُ ُ ُهذا ُفهُوع ُجنيُ عُ م ُابن ُليشُ 390)تُند ُالتُ هـ( ُأجزاء ُعلى ركيبُتمل

ُالنُ ُناصره:عُ وُ  ُانُ حُ " ُسُ تُ و ُالعُ ُتُ مُ حاء ُفُ رُ كالم ُتُ ب ُإعرابُ مُ ُفهُ ر ُ ص ُي ُيرهُ وغُ ُن ,ُثنيةكالتُ ,

ُ.(91)يرُذلك"غُ ركيبُوُ والتُ ُب,سُ والنُ ,ُواإلضافةُسير,والتكُ ,ُحقيرُوالتُ ,ُعمُ والجُ 
صُبالقُ ُرآنيُ القُ ُوحُ فهومُالنُ ةُلمُ طالحيُ اللةُاالص ُالدُ ُأنُ ُإالُ ُ عُريمُمُ رآنُالكُ الم تخص  

يةُوالمُ وي ةُالنُ حُ النُ ُيمهُ يوعُمفاهُ شُ  دُلىُيُ عُ ُريُ جُ ابعُالهُ فيُالقرنُالسُ ُلُإالُ ةُلمُتتكامُ عنويُ ص  
ُهُ  ُ)ابن ُليُ 101شام ُالكُ ُدلُ هـ( ُ)الداللة ُالبُ ليُ على ُفي ُوالشمولية( ُوتُ ُ,حثة ُالنص  ُحليل

عُإلفادةُُهاُلمُ فإنُ ُ؛كراررةُالتُ ثُ راب"ُكُ بُاإلعُ تُ لىُكُ متهُعُ قدُ يُمُ عيبُفُ هوُيُ ,ُفُ رآنيُ القُ  تـ وض 

ُالكُ وانُ القُ  ُةليُ ين ُللكُ بُ , ُعُ ل ُالص ُالم ُالجزئية,لى ُالمُ ُور ُالتركيب ُعلى ُيتكلمون نُعيُ فتراهم

ُالمبكُ  ُحيثُ , ُالكُ ُثم ُذلك ُأعادوا ُنظائره ُالمجاءت ُحيثُ , ُأنهم ُترى ُمُ ب ُُرَُّمُ ُأال ثلُهم

چڀ ڀ ڀ  پپ پٻ ٻ ٻ پچ ُ:صولُفيُقولهُتعالىوُ المُ 
ُأنُفيهُثالثةُُ(90) ذكروا
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چۓ ۓ ڭ ڭ چ ْ:ثلُالضميرُالمنفصلُفيُقولهُتعالىجاءهمُمُ ُ,ُوحيثُ أوجهُ 
(93)ُ

ْ.(94)اُ"أيًضُُذكرواُفيهُثالثةُأوجهُ 
ُالدراسُ أمُ ُ ُفي ُالحُ ا ُص ُديُ ات دت ُت حد  ُاالص ُثة ُالنُ ورة ُالقُ حُ طالح اُهومًُفُ مُ ُرآنيُ وي

ُ)*(اطالحًُواص ُ

ُُبـُ ُمُ أًنه  ُع رُ مُ ل ُُرٌُعاص ُمُ ُلحٌُطُ ص ُ" ُالقُ عُ ُفُ ا ُبُ دُ ند ُاألنُ جمُ مُ امى ُوالقُ ظمُ وعة دُواعُ ة

ُُنُ مُ ُطُ ب ُن ُتُ سُ ت ُُكامُالتيُ واألحُ  حيحُمُالص ُهُ نُالفُ مُ ُاسُ لىُأسُ مةُعُ ريم,ُوالقائُ الكُ ُرآنيُ القُ ُالنص 

تواترةُكانتُأمُرآنيةُمُ راءاتُالقُ ذُبالقُ عُاألخُ مُ ,ُاليبهُ وأسُ ُانيهُ عُ ومُ ُريمرآنُالكُ غةُالقُ لُ ليمُلُ والسُ 

دُواعُ وقُ ,ُنىعُ اةُالمُ راعُ مُ ُنُ ةُمُ كريُ ةُوالفُ ويُ ن ُعُ المُ ُرآنيُ وُالقُ حُ سُالنُ سُ بُأُ سُ حُ يههاُبُ وجُ اذة,ُوتُ شُ 

ُأليفالتُ  ُومُ والرُ , ُيُ بط ُعُ طُ ا ُالنَُّرأ ُمُ لى ُوالذ ُ ذُ كالحُ ُغييرُ ت ُُنُ ظم ُوالتُ كُ ف ُوالتُ ر, ير,ُأخُ قديم

ُوالوُ ص ُوالفُ  ُمُ ص ُل ُمُ راعُ مُ ُعُ ل ُالحُ ت ُقُ اة ُوأحُ ضى ُالمُ وُ ال ُوالمُ خاطُ ال ُ"ك ُ تُ ب ُ(91)لم .
يرُشُ ويُ 

ُالمُ دُ ُتقرارإلىُاسُ ُ(رآنيُ القُ وُحُ طلحُ)النُ ص ُمُ ابقُلُ يفُالسُ عرُ التُ  ُواالص ُهُوفُ اللته طالحيةُمية
دُالمُ هُ سُ سُ وأُ ُهُ اتُ القُ ولهُوعُ لىُأص ُفُعُ عارُ ثينُبالتُ حدُ ندُالمُ عُ  ةُكريُ ةُوالفُ نويُ عُ يمُالمُ اهُ فُ ؛ُإذُي حد  

ُأخُ والعُ  ُالتي ُاللُ جُ رُ القات ُعُ فُ ت ُمُ ظ ُاللُ عُ ن ُالعُ ناه ُوقُ غوي ُالعُ ض ُالوُ ب ُُهُ دتُ يُ ام, ُفيُ رُ ع
نةُلالص ُناص ُيُالعُ وهُ ,ُاصطالحيُالخُ االص ُ ,ُنىعُ راعاةُالمُ :ُمُ م ن هاُوُديدطالحُالجُ رُالم كو  

ُاله.وُ أحُ امُوُ قُ المُ ُاةراعُ ير,ُومُ أخُ قديمُوالتُ فُوالتُ ذُ القاتُالحُ بط,ُوعُ أليفُوالرُ دُالتُ واعُ وقُ 
دُطالحيُقُ هومُاالص ُفُ المُ "فُ ُموالًُعُشُ سُ أوُ رُوُ ثُ اهيمُأكُ فُ مُ عريفُذاُالتُ نُهُ مُ درجُض ُن ُت ُوُ ُ

نُكُ ُ,غويُ هومُاللُ فُ نُالمُ مُ ُونُأعمَُّكُ يُ  ُ.(90)"ُهُ نُ اُمُ تقًُشُ مُ ُانُ وا 

يُفُ ُبيرالكُ ُرُ يطةُاألثُ حُ الُالمُ وُ حُ ألاُوُامقُ المُ ُوُالقُ وفُالمُ رُ ياقُوظُ أثيرُالس ُ ت ُل ُُكانُ وُ 

ُالمُ شُ نُ  ُأسُ مُ مُ ُهُ اعُ سُ واتُ ُهومفُ أة ُفُ هُ ا ُاتُ م ُمُ سُ ي ُلُ فُ دلوالتُالمُ اع ُيلُ حُ تُ هوم ُتُ جُ ُلىإه ُراكيبُ ملة

ُ.ةوليُ مُ القاتُالشُ يمُوالعُ اهُ فُ نُالمُ مُ ُمةُ ظُ ن ُمُ 
ُتُ ا ُُو ُالعُ تبعُ ذا ُنُ طالحيُ القاتُاالص ُنا ُاالص ُمُ العُ ُرناص ُعُ ُأنُ ُدجُ ة ُيُ طالحيُ لية كنُمُ ة

ُُيرمُ ثلثُالهُ مثيلهاُبالمُ تُ 
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ُُ:اآلتي
ُُطلح.ص ُالمُ ُ-3ُاق.ةُواالتفُ عُ واض ُالمُ ُ-0.ُفهومالمُ ُ-1

ُحطلص ُالمُ 
ُ
ُ
ُ

ُتفاقاالُفهومالمُ 

ُطلحص ُمُ ُ(اصُ خُ ُفُ رُ اتفاقُ)عُ ُفهومُ+مُ 

ُأنُ  ُالدُ بُالمُ سُ كُ ي ُُطٌُابُ ض ُُمعياريُ ُنصرٌُعُعُ واض ُفاقُوالتُ االت ُ ُويبدوُجلًيا اللةُفهوم
ُإليه ُتـ حيل ُالتي ُاالصطالحيُ فُ ض ُي ُُو, مة ُالس   ُعليه.ي ُمُ ل ُوُ ُة ُالمُ كن ُإثُ مُ ن ُالتُ كن ساؤالتُارة

ُيل.أوُ تهادُوالتُ واالجُ ُظرللنُ ُيدانٌُمُ ُيُ لمُ ثُالعُ حُ البُ ف,ُظرشةُوالنُ ناقُ لةُللمُ ابُ القُ ُطقيةُ نُ المُ 

ُال؟ُأمُ ُديةًُص ُقُ ُألةًُسُ طلحُمُ ص ُلىُالمُ عُعُ واض ُةُالتُ ليُ مُ عُ ُتُ انُ لُكُ هُ 

بلُسُ ماُوُ ؟ُُهاُهذاُاالتفاقبادئُالتيُيقومُعليُ اعةُوالمُ مُ نُالجُ يُ سُاالتفاقُبُ سُ اُأُ مُ وُ 

ُه؟وآلياتُ ُهُ حقيقُ تُ 

ُ.شكلةنُالمُ مُ كُ مُ ةُوُ كاليُ وهرُاإلشُ هناُجُ ُوفيُرأييُ 

ُ:لُهنااص ُوالتقييدُالحُ 
ُومفهُ مُ ُولُاالتفاقصُـ مُحُ دُ عُ ُ
ُُطلحص ُمُ ُاقـولُاالتفـ ُـصحُ ُ

ُأنُ وُ  ُعُ ُمع ُص ُكسُ ي ُُفعالٌُُصرٌُنُ االتفاق ُالمفهوم ُالدُ ب ُاستقرار ُوانتشارهاُفة اللة

ُوالعُ  ُالمصطلحجدًُُمؤثرٌُُالخاصُرفوتداولها, ُإنتاج ُفي ُا ُاالجتماعيُ , ُالثقافة نه ةُوت كو  

اُكثيرًُُنُ أوُأ,ُواتفاقُ ُتماعُ ونُاجُ ومُدُ نُالقُ ي ُب ُُالمصطلحيعُشُ دُيُ قُ هُأنُ ُغيرُ ُ,ةةُوالبيئيُ والثقافيُ 
ُا.ُهُ ل ُُظيرنُ ليهاُوالتُ طالحُعُ بلُاالص ُنتُقُ وتكوُ ُتُ دُ جمُوُ فاهيُ نُالمُ مُ 
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ُ:ينارُ سُ يُمُ ريُفُ جُ ةُتُ طالحيُ ةُاالص ُمليُ العُ فُ 
ُُوالمُ ُوعيُ شُ  -1 ت مالُ فاهيم ُأوالًُاك  ُتُ وُ ُدُ ها ُاالص ُص ُقُ )ُقحقُ ن ُعلى ُاالتفاق ,ُطالح(دية

ُ.هومفُ ونُالمُ تكُ ل ُُالحقةًُُمليةًُليهاُعُ عُ صطالحُليةُاالمُ ونُعُ فتكُ 
ُالنظرياتم نُُرُ كونـ تُأساًساُومنطلقـًاُلكثيُفاهيمُالتيُ لُبالمُ افُ حُ ُويُ حُ ناُالنُ وموروثُ 

ُ ر, ُالم عاص  ُاللغوي  ُالد رس ُبُ ومُ في ُمُ ن ُ)النُ ص ُينها ُالقُ طلح ليةُُ؛(رآنيُ حو ُع م  ُجاء ت  إذ 
ه, ي وع  ش  طالحُالحقًةُل تك ونُالم فهومُو  ديةُالب حثُُاالص  ُب ق ص  ُي جر  ُل م  طالحي  ثُاالص  فالب ح 

ُ ُعُ حُ وُ والت ن ظير. ُالمُ نُ تى ُجُ دُ حُ د ُالتُ ُت ُرُ ثين ُواض ُعملية ُمُ ع ُعلى ُ)النُ واالتفاق وُحُ صطلح

عدُشيعُبينُالدارسينُبُ احثينُويُ البُ ُدأحُ ُهُ ستعملُ ي ُُفقد,ُلناقُ داولُوالتُ ريقُالتُ نُطُ (ُعُ رآنيُ القُ 
ُاستقرُ أ ُاألذُ فُ ُهُ همفُ ُن ُواتض ُي ُعالمهُ مُ ُحت ُهان ُشُ كُ فُ . ُاسُ ان ُالمُ تُ يوع ُعُ ص ُعمال ندُطلح

ُالمُ احُ البُ  ُعُ دُ حُ ثين ُمُ امُ ثين ُفُ هُ اًل ُاألنُ ف ُل ُُيًما ُت ُاألفكارإظار ُُلى ُعُ تداوُ المُ والم فاهيم ندُلة

ُدماء.ُالقُ 
لُص ُهذاُماُحُ م,ُوُ ينهُ يشيعُبُ وُ ُهُ أخذونُ يُ عدهُوُ ب ُُنُ هُمُ تأثرُبُ ي ُُخصُثمُ شُ ُبتكرهُ قدُيُ وُ ُ

هودُجُ ليدُمُ وُ ُطلحص ُكونُالمُ ي ُُالُدق ُوُ ُ",ُدثوُنحُ المُ ُناقلهُ حينماُتُ ُرآنيُ وُالقُ حُ طلحُالنُ ص ُعُمُ مُ 
ُندُالدكتورُأحمدُالجواريُفيدناهُعُ جُ اُوُ وهومُ ُ(91)ص"تخص  ُمُ ُردٌُهُفُ بلُابتكرُ ُ,ماعيُ جُ ُريُ كف

حوُةُالنُ ظريُ ظارُإلىُ)نُ تُاألنُ فُ حينماُلُ ُألنصاريُ لدكتورُأحمدُمكيُااُوُ)نحوُالقرآنُالكريم(

ُ(.رآنيُ القُ 

ثينُطلحُص ُذاُالمُ هُ م يالدُحديدُيُتُ فُ ُهمةُ ألةُمُ سُ لىُمُ إودناُي قُ ذاُهُ وُ  علىُأيديُالباح 
ثين ُالم حد  ُق ُفُ , ُالتُ عُ ُهرتُ ظُ د ُاص ُواض ُملية ُعلى ُواالتفاق ُ)النُ ع ُالقُ حُ طالح لدىُُ(رآنيُ و

ُحدثينالمُ  ُوُ , ُما ُت ُُديؤك ُ هو ,ُاالتفاقُم بدأرسيخ ُالعمليةهوُ ُاالصطالحي  نُ ُذه ُرُ جُ ت ُُمُ ل ُُوا 
وُحُ يسيرُالنُ بلُتُ سُ ب ُُاحثينُارتبطتُ البُ ُنمُ ُرديةُ فُ ُجهودُ لُبُ بُ ,ُؤسساتيةُ أوُمُ ُماعيةُ جُ ُهودُ جُ بُ 

ُبالدُ تمث ُ مُ ُربيُ العُ  ُلة ُالقُ حُ النُ )ُلىإعوة ُرآنيُ و ,)ُ ُالمُ ن جد ُوُ ص ُارتباط ماءُبأسُ ُهُ الزمُ تُ طلح

ُعُ اض ُوُ  ُاألفُ البُ ُنُ مُ يه ُادرُ احثين ُاص ُيُ شُ ُحو:نُ , ُ)نُ وع ُحُ طالح ُارتُ الذُ ُ(رآنالقُ و ُبُ بُ ي هُمؤلفُ ط
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ُ ُالسُ أالدكتور ُعبد ُالجوارُيُتارحمد ُالنُ و)نظريُ , ُالقُ ة ُرآنيُ حو ُبالدكتور ُمكيُأ( حمد
ُ.ماهُ عدهمُبُ ب ُُم نُثينرُالباحُ األنصاريُوتأثُ 

ُتناقُ يانًُريُأحُ جُ ي ُُدق ُوُ  ؤيةُضاحُالرُ اتُ ُُنوُ هُدُ ب ُُرهملتأثُ ُ؛احثينالبُ ُينطلحُبُ ص ُالمُ ُلا

حوُفهومُالنُ مُ ُىُأنُ أر ُُنُ همُمُ نُ فمُ ُ.(96)ليهُفُعُ ارُ عاُتُ اُعمُ عيدًُهنُبُ رفُالذُ ص ُينُ ةُلُ هوميُ فُ المُ 

ُالنُ القُ ُ:هوُرآنيُ القُ  ُالمُ حويُ واعد ُبالقُ تأثُ ة ُالكُ رة ُأ(99)ريمرآن ُهو, ُالنُ حُ ص ُت ُُو وُحُ يح
ُ.(161)هاُنُ دُمُ واعُ اطُالقُ تنبُ واسُ ,ُةرآنيُ دُالقُ واهُ هادُبالشُ تشُ االسُ ُأو,ُ(166)راءاتبالقُ 

وخُعدُ طالحُبُ ديُعلىُاالص ُص ُالقُ ُعواض ُاالتفاقُوالتُ ُليةمعُ ُصولحُ  -0 ُفاهيمالمُ ُر س 
ُالمصطلحات ُوشيوع ,ُ ُأشار ُما ُالقدماء,إوهو ُالشريفقاُليه ُ:رجانيالجُ ُل

ينُنُبُ عيُ مُ ُفظٌُوُلُ هُ ...وُ .نىعُ فظُبإزاءُالمُ عُاللُ ض ُلىُوُ عُ ُائفةُ طالحُاتفاقُطُ "االص ُ

ُ"عيُ مُ ُومُ قُ  ُ,(160)نين
ُهُ يتمثُ وُ  ُالمُ ل ُعُ ذا ُفي ُاالص ُسار ُفُ ملية ُالعُ طالح صرُي

ُوُ الحُ  ُالمُ ديث؛ ُالمفاهيم ُعرفيُ لكثرة ُوالُسيما هاُوُ-ةالعلميُ ُ–ة يوع  ُاستوجبُممُ ُش  ا

ل ت قيي  دهاُُةطلحيُ ص ُؤسساتُالمُ ةُوالمُ امعُالعلميُ جُ لةُبالمُ ث ُمُ ةُمُ ودُالجماعيُ هُ ظافرُالجُ تُ 
ُبحسبُ قرارها شأتُفيهاُةُالتيُنُ ةُواالجتماعيُ ةُوالفكريُ ةُوالثقافيُ رافُاللغويُ األعُ وا 

 فاهيم.لمُ ذهُاهُ 
 طلح ْصية امُلْنِب

ُمُ طُ انُ  (ُرآنيُ وُالقُ حُ طلحُ)النُ ص ُمُ ل ُُقيقُ دُ ُهومُ فُ ديدُمُ حُ يُتُ ثينُفُ احُ الفُالبُ تُ نُاخُ الًقا

يُومُ هُ فُ ميُالمُ رُ نظيمُالهُ وُالتُ هُ وُ ,ُهومفُ لُللمُ امُ فظُالحُ اللُ ُونهُ كُ ُ؛طلحص ُاللةُالمُ طُدُ بُ مُض ُتُ حُ تُ 
ُةالقُ يلُإليهُعُ حُ يُتُ ةُوالفكرُالذُ موزُاللغويُ ينُالرُ القةُبُ العُ فُة.يُ غُووزُاللُ مُ هُبالرُ نُ عُ ُالم عبَّر

ُعقليُ كريُ فُ  ُم نظ مةة ُتُ غُ ر ُُ"فهماُة ُدائرتيهماداخُ م ُل ُأنُ , ُوُ إال ُمُ هُ جُ هما ُللفُ تميُ ان ليةُاعُ زان

ُ.ُ(163)ة"العقليُ 
حليلُبُتُ جُ وُ ُلهُ وسائُ طلحُوُ ص ُناءُالمُ بحثُآلياتُبُ طالحُتُ االص ُةُمليعُ ُول م اُكانت

ُ:(161)ُواحُ الثُنُ ث ُُنُ (ُمُ رآنيُ لقُ اُوحُ طلحُالنُ ص ُمُ )يةن ُبُ 
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ْطلحْص ْظْالمْ فْ ل ْ -1
(ُبطريقةُرآنيُ وُالقُ حُ طلحُ)النُ ص ُناءُمُ ريقةُبُ طلحُكانتُطُ ص ُاشتقاقُالمُ ُحيثُ ُنُ مُ ُ

+,ُ)نعت(ُ(منعوت)ةُمنُركبُ اءتُمُ طلحاتُالتيُجُ ص ُ"المُ ُوبُوهينسُ عتيُالمُ ركيبُالنُ التُ 
ُالنعت ُمفردًُُوكان ُكُ ُ؛افيها ُعن ُعبارة ُواحدةُ ُلمةُ أي ُمُ , ُاإضافيًُُاركبًُوليس ُاسمًُ, اُأو

ُ.(161)"هلتُ ص ُُوُ موصوالًُ

دُاص ُوتُ  العربُقاييسُمُ بقواعدُوُ ُلمٌُبأن هُعُ ,ُدماءويينُالقُ حُ ندُالنُ و(ُعُ حُ النُ )ُطالححد 
ُنُ طةُمُ تنبُ سُ قاييسُالمُ جُبالمُ تخرُ سُ مُ ُلمٌُعُ »ُهُ(ُبأنُ ُهـ009عصفورُ)تُُهمُقالُابنفيُكالمُ 

لةُإلىُمُ ربُالمُ المُالعُ تقراءُكُ اسُ  ُ.(160)ها"نُ فُمُ لُ أتُ ي ُُالتيُ ُهُ زائُ عرفةُأحكامُأجُ وص  
اءُليهُيُ عُ ُيدت ُرآن(ُزُ )قُ ُيُ اعُ بُ االسمُالرُ ُنُ وبُمُ سُ نُ فهوُاسمُمُ ُ(رآن يُ القُ )أماُلفظُُ

ُيشيرل ُُ.(161)وبُإليهُسُ نُ فاتُاالسمُالمُ نُص ُمُ ُةُ فُ لىُص ُاللةُعُ للدُ ُبلها,اقُ كسورُمُ دةُمُ شدُ مُ 

ُالتُ  ُإلىذلك ُُوالنُ ُركيب ُالنُ واعُ القُ حو ُالمُ حويُ د ُنسُ ة ُالقُ إوبة ُالكريملى ُ(166)ُرآن ,ُ ن  ُن سب ةوا 

ليهُ)وُحُ لمُالنُ اللةُعُ صيصُدُ خُ ت ُُنيعُ رآنُالكريمُيُ لىُالقُ إحو(ُطلحُ)النُ ص ُمُ  مُل ُعُ الم ت ع ارفُع 

ُ.ةرآنيُ وصُالقُ بالنص ُُ(هاولهاُوا عرابُ ةُوأص ُربيُ دُالعُ واعُ قُ 

ُالعُ ظُ وتُ  ُالوُ القُ هر ُبُ شُ ة ُعُ يجة ُالنُ ين ُوالقُ لم ُأنُ حو ُفي ُالكريم؛ ُكُ رآن ُالسُ ه بُبُ ان

يض ُ,ُهُ سيرُآياتُ ف ُت ُل ُُ؛و(حُ لمُالنُ ينهاُ)عُ نُبُ مُ ومُوُ لُ أةُالعُ شُ يُنُ برُفُ املُاألكُ والعُ  ُ,عانيهُ احُمُ وا 

ليدُالتفكيرُفيُوُوُ حُ فالنُ ُ"ُ:المخزوميالدكتورُمهديُُقولي ُُهُوتراكيبهُ اظُ الالتُألفُ ثُدُ حُ وبُ 

ُالكريمالقُ  ُيُ العُ ُألنُ ُ؛رآن ُلم ُابتداءًُفكُ لماء ُوُ ُروا ُعُ ض ُفي ُعُ ُبحثُ ي ُُلمُ ع ُالتُ لُ في أليفُل

لواُإلىُذلكُبُ همُتُ ولكنُ ,ُرابواإلعُ  ُ.(169)"آنيُ لهمُالقرُ كرةُفيُأثناءُعمُ الفُ ُجتُ ض ُن ُُأنُ ُعدُ وص 
ُتُ ق ُوُ ُ ُلفُ فيُص ُُاللةُ دُ ُنُ مُ ُأكثرُعاضدت ُد ُالمُ ياغة ُقُ ص ُظ ُفيها يت  وع  واعدُطلحُر 

ُاللغُو ُاالصطالحفيُعُ ُيُ البناء ُملية ُالنحويُ ُ:ومنها, ُالوظيفيُ الداللة ُةة ُالقرآنيُ , ةُوالداللة

ُنُمُ ُةدُ ستمالمُ  ُُ.زةعجُ وصةُالمُ خص ُاليبهُالمُ وأسُ ,ُالكريمُرآنيُ القُ ُالنص 
ُ
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ْفظ:هومْاللْ فْ مْ  -2

فهومُمُ ُأنُ ُغير,ُانيعُ والمُ ُفكارنُاألعُ ُمزيةُللتعبيرالرُ احثُهومُأداةُالبُ فُ ي مث لُالمُ 

ُإالُ ُيرُ قىُغُ بُ اللفظُيُ  ُليهطالحُعُ االص ُُدُ عُ ب ُُواضًحا ,ُ ُيُ إذ  ُفيُذهنُبقىُالمُ " ُم ستتًرا فهوم

ُللمُ اض ُالوُ  ُحُ ع ُبصورةُ احبُ ص ُُهُ خرجُ ي ُُتىصطلح ُطُ ُلفظيةُ ُه ُالتُ عن ُواألقسُ ريق امُعاريف

ُ.(116)روط"ُوالشُ 
ُتجلُ وتُ ُ ُمُ عُ ى ُاللُ القة ُواإلص ُفهوم ُمُ فظ ُفي ُالمُ مُ ُستوياتُ طالح يمُفاهُ ن

ورةُمنُالص ُُعةًُنابُ ُكليةًُةُشُ القُ عُ ُتكنُ ُلمُ ُ(رآنيُ وُالقُ حُ طلحُ)النُ ص ُيُمُ ف ُوُ ُ.(111)ةطالحيُ االص ُ

ُفيهاُمُ بُ ,ُفهومةُللمُ كليُ الشُ  ي  وع  ظيفةُقُوُ قُ يُحُ الذُ ُ:الليتوىُالدُ سُ المُ ُأحدهما:ُ:ستويانلُر 

تم دُمُ ُويُ حُ نُالنظامُالنُ ليهُمُ طلحُعُ اُاص ُمُ فهومُلُ قُالمُ دُ يُص ُلُفُ ثُ ت مةُتُ عنويُ ةُمُ دالليُ  نُالم س 

لعُبهاُضطُ ةُالتيُيُ حويُ نُالوظيفةُالنُ اُمُ أخوذًُمُ ُتوىُالوظيفي:سُ المُ ُ:واآلخرُ.ريمرآنُالكُ القُ 

 .ةرآنيُ ةُالقُ ويُ حُ دُالنُ واعُ القُ استنباطُُهيطلحُوُ ص ُالمُ 
ُ(رآنيُ والثانيةُ)القُ ُ,و(حُ )النُ ُ:ُاألولىفظتينل ُُنُ بُمُ ركُ المُ ُالق رآنيُ وُحُ طلحُالنُ ص ُمُ ُوُ

ُامتُ  ُلُ هرُ ص ُوانُ ُ,تاجُ زُ التي ُتا ُمُ إيحيالن ُالنُ النُ ُفهوملى ُيُ الذُ ُويُ حُ ظام ُسُ ُدهُ حد ُ ي ُالنص  ُياق

ُ(.110)ُزةعجُ وأساليبهُالمُ ,ُظواهرهوُ ُرآنيُ القُ 

ُالكُ والقُ ُ ُكُ رآن ُالمُ ُتابُ ريم ُاألول ُوُ ريعتُ وشُ سلمين ُالم بينلسانُ هم ُهم عندُوُ ,
ُورُ لىُص ُإُشيرانُ حاُيُ بُ ص ُأاحثينُىُالبُ لدُ ُاعُ يُشُ تعمالُالذُ االسُ ُيوتركيبهماُفُ ,ُطالحاالص ُ

نُامعين؛ُل ي عب  رُعُ وسُالسُ فُ علىُنُ ُسلطةًُوُ ق دسيًةُوُ ُيبةًُهُ وُ ُصوصيةًُرُخُ كثُ أُفهومأوُمُ ,ُكريةُ فُ 

ُالنُ القُ  ُالتيُ حويُ واعد ُالنُ ُعتمدُ ت ُُة ُاألولاُنيُ آُرالقُ ُص  ُص ُُألصل ُالقُ ياغُ في ُالنُ ة ةُويُ حُ وانين

هاُعلىُالتيُاعتمدُفيُاستقرائُ ُةواعدُالنحويُ القُ ُب خالفُز,عجُ المُ ُرآنيُ رةُباألسلوبُالقُ تأثُ المُ 
ُ.(113)المُالعربُشعًراُونثًراُهوُكُ مُوُ قدُ مُ ُأصلُ 

ُالقُ ذُ ىُهُ جلُ تُ وتُ ُ ُالنُ ه ُالقرآنيُ حويُ واعد ُفيُة ُوحُ نُأبوابُالنُ مُ ُهمةُ مُ ُأبوابُ ة ُ:نهامُ ,

ُ.(111)يرقديمُوالتأخُ مينُوالتُ ض ُيابةُوالتُ قديرُوالن ُ يادةُوالتُ ذفُوالزُ الحُ 
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 طلحْص ْةْالمْ اهيْ مْ  -3

حديدُوالتُ ُبالتعريفُثلةم ُ تُ ةُالمُ طالحيُ اهيمُاالص ُفُ جيةُللمُ ارُ ةُالخُ ادُ يثُالمُ نُحُ مُ ُاأمُ 

ُللمُ الدُ  ُأنُ ن ُف ُُ,(111)طلحص ُقيق ُلُ ص ُالمُ ُعريفالتُ ُدَُّحُ ُجد ُص ُمُ طلحي ُالقُ حُ النُ )طلح (ُرآنيُ و

ُمُ مث ُ تُ المُ  ُفهو" ُبـ" ُع رُ مُ ل ُُرٌُعاص ُمُ ُلحٌُطُ ص ُل ُالقُ عُ ُفُ ا ُبُ دُ ند ُاألنُ جمُ مُ امى ُوالقُ ظمُ وعة دُواعُ ة

ُُنُ مُ ُطُ ب ُن ُتُ سُ ت ُُكامُالتيُ واألحُ  حيحُمُالص ُهُ نُالفُ مُ ُاسُ لىُأسُ مةُعُ ريم,ُوالقائُ الكُ ُرآنيُ القُ ُالنص 

تواترةُكانتُأمُرآنيةُمُ راءاتُالقُ ذُبالقُ عُاألخُ مُ ,ُاليبهُ وأسُ ُانيهُ عُ ومُ ُريمرآنُالكُ غةُالقُ لُ ليمُلُ والسُ 

دُواعُ وقُ ,ُنىعُ اةُالمُ راعُ مُ ُنُ ةُمُ كريُ ةُوالفُ ويُ ن ُعُ المُ ُرآنيُ وُالقُ حُ سُالنُ سُ بُأُ سُ حُ يههاُبُ وجُ اذة,ُوتُ شُ 

ُأليفالتُ  ُومُ والرُ , ُيُ بط ُعُ طُ ا ُالنَُّرأ ُمُ لى ُوالذ ُ ذُ كالحُ ُغييرُ ت ُُنُ ظم ُوالتُ كُ ف ُوالتُ ر, ير,ُأخُ قديم

ُ.(110)ُ"ُ.لمك ُ تُ بُوالمُ خاطُ الُالمُ وُ الُوأحُ ضىُالحُ ت ُقُ اةُمُ راعُ مُ ُعُ لُمُ ص ُلُوالوُ ص ُوالفُ 
ُحُ ُ ُالمُ وقد د ُالفُ رُمُ اص ُنُ طلحُعُ ص ُد  ُالنُ فهوم ُقصيًراُت ُُرآنيُ القُ ُحويُ كر ُدقيقـًا حديًدا

عُلُ مُ ُمامُ تُ هُلُ ص ُل ُخُ ي ُُاًلُوشامُ  ض  لىُعُعُ واض ُلىُاالتفاقُوالتُ عُ ُب ي نةُاللةدلُدُ ي ُوُ ُيرشُ اُيُ مُ ب ُُهُ اُو 
يُعُفُ وسُ حرىُالتَّتُ يُيُ ةُالذُ لومُاإلنسانيُ يُالعُ فُ ُنيُ طلحُالفُ ص ُأنُالمُ ذاُشُ هُ وُ ُره.ناص ُعُ وُ ُسهُ سُ أُ 

ُفُ خُ قةُوالتُ ىُوالد ُ ن ُعُ المُ  ُالذُ العُ ُغويُ ظُاللُ فُ نُاللُ ي ُب ُُوُ هُ صيصُ" وسعُيمُوالتَّمُ عُ يُالتُ ض ُت ُقُ يُيُ ام
ُ.(111)ُيص...."ص ُخُ قةُوالتُ ضيُالد ُ ت ُقُ يُيُ الذُ ُلميُ طلحُالعُ ص ُوالمُ ُى,ن ُعُ يُالمُ فُ 

ُدُ أمُ ُ ُالمُ ا ُفُ ص ُاللة ُباشرةًُومُ ُةًُحُ واض ُُاللةًُانتُدُ كُ طلح نُ , ُالعُ فُ ُباينتُ ت ُُوا  رُناص ُي

ُللمُ ك ُ المُ  ُفُ ونة ُاإلبُ هُ مفُ وُ ُ,(116)هوم ُووُ انُ وم ُدُ ض ُة ُالمُ وح ُمُ ص ُاللة ُدُ وض ُب ُُبطُ رتُ طلح اللةُوح

ُالمُ فُ ُطُ رُ تُ شُ ي ُُإذُ ُ؛هومفُ المُ  ُالد ُ ص ُي ُوالوُ طلح ُوأحُ ض ُقة ُالدُ اديُ وح ُعُ (119)اللةة ُحُ . الُُينُ لى

ُفُ المُ ُشيرُ ي ُُأنُ ُطُ رُ تُ شُ يُ  ُالمُ إيرُشُ ايُ رُمُ دُ قُ ُبُ إالُ ُاهرةائصُالظُ ص ُخُ ُيعمُ لىُجُ إهوم ىُ"ُن ُعُ ليه

نـًا,ُعيُ يئـًاُمُ أوُشُ ُ(زهامُ )رُ ُنةًُعيُ مُ ُاهرةًُلُظُ ث  ُمُ يُ ,ُغةيُاللُ ةُفُ اسيُ موزُاألسُ الرُ ُدوُأحُ هُ وُ هومُفُ المُ فُ 
ُإحُ أ ُالشُ ائصُهُ ص ُدىُخُ و ُولُ ذا ُن ُعُ مُ ُهُ ل ُُيس ُيء, ُيُ مُ ُرُ دُ ق ُب ُُالُ إى ُإشيا التيُُرةاهُ الظُ ُلىر

ُ(106)"ُلهاث  ُمُ يُ  م. ُت قد  ا ُم م  ر ي ظه  ُمُ ت ُُأنُ ُو  ُ)النُ ص ُحديد ُالقُ حُ طلح ُمُ جُ ُ(رآنيُ و ُمُ تعاض ُاء عًُدا
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ُهُ ياغتُ يُص ُهوم,ُوااللتزامُفُ فُ ابلةُالمُ قُ مُ نيُبُ عُ طلحُالمُ ص ُمةُللمُ الئُ يغةُالمُ تيارُالص  ُنُاخُ سُ حُ 
ُ.غةظامُاللُ يهُنُ ض ُت ُقُ اُيُ مُ بُ 

 .مْهط الَفْبَضفة َوِرْعيل امَلأصِّي َتِف (ّيرآِنو الُقْحطلح )الَنْصر ُمأَث

ُلُ كُ  ُالمُ ظُ ان ُص ُهور ُالمُ فُ ُرآنيُ القُ ُحويُ النُ طلح ُالنُ وُ ي ةُاألساسيُ ُهُ ظيفتُ وُ ُويُ حُ روث

ُ.هايدُ وحُ ت ُوُ ُاهيم,فُ مةُالمُ ظُ يُأنُ مُفُ كُ حُ والتُ ُ,رفةعُ اءُالمُ نُ يُبُ رىُفُ بُ الكُ 
ُاتفُ ظرُإلىُمُ النُ ب ُوُ ُ جُ ,ُوُنث ُدُ حُ ونُالمُ سُ ارُ الدُ ُليهُ عُ ُقُ ا ُالمُ هُ مُ اعُجُ مُ وا  يُلينُفُ غُ تُ شُ رة

وُ(ُرآنيُ وُالقُ حُ طلحُ)النُ ص ُديناُمُ حُلُ جُ رَُّت ُُويُ حُ سُالنُ رُ الدَُّ طلحُ)ن ح  ُم ص  ًفاُم ع  اءُم تراد  الذ يُج 
ُالكريم ُمُ سُ حُ ب ُُ(الق رآن ُألكُ ب ُالمُ راجعتنا ُادرص ُثر ُالدُ ي ُب ُُهُ وعُ يُ شُ وُ , ُوُ سُ ارُ ن ُفُ ودُ رُ وُ ين, يُه

طلحطالحيةُاللةُاالص ُتقرارُالدُ اسُ ُتُ ت ُبُ همُالتيُأثُ ؤلفاتُ مُ همُوُ احثُ ب ُمُ  ُ.للم ص 
ُهُ حُ وُ ُ ُالمُ ق ق ُوظُ ص ُذا ُتُ فُ ُةًُيليُ تأص ُُيفةًُطلح ُمُ أسُ ي ُمُ فُ يس ُ)النُ ص ُهوم وُحُ طلح

ُالنَُّت ُبُ أثُ ُ(رآنيُ القُ  ُت مثُ إظارُونُاألنُ ث ُدُ حُ تُالمُ ف ُل ُوُ ,ُاءمُ دُ ونُالقُ ويُ حُ ها اهيمُفُ وعُمُ يُ يُشُ فُ ُلتُ ليها

ُالقُ حُ النُ  يالنُ ُرآنيُ و ُالقُ مُ ُص   ُةديُ ص ُن ُالمُ وجُ والتُ , ُوُين ُعُ يه ُقُ راعُ ومُ , ُالتُ واعُ اة كُماسُ طُوالتُ رابُ د
ُومُ النص  ُ ُأحُ راعُ ي ُالمُ اة (101)قاموال

ُأمُ  ُمُ . ُالتُ ا ُظينُ سألة ُجُ ق ُفُ ر ليةُعمُ ل ُُقةًُالحُ ُليةًُمُ اءتُعُ د

ُأنُ ُإذُ ُ؛يسأسُ التُ  ُفُ بُقُ رُ العُ ُ" سوا ُي ؤس   ُلم ُمُ ديًما ُيُ ص ُكًرا ُعُ قُ طلحًيا ُظيرنُ لىُالتُ وم طُبُ ض ُوُ ,
ةُاجُ ببُالحُ سُ ب ُُ؛طلحص ُيُالمُ كيًراُفُ فُ واُتُ ف ُرُ لُعُ بُ ,ُطلحص ُعلمُالمُ ةُلُ ةُوالفلسفيُ رفيُ عُ سُالمُ سُ األُ 

ُاسبةُ نُ طلحاتُمُ ص ُمُ ُعُ ض ُوُ ُتُ دعُ تُ اسُ ُلومُ دةُعُ يهُعُ فُ ُأتُ شُ يُنُ رهمُالذُ ص ُيُعُ حةُإليهُفُ ل ُ المُ 
ُ.(122)ُمال"عُ تُ نيفُواالسُ ص ُتهاُفيُاللُ 

ُص ُت ُوُ  ُمُ شير ُ)النُ ص ُياغة ُالقُ حُ طلح ُمُ رآنيُ و ُإلى ُاختُ جُ ( ُفُ أُهُ صاص ُال ُوهُ وُ ُهُ نُ و
يُهُ اضًحا.ُفُ وُ قيقـًاُوُ مثياًلُدُ هومُتُ فُ المُ ُةياغص ُُلتُ ثُ دُمُ ق ُوُ ُة(,رآنيُ ةُالقُ حويُ اتُالنُ راسُ الُالد ُ جُ مُ )

ُوالوُ الد ُ ُت ُض ُتُ اقُ ُقيقةٌُدُ ُميةٌُسُ تُ  ُفُ ض ُقة ُالخُ وح ُطابي ُا, ل ه  ُس  ُوُ هالمُ عُ تُ سُ مم ا ينُب ُُداولهتُ ,
ُثين.ُاحُ ةُالبُ نُ لىُألسُ طلحُعُ ص ُاجُالمُ وُ انُرُ مُ دُض ُهُ شُ اُيُ مُ ينُبُ ارسُ الدَُّ
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ُفإ ُأخرى ُجهة  ُمُ ت ُُنُ وم ن ُ)النُ ص ُقييد ُالقُ حُ طلح ُالقُ بالدُ ُ(يُ رآنُ و ُأكُ رآنيُ اللة هُبُ سُ ة

هُفظُبأنُ طالقُاللُ إندُُإليهُعُ هنُإالُ فُالذ ُ صرُ نُ الُيُ فُ ُهوم,فُ نىُوالمُ عُ قيدُالمُ ت ُي ُُإذُ ُ؛وصيةًُص ُخُ 

ُريم.ُرآنُالكُ القُ ُوهُ مُوُ د ُ ق ُت ُمُ ُويُ غُ ل ُُلُ ىُأص ُمُ أسُ ُنُ ةُمُ طُ ب ُن ُتُ سُ واعدُالمُ القُ 
ُقُ يُتأص ُفُ ُث اق بةٌُُقيقةٌُحُ ُهُ ذُ هُ وُ ُ ُالنُ واعُ يل ُالعُ حُ د ُاعُ ل ُُإذُ ُ؛ربيُ و ُالقُ مُ تُ و ُالكُ د ريمُرآن

ُاألوُ ص ُالمُ  ُفُ در ُالتُ ل ُالنُ عُ قُ ي ال ُُويُ حُ يد رُ ُم  ُالقُ ي ُب ُُواالخت الفُادمص ُالتُ ُظ ه  ُالنحويُ اعُ ن ةُدة
ُ اُحُ ,ُرآنيُ القُ ُوالنصَّ ُض ُاةُبإخُ حُ النُ ُمُ كُ ول م  ُت ُفُ ص ُوُ ُةُ طقيُ ن ُمُ ُةُ قليُ كامُعُ إلىُأحُ ُرآنيُ القُ ُاعُالنص 

ةر ُدُ وذُوالنُ ذُ لةُوالشُ بالق ُ 
(103).ُ

ُنُالبُ عُمُ ب ُن ُي ُُاتهُ يُ ,ُوحُ هُ وعُ يُ شُ وُ ُ,طلحص ُالمُ ُيالدُ مُ ُإنُ ُ ُتهُ جُ تُ أنُ ُيالتيئة طُبُ ارتُ ُدُ ق ُوُ ,
ُرطبيُ اءُالقُ ض ُنُمُ ابُ اُبُ ءًُدُ ب ُُحويُ يرُالنُ يسُ واتُالتعُ دُ ب ُُ(رآنيُ القُ ُوحُ النُ )طلحُص ُهومُمُ فُ مُ ُورهُ ظُ 

ُيثدُ رُالحُ ص ُتىُالعُ حُ وُ  ُالمُ اجُ الحُ ُومُ ن ُوُ , ُتُ ة جُهُ نُ يُمُ افُفُ رُ حُ واالنُ ُللُ الحُالخُ لىُإص ُإزايدة
حويُ رسُالنُ الدَُّ

نُ ُ...,ه ُوُ فُ رُص ُكُ عُ ت ُُبُالتيُ وائُ نُالشَُّيرُمُ ثُ كُ ُيهُ فُ ُربيُ وُالعُ حُ النُ .ُفُ (124) ُهُ ب ُُهُ وا 

ُحُ ُةٌُاسُ مُ ُاجةٌُحُ  ُتُ رُ إلى ُعُ مُ ت ُعُ ت ُُقيةُ نُ كة ُاخُ د ُاآلرُ تُ لى ُالنُ يار ُواألصَُّاض ُاء ُمُ جة ُأقُ يلة الُوُ ن

ُ(رآنيُ وُالقُ حُ سم يهُ)النُ ن ُُئذُ ينُ حُ ريم...وُ رآنُالكُ لىُالقُ عتمدُعُ ي ُُكاملُ ت ُمُ ُوُ حُ كوينُنُ تُ ...وُ .اءمُ دُ القُ 

ُ(125)ْاء...".مُ نُاألسُ ذلكُمُ ُهُ ابُ اُشُ أوُمُ 
ُادهعُ وُ ُ(ريمرآنُالكُ غةُالقُ وعُإلىُ)لُ جُ الحُالرُ ريقُاالص ُلىُطُ وةُعُ طُ خُ ُلُ أوُ ُانت ُكُ وُ ُ

ُاألوُ ص ُالمُ  ُالتُ فُ ُلدر ُفُ (126)قعيدي ُعُ ض ُ. ُاألال واتن ُإعُ يُ اعُ الدُ ُص  ُإلى ُص ُة ُالنُ لُ ادة حوُة
هيُ انُ عُ مُ وُبُ حُ زجُالنُ مُ وُ ,ُريمرآنُالكُ القُ بُ 

.ْ(127)ُْ

ُتُ هُ ُنُ مُ وُ  ُالتُ اجُ الحُ ُلـ دت ُوُ نا ُوالحُ أريخيُ ة ُاريُ ض ُة ُمُ ظُ إلىُة ُيُ ص ُهور فُإلىُدُ هُ طلح
ياءُلىُإحُ عُ ُادرق ُوُ ,ُريمرآنُالكُ وُالقُ ليلُهُ دُ وُ ُدرُ ص ُمُ ُثقُ أوُ ُنُ مُ ُدُ م ُ تُ سُ فيُمُ رُ عُ مُ ُجُ هُ نُ اءُمُ ن ُبُ 

ُ.ُهُ بُ ارُ شُ مُ وُ ُاتهُ وعُ نُ تالفُتُ لىُاخُ عُ ُويُ حُ وثُالنُ رُ وُ بُالمُ توعُ سُ ,ُومُ ويُ حُ جُنُ هُ ن ُمُ 

ُ:حمدُمطلوبأُرهاُد.كُ ذُ يُ ,ُلميُ طلحُالعُ ص ُوالدةُالمُ اُلُ وطًُرُ ونُشُ تص ُخُ عُالمُ ض ُدُوُ ق ُوُ 
 ة.انيُالعلميُ عُ نُالمُ ىُمُ ن ُعُ لىُمُ اللةُعُ اءُللدُ لمُ اتفاقُالعُ "ُ -1
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 لى.ةُاألوُ غويُ اللتهُاللُ نُدُ عُ ُديدةاللتهُالجُ الفُدُ تُ اخُ  -0
 .دلولهُاللغويُ مُ ديدُوُ هُالجُ دلولُ نُمُ يُ هةُبُ ابُ شُ مُ ُةُأوكُ شارُ مُ ُأوُبةاسُ نُ ودُمُ جُ وُ  -3
 .(106)"ُدُ احُ لميُوُ نىُعُ عُ لىُمُ اللةُعُ دةُللدُ ةُواحُ ظُ لفُ اءُبُ ف ُتُ االكُ  -1

,ُعُاللغويُ ض ُلُوالوُ اللةُاألص ُنُدُ الفةُبيُ خُ رطُالمُ تُ شُ الُيُ ُدُ قُ ُهُ ن ُإ(ُوهللاُأعلم)ُُىوأرُ 

ُاللتين.ينُالدُ كةُبُ ارُ شُ هةُوالمُ ابُ شُ المُ همُبُ ل ُوُ قُ ُهُ دُ ن ُفُ هاُيُ نُ اُمُ دًُم ُ تُ سُ ونُمُ كُ دُيُ ق ُفُ 
ُأنُ أيًضُُحُ وأرج ُ  ُبُ تراطُاالكُ اشُ ُا ُلإليُ لبًُطُ ُدُ ظُواحُ لفُ تفاء ُجازا ُاالسُ سُ وُ , الُمُ عُ تُ هولة

ُالمُ عُ  ُأمُ مُ عل ُ تُ ند ُنُ ين ُبيُ سُ ر ُوالمُ فُ المُ ب ُُينٌُه ُر ُُوهُ وُ , ُيُ عُ اهيم ُالتي ُالمُ ؤدي ُ اني ُطلحُص ُها دُق ُفُ ,

ُ.(109)ُتهاقُ د ُ اللةُوُ وحُالدُ ض ُرُوُ وافُ ت ُُعُ مُ ُرثُ وُأكُ أ,ُدُ واحُ ظُُ لفُ هُبُ هومُ فُ طلحُمُ ص ُقُالمُ حق ُ يُ 

ُالعُ أمُ  لملُالاتفاقُأهُ ُوهُ طالحُوُ ةُاالص ُليُ مُ يُعُ ع الُفُ صرُالفُ نُ ا طلحُص ُلىُالمُ عُ ُع 

ُعُ عُ واض ُت ُوُ  ُمُ رُ تُ "وي شُ ُليههم ُأهُ افُ وُ ط ُاالخُ قة ُعُ اهُ ض ُرُ اصُوُ ص ُتُ ل ُالمُ ألنُ ,؛هنُ م ُبُ ن ُعُ هم ,ُهُ يون
ُ.(136)"ُهُ ويرُ طُ أوُتُ ُهُ ييرُ غُ لىُتُ إةُاجُ لىُالحُ ُعُ اًلُتقبُ سُ ونُمُ هُ ب  ُن ُيُ وسُ ,ُهُ الُ مُ عُ تُ ونُاسُ يعُ شُ يُ ذينُسُ الُ 

ُشُ  وخُسُ دُرُ عُ ُبُ حُإالُ ض ُت ُت ُُمُ ل ُُينالدارسُ نُي ُب ُُهُ واجُ رُ (ُوُ رآنيُ وُالقُ حُ طلحُ)النُ ص ُرةُمُ هُ إن 

ُواألفُ فُ المُ  ُكاراهيم ُالسُ يُذ ُ فُ ُهُ ولُ ب ُقُ ُدليلُ ُوهُ وُ , ُبُ امُ هن ُيُ ع ُالعُ بُ القُ )ىُسمَُّما ُفُ ول لُقُ يُحُ ام

يئةُيُالبُ اُفُ حيُ يُ عيشُوُ طلحُيُ ص ُالمُ ُأنُ ُنطلحُمُ ص ُةُالمُ بوليُ قُ ألةُمُ سُ تأتىُمُ تُ .ُوُ (اصص ُتُ االخُ 

ةُوُ بابُالقُ تلكُأسُ مُ ي ُُنُأنُ مُ ُدُ طلحُالبُ ص ُظُالمُ لفُ ذاُفُ لُ ,ُليهاعارفُعُ تُ هومُوُ فُ يهاُالمُ اعُفُ شُ ُالتيُ 
صُلُ فُ عُالمُ مُ ُهُ اتفاقُ بُ  نُجُعُ ر ُخُ ُيُ الُ وا,ُلفظلةُلُ عمُ تُ سُ ةُالمُ ئُ ىُالفُ دُ ل ُُشاًعامُ وُ ,ُلهُ مُ حُ هومُالم خصَّ

عُألجُ امُالُ اإلطارُالعُ  يهاُانُ عُ بُمُ سُ حُ لقُبُ طُ اُتُ اظُإنمُ األلفُ ُشامُ"ُإنُ قولُابنُهُ ي ُُ,هُ لُ ذيُو ض 
,ُينُنُالدارسُ ي ُب ُُهُ ورُ ض ُتيارهُحُ طلحُواخُ ص ُقاءُالمُ تُ انُ ُتُ بُ أثُ وُ ُ(131)"نلُذلكُالفُ طالحُأهُ يُاص ُفُ 

نًُعاُمُ وُ طلحُنُ ص ُالمُ ُبُ تقاءُأكسُ يوعُواالنُ ذاُالشُ هُ ين.ُوُ ص  ُتُ خُ ثينُوالمُ احُ ندُالبُ عُ ُهُ اولُ دُ ساعُتُ وات ُ 

ُوالتداوليُ رائيُ االجُ ُيتهُ رعُ شُ وُ ُهُ بولُ قُ تصاصُبُ لُاالخُ أهُ ُنُ مُ ُراراإلقُ  ُعُ ة ُتـ نز  ه ه  ُالتي ُهُ ونُ نُكُ ة
ُيُ ص ُارةُمُ بُ وُالعُ أةُمُ لُ حُالكُ بُ ص ُكيُتُ ل ُوُ ",ُطلحص ُمُ ُروعُ شُ أوُاقتراًحاُأوُمُ ُرةًُكُ فُ  بُأنُجُ طلًحا

ُها:روطُأهمُ يهاُشُ وافرُفُ ت ُتُ 
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ُاسُ شُ ي ُُأنُ  ُبُ الُ تعمُ يع ُيُ ها ُاالخُ أهُ ن ُتصاصل ُفُ , ال  ُوفُ هاللتدُ ُدتُ قُ وا  هاُائدتُ ا
ُطالحيةاالص ُ ُالمُ ي ُوُ , ُمُ جُ طلحُمُ ص ُبقى ُالهُ صادقُعُ تىُتُ روعُحُ شُ رد ُفُ يئاتُالخاص ُليه يُة

ُ.(130)ُصاصُ"تُ حابُاالخُ أص ُُيتداولهُ اتُوُ غةُواألكاديميُ عُاللُ جمُ مُ 
ُع مليةُُ ُالق ولُإلىُأن  ي م ضيُب نا ُالمُ ورُ يرُ سُ و  ُب قيودُ ُياتهحُ وُ طلحُص ُة ُت تقي د ُأن  ُإذ ؛

نُلُمُ عُاألوُ ض ُالوُ فُ ,ُهُ تعمالُ واسُ ُشرهُ نُ لُبُ بُ ,ُهُ مرُإيجادُ عُ ب ُُكونُ تهُالُتُ يويُ حُ طلحُوُ ص ُياةُالمُ حُ " م 

ُبُ ص ُهمُوُ ص ُخُ يُ  ُالص ُمثابُ فه ُلُ ةُالوالدة ُهُ حيحة ُفُ ب ُُهُ لُ تداوُ ب ُُتمرارهُ اسُ ُنُثمُ مُ وُ , عُواض ُيُمُ ينهم

ُإليهالحُ  ُالتُ بُ بتُُ ث ُفُ ُ,اجة ُالمُ عُ ُداولهذا ُثُ مُ وُ ُ,ينتص  ُخُ ند ُاالسُ فُ ُمُ ن ُالعُ ي ُبُ تعمال نُيُ ام

ُيُ اس.وُ النُ  ُالتُ توقُ ال ُفُ ف ُالمُ فكير ُبُ ص ُي ُاسُ عُ طلح ُاسُ د ُمُ مُ ُدُ ب ُُالُإذُ؛هُ الُ تعمُ تقرار عةُراجُ ن

ُبوجُ ي ُُجديدُ بُ أتيُدُيُ قُ ُالليُ والدُ ُطورُالعلميُ التُ ُنُ ألُ؛ينُواآلخرينُالحُ تعمالُبُ تهُلالسُ ناسبُ مُ 
ُالتفريعُهُ إبدالُ  ُالرَّعُ ُأو ُوكذلك ُفُ غُ ليه, ُابُ بة ُاألقُ تُ ي ُواألص ُرُ داع ُنىعُ مُ للُحُ ب ُيُ مُ , ُبُ وجُ ا

ُظهورُدالالتُ اللتهُبُ فُدُ ضعُ وتُ ُهُ الحيتُ هيُص ُت ُنُ دُتُ ق ُفُ ,ُنهصُمُ خلُ أوُفيُالتُ ,ُهُ التفكيرُبغيرُ 

ُ.(133)ُذاُالتفكيرُ"هُ اُلُ تكونُسببًُُديدةُ جُ 

ابُبُ نُأرُ دةُمُ وحَُّةُمُ مليُ عُ ُ(الب)اللفظُأوُالقُ ُرآنيُ حوُالقُ طالحُالنُ ةُاص ُليُ مُ عُ ُاءتُ جُ فُ 
ُواالخُ العُ  ُعُ صاصُالُ تُ لم ُاتفقوا ُخُ تُ لىُاسُ ذين ُالنُ للفُ ُطالحيُ اصُللفظُاالص ُعمال ُحويُ كر

ُالق ولُ.رآنيُ القُ  ُم ن ُل ن ا ُف الُم ندوحة ُث م ن م  ُالمُ اسُفُ األسُ ُ"أنُو  ُأنُ ص ُي ُي ُُطلح ليهُعُ تفق
نىُعُ ؤدًياُالمُ اللةُمُ حُالدُ يكونُواض ُل ُُ؛عينهُ ب ُُنُ أوُفُ ,ُلمُ يُعُ تعملُفُ سُ ي ُُوأنُ ,ُرث ُكُ أوُأُ,اثنان
ُيُ الذُ  ُالواض ُي ُوُنعُ ريده ُر ُي ُُلمُ وُ , ُبُ رُ العُ ى ُاألوائل ُفُ ب ُأنُ أًسا ُالمُ ض ُي ُُي ُمُ ع ُهُ طلحُ ص ُؤلف

ُ.(131)ُلُ"مُ أوُي هُ ُشيعُ ي ُفُ 
ُتُ حُ وُ ُ ُهُ ق ق ُالمُ ذُ وليد ُدُ بُ ض ُُطلحص ُا ُص ُفُ ُقيقـًاًطـًا ُالمُ ناعُ ي نتاجُ ص ُة ُوا  ُفُ طلح يُه

ُيُ ُإذُ ُ؛سانيُ رسُاللُ الدُ  ُالتُ مُ ت ُعُ " ُالمُ د ُقُ بُ لىُض ُعُ ُطلحيُ ص ُكوين ُالدُ دُ واعُ ط ُوُ ه هُتُ ياغُ ص ُاللية

(131)ةُ"اللسانيُ 
هاُملوُنعُ تُ سُ يهُالمُ ىُفُ اعُ ,ُرُ  وح  اللةُو وض  قة ُالد  ةُبسُ أكُ ُامُ مُ ,ُد   فَّ طلحُص  ُالم ص  ت 
ُ.االستقاللي ةُوالت فر د
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ُالشُ مليُ كستُعُ عُ وُ ُ ُتُ رُ طلحيُدُ ص ُيوعُالمُ ة ُالمُ واتُ جة ُابطُ يُالخُ طلحُفُ ص ُر وُهُ وُ ,

ُعُ دُ  ُتُ ليل ُوُ وحُ لى ُدُ بُ ض ُيده ُيُ ب ُُهاللتُ ط ُتُ عُ ُحةًُواض ُُاللةًُدُ ُدلُ ما ُوُ فُ لمُ اُورطُ لى لُحو ُ تُ هوم

ُإنُ ُذلكُ؛ركشتُ مُ ُعرفيطلحُمُ ص ُإلىُمُ ُذاتيةُ ُكريةُ فُ ُؤيةُ رُ ُنُ مُ ُقالهُ تُ طلحُوانُ ص ُالمُ  ُطورُ ت ُُ"

ُالنُ فُ مُ  ُالقُ حُ هوم ُمُ خُ ُنُ مُ ُرآنيُ و ُيُ الطُ ُهُ سيرتُ الل ُالتُ إلُشيرُ ويلة ُالمُ حو ُ ى ُفُ نُ ل راسةُيُدُ هجي

ُوُ حُ النُ  ُالمُ ح ُ تُ و, ُمُ ص ُول ُتهاديةًُاجُ ُذاتيةًُُؤيةًُرُ ُونهُ كُ ُنُ طلح ,ُ ُخاًصا ُكونهُإأوموقفـًا لى
ُ.(130)مشتركـًاُ"مصطلًحاُوتصوًراُمعرفيـًاُ

طلحُص ُطُالمُ بُ يُض ُطوًراُفُ ت ُُهومفُ يُللمُ جُ هُ نُ ولُالمُ حُ اُالتُ ذُ لُهُ رُي مث ُ خُ آُانبُ جُ ُنُ مُ وُ 

ض ُوُ  مةُاالص ُفُ ا  ُنُ أإذُ؛ةةُوالثقافيُ كريُ راتُالفُ طوُ مُوالتُ جُ سُ نُ اُيُ مُ هُبُ يفُ وظُ ت ُوُ ُليه,ةُعُ طالحيُ اءُالس  

ُ(ةطلحيُ ص ُمةُالمُ اءُس ُ فُ إض ُ)ىمسُ ت ُُيرورةٌُيُسُ هُ وُ ,ُسميةالتُ جاتُرُ دُ ُهُ بُ احُ ص ُيمُتُ اهُ فُ ورُالمُ طُ "ُتُ 
ُذلكُفإنُ اُلُ وتبعًُُ,غيرُ لىُتُ إرىُخُ جاالتُاألفاهيمُالمُ مُ وُ ُ,ولوجياكنُ لومُوالتُ يمُالعُ فاهُ عُمُ ض ُخُ ت

يةُنُ يُبُ فُ ُاجهُ مُ دُ إُمُ تُ ,ُوُ تامُ ُشكلُ ب ُُهُ تُ ياغُ ص ُُتُ مُ هومُتُ فُ المُ ُادامُ مُ ُنةًُرُ كونُمُ ةُتُ هاُاللغويُ ورتُ ص ُ
,ُميطنُ يدُوالتُ وحُ عُالتُ رجُ مُ قُلُ باتُالم طلُ نُاإلثُ يُ حُبُ جُ أرُ ت ُت ُُذلكُأنُ ُعُ ةُمُ ميُ سُ مكنُللتُ يُ فةُوُ عرُ المُ 

ُ.(131)يمُ"فاهُ ونةُالمُ رُ ينُمُ ب ُوُ 
ُاالص ُليُ مُ عُ ُفت ُشُ كُ وُ ُ ُعُ ة ُطُ طالح ُاللغُ واعُ ن ُالعربيُ ية ُوُ ة ُعُ درتُ قُ ة ُتُ ها وليدُلى

ُأثُ ل ُُديدةُ جُ ُطلحاتُ ص ُمُ  ُالكُ ها ُفُ بُ رها ُالدكتورص ُوُ وُ ُ,ديثالحُ ُسانيُ رسُالل ُ يُالدُ ير عبدُُفها

ُ)االقُ  "ُ ُالمسديُبـ ُظيفةُ لىُوُ إةُةُاللغويُ بنيُ حولُالُ ت ُت ُُنُأنُ مك ُ يفُيُ كُ وُ ُ(فيُ رُ رانُالعُ تُ السالم

ُةُ إبالغيُ  ُاالص ُب ُمُ ُتحولُ يفُيُ كُ , ُنُ إالحُطُ دأ ُللُ ولُ مُ ُطُ مُ لى ُ؟.نُ عُ ُدولُ ت ُُنُ أُدُ عُ ب ُُغةُ د ُ(136)ها

يُصُفُ خص ُنو عُوالتُ التُ ُواعيةُ طُ ُنُ غةُمُ اللُ ُهُ زُبُ ميُ تُ اُتُ فُمُ شُ كُ الحُتُ طُ ول دُباالص ُةُالتُ ضيُ قُ "فُ 

ُبُ ي ُُوشكُأنُ ي ُُردُ فُ ُلَُّكُ ُكأنُ ىُلُ تُ حُ ُقتُ الوُ ُسُ ف ُنُ  د ُإنُ نُ عُ ُعبيريُ التُ ُطهُ مُ نُ تفر  ُفُ الكُ ُازهُ جُ د يُالم
نُيهاُمُ الحُفُ طُ االص ُُاقةُ طُ ُوالُأنُ ىُلُ نُ سُ يتُ نُلُ كُ مُيُ ل ُُاوُمُ هُ وُ ُ.هُ مُ خدُ تُ سُ يُيُ انُالذُ سُ طاقُالل ُ نُ 

ُيُ حداثُمُ تُ واالسُ ُنةروُ المُ  ُالمُ عُ جُ ا ُالل ُ مُ جُ ل ُالوُ سانيُ وعة ُيُ احُ ة ُكُ تق ُ سُ دة ُبُ مُ ُردُ فُ ُلُ ل ُسماتُ نها

ُ.(139)المُ"وىُالكُ تُ سُ لىُمُ ةُعُ وعيُ نُ 



 

 

111 

 الُقرآنّي قراءة تأصيلية يف املفهوم واالصطالح ُمْصطلح الَنحو

 جملة مداد اآلداب العدد الرابع عشر

ُتقدُ مُ مُ ُناصُ الُمُ و ُُ ُمُ ا ُالمُ تُ اعُ ُلىإُوةُ عُ دُ ُنُ م ُالل ُ ص ُماد ُالقُ حُ )النُ ُسانيُ طلح ُ(رآنيُ و

ُالمُ لحاجُ ل ُُجابةًُتُ اسُ ُهُ رارُ ق ُا ُوُ  ُللدُ عرفيُ ة ُسينارُ ة ُهُ ن ُت ُوُ , ُالمُ ذُ ظيم ُدُ ص ُا ُالمُ طلح طلحاتُص ُاخل

ُاألدبيُ عاجُ المُ وُ  ُوالمُ م ُوُ فاهيميُ ة ُالل ُ معاجُ ة ُاتسانيُ م ُالدارُ مُ إلجُ , ُاع ليهسين ُالدرُ فُ ُع  سُي
تُشتُ التُ الحُوُ طُ ىُاالص ُض ُوُ نُفُ مُ يُزُ طلحُفُ ص ُالمُ ُحدةُ لُوُ سائُ نُوُ مُ ُسيلةًُانُوُ كُ فُ.سانيُ اللُ 

ُطلحيُ ص ُالمُ  ُالتيُاجُ رديُ وداتُالفُ هُ جُ والمُ , ابهاهُ تُ ة ح  ُأص  ُبُ ض ُيُوُ فُ ُد طلحاتُص ُضُالمُ عُ ع

ُ.عيُ امُ جُ مُ ُكتلُ ت ُُوأ,ُاعيُ مُ جُ ُسيقُ ن ُت ُُونُ دُ 
ُمُ عُ الدُ ُهُ ذُ يُهُ تـأتُ وُ ُ ُأهُ مُ ُمةًُجُ سُ نُ وة ُالعُ مُ جُ المُ ُدافع يُالذُ ُوم قررات هُ ُراقيُ العُ ُلميُ ع

ُمُ وض ُ ُالمُ ض ُوُ ُهُ اتُ مُ هُ اتُمُ لويُ وُ أنُع ُثُ عُ طلحاتُبُ ص ُع ُوُ أتُ شُ ن ُُوتُ بُ د ُوُ ُ,هاالتُ أص ُها قةُريُ طُ "

قرارُ ُطلحاتُ ص ُعُالمُ ض ُيُوُ عُفُ مُ جُ المُ  ُهُ عُ ض ُوُ وُ ُ,هاوا  وضُرُ عُ طلحُالمُ ص ُالمُ ُس ُرُ دُ ي ُُيُأنُ ها

اُيمُ صينُفُ ص ُخُ تُ أيُالمُ عُرُ مُ سُ ي ُُمُ ثُ ,ُهُ شأتُ ن ُوُ ُهُ لُ لىُأص ُعر فُعُ ت ُي ُوُ ,ُصاصتُ غةُاالخُ يُلُ فُ ليهُعُ 

هاُحديثُ هاُوُ ديمُ ةُقُ ربيُ بُالعُ تُ يُالكُ دُفُ رُ اُوُ ضُمُ رُ تعُ سُ مُيُ ث ُُ,اسبةُ نُ ةُمُ ربيُ عُ ُلماتُ نُكُ هُمُ وُ ارُ تُ اخُ 
ُاأُكانتُ ُةًُغويُ لُ  ُمُ صاص ُتُ خُ و ُقُ مُ مُ ُ.هُ ل ُُوافقةُ مُ ُكلماتُ ُنُ ية ُيُ ا ُبُ فُ د ُفُ رُ المُ ي ُوُ اد ُىلفُعُ قُ إذا

ُلُ ؤديُ مُ ُهُ ل ُُبةُ اسُ ن ُمُ ُالحةُ ص ُُةُ كلمُ  ُالحيطُ نىُاالص ُعُ لمُ ة ُوالسَُّشاقُ أىُالرَُّر ُوُ , أنهاُُأي)ُالمةة

ُفُ ,ُهأيُ دُرُ قُ عُ ُ(وقُ هاُالذُ فُ ألُ ي ُُةٌُربيُ عُ  ُ.(116)ر"يُاألمُ وب تَّ
ُ

ُ  
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 هوامش البحث ومصادره:
                                                             

ُ(.حُ لُ لسانُالعرب,ُمادةُ)ص ُ(ُ(1
ُ(.حُ لُ تاجُالعروسُمنُجواهرُالقاموس,ُمادةُ)ص ُُ(0)

ُتاجُالعروسُمنُجواهرُالقاموس,ُمادةُ)صلح(.(3) 
ُ.01التعريفات,ُالشريفُالجرجاني:ُُ(1)
 .161الكلي ات,ُأبوُالبقاءُالكفوي:ُ(ُ(1

ُ.10-11األسسُاللغويةُلعلمُالمصطلح,ُد.محمودُفهميُحجازي:ُ(0) 
ُ.090وتطبيقاتهُالعملي ة,ُد.ُعليُالقاسمي:ُعلمُالمصطلحُأسسهُالنظري ة1ُ) )
لمصطلحُالعلميُوالفنيُفيُالقاموسُالعام,ُ)بحث(المصطلحُالعلميُوالفنيُفيُالقاموسُاللغويُا6ُ))

 .106العامُالعربيُواألعجمي:ُ
 .9النظريةُالعامةُلوضعُالمصطلحاتُوتوحيدهاُوتوثيقها,ُد.ُعليُالقاسمي:ُ(9) 

 .11المصدرُنفسه:ُ(16) 
 .61علمُالمصطلحاتُوبنوكُالمعطيات,ُليلىُالمسعودي:ُُ(11)
 .9النظريةُالعامةُلوضعُالمصطلحاتُوتوحيدها:ُُ(10)
 (13)ُ ُالحمزاوي: ُد.ُدمحمُرشاد ُالمصطلحُالعلميُوتقييسه, ُلتوحيد ُرؤيةُعربية ُو.160-119ينظر:

ُ.111ُالعربي:ُالعلميُالمصطلحُوضعُمنهجياتُتوحيدُندوة
ُاآلتي11) ُالرابط ُعلى ُالجوارنة ُيوسف ُوالعربية, ُالعلمية ُالمصطلحات ُتوحيد ُأزمة ُينظر: )ُ:

www.voice of Arabic.net.ْ
(11)ُُ ُالمصطلح ُترجمة ُإشكالية ُد.عامرُ–ينظر: ُإنموذًجا, ُوالعبرية ُالعربية ُبين ُالصالة مصطلح

 .319ُ,311الزناتيُالجابري:ُ
ُ.10:ُد.دمحمُذنونُيونسُينظرُتراثناُاالصطالحي,ُ(10)

 .093-090(ُدراساتُفيُفقهُاللغة,ُد.صبحيُالصالح:11ُ)
 .161قاموسُأكسفوردُالحديث:ُُ(16)
 .311المصدرُنفسه:ُُ(19)

(06)ُُ ُمكرم: ُسالم ُالعال ُد,عبد ُالنحوية, ُالدراسات ُفي ُوأثره ُالكريم ُالقرآن ,وسيبويه360ُينظر:
ُمكي ُاحمد ُد. ُُوالقراءات, 031ُاالنصاري: ُمكي016ُ, ُاحمد ُد. ُالقرآني, ُالنحو ُونظرية ,

ُ.01,ُينظر:ُالنحوُالقرآنيُفيُضوءُلسانياتُالنص,ُد.ُهناءُمحمود:19ُاالنصاري:ُ

http://www.voice/
http://www.voice/
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ُ

(01)ُُ ُالدراساتُالنحوية: ُفي ُوأثره ُالكريم ُالقرآن 011ُينظر: ُعبد063ُ, ُأحمد ُد. ُالقرآن, ُونحو ,
,ُوقضاياُنحوية,ُد.مهدي10ُعبدُالستارُالجواري:ُُ,ُونحوُالتيسير,ُد.أحمد0الستارُالجواري:ُ

,ُودراساتُنقديةُفيُاللغة9ُ-6ُ,ُوالنحويونُفيُالقرآنُالكريم,ُد.خليلُبنيان:10ُالمخزومي:ُ
 (.60والنحو,ُد.كاصدُالزيديُ)بحثُنحوُالقرآنُبينُتقصيرُالقدامىُوقصورُالمحدثين:ُ

 .01-06النحوُالقرآنيُفيُضوءُلسانياتُالنص:ُ(ُينظر:00ُ)
 .1النحوُالقرآنيُفيُضوءُلسانياتُالنصُ)تقديمُالكتابُد.ُكريمُحسينُناصحُالخالدي(:ُُ(03)
 30المصدرُنفسه:ُينظر:ُُ(01)

ُ.60ُ:يوسفُ(01)
ُ.33ُسبأ:ُ(00)
ُ.111ُالبقرة:ُ(01)
ُ.111ُ:البقرةُ(06)

 .1/010الكتاب,ُسيبويه:ُُ(09)
 .3/111علومُالقرآن:ُُ,ُوالبرهانُفي191ينظر:ُمغنيُاللبيبُعنُكتبُاألعاريب:ُُ(36)

ُ.9ُالزمر:ُ(31)
ُ.16-13النجم:ُُ(30)

 .109-106دالئلُاإلعجاز:ُ(33) 
ُ.11ْسبأ:ْ(31)

ُ.061إعرابُالقرآن,ُالنحاس:ُ(31) 
ُ.11ُالمرسالت:ُ(30)
ُ.1ُالمطففين:ُ(31)
ُ.11ُطه:ُ(36)
ُ.36ُالتوبة:ُ(39)

 .330-1/331الكتاب:ُُ(16)
 .11ينظر:ُكتابُالردُعلىُالنحاة,ُابنُمضاء,ُتحقيقُد.شوقيُضيف:ُُ(11)

 .66ينظر:ُالمصدرُنفسه:ُ(10) 
 .93-90:ُالمصدرُنفسهينظر:ُُ(13)
 .111ينظر:ُكتابُالردُعلىُالنحاة:ُ(11) 
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ُ

 .111:ُالمصدرُنفسهينظر:ُُ(11)
 .111-113ُ(ُالنحوُالقرآنيُفيُضوءُلسانياتُالنص:10ُ)

 .10-09:ُالمصدرُنفسهينظر:ُُ(11)
 .309-013ُينظر:ُالقرآنُالكريمُوأثرهُفيُالدراساتُالنحوية:ُُ(16)
 .360المصدرُنفسه:ُُ(19)
 .301:ُلمصدرُنفسهينظر:ُاُ(16)
00ُ,01ُ,30ُينظر:ُنحوُالقرآنُ(11) 

ُ.161ُالبقرة:ُ(10)
ُ.11ُسبأ:ُ(13)
ُ.11ُهود:ُ(11)
ُ.9ُالقصص:ُ(11)
 .01(ُنحوُالقرآن:10ُ)

 19القرآني:ُينظر:ُنظريةُالنحوُ(11) 
 .19:ُلمصدرُنفسها(16) 
 .16ينظر:ُنظريةُالنحوُالقرآني:ُ(19) 
 .13المصدرُنفسه:ُ(06) 
 .11المصدرُنفسه:ُ(01) 

ُ.131ُاألنعام:ُ(00)
 .1/096الكتاب:ُينظر:ُُ(03)

 .1/016ينظرُمعانيُالقرآن:ُُ(01)
 .61-16,ُوينظرُنظريةُالنحوُالقرآني:016ُكتابُالسبعةُفيُالقراءات:ُُ(01)
 13ُالنحوُالقرآنيُفيُضوءُلسانياتُالنص:ُُ(00)
 .10ينظر:ُقضاياُنحوية:ُُ(01)
 .9-6ينظر:ُالنحويونُوالقرآنُالكريم:ُُ(06)
 .69-60ينظر:ُدراساتُنقديةُفيُاللغةُوالنحو:ُُ(09)
 .69ُ-60,ُوينظرُدراساتُنقديةُد.ُكاصد10ُقضاياُنحوية:ُُ(16)
 .11ُ,06ُ091ينظر:ُالنحوُالقرآنيُفيُضوءُلسانياتُالنص:ُُ(11)
 .19ُ:ُمصدرُنفسهالُ(10)
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ُ

 .016-119ينظر:ُالمصدرُنفسه:ُُ(13)
,ُومعاني13ُ-11,ُوتجديدُالنحو:66ُ,111,136ُ(ُينظر:ُالنحوُوالنحاةُبينُاألزهرُوالجامعة:ُ(11

ُ 0ُو1/6النحو: /10ُ ,10ُ ُالنحوية: ُالدراسات ُفي ُالمعنى ُفي09ُ,ونظرية ُالمعنوي ُوالبديل ,
 .9ظاهرةُالحذف:ُ

ُ.0/01,60,91معانيُالنحو:ُُينظر:ُ(11)
 .111ُ,01,10-111ينظر:ُالبديلُالمعنويُمنُظاهرةُالحذف:ُُ(10)
1/1ُينظر:ُدراساتُألسلوبُالقرآنُالكريم:ُُ(11)

ُ.096ُ-10(ُينظر:ُالنحويونُوالقرآنُالكريم:16ُ)
 .91-91(ُينظر:ُاللغةُبينُالقديمُوالحديث:19ُ)

 .96-69والنحوينظر:ُدراساتُنقديةُفيُاللغةُُ(66)
 ينظر:ُالنحوُالقرآنيُقواعدُوشواهد:ُالمقدمةُوماُبعدها.ُ(61)
 .11ُ,161ُ,039ينظر:ُدراساتُفيُالنحوُالقرآني:ُُ(60)
 .1ُ/113المعجمُالفلسفي:ُجُ(63)
 191عسم:ُميرُاألالمصطلحُالفلسفي,ُد.ُعبدُاألُ(61)
 191:ُدرُنفسهالمصُ(61)

 .161التعريفات:ُ(60) 
 .101:ُالكلياتُ(61)
 .19فيُالمصطلحُولغةُالعلم,ُد.مهديُصالحُالشمري:ُُ(66)
 ينظر:ُالقاموسُالمحيط,ُمادةُ)نحو(.ُ(69)
 .1/31األصولُفيُالنحو,ُابنُالسراج:ُ(ُ(96

 .1/31الخصائص,ُابنُجني:ُُ(91)
ُ.3-0ُالبقرة:ُ(90)
ُ.31لُعمران:ُآْ(93)

 .11ُمغنيُاللبيبُعنُكتبُاألعاريب:ُُ(91)
ُامفهومًُُهدتوقيُ ُ-ُبحدودُاطالعناُ-ُكونهُآخرُدراسةُبحثتُالمصطلحىُالبحثُهذاُالتعريفُ)*(ُتبنُ 

 (.واصطالًحا
 .19النحوُالقرآنيُفيُضوءُلسانياتُالنص:ُُ(91)
 .11تراثناُاالصطالحي:ُُ(90)
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ُ

ُفيُُ(91) ُالتخصيصُوالتعميم ُبين ُبحث)المصطلح ُالعام, ُالقاموس ُفي ُوالفني ُالعلمي المصطلح
 .91القاموسُالعام(:ُ

 .1,ودراساتُفيُالنحوُالقرآني:1ُالنحوُالقرآنيُقواعدُوشواهد:ُينظر:ُُ(96)
 .063ينظر:ُالقرآنُالكريمُوأثرهُُ(99)

 .13ينظر:ُنظريةُالنحوُالقرآنيُُ(166)
 .69,ُودراساتُنقديةُفيُاللغةُوالنحو:10ُينظر:ُقضاياُنحويةُُ(161)
 .01التعريفات:ُُ(160)
 .099معجمُالمصطلحاتُاالدبية,ُابراهيمُفتحي:ُُ(163)
 .06-11ينظر:ُتراثناُاالصطالحي:ُُ(161)
المصطلحُالنحويُ)دراسةُفيُفكرُابنُهشامُاألنصاري,ُد.ُحسامُعبدُالعزيزُعبدُالجليل:ُُ(161)

301. 
 1/11المقر ب,ُابنُعصفور:ُُ)160(
ُ.161ينظر:ُشذاُالعرفُفيُفنُالصرف,ُاحمدُدمحمُالحمالوي:ُ(161ُ)
 .360النحوية,ُعبدُالعالُسالمُمكرم:ُالقرآنُالكريمُوأثرهُفيُالدراساتُ:ُينظرُ(166)

11ُد.مهديُالمخزومي:ُُأعمالهُومنهجه.–الخليلُبنُاحمدُالفراهيديُُ(169)
 .10:ُتراثناُاالصطالحيُ(116)

 .06-11ُينظرُالمصدرُنفسه:ُُ(111)
 .1/1,ُودراساتُألسلوبُالقرآنُالكريم:11ُ-0ينظر:ُنحوُالقرآن:ُُ(110)
 .090-16,10الكريمينظر:ُالنحويونُوالقرآنُُ(113)
(111)ُُ ُالقرآن: ُنحو 01ُ-11ينظر: ُالنحو: ُومعاني ُمنُُ.10و0/10ُُ,1/6, ُالمعنوي والبديل

 .111-111الحذف:ُ
ُ.00ينظر:ُتراثناُاالصطالحي:ُُ(111)

ُ.19النحوُالقرآنيُفيُضوءُلسانياتُالنص:ُُ(110)
 .111المصطلحُالعلميُوالفنيُفيُالقاموسُالعام:ُُ(111)

,ُوالنحوُالقرآنيُقواعدُوشواهد:ُ)المقدمة13ُ,ُونظريةُالنحوُالقرآني:9ُ-1ينظر:ُنحوُالقرآن:ُ(116) 
 وماُبعدها(.

ُ.10سسُاللغويةُلعلمُالمصطلح:ُينظر:ُاألُ(119)
ُدويدري:ُاُ(106) ُالمعاصر(أ.دُرجاءُوحيد ُالتراثيُوبعده ُالعربيةُ)عمقه لمصطلحُالعلميُفيُاللغة

111. 
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ُ,010ُ,090ينظر:ُالنحوُالقرآنيُفيُضوءُلسانياتُالنص:ُُ(101)
ْْ.31المصطلحُاللسانيُوتأسيسُالمفهوم,ُد.خليفةُالمسياوي:ُْ(122)
ُ.096-10ينظر:ُالنحويونُولقرآنُالكريم:ُْ(123)
ُ.119:ْفيُبغدادْينظر:ُالدرسُالنحوُيْ(124)
ُ.031سيبويهُوالقراءات:ُْ(125)
ُ.10,ُونحوُالتيسير:161ُوالحديث:ُينظرُاللغةُوالنحوُبينُالقديمُْ(126)
ُ.96,ُودراساتُنقديةُفيُاللغةُوالنحو:10ُ-10ينظر:ُنحوُالقرآن:ُُ(127)

 .9(:ُالمصطلحُنشأتهُوتطوره,ُبحث)بحوثُمصطلحيةُ/ُاحمدُمطلوبُُ(106)
 (109)ُ ُعوضُينظر: ُالهجري,د.دمحم ُالثالث ُالقرن ُأواخر ُحتى ُوتطوره ُ)نشأته ُالنحوي المصطلح

ُ.01القوزي:ُ
 .13المصطلحُولغةُالعلم:ُُفيُ(136)
 111/.1شرحُاللمحةُالبدريةُفيُعلمُاللغةُالعربية,ُد.هاديُنهر:ُُ(131)
  113المصطلحُالعلميُفيُاللغةُالعربية:ُُ(130)
ُ.01فيُالمصطلحُولغةُالعلم:ُُ(133)

 13بحوثُمصطلحية:ُُ(131)
ُ.31المصطلحُاللسانيُوتأسيسُالمفهوم:ُُ(131)
ُ.19النص:ُالنحوُالقرآنيُفيُضوءُلسانياتُُ((130

 100المصطلحُالعربيُالبنيةُوالتمثيل,ُد.خالدُاألشهب:ُُ(131)
 .03ُ,93عبدُالسالمُالمسدي:ُد.ينظر:ُاللسانياتُوأسسهاُالمعرفية,ُُ(136)

 .91مصدرُنفسه:ُال(139) 
ُ.36-31ُبحوثُمصطلحية:ُُ(116)

 املصادر واملراجع
 ْالقرآنْالكريم.ُ
 م.1993,ُمكتبةُغريب,ُالقاهرة,ُفهميُحجازُيُاألسسُاللغويةُلعلمُالمصطلح,ُد.محمود -

مؤسسةُالرسالة,ُلبنان,ُ,ُتحقيقُد.عبدُالحسينُالفتلي,ُهـ(310ابنُالسراجُ)تاألصولُفيُالنحو,ُ -
 مُ.1ُ,1999ط

هـ(,ُتحقيقد.زهيرُغازيُزاهد,ُعالمُالكتب,ُبيروت,336ُإعرابُالقرآن,ُاحمدُاسماعيلُالنحاس)ت -
 مُ.0ُ,0666ط
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ُ

- ُ ُمطلوب, ُاحمد ُمصطلحية/ ُ)بحوث ُوتطورهُبحث ُنشأته ُالمصطلح ُالعلميُ( ُالمجمع مطبعة
 ُم.0660العراقي,ُ

ُداصفاء,ُ - ُالخالدي, ُناصح ُحسين ُالكريم.د.كريم ُالقرآن ُفي ُالحذف ُظاهرة ُمن ُالمعنوي البديل
 مُ.1ُ,0661عمان,ُط

ُدمحمُبنُعبدهللاُالزركشي)ت - ُالقرآن, ُفيُعلوم ُتحقيقُدمحم191البرهان ُابراهيم,ُهـ(, ُالفضل ُابو
 م.0660المكتبةُالعصرية,ُبيروت,ُ

- ُ ُالعروس ُمرتضىتاج ُمحم د ُالقاموس, ُجواهر 1061ُ)تُلزبيدياُمن ُمصطفىُهـ(, تحقيق
 .حجازي,ُالمجلسُالوطنيُللثقافةُوُالفنونُواآلداب,ُمادةُ"صلح"

 م.1960تجديدُالنحو,ُد,ُشوقيُضيف,ُالمعارف,ُمصر,ُ -

ُبيروت,ُ - ُالكتبُالعلمية, ُدار ُد.دمحمُذنونُيونس, شكالياته, ُوا  ُوعالقاته ُأسسه ُاالصطالحي تراثنا
 م.1ُ,0613ط

- ُ ُعليالتعريفات, ُ)تُالقاضي ُالجرجاني ُالكتابُهـ(610الشريف ُدار ُاألبياري, ُإبراهيم ُتحقيق ,
 م.1961,ُاُط-العربي,ُبيروت,ُد

ُجني)ت - ُابن ُعثمان ُعلي390الخصائص, ُدمحم ُتحقيق ُللكتاب,ُُهـ(, ُالمصرية ُالهيئة النجار,
 م.1ُ,1999القاهرة,ُط

,1ُ.د.مهديُالمخزومي,ُمطبعةُالزهراء,ُبغداد,ُطُ-أعمالهُومنهجه–الخليلُبنُاحمدُالفراهيديُ -
ُمُ.1906

ُمُ.11ُ,0660ُدراساتُفيُفقهُاللغة,ُد.صبحيُالصالح,ُدارُالعلمُللماليين,ُلبنان,ُط -
 م.1ُ,0669الجبارُفتحي,ُالجيلُالعربي,ُالموصل,ُطُدراساتُفيُالنحوُالقرآني,ُد.عبد -

 مُ.0661ُدراساتُألسلوبُالقرآنُالكريم,ُعبدُالخالقُعضيمة,ُدارالحديث,ُالقاهرة,ُ -

 م.1ُ,0663دراساتُنقديةُفيُاللغةُوالنحو,ُد.كاصدُالزيدي,ُدارُأسامة,ُعمان,ُط -

 مُ.0ُ,1961ُيروت,ُطالدرسُالنحويُفيُبغداد,ُد.مهديُالمخزومي,ُدارُالرائدُالعربي,ُب -

 م.0ُ,1961هـ(,ُمكتبةُسعد,ُدمشق,ُط111دالئلُاإلعجاز,ُعبدُالقاهرُالجرجانيُ)ت -

 م.1910سيبويهُوالقراءات,ُد.أحمدُمكيُاألنصاري,ُالمعارف,ُمصر,ُ -

ُالعرفُفيُفنُالصرف,ُاحمدُدمحمُالحمالويُ)تُ - هـ(,ُتقديمُد.دمحمُعبدُالمعطي,ُدار1311ُشذا
 الكيان)د.ت(.

 .)د.ت(1حةُالبدريةُفيُعلمُاللغةُالعربية,ُد.هاديُنهر,ُدارُاليازوري,ُعمان,ُطشرحُاللم -

-مكتبةُلبنان:ُناشرون,ُبيروتعليُالقاسمي,ُدوتطبيقاتهُالعملي ة,ُعلمُالمصطلحُأسسهُالنظريةُ -
 م.0666ُط,ُ-لبنان,ُد
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 .ُم1ُ,0610فيُالمصطلحُولغةُالعلم,ُد.مهديُصالحُالشمري,ُادابُبغداد,ُطُ -

 هـ(,ُدارُالعلمُللجميع,ُبيروت)د.ت(,ُمادةُ)نحو(.611القاموسُالمحيط,ُالفيروزآبادي)تُُ -

 القرآنُالكريمُوأثرهُفيُالدراساتُالنحوية,ُد.عبدُالعالُسالمُمكرم,ُالمعارف,ُمصر,ُ)د.ت(. -

 م.1ُ,0660ُقضاياُنحوية,ُد.مهديُالمخزومي,ُالمحمعُالثقافي,ُابوُظبي,ُط -

ُالقاهرة,166ُيبويهُ)تالكتاب,ُعثمانُبنُقنبرُس - ُالخانجي, ُالسالمُدمحمُهارون, ُتحقيقُعبد هـ(,
 م.3ُ,1966ط

ُالقرطبيُ)ت - ُابنُمضاء ُعلىُالنحاة, ُالتأليف190ُكتابُالرد ُلجنة ُتحقيقُد.شوقيُضيف, هـ(,
 .11م:1ُ,1911ُوالترجمة,ُالقاهرة,ُط

ُ)ت - ُابنُمجاهد ُالقراءات, ُفي ُالمعا301كتابُالسبعة ُتحقيقُد.شوقيُضيف, ُمصر,ُهـ(, رف,
 )د.ت(.3ُط

ُالزمخشريُ)ت - ُعنايةُخليلُمأمونُشيحا,136ُالكشافُعنُحقائقُالتنزيلُوعيونُاألقاويل, هـ(,
 .3ُ,0669المعرفة,ُبيروت,ُط

- ُ ُالبقاءالكليات, ُ)تُأبو سةُهـ(1063الكفوي ُمؤس  ُالمصري, ُمحم د ُو ُدرويش ُعدنان ُتحقيق ,
 م.0ُ/0610لبنان,ُط-الرسالة,ُبيروت

 ُم.1966ط,ُ-لبنان,ُد-,ُدارُصادر,ُبيروتهـ(016)تُمنظورابنُلسانُالعرب,ُ -

 .1ُ,1960,ُالدارُالتونسية,ُطاللسانياتُواسسهاُالمعرفيةُعبدُالسالمُالمسدي -

 م.1ُ,1900اللغةُوالنحوُبينُالقديمُوالحديث,ُد.عباسُحسن,ُالمعارف,ُمصر,ُط -

 م.0611االشهب,ُعالمُالكتبُالحديث,ُاألردن,ُُالمصطلحُالعربيُالبنيةُوالتمثيلُد.خالد -

ُوالفني - ُالعلمي ُالقاموسيةُُالمصطلح ُالدولية ُللقاءات ُالسابعة ُالندوة ُوقائع ُالعام, ُالقاموس في
ُليوُن ُُ-0/جامعة 01ُ-00ُفرنسا ُاألول ُالهالل,0616ُتشرين ُدار ُحمزة, ُد.حسن ُجمعها ,

 م.0613بيروت

تراثيُوبعدهُالمعاصر(,ُأ.دُرجاءُوحيدُدويدري,ُدارُالمصطلحُالعلميُفيُاللغةُالعربيةُ)عمقهُال -
 م.1ُ,0616ُالفكر,ُدمشق,ُط

 م.1ُ,1961المصطلحُالفلسفيُعندُالعرب,ُد,ُعبدُاألميرُاألعسم,ُدارُالفكرُالعربي,ُبغداد,ُط -

 م.1ُ,0613ُ,ُدارُاألمان,ُالرباط,ُطالمصطلحُاللسانيُوتأسيسُالمفهوم,ُد.خليفةُالمسياوُي -

المصطلحُالنحويُ)دراسةُفيُفكرُابنُهشامُاألنصاري(,ُد.ُحسامُعبدُالعزيزُعبدُالجليل,ُطبعةُ -
 م.1ُ,0616العمرانة,ُالجيزة,ُط

ُعوضُالقوزي,ُ - ُد.دمحم ُالهجري( ُالثالث ُالقرن ُأواخر ُحتى ُوتطوره ُ)نشأته ُالنحوي المصطلح
 م.1ُ,1961جامعةُالرياض,ُط
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هـ(ُتحقيقُأحمدُيوسفُنجاتيُودمحمُعليُالنجار,061ُمعانيُالقرآن,ُيحيىُبنُزكرياُالفراء)تُ -
 م.3ُ,0661دارُالكتبُالمصرية,ُالقاهرة,ُط

 مُ.0ُ,0663معانيُالنحو,ُد.فاضلُالسامرائي,ُدارُالفكر,ُعمان,ُط -

 مُ.1960المعجمُالفلسفي,ُجميلُصليبا,ُدارُالكتابُاللبناني,ُبيروت,ُ -

 م.1ُ,1960العمالية,ُتونس,ُطُمعجمُالمصطلحاتُاالدبيةُابراهيمُفتحي,ُالتعاضديةُ -

هـ(,ُتحقيقُد.مازنُالمباركُودمحم101ُمغنيُاللبيبُعنُكتبُاألعاريب,ُابنُهشامُاألنصاريُ)ت -
 م.0ُ,1961ُحمدهللا,ُدارُالفكر,ُبيروت,ُط

ُ)ت - ُاإلشبيلي ُعصفور ُابن ُود.عبدهللا009المقر ب, ُالجواري ُالستار ُعبد ُد.احمد ُتحقيق ُهـ(,
 م.1ُ,1911الجبوري,ُمطبعةُالعاني,ُبغداد,ُطُ

ُالكتبُالحديث,ُط - ُعالم ُد,ُمصطفىُطاهرُالحيادرة, ُالمصطلحُاللغويُالعربي, ,1ُمنُقضايا
 م.0663

 م.1961نحوُالتيسيرُد.احمدُعبدُالستارُالجواري,ُمطبعةُالمجمعُالعلميُالعراقي,ُبغدادُُ -

 م.1911المجمعُالعلميُالعراقي,ُبغدادُُنحوُالقرآن,ُد.احمدُعبدُالستارُالجواري,ُمطبعةُ -

ُبيروت,ُ - ُالعلمية, ُدارالكتب ُإسماعيل, ُد.هناءمحمود ُالنص, ُلسانيات ُضوء ُفي ُالقرآني النحو
 م.1ُ,0610ُط

 م.0ُ,1996النحوُالقرآنيُقواعدُوشواهد,ُد.جميلُأحمدُظفر,ُمطابعُالصفا,ُمكةُالمكرمة,ُط -

 عرفة,ُمطبعةُالسعادة,ُمصر)د.ت(.ُالنحوُوالنحاةُبينُاألزهرُوالجامعة,ُدمحمُأحمد -

 م1ُ,0660النحويونُوالقرآنُالكريم,ُد.خليلُبنيانُالحسون,ُالرسالةُالحديثة,ُعمان,ُط -

 م.1ُ,0660نظريةُالمعنىُفيُالدراساتُالنحوية,ُد.كريمُحسينُناصح,ُدارُصفاء,ُعمان,ُط -

ُم.1961ُنظريةُالنحوُالقرآني,ُد.أحمدُاالنصاري,ُ)د.ط(,ُ -
 اجملالت والدوريات : 

ُالمصطلحُ -1 ُإنموذًجاُ–إشكاليةُترجمة ُبينُالعربيةُوالعبرية ُد.عام-مصطلحُالصالة الزناتيُرُ,
  .9ثُوالدراساتُالقرآنية,ُالسنةُالخامسةُوالسادسة,ُعُُوالبحُمجلةُ.الجابرُي

ُد.عليُالقاسمي -0 ُوتوثيقها, ُالمصطلحاتُوتوحيدها ُلوضع ُالعامة ُالنظرية ُاللسانُ, العربيُمجلة
 مُ.1ُ,1966,ُج16مجُ

 م,06ُ,1961ُمجلةُاللسانُالعربيُع,ُعلمُالمصطلحاتُوبنوكُالمعطيات,ُليلىُالمسعودي -3

ُاللسانُمجلةُ,06ُ/0/1961ُ-16ُفيُالعربيُالعلميُالمصطلحُوضعُمنهجياتُتوحيدُندوة -1
 ُ,1ُ,1966,ُج16مجُُالعربي
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دُالحمزاوي,ُمجلةُمجمعُاللغةُالعربيةُرؤيةُعربيةُلتوحيدُالمصطلحُالعلميُوتقييسه,ُد.دمحمُرشا -1
96ُ/القاهرة,ُع,ُ
 املراجع األجنبية : 

- Oxford wordpowerْ,university press 2006.  

 املواقع األلكرتونية : 
ُعلىُالرابطُاآلتي:ُأزمةُتوحيدُالمصطلحاتُالعلميةوالعربية,ُيوسفُالجوارنةُ -
ُwww.voice of Arabic.netُُ
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