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 الباب الثاني

 :اإلطار النظري
 

يف التحديد اإلجرائح فإف اإلطار النظرم اذا المحث سيضمن  ذكرهكما مت 
أيضا على املصطلحات السابقة كلكن ىنا ستقـو الماهثة بشرح ىذا املصطلحات 

الفصحى، اللغة العربية العامية، اللغة العربية اللغة، اللغة العربية، بشكل أكسع؛ القصة، 
اللهجات، الرتادؼ، األضداد، املعجم كالداللة ككذل  الفونولوجيا، الدراسة التقابلية 

 اللغوية. كىو كالآلي:

 القصة .أ 
القصػػػة ىػػػح اخلػػػرب، كىػػػو القصػػػص، كالقصػػػص: مجػػػع القصػػػة الػػػ  تكتػػػب. 

و أشميػػػة  كالقصػػة الرتبويػػة تشػػمل القصػػص املكتػػوب، كاخلػػرب املقصػػوص، ككبلشمػػا لػػ
كمػًنة يف التػأثًن الرتبػػوم، خاصػة كأف األخمػػار املقصوصػة كثػػًنة كمتجػددة حبسػػب 

 .ّْاووادث ال  ربدث يف العاَف، كيف كبلشما عظة كعرب كدركس
تربز أشمية القصة من التأثًن النفسح العميق، الذم ترتكو يف ذىن املسػتمع 

كأفكػػػاره، كظمكػػػن إمجااػػػا فيمػػػا أك القػػػارئ، كتتجػػػاكز ذلػػػ  إُف التػػػأثًن يف سػػػلوكو، 
 يلح:
أ ا أهد أساليب الرتبية اإلسبلمية، هيث تضمن القػرآف الكػرًن الكثػًن مػن  .ُ

نىػا إًلىٍيػ ى  يػٍ القصص، قاؿ تعاُف: }رمىٍني نػىقيصُّ عىلىٍي ى أىٍهسىػنى اٍلقىصىػًص دبىػا أىٍكهى

                                                           
-ص: .(االرياض: دار عاَف الكتب, د.ت ُ, الطمعة أصوؿ الرتبية اإلسبلميةخالد هامد اوازمح,  ّْ

ّٖٖ. 
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ا اٍلقيػػٍرآفى{ ػػذى ص . كمػػا تضػػمنت السػػنة النمويػػة املشػػرفة العديػػد مػػن القصػػ08ىى
ال  قصها رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم علػى أصػحابو، كهفظتهػا كتػب 

 األهاديث النموية.
تشػػػػػػد القصػػػػػػة القػػػػػػارئ أك املسػػػػػػتمع إليهػػػػػػا مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ مواقفهػػػػػػا املتعػػػػػػددة،  .ِ

 كاملختلفة.
للقصة تأثًن على عواطف اإلنساف، فتكوف لديو ميوؿ رمو فئة أك أفػراد، أك  .ّ

كيقلػػػد سػػػلوكهم. فعػػػن طريػػػق  سػػػلوؾ معػػػٌن، كبالتػػػاِف يػػػتقمص شخصػػػيا م
املشاركة الوجدانية ألهػداث القصػة كشخصػيا ا يتػدمج املسػتمع أك القػارئ 
مػػػع جػػػو القصػػػة العػػػاطفح هػػػىت يعػػػيش بانفعاالتػػػو مػػػع شخصػػػيا ا فيحػػػػب 
 كيكره كيعادم كيتأَف، كبالتاِف يتكوف لديو اذباه حبسب موضوع القصة.

ور جمريػػات أهػػداثها تنقػػل القصػػة اإلنسػػاف إُف مكػػاف اوػػدث عػػن طريػػق تصػػ .ْ
 كأفرادىا، كىذا عامل نفسح يعطح القصة أشمية يف تتمع أهداثها دكف ملل.

 
كيف تاريخ تدكين الرتبية اإلسبلمية كالتأليف فيها كفن لو أسسػو كمنهجػو، 
فػػإف القػػرآف الكػػرًن قػػد بػػٌن لنػػا املػػنهج الػػذم ينمغػػح أف نػػريب عليػػو أنفسػػنا كأىلينػػا، 

ػػػػػا ا ػػػػػا قػػػػػاؿ تعػػػػػاُف: }يىػػػػػا أىيػُّهى لَّػػػػػًذينى آمىنيػػػػػوا اٍسػػػػػتىًجيميوا لًلَّػػػػػًو كىلًلرَّسيػػػػػوًؿ ًإذىا دىعىػػػػػاكيٍم ًلمى
فهػػذا أمػػر مػػن اهلل تعػػاُف باإلسػػتجابة لكػػل مػػا تضػػمنو القػػرآف الكػػرًن  ّٔضميٍيًػػيكيٍم{

كالسػػػنة النمويػػػة، فهمػػػا هيػػػاة المشػػػرية كسػػػعاد ا يف الػػػدنيا كاآلخػػػرة، كمػػػا تضػػػمن 
القػػرآف الكػػرًن سمػػاذج مػػن األسػػاليب الرتبويػػة املتعػػددة: كأسػػلوب القصػػة كاملوعظػػة 

                                                           
 .ّ. سورة يوسف. اآلية:  ّٓ
 .ِْ. سورة األنفاؿ: آية : ّٔ
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نسػػاف السػػعادة األبديػػة كاوػػوار كالعػػربة كالقػػدكة، كتضػػمن أيضػػا علػػى مػػا صملػػب لئل
 .ّٕكالنعمة السرمدية، ككضح للمشرية ما ربتاج إليو يف أمور معاشها كمعادىا

 

 اللغة .ب 
 لفظيػا كنظامػا رمزيػا علػى اعتمػار اللغػة نسػقاقػرر العلمػاء قػدظما كهػديثا 

 أقػرب فهػح اإلنسػاف؛ هيػاة مسػتويات كافَّػة مجػة علػى بػأدكار تقػـو كدالليػا،
 بو النظاـ ظمتاز ما كبفضل .كالتحليل للوصف استخداما كأيسرىا لديو، األدكات
 يف الطميعػح املػتكلم الفػرد يسػاعد استخدامو فإف تعمًنية كقدرة مركنة من اللغوم

 األفعػاؿ كالسػلوكات، كربليػل األشػياء، كسبييػزىم، ككصػف تعيػٌن األشػخاص
 فهػح .كتفسػًنىا كعرضػها املوجػودات، أنػواع مػن نػوع كػل من األىداؼ كربديد
 املختلفة كاجملتمعية الفردية اواجات عن كالتعمًن الفكر، عن لئلفصاح طيعة أداة

 .ّٖكاملتنوعة
 أىػداؼ لتحقيػق المشػر بػين بٌن املستخدمة الوسائل أيسرً  كتعد اللغة من

 بػن الػرمحن عمػد بلمػةي الع أشػار كقػد .كالتعػاكف كالتفػاىم، كالتواصػل، اإلبػبلغ،
 العمػارة كتلػ  مقصػوده، عػن املػتكلأم عمػارة" :كو ػا إُف للغػة تعريفػو يف خلػدكف
 يف متقررةن  ملكةن  تصًن أف بد فبل الكبلـ، بإفادة القصد، عن ناشئ لساين، فعله 
. كاللغػة اصػطبلها م حبسػب أيمػة كػلأ  يف كىػو اللسػاف، كىػو اػا، الفاعػل العضو
 كالوجػود؛ اويػاة عن كتصورا م متكلأميها معتقدات تعكس ربليليةن، كاصفةن  أداةن 
 صػفحات النػاس يػدكف كهبػا العامػة، اوضػارية كاإلنتاجػات تػتم اإلبػداعات كهبػا

                                                           
ص: .(االرياض: دار عاَف الكتب, د.ت ُ, الطمعة أصوؿ الرتبية اإلسبلميةخالد هامد اوازمح,  ّٕ

ٔ-ٕ 
 عياد اوجورم, "، الثقافة اجملتمعية يف مناىج تعليم اللغة العربية بلقاسم عمد السبلـ اليويب ك صاٌف ّٖ

 ِٔص:  .َُِٖ, َّللناطقٌن بلغات أخرل دراسة ربليلية تقوظمية", العدد 
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 اوضػارم، كجػودىم كيصػوغوف خصػائص الثقافيػة، قػيمهم كيسػجلوف تػارطمهم،
 .ّٗكتفاعبل فعبل االجتماعية مقوما م كيىثمتوف

 

 اللغة العربية .ج 
اللغػػات الػػ  اشػػتهرت بػػٌن اللغػػات األخػػرل ىػػح اللغػػة العربيػػة، كقمػػل  مػػن

شػػػهر ا فهػػػح لغػػػة تتحػػػدث هبػػػا الشػػػعوب العربيػػػة كلػػػذل  مسيػػػت باللغػػػة العربيػػػة. 
 اللغػات السػامية، جمموعػة إُف تنتمح العربية اللغة بأف الماهثٌن بٌن اتفاؽ ىناؾك 

  اواميػة االفصػيلةإُف  تنتمػح اجملموعػة كىػذه .ذلػ  تفصػيل يف اخػتبلؼ علػى
 كالعربيػة، اآلراميػة، كالفينيقيػة، الشػعوب علػى اليػـو العلمػاء كيطلػق السػامية(.
 َْ.الساميٌن لقب اآلشورية  كالمابلية كاليمنية، كالعربية،

كاللغػػات السػػامية تنقسػػم مػػن هيػػث نشػػأ ا إُف: شػػرقية، كغربيػػة. كالغربيػػة 
الكنعانيػة(، كااآلراميػة(، َتنقسم إُف شعمتٌن: مشالية، كجنوبية. تشمل الشمالية 

كأشهر اجػات الكنعانيػة ىػح اللهجػة العربيػة. كتشػمل الشػعمة اجلنوبيػة األساسػية 
كاالعربيػػػة الشػػػمالية(. كللعربيػػػة  علػػػى لغتػػػٌن عػػػربتٌن عظيمتػػػٌن االعربيػػػة اجلنوبيػػػة(،

اجلنوبيػػة أمسػػاء خمتلفػػة، مثلظػػ  اليمنيػػة القدظمػػة كالقجطانيػػة. أمػػا العربيػػة االماقيػػة( 
 . ُْاملعركفة هاليا، فهح إهدل اجات العربية الشمالية

 
 

                                                           
العربية بلقاسم عمد السبلـ اليويب ك صاٌف عياد اوجورم, "، الثقافة اجملتمعية يف مناىج تعليم اللغة  ّٗ

 ّٔص:  .َُِٖ, َّللناطقٌن بلغات أخرل دراسة ربليلية تقوظمية", العدد 
, ـ الطمعة األكُف امركز املل  عمد اهلل سؤاؿ عن اللغة العربية ََُحممد عمد اخلالق حممد فضل,  َْ

 ٕص: .(ُّْٔبن عمد العزيز الدكِف خلدمة اللغة العربية, 
, ـ الطمعة األكُف امركز املل  عمد اهلل سؤاؿ عن اللغة العربية ََُحممد عمد اخلالق حممد فضل,  ُْ

 ٕص: .(ُّْٔخلدمة اللغة العربية, بن عمد العزيز الدكِف 
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 الدول التي تتحدث اللغة العربية لغة رسمية .١
دبػػػػػػػػا أ ػػػػػػػػا لغػػػػػػػػة عربيػػػػػػػػة كلكػػػػػػػػن ىنػػػػػػػػاؾ العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػن الػػػػػػػػدكؿ 

يف أهػػػػػد  كتػػػػػبا كجعلتهػػػػػا لغػػػػػة رمسيػػػػػة فيهػػػػػا. كفقػػػػػا ملػػػػػا  تتحػػػػػدث هبػػػػػ
لعزيػػػػز الػػػػدكِف خلدمػػػػة اللغػػػػة مؤلفػػػػات مركػػػػز امللػػػػ  عمػػػػد اهلل بػػػػن عمػػػػد ا

العربيػػػػػػة االعربيػػػػػػة لغػػػػػػة رمسيػػػػػػة يف كػػػػػػل دكؿ الػػػػػػوطن العػػػػػػريب باإلضػػػػػػافة 
إُف: تشػػػػػػػػاد، كإيريرتيػػػػػػػػا، كفلسػػػػػػػػطٌن احملتلػػػػػػػػة، كمػػػػػػػػا تػػػػػػػػدرس بشػػػػػػػػكل 

كسػػػػػػػػػائر اجملتمعػػػػػػػػػات رمسػػػػػػػػػح أك غػػػػػػػػػًن رمسػػػػػػػػػح يف الػػػػػػػػػدكؿ اإلسػػػػػػػػػبلمية 
اإلسػػػػػػػػػبلمية يف أرجػػػػػػػػػاء العػػػػػػػػػاَف. كىػػػػػػػػػح إلهػػػػػػػػػدل اللغػػػػػػػػػات الرمسيػػػػػػػػػة 

الػػػػدكؿ  السػػػػت يف منظمػػػػة األمػػػػم املتحػػػػدة. كفيمػػػػا يػػػػأي قائمػػػػة بػػػػأبرز
الػػػػػػػ  ييتحػػػػػػػدث فيهػػػػػػػا باللغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة: اململكػػػػػػػة العربيػػػػػػػة السػػػػػػػعودية، 
اإلمػػػػػػػػارات االعربيػػػػػػػػة املتحػػػػػػػػدة، الكويػػػػػػػػت، قطػػػػػػػػر، دملكػػػػػػػػة المحػػػػػػػػرين، 

لكػػػػػػػػة األردنيػػػػػػػػة ااامشيةػػػػػػػػػ الصػػػػػػػػوماؿ، إريرتيػػػػػػػػػا، سػػػػػػػػلطنة عمػػػػػػػػاف، املم
تشػػػػػػاد، اجلمهوريػػػػػػة التونيسػػػػػػية، اجلمهوريػػػػػػة اجلزائريػػػػػػة، مجهوريػػػػػػة جػػػػػػزر 

اجلمهوريػػػػػػة العربيػػػػػػة  القمػػػػػػر، مجهوريػػػػػػة جيمػػػػػػوي، مجهوريػػػػػػة السػػػػػػوداف،
السػػػػػػػػػػورية، الصػػػػػػػػػػوماؿ، اجلمهوريػػػػػػػػػػة العراقيػػػػػػػػػػة، فلسػػػػػػػػػػطٌن كأراضػػػػػػػػػػيها 

يميػػػػػػػػة، مجهوريػػػػػػػة مصػػػػػػػػر احملتلػػػػػػػة، اجلمهوريػػػػػػػة اللمنانيػػػػػػػػة، اجلمهوريػػػػػػػة الل
 . ِْالعربية، دملكة املغرب، موريتانيا، اجلمهورية اليمنية

 
 
 
 

                                                           
, ـ الطمعة األكُف امركز املل  عمد اهلل سؤاؿ عن اللغة العربية ََُحممد عمد اخلالق حممد فضل,  ِْ

 ِِص: .(ُّْٔبن عمد العزيز الدكِف خلدمة اللغة العربية, 
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 الدول غير العربية التي تعتمد اللغة العربية لغة رسمية فيها .1
دبػػػػػا أ ػػػػػا لغػػػػػة عربيػػػػػة كلكػػػػػن ىنػػػػػاؾ دكؿ غػػػػػًن عربيػػػػػة تتحػػػػػدث 
هبػػػػػا كجعلتهػػػػػا لغػػػػػة رمسيػػػػػة فيهػػػػػا. كفقػػػػػا ملػػػػػا كتػػػػػب يف أهػػػػػد مؤلفػػػػػات 

 بػػػػػن عمػػػػػد العزيػػػػػز الػػػػػدكِف خلدمػػػػػة اللغػػػػػة العربيػػػػػة مركػػػػػز امللػػػػػ  عمػػػػػد اهلل
عػػػػدة دكؿ غػػػػًن عربيػػػػة تعتمػػػػد اللغػػػػة العربيػػػػة لغػػػػة رمسيػػػػة فيهػػػػا، اتوجػػػػد 

سػػػػػػػػػػواء لغػػػػػػػػػػة رمسيػػػػػػػػػػة أكُف أك لغػػػػػػػػػػة رمسيػػػػػػػػػػة ثانيػػػػػػػػػػة، كىػػػػػػػػػػح: إريرتيػػػػػػػػػػا، 
كباكسػػػػػػػػػػػػتاف، كتشػػػػػػػػػػػػاد، كجػػػػػػػػػػػػزر القمػػػػػػػػػػػػر، كجيمػػػػػػػػػػػػوي، كالصػػػػػػػػػػػػوماؿ، 

رمسيػػػػػػػػة  كغامميػػػػػػػا، كالسػػػػػػػػنغاؿ، كمػػػػػػػاِف. كمػػػػػػػػا أف اللغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػة لغػػػػػػػػة
أيضػػػػػػا يف األراضػػػػػػح العربيػػػػػػة الػػػػػػ  ربتلهػػػػػػا إسػػػػػػرائيل، ىػػػػػػذا باإلضػػػػػػافة 
إُف انتشػػػػػػار اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة يف كثػػػػػػًن مػػػػػػن املنػػػػػػاطق يف بعػػػػػػض الػػػػػػدكؿ، 

 . ّْمثل: نيجًنيا، كغينيا، كأثيوبيا، كالنيجر

 

 اللغة العربية الفصحى .د 
العربيػػػة الفصػػػحى يف األصػػػل ىػػػح اجػػػة مػػػن اجػػػات العػػػرب كىػػػح اللغػػػة 

شػػػمو اجلزيػػػرة العربيػػػة كقمػػػل اإلسػػػبلـ تعػػػرؼ بلهجػػػات القمائػػػل هيػػػث   املشػػػرتكة يف
كانػػت ىنػػاؾ عػػدة قمائػػل يف شػػمو اجلزيػػرة العربيػػة كىػػم سبػػيم كربيعػػة كمضػػر كقػػيس 

 .ْْكىديل كقصاعة كغًنىا من القمائل املشهورة كقتها
كاجػػة قميلػػة قػػريش تعتػػرب مػػن أقػػول اللهجػػات يف تكػػوين العربيػػة الفصػػحى 

يػػد مػػن اهتياجػػات اويػػاة املتجػػددة الػػ  يػػدفع إليهػػا تمػػػادؿ السػػتخدامها يف العد

                                                           
, ـ الطمعة األكُف امركز املل  عمد اهلل سؤاؿ عن اللغة العربية ََُحممد عمد اخلالق حممد فضل,  ّْ

 ِٗص: .(ُّْٔعمد العزيز الدكِف خلدمة اللغة العربية,  بن
, المياف, َُِٖىاشم األشعرم, "خصائص اللغة العربية الفصحى كمكانتها يف الدين اإلسبلمح",  ْْ

 ٓٓص: .(َُِٖا َُاجمللد 
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املنػػػػافع، كمجػػػػع النػػػػاس يف موسػػػػم اوػػػػج كاألسػػػػواؽ كاوػػػػركب، كقػػػػد كتػػػػب للهجػػػػة 
 .ْٓالقريشية الفور ألسماب دينية سياسية كاقتصادية

كيف قػػوؿ آخػػر الفصػػحى ىػػح العربيػػة اخلالصػػة السػػليمة مػػن كػػل عيػػب كال 
كتعػػرؼ بلغػػة الكتابػػة الػػ  تػػدكف هبػػا املؤلفػػات طمالطهػػا لفػػظ عػػامح أك أعجمػػح. 

كالصػػحف كاجملػػبلت كشػػؤكف القضػػاء كالتشػػريع كاإلدارة، كيؤلػػف هبػػا الشػػعر كالنثػػر 
الفػػين، كتسػػتخدـ يف اخلطابػػة كالتػػدريس كاحملاضػػرات. كالفصػػحى ىػػح العمػػارة الػػ  
اػػػا معنػػػا كاضػػػح، كسػػػهلة ألفاظػػػو كالكتابػػػة الصػػػحيحة كفقػػػا لقواعػػػد اللغػػػة العربيػػػة 

 .ْٔالنحو كالصرؼ(ا
 

 47اللغة العربية العامية واللهجات .ه 
 العامية  .١

إف ظاىرة كجود العامية إُف جانػب العربيػة الفصػحى ظػاىرة 
لغويػػػػػػة يف مجيػػػػػػع دكؿ العػػػػػػاَف، كلكػػػػػػن منهمػػػػػػا جماالتػػػػػػو كاسػػػػػػتعماالتو. 
كاللهجػػة العاميػػة تعػػرؼ بأ ػػا الطريقػػة اوديثػػة الػػ  يسػػتخدمها أكثريػػة 

مبل م الكبلميػة. كىػح عػادة لغويػة يف بيئػػة النػاس كذبػرم هبػا كافػة تعػػا
 .ْٖخاصة تكوف ىذه العادة صوتية يف غالب األهياف

                                                           
, المياف, َُِٖالدين اإلسبلمح", ىاشم األشعرم, "خصائص اللغة العربية الفصحى كمكانتها يف  ْٓ

 ٓٓص: .(َُِٖا َُاجمللد 
كاتًنينا بوترم دكين سولستيا تانو, "، اللغة العربية الفصحى كاللهجة العامية املصرية", عجامح جملة  ْٔ

 ُّٗ-ُّٖص: .(َُِٖا ٖاللغة كاألدب العريب, اجمللد 
كاتًنينا بوترم دكين سولستيا تانو, "، اللغة العربية الفصحى كاللهجة العامية املصرية", عجامح جملة  ْٕ

 ُُْص: .(َُِٖا ٖاللغة كاألدب العريب, اجمللد 
العربية الفصحى كاللهجة العامية املصرية", عجامح جملة كاتًنينا بوترم دكين سولستيا تانو, "، اللغة  ْٖ

 ُِْص: .(َُِٖا ٖاللغة كاألدب العريب, اجمللد 
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 اللهجات .1
يف علم اللغة اللهجة ىح جمموعة مػن الصػفات اللغويػة الػ  
تنتمػػػح إُف بيئػػػة خاصػػػة كيشػػػرتؾ يف ىػػػذه الميئػػػة خاصػػػة. كيشػػػرتؾ يف 

اللهجػة ىػح جػزء ىذه الصفات اللغويػة مجيػع أفػراد ىػذه الميئػة. كبيئػة 
من بيئة أكسع كأمشل تضم عدة اجات يشرتؾ مجيعا يف جمموعػة مػن 
الظواىر اللغوية كىو ما اصطلح على تسميتو لغة، كتيسػر اجملموعػات 
الػػػ  تتحػػػدث اجػػػات كلغػػػة كاهػػػدة التواصػػػل بعضػػػهم بػػػمعض كفهػػػم 
مايػػدكر بيػػنهم مػػن هػػديث بقػػدر الرابطػػة الػػ  تػػربغ تلػػ  اللهجػػات. 

بطريقػػػة لفػػػظ كلمػػػات معينػػػة. زبػػػص جمموعػػػة مػػػن  كزبتلػػػف اللهجػػػات
 .ْٗاألشخاص كسبيزىم عن اجملموعة األخرل

كتتميػػػػػز كػػػػػل اجػػػػػة بصػػػػػفات ذبعلهػػػػػا زبتلػػػػػف عػػػػػن اللهجػػػػػة 
األخػػػػرل، كىػػػػذه الصػػػػػفات تكػػػػاد تنحصػػػػػر يف األصػػػػوات كطميعتهػػػػػا، 
ككيفيػػػػػػػة صػػػػػػػدكرىا فالػػػػػػػذم يفػػػػػػػرؽ بػػػػػػػٌن اجػػػػػػػة كأخػػػػػػػرل ىػػػػػػػو بعػػػػػػػض 

ؾ اجػػات اللغػػة الواهػػدة االختبلفػػات الصػػوي. كلكػػن ال بػػد أف تشػػرت 
يف الكثػػػرة الغالمػػػة مػػػن الكلمػػػات كمعانيهػػػا، كيف معظػػػم األسػػػس الػػػ  

 .َٓزبضع اا بنية الكلمات، كفوؽ ىذا كذاؾ يف تركيب اجلمل
 
 
 
 
 

                                                           
كاتًنينا بوترم دكين سولستيا تانو, "، اللغة العربية الفصحى كاللهجة العامية املصرية", عجامح جملة  ْٗ

 ُِْص: .(َُِٖا ٖاللغة كاألدب العريب, اجمللد 
 ٗص: .(َُِٔااايئة املصرية العامة للكتاب,  اللهجة املصرية بٌن الرتاث كاملعاصرةعطية سليماف,  َٓ
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 اللهجة الحجازية (أ 

منطقة اوجاز؛ منطقة تتواجد فيها مدين  مكة ك املدينة 
املنورة كىذه املدينتٌن ىح نقطة جذب العديد من املسلمٌن من مجيع 
أرماء العاَف ىم يأتوف للحج كالعمرة كالمعض منهم من يمقى كمنهم 
من يعود، كىؤالء الذين يمقوف يف أرض اورمٌن يشكلوف مزيج من 

انة الدينية ملكة املكرمة كاملدينة النموية، حبكم املكالسكاف يمقوف 
كىجرة الكثًن اا للمجاكرة كىركبان من الواقع األليم لمبلدىم كخاصة 

 .ُٓيف أكقات اهتبلؿ المبلد اإلسبلمية فيما يسمى باالستعمار

 

 :ِٓوأكثر سكانها يتكون من

من أىل اوجاز األصليٌن، أك مػن أرجػاء اجلزيػرة العربيػة : العرب (ُ
 خارجها.أك من 

القػػػارة اانديػػػػة الػػػ  تشػػػمل اانػػػػد سػػػكاف  كيقصػػػد هبػػػػم: الهنـــود (2
كباكسػػتاف كبػػنجبلدش، ككثػػًن مػػن ىػػؤالء مػػن األغنيػػاء كالعلمػػػاء 
الػػػذين مكثػػػوا يف املػػػدينتٌن املقدسػػػتٌن بعػػػد أف أدكا فريضػػػة اوػػػج 
رغمػػػػة يف اجملػػػػاكرة. كقػػػػد كػػػػاف اػػػػم نفػػػػع كاضػػػػح للمنطقػػػػة بإنشػػػػاء 

 ة.كاألعماؿ اخلًنياملشركعات التعليمية 
 كقد كاف كجودىم بسمب اوكم العثماين.: األتراك (ّ

                                                           
 ّص:  ., د.تصوفيات هجازية هقائق شاملة عن صوفية اوجازالسيد أبو عمد اهلل املدين,  ُٓ
 ّص:  ., د.تصوفيات هجازية هقائق شاملة عن صوفية اوجازالسيد أبو عمد اهلل املدين,  ِٓ
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بغػػض النظػػر « التكارنػػة»كيطلػػق علػػيهم أىػػل اوجػػاز: : األفارقــة (ْ
عػػن الػػمبلد الػػ  جػػاؤكا منهػػا، كالػػ  كػػاف العػػرب األكائػػل يسػػموف 

 «.أرض دكركر»ببلدىم: 
كيطلػػػػػػػػق علػػػػػػػػيهم أىػػػػػػػػل اوجػػػػػػػػاز: : ســــــــكان سســــــــيا الوســــــــطى (ٓ

 ـ أكثرىم بعد اهتبلؿ الركس لمبلدىم.كقد قد« المخاريٌن»
 من أندكنيسيا كغًنىا.« اجلاكه»: سكاف جنوب شرؽ آسيا (ٔ
 كىم أقل من سابقيهم.: األفغان (ٕ

 

 :اللهجات الحجازية

لوجود ىذا املزيج من السكاف باوجاز تسمب 
يف تغيًن أك ارمراؼ يف اللغة العربية الفصحى كلضياع بعض 

كالثاء، كالضاد أهيانان، القاؼ، كالذاؿ، اوركؼ مثل: 
 :ّٓكأمثلتو كالتاِف ككذل  الظاء.

فالقاؼ يلفظو ا كافان فارسية؛ أم بٌن بٌن؛ 
، «قلت لو»بدالن من « كلت لو»فيقولوف: 
« خميس»، كيقولوف: «ضمغ»بدال من « ظمغ»كيقولوف:
، «عثماف»بدال من « كعتماف»، «خميث»بدال من 

خًنة يسمع يف كيف األياـ األ«. ذاؾ»بدال من « كداؾ»
اجتهم ما َف يسمع أك يعرؼ من قمل فصاركا يقولوف 

 ، كىكذا.«قلت لو»بدال من « كلتلو»

                                                           
 ْص:  ., د.تصوفيات هجازية هقائق شاملة عن صوفية اوجازالسيد أبو عمد اهلل املدين,  ّٓ
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دبعىن « بزكرة»، «برد»دبعىن « بيراد»كيقولوف 
دبعىن ناد عليو، كيقولوف: « إزىم عليو»أطفاؿ، كيقولوف 

 بدال من سىيٍّدم. « ًسيًدم»دي، بدال من سي« س »
خش جوه »املنحرفة قوام: كمن الرتاكيب 

دكبو كاف »دبعىن أدخل داخل كانظر. كيقولوف: « شوؼ
« يا دكب يكفح»دبعىن قمل قليل كاف ىنا، كيقولوف: « ىنا

بدال من  « كىداب»دبعىن على قدر الكفاية. كيقولوف 
دبعىن سريعا سريعا. « كواـ كواـ»كذاب، كيقولوف: 

« جوزم»ة بدال من زكاج. كتقوؿ املرأ« جواز»كيقولوف 
دبعىن من أين « من فٌن جح: »بدال من زكجح، كيقولوف

 أتى.
كدما دخل على اوجازيٌن من العثمانيٌن صيغة 

كيقولوف «. مكوجح»، ك «جزجمح»،«قهوجح»النسمة: 
دبعىن ال تسمع « اخصركا»دبعىن خرج، كيقولوف « ندر»

دبعىن تغاض، « زلوجها»أك « جلوزىا»لو، كيقولوف 
« سيمو»دبعىن ال تماِف بو، كيقولوف: « شره»كيقولوف: 

دبعىن فسدت، « باظت الشغلة»دبعىن اتركو، كيقولوف: 
دبعىن:  مر، كيقولوف: عن األعسر « زؿ»كيقولوف: 

دبعىن ىرب، كيقولوف: « فقع»، كيقولوف: «أشطف»
أم أكثر، « أشكل»دبعىن انتظر، كيقولوف: « استىن»

 دبعىن ماذا دىاؾ؟« إشم »كيقولوف: 
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 اللهجة المصرية  (ب 

كما ىو اواؿ للهجة اوجازية، اللهجة املصرية أيضا اا 
أهواؿ يؤثر يف تكوين اجتها؛ مرت اللغة املصرية دبراهل عديدة من 
الصراع مع لغات أخرل، كَف يكن اا اخلًنة من أمرىا يف ىذه 
املراهل اللغوية املختلفة، بل كانت يف كل ىذا خاضعة لظركؼ 

عوب املختلفة من يوناف، كركماف، كفرس، كإُف حمتليها من الش
جانب لغتها املصرية، أك القمطية ال  يتحث هبا سكاف األصليوف 

 .ْٓمرت أيضا دبراهل تطور خمتلفة

حبسب ما قالو الدكتور مراد كامل الذم ذكره عطية 
إف الغة اللهجة املصرية بٌن الرتاث كاملعاصرة"سليماف يف كتابو " 
 :ٓٓمراهل كىواملصرية مرت خبمس 

كىح لغة األسر من األكُف إُف الثانية،  :اللغة المصرية القديمة (١
 ؽ.ـ. ََِْؽ.ـ إُف سنة  ََّْمنذ قرابة سنة 

كىح لغة اآلداب من األسرة التاسعة  :اللغة المصرية المتوسطة (1
ؽ.ـ إُف سنة  ََِْإُف األسرة الثانية عشرة، منذ قرابة سنة 

 ثلثح ىذه اوقمة.ؽ.ـ كصارت لغة األىلٌن رمو َُّٓ

                                                           
ص: .(َُِٔااايئة املصرية العامة للكتاب,  اللهجة املصرية بٌن الرتاث كاملعاصرةعطية سليماف,  ْٓ

َُ 
ص: .(َُِٔااايئة املصرية العامة للكتاب,  اللهجة املصرية بٌن الرتاث كاملعاصرةعطية سليماف,  ٓٓ

َُ-ُُ 
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كىح لغة األىلٌن من األسرة الثامنة  :اللغة المصرية الحديثة (0
ؽ.ـ إُف َُٖٓعشرة إُف الرابعة كالعشرين، أم منذ قرابة سنة 

 ؽ.ـ  ُٕسنة 
كىح املستخدمة يف الكتب كالوثائق من سنة  :الديموطيقية (4

 ؽ.ـ ٕؽ.ـ إُف سنة  ََٕ
كىح اللغة املصرية القدظمة يف صور ا األخًنة، من  :القبطية (8

 مراهل تطورىا.
 

حل ظلت اللغة املصرية القدظمة يف مراهلها املختلفة لغة 
الكتابة، كالتخاطب يف مصر هىت قياـ دكلة المطاملة فأصمحت 
اليونانية لغة المبلد الرمسية، كدبضح الزمن أخذ كثًن من املصريٌن 

ا يف كثائقهم كخطابا م هىت كلو كانوا، يتعلمو ا، كيستخدمو 
صمهلو ا، كال جداؿ يف أف اللغة املصرية كانت ال تزاؿ تستخدـ يف 

 .ٔٓالكتابة الدينية، كالتخاطب فضبل عن ربرير العقود كالرسائل

 

 :اللغة القبطية

كمع ظهور اللغة اليونانية يف الميئة املصرية كلغة 
رمسية ظلت الشعب متمسكا بلغتو الدظموطقية، كبدأ تدكين 
ىذه اللغة حبركؼ يونانية، كقمل كل ذل  كاف املصريوف 
يكتموف باألهرؼ املوجودة اآلف على اآلثار القدظمة  

                                                           
ص: .(َُِٔصرية العامة للكتاب, ااايئة امل اللهجة املصرية بٌن الرتاث كاملعاصرةعطية سليماف,  ٔٓ

َُ-ُُ 
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كالرباين، كاألبنية، كاألعمدة، كاألهجار، كالقمور، 
، كاألبواب اوجرية، أك اخلشمية، كاآلنية اوجرية، كالتوابيت

 .ٕٓأك الرخامية، كغًنه

 

  :اللهجات القبطية

املعركؼ أف اللغة املصرية القدظمة كانت تضم 
اجات شىت كالزالت ىذه كاضحة يف الميئة املصرية إُف 

اللهجات القمطية إُف قسمٌن شما:اآلف، كقد قسم العلماء 
 اجات مصر السفلى -أ 
 األمخينية(-اجات مصر العليا االصعيدية الفيومية - ب

كجعلها عمد املسيح املسعودم ثبلث اجات 
قائبل "كاعلم أنو كاف يف اللغة القمطية ثبلث فركع ال تفرؽ 
بعضها عن بعض كثًنا. فاألكؿ القمطح الصعيدم ككاف 
مستعمبل يف الصعيد، كالثاين القمطح المحرم، ككاف 

حًنة كالثالث القمطح المشمورم ككاف مستعمبل يف ببلد الم
مستعمبل يف ببلد المشمور الذين ال يعلم جيدا أين كاف 
حمل سكا م فالصعيدم كالمشمورم تركا بالكلية كالمحرم 

                                                           
ص: .(َُِٔااايئة املصرية العامة للكتاب,  اللهجة املصرية بٌن الرتاث كاملعاصرةعطية سليماف,  ٕٓ

ُُ 
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بقح مستعمبل عندنا إُف اآلف يف الكنائس كالصلوات يف  
 .ٖٓكل أرض مصر بدال من الثبلثة فركع املذكورة"

 

 :اللغة العربية في مصر

عطية  حبسب قوؿ الدكتور أمحد خمتار يف كتاب
إف العربية  . "اللهجة املصرية بٌن الرتاث كاملعاصرةسليماف. 

كانت تتكلم يف مصر قمل اإلسبلـ بٌن أبناء اجلاليات 
العربية، كعلى ألسنة ذبار العرب. كأف تمادال هدث بٌن 
اللغتٌن املصرية أدل إُف ترؾ آثار من كبل اجلانمٌن على 

، كلكن دكف أف تفقد أيا منهما شخصيتها". اآلخر
كالدليل غلى أقوالو ىو هديث املؤرخٌن عن اخلطوط 
التجارية الربية كالمحرية بٌن مصر كاجلزيرة العربية، كأشمية 
غزة كميناء ذبارم يف ذل  الوقت، حبيث كانو يتمادلوف 
السلع التجارية فيما بينهم، كدليل آخر ىو ىجرة القمائل 

صر بغرض االستيطاف كاالستقرار مثل ىجرة العربية مل
القمائل يف جزيرة العرب كقميلة بلى كبطوف من خزاعة.... 
كغًنىا، كنتيجة من التمادؿ التجارم كااجرة المشرية ترؾ 
أثر كاهتكاؾ على اللغة املصرية كالعربية، هيث قاؿ 
الدكتور خمتار "كقد كاف نفوذ اللغة املصرية على اللغة 

ا من ناهية املفردات فهناؾ كلمات مصرية كثًنة العربية كمًن 

                                                           
ص: .(َُِٔااايئة املصرية العامة للكتاب,  اللهجة املصرية بٌن الرتاث كاملعاصرةعطية سليماف,  ٖٓ

ُّ 
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دخلت اللغة العربية كأصمحت ينظر إليها على أ ا من 
 .ٗٓاللغة األدبية النموذجية" 

 

 الترادف .و 
كمػا ذكػػرت الماهثػة سػػابقا ىػو عمػػارة عػن االربػػاد يف املفهػـو كقيػػل ىػػو 

يطلػػق علػػى تػواِف األلفػػاظ املفػػردة الدالػػة علػػى شػػحء كاهػػد باعتمػػار كاهػػد. كأيضػػا 
معنيػػػػٌن اهػػػػدشما االربػػػػاد يف الصػػػػدؽ كالثػػػػاين االربػػػػاد يف املفهػػػػـو كمػػػػن النظػػػػر إُف 

كاملعىن األكسع لو ىو  َٔاألكؿ ففرؽ بينهما كمن نظر إُف الثاين فلم تفرؽ بينهما
 كاآلي:

الػػرتادؼ يف اللغػػة ىػػو التتػػابع، كتػػرادؼ الشػػحء تمػػع بعضػػو بعضػػا، قػػاؿ 
ىلى ًئكىةً  مأنى  تعاُف يف سورة األنفاؿ: }بًأىلف

({، كالرتادؼ يثػرم اللغػة ٗميرًدًفٌنى ا ٱمل
كيرتقػػح هبػػا، فاأللفػػاظ فيػػو تتقػػارب مػػع املعػػاين كإف كانػػت ال تتحػػد يف دالال ػػا، 
فكلمة "قدح" ال ظمكن أف تؤدم املعػىن نفسػو يف كلمػة "كػأس" كإف كػاف اللفػظ 

ا كمػػا ربفػػل مػػن متفقػػا كاملعػػىن الشػػائع امػػا متقاربػػا كىػػذا دمايػػدؿ علػػى سػػعة لغتنػػ
 ُٔمرتادفات كمتجانسات

كذكػػػػر الػػػػرتادؼ يف إشػػػػكالية الػػػػرتادؼ علػػػػى أف املػػػػرتادؼ ىػػػػو أف يػػػػدؿ 
أكثر من لفظ على معىن كاهد..... كالرتادؼ هشد لغوم ترتادؼ فيػو األلفػاظ 
كتتػػػواُف علػػػى املعػػػىن الواهػػػد، كشػػػواىده يف العربيػػػة كثػػػًنة كمتنوعػػػة تشػػػمل األمسػػػاء 

أف الػػرتادؼ ظػػاىرة لغويػػة عامػػة تشػػرتؾ فيهػػا اللغػػات كاألفعػػاؿ كالصػػفات، كرغػػم 

                                                           
ص: .(َُِٔااايئة املصرية العامة للكتاب,  اللهجة املصرية بٌن الرتاث كاملعاصرةعطية سليماف,  ٗٓ

ُّ-ُْ 
 ٖٓص: ., د.تكتاب التعريفاتالعبلمة السيد الشريف علح اجلرجاين,  َٔ
 ٓص: .(َُُِاعماف: مركز الكتاب األكادظمح,  الرتادؼ يف اللغة العربيةكليد عمد اجمليد إبراىيم,  ُٔ
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كػػاد -مػػن االتسػػاع كالشػػموؿ–اويػػة، إال أنػػو بصػػورتو الػػ  جػػاء عليهػػا يف العربيػػة 
 ِٔئصها، كميزة تنفرد هبا بٌن اللغاتيكوف خصيصة من خصا

 

 األضداد .ز 
أك التضػػاد كمػػا ذكػػرت الماهثػػة سػػابقا ىػػو أف صممػػع بػػٌن املتضػػادين مػػع 

فػػػػبل صمػػػػحء باسػػػػم مػػػػع فعػػػػل كال بفعػػػػل مػػػػع اسػػػػم كقولػػػػو تعػػػػاُف: مراعػػػػاة التقابػػػػل، 
{ ْ ا فَلَۡيۡضَحُكوا كاملفهػـو األكسػع لػو   ّٔ(ِٖ{ االتوبػة: قَلِيٗلا َوۡۡلَۡبُكواْ َكثرِيا

 كالتاِف:
األضػػداد مجػػع ضػػد. كضػػد كػػل شػػحء مػػا نافػػاه، رمػػو الميػػاض كالسػػواد، 

 .ْٔكالسخاء كالمخل، كالشجاعة كاجلنب
متضػاداف، رمػو كلمػة "املػوُف" الػ  تعػين املػوُف كىح كلمػات اػا معنيػاف 

 .ٓٔكالسيد، كرمو كلمة "اوميم" ال  تعين المارد كاوار

 

 

 

                                                           
, ـ الطمعة األكُف االقاىرة: إشكالية الرتادؼ يف الرتمجة العربية ملعاين القرآفسعيد عطية علح مطاكع,  ِٔ

 ِّ-ُِص: .(ََِٔدار اآلفاؽ العربية, 
االقاىرة: دار الفضيلة,  معجم التعريفاتالعبلمة علح بن حممد السيد الشريف اجلرجاين,  ّٔ
 ٓٓص: .(ُُّْ

, طمعة الثانية ادار  كبلـ العربكتاب األضداد يفأيب الطيب عمد الواهد بن علح اللغوم اوليب,  ْٔ
 ّّص: .(ُٔٗٗطبلس, 

, الطمعة األكُف ابًنكت: دار الكتب العلمية, املعجم املفصل يف األضدادالدكتور أنطونيوس بطرس,  ٓٔ
 ٖص: .(ُِْْ
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 المعجم والداللة .ح 
 المعجم .1

املعاجم لغة ىح: مجع معجم، كىو مشتق من عجم، كاذه الكلمة 
 عدة معاف متضادة أقرهبا: قوام: أعجمت الكتاب إذا بينتو كأكضحتو.

كتػػػػاب يضػػػػم عػػػػددا كمػػػػًنا مػػػػن املفػػػػردات اللغويػػػػة كيف االصػػػػطبلح:  
مقركنػػػػػة بشػػػػػرهها، كتكػػػػػوف مػػػػػواده مرتمػػػػػة ترتيمػػػػػا خاصػػػػػا حبسػػػػػب طريقػػػػػة كػػػػػل 

 .ٔٔمؤلف
يهػػتم املعجػػم اللغػػوم بتفسػػًن امعػػىن( كلمػػات اللغػػة. ففيػػو عنصػػراف 

 .ٕٔاساسياف: أكاما الكلمة، كثانيهما املعىن
 الكلمة:  ( أ

كماىيتهػػػػا، اختلػػػػف الدارسػػػػوف يف هػػػػديثهم عػػػػن الكلمػػػػة، 
كربديػػدىا، الكلمػػة عمػػارة عػػن سلسػػلة متصػػلة مػػن األصػػوات توجػػد 
بينهػا فواصػػل كمػػا توجػد يف اللغػػة املكتوبػػة، كلكػن األغلميػػة العظمػػى 
للدارسػػٌن تسػػتعمل الكلمػػة كتتحػػدث عنهػػا يف دراسػػة اللغػػة، كلعػػل 
أكثر فرع  الدراسات اللغوية هاجػة إُف االعػرتاؼ بالكلمػة ىػو فػرع 

ف الكلمػة يف املعػاجم املػادة األصػلية، كاوقيقػة اأف املعاجم، إذ تكو 
الكلمات، أساسػا، كهػدات يف اللغػة كنظػاـ الػو طريقتػو اخلاصػة يف 

 الرتكيب(.
 املعىن  ( ب

                                                           
ص: .(ُِٗٗط االرياض: دار الراية,  ُ, املعاجم اللغوية كطرؽ ترتيمهاأمحد بن عمد اهلل الماتلح,  ٔٔ

ُّ 
ادار النهضة العربية,  املعاجم اللغوية يف ضوء دراسات علم اللغة اوديثحممد أمحد أبو الفرج,  ٕٔ
 ٗص: .(ُٔٔٗ
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كإذا كػػاف ىنػػاؾ خػػبلؼ يف ربديػػد االكلمػػة( فػػإف اخلػػبلؼ 
يف ااملعػػىن( أكثػػر. كأبػػادر ىنػػا بنػػوع مػػن تمسػػيغ األمػػر فأقسػػم املعػػىن 

ىن اللغػػػػػػػػػػوم، املعػػػػػػػػػػىن السػػػػػػػػػػياقح، كاملعػػػػػػػػػػىن إُف ثبلثػػػػػػػػػػة أنػػػػػػػػػػواع: املعػػػػػػػػػػ
 .ٖٔاالجتماعح

املعىن اللغوم يشمل كل ما ظمكن أف تدؿ بو األصوات اللغوية  (ُ
 كالرتكيب اللغوم على املعىن.

املعىن السياقح ما يوضحو سياؽ اواؿ، كأنا استعمل سياؽ  (ِ
اواؿ باملعىن الغين الذم استمد استادنا فًنث كقد كاف يأخذ 

األقواؿ كاألشخاص كاألفعاؿ... كغًنىا دما يكوف يف االعتمار 
 يف املوقف الذم تستعمل فيو اللغة.

املعىن االجتماعح ىو املعىن الذم يفهمو الفرد يف اجملتمع من  (ّ
ألفاظ لغتو، كيتفق معو على ىذا الفهم بقية أفراد اجملتمع، 

 كيتعلمو األطفاؿ إُف أف يكربكا فيفهموا لغة جمتمعهم.
 
 
 
 
 

                                                           
النهضة العربية, ادار  املعاجم اللغوية يف ضوء دراسات علم اللغة اوديثحممد أمحد أبو الفرج,  ٖٔ
 ُٖ-ٗص: .(ُٔٔٗ



 

42 
 

 :19ليف المعاجم وفوائدىاأسباب تأ
العناية بفهم آيات القرآف الكرًن؛ هيث أف تفسًن مفرداتو يعٌن على  -١

 معرفة معىن آياتو. كذل  دبراجعة املؤلفات يف غريب القرآف.
تفسًن األلفاظ الغربية الواردة يف األهاديث املركية عن الرسوؿ صلى اهلل  -1

كالتابعٌن رمحهم اهلل تعاُف يف  عليو كسلم، كاآلثار الواردة عن الصحابة 
 كتب غريب اوديث.

معرفة املراد بألفاظ بعض الفقهاء يف املتوف، كربطها بالتعريفات  -0
االصطبلهية عندىم. كذل  يف املؤلفات اخلاصة بغريب ألفاظ الفقهاء. 

 أك كما يسميها بعضهم الغة الفقو(.
 لغامضة.فهم مفردات القصائد الشعرية الغريمة، كالقطع النثرية ا -4
تدكين اللغة العربية خشية ضياع شحء من مفردا ا ال سيما يف هياة  -8

 فصحائها. كاحملافظة عليها من دخوؿ ماليس من مفردا ا.
 ضمغ الكلمات املعضلة بالشكل، كمعرفة نطقها الصحيح. -1
 بياف اشتقاقات الكلمة كتصريفا ا كمجوعها كمصادرىا كرمو ذل . -7
 اجلغرافية، كاملدف التارطمية.ربديد أماكن بعض املواقع  -5
هفظت لنا املعاجم كما ىائبل من الشواىد الشعرية لوالىا ملاتت مع  -9

 أصحاهبا الذين َف ذبمع أشعارىم.
اكتساب ثركة لغوية كربل؛ ال سيما عند تعدد مدلوالت الكلمة  -١1

كاختبلؼ معانيها حبسب سياقها كذل  دليل على سعة كمشوؿ اللغة 
ية كلود معطاء لديها القدرة على تلمية مطالب اوياة العربية، كأ ا لغة ه

                                                           
ص: .(ُِٗٗط االرياض: دار الراية,  ُ, املعاجم اللغوية كطرؽ ترتيمهاأمحد بن عمد اهلل الماتلح,  ٗٔ

ُّ-ُْ 
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وحُ بِىِ  هََزَل اوضارية كال غرك فهح لغة القرآف الكرًن. قاؿ تعاُف: }  ٱلرُّ
ِميُ 

َ
ٰ قَلۡبَِك ِِلَُكوَن ِمَن   ١٩٣ ٱۡۡل ّٖ  بِلَِسان   ١٩٤ ٱلُۡموِذرِينَ لََعَ َعَرِبّ

بِيّٖ   .ُٓٗسورة الشعراء، {  ١٩٥مُّ
 

 الداللة .1
الداللة يف اللغة تدؿ مادة ادلل( "على إبانة الشحء بإمارة تتعلمها"، حل اشتق 
من ىذا األصل كلمة االداللة(، "فالدليل ما يستدؿ بو، كقد دلو على الطريق يدلُّو 
ًداللة كدىاللة، كالفتح أعلى"، فالداللة دبعناىا اللغوم تعين اإلرشاد إُف الشحء، كاإلبانة 

 عنو.
يف االصطبلح بأ ا "كوف الشحء حبالة يلـز العلم بو العلم بشحء  كعرفت الداللة

 آخر، كاألكؿ الداؿ، كالثاين املدلوؿ".
كظمكن القوؿ إف العبلقة بٌن الداؿ كاملدلوؿ ىح تل  الداللة ال  تربغ بينها، 
فقد استقر يف املفهـو اللغوم اوديث أف الداللة: "ىح العبلقة بٌن الداؿ االلفظ( 

ؿ ااملعىن("، هيث ينظر إليها على اعتمار أ ا: اودث الذم يقرتف فيو الداؿ كاملدلو 
باملدلوؿ، فإذا جاز بشحء من التسامح أف نقوؿ: إف الضرب اتصاؿ الضارب 
باملضركب، جاز قياسا على ذل  أف نقوؿ: إف الداللة ىح اتصاؿ الداؿ باملدلوؿ أك 

 .َٕالعبلقة بينهما"
 

ة املعىن( أك االعلم الذم يدرس املعىن( أك اذل  الفرع كيعرفو بعضهم بأنو اادراس
من علم اللغة الذم يتناكؿ نظرية املعىن( أك اذل  الفرع الذم يدرس الشركط الواجب 

 .ُٕتوافرىا يف الرمز هىت يكوف قادرا على محل املعىن(
                                                           

 ِص: .(ااأللوكة, د.ت الداللة كعلم الداللة املفهـو كاجملاؿ كاألنواعالسيد العريب يوسف,  َٕ
 ُُص:  .ُٖٗٗ, ٓ, ـ الطمعة علم الداللةأمحد خمتار عمر,  ُٕ
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كموضوع علم الداللة أم شحء أك كل شحء يقـو بدكر العبلمة أك الرمز. كىذه 
أك الرموز قد تكوف عبلمات على الطريق كقد تكوف إشارة باليد أك اإلظماء  العبلمات

بالرأس كما قد تكوف كلمات كمجبل. كبعمارة أخرل قد تكوف عبلمات أك رموزا غًن 
 لغوية ربمل معىن، كما قد تكوف عبلمات أك رموزا لغوية.

لـو اللغة كعلم الداللة ال ظمكن فصلو عن غًنه من فركع اللغة. فكما تستعٌن ع
إُف االستعانة  -ألداء كظيفتو –األخرل بالداللة للقياـ بتحليبل ا ضمتاج علم الداللة 

. فلكح ضمدد الشخص معىن اودث الكبلمح البد أف يقـو دببلهظات  هبذه العلـو
 :ِٕتشمل اجلوانب اآلتية

 
  مبلهظة اجلانب الصوي الذم قد يؤثر على املعىن، مثل كضع صوت مكاف

 كمثل التنغيم كالنرب.آخر، 
 .دراسة الرتكيب الصريف للكلمة كبياف املعىن الذم تؤديو صيغتها 
 .مراعاة اجلانب النحوم، أك الوظيفة النحوية لكل كلمة داخل اجلملة 
  بياف املعاين املفردة للكلمات، كىو مايعرؼ باسم املعىن املعجمح. كمن املمكن

يف الكلمات املفردة(، ككذل  أف أف يوجد املعىن املعجمح دكف النحوم اكما 
يوجد املعىن النحوم دكف املعجمح اكما يف اجلمل ال  تركب من كلمات عدظمة 

 املعىن مثل: القرعب شرب المنع(.
   دراسة التغيًنات ال  ال يكشف معناىا دبجرد تفسًن كل كلمة من كلما ا، كال

 ال ظمكن ترمجتها هرفيا من لغة إُف لغة.
 
 

                                                           
 ُْ-ُّص:  .ُٖٗٗ, ٓ, ـ الطمعة علم الداللةأمحد خمتار عمر,  ِٕ
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 الفنولوجيا .ط 
الدراسة الصوتية املتواجدة يف علم األصوات، كعلم  منالفنولوجيا ىح نوع 

األصوات ىو علم يمحث عن نظاـ صوي من جوانب خمتلفة. كيتفرع علم األصوات إُف 
تفريعات عديدة. منها علم األصوات بنظر إُف مادية األصوات ككظيفتها ينقسم إُف 

كمن هيث منهجو يتفرع إُف علم قسمٌن شما فونيتي  كفونامي  أك فونولوجيا. 
األصوات الوصفح كاملعيارم كعلم األصوات السنكركين كالدياكركين كعلم األصوات 
املقارف كالتقابلح. كالتصنيف من هيث ميسرة األصوات يف عملية الكبلـ ثبلثة ىح علم 

 .ّٕاألصوات النطقح كعلم األصوات األكستيكح كعلم األصوات السمعح
مقاييس املعىن فونيم فوؽ كقفا ملا ذكر ا أين سوسبلكاي يف جملتها  ياالفونولوجك

، ىو األصوات الذم ضمدثو اإلنساف الرتكييب يف القرآف الكرًن بتحليل علم الفونولوجح
عند النطق للتعمًن عما يريد ىو موضوع علم األصوات اللغوية، كظمثل جمالو يف الوهدات 

 .ْٕبالصوت اللغوم مات... كظمكن تسمية كل منهالالصوتية ال  تتألف منها الك
ة علم كظائف السلسة األلسنيكذكر عصاـ نور الدين عن الفونولوجيا يف كتابو 

كال ، على أنو نظاـ صوي يتألف من عدد من األصوات، األصوات اللغوية الفونولوجيا
قات يستعٌن اللساف إال بوهدات صوتية فريدة، تشكل جمموعة، ترتب أجزائها بعبل

، بل يدركها العقل، كتنشأ تل  الوشائج مشرتكة ككشائج معينة، ال تظهر للعٌن اجملردة
رل يف ىذا  ا يف ىذا اورؼ أك ذاؾ، أك األخمن ذباكر األصوات كمواقعها، ككو 

الصوت أك ذاؾ، كإمكانية كجودىا الفعلح أك النظرم يف ىذا املقطع أك ذاؾ، ككثرة 
ردكدىا، كقلتو، كدرجة استعمااا، كتواتره، كندرتو، كقابلية ربقيق بعض األصوات، 

                                                           
ديثة", جملة السنا إيفا لطيفة فوزية, "، اختبلفات دراسة علم األصوات بٌن العربية كاللسانيات او ّٕ

 .(َُِٗا ِللغة العربية كاالذمليزية, اجمللد 
 سوسبلكاي, "مقاييس املعىن فونيم فوؽ الرتكييب يف القرآف الكرًن بتحليل علم الفونولوجح", أين ْٕ

 ُٖ/ّص: .(َُِّا ُٓالنابغة جملة الرتبية كالتعليم العربية, اجمللد 
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كبركزىا إُف هيز الوجود، ككيفية تداخلها يف الرتكيب، لدل قيامها بوظائف كأعماؿ 
  .ٕٓين متطابقة أك خمتلفة، كإُف مدلوالت متوافقة أك متناقضةكمهمات تؤدم إُف معا

السلسة األلسنمة علم كظائف األصوات اللغوية كذكر عصاـ يف كتابو 
طمضع يف نظرية التوزيع؛ هيث أف الفونولوجيا  ، على أف نظاـ الفونولوجياالفونولوجيا
األصوات يف تنظيم ال اىتمامها اخلاص ملفهـو املتطابقات كاملتخالفات، كنسقت  أكَّلت

يتعارض فيو صوت مع صوت. فالتناسق يؤدم إُف ربقيق صوي، الغاية منو التعمًن عن 
  ٕٔ معىن معٌن.

كالفونولوجيا تعٌن الدكر الذم تلعمو األصوات كالفونيمات كاملقاطع الصوتية 
كنظاـ  كالنربات كالتنغيم... كتدرس العبلقة القائمة بٌن الصوت كمواقع النرب يف الكبلـ،

املقاطع فيو، كطرؽ تنغيم اجلملة، كسلوؾ األصوات يف املفاصل ال  تقع بٌن الكلمات، 
  ٕٕ أك يف بداية اجملموعة الكبلمية أك  ايتها...

 :ٖٕكللفونولوجيا أك علم األصوات ثبلثة فركع كىح
 / Physiological) علم األصوات الفسيولوجح االوظائف أك النظقح( (ُ

Articulatory Phonetics)  
كىو علم يدرس هركات أعضاء النطق من أجل إنتاج األصوات 
اللغوية أك ىو الذم يعاًف عملية إنتاج األصوات الكبلمية كطريقة ىذا 

                                                           
ابًنكت: دار الفكر  السلسة األلسنمة علم كظائف األصوات اللغوية الفونولوجياعصاـ نور الدين,  ٕٓ
 ّٓص: .(اللمناين, د.ت
ابًنكت: دار الفكر  السلسة األلسنمة علم كظائف األصوات اللغوية الفونولوجياعصاـ نور الدين,  ٕٔ
 ّٔص: .(اللمناين, د.ت
ابًنكت: دار الفكر  السلسة األلسنمة علم كظائف األصوات اللغوية الفونولوجياعصاـ نور الدين,  ٕٕ
 ّٕص: .(اللمناين, د.ت
نايفة هسن, "علم األصوات العربية؛ تطورا ا كنظريتها كاإلستفادة منها لتعليم اللغة العربية",  ٖٕ

 ُْٕ/ٓص: .(َُِٖا ٔالتعريب، جملة تعليم اللغة العربية كاللغة العربية, اجمللد 
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اإلنتاج كتصنيف األصوات اللغوية كفق املعيًن الثابتة. كىو أقدـ فركع علم 
 األصوات كأرسخها قدياما.

  (Acoustic Phonetics)ء اأك األكوستيكح( علم األصوات الفيزيا (ِ
كىو علم طمتص فيو جانمٌن؛ األكؿ دراسة املوجات كالذبذبات 
الصوتية ال  أهدثتها املتكلم. كالثاين دراسة الوسيغ الذم انتقل عربه الكبلـ 

 إُف أذف السامع.
    (Auditory and Perceptual phonetics)علم األصوات السمعح كاإلدراكح  (ّ

علم طمتص فيو دراسة اإلستماع إُف املوجات الصوتية كاستبلمها  كىو
يف األذف كما ضميغ هبا من أجهزة السمع. كلو جانمٌن؛ جانب عضوم كيرتكز 
يف دراسة فيسيولوجية، األذف كما يرتمغ هبا من أجهزة السمع. كجانب 
 نفسح يرتكز يف دراسة سيكولوجية االستماع من هيث العمليات العقلية ال 

 ذبرم يف ذىنو لتفسًن الكبلـ.
 

علم األصوات العربية؛  كخبلصة ىذا الفركع حبسب ما ذكرت نايفة يف جملتها
ك دؼ إُف ، ىح دراسات تسعى تطورا ا كنظريا ا كاإلستفادة منها لتعليم اللغة العربية

دراسة األصوات المشرية كلكن كل فرع لو اىتماـ خاص جبانب من جوانب الصوت 
حبيث؛ يهتم العلم األكؿ بدراسة اجلانب النطقح للصوت اأم كيفية نطق  المشرم،

الصوت( كىح أكؿ مرهلة يمدأ بو الصوت رهلتو إُف اخلارج. كالعلم الثاين يعتم بدراسة 
اجلانب الفيزيائح لؤلصوات ككيفية إنتقالو يف ااواء كىذه ىح ثاين مرهلة للصوت. 

خًنة من رهلة الصوت كىح كصوؿ الصوت كيهتم العلم الثالث بدراسة املرهلة األ
  ٕٗلؤلذف حل إُف املخ لتتم بذل  عملي  السمع كاإلدراؾ

                                                           
نايفة هسن, "علم األصوات العربية؛ تطورا ا كنظريتها كاإلستفادة منها لتعليم اللغة العربية",  ٕٗ

 ُْٕ/ٓص: .(َُِٖا ٔالتعريب، جملة تعليم اللغة العربية كاللغة العربية, اجمللد 
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السلسة األلسنمة علم كظائف األصوات اللغوية عصاـ نور الدين، كأما يف كتاب 
 :َٖ، ذكر فيو أف للفونولوجيا فرع أكثر من ثبلث فركع كىوالفونولوجيا
 األخًنة بعملية التواصل. علم فيزياء األصوات، عندما تقـو ىذه (ُ
كىو علم يدرس التنظيمات األصواتية املنتشرة يف علم الفونولوجيا العامة،  (ِ

 لغات العاَف كلها، كقوانٌن قيامها بوظائفها.
علم الفونولوجيا اخلاصة، كىو علم يدرس تنظيم األصوات اخلاص بلغة  (ّ

 معينة.
الصوتية بٌن لغتٌن أك علم الفونولوجيا املقارنة، كىو علم يدرس االختبلفات  (ْ

أكثر، كيقارف بٌن تنظيمٌن أصواتيٌن أك أكثر، كيستخلص أكجو التشابو أك 
 التماثل كالتخالف أك التمايز.

علم الفونولوجيا التعاقمية، كىو علم يقف على هالة تنظيم أصواي يف فرتة  (ٓ
 معينة من تاريخ اللغة، معتمدا الطريقة الوصفية.

علم الفونولوجيا التعاصرية، أك التزامنية، كىو علم يقف على هالة تنظيم  (ٔ
أصواي يستعملو املعاصركف كلئن كانت الكتابة ىح ال  بلورت الفركؽ 

كثمتتها يف األلفماء كأهرؼ ااجاء، فالكبلـ ىو الذم يمٌن الفونولوجية 
صوتية.  كظائف األصوات، كما فيها من متطابقات كمتخالفات كقيم خبلفية

كقد تقيد علماء الفونولوجيا دبحور التعاصر، كقاموا باستطبلعا م، مستعينٌن 
دبتكلمٌن أصيلٌن كممتعدين عن دراسة اخلغ التقليدم الذم يسجل 

 األصوات اللغوية كالكبلـ بشكل تقرييب كبواسطة عملية الكتابة.
 

                                                           
ابًنكت: دار الفكر  السلسة األلسنمة علم كظائف األصوات اللغوية الفونولوجياعصاـ نور الدين,  َٖ
 ّٖ-ّٕص: .(اللمناين, د.ت
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الذم  األفرع الثبلثك الماهثة  تم كترتكز يف حبثها اواِف يف الفرع األكؿ من 
علم األصوات العربية؛ تطورا ا كنظريا ا كاإلستفادة منها لتعليم  ذكرتو نايفة يف جملتها

قح( صوات الفسيولوجح االوظائف أك النطعلم األأال كىو  اللغة العربية،
(Physiological / Articulatory Phonetics) الذم ىو أقدـ فركع علم األصوات 

يدرس هركات أعضاء النطق من أجل إنتاج األصوات اللغوية الذم علم ىو ال ككذل 
أك ىو الذم يعاًف عملية إنتاج األصوات الكبلمية كطريقة ىذا اإلنتاج كتصنيف 

كأيضا  تم كترتكز الماهثة يف علم الفونولوجيا األصوات اللغوية كفق املعيًن الثابتة. 
السلسة األلسنمة علم عصاـ نور الدين،  املقارنة كىو الفرع الفونولوجح املذكور يف كتاب

يدرس االختبلفات الصوتية بٌن الذم علم ال، كىو كظائف األصوات اللغوية الفونولوجيا
لغتٌن أك أكثر، كيقارف بٌن تنظيمٌن أصواتيٌن أك أكثر، كيستخلص أكجو التشابو أك 

 التماثل كالتخالف أك التمايز.

 

 الدراسة التقابلية اللغوية .ي 
مقارنة للغتٌن أك أكثر أك للهجات خمتلفة من لغة معينة هبدؼ إصماد ىو دراسة 

 .ُٖأكجو التشابو كاإلختبلؼ بينها بصورة عامة أك يف جوانب لغوية معينة
 :ِٖأنواعو

دراسات قائمة على منهج التحليل التقابلح اخلالص؛ حبيث تقـو بدراسة  -١
لغتٌن أك أكثر أك اجتٌن من لغة ما أك أكثر كترتكز على نقاط التشابو 
كاالختبلؼ بينها. كقد كجدت دراسات أجريت على ىذا األساس فقد 

                                                           
, الطمعة األكُف اماالنج: مطمعة جامعة موالنا اللغة العربية كمشكبلت تعليمهاسيف املصطفى,  ُٖ

 ٕٕص: .(َُِْمل  إبراىيم اإلسبلمية اوكومية, 
 , الطمعة األكُف اماالنج: مطمعة جامعة موالنااللغة العربية كمشكبلت تعليمهاسيف املصطفى,  ِٖ

 ُٖص: .(َُِْمل  إبراىيم اإلسبلمية اوكومية, 
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لعكس قرنت اللغة اإلذمليزية بالعربية كالفرنسية كالركسية كالصينية كغًنىا كا
 أيضا. 

دراسات ترتكز على ربليل األخطاء اللغوية النامجة عن تعلم لغة ما أك  -1
الرتمجة منها كإليها. حبيث يهتم الماهثوف يف تتمع تل  األخطاء كحماكلة  

 كشف األسماب كطرؽ تبلفيها.
دراسات لغوية كصفية كىح الدراسات ال   تم بوصف جانب لغوم أك  -0

 .عدة جوانب لغوية يف لغة ما
 

 :50لتحليل التقابليلنموذج 
 في اإلختالفات 

 نوع المذكر والمؤنث .١
 اإلنجليزية    العربية

 المذكر  . أ
 ugly man   رجل قميح
 clever boy   فىت ماىر
 diligrnt boy   فىت نشيغ

 المؤنث  . ب
 ugly women   مرأة قميحة
 clever girl   فتاة ماىرة
 diligint girl   فتاة نشيطة

                                                           
, الطمعة األكُف اماالنج: مطمعة جامعة موالنا مهااللغة العربية كمشكبلت تعليسيف املصطفى,  ّٖ

 ٕٖ-ْٖص: .(َُِْمل  إبراىيم اإلسبلمية اوكومية, 
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 النكرة والمعرفة .1
 اإلنجليزية    العربية

 النكرة . أ
 A rich man struck dog  الكلب رجل غينضرب 
 A smart women read the newspaper  اجلريدة مرأة ذكيةقرأت 

 

 المعرفة . ب
 A rich man struck dog الكلب الرجل الغينضرب 
 A smart women read the newspaper اجلريدة املرأة الذكيةقرأت 

 

 في المساوات 

 المسند بمعنى النعت في العربية واإلنجليزية .١
 اإلنجليزية    العربية

 He is brave    ىو شجاع
 She is beautiful    ىح مجيلة
 You are smart    أنت ذكية

 
 اسم التفضيل في العربية واإلنجليزية .1

 Ahmas is smarter than his little brother أمحد أمهر من أخيو الصغًن
 Fatimah‘s book is more expensive than أغلى من كتايبكتاب فاطمة 

mine 

 He is more handsome than you ىو أمجل من 


