
  

 

 ف اا  

  بني مجـال الصورة وإبــداع الداللــــة 

  
  

  ار   

  ي ن  أ اوي 

  أستاذ فقه اللغة والقراءات املشارك جبامعيت األزهر الشريف

  وجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية



  
 
 

  } ٦٤٣ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

  
  

أمحــده محــًدا كثــريًا دائًمــا طيًبــا علــى جزيــل نعمــه، وكثــري عطائــه، وُأصــلِّي  )١(  احلمـــُد هللا   

وأُسلِّم صـالًة وسـالًما دائمـني متالزمـني علـى نبيِّنـا حممَّـٍد وعلـى آلـه وصـحبه وَمـْن وااله . 

أمــا بعــُد: فممــا هــو غــري خــاٍف عــن ذوى األلبــاب أنَّ اللغــَة أداٌة ال غــىن لإلنســان عنهــا، 

عـــن أحاسيســـه وأفكـــاره ومشـــاعره الـــيت تعـــتلج يف صـــدره، و�ـــا ُيســـجَّل تـــاريُخ  فبهـــا يُعـــربِّ 

 األمِم وحضارُ�ا. 

من آصِل وسائل التفاهم والرتابط بني أفراد ا�تمع  - وما زالت-واللغُة كانت    

جانًبا مهم�ا من جوانب ِكيان اللغة، إذ هو )٢(الواحد، وا�تمعات األخرى. وميثِّل احلرفُ 

  األوىل يف هذا الِكيان احليوّي. اللبنةُ 

                                                 
    ) اآليتان من سورة العلق . ١(

قال ابن فارس : " . ١٤ – ١٣/ ١ سر الصناعة البن جىن وحدته. الشيء حد �ا يراد )  احلرف يف اللغة:٢(

ُه، َكالسَّ  اْحلَاُء الرَّاُء َواْلَفاُء َثَالثَُة ُأُصوٍل: َحدُّ الشَّْيِء، َواْلُعُدوُل، َوتـَْقِديُر الشَّْيءِ  ْيِف ، فََأمَّا احلَْدُّ َفَحْرُف ُكلِّ َشْيٍء َحدُّ

 -تـََعاَىل  -قَاَل اللَُّه  َوَغيـْرُُه. َوِمْنُه احلَْْرُف، َوُهَو اْلَوْجُه. تـَُقوُل: ُهَو ِمْن أَْمرِِه َعَلى َحْرٍف َواِحٍد، َأْي َطرِيَقٍة َواِحَدٍة.

 ٍَوِمَن النَّاِس َمْن يـَْعُبُد اللََّه َعَلى َحْرف :رَاُف َعِن الشَّْيِء. ]. َأْي َعَلى َوْجٍه َواِحٍد ...َواْألَ ١١[احلج ْصُل الثَّاِين: اِالحنِْ

رَافًا. َوَحرَّفْـُتُه أَنَا َعْنُه، َأْي َعَدْلُت ِبِه َعْنُه ...َواْألَْصُل الثَّالِ  ُث: اْلِمْحرَاُف، َحِديَدٌة يـَُقدَُّر يـَُقاُل اْحنََرَف َعْنُه يـَْنَحِرُف احنِْ

 ملقاييس م حرف .ِ�َا اْجلِرَاَحاُت ِعْنَد اْلِعَالِج" اهـ ا

واحلرف من ناحية التحليل الفيزيائي صورة مسعية للمسموع ، يقول الكفوي : " احلرف َكْيفيَّة تعرض للصوت، �َا    

ميتاز الصَّْوت َعن َصوت آخر مثله ِيف احلدة والثقل متيزا ِيف املسموع ، َال يـَُقال عُروض اْلَكْيِفيَّة للصوت يْستَـْلزم قيام 

م ِيف الصَّْوت ألجل الّتبِعيَّة، فَاْلَمْعىن أَن احلَْْرف َكْيفيَّة تعرض للجسم بتبعية الصَّْوت اْلعرض بِالْ  عرِض، ألَنا نُقول: الالَّ

 -احملقق: عدنان درويش  ٣٩٤َفَال يْلزم َما ذكر" اهـ  الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية للكفوي ص 

  بريوت . –الة الناشر: مؤسسة الرس - حممد املصري

أن يكون اعتماده على جزء معٍني من أجزاء احللق،  فاحلرف : صوت اعتمد على مقطع، أي خمرج حمقق، وهو   
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 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد
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وملــا كانــت تلــك هــي مكانــة احلــروف وأمهيتهــا ، فقــد شــغلت أذهــاَن كثــٍري مــن علمــاء   

  .)٣(وتناولوها بالدراسة سواء كانت مفردة أو مركبة –قدميًا وحديثًا  –اللغة 

تلــك العنايــُة الــيت َحِظــي �ــا احلــرُف  –منــذ زمــن لــيس باليســري  –وقــد جــذب انتبــاهي   

العــريبُّ، مــن حيــُث مجــاُل الصــورِة والتفــنُن يف إخراجهــا ، أو مــن حيــُث الداللــُة وإبــداُعها، 

الحـــرُف العربـــيُّ بـــيَن جمـــاِل الصـــورِة مـــن خـــالل هـــذا البحـــث املوســـوم بــــ "  –فـــأردتُ 

أن أتتبَع التطوَر الشـكليَّ الـذي اعـرتى صـورَة هـذا احلـرِف عـرب تارخيـه  –" وإبداِع الداللةِ 

أُلقـــي الضـــوء علـــى أهـــمِّ مـــا ذكـــره القـــدامى يف جمـــال احلـــديث عـــن داللتـــه ،  الطويـــل ، مث

 -فيمـا أحَسـبُ  –وموقف الدرس احلديث من ذلك كلـه ، مـع بيـان وجـه احلـق يف ذلـك 

  ما وسعين الوصوُل إليه ُمدعًَّما بالدليل . 

ق وحـــىت خيـــرج البحـــث بنتـــائَج دقيقـــٍة ، وســـليمٍة ، وحمـــددٍة ســـرُت يف عـــرض حمتـــواه َوْفـــ   

متثلـــت يف مقدمـــة  -موضـــوع البحـــث-خطــٍة حمـــددٍة انبثقـــت مـــن تصـــنيف املـــادة العلميـــة 

  ومتهيٍد  وثالثِة مباحَث، وخامتٍة ، وذلك على النحو اآليت:

 : تكلمت فيها عن أمهية املوضوع ، ودوافعه ، وخطة البحث فيه . المقدمة  

 : التطور .الكتابة : المفهوم ، واالختراع ، و حتدثت فيه عن   التمهيد  

                                                                                                                     
واللسان، والشفتني ، أو مقطع مقدٍر، وهو هواء الفم إذ األلف ال معتمد له يف شيء من أجزاء الفم حبيث إنه 

  ينقطع يف ذلك اجلزء.

املطبعة األمريية العامرة بالقاهرة سنة  ١ط ٢٨التجويد للشيخ / حممد مكى نصر ص �اية القول املفيد يف علم 

  ه.١٣٠٨

وأما الصوت فهو " عبارة عن هواء النفس اخلارج من الرئتني عندما يكون مسموًعا، سواء أكان صوتًا لغوي�ا ،    

ها " اهـ عن علم التجويد القرآين ص وما شا� –مثًال  –كالسني ، والالم ، وامليم ، أم غري لغوى كصوت الُكحَّة 

٢٩ .  

وإىل الفــارق بــني احلــرف والصــوت يشــرب ابــن جــين، فيقــول : اعلــم أن الصــوت عــرض  خيــرج مــن الــنفس مســتطيًال    

حىت يعرض له يف احللق والفم والشفتني مقاطع تثنيه عن امتداده واسـتطالته، فيسـمى املقطـع أينمـا عـرض لـه متصًال، 

    . ٦/ ١اس احلروف حبسب اختالف مقاطعها" اهـ سر صناعة اإلعراب البن جىن حرفًا، وختتلف أجر 

 ) أي يف الكلمة املفردة أو أثرها يف تركيب الكالم ، وهذا ما سيبُني عنه املبحث الثالث من البحث .   ٣( 
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 الكتابة العربية قبل اإلسالم : البداية ، والتطور .المبحث األول : 

 اخلط العريب بعد اإلسالم : فنٌّ ومجال . المبحث الثاني : 

  اإلبداع الداليل للحرف العريبالمبحث الثالث : . 

 :وفيه ستة مطالب     

  المطلب األول :  الحرف العربي وقيمته الداللية .

 :  الحرف العربي وداللـة اإليحــاء . المطلب الثاني

 المطلب الثالث:  الحرف العربي واالختزال اللغوي . 

 المطلب الرابع :  الحرف العربي والداللة الصامتة .

 المطلب الخامس: الحرف العربي والنحت .

(الحروف المقطعة المطلب السادس: الحرف العربي وإعجاز القرآن 

 أنموذًجا).

 وفيها ذكرت أهم النتائج اليت توصل إليها  –هللا حسنها أسأل ا –الخاتمة

 البحث .

  ثبت بأهم المراجع والمصادر. 

  وا من وراء القصد وهو حسيب ونعم الوكيل .

  دكتور

  حمدي سلطان حسن أحمد



  
 
 

  } ٦٤٦ {
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  مدخل الدراسة :

  الكتابة : المفهوم ، االختراع ، التطور .              

ـــة : - ـــة يف اللغـــمفهـــوم الكتاب ـــَب، وهـــو : " خـــرز ، مـــن )٤(ة: مصـــدر كتبـــتالكتاب الَكْت

ــُري ِكــال َوْجَهْيهــا، والّناقــُة إذا ظُِئــرْت علــى  الّشــْيء بَســْري، والُكْتَبــُة: اخلـُـْرزَُة الّــيت ضــمَّ السَّ

 (مـن البسـيط)) ٥(ولد غريها ُكِتَب َمْنِخراها خبَـْيط لـئالّ تشـّم البَــوَّ والـرَّْأم، قـال ذو الّرمـة

  ٍة أثَأى خواِرزُه      ُمَشْلِشٌل ًضيـََّعْتُه بيَنها الُكَتبُ َوْفراَء َغرفيّ : 

ْوَت بـه       على َقلوِصـــَك ـــــال تَْأَمَننَّ فزاريّـًا َخلَ (من البسيط) : )٦(ومنه قول الشاعر    

 واْكُتْبــــهــــا بأســــــــيارِ 

) ٧(ًة وَكتََّبه: َخطَّه ، قال أَبو النجمويقال: " َكَتَب الشيَء َيْكُتبه َكْتبًا وِكتابًا وِكتاب   

    (من الرجز):

  َأقْـبَـْلُت من ِعْنِد زياٍد كالَخِرْف     َتُخطُّ رِْجالَي بَخطٍّ ُمْخَتِلفْ 

  .)٨(ُتَكتِّباِن في الطَّريِق الَم َأِلْف "                

  فالكتابة على هذا تطلق يف اللغة ويراد �ا: اإللصاق والضم .    

                                                 
 ) العني للخليل م كتب .   ٤(

 .   ١٠) ينظر ديوانه ص ٥(

ــب، ومجهــــرة األمثــــال للعســــكري )هــــذا البيــــت منســــوب إىل ســــامل بــــن دا٦( ، ٢٨٨/ ٢رة ينظــــر: العــــني للخليــــل م كتــ

 جوف .، وتاج العروس م ١١/ ١، وجممع األمثال للميداين ١٤/ ١واملستقصى يف أمثال العرب للزخمشري 

 ) لسان العرب م كتب .  ٧(

 ) لسان العرب البن منظور م كتب .  ٨(
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إعمـــال القلـــم باليـــد يف تصـــوير احلـــروف ونقشـــها، وقـــد تطلـــق علـــى نفـــس  :الًحا واصـــط

احلروف املكتوبة؛ فإ�ا نقوش دالـة علـى الكـالم داللـة اللسـان علـى مـا يف اجلنـان، الـدال 

  .)٩(على ما يف خارج األعيان

ــــة ، وتطورهــــا :  - مــــن اجلــــدير بالــــذكر هنــــا اإلشــــارة إىل الصــــورة األوىل اختــــراع الكتاب

بة اإلنسانية منـذ اخرتاعهـا ، ومـا آلـت إليـه بعـد ذلـك، وفيمـا يلـي إجيـاز ذلـك علـى للكتا

  النحو اآليت:

: إن أقـدم صـورة للكتابــة اإلنسـانية عرفهـا اإلنسـان هـي " الكتابـة  الكتابة التصويرية )١(

التصــــويرية ، الــــيت تقــــوم علــــى أســــاس متثيــــل كــــل شــــيء ، أو فكــــرة بعالمــــة أو صــــورة 

و تلــك الفكــرة ، وهــى كتابــة تتميــز بــأن قراء�ــا يف متنــاول مســاوية لــذلك الشــيء ، أ

أي إنســـان ألن صـــورة الشـــيء تفصـــح عـــن مدلولـــه ، فـــإذا رأينـــا صـــورة إنســـان حيمـــل 

قوًســا ومعــه كلبــه  وقريًبــا منــه صــورة غــزال يعــدو ، أمكننــا بســهولة أن نــدرك أن ذلــك 

وغليفيــــة ، يــــدل علــــى رحلــــة صــــيد . ومــــن أشــــهر الكتابــــات التصــــويرية: الكتابــــة اهلري 

  .) ١٠(والصينية ، والسومرية يف صور�ا القدمية " 
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ابـة القياسـية وجتويـد القـرآن والرسـوم العثمانيـة للشـيخ / علـى املصـري بــن ) القواعـد اجلليلـة والفوائـد اجلميلـة يف الكت٩(

 .   ٥أخ ، ومسري الطالبني للشيخ / على الضباع ص  ٣إمساعيل خمطوط حمفوظ باملكتبة األزهرية لوحة رقم /

 . ٢٨ – ٢٧) علم الكتابة العربية للدكتور / غامن قدوري احلمد ص ١٠(



  
 
 

  } ٦٤٨ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

 
 

 

 

nṯr مدخل املعبد   

 
 

 

 

bȝ عصفور برأس بشرية وامامه مبخرة (املعىن احلريف لbâ ومعناها روح ،( 
 ,روح

» bâ « 

  
 

 

dšr 

ومعناها "أمحر" وهي تعرب أيضا عن »،   دشر  «النطق الصويت هلا هو -  " البشروس "

الصحراء لكون لونه أمحر ، فالصحراء ليست أرض خصبة خضراء . رمبا جاءت من كلمة 

 . اإلجنليزية desert ""دشر" الفرعونية كلمة "دسرت

  

  
  )١١(شكل من أشكال الكتابة اهلريوغليفية

                                                 
اللغـــــــــة وظهـــــــــرت .”. sacredcarving“ين باإلغريقيـــــــــة نقـــــــــش مقـــــــــدس )    كلمـــــــــة " هريوغليفيـــــــــة " تعـــــــــ١١(

ـــوط رمســــــي مــــــابني عــــــامي ألول مــــــ hieroglyphsاهلريوغليفيــــــة ق.م. ويف هــــــذا  ٣٢٠٠ق.م. و ٣٣٠٠رة يف خمطـــ

املخطوط استخدمت الرمـوز فيـه لتعـرب عـن أصـوات أوليـة . وأخـذت اهلريوغليفيـة صـورها مـن الصـور الشـائعة يف البيئـة 

رفــة املصــرية. وكانــت تضــم األعــداد واألمســاء وبعــض الســلع . ويف عصــر الفراعنــة اســتعملت اهلريوغليفيــة لــنقش أو زخ

النصــوص الدينيــة علــي جــدران القصــور واملعابــد واملقــابر وســطح التماثيــل واأللــوح احلجريــة املنقوشــة واأللــواح اخلشــبية 

كنــوع مــن   Hieraticامللونــة . وطلــت اهلريوغليفيــة ككتابــة متداولــة حــيت القــرن الرابــع مــيالدي. وظهــرت اهلرياطيقيــة

ريوغليفيـة . لكنهـا مبسـطة وخمتصـرة . وهـي مؤهلـة للكتابـة السـريعة الكتابة لدي قدماء املصريني . وهي مشتقة من اهل

للخطابــات والوثــائق اإلداريــة والقانونيــة .وكانــت هــذه الوثــائق تكتــب بــاحلرب علــي ورق الــربدي .. وظلــت هــذه اللغــة 

حســـب ســـائدة مبصـــر حـــيت القـــرن الســـابع ق.م. بعـــدما حلـــت اللغـــة الدميوطقيـــة حملهـــا . وميكـــن تقســـيم اهلريوغليفيـــة 

الفونوجرافيـة : رمـوز تـدل علـى  -٢األيديوجراميـة : رمـوز تـدل علـى رسـم الكلمـات .-١استعماهلا إىل فئات ثـالث: 
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رموز تدل على تعيني املعىن . وقد اختذت الفونوجرامية أساًسا لألجبديَّة ، إذ كانت عـامًال علـى تقـدم -٣األصوات . 

رشـيد الفضــل ىف فـك رمـوز اللغـة اهلريوغليفيـة ، وذلـك مبسـامهة كثــري الكتابـة اهلريوغليفيـة ... وكـان للعثـور علـى حجـر 

مــن العلمــاء ، أمههــم : مشبليــون ، وتومــاس يــونج ، واكــربالد، ودى ساســى ، وكــان أوهلــم أكثــرهم توفيًقــا ؛ إلثباتــه أن 

ة لكـل منهـا قيمـة اهلريوغليفية ليست كتابة رمزية حبًتا ، وإمنـا هـي يف معظمهـا كتابـة صـوتية تتكـون مـن عالمـات خمتلفـ

 . ١٩٢٧صوتية حمددة . املوسوعة العربية امليسرة ص 

ــــام  اللغــــة املصــــرية لتســــجيل مصــــر القدميــــة الــــذي اســــتعمل يف نظــــام الكتابــــة علــــى اهلريُغليفيــــة املصــــرية وتــــدل    والقي

    .واحلساب والطرح اجلمع بعمليات

ق.م. يف ذلــك  ٣٢٠٠قبــل املــيالد و  ٣٣٠٠ي وأقــدم مــا وصــلنا مكتوبًــا باهلريوغليفيــة خمطــوط رمســي مــا بــني عــام   

ــز إىل أصــــوات أوليــــة للكلمــــات، وقــــد اســــتوحى  تلــــك الصــــور مــــن  املصــــري القــــدمياملخطــــوط اســــتخدمت صــــور لرتمــ

ومـــن اإلنســـان وأعضـــائه ومـــن  وأعضـــائها وحيـــوان نبـــات املوجـــودات الشـــائعة يف البيئـــة املصـــرية يف ذلـــك الوقـــت، مـــن

وينطــــق (بــــر)  والبيــــت (وينطــــق (ســــت والعــــرش (وتنطــــق (يــــري والعــــني ،(وي نطــــق (راالفمــــ مصــــنوعاته وغريهــــا. مثــــل

أ)، كما استعملوا رموزا دخلت فيما بعد إىل ) واحلدأة (م) والبومة ،(فاي) ويؤخذ منها احلرف األول (ف) الثعبان أو

: مثل البيت (بر) ،   الكتابة العربية مثل (هـ) و(و) و(ش). أخذوا أيضا أمساء ذات حرفني للتعبري عن حرفني متتاليني

: عـنخ (ومعناهـا حيـاة)  والعرش (ست) ، و األرنب (ون) . كما استعملوا مـن بعـض الكلمـات ثالثـة حـروف ، مثـل

، وحتـــب (ومعناهـــا راضـــي أو قربـــان)، و نفـــر ( ومعناهـــا مجيـــل) . هكـــذا اســـتعملت اهلريغليفيـــة كـــنمط كتابـــة رمســـٍي 

وأســـطح التماثيــل واأللـــواح احلجريـــة  واملقـــابر بــداملعا لتســجيل األحـــداث علــى املعـــامل والنصـــوص الدينيــة علـــي جـــدران

املنقوشــة واأللــواح اخلشــبية امللونـــة، وبســبب طبيعتهــا كانــت تعـــد منــذ القــدم نظاًمــا للكتابـــة وفنًــا زخرفيًــا مجـــيالً يف آن 

 .اخلط العريب ذلك مثل واحد، مثلها يف
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شكل من أشكال الكتابة السومرية
)١٢(  

                                                 
كتابة أمسائهم، وأمسـاء األب واألم واألخـوات، أل�ـم كـانوا يعتقـدون أنـه  املصريني القدماء ومن أهم الكتابات عند   

عترب للبعث يف احلياة اآلخرة ال بد من احملافظة على اسم الشخص إىل جانب احملافظة على جثمانه ، وضياع االسم ي

شـس امنحـت)، -الفناء الكامل. وكانوا يكتبون كذلك وظائفهم حبانب أمسائهم ، مثل رئيس الكتاب أمن تب (أمري

شـس أمـن حـت، مـاع خـرو " -: "أمـري وإذا تويف رئـيس الكتـاب أمنحـت مـثال ، فكـانوا يكتبـون امسـه ووظيفتـه كـاآليت

 املوسوعة احلرة ويكبيديا ..احلساب) مبعىن املغفور له أي رئيس الكتاب أمنحت ،الصادق يف كالمه (أمام اآلهلة يوم 

، نــوع مــن الكتابــة تــنقش فــوق ألــواح الطــني واحلجــر  Cuneiform)  الكتابــة الســومرية وتســمى  املســمارية ١٢(

والشــــمع واملعــــادن وغريهــــا. وهــــذه الكتابــــة كانــــت متداولــــة لــــدي الشــــعوب القدميــــة جبنــــوب غــــريب آســــيا . وأول هــــذه 

سـنة . وظلـت هـذه  ١٥٠٠ق.م . وهـذه الكتابـة تسـبق ظهـور األجبديـة منـذ ٣٠٠٠حية ترجع لسـنة املخطوطات اللو 

الكتابة سائدة حيت القرن األول ميالدي . وهذه الكتابات ظهرت أوال جنوب بالد الرافدبن بالعراق لـدي السـومريني 

ان بتكلمهــا البــابليون واآلشــوريون .و مت للتعبــري �ــا عــن اللغــة الســومرية وكانــت مالئمــة لكتابــة اللغــة األكاديــة والــيت كــ

قبل امليالد حيث كانـت تـدون بـالنقش علـي ألـواح  ٣٠٠٠اخرتاع الكتابة التصويرية يف بالد ما بني النهرين قبل العام 

مـــن الطـــني أو املعـــادن أو الشـــمع وغريهـــا مـــن املـــواد. و تطـــورت الكتابـــة مـــن اســـتعمال الصـــور إىل اســـتعمال األمنـــاط 

ســامري والــيت تعــرف بالكتابــة املســمارية. وأول كتابــة مت التعــرف عليهــا هــي الكتابــة الســومرية والــيت ال متــت املنحوتــة بامل

قبــل املــيالد مت اعتمــاد اخلــط املســماري لكتابــة اللغــة األكديــة، كمــا  ٢٤٠٠بصــلة إىل أي لغــة معاصــرة. وحبلــول عــام 

وهــي كلهــا لغــات ســامية مثــل اللغتــني العربيــة والعربيــة.  اســتعمل نفــس اخلــط يف كتابــة اللغــة اآلشــورية واللغــة البابليــة،

وتواصل استعمال اخلط املسماري للكتابة يف لغات الـبالد ا�ـاورة لـبالد مـا بـني النهـرين مثـل لغـة احلطيـني ( احليثيـني) 

يف القـــرن  واللغـــة الفارســـية القدميـــة، وكانـــت تســـتعمل إىل �ايـــة القـــرن األول املـــيالدي. ومت فـــك رمـــوز اخلـــط املســـماري

التاسع عشر وبذلك تسىن للعلماء قراءة النصوص اإلدارية والرياضية والتارخيية والفلكية واملدرسية والطالسم واملالحـم 

. وكانـت املتحـف الربيطـاينيف لوح طيين من بالد الرافـدين  ١٣٠٠٠٠والرسائل والقواميس املسمارية . ويوجد حوايل 

ق.م. إبان العصر السومري حيث انتشر استعماهلا . فدوَّن السـومريون  ٣٠٠٠الكتابة املسمارية هلا قواعدها يف سنة 

ل وتــــاريخ امللــــوك واألمــــراء و الشــــؤون احلياتيــــة العامــــة كاملعــــامالت التجاريــــة واألحــــوال �ــــا الســــجالت الرمسيــــة وأعمــــا

الشخصـية واملراســالت واآلداب واألســاطري و النصـوص املســمارية القدميــة و الشــؤون الدينيـة والعبــادات . وأيــام حكــم 

مملكـــة بابـــل .وهـــذه  ق.م.) وضـــع شـــريعة واحـــدة تســـري أحكامهـــا يف مجيـــع أحنـــاء١٦٨٦ – ١٧٢٨امللـــك محـــورايب (

الشــريعة عرفــت بقــانون محــورايب الــذي كــان يضــم القــانون املــدين واألحــوال الشخصــية وقــانون العقوبــات .ويف عصــره 

دونت العلوم . فانتقلت احلضارة من بالد الرافدين يف العصر البابلي القدمي إىل مجيع أحناء املشرق وإىل أطراف العـامل 

ق.م.) مــن أكثــر ملـوك العهــد اآلشــوري ثقافـة. فجمــع الكتــب مــن ٦٢٦-٦٦٨يبــال (القـدمي . وكــان امللــك آشـوربان 

أحناء البالد وخز�ا يف دار كتب قومية خاصة شّيدها يف عاصمته نينوى بالعراق. و مجع فيها كل األلواح الطيتيـة الـيت 

واآلشـوريون بـالعراق يصـنعون مـن  دونت فوقها العلوم واملعارف واحلضارة العراقية القدميـة . وكـان البـابليون والسـومريون
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وتتكـــون الكتابـــة اهلريغليفيـــة مـــن جمموعـــة مـــن النقـــوش املســـتمدة مـــن احليـــاة اليوميـــة   

وجـــود حــروف أجبديـــة، وإن كانـــت أكثــر تعقيـــًدا مـــن فهــي كتابـــة تصــويرية باإلضـــافة ل

األجبديــــة املعروفــــة اآلن يف اللغــــات املنتشــــرة فاألجبديــــة يف اهلريغليفيــــة تنقســــم لــــثالث 

  جمموعات:

هـــــي الرمـــــوز األحاديـــــة ، أي احلـــــروف أحاديـــــة الصـــــوت مثـــــل  المجموعـــــة األولـــــى:

 .احلروف املعتادة اليوم، مثل (أ) و(ب) و(ت) وغريها

الرمــوز الثنائيــة الصــوت، وهــي رمــز أو نقــش واحــد ولكــن ينطــق  ثانيــة:المجموعــة ال

حبــــرفني معــــا، مثــــل (مــــن) ومعناهــــا "ينشــــيء" أو "بنــــاء" ، و(بــــر) ومعناهــــا "بيــــت" ، 

 و(ست) ومعناها "سيدة" أو أحيانا "مكان" وغريها.

الرمـــوز ثالثيـــة الصـــوت، وهـــي نقـــش أو رمـــز واحـــد ولكـــن يعـــين  المجموعـــة الثالثـــة:

ت، مثــــل (حتــــب) ومعناهــــا "راضــــي " أو "ســــالم" ، و(عــــنخ) ومعناهــــا ثالثــــة أصــــوا

"حيــــاة" ، و(آخــــت) ومعناهــــا "أفــــق " ، و(نثــــر) معناهــــا "إلــــه" ، و (نفــــر) ومعناهــــا 

 ."مجيل" ، وغريها

وذلك باإلضافة �موعة من العالمات األخرى واليت ال تنطق؛ وإمنا هي مـن أجـل    

املـذكر واملؤنـث وبعـض الرمـوز املؤكـدة للمعـىن أغراض حنوية مثل حتديد املثـىن واجلمـع و 

والــيت تعــرف باملخصصــات، ومــن املخصصــات (رجــل) و(امــرأة) و(ملــك)، أو عضــو 

                                                                                                                     
(مسـحوق الكـاولني) ألـواحهم الطينيـة الشـهرية الـيت كـانوا يكتبـون عليهـا بآلـة مدببـة مـن  Kaolinعجينة الصلصـال 

  البوص بلغتهم السومرية .فيخدشون �ا اللوح وهو لني. بعدها حترق هذه األلواح لتتصلب.

كانت رؤوس العالمات فيها تنتهى مبا يشبه املسامري أو املخروطات ومنشأ التسمية أن اخلطوط  القدمية املستخدمة    

  .   ٧٥٩. ينظر  املوسوعة العربية امليسرة ص 



  
 
 

  } ٦٥٢ {
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مــن أعضــاء اجلســم مثــل (يــد)، (رجــل) و(رأس) و(أنــف) و(عــني) ، وغريهــا . وهــذه 

 املخصصات تضاف أحيانا بعد الكلمة للتأكيد على معناها .

 وت

 �عليق لفظ ��� إشارة�املرور

 

 

A ألف ا, 

 

 

ỉ ياء ي 

 

 أو

 

 

Y ياء�مضاعف ي 

 

 

ˁ ع�ن ع 

 
 

 أو

 

 

W واو و 

 
 

 

B باء ب 

 

 

P پ  

 

 

F ف  

 

 

M م  

 

 

N ن  

 

 

R ر  

 

 

H ـ�  



  
 
 

  } ٦٥٣ {
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ḥ ح  

 
 

 

ḫ خ  

 

 

ẖ خ  

 

  أو 

 

 

S س  

 

 

Š ش  

 

 

Q قاف ق 

 

 

K ك  

 
 

 

G (ج�مصر�ة�)گ  

 

 

T ت  

 

 

ṯ ش�  

 

 

D د  

 

 

ḏ ج  

. 

مل تستطع الكتابة التصـويرية أن تعـّرب عـن حاجـات اإلنسـان نظـرًا لعـدم :  الكتابة الرمزية )٢(

تخدام األسلوب الرمـزي تناهي األشكال والصور، واملعاين اليت ال تصور، لذا تطورت" باس

يف الكتابة، فكانت العالمة تستخدم للداللة ال على الشـيء املـادي الـذى متثلـه فحسـب، 

بل للداللة أيًضا على األمساء واألفعال والصفات ذوات العالقة بالشيء املادي الذى متثله 

العالمة"
)١٣(. 

                                                 
 .    ٢٨علم الكتابة العربية د. غامن قدوري احلمد ص  )١٣(



  
 
 

  } ٦٥٤ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد
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ــــة )٣( ــــة المقطعي ــــت العالقــــة بــــني الشــــيء وصــــورته املكتوبــــ الكتاب ــــة : ملــــا كان ة يف الكتاب

التصـــويرية عالقـــة معنويـــة يـــدركها كـــل إنســـان بغـــض النظـــر عـــن لغتـــه الـــيت يتكلمهـــا، 

صـارت بــذلك " عـاجزة عــن التعبـري عــن األفكـار بشــكل دقيـق، فعمــل اإلنسـان علــى 

تطويــع الكتابــة للتعبــري عــن حاجاتــه كافــة، وذلــك جبعــل العالقــة بــني الشــيء وصــورته 

أت مقطعيــة، أي أن املقطـــع الصـــويت املؤلَّـــف مـــن املكتوبــة عالقـــة صـــوتية ، لكنهـــا بـــد

  .)١٤(أكثر من صوت يعربَّ عنه برمز واحد .. " 

ــة  )٤( : هــذا النــوع مــن أنــواع الكتابــة يقــوم علــى " ختصــيص رمــٍز واحــٍد الكتابــة األبجدي

للصـوت الواحــد، أي أن الرمــوز املســتخدمة يف الكتابــة تكــون بعــدد مســاٍو لألصــوات 

اخنفضت بذلك الرمـوز املسـتخدمة يف الكتابـة إىل مـا يقـارب اليت تتألف منها اللغة، و 

  .)١٥(الثالثني ، تزيد قليالً أو تنقص قليالً "

وحـروف األجبديــة جمموعــة يف:" أْجبَــْد، َهــوَّْز، حطِّــي ،َكَلُمــْن، َســْعَفْص، قـََرَشــْت، َثَخــْذ،    

يتفـــق َضـــَظْغ، وجيعـــل املغاربـــة ترتيـــب األلفـــاظ األخـــرية: صـــعفض قرســـت ثخـــذ ظغـــش. و 

الرتتيــب املشـــرقي مـــع ترتيـــب العربيــة واآلراميـــة، مـــع وضـــع األحــرف الســـتة الـــيت ختـــتص �ـــا 

  .)١٦(العربية يف آخر ا�موعة .."

: أ، ب، ج، د، هــ، و،  فاحلروف العربية كاملـة ترتيبهـا يف األجبديـة علـى النحـو التـايل    

ض، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، 

  ظ، غ

ابتكــر العــرب ترتيبًــا آخــر ، جيمــع احلــروف املتشــا�ة يف الرســم الكتابــة األلفبائيــة : )٥(

  مًعا ، مسى باأللفباء البتدائه �ما. 

                                                 
 ) املرجع السابق / املوضع ذاته .١٤(

 . ٢٩ص علم الكتابة العربية د. غامن قدوري احلمد ) ١٥(

 ط دار القلم و مؤسسة فرانكلني للطباعة والنشر . ٢العربية امليسرة ص املوسوعة ) ١٦(



  
 
 

  } ٦٥٥ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

م)  ٧٠٨هــــ /  ٩٠ويرجــع هـــذا الرتتيـــب إىل اللغـــوي نصــر بـــن عاصـــم الليثـــي (ت    

م) وقــــد مســــي هــــذا  ٧١٤/  ٩٥بتكليـــف مــــن احلجــــاج بـــن يوســــف الثقفــــي (ت هــــ 

  تيب اصطالًحا بالرتتيب اهلجائي متييزًا له عن األجبدي املذكور آنًفا.الرت 

: " أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ،  -كمـــا هـــي اآلن   –وحـــروف األلفبائيـــة    

  ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي " .

يــأيت: ط ظ ك ل م ن وللمغاربـة تــرتيبهم اخلــاص املتفــق مـع املشــارقة إىل الــزاي، مث    

ص ض ع غ ف ق س ش هـ و ى . وقد نـال هـذا الرتتيـب شـهرة كبـرية وخباصـة يف 

عصــرنا احلـــايل ، فعليـــه رتبــت املعـــاجم احلديثـــة، كمعــاجم اللبنـــانيني ، ومعـــاجم جممـــع 

اللغـــة العربيـــة بالقـــاهرة ، وغريهـــا ، وعليـــه تُرتـــب املراجـــع واملصـــادر يف خامتـــة البحـــوث 

  والرسائل العلمية .

وابتكر اخلليل بن أمحد ترتيًبا يقـوم علـى موضـع إخـراج احلـرف ، وهـو: ع ح هــ خ غ    

  .)١٧(ق ك ج ش ض ص س ز ط ت د ظ ذ ث ر ل ن ف ب م و ى ا ء  

ــــا أن الكتابــــات املســــتخدمة يف زماننـــــا معظمهــــا مــــن هــــذا النــــوع     وجــــدير بالذكـــــر هن

والزمــان الــذى حصــل فيــه ذلــك  األخــري ، وهــو الكتابــة األلفبائيــة " لكــن حتديــد املكــان

التطور ال يزال موضع خالف بني الباحثني يف أصل الكتابـة ، وإن كـانوا مجيًعـا يشـريون 

إىل املنطقة الواقعة شرقي البحر املتوسط ومـا حياذيهـا مـن اجلنـوب، ويـذكرون الكنعـانيني 

ف والفينيقيـــني علـــى أ�ـــم رواد ذلـــك التطـــور، وأن ذلـــك قـــد مت يف حـــدود منتصـــف األلـــ

  .   )١٨(الثاين قبل امليالد "

  
  المبحث األول:

                                                 
 . . ٢٩ص علم الكتابة العربية د. غامن قدوري احلمد ) ١٧(

 . / املوضع ذاته املرجع السابق ) ١٨(



  
 
 

  } ٦٥٦ {
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 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

  الكتابـة العربية قبل اإلسالم : البداية ، والتطور            

  متهيد :

احليــــاة ال تعــــرف الــــدوام، وال تلــــبس ثــــوب الركــــون واخللــــود، وإمنــــا هــــي يف تطــــوٍر دائــــٍم   

  ومستمٍر، ومتالحق ، تلبية للمستجدات اليت تظهر فيها.

احليـــــاة وظهـــــور املســـــتجدات واملســـــتحدثات الـــــيت ال عهـــــد لإلنســـــان �ـــــا ومـــــع تطـــــور   

كافيـة   –وحـدها  –أصبحت  احلاجة  ملحة إىل ظهور  الكتابـة، فاللغـة املنطوقـة مل تعـد 

  لتلبية حاجات الناس ، ومتطلبا�م خاصة يف جانب الرسائل ، واملكاتبات وغري ذلك. 

ــــة      ــــار، ووكــــدت العهــــود، "حفظــــت األ –كمــــا يقــــول الصــــويل   -فبالكتاب لســــن واآلث

وأثبتــت احلقــوق، وســيقت التــواريخ، وبقيــت الصــكوك، وأمــن اإلنســان النســيان، وقيــدت 

  .)١٩(الشهادات"

غىنٌّ عن البيـان أن مسـألة نشـأة الكتابة عند العرب " * نشأة الكتابة عند العرب : 

رة، وبالتخمني تارة أخرى مشكلة يف التاريخ معقدة ، تناوهلا كثري من املؤرخني بالرواية تا

، ويرجع ذلك إىل أن تاريخ الشعب العريب يف اجلاهلية ، وعالقاته آنذاك بالشعوب 

ا، أثبتها الشعراء  –األخرى من حوله  مل تقيَّد كتابًا ، وكل ما ورد منها نتف يسرية جد�

نا يف قصيدهم، أو تناقلها الرواة حمرفة مزيدة على مّر األجيال، إىل أن جاءت إلي

  .)٢٠(" غامضة متناقضة

قـة  واليقـني األمـور     وبناًء على هذا جند أنه مـن الصـعوبة مبكـان أن حنـّدد علـى وجـه الدِّ

  اآلتية : 

 البداية الحقيقية الدقيقة لنشأة الكتابة العربية ، وعلى يد َمن نشأت ؟  
                                                 

نســـخه وعــىن بتصـــحيحه   ٢٤هـــ) ص ٣٣٥)أدب الكتــاب املؤلــف: أبـــو بكــر حممــد بـــن حيــي الصـــويل (املتــوىف: ١٩(

الناشـر: املطبعـة  -ه: حممـد �حـة األثـري ونظـر فيـه عالمـة العـراق: السـيد حممـود شـكري اآللوسـي وتعليق حواشي

 ه. ١٣٤١ببغداد عام النشر:  –مبصر، املكتبة العربية  -السلفية 

 .  ١٢٧) تاريخ القرآن د / عبد الصبور شاهني ص ٢٠(



  
 
 

  } ٦٥٧ {
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 . المساحة التي كانت موجودة فيها تلك الكتابة في جزيرة العرب 

اختلفـــوا يف مســـألة نشـــأة اخلـــط  -قـــدميًا وحـــديثًا  –اإلشـــارة إىل أن العلمـــاء وجيـــدر بنـــا   

  .)٢١(العريب والكتابة به اختالفاً كبرياً، فهناك أكثر من عشرين رأياً فيها

  وأهم هذه اآلراء:     

  .)٢٢(وإىل هذا مال كثري من اللغويني واإلخباريني العرب التوقيف : -١

 ﴿: ويستدل هؤالء بقوله           ﴾: قوله تعاىلو ]،٣١[البقرة : ﴿  

        [ القلم ] ﴾: وقوله ﴿                      

                                ] ﴾

 .  العلق ]

ويبدو أن الذي دفـع هـؤالء إىل القـول بـالتوقيف هـو احلـبُّ العميـُق للغـة الـيت أنـزل �ـا     

القـرآن الكــرمي، ومــيلهم إىل إضــفاء نـوع مــن القدســّية للغــة العربيـة واخلــط العــريب وحروفــه ، 

 احلــديث حــاول أصــحاب كــل حرفــة إعطــاء الشــرعية حلرفتــه، حيــث إنــه ملــا كثــر الوضــع يف

                                                 
، ٢ط دار العلـــم للمـالييـــن ، ط  ١٦٢ – ١٥٧/ ٨ينظــر: املفصــل يف تــاريخ العــرب قبــل اإلســالم جلــواد علــى ) ٢١(

م وأصــل اخلــط العــريب وتــاريخ تطــوره إىل مــا قبــل اإلســالم حبــث للــدكتور/ خليــل حيــىي نــامي حبــث يف جملــة كليــة ١٩٧٨

 .٢/١م ، ١٩٣٥-، مايو ٣اآلداب ، جامعة القاهرة، جملد 

، ه ٣٩٥ابـــن فـــارس ت ، و  ه٣٨٥، وابـــن النـــدمي ت ه٣٣٥،  والصـــويل ت ه٣٢٨أمثـــال: ابـــن عبـــد ربـــه ت  )٢٢(

واخلـط عنـد أصــحاب هـذا الـرأي توقيــف ، ه٩١١، والســيوطي ت   ه ٨٢١والقلقشـندي ت ، ه٧٩٤والزركشـي ت 

، ٣، تـح/ عبـد ا�يـد الرتحيـين ط دار الكتـب العلميـة، ط ٢٣٩/  ٤ال دخل للبشر فيه . العقد الفريد البن عبد ربه 

تـح/ مصـطفى السـقا وآخـرين، مطبعـة  ١عبد الّله حممـد ) ص كتاب الوزراء والكتاب للجهشيارى ( أىب و م ، ١٩٨٧

ــق : حممــــد �جــــة األثــــري، ٢٨، وأدب الكتــــاب للصــــويل (حممــــد بــــن حيــــىي) ص  م ١٩٨٠ ٢البــــايب احللــــيب ط  ، تعليــ

، والصــــاحيب فــــي فــــقه اللغـــة البـــن ٧-٨هــــ، والفهــــرست البـــن النـــدمي ص  ١٣٤١القـــاهرة : املطبعـــة الســـلفية، د. ط، 

، حتقيق :السيد أمحد صقر ط اهليئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة ، واحملكم يف نقط املصاحف  ١٥ – ٩فارس ص 

ط اهليئـة املصـرية العامـة للكتـاب بالقـاهرة  ٨ – ٣/٧، وصبح األعشى يف صـناعة اإلنشـا للقلقشـندي ٢٦للداين ص 

. 
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 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

وإضفاء القدسّية عليها سواء بوضع األخبـار أو أخـذها مـن أهـل الكتـاب، وإن كانـت ال 

تقــوم علــى حقــائق علميــة، فمــرًة ذهبــوا إىل أن العربيــة لغــة أهــل اجلنــة، ومــرًة أخــرى إىل أن 

) حرفـاً يكفـر، ٢٩ا كاملـًة وهـي (احلروف العربية نزلـت مـن السـماء، وأن مـن مل يـؤمن �ـ

  .)٢٣(إىل غري ذلك من الكالم غري املبين على أسس علمية أو أخبار صحيحة

وهذا الرأي ضعيف؛ ألن الروايات الـيت اسـتند إليهـا ضـعيفة، " لـيس هلـا أصـل يعتمـد     

"عليه فيها
)٢٤ .(  

  وهلم يف ذلك روايتان مشهورتان، مها:  االختراع : -٢

أن العرب قد أخذت خطَّها عن احلِيـْرَة، واِحلرية أخذته عن األَنـَْبار ،  الرواية األولى:

)٢٥(واألنبار عن اليمن مث نقل إىل مكة وتعلمه من تعلمه وكثر يف الناس وتداولوه
. 

ويتلخص هذا الرأي يف أن الكتابة العربية اشتقت من اخلط املسند اِحلْمَريّي الذي     

نويب ، وأن هذا اخلط وصل إىل موطن املناذرة وبالد باخلط العريب اجل -أيضًا  -يعرف 

الشام عن طريق القوافل التجارية اليت كانت تتنقل بني اجلزيرة العربية ومشاهلا، مث انتقل 

                                                 
، نشر :  ١٥عمر حممد اسبينداري  ص تأليف : عبد الرمحن ) ينظر: كتابة القرآن الكرمي يف العهد املكي ٢٣(

 . املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة

أحكام القرآن البن العريب (القاضي حممد بن عبد اهللا أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي املالكي (املتوىف: )٢٤(

الناشر: دار الكتب العلمية،  -راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبد القادر عطا  ٤٢٢/ ٤هـ) ٥٤٣

 م . ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لبنان الطبعة: الثالثة،  –بريوت 

م ١٩٨٣فتوح البلدان للبالذري ( أمحد بن حيىي ) مراجعة : رضوان حممد رضوان، ط دار الكتب العلمية ) ٢٥(

 -٥٥٢، واملعارف البن قتيبة ص ١/١، وكتاب املصاحف ٨/ ٣، وصبح األعشى للقلقشندى ٤٥٧ – ٤٥٦ص

، ١، وكتاب الوزراء والكتاب، ص ٣٠وأدب الكتاب، ص  ٤، حتقيق : ثروت عكاشة، ط دار املعارف، ط  ٥٥٣

، ورسم املصحف دراسة لغوية تارخيية د/غامن قدورى احلمد  ١٥٩ – ١٥٨/  ٨، واملفصل ٨ – ٧والفهرست، ص 

 سة يف تطور الكتابات الكوفية، ، ودرا٢، وأصل اخلط العريب وتاريخ تطوره إىل ما قبل اإلسالم، ص ٣٣ص 



  
 
 

  } ٦٥٩ {
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)٢٦(عن طريق احلجاز إىل بقية اجلزيرة العربية
.  

  

  أشكال حروف المسند

  )٨/٢٢٠املفصل من تاريخ العرب قبل اإلسالم (

  ٢٢ ص ورحلة اخلط العريب

وهذا الرأي ضعيف كسابقه من عدة وجوه، منها: أن أهل اليمن كانوا يكتبون    

                                                 
، وسالمة اللغة ١٨م ص ١٩٨٦، ١، واخلط العريب ألميل يعقوب ط طرابلس ط ١٧= ط دار الفكر العريب  ص

، ١، واملوسوعة العربية العاملية، (الرياض: مؤسسة أعمال املوسوعة، ط ١١٤العربية لعبد العزيز عبد اهللا حممد ص

 . ١٣٠/  ١٩م) ١٩٩٦

، ونشأة اللغة العربية واخلط العريب قبل اإلسالم، ٣لعريب وتاريخ تطوره إىل ما قبل اإلسالم ص أصل اخلط ا)٢٦(

. واملوسوعة العربية العاملية، ج ١٠١، ص ٣٣م، جملد ١٩٨٤جملة كلية اآلداب ط مطبعة جامعة اإلسكندرية، 

١٢٩/١٩.  



  
 
 

  } ٦٦٠ {
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باملسند ، واملسند بعيد عن هذا القلم الذي يسميه أهل األخبار : القلم العريب أو 

)٢٧(الكتاب العريب بعداً كبرياً. وقد بقوا يكتبون بقلمهم هذا زمناً يف صدر اإلسالم
.  

ــة الثانيــة: لعــرب قــد أخــذت خطَّهــا مــن ملــوك َمــْدَين الــذين كــانوا مــن العــرب أن ا الرواي

  .)٢٨(العاربة

ـــدّل علـــى أن     ـــد البـــاحثني املعاصـــرين، إال أنـــه ي ـــرأي وإن بـــات غـــري مقبـــول عن وهـــذا ال

العرب قد أخذت خطَّها من األحناء الشمالية واقتطعتـه مـن كتابـة شـعب كـان يسـكن يف 

)٢٩(ية للبالد العربيةَمْدين وما جياورها من األحناء الشمال
   .  

وجدير بالذكر هنا اإلشارة إىل أنَّ الرتتيـب األجبـديَّ كـان معروفًـا يف العصـور األوىل مـن   

اإلســـالم، فقـــد روى أنَّ عمـــر بـــن اخلطـــاب لقـــى أعرابيًـــا فســـأله: لعلـــك حتســـن القـــراءة، 

ت فكيــف األم، فقـال: نعــم، قــال : فـاقرأ أُمَّ القــرآن فقــال األعــرايب : واهللا مـا أحســن البنــا

بالـدُّرَّة ، وأسـلمه إىل الكتـاب ليـتعلم ، فمكـث حينًـا مث   -رضى اهللا عنه  -فضربه عمر 

  هرب ، فلما رجع إىل أهله أنشدهم (الوافر) : 

  أتيت مهــاجرين فعلمـوني ...  ثالثـة أســــطر متتابعــــــــات      

 )٣٠(وقريشات ...  تعلم  سعفًصا: وخطوا لي أبا جاد وقالوا        

وهـــذا اخلـــطُّ العـــريبُّ الشـــمايلُّ املنحـــدر مـــن األحنـــاء الشـــمالية هـــو الـــذى نكتـــب بـــه إىل    

اليوم ، وقد " كان معروفًا منذ قرنني أو ثالثة قرون قبـل اإلسـالم ، لكـن النقـوش املعروفـة 

                                                 
 . ١٧كتابة القرآن يف العهد املكي ص )٢٧(

 ١بريوت ط   -ط دار الغرب اإلسالمي  ١٨رة العربية د/ حيىي وهيب اجلبوري ص اخلط والكتابة يف احلضا)٢٨(

 م .١٩٩٤سنة 

 . ١٨كتابة القرآن يف العهد املكي ص )٢٩(

 .٣/٢٤، وصبح األعشى للقلقشندي  ٣١أدب الكتاب للصويل ص ) ٣٠(



  
 
 

  } ٦٦١ {
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 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

ْسند الذى وجد الباحثون مئـات النصـوص منـه 
ُ
منه من تلك الفرتة قليلة ، على عكس امل

" )٣١(  .  

  
  ن أشكال اخلط النبطيشكل م

  جدول باحلروف النبطية كما تدل عليها النقوش يف املرحلة املبكرة يف القرن

 الثاين قبل امليالد، فيه شكل احلرف بالنبطي واسم احلرف واملقابل العريب له.

 

 عربي اسم نبطي

 
 ا ألف

 
 ب بيت

 
 گ/ج گمل

 
 د دال

 
 ه ها

 
 و واو

 
 ز أو زاي  زاء

 
 ح حا

                                                 
 . ٣٥ – ٣٤علم الكتابة العربية د / غامن قدوري احلمد ص  )٣١(



  
 
 

  } ٦٦٢ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد
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 ط طا

 
 ي يا

 
 ك كاف

 
 ل الم

 
 م ميم

 
 ن نون

 
 س سني

 
 ع عني

 
 ف فا

 
 ص صاد

 
 ق قاف

 
 ر را

 
 ش شني

 
 ت تا

لكتابــة العربيــة دخلــت أرض احلجــاز مــن الشــمال مباشــرة ال يوجــد هنــاك والقــول بــأن ا   

مــا يعارضــه أو يــرده، يقــول د / غــامن قــدوري احلمــد : " لــيس هنــاك مــا ينفــي أن تكــون 

الكتابــة العربيــة قــد دخلــت احلجــاز مــن األحنــاء الشــمالية مباشــرًة، خاصــًة أن العديــد مــن 

بالد احلجـاز، مـن احلجـر ـ مـدائن صـاحل ـ الكتابات النبطية جاءت من اإلقلـيم الشـمايل لـ

والعال وتيماء، هذا إضافًة إىل االتصال التجاري املستمر بني أهـل احلجـاز وبـالد الشـام. 

فارتباط احلجاز بالطرف اجلنويب من بالد األنبـاط، وكـون الكثـري مـن النقـوش النبطيـة مـن 



  
 
 

  } ٦٦٣ {
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ة عربيــــة يف ذلــــك ذلــــك اإلقلــــيم، واالتصــــال املســــتمر كلهــــا عوامــــل مشــــجعة لتطــــور كتابــــ

 .)٣٢(اإلقليم" 

ومن خـالل مـا سـبق يتضـح أن الكتابـة العربيـة املسـتعملة اليـوم قـد اشـتقت مـن الكتابـة    

، وأن األوىل اسـتمرار متطـور للثانيـة الـيت احنـدرت مـن الكتابـة اآلراميـة املتطـورة )٣٣(النبطية

  ية وهي : عن الكتابة الفينيقية، اعتماداً على أهم النقوش واملكتشفات األثر 

ــــارة عــــن شــــاهد قــــرب يرجــــع إىل م): ٢٥٠نقــــش أم الجمـــــال ( )١( ــــنقش هــــو عب هــــذا ال

  م .٢٧٠م) امليالدي وقيل إىل سنة ٢٥٠منتصف القرن الثالث (

  
  النص:  

   . دنه نفشو فهرو  

   جدمية .   بر سلي 

   تنوخ .  ملك 

 تفسيره: 

  . هذا قرب فهر  

                                                 
  .٥٤رسم املصحف، ص ) ٣٢(

، ودراسـة يف تطـور الكتابـات الكوفيـة،  ٨٤ - ٢٦أصـل اخلـط العـريب وتـاريخ تطـوره إىل مـا قبـل اإلسـالم، ص  )٣٣(

 .    ١٧ص 



  
 
 

  } ٦٦٤ {
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  جذمية. بن ُسلْيـ[ـم] مريب 

  . ملك تنوخ  

هــذا الــنقش عثــر عليــه " املستشــرقان : دوســو ، ومــاكلر م): ٣٢٨النمـــَّارة  ( نقـــش )٢(

ــارة ، القائمــة علــى أنقــاض قصــر ١٩٠١ســنة  م علــى بعــد كيلــو مــرت واحــد مــن النمَّ

روماين شرقي جبل الدروز، وهو شاهد قرب ملـك عـريب امسـه امـرؤ القـيس بـن عمـرو 

ارة نسـبة إىل اسـم املوضـع م . وقد عرف هذا النقش بـنقش النمـ٣٢٨، املتوىف سنة 

  .)٣٤(الذى عثر على النقش بالقرب منه " 

وهـــذان النقشـــان نبطيـــان لغـــًة وخطّـــاً، علـــى أن العـــرب فضـــلوا اســـتخدام احلـــروف   

  النبطية يف كتابتهم، وأن العربية فرضت نفسها لغًة للكتابة. 

  
عـن اآلثـار  : هذا النقش عثرت عليه بعثة أملانية أثنـاء حتريهـا م)٥٢٨نقش ُأسيـس ( )٣(

كيلــومرتات جنــوب شــرقي دمشــق   ١٠٥م ، يف منطقــة تبعــد ١٩٦٥يف ســوريا ســنة 

فيمــا  –عنــد جبــل أُســيس . ويعــد هــذا الــنقش آخــر نقــش عــريب جــاهلي اكتشــافًا 

.... وكلمـات هـذا الـنقش مقـروءة بشـكل عـام، وهـى عربيـة خاليـة مـن أي  -نعلـم 

                                                 
 .  ٤٤علم الكتابة العربية د/ غامن قدوري احلمد ص ) ٣٤(



  
 
 

  } ٦٦٥ {
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ة يف تتبــع تطــور اخلــط مظهــر مــن مظــاهر العجمــة، وهــو علــى قصــره ذو داللــة كبــري 

 .  )٣٥(العريب قبل اإلسالم" 

  
م ١٨٦٤:هــذا الــنقش عثــر عليــه " بعــض املستشــرقني ســنة  م)٥٦٨نقـــش حــرَّان ( )٤(

يف منطقــة حــرّان اللجــاة، يف املنطقــة الشــمالية مــن جبــل الــدروز علــى كتابــة مدونــة 

[ ٤٦٣باليونانيــة والعربيــة علــى حجــر موضــوع فــوق بــاب كنيســة، وهــو مــؤرخ بســنة 

م ] ، ... ونقــش حــرّان يتميــز باخلصــائص الكتابيــة الــيت ٥٦٨مــن تقــومي بصــرى = 

الحظناهــا يف نقــش جبــل أُســيس، مــن حيــث خلــوه مــن نقــاط اإلعجــام وعالمــات 

  .)٣٦(احلركات، مثل كل النقوش العربية اجلاهلية ... " 

  
ة بصــورها وكــلٌّ مــن نقــش أُســيس وحــرّان ال ختتلــف كتابتهمــا كثــرياً عــن الكتابــة العربيــ   

                                                 
 .  ٤٦ – ٤٥علم الكتابة العربية د/ غامن قدوري احلمد ص )٣٥(

 .  ٤٧املرجع السابق ص ) ٣٦(



  
 
 

  } ٦٦٦ {
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 .)٣٧(اليت كانت عليها عند ظهور اإلسالم

وجدير بالذكر هنا أن هـذه النقـوش محلـت جمموعـة العناصـر الـيت تألفـت منهـا الكتابـة     

ــح البــاحثون أن تكــون  ســواء يف رمسهــا أو إمالئهــا أو اتصــال حروفهــا وانفصــاهلا. وقــد رجَّ

ربوا أن نقــش حــران ميثــل الكتابــة نشــأت ومنــت بــني عهــد نقــش النمــارة ونقــش زبــد، واعتــ

.وهــذه النقــوش النبطيَّــة  )٣٨(آخــر مراحــل االنتقــال مــن الكتابــة النبطيــة إىل الكتابــة العربيــة

الـــيت عثـــر عليهـــا ، اســـتخلص البـــاحثون منهـــا صـــفات اخلـــط النبطـــي وخصائصـــه ، وأهـــم 

 مزاياه ، وتتلخص يف اآليت :

  الكتابة تبدأ من اليمني إىل اليسار . )١(

  وعشرون حرفًا . عدد حروفه : اثنان )٢(

 فيه الفصل والوصل . )٣(

 سقوط حرف األلف من بعض األمساء مثل : ( حرثت ) أي : حارث . )٤(

تاء التأنيث ال تكتب باهلاء بل بالتاء املبسوطة مثل ( أمت ) أي : أمة، و(  )٥(

 حبت ) أي : حبة ، و ( جدميت ) أي : جدمية .

كثر من حرف ، خلو اخلط من اإلعجام ، وأنَّ بعض أشكال حروفه ميّثل أ )٦(

 من هذه احلروف:

   :  تؤّدى معىن : د ذ ر .   د 

   : تؤّدى معىن : س ش .   س 

   :تؤّدى معىن : ص ض .   ص 

   : تؤّدى معىن : ط ظ .    ط 

                                                 
 .٤٩ – ٤٣، وعلم الكتابة العربية ص ١٩/١٣٠العربية العاملية  املوسوعة) ٣٧(

 . ١٩، وكتابة القرآن يف العهد املكي ص  ١٩/١٣٠املوسوعة العربية العاملية ، ) ٣٨(



  
 
 

  } ٦٦٧ {
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   : تؤّدى معىن : ع غ .    ع 

أداة التعريف يف اخلط النبطي هي األلف املمدودة بنهاية االسم ، مثل :  )٧(

 ملكا ، تعىن : امللك .نفسا، وتعىن: النفس ، و 

 أوزان األفعال النبطية تشبه أوزان األفعال العربية . )٨(

أمساء اإلشارة يف اخلط النبطي ، هي : ده ، الن ، دنه ، دا ( هذا ) ومثل  )٩(

 العربية ميكن أن يقدم اسم اإلشارة على املشار إليه . 

كوة والربو، كتب  يقول الصويل : " من ذلك الصلوة والزكوة والغدوة واحليوة واملش   

كل هذا يف املصحف بالواو، وكان جيب أن يكتنب باأللف للفظ، وإمنا كتنب  

 .)٣٩(كذلك على مثل أهل احلجاز أل�م تعلموا الكتاب من أهل احلرية"

  
  

وخالصــة مــا ســبق أن هــذه النقــوش العربيــة تــدلنا علــى أن الكتابــة كانــت موجــودة عنــد    

وإن مل تكــن بدرجــة النطــق واملشــافهة ، فالكتابــة مل  العــرب كوســيلة مــن وســائل التعبــري ،

  تكن مغيبًة.

                                                 
 . ٢٥٥أدب الكتاب للصويل ص  ) ٣٩(



  
 
 

  } ٦٦٨ {
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دليــل مــادّي مل منلــك  " واحلــق أنــه ال يوجــد حتــت أيــدينا وإنيقــول د. شــوقي ضــيف :    

على أن العرب تركوا يف العصـر اجلـاهلي مـدونات تارخييـة أو أدبيـة، ولـيس معـىن ذلـك أن 

ة حــديثا تؤكــد أنــه مت تكونــه يف احلجــار اخلــط العــريب مل يكــن قــد نشــأ، فــالنقوش املكتشــف

    .)٤٠(منذ القرن السادس امليالدي، ومنها انتشر يف بعض البيئات الصحراوية "

وجدير بالبيان هنا أن كون اخلط العـريب منحـدر مـن القلـم النَبطـي " ال ينفـي احتمـال     

ْســـَند " أشـــار إىل ذلـــك  الدكتــــ
ُ
ور/ جــــواد علـــي ، اســـتخدام العـــرب للقلـــم اِحلْمـــَرييِّ أو امل

فقــــال : " وتبـــنيَّ مـــن دراســـة النصـــوص اجلاهليـــة، أن العـــرب كـــانوا يـــدونون قبـــل اإلســـالم 

بقلــم ظهـــر يف الـــيمن بصـــورة خاصـــة، هـــو القلــم الـــذي أطلـــق عليـــه أهـــل األخبـــار "القلـــم 

املسند" أو "قلم محري". وهو قلـم يبـاين القلـم الـذي نكتـب بـه اآلن. مث تبـني أ�ـم صـاروا 

 امليالد بقلم آخر، أسهل وألـني يف الكتابـة مـن القلـم املسـند أخـذوه مـن القلـم يكتبون يف

النبطــي املتــأخر وذلــك قبيــل اإلســالم علــى مــا يظهــر. وكمــا تبــني أن النــبط وعــرب العــراق 

وعــــرب بــــالد الشــــام كــــانوا يكتبــــون أمــــورهم باآلراميــــة وبالنبطيــــة، وذلــــك لشــــيوع هــــذين 

  .  )٤١(” القلمني بني الناس

  

نــوعني مــن خــالل مــا ســبق اتضــح أمامنــا أن العــرب اســتخدموا قبــل اإلســالم ومــن    

  :  اخلط

  الخط المسند الِحْمَيرّي. – ١

  . الخط العربي الشماليّ  – ٢

                                                 
الفن ومذاهبه يف النثر العريب د. شوقي ضيف (أمحد شوقي عبد السالم ضيف الشهري بشوقي ضيف ) ٤٠(

 الطبعة: الثالثة عشرة. -الناشر: دار املعارف   ١٧ص  هـ) ١٤٢٦ملتوىف: (ا

 . ٨/١٥٣املفصل  )٤١(



  
 
 

  } ٦٦٩ {
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  المبحث الثاني :

  الخط العربي بعد اإلسالم: الفن والجمال            

، وكان بني )٤٣(دينة أحد عشر، ويف امل)٤٢(جاء اإلسالم ويف قريش سبعة عشر كاتًبا   

البدو من يعرف الكتابة مثل أكثم بن صيفي حكيم العرب وخطيبها، وكان ابن أخيه 

 .  )٤٤(  - حنظلة بن الربيع من كتاب الرسول

                                                 
هم : ُعَمر ْبن اخلطاب وعلي ْبن َأِيب طالب، وُعْثَمان ْبن َعفَّان، وأبو ُعبَـْيدة ْبن اجلراح، وطلحة ويزيد ابن َأِيب ُسْفَيان،  )٤٢(

ْمرو أخو سهيل بن عمرو العامري عن قريش، وأبو سلمة ْبن َعْبد األسد وأبو حذيفة ْبن عتبة ْبن ربيعة، وحاطب ْبن عَ 

املخزومي، وأبان بن سعيد بن العاصي بن أمية، وخالد بن سعيد أخوه، وعبد اهللا بن سعد بن أيب سرح العامري، وحويطب بن 

لت بن خمرمة بن املطلب بن عبد عبد العزى العامري وأبو سفيان ابن حرب بن أمية، ومعاوية بن أيب سفيان، وجهيم بن الص

 . ٤٥٣فتوح البلدان للبالذري ص  مناف، ومن حلفاء قريش العالء بن احلضرمي.

هم من األوس واخلزرج : َسْعد ْبن عبادة ْبن دليم واملنذر ْبن َعْمرو وأيب ْبن كعب وزيد ْبن ثابت، فكان يكتب العربية ) ٤٣(

 ومعن ْبن عدي البلوى حليف األنصار وبشري ْبن َسْعد وسعد ْبن الربيع وأوس ْبن والعربانية ورافع ْبن َماِلك وأسيد ْبن حضري

 .   ٤٥٥خوىل وعبد اللَّه بن أىب املنافق. املرجع السابق ص 

 . ١٨) الفن ومذاهبه يف النثر العريب د. شوقي ضيف ص ٤٤(



  
 
 

  } ٦٧٠ {
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لقد تطوَّر اخلط العريب مع تطور احلياة ، وقفـز قفزات سريعة بعد اإلسالم حىت    

اطون بالتحسني والتزويق، وأضفوا عليه وصل " إىل درجة اإلبداع، حيث تناوله اخلط

  .)٤٥(من إبداعهم مجاليات مل ختطر على بال فنان سابق"

وال نكاد نتجاوز منتصف القرن األول للهجرة، حىت تتكامل الرغبات للعناية    

بالكتابة واخلط العريب عناية " توفر هلا ضروبًا من التجويد واجلمال الفين، وكأمنا مل تعد 

دي أغراضها فحسب، بل أضيف إىل ذلك غاية أخرى أن تروع القارئني، الغاية أن تؤ 

  .)٤٦(والسامعني بتحبريها وتنميقها، وكأ�ا قطعة موسيقية أو لوحات تصويرية "

يقول حيىي بن خالد الربمكي:" اخلط صورة روحها البيان، ويدها السرعة، وقدمها    

  .)٤٧(التسوية، وجوارحها معرفة الفصول "

تشار الفتوحات اإلسالمية، ودخول بالد جديدة يف اإلسالم " حتّسن اخلط، ومع ان    

وظهر ما يعرف باخلط املنسوب على يد رواد اخلط العريب أمثال: ُقْطَبة احملرِّر املتوىف 

)، وأيب احلسن علي بن  هـ٣٢٨)، وأيب علي حممد بن ُمْقَلة املتوىف سنة ( هـ١٣١سنة (

ه)ـ، وياقوت بن عبد اهللا ٤٢٠ه)ـ أو( ٤١٣توىف سنة (هالل املعروف بابن البواب امل

  .)٤٨(ه)ـ، وغريهم"٦٩٨املستَـْعِصمي املتوىف سنة (

بل لقد استطاع اخلطاط العريب " أن يبتكر خطوطًا جديدة من خطوط أخرى فهذا    

ابن مقلة يبتكر خط الثلث، لقد اشتقه من خّطي اجلليل والطومار، ومسّاه يف أول األمر 

                                                 
 .  ٤٥) رحلة اخلط ص ٤٥(

 .  ١٠٦) الفن ومذاهبه يف النثر العريب د. شوقي ضيف ص ٤٦(

 .  ٤١)  أدب الكتاب للصويل ص ٤٧(

 . ٢) تطور كتابة املصحف الشريف وطباعته د. حممد سامل بن شديد العويف ص ٤٨(



  
 
 

  } ٦٧١ {
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أن يبتكر خط الرقعة من  )٤٩(يع)  ...... واستطاع اخلطاط الرتكي ممتاز بك(خط البد

  .   )٥٠(اخلط (الديواين) وخط (سياقت) حيث كان خط الرقعة خليطاً بينهما "

ومن اجلدير باإلشارة هنا أن اخلطوط العربية مسيت " بأمساء املدن أو األشخاص أو    

طوط يف بعضها، واشتق بعضها من األقالم اليت كتبت �ا، وقد تداخلت هذه اخل

اآلخر، وتعددت رسوم اخلط الواحد، فكانت لكثر�ا تشكل فناً من الفنون اليت أبدعها 

اخلطاطون العظام كاخلط الكويف مثًال، وقد تطورت هذه اخلطوط نتيجة إبداع املهتمني 

ئل قد �ا واملتخّصصني بكل خط منها، فبلغت ذرو�ا لدى املتأخرين، وإن كان األوا

  ) .٥١(نالوا قصب السبق فيها على جدران بغداد ودمشق والقاهرة واألندلس "

يقول الصويل:" ومن األعجوبة يف اخلطوط كثرة اختالفها واألصول واحدة       

كاختالف شخوص الناس مع اجتماعهم يف الصنعة ، حىت إن خط اإلنسان يصري  

افة إليه، حىت يقضي به الكاتب له كحليته ونعته يف الداللة عليه، واللزوم له واإلض

  .)٥٢(وعليه "

خذ العرب يطورون أدوات الكتابة، ويستحدثون أدوات جديدة تساعد على وأ   

حتسني اخلط ، واحملافظة على املكتوب، وتساير العصر ومتطلباته، فالكتابة بعد اإلسالم  

الصيين وغريه  كانت" على اجللود، والرقوق املهيأة بالصناعة من اجللد، وعلى الورق

نادرًا، إىل آخر عهد األمويني؛ فلما كان زمان "السفاح" أول اخللفاء العباسيني "تويف 

هـ" الدفاتر من األدراج ١٦٣هـ" غري وزيره خالد بن برمك "تويف سنة ١٣٦سنة 

"لفائف اجللد" إىل الكتب؛ ولكنها كانت كتًبا من اجللد، وبقيت كذلك حىت اختذ 

                                                 
) اخلطاط الرتكي ممتاز بك (أبو بكر حممد بن مصطفى افندي) ابتكر خط الرقعة احلديث يف عهد السلطان ٤٩(

 .   ويرههـ حيث عمل على دراسته وتط١٢٨٠عبد ا�يد خان حوايل سنة 

 .  ٤٥) رحلة اخلط ص ٥٠(

 . ٤٦ – ٤٥) املرجع السابق ص ٥١(

 . ٤٣) أدب الكتاب للصويل ص ٥٢(



  
 
 

  } ٦٧٢ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

مكي هذا الكاغد "الورق" وأشار بصناعته؛ فشاعت الكتابة فيه مع الفضل بن حيىي الرب 

اجللود والقراطيس وأصناف أخرى من الورق الصيين والتهامي واخلراساين؛ واختذ الناس 

من ذلك الصحف والدفاتر، ومن مث متت هلم أدوات التأليف، ولكن بعد أن استبحرت 

ح األمر وسداد الرأي وبلغوا منه كل فنون الرواية ودرج أهلها على احلفظ ورأوا فيه صال

مبلغ؛ وإمنا كانوا يكتبون قبل ذلك يف الرق لكثرة احلفظ وقلة الرسائل السلطانية 

والصكوك، فلما طما حبر التآليف والتدوين، وكثر ترسيل السلطان وصكوكه ضاق الرق 

  .)٥٣(عن ذلك فلم يكن هلم بد من تلك الصناعة "

  ع اخلط العريب ، وهى كاآليت:كما جتدر اإلشارة إىل أنوا   

من أقدم اخلطوط، وهو مشتق من اخلط النبطي (نسبة  : هذا اخلط "الخـط الكوفي -١

لألنباط) الذي كان متداوًال يف مشال اجلزيرة العربية وجبال حوران، وقد اشتقه أهل احلرية 

إىل سائر أحناء واألنبار عن أهل العراق، ومسي فيما بعد بـ(اخلط الكويف) حيث انتشر منها 

الوطن العريب، وألن الكوفة قد تبّنته ورعته يف البدء. وقد كتبت به املصاحف مخسة قرون 

  ) .٥٤("حىت القرن اخلامس اهلجري، حني نافسته اخلطوط األخرى كالثلث والنسخ وغريمها 

ــا     ويتميــز هــذا اخلــط بأنــه جــاف ، مســتقيم احلــروف ، حــاد الزوايــا ، وهــذا قــد أعطــاه طابًع

هندسًيا .. وقد تطور هذا اخلط منذ �اية القرن الثامن فزينت �ايات حروفه بزخارف نباتية ، 

وهنالـــك اخلـــط الكـــويف املضـــفر ذو احلـــروف املرتابطـــة . وقـــد قـــلَّ اســـتخدام اخلـــط الكـــويف منـــذ 

  . )٥٥(أواخر القرن احلادي عشر ، وحلَّ حمله اخلط النسخي

الكويف املائل، والكويف املزّهـر، الكـويف :عا، منهانو  ٣٠ويشمل اخلط الكويف أكثر من    

ــــد، الكــــويف املــــوّرق، الكــــويف املنحصــــر، الكــــويف املعّشــــق، الكــــويف املضــــّفر، الكــــويف  املعّق

                                                 
)  تاريخ آداب العرب ملصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أمحد بن عبد القادر الرافعي (املتوىف: ٥٣(

 الناشر: دار الكتاب العريب. -  ١٩٧هـ) ص ١٣٥٦

 .٤٦)  رحلة اخلط ص ٥٤(

 . ٧٥٩ر املوسوعة العربية امليسرة ص )ينظ٥٥(



  
 
 

  } ٦٧٣ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

املوّشح، الكويف املشّجر، الكويف احملّرر، الكـويف املربّـع، الكـويف املـدّور، الكـويف املتـداخل، 

 الفـــــاطمي، الكـــــويف املشـــــرقي، الكـــــويف الكـــــويف املنشـــــعب، الكـــــويف الشـــــطرجني، الكـــــويف

)٥٦(املغريب
،  

  

         

  

  
  

  خطوط كوفية  مصحف يف القرن السابع باخلط الكويف 
  

      

  

  
  

  اخلط الكويف املغريب اخلط الكويف املرّبع                                                                                    

  

  

                                                 
 )ينظر املوسوعة احلرة ويكبيديا .٥٦(



  
 
 

  } ٦٧٤ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

  
  خط كويف زخريف يف دائرة تتوسطها جنمة مخاسيةاأللفات والالمات و معقودة  وفية زخرفية متشابكةبسملة ك

  نصها:" العلم نعم الشرف " من كتابات يوسف أمحد املصري

  

  

           

  
كتابة حكمة خبط كويف          

  متأخر نصها :

مثانية أمساء                      " رأس احلكمة  يف مركزها جنمة مثمنة تضم كتابة كوفية زخرفية على هيئة دائرية

  " خمافة اهللا

  من حميط الدائرة . تبدأ قراء�ا - -للنيب حممد              

  

  

  

  

  

  



  
 
 

  } ٦٧٥ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

  

  

  

                 

  
بات كوفية زخرفية بوسط كتا                                : نصها   كتابة خط كويف زخريف على هيئة ثريا        

  خمتلفيت النصوص، وهي:  رتنيدائ

يا حضرت موالنا، يف متحف جالل الدين الرومي يف تركيا               العدل أساس امللك ، رأس احلكمة خمافة   

  العراقي     اهللا ،  كتبها اخلطاط

  هاشم حممد البغدادي                                                     

  

  
  

ر هــذا النــوع مــن اخلطــوط العربيــة علــى يــد ابــن مقلــة يف القــرن ظهــخـــط النســخ :  -٢

الرابــع اهلجــري وأُطلــق عليــه اســم خــط النســخ لكثــرة اســتعماله يف نســخ الكتــب ونقلهــا، 

  ألنه يساعد الكاتب على السري بقلمه بسرعة أكثر من غريه .



  
 
 

  } ٦٧٦ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

ف مث كتبت به املصاحف منذ العصور اإلسالمية األوىل، وامتاز بإيضاح احلرو     

وإظهار مجاهلا وروعتها. وقد اعتىن اخلطاطون املسلمون �ذا اخلط كونه استخدم 

  .يف كتابة القرآن الكرمي

وتستعمل الصحف وا�الت هذا اخلط يف مطبوعا�ا، فهو خط الكتب   

املطبوعة اليوم يف مجيع البالد العربية. وقد طّور احملدثون خط النسخ للمطابع 

زة التنضيد الضوئي يف احلاسوب، وّمسوه (اخلط الصحفي) واآلالت الكاتبة، وألجه

 .لكتابة الصحف اليومية به

ومن أشهر خطوط النسخ املستخدمة حديثا يف طباعة الكتب العربية مها: خط    

(البيان) وخط (اللوتس) على نظامي املاكنتوش والويندوز ملا ميتازان به من وضوح 

ضوح عالمات التشكيل وتزامنها مع األحرف ومطابقتها لقواعد خط النسخ وو 

األحرف األساسية للخط. أما بالنسبة للمجالت فيشتهر خط (مىن) املبين أيضا 

على قواعد خط النسخ وميتاز بوضوح تراكيبه، وسهولة قراءته مما جعله املفضل 

)٥٧(لدى ناشري ا�الت الستخدام هذا اخلط
. 

                                                 
 )ينظر املوسوعة احلرة ويكبيديا .٥٧(



  
 
 

  } ٦٧٧ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

  

" وقــد امتــاز هــذا اخلــط يف خطــوط  وهــذا اخلــط يعــد أقــرب اخلطــوط إىل خــط الثلــث    

القــرآن الكــرمي، إذ جنــد أكثــر املصــاحف �ــذا اخلــط الواضــح يف حروفــه وقراءتــه، كمــا أن 

  .)٥٨(احلكم واألمثال واللوحات يف املساجد واملتاحف كتبت به "

ويتميز بأنه خط لنيِّ ذو حروف مدورة استعمل منذ القرن السابع، مع اخلـط الكـوىف     

  .  )٥٩(كاتبات املختلفة وأعمال التدوين العادية وخباصة يف امل

: هــــو أصــــل اخلطــــوط العربيــــة " وأســــهلها، ميتــــاز جبمالــــه واســــتقامته،  خـــــط الرقعـــــة -٣

وسهولة قراءتـه وكتابتـه، وبعـده عـن التعقيـد، ويعتمـد علـى النقطـة، فهـي تكتـب أو ترسـم 

                                                 
 . ٤٩)رحلة اخلط ص ٥٨(

 .  ٧٥٩)املوسوعة العربية امليسرة ص ٥٩(



  
 
 

  } ٦٧٨ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

تكـــروه حـــوايل عـــام بـــالقلم بشـــكل معـــروف ... كـــان فضـــل ابتكـــاره لألتـــراك قـــدميًا، إذ اب

 ) .٦٠(هـ" ٨٥٠

وهــــو مــــن اخلطــــوط املعتـــــادة الــــيت تكتــــب يف معظــــم الـــــدول العربيــــة. ومجيــــع حروفـــــه     

  .الوسطية والقاف الفاء مطموسة عدا

وتكتـب مجيـع حــروف الرقعـة فــوق السـطر مــا عـدا اهلــاء الوسـطية واجلــيم واحلـاء واخلــاء    

بشـكل عـام مييـل القلـم إىل .والعني والغني املنفصالت وميم آخر الكلمة أو امليم املنفصلة

 .كتابةاألسفل عند التحرك من اليمني إىل اليسار يف ال

 .والرقعة النسخ واخلط العريب املكتوب من العامة هذه األيام يكون غالبا مزجيا بني  

  

    
  

                                                 
 . ٤٨)املرجع السابق ص ٦٠(



  
 
 

  } ٦٧٩ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

  

، والطومـــار ورق حمـــدد حجمـــه خبـــط الطومـــار كـــان العـــرب يكتبـــونخــــط الثلـــث :  -٤

وكبـري، فيقتضـي أن تكـون قصـبة اخلطـاط تتناسـب وحجـم الورقـة. إذ كـان عـرض القصــبة 

لكـنهم رأوا أن اخلـط أعـرض ممّـا يلـزم، فاختصـروا  .احلصـان الرتكمـاين شعرة مـن شـعر ١٨

 ٨، بعــــده اختصــــروا الثلــــث الثــــاين إىل خــــط الثلثــــني شــــعرة ومســــوه ١٢ثلثــــه وأبقــــوا علــــى 

  .خط الثلث شعرات ومسي

ويعــد خــط الثلــث مــن أمجــل اخلطــوط العربيــة، وأصــعبها كتابــة، كمــا أنــه أصــل اخلطــوط   

 ســنة العربيــة، وواضــع قواعــد هــذا اخلــط مــن نقــط ومقــاييس وأبعــاد هــو ابــن مقلــة املتــوىف

  .)٦١(هـ)٣٢٨(

  
  منوذج من خط الثلث

كما جتدر اإلشارة إىل  " أن انتشار اخلط العريب قبل ظهـور اإلسـالم كـان حمـدوداً جـداً     

مل يتجاوز شبه اجلزيرة العربيـة ومـا حيـاذي أطرافهـا املطلـة علـى العـراق وبـالد الشـام، وكـان 

جمــاالت حمــدودة، والســيما يف اســتخدامه قلــيالً حيــث مل تكــن احلاجــة تــدعو إليــه إال يف 

                                                 
 . ٥١،  ٥٠ص ) ينظر: املوسوعة العربية امليسرة ٦١(



  
 
 

  } ٦٨٠ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

  .)٦٢(املدن أما يف البوادي فقد كانت البداوة هي الغالبة على حياة العرب "

  

ـــه " انتشـــرا يف العـــامل وخرجـــا مـــن اجلزيـــرة العربيـــة بعـــد جمـــيء     فـــاخلط العـــريب والكتابـــة ب

ا كانـت اإلسالم ونزول القرآن الكرمي بلغة العـرب، فلـوال نـزول القـرآن الكـرمي وكتابتـه بـه ملـ

للعربيــة تلــك الشــهرة وذاك االنتشــار يف اآلفــاق، حــىت غــدا كثــري مــن الشــعوب اإلســالمية 

يكتبـون لغــا�م بـاحلرف العــريب تربكــاً بلغـة القــرآن الكـرمي الــيت أصــبحت لغـة العلــم والثقافــة 

ـــرتك إىل عهـــد  لقـــرون عـــدة، ومـــن تلـــك الشـــعوب : الكـــرد والفـــرس واألفغـــان واملاليـــو وال

 .) ٦٣(قريب وغريهم "

وبفضــــل القــــرآن الكــــرمي انتشــــر اخلــــط العــــريب انتشــــارًا واســــًعا وعــــمَّ كثــــريًا مــــن البقــــاع     

واألصـــقاع ، فقـــد اســـتخدمه " الفـــرس لكتابـــة لغـــتهم اليامرييـــة ، واســـتعمله اهلنـــود لكتابـــة 

ــــة لغــــتهم اخلاصــــة ،  ــــو يف كتاب ــــة اهلندوســــتانية ، واســــتخدمه أْرخبيــــل املالي لغــــتهم األوردي

ــــني ســــيحون واســــتعملته األ ــــاطق الواقعــــة ب ــــة ، كمــــا اســــتعمله أهــــل املن ــــة والترتي مــــم الرتكي

وجيحون واملمتدة حول حبر قزوين ومشال البحر األسود وجنويب األورال وجنويب روسـيا ، 

وكـــذلك شـــبه جزيـــرة األناضـــول لكتابـــة اللغـــة الرتكيـــة العثمانيـــة ، وىف أســـبانيا بعـــد خـــروج 

ـــه القشـــتاليون وال ـــة األثريـــة العـــرب منهـــا ، كتـــب ب  تـــزال حتـــتفظ بعـــض ا�موعـــات اخلطي

  .)٦٤(بنماذج من هذا النوع وهذا انتصار هائل للعربية على الالتينية" 

وكان الغالب يف كتابة املصاحف اخلط الكويف حـىت القـرن اخلـامس اهلجـري، مث ُكتبـت    

  .)٦٥(خبط الثلث حىت القرن التاسع اهلجري، مث كتبت خبط النسخ حىت وقتنا احلاضر

                                                 
 .  ١٢املكي ص  كتابة القرآن يف العهد  )٦٢(

 ) املرجع السابق / املوضع ذاته . ٦٣(

، ط دار  ٩٠ – ٨٩تأثريهــا يف الشــرق والغــرب ملاجــد خــري بــك ص  –انتشــارها  –جــذورها  –) اللغــة العربيــة ٦٤(

 م .  ١٩٩٢سنة  ١دمشق ط –سعد الدين 

 . ٢) تطور كتابة املصحف الشريف وطباعته د. حممد سامل بن شديد العويف ص ٦٥(



  
 
 

  } ٦٨١ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

واحــًدا مــن أهــم وهكــذا انتقــل اخلــطُّ العــريب وتطــور مــن مرحلــة إىل أخــرى حــىت صــار "  

إجنازات احلضـارة اإلسـالمية يف جمـال الفنـون اجلميلـة الـيت قـدمتها البشـرية. إذ جتلـت فيهـا 

عبقريــة الفنــان املســلم، فاســتطاع توظيفــه يف أبــدع صــورة علــى جــدران املســاجد واملــدارس 

واين النحاســية والســجاد، وتشــهد اآلثــار الــيت وصــلت إلينــا حاملــة وعلــى املشــكاوات واأل

  .  )٦٦(هذا الفن البديع، على ما وصل إليه من رقي وإبداع"

وقد استطاع اخلطاطون مبا أوتوا من موهبة أن يظهروا مجاليات اخلط العرّيب ، وذلك    

، فقد راعوا قيًما خالل كتابتهم لبعض اآليات القرآنية ، واحلكم واملواعظ ، وغري ذلك 

  وأسًسا فنيًة متثلت يف اآليت: 

( التماثل ) : وهو عبارة عن تكرار صورة حرٍف أو جمموعة أحرف بنفس  التكرار - ١

  .)٦٧(حجمها وأبعادها مرة أو عدة مرات 

  
: وهو عبارة عن تكرار يراعى فيه أن يكون معكوًسا ، فينتج من هذا التناظر - ٢

 .)٦٨(االنعكاس قيمة فنية أخرى

                                                 
ظر " وديعة الرتاث العريب يف تركية املخوط واخلطوط " مقال للدكتور/ حممد الريداوى  يف جملة الـرتاث العـريب ) ين٦٦(

 . ١٠م ص  ٢٠٠٥=  ه١٤٢٦سنة  ٩٩العدد 

مطبوعـــات نـــادي مكـــة الثقـــايف  ٥١) ينظـــر اخلـــط العـــريب تـــاريخ ومجاليـــات للـــدكتور / عبـــد اهللا عبـــده فتيـــين  ص ٦٧(

 هـ .١٤٣١األديب سنة 

 ) ينظر املرجع السابق / املوضع ذاته . ٦٨(



  
 
 

  } ٦٨٢ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

  
وهو عبارة عن جتاوز عدة أعمدة ، أو احتضان حرٍف حلرٍف آخر فوقه  التوافق : - ٣

 . )٦٩(، أو احتضان حرٍف لكلمة فوقه 

      

 
  

ويتحقق يف درجة كثافة احلروف وجتمعها يف العمل حبيث تكون متقاربة  التوازن : - ٤

 .)٧٠(، فتلحظ شديدة االلتصاق يف منطقة معينة، ومتباعدة كثريًا يف منطقة أخرى

                                                 
 ) ينظر املرجع السابق / املوضع ذاته . ٦٩(

 . ٥٢) ينظر اخلط العريب تاريخ ومجاليات للدكتور / عبد اهللا عبده فتيين  ص ٧٠(



  
 
 

  } ٦٨٣ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

 
  

وهكذا انتقل اخلط العريب من مرحلة التعبري عن املنطوق وتسجيله إىل مرحلة اإلبداع    

والفن واجلمال ، فأصبحَت تنظُر إىل بعض اللوحات املكتوبة وكأنك تنظر إىل أشكال 

  ورسوم ، وفكر وحسن تصميم .

زهراً، ولو كان  وقد وصف أمحد بن إمساعيل خطًا حسناً، فقال: " لو كان نباتًا لكان   

  معدناً لكان ترباً، أو مذاقاً لكان حلواً، أو شراباً لكان صفواً ". 

  .)٧١(وقالوا: " القلم قسيم احلكمة "   

فاحلروف يف نسقها ومجاهلا ، ورمسها وشكلها بينها " نسٌب وقرابٌة ورحٌم ماسٌة ووسيلٌة،   

واحدٍة، وهي قطب األدب،  وهي أس امللك، وعماد اململكة، وأغصاٌن متفرعٌة من شجرةٍ 

وفلك احلكمة، ولساٌن ناطٌق، وهي نور العلم، وتزكية العقول، وميدان الفضل والعدل، 

وهي زينٌة وحليٌة، ولبوٌس ومجاٌل وهيئٌة وروٌح جاٍر يف أجساٍم متفرقٍة، و�ا ومن جهل حقها 

  .)٧٢(رسم برسم الغواة واجلهلة "

                                                 
 . ٤٥) أدب الكتاب للصويل ص ٧١(

هـ) ٣٣٨ادي النحوي (املتوىف: عمدة الكتاب أليب جعفر النَّحَّاس (أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املر )  ٧٢(

 -اجلفان واجلايب للطباعة والنشر  - الناشر: دار ابن حزم  -احملقق: بسام عبد الوهاب اجلايب   ٣٦٤ – ٣٦٣ص 

 م . ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥الطبعة: األوىل 



  
 
 

  } ٦٨٤ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

  

ساعد   - حيث إن أكثره يُكَتُب متصًال  - ابية فاحلرف العريب مبا له من خصائص كت   

كثريًا على التشكيل اإلبداعي يف كتابته إىل درجة رأينا فيها كتابة حروف العربية صارت فن�ا 

دقيًقا أصيًال يعرب بصورته عن املشاعر الكامنة يف النفوس ، وقد عرب عن ذلك سهل بن 

، وقال ابن )٧٣(أسراره، وأبان آثاره "هارون، فقال : " القلم أنف الضمري، إذا رعف أعلن 

  . )٧٤(أيب داود: " القلم سفري العقل، ورسوله األنبل، ولسانه األطول وترمجانه األفضل "

   

  

  
     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .   ٦٧)أدب الكتاب للصويل ص ٧٣(

 . ٦٨) املرجع السابق ص ٧٤(



  
 
 

  } ٦٨٥ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

  

  

  المبحث الثالث:
  للحرف العربي) ٧٥(اإلبداع الداللي           

ورها متتد إىل عصر إنَّ صلة احلرف بالداللة فكرة ضاربة يف أعماق التاريخ ، جذ   

  اخلليل وسيبويه ، وابن جين ، وغريهم .

وهذا اجلانب من الدراسة مهم ؛ ألنه يكشف عن مجاليات اللغة وإبداعا�ا وأسرارها   

الكامنة فيها، ويعني على الدقة يف صياغة القوالب اللفظية الدقيقة والرتاكيب احملكمة ، 

فاظ جديدة ملخرتعات جديدة، كما أنه وخباصة عند احلاجة إىل ابتكار أو إجياد أل

يؤصل فكرة " التأصيل الداليل " أو املعىن احملوري، تلك اليت تشبع �ا ونافح عنها ابن 

فارس يف معجمه مقاييس اللغة ،  وتعود أمهية هذا اجلانب أيضًا يف أنه يرّد تلك 

                                                 
اللغة مصدر للفعل الثالثي ( َدلَّ )، يقول اجلوهري مشريًا إىل ذلك:" ) الدَّاللة ـ بفتح الدال وكسرها ـ يف ٧٥(

م( ٢/١٢٧٤الصحاح للجوهرىهيف معىن أرشده إليه " أ… الدَِّ◌اللة ىف اللغة مصدر َدلَّه على الطريق َداللًة وِداللًة 

ان العرب البن منظور م(دلل). ويقال لس هدلل). ويقال:" دلَّه على الشيء يُدلُّه َدال� وَدِ◌اللًة فانَدّل: سدَّده إليه" أ

أيضاً:" دلَلُت على الشيء وإليه من باب قـََتَل .. واالسم الدَّاللة بكسر الدال وفتحها، وهو ما يقتضيه اللفظ عند 

 . ١٢١إطالقه" املصباح املنري للفيومي ص

املوجز » توصيالً قوياً، أي موثوقاً به  اهلداية والتوصيل إىل طريق أو شيء هداية أو« فاملعىن اللغوي للداللة إذاً هو:  

  . ٥ىف علم الداللة د. حممد حسن حسن جبل ص 

ومصطلح الداللة عند علماء العربية يراد به:" العلُم الذى يدرس كلَّ ما أَْعَطى معىن، أو علُم دراسة املعىن الذى   

ها من رموز املعاين " الداللة اللفظية يتحقق من الرموز الصوتية واللفظية والكتابية واإلشارية واجلسدية وغري 

الناشر مكتبة األجنلو املصرية، ويراجع أيضًا علم الداللة، د/أمحد  ٨للدكتور/حممود أبو املعاطي أمحد عكاشة، ص

م، الناشر عامل الكتب القاهرة، وعلم الداللة العريب النظرية والتطبيق دراسة ١٩٨١سنة ٢، ط١١خمتار عمر، ص

م، دار الفكر بدمشق، ودار الفكر ١٩٩٦هـ=١٤١٧سنة ٢ط ٧-٦، نقدية للدكتور/فايز الّداية صتارخيية، تأصيلية

 ٢وما بعدها ط ٢٢بريوت، ودراسات يف داللة األلفاظ واملعاجم اللغوية د. عبد الفتاح الربكاوي، ص -املعاصر

  القاهرة.         -م، ط اجلرييب٢٠٠٣هـ=١٤٢٤سنة



  
 
 

  } ٦٨٦ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

ستبدال العامية السهام اليت يصو�ا أعداء الفصحى حنوها تقليًال من شأ�ا، وحماولة ال

  �ا .

فاحلرف العريب له داللته سواء من حيث شكله وكتابته أو من حيث منطوقه ، وفيما    

  يلي بيان ذلك على النحو اآليت:

  المطلب األول

  الحرف العربي والقيمة الداللية 

شغلت الداللة التعبريية للحرف يف كلمات العربية أذهان كثٍري من علمائنا القدامى     

م توّمهوا يف َصوت كاخل ليل وسيبويه ، وابن جين ، وغريهم، فاخلليل يقول: " كأ�َّ

ا، فقالوا: َصّر، وتوّمهوا يف صوت البازي تقطيًعا ، فقالوا : َصْرَصَر  اجلُنَدب استطالًة ومد�

")٧٦(.  

ضاعَفة فإ�ا مبنزلة الصَّْلَصلة والزَّْلزَِلةِ - أيًضا  -ويقول   
ُ
وما أشـبهها  : " وأما احلكايُة امل

يتومهون يف ُحسن احلركة ما يتومهون يف َجْرس الصوت يضاعفون لتستمر احلكاية يف 

وجه التصريف، واملضاعف يف البيان يف احلكايات وغريها ما كان حرفا عجزه مثل 

َحْرَيف صدره وذلك بناء يستحسُنه الَعَرُب فيجوز فيه من تأليف احلروف مجيع ما جاء 

ْلِق والطُّْلق والصُّْتم ويُنسب إىل الثنائي ألنه يضاعفه أال  من الصحيح واملعتلّ  ومن الذُّ

َترى احلكايِة أنَّ احلاكي َحيكي َصْلَصَلة اللجام فيقول َصْلَصَل اللََّجاُم وإن شاء قال : 

َصلَّ ُخيَفِّف مرَّة اكتفاء �ا وإْن شاء أعادها مرتني أو أكثر من ذلك فيقول : صل 

  )٧٧(ذلك ما بدا له " َصلَصل يتكّلف من

                                                 
  .     ١٥٥ – ١٥٤/ ٢) اخلصائص البن جىن ٧٦(

  .    ٥٥/ ١) معجم العني للخليل ( مقدمة املؤلف )  ٧٧(



  
 
 

  } ٦٨٧ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

م يقولون: صلَّ اللََّجاُم َيِصلُّ صليالً فلو َحَكيَت ذلك - أيًضا  -وقال     : " أال ترى أ�َّ

قـُْلَت: َصلَّ َمتُدُّ الالم وتثّقلها وقد َخفَّفَتها يف الصَّْلَصَلة ومها مجيعاً صوت الّلَجاِم فالثـَِّقل 

  . )٧٨(مدٌّ والتضاُعف ترجيٌع "

يتضح أمامنا أن اخلليل يدرك متام اإلدراك  –املذكورة آنًفا  - وال اخلليل وبتأمل أق   

  العالقة الطبيعية املاثلة بني اللفظ ومدلوله ، بل هو أول من تنبه إىل ذلك.

فاخلليُل هو " منبع االجتاه الذى توىلَّ دراسة القيمة التعبريية لألصوات ، ومدى    

ة عن أصوات اتّفاق دقة املعىن مع َجْرس احلرف ا ملختار؛ فقد شغلته األلفاظ املعربِّ

املسموعات، ورأى فيها أصواتًا حماكية للطبيعة، وحاول إثبات نوع من الصلة الطبيعية 

بني أجراس احلروف وداللتها من جهة ، مث بني أنغام األلفاظ ومعانيها الكلية من جهة 

  . )٧٩(داللة"أخرى، وىف ذلك النظر تبدو األصوات والصيغ مرتابطة مع ال

ويفطن سيبويه إىل القيمة التعبريية اليت ساقها أستاذه اخلليل فيحاول تأصيل فكرته     

من خالل عرضه مللٍح تعبريٍي آخر، فيقول: " ومن املصادر اليت جاءت على مثال 

 واحٍد حني تقاربت املعاين، قولك: النـََّزَوان والنـََّقزَان والَقَفزَان، وإمنا هذه األشياء يف

زعزعة البدن واهتزازه يف ارتفاع، ومثله الَعَسالن والرََّتكان ... ومثل هذا الَغَلَيان؛ ألنَّه 

َزْعَزَعٌة وحترٌُّك، ومثله الَغثـََيان ألنَّه جتيُُّش نفِسه وتثوٌُّر، ومثله اَخلَطران واللََّمَعان، ألنَّ هذا 

  .)٨٠(اضطراٌب وحترُّك .. "

يؤصِّـل فيهـا قيمـة احلـرف الدالليـة ، مـن ذلـك ( بـاب يف  ويعقد ابـن جـىن عـدَّة أبـوابٍ    

تصاقب األلفاظ لتصاقب املعـاين)، قـال فيـه: " هـذا َغـْور مـن العربيـة ال يُنتَصـف منـه وال 

يكاد ُحياط به . وأكثر كـالم العـرب عليـه وإن كـان ُغْفـال مسـهو�ا عنـه ... مـن ذلـك قـول 

ـــَياِطَني َعلَـــى اْلَكـــاِفرِيَن تـَـــُؤزُُّهْم أَز�ا اهللا ســـبحانه: ﴿َأَملْ تـَـــَر أَنَّـــا أَْرَســـْلنَ  أي ﴾ [ مـــرمي ] ٨٣﴿ا الشَّ

                                                 
  .    ٥٦/ ١)  املرجع السابق ٧٨(

  .    ١٨) دالالت الظاهرة الصوتية يف القرآن الكرمي د/ خالد قاسم بىن دومى ص ٧٩(

  .    ١٤/ ٤) الكتاب لسيبويه ٨٠(



  
 
 

  } ٦٨٨ {
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تــــزعجهم وتقلقهــــم . فهــــذا يف معــــىن �ــــزُّهم َهــــزّا واهلمــــزة أخــــت اهلــــاء فتقــــارب اللفظــــان 

لتقـــارب املعنيـــني . وكـــأ�م َخّصـــوا هـــذا املعـــىن بـــاهلمزة أل�ـــا أقـــوى مـــن اهلـــاء وهـــذا املعـــىن 

ألنك قد �ّز مـا ال بـال لـه كاجلِـذْع وسـاِق الشـجرة وحنـو ذلـك أعظم يف النفوس من اهلّز 

. ومنه الَعْسف واألَسف والعني أخت اهلمزة كما أن األسـف يعِسف النْفس وينـال منهـا 

واهلمـــزة أقـــوى مـــن العـــني كمـــا أن أَســـف الـــنفس أغلـــظ مـــن الـــرتّدد بالعْســـف. فقـــد تـــرى 

  )  .  ٨١(تصـاُقب اللفظـني لتصاقب املعنيني "

وعقد أيًضا بابًا وثيق الصلة بداللـة احلـرف أمسـاه ( إمسـاس األلفـاظ أشـباه املعـاين )،     

ــه عليــه اخلليــُل وســيبويه وتلقَّتــه  قــال فيــه: " اعلــم أن هــذا موضــٌع شــريٌف لطيــٌف. وقــد نّب

اجلماعــُة بــالقبول لــه واالعــرتاف بصــّحِته . قــال اخلليــل : كــأ�م توّمهــوا يف صــوت اجلُْنــُدب 

ّدا فقـــالوا : َصـــرَّ وتوّمهـــوا يف صـــوت البـــازي تقطيعـــا فقـــالوا : صرصـــر .وقـــال اســـتطالة ومـــ

سيبويه يف املصادر اليت جاءت على الَفَعالن : إ�ـا تـأيت لالضـطراب واحلركـة حنـو النَـَقـزان 

والغليــان والغثيــان . فقــابلوا بتــوايل حركــات املثــال تــواىل حركــات األفعــال .  ووجــدت أنــا 

ثــرية علـى َمسْــت مـا حــّداه ومنهــاج مـا مــثَّاله . وذلـك أنــك جتــد مـن هــذا احلـديث أشــياء ك

ـــــة والصَّْلَصـــــَلة والَقْعقعـــــة  املصـــــادر الرباعيـــــة املضـــــعَّفة تـــــأتى للتكريـــــر حنـــــو الزَّْعَزَعـــــة والَقْلَقَل

والصَّْعَصـــَعة واَجلْرَجـــرة والَقْرقـــرة . ووجـــدُت أيًضـــا ( الَفَعلـــى ) يف املصـــادر والصـــفات إمنـــا 

 -الَبَشــَكى واَجلَمــَزى والــَوَلَقى ... فجعلــوا املثــال املكــرر للمعــىن املكــرَّر  تــأتى للســرعة حنــو

  .)٨٢(واملثال الذي توالت حركاته لألفعال اليت توالت احلركات فيها " -أعىن باب القلقة 

وذكر ابن جىن يف هذا الباب أيًضا ما يدل على أثـر طبيعـة الصـوت يف جانـب الداللـة ، 

لفــاظ مبــا يشــاكل أصــوا�ا مــن األحــداث ، وأشــار إىل أن ذلــك ذلــك أن العــرب تقابــل األ

ـــريا مـــا جيعلـــون  ـــه مـــأموم. وذلـــك أ�ـــم كث ـــد عارفي بـــاب " عظـــيم واســـع ونـَْهـــج ُمْتِلئـــب عن

                                                 
  .    ١٤٨ – ١٤٧/ ٢) اخلصائص البن جىن ٨١(

  وما بعدها . ١٥٤/  ٢ ) اخلصائص البن جىن٨٢(



  
 
 

  } ٦٨٩ {
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أصــوات احلــروف علــى َمسْــِت األحــداث املعــربَّ �ــا عنهــا فيعــدلو�ا �ــا وحيتــُذو�ا عليهـــا . 

مــــن ذلــــك قــــوهلم : َخِضــــم وِقِضــــم .  وذلــــك أكثــــر ممـّـــا نقــــّدره وأضــــعاف مــــا نستشــــِعره .

فاَخلْضــم ألكــل الرَّْطــب كــالِبطّيخ والِقثَّــاء ومــا كــان حنومهــا مــن املــأكول الَرْطــب . والَقْضــم 

للُصـــْلب اليـــابس حنـــو قِضـــمِت الدابَّـــة شـــعريها وحنـــو ذلـــك . ويف اخلـــرب قـــد يـُــْدَرك اَخلْضـــم 

ــــني بالَشــــَظف . و  ــــدرك الرخــــاء بالشــــّدة والل ــــه قــــول أيب الــــدرداء : بالَقْضــــم أي قــــد ي علي

خيَضــمون ونقضــم واملوِعــد اهللا فاختــاروا اخلــاء لرخاو�ــا للرَّطْــب والقــاَف لصــالبتها لليــابس 

  .)٨٣(َحْذواً ملسموع األصوات على حمسوس األحداث"

ويــذكر ابــن جــىن يف هــذا البــاب أيًضــا أن األمــَر ال يقــف عنــد حــّد مقابلــة األلفــاظ مبــا   

ث فَحْســـب ، وإمنـــا " مـــن وراء هـــذا مـــا اللطـــف فيـــه أظهـــر يشـــاكل أصـــوا�ا مـــن األحـــدا

واحلكمـــة أعلـــى وأصـــنع. وذلـــك أ�ـــم قـــد يضـــيفون إىل اختيـــار احلـــروف وتشـــبيه أصـــوا�ا 

باألحـــداث املعـــربَّ عنهـــا �ـــا ترتيبَهـــا وتقـــدمي مـــا يضـــاهي أّول احلـــدث وتـــأخري مـــا يضـــاهي 

ىن املقصــود والغــرض آخــره وتوســيط مــا يضــاهي أوســطه َســْوقا للحــروف علــى َمسْــت املعــ

املطلــوب وذلــك قــوهلم : حبــث . فالبــاء لغلظهــا ُتشــبه بصــو�ا َخفقــة الكــّف علــى األرض 

تشبه خمالب األسد وبراِثن الـذئب وحنومهـا إذا غـارت يف األرض والثـاء  )٨٤(واحلاء َلصحلها

للنفـــِث والبـــث للـــرتاب . وهـــذا أمـــر تـــراه حمسوســـا حمصَّـــال فـــأيُّ شـــبهٍة تبقـــى بعـــده أم أّي 

شك يعرض على مثله . وقـد ذكـرت هـذا يف موضـع آخـر مـن كتـيب ألمـٍر دعـا إليـه هنـاك 

. فأّمــا هــذا املوضــع فإنــه أهلــه وحقيــق بــه ألنــه موضــوع لــه وألمثالــه . ومــن ذلــك قــوهلم : 

شـّد احلبــل وحنــوه . فالشــني مبــا فيهــا مـن التفشــّي تشــبَّه بالصــوت أّول اجنــذاب احلبــل قبــل 

إحكام الشـّد واجلـذب وتأريـب الَعْقـد فيعـرب عنـه بالـدال الـيت هـي استحكام الَعْقد مث يليه 

                                                 
  . ١٥٩/ ٢) املرجع السابق ٨٣(

  .  ١/٦٤العني  ه) املراد بالصَّحل هنا: حبة الصوت. يقول اخلليل: " ولوال حبة ىف احلاء ألشبهت العني " أ ٨٤(



  
 
 

  } ٦٩٠ {
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أقوى من الشني ال سـيما وهـي مّدغمـة فهـو أقـوى لصـنعتها وأدّل علـى املعـىن الـذي أريـد 

  . )٨٥(�ا "

وقــد أدرك عــدٌد غــري قليــل مــن احملــدثني هــذا الــذي فطــن إليــه علماؤنــا القــدامى وأحملــوا    

وهــو مــن أوائــل املؤيــدين لفكــرة وجــود عالقــة بــني  – إليــه ، فهــذا أمحــد فــارس الشــدياق

:  -علــى ســبيل املثــال  –، يقــول: " فمــن خصــائص حــرف احلــاء  -)٨٦(الصــوت وداللتــه

الّســـعة واالنبســـاط، حنـــو: االبتحـــاح والبـــداح والـــرباح واألبطـــح ... والّســـاحة والّســـطح .. 

")٨٧(.  

لتـه د. صـبحى الصـاحل ، حيـث ومن املؤيِّدين للعالقة القوية الكامنة بني الصـوت ودال   

يقول : " وأما الذى نريـد اآلن بيانـه فهـو مـا الحظـه علماؤنـا مـن مناسـبة حـروف العربيـة 

ملعانيهــا ، ومــا حملــوه يف احلــرف العــريب مــن القيمــة التعبرييــة املوحيــة ... فكــل حــرف منهــا 

 يســتقّل ببيــان معــىن خــاّص مــا دام يســتقّل بإحــداث صــوت معــّني ، وكــل حــرف لــه ظــل

  .)٨٨(" وإشعاع ، إذ كان لكل حرف صدى وإيقاع

ويـــذهب أ. عبـــاس حممـــود العقــــاد إىل أن احلكايــــة الصوتيــــة "واضـــحة يف الداللـــة علـــى    

ـــماح، والفـــالح، والنَّجـــاح، والفصـــاحة  ـــعة حـــني يلفـــظ الفـــم بكلمـــات: االرتيـــاح والسَّ السَّ

وز أن يكــون البــدء �مــا .... ومـا جــرى جمراهــا يف داللــة نطقـه علــى الرَّاحــة ... ولكــن جيـ

مقصـوًدا بــه عنــد وضــع الكلمــات األوىل أن تتبعــه احلركــة الــيت تنــاقض معــىن الســعة، لتــدل 

على احلجر والتقّيد، فإن اجليم الساكنة بعد احلاء أشـبه شـيء بعالمـة اإللغـاء الـيت توضـع 

ن ... على صورة الرجل املاشي على قدميه، ليسـتفاد منهـا أن املشـي ممنـوع يف هـذا املكـا

                                                 
  . ١٦٤/ ٢) اخلصائص البن جىن ٨٥(

  .  ٦٠) دالالت الظاهرة الصوتية ص ٨٦(

  . ١/٦٥محد فارس الشدياق ) الساق على الساق يف ما هو الفارياق أل٨٧(

  .  ١٤٢) دراسات يف فقه اللغة د/ صبحى الصاحل ص ٨٨(



  
 
 

  } ٦٩١ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

وكــذلك البــاء الســاكنة بعــد احلــاء يف اســم " اَحلــْبس " فإ�ــا تنفــى الســعة بعــد اإلشــارة يف 

  .)٨٩(أول الكلمة "

وما سبق على الرُّغم من أمهيتـه فهـو حمـدوٌد غـري مكتمـل جبانـب جهـود وحمـاوالت كـل    

مـــن الشـــيخ عبـــد اهللا العاليلـــي ، والشـــيخ حممـــود حممـــد شـــاكر ، ود. حممـــد حســـن جبـــل 
)٩٠(.    

فالشــيخ العاليلــي حــاول مــن خــالل قراءاتــه ملعــاجم العربيــة اســتنباط " معــاٍن حلــروف    

العربيــة املفــردة ، وقــد كــان وراء ذلــك دوافــع ، منهــا : إحيــاء املهمــل مــن الصــيغ بإعطائــه 

  . )٩١(معاين جديدة مث استعماله "

لنحــــو وفيمــــا يلــــي عــــرض للحــــروف العربيــــة وداللتهــــا عنــــد العاليلــــي ، وذلــــك علــــى ا   

  :)٩٢(التايل

 داللته الحرف م

 تدل على اجلوفية ، وعلى ما هو وعاء للمعىن ، ويدل على الصفة تصري طبعاً  أ ١

 يدل على بلوغ املعىن يف الشيء بلوغاً تاّماً ، ويدل على القوام الصلب بالتفعل. ب ٢

 ديداً يدل على االضطراب يف الطبيعة أو املالبس للطبيعة يف غري ما يكون ش ت  ٣

 يدل على التعلق بالشيء تعلقاً له عالمته الظاهرة سواء يف احلس أو املعىن . ث ٤

 يدل على العظم مطلقاً . ج ٥

 يدل على التماسك البالغ وباألخص يف اخلفيات ، ويدل على املائية . ح ٦

 يدل على املطاوعة واالنتشار وعلى التالشي مطلقاً  خ ٧

 التغري املتوزع يدل على التصلب وعلى  د ٨

                                                 
  .  ٤٦-٤٥) أشتات جمتمعات يف اللغة واألدب لألستاذ/ عباس حممود العقاد ص ٨٩(

سنة  ١وما بعدها ط  ٢) حتديد معان حلروف العربية حماوالت ومناهج ثالثة د. املوايف الرفاعي البيلي ص ٩٠(

  م. ١٩٩٢هـ  =  ١٤١٢

  . ٢٧) املرجع السابق  ص ٩١(

املطبعة   ٢١١ – ٢١٠) مقدمة لدرس اللغة وكيف نضع املعجم اجلديد ؟ للشيخ عبد اهللا العاليلي هامش ص ٩٢(

  م.٢٠٠٣العصرية مبصر سنة 



  
 
 

  } ٦٩٢ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

 يدل على التفرد . ذ ٩

 يدل على امللكة ، ويدل على شيوع الوصف . ر ١٠

 يدل على التقلع القوي . ز ١١

 يدل على السََّعة والبسطة من غري ختصيص . س ١٢

 يدل على التفشي بغري نظام . ش ١٣

 يدل على املعاجلة الشديدة . ص ١٤

 يدل على الغلبة حتت الثقل . ض ١٥

 يدل على امللكة يف الصفة ، وعلى االلتواء واالنكسار . ط ١٦

 يدل على التمكن يف الغزور . ظ ١٧

 يدل على اخللو الباطن أو على اخللو مطلقاً . ع  ١٨

 يدل على كمال املعىن يف الشيء . غ ١٩

 يدل على الزم املعىن ، أي على الوضع يف املعىن الكنائي . ف  ٢٠

 ملفاجأة اليت حتدث صوتاً .يدل على ا ق ٢١

 يدل على الشيء ينتج عن الشيء يف احتكام . ك ٢٢

 يدل على االنطباع بالشيء بعد تكلفه . ل ٢٣

 يدل على االجنماع . م ٢٤

 يدل على البطون يف الشيء . ن ٢٥

 يدل على التالشي . ه ٢٦

 يدل على االنفعال املؤثر يف الظاهر . و ٢٧

 عال املؤثر يف الباطن .يدل على االنف ي ٢٨

  فكلمة : شجر مثالً  عند العاليلي :   

ش= التفشي، نبات؛ ج = العظم ،ارتفاع ؛ ر = امللكة ،رأس، أي: نبات عظيم له  

  رأس.

واحلق يقال إنه على الرغم من مسو اهلدف الذي من أجله حاول العاليلي أن يضع    

ساس الذي بين عليه حماولته تلك غري أنه دالالت حلروف العربية فهو مل ُينب لنا عن األ

من  –بناًء على رأيه –اعتمد على النظر يف الثنائي ومعناه، مث معىن ثالثيه الناتج عنه 



  
 
 

  } ٦٩٣ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

  .)٩٣(خالل حشوه حبرف ، ويكون الفرق بني املعنيني هو معىن حرف احلشو

هنا  فضًال عن أن منهجه هذا مل يقم على االستقراء التام جلذور العربية ، ومن    

تصادم مع بعض اجلذور اليت استعصت على فكرته ، ومن ذلك ما عرضه د. املوايف 

  .)٩٤(البيلي للجذر (جلس) وتقليباته

  ومع هذا كله يكفي الرجل تفهمه للفكرة ، وشرف احملاولة .   

أما احملاولة الثانية فهي للشيخ احملقق/ حممود حممد شاكر ، وقد بىن استخالصه على   

  :)٩٥(أمرين

املعاين الفطرية  الثاني :اجلرس الصويت للحرف وما حيسه من صفات.    األول:

  الساذجة لإلنسان. 

  ومن األحرف اليت ذكر الشيخ / شاكر معاٍن هلا :  

" متثل يف النطق شيئني لينني بني بني ، يزحم أحدمها زمحًا شديدًا ، الكاف : -

. وحك وعك وهك الشيء: واألكة يف اللغة : الزمحة والضيق، وأكه: زامحه ...

سحقه .... وتك الشيء اللني الرطب : وطئه فشدخه، ودك وزك يف مشيه: قارب 

  . )٩٦(خطوه وحرك جسده "

" ميثل صوت احلركة اخلفيفة اليت تكون كأ�ا من احتكاك الثوب القشيب الشين :  -

أو صوت وقوع الرش اخلفيف من املطر، أو صوت حفيف الورق األثيث على 

صوت الضاحك إذا انقذف  –أيضًا  –ا فيأه النسيم املرتوح، وميثل أشجاره إذ

                                                 
  .٤٨) حتديد معان حلروف العربية حماوالت ومناهج ثالثة د. املوايف الرفاعي البيلي ص ٩٣(

  ) املرجع السابق .٩٤(

  .٥٦املرجع السابق ص   )٩٥(

نرجو أن نصل إىل حقيقته يف السليقة العربية " للشيخ احملقق /  –) مقال بعنوان : " سر من أسرار العربية ٩٦(

  . ٦٠م ص  ١٩٤٠حممود حممد شاكر منشور يف جملة املقتطف يونيو 



  
 
 

  } ٦٩٤ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

نفسه بضحكة خفيفة ال تبلغ القهقهة ... وجتد أكثر هذه املعاين دائرة يف : أش 

وهش وحش وخش وبش ونشت القدر تنش ... ورش األرض باملاء، وكشت احلية 

 . )٩٧(كشيشاً وهو صوت جلدمها .... "  -أيضاً - واملرأة 

أجسى وأقسى وأغلظ صوتاً من الشني ، واللسان �ا أشّد ضغطاً للهواء  "الجيم :  -

يف غار احلنك، وصو�ا جاف على السمع ظامئ ال ماء فيه وال قطر له وال مهس 

لذلك دخلت مع الشني يف بعض معانيها ، ولكنها خرجت من  –يأيت من قبله 

تقبل السمع.. فإن "أج" بعضها اآلخر مبا أخرجها من امليزة اليت ماز�ا عنها يف مس

اجليم يف -هذه وما يليها من: هج وحج وعج بالدعاء، وثج املطر...وهج وجل 

 .)٩٨(مجيعها دالة حكاية صوت وصفناه مبا وصفناه .. "

" صوت الالم إذا حققته شبيه باجلرس الذي تسمعه من اصطدام شيء لني الالم :  -

له ، وعلى ذلك فمعىن "  بعض اللني بشيء من مثله ، فيفزع مسعك إليه فتصغي

أل " ابتداء يتضمن اإلشارة إىل حركة مقرونة بصوت بني بني ، فال هو جاس 

ظامئ ، وال هو رطب ممتلئ مبائه ، وكذلك هو يف اللغة : أل الفرس إذا أسرع فاهتز 

فسمع من الرمل صوت حافره إذا وقع عليها متتابعًا مرتددًا ، وكذلك أل الربق ، 

فعت صو�ا بالدعاء أو غريه ... والقول فيه " هل " قريب منه .. وآلت املرأة : ر 

")٩٩( . 

وهو " أقرب احلروف للبيان عن املعاين الصافية اليت ال تتحامل أصوا�ا إىل النون :  -

املادة وصو�ا ، ولذلك يدور اكثر ما يدور يف األلفاظ ذوات املعاين النفسية الصافية 

ا�ا وأحالمها وأفكارها اليت ال تتكلم إال حملاً اليت تذوب فيها آالم النفس وأحز 

                                                 
  . ٦١) املرجع السابق ص ٩٧(

نصل إىل حقيقته يف السليقة العربية " للشيخ احملقق / نرجو أن  –) مقال بعنوان : " سر من أسرار العربية ٩٨(

  . ٦١م ص  ١٩٤٠حممود حممد شاكر منشور يف جملة املقتطف يونيو 

  ) املرجع السابق/ املوضع ذاته . ٩٩(



  
 
 

  } ٦٩٥ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

وإشارة وتلوحيًا ، فكذلك هو يف معناه إذا قلت: أنَّ أنينًا ، وحنَّ حنينًا وحنانًا ، 

وهو كاحلنني واألنني وكذلك خنَّ خنيناً ، وهو االنتحاب والبكاء ...  –وهنَّ هنينًا 

املعىن إىل الشموخ واالستعالء  ولكن انظر إىل " خنَّ " وتدبر فعل اخلاء يف توجيه

ورفع الصوت بالبكاء وخشونة الصوت اليت جتدها يف البدء باخلاء ، ومن أجل هذا 

يتباين األنني واحلنني من اخلنني تباينًا صحيحًا يف الداللة على األنني املشوب 

 .   )١٠٠(بالصوت الذي وصفناه لك "

. جبل وقد أعرب عنها بقوله : " أما احملاولة الثالثة ، فهي حماولة شيخنا د     

استخلصُت املعاين اللغوية للحروف األلفبائية العربية استخالصًا علمّيًا ، اعتربت فيه 

  األساسني التاليني : 

هو معاين كلمات الرتاكيب املكونة من احلروف املراد حتديد معناها ، سواء  األول :

يها ، بأن يتكون الرتكيب من استغرق ذلك التكوين كل أحرف الرتكيب ، أو غلب عل

  حرفني مع حرف العلة ...

لتحديد معىن احلرف : هو هياة تكونه يف اجلهاز الصويت ؛ فإن هيئة  األساس الثاني:

التكون هذه يشعر �ا اإلنسان عن التنبه لذلك ، ويستطيع أن ُحيس منها مبذاٍق 

  .)١٠١(للحرف ُيسهم مع االستعماالت اللغوية له يف حتديد معناه "

واألساس الثاين عند د. جبل ليس يف قوة األساس األول، وإمنا استمد الثاين قوته    

  من إقامة الصويت على االستعمايل .

  : )١٠٢(ومعاين احلروف األلفبائية عند د. جبل بيا�ا يف التايل    

                                                 
  ) املرجع السابق املوضع ذاته .١٠٠(

الناشر  – ١ ط ٢٥) املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي للدكتور/ حممد حسن حسن جبل ص ١٠١(

  م .٢٠١٠مكتبة اآلداب بالقاهرة سنة 

  . ٣٩ – ٢٦) املرجع السابق ص ١٠٢(



  
 
 

  } ٦٩٦ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

 معناه الحرف م معناه الحرف م

مع  –تعرب عن جتمع تراكمي رخو  ب ٢ تعرب عن ضغط . أ ١

 تالصق ما . 

تعرب عن ضغط دقيق ( يؤدي إىل  ت ٣

حبس ضعيف أو غري شديد ، وقد 

 يؤدي إىل قطع ).

تعرب عن نفاذ ِدقاٍق بكثافة وانتشار  ث ٤

 ما كالتفشي .

تعرب عن جفاف يف الباطن مع  ح ٦ تعرب عن جتمع هّش له حدة ما . ج ٥

احتكاك بِعَرض يـُْربُِز وجود املّر 

 اجلاّف يف اجلوف 

تعرب عن ختلخٍل وحنوه يف أثناء  خ ٧

 ِغَلظ .

تعرب عن امتداد طويل دقيق مع  د ٨

 احنصار، أي احتباس عن الِعَرض .

تعرب عن ثخني رطب أو غض (  ذ ٨

 حمتوًى ) ينفذ .

تعرب عن سيولة اجلرم مع اسرتساٍل  ر ١٠

، أي شيء من التماسك جيعل 

 االتصال واالمتداد واضحني .

ة اكتناز بازدحام تعرب عن شد ز ١١

 أشياء أو أجزاء بعضها إىل بعض. 

تعربعن امتداد رقيٍق ( حادٍّ أو  س ١٢

 قوّي) نافٍذ يف جرم أو منه .

تعرب عن تسيٍُّب وتفرٍق أي انتشاٍر  ش ١٣

 وتفٍش وعدم جتمع أو تعقد.

تعرب عن كون الشيء غليظًا قويّاً  ص ١٤

أو  –يف ذاته خالصًا مما خيالطه 

 نفاٍذ كذلك.

تعرب عن ِغلٍظ وثقٍل له حدٌة ما ،  ض ١٥

خيالط فَيضغط بِغَلِظه وثقله ما 

 خالطه .

تعرب عن نوع من الضغط وثقٍل مع  ط ١٦

 حدة خمالطة .

تعرب عن ِحّدة ختالط الشيء  ظ ١٧

الكثيف ، أي هي َتْسري يف أثنائه 

. 

تعرب عن رخاوة جرم ملتحم (  ع ١٨

 اتساعاً أو امتداداً ) .

رب  عما يشبه الغشاء الذي له تع غ ١٩

شيء من كثافٍة أو قوة وحّدة ، مع 

 ختلخل ما .

تعرب عن النفاذ بقوٍة ( كالطرد  ف ٢٠

واإلبعاد ) إىل ظاهر الشيء مع 

 اتساع النافذ أو انتشاره .

ثوري مع حّدة أو تعرب عن ضغط غ ك ٢٢تعرب عن جتمع ( متعقد ) ذي  ق ٢١



  
 
 

  } ٦٩٧ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

حّدة يف باطن الشيء أو عمقه ( 

 قد ينفذ منه ) .

 دقة .

تعرب عن نوع من االمتداد من  ل ٢٣

شيء كالتعلق مع متيز أو استقالل 

. 

تعرب عن تضامٍّ أو استواٍء ظاهرىٍّ  م ٢٤

 لشيء أو على شيء.

تعّرب عن امتداٍد لطيٍف يف جوٍف  ن ٢٥

 أو باطن جرٍم منه .

تعرب عن فراغ يف اجلوف أو إفراغ  ه ٢٦

 ما فيه قوة .

تعرب  عن اتصال املمتد شيئاً واحداً  ي ٢٨ عرب عن اشتمال واحتواء .ت و ٢٧

 ، وعدم تفرقه أو تسيبه.

  

وحماولة أستاذنا د. جبل حمكمة دقيقة نتجت من خالل الفحص والتتبع الدقيق    

الستعماالت العرب احلسية فضًال عن مالحظة أثر اجلانب الصويت للحرف يف املعىن 

قطة مهمة هنا هي تلك اليت أعرب عنها أستاذنا د. املوايف وتوجيهه ، ولكن تبقى ن

يبلغ أقل –وهي جذور القرآن الكرمي  –حيث ذكر  " أن ما طبق عليه الدكتور جبل 

من مخس جذور العربية ، وهي نسبة قليلة تقتضي التحفظ يف التسليم مبا توصل إليه 

  . )١٠٣(من حتديد معاين احلروف "

  المطلب الثاني

  بي وداللـــــــــــة اإليحــاءالحـرف العر 

للحرف ما يتسم به من مسات سواء يف املخرج أو الصفة وصدى ذلك كله يف النفس   

  يف أموٍر تعبريية ، هي ما يطلق عليها ( اإلحياء ) .

ولقد وظف بعض الشعراء ذلك يف بعض أبيا�م الشعرية ، يقول د. حممد العبد: "   

يف عرض معناه  Soundeffectsن املؤثرات الصوتية استعان الشاعر اجلاهلي بعدد م

بأن الشاعر اجلاهلي قد  –يف اطمئنان  –واإلحياء به وتصويره ، حبيث ميكننا القول 

                                                 
  .٨٢) حتديد معان حلروف العربية حماوالت ومناهج ثالثة د. املوايف الرفاعي البيلي ص ١٠٣(



  
 
 

  } ٦٩٨ {
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  .)١٠٤(جعل من الصوت .. عنصرًا إبداعي�ا تصويري�ا مهم�ا "

فبعض األصوات هلا " قدرة على التكيف والتوافق مع ظالل املشاعر يف أدق حاال�ا   

وترتبط الظالل املختلفة لألصوات باجتاه الشعور ، وهنا تثرى اللغة ثراء ال حدود له .  ،

 –باعتبارها عناصر ذات قيم أسلوبية يف العمل الفين اللغوي  –وال ترتك تلك الظالل 

حتت حكم اإللقاء ، وإمنا ترتبط ارتباطًا غري مباشر باملضمون الشعوري املتشكِّل " 
)١٠٥(.  

قوله:       َوَقد َغَدوُت ِإىل احلانوِت يَتبَـُعين ... شاٍو ِمَشلٌّ َشلوٌل  فاألعشى يف   

  )١٠٦(ُشلُشٌل َشِولُ 

يصف " يوًما من أيام هلوه غدا فيه إىل مخار مع رفيق ناشط خفيف احلركة طيب 

  . )١٠٧(النفس يف فتية كسيوف اهلند مضاء وقوة ورونًقا "

يف مجعه تلك الكلمات اليت تكرر  )١٠٨(قدواألعشى على الرغم مما ُوجِّه إليه من ن   

فيها حرف ( الشني ) فهو أبدع يف تصوير احلدث ؛ حيث جعل من حرف الشني 

الذي من صفاته التفشي إحياء حبالة النشوة واالنتشار اليت عاشها وقت ذهابه إىل 

  احلانوت .

                                                 
  . ١٣) إبداع الداللة د. حممد العبد ص ١٠٤(

  .  ١٣) إبداع الداللة د. حممد العبد ص ١٠٥(

ة. واحلانوت: بَيت اْخلمار. والشاوي: الَِّذي يشوي اللَّْحم. واملشل ِبَكْسر اْلِميم َوفتح ) َأي: ذهبت غْدوَ ١٠٦(

الشني: اْخلَِفيف ِيف اْحلَاجة. والشلشل ِبَضم الشينني: املتحرك. والشول بَِفْتح أَوله وَكسر ثَانِيه: الَِّذي حيمل الشَّْيء 

حتقيق وشرح: عبد السالم حممد هارون   ٣٥٤/ ١١ه )  ١٠٩٣يـَُقال: شلت ِبِه وأشلته. خزانة األدب للبغدادي (

  م. ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الطبعة: الرابعة،  -الناشر: مكتبة اخلاجني، القاهرة  -

  ط دار املعارف . ٣٥٦) تاريخ األدب العريب العصر اجلاهلي د. شوقي ضيف ص ١٠٧(

عيب" اهـ ما جيوز للشاعر يف الضرورة حملمد  ) قال القزاز القريواين : " فهذه األلفاظ كلها مبعىن واحد، وهذا١٠٨(

حققه وقدم له وصنع فهارسه: الدكتور  ١٣٦هـ) ص ٤١٢بن جعفر القزاز القريواين أبو عبد اهللا التميمي (املتوىف: 

بإشراف دار الفصحى  -الناشر: دار العروبة، الكويت  -رمضان عبد التواب، الدكتور صالح الدين اهلادي 

  بالقاهرة



  
 
 

  } ٦٩٩ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد
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ا ومهومها فاألعشى " كان يؤمِّل نفسه مبجلس هلٍو وشرٍب هينء ، ينسيه شواغل الدني  

. إنه يتعجل تلك النشوة ، ويسبق إليها اخلطو ، وخلفه تابعه الذي ميشي خفيًفا الهياً 

هنا وهناك. يف إطار هذه الصورة نرى أن األعشى قد جنح بأصوات الشني الستة .. أن 

حيكي مشية تابعه املنطلقة املتتابعة املرتاقصة، وكأنه يصطنع السكر ويتكلف النشوة قبل 

  .)١٠٩("وقوعهما

ولك أن تفصح عما استشعرته من إحياءات حرف القاف ( الذي من صفاته القلقلة   

) الوارد يف قول املتنيب:           فـََقْلَقْلُت باهلمِّ الَِّذي قـَْلَقَل احلَشا  ...   قالِقُل عْيٍس  

  )١١٠(ُكلهنَّ قالقلُ 

ريد أن يبثه من القلق فاملتنيب استخدم صوت القاف استخدامًا دقيًقا يف التعبري عما ي

  واالضطراب الناتج عن اهلم واالنشغال به .

وليست داللة اإلحياء للحرف مقصورة على صورة تكراره يف اجلملة أو العبارة ، وإمنا    

  حيدث ذلك اإلحياء بتكرار حرفني أو أكثر يشرتكون يف املخرج أو بعض الصفات .

   وتدبر معي سورة الفلق ، قال اهللا تعاىل :   

) ٣) َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب (٢) ِمْن َشرِّ َما َخَلَق (١ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق (

  . ) ٥) َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد (٤َوِمْن َشرِّ النـَّفَّاثَاِت ِفي اْلُعَقِد (

 أَقْـَواُل أَْهِل التـَّْفِسِري ِفيِه ِإْن َشاَء قال أبو حيان : " اْلَفَلُق: فـََعٌل ِمبَْعَىن َمْفُعوٍل، َوتَْأِيت   

  اللَُّه تـََعاَىل. َوَقَب اللَّْيُل: َأْظَلَم َوالشَّْمُس: َغاَبْت، َواْلَعَذاُب: َحلَّ. قَاَل الشَّاِعُر:

ُهْم نَاُر السَُّموِم فَُأْحِصُدوا   َوَقَب اْلَعَذاُب َعَلْيِهْم َفَكأَنـَُّهْم ... َحلَِقتـْ

ِشْبُه النـَّْفِخ ُدوَن تـَْفٍل ِبرِيٍق، قَاَلُه اْبُن َعِطيََّة: َوِقيَل: نـَْفٌخ ِبرِيٍق َمَعُه، قَاَلُه النـَّْفُث: 

الزََّخمَْشرِيُّ. َوقَاَل َصاِحُب اللََّواِمِح: ِشْبُه النـَّْفِخ ِمَن اْلَفِم ِيف الرقية َوَال رِيَق َمَعُه، فَِإَذا َكاَن 

                                                 
  . ١٨ - ١٧ع الداللة د. حممد العبد ص ) إبدا ١٠٩(

  . ٨/٣٩٢) قلقلت: حركت. والقالقل: مجع قلقل. كجعفر: النَّاقة اْخلَِفيَفة خزانة األدب ١١٠(



  
 
 

  } ٧٠٠ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد
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َل الشَّاِعُر: فَِإْن أَبـَْرْأ فـََلْم أَْنِفْث َعَلْيِه ... َوِإْن يـُْفَقْد َفَحقَّ َلُه اْلُفُقوُد ِبرِيٍق فـَُهَو التـَّْفُل. قَا

")١١١(.  

ويقول د. وهبة الزحيلي:" تضمنت السورة االستعاذة من شر املخلوقات، وخباصة   

 ظلمة الليل، والسواحر والنمامني، واحلسدة، وهي درس بليغ وتعليم نافع عظيم حلماية

الناس بعضهم من بعض بسبب أمراض النفوس، ومحايتهم من شر ذوات السموم، وشر 

  .)١١٢(الليل إذا أظلم، ملا فيه من خماوف ومفاجآت، وخباصة يف الرباري والكهوف"

طلَب من  -تعاىل  - ويقول الشيخ/ القطان: " وخالصة معىن السورة الكرمية: إن اهللا   

ويعتصَم به من شرِّ كل مؤٍذ من خملوقاته، ومن شرِّ الرسول الكرمي أن يلجَأ اىل ربّه، 

الليل إذا أظلَم ملا يصيب النفوَس فيه من الوحشة، وملا يتعذَّر من َدفع ضرره. ومن شرِّ 

املفِسدات الساعيات يف َحلِّ ما بَني الناِس من روابَط وِصالت، ومن شرِّ احلاسدين 

  .)١١٣(من النعم"الذين يتمّنون زواَل ما أسبَغ اهللا على عباده 

جملب قلق  - االستعاذة به منها  - تعاىل- اليت طلب اهللا  -فتلك األمور واألشياء    

واضطراب وشدة ، وقد جاءت بعض احلروف اليت اشتملت عليها السورة ، وهي : ( 

القاف ، الباء ، الدال ) معربة عن ذلك ، فهذه احلروف كلها من أصوات القلقلة 

  والشدَّة .

  

  

                                                 
ط  -بريوت  –الناشر: دار الفكر  -احملقق: صدقي حممد مجيل  ٥٧٤/ ١٠)البحر احمليط أليب حيان ١١١(

  هـ. ١٤٢٠

الناشر : دار الفكر  ٤٧٠/ ٣٠واملنهج د.وهبة بن مصطفى الزحيلي  )التفسري املنري يف العقيدة والشريعة١١٢(

  هـ. ١٤١٨دمشق الطبعة : الثانية ،  –املعاصر 

  . ٤٥٩/ ٣) تيسري التفسري  إلبراهيم القطان   ١١٣(



  
 
 

  } ٧٠١ {
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  ثالث:المطلب ال

  الحرف العربّي والداللة الصامتة

األساس األول الذي تبىن عليه الكتابة هو األصوات املسموعة للكلمات، ولكن   

ليست هناك لغة ما يطابق املكتوب فيها املنطوق تطابقاً تاّماً من دون زيادة أو نقصان، 

  وهذا أمٌر واضح ال حيتاج إىل دليل.

- تها للمنطوق يف بعض الكلمات مرسوم كتاب اهللا ومن الكتابات اليت لوحظ خمالف   

 -  وقد وقف كثٌري من العلماء مع هذه احلروف اليت وردت يف رسم املصحف خمالفة

  ملنطوقها .

وللهيئة اليت كتب عليها احلرف يف الرسم املصحفي داللتها، يقول اإلمام الداين     

إّال  - رضوان اهللا عليهم - :"وليس شيء من الرسم وال من النقط اصطلح عليه السلف 

وقد حاولوا به وجًها من الصحة والصواب، وقصدوا به طريًقا من اللغة والقياس، 

ملوقعهم من العلم، ومكا�م من الفصاحة، علم ذلك من علمه، وجهله من جهله، 

  .)١١٤(والفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء، واهللا ذو الفضل العظيم"

  ديدة ، أمهها:فاختالف رسم املصحف، له فوائد ع

أنه حيتمل القراءات القرآنية املتواترة ، ويدل عليها ، ومن أمثلة ذلك كلمة:  -أوًال 

  "األيكة" وقعت يف القرآن الكرمي يف أربعة مواضع:

  ]. ٧٨[احلجر: َوِإْن َكاَن َأْصَحاُب اْألَْيَكِة َلظَاِلِمنيَ قوله تعاىل:  األول:

  ].١٧٦[الشعراء: َحاُب ْألَْيَكِة اْلُمْرَسِلنيَ َكذََّب َأصْ قوله تعاىل:  الثاني:

  ] .١٣[ص:  َوَمثُوُد َوقـَْوُم ُلوٍط َوَأْصَحاُب ْألَْيَكةِ قوله تعاىل:  الثالث:

  ] .١٤[ق: َوَأْصَحاُب اْألَْيَكِة َوقـَْوُم تـُبَّعٍ قوله تعاىل:  الرابع:

لالم. ورمست يف رمست الكلمة يف سوريت احلجر وق هكذا "األيكة" بألف قبل ا  

                                                 
  . ١٩٦) احملكم للداين ص ١١٤(



  
 
 

  } ٧٠٢ {
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سوريت الشعراء وص هكذا "ليكة" بدون ألف كما هو واضح يف رسم املصحف. 

  والسبب يف ذلك أن موضعي "الشعراء" و"ص" فيهما قراءتان:

"ليكة" بالم مفتوحة بال ألف وصل قبلها، وال مهزة بعدها، وفتح تاء التأنيث  األولى:

وقرأ وابن كثري، وابن عامر، وأيب جعفر. غري منصرفة للعلمية والتأنيث، وهي قراءة نافع 

�مزة وصل، وسكون الالم، وبعدها مهزة مفتوحة، وكسر التاء "األيكة". الباقون 

  والقراءتان صحيحتان متواترتان.

أما موضعا احلجر وق فرمستا باأللف قبل الالم {اْألَْيَكِة} والسبب يف ذلك: أن هذين 

{اْألَْيَكِة} �مزة وصل، وسكون الالم، وبعدها  املوضعني ليس فيهما إال قراءة واحدة:

  مهزة مفتوحة، وكسر التاء.

  ويف هذا املثال داللتان:

إمنا رمسوا هذه الكلمات وما شا�ها �ذه الطريقة بناء  - -أن الصحابة  إحداهما:

حلفظ دينه  - -قد اختارهم مع رسوله  - تعاىل-على قواعد وأسس دقيقة، وأن اهللا 

  يصح نسبة اخلطأ إليهم يف مثل هذا العمل.وكتابه، فال 

أن القراءة سنة متبعة. ال اجتهاد فيها وال قياس، وإال فلماذا قرئت هذه  الداللة الثانية:

  .)١١٥(الكلمة يف بعض السور بقراءتني، ويف البعض اآلخر بقراءة واحدة؟

إيتائ ذي : «الداللة على أصل احلركة ككتابة الكسرة ياء، والضمة واًوا يف حنو-ثانًيا

  .)١١٦(بالواو» الصالة والزكاة واحلياة«أو احلرف ككتابة: » القرىب، وسأوريكم

                                                 
 ٥٥ – ٥٤)رسم املصحف وضبطه بني التوقيف واالصطالحات احلديثة د. شعبان حممد إمساعيل ص ١١٥(

  الطبعة: الثانية. -الناشر: دار السالم للطباعة والنشر 

الناشر: دار  ١٩٦)التجديد يف اإلتقان والتجويد املؤلف: أمحد حممود عبد السميع الشافعي احلفيان ص ١١٦(

م ، وينظر: تاريخ القرآن الكرميا ملؤلف: حممد طاهر  ٢٠٠٣/ ١٤٢٤الطبعة: األوىل،  -بريوت  –الكتب العلمية 

ملتزم طبعه ونشره: مصطفى حممد  ١٧٨هـ) ص ١٤٠٠د القادر الكردي املكي الشافعي اخلطاط (املتوىف: بن عب

  م. ١٩٤٦هـ و  ١٣٦٥احلجاز عام  -مبطبعة الفتح جبدة  ١ط  -يغمور مبكة 



  
 
 

  } ٧٠٣ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

اإلشارة إىل بعض اللغات الفصيحة ككتابة هاء التأنيث بالتاء على لغة  -ثالثًا

  .)١١٧(طيئ

إمنا )٤٧(الذاريات: بأييدالداللة على املعاين اخلفية ، كما ذكر الزركشي أن كلمة  - رابًعا

، وال شّك » يد«مجع » األيدي«بياءين فرقًا بني اْألَْيِد الذي هو القوة، وبني كتبت 

أن القوة اليت بىن اهللا �ا السماء هي أحّق بالثبوت يف الوجود من األيدي، فزيدت الياء 

  .)١١٨(الختصاص اللفظة مبعىن أظهر يف إدراك امللكوّيت يف الوجود"

ورسم املصحف له خصوصيته ، فال ننادي بتطبيقه واستعماله يف كتاباتنا اليومية     

اآلن ، كما ال ننادي بالتخلي عنه واستبدال اإلمالء العادي به، ألنه مأثوٌر ، وأمجع 

  على ضاللة أبًدا. - -عليه، وما جتتمع أمة النيب  –رضوان اهللا عليهم  –الصحابة 

  

  

  

  

  

  المطلب الرابع

  ف العربّي واالختزال اللغويالحر 

االْخِتزاُل: اَحلْذُف، قال ابُن ِسيَده: وال َأْعرِفُه عن غِري ِسيَبويه. وأيضاً: االقِتطاُع يقال:   

   .)١١٩(اْختَـَزَل املاَل: إذا اقْـَتطََعهُ 

: كتبه بطريقة االختزال، وهي طريقة سريعة    يقول د.أمحد خمتار عمر: " اختزل النَّصَّ

                                                 
  . ١٩٦)التجديد يف اإلتقان والتجويد ص ١١٧(

بريوت الطبعة:  –الناشر: دار املعرفة   ٢/٢١)الربهان يف علوم القرآن املؤلف: حممد بن عبد اهللا الزركشي ١١٨(

  م . ١٩٩٠هـ / ١٤١٠األوىل، 

  )  تاج العروس للزبيدي م خزل .١١٩(



  
 
 

  } ٧٠٤ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

 .)١٢٠(ستخدم فيها الرموُز بدًال من الكلمات"للكتابة، ت

واالختزال أو االختصار : عبارة عن اقتطاع حرٍف أو أكثر من كلمة أو من جمموعة    

  كلمات لتدل على معاين اصطالحية توفريًا للجهد والوقت ومواد الكتابة وأدوا�ا.

نا: أخربنا ، ح: ثنا: حدثنا ، أوهو فن قدمي استعمله علماء احلديث فورد عندهم :    

  .حتويل السند

واستخدمت الرموز اختصارًا ألمساء أئمة احلديث كما فعل الذهيب، حيث قال: "     

ْسَالم السِّتَّة َكَما تَراُه فَاْلُبَخارِي: َخ ، َوُمسلم:  َوقد رمزت على من َلُه رَِوايَة ِيف كتب اْإلِ

لنََّساِئّي: س ، َوالْبن َماَجه: ق َواجلََْماَعة كلهم: م  ، َوأَبُو َداُود: د ، َوالتـِّْرِمِذّي: ت ، َوا

  .)١٢١(ع ، َوالّسَنن اْألَْربـََعة عه "

" وللبخاري "خ" وملسلم ٤وابن حجر العسقالين جعل : " للستة "ع" ولألربعة "   

"م"، وأليب داود "د" وللرتمذي "ت" وللنسائي "س"، والبن ماجة "ق" وللبخاري يف 

يف "األدب املفرد" "بخ"، ويف "جزء رفع اليدين" "ي" ويف "خلق "التعاليق" "خت"، و 

افعال العباد" "عخ"، ويف "جزء القراءة خلف اإلمام" "ز"، وملسلم يف "مقدمة كتابه" 

"مق"، وأليب داود يف "املراسيل" "مد"، ويف "القدر" "قد"، ويف "الناسخ واملنسوخ" 

نصار" "صد"، ويف "املسائل" "ل"، "خد"، ويف كتاب "التفرد" "ف"، ويف "فضائل األ

ويف "مسند مالك" "كد"، وللرتمذي يف "الشمائل" "مت"، وللنسائي يف "اليوم والليلة" 

"سي"، ويف "مسند مالك" "كن"، ويف "خصائص علي" "ص"، ويف "مسند علي" 

                                                 
 -هـ  ١٤٢٩، ١ط  –)  معجم اللغة العربية املعاصرة  د. أمحد خمتار عمر ، م خزل الناشر: عامل الكتب١٢٠(

  الناشر: عامل الكتب. -م  ٢٠٠٨

لدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْمياز الذهيب (املتوىف: )املغين يف الضعفاء املؤلف: مشس ا١٢١(

  احملقق: الدكتور نور الدين عرت. ٥هـ) ص ٧٤٨



  
 
 

  } ٧٠٥ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

  .)١٢٢("عس"، والبن ماجة يف "التفسري" "فق"

رات ، قال املوصلي احلنفي: " وملا ويف علم الفقه وأصوله جند استخداًما للمختص   

حفظه مجاعة من الفقهاء ...  طلب مين بعض أوالد بين أخي النجباء أن أرمزه رموزًا 

يُعرف �ا مذاهب بقية الفقهاء لتكثر فائدته، وتعم عائدته فأجبته إىل طلبه ... 

أليب وجعلُت لكل اسٍم من أمساء الفقهاء حرفًا يدل عليه من حروف اهلجاء ، وهي : 

 .)١٢٣(يوسف: س ، وحملمد: م ، وهلما: سم، ولزَُفر: ز ، وللشافعي: ف "

 وورد االختزال عند أصحاب املعاجم العربية:

فالفريوز آبادي اكتفى ِبِكَتابَِة: ع، د، ة، ج، م، َعْن قـَْوِله: َمْوِضٌع، َوبـََلٌد، َوقـَْريٌَة،   

  .)١٢٤(َواجلَْْمُع، َوَمْعُروفٌ 

احلديثة نظام االختزال واملختصرات ، فالبستاين يقول يف واستخدمت املعاجم    

  . )١٢٥(مقدمة معجمه: " واعلم أن ج مقطوعة من مجع "

وجممع اللغة العربية استعان باالختزال واالختصار يف معجميه ، ففي املعجم   

الوسيط على النحو اآلين: ( ج ): لبيان اجلمع ، ( مو ): املولد ، ( مع ): املعرب 

: الدخيل، ( مج ): ما أقره جممع اللغة العربية ، ( حمدثة ): اللفظ املستعمل ، ( د )

                                                 
هـ) ٨٥٢)�ذيب التهذيب املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين (املتوىف: ١٢٢(

  هـ .١٣٢٦الطبعة األوىل،  -ند الناشر: مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهل ٦ -٥/ ١

ط دار النشائر  ٥/ ١ ٦٨٣)  االختيار لتعليل املختار لعبد اهللا بن حممود بن مودود املوصلي احلنفي ت ١٢٣(

  م .١٩٩٦بدمشق سنة 

 ٢٨هـ) ص ٨١٧)القاموس احمليط املؤلف: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوز آبادي (املتوىف: ١٢٤(

ق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإشراف: حممد نعيم العرقُسوسي الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة حتقيق: مكتب حتقي

  م ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦الطبعة: الثامنة،  -لبنان  –والنشر والتوزيع، بريوت 

  م.١٩٨٧)  مقدمة حميط احمليط لبطرس البستاين طبعة مكتبة لبنان بريوت سنة ١٢٥(



  
 
 

  } ٧٠٦ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

  .)١٢٦(يف العصر احلديث

ويف الوجيز اقتصر على جعل : ( ج ) : للداللة على اجلمع ، (جج) : للداللة 

 . )١٢٧(على مجع اجلمع

وقد جعل معجم اللغة العربية املعاصرة خمتصرات لكثري من العلوم ، وفيما يلي  

  يا�ا:ب

(بغ) = البالغة ، (جب) = اجلرب واإلحصاء ، اختصارات العلوم والمصطلحات: 

(جد) = التجويد ، (جر) = التجارة ، (جغ) = اجلغرافيا ، (جو) = البيئة واجليولوجيا 

، (حد) = احلديث ، (حس) = احلاسبات واملعلومات ، (حن) = احليوان ، (حي) = 

= الديانات ، (رض) = الرياضة والرتبية البدنية ،  األحياء ، (دب) = اآلداب ، (دن)

(رع) = الزراعة ، (سة) = السياسة ، (سف) = الفلسفة والتصوُّف ، (سق) = 

املوسيقى ، (سك) = العلوم العسكرية ، (شر) = التشريح ، (طب) = الطب ، (عر) 

ن) = = العروض ، (فز) = الطبيعة والفيزياء، (فق) = الفقه، (فك) = الفلك ، (ف

الثقافة والفنون، (قص) = االقتصاد، (قن) = القانون، (كم) = الكيمياء والصيدلة، 

(لغ) = العلوم اللغوية ، (مع) = علوم االجتماع ، (نت) = النبات، (نح) = النحو 

  والصرف ، (نف) = علوم النفس ، (هس) = اهلندسة.

، ج مؤ = مجع ج = اجلمع ، جج = مجع اجلمع  اختصارات المعلومات الصرفية:

  .)١٢٨(املؤنث ، مؤ = املؤنث، مث = املثىن ، مذ = املذكر ، مف = املفرد

وجاءت الرموز أو املختصرات عند جربان مسعود على النحو اآليت: ج : اجلمع ،    

                                                 
م مكتبة الشروق ٢٠٠٤ه = ١٤٢٥سنة  ٤ط  ٣١لعربية بالقاهرة ص )  املعجم الوسيط �مع اللغة ا١٢٦(

  الدولية .

تاريخ الطبعة:  -مصر - )  املعجم الوجيز �مع اللغة العربية بالقاهرة ص ل  الناشر : وزاره الرتبية والتعليم ١٢٧(

  م . ١٩٩٤

  . ٢٩)  معجم اللغة العربية املعاصرة د. أمحد خمتار عمر ص ١٢٨(



  
 
 

  } ٧٠٧ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

جج : مجع اجلمع ، م: املؤنث ، مث : املثىن ، مص : املصدر ، فا : اسم الفاعل ، 

  .)١٢٩(مف : اسم املفعول ر  : راجع 

 .وتستخَدم :  إخل  = إىل آخره ، اهـ  =  انتهى

  ويف العلوم : ك : كيمياء  ، ف: فيزياء .

  ويف التاريخ :  ق. م =  قبل امليالد ، م = ميالدي ، ه = هجري .

ويف التعليم : ب = ابتدائي ، ع = إعدادي ، ث = ثانوي ، م  = مستوى ، ش = 

  شعبة .

كومية: ج . م . ع = مجهورية مصر العربية ، واس : ويف أمساء البلدان واهليئات احل 

  وكالة األنباء السعودية ، ص ب = صندوق بريد .

واحلق يُقال إن االختزال اللغوي أو املختصرات أو الرموز موضوع حيتاج إىل مزيد من   

  البحث والدراسة التأصيلية التحليلية.

اللغوي يف علوٍم شىت نلحظ فيها فهذه العجالة السريعة اليت عرضُت فيها لالختزال   

عدم وجود منهجية حمددة لوضع هذه الرموز أو املختصرات فضًال عن وجود اختالٍف 

  واضٍح بني بعض الكتب يف احلرف أو احلروف املستخدمة يف االختزال �ال بعينه.

فـــ ( م ) = مؤنث يف معجم ، ويف معجم آخر الرمز له ( مؤ ) ، ويف استعمال آخر   

  جت عن هذا ا�ال.خر 

ويف االقتطاع من الكلمة املختصرة نلحظ تارة يُؤخذ احلرف األول واألخري ، وأخرى   

  يقتطع احلرف األول والثاين .

  

  

                                                 
  م.١٩٩٢سنة –بريوت  –دار العلم للماليني  ٧لغوي عصري جلربان مسعود طبعة )  الرائد معجم ١٢٩(



  
 
 

  } ٧٠٨ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

  

  

  

  

  

  المطلب الخامس

  الحــــــرف العربّي والنحـــــــــــــت

 النحت وسيلة من وسائل منو اللغة وجتديدها، و�ج سليم ملسايرة الفصحى يف   

  تعريب املصطلحات واختزاهلا على وزن من أوزان العربية.

والنحُت يف اللغة: من حنت ، يقال: ِحنََت النجاُر اخلشب وَحنََت اخلشبة وحنوها،   

وتنِحتون من ينِحتها وينَحتها حنتاً .... وحنَت اجلبل ينِحته: قطعه، ويف التنزيل العزيز :

[  وكانوا ينِحتون من اجلبال بيوتاً آمنني ، وأيضاً: ]١٤٩[الشعراء :  اجلبال بيوتاً فارهني

]  ٨٢احلجر 
)١٣٠(.  

  .)١٣١(ويف االصطالح: استخراج كلمة واحدة من كلمتني أو أكثر   

قال ابن فارس: " العرب تـَْنَحُت من كلمتني كلمًة واحدة، وهو جنس من    

  .)١٣٢(االختصار"

ِحُت من كلمتني وثالث كلمة واحدة إىل أن: العرب " تـَنْ  - أيًضا -ويشري الثعاليب    

وهو جنس من االختصار كقوهلم: رجٌل عْبَشمٌي منسوب إىل عبد مشس وأنشد اخلليل: 

  [من الوافر]

                                                 
  ) لسان العرب البن منظور م حنت .١٣٠(

  م مكتبة األجنلو املصرية .١٩٨٥سنة  ٧ط – ٨٦) من أسرار اللغة د. إبراهيم أنيس ص ١٣١(

س بن زكرياء القزويين الرازي، )الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ألمحد بن فار ١٣٢(

  م.١٩٩٧هـ=١٤١٨الناشر: حممد علي بيضون الطبعة: األوىل  - ٢١٠هـ) ص ٣٩٥أبو احلسني (املتوىف: 



  
 
 

  } ٧٠٩ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

نادي؟
ُ
َعَلُة امل   أقوُل َهلا وَدْمُع الَعِني جاٍر ... أَملْ َحتْزُْنِك َحيـْ

  . )١٣٣(من قوهلم: َحيَّ على الصَّالة "

يم خاصة، فكثريًا ما تكون ترمجة الكلمة األعجمية والنحت " حيتاج إىل ذوق سل   

بكلمتني عربيتني أصلح وأدل على املعىن من حنت كلمة عربية واحدة ميجُّها الذوق 

  .)١٣٤(ويستغلق فيها املعىن"

واحملدثون مع أن أكثرهم " مييلون إىل الوقوف من النحت موقًفا معتدًال، وال    

حة إليه، مل جيدوا بأًسا يف أن يقال "درعمي" يسمحون به إال حني تدعو احلاجة املل

نسبة إىل دار العلوم و" أنفمي" للصوت الذي يتخذ جمراه من األنف والفم مًعا، ومل 

يستثقلوا كلمة "لُْبأْرز" املنحوتة من لبنان وأرز، وهو اسم شجر من فصلية الصنوبريات، 

ريف حىت ميكن أن .. ومل يستهجنوا حنت كلمة "قبل" بشكل "قب" وحذف حرف التع

" اإلفرجنية. وكلتامها pre" فتقابل "قب" العربية "Phehistoireيقال: "قبتاريخ" 

  ".Perfixeحينئذ من السوابق املزيدة حنًتا وتصديرًا "

وكان قرار جممع اللغة العربية يف القاهرة حكيًما حني وافق السادة األعضاء سنة    

  .)١٣٥(الضرورة"على جواز النحت عندما تلجئ إليه  ١٩٤٨

واشرتط العلماء يف النحت " انسجام احلروف عند تأليفها يف الكلمة املنحوتة،    

وتنزيل هذه الكلمة على أحكام العربية، وصياغتها على وزن من أوزا�ا. فبمثل هذه 

وسيلة رائعة لتنمية هذه اللغة  - كجميع أنواع االشتقاق- الشروط يكون النحت 

                                                 
هـ) ص ٤٢٩) فقه اللغة وسر العربية املؤلف: عبد امللك بن حممد بن إمساعيل أبو منصور الثعاليب (املتوىف: ١٣٣(

  م .٢٠٠٢هـ = ١٤٢٢الطبعة: الطبعة األوىل  - : إحياء الرتاث العريب الناشر -احملقق: عبد الرزاق املهدي  ٢٦٩

  .١٥) املصطلحات العلمية يف اللغة العربية "حماضرات لألمري مصطفى الشهايب" ص١٣٤(

م" قراره العلمي بشأن ١٩٤٨من فرباير "شباط" سنة  ٢١)أصدر ا�مع يف اجللسة الثانية عشر للمؤمتر "يف ١٣٥(

" نقالً عن: دراسات يف فقه اللغة املؤلف: د. صبحي إبراهيم الصاحل (املتوىف: ١٥٨/ ٧مع النحت: "انظر جملة ا�

  م.١٩٦٠ -هـ ١٣٧٩الطبعة: األوىل -الناشر: دار العلم للماليني  -  ٢٧٣هـ) ص ١٤٠٧



  
 
 

  } ٧١٠ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

عبري والبيان من غري حتيف لطبيعتها، أو عدوان على نسيجها وجتديد أساليبها يف الت

  .)١٣٦(احملكم املتني "

  ومن أمثلة النحت :     

 الكلمات المنحوتة النحت الكلمات المنحوتة النحت

 قال السالم عليكم. مسعل قال بسم اهللا . بسمل

 قال فذلك كذا وكذا. َفْذَلك قال جعلت فداك. جعفد

قال كبت اهللا عدوك .       كبتع قوة إال باهللا. قال ال حول وال حوقل

 قال ما شاء اهللا .    مشأله قال أدام اهللا عزك.   دمعز

 قال ما شاء اهللا كان . مشكن قال سبحان اهللا .   سبحل

   

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب السادس :

  الحرف وإعجاز القرآن: ( الحروف المقطعة أنموذًجا )

                                                 
  . ٢٧٤)دراسات يف فقه اللغة  ص ١٣٦(

  



  
 
 

  } ٧١١ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

ِيف أَوَِّل السَُّورِ  احلروف " اْلُمتَـَهجَّاةَ     
ُعوَن َحْرفًا فَاْلَكاُف َوالنُّوُن ُكلُّ َواِحٍد )١٣٧( َمثَانَِيٌة َوَسبـْ

الطَّاُء ِيف َمَكاٍن َواِحٍد، َواْلَعْنيُ َواْلَياُء َواْهلَاُء َواْلَقاُف ُكلُّ َواِحٍد ِيف َمَكانـَْنيِ، َوالصَّاُد ِيف َثَالثٍَة، وَ 

ُم ِيف َثَالثََة َعَشَر،  ِيف أَْربـََعٍة َوالسُِّني ِيف  َعٍة، َواْألَِلُف َوالالَّ َمخَْسٍة، َوالرَّاُء ِيف ِستٍَّة، َواْحلَاُء ِيف َسبـْ

َعَة َعَشَر َوَقْد َمجََع بـَْعُضُهْم َذِلَك ِيف بـَْيتَـْنيِ َوُمهَا:   َواْلِميُم ِيف َسبـْ

َهٌق اثنان ثالثة صا ... ُد الطَّاُء أَْربـََعٌة    َوالسُِّني َمخٌْس َعَال ُكْن َواِحٌد َعيـْ

  َوالرَّاُء ِستٌّ َوَسْبُع اْحلَاُء آُل َوَدٍج ...َوِميُمَها َســــْبَع َعشــــٍْر َمتَّ َواْكتَـــَمــــــَال 

َمُعَها َوِهَي ِيف اْلُقْرآِن ِيف ِتْسَعٍة َوِعْشرِيَن ُسورًَة َوُمجَْلتُـَها ِمْن َغْريِ َتْكرَاٍر أَْربـََعَة َعَشَر َحْرفًا جيَْ    

قـَْوُلَك: َنصٌّ َحِكيٌم قَاِطٌع لَُه ِسرٌّ "
)١٣٨( .  

 قَاَل الزََّخمَْشرِيُّ:" َوِإَذا تََأمَّْلَت اْحلُُروَف الَِّيت افْـَتَتَح اللَُّه ِ�َا السَُّوَر َوَجْدتـََها ِنْصَف َأَساِمي    

َم َواْلمِ  يَم َوالصَّاَد َوالرَّاَء َواْلَكاَف َواْهلَاَء َواْلَياَء َواْلَعْنيَ ُحُروِف اْلُمْعَجِم أَْربـََعَة َعَشَر اْألَِلَف َوالالَّ

َوالطَّاَء َوالسَِّني َواْخلَاَء َواْلَقاَف َوالنُّوَن ِيف ِتْسٍع وعشرين َعَدُد ُحُروِف اْلُمْعَجِم ُمثَّ جتَُِدَها 

طبقة َواْلُمْستَـْعِلَيِة ُمْشَتِمَلًة َعَلى أصناف أجناس احلروف املهموسة وا�هورة والشديدة وامل

ا ِممَّا َواْلُمْنَخِفَضِة َوُحُروِف اْلَقْلَقَلِة، ُمثَّ ِإَذا اْستَـْقَرْيَت اْلَكَالَم جتَُِد َهِذِه اْحلُُروَف ِهَي َأْكثـَُر َدْورً 

َم َلمَّا َكاَنْت َأْكثـََر َتَداُورًا َجاَءْت ِيف مُ  ْعَظِم َهِذِه اْلَفَواِتِح َفُسْبَحاَن بَِقَي، َوَدلِيُلُه َأنَّ اْألَِلَف َوالالَّ

  . )١٣٩(الَِّذي َدقَّْت ِيف ُكلِّ َشْيٍء ِحْكَمُتُه"

َا َجاَءْت َعَلى ِنْصِف ُحُروِف اْلُمْعَجِم َكأَنَُّه ِقيَل َمْن     قَاَل اْلَقاِضي أَبُو َبْكٍر الباقالين:" ِإمنَّ

                                                 
رمي (كهيعص) طه، الشعراء (طسم) ) البقرة وآل عمران (امل)القلم (ن) ، ق، ص، األعراف (املص) يس، م١٣٧(

النمل (طس) القصص (طسم) يونس وهود ويوسف واحلجر (الر) لقمان (امل) ، غافر وفصلت (حم) الشورى 

(حم عسق) الزخرف والدخان واجلاثية واألحقاف (حم) إبراهيم (الر) السجدة والروم والعنكبوت (امل) والرعد 

  (املر).

  . ١٦٧/ ١) الربهان يف علوم القرآن ١٣٨(

املؤلف: أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار اهللا  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )١٣٩(

  . هـ ١٤٠٧ -الطبعة: الثالثة  -بريوت  –الناشر: دار الكتاب العريب   ٢٩/ ١  هـ)٥٣٨(املتوىف: 



  
 
 

  } ٧١٢ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

الشَّْطَر اْلَباِقَي َويـُرَكِّْب َعَلْيِه لَْفظًا ُمَعاَرَضًة لِْلُقْرآِن َوَقْد َعِلَم َزَعَم َأنَّ اْلُقْرآَن لَْيَس ِبآيٍَة فـَْلَيْأُخِذ 

  .)١٤٠(َذِلَك بـَْعُض أَْربَاِب احلََْقاِئِق "

قال ابن قتيبة : " اختلف املفسرون يف احلروف املقطّعة: فكان بعضهم جيعلها أمساء   

عضهم جيعلها أقساًما. وكان (بعضهم) للسور، تعرف كل سورة مبا افتتحت به منها. وكان ب

جيعلها حروفا مأخوذة من صفات اهللا تعاىل، جيتمع �ا يف املفتتح الواحد صفات كثرية،  

] : إّن (الكاف) من كاف، و (اهلاء) من هاد، و ١كقول ابن عباس: يف كهيعص[مرمي: 

، هو: كتاب   (الياء) من حكيم، و (العني) من عليم، و (الصاد) من صادق. وقال الكليبّ 

كاف، هاد، حكيم، عامل، صادق. ولكل مذهب من هذه املذاهب وجه حسن، ونرجو أال 

يكون ما أريد باحلروف خارجا منها، إن شاء اهللا. فإن كانت أمساء للسور، فهي أعالم تدل 

على ما تدل عليه األمساء من أعيان األشياء وتفرق بينها. فإذا قال القائل: قرأت املص أو 

دّل بذاك على ما قرأ ... وإن كانت أقساما، فيجوز أن يكون اهللا، عز  - أو ن قرأت ص

» امل«وجل، أقسم باحلروف املقطّعة كّلها، واقتصر على ذكر بعضها من ذكر مجيعها، فقال: 

وهو ال يريد تعلم » اب ت ث«وهو يريد مجيع احلروف املقطعة، كما يقول القائل: تعلمت 

ريها من الثمانية والعشرين، ولكّنه ملا طال أن يذكرها كّلها، اجتزأ هذه األربعة األحرف دون غ

  .)١٤١(بذكر بعضها"

َها  ١[ البقرة: امل قال العكربي: " قـَْولُُه تـََعاَىل:     ] َهِذِه اْحلُُروُف اْلُمَقطََّعُة ُكلُّ َواِحٍد ِمنـْ

ِذي ِيف قَاَل. َوَالٌم يـَُعبـَُّر ِ�َا َعِن احلَْْرِف اْألَِخِري اْسٌم ؛ فَأَِلٌف: اْسٌم يـَُعبـَُّر ِبِه َعْن ِمْثِل احلَْْرِف الَّ 

َها يَُدلُّ َعَلى َمْعًىن ِيف نَـ  لِيُل َعَلى أَنـََّها َأْمسَاٌء أَنَّ ُكال� ِمنـْ ْفِسِه َمْن قَاَل. وََكَذِلَك َما َأْشبَـَهَها َوالدَّ

َا ُحيَْكى ِ�َا أَْلَفاُظ اْحلُُروِف الَِّيت ُجِعَلْت  َوِهَي َمْبِنيٌَّة ؛ ِألَنََّك َال تُرِيُد َأْن ُختِْربَ  َها ِبَشْيٍء َوِإمنَّ َعنـْ

                                                 
  . ١٦٧/ ١) الربهان يف علوم القرآن ١٤٠(

احملقق:  ١٨٣هـ) ص ٢٧٦بد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (املتوىف: )تأويل مشكل القرآن أليب حممد ع١٤١(

  لبنان. –إبراهيم مشس الدين الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 



  
 
 

  } ٧١٣ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

  .)١٤٢(َأْمسَاًء َهلَا َفِهَي َكاْألَْصَواِت َحنَْو َغاٍق ِيف ِحَكايَِة َصْوِت اْلُغرَاِب"

  َعَلى قولني:َوَقِد اْختَـَلَف النَّاُس ِيف اْحلُُروِف اْلُمَقطََّعِة الواردة يف  أََواِئل السَُّوِر 

  التفويض :القول األول: 

: ِيف ُكلِّ  - -أي َأنَّ َهَذا " ِعْلٌم َمْسُتوٌر َوِسرٌّ َحمُْجوٌب اْسَتْأثـََر اللَُّه ِبِه َوِهلََذا قَاَل الصِّدِّيُق    

ُمَتَشاِبِه نـُْؤِمُن ِبظَاِهرَِها ِكَتاٍب ِسرٌّ َوِسرُُّه ِيف اْلُقْرآِن أََوائُِل السَُّوِر،وقَاَل الشَّْعِيبُّ: ِإنـََّها ِمَن الْ 

  " .--َوَنِكُل اْلِعْلَم ِفيَها ِإَىل اللَِّه 

َماُم الرَّازِيُّ َوَقْد أَْنَكَر اْلُمَتَكلُِّموَن َهَذا اْلَقْوَل َوقَاُلوا َال َجيُوُز َأْن يَرَِد ِيف ِكَتاِب  اللَِّه َما َال قَاَل اْإلِ

َحاَطِة ِمبَْعَناُه يـَْفَهُمُه اْخلَْلُق ِألَنَّ اللَّ  َه تـََعاَىل أََمَر بَِتَدبُّرِِه َواِالْسِتْنَباِط ِمْنُه َوَذِلَك َال ُميِْكُن ِإالَّ َمَع اْإلِ

للَُّه يَْأُمَرنَا ا َوِألَنَُّه َكَما َجاَز التـََّعبُُّد ِمبَا َال يـُْعَقُل َمْعَناُه ِيف اْألَفْـَعاِل فَِلَم َال َجيُوُز ِيف اْألَقْـَواِل بَِأنْ 

ُظُهوَر  تَارًَة بَِأْن نـََتَكلََّم ِمبَا نَِقُف َعَلى َمْعَناُه َوتَارًَة ِمبَا َال نَِقُف َعَلى َمْعَناُه َوَيُكوُن اْلَقْصُد ِمْنهُ 

  اِالْنِقَياِد َوالتَّْسِليِم.

  : التأويل :اْلَقْوُل الثَّاِني

َها َمْعُلوٌم َوذََكُروا فِ       يِه وجوًها كثرية ، منها:أي أَنَّ اْلُمرَاَد ِمنـْ

ُهَما  -َويـُْرَوى َعِن اْبِن َعبَّاٍس  أحدها: َها َمْأُخوٌذ ِمِن اْسٍم  -َرِضَي اللَُّه َعنـْ َأنَّ ُكلَّ َحْرٍف ِمنـْ

فاأللف من اهللا والالم من لطيف وامليم من جميد أو األلف من آالئه  -سبحانه  -من أمسائه 

  ِه. قَاَل اْبُن فَاِرٍس َوَهَذا َوْجٌه َجيٌِّد َولَُه ِيف َكَالِم اْلَعَرِب َشاِهٌد:والالم من لطفه وامليم َمْن َجمْدِ 

  قـُْلَنا َهلَا ِقِفي فـََقاَلْت قِ 

  فـََعبـََّر َعْن قـَْوِهلَا وقفت بـ ق.

مٌَّد ُهَو اْلِكَتاُب اْلُمنَـزَُّل َال َأنَّ اللََّه أَْقَسَم ِ�َِذِه اْحلُُروِف بَِأنَّ َهَذا اْلِكَتاَب الَِّذي يـَْقَرأُُه حمَُ  الثَّاِني:

َشكَّ ِفيِه َوَذِلَك يَُدلُّ َعَلى َجَالَلِة َقْدِر َهِذِه اْحلُُروِف ِإْذ َكاَنْت َمادََّة البيان وما يف ُكُتِب اللَِّه 

                                                 
 ١/١٤هـ) ٦١٦)التبيان يف إعراب القرآن أليب البقاء عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا العكربي (املتوىف : ١٤٢(

  شر : عيسى البايب احلليب وشركاه .احملقق : علي حممد البجاوي النا



  
 
 

  } ٧١٤ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد
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َوَقْد أَْقَسَم اللَُّه تـََعاَىل بِـ:  اْلُمنَـزََّلِة بِاللَُّغاِت اْلُمْخَتِلَفِة َوِهَي ُأُصوُل َكَالِم اْألَُمِم ِ�َا يـَتَـَعاَرفُونَ 

  {اْلَفْجِر} {َوالطُّوِر} َفَكَذِلَك َشْأُن َهِذِه اْحلُُروِف ِيف اْلَقَسِم ِ�َا.

َها َحْرٌف ِإالَّ َوُهَو ِمْفَتاُح اْسٍم ِمنْ الثَّاِلُث:   أَنـََّها الدَّائَِرُة ِمَن اْحلُُروِف التِّْسَعِة َواْلِعْشرِيَن فـََلْيَس ِمنـْ

ُم َثَالثُوَن  -َعزَّ َوَجلَّ  - َأْمسَائِِه  أَْو آَالئِِه أَْو َبَالئِِه أَْو ُمدَِّة أَقْـَواٍم أَْو آَجاِهلِْم فَاْألَِلُف َسَنٌة َوالالَّ

ِألَنَّ اللََّه َسَنًة َواْلِميُم أَْربـَُعوَن ُرِوَي َعِن الرَّبِيِع ْبِن أََنٍس قَاَل اْبُن فَاِرٍس: َوُهَو قـَْوٌل َحَسٌن َلِطيٌف 

ُه َعِلَم َذِلَك تـََعاَىل أَنـَْزَل َعَلى نَِبيِِّه اْلُفْرقَاَن فـََلْم يَدَْع َنْظًما َعِجيًبا َوَال ِعْلًما نَاِفًعا ِإالَّ أَْوَدَعُه ِإيَّا

  َمْن َعِلَمُه َوَجِهَلُه َمْن َجِهَلُه.

صحَّ القول املروي عن ابن ويف حقيقة األمر هذا القول ليس له دليل قاطع يدعمه ، وإن    

عباس" فمراده تفويض علمها إىل اهللا تعاىل؛ ألن أمساء اهللا تعاىل ال نقف عليها إال 

  .)١٤٣(بالنصوص الصرحية "

ِيف قـَْولِِه تـََعاَىل امل أَنَا اللَُّه أَْعَلُم َوِيف املص أنا اهللا  -أَْيًضا  -َويـُْرَوى َعِن اْبِن َعبَّاٍس  الرَّاِبُع:

  لر أَنَا اللَُّه أََرى َوَحنُْوُه ِمْن َدَالَلِة احلَْْرِف الواحد على االسم العام َوالصَِّفِة التَّامَِّة.أفصل وا

أَنـََّها َأْمسَاٌء لِلسُّوِر َف امل اسم هلذه وحم اْسٌم لِِتْلَك َوَذِلَك َأنَّ اْألَْمسَاَء ُوِضَعْت  اْلَخاِمُس:

ُروُف ُوِضَعْت لَِتْمِييِز َهِذِه السَُّوِر ِمْن َغْريَِها َونـََقَلُه الزََّخمَْشرِيُّ َعِن لِلتَّْمِييِز فـََهَكَذا َهِذِه احلُْ 

  اْألَْكَثرِيَن َوَأنَّ ِسيبَـَوْيِه َنصَّ َعَلْيِه ِيف ِكَتابِِه..

ومل يرتض د. حممد بكر إمساعيل هذا الرأي ، حيث قال : " وهذا القول يف نظري ليس     

يت افتتحها اهللا �ذه احلروف هلا أمساء أخرى قد اشتهرت �ا، ومتيـََّزت �ا بشيء؛ ألن السور ال

عن غريها، ومل تتميز �ذه احلروف. فإذا قلت: هذه السورة "أمل"، مل تعرف �ذه احلروف 

على التحديد إّال إذا قلت: "أمل البقرة" "أمل آل عمران" "أمل لقمان" "أمل السجدة" وهكذا. 

أمساء للسور؟ وأيًضا: هذه احلروف جزء من السورة، وال يكون االسم  فكيف تكون مبفردها

  .)١٤٤(جزًءا من املَسمَّى"

                                                 
 -الناشر: دار املنار   ٢٠٧هـ) ص  ١٤٢٦) دراسات يف علوم القرآن د. حممد بكر إمساعيل (املتوىف: ١٤٣(

  م.١٩٩٩هـ = ١٤١٩الطبعة: الثانية 

  .  ٢٠٧ – ٢٠٦)دراسات يف علوم القرآن د. حممد بكر إمساعيل  ص ١٤٤(



  
 
 

  } ٧١٥ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد
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َأْن ِلُكلِّ ِكَتاٍب ِسر�ا، َوِسرُّ اْلُقْرآِن فـََواِتُح السَُّوِر، قَاَل اْبُن فَاِرٍس َوَأُظنُّ قَاِئُل َذِلَك  السَّاِدُس:

ُهْم أَبُو َحامتِِ أَرَاَد أَنَُّه ِمَن السِّرِّ الَِّذي َال يَـ  ْعَلُمُه ِإالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم َواْخَتارَُه َمجَاَعٌة ِمنـْ

  ْبُن ِحبَّاَن.

أَنَّ اْلَعَرَب َكانُوا ِإَذا مسَُِعوا اْلُقْرآَن َلَغْوا ِفيِه َوقَاَل بـَْعُضُهْم: {َال َتْسَمُعوا ِهلََذا اْلُقْرآِن  السَّاِبُع:

ه} فَأَنـَْزَل اللَُّه َهَذا النَّْظَم اْلَبِديَع لِيَـْعَجُبوا ِمْنُه َوَيُكوُن تـََعجُّبُـُهْم َسَبًبا ِالْسِتَماِعِهْم والغوا في

  َواْسِتَماُعُهْم َلُه َسَبًبا ِالْسِتَماِع َما بـَْعَدُه فـََرتِقُّ اْلُقُلوُب َوتَِلُني اْألَْفِئَدُة.

ذُِكَرْت لَِتُدلَّ َعَلى أَنَّ اْلُقْرآَن ُمَؤلٌَّف ِمَن اْحلُُروِف الَِّيت ِهَي أب ت أَنَّ َهِذِه اْحلُُروَف  الثَّاِمُن:

ُه بِاْحلُُروِف ث َفَجاَء بـَْعُضَها ُمَقطًَّعا َوَجاَء َمتَاُمَها ُمَؤلًَّفا لَِيُدلَّ اْلَقْوَم الَِّذيَن نـََزَل اْلُقْرآُن بُِلَغِتِهْم أَنَّ 

َهاالَِّيت يـَْعِقُلونـََها َويَـ  ُنوَن َكَالَمُهْم ِمنـْ   بـْ

َعَها ِمَن اْلُفَصَحاِء َواْلُموِقَظِة لِْلِهَمِم الرَّاِقَدِة ِمَن اْلبُـَلَغاءِ   ِلطََلِب اْلتاسع: أَنـََّها َكاْلُمَهيَِّجِة ِلَمْن مسَِ

 اْألَْعَالِم لِتَـْعِرَف اْألَْرُض التََّساُجِل واألخذ يف التفاصيل َوِهَي ِمبَْنزَِلِة َزْجمََرِة الرَّْعِد ِقَبَل النَّاِظِر ِيف 

نـَْعاِم َوَما َهَذا َشْأنُُه َخِليٌق بِالنََّظِر ِفيِه َواْلُوقُ  َها ِمَن اْإلِ وِف َفْضَل اْلَغَماِم َوَحتََفَظ َما أُِفيَض َعَليـْ

  .)١٤٥(َعَلى َمَعانِيِه بـَْعَد ِحْفِظ َمَبانِيهِ 

  

واتح " إمنا جاءت يف أوائل هذه السور للتنبيه ومييل د. حممد بكر إمساعيل إىل أن هذه الف   

على األصول االعتقادية .. وهلذا جاءت على غري ما ألَّف العرب، لتكون أجلب النتباههم، 

  .)١٤٦(وأقرع آلذا�م وقلو�م "

  

                                                 
/ ١هـ) ٧٩٤هللا بدر الدين حممد بن عبد اهللا بن �ادر الزركشي (املتوىف: ) الربهان يف علوم القرآن أليب عبد ا١٤٥(

م الناشر: دار إحياء  ١٩٥٧ - هـ  ١٣٧٦الطبعة: األوىل،  -احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم  ١٧٧ – ١٧٢

  الكتب العربية عيسى الباىب احلليب .

  .  ٢١٢) دراسات يف علوم القرآن د. حممد بكر إمساعيل  ص ١٤٦(



  
 
 

  } ٧١٦ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد
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كتابه احملكم ،   - -وهكذا تظل احلروف املقطعة سر�ا من األسرار اليت أودعها اهللا    

البشر ، وأ�م مهما بلغ شأوهم ، وارتفع شأ�م يف جمال العلم وشاهًدا على عجز بين 

  : ( وما أوتيتم من العلم إال قليًال ) . -سبحانه وتعاىل-سيعيشون يف رحاب قوله 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة:

  -أسأُل اهللا حسنها  -      

د، مث صالة احلمد هللا الذى بنعمته تتم الصاحلات ، املوفق إىل معامل اخلري والسدا     

وسالًما على سيد العاملني وإمام العاملني سيدنا ونبيِّنا حممٍد وعلى آله وصحبه ومن 

  وااله ، أما بعد: 

سعدت �ا ؛ ألىن  –على الرغم مما القيت فيها من عناء ومشاق  –فهذه رحلة   

عشتها يف رحاب لغة القرآن الكرمي رمسًا ومعًىن من أجل الوقوف على أهم القضايا 



  
 
 

  } ٧١٧ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد
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ملتعلقة باحلرف العريب ومعاجلتها ، طوفت خالهلا بني العديد من املؤلفات العلمية ا

 -تعاىل  -املعنية �ذا الشأن ، وغريها من مؤلفات القدامى واحملدثني ، وقد وفقين اهللا 

  يف �اية هذه الرحلة املباركة إىل الوقوف على أهم النتائج والتوصيات التالية:

ن بدًعا من الكتابات، وإمنا تأثرت بالكتابة اليت كانت معهودة الكتابة العربية مل تك -١

عند غريها يف ذلك الوقت، سواء كانت األحناء اجلنوبية املتمثلة يف املسند احلمريي، أو 

  من األحناء الشمالية املتمثلة يف اخلط النَبطي الشمايل .

د يف مكتوب القرآن وعلى أية حالة فإن يف ذلك إشارًة جّد مهمة أال وهي أن ما ور    

الكرمي من حذف األلف أو اإلبدال ككتابة اهلاء املربوطة مبسوطة ليست من خطأ 

الكتبة كما زعم ذلك بعض العلماء القدامى أو احملدثني ، مع األخذ بعني االعتبار ما 

 لرسم املصحف من خصوصية . 

اخلط النَبطي، كشف البحُث يف النقوش القدمية عن أن الكتابة العربية منحدرٌة من  -٢

 وتأثرت بالكتابات األخرى املعهودة وقتئذاك .

أفاد البحُث أن كتابة القرآن الكرمي مثَّلت مرحلة جديدة يف تاريخ اخلط العريب ،  -٣

بداية حقيقة النطالقه بعد أن كان حبيس استخدامات حمدودة إىل  - حبقٍّ  –فكانت 

 من عوامل تطويره وحتسينه .االنتشار شرقًا وغربًا . فضًال عن أنه كان عامًال 

كشف البحُث عن أن الكتابة العربية مل تكن مغيَّبًة ، وإمنا على الرغم من قلة  -٤

  استخدامها كانت وسيلة من وسائل التعبري عند العرب .

توصل البحث إىل أن اخلط العريب انتقل من كونه وسيلة تعبري إىل غاية أخرى  -٥

اجلمايل، حىت بدا املكتوب يف صورة تشكيلية  ترافقها ، وهي التصوير الفين واإلبداع

 معربة برمسها كما هي معربة حبروفها .

منقوًشا بأشكاله اإلبداعية املتنوعة واملتعددة على  - وما زال-كان اخلطُّ العريبُّ  -٦

 جدران املساجد ومرتفعا�ا، وعلى األواين النحاسية ، والسجاد وغري ذلك . 



  
 
 

  } ٧١٨ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد
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جناز من إجنازات احلضارة اإلسالمية يف جمال الفنون اليت وهذا كله دليل على أنه إ      

 قدمتها للبشرية .

للحرِف العريبِّ ظاللُه الوارفة، وأصداؤه التعبرييُة يف النفوس، وهو ما يطلق عليه "  -٧

 داللة اإلحياء " .

كشف البحُث عن أن احلرف حذفًا، وإبداًال، ووصًال وقطًعا، وإبقاًء وترًكا، له  -٨

 ة الصامتة، خاصة املعهود منه يف مكتوب القرآن الكرمي .داللته املعرب 

للحرِف العريبِّ أثره يف النحت العريب الذي هو وسيلة من وسائل منو اللغة ، وكشف  -٩

البحُث عن اخللل واالضطراب املاثلني يف استخدام احلرف يف االختزال اللغوي أو 

اللغوية وغريها من أجل توحيده  املختصرات ، مما يعوز إىل إعادة النظر فيه من ا�امع

 وتقنينه .

وىف اخلتام أوصى علماءنا األجالء وأساتذتنا الكرام وإخواين الباحثني باالهتمام بأمر    

احلرف العريب وداللته فما زالت الدراسة جماًال خصًبا، حباجة إىل مزيٍد من البحث 

 اهللا من وراء القصد .والتنقيب، وخباصة عن األسرار املودعة يف الرسم القرآين، و 

أن أجتهد يف إبراز احلقائق مدعومة باألدلة  –قدر جهدي  –وبعد فقد حاولت 

اليت تؤيِّدها مريًدا بذلك وجه اهللا تعاىل ، واألجر واملثوبة منه فهو الكرمي املنان ، فإن 

 كنُت قد ُوفقُت فهذا فضل ساقه اهللا إّىل ألزم به الشكر الواصب هللا الواحد الواهب ،

وإن كنُت جانبت الصواب فعذري أن هذا البحث حصيلة الضعيف ، وكل جمتهد 

 مأجور . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله .

  

  

  



  
 
 

  } ٧١٩ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثبت بأهم المصادر والمراجع :

 : الكتب العلمية  

جنلــــو م مكتبــــة األ١٩٨٥ســــنة  ٧إبــــراهيم أنــــيس (دكتــــور) مــــن أســــرار اللغــــة، ط -١

  املصرية .

هـــ) الســاق علــى ١٣٠٤أمحــد فــارس بــن يوســف بــن منصــور الشــدياق (املتــوىف:  -٢

، عىن بنشره/ يوسـف تومـا البسـتاين ، ط مكتبـة الساق يف ما هو الفارياق 

 بالقاهرة .  –العرب 

التجديـد يف اإلتقـان والتجويـد ،  -أمحد حممود عبد السميع الشـافعي احلفيـان   -٣

ــــــــة الناشــــــــر: دار الكتــــــــب ال / ١٤٢٤الطبعــــــــة: األوىل،  -بــــــــريوت  –علمي

 م . ٢٠٠٣

 أمحد خمتار عمر ( دكتور ) : -٤

 م، الناشر عامل الكتب القاهرة.١٩٨١سنة ٢ط -علم الداللة  - 



  
 
 

  } ٧٢٠ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

 ١٤٢٩، ١ط  –معجــم اللغــة العربيــة املعاصــرة ،الناشــر: عــامل الكتــب - 

 الناشر: عامل الكتب. -م  ٢٠٠٨ -هـ 

 م.١٩٨٦، ١إميل يعقوب اخلط العريب ط طرابلس ط  -٥

 م.١٩٨٧حميط احمليط ، طبعة مكتبة لبنان بريوت سنة  -بطرس البستاين  -٦

الناشــر:  -البغــدادي خزانــة األدب،  حتقيــق وشــرح: عبــد الســالم حممــد هــارون  -٧

 م. ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الطبعة: الرابعة،  -مكتبة اخلاجني، القاهرة 

مــد رضــوان، ط الــبالذري ( أمحــد بــن حيــىي ) فتــوح البلــدان مراجعــة : رضــوان حم -٨

 م.١٩٨٣دار الكتب العلمية 

الثعــــاليب (عبـــــد امللـــــك بـــــن حممـــــد بــــن إمساعيـــــل أبـــــو منصـــــور الثعـــــاليب (املتـــــوىف:  -٩

الناشـــر:  -هــــ) فقـــه اللغـــة وســـر العربيـــة، احملقـــق: عبـــد الـــرزاق املهـــدي ٤٢٩

 م .٢٠٠٢هـ = ١٤٢٢الطبعة: الطبعة األوىل  -إحياء الرتاث العريب 

ــــــد معجــــــ -جــــــربان مســــــعود  - ١٠ دار العلــــــم  ٧م لغــــــوي عصــــــري ، طبعــــــة الرائ

 م.١٩٩٢سنة –بريوت  –للماليني 

أبو جعفر النَّحَّاس (أمحد بن حممد بـن إمساعيـل بـن يـونس املـرادي النحـوي  - ١١

 -عمدة الكتاب ، حتقيق: بسام عبد الوهـاب اجلـايب  -هـ) ٣٣٨(املتوىف: 

ألوىل الطبعــة: ا -اجلفــان واجلــايب للطباعــة والنشــر  -الناشــر: دار ابــن حــزم 

 م . ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥

 هـ) :٣٩٢ابن جين (أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي (املتوىف:  - ١٢

اخلصـــــائص ، تـــــح/ حممـــــد علـــــي النجـــــار ط اهليئـــــة املصـــــرية العامـــــة  - 

  م .١٩٨٨هـ = ١٤١٨ ٣للكتاب ط

 -ســــر صــــناعة اإلعــــراب ، الناشــــر: دار الكتــــب العلميــــة ، بــــريوت - 

   م .٢٠٠٠ -هـ١٤٢١لبنان ،الطبعة: األويل 



  
 
 

  } ٧٢١ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

اجلهشـــــياري ( أبـــــو عبـــــد الّلـــــه حممـــــد ) كتـــــاب الـــــوزراء والكتـــــاب  حتقيـــــق/  - ١٣

 م.١٩٨٠ ٢مصطفى السقا وآخرين، مطبعة البايب احلليب ط 

ط دار العلــم للمـالييــن،  -جواد على املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم  - ١٤

 م .١٩٧٨، ٢ط 

ن ابــن حجـــر العســقالين (أبـــو الفضـــل أمحــد بـــن علــي بـــن حممـــد بــن أمحـــد بـــ - ١٥

هــــ)  �ـــذيب التهـــذيب  الناشـــر: مطبعـــة ٨٥٢حجـــر العســـقالين (املتـــوىف: 

 هـ .١٣٢٦الطبعة األوىل،  -دائرة املعارف النظامية، اهلند 

أبـــو حيـــان (حممـــد بـــن يوســـف بـــن علـــي بـــن يوســـف بـــن حيـــان أثـــري الـــدين  - ١٦

هـــــ) البحــــر احملــــيط يف التفســــري، احملقــــق: صــــدقي ٧٤٥األندلســــي (املتــــوىف: 

 هـ. ١٤٢٠ط  -بريوت  –شر: دار الفكر النا -حممد مجيل 

خالد قاسم بىن دومى ( دكتور ) دالالت الظاهرة الصوتية ىف القـرآن الكـرمي  - ١٧

 م .٢٠٠٦سنة  ١األردن ط –، ط عامل الكتب احلديث 

ـــل بـــن أمحـــد الفراهيـــدي ت  - ١٨ ـــل (اخللي هــــ ) العـــني، تـــح/ د مهـــدي ١٧٥اخللي

 ١ت بـــريوت طاملخزومـــي وآخـــر ط منشـــورات مؤسســـة األعلـــى للمطبوعـــا

 م.١٩٩٨هـ = ١٤٠٨

خليــل حيــىي نــامي ( دكتــور )  أصــل اخلــط العــريب وتــاريخ تطــوره إىل مــا قبــل  - ١٩

، مـايو ٣اإلسالم حبث حبـث يف جملـة كليـة اآلداب ، جامعـة القـاهرة، جملـد 

 م .١٩٣٥-

هـ) ٤٤٤الداين (عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين (املتوىف:  -٢٠

دمشق  –ملصحف ، تح/ د. عزة حسن الناشر: دار الفكر ، احملكم يف نقط ا

 هـ .  ١٤٠٧الطبعة: الثانية، 

الزبيـــــدي  (حممـــــد مرتضـــــى احلســـــيين) تـــــاج العـــــروس مـــــن جـــــواهر القـــــاموس  - ٢١

  م .  ١٩٩٤=  ١٤١٤للزبيدي حتقيق/ علي شريي ط دار الفكر بريوت 



  
 
 

  } ٧٢٢ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

 –املعرفـة الزركشي (حممد بن عبد اهللا) الربهان يف علوم القرآن ،الناشـر: دار  - ٢٢

 م . ١٩٩٠هـ / ١٤١٠بريوت الطبعة: األوىل، 

الزخمشــري (أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد، الزخمشــري جــار اهللا (املتــوىف:  - ٢٣

بـريوت  –الناشر: دار الكتب العلميـة  -هـ)، املستقصى يف أمثال العرب ٥٣٨

  م١٩٨٧الطبعة: الثانية،  -

كتـاب سـيبويه ، حتقيـق وشـرح/ سيبويه (أبو بشري عمرو بن عثمان بن قنـرب)   - ٢٤

 بريوت . –عبد السالم حممد هارون ط دار اجليل 

شــــعبان حممــــد إمساعيــــل ( دكتــــور ) رســــم املصــــحف وضــــبطه بــــني التوقيــــف  - ٢٥

الطبعــة:  -واالصــطالحات احلديثــة، الناشــر: دار الســالم للطباعــة والنشــر 

 الثانية.

از الــــذهيب مشــــس الــــدين أبــــو عبــــد اهللا حممــــد بــــن أمحــــد بــــن عثمــــان بــــن قَاْميــــ - ٢٦

 هـ) املغين يف الضعفاء ، احملقق: الدكتور نور الدين عرت.٧٤٨(املتوىف: 

شـــوقي ضــــيف (أمحــــد شــــوقي عبــــد الســــالم ضــــيف الشــــهري بشــــوقي ضــــيف  - ٢٧

 هـ) ( دكتور ):١٤٢٦(املتوىف: 

 تاريخ األدب العريب العصر اجلاهلي  ط دار املعارف .  - 

الطبعــة:  -املعــارف  الناشــر: دار -الفــن ومذاهبــه يف النثــر العــريب      - 

 الثالثة عشرة.

ــــــور ) دراســــــات يف فقــــــه اللغــــــة،  ط - ٢٨ ــــــم  ١٢صــــــبحى الصــــــاحل ( دكت دار العل

 م .١٩٩٤بريوت  –للماليني 

(حممــــد بــــن حيــــىي)  أدب الكتــــاب للصــــويل ، تعليــــق : حممــــد �جــــة الصــــويل  - ٢٩

 ه. ١٣٤١األثري، القاهرة : املطبعة السلفية، د. ط، 

 ٣ات جمتمعـــات يف اللغـــة واألدب ، طعبـــاس حممـــود العقـــاد ( أســـتاذ) أشـــت - ٣٠

 م.١٩٦٣مصر   –دار املعارف 



  
 
 

  } ٧٢٣ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

ابــن عبــد ربــه العقــد الفريــد تــح/ عبــد ا�يــد الرتحيــين ط دار الكتــب العلميــة،  - ٣١

 م .١٩٨٧، ٣ط 

نشـر كتابة القرآن الكرمي يف العهد املكـي عبد الرمحن عمر حممد اسبينداري    - ٣٢

 : املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة.

ط مطبعـــة الســـعادة مبصـــر  -عبـــد الصـــبور شـــاهني ( دكتـــور ) تـــاريخ القـــرآن  - ٣٣

 م.١٩٩٥هـ = ١٤١٥

عبــــد الفتــــاح عبــــد العلــــيم الربكــــاوي ( دكتــــور ) دراســــات يف داللــــة األلفــــاظ  - ٣٤

 القاهرة .-م، ط اجلرييب٢٠٠٣هـ=١٤٢٤سنة ٢واملعاجم اللغوية ط

مطبوعــات  -ات عبــد اهللا عبــده فتيــين  (دكتــور ) اخلــط العــريب تــاريخ ومجاليــ - ٣٥

 هـ .١٤٣١نادي مكة الثقايف األديب سنة 

عبــــد اهللا العاليلـــــي ( الشـــــيخ ) مقدمــــة لـــــدرس اللغـــــة وكيــــف نضـــــع املعجـــــم  - ٣٦

 م.٢٠٠٣اجلديد ؟  املطبعة العصرية مبصر سنة 

هـــ االختيــار لتعليــل ٦٨٣عبــد اهللا بــن حممــود بــن مــودود املوصــلي احلنفــي ت  - ٣٧

 م .١٩٩٦املختار ، ط دار البشائر بدمشق سنة 

البقـــاء عبـــد اهللا بـــن احلســـني بـــن عبـــد اهللا العكـــربي (املتـــوىف :  العكـــربي (أبـــو - ٣٨

احملقــق : علــي حممــد البجــاوي الناشــر :  هـــ) التبيــان يف إعــراب القــرآن٦١٦

   عيسى البايب احلليب وشركاه .

توزيـع منشـأة املعـارف  -اخلط العريب نشأته . تطوره . قواعده  -على رواى  - ٣٩

 م .  ١٩٩٢باإلسكندرية سنة 

ىف رسـم وضـبط الكتـاب املبـني حممد الضـباع ( الشـيخ ) مسـري الطـالبني على  - ٤٠

 ، ط مكتبة ومطبعة املشهد احلسيىن .



  
 
 

  } ٧٢٤ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

الشـــيخ ) القواعـــد اجلليلـــة والفوائـــد اجلميلـــة يف  علـــى املصـــري بـــن إمساعيـــل ( - ٤١

الكتابــة القياســية وجتويــد القــرآن والرســوم العثمانيــة خمطــوط حمفــوظ باملكتبــة 

 وحة .األزهرية ل

 غامن قدوري احلمد ( دكتور ) :  - ٤٢

ــــة  -  ــــة  –رســــم املصــــحف دراســــة لغويــــة تارخيي ــــة العراقي ط اجلمهوري

 – ١اللجنــة الوطنيــة لالحتفــال مبطلــع القــرن اخلــامس عشــر اهلجــري ط

  م١٩٨٢هـ= ١٤٠٢

 علم الكتابة العربية  ، طبعة دار عمار .  - 

 : ه)  ٣٩٥(أبو احلسن أمحد بن فارس زكريا ت ابن فارس  - ٤٣

صـاحيب فـي فـقه اللغة حتقيق :السيد أمحد صقر ط اهليئة العامـة ال - 

لقصــور الثقافـــة بالقـــاهرة، وطبعـــة الناشــر: حممـــد علـــي بيضـــون الطبعـــة: 

  م.١٩٩٧هـ=١٤١٨األوىل 

حتقيــق/ عبــد الســالم حممــد هــارون ط دار اجلبــل مقــاييس اللغــة ،  - 

 م.١٩٩١هـ = ١٤١١ ١بريوت ط

ــ - ٤٤ ة العــريب النظريــة والتطبيــق دراســة تارخييــة، فــايز الّدايــة ( دكتــور ) علــم الدالل

م، دار الفكـــر بدمشـــق، ودار ١٩٩٦هــــ=١٤١٧ســـنة ٢تأصـــيلية، نقديـــة ط

 بريوت. -الفكر املعاصر

الفــــريوز آبــــادي (جمــــد الــــدين أبــــو طــــاهر حممــــد بــــن يعقــــوب الفــــريوز آبــــادي  - ٤٥

هــــــ) القـــــاموس احملـــــيط، حتقيـــــق: مكتـــــب حتقيـــــق الـــــرتاث يف ٨١٧(املتـــــوىف: 

بإشراف: حممد نعـيم العرقُسوسـي الناشـر: مؤسسـة الرسـالة  مؤسسة الرسالة

 -هــ  ١٤٢٦الطبعـة: الثامنـة،  -لبنان  –للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

 م. ٢٠٠٥



  
 
 

  } ٧٢٥ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

الفيــومي (أمحــد بــن حممــد بــن علــي املقــرئ) املصــباح املنــري ، ط دار احلــديث  - ٤٦

 م .٢٠٠٠هـ = ١٤٢١بالقاهرة 

 .٤شة، ط دار املعارف، ط ابن قتيبة  املعارف حتقيق : ثروت عكا - ٤٧

وصـــــبح األعشــــى يف صـــــناعة اإلنشـــــا ط اهليئــــة املصـــــرية العامـــــة القلقشــــندي  - ٤٨

 للكتاب بالقاهرة .

الكفـــوي ( أبـــو البقـــاء ) الكليـــات معجـــم يف املصـــطلحات والفـــروق اللغويـــة   - ٤٩

 –الناشــر: مؤسســة الرســالة  - حممــد املصــري -حتقيــق: عــدنان درويــش 

 بريوت .

تأثريهــا يف الشــرق  –انتشــارها  –جــذورها  –عربيــة ماجــد خــري بــك اللغــة ال - ٥٠

ســـــــــنة  ١دمشــــــــق ط –، ط دار ســــــــعد الـــــــــدين  ٩٠ – ٨٩والغــــــــرب ص 

 م. ١٩٩٢

هـــــ)  ( دكتــــور ) دراســــات يف علــــوم ١٤٢٦حممــــد بكــــر إمساعيــــل (املتــــوىف:  - ٥١

 م.١٩٩٩هـ = ١٤١٩الطبعة: الثانية  -القرآن الناشر: دار املنار 

هــ)  مـا ٤١٢عبـد اهللا التميمـي (املتـوىف:  حممد بن جعفر القـزاز القـريواين أبـو - ٥٢

جيوز للشاعر يف الضرورة ، حققه وقدم له وصنع فهارسـه: الـدكتور رمضـان 

ـــــدين اهلـــــادي  ـــــدكتور صـــــالح ال ـــــواب، ال ـــــد الت الناشـــــر: دار العروبـــــة،  -عب

 بإشراف دار الفصحى بالقاهرة. -الكويت 

 حممد حسن حسن جبل  ( دكتور ) : - ٥٣

 ٢تطبيقــــــات قرآنيــــــة ولغويــــــة ، ط املــــــوجز يف علــــــم الداللــــــة مــــــع - 

  طنطا . –م  مطبعة الرتكي ٢٠٠٣هـ = ١٤٢٤

الناشـر مكتبـة  -املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكـرمي  - 

 م .٢٠١٠اآلداب بالقاهرة سنة 



  
 
 

  } ٧٢٦ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

حممد الريداوى (دكتور)  " وديعة الرتاث العـريب يف تركيـة املخـوط واخلطـوط  - ٥٤

 ٢٠٠٥=  ه١٤٢٦سـنة  ٩٩ العـدد " مقال منشور يف جملة الـرتاث العـريب

 م.

حممــد ســامل بــن شــديد العــويف  ( دكتــور ) تطــور كتابــة املصــحف الشــريف  - ٥٥

 وطباعته.

حممـــد طـــاهر بـــن عبـــد القـــادر الكـــردي املكـــي الشـــافعي اخلطـــاط (املتـــوىف:  - ٥٦

تــاريخ القــرآن الكــرمي ، ملتــزم طبعــه ونشــره: مصــطفى حممــد  -هـــ)  ١٤٠٠

هـــــ و  ١٣٦٥احلجــــاز عــــام  -دة مبطبعــــة الفــــتح جبــــ ١ط  -يغمــــور مبكــــة 

 م. ١٩٤٦

حممـــد العبـــد ( دكتـــور ) إبـــداع الداللـــة يف الشـــعر اجلـــاهلي ( مـــدخل لغـــوي  - ٥٧

 م.١٩٨٨دار املعارف سنة  –أسلويب ) الطبعة األوىل 

 ١حممـــد مكـــى نصـــر  ( الشـــيخ ) �ايـــة القـــول املفيـــد يف علـــم التجويــــد ط - ٥٨

   ه.١٣٠٨املطبعة األمريية العامرة بالقاهرة سنة 

الناشـــر   -مـــود أبـــو املعـــاطي أمحـــد عكاشـــة ( دكتـــور) الداللـــة اللفظيـــة  حم - ٥٩

 مكتبة األجنلو املصرية .

 –حممـــود حممـــد شـــاكر (الشـــيخ) مقـــال بعنـــوان : " ســـر مـــن أســـرار العربيـــة  - ٦٠

نرجــو أن نصــل إىل حقيقتــه يف الســليقة العربيــة " منشــور يف جملــة املقتطــف 

 م . ١٩٤٠يونيو 

 ة :جممع اللغة العربية بالقاهر  - ٦١

 م مكتبة الشروق الدولية .٢٠٠٤ه = ١٤٢٥سنة  ٤املعجم الوسيط  ط  - 

املعجـــــم الـــــوجيز �مـــــع اللغـــــة العربيـــــة بالقـــــاهرة ص ل  الناشـــــر : وزاره  - 

 م. ١٩٩٤تاريخ الطبعة:  -مصر -الرتبية والتعليم 



  
 
 

  } ٧٢٧ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 احلرف العريب بني مجـال الصورة وإبداع الداللة 

ـــدين حممـــد بـــن مكـــرم) لســـان العـــرب  - ٦٢  –ابـــن منظـــور (أيب الفضـــل مجـــال ال

 طبعة  دار صادر بريوت.

وايف الرفــــاعي البيلــــي ( دكتــــور ) حتديــــد معــــان حلــــروف العربيــــة حمــــاوالت املــــ - ٦٣

 م. ١٩٩٢هـ  =  ١٤١٢سنة  ١ومناهج ثالثة ، ط 

، الناشــر : دار ) أبــو الفضــل أمحــد بــن حممــد امليــداين النيســابوري(امليــداين  - ٦٤

 بريوت ، حتقيق : حممد حمىي الدين عبد احلميد . –املعرفة 

كتــور ) التفســري املنــري يف العقيــدة والشــريعة بــن مصــطفى الزحيلــي  ( د وهبــة  - ٦٥

ــــــة ،  –واملــــــنهج ، الناشــــــر : دار الفكــــــر املعاصــــــر  دمشــــــق الطبعــــــة : الثاني

 هـ. ١٤١٨

العربيـة  ط دار اخلـط والكتابـة يف احلضـارة حيىي وهيب اجلبوري  ( دكتور )  - ٦٦

 م .١٩٩٤سنة  ١بريوت ط   -الغرب اإلسالمي 

 

 :المجالت العلمية والموسوعات  

  .٣٣م، جملد ١٩٨٤كلية اآلداب ط مطبعة جامعة اإلسكندرية،   جملة - 

 م.١٩٤٠جملة املقتطف ،  يونيو  - 

 م)١٩٩٦، ١املوسوعة العربية العاملية، (الرياض: مؤسسة أعمال املوسوعة، ط  - 

  ط دار القلم و مؤسسة فرانكلني للطباعة والنشر .املوسوعة العربية امليسرة  

 


