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تاریخ الَصَل99/4/5 :

حسیي رحواًی تیرکالیی

*

تاریخ القثَل99/7/66 :

ّ
الملخص
ثغض الٌؾز في اٙثبر الزٍح٘ٔ ٍالوقٌَٗٔ القؾ٘ؤ للقرزنى لقر أررثزا اللغرٔ ٍالوارز اا
القزث٘ٔ إلٖ ح مج٘ز ثَحٖ القزنى .فٖ ح٘ي أرن ثثرو ٍ را رٔ غرق القرزنى ٍهث رَاُ
ثقٌبٗٔ فٖ ف زاا هخ لأ ٍلني لن ٗ ن را ٔ أرث٘زُ فلٖ الواز اا ٍاللغٔ القزث٘ٔ ثطنق
هٌاػق ٍأاػ٘لٖ ْٗ .ف الوقبل ال بلٖ را ٔ نثبر القزنى فلرٖ اللغرٔ القزث٘رٔ ٍهاز اأْرب
ٍهي ّن الٌ بئح ال ٖ َف ًثػق فلْ٘ب هي خالل ّذا الوقبل أَح٘ اللْدربا ٍؽْرَر
أاس٘زاا خ ٗ ٓ ٍالثابػ فلٖ اللغٔ القزث٘ٔ ٍا وزارّب ٍأدو٘رـ الن رت الوخ لارٔ فرٖ
القلَم الو قلقٔ ثبلقزنى ٍاللغٔ القزث٘ٔ ٍغ٘زّب .أن إ خ ام الوٌْح ال برٗخٖ ٍالوقبرًٔ فٖ
عزٗقٔ الجثو فٖ ّذُ الوقبلٔ ٍأ ضوي ّذُ الغزٗقٔ خوـ الوس ٌ اا حَل الوَضَؿ.
الكلوات الذلیلیة :القزنى اٛثز اللغٔ القزث٘ٔ الواز اا القزث٘ٔ.

*

بذ هسبف فضَ ّ٘ئٔ ال رٗس فٖ خبهقٔ پ٘بم ًَر.

Rahmanitirkalai1391@yahoo.com

/958دراسات األدب املعاصر ،السنة الثانیة عشرة ،شتاء  ،9999العدد الثامن واألربعون

المقذمة
هي ّن هؤثزاا القزنى فلٖ اللغٔ القزث٘ٔ ٍهاز اأْب ملغٔ ح٘ٔ ٍحَ٘ٗٔ ّٖ أخل٘ اللغٔ
القزث٘ٔ ٍهاز اأْب  ًِٛمبى ٌّبك الق ٗ هي اللغبا فٖ القبلن ال ٖ اخ ات هـ هزٍر الَقت
ٍلن ٗجق هٌْب َٕ وبئْبّ .ذا َّ الثبل هـ الاٌ٘٘ق٘٘ي ٍاٙضرَرٗ٘ي ٍغ٘رزّن ٍهقؾرن
اللغبا الق ٗؤ ال ٖ أث ث ثْب الوؤرخَى.
اٛهز الثبًٖ ّٖ ى فٌ هب أٌ قق لغ ٌب هي هٌغقٔ إلٖ خرزٕ ٍٗثر ث ال ر خق ثر٘ي
اٛقَام ٍ الودوَفبا القزق٘ٔ َف أخضـ اللغبا الٖ أغ٘٘زاا ب ٘ٔ فٖ الوجب ا ٍقَاف
اللغٔ ٍلني اللغٔ القزث٘ٔ ٍهاز اأْب خالفبً لْذُ القبف ٓ ٍثسجت اال اخق القزقرٖ ٍانً قربل
اٝقل٘وٖ -ثبلٌؾز إلٖ ى ّٖ اللغٔ ال ٌٗ٘ٔ لوالٗ٘ي الوسرلو٘ي حرَل القربلن ذاا هٌربعق
خغزاف٘ٔ ٍخػبئع فزق٘ٔ هقٌ٘ٔ -لن أ غ٘ز ثق فلٖ القنس أ شاٗ فٖ الٌوَ ٍال غرَر َٗهارب
ثق َٗم ح٘و ثبل رم٘ ٗنوي ز ّذا القوق فٖ القزنى ٛى الوسرلو٘ي فلرٖ الرزغن هري
انخ الفبا الج٘ئ٘ٔ ٍالثقبف٘ٔ ل ْٗن لغٔ هط زمٔ ٍّٖ لغٔ القزنىٗ .در ٗضربً الق ٗر هري
اٛقَام حَل القبلن الذٗي أغ٘زا لغ ْن ٍلن ٗ ونٌَا هري اأخربذ إخرزاتاا للثاربػ فلْ٘رب
ٍهٌـ ال غ٘٘ز الٌبأح ٍلني ٛى الوسلو٘ي قَا إلٖ الثابػ فلٖ اللغرٔ القزث٘رٔ هري خرق
حاؼ القزنى لذلل ثلغت اللغٔ القزث٘ٔ ّذُ الوزحلٔ هي الٌوَ ٍال غَر ٍ جت مق ّرذا ّرَ
ى اللغٔ القزث٘ٔ ّٖ لغٔ الن بة ا ٝالهٖ القزنى.
أقٌٖ الواز اا ٍاللغٔ القزث٘ٔ فٖ ّذا الوقبل هدوَفرٔ هري النلوربا ٍاٛغرَاا ال رٖ
ٗس خ هْب الطقت ٍاٛهٔ ٗٝػبل ّ افْن للدوْرَر ٍ ٗضرب النلوربا ٍاٛلاربػ ال رٖ أرن
أقٌْ٘٘ب للوقبًٖ.
أثر القرآن علی اللغة العربیة ومفرداتها
مبى لَحٖ القزنى النزٗن نثبر مث٘زٓ فلٖ اللغٔ القزث٘ٔ ٍهاز اأْب مبٛهثلٔ ال بل٘ٔ:
.1تىحیذ اللهجات المختلفة
أد فٖ اللغٔ القزث٘ٔ الق ٗ هي اللْدبا هثق قزٗطٖ ّذٗق أور٘ن حو٘رز خرزّن
اٍس خشرج ٍ ...موب ٍر ا فٖ القزنى ٍٍر ملوبا هٌْب( َ٘عٖ ثٖ أب ج)124-116 :2
لني اللْدٔ السبئ ٓ فٖ لغٔ القزنى ّٖ لْدٔ قزٗص(اثري حدرز ثرٖ أرب ج ًْٛ )24 :9رب
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أث َٕ فلٖ لغٔ لسٔ ال ٖ عْزا اللغرٔ القزث٘رٔ ٍهاز اأْرب هري مرق ضرَائت ٍمطرات
زارّب ٍفَائ ّب الجبعٌ٘ٔ ٍق لقت الوقبًٖ ال ق٘قٔ ٍالوزٍس فٖ ّ٘ئرٔ اٝفدربس فرٖ ّرذُ
اللغٔ(رافقٖ  )71 :1367ثبٝضبفٔ إلٖ ذلل مبى الٌجٖ هي قج٘لٔ قزٗص ال ٖ مبًت لْدرٔ
قزٗص ّٖ السبئ ٓ فٌشل القزنى فلٖ لْدٔ قزٗص ال ٖ مبًت أق جرز فخرن قج٘لرٔ فزث٘رٔ
(احو رضب  1987ج.)62 :1
ٗق جز فلوبت اللغٔ القزث٘ٔ ٍهاز اأْب لْدٔ القزٗص ثرًْب مثز ثالغٔ هي لْدربا القجبئرق
القزث٘ٔ اٛخزٕ(سث٘ ٕ  1993ج 58-57 :1؛ اثي فج الجز  2008ج 277 :8؛ اثي ق ٘جِ
 1987ج  .)135 -133 :2اف جز غثبة الز َل(ظ) لْدٔ القزاى ثرًْب اللْدٔ القزٗطر٘ٔ
ٍق اّ وَا ثذلل ح٘و هز الخل٘أ الثبًٖ فوز ثي الخغبة فج اهلل ثري هسرقَ ث قلر٘ن
القزنى ثلْدرٔ قزٗص(هقزٗرشٕ  1999ج  .)265 -264 :4فثوربى الرذٕ فْر ث دو٘رـ
القزنى إلٖ هدوَفٔ هي رثقٔ غثبثٔ -سٗ ثي ثبثت اًػبرٕ فج اهلل ثي سث٘رز رق٘ ثري
فبظ ٍ فج الزحوي ثي حبرث ثي ّطبمٍ -علت هٌْن ى إذا اخ لف ثالثٔ هرٌنن فجر اهلل
ق٘ فج الزحوي هـ سٗ ثي ثبثت فٖ ملؤ ٍ هرزاً هري القرزنى فربم جَُ ثلغرٔ قرزٗص
ٍلْدٔ قزٗص ٛى القزنى ًرشل ثلغرٔ قزٗص(ثخربرٕ  1991ج 513 :4؛ حد رٖ :1998
.)440
ز خوبل لْدٔ قزٗص هقبرًرٔ ثبللْدربا القزث٘رٔ اٛخرزٕ ّرَ ى ا ر خ هت ثقرض
القجبئق القزث٘ٔ النلوبا ثغزٗقٔ هقٌ٘ٔ فٖ الٌغق هوب حزم النلؤ هي خوبلْب ٍخقرق هري
الػقت ًغقْب .لذلل فٌ هب ار ًقبش فٖ فْ هقبٍٗٔ حَل أث ٗ فػح القجبئق القزث٘رٔ
قبل ح ّن :قَم ارأاقَا في لخلخبًِ٘ الازاا ٍأ٘بهٌَا في مطنطرِ أور٘ن ٍٗ ب رزٍا فري
مسنسِ ثنز ل٘ست لْن غوغوِ قضبفِ ٍن عوغبًِ٘ حو٘ز قبل هي ّن؟ قبل قزٗص.
 1عوغوبًِ٘ حو٘ز :لق إ خ هَا الثو٘رز ٍثقرض القجبئرق اٛخرزٕ ((ام)) إ ر ج انً
لثزف ((ال)).
 2غوغوِ قضبفِ :القضبفٔ ٗاػلَى الثزٍف فٌ ًغق النلوبا.
 3مسنسِ ثنز :ا خ م ّق ّذُ القجبئق حزف الس٘ي ث نً هي النبف.
 4مطنطِ أو٘ن :لق إ خ م ّبلٖ ّذُ القج٘لٔ ث نً هي مبف الخغبة حرزف ((ش))
فٖ ضو٘ز اًٛثٖ.
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 5لخلخبًِ٘ :مبًَا ٗ نلوَى ّق ّذُ القجبئق ثغزٗقٔ غ٘ز هاَْهٔ.
( اٗزٓ الوقبرف ا ٝاله٘ٔ ج 281-277 :6؛ اثي هٌؾَر  1996ج 342 :6؛ اثي خٌرٖ
 1952ج 11 :2؛ سهخطزٕ  1996ج 197 :3؛ مثبلِ  2009ج٘ )949 :3ب ٘بً مبًت
ثقض القجبئق القزث٘ٔ ال ٖ أق٘ص ثبلقزة هي إٗزاى ٍرٍهرب أثرت ال ررث٘ز الس٘ب رٖ ل لرل
ثٌت
ال ٍل ٍثغج٘قٔ الثبل أرثزا لغ ْن ٗضًب ثبل ٍل الودبٍرٓ ٍلني قج٘لٔ قزٗص لق
هي ّذا اٛهز ٛى قج٘لٔ قزٗص مبًت أق٘ص ثق٘ اا في القدن(غ٘رز القزة)ًٍ ٘درٔ لرذلل
مبًت اللغٔ ٍ اللْدٔ القزٗط٘ٔ مثز حػبًٔ هي القجبئق اٛخزٕ لل غ٘٘ز الٌبأح في انخ الط
هـ اٛخبًت ٍحبفؾت فلٖ ثٌ٘ ْب القزث٘ٔ(حد ٖ .)289 :1998
موب حؾ٘ت ه ٌٗٔ هنٔ ثبح زام اق ػب ٕ هي قجق الق ٗ هري القجبئرق القزث٘رٔ ٍمربى
أطن٘ق َق فنبػ هثبنً ٍاضثاب لْذا اٛهز ٍهي الٌبح٘ٔ ال ٌٗ٘ٔ النقجٔ هَخَ ٓ فٖ ألرل
الو ٌٗٔ .لق خ بر ّق القزٗص النلوبا ٍال قج٘زاا اٛمثرز ثالغرٔ هري خغبثربا القجبئرق
القزث٘ٔ اٛخزٕ ال ٖ مبًت أرأٖ الٖ هنٔ مق فبم .ثرن غرجثت ّرذُ القجربراا ٍالنلوربا
الواضلٔ ضبئقٔ ثٌْ٘ن ل رخرٔ ى غرجثت لْدر ْن اٛمثرز ثالغٔ(سرمطرٖ  1991ج :1
 .)256موب ى ٌّبك رٍاٗٔ أؤم ى قزٗص اخ برا فػح اٛقرَال ٍالقجربراا فرٖ قَالْرب
ٍلغ ْب موب ضبر الز َل النزٗن(ظ) إلٖ أاَق لْدٔ قزٗص ح٘و قبلً :ب فػح القرزة
 ًٌٖٛهي قج٘لٔ قزٗص( َ٘عٖ ثٖ أب ج .)209 :1
.2ظهىر معانی جذیذة للمفردات العربیة
هـ ؽَْر القزنى النزٗن أن ا خ ام ثقض النلوربا فرٖ هقبًْ٘رب الد ٗر ٓ ٍ غرجثت
حق٘قٔ ثسجت مثزٓ ا خ اهْب فٖ هقبى خ ٗ ٓ ثث٘و ملوب ا خ هت ّذُ النلوبا فرٖ
اللغٔ القزث٘ٔ ٍى هاز اا هوبثلٔ رَف أس ثضرز هقٌرٖ خ ٗر للوسر وـ ٍلري أنرَى
الدوالا القبئؤ فلٖ الوابّ٘ن السبثقٔ قجق ا ٝالم غث٘ثٔ.
أ.تنقیة األلفاظ
مبى للقزة ملوبا قب ٘ٔ ٍغ٘ز هرلَفٔ ٍثق٘ ٓ في الققق ثسجت خَنأْن فرٖ الػرثزات
ٍالجب ٗٔ لني هـ ؽَْر ا ٝالم الذٕ ح ث أغ٘٘زاً فٖ رؤٗٔ ٍثقبفٔ القزة أن إغالح اللغٔ
القزث٘ٔ ٍمبى هي الغج٘قٖ ى ٗ رثزٍا ثجالغٔ القرزنىٍ .مربى السرجت الزئ٘سرٖ فرٖ أٌق٘رٔ
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اٛلابػ ٍ ًوبط اللغٔ القزث٘ٔ ّٖ قزاتٓ القزاى ا خ ام القجبراا ٍاٛهثبل ٍاٗٝدربس ٍالودربس
ٍال طجِ٘ ٍان طْب ٍاٝق جبس هي اٗٙبا القزنً٘ٔ فرٖ النرالم ٍالطرقز(الجبقَرٕ :1987
.)50
ب.التطىر فی المعنی
ثسجت الوابّ٘ن القزنً٘ٔ الد ٗ ٓ خزخت ملوبا مث٘زٓ هي ائرزٓ الوقربًٖ الوثر ٍ ٓ.
هٌْب:
 ملؤ ((ا الم)) أقٌٖ الخضَؿ ٍملؤ ((ماز)) أقٌٖ ال غغ٘ٔ هب اٙى فْٖ أسر خ مثوقٌبّب الد ٗ  :ال ٗي اٝلثب .
 أقٌٖ ملؤ ((غلَٓ)) فٖ النلؤ ال فبت لني ال ٗي ا خ هْب لل نلٔ فلٖ الػالٓ. ملؤ ((فسق)) أقٌٖ خزٍج ال وز هي الدل لني أن ا خ هْب لل نلٔ فلٖ الخرزٍجهي عبفٔ اهلل(ًبلٌَ٘  1954ج 188 :2؛ اه٘ز خل٘لٖ .)192-191 :2010
ٍثبلغجـ اخ ات ثقض النلوبا ٍلن أق هس خ هٔ ٛى هقٌبّرب ٍ ّو٘ ْرب أثغرن ثقر
ا ٝالم .هٌْب:
 الاضَل :الغٌبئن القل٘لٔ ال ٖ ن ٗوني أقس٘وْب لنثزٓ اٛفضبت الوثبرث٘ي. حلَاى :ثوي الثل٘ت ٍَّ خشت هي هْز الوز ٓ ٗ فـ ٛثْ٘ب ٍ خْ٘ب. الٌط٘غٔ :هب حققِ الوثبرثَى فٖ الغزٗق قجق ٍغَل الَخْٔ.الونسٗ :قػ ثْب الا ٗٔ ٍالز َم الدوزم٘ٔ ٍالثق الذٕ خذٍُ هي الجبئـ فرٖ ف رزٓالدْق ٕ هب قجق ا ٝالم(ًبلٌَ٘ ج .)188 :2
ٍٍخ ا ثقرض ا ٛروبت ثبلقزث٘رٔ فرٖ ث اٗرٔ ا ٝرالم لرن ٗسرجق لْرب هث٘رق منلورٔ
((هخضزم)) ح٘و مبًَا ٗسوَى الطقزات الطقزات الوخضزه٘ي فٖ فػَر هرب قجرق ا ٝرالم.
هٌْن حسبى ثي ثبثت لج٘ ثي رث٘ـ ًبثغٔ ثٌٖ خق ٓ اثَسٗ فوزٍ ثي ضبس سثزقبى ثري
ث ر مقت ثي سّ٘ز ٍ هقي ثي اٍس(اثي فبرس .)90 :1993
ثبلغجـ ن ٌٗجغٖ أاس٘ز ؽَْر هقبًٖ خ ٗ ٓ لجقض ّذُ النلوبا فلٖ ًِ ٗقٌٖ أغرَر
هقٌٖ النلوبا؛ لني فٖ مث٘ز هي الثبنا ٗنَى الوقٌرٖ الد ٗر هاَْهارب نخرز ٗدلرس
ثدَار الوقبًٖ السبثقٔ لْذُ النلوبا ٍُٗاْن فلٖ الزغن هي ٍخَ الوقبًٖ السبثقٔ ٗضًب.
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ٍن ٗونرري ى ٗسرروٖ ّررذا ال غ٘٘ررز النج٘ررز فررٖ هقرربًٖ النلورربا هدررز أغ٘٘ررز فررٖ
الوػغلثبا  ًِٛن َٗخ غق للوػغلثبا ثر٘ي الدوربّ٘ز؛ ثرق ّرَ ضربئـ فقرظ ثر٘ي
عجقبا هقٌ٘ٔ لني الوقبًٖ الد ٗ ٓ للنلوبا الوذمَرٓ فالُ ضبئقٔ ثر٘ي خو٘رـ القرزة.
ا خ هت ثقض النلوبا هثق غلَٓ غَم حح ٍ غ٘زّب فلرٖ ًغربق ٍا رـ ٍأرن أنزارّرب
ثوقبًٖ خ ٗ ٓ .لذلل فجق ًشٍل القزنى ملوب ا ُخ هت ّذُ النلوبا ث٘ي القرزة ٗاْرن
الدو٘ـ -ح ٖ غ٘ز الوسلو٘ي -الوقٌٖ الد ٗ لْب ثث٘و إذا مبى الو نلن ٗقػ الوقٌرٖ
اٍٛل فقلِ٘ ى ٗاْوْب ثطنق ه وبثق .هْ ا ٝالم الغزٗق لؾَْر هقربى خ ٗر ٓ ٍٍضرـ
الوقبًٖ الد ٗ ٓ ثدبًت الوقبًٖ الق ٗؤ ٍفٖ الثبنا ال بل٘ٔ ا خ م ّرذُ النلوربا فرٖ
هقبًٖ خ ٗ ٓ(لوشٗ هي القزاتٓ اًؾز :هؾاز  2011ج 37 -36 :1؛ خزا بًٖ -29 :1987
34؛ رخجٖ  2004غع .)66 -59
.3ظهىر جمل وتفسیرات جذیذة
ثبٝضبفٔ إلٖ ؽَْر ملوبا خ ٗ ٓ أن القثَر فلٖ ثقض القجبراا ٍال زم٘جربا فرٖ ؽرق
ا ٝالم ٍالقزنى ٍال ٖ لن ٗسجق لْب هث٘ق .ؽْزا الق ٗ هي ال طجْ٘با ٍالػَر الد ٗر ٓ.
لقت الوسلوَى الد الذٗي اف ٌقَا ا ٝالم فٖ خشات هخ لأ هي القربلن ٍراا هْوارب فرٖ
ّذا اٛهز ٛى الٌبس فٖ هٌبعق هخ لأ ٗس خ هَى أاس٘زاا هخ لأ لطزح الوقبًٖ.
موب ثز ًوَ الَفٖ ٍالاْن الانزٕ للٌبس ثق اف ٌبق ا ٝرالم فلرٖ اللغرٔ القزث٘رٔ ٛى
النلؤ ّٖ الَ ٘لٔ الَح٘ ٓ ال ٖ ٗس غ٘ـ اًٝسبى ثَا رغ ْب ى ٌٗقرق لٚخرزٗي هرب أرن
إًدبسُ فٖ فضبت الانزٍ .هي ثن هـ ًوَ الققق الجطزٕ أ غَر اللغٔ ٗضًب ٍأؾْرز أقج٘رزاا
خ ٗ ٓ ٗونٌْب ال قج٘ز في فنبر خ ٗ ٓ .أن ضزح الق ٗ هي القضربٗب الانزٗرٔ ٍالس٘ب ر٘ٔ
ٍغ٘زّب ٍال ٖ لن ًد نثبرّب فٖ الوولنٔ القزث٘ٔ السقَ ٗٔ قجق ا ٝالم ثقجربراا هو ربسٓ
فٖ ًْح الجالغٔ.
فلٖ ج٘ق الوثبل لق وقت ثقض الدوق ٍٛل هزٓ هي قجرق الٌجرٖ(ظ) هٌْرب ((ن
ٌٗ غح فْ٘ب فٌشاى)) ((ن ٗل ك الوؤهي هي خثز هرزأ٘ي)) ((الثرزة خ فرٔ)) ٍ((اٗربمن
ٍخضزات ال هي))(خبحؼ  2002ج 27-12 :2؛ َ٘عٖ ثٖ أب ج .)302 ٍ 209 :1
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 ((ن ٌٗ غح فْ٘ب فٌشاى)) أقٌّٖ :ذٗي الوبفش ن ٗقزى(ٌٗغح) حر ّوب اٙخرز ح٘روأنَى النٌبٗٔ هي ٗ :اق الدو٘ـ فلٖ ّذا اٛهز ٍن ٗخ لف فلِ٘ ح ٖ ضخػبى ضق٘ابى.
 ((ن ٗل ك الوؤهي هي خثز هزأ٘ي)) أقٌٖ :الوؤهي ن ٗػ٘ت هي ثقت (ل غبا فقٖإلخ) هزأ٘يّ .ذا الث ٗو ٗط٘ز إلٖ ذمبت الوؤهي.
 ((الثزة خ فٔ)) أقٌٖ :الثزة مبلث٘لٔ(فٖ الثزة فل٘ل ى أخغظ ل ه٘ز الق ٍ). ((اٗرربمن ٍخضررزات الرر هي)) أقٌررٖ :أدٌررت الشّررزٓ ال ررٖ أٌوررَ فررٖ الوسرربحٔالَا قٔ.ا خ م الز َل النزٗن(ظ) ّذُ الدولٔ ل دٌت الشٍاج هي ف بٓ خو٘لٔ ًطرا فٖ
زٓ غ٘ز غ٘لٔ(لوشٗ هي القزاتٓ اًؾز :ه٘ز خل٘لٖ .)195 :2010
.4تطىر اللغة العربیة وبقائها
أن القثَر فلٖ ف ٓ لغبا فلٖ هز ال برٗخ ٍلنري خ رف ثقضرْب ثورزٍر الَقرت ٍاٙى ن
ٗقزفْب ح َٕ الخجزات ٍ لق أغ٘زٍا مث٘زًا ل رخٔ ًرِ فرٖ ثقرض اٛح٘ربى ن ٗو لرل
اٛضخبظ الذٗي ٗ ث ثَى ًاس اللغٔ فْواب غث٘ثاب لنلوبا ٍ ّرذُ ًػرَظ فرٖ القرزٍى
القل٘لٔ القب هٔ ٍ غجح لْذُ اللغبا فزٍؿ هخ لأ ً ٘دٔ ال قس٘ن إلٖ ف ٓ لغربا ح٘رو
أغ٘زا اللغٔ الالأٌ٘٘ٔ ثْذُ الغزٗقٔ ٍأن أقس٘وْب إلٖ لغبا ٍرٍث٘رٔ هخ لارٔ لنري اللغرٔ
القزث٘ٔ ثق٘ت غبه ٓ فٖ ؽق القزنى ٍأسجت القرزنى ثبلثاربػ ٍأَ رـ ّرذُ اللغرٔ ٍهٌرـ
هبرّب ٍ إًقسبهْب.
فزة الَ٘م ٗاْورَى اللغرٔ القزث٘رٔ خ٘ر اا هٌرذ رثقرٔ فطرز قزًًرب ٍٗسر خ هًَْب فرٖ
هثب ثبأْن.
ٗوني اف جبر اللغٔ فلٖ ًْب ثالثٔ خْشٓ للػَا ٍالقَاف (القَاف الٌثَٗرٔ) ٍالوارز اا.
أق جز القَاف الٌؾبم هَخَ ث٘ي القٌبغز ذاا الوقٌرٖ للغرٔ .الٌؾربم الػرَأٖ ّرَ الٌؾربم
الوَخَ ث٘ي القٌبغز الػرَأ٘ٔ للغرٔ ًٍؾربم الوارز اا ّرَ هدوَفرٔ النلوربا الو بحرٔ
للغَٗ٘ي .اٛخْشٓ الػَأ٘ٔ ٍالٌثَٗٔ للغٔ ّٖ خْشٓ ه طبثنٔ ٗػرقت اخ زاقْرب ٍأغ٘٘زاأْرب
ثغر .فلٖ القنس هي ذلل ٗ ن اخ زاق هاز اا اللغٔ ثسَْلٔ .إذا ًؾزًب إلٖ اللغٔ القزث٘رٔ
هي ٍخْٔ الٌؾز ّذُ فْٖ إح ٕ اللغبا ال ٌٗبه٘ن٘ٔ الغٌ٘ٔ ثبلنلوبا ال ٖ لن أ ضبتل فٖ
ثزائْب خالل ح٘بأْب ال برٗخ٘ٔ ثق قبهت ثئف ا الق ٗ هي النلوبا فٖ قبهَ ْب ثغزٗقٔ هرب
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ٍى ى ٗنَى ل ِٗ مب ٗو٘ٔ .موب ًْب لغٔ فزٗ ٓ هي ح٘و القَاف ٍاٛغَاا ح٘و لر ْٗب
قَاف ًثَٗٔ هثبل٘ٔ ٍٗونٌٌب ى ًقَل اًْب اللغٔ الو اَقٔ فلٖ الق ٗ هري اللغربا اٛخرزٕ
فٖ ّذُ اٗٛبم.
.5کتابة بعض الکتب حىل اللغة العربیة و مفرداتها
ن ٗؾْز أبرٗخ القلَم القزث٘ٔ ًِ قجق ا ٝرالم قر م رت م بثر ًب حرَل خػربئع اللغرٔ
القزث٘ٔ ثوب فٖ ذلل الواز اا ٍالقَاف ٍالٌثَ ٍالجالغٔ .ثق القزنى النزٗن أن الٌؾرز فرٖ
خَاًت هخ لأ هي ّذُ اللغٍٔ .فٖ ؽق ّذا الن ربة أطرنلت خو٘رـ الوقربرف الو قلقرٔ
ثب ٛة القزثٖ .لنق اس ّبر ٍأَ ـ لر ٜة القزثرٖ فرٖ فػرز الٌرشٍل -ل رخرٔ ى القرزة
اف جزٍا ى هي ثزس هب فٖ القزنى ّٖ الاػبحٔ ٍالجالغٍٔ -هـ ؽَْر القرزنى ًورت هقزفرٔ
ا ٛة ٍأغَرا ثطنق رائـ ٍأٌَفت إلٖ فزٍؿ هخ لأ هثق فلن ال نلرٔ ٍال قج٘رز ٍالجر ٗـ
ٍالودز ٍالٌثَٗرٔ ٍهرب إلرٖ ذلرل .إذا مبًرت اللغرٔ القزث٘رٔ قر ا ر خ هت قجرق ًرشٍل
القزنى(ٍحٖ القزنى) ثلْدبا ٍقَاف هخ لأ فٖ هقؾن قجبئق الدشٗزٓ القزث٘ٔ ٍلنري ثقر
ًشٍل القزنى غجثت اللْدٔ الق٘ب ٘ٔ أ رٗد٘اب ّٖ لْدٔ القزنى ٍ غرجثت ّرذُ اللْدرٔ
بئ ٓ ل رخٔ ى القَاف ٍالٌثَ ضنّلت بس را ٔ القزنى النزٗن ٍانّ وبم ثب ر خ اهِ
ٍّذا اّ وبم الوسلو٘ي ثبللغٔ القزث٘ٔ ٗقَ إلٖ أزم٘ش اهلل فلٖ ال رهق فٖ نٗبا القزنى هوب
فب القزات إلٖ ال ان٘ز ٍفْن ّذا الن بة اٝلْٖ:
« َأ َف َلا يت َدبر ِ
يرا»(ًسبت)82 /
َان ِم ِن ِع ِن ِد َغ ِي ِر اهَّللِ َل َو َج ُدوا فِيه ِ ِاختِ َلا ّفا َكث ِ ّ
ون ال ُق ِر َآن َو َل ِو ك َ
َ َ َّ ُ َ
ِ ِ
ون»(َٗ ف)2 /
«إِنَّا َأن َزل َنا ُه ُق ِرآنّا َع َربِيّا ًّ َل َعل َُّك ِم ت َِعقِل ُ َ
َٗغٖ ٗضًب فٖ الق ٗ هي حب ٗو ًجٖ ا ٝالم(ظ) ثوثبٍلٔ فْن القزنى:
«افزثَا القزاى ٍ ال وسَا غزائجِ»( َ٘عٖ ثٖ أب الف ج)3 :2
«هي قز القزاى فبفزثَا مبى لِ ثنق حزف فطزٍى حسٌٔ ٍهي قز ُ ثغ٘ز افزاة مبى لرِ
ثنق حزف فطز حسٌبا»(قزعجٖ  1416ج.)23 :1
ثق ّذُ اٍٛاهز لن ٗقز الوسلوَى القزنى من ربة هقر س ثرق مربًَا ٗق قر ٍى ثرًرِ
قبًَى الث٘بٓ فٖ هخ لف خَاًت الث٘بٓ مٌجقاب ن ٌٗضت هبتُ ٍضدزٓ ن ٌٗ ْٖ ثوزّبٍ .هري
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ثن فئى الدْ الوجذٍل لاْن هقٌٖ اٗٙبا القزنً٘ٔ ثْ ف ال غج٘رق فرٖ الث٘ربٓ ثر هٌرذ
ث اٗٔ ا ٝالم ٍث ا الوٌبقطبا ال اس٘زٗٔ ٍفلَم القزنى هٌذ سهي الٌجٖ.
نتیجة البحث
مبى لَحٖ القزنى النزٗن نثبر ف ٗر ٓ فلرٖ اللغرٔ القزث٘رٔ هري ّوْرب خقرق اللْدرٔ
القزٗط٘ٔ هْ٘ؤٌ فلٖ اللْدبا القزث٘ٔ اٛخزٕ ٍهي خْٔ خزٕ فشل الق ٗ هري لْدربا
القجبئق اٛخزٕ ٍ غجح ثقضْب ًب راا هوب بف فلٖ أَح٘ اللغٔ القزث٘ٔ ٍأَح٘ اللْدربا
القزث٘ٔ .ثقض الوَاض٘ـ ال ٖ لن ٗني لْب أبرٗخ عَٗق فٖ النلوبا القزث٘ٔ ٍلن أٌربقص فرٖ
م ت هثق القَاً٘ي ٍال طرزٗقبا ٍالوق قر اا ال ٌٗ٘رٔ ٍهَضرَفبأٌب فرٖ الغرت ٍاٝغرالح
انخ وبفٖ ٍالٌؾبم الس٘ب ٖ ٍقبًَى ا ٛزٓ ٍ غَل الثنن ٍالوقبهالا ٍ ...لق أرن عزحْرب
فٖ القزنى ٍا ٝالمٍ .هي ٌّب ام ست الق ٗ هي النلوبا القزث٘رٔ هقربًٖ خ ٗر ٓ أ قلرق
ثبلقجب ٓ ٍالطقبئز ٍالطؤٍى الس٘ب ٘ٔ ٍا ٝارٗٔ ٍالثزة ًٍثَ ذلل موب ؽْزا الق ٗر هري
ال قج٘زاا الد ٗ ٓ ال ٖ لن ٗسجق لْب ا ٝالم لذلل ثق٘ت اللغٔ القزث٘ٔ غربه ٓ فرٖ ؽرق
القزنىٍ .أسجت القزنى ثبلثابػ ٍأَ ـ ّذُ اللغٔ ٍهٌـ هبرّب ٍ إًقسبهْب.
مبى أدو٘ـ الن ت الوخ لأ فٖ القلَم الو قلقٔ ثبلقزنى ٍاللغٔ القزث٘ٔ -ثوب فرٖ ذلرل
ال اس٘ز ٍالواز اا ٍالقَاف ٍالٌثَ ٍالجالغٔ ٍهب إلٖ ذلل -أرث٘زًا نخز للقرزنى فلرٖ اللغرٔ
القزث٘ٔ.
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Abstract
Apart from the noteworthy spiritual effects of the Qur'an, Arabic language
and words have been greatly influenced by the revelation of the Qur'an.
Although the Qur'an and its content have been analyzed and studied in
different periods, but its effect on Arabic words and language has not been
analyzed separately and by mentioning details. The present article has been
written for examining the effect of Qur'an on the Arabic language and its
words. One of the most important results is the integration of dialects and
the emergence of new interpretations and the preservation of Arabic
language and its continuation, and the storage of various books on the
Qur'anic sciences and the Arabic language and others. In this article, a
historical and comparative method is used, which includes collecting
documents on its subject .
Keywords: Quran, Impact, Arabic language, Arabic words.
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تأثیر قرآن کریم بر زبان و ادبیات عربی
حسیي رحواًی تیرکالیی

*

چکیذه
خ إ اس اثزاا رٍحٖ ٍ هقٌَٕ ضبٗبى ذمز قزنى سثبى ٍ ملوبا فزثٖ ثِ ه٘شاى ثبنٖٗ اس
ٍحٖ قزنى أرث٘ز پذٗزف ِاً  .ثب ٍخَ ٕ مِ قرزنى ٍ هث رَإ نى ر ٍرُّربٕ وًَربوَى
هَر أثل٘ق ٍ ثزر ٖ قزار وزف ِ ٍلٖ أرث٘ز نى ثز ملوبا ٍ سثبى فزثٖ ثِ عَر هدشا ٍ ثرب
ذمز خشئ٘با هَر أثل٘ق قزار ًگزف ِ ا ت .هقبلِ حبضز ثب ّ ف ثزر ٖ أرث٘ز قرزنى ثرز
سثبى فزثرٖ ٍ ملوربا نى ثرِ ًگربرش رنهر ُ ٍ اس هْرنأرزٗي ً ربٗح نى هرٖأرَاى ثرِ
ٗنپبرچِ بسٕ لْدِّب ٍ ؽَْر أاس٘زّبٕ خ ٗ ٍ حزا ت اس سثبى فزثٖ ٍ ا وزار نى ٍ
ذخ٘زُ م بةّبٕ وًَبوَى ر ثبة فلَم قزنًٖ ٍ سثبى فزثٖ ٍ هَار ٗگز اضبرُ مرز  .ر
اٗي هقبلِ رٍش أبرٗخٖ ٍ أغج٘قٖ ثِ مبر وزف ِ ض ُ مِ ه ضوي خوـ نٍرٕ هسر ٌ اا
ر ثبة هَضَؿ نى ا ت.
کلیذٍاژگاى :قزنى أرث٘ز سثبى فزثٖ ملوبا فزثٖ.

* ا ب ٗبر فضَ ّ٘را فلوٖ اًطگبُ پ٘بم ًَر.
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