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 ٌ  الباب ألاو

 ملذمت

 الفصل ألاٌو : خلفُت البدث

جا  ال حذاٌ في أن اللشآن هى وحي هللا اإلاجٌز ـلى ظُذ اإلاشظلحن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص جذٍس

ل ـلُه العالم، وهى دظخىس لجمُق  الىاط خاصت للمعلمحن بىظاظت سوح ألامحن حبًر

ألهه يهذي ول ما فُه مً الحُاة واإلاعاةل الفلاةذًت والششاتفُت وألاخالكُت وما أشبه 

رلً مً اإلاصادس التي جخفلم بها، وهللا ًأمش سظٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص بششح ما فُه مً مفلىماث 

أمشه بدبلُغ أن الاهخمام باللشآن ودساظخه ش يء ـؽُم في ال حُاة. )كَشش ألاظغ ٍو

 (18:  1996شهاب، 

ئن لللشآن وؼُفخحن : مصذس الخفالُم ودلُل سظالخه ملسو هيلع هللا ىلص، واإلاشاد بمصذس 

اث مفاًحر الذًيُت ليىنها هذي للىاط لُىالى ظفادة في  الخفالُم هى ٌشحر ئلى مخىـى

لت أن سظالت باإلضافت ئلى أهه مصذس الخفالُم، وهى مجٌز للذال  خُاحي الذهُا وألاخشة.

دمحم ملسو هيلع هللا ىلص خم دففا للزًً ٌفاسضىن دـىجه ملسو هيلع هللا ىلص. فدم سظالخه في دساظت ـلم اللشآن 

ىماسدي أصسي،   ( 105 - 104: 2001ٌعمى باإلاعجضة. )آٍص

أًذ أن  (19:  1973)وكُل في مىاؿ اللعان اللشآن معجضة ؤلاظالم ألابذًت ٍو

ه الفلىم الحذًثت
َ
وهى مجٌز ـلى سظٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلخشاج الىاط مً الؽلماث ئلى  معجضج

فُفهمىهه  –وهم ـشبُىن  -. وهى ملسو هيلع هللا ىلص ًبلغ أصحابه الىىس ويهذيهم ئلى الصشاط اإلاعخلُم

 .بمشاد آلاًاث اإلاخضمىت فُه
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اث اإلاعجضاث اإلاخضمىت  م حشمل ـلى حىاهب، منها مجمـى في اللشأن الىٍش

وألاظالُب التي . وفي اللغىٍت له أحمل اللغاث واللغىٍت اإلافاسف وؤلاسشاداث الششاتفُت 

خشف وولمت مىه معجضة جضمىذ اإلافاوي التي ألن ول ًشغب فيها اللاسب اإلاعخمفىن 

-262، 1973ألاسض. )مىاؿ اللعان، حعخعُق هشف خلُلت ؤلاوعان وخالفخه في 

263) 

َىاُه كذ أهٌض هللا حفالى اللشآن باللغت الفشبُت وهزا ًىاظب للىله حفالى : 
ْ
َضل
ْ
ه
َ
ا أ ئهَّ

ْىن )ًىظف : 
ُ
ْفِلل

َ
ْم ح

ُ
ى
َّ
َفل

َ
ا ل ًُّ َشِب ـَ ْشاءًها 

ُ
ذ فهم (2ك . بىاء ـلى هزه ألاًت أن ول مً ًٍش

م وان مً الالصم ـلُه فهم ول  ت مً اللشآن الىٍش ـلم الىدى ما فُه مً الفلىم اللغٍى

لم البالغت والذاللتوالصشف والاشخلاق  وما أشبه رلً مً الفلىم اللغىٍت.  ـو

 (10:  2002)ئخىان، 

 كذ اشتهش أن اللغت الفشبُت 
ً
مً ف (45:  2005. )شهاب الذًً، أهثر اللغت مفشدة

اث اإلافشداث فيها  ئما جيىن مترادفت أم مشترن أم  ـالكت ومنها لِغ فيها ـالكتمخىـى

م معجضة.  جضاد. فهزا دلُل ـلى أن وىن اللشآن الىٍش

. فُىحذ ول ألفاؼه وأظلىبه اللغىٍتومما كذ ظبم رهشه أن لللشآن معجضة في 

 (216ليىن مفىاها أهثر مً واخذة.. ) أخمذ مخخاس:  مشترهتهثحر مً ألفاؼه 

م منها لفؾ "ظىً"  وفي اإلاعجم اإلافهشط ألالفاػ اإلاشترهت هثحرة في اللشآن الىٍش

م للفإاد أن لفؾ "ظىً" وما ٌشخم منها ًيىن ـلى كذس   حعقأللفاػ اللشآن الىٍش

 ):  184في ظىسة البلشة :  وظخحن أًت هلىله حفالى         
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                               ) 

):  21وكىله حفالى أًضا في ظىسة الشوم :              

                           

 )  : 13وكىله حفالى أًضا في  ظىسة ألاوفام  :(                  

     ) 

وجيىن مفىاها اإلاعجمُت   في آلاًاث اإلازوىسة ومشخلاتها لفاػ ظىًكذ جضمىذ أ

 ( 334:  1999( ) البششي،   646:  2007والعىُىت. )مىىس،  والاهلعاؿ مً الحشهت

وان مفجى هإالء آلاًاث الثالر مخخلفت، كذ ششح الشُخ حالٌ وفي العُاق 

معىحن وفي ظىسة الشوم  184الذًً العُىظي أن مفجى "ظىً" في ظىسة البلشة أًت 

بمفجى خعً الخفامل زم في ظىسة ألاوفام بمفجى خل اإلايان. وكذ ؼهش لىا أن مفاهىها 

 مخخلفت خعب ظُاكها.

خه  وان له معجضة في الخفالُم وباإلضافت ئلى أن لللشآن معجضة في  ختى لغٍى

 ًيىن أٌو مشاحق في الىخب اإلاصىفت ومنها الجاهب التربىي.
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التربُت هي ـملُت مهمت ًلىم بها الىاط، وهي ال ًفىث فيها آلاساء ـً خلُلت ئن 

التي مصادسها مً ألاخيام والششتق ؤلاظالمُت صىصا التربُت خالتربُت مً ـلماء التربُت 

 .الذًيُت

جفهم بالتربُت التي جبجي ـلى أن التربُت ؤلاظالمُت  (2004) اٌ أخمذ جفعحرك

 ، وفي الحلُلت أن لها ميىهاث والىؽام اإلاخيامل لىُل ألاهذاف.ألاظغ ؤلاظالمُت

ت واإلاادة الذساظُت  ومً ميىهاتها التي هي مهمت اإلافلم والعالب والُئت التربٍى

مً صفت حفالم ؤلاظالم واإلاىهج التربىي. وحىد ـلم التربُت ؤلاظالمُت هخاةج مىعلُت 

 .وظبُفخه

ومماسظت التربُت ؤلاظالمُت في اإلاذسظت لم جٌض بفذي مً الىجاح وهي في 

لى خلُلت التربُت ؤلاظالمُت ختى جدخاج ئلى مشاحفت ئ  اإلاعلمحن لم جىخمل أن جشاحق

ت في جىفُز هؽام التربُت ؤلاظالمُت   اللُم الحلُلُت مً ئلهي.اإلاخضمىت ـلى هؽٍش

ت فهي ؤلاسشاداث الخاصت في مجاٌ  آلاًاث اللشآهُت الجفىث مً اللُم التربٍى

ت التي وعخفُذ وهزلً آلاًاث اإلاخضمىت ـلى لفؾ ظىً، فان لها اللُم التربُت.  التربٍى

ت ظىت  14الىمشة  1945مىاظبت لذظخىس ـام   . وهزمنها إلصالح جىفُز الفملُت التربٍى

ت   2005 ـً املحاضش واإلافلم أن ـلى اإلافلم املحترف أسبق مهاساث : اإلاهاسة التربٍى

ومً أهم اإلاهاساث التي ًجب ـلى اإلاذسط جخللها . الشخصُت واملحترف والاحخماعيو 

خالمُزه. ) هحرسي غىهاوان : شخصُت، فيان مً الالصم وىن اإلاذسط أظىة ل هفاءة

2001) 
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ه ألفاػ ظىً  ذ الياجب بدث هزا الزي مىضـى بىاء ـلى الششح اإلازوىس ًٍش

ت( م ) دساظت جدلُلُت داللُت وما فيها مً اللُم التربٍى  وما ٌشخم منها في اللشآن الىٍش

 : تحقيق البحث  الفصل الثاني

 بىاء ـلى خلفُت البدث، هخب الياجب جدلُم البدث هما ًلي :  

 ما مفجى ظىً اإلاعجمي ؟  .1

م ؟ .2  ما مفجى ظىً العُاكُت في اللشآن الىٍش

ت ـً آلاًاث اللشآهُت اإلاخضمىت ـلى لفؾ ظىً ومشخلاتها ؟ .3  ماللُم التربٍى

 : أغراض البحث الفصل الثالث

بجي ـلى جدلُم البدث اإلازوىس ًيىن لهزا ال  بدث أغشاض منها :ٍو

 ظىً اإلاعجمي  مفجىإلافشفت  .1

م. .2  إلافشفت مفجى ألفاػ ظىً العُاكُت وما ٌشخم منها في اللشآن الىٍش

ت في آلاًاث اللشآهِىت اإلامخضمىت ـلى لفؾ ظىً. .3  إلافشفت اللُم التربٍى

 : أساس التفكير  الفصل الرابع

جفشده لِغ له وان اللشآن هخابا وخُذا له مخفذداث الخفشداث فُه، وإن بدث 

م دلُل وإزباث ـلى أصلُت هفعه  و  ال ًخىكف ـلى نهاًت. وهُف ال؟ ألن اللشآن الىٍش

 الخفشد في ألفاػ اللشآن فدعب بل ًيىن في أخشفه. 
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م فىدً هجذ لفعا له مفاوي  ئرا لحؽىا وهؽشها في معجضاث ألفاػ لللشآن الىٍش

الذاللت. ئن اإلاشترن لفؾ له   أهثر مً واخذ. فهزا ٌعمي اإلاشترن أو بىلِعُمي في ـلم

 (122:  1992مفاوي مخخلفت وأصل لفؽه مدعاو لذي ـلماء اللغت. ) الحاحب، 

م )  ( اإلاشترن هى اللفؾ الزي ًذٌ ـلى مخفذداث 112:  2000وكاٌ ـبذ الىٍش

م  حاء بمخخلف أحىاط اليلمت   اإلافاوى. فلفؾ ظىً وما ٌشخم مىه في اللشآن الىٍش

 ومخخلف مفاهيها.

وبفذ ما خذزىا ـً اليلمت و اإلافجى ـشفىا ـلم اللغت وهى ـلم ًذسط فُه اللغت 

:  1997ألن الىبمت واإلافجى بفض مً اللغت، وإن ـلم اللغت لذي سمضان أبى ظىاب )

 ( له ظبفت ـىاصش : 12 – 10

ـلم ألاصىاث، وهى الفلم الزي ًذسط فُه أصىاث الىعم املحصىلت مً اللعان  .1

الف أصىاث ؤلاوعان وشؽاًا الصىث والترجُل واللىاـذ وهى ٌشمل ـلى اخخ

 ؤلاصىاجُت. 

نها وكىاـذ صُغه  .2 ـلم الصشف، وهى الزي ًذسط فُه صُغت اليلمت وحغحرها وجيٍى

 و اشخلاكها وحغحرها الزي ٌشحر ئلى جخلف اإلافجى.

ـلم الىدى، أما ـلم الىدى فهى الفلم الزي ًذسط فُه بيُت اليلمت وهُيله، وهى  .3

 ـلم اللغت الزي ًذسط ـً أظاط جشهُب اليلماث. بفض مً

 ـلم الذاللت وهى الفلم الزي ًذسط فُه مفجى اللفؾ. .4

وجعىسها لاسن اللغت باألخشي جعىس لغت ؤلاوعان، وهى بفض مً ـلىم اللغاث التي ج .5

 وأظباب حغحرها.مً صمان ئلى صمان أخشي وجبدث هُف حغحرها 
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 التي جخفلم بىفعُت ؤلاوعان.ـلم اللغت الىفعُت وهي دساظت اللغت  .6

جعىس اللغت في ول حىاهبها : ـلم ألاصىاث والصشف والىدى والذاللت وما أشبه رلً  .7

ت.  مً الفلىم اللغٍى

 وهى كعمان :  ـلم ًذسط ـً اللغت  ئن ـلم اللغت لذي دمحم ـلي الخلي 

خ اللغت. .1  ـلم اللغت الىؽشي، وهى ٌشمل ـلى ـلم ألاصىاث صالصشف والىدى وجاٍس

لم اللغت   ـلم اللغت الخعبُلي .2 بت والترحمت ـو وهى ٌشمل ـلى حفلُم اللغت الغٍش

 الىفس ي والاحخماعي

مً اإلافشوف أن فى الذساظت اإلافُىت, اليلمت واإلافجى ًبدث فى ـلم الذاللت. و ـلم 

الذاللت هى ـلم ًبدث ـً اإلافجى و هى فشؿ مً ـلم اللغت أي فشؿ مً ـلم ًذسط فُه 

 (1988:11لها مشخمل ـلى الشمىصختى ًملً اإلافجى )أخمذ مخخاس ـمش. الششوط ال بذ 

( ًلٌى أن الذساظت الذاللُت غحر مدذود ـلى وزُم 197:  1992أخمذ دمحم كشاس )

ألالفاػ واإلااوى فدعب و لىً ًىاظق ـً الاميان اإلازوىسة و هي أهىاؿ اإلافجى أي ـالكت 

 اإلافجى.

 عم ـلى زالزت أكعام :وأما اإلافشداث ـلى وحه الذاللت جىل 

ٌّ اللفؾ الىاخذ ـلى مفجى واخذ. وهى أهثر اللغت.اإلاخبحن :  .1  وهى أن ًذ

 هى ولمت واخذة جذٌ ـلى مفان ـذة ـلى ظبُل الحلُلت واملجاص  : اإلاشترن .2

ٌّ أهثر مً لفؾ ـلى مفجى واخذ .3  اإلاترادف : وهى أن ًذ
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 ـالكاث داللُت بُنها وبحن ألاخشي  في اللغت الفشبُت  ألفاػ  ثحرا مًفىجذ ه

 .وجخيىن الفالكاث الذاللُت مً الثالزت اإلازوىسة

ف مخفذدة خعب اللغت معخخذمت بمخخخلف  ألاخٌى  ختى جيىن الخفاٍس

  هدىي ى معجمي و حىاهب ـلم الذاللت  مفج . فمنها بىاء ـلى ووحهت الىؽش ذامتالاظخخ

ىحذ مً هخابه ألاخش مفجى ظُاقي )ـبذ الخحر،  ( 60:  2002 )ـبذ الخحر،   2003ٍو

:289 ) 

عخعُق أن ًلاٌ مفجى لفؾ بذون   ئن اإلافجى اإلاعجمي هى  وحىد العُاق فُه َو

أو مفاوي هجذها مً اللامىط )ـبذ   ماوى خلُلي أو مفجى مىاظب لبدث الحىاط ئهه 

 (2003:289، الخحر 

بِئت معخخذمي اللغت ختى ـلى خعب  فهى مفجى مفهىم وأما اإلافجى العُاقي 

م مجاهذ، مخفذدة خعب أغشاض اإلاخيلم. )ًيىن لفؾ له مفاوي  : 1967ـبذ الىٍش

157) 

)ءمحن  باـخباس أن اإلافجى بفض مً اللغت  ـلم الذاللت هى ـلم ًذسط ـً اإلافجى

اإلافجى اإلاعجمي والعُاقي )ـبذ  واإلافجى ًىلعم ـلى كعمحن  (15:  2003الذًً، 

البِئت واإلاخيلمحن  خعب  الجغشافُت  أخىاٌووان اإلافجى مشبىظا ب ( 60: 2002الخحر،

في ـلم الذاللت وهى ٌششح  أن مفجى فهزا مىاظب لخفٍشف ـماس التي ًيىن اإلافجى فيها. 

ا ظىا ء أوان العُاق خعب ظُاكه  اللفؾ  الثلافُا. )أخمذ مخخاس  أم  ـاظفُا أم لغٍى

 (69:  1988ـمش،
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ششن الفىاصش الخدلُل الذاللي ئن مفهىم  للمخيلم التي جشجبغ شذًذة الهُيلُت  ٌُ

لم ألاهثروبىلىحُاو فلم الىفغ والفلعفت ب  1993. )فاظمت حاحاظىداسما، الاحخماؿ ـو

 :3)   

ًبدث لفؽا ظىً في اللشآن  ألهه  اظخخذامت الخدلُل الذالليفأساد الياجب 

م   جفصُال .الىٍش

ي مفضلت مً الضمً اإلااض  وواهذ  مً اإلافشوف أن التربُت أشذ اهخماما في الحُاة 

لعلب الفلم مً اإلاهذ ئلى ، ئن ؤلاظالم ًأمش الىاط ختى آلان . وهزلً التربُت ؤلاظالمُت

 مىز خُاة سظٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص. فلزا واهذ التربُت مهمت في ؤلاظالم اللهذ 

لُيىن  لمدافؽت ـلى فعشة ؤلاوعان مداولت ول املحاوالث لالتربُت ؤلاظالمُت 

 (20:  1992مىاظبا لللُم ؤلاظالمُت .)أخمذي، ئوعاها وامال 

اإلايىهاث بفض مً الىؽام التي لها وؼُفت إلاباششة الفملُت لىُل ألاهذاف 

 فميىهاث التربُت هي بفض مً ـملُاث التربُت التي حفحن هجاخها.الىؽامُت 

 الياجب ًيىن أظاط الخفىحر هما ًلي :وبفذما ششح 
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 الفصل الخامغ : البدىر اإلاىاظبت مً البدىر العابلت

لا   بحن بدث الياجب و مً اإلافشوف أن مً فىاةذ البدىر العابلت اإلاىاظبت جفٍش

ذا بالبدث الزي كام به الياجب. ولزلً ًزهش بفضا مً البدىر  ظاةش البدىر، ومٍإ

 العابلت، منها :

م : دساظت جدلُلُت داللُت شً و الٍشبمفجى ولمت ال .أ   في اللشآن الىٍش

بيلُت ـلم اللشآن و أخذ العالب  أسفخا هىدي فهميبه  ذهزا البدث الزي كام

. 2015ظىت  حىهجاهشجا ؤلاظالمُت الحيىمُت ظىهان والى حاواالخفعحر حامفت 

بوالىدُجت في هزا البدث أن في ولمت ال . وكذ رهشث ولمت الشً فى ـذدها أهثر مً ٍش

. وأما ولمت الشً ـلى كذس آًت زالزحنو  ظخت ـلى كذس ٍشبألاًت التى جضمىخه ولمت ال

 اإلاعجمي. ٍب و الشًالش الًزهش في هزا البدث مفجى لىً . و خمعت غشش ًُت 

م : دساظت جدلُلُت داللُت البرهانمفجى ولمت   .ب   في اللشآن الىٍش

يلُت ـلم اللشآن أخذ العالب بمعلت ظالمي هزا البدث الزي كامذ به 

. وهدُجت هزا 2019ظىت  ووالخفعحر حامفت ظىهان أمفبل ؤلاظالمي الحيىمُت ظشاباًا

رآنالقـ  

ومشتاقاته سكنلفظ     

ّسياقياملعىن ال ملعجمياملعىن ا   

القيم الرتبويةا  

 حتليل الداليل
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م ـلى كذس  آًت. والًزهش في  ظخت ـششالبدث أهه كذ وسدث ولمت هٌض في اللشآن الىٍش

و خلل الباخث آلاًت مً ولمت البرهان هصفها  اإلاعجمي البرهانهزا البدث مفجى 

 .فدعب أي غحر واملت

 

م :دساظت جدلُلت داللُت مفهىم الجهاد .ج   في اللشآن الىٍش

مىالها أخذ العالب بيلُت ـلم اللشآن هزا البدث الزي كامذ به دمحم ئكباٌ 

. 2015والخفعحر حامغت ظىهان والى حاوا ؤلاظالمُت الحيىمُت حىهجاهشجا ظىت 

ا مزوىسة ـلى خمعت ـشش آًاث، ولىً ال ًزهش  والىدُجت في هزا البدث أن ولمت الشٍؤ

 فى هزا البدث مفجى الجهاد اإلاعجمي وال ًزهش ما اللُم التربىٍت منها.

م : دساظت جدلُلُت داللُتمفهىم الح .د   ب فى اللشآن الىٍش

ـلم اللشآن والخفعحر  بيلُت أخذ العالب أًذي نهاسهزا البدث الزي كامذ به 

. والىدُجت في هزا 2017ظىت  حامغت ظىهان والى حاوا ؤلاظالمُت الحيىمُت حىهجاهشجا

، ىسةمشاث فى خمعت و زالزحن ظ خمعت و زماهحنمزوىسة ـلى  حبالبدث أن ولمت ال

ت منها. حبولىً ال ًزهش فى هزا البدث مفجى ال  اإلاعجمي وال ًزهش ما اللُم التربٍى

بدثي مدعاو مق هزه البدىر آي رهش مفجى ولمت هزا وهزا.  هما هى اإلافلىم أنو 

ت ادة اللُم التربٍى  فُه. والزي ًفاسكها ٍص

 

 

 


