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 كلمة الشكر والتقدير
  

نسان يف أحسن تقومي، وأشهد أن ال إله إال اهللا احلمد هللا خلق اإل  
عبده ورسوله شهادة ترفع مؤدها إىل مراتب  املبدئ املعيد، وأشهد أن حممد

أوىل التمجبد، صلى اهللا عليه وسلم، رب اشرح يل صدري ويسر يل أمري 
  :واحلل عقدة من لساين يفقهو قويل، أمني، أما بعد

، ولذلك ينبغى على الباحثة الشكر فقد انتهى هذا البحث بتوفيقه تعاىل  
: إليه تعاىل وإىل من قد ساهم يف هدا البحث حىت النهاية، عمال لقول احلديث

  من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا
هذا، وال يفوتين أن أسجل شكري الوفري وتقديري البليغ ملن كان له   

ة من حيث الفضل الكبري يف إمتام هذا البحث اجلامعي مباشرة أو غري مباشر
  :كتابته وحبث صلبه متاما وأخص هذا البحث

الربوفسور الدكتور إمام سوفرايوغوا كرئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية . ١
  .مباالنج

  .األستاذ دميتطي أمحدين املاجستري كعميد كلية العلوم اإلنسانية والثقافة. ۲
  للغة العربية وأدااألستاذ احلاج ولدنا ورغاديناتا املاجستري كرئيس شعبة ا. ٣
، كمشرف هذا البجث حىت كتبت حممد أنوار فردوسي املاجستري األستاذ. ٤

على توجهاته . الباحثة حبثا جيدا ظريفا ويستعد يف إقامة وتصحيحه
  .القيمة وإرشادته الوافرة يف كتابة هذا البحث اجلامعي

م لنيل آمل وتفاؤل الوالدي احملترمني مها يربياين يف حناا وحيثاين على تقد. ٥
ملواجهة احلياة املالئة من التحديات فجزا مها اهللا أحسن اجلزاء يف الدنيا 

  واألخرة، أمني  



  أساتذيت الذين علموين بالصرب واإلخالص ولو حرفا. ٦
زمالئي األحباء يف املعهد اإلسالمي احلكمة الفاطمية الذي قد ساعدنين . ٧

  يف كل حال  
ر أم اخلري ورشيدة املستقيمة يف مسكن واحد اللتان وكذالك زميلتاين نو. ٨

  تعطيان احلماسة لتفريغ هذا البحث
فجزاهم اهللا أحسن اجلزاء وكتب هلم أضعاف احلسنات يف األوىل   

واألخلرة أمني، وارجو أن يكون هذا البحث اجلامعي يعم نفعه يل خاصة 
  التنبيهوأنتظر كل اإلنتظار النقد و. وجلميع القراء األعزاء عامة

 
 
  

     الباحثة،
  

                                                     نورة احلسنية      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الشعار
 
  

"نكَانَ م ِمنؤِم ِباِهللا يوالْياْألِخِر و   
  "أَوِليصمت خيرا فَلْيقُلْ

  )رواه البخار ومسلم(
 
 

 
 

"Siapa yang beriman kepada Allah dan 

hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau 

hendaklah dia diam saja" 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  اإلهداء

  

  :هدي هذا البحث اجلامعي إىلأ

  والدي العزيز احلاج سوارنا

  والديت النبيلة احلاجة منرية

  أخيت احملبوبة مفيدة االمة

  مفتاح املنريب أخي احملبو

  وجديت الكرامة احلاجة واسعة

   ومجيع أساتذيت الكرام

  ومجيع أصدقائي األعزاء
  
  
  
  
  

  



غة التلطفة يف ، دراسة حتليلية هرمنيوطيقية عن الل۰٣٣۱۰۰٤٧نورة احلسنية،  ،ملخص البحث
افة اجلامعة يف شعبة اللغة العربية وأدا بكلية اإلنسانية والثق. حث اجلامعيالب. القرآن الكرمي

  .األستاذ حممد أنوار فردوسي املاجستري: حتت اإلشراف ،۲۰۰٧اإلسالمية احلكومية مباالنج 
  اهلرمنيوطيقا، اللغة التلطفة: الكلمة الرئيسة

 العربيـة   اللغةوكانت  . نزل القرآن باللغة العربية اليت يتكلم ا العرب       
من جهة وبني النىب والناس     تعد ألة اإلتصال بني اهللا ونبيه صلى اهللا عليه وسلم         

أن نعـرف    هنا   "انَي الب هلّمع" يف سورة الرمحن     بقول اهللا تعاىل  . من جهة ثانية  
كلمة القول والبيان   إىل أن    الرمحن   ذهباهللا يعلم اإلنسان الجتهاد التكلم، و     

   للمواصلةله القرآنمفتاح الكلمة الذي استعم
عل واملواصلة اليت حتتاج اللغة،     اإلنسان ملخلوق اإلجتماعية يتعلق بالتفا    

 لإلرشاد يف حيام، قد علمنا القـرآن        القرآن الكرمي  وللمسلمون الكتاب أي  
  .كيف نواصل ونتحدث مالزمة باستعمال اللغة التلطفة واللغة اليت هلا األدب

وكما قال عبد الرمحن أن التلطفة متساويا باألخالق يف اللغة، أما ملعرفة املعىن             
 ليس مجيع الناس أن يفهمـوه       القرآن الكرمي غة التلطفة اليت علمها     األسوس الل 

 عمـا   القرآنما هي األسس اليت علمها       فيؤخذ الباحثة أسئلة البحث   . بعميق
هنـا  . ؟ كيف معىن اللغة التلطفة يف القرآن الكـرمي        و ؟يتعلق باللغة التلطفة  

 ـذه   استعملت الباحثة اهلرمنيوطيقا إلكتشاف معناها، وأخـذت الباحثـة        
  "  القرآن الكرميدراسة حتليلية عن اللغة التلطفة يف "املوضوع 

يف سياق الكالم اهلرمنيوطيقا هو جمموع من األفكار والنظريات 
والفلسفة املتركزات على مسائل مفهوم النص يف احلقيقة قد ظهر اهلرمنيوطيقا 

ولذلك لفهمه حيتاج . يف أوائل العصور كلما صعب فهم النص القرآن
ملسلمني إىل البيان والترمجة والتفسري، كان اهلرمنيوطيقا يظهر بعد وفات ا



الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألن بعده السلطة الوحيدة يف بيان القرآن وكان 
  املسلمون متفاعلني باجلضارة والثقافة األخرى 

وتستخدم املنـهج  ، (Librari Research)تستخدم الباحثة دراسة مكتبية 
 تسـمى بالبيانـات   البحثهذا وأما بيانات ، (Descriptive Method) الوصفى
الباحثة عربا تعبريا الفاظيا للحصول إىل نتيجـة  ألن  (Data Quality)الكيفية 

 الكرمي والكتب اليت تتعلـق ـذا        القرآنالبحث، و مصادر هذا البحث هو       
تخطيط اخلطـوات   املوضوع من اهلرمنيوطيقا واللغة التلطفة، مثّ تقوم الباحثة ب        

ومجعـت   ،)Method Documenter(طريقة وثائقيـة    جبمع البيانات هي جبمع     
املتبوع  بصفة   " قوال"اخذت الكلمة   الباحثة األيات اليت تشتمل لغة التلطفة ف      

حتلل الباحثة البيانـات بطريقـة اهلرمنيوطيقـا أي اهلرمنيوطيقـا     مث  ،متعددة
-جني، منهج اللغوي ومنهج التاريخ    للشهرور، يف حتليل الكلمة يستعملها مبنه     

  . العلمى والتفسري لبعض العلماء
 تكون  القرآن الكرمي ونتيجة البحث من عرض البيانات وحتليلها أن يف         

قوالمعروفـا، قـوال سـديدا،       ستة األسوس اللغة التلطفة اليت يعلمها وهي،      
ـ األ: ويشتمل معناهـا  . قوالبليغا، قوال كرميا، قوالميسورا، قوال لينا       ح،ص

، اللينـة ،  الكرم،  الالئقة،  التقدير،  اللطف،  اخلري ،الصراحة ،العدالة الصدق،
   .، واحلسناملعنوية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  الباب األول

  مقدمة

  خلفية البحث  . أ

 هو كتاب اهللا تعاىل اخلالد املرتل على روح األمني حممد القرآن الكرمي

ظلمات اجلهل من ر و ليخرج الناس من الظلمات إىل النوصلى اهللا عليه وسلم

:  كقوله تعاىل،مستقيمم واإلميان بإذن رم على صراط والكفر إىل نور العل

وهو ). ١: إبراهيم" (ِكتاَب أَنزلْناَه ِإلَيك ِليِفر الناِس ِمن الظُّلًماِت ِإلَى النوِر"

شفها  معلومات يكتالقرآن والواقع أنّ يف ،احلقةخبار األكتاب الذي فيه ال

’ (βÎ¨ " ١٦٤: قرة يف سورة البقوله تعاىل ك.الناس على مر العصور تدرجيياً Îû 

È, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ É#≈ n=ÏG÷z$# uρ È≅ øŠ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ Å7 ù=à ø9 $# uρ ©ÉL©9 $# “Ìøg rB ’ Îû Ìóst7 ø9 $# $yϑÎ/ 

ßì xΖtƒ }¨$̈Ζ9 $# !$tΒuρ tΑ t“Ρr& ª!$# z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ⎯ÏΒ &™!$̈Β $uŠômr'sù Ïµ Î/ uÚ ö‘ F{ $# y‰÷èt/ $pκ ÌEöθ tΒ £] t/ uρ 

$pκ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ à2 7π −/ !# yŠ É#ƒ ÎóÇs? uρ Ëx≈ tƒÌh9 $# É>$ ys¡¡9 $# uρ Ì¤‚|¡ßϑø9 $# t⎦÷⎫ t/ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 

;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 tβθè=É) ÷ètƒ" ∩⊇∉⊆∪ . علوم على الهذه األية تدل على أن القرآن يشتمل

 منها العلم التكنولوجي، علم اجليولوجي، علم األركيولوجي، علم ةكثريال



عبد الصمد كامل،  ( األخرىاإلجتماعي، وعلم الطبية وغريه من العلوم

٢٦: ٢٠٠٣.(  

رجع األهـم يف   األول للتشريع اإلسالم، و امل     صدراملالقرآن الكرمي هو    

 والبالغة والفقه والقراءات    علوم النحو : نشأت علوم عدة منها   اللغة وبفضله   

ذيب ( األجنبية    العربية إىل اللغة   القرآن من اللغة  ترمجت معاين   وقد  . وغريها

 فواجب اإلنسان واملسلمني خصوصا،   ). ١٥٥: دون السنة : األمساء واللغات 

  .ياة احلهدىنه كأن يعتمدوا عليه ويقبلو

وبوصف هدى احلياة كان املسلمون وجب عليهم أن يعملوا األحكام          

أنزل اهللا هذا الكتاب بأسلوب سهل      لقد   و .ية ماهرين كانو أم جاهلني    القرآن

  .حىت يستطيع اإلنسان أن يفهموه

لكـن  .  على النىب حممد صلى اهللا عليه وسلم باللغة العربية         نزل القرآن 

لك األصحاب، مثال عمـر     ية وكذ القرآنت  ليس للعرب استطاع يف فهم األيا     

يدعى انه اليعرف معىن أباً، وابن      "  وأبا ًةهوفاِك"ابن اخلطاب حني يقرأ األية      

حىت يستمع جمادلـة بـني      " وات السم فاطِر"العباس يدعى انه اليعرف معىن      

  ).١٤ :١۹۹٧:يور إلياس ( البدوى عن البئر حينما يقول أنا فاطرا العرب



 حسب بعلـوم اللغـة      ية دققيقة للمعرفة معىن األيات القرآن   وال يكفي   

 فيه   أن نبحث وندرس ونفكرعنه، ألن القرآن       لكن جيب علينا   ، وحدها العربية

وكـان  .  العام واخلـاص أم غريهـا      ، املطلق واملقيد،  ات واملتشا اتاحملكم

 جعل نبيه من أفصح     اهللالصحابة يرجعون إىل النىب صلى اهللا عليه وسلم ألن          

  .ومن فهم بآياته اجلليلة

 ملا فهمه العرب ألننا من غري الناطقني        القرآنحنن ال نستطيع أن نفهم      و

فقـد عرضـت    . يةالقرآنا لذا كنا حنتاج إىل منهج أو طريقة يف فهم األية            

ذا املنهج منـذ     لفهم النص، وعمل ه    اهلرمنيوطيقاهج  مناهج التفسري منها من   

 وإذا يواجه الصحابة املشكلة يف فهـم        ، وسلم عهد النىب حممد صلى اهللا عليه     

   مباشرةً لكن بعد وفات الـنىب صلى اهللا عليه وسلم األية يرجعون إىل النىب

  هجتهد الناس بالرجوع إىل القرآن و احلديث 

 العربيـة   اللغةوكانت  . نزل القرآن باللغة العربية اليت يتكلم ا العرب       

هللا عليه وسلم من جهة وبني النىب والناس        تعد ألة اإلتصال بني اهللا ونبيه صلى ا       

أن نعـرف    هنا   "انَي الب هلّمع" يف سورة الرمحن     بقول اهللا تعاىل  . من جهة ثانية  

كلمة القول والبيان   إىل أن    الرمحن   ذهباهللا يعلم اإلنسان الجتهاد التكلم، و     



تكلم له القرآن وصيلةَ، للمواصلة يف أمر اللغوى وال       مفتاح الكلمة الذي استعم   

قد دلّ القرآن علينا أن يف اإلتصال أم يف التكلم يلتزم بقول اللطيفة أو بقول                

املؤدب والصدق والصحيح، وقد وجدنا أداب املواصلة مـن التغـيريات يف            

قوالمعروفا، قوال سديدا، قوالبليغا، قوال كرميا، قوالميسورا،       : القرآن، منها   

  .قوال لينا

 حث عن اللغة التلطفة من حيـث      ن تب وبناء على ذلك أرادت الباحثة أ     

  .يف القرآن

  أسئلة البحث. ب

  مما سبق ذكره ميكن للباحثة أن تضع أسئلة البحث

 ؟ عما يتعلق باللغة التلطفة القرآنما هي األسس اليت علمها   . أ

  ؟  معىن اللغة التلطفة يف القرآن الكرميما . ب

  أهداف البحث. ج

كانت الباحثة حمتاجـة إىل     بعد ما عرضت الباحثة أسئلة البحث ف      

 األهداف اليت أرادت ـا      .األجوبة من األسئلة املذكورة يف أسئلة البحث      

  الباحثة، هي،



  عما يتعلق باللغة التلطفة القرآنمعرفة األسس اليت علمها   . أ

  معرفة معىن اللغة التلطفة يف القرآن الكرمي   . ب

  فوائدالبحث. د

و الباحثـة أن يكـون هـذا      إنطالقا من األهداف املذكورة ترج    

  :البحث نافعا

 نقف ونتعامل مـع     جلميع أفراد األمة ملعرفة أن القرآن قد علّمنا كيف        . ١

  .األخر بأدب ولني

 يف   اإلسـالمية  إعطاء الفكرة اجلديدة واملفيدة ومساعدة وإعانة لألمة      . ٢

  .تنمية العلوم نفسهم وميكنهم االستخدام يف األخرى

اىن القول ملن أراد أن يكشف أسـرار القـول يف           زيادة املعرفة عن مع   . ٣

 اهلرمنيوطيقـا وخزائن العلوم واملعاريف عن استعمال      . القرآن الكرمي 

  .لفهم القرآن الكرمي مطابقا بالزمان واملكان مبناهجها الصرحية

  حتديد البحث. ه

 التلطفة  ةغواللمتعددة و متنوعة،    كانت اللغة التلطفة يف القرآن الكرمي         

ة احلسن أو اخلري اليت تستعملها ال تلمس الشعور األخر ومريء يف            هي اللغ 



األذن، واهلرمنيوطيقا هو من املنهج التفسري مبعىن يفسر ويترجم عند علماء           

  القدماء هو العملية اليت تتغري الشيئ من اجلهل إىل املعرفة 

  : فحددت الباحثة ألن الشكل اللغة التلطفة متعددة،

 اليت  القرآنيف  " قوال" حيث القول يعين الكلمة      اللغة التلطفة من   . ١

  . تتبعه بنعت خمتلفة

  وأخذت الباحثة اهلرمنيوطيقا حملمد شهرور . ٢

     

  الدراسة السابقة . و

دراسة حتليليـة   "ن البحث الذى حبثته الباحثة حتت املوضوع        إ  

حبثه الطـالب يف    ن  مل يك " ية عن اللغة التلطفة يف القرآن الكرمي      هرمنيوطيق

بـه  هناك بعض من البحوث العلمية اجلامعة املتعلقـة         لكن   و هذه الكلية، 

  : جعا إلكمال هذا البحث هووتستطيع الباحثة أن جتعلها مر

" منهج التخاطب يف القـرآن الكـرمي      "ين  دالبحث العلمى لشمس ال   . ١

شعبة اللغة العربية   ) دراسة وصفية عن معان القول يف ضوء املفسرين       (



وم اإلنسانية والثقافة باجلامعة اإلسالمة احلكومية مباالنج       وادا كلية العل  

٢٠٠٣.  

دراسـة  " (املنهج الترتيلى يف القرآن الكـرمي     "البحث العلمى حللمى    . ٢

وصفية حتليلية عن تفكري الدكتور املهندس حممد شـهرور يف كتـاب            

 شعبة اللغة و األدب العـريب كليـة       )  معصرة اءةالكتاب و القرآن قر   

  . ٢٠٠٤سانية والثقافة باجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج العلوم اإلن

        

  هج البحث امن. ز

لذا استعملت الباحثة منهجا كيفية     . بعد هذا البحث حبثا مكتبيا      

  .ية بصدر هذا البحثالكتشاف األيات القرآن

  : وأما اخلطوات املنهجية هي كما يلى

  أنواع البحث. ١

ن خصائص البحث الذي ينقسـم      كما عرفنا أن هناك أنواع م     

  :إىل ثالثة أقسام ، وهي

  البحث اإلكتشاىف. ١



   ىالبحث اإليضاح. ٢

  البحث الوصفى . ٣

والبحث الذي تستعمل الباحثة هو البحث الوصـفى، هـذا             

البحث توصف أداب اإلتصال من اللغة التلطفة وحتليلها وتطلب معناه          

  قده متاما    مثّ بعد ذلك تناهلرمنيوطيقامن التفسري و 

  مصادر البيانات . ٢

 البيانات هذه البحث يتكون من مصدر األول أو         كانت مصادر 

 الـيت   در الثاىن هو الكتب   املص القرآن الكرمي والتفسري، و    الرئيسي هو 

 وكذلك مصادر املسـاعدة     اهلرمنيوطيقا اللغة التلطفة و   تتعلق مبوضوع 

 . أو غريهـا   مثل الكتب عن منهج البحث أو االت واملوسـوعات        

 يف   البحث وهي بيانـات    تااستعملت الباحثة بيان  . وبيانات البحث 

) ٤١: ١٩٩٨نواج مهـاجر،    . (الشكل اإلحصائي شكل اللفظ ليس    

 والتفسري وصـفا    اهلرمنيوطيقاوهي   يصف البيانات  حث الذي بهو ال 

  حتليليا بدون أن يتصف باإلحصائ املعروف 

  طريقة مجع البيانات               . ٣



 الباحثة يف عملية هذا مجع البيانات       هنهج الذي تستخدم  املوأما  

طريقة جلمـع احلقـائق     ). Method Documenter(هي طريقة وثائقية    

واملعلومة على طريق نظر الوثائق املوجودة لذلك تسـتعمل الباحثـة           

البحث املكتيب وهذه الطريقة حتتوي على الكتب واملقـاالت واملـواد           

 فيها البيانات املتعلقة ذا البحث، وأكثر البيانات        واجلرائد وغريها اليت  

اللغة التلطفـة   على   املشتملة   املصادر األساسية اليت تأخذها الباحثة من     

 وعلوم التفسري اليت حبثتها الباحثة وجتمع كل األشياء اليت          اهلرمنيوطيقاو

  .تتعلق به

  طريقة حتليل البينات. ٤

 رها فتحللها بطريقة حتليلية    مصاد وبعد جتمع الباحثة البيانات من    

  :على أنواع كما يلى

  هرمنيوطيقا للشهرور. أ-٤

  منهج اللغوي. ١



املالمح العامة الجتاه مدرسية علي الفارسي اللغوية ابـن             

اجبـاه  ) دالئل اإلعجاز (واإلمام اجلرجاين يف    ) خصائص(جين يف   

  مدرسية أيب علي الفارسي الغوية يف نظريتني متتابعني

 فردةب الكلمة املتركي   . أ

 الفنولوجي  . ب

  وظيفة اللغة   . ج

  )تارخيها(أسباب لرتول األية . ۲

 كل األية نزل بكون األسباب، بتعريف هذا األسـباب             

أو تاريخ من األية سنعلم أن اللغة التلطفة يف القرآن هلـا املعـىن              

  بأنه ملعرفة ملاذا نزل هذه االية؟ وملن هذه االية؟ . خمتلة

 )Interpretasi(سريالتف. ب–٤

هو اإليضاح والتبيني عن املعىن واملقصود من اللغـة التلطفـة يف            

 على  يفسر األيات اليت تبحث للداللة    هو  ، والتفسري    القرآنية األيات

وتستعمل الباحثة مبنهج التفسري املوضوعي، هـو طريقـة         املعىن،  

 ر لتبحث عن  امجع االيات القرآن من السو     اليت تكون فيها     التفسري



 اسباب الرتول   امهتمالاملسئلة املعينة ويرتبه مبناسبة عصر نزوله مع ا       

ـ            م وومناسبة بني األيات مادم ال يؤثر التعريف املرجو مث حيلل بعل

 )  ٦٥ :١٩٩٩ :مفر أمري(املساعدة اليت تناسب مبسئلة البحث 

 )Deskriptif(الوصفية . ج –٤

 Survey(حية   كانت هذه الطريقة شرحت الباحثة بالدراسات املس      

Study (        مجعت البيانات واملعلومات املوضوعية يف الوقت احلاضـر

وشرحت الباحثة بالترتيب من مجيـع اللغـة التلطفـة ومنهجـه            

  رمنيوطيقااهل

  املقارنة. د-٥

 مث تقارن بـني     القرآنتريد الباحثة أن تصور معىن اللغة التلطفة يف         

  أراء بعض املفسرين ومناهج حممد شهرور

  البحث هيكل . ك

دراسة حتليلية  "ت املوضوع   إلعطاء صورة العامة يف البحث العلمى حت      

فأخذت الباحثة أن تشـرح     " قية عن اللغة التلطفة يف القرآن الكرمي      هرمنيوط

  :هيكل البحث كما يلى 



 مقدمة، يف هذا الباب ستصور كيف إجراء ختطيط البحـث           :الباب األول 

 وأهدافـه وفوائـده     العلمى، وجند فيه خلفية البحث وأسئلته     

  .ومناهجه وهيكله

راء ة مـن الكتـب وآ      تصور النظريات مأخوذ   هالنظريات، في : الباب الثاىن 

  .العلماء والكرباء املتعلقة بالبحث

النتائج البحث، يتكون عن شرح مضمون البحث حول اللغة         : الباب الثالث 

 القرأن الكرمي ومعناه ومن حيـث اهلرمنيوطيقـا       التلطفة يف   

  .التفسريوكتاب 

تعبري الباحثة عن خالصة البحث واإلقترحات، وتشرح الباحثة        : الباب الرابع 

  .نتائج البحث من األشياء املبحوثة يف هذا البحث العلمى

  

   

  

  

  



  الباب الثاىن

  اإلطار النظرى

  اهلرمنيوطيقا. أ

  التاريخ ونشأته. ١

 هو الكلمة اليت تظهر مرار يف جمـال التيولـوجى           اهلرمنيوطيقا    

 للحركة يف التيولـوجي النصـراىن       اهلرمنيوطيقاالفلسفة واألدب، تنبت    

  لتكييف دينامكية بتطـور    هستعملوا) Bibel(أوربا، للمنهج التفسري ببل     

، األن  يف الغـرب  يف أثناء القرن     وهذا يولد حرية، تقليد سكولري    . الزمن

تِرجالقرأن لتفسري  اهلرمنيوطيقا من تقليد الغرب ب  

 من  اهلرمنيوطيقا بعض املسلمني اإلندونسية   طريقة   هذه جذبت    

حتىي هذا  لكن   و.  املعىن النص  لتفسريبأنه منهج وطريقة    الفرق املاهرون،   

 النص  تعملونه ألحد الطريقة لتفسري    يس والغرباملنهج يف تقليد النصرىن،     

هذه املسئلة تكون يف زمن       و  .بأم يرون أن ببل هو قول الرب      ة  املقدس

  ) Martin luther( طهريمرتني لو



بأم  يشعرون   الغرب) Renaissance(زمن اإلنبعاث   يف   وصل    

 التغيريات  يعيشون حتت سلكة الكنائس فلذلك يف زمن الصفاء يعملون        

اهلرمنيوطيقا العصرى ليفسر فنشأت . منها الفكر عن احلياة، وقاعد الدين

قدم مث جـرب    الطريقة خيتلف بطريقة التفسري امل    وهذه  . النص والكتاب 

  هذه الطريقة أن يطبق لإلسالم

  تعريفه ومفهومه. ۲

نوين مبعـىن   >  من اللغة اليوناىن ومن كلمة الفعل هرم       هرمينوطيقا

نيا مبعىن الشرح، هذا الكلمـتني يفـتح        >تفسري، ومن كلمة اإلسم هرم    

  ). ٢٠٠٣:١٤، Rihcard(الفهم والفكر على عالمة املبادئ التفسريآن معني 

 على هرميس أي أهلة هرميس، بني        يتحد رمنيوطيقاهوكان كلمة   

 العمليـة   اهلرمنيوطيقا هو والعصرى قد اتفقوا عن تعريف      العلماء السلف   

الشيئ من احلال اجلهل إىل العلم أو إىل املعرفة، هذا التعريف هـو              لتغيري

شهران مشس الـدين،    (. حتويل بني الشيئ جمرد والظلم إىل التغيري الصريح       

٥٤: ٢٠٠٣(  



. اليوناين طرق التفسري الىت تأيت من        من إحدى  اهلرمنيوطيقاان  كو

فأخذ النصرانيون ملواجهة املشكالت الىت توجد يف اإلجنيل، وذلك ينمـو           

علـى حنـو    كالفرقة الفلسفة يف عامل الفكرة الغربية وكالعلم الذي ينمو          

ولـذاك  . د والسياسة واإلقتصاد به وغريهـا خلفية العادة ورؤيتهم الوجو  

 علم يوجد يف بيئة وخلفية الرؤية اليونانيـة         اهلرمنيوطيقاز أن يقال أن     جيو

  )  ٢٠٠٤:١٦فحمر، (والنصرانية الغربية 

  :، هياهلرمنيوطيقا التعريفات العصرى عن ةتسكان 

  لطريقة تفسريببل اهلرمنيوطيقا  . أ

 حني يناقش عـن هذا الشكل تكون يف تقليد الكنيسة أوربا       

، وهو مسـاوي     كتاب اإلجنيل يف تقديسه    املعنا من أصلة الشرح و  

 هذا تظهر حىت األن ال سيما إذا اتصلت بتفسـري           بأساس التفسري، 

كمـا   ريكهذه الطريقة متلك التف) exegesis of scripture (املقدس

اإلنسـاين  تعطي تفسري ببل من طريقة      حينما  عمل مرتني لوطهري    

الح واصـط ) ٢٠٠٣:٥٤شهران مشس الدين،    . (دوغمايتوباطين  

   ١٧ نفسا تكتب من قرن اهلرمنيوطيقا



 اهلرمنيوطيقا كاملنهج فيلولوجي  . ب

ألحوال اليت  او   (Rasionalime)تبدأ بنشأة األسلوب العقلي     

 أن له أثر كبري علـى       ١٨ يف القرن    ومسرية الفيلولوجى . تعلق ا ي

قة تنبت املنـهج النطـق التـاريخ يف         هذه احلقي .  ببل هرمنيوطيقا

يف أا   ملنهج التفسري، لكن منذ نش      تعتربها كرييس  حىت. ىتيولوج

قرن الصفاء يف أوربا مبنهج البحث يف فيلولوجى وهذا تظهـر يف            

  .١٩قرن 

 اللغويعلم الفهم  اهلرمنيوطيقا ك .  ج

بني اهلرمنيوطيقا للعلم ) scheirmarcher(أخلف سجريمارجري 

لى العـام   اهلرمنيوطيقا هو املعىن ع    يف الفهم، شكل الفهم يف       وللفن

اهلرمنيوطيقا، وهذا بسب ظهور هذا العلم يدل علـى وجـود            يف

  .الفهم عن النصوص بطريقة لغوية

  كعلوم اإلنسانية اهلرمنيوطيقا. د



حياول )  Wilhem Dilthey(وهذه الطريقة بدأه وهلم ديلذىي 

ـ        أن يأيت  عـن  ر  اهلرمنيوطيقا إىل تفسري العلوم اإلنسانية، مثل يفس

  .ألنسانتشخيص احلياة ا

 (Eksistensial)كمظاهر فهم الوجود  اهلرمنيوطيقا. ه

 هتطـور وي Martin Heidegger ه تعتـرب هذا اهلرمنيوطيقـا 

Gademe نـه   املتعلقة بالفلسلة، أل   اهلرمنيوطيقا اإلهتمام إىل     بإعطاء

  . احلاصل احلسن يف تفسري النصلنيل اليؤمن بكون املنهج املعني

  ري  كمنهج التفساهلرمنيوطيقا. و

من   لتثبيت التفسري  املتعنيطريقة عن النظام    اهلرمنيوطيقا هو   هذا  

جزء من النصوص أو جمموعة من العالمات املعترضة بالنص، طريقة هذا           

  Paul Rieoeurالشكل تظهر 

  اهلرمنيوطيقااملنهج  .٣

فؤاد ( بإصالح يوناىن هو طريقة أو كيفية        Methodosاملنهح أو   

 أو املنـهج  طريقة لإلكتشافMethod ة باإلجنلزي) ١٦: ١٩٦٦حسن، 

ريقة لعلمية منظمة تقصد ا لنيل املقاصد احملدد وطريقة لعلميـة           هو ط 



 املنـهج هـو     أو) ٦٤٩: ١٩٨٧جلنة،  (منظمة لتسهيل االشياء ولنيلها     

   يف البحثاليت يستخدمية لمالفهم عن النظري وعن الع

ويكون املنهج مستخدما بأي موضوع كان أمـا يتعلـق          

دراسة الينعزل فيها املنهج ألن هذا أمر       . فكار والعقلية واألبدان  باأل

ضروري لفهمها حق الفهم ولتوافق القصد مبا نزل به على الـنيب            

     صلى اهللا عليه و سلمالكرمي حممد 

   باللغةاهلرمنيوطيقااتصال . ٤

 متصل باللغة، حنن نفكر باللغة، وحنن       اهلرمنيوطيقاعلى األساس أن    

ب باللغة، ونعرف ونفهم باللغة أيضا، مثّ أية اللغة؟ مل يتفـق            نتكلم ونكت 

علماء اللغة على تعريف واحد للغة، ويعود عدم اتفاقهم إىل ارتباط علـم             

علم النفس، وعلم اإلجتماعي، وعلم املنطـق،       : اللغة، بعلوم عديدة أمهها   

يـة  فكان كل عامل ينظر إىل اللغة من زاو       . والفلسفة، والبيولوجيا، وغريها  

ق من الباحثني إىل اللغة من زاويـة        الفرفنظر  . العلم الذي يعمل يف ميدانه    

عبد الـرحيم،  (. وظيفتها يف اتمع، ولكل فريق آراؤه اخلاصة يف تعريفها  

  )۲۰۰٥اهلرمنيوطيقا، البحث العلمى، 



   حممد شهرور.٥

شهرور، واألحسن أن تعرف الباحثة      لفهم أفكار املفكر مثل حممد    

ره أو بيئته، والتصال أىل نتيجة كاملة فلذلك ستحلل الباحثة          خلفية أفكا 

  خلفية نشأته، والبيئة قبل حتليل األفكار

  خلفية الدراسة -أ

 ۱۹٣٨ إبريل   ۱۱حممد شهرور ابن ديك ولد بدمشق سرييا تاريخ         

 ،۱۹٤۹ يف دمشق عـام      بدأت دراسته على املدرسة االبتدائية    . ميالدي

 كلـها يف مدرسـة عبـد الـرمحن     ١٩٥٧ ويواصل دراسته الثنوية عام   

الكواكيب بدمشق سوريا مث سافر يف بعثة حكومية إىل اإلحتاد السـوفيييت            

وخترج بدرجة العلوم يف    . ۱۹٥۹لدراسة اهلندسة املدينة يف موسكو عام       

وهو عني معيدا يف كلية اهلندسة املدنيـة        ،  ١٩٦٤ اهلندسة املدنية يف عام   

رسل به أن يدرس خـارج      . ١٩٦٨  حىت عام  ۱۹٦٥جامعة دمشق عام  

 دوبلني لنيل اللقب املاجيتر يف جمـال        (college)ي اجلامعة كوجل    الوطن أ 

 مثّ ترفـع يف درجتـه       ١٩٧٢املكانيكية األرض وصناعية حـىت سـنة        

  .١٩٩٩-١٩٧٢لفربفيسور الشعبة الصناعية جلامعة الدمشق 



حممد شهرور دوكتور التقنية أو الصناعية سـرييا بعـد تعلمـت            

وأمـا  . فة وعلم اللغوي جيرب شهرور أن يتعلم عن العلم القـرآن          الفلس

مدرسه جعفر دك الباب أنه يقول أن القرآن له معجزتان، مها اإلعجـاز             

البالغي و إعجاز العلم لفهم هذا الناحيتني استعمل جعفرمبنهج الوصـفي         

الوظيفي و املنهج التارخيى العلم، وكالمها سوف تقعهمـا شـهرور يف            

  .غويةنظريته الل

تكون التـرادف    وفكرته املشهور عن نظرية اللغوي أن يف اللغة ال        

(sinonim)          وهذا النظرية بتعلق باملفردات دون التركيب والداللة، عنـدنا 

 أو  (sintaksis)هذا الصحيح إذا ليس الترادف على علم تراكب الكـالم           

  ثابتكون الترادف  ولكن يف القاموس أن (stilistika)حمسن اللفظ 

   الرجال املأثرون-ب

ر، كان حممد شهرور مأثرا باملفكرين املقدمني يف زمنـه،          كاملفك

  :فستذكر الباحثة أمساء املفكرين املأثرين مبحمد شهرور، منهم

  أبوالفارسي. ١

  ابن جنى. ٢



  جعفر دك الباب. ٣

  إمام اجلرجاىن. ٤

  مؤلفاته -ج

متنوعة، املفكر املنتج، حممد شهرور قد كتب وألف كتبا ومؤلفات          

ومقاالت متنوعة، ولو كان حممد شهرور على خلف امليكانيك يف دراسته           

  :لكن تعلم دراسة إسالمية تعمقا، وهذا قد ظهر وحتقق على مؤلفاته

  )١۹۹٠(الكتاب والقرآن . ١

  )١۹۹٠(قراءن معصرة . ٢

  )١۹۹٤(دراسات اسالمية معصرة يف الدولة اامع . ٣

  )١۹۹٦(منظمات القيام . ٤

  )١٩٩٩(و أصول اجلديدة للفقه اإلسالمية حن. ٥

   املنهج شهرور يف علوم القرآن-د

تفسري وتفهـيم    إهداء علمية يف     شهرور القرآن؟ أهدى حممد     فهميف    

  :كرها الباحثة وتبينها واحدا فواحدا، منهافستذ. القرآن منهج اللغوية

 (linguistic)املنهج اللغوية . أ



ص بني النظرية ابن جنى يف اخلصائص       يف هذا اال يدمج شهرور وخيل     

  )٢٤، ٢٠٠٤: شهرور(إمام اجلرجاىن يف دالئل اإلعجاز  و

  أما نظرية اللغة ابن جنى 

يف حبثه حـول تركيـب       قد ظهر . بنية الكلمة املفردة   فكرته على    اهتم. ١

 األصـوات الـيت     فعمد إىل دراسة  ) بنية الكلمة املفردة  (فردة  الكلمة امل 

ها، وسعى إىل اكتشاف القوانني اليت تنظيم العالقـة         تتألف الكلمات من  

خص ابن جنى أن التغيري الكلمة  تكون فيـه          . بني األصوات يف الكلمة   

 دراسـة الوصـفى     ستوى، يف هذا احلال استعمل ابن جىن      العنصور امل 

  التطوري

اهتم بن حنى باكتساف القوانني العامة للنظام اللغوى، لذامل يتني لدى           . ٢

نشأت اللغات نظرية التوقيف أو اإلصطالح، بل حوزمهـا         البحث يف   

على حد سواء ألن ذالك ال يغري من حقيقة القوانني، ولكن ابن جـىن              

  نب جىن دراسته على نظام اللغة، يقرر شيئنيأكد بشكل حازم على أرين

 أوقات متالحقةيتطور يف   بلوقت واحداللغة ال تنشأ يف   . أ

 فظ على اتساق نظامهاكانت اللغة باستمرار حتا. ب



حبث ابن جنى نظام العام عن األصوات عامةً، يف هذه الدراسة رجـع             . ٣

هذا النـوع اسـتعمله يف      . ابن جىن على الصفة اإلنسان حبسن املتكلم      

  دراسته اللغة العرب وغريها

  أما نظرية اللغوي إمام جرجاىن

اإلبـالغ  أخذ جرجاىن اللغوي من الصفة التركيب اللغة وبيان وظيفة          . ١

سند جرجاين على العالقة بني صفة تركيـب        . حول دراسة نظام اللغة   

هذه العالقة تكون الكلمة الوسيط هلا املعىن       . الكلمة الوسيطة بوظيفتها  

  فيها ويرى أن اللغة هي الرمزليعلق الكلمة 

وركز اجلرجاين أن يقع النظام اللغة على األساس العام وعالقته بالفكر           . ٢

 اللغة بشرح الوظيفة التفكري فيهـا ألي أن اللغـة           ة نشأ يف دراسته عن  

  تناسب بوظيفة اإلبالغ

يقرر األنواع على مـا     . عمل اجلرجاين دراسة عن األساس اللغوية العام      . ٣

  :يلي

املعىن الذي يلصق بكلمة الوسيطة ال ميكن املعـىن مـن الكلمـة               . أ

 األخرى أما يف لغة واحد أو يف لغة متفرقة 



املختلفان مها املناسـتة أي الصـدق       ن  خلرب يؤثره عالمتا  الكلمة ا . ب

 هذا أحد الطريقة لتعريفها. وعكسه الكذب

الضم بني دراسـة    األول  هذا النوعان يظهران أن نظريتني تكون،       

 لالبن جنـى،    (sinkronik)دياكرونيك لإلمام اجلرجاىن ودراسة التزامن      

التشـكل يف آن، أمـا      فعند نظرية ابن جني أن اللغـة        . وكالمها تتعلقا 

  اجلرجاىن عن العالقة بني اللغة ونشأة الفمر مها يتعالقان

  املنهج التاريخ العلمي. ٢

 مدة سرية   هذه املنهج عند شهرور مهم ألن نظام اللغة تصيب دينامكية             

  وهذا أيضا الدماج بني النظرية ابن جنى ونظرية اجلرجاىن . نسانالتاريخ اإل

 اللغـة   تطـور  منذ بـدأت      اللغة وظيفة و الفكر    و املناسبة بني اللغة  . ١

أول : التعريف على كون العالقة بني الصوت واملدلول هي       . اإلنسان

تشكيل الفكر اإلنسان خيرج األصوات مستفيقا وينفعه لوسيلة عـن          

  أغراضهم

تنشأ كامال يف فصل، وعلى العام نشأت الفصـائل          فكرة اإلنسان ال  . ٢

ال يف  ظهر هذا احل  ) خصص املخصوص امل(من التعريف على موضوٍغ     



، اـردة  اللغة التغيري املفردة عن املوضـوع        الفصل الكامل الصوت  

  وفصل الكامل مثل النحو والصرف 

اإلطالق على الترادف هذا املدة تعتربه خلصـائص اللغـة، تكـون            . ٣

التعبريات اللغة يف طبقات التاريخ، تشري الفكر الذي يبدأ العلم على           

  قيةموضوع حقي

  اللغة التلطفة. ب

  تعريف اللغة  -١    

قال اجلوهرى، أصلها لغي أو لغو واهلـاء        ). بضم الفاء (اللغة فعل     

اللسن، وحدها أا أصوات يعرب     : وجاء يف لسان العرب، اللغة      . عرض

مولـد  . (من لغوت أي تكلمت   " فُعلََةٌ"ا كل قوم من أغراضهم وهي       

  ).٢٥: ١٤٠٣اللغة، أمحد رضا، 

. وقد حيتاج اإلنسان إليها ألنه أرقى أنواع احليوان وأوسعها إدراكا           

وبسعة إدراكه كثرت حاجته كثرة ال يستطيع معها اإلنسان عـالل ـا             

 لكن هذا التعاون حيتـاج إىل       فاحتاج إىل التعاون مع نىب وقومه،     . وحدة

وإىل أن يعرف كل من التعاونني ما عند األخـرى، وإال تعـذر             . تفاهم



. وقد منحه اهللا قوة النطـق     . فهو بذالك حيتاج إىل ونسطة للتفاهم     . العمل

  :أما للغة اصطالحا، رأى عالء يف معظم هذه التعريفات

اللغـة ظـاهرة    : الدكتور إميل بديع يعقوب، يعـرف اللغـة بأـا         .١

بسيكولوجية اجتماعية، ثقافية، مكتسبة، الصفة بيولوكسة كالزمـة        

صوتية لغوية، اكتسبت عـن طريـق       للفرد، تتألف من جمموعة رموز      

اإلختبار، معاىن مقررة يف الذهن، وذا النظـام الرمـزي الصـويت،            

إميل بديع يعقوب، فقه اللغـة      . (تستطيعجماعة ما أن تتفاهم وتتفاعل    

  )١٣: ص. ١٩٨٢العربية خصائية، دار الثقافه، 

:  يعرف اللغة بأـا    –) ه٣٩٢ت  ( اللغوي العريب التقدمي     -فابن جني . ٢

ومعىن هذا أن اللغـة عنـده       . أصوات يعرب ها كل قوم عن أغراضهم      

صـربي  . (ظاهرة اجتماعية انسانية، تنمو وتتطور حلضـور الـداعى        

 )٣: ١٩٩٥إبراهم، 

وسـيلة  :  يعرفا بأا-وهو من لغوي الغرب احملدثني E. Sapir وسابري. ٣

مـن  انسانية، لتوصل األفكار واالنفعاالت والرغبات من طريقة نظام         

 )٣: ١٩٩٥ صربي إبراهم،. (بطريقة إرادية الرموز اليت تصدر



الصورة اللغوية املثالية اليت تقـرض      : ا بأا هيعرف Vandryes وفندريس. ٤

فاللغـة نتـاج طبيعـي      . نفسها على مجيع األوراد يف جمموعة واحدة      

ـ        ين علـى حاجـة     اللنشاط اإلنساين نتيجة لتطابق ملكـات اإلنس

ت اللغة يوم أحسن  الناس باحلجا إىل التفـاهم          االجتماعية، فقد وجد  

 )٣: ١٩٩٥ صربي إبراهم،. (فيم بينهم

صوتية خمزونـة  الرموز النظام من :  فيعرفها بأاS. Ulmannأما أوملان  .٥

 )٤ :١٩٩٥صربي إبراهم، . (اجلكاعة اللغويةيف أذهان أفراد 

فوظة عرفية، اللغة عنده من رموز مل فE. Sturtevantت نوأما ستريثيفا .٦

    صـربي  . ( اجلامية املعينـة   موعةبواسطتها يتعاون ويتعامل أعضاء ا

 )٤ :١٩٩٥إبراهم، 

لغة عامل األنتروفولوجيا الشهري أن ال  B.Malinowski ويرى ماليتوفسكى  .٧

ى وسائل توصـيل األفكـار      ، وليست من إحد   ظيفة اجتماعية ذات و 

أن يكون وظيفة واحدة    ، فمثل هذا اليعدو     نفعالت أوالتعبري عنها  واإل

 )١٩٩٥:٤صربي إبراهم، . (ائف املتعددة للغةمن الوظ



الذي يرى أن اللغة يف جوهرها      ) ١٩١٣-١٨٥٨(فردنان ديسوسور   . ٨

نظام من الرموز الصوتية أو جمموعة من الصور الفظية ختترن يف أذهان            

ا  ويتلقه ني أبناء جمتمع متعني،   اجلماعة الفظية، وتستخدم للتفامه   أفرادا  

حممود سليمان  . (عيش معها عن طريق السماء    الفرد عن اجلماعة اليت ت    

   ).١١: ١٩٩٥ياقوت، 

  أصل اللغة -٢  

وقد ذهب العلماء اللغات قدميا وحديثا يف أصل الوضع مذاهب             

  :                      شىت فقال بعضهم بالوحي واإلهلام 

 اللغة من وحي اهللا وإهلامه. أ

اللغة من وحي اهللا وإهلامه، إن اللغة تعليم من          أن   املذاهبقال     

بأا هذه االمساء   ) وعلّم آدم األمساء كلها   (دم وفسروا األية    آاهللا وعلّم   

 عن ابن عباسذالك ورووا . الىت يتعارفها الناس

ع املخلوقات  مجي دم هي أمساء  آوزاد فقالوا إن األمساء الىت تعلمه          

كلمون ا إىل أن تفرق ولْـده يف        دم وولده يت  آجبميع اللغات، فكان    

 كل فريق بلغة من تلك اللغات، فغلبت عليه واضـمحلّ           قِلوع. الدنيا



هـا   هنا اللغة كلها، أمسائ    وأراد باألمساء . عنه ما سواها لبعد عهده ا     

وأفعاهلا وحروفها على التغليب، ألن السماء ركن يف الكالم ال ميكـن            

احلال هذه، اطالق عليها، خبالف     خلو مجلة من جمله عنها، فصح، و      

وكان أفالطون من قـدمى العلمـاء       . الفعل إذ جيوز خلو اجلمل عنه     

 )٢٩: ۱٩٧٨أمحدرضا،  (القائلني باإلهلام والتوقيف

ُسني أمحد ابن فارس    وقال   املعروف ) فقه اللغة ( يف كتابه    أبو ا

والدليل على صحة ما نذهب إليه من التوقيـف، أمجـاع           : بالصاحيب

ماء على اإلحتجاج بلغة القوم فيما خيتلفون فيه أو يتفقون عليه مثّ            العل

  احتجاجهم بأشعارهم

حل

  اللغة مواضعة  واصطالح. ب

إن أكثر أهل النظر على أن أصـل        : قال ابن جين يف اخلصائص    

وذلـك بـأن جيتمـع      . اللغة إمنا هو تواضع واطالح الوحي وتوفيق      

نة عن األشياء واملعلومات    حكيمان أو ثالثة فصاعدا حيتاجون إىل اإلبا      

مث قال وال بد ألوهلا     . فيضعون لكل مسة لفظا إذا ذُكرعرف به مسماه       

   )۱٩٧٨:٣٤أمحدرضا، ( .من أن يكون تواضعا باملشاهدة واإلمياء



 اللغة أصوات طبيعية عامة. ج

قال ابن جين وذهب بعضهم إىل أن أصل اللغات كلها إمنا هو            

، ودوي الرعـد، وخريـر املـاء،        االصوات املسموعة كحنني الريح   

 . وحنـو ذلـك     وصـهيل الفـرس،    وشحيج احلمار، ونعيق الغراب،   

  )۱٩٧٨:٣۶أمحدرضا، (

  اللغة أصوات طبيعية لإلنسان. د

وقالوا يف نفي القول املتقدم وإثبات ما يريدون إن اإلنسـان،           

الذي هو أرقى احليوانات، أجدر أن ال يقلد العجماوات، مـع أنـه             

رض له عند تقلب حاالته، فله العويـل يف البكـاء،           أصواتا خاصة تع  

والقهقهة يف الفرح، وآخ يف األمل، وآه عنـد التوجـع، وأوه عنـد              

  التضجر، وأشباه ذلك

   التحليل اللغوي-٣

التـزامن  : يف التحليل اللغوي نعرف كان ثالثة أنواع التقرب       

)sinkronik(  ، الوصف التطور)diakronik(   فانكرونيك ،)fankronik .(

  )١١٨ -٢٠٠٢:١١٧:سوفارنو(



  )Sinkronik(التزامن . ا

التحليل اللغوي ذا النوع يستعمل بأسس الـزمن واحلـان،            

فعمليته استعمل لظاهرة اللغة على آن معني، التفوق من هذا النـوع            

هو من حيث موضوعيتها، أما ضعفه أن خلفية العملية اللغـة الـيت             

  حتللها ليس تعبرها

  )Diakronik (رالوصف التطو.ب

التحليل اللغوي ذا النوع املسمى بالتحليل التارخيى، وطريقـة         

حتليله بالتباع وطلعت البيانات اللغة من زمن إىل زمن ومن العصر إىل            

فية التطور  العصر أو الوقت إىل الوقت، التفوق من هذا التحليل أن خل          

   والتاريخ اللغة اليت حتللها

  )fankronik(فانكرونيك . ج

هذا النوع هو إدماج بني النوعني املتقـدمني، هـذا التحليـل              

بطريقة طالعت الظاهرة اللغة يف آِن التطور املعين ويعـرب خلفيـة            

على اللغة اإلجنلزية يف    ) labov(تارخيها، مثال البحث عمله البوف      

أمريكا، يأخذ البيانات اللغة يف ذلك الساعة بفاعل مـن أنـواع            



 وثالثني سنة حىت إىل     رين سنة، وبني عشرين   التطبق العمر يعىن عش   

  خمتلفةاليت استعماهلا التكلم  يدلّ أن اللغة أخره فاحلاصل

  التلطفة. ب

الكلمة التلطفة من اللطيف مبعىن الرب بعباده، احملسـن إىل خلقـه            

بإيصال املناهج إليهم برفق ولطف، أو العامل خبفايا األمـور ودقائقهـا            

بالضم من اهللا   : واللطف  . ض معناه، وخفي  ماغم: وللطيف يف الكالم    

  )٢٦٣: ٣القاموس احمليط جز. (رفق: ، و تلطّف )التوفيق(

هـو مـن    يف الغـرب     euphemismeهذه الكلمة املشهورة ب   

مشكالت الداللة يف الترمجة وهي حماولة إجياد لفظا ما يف لغة ما مطابق            

 ويتفرع عـن هـذه املشـكلة األساسـية        . للفظ آخر يف لغة أخرى    

حمتـار عمـر،    (مشكالت جزئية أو تطبيقية كثرية نرى أن من أمهها        

  : ما يأتى)٢٥١: ١٩٨٨

  اختالف احملال الدالىل للفظني يبدوان مترادفني يف اللغتني. ١

  اختالف التوزيع السياق لكلمتني تبدوان مترادفني يف اللغتني. ٢

  االستخدامات اازية. ٣



  اختالف التصنيفات اجلزئية. ٤

  بري واالمساسعطف يف التالتل. ٥

  اإلحياء واجلرس الصويت. ٦

  اختالف املألوفات الثقافية واالجتماعية. ٧

التلطفة تكون بأخالق من حيث اللغة لكن التلطفة         االصطالح   

  هنا يف جمال لغة اإلجتماعي

خالق يرى من حيث املنبع وعقيبتـه،       األواختلف بني التلطفة و   

خالق من اهللا اخلالق واألدب اللطيفـة  من حيث العني أو املنبع جاء األ    

أما من حيث العقيبة األخالق عند اتمع والرب        . من اتمع والثقافة  

ها اتمع فقط خريا ليس هللا ولو       اأنه خري واحلسن أما األدب اللطيفة ير      

ذلك يف نظار اإلسالم، تكون القيمة الثقافة تبناها الدين والقيمة احلسن           

املقصود باملعروف أو العرف هو العادة اليت التزال يف         عند الدين هذا،    

  اتمع ويرها الرب حسنا



التلطف يف التعبري هو بادرة من اإلجتماعي، ذكر التلطـف يف              

مفـر  ( عند علم احلشرات اللغوي      واصلةالتعبري يتعلق كثريا بأداب امل    

  :هو ) ٣٣: ١٩٩٩: أمري

  الواجب األدب   علم عما احلسن أو السيئة وعن احلق و. أ

  مجع األساس والقيمة بنسبة األخالق. ب

  القيمة عن احلق والباطل الذي يتبعه الفرق أو اتمع . ج

فإذا يؤخذ التعريف الثاىن فأداب اإلتصال هو يشـتمل كيـف           

نواصل تنسب بقيمة األخالق عند اإلسالم، أما على التعريف الثالـث          

ث أو اإلتصال املناسبة بقيمة يف      فأخالق اإلتصال مييل إىل كيف التحد     

  اتمع أو يف الفرق

 يـرى أن األدب  (Toshihiko Izutsu)وعند طشيهيكا إيزوثو    

ليس من النظام الذي يفعل مع اإلناس بل له ثالثة األنواع من حيـث              

  :القرآن 

  الذي يدل صفات اإلهلية. ١

  الذي يصور موقف األساسي اإلنسان على ربه اخلالق. ٢



 يدل عن املبادئ و النظام االخالق اليت تكون له يف اتمـع             الذي. ٣

  اإلسالمي

عند عبد الرمحن، أن التلطفة متاسويا بأخالق من حيث اللغـة،           

) ٦٦ :١٩٩٩: مفر أمري(له اخلصائص  )Fairness(واألخالق يف الللغة    

  :منها

 الصدق يف املواصلة  . أ

ـ  :  هذه اإلصطالح تكون يف القرآن بإصطالح      ري التكـذيب،   آمن، غ

صدق، احلق، ذا املبادئ فاملتكلم عند القرآن ال يتكلم بالتكـذيب أي            

 ) اإلفك(هلو احلديث 

ففي . كلمة يف القرآن  ٨٣٤يف أشكال هذه الكلمة تكون       آمن،

عصر املكية قال تعاىل الذي رعى األمانة هي للدالة من ناجح املؤمن،            

صد للمؤمن النـاجح     احد من املقا   ٨ويشرح عنه يف سورة املؤمنون،      

  ترى من استطاعه عن رعاية األمانة اليت تعطى إليه



ولبصـدق  .  ضد باملذب  ةممبعىن األصح هذه الكل   لغة   ،الصدق

مفـر  ). (القـول (أيضا تكون يف بغريف األصج والصدق يف املواصلة         

  )٧۱ :١٩٩٩: أمري

ن وتكون يف القرآ  . لغة ضد الصدق  " كذب"اللفظ  ،  غري الكذب 

ويف سـياق   .  العبارة يقصد إىل الكفار كما العـادة       هذه.  كلمة ۲٨٣

املواصلة الكذب هو صفة املذمومة الذي يظل، فطبعا اإلتصال هذا غري           

  املناسبة بأداب املواصلة

 العدل . ب

من عدل يعدل عدوال أي املساوة المييل ومتساويا باالتوازن يف الـرد،            

ظامل،  وهـذه    الكلمة العدل ضد ال   .  مثال السواء يف الكيل واحلساب    

 كلمة يف القرآن، أمر املسلمون للمواصلة بالعـدل،         ۲٨الكلمة تكون   

: مفر أمري (يعين باألصح والمييل إليه ومماثلة ومن ال عدل له فهو ظامل            

٨١ :١٩٩٩ ( 

  اجلدير أو البساطة. ج



 يف املواصلة، ينبغي علينا أن يتفارق أين العبارة اليت جتدر أن تعتربهـا أم              

جيب على الصحايف أن يتفكر أو ال يف        .  ال جتدر أن تعتربها    العبارة اليت 

إلقاء األخبار والكتابة و الصورة هل تلك املناسبة أم ال؟ مثال الجيـوز             

  إذاعة العسكري أو األخبار الذي يلمس قوما أوقبيلة أو طائفة معلومة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     



  الباب الثالث

  نتائج البحث

 

تتضمن يف أياته ال يدل أن اهللا عظيم        قد ظهر القرآن ستة األسوس اليت       

عبد الـرمحن،   (اإلتصال لإلنسان املالزمة؟    فحسب، بل مراجع ملعرفة كيف      

  ) ١۹٦٥: من موئيس

  األسوس الذي يعلمه القرآن يتعلق باللغة التلطفة. أ

 قوال معروفا. ١

  كرميا قوال. ٢

  ميسورا قوال. ٣

  بليغا قوال. ٤

  سديدا قوال. ٥

  معروفا قوال. ٦

   يف التعبريةاألية اليت تتضمن عليها اللغة التلطف. ب

  قوال معروفا
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  كرميا قوال
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  ميسورا قوال
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  )٢٨ : اإلسراء(  ∪∇⊅∩

  بليغا قوال
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  قوال لينا
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  سديدا قوال
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  شهرور حممد عند الكرمي القرآن يف التلطفة اللغة معىن. ج

 ذكر كما اللغوية مبنهج شهرور يستعمله القرآن النص تفسري يف    

   :السابقة

  اللغوي مبنهج. ١

 يف نىج ابن نظرية من اخلالصة أو شهرور يدمج اال هذا يف

، )٢٤: ٢٠٠٤، شهرور (اإلعجاز دالئل يف اجلرجاىن وإمام اخلصائص

  :منها

   بنية الكلمة  التركيىبمن حيث. أ

أن تغيري .  من تركيب مفردها ترى الكلمةظهرت يف هذا املنهج  

ويف اللغة التلطفة . العنصور املستوى أي يف معنا واحد تكون فيها ةالكلم

قال اسم املصدر من " قوال"ة، و كلمة تكون قوال املتبوع بنعت كثري

أما نعته يف التعبري اللغة . مبعىن تكلم. البناء على األجواف واو يقول قوال

  :التلطفة يف القرآن الكرمي، هي

عرفة، -يعرف-، ذلك الكلمة من الصفة املشبهة من عرفمعروفا. ١

ِلمكلمة ، فاسم الفاعل مبعىن مفعول" معروفا"و. عرفانا، عرفّانا مبعىن ع



، و تؤخذ من الفعل الالزم للداللة على معىن  مفعول وزنىمعروف عل

جامع (قائم باملوصوف ا على وجه الثبوت، ال على وجه احلدود 

  ) ١٣٥: الدروس العربية

صفة املشبهة " كرميا"كرامة، و-يكرم-ذلك الكلمة من كرم ،كرميا. ٢

م للداللة على ، وتؤخذ من الفعل الالزفعيلباسم الفاعل على وزن 

  معىن قائم باملوصوف ا على وجه الثبوت، ال على وجه احلدود 

 باسم بالغةيسراً، صفة امل-ييِسر-، ذلك الكلمة تبىن من يسرميسورا. ٣

الفاعل بناء مثال الياء و تؤخذ من الفعل الالزم للداللة على معىن قائم 

امليسور مصدر . دودباملوصوف ا على وجه الثبوت، ال على وجه احل

    وجعل صفة مبالغة أو بتقدير مضاف أي قوال ذا ميسورة أي يسر

بالغة، صفة املشبهة باسم -يبلغ-، ذلك الكلمة تبىن من بلغ بليغا.٤

الفاعل بناء الصحيح و تؤخذ من الفعل الالزم على وزن فعيل للداللة 

  حلدود  على معىن قائم باملوصوف ا على وجه الثبوت، ال على وجه ا

لبنا، بناء أجوف -يلني-، ذلك الكلمة اسم املصدر تبىن من النلينا. ٥

  يائى، حبرف علة يف عني فعله 



، ذلك الكلمة تبىن من سد يسد، صفة املشبهة باسم الفاعل بناء  سديدا.٦

أجوف يائى، و تؤخذ من الفعل الالزم على وزن فعيل للداللة على 

  الثبوت، ال على وجه احلدود  معىن قائم باملوصوف ا على وجه 

  )الصوتية(من حيث الفنولوجي . ب

حينما حبث ابن جنى عن هذا النوع فتذكرنا عن اإلشتقاق الكبري، 

فقه الللغة (وهو أيضا أول من اهتم ذا النوع والذي أفرد له بابا خاصا 

  ).١٩٨: وخصائصها

كون ت" قوال. "تكون الكلمة األصل" قوال "يف هذا البحث الكلمة

ل يف اللغة العربية هو تكلم أي -و-ل أي يف األصل ق-ا-من احلرف ق

ل قبلت  -و- قوتركيب الفونيم . صوات املترتبنطق اإلنسان األ

 ق مبعىن سرع-ل-مبعىن تسلق فيقال وقل الرجل اجلبل، و" ل-ق-و"ب

وكذلك من الداللة قبلت الكلمة قوال بِقلٍَّة أو . فيقال ولق خالد رميا

  ، فكول ومعناه جتمع "ك"قرب حبرف " ق" والفونيم من احلرف .وِلقَةً

-ر-ف"و " ع-ف-ر"بويقبل  ف-ر-تؤخذ من كلمة ع معروفا، .١

فاعلة مبعىن مفعولة فهو العطية أو اخلري أو " معروف"والكلمة " ع



فيقال رجل املعروف أي رجل اخلري وقد يكون مبعىن . اإلحسان

وكلمة رفع مبعىن .  اإلمام املشهوراملشهور فيقال اإلمام املعروف أي

رفع درجته، وقد يكون اللمعىن من عرف و رفع متساويا أي إىل 

   الغاية ورفع دراجته 

 الفنولوجي م يتكون من ثالثة أحرف،-ر- كلمة ك تؤخذ منكرميا،. ٢

. وكذالك من داللته" م-ك-ر"أو " ر-ك-م"بمن تلك الكتابة يقلب

  ا-م-ي-ر-وكلمة كرميا من الفنولوجي ك

ر مبعىن سهل أو الن و انقاد  -س-تؤخذ الكلمة من يميسورا، . ٣

مثل، يسرت املراة أي سهلت ". سرى"و" سار"بقبلت تلك الكلمة 

عليها الوالدة، وكذالك املَيسرة، امليسور، امليسرة هلم املعىن السهولة، 

قد يكون . أما سار، سار أمحد مدينة، سرى أمحد مبعىن سار ليلة

  )مشيا(لمة سار وسرى متساويا يف املعىن أي يعمل الذهاب الك

قيل من ،  يتكون من ثالثة أحرف،غ-ل- تؤخذ من كلمة ببليغا،. ٤

 بلغ يبلغ أبلغوبعض من الفعل البلوغ البليغ التبليغ بعض من اإلسم 

  أي الوصولهووالبليغ .  وصل مبعىن وبلغكلّ األشكال هلا املعىن



واختلف . ارتد الشيئ إىل مقاصده أي بلغالوصول إىل الغاية وامل

 ولغب القوم ،الكلمة غلب أولغب يقال غلب على فالن أي اعتز عليه

يف ذلك الكلمات تكون  املساوات هي . أي حدثهم حديثا كاذبا

       القصد و التعمد ما أراد به قد وصل 

نال "بن، مبعىن رخو وقبلت تلك الكلمة -ا-تؤخذ من كلمة للّينا، . ٥

وكذالك يف داللته، فيقال أالن للقوم جناحه؟ أي اخذهم " أو نلى

  ا-ن-ي-ي-وكلمة لينا من الفنولوجي ل .باملالطفة

 ويف اللغة العرب هي صوابا ،د-د-س، تؤخذ من كلمة سدسديدا، . ٦

 هدف إىل ومتوجه قاصد ومعناه بفتحها سدادا السني بكسر واستقامة

 قابل تلك (fonem)كيب الصوت يف التر. )١٣٧: روح البيان (احلق

  س مبعىن أدخل الشيئ يف التراب -س-د" دس"بالكلمة 

  من حيث الوظيفة اللغة. ج

ن اللغة وظيفتان، لطاقم االتصال ولطاقم الفكر، والكلمة أو  

فمعناه التعبري القول " قوال" مبعىن اخلري واحلسن فإذا رتبه بكلمة "معروفا"

 إمام و املراغي وعند. واملناسبة احلسن عبريالت يشتمل الذي القول هو اخلري



يف هذا  املثل ألحد، مطمع غري الريبة عن بعيد حسن قول هو : الشريازي

 ميلك الناس من أحد وليس له املال ذلك أن يتصرف مل من إعطاء القول

 يشتمل ٥:  يف سورة النساء.)٨٣: ١٩٨٦ املراغي، مصطفى (عليه

تمل النصح واإلرشاد وتعليم مما ينبغي تطيب القلوب بافهما السفيهة ةيش

  أن تعلمه السفيهة

حسنه وعلى أ، الكرمي هو من كل شيئ على "كرميا" وكلمة   

كل ما يرضيه وحيمد يف بابه فقول كرمي هو مرض يف معانيه وجزالة 

 ال مجيل قول هو كرميا قوال أن الشريازي اإلمام قال .الفاظه وفوائده

 مثال املروءة على الرتول ويستدعيه األدب حسن يقتضيه الذي .فيه شراسة

 األدب وسوء احلفاء من فإنه بأمسائهما يدعومها وال ياأماه ياأبتاه: يقول أن

  ) ٨٠: ١٩٩٣ املعاين، روح(

: الفصيح فمعناه لإلتصال بالقول نرتبطه إذا "بليغا" وكلمة   

 له البليغ قول األصفهان عند. تعبريهم يف ومطابقا جليا معناه وضح

  :معنيان

  لغته موضع يف صوابا.  أ  عناصر بثالثة تناسب إذا  



  به املقصود للمعىن طبقا. ب

 نفسه يف صدقا . ج

 يف البليغ والقول. القائل أراد كما املستمع يفهمها الكلمة تلك حينما  

 الترغيب الكالم يف كام مثل به، املقصود مدلوله يطابق الذي هو األصل

  والترهيب

 القول فمعناه بقوال رتب فإذا العطف، معناه لأص"لّينا" وكلمة  

 الشعور يلمس وال الفؤاد ميس الذي العطف الكلمات يعرب أو العطف

 سورة يف مثل .املتحتم تصري الكاذب فؤاد لطيف بقول ألن احلخاطب

  فتخشى ريب إىل وأهديك تزكى أن إىل لك هل "النازعات

 خالف أو ةالسهول أو السهل معناه األصل" ميسورا" الكلمة  

 للمنطوقة سهل سرور و مناسب قول هو" ميسورا قوال"ف  املعصور

 مثل بامليسور هلم الدعاء هو امليسور القول البيضاوي التفسري يف وقيل

  وإياكم اهللا ورزقنا تعاىل اهللا اغناكم

" سديدا "الفعل حيث ومن. اإلستقامة املعىن له "سديدا" وكلمة  

 فالسديد السعي ذلك يف اإلستقامة لوفع اإلصالح السعي يف يعمل هو



 وإذا. اهلدف وتصيب األصح) املنطوق يف (الشيئ ليتصل الفاعل على يدل

 احلسن الكالم أو النطق فمعناه" سديدا قوال "أي قوالب الكلمة تلك رتب

 كما اليتمى مع تكلم أي املراغي تفسري يف املثال. اهلدف واملصيب

  "ولدي يا "باللفظ ودعاه ديبا،تأ حسنا، لطيفا، قوال بولده يتحدث

  العلم -التارخيى املنهج. د

 التركيب إعادة يدور التارخيى منهج أن شهرور عند  

)Rekonstruksi( من التاريخ أما الكالم، وسياق النص بني العالقة املعىن 

  :الرتول أسباب أي التلطفة اللغة افيه اليت األيات الرتول

  معروفا قوال  . أ

 وكلها الكرمي القرآن يف مرات أربعة توجد معروفا قوال التعبري   

 اإلطراء و الكلمة  يتضمن، قوال معروفا هنا٢٣٥: البقرة سورة يف مدنية،

 واألية قبلها حيكي التخاطبة األخالقية يف .اللطيفة على النساء للخطبة

واألية بعدها . تسامح إحساس املرأة من باب أوىل املرأة اليت طلقها زوجها

أة اليت طلق زوجها بأنه التوجب أن يعطيها مهرا قبل اختلط عن املر

  . بينهما



 أن خيضعه الذي من أو اليتمى الوايل اهللا أمر ،٥ : النساء سورة يف  

. مثال" فحسب به حمافظة وأنا غنائك هذا "قائال الصغار حينما ينصحه

 لكي معروف بقول النصيحة إلعطاء له فينبغي سافها، اخلاضع ذلك وإذا

 يف أما. اإلقتصادية احليات كيفية عن قبلها أية يف شرحت و. سدا تركه ال

 وىل أنا ولكن مال، يل ليس "النىب غلى يسئل الرجل كان بعدها األية

 آن غري ومن متأثل وال مسرف يتيمكغري مال من كل "النىب فقال لليتيم

 هل يماليت لتقومي الوىل أمرنا قد اهللا أن احلال هذا يف مباله، مالك تقي

 املال حيمل أن يستطيع

إن أوس بن ثابت األنصاري توىف وترك ، ٨: النساء سورة يف  

فقام الرجالن مها ابنا عم . امراة يقال هلا أم كحة وثالث بنات له منها

فأخذ ماله ومل يعطيا امرأة . يقال هلما سويد وعرفجة. املبت ووصياه

  ) ۹١:التفسري نزول القرآن(

 زوجة (للنساء الدعوى أو الطلب، ٣٢: االحزاب سورة يف  

 إىل يدل القرآن يف معروفا قوال أن واحلقيقة ببساطة تتكلم لكى) الرسول

  .واملسكني اليتمى مثل حياته يف مستفدا ينقص والذي املرأة



  كرميا قوال . ب

 والقطمري، النقري ميلك ال فالن نزوله وأسباب مكية االية هذه  

 وهو أبيه قتل من حذيفة سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول منع ولذلك

 وال بالوالدين باإلحسان األمر بعد يؤذيهما عما ى املشركني، وصف

  )٥٦٨: البيضاوي التفسري(. بإغالظ يعجبك ال عكا جرمهاتض

  ميسورا قوال. ج

 من عربة النيب القوم طلب حينما نزوله وأسباب مكية االية هذه  

 يظنون وهو" لكم عربة عند ما "النيب قالو. اهللا سبيل يف جلهاد عزمية بىن

 بطريق معناه. ميسور بقول يعىن األية هذه ونزل غاضب النىب أن

 إذا واملسافرين، واليتمى القرىب إلعطاء األمر بعد تقع األية هذه. األحسن

 قبلها األية من. وميسورا بساطة قول يلتزم إليهم نعطي أن نستطيع ال

        . واألوالد املرأة إىل الوارث التعطى لذينا اجلاهليون عن أا وبعدها

  بليغا قوال. د

 بني باجلدال متعلقة االية هذا إن املدينة، يف األية هذه نزل  

 ذلك سيفعل بل حممد، عند لتحليها واتفقا واليهودي األنصار من املسلمني



 نم العامل تكون بينهم ألن النيب عند حتلي ال لكي يقترح الذي املنافق فجأ

 اإلقتراح ذلك أن وجاليا واضحا صار ذالك األشراف، بن كعب البهودي

  النيب على املنافق اإلنكار من نوع أو شكل

 أو املؤثر بطريقة اإلشراح و الدرس وتعطى مالزمة يبعد هذا أم  

  .املنافق الصفة له املسلمني ليقابل حيتاج" بليغا قوال "فلذالك قلبه يف التعبري

  لينا قوال. ه

 باللقاء فرعون على للذهاب وهرون موسى إىل اهللا من أمر وه  

، وكالمها خيطران يف أقابلة فرعون باهللا وشرك هارم مالك ألنه اهللا أيات

قال ختافا أنين معكما "فوعد اهللا عليهما إلحفاظهما منه كما قال تعاىل 

لذلك ذهب موسى وهرون إىل فرعون بقول لني يعىن قول  "أمسع وأرى

ب رفيق بال صوت مرتفع وال أنانية ألما أكثر االثر عند لطيف جري

  . )٤١٩: ٢٠٠٥علم كامل، (دعوة الناس

  سديدا قوال. و

 ،۹: النساء (الأليتني هذه يف. مرتان القرآن ذكرها الكلمة هذه  

 املتقى الصفات تكون تعىن وهذه هللا التقوى بعد تكونان) ٧٠: األحزاب



 غرض أن يدل ،النساء سورة من سعةالت أية ويف. الصواب التكلم شرط

 بالتقوى ويتعلق .األتى يوم ضعيفة ذرية ليحفظ الصواب ونطق التقوى

 الذي من ميثل أن علينا اهللا وى واملغفرة، املسن فحمل تعاىل اهللا غلى

  موسى يؤذي

 الناس على اهللا وعد يدل األحزاب سورة من سبعون يةأ يف وأما  

  صعبا فعمله السديد اإلتصال طاعاست دون يعىن ،مأعماهل ليحسن

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الرابع الباب

  اإلقتراحات و اخلالصة

  اخلالصة. ۱

 عشرة وهي الكرمي القرآن يف األسس تكون اليت التلطفة اللغة التعبري . أ

  :، يف أربع مواضع، وهيمعروفا قوال. ۱ :موضع

  ٢:٢٣٥ :البقرة.   أ     

  ٥: ٤:النساء . ب    

  ٦ :٤ :النساء. ج  

 ٣۲: ٣٣ :االجزاب. د   

  ٦٣: ٤ :النساء  :موضع يف ،بليغا قوال. ٢

   ٢٣: ١٧:اإلسراء  : موضع يف ،كرميا قوال. ٣

  ٢٨: ١٧:اإلسراء : قوال ميسورا، يف موضع . ٤

  ٤٤: ٣٠:طه : قوال لينا، يف موضع . ٥

  : قوال سديدا يف موضعني. ٦

  ٩: ٤: النساء   . أ



  ٧٠: ٣٣ :األحزاب. ب

  تلطفة يف القرآن الكرميمعىن اللغة ال. ب

 املناسب الكالم املعىن يشتمل ،٢:٢٣٥ :البقرة سورة يف معروفا قوال. ۱ 

طاب اليت تعتربها بالتواضع واحلبيب على اخلاللغة  يعين اللطيفة والكالم

  . حىت يشعر قدر عليه وتعطى اإلهتمام عليه

 هو مرض ميلاجل الكالم املعىن يشتمل الكالم املعىن يشتمل ،٥: ٤:النساء 

  يف معانيه وجزالة الفاظه وفوائده

 التوصية تشتمل اللغة التعبري هو صحاأل القول يشتمل ،٨ :٤،النساء

  الصريح ومصدر القدر على األصح بعالمة املناسبة

 تناسب اللغة التعبري وه احلسن الكالم املعىن يشتمل ٣۲: ٣٣ ،االجزاب

 والصواب الذي يناسب يكون ، ويدل القيمة اخلريةاللغة أو النطق بقاعدة

 احلال

التعبري اللغة  هو املعنوية الكالم املعىن يشتمل ٦٣: ٤ :النساء ،بليغا قوال. ٢

  الذي فيه ليس كالم فريغ



 هو مرض يف اجلميل الكالم املعىن يشتمل ٢٣: ١٧:اإلسراء  ،كرميا قوال. ٣

  معانيه وجزالة الفاظه وفوائده

 التعبري اللغة  هواللني الكالم املعىن يشتمل ٢٨ ،١٧:اإلسراءقوال ميسورا، . ٤

  الدعاء املعىن يشتمل الذي يتوازن التوصية وطريقها حىت تسلم من اخلطاء

 الالئقو الدعاء الكالم املعىن يشتمل .٤٤: ٣٠ :طه: قوال لينا، يف موضع . ٥

  التعبري اللغة اليت تناسب بدرحة احلال املتكلم واملستمعهو 

  اللغة التعبري هو صحاأل الكالم املعىن يشتمل ٩: ٤: النساءيف سورة . ٦

  الصريح ومصدر القدر على األصح بعالمة املناسبة التوصية تشتمل

 اللغة التعبري هي العدالة الكالم املعىن يشتمل ٧٠: ٣٣ :األحزاب   يف سورة 

 املوضوعية ويشتمل جهة إىل راجح وال. هلا ينبغي كما مناسبة فيه اليت

   ينةعامل

  

   اإلقتراحات .ب

قد قامت الباحثة مستعينة باهللا تعاىل أن تقدم هذا البحث شامال بكل   

جهدها لكشف مجيع ما سئلت يف مشكالت البحث بتمام وكمال، ولكنها 



 الباحثة جلميع ولذلك رجت.  من األخطاء و النقصانتيقن أن الباحثة ال ختلو

وا هذا البحث إن وجد فيه القراء النبالء من صميم فؤادهم أن يكملوا ويصلح

  .  ما يصلح به اإلصالحات واإلكمال واإلمتام يف أفضل ما كان وخري ما كان

أن يكون هذا البحث مراجعا زائدا ومساعدا هلم يف فهم اهلرمنيوطيقا و . ۱

  فهم أداب املواصلة وخاصة ما يتعلق باللغة التلطفة يف التعبري

ة ملهال يف التكلم أو التحدث، ألن الباحثة من املرجوين على مجيع االم. ۲

  اخلطاء القليل فيه يتعقب الباطل

الباحثة من املرجوين عل من يريد املناقسة حول هذا البحث أو حول . ٣

    الدراسة القرآنية متعلقة ذا العنوان

قد انتهى كتابة هذا البحث الوجيز بعون اهللا وتوفيقه، وأن هذا البحث    

لذا رجت .  الكمال ملا فيه من األخطأ و النقصانالبسيط مل يكن على دراجة

الباجثة من سادة القراء واألعزاء تصويبا على ما يبدوا من األخطاء وعسى أن 

  تكون هذا البحث منافعا
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