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 نقــط االعجــام
 

 منى عدنان عبدالغنيد. 
 كمية التربية لمبنات/ جامعة تكريت 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 مقدمــــظ

السددد م بمدده ن يدددا ايمدددّ  الدددذي  دددِا َت دددُر  و  الصددد ةو  الحمددد ا الدددذي بّمدددم  دددال مم  
 أط  ت ُظَمم...و  عد...و  صح ا ما تدابه بمه الكون نهارو  بمه آلاو  ايمم  

ن  وساطتا اليوم المؤلفدات المتتمفدة   تحفدظ  دا و  فإن نظام الكتا ة العر ية الذي تدوَّ
النتاجدات ايد يددة   ددأ حروفددًا ديددر محدددة اي ددكاغ  مكتو دة   يددر اتصدداغ و  ايفكدار العمميددة

لددم يصددغ إلدده مددا  ددو بميددا اليددوم مددن نظددام مسددت ر تع ددر و  بمدده أحجددار أو رأدداع أو دير ددا 
ن أصدددوات الم دددة العر يدددة إّو  عدددد أدددرون طويمدددة كمّمتهدددا جهدددود بممدددا  رمدددوزي تيدددر تع يدددر بددد

 السم  ف  إص ح التط العر  . 
أدد أطدش  دوطًا طدويً  و  ن ط اوبجام مظهدر مدن مظدا ر إصد ح التدط العر د  و  

 صدددوريو  ال حدددث يعدددرض لدددن ط اوبجدددام مستعر دددًا تاريتددداو  حتددده اسدددت رت صدددورتا اليدددوم 
 ما يتعمق  هذي  المو وبات. و  مان و عاز و  وا عاو  موأ  العمما  مناو 

أددد جددا ت  ددذي المو ددوبات  ددمن أر عددة م احددث  كددان ايوغ تمهيددديًا بددرض و  
 تمو التط العر   ايوغ منا. و  مصطمحات اوبجام

اتدتص أسد ا ا وزمدان ظهدوري ووا دعا  و  برض الم حث الثان  ظهدور اوبجدام و  
 ب أتها  ال را ات ال رآنية. و  نا االم حث الثالث  مناأ ة أ ية تجريد ال رآن  مع

 أمدددا الم حدددث الرا دددش فعدددرض اوبجدددام بمددده طريدددق  اوسدددت رار مدددن حيدددث صدددوري 
 موأ  العمما  من استعمالا أو إدتالا إله المصاح .و 



 ن ط اوبجام 
 منه بدنان ب دال ن  د. 

ٕٗٛ 

ال حدددث فددد  جاندددب مندددا ذو ط يعدددة  وثا  يدددة فمدددن أحكامدددا مدددا يتعمدددق  ن دددوش أو و  
جانددب آتددر كثيددرًا مددا يتعمددق  روايددات   ددو مددنو  ُي دد ف فدد  صددحة  ع ددها و  كتا ددات أديمددة

 الكتدب التد  أدد تتتمد  دولدة نصوصدها أو تتنداأض ممدا ي دكغ صدعو ة فد  التوفيدق  ينهددا 
الوثددا ق ثددم و  لهددذا أددام مددنهث ال حددث بمدده اوسددتعانة  ايدلددة الع ميددة الدده جانددب النصددوصو 

ا أّن ن دددط  و سددديمو  النظدددر الددده الروايدددات فددد   دددو  السدددياق الدددذي أيمدددت فيدددا لفهمهدددا  دأدددة 
 اوبجام مو وع أد َيِرُد ف  كتب ذات ط يعة موسوبية أو  اممة لمو وبات أترى. 

منهددا مددا يتعمددق  عمددوم و  تنوبددت مصددادر ال حددث فمنهددا مددا يتَّصددغ  ددالتط العر دد  و  
منها ما يتعمق  الدراسات الم وية  ف دً  بمده و  منها ما يتعمق  التاريخ اإلس م  و  ال رآن 

–كددان كتدداب رسددم المصددح  لدسددتاذ الدددكتور دددانم أدددوري حمددد و  لمعدداجم او  كتددب التددراجم
 ف  م دمة  ذي الكتب.  -حفظا اا
نددد  إذا أأدددددم  دددذا ال حددددث يمزمنددد  أن أأدددددم وافدددر  ددددكري لكدددغ مددددن أبدددانن  فدددد  و  ا 

الددددكتور ب دددد مدددنهم الددددكتور ددددانم أددددوري حمدددد و  أتدددصف و  الحصدددوغ بمددده مصدددادر ال حدددث
 الزلغ.و ألتمس العذر بن السهو و  اا تيرًا المجيد محمد الدوري فجزا م 

 .آتراً ق والسداد والحمد ا أوًو  و من اا التوفيو 
 

 املبحث األول : مبحث متهيدي
 مصطلحات االعجام  

 .  (ٔ)يعّر  اوبجام  أنا   تمييز الحرو  المت ا هة الصور  ع مات تاصة لمنش الم س
تدد  يتحدددث بددن المو ددوع أطم ددت بمدده ديددر أّن الم حددظ أن المؤلفددات ال ديمددة ال 

 ددددذا المعندددده مصددددطمحات متتمفددددة  ويسدددد ب اتددددت   المصددددطم   نددددا الت دددداس فهددددم  عددددض 
 النصوص الت  ترد فيها أو اتت   فهمها  ين العمما . 

أمدددا فددد  الدراسدددات الحديثدددة فدددإّن معنددده اوبجدددام ومصدددطمحاتا وا ددد  فيهدددا محددددد  
 المعنه نظرًا وست رار ا مش مرور الزمن. 

ول بجام أكثر من مصطم  دير أّن فروأًا دأي ة تمّيز  ين كغٍّ منها  وتظهدر مدن  
 ت غ تو ي  معانيها فيما يأت   



 ت لمعموم اإلنسانيةمجمة جامعة تكري
 (ٜٕٓٓ) آذار(                     ٖ(                   العدد )ٙٔالمجمد )

ٕٜٗ 

يددددور الفعدددغ )َبُجدددَم( حدددوغ معنددده اإل هدددام وبددددم اإلي ددداح  ومندددا العجمدددة  االعجاااا   -1
سددان لسددان الددذي يمحدددون إليددا أبجمدد  و ددذا ل{  ومنددا أولددا تعدداله  (ٕ)والَعجمددا  وايبجمدد 

)مددن اسددتعجمت بميددا أرا تددا  -(  وروي فدد  الحددديث ال ددري  ٖٓٔ)النحددغ  }بر دد  م ددين
 وف  ال عر أوغ امرئ ال يس   (ٖ)فمينْم(

 (ٗ)ُصمَّ صدا ا وبفا رسمها       واستعجمت بن منطق السا ِغ 
فاوبجدددام ل دددة  إزالدددة اإل هدددام ين الهمدددزة لمسدددمب  وبمددده ذلددد  )) يكدددون أولندددا  )أبجمدددت 

 .  (٘)أي   أزلت استعجاما(( الكتاب(
أمددا إصدد حًا فاوبجددام  إزالددة اإل هددام بددن الحددرو  المت ددا هة  ددالُنَ ط  أدداغ ا ددن و  

ذا أمدددت كتددداب معجدددم فدددإّن تعجيمدددا تن يطدددا لكددد  تسدددت ين بجمتدددا و  ت ددد ... منظدددور  )) وا 
 .  (ٙ)العجم الن ط  السواد مثغ التا  بميها ن طتان((و 

يددراد  ال ددكغ الددذي يعددر  أّن معندداي الحركددات  ذكددر ا ددن سدديدي ان اوبجددام أددد و  
ولعمدا ي صدد  ندا المعنده  (ٚ)فن غ بن التميغ أولدا )) دكمت الكتداب أ دكما  دكً  أبجمتدا((

  و الن ط   السواد(. ليس المعنه اوصط ح  )و الم وي ل بجام ) و و إزالة اإل هام( و 
كمددا يددزاد الحددر  بمدده الكممددة    ددو ))زيددادة تمحددق الحددر  فرأددًا  ينددا و ددين ديددري الاان    -2

 .  (ٛ)فرأًا  ينها و ين دير ا((
دتدددغ مصدددطم  )الدددن ط( المددد س ين العدددرب ن طدددوا ن طتدددين  ن دددط إبدددراب ون ددددط و  

إبجددام  ايوغ معندداي الددن ط الددذي نسددب ي دد  ايسددود فدد  الن دداط التدد  و ددعها فددوق الحددر  
 دوع ال حدث  ولدذل  فدإّن وتحتا و ين يديا وسيأت   يانا  والثان  ما س ق إي احا و دو مو 

 إط ق كممة الن ط كثيرًا ما يكون مم سًا ف  فهم أّي المعنيين  و الم صود. 
لعغ  ذا ما يفسر اتدت   العممدا  فد  نسد ة الدن ط فينسدب ليحيده  دن  عمدر ن دط و  

  وأددد يفّسددر (ٜ)اإلبجددام  ينمددا ينسددب لددا أ ددو داود السجسددتان  ن ددط اإلبددراب فدد  المصددح 
 (ٓٔ)ارض  ددين الكرا ددة والتددرتيص الددوارد  بددن الحسددن ال صددري وا ددن سدديرين ددذا أي ددًا التعدد

ف دددد يكدددون ندددوع الدددن ط متتمفدددًا فددد  كدددغ  مدددن حكدددم الكرا دددة وحكدددم التدددرتيص فيتتمددد  الحكدددم 
 وتت   نوع الن ط وو يت   ذل   س ب المصطم .  
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ًا ثدددم يدددرد مرادفددد  -كمدددا سددد ق ذكدددري -ولدددذل  أي دددًا يدددرد الدددن ط مدددرة  معنددده اوبجدددام 
 .  (ٔٔ)لم كغ و و   ط الحركات ك وغ الزمت ري والز يدي ))وكتاب من وط  م كوغ((

و  دكغ بدام ي حدظ أّن كممدة )الدن ط( تددغ بمده معنده )ن دط إبدراب( بندد ال دددما   
)) وي ديفون إليهددا أحيانددًا ب ددارة ) العر يددة( أو ) دداإلبراب( أو ) ددالنحو( ليميزو ددا بددن الددن ط 

 .  (ٕٔ)الذي ي صد  ا اوبجام((
أد انتهه  ذا اإل كاغ  س ب حموغ ال دكغ المسدتطيغ الدذي و دعا التميدغ محدغ و  

 ن ط اإلبراب الذي و عا أ و ايسود الدؤل .
 }كتدددداب مرأددددوم{ومنددددا أولددددا تعدددداله    (ٖٔ)ومعندددداي  الو دددد  او الكتا ددددة والتددددتم الاااار    -3

 (.  ٜ)المطففين 
تعجددديم  -لدددرأم والتدددرأيم واصدددط حًا   دددو ابجدددام الحدددرو . أددداغ ا دددن منظدددور  ))ا 

الكتدددداب يرُأُمددددا رأمددددًا أبجمددددا و ّينددددا  وكتدددداب مرأددددوم أي أددددد ُ ي نددددت حروفددددا  ع ماتهددددا مددددن 
 . (ٗٔ)التن يط((
وأددد مّيددز ال طميوسدد   ددين الددرأم والتددرأيم فددذكر أّن الددرأم معندداي  الكتا ددة الحسددنة أمددا  

 .(٘ٔ)الترأيم فمعناي التن يط موردًا لهذا أمثمة من ال عر
ا ا ددن درسددتويا ف ددد تددّص الددرأم  معندده ابجددام الحددرو  المهممددة كالحددا  والددرا  أمدد 

والسددين ونحو ددا زيددادة فدد  اوحتددراز مددن التطددأ والمدد س وسددماي ن طددًا ديددر محددض  وتّصددا 
 أ غ النحو وال دعر وال ريدب م داوة مدنهم فد   د ط الكتا دة أمدا كتداب الرسدا غ فمدم يددتموي 

 المعنه وجود ف  بصرنا الحا ر.  وليس لمرأم  هذا (ٙٔ)ف  كتا اتهم
الدددددرأش فدددددد  الم ددددددة  )) كددددددالن ش والتدددددرأيش   الددددددنم... ورّأددددددش ك مددددددا زوَّري  الاااااار    -4

 .  (ٛٔ)و))يرت ش أي ُيظهر حسنا وزينتا(( (ٚٔ)وزترفا((
اصط حًا  يتناوغ الرأش معنه الكتا ة أحيانًا ومعنه التن يط أترى  أاغ أ و بمد  ال دال   و 

أرأش ورأ ا  و د  المن َّطدة  وي داغ  رأ دت الكتداب رأ دًا ورأ  دتا إذا كت تدا ))والرفأش جمش 
 .  (ٜٔ)ون طتا((

 .(ٕٓ)ُن غ أي ًا أّن معناي الكتا ة والتسطير ف  الصح و  
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حددددر  اولت دددداس ...و   )) أ ددددَكَمت الكتاب...كأندددد  أزلددددَت  ددددا بنددددا اإل ددددكاغ و الشااااك  -5
  وكددان ذلدد  بمدده يددد (ٕٕ)  الت ييددد  دداإلبراب. فهددو اصددط حاً (ٕٔ)ُم ددِكغ... ُم ددتَ ا ممتدد س((

أ دد  ايسددود أوًو  وسدداطة الددن ط الحمددرا  ثددم دّير ددا التميددغ إلدده ال ددكغ المسددتطيغ المسددتعمغ 
اليوم ف    ط الحرو . و ناً  بمه  ذا فال كغ و يتص مو وع )ن دط اوبجدام( إّو أن 

 .(ٖٕ)أ كما  كً  أبجمتا((التميغ جعما مرادفًا لإلبجام  ما ن غ بنا )) كمت الكتاب 
و كذا ي حظ اّن مصطمحات اوبجدام و تتمدو مدن ن دص التحديدد الددأيق لمعنا دا  

وبمددده تفددداوت فددد  ذلددد   فدددالن ط أكثدددر المصدددطمحات تعر دددًا لّمددد س  وي حدددظ أّن المعدددان  
 الم وية لهذي المصطمحات برفت أ غ معانيها اوصط حية المتعم ة  الكتا ة. 

 
 بّي األول من االعجامخلو الخط الطر

اوبجددام ممحددق  ددالتّط العر دد   فالكتا ددة العر يددة فدد  أوغ مراحمهددا تتمددو منددا  يدددغف  
م(  ون ددش  ٕٔ٘م(  ون ددش َزَ ددد ) ٕٖٛبمدده  ددذا أأدددم نماذجهددا ُمَمثمددة فدد  ن ددش النّمددارة ) 

   ويدددغ بمدده  ددذا(ٕٗ)م(  ون ددش أم الجمدداغ الثددان  )ال ددرن السددادس المددي دي( ٛٙ٘حددّران )
التدد  تتحدددث بددن وا دد  اوبجددام  –التدد  سددنعرض أسددمًا منهددا  –أي ددًا الروايددات الكثيددرة 

وزمان و عا مما يدغ بمه أّنا بمغ لحدق التدط العر د   ويددغف بميدا ثالثدًا تسدا غ الكتداب 
 أرونًا كثيرة ف  و عا ف د أث توي تارًة وأ مموي أترى كما سنرى.

اج  يدددرى اوبجدددام مو دددوع مدددش لكدددن  عدددض العممدددا  أدددرروا تددد    دددذا  فالزجددد
الحددرو  ذات الصددورة الواحدددة كال ددا  والتددا  والثددا  ينَّ ))ذلدد  أتدد  بمدديهم مددن ان يجعمددوا 

  ونسدب ا دن الندديم الكتا دة (ٕ٘)لكغ واحٍد من  ذي الحرو  صورة بمه حدٍة فتكثر الصور((
أسدددما   العر يدددة لث ثدددة رجددداغ كدددان أحدددد م أدددد و دددش اوبجدددام لكدددن  دددذي الروايدددة ت ددددو مدددن

  وأدد صددق (ٕٙ)أ طالها  مرامر  ن ُمدرَّة  وأسدمم  دن سددرة  وبدامر  دن جددرة روايدة مصدنوبة
ال م  ددددندي  ددددذي الروايددددة مسددددت عدًا أن تكددددون الحددددرو  مو ددددوبة  دددد  إبجددددام مددددش ت ددددا ا 

 .(ٕٚ)صور ا
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ولعددّغ السدد ب فدد  ابت دداد م  ددذا أمددة معددرفتهم  تدداريخ التددط العر دد   و دد  معرفددة 
مه الن وش ال ديمة والوثا ق التاريتية ف   دذا المجداغ و دو مدا لدم يتح دق تتطمب اوط ع ب

 إو حديثًا كما سيأت ..
وسدد ب تمددو التددط العر دد  مددن اوبجددام  ددو تمددو أصددما مددن اوبجددام أي ددًا  يّن 

ابجددام يّنهددا و الحدرو  فدد  التدط الن طدد  كاندت تتمددايز فدد  أ دكالها مددن ديدر حاجددة إلده 
  ف دددد كدددان لمحدددر  الن طددد   دددكغ واحدددد و يت يدددر موأعدددا مدددن الكممدددة  (ٕٛ)تتصدددغ   ع دددها

ومعنه ذل  أنَّ نظام الكتا ة الن طيدة ال ديمدة كاندت معتمددًا بمده الحدرو  و بمده الكممدات 
ط  ينهددا  فحددرو  الكممددة الواحدددة ُيرسددم كددغق منهددا مسددت ً  بددن ا تددر مددن ديددر أواصددر تددر 

وانفصدداغ الحددرو  يسددابد  بمدده التمييددز  ددين أ ددكالها  حتدده أّن  عددض العممددا  أ ددار إلدده 
مرابدداة العددرب لددذل  م دديرًا إلدده أّن الحددر  إذا وصددمت ن طددت تحتهددا اثنتددين لدد   و يمتدد س  
أاغ التميغ  ))واليا  إذا وصمت ن طت تحتها اثنتدين لد   تمتد س  مدا م ده فدإذا فصدمت لدم 

   وأاغ مثغ ذل  بن الفا  وال ا  والنون..(ٜٕ)تن ط((
بددر  اين داط الفصددغ والوصددغ وت يددر  -فدد  الددراج  -وفد  ال ددرن الثددان  المدي دي

 دددكغ الحدددر  بندددد م ت عدددًا  لموأعدددا فظهدددرت الحدددرو  الوسدددطية وايماميدددة وا تريدددة و ددددأ 
أأددم أصدوغ   وأدد اأت سدت العر يدة التدط الن طد  فد   دذي المرحمدة  ولدذل  فدإّن (ٖٓ)اولت اس

التدددط العر ددد  يظهدددر فيهدددا لمحدددر  الواحدددد أ دددكاغ مت يدددرة  حسدددب الموأدددش ولدددم يكدددن التدددط 
الن طددد  كدددذل  ))فصدددار لدددا أمدددم أدددديم وأمدددم متدددأتر امتددداز  ميدددغ إلددده ر دددط حروفدددا  ع دددها 

 .(ٖٔ)  عض((
ويظهر من الجداوغ الت  صنعتها ال احثة سدهيمة الج دوري مدن أأددم نمداذج الكتا دة 

ر  العر دددد  منددددذ وجددددد كانددددت لدددا أ ددددكاغ تتتمدددد   دددداتت   موأعددددا  أولدددد  العر يدددة أّن الحدددد
ووسط  وآتري  ينمدا كدان التدط الن طد  أدد مدّر  مراحدغ تطدور أ دغ أن يصدغ إلده الوصدغ 

 .(ٕٖ) ين الحرو 
وأّدى ازديدددداد ايواصددددر  ددددين الحددددرو  الدددده ت ددددا ا صددددور ا ت ددددا هًا سدددد َّب الت دددداس 

 دددددع  ايسددددداس( الدددددذي أدى إلددددده  ع دددددها  ددددد عض و دددددو مدددددا سدددددماي حمدددددزة ايصدددددفهان  )
لددم ي ددعها بمدده  (ٖٖ)التصددحي  واو ددت اي فيمددا  عددد ف دداغ  ))إّن الددذي أ دددع صددور حروفهددا
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حكمة وو احتاط لمن يج    عدي  وذل  أّندا و دش لتمسدة أحدر  صدورة واحددة و د  ال دا  
والتددددا  والثددددا  واليددددا  والندددددون  وكددددان وجددددا الحكمددددة أْن ي دددددش لكددددغ حددددر  صددددورة م ايندددددة 

 .(ٖٗ)ى((لدتر 
ولعغ العرب لم يعتنوا  معالجة ) ع  ايساس(  ذا م ا رة فيفرأدوا  دين الحدرو  
المت ا هة  اوبجام أو ديري ينهم لم يكوندوا امدة كات دة  دغ كدان جدغ ابتمداد م بمده الحفدظ 
والم ددافهة  فمددم يظهددر اوبجددام فدديهم إو حددين صددارت الكتا ددة أمددرًا حيويددًا فدد  حيدداة العددرب 

 افية حين توسعت الدولة اإلسد مية وازد درت وت ددمت  فأصد   ابجدام الحدرو  الدينية والث
ة  وسيأت  تفصيغ  ذا إن  ا  اا..   رورة ممحَّ

 
 املبحث الثاني : ظهىر اإلعجام

 أدباب ظهور االعجام  
مدددّر أن اتصددداغ الحدددرو  فددد  التدددط العر ددد  ايوغ أف دددد  ع دددها صدددورتها المميدددزة 

ن طددد  ال دددديم  و دددكمها ديدددر الممتددد س مدددش  دددكغ دير دددا  حدددين كاندددت منفصدددمة فددد  التدددط ال
فصددار الحددر  الواحددد داًو بمدده أكثددر مددن صددوت واحددٍد  فُولدددت الحددرو  العر يددة ممت سددة 
 ع ها   عض   كغ يناف  حكمة و عها  ين من المعمدوم أّن  دد  كدغ نظدام كتدا   ان 

م وسدديمة لسددّد الددن ص يكددون كددغ صددوت فيددا ُمعَّ ددرًا بنددا  رمددز مسددت غ  لددذا جددا  ن ددط اوبجددا
 وحّغ اإل كاغ  و ذا  الط ش أيسر من ت يير صور الحرو  المت ا هة. 

أاغ ا ن بصفور  ))كان ايوله أن ُيجعدغ لكدغ حدر  صدورة حتده و ي دش الت داس 
 ين الحرو  أصدً   ولدذل  دتدغ لسدان العدرب مدن التصدحي  و يددتغ ديدري مدن ايلسدنة  

رة واحدددددة احتدددداجوا الدددده الددددن ط لمتفرأددددة  ددددين فممددددا كانددددت  عددددض  ددددذي الحددددرو  بمدددده صددددو 
 .(ٖ٘)الحرو ((

فس ب اوبجدام  دو أمدن المد س والتصدحي  المدذين زاد وأوبهمدا حدين تحدوغ التدط 
 .(ٖٙ)العر   اله ))تط سريش تدون  ا المكات ات العادية و الن وش وحد ا((
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صددحي  والتصدحي   ددو ))أْن ي درأ ال دد    تد   مددا أرادي كات دا... ولددو ُسدم  الت
وأصدما ))أْن يأتدذ الرجدغ المفدظ مدن أرا تدا  ولدم يكدن سدمعا مدن  (ٖٚ)ت ييرًا او ت ديً  جاز((

 .(ٖٛ)الرجاغ في يري بن الصواب((
ويمكنندددا فدددد   دددو  مددددا أدددرري العممددددا  مدددن معندددده التصدددحي  أْن ن ددددوغ إّن المدددد س 

 والتصحي  يحصغ لس  ين.
فد  يحصدغ التصدحي  فد   ايوغ  أْن يكون رسم الحرو  يحتمغ اكثر من أرا ة 

 الواو حصولا ف  ال ا  أو النون. 
والثددان  أن يكدددون أددارئ الدددنص معتمدددًا بمددده ال ددرا ة لهدددا ديددر حدددافظ لددا  فدددالنص 
المحفوظ و يكون بر ة لمتصحي   يّن أار ي ي درأ وف دًا لحفظدا فيكدون الرسدم ت عدًا لم درا ة 

ة الفاتحدددة أدددد يتطددد   فددد  ولددديس العكدددس  فهدددغ يتتيدددغ أحدددٌد أّن مسدددممًا ي ددد ط حفدددظ سدددور 
أرا تهددا مددن المصددح  ا  ينمددا يمكددن أن يتطدد   فدد  أددرا ة أي سددورة أتددرى إْن لددم يكددن أددد 

   ط حفظها. 
و إذا ط  نددا السدد  ين آنفدد  الددذكر مددش ال ددرآن الكددريم نجدددي فدد  زمددن الرسددوغ محمددد 
)صددددمه اا بميددددا وسددددمم( والتمفددددا  الرا دددددين تاصددددة  نجدددددي فيهمددددا محفوظددددًا فدددد  صدددددور 

صحا ة الكرام والتدا عين )ر د  اا بدنهم( ومدنهم مدن رافدق ندزوغ ال درآن ومدنهم مدن كت دا ال
ووباي من ف   )الرسوغ صمه اا بميا وسمم( ولعغ نظر  ؤو  )ر د  اا بدنهم( فد  تمد  
الصددح  كددان اسددتذكارًا لمددنص الكددريم وحسددب  ومددن أجددغ حفددظ ال ددرآن فدد  الصدددور كددان 

مده ألسدنتهم فد  تمد  الح  دة ولدذل  لدم يكدن مدن داٍع لإلبجدام ال رآن  عيدًا بدن التصدحي  ب
  س ب أمن التصحي . 

ومددددش تطدددداوغ السددددنوات وذ دددداب حّفدددداظ ال ددددرآن وتوسددددش الدولددددة اإلسدددد مية ونسددددخ 
المصاح  ف  ايمصار  دأ اوبتماد بمه الصح  يزداد وي رؤ ا َمْن و يفهدم معنا دا  وو 

ن دتدددددغ فددددد  اإلسددددد م مدددددن ايبددددداجم في دددددش يعدددددر  أوابدددددد العر يدددددة  وو يدددددت ن لفظهدددددا مّمددددد
 .(ٜٖ)التصحي 

فدديمكن ال ددوغ إذًا إّن دتددوغ اوبجددام إلدده ال ددرآن الكددريم كددان  سدد ب ذ دداب الحفددظ 
واتتدداذ الُصددُح  وحددد ا وسدديمة لم ددرا ة  و ددو السدد ب الثددان  فيمددا سدد ق  أمددا دتددوغ اوبجددام 
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لدة بمده أكثددر مدن صددوت الده الكتا دة العر يددة بامدة فهدو وجددود رمدوز لمحدرو  تحتمددغ الدو
 واحد و و الس ب ايوغ فيما س ق من س    اوبجام.  

 
 متى ظهر االعجام

ت دو اإلجا ة بمه  ذا التساؤغ جدديرة  التأمدغ والتدروي لمتوفيدق  دين ا را  التد  أدد  
يندداأض  ع ددها  ع ددًا ممتدددة  بمددة مدددى أددرون طويمددة  وو يكدداد ال دداحثون ي طعددون  حكددم 

 و اتتيار. فيها إو  ترجي  ا
ومثار الت   ف  ايمر  ين دارس  المو وع أدما  ومحدثين أنهم ين سدمون فد   

 زمان ظهور اوبجام أسمين  
يدرى ظهدور اوبجدام أدد تح دق بمده يدد كتّداب الحجداج والد  العدراق فد  ت فدة ب ددد  األو  

  د(  و و الرأي ال ا ش . ٙٛ-٘ٚالمم   ن مروان لمفترة ما  ين )
ى لإلبجام جذورًا تمتدف أ غ التداريخ السدا ق  ويوصدمها  ع دهم الده ب دود طويمدة   ير والثاني

 ف  العصر الجا م . 
 ودو غ الفري ين متوزبة كا ت    
 الوثا ق والن وش التاريتية. -ٔ
الروايددددات والنصددددوص الددددواردة فدددد  الكتددددب التدددد  بر ددددت لممو ددددوع ف ددددً  بددددن  -ٕ

   التوفيق  ين ما ي دو متعار ًا. اوستعانة  ايدلة الع مية والحجث المنط ية ف
 

 وضع االعجام على يد ُكتاب الحجَّاج  
  و ددد  كثيدددرة نسددد ة إلددده وثدددا ق الدددرأي ا تدددر  ويسدددند ا أّن أدلتااان مااان الوثااااش  والن اااو 

اوبجددام لددم يسددت ّر فدد  التددط العر دد  حتدده ال ددرن العا ددر الهجددري   ددغ ل ددد تنددوع حكمددا فدد  
ب كمددا سدديأت  فدد  الم حددث الرا ددش  ووجدددي  ع ددهم المصددح   ددين الكرا ددة والتددرتيص والنددد

ظممًا لمتط او سو  ظن  ال ارئ  وأدد م دت أدرون طويمدة  عدد إبجدام المصدح  لدم يددتغ 
 .(ٓٗ)اوبجام فيها اله الكتا ة العر ية
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 وأ م  ذي الوثا ق  
المصح  العثمان   كتب ال رآن الكريم ف  زمن الرسدوغ صدمه اا بميدا وسدّمم ثدم  .ٔ

ن سيدنا بثمان )ر   اا بنا( ف  مصح  جامش من دير ن دط او جمش ف  زم
 .  (ٔٗ) كغ

رسددا غ الرسددوغ محمددد )صددمه اا بميددا وسددمم(  و دد  تمددس رسددا غ  عثهددا )بميددا  .ٕ
الصدد ة والسدد م( إلدده كددغ مددن المنددذر  ددن سدداوى ممدد  ال حددرين  والنجا دد  ممددد  

ال د ط يددبو م الح  ة  وكسرى مم  الفرس  و رأغ بظيم الروم  والم وأس بظيم 
 .  (ٕٗ)إله اإلس م  و   كمها و إبجام فيها

 ددد  ومددن أأدددمها ن ددش ال ددا رة  ٘ٚكددغ الوثددا ق والن ددوش التدد  اكت ددفت أ ددغ سددنة  .ٖ
 دددد  ون دددوش مندددارات  ٕٚ دددد  ون دددش أ دددة الصدددترة المدددؤرخ سدددنة  ٖٔالمدددؤرخ سدددنة 

يدات  دد( وال رد ٙٛ -٘ٙالطريق المكتو ة ف  ت فة ب د المم   ن مروان حكمدا )
 ددد و ددو اأددرب تدداريخ يَتَوأَّددش فيددا دتددوغ  ٘ٚوالعمدد ت ديددر المعجمددة المؤرتددة أ ددغ 

اوبجددام إلدده الكتا ددة ينهددا السددنة التدد  تددوله فيهددا الحّجدداج وويددة العددراق   ددغ ل ددد 
ذكدددر  عدددض ال ددداحثين أّن أدمددددب الن دددوش المؤرتدددة حتدددده منتصددد  ال دددرن الثالددددث 

 .  (ٖٗ)الهجري و إبجام فيها
 ص الكتب ورواياتها  أدلتا من نصو 

  ثدم روا دا ا دن تمكدان (ٗٗ)رواية حمزة ايصفهان   وأد روا دا بندا أ دو احمدد العسدكري -ٔ
  أددداغ ايصدددفهان  ))و أمدددا سددد ب إحدددداث الدددن ط فدددإّن المصددداح  (٘ٗ)بدددن العسدددكري أي ددداً 

وفّرأهدا بمده ايمصدار د در النداس ي درؤن فيهدا  –التمسة التد  اسدتكت ها بثمدان رحمدا اا 
فدددا وأر عدددين سدددنة وذلددد  فددد  زمدددان بثمدددان الددده أيدددام ب دددد الممددد  فكثدددر التصدددحي  بمددده ني  

ألسددنتهم  وذلدد  أّنددا لّمددا جددا ت ال ددا  والتددا  والثددا  أ دد ا ًا فدد  اوتصدداغ واونفصدداغ وكانددت 
اليددا  والنددون تحيكانهددا فدد  اوتصدداغ تمكددن التصددحي  مددن الكتا ددة تمكفنددا تامددًا  فمّمددا انت ددر 

زع الحجددداج الددده كتّا دددا وسدددألهم أن ي دددعوا لهدددذي الحدددرو  الم دددت هة التصدددحي   دددالعراق فددد
ب مددات فو ددعوا الددن ط أفددرادًا وأزواجددًا  وتددالفوا  ددين أماكنهددا  توأيددش  ع ددها فددوق الحددرو  
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و ع ددها تحددت الحددرو  ف  ددر الندداس فكددان مددش اسددتعمالهم الددن ط ي ددش التصددحي  فأحدددثوا 
 .(ٙٗ)وبجام((اوبجام فكانوا يت عون ما يكت ون  الن ط مش ا

وو تتتم  رواية العسكري بن  دذا الدنص إّو فد  تحديدد كاتدب الحجداج الدذي أدام  
  الن ط  أّنا نصر  ن باصم. 

 ويمكن أن ن حظ بمه  ذي الرواية ما يأت    
 .إّن ك  الراويين لم يذكر لمرواية سندًا 
 الكتا دددة  إن الروايدددة تتدددص ن دددط المصددداح   فميسدددت دلددديً  ي طدددش  ددددتوغ الدددن ط إلددده

 العر ية. 
  إّو مدا  - حسدب مدا وجددت–الرواية وحيدة ف  معنا ا فمديس لهدا نظيدر سد  ها أو ت  دا

 ن غ ا ن تمكان من نص الرواية بن العسكري. 
  ت ددددير الروايددددة فدددد  جز هددددا ايتيددددر أّنددددا مددددش اسددددتعماغ الددددن ط أفددددرادًا وأزواجددددًا كددددان ي ددددش

مددش أّن اوبجددام    -ظ الددراويينبمدده حددد لفدد–التصددحي  ممددا دبددا إلدده إحددداث اوبجددام 
و ددش الددن ط أفددرادًا وأزواجددًا بمدده الحددرو  المت ددا هة الصددور  وأددد  -كمددا سدد ق–يعندد  

فّسددر جرجدد  زيدددان ذلدد    ولددا  ))فالظددا ر أّن الددن ط المددذكورة  دد  مددن أ يددغ اوبجددام 
لتمييدددز الحدددرو  المت دددا هة  ولكدددن نصدددرًا  دددذا لدددم يدددن ط إّو   دددعة حدددرو  مّمدددا يكثدددر 

ويت ه اولت اس فيدا ثدم رأوا ال درا ة و ت د ط إّو  تن ديط كدغ الحدرو  كمدا  د   ورودي
  أمدا الددكتور ددانم أددوري ف دد فّسدر )اإلبجدام( فد  (ٚٗ)و ذا ما بّ دروا بندا  اوبجدام((

  و ددو الددراج  ف ددد مددّر أّن التميددغ جعددغ اوبجددام مرادفددًا لم ددكغ  (ٛٗ)الددنص  أّنددا ال ددكغ
ندددا و دليدددغ بمددده أّن ال دددرآن ن دددط بمددده مراحدددغ فُ دددِدئ وأدددوغ جرجددد  زيددددان و يصددد  ي

  الممت س ثم ن ط ُكمفا. 
  وأد فصدما   ولدا  ))والعدرب (ٜٗ)أوغ الدان ))إّن العرب لم تكن أصحاب  كغ ون ط(( -ٕ

ّنما كانت تفّرق  ين مدا ي دت ا وَي دُكغ ممدا تتفدق صدورتا ويتتمد   لم تكن أ غ  كغ ون ط وا 
أو تددرا م كت ددو )بمددرو(  ددالواو لمفددرق  ينددا و ددين )ُبَمددر( وكت ددوا لفظددا أو معندداي  ددالحرو   

)أول  ( و)أول (  الواو لمفدرق  ينهمدا و دين إليد  واليدِ   وكت دوا )ما دة(  دايل  لمفدرق  ينهمدا 
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و ددين )مندددا( فددد  نظدددا ر لدددذل   و دددم مدددش ذلددد  و يمفظدددون  تمددد  الحدددرو  التددد  أدددد أدتمو دددا 
 .(ٓ٘)لمفرق((

ا دّلددغ  ددا الدددان  بمدده صددحة أولددا مددن أّن  ددذي الكممددات وين  دد  أن ن دد  بنددد مدد 
كت ت بمه صورة م ايرة لمفظهدا تجن دًا ل لت داس مدش مدا ي د هها  سد ب بددم وجدود اوبجدام 

 الذي من  أنا حغ م كمة الت اس الحرو  والكممات. 
أما الفرق  ين )بمرو( و)بمر( فهو فرق يتص الحركات وليست مو وبنا ومدش  

او ارة اله أدوغ الددكتور ددانم أددوري  دأّن ))الدواو فد  )بمدرو(  يمكدن أْن  ذا و  أس من 
و ددو ندداتث مددن  (ٔ٘)تكددون مددن   ايددا زيددادة الددواو فدد  نهايددات اوبدد م فدد  الكتا ددة الن طيددة((

 ارت اط العر ية ال ديمة  الن طية. 
 دمة وأما الواو ف  )أول  ( فمم تزد لمفرق  يندا و دين )إليد ( لكنهدا زيددت لمناسد ة  

. (ٕ٘)الهمزة  و   ت ير إله نطق الهمزة الم مومة واوًا ف  حالة تسهيمها فد  كد م متصدغ
واسدددتدّغ الددددكتور ددددانم بمددده  دددذا  دددأكثر مدددن أدددوغ لعممدددا  السدددم  م ددديفًا ))إّن إدرا   دددذا 
الت ددا ا فدد  صددور الكممددات والتفكيددر فدد  إيجدداد الوسددا غ المناسدد ة لت فيددا لدديس مددن المتوأددش 

غ الكت دددة فددد  الفتدددرات السدددا  ة لمرسدددم العثمدددان   يّن الكتا دددة وكدددذل  المعرفدددة أْن ي ددد غ   دددا
الم ويددة المعّ دددة لددم تكددن فدد  تمدد  الفتددرة مددن ال ددزارة والكثددرة التدد  انت مددت إليهددا  عددد اإلسدد م 

 .  (ٖ٘) حيث تتي  تأمغ صور الكممات وت يفين المت ا ا منها((
م أي دًا أّن ))أصدغ  جدا  الكممدة كدان و أما ايل  ف  )ما ة( فيرج  الددكتور ددان 

ّن اليا  زيدت ف  الرسم  عدد أن انت مدت صدورة   ايل  ف ط  كذا )ماي( بند أ غ التح يق  وا 
رسددم الكممددة مددن  ي ددة تح ددق الهمددزة إلدده  ي ددة الحجدداز التدد  تسددهمها ولددم ي ّيددر الُكتّدداب صددورة 

ث ات رمز النطق الجديد   غ إنهدم أث تدو  ي إلده جاندب ايلد   فظهدرت الكممة  حذ  ايل  وا 
   مستدًو بمه أولا  ذا  أدلة ن مية كثيرة منها أأواغ لمدان  نفسا. (ٗ٘)الكممة  هذي الصورة((

وي دددا   ندددا أّن تمددد  المرحمدددة المت دمدددة و يتوأدددش فيهدددا محاولدددة ُكتّددداب المصدددح   
احتددرازًا ال ددري  اإللمددام  المت ددا ا واوحتددراز بددن وأوبددا  ولددو كانددت إ ددافة تمدد  الحددرو  

بن ت ا ا  عض الكممدات لد عض لوأعدت  دذي اإل دافة فد  كممدات أتدرى كثيدرة فد  ال درآن 
 الكريم و تفترق ف  رسمها إّو  اوبجام. 
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 ذا إن لم يكدن أدوغ الددان  ))إّن العدرب لدم تكدن أصدحاب  دكغ ون دط(( محمدوًو بمده وجدا 
ندا  دا عين بندد م كمدا ن دوغ  العموم فيكون م صدي من  دذا ال دوغ أّن ال دكغ والدن ط لدم يكو 

)إّن العددرب لددم تكددن أمددة كات ددة( أاصدددين أّن الكتا ددة لددم تكددن  ددا عة منت ددرة  يددنهم وو يمنددش 
 كونها موجودة فيهم. 

 
 وضع االعجام قبل واليظ الحّجاج

يددذ ب أصددحاب  ددذا الددرأي إلدده أّن اوبجددام ظهددر أ ددغ وويددة الحجدداج  وأّنددا كددان  
أ غ دتولا اله المصح  ال ري  ف  وويدة الحجداج  ويسدتدلون  موجودًا ف  الكتا ة العر ية

  ما يأت   
   (ٙ٘)  و ذي الوثا ق   (٘٘)أدلتهم من الوثا ق والن وش التاريتية -ٔ

 ردية أ نس  و   وصغ  است م أدنام بثدر بميهدا فد   مددة أ دنس   مصدر مؤرتدة  - أ
يددا تمسددة  ددد أي فد  ت فددة بمدر  ددن التطدداب )ر د  اا بنددا( وتظهدر ف ٕٕسدنة 

 حرو  معجمة. 
 د  تظهر فيدا حدرو  ال دا  والندون  ٛ٘ن ش بمه سد أديم أرب الطا   مؤرخ سنة  - ب

 واليا  والفا  والتا  والثا  والتا  معجمة. 
 ٗٙن ددش بمدده صددترة فد  منط ددة تسددمه حفنددة اي دي ض در ددّ  كددر    مددؤرخ سددنة  -جدد 

  د  تظهر فيا حرو  ال ا  والتا  واليا  معجمة. 
 تسمم  ذي الوثا ق من الت كي  ف  صحة اوبجام فيها.  و لم 

 أدلتن من نصوص الكتب ورواياتوا  
 ددد(  )) حدددثنا محمددد  ددن الجهددم أدداغ  حدددثنا الفددرا  أدداغ  حدددثن   ٕٚٓأددوغ الفددرا  ) -ٔ

سددفيان  دددن بييندددة رفعدددا الددده زيدددد  دددن ثا ددت فدددن ط بمددده ال دددين والدددزاي أر عدددًا وكتدددب 
 .(ٚ٘))يتسنا(  الها ((

  )) ورأيتهددددا فددد  مصددددح  ب ددددد اا  }فت يَّندددوا{ا  فددد  حديثددددا بدددن أددددرا ة أدددوغ الفددددر  -ٕ
 .  (ٛ٘)من وطة  الثا ((
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 ددددد( فدددد  )) دددداب مددددا دّيددددر الحجدددداج مددددن المصددددح  ((    ٖٙٔأددددوغ السجسددددتان  ) -ٖ
 .  (ٜ٘)))وكانت ف  يونس ) و الذي( ف يَّري ))يسيركم(( ((

ب  العر يددة ث ثددة  ددد(   )) وأدداغ ا ددن ب دداس  اوغ مددن كتدد ٖ٘ٛروايددة ا ددن النددديم ) -ٗ
رجدداغ مددن  ددوون و دد  أ يمددة سددكنوا اون ددار وانهددم اجتمعددوا فو ددعوا حروفددًا م طعددة 
وموصددولة و ددم   مرامددر  ددن ُمددّرة واسددمم  ددن سدددرة وبددامر  ددن جدددرة... وأمددا بددامر 

  وروا دددددا  عدددددد ا دددددن الندددددديم كدددددغف مدددددن الددددد  ذري والددددددان  (ٓٙ)فو دددددش اإلبجدددددام...((
 .  (ٔٙ)ن ا ن ب اس أي اً وال م  ندي وطاش ك ري زادي ب

 ددد( فدد  تفسددير مددا جددا  فدد  حددديث با  ددة )فمددا اتتمفددوا فددد   ٙٓٙأددوغ ا ددن اوثيددر ) -٘
ن طددة(   ))مددا اتتمفددا فدد  ن طددة يعندد  مددن ن ددط الحددرو  والكممددات أي أّن  ينهمددا مددن 

 .  (ٕٙ)اوتفاق ما لم يتتمفا معا ف   ذا ال در اليسير((

م أتدرج إلينددا مصددحفًا لجدددي كت ددا إذ كتددب  ددد(   ))أدداغ أ ددهب  ثدد ٔٚٙأدوغ ال رط دد  )  -ٙ
بثمان المصاح  فرأينا تواتما من ح ر بمده بمدغ السمسدمة فد  طدوغ السدطر ورأيتدا 

 ((.(ٖٙ)معجوم ا ي  الح ر

 ددد( مسددندًا إلدده ا ددن ب دداس )ر دد  اا بنددا( انددا أدداغ ))لكددغ  ٕٔٛأددوغ ال م  ددندي )  -ٚ
 .  (ٗٙ)    نور ونور الكتاب العجم((

 ددد( مسددندًا الدده ب يددد  ددن أوس ال سددان   أدداغ  ))كت ددت  ددين يدددي ٜٔٔأددوغ السدديوط  ) -ٛ
رسوغ اا )صمه اا بميا وسدمم( ف داغ   يدا معاويدة أرأدش كتا د . أمدت  ومدا رأ دا يدا 

 .  (٘ٙ)أمير المؤمنين؟ ف اغ  أبِط كغ حرٍ  ما ينو ا من الن ط((

ال ددكغ أ ددية تجريددد المصدداح   وم ت ددا ا أّن المصدداح  كت ددت مجددردة مددن الددن ط و   -ٜ
بمدددًا ل  ددا  السددعة فدد  ال ددرا ات  وأددد ن مهددا بممددا  كثيددرون مددنهم أ ددو ب يددد ال اسددم  ددن 

 دد(  ٖٗ٘ دد(  وا دن العر د  ) ٖٛ٘ د(  والزمت دري ) ٗٗٗ د(  والدان  ) ٕٕٗس م )
  د(. وسيأت  تفصيغ  ذي ال  ية ف  الم حث الثالث إن  ا  اا.  ٜٔٔ  والسيوط  )

 ما أ ار إليا ايستاذ يوسد  ذندون   ولدا  )) لدو لدم يكدن  ندا  ن دط نتتم أدلة  ذا الفريق و 
مددن جددنس لددون أ ددكاغ الحددرو  لمددا اسددتعمغ الددن ط  مددون م دداير لم ددكغ )الحركددات( والددذي 

 .(ٙٙ)ُينسب ي   ايسود الدؤل ((
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ون حظ أّن معظم  ذي ايدلة فيها نظر مدن حيدث  دع  إسدناد ا أو إرسدالها  د   
 إسناد..

 
 جام  واضع اإلع

تتردد أسما  ي ار  ها إله من و ش اوبجام  وو يمكدن تدي فُن العمدغ الدذي ينسدب 
إليهدددا وطدددد ق مصددددطم  )الدددن ط( بمدددده العمددددغ الدددذي أددددام  ددددا وا دددعا  و سدددديما أّن الددددن ط 
مصدددطم  يحتمدددغ معنددده ن دددط اإلبدددراب ون دددط اإلبدددراب ون دددط اإلبجدددام  و دددو مدددا مدددّر فددد  

 التمهيد. 
ا ددن النددديم نسددب فدد  روايددة ت دددو مصددنوبة و ددش الكتا ددة وسدد  ت اإل ددارة الدده أّن  

 العر ية رجاغ أام احد م و و بامر  ن جدرة  و ش اإلبجام. 
أما الروايات ايترى فترددت فيها أسما  أ   ايسود الدؤل  ونصر  ن باصدم ويحيده 

  ن يعمر والحسن ال صري. 
   دن مدروان أمدر  ددا أداغ ال رط د   ))وأمدا  دكغ المصدح  ون طدا فدروي أّن ب دد الممد

وبممددا  فتجددرد لددذل  الحجدداج  واسددط وجدددَّ فيددا وزاد تحزي ددا  وأمددر و ددو والدد  العددراق الحسددن 
 (ٚٙ)ويحيه  ن يعمر  ذل ((

و ن ددغ السدديوط  التدد   فدد  ندداأط المصددح  ف دداغ  ))واتتمدد  فدد  ن ددط المصددح  
وان.و أيددغ و ددكما و ي دداغ  أوغ مددن فعددغ ذلدد  أ ددو ايسددود الدددؤل   ددأمر ب ددد الممدد   ددن مددر 

 .(ٛٙ)الحسن ال صري ويحيه  ن يعمر وأيغ نصر  ن باصم((
ولعغ بمدغ الحسدن ال صدري كدان أرا تدا ال درآن أتدن ط المصداح  بمده أرا تدا تاصدة 

  أو (ٜٙ)إذا بممنددا أنددا كانددت لددا حم ددة تاصددة  ددا فدد  ال صددرة و ددو مددن ال ددرا  اير عددة ب ددر
الحجددداج  عدددث الددده أدددّرا  ال صدددرة  إحصدددا  حدددرو  ال دددرآن وتحزي دددا  ف دددد ذكدددر الزرك ددد  أنّ 

واتتدددار مدددنهم الحسدددن ال صدددري وأ دددا العاليدددة ونصدددر  دددن باصدددم وديدددر م وأمدددر م  إحصدددا  
  وأدددد ب دددد السجسدددتان  كتا دددا )المصددداح ( حدددوغ ن دددط اإلبدددراب وذكدددر (ٓٚ)حدددرو  ال دددرآن

  لددددذا و يكدددداد المحدددددثون يددددذكرون لمحسددددن ال صددددري دورًا فدددد  ابجددددام (ٔٚ)الحسددددن ال صددددري
 المصح .
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أمدا أ ددو ايسددود الدددؤل  فدددوري معددرو  فدد  ن دط المصددح  ن ددط إبددراب  ددأمر زيدداد  ددن و 
  د(.  ٖ٘-ٗٗأ يا ف  الفترة ما  ين )

أمددا يحيدده  ددن يعمددر فتددروي المصددادر انددا تددا ع  جميددغ وبددالم  ددالنحو والف ددا وال ريددب و 
فدداي الدده وال ددرا ة والحددديث والعر يددة وكددان أددد َلّحددَن الحجدداج فدد  ال ددرآن  ووبظددا فدد  نفسددا فن

  فدد  ي عددد أن يكددون بممددا مكمددً  لمددا  دددأي أسددتاذي مددن (ٕٚ)تراسددان  و ددو تمميددذ أ دد  ايسددود
ن ددط المصدداح  ن ددط إبددراب  ويدددغ بمدده  ددذا أّن ا ددن بطيددة أددرن بمددغ يحيدده  ددن يعمددر 

  كمددا أنَّ نفدد  الحجدداج لددا و يدددبو الدده ال ددوغ (ٗٚ)  ومثمددا الزرك دد (ٖٚ) عمددغ أ دد  ايسددود
اإلبجام   غ إّن  عض العمما  لدم يدذكر يحيده فديمن دبدا م الحجداج إلحصدا   تكميفا إّياي  

 .(٘ٚ)كممات ال رآن وحروفا
    مما ذكري العمما  مدن ايسدما  نصدر  دن باصدم  و دو تمميدذ أ د  ايسدود ويحيده و 

 ن يعمر  تا ع  فصي   أاغ ا دن بطيدة  ))وذكدر الجداحظ فد  كتداب ايمصدار  إّن نصدر 
 . (ٙٚ)المصاح  وكان ي اغ لا  نصر الحرو ((  ن باصم أوغ من ن ط

مش  ذا ف د روى ال موي ))أّن الم تدئ  ذل  كدان نصدر  دن باصدم ... وأكثدر العممدا  و 
لمصددح    فيكددون نصددٌر  هددذا المعندده أددد ن ددط ا(ٚٚ)بمدده أّن أ ددا ايسددود كددان الم تدددأ  ددذل ((

 طا دا لمنداس  ال صدرة  يحتمغ أْن يكون يحيه ونصدر أوغ مدن نن ط إبراب  أاغ الدان   ))
 .  (ٛٚ)وأتذا ذل  بن أ   ايسود إذ كان السا ق إله ذل  والم تدئ  ا((

كددغ  ي حدظ  نددا كددم يوأددش ال مدوض فدد  معندده مصددطم  )الددن ط( ل سدًا فدد  نددوع  بمددغو 
 من ايسما  الت  معنه ذكر ا.

ي حظ أي ًا أن كغ الروايات السا  ة كانت تتص اوبجدام  المصدح  ال دري  ولدم و 
 تتحدث بن دتولا إله الكتا ة العر ية بامة. 
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 املبحث الثالث: جتريد املصحف
 مطنى التجريد  

تتعمق أ دية التجريدد  مو دوع ال حدث مدن حيدث أّن أحاديدث التجريدد تُفسَّدر أحياندًا اندا 
 تجريد ا من اوبجام ما يعن  وجودي ف  الكتا ة العر ية حيث كت ت المصاح . 

 دد( فد  كتا يددا  ٕٕٗتجريدد  ددو أ دو ب يدد ال اسدم  ددن سد م )أّوغ مدن بدرض ل  دية الو 
)ف ددا غ ال ددرآن( و)دريددب الحددديث(  ذكددر فدد  ايوغ أحاديددث التجويددد  وفّسددر  ع ددها فدد  

 الثان . 
جددّردوا ال ددرآن لير ددو فيددا دي بددن ب ددد اا  ددن مسددعود أدداغ  ))ف ددد روى أ ددو ب يددد  إسددنا

مددددن ال يددددت تسددددمش فيددددا سددددورة  (ٜٚ)فددددرف صدددد يركم  وو ينددددأى بنددددا ك يددددركم فددددإّن ال ددددياطين ت
 .  (ٓٛ)ال  رة((

و روى  إسنادي أي ًا أوغ أ د  ُحَصدين  )) لّمدا وّجدا بمدر النداس إلده العدراق أداغ لهدم 
كذا   وكذا فذكر ك مًا ثم أاغ  جّردوا ال درآن وأأمفدوا الروايدة بمده رسدوغ اا صدمه اا بميدا 

 .(ٔٛ)سمم  وأنا  ريككم((وسمم  أو أاغ بن رسوغ اا صمه اا بميا و 
و روى بدن إ ددرا يم النتعدد  ))أندا كددان يكددري ن ددط المصداح  وي ددوغ  جددّردوا ال ددرآن وو 

 .(ٕٛ)تتمطوا      ما ليس فيا((
و ظددغ الكدد م فدد  أ ددية التجريددد دا ددرًا حددوغ  ددذي ايحاديددث  وفيمددا يددأت  ايوجددا التدد  

 فّسروا  ها أولهم )جّردوا ال رآن( 
تجريددد ال ددرآن مددن الددن ط الددذي أددد ي ددمغ ن ددط اإلبددراب ون ددط اإلبجددام   ددوالوجاان األو   و

 س ب إط ق لفظ )الن ط( مجردًا من دير تحديد  ولكن إذا كانت  نا   عدض ايدلدة بمده 
فانددا و  -كمددا سدد ق فدد  الم حددث الثددان -وجددود ن ددط اوبجددام فدد  الوأددت الددذي كت ددت فيددا 
ا يحمدددغ بمددده تفسدددير الدددن ط  ندددا  أندددا ن دددط توجدددد إ دددارة إلددده وجدددود ن دددط اإلبدددراب وأت دددٍذ مّمددد

 اوبجام. 
و أددد أتددذ أ ددو ب يددد  هددذا الوجددا ف اغ ))فكددان إ ددرا يم يددذ ب  ددا إلدده ن ددط المصدداح           

 دددددد( رأى أّن  ٗٗٗ  إّو أّن الددددددان  )(ٖٛ)جدددددّردوا ال دددددرآن وو تتمطدددددوا  دددددا ديدددددري(( -وي دددددوغ  
 .  (ٗٛ)جامالصحا ة أتموا المصاح  من ن ط اإلبراب ون ط اوب
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 د( حدديث  دن مسدعود وأدّدم تفسدير الدن ط وال دكغ بمده ايوجدا  ٖٛ٘و برض الزمت ري )
 دد( فيدرى أّن الصدحا ة كت دوا المصدح  مدن ديدر   ٖٗ٘  ثم يذكر ا ن العر   )(٘ٛ)ايترى

 - دد(  دذا التفسدير   ولدا ٙٓٙ  وين غ ا ن ايثير )(ٙٛ)ن ط وو   ط رف ًا  الناس ف  ال را ة
 .(ٚٛ)جّردوي من الن ط واإلبراب وما أ  ههما(()) أراد 

 دددد(  فيدددذكر أدددولهم )جدددردوا ال دددرآن ( فددد  معدددرض حديثدددا بدددن ذكدددر  ٗٓٙأمدددا ال مدددوي )
وذلد   عدد دتولدا المصداح  مدن ديدر ان  (ٛٛ)))كرا ة طا فة من العمما  ن دط المصدح ((

 ينسب ال وغ اله أحد  دير معت د  وجود اوبجام حين كت ت المصاح . 
 دددددد( ي دددددرران تجريدددددد الصدددددحا ة  ٖٖٛ دددددد( وا دددددن الجدددددزري ) ٕٔٛد ال م  دددددندي )و نجددددد

لممصاح  من الن ط وال كغ من دير ذكر لواحد من ايحاديث الث ثة السالفة الدذكر  أداغ 
ر وا اا بميهم جّردوا المصح  من كدغ  د   حتده –ال م  ندي ))وأد روي أّن الصحا ة 

لّمدددا  -ر ددد  اا بدددنهم–ثدددم إّن الصدددحا ة ري  ))أددداغ ا دددن الجدددز   و (ٜٛ)مدددن الدددن ط وال دددكغ((
مثددغ الدددان  وا ددن العر دد  وا ددن -معت دددين (ٜٓ)كت ددوا المصدداح  جّردو ددا مددن الددن ط وال ددكغ((

 أّن ال كغ والن ط كانا معروفين يوم كت ت المصاح   و و ما و دليغ بميا.  -ايثير
ب يددد والزمت ددري ن ددير  عددد بددرض  ددذي ايأددواغ إلدده أّن ا ددرز مددن بر ددها و ددم أ ددو و 

وا ن ايثير ذكروا تفسدير الحدديث بمده أّندا التجريدد مدن الدن ط لكدنهم لدم يرجحدوي بمده وجدوي 
التفسددير ايتددرى  كمددا أّن الدددان  الددذي أ ددغ  ددذا التفسددير كددان أددد نفدده معرفددة العددرب  ددالن ط 

 وال كغ ف  م ولتا الت  س ق ذكر ا ف  الم حث الثان .
سددم  مددن المتددأترين كال م  ددندي وا ددن الجددزري ذكددروا ن ددير أي ددًا إلدده أن بممددا  الو 

تجريددد المصدداح  مددن الددن ط وال ددكغ مددن ديددر إ ددارة إلدده ايحاديددث التدد  فيهددا الع ددارة وو 
 ذكر ل  ية الوجوي الت  ُتحمغ بميها. 

  تعمفددم ال ددرآن وحدددي دون ايحاديددث  أدداغ أ ددو ب يددد ))وأددد ذ ددب  ددا كثيددر مددن الوجاان الثاااني
أي و ت رندوا  دا  دي ًا أداغ ا دن ايثيدر  ))و  (ٜٔ)َتعمَّم وحددي ويتدر  ايحاديدث((الناس اله أْن يُ 

إّو أّن أ ددا ب يددد اسددت عدي ف ددد رأى فيددا إ طدداًو لمسددنة  (ٕٜ)مددن ايحاديددث ليكددون وحدددي مفددردًا((
جّردوا ال رآن وأأمدوا الروايدة بدن رسدوغ اا صدمه دًا  حديث بمر )ر   اا بنا( ))مست ه

   فمم ُيَرد تعمفم ال رآن وتر  السنة مطم ًا.(ٖٜ)وسمم((اا بميا 
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  الحددث بمدده تعمددم ال ددرآن دون كتددب اا ايتددرى لميهددود أو النصددارى أدداغ  ددا الوجاان الثالااث
  ثدم رواي (ٜ٘)  وأد ذكر الزمت ري وا ن ايثير  دذا الوجدا(ٜٗ)أ و ب يد ورجحا واستدّغ بميا

حا  .  (ٜٙ)السيوط  ورجَّ
تجريد ال رآن من العوا ر والفوات   والعوا در  د  الع مدات التد  تو دش  عدد   الوجن الرابع

كدددغ ب دددر آيدددات فددد  المصدددح  لتسدددهيغ الحفدددظ  والفدددوات   ددد  مدددا تفتدددت   دددا السدددورة مدددن 
اوسددتعاذة   وكتددا تهم سددورة كددذا ونحددو  ددذا مّمددا لدديس   ددرآن  أدداغ  ددا أ ددو ب يددد والزمت ددري 

من الحديث وايثر  وذكر الزمت دري أّن العمدة فيدا   مست هدين بميا  ايدلة (ٜٚ)والسيوط 
 .  (ٜٛ)   متافة أْن ))ين أ ن ٌئ فيرى إنها من ال رآن((

  تددصف ال ددرآن  ددالت وة والعنايددة دون النسدديان واإلبددراض بنددا  مددن أددولهم الوجاان المااام 
د لددا  و ددو أددوغ الزمت ددري د فدد ن يمددر كددذا وتجددرَّ أن    ون مددا ا ددن ايثيددر مددن ديددر(ٜٜ)ُجددر 

 .  (ٓٓٔ)ينس ا لا
  ذا ا رز ما أيغ ف  معنه )جّردوا ال رآن(  نتتما  الم حظات ا تية  

يسددت عد تفسددير ال ددوغ بمدده انددا التجريددد مددن ن ددط اإلبددراب  ينددا و دليددغ بمدده وجددودي  -ٔ
 أ غ أ   ايسود الدؤل .

وجدوي مّر ان  ذا ال وغ يحتمغ وجو ًا كثيرة لكن  عدض العممدا  المتدأترين تدر  تمد  ال -ٕ
  غ تر  ايحاديث نفسها مفسرًا معنه جردوا ال رآن  أّنا التجريد من الن ط وال كغ. 

السياق الذي يرد فيا أدوغ ا دن مسدعود و يدوح   دأّن الم صدود  دو التجريدد مدن الدن ط  -ٖ
وال ددكغ فهدددو ي دددوغ  )) جدددّردوا ال دددرآن لير ددو فيدددا صددد يركم وو يندددأى بندددا ك يدددركم..((  

 ير بمه ال رآن وو ينأى بندا الك يدر إذا تجدّرد مدن الدن ط؟ا فكي  يمكن أن ير و الص
وو سيما أّن ال را ة سنة مت عة يت عها الرسم المصحف  وو تت عا  فايصغ  و الحفدظ 
و الكتا ة  ولعغ التصحي  أد دتغ إلده  دذا ال دوغ فيكدون الصدواب )جدّودوا ال درآن(  

أحسددددن ايصددددوات وأبر ددددوي فإّنددددا وأددددد روى ال رط دددد  مثمددددا ))جددددّودوا ال ددددرآن وزينددددوي  
 وأسندي اله ا ن مسعود أي ًا.  (ٔٓٔ)بر ّ ((

أمددا حددديث بمددر )ر دد  اا بنددا( فالمناسددب أن يفسددر أمددري الندداس وأددد توجهددوا إلدده  -ٗ
العددراق  تجريددد ال ددرآن أن يحمددغ بمدده الكتا ددات اإل ددافية فدد  المصدداح  كالتفسدديرات 
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ط  دالنص ال رآند  و سديما إذا ترجدت وا يات المنسدوتة الدت وة ونحو دا ممدا أدد يتدتم
 المصاح  إله   د حديثة العهد  اإلس م  و يفرق أ مها  ين ال رآن وما سواي. 

 
 تطليل تجريد  المصاحف    

       -بمددغ بممددا  السددم  تجريددد المصدداح  مددن اوبجددام وفّصددموا فيددا  ف دداغ الدددان   
نمدا أتمدده الصددر مددنهم المصدداح  مدن ذلدد  ومدن ال ددكغ مددن حيدث أرادوا الدولددة بمدده  ))وا 

  ددا  السددعة فدد  الم ددات والفسدددحة فدد  ال ددرا ات التدد  أذن اا تعددداله لع ددادي فدد  اوتددذ  هدددا 
وا دن الجدزري الدذي  (ٖٓٔ)والده مثدغ  دذا ذ دب ا دن العر د  (ٕٓٔ)وال را ة  ما  ا ت منهدا..((
ا مدن الدن ط لّمدا كت دوا تمد  المصداح  جّردو د -ر د  اا بدنهم–أ ا  ))ثم إن الصحا ة 

وال كغ لتكدون دولدة التدط الواحدد بمده كد  المفظدين المن دولين المسدموبين المتمدوين  د يها 
 دولة المفظ الواحد بمه ك  المعنيين المع ولين المفهومين... ولم يكونوا ليسد طوا  دي ًا مدن 

 .(ٗٓٔ)ال رآن الثا ت بنا صمه اا بميا وسمم وو يمنعوا من ال را ة  ا((
ال م  ندي فعمغ تجريد ال رآن من اوبجدام   ولدا )).. فدذل  حدين ا تددا  جمعدا أما  

 .(٘ٓٔ)حته و يدتموا  ين دفت  المصح   ي ًا سوى ال رآن((
نعدددددود إلددددده رأي الددددددان  وا دددددن العر ددددد  وا دددددن الجدددددزري فندددددرا م يجعمدددددون إتددددد   و  

رسدم المصدح  المصداح  مدن اوبجدام مددباة لم دارئ أن يتتدار مدن الوجدوي التد  يحتممهدا 
ذا  مدددن ديدددر ابجدددام أو  دددكغ  أددداطعين  وجدددود اوبجدددام وال دددكغ بندددد كتا دددة المصدددح   وا 
كانت  عض ايدلة الت  وردت فد  الم حدث الثدان  ت دير إلده وجدود اوبجدام وأتدذا  فمديس 
مددن دليددغ يدددغ بمدده وجددود ال ددكغ فيددا  ومددش ذلدد  فمددن الصددعب تصددور وجددود اوبجددام فدد  

ح  منا تموًا تامًا بندما ُكِتدب  وأمدا   دا  السدعة فد  ال درا ة فد  الكتا ة العر ية وتمو المص
يمكن حمما بمه ال رآن كما  فميست كغ الكممات الت  يحتمغ رسدمها أدرا ات متتمفدة أُدِرأت 
فعدد   تمدد  ال ددرا ات  ددغ أّن أسددمها ايك ددر ي ددرأ أددرا ة واحدددة ردددم احتمدداغ رسددما أكثددر مددن 

لكممات الت  ت درأ أدرا ة واحددة ف دط حرصدًا بمده سد مة أرا ة  وكان ايحرى أن تعجم تم  ا
أدرا ة ال درآن   دذا ف ددً  بدن كدون المصددح  وثي دة تدؤرخ التدط العر دد  وظدوا ري فد  وأددت 
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كتا ددددة المصددددح  ويسددددت عد أن تكددددون فدددد  التددددط ظددددا رة ت ددددمغ كثيددددرًا مددددن الحددددرو  و دددد  
 اوبجام ويأت  المصح  تاليًا منها تمامًا. 

 
 يد المصاحفعالقظ القراءات بتجر

 ددد  تمددد  الوجدددوي الم ويدددة والصدددوتية التددد  أ ددداح اا  هدددا أدددرا ة ال دددرآن ال دددرا ات  )) 
  وأددرا ة ال ددرآن ُسددّنة مت عددة متم دداة بددن الرسددوغ صددمه اا (ٙٓٔ)تيسدديرًا وتتفيفددًا بمدده الع دداد((

–بميا وسمم  وليس لم دارئ منهدا إّو التم   أداغ ا دن مجا دد مسدندًا إلده ب دد اا  دن مسدعود
أسددند إلدده زيددد  ددن ثا ددت أولددا    و (ٚٓٔ)  ))ات عددوا وو ت تدددبوا ف ددد كفيددتم(( -ر دد  اا بنددا

))إّنمدا أدرا ة ال درآن  -  والده بدروة  دن الز يدر أولدا (ٛٓٔ)ال را ة سنة فداأرؤي كمدا تجدوندا(())
 .(ٜٓٔ)ُسّنة من السنن فاأرؤي كما ُبم مُتموي((

أدددد كدددان التدددط العر ددد  بددداجزًا بدددن توصددديغ الدددنص ال رآنددد  كمدددا ُيوصدددما اودا  و  
ال فه  إذ لم يكن أد  مغ الدأدة مدن العنايدة  الصدوا ت وو  تمييدز المت دا ا  ولدم يكدن ممكندًا 

ّو وأدش ال دارئ فد  التصدحي اوب   لدذا ورد النهد  (ٓٔٔ)تماد بميا ف  تم   ال رآن وأرا اتا وا 
بددن أتددذ ال ددرآن مددن الصددح  ف ددد روى أ ددو  دد غ العسددكري بددن  عددض التددا عين  ))كددان 

فين وو العمدددم مدددن الُصدددُحفي ين..((   وأددداغ أي دددًا  (ٔٔٔ)ي ددداغ  و تأتدددذوا ال دددرآن مدددن الُمصدددح 
ّن حمدددادًا الروايدددة كددان حفدددظ ال دددرآن مدددن المصددح  فكدددان ُيصدددح   نّيفدددًا ))وروى الكوفيددون أ

وث ثين حرفًا...و يروي أبدا  حمزة الزيدات أّندا كدان يدتعمم ال درآن مدن المصدح  ف درأ يومدًا 
وأ ددوي يسددمش )الددم. ذلدد  الكتدداب و زيددت فيددا( ف دداغ لددا أ ددوي  دع المصددح  وتم َّدد  مددن أفددواي 

 .(ٕٔٔ)الرجاغ((
الحددرص بمده التم د   الروايددة  ن الكدريم  عيددًا بددن التصدحي   ف دغآأدد ظدّغ ال ددر و  

دددش الدولدددة  ال دددفوية  ثدددم حفدددظ  إبجامدددا وت دددكيما حدددين ُتِ ددد  بميدددا مدددن التصدددحي  مدددش توسف
 اوس مية وذ اب الُحفَّاظ. 

ثُمَّ رسخ العممدا  م ددأ التم د  لم درآن  الم دافهة  دأْن ُجعمدت الروايدة ال دفوية وصدحة  
 .(ٖٔٔ)ن أركان ال را ة الصحيحة مش مواف ة تط المصح  ومواف ة العر يةالن غ واحدًا م
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أددددد افتددددرى المست ددددرأون جولدتسدددديهر وآرثددددر جفددددري و روكممددددان وتددددا عهم  عددددض و   
ال دداحثين العددرب فجعمددوا ال ددرا ة تا عددة لمرسددم مدددَّبين أّن  ال ددرا ات  دد  نتيجددة تمددو التددط 

آند  حّمداغ أوجدا فد  ال درا ة  فيكدون ال دارئ العر   من الن ط وال كغ مّما يجعدغ الدنص ال ر 
 و الذي ين ط وي كغ فتظهدر ال درا ات ال رآنيدة ثدم ت دتهر أدرا ة فد  كدغ مصدر  - زبمهم–

 .  (ٗٔٔ)من ايمصار فيت عها الناس
أصددة ا ددن م سددم تيددر دليددغ بمدده  طدد ن دبددوى  ددؤو  ف ددد اسددتتا ا التميفددة أمددام و  

را ة واف دت المصدح  ووجهدًا فد  العر يدة فدال را ة  هدا الف ها  وال را   عد أْن أداغ  دأّن كدغ أد
ن لم يكن لها سند لّمدا  -ر د  اا بندا–  كمدا أّن المصدادر تدروي أّن بثمدان (٘ٔٔ)جا زة وا 

أرسددغ المصدداح  الدده اومصددار  عددث مددش كددغ مصددح  أار ددًا حافظددًا ليكددون ايصددغ فدد  
  صددددحيحة ونحصددددرت   ولددددو كانددددت م الددددة  ددددؤو(ٙٔٔ)تم دددد  ال ددددرآن  ددددو الروايددددة ال ددددفوية

اوتت فددات فدد  ال ددرا ات فيمددا يحتممددا الرسددم  ينمددا الواأددش أّن كثيددرًا منهددا تتددرج بددن الرسددم 
 .  (ٚٔٔ)الواحد

لنمث دددغ   دددوٍغ و دددن مجا دددد يت ددد  فيدددا التدددزام ال دددرا   السدددماع فددد  أدددرا ة ال دددرآن  و  
ددا  )) وحدددثن  ب يددد اا  ددن بمددّ  أدداغ   حدددثنا ا ددن أتدد  ايصددمع  بددن ب -ي ددوغ  أدداغ  م 

أُيعدر   دذا ؟ ف داغ   }وتركندا بميدا{ رْكنا بميا( ف  مو دش أمت ي   بمرو  ن الع   )و 
ما يعر  إّو أْن ُيسمش من الم ايخ ايولين  أاغ  وأاغ أ و بمرو  إّنمدا نحدن فديمن م ده 

وين غ بن أ د  بمدر أي دًا  أولدا  )) لدوو أّندا لديس لد   (ٛٔٔ)ك  ٍغ ف  أصوغ نتٍغ طواغ((
 .  (ٜٔٔ)أأرأ إّو  ما أد ُأِرئ  ا ل رأت حر  كذا كذا وحر  كذا كذا(( أن

 كذا يتأكد أّن تمو المصح  من الن ط وال كغ لم يكدن سد  ًا فد  ن دو  ال درا ات و  
يّن ال رآن لم يؤتذ مدن الصدح  وو أبتمدد ال درا  بميهدا حتده  عدد أن ارت ده التدط العر د  

 المت ا هة الصور.  فعّ ر بن الصوا ت ومّيز  ين الصوامت
 

 املبحث الرابع : اإلعجام يف طريق االستقرار
إّن اإلبجام الدذي  دو اليدوم فد  الكتا دة العر يدة نظدام مسدت ر ثا دت موحدد وجدز  و  

يتجزأ من الحرو  الت  يمح هدا   دذا النظدام لدم يصدغ  دذي المرحمدة إّو  عدد أن أطدش  دوطًا 
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ا  عددد  وأددد َمددّر فدد  الم حددث ايوغ أّن الحددر  طددويً  فدد  طريددق اوسددت رار الددذي ح  ددا فيمدد
العر د  لدم ين دأ معجمددًا وبنددما ظهدر اوبجددام لدم يترسدخ فد  الكتا ددة العر يدة إّو  عدد أددرون 

 طويمة. 
  هد اإلبجام حالة بدم اوست رار ف  تم  ال رون ف  جان ين  و  

هدددا مدددن تمددد    أي  دددكغ الع مدددة المميدددزة لمحدددرو  المت دددا هة الصدددور وموأعصاااور   األو 
 الحرو . 

  أي ادتالدددا فددد  الكتا دددة العر يدددة  وصدددفا جدددز ًا و يتجدددزأ مدددن نظامهدددا الثااااني  اماااتعمالن
الكتدددا    او تركدددا  وصدددفا زا ددددًا بميهدددا طار دددًا بمددده نظامهدددا. وفيمدددا يدددأت  بدددرض لهدددذين 

 الجان ين..
    وي مغ ذل    صور االعجام

 اوتت   ف  موأش ن اط الفا  وال ا . - أ
 بجام  التطوط ال صيرة.ظا رة او - ب

 ظا رة الرأم.  -جد
 

  االمتالف في مو ع ن ا  الفاء وال اف 
روى الددددان  بدددن التميدددغ أولدددا  )) والفدددا  إذا وصدددمت فوأهدددا واحددددة... وال دددا  إذا  

 ددط أي ن –  و دذي الطري دة (ٕٓٔ)وصدمت َفَتْحَتهدا واحددة  وأدد ن طهدا ندداس مدن فوأهدا اثنتدين((
موجددددددودة فدددددد   عددددددض المصدددددداح  ال ديمددددددة  –(    ا )  ال ددددددا   ن طددددددة مددددددن تحددددددت  كددددددذ

  فتكتددددب كممددددة ال ددددوم  كددددذا )       (  وي ددددير أددددوغ التميددددغ إلدددده وجددددود (ٕٔٔ)المتطوطددددة
الطري تين معًا  مش تفاوت ف  كثرة اوستعماغ  إذ  ي ير ا ن درسدتويا إلده أّن ال دا  تدن ط 

هدا  ن طتدين مدن فوأهدا فد  وو يذكر الدان  ديدر طري دة ن ط (ٕٕٔ) واحدة ف   عض المذا ب
 .  (ٖٕٔ)نص آتر
كان التط العر   الكدوف  أدد انت دغ إلده  د د الم درب وا دتقَّ مندا التدط الم ر د  و  

ن ا  مديندة ال يدروان اسدت ّر ن دط ال دا  بندد م و  (ٕٗٔ) عد است رار العرب ف    د الم رب وا 
ة مددن فوأهددا وال ددا  أ ددغ الم ددرق ين طددون الفددا   واحددد)) - واحدددة مددن تحددت  ي ددوغ الدددان  
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 ددداثنتين مدددن فوأهدددا  وأ دددغ الم دددرب ين طدددون الفدددا   واحددددة مدددن تحتهدددا وال دددا   واحددددة مدددن 
  و دد  بكددس الطري ددة التدد  روا ددا الدددان  بددن التميددغ (ٕٙٔ)وذكددر ال مددوي مثمهددا (ٕ٘ٔ)فوأهددا((

التدد  ي دددو انهددا اندددثرت واسددت ّر بكسددها فدد  الم ددرق ) ددن ط الفددا   واحدددة مددن أسددفغ وال ددا  
احددة مدن أبمده(  ينمدا   د  الدن ط فد  الم درب بمده المدذ ب ال دديم الدذي ن مدا الددان  بددن و 

 التميغ. 
ي طش ال م  ندي  زواغ الطري ة ال ديمة ف  ن ط ال دا  والفدا  فد  الم درق في دوغ  و  

 .  (ٕٚٔ)))وأما ال ا  ف  ت    ين أ غ التط أنها تن ط من أب  ا(( -
ّمه  ددذا التدد   فدد  ن ددط الفددا  وال ددا  مددذا  ًا فددإّن و إذا كددان ا ددن درسددتويا أددد سدد 

 عدددض المحددددثين جددداوز ذلددد  جدددابً   دددذا اوتدددت   دلددديً  بمددده وجدددود ))تن يطدددين ايوغ 
  وت دددو  ددذي م ال ددة منددا فددالفرق م تصددر بمدده أمددر جز ددد  (ٕٛٔ)م ددرأ  والثددان  م ر دد ((

 .  ف ً  بن كونا تطور تاريت  لن ط  ذين الحرفين دون سا ر الحرو 
و ُيمحق  هذا اوتت     عض اوتت فات الطفيفة مثدغ كتا دة ن دط ال دين الث ثدة  

واحدة فوق اثنتين ) دد(  أو ثد ث ن دط سدطرُا )سدد(  أو كتا دة ن طدة ال دا  الده جهتدا السدفمه 
الُيمندده ) ددد(  أو كتا ددة ن طتدد  اليددا  واحدددة فددوق ايتددرى  اتجدداي ما ددغ نحددو اليمددين ) ددد(  أو 

 (ٜٕٔ)والثا   دث ث ن دط بمده  دكغ مثمدث رأسدا الده ايسدفغ )ندد( وديدر ذلد    كغ بمودي 

 مّما ي دو اجتهادًا دير تا ش لنظام معين. 
تو ش  موجب  دذي الظدا رة تطدوط أصديرة أأصدر مدن  ظاهرة االعجا  بالم و  ال صيرة 

واليدا  (   العددد فيكتدب الندون مدثً  )  تط الفتحة أو الكسرة ف  مو ش الن اط وتسداويها فد
  كذا )ِيد( و كذا مش   ية الحرو . 

 (ٖٓٔ)وصددفت  ددذي الظددا رة  أنهددا ))صددفة وبجددام تددط المصدداح  ال ديمددة جدددًا((و  
والعمدددة فيهدددا ))تجندددب المددد س الدددذي أدددد يحددددث فددد  حالدددة ابجدددام  الحدددرو   دددالن ط  السدددواد 

ين مدن الدن ط وو   وح ًَّا فمن الصعب التمييز  ين نوب(ٖٔٔ)واستعماغ ن ط اوبراب المدّورة((
سدديما إذا كددان المتطددوط ن  ددًا حجريددًا حددين و يت دد  فيددا المددون الددذي  ددو الوسدديمة الوحيدددة 
لمتفريق  ين ن ط اإلبراب ون دط اوبجدام فدايوغ أحمدر والثدان  أسدود ثدم انتفدت الحاجدة إلده 
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اوبجام  التطوط ال صيرة  عد تحدوغ ن دط اإلبدراب إلده ال دكغ المسدتطيغ بمده يدد التميدغ 
 يّن اولت اس و يحصغ من ن ط اوبجام وال كغ ولذل  انحسرت  ذي الظا رة فيما  عد.

  و دددو إبجدددام الحدددرو  المهممدددة زيدددادة فددد  اوحتدددراز بدددن التطدددأ والمددد س فددد  ظااااهرة الااار  
ال ددرا ة  وسددماي ا ددن درسددتويا  اإلبجددام ديددر المحددض  وأدداغ  )) ابمددم أّن مددن الُكتّدداب مددن 

الحرو   و ُي فغ واحدًا  منهما  كن طهم الدرا  والسدين والصداد  ين ط بمه كغ م ت هين من
  (ٕٖٔ)والطددا  والعددين مددن تحددت ون نظا ر ددا ُيددن طن مددن بددٍغ  والجمهددور بمدده ديددر ذلدد ((

ا  أ غ ال ريب والم ة م اوة ف    ط كتا اتهم.   وأد تصَّ
 (ٖٖٔ)ليس لمرأم صورة محددة  ومّما حددي النووي من أ كاغ الرأم ما يأت  و  
  أن تو ددش تحددت الحددرو  المهممددة الددن ط التدد  فددوق نظا ر ددا  فيو ددش لمددرا  ن طددة

 تحتها ولمسين ث ث ن ط تحتها و كذا ..

   أن يو ددش فددوق الحددر  المهمددغ حددر  صدد ير مثمددا  ففددوق الحددا  حددا  صدد يرة
 وفوق السين سين ص يرة  و كذا..

  .أْن يو ش فوق الحر  المهمغ صورة   غ 

 زة.أن تو ش تحتا  م 

  .أْن يو ش فوأا تط ص ير 
   ينمددددا جعمددددا (ٖٗٔ)أددددد ذكددددر ا ددددن درسددددتويا أّن رأددددم  السددددين تددددط يو ددددش فوأهدددداو  

ن كدان وا د  الهدد  معمدوم (ٖ٘ٔ)ال م  ندي ث ث ن ط تو ش تحتهدا   ممدا ي دين ان الدرأم وا 
 العمة لكنا دير محدد ف  طري تا. 

و دد  ب يددد الموجددودة  يددذكر الدددكتور دددانم أدددوري أّن متطوطددة )دريددب الحددديث(و  
.(ٖٙٔ) دددد يظهدددر فيهدددا  عدددض أ دددكاغ الدددرأم ٖٔٔفددد  مكت دددة الجدددامش اوز دددر المؤرتدددة سدددنة 

  
ي ددو أّن او دكاغ التد  ذكر ددا الندووي مدن الدرأم أددد انحسدرت فمدم يدذكر ال م  ددندي و 

منهددا سدددوى مددا يو دددش مدددن الن دداط بمددده الحدددر  المهمددغ فددد  بكدددس مو ددعا مدددن الحدددر  
 .  (ٖٚٔ)المعجم
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   ل االعجامادتطما
إذا كددان  نددا  اتددت   فدد   عددض صددور اوبجددام فددإّن اوتددت   فدد  اسددتعمالا  

دتالا الكتا ة العر ية ي دو أك ر.   وا 
اجتمب اوبجام دفعًا لمد س الدذي يحددث فد  أدرا ة حدرو  مت دا هة الرمدوز و  وأد

مسددت غ. تفريددق  ينهمددا  وتح ي ددًا لهددد  الكتا ددة العر يددة مددن إيجدداد رمددز مسددت غ لكددغ صددوت 
ولدددذل  فدددإّن إمكانيدددة وأدددوع المددد س كاندددت المعيدددار الدددذي حددددد اسدددتعماغ اوبجدددام فكممدددا كدددان 
حدوثدددا متوأعدددًا حدددرص الُكتَّددداب بمددده إدتالدددا فددد  الكتا دددة وحثدددوا بميدددا وُندددد وا إليدددا والعكدددس 

 صحي . 
ف ددددد دتددددغ اوبجددددام فدددد  التددددط العر دددد  متدددددرجًا بمدددده أسدددداس أن الرمددددوز  ولددددذل 

 تتسدداوى فدد  درجددة ا ددت ا ها  ولعددّغ الرمددز )   ( كددان أوغ الرمددز الم ددت هة فدد  صددور ا و
إبجامدًا  ينددا ي ددتر   ددين تمسدة أصددوات  دد  ال ددا  والتددا  والثدا  والنددون واليددا   ويتمددو  ددذا 
الرمز ف  اوبجام رمز )سد( ينا ي ت ا ف  حالة اوتصاغ  دالرموز التمسدة السدا  ة ف دً  

ة بمدده صددحيفة مددن ال ددردي مؤرتددة لدد  الكتا ددة العر يددبمدده ا ددت اي السددين  ال ددين  ويعددزز ذ
 دد( التد  يدذكر جرجد  زيددان م دا دتا لهدا فد  معدرض التطدوط فد  دار الكتدب  ٜٔ) سنة

))وفيهددا إبجددام لكنددا أاصددر بمدده الصددور المت ددا هة لم ددا  لمتمييددز  ددين  -المصددرية في ددوغ 
 دددط مو دددوبة بمددده ال دددا  واليدددا  والتدددا  وصدددورة حدددر  ال دددين لتمييدددزي بدددن السدددين  دددث ث ن

   وو تكاد تظهر متطوطة أو وثي ة أديمة كاممة الن ط. (ٖٛٔ)استوا  واحد((
مّمددا يدددغ بمدده أّن اوبجددام كددان يسددتعمغ فدد  حدداوت المدد س ف ددط مددا ُين ددغ بددن و 

التميددغ مددن أّن الحددرو  إذا انفصددمت و تددن ط ينهددا و تمتدد س ك ولددا  ))والفددا  إذا وصددمت 
ذا انفصددمت   وأولددا فدد  (ٜٖٔ)لددم تددن ط ينددا و ي  سددها  دد   مددن الصددور(( فوأهددا واحدددة  وا 

ن ددط ال ددا   ))فددإذا انفصددمت لددم تددن ط يّن صددورتها أبظددم مددن صددورة الددواو فاسددت نوا  عظددم 
   و كذا مش النون واليا  ودير ا..(ٓٗٔ)صورتها بن الن ط((

 ))ين  ددد  أنّ  ظدددغ  دددذا معروفدددًا حتددده ال دددرن العا دددر الهجدددري  فال م  دددندي يدددرويو 
ال ددا  والندددون إذا كت دددا فددد  حالدددة اإلفدددراد بمددده صدددورتهما التاصدددة  هدددا أّو ين طدددان يندددا و 

  ثددم صددار اوبجددام يدددتغ إلدده الحددرو  الم ددت هة (ٔٗٔ)ُي ددتَ ا  ينهمددا وو ُي دد هان دير مددا((
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كمها وكان آتر حر   أبجم  و اليدا  المنفصدمة لمتمييدز  ينهدا و دين ايلد  الم صدورة   دغ 
 .(ٕٗٔ)له بهد أريب ف   عض المطا ش   ما تزاغ إ

أّمدددددا فددددد  ال دددددرآن الكدددددريم ف دددددد كت دددددت المصددددداح  العثمانيدددددة ))مجدددددردة مدددددن الدددددن ط 
ولددم ي دددأ دتددوغ اوبجددام إليهددا ))إلدده أن حدددث فدد  الندداس مددا أوجددب ن طهددا  (ٖٗٔ)وال ددكغ((
   ف دأت محاووت إدتاغ اوبجدام فيدا صديانة لدا مدن التطدأ ودفعدًا لمد س فد (ٗٗٔ)و كمها((
  ومش  ذا ف د رفض  عض السم  إدتاغ اوبجام إلده ال درآن -كما س ق تفصيما –أرا تا 

– (٘ٗٔ)الددذي  ددو ُسددنَّة مت عددة تحددرم متالفتددا  زيددادة أو ن ددص–حفاظددًا بمدده الرسددم العثمددان  
  ف ددد روى أ ددو ب يددد ال اسددم  ددن سدد م -ر ددوان اا بمدديهم–كمددا كتددب بمدده بهددد الصددحا ة 

ّنمدا ندرى أّن إ درا يم بن إ را يم النتع  ))أ نا كان يكدري ن دط المصداح ...أاغ أ دو ب يدد  وا 
كددددددري  ددددددذا متافددددددة أن ين ددددددأ  ن ددددددٌؤ يدددددددركون المصدددددداح  من وطددددددة فيددددددرى أّن الددددددن ط مددددددن 

 .  (ٙٗٔ)ال رآن((
ز الددددن ط  السددددواد  ويددددرى فيددددا ت ييددددرًا لصددددورة يددددروي السدددديوط  أّن الدددددان  و يجددددو  و 

أو تدرى اندا ر  مدا زيدد فد  الن طدة فتو مدت لددان   ))عّغ تفسير ذل  فد  أدوغ ا  ول(ٚٗٔ)الرسم
يجدغ يجغ السواد الذي ترسدم الحدرو   دا أنهدا حدرٌ  مدن الكممدة فِزيدَد فد  ت وتهدا لدذل   و 

 .  (ٛٗٔ)وردت الكرا ة بّمن ت ّدم من الصحا ة ودير م ف  ن ط المصاح ((  ذا
ا فددة مددن العممددا  أددد يكددون مددن  ددذا ال دداب أ ددية التجريددد  أدداغ ال مددوي ))وكددري طو 

 .(ٜٗٔ)ن ط المصح  وأالوا   جّردوا ال رآن((
 ينمددا كددري  عددض العممددا  اوبجددام ف ددد رتددّص منددا ديددر م  ددغ حددث بميددا وندددب و 

و  دأس أدوغ ديدري ))و  (ٓ٘ٔ)إليا  ف د روى الدان  بن  عدض العممدا  ))الُعجدم ندور الكتداب((
مدات اوتدرى  ن دغ السديوط  ))تكدري   وأد ُينددب إليدا دون سدا ر الع (ٔ٘ٔ) ا و و نور لا((

كتا ددة ايب ددار وايتمدداس وأسددما  السددور وبدددد ا يددات فيددا ل ولددا  )جددردوا ال ددرآن(  وأمددا 
ّنمدا  د  دووت بمده  الن ط فيجوز ينا ليس لا صورة فُيَتو َّم يجمها ما لديس   درآن أرآندًا وا 

ن دغ ال مدوي تدرتيص اإلمدام مالد    و (ٕ٘ٔ) ي ة الم رو  ف  ي درف إث اتهدا لمدن يحتداج إليهدا((
  ون غ ال م  دندي تصدري  ال دافعية )) أندا (ٖ٘ٔ)ف  ن ط المصاح  الت  يتعمم فيها الص يان

 .  (ٗ٘ٔ)ُيندب ن ط المصح  و كُما((



 ن ط اوبجام 
 منه بدنان ب دال ن  د. 

ٕٚٗ 

 ذا  أن اوبجام ف  ال رآن أمدا بندد ُكتّداب الددواوين والرسدا غ وأ دغ الم دة والعمدم  
ا ها فيها الدأة والو وح لذا ف دد حرصدوا بمده إيفا هدا فإن كتب أ غ الم ة وال ريب توّته كت

حّ ها من اوبجام  وأأغف من ذل  حرص كتاب الرسا غ والددواوين  أداغ ا دن درسدتويا  ))إّن 
مددن  ددأن أ ددغ النحددو وال ددعر وال ريددب ت ييددد كددغ كممددة بمدده مددا يسددتحق كددغ حددر  منهددا 

اأًا يّن بممهدم َدُمدض فت ييددي أو د  م سوطًا ومرك ًا واستيفا  ال كغ والدن ط إحكامدًا واسدتيث
دفددداغ ال دددكغ مدددن كدددغ مدددا َوُ دددَ  ولدددم  بمددده أار يدددا  ومدددن  دددأن كتددداب الددددواوين التتفيددد  وا 

 .  (٘٘ٔ)يمت س كما أّن ذل   أنهم ف  الن ط((
أدددد وجدددد  عدددض الكتددداب أّن اوبجدددام اسدددتهانة  ال دددارئ وسدددو  ظدددن   درتدددا بمددده و 

 ددددغ  عددددض ال دددداحثين أددددوغ الصددددول  م  نال ددددرا ة الصددددحيحة مددددن ديددددر حاجددددة إلدددده اوبجددددا
 د(  ))كري الُكتّاب ال كغ واوبجام إّو ف  الموا ش الممت سة مدن كتدب العظمدا  الده ٖٖ٘)

من  دونهم  فإذا كانت الكتب مّمن دونهم إليهم تر  ذل  ف  المم س وديري إج ًو لهدم بدن 
 .(ٙ٘ٔ)أْن  ُيتو م بنهم ال   وسو  الفهم وتنزيهًا لعمومهم((

 
 ين غ بن أ   نؤاس أولا  و 

 ياااااا كاتباااااا كتاااااب الغاااااداة يمباااااااني
 لااا  تااارج باالعجاااا   اااين كتبتااان
 أ مماات مااوء الفواا   ااين فعمتاان

 

 ماااااان قا ي ياااااا  براعااااااة الك ت اااااااب   
  تااااااى شااااااكمت عمياااااان بااااااا عراب  

 (155)أ  ل  تث  بي فاي  اراء  كتااب  
 

ظدددن  ن دددغ ال م  دددندي بدددن  عدددض ايد دددا  أولدددا  ))كثدددرة الدددن ط فددد  الكتددداب سدددو و  
 المكتوب إليا وأما ُكتّاب ايمواغ فإنهم و يرون الدن ط  حداغ   دغ تعاطيدا بندد م بيدب فد  

وأددداغ  ))وابمدددم أّن ُكتّددداب الدَّيَوندددة و يعرجدددون بمددده الدددن ط وال دددكغ  حددداغ    (ٛ٘ٔ)الكتا دددة((
وكتداب اإلن دا  مدنهم َمدْن ذلد  محا داة لممكتددوب إليدا بدن نسد تا لمجهدغ  أندا و ي درأ إّو مددا 

 .(ٜ٘ٔ)ُنِ ط أو ُ ِكغ((



 ت لمعموم اإلنسانيةمجمة جامعة تكري
 (ٜٕٓٓ) آذار(                     ٖ(                   العدد )ٙٔالمجمد )

ٕٚ٘ 

ف  رأي معاكس نجد آترين و يفصمون  حاغ  ين الحدر  ومدا لدا مدن اإلبجدام  و  
  وابتنوا تصوصدًا   د ط (ٓٙٔ)ف الوا  ))الصورة والن ط مجموبهما داغ بمه كغ الحر ((

 .(ٔٙٔ)الكتا ة ف  الحديث ال ري   كً  ون طًا  حيث يؤمن فيا التصحي  والتحري 
م  دددندي فدددرأى ))الحدددق التفريدددق فددد  ذلددد   دددين مدددا ي دددش فيدددا المددد س مّمدددا توّسدددط ال و  

 .  (ٕٙٔ)يتطرق إليا التحري  لع أتا او درا تا و ين ما تسهغ أرا تا لو وحا وسهولتا((
 سدد ب  ددذا التنددوع فدد  الموأدد  مددن اوبجددام و بجددب ان يصدد  جرجدد  زيدددان و  

ًا أديمة من طدة أو محّركدة  عض متطوطات دار الكتب المصرية في وغ  ))وأد تجد تطوط
  أو أددوغ د. إ ددرا يم جمعدددة انددا لدددم يجددد  دددين (ٖٙٔ)وتطوطددًا حديثددة  ددد  تن دديط وو تحريددد ((

 وا د وفيرة توزبت بمه ال رون التمسة الهجريدة ايولده  دا دًا واحددًا ُأبجدم أو ُ دكغ كمدا 
   .(ٗٙٔ) د مش ترجيحا أّنا ُنِ ط متأتراً  ٖٖٙإّو واحدًا مؤرتًا سنة 

  نددداً  بمددده  دددذا و يكدددون اسدددتعماغ اوبجدددام محدددددًا لتددداريخ الن دددوش أو الوثدددا ق و  
أددد يدددتغ و  لديس دلدديً  بمده أدددم الكتا دة أو حددداثتها ف ددد توجدد  الكتا ددة المتدأترة  دد  إبجدامو 

 اوبجام ف  كتا ة مت دمة. 
 خاتمظ

     و  ف  نهاية ال حث أبرض ي م نتا جا 
لده و  بجدام يعدود إلده تمدو أصدما الن طد  مندا أّن س ب تمو التط العر   من او -ٔ ا 

 بدم بناية العرب  إص ح التط أ غ ال رن الهجري ايوغ ل مة حاجتهم لذل . 
تتدددداتغ المعدددان  التددد  تددددغ بميهدددا مصدددطمحات اوبجدددام مدددش  عدددض  سددد ب بددددم  -ٕ

أكثددر مصددطمحات اوبجددام ا ددت ا ًا و  تحديددد العممددا  لمفهددوم كددغ مصددطم  م كددرًا 
أدد سد ب  دذا او دت اي صدعو ة فد  فهدم الروايدات و  صدطم  الدن ط ف  دولتا  و م

 الت  ترد ف  تاريخ ظوا ر الكتا ة العر ية أو يس ب فهمًا متطو ًا لها. 

تتميدددز فددد  الكتا دددة  -الدددذي  دددو سددد ب اإلبجدددام–إّن دوابددد  حصدددوغ التصدددحي   -ٖ
التصدحي  فد  الكتا دة العر دة بمومدًا سد  ا و  العر ية بنها ف  المصح  ال دري  

دم وجددود رمددز متميددز لكدغ صددوت مسددت غ  أمددا فد  المصددح  فالتصددحي  ندداتث بد
 بن زيادة اوبتماد بمه الصح  ف  تم   ال رآن الكريم.



 ن ط اوبجام 
 منه بدنان ب دال ن  د. 

ٕٚٙ 

 نددا  أدلددة تجمعددت حددوغ وجددود اوبجددام أ ددغ بهددد الحجدداج  ويمكددن نفدد  صددحة  -ٗ
ذا كان من الصعب تتط ة الروايدات الدواردة فد  كتدب بممدا  السدم  و  أسم منها  ا 

ال رديددة التدد  ظهددر فيهددا اوبجددام و  لحددّغ  ددذا اإل ددكاغ دراسددة الن ددوشفمددن المفيددد 
 دراسة مت رية دأي ة لت يفن صحة  ذي الوثا ق.

إّن أ ية تجريد ال رآن الت  حممهدا  عدض العممدا  بمده أّنهدا تجريددي مدن اوبجدام  -٘
ال ددكغ ن ددأت مددن أحاديددث ُفس ددرت  ددأكثر مددن وجددا يتددرج   ع ددها بمدده التفسددير و 

جعمدددوا و  ال دددكغ  لكدددن  دددؤو  العممدددا  أ ممدددوا تمددد  الوجدددويو  اوبجدددام  التجريدددد مدددن
ال كغ أمرًا أاطعًا  ثم بمموا  ذا التجريدد  أندا ي  د  و  تجريد المصح  من اوبجام

  أنا نتيجة لكرا ة الن ط بند العمما .و  السعة ف  ال را ات

مرت طدة إن تمو المصح  من الن ط ليس س  ًا لظهور ال را ات ين  دذي ايتيدرة  -ٙ
 مدا يحتممدا التدط المجدرد سدمم و و   الرواية ال فوية بن رسوغ اا صمه اا بميدا

 ال كغ من أوجا ف  ال را ة.و  من الن ط

 ددد   مجممهدددا و تمثدددغ و   ندددا   عدددض اوتت فدددات الطفيفدددة فددد  صدددور اوبجدددام -ٚ
لددم ي ددَق منهددا اليددوم إو ن ددط ال ددا   واحدددة مددن تحتهددا بددن و  مددذا ب فدد  اوبجددام 

 الم رب.أ غ 

 الددرأم  ددو احتددراز بددن التطددأ فدد  الكتا ددة و  إّن ظهددور اوبجددام  ددالتطوط ال صدديرة -ٛ
 الم س ف  ال را ة. و 

كدان حرصدهم بمده و  ت اينت  مواأ  بممدا  السدم  فد  أ دوغ اوبجدام أو رف دا  -ٜ
حفظ المصح  دافعًا لممدوأفين  أمدا راف دوا اوبجدام ف دد أرادوا   دا ي بمده الهي دة 

َرتدص فيدا و  أمدا مدن َأِ مداو   -ر د  اا بندا–  بهدد بثمدان التد  كتدب بميهدا فد
مك ن أار يا مدن أرا تدا أدرا ة  ُُ أو ندب إليا ف د حرص بمه   طا  كغ وسيمة ُت

 كان اوبجام واحدًا من أ م  ذي الوسا غ. و  سميمة م  وطة

و  دَّ لمدراسات الم ويدة التد  تتعمدق  دراسدة جاندب مدن نظدام الكتا دة العر يدة فد   -ٓٔ
 التاريخ اإلس م  لتكتمغ نتا جا.و  نا ايوله أن تع دي دراسة بمما  ا ثارأرو 

 آتر دبوانا أْن الحمد ا رب العالمين.و 



 ت لمعموم اإلنسانيةمجمة جامعة تكري
 (ٜٕٓٓ) آذار(                     ٖ(                   العدد )ٙٔالمجمد )

ٕٚٚ 

 
 المراجعو المصادر

 ٜٔٔاإلت ددان فدد  بمددوم ال ددرآن  جدد غ الدددين ب ددد الددرحمن  ددن أ دد   كددر السدديوط  ) -ٔ
  يروت. - د(  دار الندوة الجديدة

النحددو العر دد   د. ب ددد الصدد ور  ددا ين  مكت ددة و  صددواتال ددرا ات فدد  ايو  أثددر ال ددرآن -ٕ
 .  ٜٚٛٔالتانج   ال ا رة 

ال ددرا ات فدد  النحددو العر دد   د. محمددد سددمير نجيددب الم دددي  دار الكتددب و  أثددر ال ددرآن -ٖ
 .  ٜٛٚٔالث افية الكويت  الط عة ايوله  

 ري    دد(ن ٖٛٙأت ار النحويين ال صريين  أ و سعيد  الحسن  ن ب دد اا السديراف  ) -ٗ
 .ٜٖٜٔالمط عة الكاثوليكية -فريتس كرنكو  تزانة الكتب العر ية   يروت

- يددروت الدددار السددودانية لمكتددب-اوتددت    ددين ال ددرا ات  احمددد ال يمدد   دار الجيددغ -٘
 . ٜٛٛٔالترطوم  الط عة ايوله 

 دددد(  دار ٖٛ٘أسددداس ال  ددددة  جدددار اا أ دددو ال اسدددم محمدددود  دددن بمدددر الزمت دددري ) -ٙ
 .ٜ٘ٙٔ يروت –الن ر و  ةصادر لمط اب

تطدددوري حتددده نهايدددة العصدددر ايمدددوي  سدددهيمة الج دددوري  رسدددالة و  أصدددغ التدددط العر ددد  -ٚ
 .  ٜٗٚٔجامعة   داد -ماجستير ف  ا ثار اإلس مية  كمية ا داب

 اإلب م  تير الدين الزركم . -ٛ

اوأت ددددداب فددددد   دددددرح أدب الكتّددددداب  ي ددددد  محمدددددد ب دددددد اا  دددددن محمدددددد  دددددن السددددديد  -ٜ
د. حامدد ب دد المجيدد  و   د(  ال سم ايوغ  تح يق  مصدطفه السد ا ٕٔ٘ال طميوس  )

 .ٜٜٓٔدار ال ؤون الث افية العامة  سمسمة كنوز التراث    داد 

 دد(    ٜٗٚال ر ان ف  بموم ال رآن  لإلمام  در الدين محمدد  دن ب دد اا الزرك د  ) -ٓٔ
الكتدددددب   دار إحيدددددا  ٜٚ٘ٔتح يدددددق محمدددددد أ دددددو الف دددددغ إ دددددرا يم  الط عدددددة ايولددددده 

 المصرية  بيسه ال ا   الحم  . 

-النحددداة  جددد غ الددددين السددديوط   دار المعرفدددةو    يدددة الوبددداة فددد  ط  دددات الم دددويين  -ٔٔ
  يروت. 



 ن ط اوبجام 
 منه بدنان ب دال ن  د. 

ٕٚٛ 

 .  ٖٜٛٔ يروت -تاريخ آداب الم ة العر ية  جرج  زيدان  دار مكت ة الحياة -ٕٔ

عددة تدداريخ ايدب أو حيدداة الم ددة العر يددة  حفندد  ناصدد   الط عددة الثانيددة  مط عددة جام -ٖٔ
 .  ٜٛ٘ٔال ا رة 

 دد(   ٖٙٗتاريخ   داد أو مدينة الس م  أ و  كر أحمد  دن بمد  التطيدب ال  ددادي ) -ٗٔ
 دار الفكر

 .  ٜٓٛٔ يروت  الط عة ايوله -تاريخ الم ات السامية  إسرا يغ ولفنسون  دار ال مم -٘ٔ

آدا ددا  محمددد طددا ر  ددن ب ددد ال ددادر الكددردي التطدداط  الط عددة و  تدداريخ التددط العر دد  -ٙٔ
   المط عة التجارية الحديثة. ٜٖٜٔله ايو 

تدددداريخ العددددرب أ ددددغ اإلسدددد م  د. جددددواد بمدددد   الجددددز  السا ش/ال سددددم الم ددددوي  مط عددددة  -ٚٔ
 .  ٜٚ٘ٔالمجمش العمم  العراأ  

تدددداريخ ال ددددرآن  ي دددد  ب ددددد اا الزنجددددان   أددددّدم لددددا  ايسددددتاذ أحمددددد أمددددين  من ددددورات  -ٛٔ
 .  ٜٜٙٔ يروت  الط عة الثانية –مؤسسة ابمم  لممط وبات 

 الدددين ب ددد الددرحمن السدديوط   ح  ددا تدددريب الددراوي فدد   ددرح ت ريددب النددواوي  جدد غ  -ٜٔ
  يروت. –  دار الكتب العممية ٜٜٛٔب د الو اب ب د المطي   الط عة الثالثة 

  دد(   د طا ٕٖٛتصحيفات المحّدثين  ي      غ الحسن  دن ب دد اا العسدكري ) -ٕٓ
 .  ٜٛٛٔ يروت  الط عة ايوله  -عمميةصححا  أحمد ب د ال اف   دار الكتب الو 

ت ييد العمم  أ و  كر احمد  دن بمد  التطيدب ال  ددادي   تح يدق  يوسد  العدش  دار  -ٕٔ
 .ٜٗٚٔإحيا  السنة الن وية  الط عة الثانية 

 دددد(  تح يدددق   ٖٓٙالتن يدددا بمددده حددددوث التصدددحي   حمدددزة  دددن حسدددن ايصدددفهان  ) -ٕٕ
 .ٜٚٙٔ  داد -محمد حسن آغ ياسين  مكت ة النه ة

  د(  دار الفكر  الط عة الثانية. ٔٚٙالجامش يحكام ال رآن  ي   ب د اا ال رط   ) -ٖٕ

الحم دددة المف دددودة فددد  تددداريخ النحدددو العر ددد   د. ب دددد العددداغ سدددالم مكدددرم  من دددورات   -ٕٗ
 .  ٜٚٚٔالكويت  -التوزيشو  مؤسسة الوحدة لمن ر

مددوي  د. صدد ح دراسددات فدد  تدداريخ التددط العر دد  منددذ  دايتددا حتدده نهايددة العصددر اي -ٕ٘
  يروت  دار الكتاب الجديد. -ٕٜٚٔالدين المنجد  الط عة ايوله 



 ت لمعموم اإلنسانيةمجمة جامعة تكري
 (ٜٕٓٓ) آذار(                     ٖ(                   العدد )ٙٔالمجمد )

ٕٜٚ 

دراسة ف  تطور الكتا ة الكوفية بمه ايحجار ف  مصر ف  ال درون التمسدة ايولده  -ٕٙ
 ال ا رة  المط عة العالمية.  -لمهجرة  دار الفكر العر  

  دار ٖٗالعدددرب ديدددوان امدددرئ ال ددديس  تح يدددق  محمدددد أ دددو الف دددغ إ دددرا يم  ذتدددا ر  -ٕٚ
 المعار   الط عة الرا عة.

رسم المصح  دراسة ل وية تاريتية  د. دانم أدوري حمد  من ورات المجندة الوطنيدة  -ٕٛ
 ٕٜٛٔ-  ددددداد  الط عددددة ايولدددده-ل حتفدددداغ  مطمددددش ال ددددرن التددددامس ب ددددر الهجددددري

  يروت. -مؤسسة المط وبات العر ية

فتدداح إسددمابيغ  ددم    مكت ددة اوحتجدداج  ددا فدد  ال ددرا ات  د. ب ددد الو  رسددم المصددح  -ٜٕ
 .  ٜٓٙٔنه ة مصر  الط عة اووله

 دددد(  تح يدددق  مصدددطفه  ٕٜٖسدددّر صدددنابة اإلبدددراب  أ دددو الفدددت  بثمدددان  دددن جنددد  ) -ٖٓ
مط عددددة و  السدددد ا  محمددددد الزفددددزا   إ ددددرا يم مصددددطفه  ب ددددد اا أمددددين   ددددركة مكت ددددة

 مصطفه ال ا   الحم    مصر. 

محمددد  مكت ددة المنتدددى العر دد   مطددا ش  سدد مة الم ددة العر يددة  ب ددد العزيددز ب ددد اا -ٖٔ
 .  ٜ٘ٛٔجامعة الموصغ  الط عة ايوله 

 دد(  ال ددرح الك يددر  تح يددق  د.  ٜٙٙ درح جمددغ الزجدداج   ا دن بصددفور او دد يم  ) -ٕٖ
ال دؤون الدينيدة  إحيدا  التدراث اإلسد م   مطدا ش و  صاحب أ و جناح  وزارة ايوأدا 

 .  ٕٜٛٔموصغ جامعة ال -الن رو  مديرية دار الكتب لمط ابة

التحريددد   أ دددو أحمدددد الحسدددن  دددن ب دددد اا العسدددكري و   دددرح مدددا ي دددش فيدددا التصدددحي  -ٖٖ
مط عدددة مصدددطفه ال دددا   الحم ددد  و   دددد(  تح يدددق  ب دددد العزيدددز أحمدددد  مكت دددة ٕٖٛ)

 .  ٖٜٙٔ مصر  الط عة ايوله 

  دددد(    دددرحإٔٛصددد   ايب ددده فددد  صدددنابة اون دددا  أحمدددد  دددن بمددد  ال م  دددندي ) -ٖٗ
 صوصا  محمد حسين  مس الدين. أا غ نو  بمق بمياو 

صددحاح العر يددة  إسددمابيغ  ددن حمدداد الجددو ري تح يددق  أحمددد و  الصددحاح تدداج الم ددة -ٖ٘
 .  ٜٚٛٔب د ال فور بطار  دار العمم لمم يين  الط عة الرا عة 



 ن ط اوبجام 
 منه بدنان ب دال ن  د. 

ٕٛٓ 

 دددد(  مط وبدددات دا ددددرة ٕٕٗدريدددب الحدددديث  أ دددو ب يدددد ال اسدددم  ددددن سددد م الهدددروي ) -ٖٙ
  تحدددت مراأ دددة  د. محمدددد ب دددد المعيدددد ٜٚٙٔالمعدددار  العثمانيدددة  الط عدددة ايولددده 

 .  ٜٙٚٔ يروت -الهند  دار الكتاب العر  -تان  حيدر آ اد الدكن

 ددد( تح يددق  ٖٛ٘الفددا ق فدد  دريددب الحددديث  جددار اا محمددود  ددن بمددر الزمت ددري ) -ٖٚ
محمد أ و الف غ إ را يم  ن ري  بيسده ال دا   الحم د   الط عدة -بم  محمد ال جاوي

 الثانية. 

مددددان  أحمدددد  دددن يحيددده  دددن جدددا ر المعدددرو   دددال  ذري  تح يدددق  د. صددد ح فتدددوح ال  -ٖٛ
 الدين المنجد  مكت ة النه ة المصرية  ال ا رة. 

  مكت دددة ٖٜٛٔفصدددوغ فددد  ف دددا العر يدددة  د. رم دددان ب دددد التدددواب  الط عدددة الثانيدددة  -ٜٖ
 التانج   ال ا رة  دار الرفاب   الرياض. 

-لجندة ال يدان العر د  ٕٜٙٔة التامسدة ف ا الم ة  د. بم  ب دد الواحدد وافد   الط عد -ٓٗ
 مصر. 

 ددد( محمددد  ددن اسددحق المعددرو   ددالوّراق  تح يددق  ر ددا ٖ٘ٛالفهرسددت  ا ددن النددديم ) -ٔٗ
 تجدد.

 ال اموس المحيط  مجد الدين محمد  ن يع وب الفيروز آ ادي  دار الجيغ.  -ٕٗ

يددة أثر ددا فدد  بمددوم العر يددة  د. محمددد سددالم محيسددن  مكت ددة الكميددات ايز ر و  ال ددرا ات -ٖٗ
ٜٔٛٗ  . 

ال ددرا ات  افري يددة مددن الفددت  إلدده منتصدد  ال ددرن التددامس الهجددري  د.  نددد  ددم     -ٗٗ
 الدار العر ية لمكتاب. 

أثددري فدد  الدراسددات النحويددة  د. ب ددد العدداغ سددالم مكددرم  دار المعددار  و  ال ددرآن الكددريم -٘ٗ
  مصر. 

    د(  دار الفكر. ٖٙ٘كتاب ايمال   ي   بم  إسمابيغ  ن ال اسم ال ال  ) -ٙٗ

  يروت. - د(  بالم الكتبٗٓٙكتاب أل   ا   لمحجاج يوس  محمد ال موي ) -ٚٗ

 دددد(   تح يددددق  د.  دددوأ   ددددي   ٕٖٗكتددداب السددد عة فدددد  ال دددرا ات  ا ددددن مجا دددد ) -ٛٗ
 الط عة الثالثة  دار المعار . 
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 دد( ن ري  ٖٙٗكتاب الُكتّاب  أ و محمد ب د اا  دن جعفدر  دن محمدد ا دن درسدتويا ) -ٜٗ
 المط عة الكاثوليكية.-   يروتٕٜٚٔسوب   الط عة الثانية ايب لويس  يتو الي

بيددون ايأاويددغ فدد  وجددوي التأويددغ  جددار اا محمددد  ددن و  الكّ ددا  بددن ح ددا ق التنزيددغ -ٓ٘
 .  ٜٙ٘ٔ د(  دار الفكر  الط عة ايوله ٖٛ٘بمر الزمت ري )

 دد(  ح  دا  ٔٔٚلسان العرب  جماغ الدين محمد  ن مكرم ا ن منظدور اينصداري )  -ٔ٘
امر أحمددددد حيدددددر  راجعددددا  ب ددددد المددددنعم تميددددغ ا ددددرا يم  من ددددورات دار الكتددددب   بدددد

 .ٕ٘ٓٓ يروت -العممية

  دددداد –محا دددرات فددد  بمدددوم ال دددرآن  د. ددددانم أددددوري حمدددد  دار الكتددداب لمط ابدددة  -ٕ٘
ٜٜٔٚ  . 

اإلي ددداح بنهدددا  أ دددو الفدددت  بثمدددان  دددن و  المحتسدددب فددد  ت يدددين وجدددوي  دددواذ ال دددرا ات -ٖ٘
صددددد   د. ب دددددد الحمددددديم النجدددددار  د. ب دددددد الفتددددداح جنددددد   تح يدددددق  بمددددد  النجددددددي نا

إسدددددمابيغ  ال دددددا رة  المجمدددددس ايبمددددده لم دددددؤون اإلسددددد مية  لجندددددة إحيدددددا  التددددددراث 
 اإلس م . 

–اإلر دداد و  المحكددم فدد  ن ددط المصدداح   مديريددة إحيددا  التددراث ال ددديم  وزارة الث افددة -ٗ٘
 .  ٜٓٙٔدم ق  تح يق  د. بزة حسن  

 دددد(  تح يدددق  لجندددة  ٛ٘ٗيغ ا دددن سددديدي )المتصدددص  أ دددو الحسدددن بمددد   دددن إسدددماب -٘٘
  يروت. –إحيا  التراث العر   ف  دار ا فاق الجديدة 

تعميددق  محمددد جدداد و  أنوابهددا  جدد غ الدددين السدديوط    ددرحو  المز ددر فدد  بمددوم الم ددة -ٙ٘
-الموله  محمد أ و الف دغ إ درا يم  بمد  محمدد ال جداوي  المكت دة العصدرية  صديدا

 . ٜٚٛٔ يروت 

كدددددر ب دددددد اا  دددددن أ ددددد  داود سدددددميمان  دددددن اي دددددعث السجسدددددتان  المصددددداح   أ دددددو   -ٚ٘
  ٖٜٙٔوأ  بمده ط عدا الددكتور آرثدر جفدري  الط عدة ايولده و   د(  صححاٖٙٔ)

 مصر. -المط عة الرحمانية

-أيمتهدددا التاريتيدددة  د. ناصدددر الددددين ايسدددد  دار الجيدددغو  مصدددادر ال دددعر الجدددا م  -ٛ٘
 . ٜٛٛٔ يروت  الط عة السا عة 



 ن ط اوبجام 
 منه بدنان ب دال ن  د. 

ٕٕٛ 

 يدددروت  - دددد(  بدددالم الكتدددبٕٚٓ دددو زكريدددا يحيددده  دددن زيددداد الفدددّرا  )معدددان  ال دددرآن  أ -ٜ٘
 .ٜٓٛٔالط عة الثانية 

 أ دهر ال دّرا   د. أحمدد متتدار بمدرو  معجم ال را ات ال رآنية مش م دمة فد  ال درا ات -ٓٙ
   مط وبات جامعة الكويت. ٜٛٛٔد. ب د العاغ سالم مكرم  الط عة الثانية و 

 ددد ط  تميدددغ و   دددد(  مراجعدددةٛٓٛمددددون )م دمدددة ا دددن تمددددون  ب دددد الدددرحمن  دددن ت -ٔٙ
 .  ٜٛٛٔ حاذة  سهيغ زكار  الط عة الثانية 

م دمددة أ دد  بطيددة ن ددر ما  و   مددا  م دمددة كتدداب الم ددان و  م دددمتان فدد  بمددوم ال ددرآن -ٕٙ
آرثدددر جفدددري  صدددح  الط عدددة الثانيدددة  ب دددد اا اسدددمابيغ الصددداوي  مكت دددة التدددانج  

 .  ٕٜٚٔ ال ا رة 

 دددو التيدددر محمدددد  دددن محمدددد الدم ددد   ال دددهير  دددا ن الن دددر فددد  ال دددرا ات الع دددر  أ -ٖٙ
  د(  مراجعة  بم  محمد ال ّ اع  المكت ة التجارية الك رى. ٖٖٛالجزري )

ايثر  مجدد الددين الم دار   دن محمدد الجدزري ا دن ايثيدر و  النهاية ف  دريب الحديث -ٗٙ
 .  ٜٜٚٔ د(  دار الفكر  تح يق  محمود محمد الصناح  ٙٓٙ)

ا  أ نا  الزمان  أ و الع اس  مس الدين احمد  دن محمدد  دن أ د  أن و  وفيات ايبيان -٘ٙ
  د(  تح يق د. إحسان ب اس   دار صادر. ٔٛٙ كر  ن تمكان )

 المخطوطات:
 ددد(  نسددتة ٕٕٗأد ددا  أ ددو ب يددد ال اسددم  ددن سدد م الهددروّي )و  معالمدداو  ف ددا غ ال ددرآن  -ٔ

 تاتون.  ٖ٘مكت ة ايوأا  العامة ف  الموصغ رأم 

اإلمالددة  بثمددان  ددن سددعيد الدددان   نسددتة و   ب ال ددرا  فدد  أحكددام الفددت المو دد  لمددذا -ٕ
 مصورة بن ايصغ المحفوظ ف  مكت ة بار  حكمت ف  المدينة المنّورة.

 األبحاث:
جديد ف  أصغ التط العر   وتطوري ف  بصوري المتتمفة  يوسد  ذندون   حدث و  أديم -ٔ

 فية العامة.   دار ال ؤون الث اٜٙٛٔف  مجمة المورد  العدد الرا ش 
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أوراق دير من ورة من كتاب المحكم ي   بمرو بثمدان  دن سدعيد الددان   تح يدق د.  -ٕ
  ٜٛٚٔددددانم أددددوري حمدددد  مسدددتغ مدددن مجمدددة كميدددة اإلمدددام ايبظدددم  العددددد الرا دددش  

 مط عة اإلر اد   داد.  

 هىامش البحث 

                                           

 .  ٜٛ  تاريخ ال رآن ٓٚ  تاريخ ايدب أو حياة الم ة العر ية ٗ٘ينظر  كتاب الكتّاب   (1)

. مدددادة ٖٓ٘/ٚ  لسدددان العدددرب  ٜٓٛٔ/ ٘  الصدددحاح ٓٔٗال  ددددة ينظدددر  أسددداس   (2)
 )بجم(.

 .  ٚٛٔ/ ٖ  وينظر  النهاية ٓٔٗأساس ال  دة مادة )بجم(   (3)

 .ٜٔٔديوان امرئ ال يس   (4)

 ٖٗ-ٕٗ/ ٔسر صنابة اإلبراب   (5)

/ ٗ  وينظددر  ال دداموس المحدديط مددادة بجددم ٖٖ٘/ٕٖ٘/ٚلسددان العددرب مددادة )بجددم(   (6)
 .  ٖٓٗاق دير من ورة من كتاب المحكم   أور ٜٗٔ

 .  ٘/ ٖٔالمتصص   (7)

 .ٗ٘كتاب الُكتّاب    (8)

  الجددددامش يحكددددام ٙٚٔ/ ٔ  ألدددد   ددددا  ٔٚٔ/ ٕ  اإلت ددددان ٔٗٔينظددددر  المصدددداح    (9)
 .  ٖٙ/ ٔال رآن 

 ٕٗٔ  ٔٗٔينظر  المصاح    (10)

 )مادة ن ط(.   ٖٕٗ/ ٘  تاج العروس ٕ٘ٙأساس ال  دة   (11)

 .   ٕٛل را ات  افري ية ا  (12)

 ٖٕٔ/ ٗ  ال ددداموس المحددديط ٖٜ٘ٔ/ ٘  الصدددحاح ٕٚٗينظدددر   أسددداس ال  ددددة   (13)
 مادة )بجم( .

 . ٕٕٙ/ٚلسان العرب )مادة رأم(   (14)

 .ٓٛٔينظر  اوأت اب  (15)

 .  ٘٘-ٗ٘ينظر  كتاب الكتّاب   (16)



 ن ط اوبجام 
 منه بدنان ب دال ن  د. 

ٕٛٗ 

                                                                                                        

 .  ٚٓٓٔ/ ٖالصحاح مادة )رأش(   (17)

  ٕ٘ٗ)رأش(  أساس ال  دة مادة  (18)

 .  ٕٙٗ/ ٕايمال    (19)

 .ٜٖٗ/ٗ  لسان العرب مادة )رأش( ٘/ ٖٔ  المتصص ٓٛٔينظر  اوأت اب   (20)

 .  ٛٗٗ/ٙلسان العرب مادة ) كغ(   (21)

 .  ٛٗٗ/ٙ  لسان العرب مادة ) كغ( ٖٓٚ/ ٘ينظر  الصحاح    (22)

 .  ٘/ ٖٔالمتصص   (23)

  ٗ٘ال حث  وينظر  فصوغ ف  ف دا العر يدة  انظر اي كاغ  ذي الن وش ف  ممحق  (24)
 .  ٜٛٔتاريخ الم ات السامية 

 .  ٕٗٚ -ٖٕٚكتاب الجمغ   (25)

 .  ٖٙٔ/ ٗ  الع د الفريد ٜٚ٘/ ٖ  فتوح ال مدان ٚينظر  الفهرست   (26)

 .ٜٗٔ -ٛٗٔ/ٖينظر  ص   ايب ه   (27)

  الع دددد ٖٖٖ /ٕ  المز دددر ٜٚ٘/ ٖينظدددر فددد  أصدددغ التدددط العر ددد   فتدددوح ال مددددان   (28)
  تدددداريخ الم ددددات السددددامية ٖٗ  تدددداريخ ايدب أو حيدددداة الم ددددة العر يددددة ٖٙٔ/ ٗالفريددددد 
 وما  عد ا.  ٜٛٔ

 .ٖٙالمحكم   (29)

 .  ٜٔٔ  تاريخ الم ات السامية ٕٗينظر  أصغ التط العر   وتطوري   (30)

 .ٜٕٓ/ ٚتاريخ العرب أ غ اوس م   (31)

 غ التط العر   وتطوري.انظر تم  الجداوغ ف  ممحق أص  (32)

 يعن  الكتا ة.  (33)

 .ٗٚوينظر  ٕٚالتن يا بمه حدوث التصحي    (34)

 .٘ٚٔ/ ٔ  وينظر   أل   ا  ٖٗ٘/ ٕ رح جمغ الزجاج    (35)

 .ٕٛٗف ا الم ة   (36)

 .ٖٚ-ٕٚالتن يا بمه حدوث التصحي    (37)



 ت لمعموم اإلنسانيةمجمة جامعة تكري
 (ٜٕٓٓ) آذار(                     ٖ(                   العدد )ٙٔالمجمد )

ٕٛ٘ 

                                                                                                        

 .ٖٚينظر  التن يا بمه حدوث التصحي    (38)

 .ٖٚيا بمه حدوث التصحي  ينظر  الن   (39)
 .ٜٛينظر  دراسة ف  تطور الكتا ات الكوفية   (40)

 .ٛٛينظر  محا رات ف  بموم ال رآن   (41)

 .ٕٕٚوما  عد ا  موسوبة التط العر    ٖٚينظر  أصغ التط العر   وتطوري   (42)

 ٜٛوينظر   ٖٖٚينظر  دراسات ف  تطور الكتا ات الكوفية   (43)

 .ٖٔما ي ش فيا التصحي  والتحري   ينظر   رح  (44)

 .ٕٖ/ ٕينظر  وفيات ايبيان    (45)

 .  ٖٚالتن يا بمه حدوث التصحي    (46)

 .ٕٕٗ/ ٔتاريخ اداب الم ة العر ية   (47)

 .  ٔٗ٘ينظر  رسم المصح    (48)

 .ٙٚٔالمحكم   (49)

 ظ.  ٚالمو   لمذا ب ال ّرا  ف  أحكام  الفت  واإلمالة   (50)

 .   ٗٚوينظر أي ًا  ٙٛم المصح  رس  (51)

 .  ٖٛٛينظر  المصدر نفسا   (52)

 .  ٜٖٓ-ٜٖٛالمصدر نفسا   (53)

 .  ٜٔٗالمصدر نفسا   (54)

  ٕٕٗ-ٖٕٓومددددا  عددددد ا  موسددددوبة التددددط العر دددد   ٘ٗ٘ينظدددر   رسددددم المصددددح   (55)
 .  ٓٗوما  عد ا  مصادر ال عر الجا م    ٖٖدراسات ف  تاريخ التط العر   

 دد و د  السدنة التد  تدوّله الحجداج فيهدا الوويدة ومدن  ٘ٚت كغ وثي ة أ غ سنة أ مم  (56)
 ددد فدد   ٙٛذلدد  ن ددش منددارة ) دداب الددواد( فدد  كتا ددات منددارات الطريددق المؤرتددة سددنة 

 دد   تنظدر أ دكاغ  ٘ٛال ام وتظهر فيها كممة )ثمنيدة( معجمدة  وبممدة مؤرتدة سدنة 
 .  ٖٖٚتطور الكتا ات الكوفية  ذي الوثا ق ف  ممحق ال حث  وينظر  دراسة ف  

 .   ٕٚٔ/ ٔمعان  ال رآن   (57)



 ن ط اوبجام 
 منه بدنان ب دال ن  د. 

ٕٛٙ 

                                                                                                        

   . ٚٔٔ  ٜٗالمصاح   (58)

 ٛٓٔ/ ٘النهاية ف  دريب الحديث وايثر   (59)

 .  ٚالفهرست   (60)

 .ٜٗٔ/ ٖ  ص   اوب ه ٖ٘  المحكم ٜٚ٘/ ٖينظر بمه التوال   فتوح ال مدان   (61)

 .ٛٓٔ/٘النهاية ف  دريب الحديث وايثر   (62)

   .ٖٙ/ ٔالجامش وحكام ال رآن  (63)

 .  ٚٗٔ/ ٖص   اوب ه   (64)

 .ٔٚ/ ٕتدريب الرواي   (65)

 حددث )أددديم وجديددد فدد  أصددغ التددط  العر دد (  ٜٙٛٔمجمددة المددورد  العدددد الرا ددش    (66)
ٕٔ  . 

 ٖٙ/ ٔالجامش يحكام ال رآن   (67)

 .  ٕٚٔ/ٕاوت ان   (68)

 .ٓٙبموم العر ية ينظر  ال را ات وأثر ا ف    (69)

 .ٜٕٗ/ ٔينظر  ال ر ان   (70)

 ٕٗٔ-ٔٗٔينظر  المصاح    (71)

  الحم دددة المف دددودة فددد  ٚٔٗ    يدددة الوبددداة ٕٕينظدددر  ات دددار النحدددويين ال صدددريين   (72)
 . ٖٛتاريخ النحو العر   

 .  ٕ٘ٚينظر  م دمتان ف  بموم ال رآن   (73)

 .ٕٔ٘/ ٔينظر  ال ر ان   (74)

 .  ٕٕ٘/ ٔمصدر نفسا ينظر  ال  (75)

 ٕٔ٘/ ٔ  وينظر  ال ر ان ٕ٘ٚم دمتان ف  بموم ال رآن   (76)

 .ٙٚٔ/ ٔأل   ا    (77)

 .ٙالمحكم    (78)

 ف  دريب الحديث ))فإّن ال يطان يترج من ..((  (79)



 ت لمعموم اإلنسانيةمجمة جامعة تكري
 (ٜٕٓٓ) آذار(                     ٖ(                   العدد )ٙٔالمجمد )

ٕٛٚ 

                                                                                                        

 ظ. ٚف ا غ ال رآن   (80)

 ظ. ٚالمصدر نفسا   (81)

 و.  ٜٚالمصدر نفسا   (82)

 . ٚٗ/ ٗدريب الحديث   (83)

 .  ٓٔ  ٖينظر  المحكم   (84)

 . ٕ٘ٓ/ ٔينظر  الفا ق   (85)

 . ٖٗينظر  مصادر ال عر الجا م    (86)

 .ٕٙ٘/ ٔالنهاية   (87)

 .  ٘ٚٔ/ ٔأل   ا    (88)

 .ٓ٘ٔ-ٜٗٔ/ٖص   اوب ه   (89)

 .ٖٖ/ ٔالن ر   (90)

 . ٚٗ/ ٗدريب الحديث   (91)

 .  ٕٙ٘/ ٔالنهاية   (92)

 .ٜٗ/ ٗدريب الحديث   (93)

 .  ٛٗ/ ٗينظر  دريب الحديث   (94)

 .  ٕٙ٘/ ٔ  النهاية ٕ٘ٓ/ ٔينظر  بمه التوال    الفا ق   (95)

 .  ٕٚٔ-ٔٚٔ/ ٕينظر  اوت ان   (96)

 .ٔٚٔ/ ٕ  اوت ان ٕ٘ٓ/ ٔ  الفا ق ٚٗ/ ٗينظر بمه التوال   دريب الحديث   (97)

 .ٕ٘ٓ/ ٔالفا ق   (98)

 .ٕٙٓ/ ٔينظر  المصدر نفسا   (99)

 .  ٕٙ٘/ٔينظر  النهاية  (100)

 . ٕٖ/ ٔالجامش يحكام ال رآن   (101)

 .  ٖالمحكم   (102)

 .ٖٗينظر  مصادر ال عر الجا م    (103)



 ن ط اوبجام 
 منه بدنان ب دال ن  د. 

ٕٛٛ 

                                                                                                        

 .  ٚ/ٔ  وينظر   ٖٖ/ٔالن ر   (104)

 .ٚ٘ٔ/ٖص   اوب ه   (105)

 .  ٜٖٓأثر ال رآن وال را ات ف  النحو العر     (106)

 .   ٙٗالس عة   (107)

 .ٓ٘لمصدر نفسا ا  (108)

 .  ٕ٘المصدر نفسا   (109)

 .  ٕٙ٘ينظر  م دمة ا ن تمدون  (110)

 .ٗتصحيفات المحدثين   (111)

 .  ٛ٘  وينظر  ت ييد العمم ٕٔ رح ما ي ش فيا التصحي  والتحري    (112)

 وما  عد ا.  ٘٘ٔينظر  محا رات ف  بموم ال رآن  (113)

 .  ٜ٘ /ٔينظر  معجم ال را ات ال رآنية   (114)

  رسم المصح  واوحتجاج  ا فد  ال درا ات ال رآنيدة ٕٙٓ/ ٕينظر  تاريخ   داد   (115)
ٔ /ٜ٘  . 

 . ٕٕٚ  رسم المصح  ٖٖ-ٕٖينظر  المحتسب   (116)

 ٕٛينظر  ف  الرد بمه  ذي المزابم  رسم المصح  واوحتجداج  دا فد  ال درا ات  (117)
  م دمددة ٚٔٚ ا  رسددم المصددح  ومددا  عددد ٜٙومددا  عددد ا  اوتددت    ددين ال ددرا ات 

 .  ٜ٘/ ٔمعجم ال را ات ال رآنية 

 .  ٓ٘الس عة   (118)

 .ٕ٘المصدر نفسا   (119)

 .  ٖ٘المحكم   (120)

 . ٖٜتنظر نماذج من تم  المصاح  ف    دراسات ف  تاريخ التط العر     (121)

 .  ٗ٘ينظر  الُكتّاب  (122)

 .  ٖٚينظر  المحكم   (123)

 وما  عد ا.  ٚٔٔيخ التط العر   وآدا ا ينظر  تار   (124)



 ت لمعموم اإلنسانيةمجمة جامعة تكري
 (ٜٕٓٓ) آذار(                     ٖ(                   العدد )ٙٔالمجمد )

ٕٜٛ 

                                                                                                        

 .  ٖٗ٘/ ٕ  وينظر    رح جمغ الزجاج   ٖٚالمحكم   (125)

 . ٘ٚٔ/ ٔينظر  أل   ا    (126)

 .ٛ٘ٔص   ايب ه /  (127)

  ٜٙٛٔ حددث )أددديم وجديددد فدد  أصددغ التددط العر دد ( مجمددة المددورد  العدددد الرا ددش    (128)
 .ٖٗ٘/ ٕ  وينظر   رح جمغ الزجاج  ٕٔص 

 تنظر  ذي او كاغ ونحو ا ف  ممحق أصغ التط العر   وتطوري  (129)

 .ٔٙ٘رسم المصح    (130)

 .ٕٙ٘المصدر نفسا   (131)

 .ٗ٘الُكتَّاب   (132)

 .ٕٚ-ٔٚ/ٕينظر  تدريب الراوي   (133)

 .٘٘ينظر  الُكتَّاب   (134)

 .   ٓ٘ٔ/ ٖينظر  ص   ايب ه   (135)

 .ٙٙ٘ينظر   رسم المصح     (136)

 .  ٜٗٔ/ ٖينظر  ص   ايب ه   (137)

 .ٕٕٗ/ٔتاريخ  آداب الم ة العر ية   (138)

 .ٖ٘المحكم   (139)

 .ٖ٘المصدر نفسا   (140)

 .ٛٗٔ/ ٖص   ايب ه   (141)

  .  ٖٖٚينظر   دراسة ف  تطور الكتا ة الكوفية  (142)

 .ٖٖ/ ٔالن ر   (143)

 .ٖٔالمحكم   (144)

 .ٜ٘/ٔينظر  الك ا    (145)

 .ٚٗ/ ٗدريب الحديث   (146)

 .ٕٚٔ/ ٕينظر  اوت ان   (147)



 ن ط اوبجام 
 منه بدنان ب دال ن  د. 

ٕٜٓ 

                                                                                                        

 .  ٜٔالمحكم   (148)

 .  ٘ٚٔ/ ٔال   ا    (149)

   ٕٔالمحكم   (150)

   ٕٔالمصدر نفسا   (151)

 .ٕٚٔ/ ٕاإلت ان   (152)

 .  ٘ٚٔ/ٔينظر  أل   ا    (153)

 .  ٚ٘ٔ/ ٖص   ايب ه   (154)

 .٘٘الُكتّاب   (155)

 .ٔٛالعر ية  س مة الم ة  (156)

 .  ٔٗينظر  ال رآن الكريم وأثري ف  الدراسات النحوية   (157)

 .ٛٗٔ/ٖص    ايب ه   (158)

 . ٚ٘ٔ/ ٖص   ايب ه    (159)

 .  ٛٗٔ/ ٖالمصدر نفسا   (160)

 .ٛٙ-ٚٙ/ٕينظر  تدريب الراوي   (161)

 . ٚ٘ٔ/ ٖص   ايب ه    (162)

 .  ٕٕٗ/ ٔتاريخ آداب الم ة العر ية   (163)

 .  ٜٛينظر  دراسة ف  تطور الكتا ة الكوفية   (164)


