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 الملخـص

 في )التفسير الكبير( للطبراني   الواردة لغات العرب يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل         
،وقد حاول البحث جاهًدا أن يسل ط الضوء على الخصائص اللهجي ة بمستوياتها المتعددة 
:الصوتي ة والصرفي ة والتركيبي ة والداللي ة التي تعر ض لها الطبراني  في تفسيره هذا .فبدأ الباحث 

المنسوب ورْصد كل  األنساق اللهجي ة المجموعة في هذا التفسير  بجمع اللغات العربي ة المذكورة
،ثم  قام تبويبها ضمن أبواب  المنهج االستقرائي والوصفي منها وغير المنسوب. جانحا بذلك إلى

منهج الطبراني  في  على أساس من المواضيع التي تناولها البحث لتكون شاهدة على مالمح
ر( وفًقا مجاالت دراسة لغات العرب في )التفسير الكبيعلى  ي ةوأدل ة ح، اطورً  دراسة لغات العرب

م ، للمستويات اللغوي ة المعروفة التي تناولتها توجيهات الطبراني   نماذج من مفاصل ثم  لتقد 
ما  المنهج التحليليالخالف بين تلك اللهجات المنسوبة إلى أصحابها ،وقد فاء بها الباحث إلى 

 أمكنه ذلك . 

،ثهههههم  وصهههههفها  وتصهههههنيفها ي ةالبحهههههث إلهههههى استقصهههههاء تلهههههك ال هههههواهر الصهههههوت وعليهههههه  فقهههههد عمهههههد      
،معتمهههدا فهههي ههههذا علهههى المهههنهج الوصهههفي التحليلي.وقهههد جهههاء البحهههث مشهههتماًل علهههى ثالثهههة وتحليلها

،ومجههاالت دراسههة لغههات العههرب عنههد  مههنهج الطبرانههي  فههي دراسههة لغههات العههربمباحههث ،وتلههك هههي: 
 . للطبراني   لغات العرب في )التفسير الكبير(و الطبراني  ،

 

 

 

 



Arabic Dialects in" Al-Tafsir Al Kabir" by Al-Tabarani 

Descriptive and analytic study 

By. Dr. Ala’ Al- deen Ahmed Mohammad Al-Gharaybah 

Abstract 

This research analyses the Arabic Dialects included in "Al-Tafsir 
Al-Kabir" by Al-Tabarani . the research hilighted the dialects 
features of the phonologic, morphological structural, and 
semantic levels which  Al-Tabarani  talcked in his book. 

To begin the research collected the Arabic dialects mentioned 
in the book using the inductive and descriptive approach. The 
classified them on the basis of the issues tackled by the 
researcher in order to clarify the approach used by Al-Tabarani 
analysing the Arabic dialects and to be as a proof of the fields 
and domains of studying and analysing the Arabic dialects in  
Al-Tafsir Al Kabir according to the linguistic levels analysed by 
Al-Tabarani and to indroduee the differences between these 
dialects spoken by known people. The researcher used the 
analytic approach in his study. 

The study collected Features، classified، described and analysed 
these phonologic features according to the analytic and 
desctiptive  approach.The research included  three chapters:Al-
Tabarani Approach in tackling the Arabic Dialects, the domains 
of tackling the Arabic Dialects, the domains of tackling the 
Arabic dialects by Al-Tabarani and the Arabic dialects in-Tafsir 
Al-Kabri" by Al-Tabarani.   

 


