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فاتحة العدد
اهلل على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين..
الحمدُ هلل ،وصلى ُ
وبعد:
فيأيت هذا العد ُد من مج ّلة المجمع مقار ًبا لموعد اليوم العالمي للغة
العربية.
المجمع كعادته عدّ ته لهذا اليوم ،مشارك ًة يف النهوض
وقد أعدَّ
ُ
المجمع على عاتقه.
بالعربية ،وأدا ًء للواجب الذي أخذه
ُ
فإن المجمع يعدُّ َّ
تكثيف العمل ،وإال ّ
كل يوم من
وال جديد يف ذلك إال
ُ
أيام العام يو ًما من أيام العربية.
المجمع إثر صدور العدد السابق بلقاء مجلس أمناء المجمع
لقد حظي
ُ
أمير منطقة مكة المكرمة ،صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل،
بحضور نائبه األمير عبداهلل بن بندر بن عبدالعزيز ،وكان ذلك اللقا ُء باع ًثا
على مزيد من العمل واإلنجاز ،مع بذل أقصى الجهد يف النهوض بالعربية،
وإبراز خصائصها ،وجمالها ،وجاللها.
وال غرو يف ذلك ..فهذه رؤي ُة المملكة ( )2030تتضم ُن ثالثة عشر
وأمال.
عمال ً
آخر ،يزيدُ نا ً
برنامجا ،أحدُ ها يتعلق باللغة العربية ،وهذا ٌ
ً
حافز ُ
ُ
لغوي ،وستة بحوث ،وطائفة من أخبار
يشتمل هذا العد ُد على قرار
ّ
وتعتذر المجلة إلى الذين لم نجدْ لهم موض ًعا للنشر ،أو للقبول،
المجمع،
ُ
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ونشكر ّ
لكل من عمل ،أو بحث ،أو شارك ،أو تعاون معنا ،بأي وجه من
ُ
الوجوه.
ُ
ونسأل اهلل أن يوفقنا لخدمة لغة كتابه المبين ،وهذا البلد األمين.
أ .د .عبدالعزيز بن علي احلربي

8
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القسم األول:

القرارات

القرار الثامن عشر للمجمع(:)1
منعُ كتابةِ الياءِ بعدَ التاء والكاف يف حنو (أنتِ قرأتِ كتابكِ).
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه
ومن وااله ،وبعدُ :
ِ
ِ
ٌ
حرف
حكم زيادة الياء  -كتابة -بعد
سؤال عن
فقد ورد إلى المجمع
ِ
َ
وعرضها على
بحث المسألة
المجمع
وضميرها .ورأى
المخاطبة
َ
ُ
المجلس العلمي ثم سائر المجمعيين لمناقشتِها ،وجاءت الردو ُد كا ّفة
كتابة هذه ِ
ِ
الياء .وأ ّما ما ور َد من شواهدَ على هذه اللغة؛
ُمطبِقة على من ِع
أهمها:
ُ
فالجواب عنه من وجوهّ ،
َ
أحاديث – وهي قليلة  -ال يخلو م ن ض عٍ
ورد يف ذلك من
 ما َ
يف اإلسناد ،أو اختالف يف رواية موضع االستشهاد؛ فض ال ع ن الخ الف
يف االستشهاد بالحديث؛ لجواز روايته بالمعنى ..وأم ا االستش هاد ب ه إذا
ثبت أنه من لفظ النبي ص لى اهلل علي ه وس لم ،أو م ن ك ال ِم راو مستش َهد
بكالمه فال جدال فيه.
ِ
الشواهد  -على ق ّلتِها ،وع د ِم س المتِها م ن الطع ِن -
ورد من
 ما َ
ادة الي ِ
ج اء فيه ا بع د زي ِ
اء ه ا ُء الض مير ،فيك و ُ ه ذا  -ل و ُس لم  -قي دا
مخصصا ل ّل ِ
بعض اللغويين القدماء.
غة ،وقد ن ّبه إلى ذلك ُ
ُ
( )1لمطالعة حيث ّيات القرار ،يرجى مراجعة الرابط:
http://www.m-a-arabia.com/site/24681.html
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صح ْت ،-لغ ٌة شا ّذةٌُ ،حكِ َم عليها بالقلة والرداءة،
 هذه اللغ ُة  -إ ْ ّ
وما كا كذلك ُي ُ
قاس عليه.
حفظ وال ي ُ
وبناء على ما تقدَّ م؛ فإ ّ المجمع يرى منع زيادة ِ
الياء -كتابة -بعد
َ
َ
ِ
ِ
ِ
حرف المخا َط ِ
ِ
وضميرها منعا قاطعا ،يف ِ
ِ
كتابك)؛
قرأت
(أنت
نحو:
بة
ِ
ِ
ِ
التحريٍ ،وإبقاء لجالل
اللغة ،وحماية لها من
قواعد
حفاظا على
العربية التي تعتمد يف كثير من أحوالها على القرائن ،وذكاء المخاطب.
واهلل الموفق والهادي إلى سواء السبيلِ .وصلى اهلل وسلم وبارك
على عبده ورسوله محمد ،وعلى آله وصحبه.
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القسم الثاني:

البحوث

()1

اإلشبيلي ،المقرئ
يني،
محمد بن ُش َر ْيح ُّ
ألبي عبد اهلل َّ
ِّ
الر َع ِّ
(476-392هـ)

د .عبداهلل عبدالقادر الطويل
جامعة أديامان -كلية العلوم اإلسالمية

 أستاذ مشارك ،من سوريا.
 دكتوراه يف اللغة العربية من الجامعة المستنصرية يف بغداد ،عام
2005م .وعنوووووان أترو توووو كتووووا «النكوووو يف القوووور ن»
للمجاشعي النحوي ،بتقدير (امتياز).
درس يف جامعات يمنية وليبية ،وهو عضو يف جمعيوات ولجوان
َّ 
علمية ،ول كتب وبحوث منشورة.

السنة السادسة -العدد ( ،)18ربيع األول 1440هـ /نوفمرب  -ديسمرب 2018م
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« ُجمَلٌ مِنْ أُصُولِ ا َأللِفَاتِ»
الرعَيينِّ ،اإلشبيليِّ ،املقرئِ
ألبي عبد اهلل حممَّد بن شُرَيْح ُّ
(392هو 476-هو)
الملخَّ ص
(ج ٌ
ُ
مل من ُأصول األلفات) دراس ًة وتحقي ًقا،
يتناول هذا البحث رسالة ُ
الرعيني اإلشبيلي (ت476هـ)
لإلمام الكبير أبي عبد اهلل
محمد بن ُشريح ُّ
َّ
ٍ
الرسالة من
تم تحقيقها على نسخة فريدة ،إذ ُتعدُّ هذه ِّ
 رحمه اهلل .-فقد َّأيضا ـ لكوهنا من آثار
حلقات التَّأليف
المهمة يف باهبا ،وتزداد أهميتها ـ ً
َّ
المؤ ِّلف المفقودة ،باإلضافة إلى قدَ م تأليفها ومكانة ُمؤ ِّلفها.
األول:
ني هذا البحث على قسمين رئيسين ،تناول الباحث يف َّ
لقد ُب َ
نص
حياة الرعيني ومكانته العلمية وآثاره ،...وأ َّما الثاين :فكان تحقيق ّ
الرسالة تحقي ًقا علميا على ٍ
وجه ُيح ِّقق الفائدة للباحثين وطلبة العلم.
ًّ
ِّ
الوصل.
الرعيني ،األلفات ،الهمزة ،ال َقطعَ ،
الكلمات المفتاحيةُّ :
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Abstract
This research addresses the book of “Phrases from the Origins
of Alifat”, through study and analysis. It was written by the great
Abu Abdullah Mohammed Bin Shuraih Al-Ruaini Al-Eshbili (476
AH), may Allah have mercy on him. It has been validated based
on a unique version, as the book is considered one of the key
important authoring series. It is even more important being one of
the missing works of the author, in addition to being an ancient
composition for a highly-esteemed author.
This research is based on two main sections, the first of which
dealing with the life of Al-Ruaini, his scientific stature and his
effects. The second was dedicated to validate and verify the book
scientifically, in a way that present a benefit for researchers and
knowledge seekers.
Keywords: Al-Ruaini, Alifat, hamza, cut hamza, connected
Hamza.
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المقدِّ مة
ٍ
ٍ
الحمد هلل الذي تفتتح بحمده ُّ
محمد
والصالة على
ومقالة،
رسالة
كل
َّ
َّ
والرسالة ،وعلى آله وأصحابه الهادين من
المصطفى صاحب النُّبوة
ِّ
الضاللة.
َّ
أعز اهلل -تبارك وتعالى -هذه األ ُّمة بأن جعل لغتها لغة القرآن
فقد َّ
عز وجل -هذه ال ُّلغة ،وأعلى
المتعبد بتالوته إلى يوم القيامة؛ فأكرم اهلل َّ -
الصالح
من شأهنا ،حيث صارت علومها من علوم الدِّ ين؛ ولذا انربى سلفنا َّ
للقيام بالواجب تجاه هذه ال ُّلغة وقدسيتها ،فق َّعدوا قواعدها ،وأرسوا ُأسس
فحري بمثقفي هذه األ َّمة
علومها ،حتَّى تكامل بنياهنا ،وتش َّعبت ميادينها.
ٌّ
المتخصصين من أبنائها أن يحافظوا على تراث اآلباء واألجداد ،وأن
ِّ
يسعوا جاهدين لتجديده ،وإحيائه ،ودراسته.
إن يف لغتنا العرب َّية مسائل ُمشكلة قد تخفى على المشتغلين هبا ،فيقفون
أهم هذه المسائل
يف َحيرة من أمرها ،لتعدد احتماالت وجوهها ،ومن ِّ
والمشكالت الهمزة ،إذ شغلت الجزء األكرب من كتب القراءات ،وال ُّلغة؛
الصوتية يف لغتنا ،ويرجع ذلك إلى االختالف يف
ألنَّها من أعقد المشكالت َّ
قديما وحدي ًثا يف
ماه َّيتها ويف عالقاهتا ،ودليل ذلك اختالف العلماء
ً
وصفها؛ لما يف تمييزها من جهد كبير.
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الرعيني ـ رحمه اهلل
لقد جاءت رسال ُة أبي عبد اهلل
محمد بن ُشريح ُّ
َّ
لتوضح جان ًبا من صور الهمزات
تعالى ـ (جمل من أصول األلفات)
ِّ
واستعمالها الصحيح ،بأسلوب ٍ
هذ ٍ
رائق ُم َّ
ب ،فهي على صغر حجمها
كثيرا من الفوائد ،حرص فيها المؤ ِّلف على تقريب قواعد استعمالها
َح َو ْت ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
سهلة.
واضحة
مختصرة
بطريقة
من المتعلمين،
الرسالة فأمور عدة ،منها:
أ َّما الدَّ افع الذي ر َّغبني يف تحقيق هذه ِّ
ً
أوال :خدمة القرآن العظيم ،ولغته التي َش ُر َف ْت بهَ ،
وش ُرفنا هبما.
ثان ًياَّ :
أهم الموضوعات التي ُعني
الرسالة تعالج موضو ًعا من ِّ
أن هذه ِّ
قديما وحدي ًثا.
هبا العلماء ً
ثال ًثاَّ :
أن إخراج هذا األثر الفريد إلى النور ــ رغم وعورة خطه وطمس
أكثر مالمحه ــ ُيعد جز ًءا من واجب الوفاء لعلمائنا الكرام.
راب ًعا :إبراز أحد أعالم اإلسالم الذين أفنوا أعمارهم وأخلصوا
أفكارهم وعقولهم لخدمة هذا الدِّ ين.
وفصلت فيها ب َقدْ ر ما وقعت عليه من
الرعيني
َّ
لقد تت َّبعت سير َة ُّ
وعرفت بأهمية الموضوع ،ونسخة المخطوط ،وح َّققتها وفق
معلوماتَّ ،
منهجٍ
كثيرا من
أحس ُبه س ُيقدِّ م فائد ًة للدَّ ارسين ،وقد القيت يف إخراجها ً
َ
المش َّقة والجهد أحتسبه عند اهلل –تعالىُ ،-معتمدً ا على مصادر هذا الفن.
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خالصا لوجهه الكريم،
وختا ًما :أسأل اهلل ـ تعالى ـ أن يتق َّبل هذا العمل
ً
رب العالمين.
وأن ينفع به ،وآخر دعوانا أن الحمد هلل ِّ
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ِ
األول الدِّ راسة
القسم َّ
الر َعيني يات و ثاره(.)1
المبحث َّ
األول أبو عبد اهلل ُّ
َّأو اًل

يات

 -1اسم  ،ونسب  ،وكنيت
الر َعيني ـ رحمه اهلل تعالى ـ إذ
َح ْ
فلت ُ
كتب التَّراجم بذكر مكانة اإلمام ُّ
ٍ
الفذ ،وهذا ُّ
ترجمة لهذا العالم ّ
يدل
كتاب س َي ٍر ظهر بعده من
يندر أن يخلو
ُ
علو كعبه بين علماء عصره ،رحمهم اهلل جمي ًعا.
على ِّ
محمد بن ُش َر ْيح بن
محمد بن ُش َر ْيح بن أحمد بن َّ
أ -اسم أبو عبد اهلل َّ
المقرئ(.)2
الر َعيني ،اإلشبيلي ،األندلس ُّي،
ُ
يوسف بن عبد اهلل بن ُش َر ْيحُّ ،
الرعيني ـ رحمه اهلل ـ الـدكتور سـالم بـن غـرم اهلل بـن
( )1سبقني إلى الكتابة عن حياة أبي عبد اهلل ُّ
للرعيني) ،وهـي رسـالة
محمد الزهراين يف مقدمة تحقيقه لكتاب (الكايف يف القراءات السبع ـ ُّ
مقدمة لنيل درجة ماجستير من قسم الكتاب والسنة  -جامعة أم القرى ـ كلية أصـول الـدين ـ
عام 1419هـ .وكذلك ما كتبه الدكتور مهدي دهيم يف مقدمة تحقيقه لكتاب (االختالف بـين
يعقوب بن أبي إسحاق بن زيد بن عبد اهلل الحضرمي يف رواية رويس وروح عنـه وبـين نـافع
للرعيني) ،وهي رسالة مقدمة لنيـل
يف رواية ورش عنه ،المسمى
اختصارا "مفردة يعقوب" ـ ُّ
ً
درجة ماجستير من كلية القرآن الكـريم والدراسـات القرآنيـة  -الجامعـة اإلسـالمية بالمدينـة
المنورة ـ قسم القراءات ـ عام 1428هـ.
الصـــلة يف تـــاري األنـــدلس  ،523/1وتـــاري اإلســـالم
( )2ينظـــر يف ترجمـــة المؤلـــفِّ :
 ،179/23ومعرفــة ال ُقـ َّـراء الكبــار  ،243/1وغايــة النِّهايــة يف طبقــات ال ُقـ َّـراء ،153/2
وقالدة النَّحر  ،471/3ومعجم حفاظ القرآن عرب التاري .371/2
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الراء ،وفتح العين المهملة ،نسبة إلى «ذي
(الر َعيني)،
ُعر َ
بضم َّ
ّ
ف بـُّ :
رعين» من أقيال اليمن( " ،)1وقيلٌ :
سمي ذو
جبل باليمن فيه حص ٌن ،وبه ِّ
ُرعين"(.)2
ف بـ :المقرئ ،إذ "كان من ج َّلة المقرئين وخيارهم"( ،)3وكان
ُعر َ
" ُمقرئ األندلس يف زمانه"(.)4
ُعرف بـ( :اإلشبيلي) ،نسب ًة إلى مدينة إشبيلية األندلسية(.)5
 -ن ََس ُب ُ

ٍ
مخالف من مخاليف
عربي األصل ،من
الر َعيني ـ رحمه اهلل ـ
اإلمام ُّ
ُّ

اليمن ُس ِّمي بالقبيلة وهو ذو ُرعين ،واسمه َيريم بن زيد بن سهل بن
عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن
قطن بن ُعريب بن زهير ابن الهميسع بن حمير(.)6

( )1ينظــر :معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء الــبالد والمواضــع  ،662/2والجبــال واألمكنــة
والمياه  ،155ومرشد الزوار إلى قبور األبرار .131/1
( )2معجم البلدان .52/3
( )3قالدة النحر  .471/3وينظر :معرفة ال ُق َّراء الكبار .243/1
( )4قالدة النحر .471/3
( )5وهي مدينة كبيرة عظيمة وليس باألنـدلس أعظـم منهـا ..وهـي علـى شـاطظ هنـر عظـيم،
خلق كثير من أهل العلـم ،مـنهم :عبـد اهلل بـن عمـر بـن الخطـاب اإلشـبيلي
ُينسب إليها ٌ
وهو قاضيها ،مات سنة 276هـ .ينظر :معجم البلدان .195/1
( )6ينظر :المحرب  ،36واإلكمال يف رفع االرتياب ،439/2و.،187/4
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ت -كنيت
أجمعت كتب التَّراجم على َّ
الر َعيني هي( :أبو عبد
أن كنية اإلمام ُّ
اهلل)( ،)1ولم تذكر لإلمام ابنًا هبذا االسم ،غير (أبي الحسنُ ،ش َر ْيحُ )..مقرئ
إشبيلية وخطيبها ،وهو محدِّ ٌ
كثيرا(.)2
ث
مشهور ،يروي عن أبيه ً
ٌ
ثان ايا مولده ،ونشأت  ،وأسرت
الذهبي يف س َيره َّ
َذكر َّ
الر َعيني ـ رحمه اهلل ـ ولد سنة (اثنتين
أن اإلمام ُّ
وتسعين وثالث مئة)( )3من غير تحديد المكان ،وأضاف ابن بشكوال يف
ص َلته أنَّه ولد يوم األضحى(َ .)4بيدَ َّ
أن ابن الجزري يف غايته ذهب إلى أنَّها
ٍ
الجزري
(ثمان وثمانين وثالث مئة)( .)5ويبدو الذي ذكره ابن
كانت سنة
َ
وهما ،إذ يتعارض مع ما َذكره المرتجمون من َّ
الر َعيني ـ رحمه اهلل ـ مات
أن ُّ
ً
وله أربع وثمانون سنة(.)6
السير والتَّراجم نشأ َته األُولى والبيئة التي تر َّبى فيها،
وقد
ْ
أغفلت ُ
كتب ِّ
فلم تذكر لنا َّإال النَّزر اليسير ،فقد قرأ بإشبيلية على عثمان بن أحمد
الصلة  ،523وغاية النِّهاية  ،153/2ونفح الطيب .141/2
( )1ينظرِّ :
( )2سيأيت ذكره يف تالميذ الشي .
( )3ينظر :سير أعالم النُّبالء .64/14
الصلة .524/1
( )4ينظرِّ :
( )5غاية النِّهاية .153/2
( )6سيأيت الكالم على وفاته الح ًقا.
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ال َق َ
يش َطال ّي (ت431هـ)( ،)1ويبدو أنَّها كانت حافل ًة يف طلب العلم والمثابرة
لو قدْ ره بين أقرانه من علماء عصره ،وشهرته غر ًبا
واالجتهاد ،ويؤكِّد هذا ُع َّ
وشر ًقا.
الر َعيني معروف ٌة بالعلم والمكانة العالية عند األندلسيين،
و ُأسرة ُّ
فزوجته (أم ُش َر ْيح) َ
ف
ف عليها َخ ْل َ
قرئ َمن َخ َّ
أخذت القراءة عنه ،فكانت ُت ُ
اض بن بق ّي( )2قد قر َأ عليها يف ص َغره
سرتٍ بحرف نافع ،وكان أبو بكر ع َي ُ
فكان َ
قرأت على أبيك
يفخ ُر بذلك و ُيذاكر به ابنَها ُش َر ْي ًحا ،ويقول له:
ُ
قر له
و ُأ ِّمك ،فلي َمز َّي ٌة على أصحابك ،وما َّت ٌة ال َي ُم ُّت بمثلها أحدٌ إليك ،ف ُي ُّ
خت أبي عبد اهلل َأحمد بن ُم َح َّمد َ
الخوالينّ العالم
الشي ُ و ُيصدِّ ُقه .وهي ُأ ُ
المشهور (ت509هـ)( .)3وأ َّما ابنه ُ
ف أباه يف العلوم ،فكان
(ش َر ْيح) فقد َخ َل َ
من ج َّلة المقرئينُ ،معدو ًدا يف األدباء والمحدِّ ثين ،خطي ًبا ،بلي ًغا ،حاف ًظا،
فاضال ،أقرأ عمره( ،)4وتفاخر النَّاس باألخذ عنه ،وتق َّلد خطبة
ً
ُمحسنًا،
نحوا من خمسين سنة(.)5
إشبيلية ً
( )1سير أعالم النُّبالء .187/13
( )2لم أقف على وفاته فيما توافر لي من مصادر.
والصـلة  ،76/1والتَّكملـة  ،254/4والـذيل
( )3ينظر :فهرسة ابـن خيـر اإلشـبيلي ِّ ،16/1
والتَّكملة .427/5
( )4ينظر :بغية الوعاة .3/2
( )5ينظر :المصدر نفسه .3/2
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أ َّما حفيده أبو بكر محمد بن ُش َر ْيح (ت563هـ) فقد َروى عن أبيه أبي
ٍ
وصح َبه يف وجهته إلى المغرب ،وكان أحدَ
بي َ
َ
الح َسن ،وأبي بكر ابن ال َع َر ِّ
بس َلفه ونفسه(.)1
وجوه ب َلده و ُن َبهائهُ ،مقدَّ ًما فيه َ
للرعيني ـ رحمه اهلل تعالى ـ مكان ٌة وقدْ ٌر عند الوالة ،فقد َذكر
وكان ُّ
َّ
الرعد على قوله
المعتضدَ ،ف َو َق َ
ف يف َّ
الذهبي يف س َيره "أنَّه َص َّلى ليل ًة ب ُ
ُنت َأ ُظ ُّن َما َبعدَ ُه
الرعدَ ،]17:ف َق َال :ك ُ
تعالى﴿ :ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ﴾ [ َّ
ص َف ًة لألَم َثالَ ،و َما َفهم ُت ُه إ َّال من َوقفكُ .ث َّم َأمر َل ُه بخل َع ٍة َو ٍ
فرس َو َجار َي ٍة
َو َألف دينَار"(.)2
ثال اثا ر الت العلم َّية
من عادة العلماء وط َلبة العلم عا َّمة واألندلس ِّيين خاص ًة التَّرحال إلى
منابع العلم؛ لتحصيل العلوم َّ
الشرع َّية المفيدة ،إذ نجد ذلك جل ًّيا يف كتب
َّ
كالشي
السير والتَّراجم ،ومن أبرز هؤالء المرتحلين ُعلما ُء القراءات
ِّ
محمد القرطبي
م ّكي بن أبي طالب القيسي (ت437هـ) ،وعبد الوهاب بن َّ
فضال المجاشعي (ت479هـ) ،وغيرهم كثير؛ َّ
ألن
(ت461هـ) ،وابن َّ
َ
َ
يكون بطريق التَّلقين والتَّلقي عن األساتيذ،
األصل يف طلب العلم أن

الصلة  ،20/2والذيل والتَّكملة .250/4
( )1ينظرِّ :
( )2سير أعالم النُّبالء .555/18
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()1
الص ُحف وب ُطون
الرجال َال من ُّ
والمثافنة لألشياخ ،واألخذ من أفواه ِّ
()2
ب الع َّز و َيزيدُ في النَّبَاهة وال َقدْ ر َراح ُة
يما ُيكس ُ
ال ُكتب " .فاالجتها ُد ف َ

ال َعاقلَ ،والتَّواني عنه َعا َد ُة الجاهل"( .)3قال أبو هالل العسكري ـ رحمه
اهلل([ :)4من ال َّطويل].
هر َمــن َكـ َ
ـان َعــاج ًزا
َأال ال َيـ ُـذ ُّم الــدَّ َ

َوال َيعــذ ُل األقــدَ َار َمــن َكـ َ
ـان َوان َيــا

المــــ َعال َي نَفـ ُـس ُه
َف َمـــن َلــم ُت َبــ ِّلغــــ ُه َ

ــر َجــــد ٍير َأن َينَـ َ
ــال الم َعـــــــال َيا
َف َغيـ ُ

للحج والعلم اإلما ُم
فمن العلماء الذين رحلوا إلى المشرق طل ًبا
ِّ
الر َعيني ـ رحمه اهلل ـ ،فقد َذكر ابن بشكوال ـ رحمه اهلل ـ يف صلته أنَّه رحل
ُّ
إلى المشرق سنة (ثالث وثالثين وأربعمائة)( )5إلى م َّكة ،ومصر( ،)6فأخذ
القراءة عن خيرة علماء تلك البالد ،ففي م َّكة أخذ عن أبي الحسن
محمد القنطري(( )7ت438هـ) القراءات ،وسمع من اإلمام أبي
أحمد بن
َّ
محمد بن ُش َر ْيح" :سمعته عليه يف
ذر الهروي (ت434هـ) الحديث ،قال
َّ
بَ .و ُي َق ُال :ثا َفن ُْت ُف َالنًا إ َذا حا َب ْبتَهُ ،تحاد ُثه ،و ُتالز ُمه ،و ُت َك ِّل ُمـهَ .ق َ
ـال َأبـو
المثاف ُن :المواظ ُ
(ُ )1
ٍ
جالسـتهَ ،و ُي َق ُ
ـالْ :اشـتقا ُقه مـ َن
والمواظب واحدٌ  .وثا َفنْت ُف َالنًـا:
ْ
والمثابر ُ
المثاف ُن ُ
عُ َب ْيدُ :
األَ َّول؛ َ
ُ
لسان ال َعرب (ثفن) .78/13
لص ْق َت َثفنَ َة ُر ْك َبتك ب َثفنة ر ْك َبته.
كأنك َأ َ
( )2ينظر :حلي ُة طالب العلم .158
( )3الحث على طلب العلم واالجتهاد يف جمعه .41
( )4المصدر نفسه .42
الصلة .523/1
()5
ِّ
( )6معجم حفاظ القرآن عرب التَّاري .371/2
( )7يف معرفة ال ُق َّراء الكبار( :القطري).
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مصر فأخذ عن
المسجد الحرام عند باب النَّدوة سنة (433هـ)"( .)1أ َّما يف
َ
عدد من العلماء ،منهم :أبو علي البغدادي ُ
مصر (ت438هـ) سنة
نزيل
َ
األئمة
(ثالث وثالثين وأربعمائة)( ،)2وأحمد بن علي المل َّقب بتاج
َّ
(ت445هـ) ،وأجاز له اإلمام م ِّكي بن أبي طالب القيسي (ت437هـ)(.)3
اكتملت مواه ُبه عاد إلى األندلس فتو َّلى خطابة مسجد إشبيلية وتصدَّ ر
وبعد أن
ْ
كبير من ط َلبة العلم(.)4
فتخرج عليه عد ٌد ٌ
لتعليم القرآن ،وحروف القراءاتَّ ،
راب اعا شيوخ وتالميذه
أُ -ش ُي ُ
وخ ُ
الر َعيني يف مدينة إشبيلية األندلس َّية ،وفيها بدأ التَّحصيل العلمي،
نشأ ُّ
ٍ
بكثير من ُّ
الشيوخ
ثم انتقل إلى المشرق والتقى
فأخذ عن علمائهاَّ ،
مجالس بعض ،ومن أهم شيوخه:
األجالء ،فأخذ عن بعضهم ،وحضر
َ
وسف ال َّلخم ّي ،ويعرف
ثمان بن َأحمد بن ُم َح َّمد بن ُي ُ
 .1أبو َعمرو ُع َ

بابن القيجطيلي (ت431هـ).

اله َرو ّي (ت434هـ).
َ .2أ ُبو َذر عبد بن َأحمد بن ُم َح َّمد َ
( )1فهرسة ابن الخير اإلشبيلي  ،81/1وفيه :سنة (403هـ) ،ونحسب هذا ً
خطأ مطبع ًّيا ،أو
الصحيح؛ ألن َّ
الرعَينـي ـ رحمـه اهلل ـ قـرأ كتـاب
وهما من النَّاس  ،وما أثبتناه هو َّ
الشي ُّ
ً
(مناسك الحج) تأليف أبي ذر الهروي سنة 433هـ .ينظر المصدر نفسه .216/1
( )2سير أعالم النُّبالء .64/14
( )3ينظر :سير أعالم النُّبالء  ،64/14ومعجم حفاظ القرآن عرب التَّاري .374/2
( )4سيأيت ذكرهم يف تالميذه.
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المقرئ (ت 438هـ)(.)1
 .3أبو الحسن َأحمد بن ُم َح َّمد ال َقن َطري ُ
المقرئ ال َبغدَ اد ّي
لي الحسن بن ُم َح َّمد بن إ َبراهيم ُ
 .4أبو َع ّ
المالكي(ت438هـ)(.)2
َ
َ
المقرئ (ت445هـ)(.)3
لي بن َهاشم ُ
 .5أبو ال َع َّباس أحمد بن َع ّ

المقرئ (ت
 .6أبو ال َع َّباس َأحمد بن سعيد بن نَفيس المصريُ ،
453هـ)(.)4
كي بن أبي طالب القيسي (ت 437هـ).
 .7أبو محمد َم ُّ
الواحد الزبيد ّي البغدادي(.)5
 .8أبو الربكات ُم َح َّمد بن عبد َ
 .9أبو َجع َفر َأحمد بن ُم َح َّمد بن عبد العزيز ال َيحصبي النَّحو ّي.
عروف بابن النفوسي.
الم ُ
المقرئَ ،
 .10أبو َحفص عمر بن ُح َسين ُ
َ .11أبو ال َقاسم ُم َح َّمد بن ال َّطيب البغدادي الكحال.
الضرير القيرواين.
الواحد بن عبد اهلل َّ
 .12أبو ُم َح َّمد عبد َ
َ .13أحمد بن ُم َح َّمد بن عبد ال َعزيز.

( )1غاية النِّهاية .136/1
( )2غاية النِّهاية .230/1
( )3غاية النِّهاية .89/1
( )4تنظــر ترجمتــه يف :ســير أعــالم النُّــبالء  ،64/14وتوضــيح المشــتبه  ،182/8ومعجــم
حفاظ القرآن الكريم عرب التاري .88/2
( )5لم أقف على وفاته فيما توافر لي من مصادر ،وكذلك وفيات الشيوخ اآلتية الذكر.
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أ -تالميذه
لم ُمشافه ًة
الر َعيني ـ رحمه اهلل تعالى ـ إلى المشرق وأخذه الع َ
بعد رحلة ُّ
عن كبار ّ
الشيوخ عا َد إلى موطنه (إشبيلية) فتصدَّ ر لإلقراء والدَّ رس ،ورحل
لعلو روايته ،واشتهار عدالته ،وانتهاء الرئاسة إليه
َّاس للقراءة عليه؛ ِّ
إليه الن ُ
وممن
يف القراءات وعللها ،فكان من ال َّطبيعي أن يكون له طالب ُك ُثرَّ ،
وقفت عليهم:
ُ
ُ .1
محمد بن وهب أبو القاسم األنصاري القرطبي
فضل اهلل بن
َّ
(ت524هـ)(.)1
 .2عيسى بن حزم بن عبد اهلل بن اليسع( ،كان ح ًّيا سنة 525هـ)(.)2
 .3منصور بن الخير بن يعقوب بن يملى المغراوي المقرئ؛ يكنى :أبا
علي (ت526هـ)(.)3
َ .4أ ْحمد بن خلف بن عيسون بن خ َيار بن سعيد الجذاميَ ،أ ُبو
ال َع َّباس (ت531هـ)(.)4
وي ،المقرئ(.)5
 .5أبو َع ْبد اهلل اإلشبيلي ،الن َّْح ّ
( )1غاية النِّهاية .12/2
( )2غاية النِّهاية.608/1
الصلة ،586/1 :وبغية الملتمس .475
()3
ِّ
ــراء الكبـــار  ،286/1الـــذيل والتَّكملـــة لكتـــابي
( )4تـــاري اإلســـالم  ،10/2ومعرفـــة ال ُقـ َّ
والصلة.225/1
الموصول ِّ
( )5تاري اإلسالم  .228/35لم أقف على وفاته.
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الوليد
َ .6أ ُبو ال َقاسم ال َفقيه ،من أهل إشبيليةُ ،يعرف بابن أبايةَ .ق َال َأ ُبو َ
اسمه ُم َح َّمد(.)1
وسف بن عبد ال َعزيز بن األنديَ :أحسب َأن ْ
ُي ُ
ُ ( .7أ ُّم ُش َر ْيح) ،ابن محمد بن ُش َر ْيح المقرئ ،زوج المؤلف رحمهما اهلل(.)2
الر َعيني اإلشبيلي ،أبو الحسن ـ (ابن
ُ .8ش َر ْيح بن محمد بن ُش َر ْيح ُّ
المؤ ِّلف) (ت537هـ) وقيل يف وفاته غير ذلك(.)3
 .9محمد بن حبيب النفزي ،أبو بكر الخطيب المقرئ(.)4
خامسا ُمؤ َّل َفا ُت ُ
ا
الر َعيني ـ رحمه اهلل ـ بالتَّصنيف والتَّأليف إلى جانب
اشتغل اإلمام ُّ
همه يف َ
ذلك إ َّال أداء األمانة ا َّلتي
اإلقراء والتَّدريس والخطابة ،ولم يك ْن ُّ
األئمة يف القراءات ،والتَّفسير ،وعلوم
حملها عن شيوخه ،فكان أحدَ
َّ
القرآن ،وقد جمع يف ذلك تآليف حسانًا ،منها:
ْ .1
لي ال َفارسي(.)5
اخت َصار
َّ
الحجة ألبي َع ّ

( )1إكمال اإلكمال (تكملة لكتاب اإلكمال البن ماكوال)  .113/1لم أقف على وفاته.
والصلة  .427/5لم أقف على وفاهتا فيمـا تـوافر لـي
( )2الذيل والتَّكملة لكتابي الموصول ِّ
من مصادر.
( )3فهرسة ابن خير اإلشبيلي  ،318ومعرفة ال ُق َّراء الكبار ،273/1وغاية النِّهاية .324/1
( )4بغية الملتمس  ،72ومعرفة ال ُق َّراء الكبار  .298/1لم أقف على وفاته يف المصادر التي لدي.
( )5فهرســة ابــن خيــر اإلشــبيلي  ،40وهد َّيــة العــارفين أســماء المــؤلفين وآثــار المصــنفين
.74/2
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 .2االختالف بين قالون وورش(.)1
 .3االختالف بين يعقوب بن أبي إسحاق بن زيد بن عبد اهلل
الحضرمي يف رواية رويس وروح عنه وبين نافع يف رواية ورش عنه،
المسمى" :مفردة يعقوب"(.)2
 .4تبصرة الت َّْذك َرة ونزهة التَّ ْبص َرة(.)3
 .5ذكر رواية ورش (زوائد أبي سعيد عثمان)(.)4
محمد بن ُش َر ْيح(.)5
 .6فهرسة أبي عبد اهلل َّ
الم ْش ُهورين َرحمهم اهلل(.)6
الس ْب َعة َ
السبعَ ،عن ال ُق َّراء َّ
القرا َءات َّ
 .7ال َكافي في َ

( )1مخطوطات مركز جمعة الماجد لل َّثقافة والتُّراث ،رقم المادة ( )242843قراءات.
( )2فهــارس علــوم القــرآن الكــريم لمخطوطــات دار الكتــب الظاهر ّيــة  ،288/1بــرقم ،350
و . 512/1حققه الدكتور مهدي دهيم ،ونال فيه درجـة الماجسـتير مـن كليـة القـرآن الكـريم
والدراسات القرآنية  -الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ـ قسم القراءات ـ عام 1428هـ.
( )3هد َّية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين .74/2
( )4مخطوطات مركـز جمعـة الماجـد للثقافـة والـرتاث ،رقـم المـادة ( )239692قـراءات.
ومخطوطات جامعة برنستون .)1381(193
( )5فهرسة ابن خير اإلشبيلي  ،381وشجرة النُّور الزَّ كية .637/1
( )6فهرسة ابن خير اإلشبيلي  ،31وإتحاف الربرة بمـا سـكت عنـه نشـر العشـرة المسـمى بــ
«تحريــر النشــر» ،29وكشــف ال ُّظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون  .1379/2حققــه
الدكتور سالم بن غرم اهلل بن محمد الزهراين ونال فيه درجة ماجستير من قسـم الكتـاب
والسنة  -جامعة أم القرى ـ كلية أصول الـدين ـ عـام 1419هــ .وح َّققـه :حمـد محمـود
السميع َّ
الشافعي ،ونشرته دار الكتب العلمية ،سنة  1421هـ=2000م.
عبد َّ
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 .8كتاب الت َّْذك َرة(.)1
 .9كتاب ر َوا َية اإل ْد َغام ال َكبير ألبي َع ْمرو بن ال َع َالء َرضي اهلل َعن ُه(.)2
الح ْض َرم ّي في ر َوا َية أبي عبد
 .10كتاب ق َرا َءة َي ْع ُقوب بن إ ْس َحاق َ
اهلل بن المت ََوكل اللؤلؤي الملقب برويس َوفي ر َوا َية أبي الحسن روح بن
المؤمن َعن ُه َأ ْي ًضا(.)3
عبد ُ
 .11ما انفرد به يعقوب الحضرمي يف القراءات(.)4
الر َعيني اإلشبيلي(.)5
 .12مفردة محمد بن ُش َر ْيح ُّ
ِّ َ .13
المدَ ني من ال ُق ْرآن َو ْ
المدَ ن ّي في آ َية(.)6
الم ِّك ّي َو َ
اخت َالف َ
المك ّي َو َ ّ
 .14المؤاخي النَّادر يف الجمع بين الآللي والنوادر(.)7
الر َعيني ـ رحمه اهلل تعالى ـ مروياته عن علماء القراءات
لقد جمع ُّ
األجالء يف سفر واحد بلغت اثنتين وعشرين رواية غير التي ذكرناها ساب ًقا،

( )1هد َّية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين .74/2
( )2فهرسة ابـن خيـر اإلشـبيلي  ،34وتجريـد أسـانيد الكتـب المشـهورة واألجـزاء المنثـورة
.388
( )3فهرسة ابن خير اإلشبيلي .34
( )4مخطوطات مركز جمعة الماجد لل َّثقافة والتُّراث ،رقم المادة ( )239692قراءات.
( )5نكت وتنبيهات يف تفسير القرآن المجيد  ،55/1وتراجم المؤلفين التونسيين .64/3
( )6فهرسة ابن خير اإلشبيلي .37
( )7المقاصد النَّحوية يف شرح شواهد شروح األلفية «شرح الشواهد الكربى» .128/1
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و َذكرها ابن خير اإلشبيلي يف فهرسته( ،)1وهي:
يسى بن ُس َل ْي َمان ِّ
الكسائي.
الش َيراز ّي َعن َ
وسى ع َ
أ -ر َوا َية ابن ُم َ
ب -ر َوا َية أبي َأحمد الفرضي َعن ُه أبي نشيط َعن قالون َعن نَافع.
ت -ر َوا َية أبي بكر األَ ْص َب َهان ّي َعن ورش.

يضا.
الكسائي َأ ً
الر ْح َمن ُق َتيْ َبة بن مهران َعن َ
ث -ر َوا َية أبي عبد َّ
عمش.
ج -ر َوا َية أبي ُم َح َّمد ُس َل ْي َمان بن ُم َح َّمد بن مهران األَ َ
يضا.
الصباح َعن َحفص َعن َعاصم َأ ً
ح -ر َوا َية أبي ُم َح َّمد عبيد بن َّ
يضا.
الكسائي َأ ً
وسف َعن َ
خ -ر َوا َية أبي المنْذر نصير ابن ُي ُ
وسف َي ْع ُقوب بن َخلي َفة األَ ْع َشى َعن أبي بكر َعن
د -ر َوا َية أبي ُي ُ
أيضا.
َعاصم ً
ذ -ر َوا َية َأ ْحمد بن َصالح َعن ُه َأ ْي ًضا.
المسيبي َعن ُه َأ ْي ًضا.
ر -ر َوا َية إ َ
سحاق َ
ز -ر َوا َية إ ْس َماعيل ال َقاضي َعن قالون َعن نَافع.
سماعيل بن َج ْع َفر َعن نَافع.
س -ر َوا َية إ َ
ش -ر َوا َية الحلواني َعن قالون َعن نَافع.
( )1فهرسة ابن خير اإلشبيلي  .35وقد ذكرها ابن خير يف موضع آخر مـن فهرسـته باسـم" :
حمه اهلل ـ َو َجميع رواياته عَـن
الم ْقرئ ـ َر َ
تواليف أبي عبد اهلل ُم َح َّمد بن ُش َر ْيح بن َأ ْحمد ُ
ُش ُيوخه" .395
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ص -ر َوا َية َح َّماد بن أبي ز َياد َعن َعاصم.
يضا.
الرحيم َعن ُه َأ ً
ض -ر َوا َية سعيد بن عبد َّ
ط -ر َوا َية ُش َجاع بن أبي نصر َعن ُه َأ ْي ًضا.
الوارث بن سعيد َعن أبي َع ْمرو.
ظ -ر َوا َية عبد َ
الكسائي َعن أبي بكر َعن َعاصم.
ع -ر َوا َية َ
يضا.
غ -ر َوا َية المفضل َعن َعاصم َأ ً
ف -ر َوا َية نظيف َعن ُقنبل.
الس ْهمي في َما
الر ْح َمن بن ُم َح ْيصن َّ
ق -ق َرا َءة أبي بكر ُم َح َّمد بن عبد َّ
الم ِّك ّي َ -رحمهم اهلل.-
َخالف فيه َأ َبا معبد عبد اهلل بن كثير َ
ك -ق َرا َءة أبي َج ْع َفر يزيد بن ال َق ْع َقاع َعن نَافع.
سادسا وفات
ا
الر َعيني اإلشبيلي خطيب
قال أبو الحسن ُش َر ْيح بن
محمد بن ُش َر ْيح ُّ
َّ
شوال،
جامعهاَ :
محمد بن ُش َر ْيح يو َم الجمعة ُمنتصف َّ
مات أبي أبو عبد اهلل َّ
رت إلى َّ
الحجاج
الشي األستاذ أبي
سنة
(ست وسبعي َن وأربعمائة)َ ،فس ُ
ٍّ
َّ
فلما أعلم ُت ُه
األَعلم ،فأعلم ُت ُه بوفاته ،فإنَّهما كانا كاألخوين مح َّب ًة وودا ًداَّ ،
ُ
شهرا ،فكان
كثيرا واسرتجع ،ثم قالَ :ال
َ
أعيش بعدَ ه َّإال ً
انتحب وبكى ً
كذلك( .)1ونقل َّ
عصر
الذهبي ـ رحمه اهلل ـ عن ابنه ُش َر ْيح ،قالُ :ت ُو ِّفي [أبي]
َ
( )1وف َيات األعيان  ،82/7مسالك األبصار .217/7
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أربع وثمانون عا ًما َّإال خمس ًة وخمسين
شوال ،وله ٌ
الرابع من َّ
يوم الجمعةَّ ،
يو ًما( .)1و ُدفن بمقربة َم ْش َكةَُ ،
حيث ُدفن فيها ابنُه وحفيدُ ه الح ًقا(.)2
السير يف
عما أجمع عليه أهل ِّ
تفر ًدا َّ
يبدو من رواية الذهبي ـ رحمه اهلل ـ ُّ
ٍ
سقط يف النَّص أو من
َّفرد جاء ـ على الراجح ـ من
الرعيني ،وهذا الت ُّ
وفاة ُّ
َو ٍ
تكرر يف مؤلفاته ك ِّلها( ،)3وأغلب ال َّظن أنَّه( :تويف عصر يوم الجمعة
هم َّ
الرابع [عشر] من شوال ،)...وعليه تكون رواية َّ
الذهبي متطابقة لرواية
َّ
العلماء اآلخرين ،واهلل تعالى أعلم.

( )1ينظر :تاري اإلسالم ،400/10وسير أعـالم النـبالء  ،554/18ومعرفـة القـراء الكبـار
.243/1
( )2ينظرَّ :
والصلة .251/4
الذيل والتَّكملة لكتابي الموصول ِّ
( )3ينظر :تاري اإلسالم ،400/10وسير أعـالم النـبالء  ،554/18ومعرفـة القـراء الكبـار
.243/1
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المبحث ال َّثاين موضوع الكتا  ،ومنهج المؤلف ،ووصف النسخة
المخطوتة.
َّأو اًل موضوع الكتا
َّ
المهمة ،الجديرة بالبحث
إن موضوع (األلفات) من الموضوعات
َّ
والدِّ راسة ،فقد درج علماؤنا القدماء ـ رحمهم اهلل ـ على إطالق (األلف)
على الهمزة ،على اعتبار َّ
أن تسمية الهمزة حديثة بالنِّسبة لهم ،فلم تأت َّإال
ٍ
ٍ
الصوتين بسليقتهم ال ُّلغوية
يف
عصور الحقة ،وهم يعرفون الفرق بين َّ
وببداهتهم التي لم يعتورها لح ُن األعاجم ،واختالط ال ُّلغات األخرى.
ومن خالل تت ُّبعي لمؤلفات العلماء يف هذا الموضوع ،فقد الحظت أن
ٍّ
َّ
مستقل يف (األلفات) يتناول الهمزات وأنواعها ـ تحديدً ا ـ على
كل كتاب
سبيل المجاز واالتساع ،وليس حرف األلف بصورته المعلومة ،وقد
خصوه برسائل عدَّ ة ،منها:
ُّ
 .1كتاب األلفات ،ألبي بكر محمد بن عثمان الجعد (ت 311هـ)(.)1
 .2كتاب األلفات (ألفات الوصل والقطع) ،ألبي بكر محمد بن
القاسم األنباري (ت328هـ)(.)2
( )1الفهرست  ،110وهد َّية العارفين .29/2
( )2الفهرست  ،102وإيضاح المكنون  ،118/3وهد َّية العارفين .32/2نشره أبو محفوظ
الكــريم معصــومي بعنــوان (كتــاب شــرح األلفــات) يف مجلــة المجمــع العلمــي العربــي
بدمشق ،المجلد  ،34الجزء ال َّثاين وال َّثالث.
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 .3كتاب األلفات يف القرآن ،ألبي محمد عبد اهلل بن جعفر بن
محمد بن درستويه (ت347هـ)(.)1
 .4كتاب ألفات الوصل والقطع ،ألبي سعيد الحسن بن عبد اهلل
السيرايف (ت368هـ)(.)2
 .5كتاب األلفات ،ألبي عبد اهلل الحسين بن أحمد بن خالويه
(ت370هـ)(.)3
 .6كتاب األلفات ،ألبي الحسن علي بن عيسى الرماين
(ت384هـ)(.)4
 .7كتاب األلفات ومعرفة أصولها ،ألبي ٍ
عمرو عثمان بن سعيد الداين
(ت444هـ)(.)5

( )1الفهرست .88
( )2الفهرست  ،88وكشف ال ُّظنون  ،150/1وهد َّية العارفين .271/1
( )3الفهرست . 112نشره الدكتور علي حسـين البـواب يف مجلـة المـورد العراقيـة ،المجلـد
الحادي عشر 1982م ،يف األعداد األول ،وال َّثاين ،وال َّثالث .و ُطبع يف كتاب مستقل سـنة
الح َمد يف ُمقدِّ مة تحقيقه لكتاب األلفات ومعرفـة
1409هـ ،ذكَره الدكتور غانم قدُّ وري َ
أصولها للداين  343هامش  ،12وقال( :لم أقف عليه).
( )4إيضاح المكنون  ،271/4وهد َّية العارفين .683/1
الح َمد ـ حفظه اهلل ـ يف مجلـة اإلمـام الشـاطبي
( )5نشره أستاذنا القدير الدكتور غانم قدُّ وري َ
األول ،ربيع اآلخر1427 ،هـ.380 -333 ،
للدراسات القرآنية العدد َّ
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ٌ
محمد بن ُش َر ْيح
جمل يف أصول األلفات ،أبو عبد اهلل
 .8كتاب
َّ
األندلسي (ت476هـ) ،وهو الكتاب الذي بين أيدينا.
ثان ايا منهج الكتا
مختصرا
للرعيني ـ رحمه اهلل ـ جاء
ً
كتاب (جمل من أصول األلفات) ُّ
ٍ
فصول ُم َّ
هذبة ،تناول خاللها أنواع األلفات وأقسامها
مفيدً ا ،ر َّتبه مؤ ِّلفه يف
ُمستشهدً ا عليها بأمثلة من القرآن الكريم ،وهو أقرب إلى األسلوب
التَّعليمي يف اإليضاح والبيان ،وجاء على النَّحو اآليت:
ألف موصول ٌة ال تظهر يف
قسم األلفات على قسمينٌ :
يف المقدِّ مة َّ
األول َذكر ألف الوصل
الوصل،
ٌ
وألف مقطوع ٌة تظهر يف الوصل .يف القسم َّ
يف األفعال واألسماء وكيف َّية معرفتها وتمييزهاُ ،مستشهدً ا عليها بآيات
كريمات.
ألف قطعٍ،
وقسمها إلى خمسة أقسامٍُ :
ثم انتقل إلى األلف المقطوعة َّ
والخامس الذي يف األدوات،
وألف المتك ِّلم،
وألف أصلٍ،
وألف استفهامٍ،
ُ
ُ
ُ
ُ
واألسماء المضمرة ،والمبهمة ،والجموع .مع ِّل ًال معاين هذه األلقاب ،ثم
ٍ
انتقل إلى التَّفصيل يف هذه األقسام مشفوع ًة َّ
بطريقة
بالشاهد القرآين
ٍ
ٍ
مخت ٍ
واضحة.
وافية
صرة
وتكمن أهمية هذه الرسالة يف أمور عدة ،أوجزها باآليت:
ً
أوالُ :تعدّ حلقة مهمة من حلقات التأليف يف موضوع األلفات.
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ثان ًيا :هذه الرسالة من مؤلفات الرعيني المفقودة ،التي لم ُتذكر يف كتب
التَّراجم والفهارس.
ثال ًثا :قدم تأليفها ،وما يتمتع به مؤلفها من مكانة كبيرة بين علماء عصره
البارزين.
ثال اثا مخطوتة الكتا
ٍ
نسخة فريدة ،محفوظة بمكتبة
الرسالة على
ُ
اعتمدت يف تحقيق هذه ِّ
مركز جمعة الماجد لل َّثقافة والتُّراث بدبي ،رقم المادة ( )232294نحو،
وتقع يف ( )4صفحات ،يف ِّ
سطرا ،ويف كل سطر ()13
كل صفحة ()23
ً
ٍ
ٍ
ٍّ
رديء ،هو أقرب إلى
قديم
بخط
قليال أو تن ُقص ،كُتبت
كلمة تزيد ً
ٍ
ٍ
ٍ
سقط أو خطأ ،وخاصة يف
بياض ،أو
طمس ،أو
األندلسي ،ال يخلو من
صفحتها األخيرة ،جاءت ضمن مجمو ٍع حوى ثالث رسائل من تأليف
الر َعيني ،يبدأ ترقيمه ،)50-41( :ومصدره جامعة برنستون
اإلمام ُّ
(.)1381
األول يوم أربعة عشر من سنة إحدى وخمسين
تاري النس يف َربيع َّ
وسبعمائة ،ال ُيعلم ناسخهَّ .أول الرسالة" :بسم اهلل الرحمن الرحيم،
محمد وعلى آله وصحبه وس َّلمُ .ج َم ٌل من ُأ ُصول
وص َّلى اهلل على س ِّيدنا
َّ
األَل َفاتَ .
قال :اع َل ْم َّ
تظهر
أن األلفات تنقسم على قسمينَ :أ ٌ
لف موصول ٌة ال ُ
وتظهر حرك ُتها ُملقاة على
الوصل،
لف مقطوع ٌة
يف الوصل ،و َأ ٌ
تظهر يف َ
ُ
ُ
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ٍ
ساكن قبلها ،على ما ذكرنا من إلقاء َو ْر ٍ
الساكن
ش حرك َة الهمزة على َّ
قبلها."...
محم ٍد وعلى آله
تم
ُ
اهلل على س ِّيدنا َّ
آخرهاَّ " :
الكتاب بعون اهلل ،وص َّلى ُ
َ
األول يوم أربعة عشر من سنة إحدى
وس َّلم،
وذلك يف َربيع َّ
وصحبه َ
وخمسين وسبعمائةَ ،يغفر اهلل لكاتبه ولقارئه ولجميع المسلمي َن".
رابعا نسبة المجموع إلى المؤلفِ ،
وص َّحة عنوان الرسالة
ا
َّ
إن ص َّحة نسبة المجموع إلى مؤ ِّلفه ال شك فيها؛ لما جاء يف ُمقدِّ مته من
ذكر اسم مؤلفه ،وكذلك يف مقدمات رسائله األخرى صراحةً .ويجب
اإلشارة ـ هنا ـ إلى َّ
يتضمن رسائل ُمستق َّلة بعنواناهتا
أن هذا المجموع
َّ
وموضوعاهتا ،وهي على النحو اآليت:
 .1رسالة يف قراءة ورش
جاء يف مقدمتها " :بسم اهلل الرحمن الرحيم ،وص َّلى اهلل على س ِّيدنا
الرعيني -رضي
محمد بن شريح بن أحمد المقرئ ُّ
محمد .قال أبو عبد اهلل َّ
َّ
اهلل عنه :-الحمدُ هلل الملك الج َّبار العزيز القهار ."...وانتهت بـ..." :
كملت زوائد أبي سعيد عثمان بن سعيد المصري الملقب ً
ورشا بحمد اهلل
محمد وعلى آله وصحبه وسلم".
وحسن عونه ،وص َّلى اهلل على َّ
 .2رسالة يف اًلختالف بين قالون وورش يف روايتيهما عن نافع
جاء يف مقدمتها" :بسم اهلل الرحمن الرحيم ،وص َّلى اهلل على سيدنا
الرعيني -
محمد بن شريح بن أحمد المقرئ ُّ
محمد وآله .قال أبو عبد اهلل َّ
40
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رب العالمين والعاقبة للمتقين ،وصلى اهلل على
رضي اهلل عنه :-الحمدُ هلل ِّ
محمد خاتم النبيين ."...وانتهب بـ" :كملت رواية أبي موسى عيسى بن
رب العالمين ،وصلى اهلل على محمد
مينا ،الملقب قالون ،والحمد هلل ِّ
خاتم النبيين والمرسلين".
 .3رسالة ( ٌ
جمل من أصول األلفات)
مما يثبت نسبتها إلى اإلمام الرعيني اآليت:
أ -إحالة المؤ ِّلف يف المقدمة مسأل َة األلف المقطوعة التي تظهر يف
لف مقطوع ٌة
الوصل إلى رسالته "قراءة ورش" يف المجموع ،إذ قال" :و َأ ٌ
ٍ
ساكن قبلها ،على ما َذك َْرنَا من
وتظهر حركتها ُملقاة على
الوصل،
تظهر يف َ
ُ
ُ
إلقاء َو ْر ٍ
الساكن قبلها( ،)1وهذه اإلحالة كافية إلثبات
ش حرك َة الهمزة على َّ
نسبتها إلى الرعيني  -رحمه اهلل.-
يدل على مؤ ِّل ٍ
ب -حملت الرسائل الثالث أسلو ًبا علم ًّيا واحدً ا ُّ
ف
ٍ
ً
يقوي نسبة الرسالة
واحد ،وكذلك خ ًّطا
وتاريخا للنَّس واحدً ا ،وهذا مما ّ
إلى اإلمام الرعيني.
ٍ
ويبدو َّ
كتاب واحد لغرض الحفاظ
أن المؤلف ـ رحمه اهلل ـ جمعها يف
الضياع؛ وذلك لصغر حجمها.
عليها من َّ

( )1رســالة قــراءة ورش ،المجمــوع 42/ظ ./قــال الرعينــي" :بــاب نقــل الحركــة :اعلــم أن
ً
ورشا كان ينقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها إذا لم يكن حرف مدّ ولين."...
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ٌ
(جمل من أصول
أ َّما ص َّحة عنواهنا فقد أثبته المؤ ِّلف يف مقدمتها باسم
األلفات) ،وهبذا تكون صحيحة النِّسبة والعنوان ،واهلل – تعالى -أعلم ،غير
أنَّها لم ُتذكر ضمن ُمؤ َّلفات َّ
الشي يف كتب الفهارس والتَّراجم.
خامسا منهجي يف التَّحقيق
ا
أ َّما منهجي يف تحقيق الرسالة فكان على النَّحو اآليت:
وأدخلت
الرسم اإلمالئي الحديث،
ُ
حررت النَّص على وفق قواعد َّ
َّ .1
عليه عالمات القراءة من فواصل ،ونقاط ،وغيرها.
 .2حرصت على إخراجها كما تركها مؤلفها ـ رحمه اهلل ـ قدْ ر
استطاعتي.
بعت يف كتابة اآليات القرآنية الكريمة رسم المصحف َّ
الشريف،
 .3ا َّت ُ
وضبطت من النَّص ما يمكن أن ُيشكل على ال َفهم.
ُ
ّ
المظان المعتمدة يف
بالرجوع إلى ُأ َّمهات
 .4و َّثقت القراءات القرآنية ُّ
هذا الفن.
ترجمت لألعالم الذين ُذكرت أسماؤهم يف الكتاب ـ على ق َّلتهم،
.5
ُ
وحرصت أن تكون موجزة.
وشرحت من
قت على بعض المسائل التي وردت يف النَّص،
ُ
 .6ع َّل ُ
األلفاظ التي تحتاج إلى بيان ليسهل َف ْهمها على القارئ.
 .7أكملت الكلمات التي حصل عليها طمس أو بياض من كتب
والسياق.
األلفات التي بين يدي ،أو بما يتوافق ِّ
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سادسا الرموز والمصطلحات
ا
أ َّما الرموز والمصطلحات المثبتة يف التَّحقيق فهي:
( .1األصل) = (جمل من أصول األلفات).
الزيادات عامة أو لتخريج اآليات القرآنية.
 :][ .2لحصر ِّ
الصيغ يف المتن.
 :)( .3لحصر بعض الكلمات أو ِّ
 :﴾﴿ .4لحصر اآليات القرآن َّية.
 :" " .5لحصر النُّصوص المقتبسة.
/ .6و =/...تعني وجه الورقة.
/ .7ظ =/...تعني ظهر الورقة.
بذلت يف تحقيق هذا الكتاب جهدً ا أحتسبه عند اهلل –
وبعد :فلقد
ُ
َّخصص،
تعالى ،-وحرصت على إخراجه للنَّاس على وجه يقبله أهل الت ُّ
سائال
ً
وأرجو أن يجدَ فيه دارسو العرب َّية وعلوم القرآن طل َبتَهم و ُبغيتهم،
خيرا ،وآخر دعوانا أن الحمدُ هلل
المولى ـ تعالى ـ أن ينفع به ويجزي مؤ ِّلفه ً
رب العالمين.
ِّ
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ساب اعا مصورات من النسخة المخطوتة

الصفحة األولى
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الصفحة األخيرة
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القسم ال َّثاين( :تحقيق النَّص)

49/و /ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
محمد وعلى ل وصحب وس َّلم
وص َّلى اهلل على س ِّيدنا َّ
ول األَلِ َف ِ
ُجم ٌل من ُأ ُص ِ
ات
َ

()1

اع َل ْم َّ
تظهر يف
لف موصول ٌة ال
أن األلفات تنقسم على قسمينَ :أ ٌ
ُ
وتظهر حركتها ُملقاة( )2على
الوصل،
لف مقطوع ٌة
الوصل ،و َأ ٌ
تظهر يف َ
ُ
ُ
ٍ ()3
ٍ
الساكن
ساكن قبلها ،على ما َذك َْرنَا من إلقاء َو ْر
ش حرك َة الهمزة على َّ

َ
﴿أ َن َا ْر ِض ِعي ِ ﴾

قبلها ،نحو:

[القصص،]7:

﴿و ََٰلكِ َن
و َ

َا ْع ُبدُ ﴾([)4يونس،]104:

ٍ
فصول ُمر َّتبة إن شاء اهلل تعالى.
وأنا أذ ُكرهما يف
(ج ً
مال) و(األليفات) :كررهما الناس مـرات عـدة هبـذا الرسـم ،لـذا أكتفـي
( )1يف األصلُ :
باإلشارة إليها هنا.
( )2يف األصلُ :ملقات.
وورش هــو :عثمــان بــن ســعيد المصــري،
( )3رســالة يف قــراءة ورش ،المجمــوع 42/ظَ ./
و ُيكنى :أبا سعيد ،وورش ل ّقب به فيما يقـال لشـدة بياضـه ،وتـويف بمصـر سـنة 197هــ.
ينظر ترجمته يف :معرفة القراء الكبـار  ،91وطبقـات القـراء السـبعة  ،189وغايـة النهايـة
.502/1
الساكن الذي قبلهـا ،فيحركـه بحركتهـا ويسـقط الهمـزة يف
( )4ينقل ورش حركة الهمزة إلى َّ
جميع القرآن هذا إذا كانت الهمزة يف أ َّول كلمة ،والساكن يف كلمة أخرى قبلها .وسـواء

=
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ِذكر َألف الوصل

()1

=
ننِْےَ ذِّنے ءاننن ےَذ﴾
كـــان ذلـــك الســـاكن تنوينًـــا أو غيـــره مـــن الحـــروف ،كقولـــهِّ ﴿ :منننَے ء
ْن ذ

[األحقـاف ]26:و﴿اءفن ےے()36ےَےنِّنءے﴾ [الحـج ،]37-36 :و﴿ َقوودَ َا ْف َلو َ ﴾ [المؤمنــون،]1:
ِ
ِ
الساكن الذي قبل الهمـزة أحـد
و﴿م َن َا ْو َسط﴾ [المائدة ]61:وما أشبه ذلكَّ .إال أن يكون َّ

الســكت يف قولــه تعــالىِّ ﴿ :ا َٰتء ِّبيءن ذْۖے١٨ےإِّ ِّننِ﴾ [الحاقــة-18:
حــروف المــدِّ وال ِّلــين أو هــاء َّ
ٍ
ٍ
واحدة ،فإنَّه ال ينقـل إليـه الحركـة َّإال يف
كلمة
الساكن مع الهمزة يف
 ...]19فأ َّما إذا كان َّ
الم التَّعريف وحده فقـط ،نحـو :األسـماء ،واإلنسـان ،واآلخـرة ومـا أشـبه ذلـك .ينظـر:
إعراب القرآن للنحاس  ،356/3والعنوان يف القـراءات السـبع  .48و"قـال أبـو الفـتح:
هذا على حذف الهمزة اعتبا ًطا ال تخفي ًفـا ...،ولـو كـان علـى التَّخفيـف القياسـي لقـال:
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
َ
ممـا حـذف منـه الهمـزة
﴿أنَ َا ْرضعي ﴾ بفتح النُّـون بحركـة الهمـزة مـن ( َا ْرضوعي ) .ومثلـه َّ
اعتبا ًطا هكذا ال تخفي ًفا قياس ًّيا ما أنشده أبو الحسن( :من الطويل)
ـــات الخ ْيــــل يف َح َج َراتهــــا
ـــب لثـ ُ
َتضـ ُّ

وتسم ُع مـ ْن تحـت ال َع َجـاج َلهـا ازْ َم َـال
ْ

يريد( :لها َأزْ َمال)" .المحتسب يف تبيين وجوه شواذ القراءات .147/2
( )1قال ابن جنِّـي يف المنصـف :53/1اعلـم َّ
أن ألـف الوصـل همـزة تلحـق يف َّأول الكلمـة؛
ً
بالساكن ،وهر ًبـا مـن االبتـداء بـه ،إذ كـان ذلـك غيـر ممكـن يف ال َّطاقـة
توصال إلى النُّطق َّ
ً
فضال عن القياس...وهـذه الهمـزة إنَّمـا حركـت لسـكوهنا وسـكون مـا بعـدها ،وهـي يف
(س ـ َّلم ال ِّلســان) ويــرى َّ
أن "
األصــل زائــدة ســاكنة .كــان الخلي ـل بــن أحمــد يسـ ِّـميها بــــ ُ
ـحنْ َك َكَ ،
ليسـت مـن أصـل البنــاء،
واسـ َب َك َّر)،
ْ
واسـ َ
(اس َ
ـحنْ َف َرْ ،
واقشـ َع َّرْ ،
واأللـف التـي يف ْ
َ
وسـ َّل ًما
وإنما ُأدخلت هذه األلفات يف األفعال وأمثالها من الكالم
لتكون األلـف عمـا ًدا ُ
ل ِّلسان إلى َح ْرف البناءَّ ،
فيحتـاج إلـى ألـف
بالساكن مـن الحـروف
ُ
ألن ال ِّلسان ال ينطلق َّ
َ
الو ْصل َّإال َّ
السـ َّلم؛
وه ْم َل َج ،و َق ْر َط َس) لـم ُي ْحـت َْج فـيه َّن إلـى األلـف
أن ( َد ْح َر َجَ ،
َ
لتكـون ُّ
فا ْف َه ْم ْ
اهلل" .العين .49/1
إن شا َء ُ
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ف الوصل فتعرفها يف األفعال بزيادهتا على فاء الفعل ،وانفتاح
فأ َّما َأل ُ
َّأول المستق َبل،

نحو ﴿ :ﲾﲿﳀ﴾ [المؤمنون ﴿ ،]27:ﱍ ےﱎ ےﱏے

ﱐﱑ﴾ [األعراف﴿ ،]160:ﱎ ےﱏ ےﱐﱑ﴾

[يوسف ،]31:وهي ُتبتدأ

مكسورا،
مفتوحا أو
بالكسر إذا كان الحرف ال َّثالث من الفعل ا َّلتي هي فيه
ً
ً
بالضم إذا كان ال َّث ُ
ضم ًة
واصن َْع( ،)1و ُتبتدأ َّ
نحوْ :
اضر ْب ْ
الث مضمو ًما َّ
(اخ ُر ْج ،وا ْد ُخ ْل)ْ ،
أصل َّية ،نحوْ :
الض َّم ُة غير أصليَّ ٍة اب ُتدئت
فإن كانت َّ
بالكسر ال غير ،نحو:
و﴿ﳌ ےﳍ ےﳎﳏ﴾

﴿ ﱲ ے ﱳ﴾

[ص،]6:

و﴿ﱞ ےﱟ﴾

[يونس،]71:

بضم
[طه ،]64:وشبهه االبتداء يف هذا بالكسر .وال ُيعتدُّ
ِّ

()2
ِّ
ضم ٌة عارض ٌة كانت على الياء المحذوفة،
والضاد والتَّاء؛ ألنَّها
الشين
َّ
َّ

ُقلت إلى ما قبلها( .)3ومنهم من يقولَّ :
الض َّم َة يف
ا َّلتي هي ال ُم الفعل ن ْ
إن َّ
ضم ٌة أوجبتها واو الجميع ا َّلتي هي ضمير الجمع(.)4
هذه الحروف إنَّما هي َّ

للسـاكن وهـي
بالساكن وهو أصلها؛ ألنَّهـا إنَّمـا اجتلبـت َّ
( )1قال أبو عمرو الدَّ اين" :ابتَدَ َأت َّ
للساكنين" .كتاب األلفـات ومعرفـة أصـولها ،مجلـة اإلمـام الشـاطبي،
ساكنة ،فكسرت َّ
العدد  ،1ربيع اآلخـر 1427ه ،ص .353وينظـر :كتـاب األلفـات البـن خالويـه ،مجلـة
المورد ،المجلد الحادي عشر ،ربيع  ،1982العدد األول ،ص.79
( )2يف األصل :ألنَّهما.
القراء .735
( )3ينظر :المنصف  ،55واأللفات ومعرفة أصولها  ،354وجمال َّ
( )4ينظر :اإلبانة يف ال ُّلغة العربية  ،259/1وشرح المفصل البن يعيش .308/5
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أردت أن تخلص من
وك َال القولين إذا( )1تح َّق َق رجع إلى معناه .فإن
َ
االلتباس فارجع إلى ( َم َشى(َ ،)2ي ْمشي) ،و( َق َضىَ ،ي ْقضي) ،و( َأ َتى(،)3
مكسورا ،فتكسر األلف يف االبتداء( .)4وال تسأل عن
َي ْأتي) ،فتجد ال َّثالث
ً
يب عنك أص ُله.
فاء الفعل ا َّلتي لزمته األلف فإنَّه قد يغ ُ
ُ
ف الوصل يف األسماء ،وهي مكسورة يف االبتداء(،)5
وتكون َأل ُ
()7
()6
وس َم ٌّي) ،وذلك تسعة
و ُت ُ
عرف بحذفها يف التَّصغير  ،تقولُ ( :بنَ ٌّيُ ،
واس ٌت،
أسماء ،وهي( :ا ْب ٌن ،وا ْبنَةٌ ،واثنَان ،وا ْثنَتَان ،وا ْم ٌ
واس ٌمْ ،
رؤ ،وا ْم َرأ ٌةْ ،

( )1يف األصل :إذ.
( )2يف األصل :مشا.
( )3يف األصل :أتا.
( )4ينظر :شرح التَّصريف للثمانيني  ،153/2واأللفات ومعرفة أصولها .354
السـاكن،
ُ
( )5قال أبو عمرو الداين" :و ُتبتَد ُأ
األلـف يف ذلـك ك ِّلـه بالكسـر لـدخولها فيـه علـى َّ
للساكن" .األلفات ومعرفة أصولها  .368وينظر :المقتضب  ،82/1وإيضاح
ف ُك ْ
سرت َّ
الوقف واالبتداء .207/1
للسياق.
( )6يف األصل( :وتحذف) .وما أثبتناه موافق ِّ
( )7ينظــر :كتــاب ســيبويه  ،149/4وكتــاب شــرح األلفــات ألبــي بكــر محمــد بــن القاســم
األنباري ،مجلة المجمع العربي ،المجلد  ،34الجزء الثاين 23 ،نيسـان سـنة 1378هــ،
واأللفات البن خالويه ص.128
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()1
والسبعة الباقية َأ َت ْت يف
واس ٌت) ف َل ْم َي َق َعا يف القرآنَّ ،
وا ْبن ُُم)  .فأ َّما (ا ْبن ٌُمْ ،

القرآن(.)2
لف الوصل مفتوح ًة يف ( َأ ْي ُمن اهلل)( )3يف ال َق َسم49/ظ،/
أتت َأ ُ
وقد ْ
( )1أشار الحافظ ابن الجزَ ري إلـى همـزة الوصـل يف األسـماء وحركـة البـدء هبـا يف المقدمـة
الجزرية بقوله:
ــم
َوا ْبــدَ ْأ ب َه ْمــز ا ْل َو ْصــل م ـ ْن ف ْعــ ٍل ب َض ْ

ـــان َثالـ ٌ
إن َكـ َ
ْ
ــــم
ـــث مـ َ
ـــن الف ْعــــل ُي َض ْ

ــر ُه َحـ َ
ــال ا ْل َك ْســـر َوا ْل َفـــتْح َوفـــى
َواكْسـ ْ

ا َ
ـــر َها َوفـــي
ـــر الـــالَّم ك َْس َ
ـــماء َغ ْي َ
ال ْس َ

ا ْبـ ٍ
ــــع ا ْبنــَـــــة امــــــــرئ واثنـــــين
ــــن َمـ َ

وامــــــرأة واســــــم مــــــع اثـــنـــتــــــــين

ينظر :إيضاح الوقف واالبتـداء  ،207واأللفـات البـن خالويـه  ،124والمقدِّ مـة الجزريـة
.22
( )2مثال ألف (ابن) قولـه –تعـالى﴿ :-ﲠےﲡےﲢ﴾ [البقـرة ،]87 :ومثـال ألـف (ا ْبنَـة)
قولــه –تعــالى ﴿ :-ﲪےﲫےﲬ﴾ [القصــص ،]27 :ومثــال ألــف (اثنَــان) قولــه –
تعالى﴿ :-ﱼےﱽےﱾےﱿ﴾ [المائدة ،]106 :ومثال ألف (ا ْثنَتَان) قولـه –تعـالى:-
﴿ ﲍےﲎےﲏےﲐےﲑےﲒےﲓےﲔےﲕﲖ﴾ [النساء ،]11 :ومثال ألف (ا ْمرؤ) قولـه
–تعالى ﴿ :-ﱈےﱉےﱊ﴾ [النساء ،]176 :ومثال ألف (ا ْمرأةٌ) قوله –تعـالى ﴿ :-ﱁے

(اســم) قولــه –
ﱂےﱃےﱄےﱅےﱆےﱇےﱈ﴾ [النســاء ،]128 :ومثــال ألــف ْ
تعالى﴿ :-ﲚےﲛےﲜےﲝﲞ﴾ [المائدة.]4:
ــع (يمـــين) همزهتـــا للقطـــع ،وجعلـــت وصـ ً
ــال لكثـــرة
( )3يـــرى الكوفيـــون أن (ايمـــن) جمـ َ
االستعمال ،وبقيت حركتها على ما كانت عليه يف األصل .قال سيبويه :والدَّ ليل على أن
ـم) يف
ثم يقولونَ ( :لـ ْي ُم اهلل) .وفتحـوا ألـف ( َأ ْي ُ
ألف ( َأ ْي ُم) ألف وص ٍل قولهمَ ( :أ ْي ُم اهلل)َّ ،

االبتداء شبهوها بألف ( َأ ْح َمر)؛ ألنَّها زائدة .ينظر :كتاب سـيبويه  ،324/2والمقتضـب

 ،85/1واإلنصاف يف مسائل الخالف  ،334/1وليس يف كالم العرب .91
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(الر ُجل) ،وهي يف مصادر [األفعال]( )1ذوات
[وال ا َّلتي] للتَّعريف يف َّ
الزيادة مكسورة ،نحو( :انْط ٌ
اب) وشبهه(.)2
ِّ
اج ،واكْت َس ٌ
الق ،وا ْست ْخ َر ٌ
الزوائد ،وذلك نحو( :ا ْن َف َط َر ،وان َْش َّق ْت،
وكذلك ُتكسر يف األفعال ا َّلتي فيها َّ
ُ
وا ْست َْح َو َذ) وشبهه(َّ ،)3إال ْ
ضم يف
أن يكون
سم فاع ُله فإنَّها ُت ُّ
الفعل لما لم ُي َّ
االبتداء أبدً ا( ،)4نحو:
[إبراهيم،]26:

﴿ ﲉ ے ﲊ﴾

و﴿ﱌ﴾

[البقرة،]173 :

و﴿ﱔ﴾

[األنعام ]10:وشبهه ،فهذي مواضع َألف

الوصل.
ِذكر األلف المقطوعة
ألف قطعٍ،
فأ َّما األلف المقطوعة فتنقسم خمسة أقسا ٍم يف األلفاتُ :
والخامس الذي يف األدوات،
وألف المتك ِّلم،
وألف أصلٍ،
وألف استفهامٍ،
ُ
ُ
ُ
ُ
بت هبذه األلقاب
واألسماء
المضمرة ،والمبهمة ،والجموع؛ وإنَّما ُل ِّق ْ
َ

()5

للسياق.
( )1ما بين معقوفتين طمس يف األصل ،وما أثبتناه موافق ِّ
( )2ينظر :المقتضب  ،228/1والخصائص  ،340/2واأللفات البن خالويه .84
( )3ينظر :الجمل يف النَّحو  ،246واأللفات البن خالويه  ،28و.29
( " )4داللة على ترك تسمية الفاعل ،وهي توجد يف القرآن يف أربعـة أبنيـة مـن الفعـل ،وهـي:
الرابــع" .األلفــات
(أ ْفع ـ َل ،وافتُعـ َـل ،واس ـ ُت ْفع َل ،و ُفع ـ َل) ،وهــي غيــر الزمــة لهــذا البنــاء َّ
ومعرفة أصولها  ،358وشرح األلفات .451
للسياق.
( )5يف األصل :التلقيات ،وما أثبتناه موافق ِّ
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ألقاب أخرى( )1غير هذا ،ال يحتم ُل
للفرق بين المعاين .وقد تكون لها
ٌ
()2
كرنا من األلفات؛ ألنَّه األكثر،
الكتاب ذكرها  ،وإنَّما اقتصرنا على ما َذ ْ
باب م ٍ
كل ق ٍ
أذكر َّ
فرد إن شاء اهلل.
سم يف ٍ ُ
وعليه جمهور النَّاس .وأنا ُ

ِذكر َأ ِ
لف ال َق ْط ِع
ُ
عرف يف األفعال بانضمام َّأول المستقبل ،وهي زائد ٌة وال
لف ال َقطع ُت ُ
َأ ُ
ثبت يف المستقبل ،نحو:
َت ُ

﴿ ﲓ﴾

و﴿ ﲧ

ے ﲨ﴾

[يوسف،]23:

[ال َّتكاثر،]1:

و﴿ﱔ ےﱕﱖ﴾

[يوسف،]21:

و﴿ﱁ﴾

[ال َّطالق ،]6:ألنَّك ُ
تقولُ :يكر ُم ،و ُيحس ُن ،و ُي ْلهي ،فرتفع(َّ )3أو َل المستقبل،
وال تثبت الهمزة فيه ،وهي مفقود ٌة يف الماضي نحو ما َذكرناه(.)4

( )1يف األصل :أخر.
( )2عَ َقدَ ابن األنباري يف كتابه "شرح األلفات"  457با ًبا لأللفـات المسـتأنفات يف األدوات
وما تجري مجراها من المكاين وأسماء اإلشارات ،وفيه تفصيل وإبانة .وينظر :األلفات
البن خالويه .134
( )3يف األصل :فتضع.
()4

ألف القطع بالفتح ،كقوله –تعالى﴿ :-ﲇے
قال أبو بكر األنباري  -رحمه اهللُ " :-تبتدأ ُ

ﲈےﲉےﲊ﴾ [البقرة ،]250 :تبتدئ( :أفرغ) بالفتح؛ َّ
لـف َقطـعٍ،
لف فيـه َأ ُ
ألن األ َ

والدَّ ليل على هذا أنَّك تقـولَ ( :أ ْف َـر َغ ُي ْفـر ُع) ،فتجـد َّأول المسـتقبل مضـمو ًما .وكـذلك:
﴿ ﱼےﱽےﱾےﱿےﲀےﲁ﴾ [اإلسراء ،]80:والـدَّ ليل علـى أنَّهـا ألـف
قط ٍع أنَّك تقولَ ( :أ ْد َخ َـل ُيـدْ خ ُل)( ،و َأ ْخ َـر َج ُي ْخـر ُج) ،فتجـد َّأول المسـتقبل مضـمو ًما".
الوقف واالبتداء .180/1
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أو مكسور ٌة يف المصدر( )1نحو :إكْرامٍ ،وإ ْله ٍ
اء وإحس ٍ
ان.
َ
ْ َ
َ
ُ
لف ال َقطع يف األسماء فتأيت َمفتوح ًة و َمكسور ًة و َمضموم ًة على
وتكون َأ ُ
()2
كثير.
ما نُقلت عن ال َعرب ،وهي زائدةٌ ،نحو :إ ْص َبعٍ ،و َأ ْر َق ٍم ،و َأ ْب ُلم  ،وهو ٌ

كر َألف اًلستفهام
ِذ ُ
(ه ْل) ،أو يأيت
وأ َّما َأ ُ
حس َن معها يف موضعها َ
لف االستفهام فتعرفها بأن َي ُ
ُ
تدخل على األسماء ،واألفعال ،والحروف( ،)3نحو قوله
بعدها ( َأ ْم) ،وهي
–تعالى:-

﴿ﱺ ےﱻ ےﱼ

[ص،]75:
عمران،]81:

ےﱽ﴾[البقرة،]80:

﴿ﱁ ےﱂ ےﱃ ےﱄ﴾
﴿ ﲘﲙﲚﲛﲜ﴾

[سبأ،]8:

﴿ﲵ ےﲶ ےﲷ﴾

﴿ ﲟ ے ﲠ﴾

[يونس،]59:

﴿ﲄ

[آل

ےﲅﲆ﴾

[يس﴿ ،]19:ﲏےﲐ﴾[األنعام ،]14:وشبهه(.)4

لـت:
ـم كسـروها يف المصـدلُ ،ق ُ
( )1قال أبو الخير ابن الجزري  -رحمـه اهلل" :-فـإن قيـل :ل َ
َّ
اجــا)
اجــا) ،ويف الجمــعَ ( :أ ْخ َر ً
لــئال تلتــبس بــالجمع ،ألنَّهــم قــالوا يف المصــدر( :إ ْخ َر ً

و( َأ ْب َوا ًبا) ،فلو فتحـت اللتـبس المصـدر بجمـع َ
ليفرقـوا بـين المصـدر
(خ َـر َج) فكسـروا ِّ
والجمع" .التَّمهيد يف علم التَّجويد .69
( )2ينظر :كتاب سيبويه  ،245/4واألصـول يف النَّحـو  ،187/3وإعـراب القـرآن للنَّحـاس
.24/1
( )3ينظر :كتاب سيبويه  ،189/3والجمل يف النحو  ،249والمقتضب .307/3
( )4ينظر :شرح كتاب األلفات  ،448واأللفات ومعرفة أصولها .365-364
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مفتوحة َفتَلين ،أو على َأ ٍ
ٍ
ٍ
[تدخل]( )1على َأ ٍ
ُ
لف وهي
مقطوعة
لف
وهي
مفتوحة ،وتعوض( )2من ألف الوصل َمدَّ ة للفرق بي َن َ
الخرب واالستفهام ،أو
تدخل بينهما وبين ما دخلت عليه من الهمزات أل ًفا،
[البقرة،]6:و﴿ﱌ﴾([)3األنعام،]143:
و﴿ﲰ﴾

()4

نحو ﴿ :ءےَْے ذء ذ تءهم﴾

و﴿ ﲘ﴾

[الرعد ،]5:و﴿ﲭ﴾([)5آل عمران،]15:

[يونس،]59:
و﴿ﱲ ےﱳے

( )1ما بين معقوفتين زيادة يقتضيها السياق.
( )2يف األصل( :فتعرض) ،وما أثبتناه موافق للسياق.
( )3يف ﴿ ےﱌ﴾ ،و﴿ ﲘ﴾ همزة االستفهام داخل ٌة على همزة الوصل التي مع الـالم،
وكان من ح ِّقها أن تسقط لما دخلت عليها همزة االستفهام؛ ألنّها إ َّنما ثبتـت يف االبتـداء
دون الوصــل ،لكــن لــو حــذفت اللتــبس االســتفهام بــالخرب؛ ألنَّهــا مفتوحــة ،وهمــزة
االســـتفهام مفتوحـــة .ينظـــر :العنـــوان يف القـــراءات  ،46والكامـــل يف القـــراءات ،426
القراء .741
وجمال َّ
القراء يف االستفهام َو َتركه َف َق َر َأ اب ُن كثيـر وأبـو ع َْمـرو ﴿ﲰ﴾ جمي ًعـا باالسـتفهام
َ
()4
اختلف َّ
ثم يأيت بال َياء َساكنة ،وابن كثير يأيت بال َياء َساكنة بعد الهمـزَ ة
غير َأن َأ َبا ع َْمرو يمدُّ الهمزَ ة َّ

من غير مدَّ ة ،و َقرأ نافع ﴿ ﲰ﴾ مثل َأبي ع َْمـرو َواختلـف عنـه يف المـدّ  .ينظـر :السـبعة يف
القراءات  ،357والحجـة يف القـراءات  ،11-10/5وجـامع البيـان يف القـراءات السـبع
.1248/3
()5

َق َر َأ أبي عَـن نَـافع ﴿ ﲭ﴾ ب َه ْمـزَ ة َواحـدَ ة ُم َط َّو َلـة َو ْاألَ ْصـل فـي َه َ
ـذا ﴿ﲭ﴾
ينهما ليبعد ا ْلمثل عَـن ا ْلمثـل َو َيـزُ ول اال ْجت َمـاع فيخـف
ثم زَ اد ْاأللف الفاصلة َب َ
هبمزتين َّ
ـار ﴿ ﲭ﴾.
ثـم لـين ا ْلهمـزَ ة ال َّثان َيـة َف َص َ
ال َّل ْفظ َف َص َار (آؤُ َن ِّب ُئ ُكم)َ ،و َهذه ق َرا َءة ه َشام َّ
ينظر :معاين القراءات  ،246/1والمبسوط يف القراءات  ،125وحجة القراءات .156
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ﱴ﴾ [المائدة50/ ]116:و /يف قراءة من ح َّق َق الهمزتين( ،)1وشبهه.
فالمدُّ ليس من َشرطها و[المدُّ يأيت]( )2بعدها من أجل ما تدخل عليه ال
من أجلها يف ذاهتا(.)3
وال تكون َّإال زائدةً ،وقد يأيت ما [لفظه]( )4لفظ استفها ٍم ومعناه :التَّقرير،
والتَّوبي ُ  ،واإلنكار ،والتَّنبيه أو التَّسوية ،واإلرشاد ،أو التَّعجب واإلنكار،
ثـم يمـدَّ ان بعـد الهمـزَ ةَ ،و َت ْقـدير هـذا َأن
(َ )1قرأ نافع َوأبو عمرو ( ن َْذ ْرت َُهم)ْ ( ،ن َ ) يهمـزان َّ
دها أل ًفا؛ ليبعد المثـل عـن المثـل َو َيـزُ ول
تدخل َبين ألف االستفهام وبين الهمزة التي ب ْع َ
ـم َتلــين الهمــزَ ة فــي ( َأن َ
ْــذ ْر َت ُهم)،
االجتمــاع فيخــف ال َّل ْفــظَ ،و ْاألَ ْصــل ﴿ :ےﱆ﴾ ثـ َّ
وحجتهما في ذلك َأن ال َع َرب تستثقل الهمزَ ة الواحدة فتخففهـا يف أخـف أحوالهـا وهـي

َساكنة ،نَحو( :كاس) .الحجة يف القراءات  .86وينظر :الجمل يف النحـو  ،250ومعـاين
القراءات  ،129/1وشرح كتاب سيبويه .355/1
للسياق.
( )2طمس يف األصل ،وما أثبتناه موافق ِّ
( )3قال ابن خالويه يف قوله –تعالى ﴿" :-ﱆ﴾ يقرأ وما شاكله من الهمزتين المتفقتين
بتحقيق األُولى وتعويض مدَّ ة من ال َّثانية ،وبتحقيقهما متواليتين ،وهبمـزتين بينهمـا مـدَّ ة.
فالحجة لمن قـرأ بـالهمز والتَّعـويض :أنـه كـره الجمـع بـين همـزتين متـواليتين ،فخ َّفـف
ال َّثانيــة ،وعـ َّـوض منهــا مــدَّ ة كمــا قــالوا( :آ َدم ،وآزَ ر) ،وإن تفاضــلوا يف المــدِّ علــى قــدر
أصولهم .ومن ح َّققهما فالحجـة لـه :أنَّـه أتـى بـالكالم ُمح َّق ًقـا علـى واجبـه؛ َّ
ألن الهمـزة
األُولى ألف التَّسوية بلفظ االستفهام ،وال َّثانيـة ألـف القطـع ،وكـل واحـدة منهمـا داخلـة
لمعنى .والحجة لمن ح َّققهما وفصل بمدَّ ة بينهما :أنَّه اسـتجفى الجمـع بينهمـا ،ففصـل
فصـحح ال َّلفـظ بينهمـاّ ،
وكـل ذلـك مـن فصـيح كـالم
بالمدَّ ة؛ ألنَّه كـره تليـين إحـداهما،
َّ
العرب" .الحجة يف القراءات السبع  ،66والجامع ألحكام القرآن .185/1
للسياق.
( )4طمس يف األصل بمقدار كلمة واحدة ،وما أثبتناه موافق ِّ
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نحو﴿ :ﱆ﴾

[البقرة ،]6:ومعناه التَّوبي

ُ ([ ،)1ونحو]﴿ :ﲵےﲶےﲷ﴾

[ص ،]75:معناه التَّقرير( ،)2ونحو﴿ :ﱃ ےﱄ ےﱅ﴾

اإلنكار والتَّعجب( ،)3ونحو:

﴿ ﲰ ے ﲱ ے ﲲ﴾

[هود ،]72:ومعناه
[الرعد ،]5:معناه
َّ

اإلنكار( ،)4ونحو﴿ :ﲐ ےﲑ﴾ [يوسف ]109:معناه التَّنبيه( ،)5ومثله﴿ :ﱒے

ﱓ ےﱔ ےﱕ ےﱖ﴾([)6الفرقان ]45:ونحو ذلك ،ومثل:
ﱏ﴾

﴿ﱌ ےﱍ ےﱎے

[البقرة ،]30:معناه االسرتشاد( ،)7ونحو ذلك من المعاين ،فال َّلفظ

وحكمه ك ُّله ُح ْكم االستفهام ،ومعناه على غير ذلك.
ك ُّله لفظ استفهامٍ،
ُ

( )1همزة االستفهام يف ﴿ﱆ﴾ أفادت التَّسوية ،وليس التَّوبي ؛ ألنَّه َل َّما كان المسـتفهم
يستوي عنده الوجود والعـدم ،وكـذا المسـوي ،جـرت التَّسـوية بلفـظ االسـتفهام .وتقـع
ـت شــعري) ،و(مــا ُأبــالي) ،و( َمــا َأدري) .أ َّمــا همــزة
(ســواء) ،و(ليـ َ
همــزة التَّســوية بعــد َ
االستفهام التي تفيـد التَّـوبي فمثالهـا ﴿ :ﳈےﳉےﳊےﳋےﳌ﴾ [األحقـاف.]20:
ينظر :الجمل يف النَّحو  ،260والجنى الدَّ اين يف حروف المعاين .32
( )2الجمهـور بــالقطع والفـتح يف الحــالين اسـتفهام إنكــار وتـوبي  ،فـــــ (أم) متَّصـلة عادلــت
الهمزة .إتحاف فضالء البشر  .479والمعروف عن ابن كثير بقطع األلف على التَّقرير.
الحجة للقراء السبعة .86/6
( )3ينظر :أحكام القرآن للجصاص  ،378/4ومعاين النحو .259/4
( )4ينظر :معاين القرآن للفراء  ،328/3وإعراب القرآن للباقولي .761/2
( )5ينظر :الربهان يف تناسب سور القرآن .295
( )6أفاد االستفهام التَّنبيه والتَّذكير .ينظر :الربهان يف علوم القرآن  ،179/4ومعرتك األقران
يف إعجاز القرآن .42/1
( )7مشكل إعراب القرآن  ،85/1والنكت يف القرآن .131
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ِذكر َألِ ِ
ف األَ ْص ِل
ُ
تثبت يف المستقبل،
و َأ َّما َأ ُ
لف األَ ْصل فتُعرف بأنَّها فاء الفعل ،وأنَّها ُ
ُ
وتكون مفتوح ًة فيها ،نحوَ :أ َتى ،و َأ َخ َذ،
وهي تكون يف األسماء واألفعال،
خاصةً ،نحو:
و َأذ َن ،و َأ ِّذ ْن ،و َأ َم َر ،و َأ ِّخ ْر( .)1وتكون مكسور ًة يف األسماء
َّ
إ ْصر ،وإرم ،وإله ،ونحوه .وتكون مضموم ًة فيها نحوُ :أ ْخرى ،و ُأو َلى،
و ُأ ْذن ،و ُأم ،و ُأخت(.)2
ِ ِ
لمتَك ِّلم
ِذك ُْر َألف ا ُ

()3

()4
حسن بعد
وأ َّما َأل ُ
حسن معها ( َأنَا) ،و َي ُ
ف المتك ِّلم [فتعرفها] بأن َي ُ
الفعل ( َغدً ا) ،وال تكون َّإال يف فع ٍل مستقب ٍل أو ٍ
الزوائد
حال؛ ألنَّها أحد َّ
ُ

الاليت(ُ )5
يدخلن يف األفعال للدَّ اللة على االستقبال والحال(.)6
األربع َّ

لـف يف ذلـك ومـا َأشـ َب َه ُه فـا ًء يف الفعـل؛
( )1قال أبو عمرو الداين  -رحمه اهللَ " :-أ َال َترى األَ َ
َّ
ألن وزْ َن ( َأ َتــى و َأ َمـ َـر) َف َعـ َـل ،والمســتقبل ( َيـ ْـأتي و َيـ ْـأ ُم ُر) علــى وزْ ن َي ْفعـ ُـل بكســر ال َع ـين،
بض ِّم َها ،فهذه ك ُّلها َأصل َّية" .األلفات ومعرفة أصولها  .356وينظر :شرح كتـاب
و َي ْف ُع ُل َ

األلفات  ،452وكتاب األلفات .130
( )2ينظر :شرح كتاب األلفات  ،453-452واأللفات ومعرفة أصولها ،356
ْ
عرف به .ينظر :األلفات ومعرفة أصولها .360
المخبر عن نفسه وما ُت ُ
ألف
( )3وهي ُ
( )4ما بين معقوفتين زيادة يقتضيها السياق.
( )5يف األصل :اآليت.
( )6ينظر :إيضاح الوقف واالبتداء .201/1
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وهي تكون مفتوح ًة إذا وضعت يف موضعها اليا ُء ا َّلتي هي من عالمات
االستقبال فكانت مفتوحةًْ ،
فإن كانت الياء مضموم ًة باألَلف فمضمومة؛
َّ
للمتك ِّلم مثل الياء يف الدَّ اللة على االستقبال والحال(.)1
ألن األل َ
ف ا َّلتي ُ
سم
واختصار هذا :أن
الرباعي وفيما لم ُي َّ
تضم ألف المتك ِّلم يف الفعل ُّ
َّ
خماسي ُس ِّم َي فاع ُله ،تقول:
ثالثي أو
فاع ُله ،وتفتحها فيما عَدَ ا ذلك من
ٍّ
ٍّ
( ُأكْر َم َكُ ،أكْر ُم َك) فتضم ،كما تقول :هو ُي ْكر ُم َك ،فتضم الياء ،وال تضمه
ٍ
سم
َّإال يف فع ٍل ُرباعي؛ أعني :ما كان ماضيه على أربعة أحرف أو فع ٍل لم ُي َّ
أيضاَ :أنَا آتي َك ،كما تقول :هو َي ْأتي َك ،فتفتح الياء ،فبذلك
فاع ُله ،وتقول ً
فق ْسهما(.)2
قال اهلل –

تعالى﴿ :-ﳥ ےﳦ ےﳧ ےﳨ ےﳩ﴾

فض َّمت
[الكهفُ ،]96:

األلف يف ﴿ﳧ﴾ كما ُض َّمت اليا ُء من ( ُيف ُرغ)؛ َّ
ألن الماضي ( َأ ْف َر َغ) .وقال –
ُ
،

تعالى:-

﴿ ﲡ ے ﲢ ے ﲣ﴾

[األنعام،]151:

﴿ﲵ ےﲶ ےﲷ﴾

[يونس ،]104:ف ُفت َح ْت كما ُتفتح الياء يف ( َي ْت ُلوا) ،و( َي ْع ُبدُ ).

( )1ينظر :جمال القراء .736
مفصلة يف :إيضاح الوقف واالبتداء 184/1ـــــ .188
( )2ينظر المسألة َّ
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ِ
ِ
ِ
ِ
والجمو ِع
والمبهمةُ ،
والمضمراتُ ،
كر األَل َفات يف األَدواتُ ،
ِذ ُ
األلف يف األدوات 50/ظ /واألسماء المضمرة( ،)1والمبهمة(،)2
وأ َّما
ُ
والجموع فحركتُها [أصل َّيةٌ؛ المتناع ُسقوطها من ذلك]( ،)3ومنها ما يأيت من
ُ
ُ
كره.
كثير
يطول ذ ُ
غير ذلك ٌ
ُ
وتكون َمزيد ًة وأصل َّي ًة ،وذلك نحوَ :أنَا ،و َأن َْت ،وإ َّن،
وهي مقطوعةٌ،
مما
وإنَّا ،و َأنَّا ،وإ َّما ،وإنَّما ،و ُأو َلئ َك ،وإ َل ْي َك ،و َأ ْج َمال ،و َأ ْقراء ،وغير ذلك َّ
الساكن
يكثر ذكره ،فك َّلها مقطوع ُة األلف يف الوصل ،أو ُملقا ٌة َحركتُها على َّ
خاص ًة(.)4
قب َلها يف قراءة ورش َّ

( )1األســماء المضــمرة :هــي تلــك األســماء التــي يعــين مسـ َّـماها بقيــد الــتك ُّلم ،كـــ (أنــا) ،أو
الخطــاب كـــ (أنــت) ،أو الغيبــة كـــ (هــو) .ينظــر :شــرح كتــاب ســيبويه  ،405/2وشــرح
المفصل .449/4
والموصـوالت ،فأ َّمـا أسـماء اإلشـارة:
المبهمة ،وهي ضربان :أسماء اإلشـارة،
( )2األسماء
ُ
َ
فنحو ( َذا) ،و(ذ ْه) ،و( َذان) ،و( َتان) ،و(أوالء) .والموصـوالت :كــ (ا َّلـذي) ،و(ا َّلتـي)،
و( َم ْن) ،و(ما) .ينظر :كتاب سيبويه  ،5/2وشرح المفصل .348/3
( )3طمس يف األصل والزيادة من األلفات ومعرفة أصولها .375
( )4رسالة يف االختالف بين قالون وورش ،المجموع47/ :و./
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وجميع ما َذكرنا من األلفات سوى ألفات االستفهام فإنَّه َّن ُيضممن إذا
سم فاع ُله ،نحو﴿ :ﲉےﲊ﴾([)1البقرة﴿ ،]173:ﲍےﲎ﴾
ُك َّن يف فع ٍل لم ُي َّ

[األحقاف﴿ ،]17:ﳂےﳃےﳄ﴾ [هود ،]36:وشبه ذلك.
محم ٍد وعلى آله وصحبه
اهلل على س ِّيدنا
تم
ُ
َّ
َّ
الكتاب بعون اهلل ،وص َّلى ُ
َ
األول يوم أربعة عشر من َسنة إحدى( )2وخمسين
وس َّلم،
[ربيع] َّ
وذلك يف َ
َ
غفر اهلل لكاتبه ،ول َقارئه ،ولجميع المسلمي َن.
وسبعمائةَ ،ي ُ

(( )1اضــطر) :علــى وزن (ا ْفتُعـ َـل) مــن الضـ ِّـر ،واألصــلُ :اض ـتُر َر ،فأدغمــت الـ َّـرا ُء يف الـ َّـراء،
و ُقلبت تاء الفعل طاء؛ لمجيئها بعد الضاد .كتاب األلفات .84
( )2يف األصل( :واحد).
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ث َب ُ المصادر والمراجع
 القر ن الكريم و (رواية فص عن عاصم).
الصحاري ،د .عبد
 اإلبانة يف ال ُّلغة العربيةَ :س َلمة بن ُم ْسلم ال َع ْوتبي ُالكريم خليفة  -د .نصرت عبد الرحمن ،د .صالح جرار ،د .محمد حسن
عواد ،د .جاسر أبو صفية ،وزارة الرتاث القومي والثقافة ،مسقط ،سلطنة
عمان ،ط1420 ،1هـ 1999 -م.
 إتحاف الربرة بما سكت عنه نشر العشرة ،المسمى بـ «تحريرالنشر» :مصطفى بن عبد الرحمن بن محمد اإلزميري (ت1156هـ)،
دراسة وتحقيق :خالد حسن أبو الجود ،دار أضواء السلف ،ط 1428 ،1هـ
 2007م. أحكام القرآن :أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي(ت370هـ) ،تحقيق :محمد صادق القمحاوي  -عضو لجنة مراجعة
المصاحف باألزهر الشريف ،دار إحياء الرتاث العربي – بيروت،
1405هـ.
 األصول يف النّحو :أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحويالفتلي،
المعروف بابن السراج (ت316هـ) ،تحقيق :الدّ كتور عبد الحسين
ّ
الرسالة ،بيروت ،ط1408 ،1هـ.
مؤسسة ّ
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للزجاج :علي بن الحسين بن
 إعراب القرآن (للباقولي) ،المنسوب َّعلي ،أبو الحسن نور الدين جامع العلوم األَ ْصفهاين الباقولي (ت نحو
543هـ) ،تحقيق ودراسة :إبراهيم اإلبياري ،دار الكتاب المصري -
القاهرة ودار الكتب اللبنانية – بيروت( ،ال.ت).
 إعراب القرآن :أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النَّحاس(ت338هـ) ،تحقيق :د .زهير غازي زاهد عالم الكتب ،بيروت ،ط،،3
1409هـ1988 -م.
 إكمال اإلكمال (تكملة اإلكمال) :محمد بن عبد الغني بن أبيبكر بن شجاع ،أبو بكر ،معين الدين ،ابن نقطة الحنبلي البغدادي
(ت629هـ) ،تحقيق :د .عبد القيوم عبد ر ّب النبي ،ط ،1جامعة أم القرى،
مكة المكرمة.1410 ،
 اإلكمال يف رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف يف األسماءوالكنى واألنساب :سعد الملك ،أبو نصر علي بن هبة اهلل بن جعفر بن
ماكوال (ت475هـ) ،دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان ،ط1411 ،1هـ-
1990م.
 األلفات ومعرفة أصولها :أبو عمرو عثمان بن سعيد الداينالح َمد ،مجلة معهد اإلمام الشاطبي
(ت444هـ) ،تحقيق :أ.د .غانم قدُّ ري َ
للدراسات القرآنية ،العدد ( ،)1ربيع اآلخر 1427هـ.
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 اإلنصاف يف مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين:عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل األنصاري ،أبو الربكات ،كمال الدين
األنباري (ت577هـ) ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار
الفكر ،دمشق( ،ال.ت).
عز وجل :محمد بن
 إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل َّالقاسم بن محمد بن بشار ،أبو بكر األنباري (ت328هـ) ،تحقيق :محيي
الدين عبد الرحمن رمضان ،مطبوعات مجمع ال ُّلغة العربية بدمشق،
1390هـ 1971 -م.
 برنامج خزانة الماجد للرتاث( ،فهرس مخطوطات النحو)،اإلصدار األول1431 ،هـ 2010 -م.
 الربهان يف تناسب سور القرآن :أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفيالغرناطي ،أبو جعفر (ت708هـ) ،تحقيق :محمد شعباين ،وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ـ المغرب 1410،هـ 1990 -م.
 الربهان يف علوم القرآن :أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بنهبادر الزركشي (ت794هـ) ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء
الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه ،ط 1376 ،1هـ 1957 -م.
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 بغية الملتمس يف تاري رجال أهل األندلس :أحمد بن يحيى بنأحمد بن عميرة ،أبو جعفر الضبي (ت599هـ) ،دار الكاتب العربي –
القاهرة1967 ،م.
 بغية الوعاة يف طبقات اللغويين والنُّحاة :عبد الرحمن بن أبي بكر،جالل الدين السيوطي (ت911هـ) ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم،
المكتبة العصرية – لبنان ،صيدا.
الرزاق
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
 تاج العروس من جواهر القاموسّ :الزبيدي (ت 1205هـ)،
الحسيني ،أبو الفيض ،المل ّقب بمرتضىَّ ،
مجموعة من المحققين ،دار الهداية( ،ال.ت).
 تاري اإلسالم َو َوفيات المشاهير َواألعالم :شمس الدين أبو عبداهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقا ْيماز الذهبي (ت748هـ) ،تحقيق:
عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،ط2003 ،1م.
الدكتور بشار ّ
 تجريد أسانيد الكتب المشهورة واألجزاء المنثورة :أبو الفضلأحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالين (ت852هـ)،
تحقيق :محمد شكور المياديني ،مؤسسة الرسالة  -بيروت ،ط،1
1418هـ1998-م.
 تراجم المؤلفين التونسيين :محمد محفوظ (ت1408هـ) ،دارالغرب اإلسالمي ،بيروت – لبنان ،ط1994 ،2م.
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 التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج ال ُّلغة وصحاح العربية:الحسن بن محمد بن الحسن الصغاين (ت650هـ) ،جـ  /4حققه عبد
العليم الطحاوي ،راجعه عبد الحميد حسن ،السنة 1974م.
 التَّمهيد يف علم التَّجويد :شمس الدين أبو الخير ابن الجزري،محمد بن محمد بن يوسف (ت833هـ) ،تحقيق :الدكتور علي حسين
البواب ،مكتبة المعارف ،الرياض ،ط 1405 ،1هـ 1985 -م.
 توضيح المشتبه يف ضبط أسماء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم:محمد بن عبد اهلل (أبي بكر) بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي
الدمشقي الشافعي ،الشهير بابن ناصر الدين (ت842هـ) ،تحقيق :محمد
نعيم العرقسوسي مؤسسة الرسالة ،ط ،1بيروت1993 ،م.
 جامع البيان يف القراءات السبع :عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمرأبو عمرو الداين (ت444هـ) ،جامعة الشارقة – اإلمارات ،ط 1428 ،1هـ
 2007م. الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي :أبو عبد اهلل محمد بنأحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي
(ت671هـ) ،تحقيق :أحمد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب
المصرية – القاهرة ،ط1384 ،2هـ 1964 -م.
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 الجبال واألمكنة والمياه :أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،الزمخشري جار اهلل (ت 538هـ) ،تحقيق :د .أحمد عبد التواب عوض
المدرس بجامعة عين شمس ،دار الفضيلة للنشر والتوزيع – القاهرة،
 1319هـ 1999 -م.
 جمال القراء وكمال اإلقراء :علي بن محمد بن عبد الصمدالهمداين المصري الشافعي ،أبو الحسن ،علم الدين السخاوي
(ت643هـ) ،تحقيق :د .مروان العط َّية ،ود .محسن خرابة ،دار المأمون
للرتاث  -دمشق – بيروت ،ط1418 ،1هـ 1997 -م.
 الجمل يف النحو :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بنتميم الفراهيدي البصري (ت170هـ) ،تحقيق :د .فخر الدين قباوة ،ط،5
1416هـ 1995 -م.
 الجنى الداين يف حروف المعاين :أبو محمد بدر الدين حسن بنعلي المرادي المصري المالكي (ت749هـ) ،تحقيق:
قاسم بن عبد اهلل بن ّ
د فخر الدين قباوة -األستاذ محمد نديم فاضل ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،لبنان ،ط 1413 ،1هـ 1992 -م.
 الحث على طلب العلم واالجتهاد يف جمعه :أبو هالل الحسن بنعبد اهلل بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (ت نحو
395هـ) ،تحقيق :د .مروان قباين ،المكتب اإلسالمي – بيروت ،ط،1
1406هـ 1986-م.
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 الحجة يف القراءات السبع :الحسين بن أحمد بن خالويه ،أبو عبداهلل (ت370هـ) ،د .عبد العال سالم مكرم ،دار الشروق ،بيروت ،ط،4
 1401هـ.
 حلية طالب العلم (وهو مطبوع ضمن كتاب المجموعة العلمية):بكر بن عبد اهلل أبو زيد بن محمد بن عبد اهلل بن بكر بن عثمان بن
يحيى بن غيهب بن محمد (ت1429هـ) ،دار العاصمة للنشر والتوزيع،
الرياض ،ط1416 ،1هـ.
 الخصائص :أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت392هـ)،تحقيق :محمد علي النَّجار ،عالم الكتب ،بيروت( ،ال.ت).
 الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة :أبو عبد اهلل محمد بنمحمد بن عبد الملك األنصاري األوسي المراكشي (ت703هـ) ،حققه
وعلق عليه :الدكتور إحسان عباس ،الدكتور محمد بن شريفة ،الدكتور
بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،تونس ،ط2012 ،1م.
 رسالة يف االختالف بين قالون وورش :أبو عبد اهلل محمد بن شريحالرعيني (ت476هـ) ،مخطوط مصدره جامعة برنستون (.)1381
 رسالة يف قراءة ورش :أبو عبد اهلل محمد بن شريح الرعيني(ت476هـ) ،مخطوط محفوظ بمكتبة مركز جمعة الماجد لل َّثقافة
وال ُّتراث بدبي ،رقم المادة ( )232294نحو.
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 سير أعالم النُّبالء :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بنعثمان بن َقا ْيماز الذهبي (ت748هـ) ،دار الحديث ،القاهرة1427 ،هـ-
2006م.
 شجرة النور الزكية يف طبقات المالكية :محمد بن محمد بنعمر بن علي ابن سالم مخلوف (ت1360هـ) ،علق عليه :عبد المجيد
خيالي ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط 1424 ،1هـ 2003 -م.
 شذرات الذهب يف أخبار من ذهب :عبد الحي بن أحمد بن محمدابن العماد ال َعكري الحنبلي ،أبو الفالح (ت1089هـ) ،تحقيق :محمود
األرناؤوط ،خرج أحاديثه :عبد القادر األرناؤوط ،دار ابن كثير ،دمشق -
بيروت ،ط 1406 ،1هـ 1986 -م.
 شرح التصريف :أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانيني (ت442هــ)،تحقيق :د .إبراهيم بن سليمان البعيمي ،مكتبة الرشد ،ط1419 ،1هـ -
1999م.
 شرح كتاب األلفات :أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار األنباري(ت328هـ) ،تحقيق( :أبو) محفوظ الكريم معصومي ،مجلة المجمع
العلمي العربي ،34 ،دمشق 1959م.

68

السنة السادسة -العدد ( ،)18ربيع األول 1440هـ /نوفمرب  -ديسمرب 2018م

 شرح كتاب سيبويه :أبو سعيد السيرايف الحسن بن عبد اهلل بنالمرزبان (ت368هـ) ،تحقيق :أحمد حسن مهدلي ،علي سيد علي ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط2008 ،1م.
 شرح شافية ابن الحاجب (مع شرح شواهده للعالم الجليل عبدالقادر البغدادي صاحب خزانة األدب (ت1093هـ) :محمد بن الحسن
الرضي اإلسرتاباذي ،نجم الدين (ت686هـ) ،حققهما ،وضبط غريبهما،
وشرح مبهمهما ،األساتذة :محمد نور الحسن ،ومحمد الزفزاف ،محمد
محيي الدين عبد الحميد) ،دار الكتب العلمية بيروت ،لبنان 1395 ،هـ -
1975م.
 صلة الخلف بموصول السلف :شمس الدين ،أبو عبد اهللالمكي
الروداين السوسي
محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر ُّ
ّ
المالكي (ت1094هـ) ،تحقيق :محمد حجي ،دار الغرب اإلسالمي،
بيروت ،ط1408 ،1هـ1988 ،م.
 الصلة يف تاري أئمة األندلس :أبو القاسم خلف بن عبد الملك بنبشكوال (ت 578هـ) ،عني بنشره وصححه وراجع أصله :السيد عزت
العطار الحسيني ،مكتبة الخانجي الطبعة الثانية 1374 ،هـ 1955 -م.
 طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاهتم :عبد الوهاب بنالس َّالر الشافعي (ت782هـ) ،تحقيق :أحمد
يوسف بن إبراهيم ،ابن َّ
محمد عزوز ،المكتبة العصرية ،صيدا بيروت ،ط1423 ،1هـ 2003 -م.
السنة السادسة -العدد ( ،)18ربيع األول 1440هـ /نوفمرب  -ديسمرب 2018م

69

 العنوان يف القراءات السبع :ألبي طاهر إسماعيل بن خلف بنسعيد المقرئ األنصاري السرقسطي (ت455هـ) ،تحقيق :الدكتور زهير
زاهد والدكتور خليل العطية ،عالم الكتب ،بيروت1405 ،هـ.
 العين :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميمالمخزومي،
الفراهيدي البصري (ت170هـ) ،تحقيق :الدّ كتور مهدي
ّ
امرائي ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بيروت ،ط،1
الس ّ
والدّ كتور إبراهيم ّ
1408هـ.
القراء :شمس الدين أبو الخير ابن الجزري،
 غاية النِّهاية يف طبقات َّمحمد بن محمد بن يوسف (ت833هـ) ،مكتبة ابن تيمية ،عني بنشره
ألول مرة عام 1351هـ ج .برجسرتاسر.
َّ
 فهرسة ابن خير اإلشبيلي :ابن خير اإلشبيلي ( 575 - 502هـ)،حققه وضبط نصه وعلق عليه :بشار عواد معروف ،محمود بشار عواد ،دار
الغرب اإلسالمي ،تونس ،ط2009 ،1م.
 الفهرست :أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراقالبغدادي ،المعروف بابن النديم (ت438هـ) ،تحقيق :إبراهيم رمضان،
دار المعرفة بيروت ،لبنان ،ط1417 ،2هـ 1997 -م.
 قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر :أبو محمد الطيب بن عبداهلل بن أحمد بن علي بامخرمة ،الهجراين الحضرمي الشافعي (- 870
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 947هـ)ُ ،عني به :بو جمعة مكري /خالد زواري ،دار المنهاج ،جدة،
ط 1428 ،1هـ 2008 -م.
الزائدة عليها :يوسف بن علي بن
 الكامل يف القراءات واألربعين َّاله َذلي اليشكري المغربي
جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده أبو القاسم ُ
(ت465هـ) ،تحقيق :جمال بن السيد بن رفاعي َّ
الشايب ،مؤسسة سما
للتوزيع والنشر ،ط 1428 ،1هـ 2007 -م.
 كتاب األلفات :أبو عبد اهلل الحسين بن أحمد بن خالويه بنحمدان (ت370هـ) ،تحقيق :د .علي حسين البواب ،مجلة المورد
العراقية ،المجلد الحادي عشر ،العدد ،)1( :و( ،)2و( ،)3ربيع 1982م.
 كتاب سيبويه :عمرو بن عثمان بن قنرب الحارثي بالوالء ،أبو بشر،الملقب سيبويه (ت180هـ) ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،مكتبة
الخانجي ،القاهرة ،ط 1408 ،3هـ 1988 -م.
 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :مصطفى بن عبد اهللكاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة
(ت1067هـ) ،مكتبة المثنى – بغداد1941 ،م.
 لسان العرب :محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدينابن منظور األنصاري اإلفريقي (ت711هـ) ،دار صادر ،بيروت،
ط1،1410هـ.
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 المبسوط يف القراءات العشر :أحمد بن الحسين بن م ْهرانالنيسابور ّي ،أبو بكر (ت381هـ) ،تحقيق :سبيع حمزة حاكمي ،مجمع
ال ُّلغة العربية – دمشق1981 ،م.
 المحرب :محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي ،بالوالء ،أبوجعفر البغدادي (ت245هـ) ،تحقيق :إيلزة ليختن شتيرت ،دار اآلفاق
الجديدة ،بيروت( ،ال.ت).
 المحتسب يف تبيين وجوه شوا ّذ القراءات واإليضاح عنها :أبو الفتحّجدي ناصف،
علي الن ّ
عثمان بن جني الموصلي (ت392هـ) ،تحقيق ّ
والدّ كتور عبد الحليم النّجار ،والدّ كتور عبد الفتّاح شلبي ،دار سزكين
للطباعة والنشر ،إستانبول ،ط1406 ،2هـ.
 مرشد الزوار إلى قبور األبرار :موفق الدين أبو محمد بن عبدالرحمن ،ابن الشي

أبي الحرم م ّكي بن عثمان الشارعي الشافعي

(ت615هـ) ،الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة ،ط1415 ،1هـ.
 مسالك األبصار يف ممالك األمصار :أحمد بن يحيى بن فضل اهللالقرشي العدوي العمري ،شهاب الدين (ت749هـ) ،المجمع الثقايف ،أبو
ظبي ،ط1423 ،1هـ.
 مشكل إعراب القرآن :أبو محمد مكي بن أبي طالب َح ّموش بنمحمد بن مختار القيسي القيرواين ثم األندلسي القرطبي المالكي
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(ت437هـ) ،تحقيق :أ.د .حاتم صالح الضامن ،مؤسسة الرسالة –
بيروت ،ط1405 ،2هـ.
 معاين القراءات لألزهري :محمد بن أحمد بن األزهري الهروي،أبو منصور (ت370هـ) ،مركز البحوث يف كلية اآلداب  -جامعة الملك
سعود ،المملكة العربية السعودية ،ط 1412 ،1هـ 1991 -م.
 معاين القرآن :أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظورعلي النّجار وأحمد نجايت،
الديلمي الفراء (ت207هـ) ،تحقيق:
ّ
محمد ّ
الدّ ار المصرية للتَّأليف والرتجمة ،القاهرة.
 معاين النحو :أ.د .فاضل صالح السامرائي ،دار الفكر للطباعةوالنشر والتوزيع ،األردن ،ط 1420 ،1هـ 2000 -م.
سمى (إعجاز القرآن ومعرتك
 معرتك األقران يف إعجاز القرآن ،و ُي َّاألقران) :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (ت911هـ)،
دار الكتب العلمية ،ط ،1بيروت ،لبنان1408 ،هـ1988 -م.
 معجم البلدان :شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الروميالحموي (ت626هـ) ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت1399 ،هـ.
 معجم حفاظ القرآن عرب التاري  :محمد سالم محيسن(ت1422هـ) ،دار الجيل – بيروت ،ط 1412 ،1هـ 1992 -م.
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 معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع :أبو عبيد عبد اهلل بنعبد العزيز بن محمد البكري األندلسي (ت487هـ) ،عالم الكتب،
بيروت ،ط1403 ،3هـ.
القراء الكبار على ال ّطبقات واألعصار :شمس الدين أبو عبد
 معرفة َّاهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقا ْيماز الذهبي (ت748هـ) ،تحقيق:
ّ
الرسالة ،بيروت ،ط1408 ،2هـ.
بشار ّ
عواد معروف وزمالئه ،مؤسسة ّ
 المقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية المشهور بـ «شرحالشواهد الكربى» :بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني (ت855
هـ) ،تحقيق :أ.د .علي محمد فاخر ،أ.د .أحمد محمد توفيق السوداين ،د.
عبد العزيز محمد فاخر ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتجمة،
القاهرة  -جمهورية مصر العربية ،ط 1431 ،1هـ 2010 -م.
 المقتضب :محمد بن يزيد بن عبد األكرب الثمالي األزدي ،أبوالعباس ،المعروف بالمربد (ت285هـ) ،تحقيق :محمد عبد الخالق
ُعضيمة ،عالم الكتب ـ بيروت( ،ال.ت).
 مقدمة ابن الصالح :عثمان بن عبد الرحمن ،أبوعمرو ،تقي الدينالمعروف بابن الصالح (ت643هـ) ،تحقيق :نور الدين عرت ،دار الفكر-
سوريا ،دار الفكر المعاصر  -بيروت1406 ،هـ 1986 -م.
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 المنصف :شرح كتاب التصريف ألبي عثمان المازين ،أبو الفتحعثمان بن جني الموصلي (ت 392هـ) ،دار إحياء الرتاث ،ط1954 ،1م.
 النشر يف القراءات العشر :شمس الدين أبو الخير ابن الجزري،محمد بن محمد بن يوسف (ت 833هـ) ،تحقيق :علي محمد الضباع
(ت1380هـ) ،المطبعة التجارية الكربى [تصوير دار الكتاب العلمية].
 نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،وذكر وزيرها لسانالدين بن الخطيب :شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساين
(ت1041هـ) ،تحقيق :إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت ،لبنان ،الجزء:
 ،2ط1997 ،1م.
 النُّكت يف القرآن :ألبي الحسن علي بن فضال المجاشعي(ت479هـ) ،دراسة وتحقيق :د .عبد اهلل عبد القادر ال َّطويل ،دار البدر،
ط ،1مصر2007م.
 نكت وتنبيهات يف تفسير القرآن المجيد :أبو العباس البسيليالتونسي (ت 830هـ) ،مما اختصره من تقييده الكبير عن شيخه اإلمام ابن
عرفة (ت  803هـ) وزاد عليه ،وبذيله (تكملة النكت البن غازي العثماين
المكناسي) المتويف ( 919هـ) ،تقديم وتحقيق :األستاذ محمد الطرباين،
منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،المملكة المغربية ،مطبعة
النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،ط 1429 ،1هـ 2008 -م.
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 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين :إسماعيل بنمحمد أمين بن مير سليم الباباين البغدادي (ت1399هـ) ،طبع بعناية وكالة
المعارف الجليلة يف مطبعتها البهية إستانبول 1951م ،أعادت طبعه
باألوفست :دار إحياء الرتاث العربي بيروت ،لبنان.
 الهمزة ،دراسة لغو َّية ونحو َّية وصرف َّية :بحث مقدَّ م لنيل درجةالماجستير ،إعداد الطالبة :سلوى محمد عرب ،إشراف الدكتور :السيد
رزق الطويل ،جامعة أم القرى بمكة المكرمة ،كلية ال ُّلغة العربية ،قسم
الدراسات العليا1406 ،هـ 1986 -م.
 الهمزة العربية :د .رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي ،ط،11996 -1417م.
 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :ألبي العباس شمس الدينأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان(ت681هـ) ،تحقيق :إحسان
عباس ،دار الثقافة ،لبنان( ،ال.ت).
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()2

د .سالم بن ُعبيد ال َق َر ِارعة

 أستاذ مساعد ،من األردن.
 دكتوراه لغة عربية (أد ونقود) مون جامعوة
القر ن الكريم والعلوم اإلسالمية بالخرتوم
 السودان ،بتقدير (ممتاز). يعمووول ال أيوووا أسوووتاذا مسووواعدا ا يف جامعوووة
القصوويم ،كليووة اللغووة العربيووة والدراسووات
اإلسالمية.
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الشاعر بين المبدإ والتصنع
نموذجا).
(شعراء بالط الدولة الحمودية
ا
الملخص
لم يقتصر التشيع يف األندلس على األفراد فحسب ،بل تعدى إلى أن
وصل إلى الدولة والحاكم؛ إبان القرن الخامس الهجري على يد الدولة
الحمودية ،التي قامت من بداياهتا على أصول شيعية ظاهرة ،فكان من
الطبيعي أن تتأثر طبقات من الرعية هبذا المذهب ،فربزت طائفة من األدباء
والشعراء لدى هذا البالط؛ يمكن تصنيفهم على ضربين:
 -1قائم على مواالة الدولة بمذهبها ونصرهتا؛ وفق اعتقاد جازم
وتسليم ظاهر ال لبس فيه؛ والذي ال يخرج يف مجمله عن محبتهم آلل بيت
رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -مع ميل للتشيع.
-2قائم على المواالة؛ وفق المصلحة والمنفعة بأشكالها المتعددة.
هذا ما سيتناوله البحث بالتفصيل بعون اهلل.
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Abstract
Shi'ism has affected individuals as well as the ruler and
the state in Andalusia during the fifth hijricentury (11th
century AD) at the peak of the Hammoudi Reign ،،which was
clearly well rooted in Shi'ism right from the start. Therefore ،
it was only natural for individual citizens to adopt ،or at least
be affected by ،this astray Islamic sect. As a consequence ،
appeared a considerable number of men of letter and poets
who can be placed into two categories: The first: This
category pledged allegiance to the state and it's official sect ،
Shi'ism ،an allegiance coupled with firm ،unequivocal belief.
Such a belief was confined ،in general ،by the love.
Of the Prophet and his clan ،leaning a little towards
Shi'ism. The second: These also pledged allegiance to the
state ،but they are pragmatists. That is ،they were bent on
promoting their own ends solely. This is what this study will
try to elaborate in detail.
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المقدمة
ُ
البحث موضو ًعا يف األدب ،وهو األدب الملتزم حيث َّ
سخ َر
يعالج هذا
ُ
منسجما مع
الشاعر شعره لما يؤمن به ويراه ،وبذلك يصبح شعره ملتز ًما
ً
ُ
قناعاته العقدية (األيديولوجية).
ِّ
يسخر أدبه وشعره لما
وبالمقابل قد ال يلتزم الشاعر بذلك ،وإنما
يرضي السلطة ومحيطها؛ طمعا يف معروفها ونوالها ،وبذلك ِّ
يسخر الشعر
لما يرضي السلطة القائمة ولو خالفت قناعاته ومنطلقاته الفكرية.
حافال بدراسة هذين الشعرين؛ حيث
ً
وقد كان تاري األدب العربي
اهتم النقاد – ال سيما المعاصرون – بدراسة الشعر عرب عصوره المختلفة
ّ
على ضوء هذين المبدأين.
وقد ازداد األمر تعقيدً ا وطراف ًة عند دراسة الفرق اإلسالمية وما يصدر
عن شعرائها من شعر ملتزم بمبادئها ،أو مادح مجامل للسلطة القائمة
والمناوئة غال ًبا لمبادئها ،ال سيما الشيعة والخوارج.
ونحن هنا سنهتم بجزء بسيط وهو شعر الشيعة يف األندلس –
الح ُّمود َية.
مستشهدين بنماذج منه ،هو :شعر شعراء الشيعة يف الدولة َ
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دود الدراسة
تعنى الدراسة :دراسة جانب من جوانب األدب الملتزم وغير الملتزم
الح ُّموديين؛
خاصة يف فرتة من فرتات الدولة العربية يف األندلس زمن َ
إلعطاء صورة واضحة عن أدب بعض شعراء هذه الدولة.
علما بأن الباحث لم يقف على أي دراسة مشاهبة لهذه الدراسة؛ خاص ًة
ً
يف مثل هذا الجانب.
منهج الدراسة:
لقد تناولت هذه الدراسة وفق المنهج التاريخي؛ من خالل نظرة
الح ُّموديين – الشعري منه خاصة  -بحيث ُصنِّف
فاحصة على أدب فرتة َ
العديد من شعرائهم وفق المبدأ والعقيدة والفكر من جهة ،وشعراء المدح
والمنفعة والمصلحة من أخرى؛ ليتم الحكم بعد ذلك على الشاعر من
خالل هذين التصنيفين.
خطة الدراسة
تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة وثالثة فصول وخاتمة.
المقدمة اشتملت على موضوع البحث ،وحدود الدراسة ،ومنهجها،
وخطتها.
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الفصل األول تناول تتبع دخول التشيع لألندلس من مراحله األولى،
وأبرز من حمل ونقل هذا الفكر إلى األندلس من بداية الفتح.
الفصل الثاين :تناول ثالثة من شعراء العقيدة والمبدأ ،الملتزمين لهذا
الحموديين هم :ابن مقانا ،وابن
المنهج والمدافعين عنه لدى بالط
ُّ
الحناط ،وابن ماء السماء.
الفصل الثالث :اشتمل على ذكر شاعرين ،هما :ابن شهيد ،وابن دراج،
والذي اشتمل نتاجهم على العديد من األفكار والمبادئ الشيعية؛ التي
قصد من ذكرها التزلف والنوال والعطاء من جهة ،واالحتماء من أخرى.
الخاتمة اشتملت على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات،
وعلى مصادر الدراسة ومراجعها.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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الفصل األول :التشيع يف األندلس.
دخل التشيع والوالء آلل البيت إلى األندلس مع دخول جيوش الفتح؛
ومع العوائل العربية التي تدي ُن بمحبة أهل البيت ونُصرهتم ،ومع العديد من
قادة الفتح ،أمثال :حسين بن علي بن حنظلة الصنعاين ،المشهور بحنش
الصنعاين (ت 100هـ) حيث كان من التابعين ،ومن أنصار اإلمام علي -
كرم اهلل وجهه  ،-ومن المحاربين يف صفه( ،)1وأبناء عمار بن ياسر؛
المعروف بشدة َتش ُّيعه لسيدنا علي ،ومن المحاربين تحت رايته يف
صفين( ،)2وعبدالملك بن ُقطن الفهري (ت 123هـ) ،الذي أصبح وال ًيا
لألندلس بعض أيامه ،وقد َ
كان جنو ُد بلج بن بشر الشاميون يذكرون والي
أفلت من سيوفهم يوم
األندلس عبد الملك بن ُقطن الفهري ،إنه إنما
َ
َ
اشرتك يف هذه الواقعة يف صف األنصار ضد
الحرة ،وكان اب ُن ُقطن قد
جزاؤه على ذلك؛ أن َصل ُبوه و َم َّثلوا به(،)3
جيش يزيد بن ُمعاوية ،وكان
ُ
والقائد الحسين بن يحيى الخرزي (ت 165هـ) ،ومالك بن الحارث

( )1المقري ،نفح الطيب .605 ،4
( )2د .محمود علي مكي ،التشيع يف األندلس ،مجلة معهد الدراسات المصري يف مدريد.6
( )3المصدر السابق.7 ،
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النخعي األشرت (ت 139هـ) ،وأبنا ُء قيس بن سعد بن عبادة األنصاري
والي سيدنا علي على مصر ،الذي ُ
يقول(:)1
ُ
التنزيـــــــل
ــــــــــي إما ُمنـــــــــــا وإمـــــــــــا ٌم لســـــــوانا أتـــــــى بـــــــه
وعلـ
ٌّ
قــــال وق ُ
حــــتم مــــا فيــــه َ
يــــل
النبــــي علــــى األ ْمـــــ َمــــة
إن مــــا قالــــ ُه
ٌ
ُّ

ٍ
جعفر
كما كان من الداخلين هشا ُم بن الحسين بن إبراهيم بن اإلمام

ف مناز ُلهم بمنازل
عر ُ
الصادق سادس أئمة أهل البيت ،نزل ُلبلة ،و ُت َ
الهاشمي.
وهذا ما جعل الفكر الشيعي يرت ّد ُد بين القبائل الرببرية؛ كقبيلة بني
حماد ،وبني زيري الصنهاجيين ،وكتامة ،وغيرها ،فكانت مناطقهم ميادي َن
َّ
أربع عشرة ثورة؛
لجميع الثورات الشيعية يف األندلس ،التي بلغ مجمو ُعها َ
من أجل انتزاع الحكم األموي كثورة شقيا (شقنا) بن عبد الواحد
المكناسي (ت 160هـ) ،الذي ادعى بأنه فاطمي ،و َتسمى بعبد اهلل بن
مرا(.)2
محمد ،وكانت ثور ُته من أخطر الثورات على األمويين ،وأطولها ُع ً
يع
وثور ُة أبي الخير يف ُعمق األندلس ،وهي ثورة فاطمية ،وكان ُيذ ُ
ُ
زعيمها "بأن ق َ
أفضل من قتال األعداء"(،)3
تال بني ُأمية والفقهاء المالكية

( )1ابن خلدون ،العرب ،تاري الدولة اإلسالمية .159/1
( )2ابن حزم ،الجمهرة 78،وابن األثير ،الكامل يف التاري .612/3
( )3ابن سهل ،األعالم ونوازل الحكام ،حوليات تونس ،قطعة 76
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ٍ
سعد بن عمار بن ياسر ،الذي ثار على عبد الرحمن
وثور ُة عبد اهلل بن
الداخل سنة  143للهجرة ،حيث انتهت بمقتله من ق َبل الداخل( .)1كما كان
أثر
للراحلين األندلسيين للمشرق وباألخص إلى العراق ومصر والمغرب ٌ
يف تسريب األفكار الشيعية ،وقد تأثروا ببعض األفكار والمعتقدات
الشيعية ،أمثال :محمد بن عيسى القرطبي المعروف باألعشى( :ت
ٍ
كتب وكيع الجراح من
221هـ) ،بعد عودته من رحلة له للمشرق ،ونقله َ
أكابر المحدثين الشيعة يف العراق ،الذي ُيعدُّ أول من نقل شي ًئا من الثقافة
الشيعية من المشرق إلى األندلس،
والحكم منذر بن سعيد البلوطي أحدُ
ُ
ُقضاة قرطبةََ ،
ومصر (ت 355هـ)(،)2
حاجا سنة 308هـ ،أقام بمك َة
رحل ًّ
َ
وغير ُهم كثير.
ُ
ومع العابرين من المشارقة لألندلس الحاملين لألفكار والمعتقدات
الشيعية ،أمثال :أبي اليسر الرياضي إبراهيم بن محمد الشيباين البغدادي
(ت317هـ) ،وأبي الحكم عمر بن عبد الرحمن الكرماين (ت 485هـ)(.)3
وهو َمن أدخل رسائل إخوان الصفا لألندلس ،وغيرهم كثير .ولم يقصروا
دعوهتم على حب آل البيت ،بل تعدوها إلى نقل األفكار الشيعية المتمثلة

( )1محمود مكي ،التشيع يف األندلس7 ،
( )2المقري ،نفح الطيب .372/1
( )3المصدر السابق .336/2
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يف ممارسة الطقوس الشيعية؛ كإقامة الجنائز يف ذكرى مقتل الحسين -عليه
سمى الحسينية .ويف ذلك ُ
ينقل اب ُن
السالم ،-وإنشاء المراثي؛ التي ُت ّ
متصال على الحسين ،والمآتم قائمة يف البالد،
ً
الخطيب" :ولم يزل الحزن
يجتمع لها الناس ويحتفلون لذلك يوم ُقت َل فيه ،ال سيما بشرق األندلس،
حيث يقيمون رسم الجنازة ،حتى يف شكل من الثياب ،و ُيح َت َف ُل باألطعمة،
البخور ،و ُي َت َغنَّى بالمراثي الحسينية"(.)1
ب ال ُق ّرا ُء المحسنون ،و ُيو َقدُ
و ُيج َل ُ
ُ
كما انتشرت ظاهرة النياحة على الحسين والبكاء عليه يف الجزيرة
وتغلغلت يف صفوف الشعب األندلسي ،فالشاعر أبو بحر صفوان بن
دائما على
إدريس بن إبراهيم المرسي (ت598هـ) يف رثائه للحسين ،يعرج ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
حزينة ،حين
وبتعبيرات
شجية
عذبة
بألفاظ
كربالء ،وذكر ما دار فيها
ُ
يقول(:)2
ســــــــالم كأزهــــــــار الربــــــــى يتنســــــــم علــــى منـ ٍ
الهــــدى يتــــنعم
ـــزل منــــه ُ
ُ
ُ
ٌ
ــــم
يبــــــت ألوجههـــــم فيـــــه بـ
علــــــى مصــــــر ٍع للفــــــاطميين ُغ
ْ
ــــدور وأنجـ ُ
ٌ
علــــى مشـ ٍ
ــــم
ـــت حاضــــر أهلــــه لعاينـ َ
ـــهد لــــو كنـ َ
ــــت أعضـــــا َء النبـــــي ُتقسـ ُ
ــــف الغيـ ُ
ــــدمع أنــــدى وأكـــــر ُم
ــــث كـــــربال وإال فــــإن الـ
علـــــى كـــــربال ال أخلـ َ
َ
الحطــــيم وزمــــز ُم
ونــــاح علــــيهن
لم َصــــــابها
ـــــارع ضـ
مصـ
ْ
َ
ـــــجت يثـ ٌ
ُ
ُ
ـــــرب ُ
( )1ابن الخطيب ،أعالم األعالم .74/1
( )2المصدر السابق.74 ،
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عظـــــم
الم
ــــتار والـ
والصـــــفا وموقـ ُ
ــــركن َ
ُ
ُ
ــــف جمـــــ ٍع والمقـــــا ُم ُ
ومكـــــةُ ،واألسـ ُ
ٍ
لـــــــو أن رسـ َ
ـــم
ــــــول اهلل يحيـــــــى ُبعيـــــــدُ ه رأى ُ
ابـــن زيــــاد أمـــ ُه كيــــف تعقـ ُ
ـــجم
أباهــــا والمـ
وأقبلـــــــت الزهـــــــرا ُء
قـــــــدس ُترهبـــــــا ُتنــــادي َ
ُ
َ
ـــدامع تسـ ُ
أحســــنوا حــــي َن أجرمــــوا
وهــــم َقط ُعــــوا َ
رأس الحســــين بكــــربال كــــأهنم قــــد َ
ـــــان عـ ٍ
ـــكن جــــوانحي وأجفـ َ
فخـ ْ
ـــــجم
ـــــين تسـ
ـــذ مــــنهم ثــــأري وسـ ْ
ـــــتطير وتسـ ُ
ُ

الناصر بتتبع
وقد عمل األمويون على مقاومة هذا المد "ولم يكتف
ُ
الشيعة يف مملكتها وقتلهم ،وإنما سعى إلى زعزعة كيان الدولة الفاطمية يف
أفريقيا؛ بتأييد الثوار عليها ،كما أطلق اللعن على ملوك الشيعة "(.)1
ٍ
ٍ
ٍ
وكانت ُ
حمود
دولة ُت َقا ُم يف األندلس على
أول
أسس شيعية؛ دولة بني ُّ
(الح ُّموديون) على يد علي بن حمود ،يف قرطبة بعد أن قتل سليمان
َ
المستعين وتلقب بالناصر لدين اهلل ومحا ممالك بني أمية()2؛ إال أن
ُ
َتش ُّي َع ُهم لم يكن ظاهر المعالم ،كما هو ُ
شأن الدولة البويهية يف إيران ،أو
الفاطمية يف تونس ومصر؛ بل كان َّ
أقل تطر ًفا؛ ليس يف االعتقاد فحسب؛
ولكن يف سلوكهم مع الرعية وسياستهم ،حيث أخذوا من المذهب الشيعي
يحقق لهم مصالحهم السياسية(.)3
بالقدر الذي
ُ

( )1ابن عذارى ،البيان المغرب .213/2
( )2ابن بسام ،الذخيرة .19/1
( )3د .إبراهيم التهامي ،علماء المغرب يف الدفاع عن عقيدة أهل السنة.298 ،
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ورغم أهنم كانوا يعتقدون باإلمامة والتناس والرجعة (عود ُة اإلمام
الغائب) ،ونشر ثقافة الشيعة ومؤلفاهتم القادمة من المشرق؛ إال أهنم لم
يحاولوا فرضها على الناس ،أو حتى تغيير األنظمة اإلدارية والقضائية التي
كانت سائدة على زمن بني أمية؛ والسبب يف كوهنم أقل تطر ًفا وأكثر
تسامحا ،رغم ُبغض الناس لهم ،وكراهية األندلس لالتجاه الشيعي رغم
ً
السني كان هو السائد يف
محبتهم وتمجيدهم ألهل البيت؛ أن االتجاه ُّ
تخلل ُحكمهم من ٍ
َ
فتن وثورات؛ خاصة بين أبناء العائلة
األندلس ،وما
ً
مجاال لالستقرار واألمن؛ حتى
يدع
الحاكمة من بني حمود؛ ولذلك لم ْ
يتسنى لهم نشر أفكارهم ومعتقداهتم ،كما فعلت الدول ُة الفاطمية يف شمال
إفريقيا ومصر(.)1
ويع فيها لعلي بن َح ُّمود؛ عمل
ولما ساد األمن قرطبة بعد الفتنة ،و ُب َ
على استقطاب كبار الشعراء على اختالف مذاهبهم؛ ل ُي َفاخ َر هبم ملوك
الجزيرة وأمرائها ،وليكونوا لسان حاله ووسيل َة إعالمه؛ لكون الشعر ُي َعدُّ
يف زماهنم من أغلب المسالك يف تبليغ رسالتهم ووصف حالم .وعلى مر
األيام و َتعدُّ د الحكام يف هذه الدولة ظهر يف بالطهم ضربان من الشعراء ال
لهما.
ثالث ُ

( )1ينظر :محمود مكي ،التشيع يف األندلس.50-49،
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األولَ :م ْن ُيم ِّث َ
شعر العقيدة والفكر والجدل ،ومن أبرز شعرائه ابن
لون َ
مقانة ،وابن الحناط ،وابن ماء السماء.
والثاين :شعرا ُء المدح لنيل ال َعطايا والهبات واألمن ،رغم ما َ
بان يف
ٍ
والء للمذهب الفاطمي ،فكانت مواق ُف ُهم مبنية على
أشعارهم من
المصالح ال على المبادئ والتحزب؛ كابن شهيد ،وابن دراج ،وغيرهم.
ٍ
وصنف آخر:
دولة ولسان حالها وحزهبا،
وهكذا فهما قسمان :شعرا ُء
ٌ
وكالهما كان مرح ًبا
هو من كان طام ًعا يف النوال والهبات والعطايا واألمن،
ُ
الح ُّموديين ،وهناك شعراء قد استعصى تصني ُف ُهم وإدخالهم يف
به يف بالط َ
أ ٍّي من هذين المذهبين ،لم يتم التطرق إليهم.
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الفصل الثاين :شعراء الدولة الذا ِّبين عن عقيدتها وفكرها.
ومن هؤالء الشعراء:
الشاعر ابن مقانا األشبوين أبو زيد محمد بن عمر ،من شعراء غرب
ُ
ٍ
األندلس المشاهير ،وله شعر ُيعر ُب عن ٍ
تصرف
غزير ،تصرف فيه
أدب
َ
تراجع حاله بعد
المطبوعين المجيدين يف عنفوان شبابه وابتداء حاله ،ثم
َ
اكتماله(.)1
وقد أعلن والءه صراحة آلل البيت -عليهم السالم ،-حتى بلغ عنده
لحق العلويين
َتش ُّي ُع ُه هذا أبلغ غايته من التطرف والمبالغة؛ من خالل إبرازه ّ
والم َقدَّ م على الخلق أجمعين ،ووضع نفسه يف خدمة دولتهم،
المقدس ُ
حتى أصبح لسان حالهم ومنرب إعالمهم ،واشتُه َر بانتمائه الواضح
للحموديين فأصبح جز ًءا من الحزب العلوي ،وأعلن نفسه واحدً ا يف
ّ
ياسي الذي أقامه علي بن َح ُّمود الحسني وشقي ُق ُه القاسم ،فنزل
الحزب ِّ
الس ِّ
منزلة شاعر الدولة ولسان حالها الذائد عن ح َماها والمتغني بأفكارها،
فاكتسب ُشهر ًة كبيرةً؛ وخاص ًة بعد إنشاده لقصيدته النُّونية يف مدح
ُ
يتداول القوا ُلون
إدريس بن يحيى الحمودي؛ التي يقول فيها اب ُن بسام "

( )1ابن بسام ،الذخيرة  ،791/2وابن سعيد ،المغرب  ،413/1والنفح .432/1
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حق العلويين،
يربز فيها ُّ
أكثر َأبياهتا؛ لعذوبة ألفاظها وسالستها"( .)1التي ُ
حق لهم من دون الخلق ،وأن شرفهم وقدرهم ومنزلتهم ال
وأن الوالي َة ٌّ
ُورهم من نور
يصلها أحدٌ  ،وأهنم فوق الخلق ،وطينتُهم من غير طينته ،ون ُ
اهلل –سبحانه ،-هذا الوالء الذي ُي َع ِّب ُر عنه بصدق وإيمان نابع من معتقده
الديني ،ووالئه الحقيقي الذي يفضل واليتهم على والية غيرهم ،يقول
ِّ
منها(:)2
ـــــت عينـ َ
ُ
ـــــين
الــــــــربق الئــــــــحٍ مــــــــن
أنــــــــدرين َذرفـ ْ
ـــــاك بالمــــــاء المعـ ْ
ْ
وجـــ ُه إدريـــس بـــن يحيـــى بـــن علـــي بـــــــن حمـــــــود أميـــــــر المـــــــؤمنين
ٍ
ٌ
ــــــــــــــالمين
رب العـ
يبـــــــــــــة لكنَّـــــــــــــ ُه خاشـ
ـــــــــــــك ُذو َه
َمل
ْ
ــــــــــــــع هلل ِّ
ٌ
الســـــــــــابقين
ـــــــــرين وب ُيمنـــــــــــا ُه لـــــــــــواء
ـــــــــار المعسـ
ـــــــــراه يسـ
فب ُيسـ
ْ
ْ
ُ
َ

ثم ينتقل لمدح آل البيت ُمخربًا الجميع َّ
أن الوالي َة لهم ال لغيرهم،
والحق معهم؛ فيقول:
المســــــلمين
يــــا بنــــي أحمــــدَ يــــا
خيــــر الــــورى ألبــــــيكم كــــــان وفــــــدُ
ْ
َ
نـ َ
ــــين
ــــوقهم الـ
ــــــوحي عليـــــــه فـــــــاحت َبى يف الـــــدُّ جى َفـ
ــــــزل الـ
ــــروح األمـ ْ
ُ
ُ
ُ
ٍ
ٍ
ــــين
ُخلقـــــوا مـــــن َمـــــاء َع
ــــع النَّـــــاس مـــــن َمـــــاء وطـ ْ
ـــــدل و ُت ًقـــــى وجميـ ُ

( )1ابن بسام ،الذخيرة .791/2
( )2المقري ،النفح .434/1
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وقيل إنَّه أنشدها إياه من وراء حجاب اقتفا ًء لطريقة خلفاء بني العباس،
فلما بلغ:
رب العـــــــالمين
ان ُظ ُرونــــــا
نقتــــــبس مــــــن نُــــــوركم إ َّنـــــــه مـــــــن ُنـــــــور ِّ
ْ

اب ،قابل وج َه الشاعر دون حجاب ،وأمر
أمر
الحاجب أن يرفع الح َج َ
َ
َ
له بإحسان جزيل .وله من ُأخرى يف يحيى بن المنذر؛ وقد رفعه فيها مراتب
عالية؛ بحيث ال يطاو ُله فيها أحدٌ  ،وإنَّه يستمدُّ أمجاد ُه وبطوالته من
بطوالت أجداده يف المشرق ،فيقول(:)1
إليـ َ
ـــرع ال َعصــــا
المنتقــــــــى قرعـ َ
ـــت يــــدَ الخطــــب َقـ َ
ـــــــك ابـ َ
ـــــــن ُمنــــــــذر ُ
فقـ َ
َ
ـــــــال ُمناديـ َ
أياديـــــــك لـــــــي َحبـــــــذا
وقالـــــــت
ـــــــك لــــــــي مرح ًبــــــــا
ْ
فأســــــمعت بالمرهفــــــات ُصـــــــم األعـــــــادي و ُصـــــــم ال َعفـــــــا
دعــــــوت
َ
َ
ٍ
ُ
جلـــــــــق َ
ُ
الصـــــفا
ـــــامت ُخ
فش
وشـــــــــمت ســـــــــيو ُفك يف
ْ
راســـــان منهـــــا َّ

جلق؛ ٍ
واد بشرق األندلس،
علق ابن بسام على هذه األبيات بقولهُ " :
الشاعر بين ج ّلق األندلس وج ّلق الشام؛
فكذبه أبو زيد يف هذا .وقد ربط
ُ
يب هي قبيلة يحيى بن المنذر ،والسيوف التي
وهي غوط ُة دمشق ،و َتج ُ
دخلت ج ّلق الشام هي السيوف ذاهتا التي دخلت ج ّلق إسبانيا"(.)2

( )1ابن بسام ،الذخيرة .789/4
( )2المصدر السابق  ،489/4وابن عذارى ،البيان المغرب .255

92

السنة السادسة -العدد ( ،)18ربيع األول 1440هـ /نوفمرب  -ديسمرب 2018م

َ ُ
رطبي،
ولم يبتعدْ الشاعر ابن الحناط أبو عبد اهلل محمدٌ بن سليمان الق ّ
للحموديين عن ابن
المعروف بالكفيف (ت437هـ) ،يف سبب التجائه
ّ
شهيد ،فقد َّفر خو ًفا من ابن حزم بسبب ما شاع عنه من هجائه إياه ،فلحق
ذكر ُه بالتش ّيع فيهم ،واالختصاص
حمود ،وأكثر من مديحهم ،وطار ُ
ببني ّ
هبم(.)1
ُكثيرا من التعبيرات
فالمطالع يف قاموسه
ِّ
ُ
الشعري سيجد ً
َ
والمصطلحات واأللفاظ ِّ
مي ،اإلمام ،المصطفى ،ابن
الشيعية ،مثل :الفاط ِّ
هاشم ،الوصي ،آل محمد ،مع ذكر وافتخار بالخلفاء العباسيين ،فمن قوله
حمود(:)2
علي بن ّ
يف مدح ٍّ
ـــــمائال طي ًبـــــا وفـ َ
ــــماحا
ــــرن قـــــد حكـــــاه سـ
ً
ـــــاطمي شـ
روض ُيحــــــاكي الفـ
ٌ
َ
َّ
ُ
ـــــاحا
أعلــــــى إن تصــــــل الملـ
ـــــوك فــــــإهنم هبـــــم جعلـــــت أغرهـــــا َّ
الوض َ
ــــــل ثنَيـ ٍ
ــــــت لهـــــــا ب ُكـ ِّ
والســـــــ َّفاحا
ــــــة أنســـــــيتَها
لمـــــــا طلعـ َ
المنصـــــــور َّ
َ

وقوله(:)3
الغمـــــائم
ـــت اللــــذات منهــــا ابــــ ُن هاشــــم إذا اهنلـــــت مـــــن راحتيـــــه
ـــقى منبـ َ
ُ
سـ َ
ــــــائم
ــــــرا ومنـــــــه يف يـــــــد اهلل قـ
إمـــــا ٌم أقـــــا َم الـ
َ
ُ
ــــدين حـــــدّ ُحســـــامه طريـ ً
( )1المراكشي ،الذيل والتكملة .222/6
( )2ابن بسام ،الذخيرة .445/1
( )3المصدر السابق .449/1
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كمــــائم
الــــوادعين
نــــور مــــن ال ِّظبــــا لــــه مــــن رؤوس
ويزهــــر يف ُيمنــــاه
َ
ُ
ٌ
ُ

وقول في

()1

أروع ماجوووود يقو ُ
فبوووووأت ر لووووي عِ َ
وون
وووول
َ
ويعطوووي بِوووال َمو ِّ
َ
ووول بِوووال خووووف ُ
ِ
وووين أ وابو ِ
ووون
وصوووووي المصوووووطفى
إموووووا ٌم
ووور بو َ
ُ
وووتم الفخو ُ
وابووووون عمووووو أبووووو ُه ،فو َّ
ُّ

وقوله فيه(:)2
شـــــــرفت بيحيـــــــى فلـــــــم أجمـــــــل وفـــــــت بفضـــــــلي فلـــــــم أفضـــــــل
وأحرقــــــت بالــــــذل قلــــــب العــــــدو وأقــــــررت بــــــالعز عــــــين الــــــولي
ــــــيما علـــــــي
ــــــــــــز يف وجهـــــــــــــه صـ
إمـــــــــــــا ٌم تميـ
ُ
َ
ــــــي وسـ َ
ــــــفات النبـ ِّ

وقوله( )3يف القاسم بن حمود ،بعد هزيمته لعبد الرحمن المرتضى سنة
409هـ ،يف قرطبة:
َ
بح أمـــــ ُر اهلل يف ابـــــن َرســـــوله
اهلل خيــــــران مضــــــى ل َســــــبيله وأصـــــ َ
لــــــك ُ
َ
الـــــورى علــــى ابــــن حبيــــب اهلل بعــــدَ خليلــــه
وفـــــرق جمـــــ َع الكفـــــر واجتمـــــ َع َ
ـــر ذ ُيولــــه
ـــو َد شــــخ ُ
مـــــــ َن الهاشـــــــميي َن الـــــــذين بمجـــــــدهم َتعـ َّ
ص المجــــد جـ َّ
َ
ُ
ــــــب اهلل فــــــوق ُخيولــــــه
ــــيطان يف الخيـــــل حزبـــــه
ولمـــــا د َعـــــا الشـ
وأقبــــــل ُح ُّ

( )1ابن بسام ،الذخيرة .451/1
( )2المصدر السابق .451/1
( )3المصدر السابق .452/1
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ومصرحا بعصبيته الرببرية ،التي ساندت الدعو َة العلوية ،يف
مظهرا
ً
ً
قوله(:)1
ــــــايق يف عـــــــرض الفضـــــــاء و ُطولـــــــه
ــــــب مـــــــن صـــــــنهاجة وزناتـــــــة تضـ ُ
كتائـ ُ
َ
ٌ
ليــــدرك مــــا قــــد فاتــــه ُمــــن ُذ ُحولــــه
ـــــــران إليهــــــــا بزعمــــــــه
َت َقــــــــدَّ َم خيـ

ممن رضعوا
مثبتًا نسب الحموديين لفاطمة -عليها السالم ،-وأهنم َّ
ٍ
شرف،
المجد ،أصحاب سماحة فطموا على الجود ،خير الربية ،من بيت
وسما ٍ
مجد ،بقوله(:)2
أبنــــاء فاطمــــة رسـ ُ
ـــل ال ُعــــال رضــــعوا وبالســــــماح غــــــذوا والجــــــود إذ ُفطمــــــوا
ــــــم خيــــ ُر الربيــــة لــــم يحنـ ْ
ـــم
قـــــــو ٌم إذا َح َلـ َ
ـــث لهــــم َقسـ ُ
ــــــف األقـــــــوا ُم أهنُـ ُ
ســـما لهـــم مـــن ســـماء المجـــد مـــن َش ٍ
والعجـــــم
ــــرب
ــــت تـ
ْ
ـــرف بيـ ٌ
ــــداعت إليـــــه ال ُعـ ُ
ُ
َ َ
ٍ
ســـــمحت يف ِّ
ــــم ُم
مناقـــــب
ْ
ٌ
كرمـــــة كأنمـــــا هـــــي يف أنـــــف ال ُعـــــال َشـ َ
كـــــل َم ُ

أ َّما الشاعر اب ُن ماء السماء أبو بكر عباد ُة بن عبد اهلل (ت 422هـ) ،الذي
شاعر
األنصاري،
ينتهي نس ُبه إلى قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي
ّ
ٌ
ٌ
أخبار
مشهور ،عاش يف أواخر القرن الرابع الهجري ،من مصنفاته:
ومؤرخ
ُ
ٌ
شعراء األندلس(َ .)3لح َق بالدولة العامرية ،وكان من أشهر شعراء بالطها،

( )1المصدر السابق .452/1
( )2األصبهاين ،خريدة القصر وجريدة العصر.279/2 ،
( )3المقري ،نفح الطيب  ،173/1وابن حيان ،المقتبس.31 ،
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تشيع وافتخر بذلك يف شعره ،يقول
ويشير العديد من المؤرخين بأنه
َ
ف عنه تش ُّي ُع ُه"( ،)1كما يقول عنه اب ُن بسام يف ذخيرته:
المقري" :وقد ُعر َ
التشيع يف شعره"( .)2وذلك ما نشعر به يف قوله الذي يخاطب به
"كان ُيظه ُر
َ
علي بن حمود:
َّ
َ
ــــــتص بعـــــــد خليلـــــــه
وول ّيـــــــ ُه المخـ
اهلل يــــا
َصــــ َّلى
ُّ
رســــوله َ
َ
ابــــن ُ
عليــــك ُ

وقول ُه فيه عندما ُو ِّل َي الخالفة

()3

ــــــزب اهلل حز ُبـ َ
ــــــي
عصــــــى وحـ
أطاع ْتــــــ َك القلـ
َ
ُ
ـــــوب ومــــــن َ
ُ
ــــــك يـــــــا علـ ُّ
فكـ ّ
ــــل َمـــــن ادعـــــى معـــــك المعـــــالي كـــــــذوب مثلمـــــــا كـــــــذب الـــــــدَّ ع ُّي
ــــــميت باســـــــم أبيـ َ
الســــــــم ُّي
بالسـ
ـــــــمي لــــــــ ُه َّ
ــــــك َّإال ليحيــــــــا َّ
ومـــــــا ُسـ ِّ
ِّ
أ َبــــى َ
ـــــــــــمي
وجــــــــــــدٌّ َهاشـ
ــــاض ُع َ
لــــك أن ُت َه َ
ــــالك عهــــدٌ ه َشــــــــــــام ٌّي َ
ُّ

وكما يف قوله( )4يف يحيى المعتلي:
ُ
فهـــــا أنـــــذا يـــــا ابـــــن النبـــــوة نافـ ٌ
الصـــ ُّل
غيـــر مـــا
ينفـــث َّ
ــــث مـــن القـــول أر ًيـــا َ
محـــــــض وبيعتُـــــــه َب ُ
ــــريح مـــــن والئـ َ
تـــــــل
ــــك ُمعـــــر ٌق تشـــــــ ُّيع ُه
ٌ
وعنـــــدي صـ ٌ
ووالــــى أبــــي قــــيس أبــــاك علــــى العــــال فخــــيم يف قلــــب ابــــن هنـ ٍ
ـــد لــــه غـ ُّ
ـــل
ُ
ٌ
َ

( )1المقري ،النفح .484/1
( )2ابن بسام ،الذخيرة 478/1
( )3المصدر السابق .478/1
( )4المصدر السابق .478/1
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فهو صريح ٌواضح ٌيف بيان والئه للتشيع ،ومعاداته لألمويين ،من خالل
إشارته فيها لجده قيس بن سعد بن عباد َة الخزرجي؛ الذي كان من أكابر
شيعة سيدنا علي بن أبي طالب(.)1
وله من أخرى يف رثاء علي بن َح ُّمود ومدح أخيه القاسم حين ُو ِّل َي
()2
الخالفة بعده ،قوله
ـــــر موجـــــو ٌد بواديـــــه
وحكمـــــ ٌة خضـ ْ
ــــعت هـــــا ُم الملـــــوك لهـــــا عـــــ ًّزا فـــــال ُح َّ
ـــــر ٍ
ب أمانيـــــه
مؤيـــــدٌ جـــــاءت الـــــدنيا إلـــــى يـــــده
ً
عفـــــوا ول َّبتْـــــ ُه مـــــن ُق ْ
ـــــت أياديــــــه حتــــــى َّ
ـــــز ٌء مـــــن أياديـــــه
إن أن ُفســــــنَا ومـــــا َملكنَـــــاه ُج ْ
جلـ ْ

وقد استعاد الخالفة من جديد ،وردها إلى أهلها:
َّ
كـــــــــأن أيا َمنـــــــــا فيهـــــــــا ل َياليـــــــــه
كانــــت خالفتُنــــا يف الغــــرب مظلمــــ ًة
ْ

وله من أخرى يمدح فيها علي بن حم ٍ
ود ،طال ًبا من الناس طاعته؛
َ ُّ
ُ
فيقول
لكونه أحق باإلمامة من غيره،

()3

أيضـــــا ســـــم ُّيه
ـــي كــــان يف الشــــرق بــــد َء مــــا ورثـــــتُم وذا بـــــالغرب ً
أ ُبــــوكم علـ ٌّ
َف َصـــــ ُّلوا عليـــــه أجمعـ َ
األمــــــر إذ وال ُه فــــــيكم ول ُّيــــــه
وســـــ ِّلموا لــــــه
ُ
ــــون َ

( )1ابن حزم ،الجمهرة.346 ،
( )2المقري ،النفح .478/1
( )3المقري ،نفح الطيب .484/1
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وله يف رثائه بعد مقتله غيلة يف قصره ،فيقول(:)1
َصــــلى علــــى الملــــك الشــــهيد َملي ُكــــ ُه وســــــقا ُه يف ظـ ِّ
الكــــــوثر
ـــــل الجنــــــان
ُ
ـــــنفر تركتـــــه أيـــــدي ال َعقـــــر وهـــــو ُم َع َّفـــــ ُر
َمــــــولى دهتــــــ ُه عبيــــــدُ ُه وغضـ ٌ
ســـــــتحقر
ستضـــــــعف ُم
كانـــــــت هتيبـــــــه األســـــــو ُد َف َغالـــــــ ُه يف قصـــــــره ُم
ٌ
ُ
ـــمت لــــه مــــن حيـ ُ
ـــث لــــم َيـ ُ
ـــذر
ـــز الملــــك عنــــه َمنو َنــــه َف َسـ ْ
لــــم ُيــــثن عـ ُّ
ـــك يحـ ُ

( )1ابن بسام ،الذخيرة .478/1
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الفصل الثالث ابن شهيد ،وابن دراج.
أما عن شعراء الصنف الثاين؛ ممن َ
مدحه ودفا ُعه وتغنيه بملوك
كان ُ
الح ُّموديين وأمرائهم؛ فما كان منهم إال للتزلف والتقرب لنيل الهبات
َ
والعطايا ،أو لطلب الحماية واألمن الذي يجدونه يف حماهم ،ومنهم:
ٍ
الشاعر (ت426هـ) ،قد شهد
الوزير
شهيد أحمدُ بن عبد الملك،
اب ُن
ُ
ُ
محم ًال ما عصف هبا الرببر ،وبدعوهتم الشيعية
الفتنة يف قرطبةَ ،ورثاها،
ّ
التي أطلت برأسها على الجزيرة ،وهو ما حدا هبم للنقمة عليه والرتبص به،
لكن خضوعه للواقع ويأسه من عودة الحكم األموي اضطره للتوجه لدولة
الحموديين والخضوع لهم ومدحهم والدفاع عن إمامتهم ،على الرغم من
ّ
مخلصا لدعوهتم(.)1
أنه لم يكن
ً
ومن شعره الذي يندّ د به ببني أميةَ؛ وبما أصابه منهم من إعراض
الح ُّموديين من آل هاشم ،حيث يق ُ
ول
ومهانة،
مستبشرا بما سيلقاه لدى َ
ً

()2

القـــم
الح
ســــــال ٌم علــــــيكم ال تحيــــــة شــــــاكر ولكـــن
شـــجى تنســـدّ منـــه َ
ً
ُ
ٍ
ٌ
لــــي أكَــــار ُم
لــــئن أخرج ْتنــــي مــــنكم شـ ُّ
ـــر عصــــبة ففــــي األرض إخــــوان َع َّ
ْ
ـــم
وإن هشـ ْ
ــــمت َح ِّقـــــي أميـــــ ُة عنـــــدها فهاتــــا علــــى َظهــــر الم َح َّجــــة هاشـ ُ
( )1محمود مكي ،التشيع يف األندلس .141
( )2ابن شهيد ،الديوان .141
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ــــت َح ِّقـــــي ُهنـــــاك ال َعمـــــائ ُم
ــــرو مـــــن تلـــــك القالنـــــس جاليـــــا إذا عرفـ ْ
وال غـ َ

لكن ما َ
الح ُّمودي فمدحه واستعطفه
لبث أن سجنوه،
للمعتلي َ
َّ
فتوجه ُ
بقصيدة؛ إلطالق سراحه ،فكان له ذلك ،والتي فيها ُ
يقول

()1

ــــر المـ
ــــب تصـ ُ
ــــرف يف األمـــــوال كيـــــف ُتريـــــدُ
أطاعـ ْ
ــــؤمنين كتائـ ٌ
َ
ــــت أميـ َ
ـــــأخر وللبــــــدر عنهــــــا بــــــالظالم ُصــــــدو ُد
فللشــــــمس عنهــــــا بالنهــــــار تـ
ٌ
ورعـــــو ُد
وراضـ ْ
ــــت صـــــ َعابي ســـــطو ٌة علويـــــ ٌة لهـــــا َبـــــار ٌق نحـــــو النَّـــــدى ُ
ـــف مركبــــي أ ُقربــــــــــ َك ٍ
َ
تقـ ُ
دان أم َنـ
ـــــــــواك بعيــــــــــدُ
ُ
ـــول التــــي يف بيتهــــا كـ ُّ َ
وجـــــدو ُد
فقلـــت لهـــا أمـــري إلـــى مـــن َس ْ
ُ
المجـــــد آبـــــا ٌء لـــــه ُ
ـــمت بـــه إلـــــى َ
ـــت َه ِّمـــي َطال ًبــــا ل َك ّرتـــــــــــه َ
إن الكـــــــــــري َم َيعـــــــــــو ُد
إلـــى المعتلـــي َغاليـ ُ
َ
ُ
ســـــان كيـــــف َيســـــو ُد
وع َّل َمـــــ ُه اإلح
ُهمــــــا ٌم أراه ُجــــــو ُد ُه ُســــــ ُب َل ال ُعــــــال
َ
ـــك إن المــــا َء قــــد بلـ َ
َحنانيـ َ
الزبــــى
وأنحــــــت َر َزايــــــا َمــــــا َل ُه َن َعديــــــدُ
ْ
ـــغ ُّ
ْ
ورو ُد
ــــت إلـــــى َصـــــافي الهـــــواء و َط ْلقـــــه
ظمئـ ُ
فهـــــل لـــــي يو ًمـــــا يف ر َضـــــاك ُ
َّ
َ
وجـــو ُد
ــــروده
ٌ
ـــن الشـــباب ُ
عفـــاف علـــى س ِّ
ــــي ُبـ ُ
َنفـــــى الـــــذ ُّم عنـــــه أن طـ َّ
ـــــبط أحمـ ٍ
ُ
ُتـــــؤدي إلينـــــا أ َّنــــــ ُه س ُ
للهــــــدَ ى ُ
ــــــهو ُد
ـــــد
وشـ ُ
مخايــــــل فيـــــــه ُ

ويقول :وهو يؤكد على مبدأ اإلمامة التي يدين هبا الشيعةُ؛ حيث ال تتم
الديانة عندهم إال بإمام ،وأن على كل مسلم أن يعرف إمام زمانه ،وها هو

( )1المصدر السابق .14

100

السنة السادسة -العدد ( ،)18ربيع األول 1440هـ /نوفمرب  -ديسمرب 2018م

إمام زماهنم(:)1
ً
ٌ
عـــــــدال َمل ًكـــــــا وإمـــــــــــــا ٌم أ َّم فينـــــــــــــا َفهـــــــــــــدَ ى
حســـــــب
ـــــــك ُي
َمل
ُ
ــــــــرا يحمـ ُ
ــــــــل منـــــــــ ُه َفرقـــــــــدَ ا
خ ْلتـــــــــــه والـ
مح يف َر َ
ــــــــــر ُ
احتـــــــــــه قمـ ً
ُّ

ُفأطل َق سراحه ،وانتقل إلى عبد الرحمن بن هشام األموي فاستوزره
مدة من حياته؛ على الرغم من إخراج المعتلي له من بالطه وعودته لقرطبة
مديحا بعد ثورة الزنج عليه ،والذي يقول
استمر يف تواصله معه ،وأرسل له
ً
منه

()2

غنـ َ
ــــاك ســـــعدُ َك يف ظـ ِّ
ــــاج ُمرتفقـــــا
ــــرب هني ًئـــــا عليـــــك التـ ُ
ــــل الظبـــــا وســـــقى فاشـ ْ
َ
ــــت َشـــــ َفقا
ــــر د ٍم حتـــــى اسـ
ــــتحال ســـــما ًء ُجللـ ْ
أجريـ َ
ــــت للـــــزنج فـــــوق النهـــــر هنـ َ

مديحا بعد انتصاره على َخصمه ابن الشراب ،والذي
كما أرسل له
ً
يقول منه

()3

ُ
ــــق
فريــــق العــــدا مــــن حــــدِّ عزمــــك
ــــاف بطشـــــك أولـ ُ
يفــــرق وبالـــــدهر ممـــــا خـ َ
ــــــهمك ســـــــعدٌ والقضـــــــا ُء ُمفـ ُ
ــــــوق
ُ
عجبــــت بمــــن يعتــــدّ دونــــك جنــــة وسـ ُ
ـــق
ــفت ســـما َء المجـــد عنـــك فلـــم أجـــدْ ســــوى كــــر ٍم عــــن طيــــب خيمــــك ينطـ ُ
كشـ ُ
ـــيض معـ ُ
ـــرق
فـــإن أنـــا لـــم أشـــكرك أبـــيض معرقـــا فــــال هــــزين للمجــــد أبـ ُ

( )1ابن شهيد ،الديوان .17
( )2ابن بسام ،الذخيرة .268/1
( )3المرجع السابق .273/1
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وكــــم لــــك مثلــــي مســــرتق مكــــارم بعفــــــوك مــــــن ِّ
يعتــــــق
رق المنيــــــة
ُ

للح ُّموديين جاء نتيجة التجائه إليهم وطم ًعا يف نوالهم ،ال
ولعل مدحه َ
من اعتقاد جازم بإمامتهم ،أو اإليمان بفكرهم ،رغم ما رشح يف شعره من
تأييد وإقرار لهم ولعقيدهتم ،عُدّ ت مدائحه فيهم ال تخرج "عن كوهنا
مدائح شعراء ممن قسا عليهم الدهر وعضتهم الحاجة ،فاشتد عليهم
ُ
الزمان وضاق هبم الحال ،فأسرفوا يف مديحهم طم ًعا يف نوال ممدوحهم،
ٍ
بأوصاف ُتعار ُض هذه األقوال ،مما ُّ
يدل على
حمود
وقد مدحوا غير بني ّ
ٍ
ٍ
الكريم يعو ُد،
عقائدية يف موافقتهم"(( .)1همام أرى جو َده ،إن
انتهازية ال
َ
فلم أجد سوى كرم ،وكم لك مثلي مسرتق مكارم).
ٍ
محمد بن أحمد ال َقسطلي (ت 421هـ)،
أما الشاعر ابن دراجٍ أحمدُ بن
شعرا ،وأولها ،حين
من شعراء القرن الرابع" ،فكان وقته لسان الجزيرة ً
عده معاصروه من شعرائها المشهورين"(.)2
شهد الفتن َة وخراب قرطبةَ ،وألجأته الحاجةُ" ،وكان ممن طوحت به
الفتنة الشنعاء ،واضطرته إلى النُّجعة ،فاستقرى ملوكها أجمعين ،ما بين
الجزيرة الخضراء ،فسرقسطة ،من الثغر األعلىَ ،ي ُه ُّز ُك ًّال بمديحه
مر بعقوة منذر بن يحيى أمير سرقسطةَ،
ويستعينهم على نكبته ...إلى أن ّ
( )1ابن األبار ،درر السمط36 ،
( )2ابن بسام ،الذخيرة ..59/1
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فألقى عصا سيره عند من بره ورحب به ،وأوسع قراه ،فلم يزل عنده وعند
مادحا لهما ومثن ًيا عليهما"( .)1لذا لم يكن مقصدُ ه إليهم ،ومدحه
ابنه بعده،
ً
وإقراره بمذهبهم إال لنيل عطائهم واللوذ بحماهم ،فمدحهم بالعديد
لهم؛
ُ
من قصائده ،التي ال تخرج عن ح ّبه آلل البيت ،رغم ما تخ ّللها من ألفاظ
ومصطلحات شيعية.
ٍ
حمود ،والتي طاول
علي بن
فكان من أشهر قصائده ،الالمية يف مدح ِّ
والحميري وكثيّ ًرا -وهم من غالة الشيعة يف المشرق
دعبال والكميت
ً
فيها
َّ
الغر ،بناها بالمسك
 التي يقول فيها ابن حيان" :وهي من الهاشميات ّوالدر ،ال من الجص واآلجر ،بل خلدها حدي ًثا على الدهر ،وسر هبا مطالع
ّ
النجوم الزهر ،لو قرعت َسم َع ُدعبل بن علي ُ
الخزاعي والكميت بن زيد
األسدي ،ألمسكا عن القول وبرئا إليها من القوة والحول ،بل لو رآها
السيد الحميري وكث ّير الخزاعي ألقاماها بينة على الدعوة"(.)2
ولو أن من اطلع عليها من غير معرفة قائلها؛ لعدّ ها من نتاج شعراء
ٍ
ٍ
ٍ
شيعية؛ يكاد
ومعتقدات ومضامين
ألفاظ
غالة الشيعة ،لما حشد فيها من
يقف دوهنا الكثير من أكابر شعرائهم ،ولجرأته على إثبات حق آل البيت يف
الوالية والحكم والتوسل هبم ،فجاءت روح التشيع لديه طافحة بالحس
( )1المصدر السابق .64/1
( )2ابن حيان ،يتيمة الدهر .104/2
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الشيعي؛ من خالل األوصاف التي أضفاها على ممدوحه ،وهي صور
مألوفة متداولة لدى شعراء الشيعة (ابن الشفيع ،ابن الرسول ،الهاشمي،
الطالبي ،الفاطمي ،الهداة ،األئمة).
والتي يقول منها(:)1
َ
شــــمس عنــــد األصــــيل شـــــدوت لشـــــجو الغريـــــب الـــــذليل
لعلــــك يــــا
ُ
رســـولي إلـــى ابـــن الرســـول
ف ُكــــوين َشــــفيعي إلــــى ابــــن الشــــفيع وكُـــوين ُ
وكيـــــــــــف تنســـــــــــم آل النبـــــــــــي وأبطــــــــأ عنــــــــه شــــــــفاء الغليــــــــل

سار ًدا صفات ممدوحه:
الو ُصــــــول
إلـــــــــى الهاشـــــــــمي إلـــــــــى الطـــــــــالبي إلــــــى الفــــــاطمي ال َع ُطــــــوف َ

مختتما يف إثبات حق آل البيت يف أمور الدنيا وأمور الدين؛ على أهنم
ً
هداة وأئمة وسادة وأصحاب رأي سديد:
فــــــــأنتم هــــــــداة حيــــــــاة ومــــــــوت وأنـــــــــتم أئمـــــــــة فعـــــــــل وقيـــــــــل
ـــل جنــــات عـ ٍ
ـــادات َمــــن حـ َّ
ـــدن جميــــــــــع شــــــــــباهبم والكهــــــــــول
وسـ
ُ
وأنــــــــتم خالئــــــــق دنيــــــــا وديــــــــن بحكـــــم الكتـــــاب وحكـــــم العقـــــول
ــــــــــاتم األنبيـــــــــــاء لكــــــم منــــــ ُه مجــــــد حفــــــي كفيــــــل
ووالـــــــــــدُ كم خـ
ُ
ــــــــل ٍ
ـــــــل هــــــــدي زكــــــــي وأو َد َعكـــــــــم كـ ُّ
وزو َدكــــــــم كـ ُّ
رأي أصـــــــــيل

( )1ابن بسام ،الذخيرة .70/1
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كما يخاطبه من رسالة نثرية له( )1يستعطفه هبا؛ على أنه ابن الرسول:
(حسبك اهلل يا ابن رسول اهلل -وعلى هدى من اهلل– فيما خفقت فيه
جديرا أن يعز بطاعته نصرك…).
راياتك ،وصدقت به آياتك،
ً
يقر بحكمهم ويعرب عن معتقدهم؛ إال أنه لم يكن من الذين
ومع أنه ّ
وحق واليتهم ،إنما ألجأته الحاج ُة وطوحت به الفتن ُة
يحملون معتقدَ هم
َّ
إلى بالدهم ،فكان منه ما كان َ
وقال فيهم:
كما نرى األديب أبا علي إدريس بن اليماين اليابسي يمدح علي بن
ٍ
حمود عندما دخل قرطبةَ؛ بعد مقتل أبيه سنة  412للهجرة ولقب
بالمعتلي ،وقد رد نسبه للرسول صلى اهلل عليه وسلم وآلل البيت األطهار،
والسيف ذو الفقار بيده ،فيقول(:)2
هـــذا ابـــ ُن خاضـــب ذي الفقـــار بجـــانبي وادي حنـ ٍ
ــــــفوف حوامـ ُ
ــــــل
ــــــين والصـ
ُ
ٍ
ـــــوج مــــــا شــــــحت ُه زائـ ُ
ــــرب بـ ُ
ـــــل
ــــارض
ــــارق عـ
ُ
وبنـــــات أعـ َ
وبخيـــــربٍ والحـ ُ
ــــــت عيـــــــو ٌن نحـــــــوه وأنامـ ُ
دفــــــ َع الرسـ ُ
ــــــل
ـــــول إليــــــه راي َتــــــ ُه وقــــــد طمحـ ْ
ــــــالوهم عـــــــن إدراكهـــــــا ُمتضـ ُ
ــــــائل
أربـــت علـــى الغايـــات غايـــ ُة مجـــدهم فـ
ْ
ُ
ــــــاح هبـــــــم ومناصـ ُ
ومحــــــــابر وتطـ ُ
ــــــل
تــــــــزدان أقــــــــال ٌم هبــــــــم
ــــــول أرمـ ٌ
ٌ

( )1المصدر السابق .75/1
( )2ابن بسام ،الذخيرة .357/3
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الخاتمة
البحث الضوء على ٍ
ُ
الشيعي ،خاصة
لون من ألوان األدب
ُيلقي هذا
ِّ
مستعرضا بعض
الح ُّموديين منها،
ً
الشعر منه يف بالط أمراء األندلسَ ،
خالصا ،ومنهم َمن أظهر
الصور لشعراء منهم َمن آمن بالفكر الشيعي إيمانًا
ً
إيمانه نفا ًقا وتزل ًفا.
الح ُّموديين وتشجيعهم يف استقدام الشعراء إلى
من خالل استقطاب َ
ُ
يؤمل يف
بالطهم ،سواء َمن كان يؤم ُن بفكرهم وعقيدهتم ،أو َمن كان
عطائهم واللواذ بحماهم؛ للعمل على إنشاء شر ٍ
اكة بينهما ،بحيث ال يكاد
ماسة إلى إعالم،
يستغني
أحدهما عن اآلخر ،فاألنظمة والبالط بحاجة َّ
ُ
والشعراء يف ذلك الزمان خير من يم ِّث ُل ذلك ويقوم به .ولعل هذا التقارب
والتعاضد بين األدب والسياسة -رغم وجوده ساب ًقا  -قد أدى إلى ازدهار
واضحا بشقيه النثر والشعر.
ازدهارا
لحركة األدب
ً
ً
إن المتأمل يف حركة األدب ومواكبته للسياسة يجدُ أن هناك شعراء
أصحاب مبادئ ووالء حقيقي دافعوا عن أفكارهم ومبادئهم وقناعاهتم،
مؤدين رسالة نذروا أنفسهم إلنجازها وتحقيقها على أكمل ٍ
وجه" .وكانت
َ
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تختلف عن غيرهم؛ لما فيها من الحرارة واإلخالص؛ وهو ما
مدائحهم
ُ
يفتقر إليه شعراء المدح ُعمو ًما يف الشعر العربي"(.)1
ُ
ولقد فرضت الفوضى التي سادت إقليم األندلس نفسها على بعض
الح ُّموديين طل ًبا لألمن والحماية.
الشعراء؛ فألجأهتم إلى بالط َ
كما كان للفقر والحاجة دورهما يف حركة الشعراء وتنقلهم؛ للبحث
الح ُّموديين مقصد بعضهم.
عن مصدر رزقهم وغناهم ،مما جعل بالط َ
ممن كان يعتقد بالمذهب
ُ
فوجدت صور لشعر شيعي حقيقي ،سواء َّ
عرضا؛ امتاز عن غيره بصدق العاطفة ،وقوة
الشيعي حقيقة ،أو ممن طرقه ً
المعنى؛ لكون الشاعر لم يكن قصده الدنيا ،بل طل ًبا لمرضاة اهلل –
سبحانه-؛ من خالل والئه المطلق آلل البيت الكرام ،والدفاع عنهم.
وصوره أحيانًا ،بحيث يتبوؤون
أغراض الشعر وأسالي َبه
وقد ابتكروا
َ
َ
الريادة فيه ،مؤثرة ذات ألفاظ ومفردات عذبة ورقيقة ،ومعاين ومدلوالت
فضال
ً
لطيفة وحزينة ،جمعوا فيها بين جزالة األلفاظ ،وعذوبة يف المعاين،
الحجة وفخامة المعنى؛ وقد ُو ِّظ َف ْت مجتمع ًة يف رسم هذه
عن قوة ُ
اللوحات الفريدة التي تناصوا فيها مع المشارقة يف حينه.

( )1أحمد أمين ،ضحى اإلسالم .300/3
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المصادر والمراجع
 إبراهيم التهامي ،علماء المغرب يف الدفاع عن عقيدة أهل السنة،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط.5
 ابن األبار ،درر السمط يف خير السبط ،ت .عز الدين عمر موسى،دار الغرب اإلسالمي ،ط 1987 ،1م.
 ابن األثير ،الكامل يف التاري صححه عبد الوهاب النجار ،إدارةالطباعة المنيرية ،القاهرة1938 ،م.
 ابن الخطيب ،أعمال األعالم ،ت .سيد حسن ،دار الكتب العلمية،2003م.
 ابن بسام ،الذخيرة يف محاسن أهل الجزيرة ،ت .إحسان عباس،دار الثقافة ،بيروت1993 ،م.
 ابن حزم ،جمهرة أنساب العرب ،ت .لجنة من العلماء ،دار الكتبالعلمية ،بيروت ،ط1983 ،1م.
 ابن حيان ،يتيمة الدهر يف محاسن أهل العصر ،ت .مفيد قميحة،دار الكتب العلمية ،ط1983 ،1م.
 ابن خلدون ،العرب يف تاري الدولة اإلسالمية ،ت .خليل شحادةوآخر ،نشر مؤسسة األعلمي ،بيروت1971 ،م.
 ابن سعيد ،المغرب يف حلى المغرب ،ت .شوقي ضيف ،دارالمعارف ،القاهرة ،ط.1955 ،3
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 ابن سهل ،األعالم ونوازل الحكام ،ت .يحيى مراد2007 ،م. ابن شهيد ،الديوان ،جمعه وصنفه يعقوب زكي ،دار الكتاب العربيللطباعة والنشر.
 ابن عذارى ،البيان المغرب يف أخبار األندلس والمغرب ،ت ج سكوالن ،دار الثقافة ،بيروت ،ط1983 ،3م.
 أحمد أمين ،ضحى اإلسالم ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مصر،1997م.
 األصفهاين ،خريدة القصر وجريدة العصر ،ت شكري فيصلوآخرون ،نشر مجمع اللغة العربية بدمشق.1968 ،
 محمود مكي ،التشيع يف األندلس حتى هناية الدولة األموية ،مكتبةالثقافة الدينية ،ط.4
 المراكشي ،الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ،ت .إحسانعباس وآخرون ،دار الغرب اإلسالمي2012 ،م.
 المقري ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،ت .إحسانعباس ،دار صادر ،بيروت ،ط1968 ،1م.
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()3

د .محمد بن نجم بن عواض السيالي

 أستاذ النحو والصرف بكليوة اللغوة العربيوة،
يف جامعة أم القرى.
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تابع الوصلة يف النداء بين جواز النصب ومنع .
ملخص البحث
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد:
فقد تناول هذا العمل مسألة من مسائل باب النداء ،هي "تابع الوصلة
يف النداء بين جواز النصب ومنعه" ،وقد كان الباعث عليه  -يف األصل-
نقال عن السندوبي -أنَّه
هو ما ذكره الص َّبان  -يف حاشيته على األشموينً ،
قرئ شا ًّذا ﴿ﭑ ﭒ الكافرين﴾ ،بالياء ،إضافة إلى َّ
الرضي  -يف شرح
أن
َّ
الكافية  -قد أشرك الزجاج مع المازين يف القول بجواز النصب ،وما زعمه
الغرناطي من أنَّه مسموع من لسان العرب.
ابن البا َذش
ّ
شك َّ
وال َّ
أن من يقف على آراء المازينّ يتب َّين له أنَّه أمام شخص َّية متميزة
النحوي.
لها وزهنا يف تراثنا
ّ
كل ذلك حفزين للوقوف على حقيقة األمر؛ هل ما أجازه المازينُّ
ماع من كالم العرب أو شعرهم ،أو قراءة قرآنية ،وهل قال به
ُ
يعضده الس ُ
أحدٌ قبله ،أو تابعه بعده أحدل
وقد اقتضت طبيعة هذا العمل أن يقع يف مقدمة تمهيدية ،ومبحثين.
أشرت يف المقدمة إلى جهود علمائنا  -رحمهم اهلل  -يف خدمة ال ُّلغة،
وعرضت  -بشيء من التفصيل  -للوصلة يف النداء ،وتابعها.
ُ
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وتناولت يف المبحث األول القول بالجواز ،وما صدر عنه أصـحاب
َّ
استقل المبحث الثاين بالحديث عن المنع ،وما صدر عنه
هذا الرأي ،فيما
المانعون.
لدي يف المسألة،
ترجح َّ
وختمت هذا العمل بخاتمة س َّطرت فيها ما َّ
وهو منع نصب التابع ،وفا ًقا للجمهور؛ لما ذكروا من مخالفته كالم
العرب ،وإجماع النحويين .يقفو ذلك قائمة بالمصادر التي أفدت منها يف
إعداده ،وفهرس الموضوعات.
الو ْص َلة يف النِّداء بين القبول والمنع،
ب تابع ُ
وبعدُ فهذا هو موضوع ن َْص ُ
كما بدا لي من خالل هذه الرحلة يف نصوص أسالفنا -رحمهم اهلل.-
واهلل الموفق ،والمعين.
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مقدمة تمهيدية
اضطلعت الطبقات األولى من علماء العربية  -رحمهم اهلل  -بوصف
ال ُّلغةُ ،ث ّم توالت جهود من جاء بعدهم من النحاة وال ُّلغويين فأفرغوا
وص ْوغ القواعد ،وكانوا جمي ًعا يصدرون  -يف ذلك
طاقاهتم يف التعليالتَ ،
العرب ُ
ص ،كما
كثير منهم
الخ َّل َ
َ
 َع َّما جاء عن العرب ،وال ُق َّراء ،وقد شاف َه ٌاهلل
كان بعضهم أعال ًما يف الق َراءات رواي ًة ودرايةً .هذا إضافة إلى ما حباهم ُ
من م َل ٍ
كات عقل َّية َف ّذ ٍة ،فجاءت قواعدهم غاي ًة يف اإلحكام ،ومصنّفاهتم
َ
فضال من اهلل ومنّ ًة على هذه ال ُّلغة؛ حيث أنزل -
قامات يشار إليها بال َبنانً ،
ٍ
عربي مبين ،وتك ّفل بحفظه ،فته ّيأ لها  -بذلك  -من
بلسان
سبحانه -كتابه
ّ
اإلتقان والحفظ ،ما لم  -ولن  -يتوافر لغيرها من اللغات.
بال ُشغ َل هبا العلماء منذ ٍ
ذات ٍ
ٍ
ُ
مبكر ،ومن
وقت
ويف علم العرب ّية
مسائل ُ
ُ
تلك المسائل التي استوقفتهم فأفرغوا فيها جهدً ا له ٌ
شأن لما لها من ص َل ٍة
ٍ
اللغوي ،هو أسلوب
يكثر َد ْو ُره يف االستعمال
ّ
بأسلوب من أساليب العربية ُ
النداء.
وكان م ّما ُعني به النحا ُة من مسائل هذا الباب  -منذ عهد الخليل بن
أحمد (175 -100هـ)  -رحمه اهلل" ،-فقد كان الغاية يف استخراج مسائل
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الو ْص َل ُة يف النداء ،يريدون هبا ما ُيتوصل
النحو ،وتصحيح القياس فيه"ُ ،)1(-
به إلى نداء المح ّلى بأل؛ ذلك أنّه يمتنع عرب ّية  -يف غير الضرورة  -دخ ُ
ول
نص
حرف النداء على ذي األلف وال ّالم؛ ّإال مع اسم اهلل،
ومحكي الجملّ ،
ّ
َ
المش َّبه
على ذلك سيبويه (ت 180 -هـ)( .)2وزاد بعضهم اسم الجنس
ٍ
ٍ
مبدوء بأل()4؛  -وذلك لما يف نداء
موصول
وبعضهم ما ُس ّمي به من
به(،)3
ُ
المقرون بأل  -مباشرة  -من اجتماع تعريفين على المنادى ،تعريف النداء،
وتعريف أل؛ ّ
ألن النداء بمنزلة اإلشارة يف إفادة المنادى التعريف(.)5
ومن َث ّم فإهنم متى ما أرادوا نداء المصدَّ ر بأل ،كا ُ
لرجل ،ونحوه ،وقد
كرهوا نزعهما منه ،وتغيير اللفظ عند النداء ،فصلوا بينهما  -أعني النداء
ٍ
حينئذ -
وأل  -بفاص ٍل ال يقبل (أل) ،يكون منا ًدى يف ال ّلفظ ،فال يجتمع -
وتوصلوا إلى ندائه بذلك الفاصل ،وهو عندهم
تعريفان على المنادى،
َّ
اسم اإلشارة ،أو هما م ًعا ،فرتاهم
أي) ،أو
المنادى المبهم ،وهو ( ّ
ُ
يتوصلون هبذا إلى نداء ما فيه أل ،وهو ما يع ّبر عنه  -يف عرفهم -

( )1أخبار النحويين البصريين ،للسيرايف ص .54
الزجاجي ص .151
( )2الكتاب  .333/3 ،195/2وانظر معاين الفراء  ،121/1وجمل
ّ
( )3شرح التسهيل ،البن مالك .388/3

( )4المقتضب  ،214/4وشرح التسهيل البن مالك  ،398/3واألوضح .32/ 4
المفصل  .9 - 8/2وانظر الكتاب  ،197 ،106/2والجمل ص .151
( )5ابن يعيش على
َّ
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بالو ْص َلة( ،)1يتلوه -بعد ذلك  -مصحوب أل مرفو ًعا ،نع ًتا له أو عطف بيان
ُ
عليه ،وهو المنادى حقيقةً ،أعني يف األصل والمعنى.
الوو ْصو َل ُة
ُ
ٍ
ومن نافلة القول أن نذكر هنا ّ
أوجه من
أي) تر ُد يف العرب ّية على
أن ( َّ
أن تقع ُو ْص َل ًة إلى نداء المح َّلى بأل(َّ ،)2
االستعمال ،منها ْ
اسم اإلشارة
وأن َ
نص عليه سيبويه
ُم َّنز ٌل منزلتَها يف ذلك -أعني يف وقوعه ُو ْص َلةَّ -
والنحا ُة(.)3
واسم اإلشارة هبذه الوظيفة دون غيرهما من
أي)
وإنما ُخ َّصت ( ّ
ُ
َّ
ولما قصدوا الفصل بين حرف
األبنية؛ ألهنما  -كما يقول
الرضيَّ ..." :-
ُّ
ٍ
دال على ماهي ٍة معي ٍ
غير ٍّ
محتاجا
نة،
النداء َّ
ً
َّ ُ َّ
مبهماَ -
اسما ً
والالم بشيء طلبوا ً
ٍ
شيء آخر يقع النداء -يف الظاهر -على هذا
بالوضع يف الدَّ اللة عليها إلى
الالم ،وذلك َّ
أن
مخصصه ،الذي هو ذو ّ
االسم المبهم لشدَّ ة احتياجه إلى
ِّ

( )1الســيرايف علــى الكتــاب  37/3ب .وانظــر الكتــاب  ،199 -188/2وابــن يعــيش علــى
المفصل.7/ 2
( )2انظــر يف أوجــه اســتعمالها حــروف المعــاين للزجــاجي ص  ،62والصــاحبي ص ،199
واألزهية للهروي ص  ،107 -106وآمالي ابـن الشـجري  ،45 -39/3والمغنـي ص
.110-107
( )3الكتــاب  ،189 - 188/2والرضــي علــى الكافيــة  ،375 - 374/1واألشــموين علــى
األلفية (حاشية الصبان .)151/3
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من ضرورة المنادى أن يكون متم ِّيز الماه َّية ،وإن لم يكن معلوم الذات،...
ف بالصفة المذكورة أ ًّيا ،بشرط قطعه عن اإلضافة،
فوجدوا
االسم الم َّتص َ
َ
واسم اإلشارة.)1("...
أي رجل،
إذ هي ُت َخ ِّص ُصه ،نحوّ :
َ
َ
أي) واسم
الرضي مبيِّنًا
ثم يمضي
الفرق  -يف زوال اإلهبام  -بين ( ّ
ُّ
ٍ
شيء،
اإلشارة وبين المبهمات األخرى ،التي هي لفظ شيء وما بمعنى
وضمير الغائب ،والموصول.
أي) الواقعة ُو ْص َل ًة عن اإلضافة؛ لما
وقد أجمع النحا ُة على قطع ( ّ
نص الرضي.
ذكروا من قصد اإلهبام ،كما تقدم في ِّ
عوضا َع َّما فاهتا من
كما اتفقوا على أنَّها تلزمها هاء التنبيه لتكون
ً
اإلضافة()2؛ يقول ابن خالويه ،وقد أعرب آية ﴿ﭑ ﭒﭓ﴾(" :)3فإن
فلم دخل هنا
سأل سائل فقال :التنبيه يدخل قبل االسم المبهم ،نحو :هذاَ ،
ألن أ ًّيا تضاف إلى ما بعدها ،فلوال َّ
أيل فقلَّ :
أن التنبيه َف َصل بين
بعد ّ
وأي لذهب الوهم إلى أنَّه مضاف"( .)4بخالف اسم اإلشارة
الكافرين ّ

( )1الرضي علـى الكافيـة  .375 -374/1وانظـر األشـموين علـى األلفيـة (حاشـية الصـبان
.)151/3
( )2األشموين علـى األلفيـة (حاشـية الصـبان  ،)150/3والرضـي علـى الكافيـة - 375/1
.376
( )3مفتتح سورة الكافرون.
( )4إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم البن خالويه ص .212
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الواقع ُو ْص َلةً ،فال تلزمه هاء التنبيه؛ ألنه لم يحذف من اسم المشار إليه
أي)(.)1
شي ٌء ،كما ُحذف من ( ّ
الو ْصووووو َلة
توووووابع ُ
ُ
ويلزمها التابع؛ ألنَّه هو المقصود بالنداء يف األصل .والغالب فيه أن
ٍ
جنس مقرو ًنا بأل.
اسم
يكون َ
ُ
الرجل؛ وذلك ألنَّه
أي) باسم اإلشارة ،نحو :يا أ ُّيهذا
ويجوز أن تتبع ( ّ
مبهم مثله ،كما يوصف المقرون بأل بما فيه أل( .")2والنكتة يف ذلك َّ
أن (ذا)
أي من الجنس ،كالرجل والغالم ،فوصفوا به أ ًّيا يف
يوصف بما يوصف به ّ
النداء ،تأكيدً ا لمعنى اإلشارة؛ إذ النداء ُ
حال إشارة والغرض نعته.)3("...
ٍ
بموصول ذي أل ،كقوله –تعالى﴿ :-ﭻﭼ ﭽ
أيضا -
وقد ُتتبع ً -
ﭾﭿﮀ﴾(.)4
(أي) بغير ما ذكرناه من اسم الجنس ،والموصول ،واسم
"وال يوصف ّ
اإلشارة على ما تقدم"(.)5

( )1ابن يعيش على المفصل .7/2
( )2الكتاب  ،139/3وابن يعيش على المفصل .7/2
المفصل .7/2
( )3ابن يعيش على
َّ
( )4ســورة الحجــر ،اآليــة السادســة .وانظــر االرتشــاف  ،127/3واألشــموين علــى األلفيــة
(حاشية الصبان .)152/3
( )5االرتشاف .129/2
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منزل
أيضا  -عن تابع اسم اإلشارة ،ألنَّه َّ
أي يقال ً -
وما قيل عن تابع ّ
منزلتها يف وقوعه ُو ْصلةََّ ،إال أنـَّه يجوز حذفه  -أي التابع  -مع اسم اإلشارة
أي) ،فإنَّه يلزمها التابع؛ من قبل " َّ
أن أ ّيا المقطوع عن اإلضافة أحوج
دون ( ّ
مبهما ُم َ
زال اإلهبام باسم بعده،
إلى الوصف من اسم اإلشارة ،ألنَّه وضع
ً
بخالف اسم اإلشارة ،فإنَّه قد يزال إهبامه باإلشارة الحس ّية"(.)1
أي ،وال :يا أ ُّيها ،وتسكت؛ ألنَّه مبهم
وعليه فإنّك "ال تستطيع أن تقول :يا ُّ
ٍ
يلزمه التفسير ،فصار هو والرجل بمنزلة ٍ
واحد ،كأنَّك ،قلت :يا ُ
رجل"(.)2
اسم
أي ،يلزمه التابع إذا أردت أن ُت َف ِّسره،
أما اسم اإلشارة فإنه يصير بمنزلة ّ
ٍ
ٍ
واحد ،كأنَّك
حينئذ  -بمنزلة اسم
والوصف -
ولم ترد أن تقف عليه ،ألنَّه
َ
قلت :يا ُ
رجل(.)3
ُ
الرجووول ،يا هوذا الغووووال ُم
يا ُّأيها
ذكر العلماء َّ
الو ْص َلةُ ،وآخر
أن يف هذا االستعمال منا ًدى يف اللفظ ،هو ُ
أي) منادى مبني
يف األصل والمعنى هو التابع .وقد درجوا على إعراب ( ّ
على الضم ،و(ها) للتنبيه.

الرضي على الكافية ( 375/1بتصرف يسير) .وانظر ابن يعيش على المفصل .7/2
()1
ّ
( )2الكتاب .188/2
( )3الكتاب .189/2
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والجمهور على َّ
للو ْص َلة ،ويرى بعضهم أنَّه عطف بيان،
أن التابع نعت ُ
وقال آخرون :إذا كان مشت ًّقا فهو نعتّ ،
وإال فهو عطف بيان(.)1
وانفرد األخفش ( 215 - ...هـ)  -يف أحد قوليه َّ -
أي) يف النداء
بأن ( ّ
ُ
الرجل(.)2
موصولة بمعنى الذي ،صلتها ما بعدها ،كأنه قيل :يا الذي هو
وقد ُر َّد عليه ذلك.
وقد التزموا رفعه ،أعني التابع؛ "نبهوا بالتزام رفعه على كونه المقصود
بالنداء ،فكأنَّه باشره حرف النداء"( )3وأجاز فيه أبو عثمان المازينُّ (- ...
أيضا .وهذا هو مجال حديثنا هنا ،وموضوع بحثنا
 248هـ)( )4النصب ً
إن شاء اهلل.

( )1ابن يعيش على المفصل  ،130/1واألشموين على األلفية (حاشية الصبان .)151/3
( )2االرتشاف  ،129/3والمغني ص .107
( )3الرضي على الكافية .377/1
( )4ترجمته يف إنباه الرواة .291 - 281/1

120

السنة السادسة -العدد ( ،)18ربيع األول 1440هـ /نوفمرب  -ديسمرب 2018م

المبحث األول القول بالجواز
يف العربية ما يعرف بالتَّابع ويطلق يف االصطالح "على مجموعة من
األسماء تالزم ما قبلها ،وال تنفك عنه ،وتتبعه يف أمور كثيرة"( .)1وهو ما
بحق األصالة ،ويجمع على
يجري عليه اإلعراب بحكم التبع َّية لغيره ،ال ِّ
توابع ،وهي أربعة ،نعت وتوكيد وعطف وبدل ،ومعلوم َّ
أن األصل يف
التبعية هو المتابعة يف حكم اإلعراب ،وال تشرتط الموافقة يف عالمة
اإلعراب.
اسم
وأعني به هنا تابع ( ّ
أي) يف النداء ،وما ن ُِّزل منزلتها يف ذلك ،وهو ُ
الو ْص َلة يف النِّداء.
اإلشارة .وبعبارة أخرى تابع ُ
وقد درج النحاة على أن يعربوه نع ًتا ،وقال بعضهم :عطف بيان(.)2
النصب،
والتزموا رفع هذا التابع ،وأجاز فيه المازينُّ ( 248 - ...هـ)
َ
ٍ
جنس
أيضا ،ولم يقف عند ما يشيع بين النحاة من لزوم رفعه إذا كان اسم
ً

( )1معجم المصطلحات النحوية والصرفية ص .32
والرضي على الكافية  ،377 - 376/1واألشـموين
( )2ابن يعيش على المفصل ،130/1
ّ
على األلفية (حاشية الصبان .)151/3
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أيضا  -هو
مقرو ًنا بأل .و ُيعزى إلى الزجاج ( 311 - ...هـ) أنَّه قد أجازه ً -
اآلخر(.)1
ب إلى الزجاج يف أمر جواز نصب التابع .ولنا عودة إلى ما
هذا ما نُس َ
نُسب إليه  -إن شاء اهلل  -بعد تقديم مذهب المازينّ فيه.
والع َّل ُة التي يذكرها الجمهور يف وجوب الرفع مسطورة يف شرح الكافية
للرضي ،حيث يقول" :نبهوا بالتزام رفعه على كونه مقصو ًدا بالنّداء ،فكأنَّه
ّ
حرف النّداء"(.)2
باشره
ُ
شك َأنَّه كان يعلم َّ
النصب فال َّ
أن ذلك هو
وأ َّما إجازة المازينّ فيه
َ
الو ْص َلة من المناديات المضمومة ،نحو :يا
مقتضى القياس على صفة غير ُ
الظريف .بنصب الظريف ورفعه( .)3النصب على النعت على موضع
َ
زيدُ
(زيد)؛ ألنَّه يف موضع نصب بالنداء ،والرفع على اللفظ.
جوزا النصب والرفع يف وصف
ين
يقول الرضي" :وأ َّما الماز ُّ
اج َف َّ
والزج ُ
َّ
فُُ .ولم يثبت"(.)4
قياسا على نحو :يا زيدُ الظري َ
اسم اإلشارة و( ّ
أي)ً ،

الرضي على الكافية .377 ،375/1
()1
ّ
الرضي على الكافية .377/1
()2
ّ
الرضي على الكافية .377/1
()3
ّ
الرضي على الكافية .375/1
()4
ّ
122
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ومن يقرأ هذا الكالم يرى َّ
أن إجازة المازينّ ال تستند إلى سماع ،وإنَّما
أي) واسم اإلشارة على
هو معتمد على القياس
النظري ،فهو قد قاس ( ّ
ّ
ولما كان هذا النوع من المناديات يجوز يف تابعه
المنادى المضمومَّ ،
الوجهان ،النصب والرفع ،فإنه يجوز – عنده  -كذلك يف تابع الوصلة مثل
ذلك.
وعلى هذا َّ
فإن ما أجازه المازينُّ يم ّثل صورة أخرى الستعمال هذا
َ
الرجل ،بالنصب ،كما تقول :يا أ ُّيها
التابع ،فهو يجيز لك أن تقول :يا أ ُّيها
ُ
الرجل ،بالرفع.
وألبي حيان مقال طال َعنا به يف ارتشافه ،يفصح لنا فيه عن حالين لنعت
اسم اإلشارة ُو ْص َل ًة لنداء ما فيه أل لم يجز
اسم اإلشارة ،قال" :وإذا قدَّ َ
رت َ
الرفع ،ومن ذلك قو ُله:
يف نعته ّإال
ُ
ووول شو ِ
خو ُفنووووا بمقتو ِ
ووويخ
الم أ
يووووا ذا َ

أوووي صوووا ب األ وووال ِم
ُ ْجووور ت ََمن َ

والنصب
وإذا كان مكت ًفى به يف النّداء جاز يف الصفة الرفع على اللفظ،
ُ
نصب الصفة على الموضع بمسمو ٍع من كالمهم،
على الموضع .وليس
ُ
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اسم
وإنَّما قاله النحويون بالقياس على التقدير الذي ذكرناه ،وهو ّأال يجعل ُ
اإلشارة ُو ْص َل ًة لنداء ما فيه أل ،وأن يكون ُمكت ًفى به"(.)1
ومن يقرأ هذا الكالم يظهر له َّ
أن إجازة النصب على الموضع ال تستند
إلى السما ٍع عن العرب ،وإنَّما هو معتمد على القياس ،على َّأال يكون اسم
اإلشارة ُو ْص َلةً ،وأن يكون ُمكت ًفى به.
وفصل بعضهم
ً
الرضي قد روى لنا فيه
هذا ،وكان
تفصيال آخر ،قالَّ " :
ُّ

ُ
الرجل ،وجب
يف وصف (يا هذا) ،فقال :إن كان لبيان الماه ّية ،نحو :يا هذا
ُ
الرفع؛ ألنَّه مستغنًى عنهَّ ،
الطويل،
وإال جاز الرفع والنصب ،نحو :يا هذا
ُ
رف ًعا ونص ًبا"(.)2
ونعود اآلن إلى ما كنا قد أشرنا إليه من قبل ،وهو أنَّه ُعزي إلى الزجاج
الو ْص َلة.
(311 - ...هـ) أنَّه قد أجاز هو اآلخر النصب يف تابع ُ
النصب،
يصرح بأنَّه قد أجازه .فهل أجاز الزجاج فيه
وقد رأيت
َ
الرضي ِّ
َّ
كما صنع المازينُّل

األسـدي ،يف ديوانـه ص،122
( )1االرتشاف  .130 -129/3والبيـت ل َعبيـد بـن األبـرص
ّ
والخزانــة  .212/2وهــو مــن شــواهد الكتــاب ،192 -190/2والرضـ ّـي  -يف توابــع
المنادى .362/1 -

الرضي على الكافية .375/1
()2
ّ
124
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َّ
نصه السابق يجد أنَّه قد أشرك
إن من يقرأ شرح الكافية
للرضي يف ّ
ّ
والزجاج
الزجاج مع المازينّ يف إجازة النصب ،حيث يقول :وأ َّما المازينُّ
ُ
َ
قياسا على نحو :يا
النصب
فجوزا
والرفع يف وصف اسم اإلشارة و( ّ
َ
َ
َّ
أي)ً ،
الظريف ،ولم يثبت"( .)1يريد القياس على صفة المناديات المضمومة،
ُ
زيدُ
ّ
للمحل ،إذ محلها النصب
فكما هو معلوم يجوز يف وصفها النصب مراعا ًة
بالنداء ،والرفع على اللفظ.
نص الرضي هذا َّ -
أن
هذا وكنا قد ذكرنا  -قري ًبا ،يف التعليق على ّ
ّ
النصب ال يستند إلى سماع ،ولهذا وجدناه يقول" :ولم يثبت".
ولكن الزجاج  -يف معاين القرآن وإعرابه  -ال يؤيد هذه النسبة ،بل نراه
يرد على المازينّ مذهبه هذا؛ حيث يقول" :وأجاز المازينُّ أن تكون صفة
ٍ
معروفة يف كالم العرب ،ولم يجز أحد
أي) نص ًبا ،...وهذه اإلجازة غير
( ّ
من النحويين هذا المذهب قبله ،وال تاب َعه عليه أحد بعده ،فهذا مطروح
ٌ
مرذول لمخالفته كالم العرب ،والقرآن ،وسائر األخبار"(.)2
ومن هنا فإنَّه يمكننا القول َّ
إن الزجاج كان يمنع مثل هذا الرتكيب :يا
َ
الرجل ،بالنصب؛ وإنـَّه معتمد يف ذلك على مخالفة النصب كالم
أ ُّيها

الرضي على الكافية .375/1
()1
ّ

( )2معاين القرآن وإعرابه .229 - 228/1
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العرب ،والقرآن .على َّ
السماع ،بل َع َّول على مقتضى
أن المازينَّ لم َيدَّ ع فيه
َ
القياس ،كما ذكر العلماء.
الغرناطي ( -)1()528 - 444أعني
واألمر كذلك بالنسبة البن البا َذش
ّ
أنَّه قد أجاز النصب  -يقول أبو ح َّيان يف ارتشافه" :وال يكون هذا التابع ّإال
والنصب فيه
والنصب ،قالوا:
الرفع
مرفو ًعا ،خال ًفا للمازينِّ ،إذ يجيز فيه
ُ
َ
َ
مخالف لكالم العرب ،وذكر ابن الباذش َّ
أن النصب فيه مسمو ٌع عن بعض
العرب"(.)2
نصه هذا يذكر َّ
وقد لوحظ َّ
نصب التابع مخالف لكالم
أن
َ
أن أبا ح ّيان يف ّ
العربَّ ،
وأن ابن البا َذش روى أنَّه مسموع عن بعض العرب ،فهو بذلك
موافق المازينّ يف إجازة النصب ،وإن لم َي ْحك لنا ذلك المسموع.
ولم يبلغنا نحن ذلك السماع ،وال نعلم من أمره شي ًئا قبل أبي ح َّيان،
نصه المتقدِّ م ( -ولم يثبت) لم يجاوز
وبذلك يكون قول
الرضي يف ِّ -
ِّ
الحقيقة.

ـاطي ،ابــن البــاذش ( 528 - 444هـــ) ،إمــام يف
( )1اإلمــام علــى بــن أحمــد بــن خلـف الغرنـ ّ
العربية والقراءات ،وله مشاركة يف غيرهمـا .صـنف شـرح كتـاب سـيبويه ،والمقتضـب،

السراج ،والجمل ،والكـايف للنحـاس .وهـو والـد صـاحب اإلقنـاع يف
وشرح أصول ابن َّ
القراءات .إنباه الرواة  ،227/2وبغية الوعاة .143 – 142/2
( )2االرتشاف .127/3
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وذهب الص َّبان (ت  1206هـ)( )1إلى أبعد من ذلك مع َّق ًبا على الزجاج
ين
فيما حكاه عنه األشموين يف شرح األلفية ،حيث يقول" :وأجاز الماز ّ
نصبه قيا ًسا على صفة غيره من المناديات المضمومة ،قال الزجاج :لم ُيجز
هذا المذهب أحدٌ قبله ،وال تابعه أحدٌ بعده" ،قال الص َّبان" :قوله (يعنى
األشموين) قال الزجاج ..إل فيه نظر؛ َّ
مسموع من
ألن ابن البا َذش ذكر أنَّه
ٌ
تعضد المازينَّ،
لسان العرب ،وألنَّه ُقر َئ شا ًّذا ﴿ﭑ ﭒ الكافرين﴾( ،)2وهي ُ
قاله السندوبي"(.)3

ّ

ومن يقرأ تعقيب الص َّبان هذا فإنَّه ال يكون مبال ًغا إذا قال :نلمس منه أنَّه
أجاز نصب التابع ،كما صنع المازينّ ،ولم يقف عند ما يشيع بين النحاة من
وجوب رفعه.
والع َّلة التي يذكرها الص َّبان يف الرد على الزجاج  -حين قال :إن مذهب
غيره ،قبله أو بعده  -هي َّ
أن ابن البا َذش ذكر أنَّه
المازين لم ُيجزه أحد ُ
مسموع من لسان العرب ،وأنَّه قرئ شا ًّذا ﴿الكافرين﴾ بالياء مكان الواو،

مصـري .لـه الكافيـة
( )1محمد بن علي الص َّبان ( 1206 - ...هـ) ،عـالم بالعربيـة واألدب،
ّ
الشافية يف علم العروض والقافية ،وحاشية على شرح األشموين على ألفية ابن مالك يف
النحو ،ورسالة يف االستعارات ،وغير ذلك .مولده ووفاته يف القاهرة .األعالم .29/6
( )2مفتتح سورة الكافرون.
( )3الصبان على األشموين .150/3
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السندوبي ولع َّله أحد شيوخه ،وهو من علماء األزهر
سماه
ونقل َع َّمن َّ
َّ
الشريف(َّ -)1
يعضد المازينّ.
أن ذلك ُ
َّ
نص أبي ح َّيان المتقدم ،وكالم الص َّبان يظ ُّن أنَّه قد انتهى
وإن من يقرأ َّ
ويقويه؛ فقد روى أبو حيان عن
إلى المازينّ من النصوص ما يدعم قياسه ّ
ابن البا َذش ّ
أيضا الص ّبان ،ولعله عن
أن النصب مسموع عن العرب ،ورواه ً
أبي حيان ،كما حكى  -أعني الصبان  -عن السندوبي أنَّه قرئ شا ًّذا
﴿الكافرين﴾ ،بالياءَّ ،
يعضد المازينّ.
وأن ذلك ُ
والواقع أنَّه لم تبلغنا -فيما أعلم -تلك المسموعات التي نُسب إلى ابن
البا َذش أنَّه رواها من لسان العرب ،كما أسلفنا؛ إذ لم يحكها لنا أحد عنه.
فضال عن أن ُتعزى إلى قارئ بعينه ،فيما
ً
ولم ُيشر أحد إلى هذه القراءة،
أمكنني االطالع عليه يف مظاهنا من كتب القراءات ،ومعاين القرآن وإعرابه،
نقال عن السندوبي ،كما
وكتب التفسير ،ومصنفات النحاة ،سوى الصبان ً
تقدَّ م ،ولم يبلغنا من خربها عنه شي ٌء سوى وصفها بالشذوذ.

المصري ( 1079 - 1029هـ) ،من علماء األزهر ومدرسيه.
( )1أحمد بن علي السندوبي،
ّ
له شـرح ألفيـة ابـن مالـك يف النحـو ،وشـرح العنقـود للموصـلي يف النحـو ،ومنظومـة يف
مصــطلح الحــديث ،وشــرح الشــيبانية يف العقائــد .تــويف يف القــاهرة .األعــالم ،181/1
وخالصة األثر ( 256/1عن األعالم).
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كثير من
هذا "وقد روي عن النبي  حديث لو أنَّه َص َّح لتغ َّيرت ٌ
المفاهيم نحو مصطلح القراءات الشا َّذة ،وهو ما روي عن حذيفة ،قال:
ُ
رسول اهلل « :اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواهتا» ،أي :على
قال
فسره أبو عمرو الدَّ اينّ"(.)1
مذاهبها وطباعها يف الكالم ،كما َّ

( )1قراءات للنَّبي  وظواهرها اللغوية ،للـدكتور مصـطفى سـالم ص  .2ومراجـع تخـريج
الحديث هناك.
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المبحث الثاين القول بالمنع
انفرد المازينّ ( 248 - ...هـ)  -من المتقدمين  -بالقول بجواز نصب
أي) ،واسم اإلشارة  -يف النداء على ما تقدّ م ،وتابعه يف ذلك -
الو ْص َلة – ( ّ
ُ
الغرناطي ( 528 -444هـ) .ولم ُينسب
من المتأخرين  -ابن البا َذش
ّ
صراحة إلى غيرهما ،فيما أعلم.
ويبدو َّ
السندوبي (1079=1029هـ) ،والص َّبان (1206-...هـ) قد
أن
ّ
أخذا هبذا الرأي؛ فقد قال أولهما عن قراءة ﴿ﭑ ﭒ الكافرين﴾ ،بالياء:
تعضد المازينّ" ،وقال الثاين يف تعقبه الزجاج يف ر ّده قول المازينّ:
"وهي ُ
"فيه نظر (يعني كالم الزجاج)؛ َّ
ألن ابن البا َذش ذكر أنَّه مسموع من لسان
العرب ،وألنَّه قرئ شا ًّذا ،)1("...فمن هنا بدا لنا َّ
كال منهما يؤيد المازينّ
أن ًّ
فيما أجازه ،كما أسلفنا(.)2
وهذا المذهب  -عند الجمهور  -م َّطرح مرفوض ،كما سيأيت.
فأما إجازة المازينّ فمبن ّية على قياس مردود ،وسماع مزعوم ،على أنَّه
لم َيدَّ ع فيه سما ًعا ،بل قال به ابن البا َذش.

( )1الصبان على األشموين .150/3
( )2انظر ما سلف ص .19 - 17

130

السنة السادسة -العدد ( ،)18ربيع األول 1440هـ /نوفمرب  -ديسمرب 2018م

وأ َّما مذهب الجمهور  -أعني منع ما أجازه المازينّ َّ -
فألن النصب -
وغير ٍ
جار على القياس
عندهم  -مخالف لكالم العرب ،والقرآن الكريم،
ُ
الصحيح.
(أي) على توابع غيرها من المناديات
أما القياس ،فهو حمل تابع ّ
المضمومة ،وقد ر ّده ّ
الحذاق من النحويين ألمرين:
(أي) خاصة يختلف عن بقية توابع المناديات
أحدهما :أن تابع ّ
المضمومة األخرى؛ إذ هو المقصود بالنداء حقيقة ،فهو منادى يف التقدير،
والمنادى المفرد ال ينتصب.
واآلخر :أن الشيء إنما يحمل على الموضع يف األمر العام بعد تمام
أي ،وال :يا أ ّيها ،وتسكت؛ ألنه
الكالم،
و(أي) لم تتم بعد ،فال تقول :يا ّ
ّ
مبهم يلزمه التفسير ،فصار هو و(الرجل) بمنزلة اسم واحد ،كأنك قلت :يا
رجل(.)1
وأما السماع ،فلم َيدَّ ع ْه المازين ،ومع ذلك فقد َر َّد عليه تلميذ تالمذته،
أبو إسحاق الزجاج (ت  311هـ) يف كتاب (المعاين) ،حيث قال ما نصه:
أي نص ًبا ...وهذه اإلجازة غير معروفة يف
"وأجاز المازين أن تكون صفة ّ
كالم العرب ،ولم ُيجز أحد من النحويين هذا المذهب قبله ،وال تابعه عليه

( )1المقاصد :الشافية .314/5

السنة السادسة -العدد ( ،)18ربيع األول 1440هـ /نوفمرب  -ديسمرب 2018م

131

أحدٌ بعده ،فهذا مطروح مرذول لمخالفته كالم العرب ،والقرآن ،وسائر
األخبار"(.)1
وع ّلق الشاطبي على ذلك يف المقاصد ،حيث قال" :وهذا صحيح؛ فإن
مخالفة العرب والنحويين جمي ًعا خطأ ...وهو رأي ضعيف جدًّ ا ال يليق
بمنصب المازين"(.)2
وأما التمسك بسماع ابن الباذش فال قيمة ل  ،ألمرين
سماع غير مع ّين ،فهو ا ّدعاء بغير ب ّينة.
األول :أنه
ٌ
الثاين :أنه لم ينقله عنه أحدٌ من تالمذته ،وال معاصريه ،وال خالفيه من
أهل األندلس ،وال من غيرهم غير أبي حيان( ،)3وكل من نقل ثبوت هذا
السماع عن ابن الباذش فإنَّما نقله عن نقل أبي حيان.
فضال عن أن ابن البا َذش قد خالف جميع النحويين وخرج
ً
هذا كله
على إجماعهم بمتابعته المازينَّ.
عز وجل﴿ :-ﭑ ﭒ

أما القراءة الشاذة بنصب ﴿الكافرين﴾ من قوله -
متهاو ،غير ٍ
وارد؛ وذلك لما يلي:
الكافرون﴾()4؛ فاالحتجاج هبا
ٍ ُ

( )1معاين القرآن وإعرابه .229 -228/1
( )2المقاصد الشافية .314/5
( )3االرتشاف .127/3
( )4مفتتح سورة الكافرون.
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ً
أوال :أهنا لم تثبت نسبتها إلى قارئ بعينه ،بل إن كتب عزو الشاذ
وغيرها من كتب القراءات ،وكذلك كتب التفسير واإلعراب قد خلت
تما ًما من ذكر هذه القراءة ،وليس لها من سند إال نقل الصبان لها يف حاشيته
دليال للقول بثبوتيتها.
عمن أسماه السندوبي( ،)1وهذا ال يقوم وحده ً
ّ
ثان ًيا :أن إطالق القول بجواز االحتجاج بالقراءات الشواذ ،والقياس
عليها -غير سديد ،وقد ن ّبه على ذلك الدكتور مصطفى عمرو ،يف بحثه
الموسوم بـ" :موقف النحاة من االحتجاج بالقراءات الشواذ وأثره يف
الدرس النحوي"(.)2
حيث انتهى إلى أن صالحية القراءات الشواذ لالحتجاج هبا والقياس
عليها ال ينبغي إطالق القول بجوازه من دون ضابط ،ويف ذلك يقول:
منهجا يضبط أمر االحتجاج هبذه القراءات
"غير أننا إذا أردنا أن نحدد
ً
وينظم عملية القياس عليها ،فال بد أن يكون ذا معالم واضحة ،بحيث
المرجو منه ،وهو ضمان االستفادة بأكرب قدر من هذه القراءات
يح ّقق
ّ
بإقرار القياس على ما جاء فيها ،وتصحيح استعماله ،مع المحافظة على
نظام اللغة وقواعدها ،وحمايتها من الفوضى واالضطراب"(.)3
( )1الصبان على األشموين .150/3
( )2رسالة دكتوراه يف كلية اللغة العربية  -جامعة األزهر -القاهرة عام 2005م1426 -هـ.
( )3البحث :ص 401
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وقد اقرتح الباحث لذلك ضاب ًطا ينحصر يف نقاط أربع ،أوجزها فيما
يلي:
ً
أوال :أن تكون القراءة صحيحة السند ،موثقة النسبة إلى َمن قرأ هبا،
وذلك من خالل الكتب التي عنيت بجمع هذه القراءات وعزوها .وعلى
هذا فكل قراءة فقدت هذا الشرط تفقد صالحية القياس عليها ،وتبقى يف
عداد المحفوظات التي ال يتجاوز هبا محل السماع .ومتى تحقق هذا
الشرط أصبحت القراءة حجة يف باهبا ،صالحة للقياس عليها ،إذا تحققت
مع هذا الضابط بقية الضوابط التالية.
ثان ًياَّ :أال تكون القراءة المراد القياس عليها مما أجمع النحويون على
شذوذ ما جاء فيها ،فإن كانت كذلك لم يحسن القياس عليها ،فال يجوز أن
نخرق إجماعهم؛ ألهنم ال يجمعون على خطأ.
ثال ًثا :أن تكون هذه القراءة ذات نظائر تعضدها وتقوي ما ورد فيها -
ولو كانت قليلة  -فإن لم يكن لها نظير يف كالمهم قبلناها وصححنا
االستعمال الوارد فيها ،لكننا نقف هبا عند هذا الحد ،وال نحاكي ما جاءت
به ،حتى يثبت له نظير من شعر أو كالم.
ٍ
قراءة َّما ،أو قراءات إلى خرق أصل ثابت،
راب ًعاَّ :أال يؤدي القياس على
أو إحداث لبس يرتتب عليه اضطراب يف القواعد ،أو اختالط يف المعاين،
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يمس العالمات اإلعرابية والعوامل ،وكذلك فيما
وذلك أكثر ما يكون فيما ّ
يتعلق بنيابة بعض حروف المعاين مناب بعض.
أ ّما ما يتعلق بالنواحي الرتكيبية ،والبنى ،واإلمكانات واألوجه اإلعرابية
 فما دامت القراءة فيه صحيحة السند ،ذات نظائر فال بأس من القياسعليها(.)1
ومن الواضح جدًّ ا أن هذا الضابط يرفض بشدة جواز االحتجاج
بقراءة﴿ :ﭑ ﭒ الكافرين﴾ ،بالياء ،يف هذه المسألة ،أو حتى إن كان فيها
شاهد لغيرها.
وعليه ،فإن فصل القول فيها -إن ثبتت -أنَّها من الشاذ الذي ال يتجاوز
به محل السماع وال تصلح سندً ا لقول المازين ،وابن الباذش ،ومن وافقهما
بجواز القياس عليها.
وإن لم تثبت  -وهو الحاصل حتى هذه اللحظة  -فليست بحجة
أصال .واهلل أعلم.
ً

( )1البحث :ص.403 -401

السنة السادسة -العدد ( ،)18ربيع األول 1440هـ /نوفمرب  -ديسمرب 2018م

135

خاتمة
الو ْص َلة يف النداء بين القبول والرفض ،كما بدا لنا
وبعد فهذا هو
نصب ُ
ُ
النحوي ،وفيها وجدناه ممنو ًعا عند
من خالل هذه الرحلة مع كتب الرتاث
ّ
الجمهور ،لمخالفته كالم العرب والقرآن ،بل إنَّهم يلتزمون رفعه ،نبهوا
بالتزام رفعه على أنَّه هو المقصود بالنداء ،فكأنَّه حرف النداء قد باشره،
فهو منادى يف الحقيقة ،والمنادى المفرد ال ينتصب.
قياسا على تابع غيره من المناديات
وانفرد المازين بجواز نصبه
ً
رح
قياس  -عند الجمهور  -م َّط ٌ
المضمومة ،ولم َيدَّ ع يف ذلك سما ًعا وهو ٌ
مرفوض؛ َّ
أي) هو المقصود بالنداء ،بخالف تابع غيره من
ٌ
ألن تابع ( ّ
المناديات المضمومة فليس َمقصو ًدا بالنداء.
والسندوبي،
الغرناطي،
وقد تابع المازينُّ  -من المتأخرين -ابن البا َذش
ّ
ُّ
ثبت.
والص ّبان .وأشرك بعضهم الزجاج مع المازينّ يف جواز النصب ،ولم َي ُ
وقد ُي َظ ُّن َّ
النصب شاهدً ا من قراءة قرآنية ،أو من
أن يف إجازة المازينّ
َ
والحق أنَّه لم َيدَّ ع يف ذلك سما ًعا ،بل ذكره َمن وافقه م َّمن
كالم العرب.
ُّ
جاء بعده ،ولم َي ْحك لنا أحدٌ ذلك المسموع ،كما أنّه لم ُيشر إلى تلك
فضال عن أن يعزوها إلى قارئ بعينه ،سوى الص َّبان َع َّمن
ً
القراءة أحدٌ ،
السندوبي ،وقد وصفها بالشذوذ دون عزو ،وهي نصب ﴿الكافرين﴾،
سماه
َّ
ّ
من آية ﴿قل يا أيُّها الكافرون﴾.
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يعضد
ولو
فتحا ُ
صحت هذه القراءة ،أو ثبت ذلك السماع لكان ً
َّ
السندوبي ،وألمكننا القول إهنما وجهان من االستعمال
المازينّ ،كما قال
ّ
الو ْص َلةَ ،الرفع والنصب.
يف تابع ُ
قصدت هبذا أن أقول َّ
علو كعبه يف العلم -
إن مذهب المازينّ  -مع ّ
مرفوض ،مردو ٌد ،لمخالفته كالم العرب،
ا ِّدعا ٌء من غير ب ّينة؛ ولذا فهو
ٌ
والقرآن الكريم ،وإجماع النحويين ،كما قال الشاطبي.
والقول يف المسألة  -عندي  -هو قول الجمهور ،وهو لزو ُم رفع تابع
الوصلة؛ لذلك ،ولما ذكروا أنه هو المقصود بالنداء ،والمنادى المفرد ال
ْ
ينتصب.
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أ َّو اًل فهرس المصادر والمراجع
 أخبار النحويين البصريين ،ومراتبهم ،وأخذ بعضهم عن بعض ،ألبي
سعيد السيرايفّ ،تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا ،القاهرة ،دار
االعتصام الطبعة األولى  1405هـ = 1985م.
 ارتشاف الضرب من لسان العرب ،ألبي ح ّيان األندلسي ،تحقيق
الدكتور مصطفى أحمد النماس ،القاهرة :مطبعة المدين ،الطبعة
األولى 1409 -1404 ،هـ = 1989 -1984م.
للهروي ،تحقيق عبد المعين الملوحي،
 األزهية يف علم الحروف،
ّ
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق  1413هـ = 1993م.
 إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم ،البن خالويه ،بيروت ،عالم
الكتب 1406 ،هـ = 1985م.
لي ،بيروت ،دار العلم للماليين ،الطبعة الثامنة
 األعالم ،للزرك ّ
1989م.
 أمالي ابن الشجري ،تحقيق الدكتور محمود بن محمد الطناحي،
القاهرة ،مكتبة الخانجي ،الطبعة األولى  1413هـ =1992م.
الرواة على أنباه النّحاة ،للقفطي ،تحقيق :محمد أبو الفضل
 إنباه ّ
إبراهيم ،دار الفكر العربي  -القاهرة ،ومؤسسة الكتب الثقافية -
بيروت ،الطبعة األولى  1406هـ = 1986م.
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 أوضح المسالك إلى ألف ّية ابن مالك ،البن هشام األنصاري ،تحقيق:
محمد محيي الدين عبد الحميد ،بيروت دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع ،الطبعة السادسة1394 ،هـ = 1974م.


بغية الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة ،للسيوطي ،تحقيق :محمد أبو
الفضل إبراهيم ،بيروت :دار الفكر ،الطبعة الثانية 1399 ،هـ = 1979م.

 الجمل يف النحو ،ألبي القاسم الزجاجي ،تحقيق :الدكتور علي
توفيق الحمد ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،إربد ،دار األمل ،الطبعة
الثانية 1405 ،هـ =1985م.
 حاشية الصبان على شرح األلفية لألشموين ،القاهرة ،دار إحياء
الكتب العربية.
 حروف المعاين ،ألبي القاسم الزجاجي ،تحقيق :الدكتور علي توفيق
الحمد ،بيروت :مؤسسة الرسالة ،إربد :دار األمل ،الطبعة الثانية،
1406هـ = 1986م.
 خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،لعبد القادر البغدادي،
تحقيق :عبد السالم هارون ،القاهرة :الهيئة المصر ّية العا ّمة ،ومكتبة
الخانجي ،الرياض :دار الرفاعي1979 ،م – 1983م.
األسدي ،تحقيق :وشرح الدكتور حسين
 ديوان َعبيد بن األبرص
ّ
الحلبي ،الطبعة األولى 1377
البابي
نصار ،القاهرة ،مكتبة مصطفى
َّ
ّ
ّ
هـ= 1957م.
السنة السادسة -العدد ( ،)18ربيع األول 1440هـ /نوفمرب  -ديسمرب 2018م

139

 شرح األشموين على ألفية ابن مالك ،مطبوع مع حاشية الص َّبان.
 شرح التسهيل البن مالك ،تحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد،
والدكتور محمد بدوي المختون ،الطبعة األولى ،هجر للطباعة
والنشر ،القاهرة 1410 ،هـ= 1990م.
 شرح الرضي على الكافية ،تصحيح وتعليق الدكتور يوسف حسن
عمر ،منشورات جامعة قاريونس ،ليبيا 1398هـ= 1978م.
 شرح كتاب سيبويه للسيرايف (مخطوط).
 مصورة مكتبة مركز إحياء الرتاث اإلسالمي ،بمعهد البحوث
العلم َّية ،بجامعة أم القرى ،عن نسخة دار الكتب المصرية رقم
( )137نحو.
 شرح المفصل ،البن يعيش ،بيروت ،عالم الكتب ،بدون تاري .
 الصاحبي ،البن فارس ،تحقيق :السيد أحمد صقر ،مطبعة عيسى
البابي الحلبي ،القاهرة 1397 ،هـ = 1977م.
َّبي  ،وظواهرها اللغو َّية ،للدكتور مصطفى عبد الحفيظ
 قراءات للن ِّ
سالم ،جامعة أ ّم القرى ،معهد البحوث العلم ّية1420 ،هـ.
 الكتاب ،لسيبويه ،تحقيق عبد السالم محمد هارون ،الهيئة المصر ّية
العا ّمة للكتاب ،ومكتبة الخانجي ،ودار الرفاعي بالرياض ،الطبعة
الثانية 1403 - 1402 ،هـ= 1979م.
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 معاين القرآن ،للفراء ،تحقيق :أحمد يوسف نجايت ،ومحمد علي
النجار ،والدكتور عبد الفتّاح شلبي ،القاهرة :الهيئة المصرية العا ّمة،
ّ
1980 -1972م.
للزجاج ،تحقيق :الدكتور عبد الجليل عبده
 معاين القرآن وإعرابه،
َّ
شلبي ،بيروت ،عالم الكتب ،الطبعة األولى  1408هـ = 1988م.
 معجم المصطلحات النحو َّية والصرفيّة ،للدكتورمحمد سمير نجيب
اللبدي ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ودار الفرقان ،الطبعة األولى
 1405هـ= 1985م.
 مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،البن هشام األنصاري ،تحقيق:
الدكتور مازن المبارك ،ومحمد علي حمد اهلل ،بيروت ،دار الفكر،
الطبعة الخامسة1979 ،م.
 المقاصد الشافية يف شرح الخالصة الكافية ،ألبي إسحاق الشاطبي،
الجزء الخامس ،تحقيق :الدكتور عبد المجيد قطامش ،معهد
البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي ،جامعة أم القرى ،مكة
المكرمة ،الطبعة األولى 1428هـ= 2007م.
 المقتضب ،للمربّد ،تحقيق :الشي

محمد عبد الخالق عضيمة،

القاهرة ،المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ،الجزء األول بدون
تاري  ،والثاين والرابع ،الطبعة الثانية1399 ،هـ ،والثالث 1386هـ.

السنة السادسة -العدد ( ،)18ربيع األول 1440هـ /نوفمرب  -ديسمرب 2018م

141

 موقف النحاة من االحتجاج بالقراءات الشوا ّذ ،وأثره يف الدرس
النحوي ،للدكتور مصطفى عمرو (مخطوط).
ّ
 رسالة دكتوراه ،يف كلية اللغة العربية ،جامعة األزهر القاهرة ،عام
 1426هـ =2005م.
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()4

د .ماجد بن هالل العصيمي

أسوووتاذ مسووواعد بجامعوووة الملوووك عبووودالع ي
بجدة.
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نقد الفوائ الظنية.
المستخلص
يسعى هذا البحث إلى نقد مشروع (الفوائت الظنية) الذي يتبناه ما
يسمى بـ (مجمع اللغة العربية االفرتاضي) ،من خالل نقد أحد ثمرات هذا
المشروع وهو كتاب (فوائت المعاجم – الفوائت القطعية والفوائت
الظنية) من تأليف مؤسس المجمع األستاذ الدكتور عبد الرزاق بن فراج
الصاعدي.
وقد أقيم هذا البحث على ثالثة محاور أساسية ،هي :تقديم رؤية
موازية لرؤية الكتاب ،وهي مع كوهنا رؤية تقليدية إال أهنا تستند إلى
األصول التي قامت المعاجم العربية عليها ،وبنيت وفقها .ثم تحديد بعض
النقاط الفارقة بين رؤية الكتاب لـ (الفوائت الظنية) وهذه الرؤية المقدمة
ً
إجماال  -خمس نقاط :المصادرة على
من قبل الباحث ،وهي -
المطلوب ،وتباين الموضوع ،واختالل المعيار ،والتعميم المتسرع ،وبين
وأخيرا التعليق على بعض المصطلحات المبتدعة يف هذا
ظن وظن.
ً
الكتاب.
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Abstract
This research seeks to critique the project of the
(Alfawa'et Aldhannyah(1)) adopted by the so-called "the
Virtual Arabic Language Complex" through critiquing
one of this project's fruits, the book (Fawa'et Alma'ajem
– Alfawa’et Alqat’yah(2) and Alfawa’et Aldhannyah)
written by the founder of the complex, Professor Dr.
Abdul Razzaq Bin Faraj AL-Saadi.
This research has been built upon three main axis:
1) Provide a vision parallel to the vision of the book,
though it is a traditional vision, it is based on the assets
that the Arabic dictionaries were based on them.
2) Identify some of the points of distinction between
the vision of the book of (Alfawa'et Aldhannyah) and
this vision provided by the researcher, which is a total of
five points:
 the confiscation of the required,
 the subject variance,
 the imbalance of the standard,
 hasty generalization, and
 between thought and thought
3) Finally comment on some of the terms invented in
this book.

(1)
(2)

The (Suspicious Missed Vocabulary) that the authors would not mention in
their dictionaries.
The (Assured Missed Vocabulary) that the authors would not mention in
their dictionaries.
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المقدمة
كنت أتابع يف أحد برامج التواصل االجتماعي (تويرت) أطروحات ما
يسمى بـ (مجمع اللغة العربية االفرتاضي) وكانت تعجبني جرأة
مؤسسه األستاذ
الموضوعات المطروحة من قبل المجمع ومن قبل
ِّ
الدكتور عبدالرزاق بن فراج الصاعدي ،وزاد من إعجابي أن عملهم مؤطر
بمشروع محدد ،ومع ذلك كنت أرى خطأ منهجهم ،وانشغالهم بما ال
مؤخرا
طائل من ورائه ،وكنت أستصغر أثر مشروعهم ،حتى وقع بين يدي
ً
أحد ثمرات هذا المشروع اللغوي الذي يتبناه المجمع المذكور وهو كتاب
(فوائت المعاجم – الفوائت القطعية والفوائت الظنية) من تأليف مؤسس
المجمع نفسه ،فاستعنت اهلل ببيان رأيي يف خطأ منهجهم من خالل نقد هذا
الكتاب.
والكتاب حسب تعبير مؤلفه يشتمل على جانبين أحدهما للدراسة
واآلخر للتطبيق .وعند تصفح قسم الدراسة ظهر للباحث سعة االختالفات
المنهجية بين رؤية المؤلف ورؤية الباحث ،إذ تمس األصول وربما
تتجاوزها إلى البدهيات العلمية ،فتع ّين إفراد قسم الدراسة بالنظر ليتسنى
للباحث تحديد النقاط الفارقة بين الرؤيتين ،وتقديم رؤية موازية لرؤية
المؤلف ،وهي  -يف زعمي  -رؤية أكثر صوا ًبا من رؤية المؤلف؛ ألهنا
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تستند إلى األصول التي قامت المعاجم العربية عليها ،وبنيت وفقها،
فلتكن إذن رؤية بإزاء رؤية وللقارئ بعد ذلك االختيار.
حينئذ أخذ الباحث يدون مالحظاته على قسم الدراسة فقط؛ إذ هو
األصل؛ وألن فساده يستوجب فساد التطبيق ،فتبين أن آفة هذا القسم
ليست يف الجهل بأقوال العلماء ،بل إن المؤلف يثبت أقوالهم ثم يخالفهم،
وإنما آفته يف المنهج حينًا ،ويف تصور المسائل على خالف مراد العلماء
وخصوصا تلك
تركت بعضها
حينًا آخر ،ولما تكاثرت المالحظات
ُ
ً
المتعلقة باألمثلة المذكورة يف قسم الدراسة؛ ألن الحديث عنها جمي ًعا
سيخرجنا عن المقصود؛ ألن قصدنا ههنا اإليجاز واالكتفاء بومضات
نادرا على
مركزة وإشارات سريعة تفي ببيان خطأ رؤية المؤلف ،وقد أعلق ً
بعضها بشكل موجز ،فإن تبين بعدُ أن اإلشارة هنا غير كافية ألحقناه ببحث
مطول نستويف فيه المسائل.
آخر ّ
وقبل الشروع يف المقصود يحسن التنبيه إلى أن الباحث يتبنى الرأي
القائل بعدم إغالق باب االجتهاد يف دراسة العربية ،فال يغمزين أحد من
هذه الجهة ،بل يعجبني ما نقله الجاحظ أهنم "قالوا :ليس مما يستعمل
الناس كلمة أضر بالعلم والعلماء ،وال أضر بالخاصة والعامة ،من قولهم:
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ما ترك األول لآلخر شي ًئا"( ،)1ولكن البد أن يقوم هذا االجتهاد على أسس
صحيحة وأن يستند إلى مناهج مقبولة.
ولقد تبين للباحث َّ
أن مكمن الخالف ومحل النزاع يتمحور حول ما
يسمى بـ (الفوائت الظنية) .وقد استقر الرأي على تناول الموضوع من
خالل ثالثة عناوين أساسية ،هي:
ً
أوال :مقدمات ضرورية :وفيه تقرير مجموعة من المقدمات التي تمثل
رؤية الباحث يف الموضوع محل النزاع.
ثان ًيا :النقاط الفارقة بين الرؤيتين :وفيه تحديد للنقاط الفارقة بين
ً
إجماال  -خمس نقاط:
الرؤيتين يف الموضوع محل النزاع ،وهي -
أ  -المصادرة على المطلوب.
ب  -تباين الموضوع.
ج  -اختالل المعيار.
د  -التعميم المتسرع.
هـ  -بين ظن وظن.
ثال ًثا :مصطلحات الكتاب :وفيه تعليقات يسيرة على بعض
المصطلحات المبتدعة يف هذا الكتاب.

( )1الجاحظ :الرسائل ،ج  4ص .103
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أوًل مقدمات ضرورية
ا
مما ال يخفى على أي دارس للعربية أن القرآن الكريم ُيعد كلمة السر
وراء نشوء الدراسات العربية جمي ًعا؛ لذا ال يصح وال ُيقبل ممن يريد
الحديث عن العربية وعلومها تجاوز الحديث عن أثر القرآن فيها ،لكونه
منطل ًقا وغاية ،ولكونه محدِّ ًدا ألصولها العلمية ،مما يؤكد الحقيقة التي
أوجزها الدكتور رمضان عبد التواب بقوله" :لوال القرآن ما كانت
عربية"( ،)1حيث" :نشأت الدراسات العربية بفروعها المختلفة متعلقة
بالقرآن الكريم ،كتاب اهلل العزيز ،فكان القرآن هو المحور الذي دارت
حوله تلك الدراسات المختلفة"( ،)2فال يمكن حينئذ تجاهل هذا الباعث
موجها ألعمال اللغويين األوائل ،والموالي منهم
الديني أو إنكاره فقد كان
ً
بشكل أدق ،هذه مقدمة أولى مهمة.
ومن أجل هذه الغاية ،واستنا ًدا إليها حدد علماء العربية موضوع
دراستهم بأنه (لغة العرب الذين خاطبهم القرآن) فظهر مصطلح (عصر
االحتجاج) ويعني باختصار العصر الذي كان يتكلم باللغة التي نزل هبا
القرآن .وهذه مقدمة ثانية جوهرية فيها تحديد منهجي مهم للغة موضوع

( )1رمضان عبد التواب :فصول يف فقه العربية ،ص .108
( )2المرجع نفسه.
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الدراسة ،وقد دفعتهم منهجيتهم العلمية إلى تحديد هذا العصر مكا ًنا
مطول يف كتب األصول حتى غدا
وزما ًنا  -وهو أمر متقرر سل ًفا بشكل ّ
مكون لغوي ينتمي لهذا العصر مكا ًنا
كبدائه العقول فال نطنب فيه  -فكل ِّ
وزما ًنا فهو جزء من موضوع دراستهم ،وقد اصطلحوا على وسمه بـ
مكون لغوي ينتمي لذلك العصر .وقد أقر الوصفيون يف
(الفصيح) أي :إنه ِّ
مؤخرا.
اللسانيات بدقة هذه المنهجية فاتبعوها
ً
ولما كانت العرب يف الجاهلية قو ًما أميين ال يملكون إال ألسنتهم
وقلوهبم ،ألسنة تنظم حكمتهم وعلمهم ،وقلو ًبا تعقل ذلك وترويه لمن
بعدهم ،وكانت ال تملك كتا ًبا مدو ًنا يف اللغة يرجع الالحقون إليه ،اتجه
اللغويون األوائل لمشافهة العرب وتدوين ما يسمعونه منهم ،فربز حينئذ
معيارا حس ًيا للفصيح ،فكل ما ثبت (سماعه) يف
مصطلح (السماع) بوصفه
ً
(عصر االحتجاج) فهو عربي (فصيح) ،وما لم يثبت سماعه فليس كذلك؛
إذ اللغة رواية ونقل فال تثبت بالرأي والعقل ،وهذه مقدمة ثالثة.
وعندما قام اللغويون بتدوين ما ُسمع من اللغة الفصيحة يف المعاجم،
دون كل فرد منهم مبلغه من العلم ،فظهر التفاوت بينهم ،لعجز الفرد
الواحد عن اإلحاطة .وهذا التفاوت أدى إلى استدراك بعضهم على بعض،
لكنه استدراك ضمن إطار عصر االحتجاج ،ومحكوم بمعيار السماع ،فكل
متأخر يستدرك ما فات السابقين من الفصيح مستشهدً ا لذلك بما ُسمع يف
150

السنة السادسة -العدد ( ،)18ربيع األول 1440هـ /نوفمرب  -ديسمرب 2018م

عصر االحتجاج  -وهو ما يسميه المؤلف (الفوائت القطعية) وهي من
نقاط االتفاق بين الرؤيتين  -فإن لم يستشهد له فليس بفائت وال يعد
استدرا ًكا ،وهذه مقدمة رابعة.
وأخيرا ،لقد درج أصحاب المعاجم القديمة على وسم كل ما سمع
ً
خارجا عن
بعد عصر االحتجاج بـ (المولد) أي إنه غير فصيح ،وهبذا يكون
ً
موضوع دراستهم؛ ألنه ليس من (لغة العرب الذين خاطبهم القرآن) وقد
"أجمعوا على أنه ال يحتج بكالم المولدين والمحدثين يف اللغة
والعربية"( ،)1وحكاية اإلجماع هنا يسندها التطبيق الفعلي يف المعاجم ،فال
تكاد تجد يف معاجم العربية القديمة شي ًئا من هذا المولد إال وهو موسوم
هبذه السمة لئال يلتبس بالفصيح ،يستوي يف ذلك ما اتفق مع أبنية العربية
وما لم يتفق ،وما استعمل يف بادية جزيرة العرب ويف حاضرهتا أو يف أي
مكان آخر.
وليس ثمة أي محظور يف دراسة هذا المولد وجمعه بل ال تثريب يف
إدخاله المعجم ،مادام موسو ًما هبذه السمة ،أما حين نلبسه لباس الفصيح،
بحجة اإلمكان واالحتمال ،فإننا حينئذ نقع يف المحظور ،ونفسد من حيث
أردنا اإلصالح.
( )1السيوطي :االقرتاح ،ص .2
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ثان ايا النقاط الفارقة بين الرؤيتين
أ  -المصادرة على المطلو :
ينطلق المؤلف منذ الصفحات األولى من مغالطة تسمى (المصادرة
على المطلوب) حيث يفرتض ابتداء صحة المسألة المطلوب منه الربهنة
عليها ،ثم يجعلها مس ّلمة ،ويبني عليها بقية مسائل الكتاب مع أنه لم يقدم
ما يفيد صحتها والوثوق هبا ،وقد وقع يف هذه المغالطة يف أكثر من موضع
يف كتابه ،سنكتفي  -هنا  -بأحدها حيث يتوهم القارئ منذ البدء أن
(الفوائت الظنية) قسيمة (الفوائت القطعية) ،وأن سؤال الفوائت يتمثل يف:
أهي فوائت (قطعية) أم (ظنية)ل ويسهو المؤلف عن إجابة السؤال األول
األساسي :أهي (فوائت) أم ليست كذلكل أو ألن كوهنا من الفوائت أمر
مسلم به عنده رغم أنه لم يربهن عليه!
فلنحاول إذن اإلجابة عن سؤال :أهي (فوائت) أم ليست كذلكل
لإلجابة عن هذا السؤال يجب أن نتفق ً
أوال على مفهوم الفوائت .ومن
كثيرا عما قرره
كرم اهلل ورحمته أن مفهوم الفوائت عند المؤلف ال يختلف ً
الباحث يف المقدمات ،إذ "الفوائت هي ما فات معاجمنا القديمة تدوينه،
مما قالته العرب زمن الفصاحة وصح من كالمها ،وهو يختلف عن
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المهمل ،فالمهمل لم تنطق به العرب ،أما الفوائت فقد نطقت به ،ولكنه لم
يأخذ طريقه إلى المعجم"(.)1
فالفائت عنده إذن هو ما استوىف الشروط التالية :أن يكون مما قالته
العرب ،زمن الفصاحة ،وصح من كالمها ،ولكنه لم يدون يف معاجمنا
القديمة .وحين نطبق هذه الشروط  -التي قررها المؤلف نفسه  -على
فضال عن أن تكون
(الفوائت الظنية) نكتشف أهنا ليست من الفوائت البتةً ،
ظنية أو قطعية؛ ألن هذه الشروط غير متحققة فيها ،حيث إهنا كما يقول
المؤلف نفسه" :تفتقر إلى نص قديم يثبت وجودها القطعي يف االستعمال
أزمان الفصاحة"( ،)2فإذا تبين أهنا ليست من الفوائت بالكلية؛ أصبح
الحديث عن كوهنا قطعية أو ظنية مجرد حشو ال معنى له.
 تباين الموضوع:ينطلق المؤلف يف مشروع جمع (الفوائت الظنية) من موضوع محدد
لدراسته وهو "لهجاتنا العصرية"( ،)3وتحديده لموضوع دراسته أدى إلى
قصر مادته المعجمية ومصادرها على هذا الموضوع فال تخرج عنه.

( )1الصاعدي :فوائت المعاجم ،ج  1ص .34
( )2نفس المرجع ،ج  1ص .36
( )3نفس المرجع ،ج  1ص ص .49 ،37 ،35
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يقول المؤلف محد ًدا مصادر مادته" :واستعنت يف ذلك بمحفوظي
من لهجتي البدوية الحجازية وبروايتي الشخصية باإلضافة إلى االستعانة
بالنقاشات اللغوية الجادة ...وقد شارك معي يف الرواية أساتذة جامعات
وأكاديميون متخصصون يف العربية وطالب دراسات عليا وشعراء وأدباء
وكتاب ومحبون للعربية ولهجاهتا"(.)1
وليس هناك أي إشكال يف عمله هذا لو كان الحديث عن دراسة
وصفية للهجات المعاصرة ،لكن اإلشكال يكمن يف أن المؤلف يدرس -
يف مشروع (الفوائت الظنية)  -موضو ًعا مباينًا لموضوع أصحاب المعاجم
القديمة؛ لذا فإن استدراكه عليهم إنما هو استدراك لما ليس من شرطهم
عقال ويف منطق البحث العلمي تسميتها بـ
وال من موضوعهم ،فهل يسوغ ً
(الفوائت) وهي خارج شرطهم وموضوعهمل!
إن المؤلف حين يصف هذه (الفوائت الظنية) بأهنا فصيحة يقع يف خطأ
التباين بين موضوع دراسته وهو "لهجاتنا العصرية" ،وموضوع دراسة
أصحاب المعاجم وهو (العربية يف عصر االحتجاج) وال يصح من حيث
المنهج العلمي االستدراك عليهم وإطالق اسم الفوائت إال حين تستويف
تلك الفوائت شرطهم وتكون من موضوعهم.
( )1نفس المرجـع ،ج  1ص  .47وانظـر :ج  2ص ص  .644 – 641حيـث أعـاد المؤلـف
ذكر هذه المصادر ،مع تعداد أسماء المشاركين معه يف نقاشات المجمع االفرتاضي.
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ج – اختالل المعيار:
تب ّين يف المقدمات أن (السماع) هو المعيار الوحيد لتحديد ما ينتمي
للعربية يف عصر االحتجاج وما ال ينتمي ،ولما فشلت (الفوائت الظنية) يف
اجتياز معيار السماع؛ لجأ المؤلف من أجل تسويغ فصاحتها إلى وسيلة
غير مشروعة منهج ًيا وال مقبولة علم ًيا ،وتتمثل يف ما سماه (لطف
الصنعة)! حيث يرى أن الفوائت الظنية "تفتقر إلى نص قديم يثبت
وجودها القطعي يف االستعمال أزمان الفصاحة ،ولكن يمكن بلطف
الصنعة استخراج قدر صالح من هذا النوع مما هو مخبوء يف لهجاتنا
العصرية"(.)1
وقبل الحديث عن مراده بـ (لطف الصنعة) البد من القول :إن مبلغ
علم الباحث أن (لطف الصنعة) عند العلماء ال يدخل باب السماع ،ولكن
يمكن القول ً
تنزال :إن (الصنعة) يف باب السماع هي الرواية ،فهي صنعة
الباب إن كانت تسمى صنعة ،وهي ما تفتقر إليه (الفوائت الظنية) على أية
حال.
وعند البحث عن مراده بلطف الصنعة تبين أنه يقصد بذلك مجموعة
من المعايير والضوابط التي وضعها لتؤدي  -كما يظن  -إلى جعل

( )1نفس المرجع ،ج  1ص ص .37 – 36
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(لهجاتنا العصرية) فصيحة ،وهي :ثالثة معايير الزمة ،وأربعة معايير
مرجحة وغير الزمة.
ّ
أما المعايير الالزمة فهي:
 المعيار اللفظي :يقول المؤلف" :وأعني به بناء الكلمة يف أصواهتا
وصرفها ،فيجب أن توافق ما جاء يف كالم العرب زمن الفصاحة أصوا ًتا
وصر ًفا"(.)1
 المعيار الداللي" :وهو أن تكون الداللة مناسبة لحياة العرب يف
أزمان الفصاحة ،أي مما هو مألوف يف حياهتم"(.)2
 المعيار الجغرايف :يقول المؤلف" :وأعني به بيئة اللهجة ،فحين
تكون اللهجة واسعة االنتشار معروفة يف عدد من القبائل المتفرقة فإن ذلك
يرجح فصاحتها"(.)3
وبعد اختبار هذه المعايير الالزمة اتضح أهنا فضفاضة وواسعة وال
تفي بالغاية التي وضعت من أجلها ،مما يخرجها عن مفهوم المعيار نفسه؛
(المعرب ،المو ّلد )...مما ُأخضع
كبيرا من األلفاظ الدّ خيلة
ّ
قدرا ً
ألن ً
ألوزان العربية كدرهم ولجام وبريد وسرج وديباج وجورب وأشباهها،
( )1نفس المرجع ،ج  1ص .52
( )2نفس المرجع ،ج  1ص .54
( )3نفس المرجع ،ج  1ص .55
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تتحقق فيه هذه المعايير الثالثة وتجتازه دون أي غضاضة ،فإذا اجتازت
هذه األلفاظ الدخيلة معايير المؤلف رغم علمنا المسبق بحالها ،بطل
ٍ
حينئذ األخذ هبذه المعايير يف تحديد العربي الفصيح.
المرجحة وغير الالزمة فهي :اللهجات المهاجرة،
وأما المعايير
ّ
واالستعانة بنظرية االشتقاق األكرب عند ابن جني ،واالستئناس بنظرية ثنائية
األلفاظ ،واالستئناس باللغات العروبية (اللغات السامية) .وسنبين اختالل
هذه المعايير على النحو التالي:
 اللهجات المهاجرة :يقول المؤلف" :وأعني هبذا أن تؤكد لهجة
مهاجرة لفظة أو داللة فتوافق الفروع األصول ،أي :توافق ما يف أصولها يف
جزيرة العرب ،)1("...وتتلخص رؤية المؤلف يف أن اللغات هاجرت من
جزيرة العرب حيث اللغات األصول ،إلى المغرب العربي وهي اللغات
الفروع عنده .وهذه الرؤية كما هو ظاهر ال تستند إلى دليل ومردها إلى
التحكم يف تحديد اللغات المهاجرة واتجاهها وتحديد األصول والفروع
منها ،بل ليس ثمة ما يمنع من أن ُيقال عكس ذلك أي أن تكون تلك
اللغات غير العربية قد هاجرت من المغرب أو أي مكان يف العالم إلى
الحجاز واستقرت ،ثم انتشرت يف جزيرة العرب مع تعاقب الزمن ،وهذا

( )1نفس المرجع ،ج  1ص .57
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أمر مشاهد ومعروف على مستوى سكان الحجاز حيث تقطنه أسر غير
عربية ومن كل بالد العالم منذ قرون عديدة.
 االستعانة بنظرية االشتقاق األكرب عند ابن جني :حاول المؤلف
تطبيق هذه النظرية على اللهجات المعاصرة ،لكنه طبقها بطريقة انتقائية،
أصال من األصول الثالثية ،فتعقد عليه
حيث تنص النظرية على" :أن تأخذ ً
وعلى تقاليبه الستة معنى واحدً ا تجتمع الرتاكيب الستة وما يتصرف من كل
واحد منها عليه"( .)1وحين حاول المؤلف تطبيقها على اللهجات
المعاصرة أتى بجذر واحد فقط وهو ( َع َم َك) ولما شرع يف رد التقاليب
الستة وما يتصرف منها إلى معنى واحد وجد أن األمور ال تستقيم معه
فاكتفى بـ "تأ ُّمل المعنى يف بعض تقليبات هذا الجذر"( )2وهذه انتقائية يف
التطبيق ومخالفة صريحة للنظرية.
 االستئناس بنظرية ثنائية األلفاظ :وهي النظرية المشهورة عند
الشدياق والدومنكي وغيرهما ،وهذه النظرية غاية يف الهشاشة بحيث ال
معيارا لغيرها ولو لالستئناس .مع
فضال عن أن تكون
ً
تكاد تقيم نفسها
ً
مالحظة أنه يجب التعامل مع الثنائية عند المؤلف بشيء من الحذر؛ ألهنا
ثنائية خاصة ومختلفة يف بعض جوانبها عما هي عليه عند سابقيه .ولن
( )1ابن جني :الخصائص ،ج  2ص .134
( )2الصاعدي :فوائت المعاجم ،ج  1ص .60
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نستطرد فنخرج عن نقد الفوائت الظنية إلى نقد النظرية الثنائية ،ولكن
مرت يف مرحلة من مراحل
يسيرا عند قول المؤلف" :اللغة ّ
يمكن التوقف ً
تطورها بالثنائية ،أي كانت ثنائية الجذور ،ثم تطورت إلى الثالثية والرباعية
والخماسية"( ،)1وهذا الكالم تنجيم محض ورجم بالغيب؛ إذ ال يستند إلى
دليل حسي وال عقلي وال نقلي ،وإنما هي أوهام توهموها يف تاري بعض
األلفاظ فرددها المقلدون دون وعي ودون حجة.
 االستئناس باللغات العروبية (اللغات السامية) :إن االستئناس هبا
أمر مقبول ْ
إن كان على وجهه الصحيح ،لكن استئناس المؤلف يجري
بشكل مبهم عندي ،حيث وجد يف اللهجات المعاصرة الفعل ( َت َشنْ َق َل فهو
ُمت ََشنْقل) ومعناه عنده" :سقط على رأسه أو ظهره مع ارتفاع قدميه"(،)2
استئناسا باللغات العروبية حيث وجد:
وذهب إلى أنه من الفوائت الظنية
ً
يف اإلثيوبية :سقلَ :عل َق.
وجذر العربية (شقل) يدل على :الوزن.
ويف السريانية :شقل :وزن ،ورفع.
ويف األكادية :شقالو :وزن ،ورفع.
( )1نفس المرجع ،ج  1ص .61
( )2نفس المرجع ،ج  1ص .64
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وقد أعياين إيجاد العالقة بين "سقط على رأسه أو ظهره مع ارتفاع
قدميه" وبينَ :عل َق ،والوزن ،ورفعل! وال أعلم كيف ربط بينها واستأنس
هبال!
ف) ومعناه عنده:
ف َي ْذل ُ
أيضا يف اللهجات المعاصرة الفعل ( َذ َل َ
ووجد ً
" َغ َر َب عن الوجه وتنحى شبه مطرود أو مغضوب عليه"( ،)1وذهب إلى أنه
استئناسا باللغات العروبية حيث وجد:
من الفوائت الظنية
ً
لهجة الدثينة (جنوب اليمن)َ :ذ َلف :قفز.
الحرسوسية :ذلوف :قفز.
الجباليةُ :ذ ُلف :قفز.
الجعزيةَ :ز َلف :نقط ،سال.
العربية القديمة :زالپ :سال.
السريانية :ز َلپ :سال ،نقط.
وقد أعياين إيجاد العالقة بين " َغ َر َب عن الوجه وتنحى شبه مطرود أو
مغضوب عليه" وبين :قفز ،وسال ،ونقطل! كيف ربط بينها واستأنس هبال!
ال أعلم ،وهذا مما ال ينقضي منه العجب.

( )1نفس المرجع ،ج  1ص .65
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د  -التعميم المتسرع:
يعد االستقراء  -رغم ما وجه له من انتقاد  -أحد أهم المناهج العلمية
التي تمكن الباحث من عملية (التعميم) ،ومن المتقرر أن االستقراء الكلي
والكامل متعذر غال ًبا ،وأن التعميم يف أكثر العلوم مبني على االستقراء
الناقص لع ِّينة مأخوذة من ذلك الكل.
ولضمان أن يقرتب التعميم المبني على استقراء ناقص من الحقيقة
اشتُرط يف تلك العينة المستقراة أال تكون متحيزة وال صغيرة ،وأن تكون
ممثلة للكل .فإن لم تمثل العينة الكل ،وكانت صغيرة ومتحيزة لفئة دون
أخرى فإن ذلك سيؤدي إلى الوقوع يف مغالطة (التعميم المتسرع).
وقد وقع المؤلف يف هذه المغالطة يف "المبحث الثامن :علة الوثوق يف
لهجاتنا يف أرض المنبع"( )1حيث قدّ م عينة صغيرة من األلفاظ الفصيحة
الباقية يف لهجاتنا ،والتي ثبتت فصاحتها بسماع من عصر االحتجاج ،ومع
وضوح التحيز يف هذه العينة إال أنه يعممها ويتوصل هبا إلى فصاحة
لهجاتنا يف (أرض المنبع)؛ ألنه يرى أن احتفاظ لهجاتنا هبذه (العينة
الصغيرة /المتحيزة) من األلفاظ الفصيحة فيه "داللة واضحة على
فصاحتها يف منابع العربية القديمة ،واتصالها الوثيق بأصولها األولى،
ومقاومتها لتعاقب األزمان ،وأهنا حفظت لنا مخزون األلفاظ والداللة،
( )1نفس المرجع ،ج  1ص .89
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وأن الفساد أصاب النحو وبعض التصريف ،وبقيت األلفاظ على المستوى
المعجمي صالحة قريبة المأخذ .وحين نجد شي ًئا من هذا على مستوى
المعجم والداللة وال نراه يف المعاجم القديمة فليس لنا أن نرده ونسمه
بوسم العامية ،بل على الباحث أن يتمهل وينظر يف القرائن والمرجحات
فصيحا فائ ًتا .ولم تبتعد لهجات القبائل البدوية يف ديارها يف
فقد يكون
ً
جزيرة العرب عن أصولها الفصيحة وهي حجة يف المستوى المعجمي
لأللفاظ والداللة" ( .)1وهذا دون شك تعميم متسرع وغير مقبول.
هو  -بين عن وعن:
يعرف كل دارس لعلم األصول( )2أن الرواية ال تفيد اليقين إال إن كانت
متواترة ،فإن كانت برواية اآلحاد فإهنا تفيد الظن ،أي إنه إذا اتفقت رواية
ثالثة عدول ضابطين على ما سمعته آذاهنم ووعته قلوهبم وضبطته أقالمهم
يف عصر االحتجاج ،وكان سماع كل واحد منهم منفر ًدا عن اآلخر ،فإن
هذه الرواية عند األصوليين تفيد الظن ال اليقين.

( )1نفــس المرجــع ،ج  1ص  .93لقــد اجتمــع يف هــذا االقتبــاس ،رغــم أنــه بضــعة أســطر:
التعميم المتسرع ،والمصادرة على المطلوب ،واختالل المعيار!
( )2يستوي يف ذلك علم أصول اللغة والنحو والفقه والحديث.
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إذا تبين ذلك ،فإن المؤلف قد ذكر  -يف المبحث العاشر تحت عنوان
فرعي "منهج علمائنا يف رواية اللغة"

()1

 -مجموعة من االقتباسات

المتتابعة التي تبين منهجهم ،وختمها بنقل عن المزهر للسيوطي عن
يقسم فيه المروي من اللغة إلى قسمين :قسم متواتر
المحصول للرازيّ ،
يفيد العلم الضروري" ...وقسم منه مظنون ،وهو األلفاظ الغريبة،
والطريق إلى معرفتها اآلحاد" ثم يوهمك بعد ذلك بأن الفوائت (الظنية)
من هذا القسم (المظنون) ،ولكن شتان ما بين ظن حاصل بعد رواية
العدول الضابطين من عصر االحتجاج ،وظن ال يستند صاحبه إلى رواية
من عصر االحتجاج ،وغاية ما هنالك (من المحتمل والممكن أن تكون
العرب قد قالته ،وأظنه قد فات أصحاب المعاجم)!
ولما كانت رواية اآلحاد إنما تفيد الظن ،كان من المقبول عند العلماء
أن يتطرق إليها التحريف أو التصحيف أو الخطأ أو ...من قبل الراوي،
ومن شدة تحرزهم يف هذا الباب أن أحدهم إن شك يف وقوع شيء من
ذلك يف الرواية كان يثبت الرواية كما هي ،ثم يتبعها بما يختلج يف نفسه
حولها من شكوك وظنون .وقد عربوا عن ذلك بعبارات مختلفة ،جمعها

( )1نفس المرجع ،ج  1ص ص .115 – 106
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المؤلف وصنفها إلى تسعة عناوين ،سنذكرها برفقة المثال األول من كل
عنوان(:)1
ــ أ ً
وال :من المروي بالظن يف معاجمنا :قال صاحب العين" :ويروى:
عراجال ،أي :جماعات".
ً
حراجال ،وأظنه
ً
ــ ثان ًيا :من المروي بالشك يف معاجمنا :يف الصحاح" :يقال :فالن من
جنثك وجنسك ،أي من أصلك ،لغة أو لثغة".
ــ ثال ًثا :من المروي بال أدري يف معاجمنا :جاء يف العين" :الذعاق
بمنزلة الزعاق .قال الخليل :سمعناه فال ندري ألغة هي أم لثغة".
ــ راب ًعا  :من المروي بقولهم ال أعرف يف معاجمنا :وهذا كثير يف
الجمهرة ،يجري على لسان ابن دريد ،كقوله" :والمج والبج زعموا :فرخ
الحمام ،وال أعرف ما صحته".
خامسا :من المروي دون ثقة يف معاجمنا :قال ابن سيدة" :البقيح:
ــ
ً
البلح ،عن كراع ،ولست منه على ثقة".
سادسا :من المروي بالرتدد (فيه نظر) يف معاجمنا :قال ابن فارس:
ــ
ً
"فأما قولهم إن األخزم الحية الذكر ،فكالم فيه نظر".

( )1انظر :الصاعدي :فوائت المعاجم ،ج  1ص .140 – 119
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ــ ساب ًعا :من المروي بالحسبان يف معاجمنا :قال ابن دريد" :وأحسب
أن أبا مالك قال :واحد الجناجن جنجون .وهذا شيء ال يعرف".
ــ ثامنًا :من المروي بلعل وربما ونحوهما يف معاجمنا :جاء يف العين:
"خفدد :الخفيدد :الظليم ،ولعله خفيفد".
صحيحا :قال ابن
ــ تاس ًعا :من المروي بقولهم :إن صح أو إن كان
ً
فارس" :وهذا إن صح فكأنه حكاية صوت".
وهذا  -كما ترى يف األصناف التسعة  -تش ُّك ٌك مع وجود الرواية
وضمن إطار ما تفيده رواية اآلحاد ،وهو جهد ُيذكر للمؤلف ف ُيشكر ،وإنما
طرأت اآلفة عليه من التعليق الذي تال ذكر هذه األصناف ،حيث جعل
(الفوائت الظنية) مع خلوها من الرواية من قبيل هذه األصناف ،ومن جنس
قول الخليل السابق" :سمعناه فال ندري ألغة هي أم لثغة"!
ثال اثا مصطلحات الكتا
تتمثل رؤية الباحث لهذا الباب يف أن لكل علم من العلوم مصطلحاته
الخاصة المتفق عليها بين أصحاب العلم نفسه ،وهي يف حقيقتها مجرد أداة
لغوية تحاول رسم حدود ذلك العلم ،وهتدف إلى تنظيم العالقة بين العلم
والباحثين فيه ،وإلى إنجاح عملية التواصل بين هؤالء الباحثين.
وما من شك يف أن سك المصطلحات ألي علم عمل دائم ومتجدد
ولكنه مقيد بمالحظة العلماء لظواهر جديدة لم يلحظها السابقون ،أو
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بتفتق أذهاهنم عن أفكار مبتكرة لم تعهد من قبل ،أما ابتداع المصطلحات
دون حاجة يقتضيها العلم فعبث وتز ّيد وانشغال بما ال طائل منه ،وهو داء
ابتلي به كثير من المحدثين ،مع االعرتاف بعدم المشاحة يف ذلك.
يقول المؤلف يف مدخل الفصل األول" :ورد يف هذا الكتاب بعض
المصطلحات الجديدة ،مما اقتر ُت يف حوارات المجمع أو الدراسات
العليا"( )1وفيما يلي تعليقات يسيرة على هذه المصطلحات المبتدعة:
أ ( -رف القيف) أو (صوت القيف):
ال يخفى على أي دارس لعلم األصوات أن صوت (القيف) يف العربية
 بلهجاهتا القديمة والحديثة  -مجرد تنويع صويت لـ (القاف)؛ ألنه يؤديمثال ـــــ أي تغير داللي لمعنى
نفس الوظيفة التمييزية ،فليس هناك ـــــ ً
الفعل (قال) سواء نطقت به بالقاف أم بالقيف؛ وما كانت هذه حاله فإهنم
ال يفردونه باسم وال برسم كتابي خاص به عند بناء األبجدية ،كما هو
الحال يف التنوعات الصوتية المختلفة للقاف ولألصوات األخرى ،وإال
فإن القائمة ستطول وتتعقد على الدارسين.
يضا على أي دارس لعلم األصوات أن بعض اللسانيين
وال يخفى أ ً
(األوربيين) لجأ عند المقارنة بين اللغات ومن أجل تحقيق الدقة يف

( )1الصاعدي :فوائت المعاجم ،ج  1ص .29
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تسجيال كتاب ًيا إلى إيجاد رسم كتابي خاص
ً
تسجيل األصوات الكالمية
لكل صوت غير موجود يف اللغات األوروبية ،مما نتج عنه ظهور
(األبجدية الصوتية الدولية) بالرسم الكتابي الالتيني ،والمعروفة اليوم
بصورهتا األكثر تعقيدً ا.
وبصورة موجزة إن دراسة اللهجات العربية ال تحتاج إلفراد كل تنويع
صويت باسم أو برسم كتابي خاص به ،و ُيكتفى يف ذلك بوصف ذلك
التنويع الصويت يف تلك اللهجة المدروسة .لكن لو قدّ م أحدهم رسم
مثال  -ضمن إطار مشروع إليجاد (أبجدية صوتية
صوت (القيف) ً -
ٍ
حينئذ؛ ألن صوت
دولية) بالرسم الكتابي العربي ،فإن الحال سيختلف
(القيف) يف غير العربية ال يؤدي نفس وظيفة (القاف) ،فإن كتبت اللهجات
ٍ
ً
مقبوال وال بأس به.
أمرا
حينئذ بتلك األبجدية كان ً
وقد قام المؤلف باقرتاح اسم (القيف) واقرتاح رسم له بقاف منقوطة
من تحتها ،أما اقرتاحه اسم (القيف) فمن التز ّيد واالنشغال بما ال طائل
منه ،ولبيان ذلك هب أنك كنت تقرأ يف ارتشاف الضرب ألبي حيان
األندلسي (ت 745هـ)" :وأما القاف المعقودة ...وهي اآلن غالبة يف لسان
من يوجد يف البوادي من العرب حتى ال يكاد عربي ينطق إال بالقاف
المعقودة ،)1("...فقيل لك اضرب بقلمك على (القاف المعقودة) وضع
( )1أبو حيان :ارتشاف الضرب ،ج  1ص .9
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مكاهنا (القيف)! هل تبينت اآلن معنى التز ّيد واالنشغال بما ال طائل منه،
ولم يؤت المؤلف من قبل الجهل هبذه التسمية حيث يقول" :سماه بعضهم
القاف المعقودة أو القاف البدوية أو القاف النجدية"( ،)1ولكنه يرتكها كلها
اسما جديدً ا.
جان ًبا ويضيف إليها ً
مسوغ لتنويع صويت واحد ،فماذا
ويف هذه التسمية ً
أيضا تخصيص غير ّ
سنفعل مع التنويعات الصوتية األخرى لصوت القاف ،مثل نطقه يف بعض
اللهجات ( ْد ْز) كما يف قولهم عن مقبل( :مدْ ْزبل) هل سنسميه (صوت
الزيف أو الدزيف)ل! وماذا سنفعل مع نطقه يف بعض اللهجات ( ْد ْج) كما
يف قولهم عن قدامْ ( :د ْجدام) هل سنسميه (صوت الجيف أو الدجيف)ل!
وماذا سنفعل مع نطقه يف بعض اللهجات (ك) كما يف قولهم عن قتل:
(كتل) هل سنسميه (صوت الكيف)ل! وماذا سنفعل مع نطقه يف بعض
اللهجات (أ) كما يف قولهم عن قلق( :أأل) هل سنسميه (صوت األيف)ل!
وماذا سنفعل مع نطقه يف بعض اللهجات (غ) كما يف قولهم عن قلب:

( )1الصــاعدي :فوائــت المعــاجم ،ج  1ص  .30ووجــدت الــدكتور محمــد أحمــد ســعيد
أيضا .انظر :رسالته للدكتوراه عن (لغات قيس) ،القسم
ال ُعمري يسميها القاف التميمية ً
األول (البحث) ص  .147وهي غير منشورة.
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(غلب) هل سنسميه (صوت الغيف)ل!( ،)1وهل سنفعل ذلك مع كل
التنويعات الصوتية لكل صوتل!
وأما رسم (القيف) بقاف منقوطة من تحتها فقد اتخذ فيه مجمع
قرارا علم ًيا يف الدورة السادسة عشرة (الجلستان :الحادية عشرة
القاهرة ً
والخامسة عشر 22 ،و 29يناير 1950م) ،وهذا القرار ال يختص برسم
(القيف) وحده ولكنه ضمن مشروع قدمه الدكتور خليل محمود عساكر
بعنوان (طريقة لكتابة نصوص اللهجات العربية الحديثة بحروف عربية)(.)2
ولعل المؤلف قد سها عن التنبيه إلى ذلك.
 (ال وائد اللغوية):يقول المؤلف" :أما (الزوائد اللغوية) أو (حروف الزيادة اللغوية) فهي
قديما وأصبح منها كاألصل،
جميع حروف الهجاء ،مما لحق بالكلمة
ً
كالباء يف زغدب والراء يف سبطر"( ،)3إن هذا المصطلح من ابتداع المؤلف
وهو فارغ من المحتوى؛ ألن المؤلف يرى أن هذه الزوائد "تعامل معاملة
والـم ْعجمة"( ،)4فال أعلم حينئذ ما يميزها
األصل يف الميزان والتصريف
َ
( )1هذه الصور اللهجية ذكرها الدكتور محمد أحمد سعيد ال ُعمري يف المرجـع السـابق ص
ص .148 - 145
( )2انظر :مجلة المجمع ،ج  8ص ص .192 – 181 ،56
( )3الصاعدي :فوائت المعاجم ،ج  1ص .31
( )4نفس المرجع.
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عن األصولل! وما هي جدوى تسميتها زوائدل! وما الفائدة العلمية
المرجوة من مخالفة الجمهور الذي يراها أصليةل
أما قوله" :ويستفاد منها يف التحليل اللغوي للجذور واأللفاظ"( ،)1فال
داللة له هنا؛ ألن الجذور تمثل الصورة النهائية للتحليل المعجمي ،وال
يمكن تحليلها بعد ذلك إال إلى األصوات وهذا ال عالقة له بالزوائد وال
بمراد المؤلف.
أما قوله" :وأسميها أحيا ًنا( :الزوائد األحفورية)"( )2فمن التز ّيد يف
المصطلحات دون حاجة يقتضيها العلم ،فما الفائدة من تسميتها (الزوائد
أيضا
اللغوية) و(الزوائد األحفورية) يف الوقت نفسه ،وماذا لو اقرتحنا عليه ً
(الزوائد المتأصلة ،أو الالزمة ،أو التاريخية ،أو القديمة.)!...
ج( -المعاجم العراقية):
يقول المؤلف" :وأعني هبا معاجمنا القديمة بد ًءا بالعين وانتهاء
بالتاج؛ ألن جل مادهتا جمعت يف العراق ،لعلماء ورواة عراقيين يف الجملة
واألعم األغلب ،فال نلومهم حين يفوهتم شيء من اللغة"( .)3وهذا
المصطلح مع ما فيه من ظالل داللية غير علمية ،فيه ظلم وهضم لجهود
( )1نفس المرجع.
( )2نفس المرجع.
( )3نفس المرجع.
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كثير من العلماء األفذاذ ،وهو مبني على مغالطة تاريخية مفادها (إن جل
مواد المعاجم جمعت يف العراق) وهذه المغالطة يصدق فيها قول األول:
يكفيك من شر سماعه؛ ألن هذا األمر فيه من البداهة ما يغني عن اإلطالة،
فمواد المعاجم العربية  -كما هو معلوم يف أدبيات العربية  -جمعت من
شطرا
بوادي الحجاز ونجد ،...ومن اليسير سرد تاري طويل لعلماء أفنوا ً
كبيرا من حياهتم يف تلك البوادي يشافهون العرب ويدونون سماعاهتم...
ً
ثم استفاد جميع الالحقين يف العراق وغيرها من تلك السماعات ودونوها
يف كتبهم ومعاجمهم ،بل إننا جمي ًعا ومعنا المؤلف نفسه عالة عليها.
د( -الترتيب األبتثي):
يقول المؤلف(" :الرتتيب األبتثي) بمعنى األلفبائي ،وهو منحوت
من :أ ب ت ث"( )1وهذا عند الباحث من التز ّيد وابتداع المصطلحات دون
حاجة يقتضيها العلم ،أو فائدة تعود عليه ،ويف أيدينا (الرتتيب األلفبائي)
وهو أشهر منه وله المعنى نفسه بشهادة المؤلف!

( )1نفس المرجع ،ج  1ص .32
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الخاتمة:
من اليسير بعد هذه األسطر استصفاء النتائج التالية:
ً
أوال :جعل (الفوائت الظنية) قسيمة (الفوائت القطعية) مغالطة
ومصادرة على المطلوب ،وعند التحقيق يتبين أن (الفوائت الظنية) ليست
من الفوائت البتة.
ثان ًيا :وقع المؤلف يف خطأ التباين بين موضوع دراسته وهو "لهجاتنا
العصرية" ،وموضوع دراسة أصحاب المعاجم وهو (العربية يف عصر
االحتجاج) وهذا ال يصح من حيث المنهج العلمي.
ثال ًثا :اتضح أن المعايير التي وضعها المؤلف لتحديد (الفوائت
الظنية) مختلة وفضفاضة وال تفي بالغاية التي وضعت من أجلها.
راب ًعا :وقع المؤلف يف مغالطة (التعميم المتسرع) حين قدم عينة
صغيرة من األلفاظ الفصيحة الباقية يف لهجاتنا ،ليتوصل هبا إلى فصاحة
لهجاتنا المعاصرة.
خامسا :خلط المؤلف بين استعمالين للظن ،رغم أن لكل واحد منهما
ً
معنى مختل ًفا عن اآلخر.
سادسا :إن ابتداع المصطلحات دون حاجة يقتضيها العلم عبث وتز ّيد
ً
وانشغال بما ال طائل منه ،وهو داء ابتلي به كثير من المحدثين.
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المصادر والمراجع:
 الجاحظ ،عمرو بن بحر .رسائل الجاحظ .تحقيق وشرح عبد
السالم محمد هارون ،الطبعة األولى؛ بيروت لبنان :دار الجيل1411 ،هـ/
1991م.
 ابن جني ،أبو الفتح عثمان .الخصائص .تحقيق محمد علي
النجار ،بيروت لبنان :دار الكتاب العربي.
 أبو حيان األندلسي ،محمد بن يوسف .ارتشاف الضرب من لسان
العرب .تحقيق وتعليق مصطفى أحمد النماس ،مصر :المكتبة األزهرية
للرتاث1426 ،هـ2005 /م.
 السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر .االقرتاح يف علم
أصول النحو .تحقيق محمد حسن الشافعي ،الطبعة األولى؛ بيروت لبنان:
دار الكتب العلمية1418 ،هـ1998 /م.
 الصاعدي ،عبد الرزاق بن فراج .فوائت المعاجم  -الفوائت
القطعية والفوائت الظنية .الطبعة األولى؛ جدة :الدار العصرية1437 ،هـ/
2016م.
 عبد التواب ،رمضان .فصول يف فقه العربية .الطبعة الخامسة؛
القاهرة :مكتبة الخانجي1418 ،هـ1997 /م.
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 ال ُعمري ،محمد أحمد سعيد .لغات قيس  -القسم األول
(البحث) .رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة لجامعة أم القرى بمكة
المكرمة1402 ،هـ1982 /م.
 مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة .الجزء  ،8مطبعة وزارة الرتبية
والتعليم1955 ،م.
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()5

د .المصطفى بوع اوي

 من المغر .
 أستاذ با ث يف ديودكتيك اللغوة العربيوة للنواتقين
بغيرها واألندراغوجيا ،واللغات التقنية.
 ل مجموعة من الدراسات والمقواًلت منشوورة يف
مجالت وتنية ودولية.
 ل بعض المشاركات يف ندوات وموؤتمرات أدبيوة
ونقدية بيداغوجية يف الوتن وخارج .
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تدريس اللغة العربية للناتقين بغيرها عبر شبكات التواصل اًلجتماعي
أنموذجا).
(الفايسبوك
ا

المقدمة
آثارا
إن ال ّثورة التكنولوجية التي وسمت عالم األلفية الثالثة ،خلقت ً
بارزة يف مختلف جوانب الحياة ،اجتماعية كانت أم اقتصادية أم صناعية أم
تعليمية ...ولعل أبرز ما نجم عن هذه الثورة تناسل العديد من المواقع
وطورت منظومة عالقات األفراد فيما
التواصلية االجتماعية ،التي أ ّمنت ّ
بينهم ،وعالقة األفراد بمجتمعاهتم وعالقات المجتمعات مع بعضها
البعض ،دون التقيد بحواجز المكان أو الزمان ودون انتظار ...فبنقرة زر
تستطيع تداول ما تريد من معلومات بأقل جهد وأدنى تكلفة ،الشيء الذي
تبوء مكانة أساسية لم يعد بمقدور الكثيرين االستغناء عنها أو
م ّكنها من ّ
تجاهل أدوارها المركزية يف عصرنا الحاضر.
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ويأيت الفايسبوك يف مقدمة شبكات التواصل االجتماعي وأكثرها شهرة
مليارا وثالثمائة مليون
بين مستخدميها ،حيث وصل عدد منخرطيه ً
مستخدم ونيف(.)1
مقتصرا على تحقيق التواصل
والمالحظ أن سياق استعماالته لم يعد
ً
االجتماعي بين األسر ،أو من خالل ربط عالقات صداقة بين أشخاص من
مختلف الشعوب واألعمار ،من أجل تبادل النّقاشات المختلفة فحسب،
بل تجاوز دوره حدود التعارف والتّالقي ،ليعرف استعماالت أخرى من
قبيل ترويج السلع عرب فتح بوابات أو مجموعات تسويقية Groupes

 Marketingللتواصل مع الزبناء يف مختلف القارات ،وإرسال البيانات
الحكومية والمعلومات لتلقي اآلراء والتعليقات وإبداء وجهات النظر
حولها...
أما على الصعيد األكاديمي ،فالمتصفح يقف على االستعماالت
الكثيفة والمتنوعة لرجال الرتبية والتكوين يف المعاهد والجامعات
خصوصا وأنه يم ّكن
والمدارس والمراكز الثقافية ،للتواصل مع الطالب،
ً
طريف العملية التعليمية التع ّلمية (المعلم والمتعلم) من ال ّظفر ببيئة تعليمية
فاعال ومشار ًكا يف بناء
ً
عنصرا
تفاعلية وحيوية يجد فيها المتعلم نفسه
ً
 115مليـار مسـتخدم
( )1عدد مستخدمي شـبكة الفايسـبوك يف العـالم وصـل إلـى أزيـد مـن ,
نشط شهر ًّيا ،جلهم شباب ...ووصلت نسبة الطلبة الجامعيين منهم .٪90
السنة السادسة -العدد ( ،)18ربيع األول 1440هـ /نوفمرب  -ديسمرب 2018م

177

التّع ّلمات وتخطيط مراحل الفعل التعليمي ،وليس مجرد متق ّبل سلبي
للمعلومات التي يل ّقنها له المعلم بطريقة أوتوقراطية ال مجال فيها إلبداء
الرأي أو التعبير عن الرغبات والميوالت.
فالفايسبوك يعدّ لدى الجميع رائد المدونات والمواقع التي تصنّف
بكوهنا أقوى الوسائل التي تو ّظف يف التدريس ،وأفضلها لدى مستخدميه
من التالميذ والطلبة والمتعلمين من مختلف األعمار ،وذلك راجع إلى
الفوائد التثقيفية والرتبوية الهامة ،والنتائج اإليجابية التي قدّ مها الفايسبوك
يف التعليم عمو ًما ،ويف تعليم اللغات على وجه الخصوص ،واللغة العربية
للناطقين بغيرها على وجه أخص.
أيضا  -لمساهمته الف ّعالة يف إبراز وجهات نظرهم المختلفة
ونظرا ً -
ً
والمتنوعة ،التي تساعد يف التعبير عن اآلراء والمقرتحات مما ُيسهم إسها ًما
والرزين للطالب ،وتمتيعه
ملحو ًظا – ويف أقصر وقت – يف التكوين المتين ّ
بمعرفة واسعة عن طريق الجمع بين مقرتحاته الذاتية وآراء المجموعة
وتعقيبات وتعليقات وتصويبات المشرف /المعلم أو المدرب.
إن تمكين الفايسبوك المتعلمين من إرسال آرائهم وصوهتم من خالل
الوسائل التقنية التي يو ّفرها الحاسوب ،يكون له األثر الكبير والف ّعال يف
التّعبير عن اآلراء بدون خجل والبحث عن الحقائق ...وتربز تلك األهمية
بوضوح من خالل استخدامه يف تعليم اللغات الحية وتدريسها ،فالورقة
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البحثية تستعرض تجربة ذاتية من خالل محاولة توظيف الفايسبوك يف
مثال
تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها على ضوء ما نجم عن استعماله ً
يف تدريس اللغة اإلنجليزية ،وما خ ّلف من آثار إيجابية م ّكنتها من التعميم
يف القارات الخمس.
إشكالية البحث وأسئلت
 -1ما الكيفية المثلى لتفعيل دور الفايسبوك يف تعليمية اللغة العربية
للناطقين بغيرهال
 -2ما هو واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف تدريس اللغة
العربية بوصفها لغة ثانيةل
 -3ما هي حدود استفادة اللغة العربية من انتشار مواقع التواصل
االجتماعي يف العالمل
-4إلى أي حدّ باستطاعة الفايسبوك تطوير تعليمية اللغة العربية
والزيادة من عدد متع ّلميها من غير الناطقين هبال
الفرضيات
 -1انفتاح تعليمية اللغة العربية على التجارب الغربية المبن ّية على
استخدام وسائط التواصل االجتماعي بإمكانه تجاوز مشكالت اللغة
العربية.
 -2اهتمام الرتبويين باإلمكانات الهائلة لمواقع التواصل االجتماعي
بإمكانه من نشر تعليمية اللغة العربية.
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 -3بناء صفحات لتعليم اللغة العربية على الفايسبوك بطريقة علمية
مدروسة بإمكانه من الزيادة يف عدد متع ّلميها وتحسين ظروف تع ّلمهم.
األهداف
 -1التعرف على واقع استخدام وسائط التواصل االجتماعي عمو ًما
والفايسبوك على وجه الخصوص يف العملية التعليمية التع ّلمية.
 -2إدراك أهمية الفايسبوك يف العملية التعليمية التع ّلمية عمو ًما ،ويف
تعليمية اللغات على وجه الخصوص.
 -3التعريف بتجربة ذاتية ا ّتخذت من الفايسبوك أداة لتدريس اللغة
العربية للناطقين بغيرها.
-4إدراك حدود تعميم التجربة على متعلمين آخرين من دول وثقافات
أخرى...
 -5وضع تصور مقرتح إلمكانية تطبيق الفايسبوك يف نشر تعليمية اللغة
العربية للناطقين بغيرها.
أهمية الورقة البحثية
تكمن أهمية البحث يف كونه:
 -1يشرح واقع استخدام وسائط التواصل االجتماعي يف التدريس
عمو ًما ،وتدريس اللغات على وجه الخصوص.
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 -2ينفرد بعرض تجربة ذاتية يف توظيف الفايسبوك يف تدريس اللغة
العربية للناطقين بغيرها حالت ظروف دون إتمامهم لدراستهم يف بعض
مدارس البعثات ومراكز اللغات بمراكش ونواحيها...
يعرف باإلمكانات الهائلة التي يتيحها الفايسبوك  -بوصفه أقوى
ّ -3
انتشارا -لذيوع اللغة العربية وانتشارها يف
وسائط التواصل االجتماعي
ً
بقاع العالم.
 -4يفيد الباحثين الشباب يف تطوير التجربة ونقلها إلى بلداهنم قصد
التعميم.
 -5يحث الجهات المسؤولة على ضرورة تأسيس صفحات وبوابات
على الفايسبوك قصد العمل على نشر اللغة العربية أسوة باإلنجليزية.
دود البحث
الحدود المكانية اقتصرت الورقة البحثية على عينة شكلت مجتمع
الدراسة من جنسيات مختلفة :فرنسية وبلجيكية وسويسرية وإسبانية.
الحدود ال مانية تم تطبيق التجربة على الشبكة العنكبوتية يف الموسم
الدراسي  ،2017-2016ومازالت مستمرة إلى اآلن.
الحدود البشرية تش ّكل مجتمع الدراسة من ع ّينة نصفها من طلبتي
المنتقلين لظروف اجتماعية أو اقتصادية من المغرب إلى بلداهنم األوروبية
ذكورا وإنا ًثا أغلبهم شباب.
متعلما
األصلية أو بلدان أخرى ،مكونة من 24
ً
ً
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المنهج المتبع
استخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي ،وذلك لمواءمتهما
لموضوع البحث ،حيث يس ّلط الضوء على آثار الفايسبوك يف تعليمية اللغة
العربية عن طريق الوصف واستخدام المقارنات وأساليب القياس وتنظيم
البيانات وتحليلها وصياغة االستنتاجات.
مصطلحات البحث
٭ التدريس
اشتقت الكلمة من فعل (درس)( ،)1فيقال درس الكتاب ونحوه بمعنى
قام بتدريسه ،وتدارس الكتاب ونحوه :درسه وتعهده بالقراءة والحفظ لئال ّ
ينساه.
ٍ
معان عديدة ،من
درس  )2(Enseignerيف الفرنسية
ويقصد بالفعل ّ
بينها:
 تعليم علم أو فن أو تمرين لفرد معين أو جماعة عن طريق إعطاءمثال).
محاضرات أو دروس( ...تدريس الرياضيات لألطفال ً

( )1انظر مادة (درس) يف معجم لسان العرب البن منظور ومعجم اللغـة واألعـالم ومعجـم
اللغة العربية المعاصرة.
http//: www. larousse.fr /dictionnaires/français.
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قادرا على التّعايش يف المجتمع
 إحاطة شخص بمعلومات لجعله ًالذي ينتمي إليه.
أيضا على معاين اإلظهار والبيان والرتبية والتكوين.
 ويحيل ًدروسا لطالب
فدرس  )1(Teachيقصد به أن تعطي
ً
أما يف اإلنجليزية ّ
لمساعدهتم على تع ّلم شيء ما بإعطائهم معلومات عنه.
٭ اللغة العربية
اللغة الهدف :العربية "المعيار".
٭ الناتقون بغيرها
هناك عدة تسميات ُأطلقت على هذا المجال ،من أشهرها:
 تعليم العربية لألجانب.تعليم العربية كلغة ثانية.تعليم العربية لغير العرب.تعليم العربية للناطقين بغيرها. تعليم العربية لغير الناطقين هبا.تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى.ورأى الدكتور رشدي أحمد طعيمة أن تسمية "تعليم العربية للناطقين

oxfor university, 2000, 1332.
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بلغات أخرى" هي ّ
أدق هذه التسميات ،لكنهم مالوا إلى تعليم اللغة
وأيضا يراعى فيه الدقة.
العربية للناطقين بغيرها فهو أيسرها وأسهلها ً
والمقصود الفئة المستهدفة من البحث أي تالميذ مدارس البعثات
وطالب مراكز اللغات ساب ًقا ومعاهد التواصل الموجودة يف قلب والية
مراكش ونواحيها وأصدقائهم من بعض البلدان األوروبية.
٭ الفايسبوك
 شبكة من شبكات التواصل االجتماعي  Social mediaتعملعلى ربط عدد كبير من المستخدمين من شتى أرجاء العالم ومشاركتهم
وتشبيكهم يف موقع إلكرتوين واحد يتواصلون م ًعا مباشرة ،ويتبادلون
أهمية مشرتكة بينهم ،ويتمتّعون
األفكار والمعلومات ويتناقشون قضايا لها ّ
بخدمات األخبار والمحادثة الفورية والربيد اإللكرتوين ومشاركة الم ّلفات
والمصورة ،وملفات الفيديو والصوتيات(.)1
النّصية
ّ

( )1المدهون يحيى إبراهيم ،دور الصحافة اإللكرتونية الفلسـطينية يف تـدعيم قـيم المواطنـة
لـدى طلبــة الجامعــات بمحافظــة غــزة ،رســالة ماجســتير ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة األزهــر،
فلسطين ،2012،ص.37 .
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 وهو كذلك "وسيلة فعالة للتواصل االجتماعي بين األفراد ،سواءتم التّعرف عليهم من خالل
أكانوا أصدقاء معروفين يف الواقع ،أم أصدقاء ّ
السياقات االفرتاضية"(.)1
ّ
أيضا بكونه" :موقع ويب للتواصل االجتماعي يمكن
ويعرف ً
ّ
الدخول إليه مجا ًنا وتديره شركة (فيس بوك) محدودة المسؤولية كملكية
خاصة"(.)2
عرفه مهاب نصر" :الفايسبوك موقع إلكرتوين للتواصل
وقد ّ
االجتماعي ،أي أنه يتيح عربه لألشخاص العاديين واالعتباريين
يعزز مكانته عرب أدوات الموقع للتواصل
(كالشركات) أن يربز نفسه وأن ّ
مع أشخاص آخرين ضمن نطاق ذلك الموقع أو عرب التواصل مع مواقع
تواصل أخرى ،وإنشاء روابط تواصل مع اآلخرين"(.)3

( )1أبو خطوة السيد عبد المولى والشربيني الباز أنيس ،شبكة التواصل االجتماعي وآثارهـا
على األمن الفكري لدى طلبة التعليم الجامعي ،المجلة العربيـة لضـمان جـودة التعلـيم
العالي ،المجلد السابع ،ع ،2014 ،15.ص.194.
( )2عمر إبراهيم ،مربمج ومطور مواقع ويب ،يعمل يف مجـال اإلنرتنيـت منـذ  ،2007وهـو
أحد مؤسسي موقع :األسرار السبعة....
( )3نصــر مهــاب ،الفايســبوك صــورة المثقــف وســيرته العصــرية ،جريــدة القــبس الكويتيــة
اليومية ،ع  3 ،13446نوفرب  ،2010ص.10.
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الفصل األول
تدريس اللغة العربية للناتقين بغيرها والتأحديات المعاصرة
خضم التحوالت التي يشهدها العالم يف األلفية الثالثة ال بد أن يقف
يف
ّ
المدرس والمشرف والمؤسسات الوصية على تعليمية اللغة العربية
للناطقين بغيرها وقفة المتأمل لواقعها ،والناقد للمناهج المتّبعة فيها ،فما
زالت العديد من دولنا العربية واإلسالمية تعتمد يف أساليب تدريس
مكونات المنهاج الطرق التقليدية التي لم تعد تساير الواقع الحالي ،وال
الظروف البنيوية التي يعرفها مجال تدريس اللغات الحية ،وال حتى طريقة
تفكير الطالب والمتعلمين يف عصر يعرف غزو التكنولوجيا المتسارعة يف
كل مجاالته.
معمرة يف صفوفنا الدراسية
كما أن هذه الطرق التقليدية التي ما زالت ّ
لم تضف الجديد على المحتوى التعليمي للغة العربية ،كما أهنا لم تقدّ م لنا
ً
أيضا
حلوال للمشاكل التي تعرتض العملية التعليمية التع ّلمية ،ولم تستطع ً
المواكبة الفعلية للفكر العصري ...وهذه خاصية مشرتكة بين العديد من
دول العالم العربي ،التي هي محتاجة  -أكثر من أي وقت مضى -إلى نقلة
نوعية تم ّكنها من الرفع من مستوى إقبال المتعلمين من غير العرب على
العربية ،وذلك عن طريق مساندة الطرق التقليدية للتدريس ،وتطبيق آليات
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وإسرتاتيجية حديثة يكون لها القدرة على"نقل عملية التعليم من مجرد
التّلقين من المعلم وعملية التّخزين من الطالب إلى العملية الحوارية
التفاعلية بين الطرفين هي الهدف الذي تطمح للوصول إليه لتحسين
تحمل مسؤولية أكرب
مستوى التعليم .فالتعلم اإللكرتوين يمكن الطالب من ّ
يف العملية التعليمية عن طريق االستكشاف والتعبير والتجربة فتتغ ّير
موج ًها ً
األدوار حيث يصبح الطالب متع ّل ًما ً
بدال من
بدال من ٍّ
متلق والمعلم ّ
خبير"(.)1
فما نصيب تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها من هذه المتغيرات،
وما آفاق تجويد الدرس اللغوي العربيل
 -1تدريس اللغة العربية للناتقين بغيرها إلكترونيا
 1-1التدريس اإللكتروين تحديد المصطل واألنواع والممي ات
يقصد بالتعليم اإللكرتوين توظيف التقنية ووسائل التكنولوجيا يف
التدريس ،وتسخيرها لتعلم المتعلم ذات ًّيا وجماع ًّيا ،وجعله محور العملية
التعليمية التع ّلمية بد ًءا من التوسل بالوسائل السمعية البصرية داخل
الصفوف الدراسية ،كأجهزة الفيديو والمسالط الضوئي والتلفاز والراديو
مرورا إلى التفاعل المباشر عرب شبكة اإلنرتنيت ضمن
والسبورة التفاعلية،
ً
( )1انظر.www.psso.org.sa/arabic/pssolibrary/nadwa01 p.23 :
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الوسائط االجتماعية (تويرت وإنستغرام وفايسبوك) ،التي يتم الخروج فيها
من بوابة المكونات التقليدية للتدريس كالمدرسة واللوح والمقاعد
والصفوف ،لالنتقال إلى بوابات إلكرتونية يتنوع فيها التعلم اإللكرتوين
من:
 التعلم الشبكي المباشر. التعلم الشبكي المتمازج. التعلم الشبكي المساند. 1-1-1التعلم الشبكي المباشر
يف هذه اإلسرتاتيجية الحديثة يتم اإللغاء الكلي لمنظومة المدرسة،
حيث يتم تقديم المحتوى الدراسي وبناء الفعل التعليمي مباشرة عرب
الشبكة العنكبوتية ،بحيث يعتمد المتعلم ك ّل ًّيا على اإلنرتنيت والرسائل
التقنية األخرى للوصول إلى المعلومة ،ومن َث ّم فهي إسرتاتيجية مبنية على
إلغاء دور المدرس.
أما حدود استفادة تعليمية اللغة العربية للناطقين بغيرها ،ففي اعتقادي
فهي حدود موسومة بمجموعة من المخاطر ،ومحفوفة بثلة من االنزالقات
التي يمكن أن تنجم عن غياب دور المعلم ،وذلك لما لشخصيته من أهمية
يف تحبيب "المادة العلمية" للمتعلمين من جهة ،وما لها من دور يف
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تحميسهم للمزيد من األداء واالنفعال المباشر مع المحتويات
والمضامين.
 1-1-2التعلم الشبكي المتمازج
وفيه يعمل المدرسون على دمج التعلم اإللكرتوين مع التعلم التقليدي
ومنسجما ،يجعل المتعلم يتفاعل بطريقة ممتعة مع ما يقدمه
متكامال
ً
دمجا
ً
ً
المعلم من جهة ،وما تقدمه التقنية من جهة أخرى ...وتعتمد هذه
اإلسرتاتيجية على تمكين الطالب من مجموعة من المواد التعليمية (غال ًبا
ما تكون عبارة عن محاضرات أو مقاطع من دروس أو مشاهد فيديو أو
مسموعة ،أو لوحات أو صور تشكل منطل ًقا للدرس ووسيلة فعالة لبناء
التع ّلمات تحفز المتعلمين وتدفعهم إلى االنكباب على الدروس )...قبل
موعد المحاضرة ،تجعلهم قادرين على أخذ تصور مبدئي عن الدرس،
وتساعدهم على بناء آرائهم ومواقفهم قصد التعبير عنها أثناء فتح النقاش
طرح للمرة األولى على ذهن
وتداول المعطيات ...لكون "المادة ال ُت َ
قادرا على
الطالب فقد أخذ مرحلة أولية يف الت ّ
ّصور والتفكير ،وأصبح ً
والتعمق أكثر بالدرس"(.)1
تطوير تفكيره
ّ

( )1الهــادي محمــد ،التعلــيم اإللكــرتوين عــرب شــبكة اإلنرتنــت ،الــدار المصــرية اللبنانيــة،
القاهرة ،2005 ،ط ،1.ص.30.
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إن إقحام هذه اإلسرتاتيجية يف تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها،
يم ّكننا من خلق روح اإلبداع وتحفيز المتعلمين على االنطالق للتعبير بكل
طالقة وبدون قيود ،ألهنا إسرتاتيجية قائمة على التخطيط المسبق وموجهة
من المعلم الذي يدرك احتياجات متع ّلميه ،كما أن التنوع الحاصل يف
المتون  Supportsبإمكانه أن يفيد المتعلمين يف التقاط المعلومات وحشد
المهارات وسرب أغوار اللغة بصورة أسرع مقارنة باالستماع والقراءة
المعتمدين يف مجموعة من الطرق التقليدية(.)1
 1-1-3التعلم الشبكي المساند
وفيه يتم اعتماد المتعلمين على الشبكة يف البحث عن المعلومات
باختالف مصادرها المتنوعة والمختلفة(.)2
وانطال ًقا مما سبق يتضح أن تعليم اللغات الحية إلكرتون ًّيا قد نحا ثالثة
مناحٍ متنوعة ومختلفة ،لكل منها خصوصياته التي يمتزج فيه الصالح
والطالح ،والشكل التي يرصد إيجابياهتا وسلبياهتا:

( )1انظــر بــوعزاوي المصــطفى ،دور التقنيــات الحديثــة يف تعلــم اللغــة العربيــة وتعليمهــا
للناطقين بغيرها ،أشـغال المـؤتمر العاشـر لمعهـد ابـن سـينا للعلـوم اإلنسـانية ،بـاريس،
فرنسا 28 -27 ،ماي .2016
( )2الهادي محمد ،المرجع السابق ،ص.32.
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الم ايا

اإلستراتيجية

المؤاخذات

االنفتـــــــاح علـــــــى الشـــــــبكة  -إلغاء دور المعلم.العنكبوتية.
التعلم الشبكي
المباشر
1

 -غياب التأطير والتتبع.

 االعتمــــاد علــــى المــــؤهالت  -هــذا الــتعلم محفــوفالذاتية.

باالنزالقات.

 -البناء المباشر للفعل التعليمي.

 االفتقار إلى التحمـيسوالتحفيز.

 التكامـــل واالنســـجام مـــا بـــينالتعلم اإللكرتوين والتقليدي.
 ّيمكــن الطلبــة والمتعلمــين مــن
التعلم الشبكي
المتمازج
2

اال ّطــــالع علــــى مجموعــــة مــــن
المتون.
 مســــاعدة الطلبــــة علــــى بنــــاءالتعلمات.
 هذا التعلم قائم علـى التخطـيطالمسبق.
 ّيمكن المتعلمـين مـن االطـالع
علـــى مختلـــف المعلومـــات مـــن

3

التعلم الشبكي

مصادرها.

المساند

يــــزود المتعلمــــين بمهــــارات
ّ
البحــــــــث والتقصــــــــي علــــــــى
المعلومات.
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 1-2تدريس اللغة العربية عبر الفايسبوك
انتشارا على شبكة
يعدّ الفايسبوك من أكثر المواقع اإللكرتونية
ً
اإلنرتنت ،وأقواها وجو ًدا يف العالم ،وأهم وأعظم ما أفرزته ظاهرة المواقع
االجتماعية التي طبعت الثورة التكنولوجية الحديثة ،سواء من حيث
أساليبه يف التفاعل الحي مع األحداث والوقائع ،أو من حيث قدرته على
االنتشار يف القارات الخمس ،أو من حيث حموالته المختلفة (الدردشة
والرسائل السمعية والبصرية ،دون أن نغفل سهولة ولوجه وسعة خدماته
التي تتوزع وتختلف باختالف مريديه االقتصادية واالجتماعية
واأليديولوجية والدينية واألكاديمية) .فباستطاعة الفرد أن يتجول ويتصفح
مواده ،ويطلع على الخربات واألفكار ويطلب صداقات أفراد أو
وفاعال مع أصدقاء آخرين
ً
منفعال
ً
عضوا
مجموعات ،فبمجرد قبوله يصبح
ً
من بلدان أخرى.
وقد قدم الفايسبوك إمكانات هائلة يف مجال التعلم والتعليم ،كما أدى
استخدامه إلى تطوير العملية التعليمية التع ّلمية عمو ًما ،ومجال تدريس
اللغات وتعليمها على وجه الخصوص ...حيث شكل منعط ًفا جديدً ا يف
تغيير مسار طرق التدريس ،ويف أدوار المعلم والمتعلم ،وذلك من خالل
تأسيس مواقع أو مجموعات يتم الولوج إليها عن طريق االنضمام إلى
"مجموعات عمل" بقيادة قائد المجموعة المعلم/المنشط الذي يتفنن يف
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استعراض أساليب العرض التفاعلية ،وينتقي طرق التدريس التي غال ًبا ما
يتخللها إقحام أساليب "التع ألم النشط" ،التي تعمل على جذب
المتلقي/المتعلم ،والتأثير فيه ودفعه إلى متابعة "المادة المقدَّ َمة " ،وانتظار
نظرا العتمادها على العروض التفاعلية،
ما سيأيت يف الحصص القادمةً ،
وتوظيف األلوان والصور واألشرطة واأللعاب التعليمية والتّلعيب من
أجل إثارة دافعية المتعلمين ،حيث أكد مجموعة من الرتبويين أن
مفعما بالمتعة ما بين المعلم والمتعلم ،وزاد من
جوا
الفايسبوك خلق ًّ
ً
دافعية هذا األخير إلى التعلم الذايت.
حسن من مهاراته التواصلية ،وشحذ إمكاناته التعبيرية ،وأسهم يف
كما ّ
الحصول على المعلومات من "قواعد البيانات ومراكز األبحاث
جوا
والمكتبات من مختلف أنحاء العالم بأسرع وقت وبأقل تكلفة ويوفر ًّ
من المتعة.)1("...
كما أسهم يف اختصار الجهد والوقت والمال ،فهو يخفض من تكلفة
التدريس ،ويساعد المعلم على تنويع طرقه التدريسية ،فقد يتعدى
استعماله المقرر الدراسي ليشمل "مواقع أخرى يتفاعل فيها الطلبة
والمعلمون تعدت المناهج والكتاب المقرر لتشمل المصادر اإلثرائية يف
( )1العجلوين إبراهيم خالد ،اآلثار التعليمية الستخدامات اإلنرتنت من قبـل طلبـة الجامعـة
العربية المفتوحة ،دراسات ،العلوم الرتبوية ،المجلد  ،41ع ،2014 ،2.ص.641 .
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المواقع المختلفة ،التي تمنح الطلبة الفرصة الستطالع واستكشاف
المواقع المتصلة بالموضوع المطروح ،حيث يعملون على تشكيل رؤى
متكاملة من خالل مقتطفات متناثرة من المعلومات من شتى بقاع العالم(.)1
وقد وجد -كما أشرنا ساب ًقاً -
كبيرا من جميع الفئات التعليمية،
إقباال ً
نظرا لكونه يندرج ضمن محيط تربوي يجمع بين أنواع مختلفة من التّعلم
ً
(الشبكي المباشر والشبكي المتمازج والشبكي المساند) .وقلما نجد
موق ًعا إلكرتون ًّيا يحوي امتيازات عديدة ومتنوعة تجعل عدد المنضوين
تحت لوائه يرتفع ويتضاعف يوم ًّيا.
فما هو موقع تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها عرب الفايسبوكل وما
حجم االمتيازات التي يمكنها االستفادة منه أسوة بلغات أخرىل

( )1المرجع السابق ،ص.641 .
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الفصل الثاين
تدريس اللغة العربية للناتقين بغيرها عبر الفايسبوك سياق التجربة
انطال ًقا من التوصيات األخيرة التي أعقبت أشغال المؤتمر العاشر
نصت
لمعهد ابن سينا( ،المنعقد بباريس يف  28-27ماي  )2016التي ّ
على ضرورة انفتاح تعليمية اللغة العربية للناطقين بغيرها على التّجارب
الحديثة يف مجال تعليم اللغات إلكرتون ًّيا( ،)1وتوفير مواد تعليمية عربية
"محوسبة" تفيد الدارس العربي وتفتح له آفاق التعرف على خصوصية
"لغتنا" و"ثقافتنا" و"حضارتنا" ...ولكن إذا ما نحن تصفحنا بعض
المواقع اإللكرتونية العربية المنتشرة ،نالحظ أن معظم المواد المقدمة
تتعلق بقطاعات بعيدة  -إلى حد كبير -عن الجانب الديداكتيكي ،فغالبها
يتناول قضايا من قبيل التجارة والصناعة واالقتصاد والدين واألفراد.
فأين ّ
حظ تعليمية اللغة العربية للناطقين بغيرهال

( )1كان لنا شرف السبق إلى تحديد بعضها ،نظرا لوقوفنا طوال 20سنة علـى مجموعـة مـن
المشاكل التي تعرتض مسيرة تعليمية اللغـة العربيـة ،يف حـين تـرى لغـات أخـرى التـألق
واالنتشار.
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واألدهى أننا حينما نقوم بإجراءات بحث يف تعليمية اللغة "الفرنسية"
أو "اإلنجليزية" فنكون أمام سيل من النتائج بحيث يجد الدارس نفسه يف
حيرة من اختيار أجودها أو أكثرها زيارة من قبل المتصفحين من كل حدب
وصوب.
لهذا وأمام إلحاح العديد من طلبتي من جنسيات مختلفة (فرنسية
وبلجيكية وسويسرية) ،الذين حالت ظروف عيشهم دون متابعة دروس
اللغة العربية يف مراكش ،وأمام ندرة التجارب التي يعرفها القطاع عرب شبكة
اإلنرتنت ،فكرت يف تأسيس مجموعة من متعلمين ،لتمرير مجموعة من
الدروس الخاصة بمكونات "اللغة العربية" عرب الفايسبوك ،ومطالبة كل
فرد باستمالة أفراد آخرين بقصد توسيع نطاق المجموعة .وهكذا وجدت
كبيرا من لدن أربعة عناصر ،لتمتد إلى حدود
الفكرة – يف البداية – ترحي ًبا ً
عنصرا ،حيث تمكنت العناصر األساس يف المجموعة من
أربعة وعشرين
ً
استمالة ستة عناصر أخرى من جنسيات مختلفة واستقطاهبا هدفها الوحيد
هو توسيع نطاق معارفهم فيما يخص مكونات اللغة العربية ومهاراهتا،
أيضا من التواصل بكل أريحية وبدون قيود ،والرغبة يف إغناء
والتمكن ً
الرصيد اللغوي عرب فتح نقاشات وتدوينات وأسئلة مواكبة لسيرورة
التع ّلمات.
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 2-1تكوين عناصر المجموعة

المجموعة

المجموعة

األولى

الثانية

(ليزيان)

(أدريان)

المجموعة

المجموعة

الثالثة

الرابعة

(كاترين)

(إليزابيث)

شكل ( )1منسقو المجموعات
التنوع واالختالف يف المشارب واألعمار كان من بين أهم المشاكل
لعل ّ
التي اعرتضت المشروع يف البداية ،وهذا ما تط ّلب منّا اإلجابة على مجموعة
من األسئلة واتخاذ مجموعة من اإلجراءات حددت فيما يلي:
األسئلة
 ما السبيل إلى توحيد المنهاج توحيدً ا يل ّبي اهتمامات المتعلمينباختالف أعمارهم واهتماماهتمل
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 ما التوقيت المناسب للجميع إلجراء اللقاءات والعروض المباشرةرغم االختالف الزمني بين البلد األصلي والبلدان الغربيةل
اإلجراءات
 بناء استمارة هبدف تحديد احتياجات المتعلمين األربعة والعشرين. اقرتاح برمجة زمنية على الجميع إلبداء الرأي حولها. اال ّطالع على تجارب غربية شبيهة بقصد الوقوف على مدىبتنوع مشارهبم
مناسبتها لخصوصية "المادة" و"ا تياجات المتعلمين" ّ
وإيديولوجياهتم وثقافتهم ومستوياهتم.
بعد تفريغ نتائج االستبانة تم ّكننا من الوصول إلى النتائج التالية:
 2-1-1الفئات العمرية
وقد حددت الفئات العمرية حسب المبيان يف ثالث :شكل (:)2
10
9
8

7
Série 1
Série 2
Série 3

6
5

4
3
2

1
0

 األولى ما بين  16و 20سنة وضمت خمسة متعلمين.198
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 الثانية ما بين  40و 50سنة ،وضمت تسعة متعلمين. الثالثة ما بين  30و 40سنة ،وضمت عشرة متعلمين. 2-1-2توزيع المتعلمين بحسب الجنس
الذكور

اإلناث

8

16

 2-1-3توزيع المتعلمين سب المستوى
المتوسط

المستحسن

الحسن

4

16

4

التنوع القائم يف مجموعات
إن التخوف الذي أبديناه يف البداية من ّ
العمل ،قد تبدّ ى بعد ال ّلقاءين المباشرين األولين اللذين حدّ دا يف:
 ال ألقاء األول :يف بداية األسبوع :كل اثنين من :الساعة 14h30إلى:.15h30
 ال ألقاء الثاين :يف هناية األسبوع :كل سبت من :الساعة  9hإلى:.10h
حيث أبانت النقاشات عن استعداد متعلمي المجموعة لالنصهار
الرفع من مستوياهتم
واالنسجام  -مادام ّ
يوحدهم هدف واحد -بقصد ّ
التّحصيلية ،وشحذ مهارات الكتابة والقراءة واالستماع والتعبير ،والرفع
أيضا من أفق التمكن من التواصل الشفهي والكتابي يف سياقات متعددة.
ً
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 2-2برمجة المواد التعليمية
 2-2-1تحديد األهداف
ددت األهداف التعليمية يف ما يلي
 الرغبة يف الرفع من مستوى اإلمكانات التواصلية لدى المتعلمين. تمكين بعض المتعلمين – لظروفهم االجتماعية أو االقتصادية منالرجوع إلى الصفوف الدراسية ،والنهل من معين المواضيع المطروحة
للنقاش.
 تمكين المتعلمين من االستزادة من آراء ومقرتحات مطروحة،ودمجها مع آرائهم الخاصة.
 إتاحة الفرصة لكل متعلم من التعبير بكل أريحية عن رأيه يف أيوقت وبدون حرج.
 إمكانية الوصول إلى المعلم عن طريق " ائط المجموعة" يف أيوقت ،فبمقدور المتعلم أن يتواصل مع "المعلم" ويبدي استفساراته أو
آرائه.
 تنويع طرق التدريس :بحسب احتياجات المتعلمين وميولهم:فهناك َمن تالئمه الطريقة المرئية ،ومنهم من يفضل المسموعة ،وهناك من
يميل إلى المقروء ...وهناك فريق آخر يميل إلى المزاوجة بين طريقتين أو
أكثر.
200
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 تمكين تكرار المقاطع والعروض بالنسبة للمتعلمين المتوسطينمن تجاوز تعثراهتم وتحسين أدائهم وتجاوز صعوباهتم.
 مرونة الحضور :فبإمكان المتعلمين اختيار الشق الزمني والمكاين،دون إلزامهم بالحضور إلى قاعة الدرس التقليدية.
 مرونة التقويم بالنسبة للمعلم وتقليل األعباء اإلدارية التي كانتتتطلب منه ساب ًقا.
 2-2-2اختيار المتون  /Supportsالمحتوى الدراسي
لتحقيق سهولة التفاعل مع المادة الدراسية ،حاولنا ما أمكن التنويع يف
اختيار المحتوى الدراسي /العلمي ،ليتناسب واهتمامات المتعلمين،
وحاولنا ما أمكن أن يتماشى والتوجيهات التالية:
أ -التنويع يف اختيار الكفايات المراد قياسها والمهارات المزمع تثبيتها
وتقويمها.
 جودة تصميم المحتوى العلمي وتعدد أساليب عرضه.ت -المزاوجة والتناوب  Alternanceما بين وسائل االتصال
والتواصل بين المتعلمين:
 المباشرة بمواجهة أعضاء المجموعة يف نفس الزمان /االثنينوالسبت المحددين سل ًفا يف جدول األعمال.
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 غير المباشرة عن تريق وسيط ،مثل( :نصوص انطالقسردية/وصفية/حجاجية) أو مقاطع مسموعة أو مرئية أو صور أو
رسومات أو قائمة مصطلحات أو محاكاة.
 2-2-3ترق التنشيط واألداء Techniques d'animation

رغبة منا يف خلق جو من الفاعلية والديناميكية ،وتحقي ًقا لتنافسية بين
أعضاء المجموعة ،قمنا بتقسيم المجموعة الكربى إلى مجموعات فرعية،
وهكذا فبدل االشتغال بطريقة ( Philips6×6اشتغلنا بطريقة .)6×4
ووضعنا لكل مجموعة قائد ،يسهر على تنظيم مجموعته ويشجع
االتصال بين أعضائها .أما التكتيك الخاص بطرق أداء المتعلمين والتنشيط
بين فقرات المواد فقد اتخذ الخطوات المنهجية واإلجرائية اآلتية:
 أعرض عناصر درس الحصة األولى على حائط المجموعة ليتمكنالجميع من االطالع عليه قبل البدء بيوم أو يومين تقري ًبا.
 أستفيد من مالحظات المتعلمين المع َّبر عنها قبل البدء يف مناقشة(شكال
ً
المضامين ،وذلك من خالل استطالع آرائهم المختلفة والمتباينة
ومضمو ًنا).
 أستفيد من أداة "إعجاب" j'aimeأو "تعليق"  commentaireمنأجل إجراء تغذية راجعة فورية أو بعدية  feedbackوتعزيز استجابات
المتعلمين.
202
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أنوه بمشاركة بعض المتعلمين المتميزين من أجل إثراء المادة
 ّالعلمية المقدّ مة سواء من خالل البحث عن معلومات أخرى أو طلب
توضيح أو إسهام يف تقديم المحتوى التعليمي.
 أثناء التواصل المباشر يتم عرض المحتوى الدراسي ومناقشته. أطالب المتعلمين بإعادة االستنتاجات واألفكار واآلراءالمطروحة.
 أشجع جميع المتعلمين على إبداء آرائهم والتعبير عن المشاكلالتي جاهبتهم.
تم عرضه.
 -أقوم بتقويم إجمالي لما ّ
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الفصل الثالث
تدريس اللغة العربية للناتقين بغيرها عبر الفايسبوك فاق التعميم
ّ
إن المتغيرات التي طرأت على مخطط التنمية يف مجموعة من البلدان
العربية واإلسالمية يف المجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية قد
شكلت قفزة نوعية يف أنظمة التعليم فيها ،حيث أضحى من الضروري
المواكبة الفعلية لألنشطة االقتصادية واالجتماعية بإحداث تغيرات آنيّة
على النظام التعليمي سواء من حيث الرؤى واألهداف والوسائل ،وذلك
لتطوير مهارات المدرسين والمتمدرسين .وتزداد جودة التغيير إذا وضعنا
نصب أعيننا مجال "تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها" وما يحمل على
عاتقه من مسؤولية الحفاظ على "الهوية" والتعريف "بالثقافة والحضارة
العربية واإلسالمية" ،مع ضرورة المواكبة الفعلية للثورة التكنولوجية
المعاصرة التي رسخت مفهوم "القطبية" ،وجعلت العالم يبدو قرية
صغيرة يمكن اخرتاقه عن طريق وسائل التواصل واالتصال الحديثة ،والتي
تجسدت – بشكل الفت -يف شبكات التواصل االجتماعي ...التي لم
ّ
يقتصر دورها يف تلبية هنم مريديها ،وتحقيق تواصلهم بين أفراد أسرهم
وأصدقائهم ،بل وظفت توظي ًفا ف ّع ًاال يف تطوير عمليتي التعليم والتعلم
والرفع من مستوى كفاءات المدرسين.

204

السنة السادسة -العدد ( ،)18ربيع األول 1440هـ /نوفمرب  -ديسمرب 2018م

فما مدى استفادة اللغة العربية من الشبكات االجتماعية التواصلية
وعلى رأسها الفايسبوكل
وما أثره يف تحقيق انتشار اللغة العربية يف صفوف الناطقين بلغات
أخرل
وإلى أي حدّ باستطاعة الفايسبوك أن يلبي حاجات متعلمين من قارات
مختلفة واهتمامات متباينةل
 3-1متطلبات تفعيل استخدام الفايسبوك يف تدريس اللغة العربية
للناتقين بغيرها.
بالرجوع إلى مجموعة من الدراسات التي تناولت استخدام شبكات
التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية( )1يمكننا الجزم بأن استخدامها يف
مجال التدريس عمو ًما ،وتدريس اللغات على وجه الخصوص أضحى
عريضا من المستخدمين الشباب يف
واق ًعا وحقيقة ،وأصبح يستقطب قطا ًعا
ً
مراحل اإلعدادي والثانوي والجامعي استقطا ًبا الفتًا لالنتباه.
لذا ال بد من وضع إسرتاتيجيات محكمة لإلشراف على استخدامه من
لدن المسؤولين والمشرفين والمدرسين ،وذلك من أجل تفعيله يف تعليمي

( )1ينظــر هنــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر دراســة كــل مــن حســنين شــفيق140 ،2012 ،
و ،141ودراسة البسيوين جاد البسيوين .175 ،2013
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خصوصا إذا ما
اللغة العربية ،شأهنا يف ذلك باقي لغات العالم الحية،
ً
وضعنا نصب أعيننا أن اإلقبال المتزايد للطلبة والمعلمين على شبكة
الفايسبوك ،جعل مجموعة من الجامعات والمراكز اللغوية تنشظ لها
بوابات ومواقع بقصد استقطاهبم (بلغ عدد مستخدمي شبكة الفايسبوك يف
العالم أكثر من  15.1مليار مستخدم نشط شهر ًّيا ،ووصلت نسبة الطلبة
الجامعيين منهم  )1(٪90ما جعلها تؤثر بشكل إيجابي يف تعليمية لغاهتا،
نظرا لدورها المركزي والفعال والمثمر يف العملية التعليمية التعلمية ،ويف
ً
االستجابات الفعلية الحتياجات المتعلمين.
شكل ( )3توزيع مستخدمي الفايسبوك سب السن

( )1راجع ًّ
كال من.George et al.2013;Elisabeth et all.2007 :
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فما المتطلبات الواجب توفرها إلنجاح عملية استخدام الفايسبوك يف
تدريس اللغة العربية بوصفها لغة ثانية؟
إن إنجاح عملية توظيف الفايسبوك وتعميمه يف تعليمية اللغة العربية
للناطقين بغيرها رهين بمدى تمثل الفرق الرتبوية من مدرسين ومشرفين
ومؤسسات ومعاهد للطرق الكفيلة باستخدامه االستخدام األمثل ،بشكل
قادرا على تحقيق األهداف المرجوة وبلوغ الغايات الكربى من
يجعله ً
انفتاح اللغة العربية على الوسائط االجتماعية اإللكرتونية ،التي ستحقق لها
ال محالة  -االنتشار والذيوع السريع بين صفوف أكرب هذه الشبكاتاالتصالية.
 3-1-1سبل توعيف الفايسبوك يف تعليمية اللغة العربية للناتقين
بغيرها
بقصد تعميم التجربة ،ورغب ًة منّا يف توسيع أفق تعليمية اللغة العربية
للناطقين بغيرها يف مختلف البلدان؛ وجب اتباع السبل التالية:
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 بناء موقع على الشبكة يسهر عليه فنيون وأخصائيون يف مجالتعليمية اللغة العربية بوصفها لغة ثانية أو أجنبية ،يختارون المحتوى
الدراسي(.)1
 انتقاء المواد التعليمية المتنوعة الكفيلة باستقطاب متعلمين منفئات وجهات وثقافات مختلفة.
 تحديد مواعيد أسبوعية لالستماع النتظارات المتعلمينواحتياجاهتم.
 برمجة مواعيد ثابتة حسب تكون المجموعات ،وبحسب الفئات(مبتدئين ومتوسطين وممتازين).
 استغالل مجال من مجاالت الموقع من أجل تقديم خدماتلطالب الجامعات األجنبية التي تعرف أقسام اللغة العربية (نشر
االختبارات السابقة والمسابقات والمواعيد الثقافية الخاصة باللغة
العربية).
 وضع عدد من الكتب المدرسية والعلمية قصد تحميلها من لدنالمتعلمين.
 تقديم حصص الدعم والمعالجة للمتعلمين المتعثرين.( )1نشـــرت صـــحيفة الكارديـــان الربيطانيـــة يف  10أبريـــل  2012خمـــس طـــرق الســـتثمار
الشـــبكات االجتماعيـــة يف تعلـــيم اللغـــة ،وذكـــرت إنشـــاء صـــفحات متخصصـــة علـــى
فايسبوك ،باإلضافة إلى مدونة خاصة.
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 استضافة طلبة موهوبين للتعريف هبم وعرض تجربتهم يف مجالتعلم اللغة العربية.
 اقرتاح برامج تكوين مباشرة يف العطل الرسمية أو عن بُعد ،يقدمهاخرباء دوليون.
 اقرتاح دبلومات أو شواهد خاصة بضبط مهارات اللغة العربيةاألربع (القراءة والكتابة واالستماع والتعبير).
 ضمان خصوصية أفراد المجموعات بحيث يعمل المشرف علىالعمل يف مجموعة على:
أ -الفصل بين مجموعات العمل المغلقة أو المفتوحة أو السرية.
ب -التقيد بشروط أفراد المجموعة واحرتام تعليقاهتم على الحائط.
ت -األخذ بعين االعتبار الخصوصية الثقافية لكل فرد من المجموعة.
ث -المواءمة والمالءمة بين مستويات المتعلمين.
ج -االلتزام باستخدام اللغة العربية "المعيار" يف التنشيط والمناقشة
والتقويم.
 3-1-2تحديد األدوار والمهام
 3-1-2-1مهام المنشط/المعلم
ال غرو أن المعلم ُيعدّ بحق العمود الفقري لعملية إدارة فقرات المنهاج
وتحديد نوعية األهداف التعليمية واألفكار والمعلومات المقدمة ،ولكنه –
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على الفايسبوك -باإلضافة إلى كل ما سبق ،فهو عضو يف الصف
االفرتاضي وليس قائده فقط ،مهمته األولى واألخيرة ،تتجلى يف التوجيه
والتحفيز والتحميس وليس اإلجبار ،فكلما كان مر ًنا يف تدخالته ،كلما
اكتسب احرتام المتعلمين وحبهم ،وعملية التفاعل معهم قائمة ومستمرة.
وتعزيزا لذلك وجب عليه أن:
ً
 يح ّقق التواصل الف ّعال والبنّاء بين أعضاء المجموعة بشكل يضمنللجميع االستفادة واإلفادة ،والطمأنينة والراحة.
 يتح ّلى بروح التضحية وبقيمة المهام الرتبوية والنفسية التي يزاولها. يتابع موقع المجموعة عن كثب لتقديم األجوبة والتوجيهاتوالمساعدة التي يطلبها أعضاء فريقه على " ائط المجموعة".
 يسمح للمتعلمين باختيار الطرق واألساليب المالئمة لهم ،دون أنيجربهم بتطبيق سياسة تعليمية بعينها.
 ينشظ عالقات وثيقة بين أعضاء المجموعة بشكل يجعلهم يتمثلوندورهم يف مجتمع افرتاضي مهمته األولى واألخيرة هي التمكن من آليات
التواصل اللغوي العربي.
 3-1-2-2مهام المتعلم
ناقصا ،وقد شبهه أحد الرتبويين الصينيين بالرجل
إن دور المعلم يبقى ً
الذي يمشي على رجل واحدة ،فالمتعلم هو الذي يشكل الرجل الثانية
210
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لتكتمل منظومة العملية التعليمية التع ّلمية ،ومن أجل ذلك يتعين عليه
القيام بالمهام اآلتية:
 التح ّلي بحب العمل والدافعية للنجاح ونبذ الفشل ،والتفاعلاإليجابي مع المعلم وباقي أفراد المجموعة.
 اختيار األماكن الموصلة بأعلى درجات التقاط الشبكة ضما ًناللمتابعة والمشاركة الجيدة.
 االلتزام بالقيام بالواجبات القبلية والبعدية ضما ًنا لمسيرة تعليميةموفقة.
 احرتام أعضاء الفريق واالمتثال لقوانين المجموعة. مشاركة غيره المعلومة والسعي إلى نشرها ،وخلق بيئة تعليميةمتطورة ومحفزة لآلخرين تجاه عملية التعلم.
 3-2-1اًلستفادة من تجار سابقة
إن الدراسات التي أثبتت نجاعة الفايسبوك يف نشر تعليم اللغات عمو ًما
وتعليم اللغة اإلنجليزية على وجه الخصوص كثيرة ومتنوعة ،وقد أجمعت
على أن الفايسبوك يوفر إمكانات هائلة النتشار اللغات ،ومنها مجموعة
 )Learning English Network( LENالتي اهتمت بتعليم اللغة
خصوصا،
اإلنجليزية على الويب عمو ًما ومواقع التواصل االجتماعي
ً
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بحيث يجتمع األعضاء يف هذه المجموعة عرب لقاءات حية وأخرى
افرتاضية ،كما تقيم أنشطة تفاعلية عرب ترجمة مقاتالت وفيديوهات مفيدة.
وتقوم إسرتاتيجية هذه المجموعة على اجتماع مدروس يف فضاء
الفايسبوك ،واختيار فيديو مفيد أو مقالة ،يتم تقسيمها إلى أربعة أجزاء،
تتكلف كل مجموعة مصغرة بجزء تبدأ بدراسته ،والبحث عن الكلمات
المفاتيح  Mots clésباإلنجليزية ومعانيها ،من خالل البحث يف الشبكة
كامال ،ويف األخير يتم التوليف
العنكبوتية ...إلى حين االنتهاء من المقال ً
بين عمل المجموعات األربع.
باإلضافة إلى هذه التجربة الرائدة التي أثبتت نجاعة الوسائط
االجتماعية يف تعليمية اللغة اإلنجليزية ،نعثر على تجربة مماثلة قامت هبا
الباحثة الحريشي ليلى من جامعة بولمن ،حيث قدمت فيها مقاربة علمية
لفاعلية الفايسبوك يف تعزيز تعليم اللغة اإلنجليزية ،ومساعدة المتعلمين
والطلبة يف التمكن من مجموعة من المهارات ،والتفاعل اإليجابي مع
أصدقائهم وأقراهنم.
وقد مرت هذه التجربة من مراحل عديدة ومتنوعة يمكن اختزالها يف
اثنتين:
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المر لة األولى حاولت فيها الباحثة قياس درجة ارتياح الطلبة
والمتعلمين قبل استخدام الفايسبوك وبعده( ،2015 ،)1وكانت النتيجة أن
 % 33.3الطالب لم تكن تقنية الويب  2.0مناسبة لهم ،وبعد استخدام
الفايسبوك لمدة ثمانية أسابيع ال تزال  %36.4من الطالب لم يشعروا
بالراحة مع هذه التقنية.
المر لة الثانية بعد ثمانية أسابيع ارتفعت نتائج التحصيل الدراسي
والعلمي لدى طالب الجامعة ،حيث ساعد الفايسبوك على رفع نسبة قدرة
الطالب على التواصل مع زمالئهم يف الفصل ،حيث أظهرت النتائج أن
النسبة ارتفعت من  ٪40من عدد الطلبة المشاركين يف التواصل مع معلمهم
نظرا لسهولته وإمكاناته
عرب الفايسبوك لتصل إلى حدود  ،٪45,5وذلك ً
الهائلة يف تحقيق اإلفادة واالستفادة والتفاعل اإليجابي بين المعلم من
جهة وأفراد الصفحة من جهة ثانية ،وبينهم وبين زمالئهم من جهة أخرى.
وباإلضافة إلى هاتين التجربتين اللتين أثبتتا نجاعة الفايسبوك يف نجاح
تعليم اللغة اإلنجليزية ،نعثر – ونحن نتصفح بعض الوسائط التواصلية
االجتماعية – على نماذج تجارب مشرفة يف تدريس اللغة العربية للناطقين

( )1انظر العتيبي أمل والحريشي سارة ،الفايسبوك يف التعليم ،2015 ،ص 5.أخذا عن:
Laila Alhuraishi 2014, study about ESL learners, motivation and
collaboration washington state university, college of education,
Pullman.
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الهم الذي يحمله العديد من المتخصصين
بغيرها .فالمالحظ أن
ّ
والرتبويين من منطلق غيرهتم على لغتهم ودفاعهم عن هويتهم وثقافتهم،
فقد قاموا بإنشاء مجموعة من القنوات والصفحات والمواقع اإللكرتونية
كقناة الجزيرة ومؤسسة العربية للجميع ومركز المدينة التعليمي و Arabic

 Pad 101واألكاديمية العربية االفرتاضية ومركز البيان وغيرها.
دون إغفال جهود أشخاص ال يمكن رصد تجربتهم رصدً ا موضوع ًّيا،
وال الوقوف عند اإلسرتاتيجيات والمناهج التي يتّبعوهنا ،وذلك لكون
"كثير من تلك الحسابات الناشطة يف عدد من التطبيقات تحت أسماء
وألقاب من نوع (تعلم العربية ،انطلق للعربية) ...وغيرها ،إال أهنم فاعلون
مثال مع
فعالية كبيرة ،غير أن المتعلم سيجد بال شك تعلم اللغة العربية ً
(كارول) أو مع (مها) أو مع (مصطفى) أكثر جاذبية وقر ًبا من دور
المؤسسات يف هذا العالم االفرتاضي ،ألن األفراد أكثر قدرة وإبدا ًعا
واستمتا ًعا يف استثمار إمكانات الشبكة االجتماعية يف تعليم اللغة
الثانية"(.)1

( )1ابن صالح هشام ،كلمة يف استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف تعليم اللغـة ،موقـع:
 ،www.new-educ.comتاري النشر .2017-01-13
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خاتمة
وكبيرا يف
وبناء على ما سبق يتضح أن عالمنا اليوم يعرف تقد ًما شاس ًعا
ً
مجال زحف التقدم التكنولوجي وغزو الشبكات االجتماعية لمجاالت
التواصل البشري ،مما جعلنا نفكر يف استثمار هذه الطفرة التكنولوجية يف
خلق طرق تدريس حديثة تستجيب لمتعلمين افرتاضيين ،وتواكب
انتظاراهتم وتتماشى مع معطيات العصر.
واضحا يف خلق تفاعل بين
أثرا
ً
وقد أوضحت التجربة أن للفايسبوك ً
المدرس من جهة وأعضاء فريق الصفحة من جهة ثانية ،وبين أعضاء
الصفحة بعضهم مع بعض من جهة ثالثة .ومن هنا تبدو ضرورة توجيه
مدرسي اللغة العربية للناطقين بغيرها من أجل استخدام الفايسبوك يف
تدريسها ،وذلك لما يقدمه من نتائج إيجابية تفتح آفا ًقا واسعة يف وجه
"اللغة العربية" بوصفها لغة حية لتواكب مسيرة باقي أخواهتا من "لغات
العالم المتحضر".
أيضا أن استخدام الفايسبوك يف تدريس اللغة
كما أوضحت التجربة ً
العربية للناطقين بغيرها ليس باألمر الهين ،بل يتطلب إجراءات منهجية
واستعدادات تقنية ولوجستيكية ،وترتيبات من أجل مالءمة هذا الوسيط
التكنولوجي مع خصائص لغتنا العربية ذات الخصائص المتفردة،
ومساعدة المتعلمين على التواصل والتفاعل مع بعضهم البعض ومع
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مدرسهم يف أي وقت ويف أي مكان ،يف جو ملؤه النشاط والحيوية
واالنجذاب والحماس والتحصيل الجيد ،وذلك لكون الفايسبوك يجعل
قادرا على:
المتعلم ً
 تعزيز مهاراته يف الكتابة والقراءة واالستماع والتعبير. الفهم الجيد للمعلومات المقدمة من خالل توافر مقاطع الفيديووالصور والخرائط الذهنية والخطاطات التي تعمل على تذليل المفاهيم
المعقدة والقواعد المركبة.
 التفاعل الجيد مع المعلم وأعضاء الصفحة من خالل فتح نقاشاتوتصميم تطبيقات جديدة وتسجيل محاوالت لإللقاء والتعبير والكتابة.
 البحث عن وسائل تعليمية متنوعة :مسموعة ومرئية ومكتوبة ممايزيد من متعة التعلم وتنمية الذات وإشباع الرغبات واالرتقاء بالذات
(الثقة بالنفس).
 التعاون مع أعضاء الصفحة  -على اعتبار أن "الفايسبوك سا ةكبيرة للحوار والنقاش" -باختالف أعمارهم وثقافتهم وجنسياهتم.
 الزيادة يف دافعية التعلم والتواصل مع أعضاء الصفحة بدون صعوبةأو إحساس بالخجل أو الخوف من الفشل.
وللمزيد من الفعالية ،ورغب ًة يف أن يمتلك اللغة العربية متعلمون ال
يتحدثوهنا يف األصل ،وجب علينا الوقوف على مدى نجاعة المحتويات
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المقدمة على صفحات الفايسبوك المخصصة لتدريس اللغة العربية
للناطقين بغيرها سواء المنطلقة من "وظيفة اللغة" ودورها االجتماعي
والتفاعلي ،أو تلك التي ترى يف "اللغة" جانبها التواصلي المحض ،ألنه
غال ًبا ما يفتقد المتعلمون – يف أحايين كثيرة -هذه الفعالية يف التواصل
الذي أشرنا إليه سل ًفا ،فالقليل َمن يصل إلى درجة إتقان اللغة ،وذلك راجع
حسب ميلير وميلير إلى ضعف "المحتوى المصمم بطريقة علمية مقارنة
بالمحتوى المقدم يف المناهج وفصول تعليم اللغة"(.)1
كبيرا يف نشر لغتنا
وأخيرا تجدر اإلشارة إلى أنه بقدر ما يكون طموحنا ً
ً
عرب شبكات التواصل االجتماعي ،بقدر ما يجب أن يكون اهتمامنا بوضع
أهداف تعليمية محددة وواضحة المعالم يف إطار تنظيري يستفيد من
الطفرة التكنولوجية ،ويكون قري ًبا من انتظارات المتعلمين ،ووفق منظور
علمي يركز إلى جانب تعزيز مهارات المتعلمين؛ تقديم محتوى تعليمي
يضم أنشطة مختلفة تعطي األولوية للمشاركة والتواصل واإلتقان.
ولنضع نصب أعيننا جمي ًعا أنه إذا كان متع ّلمونا يتذكّرون  ٪20مما
يقرأون و ٪30مما يسمعون و ٪40مما يشاهدون ،فإهنم يتذكّرون  ٪50مما
يقولون و ٪60مما يفعلون ...لذا فالتدريس عرب الشبكات اإللكرتونية

( )1ميلير ،2000 ،ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة.
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يوسع بشكل كبير من آفاق ترسي

المعلومة يف أذهان المتعلمين،

ويشعرهم باإلنجاز الفعلي "لألداء اللغوي" عرب تقويمهم الذايت لفاعليتهم
تجاه اللغة ،واكتشاف التطور الذي يحصل يف طريقهم ومسيرهتم التعليمية،
وعرب التمارين المستمرة لألذن ،من خالل سماع األغاين والربامج
المسجلة ،ومشاهدة الشرائط للتغلب على مشاكل النطق والبطء يف
الكالم ،والتعبير الكتابي والشفهي.
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األستاذ الدكتور محمد أ مد أبوعيد
 أستاذ من األردن.
 دكتوووراه ،يف تخصووص اللسووانيات التطبيقيووة ،وعنوووان
أترو ت «اًلتسواق النحووي والمعجموي يف الخطوا
الشعري العربي» ،عام 2002م.
 درس اللغووة والنحووو يف عوودة جامعووات ،منهووا جامعووة
البلقاء ،وجامعة ائل ..وهو اآلن أسوتاذ يف قسوم اللغوة
العربية بجامعة الحدود الشمالية.
 ل بحوث منشورة يف محالت محكمة.

السنة السادسة -العدد ( ،)18ربيع األول 1440هـ /نوفمرب  -ديسمرب 2018م

223

أثر اللغة المكتوبة يف التصور النحوي للدَّ أ
وال اإلعرابية
الملخص:
سعت هذه الورقات للكشف عن أثر اللغة المكتوبة يف التصور النحوي
ّ
الدوال على محاور ثالثة :الحركة
للدو ّال اإلعرابية ،ببيان أن توزع هذه
والحرف والحذف ،هو تصور ينبني على المكتوب ال المنطوق ،فالنظر
التقليدي خلط بين اللغة والكتابة ،وعليه راح يصف المكتوب ً
بدال من
ّ
للدوال اإلعرابية يف الوهم.
المنطوق مما أوقع التصور النحوي
وعليه ،راحت الدراسة تنقض التصور التقليدي بأدوات لسانية
معاصرة ،منها الفصل بين المنطوق والمكتوب ،واتكاء الدرس على النطق
دون الكتابة ،وكذلك استعانت الدراسة بالتصنيف اللساين لألصوات
اللغوية إلى صوامت وحركات وأشباه حركات ،وباعدت يف ذلك كله بين
بديال ،ال يصف الكتابة،
تصورا آخر ً
الحرف والصوت ،لتبني على ما نقض
ً
بل اللغة يف تجسدها المنطوق .ويف المنطوق توزعت الدَّ ّ
وال اإلعرابية على
محاور خمسة ،هي:
 الحركات القصيرة والطويلة. أشباه الحركات. اختزال الحركات. المقاطع.ّ
الصفري).
(الدال
 مورفيم الصفرّ
هذا ،وانطوت الدراسة على نتائج أخرى ذات أهمية.
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Abstract
The Influence of Written Language on
Grammarians’ Image of Inflectional Signifiers
This study aims at investigating the influence of
written language on grammarians' view of inflectional
signifiers. The study reveals that the distribution of those
signifiers on three dimensions, namely: vowels, letters,
and deletion depends on writing instead of utterance. The
researcher relies on contemporary linguistics to
invalidate the traditional understanding. The study has
come up with new perception in which those signifiers
are classified into five categories: short and long vowels,
semi vowels, reduction of vowels, syllables, and zero
morpheme.
The study has concluded other important conclusions.

225

م2018  ديسمرب-  نوفمرب/هـ1440  ربيع األول،)18(  العدد-السنة السادسة

أثر اللغة المكتوبة يف التصور النحوي للدَّ أ
وال اإلعرابية

()1

* مدخل
تروم هذه الورقات بيان األثر الذي تجلبه اللغة المكتوبة على تصور
النحويين العرب للدَّ ّ
وال اإلعرابية( ،)2والورقات إذ تروم ذلك ،فإهنا تنطلق
مما توصلت إليه المباحث اللسانية المعاصرة من فصل حاسم بين
المنطوق والمكتوب ،بما ينطوي عليه ذاك الفصل من النظر إلى المنطوق
أيضا ،من
بوصفه ميدا ًنا لالستكشافات اللغوية ،وبما ينطوي عليه الفصلً ،
النظر إلى الكتابة على أهنا ليست الموضوع المركزي يف اللسانيات.
أما الدَّ ّ
وال اإلعرابية فتقصد الدراسة هبا :الشكل اللغوي للعالمة
اإلعرابية؛ إذ إن تلك العالمة ،وبوصفها عالمة لغوية ،تنطوي ككل
( )1أعدّ هذا البحث بدعم من جامعة الحدود الشمالية يف المملكة العربية السعودية.
( )2يحدد السيميائيون المعاصرون موضوعهم بالعالمات أو اإلشـارات ،والعالمـة عنـدهم
تتكون من شقين :دال ومدلول ،ويف هذا السياق جاء تعريف سوسير للغة بأهنا نظام مـن
ال عالمـــات ،والمقصـــود بالعالمـــات يف اللغـــة الوحـــدات الصـــرفية (المورفيمـــات)،
أيضا ،من ّ
دال ومدلول ،أما الدَّ ّال فشكل لغوي (بنية) وأما المـدلول فوظيفـة
والمكونةً ،
هذا الشكل ومعناه ،ومن هنا ،فإن النظر للعالمـات اإلعرابيـة بوصـفها وحـدات صـرفية
ّ
يقسم هذه العالمات إلى قسمينّ :
الـدوال
دوال ومدلوالت ،أمـا
يقتضي من الدارس أن ّ
فشكل اإلعراب أو بنيته اللغوية سواء يف ذلك أكانت البنية قد وجدت بالفعل أو بالقوة،
ّ
الــدوال
وأمــا المــدلوالت فتؤشــر علــى تلــك الوظــائف والمعــاين التــي تفضــي إليهــا
اإلعرابية.
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العالمات على جانبينّ :
الدال والمدلول( ،)1فالنظر إلى اللغة على أهنا نظام
من العالمات( )2يفضي إلى اعتبار العالمات اإلعرابية جز ًءا من العالمات
ّ
الدال والمدلول ،وإذا كان
اللغوية ،وعليه ،تشتمل العالمة اإلعرابية على
ّ
الدال يشير إلى المنطوق من العالمة بالفعل أو القوة ،فإن المدلول يشير
إلى ما يفضي إليه المنطوق من معنى أو وظيفة.
هبذا الفهم ،فإن الدَّ ّ
وال اإلعرابية من مثل الضمة والفتحة والكسرة هي
ّ
دوال نطقية أو ملفوظات لغوية ،تشير إلى وظائف الكلم يف الجمل ،ببيان
الفاعل والمفعول به والمبتدأ والخرب ،...والنظر إلى الدَّ ّ
وال هبذا النحو ،أي
بوصفها ملفوظات لغوية (منطوقات) ،هو ما سيفضي بالدراسة الحالية إلى
ّ
للدوال اإلعرابية يتخالف وما نعثر عليه من تصورات كالسيكية
تصور آخر
عند النحويين العرب.
* هدف الدراسة
تقصد هذه الدراسة بيان األثر الذي تجلبه اللغة المكتوبة على تصور
ّ
للدوال اإلعرابية ،باعتبار أن ذلك التصور انبنى على
النحويين العرب
المكتوب دون المنطوق ،وهو ما يتخالف وما أقرته الدراسات اللسانية
الحديثة من أن المنطوق ال المكتوب هو مادة التحليل اللغوي.
( )1سوسير ،1985 ،ص.50
( )2المسدي ،2010 ،ص.97
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أيضا لبناء تصور علمي
وإذا كانت الدراسة تقصد ذلك ،فإهنا هتدف ً
ّ
بديال عن تصور النحويين العرب ،على أن
للدوال اإلعرابية ،يكون ً
آخر
ينبني التصور البديل على تحليل المنطوق ،وحده ،دون النظر يف ما يخطه
القلم ،إال إذا كان المخطوط يسعف يف بيان الحقيقة اللغوية.
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* الدراسات السابقة
انشغل النحويون القدماء بالعالمة اإلعرابية( )1علـى نحـو كبيـر ،وممـا يـد ّلل
علــى ذلــك ظهــور الجــذر (ع ر ب) يف كثيــر مــن عنوانــات مــا صــنفه أولئــك
النحويــون مــن مؤلفــات ،مــن مثــل" :إعــراب القــرآن" المنســوب للزجــاج،
و"ســر صــناعة اإلعــراب" البــن جنــي ،وكــذلك "مغنــي اللبيــب عــن كتــب
األعاريب" البن هشام ،مع التن ّبه إلى ما تشـتمل عليـه هـذه المصـنفات مـن
خلط بين النحو واإلعراب؛ ومن منح مكانة مركزية للعالمات اإلعرابيـة يف
العمل النحوي.
وممن أسهموا يف درس العالمات اإلعرابية من األقدمين قطرب
(محمد بن المستنير) (ت 206هـ) ،وجاء إسهامه يف مخالفته لجمهور
النحويين يف مدلول الحركة اإلعرابية ،فهي لم تجظ عنده لبيان المعنى أو
الوظيفة ،بل جاءت لضرورات صوتية يمثلها جعل التحريك بعد اإلسكان،
لصعوبة الوصل مع التزام الوقف( ،)2إن معالجة الرجل للعالمات

( )1يمكن أن نزعم أن األقدمين تكلموا عن العالمة اإلعرابية بشقيها الدّ ّال والمـدلول ،دون
أن يســتخدموا المصــطلحين ،فهــم أشــاروا للعالمــة وأشــاروا إلــى وظيفتهــا ،فــأحكموا
القول يف الوظائف دون أن يوازي ذلك إحكام يف وصف الـدّ ّ
وال وتحليلهـا ،بسـبب مـن
الخلط بين منطوق اللغة ومكتوهبا.
( )2الزجاجي ،1986 ،ص.71-70
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اإلعرابيةُ ،هنا ،اقتصرت على النظر يف الحركات دون عالمات اإلعراب
األخرى.
وأفرد الزجاجي (ت 337هـ) با ًبا للعالمة اإلعرابية يف كتابه" :اإليضاح
يف علل النحو" ،إذ تناول فيه القول يف اإلعراب والكالم أيهما أسبق(،)1
ولعل ما نجده يف هذا الباب من ربط بين العالمة اإلعرابية والكالم ليشي،
نظر ًّيا ،بتصور الزجاجي للعالمة على أهنا جزء من الكالم المنطوق ،وبرغم
ذلك فإن البحث الميداين عند الزجاجي وعند غيره من النحويين َّ
ظل ينظر
وغض الطرف عما هو منطوق.
يف ما هو مكتوب ّ
من جانب آخر ،صنف أبو البقاء العكربي (ت616هـ) كتا ًبا أسماه:
"اللباب يف علل البناء واإلعراب" ،وفيه حكى إن اإلعراب زائد على
الكلمة( ،)2ومن هنا ،فإن حركة البناء الزمة يف حين أن حركة اإلعراب
متنقلة ،والالزم أصل للمتزلزل(.)3
كان ذلك أظهر ما خالف السائد من األفكار حول العالمات اإلعرابية
عند األقدمين ،أما عند المعاصرين ،فعنيت غير دراسة بتلك العالمات؛ من
ذلك ما جاء به إبراهيم مصطفى يف كتابه" :إحياء النحو" ،وفيه زعم أن
( )1الزجاجي.1986 ،
( )2العكربي ،ج ،1995 ،2ص.74
( )3العكربي ،ج ،1995 ،1ص.58
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الضمة علم لإلسناد ،والكسرة علم اإلضافة ،والفتحة حركة خفيفة مستحبة
للوصل ودرج الكالم(ّ ،)1
إن ما جاء يف "إحياء النحو" بخصوص الفتحة
يلتقي وما نص عليه قطرب بخصوص الحركات اإلعرابية ،مع التنبه إلى أن
الرجلين نظرا يف المدلوالت اإلعرابية دون دوا ّلها.
ومن الدراسات الالفتة يف هذا الباب كتاب إبراهيم أنيس" :من أسرار
اللغة" ،وزعم فيه أن العالمات اإلعرابية إنما هي من وضع النحاة
األقدمين( ،)2وليست من اللغة يف شيء.
ومن ذلك ما جاء به تمام حسان يف كتابه "اللغة العربية معناها
ومبناها" ،إذ رأى العالم اللغوي أن الحركة اإلعرابية تصلح ألن تكون
عالمة إعرابية إيجا ًبا بالذكر وسل ًبا بالحذف(.)3
والدارس الحالي يختلف وتمام حسان يف عده "عدم الذكر" حذ ًفا،
فالنص على حذف الحركة إنما يفرتض أن األصل هو الذكر ،وهو محض
افرتاض ال يلتقي وما ّ
بشر به تمام حسان نفسه من منهج وصفي يف دراسة
اللغة ،إذ الوصفيون ال يقولون باألصل والفرع( ،)4هذا من جهة ،ومن جهة

( )1غازي ،ص.713
( )2أنيس ،ص.5
( )3حسان1418 ،هـ ،ص.72
( )4عبد اهلل ،2007 ،ص.61
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أخرى ،فإن التكلم عن األصل والفرع يف العالمات اإلعرابية يفرتض أن
تكون المفردة المعجمية الساكنة هي األصل ،وهي مفردة تخلو من أي
عالمة لإلعراب ،مذكورة أو غير مذكورة ،وهو ما يجعل الدراسة الحالية
تنظر لعدم الذكر بوصفه مفهو ًما يختلف عن الحذف.
فكرر ما سبقه إليه
ودرس مهدي المخزومي المدلوالت اإلعرابية؛ ّ
إبراهيم مصطفى من أن الضمة لإلسناد ،والكسرة لإلضافة ،يف حين عدَّ
الفتحة لما ليس بإسناد أو إضافة( ،)1وإلى جانب المدلوالت اإلعرابية ُعني
ّ
بدوال اإلعراب (موضوع الدراسة) ،ويف نظره :ليس يف العربية
المخزومي
إال الحركات الثالث ّ
دوال على المعاين اإلعرابية ،أما ما ظنّه النحويون
القدماء حرو ًفا مستقلة تقوم مقام الحركات يف اإلعراب فغير دقيق،
فالحروف ليس بينها وبين الحركات القصيرة من تفاضل إال يف المدة
الزمنية للصوت ،وعليه ،فالحروف الحركات أصوات مد طويلة(.)2
تصورا علم ًّيا جديدً ا لبعض من الدَّ ّ
وال
وبرغم أن المخزومي قدّ م
ً
اإلعرابية ،وهو تصور يتفق وما تذهب إليه الصوتيات المعاصرة من نظر

( )1غازي ،ص.715-714
( )2المخزومي ،1964 ،ص.68
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للحركات الطويلة والقصيرة( ،)1إال أن هذا التصور كان جزئ ًّيا ،ولم يقد
الرجل إلى بناء تصور كلي بديل عن التصور التقليدي.
وصنف محمد حماسة كتا ًبا بعنوان" :العالمة اإلعرابية يف الجملة بين
القديم والحديث" ،وعد فيه بتناول العالمة اإلعرابية من منظار حداثي(،)2
ّ
للدوال اإلعرابية.
إال أن الكتاب لم يأت بأي تصور لساين جديد
وممن ُعني بالعالمات اإلعرابية أحمد سليمان ياقوت ،فقد ألف كتا ًبا
ّ
وسمه بـ "ظاهرة اإلعراب يف النحو العربي وتطبيقها يف القرآن الكريم"،
وعد فيه بتناول العالمات اإلعرابية على هدي من الدرس المعاصر( ،)3إال
عرضا تقليد ًّيا للعالمات اإلعرابية؛ خلط فيه
أن ما نجده يف الكتاب ليس إال ً
الكاتب بين اإلعراب والنحو ،وتناول موضوعات مكرورة ،من مثل :نظرية
العامل وأثر الفقه يف النحو والدعوة إلى هجر اإلعراب( ،)4وعلى ذلك ،فإن
كتاب ياقوت لم يفرد شي ًئا من سطوره لتناول الدَّ ّ
وال اإلعرابية ،وفق تصور
لساين معاصر.

( )1الخولي ،1990 ،ص.50
( )2حماسة.1983 ،
( )3ياقوت ،1994 ،ص هـ.
( )4ياقوت.1994 ،
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ً
تناوال للعالمات اإلعرابية ما قدّ مه عبد
ولعل من أخطر الدراسات
السالم المسدي يف كتابه" :العربية واإلعراب" ،فقد درس الكتاب
العالمات اإلعرابية ،من وجهة لسانية معاصرة ،وعدَّ العالمة اإلعرابية
عالمة صوتية :حركة قصيرة أو حركة طويلة أو مقطع( ،)1ولعل ذلك ،وإن
ورد ذكره بإيجاز فيما تكلم المسدي عليه من أمر اإلعراب ،فإنه ،ليظل
تحوال يف دراسة الدَّ ّ
ً
وال اإلعرابية عند األقدمين والمعاصرين ،مع
األكثر
غض للطرف عن ّ
دوال إعرابية
التن ّبه لما يشتمل عليه نص المسدي من ٍّ
أخرى ،ستكشف عنها الدراسة.
وبرغم أن المسدي عرض لمدلوالت اإلعراب ،من وجهة علمية
لسانية ،إال أنه غفل عن معالجة الشق اآلخر من العالمات اإلعرابية ،أال
وال ،فالمسدي لم يأت على درس الدَّ ّ
وهو الدَّ ّ
وال اإلعرابية من حيث
تفصيال ،عن دور الكتابة يف
ً
التصورين :التقليدي واللساين ،ولم يفصح،
تصور النحويين لتلك الدَّ ّ
وال.
و َب َح َث إسماعيل عمايرة العالمات اإلعرابية يف مقالة له بعنوان:
وأول مجاورهتا يف الرتكيب النحوي"(،)2
"العالقة الصوتية بين آخر الكلمة ّ
فدرس المدلوالت اإلعرابية دون الدَّ ّ
وال ،ليهب للحركات اإلعرابية
( )1المسدي ،2010 ،ص.65
( )2عمايرة.2012 ،
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وظيفة ثالثة ،فباإلضافة لما تنجزه هذه الحركات من بيان المعنى ووصل
الكالم ،فإهنا تسهم يف عدم االختالط بين الكلمة والكلمة األخرى يف
ّ
الدال اإلعرابي ،هنا ،يقوم بوظيفته "المفصل"
السياق اللغوي( ،)1ولعل
) (Junctureيف الدراسات الصوتية الحديثة :وإذا كان المفصلّ ،
يدل على
ما بين الكلمات من سكتات( ،)2فإن المفصل ،هنا إنما ينجز الفصل بين
الكلمات بوصلة صوتية ليست من جنس الكلمات ،وبذا ،فإن المفصل
المحكي عنها ،بل
صفرا كما يف كل المفاصل اللغوية
الجديد ليس
مورفيما ً
ً
ّ
هو مورفيم منطوق.
على أية حال ،فإن دراسات أخرى كثيرة عرضت للعالمات اإلعرابية
بالدرس( ،)3لكنها لم تتناول العالمات اإلعرابية بما يشتمل عليه مفهوم

( )1عمايرة ،2012 ،ص.139
( )2عمر ،1985 ،ص.313
( )3من تلك الدراسـاتً ،
مـثال" :العالمـة اإلعرابيـة بـين الروايـة الشـفوية والنظـام الكتـابي"
إلســماعيل القيــام ،المجلــة األردنيــة يف اللغــة العربيــة وآداهبــا ،المجلــد  ،8العــدد (،)2
نيسان2012 ،؛ و"حركات اإلعراب بين الوظيفية والجمـال ،دراسـة وصـفية تحليليـة"
لنائــل محمــد إســماعيل ،مجلــة الجامعــة اإلســالمية للبحــوث اإلنســانية ،المجلــد ،20
العدد ( )1يناير ،2012 ،و"اإلعـراب وأثـره يف المعنـى" لفضـل اهلل النـور علـي ،مجلـة
العلوم اإلنسانية واالقتصادية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،العدد ( ،)1يوليـو
.2012
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العالمة من ّ
بديال عن
تصورا لسان ًّيا ً
دال ومدلول ،ولم تسع ألن تطرح
ً
التصور التقليدي.
ومن هنا ،تمتاز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ،فهي تنشغل
بالدَّ ّ
وال اإلعرابية بوصفها ش ًّقا من العالمة اإلعرابية ،وبوصفها ش ًّقا منطو ًقا
بديال عن
تصورا لسان ًّيا ً
ال مكتو ًبا ،والدراسة ،على ذلك ،تسعى ألن تطرح
ً
التصور التقليدي لتلك الدَّ ّ
وال.
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* الدرس النحوي بين المنطوق والمكتو
بدأ العمل النحوي عند العرب وصف ًّيا()1؛ فالنحاة سمعوا األعراب
وشافهوهم ،إال أن ما ُسم َع ُد ِّون ،وعليه جاء النظر النحوي فيما كتب ال يف
ما نطق ،مع ما يشتمل عليه المكتوب من خداع ومن تسجيل منقوص
للمنطوق.
مظهرا تمتاز به الثقافة العربية
إن عمل النحاة على هذا النحو لم يكن
ً
وحدها؛ فالنحاة يف مرحلة ما قبل سوسير ،وصفوا المكتوب دون
المنطوق( ،)2وهو وصف طمس المعالم الحقيقية للغة( ،)3فما يخطه القلم
يعجز عن أن يمثل ما ينطق به اللسان ،ال بل إن المكتوبات َت ْحرف األداء
اللغوي عن مضمونه( ،)4بسبب أن الكتابة ال تنطوي على ما هو حي من
المسموعات ،بل هي نظام يقوم على قواعد خاصة للخط واإلمالء

()5

تختلف عن القواعد اللغوية ،وعلى ذلك ،فالكتابة نظام عالمايت آخر غير
النظام اللغوي(.)6
( )1حسان ،2004 ،ص.90
( )2سوسير ،1985 ،ص.43
( )3سوسير ،1985 ،ص.48
( )4عمايرة ،2012 ،ص.149
( )5حسان ،2004 ،ص.90
( )6بركة ،ص.151
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وألن الدرس التقليدي تعلق بالمكتوب ال المنطوق ،فإنه لم يكشف
عن حقيقة الدَّ ّ
وال اإلعرابية ،وفق ما يفضي إليه الوصف للمنطوق .ولم
يكشف عن الدَّ ّ
وال تلك بوصفها الشق المنطوق من العالمة اللغوية
اإلعرابية( .)1بالرغم من أن العالمة اإلعرابية احتلت موقع المركز من
مجمل العمل النحوي التقليدي.
إن دراسة الجانب المنطوق من العالمة اإلعرابية ،إنما هو بحث يف
النظام العالمايت للغة ،فالجانب المنطوق من العالمة ّ
دال لغوي يفضي إلى
مدلوله( ،)2من جهة أخرى ،فإن البحث يف الدَّ ّ
وال دون المدلوالت بحث
أنطولوجي ،إذ ينظر الباحث يف تلك الدَّ ّ
وال باعتبارها موجودات فيزيائية
منطوقة.
* الدَّ و أال اإلعرابية عبر اللغات
مقصورا على
ليس اإلعراب ،بما ينطوي عليه من دوال ومدلوالت،
ً
العربية وحدها ،بل ثمة شواهد عليه يف كثير من اللغات ،فالسنسكريتية
واإلغريقية والالتينية عرفت اإلعراب ،لكن اللغات المتولدة عنها أزاحت

( )1المسدي ،2010 ،ص.95
( )2المسدي ،2010 ،ص.95
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دليال على الوظيفة ،وعلى ذلك ،ال نجد
اإلعراب ،واستبدلت به الموقعية ً
دورا وظيف ًّيا يف الفارسية والفرنسية واليونانية الحديثة(.)1
لإلعراب ً
أما يف الساميات ،فثمة شواهد قديمة تنطق باإلعراب( ،)2كما يف
النصوص :البابلية( )3ومكتوبات حمورابي( ،)4لكن الساميات تخلت عن
تلك الدَّ ّ
بديال عنها( ،)5وهو عين ما نراه
وال ،فراحت تأيت كغيرها بالموقعية ً
يف اللهجات العربية المعاصرة.
أيضا ،يشير
إن ظهور اإلعراب يف لغات غير سامية ويف اللغات الساميةً ،
إلى قدم الظاهرة ،وينقض ،يف الوقت نفسه ،تصورات بعض المعاصرين
المشككة يف قدم الدَّ ّ
وال اإلعرابية ،باعتبارها من صنيع النحويين( ،)6أو أهنا
وضعت قبل اإلسالم(.)7
لقد عرف األقدمون قدم الظاهرة وأصالتها ،بالرغم من غياب ما توفر
للمعاصرين من أدوات ،كمعرفة الساميات والمنهج المقارن؛ ويف ذلك

( )1ياقوت ،1994 ،ص.5
( )2ولفنسون ،1980 ،ص.15
( )3فك ،1951 ،ص.3
( )4غازي ،ص.703
( )5فارس ،1987 ،ص.18
( )6أنيس ،ص.5
( )7الحمزاوي ،1982 ،ص.118
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يقول الزجاجي" :فأخربوين عن الكالم المنطوق به الذي نعرفه اآلن بيننا،
أتقولون إن العرب كانت تنطق به زمنًا غير معرب ،ثم أدخلت عليه
اإلعراب ،أم هكذا نطقت به يف أول تبلبل ألسنتها ،قيل له هكذا نطقت به
أول وهلة ،ولم تنطق به زما ًنا غير معرب ثم أعربته"(.)1
* اللسانيات واإلعرا
َت ُعدُّ الدراسة الحالية نفسها ضر ًبا من االستبطان اللساين أو االستكشاف
اللغوي؛ إذ هتدف إلى التعرف على حقيقة الدَّ ّ
وال اإلعرابية وبيان طبيعتها
اللغوية النطقية ،والدراسة ،باتكائها على المعرفة اللسانية ،تؤكد ما تواطأ
عليه اللسانيون المعاصرون من القول بأن ما وصلت إليه اللسانيات
المعاصرة من نضج إنما هو كسب معريف شامل ال يختص بثقافة دون
أخرى( ،)2وبذا ،فإن البحث يف حقيقة الدَّ ّ
وال اإلعرابية يف لغة العرب إنما
هو مراجعة للشبكة التصنيفية لألنظمة النحوية يف اللغات البشرية.
والدراسة الحالية ،ببحثها يف ّ
دوال إعرابية مقصورة على العربية القديمة
دون اللهجات المعاصرة ،تؤكد على أن أظهر مالمح النضج اللساين هو
ذلك االهنيار للحدود الفاصلة بين البحث النحوي القديم (الفيلولوجيا)

( )1الزجاجي ،1986 ،ص.69
( )2المسدي ،2010 ،ص.5
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واللسانيات المعاصرة( ،)1وبذلك تسهم الدراسة الحالية يف رفد المعرفة
اللسانية المعاصرة بأنموذج من الميدان اللغوي ،يم ّثل طري ًقا ما عاد معهو ًدا
يف عالم اللغات اليوم ،إذ يتكظ النموذج على غير الموقعية يف بيان الوظائف
النحوية(.)2
تال ًيا  ،تكشف الدراسة عن األثر المجلوب من الكتابة على التصور
ّ
للدوال اإلعرابية ،سع ًيا لنقض التصور التقليدي وبناء تصور آخر
النحوي
بديل.
* اإلعرا وعالمات
تعددت تعريفات اإلعراب يف مصادر النحو العربي القديم ،فالزجاجي
( 337هـ) يعرفه بأنه" :الحركات المبينة عن معاين اللغة"( ،)3وأما أبو علي
الفارسي (377هـ) ،فاإلعراب ،عنده" ،تغيير أواخر الكلم واختالفها
وجعل اإلعراب عند ابن النديم (380هـ) "ثالث
باختالف العوامل"(ُ ،)4
حركات ،الرفع والنصب والخفض ،ألن الحركات الطبيعية ثالث
حركات ،حركة من الوسط كحركة النار وحركة إلى الوسط كحركة

( )1المسدي ،2010 ،ص.5
( )2المسدي ،2010 ،ص.64
( )3الزجاجي ،1986 ،ص.91
( )4الفارسي ،1982 ،ص.229
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األرض وحركة على الوسط كحركة الفلك( ،)1وهو عند العكربي
(616هـ)" :اختالف آخر الكلمة الختالف العامل فيها ،لف ًظا أو
تقديرا"( .)2وجاء اإلعراب عند ابن هشام (761هـ)" :أثر ظاهر أو مقدّ ر
ً
يجلبه العامل يف آخر الكلمة"( ،)3وهو عند األشموين (900هـ)" :ما جيء
به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف"(.)4
ّ
إن ما يمكن الخلوص إليه من مجمل التعريفات أعاله:
 تربط التعريفات ،على نحو واضح ،بين العالمات اإلعرابيةوالحركات القصيرة ،ولعل أظهر ما جاء يف ذلك ،ما ورد عند الزجاجي
وابن النديم ،إذ حصر الرجالن العالمات بالحركات القصيرة .واألقدمون،
يف ربطهم ذلك ،إنما ينظرون يف المكتوب ال المنطوق ،فالمكتوب العربي
يثبت رسو ًما للصوامت والحركات الطويلة وأشباه الحركات ،وال يثبت
بالتوازي مع تلك الرسوم رسو ًما للحركات القصيرة ،بل يجعل منها زوائد
فوق الحرف أو تحته.

( )1ابن النديم ،ص.13
( )2العكربي ،ج ،1995 ،1ص.52
( )3ابن هشام ،ج ،1975 ،1ص.39
( )4األشموين ،ج ،1ص.26
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 إن تصور النحويين للبناء بأنه أصل ولإلعراب بأنه فرع( ،)1جعلهمينظرون لإلعراب بما يربطه بالحركات األصلية الثالث ،إذ هي فرع على
الحروف وهي زوائد على الكلم( ،)2كما هي زوائد على الحروف.
 توزعت العالمات اإلعرابية عند األقدمين على ثالثة محاور:فصيال راب ًعا :السكون،
ً
ضم األشموين إليها
الحركة الحرف والحذف ،وإن ّ
وهو ،على ذلك ،إنما يفرق بين الحذف والسكون ،وال يجعل السكون
حركة.
ّ
للدوال اإلعرابية عند كثير من
على أية حال ،فقد استمر هذا التصور
النحويين المعاصرين ممن اشتغلوا بالنحو من خارج الدائرة اللسانية،
فجاءت تعريفات اإلعراب عندهم على ما جاءت عليه عند األقدمين،
فاإلعراب" :حركات يلتزم هبا المتكلم لإلبانة عن أغراض كل كلمة
يستخدمها"( ،)3وهو" :اإلعراب عن المعاين بالحركات الدالة عليها"(،)4
واإلعراب" :أصوات مد قصيرة تلحق أواخر الكلمات"( ،)5وهو:

( )1العكربي ،ج ،1995 ،1ص.58
( )2أبو عيد ،2006 ،ص.221
( )3عبد الجواد ،1972 ،ص.33
( )4المبارك ،1979 ،ص.74
( )5وايف ،1988 ،ص.210
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"اختالف حركات أواخر الكلم المعربة باختالف وظائفها ومواقعها يف
الرتكيب"(.)1
أما النظر اللساين النحوي ،فجاءت تعريفاته لإلعراب مغايرة لما
ظاهرا يطرأ على الكلمات المرنة
تغييرا لفظ ًّيا
ً
سلف ،فاإلعراب "ليس إال ً
القابلة بحكم بنيتها للتكيف( ،)2وهو "تغير أواخر األلفاظ صوت ًّيا أو مقطع ًّيا
ً
أقواال"(.)3
عند خروجها من المخزون المعجمي وولوجها الكالم المؤلف
إن ما تكشف عنه التعريفات السابقة أن النحويين التقليديين ظلوا
يعرفون اإلعراب يف سياق نظرهم يف المكتوب ،وأما النحويون من ذوي
النظر اللساين فجاءت تعريفاهتم مبنية على المنطوق وحده؛ هذه القطيعة
بين النحوين القديم واللساين هي ما ستكشف عنه الورقات القادمة من
الدراسة ،ولعل الكشف يكونً ،
أوال ،ببيان العيوب التي ينطوي عليها
النموذج القديم ،والتي يوضحها الرسم أدناه:

( )1غازي ،ص.707
( )2طحان ،1990 ،ص.179
( )3المسدي ،2010 ،ص.64
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* خطة البحث
تعمل الدراسة فيما يقدم من صفحات على نقض التصور التقليدي
للدَّ ّ
وال اإلعرابية ،ببيان أن هذا التصور ينبني على المكتوب دون المنطوق،
فاألقدمون نظروا يف ما خ ّطه القلم ال يف ما ينطق به اللسان ،وهم على ذلك،
خلطوا بين اللغة والكتابة ،فجاء تصورهم للدًّ ّ
وال اإلعرابية خاط ًئا وساق ًطا
يف الوهم.
أما النظر يف المنطوق الستكشاف الدَّ ّ
وال اإلعرابية ،فتستعين الدراسة
فيه بما توصلت إليه اللسانيات المعاصرة من أفكار كالفصل بين المنطوق
والمكتوب ،واالتكاء على المنطوق بوصفه المادة العلمية للسانيين،
وكذلك تأخذ الدراسة بالتصنيف العلمي لألصوات اللغوية إلى صوامت
وحركات وأشباه حركات.
ينضاف إلى ذلك األخذ بالنظريات اللسانية المعاصرة :العالمة اللغوية
والفونيم والجرافيم والمورفيم.
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أ
للدوال اإلعرابية
* التحليل اللساين
ووو الحركات
وتشتمل ،وفق التصور التقليدي ،على الحركات القصيرة( :الضمة
والفتحة والكسرة) والتنوين والسكون.
أما الحركات القصيرة فينص األقدمون على أهنا أصل العالمات
اإلعرابية( ،)1فجميع ما جاء على غير الحركة من الدَّ ّ
وال إنما هو فرع عليها،
والحركات القصيرة مما تماثل فيه واقع المنطوق مع المكتوب ،فيصح،
على ذلك ،تسميتها بالدَّ ّ
وال الحركات القصيرة ،كما تكشف عن ذلك
الكتابة الصوتية يف األمثلة ،أدناه:
يوسف
 ياُ
yuusufu
يوسف =yuusuf + u
ُ

يوسف
رأيت
َ
ُ
yuusufa
يوسف =yuusuf + a
َ

( )1العكربي ،ج ،1995 ،1ص.54

السنة السادسة -العدد ( ،)18ربيع األول 1440هـ /نوفمرب  -ديسمرب 2018م

247

كتبت بقلم الحرب
qalami
قلم = qalam + i

أما التنوين فربغم أنه صنف مع الحركات ،إال أن واقعه النطقي يخالف
واقعها؛ فالمكتوبات العربية تشير للتنوين بتكرار الرسم للحركة القصيرة،
كما يف( :وﹱ وـٍ) ،هذا يف المكتوب ،أما المنطوق ،فيكشف عن حقيقة أخرى
مغايرة للتنوين ،إذ هو نون ساكنة تسبقها حركة ،وفق ما يظهر يف الكتابة
الصوتية:
كتاب
ٌ
kitaabun = kitaab + un

كتا ًبا
kitaaban = kitaab + an

ٍ
كتاب
kitaabin = kitaab + in

فتنوين الضم ما هو إال ضمة تليها نون ،وكذلك ،فإن تنوين الفتح فتحة
تليها نون ،وتنوين الكسر كسرة تليها نون.
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وما يكشفه هذا التحليل :ثبوت النون وتغير الحركة القصيرة ،وإذا كان
اإلعراب يوسم بالتزلزل عند األقدمين( ،)1فإن ّ
الدال اإلعرابي ،هنا ،إنما هو
الحركة القصيرة وحدها ،وليس التنوين .بغض الطرف عما يهبه الباحثون
للنون من دالالت(.)2
ّ
الدال اإلعرابي ،فإن التغير محكوم
أما إن بقيت النون جز ًءا من
بالمقطع ال بالصوت:
kitaab + un = kitaabun

كتاب = س ح  +س ح ح س
ْ
ﹲ =حس
وإذا كان المقطع العربي ال يبدأ بحركة مطل ًقا( ،)3وإذا كان المقطع( :س
مكروها يف العربية( ،)4فقد جرى التخلص منه بإعادة توزيع
ح ح س) مقط ًعا
ً
المقاطع يف الكلمة المعربة بالتنوين ،لتتشكل من مقاطع ثالثة متوالية على
نحو من:
كتاب
ٌ
kitaabun
( )1العكربي ،ج ،1995 ،1ص.58
( )2الزعبي ،2006 ،ص.771
( )3عمر ،1985 ،ص.256
( )4الشايب ،2012 ،ص.180
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سح+سحح+سحس
وهي من المقاطع المألوفة يف العربية( ،)1مع التن ّبه إلى أن ما جرى مع
(كتاب) يف حالة تنوين الضم ،هو ما جرى مع الكلمة نفسها يف تنويني
أيضا ،إلى أن التغيرات المقطعية المصاحبة
النصب والجر ،ومع التن ّبه ً
مثال ،تكونت الكلمة قبل
للتنوين ستتغير بتغير الكلمة ،ففي "محمدْ " ً
اإلعراب من ثالثة مقاطعُ :م :س ح ،و َح ْم س ح س ،و َمدْ س ح س؛ وهي
وح ْم س ح س ،و َم س ح،
بعد اإلعراب أصبحت مقاطع أربعةُ ،م س حَ ،
و ُد ن س ح س.
ّ
الدال ،هنا،
وإلحاق النون بالدال اإلعرابي يفضي بنا إلى القول :إن
يتكون من صوتين :الحركة القصيرة والنون الصامتة :ح  +س ،وهما يف
الكلمة المعربة جزء من المقطع األخير ،وجماع الحركة مع الساكن يف
الكلمة المعربة بالتنوين ليس عنقو ًدا صوت ًّيا وليس مقط ًعا ،وفق تعريفات
العنقود( )2والمقطع( ،)3وليس من تجمع صويت على هذا النحو يف العربية:
ح  +س(.)4

( )1الشايب ،2012 ،ص.180
( )2الخولي ،1990 ،ص.180
( )3إيلوار ،1980 ،ص..30
( )4الخولي ،1990 ،ص.199-180
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إن التحليل ّ
لدال اإلعراب يف األسماء المنونة يقود الدراسة الحالية
للزعم بأن النون يف هذه األسماء ليست جز ًءا من ّ
الدال اإلعرابي ،بل هي
دال آخر صريف ،وليس نحو ًّيا ،وهو ّ
ّ
دال يحضر بغياب التعريف ،بدليل
غياب النون وثبات الحركة القصيرة يف األسماء المعربة المعرفة بأل ،كما
يف "الكتاب":
الكتاب
كتاب 
ُ
ٌ
kitaabun  aLkitaabu
n

ّ
الدال اإلعرابي يف األسماء
وعلى ذلك ،ترتضي الدراسة القول إن
مرفوع بالضمة،
كتاب"
ٌ
المنونة هو الحركات القصيرة ،ومن هنا فاالسمٌ " :
ومجرور بالكسرة يف " ٍ
كتاب" ،والكلمة
ومنصوب بالفتحة يف "كتا ًبا"،
ٌ
المنونة ،تشتمل على الحقتين ،نحوية وصرفية ،أما الصرفية فالحقة النون،
وأما النحوية ّ
فدال اإلعراب" :الحركة القصيرة".
 السكونجعل األقدمون "السكون" يف مجموعة تصنيفية واحدة مع الحركات
القصيرة( ،)1وجعله بعض المعاصرين حركة كبقية الحركات(.)2
( )1طحان ،1990 ،ص.9
( )2ناصف ،ج ،1ص.21
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إن ما يمكن أن ُيفهمه السكون من مجمل ما ورد عنه من تكلم يف
الرتاث النحوي أنه دال آخر على الجزم لألفعال غير ذلك ّ
الدال بالحذف
ألحرف العلة والنون؛ و"السكون" ال يكون يف المنطوق كما يف المكتوب،
ومن ثم ،فإن الخلط بين المنطوق والمكتوب نجمت عنه مشكالت يف فهم
حقيقته.
فاألقدمون نظروا إليه بوصفه حذ ًفا للعالمة اإلعرابية( ،)1وكذلك فعل
التقليديون من المعاصرين ،فقرروا أن السكون حذف للحركة القصيرة(،)2
فانضاف السكون بذلك للمحذوفات من حروف العلة والنون(.)3
أما الحقيقة النطقية لما يم ّثله السكون فتختلف عما يجري مع حروف
العلة والنون ،فالنظر يف المكتوب هو ما أسس للتصور التقليدي للسكون؛
يكتب" يف سياق الجزم ،فال يرى
ينظر يف " ْ
يكتب" و" َ
فالناظر يف " ُ
يكتب"ُ ،
أ ًّيا من الحركات القصيرة وقد ُم ِّثل رسمه على آخر الكلمة ،وعلى ذلك
راح الناظر يحكي عن حذف للحركاتَ ،ف ُف ِّس َر الغياب بالحذف ،دون أن
يكون الغياب ذاته ًّ
داال إعراب ًّيا.

( )1الزجاج ،ج ،1988 ،1ص.136
( )2حمودة ،1998 ،ص.65
( )3القيام ،2012 ،ص.301
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فالكلمات تخرج من المخزون المعجمي دون أن تصطحب معها أ ًّيا
من الحركات اإلعرابية( ،)1والحركات اإلعرابية ليست فونيمات أو أصوا ًتا
كأصوات الكلمة ،وليست كالحركات الصرفية ،بل حركات إعرابية أو
وحدات صرفية (مورفيمات) ،وعلى ذلك ،فهي وحدة صرفية تقف
بالتوازي مع الوحدة المعجمية األصلية ،والفرق الوحيد بينهما أن العالمة
اإلعرابية وحدة مقيدة ،يف حين إن الوحدة المعجمية مستقلة.
إن هذا الفهم يفضي بنا ،إلى القول بأن المفردة المعجمية األصلية ،كما
يف األمثلة" :كتب" و"درس" و"علم" ،سبقت بمورفيم المضارعة (حرف
المضارعة) ) ،(Prefixفانتقل الفعل معه من زمن مضى إلى الزمان
الحاضر ،ثم تال الفعل "الحقة" ) (Suffixهي مورفيم اإلعراب (الحركة
القصيرة) ،لتضيف للفعل حالة الرفع إذا كان مورفيم اإلعراب الضمة
القصيرة ،ولتضيف للفعل حالة النصب إذا كان المورفيم اإلعرابي فتحة
أي حركة تلحق بالفعل ،وهو ما
قصيرة ،وأما حالة الجزم فيعرب عنها بغياب ّ
يطلق عليه يف الدرس اللساين الصريف ،مورفيم الصفر

(Zero

) ،morphemeوعلى ذلك ،فإن الغياب ليس حذ ًفا ،لكن ما دفع إلى
القول بالحذف هو النظر يف الكتابة.

( )1المسدي ،2010 ،ص.64
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يكتب" تتكون كل منهما من ثالثة
يكتب" و" َ
وبذلك ،فإن الكلمتين " ُ
مورفيمات (وحدات صرفية) ،واحد منها حر هو المورفيم (كتب) ،وأما
المورفيمان اآلخران فمقيدان ،وهما مورفيما (المضارعة) و(اإلعراب)،
األول "سابق" واآلخر "الحق".
أيضا من ثالثة مورفيمات ،أحدها حر:
والكلمة
(يكتب) تتكون ً
ْ
(كتب) ،وآخر مقيد (سابقة حرف المضارعة) ،وثالث مورفيم الصفر وهو
دال الجزم ،وتم َّثل بغياب أي من الحركات القصيرة.
إن "السكون" ،مثال واضح على مورفيم الصفر ،وفق مفهومه يف
الدرس الحديث( ،)1وهو مثال غاب عن أمثلة بعض اللسانيين المعاصرين،
حين عرضوا للمفهوم فالتمسوا أمثلته من لغات أخرى غير العربية(.)2
إن عدَّ "السكون" ًّ
داال إعراب ًّيا صفر ًّيا ينقض النظر إليه بوصفه حذ ًفا،
كثيرا يف مباحث النحويين التقليديين من أن السكون
وينقض ما تكرر ً
حركة .فالخضري يف حاشيته على شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك يقول:
"إنه ينوب عن أربع حركات األصول عشر أشياء ،فينوب عن الضمة الواو
واأللف والنون ،وعن الفتحة األلف والكسرة والياء وحذف النون وعن
الكسرة الفتحة والياء وعن السكون الحذف(.)3
( )1الخولي ،1990 ،ص.197
( )2إيلوار ،1980 ،ص.102
( )3الخضري ،ج ،1ص.34
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ويف السياق ذاته ينص حفني ناصف على أن "الحركات قسمان :أصلية
وفرعية ،فاألصلية :الفتحة والكسرة والضمة والسكون ،وهي المصطلح
على تصويرها هكذا :ﹷ ،ﹻ ،ﹹ ،ﹿ(.)1
فما ُيفهمه النصان ،أعاله ،أن "السكون" من مجموعة الحركات ،وأنه
يشتمل على قيمة صوتية فعلية كالحركات ،ولعل ذلك إنما يتأتى من النظر
يف ما للسكون من وجود فعلي يف الكتابة ،يمثله رسم السكون :ﹿ ،دون التنبه
ضم السكون
إلى أن الرسم يشير إلى عدمية صوتية ،تجعل من االستحالة َّ
لمجموعة الحركات وقيمها الصوتية الفعلية ،وهو أمر اهتدى إليه
العكربي ،إذ جعل السكون من ألقاب اإلعراب ،لكنه مختلف عن
الحركات ،قال العكربي" :وإنما كانت ألقاب اإلعراب أربعة ،ضرورة ،إذ
ال خامس لها ،وذلك أن األعراض إما حركة وإما سكون والسكون نوع
واحد والحركات ثالث.)2(...
وكان األزهري أشار إلى صفرية نطقية تقابل السكون" ،فعالمة
السكون دائرة ،ألن الدائرة صفر ،فليس له قيمة عددية إيجابية ،وكذلك
السكون ،من الناحية الصوتيةٍ ،
خال هو اآلخر من التحقيق الصويت ،أي
ليس له أثر مادي من ناحية النطق الفعلي"(.)3
( )1ناصف ،ج ،1ص.21
( )2العكربي ،ج ،1995 ،1ص.55
( )3األزهري ،ج1358 ،2هـ ،ص.343
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ووو الحروف
فصل النحويون حركات اإلعراب عن حروفه( ،)1فالحركات أصل
والحروف فرع عليها( ،)2وتشير الحركات عند النحويين إلى الحركات
القصيرة الضمة والفتحة والكسرة ،أما حروف اإلعراب فتشير إلى األلف
والواو والياء والنون؛ واإلعراب هبا نتج عن تعذر اإلعراب بالحركات(.)3
لقد وفد مصطلح "الحرف" من النظام الكتابي ،فاألبجدية العربية
تثبت رسو ًما للصوامت والحركات الطويلة وأشباه الحركات ،وال تثبت
أي رسوم مستقلة للحركات القصيرة ،بل إن المكتوبات العربية تمثل ما
ّ
قصر من حركات برسوم إضافية فوق الحرف أو تحته؛ مما رس حالة من
النظر إلى الحركات القصيرة على أهنا تتبع الحروف ،وليست مستقلة عنها،
مقابال للحركة القصيرة ،برغم ما
ً
وهو ما جعل الحرف عند النحويين
تشتمل عليه الحروف من تباينات.
ولعل هذا التصور يفسر التكلم عن حروف اإلعراب عند النحاة على
أهنا مجموعة تصنيفية واحدة ،يف حين أن النظر يف المنطوق ال المكتوب
مغايرا ،يرد بيانه يف ما يأيت:
أمرا
ً
يظهر ً
( )1الزجاجي ،1986 ،ص.138
( )2العكربي ،ج ،1995 ،1ص.54
( )3العكربي ،ج ،1995 ،1ص.55
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 اإلعرا باأللف والواو والياءيقول المخزومي" :وقد اعرتضت سبيل النحاة عالمات ظنوا أهنا
مستقلة ،ورأوها تقوم مقام الحركات يف اإلعراب ،وليس بين الحركات
وهذه "الحروف" من فرق إال يف الكم الصويت ،أما الكيف ،فال فرق بين
هذه وتلك ،فالحركات أصوات مد قصيرة ،واألحرف أصوات مد طويلة،
والواو التي زعموا أهنا عالمة فرعية ،ليست سوى ضمة مطولة ،والياء التي
ظنوا أهنا عالمة جر فرعية ليست سوى كسرة مطولة وكذلك األلف ليست
إال فتحة مطولة"(.)1
إن تحديد الفرق بين الحركات القصيرة والطويلة بالمدة الزمنية
 Durationأمر أقرته اللسانيات المعاصرة( ،)2وهو ما عرفه الدرس القديم
بنصه على أن حروف اإلعراب الواو واأللف والياء ناشئة عن إشباع
الحركات( ،)3والتفريق بين الحركات القصيرة والطويلة ،على هذا النحو
ينقض ما قال به بعض المعاصرين من الفصل بين الحركات والحروف
ُ
باعتبار أن حركات اإلعراب (الحركات القصيرة) واصلة بين المستويين
الصويت والنحوي ،وأما حروف اإلعراب فملتقى المستويين الصريف

( )1المخزومي ،1964 ،ص.68
( )2عمر ،1985 ،ص.282
( )3ابن جني ،ج ،1990 ،3ص.138
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والنحوي( ،)1فالدَّ ّ
وال اإلعرابية :الحركات القصيرة والطويلة أصوات
تحمل ذات الخصائص ،وال يميز بينهما إال المدة الزمنية التي ُينطق هبا
الصوت ،وهي بذلك مورفوفونيمات ،أي :وحدات صرفية مكونة من
صوت واحد ،تربط النظام الصويت بالنحوي عرب الصرف.
وعليه ،فإن من التوهم أن نضع الحركات الطويلة يف مجموعة تصنيفية
واحدة مع النون الصامت ،فالصوامت مغايرة يف طبيعتها النطقية
للحركات ،وما يجمع بين النون والحركات الطويلة ليس إال التمثيل
الكتابي يف األبجدية.
إن النظر لأللف والواو والياء بوصفها حركات طويلة مستقلة ،يجعل
ّ
دوال إعرابية
اإلعراب هبا يتبع لإلعراب بالحركات ال بالحروف ،فهي
حركية تظهر يف مواطن محددة ،من مثل األسماء الخمسة وجمع المذكر
السالم والمثنى المرفوع.
أما المثنى المنصوب والمجرور ،فالياء فيه ليست حركة طويلة ،بل
شبه حركة:
معلم ُ م َع ِّل َمين
mu6allim  mu6allimayni

( )1ياقوت ،1994 ،ص.57
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ومجرورا:
فالياء ،هنا ،غير الياء يف جمع المذكر السالم منصو ًبا
ً
ُم َع ِّلم ُ م َع ِّلمين
mu6allim  mu6allimiina

فالياء يف المذكر السالم حركة طويلة ،(ii) :والتخالف بين البنيتين:
الجمع والمثنى ،يقع باستبدال الياء الحركة الطويلة بالياء شبه الحركة.
ومن هنا ،تنضاف الياء شبه الحركة لمجمل الدَّ ّ
وال الحركات القصيرة
والحركات الطويلة ،مع التنبه إلى أن ظهورها ال يكون إال يف المثنى،
مجرورا.
منصو ًبا أو
ً
وال الحركات الطويلة فيكون ظهورها على ٍ
أما الدَّ ّ
نحو من:
 األلفوتظهر دالة على الرفع يف المثنى ،ودالة على النصب يف األسماء
الخمسة:
معلم  معلمان
mu6allim  mu6allimaani

أخ  أخاك
ax  axaaka
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 الواووتدل على الرفع يف جمع المذكر السالم واألسماء الخمسة:
معلم  معلمون
mu6allim  mu6allimuuna

أخ  أخوك
ax  axuuka

 الياءمجرورا ،ويف األسماء
وتظهر يف جمع المذكر السالم منصو ًبا أو
ً
الخمسة المجرورة:
معلم  معلمين
mu6allim  mu6allimiina

أخ  أخيك
ax  axiika

األمثلة السابقة تظهر نوعين من الدَّ ّ
وال اإلعرابية:
 الحركات الطويلة (األلف والواو والياء). -شبه الحركة (الياء).
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أما المقطع (س ح) " َن" يف جمع المذكر السالم ،والمقطع (س ح)
"ن" يف المثنى فالحقة صرفية ال تتزلزل كالدَّ ّ
وال اإلعرابية بتزلزل وظائفها.
أما نوع الحركة يف المقطع ،أعاله( ،س ح) ،فمحكوم بقانوين المماثلة
والمخالفة يف اللغة( ،)1وهما قانونان يرتجمان مقولة سوسير التي تنص على
أن اللغة تقوم على التخالف(.)2
ففي المثنى المرفوع تكون المخالفة بين الفتحة الطويلة والكسرة
القصيرة:
mu6allimaani
aa  i

ويف المثنى المنصوب والمجرور تجري المماثلة بين الياء شبه الحركة
والكسرة القصيرة ،باعتبار أن شبه الحركة حركة من الناحية النطقية(:)3
mu6allimayni

y i
أما يف جمع المذكر السالم ،فجرت المخالفة على ٍ
نحو من:

( )1الشايب  ،2012ص.109
( )2سوسير  ،1985ص.183
( )3الشايب ،2012 ،ص.81
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 يف حالتي النصب والجر تكون المخالفة بين الكسرة الطويلة والفتحةالقصيرة:
mu6allimiina

ii  a
 ويف الرفع تتخالف الفتحة نفسها مع الضمة الطويلة:mu6allimuuna
uu  a

إن النقاش المعمق يف الالحقة الصرفية َ
(ن) أو المقطع (س ح) يرتجى
منه فصل هذه الالحقة عن ّ
الدال اإلعرابي يف المثنى وجمع المذكر السالم،
(ن) تحذف يف حالة اإلضافة؛ ّ
ومما يعضد هذا الفصل أن الالحقة َ
فدال
الرفع يف المذكر السالم المضاف هو الضمة الطويلة وحدها:
جاء معلمو المدرسة
mu6allimuu
mu6allim + uu

ودال الرفع ،هنا ،إشباع للضمة القصيرة يف المفرد:
معلم المدرسة
جاء
ُ
mu6allimu
mu6allim + u
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معلم  معلمو
ُ
mu6allimu  mu6allimuu
u  uu

ويجري اإلشباع ذاته يف حالة الجر:
سلمت على معلمي المدرسة
mu6allimii
mu6allim + ii

فالكسر ُة الطويلة إشباع للكسرة القصيرة يف المفرد:
سلمت على معلم المدرسة
mu6allimi
mu6allim + i
mu6allimi  mu6allimii
i  ii

كما ونو ًعا؛ أما
أما يف النصب فيظهر التقابل بين المذكر السالم والمفرد ًّ
النوع فألن النصب يف المذكر السالم دا ّله الكسرة الطويلة ،وداله مع المفرد
الفتحة القصيرة ،وأما الكم ،فبسبب التقابل الزمني بين حركة طويلة
وأخرى قصيرة.
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أيضا يف المثنى المضاف؛ لتظهر الفتحة الطويلة ًّ
داال
وتحذف النون ً
إعراب ًّيا يف الرفع ،ولتظهر الياء شبه الحركة ًّ
داال يف النصب والجر.
جاء معلما المدرسة
mu6allimaa
mu6allim + aa

زرت معلمي المدرسة
mu6allimay
mu6allim + ay

سلمت على معلمي المدرسة
ُ
mu6allimay
mu6allim + ay

 اإلعرا بحرف النونيتفق النحويون على أن عالمة اإلعراب يف األفعال الخمسة المرفوعة
هي حرف النون( ،)1وكرة أخرى ،فإن هذا الوصف جاء من المكتوب ال
المنطوق؛ فاألبجدية العربية تثبت رسو ًما للصوامت والحركات الطويلة
وأشباه الحركات ،أما الحركات القصيرة فال تثبت رسومها بالتوازي مع

( )1األشموين ،ج ،1ص.26
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الحروف ،بل ُيت ُ
َعامل معها يف المكتوبات بمبدأ الفوقية والتحتية ،فهي إما
فوق الحرف أو تحته ،وعلى ذلك ،رسخت عند النحويين فكرة التبعية:
تبعية الحركة للحرف ،وهو ما جعل الناظر يف مكتوبات األفعال الخمسة
ينظر للنون المضافة للفعل وال ينظر لما بعدها من حركة قصيرة (فتحة أو
كسرة).
مغايرا لما جرى ،فالفعل "يدرس"،
أما التحليل للمنطوق فيظهر وص ًفا
ً
وهو فعل مسبوق بسابقة المضارع ،تلته الحقتان نحويتان :أما األولى ّ
فدال
الفاعل أو مورفيمه ،وهي الفتحة الطويلة يف "يدرسان" و"تدرسان"،
والضمة الطويلة يف "يدرسون" و"تدرسون" ،والكسرة الطويلة يف
"تدرسين"؛ أما الالحقة األخرى فالحقة اإلعراب أو دا ّله ،وهو المقطع:
َ
َ
تدرسون" ،والمقطع "س
يدرسون" و"تدرسي َن" و"
"س ح" ” “naيف "
ح" ” “n iيف "يدرسان" و"تدرسان".
فالمقطع (س ح) يف األفعال الخمسة المرفوعة ّ
دال إعرابي كغيره من
الدَّ ّ
وال ،وإن تغاير عنه بوصفه مقط ًعا ال صو ًتا.
 الحذفالتكلم عن اإلعراب بالحذف يف مواضع ثالثة :الحذف لحروف
جاء
ُ
العلة من األفعال معتلة اآلخر ،والحذف للنون يف األفعال الخمسة،

السنة السادسة -العدد ( ،)18ربيع األول 1440هـ /نوفمرب  -ديسمرب 2018م

265

والحذف للحركة بالتسكين عند بعض المعاصرين( ،)1أما السكون
فعرضت له الدراسة يف موضع تكلمها عن اإلعراب بالحركات القصيرة،
ولذا ،سيتوزع النقاش يف ما يتلو من صفحات على محورين:
 ذف روف العلةعدّ النحاة حروف العلة (الحركات الطويلة) حرو ًفا كالصوامت تقبل
التسكين( ،)2بسبب ظهور تمثيلها يف األبجدية بالتوازي مع تمثيل
الصوامت ،فهي تتغاير والحركات القصيرة يف أهنا ليست محكومة بالتبعية
للحرف .من جهة أخرى ،وبأثر من الكتابة السريانية( )3تصور النحاة أن ثمة
حركات قصيرة تسبق حروف المد (الحركات الطويلة)؛ فالضمة تسبق
الواو والفتحة تسبق األلف والكسرة تسبق الياء.
أما النظر يف المنطوق فال يعرف تلك الحركة المزعومة ،بل يظهر
األفعال المعتلة اآلخر تنتهي بالحركات الطويلة ،فحسب:
 يغزوyaɣzuu : يسعىyas6aa : يقضيyaqdii :( )1حمودة ،1998 ،ص.65
( )2ابن عقيل ،ج ،1990 ،2ص.266
( )3أبوعيد ،2006 ،ص.216
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وتكشف الكتابة الصوتية أن ما يجري يف هذه األفعال عند جزمها هو:
 yaɣzu yas6ayaqdi -

تقصير للحركة الطويلة ،لتصبح حركة قصيرة:
فالجزم ،هنا،
ٌ
uu  u
aa  a
ii  i

إن التفحص للمنطوق يفضي بالدراسة الحالية إلى الزعم بأن ّ
دال
الجزم يف األفعال معتلة اآلخر يكون بتقصير الحركة الطويلة أو اختزالها ،ال
بحذفها كلها.
أما النظر يف المكتوب ،فقاد النحويين إلى التكلم عن الجزم ،هنا ،على
أن عالمته الحذف؛ فالناظر يف األشكال الكتابية" :يغزو ،يسعى ،يقضي"،
يسع"
يرى فيها بعد الجزم حذ ًفا للحرف األخير ،كما يفُ " :
يغز" و" َ
و"يقض" ،ومما زاد من الخداع والتوهم أن النحويين يتصورون ،بأثر من
الكتابة ،وجود حركات قصيرة قبل الحركات الطويلة ،بدليل أن تلك
دليال على ما حذف.
الحركات المتوهمة ُعدَّ ْت ً
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إن التحليل لواقع الجزم يف األفعال معتلة اآلخر يجعل من القول
بالحذف لجزء من الحركة مختل ًفا عما تصوره النحويون من حذف؛
فالمحذوف عندهم حرف ،يف حين أن ما ُحذف جزء من الصوت.
داال إعراب ًّيا آخر انضاف لمجمل الدَّ ّ
على أية حال ،فإن ًّ
وال اإلعرابية،
وفق التحليل اللساين ،هو ّ
دال االختزال أو التقصير للحركات الطويلة.
 ذف النونبينت الدراسة أن ما تصوره النحويون إعرا ًبا بثبوت النون يف األفعال
الخمسة المرفوعة كان إعرا ًبا بالمقطع ،أما يف حالتي النصب والجزم،
فتصور النحاة أن عالمة اإلعراب تكون بحذف ما ُث ّبت ساب ًقا ،والحق أن
النظر يف الكتابة وحدها هو ما أفضى إلى هذا االعتبار ،فالنحويون وصفوا
األشكال الكتابية لألفعال الخمسة يف حالة الرفع ويف حالتي النصب
والجزم:
يكتبون  يكتبوا
يدرسان  يدرسا
تعملين  تعملي
فوجدوا أن النون تثبت يف الرفع وتحذف يف النصب والجزم ،أما
الحركة التالية للنون فال اعتبار لها ألهنا فوق الحرف وتابعة له.
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أما النظر يف المنطوق فيقضي بحذف المقطع الملحق هبذه األفعال،
والتكلم عن محذوف ،هنا ،يجيء باعتبار أن الفعل يف حالة الرفع هو
األصل ،وأنه يف حالتي النصب والجزم فرع على األصل ،وهذا نظر
معياري ساد األنحاء الكالسيكية كلها ،أما النظر الوصفي فال يقول
باألصول والفروع يف مثل هذه المواضع( ،)1وبذا يكون ّ
دال الجزم يف هذه
ّ
كدال الجزم يف األفعال الصحيحة المفردة "السكون" ،أي:
األفعال
"مورفيم الصفر".
ومن هنا ،فإن األفعال الخمسة المنصوبة والمجزومة تنطوي على ثالثة
لواصق صرفية :سابقة "المضارعة" أو "مورفيم المضارعة" ،والحقة
الفاعل" :مورفيم الفاعل"ّ ،
ودال الحالة النحوية أو (مورفيم اإلعراب)،
صفري ،إال أنه يحفظ منزلة ،نعرفها
وهو يف هذه األفعال ،وبرغم أنه
ّ
بمقارنتها ّ
بدال الرفع يف األفعال الخمسة :المقطع.
حاصل التكلم يف هذه الورقات أن الدَّ ّ
وال اإلعرابية وفق التصور
اللساين المعاصر ،وهو تصور ينبني على تحليل المنطوق ووصفه ،ال
تتوزع على محاور ثالثة ،كما هي يف تصور النحويين التقليديين :حركة،
حرف ،حذف ،بل هي تتوزع على المحاور اآلتية:

( )1عبد اهلل ،2007 ،ص.61
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حركات قصيرة

 الحركات. -شبه الحركة.

حركات طويلة

 اختزال الحركة. المقطع. مورفيم الصفر.ولعل الجدول ،أدناه ،يكشف عن الدَّ ّ
َّ
وال اإلعرابية ومواقع ظهورها
وفق ما انتهت إليه الدراسة من تصور:
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* نتائج الدراسة
 جاءت الدراسة بمفهوم جديد للعالمة اإلعرابية ،إذ جعلت تلكالعالمة ،ككل العالمات اللغوية ،منطوية على الدَّ ّال والمدلول.
ّ
الدوال اإلعرابية ،التي أطلق عليها األقدمون عالمات اإلعراب ،هي
وحدات صرفية وليست صوتية ،أو هي أصوات ومقاطع ووحدات صفرية
تقوم بوظائف صرفية (مورفيمات).
ّ
الدوال اإلعرابية الحركات القصيرة والحركات الطويلة وأشباه
الحركات هي أصوات تقوم بوظائف صرفية ،وهي ما يطلق عليه يف
اللسانيات المعاصرة المورفوفونيم.
ّ
الدوال اإلعرابية ،بوصفها وحدات صرفية ،مع الوحدات
 تتماثلالصرفية الحرة (المفردات المعجمية) من حيث الوظيفة الداللية ،لكن
ّ
الدوال اإلعرابية وحدات مقيدة (مورفيم مقيد) ،وهما على ذلك ،الحر
والمقيد مضا ًفا إليهما المورفيم الصفر ،الوحدات الداللية الصغرى يف
العربية.
ّ
الدوال اإلعرابية بما فيها الحركات القصيرة
 يستنبط من ذلك أنوالسكون موضوع لعلم الصرف ال لعلم األصوات.
ّ
الدوال اإلعرابية ،وهي وحدات صرفية ،تتكون من شقين :دا ّل
ّ
الدال فهو العالمة اإلعرابية الموجودة بالفعل (المورفيم
ومدلول ،أما
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المقيد) أو بالقوة (مورفيم الصفر) ،وأما المدلول فهو الوظيفة التي ينجزها
الدال.
ّ
للدوال اإلعرابية انبنى على
 كشفت الدراسة عن أن التصور التقليديالنظر يف المكتوب دون المنطوق ،فاألقدمون خلطوا بين اللغة والكتابة
فوصفوا ما خطه القلم ال ما نطق به اللسان ،وهذا أسقطهم يف الخطأ
والوهم .وعلى ذلك توزعت الدَّ ّ
وال اإلعرابية ،وفق تصورهم ،على ثالثة
محاور :حركة وحرف وحذف.
ّ
للدوال اإلعرابية ،ألنه ينبني على
 نقضت الدراسة التصور التقليديالمكتوب ،فالتحليل للمكتوب ال يتفق وما أقرته اللسانيات المعاصرة من
أن المنطوق هو المادة المركزية للتحليل اللغوي.
بديال عن التصور التقليدي ،انبنى على النظر
تصورا ً
 طرحت الدراسةً
وتحليال.
ً
يف المنطوق ،وحده ،وص ًفا
 تتوزع الدَّ ّوال اإلعرابية ،وفق التصور البديل على محاور خمسة:
أ -الحركات القصيرة والطويلة.
ب -أشباه الحركات.
ج -اختزال الحركات.
د -المقطع.
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هـ -الدال الصفري( :مورفيم الصفر).
 إن توزع الدَّ ّكثيرا
وال اإلعرابية على المحاور الخمسة ،أعاله ،ينقض ً
من مقوالت النحويين والدارسين بخصوص ظاهرة اإلعراب ،فهو ينقض
الربط بين اإلعراب والحركات القصيرة ،وحدها( ،)1وينقض القول
باألصل والفرع يف اإلعراب( ،)2وينقض ما زعمه الدارسون من أنه ليس ثمة
من شواهد على اإلعراب يف النقوش العربية القديمة ،ألن الكتابة العربية
ّ
فدوال اإلعراب ال تقوم على
كتابة صوامتية ،ال تدون الحركات(،)3
الحركات ،فحسب ،بل تكون بالحركات القصيرة وتكون بغيرها من
ودوال صفرية ،والدَّ ّ
ّ
وال الثالثة
حركات طويلة وأشباه حركات ومقاطع
األخيرة يمكن أن نعثر عليها يف المكتوبات العربية ،حتى لو كانت
صوامتية.

( )1الزجاجي ،1986 ،ص.91
( )2العكربي ،ج ،1995 ،2ص.75
( )3حجازي ،1992 ،ص.221

274

السنة السادسة -العدد ( ،)18ربيع األول 1440هـ /نوفمرب  -ديسمرب 2018م

ثب بمصادر البحث ومراجع
 -ابن جني ،أبو الفت

عثمان ،الخصائص ،القاهرة ،دار الكتب

المصرية.
 ابن عقيل ،بهاء الدين ،شرح ابن عقيل ،ط ،1بيروت ،دار الخير،.1990
 ابن النديم ،أبو الفرج محمد بن إسحق ،الفهرست ،تحقيق :رضاتجدد.
 ابن هشام ،أبو محمد عبد اهلل ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،ط.1975 ،5
 أبو عيد ،محمد" ،أثر الكتابة األبجدية يف تحليل األصوات الصائتةعند علماء العربية القدماء" ،مجلة جامعة قطر لآلداب ،العدد (،)28
.230-207 ،2006
 األزهري ،خالد ،شرح التصريح على التوضيح ،المكتبة التجاريةالكربى1358 ،هـ.

 األشموين ،أبو الحسن علي نور الدين ،شرح األشموين على ألفية ابنمالك ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،القاهرة ،دار إحياء الكتب
العربية.
 أنيس ،إبراهيم ،من أسرار اللغة ،ط.5السنة السادسة -العدد ( ،)18ربيع األول 1440هـ /نوفمرب  -ديسمرب 2018م
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 إيلوار ،رونالد ،مدخل إلى اللسانيات ،ترجمة :بدر الدين القاسم،ط ،1دمشق ،مطبعة جامعة دمشق.1980 ،
 بركة ،بسام ،علم األصوات العام ،أصوات اللغة العربية ،بيروت،مركز اإلنماء القومي.

 جازي ،محمود فهمي ،علم اللغة العربية ،مدخل تاريخي مقارن يفضوء الرتاث واللغات السامية ،القاهرة ،دار غريب.1992 ،

 سان ،تمام ،األصول ،دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عندالعرب ،القاهرة ،عالم الكتب.2004 ،
 سان ،تمام ،اللغة العربية معناها ومبناها ،ط ،3القاهرة ،عالمالكتب1418 ،هـ.
 ماسة ،محمد ،العالمة اإلعرابية يف الجملة بين القديم والحديث،القاهرة ،دار الفكر العربي.1983 ،
 الحم اوي ،محمد رشاد ،العربية والحداثة ،أو الفصاحة فصاحتان،تونس ،منشورات المعهد القومي لعلوم الرتبية.1982 ،
مودة ،تاهر سليمان ،ظاهرة الحذف يف الدرس اللغوي،

-

اإلسكندرية ،الدار الجامعية.1998 ،

 الخضري ،محمد ،حاشية الخضري على شرح ابن عقيل أللفية ابنمالك ،مصر ،المكتبة التجارية الكربى.
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 الخولي ،محمد علي ،مدخل إلى علم اللغة ،عمان ،دار الفالح،.1993
 ال جاج ،أبو إسحق ،معاين القرآن وإعرابه ،تحقيق :عبد الجليل عيدهشبلي ،ط ،1بيروت ،عالم الكتب.1988 ،
 ال جاجي ،أبو القاسم ،اإليضاح يف علل النحو ،تحقيق :مازنالمبارك ،ط ،5بيروت ،دار النفائس.1986 ،
 -ال عبي ،منة صال " ،ما نسي أصله من ظاهريت التنوين والتمييم يف

اللغة العربية ،دراسة تاريخية مقارنة" دراسات ،العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،المجلد (.27-13 ،2006 ،)33
 سوسير ،فرديناند ،علم اللغة العام ،ترجمة :يوئيل يوسف عزيز،ط ،1بغداد ،آفاق عربية.1985 ،

 شاهين ،عبد الصبور ،المنهج الصويت للبنية العربية ،رؤية جديدةللصرف العربي ،بيروت مؤسسة الرسالة.1980 ،
 الشايب ،فوزي ،قراءات وأصوات ،ط ،1إربد ،عالم الكتب،.2012

 الطحان ،راسم ،حقيقة اإلعالل واإلبدال واإلعراب ،وهنج جديد يفالبحث اللغوي انتهى إلى اكتشاف حقائق لغوية كربى يف الصوتيات
والصرف والنحو والعروض ،ط ،1ألمانيا،Germany adiverlag ،
.1990
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 عبد اهلل ،فهيم ،عالمات اإلعراب الفرعية يف السور المدنية يف القرآنالكريم ،دراسة نحوية داللية ،رسالة جامعية ،فلسطين ،نابلس ،قسم اللغة
العربية وآداهبا ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح.2007 ،
 عبد الجواد ،محمد ،قواعد النحو البدائية يف اللغة العربية ،القاهرة،مطبعة محرم الصناعية.1972 ،
 العكبري ،أبو البقاء ،اللباب يف علل البناء واإلعراب ،تحقيق :غازيمختار طليمات ،ط ،1دمشق ،دار الفكر.1995 ،
 عمايرة ،إسماعيل" ،العالقة الصوتية بين آخر الكلمة وأول مجاورهتايف الرتكيب النحوي" ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد  ،28العدد (،)2
.2012
 عمر ،أ مد مختار ،دراسة الصوت اللغوي ،ط ،3القاهرة ،عالمالكتب.1985 ،

 غازي ،زهير" ،اإلعراب وحركاته يف العربية" ،مجلة مجمع اللغةالعربية ،دمشق ،المجلد  ،79ج.4
 فارس ،فائ  ،اللغة العربية ،ط ،1بيروت ،مؤسسة الرسالة.1987 ، الفارسي ،أبو علي ،المسائل العسكريات ،تحقيق :محمد الشاطرأحمد ،ط ،1القاهرة ،مطبعة المدين.1982 ،
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 فك ،يوهان ،العربية الفصحى ،دراسة يف اللغة واللهجاتواألساليب ،تحقيق :عبد الحليم النجار ،دار الكتاب العربي.1951 ،
 المبارك ،مازن ،نحو وعي لغوي ،بيروت ،مؤسسة الرسالة.1979 ، المخ ومي ،مهدي ،يف النحو العربي ،نقد وتوجيه ،ط ،2بيروت،المكتبة العصرية.1964 ،
 المسدي ،عبد السالم ،العربية واإلعراب ،ط ،1بيروت ،دار الكتبالجديدة المتحدة.2010 ،
 ناصف ،فني ،تاري األدب أو حياة اللغة ،القاهرة ،طبعة الجامعةالمصرية.
 -وايف ،علي عبد الوا د ،فقه اللغة ،القاهرة ،دار هنضة مصر.1988 ،

 -ولفنسون ،إسرائيل ،تاري

اللغات السامية ،بيروت ،دار القلم،

.1980

 ياقوت ،أ مد سليمان ،ظاهرة اإلعراب يف النحو العربي وتطبيقاهتايف القرآن الكريم ،اإلسكندرية ،دار المعرفة الجامعية.1994 ،
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القسم الثالث:

امللحقات

اخلرب األول:
جملس أمناء جممع اللغة العربية مبكة يقوم بزيارة إىل مسو أمري منطقة مكة
املكرمة ونائبه.
استتبل صتتب

الس ت

ال لك ت األمي ت خبل ت الفيص ت أمي ت منطل ت مك ت

ال ك م بحض ر نبئ ت صتب

الست

ال لكت األميت ع ت اه بت بنت ر يف

دي ان اإلمبرة ببلعبص ال ل س  ،رئيس مجلس أمنبء مج ت اللغت الع بيت
عل ت الش ت ك العبل ي ت معتتبل الشتتي ال ت وب ر صتتبل ب ت
ال ج

أ.د ع العزيز الح ب  ،وأمي ال جلس األسببذ ستلي بن الزايت ،،

وسبئ أعضتبء ال جلتس؛ واستب
ال ج

ي ت  ،ورئتتيس

األميت إلت ول ت مت ززة أللبهتب رئتيس

ط ح فيهب م بدرة عن انهتب «ويت

تكت ن قت وة يف فت الكتم وأدب

االسب بع» ،ثم اطل عل ش يط يع ِّ ف بأع تب ال ج ت وإنجبزاتت  ،وأثنت
األمي خبل الفيص عل أع ب ال ج  ،وتح ث ع ّ ب ت ليت اإلمتبرة للغت
الع بي مت عنبيت ؛ ومت ذلت إنشتبء زتبئزة األميت ع ت اه الفيصت للشتع
الع بت الفصتتي  ،وشت ّ د علت أه يت دعتتم اللغت الع بيت والحفتتب عليهتتب،
واإلسهب يف تعلي هب ونش هب.
ثم اسبع ض أمي منطل مك ال ك م ونبئ أهت اف ال ج ت ؛ ومت بينهتب:
تصحي األغمط الشبئع  ،والعنبيت ببللهجتب العبميت يف الجزيت ة الع بيت ،
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وإب از مكبن اللغ الع بي وأس ارهب ،وإ يبء الب اث الع بت  ،وتعلتيم اللغت
الع بي لغي النبطلي بهب.
وتط ت

الع ت ض إل ت بع ت

إنجتتبزا ال ج ت وعل ت ال ت ورا وإقبم ت

الش اوب ؛ لبعزيز اللغ الع بي  ،وط بع ال ح ث والكب العل ي .
ويف نهبي الللبء تس ّلم أمي منطل مك ال ك مت ونبئ ت عت دا مت إصت ارا
ال ج

عض يب الفخ يت لست

م درعي تذوبريي  ،وق أه ى ال ج

أمي منطل مك ؛ تل ي ا لجه ده يف خ مت اللغت الع بيت والعنبيت بهتب ،وقتب
س

األمي ل ف ال ج « :أنب معكم يف و ِّ مب يخ لغ الل آن».

وق

ض الللبء م األعضبء و م :

– معبل أ د .ع اه ب ع ببفي م ي زبمع أ الل ى.
– معبل ال هن س مح

ب ع اه الل يحص أمي العبص ال ل س .

– رز األع ب األسببذ /مشع ب س ور الزاي .،
– األسببذ مح

مه  ،الحبرث م ي ادارة البعليم ب نطل مك ال ك م .

– رز األع ب األسببذ ع اه ب ع ال

الج ي .

– رز األع ب األسببذ زيبد ب صبل ن ر.،
– رز األع ب األسببذ فيص ب دبيس الحبرث .
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اخلرب الثاني:
مشروع تعاوني بني جممع اللغة العربية والغرفة التجارية مبكة
التقى رئيس المجمع أ .د .عبدالعزيز بن علي الحربيي رئييس مجليس إدارة
الغرف ي التجاري ي بمك ي المكرم ي وعض يو مجلييس أمنييا المجمييع األسييتا
هشييا بيين محمييد كعكييي يف قاعي االجتماعييا بالغرفي و ل ي لمناقشي
مشروع تعاوين بيين المجميع والغرفي انطال ًقيا مين رؤيي المملكي 2030
المعني ي بتعزيييز الهوي ي الوطني ي والعناي ي باللغ ي العربي ي  .ونيياق
الربنييام المقي

الطرفييا

للتعيياو بينهمييا وال سيييما مييا يتعلييع بتعزيييز قيمي اللغي

العربي يف المجتمع ونشرها من خالل برام تدريبي وتربويي واستشياري
وإقام ي دورا تدريبي ي يف اللغ ي العربي ي واإلعييداد إلقام ي معيير

كتييا

تستضيفه الغرف .
اخلرب الثالث:
جممع اللغة العربية مبكة يستقبل وفدًا علميًّا من السنغال وإندونيسيا
استتبل ال ج ت أمتتس األربعتتبء وفت ا عل يتتب مت نحت أربعتتي أستتببذا مت
أسبتذة اللغ الع بي م ز ه ريب السنغب وإن ونيسيب؛ بنبء عل طل م
معه اللغ الع بي بجبمع أ الل ى ،وا ّطلع ا عل بعت
ثم عل

زلس ر ّ

فيهب رئيس ال ج

أع تب ال ج ت ،

األسببذ ال وب ر ع ت العزيز بت
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عل الح ب ببلزائ ي  ،وألل ول ر

اه

فيهب ببل ف وش ح فيهتب قت

تعتتبل  « :وزعلنتتبوم شتتع بب وق بئتت لبعتتبرف ا…» وعتت ض لتتذو بعتت
اللغ ي  .أعل بْهتب ول ت وويت ال عهت  ،د .أ

اللطبئ

شك ال ج

ت الغبمت  ،،التذ،

ورئيس  ،ون ه ببلفبئ ة ال ب خبة م الزيبرة ،ثتم فتب ال جتب

لألسئل العل ي م أعضبء ال ف الزائ  ،الب أزتبب عنهتب رئتيس ال ج ت ،
بع

ودار

مستبئ البفستي  ،والنحت  ،واللت اءا  ،وال نتبه  .ويف

خبب الجلس أه يت بع

مط عب ال ج

ورئيس ألعضبء ال ف .

اخلرب الرابع:
منتدى باشراحيل الثقايف ينظم لقاء تعريفيا مبجمع اللغة العربية مبكة
نظتتم منبت ى ببشت ا ي الثلتتبيف مستتبء الثمثتتبء ال ابت عشت مت صتتف لعتتب
1440هت أمسي ثلبفي للبع ي
رئيس ال ج

ب ج

اللغ الع بي ب كت  ،اسبضتبف فيهتب

األسببذ ال وب ر ع العزيز ب عل الح ب  ،وعض مجلس

أمنبئ األسببذ سلي بن الزاي  .،وافبب م ي ال نب ى األمسي ببلح يث ع
أه ي ت اللغ ت الع بي ت  ،وم ض ت ع األمستتي  .ثتتم ألل ت رئتتيس مجلتتس إدارة
ال نب ى الشبع ال وب ر ع اه مح
بضي

ببش ا ي ول ت ي ي ر

فيهتب

األمسي ال وب ر ع العزيز الح ب  ،من هتب بجهت ده يف خ مت اللغت

الع بي ..
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ثم ألل األسببذ الزاي  ،ول تع يفي ع ال ج  ،تنبو فيهب مستي ت منتذ
النشأة ب اآلن ،ثتم تحت ث الت وب ر الح بت مستبط دا عت ز تب اللغت
الع بي وخصبئصهب ،وس د شيئب م تجبرب يف هتذا الشتأن مت بعت

أعتم

الع بي  ،م زا أه ي الحت يث عت بمغت اللت آن ،وأست ار إعجتبزه ،وختبم
ول ب مبح ثب ع قي االسبلبم يف يبة ال سلم.
ثتتم تبببعتتت بع ت ذل ت مت اخم األستتبتذة الحبض ت ي  ،وأزتتبب ال ت وب ر
الح ب ع األسئل  ،وعلق عل بع
ويف نهبي الللبء أعل أبنبء الشي مح
أل

ال اخم .
ببش ا ي عت ت ت عهم ب لت مئت

ريب ؛ دع ب ل سي ة ال ج .
اخلرب اخلامس:
الذكرى السنوية األوىل النطالق أول نشرة أخبار للغة العربية من قناة جممع
اللغة العربية مبكة:
لت يف العبش م شه أوب ب ال بض الذو ى السن ي األول النطتم

أو نش ة أخ بر للغ الع بي م قنتبة مج ت اللغت الع بيت ب كت ال ك مت ،
وه نش ة تعن بأخ تبر اللغت الع بيت وفعبليبتهتب وأ ت اثهب ورزبلهتب ،و تب
تعن بأخ بر ال جبم اللغ يت وال ج عيتي وغيت ذلت م تب يت ور يف واقت
أ

اث الع بي ومسبج اتهب.
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اخلرب السادس:
جممع اللغة العربية مبكة حيتفي باللغة العربية يف اليوم الوطين الثامن
والثمانني للمملكة.
ا بف ت مج ت اللغ ت الع بي ت ب ك ت ال ك م ت ببلتتذو ى الثبمن ت والث تتبني
لل لك  ،وأطلتق بهتذه ال نبست خ مبت الستبل ب األستئل واالستبفببءا
اللغ ي ط ا الي  ،م خم خط الهبتف السبخ م الثبمن ص ب ب ب
الثبمن مستبء .ووتبن إق تب ال بصتلي علت هتذه الخ مت و يت ا .وال ج ت
يززت -بهتتذه ال نبست  -شتتك ه الجزيت لكت مت شتتبر يف هتتذه الخ مت
تعلي ب ،واسبفببء ،وتنظي ب؛ خ م للغ الل آن.
اخلرب السابع:
إصدار جديد لنائب رئيس اجملمع أ.د .عبد الرمحن بودرع بعنوان« :النصُّ
الذي حنيا به».
ص ر لألسببذ ال وب ر ع ال

ب درع ،عض مج

اللغ الع بي علت

وببب ز ي ٌ  ،بعن ان «:النص الذ ،ن ْحيب بت ،
الش ك العبل ي ونبئ رئيس ،
ٌ
قضبيب ون بذج يف ت بس النص وو ت ة بنبئت » مت منشت را زبمعت ع ت
ال بل السع  ،،ولي اآلداب تط ان ،ال غ ب ،سن .2018
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تنص ال يل ت عن ت صتتفب اللغ ّي ت
م ض ت ع الكبتتبب ه ت ال هن ت عل ت ي
أن الت ي
ال يو م أص ا ٍ وملبط وأبنيت ٍ وت اويت ودوا ي  ،ولكنّت فعت ٌ و ت ٌ
ث
وإنجبزٌ ،ي افق اإلنستبن يف أ الت ولهتب؛ فهت فعت ٌ وفكت ٌ و ت ٌ
ث وممت ّ
تبر عتتب لنشتتبطبت ال خبلف ت يف الب اص ت والبلل ت والح ت يث واإلنجتتبز
وإطت ٌ
واإلب ت اع والبص ت ر الت ّتذهن ّ  .التتنص إعتتبدة ت وي ت للعتتبلم وفتتق اخبيتتبرا
وخطط وم اق .
وعلم الن ّّص ولي ش ع ّ للسبنيب  ،فه الب أخ ز ْب مت الخ ْلتط ال عت يفّ
التتتذ ،وتتتبن يكبنفتتت ومتتت غ تتت ض الحتتت ود إلتتت وضتتت ح ال فتتتبهيم
وال صطلحب .
وق ت زع ت ال فك ت اللستتب «فتتبن داي ت » علتتم التتنص يأختتذ م ت ال مغ ت
معيبريت ال مغت الغ ْ ب ّيت الل ي ت
مفبهي هب وتط يلبتهب ،ولكنّ من أن تنبلت
ّ
إل علم الن ّّص.
اخلرب الثامن:
إصدار جديد لعضو اجملمع أ.د .عبدالرمحن السليمان ،بعنوان« :دراسات يف
اللغة والتأثيل واملصطلح»
صييدر حييدي ًاا عيين دار عييال الكتيي الحييدي يف األرد لعضييو المجمييع
الدكتور عبد الرحمن السليما كتا بعنيوا « :دراسيا يف اللغي والتأثيي
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والمصطلح» أصدره مركز الكنيد لل جمي والتيدري ومختيرب ال جمي
وتكام المعارف يف جامع القاضي عيا

يف مراك .

اخلرب التاسع:
«مقاربات لسانية يف مسائل من التصريف» إصدار جديد لعضو اجملمع أ.د.
عبداحلميد عبدالواحد
يثب لعض ال ج  ،وعضت هيئت البت ريس بجبمعت أ اللت ى أ.د.

ص ر

ع الح ي الن ر ،ع ال ا

 ،وببب بعن ان« :ملبربتب لستبني يف مستبئ

م البص ي » ،ي حث الكببب يف ز ل م مسبئ البصت ي  ،هت مستبئ
مبف قت تبع ّلتتق ببلصت ف االشتتبلبق ّ والصت ف اإلع ابت أو الصت ت  .وهت
مسبئ ب لل ؤل بحبز إل نظ أو ببأل ى إل إعبدة نظت  ،ولت فيهتب
رأ ،أو ق

ق يخبل

ال أل ف ،أ

ّ أن يشتبر غيت ه يف ق اءتهتب والنظت

إليهتتب .وق ت ت س ت يف تحلي ت هتتذه ال ستتبئ بتتأدوا لستتبني
تح ت ث فبرقتتب يف ال حتتث العل ت ّ  ،ال بشتتأن البص ت ي

يثت  ،ع ّلهتتب

و ت ه ولك ت بشتتأن

 ،ع مب.
الب اث اللغ ّ
اخلرب الثاني عشر:
جممع اللغة العربية مبكة يقيم ورشة عمل إلنشاء تطبيق لغويّ تعليميّ
أقب مج

اللغ الع بي ورش ع

ببلبعبون م معه تعلتيم اللغت الع بيت

للنبطلي بغي هب بجبمع أ الل ى؛ وذل ي االثنتي الستبدس مت نت ف
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لعب  ، 2018ب ن ال ج  .وه فت ال رش ل نبقش إنشبء تط يق ز ي
لل ج  ،يخبص ببعليم اللغ الع بي للنبطلي بهب وبغي هب.
شبر يف ال رشت عت د مت أستبتذة اللغت الع بيت  ،وال هب تي بهتب ،وبعت
طمب ال عه م غي الع ب .وأدار ال رش األسببذ ع ال زا ال بر .
وق ت ق ت يف ال رش ت مش ت وع خط ت البط يتتق الج ي ت  ،ل نبقش ت البفبصتتي
ال بعلل ب ؛ ف

يث الجه ال سبه ف بخ مبت  ،فه ش يح واسع مت

ال ستتتبفي ي متتت طتتتمب العلتتتم ،وال تتت افي ال تتت نيي والعستتتك يي ،
وال اطني وال اف ي  ،وم
يسع إل م اعبة خف

يث الست ب واللتيم البت يبحلت بهتب ،فهت

البكلفت يف اإلنشتبء والبشتغي  ،ومت ثتم يف تلت يم

الخ م لل سبفي ي  ،والح ص عل ز دتهب وت يزهب ،ونح ذل ..
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