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قواعد النشر
مجلة جامعة اإلمام محمد ندس ودعاإل اإلود ماة لامعلدام امعرنادة) إلوريدة للمادة محةمدة
تص ر لس لماإلة امبحث امعلمي نامجامعة .وتُعنى ننشر امبحاث امعلماة وفق امضاانط اآلتاة :
أوالً  :يشترط في امبحث ماقبل ملنشر في اممجلة :
 -1أن يتسم ناألصامة واالنتةار وامج ة امعلماة واممنهجاة وو مة االتجاه .
 -2أن يلتزم ناممناهج واألإلوات واماوائل امعلماة اممعتبرة في مجامه .
 -3أن يةان امبحث إلقاقاً في امتاثاق وامتخريج .
 -4أن يتسم نامس مة املغاية .
 -5أال يةان ق وبق نشره .
 -6أال يةان مست ً مس نحث أو روامة أو كتاب وااء أكدان لمدل ملباحدث نسسده
أم مغاره .
ثانااً  :يشترط لن تق يم امبحث :
-1

أن يق د م امباحددث ًلب داً ننشددره مشددسالاً نسددارته امةاتاةلمختصددرة) وًقددراراً
يتضمس امت ك امباحث محقاق امملةاة امسةرية ملبحث كام ً وامتزاماً نعد م
نشر امبحث ًال نع ماافقة خطاة مس هائة امتحرير .

-2

أن يةان امبحث في ح وإل ل )50صسحة مقاس ل. )A 4

-3

أن يةدان حجدم اممدتس ل  Traditional Arabic )17وامهداام

حجدم ل)14

وأن يةان تبال اممسافات ناس األوطر ل مسرإل) .
-4

يق د م امباحددث نسددخة مطبالددة مددس امبحددث ونسددخة حاودداناة مددم ملخدد
ناملغتاس امعرناة واإلنجلازية ال تزي كلماته لس مائتي كلمة أو صسحة واح ة .
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ثامثاً :امتاثاق :
 -1تاضم هاام

كل صسحة أوسلها للى ح ة .

 -2تثبت اممصاإلر واممراجم في فهرس يلحق نآخر امبحث .
 - 3تاضم نمالج مس صار امةتاب اممخطاط اممحقق في مةانها اممناوب .
 - 4ترفق جمام امصار وامروامات اممتعلقة نامبحث للى أن تةان واضحة جلاة .
رانع داً  :لند وروإل أوددماء األلد م فددي مددتس امبحددث أو ام راوددة تددةكر وددنة امافدداة نامتدداري
امهجري ًلا كان امعَلَم متافى .
خامس داً  :لن د وروإل األل د م األجنباددة فددي مددتس امبحددث أو ام راوددة ف نهددا تةتددب نحددرو
لرناة وتاضم ناس قاواس نحرو التاناة مدم االكتسداء ندةكر االودم كدام ً
لن وروإله ألول مرة .
واإلواً  :تُحةَّم امبحاث اممق مة ملنشر في اممجلة مس قبل اثناس مس اممحةماس للى األقل.
وانعاً  :تُعاإل امبحاث مع مة للى أوطاانة م مجة  CDأو ترول للى امبريد اإلمةتروندي
ملمجلة .
ثامنا ً :ال تعاإل امبحاث ًمى أصحانها لن ل م قبامها ملنشر .
تاوعاً  :يُعطى امباحث نسختاس مس اممجلة ولشر مست ت مس نحثه .
لناان اممجلة :
جميع المراسالت باسم رئيس تحرير مجلة العلوم العربية
الرياض  -11432ص ب 5701
هاتف  - 2582051 :ناسوخ ( فاكس ) 2590261

www. imamu.edu.sa
E.mail: arabicjournal@imamu.edu.sa
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المحتويات
أثر اللُ َغيَّة يف التقعيد النحوي والصريف
دراسة حتليلية
د .محادة حممد حسني أمحد بودي
إعجاز التناسب يف الدعاء واالستجابة
د .زينب بنت عبد اللطيف بن كامل كردي
مشكلة الفصاحة يف اللغة العربية
بني ثوابت النظام اللغوي ومتغرياته
د .كمال قادري
القصص الديين يف أدب األطفال
دراسة مقارنة بني األدبني العربي واألمريكي
د .وفاء بنت إبراهيم السبيل
املتحدث األصلي ( )native speakerيف الدراسـا اللغويـة احلدي،ـة
واملتحدث األصلي يف اللغة العربية
د .صاحل بن فهد العصيمي
تناوب الزحاف بني السببني اخلفيفني
دراسة عروضية صوتية
أ.د .حسام حممد أيوب
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أثر الُلغَيَّة يف التقعيد النحوي والصريف
دراسة حتليلية

د .محادة حممد حسني أمحد بودي
األستاذ املساعد يف كلية اللغة العربية بأسيوط  -جامعة األزهر
األستاذ املشارك يف قسم النحو والصرف وفقه اللغة
كلية اللغة العربية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أثر الُلغَ َّية يف التقعيد النحوي والصريف
دراسة حتليلية
د .محادة حممد حسني أمحد بودي
األستاذ املساعد يف كلية اللغة العربية بأسيوط  -جامعة األزهر
األستاذ املشارك يف قسم النحو والصرف وفقه اللغة كلية اللغة العربية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث1439 /3 /8 :هـ

ملخص الدراسة:

تاريخ قبول البحث1439 /8 /9:هـ

يهدف البحث إىل الوقوف على أثر االلغَيةر ا ا العيدةرد اليحرول رال؛ر ااجت إ رد
كثريًا من اليحويني يذك رن رجوهًا حنوير ررر ةة ةاهرا هرذل ال ّلَيةرارد ةرع ر ر
هذل املواض د ر اسعهاد ربةران سربو ررر ها برذلقد رقرد نربني مرن هرذل الد اسر أن
الورف بر الَة ا قد خل ا أبواب من اليحو رال؛ ف أهمها  :املد ب راملبيند نواسر
االبعرررداود رال اعرررلد رامل دررروالرد راالسرررعثياود رعررر رف ا ررر د رندررر ربررر د
راليوارررود را ررواوكد ركيايررار الدررد د رالع؛ررَريد رالوقررفد رالعيرراو النيرراكينيد
راإل غاكد رأن االلَة ا قد أطلق علةها أرراف أخ ى مثل اليةاسد الر او،د رالَلر د
راللحررند رالوررذر د رخرروف ال؛رروابد رخرروف املوررهو د رخرروف الوج ر إىل غررري
لقد مما سةظه ملن يطل على هذا البحث.

املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني ..والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،وبعد:
لــا احلمــد ربنــا ،والصــالة والســالم علــى ســيدآا مــد و ل ـ  ،ومجيــع
صحب  ،ومن تبعهم افظاً على دين اهلل ،ولغة القر ن الكريم.
أما بعد،
فاللغة العربية هي شرف أمة اإلسـالم وهويههـا ،والـ اصـاهاها وشـرفها
اهلل تعاىل على غريهـا مـن اللغـا  ،وهـي لغـة القـر ن الكـريم الـحتي َّـدبه بـ
الثقلني على أن يأتوا بسورة مثل  ،فلن يسهايعوا أن يأتوا بآيـة مثلـ  ،ولـو اـان
بعضهم لبعض ظهريًا.
ومن الثابت أن اهلل ـ تعاىل ـ قد أوجب على ال مسلم أن يهعلم من العربية
بقــدر مــا يقــيم بـ ألهــاظ ســورة الهاَّــة ،وبقــدر مــا يقــيم بـ الهكــبري والهســميع
والسالم يف الصالة ،وما ال يسع مسلمًا جهل  ،قال اهلل تعـاىل ﴿ :فَـا رقربُووا مبـا
بتيب هسبرب ِمنْ و﴾(.)1
يقول ابن تيمية رمح اهلل" :إنبه آهـ اللغـة العربيـة مـن الـدين ،ومعرفههـا
فــرو واجــب؛ فـ نبه فهــم الكهــاب والســنة فــرو؛ وال يههــم إال بههــم اللغــة
العربية ،وما ال يهم الواجب إال ب فهو واجب" (.)2
وقد اهب عمر بن اخلااب إىل أبي موسـى ـ رضـي اهلل عنهمـا" :أمبهـا بعـد:
فههقَههوا يف السوهنة ،وتهقَههوا يف العربية ،وأعرِبوا القر ن ،ف هآب عربي" (.)3

( )1من اآلية 20 :سورة املزمل.
( )2اقهضاُ الصراط املسهقيم البن تيمية.469 /1:
( )3ينظر مصنف ابن أبي شيبة ،116 /6:وجامع بيان العلم وفضل ألبي عمر
القرطيب.1132/2 :
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وإن البحث يف موضوعا النحو والصرف لن ينقاع ،فهو دائم مهجـدد،
ولي اما يدعي بعض الباحثني أن األوائل ما تراوا شيئاً ملن جاُ بعدهم.
وقــد اخــو موضــو " أثــر ال َلغبيَّــة يف الهقعيــد النحــوي والصــريف دراســة
َّليلية "؛ إذ جتد اـث ًري ا مـن النحـويني يـحتارون وجوهًـا صويـة وصـرفية جتيزهـا
هحته ال َل بغيها  ،فأرد مجع هـحته املواضـع ،ودراسـهها ،وبيـان رأي النحـويني
فيها ،أضف إىل مـا سـبأ أآـ ق أقـف علـى باحـثص قـد خـمله هـحتا املوضـو
بالدراسة والهحليل.
وقد اقهضت طبيعةُ البحث أن يـأتي يف مبحـثني ،تسـبقهما مقدمـة و،هيـد،
وتعقبهما خا،ة ،وقائمة املصادر.
املقدمة :ذار فيها أهمية املوضو  ،وسبب اخهياره.
الهمهيد :تعريف عام بالـلغة واللغية واللهجة ،واملصالحا ذا الصلة.
املبحث األول :أثر اللغية يف الهقعيد النحوي.
املبحث الثاآي :أثر اللغية يف الهقعيد الصريف.
اخلا،ة :ذار فيها أهم آهائج البحث.
قائمة املصادر :وفي أهم مصادر البحث ومراجع .
وقد اتبعـت فـي دراسـة هحتا البحث املنهج اآلتي:
مجعت ـ ما وقهت علي ـ من باون اهب النحو واللغـة والههسـري مـا حكـم
علي النحويون بـ "لُغية" ،أو وصهوه بحتلا.
وضعت عناوين ملسائل البحث ،ضـمت فيمـا بينهـا عشـرين مسـألة ،منهـا
مخ عشرة يف النحو ،ومخ يف الصرف( ،)1وقد سر يف ترتيب املباحـث
واملسائل على ترتيب ابن مالا يف األلهية ألآ املنهج الشائع.

( )1وقهت على لغيهني ذارهما ابن السراج وأبو حيان ،وق أجد للنحويني فيهما االمًا،
األوىل :بناُ صوَ :قرْ قارِ ،وعبرْ عبارِ على الكسر ،والثاآية :إمالة فهحة الراُ يف الهعل
18

أثر اللُ بغيَّة يف الهقعيد النحوي والصريف  -دراسة َّليلية
د .محادة مد حسني أمحد بودي

وثقت املحتاهب واآلراُ من مصادرها املعهمدة ،وعزو ما ق يعز منها.
ذاــر يف اــثري مــن املســائل مــوقهي مــن اآلراُ واملــحتاهب ال ـ أوردتهــا،
وترجيح ما يظهر رجحاآ ما أمكن.
أســأل اهلل – تعــاىل  -أن جيع ـل هــحتا العمــل خالصًــا لوجهـ تعــاىل ،وأن
يرزقنا السداد والرشاد ،إآ مسيع عليم.
وصلى اهلل وسلم وبارك على معلم الناس اخلري.
التمهيد:

(تعريف عام باللغة واللغية واللهجة )
اللغة عنـد اللغـويني :بزآـة فُعبـة ،آقـمل منهـا حـرف ،و،امهـا :لُغْـوة بزآـة
ُفعْلَــة ،اــــ اُــربةص ،وقُلــةص وثوبــةص ،المباتوهـــا اُلهـــا واوا ٌ( ،)1مِـــن َلغبــوْ  ،أَي:
الل ْغوو ،بومن معاآيـ الاَّـ ْر  ،فـالكَالمو ل َكثْـربةِ احلاجبـةِ إَِليْـ ِ
تكلمْت ،ومبصْدروهَّ :
َّ
ويرْمى بِ ِ ،وبالرجمعُ :لغبا ولغون وُلغِني وُلغًى(.)2
تعريف اللغة اصاالحًا" :أصوا يعرب بها ال قوم عن أغراضهم" (.)3
وبقيل :مبا جر على لِسبان اـل قـوم ،وبقيـل :الركَلَـام املصـالح عب َليْـ ِ ببـني
ال القَبائل ،وبقيل :معرفَة أَ رفرباد الركَ ِلمبة وأوضاعها(.)4

"رمى" ،ينظر األصول يف النحو البن السراج ،133 /2:وارتشاف الضرب من لسان
العرب ألبي حيان األآدلسي.539 /2:
( )1ينظر البار يف اللغة ألبي علي القالي ،401 :وتاج العروس للزبيدي.462/39:
( )2ينظر احملكم واحمليط األعظم البن سيده ،62 /6:ولسان العرب البن منظور.250 /15:
( )3اخلصائمل البن ج .34 /1
( )4ينظر الكليا ألبي البقاُ الكهوي.796 :
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ومن أوضح تعريهاتهـا أآهـا "جمموعـة مـن الصـها اللغويـة تنهمـي إىل بيئـة
خاصة  ،ويشوك يف هحته الصها مجيع أفراد هحته البيئة" (.)1
فاللغة هي وعاُ الهكر مبا حوت من ألهاظ تدل على معان يهبادهلـا النـاس،
فيههم ال منهم مراد اآلخر.
وعلى ذلا فهي تعد راباة أساسية يف اجملهمع ،تكوهن أهم مقوماتـ  ،ومـن
دوآها ال ميكن أن يكون هناك جمهمع أو مجاعة ،فهي األداة الهعالة الـ تـربط
بني أفراد اجملهمع ،وجتعل من وحدة مهماسكة(.)2
واللغا السَّبع ا رلمبشْهووربة بالهصاحة فِي ا رل بعربب العرباُ ِهيبُ :لغبـة قُـ بريْ ،
وهحتيل ،وهوازن ،واليمن ،وطيىُ ،بوثبقِيف ،وبب بتمِيم(.)3
واللَغية :تصغري لغة ،وأصـلها :لُ بغيـوة فـأدغموا الـواو يف اليـاُ( ،)4واملـراد
بها :اسهعمال قبيلة عربية أو أاثر لكلمة أو أاثر على طريقة خاصـة ،خالهـت
في االسهعمال األاثر شهرة عند باقي القبائـل ،فهـي قريبـة مـن اللهجـة ،الـ
هــي جمموعــة مــن الصــها اللغويــة تنهمــي إىل بيئــة خاصــة ،ويشــوك يف هــحته
الصها مجيع أفـراد البيئـة ،وبيئـة اللهجـة هـي جـزُ مـن بيئـة أوسـع وأ ـل
تضم عدة هلجا  ،لكل منها خصائصها ،ولكنهـا تشـوك مجيعًـا يف جمموعـة
من الظواهر اللغوية ال تيسر اتصال أفراد هحته البيئا بعضهم ببعض ،وفهم

( )1يف اللهجا العربية للداهور  /إبراهيم أآي .15:
( )2ينظر اللهجا العربية د :إبراهيم جنا.7 :
( )3ينظر اشاف اصاالحا الهنون والعلوم للههاآوي ،214/ 1 :والكليا .796 :
( )4البار يف اللغة.401 :
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ما قد يدور بينهم من حديث فهما يهوقف على قدر الراباة ال تربط بني هـحته
اللهجا (.)1
وإذا ،يز هحته اللهجة جاز لنا أن آسميها لغة ،يقـال :لغـة قـري  ،ولغـة
أهل احلجاز ،ولغة ب ،يم ،ولغة أهل اليمن ،مع أآها الها تبموتُّ بصلة قويـة
إىل اللغة األم ،وهي اللغة العربية(.)2
والنــاظر يف الهكــر النحــوي يــدرك أن علمــاُ العربيــة اــاآوا يســريون وراُ
هدف أجهدوا أآهسـهم مـن أجلـ  ،أال وهـو :وضـع علـم للعربيـة ذي أصـول
مســهنباة مــن اســهقراُ اــالم العــرب ،وصــياغة قواعــد مســهوحاة مــن النمــاذج
العربية ،هلا طابع الشمول واالآضباط ،إال أآ من شـأن اـل تـنظري ـ وإن اـان
آهيجة منهج اسهقرائي ـ أن يوجد في ما خيرج عن النظام؛ ومن ثم اان أصلهم
اجلامع" :القياس على ما اثر وشا واطرد" فلي املقياس مـا قالهـ العـرب أيـا
اان ،بل املقياس املعيار املسهخرج من تهبع اـالم العـرب باعهبـار الكـثري املاـرد
غالبًا( ،)3قال ابن آوفل مسعت أبي يقول ألبي عمرو بن العالُ :أخربآـي عمـا
وضعت مما مسيه عربية ،أيدخل فيها االم العرب ال ؟ فقـال :ال ،فقلـت:
ايف تصنع فيما خالهها في العرب وهم حجـة ؟ قـال :أعمـل علـى األاثـر،
وأمسي ما خاله لغا " (.)4

( )1ينظر اللهجا العربية د /إبراهيم أآي  ،16 :واملقهضب يف هلجا العرب د /مد
رياو اريم.55:
( )2ينظر اللهجا العربية د /إبراهيم جنا.7 :
( )3ضوابط الهكر النحوي د /مد عبد الهها .23 /6:
( )4ينظر طبقا النحويني واللغويهني ألبي بكر الزبيدي ،39 :واملزهر للسيوطي.184 /1:
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ومبدأ الهميز هـحتا بـني "مـا شـا يف اللسـان العربـي" ،و"الظـواهر الشـاذة أو
الهردية" مهم جدا ،وهو يدل على حرص النحاة على تصـوير الواقـع اللغـوي
مبا في من خمهلف اجلزئيا  ،مع تبجيلهم للظواهر املاردة جبعلها معيـارًا يبنـون
علي قواعدهم ،ويقيمون علي قواآينهم.
وصنيعهم هحتا لي بدعًا ،ف ن هحته الظـاهرة موجـودة يف مجيـع اللغـا ؛
إذ حيهوي صو ال لغة من اللغا ( - )1اما يقـول فنـدري " :علـى قـدر يزيـد
أو ينقمل من األمساُ واألفعال الشاذة ،وتسمى  -أيضًا  -بالصيغ القويـة
يف مقابلــة الصــيغ الضــعيهة أو العليلــة الــ تسهســلم للهنظــيم الــحتي يهرضــ
"القياس" ،هحته الصيغ القوية تبقى خارج القاعدة ،وتدين مبقاومهها إىل شـيو
اسهعماهلا الحتي يبقي عليها حية يف الحتهن ،وال يايأ هلا تغيريًا ،وهي تهـرو
آهسها خبصائصها الهردية ،وإن ااآت هي آهسها يف أغلب األحيان غري جديرة
بأن تصري مثلًا ،وأن تهخحت أساسًا لعمل قياس" (.)2
وينبغي على املهكلم بلغة ما أن يلزم ما اطرد وشا على ألسـنة مجاعههـا،
وإال َّولت اللغة إىل آظام فردي ،وفقد طابعهـا اجلمعـي ،ومـن ثـم فقـد
قدرتها على أداُ وظيهههـا ،وهـحتا مـا قـرره -مـن قبـل  -ابـن السـراج بدقـة
بالغة؛ إذ يقول" :ولي البيت الشـاذ ،أو الكـالم احملهـوظ بـأدآى إسـناد حجـة
على األصل اجملمع علي يف االم وال صو وال فق  ،وإمنا يـران إىل هـحتا ضـعهة
أهل النحو ،ومن ال حجة مع "(.)3

( )1ضوابط الهكر النحوي.23 /6:
( )2اللغة لهندري .208 :
( )3األصول يف النحو.105 /1 :
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وقـــد تـــواتر مقـــوال النحـــويني الضـــاباة يف هـــحتا البـــاب ،مـــن صـــو
قوهلم":األقل :آــــــــــوادر َّهظ عـن العــــــــــــرب وال يقـاس عليهـا ،ولكـن
األاثر يقـاس عليـ " ( " ،)1فلـو جعلـت النـوادر والشـواذ غرضـا ،واعهمـد
عليهــا يف مقاييســا ،اثــر زالتــا" ( ،)2فـــ"األشياُ العارضــة ال ينكســر بهــا
القياس املسهمر" ( ،)3فـ"األاثر عدم االلههـا إىل األقـل ،وهـحتا مـن أصـوهلم"
( ،)4فــ "قواآينهم  -أبدا  -إمنا يعقـدوآها علـى األصـول ال العـوارو" (،)5
"فال تق إال على ما فهم من العرب فيـ االطـراد ،فـالهعبري النـادر إذا وقـع يف
بــاب مــن أبــواب العربيــة وق يســهمر وق ياــرد ق جيــز القيــاس علي ـ " (" ،)6
الضرورة والنادر ال حكم هلما ،وال يعوو على الكثرة بهما" (.)7
وبقد بتنبوعت ِعبباربا ا رلعو َلمباُ يف وصف الظاهرة النحوية ال خرجـت عـن
القاعــدة ،فعــربوا عــن ذلــا بأَلرهَــاظ ومبهعبــددبة وب ومهبقارِبــة ،مِنهبــا" :غــري ماــرد"،
وشــاذ" ،وب"قَلِيــل" ،وب"أقــل"" ،ولغيــة" ،وب"آــادر" ،وب"لَ ـيْ بِــالر َكثِري" ،وب"لَ ـيْ
بِالرهَصِيحِ" ،وب"َليْ ب بِالر ِقيباسِ" ،وب"َليْ ب بِا رلجبيـدِ" ،وب"لَـيْ ب بِا رل بوجْـ ِ" ،وب"الَ بوجْـ ب
خاَـأ فَـاحِ "،
خاَـأ" ،وب" ب
لَ و" ،وب" َغرِيب" ،وب" ومنْكَر" ،وب"وهـم" ،وب"غَلَـط" ،وب" ب
ضعِيهَة" ،وب"ُلغبـة ربدِيئبـة" ،وب"ُلغبـة عبامِيـة" ،وب" َقبِـيح فِـي ا رل بع بربِيـة" ،وبأَشبـباهو
وب"ُلغبة ب
ذبلِاَ مِمَّا يوهِيدو الرقِلَّةَ حِ يناً ،وبالضَّـ ْعفب حِينـاً خبـرب ،وإن ااآـت هونبـاكَ فَـرْوٌْ ببـ ْينب
( )1اهاب سيبوي .8 /4:
( )2األشباه والنظائر يف النحو للسيوطي.122 /3:
( )3املهبع يف شر اللمع للعكربي.418:
( )4ينظر الهوطئة للشلوبني.116:
( )5شر املقدمة اجلزولية الكبري للشلوبني.25 /1 :
( )6الهبصرة للصيمري.354 /1 :
( )7اإلغهال ألبي علي الهارسي.10/2 :
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بعْضِ بهحتِهِ ا رلموصْـاَلحبا ِ  ،وسـأاههي بـحتار تعريهـا أاثـر هـحته املصـالحا
تداخلًا مع اللغية ،وهي الشاذ والنادر واللغة الضعيهة.
أولًا :الشاذ :عرف ابن ج بقول " :ما فارْ علي بقية بابـ  ،واآهـرد عـن
ذلــا إىل غــريه "( ،)1وعرفـ بعــض البــاحثني احملــدثني بأآـ " :هــو اخلــروج عــن
القياس ،وعدم االتساْ مع املألوف من القواعد العامة ،أو هو خمالهة القيـاس
من غري آظر إىل قلة وجوده أو اثرت " (.)2
ثاآيًــا :الن ـادر :اخلــارج عــن النظــائر إىل قلــة يف باب ـ  ،أو هــو الــحتي يكــون
وجوده قليالً لكن يكون على القياس(.)3
ثالثًا :اللغة الضعيهة هي ال ق يصل حكمها إىل الثبو  ،أو هي ال يف
ثبوتها االم(.)4
وال شا أن تعبري النحـويني عـن اللغـة الضـعيهة باخلبيثـة أو الرديئـة أو القبيحـة
الها تعبريا مهقاربة ،تدور يف فلا واحد يهيد االسههجان وضرورة الوك.
وإذا تعارو ارتكاب شاذ ولغـة ضـعيهة؛ فارتكـاب اللغـة الضـعيهة أوىل
من ارتكاب الشاذ؛ ألن أمر املهكلم إذا دار بني أن يهكلم بلغة ضعيهة أو بكالم
شــاذ فـ ن الــهكلم باللغــة الضــعيهة أوىل؛ ألن هــحته اللغــة -علــى ضـعهها -
مروية عن العرب أو عن بعـض العـرب ،واـل لغـة ،ثـل حقلًـا لغويـا ال يصـح
إهداره أو احليف علي ؛ ولي احتلا الشاذ؛ فاللغة الضعيهة إمنا قـدمت علـى
الشاذ ألن ال لغة الضعيهة جممـع علـى أن طائهـة مـن العـرب قـد آاقـت بهـا -

( )1اخلصائمل.97 /1 :
( )2معجم املصالحا النحوية والصرفية للداهور /مد مسري اللبدي.113 :
( )3ينظر رسالهان يف اللغة للرماآي ،73 :والهعريها للجرجاآي.164 :
( )4ينظر الهعريها  ،164 :وشر الشافية للرضي.4 /4 :
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وإن ااآت ضعيهة  -وألن األصل يف الشاذ أن يوحهظ وال يقـاس عليـ ؛ فـال
جيوز أن تبنى علي القواعد(.)1
بني اللغة واللغية:

تــواتر يف اهــب تــاريو النحــو أن البصــريني قــد بنــوا قواعــدهم علــى الكــثري
املارد ولي علـى اللغـا الضـعيهة ،وال علـى خلـيط اللغـا  ،وقـد سـبقت
اإلشارة إىل هحتا ،ومما يؤاده ويعضده ما ذاره مد بن سالم اجلمحي من إآـ
قال ليوآ  :هبل بسمِعت من ابْن أَبى إِ ْسحباْ بشيْئا؟ قَالب :آعـم؟ قلـت لَـ و هبـل
يبقُول أحد الصويأ ـ يعْ السويأ ـ قَالب :آعـم ،بعمْـرو بـن بتمِـيم تبقُوهلَـا ،وبمبـا
النحْو يارد وينقاس(.)2
وترِيدو إِلَى بهحتبا؟ عب َليْا ِببباب من َّ
ومن هنـا تبـده تلـا اللغـا الضـعيهة الـ ق تصـل إىل درجـة الهصـيح
الحتي اسهقر عليـ العـرب ،فابهعـد عنهـا البصـريون ورفضـوها ،امـا عوـرف
البصــريون بهشــددهم فــى القيــاس فــال يقيســون علــى القليــل أو الشــاذ ،بــل ال
يقيمون قاعـدتهم إال علـى قـدر اـبري مـن السـما ( ،)3وق يقبلـوا إال الشـواهد
املهــواترة ،وتواترهــا هــو اثــرة دوراآهــا علــى األلســنة ،ف ـ ذا مــا وصــلت هــحته
الشــواهد إىل هــحته الدرجــة مــن الهــواتر صــح األخــحت بهــا ،واســهنباط القواعــد
منها(.)4
( )1ينظر االقوا يف أصول النحو للسيوطي ،146 :وأصول النحو .323:
( )2طبقا فحول الشعراُ.15 /1 :
( )3ينظر مدرسة الكوفة للداهور /مهـدي املخزومـي ، 379 :واملـوجز فـى آشـأة النحـو
للــداهور /مــد الشــاطر ،28:واللغــة والنحــويني القــديم واحلــديث لبســهاذ /عبــاس
حسن.46:
( )4ينظر ما فا اإلآصاف من مسائل اخلالف للداهور /فهحي بيومي ،21 :واملدرسة
النحوية يف مصر والشام للداهور /عبد العال ساق مكرم.191 :
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أما الكوفيون فقد توسعوا فى السما حهى قبلوا ال ما آقـل عـن العـرب،
واعهمــدوه ولــو آــادراً أو قلــيالً ،فهــم إذا مسعــوا لهظ ـاً يف شــعر أو آــادر اــالم
جعلوه باباً ولو اان مثاالً واحداً ،فقد قيل" :إآهم لو مسعـوا بيهـاً فيـ جـواز شـيُ
خمالف لبصول جعلوه أصالً وبوبـوا عليـ "( ، )1امـا أخـحتوا عـن قبائـل األطـراف
وعــن األعــراب الــحتين عاشــوا قريب ـاً مــن البــداوة .لــحتا يقــول الرياش ـي( )2البصــري
مههخراً" :صن آأخحت اللغة عـن حرشـة الضـباب ،وأالـة الريابيـع ،وهـؤالُ أخـحتوا
اللغة عن أهل السواد :أصحاب الكواميو ،وأالة الشواريز (.)4( ")3
وعلى هحتا فعند إطالْ لهظ اللغة على اسهعمال صـوي أو لغـوي فـرياد بـ
تبكَلُهــم قبائــل عربيــة اــثرية موثــوْ مــن فصــاحهها بهــحتا اللهــظ أو الوايــب أو
األسلوب ،وشـا هـحتا االسـهعمال واآهشـر ،خبـالف مـا إذا تكلمـت بـ طائهـة
( )1ينظر ما فا

اإلآصاف ،25 :وهمع اهلوامع للسيوطي،168/1:

واالقوا .157:
( )2هو العباس بن الهرج بن علي بن عبد اهلل الرياشي  ،من املوالي ،لغويه راوية ،ل
اهاب اخليل ،واهاب ،اإلبل ،وما اخهلهت أمساؤه من االم العرب ،رو عن املربد،
تويف سنة 257هـ.
تنظر ترمجه يف آزهة األلباُ يف طبقا

األدباُ لبآباري152 :ـ  ،155ووفيا

األعيان.28،27 /3:
( )3حرشة :مجع حارش وهو صائد الضب ،الكواميو :مجع اامو وهو آو من
املخلال املشهية ،والريبو  :حيوان صغري على هيئة اجلرذ الصغري ،ول ذآب طويل
ينههى خبصلة من الشعر ،هو قصري اليدين طويل الرجلني ،والشواريز :مجع شرياز،
وهو اللنب الرائب املسهخرج ماؤه.
ينظر :الههحتيب فى اللغة لبزهر ( :حرش ،امو ،ربع ،شرز).
( )4ينظر أخبار النحويني البصريني ،69:وإآباه الرواة على أآباه النحاة للقهاي.371 /2 :
26

أثر اللُ بغيَّة يف الهقعيد النحوي والصريف  -دراسة َّليلية
د .محادة مد حسني أمحد بودي

قليلــة ،أو ق يوكهــب ل ـ الــحتيو والشــهرة ،ف آ ـ يوالــأ علي ـ "لغيــة" يف األعــم
األغلب ،وسيهضح هحتا يف الصهحا اآلتية.
املحبث اوأو :

أثر اللُه بغيهة يف الهقعيد النحوي
 1ـ اسههالك حراة اإلتبا حلراة اإلعراب
قـــال ابـــن جــ  ..." :ومـــن ذلـــا قـــراُة أبـــي جعهـــر يزيـــد :لِ رلمبالئِكَــةُ
جدووا ،)1(قال أبو الههح :هحتا ضعيف عندآا جدا؛ وذلا أن "املالئكـة" يف
ا ْس و
موضــــع جــــر ،فالهــــاُ إذن مكســــورة ،وجيــــب أن تســــقط ضــــمة اهلمــــزة
مناسجدوا لسقوط اهلمزة أصلًا إذا ااآت وصلًا ،وهحتا إمنا جيوز وصـوه إذا
اان ما قبل اهلمـزة حرفًـا سـاانًا صـحيحًا ،صـو قولـ   :وبقَالَـتو اخْـروج،
وادخلو ادخلو ،فضوم اللهقاُ الساانني لهخرج من ضمة إىل ضـمة ،امـا انـت
خترج منها إليها يف قولا :اخرج.
فأما ما قبل همزت هحته مهحرك  -وال سيما حراـة إعـراب  -فـال وجـ
ألن َّحتف حراه وحيرك بالضم ،أال تراك ال تقول :قل للرجلو ادخول ،وال:
قل للمـرأ ةُ ادخولـي؛ ألن حراـة اإلعـراب ال توسـههلا حلراـة اإلتبـا إال علـى
ح ْمدِ لِلَّ  )2( بكسر الدال(.)4( " )3
لغية ضعيهة ،وهي قراُة بعض البادية :ا رل ب
( )1من اآلية 34:من سورة البقرة ،والقراُة للرَأعْ بم

و ُقبه ْيببة أيضًا ،ينظر إعراب القر ن

للنحاس ،45 /1:والكامل يف القراُا العشر واألربعني الزائدة عليها للهحتلي.373 :
( )2من اآلية 2 :سورة الهاَّة.
( )3القراُة حملمد بن السميهع ،واحلسن بن أبي احلسن البصري ،وأبي الشعثاُ،
وإبراهيم بن عبلة ،وزيد بن علي ،ورؤبة.
ينظر خمهصر شواذ القر ن البن خالوي  ،1:واحملهسب البن ج .37 /1 :
( )4ينظر احملهسب.71 /1:
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الدراسة:

جدووا؛ بضم الهاُ إتباعًـا لضـمة اجلـيم ،
قرئ قول تعاىل :لِ رلمبالئِكَةُ ا ْس و
ويف هحتا اسههالك احلراة اإلعرابية حبراة اإلتبا  ،وذلا من وجهني:
أحدهما :أن يكون قد بآوب الوقف فسـكن الهـاُ ،وضـمها تشـبيهًا بضـمة
الهــاُ يف قــراُة ابْــن اــثري ،وبآبــافِع ،وبابْــن عبــامر ،وبالركسبــاِئيه وبقَالَ ـتو اخْ ـ ورجْ
عب َليْهِنَّ )1( بِضبم الهَّاُ إتباعًا لضمة الراُ؛ لئال خيرجوا من اسر إىل ضم.
حمْـدِ
والثاآي :أآ أتبع الضم الضم ،اما أتبع الكسر الكسر يف قـراُة :ا رل ب
لِلَّ ِ فكسر الدال(.)2
ح ْمدِ لِلَّ ِ بكسر
ومن اسههالك احلراة اإلعرابية حبراة اإلتبا قراُة :ا رل ب
ح ْمدو ف آ قال :هـحته المـة
الدال ،قال الهراُ ":وأما من خهض الدال من ا رل ب
اثر على ألسن العرب حهى صار ااالسم الواحد ،فثقل عليهم أن جيهمع
يف اســم واحــد مــن االمهــم ض ـمهة بعــدها اســرة ،أو اســرة بعــدها ض ـمهة،
ووجـدوا الكسـرتني قـد جتهمعــان يف االسـم الواحـد مثــل :إِبِـل فكسـروا الــدال
ليكون على املثال من أمسائهم" (.)3
يقول ابن جنى ...":هحتا اللهظ اثر يف االمهم ،وشا اسهعمال  ،وهـم ملـا
َاثور يف اسهعماهلم أشده تغيرياً ..،فلما اطـرد هـحتا وصـوه لكثـرة اسـهعمال أتبعـوا
أحــد الصــوتني اآلخــر ،وشــبهوهما بــاجلزُ الواحــد وإن ااآــا مجلــة مــن مبهــدأ
وخرب ،فصار   :احلمدِ هلل  اـ إِبِل وإِطِل" (.)4
( )1من اآلية 31 :سورة يوسف ،تنظر القراُة يف السبعة يف القراُا البن جماهد:
 ،348وحجة القراُا ألبي زرعة.122 :
( )2اإلآصاف لبآباري.612 /2:
( )3معاآي القر ن.3 /1:
( )4احملهسب .37 /1:
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ومن قول الشاعر:
وقال اضربِ السا َق ْينو أُمُّا هاِبلو
بضم آون الهثنية ألجل ضمِّ اهلمزة ،ومثل قول امرئ القي :
()2
جلوِّ طالبةً وال اهحتا الحتي يف األرو مالوب
بويْلِمِّها يف هواُِ ا َ
األصــل :ويـلٌ ألُمهــاَ ،فحبـحتبفب الــالمب األوىل ،واســهثقل ضــمَّ اهلمــزةِ بعــد
ححتبفب اهلمـزةَ ،ثـم َأتْبـع الـالمب
الكسرةَ ،فنبقَلها إىل الالم بعد سبلرب حراهها ،و ب
امليمب ،فصار اللهظ :بويْلِمِّها.
()1

تعقيب:

بعد دراسة اللغية جيدر ذار اآلتي:
أولًا :أن العربي ـ دائماً ـ يوحافظ على حراة اإلعراب ؛ ألن املعنـى يهحـدد
بها  ،بل إآ قد بالغ يف افظه عليها حهى يف حالة الوقف ،فهجده تارة ينقلـها
إىل احلرف الحت قبل احلرف األخري ،صو :هـحتا بكُـر ،ورأيـت بكَـر ،ومـرر
ببِكر ،وأخر باإل ام( ، )3وال شا أن هحته احملافظة ال تهأتى عنـد اسـههالك
احلراة اإلعرابية حبراة اإلتبا  ،وهو السبب يف وصف ابن ج هلا بـ "لغية".
( )1شار من حبر الاويل ،وال يوعرف ل قائل وال تهمة ،ينظر الكهاب،146 /4:
وشر اهاب سيبوي للسريايف ،15 /5:وشر الشافية للرضي.262 /2:
الشاهد" :السا َقيْنو أُمُّا" بضم آون الهثنية حيث أتبع األول للثاآي للهجاآ .
( )2البيت من حبر البسيط ،وهو للشاعر يف ديواآ  ،227 :والكهاب ،294 /2:و شر
املهصل البن يعي  ،116 /2:وبال آسبة يف احلجة للقراُ السبعة.340 /6:
يصف الهرس فشبه بعقاب يف اجلو ،ال هلا ذئب ،فأخحت تاارده ،وقد عظم من
شأن الحتئب وشأن العقاب معا ،ليكون ذلا أقو يف تشبي الهرس بالعقاب.
الشاهد":ويلِمِّها" بكسر الالم إتباعا لكسرة امليم.
( )3ينظر الكهاب ،173 / 4 :والقراُا الشاذة دراسة صوتية وداللية د /محدي
العدوي.385 ،384/ 1 :
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ثاآيًا :أن بعض النحويني( )1قد خاأوا قراُة أبي جعهر ،قال الزجاج" :قـرأ
أبو جعهر املدآي وحده للمالئكةُ اسْجدوا بالضم ،وأبو جعهر من جِلَّةِ أهـل
املدينة ،وأهلِ الثَّبتِ يف القَراُبةِ إال أآ غلـط يف هـحتا احلـرف؛ ألن "املالئكـة" يف
موضع خهـض فـال جيـوز أن يورفـع املخهـوو ،ولكنـ شـبَّ تـاُب الهأآيـث بكسـر
ألف الوصل؛ ألآا إذا ابْهدأ ب قلت :ا ْسجودوا ،ولي ينبغـي أن يقـرأ القـر ن
بهوهم غريِ الصواب" (.)2
وقد قيض اهلل من يـرد علـيهم ،يقـول أبـو حيـان" :وإذا اـان ذلـا يف لغـة
ضعيهة ،وقد آوقل أآهـا لغـة أزد شـنوُة ،فـال ينبغـي أن خياـأ القـارئ بهـا ،وال
يو بغلط ،والقارئ بها أبو جعهر ،أحد القراُ املشاهري الحتين أخحتوا القر ن عرضاً
عن عبد اهلل بن عباس وغـريه مـن الصـحابة ،وهـو شـيو آـافع بـن أبـى آعـيم،
أحد القراُ السبعة" (.)3
ويقول ابن اجلزري بعد أن وج القراُة ":وال الهها إىل قول الزجـاج...؛
ألن أبا جعهر إمام ابري ،أخحت قراُت عن مثل ابن عباس وغريه ،وهو ق ينهرد
بهــحته القــراُة؛ بــل قــد قــرأ بهــا غــريه مــن الســلف ،ورويناهــا عــن قهيبــة عــن
الكسائي من طريأ أبى خالد ،وقـرأ بهاــ أيضًـا ـ األعمـ  ...وإذا ثبـت مثلـ يف
لغة العرب فكيف ينكر؟" (.)4
ثالثًا :أن قراُة أبي جعهـر أاثـر شـحتوذًا مـن قـراُة :احلمـدِ هلل )5( بكسـر
( )1ينظر احلجة للقراُ السبعة للهارسي ،65 /1:واحملرر الوجيز يف تهسري الكهاب العزيز
البن عاية.378 /2 :
( )2معاآي القر ن وإعراب .112 ،111 /1:
( )3البحر احمليط.246 /1:
( )4النشر يف القراُا العشر.210 /2:
( )5القراُة املهواترة بالرفع .اآلية 2 :يف سورة الهاَّة.
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الدال؛ وإمنا ااآت أشحت لوجود الهاصل وإن اان ساانًا(.)1
 2ـ إعراب مجع الهكسري باحلروف
قال السمني ...":والهصيح يف "شـياطني" وبابِـ أن ويعْـرببب باحلراـا ِ؛ ألآـ
مجعو تكسـري ،،وفيـ لُغبيَّـة رديئـة ،وهـي إجـراؤوه إجـراُب اجلمـعِ املـحتار السـاق،
سومع منهم :لهـالن ،بسـهانٌ حولَـ بسـاتون ،وقُـرئ شـاذاً ( :)2وبمبـا بتنبزَّلَـتْ بِـ ِ
الشياطون.)3( 
الدراسة:

أعرب بعض العرب مجع الهكسري باحلروف ،قـالوا :لهـالن ،بسـهانٌ حولَـ
بساتون ،واهب احلسني بن علي بن العباس يف اهاب ل  :وهم جماآون ،تـوهم
أآ مجعٌ مسلمٌ ( ،)4وبمن قراُة وبمبا بتنبزَّلَتْ بِ ِ الشياطون ،وقد وجهـت هـحته
القراُة بأآ ملا اان خـره اـآخر يـربين وفلسـاني( )5ـ فكمـا أجـر إعـراب هـحتا
علــى النــون تــارة ،وعلــى مــا قبل ـ تــارة ،فقــالوا :يــربين ويــربون ،وفلســاني
وفلســـاون ـ أُجـــري ذلـــا يف "الشـــياطني" تشـــبيهًا بـ ـ فقـــالوا :الشـــياطني
والشياطون ،وقال أبو فيد مؤرج السدوسي :إن اان اشهقاق من شـاط ،أي:

( )1ينظر الدر املصون للسمني احلليب.272 /1:
( )2القراُة املهواترة وبمبا بتنبزََّلتْ بِ ِ الشياطني من اآلية 210 :سورة الشعراُ .والقراُة
للحسن ،واألعم  ،وابن السميهع .ينظر خمهصر شواذ القر ن ،108 :وشواذ القراُا
للكرماآي ،357 :ورو املعاآي لآللوسي.130 /10:
( )3الدر املصون.146 /1:
( )4عمدة الكهاب ألبي جعهر النحاس.342 :
( )5املراد  :ما مسي ب مجع املحتار الساق .
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احوْ ،يشيط شوطة ،اان للقراُة وجـ  .قيـل :ووجههـا أن بنـاُ املبالغـة منـ
شيهاط ،ومجع الشياطون ،فخههت الياُ(.)1
وقد عده الهراُ والزجـاج والنحـاس وابـن جـ ( )2غلاًـا ،قـال الزجـاج":
وقــرأ احلســن "الشب ـيباطُونب" ،وهــو غَلَــط ِعنْ ـدب النحــويني ،وخمَالَهَــة عنــد القــراُ
للمصحف ،فلي جيوز يف قراُة وال عند النحويني ،ولو اان جيوز يف النحْو،
واملصحفو علـى خالفـ ق بتجوـزْ عنـدي القـراُةُ بـ " )3(.وقـال النحـاس ":وقـرأ
احلسن "الشياطون" ،وهو غلط عند مجيع النحويني" (.)4
وجعل العكربي شبيهًا بالغلط ،حيث قال" :وب َقربأَ ا رلحب بسنو" :الشَّـيباطُونب"،
صحِيحِ" (.)5
ج ْمعِ الهَّ ْ
وب وهوب اَا رلغبلَطِ ،شببَّ ب فِي ِ ا رليباُب َق ْبلب النُّونِ ِبيباُِ ب
وق يــرتض أبــو حيــان الوصــف بــالغلط؛ فقــال ":وبلَــا ويمْكِ ـنو أَنْ يوقَــالب:
غَ ِلاُواِ ،لأَآَّهومْ ِمنب ا رلعِلرمِ وبآب رقلِ الر ُقرْ نِ ِبمبكَان.)6( "،
وجعل النحاس( )7ومكي بن أبي طالب حلنًا( ،)8وق يصل عنـد ابـن عايـة
والسمني ( )9إىل درجة اللحن ،قال ابن عاية" :وقال بعض الناس :هو حلـن،
( )1ينظر عبث الوليد للمعري 507 :ـ  ،509والكشاف للزخمشري ،339 /3:والبحر
احمليط.196 /8:
( )2ينظر معاآي القر ن للهراُ ،285 /2:واحملهسب.133 /2:
( )3معاآي القر ن وإعراب .103 /4:
( )4إعراب القر ن.132 /3:
( )5الهبيان يف إعراب القر ن.99 /1:
( )6البحر احمليط.196 /8:
( )7إعراب القر ن.16 /2:
( )8اهلداية اىل بلوغ النهاية.2064 /3:
( )9الدر املصون.685 /4:
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ولــي اــحتلا ،بــل هــو شــاذ قبــيح ،وإمنــا هــو مــول علــى قــوهلم :ســنون
وأرضــون ،إال أن هــحته يف مجــع مســلم ،و"شــياطون" يف مجــع مكســر ،فهــحتا
موضع الشحتوذ" (.)1
وقد عده ابن األثري ،وأبو حيان ،واآللوسي( )2شاذًا.
تعقيب:

تبني من دراسة اللغية أن إعراب مجـع الهكسـري إعـراب اجلمـع السـاق قـد
وقف من النحويون موقف الرفض ،فوصهوه بالغلط واللحن والشـحتوذ ،ومـا
ذاـروه صــحيح؛ ألن مــا ورد مـن شــواهده قليــل ،لكـنه هــحتا ال يســوغ تغلــيط
القراُة السابقة؛ قال األلوسي " :والحتي أراه أآـ مهـى صـح رفـع هـحته القـراُة
إىل هؤالُ األجلة لزم توجيهها؛ ف آهم ال يقـرؤون إال عـن روايـة اغريهـم مـن
القراُ يف مجيع ما يقرؤوآ عندآا" (.)3
 3ـ بناُ "بعلبا" وصوه على فهح اجلزأين
قال ابن هشام ...":ا رلبباب الثَّاآِي :مبا َلزِمب ا رلِبنباُ عبلَى السُّكُون أَوْ آباِئبِ ِ ،وب وهوب
بآوْ ٌ وباحِد ،أَوِ الر َههْحِ ،وب وهوب بس ْبعبة ،ثم قال ":وبمبا رواِّب مِن ا رلأَ ْعدباد وبالظَـرووف
صبا ب مبسبـاُب ،وببعْـض
حوو :وهوب يبأتِينبا ب
حدب عبشبر ،وبآ ْ
حووَ :أ ب
حوبالِ وبا رلأَعْالَمِ بآ ْ
وبا رلَأ ْ
ني ،وبآحْو :وهوب جبـارِي بيْـتب بيْـت ،أَيْ :موالَصِـقاً ،وببآحْـو:
الر َقوْمِ يبسْقُطُ ب ْينب ب ب
بعْ َلبباَّ فِي ُلغبيَّةص" (.)4

( )1احملرر الوجيز.307 /2:
( )2ينظر النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري ،309 /1:والبحر احمليط/1:
 ،522ورو املعاآي.337 /1:
( )3رو املعاآي.130 /10:
( )4شحتور الحتهب البن هشام.5:
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الدراسة:

املراد بالعلم املراب :ال امسني آٌزهل ثاآيهما من األول منزلة تاُ الهأآيـث،
ف ن اان خره المة "وي " بو على الكسر ،مثل "سيبوي ِ"  ،وإن ق يكن جـاز
في أن يوبنى جزُاه تشبيهًا بـ "مخسة عشر" ،فهقول :هحته حضربمو ب وبعلَباَ،
ورأيتو حضربمو ب ،ومـرر و ببعلَبـاَ ،فيهـهح خـر اجلـزأين إال إذا اـان اجلـزُ
األول معهلًا بالياُ ،اـ معديكرب ،وقاليقال ف آ جيب سكوآ مالقًا؛ ألن ثقل
الوايب أشد من ثقل الهأآيث ،فناسب أن خيمل مبزيـد الهخهيـف ،فسـكنوا مـا
اان من معهلًا ،وإن اان آظريه من املؤآث يههح صو :رامية وغازية ،وذلـا يف
الرفع والنصب واجلر(.)1
وجيوز في أن يوعـرب إعـراب مـا ال ينصـرف؛ لوجـود علـهني فيـ  :العلميهـة
والوايـــب املزجـــي ،فهقـــول :جـــاُآي بعلبـ ـاُ ،ورأيـــت ببعلبـ ـاَ ،ومـــرر
ِبببعلَباَ(.)2
اما جيوز إضـافة صـدره إىل عجـزه فـيخهض علـى مـا يقهضـي احلكـم مـن
صـــرفص وغـــريه ،ويكـــون األول موعربًـــا حبســـب العوامـــل ،ويعهـــرب االكلمـــة
الواحــدة؛ فيعامــل مــن آاحيــة اإلعــراب معاملــة املهــرد ،فيكــون علــى حســب
مجله  :مبهدأ ،أو خـربًا ،أو فاعلًـا ،أو مهعولًـا ...،أو غـري ذلـا؛ لكنـ يرفـع
بالضمة من غري تنوين ،وينصب وجير بالههحة يف احلالهني من غـري تنـوين ،تقـول:
رامهرموزو مجيلة ،وإن رامهورموزب مجيلة ،مسعـت براموهرْموـزب ،فهـهغري حراـة احلـرف
األخري وحده تبعًا حلالة اإلعراب ،ويبقى غريه على حاله األوىل.
( )1ينظر شر الكافية الشافية البن مالا ،1455 /3:وشر ابن الناظم،50 :
واالرتشاف ،865 /2:والهصريح للشيو خالد .330/2:
( )2ينظر شر األ وآى.116 /1 :
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تعقيب:

ذار النحويون أن بناُ "بعلبا" وصوه على فهح اجلـزأين هـو أقـل اللغـا ،
قال السيوطي " :وب بهحتِه ال َلغبـة أآكرهـا ببعضـهم ،وبقـد آقلـهبا ا رلَأ ْثببـا " ( ،)1وقـد
تكون هحته القلة سبب وصـف ابـن هشـام هلـا باللغيـة ،امـا ذاـروا أن إعـراب
االسم بهمام إعراب ما ال ينصرف هو أفصح اللغا وأشهرها وأاثرهـا ،وأن
()2
اإلضافة أشهر من البناُ.
 4ـ آصب خرب "ما" احلجازية إذا توسط بينها وبني امسها
قال أبـو حيـان" :وقولـ ـ يعـ ابـن مالـا ـ "وقـد تعمـل ـ يعـ "مـا" احلجازيـة ـ
مهوساًا خربها" ( )3هحتا الحتي قال  ،وأجازه هو محتهب الهراُ ،أجاز الهراُ أن تقول:
ما قائمًا زيد ،وحكي اجلرمي أن ذلا لغية ،وحكي" :ما مسيئًا من أعهب" (.)4
الدراسة:

آوســب إىل الهــراُ( )5جــواز إعم ـال "مــا" احلجازيــة إذا تقــدم خربهــا علــى
امسها ،فيقال :ما منالقًا زيدٌ ،وآسبوا ل اسهدالل بقول الهرزدْ:
()6
فأصبْحووا قد أعادب اهللُ ِآ ْع بمهبهومْ ...إذ هومْ رق بريْ ٌ وإذ ما مِثلَهومْ ب بشرو
( )1اهلمع.282 /1:
( )2ينظر توضيح املقاصد للمرادي ،399 /1:و،هيد القواعد لناظر اجلي ،599 /2:
.4050 / 8
( )3الهسهيل البن مالا.57 :
( )4الهحتييل ،266 /4:وينظر اهلمع.450 /1:
( )5ينظر االرتشاف ،1197 /3:واهلمع.450 /1:
( )6البيت من حبر البسيط ،وهو للشاعر يف ديواآ  ،167 :واللباب يف علل البناُ
واإلعراب للعكربي ،176/1:واملغ البن هشام ،782:بوبال آسبة يف شر
األ وآى.226 /1:
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وما آوسب للهراُ من جواز اإلعمال مع الهقـديم يناقضـ مـا جـاُ يف معـاآي
القــر ن؛ إذ قــال " :ف ـ ذا ق ـدهمت الهعــل قبــل االســم رفعــت الهعــل وامس ـ ،
فقلت :ما سامعٌ هحتا ،وما قائمٌ أخوك" (.)1
وجعل املرادي من اخـهالف النقـل ،فقـال" :واخهلـف النقـل عـن الهـراُ،
فنقل عن أآ أجاز :ما قائماً زيد ،بالنصب ،وآقل ابن عصهور عن أآ ال جييز
النصب" (.)2
وابــن عصــهور ق ينســب رأيًــا إىل الهــراُ ،وإمنــا آســب إىل أهــل الكوفــة
إعرابهم لـ "مثل" يف قول الهرزدْ مبنزلة البدل(.)3
وقد ذهب سيبوي واجلمهور( )4إىل أنه اخلرب إذا تقدهم ال جيوز آصب صو :مـا
قائمٌ زيدٌ ،يقول سيبوي  " :ف ذا قلـت :مـا منالـأ عبـد اهلل ،أو مـا مسـيُ مـن
أعهــب رفعــت ،وال جيــوز أنْ يكــون مقــدمًا مثلـ مــؤخرًا ،امــا أآـ ال جيــوز أنْ
تقول :إنه أخوك عبد اهلل ،على حده قولا :إنه عبد اهلل أخوك؛ ألآهـا ليسـت
جعِلت مبنزله  ،فكما ق تهصرف "إن" االهعل احتلا ق جيـز فيهـا
بهعل ،وإمنا و
ال ما جيوز في  ،وق تقوب قوت فكحتلا "ما" (.)5
النحْـوِيني ،وبذهـب إِلَـى أَآـ
قال املربد ":فالرفع ا رل بوجْ  ،وبقـد آبصـب بعـض َّ
خرب مقدم ،وب بهحتبا خاأ فَاح  ،وبغلط بهني" (.)6
الشاهد :ما مثلهم بشر ،حيث ُأعمل الشاعر "ما" عمل "لي " مع تقدم خربها على امسها.
( )1معاآي القر ن.43 /2:
( )2اجلنى.324 :
( )3شر اجلمل.593 /1 :
( )4ينظر املقهضب للمربد ،191 /4:وشر الهسهيل البن مالا،369 /1:
والهصريح.264 /1:
( )5ينظر الكهاب.60/ 1 :
( )6املقهضب.191 /4 :
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وللجمهور ردود اثرية على بيت الهرزدْ ،منها:
األول :أن الروايــة لــو ااآــت بالنصــب فالشــاعر قــد أخاــأ يف هــحتا؛ ألآ ـ
،يمي ،وأراد أن يهكلم بلغة أهل احلجاز ،فلم يعرف أآهم ال يعملـون "مـا" إذا
تقدم اخلرب على االسم ،ولعل وجد خرب "لي " قد جاُ مهقدمًا علـى امسهـا،
فهوهم أن ما  -لكوآها مبعنى "لي "  -تعاى حكمها ،وق يلههت إىل أن "
ما " فر من "لي " يف العمل ،وأن الهر لي يف قوة األصل(.)1
والثــاآي :أن الروايــة لــو ااآــت بالنصــب والشــاعر ق خياــس فــال آســلم أن
"مثل" منصوبة ،بل هي مبنية على الههح يف ل رفع خرب مقدم ،و"بشر" مبهـدأ
مؤخر ،وإمنا بنيت "مثل" ألآهـا ااهسـبت البنـاُ مـن املضـاف إليـ  ،وجـاز ذلـا
البناُ وق جيب ،وهلحتا شواهد اثرية منها قول تعاىل :إِآَّ و َلحبأٌّ ِم ْثلب مبـا أَآَّكُـمْ
بت ْناِقُونب )2( مثل يف هـحته اآليـة الكرميـة صـهة لــ حـأ مـع أن حـأ مرفـو
ومثل مههو  ،فوجب أن يكون مبنيًا على الههح يف ل رفع(.)3
الثالث :أن "مثل" منصوبة على احلـال ،ويكـون تقـديره :وإذ مـا يف الـدآيا
بشر مثلهم فيكـون "بشـر" مبهـدأ" ،ومثلـهم" آعهًـا لـ  ،و"يف الـدآيا" خـرب ،فلمـا
تقدمت "مثلهم" ،آصبت على احلال اقولا " :يف الدار قائما رجل" (.)4
الرابع :أآ يوخرهج على الشحتوذ(.)5

( )1ينظر اللباب يف علل البناُ واإلعراب ،177 /1:و،هيد القواعد.1204 /3:
( )2من اآلية 23 :سورة الحتاريا .
( )3ينظر توجي اللمع البن اخلباز ،146 :وختليمل الشواهد وتلخيمل الهوائد البن
هشام.283 :
( )4ينظر شر الكهاب للسريايف ،329 /1:وأسرار العربية لبآباري.121 :
( )5ينظر الكهاب ،60 /1:وشر اجلمل ،593 /1 :وشر األ وآى.257 /1:
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وقد آقل ابن الشجري وابن األثري( )1اإلمجا على باالن العمـل إذا تقـدم
اخلرب؛ ألآها عملت حبكم الشهب  ،ال حبكم األصل يف العمل.
تعقيب:

بعد دراسة اللغية جيدر ذار اآلتي:
أولًا :أن إعمال "ما" احلجازية مع تقدم اخلـرب قـد وصـه اجلرمـي بــ "لغيـة"
اما تقدم ،وقد ورد عن أآ وصه بـ"لغة"( ،)2والظاهر األول؛ دليـل ذلـا أن
ســيبوي قــد قــال" :وزعمــوا أن بعضــهم قــال ،)3( "...وذاــر النصــب مــع تقــدم
اخلرب ،وق حيدد القائل ،ثم قال" :وهحتا ال يكاد يعرف"( ،)4امـا أن العكـربي
ضعِيهَة( ،)5فهكون أقرب إىل اللغية منها إىل اللغة.
قد جعلها من قبيل ال ُلغبة ال ب
ثاآيًا :آسب ابن مالا إىل سيبوي جواز اإلعمـال مـع تقـدم اخلـرب ،فقـال:
"وقــد تعمــل مهوســاًا خربوهــا ،وموجبــا بـــ "إال" ،وفاقًــا لســيبوي يف األول،
وليوآ يف الثاآي " ( ،)6وهو خمالف لكالم سيبوي املهقدم ،قال أبو حيـان ":ثـم
قال سيبوي بعد ذلا" :وزعموا أن بعضهم قال ،وهو الهرزدْ:
فأصبْحووا قد أعادب اهللُ ِآ ْع بمهبهومْ ...إذ هومْ رق بريْ ٌ وإذا ما مِثلَهومْ ب بشرو
وهحتا ال يكاد يعرف" )7(.فهـحتا ق يسـمع سـيبوي مـن العـرب ،وإمنـا قـال:
"وزعمــوا أن بعضــهم قــال" .ثــم قــال" :وهــحتا ال يكــاد يعــرف" ،آهــي املقاربــة،
( )1ينظر البديع يف علم العربية البن األثري ،568 /1:وأمالي ابن الشجري.556 /2:
( )2ينظر االرتشاف ،1198 /3 :واجلنى الداآي للمرادي ،323 :والهصريح.264 /1:
( )3الكهاب.59 / 1 :
( )4السابأ آهس .
( )5ينظر اللباب يف علل البناُ واإلعراب.177 /1:
( )6الهسهيل.57 :
( )7الكهاب.59 / 1 :
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واملقصود آهي العرفان اقول  :لَمْ يب َكدْ بيرباهبا ،)1( ف ذا اان قول هـحتا فكيـف
يونســب إلي ـ أآـ أجــاز آصــب اخلــرب مقــدمًا؟ وقــد آــمل الــنمل الــحتي ال حيهمــل
الهأويل أآ يرفع  ،وأن مثل "وإذ ما مثلهم بشـر" ال يكـاد يعـرف ،فكيـف يبنـى
على ما ال يكاد يعرف قاآون ،فيسوغ آصب اخلرب تسـويغًا جـائزًا؟ هـحتا َّميـل
لكالم ما ال حيهمل " (.)2
وقال أبو حيان أيضًا" :وآسبة جواز ذلا إىل سيبوي باطلة" (.)3
ثالثًا :أن الصحيح الحتي علي عامة النحويني أآـ ال جيـوز آصـب خـرب "مـا"
إذا توسط ،بل جيب الرفع ،ف ن ق ياابأ ما بعده اان مبهـدأ ،واـان مـا بعـده
مرفوعًا ب أغنى عـن اخلـرب ،وإن طـابأ فيجـوز هـحتا الوجـ  ،وجيـوز أن يكـون
خربًا مقدمًا(.)4
 5ـ إعمال "عسى" عمل "إنَّ" وشروط
قال ابن هشام" :هحتا باب األحرف الثماآية الداخلة على املبهـدأ واخلـرب...،
والســابع" :عســى" يف لغيَّــة ،وهــي مبعنــى "لعــل" ،وشــرط امســ أن يكــون
ضمريًا ،اقول :
()5
فقلت :عبسباها آار اأس ،وعلَّها
وقول :ص
()6
أقول هلا لعلي أو عساآي
( )1من اآلية 40 :سورة النور.
( )2الهحتييل ألبي حيان.272 /4:
( )3االرتشاف.1198 /3:
( )4ينظر الهحتييل.268 /4:
( )5شار بيت من حبر الاويل ،وتهمه " :تبشبكَّى فَآتِي آبحْوبها فَأعوودوها"
وهو لصخر بن اجلعد اخلضري يف املقاصد النحوية يف شر شواهد شرو األلهية
للعي  ،720 /2:والهصريح ،297 /1:وبال آسبة يف ،هيد القواعد.1280 /3:
الشاهد :عساها آار اأس ،حيث جاُ "عسى" مبعنى "لعل" وجاُ امسها ضمريًا
الغائبة ،فنصب لًا بها ،ورفع ما بعده على اخلربية.
( )6شار بيت من حبر الوافر ،وتهمه  :ولي آه تنازع إذا ما
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وهو حينئحت حرف وفاقًا للسريايف ،وآقل عن سـيبوي ()1؛ خالفًـا للجمهـور
يف إطالْ القول بهعليه ( ، )2والبن السراج( )3يف إطالْ القول حبرفيه " (.)4
الدراسة:

جاُ عـن بعـض العـرب النصـب بــ "عسـى" ،وهـي حينئـحت مبعنـى "لعـل" يف
الوجي واإلشهاْ ،فحملت يف العمل عليها ،اما محلت "لعل" على "عسى"
يف إدخــال "أن" يف خربهــا ،قــال ســيبوي  ":وأمــا قــوهلم :عســاك فـــ "الكــاف"
منصوبة .قال الراجز ،وهو رؤبة:
()5
يا أَبهبا عبلَّاَ أو عبسااَا
وهو لعمران بن حاان يف الكهاب ،375 /2:واملقاصد الشافية للشاطيب،330 /1:
وبال آسبة يف اخلصائمل ،27 /:واملهصل للزخمشري.177:
الشاهد" :عساآي"  ،حيث اسهعملت "عسى" حرفًا مبعنى "لعل" وجاُ امسها ضمريًا
للمهكلم  ،فنصب لًا بها ،ورفع ما بعده على اخلربية.
( )1ينظر شر الكهاب.139 /3:
( )2ينظر املغ  ،201 :واهلمع ،46 /1:والهحتييل..327 /4:
( )3آسب اثري من النحويني إىل ابن السراج أن "عسى" حرف ،لكن االم ابن السراج يف
األصول على أآها فعل ،يقول ":األشياُ ال ترتهع بها األمساُ ارتها الهاعل سهة
أشياُ :فعل مهصرف ,وفعل غري مهصرف ،....فأما األول :وهو الهعل املهصرف فنحو:
قام وضربب ،...الثاآي :وهو الهعل الحتي هو غري مهصرف صو :لي وعسى وفعل
الهعجب وآعم وبئ ال تقول من  ,يهعل وال فاعل " .ينظر األصول،76 ،75 /1:
وأسرار العربية ،108 :وشر قار الند وبل الصد البن هشام ،28 :وشر ابن
عقيل على ألهية ابن مالا.322 /1:
( )4ينظر أوضح املسالا البن هشام.319 ،318 ،316 ،313 /1:
( )5الرجز للشاعر يف ملحقا ديواآ  ،181:واحلجة للقراُ السبعة ،391 /4:وبال
آسبة يف الالما للزجاجي ،135 :واللمحة يف شر امللحة البن الصائغ.618 /2:
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والدليل على أآها منصوبة أآا إذا عنيت آهسا ااآـت عالمهوـا آـي" (،)1
وشــرط امسهــا أن يكــون ضــمريًا لغائــب أو مــهكلم أو خماطــب امــا ذواــر يف
األبيا السابقة.
فهبني أن الضـمري املهصـل بــ"عسى" فيمـا سـبأ هـو امسـ  ،وهـو يف موضـع
آصب ،وما بعده خربه ،هحتا محتهب سيبوي .
وذهب املربد إىل أن "عسى" باقيـة علـى أصـلها ،ولكـن اآعكـ اإلسـناد،
فجعل املخرب عن خـرباً .فاليـاُ يف موضـع آصـب خـرب لــ "عسـى" تقـدم ،و"أن"
والهعل يف موضع رفع اسم هلا ،قال املـربدَ ":فأَمـا قَـول سِـيب بويْ  :إِآَّهبـا تقـع يف
بعض ا رل بموباضِع ِب بمْنزِلَة "َل بعلَّ" مبـعب ا رلموضـمر َفهبقـول :عسـاك وعسـاآي  -فَهوـوب
غلط مِ ْن و؛ لِأَن ا رلأَ رفعبـال لَـا تعْمـل يف ا رلموضـمر إِلَّـا اَمبـا تعْمـل يف الرمظهـر ،فَأَمـا
َقوْل :
تبقول بن  :قد أَآى إآااا ...يبا أبهى علا أَو عسااا
وبقَالب خر:
ولي آه أَقُول لَهبا إِذا مبا ...ختاله  :لعلى أَو عساآي
َفأَمــا تبقر ـدِيره عنــدآبا :أَن ا رلمب رهعوــول مقــدم ،وبالرهَاعِــل موضْــمرَ ،اأَآَّ ـ و قَــالب:
ا :عســاآي احلَ ـدِيث ،وبلكن ـ حــحتف؛ لعلــم
خيْــر أَو الشَّ ـره ،بواَ ـحتبلِ َ
عســاك ا رل ب
خببر ا ْسمًا على َقوْهلم" :عبسى الغوير أبؤسا" (.)2
ا رل ومخباطب بِ ِ ،وبجعل ا رل ب
وروده قوهلما بأمرين:
أحدهما :أآ يلرزم مِنْ و جعل خرب "عبسى" اسْمًا مهردًا ،وهو ضرورة ،أو شاذ.

الشاهد" :عسااا"  ،حيث اسهعملت "عسى" حرفًا مبعنى "لعل" وجاُ امسها ضمريًا
للمخاطب ،فنصب لًا بها ،ورفع ما بعده على اخلربية
( )1الكهاب.375 ،374 /2:
( )2املقهضب.72 ، 71 /3:
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والثــاآي :أن مــن قــال "أو عســاها" فقــط اقهصــر علــى فعــل ومنصــوب دون
مرفوع  ،وال آظري لحتلا ،وال يـرد هـحتا علـى سـيبوي ؛ ألآـ يـر أن "عسـى"
الحتي ينصب االسم حرف ،فهو آظري :إن مالًا وإن ولدًا(.)1
وذهــب األخه ـ ( )2إىل أن "عســى" باقيــة علــى رفعهــا االســم ،وآصــبها
اخلرب ،ولكن ضمري النصب ــ الحتي هو الياُ وأخواتها ـ وضع موضع املرفـو ،
فهــو آائــب عنـ  ،امــا آــاب ضــمري الرفــع عــن ضــمري النصــب وضــمري اجلــر يف
الهوايد ،صو" :رأيها أآت" ،و"مـرر بـا أآـت" ،و"أن" والهعـل يف موضـع
آصب خرباً هلا.
تعقيب:

تبني من دراسة اللغية أمران:
األول :أن إعمال "عسى" عمل "لعل" لغة لبعض العـرب حكاهـا النـاسو،
ولي بِمقصوور ،على السما  ،قال مد بن مسـعود الغزآـي(" :)3وملـا أفـرط يف
اثرة اسهعمال أخرجه من الهعلية إىل احلرفية حهى صار مثل "لعـل" يف اقهضـاُ
االســـم واخلـــرب اقـــوهلم :عســـاه خيـــرج ،وعســـاهما خارجـــان ،وعســـاهم
خارجون ،وعساك ،وعسااما ،وعساام ،أي :لعل خيرج( ،)4واملشهور أآـ
إذا اتصل بـها ضمري أن يكون بصورة املرفو  ،وهو الحتي آزل ب القـر ن ،قـال
( )1ينظر شر الرضي على الكافية ،447 /2:والهحتييل ،362 /4:والهصريح.298 /1:
( )2ينظر شر الكهاب للسريايف ،139 /3:واهلمع.482 /1:
( )3هـــو مـــد بـــن مســـعود الغزآـــي ،صـــاحب اهـــاب البـــديع ،أاثـــر أبـــو حيـــان مـــن
النقل عن  ،وذاره ابن هشام يف املغ  ،تويف سنة 421هـ.
تنظر ترمجه يف البغية ،245/1 :ومعجم املؤلهني لعمر رضا احالة.19 /12:
( )4ينظر االرتشاف.1234 /3:
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تعاىل :قَالب بهلْ عب بسْيهومْ إِنْ ُاهِبب عب َليْكُمو الر ِقهبالو أَلَّا توقَاتِلُوا.)2( )1( 
الثاآي :ذار الشاطيب أن هـحته اللغـة قليلـة ،قـال" :وأمـا الثالـث فـاجلواب
عن من وجهني ،أحدهما :أن تلا اللغة قليلة ،آصهوا على ضعهها ،وضعهُها
من جهة السما  ،ف آها ق تكثر يف الكالم ،ومن جهة القيـاس إلخـراج عسـى
وهى فعل  -من بابها ،وهو باب "اان" إىل باب "إِنه" (.)3وير البحث خالف ذلـا؛ فعـدم اثـرة هـحته اللغـة مـرده النظـر إىل اللغـة
األاثـر اسـهعمالًا يف "عسـى" ،وهـي عملــها عمـل "اـان" ،وال يعـ ذلـا قلــة
الشواهد على عملـها عمـل "لعـل"؛ فقـد سـبأ ذاـر شـواهد اـثرية علـى ذلـا
وعلى هحتا فوصهها باللغة أجدر وأليأ من وصهها باللغية.
 6ـ تحتاري الهعل املسند إىل املؤآث احلقيقي غري املهصول
قال أبو حيان" :باب العالما ال تلحأ الهعل داللة على تأآيث املرفو
ب  ،وعلى تثنيه ومجع ؛ فمن ذلا الهاُ الساانة تلحأ وجوبًا املاضـي املسـند
إىل املرفو الحتي تأآيثـ حقيقـي إذا ق يهصـل بينهمـا ،ومثنـاه ومجعـ بـاأللف
والهاُ صو :قامـت هنـد ،وقامـت اهلنـدان ،وقامـت اهلنـدا  ،وقـوهلم :قـال
فالآة قيل :لغية ،وقيل :شاذ ال يقاس عليـ  ،وأجـازه األخهـ  ،والرمـاآي،
()4
ورده املربد".

( )1من اآلية 246 :من سورة البقرة.
( )2ينظر شر

الهسهيل البن مالا ،396/1:والهحتييل ،358 /4:واملقاصد

الشافية.298 /2:
( )3ينظر املقاصد الشافية ،300 /2:واملقاصد النحوية يف شر شواهد شرو
األلهية.1729 /4:
( )4االرتشاف.734 /2:
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الدراسة:

حكى سيبوي  :قال فالآـة ،و"فالآـة" فاعـل مؤآـث حقيقـي مهصـل بالهعـل
املحتار ،قال سيبوي  ":وإمنا جـاُوا بالهـاُ للهأآيـث ألآهـا ليسـت عالمـة إضـمار
االواو واأللف ،وإمنا هي اهاُ الهأآيث يف طلحة ،وليست باسم .وقال بعـض
العرب " :قـال فالآـ ة " والمـا طـال الكـالم فهـو أحسـن ،صـو قولـا :حضـر
القاضي امرأة؛ ألآ إذا طال الكـالم اـان احلـحتف أمجـل ،واأآـ شـيُ يصـري
بدالً من شيُ . ..وإمنا ححتفوا الهـاُ ألآهـم صـار عنـدهم إظهـار املؤآـث يكهـيهم
عــن ذاــرهم الهــاُ ،امــا اهــاهم اجلميــع واالثنــان حــني أظهــروهم عــن الــواو
واأللف"(.)1
وهو ما أجازه األخه ( ،)2والرماآي( ،)3وقال ابـن ايسـان( )4بأآـ ال مـاآع
من القياس علي ما دام سيبوي قد حكى ذلا.
وقد رد املربد ذلا فقال ":فأما ضرب جاريها زيداً ،وجـاُ أمهـا ،وقـام
هند فغـري جـائز؛ ألن تأآيـث هـحتا تأآيـث حقيقـي ،ولـو اـان مـن غـري احليـوان
لصلح واان جيداً صو :وهدِم دارك ،وعومر بلدتوا؛ ألآ تأآيث لهظ ال حقيقـة
َّهـ  ،امــا قــال :وبَأخبـحتب الَّـحتِينب ظَ َلموـوا الصَّـ ْيحبةُ )5( وقــالَ  :فمبــن جبــاُهو
بموْ ِعظَة مِّن رَّبِّ ،)6( أما:

( )1ينظر الكهاب.38 /2:
( )2الهحتييل.196 /6:
( )3ينظر رأي يف البديع يف علم العربية ،104/1:واالرتشاف.734/2:
( )4ينظر اهلمع.333 /3:
( )5من اآلية 67 :سورة هود.
( )6من اآلية 275 :سورة البقرة.
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()1

لقد ولد األُخيالب أمُّ سو صُ
ف منا جاز للضرورة يف الشعر جوازاً حسناً ،ولو اان مثلـ يف الكـالم لكـان
عند النحويني جائزاً علـى بوعـد ،وجـوازه للههرقـة بـني االسـم والهعـل بكـالم،
فهقديرهم أن ذلا الكالم صار عوضاً من عالمة الهأآيث صو :حضـر القاضـيب
اليوم امرأة ،وآزل داربك ودارب زيدص جارية ،والوج مـا ذاـر لـا ،ومـن أوىل
الهعل مؤآثًا حقيقيًا ق جيز عندي ححتف عالمة الهأآيث" (.)2
وحجة املربد أآ قد يشوك الرجال والنساُ يف األمساُ ،قال الشاعر:
()3
تبجــــا بوزْ و ِهنْــ ـدًا رب رغببــ ـةً عــــن قِهالِــ ـ ِ إىل ملِـــاص أَعْشـــو إىل ضبـــوُِْ آـــارِه
و"هند" يف البيت اسم رجل(.)4
وميكن رد محتهب املربد مبا يأتي:
1ـ أن ما قال سيبوي صحيح؛ أل آـ حكـاه عـن العـرب وهـو غـري مـههم يف
حكايه  ،ثم إن االم املربد " ظاهر الهساد بيِّن االخهالل ،وذلا أآ حكى عـن
سيبوي أآ رو عن بعض العرب :قال فالآة ثم خباأه يف ذلا ،وهحتا موضع
( )1صدر بيت من حبر الوافر ،وتهمه  :على باب اسهها صلب وشام ،وهو جلرير يف
ديواآ  ،515:وإيضا شواهد اإليضا للقيسي ،498 /1:واخلزاآة للبغدادي/9:
 ،121وبال آسبة يف معاآي القر ن للهراُ ،308 /2:ومعاآي القراُا لبزهري/2:
.254
( )2ينظر املقهضب.146 :144/ 2 :
( )3البيت من حبر الاويل ،وهو بال آسبة يف شر اجلمل البن عصهور،287 /1:
والهصريح ،619 /2:واملقاصد النحوية يف شر شواهد شرو األلهية.2077 /4:
الشاهد :أن املربد منع أن توك عالمة الهأآيث من املسند إىل املؤآث احلقيقي الهأآيث ،
وقد جاُ "هند" عبلَمًا على موحتاَّر ،فهو عبلَم مو ْشبهربك بني الرجال والنساُ.
( )4شر املهصل البن يعي .359 /3:
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الهكحتيب في أشب من الهخائة؛ ألآ لي بقياس قاس فريد عليـ وخياـأ فيـ ،
وإمنا ذار أن ب عض العرب قـال ذلـا ،فـ ن ااآـت الهخائـة ملـن قـال ذلـا مـن
العرب فهحتا رجل جيعل االم يف النحو أصالً ،واالم العرب فرعاً ،فاسهجاز
أن خيائها إذا تكلمت بهر خيالف أصل " (.)1
 2ـ أن سيبوي قد احهج مبا ال مدفع ل  ،وهو قول جرير:
لقد ولد األُخيالب أمُّ سوُص على بابِ اسههبا صولُبٌ وشبامو
فقد مثَّل ححتف الهاُ من فعـل املؤآـث علـى رأ مـن أجـاز ذلـا بأحسـن
،ثيل ،وهو للنحوي أن يهعل  ،وهو أن ميثـل ملـا جـاُ عـن العـرب ويعهـل لـ ،
وعلي فلي للمربد أن يرد ذلا(.)2
 3ـ أن السما ب خبالفِ ما ذهب إلي  ،فهو تعليلٌ يف موقاببلـةِ الـنمله ،فأمهـا إذا
وسمهي مبحتار ،اامرأةص تسمهى بـ "زبيـدص" ،أو "قاسِـم ،"،لـزم إحلـاْو العالمـة سـواٌُ يف
ذلا الهصـلو وعدموـ  ،صـو" :قالـت زيـدٌ" ،و"أقبلـتِ اليـومب قاسـمٌ" .وال جيـوز
ححتفو الهاُ من ؛ لئال يولربِ باملحتار؛ ألنه الهاعل ال داللةَ في علـى الهأآيـث ،إذ ال
عالمةَ في للهأآيث ،وال هو غالبٌ يف املؤآهـث ،صـو" :زبينبـبب" ،و"سوـعادب" ،ولـي
ال لغة توجد يف اهاب اهلل ،وال اـل مـا جيـوز يف اللغـة يـأتي بـ القـر ن الكـريم أو
الشــعر العربــي ،وللمــربد مــحتاهب جيوِّزهــا ال توجــد يف القــر ن الكــريم وال غــريه،
ومن ذلا إجازت مثل قولا :إن زيد قائماً قياساً على :ما زيد قائماً (.)3
ومن العلماُ من ذهـب إىل أن حـحتف الهـاُ شـاذ( ،)4ورديُ ال ينقـاس(،)5
وال جيــوز إال حيــث سوــمع( ،)6واــل هــحته األلهــاظ تــدل علــى أن تــحتاري الهعــل
( )1ينظر االآهصار لسيبوي على املربد البن والد ،124 :وشر الرضي على
الكافية.341 /3:
( )2ينظر االآهصار ،124 :وشر الكهاب للسريايف.369 /2:
( )3ينظر شر الكهاب للسريايف ،369 /2:وشر املهصل البن يعي .360 /3:
( )4ينظر شر اجلمل البن عصهور ،604 /1:واملقاصد الشافية.571 /2:
( )5ينظر أوضح املسالا.97 / 2 :
( )6ينظر توضيح املقاصد ،590 /2:والهصريح.408 /1:
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املسند إىل املؤآث احلقيقي غـري املهصـول لغيـة قمينـة بعـدم الـهكلم بهـا ،حقيقـة
بالار واالسهبعاد ،وأن الصحيح هو ما علي اجلمهور من وجوب الهأآيث.
تعقيب:

ظهــر ممــا ســبأ أن تــحتاري الهعــل املســند إىل املؤآــث احلقيقــي غــري املهصــول
ضــعيف؛ يــدل علــى ذلــا أن ســيبوي قــد حكــاه عــن بعــض العــرب ،وق
يسمهم؛ لحتا اان حق أن حيهـظ وال يقـاس عليـ ؛ حهـى ال يـؤدي إىل فوضـى
الهعبري ،واخلروج على مشهور القواعد.
 7ـ إسـناد الهعـل إلـى عالمة الهثنية واجلمع مـع وجـود الهــاعل الظــاهر
قال صال الدين خليل بن أيبا الصهدي ..." :يقولـون :قامـا الـ هرجوالن،
وقاموا الرِّجالو ،فيلحقونب الهِعل عالمة الهثنية واجلمع ،وما سوـمِع ذلـا إال يف
ُل بغيهة ضعيهة ق يناأ بها القر نو وال أخبار الرسـول صـلى اهلل عليـ وسـلم وال
آوقِــل عــن الهصــحاُ ،ووج ـ الكــالم توحي ـدو الهعــل ،امــا قــال تعــاىل :قــال
برجوـــالنِ ، )1( وإذا جـــاُبكَ املُنـــافِقون ، )2( فأمـــا قولـ ـ تعـــاىل :وأسبـ ـرهوا
الهنجْو الحتينب ظَلَموا ، )3( فـ الحتين بدبل مـن الضـمري الـحتي يف لهظـة أسبـرهوا،
وقيل :بل موضع آصب على الحتم ،واحتلا قول  :ثـمه بعموـوا وصبـمهوا اـثريٌ
منهومْ ، )4( فـ اثريٌ بدل من الضمري"(.)5
( )1من اآلية  23سورة املائدة .
( )2من اآلية  1سورة املنافقون .
( )3من اآلية  3سورة األآبياُ .
( )4من اآلية  71سورة املائدة .
( )5تصحيح الهصحيف وَّرير الهحريف.412 ،411 :
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الدراسة :

بعض العـرب( )1يلحقـون الهعـل املسـند إىل ظـاهر مثنـى أو جممـو عالمـة
اضــمريه ،فيقولــون :قامــا أخــواك ،وخرجــوا إخوتــا ،وذهــنب اهلنــدا ،
فاأللف والواو والنون عالما للهثنية واجلمع ،وهي حروف ال ضمائر ،فهي
مبنزلة تاُ الهأآيـث يف صـو  :خرجـت هنـد ،وجـاُ املـرأة ،وهـي الـ تعـرف
بـ"لغة أالوآي الرباغيث".
وقد خرهج أبـو عبيـدة ،واألخهـ  ،وابـن جـ ( )2علـى هـحته اللغـة بعـض
جوب َّالحتِينب ظَ َلمووا وعن قول   :بعمووا
الن ْ
يا من القر ن الكريم :وبأَسبرُّوا َّ
وبصبمُّوا َاثِريٌ مِّنهومْ
ويف هحته اللغة شحتوذ من وجهني :
أحدهما :وجود القرينة الدالة على تعدد الهاعل ،وهو ضـعيف ،وسـوغ
قياس على الهأآيث ،حيث جاز إحلاْ العالمة الدالة على تأآيث فاعل .
وثاآيهما :أن الضمري الالئأ بالعود علـى "الرباغيـث" هـو النـون ال الـواو،
فلو قيل" :أاله " اان جيداً "(.)3
للغــة ،منهــا :أن يكــون "الــحتين ظلمــوا" بــدالً مــن الــواو ،وعلي ـ فــالواو
( )1آســـــــــبت إىل طيـــــــــس أو أزد شـــــــــنوُة يف االرتشـــــــــاف ،739/2:وشـــــــــر
األ ــــــوآى ،392 /1:وإىل أزد شــــــنوُة فقــــــط يف البحــــــر احملــــــيط ،408 /7 :
وآســـبها ابـــن عقيـــل يف شـــر األلهيـــة  80/2 :إىل بنـــى احلـــارع بـــن اعـــب ،وآســـبها
ابن هشام للجميع يف املغ . 478 :
( )2ينظـــــر جمـــــاز القـــــر ن ،34/2 ،174/1:ومعـــــاآى القـــــر ن ،286،447/1 :
وسر الصناعة.629/2 :
( )3ينظر جواهر األدب يف معرفة االم العرب لإلربلي. 175 :
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ضــمري ،وأبــدل الظــاهر منهــا ،وتقــدر بعــد "ظلمــوا" مــنهم( )1وهــو مــحتهب
ســيبوي ( ، )2أو خــرباً ملبهــدأ ــحتوف اأآـ قــال  :وأســروا النجــو  .قيــل  :مــن
هم؟ فقال " :الحتين ظلموا"(.)3
واحتلا خرجوا "اـثري" علـى البـدل ممـا يف "عمـوا" ،والـواو األخـر ـ واو
"صموا" ـ عائدة على اثري فكأآ قال  :عمـى اـثري مـنهم وصـموا" ( ،)4وجيـوز
أن تكون خرباً ملبهـدأ ـحتوف ،أي :العمـي والصـم مـنهم اـثري( )5أو هـم اـثري
منهم  ،أي :من أصحاب هحتين الوصهني(.)6
إسـناد الهعـل إلـى عالمة الهثنية واجلمع مـع وجـود الهــاعل الظــاهر بني اللغة واللغية
اهب النحو واللغة( )7مليئـة بوصـف إســناد الهعــل إلــى واو اجلماعــة مــع
وجـود الهــاعل الظــاهر بأآ لغة ال لغية ،فهحتا ابن السراج يقول عـن الهعـل":
وال جيوز أن يثنى وال جيمع ملا بينـت لـا ،فـ ذا قلـت :الزيـدان يقومـان ,فهـحته
( )1ينظـــر إعـــراب القـــر ن للنحـــاس ، 64/3 :ومشـــكل إعـــراب القـــر ن ملكـــي بـــن
أبي طالب.477/2 :
( )2الكهاب. 41/2 :
( )3ينظــــر الهعليقــــة علــــى اهــــاب ســــيبوي للهارســ ـي ،245/1 :ومشــــكل إعــــراب
القر ن. 477/2 :
( )4ينظر إعراب القر ن للنحاس ،33/2:وأمالي ابن الشجري. 202/1:
( )5ينظر إعراب القر ن للنحاس.33/2 :
( )6ينظر أمالي ابن الشجري. 202/1 :
( )7ينظــــر تــــاج اللغــــة وصــــحا العربيــــة  ،1361 /4:ومشــــكل إعــــراب القــــر ن
 ،477 /2:وشـــر الهســـهيل البـــن مالـــا ،116 /2:وشـــر ابـــن النـــاظم علـــى
األلهية ،159 :واجلنى.149 :
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األلف ضمري الهاعلني والنون عالمة الرفع وإذا قلت :الزيـدون يقومـون فهـحته
الــواو ضــمري اجلمــع والنــون عالمــة الرفــع وجيــوز :قــاموا الزيــدون ويقومــون
الزيدون على لغة من قال :أالوآي الرباغيث"(.)1
قال أبو حيان ..." :والصحيح أآها لغـة حسـنة "( ،)2وقـال املـرادي" :وهـى
لغة ثابهة خالفاً ملن أآكرها"(.)3
يقــول بعــض البــاحثني... " )4(:وهــى لغــة فصــيحة ،ولكنهــا ق تبلــغ مــن
الشيو واجلـري علـى ألسـنة الهصـحاُ مـا بلغهـ األوىل ـ يعـ إفـراد الهعـل يف
حال تقدم على الهاعل ـ ال حيسن االاههاُ بها اليوم واالقهصار عليها".
فهي منسوبة إىل طييُ وأزد شنوُة ،وب احلارع بن اعب ،وهـى قبائـل
عربية مشهورة بهصاحهها.
تعقيب :

حكــم ابــن أب ـي الربيــع علــى هــحته اللغــة بأآهــا قليلــة( ،)5وهــحتا حيهــاج إىل
توضيح ،فهي قليلة بالنسبة إىل اللغة األخر الشائعة ـ أع جتريد الهاعل من
عالمة الهثنية أو اجلمع ال أآها قليلة يف حد ذاتها ،فقد جاُ يف القر ن الكـريم
ـ اما ارتآه بعض النحويني ـ وجاُ يف احلديث الشريف اـثرياً امـا يف حـديث
أبى هريـرة الصـحيح " :يهعـاقبون فـيكم مالئكـة بالليـل ومالئكـة بالنهـار" (،)6
( )1األصول.172 /1:
( )2البحر احمليط. 408/7 :
( )3اجلنى الداآى. 170 :
( )4هو د /حسني البدر الناد يف اهاب الدراسا النحوية احلديثة. 16 ،15 :
( )5البسيط يف شر مجل الزجاجي. 269/1 :
( )6احلــديث رواه البخــاري يف ِاهبــابو مبوباقِي ـتِ الصَّــالَةِ ـ بــاب فضــل صــالة العصــر:
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وحــديث جــابر بــن عبــد اهلل " :مــن اــن ل ـ ثــالع بنــا يــؤدبهن ويــرمحهن
ويكهلهن وجبت ل اجلنة البهة" (.)1
وقد جاُ هحته اللغة يف الشـعر اـثريًا ،فقـد مجـع هلـا أحـد أعضـاُ جممـع
اللغة العربية بالقـاهرة( )2أاثـر مـن عشـرين شـاهدًا ،ويف آهايـة حبثـ خلـمل إىل
أن" :هحته اللغة ق تكن مهجورة يف االسهعمال ،وال بعيدة من الهصاحة"(.)3
ومن الشواهد الهى حيهج بها يف هحتا املضمار قول الشاعر:
()4
يولومـــــــــوآبنى يف اشْــــــــواُ النخيــــــــــ ل أهلِــــــــــى فكلهــــــــــم ألــــــــــوم
وغري ذلا اثري.
فظهر من املعاجلة السابقة أن إسـناد الهعـل إلــى عالمـة الهثنيـة واجلمـع مــع
وجـود الهــاعل الظــاهر لي لغية أبـدًا؛ بـل هـي لغـة موجـودة يف العربيـة ،يف
شعرها وآثرها بل يف أفصح آمل فيها يف القر ن الكريم()5؛ لحتا دافع ابن عنها،
ووقف ملن ردها وضعهها ،أو اسهبعدها وأآكرها  ،فقـال ... " :وأمـا أن حيمـل
مجيع ما ورد من ذلا على الهأويل فغـري صـحيح؛ ألن األئمـة املـأخوذ عـنهم
 ، 115/1رقـــــم احلـــــديث  ،555 :ومســـــلم يف ببـــــابو َفضْـــــلِ صبـــــلَاتبيِ الصُّـــــ ْبحِ
صرِ ،وبالرموحبا َفظَةِ عب َل ْيهِمبا.439 /1:
وبالر بع ْ
( )1رواه أمحد يف املسند َّ 150/22 :ت رقم.14272:
( )2هو الشيو  /مد يى الدين عبد احلميد ـ رمح اهلل.
( )3ينظر اهاب يف أصول اللغةـ من إصدار جممع اللغة العربية بالقاهرة. 213 ، 211 :
( )4البيت من حبر املهقارب وهو ألحيحة بن احلالج يف ديواآ  ،71 :وهو ألميـة بـن أبـى
الصـــلت يف ديواآــ  ،99 :واملقاصـــد الشـــافية ،557 /2:وبـــال آســـبة يف شـــر اهـــاب
سيبوي  ،366 /2:وشر املهصل البن يعي  296 /2:برواية "يعحتل" يف األخريين.
( )5ينظر راُ يف الضمري العائد ولغة أالوآى الرباغيث للداهور  /خليل أمحد عمايرة . 37 :
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هحتا الشأن مههقـون علـى أن ذلـا لغـة لقـوم خمصوصـني مـن العـرب ،فوجـب
تصديقهم يف ذلا اما آصدقهم يف غريه … " (.)1
وعلي ُفيوردُّ وصف الصهدي إلسـناد الهعـل إلـى عالمة الهثنية واجلمـع مــع
وجـود الهــاعل الظــاهر بأآ لغية.
8ـ آصب "در " مهعولني
قال ابن هشام ...":بوثباآِيهمبا وم ْبهبدأ وبخرب فِي األَصْل ،وب وهوب أَف بعال الرقُلُـوب "
ظن" لَا ِب بمعْنى "اتهم"ب ،و"علم" لَا ِب بمعْنـى "عـرف" ،و"ربأ " ،لَـا مـن "الـرَّأري"،
وب"وجد" لَا بِمبعْنـى "حـزن" أَو "حقـد" ،و"حجـا" لَـا بِمبعْنـى "قصـد" ،وب"حسـب"
و"زعم" ،و"خال" وب"جعل" ،و"در " فِي لغية" (.)2
الدراسة:
()3

ينصب الهعل "در " مهعولني بنهس إذا اان مبعنى "علم" عند الكـوفيني
وابن مالا( ، )4ولكن قليـل صـو :دريـت َـرةَ العلـمِ العمـلب ،ودبربيـتو زيـدًا ذا
صل ،،ومن قول الشاعر:
فَ ْ
()5
دوريت الويف ا رلعبهْد يبا عرو فاغهبط َفِن اغهباطا بِا رلوبفَاُِ محيد
فالهاُ مهعـول أول آائـب عـن الهاعـل ،و"الـويف" مهعـول ثـان ،،فَـِن اَاآبـت
( )1شر الكافية الشافية583/2 :
( )2شحتور الحتهب.25 :
( )3ق أجد محتهبهم فيما وقهت علي من اهبهم ،ينظر االرتشاف.2100 / 4 :
( )4ينظر الهسهيل ،71:وشرح البن مالا ،79 /2 :وشر الكافية الشافية:
.545/2
( )5البيت من حبر الاويل ،وهو بال آسبة يف املقاصد الشافية ،457 /2:والهصريح/1:
 ،359واهلمع.541 /1:
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ِب بمعْنــى "خهــل " أي :خــد  ،تعــــد لوباحِــد بآحْــو :در الــحتِّئْب الصَّ ـيْد ،إِذا
اسهخهي لَ (.)1
واألاثر أن تسهعمل معداة بالبـاُ اقولـا :دريـت بـ  ،فـ ذا دخلـت عليهـا
همزة النقل ،تعد إىل واحـدص بنهسـها ،وإىل الثـاآي بالبـاُ ،وهـحتا دليـل علـى
أآها ال تهعد إال لواحد بوساطة حرف اجلر ،ومن ذلا قول تعـاىل :قُـلْ لَـوْ
شباُب اللَّ و مبا تبلَوْتو و عبلَيْكُمْ وبلَا أَدْربااُمْ بِ  ،)2( قال أبـو حيـان ":وق يـحتار أصـحابنا
"در " فيمـــا يهعـــد إىل اثـــنني ،ولعـــل قولــ " :دريـــت الـــويف العهـــد" مـــن بـــاب
الهضمني ،ضمن ذلا معنى "علمت" ،والهضمني ال ينقاس ،وال ينبغـي أن جيعـل
أصلًا حهى يكثر ذلا ،وال يثبت ذلا ببيت آادر همل للهضمني" (.)3
 9ـ خروج ذا " عن الظرفية
قـال السـيوطي ...":وبألرحـأ ا رلعبـربب ـ َأيْضًـا ـ بـاملمنو الهَّصبـرُّف فِـي ا رلهِـزبام
الظرْفِيَّـة "ذبا" و"ذبا " مضـافني إِلَـى زمبـان ،بآحْـو :لَقيهـ ذبا صـبا
النصب على َّ
وبذبا مسباُ ،وبذبا مرهة وبذبا بيوْم وبذبا َليْلَة ،قَالب:
()4
إِذا بشده العِصابة ذبا ب بيوْم...
( )1ينظر ختليمل الشواهد وتلخيمل الهوائد.426 :
( )2من اآلية 16 :سورة يوآ .
( )3الهحتييل.30 /6:
( )4صدر بيت من حبر الوافر ،وتهمه :
وقام إىل اجملال واخلصوم
وهو ألبي قي

بن األسلت يف البيان والهبيني للجاحظ ،67 /3:والدرر اللوامع

للشنقياي ،427 /1 :وبال آسبة يف الهحتييل.274 /7 :
اللغة :العصابة :ما عصب ب  ،والعصابة :العمامة ،ومجعها :عصائب .يراجع:
اللسان (عصب)
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إِلَّا فِي لغية خلثعم َفِآَّهبا أجاز فِيهبا الهَّصبرُّفَ ،فيوقَال :سري عب َليْ ِ ذبا َليْلَـة
ِبربفرع "ذبا " وبقَالب بعض اخلثعميني(:)1
()2
عزبمتو على إقامةِ ذِي صببا ." ...
الدراسة:

تسـهعمل المـة "ذا " عنــد خـثعم( )3غــري ظـرف ،فيقولــون :سـر عليهــا
ذا و ليلة ،بالرفع ،قال سيبوي  ..." :وذو صبا  ،مبنزلة ذا ب مرةص ،تقـول :سـري
علي ذا صبا  ،،أَخرببآا بحتلا يوآ و عن العرب ،إال أهآ قد جـاُ يف لغـةص خلَـ ْثعبم
مهارقًا لـ ذا ِ مرةص وذا ِ ليلـةص .وأَمهـا اجليهـدةُ العربيهـة فـأن تكـون مبنزلههـا ،وقـال
رجل من خبثعبم:
عزمت على إقامة ذي صبا لشيُ مها يسوَّدو بمنْ يبسوودو
فهو على هحته اللغة جيوز في الرفعو"(.)4
الشاهد" :ذا يوم" ،حيث جاُ "ذا " مالزمة للنصب على الظرفية؛ وذلا ألن
العرب أحلقوها باملمنو الهصرف.
( )1صدر بيت من حبر الوافر ،وتهمه  :ألمْر ،ما يوسبوَّدو مبن يبسوودو ،وهو ألآ

بن مدراة

يف احليوان للجاحظ ،39/3:واملهصل ،124:وبال آسبة يف املقهضب،345 /4:
واخلصائمل.34 /3:
املعنى :قرر أن أقيم إىل وقت الصبا ؛ ألآي وجد الرأي واحلزم قد أوجبا ذلا،
واحلقيقة أن املرُ ال يسوِّده قوم إال ملا في يف اخلصال احلميدة واجلميلة.
الشاهد ":ذي صبا " حيث خرجت "ذي" عن الظرفية ثم جور باإلضافة على لغة خثعم.
( )2اهلمع.144 ،143 /2:
( )3ينظر األصول ،192 /1:وشر الكهاب للسريايف ،122 ،121 /2:وشر
الهسهيل البن مالا.203 /2:
( )4الكهاب.227 ،226 /1:
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وعنـــد عامـــة العـــرب( )1أنه "ذا " إذا أضـــيهت إىل وقـــت تكــون مالزمـــة
النصب علـى الظرفيـة ،وال يهصـرف فيهـا ،اقـوهلم :لقيهـ ذا مـرهة ،وذا
ليلة ،قـال سـيبوي " :ومثـل ذلـا :سـري عليـ ذا ب مـرةص ،آصـبٌ ،ال جيـوز إال
هحتا؛ أالَ تر أآَّا ال تقول :إنَّ ذا ب مرهةص اان موعدبهم ،وال تقولو :إآَّما لا
ذا و مرهةص ،اما تقول :إآَّما لا يومٌ"(.)2
وســـبب الهـــزام العـــرب الظرفيـــة يف "ذا " أآهـــا صـــهة يف األصـــل لظـــرف
ــحتوف ،فالهقــدير :لقيه ـ قاعــة ذا يــوم ،أو ذا مــرة ،واــحتلا لقيه ـ ذا
صبا  ،أي :وقهاً ذا صبا  ،أي :صاحب هـحتا االسـم ،فحـحتف املوصـوف،
وأقيمت صهه مقام  ،وق يهصرفوا يف الصهة بعد ححتف املوصوف ألمرين:
أحدهما :أن الصهة إذا ق تكن خاصة ق جيز إجراؤهـا جمـر املوصـوف،
و"ذا " مبعنى صاحبة ليست خباصة جبن املوصوف احملحتوف؛ إذ قـد يوصـف
بهــا الزمــان وغــريه ،فلــم جيــز لــحتلا أن جتــري جمــر املوصــوف احملــحتوف،
فيهصرف فيهما اما اان يهصرف في  ،اما أن صهة املصدر إذا ق تكـن خاصـة
ب وححتف موصوفها ق جيز إقامهها مقام املصدر ،بل تبقى منهصبة على احلال.
واآلخر :أن إضافة ذا إىل مرة ويوم من قبيل إضافة املسمى إىل االسـم،
وهي قليلة يف االم العرب ،فلـم يهصـرفوا فيهـا لـحتلا ،ولقيهـ صـباحاً ويومـاً
ومرة يف معنى :ذا يوم وذا مرة ،اسهغ ب عن ملا اان يؤدي معناه مع ما
في من االخهصار(.)3

( )1الهحتييل.274 /7:
( )2الكهاب.225 /1:
( )3ينظر املقهصد للجرجاآي،636/1:والهحتييل ،276 ،275/7:واملساعد البن
عقيل.491 /1 :
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 10ـ إعراب املسهثنى من ـ إذا تأخر وتقدم املسهثنى علي ـ بدلًا
قال أبـو حيـان " :قـال ابـن عصـهور ..." :إمنـا يعـ بـ إذا محلـت الكـالم
على الوج املخهار ،وإال فقد حكى يوآ أن بعض العرب يقول :مـا جـاُآي
إال زيدٌ أحدٌ؛ أال تر أن ذاك لغيـة ضـعيهة ،ووجههـا أن يكـون االسـم العـام
فيها قد أريد ب اخلصـوص ،فـ ذا قلـت :مـا جـاُآي إال زيـدٌ أحـدٌ ،اـان املـراد
بأحد غري زيد من اآلدميني" ( ،)1وقال ابن عقيل " :قال ابن عصهور في مـرة:
إآ من القلة حبيث ال يقاس علي  ،ومرة :إآ لغية ضعيهة ،وأجازه الكوفيون ـ
اما آقل ابن عصهورـ والبغداديون اما آقل ابن إصبغ"(.)2
الدراسة:

أجـاز الكوفيـون( )3والبغــداديون( )4إعـراب املســهثنى منـ ـ إذا تـأخر وتقــدم
املسهثنى علي ـ بدلًا ،وذلـا بـأن يشـغل العامـل باملسـهثنى وجيعـل املسـهثنى منـ
بدلًا ،قال سـيبوي  " :وحـدثنا يـوآ أن بعـض العـرب املوثـوْ بهـم يقولـون:
مالي إال أبوك أحد ،فيجعلون "أحدا" بدلًا ،اما قالوا :ما مـرر مبثلـ أحـد،
فجعلوه بدلًا ،وإن شئت قلت :مالي إال أبوك صديقا ،اأآا قلت :لي أبـوك
( )1الهحتييل ،239 /8:وق أقف على االم ابن عصهور يف اهب  ،وقد جعل إعراب بدلًا
قليلًا يف املقرب ":وإن قدمه على املسهثنى من ق جيز في إال النصب على ال حال،
صو :ما قام إال زيدًا القوم ،وقد جيعل على حسب العامل الحتي قبل  ،وجيعل ما بعده
بدلًا ،وذلا قليل" ،ومنع يف شر اجلمل .." :االسهثناُ املقدم ال خيلو أن يهقدم على
املسهثنى من أو على صهه  ،فِن تقدم على املسهثنى من فال جيوز في إِالَّ النصب".
ينظر املقرب ،169 :وشر اجلمل.263 /2 :
( )2املساعد.567 /1:
( )3ينظر معاآي القر ن للهراُ.168 /1:
( )4ينظر الهحتييل ،238 /8:واالرتشاف ،1516 /3 :والهصريح.549 /1:
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صديقًا ،اما قلت :مـن لـي إال أبـوك صـديقًا ،حـني جعلهـ مثـل :مـا مـرر
بأحد إال أبيا خريًا من " (.)1
وهو ما أجازه ابن مالا حيث قال ":ومثل ما حكى يوآ قول حسان بن
ثابت رضي اهلل عن :
()3( )2
النبِيُّونب شبا ِفعو "
ألآهمْ ي ْرجوونب ِمنْ و شبهَاعبةً إذبا قْ يكُن إال َّ
وحجههم يف إجازتهم رفع املسهثنى السما الحتي حكاه سيبوي عـن يـوآ
عن بعض العرب ،اما حكى ذلا الهـراُ ،فأجـازوا مـا ورد بـ السـما  .وقـد
أورده الهراُ على أآ لغة لبعض العرب ،وأثبت أن النصب يف هـحته احلالـة هـو
الوج  .قال ":ومن العرب من يرفع ما تقدم يف "إال" على هـحتا الههسـري ،قـال:
وأآشدوآا:
()4
إال بنِي وإال ِعرْسب شِيبع
بالِث ْنيِ أسهلب من جبمَّاُب لي ل
()5
وينشد :إال بنوه وإال عرسو ".
( )1الكهاب.337 /2:
( )2البيت من حبر الاويل من قصيدة حسان ميد بها النيب صلى اهلل علي وسلم ،وهو
يف ديواآ  ،241 :و شر الهسهيل البن مالا ،290 /2:و شر ابن الناظم على ألهية
ابن مالا ،218 :وبال آسبة يف شر األ وآى.507 /1:
والشاهد« :إذا ق يكن إال النبيون شافع» ،حيث رفع املسهثنى املهقدم "النبيون" على رأي ابن مالا.
( )3معاآي الهراُ.168 /1:
( )3شر الكافية الشافية.704 /2:
( )4البيت من حبر البسيط من قصيدة ألبي زبيد الاائي يف وصف أسد يف شعره،111 :
وهي مدوآة يف الارائف األدبية لعبد العزيز امليم  ،98 :والث  :منعاف الوادي
ومنقاع  ،ومجاُ :موضع.
( )5معاآي القر ن للهراُ.168 /1:
جملة العلوم العربية
العدد احلادي واخلمسون ربيع اآلخر 1440هـ

57

وقد ذهب مجهور البصريني( )1إىل وجـوب آصـب املسـهثنى إذا تقـدم علـى
املسهثنى من  ،سواُ اان موجبًا أو غـري موجـب؛ أمـا املوجـب فبآـ اـان قبـل
الهقديم منصوبًا ،وأما غري املوجـب؛ فـبن البـدل ال يهقـدم علـى املبـدل منـ ،
فبقي على أصل االسهثناُ.
يقول املرب د( ":هـحتا بـاب مـا ال جيـوز فيـ البـدل) ،وذلـا االسـهثناُ املقـدم
صو :ما جاُآي إال زيدا أحدٌ ،وما مـرر إال زيـدا بأحـد .وإمنـا امهنـع البـدل؛
ألآ لي قبل زيد ما تبدل من  ،فصار الوج الحتي اـان يصـلح علـى اجملـاز ال
جيوز هاهنا غريه ،وذلا أآا انت تقول :ما جـاُآي أحـد إال زيـدٌ ،وجتيـز مـا
جــاُآي أحــد إال زيـدًا ،فلمــا قــدمت املســهثنى باــل وجـ البــدل ،فلــم يبــأ إال
الوج الثاآي ،ومثال هحتا قولا :جاُآي رجل ظريـف ،فهجعـل "ظريهًـا" آعهًـا
لرجل ،وجيوز "جاُآي رجـل ظريهًـا" علـى احلـال ،فـ ذا قلـت :جـاُآي ظريهًـا
رجل بال الوج اجليد؛ ألن "رجلًـا " ال يكـون آعهًـا ،فصـار الـحتي اـان هنـاك
()2
جمازًا ال جيوز غريه ،فمن ذلا قول :
النَّاسو أَلربٌ علينا فياَ لي لنا …إال السُّيوفب وأَطررافب ال َقنبا بو بزرو.)3(".
( )1ينظر اللمحة يف شر

امللحة ،468 /1:والكناش ،195 /1:واملقاصد

الشافية.385 /3:
( )2البيت من حبر البسيط ،وهو لكعب بن مالا يف ديواآ  ،209:والكهاب،336 /2:
والكامل للمربد ،398 /1:وبال آسبة يف اإلآصاف لبآباري ،224 /1 :و،هيد
القواعد2163 /5:
( )3املقهضب.397 /4 :
الشاهد " :إال السُّيوفب وأَطررافب ال َقنبا" حيث تقدم املسهثنى على املسهثنى من  ،والهقدير :
ما لنا وزر إال السيوف  .برفع السيوف على البدل أو آصبها على االسهثناُ  ،فلما قدمت
على املسهثنى من ق جيز اإلبدال فوجب آصبها على االسهثناُ.
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وإمنا وجب النصب وامهنعت البدلية لسببني:
األول :أن الرفع ال وج ل إال على البدلية ،والبدل ال يهقدم علـى املبـدل
من  ،وهو هنا مقدم؛ يقول أبو علي ":ف ن قدمت املسهثنى فقلت :مـا جـاُآي
إال زيدًا أحدٌ ،ق يكن يف املسهثنى إال النصب؛ ألن البدل الـحتي اـان جيـوز يف
قولا :ما جاُآي أحدٌ إال زيدٌ قد بال بهقدم الحتي اان يكون بدلًا على املبـدل
من فبقي النصب على أصل االسهثناُ وق جيز غريه" (.)1
والثاآي :أن البدل ال يكون أعم من املبدل من  ،ومع الرفع يبدل العام مـن
اخلاص؛ يقول ابن عصهور ":االسهثناُ املقدم ال خيلو أن يهقدم علـى املسـهثنى
من أو على صهه  ،فِن تقدم على املسهثنى من فال جيوز في إِالَّ النصب.
وزعم بعض النحويني أَآَّ جيوز في النصب علـى االسـهثناُ ،وأن ال يكـون
ما بعده إِالَّ مبنياً على ما قبل ويكون املسهثنى من تابعاً لالسم الـحتي قبلـ علـى
الصهة أَو على البدل ،وهحتا الحتي ذهب إلي باطل؛ ألآَّـ إذا قـال :مـا قـام إِالَّ
زيداً أَحدٌ ،فال خيلو أن جيعل "أحد" فاعل قام" ،وإِالَّ زيداً" بدالً من  ،أو جيعـل
"إِالَّ زيداً" فاعالً ،و"أحد" بدالً من  ،فِن جعل "أحد" فاعالً بـ "قام" "وإِال زيداً"
بدالً من فباطل؛ ألنَّ البـدل تـابع ،وحكـم الهـابع أن يكـون بعـد املهبـو  ،فـِن
جعله فاعالً و"أحداً" بدالً من فباطل؛ ألنَّ "أحد" أعـم مـن زيـد ،فلـو جعلهـ
بدالً لكان عك البدل؛ ألآَّ لي من أَقسام البدل بدل اله من بعض" (.)2
تعقيب:

يظهر مما سبأ أن املخهار آصب املسهثنى إذا تقدم علـى املسـهثنى منـ إن اـان يف
االم غري موجب؛ لقوت يف القياس ،وألآ األاثر واألشهر يف االم العرب.
وجيوز الرفع على القلة؛ ألآ مسمو آثرًا وشعرًا؛ فاللغـا الـها حجـة،
والناطأ على قياس لغة من لغا العرب مصيب غري خماس ،وإن اان غـري مـا
( )1اإليضا العضدي للهارسي.206 :
( )2شر اجلمل.263 /2 :
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جاُ ب خريًا من ؛ فـال سـبيل إىل إهـدار هـحتا املسـمو خاصـة( ،)1وقـد وصـف
سيبوي من رو عنهم ذلا بأآهم موثوْ يف عربيههم ،وخرهجـ علـى البـدل،
وقد آظره بقـوهلم :مـا مـرر مبثلـا أحـد حيـث قـدم النعـت علـى املنعـو ،
وأعرب النعت حبسب العامل ،وأعرب املنعو بدلًا من النعت؛ ولحتا قال ابن
مالا" :وقد جيعل املسهثنى مهبوعًا واملسهثنى من تابعًا" (.)2
 11ـ فهح الم "اي"
قال السـمني" :قولـ ِلويحبـآجُّواُم )3( هـحته الـالمو توسبـمَّى المب "اـي" مبعنـى
أآها للهعليل ،اما أنَّ" اي "احتلا ،ال مبعنى أآها بتنْصِـبو مـا بعـدبها ب ضـمار بــ
ٍّ ...،واملشـهورو يف لغـةِ العـربِ اَسْـرو هـحته الـالمِ؛ ألآهـا
"اي " ،وهي حرفو جر
حرفو جر وفيها ُلغبيَّة شاذَّة ،وهي الههح " (.)4
الدراسة:

حأ الم اجلر إذا وليها ظاهر الكسـر ،ويـدخل ضـمن ذلـا الم "اـي" (،)5
وقد ورد عن بعض العرب فهح الم "اي" ،قال األخهـ " ...وزعـم يـوآ أن
آاسًـا مـن العــرب يههحـون الــالم الـ يف مكــان "اَـيْ" ،وأآشــدوا هـحتا البيــت،
فزعم أآ مسع مههوحًا:
()6
يوؤا ِمروآي رببيعبةُ اُلَّ يبومَ * ،لأُهْلِكَ و وأَ رقهِ ب الدَّجاجا
( )1اخلصائمل.12/2 :
( )2الهسهيل.102 :
( )3من اآلية 76 :من سورة البقرة.
( )4الدر املصون .443 /1:
( )5ينظر احلجة للقراُ السبعة ،434 /2:وشر الهسهيل البن مالا،149 /3:
واملغ .295 :
( )6البيت من حبر الوافر ،وهو بال آسبة يف الزاهر يف معاآي الما الناس،260/1 :
برواية "أتأمرآي" ،والهحتييل185 /11:برواية" :وتأمرآي ،وألشربها" ،واخلزاآة/10 :
 339برواية " تواعدآي".
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وزعم خلف أآها لغة لب العنرب ،وأآ مسع رجلًا ينشد هحتا البيـت مـنهم
مههوحًا:
()1
فقُلرتو لكَ رلبَِّييْ قُضاعبةَ إآَّما * بتخببَّرتوماآي أ ْهلب فَلرج ،لَأَ ْمنبعا
يريد " ِمنْ أهلِ فَلرج ."،وقـد مسعـت أآـا ذلـا مـن العـرب ،وذلـا أن أصـل
الالم الههح ،وإمنا اسر يف اإلضافة ليهرْ بينها وبني الم االبهداُ" (.)2
وقال الهراُ ..." :وبنو سليم يههحون الالم إذا اسهؤآهت ،فيقولـون :لـيقم
زيــد ،وجيعلــون الــالم منصــوبة يف اــل جهــة ،امــا آصــبت ،ــيم الم "اـي" إذا
قالوا :جئت لَآخحت حقي"(.)3
وحوكي أن الكسائي( )4مسع من أبي حزام العوكرلي :ما انت آلتيا ،بههح
الالم ،وقرأ احلسن فيما رو ابن جماهد" :ليال يعلـم" ( )5بهـهح الـالم وسـكون
اليـاُ( ،)6وأصــل هــحته القــراُة "ألن ال" ،وحوـحتِفَت اهلمــزةُ اعهباطـاً ،وأُدْغمــت
النــونو يف الــالم ،فــاجهمع ثالثــة أمثــال ،،فثبقُ ـلب النا ـأو ب ـ  ،فأبــدلب الوس ـطَ يــاًُ
ختهيهاً ،فصار اللهظُ "َليْال".
الشاهد  " :لَأُهْلِكَ و " حيث فهحت الم "اي" على لغة بعض العرب .
( )1البيت من حبر الاويل لعبيد بن غاضرة العنربي يف الديباج ألبي عبيدة ،59 :برواية:
فال َّمداآي بالوفاُ ،ف منا

ختري،اآي أهل فلج ألمنعا.

وق أقف علي يف مراجع أخر .
الشاهد " :لَأَ ْمنبعا" حيث فهحت الم "اي" على لغة بعض العرب .
( )2معاآى القر ن.130،131 /1:
( )3معاآي القر ن.285 /1:
( )4ينظر سر الصناعة البن ج  ،12 /2 :وشر املهصل البن يعي .481 /4:
( )5من اآلية  29سورة احلديد.
( )6تنظر القراُة يف خمهصر شواذ القر ن ،153 :وشواذ القراُا للكرماآي.466 /1 :
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تعقيب:

()1

ذار غري واحد من أهل العلم أن فـهح الم اجلـر لغـة مشـهورة معروفـة ؛
لحتا جعل أبو حيان لغة ال لغية ( ،)2والصواب أآها لغية ضعيهة يهوقـف عنـد مـا
مسع منهـا ،و ال يقـاس عليهـا؛ اـي ال تهشـاب مـع غريهـا مـن الالمـا  ،قـال
الزجــاج ..." :وقــد حكــى بعــض البصــريني فــهح الم اجلــر ،صــو قولــا :املــال
ِل بز ْيدص ،تقو ل :املـال لَزبيـدص ،وهـحته احلكايـة يف الشـحتوذ اـاألوىل؛ ألن اإلِمجـا
والروايــا الصــحيحة اســر الم اجلــر والم األمــر ،وال يلههــت إِىل الشــحتوذ،
خاصة إِذا ق يـروه النحويـون القـدبمباُو الـحتين هـم أصـل الروايـة ،ومجيـع مـن
ذارآا من الحتين روبوا هحتا الشاذ عندآا صادقون يف الرواية ،إِال أن الـحتي مسـع
منهم خماس" (. )3
 12ـ اتصال ضمري الرفع بـ"آعم وبئ "
قال ابن هشام ...":من العوامل مبا يعْمل فِـي الظَّـاهِر وبفِـي ا رلموضـمر بِشبـرْط
اســههاره ،وبهو ـوب آعــم وببــئ ب ،تبقــول :آعــم الرهجلَــانِ الزيــدان ،وبآعــم رجلَ ـ ْينِ
الزيدان ،وبلَا يوقَال :آعما إِلَّا فِي لغية" (.)4
الدراسة:

أجــاز الهــراُ أن يقــال :الزيــدان آِعمبــا رجلــنيِ ،والزيــدون آِعموــوا رجالًــا
باتصال ضمري الرفـع السـاان بــ "آعـم" و"بـئ " ،وهـو مـا قـد حكـاه الكسـائي
واألخه ( )5عـن بنـى أسـد ،قـال الهـراُ ":وجيـوز أن تبـحتْار الـرجلني فهقـول:
( )1ينظر احملرر الوجيز ،271 /5:واجلامع ألحكام القر ن للقرطيب،268 /17 :
والدر املصون.259 /10:
( )2ينظر االرتشاف.1661 /4 :
( )3معاآي القر ن وإعراب .98 /2:
( )4املغ .755 :
( )5ينظر اإلآصاف ،86/1:واللباب ،180/1:وشر الكافية للرضي،242/4:
وشر الكافية الشافية ،1111 ،1102/2:وشر الهسهيل البن مالا،5 / 3:
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بئســا رجلــني ،وبــئ رجلــني ،وللقــوم :آعــم قومًــا ،وآعمــوا قومًــا ،واــحتلا
اجلمع من املؤآـث ،وإمنـا وحهـدوا الهعـل وقـد جـاُ بعـد األمسـاُ ألن لــ "بـئ
وآعم" داللة على مد أو ذمه ق يرد منهما محتهب الهعل ،مثل :قامـا وقعـدا،
فهحتا يف "بئ وآعم" مارهد اثري ،ورمبا قيـل يف غريهمـا ممـا هـو يف معنـى "بـئ
وآعم"(.)1
واتصال ضـمري الرفـع بهمـا يـدل علـى فعليههمـا علـى حـدِّ اتصـال بالهعـل
املهصرف(.)2
ومحتهب أاثر النحويني( )3أنه "آعـمب" و"بـئ " إذا ذواـر بعـد مـا يوغـ عـن
املخصــوص ال تهحمــل ضــمريه ،بــل تــأتي جمــردة لإلســناد إىل مــا بعــدها صــو:
"الزيــدان آعــم الــرجالن" ،و"الزيــدون آعــم الرجــال" ،أو "آعــم رجــاالً" .قــال
سيبوي  ":واعلـم أآـا ال توظهـر عالمـةَ املضـمرين يف "آعـمب" ،ال تقـول :آِعْمـوا
ٍّ" (.)4
رجالًا ،يكههون بالحتي يهسره اما قالوا :مرر و بكل
قال ابن مالا:
()5
ورفعو "آِعمب" مضمرب اسمُ ،قدِّما ق يأ ِ إال يف شوحتوذص فاعلمبا
تعقيب:

بعد دراسة اللغية يهضح أن الصحيح الحتي تبنى علي قواعـد النحـو هـو مـا
علي عامة العرب من منع اتصال ضمري الرفع بــ"آعم وبـئ " ،حهـى إن بعـض
النحويني قد آقل اإلمجا علي  ،حيث قال " :أما "آعم" ف ن الضمري ال يكـون
إال مهـردًا مــحتارًا علــى اــل حـال ،صــو قولــا :آعــم رجلًـا زيــد ،وآعــم امــرأة
والهحتييل ،124 /10 :و،هيد القواعد ،2523 / 5 :وشر الهسهيل للشيو خالد:
 ،784/2واهلمع.35 /3 :
( )1معاآي القر ن.268 /1:
( )2ينظر توضيح املقاصد ،912 /2:والهصريح.75 /2:
( )3ينظر شر الكافية الشافية.1111 /2:
( )4الكهاب.179 /2:
( )5الكافية الشافية مع شرحها.1104/2:
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هند ...،ال خالف يف ذلا بني البصريني والكـوفيني ،)1( "...واحلـأ أن اخلـالف
واقع يف هحتا الضمري ،وما حكاه الكسائي واألخه حيهظ ،وال يقاس علي .
وأما قول األخه بعد آقل ذلا عن بعض بـ أسـد" :ال مـن أن يكـون
فيهم الهلقني" ( ،)2فلي مبسلم لـ  ،والناقـل هلـحتا القـول مـن الكوفيـة ،فلعـل
الدافع ل آصرت ملحتهب البصريني ،والكسائي موثوْ بنقل وأماآه (.)3
 13ـ إلغاُ النصب بـ "إذن" مع اسهيهاُ الشروط
قال املرادي" :وبعض العرب يلغي "إذن" مع اسهيهاُ الشروط ،وهـي لغيـة
آادرة ،حكاها عيسى ،وسيبوي  ،وال يقبل قول من أآكرها" (.)4
الدراسة:

حكى سيبوي أن آاسًا من العرب ال يعملون "إذن" مـع اسـهيهاُ الشـروط،
قــال ":وزعــم عيســى بــن عمــر أن آاسـاً مــن العــرب يقولــون :إذن أفعـلو ذاك ،يف
اجلــواب ،فــأخرب يــوآ بــحتلا فقــال :ال تبعــدن ذا ،وق يكــن لــريوي إال مــا
مسع ،جعلوها مبنزلة "هل وبل" ( ،)5ومن احلديث "إذن حيلفو يا رسول اهلل" (.)6
وزعم ابن طاهر أن ما رواه عيسى من الرفع إمنا جاز ذلا في ؛ ألآ فعل حال ال
مسهقبل( ،)7وهو ضعيف إذ ال يلهب مثل على سيبوي  ،ويزعم أآ لغة(.)8
( )1شر اجلزولية لببحتي.545 / 1 :
( )2االرتشاف.2052 /4 :
( )3املسائل املههأ عليها بني النحويني للباحث :دخيل بن غنيم العواد.154 :
( )4اجلنى.363 :
( )5الكهاب.16 /3:
( )6صحيح البخاري 34 /6:ـ رقم احلديث 4549 :ـ ِاهبابو تبهر ِسريِ ال ُقرْ نِ ببابو {إِنَّ
الَّحتِينب يب ْشبهروونب بِ بعهْدِ اللَّ ِ وبَأيْمباِآهِمْ ثب بمنًا قَلِيلًا ،أُوَلئِاَ الَ خبالَْب َلهومْ}.
( )7االرتشاف.1651 /4:
( )8ينظر املساعد.73 /3 :
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ورواية عيسـى قـد تلقاهـا البصـريون بِـالرقبوولِ ،وبوبافَقَهوـ ْم ثب ْعلَـب ،وبخبـالف
سبائِر الركُو ِفيهني ،فَلم جيز أحد ِمنْهوم الرهفرع بعْدهبا ،قَالب أَبوو حبيَّان " :بورِوبايبة الثِّقَة
مب رقبوولَة ،وبمن حهظ حجَّة على من ق حيهظ ،إِلَّا أَآَّهبا ُلغبة آادرة جـدًا؛ وبلـحتبلِا
أآكرها الركسبائي وبالرهراُ على اتسا حهظهما وبأَخحتهمبا بالشاذ والقليل(.)1
واإلهمال هو القياس؛ ألآهـا غـري خمهصـة ،وإمنـا أعملـها األاثـرون محلًـا
علــى "ظــن"؛ ألآهــا مثلــها يف جــواز تقــدميها علــى اجلملــة ،وتأخريهــا عنهــا،
وتوساها بني جزأيها ،اما محلت "ما" على "لي " ألآها مثلها يف آهي احلال،
واملرجع يف ذلا ال إىل السما (.)2
واملشهور من لسان العرب النصب يف املضار إذا توفر الشروط اآلتية:
األول :الهصدر مثل" :إِذنْ أُاافئبا" .فِن تقدم عليها مبهدأ أو شـرط أو قسـم ق
تعمل ،وارتهع الهعل بعدها مثل" :أَآا إِذنْ أُاافئوا" ،واهلل إذن أُاافئوا".
الثــاآي :االســهقبال ،ف ـ ن اــان الهعــل حالي ـاً يف املعنــى رفعه ـ  ،تقــول ملــن
حيدثا خبرب" :إِذن أَظنها صادقاً" بالرفع لي غري.
الثالــث :االتصــال ،ف ـ ذا فصــل بــني "إِذن" واملضــار فاصــل باــل عملــها
وارتهع الهعل بعدها ،تقول" :إِذن أَآا أُاافئوا" بالرفع فحسـب ،وقـد اغههـروا
الهصـــل بالقَســـم و"ال" النافيـــة ،تقـــول" :إِذنْ واهلل أُاافئبـــا" " إذن ال أَضـــيعب
جهدبك"(.)3
وذهب ابن يعي إىل أآه جيب إعماهلا ال غري إن دخلت يف الهعل يف ابهداُ
اجلــواب ،و  -أيضــاً  -ذهــب إليـ ابــن عصــهور ،فقــال" :وإن وقعــت صــدراً

( )1ينظر اهلمع.376 /2 :
( )2ينظر شر ابن الناظم على األلهية ،478 :والهصريح .370 /2:
( )3ينظر شر الهسهيل البن مالا ،20 /4:واالرتشاف ،1651 /4:و،هيد
القواعد.4163 /8:
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فاإلعمال لي إال"(.)1
تعقيب:

األول :أن إلغاُ النصب بـ "إذن" مع اسهيهاُ الشروط قد وصف بـ "لغيـة"،
ووصـف ـ أيضًـا ـ بأآـ لغـة آـادرة( ،)2وضـعيهة( ،)3وقليلـة جـداً ( ،)4وشـاذ ال
يوعهرب( ،)5وال هحته األوصاف تؤاد قبحها ،وقلة الناطقني بها ،ومما يؤيـد هـحتا
أن سيبوي ق يوحدد الناطقني ب هماهلا ،ووصههم بأآهم آاس من العرب.
الثاآي :أن ما ذار املرادي بعد أن أورد اللغية أآ "ال يقبل قـول مـن أآكرهـا"

()6

صحيح؛ لرواية الثقا ؛ إال أآ جيب الوقوف على ما مسع ،وال يقاس علي .
 14ـ فهح الم األمر
قال السمني..." :وقرأ عكرمةُ "ِلبهأرَلفْ ُق بريْ "( )7فعالً مضارعاً( ،)8وعن
" لِيبأرلَفْ"( )9على األمر ،والالمو مكسورة ،وعن فَهْحوها مع األمرِ( ،)10وهي لُغبيَّة"(.)11
( )1ينظر شر املهصل ،226 /4:وشر اجلمل .172 /2:
( )2ينظر توضيح املقاصد ،1240 /3:واملساعد ،72 / 3 :وحاشية الصبان.426 /3:
( )3ينظر املقاصد الشافية.23 /6:
( )4شر اجلمل البن عصهور.172 /2:
( )5رصف املباآي للمالقي.64 :
( )6اجلنى.363 :
( )7القراُة املهواترة "لِِيلَافِ ُق بريْ  ."،اآلية 1 :سورة قري .
( )8ينظر جامع البيان للاربي ،619 /24 :ورو املعاآي.473 /15:
( )9ينظر خمهصر شواذ القر ن ،180 :واجلامع ألحكام القر ن.202 /20:
( )10وقرأ بها أيضًا هِلَالِ بْنِ ِف ْهيبانب .تنظر القراُة يف البحر احمليط ،548 /10:وفهح
القدير للشوااآي.609 /5:
( )11الدر املصون.114 /11:
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الدراسة:

من العرب من يب الم األمر على الههح ،وقد حكاه األخه والكسـائي
عن بعض العرب( ،)1قال الهـراُ ...":وبنـو سـليم يههحـون الـالم إذا اسـهؤآهت
فيقولون :ليقم بز ْيدو" ( ،)2يريـد :أآهـم ال يههحوآهـا إال إذا ق يكـن قبلـها "واو"
أو "فاُ" أو "ثم" ( ، )3وروي عن الهراُ ـ أيضًا ـ أآهـا تهـهح لههحـة اليـاُ بعـدها،
فظاهر هحتا أآهـا ال تهـهح إذا اآضـم مـا بعـدها صـو" :لُيكـرم" ،أو اآكسـر صـو:
"لِهأذن"( ،)4وقد آوسب الههح لقبيلة عكل(.)5
بواَسْرو لَامِ ا رلأَ ْمرِ وهوب مبشْهوورو ُلغبةِ ا رلعبـرببِ( ،)6وقـد تسـكن للهخهيـف إذا اـان
قبلها شيٌُ صــــــــــو قولا :فلرـيقم زيـدٌ( ،)7قـال ابـن جـ " :مـن ذلـا قـراُة
بالِ ا رل ومؤْ ِمنوونب ،)8( قال أبو الههح" :هـحتا ـ لعمـري ـ األصـل يف
احلسن :فَ ِلبيبهو َّ
الم األمــر أن تكــون مكســورة ،إال أآهــم أقــروا إســكاآها ختهيهًــا ،وإذا اــاآوا
يقولون :ومرْه ف رليبقُمْ ،فيسـكنوآها مـع قلـة احلـروف واحلراـا  ،ف سـكاآها مـع
بالِ ا رل ومؤْ ِمنوـونب،
اثرة احلروف واحلراا أمثل ،وتلا حاهلا يف قول  :فَ ِلبيبهو َّ
( )1ينظر إعراب القر ن للنحاس.236/1:
( )2ينظر معاآي القر ن.285 /1:
( )3ينظر االرتشاف.1855 /4:
( )4ينظر البحر احمليط  ،198 /2:وتوضيح املقاصد.1268 /3:
( )5خمهصر شواذ القر ن.180 :
( )6ينظر األصول ،219 /2:والبديع البن األثري ،622 /1:و،هيد القواعد/9:
.4306
( )7األصول.219 /2:
( )8من اآلية 11 :سورة إبراهيم ،تنظر القراُة يف الدر املصون ،76 /7 :والبحر
احمليط.416 /6:
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ال سيما وقبلها اسرة اهلاُ ،فاعرف ذلا ،فـ ن مصـارفة األلهـاظ بـاب معهمـد
يف االسهثقال واالسهخهاف" (.)1
وقد عللوا اسرها بأمور:
1ـ أآ أقرب إىل اجلزم؛ ألآها حراة مقابل مقابل وهو اجلر(.)2
 2ـ أن يف ذلــا مح ـالً علــى الم اجلــر؛ ألن عملــها آقــيض عملــها .ومــن
االمهم محل النقيض على النقيض ،اما حيمل النظري على النظري.
3ـ ـ للهــرْ بينهــا وبــني الم االبهــداُ ال ـ تــدخل علــى األفعــال املضــارعة
ألمساُ الهاعلني؛ أال تـر أآـا تقـول" :إن زيـدًا ليضـرب" ،أي :لضـارب،
فكرهــوا أن يقولــوا يف األمــر" :إن زيـدًا ليضــرب" ،فيلهــب بقولــا" :إن زيـدًا
لضارب(.)3
 4ـ أآها إذا فهحت أشبهت الم الهوايد(.)4
تعقيب:

قـــال الشـــوااآي" :وبفَــهْحو لَـــا ِم الرــأَ ْمرِ ُلغبـــة بم ْعرووفَـــة" ( ،)5وتابعــ يف ذلـــا
القنــوجي( ،)6وال أدري معنــى "معروفــة" ،وق تــهكلم ب ـ إال قبيلهــان عربيهــان
فقط ،ولي ل شاهد إال بيت شعري غري معروف:
()7
صارا
ألدآباهبا وما فيهبا دبآيٌ لَريقدْ ثمه يرقد لَن يو ب
َ

( )1احملهسب359 /1:
( )2شر الهسهيل البن مالا.58 /4:
( )3اجلنى184 :
( )4معاآي القر ن وإعراب .98 /2:
( )5فهح القدير.609 /5:
( )6فهح البيان يف مقاصد القر ن.398 /15 :
( )7البيت من حبر الوافر ،وق أقف على قائل .
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()1

صارا
ألدآباهبا وما فيهبا دبآيٌ لَريقدْ ثمه يرقد لَن يو ب
َ
قــال الزجــاج" :وال يلههــت إِىل الشــحتوذ ،خاصــة إِذا ق يــروه النحويــون
القدبمباُو الحتين هم أصل الرواية ،ومجيع من ذارآا من الـحتين روبوا هـحتا الشـاذ
عندآا صادقون يف الرواية ،إِال أن الحتي مسع منهم خماس" (.)2
 15ـ مهارقة "ام" اخلربية صدر الكالم
قــال الســيوطي ..." :وبجيــب تب رقدِميـ إِن تضــمن شــرطًا أَو اســهههامًا ،خالفًــا
للكوفيـة فِيمبــا قصــد بِـ ِ اســهثبا  ،أَو أضــيف إِلَيْ ِهمبـا ،أَو آبصــب فاصـلًا جبـوباب
"أما" ،أَو أَمر فِي ِ الرهَاُ ،أَو اَانب بم ْعموول موهَسهر ا رلجبواب ،أَو "ام" اخلربية إِلَّا فِي
لغية"(.)3
الدراسة:

حكــى األخه ـ ( )4جــواز أن مهارقــة "اــم" اخلربيــة لصــدر الكــالم ،صــو:
فككت ام عان ،،وملكت ام غالم؛ ألآهـا مبعنـى "اـثري" فكمـا جـاز القـول:
ملكت اثريًا من الغلمان ،وفككت اثريًا من العناة جاز أن ال تهصدر "ام".
وقد سبأ الهراُ األخهـ يف ذلـا ،فقـال ":قولـ  :أَوبلَـمْ يبهْـدِ لَهوـمْ اَـمْ
أَهْلَكرنا" )5(ام" فِي موضع رفع بــ يبهْـدِ اأآـا قلـت :أوق تهـدهم القـرون
الرهبالِكة"(.)6
( )1البيت من حبر الوافر ،وق أقف على قائل .
( )2معاآي القر ن وإعراب .98 /2:
( )3ينظر اهلمع.7 /2:
( )4ينظر الهحتييل ،35 /10 ،39/7:واالرتشاف ،1469 /3 ،784 /2:واملساعد:
.114 /2
( )5من اآلية 26 :سورة السجدة.
( )6معاآي القر ن.333 /2:
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وهحتا فاسد؛ ألنَّ العرب ق يسـمع منهـا إال أَن يوجعـل صـدراً ،فـيمكن إن
حلظتب يف ذلا احلمل على "روبَّ" اما قالوا؛ ألآهها تلزم الصدر ب مجا (.)1
اما أنه املعنى الحتي تؤدي األداة واحتلا الوظيهة خيهلف يف حال اسـهبداهلا
باسم من معناها ،ولو جاز على قول  :أن ال تهصدر "ام" ألآها مبعنى "اـثري"،
ولهظ "اثري" ميكن أال تهصدر جلاز ـ أيضًاـ أال تهصدر "ايف" االسـهههامية .فـ ذا
قلنا :ايف حالا؟ فـ "ايف" مبعنى "أسهههم" عن حالا" ،إذ ميكن أنْ يقـال:
عن حالا اسهههم ،فهحتا القياس ال جيوز؛ ألنه العربية لغة القصد واإلجياز يف
إيصال املعاآي إىل املهلقي(.)2
وقد أجاز الكوفيون( )3محل قول تعاىل :أَلَمْ بيربوْا اَـمْ أَهْلَ ركنبـا قَـبْلَهوم مِّـنْ
جعوونب )4( على ذلا اما تقدم ذاره عن الهراُ.
الر ُقروونِ أَآَّهومْ إَِليْهِمْ الَ بي ْر ِ
وق جيز ذلا البصريون( ،)5قال ابن هشام ... ":بو َاحتبلِاَ قَول ابْـن عوصْـهُور
الصدْر،
فِي أفلم يهد لَهوم ام أهلكنا )6( إِن "ام" فَاعل بمرْدوود ِبأَن "ام" لَهبا َّ
وبقَول  :إِن ذبلِا جباُب على ُلغبة ربدِيئبة حبكَاهبا ا رلَأخْهَ عبـن ببعضـهم أَآـ يبقُـول:
ملكــت اــم عبيــد فيخرجهــا عبــن الصــدرية خاــأ بعظِــيم؛ إِذْ خــرج اَلَــام اهلل
وس ْبحباآب و على بهحتِه ال َلغبة ،وبإَِّآمبا الرهَاعِل ضمري اسْم اهلل وسْبحباآب و أَو ضـمري الرعلـم
أَو الرهد ا رل بمدْلُول عب َليْـ ِ بِالر ِهعْـلِ أَو مجلَـة أهلكنـا علـى القَـوْل بِـأَن الرهَاعِـل
يكون مجلَة إِمَّا موالقًا ،أَو بِ بشرْط اَوآهبا مقوآـة ِبمبـا يعلـأ عبـن ا رل بعمبـل وبالر ِهعْـل
( )1ينظر شر اجلمل البن عصهور.50 /2:
( )2ينظر مسائل اخلالف النحوية يف ارتشاف الضرب لنزار عبد اللايف.514 :
( )3ينظر احملرر الوجيز.69 /4 :
( )4من اآلية 31 :سورة ي .
( )5ينظر الكهاب ،156 /2 :واهلداية اىل بلوغ النهاية ملكي بن أبي طالب.5772 /9:
( )6من اآلية 128 :سورة ط .
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قلبِي ،بآحْو :ظهر لي أَقَامب زيد وبجوز أَبوو ا رلبقَاُ اَوآ ضـمري اإلهـالك ا رلمبهرهوـوم
الضمِري فِيهبا على ا رل ومبهأَخر"(.)1
جمْلَة ،وبَليْ ب بهحتبا من املواطن َّالهِي يعود َّ
من ا رل و
وقد اخهلف يف جواز القياس على هحته اللغة على قولني:
األول :أآ ال جيوز القياس عليها ألآها قليلة.
واآلخر  :أآ جيوز القيـاس عليهـا وإن ااآـت قليلـة؛ ألآهـا لغـة مـن لغـا
العرب ،واخهار هحتا القول أبو حيان وابن عقيل واملرادي(.)2
تعقيب :

تبني مما سبأ أن مهارقة "ام" اخلربيـة للصـدارة قـد وصـه بعـض النحـويني
بأآ لغـة رديئـة( ،)3ووصـه بعضـهم بأآـ لغيـة ،وهـحتا يـدل علـى اسـهقباحها،
وضرورة البعد عنها.

*

*

*

( )1ينظر املغ  ،244 :وبصائر ذوي الهمييز يف لاائف الكهاب العزيز
للهريوز بادي.387 ،386 /4:
( )2ينظر االرتشاف ،784/2:والهحتييل ،35 /10:وتوضيح املقاصد،1341/3:
واملساعد.114 / 2 :
( )3ينظر االرتشاف ،1 /3 :واهلمع.4699 /2:
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املحبث الثاني

أثر اللُه بغيهة يف الهقعيد الصريف
 1ـ قلب ياُ الثالثي الثاآية واوًا عند الهصغري
قال الزبيـدي ...":قَـالب اجلـوهريُّ(" : )1ولَـا تقـل" :شوـوبيه" بِـا رلوباو بوتبشْـديد
ا رليباُ ،أَو لُغيَّة حكيت عبـن إِدريـ ب بـنِ مووسـى النَّحْـوِيِّ ،بـل سبـائِر ا رلكُـوفِيهني،
ُولدوون فِي أَشعارهم ،قَالَ شبيخنبا" (.)2
واسهعمبلها امل َّ
الدراسة:

أجــاز الكوفيــون( )3أن تقلــب اليــاُ واواً عنــد تبصْـغِري صــو :شــيُ ،وعــني،
صغِريها :شووي ،و وعوبينة ،و وسوبير ،وقد تبعهم ابن مالا
وسري ،فيقولون يف تب ْ
يف الهسهيل(.)4
وقد اسهدلوا على جواز قلب الياُ واوًا بثالثة أمور:
األول :أن ما قبلها مضـموم ،امـا قيـل يف ضـارب :ضـويرب ،وبالقلـب
حيصل الهناسب.
الثاآي :الهرار من اجهما الياُا .
الثالث :السما عن العـرب؛ حيـث جـاُ المـا أصـلها اليـاُ ،وقـد قلبـت
واوًا ،اقوهلم يف بيضة :بويضة بالواو ،ويف شيو :شويو ،ويف بيت :بويت.
قال السريايف عن هحتا القلب" :وهو أضعف الوجوه" (.)5
وعند البصريني( )6جيب ثبو الياُ ،قال سيبوي  ":هحتا باب َّقري ما ااآت
( )1ق أجد االم يف تاج اللغة وصحا العربية.
( )2تاج العروس.295 /1:
( )3ينظر االرتشاف ،359 / 1 :واملساعد ،498 /3 :واملقاصد الشافية.355 /7:
( )4ينظر.284 :
( )5شر الكهاب.220 /4 :
( )6ينظر الكهاب ،462،481 ،461 /3:واملقهضب 279 /2 :ـ ،281وأمالي ابن
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األلف بدالً من عين إن ااآت بدالً من واو ثم حقَّرت ردد الواو ،وإن ااآت
بدالً من ياُ ردد الياُ ،اما أآَّا لو اسَّرت ردد الواو إن ااآت عين واواً،
والياُ إن ااآت عين ياُ ،وذلا قولا يف بابص :بويبٌ ،امـا تقـول :أبـوابٌ،
وآابص :آييـبٌ امـا تقـول :أآيـاب وأآيـبٌ ،فـ ن حقَّـر آـاب اإلبـل فكـحتلا؛
ألآَّا تقول :أآيابٌ" (.)1
وعلــى ذلــا يصــغرون :شبـيُْ وبعــني وبيــت وشــيو علــى :شوـييُ وعويينــة
وبوييت وشوييو ِبِ ْثببا ا رليباُ وبضم احلرف األول ،وما جاُ بقلب واوًا فهي ألهاظ
شاذة على غري القياس؛ ألن الثاآي يف بنية الهصغري وهو الياُ جيب هلا الهحـرك
بالههح ،والضـمة ال تقـو علـى قلبهـا إال إذا ااآـت سـاانة اــ موـوقن وصـوه،
خالف املهحراة؛ ف آها قوية باحلراة ،فلم ت رقوب احلراة عليها ،بـل قويـت اليـاُ
علــى الضــمة حهــى قلبههــا اســرة ،لكــن علــى اجلــواز ،فقــالوا :شِـبييْو وِببييْــت
وِآبييْب(.)2
وقد اسهدلوا بأمرين:
األول :أن الهصغري ااجلمع؛ فهما يردان األشياُ إىل أصوهلا.
الثاآي :أن األصل يف هحته األمساُ وما أشبهها الياُ ،فوجب أن تـرد إليهـا
()3
اما رد ما اان أصل الواو إليها.
تعقيب:

وافــأ جممــع اللغــة العربيــة علــى اســهعمال هــحته اللغيــة موافقــة للمــحتهب
الكويف؛ طبقًا ملا جاُ يف آمل قراره الحتي جـاُ َّـت عنـوان" :تصـغري مـا ثاآيـ
الشجري  ،193 /2وشر الشافية للرضي.211 ،210 ،209 /1 :
( )1الكهاب.462 ،461 /3 :
( )2ينظر املقاصد الشافية.356 /7:
( )3ينظر النحو الوايف لعباس حسن ،707 /4:والقرارا النحوية والصرفية جملمع اللغة
العربية بالقاهرة مجعاً ودراسة وتقومياً خلالد بن سعود العصيمي.581 :
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حرف علة"" :ما ثاآي ألف ،أو واو ،أو ياُ ،من االسم الثالثي يـرد إىل أصـل
عند الهصغري ،وجيوز فيما أصـل ثاآيـ اليـاُ أن يقلـب واوًا عنـد الهصـغري أخـحتًا
مبحتهب الكوفيني في  ،وجتويز ابن مالا ل  ،ولـورود السـما بـ  ،وعلـى هـحتا
جيوز يف تصغري :عني وشـيو ،وليهـة ،وشـيُ ...أن يقـال :عوينـة ،وشـويو،
ولويهة ،وشويُ" (.)1
واحل ـأ أآ ـ ق يــحتار يف اهــب النحــويني مــن املســمو بالقلــب إال المــا
معدودة ،ولي هناك لب يوجب القلـب فـال ميكـن القـول بـ طالْ إجازتـ ،
مع إمكان خترجي على الشحتوذ ( ،)2قال ابن هشام ":وال جيوز "شويُ" تصغري
"شيُ"؛ ألآ لي من االم العرب"(.)3
لحتا ضعه بعض النحويني جدًا ،ومنعوا الناأ ب (.)4
 2ـ إحلاْ تاُ املؤآث ياُ
قال أبو حيان ...":وإن اان الضمري غري هاُ ،فاإلسكان وحلاْ اهلاُ صو:
غالمِــيْ وغال ِميبــ ْ ،يف لغــة مــن فـــهح اليــاُ ،ويضــرْبنْ ويضــرْبنب ْ ،وضــرببْتْ
وضــرْبهب ْ ،علــى اخلــالف الــحتي تقــدم ،وضب ـرببْتِ وضــرْبهِ ْ ،ويف لغيــة تســههبع
اسرة الهاُ فهقول :ضرْبهِي " (.)5
الدراسة:

أحلأ بعض العرب تاُ املؤآث ياُ ،فيقولون :أآـ فعلـ وضـرْب  ،قـال
سيبــــــوي " :وحــدث اخلليــل أن آاســـــــــاً يقولــون :ضــــــــــربهِي فيلحقـــــــــون
( )1اهاب يف أصول اللغة من إصدار جممع اللغة العربية بالقاهرة.154 :
( )2ينظر النحو الوايف لعباس حسن ،707 /4:والقرارا النحوية والصرفية جملمع اللغة
العربية بالقاهرة.582 :
( )3شر اجلمل.325 :
( )4ينظر شر اهاب سيبوي للسريايف ،220 /4:وتثقيف اللسان وتلقيح اجلنان البن
مكي الصقلي ،147 :واللباب يف علل البناُ واإلعراب ،167 /2:ولسان العرب.31 /3:
( )5االرتشاف.823 ،822 /2:
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الياُ ،وهحته قليلـة " ( ،)1وقـد آسـبت لربيعـة( ،)2وعـدي بـن الربـاب( ،)3ومنـ
قول الشاعر:
رميهِي فأقصد ِ فما أخاأ ِ يف الره ْمي
()4
بسهمنيِ مليحني أعارتكيهما الظبيب
وقد وصهها األخه بأآها لغة رديئة ( ، )5ووصهها ابن األثري بأآها قليلة(.)6
تعقيب:

ظهر أن اللغة اجليدة ال شاعت عند العرب االاههاُ بالكسـرة بعـد الهـاُ،
وأن إحلاْ بعض العرب تاُ املؤآث ياُ ثقيل قليل االسهعمال.
 3ـ اسر املدغم في قبل هاُ الغائب يف األمر املضعف املضموم الهاُ
قال ابن احلاجب ...":واوجوب الر َههْح فِي بآحْو :ردهبا ،وبالضَّم فِي بآحْو:
رده على ا رلأَفرصبح ،وبالركَسْر لغية "(.)7
الدراسة:

أجاز ثعلب اسر املدغم فيـ قبـل هـاُ الغائـب يف األمـر املضـعف املضـموم
الهــاُ ،فقــال " :وازرر عليــا قميصــا ،وزرُّه ،وزرَّه  ،وزرِّه ،مثــل :مــدُّ،

( )1الكهاب.200 /4:
( )2االرتشاف.919 ،912 /2:
( )3عبث الوليد للمعري.506:
( )4البيهان من حبر اهلزج ،وهما بال آسبة يف مشكل إعراب ،403 /1:وشر الرضي
على الكافية  ،420 /2:واخلزاآة.269 ،268 / 5 :
( )5ينظر االرتشاف.912 /2:
( )6البديع يف علم العربية.15 /2:
( )7الشافية يف علم الهصريف ،59 /1:وينظر ،هيد القواعد.4674 /9:
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ومــدَّ ،ومــدِّ" ( ،)1ومسع ـ األخه ـ ( )2مــن آــاس مــن ب ـ عقيــل ،يقولــون:
"مدِه ،وعضِ " ،بالكسر ،قال أبو حيان" :وحكاه الكوفيون" (.)3
والهزم مجهور العرب الضـم عنـد ضـمري الغائـب ،قـال سـيبوي  ..." :فَـِذبا
ضموــــــــومبةً ضبمُّواَ ،اأَآَّهومْ قَالُــــوا" :مودُّوا ،وبعبضُّوا" ،إِذبا قَالُوا:
اَاآبتِ الرهباُو مب ْ
"موـدُّهو وبعبضُّـ و" ()4؛ وذلــا ألنه اهلـاُ خهيهــة؛ فلـم يعهـده بوجودهـا ،فكــأنه الـدال قــد
وليها األلف والواو ،صـو" :رودَّا" ،و"رودُّوا" ،فكمـا أنه األلـف ال يكـون مـا قبلـها إلـا
مههوحًا ،والواوو الساانة ال هي مدهة ق جيز فيما قبلها إلا الضم(.)5
وجــوز ثعلــب الهــهح يف الهصــيح امــا تقــدم ،فهقــول" :رودَّه وعبضَّـ  ،وقــد
غلا مجاعة ،والقياس ال مينع ؛ ألن جمس الواو الساانة بعد الههحة غري قليل
اـَ :قوْل و َطوْل(.)6
تعقيب:

ظهر مما تقدم أن مجهور العرب قد الهزموا الضم عند ضمري الغائب ،وقـد
قال ابن عقيل عن الههح" :وهو رأي األاثرين" ( ،)7والصواب ما تقدم.
 4ـ إدغام خر الهعل الساان املدغم في إذا اتصل بضمري الرفع
قال ابن مالا ...":إن سكن ثاآيهما التصال بضمري مرفو  ،أو لكـون مـا
هما في " أفعل " تعجبًا تعني الها ،واإلدغام قبل الضمري لغية" (.)8
( )1ينظر الهصيح ،267 :والهصريح.764 /2:
( )2ينظر املهصل ،494 :وتوضيح املقاصد.1649 /3:
( )3ينظر االرتشاف ،725 /2:واملساعد.345/3 :
( )4ينظر الكهاب.532 /3:
( )5ينظر شر املهصل البن يعي  ،297 /5 :وتوضيح املقاصد.1649 /3:
( )6ينظر شر الشافية للرضي ،246 /2:والهصريح.764 /2:
( )7املساعد.345/3 :
( )8الهسهيل.321 :
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الدراسة:

أجاز بعض ب بكر بن وائـل( )1إذا سـكن ثـاآي املـدغمني التصـال بضـمري
مرفو إسكان األول املهحرك وَّريا الثاآي الساان واإلدغام؛ لثقـل اجهمـا
املثلني فيقولون :ردَّآبا ومبرَّآبا وربدَّ  ،قال سيبوي " :وزعم اخلليل أنَّ أآاسـاً مـن
بكر بن وائل يقولون :ربدَّنب ،ومبدَّنب ،وربدَّ جعلوه مبنزلة "ردَّ و بمدَّ" (.)2
وقد وبصبهَهبا السريايف بأآها لغة رديئة فاشية يف عوام أهـل بغـداد ،ووصـهها
الرَّضِيُّ ِبأَآَّهبا شباذَّة قَلِ يلَة ،ووصـهها ابـن مالـا بأآهـا رديئـة ،ووصـهها املـرادي
والشاطيب والشيو خالد بأآها ضعيهة(.)3
وعند مجهور العرب( )4أآ إذا سكن خر الهعل املدغم في التصال بضمري
الرفع وجب الها؛ ألنَّ اإلدغـام يوجـب تسـكني األول ،واالتصـال بالضـمري
يوجب تسكني الثاآي ،فوك اإلدغام فراراً من الهقـاُ السـاانني ،واـان َّريـا
حهبمبـلٌ اَ ْوآوهـا
األول أوىل؛ ألنَّ حراه تدل علـى وزآـ  ،وهـي مـع الهسـكني مو ْ
فهحةً أو اسرةً أو ضمةً ،خبالف حراة الثاآي؛ ف آَّ ال يوشا يف أآَّها فهحـة؛ إذ
املهحرك بها خر فعل ماو ،وقد عولِمب اوآ مبنياً على الههح ،قال السـريايف":
وأمجــع علــى ذلــا جــل العــرب مــن أهــل احلجــاز وبـ ،ــيم وأاثــر العــرب،
فيقولون" :ردد " ،و"هـن يـرددن" ،و"يضـربن" ،و"يـحتهنب" ،ولـزم بنـو ،ـيم
( )1ينظر املمهع الكبري يف الهصريف البن عصهور ،419 :واالرتشاف،343 /1:
و،هيد القواعد.5271 /10:
( )2الكهاب.535/3 :
( )3ينظر شر الكهاب ،268 /4:وشر الكافية للرضي ،245/3 :وإجياز الهعريف
يف علم الهصريف البن مالا ،209 :وتوضيح املقاصد ،1647 /3:واملقاصد
الشافية ،471 /9:والهصريح.765 /2 :
( )4ينظر احلجة للقراُ السبعة ،101 /1:والكناش.307 /2:
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وغريهم اإلظهار يف هحتا؛ ألن احلرف الثاآي لزم سكون يؤمن من احلراـة فيـ
لساان يلقاه من بعد ،اما يلقاه يف قولا" :اردد الرجل" ،و"اضـرب القـوم"،
فلما اان احلرف املهصل ب منع ذلا ق حيراوه حبال"(.)1
قال ابن مالا:
وفاَّ حيثو مودغمه في سبكن ...لكوآ مبوضمبر الرهفع اقهــــــــــرن
()2
صوو :حللت ما حلله ويف ...جزمص وشب اجلزم ختيريه قهي
تعقيب:

ما جاُ يف القر ن الكـريم واحلـديث الشـريف يؤاـد مـا ذاـره اجلمهـور مـن
وجــوب الهــا ،قــال تعــاىل :قُـلْ إِنْ ضبـلَلرتو َف َِّآمبــا أَضِـلُّ عبلَــى آبهرسِــي،)3( 
وقال :بآحْـنو خبلَ رقنبـاهومْ وبشبـدبدْآبا أَسْـربهومْ ،)4( ويف احلـديث" :حبهَّـى إِذبا ربَأْينبـا
ج ودرب ا رل بمدِينبةِ هبشِشْـنبا إَِليْهبـاَ ،فرب َف ْعنبـا بماَِّينبـا" ( ،)5ويف حـديث خـرَ " :فأَآبـا وباللَّـ ِ
و
الخِلُهونَّ وبأَ ْسووقُهونَّ" ( ،)6ثم إن ـ هنـاك ـ ثقلًـا
ربَأيْتو النِّسباُب يب ْشبهدِدْنبَ ،قدْ بدب ْ خب َ
واضحًا آاجتًا من إدغام خر الهعل الساان املدغم في إذا اتصل بضمري الرفـع،
وهو الحتي أد إىل وقوف النحـويني مـن هـحته اإلدغـام موقـف الـرفض وعـدم
القبول؛ لحتا رأينا منهم ألهاظ الهقبيح واالسههجان ،وقد تنوعت بـني الوصـف

( )1شر الكهاب.268 /4:
( )2ألهية ابن مالا.80 ،79 :
( )3من اآلية 50 :سورة سبأ.
( )4من اآلية 28 :سورة اإلآسان.
جهبا ـ
( )5صحيح مسلم1047 /2:ـ ِاهبابو النِّكَا ِ ـ ببابو َفضِيلَةِ ِإعْهباقِ ِ أَ بمهب و ،ثومَّ بيبهزبوَّ و
رقم احلديث.1365 :
( )6صحيح البخاري 65 /4 :ـ ِاهبابو املَغبازِي ـ باب غزوة أحد ـ رقم احلديث.4043 :
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بأآها لغة رديئة فاشية يف عوام أهل بغداد ،وشباذَّة قَلِيلَة ،وضعيهة ،ثم وصـف
ابن مالا هلا بأآها لغية.
 5ـ اسر آون "من" اجلارة إذا وليها الم الهعريف
قال السمني" :وقُر ُ ِ منِ اهلل )1( بكسر آون مِن )2( على أصـلِ الهقـاُِ
الساانني ،أو على اإلِتبا مليم ِ منِ وهي ُلغبيَّة"(.)3
الدراسة:

من العرب مـن يكسـر آـون "مـن" اجلـارة إذا وليهـا الم الهعريـف ،قـال ابـن
ج " :من ذلا حكـى أبـو عمـرو أن أهـل جنـران يقولـون :ببـرباُبة مِـنِ اللـ 
جيرُّون امليم والنون.
قــال أبــو الهــهح :حكاهــا ســيبوي  ،وهــي أول القيــاس ،تكســرها اللهقــاُ
الســاانني ،قــال ســيبوي  ":وزعمــوا أن آاس ـاً مــن العــرب يقولــون :م ـنِ اهلل،
فيكسروآ وجيروآ على القياس"(.)4
غري أآ اثور اسهعمال "مِن" مع الم املعرفـة ،فهربـوا مـن تـوالي اسـرتني إىل
الل ْيلب"" ،و ُقلب احلأ" فههحوا ،وق تلهأِ هنـاك
الههح ،وإذا ااآوا قد قالوا" :قُمب َّ
اسرتان ،فالههح يف " ِمنب اللَّ ِ" لهوالي الكسرتني أوىل" (.)5
قال سيبوي ...":والههح يف حرفني :أحدهما :قول  :اق .اهلل ،)6( ملـا

( )1من اآلية 1 :سورة الهوبة.
( )2القراُة ألهل جنران يف احملرر الوجيز ،4 /3:والبحر احمليط.367 /5:
( )3الدر املصون.6 /6:
( )4الكهاب.154 /4:
( )5احملهسب.283 /1:
( )6من اآلية 2 ،1 :سورة ل عمران.
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اان من االمهم أن يههحوا اللهقاُ الساانني فهحوا هحتا ،وفرقـوا بينـ وبـني مـا
لي بهجاُص ،وآظري ذلـا قـوهلم :مـنب اهلل ،ومـنب الرسـول ،ومـنب املـؤمنني ملـا
اثر يف االمهم وق تكن فعالً ،واان الههح أخف عليهم فهحوا ،وشـبهوها
بـ "أين وايف" (.)1
وفهح النون اللهقاُ الساانني هو اللغة الهصيحة ،وللنحـويني فيهـا أقـوال:
قال الكسائي :أصل "مـن" منـا حـحتفوا األلـف وأبقـوا الههحـة ،وقيـل :ارهـوا
اجلمع بني اسرتني فحراوها يف أاثر املواضع بالههح.
قــال أبــو جعهــر" :وأحســن مــا قيــل يف هــحتا قــول ســيبوي  ،قــال :ملــا اثــر
اسهعماهلم هلا وق يكن فعلًا ،واـان الهـهح أخـفه علـيهم فهحـوا وشـبهوها بــ
"أين وايف" (.)2
والوج الههح مع الم الهعريف هربًا من توالي الكسرتني(.)3

*

*

*

( )1الكهاب.154 ،153 /4:
( )2إعراب القر ن للنحاس.201 /2:
( )3ينظر الكشاف ،242 /2:ورو املعاآي.238 /5:
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اخلامتة

احلمد هلل ،والصالة والسالم على البشري النحتير ،أسعد موجـود ،وأاـرم
خملوْ ،الـحتي أوتـى جوامـع الكلـم ،وفصـل اخلاـاب ،وعلـى لـ وأصـحاب
األبرار األطهار ،ومن تبعهم ب حسان إىل يوم الدين.
أما بعد
فقد اآههت دراسـة أثـر اللغيـة يف الهقعيـد النحـوي والصـريف إىل عـدة آهـائج
أهمها:
أولًا :أن الوصف بـ "لغية" قـد دخـل يف أبـواب مـن النحـو والصـرف هـي:
املعـــرب واملـــب  ،آواســـو االبهـــداُ ،والهاعـــل ،واملهعـــوال  ،واالســـهثناُ،
وحــروف اجلــر ،وآعــم وبــئ  ،والنواصــب ،واجلــوازم ،وانايــا العــدد،
والهصغري ،والوقف ،والهقاُ الساانني ،واإلدغام ـ
ثاآيًــا :أن ابــن الســراج هــو أول مــن وصــف بـــ "لغيــة" فيمــا وقهــت علي ـ ،
و خرهم السيوطي ،وأاثرهم وصهًا بـها هما السمني احلليب والسـيوطي ،وأن
الوصف بـها قد وقع بكثرة عند النحويني املهأخرين.
ثالثًا :أن "اللغية" قد أُطلقت عليها أوصاف أخر  ،مثل:
 1ـ القياس ،ا لغاُ النصب بـ "إذن" مع اسهيهاُ الشروط(.)1
 2ـ الرداُة ،ا دغام خر الهعل الساان املدغم في إذا اتصل بضمري الرفع(.)2
 3ـ الغلط ،ا عراب مجع الهكسري باحلروف(.)3
 4ـ ضعيف ،ااسههالك حراة اإلتبا حلراة اإلعراب(.)4
( )1ينظر شر األلهية.478 :
( )2شر الكهاب.268 /4:
( )3إعراب القر ن.132 /3:
( )4ينظر احملهسب.71 /1:
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 5ـ الشـــحتوذ ،احـــحتف الهـــاُ مـــن الهعـــل املســـند إىل املؤآـــث احلقيقـــي غـــري
املهصول(.)1
 6ـ منكر ،ابناُ املراب املزجي على فهح اجلزأين(.)2
 7ـ خالف الصواب ،اقلب ياُ الثالثي الثاآية واوًا عند الهصغري(.)3
 8ـ خالف املشهور ،اههح الم "اي(.)4
 9ـ خالف الوج  ،اكسر آون "من" اجلارة إذ وليها الم الهعريف(.)5
10ـ اللحن ،ا عراب مجع الهكسري باحلروف(.)6
 11ـ ال يقاس عليـ  ،اـ عراب املسـهثنى منـ ـ إذا تـأخر وتقـدم املسـهثنى عليـ ـ
بدلًا (.)7
 12ـ الندرة ،ا لغاُ "إذن" مع اسهيهاُ الشروط(.)8
رابعً ا :أن ابـن هشـام قـد وصـف اتصـال ضـمري الرفـع بــ"آعم وبـئ " بأآـ
"لغية" ( ،)9ووصه ابن مالا بأآ شاذ ،حيث قال:
()10
ورفع "آعم" مضمر اسم قدما ...ق يأ إال يف شحتوذ فاعلما
( )1االرتشاف.734 /2:
( )2توضيح املقاصد.1204 /3:
( )3تثقيف اللسان وتنقيح اجلنان.147 :
( )4الدر املصون.443 /1:
( )5الكشاف.242 /2:
( )6البحر احمليط.553 /4:
( )7الهحتييل.238 /8:
( )8توضيح املقاصد.1240 /3:
( )9املغ .755 :
( )10شر الكافية الشافية.1104 /2 :
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وقــد رفــض ثعلــب وصــه بالشــحتوذ ،فقــال" :وحكــى الكســائي ...:واــحتا
مرر بقوم آعم قومًا ،وآعـم بهـم قومًـا ،وآعمـوا قومًـا ،وهـحتا اـثري يف اـالم
العرب ،ال يقال شاذ" ( ،)1ووصه الشاطيب بأآ قليل ال يقاس علـى ِمثْلـ (،)2
بينما وصه املرادي واأل وآي بأآ آادر(.)3
خامسًا :آسب ابن مالا إىل سيبوي جواز إعمال "مـا" احلجازيـة مـع تقـدم
اخلرب( ،)4وهو خمالف لكالم سيبوي .
سادسًا :ذار بعض النحويني أن عمل "عسى" عمل "لعل" لغة قليلة(.)5
وير البحث خالف ذلـا؛ فعـدم اثـرة هـحته اللغـة مـرده النظـر إىل اللغـة
األاثـر اسـهعمالًا يف "عسـى" ،وهـي عملــها عمـل "اـان" ،وال يعـ ذلـا قلــة
الشواهد على عملها عمل "لعل" ،فقد سبأ ذار شواهد اثرية على ذلا.
ســابعًا :ذاــر غــري واحــد مــن أهــل العلــم أن فــهح الم اجلــر لغــة مشــهورة
معروفة()6؛ لحتا جعل أبو حيان لغة ال لغية( ،)7والصواب أآها لغية يهوقف عند
ما مسع منها  ،وال يقاس عليها؛ اي ال تهشاب مع غريهـا مـن الالمـا  ،قـال
الزجــاج ..." :وقــد حكــى بعــض البصــريني فــهح الم اجلــر ،صــو قولــا :املــال
( )1جمال ثعلب.273 / 1:
( )2املقاصد الشافية.531 /4:
( )3ينظر توضيح املقاصد ،912 /2:وشر األ وآى.284 /2:
( )4الهسهيل.57 :
( )5ينظر املقاصد الشافية ،300 /2:واملقاصد النحوية يف شر شواهد شرو
األلهية.1729 /4:
( )6ينظر احملرر الوجيز ،271 /5:واجلامع ألحكام القر ن للقرطيب،268 /17 :
والدر املصون.259 /10:
( )7ينظر االرتشاف.1661 /4 :
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ِل بز ْيدص ،تقول :املـال َلزبيـدص ،وهـحته احلكايـة يف الشـحتوذ اـاألوىل؛ ألن اإلِمجـا
والروايــا الصــحيحة اســر الم اجلــر والم األمــر ،وال يلههــت إِىل الشــحتوذ،
خاصة إِذا ق يـروه النحويـون القـدبمباُو الـحتين هـم أصـل الروايـة ،ومجيـع مـن
ذارآا من الحتين روبوا هحتا الشاذ عندآا صادقون يف الرواية ،إِال أن الـحتي مسـع
منهم خماس "(.)1
ثامنًا :جر جممـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة علـى إقـرار لغيـة واردة؛ فأجـاز
قلب ياُ الثالثي الثاآية واوًا عنـد الهصـغري موافقـة للمـحتهب الكـويف ،فيقـال يف
تبصْـغِري صــو :شــيُ ،وعــني :شوــوي ،و وعوبينــة ،واحلــأ أآـ ق يــحتار يف اهــب
النحويني من املسمو بالقلب إال الما معدودة ،ولـي هنـاك لـب يوجـب
القلب فال ميكن القول ب طالْ إجازت  ،مع إمكان خترجي على الشحتوذ.
و خر دعواآا بهوفيأ ربنا أن احلمد هلل الحتي وحده عال

*

*

( )1معاآي القر ن وإعراب .98 /2:
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البحــر احملــيط ألبــي حيــان األآدلســيَّ ،قيــأ /صــدقي مــد معــروف ،دار الهكــر،
بريو 2001 ،م.
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البديع يف علم العربية البن األثريَّ ،قيأ /د :فهحي أمحـد علـى الـدين ،د :صـا
حسني العابد ،مابوعا جامعة أم القر بالسعودية1420 ،هـ.
بصــائر ذوي الهمييــز يف لاــائف الكهــاب العزيــز للهريوز بــاديَّ ،قيــأ /مــد علــى
النجار ،مابعة اجملل األعلى للشئون اإلسالمية بالقاهرة1412 ،هـ1992 ،م.
تاج العروس من جواهر القاموس للسيد مد مرتضى الزبيديَّ ،قيأ /د :حسـني
آصار ،مابعة حكومة الكويت1394 ،هـ1973 ،م.
الهبيـان يف إعــراب القــر ن للعكــربيَّ ،قيــأ /مــد علــي البجــاوي ،مابعــة عيســى
البابي احلليب.
َّهة األقران يف ما قرئ بالهثليث من حروف القر ن ألبـي جعهـر الـرعي  ،دار انـوز
أشبيلية ،السعودية ،ط الثاآية 1428 ،هـ 2007 ،م.
الهحتييل والهكميل يف شر اهاب الهسهيل ألبى حيانَّ ،قيأ /د :حسـن هنـداوي،
دار القلم دمشأ ،ط األوىل1418 ،هـ1997 ،م.
الهصريح مبضمون الهوضيح للشيو خالد األزهري ،دار الكهب العلمية ،بريو  ،ط
األوىل1421 ،هـ2000 ،م.
،هيــد القواعــد لنــاظر اجلــي َّ ،قيــأ /د :علــي مــد فــاخر و خــرين ،دار الســالم
للاباعة والنشر والهوزيع والومجة ،ط األوىل428 ،هـ2007،م.
توضيح املقاصد واملسالا بشر ألهية ابن مالا للمراديَّ ،قيأ /د :عبد الـرمحن
على سليمان ،دار الهكر العربي ،ط األوىل1428 ،هـ2008 ،م.
جـامع البيـان يف القـراُا السـبع للـداآي ،جامعـة الشـارقة ،اإلمــارا  ،ط األوىل،
1428ه 2007 ،م.
اجلامع ألحكام القـر ن للقـرطيبَّ ،قيـأ /أمحـد الربدوآـي ،إبـراهيم أطهـي  ،دار
الكهب املصرية ،ط الثاآية1384 ،ه1964 ،م.
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اجلنى الداآي يف حروف املعاآي للمراديَّ ،قيأ /د :فخر الدين قباوة ،واألسهاذ:
مد آديم فاضل ،دار الكهب العلمية ،بريو  ،ط األوىل1413 ،هـ1993 ،م.
احلجة للقراُ السبعة للهارسيَّ ،قيأ /بـدر الـدين قهـوجي ،وبشـري جوجيـاتي ،دار
املأمون للواع ،ط الثاآية1413 ،هـ 1993 ،م.
خزاآة األدب ولـب لبـاب لسـان العـرب للبغـداديَّ ،قيـأ /األسـهاذ :عبـد السـالم
هارون ،مكهبة اخلاجني بالقاهرة ،ط األوىل1401 ،هـ1981،م.
اخلصائمل البن جنىَّ ،قيأ /األسهاذ :مد على النجار ،القاهرة1952 ،م.
الــدر املصــون يف علــوم الكهــاب املكنــون للســمني احللــيبَّ ،قيــأ /د :أمحــد مــد
اخلراط ،دار القلم  ،دمشأ1406 ،هـ.
ديــوان امــرئ القــي َّ ،قيــأ /مــد أبــو الهضــل إبــراهيم ،دار املعــارف مبصــر ،ط
اخلامسة1990 ،م.
ديـوان رؤبـة بـن العجـاج ،ضـمن جمموعــة أشـعار العـربَّ ،قيـأ /ولـيم بـن الــورد
الربوسي1400،هـ 1990،م.
ديــوان اعــب بــن مالــاَّ ،قيــأ /س ـامي مكــي العــاآي ،مكهبــة النهضــة ،بغــداد،
1386هـ 1966 ،م.
رصــف املبــاآي يف شــر حــروف املعــاآي للمــالقيَّ ،قيــأ /أمحــد مــد اخلــراط،
مابوعا جممع اللغة العربية بدمشأ.
رو املعاآي يف تهسري القـر ن العظـيم والسـبع املثـاآي لآللوسـيَّ ،قيـأ /علـي عبـد
الباري عاية ،دار الكهب العلمية ،بريو .
سر صناعة اإلعراب البن ج َّ ،قيأ /د :حسن هنداوي ،دار العلـم دمشـأ ،ط
األوىل1405 ،هـ 1985 ،م.
شر األ وآي على ألهية ابن مالا ،دار الكهـب العلميـة ،لبنـان ،الابعـة األوىل،
1419هـ1998 ،م.
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شــر األلهيــة البــن عقيــلَّ ،قيــأ /الشــيو ،مــد يــي الــدين عبداحلميــد ،دار
الواع ،القاهرة ،ط العشرون1400،هـ1980 ،م.
شــر الهســهيل البــن مالــاَّ ،قيــأ /د :عبــد الــرمحن الســيد ،د :مــد بــدو
املخهون ،دار هجر للاباعة والنشر ،مصر ،ط األوىل1410 ،هـ1990 ،م.
شر مجل الزجاجي البن عصهورَّ ،قيأ /د :صاحب أبو جنـا  ،إحيـاُ الـواع
اإلسالمي بوزارة األوقاف العراقية.
شر ديوان جرير حملمد بن إمساعيل عبد اهلل الصاوي ،الشراة اللبناآية للكهاب.
شــر الرضــي علــى الكافيــةَّ ،قيــأ /يوســف حســن عمــر ،جامعــة قــاريوآ ،
1398هـ 1978 ،م.
شر السريايف على اهاب سيبوي َّ ،قيأ /مد حسـني مهـدلي ،علـى سـيد علـى،
دار الكهب العلمية ،ط األوىل1429،هـ2008 ،م.
شر شافية ابن احلاجب للرضيَّ ،قيـأ /مـد آـور احلسـن و خـرين ،دار الكهـب
العلمية ،بريو 1402هـ 1982 ،م.
شر شحتور الحتهب يف معرفة االم العرب البـن هشـامَّ ،قيـأ /عبـدالغ الـدقر،
الشراة املهحدة للهوزيع ،دمشأ ،ط األوىل1984 ،م.
شر قار الند وبل الصد البن هشامَّ ،قيأ /الشـيو :مـد يـى الـدين عبـد
احلميد ،املكهبة العصرية ،بريو 1992 ،م.
شر الكافية الشافية البن مالاَّ ،قيأ /د :عبد املنعم أمحد هريدي ،دار املـأمون
للواع بدمشأ ،ط األوىل1402 ،ه1982 ،م.
شر املهصل البن يعي َّ ،قيأ /داهور :إميل بديع يعقوب ،دار الكهب العلمية،
بريو  ،لبنان ،ط األوىل 1422 ،هـ2001 ،م.
شر ابن الناظم على ألهية ابن مالاَّ ،قيأ /مد باسل عيون السود ،دار الكهب
العلمية ،بريو  ،ط أوىل 1420 ،هـ2000 ،م.
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شواذ القراُا للكرماآيَّ ،قيأ /د:

ران العجلـي ،مؤسسـة الـبالغ ،بـريو ،

من دون تاريو.
الصاحيب يف فق اللغة البن فارسَّ ،قيأ /السيد أمحد صقر ،مابعة عيسى احللبى.
صحيح البخاريَّ ،قيأ /د :مصاهي أديب البغا ،طوْ النجاة1422 ،هـ.
عبث الوليد للمعريَّ ،قيأ /آاديا علي الدولة ،من دون بياآا الاباعة.
عمدة الكهاب ألبي جعهر النَّحَّاسَّ ،قيأ /بسام عبدالوهاب اجلابي ،دار ابن حـزم
للاباعة والنشر ،ط األوىل  1425هـ 2004 ،م.
فــهح القــدير للشــوااآي ،دار ابــن اــثري ،دار الكلــم الايــب ،دمشــأ ،بــريو  ،ط
األوىل 1414 ،هـ.
يف اللهجا العربية للداهور :إبراهيم أآي  ،مكهبـة األجنلـو املصـرية ،ط الرابعـة،
1973م.
القراُا الشاذة دراسة صوتية وداللية ،د :محدي سلاان العـدوي ،دار الصـحابة
للواع باناا1427 ،ه 2006 ،م.
القرارا النحوية والصرفية جملمع اللغة العربيـة بالقـاهرة للـداهور :خالـد بـن سـعود
العصيمي ،دار الهدمرية بالرياو ،ط الثاآية1430 ،هـ  2009 ،م.
الكامل يف القراُا واألربعني الزائدة عليهاَّ ،قيأ /مجال بـن السـيد بـن رفـاعي،
مؤسسة مسا للهوزيع والنشر ،ط األوىل 2007 ،م.
اهاب سيبوي َّ ،قيأ /األسهاذ :عبد السالم هـارون ،مكهبـة اخلـاجني بالقـاهرة ،ط
الثاآية1977 ،م.
اهاب يف أصول اللغة من إصدار جممع اللغة العربيـة بالقـاهرة ،اهليئـة العامـة لشـئون
املاابع األمريية ،ط األوىل 1395 ،هـ 1975 ،م.
اشــاف اصــاالحا الهنــون والعلــوم للههــاآويَّ ،قيــأ /د :علــي دحــروج ،ط
األوىل1996 ،م.
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الكشاف عن حقائأ الهنزيل وعيون األقاويل يف وجوه الهأويـل للزخمشـريَّ ،قيـأ/
عبد الرزاْ املهدي ،دار إحياُ الواع العربي ،بريو .1407 ،
الكناش يف ف النحو والصرف ألبي الهداَُّ ،قيأ /د :رياو بـن حسـن اخلـوام،
املكهبة العصرية للاباعة والنشر ،بريو  ،لبنان 2000 ،م.
اللبــاب يف علــل البنــاُ واإلعــراب للعكــرب َّ ،قيــأ /غــازي طليمــا  ،عبــد اإلل ـ
آبهان ،دار الهكر املعاصر ،بريو  ،ط األوىل1405 ،هـ1984،م.
لسان العرب البن منظور ،دار صادر ،بريو  ،ط الثالثة1414 ،هـ.
اللمحة يف شر امللحة البن الصائغَّ ،قيأ /إبراهيم بن ساق الصـاعدي ،اجلامعـة
اإلسالمية باملدينة املنورة ،ط األوىل1424 ،هـ2004،م.
اللهجا العربية للداهور :إبراهيم جنا ،مابعة السعادة1976 ،م.
املبسوط يف القراُا العشر البن مهران النيسابوريَّ ،قيأ /سبيع محزة حاايمي،
جممع اللغة العربية بدمشأ.
احملهسب يف تبيني وجوه شواذ القـراُا البـن جِنِّـيَّ ،قيـأ /علـى النجـدي آاصـف
و خرين ،اجملل األعلى للشئون اإلسالمية بالقاهرة1386 ،هـ.
احملرر الوجيز يف تهسري الكهاب العزيز البن عايةَّ ،قيأ /عبد السالم عبـد الشـايف،
دار الكهب العلمية ،لبنان ،ط األوىل1413 ،هـ 1993م.
احملكم واحمليط األعظم البن سيدهَّ ،قيأ /مصاهي السـقا ،حسـني آصـار ،مابعـة
احلليب مبصر ،ط األوىل1377 ،هـ 1958 ،م.
خمهصر شواذ القر ن من اهاب البديع البن خالوي  ،عنى بنشره :برجشواسر ،مكهبة
الرمحاآية مبصر1934 ،م.
املزهر يف علوم اللغة وأآواعهـا للسـيوطيَّ ،قيـأ /فـؤاد علـى منصـور ،دار الكهـب
العلمية ،بريو  ،ط األوىل1998 ،م.
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املسائل املههأ عليها بني النحويني للباحث :دخيل بن غنـيم العـواد ،رسـالة داهـوراه
بكلية اللغة العربية بأم القر 1423 ،هـ.
املساعد على تسهيل الهوائد البن عقيلَّ ،قيأ /د :مد اامل براا  ،مابوعا
جامعة أم القر بالسعودية1420 ،هـ2001،م.
مشكل إعراب القر ن ملكي بن أبي طالب القيسيَّ ،قيأ /د :حامت صا الضامن،
مؤسسة الرسالة  ،بريو ،ط الثاآية1405 ،م.
معاآي القر ن لبخه َّ ،قيأ /د:هد

مود قراعة ،مكهبة اخلاجني بالقاهرة ،ط

األوىل1411 ،هـ1990 ،م.
معاآي القر ن للهراَُّ ،قيأ /أمحد يوسف جناتي و خرين ،دار السرور ،بريو .
معــاآي القــر ن وإعراب ـ للزجــاجَّ ،قيــأ /د :عبــد اجلليــل عبــده شــليب ،املكهبــة
العصرية ،بريو .
مغ اللبيب عن اهب األعاريب البن هشام األآصاريَّ ،قيأ /د :مازن املبـارك،
مد علي محد اهلل ،دار الهكر ،بريو  ،ط السادسة1985 ،م.
املهصــل يف صــنعة اإلعــراب للزخمشــريَّ ،قيــأ /د:علــي بــو ملحــم ،دار ومكهبــة
اهلالل  ،بريو  ،ط األوىل1993 ،م.
املقاصــد الشــافية يف شــر اخلالصــة الكافيــة للشــاطيبَّ ،قيــأ /د :عبــدالرمحن
العثيمني و خرين  ،مابعة جامعة أم القر 1428 ،هـ.
املقاصــد النحويــة يف شــر شــواهد شــرو األلهيــة للعــي َّ ،قيــأ /د :علــي فــاخر
و خرين ،دار السالم للاباعة ،ط األوىل 1431 ،هـ 2010 ،م.
املقهضــب للمــربدَّ ،قيــأ /الشــيو  ،مــد عبــد اخلــالأ عضــيمة ،اجملل ـ األعلــى
للشئون اإلسالمية بالقاهرة ،ط الثاآية1399 ،هـ1979،م.
املمهع الكبري يف الهصريف البن عصهور ،مكهبة لبنان ،ط 1996 ،1م.
النحو الوايف لعباس حسن  ،دار املعارف ،ط اخلامسة عشرة.
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النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثـريَّ ،قيـأ /طـاهر أمحـد الـزاوي ،مـود
مد الاناحي ،املكهبة العلمية ،بريو 1399 ،ه1979 ،م.
اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أبي طالب ،الية الشريعة والدراسـا اإلسـالمية ،
جامعة الشارقة  ،ط األوىل 1429 ،هـ  2008 ،م.
همع اهلوامع يف شر مجع اجلوامـع للسـيوطيَّ ،قيـأ /د :عبداحلميـد هنـداوي،
املكهبة الهوفيقية  ،مصر.

*
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The Impact of Al-Loghaia on Grammatical and Morphological
Rule Making: An Analytical Study

Dr. Hammada Muhammad H. A. Buday
Department of Grammar, Morphology and Philology
College of Arabic Language
Imam Muhammad Ibn Saud University

Abstract:
The aim of the current research paper is to explore the impact of Al-loghaia
(limited language) on the rule-making in grammar and morphology. The notion
is

significant

because

many

grammarians

mention

grammatical

and

morphological forms accepted in Al-loghaia. Hence, I intend to collect, study
and illustrate the reasons behind the rise of this notion. The study has shown that
Al loghia or limited language, is tackled in a number of areas in grammar and
morphology, the most important of which are: inflected and non-inflected words,
Naskh of opening, the subject, consonants sequences, gemination, diminutive
forms, exception articles, prepositions, the words ni’ma and bi’sa, accusatives,
Jazm cases, alluding to numbers. Also one finds that Al-loghaia has been given
other attributes such as: analogy, badness, faultiness, irregularity, exception,
deviation, unconventionality, difference forms, and other terms recorded in the
course of the current paper.
Keywords: language variation, irregularity, grammar, rule making.
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د .زينب بنت عبد اللطيف بن كامل كردي
قسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي  -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث1439 /5 /18 :هـ

ملخص الدراسة:
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احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من يبن ب دهنده ،مند دهندن وللهندو ن ه
الدراسة اللهدسب املهجن الندعدو وا سنلجددة ،وبن ادز ه اكاند دنناة عن اللهدسنب
الرت ي ب الهظم الق آيبي .وهدوت متايد يشن مان تات الههن ات بل هنث ال نة م دحن
وخ دمتننة ،رتنندت د ن ج يبلنندكة الدراسننة ،وانندت امل ا ن امو دهه ن ات مقدمنندت النندعدو
ومطدل ننث وهنندو ؛سننممن وقمنند مقدمنندت النندعدو ،ورتنندتم ويننث الشن ا د م ن
الدراسة مصهاة ال ة مقدمدت للدعدون ي مقدم ا سلهطدف ،ومقدم الصرب وايبلظندر
الا ج ،ومقدم ا سلهصدر دندهلل  ،والقسنم الانديبي عن مطدلنب الندعدو ،النت ب جعن
مطدلب الديبيد ،ومطدلب اآلخ ة ،ومطدلب هدمهة.
وامل ا الاديبي اسله ز املظند امسنل دية الندعدو من اسنلااللث الندعدو د سنل
الهداو ،اللاه ع ث ،اللقديم للدعدو ،وبان ار املانديف الطلنب ،واللقييند
ددجل والظ وية ،وبهدسب الدعدو م خدمتلث اللاظ واملههى.
وامل انن الادلنن اسنننله ز املظننند امسنننل دية ا سنننلجددة منن نن اسنننلاال
ا سلجددة ،بهدسب ا سلجددة م خدمتلاد اللاظ واملههى.
و اخللدم س اهلل الل ويق والسدات ،و ت ي ج؛هد بدد لددث على ال هنث ام من،،
وآخ تع ايبد تِ احلمد هلل ر الهدملم!

املقدمة:

احلمــد ا الــعي د الــا للســااة واولابــةا وو ــدلا بــاخل وا

ــ ابةا

والصالة والسالم لى خ خلقه حممد بن بـد اا الـّ ا اني،ـاا الـعي ـان
الــد اأ سلســه و ــالله ا الرخــاأ والىــدةا و لــى نلــه و ـ به و،ــن ــبع
بإلسان إىل يوم الدين.
وبعــدف لــالقرنن ال ــري سلـ البالةغــة انيرلــدا و،ــدد اخلـ ــن سخلـ
الطلدا وجتراد للف والعملا و،ن لو،ه ل ا ّا ـبا،ا الـعي يـربني بـا
السور واآليا ،وا قاطع وال لما،ف لإذا هي سجزاأ بّيان  ،صلف

لّى ليـه

سمسى اهلدايا،ا ّ،ظو،ة بأوث الروابني والرت يبا.،
و،ن اني،ور اليت لف ت لظري ا دبُّر البيـان ا ع ـز ،وعـول الـد اأ لـا
صــل ،عــه ا

ـ ابة ،ــن ،ال ـ ا ل ـ ف لــعا جعل مــا ،وعــول هــع

الدرا ة (إ از ال ّا د ا الـد اأ وا

ـ ابة ف لللـد اأ سثـر ظـي

لـى

ليــاة ا ســل ف ا الرخــاأ يّــاجي ويــويف ويىــ را وا الىــدة يعــرت بعلبــه
،س غفرًا ،س عطفًا ،س ّصرًا ابرًا يّ ظر الفرجا ثقة مبعياــ ه ا و ـودةا ل ّف ـه
لف ا ،ا

ابة ّ ،ـزِّلة بالس يّة واليقا.

أهداف املوضوع:

 .1دبُّر ا قا،ا ،اليت ورد ،ا الد اأ وا

ابة.

 .2ا ّباط ا ظاهر اني لوبية ا الد اأ.
 .3ا ّباط ا ظاهر اني لوبية ا ا
أهمية الدراسة:
األهمية النظرية:

ابة.

لّــى ميمــة إ ــاز ال ّا ــد ا الــد اأ وا

ــ ابة ا ــدبُّر ،قا،ــا،

ا ـ ابة الــد اأا وا ـ ّباط ا ظــاهر اني ــلوبية لي مــا با ىــرا جالــد ،ــن
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بالةغــة القــرنن ال ــري ا ال ّا ــدا و ــو ً إىل ل ـ س،وــل لطــرة ا ـ ابة
الــد اأف لمعرلــة وــرو الــد اأ و ــيغ ه و،قا،ا ــها و،قو،ــا ،ا ـ اب ها
ورمحة اا بعباد ا ا

األهمية التطبيقية:

ابة س،ر  ،ا ا لياة ا سل .

متــدا هــع الدرا ــة البــالوا ا ــ ما ببالةغــة القــرننا مبوعــول ي ّــاوة
ال ّا ــد ا ع ــز ا الــد اأ وا

ـ ابةا ليب ــيف ا ّا ــد اآليا و اللـ

،طالع ا و،قاطع اا و رابني سجزائ ا اشفًا ن ال ّا د الرت ي ا ا ع ـز .مـا
ختدم ا ا سا ،ال عليمية اليت ع ّل ال دبُّرا وا بـة او ـال،يةا و ـلا ،سـل
 ،دبِّر للقرنن.

مشكلة الدراسة:

جتيد الدرا ة ن ااة رئيس هو:
يف ّا د الد اأ وا

ابة ا القرنن ال ري ؟

و فرال ّه ال ساؤ  ،اآل ية:
، .1ا هي ،قا،ا ،الد اأ و،طالبه؟
، .2ا ا ظاهر اني لوبية ا الد اأ؟
، .3ا ا ظاهر اني لوبية ا ا
منهج الدراسة:

ابة؟

ا مـــــد ،الدرا ـــــة ا ـــــّ ً الو ـــــفيا ،قرولًـــــا بالطريقـــــة ال ليلياـــــة
ا

ّباطيــَّــــةا ب بُّــع اآليــا ،الــيت ورد لي ــا الــد اأ  ،بو ًــا با

ــ ابةا

لر َد ْ،سربعا شاهدًاا ُِّّفت لسد ا قام ،ع ا ّباط الظـواهر البالةغيــَّـــة
ابة.
ٍّ ،ن الد اأ وا
اني لوبياـــــة ا ّا د ل
و ــار ،الدرا ــة لــى ا ــّ ً ال ــارايا ا ــرً الــدا ا بــدأًا بانيلبيــاأ
لسد سرجح ر يد ز،يفا هل  :ندما لوحا هودا ـا،ا إبـراهي ا لـوطا
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شـــعيدا إمسا يـــلا يو ـــفا سيـــو ا يــولسا ،و ـــى وهـــارونا داودا
ــليمانا ز ريــاا يــىا يســىا حممــد( 1ا لــي الســالما ل ـنا ــرً
الىــواهد ا ا ـ ّباطا ،ورد لســد الظــواهر اني ــلوبية ،ــع ،را ــاة ر يــد
ٍّ والد .هعا وس أة اا ال ولي والسداد.
ا ص ف ّد رد د وا ،ل
التمهيد

يىرح ال م يد ،فردا ،العّوان بعرً حملة ،وجزة ن ال ّا دا والـد اأ
ابة.
وا
مفهوم التناسب:
لغة:

س ل ال ّا د ا اللُّغة يدةا لى اِّصاة و،قاربة و،ىا لة(. 2

اصطالحًا:

ل يعر ّ،ه ار باط ني القرنن و ور ليما بيّ ـاا ل ـى يا ـد سواة ـلا
 ّ،ا بآخر ا ا لس ،ع ز ،الَّف ،ن نيا ،و ور نخعٍ بعضُـ ا بأ ّـاة بعـ
ا بّاأ حم َ ،رتابني(. 3
قيمة علم املناسبات:

،عرلة جما  ،ا صاة وال الؤم با اني،ورا والب يف ن س ـرار الـ الزم
وا ســاة وال ّا ــد ا ال ــالم س،ــر  ،ـ ا ا إمبــاة الــّفس وا ـ اب اف لــعا
حتداث العلماأ ن ال ّا د ا القرننا وليما يأ ي رً نيبرز ،ا ذ ر ّه:
.1ذ ــر الفخــر الــرازيا (606هـــ سنا (( س وــر لطــائف القــرنن ،ودَ ــة ا
الرت يبا ،والروابني ( 4ا ،وجِّـــ ًا انيلظـار إلي ـا ا فسـ ـورة البقـرة ليـيف
( 1مص

انيلبياأ .771 - 767 :

( 2يّظر ، :ع

،قاييس اللغةا ولسان العر  :لسد.

( 3يّظر  :الربهان ا لوم القرنن .35/1 :
( 4ال فس ال ب للرازي .245/5 :
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مــاة، (( :ــن أ،اـل ا لطــائف لظـ هــع الســورةا وا بــدائع ر يب ــا لـ س ان
القرنن ما سله ،ع ِز حبسد لصالة سلفاوه وشر ،عاليـها ل ـو سيضًـا ،ع ِـز
حبسد ر يبه ولظ نيا ه (. 1
.2لفــت الزر ىــي (794هـــ انيلظــار إىل إ ــاز ال ّا ــد ليــيف ذ ــر سنا
القرنن ال ري ((ِ،ن ّا ُـد سلفاوـها و ّا ُـ سةغراعـها مـالدة ذا ،ا سـاةا
وِ،ن بسُّ زهر ا و ّسُّ لىر ا لديقة ،ب ة للّفوس وانيمسال وانيلداة.
لُّ لمة ّ،ه هلا ،ن لفسـ ا طـ َر ا و،ـن ذا ـا َـدا و،ـن طلع ـا ةغُـراةا
و،ن ب

ا ُدراةا لت ليه ب ة القدرةا ولـزة ممـن لـه اني،ـرا للـه لـى

لِّ الم لطانٌ وإ،رَة! ب ر مت ُّن لوا لها ولسن ار بـاط سواخـر وسوائلـها
وبــديع إشــار ها و يــد ال قال ــها ،ــن مصـ ٍ بــاهرةا إىل ،ــوا ظَ زاجــرةا
وس،واةٍ ائرةا وسدلَّة لى ال وليد واهرةا وس،واة بال ّزيه وال ميـد ـائرةا
و،وامعِ ع ُّد وا بارا و،واطنِ ّزيهٍ وا غفار (. 2
.3وعَّــح البقــا يا (885هـــ القيمــة اجلليلــة لل ّا ــد ا ،عرلــة العلــل
الرت يبياة نيجزاأ ال الما ل و ،ـن س ـرار البالةغـةف ل قيقـه ،طابقـة ا عـالي ـا
يق ضي ا ،ن انيلواة وا قا،ا. 3(،
لّى ميمة ال ّا دف ل و ل

ظي ا وجمالـه وا ـعا يّطـوي

ومما ب

لى دُّبر مي ا ،عالي البيان القرنلياا وا

ّا نيوجه الرتابني ا السياةا

و،ا يق ضيه ،ن ،طابقة انيلواة وا قا،ـا ،ل ـى يبـدو الـّظ  ،آلفًـا ّ ،ا ـقًاف
( 1ال فس ال ب للرازي .67/4 :
( 2الربهان ا لوم القرنن .4/1 :
( 3يّظر  :لظ الدرر .9/1 :
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،ن هّا لر ت الدرا ة لـى ـدبُّر س ـرار الـّظ القرنلـيا ا ع ـز ا ،وعـول
 ،ا هو ال ّا د ا الد اأ وا

ابة

ّا ا ظاهر اني لوبية اليت حتقـ

ب ا هعا ال ّا د ا ع ز ا السياما ،اليت ورد لي ا الد اأ  ،بو ًا با

ابة.

نوعا املناسبات القرآنية:

ا ّا با ،القرنلية لو ان:
سلدهما :ا ر يد السور ليما بيّ ا.
واآلخر :ا را يد اآليا و ر يب ا.

ٍّ  ّ،ما سلوالا وليس ا قام هّا لل فصيل ن ل ا ّا بةا و،ومـف
ول ل
العلماأ ّ،ه با انيخع والردا( 1ف لما ّاوله الب يف ،ن ال ّا د الرت ي ا الـعي
د ا إليه العلماأا ومل ي ن حملا خال .
مفهوم الدعاء:
لغة:

س لٌ يدةا لى الرةغبـة واو،الـة بصـو ،و ـالم .د ـا الرجـل يـد و دَ ْـوًا
ود اأًا إذا لادىا وطلدا و أة (. 2
اصطالحًا:

ذ ــر اخلطــابيا (388هـــ سنا الــد اأ (( :ا ـ د اأ العبــد ربَّــه  العّايــةا
وا ـ مداد إياــا ا عولــةا ولقيق ــه إو ــار ا ل قــار إليــها وال ــربُّؤ ،ــن احلــوة

( 1يّظر ا فصيل هعين الّو ا و،ومف العلماأ  ّ،ما :الربهان ا ّا د ور
القرنن63 :ا  64ا والربهان ا لوم القرنن256/1 :ا واو قان 172/1 :ا و ّا
الدُّرر .56 :
( 2يّظر، :ع

،قاييس اللغة :د وا ولسان العر  :د ا.
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والقواةا وهو مسة العبودياةا وا ىعار العلّة البىريةا وليه ،عّـى الوّـاأ لـى
اا ا وإعالة اجلودا وال رم إليه (. 1
وذ ـر الب ـاأ السـب ي (733هــ سنا الـد اأ طلـد إىل اني لـى لـى ــبيل
ال ضرال واخلضول(. 2
وا ف شراّح ال لخي ،ع عريف السب يا ا سن الد اأ طلد ،ـن انيدلـى
إىل اني لى لـى وجـه ال ضـرال وال ـعلّل واخلضـولا وسدرجـو حتـت س ـاليد
اني،ر والّ ي والّداأ ،ـن س ـاليد اولىـاأ الطلـ ا( . 3ل ـن هـعا ال عريـف يعـ ا
د وا ،ةغ ا اّ،ا آلهل ا ا لا اش مل عريف اخلطـابيا لـى ختصـي
ٍّ  ّ،مـا لـى حتقيـ ،عّـى
الد اأ باا  ف وجي مع ال عريفـان ا اشـ ماة ـل
العبادةا وي أ د هعا ال قي ا موة الّ ا " :الد اأ هو العبادة"( 4ف ليـيف
يــدةا القصــر ليــه لــى ال أ يــد وا بالغــةف ليىــمل العبــادا ،يع ــا لرع ـ ا
ولفل اا و،بعوه علُّل و ضرُّل إىل اا . 
وبّاأ لى ،ا ب مي ن عريف الد اأ ما يأ ي:
طلــد ،ــن العبــاد إىل اا  لــى وجــه ال ضــرُّل واخلضــول حمقىقًــا ،عّــى
العبادة.
( 1شأن الد اأ .4 :
( 2يّظر ، :واهد الف اح (عمن شروح ال لخي

.320/2 :

( 3يّظر :روس انيلراحا وخم صر السعدا ولاشية الد ومي (عمن شروح
ال لخي

.320/2 :

( 4لدييف

يح ن الّاعمان بن بى  سخرجه البخاري ا انيد ا فرد296 :ا

وسبو داود 1479 :ا والرت،عي3207 :ا 3528ا  3668ا و
انيد ا فرد 714 :ا وا
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يح سبي داود.1329 :
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إ از ال ّا د ا الد اأ وا
د .زيّد بّت بد اللطيف بن ا،ل ردي

ه انيلبالي ا

مفهوم االستجابة:
لغة:

س ل يدةا لى ،راجعةا يقاة :سجابه ن االها إجابة وإجابًـا وجَوابًـا
وجابةًا لاوجابة واجلوا ، :ا ي ون ردًّا لى ااة سو د اأ سو ر الة سو حنـو
ذلـ  .وا ْـَ ْوبه وا ْـَ ابه وا ْـَ ا َ لــه وا ـ ا ّ،ــهف إذا مبــل د ــاأ ا
ومضـــى لاج ـــه ( . 1وا مـــوة اا

عـــاىل:ﭐﱡﭐﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ

ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﱠ

[ابلقرة]186:ا ،عّى ا

ابة ا لقياد ا ليما د َاه إليه.

و،ــن سمســاأ اا اجمليــدا وهــو ،قــرتن بالقريــدا وإجاب ــه لو ــان :ا،اــة
وخا اةا لـ (( هو اجمليد إجابة ا،اة للداا ا  ،ما الواا وسين الواا و لى
سيا لاة ـالواا مـا و ـده ب ـعا الو ـد ا طلـ  .وهـو اجمليـد إجابـة خا اـة
للمس يبا له ا ّقادين لىر ها وهو اجمليـد سيضًـا للمضـطّرينا و،ـن القطـع
رجاؤه ،ن ا خلوماا وموي علُّق به طمعًا ورجاأً وخولًا (. 2
اصطالحًا:

ا

ابة هي ،والقة الد وة ليما طُلد ب ا(. 3

الفرق بني اإلجابة واالستجابة:

اخ لف اللغويُّون ا الفرة با اوجابة وا

ـ ابةف لـرسى بعضـ سلا مـا

مبعًّى والد( 4ا وذ ر نخرون سنا اوجابة س ا ،ن ا
( 1يّظر ، :ع

،قاييس اللغةا ولسان العر  :جو ا وا ع

ابة والقبوةف إذ هـي
الو يني  :جا .

( 2يس ال ري الرمحن 949 :ا ويّظر  :الّ ً انيمسى .302-301 :
( 3يّظر  :ال ليا.50 : ،
( 4يّظر  :س اس البالةغةا ولسان العر  :جو .
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مطــع ــااة الســائلا ومــد ي ــون القطــع با خالفــةا مــا ا مــوة اا عــاىل:
ﱡﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ
ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ [املنافقون. ]11-10 :

لالســياة هّــا يــورد د ــوة ا قصِّــرين ّــد للــوة انيجــل بطلــد ــأخ ا
ل الــت اوجابــة مبخالفــة ،ــا سرادواف لقــد مضــى اا س،ــر
ﲢ

ا ﱡﭐﲞ ﲟ ﲠ ﲡ

ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﱠ [انلحل. ]61 :

وختـ ا ا

ـ ابة بقبــوة الــد وة ،ــع لضــل ّايــة ب ــا ( 1ا وياخــع هــعا

ا عّى ،ن الصيغة الصرلياة للمصدر بزيادة لرو ا

ـ فعاةف لالسـا وال ـاأ

للمبالغة للد لة لى إجابة با والقة ،ع ّاية ورل بصالب ا .وال عدية بـالالم
،ع سنا الفعل ي عداى بّفسه  -للد لة لـى مـاة العّايـة با سـ ا لـهاواخ صا ه برتاد الّع ا وحتقي ،ـا سراد إ راً،ـا لسـاالها و قـديرًا قا،ـهف
لــعا الــت ا

ـ ابة ثوابًــاف ــا لي ــا ،ــن او ظــام( 2ف لــعا ــرجِّح الدرا ــة

ا خ ال با اوجابة وا

ـ ابةف لـيم ن القـوة إنا ا

ـ ابة سخـ ا بّـاأ

لى ا عّى اللغويا والصيغة الصرليةا ولي ا مبوة و ّاية وحتقي للمطلـو ا
والقياد ،ن العبدا ما ا موله

عاىل :ﱡﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱠ [اإلرساء ]52 :ا د لــة لــى سنا البىــر يقو،ــون بقــدرة اا

( 1يّظر  :الفروة اللغوية 44 :ا ولظ الدرر  306/17 :ا وال ليا 51 : ،ا
وال رير وال ّوير .133/17 :
( 2يّظر  :ال ىا 133/3 :ا وزهرة ال فا
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.4909/9 :

 إذ الًــا ني،ــر ا والقيــادًا لد و ــها دون ،ــا وهماــوا ،ــن ،سـ يال ،سل ـ
اروا رلاًا و رابًا(. 1
وورد احل ـ ا لــى الــد اأ ،ــع و ــد اا با

ـ

ابة ا مولــه :ﭐﱡﱍ

ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙ ﱚ ﱛﭐﱠ [اغفررر ،]60 :لاخلطــا للمســلما ل قي ـ باد ــه ولــد
بالد اأ علُّالً و ضرُّ ًاا وال اأ إليه دون وا ا و((اآلية ،ن ا ل باك :ذَ ـر
الد اأ سو ً دليالً لى لعله ثاليًاا والعبادة ثاليًا دليالً لى لعل ا سو ً (. 2
ما ُو د ا س يبون ا والر وة ا ّقادون لل ا والسّة بانيجر العظي
وباحلســــــــــّى .ﭧﭐﭨﭐﱡﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ
ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﱠ [آل عمرررررران ]172:ا وﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳐ
ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ
ﳢ ﳣﳤ

ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪﳫ ﳬ ﳭ ﳮﱠ[الرعد. ]18:

و ــا الــت اوجابــة وا

ـ ابة ،ــن الصــفا ،اوهليــة ا ر بطــة بــالقر

والسمعا ان ال فاؤها ن نهلة ال فار ا ز و،ـة د لـة لـى بطـالن باد ـاا
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ

ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱠ [سورة الرعد ]14:ا

وﭧﭐﭨﭐﱡﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ
ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ

ﲔﱠ [فاطر. ]14:

( 1يّظر :احملرر الوجيز .463/3 :
( 2لظ الدرر .100/17 :
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وبعــد هــعا ال وعــيح فــردا ،العّــوانا سذ ــر ا ا بالــيف الوالثــة اآل يــة
،قا،ا ،الد اأ و،طالبه وا ظاهر اني لوبية للد اأ وا
مقامات الدعاء ومطالبه
أوالً :مقامات الدعاء:

ابة.

ر د ،الدرا ة لآليا ،اليت ورد لي ا الـد اأ  ،بو ًـا با

ـ ابة سربعـا

،وععًاا در ،انيد ية لي ا ن انيلبياأ والر لا و ن ةغ ه ،ـن البىـرا
ُّفت ا ثالثة ،قا،ـا، :،قـام ا
و،قام ا

ـ عطا ا و،قـام الصـرب وال ظـار الفـرجا

ّصار باا .وليما يأ ي فصيل ا:

.1مقام االستعطاف:

ر د ،الدرا ة للد وا ،اليت ار بطت ا ياة والد ،ع ا ـ ابا ا ا
عطا

،قام ا

سعة ،واععف جاأ ،با رتا بالزلل( 1ا وإمـرار بالـعلدا

وطلد للمغفرة والرمحـة .ورد ـبعة  ّ،ـا ـن انيلبيـاأ والر ـلا و،وعـعان
ن ا اّ،ا ا ف ىرين ا اآللاةا والّصارى العين اه ـدوا إىل اوميـانا وليمـا
يأ ي فصيل الدا ا ا هعا ا قام:
 .1ندم  :سزلّــه الىــيطانف لأ ــل ،ــن الى ـ رة هــو وزوج ــه لــواأا
وبعد سن سدر ا لدالـة الـعلد جلـأا إىل اا ،سـ عطفَا ،عرتلَـا بظلـ الـّفسف
ل ـــا

لي

مـــااﭐ ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ

ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ
ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ [األعررررا

وجاأ ،ا

]25 – 2٣ :ا

ابة ،ن الرمحن الـرلي بقبـوة ال وبـة الـيت ُـرِّح ب ـا ا مولـه

( 1لال زادة ،ن سلفاو ا رتا بالزلل وا قا،ا ،اليت ورد لي ا ا القرنن يّظر:
بالةغة القرنن ا ،قا،ا ،ا رتا بالزلل لرةغدة ردي.
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ابة
إ از ال ّا د ا الد اأ وا
د .زيّد بّت بد اللطيف بن ا،ل ردي

عاىل :ﱡﭐ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﱠ [ابلقرة:

]٣7ا ومل يصراح ب ا ا الىـاهد ،وعـع الدرا ـة ثقـة مبـا ذ ـرف لا ـ ا اا
د اأ ا ومبل وب ها وبدس ،رللة ا ـ خالله ب بوطـه إىل انيرً لعمار ـا هـو
وذرِّي ها وّ،از ة دواه لي اا لا،لا ،ع ـ س،الـة

ـز ّ ،ـا السـموا،

وانيرً واجلباة.
 .2لوح  :راجع رباه ا ابّهف لعا بها لا عطف ،عرتلًا بالزلل طالبًا
ا غفرة والرمحةف لا

ا له ب بى باهلبوط بسالم وبر

ا ،هو و،ن ،عهاﭐﭐ ﭐ

ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭﱮﱯﱰﱱﱲ ﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹ
ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ [هود.]48 – 47 :

 .٣يولس  :ةغاعد مو،ها وا ع ل ا ه ره ف لا رت بزللـها
ولادى رباـه ،قـرًّا بظلـ لفسـهف لا ـ ا لـها واّـا ،ـن الغـ ا .ورد ذلـ ا
،وععا:


ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔ
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ [األنبياء:

. ]88 – 87


ﭧﭐﭨﭐﱡﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﱹﱺﱻ ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ

ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ [القلم. ]50 – 48 :

، .4و ى  :ا رت بزللـها ولدما وا عطف رباه ا ،وععا:
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ا ع اله ،ن وِّّه بأخيه لييف ا غفر ،ن ّيعهف لا

ٍّ بأنا ،ن ا لاا ةغفور رلي ا
ام
له بالبىرى حب

ا اا

ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ [األعرا



.]15٣ – 151 :

م ْله القبطياا إذ رجا ،ـن اا ا غفـرةا لغفـر لـها

ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﱷ ﱸ

ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ [القصص. ]16 :

.5

ليمان  : ومع ا ل ّة سزالت ّه ،ل ها لل أ إىل اا ،س عطفًا

ّ،يبًاا لسخر له الريح والىياطا وو د حبسن ،آ

ا ﭧﭐﭨﭐﱡﲚ ﲛ ﲜ

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ
ﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴ ﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻ
ﲼﲽﲾ ﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊ ﳋ

ﳌﱠ [ص.]40 –٣5 :
 .6سولو انيلبا ا ف ّرون ا اآللاة :سثّى اا لى اه دائ
إىل ل م ه ا خل ال ونف و،سار

با

بال ف ُّر

عطا ،عرتلا بعلو يرجون

،غفر اا ليس يد هل وا دًا بادخار احلسّا ،و ف السيئا ،وإدخاة
اجلّا.،

ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ
ﲤﲥ ﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰ
ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ
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د .زيّد بّت بد اللطيف بن ا،ل ردي

ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱁ
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱠ [آل عمران.]195 – 191 :

 .7الّصارى العين اه دوا إىل اوميان باا :ذ ر القرنن سل
اا سن يدخل

يس عطفون

ا ز،رة الصاحلا الىاهدين يوم القيا،ةا ليعده باوثابة

باجلّا،اﭐ ﭐ ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ ﱓ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ﱡ ﱠ [املائدة.]85 – 8٣ :

.2مقام الصرب وانتظار الفرج:

جاأ ،د وا ،هعا ا قام ا ثالثة ىر ،وععًاا اخ صت مثالية  ّ،ا
بانيلبياأ والر ل بعد اب الأا ،ش ى  ّ،ا احلر،ان ،ن العريةا ول ّة يد
الّساأا وا رً ولقد انيهل وا اةا ومخسة  ّ،ا در ،ن ةغ انيلبياأا
وه  :ا،رسة مرانا وس
لم

ا

ال فا وا اّ،ون الصاحلون ا د وا،

اا إياها خل ي الدليا واآلخرة للّفس والوالدين وانيهلا وليما يأ ي

فصيل الدا ا ا هعا ا قام:

 .1إبراهي  :طلد العرياة دا يًا رباه سن يرزمه بولد ا،ا لبىر

بغالم للي ا ورد د اؤ حم

يًّا:ﱡﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ

ﳇﱠ[الصافات. ]101 – 100 :
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 .2يو ف  :طلد ر

يد الّساأ ّه ليّما ومع ا يد

ظي ا ول ّة ،ل اة بدا ،س،ا،ه مبغريا اا لصمد و رب  ّ،ظرًا الفرج ،اثرًا
السا ن دا يًا اا سن يعيّهف لا

ا لها

ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ [يوسف. ]٣4 – ٣٣ :

 .3سيو  :جلأ إىل ربه بعد رب لى الضرا العي ،ساه ا بدله

وسهله و،الها لا


ا لها و واعه سلضل مما لقدا ورد ذل ا ،وععا:

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱠ [األنبياء. ]84 – 8٣ :



ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ

ﳘ ﳙ ﳚﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ
ﱛ ﱜﱠ [ص. ]٤٤ – 41 :

لا

 .4ا،رسة مران :د ت اا سنا ي قبَّل ،ا ا بطّ ا خلد،ة بيت ا قدسف
ا اا د اأها بالقبوة وال فالة والرزة والصالحا

ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﲑ ﲒ

ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
ﲣﲤﲥ ﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯ ﲰﲱ
ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ
ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ
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د .زيّد بّت بد اللطيف بن ا،ل ردي

ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ
ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥﱠ [آل عمران.]٣7 – ٣5 :

 .5ز ريا  :طلد العريةا وردا س،ر إىل اا ابرًا ،س سلمًا  ّ،ظرًا

الفرجا لبىار اا بي يى ا ورد ذل ا ثالثة ،واعع:


ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ

ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛﱜ
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱠ [آل
عمران. ]٣9-٣8:



ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙﱚﱛ ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣ ﱤ
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ
ﱴﱵﱶ ﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ
ﲂ ﱠ [مريم. ]7 – 4 :



ﭧﭐﭨ ﱡﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ

ﳀ ﳁﱠ [األنبياء.]90-89:
ا

، .6و ى  :د ا ربَّه ،عرِّعًا حباج ه ،ف قرًا  ّ،ظرًا الفرجف لعاجل ه
ابة با قرار و ن وإةغّاأ ،ن لضل اا.

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱯﱰﱱﱲ ﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ
ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ
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ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﳅ ﱠ [القصص. ]27 – 24 :

 .7س

ا

ال ف :ال اوا إىل رب

ددًا إىل سن ولّى د الظُّلْ

هرًبا بإميال ف لألا،

ّا

ا ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ

ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝﲞﲟ
ﲠ ﱠ [الكهف. ]12 – 10 :

 .8باد اا الصاحلون :لّم

اا الد اأ نيلفس

ونيهلي ا ورد

ذل ا ثالثة ،واعع:

 الد اأ لأللفس خب ي الدليا واآلخرة:

ﭧﭐﭨﭐ ﭐ ﭐﱡﭐﲎ ﲏ

ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ
ﲛ ﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ ﲦﲧﲨﲩ
ﲪﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ
ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﭐﱠ [ابلقرة]202 –200 :

 الد

اأ لألزواج والعريا ،ولأللفس بال قوى:ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﲓ ﲔ

ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ
ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ
ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﱠ[الفرقان. ]76 – 74 :
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د .زيّد بّت بد اللطيف بن ا،ل ردي

 ش ر الّع
والعرية:

لى اولسان و لى والديها والد اأ بصالح الّية

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ
ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱠﭐ
[األحقا .]16 – 15 :

 .3مقام االستنصار باهل:

جاأ ،د وا ،هعا ا قام ا مثالية ىر ،وععًاا اخ

 ّ،ا بانيلبياأ

والر ل مخسة ىر ،وععًاا ضمّت طلد ال أييد بآية لل صدي ا وطلد
ال يئة للد وةا وبيفا ا خاو اليت عرتي الّفس خولًا لى الر الةا سو
الى وى ،ن ال عيد وال صريح بطلد الّصرةا سو اليأس ،ن ا
بطلد الف ح سو الّ اةا سو إهال

ابة القوم

ا وورد ثالثة  ّ،ا ا ا غاثة ا اّ،ا ا

ا عارك بطلد الصرب وال وبيت والّصر .وليما يأ ي فصيل الدا ا ا هعا
ا قام:
 .1لوح  : عابـه مو،ـهف لا ّصـر رباـهف ليّ ايـه ،ـّ ف لا ـ ا
لــها واــا و،ــن ن،ــن ،عــها وسةغــرة الظلمــة بالطولــانا وورد د ــاؤ  ،بو ًــا
با

ابة ا سربعة ،واعع:
 ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ [األنبياء. ]77 – 76 :
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ﭧﭐﭨﭐﱡ ﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ

ﳁ ﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋ ﳌﳍﳎ
ﳏﳐﳑﳒﳓﳔ ﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﱠ
[املؤمنون. ]27 – 26 :


ﭧﭐﭨﭐﱡ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﱠ
[الشعراء. ] 120 – 117 :

 ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ
ﳒﳓﳔ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ
ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ ﱘﱙ
ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ [الصافات. ]82 – 75 :

 .2هود سو ا،

(1

 -لي مـا السـالم  -الهمـا د ـا مو،ـه و ـعبو ف

لل ــأ إىل اا ،س ـ ف ًا لــي ،س ّص ـرًا رباــه بعــد ،ــا ــل

ـلا ،ســل ا

د ـو ف وا ـ ا اا لــه بـأن و ـد بســر ة لـد ،ا لأخـع

الصــي ة!

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ
ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﱠ [املؤمنون. ]41 – ٣9 :

( 1مل يصرح السياة القرنلي ا هعا ا وعع با

الّ سو القوما ل ّه ذ ر سل

بعد

موم لوح :ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ

ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ [ا اّ،ون ] 32 – 31 :لا ه مام ان باحلدث ا رر لى ،ر
انيز،ان ،ن ،س ربي القوما وجاأ العطف بعد وال عقيد لى القص

الواردة ا

ورة ا اّ،ون بعبارة جا،عة بيان ّة اا ا لصرة سلبيائه وإهالك ا عبا الف رة.
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ابة
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د .زيّد بّت بد اللطيف بن ا،ل ردي

 .3لوط  :د ا مو،ه إىل ال وليد ول اه
ا

باوخراجف لسأة ربه سن يّ يه وسهلها لا

ن الفالىةا ل ددو
لها

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲅ ﲆ

ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ [الشعراء. ]17٣ – 169 :

، .4و ى  :ورد له ا ،قام ا

ّصار ثالثة ،وامفا لو ،ة

،واعع:
 طلد ال أييد مبل العها إىل لر ون :ال أ إىل ربِّه ليربئه ،ن يولفسها ،س ّصرًا به ،س مدًا ّ،ه ا عولة طالبًا اني با اليت عيّه لى ال بليغف
لا

له بأن ن ا

ا

 ،بو ًا با


اله وسياد بأخيها وبىارهما مبعياـــ ها وورد د اؤ

ابة اا له ا سربعة ،واعع:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ ﲿﳀﳁﳂﳃ
ﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊ ﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔ
ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﱠ [طه.]٣6 – 25 :


ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ

ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱠ [طه. ]46 – 45 :


ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ
ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﱠ [الشعراء. ]15 – 12 :


ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
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ﲾﲿ ﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇ ﳈ
ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﱠ [القصص. ] ٣5 – ٣٣ :

 -طلد الّصرة بعد ا

بار مو،ه و قا س

انيرً ا قد ة :لييف وجه إىل ربه عار ًاا لا

ن الق اة وخراج العدو ،ن
ا اا له بأن امد سولئ

القوم بال يه سربعا ّةا يس قرون و ي دون إىل طري

 :ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ
ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ
[املائدة. ]26 – 25 :

 طلد الّصرة لا سيس ،ن القياد لر ون ومو،ه لد و ه :لييف د اربه سن يعهد س،واهل ا ويىدا لى ملوب
قبل خ ا سبدًاا

ليّعقد لي ا ال فر والضالةا لال

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ

ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ
ﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔ ﱁﱂﱃﱄﱅ
ﱆﱇﱈ ﱉﱊﱋﱌﱎﱏ ﱐﱑ ﱒﱓ
ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ [يونس.]90 – 88 :

 .5ز رياا  :د ا اا سن ياياد بآية دةا لى حتقّ ،ع زة الولد
ا ئّا ًا بالبىائرا لأ ر،ه ب أييد بآية سن يُع ز لساله ن ال،
و

وأا لال يقدر إ

لى اوشارة والر،ز( 1ا وورد الد اأ وا

،وععا:
( 1يّظر  :يس ال ري الرمحن .130 :
124

ابة
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،ن ةغ نلة
اب ه ا

 ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﱠ [آل عمران.]41 :

 ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ

ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ [مريم.]10 :

 .6يسى : أة رباه سن يّزة ،ائدة ،ن السماأا لا طلد
ا له :ﱡ ﭐﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
احلواريون ّ،ه نية ،رئية زيد يقيّ ( 1ا لا

ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ [املائدة. ]115 – 114 :

 .7ا اّ،ون ا قا لون ا ا عارك :ل ى القـرنن ا ـ غاث ا وا ّصـاره
بــااا وا ــ ل ا ،الصــرب وال وبيــتا و ّزالــت ا ــ ابة بال وبيــت وا ــدد
اجلليــلا والّصــر ا ــازَّرا واوثابــة ا الــدليا واآلخــرةف ورد ذلــ ا ثالثــة
،واعع:

 ﭧﭐﭨﭐﱡ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ

ﲊﲋﲌﲍﲎﲏ ﲐﲑﲒﲓ
ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝ

ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﱠ [ابلقرة.]251 – 250 :

 ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ

ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁ ﳂﳃﳄﳅﳆ
ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ

[آل عمران. ]148 – 146 :

( 1يّظر  :يس ال ري الرمحن .248 :
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ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ [األنفال. ]9 :

ثانيًا :مطالب الدعاء:

ّوا ت ،طالد الد اأ ا شواهد الدرا ة ا ،قا،ا ا الوالثـة ،ـا بـا
،طالد ا الدلياا إىل ،طالد ا اآلخرةا إىل ،طالد جا،عـة هلمـا ،عًـا .وليمـا
يأ ي فصيل ا:
 .1مطالب يف الدنيا:

ام صر ،لى ،طالد ذا، ،قا د ا،ية نيداأ  ،ماة اخلل با

ـ خال

ا انيرً و مار ا .ورد  ّ،ا ا ،قام الصرب وال ظـار الفـرج سـعة ،واعـعف
هــي :طلــد العريــة ا د ــاأ إبــراهي ا ود ــاأ ز ريــا ا ثالثــة شــواهدا و،ــن
،طالد هعا الّـول سيضًـا طلـد ـر

يـد الّسـاأ ا د ـاأ يو ـفا و ىـف

الضر ا د اأ سيو ا شاهدينا وا ل قار إىل ااا وطلـد الغّـى ،ـن لضـله
ا د اأ ،و ىا وطلد الرمحة وإهلام الرشد ا د اأ سهل ال ف.
ا ،قام ا ّصار باا :الت ا طالد يع ا ا شواهد الوماليـة ىـر
مما يراد حتقيقه ا الدليا لّىر الد وة إىل اا ب أييـد ر ـله ولصـر مبـا يعيـّ
لى محل الر الة ولىرهاا و وبيت ا ـاّ،ا ا قـا لا ا ا عـارك عـد ال فَـرة
و الأ لمة اا ا انيرً.
 .2مطالب يف اآلخرة:

ورد  ّ،ا ة ،واعع ا ا

عطا ّ :اولت طلد ا غفرة والرمحة مـا

ا د ــاأ ندم ولــواأا ود ــاأ لــوحا ود ــاأ ،و ــى بــا غفرة والرمحــة لّفســه
ونيخيها ولـا م ـل القبطـيا ود ـاأ ا ف ـرين ا اآللـاة  ،ود ـاأ الّصـارى
العين اه دوا إىل او الم.
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د .زيّد بّت بد اللطيف بن ا،ل ردي

 .3مطالب جامعة:

ورد  ّ،ا ا ،قام ا

عطا

،وععان :د اأ يولسا ود اأ ليمان،

وا ،قــام الصــرب وال ظــار الفــرج ورد  ّ،ــا سربعــة ،واعــعا هــي :د ــاأ ا،ــرسة
مـــرانا ود ـــوا ،ا ســـلما نيلفسـ ـ ا والـــد وا ،للوالـــدين والعريـــة ا
شاهدين.

املبحث الثاني
املظاهر األسلوبية يف الدعاء
أوالً :استهالل الدعاء بأسلوب النداء:

الة الد اأ بالّداأ ا شواهد ا قا،ـا ،الوالثـة ا ـع ورةف لـورد

ةغلد ا

ا ثالثا ،وععًا بالرت يد اآل ي:
 .1لع سداة الّداأ :وهع مسة ةغالبة ا القرننا و قدَّر بـ "يا" ل ي سما
البا ا ويدةا لعل ا لى شداة مر

ا ّادىا لل يرِد

ﱡﭐ ﳊﱠ ﭐ

إّا

،وععا ل اية ن لبيِّّا حمماد :


ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯﲰﱠ[سورة الفرقان. ]٣0:


ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ

ﳎ ﳏ ﳐﱠ [سورة

(1

الزخر . ]88:

الداةا لى فة الربوبيَّة  :لالر ا هو ا ّع

 .2إيوار الّداأ با
ا فضال ((ا ُرَبِّي يع باد ا بال دب ا وس ّا الّع  .وسخ

،ن هعاا

( 1يعلل سبو السعود ذ ر سداة الّداأ ا ا وععا ا ع ورين ،ع سن ا قام د اأ ن هو
سمر إليه ،ن لبل الوريدا ليعبار مبدا الصو ،ن شدة س فه لى لاهل ! يّظر  :إرشاد
العقل السلي .98/3 :
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ربي ه ني فيائها بإ الح ملوب ا وسروال
د اؤه له ب عا ا

وسخالم ف وهلعا ور

اجلليلف نيل يطلبون ّ،ه هع الرتبية اخلا اة (. 1

 .3عريف ا ّادى باوعالة إىل عم ا لى ،فردًا ﭐﱡﱝ ﭐﱠا وورد ا

اثّا و ىرين ،وععًا ،ن شواهد الدرا ةا سو ،وّى ﱡ ﭐﱁ ﱂﱠا وورد ا
ثالثة ،واععا سو

عًا ﱡﭐﲛ ﭐﱠ ا وورد ا ىرة ،واععف و أ ي ميمة هعا

الرت يد ،ن د ل ه لى ا رتا ال اما بالربوبياةا ورجاأ ا ،ق ضاها.
واخ لفت ورة الّداأ ا د اأ
ﱋ

يسى :ﱡ ﭐﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ

 ...ﱠ [املائدة]114 :ا إذ لادى رباه ،ر اف ،رةً بو ف انيلوهية اجلا،عة

لصفا ،ال ماة ا طل ا و،رةً بو ف الربوبيَّة الـمُ ّْبِئة ن الرتبية وو ار ةغاية
اوحلاحا وا بالغة ا ا

د اأ والضرا ة(. 2

عل ورد لداأ الر ِّ ،ضالًا إىل عم الدا ي  ،رَّرًا ا سربعة شواهدف
ل رِّر ،ر ا ا د اأ ،و ى لى لر ون و،لئه:

ﭐﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ
ﳊ...

ﱠ [يونس]88 :ا و رار ،راة ا د اأ ا،رسة مران:

ﭐﱡﲑ ﲒ ﲓ

ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﱠ [آل عمران– ٣5 :

 .]٣6و رِّر ،ر ا ا د اأ ز ريا:

ﭐﱡﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ

( 1شرح سمساأ اا احلسّى ا عوأ ال ا والسّة .164 :
( 2يّظر  :إرشاد العقل السلي .98/3 :
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ﱣ ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ ﱮﱯ
ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ [مريم– 2 :

ا ف ىرين:

]6ف وسربع ،را ،ا د اأ

ﭐﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﱠ [آل عمران.]19٣ – 191 :

وذل ـ لب ـيفا ،زيــد ،ــن ا ل قــار وال ــعلّل وال ض ـرالا وال ل ـعاذ با ّاجــاةا
واوحلاح ا الـد اأ ،ـع ا ىـعار ،ق ضـيا ،ـفة الربوبيَّـة مبـا ـدةا ليـه ،ـن
العّاية والر اية والرتبية.
ثانيًا :التفنُّن يف عرض الدعاء:

ال ف ـُّّن ،صــطلح ،عــرو ّــد اللغــوياا والبالةغ ـيااا ذ ــر العس ـ ريا
(395هـــ ا ،عــرً لديوــه ــن الــرتاد بقولــه(( :ا غــايرة ا اللفــظ بــا
الفقر ا ،ع احتاد ا عّـى فـّان ا ال عـب ا وهـو ا ـالم الفصـ اأ ـو ( 1ا
وجعل الس ا يا (666هـ ا غايرة با اني اليد القرنلية ،ـن ال فـُّّن( 2ا وذ ـر
ابــن اشــور (1393هـــ سنا ريــر ال ــالم ا الغــرً الوالــد مــد يوقــل لــى
البليــغا لــإذا ورد ب فـّان ا ا عــالي بــاخ ال طــرة سدائ ــاا و فــُّّن ا انيلفــاو
و را يب ـا مبــا ق ضـيه الفصــالة و ـعة اللغــة با ـ عماة ا رتادلــا،ا و فـّان ا
احملسّا ،البديعياـة ا عّوياـة واللفظياـة بلـغ الغايـة القصـوى ا البالةغـةا لـال فُّّن
وجه ،ن وجو او از( . 3وهو عل لول ،ـن سلـوال ال صـريف ا القـوة(. 1
( 1الفروة اللغوية .317 :
( 2يّظر ، :ف اح العلوم .591 :
( 3يّظر  :ال رير وال ّوير .68/1 :
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وليمــا يــأ ي فصــيل هــعا الّــول ،ــن ال ف ـّان الــعي ي علَّ ـ بعــرً الــد اأف إذ
غاير ،طرة رعه ا شواهد الدرا ة ،ا با الطلـد ا باشـرا وهـو اني وـرا
إىل الطلد ةغ ا باشرا إىل اوخبار ّه دون ل ايةا وليما يأ ي فصيل ا:
الطلب املباشر:

.1

ورد الــد اأ ا شــواهد الدرا ــة بأ ــلوبَي الطلــد ا باشــر اني،ــر والّ ــيا
و يغة لعل اني،ر هـي انيةغلـدا وورد ،ا ـ ة وسربعـا ،وعـعًاا وورد،
ي ا ،وععا اثّا :ﭐﱡﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﱠ [آل عمران]194:ﭐا ﱡﲥ

يغة الّ

ﲦ ﲧﱠ [األنبياء.]89 :

 .2الطلب غري املباشر:

ورد الد اأ حم يًّا بطلد ةغ ،باشـر –سي :دون ـيغيت اني،ـر سو الّ ـي
ا ـــر بط ا بـــه ا اني ـــل  -إ،ـــا بعـــد الّـــداأ سو دون لـــداأ .وذلــ ا مثاليـــة
،واعع:
ا

لا الد اأ ا مخسـة  ّ،ـا بالّـداأا ل ـن جـاأ بطلـد ةغـ ،باشـر دون

يغ اني،ر سو الّ ي بطريقا:
الطري ـ انيوىل ،ــن الطلــد ةغ ـ ا باشــر بالّــداأ :ال قييــد بالىــرط بعــد
،قدِّ،ــة ّا ــد ،قا،ــه وورد ا ثالثــة ،واعــع، :وعــعا  ّ،ــا بعــد ا ــرتا
بالزلــلف همــا :د

ــاأ ندم ولــواأ :ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ [األعرا  .] 2٣ :ﭐ ﭐوﭐد اأ لـوح :ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ [هررود:

( 1لال زادة ،ن س اليد صريف القوة ا القرنن .يّظر :بالةغة صريف القوة ا
القرنن ال ري لعبداا الّقراطا وإ از ال صريف ا البيان القرنلي لزيّد ردي.
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] 47ا مبا ي ّا د ،ع ،قام ا

عطا ا وورد ا ،وعع ثاليف ،ن ،قام الصرب

وال ظــــار الفــــرجا هــــو :ﭐﱡﭐﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ [يوسف. ] ٣٣ :

الطلد ةغ ا باشر بال قييد بالىـرط لصـر

رً ليه يو ـف 

يـد الّسـاأا ومـدام لـعل ال قييـد

مبقدِّ،ة ا لسن الصـرب وال مالـه لوجـه ااا ومـبح ا عصـيةا مبـا ي ّا ـد ،ـع
،قام الصرب وال ظار الفـرجا ثـ لـزل  ّ،ـا إىل سلطـا اا و صـم ها والـد اأ

باللطف( 1ﭐ.
الطري ـ الواليــة :اوخبــار مسملــة امسياــة خربياــة بضــر إل ــاريا ،ا َّــد
بامسياة اجلملة وإنا :وورد ،ا ،وععا ،ن مصاة ،و ى ف همـا:ﭐﱡﭐ ﲡ
ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ [طه ، ]45 :و ﭐﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ [القصررص] 24 :

.ﭐ جــاأ ا وعــعان  ،علىقــان بالفعــل

(ماة ا ل ما ا حمل لصد ،قوة القوة (. 2
وام صــر ا ثالثــة ،واعــع لــى ش ـ وى احلــاة دون لــداأا وبطلــد ةغ ـ
،باشرا وذل بطريقا انيوىل باوخبار مسملة ،صدرية خربياة بضـر إل ـاري
،ا ّـد بامسياــة اجلملــة وسناا وورد ا ،وعــعا ،ــن مصاــة سيــو ف همــا:
مولـــــــــه عـــــــــاىل :ﭐﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
ﱙ ﱚ ﱠ [األنبيرررراء . ] 8٣ :ومولــــه :ﱡﭐ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ
ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱠ [ص .] 41 :و لة الطلـد ةغـ ا باشـر ـون
ا حمــل لصــد لــى لــزل اخلــال ا وُعلَّـ بالفعــل ﱡﭐﱒﱠ ب قــدير :لــادى

( 1يّظر  :ال ىا .467 /2 :
( 2يّظر  :إ را القرنن وبياله .196/6 :
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بألِّي( . 1و سو ر ،هع القصاة انيد الّبويا اجلليل ا ّ،اجـاة اخلـال !
لأياو ، ع ظ البالأا مل سـ وة ليـه احلـ ةا سو يفرت ـه اجلـزلا بـل
ولا ابرًا ا،دًا هادئ الّفس ثابت القلدا رطد اللسان بع ر ااا والوّـاأ
ليها ل اأ د اؤ حم يــــــًّا بطلـد ةغـ ،باشـر مبقدِّ،ـة ىـرح احلـاةا بـال عب
مبس الضرا مبا يّا د ،قام الصرب وال ظار الفرج.
والطري الوالية ،ن الطلد ةغ ا باشر دون لداأ وليد اا و ّزي ها
و علّل العبدا وخ الد اأ با رتا بالزلل مبا ي ّا د ،ع ،قام ا عطا ا
وورد ذل ا ﭐد اأ يولس  ا موة اا عاىل :ﭐﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﱠ [األنبياء. ] 87 :

 .3إلخبار عن الدعاء دون حكايته:

ورد اوخبار ن الد اأ بورود ردًا دون ل اية ا سربعة ،واعع :اثّان
ّ،

ا ا مصة لوحا ﭧﭐﭨﱡﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱠ [األنبياء:

]76ا وﭧﭐﭨ:ﭐ ﭐﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ

وا وعع الواليف ا مصة يولسا

ﳍ ﳎﱠ [الصافات]75 :ا

ﭧﭐﭨﭐﱡﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃ
ﲄ ﲅﱠ[القلم48 :

–]49ا والرابع ا مصة اجملاهدين ا ةغزوة بدر( 2ا

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ [األنفال. ]9 :

( 1يّظر  :اجمل بى ،ن ،ى ل إ را القرنن 731/2 :ا وإ را القرنن وبياله :
.351/6
( 2يّظر  :فس القرنن العظي
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ثالثـًا :التقديم للدعاء:

ورد الد اأ ا ىرة ،واعع ،ن الطلد ا باشر ب قدي ي ّا د ،ع ا قام
العي ورد ليه الد اأ .لفي ا

عطا ورد ال قدي للد اأ ا سربعة ،واععا

مدام لي ا للطلد با رتا

بالزللا سو باومرار بال وليدا سو بال و ل

باني ماة الصاحلةا لمن ال قدي با رتا بالزلل( 1د اأ ،و ى  لا
مضى لى القبطي :ﭐﱡﭐﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱠ [القصص.]16 :
و،ن ال قدي بإمرار بال وليد د اأ ا ف ىرين:

ﭐﱡﭐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ

ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ [آل عمران]191 :ا و،ن ال و ُّل باوميان د اأ
ا ف ىرين سيضًا:

ﭐﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ

ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﱠ [آل عمران .]19٣ :ود اأ الّصارى العين اه دوا إىل اوميان
باا :ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﱠ [املائدة.]8٣ :
وورد الد اأ ا ثالثة ،واعع ُسخَر ا ،قام الصرب وال ظار الفرج ،سبومًا
مبقدِّ،ة ىرح احلاة يعقب ا طلد ،باشرف ما ا د اأ ا،رسة
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ  ...ﭐﱠ [آل عمران،]٣5 :

مران :ﭐﱡﲕ ﲖ

لييف مدا،ت لطلب ا

خبرب ،ا َّد ن لعرها س قب ه بطلد القبوةا ود اأ ز ريا

 :ﭐﭐﱡﭐ ﱐ ﱑ

ﱒﱓ ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ ﱜﱝﱞ
ﱟﱠﱡﱢﱣ ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱠ
[مريم.]5 :

لييف مدَّم لطلبه بإو ار الضعف العي ا جسد ا وبيفا خوله لى

الد وة العي دلعه إىل طلد ذرية ولّاها ،ن بعد

.

( 1ما يرد ا رتا بالزلل ا قييد بالىرط بطلد ةغ ،باشرا يّظر ص، 114ن هعا
الب يف.
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وورد ال قدي للد اأ مبا ي ّا د ،ع ،قام ا
ٍّ ىرح اخلو
،وععان  ّ،ا مبقدِّ،ة بيف

ّصار ا سربعة ،واععف

لى الد وة لطلد ال أييدا يعقب ا

الطلد ا باشر وَردَا ن ،و ى  لا طلد ال أييد للد وة:

ﱡﭐ ﲛ ﲜ

ﲝﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪ
ﱠ [الشعراء]1٣ – 12 :ا وموله :ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
ﲾ ﲿ ﱠ [القصص ٣4 – ٣٣ :ﭐ] ﭐ،

وا وععان اآلخران بعد اليأس ،ن

ا ــــــــــ ابة القوما وهما ،ا جاأ ن لوح: 

ﭐﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ

ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ [الشعراء،]118 –117 :

و ن ،و ى: 

ﭐﭐ ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ

ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱠ [املائدة.]25 :

رابعًا :تَكرار األلفاظ يف الطلب:

ا دبار ا ،واعع الد اأ وا

ابة يل ـظ َ ـرار الطلـد بألفـاو ،عيَّّـةا

وليمـــا يـــأ ي ر ْـــد نيبرزهـــا ،قدِّ،ـــة -مـــدر او ،ـــان ، -ـــا ورد ا ،قـــام
ا

ـ عطا ا ثـ الصــرب وال ظــار الفــرجا ثـ ا

ّصــار بــاا وَلقًــا للرت يــد

الساب ا ا ب يف انيوة:
 .1طلد ا غفرة :ورد ا بعة ،واععا سربعة  ّ،ـا ا ،قـام ا

ـ عطا

بطلــد ،باشــر بصــيغة لعــل اني،ــر :ﱡﲳ ﲴ ﲵﱠ [آل عمررران ، ]19٣ :وﭐﱡﭐﱭ
ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ [األعرررا  ،]151 :وﱡﱼ ﱽﱠ [القصررص]16 :ا وﱡﲛ ﲜ ﲝ ﱠ

[ص ، ]٣5 :واخلـــا،س ا ا ّصـــار ا قـــا لا ا ا
ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ [آل عمران ]147 :ا لييف ا
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عـــارك :ﭐﱡﲺ ﲻ ﲼ ﲽ

لُّوا د اأه با عطا بــإعالة

الـــعلو واو ـــرا إىل سلفسـ ـ ا و قـــدي ا
انيمداما لي ون ا ّصاره سمر إىل ا

ـ ـ غفار لـــى طلـــد وبيـــت

ابة.

وورد بطريـــ ةغـــ ،باشــــرة بال قييــــد بالىــــرط( 1ا ،وعــــعا ا ،قــــام
عطا

ا

ف هما :ﱡﭐﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱠ [األعررا :

]2٣ا وﱡﭐﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱠ [هود47 :ﭐ] .

 .2طلــد الرمحــة :جـــاأ ا مخســة ،واعــع  ّ،ـــا ا وعــعان الســـابقان
ا قرولــان بطلــد ا غفــرةا والوالــيف ا طلــد ،و ــى ا قــرتن بــا غفرة ــعل :
ﭐﱡﭐﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱠ [األعرررا

ورد ليـــه ،عّـــى الرمحـــة ا ثالثـــة سلفـــاوا و
ﱳﱠ

لى وجه ا

]151 :ف إذ

باـــر بــــاودخاة :ﭐﱡ ﱱ ﱲ

عارة لىموة هع الصفة -الواب ة ا  -له ونيخيـه

(( ا ــائر سلواهلمــاا حبيــيف ي ولــان  ّ،ــاا ا ســ قر ا بيــت سو حنــو ممــا
ويف لاودخاة ا عارة س ليةا ولر ﭐﱡﱲﱠ ا عارة بعيةا سومـع لرلـه

الظرلياة ،ومع باأ ا البسة ( . 2و ـابَع ال علّـ بصـفة الرمحـة بال ـعييل باحلملـة
احلاليـــَّة :ﭐﱡﱗ ﱘ ﱙﱠ اليت ضمان سبلغ الوّاأ لى اا بصـفة
الرمحةا وهع ا واعع الوالثة ا ،قام ا

عطا .

ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ[األنبيررررراء:
،]8٣

وليه عري

بسااة الرمحة لييف ذ ـر لفسـه مبـا يوجـد الرمحـةا ورباـه

( 1ورد احلدييف ن الطلد ةغ ا باشر ص، 21ن هعا الب يف.
( 2ال رير وال ّوير .118/9 :
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بأبلغ فا اا ومل يصرحا لألطف ا السااةا ل ان سجدر بالّواة( 1ا و عا
ورد ا د اأ س

ا ال ف ﱡﭐﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﱠ [الكهف. 2( ]10 :

 .3طلــد العطــاأ بـــ (ن : ،ورد ا ثالثــة ،واعــعف اثّــان  ّ،ــا ا ،قــام
عطا :

ا

ﭐﱡﭐﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱠ [ابلقررة:

 ، ]201ﭐﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﱠ [آل عمران ، ]194 :والواليف ا ،قام الصرب وال ظـار
الفرج :ﱡﭐﲾ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ [الكهف.]10 :

 .4طلد العطاأ بـ ﭐﱡﱈﱠ :ورد ا مخسـة ،واعـعا سربعـة  ّ،ـا ا ،قـام
الصرب وال ظار الفـرجف هـي :ﭐﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ [آل عمرران:
 ، ]٣8ﭐﱡﭐﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱠ [مريم ، ]7– 2 :ﭐ ﭐﱡﭐﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
ﲚ ﲛ ﲜﱠ [الفرقررران ، ]74 :ﭐﱡﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ [الصرررافات،]100 :

واخلا،س ورد ،ليـه ،قرولـة بـا غفرة ا ،قـام ا
ﲟ ﲠ ﱠ [ص.]٣5 :

ـ عطا

:ﱡﲛﲜ ﲝﲞ

والـــ بة طياــة خاليــة ــن اني ــواً وانيةغــراًا لفــي

ا ـ ـ عماهلا إشـــعار بال فضُّـــل واولســـان ،ـــن ةغـ ـ

ـــبدا و

مـــل و

،عاوعة(. 3
 .5الــد اأ بـــ ﱡﱽﱠ :ورد ا مخســة ،واعــعف ،وعــعان ا الصــرب
وال ظار الفرج :ﭐﱡﭐﱲ ﱳ ﱴﱠ [مرريم ، ]6 :ﭐﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ
ﱠ الفرقان،74 :

وا ا

ّصار ثالثة ،واعع:

ﱡﭐﱼ ﱽ ﱾ ﱿﱠ [آل عمران:

 ،]41و[مريم ، ]10 :ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ [طه.]29 :

( 1يّظر  :لظ الدرر .462/12 :
(2

د حتليل هعا اني لو بال قييد بالظرلية ص، 27ن هعا الب يف.

( 3يّظر  :الب ر احمليني 32/3 :ا ولسان العر  :وهد.
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 .6طلد الّصر ا سربعة ،واعع ا ،قام ا

ّصار :ﱡ ﲍ ﲎ ﲏ

 ،]147وﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﱠ

ﲐﱠ [ابلقرررررررة ، ]250 :و [آل عم ر ر
[املؤمنون 26 :و . ]٣9

 .7طلد الّ اة ا ،وععا ا ،قام ا
ﱮ ﱯ ﱰ

ﱱﱠ [الشعراء ]118 :ا

ّصار:

ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ

ﭐﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ

[الشعراء. ]169 :

 .8طلـــد وبيـــت انيمـــدام ا ،وعـــعا ا ،قـــام ا
ﲌﱠﭐ[ابلقرررة ،]250 :و [آل عمررران. ]147 :

ّصـــار :ﱡ ﲋ

وال وبيــت ،عّــا ــدم ال زلــزة ا

الة الق اة و،واطن الّزاةا مما يصوِّر ماة القواة والر وخ ّـد ا قار ـةا
وهو ،عّوياا يراد ّ،ـه ال فـاأ اهلـر ومـت ا عر ـة( . 1و لـى هـعا مي ـن ـدا
ّاية يىرتك ا صويرها ا عّى اني ليا و ز،ها لاني ل ثبا ،سمدام ا قا لا
ا الر،ــلف إذ اخلــائف

وبــت مد،ــه ا ا ــانا بــل ّ قــلا و ــز ،ــن ةغ ـ

اخ يــار( 2ا و ز،ــه مــوَّة القلــو والصــمود والى ـ ا ة وال فــاأ اخلــو ،ــن
اني داأا ،ن مـوهل َ :رجُـل ثابـت القـدَما وَثبْـت اجلَّـانا وَثبْـت وَثبِيـت ِ،ـن
رجاة ثُبَّتا سي ، :ما ون ش عان(. 3
خامسًا :التقييد باجلرّ والظرفيّة:

ورد ال قييد ا الد اأ بطرة ثالثة هـي ال قييـد بـاجلرا سو بالظرلياـة سو ب مـا
،عًاا وليما يأ ي فصيل ا:
( 1يّظر  :الب ر احمليني 469/4 :ا وإرشاد العقل السلي .244/1 :
( 2يّظر  :لظ الدرر .193/3 :
( 3يّظر  :س اس البالةغةا ولسان العر  :ثبت.
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.1التقييد باجلرّ:

سداى ال قييد باجلرا ،عّى ال بعي ا ور د ،له الدرا ة مخسة شواهدف
هــــي :مــــوة اا

عــــاىل :ﭐﱡﭐﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ

[األعرا ]2٣ :ا ومولـه :ﱡﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﭐﱠ [هود:

]47ا ومولـه:

ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ [يوسف:

]٣٣ا وموله :ﱡﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﱠ [األنبياء]87 :ا ومولـه :ﭐﱡﱬ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ [األحقا .]15 :

ومما يسرت ي الّظر ا الىواهد السابقة

يع ـا ـواأ ميـد ،بالىـرطا سو

بإمرار بالعلد وإ الن لل وبـةا ورود الصـفة لي ـا ،علّقـة بــ ﭐﱡﭐﱋﱠ ل ـدةا لـى
،عّى س م ا يام اا وليمـا يـأ ي حتليـل الـّظ الـوارد ا
ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ [األعرا

لـة :ﱡﭐﱊ

]2٣ :ف إذ لو ،س ور الظواهر اني لوبية اليت ُطبَّـ

لى ةغ ها:

 .1ال عب بفعـل ال ـون :لأ ـّد إلي مـا لعـل ال ـون الـداةا لـى ر ـوخ

الو ــفا وجعــل اخلــرب سل مــا لــردان ،ــن لري ـ اخلا ــرينا وهــو سدةا لــى
سر خياة الو ف(. 1
 .2و يد الفعل الّا خ ا جوا الىرط لى عمي اولساس ب داد
ا صا بصفة اخلسارةا إن مل در ما ،غفرة اا ورمح ه.
 .٣قويـــــة الد لة حبر ال بعي ﱡﭐﱋﱠ عّى الدخوة ا ز،رة ،ن
ياصف بالصِّفةا وهعا ،ا سولى به موهلـــــــــما :ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠا
دون سن يقو  :لّخسرنا سو لّ ولنا خا رَينا وليه د لة سموى لى
( 1ال رير وال ّوير .132/17 :
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اولساس بالعلدف وي ور هعا احلع مبل انيلف والالم داخالً ليه
ال بعيضيــاــةا لي علّ اجلارا مب عو دةا ليه ل ا ليه لإلشعار بأنا
احملعو و قدير ( :خا رَين هو بع ا ع ورِين بعد ب قــــــــدير :لّ ولن
خا رَين ِ،ن اخلا ريِنف وبعل قـــــــوى الد لة ليه( 1ا لفي هعا الرت يد
ا ة يوبــــت هل ذل
إثبـــــــا ،الو ـــــــــف و و عمــــــن
الو ـــــــــــــــفف لي ون سدةا لى ال مــــــ ُّن بّاأ لى سن اولســـــان يــــــزداد
متسُّـــــ ًا بعمله إذا شـــــار ه ليه ا ــــــــةف لبمقدار ،ا يرى  ّ،لبُّـــــسًا
مبول لعله بعد لفسه ن الرتادد ا ـــداد ملـــــــ ا(. 2
ﱡﭐﱋﱠ

.2التقييد بالظرف:

ر ــد ،الدرا ــة ثالثــة ،واعــع ا قييــد الــد اأ بــالظر ﱡﱎﱠف هــي:
ﱡﭐﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ [آل عمررررران]19٣ :ا وﭐﱡﭐ ﲳ
ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ [املائرررردة ، ]8٣ :و ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ [املائدة.]84 :
إيوار ال عب بالظر الداةا لى ا عياة يبيِّن سل مياـدوا سطمـا

بالـدخوة

،ــع سهــل الطا ــةف ــا ـداة ليــه ا عيَّــة ،ــن لعــي ،ضــا ف ا

ــاة ا سـ قرا

والص بةا ل م ُّن اوميان ،ن ملوب جيعل

بُّون سهل الصالحا ويىـعرون

سل يّ سبون إلي برابطة الدين اليت متول ن ـرة لسـد مو،ياـة بيـّ ا يـوداون
سن يّــالوا ب ــا شــر ،عيا ـ
،ـــومّا بو ـــد

والل ــاة مبّــازهل ودرجــا

راجــا فــو اا

 ا مولـــه :ﭐﱡﭐﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

( 1يّظر  :شرح ال س يل بن ،ال

.237 /1 :

( 2يّظر  :ال رير وال ّوير .427 /1 :
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ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱼ ﱠ [النساء.]69 :

.3التقييد باجلرّ والظرف معًا:

وورد قييــد الــد اأ باجلــارا ،ــع الظــر ﱡﱊ ﱋﱠ ا ثالثــة ،واعــعف
هــي:ﭐﱡﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱠ [آل عمررران ،]٣9 :وﭐﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ
الكهف ، 10 :وﭐﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ [مريم.]5 :

وال قييد بـ ما ل عظي شأن الطلد وختصيصه وبيفا ،زيـد و يـد و ضـرالف
نين ا ﱡﱨﱠ ،عّــى ا ب ــداأا وا ﱡﭐ ﱩ ﱠ ،عّــى العّديــة وا ل ســا ا
لال قييد ب ما سبلغ مما لـو مـدم الطلـد دول مـاف إذ اخللـ

لـ مب ـل الرمحـة

والر اية ،ن ااا ل ن ال قييد ليه لضل ّايةا وطلد لرمحة خا اة(. 1
سادسًا :تناسب الدعاء مع خامتته:

ا دبار ا شواهد الدرا ة يل ظ سن بع الد وا ،ورد ،خبامتـة ّا ـبت
،ع الد اأ ا اللفظ سو ا ا عّىا وليما يأ ي فصيل ل  ّ،ما:
 .1التناسب يف اللفظ (ردّ الكالم على صدره) :
ردا ال ــالم لــى ــدر هــو احملســن اللفظـيا الــعي يــأ ي ليــه نخــر ال ــالم
،والقًا نيولها لي عـل سلـد اللفظـا ا ىـاب ا اللـعين جيمع مـا ا شـ قاة سو
شب ها ا سوة الفقرةا واللفظ اآلخر ا خ ا ،ا( . 2ولعـلا إيوـار هـعا ا صـطلح
 -مــا مســا البغــدادي (517هـــ

(3

-سلســد ممــا ُــر

( 1يّظر  :ال رير وال ّوير .266/15 :
( 2يّظر  :الطراز 198/3 :ا والقوة البديع .81 :
( 3يّظر  :مالون البالةغة.450 :
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ّــد البالةغــيا

بال صديرا سو ردا الع ز لى الصدر ف لوعوح د ل ـه لـى ،سـماا س وـر ،ـن
انيوةا وخلوا ،ن الد

 ،اليت مل ا الواليا و

ّا د ،ع ،قام القـرنن

ال ري  .وورد هعا الّـول ،ـن ال ّا ـد ا سربعـة ،واعـعف هـي :مولـه عـاىل:
ﭐﱡﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﱠ
[آل عمران ،]194 :ومولـه:ﭐﭐﱡﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ [املائردة ، ]114 :ومولـه:ﭐﱡﭐ
ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ [األعرررا ، ]151 :
ومولـــــــــــــــــــه:ﭐﱡﭐﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ

ﲩﱠ [ص.]٣5 :
ويل ــظ ا ــدبِّر سنا ا واعــع انيربعــة

يع ــا رُدا نخــر ال ــالم لي ــا لــى

ــدر ا ليــيف خ مــت ب ــعييل ي ض ـمان ثّــاأ لــى اا مسمــل خربيَّــة ،ا َّــدة
،أخوذة ،ن لفظ در ال الما لفي ا وعع انيوة جـاأ الـد اأ بطلـد حتقيـ
و

د اا :ﭐﭐﱡﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

ﳂ ﳃﭐﱠا وسثيف ليـه بألـه ـادة و ـد

لعبــاد بقــوهل  :ﱡﳉ ﳊ ﳋ ﳌﱠ .و ضــمَّن ا وعــعان الوــالي والوالــيف
ثّاأً با ـ فضـيل ،ضـا إىل ـفة ،ـن ـفاّ ،ـاهي ال مـاة ّا ـد لفـظ
الـــد اأ ﱡﱖ ﱗﱠ ﭐ ﱡﱶ ﱷﱠ .ا لـــا ضـــمان ا وعـــع انيخـــ
ﱡﲧ ﲨ ﲩﱠ ثّا أً مسملـة خربياـة ،ا ّـدة بقصـر ب عريـف الطـرلاا ،ـع
عم لصل وخربٍ ،ا َّدٍ بصفة ،ن فاّ ،اهي ال ماة.
 .2التناسب يف املعنى (تناسب األطراف) :

مد يأ ي ال ّا د بصفة ،ن فاّ ،ـاهي ال مـاة ّا ـد ،عّـى الـد اأا
وهو ،ا يسـماى ّا ـد انيطـرا ( 1ا و رالـه ابـن ،عصـوم (1120هــ بألـه :
( 1يّظر :سلوار الربيع .259 :
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((سن يب ـــديَ ا ـ ـ ل مبعًّـ ـىا ثـ ـ يـ ـ مِّ ال،ـــه مبـــا يّا ـــبه ا ا عّـــى دون
اللفـــظ ( 1ا وذ ـــر سنا اخلطيـــد سدخلـــه ا ،را ـــاة الـــّظ ومســـا ىـــابه
انيطرا ( 2ا ل ن ابن ،عصوم رسى سنا ،صطلح ّا د انيطرا سوىل طابق ه
طابق ــه ســما ا وهــعا ،ــا مييــل إليــه الب ــيف لســبد ا طابقــة الــعي ذ ــر ابــن
،عصوما ونيله عل يظ ر الفرة بيّـه وبـا ردا ال ـالم لـى ـدر باخ يـار
ال ّا د دون ال ىابها وورد ا ثالثة ،واععف هـي :ﱡﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ [آل عمران ، ]٣5 :وﭐﱡﭐ ﱇ ﱈ

ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ[آل عمرررررررران]٣8:ا وﱡ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ [األنبياء.]89:
وهع اخلوا ي لّ ا ورد ،ا ،قا،ي ا عطا والصرب وال ظار الفـرجا
س،اــا ،قــام ا

ّصــارف ل ــاأ دون خامتــةا رمبــا لضــي ا قــامف نيلــه ا ،قــام

الد وة سو الق اة.
املبحث الثالث
املظاهر األسلوبية يف االستجابة
أوالً :استهالل االستجابة:

جاأ ا
فصيل ما:

الة ا

ابة بطريقا :ا مرتان بالفـاأا والفصـل .وليمـا يـأ ي

 .1استجابة مقرتنة بفاء التعقيب:

ابة بطرة سربع :بال صـريح بلفظـه ،علَّـــــقًا بـالم
ورد هعا الّول ،ن ا
ا خ صاصا سو بفعل ،ى ا ،ن لفظ الطلـد ا الـد اأا سو بـاجلمع بيّ مـاا
سو بألعاة خم لفة ةغ ،ا ذ را وليما يأ ي فصيل ا:
( 1سلوار الربيع .259 :
( 2يّظر  :اويضاح .490 :
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 التصريح بفعل االستجابة:

ورد ا بعة ،واعع بصيغة ا ضي للد لة لى حتق الومولا ،ـع عليقـه
بـالم ا خ صـاص ،ضـالًا إىل عــم احمل ـي ّـه ا طلــد الـد اأ زيـد ّايــة
بالدا ي و ىريف له(. 1
س ّد لعل ا ـ ابة ا ثالثـة  ّ،ـا إىل اا بامسـه الـداة لـى الربوبياـة سو
بالضم العائد إليها للد لة لى ،ا ق ضيه الربوبية ،ن الرتبية والر ايةا ما
ا ا ـ ـ ابة ليو ـــف ﭐﱡﭐﲌ ﲍ ﲎ ﱠ [يوسرررف]٣4 :ا وللم ف ّـــرين ا
اآللـاة :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱠ [آل عمران ،]195 :وللمقـا لا ا ا عـارك ﱡﭐ ﱁ
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱠ [األنفال. ]9 :

وس ّد الفعل إىل اا بامسه الداة لى اوهلية ا طلقة سو بضـم العظمـة
العائــد إليــه للد لــة لــى ا ـ ابة ظيمــة مبع ــزة يقــدر لي ــا إ ،ــن لــه
اوهليــة ا طلقــةا وورد ،ا سربعــة ،واعــع بالرت يــد لفســه ا ــورة انيلبيــاأ
،ر بـــة برت يـــد انيلبيـــاأ لـــوح وسيـــو ويـــولس وز ريـــا :ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱠ

[األنبياء.]90 ،88 ،84 ،76 :

 اشتقاق فعل االستجابة من لفظ الطلب يف الدعاء:

ورد الفعل بصيغة ا ضـي ،سـّدًا إىل عـم العظمـة سو إىل ا ـ الـداة
لى فة الربوبية سو إىل الضم العائد ليه ا سربعة ،واعع :ا د اأ لوح:
ابة :ﱡﱵ ﱠ [الشعراء .]119 – 118 :وا د اأ لـوط:
ﭐﱡﭐ ﱯ ﱠ الت ا
ابة :ﱡ ﲋ ﱠ [الشعراء . ]170 – 169 :وا د اأ ،و ى :ﭐ
ﭐﱡﲆﭐﱠ الت ا
ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﱠ [القصص . ]16 :وا د ـاأ ا،ـرسة مـران :ﭐﱡﭐﲝﱠ الـت
ابة :ﱡﭐﲿﱠ [آل عمران.]٣7 ، ٣5 :
ا
 اجلمع بني فعل االستجابة والفعل املشتق من الطلب:

ورد الفعـــل بصـــيغة ا ضـــي ،عطولًـــا بالفـــاأ لـــى لعـــل ا ــ ابة الصـــريح ا
،وععا:
( 1ورد حتليل س لو ا

ابة ص، 111ن هعا الب يف.
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ا د ـــاأ سيـــو
ا

ــــــ ـ

 :ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚﱠ

الـــت

ابة :ﱡﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ...ﱠ [األنبياء]84 –8٣ :ا وﭐا د ـاأ يو
ﲄﲅﲆﲇﱠ

الـــــــت ا

ـــــ ـ

ـف:ﭐﭐﱡﲂ ﲃ

ابة :ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ

ﲑ...ﱠ [يوسف ،]٣4 – ٣٣ :لفـي ا وعـع انيوة اشـ قت ا

ـ ابة ،ـن ،عّـى

طلد الرمحة و ىف الضرا ا وا الوالي ،ن لفظ الطلد لفسه.
االستجابة بأفعال خمتلفة:

ورد ،ا

ابة بعد لاأ ال عقيد بألعاة خم لفة ةغ ،ا ذ ر ،ـن انيلـوال

الوالثــة ا ــع ورةا حتقّقــت ا الــدليا ا مثاليــة ،واعــعا وورد ،بو ــد ،ا ّــد
ال قُّـ ا اآلخــرة ا ،وعــع والــدا وورد ،جا،عــة بــا الــدليا واآلخــرة ا
،وععا.
ابة بفعل حتقّ ا الدليا:
اٍّ ،ــن لــوح :ﭐﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ  ...ﱠ
وذل ـ ا ا ـ ابة ل ــل
[املؤمنررون ،]27 :وإبــراهي :ﭐﱡﳄ ﳅ ﳆﱠ [الصررافات ،]101 :ويــولس :ﭐﱡﲆ
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ [القلررم ، ]50 :و،و ــى :ﭐﱡﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀ  ...ﱠ [القصررررررص ، ]25 :وز ريــــــا :ﭐﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ...ﭐﱠ[سرررورة آل عمرررران ،]٣9 :وا قـــا لون ا ا عـــارك :ﭐ
ﭐﱡﲒ ﲓ ﲔ ...ﱠ [ابلقرررررة ،]251 :وس ــ ـ ا ال ــــف :ﭐﱡﭐ ﲏ ﲐ
ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ [الكهف.]11 ، 10 :
ابا ،يع ا لّى رمحة اا بألبيائه و باد ا ـاّ،اف
ب دبُّر هع ا
لييف ا ا هل بألضل مما د َواا ون اه اهل مبع زا ،و را،ا ،إهلية
س قبت سلواهل مبل الد اأ.
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ابة بو د ،ا ّد ال قُّ ا اآلخرة:
اورد ،ا ـ ابة للّصــارى الــعين اه ــدوا لإلميــان :ﭐﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ
ﲶﲷﲸﲹﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌ
ﱍﱎﱏﱐﱑﱒ ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ
ﱛ ﱜ....ﱠ [املائدة.]84 – 8٣ :

ابة اجلا،عة با الدليا واآلخرة:
اوذل ا ا ـ ابة لسـليمان :ﭐﱡ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ  ....ﱠ ﱡ ﳆ ﳇ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﱠ [ص ]40 ، ٣6 :؛ لــدلّت ا ـ ابة لــى رعــى ،ــن اا
من سمبل ليه بقلد لي ! وإذ دة ال وبـة وسلـا ف للـه مربـه و را،ـة ،ـع
هبة ا ل العظي ا لفيه إشارة إىل سنا ،ل ه يُّقِ شيئًا ،ن ،قا،ه ّـد ااف
نيله ا قى اا ليها وا عمله ا طا ها وسداى ل ا اا ليه.
ابة للربِّــــــيِّـــا ا قا لا ا ا عارك :ﭐﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ
وجاأ ،ا
ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﱠ [آل عمران]148 :

 ،الأة بووا الـدلياا وهـو هزميـة

اني داأا ُطف لي ا الوـوا احلسـن ا اآلخـرةف نين د ـو
الدارينا ل الت ا

عـت بـا

ابة هلمـا ،عًـا بأ ـلو اللـفا والّىـر ةغـ ا راـد( 1ا

لفي الد اأ مدام طلد ا غفرة وهو اآلخرة لى الدلياا ل نا ا

ابة مـدا،ت

ثــوا الــدلياف ّا ــبة ،قــام الق ــاة الــعي طلّــع ليــه الّفــوس إىل الّصــرا
وخصاصـت ثــوا اآلخـرة باحلســن إيـعالًا بفضــله و،زي ـها ل ــو ا ع ـدا بــه ّــد
اا(. 2
( 1اللف والّىر(( :هو ذ ر  ،عدد لى ج ة ال فصيل سو او اةا ث ذ ر ،ا ل ل
والد ،ن ةغ عياف ثقة بأن السا،ع يرد إليه  .اويضاح.185/2 :
( 2يّظر  :لوم البالةغة البديع والبيان وا عالي .89 :
جملة العلوم العربية
العدد احلادي واخلمسون ربيع اآلخر 1440هـ

145

.2

استجابة بالفصل:

ورد هعا الّول ،ن ا

ابة بطريقاف إ،ا بـ ﭐﱡﭐ ﳃﭐﱠ ،والقًـا الـد

اأ بــ ﭐﱡﭐ

ﳃﭐﱠ بالفصلا سو مسملة امسية ني،ر حتقّـ ا الـدلياا سو بو ـد ،ا َّـد ال قُّـ
ا اآلخرةا وليما يأ ي فصيل ما:

االستجابة بـ ﭐﱡﭐ ﳃﭐﱠ موافقةً الدعاء بـ ﭐﱡﭐ ﳃﭐﱠ بالفصل:

ورد ،ا اثيف ىر ،وععًا لى طريقة احملاورا ،بــ ﭐﱡﭐ ﳃﭐﱠ  :وهـع ،ـن
ادا ،القرنن اليت ذ رها ابن اشـــــور (1393هـ ف لمن س ـاليبه سلـه (( إذا
ل ــى احملــاورا ،واجملاوبــا ،ل اهــا بلفــظ مــاة دون لــرو

طــفا إ إذا

ال قـــــــــــــــل ،ـــن حمـــاورة إىل سخـــرى ( 1ف ل ــــــــــاأ ،ا

ـــــــابة آلدم

ولـــــــواأ ب ــع

الطريقـــــــة ا:ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ...ﭐﱠ ﭐﱡﱎ ﱏ ﱐ

ﱑ ﱒ...ﱠ [األعرا

]24 ،2٣ :ا وهلــــــود سو

ـــــــــا ،ا:ﭐﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ

...ﭐﱠ ﱡﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﱠ [املؤمنون.]41 ، ٣9 :
و الت ا

ـ ابة و ـىا ا

ـ ة ،واعـع :ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤﱥ ﱦ ﱧ...ﱠ [املائرردة .]26 – 25 :ﱡﭐﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ
ﳊ ...ﭐﱠ ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ  ...ﱠ [يونس .]90 – 88 :ﱡﭐﲦ ﲧ ﲨ
ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ ﱡﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﱠ [طررره .]٣6 ، 25 :ﱡﭐ ﲡ ﲢ
ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ...ﭐﱠ ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﱠ [طررره .]46 – 45 :ﭐﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﭐﱠ ﱡﭐ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ...ﱠ [الشررعراء .]15 ،12 :ﱡﭐﲦ ﲧ

( 1ال رير وال ّوير .125/1 :
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ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﱠ ﱡ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ
[القصص.]٣5 – ٣٣ :

و الــت ا

ـ ابة لز

ريــا ا ا ،وعــعا :ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ

ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ  ...ﱠ [آل عمررران .]41 :ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

لعيســى ا مــوة اا

ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ...ﭐﱠ [مرررريم .]10 :وا ـ ـ يد

عــاىل :ﭐﱡ ﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ...ﭐﱠ

ﱡﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ...ﱠ [املائدة114:و . ]115
ــعا ورد ،ا ـ ابة بـــ(ميل بالبّــاأ للمفعــوة لّــوح: ﱡﭐ ﱜ ﱝ
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ...ﭐﱠ ﱡﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ...ﱠ [هود:

 47و  ]48للد لة لى (( سنا ل اني،ور العظـام ـأ ى إ ّ ،ـن ذي مـدرة
يُ ّها م اار يٌغالَـدا لـال جمـاة لـعَها الـوه لـى سن ي ـون ةغـ جلّـت
ظم ه (. 1

االستجابة بالفصل جبملة امسية ألمر حتقّـق يف الـدنيا ،أو بوعـد مد اـد التحقـق

يف اآلخرة:

ابة مسملة امسياةا إ،اا ،بدوأة با

إشارة

وورد ها ان الطريقان ،ن ا

للوّــاأ لــى الــدا يا سو ،بــدوأة بــإنا وا و ــوة لل عريــف بفــئيت ا

ـ ابة

العا،اةا وليما يأ ي فصيل ها ا الطريقا:
.1ا

ابة بالفصـل ني،ـر حتقّـ ا الـدلياا وذلـ ا ،وعـعا :نييـو ا

ﭧﭐﭨﭐﱡﳙ ﳚﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ  ...ﱠ [ص ، ]42 :ولز

رياــاا ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ

ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ...ﱠ [مريم.]7 :

(، 1ف اح العلوم .419 :
جملة العلوم العربية
العدد احلادي واخلمسون ربيع اآلخر 1440هـ

147

.2ا ابة بالفصل بو د ،ا ّد ال قُّ ا اآلخرة مسملة امسياة خربياة
ابة
للد لة لى الوبو ،والدوام( 1ا وذل ا سربعة ،واعع :جاأ ،ا
ا ثالثة  ّ،ا ،صدارة با اوشارة ﱡﭐﲷﱠ ﭐ ﭐ للوّاأ لى الدا ي واوخبار
مسزائها ﭐ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ

ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱠ
[ابلقرة .]202 – 201 :ﭧﭐﭨﭐﱡﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ
ﲝ ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ ﲥﲦﲧ

ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ [الفرقان .]75 – 74 :ﭧﭐﭨﭐﱡﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ....ﱠ [األحقا  . ]16 – 15 :وا عريف باوشارة متييز
هل ا وإلضار ا ذهن السا،ع لسًّا( 2لبيان سن ،ا ذُ ر ،ن الّصيد العظي
هل جيلّي لوا الدرجةا وبُعد ا ّزلة ا الفضلا ،ع ال ّبيه لى سل ،ن سجل
ل انيو ا وانيد ية الصادمة جديرون با سا ،ا ورد بعد اوشارة(. 3
ابة ا ا وعع الرابع بالفصل مسملة امسية ،بدوأة بإنا
وس ت ا
ٍّ ،ا َّد ال قّ ا اآلخرة .ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
وا و وة بو د ام
ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﱠ
[األعرا

]15٣ – 151 :ا و عريف

با و وليــَّــةا ولضاره إىل العهن بصفة

( 1يّظر ، :ف اح العلوم 274 :ا واويضاح .133 /2 :
( 2يّظر ، :ف اح العلوم  278- 275 :ا والطراز .146/3 :
( 3يّظر  :اويضاح .20/2 :
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ابة
إ از ال ّا د ا الد اأ وا
د .زيّد بّت بد اللطيف بن ا،ل ردي

رلوا ب ا( 1ف ونيله ،اذِن بسببيــَّـــة ،ا لزة ،ن قا ختاذه الع لا ،ع
و ور نثار الغضد ،ن اخلع ن وّ،ع العّايةا س،اا الغضد لفسها ل و لا ل
ا احلاة (. 2
ثانيًا :تناسب االستجابة مع خامتتها:
 .1التناسب يف اللفظ (ردّ الكالم على صدره) :

ابة ،ع خامت ا ا اللفظ ا سربعة ،واعـع :ورد ،ا اثـّا
ّا بت ا
 ّ،اا مسملة خربية امسية ولادة الوبو،ا ضـمن ثّـاأ ،ا ـدًا لـى اا ف
سوهلمـــا :مولـــه عـــاىل:ﭐﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ [آل
عمران ]195 :ا لرُدَّ ال الم لى در ب ّا ـد ،ع ـز لـع ر الوـوا بـالّ رةا
و رِّر با عرلة .و رِّر ميد العّدياة ،ع ا اا العي يـدةا لـى اوهلياـة ا طلقـةا
ل عظي شأن ال ف ُّرا و،ا ل ً ّه ،ـن د ـاأ وا ـ ابة ظيمـة لا ـبت جـالة
ا ومف و ،الة الفئة الدا ية .وثالي ما :موله عاىل :ﭐﱡﭐ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ابة ليه مسملـة امسيـة خربيـة ،ا ـدة
ﲄ ﲅﱠ [القصص]16 :ا وجاأ ،ا
بامسيــة اجلمل ـةا وإنا والقصــر ب عريــف الطــرلاا وبضــم الفصــلف للد لــة
لى اخ صاص اا ولد بالغفران والرمحة.
وا ا وعع الواليف جـاأ ،ا ـ ابة مسملـة خربيـة امسيـة ضـمان اّ ،الًـا
،ا َّدًا ،ـن اا :ﭐﱡﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ [األنبياء:
ابة اوهلية والعّاية الربالية الت بسبد ،ـا ومـر
 ، ]88يدةا لى سنا ل ا
ا ملبه ،ن اوميان .ويلفت الّظر ا ردا ال الم لى در ا هعا الىاهد إيوـار
الفعــل ﭐﱡﲝﱠ دون ضــعيفا ل ــو إخبــار ــامل يــدةا لــى الســر ةا ولــيس
لطمألة شخ ،عا(. 3
( 1يّظر ، :ف اح العلوم  273 :ا والطراز .147-146/3 :
( 2يّظر  :ال رير وال ّوير .119/9 :
( 3يّظر  :الربهان ا وجيه  ،ىابه القرنن .122/1 :
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وورد ،ا

ابة ا ا وعع الرابع مسملـة لعليـةا

فيـد الـعما ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ

ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ [الشررعراء 17٣ :ﭐ]ﭐا مســي ،ــا س ــاب
،ـن احل ــارة ،طـرًا لّزولــه ،ــن اجلـواا وميــل هــو ،قــعولا ،بــرا ا ا بالدهـ
ا ،وعع اوعمارف ل قوية ا ـ قالة
سثار ا ز زة اخلسف( 1ا وسُو ر ا
اجلملةا وال س يل لي بأل سُلعرواا لل يّ عروا.
 .2التناسب يف املعنى (تناسب األطراف):

ّا بت خـوا ي ا ـ ابا ،ا ا عّـى ،ـع بـدايا ا بأربعـة طـرةف هـي:
الوّاأ لى ااا والوّاأ لى العبادا واجلمـع بـا الوّـاأ لـى اا و لـى بـاد
،ع ال ع بالعربةا وذم ا لَ ا.



الثناء على اهل:

خ مت ا
-

ابة بالوّاأ لى اا ا سربعة ،واععف هي:

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ

[ابلقرررة .]202 :لخ مــت ا

ـ ابة مسملــة خربيــة بــدئت با ـ اا الــداةا لــى

اوهليـاة ا طلقة ل دةا لى عة العل ومشوة القدرة.
-

ﭧﭐﭨﭐﱡ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﱠ [ابلقررررة:

]251؛ وجاأ طر اآلية ّ ،ا بًا ،ـع ،ضـمول اف إذ ا ـ الفت ا
بالىــرط ب ـيفا الوّــاأ لــى اا بالفضــل العظــي
الى ر(. 2
( 1يّظر  :ال رير وال ّوير .181 /19:
( 2يّظر  :ال رير وال ّوير .503/2 :
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ابة
إ از ال ّا د ا الد اأ وا
د .زيّد بّت بد اللطيف بن ا،ل ردي

ـ ابة ب قييـد

لــى سولئ ـ ا ــاّ،ا ا ،قــام

-

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

ﱠ [يوسف ، ]٣4 :لخ مت ا

ابة مسملة خربية ،ا ىـدة ـفيت السـمع والعلـ

بالقصر وبضم الفصل وب عريف الطرلا.
-

ﭧﭐﭨﭐ ﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ [األحقررا .]16 :

خ مت ا

بأن اا مد دم و د ا وجـاأ ،مسملـة ال ـعييل

ابة بال ع

ا بدوأة با فعوة ا طلـ ﱡﲁﭐﱠ( 1ا و ـرِّر بصـيغة الفعـل ا اعـي ا ـبيف ـا مل
يسـ ا لا لــه ﱡﲅﱠ لل عظــي واوجيــاز؛ لالر ــل مــد و ــدوه بــه ــن اا
س دة القائلا.



الثناء على العباد:

خُ مت ا
،ضمون د وا
-

ابة ا مخسة ،واعع بصفا ،ثّاأ لى العبادا ّا بت ،ع
الواردةا وليما يأ ي فصيل ل الصفا ،و،واعع ا:

فة اولسان :ورد ،ا ثالثـة ،واعـع :ﱡﭐ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ

ﱠ [آل عمررران .]148 :ﭐﱡﭐﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ [املائرردة]85 :ا ﭐﭐﱡﱑ ﱒ

ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ [الصافات ،]80 :ذيلت ا

ٍّ ا ا ّزلة ا
لى لو

ابة لي ا باوشارة بالبعد د لة

قّه الدا ون صال باولسانا وا هعا اني ـلو
ـ الظـاهر ﱡﭐﱠﱠ بـد ً ،ـن سن

ل ا لى ال أ ِّي ب ف لعا باـر با

يقاة :ذل جزاؤه ف ل قويـة ا ـ قالة اجلملـةا والوّـاأ لـي بصـفة سمثـر،
هل ا

ابة الد اأ بأن ي ولوا ،ـع الىـاهدين الصـاحلاا لقـد سلسـّوا الّـدم

( 1يّظر  :إ را القرنن للّ اس .109 :
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وا

عطا ا و،ا جزاأ اولسان إ ّ اولسانا وهو ،ا ا

ا هل به ،ـن

احملسن  .ﭐ
 ــــــــفة اوميــــــــان :ورد ،ا مولــــــــه عــــــــاىل :ﭐﱡﲜ ﲝﲞﲟﱠ[األنبياء .]88:ودلَّت اوشارة ،ع ال ىبيه ﭐﱡﲜﱠ لـى سلـه
،ول ذل اوااأ العي اّى اا به يولس ا يُّ ي به ا اّ،ا ،ـن ال ـرو
والغموما إذا دموا ال وبةا و ضرَّ وا بإخالص .وا هعا عري للمىر ا
بأنا اا  ّ،ي ا اّ،ا ،ن الغ ِّ العي يالموله ،ن وأ ،عا،ل (. 1
 فا ،ا سار ة ا اخلـ ا ،واخلىـول والـد اأ برةغبـة ورهبـة :وهـيــــفا ، ،ابعــــة ا مولــــه عــــاىل :ﱡ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﱠ [األنبيرراء .]90 :جــاأ ،بعــد
ذ ر مص انيلبياأا اليت لفلت ب ا ورة انيلبياأ بدأًا بقصة لـوح  الـيت
جاأ ،ا ،قام ا ّصار بـااا لـا د ـا رباـه سن يّ يـه ،ـن ال ـر العظـي
العي ببه له مو،ـه بال ـعيدا و والـت هـع القصـ ا و ىـاب ت ا طريـ
رع اف إذ لا ،ـن هـا أ انيلبيـاأ لـادى ربَّـه مبـا يقـدر ليـه إ ّ هـو ف
ل والت ا ع زا ،بالد اأ الصادةا ثـ سثّـى لـي موً،ـاف لرتبيـة الّفـوس
لــى ال علُّ ـ بــاا ولــد ا الىــدائدا و ُلىلــت ا ـ ابة ل ل ـ الــد وا،
مبع ــزا ،س ــر ،اا ب ــاا بأل ــا الــت بر ــيد ــب نيولئــ انيلبيــاأ ا
اوخالصف و ضمان هعا ال عليل ،ن سلواهل ،ا يُل عا بـع ر ا ويُق ـدى بـه ممـا
يّبغــي سن يضــعه الــدا ي لُصــد يّيــه س ــوة ب ـ ا ومربــة إىل ااا ورةغبــة ا
ا ابة الد اأ.
( 1يّظر  :ال رير وال ّوير .133/17 :
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ابة
إ از ال ّا د ا الد اأ وا
د .زيّد بّت بد اللطيف بن ا،ل ردي

وسوىل لــــ الىـــــروط ا ســـــار ة ا اخلــــ

ا ،بقولـــــه :ﱡﲵ ﲶ

ﲷ ﲸ ﲹﱠا وا سار ة ا طا ة اا ،ن س رب ،ا ميدح بـه ا ـرأف
نيل ا دة لى لرص ظيـ
موله :ﭐﱡﲛ ﲜ

ل ي ـن ليــ اا  ا
لى الطا ةا ما ُ

ﲝ ﲞ ﲟﱠ [سورة طره] ،وهـع ا سـار ة ا صـف ب ـا

سلبياأ ااا ل الوا ،ع ا قراره وثبـا

ا س ـل اخلـ ا ي وجا ـون دوً،ـا إىل

اخل ا ،لى ،بادرين ،سابقا.
ووُ ـــلت ا ســـار ة ا اخلــ
ﲼﱠ الـــعي بــيان ا

ا ،بوّـــاأ نخـــر هـــو مولـــه :ﱡﭐ ﲺ ﲻ

ضـــاره جـــالة اا و ظم ـــها واوميـــان ب مالـــه

و فا ه راةغبا ا رمح ها راهبا خائفا ،ن قابه لى ظي سلعاهل .
و،ــن الصــفا ،الــيت جتلّــت ــعل ا سلبيــاأ اا سل ـ خمب ــون ا ولــد ا
خاععون خبو

ظي يبعيف لى ا ل سار واخلىول جلاللـه و ظم ـها مـا

ماة ّ  :ﭐﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀﱠ ا و ُرِّر الفعل ـان ل أ يـد حتقّـ
هــع الصــفا ،لــي جِبلّــة وطبعًــا( 1ا وا قــدي اجلــار واجملــرور د لــة لــى
ال خصـــي ا ل ـ ـ اصُّـــون اا ولـــد بـــاخلو واخلىـ ـولا وهـــعا ل مـــاة
،عرل

برب .
 -ــفا ،الصــرب والعبودياــة وال وبــة :ورد ،هــع الصــفا ،ا مولــه

عـــــاىل :ﭐﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖﱗ

ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱠ [ص .]44 :لفي ـــــا ىـــــريف

نييو  ، ب علُّلـه وسدائه ل ا العبوديةا وثّـاأ ليـه بفعـل ا ـدح ،سـّدًا إىل
ــفة العبوديــةا ،علَّـالً بصــيغة ا بالغــة ﭐﱡﱛﱠ الــيت سثّــى اا ليــه ب ــا .مــا

( 1يّظر  :لظ الدرر .470 /12 :
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ورد ،هع اجلملة لفس ا ا ،دح ليمان  ا السورة لفس ا و الت ،قد،ة
لقص ها ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ [ص.]٣0 :



اجلمع بني الثناء على اهل وعلى عباده مع التذ ري بالعربة:

ّا بت ا
،ع ال ع

ابة ،ع خامت ا باجلمع با الوّاأ لى اا و لـى بـاد

بالعربة ا ،وععا ا مصة سيو ا هما :موله

عـاىل :ﭐﱡﭐﱧ ﱨ

ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱠ[األنبيررررراء ]84 :ا ومولـــــه:ﭐﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱊ

ﱋ ﱠ [ص ، ]4٣ :بع ر سن ا

ابة حتققت ني،رين اثّاف همـا :ـفة

الرمحة اليت وردّ ّ، ،رة ل عظـي شـأل ا بـأن سيسـر شـيأ  ّ،ـا ي فـي العبـدا
وميِّـد ،حبــر ا ب ــداأ ،علقًــا بصــفة العّديــة سو عــم العظمــة للد لــة لــى
اخ صاص اا ب ا لعباد الصاحلا ،ع ع

العابـدين وسولـي انيلبـا لل أ اـي

بأيو ا لما ان الىفاأ إ نيجـل سنا اا رمحـها ولقّـ ،ـا ا،ـ أل ،بـه
لفسه ،ن ا صا اا ب ّاهي ال ماة ،ن فة الرمحة.



ذمّ املُهلَكني:

خ مت ا

ابة ا ثالثة ،واعع بصفا ،ذما للمُ َل ـا الظلَمـة ّا ـبت

،ــع ،ضــمون ا ــ ف اح انيلبيــاأ لــي ا وا ّصــاره بــاا ل ّ يــ

،ـــن

س ماهل ا وليما يأ ي فصيل ل الصفا ،وشواهدها:
 مـــــــوم السَّـــــــوأ :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱼﱽ
ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ [األنبيرررررررراء.]77 – 76 :

والسَّــوأ بف ـ ح الســا ،صــدر يــدةا لــى القبــيح ا ــرو الــعي يــاذي الــّفس
والطبائع السليمةا وا ـراد بـه ال فـر وال ـرب والعّـاد وا
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ـ زاأ بّبـي ف س،اـا

السُّــوأ بالضـ ف لا ـ ،صــدرا وهــو س ـ ا ،ــن ا ف ــوحف إذ الو ــف با
سععف ،ن الو ف با صدرف وا إعالة موم إىل َّوأ بال ّ

ـ

د لة إىل سل

اخ صوا بها و رلوا ل ى ار و فًا ثابًا هل جا،عًا ّو الرذائل(. 1
 -القوم الظا

ون :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

ﳌ ﳍ ﳎ

ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ

ﳗ ﳘ ﱠ [املؤمنون.]41 – ٣9 :

بالىركا

ﭧﭐﭨﭐﱡﱡ ﱢ

الو فف إذ

ﱣ ﱤ ﱥ ﱠ [لقمان ،]1٣ :واخ هل هعا

عوا با ول سلفس ا وول لبيِّ

بال ع ( . 2وال عريف ا
الو ف مشل

والقوم الظا ون هو العين ولموا سلفس

ﭐﱡﭐﳗﱠ

لال غراةف لبسبد لبُّس

اهلالك ﭐﱡﭐﳕﱠا وهعا ا صدر و،وله

،وعو ة ،واعع سلعاهلا اليت
 -القــــوم الفا ــــقون:

هودا وا ا،ه
ب عا

قًا وحنوهماا

أ ي ،ظ رة ،ع ا(. 3
ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ

ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ
ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱲ ﱠ [املائررررردة .]26 – 25 :وس ـــــل

الفس ،ن خروج الرطبة ،ن مىرها( 4ا وهو خروج ،ع،وم يعـدا ،ـن انيدواأا
والفس ا الىريعة خروج ن طا ة اا و ّاد لر لها ويدةا الو ف ا ىـ ا
لى و ف ،الزم يبغون ّه لِولًـاا لام ضـت ل مـة اا إعـالهل لعـدم
( 1يّظر  :ال رير وال ّوير 112/17 :ا .114
( 2يّظر  :ال رير وال ّوير .59/18 :
( 3يّظر  :ال ىا .188/3 :
( 4يّظر ، :ع

،قاييس اللغةا ولسان العر  :لس .
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اللي

لل دايةا ما ام ضـت ل م ـه هدايـة ،ـن ا صـف باوميـان وا ،وـل

للطا ـا ،واج ّــد ا ّ يــا،ا والفسـ لو ــان :لــول خمــرج ،ــن الــدينا وهــو
ا ق ضي للخروج ،ن اوميانا ا ع ور ا هع اآلية وحنوهاا ولول ةغ خمـرج
،ن اوميان ما ا مولـه

عـاىل :ﭐﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ

ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ

*

*

ﱠ[احلجرات. 1(]6 :

*

( 1يّظر  :ال رير وال ّوير 366/1 :ا و يس ال ري الرمحن .47 :
156

ابة
إ از ال ّا د ا الد اأ وا
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اخلامتة

ا خ ام هع الدرا ة اليت ان ،ن س ظ مثارها دبُّر ا وامف الرولالية ا
،وعول ال ّا د ا ع ز ا ا اا ا ،وامف ي ون العبد لي ا ا سوج عللّـه
و  ا سمحد اا عـاىلا وسثـيف ليـها وس ـلي وس ـلى
حممدا و لى نله و

به س عاا وس ل سبرز الّ ائً اليت خرجت ب ا:

 .1لصْر اآليا ،اليت ورد لي ا الد اأ  ،بو ًا با
 .2صـــّيف ،قا،ـــا ،الـــد اأ ا بـــول با
ا

لـى خـ خلقـه

ابة ا سربعا ،وععًا.

ــ ابة ا ثالثـــة ،قا،ـــا، :،قـــام

عطا ا و،قام الصرب وال ظار الفرجا و،قام ا

 .3ر ْـد سـعة ،واعـع لـد وا، ،قــام ا

ـ عطا

ّصار باا.
ضـمّت ا رتالًـا بالزلــل

وطلبًــا للمغفــرة والرمحــةا ورد ،ــن انيلبيــاأ ا ــبعة ،واعــعا و ــن

ةغ ه ،ن ا اّ،ا ا ،وععا.
 .4ر ْــد ثالثــة ىــر ،وعـعًا لــد وا، ،قــام الصــرب وال ظــار الفــرجا اخـ
مثاليــة  ّ،ــا بانيلبيــاأ بعــد ا ب ـ الأا وجــاأ ،مخســة  ّ،ــا د ــوا ،للــّفس
والوالدين وانيهلا يعلم ا اا لعباد .
 .5ر ْد ثالثة ىر ،وععًا لد وا، ،قام الصرب وال ظار الفـرجا ـدر مثاليـة
،واعع  ّ،ا ن انيلبياأ والر ل ا ا ب الأ حنو احلر،ان ،ن العريةا ول ّـة
يد الّساأا وا رً ولقد انيهل وا اةا ومخسة لغ انيلبياأا جـاأ ،ا
د اأ ا،رسة مرانا وس

ا ال فا ود وا ،لّم ا اا بـاد خلـ ي

الدليا واآلخرة للّفس والوالدين وانيهل.
 .6ر ْد مثالية ىر ،وععًا لد وا، ،قام ا

ّصار باا در مخسـة ىـر

،وععًا  ّ،ا ن انيلبياأ والر ل ا طلد ال أييد بآية لل صـدي ا سو ال يئـة
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للــد وةا سو ب ـيفا خمــاول

لــى الر ــالةا سو ش ـ واه ،ــن ال ــعيد سو

طلــد الّصــرةا وثالثــة ا ا ـ غاثة ا ــاّ،ا ا ا عــارك با ـ مداد الصــرب
وطلد ال وبيت والّصرة.
 .7صّيف ،طالد الد اأ ،ـا بـا ،طالـد ا الـدليا ورد ،ا ـبعة و ىـرين
،وععًاا إىل ،طالد ا اآلخرة ورد ،ا ة ،واععا إىل ،طالد جا،عـة
ورد ،ا ة ،واعع.
 .8ر ْد ثالثا ،وععًا ةغلد لي ا ا

الة الد اأ بالّداأ ا شـواهد ا قا،ـا،

الوالثة ا ع ورة.
 .9و يف طرة رً الد اأ ،ا با الطلد ا باشـر بصـيغيت اني،ـر ا ـ ة
وسربعا ،وععًاا والّ ي وورد ا ،وععاا إىل الطلد ةغ ا باشـر الـعي
ورد ا مثالية ،واععا إىل اوخبار ن الد اأ ا سربعة ،واعع.
 .11ر ْد ىرة ،واعع مدم لي ا للد اأ مبا ي ّا د ،ع ا قام العي ورد ليه.
 .11ر ْــد انيلفــاو الــيت ــرر ،ا الطلــدا وهــي طلــد ا غفــرةا وطلــد
الرمحةا وطلد العطاأ بـ (هد ﭐو(ن ،ا و(اجعـل ا وطلـد الّصـرةا

والّ اة و وبيت انيمدام.
 .12ا ّباط بالةغة ال قييد باجلر سو بالظرلية سو ب ما ،عًا ور د الىـواهد الـيت
ورد ا ل لول  ّ،ا.
 .13ر ــد سربعــة ،واعــع ّا ــد لي ــا الــد اأ ،ــع خامت ــه ا اللفــظا وثالثــة
ّا د لي ا ،ع ا عّى.
 .14صّيف طرة ا

الة ا

،فصولة.
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ابة إىل ا ـ ابة ،قرتلـة بفـاأ ال عقيـدا سو

 .15ر ْد سربعة ،واعع ّا بت لي ا ا
 .16ر ْد سربعة ىر ،وععًا ّا بت لي ا ا
 .17صّيف ،واعع ّا د ا

ابة ،ع خامت ا ا اللفظ.
ابة ،ع خامت ا ا ا عّى.

ابة ،ع خامت ـا ا ا عّـى :إىل الوّـاأ لـى

ااا والوّــاأ لــى العبــادا واجلمــع بــا الوّــاأ لــى اا و لــى بــاد ،ــع
ال ع

بالعربةا وذما ا ل ا.

واحلمد ا العي بّعم ه ا الصاحلا،ا والصالة والسالم لى لبياه ال ري .

*

*

*
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ثبت املصادر واملراجع
 .1او قان ا لوم القرننا جالة الدين السيوطيا حتقي حممـد سبـو الفضـل إبـراهي :
اهليئة ا صرية العا،ة لل ا ا 1394هـ.
 .2إرشــاد العقــل الســلي إىل ،زايــا ال ــا ال ــري ا سبــو الســعود العمــادي :دار إليــاأ
الرتاث العربيا ب و.،
 .3س اس البالةغةا جار اا الزخمىريا حتقي

بد الرلي حممود :دار ا عرلةا ب و. ،

 .4إ از ال صريف ا البيان القرنليا زيّد ردي :حبيف حم

ّ،ىور ا جملة

عية

بيان للقرنن و لو،ها العدد السابع ىرا 1435هـ.
 .5إ را القرننا سبو جعفر الّ اسا ل

ليه :بد ا ّع خليل إبراهي ّ، :ىورا،

حممد لي بيضونا دار ال د العلميةا ب و،ا الطبعة انيوىلا  1421هـ .
 .6إ را القرنن وبيالها حميي الدين درويشا دار اورشادا محـ ا الطبعـة الرابعـةا
1415هـ .
 .7سلوار الربيع ا سلوال البديعا ابن ،عصوم احلّبليا حتقي شا ر هادي شـ ر، :طبعـة
الّعمانا الّ فا الطبعة انيوىلا 1388هـ.
 .8اويضاح ا لوم البالةغةا جالة الدين القزوييفا حتقي حممد بد ا ّع خفـاجي:
دار اجليلا ب و،ا الطبعة الوالوة.
ـدمي

 .9الب ر احملـيني ا ال فسـ ا سبـو ليـان انيلدلسـيا حتقيـ

يـل :دار الف ـرا

ب و،ا 1420هـ.
 .10بدائع الفوائدا ابن مي اجلوزية  :دار ال ا العربيا ب و.،
 .11الربهان ا وجيه  ،ىابه القرنن "س رار ال رار ا القرنن ا سـمى الربهـان ا وجيـه
 ،ىابه القرنن ا ليه ،ن احل ة والبيان"ا سبو القا
طاا ،راجعة سمحد بد ال وا
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ال ر،ـاليا حتقيـ

وً :دار الفضيلة.

بـد القـادر

 .12الربهان ا لوم القرننا بدر الدين الزر ىيا حتقيـ حممـد سبـو الفضـل إبـراهي :
دار إلياأ ال د العربية يسى البابى احلل وشر ائها الطبعة انيوىلا 1376هـ .
 .13بالةغة صريف القـوة ا القـرنن ال ـري ا د .بـد اا الّقـراط :دار م يبـةا د،ىـ ا
الطبعة انيوىلا 1423هـ.
 .14بالةغة القرنن ا ،قا،ا ،ا رتا بالزللا رةغدة ردي :ر الة ،اجس ا جا،عـة
او،ام حممد بن عود او ال،يةا مس البالةغـة والّقـد و،ـّ ً انيد او ـال،يا
. 1437/1436
 .15ال رير وال ّويرا «حتريـر ا عّـى السـديد و ّـوير العقـل اجلديـد ،ـن فسـ ال ـا
اجمليــد»ا حممــد الطــاهر ابــن اشــور ال ولســي :الــدار ال ولســية للّىــرا ــولسا
1984هـ .
 .16فس القرنن العظي ا إمسا يل بن و القرشيا حتقي حممد مشـس الـدين :دار
ال د العلميةا ّ،ىورا ،حممد لي بيضونا ب و،ا الطبعة انيوىلا 1419هـ .
 .17ال فس ال ب سو ،فا يح الغيـدا لخـر الـدين الـرازي :دار إليـاأ الـرتاث العربـيا
ب و،ا الطبعة الوالوةا1420هـ .
ّ .18ا

الدرر ا ّا د السورا جالة الدين السيوطيا حتقي

بد اا الـدرويش:

امل ال دا ب و،ا الطبعة الواليةا 1408هـ.
 .19يس ال ري الرمحن ا فس
الرمحن بن ،عال اللو

ـالم ا ّـانا بـد الـرمحن السـعديا حتقيـ

بـد

، :ا سة الر الةا الطبعة انيوىلا1420هـ .

 .20زهرة ال فا ا حممد بن سمحد بن ،صطفى ا عرو بأبي زهرة :دار الف ر العربي.
 .21شأن الد اأا محد بن حممد اخلطابيا حتقيـ سمحـد الـداماة :دار الوقالـة العربيـةا
الطبعة الوالوةا 1412هـ .
 .22شــرح سمســاأ اا احلســّى ا عــوأ ال ــا والســّةا د .ــعيد الق طــالي، :طبعــة
ف ا ،ا سة اجلريسي لل وزيع واو النا الرياً.
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 .23شرح س يل الفوائدا ابن ،ال الطائيا حتقي  :د .بد الـرمحن السـيدا ود.حممـد
ا خ ون :ه ر للطبا ة والّىرا الطبعة انيوىلا 1410هـ .
 .24شــروح ال لخــي

(ا خ صــرلل ف ازاليا و،واهــد الف ــاح بــن يعقــو ا غربــيا

و روس انيلراح للسب يا وباهلا،ش اويضـاح للقـزوييفا ولاشـية الد ـومي :
دار ال د العلميةا ب و.،
 .25الطراز ني رار البالةغة و لوم لقائ او ازا يـى بـن محـزة العلـوي :ا بـة
العصريةا ب و،ا الطبعة انيوىلا 1423هـ .
 .26لوم البالةغـة «البـديع والبيـان وا عـالي»ا د.حممـد ما ـ ا ود .حميـي الـدين ديـد:
ا ا سة احلديوة لل ا ا طرابلسا الطبعة انيوىلا 2003م .
 .27الفــروة اللغويــةا سبــو هــالة العس ـ ريا حتقي ـ حممــد إبــراهي

ــلي  :دار العل ـ

والوقالة للّىر وال وزيعا القاهرة.
 .28القا،وس احملينيا جمد الدين الف وزباديا حتقي  ،د الرتاث ا ،ا سـة الر ـالة
بإشرا حممـد لعـي العرمسو ـي، :ا سـة الر ـالةا بـ و،ا الطبعـة الساد ـةا
1419هـ .
 .29مصـ

انيلبيــاأا احلــالظ ابــن ــو ا حتقيـ د .بــد احلــي الفر،ــاوي :دار الطبا ــة

والّىر او ال،يةا القاهرةا الطبعة اخلا،سةا . 1418
 .30مــالون البالةغــة ا لقــد الّوــر والىــعرا سبــو طــاهر حممــد البغــداديا حتقيـ د.حمســن
يل، :ا سة الر الة.
 .31القوة البديع ا ل البديعا ابن ،ر ـي احلّبلـيا حتقيـ د .حممـد الصـا،لّ :ـزز
إشبيليا للّىر وال وزيعا الرياًا الطبعة انيوىلا . 1425
 .32ال ىــا

ــن لقــائ ةغــوا،

ال ّزيــلا جــار اا حممــود الزخمىــري :دار ال ــا

العربيا ب و،ا الطبعة الوالوةا1407هـا ال ا ،عيل حباشـية (ا ل صـا ليمـا
ضمّه ال ىا
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بن ا ّ او ّدريا وختريً سلادييف ال ىا للزيلعي.

ابة
إ از ال ّا د ا الد اأ وا
د .زيّد بّت بد اللطيف بن ا،ل ردي

 .33ال ليا، ،ع

ا ا صطل ا ،والفروة اللغويةا سبو البقاأ ال فويا حتقي

دلان

درويشا وحممد ا صري، :ا سة الر الةا ب و.،
 .34لسان العر ا ابن ّ،ظور :دار ادرا ب و،ا الطبعة انيوىلا 1997م .
 .35اجمل بـى ،ــن ،ىـ ل إ ــرا القــرننا د.سمحــد بـن حممــد اخلــراطا جممــع ا لـ ل ــد
لطبا ة ا ص ف الىريفا ا ديّة الّبويةا 1426هـ .
 .36احملرر الوجيز ا فس ال ا العزيزا ابن طية انيلدلسيا حتقي

بد السالم بد

الىاا :دار ال د العلميةا ب و،ا الطبعة انيوىلا  1422هـ .
، .37ع ـ ،قــاييس اللغــةا سبــو احلســا سمحــد بــن لــارسا ــيف بــه د.حممــد ،ر ــدا
ولاطمة س الن :دار إلياأ الرتاث العربيا ب و،ا الطبعة انيوىلا 1422هـ .
 .38ا ع ـ الو ــينيا جممــع اللغــة العربيــة بالقــاهرةا إبــراهي ،صــطفى وز،ــالؤ ا دار
الد وة.
ليـه لعـي زرزور :دار ال ــد

، .39ف ـاح العلـوما يو ـف السـ ا يا عــبطه و لـ
العلميةا ب و،ا الطبعة الواليةا 1407هـ .

 .40لظـ الــدرر ا ّا ــد اآليــا ،والســورا إبــراهي بــن مــر البقــا ي :دار ال ــا
او ال،يا القاهرة.
 .41الّ ً انيمسى ا شرح سمساأ اا احلسّىا حممد الّ دي ، :بة او،ـام الـعه ا
ال ويتا الطبعة اخلا،سةا 1423هـ .

*

*

*
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The Miraculous Proportionality between Supplication and Response
Dr.Zainab Abdullatif Kurdi
Department of Rhetoric, Criticism and Islamic Approach to Literature
College of Arabic Language
Al-Imam Muhammad Ibn Saud University
Abstract:
The current research paper tackles ‘ijaz (miraculous) proportionality in
supplication (invocation) and response, showing the coherence of its parts and
demonstrating the structural proportionality in the Quranic nazm (co-occurrence
of words). The study opens with an introduction, which explains the descriptors
in the title, and moves to discuss three main topics, and then ends with a
conclusion that reports the main findings.
The first topic, entitled ranks of supplication, consists of two sections, the
first included the categories of supplication in which examples are classified in
three supplication categories: begging, patience and waiting for response, and
evoking Allah's support. The second section refers to content of supplication
requests in which the requests target matters of everyday life, matters of life
hereafter, or general well-being.
The second topic deduces the stylistic features of supplication seen in
commencing supplication by invocation, innovation of new presentations,
preparation for the supplication, repetition of certain utterances in the request,
adherence to prepositional and adverbial forms, and the proportionality between
the supplication and the conclusion in words and meaning.
The third topic deduces the stylistic features of the response as realized in
the manner of the commencement of the response, and the proportionality
between the response and the conclusion in words and meaning.
Finally, I ask Allah to grant us support and righteousness, and to bestow
upon us the ability to contemplate the perfect meanings of the Holy Quran, for
all the blessing are His.
Keywords: supplication, response, proportionality of words and meaning,
Quranic nazm.
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ملخص الدراسة:
إن العالقة اجلوهرية بني البعد االجتماعي للغة منوذجيا،والبعد الفردي للكالم أدائيا
تعكس من الاايينة اضوعنوعية ميننري متنداسلني ل.نامياا همنا اللبنا .والنتغتا اللبنا.
يعكس اضرجعية االجتماعية ضقررا .الايام اللغوي،بياما يعكس التغت اضرجعينة الفردينة
ضقتضيا .الكالما ويف هذي اض.تويني متك معاجلنة مكنكلة الفحناية ،بنني اومننا يالنة
ل.امية م.تقرة م.بياً ،وبني اومنا يالة متغتة أو قابلة للتغيت م.بيا أيضاااما يتم يف عوء
هذه اجلدلية حتديد طبيعتنا مفنوماً وإجراءًا وسيكون الدرس اللغوي العربني هانا ال.نيا
اضعريف األم.ب هلذه اضعاجلة موعوعيا ومانجياا
الكلما .اضفاتيح:الفحاية  -البالغة  -الل.ان  -اللغة – الكالما

املقدمة:

وتكمن املشكلة يف عدم جواز زحداف كال السببني اخلفيفني املتجداورين معـدا
خالفدا لألصل كداجلمع بني:
إن الواقــــع املــــتة يف حيــــدات اافــــراد والتمعــــدا

عــــل مــــن اللةــــة،

بداعتبدارهـدا وسـيلة اتاـدا  ،تعكـ حيييـة هـاا الـتة عـش الاشـداا التواصــل
الا

سد بدوره حايلة التعداقد اليدائم بني ااصـوا واافكـدار ،أو االفـدا

واملعدان وفيدا ملبدأ التواضـع العـريف امللـال الـا يسـلكم التمـع تسـليال لعمليـة
اكتسداب اللةة لدى اافراد ،وممدارستلدا يف الوقت نفسم.
وموضوع الفاداحة( )Eloquenceيأخا أهميتم يف الدرس اللسـدان العربـ
قدميــم وحدي ــم ان القــدا مــن مظلــر ال بــدا والتةيلــر اللــاين تتســم بلمــدا اللةــة.
حيث تتأس

على هاين املاـ لنيني مراهاـة ديليـة تتعلـك ةشـكلة الفاـداحة

ذاتلــدا مفلوم ـداج وإجــرا  ،وموضــوعداج ومالج ـداج .وذلــمب ةــدا ت رحــم مــن أس ـ لة
جوهرية ياعب ايطم ادان إىل أ إجدابـة عالـدا ،إىل احلـد الـا تكـداد تتنيـو
فيم هاه املشكلة إىل إشكدالية لوي وجود مرجعيدا ومادادر لةوية مستيرت كليداج
كداليرآن الكريم أو نسبيداج كبداق مدونة كالم العرب .ولعل املسـألة تكـون أهـون
يف العربية ممدا ه عليم يف غ هـدا مـن اللةـدا  .ذلـمب بـأن جممـل الـتة ا الـ
حتال يف أ لةة من اللةدا ه نتداج مـدا ي ـرأ علـى حيـدات اافـراد والتمعـدا
من مستجدا  ،ومدا يانيب ذلمب من اسـتجدابة اـدا لسـدانيدا .وهـو مـدا يفسـر يف
احملالة داهرت نشو اللةدا وتكداثرهدا ،ةيالد بعضلدا من بعـ

أو انشـيداقلدا،

وضمور بعضـلدا أو انيراضـلدا وزوااـدا .ومـع كـل ذلـمب ف نـم ل ياـل بدالعربيـة
رغـم ت ـداو الــومن وامتـداد اليــرون إىل مـدا وصــل إليـم بداللةــدا ااخـرى مــن
انشيداق أو اندثدار وزوا .
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متهيد:

اللةة بني ال بدا والتة :
إن ال بدا والتة مظلران لسدانيدان يادران يف ااسداس عـن تاـولر لسـدان
يستاد إىل حكم َقيْم مسبك جتـداه نظـدام اللةـة ،الـا يععـد بـدوره نتيجـة رصـد
ل بيعـــة اســـت داملدا يف حيلـــو زمـــدان ومكـــدان يفـــفي فيـــم -مـــن الاداحيـــة
املا ييــة -أن سلــد حدالــة اســتيرار وثبــدا  Etat statiqueللظــداهرت اللةويــة،
لتاــبا قدابلــة للوصـ  ،كمــدا ذكــر دو سوسـ

De saussure

 .غـ أن حدالــة

ايستيرار هـاه -يف تيـدير مدارتيايـم -ي وجـود اـدا يف الواقـع ،حبكـم الـتة
الاســا املســتمر الــا ي ــرأ علــى اللةــة مــن قبــل مســت دميلدا يف التعــب عــن
حداجداتلم؛ ةدا عل هاا الاظدام مافتنيدا كمدا ييو أونتوان كوليـول

A Culioli

( ،)1ويتسم بدالليونة إىل حد ياعب معم ضبط مستويدا التوافـك بـني ميرراتـم
من جلة ،وبني ميتضيدا استعمدالم تداوليدا من جلة ثدانية.
فـ"اللةة -كمدا ييو د .متدام حسدان -نظدام .ولكـل نظـدام ثوابتـم ومتةيلراتـم.
وال وابت أطر دائمة ي غاى للاظدام عالدا؛ انم ي ييـوم بـدونلدا .واملـتة ا ي
تتا بدالدوام ،وإمندا ختضع لظروف تدعو إىل حتواـدا يف حـدود أطـر ال وابـت
وبشروطلدا . . .وثوابت الانيو العرب أمور ثالثة - 1:أمن اللب

يف املعاـى،

 - 2طلب اخلفـة يف املباـى - 3 ،ايطـراد" )2( .ومـن هاـدا تكـون املوازنـة بـني
(-)1مبدادئ

يف

قضدايدا

اللسدانيدا

املعداصرت(ك.فوك

وب.لوغوفيمب)املاا

عداشور18و.144
(- )2اخلالصة الانيوية(د.متدام حسدان) ص 15وأصو
عيد)ص.67
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الانيو العرب (د.حممد

ال دابت واملـتة موضـوعيدا ومالجيـدا نسـبية متدامـداج ،يف احلكـم علـى مـدى توافـك
ايست دام مع الاظدام ،مـن ماظـور معيـدار الاـواب واخل ـأ .وياـت عـن ذلـمب
حكم معيدار ي يستاد إىل أس ثدابتة ،يف الاظدام الا يشكل جمموع اليـوانني
والضوابط اللةوية ال دابتة مالدا ،واملتة ت أو اليدابلة للتةي بشـكل مسـتمر؛ ممـدا
يدعو إىل دراسـتم آنيـدا Etude synchroniqueثـم تعداقبيـداEtude diachronique

أ تدارخييدا استادادا إىل تعداقب اآلنيدا  ،ملعرفة مظداهر ايستيرار ومظداهر الـتة
فيم .وهاا مدا يعرف بتتبع مسدا الت ور اللةو الـا يشـكل أسداسـدا للـدرس
العلم .
ويف ضو هاا التاـور اللسـدان ميكـن اسـتعراي مسـألة العربيـة الفاـنيى
من زاوي نظر علمدائلدا اليـدامى ودارسـيلدا احملـدثني .إذ تواجلاـدا جمموعـة مـن
ااس لة تتعلك يف جوهرهدا ب بيعة املشكلة موضوعيدا ومالجيدا .وه :
 هل الفاداحة حدالة لةوية أم حدالة كالمية؛ أ :هل ه صـفة للةـة أوللكالم؟
 هل ه حدالة لسدانية مميوت يف العربية مـن بـني كـل حـداي اسـتعمداادا،ةدا فيلدا العداميدا ؟
 هل ه مرحلة تدارخيية يف حيدات العربية؟ هل ه حدالة مةلية لاظدام لةو مستير ،أو ه حدالـة مافتنيـة لاظـداملةو متة ؟
 ملداذا حارهدا علمدا العربيـة يف ف ـة معيلاـة مـن العـرب ،وضـمن حيبـةتدارخيية معيلاة ،مسيت بعار ايحتجداج؟
 -هل ميكن وص الاداطك بدالعربية خدارج عار ايحتجداج بدالفاداحة؟
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أس لة يابة معداجلتلدا يف إطـدار واقـع الـدرس اللسـدان للعربيـة ماـا بدايتـم،
ووصوي بم إىل الدرس احلديث.
فعلم العربية ماا نشأتم ارتبط بشكل أسداس بظداهرت (الفاداحة واللنين).
وقــد ســدار هــاان املا ـ لنيدان -علــى تضــدادهمدا -جابــدا إىل جاــب يف تــداري
الدرس اللةو العربـ  .حيـث شـكتلت الفاـداحة مرجعيـة للاـواب يف إطـداره
الاظــر والام ــ  ،ةــدا جعلــلدا تعكــ

-نســبيداج -قــدرا كــب ا مــن مظلــر

ايســتيرار وال بــدا يف جمــدار ايســتعمدا اللةــو لكــالم العــرب الــا دولنــم
علمدا العربية ،والت ـاوه ماـدر احتجـداج يف اسـتابداا ميداييسـلدا .بيامـدا شـكتل
اللنين مرجعية لل أ يف إطداره العمل وواقعم ايسـتعمدال  ،بداعتبـداره اررافـدا
عن هاه امليـدايي  ،وأخـا صـدارت ايهتمـدام يف التـأري لاشـأت الانيـو العربـ .
وهو ي خيرج يف حييية اامر عـن كونـم مظلـرا مـن مظـداهر التةـي الـ تلنيـك
صور ايستعمدا  ،وقد ت دا أمنداطم معيداريدا أيضدا.
ويف ل است دام هاين املا لنيني وجد علمدا العربية أنفسلم أمدام حدالة
معيداريـــة( )Normativeمتفــرلدت أدخلـــتلم يف جدليـــة ااولويـــة بـــني املوضـــوع
واملـال  .وجعلـت مـن حتديــد مفلـوم الفاـداحة ،وتعــيني حـدود اللنيـن فيلــدا
عمــال حمفوفــدا ة ــداطر الاــأ عــن الــرو العلم ـ  ،وايجنــرار ورا تيــديرا
استبداقية ،قد تفض إىل نتدائ تفتيد إىل اامدانة والادق العلميني.
وملدا كدانت اللةة حدثدا اجتمداعيدا وفرديدا يف آن معدا ،ونظدامدا مستيرا ومت ـورا
يف آن معــدا رف ـ

دو سوس ـ اختــداذ معــداي مــن خدارجلــدا ،معتــشا إيداهــدا نظدامــدا

مســتيال بفتيبــم اخلــداص وقوانياــم الداخليــة .فل ـ تعتمــد علــى عــدد كــب مــن
الضــوابط والســمدا واخلاــدائي ال ـ يتضــدافر فيلــدا املعاــى واملباــى لتشــكيل
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أنسداقلدا ونسيجلدا على اختالف أمنداا ااباية فيلدا إفرادا وتركيبدا ،وتبـداين منـداذج
العبــدارا وااســداليب ،وتاــولع الــديي وااغــراي وامليداصــد )1( .فداللةــة
تتجداذبلدا نوعتدان متضدادتدان؛ حترص إحداهمدا على اإلبيـدا عليلـدا كمـدا عرفلـدا
الاــداطيون بلــدا يف تل ـ أنظمتلــدا الاــوتية والتاــريفية والفكيبيــة ومكولنداتلــدا
الديلية .وااخرى تسعى إىل التةي بأ شكل من أشكدا ايسـتجدابة مل دالـب
حداجــداتلم التواصــلية املســتجدت .وهــو مــدا عــل اللةــة يف حدالــة صــراع مســتمر
ودائم .فـ ذا غلبـت نوعـة احملدافظـة اـد اللةـة علـى اليـديم وختلفـت ،وإذا
غلبــت نوعــة الت ــور مــن دون حــدود ضــداعت خاوصــية أنظمتلــدا وتعرضــت
للــووا واينــدثدار )2( .ويف هــاا ييــو د .قبداوت"إناــدا ي ناف ـ عــن لةتاــدا تلــمب
املظــداهر .فدالعربيــة يف ت ــور ومنــدا  ،ولكــن وفــك طبيعتلــدا احملدافظــة وصــبةتلدا
التيليدية .والت ور الا تعرفم لةة العرب هو منو داخلـ واضـا ايجتداهـدا ،
يتولــد ضــمن حــدود الييــداس يف التعــب  ،وايشــتيداق والتاــري والانيـــت
والفكيب ،وايشفاك والتضداد ،والداز والفاة والتعريب".

()3

الفصاحة واالحتجاج:

الفاداحة يف اللةة معاداهدا الوضو والبيدان ،وطالقـة اللسـدان ،وخلـوه مـن
العجمة ،وبعده عن اللكاة .وقد يلتب مفلوملدا بـالمب الـامط مـن ااسـداليب
( )1حمداضرا يف اللسدانيدا العدامة،ص4و21و37ومبدادئ يف قضدايدا اللسدانيدا
املعداصرت ،ص18
( )2دراسدا

يف علم اللةة(د.كمدا

بشر)128/2وماافدا

اللنين والت يي

اللةو ،ص29
( )3ت ور مشكلة الفاداحة،ص.41
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البالغية الا يعلو مدا سواه ،ومي ل قيمة أسـلوبية عليـدا بـني مسـتويدا الكـالم.
وأمدا ايحتجداج فلو لووم احلُجة .ومام احت ل علـى خاـمم حبجـة شـلبدا ؛ أ
واضــنية .وماــم حجــة بدالةــة وحجــة دامةــة .ويف ايص ـ ال يــراد بدايحتجــداج
إثبدا صنية قداعدت ،أو استعمدا كلمة أو تركيب ،بدليل نيل صا سـاده إىل
عرب فاـيا سـليم السـليية .قـدا ابـن خلدون"السـمع أبـو امللكـدا اللسـدانية"
()1واجل ذلمب ععدل السمداع عمـدت ايحتجـداج ،ويلنيـك بـم الييـداس واإلاـداع
واستاــنيداب احلــدا  .فكــدان اليــرآن احلجــة ااوىل؛ انــم أفاــا الكــالم ويليــم
كالم العرب شعره ون ره .وقد أجتمع علمدا العربية على ايحتجداج بيو مـن
يوثــك بفاــداحتم وســالمة عربيتــم ،مــن عــرب اجلداهليــة وفاــنيدا اإلســالم مــن
البدو واحلضر.
وتتفرع دواع ايحتجداج يف العربية إىل غرضني:أحدهمدا لفظـ  .ويتعلـك
بانية ايستعمدا  .واآلخر معاو  .ويتعلك بديي ايستعمدا  .وهاه ني ـة
جوهرية جتلى الفرق فيلدا بني مسـدار اللةـويني والانيـدات الـاين وقـ ايحتجـداج
لديلم يف اللةة والارف والانيو على شواهد كالم العرب ،ومسدار البالغـيني
والايداد الاين امتد ايحتجـداج لـديلم يف املعـدان والبيـدان والبـديع ليشـمل كـالم
املولدين؛ انلدا راجعة إىل املعـدان  .فداليـدمدا يعنيـت بكالملـم لفظـدا ومعاـى يف
اللةة والانيو والارف .ول يتجداوز العلمدا فيـم حـدود ماتاـ اليـرن ال ـدان
للــلجرت .أمــدا املولتــدون فــال الــت بكالملــم إي معاــى؛ ان املعــدان يتاداهبلــدا

(- )1أسداس البالغة،ص74و342وميدمة ابن خلدون،ص643وعلم الديلة
العرب 120-115
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املولتدون كمدا يتاداهبلدا املتيدمون )1( .وييع ضمن دائرت ايحتجداج كـل مـدا وسـم
بدالفاداحة .فال يعنيت إي ةدا هو فايا ،وي الت إي ملدا هو فايا أيضدا .وأمـدا
مدا هو دون ذلمب فلم يلتفتوا إليم.
ويتداخل هاان املا لنيدان يف استعمداي العلمدا والدارسني ،ملـدا بيالمـدا
مــن تيــدارب ديلـ

عــل مــن اقــفان أحــدهمدا بــداآلخر يف الــاكر ،واســت دام

أحدهمدا مكدان اآلخر -من بداب الفخلـي يف اليـو

 -أمـرا ميبـوي ومعتـدادا.

ومع ذلمب يبيى لكل مالمدا مفلومم ايص الح املتميو .فدالفاداحة عبدارت عـن
ـداهرت لسـدانية مرتب ـة بـدالكالم واملـتكلم .أمـدا ايحتجـداج فلـو مـن نداحيـة املبـدأ
داهرت اسـتديلية معرفيـة مرتب ـة بدالـدارس .والفـرق بيالمـدا يشـبم -إىل حـد
مدا  -الفرق بني مدا هو مـن مبداحـث املوضـوع (موضـوع الظـداهرت اللةويـة حمـل
الدراسة) ومدا هو من مبداحث املال  .ذلـمب بـأن مفلـوم الفاـداحة لـدى علمـدا
العربية قد جرى حتديده لسدانيدا ضمن إطدار موضوع امتد ليشمل كـل جوانـب
العربيــة بداعتبدارهــدا ــداهرت لةويــة ،ويف ايــع ااحكــدام الانيويــة املوزعــة علــى
تل أبوابم ومسدائلم .ممدا يعين أنم مت ضمن مبداحث الانيو .والانيـو ،كمـدا قـدا
ابن السراج"هو العلم الا است رجم املتيدمون من استيرا كالم العرب" .أمدا
ايحتجداج فلو إجرا مالج يتعلك بأصو الانيو وايستدي اـاه ااحكـدام
بداع اللفظ أو املعاـى .ومت ذلـمب ضـمن إطـدار زمـدان ومكـدان ضـمن مبداحـث
أصو الانيو .وأصو الانيو ،كمدا قدا السيوط "هو العلـم الـا يبنيـث فيـم

(- )1خوانة اادب5/1وايقفا 124،و136ويف أصو

الانيو7،وعلم الديلة

العرب 120،
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()1

عن أدلة الانيو اإلادالية ،وكيفية ايستدي  ،وحدا املستد " .

فدالتداخل احلداصل بني املا لنيني ،وتواردهمـدا يف اسـتعمداي الانيـدات إذاج
مرجعــم إىل ايرتبــداا العضــو اليــدائم بــني الانيــو وأصــو الانيــو .ومــن هاــدا
حال مدا يشبم التمدازج بني الفاداحة وايحتجداج موضـوعيدا ومالجيـدا .فـدارتبط
مفلــوم الفاــداحة بعاــر ايحتجــداج اللةــو  ،كمــدا ارتــبط ايحتجــداج بعاــر
الفاــداحة .فلمــدا ة دابــة وجلــني لعملــة واحــدت .ذلــمب بــأن املــدادت اللةويــة ال ـ
استييت مالدا أدلة ايحتجداج هـ ذاتلـدا املـدادت الـ اسـتيرئت واسـتاب ت مالـدا
أحكدام الانيو ،وحتدد بلدا مفلوم الفاداحة أيضدا .وسيتضا من خـال عرضـادا
ملشكلة الفاداحة وطبيعتلدا وحدودهدا مدى هاا التداخل.
مفلوم الفاداحة يف الفاث العرب :
لي من قبيل الادفة أن ياشأ الدرس اللةو العرب ضمن سيداق تـدارخي
معيدار بدامتيداز .فيد كدان لاوو اليرآن الكريم بلسدان عرب مبنيٍ أثـرعه البـداليف يف
تــداري العــرب ةــدا أحدثــم مــن تةــي جــار يف منــط حيــداتلم فكريــدا ولســدانيدا،
واجتمداعيدا وسيداسيدا .واستعراي ما لا الفاداحة عاد علمـدا العربيـة كفيـل
ب براز اجلوانب الديلية ال تا و عليلدا وجـوه اسـت دامم ،ومـن ثـم ضـبط
حدودهدا اللسدانية وتعيني أبعدادهدا الومدانية واملكدانية.
فداليرنــدان ااو وال ــدان ااجريــدان شــلدا حركــة تــدوين نش ـ ة وواســعة
ملوروث العرب اللةـو  ،بعـد أن كـدان جمـرد كـالم فعلـ

ـر التواصـل بـم،

وروايدا شفلية تعتاداقل متواترت بدالسمداع علـى ألسـاة الـروات ،وي جمـدا للعيـل
يف ذلمب ،انلـدا أمـور وضـعية ي يسـتيل العيـل ب دراكلـدا؛ فـال تكـون ال ريـك
( )1ااصو يف الانيو 35/1وايقفا 124و.128
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إليلـدا إي نيليــة .وقــد عرفــت الباــرت والكوفـة وبةــداد حركــة تاــاي وتــألي
غويرت وغاية يف هاا الشأن ،خلات بفعل عملية التافية والتدقيك إىل تعـيني
لةــة منوذجيــة مشــفكة ،جتمــع لةــة اليــرآن الكــريم ،واللةــة اادبيــة ،ولةــة
التعدامل الراق ال منت يف عموم التمع العرب ي يف قبيلة بعيالـدا .وخرجـت
العربية من كل ذلمب يف صورت من صور التعب عدالية السوية.

()1

ومع أن كتداب سيبويم(180هـ)كمدا ييو ديفيش فيشر ،ل الو اعدا شبم
كدامل للمدادت اللةوية ،ف نـم يتـوفر علـى جمموعـة ضـ مة مـن الظـواهر اللةويـة
املتعلية بكل العاداصر ااسداسية وامللمة للاظرية الانيويـة يف العربيـة الفاـينية،
بداعتبداره أو عري رو متكدامـل يعـدايف يف مسـم ة وأربعـة وسـبعني فاـال
هــاه اللةــة ذا التــداري العريــك .ويرجــع أو عمــل تاظيم ـ لعــري ال ــروت
اللةويــة وبدايــة التــألي املعجمــ إىل اخلليــل (175هـــ) .كمــدا اــع

ــداد

الراويـــــــــة(155هــــــــــ)واملفضل الضـــــــــا(175هــــــــــ)وخل اا ـــــــــر
(180هـــ)وااصمع (216هــــ)هاه ال ــروت ،ورتبوهـــدا حبســب املوضـــوعدا ،
ودولنوا إىل جدانب الفلم الانيو واملعجم للعربية مدادت ال يدافة اللةويـة ليبدائـل
البدو ،من ااشعدار واام دا والاوادر واخل ـب واحلكدايـدا املرويـة .وقُـدلمت
يف هــاه املــدادت حبــوث متكداملــة يف اليواعــد الاــرفية والانيويــة ،كمــدا وعصــفت
ااصـوا وصــفداج فــااج مـع قلــة الوســدائل املعياــة ،وحداثـة هــاه البنيــوث لــدى
أول مب أصـال .أمـدا اجلدانـب الـديل فيـد توزعـت جلـودهم فيـم علـى جمـداي

( )1إرشداد الفنيو (حممد بن عل الشوكدان )ص 15وعلم الديلة العرب ،ص-117
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دياية ولةوية ،وأخرى فلسفية وما يية ،ومدا يتال بلدا.

()1

ويف خضم هاا الاشداا ،لر ماالفدا اللنين والتاويب اللةو ال
يعــــد مــــن أبــــرز منداذجلــــدا كتداب"الفاــــيا"اب العبــــداس أ ــــد بــــن اليــــى
ثعلــب( 291هـــ) وقــد ســلمب فيــم مســلمب الت ييـ والتايــيا الــا ســداد بــني
علمـــدا العربيـــة موضـــوعدا ومالجـــدا ،مـــن قبلـــم ومـــن بعـــده .إذ إن قولـــم يف
ميدمتم"هاا كتداب اختيدار فايا الكالم ممدا ر يف كالم الاداس وكتبلم .فماـم
مدا فيم لةة واحدت والاداس على خالفلدا ،فداخشنـدا باـواب ذلـمب .وماـم مـدا فيـم
لةتدان وأك ر من ذلمب ،فداخفندا أفانيلن .ومام مدا فيم لةتدان ك رتـدا واسـتعملتدا،
()2

فلم تكن إحداهمدا أك ر من ااخرى ،فأخشندا بلمدا" .

وهاه عبـدارت مفعمـة بـدالرو املعيـدار املتأصـل يف فكـر اللةـويني والانيـدات،
وتام عن نوعة اختيداري ة أسداسـلدا اينتيـدا اللةـو اليـدائم علـى معيـدار الاـواب
واخل أ .وهو مدا يتعداري ومبدأ وص واقع اللةة من خال مظداهر استعمداادا.
ومن هادا يـأت تيـديرهم ملفلـوم الفاـداحة علـى أنلدا"البيـدان" .ففاـيا الكـالم،
كمــدا ذكــر أبــو ســلل ااــرو (433ه ــ)يف شــرحم املسمى(إســفدار الفاــيا)هو
البيلن مام مـع صـنية وسـالمة مـن اخل ـأ .كمـدا أن لفظ"الاداس"هـدا هاـدا قاـد بـم
العدامة من البدو واحلضر ،ممن يتكلم العربية دون غ هم من ااعداجم.

( )1دراسدا

يف العربية ،ص 107و108وماافدا

()3

اللنين والت يي

اللةو ،امليدمة:ص.5
( )2الفايا،تا:د.صبيا التميم ،ص45ومادادر اللةة يف املكتبة العربية،ص.58-55
( )3إسفدار الفايا 312/1و.315
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فعرب البدادية -كمدا ييو يوهدان فمب كدانوا يععدلون حجة ي يعفيلدا الشـمب
يف ايع مسدائل اللةة؛ ولي أد على ذلمب من اختداذ ااعراب شـلودا علـى
صنية التعب وصـوابم .وكـدانوا هـم املرجـع يف كـل مـدا يتعلـك بفاـداحة الكلمـة
العربية .وقد كدان من ديئـل الفاـداحة أن يوسـم أحـد املـ يفني بأنـم يا ـك كمـدا
يا ك البدو  .ومن كالم هؤي است لي علمدا الباـرت والكوفـة قواعـدهم
ومااهبلم اللةوية ممن كدانوا يأتون إىل املدن للتجدارت ،أو الاين يلتيون بلـم يف
البدادية حني خيرجون هم إليلدا ليأخاوا اللةة عن أهللدا.

()1

كمــدا أن معيداريــة اينتيــدا تاـ دم ي حمدالــة بواقــع لةــو غــين بتاــوع املــدادت
اللةوية مـن قـرآن كـريم وقـرا ا قرآنيـة ،ومـن شـعر وخ دابـة ،ومـن حكـم
وأم دا  ،فضال عن التاوع اللـلج املسـمى(لةدا )يف عـرفلم .وهـو مـدا عـل
ملمة عدال اللةة تتسم بيدر من ايض راب والتعس أحيداندا ،ومـن التابـاب
وايختالف أحيداندا أخرى.

الفصاحة ومبدأ الكثرة والقلّة:

ارتب ت قيداسية الظداهرت اللةوية ةبـدأ ايطـراد يف ايسـتعمدا ؛ وايتاـداف
بدالك رت .وهو مبدأ قديم وأصـيل عاـد اللةـويني والانيـدات ،ماـا أبـ عمـرو بـن
العال وعيسـى بـن عمـر .فيـد رو أن أبـدا عمـرو سـ ل عمـدا وضـعم ممـدا مسـداه
عربيــة أيــدخل فيــم كــالم العــرب كلــم؟ فيــدا :ي!فييــل لــم:كي تاــاع فيمــدا
خدالفتمب فيم العرب ،وهم حجة؟قدا :أعمل على ااك ـر وأمسلـ مـدا خـدالفين
لةدا  .وهو مدا كرلستم عبدارا الانيدات من بعـده ،كيـو سـيبويم"ان هـاا أك ـر
( )1العربية ،تراة د.رمضدان عبد التواب ،ص61و62وتداري اللةدا

السدامية،

ص.216
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كالملم ،وهو الييداس والوجم اآلخر قدا بم بع

العرب )1(" .وآ بلـم اامـر

إىل أن ومســوا الك ــرت بــداليوت واحلســن ،ونعتــوا اليلتــة بدالضلــع واليــبا ،يف
عملية امتوج فيلدا الاوق بداملا ك .وصـدار(الادادر)يف تيـدير علمـدا اليـرن الرابـع
ومـدا بعـده أضـع ن من(امل ـرد)يف البيــدان ،كمـدا قـدا الرمـدان (384هــ) .وتــركُ
ااك ر ضرب من ايستينيداش ،كمدا قدا الفدارسـ (377هــ) .والكـالم العربـ
الفايا معلتك على الايل الاـنييا ،اخلـدارج عـن حـد اليلـة إىل حـد الك ـرت،
كمدا قدا اانبدار (577هـ).

()2

وقــد أثــدار هــاه املســألة قضــية هدامــة متفرعــة عــن قضــية مرجعيــة الكــالم
املسموع أو املايو ؛ ان كالم العرب الت مام ةدا ثبت عـن الفاـنيدا املوثـوق
بعربيتلم .ونسبة الكـالم لليدائـل يابةـ أن تكـون معلومـة يف أقـل تيـدير؛ ان
مبدأ ايحتجداج بكالم العرب موقوف على معرفة قدائلم ،لضمدان الوثوق ماـم.
وناوص العار اجلداهل إمندا نعيلت عن الـروات مـن أعـراب اليـرون اإلسـالمية
ااوىل املعداصـــرت للانيـــدات وتلـــمب كدانـــت احلجـــة يف صـــنيتلدا ،وســـالمة لةتلـــدا
وفاداحتلدا .فلم يكونوا يوون ايحتجداج بشعر وي ن ـر ي يععـرف قدائلـم إي إذا
رواه عربــ ممـــن يعنيـــت بكالمـــم ،دافـــة أن يكـــون ملولتـــد ،أو ملـــن ي يوثـــك
بفاداحتم .ومن أجل ذلمب اهتم ردات العربية بفاداحة ااعراب الا يعايل عاـم
الكــالم .ويتضــا ذلــمب مــن عبــدارا ســيبويم يف املســموع "ومسعاــدا ال يــة مــن
العرب" ويف املايو "حدلثادا من ن ك بم" و"حـدلثادا أنـم مسـع مـن العـرب املوثـوق
بلــم" و"زعــم مــن ن ــك بــم" .وبلــيف احلــرص بــأب عمــرو حــد امتنيــدان بع ـ
( )1الكتداب258/1وطبيدا الانيويني واللةويني،ص34واخلادائي.212/3
( )2ملع اادلة ،ص 81وايقفا ،ص 162وأصو الانيو العرب ،ص70و.71
184

مشكلة الفاداحة يف اللةة العربية بني ثوابت الاظدام اللةو ومتة اتم
د .كمدا قدادر

ااعراب حني يرتداب بفاداحتلم .وكدان ييو "ي أقو :قدالت العرب . . .إي مدا
مسعت من عدالية السدافلة وسدافلة العداليـة" يريـد مـدا بـني جنـد وجبـدا احلجـداز؛
حيث قبدائل أسد ومتيم وبع

قبدائل قي .

)(1

ولكنل الانيدات درجوا أحيداندا على ذكر الشواهد اللةوية أو الانيويـة مـن دون
نسبتلدا إىل قدائللدا حتديدا .فتجد يف الكتداب لسيبويم عددا غ قليـل مـن اابيـدا
الشــعرية ميفنــة بـــ"قدا الراجــو" و"قــدا الشــداعر"وكاا عاــد غ ـ ه مــن الانيــدات.
وبعضــلم كــدان ي يــفدد يف دفــع ايحتجــداج بــبع

الشــواهد ال ـ ي يععــرف

قدائلــلدا ،كداملــدازن واملــشد والوجــداج والو شــر واانبــدار وابــن هشــدام .وبــدا
اانبـــدار يف اإلناـــداف أك ـــر تـــرددا يف اعتمـــداد هـــاا املبـــدأ حـــني رد بعـ ـ
استديي الكـوفيني ،ولكالـم مـع ذلـمب سـعى إىل تأويـل أوجـم الييـداس فيلـدا.
وكدان السيوط أك ر وضوحدا بلاا الشأن حني استاكر أن يعرف
اليدائل يف ايحتجداج معلال ذلـمب بأنـم لـو صـال هـاا الـرف
خبمسني بيتدا من كتداب سيبويم.

البيت اللو

لسـيط ايحتجـداج

)(2

وفضال عن كـل ذلـمب ف نـم كمـدا قـدا د .حممـد خـ احللـوان كـدان التيسـيم
املكــدان طداغيــدا علــى التيســيم الومــدان يف أصــو الانيــويني ،ومســي را علــى
عيــوام؛ ان ااعرابـ الفاــيا عاــدهم هــو الــا عــداش يف البداديــة ،وقـلل
اختالفــم إىل املدياــة .وقــد اضــ ربوا يف حتديــد مرحلــة احلداثــة الــ ي ــوز
ايحتجداج بلةة شعرائلدا ومتكلميلدا فعمـر بـن أبـ ربيعـة حجـة يف العربيـة عاـد
أب عمرو بن العال  ،وجرير والفرزدق وااخ ل حمـدثون .وعاـد ااصـمع
( )1يف أصو الانيو ،ص24و ،65وأصو الانيو العرب ،ص63
( )2ايقفا ،ص.28
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تلمياه ال ترملدا والكميت غ فاينيني ،وهمدا معداصران لعمر بن أب ربيعـة.
وابن هرمة وابن ميدادت وطفيل الكادان فاـنيدا ياـا ايحتجـداج بلـم .ووقـ
سيبويم(180ه)عاد ابن هرمة(176ه) .وي جند للانيدات ميوانـدا دقييـدا وموحلـدا يف
املسألة؛ حيث وقفوا بعد سيبويم مواق متبداياة من ايحتجداج بكالم الشـعرا
املولتدين أم دا بشدار وأب نواس ثم أب متدام والبنيف .

()1

وعودا إىل مبدأ اليلتة امليدابل للك ـرت فيـد انب ـك عاـم عـدد مـن املاـ لنيدا
أبرزعهـدا الشـداذ والاــدادر اللـاين تا ـو ديي اســت داملدا عاـد علمـدا العربيــة
على قدر كب من ايخـتالف والتبـداين يف عالقتلمـدا بدالييـداس الـا هـو عبـدارت
عن رد الش

إىل نظ ه ،كمدا قدا الشري اجلرجدان  .فةلـب علـى ماـ لا

الشاوذ معاى دالفة الييداس واخلروج عن اليداعدت .وفسلر حممد اخلضر حسـني
ذلــمب بــأن الانيــدات ملــدا اســتيرأوا كــالم العــرب وجــدوه قسمني:قســم اشــتلر
استعمدالم ،وك ر نظـدائره ،فجعلـوه قيداسـدا م تـردا .وقسـم ل يظلـر اـم فيـم
وجــم الييــداس ليلتــم ،وك ــرت مــدا خيدالفــم ،فوصــفوه بدالشــاوذ ،وأوقفــوه علــى
الســمداع؛ ي انــم غـ فاــيا ،بــل انلــم علمــوا أن العــرب ل تياــد بــالمب
اليليل أن ييداس عليم .ومع كل ذلمب ل يكن يف احلييية ممكاـدا دفـع هـاه اليلـة
أو ماعلدا بداعتبدارهدا واقعدا لةويدا .وذلمب مدا عبلر عام ابـن جـين -وهـو مـن أشـد
املستمسكني بدالييداس -بيولم"فال متاعمب قوت اليو من إجدازت الضعي " .

()2

وقد كدان لربط مفلوم الفاداحة ةيدار ايستعمدا أثره السلا على عمليـة
( )1أصو الانيو العرب  ،ص.69-66
( )2انظر:اخلادائي60/3والتعريفدا ،ص159ودراسدا يف العربية،ص33و داهرت
الشاوذ يف الانيو العرب (د.فتني الدجين)ص.31
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رصــد اللةــة واســتيرائلدا .ييــو أبــو العبــداس ثعلــب إن"الــا عليــم أك ــرهم يف
اسـتعمدا حركـة أو ســكون أو حـرف دون حــرف هـو أفاـا مــن غـ ه وأبــني.
وهو الا اخفنداه وأثبتاـداه يف هـاا الكتـداب .والـا ألةياـداه ول نـاكره هـو مـدا
يتكلم بم قليل من العرب ،ول يتفك عليم الورهم" .

()1

فــداللجو إىل مبــدأ الك ــرت يف احلكــم علــى الفاــيا مــن الكــالم واختيــدار
اافاا ،هو أمر نسـا متدامـداج .وصـيةة التفضيل(اافاـا)هادا ي تعـين ااك ـر
بيدانداج بداملعاى الديل  ،أو ااصا وااسـلم باـدا بـداملعاى الانيـو  .ولكالـدا تعـين
ااك ر ورودا يف ايستعمدا  .وعلتتلم يف ذلمب ه إقرار مبدأ الييداس ،يف تعـيني
حدود الفاـداحة .وعلـى أسـداس مـن هـاا مت تاـاي اجـدا العـرب يف ثالثـة
مستويدا :الاــنييا والفاــيا واافاــا .ومــدا دون ذلــمب فلــو ضــعي  ،أو
رد

أو عدام سييم.
ويضداف إىل كل ذلمب أن حركة اع اللةة العربية وتدويالدا كدانت يف بداية

علــدهدا حركــة عفويــة تفتيــر إىل قــدر كــب مــن التاظــيم والشــمو  .وهــو أمــر
طبيع ـ ؛ إذ ل تكــن تتــوفر علــى كــل الوســدائل ال ـ حتفــظ كــالم املــتكلمني
وحتاـــيم .وكـــالمب عدامـــل الضـــبط واينتيـــدا الـــا مت يف مســـتويني لـــدى
العلمدا :أحدهمدا يف مستوى الكم ك رتج وقلـةج ،وثدانيلمـدا يف مسـتوى الاـوع .إذ
انابت جلـودهم يف الةدالـب علـى الشـعر بداعتبـداره ديـوان العـرب؛ ان كـالم
العرب كدان قد ضداع ك ه ،ووصلادا قليلم ،كمدا قدا أبـو عمـرو بـن العال "مـدا
انتلى إليكم ممدا قدالت العرب إي أقلم .ولـو جـدا كم وافـرا جلـدا كم علـم وشـعر

( )1إسفدار الفايا 319/1وت

ور مشكلة الفاداحة ،ص.40
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ك  )1(" .وهو مدا يكش عن حجم اإلجنيداف الا وقع على املدونـة اللةويـة
بفعل الفنيي واينتيدا املسـبك حـني أُسـي ت مالـدا مـدادت لةويـة غـ هيلاـة مـن
عار الفاداحة ،ب غفداادا وعدم ذكرهدا بسبب قلتتلدا .وهو مدا تد عليم عبـدارت
أب العبداس ثعلب باراحة ي حتتمل أ تأويل.
والفاداحة عاده -كمدا ه عاـد غـ ه -ي تعـين التفـداو بـني اليبدائـل،
بــل تعــين ميــدار ايســتعمدا ك ــرت وقلــة .ولــالمب فضلــل امل تــرد علــى اليليــل.
واعتــشه أفاــا ،ي علــى أنــم أقــوى بيدانــدا أو أحســن تعــب ا ،بــل انــم أك ــر
استعمداي .فال مفداضلة لديم إي بكمية ايست دام .وهو مـدا يفسـر قولم(وماـم مـدا
فيم لةتدان وثالث وأك ر من ذلـمب فداخفنـدا أفاـنيلن)؛ أ أك ـرهن اسـتعمداي.
وهو يياد هادا أن العرب قد تا ك يف كالملدا بأشيدا على وجلني وثالثة أوجـم
أو أك ـــر مـــن ذلـــمب تلفـــة يف اللفـــظ متفيـــة يف املعاـــى يخـــتالف لةداتلـــدا،
كداختالفلم يف احلركدا والسكون يف حرف أو حرفني من كلمة واحـدت؛ رـو
شعْر وشعنر.
نلْر ونلنر و ن

()2

وجــدير بدالــاكر هاــدا أن ن ـ ني ــة أسداســية مــن الاداحيــة املالجيــة تــدعو يف
احليييــة للتســداا والتعجــب ،ممــدا شــداع يف تــداري اخلــالف الانيــو مــن أن
الباريني يأخاون بدالك رت ،وأن الكوفيني ييبلون بداليلة ،علـى رـو مـدا ذكـره
الســيوط بــأن الاــدادر عاــد الباــريني ي ييــداس عليــم ،وأن عــدادت الكــوفيني إذا
مسعوا لفظدا يف شعر أو ندادر كالم جعلوه بدابدا أو فاال .وميوي أخرى ك ت
على هاا املاوا  .ف علب ياتمـ ملـال الكوفـة الـا الـتكم لواقـع اللةـة ،وي
( )1ايقفا ،ص170ومادادر اللةة يف املكتبة العربية(د.عبد الل ي الاويف)ص.34
( )2ياظر:الفايا ،ص 45وإسفدار الفايا319/1و 320واملوهر .187/1
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يست ين اليلة من الييداس فضال عن إنكدارهدا أو إغفداادا ،فمـن أيـن لـم أن ييـ
مالدا هاا املوق غ املاسجم مع مدا اشـتلر عـن مـال الكـوفيني خداصـة؟ وقـد
صنيا د .ملـد امل وومـ يف حب م(مدرسـة الكوفـة ومالجلـدا يف دراسـة اللةـة
والانيو)ك ا من هاه املواعم .وخلي إىل الة من اخلاـدائي الـ يتاـ
بلدا مال الكوفـة .وهـ أن اام لـة هـ ماـداا الييـداس عاـدهم ،وأنلـم كـدانوا
يعت ـدلون بدامل ــدا الواحــد ،وأنلــم يأخــاون بداملســموعدا واملرويــدا  ،وأنلــم
أوســع روايــة مــن الباــريني ،ونفــى أن يكــون الباــريون أك ــر تاــلبدا يف أمــر
الروايــة مــن الكــوفيني .ولعــل يف هــاه امليــوت ااخ ـ ت مــدا يــدح

اليــو بــأن

الكوفيني كدانوا يتسداهلون يف الايل والروايـة .وكمـدا قـدا أيضـدا"ويابة للـدارس
()1

أن يرتـداب يف صـنية الـتلم الـ كـدان الباـريون يوجلونلــدا إىل الكـوفيني" .

وهو مدا يعين بأن ميوي اليدمدا املتعلتية ةسـألة املـال واملـاهب عاـد الانيـدات
حتتداج إىل قدر كب من احلي ة واحلار يف مرجعيتلدا العلمية.
الفاداحة والبالغة:
إن املتتبع ملا لا الفاداحة يف استعمدا علمدا العربية يلنيظ مسـألة تركيـو
املتيدمني من اللةويني والانيدات على املفردا واست دامداتلدا ،مـن نداحيـة الا ـك
الا كدان يشكل عالمة فدارقة ومميوت للعرب من ااعجم  .ولعل مرجع ذلـمب
إىل أن اللنين كدان مدا يوا يف بدايداتم من جلة أشكدا الكلمـدا  ،ثـم مـن جلـة
تركيبلدا إعرابيـدا .بيامـدا وقـع الفكيـو مـن بعـدهم عاـد البالغـيني علـى الفاكيـب
ونظملدا وبيدانلدا ،بفعل امتداد اللنين ليشمل تلـ جوانـب اللةـة يف ألفدا لـدا
ومعدانيلدا إفرادا وتركيبدا .ولالمب اقفن است داملم لم ةا لا البالغة.
( )1انظر:مدرسة الكوفة(امل ووم )ص332و368و376و377و 389واامع.45/1
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فدالفاــداحة لةـةج مــن قــو العرب:أفاــا فــالن عمــدا يف نفســم ،إذا أ لــره.
وأفاا الابا ،إذا أضدا  .وأفاا ااعجم إذا أبدان .وفاـا اللنيلـدان ،إذا
عبلر عملدا يف نفسم وأ لره على جلة الاواب دون اخل أ .ويف اص ال بعـ
علمدا العربية ،كمدا ذكر أبو هال العسكر :الفاداحة متدام آلة البيـدان .فللـاا
ي وز أن يسمى اهلل تعداىل فاينيدا؛ إذ كدانـت الفاـداحة تتضـمن معاـى اآللـة.
وي وز على اهلل تعداىل الوص بداآللة .ويوص كالمم بدالفاداحة ملدا يتضـمن
من متدام البيدان .فداال يف والتمتدام ي يومسدان بدالفاداحة لايادان آلتلمدا عن إقدامة
احلروف على مدا اعتدادتم العـرب يف ن يلـدا .ولـالمب قيل:زيـداد ااعجـم؛ انـم
كدان يا ك احلدا هدا يف احلمدار .فلو أعجم وشعره فاـيا لتمـدام بيدانـم .ويف هـاا
متييو بني الكالم واملتكلم؛ ممدا يعين أن احلكم هادا على الشـ ي بدالفاـداحة أو
عدملدا يأخا يف ايعتبدار ميدرتم اللةوية.
وذكر أن البالغة ه كل مدا تبلـيف بـم املعاـى قلـب السـدامع فتمكاـم يف نفسـم
لتمكام يف نفسمب مع صورت ميبولـة ومعـري حسـن .وهـ مـن قوام:بلةـت
الةداية إذا انتليت إليلدا .وبلتةتلدا غ

 .ومبليف الش

ماتلداه .ومسيـت البالغـة

بالغة انلدا تال املعاى إىل قلب السدامع فيفلمم .وشأنلدا شأن الفاداحة إي أن
موضوعلدا الكالم .فللـاا ي ـوز أن يسـمى اهلل تعـداىل بليةـدا .وتسـمية املـتكلم
بأنم بليـيف توسلـع .وحيييتـم أن كالمـم بليـيف .فك ـرت ايسـتعمدا جعلـت تسـمية
املـتكلم بأنــم بليــيف كداحليييــة كمــدا جعلــت تســمية املــوادت راويــة كداحليييــة .وكــدان
الراوية حدامل املوادت .وهو البع  ،ومدا ر جمراه .واـاا مسـ حدامـل الشـعر
راوية.

()1

( )1الااداعتني،ص.19-15
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فدالفاداحة والبالغة تلتييدان ديليدا يف أن كل واحـدت مالمـدا إمنـدا هـ اإلبدانـة
عــن املعاــى واإل لــدار لــم ،إي أن بيالمــدا فرقــدا نســبيدا يف املوضــوع .وذلــمب أن
الفاــداحة متــدام آلــة البيــدان ،لتعليلــدا بداآللــة ال بيعيــة اجلســمدانية ،وبكيفيــة أدا
الكالم ن يدا .فل مياورت على اللفظ؛ ان اآللـة تتعلـك بـداللفظ دون املعاـى.
والبالغة إمندا ه إنلدا املعاى إىل اليلب .فكأنلـدا مياـورت علـى املعاـى .و ـوز
أن يسمى الكالم الواحد فاينيدا بليةدا إذا كدان واضا املعاى سـلل اللفـظ جيـد
الســـبمب غـــ مســـتكره فـــ  .وقـــد اســـتير هـــاان املاـــ لنيدان (الفاـــداحة
والبالغــة)تعليميدا يف الةدالــب علــى أن الفاــداحة يوص ـ بلــدا املــتكلم والكــالم
والكلمة ،وتكون بدون البالغة .ووقفت ديلتلدا هاه عاد هاا احلد ،بوصفلدا
جمرد مسة لسدانية -إي إذا أردنـدا تسـمية علـم العربيـة بعلـم الفاـداحة -بيامـدا
اجتلت البالغة ال يوص بلدا املتكلم والكالم ،دون الكلمة والـ ي تكـون
بدون الفاداحة لتابا علمدا قدائمدا بفروعم ،من املعدان والبيدان والبديع.

()1

مفهوم اللغة العامة:

يياـــد بلفـــظ العدامـــة يف اســـت دامدا العلمـــدا املتيـــدمني -كمـــدا قـــدا
اارو

 -عموم العرب من بدو وحضر ممـن يـتكلم العربيـة دون غ هـم مـن

ااعداجم .ومام أخا لفظ العدامية ماسوبدا إىل العدامة خالفدا ملـدا ذهـب إليـم بعـ
املتشددين كدالفداراب والريداش من اليـو بأنـم ل يؤخـا عـن حضـر وي مـن
الاين يسكاون أطراف بالدهم الداورت لسدائر اامم الاين حوام)2( .وهـو أمـر
()1سرالفاداحة،ص81والديئل،ص36واملفتدا ،ص416واللةة العربية وعلوملدا،
ص155
( )2إسفدار الفايا212/1و 215وايقفا  ،ص.162
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كمدا قدا د .امل ووم ي يا بك على واقع العربية
فلةة حواضر احلجداز من مكـة واملدياـة ومـدا حوامـدا ،هـ الفاـنيى الـ
نـــو بلـــدا اليـــرآن الكريم(ومـــدا أَرســـلادا مبـــن رنسعـــو ٍ إيت ببلســـدان قَومبـــم ليعبـــينن
ام)إبــراهيم .4:وقــد كــدان أهلــلدا يتعللــدونلدا ةــدا كــدانوا يستنيســاون مــن لةــدا
اامم الداورت ،ولةدا اليبدائل الـ كدانـت تفـد إىل مكـة .فكدانـت العـرب كمـدا
قدا الفرا  ،فيمدا نيلم السيوط  ،حتضر املوسم يف كل عـدام ،وحتـ البيـت يف
اجلداهلية ،وقريش يسمعون لةدا العرب ،فمدا استنيساوه تكلموا بم ،فاداروا
أفاا العرب ،وخلت لةتلم من مستبشع اللةدا ومسـتيبا االفـدا  .وفسلـره
ابن فـدارس بـأن قريشـدا كدانـت مـع فاـداحتلدا وحسـن لةداتلـدا ،ورقـة ألسـاتلدا إذا
أتتلم الوفود من العرب ختيلروا من كالملم وأشعدارهم أحسن لةـداتلم وأصـفى
كالملم فداجتمع مدا ختيلروا من تلمب اللةدا إىل ردائوهم وسالئيلم ال طُبعـوا
عليلـدا فاـداروا بــالمب أفاـا العــرب .أي تـرى أنـمب ي جتــد يف كالملـم عاعاــة
متيم ،وي عجرفية قي  ،ويكشكشة أسـد ،وي كسكسـة ربيعـة ،وي الكسـر
الا تسمعم من أسد وقي

م ل:تبعلَمون ويبعلَم .وقدا أبو حيدان" وهم الاين

نـو اليـرآن بلةـتلم إي يسـ اج فيـم لةــة غ هـم" .ومـن أجـل هـاا كدانـت اجــة
قريش ه امل تدارت لتكون اللةـة الاموذجيـة عاـد العـرب يف كالملـم وشـعرهم
خ دابتلم وخب دابلم.
ون

()1

وياكر إسرائيل ولفاسـون أن مـدا ييـدا عـن نـوو اليـرآن بلةـة قـريش":إن
كدان املياود مام أن الرسو كدان يا ك الكلمدا بللجة قريش ال هـ اجـة
()1الاداحا،ص23واملوهر211/1وايقفا ،ص162والبنير338/8وقضدايدا روية،
.55
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ايع أهل مكة فانييا .وأمدا إن كدان املراد مام أن قريشدا كدانت ادا لةة علميـة
خداصة بأصنيداب اخل دابة والكلدانة والشـعر دون سـواهم مـن اليبدائـل ااخـرى
فلي بانييا؛ انم يضيلك من دائرتم ،وييلل عدد الاين كدانوا يفلمونم مـن
العرب .والواقع خيدال ذلمب .وقد قدا العـدال نولدكـم:إن هـاه الفكـرت نشـأ
يف العار اامو إل لدار تفولق قريش على بيية الب ون العربية يف كل شـ ،
لعالقتلم بدالابوت؛ لالمب يعنيتمل أن املياود بلاه الفكرت أن الرسو كدان ييرأ
اليرآن بدالللجة الشدائعة يف مكة )1(" .والواقع أن ايعتداد بلةة قريش كدان سدائدا
قبل العار اامو  ،يد على ذلمب مدا نيل عن ع مدان بـن عفـدان مـن قولـم"ي
يعملينن يف ماداحفادا إي غلمدان قريش وثيي " (.)2
ويرى د .كمدا بشر بـأن لـور مـدا يعـرف بدالعربيـة الفاـنيى إمنـدا يعـود إىل
علمــدا العربيــة .فعاــدمدا عكفــوا علــى الاظــر يف هــاه اللةــة بتيعيــدهدا وضــبط
أحكداملدا انارفوا إىل مسـتوى لةـو معـني لـم وضـعم املميـو ثيدافيـدا واجتمداعيـدا
وسيداســيدا .وهــو لةــة قــريش؛ ملــدا تتســم بــم مــن الشــيوع الواســع ،والتكدامــل
الاسا بـني عاداصـرهدا .فضـماوا بلـاا ايختيـدار العلمـ وحـدت املـدادت اللةويـة،
لت ابا الاـوات اخلاـبة لامـول لةـة عدامـة زمدانـدا ومكدانـدا .وقـد كـدان هـاا ايختيـدار
يلدف إىل غرضني أسداسني .أحدهمدا ديين .وهو احملدافظة علـى كتـداب اهلل تعـداىل
وصيدانتم عن التةي  .وذلمب بوضع إطدار عدام وحمكـم للةـة الـ شـرعفت باوولـم
بلدا .وثدانيلمدا قوم  ،يتم ل يف وحدت لةة اامة املعبلرت عن هويتلدا وش اـيتلدا
يف بادا ثيدايف واجتمداع متكدامل ،وخدا من تادافر العاداصر وشـاوذ املكونـدا .
( )1تداري اللةدا السدامية ،ص.207
( )2ايقفا  ،ص 24ويف أصو الانيو ،ص.24
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وهــو مــدا أدى يف الالدايــة إىل ت بيــت قواعــد العربيــة وتأكيــد خواصــلدا املميــوت،
ومانيلدا قدرا موفورا من العمومية وسعة اينتشدار حتى أصبنيت اللةـة اليوميـة
الاموذجية ،وعالمة حضدارت أهللدا ووعيلم.

()1

اللةة العدامة والللجدا :
ذكـر ديفيـش فيشـر W. D. Fischerبلـاا الشـأن أن الشـعرا وروات اادب
كدانوا قـد اشـفكوا يف حتييـك الوحـدت اللةويـة متجـداوزين يف ذلـمب خاوصـيدا
التاــوع اللــلج

وهــو مــدا اعتــشه شــبيتدالرSpitaler

كتداب:العربيــة ليوهــدان فــمب Fuck

(A.بلــدامش تعلييــم علــى

 )J.ــداهرت متأصــلة يف العربيــة مــن خــال

تشكيكم يف أن تكون اللةة احملكية عاد البدو تسداو لةة الشـعر العربـ اليـديم
الا بي حمفو دا لديلم بدالرواية .والـا

ـل اللةويـون العـرب خيرجـون إىل

البداديــة ليتاــداقلوه ويدرســوه ،ول يكفثــوا للةــة الت داطــب اليــوم ؛ ان أك ــر
شـ

كــدان يســتأثر هلــودهم هــو الفاــنيى .كمــدا أن لةــة الشــعرا واخل بــدا

والكلدان ل تعايف بللجدا اخل داب العدامية .وكالمب لةة اليرآن أيضدا.

()2

ومن هادا تشز -يف تيديره -خاوصية اللةة الفانيى بداعتبدارهدا مسـتوى
لةويدا متميـوا ي يضـداهيم بدالضـرورت مسـتوى لةـة اخل ـداب اليـوم  .فيـد كدانـت
أغلب مظداهر ايهتمدام عاد علمدا العربيـة املتيـدمني مـن مـدولن كـالم العـرب
تدور حو لةة الشعر واخل ب والاوادر واحلكـم واام ـدا  ،ول الفلـوا كـ ا
بدالكالم احملك الا كدان ـر بـني العـرب يف تواصـللم اليـوم إي مـدا تعلـك
( )1اللةة العربية بني الوهم وسو الفلم،ص52و53ومشكال

اللةة العربية(حممود

تيمور10-4
( )2دراسدا يف العربية(فيشر) ،ص 113والعربية (يوهدان فمب) ص10و12
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مام ةعدان الكلمدا وأبايتلدا .ويف هاا ييو سعيد اافةدان "ومن ياعم الاظر يف
معــداجم اللةــة وكتــب قواعــدهدا ــد كتــب اللةــويني أوفــر حظــدا يف ايستشــلداد
بدالشــعر والا ــر علــى الســوا يف إثبــدا معاــى أو اســتعمدا كلمــة ،و ــد الانيــدات
يكدادون ييتارون على الشعر .وزاد عادايتلم بدالشواهد الشعرية مع الـومن. .
 .ورــن إذا قدابلاــدا الشــواهد الا ريــة عاــد هــؤي وأول ــمب بدالشــواهد الشــعرية
()1

وجدنداهدا ض يلة جدا" .
وذلـــمب مـــدا

املستشـــرقني كفـــولرزVollersوكـــوهني Cohen

ـــل بعـ ـ

وشـبيتدالر  Spitalerعلـى اسـتبعداد أن تكـون لةـة احليـدات اليوميـة هـ نفسـلدا لةـة
الشعر وغ ه من أمنداا الكـالم اخلداصـة املـاكورت .ولكـدار فـولرز بلـاا الشـأن
كتداب بعاوان"العربية العداميلة عاد قدمدا العرب" .وقد زاد لةة اليـرآن الكـريم
ب دابعلدا املميو هاا ايعتيداد رسوخدا يف أذهدانلم.
ومع أن هاا التاور يا ـو مـن الاداحيـة التاـايفية للمدونـة اللةويـة علـى
قدر ي يسـتلدان بـم مـن الاظـر املوضـوع لسـدانيدا إي أنـم يبيـى تاـورا اففاضـيدا
فضال عن خ ورتم الكب ت على رصد واقع العربية يف تدارخيلدا العريك؛ إذ يأت
يف ميدمة حمداذيره مسألة التشكيمب يف اإلعراب وهو أهم ـداهرت مـن واهرهـدا.
وقد بليف اامر بكدار فولرز K Vollers .حد اليو بأن اليرآن الكريم نو أو
اامر بللجة مكة الردت من اإلعراب ثم قدام العلمدا بتايينيـم وضـب م علـى مـدا
ارتضوه من قواعد وميدايي

العربيـة حتـى غـدا يف الفاـداحة مضـرب اام ـدا .

وهو مدا فالده مستشرق آخـر هـو نولدكـم Noldeke. Thموضـنيدا بـأن أغلـب مـدا
توهلمم فولرز ممدا مسداه بدالتجرد من اإلعراب إمندا كدان صـورا مـن تسـداهل الاـداس
( )1يف أصو الانيو،ص59و.60
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يف اليرا ت بعد اختالطلم بدااعداجم ،وشيوع اللنيـن والتنيريـ اللـاين لـي
لليرآن أ صلة بش

مالمدا .وهـو مـدا تدحضـم كـالمب كـل ماـافدا الـفاث

العرب احلدافلة بشواهد ايس دام اللةو للفانيى لدى عدامـة الاـداطيني بلـدا،
يف شكللدا اإلعراب التدام .كمدا تدحضم فكـرت -أسـتداذ شـبيتدالر -يوهـدان فـمب
املا يية يف قولم"إن مسألة ال تنيـرر مـن اإلعـراب يف اللةـدا العداميـة العربيـة هـو
جمرد قرياة على كونلدا لةدا مولتدت ولي العك ()1؛ أ إن العدامية ه نتـداج
ايرراف عن الفانيى ،وليست الفانيى نتداجدا لت ور العدامية.
فداجلداحظ مـ ال يايـل لاـدا صـورت واضـنية عـن بلـوح الفاـداحة لـديلم مبلـيف
التفالن يف اإلعراب من أجل املتعة؛ وذلمب أن يستمع املر إىل حديث ااعـراب
الفاــنيدا العيــال أو إىل حمداضــرت العلمــدا البلةــدا  ،والــث علــى روايــة نــوادر
ااعراب مع إعرابلدا و دارج ألفدا لدا .وعلى الايي

من ذلـمب ياعـت ة دالفـة

ااسلوب ومس الاورت حكداية نوادر العـوام ومعلـا احلشـوت وال ةـدام؛ إذ إن
هؤي من التجدار وسواد الشعب يا يون عربية حدافلة بداللنين .وهـاا يـد

-

كمدا ييو يوهـدان فـمب  -علـى أن اإلعـراب يف عاـره كـدان ي يـوا حيـدا علـى
ألساة البدو اخللي إىل غداية اليرن الرابـع ااجـر  .وعلـى الايـي

مـن ذلـمب

كدانــت اللةــة الدارجــة ال ـ يتواصــل بلــدا أهــل ال بيــدا الوسـ ى والــدنيدا مــن
سكدان املدن ماا نشوئلدا يف عار الفتوحدا اإلسالمية ااوىل تعد عربية مولدت
يف نظر التداري اللةـو  .وقـد أخـا يف ايتسـداع بفعـل الـتة ا ايجتمداعيـة
والسيداسية وايقتادادية .وااعرابـ اليـا كمـدا يضـي اجلـداحظ ي يفلـم هـاه
الرطدانة .ومتى مدا وجد الانيدات أعرابيدا يفلـم ذلـمب جتـداوزوه ول يأخـاوا عاـم؛
( )1انظر:دراسدا يف فيم اللةة(د.صبني الاداحل)ص109و.122-117
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ان ذلمب يـد علـى طـو إقدامتـم يف الـدار الـ تفسـد اللةـة ،وتـايي البيـدان.
ولالمب ذكر أن أسـوأ اللنيـن هـو حلـن ااعداريـب الاـدازلني علـى طـرق السـدابلة
وبيرب جمدامع ااسواق.

()1

وعلى أثر شيوع اللنين وانتشداره يف كـالم العدامـة سـي ر مبـدأ تاييـة العربيـة
على الفبية اللةويـة للمجتمـع العربـ  ،وصـدار عربيـة البـدو اليـدوت وامل ـل
ااعلــى مــن ايــع الوجــوه .فداحتــااهدا امل يفــون مشــدافلة وكتدابــة .وقــد أثلــر
اختالف ااحوا ويسيمدا اينتيدا إىل حضدارت املدن أثـرا غـ يسـ يف اللةـة،
كمدا يبدو يف لةة اادب ،مـن ن ـر ابـن امليفـع ،وشـعر احملـدثني يف بدايـة العاـر
العبداس  ،كبشدار وأب العتداهية وابن ااحا  ،مـن اخـتالف واضـا عـن لةـة
شعرا البدادية ،يف صوح اليوالب ،وتركيب اجلمل ،وال ـروت اللفظيـة ،وطـرق
التعــب  .كــل ذلــمب مــع ايحتفــدا بدالتاــرف اإلعراب ـ  ،وبيواعــد اإلعــراب،
والتاري احتفدا دا تدامدا .فعلى الرغم من بع

السمدا املولتدت فل تعد من

اللةة الفانيى .ذلمب بأن العرب أشـد اسـتاكدارا لويـيف اإلعـراب مـالم خلـالف
اللةة .فيد يا ك بعضلم بدالدخيل واملولتد ،ولكام ي يا ك بداللنين.

()2

وقد تابم علمدا العربية ماا البداية ملسـألة الـدخيل اللةـو  ،خـال مرحلـة
تايية اللةة ،فورد يف اص الحداتلم ميروندا بدااعجم واملعرلب واملولتـد .وكـدان
الاظــر إليــم ةيــدايي العرب ـ ااصــيل؛ فيــدابلوا حــروف الكلمــة ااعجميــة ةــدا
()1

البيدان

والتبيني62/1و109و125والعربية(يوهدان

فمب)تر:رمضدان

عبد

التواب،امليدمة6
( )2العربية(يوهدان فمب)،ص114وتداري

اللةدا

السدامية،ص216ويف أصو

الانيو،ص15
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ياداسبلدا من حروف العربيـة .وععـرف املعـرلب بأنـم مـدا كـدان مـن حـروف أصـوادا
أعجمية وقعت للعرب فعرلبتلدا بألساتلدا وحوللتلدا عن ألفدا العجم إىل ألفدا لدا.
وهو مدا مسداه سيبويم بداإلعراب والتعريب .وملدا كدانت ـداهرت الفاـداحة لـديلم
مرتب ة بشكل أسداس بدالباية الاوتية والتاـريفية ثـم الفكيبيـة للكلمـة ،فيـد
كدان موقفلم من ااعجم متافدا بداحلار والافور ،والتابيم إىل خ ره واخلوف
من نتدائجم وآثـداره واحلـرص علـى تفداديـم ملـدا يفتـب عاـم مـن أضـرار لةويـة قـد
تعا بفاداحة الكلمة والعبدارت أيضدا .فعلى الايي

ممدا ععرفوا بم من التياـ

والتفايل والتمنييي يف حتييك املسدائل اللةويـة بـدأب وحـرص شـديدين فـ ن
توجسلم خيفة من املسألة بدا واضنيدا يف تراث العربية .فسـالوا يف ذلـمب قواعـد
وأحكدامدا جنم عالدا اض راب وخلل.

()1

العامية:

إن تــرك التاــرف اإلعراب ـ هــو أحــد أهــم مظــداهر العربيــة املولتــدت .وقــد
سلكت فيم الال الا اجتدازتـم ايـع اللةـدا السـدامية ااخـرى قبلـلدا بكـ .
ويبدو من خال مدا لر من ماـافدا عايـت بـداللنين أن اللةـويني اليـدمدا ل
يتاوروا إمكدان حدوث أ شكل من أشكدا العداميـة؛ ولـالمب شـددوا عليلـدا
الاك ؛ فاظروا إىل اللةة علـى سـوية واحـدت ،مـدا يابةـ اـدا أن ختتلـ ملمـدا
تاولعت مستويدا الاداس أو تتدابعت العاور وتعدد البي ـدا  .واحلـك أن هـاا
املوق يتفك واحلدالة ال أصبنيت العربية متتداز بلدا من غ هدا من اللةـدا  .ويف
ذلمب مراهاة على مفلوم الفاداحة حبد ذاتم؛ ان العدامية ال آ إليلـدا التاـوع
( )1امليدايي  ،واملوهر 268/1والتداج 9/1وأثر الدخيل على العربية الفانيى،ص-5
.37
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اللـلج ارتب ـت آليـدا بـداخلروج عـن حـدود الفاـداحة وايرتبـداا بــداللنين ،يف
ماظور هؤي العلمدا .
ومن هادا اتسع الفرق بني لةة أدبية فاينية ميـدانلدا الفكـر لل داصـة ،ولةـة
عدامية ميـدانلدا احليـدات للعدامـة .وبـرز اللنيـن كواقـع مضـداد للفاـداحة .وبيـدر مـدا
بد مسألة اللنين بسي ة يف عيون دارس اللةة من املستشرقني بداعتبداره جمـرد
ت ور لةو  ،بيدر مدا بد معضلة يف عيون دارسـ العربيـة مـن أهلـلدا .وقـد
بلــيف اامــر ةنيمــد اخلضــر حســني -وهــو عضــو جممــع اللةــة العربيــة وشــي
اازهر -حد اليو بأنم ي ياا أن ياسب دخو اللنين يف العربيـة إىل ت ـور
احليدات الـا جتـب مسـدايرتم .وإمنـدا نشـأ مـن دخـو أمـم غـ عربيـة بـني العـرب
واستيالئلم على جمريـدا احليـدات .فكـدان مظلـرا مـن مظـداهر اير ـداا يف حيـدات
اامة ثيدافيدا واجتمداعيدا .وهو كالم ان بداع ي خيلـو مـن رد الفعـل ،مل دالفتـم
الواقــع التــدارخي يف الفكــر وال يدافــة وايجتمــداع ،وإن بــدا صــوابم يف الواقــع
اللسدان  .بل إن بع

الدارسني ياهب إىل اليو بأنم ملـدا أصـدابت العربيـة حظـدا

مــن الت ــور أضــنيى اإلعــراب أقــوى عاداصــرهدا ،وأبــرز خادائاــلدا ،وســر
اداادا .وأمست قوانيام وضواب م ه العداصمة من الولل

()1

فدالعدامية تعد مظلرا من مظداهر التة الا يافم املستشـرقون بـدالت ور مـن
املاظـــور اللســـدان  .وكـــالم العدامـــة الـــا شـــداع فيـــم(اللنين)يف ااصـــوا ،
والارف ،والانيو ،وااسـلوب ،والديلـة ،حكـم عليـم اليـدمدا بأنـم خ ـأ
ب نباه ،وايعتادام بدالفانيى ،وي ش

سواهدا .وهـو مـدا يبـدو متعدارضـدا

مع ما ك البنيوث اللسدانية ااجابية ال ي تي عدادت عاـد حـدود يعفـفي أن
( )1دراسدا يف اللةة،ص111-108ودراسدا يف فيم اللةة(د.صبني الاداحل)ص.118
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اللةة ي تتجداوزهدا ،بـل متضـ مـع اللةـة قُـدمدا إىل آفـداق بعيـدت قـد تاي ـع عـن
ما ليداتلدا ااصلية .ومن هادا كدانت تلمب البنيوث تععاى بدالعدامية؛ انلدا ميـدان
ذلمب التة السريع من غ تييلد ةعيدار ثدابت الكم على صنيتم أو خ م .وليد
كدان من نتيجة ذلمب توجيم عدد مـن الدارسـني املستشـرقني والعـرب اهتمـداملم
إىل الللجدا العدامية لتيعيـدهدا وحفظلـدا والـدعوت إىل تعليملـدا .واحلـك أن هـاا
ايجتداه الا تويلدا بو ل العلم كدانت ورا ه ميداصد أخرى ي صلة ادا بدالعلم.

()1

ويف هاا ياكر د .أبو اليداسم سعد اهلل عضو جممع اللةة العربيـة بداليـداهرت يف
حبث بعاوان(املستشرقون الفرنسيون وتعليم اللةة العربيـة لألوربـيني يف اجلوائـر
 )1914- 1830أن ايســتعمدار الفرنس ـ ل يكت ـ يف موقفــم املشــلور مــن
العربيــة ةنيداربتلــدا مــن خدارجلــدا عــن طريــك ماعلــدا ،وفــري لةتــم ،بــل را
الداربلدا من الـداخل أيضـدا .وذلـمب بتو يفلـدا ملاـلنيتم ايسـتعمدارية عـن طريـك
ايهتمدام بدالعدامية من خال املفاني الاين رافيـوا

لـة الةـوو ،كمـدا قـداموا

إىل جدانب ملمتلم تلمب ةلمة أخرى ي تيل عالدا خ ورت .وه تعلـيم العربيـة
العدامية سعيدا مالم لربط الاال بيـالم وبـني ااهـدال والتيـرب مـالم بلةـتلم
اليومية ،وكاا تعليم ااوربيني هاه العدامية.

()2

الفصحى والقرآن الكريم:

ليد كدان لاوو اليرآن ااثر البداليف يف حيدات العـرب والعربيـة .فيـد نـو كمـدا
قدا أبو حيدان بأفاا اللةدا وأصـنيلدا بـال خـالف؛ فأصـبا منوذجلـدا املتميـو
( )1ماافدا اللنين والت يي اللةو حتى اليرن العداشر ااجر ،ص6و.7
( )2جملة جممع اللةة العربية-اجلو  /67مدايو-اليداهرت.1989
200

مشكلة الفاداحة يف اللةة العربية بني ثوابت الاظدام اللةو ومتة اتم
د .كمدا قدادر

ومنعلَملــدا اخلــداص إعجــدازاج وبيدان ـداج .وإعجــدازه مــرتبط يف اجلدانــب اللســدان ما ـم
بفاداحتم وبالغتم اللتني فسر حـدازم اليرطـداجين خاوصـيتم بداسـتمرارهمدا فيـم
من ايع أردائلدا يف ايعم استمرارا ي يوجد لم ففت وي ييـدر عليـم أحـد مـن
البشر .وكالم العرب ومن تكلم بلةتلم ي تستمر الفاداحة والبالغـة يف ايـع
أردائلــدا يف العــدال ماــم إي يف الشــ اليســ املعــدود ،ثــم تعــري الفــفا
اإلنسدانية فياي ع طيب الكـالم ورونيـم وي تسـتمر الفاـداحة لـالمب يف ايعـم
بل توجد يف تفداريك وأجوا مام.

()1

ومـــن هاـــدا كـــدان لليـــرآن الكـــريم كـــل هـــاا التـــأث العميـــك يف اخلـــروج
بداست دامدا العربية عن حدود اليدرت التعب ية للفرد املتكلم بلدا إىل مسداحدا
واسعة وممتدت ي طداقة لم بلدا .وهو مدا يفسـر عمليـة التنيـد اللسـدان الـ دعـدا
العربن إليلدا يف العديـد مـن اآليـدا  .و مـع علمـدا العربيـة واملستشـرقون علـى
تأث ه اليو يف حيـدات العربيـة ،وتكـداد ميـويتلم تت ـدابك يف التعـب عـن ذلـمب
لفظــدا وديلــة:ييو يوهــدان فــمب يف كتدابم(العربيــة) :ل الــدث يف تــداري اللةــة
العربية أبعد أثرا يف تيرير ما هدا من لور اإلسالم .فف ذلمب العلـد تأكـد
راب ـة وثييــة بــني لةتــم والــدين اجلديـد كدانــت ذا ديلــة عظيمــة الاتــدائ علــى
مستيبل هـاه اللةـة .وييـو كـدار بروكلمـدان : Brockelmannبفضـل اليـرآن
بلةــت العربيــة مــن ايتســداع مــدى ي تك ـداد تعرفــم أ لةــة مــن لةــدا الــدنيدا.
واكتسبت مكدانة رفيعة فداقت ايع اللةـدا  .وييـو جـورج سـدارتون

George

 :Sartonوهكاا ارتيى اليرآن بدالعربية إىل امل ل ااعلى يف التعب عـن امليداصـد
(- )1انظر:البنير39/6واإلعجداز يف دراسدا السدابيني(عبد الكريم اخل يب)ص-354
.363
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وجعل مالدا وسيلة للتعب عن أمسى ميتضيدا احليدات .وييو فيليب دوتراز
de Trasy

 Philippeاليـرآن الكـريم هـو الكتـداب الوحيـد الـا احـتفظ بلةتـم

ااصلية على قيد احليدات ،وسينيفظلدا على مر الدهور .وستمو اللةدا احلية
املاتشرت اليوم يف العدال ،كمدا مداتـت لةـدا حيـة كـ ت ،يف سـدال العاـور إي
العربية دالفةج نوامي ال بيعة ال تسر على سدائر لةدا البشر .فلـ متاـلة
بـداملعجوت اليرآنيـة اابديـة ،احلاـن الـا حتتمـ بـم وتيـداوم أعداصـ الـومن،
وعواص السيداسة املعدادية ودسدائسلدا اادامة.

()1

الفانيى واحلديث الشري :
إن أك ـر شـ يـ السـؤا بشـأن مدونـة اللةـة العربيـة هـو عـووف الانيـدات
املتيــدمني وإعراضــلم عــن ايحتجــداج بداحلــديث الابــو  .حتــى إن أبــدا عبــد اهلل
الــدياور (من علمــدا اليــرن اخلــدام ااجر )أخرجــم مــن املدولنــة ،يف حــد
الانيــو .قدا "إنــم علــم مســتابط بدالييــداس وايســتيرا مــن كتــداب اهلل ع ـول وج ـلل
وكــالم فاــنيدا العــرب"( )2وتاــداو أبــو حيــدان املســألة بش ـ

مــن التفاــيل،

قدا "وإمنــدا أمعاــت الكــالم يف هــاه املســألة لـ ال ييــو مبتــدئ:مدا بــدا الانيــويني
يســتدلون بيــو العــرب ،وفــيلم املســلم والكــدافر ،وي يســتدلون ةــدا رو يف
احلديث بايل العدو  .وأجداب عن ذلمب بيو أحد املتـأخرين إمنـدا تـرك العلمـدا
ذلمب لعدم وثوقلم أن ذلمب لفظ الرسو (صلى اهلل عليم وسلم)؛ إذ لو وثيـوا
بــالمب جلــرى جمــرى اليــرآن يف إثبـدا اليواعــد الكليــة .ثــم علــل ذلــمب بــأمرين
( )1العربية(يوهدان فمب)ص113والفانيى لةة اليرآن،ص33و305و.306
(-)2مثدار الااداعة (اب

عبد اهلل الدياور ) تا :د.حممد

134وايقفا  ،ص160
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الفداضل ،ص

أحدهمدا:أن الروات جولزوا الايل بـداملعاى . . .إذ املعاـى هـو امل لـوب ،ويسـيمدا
مــع تيــدادم الســمداع ،وعــدم ضــب م بدالكتدابــة وايتكــدا علــى احلفــظ .والضــدابط
مالم من ضبط املعاى .وأمدا ضـبط اللفـظ فبعيـد جـدا ،يسـيمدا يف ااحداديـث
ال وا وقد قدا سفيدان ال ور (أحد كبدار احملدلثني)إن قلت لكم:إن أحدلثكم
كمدا مسعت فال تادلقون إمندا هو املعاى ومن نظـر يف احلـديث أدنـى نظـر علـم
العلم الييني أنلم إمندا يروون بداملعاى .واامر ال دان :أنم وقع اللنيـن كـ ا فيمـدا
رو من احلديث؛ ان ك ا من الروات كدانوا غ عـرب بـدال بع ،وي يعلمـون
لسدان العرب بااداعة الانيو؛ فوقـع اللنيـن يف كالملـم وهـم ي يعلمـون .وقـد
وقع يف كالملم وروايتلم غ الفايا من لسدان العرب.

()1

وتاـــداو الســـيوط املســـألة حبشـــد مـــن املاـــ لنيدا املالجيـــة املتعليـــة
بدايستدي  ،قدا "وأمدا كالمم(صلى اهلل عليم وسلم)فيستد ماـم ةـدا ثبـت أنـم
قدالم على اللفظ املـرو وذلـمب نـدادر جـدا ،إمنـدا يوجـد يف ااحداديـث الياـدار،
على قلة أيضدا ،ف ن غدالب ااحداديـث مـرو بـداملعاى .وقـد تـداولتلدا ااعـداجم
واملولــدون قبــل تــدويالدا؛ فرووهــدا ةــدا أد إليــم عبــدارتلم ،فــوادوا ونياــوا
وقـدلموا وأخلــروا ،وأبــدلوا ألفدا ـدا بألفـدا  .واــاا تــرى احلــديث الواحــد يف الياــة
الواحدت مرويدا على أوجم شتى ،بعبدارا

تلفة )2(" .وقـد كـدان بعضـلم ضـعيفدا يف

عربيتم ،حتى ي يكداد يييم إعراب مدا يرويم؛ وانلم ايعدا مـن أباـدا املـدن الـاين

(-)1ايقفا ،ص 160-158ويف أصو الانيو ،ص 47ودراسدا يف فيم اللةة-122،
.131
( )2ايقفا (السيوط )ص157وايعتادام(للشداطا).23/1
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ي يعنيـــت بلةــداتلم ،وبعضـــلم مـــن ااعــداجم ،خالفــدا لـــروات الشـــعر الفاــنيدا
ف رجت بالمب لةة احلديث عن حدود الفاداحة واتسمت بدالردا ت والضع .
ولعل هاا مدا يفسلر ،كمدا قدا د .حممد خ احللوان  ،اناراف الانيـدات عمـدا
دولن من أحداديث الرسو (ص)ان السبيل إىل قرا اتـم علـى أصـنيدابم ل تكـن
ميسلرت مدا عدا أحداديث قليلة صـنيت عاـدهم أوردوا بعضـدا مالـدا شـواهد علـى
واهر روية .وهاا يد على أن استيرا هم للةة إمندا اناب على اللةـة احملكيـة
املســموعة -خالفــدا ملــدا ذهــب إليــم بع ـ

املستشــرقني -فــداليرآن ذو أســدانيد

صــنيينية ،والشــعر يســمع مــن أفــواه الفاــنيدا أو الــروات ال يــدا  ،واام ــدا
يتداوادا الاداس كمدا رويت عن أعراب البدادية املوثوق بلم .ولكل ذلمب ي ترى
يف كتـداب ســيبويم كلـم غـ مثدانيــة أحداديـث ل ياســبلدا إىل الرســو (ص) ،ول
يا لر بأنلدا أحداديث نبوية ،كمدا أنم ي الت بلدا ايعدا ،بل يستأن ببعضلدا،
ويع رلج بعضـلدا اآلخـر .وكـالمب أورد الفـرا ثالثـة عشـر حـدي دا احـت بأربعـة
مالدا ،أمدا ااحداديث ااخرى فيد كدانت شواهد لظواهر لةوية ي رويـة خداصـة
وعلى هاا يكون احلديث الابو قد تعري يف اليرنني ااو وال دان لإلهمـدا
يف ايستيرا اللةو للعربية .ومدا أورده سيبويم والفرا ي يعـاكر هدانـب املاـدابع
اللةوية املعروفة ،من اليرآن الكريم وكالم العرب شعره ون ره.
وقد ل هاا الال سدائدا لدى الانيدات حتى أواخر اليرن الرابـع ،ثـم أخـا
ايعتمداد علـى احلـديث يف ايزديـداد مـع رـدات اانـدل  .وكـدان ابـن مدالـمب أك ـر
املتنيمســـني لـــم حـــني جعلـــم ماـــدرا مـــن ماـــدادر اللةـــة ،ومـــوردا جديـــدا
لالحتجداج ،بل جعل واهره اللةويـة مـدادت يتعيـب بلـدا اليـدمدا متللمـدا إيـداهم
بيلة ايستيرا  .ول يسلمب املتأخرون سبيل املتيدمني مـن الانيـدات يف ايحتجـداج
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بدالرواية واملشدافلة ،كمدا كدان يفعل اليدمدا  ،بـل أصـبنيوا يلجـأون إىل الكتـب
وجمدامع الانيدا دون أن يأبلوا ملدا ذعكر عن اخللل الا اعفى لةة احلديث.

()1

ورغم سعيلم احل يث لتـدارك مـدا فـدا املتيـدمني ،إي أن نظريـة الانيـو العربـ
كدانت قد بلةت مداهدا يف معداجلة املدونة اللةوية املعتمـدت ماـا قـرون ،ول يعـد
ممكادا حتييك ذلمب ،فتم إدراج احلديث إدراجدا يف ثادايدا املسدائل الانيوية مت ـيالج ي
تأسيســداج ،بعــد أن ســداد لةــة اليــرآن الكــريم وكــالم العــرب يف ايحتجــداج
اللةو .
الفانيى واجدا العرب:
حــدد علمــدا العربيــة زمــدان ومكــدان ماــدر ايحتجــداج اللةــو وقيلــدوه
بداليبدائل ال الت بكالملدا وضمن الففت املتيدمة ال وقـع فيلـدا تـدوين كـالم
العرب ،يف ل وجود الاي اليرآن الا كدان لم ااثر الكـب يف تيسـ ملمـة
تعيني املسداحة اجلةرافية للةدا العرب الـ الـت بلـدا .وهـ يف الواقـع جممـوع
اليبدائــل العربيــة ال ـ كدانــت تاتشــر يف احلجــداز وجنــد ،ممــدا الــيط ةكــة واملدياــة
بداعتبدارهمدا موئال للعرب يف حللم وترحـداام .وإنـمب جتـد يف الكـ مـن أقيسـة
الانيــدات يف مســدائل اللةــة مــدا يشــبم املوازنــة بــني اج ـ قــريش احلجدازيــة ومتــيم
الاجديــة ،والفجــيا بيالمــدا .ومــع ذلــمب فــ نلم حــني خيــشون بوجــود هــاه
الللجدا ي الددون نسبتلدا إىل قبيلة مدا يف الك من ااحيـدان .ويف هـاا ييـو
سعيد اافةدان "فلو س لادا:على أية قبيلة يا بك روكم الـا تدرسـونم اليـوم؟
مدا است عادا تسـمية اليبيلـة بداطم اـدان ،بـل نكـون أقـرب إىل الدقـة إذا أجباـدا أنـم

( )1أصو الانيو العرب  ،ص33و34و.55-49
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أس على خليط ي نظدام لم ممدا رو على أنم تكلمـت بـم العـرب)1(" .وهـو مـدا
فسلرتم الدكتورت صداحلة راشد غايم يف حب لدا عـن اللـلجدا يف الكتـداب لسـيبويم
بأن اليبدائل ل يكن بيالدا حدود فداصلة؛ فدالللجـة الواحـدت قـد تععـوى إىل أك ـر
من قبيلة يربط بيالدا اجلوار أو ال دابع ايجتمـداع  ،مـن بـداوت أو حضـدارت؛ ممـدا
ياــعب معــم اليــو ب مكــدان فاــل اجــة كــل قبيلــة علــى حــدت ،وومسلــدا
خبادائي خداصة بلدا.

()2

وقد انابت دراسة العلمدا على املدونة ال رواهدا املتيدمون من اللةـويني
والروات:كدابن أب إسنيداق احلضرم وعيسى بن عمر ال يفـ وأبـ عمـرو بـن
العال و داد الراوية واملفضل الضا وخ َل اا ـر وااصـمع وأبـ زيـد
وأب عبيد وابن ااعراب وأبـ عبيـدت .ومـن الانيدات:اخلليـل ويـون وسـيبويم
والكســدائ والفــرا وااخفــش ول ختــرج مــدولنتلم عمــدا وصــل إلــيلم مــن
مرويــدا العاــر اجلــداهل واليــرآن الكــريم وقرا اتــم ،ومــدا كــدان ســدائدا يف لةــة
العرب خال اليرنني ااو وال دان لللجرت .وقد ان ليت جلودهم من ضـبط
اليرآن الكريم ةالحظة الظواهر الكالمية يف العربية ،فجمعوا إليم مدا نيل عـن
البي ة الفاينية ممدا يعسمع مـن الفاـنيدا  ،مـن أشـعدار وحكـم وأم ـدا وخ ـب.
ويف خضــم هــاه العمليــة امتوجــت اليواعــد احملالــلة بــداليرا ت اليرآنيــة ،فكــدان
معظم قرا اليرآن الكريم ردات ،كدابن أبـ إسـنيداق احلضـرم وأبـ عمـرو بـن
(- )1يف أصو

الانيو،ص71ودراسدا

يف العربية(فيشر)114والعربية معاداهدا

ومباداهدا14:
( )2الللجدا

يف الكتداب لسيبويم أصواتدا وباية ،ص11ودراسدا

اللةة72،و.110
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يف فيم

العال وعيسى بن عمر والكسدائ .

()1

ويف هاا الادد يتاداو برجشفاسر  Bergstrasserمسـألة الفاـداحة ةـدا اـدا
من عالقة بظداهرت الت ور اللةو ؛ حيث أرجـع عـووف علمـدا العربيـة -مـع
با اجللد العجيب يف درس هاه اللةة من جلة الاـرف والانيـو ،ومـن جلـة
املفردا

-عن العاداية بدالكش عن ت ور اللةة بعد اإلسالم إىل عداملني:

أحدهمدا تعليم يتعلك ةداومتلم على السؤا عن اجلدائو يف اللةة وضده،
وعلى املاع عن ك من العبدارا  .مـع أن الفنيـي العلمـ

ـب أن يتجـم إىل

مدا يكون يف اللةة حييية ي مدا يابة أن يكون فيلدا .ف ذا مدا اجتلد املعلـم لييلـر
حيداتلدا ويعوقلدا جدازتم وغفلت عن تعليمم؛ فيتسع إذاج الشك احلـداجو بـني اللةـة
احليييية احلية وبني مدا يعلتمم الانيدات كمدا يشلد بـالمب تـداري اللةـة العربيـة الـ
آلت إىل العداميدا على ألساة الاداطيني بلدا رغم كل مدا با بشأنلدا .قـدا يوهـدان
فمب"وليــد تكفتلــت اليواعــد ال ـ وضــعلدا الانيــدات العــرب يف جلــد ي يعــرف
الكلــل ،وتضــنيية جــديرت بداإلعجــداب بعــري اللةــة الفاــنيى وتاــويرهدا يف
ايع مظداهرهدا ،من نداحية ااصوا  ،والاـييف ،وتركيـب اجلمـل ،ومعـدان
املفردا  ،على صورت حمي ة شداملة؛ حبيث بلةت اليواعـد ااسداسـية عاـدهم
()2

مستوى من الكمدا ي يسما بويدادت ملستويد" .

والعدامل اآلخر هو اعتيداد علمـدا العربيـة أن أكمـل مـدا كدانـت عليـم العربيـة
وأتياـم وأحسـام مـدا يوجــد يف الشـعر اليـديم .وهـاا حكــم صـنييا مـن جلــة،
( )1مدرسة الكوفة،ص20والفاكيب الانيوية(يشني)ص 13وأصو

الانيو

العرب ،ص35
( )2العربية ،ص .14
جملة العلوم العربية
العدد احلداد واخلمسون ربيع اآلخر 1440هـ

207

وبداطل من جلة أخرى .واليو بأن لةة البدو قبـل اإلسـالم ويف أوائلـم كدانـت
أكمــل وأحســن مــن العربي ـة املســتعملة يف املــدن يف الــومن املتــأخر هــو حكــم
ان بداع  ،ي خيرج عن دائرت الاوق الش ا  )1( ،مع أنم قد يادر عن قاداعة
راس ة لدى مستشـرق كـب كأرنسـت رياـدان  Ernest Renanالـا ييـو :من
أغرب املدهشدا أن تابت تلمب اللةة اليوية(العربية)وتاـل إىل درجـة الكمـدا
الرحلل .تلمب اللةـة الـ فداقـت أخواتلـدا بك ـرت
وسط الانيدار وعاد أمة من ُّ
مفرداتلدا ودقة معدانيلدا وحسن نظدام مبدانيلدا .وي نكداد نعلم من شأنلدا شبلدا ادا.
فيد لر للبداح ني كداملة من غ تـدرج وبييـت حدافظـة لكيدانلـدا خدالاـة مـن
كل شدائبة )2( .وياكر ك من البداح ني املستشرقني أن أهم موية حفظت للعربية
ش ايتلدا بني أخواتلـدا السـداميدا إمنـدا هـ عولتلـدا عـن الشـعوب ااعجميـة ،
واكتفدااهدا ةيدرتلدا الااتيـة علـى التعـب وعلـى التم ـل والتوليـد وعلـى الـت
واينتيدا يف موطالدا عيام وبي تلدا نفسلدا.
غ ـ أن برجشفاســر ي يي ـ عاــد حــد هــاه املفدارقــة ،بــل ييــدم تفس ـ ا
للظداهرت ،ويانيو بدالالئمـة علـى علمـدا العربيـة ،ملـدا للمسـألة مـن خ ـر كـب
على هاه اللةة؛ حيـث ييـو :إذا قيـد ن اإلطـالق بـاكر ااغـراي املياـودت
بدالكالم على اختالفلدا وجد ن أن لةة البدو اليدمية كدانت أدنـى بكـ مـن لةـة
املتأخرين من جلة بع

تلمب ااغراي فل وإن كدانـت حسـاةج بدارعـةَ احلسـن

يف وص حيدات البدو وكل مدا يلملم ،غايةج غاى بداهرا يف ايع ذلمب ،عجيبةَ
اإل داز واليوت يف مت يـل املـراد أمـدام السـدامعني كأنـم حـ حداضـر؛ فلـ يف كـل
( )1الت ور الانيو  ،ص204و.205
( )2الفانيى لةة اليرآن  ،ص 27والييداس يف اللةة العربية(حممد اخلضر حسني)ص.19
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ذلـــمب ي تكفـ ـ يف تأديـــة أحـــوا ااقـــوام املتمـــدنني وحداجـــداتلم وخاوصـــدا
أفكدارهم الدياية والفلسفية والعلمية وغ ذلمب.

()1

وخيلي بعد هاا إىل أن التيا والتتبع الدقيك عاد علمدا العربيـة ملـدا قدالـم
الشعرا اللولني واملةمورين مـن الكلمـدا الاـدادرت أو الةريبـة يعـد عب ـدا

بع

بدامليدارنة مع مدا أهملم هؤي العلمدا إهمداي تدامدا من لةة كتب اائمة كدالشـدافع
مـ ال .ففضــال عــن اآلثــدار العلميــة وااحكــدام الفيليــة فيــد فــتا للعربيــة أرضــدا
واسعة من وسدائل التأدية وأغاداهدا أك ر بك ممدا أغاداهدا الشعرا  .فلو فوق كـ
مالم.

()2

وهاه مالحظة تا بك على كل جمداي احليـدات ،وتعبلـر باـدق عـن جلـود
كــل علمــدا احلضــدارت العربيــة ،مــن لةــويني ورــدات وبالغــيني ومفســرين وقــرا
وفيلدا وحمدلثني وكالميني وأصوليني ،ومن علمدا ال ب واحلسـداب وااادسـة
والفلمب والتداري واجلةرافيـدا والعمـران ،يف إثـرا العربيـة بداعتبدارهـدا لةـة الـدين
والعلم وال يدافة.
فيــد اســت داعت هــاه ال وائــ الكــب ت مــن العلمــدا ماــا بدايــة العاــر
اإلسالم ااو نيل كم كب من مفردا اللةة متجـداوزت دييتلـدا اللةويـة يف
حيو ايسـت دام ايجتمـداع عرفيـداج إىل الـديي العلميـة يف حيـو ايسـت دام
احلضـــدار معرفيـ ـداج ،وحتـــو هـــاه املفـــردا إىل ماـ ـ لنيدا ذا مفـــداهيم
وديي معرفية اوصة .وبداإلضدافة إىل مدا استنيدث فيلدا مـن ألفـدا معبلـرت
عن هاه املستجدا  ،ومدا دخل إليلدا مـن غ هـدا مـن اللةـدا  .وم ـدا ذلـمب مـدا
( )1الت ور الانيو  ،ص204و 205ودراسدا يف فيم اللةة،ص.115
( )2الت ور الانيو  ،ص.206
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ذكره اجلداحظ عن علمدا الكالم ،قدا "وهم ختيلروا تلمب االفدا لتلمب املعـدان ،
وهم اشتيوا ادا من كالم العرب تلمب اامسدا  ،وهم اصـ لنيوا علـى تسـمية
مدا ل يكن لم يف لةة العرب اسم؛ فاـداروا يف ذلـمب سـلفدا لكـل خلـ وقـدوت
لكل تدابع )1(" .فيد سلكوا يف ذلمب إذاج  ،كمدا قدا برجشفاسر ،طرقدا شتى .ف مدا
أن يستعياوا على ذلمب بكلمة موجودت قدمية ،معاداهـدا قريـب مـن امل لـوب ،أو
أن خيفعوا كلمة جديـدت ،أو أن يسـتع وا كلمـة أجابيـة .وأك ـر ذلـمب إذا كـدان
الش أجابيدا يأتيلم من خدارج بالدهم وامسم معم )2( .كل هاا أدى يف احملالة
إىل لور شـكل آخـر جديـد مـن أشـكدا التعـب اللةـو املتعلـك بدايسـت دام
العلم ـ للعربيــة يف احليــو املعرفيــة امل تلفــة .وهــو مــدا يععــرف اليــوم بداللةــدا
العلمية املت ااة أو امل تاة.
الفصحى ومصطلح الكالسيكية:

ييـو ديفيـش فيشـر بـأن اللةـويني والانيـدات اسـت دموا املـدادت اللةويـة الـ
اعوهدا هم أنفسلم ،وتعود إىل الففت املمتـدت بـني اليـرنني6م و8م؛ أ قرنـدا
قبل ااجـرت ،وقـرنني بعـدهدا .وهـو مـدا ي ـر مشـكلة أسداسـية بدالاسـبة ملفلـوم
الفاداحة ،وحلدود مدونتلدا ،بني كونلدا داهرت لسدانية اجتمداعيـة ،وبـني كونلـدا
داهرت من واهر تداري اللةة .ف ذا كدانت الفاداحة يف العربية تعـين البيـدان لةـةج
فـ ن ميدابلــلدا يف الفرنسـية مـ ال هــوpureté de la élocution éloquence, :
()3
langue,وكاا:العربيـة الفاـنيى./ Arabe standard littérale/classique
وسـيكون مــن الدازفـة ميدابلــة ما لا(فاـنيى) ةاـ لا (كالسيكية)بشــكل
( )1البيدان والتبيني .139/1
( )2الت ور الانيو  ،ص .207
( )3معجم السبيل(يروس)دانييل رييف-مدادت:ف ص  -رقم.4005
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م لك ،دون إدراك السيداق املوضوع الا وضعلدا فيم فيشر حني قسم تداري
العربية إىل ثالث مراحل:
 - 1مدا قبـل الكالسيكية:ويياـد بلـدا العربيـة قبـل التـدوين والتيعيـد(من
بداية اليرن6م إىل ماتا اليرن8م).
- 2الكالسيكية:وه العربيـة املدولنـة وامليعلـدت لتلـمب الفـفت ذاتلـدا؛ ان
الانيــدات اســت دموا املــدادت اللةويــة الــ اعوهــدا هــم أنفســلم -كمــدا ســبك
الاكر  -وه مدادت يعـود تكويالـدا إىل هـاه الفـفت الـ ل تكـن ناوصـلدا قـد
وقعت بعدع حتت أ تأث معيدار للانيو املدرس  .ومن ثـم تيـدم لةتلـدا تاوعـدا
أكش .سوا يف بادا الاييف ،أو الانيو ،أو يف الدا الاـوت أيضـدا .ولـاا تـشز
بوضو من خال الااوص العربية الكالسيكية ففت مدا قبل الكالسيكية الـ
متتد حتى ماتا اليرن8م تيريبدا.
- 3ومــدا بعــد الكالســيكية:وه العربيــة ال ـ جــدا
اليرن8م).

بعــد التيعيد(بعــد

()1

فدالكالســيكية عاــده إذاج عبــدارت عــن مرحلــة تدارخييــة مرتب ــة بدالفاــداحة يف
حــدودهدا العمليــة والعلميــة يف آن معـداج؛ أ أدا ودراســة ،كمــدا رســم معدامللــدا
الدرس اللةو العرب  .وه بلاا تشكل من الاداحية التدارخييـة مرحلـة واحـدت
ه نفسلدا ففت مدا قبل الكالسيكية والكالسـيكية؛ حبيـث يتـداخل فيلـدا اادا
اللةو مع التدوين والتيعيد ،يف ميدابل مرحلة مدا بعد الكالسيكية.
وهاا مدا علادا خنلي إىل اليو بأن هـاه املراحـل الـ الث يف حيـدات العربيـة
كمدا عرضلدا فيشر ه يف واقع اامر مرحلتدان:كالسيكية ومدا بعد الكالسيكية.
( )1دراسدا يف العربية ،ص.112-109
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أمدا مدا قبل الكالسيكية فـأحرى باـدا أن ن ليلـدا أو خنااـلدا ملـدا قبـل اليـرن6م؛
أ املرحلة السنييية أو اللولة من تداري العربية.
الفانيى والتةي :
إن موق

الانيدات من املدولنـة الـ اعوهـدا والـ متتـد ل الثـة قـرون علـى

أنلدا وحدت إىل حد بعيد ،حدا دون دراسة مكونداتلدا بشكل مفرد ،أو يف ففا
حمــددت .ولــالمب عوجلــت ككيــدان واحــد متكدامــل لســدانيدا ،مــن اليــرآن الكــريم
وقرا اتـــم ،وكـــالم العـــرب شـــعره ون ـــره ،ونـــوادرهم وحكملـــم وخ ـــبلم
وقاالم .وحتديد مفلـوم الفاـداحة ،وتكـري اللةـة الفاـنيى عـش العادايـة
بلدا ،وجعللدا الاموذج املفروي يف العربية ،مع ميداومة سواهدا باريعة اللنين،
هو الا يي دون إمكدانية احلاو على صورت واضنية للامو والت ور الـا
أصداب العربية ككل لةة حية إىل اليوم ،يف مـدت تربـو علـى سـتة عشـر قرنـدا.

()1

بل إن ذلمب مدا عل مسألة الفاداحة يف حد ذاتلدا حمل التبـداس يف فلـم طبيعتلـدا
اللسدانية ،وحتديد مالحملدا بشكل مياع.
فدالدكتور قبداوت يف كتدابم(ت ور مشـكلة الفاـداحة) -ورغـم مـدا يبـدو علـى
العاوان من ربط املشـكلة بدالفاـداحة -يعتـش الفاـداحة معيـدارا لامـوذج لةـو
ثدابت؛ بيامدا تيع املشـكلة يف ت ـور الـدرس اللسـدان العربـ رـواج وبالغـةج ماـا
نشــوئم يف الباــرت والكوفــة ثــم بةــداد ،يف حركــة دائبــة يف الومــدان ،ولكالــدا
مستيرت يف املال على التنيييك الا يلتي فيم املبدأ وااـدف معـدا ،يف حتديـد
هاه الفاداحة واحلفـدا عليلـدا أيضـدا)2( .وقـد حاـل كـل ذلـمب بسـال الضـبط
( )1العربية (يوهدان فمب) ص  14و(وقد ذكر ثالثة عشر قرندا)
( )2ت ور مشكلة الفاداحة ،ص 43-37ودراسدا يف فيم اللةة ،ص.134-131
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والتاــويب اللةــو الــا كــدان علمــدا العربيــة يشــلرونم يف وجــم الك ـ مــن
مظداهر التةي ال ميدارسلدا املتكلمون -خداصة مالم الشـعرا -وأشـلر م ـدا
على ذلمب مدا يعروى عن اعفاضـدا عبـد اهلل بـن أبـ إسـنيداق احلضـرم علـى
الفــرزدق ،ورده عليــم ةيولتــم املشــلورت:عليادا أن نيــو وعلــيكم أن تتــأولوا.
ول تي سل ة الانيدات عاد الشعرا  ،بل جداوزتلم إىل اليرا أيضداج .وقد كدانت
غدايتلم يف كل ذلمب إقرار قواعـدهدا ،وت بيـت ميداييسـلدا الـ يشـكل جمموعلـدا
ماظومة الفانيى يف العربية املاتيدات بعاداية فدائية الدقة.
وبدالاظر إىل امتـداد هـاه املدونـة علـى رقعـة جةرافيـة واسـعة ،وعلـى فـفت
زمايــة طويلــة إىل حــدود ي يععيــل معلــدا أن تكــون اللةــة ثدابتــة أو مســتيرت كــل
ايستيرار؛ حبيث أصبنيت هاه املدونة منوذج العربية الا يعنيتـاى ،فـ ن مـن
املا ك أن يعتاولر حدوث تة ا مـع مـرور الـومن ،بـد ا مـن العاـر اجلـداهل
ووصوي إىل أواخر اليرن ال دان فـ ذا سـلمادا جـدي بـأن العربيـة ل تشـلد هـاه
الــتة ا بشــكل كــب و ــداهر يف العاــر اجلــداهل حبكــم اســتيرار منــط احليــدات
نسبيداج ،ورتدابة العيش ،وتشدابم أعراضم على امتـداد كـل تلـمب الفـفت مـن حيـدات
عرب البدادية ،وعدم حدوث أ مستجد ذ أثر يعاكر يف منـط احليـدات لـديلم،
ف ن التة احلييي كدان قد حال -بدون شمب -مـع نـوو اليـرآن الكـريم،
وانتشدار الدين اإلسالم يف بالد العـرب فضـال عـن

لـلم لرسـدالتم ،ونيلـلدا

إىل غ هم من الشعوب خدارج بالدهم ،ومدا تبع ذلمب من مسـتجدا يف شـتى
جوانــب احليــدات الفكريــة وايجتمداعيــة وايقتاــدادية والسيداســية .وكــالمب بفعــل
اختالطلم بشعوب البالد ال امتد إليلدا الفتوحدا اإلسالمية على اختالف
بي داتلدا ال بيعية وتاوع أعراقلدا ،وتبداين ألساتلدا وثيدافداتلدا.
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فيــد كــدان لاــوو اليــرآن الكــريم أثــره الكــب والعميــك يف حيــدات العــرب
والعربية .وهو مدا عبلر عام ابـن فـدارس بيولـم":كدان العـرب يف جـداهليتلم علـى
إرث من إرث آبدائلم يف لةداتلم وآدابلم ونسدائلم وقرابيالم .فلمدا جدا اهلل جـل
ثادااه بداإلسالم حدالت أحوا ونسـ ت ديدانـدا  ،وأُب لـت أمـور ،ونعيلـت مـن
اللةة ألفدا من مواضع إىل مواضـع أخـر بويـدادا زيـد  ،وشـرائع شعـرعت،
وشرائط شعرطت ،فعفى اآلخر ااو  )1(" .وذكر د .أ د علم الـدين اجلاـد
أنم"لي

معاى صفة البداوت ال بدا وعدم الت ور .فيد أثبت علـم ايجتمـداع أن

اجلمداعــة البشــرية ي ميكــن أن ت بــت علــى حــدا واحــدت ،وأن أك ــر اجلمداعــدا
اــودا يادااــدا الت ــور والتةــي بداســتمرار"( )2وخنلــي هاــدا -مــن بــداب اامدانــة
والادق العلميني -إىل اليو بأن اجلمع بني احليبتني اجلداهلية واإلسـالمية يف
مدونــة واحــدت ياــبا عمــال يعفضــم بدالضــرورت ك ـ مــن الايــد املوضــوع
واملالج ويعفيم بع

اخللل العلم حتليال واستاتداجدا.

وهاا مـدا يسـتوجب يف واقـع اامـر إعـدادت الاظـر يف املدونـة اللةويـة تاـايفدا
وتبويبدا وحتليال أيضدا .وه ملمة ليست بدالعس ت يف ضل مدا هو متدا اليوم مـن
وسدائل تياية كب ت ودقيية جتعل العمل يف متاداو مؤسسـدا البنيـث ااكدادمييـة
املت ااة .وميكن التاويـم هاـدا تعليميـداج ببنيـث د .أ ـد حممـد املعتـوق بعاـوان
احلايلة اللةوية -أهميتلدا -مادادرهدا -وسدائل تاميتلـدا ،وعلميـداج ةشـروع
الاخ ت اللةوية ال دعدا إليلـدا د .عبـد الر ـدان حـداج صـداحل يف اجلوائـر حبيـث
ميكـن ايســتفدادت مالــدا يف إعـدادت تكييـ املــدادت اللةويـة ،وفرزهــدا ،ثــم تاــايفلدا
( )1الاداحا يف فيم اللةة ،ص.44
( )2الللجدا العربية يف الفاث ،ص.89
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وتبويبلدا وفيدا للمراحل التدارخيية ،وبشكل تفاـيل  .وكـالمب معداجلـة الشـواهد
اللةويــــة يف تلــ ـ مســــتويدا الــــدرس اللســــدان للعربيــــة:من أصــــوا ،
وتاــري  ،ورــو ،وبالغــة ،ومعجــم وديل ـة .ومــدا يتعلــك بلــدا مــن نيــد،
وشـر  ،وتفسـ  ،وأصـو  .كــل ذلــمب وفيـدا ملراحــل حيــدات اللةـة العربيــة مــن
خــال رصــد الــتة ا احلداصــلة فيلــدا بفعــل التنيــوي ايجتمداعيــة متسلســلة
تدارخييدا .ومن ثم احلكم عليلدا بداملعـداي املاداسـبة ملفلمـوم الفاـداحة الـا شـةل
علمدا العربية ،ول يتضا لديلم بداليدر الكدايف الا

عل اليدارئ ي م ن -

يف ل اخلالف الانيو الواسع -إىل اسـت دامم معيـدارا للنيكـم علـى مـدا تـال
عار ايحتجداج من الكالم.
إن السؤا امل رو ب حلدا  ،واملشوب بش من التعجـب ،يف تيـديرندا هـو
اآلت ـ  :كي ـ ميكــن حاــر صــفة الفاــداحة يف العرب ـ الــا عــداش يف عاــر
ايحتجــداج؟ بيامــدا يعنيــرم مــن هــاه الاــفة كــل مــن جــدا بعــد تلــمب الفــفت مــن
التداري ؛ انم خدارج عالدا!بل حرم مالدا ك ممن كدان ضـمن فـفت ايحتجـداج،
كدالا وقع من إسيداا العلمدا ايحتجداج بشعر أميـة بـن أبـ الاـلت وعـد
بن زيد العبداد  ،وحتى ااعشى عاد بعضلم ،مل دال تلم ااجدانب ،وتـأثر
لةتلم بلاه امل دال ة.
وهاا معيدار يف الواقع يستاد إىل عـدامل الومـدان واملكـدان أك ـر ممـدا يسـتاد إىل
عاار اللةة حبد ذاتلدا أو إىل املتكلم بداعتبداره مست دمدا ااه اللةة .ولـي أد
على ذلمب من حمداولة علمدا العربية ماا اليـرن ال دالـث مـع املـدازن  ،ثـم الرابـع
مع الفدارسـ وا بـن جـين تاـنييا هـاا املسـدار مـن خـال الـربط بـني الامـوذج
واادا يف عملية قيداسية مفدادهدا أن مدا قي على كالم العرب فلو من كالملـدا.
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ولالمب كدان ألينك حد للانيو عاـد ابـن جـين ،كمـدا قـدا السـيوط  ،أنـم انتنيـدا
مست كالم العرب ،يف تارلفم من إعراب وغ ه . . .ليلنيك من لي من أهل
اللةة العربية بأهللدا يف الفاـداحة )1( .ممـدا يعـين أن مـن التـا منـوذج الفاـداحة
ميكن أن يوص بدالفاـداحة أيضـدا باـدا علـى الـة اخلاـدائي الـ وعسـم بلـدا
العرب قدميدا .مع أن املسألة هادا تبيى يف حدود اادا الفرد للكالم ،وي شأن
اــدا بدالظــداهرت ايجتمداعيــة؛ حبيــث تاــبا الفاــداحة ــداهرت فرديــة تانياــر يف
الش ي الا يتين العربية حك اإلتيدان ،من ااديب واملفكر وامل ي ؛ بيامـدا
تشــمل العداميــة التمــع كدافــة بداعتبدارهــدا ــداهرت اجتمداعيــة يشــفك فيلــدا ايــع
الاداطيني بلدا.
فلــم تعــد الفاــنيى اليــوم ــداهرت اجتمداعيــة إذاج ،بــداملاظور اللســدان الــا
ذكره دو سوس  ،حـني جعـل"الكالم نشـداطدا تسـتنييل ممدارسـتم إي مـن خـال
إطدار اللةة".

()2

واملــتكلم رغــم خضــوعم لاظــدام اللةــة الفاــنيى ف نــم يبيــى يف هــاه احلدالــة
فردا ،وي يشكل حدالـة اجتمداعيـة ،وياـدق عليـم وصـ الظـداهرت الكالميـة
لتعليلــدا بــداافراد ،حتــى لــو بلةــوا حــدا كــب ا مــن الك ــرت ومــع ذلــمب فلــم ي
يشــكلون جمتمعــدا ،بــل يعتــشون أفــرادا أو ف ــة -يف أقاــى ااحــوا

-داخــل

جمتمع يست دم العدامية ي الفانيى يف تواصلم اليـوم  .وفضـال عـن كـل ذلـمب
ف ـ ن ثــرا مدولنــة العربيــة وتاــوع مدادتلــدا اللةويــة -رغــم مــدا قيــل عــن ضــيداع
أك رهدا  -وإغفدا بعضلدا من قبل علمدائلدا ،ليلتم أو ندرتم أو شاوذه  -أدى
( )1اخلادائي 34/1وايقفا ،ص 127ويف أصو الانيو،ص.25
( )2انظر:سوسيولوجيدا اللةة(بيدار أشدار)تراة د.عبد الوهداب ترلو ،ص.13
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إىل تراكم الك من أحكدام اجلواز واملاع املتعدارضـة أو املتضـدادت نتيجـة اخلـالف
الانيو  .وهو مدا

ل أحد أئمة العربية املتيدمني على اليـو :من عـرف لةـة

العرب ل يكد خي تئ أحدا .وه ميولة متـ صـميم مسـألة الفاـداحة مفلومـداج
وإجرا .
التةي و داهرت العدو يف اللةة:
مع أن التة ي كمدا سبك اليـو هـو مسـة احليـدات اإلنسـدانية ي ميكـن صـده أو
الوقوف دونم يف كل ااحـوا فـ ن انعكداسـم علـى اللةـة سـيكون ـداهرا يف أ
مســتوى مــن مستويداتلدا:الاــوت والاــريف والفكــيا والــديل وااســلوب .
وهــو مــدا تشــلد بــم كــل اللةــدا البشــرية عــش التــداري  ،مــن خــال التنيــوي
الكـــشى الــ تـــتنيكم يف ماـــدائرهدا مـــيالدا أو اضـــمنيالي أو زواي .غــ أن
العربية -وإن ل تكن بدعدا من اللةدا

-قد تساى اـدا مـن خاـدائي املاداعـة

مدا علـلدا يف ماـ ى عـن هـاه التنيـوي اخل ـ ت بفعـل وجـود اليـرآن الكـريم
فيلدا ،ملدا لم من أثـر قـو وعميـك لسـدانيدا يف حتديـد إطدارهـدا الامـوذج املوسـوم
بدالفاــداحة يف بععــديلدا الومــدان واملكــدان  .ولكــن دون ايدعــدا بتوق ـ حركــة
التةي فيلدا ،ةدا يؤد إليم ذلمب من اجلمود وايندثدار .وهو مـدا عبلـر عاـم حممـد
فريد أبو حديد(عضو جممع اللةة العربية بداليداهرت) بيولم "وكدانت اليداسة الـ
خلعلدا عليلدا اليرآن الكريم من أقوى أسبداب قلة قبواـدا للت ـور الـا يبعـدهدا
عن صورتلدا ااوىل".

()1

ومـن هاــدا يــأت اختيدارنـدا ملاـ لا العــدو بداعتبـداره ــداهرت لســدانية تا ــو
على قدر كب من التنيكم يف عمليـة التةـي وفيـدا لضـوابط مأمونـة تسـتبعد أ
( )1دراسدا يف اللةة(حممد اخلضر حسني) ص.108
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شكل من أشكدا ايرجتدا املتعس  ،وايعتبداطية غ املشرت .وهـو مـدا ياسـجم
أك ر مع مفلوم الفاداحة ،خالفدا ملا لا التةي ذاتم الا ي يعش بدالضـرورت
عن أ ارتبداا بدالضوابط ال حتفظ للةة عالقتلدا بدااصل لسـدانيدا ،فضـال عـن
إمكدانية تعرضلدا للمسـ الـا حـ لو نسـ تلدا العدامـة إىل عداميـة ،بـل عداميـدا
ةرور الومن.
فدالعــدو -بداعتبــداره ــداهرت لســدانية مميــوت  -يعــين التةــي مــن الاداحيــة
اإلجرائية ،ويؤد دورا ملمداج جداج يف إحداث التـوازن بـني ميـررا الاظـدام يف
بعــده ايجتمــداع  ،وميتضــيدا الكــالم وم دالبــم يف بعــده الفــرد مــن خــال
عملية شبيلة حبدالة املد واجلور بني ال رفني؛ حبيث يابا اإلطدار احليو الا
يتنييك فيم التة الاسا املستمر يف أ لةة من اللةدا  .وقـد آثرنـدا احلـديث هاـدا
عاــم بداعتبــداره شــكال مــن أشــكدا التةــي املاــتظم الــا ي ي ــرأ علــى اللةــة
عشوائيدا ،ولكام سلوك الال يف أدا املتكلم مع اخلضوع جلملة من الضوابط
اللسدانية ال ييع فيلدا ت ويع اللةـة بيـدر مـن املعيداريـة ايجتمداعيـة الادابعـة مـن
مكوندا اللةة وخاوصيداتلدا .كل ذلمب ييع فيلدا مع قدر من التنيكم والتوجيم
لسدانيدا ،خالفدا للتةـي يف معاـداه العـدام ،والـا ميكـن أن ييـع دون ضـوابط أو
مسولغدا -على ااقل -تشره أو تفسر أسبداب وقوعـم ،كدالـا حـدث مـن
ختل العدامية يف العربية عن اإلعـراب بشـكل كدامـل ،مـع أنـم ييـع يف الفاـنيى
أيضدا ،ولكن بأشكدا نسبية مسولغة وجدائوت بداعتبدارهدا عـدوي ،ي تةـي ا كليـدا.
وهو مدا نسعى إلبرازه هادا.
وهو يف اللةة مأخوذ من امليل ،ييدا نع ند عـن ال ريك:حـداد عاـم ،وإليـم
رجــع .وع ـ لد الش ـ :أقدامم وس ـولاه ،وعـ لد احلكم:غيلــره ةــدا هــو أوىل ماــم.
ومام تةي البادا  ،أو إزالة معاى إىل معاى؛ كمن اى وثعالث ورعبداع ،أو اينتيدا
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()1

عن صيةة إىل صيةة أخرى أشد مالدا قوت يف املعاى كراحم ور ن.
ويف ايص ـ ال هــو اخلــروج عــن أصــل الوضــع يف اللةــة معاــى ومباــى.
فدالعــدو عــن ســان اللةــة وضــواب لدا وأمنداطلــدا املعيداريــة تتــداخل يف حاــولم
الوســـدائل والةدايـــدا اللســـدانية والتداوليـــة املتاوعـــة ،من:باويـــة ،وديليـــة،
وسيميدائية ،وادالية .ذكر حممد إبـراهيم عبـد السـالم يف حب ـم( داهرت العـدو
يف اللةــة العربية)أنــم عبــدارت عن:صــرف الكــالم عــن وجلــم الــا كــدان عليــم.
سوا أكدان ذلمب الارف يف احلركدا إعرابداج أم يف غ ه مـن ااصـوا واملبـدان
والفاكيب .ويبد فيم من نكتة ي تكون يف الكالم بدونم .ويبد مـن الفخلـي
لدى الفانيدا لةري التوسع يف اللةة .ولاا قيلده الانيدات بشرا أمن اللـب يف
التعب عن أغراي املتكلمني ،وبيدان ميداصدهم .قدا ابن مدالـمب" :وإن بشـكل
()2
خي لب يعجتاب" .
وقد علتك د .متـدام حسـدان املسـألة علـى تضـدافر اليـرائن .فـبع اليـرائن قـد
يعةــين عــن بع ـ عاــد أمــن اللــب بداعتبــداره غدايــة .إذ شــأن كــل لةــة اإلفلــدام
والفلم .ف ذا كدان من املمكن الوصو إىل املعاى بال لب مع عدم تـوفر إحـدى
اليــرائن اللفظيــة الدالــة علــى هــاا املعاــى ف ـ ن العــرب كدانــت تفخلــي يف هــاه
اليرياة اللفظية اإلضدافية ان أمن اللب يتنييك بوجودهدا وبعدمـم .فـدالفخي
يف اللةة إذاج ييع عاد تضدافر اليرائن يف إيضدا املعاى الو يف الانيـو  ،فيبـيا
نظداملدا إسيداا اليرياة عاـد إغاـدا غ هـدا عالـدا .ويف إدراك هـاه احليييـة تفسـ
لك ممدا عده الانيدات مسموعدا يعنيفظ وي ييداس عليم ،أو عـدوه شـداذا أو قلـيال
()3
أو ندادرا أو خ أ.
( )1املعجم الوسيط 588 / 2والكتداب  270/3وامليتضب 380 / 3وإعجداز اليرآن
(للبداقالن )190
( )2رسدالة مداجست -امليدمة-ص:أ ،والعربية معاداهدا ومباداهدا،ص.240-233
( )3ااصو (د.متدام) ص156-144وااسلوب دراسة لةوية إحادائية (د.سعد مالو ) 43

جملة العلوم العربية
العدد احلداد واخلمسون ربيع اآلخر 1440هـ

219

مظاهر العدول:

تتجلى مظداهر العدو عاد ردات العربية يف سيل من املسميدا املتاوعـة الـ
جتسلد صـوره العمليـة ،كدامل دالفـة واخلـالف ،واينتيـدا والايـل ،واليلـب،
والــاي  ،والتضــمني ،والاــرف ،واحلــاف ،والت في ـ  ،وايســتةادا ،
والي ـــع ،واإلعـــال  ،واإلبـــدا  ،والتيـــدير ،واإلضـــمدار ،واإلدغـــدام،
واإلندابـــة ،والتعـــوي  ،واإللةـــدا  ،والتعليـــك ،والتـــوهلم ،وايلتفـــدا ،
والتيديم ،والتأخ  ،وغ هدا ك يف العربيـة .وهـ تشـكتل يف جمملـلدا حاـيلة
مالحظــتلم للتةــي الــا ييــع يف اللةــة ان القــدا مــن مســألة الــاوق ،أو مــن
تاورا ذهاية معيدارية ترتكو على مبدأ ااصـل ،ومـدا ياب ـك عـن جتـداوزه مـن
تفريعدا  .وقد عبلر عاـم ميـويتلم املشـعرت أسداسـدا ةـدا ميكـن وصـفم بداقتنيـدام
صرامة الاظدام ،يف إجرا مسداه ابن جين بشجداعة العربية ،من بداب التوسع يف
اللةة معاى ومباى ،ولتمكني املتكلمني من التعـب عـن أغراضـلم بأقـل كلفـة.
وسيأت ذكر بعضلدا يحيدا.
العدول ومشكلة الفصاحة:

فدالتاــدازع بــني ميــررا الاظــدام وميتضــيدا الكــالم لــدى الفــرد عــل مــن
مظداهر العدو يف اللةـة  -بشـكل عـدام  -تا لـك لديـم مـن عااـر الـاوق
وايبتكــدار ،لتاــل بدانتشــدارهدا يف ايســتعمدا إىل العــرف لــدى التمــع ،بفعــل
احل

اللةو املشفك؛ ولالمب ي يابة لادا احلكم عليلدا من ماظـور معيـدار

خداليٍ ومسبكٍ يستاد إىل مستوى الاـواب واخل ـأ طبيـدا للاسـ ة ايجتمداعيـة
للةة .ذلمب بأن ك ا من مظـداهر العـدو غدالبـدا مـدا تأخـا مكدانلـدا يف ايسـت دام
حـــــني تلتيـــ ـ الاســـ ـ املعدللـــــة لـــــدى اافـــــراد مـــــع الاـــــييف التعب يـــــة
املعتدادت(ااصلية)دون أن تدفعلدا بدالضـرورت إىل الـووا

ـالج علـى التوسلـع يف

اللةة؛ أو مدا يسميم ك من الدارسني احملدثني بدالت ور اللةو  .سـوا مالـدا مـدا
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تعلــك بدالــاوق وخفــة الا ــك ،ومــدا تعلــك بــداملعاى ،ممــدا يتــيا للمــتكلم مســداحة
أرحب يف التعب عن الفروق الدقيية بني املعدان .
وهاا يعين يف احملاللة أن العدو يبدأ سلوكدا فرديدا يف الكالم ،ثـم يتنيـو
إىل ــداهرت اجتمداعيــة حــني يســتير يف ايســتعمدا  ،بــل ياــبا جــو ا مــن نظــدام
اللةـة .والاظــدام يف احليييـة مــدا هـو إي تــراكم ملظـداهر ايســتعمدا اللةـو حبيــث
تبدو اللةة مستيرتج نسـبيداج بفعـل العـرف ايجتمـداع  .ويـد علـى ذلـمب جممـوع
الشواهد الانيوية -الشعرية مالدا خداصـة -الـ سـولح بلـدا اللةويـون والانيـدات
وأجــدازوا ك ـ ا مــن ايســتعمداي اللةويــة يف الكــالم العرب ـ  ،مــع أنلــدا نتــداج
أفراد ،وجعلوا مالدا أسداسدا لالحتجداج اللةو صنية وفاداحة وبالغـة وبيدانـدا.
ولعل ذلمب مدا يفسر ،يف املشلور من أقوا علمدا العربيـة ،اشـفاا الباـريني
خداصة عاار الك رت(ايطراد) يف الييـداس ،لتةليـبلم ،مـن نداحيـة املبـدأ الاظـدام
اجلمع للةة على اادا الفرد يف الكالم ،وحفظلم للم دا الواحـد والشـداذ
والادادر دون ال عن يف فاداحتم .أمـدا الكوفيـون ومـن نلـ نلجلـم فيـد أبـداحوا
الييداس عليـم بداعتبـداره كالمـدا صـدادرا عـن عربـ فاـيا .وهـاه املسـألة ت ـر
مشكلة لسدانية جوهرية فيمدا يتعلك ةفلوم الفاداحة ،بني كونلدا داهرت لةويـة،
وبــني كونلــدا ــداهرت كالميــة .كمــدا ت ــر مشــكلة حــدود الفاــنيى يف الومــدان
واملكدان -خداصة  -بدالاسبة للةة العربية.
وقــد عيــد ابــن جــين للعــدو أبوابــدا عديــدت يف اخلاــدائي ،كبــداب ني ـ
املراتــب ،وبــداب ايســتةادا بدالش ـ

عــن الش ـ  ،وبــداب إقــرار االفــدا علــى

والتنيو  ،وبداب ني
ُّ
أوضداعلدا ااُ نو مدا ل يدع داع إىل الفك

العدادت ،وبداب

شجداعة العربية ،وبداب مراعداتلم ااصو تدارت وإهمداام إيداهدا أخـرى ،وبـداب
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احلييية والداز .وهو مدا عبلر عام اجلرجدان بتةي حـدا ااوضـداع مـن اسـتعمدا
اللفظ على غـ مـدا وعضـع لـم يف ااصـل اتسـداعدا وعـدوي بـم عـن الظـداهر ،ممـدا
يوجب لم الفضل واملوية يف التعب  .ويف عبدارت سيبويم"بداب مدا جدا معدوي عن
حده"ديلة اخلروج عن ااصل من ميدايي

اللةة وضواب لدا؛ فمن"املعدو مدا

على غ قيـداس ،وماـم مـدا يععـد وهـو الييـداس اجلـدار يف كالملـم"ويف
()1

ميولة أب حيدان"العدو عن الظداهر"
أمـدا لـدى دارسـ العربيـة احملـدثني فيـد ضـيلك د .متـدام واسـعدا -كمـدا ييـو
اليدمدا  -حني علتك الظداهرت بدالتة الا يلنيك املستوى الاواب للةة ةرور
الوقــت تبعــدا للت ــور الاــوت  ،والاــريف ،والانيــو  ،واملعجمـ  ،والــديل
وااسلوب الا الال فيلدا استعمدايج حبكـم عمليـة التـأثر والتـأث يف ماظومـة
العرف اللةو  )2( .ذلمب بأن العدو ي يتعلتك بداملستوى الاواب للةـة فنيسـب
بل يتعلك بعموم نظداملـدا وأدائلـدا ،فيمـدا يعـرف ةجـدار العـرب يف كالملـدا .إذ
العدو عن لفظ:ق نو إىل لفظ:قدا  ،ي يرتبط بداملستوى الاواب للةة ،بيدر
مدا يرتبط ةسألة الاوق وذلمب بدالعدو عن ال يل إىل اخلفة يف الا ـك .ويف هـاا
ييو د .متدام بشأن اإلعـال واإلبدا "قـد يبـدو لليـدارئ مـن أو وهلـة أن هـاا
العاوان المل يف طيم زعمدا بأن العـرب كـدانوا يا يـون شـي دا ثـم أبـدلوا بـم شـي دا
آخر أو أعلتوه .وهاا الظن أبعد مدا يكون عن الاواب .فدالتيدابـل هاـدا لـي بـني
مستعمل قديم مفوك ،ومستعمل جديد ما وق .وإمندا التيدابل  -كمـدا ذكرنـدا
( )1الكتداب270 / 3واخلادائي (يبن

جين) والديئل(تا :حممود شداكر)

428والبنير.244/5
( )2اللةة بني املعيدارية والوصفية ،ص64و.65
222

مشكلة الفاداحة يف اللةة العربية بني ثوابت الاظدام اللةو ومتة اتم
د .كمدا قدادر

مــن قبــل -بــني مــدا ييــرره الاظــدام ،ومــدا يت لبــم الســيداق؛ أ بــني اليواعــد
الاوتية ،وبني الظواهر املوقعيـة )1(" .وقـد عـش ابـن جـين مـن قبـل عـن بعـ
مظداهره ةدا الكم بم الييداس ممدا ي يسوح بم الا ك.
واام لة يف اللةة أك ر من أن حتاى بلاا الشأن .وأبسـط م ـدا علـى ذلـمب
حانف ـ  ،ومدياــة -
مــدا جــرى يف صــيةة الاســبة إىل فَعيلــة َ -فعنل :حايفــة  -ن
نمدنن  ،وقريش ُقرنش  .فمع أن فعيل من الاداحية الاـاداعية هـ الييـداس ،إي
أن جمرى كالم العرب على حاف اليدا  .قدا ابـن جين"والوجـم ُقرنيشـ " .وقـدا
أيضـــدا"وربلمدا شـ ـال مـــن ذلـــمب الشـ ـ اليليـــل ،فلـــم تعنيـــاف يـــدااه .قـــدالوا يف
خرنيا )2(" .وحبكـم إجـرا العـرب هـاه اام لـة
خلرنيبة :ع
السلليية:سنليي  ،ويف ا ُ
ع لى فَعنلـ مسداعـداج أصـبنيت هـاه الاـيةة املعدللـة يف ايسـت دام هـ الييـداس
وآلت الايةة الييداسية ااصلية إىل الشاوذ؛ فنيال هاـدا شـ مـن التـداخل
بني مفلوم الييداس ومفلوم السمداع بفعل داهرت العدو  .وقد اعتمد جمـدامع
اللةــة العربيــة هــاا املبــدأ يف قيــداس حمــدثدا االفــدا علــى مــدا سع ـمع مــن كــالم
العرب .قدا اام ما فى الشـلداب "يرى المـع أن الكلمـدا الـ يسـتعمللدا
قدامى الانيويني والارفيني ،وه  :الييداس ،وااصل ،وامل رد ،والةدالب،
وااك ــر ،والك ـ والبــداب ،واليداعــدت ،ألفــدا متســداوية يف الديلــة علــى مــدا
ييــداس ،وأن اســتعمدا كلمــة مالــدا يف كتــبلم يســوح للمنيــدثني مــن املــؤلفني
وغ هم قيداس مدا ل يسمع على مدا سعمع ،وأن امليي علـى كـالم العـرب هـو
()3
من كالم العرب" .
(- )1اللةة العربية معاداهدا ومباداهدا ،ص.275
( )2اللتمع،ص274-265و شر اللتمع لألصفلدان .781-776/2
( )3جملة جممع اللةة العربية ج،14/ص-76عدد 1962
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وتاداو د .املسد مسألة العدو من الوجلة اللسدانية مشزا دور املـتكلم يف
إنتــداج الاسـ ة اللةويــة املعدللــة ،ان القــدا مــن ازدواج ال داقــة التعب يــة التليدائيــة
وطداقة اخللك وايبتكدار لدى الفرد؛ حبيث خيـرج بداللةـة عـن و يفتلـدا املرجعيـة
ايجتمداعية إىل الو يفة اإلنشـدائية الفرديـة؛ انـم ي يكتفـ ةيولم"الاسـ علـى
املاوا "كمـدا مسـداه ابـن خلـدون ،اسـتادادا إىل مرجعيـة السـمداع واحملداكـدات ،بـل
يتجداوز ذلمب إىل ميولم آخر هو ايبتكدار واإلبداع ،مسجال بامتم يف الكالم.
كمدا بيلن أن للعدو أشكداي ومظداهر متعددت وديي متيداربة ،يععبلـر عالـدا
ةاــ لنيدا متاوعـــة يف العربيـــة ويف اللةـــدا ااجابيـــة؛ رـــو :التةـــي

le

-la modulation -le remaniement -la modification changement
وايرـــــراف déviation

واينتلــداك

viol

 laوالتنيريـــ ـ  l’Alterationواينويـــــدا

leوالتجــداوز l’abus

وامل

دالفــة l’infraction

 l’incorrectionوايخـتال  la distorsionوخـرق السـان

l’écart

واللنيــن

la violation des

 normesوالتمرلد والعايدان )1(la transgressionواليداسم املشـفك بـني ديي
هاه املا لنيدا هو اخلروج عـن حـدود اللةـة وعرفيتلـدا؛ أ  :اجتمداعيتلـدا،
باسب متفداوتة يف اليوت واادا  .كمدا أنلدا تاتم يف جممللدا إىل املستوى التداول
اإلجرائـ للةــة .فـ ذا حتيــك يف الكــالم مبــدأ أمــن اللــب ومتتــت الفدائــدت أصــبا
جمموعلدا أو أغلبلدا جمرد تاولع يف مظداهر العدو .
ولعل اللنين هو املا لا الوحيد بني هاه املا لنيدا الا المـل ديلـة
اخل ــأ ،يف تيــدير علمــدا العربيــة الــاين يرب ــون بــم نشــأت الانيــو .أمــدا بــداق
( )1التفك

اللسدان

يف احلضدارت العربية 225،وااسلوبية وااسلوب94وامللكة

اللسدانية.10
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املا لنيدا فتا و على ديلة اليادية اإلرادية أو ايض رارية لدى املـتكلم
إلحداث التةي يف اللةة اغـراي تواصـلية أدبيـة كدانـت أو اعتيداديـة .ولـالمب
أوجب العلمدا تاـويب اخل ـأ املسـمى حلاـدا عاـدهم ،وتاـنييا الكـالم دون
تردد ،ملدا يؤد إليم من فسداد املعاى؛ بيامدا سـعوا يف غـ ه مـن مظـداهر التةـي ،
بشــتى الوســدائل من:قــرائن اللةــة وســيداقداتلدا ،ومــن ديئــل العيــل ونــوازع
الوجدان ،إىل تشيره ةدا يتاداسـب وأدا املعاـى والوفـدا بـدالةري اإلبالغـ مـع
أمن اللب  ،فضال عـن حتييـك الييمـة اجلمداليـة املاشـودت .وهـو مـدا مييـو حمداولـة
الانيدات إ داد مسولغدا لبع

الكـالم الـا تبـدو دالفتـم جليـة لعمـوم جمـدار

كالم العرب ،ةدا الفظ لم كيدانم يف اللةة -دون الييـداس عليـم -كدالـا وقـع
يف قوام:معكره أخداك ي ب ل .فيد فسلر الانيدات العدو عـن الرفـع إىل الااـب
يف لفظ(أخداك)على اعتبدار العجلة وخروج الكالم على جلـة السـلو ،فجـرى
جمرى امل ل من جلة السمداع -واام دا ي تةيلر؛ ان العرب جتريلـدا علـى مـدا
جــدا  ،وي تســتعمل فيلــدا اإلعــراب )1( .وهــو مــدا يعــين أن خــرق الســان،
وانتلداك العرف اللةو  ،واخلروج عن اجلدادت ،يابا ميبوي إذا أُمـن اللـب
لدى ا ُمل داطَب ،وكـدان لـم مـدا يـشره لـدى املـتكلم ،ومـدا يفسـره أو يعلتلـم لـدى
الانيو .
العدو ومال الانيدات:
إن الابةة املعيدارية ال وعسم بلدا الانيو العرب يف ك من جوانبـم أنتجـت
عددا من ماـ لنيدا ااحكـدام الييْميـة املتعليـة بتداوليـة الكـالم كملـداج وكيفـداج؛
كداحلَسنـــن واليَبـــيا ،واليَـــو والضفـــعي  ،واملُنيـــدا  ،وامل تـــرد واملشـــلور،
( )1انظر:شر اللمع لألصفلدان 549/2واملةين،ص438واملوهر.487/1
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واليليــل ،والاــدادر والشــداذ ،وكــالمب ااصــل والفــرع ،والوجــوب واجلــواز
وايمتاــداع ،الـ ختتــو  ،يف الواقــع ،تاــور رــدات العربيــة الاــدابع مــن الشــعور
بداخلوف من عملية التةي ال تشلدهدا اللةة فرديدا واجتمداعيدا باـورت طبيعيـة،
وبشكل خداص بعد دخو العاار ااعجم بك دافة إىل البي ة العربيـة .فراحـوا
حبرصــلم علــى حفــظ املدولنــة اللةويــة املتواماــة مــع الــاي اليرآن ـ املي ـدلس،
يبني ون عـن آليـة نداجعـة لتفسـ

ـواهر اللةـة اعتمـدادا علـى ناـوص مرجعيـة

تشكل مدا ميكن اعتبداره من الاداحية اللسدانية نس ة لةويـة منوذجيـة أرادوا اـدا أن
تكون ثدابتة إىل أقاى حد ممكن ،من مدولنة كـالم العـرب شـعراج ون ـراج ممـدا ييـع
ضمن دائرت ايحتجداج زمداندا ومكداندا )1( .فوسلـعوا بـالمب مـن مسـداحة ال بـدا يف
العربية وضيليوا من مسداحة التةي  ،وكرلسوا مبدأ مدا هو كدائن يف كالم العـرب
على حسداب مدا ميكن أن يكون التوامداج ةرجعية الفاداحة مفلومدا وإجـرا  .وهـو
مدا عبلر عام(يوهدان فمب)بيولم وككل علم قيداس ل يسلم الانيـو العربـ دائمـدا
من خ ر ايستبداد بداحليـدات الواقعيـة وإكراهلـدا يف وضـع قواعـده مـع أن علمـدا
اللةة ل يتفيوا دائمدا يف وجلة نظرهم رو ايسـتعمدا اللةـو الاـنييا .وهـو
مدا فتا بداب اخلـالف الانيـو واسـعدا بـني الباـريني والكـوفيني ،ومـن تالهـم
أيضداج .وقد ميلو السيوط هادا بني ملمة اللةويني وملمـة الانيـدات "فـداللةو شـأنم

( -)1رغم طو الففت املعتمدت نسبيدا،واملمتدت اك ر من ثالثة قرون بدالييداس إىل مدا
ييتضيم املال العلم وصفيدا يف اللسدانيدا

احلدي ة،ويف ميدمتلدا اللسدانيدا

الباوية

ااوربية،والا ي تتجداوز فيم املدونة اللةوية اليدابلة للوص عيدا من الومدان يف أقاى
احلداي .
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أن يايل مدا ن يت بم العرب ،وي يتعداه .وأمدا الانيو فشأنم أن يتارلف فيمـدا
()1

يايلم اللةو وييي عليم" .

وقد كدان للاي اليرآن امليـدس ،والـا نـو بلسـدان عربـ مـبني املوافـك
ملفلوم الفاداحة الا ني عليم علمدا العربيـة ايعـدا ااثـر الكـب يف ترسـي
هاا التاور اللسدان يف جمريدا الـدرس اللةـو العربـ فكـرا وحتلـيال .بـل إن
كالم العرب ندالم قدر كـب مـن اليداسـة اللةويـة املرتب ـة بداليداسـة الديايـة ،يف
مرجعية مفلوم الفاـداحة يف إطدارهـدا الومـدان واملكـدان  .وذلـمب بداعتبـداره اادات
الفداعلة والضرورت ال ي حميد عالدا يف فلم كالم اهلل تعداىل.
فدالتاـــور املعيـــدار لـــدى الانيـــدات يعـــود موضـــوعيداج ،إىل تةليـــبلم مســـألة
اجتمداعية اللةـة علـى فرديـة الكـالم -عاـد الباـريني خداصـة بداعتبـدارهم رواد
الدرس الانيو العرب

 -ولكن دون اينتيداص من قيمـة الفـرد عمومـداج؛ ممـدا

جعل هاا التوجم ياعك

مالجيداج على مسدار الدرس ،ويؤثر فيم تأث ا عمييـدا،

فضال عن تداخل الاوعتني العلمية والتعليمية لديلم ،وهيماة ال دانية على كـ
مـن جمريداتـم .فيــد كـدان مــن املا يـ أن ترتكــو جلـودهم علــى حمداولـة تكــري
الاموذج ايجتمداع يف أمنداا التعـب اغـراي تعليميـة؛ ممـدا جعـل أحكـداملم
تتسم بدرجة عدالية من الارامة ،بل التع لس أحيداندا ،يف معداجلة بع

املظـداهر

اللةوية املتعلية بداادا الفرد للكالم ،وال تاتم أسداسدا إىل حيـل اإلبـداع
وايبتكدار أك ر من انتمدائلدا إىل حيـل السـمداع واحملداكـدات ،كدالـا جـرى يف لةـة
الشـعر خداصـة واادب عدامـة .إذ عبلـر إبـداعدا الشـعرا عـن قـدر كـب مــن
التمرلد على قيود وضوابط اللةة ايعتيدادية فنيمل ردات العربية كـ ا مالـدا علـى
( )1املوهر59/1والعربية(يوهدان فمب) ص .69
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الضرورت ،وصافوا يف ذلمب كتبدا ،أجدازوا للشعرا فيلدا ورخلاوا اـم اخلـروج
عن ميدايي اللةة ايعتيدادية ةعيدار الاواب واخل أ.

()1

وقــد نــت عــن ذلــمب عاــد الانيــدات نوعــدان مــن ااحكــدام يف مواجلــة ــداهرت
العــدو  .مالــدا أحكــدام تتعلــك بتاــاي بع ـ

مظــداهره ضــمن ايرــراف عــن

اجلدادت .وهـ امل دالفـدا الـ اعتـش حلاـدا؛ أ :خ ـأ غـ ميبـو  .ومالـدا مـدا
صا على أنم من سعة العربية وشجداعتلدا يف قبو بع

مظداهر امل دالفة الـ

ي ختلل بعمـوم الاظـدام اللةـو  ،بـل تكسـب الكـالم ديي جديـدت وتضـف
عليم مسنية ادالية ي تتأتى لم بدونلدا ،وه الادابعة أسداسدا من تارف وإبداع
اادبدا -والشعرا مالم بافة خداصة يف آليدا ت بيك الاظدام اللةو  .ومن ثم
أصبا من العس يف الك من ااحيدان تعيني حدود اخل ـأ والاـواب يف كـالم
العرب لسعتم ال ي يكداد يضب لدا حد.
وكالمب جعل اخللط بني مستويدا الكالم من الاعوبة ةكـدان الوصـو يف
دراسة العربية إىل ضبط ماظومة قواعدية ميكن من خالادا احلكم علـى مظـداهر
التوافك بني مدا تيتضيم وجوه ايسـتعمدا

-علـى اتسـداع العـرب يف كالملـدا -

وبني مدا يت لبم نظدام لةتلم ال ان ـو مـدولنتلدا علـى كـل هـاا التاـولع ،بـد ا
من ني اليرآن الكريم وقرا اتم ،وكالم العـرب احملكـ  ،واادب :شـعره ون ـره،
وانتلدا بتاوع اجـداتلم ،أو مـدا كـدان يسـمى:لةدا العـرب .وذلـمب ضـمن حـدود
اليبدائل ال ذكرهدا علمدا العربية وال كدانت كلـلدا حجـة علـى اختالفلـدا؛ حبيـث

( )1دراسدا

يف اللةة،ص107واللةة بني املعيدارية والوصفية،ص20والعربية معاداهدا

ومباداهدا ،ص 15-11ودراسدا يف فيم اللةة ،ص.131
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ي تعــردل لةــة باـداحبتلدا يشــفاكلدا يف الفاـداحة .وهــو مـدا يفسلــر امليولــة الـ ســبك
ذكرهدا احد اليدمدا  :من عرف لةة العرب ل يكد خي تئ أحدا.
ومــع أن كالملــم املاظــوم ماــم واملا ــور جــرى تاــايفم -كمــدا قــدا ابــن
رشــيك -إىل ثــالث طبيدا :جيلــدت ومتوس ـ ة وردي ــة ،إي أن ذلــمب ل مي ـ ل
حجليتم يف ش  .فدابن فـدارس يـرى بـأن نسـبية هـاا التاـاي تتضـدا متدامـدا يف
الشــعر؛ ان الشــعرا أمــرا الكــالم .فيــد يكــون شــداعر أشــعر ،وشــعر أحلــى
وأ رف ،فأمدا تفداو ااشعدار اليدمية يف اجلودت فـال .وبكـل يعنيـت  ،وإىل كـل
يعنيتداج .وان الشعر أك ر حفظدا من الا ر ،كـدان هـو ديـوان العـرب الـا حفـظ
أنسدابلم وعرلف م ثرهم ،وماـم عتععلتمـت اللةـة ،وصـدار حجـة فيمـدا أشـكل مـن
غريبلدا.

()1

فنييوية اللةة عمومداج ،إضدافة إىل مدا تتسم بم من حركيـة وانسـيداب زائـدين
لدى ف ـة الشـعرا بشـكل خـداص ،جعلـت علمـدا العربيـة يضـ رون غدالبـدا إىل
اســت ادائلم مــن صــرامة الاظــدام اللةــو ؛ فكدانــت ميــولتلم املشــلورت بلــاا
الشأن ":وز يف الشعر مدا ي وز يف الكـالم" ()2أصـدق تعـب عـن هـاا الواقـع
اللةـو املتةيلــر ،والـا يستعاـ علــى ال بـدا ويأبــداه .ممــدا عـل مـن مظــداهر
العــدو هميــع أشــكدالم يف اللةــة تاتشــر يف كــل مســتويداتلدا ،خداصــة لــدى ف ــة
املتكلمني املوصوفني بـدالتميلو اللسـدان الـا عبلـر عاـم اليـدمدا بـأمرا الكـالم؛
فأتداحوا ام بالمب مسداحة أرحب من اليبو بكل مدا يادر عالم مـن العـدو
( )1اخلادائي12-10/2وايقفا ،ص77و78واملوهر471/2والعالمة اإلعرابية بني
اليديم واحلديث ،ص.346
( )2الكتداب.26/1
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عن مألوف ميـررا الاظـدام اللةـو حلسـداب أغراضـلم الديليـة وميداصـدهم
اإلبداعية .قدا ابن عافور"اعلم أن الشعر ملدا كدان كالمدا موزوندا خيرجم الويـدادت
فيم والايي مام عن صنية الوزن ،واليلم عن طريـك الشـعر ،أجـداز العـرب
فيم مدا ي وز يف الكالم ،اض روا إىل ذلمب أو ل يض روا إليـم؛ انـم موضـع
ألفت فيم الضرائر".

()1

وهاا مدا عل من مفلوم الفاداحة يوداد غموضدا والتبداسـدا بشـأن حـدودهدا
ومعداي هدا ال يابة ادا يف كل ااحوا أن تكون ذا بعد اجتمداع ؛ أ أن
حتـوز صــفة العــرف ايجتمـداع  ،وإي حتوللــت املســألة إىل صـفة الفرديــة حبكــم
التفــرد يف العمليــة اإلبداعيــة فتايلــب الفاــداحة إىل فاــداحدا بعــدد املبــدعني.
وهو مدا عل مفلوملدا يأخا أبعدادا انسيدابية ياعب توصيفلدا أو حتديد معداي هدا
بشــكل دقيــك .ومــن هاــدا تــشز مشــكلة الفاــداحة يف العربيــة كمــدا يف غ هــدا مــن
اللةدا

-وإن كدانت يف العربيـة بشـكل أشـد تعييـدا  -ملـدا تا ـو عليـم هـاه

اللةــة مــن مرجعيــة متميلــوت بــدالتاوع فضــال عــن امتــداد مســداحة مــدولنتلدا مكدانــدا
وزمداندا؛ أ جةرافيداج وتدارخييداج.

*

*

*

( )1ضرائر الشعر(ابن عافور)ص.13
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خامتة:

تمع يف موضوع الفاداحة الة من العوامل والسمدا واخلادائي ال
تتضدافر يف حتديد طبيعتلـدا اللسـدانية ،وتشـكيل مفلوملـدا يف العربيـة .كمـدا تسـتاد
إىل عدد من املرتكوا ااسداسية يأت يف ميدمتلدا داهرتدا ال بدا والتة اللتـدان
ترتبط بلمدا ارتبداطدا عضويدا .حيث إن لكل مالمدا عالقتلدا املوضوعية إن ل نيل
اجلوهريــة يف تعــيني مالحملــدا ايجتمداعيــة منوذجيــدا والفرديــة إجرائيــدا ،وضــوابط
أنسداقلدا نظداميدا .وقد كـدان لكـل ذلـمب تأث اتـم املوضـوعية واملالجيـة يف الدراسـة
أيضدا .كمدا كدان ملفلوم الفاداحة صلة وثيية ةسـألة متييوهـدا مـن العداميـة املاسـوبة
إىل العدامة .وقد كدانت ه ذاتلدا لةة عدامـة يف فـفت مـن فـفا تدارخيلـدا العريـك.
ممــدا يضــع الــدارس أمــدام عــدد مــن ااســ لة الــ مت ــل يف جمموعلــدا مشــكلة
موضوعية ومالجية يف آن معداج.
وقــد عــدايف البنيــث الــة مــن العاداص ـر ال ـ ســعى مــن خالاــدا توضــيا
اجلوانب املتالة بتداري العربية ،وخبادائالدا اللةوية العدامة مالدا واملتميوت .كـل
ذلمب يف سيداق اجللود اللسدانية ال عرفتلدا هاه اللةة ،عاد علمدائلدا اليـدامى،
وعاــد الدارســني احملــدثني مــن عــرب ومــن مستشــرقني بــد ا ةــدولنتلدا املتف ـرلدت
ةوروثلدا العريك ،وايست ادائية يف بعـ

مكولنداتلـدا كـداليرآن الكـريم .ويضـداف

إىل كل ذلمب خاوصية الدراسة الـ حظيـت بلـدا العربيـة يف ـل العادايـة بلـاا
الاي امليدس ،والا أسبيف على بداق املدونة اللةوية قدرا من اليداسة أيضـدا.
وهو مدا ياعك بدالضرورت على طبيعة هـاه الفاـداحة حبـد ذاتلـدا ،ومـدا يفتـب
على ذلمب من تداخل بني حدود مظداهر ال بدا ومظداهر التةي فيلدا.
كمدا تاداو البنيث عملية التةي يف العربية عش داهرت العـدو الـ حتـتكم
إىل الـة مـن الضـوابط اللســدانية الـ حتفـظ اــدا انسـيدابيتلدا ومرونتلـدا الالزمــة
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ملواكبة كل املستجدا ال ت رأ يف حيدات الاداطيني بلدا ،يف ميدابل ايحتفدا ادا
خباوصيتلدا اللسدانية يف ال بدا على أنسداقلدا املميوت ،وغ اليدابلـة للتةـي  ،ةـدا
علــلدا تبــدو ثدابتــة مســتيرت ي تتبــد  ،مــن جلــة ،ومــتة ت متجــددت مــع كــل
مستجد ،من جلة ثدانية.

*
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الريداي
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-

ب و /ا1982/2
27

 ــــــداهرت الشــــــاوذ يف الانيــــــو العربــــــ (د .عبــــــد الفتــــــدا الدجين)وكدالــــــةامل بوعدا /ا/1الكويت.1974

28
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 -ــداهرت العــدو يف اللةــة العربية(حممــد إبــراهيم عبــد السالم)مداجســت جدامعــة أم
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اليرى1989
29

-العربيـــــة(يوهدان فمب)تراـــــة د .رمضـــــدان عبـــــد التواب/مكتبـــــة اخلـــــداجن

-

اليداهرت.1980
30

-العالمــة اإلعرابيــة يف اجلملــة بــني اليــديم واحلــديث(د.

داســة عبــد الل ي ـ )دار

غريب ،اليداهرت.
31

-علـــم الديلـــة العربـــ

-الاظريـــة والت بيـــك -د .فـــدايو الدايـــة ،دار الفكـــر،

ا1985/1دمشك.
32

الفاـــنيى لةـــة اليرآن(أنـــور وجـــد )دار الكتـــداب اللباـــدان ومكتبـــة املدرســـة -ب و .1982

33

الفاـــيا(أ د بـــن اليـــى ثعلـــب)حتييك د .صـــبيا التميمـــ  ،دار الشـــلداب،اجلوائر.1985

34

-يف أصو الانيو(سعيد اافةدان )دار الفكر -ب و .1963

35

-ايقفا يف أصو الانيو وجدلم(السيوط )حتييك:حممود فجدا

-م بعة ال ةر -

ا.1989/1
36

قضـــدايدا رويـــة(د .ملـــد امل ووم )ماشـــورا المـــع ال يـــدايف -أبـــو ـــا -اإلمدارا .2003

37

الييـــداس يف اللةـــة العربية(حممـــد اخلضـــر حسني)املؤسســـة الوطايـــة للكتـــداب -اجلوائر.1986

38

-الكتداب(سيبويم)حتييك:عبد السالم هدارون -عدال الكتب ،ب و

39

كتــــداب إســــفدار الفاــــيا(أبو ســــلل اارو )حتييك:أ ــــد قشــــداش ،اجلدامعــــةاإلسالمية ،املدياة1420
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40

-كتداب الااداعتني(اب هال العسكر ) دار الكتب العلمية -ب و

41

-اللةة بني املعيدارية والوصفية(د .متدام حسدان)دار ال يدافة ،الدار البضدا -املةرب.

42

-اللةة العربية بني الوهم وسو الفلم(د .كمدا بشر)دار غريب ،اليداهرت .1999

43

اللةـــة العربيـــة معاداهـــدا ومباداهـــدا(د .متـــدام حســـدان)ااي ة املاـــرية العدامـــة للكتـــداب،اليداهرت.1979

44

-اللةة العربية وعلوملدا(عمر رضدا كنيدالة)مكتبة الاسر -دمشك.1971

45

اللــــلجدا العربيــــة يف الــــفاث(د .أ ــــد علــــم الــــدين اجلاد )الــــدار العربيــــةللكتداب.1983

46

-الللجدا يف الكتـداب لسـيبويم أصـواتدا وبايـة(د .صـداحلة راشـد غاـيم)دار املـدن

-

جدت.1985/
47

مبــــدادئ يف قضــــدايدا اللســــدانيدا املعداصــــرت -تــــر:د .املااــــ عداشــــور ،د .م.ج/اجلوائر.1984

48

جملة جممع اللةة العربيـة ج- 14/عـدد  ،1962و:ج 67/عـدد مـدايو- 1989اليداهرت.

49

حمداضـــرا يف االســـاية العدامـــة .دو سوسـ ـ  .تر:يوسـ ـ غـــداز وجميـــد الااـــر.لبادان1984

50

مدرسة الكوفة ومالجلـدا يف دراسـة اللةـة والانيـو(د .ملـد امل وومـ )دار الرائـد1986
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51

-املوهر يف علوم اللةة وأنواعلدا(السيوط ) دار اجليل ودار الفكر -ب و

52

-مشكال اللةة العربية(حممود تيمور)ماشورا املكتبة العارية ،صيدا -ب و

53

-ماــافدا اللنيــن والت يي ـ اللةــو حتــى ق(10د .أ ــد قــدور)وزارت ال يدافــة/
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دمشك.1996
54

-معجم السبيل(يروس)دانييل رييف -مكتبة يروس ،بداري .1983

55

مةـين اللبيــب عــن كتــب ااعداريــب(ابن هشــدام)حتييك:د .مــدازن املبــدارك ،ا 2دارالفكر -ب و

56

-امللكة اللسدانية يف نظر ابن خلدون(د .حممد عيد)عدال الكتب -اليداهرت.1979

57

-اامع(للسيوط )صنينيم حممد بدر الدين الاعسدان /دار املعرفة -ب و .

*

*

*
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The problem of Fasih in Arabic
Between Consistency and Change
In the Linguistic System
Dr. Kamal Qadri
College of Arts and Languages
University of Muhammad Al-Amin Dabbghim
Stef 2, Algeria

Abstract:
The essential relationship between the ideal social dimension of language
and the individual dimension of performance reflects two linguistically
interrelated manifestations, namely consistency and change. Linguistic
consistency reflects the social reference to the determinants of the linguistic
system, while change reflects the individual reference to the requirements of
language use.
Addressing the problem of fasih lies in these two aspects of language: a
relatively consistent state of affairs on the one hand, and a relatively dynamic
changeable state on the other hand. In light of this controversial relationship, one
can, cognitively and procedurally, determine the nature of fasih. Arabic
linguistics research would be the most appropriate epistemological context for
addressing this issue, objectively and methodologically.
Keywords: fasih, rhetoric, langue, parole, utterance.
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القصص الديين يف أدب األطفال
 -دراسة مقارنة بني األدبني العربي واألمريكي -

د .وفاء بنت إبراهيم السبيل
قسم األدب  -كلية اللغة العربية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القصص الديين يف أدب األطفال  -دراسة مقارنة بني األدبني العربي واألمريكي
د .وفاء بنت إبراهيم السبيل
قسم األدب  -كلية اللغة العربية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث1439 /1 /11 :هـ

تاريخ قبول البحث1439 /3 /29:هـ

ملخص الدراسة:

القصص الديين موجود يف كل الثقافات واآلداب ،وال يقتصر وجوده على

الثقافة العربية اإلسالمية وأدب الطفل العربي .ومن هنا جاء موضوع الدراسة الذي يعتمد
املنهج املقارن ليكشف عن الفروق الفنية يف معاجلة هذا النوع األدبي .ويقوم البحث على
حمورين هما:عرض مناذج قصصية دينية من األدب العربي واألدب األمريكي املوجه
لألطفال،والدراسة املقارنة اليت تتناول اخلصائص الفنية للقصص الديين .وقد ظهر من
الدراسة ضخامة اإلنتاج املوجه للطفل األمريكي يف كل مراحله العمرية ،يقابله قلة
اإلنتاج العربي ملرحلة الطفولة املتوسطة(9-6سنوات) ،وشبه انعدامه ملرحلة الطفولة
األوىل(5-1سنوات) .وكما ظهر أن الكاتب األمريكي ال جيد حرجاً يف توظيف خياله يف
القصص الديين ،بينما يتوقف الكاتب العربي كثريا قبل أن يكتب قصته ،ويلتزم التزاما
كامال بالنص الديين ،وقليل من الكتاب من جنح يف جتاوز هذه اإلشكالية .وقد ظهر أيضاً
البون الشاسع بني مستوى القصة الدينية العربية والقصة الدينية األمريكية يف الشكل
واإلخراج.

املقدمة:

الشك يف أهمية القصـ

الـد ا اجو ـأل لال ـا ؛ فهـو سـهيف يف سـر

القييف واج اهييف الد نية يف ن س الط ل بطر قـة اببـة عهعـأل ويسـليألل والقصـ
الــد ا جو ــود يف لــل ال قافــا ،واآلداتص وال قهصــر و ــودة لـ ال قافــة
العربية اإلسالجية وأدت الط ل العربيل وجن هنا ـا جوضـو الدراسـة الـ ي
عهمد اجنهج اجقارن – ولكن باجنظور األجنلو -سالسوني ال بـاجنظور ال رنسـي
– ال ـ ي رلــى ل ـ أو ــأل الهخــابأل واالخــهالت ال الاــا ،اله ـ ر واله ـ ص
ليكخف ن ال روق األدبية وال نية يف جعاجلة ه ا النو األدبي اجهيفل وال شك
أن الناظر يف أدت الط ل األجر كي وألو وهلـة ـدرأ أنـأل جهقـدم لـ ا لـ
أدبنــا العربــي يف شــكلأل وجوــمونأل وســىارل انها ــألل ل ـ ا ســينظر يف ه ـ ا النــو
القصصي جن و هة نظر جقارنة ميكن أن ي يد لهطـو رة يف أدت الط ـل العربـيل
و قوم البحث ل حمور ن هما:
انهقــا ذــابص اصصــية د نيــة جــن األدت العربــي واألدت األجر كــي اجو ــأل
لال ـــا يف جراملـــهيف العمر ـــة اج هل ـــة مســـف الهقســـييف اجعـــروت جرامـــل
الط ولة( الط ولة األوىل -الط ولة اجهوسطة -الط ولة اجه خرل) ل
2ـ الدراسة اجقارنة اليت يهناو اخلصائ

ال نية للقصـ

جن أدبية ه ا النـو القصصـيص وسـهكون النصـو

الـد ا انطالاـا

القصصـية هـي اجو ـأل يف

حتد د وانف الدراسة اجقارنةل
واد اُصر ،الدراسة ل نو وامد جـن القصـ الـد اص وهـو اصـ
الخ صيا ،الد نية اجسهمدل جن القرآن الكر يف وس ل الرسـو حممـد – صـل
اهلل ليأل وسليف -يف األدت العربيص واص الخ صيا ،الد نية اجسـهمدل جـن
اإلجنيــل يف األدت األجر كــيص والــيت أل ــد بعــد ــام 2000مص ويكــون جــن
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القصــ اجصــورل أو ســ اجصــورلل ولغــىارل القصــ
األجر كي فسيهيف انهقا ينا ،جنها مسف اجرامل العمر ةل

الــد ا يف األدت

مناذج قصصية دينية من األدبني العربي واألمريكي

يعهمــد الدراســة لـ الهقســييف اجعــروت جرامــل الط ولــة نــد يصــنيف
ذابص القص الد ا
يف األدبني العربي واألجر كي مسف اجرملة العمر ة اجو هة هلاص وهي:
الط ولة األوىل مه سن سد سنوا،ل
الط ولة اجهوسطة جن سن سد سنوا ،مه مثاني سنوا،ل
الط ولة اجه خرل وينقسيف اىل اسمني :جن يسع مه ا نيت خرل سنة وجـن
الث خرل سنة مه مخس خرل وهو سن اجراهقةل
وه ا الهقسـييف بغـرت يسـهيل الدراسـة واال فـرن اجرامـل يهـداخل جنيـاص
وختهلف بني ال لور واإلناثص لما ختهلف باخهالت الخعوت واألفراد()1ل
1ـ الط ولة األوىل مه سن سد سنوا:،
يسم ه ة اجرملة أ وا بالط ولة اجبكرل أو جرملة اخليـا اإل هـاجيص ألن
خيا الط ل فيها كون مادا ولكنأل حمدود يف بيئهـأل اييطـة بـألل و قبـل األل ـا
فيها بخغف لـ القصـ الـيت يـهكليف فيهـا احليوانـا ،والطيـور واجلمـادا،ل
و غلف ل ي ك ة اله ك احلسي أو ال ي سهعني بالصور احلسية وال ريقـي
بعد اىل اله ك اجملرد()2ل
( )1أدت األل ا
1991مص

ليف وفن :أمحد جنيفص القاهرلص دار ال كر العربي1411هـ -

38ل

( )2اجر ع السابقص

40- 38ص والن

األدبي لال ا ص أهدافأل وجصادرة

ومسايأل رؤ ة اسالجية :سعد أبو الرضاص مانص دارالبخ 1993مص
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القص الد ا يف أدت األل ا  -دراسة جقارنة بني األدبني العربي واألجر كي
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35- 31ل

و قل القص

الد ا اجو أل هل ة اجرملة يف األدت العربي؛ فليف أاف اال

ل سلسلة وامدل جن القص

اجصورل( )1يصلح ألواخر هـ ة اجرملـة وهـي

سلسلة "أمسن القص " ألمحد بهجدل ويخمل السلسـلة اصـة "فيـل أبرهـة"
و"سرات هابيل واابيل" وهي جن القص

جن اصـ

القرآنيل و الث اص

األنبيا "مو ،ونس" و"هدهد سليمان" ونااة صـا""ل أجـا يف األدت األجر كـي
فرن القص

اجصورل الد نية ل ل داص و صعف مصرهاص جنهـا لـ سـبيل

اج ا  :مقيبة اص

اإلجنيل للرضـع " "Baby’s First Bible Slipcaseيـ ليف

رو ر بر دي  Roger Priddyويويف أربع اصـ  :اصـة آدم ومـوا ص سـ ينة
نوحص اصة يس ص واصة جوس ل و جممو ة اص

اإلجنيـل"

Bible Stories

 "Collectionويويف سد اص  :اصة اخللـقص اصـة جوسـ ص سـ ينة نـوحص
الخال الوائعةص العام مخسة آالتص واصة اإل سرتل واصة" My Own Little
Story

 "Christmasيـ ليف لر ســهينا اود نـ

Christina Goodings

وهــي

حتكي اصة جر يف -ليها السالم-ووالدل يس  -ليأل السالم-ل واصـة اإلجنيـل
لال ـا

الصـغار"The Bible for Young Children

" يـ ليف جـاري هـيلني

د ل ا  Marie Helen Delvalوهي اصة وامدل يبدأ جن اخللق مه
يسـ – ليــأل الســالم -و ه للـها اصـ

جن الـن

لــل جــن نــوح وابــراهييف و عقــوت

وجوس و وسف و ونس – ليهيف السالم -ولكنها جو ىل داص ميث يـ لر
أهــيف مــدث ــريبيب بــالن يف صـ حة وامــدل اىل أل ــر مســف ــدد األمــداث
( )1القصة اجصورل هي اليت هساوى فيها الن

جع الرسوم يف األهميةص ويخغل الرسوم

ميىا لب اجن لل ص حةل انظر :جعجيف جصطلحا ،أدت األل ا  :وفا السبيلص دلص
لادي ورجاديص1430ة 2009-مص

97- 96ل
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للن الوامـدل وال يهـدت الكايبـة اىل اله اصـيل واذـا النظـرل الكليـة للقصـ
للـأل جـن ميـث اريبالـأل بـبعصل واصـة الكرمسـا  :اإلجنيـل لال ـا "

The

 "Christmas Story : The Brick Bible for Kidsي ليف براندن باو مسيـث
Powell Smith

 Brandanص وهــي أ وــا حتكــي اصــة والدل يس ـ  -ليــأل

السالم-ل
2ـ الط ولة اجهوسطة جن سن سد سنوا ،مه مثاني سنوا:،
ويسم أميانا جرملة اخليا احلرص ألن خيا الط ل فيها نطلق اىل ـوا
س حمدودلل لما يهم يى هـ ة اجرملـة بقـدرل الط ـل لـ القـرا ل و طـو جـدى
االنهباة لد ألص ويىداد مصيلهأل اللغو ة()1ل واليلـة هـي القصـ

الد نيـة اجناسـبة

هل ة اجرملة يف األدت العربيص جنها سلسلة "أنا جسليف :اص

األنبيـا " لسـنا

شهات اجع ويخمل" :الـن نـوح" و" الـن ابـراهييف" و"الـن امسا يـل" و"
الن

وسف" و" الـن

ـونس" و" الـن جوسـ " و" الـن سـليمان"ل وسلسـلة

"مكا ا ،جن السما " ألمحد جنيفص وهـي جـن القصـ

اجصـورل ويخـمل :

"الدخان العجيف وجـابا كرهنـا ابلـيس" و" السـاا العجيـف وليـف يـي اهلل
اجــوي "،ص و" جــااجرا ،الخــيطان"ص و "ج هــاح الكنــى وأ ــن ضــا د اجلــواهر"
وص"جــااجرل نــد ال جــر وســر اجصــباح الصــغ "ص و"ســر الطيــور العجيبــة"ص
و"س ـ ينة نــوح"ص و"أصــحات الكهــف وســر الكنــى اجــدفون"ص و"اجلــك والــن
والطيــور األربعــة"ل و هنــو فيهــا القص ـ

جــابني القص ـ

القرآنــي واص ـ

األنبيا ل
( )1انظر أمحد جنيفص جر ع سابقص

41- 40ص وسعد أبو الرضاص جر ع سابقص

37- 36
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وتكثر أيضا القصص هلذه املرحلة يف األدب األمريكي منها:
اصـة "ا نـان ا نـان" By Two

 Twoللكايـف ـون و ـن

وهي حتكـي اصـة نـوح -ليـأل السـالم -ولـ ا اصـة "سـ
لهبها ورمسها

ينة نـوح"Noah’s Ark

ي بينها  Jerry Pintneyص واصة " لـ سـ ينة نـوح"

Noa’s Arkلــجان بـر Jan Brett ،ل واصـة "اجلنـة مقيقيـة"
 realلـهود وسوجنا بوربوTod & Sonja Burpo

واصــة "ســلة جوس ـ
Jenny Koralek

واصة" ال ا

John Winch

" Moses Basket

Heaven is for

ـن يسـ  -ليـأل السـالم-ص

 Theلهبهــا ورمسهــا ــيا لورالــك

ــن والدل جوسـ  -ليــأل الســالم -ونخـ يأل يف بيــد فر ــونل

ونس" Oh No, Jonah

لــهلدا بالسـلي  Tilda Balsleص واصـة "

ـونس واحلـو ،والـدودل"Jonah and the Whale and the worm

جــار ولو

Jeam Marzollo

" Joseph and his Amazing Coat

اليت حتكي اصة وسف – ليأل السالم -ص واصة " اجنيلـي األو "
 firstلـــدورلن

لــجييف

وهمــا ــن اصــة ــونس – ليــأل والســالم –

واحلو،ل واصة" وسف واميصأل اجـده
Bible

On

لندرســلي Kindersley

اإلجنيل جقسمة مسف العهد القـد يف ويوـيف اصـ

My very

 Dorlingوهــي اص ـ

جــن

األنبيـا ص والعهـد اجلد ـد

ويويف اصة يس – ليأل السالم-ل وجرا ـال للمرملـة العمر ـة حتـ ت بعـص
اله اصيل جن القصة األصلية يف اإلجنيل يف بعص القص

اجـا لعـدم اإللالـةص

أو لعدم ادرل الط ل ل اسهيعابها لمواف و ة الو ر اليت ماولـد اسـوا
وسفص وخلق موا جن ضلع آدمص ويسمية شجرل اجعرفةللل وس هال
3ـ الط ولة اجه خرل  :جن سن يسع سنوا ،مه مخس خرل سنة:
بدأ الط ل يف ه ة اجرملة اسهيعات ج هوم الىجن اسـهيعابا لـاجال لـ ا فرنـأل
مييل اىل القص

الهاريخيص ويسههو أل البطـوال،ص و سـهو ف اجعـاني اجملـردلل
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ويهميى أواخر ه ة اجرملة بغلبة العال ة و اج اليـة()1ل و يك ـر القصـ

اجو هـة

هل ة اجرملة يف األدت العربـي جقارنـة بـاجرملهني بـاجرملهني السـابقهنيص وهـي
ي يي ل شـكل جممو ـا ،اصصـيةص يقـل الصـور فيهـا مهـ خته ـي أميانـاص
جنهــا" :اص ـ

القــرآن" ألمحــد بهجــد ويخــمل" :اجلــك لــالو ،والنهــر"ص

و"أصــحات الســبد"ص و"أصــحات األخــدود"ص و"ســيل العــرم"ص و"اــارون"ص
و"س ـ ينة نــوح"ص و"أصــحات ال يــل"ل و"اص ـ

القــرآن" يمــد جوفــق ســليمة

ويخمل ال ني اصة جممو ة يف لهـاتل و"اصـ

السـ ل النبو ـة" يمـد جوفـق

سليمةص ويخمل سهني اصة اص ل جممو ة يف لهاتص وللها ختلو جن الرسوم
والصورل و"اص

األنبيا " ( ى ان) هلند فهحي سلييفل و"اص

األصـحات

يف القرآن" إلبراهييف البح ي ويخمل :أصحات السـ ينةص وأصـحات احلجـرص
و أصحات األ كةص وأصحات السبدص وأصحات القر ـةص وأصـحات اجلنـةص
وأصــحات الكهــفص وأصــحات األخــدودص وأصــحات ال يــلص وللــها جــن
القص

القرآنيل و"سيد اخللق-صل اهلل ليأل وسليف "-لخهات سـلطان وهـي

س ل نبو ة ل و"اص
اص

األنبيا س ل سـيد اجرسـلني" وهـي دون جالـف ويخـمل

األنبيا باإلضافة اىل اصة الـن حممـد-صـل اهلل ليـأل وسـليف-و"اصـة

مجر" ألميـ ن بداحلميـد ويوـيف اصصـا لانبيـا واصصـا جـن القـرآن والسـ ل
النبو ةل واصة "أمسن القص " لنبيهـة حميـدلي الـيت يوـيف اصصـا جـن السـ ل
النبو ةص علهها جسلسـة يف مكا ـة وامـدل يبـدأ جـن والدل الرسـو -صـل اهلل
ليأل وسليف -يف ام ال يلل و"ميال حممد يف خر ن اصة" لعبـدالهوات وسـفل
( )1انظر أمحد جنيفص جر ع سابقص

43- 41ص سعد أبو الرضاص جر ع سابقص

38- 37ل
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واصة"مكا ا ،جـن القـرآن :اجلـك والبقـرا ،السـبع واصـ

أخـرى" لسـم

لـ ص و"مكا ــا ،جــن القــرآن :ال هيــان والكهــف واصـ

أخــرى" لســالجة

حممد سالجةل واد ي يي ل شكل روا ا ،لمجمو ة "روا ة للخبات" لعبداهلل
العر اص واليت يويف خـر اصـ

لانبيـا  :أرـل ر ـلص وصـالل يف بطـن

احلــو،ص والعســوها بســو ص وانهــيف ســكارىص النــار البــاردلص واجلــك الــن ص
وشالئ الواد األمينص ولسد اهلاص واسكن اجلنةص ومدائق الصربل
ويف األدت األجر كي ي يي اص

ه ة اجرملة اجا بخكل جممو ة اصصـية

أو روا ـةص جنهـا :اصة"ليسـد نها ـة العـا
وهي روا ة جن يـ ليف

الـدن جـالورن  Geraldine McCaughearnوحتكـي

اصـة نـوح  -ليـأل السـالم -ولـ ا اصـة "سـ
للكايف لو با ن

Payn

" Not the End of the World
يمة نـوح" Noah and the Ark

 Lawوهي أ وا ن اصة نوح  -ليأل السـالم -ولكنهـا

ي خ اجهلقي يف رملة للقصة يف لـل الـد انا ،السـماو ةص يف الهـورال واإلجنيـل
والقرآنص لهالد ل فكرل رسيف االخهالت اال أن هناأ جوالن جخـرتلة بينهـال
واصة "اص
Ezekiel

جن آدم وموا مه مىايا

" Stories From Adam and Eve

 "toوهــي جممو ــة اصصــية يوــيف ا نــهني و ال ــني اصــة اص ـ ل س ـ

جصـورل لانبيـا

جـن يـ ليف سـيليا بـارلر لوير ـدص Celia Barker Lottridge

واد ا همد ،لـ روا ـا ،اإلجنيـل وسـ ر مىايـا ()1ل واصـة"اجنيل األل ـا
اجصـور"  The Children’s Illustrated Bibleللكايبـة سـيلنا هسـنه
 Hastingsويخــمل اصـ

Selina

العهــد القــد يف واجلد ــدل واصــة "اإلجنيــل احلرلــي"

( )1هو أمد أس ار العهد القد يف (الهورال) وهو الس ر الرابع جن القسيف الرابع اجسم
األنبيا

ص اإلجنيل www.enjeel.com
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 The Action Bibleوهـي اصـة جسلسـلة( )1لانبيـا رمسهـا سـ يو لـار لو
Sergio Carielloل واصة "القصة :اإلجنيـل واصـهأل اجسـهمرل ـن اهلل والنـا "
The Story: The Bible as his Continuing Story of God and his

 Peopleوهي اصة لو لة يويف امدى و ال ني فصال جن اص

العهد القد يف

واجلد ـد يـ ليف جـالس ليولـادو ورانـدي فـرا ي

Max Lucado and Randy

The Story of Jesus

وهـي اصـة يسـ – ليـأل

Frazeeل واصـة" اجسـيح"

الســالم – رو هــا آنــدرن ســكي

ينقهون Andren Skevington

لمــا ورد ،يف

اإلجنيل()2ل واصة " وسـف"  Josephوهـي روا ـة ـن وسـف  -ليـأل السـالم-
للكايبــة ي ـ ي في ــا

L. Fivash

Terriل و أاــف ل ـ اصــة لــو  -ليــأل

السالم -يف لـل اجملمو ـا ،السـابقةص أو يف اصـة جسـهقلة رسـيف أنهـا ورد ،يف
اإلجنيــل العهــد القــد يف()3ص بينمــا يــرد اصــة لــو وسـ ة جــن األنبيــا يف األدت
العربي لما يف اص

القرآنص اصـة لـو  -ليـأل السـالم -والـيت بلـر الكايـف

فيها صرامة فعل اوم لو القبيح" :لقد يرلـوا جـا أمـل اهلل هلـيف جـن النسـا ص
فليف هىو وهنل يرلوا نسا هيفص وفعلـوا ال امخـة جـع الـ لور الـ ن مـرجهيف
اهلل ل الر ا ل"()4ل
( )1القصة اجسلسلة  :اصة اص ل ل شكل سلسلة جن الرسوم داخل الارص وسالبا جا
ينخر يف الصحف واجملال :،جعجيف جصطلحا ،أدت األل ا  :وفا السبيلص
( )2يف األس
( )3انظر

ارMathew , Mark , Luke , and John :
19

:Genesis

www.Biblesudytools.com

وس ر الهكو ن اصحاح

www.enjeel.com19

( )4حممد جوفق سليمةص
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الدراسة املقارنة

لهىم الكايف يف اص

األل ا الد نية العربية الهىاجا لـاجال بالقصـة لمـا

ورد ،يف القرآن الكر يف أو السنة اجطهرلص وسالبا جـا عـل األجـر ن سـأل لايـف
القصــة الد نيــة األجر كيــة وان لــان رلــى ل ـ بعــص ي اصــيل ن ـ

اإلجنيــل

و همل بعوها مسف اخهيارةل و عود األجر اىل هدت القصة الد نية باألصـل؛
ميث ان هدت الكايف يف الغالف هو يقر ف األل ـا للـن

الـد ا وحتبيـف

الخ صيا ،الد نية هليفص وسر اييف اإلميان يف ن وسهيفل وبعوهيف نطلق جـن
الن

الد ا ليقدم رؤ ة د دل ن الكـون واحليـالل و سـه دم الكهـات لراـا

فنية شه

افظون فيها ل البنا األصلي للقصـةص ويف الواـد ن سـأل يوسـع

يلك الطرق الن

ويويف اليأل اجلاببية والهخو قص وجتعلـأل جناسـبا لال ـا ص

وهي با ،الاة بالعناصر الهالية:
أساليف الق ص ويخمل السرد و احلوار والوصفل
لغة اخلطاتل
و هة النظرل
الرسوم واإلخراصل
أساليف الق :
أ) :الســرد :وجــن أهــيف ناصــرة احلــدث والخ صــيا،ل و ســه دم لــل
الكهــات يف األدبــني البنيــة البســيطة للحــدثص الــيت يهكــون جــن بدا ــة ووســيب
ونها ة(يوا ن-اضطرات -يوا ن) لقص

جرملة الط ولة األوىل واجهوسـطةل و

سالبا جا سرد احلدث لما ورد يف الن

الد ا دون يغي أو يبـد لص وان لـان

لدى الكهـات األجـر كيني انهقائيـة يف ابـرا بعـص اله اصـيل أو اس اهلـا مسـف
أفكــارهيف ويو هــايهيف أو جرا ــال اجرملــة العمر ــة الــيت يخالبونهــال وجــن بلــك
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سلسلة "أمسن القص "()1ميث با احلدث يف اصة "فيل أبرهة" بنا ً بسـيطاص
رلى فيأل الكايف ل

وهر القصةص وبلك ندجا ها يف أبرهة جع يخأل ل

الكعبـة اجخـرفةص وأللـق ال يلـة هلـدجهاص ولكـن اهلل بعـث الطـ األبابيـل الــيت
ألقــد لــيهيف مجــارل جــن نــار ف ـ هلكههيفل و بن ـ احلــدث بالطر قــة ن ســها يف
اصة"سرات هابيل واابيل" و"مو ،ونس" و"هدهد سليمان" ونااة صا"" جـن
السلسلة ن سهال وجن القص

الد ا يف األدت األجر كيص اصة نوح( )2الـيت

يكرر ،يف أل ر جن جممو ة اصصية أو ي ـرد ،بكهـات وامـد-سـوا للط ولـة
األوىل أو اجهوسطة -و ظهر ا هماد الكهات فيهـا لـ البنـا البسـييب للحـدثص
فهبــدأ بصــنع الس ـ ينة دون خــوت جامــدث ابــل بلــكص ورلــوت نــوح -ليــأل
الســالم -جــع احليوانــا،ص ــيف الطوفــانص وينههــي نــدجا يرســو الس ـ ينة ل ـ
اليابسة بعد يواف اجطر و ات األرتل
ويخهلــف األجــر بالنســبة لقص ـ

جرملــة الط ولــة اجه ـ خرلص ميــث بــدو

احلدث أل ر يعقيداص وجيرت الكهات لراا خمهل ة لبنائأل يف القصـ

األجر كـيل

وظلــد القصــة العربيــة هلــ ة اجرملــة يعهمــد لــ البنــا البســييب خاصــة يف
اجملمو ا ،القصصية اليت يويف اصصا اص ل بنيد ل مدث وامـدل أجـا يف
الروا ــا-،وهــي اليلــة ــدا يف األدت العربــي -اب
بداهلل العر ا اليت ادم فيها اص

أاــف اال ل ـ جممو ــة

األنبيا بطر قة خمهل ة ن جـاهو سـائد يف

( )1أمحد بهجدص دار الخروق -القاهرل 4 -ص 2011مل
( )2اجملمو ا ،القصصية للمرملة العمر ة األوىل واجهوسطةص انظر اجلدو
41ل
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40ص

القص

الد ال وهي يعهمد البنا اجرلف للحدثص و ويف الكايف ي اصيل

ل ل ي ري احلدث جعهمدا يف بلك لـ خيالـأل وجطـورا فيـأل القصـة األصـليةص
ف ي اصة "صالل يف بطن احلـو "،بـدأ احلـدث ب عـل الر ـل الـ ي ببـح اربانـا
لآلهلة ":أابل جيـر خروفـا مسينـاص سـحبأل يف نـا وجخـقة مهـ ابا وصـل اىل
الصــنيف األلــرب يف اجيــدانص و ـ اخلــروت انبــا ــيف واــع ســا دا حتــد أاــدام
الهم ا ! وراح همهيف بكلما ،س ج هوجةل لان ن اهلل ـونس -ليـأل السـالم-
واا ا جع الواا ني يف اجيدان الكب يف وسيب جد نة نينـوى جـن أرت اجوصـل يف
العراقللل"()1ل و هصا د احلدث بعـد رفـص ـونس  -ليـأل السـالم -هلـ ا ال عـل
ود ويأل اوجأل لصرت ه ة العبادا ،هلل ومدةص يف دم اسهجابههيف لأل ويو هأل
لل ــروص جــن اجد نــةص وهك ـ ا يســهمر الروا ــة يف ي صــيل األمــداث ويصــو ر
اجوااف اج هل ة الـيت جـر ،بـالن الكـر يف يف السـ ينة ويف بطـن احلـو ،وبعـد
وديأل للمد نة جن د دل ويف اصة "انهيف سكارى اصة لو

ليأل السالم" بدأ

احلدث أ وا بدا ة خمهل ةص وبلك حبوار بـني النبـيني الكـرميني لـو وابـراهييف –
ليهما السالم -بخر فيها الن ابراهييف لولـا ليـأل السـالم بالرسـالة اىل اـرى
سدومص يف نطلق لو  -ليأل السالم-جن مـران اىل يلـك القـرى ليـد وهيف اىل
يرأ جاهيف فيأل جن سي وضال ص ويهـواىل األمـداث يف مرلـة يصـا د ة اىل أن
ــل بهــيف الع ـ اتل و ســهف الكايــف يف وصــف ـ ابهيف":نى

رب ــل -ليــأل

السالم -اىل األرت فحمل ارى سدوم للهالل ل لرت ناح جـن أ نحهـألص
فااهلعهـــا جـــن األرت ااهال ـــا! محـــل يلـــك القـــرى ب هلـــهاص وجواشـــيهيفص
( )1صالل يف بطن احلو :،بداهلل العر اص

3ل
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وبيــويهيفص ودورهــيفص واصــورهيفص وأســوااقهيفص ــيف ظــل رفعهــا يف أ ــوا
الســما !! و رفعهــا!! و رفعهــا!! والنــا

بكــون و صــرخون و ســهغي ون وال

جن جغيثللل"()1ل
أجا يف األدت األجر كـي الـ ي ك ـر فيـأل فـن الروا ـةص فنجـد ينو ـا يف بنـا
()3
احلدثص ف ي روا ة " وسف" )2( Josephبا احلدث بطر قة االرجتا الـىجا
ال ي يهسع جديأل؛ ميث بـدأ ،القصـة جـن النها ـةص وهـي يـرعوى لـ لسـان
الخ صية البطل وسف:
“I am old now, having fulfilled the perfect Egyptian life span of
()4

”…110 years and feel I am soon to die

وهـ ا لالهقــد يف للقصــةص ويف ال صــل األو هحــدث وســف داخــل البئــر
واص ا مالأل:
“You can’t you can’t do this to me! Come back! You can’t
leave me hear…the dark and damp stone curving above me threw
my screams back into my face…” (5).

45

( )1انهيف سكارى :بداهلل العر اص
(Terri L. Fivash. Revie and Heraid Publishing,2002 )2
( )3أو  flash backوهو سرد المق حلدث سابق وهو نو جن اج اراة الىجنيةص انظر
اريداد :ص جعجيف السرد ا :،حممد القاضيص يونسص دار حممد لي للنخرص 1ص
2010مص ل17
( 7 : )4ويررهها" :لرب ،اآلنص خد أفول ميال جصر ة وأنا اآلن أبل 110
سنة وأمس بدنو اجو"،
( )5يررهها :ال يسهطيعونلل ال يسهطيعون أن ي علوا بي بلكل ار عوا ال يسهطيعون
يرلي هنالل الص رل اجظلمة الرلبة ينحا فواي ويعيد صرخايي ويلقيها يف و هي"ل
258
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وهك ا سهمر وسف يف سرد األمـداث اجاضـية يف ل ولهـأل وشـبابأل اىل أن
ا ميال لرمية و را جقربـا جـن اجلـكص وجـن ـيف ايـألل وهـي أمـداث لـ ل
و اص ةص جابني بود ة وسجن يف و ارل و ى وجن خالهلا اسهطا د الكايبـة
أن يقدم صورل ج صـلة للحيـال اليوجيـة للمصـر ني القـدجا بواسـطة الخ صـية
الرئيسة والخ صيا ،األخرى اليت صل ددها اىل مثانني ش صيةل
ويف روا ــة أخــرى س ـهعني الكهــات( )2خبــيب الــىجن( )3يف ســرد روا هــأل ــن
اص ـ

العهــد القــد يف واجلد ــدص لــي جيعــل اجهلقي(الط ــل) نظــر اىل يلــك

القص

بوص ها ومدل وامـدل جريبطـة ببعوـها الـبعصل واـد أسـهيف بلـك يف

ابرا مف اهلل لعبـادة ورمحهـأل بهـيفص والرتليـى لـ فكـرل النجـال واالسـهجابة
للحا ا،ص وه ا للأل أ ط بعدا آخر لقص

اإلجنيـل سـا د الط ـل اجهلقـي

ل فهيف احليالل
والخ صيا ،يف الن

القصصي الد ا سالبا جـا يوافـق نظ يهـا يف الـن

الد ا(القرآن أو اإلجنيل)ص ولكن اد بهكرها الكايف أميانا جن نسج خيالـألص
ميـــث الو ـــود هلـــا يف الـــن

األصـــليص وسالبــا جاجنـــد بلـــك يف القصــ

األجر كيةل فقصة نـوح جـ ال أضـيف اليهـا ش صـيا ،لـ ل جـن ومـي اخليـا ل
( )1يررهها :ال يسهطيعونلل ال يسهطيعون أن ي علوا بي بلكل ار عوا ال يسهطيعون
يرلي هنالل الص رل اجظلمة الرلبة ينحا فواي ويعيد صرخايي ويلقيها يف و هي"ل
( )2يف " "The Storyاليت يقع يف  512ص حة ويويف  31فصال لل فصل ن اصة جن
اص

اإلجنيلل

( )3رمسأل يف جقدجة الروا ة يف لررة يف لل فصل مسف ال رتل الىجنية اليت مد د فيها
القصةل
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لابنة نوح ييمنا  Timnaاليت لاند الراوي الرئيس لقصة "ليسد نها ـة العـا "
(Not the End of the World)1ص وهـي ش صـية القـة ال يرضـ بـالوااع بـل
يعسائلألص ويعحاورةص وأميانا يهمرد ليألل فليف يكن راضية ما فعلأل أبوها نوحص
ولانــد يخــعر باألس ـ والغوــف جــن أ ــل النــا ال ـ ن سراــوال و يص ـ
لوالـدها نـدجا نهـ أن رلـف يف السـ ينة اال جـن رلـفص ميـث صـد أجــرة
وأنقـ  ،بنهــا رضــيعا امسهــا أداليــا  Adalyaوصــبيا امســأل لــن Kittinص وهمــا
أ وــا ش صــيهان جبهكريــانص ومحلههم ـا جعهــا يف الس ـ ينةل ويظهــر يف القصــة
ن ســها ش صــيا ،أخــرى ل ـ ل هــيف جــن أفــراد ائلــة نــوح -ليــأل الســالم-
واحليوانا :،و ة نوح وامسها آجا Amaص وابنأل األلرب سـام  Shemوو هـأل
بامشاث Bashemathص وابنأل ال ـاني مـام  Hamو و هـأل سـار ا Saraiص وابنـأل
األصغر افيث  Japhethو و هأل ال Zillahل ولـل هـ ة الخ صـيا ،البلـر
هلا يف الن

األصلي(اإلجنيل) وهي جن ابهكار اجالف اال أبنا ة ال ال ة()2ل و

 ِ،اخـهالق هـ ة الخ صـيا ،ا هبالـا أو جـن أ ـل الهخـو ق فقـيبص بـل ألن
الكايف قدم رؤ ة د ـدل مـو اصـة ادميـة يوار ههـا األ يـا ص يعظهـر سـلوأ
اإلنسان ولواجن الن س البخر ة يف أواا ،األ جا ،والكـوارثص واـول و بـا،
اجاجن برسالهأل جهما يعرّت اليأل جن نقدل
ويف اصــة "سـ

()3

ينة نــوح" On Noa’s Ark

بهكــر الكايــف ش صــية جــن

خيالأل وهي م يدل نوح – ليأل السالم -لرتوي القصة جـن و هـة نظرهـال لقـد
()1

Geraldine McCaughearn, Harper Tempest 2005

( )2انظر Genesis 6: www.Biblesudytools.com
(Jan Brett, Putnam Juvenile, 2003 )3
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القص الد ا يف أدت األل ا  -دراسة جقارنة بني األدبني العربي واألجر كي
دل وفا بند ابراهييف السبيل

شــهد ،ه ـ ة احل يــدل بنــا الس ـ ينةص وارلــات احليوانــا،ص وهــي يف الس ـ ينة
يسا د احليوانا ،ليهعا خواص و ندجا هواف اجطر وجتف األرت رسل ـدها
محاجههــا لهه قــد الوضــعص ــيف هــي يســا د يف را ــة األرت جــن د ــد جــع
دهال اله اصيل ن سها جو ـودل يف الـن

األصـلي (اإلجنيـل) ولكنهـا نسـبد

هنا لهلك الصغ لل
و رت بعص الكهات يف األدت العربي اخـهالق ش صـيا ،جـن خيـاهليفص
فابهكروا ش صيا ،جبهمة س جعروفة اال جبنسها(بلر أو أن ـ ) اشـد جـن
احلدثص وسالبا جا ه ها الكايف وسيلة لروا ة القصةص لما يف "مكا ا ،جن
القرآن"( :)1اصة "ر اح األ ام السبعة" ن هود -ليأل السالم -واصة "االخهيـار
الصـعف" ــن لـالو ،و نــودة وس هــال و ابهكـار هـ ة الخ صـيا ،ــا هنــا
()2

للورورل اليت ي رضها نـو القصـةص فهـي اصـة جسلسـلة لاريونيـة جصـورل

الــيت ــهيف اســه داجها مــوارا ،بــني الخ صــيا،ل وجنــد األجــر ن ســأل يف اصــة
"اإلجنيل احلرلي"  The Action Bibleالـيت رمسهـا سـ يو لـار لو

Sergio

 Carielloجوظ ا اجلنس األدبي ن سألل
واــد مــاو أ وــا الكايــف العــر ا يف جممو هــأل روا ــة للخــبات ابــرا
ش صيا ،أخرى جن نسج اخليا ص ولكنها أ وا جبهمة دون اسـيف أو وصـفص
وبلك إلظهار ال كرل أو لهحر ك احلدثص وجن خال احلوارا ،اج هل ة الـيت
يطغـ

لـ بنــا الروا ــةص لمــا فعــل يف "صــالل يف بطــن احلــو "،ميــث ابهكــر

ش صية الر ل ال ي ور القربان ولان يخالف الصنيف"أ ها الصنيف األلـرب هـ ا
( )1دار س ص 2001م
( )2سبق يعر ها
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اربان لك لكي يعيد ولدي ال ي سات ن ـيا جنـ

خـر سـنني لل أ ـدة لـي

أ دة لي أ دة لي حبق ه ا القربـان"()1ص وش صـية ربـان السـ ينة والرلـات()2ل
ول لك يف"العسوها بسو " ميث دور موار بني صا" -ليأل السالم -ور ـا
جن اوجأل جع ييف جد ن دون أن يوات اليهيف أمسا أو أوصـات" :اـا أمـد
النا جا دا :نعيف للائـد بي ـة وـن نقرتمهـا ال أنـدل ال ميكـن هـ ال وجـابا ،يف
بلــك خطــورل ظيمــة لــيكيفل أ ــن اخلطورل،لللاــا

ــييف جــد ن :لقــد لــا

اجلد بيننا وبينك فاخرت بني أجر نللل"()3ل و ظهر بلك يف الروا ا ،العخر للهال
ت) الوصف( :)4ويف الكايف أميانا ي اصيل وص يأل لـ ل ال يهعـارت
جع جر عية الن

ولكنها ختلق صورل مسية يف بهن الط ـل فهـ خيالـأل وهـي

جايسم الوظي ة الهم يلية للوصفل جن بلك وصف خلق الـدنيا يف اصـة "آدم
جع ابليس" " :دنيا ريلة واسعةص فيها البحار واألنهارص واجلبـا واألشـجارص
والطيور واأل هارص والنبايا ،وال مـارص وفيهـا جـن احليوانـا ،العجيبـة الغربيـة
أشكا وألوان"()5ل ووصف خلـق اإلنسـان ":خلقـأل جـن يـرات األرتص وجـن
اجا ص وسواة مه صار صلصاال لال ارص ون خ فيأل الروح فهحو اىل انسـان
( )1صالل يف بطن احلو :،بداهلل العر اص
( )2اجر ع السابق

4

25- 21

( )3ال عسوها بسو  :بداهلل العر اص

6- 4

( )4الوصف نخا فا مي ل باللغة األشيا واألش ا

واألجكنة وس هاص ولأل دل

وظائف أهمها الوظي ة الهعليمية والهم يلية والهعب ة والسرد ة واإلبدا ية والقيميةللل
جعجيف السرد ا :،حممد القاضيص

472ل

( )5الدخان العجيف :أمحد جنيفص 1
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ميص بد ع الهكو نل اإلنسان خملوق جن لني ولكـن الـروح جـن روح اهللللل"()1ل
ويف وصف أ وت -ليأل السالم " -لان سنيا واسـع الغنـ ص ر ـا شـد د ال ـرا ص
ندة األراضي واجىار الواسعة واحلدائق الغنا ص واجاشـية واألسنـامص والعبيـد
والغلمانللل ولان أ وت جخرق الو ألص اوي اجلسيفص هلئا بالصحة والعافيةللل
لرميا واسع الكرمص عطي ال قرا وايها ني جـن أجوالـأل بـال مـدودللل"()2ل واـد
ل ــر هـ ا األســلوت نــد أمحــد جنيــف يف سلســلة "مكا ــا ،جــن الســما " ()3ص
ميث ا همد ل الوصف يف سردة لقص

القرآنل ولـ ا يف "اصـ

القـرآن"

ألمحــد بهجــد ميــث أورد وصــ ا للطــ األبابيــل":اجها ،الســما بطيــور
ساجوــة ســودا يط ـ يف أســرات جهالمقــةل لانــد الطيــور جــن الك ــرل حبيــث
صنعد جا خبأل السحابة السودا اليت مجبد و أل الخمس"()4ل ووصـف اصـر
اارون وسناة":اصر ر ل آخر جن اوم جوس ص ر ل لـبس يف لـل نعـل جـن
نعالأل الث ااويا ،محرا يك ي لـل ااويـة جنهـا لخـرا اصـر ظـييفلل ر ـل
هكـــي لـ ـ لرســـي صـــنعد جســـاندة لـ ـ شـــكل أســـد ن جـــن الـ ـ هف
اخلال للل"( )5و سهمر يف ختيلأل ووص ألل و طو اجقطع الوص ي و قصر مسـف
اجرملـــة العمر ـــة الـــيت ختالبهـــا القصـــةص فاألج لـــة الســـابقة جرملـــة الط ولـــة
اجهوسطةص و سن اسه داجأل لل جن الكهات العرت واألجر كينيل
( )1اجر ع السابق:

7

( )2جااجرا ،الخيطان :أمحد جنيفص

2-1

( )3انظر اجملمو ة لاجلة  12اصة
( )4أصحات ال يل :
( )5اارون:

11

2-1
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و يف جرملة الط ولة اجه خرل يطو اجقالع الوص ية ويك ر اله اصـيل الـيت
بهكرها الكايف للخ صيا ،وللمكان والىجـان أو للحـدث ن سـألل و ـن أ ـاد
الوصــف يف القص ـ

العربيــة بــدالهوات وســف يف "ميــال حممــد يف خــر ن

اصة" ميث يطو اجقـالع الوصـ ية بكـل ي اصـيلها الـيت جتعـل الط ـل عـي
القصة لما واعد " :رأ د لـ ا يغطـي السـما للـهاص فـال يظهـر جنهـا شـيئالل
مه ان الدنيا أظلمـدص و أ ـد أسـهطيع أن أ ـرت هـل أنـا يف ملـيفص أم أنـا
صــاح أرى جــا مــولي! ومسعــد اجلنــود صــرخون :ه ـ ة ل ـ أبابيــل يرجــي
حبجارل جن سـجيلل ويسـااطد لينـا مجـارل صـغ لص رمبـا ال يى ـد ـن مبـة
ال و ص أو القمحلل نى احلجر الوامد جنها ل أض يف فيل جـن جالئـي فـربا
بأل راد ل األرتص سقيب ل ألرب رل فربا بأل ربأ لـ الرجـلص هـبيب
ل أضـ يف ر ـل فـربا بـأل نههـي وميـو،للل"()1ل و صـف الرسـو -صـل اهلل
ليأل وسليف -ل لسـان الخـال":و نكـن نخـبع أبـدا جـن احلـد ث ـن حممـد
و ن ليبهأل وانسانيهأل وأجانهألل ولنا وبأل ل ا ألنأل لـان ـف الغـنيف نـدجا لـان
ر اهال لان نو ليها و هعف ن سأل جن أ لهاص و ه هلا ن الطعـام الـ ي
ك يهاص وال نس أن ميـر بهـا لـ البئـر ليسـقيهال

كـن لعـف و لـهو ج ـل

بااي الر ال بل ل اند ينـاة دائمـا أبـدا لـ الغـنيفص فـال جيـرؤ بئـف أو علـف
ل االارتات جنهال و ندجا هعف وامد جنهـا لـان عـها بـألص و سـا دة لـ
الس للل"ل()2ل وه ا الهوسع يف وصف الرسـو -صـل اهلل ليـأل وسـليف -ـا يف
حملأل؛ فالقصة ن ميال حممد -ليأل الصالل والسالم -وهـو الخ صـية الرئيسـة
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()1

10

()2
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فيهـاص واإللالــأل يف وصـ أل وا طــا ي اصــيل ــن ش صــيهأل عــني الط ــل لـ
رسيف صورل بهنية لألص وجن يف دث األ ر ال ي سع اليأل األد فص وهو هنا
حتبيف الصغار بخ صية الن الكر يفل
ويف اصـة" ليسـد نها ـة العـا

" the End of the World

 )1(Notوظـف

الكايف الوصف لينقـل لنـا الكار ـة الـيت ملـد بـالكون يف الطوفـانص و عطـي
وصـ ا ميــا ودايقــا جــا ا فيجعــل اجهلقي(الط ــل) عــي داخــل احلــدث ول نــأل
ســمع صــرخا ،الغراــ و ــس برهــات االمهجــار يف جكــان ضــيق داخــل
الس ينةص و قـق هـ ا الوصـف وظـائف دل(يعليميـة -ع يليـة -سـرد ة -ايميـة
وس ها) فيكون أبل باله :
"The water boiled with people. They were swimming, or
clutching hold of logs, doors, cartwheels. Animals, too, were
swimming among them--dogs and horses, cattle, goats. The sky
was full of displaced birds, circling, circling, with nowhere to
)land"(2

ويف الواــد الـ ي طــو فيــأل ن ــس الكايــف األجر كــي يف الوصــفص جنــدة
قصر ند جعظيف الكهات العرتص ميث نصـف اههمـام لـ جـنهيف لـ نقـل
احلدثص و يسليف جن بلك أ وا الروا ةل ف ي روا ا ،العر ا ظهر الوصف
(Geraldine McCaughrean )1

()2

 11:ويررهأل :اجا غلي بالنا ل انهيف سبحون و هعلقون جب و األشجارص

واألبواتص والعربا،ل احليوانا ،أ وا لاند يسبح جعهيفص لالت وخيو وبقر وسنيفل
السما جاى بطيور مائرل يدور ويدور ال يدري أ ن يهبيب"
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ولكنأل اص اىل مد لب بـالرسيف جـن أن بعـص القصـ

حتهمـل وصـ ا ألـو

وبرجكان الكايف اإللالة فيـألص لقصـة وسـف  -ليـأل السـالم"-أرـل ر ـل"ل
ف ي وصـف وسـف

أ ـد اىل جقـالع اصـ ل رسـيف أهميـة هـ ا الوصـف يف

ا ال احلدث ودفع مرلهألل ف ي أو وصف لخ صية وسف قـو ":للل لـرر
النظــر اىل الغــالمص فــرأى فيــأل خما ــل الــربا ل والطهــر والنقــا ص لانــد اســما،
و هأل آ ة جن آ ا ،اهلل يف الوساجة واللطف"()1ل ويف جوضع القصـة الـيت كـون
الوصف ضرور ا داص وبلـك نـدجا رأ ،النسـا وسـف  -ليـأل السـالم -يف
جملس اجرأل العى ى جند ه ا اجقطع القص ال ي لان برجكان الكايف أن هوسع
فيأل ومياة باله اصيل الك ل ":خرص وسـف لـيهنص خـرص ف شـراد الصـالة
لنورةص وأضا  ،اجلدران جلمالـألص واههـى ،األشـيا حلسـنأل األخـاب!للل

ـدر

خبلد الوامدل جنهن أن بل رالأل ه ا القـدر اجـ هللل شـي فـوق الهواعـا:،
أ ــن البــدر جــن نــورة ،وأ ــن الخــمس يف ضــيائها ،جــاهو اال آ ــة جــن آ ــا ،اهلل
البــاهرل! أخـ وســف ومــدة نصــف اجلمــا ص ولــل الر ــا والنســا يف هـ ة
الدنيا ااهسموا النصف اآلخر!!"()2ل
ص) :احلـوار :بهكـر الكايـف يف األدبــني العربـي واألجر كـي مـوارا ،بــني
الخ صــيا ،يــدفع احلرلــة القصصــية ويســهيف يف بنــا احلكا ــةص أو يكخــف
وانف ساجوة ن الخ صيا ،ويرسيف جالحمهاص أويكسـر اجلـل الـ ي د ـأل
السرد اجسهمر ن لر ق اطعأل مبخاهد موار ة جه يلـة بـني الخ صـيا،ل ج ـا

( )1أرل ر ل :بداهلل العر اص
( )2اجصدر السابق:
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بلك :احلوار بني أبرهة و بداجطلف يف اصة"أمسن القص "()1ص واحلوار بني
آدم – ليأل السالم -وابنيأل()2ص واحلوار بني صا" – ليـأل السـالم -واوجـأل()3ص
واحلــوار بــني ابــراهييف وابنــأل امسا يــل -ليهمــا الســالم )4( -يف جممو ة"اصــة
مجـــر"ل واحلـــوار يف "اصـ ـ

القـــرآن" ألمحـــد بهجـــد لحـــوار أبرهـــة جـــع

جسهخار ألص وموارة جع بداجطلف يف اصـة "أصـحات ال يـل"()5ل واحلـوار بـني
نوح واوجأل يف "س ينة نوح"ل
ويف "اص ـة يس ـ

" Story of Jesus

 Theابهكــر الكايــف مــوارا ،س ـ

جو ودل يف اإلجنيل()6ص لاحلوار بني يس وساميون:
"My mother in law is unwell” said Simon. When they got there,
they found her drifting in and out of wakefulness, burnt up with
?fever…Can you help her, please? Is there anything you can do
Simon asked Jesus. Jesus bent over her and spoke out:” Fever,
leave this woman alone! Be gone”(7).

( )1نبيهة حميدلي 14
( )2اصة مجر :أمين بداحلميدص 7-6ل
( )3اجر ع السابق11-10 :
( )4اجر ع السابق16 :ل واد ابهكر موارا ،ل ل يف لل اص الكهاتل
(3-1 )5
( )6انظر www.Biblesudytools.com :Luke 4
 24ويررهها :أم و يت جهعبة اا ساميونل ندجا وصال هناأ و داها
()7
يصحو ويغ و ومررايها جري عةللل هل يسهطيع جسا ديها ،هل هناأ جا ميكنك فعلأل جن
أ لها ا يس  ،اون يس ليها واا  :أ هها احلم ايرلي ه ة اجرأل لل هيا انصريف"ل
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ويف امــدى اجملمو ــا ،القصصــةص "مكا ــا ،جــن القــرآن"()1ص قــوم بنــا
الن

السردي لاجال ل احلوار بني الخ صـيا،ص وبلـك ألن الكايـف اـدم

القصــة للــها ب ســلوت "الصــور الكاريونيــة اجسلســة"( )2وهــو نــو أدبــي لــأل
خصائصأل اليت عيىة ن بااي أنوا القصةص واليت جنها ايام القصة للها لـ
الــد ا ويصــلح لعمــر 15-12ص

احلــوارل وهــي لر قــة د ــدل لـ القصـ

وميكــن أن يكــون لر قــة يــدل جل ـ بهيفل وأميانــا يكــون احلــوارا ،فيهــا بــني
ش صــيا ،القصــة ن ســها لمــا يف "الصــندوق العــائيف" (:أم جوس ـ  -أخهــأل -
فر ون -و ة فر ون)ص أو ش صيا ،أخـرى جه يلـة يهحـاور مـو احلـدث
ن سأل لما يف اصة "ر اح األ ام السبعة" ميث ه يل الث ش صيا ،جن اـوم
هود – ليأل السالم -يهحاور:
" – أ يسمع مبا قولأل هود،
وجابا قو ،
انأل ى يف أنأل رسو جن ند الأل هلدا ة البخرل
انأل د و اىل بادل اهلل الوامد
ويرأ بادل األو ان"ل
و و ــد يف األدت األجر كــي اص ـ
اإلجنيـل احلرلـي"

The

لهبــد ل ـ ه ـ ا النحــو جنهــا اصــة"

Action Bible

Sergio Carielloص ميث رسيف اص

الـيت رمسهـا سـ يو لـار لو

اإلجنيل به ا األسلوتل

و لهىم ل جن الكهات العرت باحلوار األصـلي للقصـة الـيت رو هـاص فـال
( )1دار س ص 2001م
( Comics )2سبق احلد ث نأل يف
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كهــف مــوارا اال ولــأل أصــل خاصــة نــد روا ــة سـ ل الرســو الكــر يف حممــد-
صل اهلل ليأل وسليف -ص لما يف اصة "سيد اخللق"( )1واصة"السـ ل النبو ـة"()2ل
وبلــك حتر ــا جــن الهقــو

لـ األنبيــا ص و لـ الــن حممــد-صــل اهلل ليــأل

وسليف -خاصةص وال ي ورد الو يد الخد د جن يقو

ليألل

2ـ لغة اخلطات:
أ) :جعجيف األل اظ :جعجـيف أل ـاظ القصـة الد نيـة العربيـة جسـهمد جـن لغـة
الن

الد ا القرآني أو النبويص و عهمد ا همـادا لليـا ليـأل ج ـل  :عبـدون –

عك ــون -القــرابني -جعجــىل -ن ـ  -أنـ ر -العـ ات األلــييف -الصــيحة-الكــافر-
اجاجن -س ر -ر  -سجدون -هدا ة -سهغ ر -طلف الع و -يوبة -اخللـق-
باد اهلل الصاحلني-وسو  -ال وات -العقات -اآلخرل – الـدنيا -دار اخللـود-
األ ر -البال  -البيد العهيـقللل فـال ختلـو اصـة د نيـة جـن هـ ا اجعجـيف الل ظـيل
وه ا أجر جهواع وجطلوت فنيا و يربو ال ولكن جعجيف األل اظ يي أميانـا فـوق
جســهوى ادارأ ال ئــة العمر ــة اجعنيــة؛ ف ــي سلســلة "أمســن القص ـ " الــيت
يصنف اصة جصورل( )3ويناسف اجرملة العمر ة األوىل أو ال انيـة جنـد أن لغههـا
بعيدل لل البعد ن احلسية الـيت هـي مسـة هلـ ة ال ئـةل يقـوم لغـة القصـة لـ
ج ردا ،با ،جعانٍ جمردل ال سـهطيع الط ـل فهمهـا ج ـل( :الو نيـة -الهوميـد-
( )1شهات سلطان
( )2الس ل النبو ة :جمدي بن واصف العطارص مانص ال رسان للنخر والهو عص 1ص
1437ة2016 -مص ص -1ص2ل
( )3القصة اجصورل اليت يعهمد ل الرسوم لنقل أمداث القصة و كون الن

اص ا

قل و ك ر مسف العمرل
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القرابني -جعجىل -الصرا )( )1أو أل اظ ليسد ار بة جن جعجـيف الط ـل اللغـوي
ج ل ( :أخوـع -سـ ر -خخـيد -هىجهـا)( ()2صـرت -جلهـأل -جلـ وا -صـد-
انقوــد -انك ــ  ()3()،الســبا  -أهــا  -أواري -ســوأل -ينعــف)( ( )4يــرلهيف
جص هيف -خق لر قأل)( )5دون أي حماولة لهقر ف اجعنـ به سـ ة أو بالصـورلل
و سع بعص الكهات اىل جتاو ه ة الصعوبة مبحاولة يقر ف اجعن باسه دام
الصــورل أو به سـ اجعنـ بعبــارا ،يخــرح اجعنـ لمــا يف اصــة فر ــون نــدجا
للف جن هاجان أن با لأل صرما ليطلع اىل الـأل جوسـ ص ميـث فسـر الكايـف
جعن الصرح بعبارل موار ـة لـ لسـان فر ون":أر ـدة بنـا اليـا ـدا لـ
شكل هرجـي يخـرتق السـحاتللل"( )6لمـا أن الرسـوم أسـهمد بهوضـيح اجعنـ ل
أوباسه دام جرادت صري همـأل الط ـلص ج ـا بلـك اسـه دام ل ظـة هد ـة
بدال جن اربان يف اصة هابيل واابيل()7ل
ويف القص

األجر كية يسود اللغة السهلةص لغـة احليـال اليوجيـة اجعاصـرلص

و عيف الوضوح والبعد ن اجعجيف الـد ا جـع بـارا ،اصـ ل سالبـا جـا يكـون
خرب ة خاصـة يف جرملـة الط ولـة األوىل وبـدا ا ،اجهوسـطةص يقطعهـا بـارا،
( )1نااة صا" :أمحد بهجد
( )2هدهد سليمان :أمحد بهجد
( )3فيل أبرهة :أمحد بهجد
( )4سرات اابيل وهابيل :أمحد بهجد
( )5مو ،ونس :أمحد بهجد
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( )6اصة مجر :أمين بداحلميد

38ل

( )7اصة مجر :أمين بداحلميد

6ل
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موار ــة اص ـ ل هــدفها اميــا الــن

ودفــع اجلــل ــن اجهلقــي الصــغ ل ف ــي

اصـة"Own Little Christmas Story

 )1("Myبسـطد اصـة والدل يسـ -

ليـأل السـالم -يف ااهصـارها لـ مـدث وامـد وهـو الـوالدلص جـع لغـة سـهلة
ورــل اص ـ ل يهــي ر جــع الصــورلص ســهطيع الط ــل الصــغ (جرملة الط ولــة
األوىل) فهمها واسهيعابها فبدأ ،القصة جبمل هـدل للحـدث وحمـددل للمكـان
والىجان:
Mary smiled as she waved atلspring day in Nazareth

"It was a
Joseph.”(2).

يبعهها رل موار ة اص ل:
“Everything is so lovely” she said. “And soon it will be our
lovely wedding day (3)”.

وهك ـ ا يســهمر القصــة باللغــة ن ســها اىل أن ختــهيف جبمــل اص ـ ل يق ــل
احلدث:
“Joseph says we must travel on, so we can keep Jesus safe. For
when he grows up he will brings God’s blessing to everyone”(4).

)1(Christina Goodings

()2

 7-6ص ويررهها :يف وم جن أ ام الربيع يف الناصرل ابهسمد جر يف وهي يلوح

ليوسفل
( )3لل شي بدو ريال" االد جر يف " وار با سي يي وم وا نا اجلميل"
()4

 28ويررهها :اا وسف جيف أن نسافر مه ومي يس ص ليكرب وجيلف

الربلا ،لكل أمد"
جملة العلوم العربية
العدد احلادي واخلمسون ربيع اآلخر 1440هـ

271

ويف اصـ

بــدا ا ،الط ولـة األوىل( 5-1ســنوا )،يكـون اجلمــل أاصــرص

للمهان اىل الث ال يى د :ه ا نوحل رلف نـوح السـ ينألل أخـ جعـأل احليوانـا،
يف سهعرت احليوانا،ل وأميانا يقهصر القصة ل الصـورل فقـيب جـع للمـا،
يخ اىل حمهوى الصورلل وه ا هو اجناسف هل ة اجرملة :يقد يف األل ـاظ الـيت
عهد للقصة اليت سيهعلمها الط ل يف نها ة اجرملة()1ل ويسـهمر هـ ة اللغـة لبقيـة
اجراملص فليف أاف ل اصة د نية أجر كيـة لهبـد بلغـة اإلجنيـل القدميـةل هـ ة
جقدجة اصـة"  " My Very First Bible, Diana Mayoللط ولـة اجهوسـطة واـد
لهبد بلغة ج هوجة:
“The first man and first woman were called Adam and Eve and
God loved them. God put them in a beautiful garden called Eden to
enjoy everything he had made. Eat whatever you want except the
()2

”fruit from the tree, said God.

ول ـ ا األجــر بالنســبة للط ولــة اجه ـ خرلص وان لــان الكايــف أل ــر مر ــة يف
اسه دام األل اظ اجملردلل فلغة اخلطات ج ال يف اجقطع اآليي جن اصة نوح ليـأل
السالم" "Noah and the Arkا  ،بلغة جعاصـرل ختالـف الط ـل بلغـة اليـوم
اليت همهاص بل يسه دم جنطق الكالم اجالئيف للعصرص فال يظن وأند يقرأها
أنك يقرأ اصة د نية:
)1(Baby’s First Bible Slipcase ،Bible Stories Collection

( My Very First Bible, Diana Mayo p. 10-11 )2ويررهها  :أو ر ل واجرأل لانا
آدم وموا وأمبهيف اهللل وضعهيف اهلل يف نة ريلة امسها دن ليسهمهعا بكل جا خلقأل
اهللل لال جا يخا ان اال فالهة يلك الخجرل اا هلما اهللل
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“He spent seventy to eighty years building a 450 foot long boat
in his backyard. He collected enough food for thousands of animals
for years and then the animals showed up. What would you think if
your neighbor did that? And if your neighbor said God was going
to destroy the earth with a flood, how would you react? Would you
()1

”believe him?...

ت) :الهكرار :الهكرار جن الظواهر األسـلوبية الـيت يسـه دم ل هـيف الـن
األدبيص وهو جظهر بالسي وجن البيان القرآنيص لما أنـأل جصـطلح لـأل موـورة
ند البالسيني القداج ل و سم

ند البالسـيني الهكر ـر و عا":لـرر الخـي :

أ ادة جرل بعد أخرى"( )2و قسمأل ابن األ اىل اسمني :األو و د يف الل ـ
واجعن ص وال اني و ـد يف اجعنـ دون الل ـ ()3ل و قـق الهكـرار وظي ـة جعينـأل
قصدها الكايفص فهـو اجـا له ليـد اجعنـ ويرسـي أل يف بهـن اجهلقـيص أو لبنـا
ا قــا داخلــي قــق انســجاجا جوســيقيا داخــل الــن ص أو للهــى ني والهلــو ن

()1

Law Payn: p. 5

ويررهها:لقد أجو سبعني اىل مثانني اجا وهو با س ينة

اري ا ها  450ادم يف فنائأل اخلل يل ورع لعاجا ك ي آالت احليوانا ،لسنوا ،يف
ا  ،احليوانا،ل جابا سهقو لو أن ارأ فعل بلك ،لو اا لك ارأ أن اهلل سيهلك
األرت ب يوان  ،ليف سهكون ردل فعلك ،هل سهصداأل"،
( )2اجعجيف اج صل يف لوم البالسة:

417ل

( )3اج ل السائر يف أدت الكايف والخا ر :ضيا الد ن بن األ ص ادجأل و لق ليأل
أمحد احلويف و بدوي لبانةص ص3

9ص القاهرلص دار نهوة جصرص دل،ل
جملة العلوم العربية
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اجلماليل والهكرار ك يف بعص النصو

القصصية الد نيةص وسالبا جا يكون

لأل وظي ة دا الى نة واحللية الل ظيةل
و عد الكايف أمحد جنيف جن أل ر الكهات العرت اسه داجا لأل يف جواضـع
خمهل ة جن الن

القصصيل فقد بدأ الن

بأل" :جن جـان جـان بعيـدص بعيـدص

بعيدل جن جال ني وجال ني وجال ني السنني"()1ص ميث لرر جان وبعيـد وجال ـني
ليالد للمهلقي الط ل البعـد الـىجا ألمـداث القصـة فقـد مـد د جـن جال ـني
الســننيل ويبــدأ اصــة ج هــاح الكنــى بـــــــ"جن جانلل جــان بعيــدلل أ ــام ســيدنا
جوس "( )2وهك ا سه دم ه ا الهكرار الىجا يف أربع اصـ ( )3جـن السلسـلة
القصصية اليت يويف ا نيت خرل اصةل
القصصـي :فعنـدجا هحـدث ـن اهلل":

و ك ر جنأل يف جواضع داخل الن

عرت لل شي لل عرت أشيا ل ل صل ل صل ل"()4ليسهو ف قـل الصـغ
ســـعة لـــيف اهلل-ســـبحانأل ويعـــاىل-لو كـــرر صــ ة الظـــا واجلبـــار للملـــك يف
اصة"أصحات الكهـف"( )5يف سـهة جواضـع لي بـد هـ ة الصـ ة يف بهـن الط ـل
اجهلقيص ويف اصة "سر الطيور العجيبة" وصف بهـا أبرهـة يف أربعـة جواضـع()6ل
ويف القصة ن سها مني احلد ث ن نوم ال هية ال ي هو صـلف احلـدث وظـف
( )1الدخان العجيف :أمحد جنيف
()2

1:ل

2 :ل

( )3الدخان العجيف و جغاجرل يف البحر -ج هاح الكنى -جااجرل ند ال جرل
( )4اجر ع السابق:
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6ل

()5

14-11-6-4-3-2:ل

()6

17-15-4:ل
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الهكرا ":علهيف اهلل ناجون نوجا لو ال لو ال لو اللل"()1ل ويف اصة س ينة نوح
كرر سنة":اسهمر د و اوجأل ليال ونهارالللسـنة بعـد سـنةللبعد سـنةللبعد سـنةل
و خرا ،جن السنني بعد خرا ،السنني يف جئـا ،جـن السـنني بعـد جئـا ،جـن
السنني"()2ل
ويف جواضع أخـرى كـون الهكـرار بـاجعن ص فعنـد مد ـأل ـن لـرة ابلـيس
آلدم":ابليس نظر اىل آدم بغي للابليس كرة آدم لللابليس نظر اىل آدم و كر
()3

كرر أل اظا يد

ل الكـرة :سـي -

ليف نهقيف جنأللل ابليس دو اإلنسان"

كرة -نهقيف -دول وليسهو ف الط ل الىجن ال ي جر ل

ى ـر بعـد جـا أجايـأل

اهلل ومحـارة لــرر جعنـ الــىجن ب ل ـاظ خمهل ــة":اهلل أجايـأل وأجــا ،محـارة جعــألل
و جر ،األ ـاملل جـر ،األ ـام لل واألسـابيعلل والخـهور لل والسـنوا،لل فايـد جئـة
ســنة لل و ى ــر جيــد ومحــارة اىل ــوارة جيــدللل"( )4ويف الواــد ن ســأل لــرر
رلة"و ى ر جيد ومحارة اىل وارة جيد" الث جرا ،له ليد اجعن وي بيـد
احلجـــةل ويف اصـــة أصـــحات الكهـــف":جر ،األ ـــام واألســـابيع والخـــهور
والسنوا ،وهيف نائمونل ناجوا المثائة ويسع سنني"()5ل
ص) :اإل قــا  :ظهــر الســجع بوصــ أل وســيلة
القص

األجر كيةص وسالبا جـا قسـيف الـن

ابــة للكهابــة للط ــل يف

اجصـور اىل جقـالع اصـ لص لـل

( )1أصحات الكهف9 :ل
( )2س ينة نوح:

2ل

( )3الدخان العجيف:

10ل

( )4الساا العجيف وليف يي اهلل اجوي :

10-9ل

( )5أصحات الكهف9 :ل
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جقطع بروي وامدل ومه لو ختللد بارا ،موار ـة فرنهـا أ وـا يسـهمر لـ
ا قا بقية الن

القصصيص لما يف اصة "!:)1("Oh No, Jonah
“As the ship sailed off shore,
The wind whipped up a fearful roar.
And drenching rain began to pour.
There’d never been such waves before.
Sailors sprawled across the floor.
”!They begged their gods: “No more! No more

و أاــف لـ نصــو

اصصــية ربيــة وظ ــد الســجع أو أي لــون جــن

ألوان الهلو ن الصوييص اجا لعدم و ـي الكهـات ب هميهـأل بالنسـبة لال ـا ص أو
لعجى بعوهيف ن بلك ميث هطلف جهارل فنيـة واـدرل ابدا يـة يقـارت لهابـة
الخعرل واد كون بسبف انصرات جن لد أل اجلكة األدبيـة واجقـدرل اللغو ـة ـن
الكهابة للط ل اجة وللقص

الد ا خاصةل

3ـ و هة النظر(:)2
سود ذيب الراوي اجملهو (اجالف) أو العلييف يف القص

الـد ا يف األدت
()3

العربـيص وبلـك ألنـأل هـو "الـ ي عهــد اليـأل اجالـف الـوااعي بسـرد احلكا ــة"

"و هنقل حبر ة جطلقة بني األجكنة واأل جنة و ن اىل الدواخلص واد علـيف ـن
الخ صيا ،جااليعليف ـن ن سـهاص وبرجكانـأل أن نقـل األمـداث جـن و هـا،
(Tilda Balsley p. 6 )1

( )2يسم أميانا الرؤ ة أو الهبئ  :انظر جعجيف السرد ا،ص

469ل

( )3جعجيف السرد ا195 :،ل
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نظــر جهعــددل"()1ل ولعلــهيف يخهــارون ه ـ ا الــنميب ألن فيــأل جنــال للكايــفص ميــث
كهف حبياد ة دون يدخل يف جخا ر وأفكار الخ صيا،ص لما أنأل جن الصعف
يقم

الخ صيا ،واحلد ث بلسانها ابا لاند جن األنبيا ل
واد روي الكايف اصة الخ صية الد نية أميانا جن و هـة نظـر ش صـية

أخرى جخارلة باحلدث(الراوي الخ صي) " همهع بهو ة جر عية عكنـأل جـن أن
كون با ،جل وظ"( )2وسالبا جا يكـون احليوانـا ،أو اجلمـادا،ص و كـون بلـك
بهـدت يخـو ق الط ــل واجها ـألل فالط ــل يسـههو أل احليوانــا ،واجلمـادا ،الــيت
يهحدث ل نها انسانل و سم الراوي يف ه ا النو جن السرد الراوي العلا أو
الصر حص و هكليف بوم اجهكليف فيصف ن سـأل و صـف الخ صـيا ،األخـرى
مسف رؤ هألص و روي احلـدثل ويف أدبنـا العربـي ـرت بعـص الكهـات السـرد
()3

به ا الراوي ولكن اليال-للسبف ال ي بلريأل سابقا -جن بلـك "اصـة مجـر"
ميث رع الكايف لل القص

اليت لـان للحجـر فيهـا جواـف جـع نـ جـن

األنبيا ص و علها يروي القصة جن و هـة نظرهـاص فهنـاأ مجـر اابيـلص ونااـة
صا"ص ومجر جن اجلنةص وومجر الط ل اجبارأ امسا يلص ومجـر عقـوتص
ومجــر بئــر جــد نص ومجــر لبنــا فر ــونص ومجــر احلــو ،اج ق ـودص ومجــر
اخلوــرص ومجــر األجـ اجغــرورص ومجــر القر ــة اجهجــورلص ومجــر أصــحات
الكهفلللوس هال و سه دم األسلوت ن سأل بدالهوات وسف يف"ميال حممد-
صل اهلل ليأل وسليف -يف خر ن اصـة"ص ميـث عـل اجلمـادا ،يـروي اصـة
( )1جعجيف السرد ا:،

196ل

( )2جعجيف السردبا:،

196ل

( )3أمين بداحلميد
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الرسو  -ليأل الصالل والسالم-ل فهاهي احلمـارل جـ ال حتكـي رضـا ة الرسـو
ونخ ـ يأل نــد مليمــة بصــويها هــي":با ،ــوم أخ ـ يا مليمــة أجــام اخليمــةل
ف رمــد ألنــا مســبد أنــي باهبــة اىل اجر ـ والغــنيف آلــل بعــص العخــف
األخوــرل لكــن مليمــة رلبــها وجعهــا ل لــها الصــغ ال ـ ي ال ســكد ــن
البكا ص ورلف و هـا نااـة جـو ا وسـرنا يف الصـحرا للل"()1ل وهكـ ا يف لـل
الكهاتص وهي خرون اصة يروى ب صـوا ،خمهل ـة:الكهات -ال يـل-

اص

احلجر-الليلة -نقود العنف -اجلمل-الرباق-ال عبـان-احلماجـة-احلصـان-العنـىل-
النااة-البئر -اجلبل -الص رل -الخـال -اجلـ  -الخـجرل -الـد نار -الرا ـةل وهـي
حماولــة يــدلص وان لانــد ال ختهلــف ل ـ ا ــن الــراوي اجملهــو ص وبلــك أن
الخ صيا ،اليت يسرد ليسد فا لة يف القصة وسالبا س جخارلة يف احلـدثص
وال يدخل يف موارا ،جـع الخ صـيا ،األخـرىص لـل جـا هنالـك أنهـا ملـد
حمل الراوي اجملهو (اجالف)ل
ويف األدت األجر كــي ك ــر يوظيــف الــراوي الخ صــيةص والكايــف لد ــة
احلر ة الكاجلة ليوظف خيالأل دون ايـد أو شـر ص فنجـد يف اصـة "

Heaven is

 )2("Realميــث لهقــي ل ــل امســأل لــولن بعيس ـ  -ليــأل الســالم -يف اجلنــةص
في خ ة اجسيح يف ولة يف اجلنة و علمأل ـن ميايـأل ويعاليمـأل ـيف ود ـأل ليعـود
جرل أخرى اىل األرت! فالط ل هو الراوي الصر ح و ـهكليف بوـم اجـهكليفص
فيقو

()1

ن يس  -ليأل السالم:-

14

(Tod & Sonja Burpo )2
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is so happy when people get to heaven. His smile is

"Jesus

really bright, and his eyes sparkle. When I looked at Jesus, I could
()1

"

tell how much he loved me.

و قدم الكايف اصة "  )2("Two By Twoوهـي اصـة نـوح  -ليـأل السـالم-
جن و هة نظر احليوانا ،للها وليس ميوانـا بعينـألل فاألمـداث يـروى بواسـطة
راوٍ جمهــو ولكنــأل ــروي جــن و هــة نظــر احليوانــا ،الــيت جتهــل أبعــاد يلــك
ا ر ـوي يقوـي واههـا يف البحـث

األمداث أو دالاليهال انها يصحوا ل

ن الطعام واج وى ويهىاوصللويهعجف جن يلك ال جول اهلائلة يف اجكان ميث
اطعــد األشــجار جــن أ ــل بنــا سـ ينة ظيمــة(

ـ لر جــن الـ ي بناهــا و

رسيف أ وا) يف أظلمد السـما وبـدأ اجطـر عـيف الـدنيا مهـ فـات اجـا و ـيف
الطوفان العظييف األرتص فرلبـد احليوانـا ،السـ ينة (ظهـر يف الصـورل ر ـل
واجــرأل داخــل الس ـ ينة دون اشــارل اىل هو ههمــا) وبعــد أن يواــف اجطــر و ا
الطوفان نىلد احليوانا ،جن الس ينةل وليس هناأ اشارل يف الن

اىل نوح وال

اىل العصـــيان وال اىل أجـــر احليوانـــا ،بـــالرلوت يف السـ ـ ينة لمـــا يف األصـــل
الد ا(اإلجنيل) للقصةل الكايف

رلى ل البعد الد ا للقصةص واذا ل

فكرل الكوارث العظيمة اليت اد يقع ويغـ مـا الـدنياص و ظهـر بوضـوح أنهـا
جو هــة للط ــل اجعاصــر دون ربطهــا ب ـ ي د ــن أو جعهقــدل لمــا أنهــا أهملــد

()1

 3ويررة الن  :يس سعيد دا ندجا صل النا

جويئة و يناة يلمعانل ندجا نظر ،اىل يس

اىل اجلنةص ابهساجهأل

رفد ليف هو بال

(John Winch )2
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ي اصيل القصـة الد نيـة يف اإلجنيـل()1ص فلـيف يخـر اىل بنـوت النـا وخطا ـاهيف
اليت أسوبد اهلل اخلالق وارارة برسرااهيف اال أسرل نـوح وأبنائـألص و يخـر اىل
اجلبــل الـ ي رســد نــدة السـ ينة وال اىل احلماجــة الـيت أرســلها نــوح بعــد أن
رسد الس ينةل ويظل اصة نوح جلهمة لك جن الكهـات؛ في هلـق الكايـف يف
اصة" )2("On Noa’s Arkش صية جن خيالأل وهـي م يـدل نـوح لـرتوي القصـة
جن و هة نظرها:
are coming. Soon the land “Grandpa Noah say that the rains
will be covered with water. Grandpa Noah is building an ark for
our family and the animals to live on until it stops raining”(3).

و

كهفِ الكهات بابهكار ش صية م يدل نوح -ليأل السـالم -بـل جنـد يف

اصــة"The End of the World

 )4("Notوهــي اصــة لو لــة يناســف أواخــر

جرملة الط ولةص يصور جاال ي مدث خال األربعني وجا اليت بقي فيها نـوح
– ليأل السالم -و ائلهأل يف الس ينة ويه يـل العالاـا ،بـني يلـك الخ صـيا،
وجا ال ي مدث ابل وبعد الطوفانل لقد موهلا الكايف اىل اصـة د ـدل يقـا
جــن خــال أصــوا ،ائلــة نــوح واحليوانــا ،ولكــن الــراوي األساســي هــو
" "Timnaابنــة نــوحل واألصــوا ،األخــرى هــي :و ــة نــوح ""Amaص وابنــأل
( )1انظر

Genesis 6: www.Biblesudytools.com

(Jan Brett )2

( )3يررهها :دي نوح اا ان اجطر اادمل ار با سهغطي اجياة األرتل دي نوح با
س ينة لاسريي واحليوانا ،لنعي

ليها اىل أن قف اجطر "

(Geraldine McCaughrean )4
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األلــرب " "Shemوو هــأل ""Bashemathص وابنــأل ال ــاني ""Hamص و و هــأل
""Saraiص وابنأل األصـغر ""Japhethص و و هـأل ""Zillahص والصـ ""Kittinص
والرضيع البند " "Adalyaالل ن انق يهما ابنة نوحل ولل صـو ،خمهلـف ـن
اآلخــر لــأل رؤ هــأل اخلاصــة يف لار ــة الطوفــانص وجــن خالهلــيف ي ــار أســئلة لـ ل
يسهكخف القصة األصلية باإلجنيل :أسئلة مو الطا ة واجسـاولية والخـرتل
لما أنها يرب جخا ر الخ صيا ،اليت اد يهصادم  :الرضا والقبـو  -الغوـف
وال ورللللوس هال
وج لها اصة" "Josephاليت لهبد ل لسان وسف – ليأل السالم-الـ ي
هحــدث بوــم اجــهكليف و ــادث ن ســأل و صــح ــن آرائــأل ــن األمــداث
والخ صيا ،اليت عر بأل()1ل
وه ا الراوي يخهلف ن النميب السائد يف اصـ

األل ـا الد نيـة العربيـة

واألجر كية اليت سالبا جا رو ها راوٍ جمهو ص وهو راوٍ لييف هنقل حبر ة جطلقـة
بــني األجكنـــة واأل جنــة و ن ــ اىل دواخـــل الخ صــيا،ص و ســـه دم ضـــم
الغائفل وجن أج لة بلك يف القصة العربية" :أمسن القص " ألمحـد بهجـد
و "مكا ــا ،جــن الســما " ألمحــد جنيــف و "اص ـ

القــرآن" ألمحــد بهجــد

وس هــا " :يبا ــد اليهــود ــن يعــالييف الهــورال الــيت نىلــد ل ـ جوس ـ

ليــأل

السالمص مني هجروا ل ا جن يعاليمأل وأواجرةص ندئ واـع هلـيف جـا قع لكـل
أجة يهجر لهابها أو يويع أواجر نبيها اجرسلللل"( )2و قو

ـن لـالو " :،لـان

( )1انظر مد ها جع ن سها فيما سبقل
( )2اجلك لالو ،والنهر :أمحد بهجدص

1ل
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لالو ،عرت أن احلرت يعا يوظيف لل اول الخعف واياديأل هلدت وامـدللل
وبدأ يف يو يأل لل اول اوجأل لصنا ة األسلحةللل"()1ل
وج الأل يف القص

()2

األجر كي اصـة" "The Bible for Young Children

وهــي اصــة جصــورل يســرد األمــداث جن ـ بــد اخللــق ــيف هــد األنبيــا نــوح
وابــراهييف و عقــوت وجوس ـ و وســفل اصــة وامــدل جرتابطــة يــروى بوــم
الغائفل ول ا اصة " "Jonah and the Whaleونس واحلو:،
“One day God told Jonah to leave Israel and go to Nineveh, the
city of the rich and powerful Assyrians, The Ninevites had captured
the land of many people. God told Jonah to warn the Ninevites that
if they don’t stop their wicked ways, their city would be
destroyed”(3).

فقد رواها راوٍ لييف عليف جايف ن س ونس وجا س بألل وللكايبـة اصـ
أخرى لهبد باألسلوت ن سأل لقصـة دانيـا و ـر ن األسـد – جوسـ وأخهـأل
ج ان – وداود و

الوDaniel in the Lion’s Den – Mirian and Her " ،

”brother Moses- David and Goliath

()1

12-11ل

()3

 4ويررهها :يف وم جن األ ام للف اهلل جن ونس أن رتأ اسرائيل و هف

)2(Marie Helen Delval

اىل نينوى جد نة اآلشور ني األسنيا واألاو ا ص فقد أخ وا أراضي النا ل للف اهلل جن
ونس أن
282

ر اآلشور ني ان

هوا وا ن لراهيف الخر رل فرن اهلل سيدجر جد نههيف"ل
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وميكن أن وظف الكايف القصة الد نية للرتليى ل فكرل جعينـة و سـهعني
بالقصــة الد نيـة له بيههــاص لمــا يف اصـ

اإلجنيــل اخلوــرا لال ــا "

Green

)1("Bible Stories for Childrenص وهي جممو ة اصصية يويف خر اص ص
ميث لان جنطلق الكايف احل اظ ل البيئة ويخجيع الط ل ل يبا ال كـرل
جن خال اص

اإلجنيلل و نوان لل اصة جسهمد جن فكرل جن أفكار احل اظ

ل البيئة يف الىرا ة واحل اظ ل اجياة ويربية احليوانا ،وس هـا:

Greener

Pastures: Ibrahim and Sustainable Herding- Preventing Famine:
Joseph plans Ahead- Sweet Water From a Tree: Moses in the
Desert- Reduce, Reuse, Recycle: Building The Tabernacle- Every
Seven Years: A Sabbath for the Land- With A Mighty Sound:

 Solar Power: Joshua Harnesses the Sun)2(-Joshua Destroys Jorchoل
واسه دم الكايف الراوي العلييف يف سرد يلك القص ل
وأميانــا كــون الــراوي هــو اجالــفص في الــف األل ــا (اجهلقني) بص ـ هأل
احلقيقيةل وأل ر جن اسه دم بلك حممد جوفق سليمة يف "اص

القـرآن" فيبـدأ

السرد بقولأل " :انك يعليف ا أخي الصـغ وانـك يعلمـني ـا أخـيت الصـغ ل أن
اهلل للل" يف بدأ سرد احلدث باسه دام راوٍ آخر جمهو هكليف بوم الغائف" :
( Tami Lehman-Wilzig, 2001 )1اإلجنيل األخور اص

لال ا ل

( )2يررهها :اجرا ي اخلورا ابراهييف والر ي اجسهدام-جا ملو جن الخجرل جوس يف
الصحرا  -جنع اجملا ة وسف يخطيب جسبقا -الهدو ر بنا اجعبد يف الصحرا  -الصو،
العظييف وشع دجر أر ا -السنوا ،السبع السبد جن أ ل األرت -الطااة الخمسية
وشع س ر الخمسل
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بعد أن خلق اهلل يعاىل اجالئكة شا سبحانأل أن يخلق آدم ويخلـق بر هـأل ليسـكنوا
األرت" يف عود لل طات اجباشر " :واآلن ـا أمبـائي الصـغار :هـل يعرفـون
جن أي شي خلق اهلل آدم ليأل السالم،للل"( )1وهكـ ا يف لـل اصـ
واسه دم األسـلوت ن سـأل يف "اصـ

الكهـاتل

السـ ل" ":ال يعجبـوا ابا الـد لكـيف ان

والد حممد اد يعرت للمو،لللوس مكي لكيف اصة والد رسولنالللواآلن يعالوا
لنعـرت أسـرل بــداهللللل"( )2وهكـ ا بدا ــة أونها ـة لـل اصــةص وأميانـا مهـ يف
وسيب القصةل وي عل األجر ن سأل هند سلييف يف "اص

األنبيـا " ميـث ختالـف

اجهلقي جباشرل بوـم اج الـف يف اجملمو ـة للـها ":يسـمعون باله ليـد بـارل
اإلنســــان األو أي أو انســــان ــــا

لــــ األرت بعــــد أن انقرضــــد

الد ناصورا،لللد وني أخربليف ب ن ل ا جن خيااليكيف ه ة لس صحيحا"()3ص
وينهي لـل اصـة بسـاا لهكـون القصـة الهاليـة يف اجملمو ـة ا ابـة ليـأل":يرى
ليف لاند ه ة احليال اجلد ـدل" "،يـرى جـابا فعـل األط الطيـف مينئـ " "،هـل
يعرفون أو ن جخهور أي بعد آدم و بدأ حبرت األلـف" ()4ل واـد حتمـل هـ ة
الطر قة نظرل فوايـة للط ـلص ويخـعر الط ـل بالهقليـل جـن شـ نأل واالسـه ات
بألص خاصة أن ه ة النصو

جو هة لل ئة العمر ة األخـ ل جـن الط ولـة(-12

15سنة)ل واألل ا يف ه ا العمر ال بون أن ًنظـر الـيهيف بصـ ههيف أل ـاالص أو
عاجلهيف الكبار جعاجلة األوصيا لـيهيفص فال نبغـي لكايـف األل ـا أن هبنـ
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( )1اص

القرآن:

( )2اص

الس ل النبو ة:

()3

5-4ل

()4

23-19-14ل

4-3
14

القص الد ا يف أدت األل ا  -دراسة جقارنة بني األدبني العربي واألجر كي
دل وفا بند ابراهييف السبيل

ه ة الطر قة أبداص بل ليأل أن روي القصة لما هـي بـراوٍ لـييف دون وسـييبص
أو جيعل امدى الخ

صيا ،يرو ها.

4ـ الرسوم واإلخراص:
هناأ نا ة لب ل دا يف القص

الد ا األجر كي بالخكل اجة واخراص

الكهــات وبالرســوم والصــور ل ـ و ــأل اخلصــو ص و را ـ فيهــا جناســبهها
للمرملة العمر ة اجو هة هلال فنجد بسالة رسوم اجرامل األوىل جن الط ولـةص
وااهصارها ل رسيف الخ صيا ،دون ي اصيل ل ل لما يف جممو ـة اصـ
اإلجنيل و مقيبة اإلجنيـل األوىل للرضـيعص و " Baby’s First Bible Slipcase

و

Bible Stories Collection

"ص الصــورل راــيف ()1ل لمــا ســه دم الــورق

الســميك وحبجــيف صــغ ليســهل محلــأل ويقليــف ص ـ حايأل للط ــل الصــغ ص
و هحمل صلف الصغ ولعبألل

الصورل رايف ()1
لما يظهـر و ـوة الخ صـيا ،بصـورل ار بـة للحاضـرص وان لانـد يلـبس
جالبس خمهل ة ويف أجالن وبيئا ،بعيدلص وه ا قرت الخ صيا ،أل ر للط ـل
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الصــغ و ببهــا اليــألل لمــا يف اصــة ســلة جوسـ
الكر سما

اص

"basket

"Mosesل وجممو ــة

""My Own Little Christmas storyل

لما يه نن دور النخـر والرسـاجون يف اميـا اصـة الط ولـة اجبكـرل ليه ا ـل
جعها الط لص ل ن خته ي الخ صيا ،خلف نواف

هحها الصـغ ص أو يهحـرأ

بعــص أ ــىا الصــورل أو يكــون القصــة ن ســها جصــورل جــن لعبــة لعــف بهــا
()1

الط ـلص للعبـة الرتليـف اجعروفـة "الليغـو"

ص فقصـة جكعبـا ،اإلجنيـل " The

 " Chrismas Story : The Brick Bibleجصورل جن لعبة "الليغو"ل
الط ولة اجهوسطة نا ة شد دل باله اصـيلص وينو ـا و ـرا

وجند يف اص

يف اســه دام أســاليف الرســيف ال نيــة جــن ألــوان وجــدار فنيــةل بــل ان بعــص
القص

ال ها و رمسها ال نان ن سألص فهكون لل صـ حة لومـة فنيـة بد عـةل
()2

ويف القصة اجصورل

هي ر الن

جع الصورل يف نقل أمـداث القصـة يف بيئههـا

اليت واعد فيهاص ف ي اصة نوح جند ي اصيل ل ل للحيوانا ،والبيئة الطبيعية
جـن أشــجار وجيــاة ومســا يعخــعر النــاظر ول نــأل وســيب احلــدثص خاصــة نــدجا
يهطل األجطار و عيف الطوفـان و سـود الر ـف واخلـوت لـل اج لواـا ،فهبـدو
األلوان رجاد ة ااعةص يف بعد أن هواف لل بلك عيف اهلدو ويخـرق الخـمس
جـــن د ـــد ويعـــود احليـــال اىل لبيعههـــا ويعـــود احليـــال ب لوانهـــا وي اصـــيلها
السـالعةلما يف اصـة ا نـان ا نـان"  "Two By Twoص انظـر الصـورل راـيف ()2
و()3ل
( )1جكعبا ،الرتليف البالسهيكة اجلونةل
( :Picture Book )2هي القصة اليت هساوى فيها الن

جع الصورل ويناسف الط ولة

األوىل والط ولة اجهوسطةص سبق يعر هال
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القص الد ا يف أدت األل ا  -دراسة جقارنة بني األدبني العربي واألجر كي
دل وفا بند ابراهييف السبيل

الصورل رايف ( )2و()3
ويف اصة لـ سـ ينة نـوح " "On Noah's Arkجنـد نا ـة فائقـة به اصـيل
رسيف احليوانا،ص والقصة للـها جرسـوجة داخـل الـارا ،جـن ورق الـربدي ـا
ل ــد االنهبــاة و ــومي بالقــدمل لمــا أن اســه دام األلــوان اجائيــة وبــدر ا،
جه اوية ب لوان ميو ة نقل اإلمسا مبلمس احليوان لـالر

وال ـرو وسـ ةل

لما أنها يويف ي اصيل يف لل ص حة لرسوم حلخـرا ،جهنو ـة جتعـل الـن
غــري فئــا ،مر ــة ألــرب جــن األل ــا لهه جــل يلــك اله اصــيل ويهعــرت لـ
أمسائهاص الصورل رايف ()4ل
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الصورل رايف ()4
وجن الطرق اليت ادجد بها اصة الط ـل األجر كيـة القصـة اجسلسـةص الـيت
يعهمد موارا ،بـــني األشـــ ا

يف صـــور جهسلســـة ج ـــل اصـــة اإلجنيـــل

احلرلي" "The Action Bibleص انظر الصورل رايف ()5ل

الصورل رايف()5
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القص الد ا يف أدت األل ا  -دراسة جقارنة بني األدبني العربي واألجر كي
دل وفا بند ابراهييف السبيل

ويخبهها يف القص

العربية اصة " مكا ا ،جن القرآن":

بل ان فن اجاجنا وهي القص
دخل يف رسوم القص
أجا القص
يدل و را

اجسلسة بالرسيف الياباني للخ صـيا ،أ وـا

الد نية لما يف اصة اجسيح "" Manga Messiahل
العربية فليسد مبسهوى وامد؛ فبعوها بـرخراص ورسـوم

جناسـبة الرسـوم لعمـر األل ـا ؛ وهـو اليـل ج ل"ميـال حممـد يف

خر ن اصة" انظر الصورل رايف ()6ل

الصورل رايف ()6
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واآلخر وهو األل ر برخراص ورسوم رد ئة لما يف الصورل رايف( )7و()8ل

الصورل رايف ( )7و()8
وأميانا خته ي الرسوم نهائيا لما يف جممو ة اص

األنبيا ص الصورل راـيف

()9ل

*
290

الصورل رايف ()9

*

*

القص الد ا يف أدت األل ا  -دراسة جقارنة بني األدبني العربي واألجر كي
دل وفا بند ابراهييف السبيل

اخلامتة:

ان أو نهيجــة ميكــن أن هوصــل اليهــا الــدار للقص ـ

الــد ا العربــي

واألجر كي اجو أل لال ـا هـي ضـ اجة اإلنهـاص اجو ـأل للط ـل األجر كـي يف
لل جراملأل العمر ةص قابلأل الة االنهاص العربيص وشبأل انعداجأل جرملـة الط ولـة
األوىل(5-1سنوا )،واجهوسطة (9-6سنوا)،ل
ورســيف ســىارل اإلنهــاص القصصــي اجو ــأل لال ــا يف جراملــهيف العمر ــة
اج هل ــة يف األدت األجر كــي جقارنــة بــاألدت العربــيص اال أنــأل لــوم سيــات
اصـة لـو خاصـة يف اجملمو ـا ،القصصــية الـيت يسـرد اصـ

اإلجنيـل مهـ

للمرملة العمر ة اجه خرلص واد كون سبف بلك جتنف الكهـات هـ ا اجوضـو
احلسا ال ي ريبيب بالخ وب اجلنسي ال ي أصبح جباما و اانونيا يف دد جـن
الوال ا)1(،ص لما اد هحر الكايف يف اجملهمـع األجر كـي جـن بلـك خوفـا جـن
األمكــام الــيت اــد يطلــق لــيهيف()2ل ويف اجقابــل هنــاو الكايــف العربــي لــل
اص

القرآن مبافيها اصة لو  -ليأل السالم -دون مرصص وبلك ألن القوـية

حمسوجة يف اجملهمع اإلسالجيص فال ابو للخ وب أو للم ليني يف اجملهمـع العربـي
اإلسالجيص وجن اجناسف يقدميها يف ه ة اجرملة العمر ة اجهـ خرل جـن الط ولـة
لقــدرل أل ــا اليــوم ل ـ فهمه ـا واســهيعابهال ف ــي "اص ـ
الكايف اوم لو  ":أو دوا فامخة

القــرآن" صــف

سبقهيف اليها أمـدل جـاهي ،لقـد يرلـوا

( )1ارار ايكمة العليا األجر كية يف 2015ص ب ن مينح دسهور الوال ا ،اجهحدل الىو ني
جن اجلنس ن سأل احلق يف الىواص الىواص:

:

watch

rights

Human

1438/11/22 www.hrw.orgهـ ل
( )2لومسهيف باجهحيى ن واجهعصبني ل
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جا أمل اهلل هليف جن النسا فليف هىو وهنص يرلوا نسـا هيفص وفعلـوا ال امخـة
جع ال لور ال ن مـرجهيف اهلل لـ الر ـا "()1ل ويف "اصـ

األنبيـا " وعصـ وا

ب نهيف ":لانوا أسوأ جن لل األاوام اليت سبقههيفص واد اشـههروا بقطـع الطر ـق
ل اجسافر نص وب ن ر ـاهليف شـد دو االوـرات اب
جن النسا ص بل ولون الر ا

كونـوا بـون الهـىوص

ليهنص وهـ ة ال امخـة شـنيعة باهـا الـد ن

وال طــرل"()2ل ويف "انهــيف ســكارى" وص ـ هيف بــ نهيف":يرلوا اييــان و ــايهيفص
()3

وصاروا يون ال لران جن العاجنيللل"

والكايف األجر كي ال جيـد مر ـا يف يوظيـف خيالـأل يف القصـ

الـد اص

ميــث ميكــن أن بهكــر أمــدا ا وش صــيا ،وــي ها للقصــةص و ه ــنن يف لــرق
السرد ويف يوظيف الرسـوم خلدجـة الـن ل بينمـا هواـف الكايـف العربـي لـ ا
ابــل أن كهــف اصــهألص مهـ ال قــع يف حموــور د ــاص و لهــىم الهىاجــا لــاجال
بالن

الد اص أو مبا ا يف أخبار با اسرائيل ا ال هعارت جـع النصـو

جن القرآن والسنة وال قـدح بعصـمة األنبيـا ()4ل واجسـامة الـيت أجاجـأل لل يـا
ضيقة داص واليل جـن الكهـات جـن جنـح يف جتـاو هـ ة اإلشـكاليةل لمـا فعـل
بدالهوات وسـف وأمحـد جنيـف يف نصوصـهما أو يف بعـص روا ـا ،بـداهلل
العر ال

( )1اصة لو  :حممد جوفق سليمةص 6ص
( )2هند فهحي سلييف
( )3اصة لو

4ل

80ل

ليأل السالم :بداهلل العر اص

9ل

( )4صرح ب لك دل بداهلل العر ا يف روا ايأل العخر يف اجرا ع نها ة لل روا ةل
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ويف الواد الـ ي يعـها فيـأل دور النخـر األجر كيـةص والرسـاجون يف اظهـار
اصة الط ل الد نية يف أبه ملةص ويطو رها بكـل جـاهو د ـد يف ـا النخـر
لال ا لي يكون أل ر اببية للط لص وأل ر جناسـبة للمرملـة العمر ـة الـيت
مير بهاص جند بعص دور النخر العربيـة جا الـد يـر ح بـالطرق الهقليد ـة للرسـيف
واإلخراصص واليت

يعد جت ت الط ل الصغ ل فهناأ بون شاسع بني جسـهوى

القصة الد نية العربية والقصة الد نية األجر كية يف الخكل واإلخراصل
ولل روص جن ه ا اج ق البد جن الهنبأل لآليي :
الهــدرص يف يقــد يف القص ـ

الــد ا مســف جرامــل الط ولــةص فــيمكن أن

كه ـ ـ مبعلوجـــا ،اليلـــة يف اجرامـــل األوىل(6-1ســـنوا )،لـــالرتليى لـ ـ
األمسا ص أو مـدث وامـدص أو فكـرل وامـدلللل وهكـ اص ـيف يوـات ي اصـيل
أل ر للما يقدم العمر واري عد اجرملةل
االسه ادل جن القص

الد ا يف يعلييف الط ل اللغـة األوىلص لمـا يف اصـة

نــوح -ليــأل الســالم -ميــث وظ هــا الكهــات لهعلــييف الط ــل أمســا احليوانــا،
وألوانها وأمجاجها وبيئايهال
كون الراوي يف بعـص القصـ

الـد ا العربـي هـو اجالـفص في الـف

األل ا (اجهلقني) بص هأل احلقيقية وب سـلوت جباشـر لقولـأل ـا أخـي الصـغ أو
ــابا أو ــا ابــنيت وس هــاص ـيف بــدأ ســرد احلــدث باســه دام راوٍ آخــر جمهــو
هكليف بوم الغائفل وهـ ة الطر قـة اـد حتمـل نظـرل فوايـة للط ـلص ويخـعرة
بالهقليل جن ش نأل واالسه ات بألص خاصة ابا لانـد النصـو

جو هـة لل ئـة

العمر ة األخ ل جن الط ولة(15-12سنة)ل واألل ا يف ه ا العمر ال بون أن
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عنظــر الــيهيف بصـ ههيف أل ــاالص أو عاجلــهيف الكبــار جعاجلــة األوصــيا لــيهيفص
فال نبغي لكايف األل ا أن هبن ه ة الطر قة أبداص بل ليأل أن روي القصـة
لماهي براوٍ لييف دون وسييبص أو جيعل امدى الخ

صيا ،يرو ها.

ينو ــع يقنيــا ،الرســيف وأســاليبأل ال نيــة اج هل ــة ويوظي هــا جل ـ ت الط ــل
ول د انهباهألص خاصة يف اجرملـة العمر ـة األوىل واجهوسـطة والـيت هـي ر فيهـا
الصورل جع الن

لنقل القصةل

ضرورل العنا ة برسـوم القصـة الد نيـة العربيـة واخرا هـاص وهـي جسـاولية
يقع ل

ايق اجلميع خاصة دور النخر والرساجنيل

جرملة الط ولة األوىل واجهوسطة يعاني جن فقر شد د يف القص

الد نيةص

والبد جن االله ا ،اليها والعنا ة بهاص فهي اجرملة اله سيسية للقييف الد نيةل
الـد ا يف األدت

ويف نها ة اجطات جن اجهيف دا اإلشـارل اىل أن القصـ

العربي جمـا خصـف للدراسـا ،والبحـوث األدبيـة الـيت يهنـاو اجوضـو جـن
وا ا خمهل ةص لمـا أنهـا ميكـن أن يـدخل يف اجملـا الرتبـوي لمعرفـة أ ـر القصـة
الد نية ل الط ل و ل اله سـيس القيمـي لـألص ولـ لك يف جمـا الدراسـا،
اإلسالجية وجدى الهىام األد ف بالهو يق ند لهابة الن

القصصي الد ال

واحلمدهلل أوال وآخرال

*
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املصادر:

القرآن الكر يفل
اإلجنيلwww.Biblesudytools.com:

الكهات اجقد

www.enjeel.com

جصادر القص

العربية(:)1

نوان القصة

اجالف

أمسن
القص (سلسلة
اصصية)
أنا جسليف :اص
األنبيا (سلسلة
اصصية)

أمحد
بهجد
سنا شهات
اجع

مكا ا ،جن السما

أمحد

(سلسلة اصصية)

جنيف
جمدي

الس ل النبو ة2-1

واصف
العطار

( )1ال يو د اص

جعلوجا ،النخر
دار الخروق-
القاهرل4 -ص

جوضو ها
اص
األنبيا

2011م
دار أصالة-
ب و-،

اص
األنبيا

2014ص1م
دار احلدائق-

اص

ب و-1 -،

األنبيا -
القرآن

2005م

اص

جاسسة

س ل الرسو

ال رسان -مان-

حممد-صل

-1

اهلل ليأل

2016/1437م

وسليف-

اجرملة
العمر ة
6سنوا،

9-6سنوا،
9-6
سنوا،

9-6سنوا،

للط ولة األوىل5-3سنوا،
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نوان القصة

اجالف

سيد اخللق-صل اهلل

شهات

الناشرون

ليأل وسليف-

سلطان

اجهحدون-1 -

-صل اهلل

2012م

ليأل وسليف-

اص

األنبيا ()3-1

اص

القرآن(سلسلة
اصصية)
الس ل

اص

النبو ة:
 60اصة اص ل
القرآن:

اص

 30اصة

جعلوجا ،النخر

جوضو ها

القاهرل-

س ل الرسو
حممد

بداحلميد

القاهرل-العربية

بداجقصود

احلد ة

أمحد
بهجد

حممد جوفق
سليمة
حممد جوفق
سليمة

اص
األنبيا

دار الخروق-

اص

القاهرل-5 -

األنبيا

2008م
الر ات -دار
اهلدى6 -ص
2000م
الر ات -دار
اهلدى-
2003 -14م

اص

اجرملة
العمر ة
15-12

15-12

15-9سنة

القرآن

س ل الرسو
حممد
-صل اهلل

15-12سنة

ليأل وسليف-
القرآن

اص
اص

15-12سنة

األنبيا

القاهرل-
اص
األنبيا ( ىئني)

هند فهحي

الناشرون

سلييف

اجهحدون-1 -

اص
األنبيا

12-9سنة

2010م
اص
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األصحات يف

ابراهييف

القاهرل-

اص
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15-12

نوان القصة

اجالف

جعلوجا ،النخر

جوضو ها

القرآن

البح ي

الناشرون

األنبيا

اجهحدون -1 -اص

اجرملة
العمر ة

القرآن

2012م
اص

األنبيا

ال و د

الر ات-
ب و-،اجسهقبل

س ل سيد اجرسلني

جالف

اصة مجر :جممو ة

أمين

اصصية

بداحلميد

أمسن القص :

نبيهة

دار احلدائق:

جممو ة اصصية

حميدلي

ب و2013،م

اص
األنبيا

الرامي

12-9سنة

اص
نهوة جصر:
القاهرل 2007م

األنبيا -
15-9

اص
القرآن -الس ل
النبو ة

مكا ا ،جن القرآن:
اجلك والبقرا ،السبع مس
واص

ل

أخرى

مكا ا ،جن القرآن:

سالجة

ال هيان والكهف

حممد

أخرى

سالجة

واص

مكا ا ،جن القرآن:
الر اح السودا

أمحد عان

س ص القاهرلص
2001م
س ص القاهرلص
2001م
س ص القاهرلص
2001م

الس ل النبو ة

15-9

اص
األنبيا
اص

15-12

القرآن

اص
األنبيا
اص

15-12

القرآن

اص
األنبيا

15-12
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نوان القصة
واص

اجالف

اص

روا ة للخبات
(10اص
اص

جعلوجا ،النخر

أخرى

جوضو ها

بداهلل

جن

روا ةص لندن

العر ا

األنبيا )

نوان القصة

اجالف

جعلوجا ،النخر

Baby’s First
Bible Slipcase

Roger Priddy

Priddy Books, 2012

Bible Stories
Collection

دون جالف

;Make Believe Ideas
Box Brdbk edition,
)2012

My Own
Little
Christmas
Story

Christina
Goodings

The Lion Children’s
book, 2012

The Chrismas
Story : The
Brick Bible
for Kids

Brandan
Powell Smith

Sky Pony press, NY,
2012

العمر ة

القرآن

اص
األنبيا

األجر كية(:)1

جصادر القص

اجرملة

جوضو ها
اص
األنبيا
اص
األنبيا

15-12

اجرملة
العمر ة
5-1سنوا،
5-1سنوا،

اصة

( )1دد القص

يس
( ليأل
السالم)
اصة
يس

6-4سنوا،

( ليأل

ل

دا صعف اإلمالة بألص ل لك اخرت ،ه ة اجملمو ة لهم ل

ال ئا ،العمر ة اج هل ة
298
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اجرملة
العمر ة

جوضو ها

 النخر،جعلوجا

اجالف

نوان القصة

Erdmans books for
young reader,2002

Marie Helen
Delval

The Bible for
Young
Children

Dorling
Kindersley,NY,2005

Diana Mayo

My very First
Bible

Kar Ben,
Minneapolis,2012

Tilda Balsley

Oh No,
Jonah!

Little Brown and
company, Ny. 2004

Jean
Marzollo

Jonah and the
Whale and the
worm

Eerdmans
Books,2003

Jenny
Koralek

ؤ

)السالم
اص
7-6

،سنوا9-6

األنبيا
اص
األنبيا
اصة

،سنوا9-6 ونس( ليأل
)السالم
اصة
،سنوا9-6 ونس( ليأل
)السالم
،سنوا9-6

اص
األنبيا

Joseph and his
Amazing Coat

Usborn

9-6
،سنوا
9-6
،سنوا
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اصة
نوح( ليأل

Holiday House,
2004

John Winch

Two By Two

Chronicle Books,
2002

Jerry Pintney

Noah’s Ark

)السالم
اصة
نوح( ليأل
)السالم
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اجرملة

 النخر،جعلوجا

اجالف

نوان القصة

Tommy Nelson
2011

Tood &Sonja
Burpo

Heaven is for
Real

Putnam Juvenile,
2003

Jan Brett

On Noa’s Ark

Harper Tempest
2005

Geraldine
McCaughear
n

Not the End
of the World

Groundwood Books,
Toronto,2004

Celia Barker
Lottridge

Stories From
Adam and
Eve to Ezekiel

اصة
يس
( ليأل
)السالم

The Lion Children
Book, 2007

Andren
Skevington

The Story of
Jesus

اصة
نوح( ليأل
)السالم

Hardbody
Booking,2014

Law Payn

Noah and the
Ark

سنة15-12

اص
األنبيا

DK Children,2005

Selina
Hastings

The
Children’s
Illustrated
Bible

سنة15-12

اص
األنبيا

David C. Cook,2012

Sergio
Cariello

The Action
Bible

العمر ة
9-6
،سنوا

جوضو ها
اصة
يس ( ل
)أل السالم
اصة

،سنوا9-6 نوح( ليأل
)السالم
اصة
سنة15-12 نوح( ليأل
)السالم
15-12
سنة
15-12
سنة
15-12
سنة

اص
األنبيا
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اجرملة
العمر ة
15 -12
سنة

جوضو ها
اص
األنبيا

 النخر،جعلوجا

اجالف

نوان القصة

Zondervan ,2011

Max Lucado
and Randy
Frazee

The Story:The
Bible as his
Continuing
Story of God
and his People

Revie and Heraid
Publishing,2002

Terri L.
Fivash

Joseph

Tyndale House
2007

-

Manga
Messiah

اصة وسف
 سنة15

( ليأل
)السالم
اصة

سنة15

يس
( ليأل
)السالم
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املراجع:

أدت األل ـــــا

لـــــيف وفـــــن :أمحـــــد جنيـــــف (القـــــاهرل :دار ال كـــــر

العربي1411هـ ـ 1991م)ل
ليف الن س الهطوري :صـا" حممـد لـي أبـو ادو( مـانص دار اجسـ لص
1ص 2004م)
اج ل السائر يف أدت الكايف والخا ر :ضيا الد ن بن األ ص ادجأل و لـق
ليأل أمحد احلويف و بدوي لبانةص القاهرلص دار نهوة جصرص دل،ل
جعجــيف الســرد ا :،حممــد القاضــي وآخــرون( :يــونس :دار حممــد لــي
للنخرص 1ص 2010م)ل
جعجيف جصطلحا ،أدت األل ا  :وفا السبيل( ـدل :لـادي ورجـاديص
1ص 2009م)ل
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 دراسة مقارنة بني األدبني العربي واألمريكي- القصص الديين يف أدب األطفال
 وفاء بنت إبراهيم السبيل.د

Religious Stories in Children Literature:
Comparative Study of Arabic and American Literature

Dr. Wafa I. Al-Subayl
Department of Literature
College of Arabic Language
Imam Muhammad Ibn Saud University

Abstract:
Religious stories exist in all cultures and literatures, and its presence is not
confined to Arabic Islamic culture or to Arab children literature. This is the
motivation behind the current study which adopts a comparative approach, which
would reveal the technical differences in addressing this genre. This current
paper tackles two themes: 1) presenting examples of religious stories addressed
to children from Arabic and American literature, 2) undertaking a comparative
study that addresses the technical characteristics of religious literary genre.
The study has shown the huge amount of stories addressed to American
children of different child age groups. In contrast, the study reveals limited
corresponding Arabic literary production addressed to the intermediate age group
(6-9), and near absence of works for early childhood (1-5). It was also revealed
that the American writer has no constraints in employing his/her imagination in
the religious stories, while the Arab writer is fully committed to the religious
text, with few exceptions who have overcome this problem. The study has also
shown the huge gap between the level of Arabic and American religious stories
in respect to form and technique.
Keywords: children literature, Arabic children stories, American children
stories, form and technique in children stories.

جملة العلوم العربية
هـ1440 العدد احلادي واخلمسون ربيع اآلخر

املتحدث األصلي ( )native speakerيف الدراسات اللغوية احلديثة،
واملتحدث األصلي يف اللغة العربية

د .صاحل بن فهد العصيمي
قسم اإلعداد اللغوي  -معهد تعليم اللغة العربية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املتحدث األصلي ( )native speakerيف الدراسات اللغوية احلديثة ،واملتحدث األصلي يف اللغة العربية
د .صاحل بن فهد العصيمي
قسم اإلعداد اللغوي  -معهد تعليم اللغة العربية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث1439 /7 /2 :هـ

تاريخ قبول البحث1439 /8 /14:هـ

ملخص الدراسة:
يعرض هذا البحثُ اجلدل الدائر حول مفهوم املتحدث األصلي ( )native speakerيف
الدرس اللغوي احلديث ،واإلشكاالت حوول التعريفوات املتداولو يف األات وات اللغويو ،
وكذلك يسلط الضوء على املصطلحات ذات العالق واليت تزغو يف ضضو ه هوذا اجلودل
العلمي العم ق واليت يُعود ههمهوا ووروروي ويورتط اجلودل اللسواري الغرتوي تاحلوديث عو
العرتووي الفصو ا يف الووعاث العرتووي ،وي وواقمب ذلووك كلو وود ارطبووام مفهوووم املتحوودث
األصوولي علووى متحوودث اللغوو العرت وو سووتواها العووالي يف العصوور احلاووور الفصوو ا
و ستواها األارى (العامي)ي وخيلص إىل عدم وجوا متحدث صلي للغ العرت املع ار يف
تاريخ العرت تعد عصر االستشهاا واالحتجاج اللغويي ويطور يف رهايو البحوث مبارتو
تتعل وق تاكتسوواا العووامي والفص و ا يف العصوور احلاووور لل موووذج الووذي عروووت واي و
( )White, 2007:37-41يف حديثها ع اكتساا اللغتني األم والثار ي

املقدمة:

هنـا دـدد دا ـر ـود م اـوم ا األـدي الغـلم للكـة مـا و ـ ل

ـود

أهمية طرح ا اوم؛ يف مقابل من يرى أن السـااد ريـم موـروح مـن أ؛ا؛ـ ؛
بــل هــو مــون مــن أمــوان ال؛ــاطمذ و ــد اــل يف ثل ـ
ا قــدمال للكويـــال الاو يقيـــة الام ـــر مــ
اللكــوي وا اســاب اللكــة ال اميــة الام ــر م ـ

2007

ــدد مــن ال ــا

يف

 )Davies,ويف اال اســاب

Doughty and Long (eds),

 ،)2003و ل الرتمجال إىل العربية الام ر م احلمد و يدال1437 ،هــ
) أو اابــال باللكــة العربيــة وابعــأ ويــر أ أدبيــال اللكويــال الاو يقيــة يف
م اوم الناطق الغلم الام ر م الشويرخ1438 ،هـ)ذ
وال ي يامنا من رض وداال الن ـر لـيجم جمـرد اال؛ـاعراض العلمـم -
إن ان اال؛اعراض لألدبيال م ديدا -لكن اولنا يف ه ه الور ـة منا شـة
ما يام مقاي يف الدبيال اللسـامية الكربيـة احلدي ـة بسـو أريـوار ا ـدد يف الـة
اللكــة العربيــة بـ ا اتــم الاســاواها ال يــيا ا عيــاري) واحلاتــر الاســاوياواا
اللاجيــة العاميــة)ذ مــا اولنــا مقاربــة ا ــدد الــ ي يلوــرح بالام يــل للكــة
اإلجنليزية حبالة اللكة العربية ،وه ا ما جيعل هـ ا ال ألـخم لال ـا ـن ال ألـوي
الخرىذ
ولنا أن مورح الاساؤالل الاالية ود اللكة العربية آملـ أن رـرا القـار
ب عض اإلدابال يف توء ما ؛يام وناول :
 هل يودد ماألدي أغلم يف العربية ال يألى؟ وماى وو ف ه ا الوغف يف العربية ال يألى؟ خاغة يف توء وشددبعض اللكوي فيمن واخ

نام اللكة ويروطام يف ا األدي الغلمذ

 وهل من ا ساأليل أن يكون لل يألى ماألدي أغلم؟جملة العلوم العربية
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 وهل ميكن أن يكون الشخص ماألدثا أغليا ل ر من لكة؟ وهل ماعلم العربية الـ ي ياألـدي ال يـألى يف ا وا ـف الـت واولـلالعامية يولق لي ماألدي أغلم للعربية؟
 وهل اللكة الم لء لـى ا األـدي الغـلم أم أن مـن يـروطاا أنوكــون آليــة أوووماويكيــة ؛ــيالة مادفقــة إىل ــد ـ م؟ ــارن ب ـ االرويــاح يف
الاألدي بالعامية وا عاماة يف الاألدي بال يألىذ
 هل حنن ماألدثون أغليون بال يألى أم بالعامية أم بكلاياما؟و د ما شأ الدبيال الكربية بعـض هـ ه الاسـاؤالل لـى ـاالل لكـال
ريم العربية ،وال أز ـم أمـس ؛ـروفر اإلدابـة للقـار ؛ بـل ؛ـر رض النقـا
وللقــار أن يــوازن ب ـ اآلراء ويق ــل بوداــة م ــري أو يرف ــااذ ثــم ؛ــر رتح
اإلدابة يف مااية ال ألخمذ
ويف ال داية ؛ر رض يف ا ألخم الاالم ل عض الاعري ال ا خال ة بـاخا
مشارب الدار؛  ،ثم أ؛اعرض ا يولألال الت و ار مع ميـولا ا األـدي
الغلم لماا مامة لاجلية بعض الكموض يف الاعري الذ
مفهوم املتحدث األصلي واملصطلحات البديلة (الرديفة):

يـرى دي ـز ال )Davies, 2004:431أن ميـولا ا األـدي الغـلم الوجتـدر
اإليارة إىل أن هنا من يرتدم ا يولا إىل ماألدي أغـلم أو مـاكلم أغـلم
أو مــاطق أغــلم أو ابــن اللكــة و؛يلســاخدم هنــا ا األــدي الغــلم) ال
 )speakerميــولا ريــامض بس ـ ل مــا يكان ـ مــن اخــا

native

الوهــام بــالمور

العلميــة يف الاعريــف والاألديــدذ وه ـ ا يف رأيــم يعــود إىل أن ا يــولا ينوــوي
لــى معنــى إتــايف وهــو االمامــاء للكــة الــت ــد وكــون أ يامــا يــية لــى
الاألديــد ،باإلتــافة إىل اخــا
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الـ ين ما شــوا ا يــولا

ا األدي الغلم ال )native speakerيف الدرا؛ال اللكوية احلدي ة ،وا األدي الغلم يف اللكة العربية
دذ غاحل بن فاد العييمم

وختيياوام ال أل يةذ و ما يرى دي ـز ال )Davies, 2007:149أمـ لـى الـرريم
من حمورية ا يولا ال اساب اللكة ال امية وللكويـال الاو يقيـة مومـا إال أمـ
مــن اليــعل احليــود لــى وعريــف ما ــق لي ـ ذ مــا أم ـ ماــم يف القيــا
الاالخا ـــارال) ويف حما ـــاة ابـــن اللكـــة يف وعلـــم اللكـــة ال اميـــة ال

Davies,

)2004:441ذ
وة لى ثلـ يـرى بعـض الدار؛ـ أن السـااد ريـم موـروح للنقـا
أغـ ـ  ،فياســـاءد فمدســـون ال Ferguson, 1983مقاـ ـ جم مـــن Davies,
 )2004:432هل ا األـدي الغـلم للكـة الم ؛ـااد موـروح لـى اللكـوي أم
هــو أ؛ــوورة أو خرافــة ال)myth؟ أي ال يودــد مــا ميكــن أن مي ـ با األــدي
الغلم لي لكـةذ مـا يـرى رادـا وب ن ال Rajagopalan, 1997:229مقاـ جم
من  )Davies, 2004:440أن أ؛ـوورة الاألـدي الغـلم ال)myth of nativity
وم لـاا الاألـدي الغـلم اخلـالص ال )pure nativeليسـاا بعيـدو ـن العـر
اخلالص ال)pure race؛ بل هما دزء من ه ه اخلرافةذ
لى أيـة ـاد ؛ـناجاوز هـ ا ا و ـف ا اوـر إىل ا وا ـف الخـرى الـت
اولأ حترير ا يولا يف توء مس ية ا اهيم و دم االو ا لـى أي م اـوم
لمــم آخــرذ فــيمكن لنــا أن معــرا لــى الاــدرا يف ــود ا يــولا مــن ولـ
وحتديده ال ما هو ند اللسامي اشومسكم واللسامي االداما ي ) لى ما
يف الاعري ال من ورردا ما ب الق ا ل الاداما م) واليخاص الم سم) ،إىل
وتــع حمـــددال ومواغــ ال للم اـــوم ال مــا ـــاود  ،)Davies, 2004إىل
ا؛اخدام ميولألال ردي ة أخرى ال ما هو لـدى )Singh, 1998ذ فاـ ه ث ثـة
موا ــف بشــكل وقــريت اولــأ ا؛ــاقراءها مــن الدبيــال لاوتــيألاا للقــار
العربمذ
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ولايور جـم اإليـكاد يف الاعريـف ميكـن لنـا أن مايـور ا ـاهيم الااليـة
لى طريف طيف ماواغل:
ماألدي أغلم  ----------------------------ريم ا األدي الغلم
ويقع ب ه ين الورف ا اقابل ا يولألال الاالية:
ا كاســل ثنــا م اللكــة ،ا ــاعلم بعــد ال لــوة ثنــا م اللكــة ،ي ـ ي ا األــدي
الغلمذذذ و؛نعود إىل ه ا الويف ا اواغل يف مااية ال ألخمذ
ا و ف ا اشدد ال ي يقابل ا و ف الرافض يولا ا األدي الغلم هـو
مو ف بريساون ال Preston, 1989:78مقاـ جم مـن  )Davies, 2007:149الـ ي
يرى أن الاألدي الغلم ال )nativnessهو وقري ا السـااد ا ر ـزي الـ ي ي نـى
لي ا اساب اللكة ال اميـةذ وبالاـالم فاـو ؛ـااد جيـل ـدم جتـاوزه أو الاكافـل
نـ ذ وراـا يكـون مـرد مـن أث ـأ ودـود النـاطق أو ا األـدي الغـلم أمـ مـن
يخم ا دأ ال يودد إمسان بدون أن يكون ماألـدثا أغـليا للكـة مـا ،فـ ميكـن
ويـور يــخص ؛ــليم دون أن يـاقن لكــة أمــا ويكــون لـ ؛ــليقا الســليمة الــت
حياكم إلياا يف اليألة واخلور و شف الكموضذ
ومن تمن احملاوالل الت ورى حتديـد ا يـولا ووالعنـا حماولـة اللسـامي
ومي لام وشومسكم وهو اللسامم اإلدرا م ال ي يرى أن ا األدي الغـلم يف
اللكة الت يف قل بكـض الن ـر ـن اللاجـة  dialectالـت ياألـدي باـاذذذ وأن
اللكة ا ية ي ر اا ومييـز بيناـا ا ـاكمال ال)parametersذ فاـو ين ـر إىل الك ايـة
اخلاغــة باللكــة وووفرهــا بكــض الن ــر ــن ا وامــل االداما يــة أو الســيا ية
ال)Davies, 2004:432ذ وور يدا هل ا الاود يـرى دي ـز ال)Davies, 2007:149
أن اإلدرا ــي اليزالــون يــدورون ــود رؤيــة وشومســكم ا ام لــة يف ا األــدي
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الغــلم النمــوثدم الnative speaker

 )idealizedماجــاهل أيــة ونو ــال

هلجية أو إمااديةذ وبا ا فاشومسكم يف م ري يـرى ودـود م ـل هـ ا ا األـدي
جتريــدا وإن ي يــدد لي ـ أداؤه اللكــويذ ولنــا أن موــرح الاســاؤد فيمــا ياعلــق
بالعربية :هل يودد ماألدي أغلم بالعربية ال يألى بناء لى افرتاض ودود
الك اية وبكض الن ر ن الداء بالعامية؟ ي دو أم يف تـوء هـ ه الرؤيـة يودـد
مـون وا اماليــة األــدي أغـلم بال يــألى اــى وإن ـان أداؤمــا حنــن أبنــاء
العربية بكمها من اللاجال والعاميال ،ط عا بشـر ولقيينـا لل يـألى يف أثنـاء
ال رتة احلردة من أ مارماذ
و

ــد أ؛ــال أورويقــا ال2009:111

الapproach

 )Ortega,يف ووتــيا ا قاربــة الشــكلية

 )formalistيف ا اســـاب اللكـــة ال اميـــة الـــت وـــ س لـــى رأي

وشومســكم يف اللكــة الم برماــا حمكومــة ا ــدأين ر يس ـ همــا :م ــدأ أغــالة
الاألــدي ال )nativismال ـ ي يشــم إىل أن ال شــر لــديام ه ــة بايولوديــة ــود
ا عرفــة النألويــة ؛ــابقة لي وعــرض لكــوي الو ــد ث ــر رياشــاردز وديــدل
 Richards and Schmidt, 1985:387أن م ـدأ الغـالة يشـمل معرفـة م ـاهيم
ال عل واال؛م يف أي لكـة) ،وم ـدأ النم دـة أو احملا ـاة ال )modularityالقا ـل
برن العقل ال شري مزود جبااز ليص للكـة ومن يـل ـن أي وةي ـة دمارييـة
أخرى ،وباما يام إوقان ا؛اخدام اللكة ووعلمااذ وهـ ه ا قاربـة وقـدم الك ايـة
لى النمو ،ووساشم ا األدي الغلم ود اليـألة النألويـة؛ لن ال ـا
هنا يرون يمة للسليقة لدى ا األدي الغلم ،خاغة يف جمـاد النألـو الكلـمذ
ه ه ا عرفة النألوية ليسأ خاتعة أو م نية لى الاعرض للدخل اللكـوي مـن
اللكة ال امية وال من معرفة اللكة الوىل وال الاعلم اليرياذ
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وييف دي ز ال )Davies, 2007:155ه ه الن رة اللكوية الالـت وشـمل رأي
وشومسكم وا قاربة الشكلية) يف حتديد ا يولا الت وـرى ا األـدي الغـلم
مساودن اللكة اليأليألة و امياا و اف اا ،برماا مـن ا نـاها الر يسـةذ وهـ ه
رميــا وكــون م ــرة مقارب ـة للن ــرة العربيــة الرتاثيــة الــت واــد إىل ـ اللكــة
بيورة معينة هم اليورة ال ييألةذ
ولــو اماقلنــا إىل اللســاميال االداما يــة لودــدما وعليـق فمدســون اللكــوي
االدامــا م ال Ferguson, 1983:viiمقا ـ جم مــن  )Davies, 2004:432بــرن
ا األــدي الغــلم هــو ا يــدر الو يــد اليــأليا وا وثــو لل يامــال اللكويــةذ
ووفقــا هل ـ ا الشــر لســنا حنــن العــرب ماألــدث أغــلي للكــة ال يــألى وال
ـ ل العــرب الـ ين ايــوا بعــد يــر اال؛اشــااد الالقــرن ال ــامم لألميــار
والقـرن الرابـع لل ـوادي)ذ ويعليـق دي ـز ال )Davies, 2007:149بـرن اللسـاميال
االداما ية وقع يف مقابل م رة وشومسكم يخم جتعل اهاماماا ا ر زي ـود
ا ساويال ال )variationsمع الار يد لى أماا ويف ا األدث البييكة ا مـع)
ال ا األدي البييكة ا رد) لن حب اا ود ا رد جتريدي للكايـةذ ويا ـد لـى
ه ـ ه الن ــرة يف موتــع آخــر ال )Davies, 2007:153يــخم يــرى أن اهامــام
اللساميال االداما ية ا ر يز لى ا ساويال يوكى لـى اهاماماـا بـا رد؛ إث
ال فا دة مـن وقيـم وعريـف ا األـدي الغـلم لن هـ ا الاقيـم ؛ـيدفعنا إىل
درا؛ة ل ماألدي لـى ـدة ،وهـ ا بالاـالم ال فا ـدة منـ لن ـل ماألـدي
ياألـــدي بر؛ـــلوب وونو ــ ومســـاواه اخلـــاص بـ ـ وهـــو مـــا ورمجــ ال اـــري
الال اري )16 :2007،ايولا السـمال ال رراديـةال)idiosyncraticذ فمألـور
ال ألخم يف رأيم إثن هو اللكة الغلية احلية يف مجا ة لكوية معينة ال ا األـدي
الغــلم ال ــرديذ مــا ابــل دي ــز ال )Davies, 2007:153الن ــرة االداما يــة
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باللكوية لماـا الاالداما يـة) ون ـر إىل ا األـدي الغـلم بوغـ ععـما ال
 )standard setterللكةذ
ما يرى ما ويلم ال McCawley, 1986مقا جم مـن )Davies, 2004:433
أن ا األدي الغلم يشكيل ؛ـلوة ومردعـا لكويـا ليخـرينذ وهنـا فـر بـ
ا األدي الغلم وريم ا األدي الغلم ا اعلم ،فـا اعلم مامـا أوقـن اللكـة
ف ييلا مردعا للكة حياكم إلي ذ
و ــاود دي ــز ال )Davies, 2007:149الا ريــق بــ مــ هل وشومســكم
اإلدرا ــم وم ـ هل اللكويــال االداما يــة بــرن وشومســكم يعــر ا األــدي
الغــلم النمــوثا ا اخيــل دون اال اــداد بالانو ــال بـ ا األــدث أم ســام؛
بينما يامألور اهامام ال ريق اآلخر ود الانو ال؛ وهلـ ا يـرى دي ـز أن لاـا
ااا إدرا يا ـن طريـق اللكـة ا عيـار
الن رينت منوثدية ماخيلة لكن ميكن م
الت وشكيل منوثدا ا ين كم أن يكون لي ا األدي الغلمذ
و ـد ـر ريسـااد ال )Crystal, 1980:308ا األـدي الغـلم بنـاء لـى
وعريف اللساميال ل برم من وكون لـ لكـة مـا الأي لكـة) اللكـة الم أو الوىل،
أم رف باماساب إىل لكة ،ثم ا؛ـاورد واغـ ا إيـاه برمـ مـن يكاسـل
وم
اللكة يف ؛ن الو ولة وياوفر لدي ؛ـليقة موثو ـة وميكـن االطمننـان إىل كمـ
اللكوي غألة أو خور واال اماد لي يف ثل ذ
المـ Singh, 1998
وختليا مـن ا ـدد الاجريـدي أبـدى بعـض ال ـا
ام ــر  )Davies, 2004:445ــدم ارويــا ام للميــولا ال)native speaker
فا؛ا دلوا ب ا ساخدم الغلم ال)native userذ فق ية اال؛ـاخدام اةـة يف
ه ـ ا ا ــدد ،وبنــاء لي ـ ميكــن لنــا أن مقــود إن مــن يســاخدم ال يــألى هــو
ا ساخدم الغلمذ ويف ه ا الرأي ور يز لـى الداء الـ ي ال يـراه وشومسـكم
the
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يينا ماما يف ال ألخم اللساممذ
مــا ثهــل آخــرون إىل ا؛ــاخدام ميــولا رديــف وهــو ي ـ ي ا األــدي
الغــلم ال )Near-Nativenessخاغــة ـ ياعلــق احلــديخم با اســاب اللكــة
ال امية ،والنقا

ول د ي يدما يف الة اللكة العربية ال يألى ،فما لث ـر مـن

ددد ينو ق إىل د م لـى الانـا مـع ا سـاوى ال يـيا للعربيـة؛ إث يـرى
؛وريجم ال )Sorace, 2003:130أن وا دا من ال؛نلة ا ر زية ال اساب ال الغ
للكــة ثاميــة هــو مــا مــدى حتكــم القوا ــد الكليــة يف مليــة اال اســاب ه ـ ه؟
والسااد يروم من ون ال الغ يعامد لى دراو اإلدرا ية العامة وليجم يـرطا
لــى القــدرال اخلاغــة باللكــةذ فالو ــل وال ــالغ رال ــان يف أمــرين مــن يــخم
ا اساب اللكة:
الود :ال الغ لدي لى ال ل لكة وا دة؛ بينما الو ل ال يودد لدي لكة ؛ابقةذ
فاما رال ان يف ا ر لة الولية أو مر لة اال؛اا د وال داية ال)initial stateذ
ال امم :مر لة الن ـا اللكـوي ال )final stateأو مسـاوى الكايـة أو الـامكن أو
بلـوة الكايـة أو اإلوقـان الattainment

)ultimate؛ يـخم الو ـل يـاقن اللكـة الـت

يكاس ـ اا بينمــا ال ــالغ ال ييــل ر لــة اإلوقــان إمنــا ييــل إىل مر لــة اال؛ــاقرار
ال ،)steady stateفماما وعلم ال الغ لكة ثامية ي قى لدي بعض اإليـكاالل اللكويـة
وال ييل إىل مساوى الو ل ال ي ياقناا بعد مدة من اال اسابذ
وخرودا مـن ا ـدد ـود وغـف يـخص بعينـ برمـ ماألـدي أغـلم أو
مساخدم أغلم أو ي ي ا األدي الغلم و ود
ودــوده يــرى بعــض ال ــا

ية ودود ا اوم أو ـدم

اللجــوء إىل احملــددال وا واغ ـ ال الــت ين كــم

ووافرها يف ا األدي الغلم ،إث يرى إ؛كويدرو ويارود ةخم ال
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ا األدي الغلم ال )native speakerيف الدرا؛ال اللكوية احلدي ة ،وا األدي الغلم يف اللكة العربية
دذ غاحل بن فاد العييمم

Sharwood Smith, 2001:275

م ريــة ا ر ــز أو ال؛ــا
إيلينــور رو

Rosch

الtheory

 andمــ

ور يف 2007:151

 )Davies,أن

 )prototypeالــت طورواــا العا ــة الن ســية

 Eleanorغــاحلة يف حتديــد ا األــدي الغــلم لماــا

ونووي لى الد ة الت حنااداا هنا ،فميولا الاألدي الغلم يي ا ارة
ن مكومال أ؛ا؛ـية أو مر زيـة باإلتـافة إىل خيـا ص هامشـية أو ثامويـة أو
حميوةذ فام وايا لل ا

الد ة حبسل أهدافام يف وتـع اخليـا ص احملوريـة

واخليا ص ريم ال روريةذ
فامــا الإ؛ــكويدرو ويــارود ةــخم) يريــان اليــعوبة القيــوى يف حتديــد
ا يــولا لــى الــرريم مــن أهميا ـ يف ا اســاب اللكــة ال اميــة أو يف أي ميــدان
ياعامــل مــع القــدرة اللكويــة؛ إال أن ال ــا
مشرت ة ب ال ا

وفامـا مشـرت

يعامــدون لــى أن هنــا معرفــة

ا للميـولا ال Escudero and Sharwood

 Smith, 2001:275م ور يف )Davies, 2007:151ذ
وبنـــاء لـــى الرؤيـــة الســـابقة يف الرت يـــز لـــى ا واغــ ال ؛نســـرد هــ ه
ا واغ ال مع الاعقيل لى مدى امو ا اا لى ا األدث بالعربية مع ا ساوى
ال ييا من دم  ،ومع بعض الاير فياا اا ينا؛ل القار العربمذ
فن ــرا ليــعوبة الاألديــد لــى يــكل وعريــف حمــدد وم ــرا ـ ل لك ــرة
ا يــولألال ا اعلقــة ا اــوم ا األــدي الغ ـلم فقــد وتــع بعــض ال ــا
مواغ ال للماألدي الغلم ،وباوفرها ميكن أن مولـق لـى يـخص مـا إمـ
ماألــدي أغــلم للكــة أم و ــد ا اس ـ اا يف فــرتة اال اســاب الو يعــم ،وه ـ ه
ربواــا بعامــل حمســو ميكــن
ا واغ ـ ال أو احملــددال ــاود بعــض ال ــا
الر ون إلي ذ فقد أ يد دي ز ال )Davies, 2004:438أم ال ميكننا الا ريـق احلا؛ـم
ب ـ ا األــدي الغــلم وريــمه إال بــالوالدة والنشــرة ،ول ـ ل يــرى أن ــو
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وتع خاغية السمة ال )biographyفو مجيـع
ال )Cook, 1999ان حمقا
احملددالذ فالوالدة يف بينة اللكة الغل وا اساباا يف ال رتة احلردة وعد اةة
يف ه ه الق يةذ ما ا رت دي ـز ال )Davies, 2007:154بيـعوبة الا ريـق بـ
ا األدي الغلم وريمه لن ا دد ا وروح للنقـا هنـا بوي عاـ ريـم حمكـم،
مشما يف الو أ ثاو إىل ما طر هيلاينساام وأبراهامسون Hyltenstam and
) )Abrahamsson, 2000مــن وداــال الن ــر ا اعــددة الــت وــرى أن حتديــد
ا األدي الغلم د يام بإ دى الور الاالية:
 - 1ا األدي الغلم بالوالدة يف بينة اللكة اهلد وا اعرض هلاذ وال ي
أن ه ا العامل ريم عكن لى ا ساوى ال ييا للكة العربية؛ فكل
العرب يولدون يف بينال واألدي الداردة ال ال يألى ا عياريةذ
 - 2ا األدي الغلم هو ا ساخدم الغلم ال)native userذ وهنا مرى
الاخ ف إىل د ما من ايرتا الامكن ال وري؛ إث ه ا عكن األدي
ال يألى أن يكون لى ه ا ا عيار ماألدثا أغليا هلاذ
 - 3ا األدي الغلم أو ا األدي ي ي الغلم ال)native speaker-like
ياألدد بكون الشخص ماعلما ا؛ا نا يا ف اذ وه ا أي ا ميكن أن ياألقق
لنا مع ا ساوى ال ييا للكة العربيةذ
 - 4ا األدي الغلم و الاعليم بالو؛يلة الاللكة) للكة اهلد ذ وهنا أي ا
إثا حتقق الاعليم با ساوى ال ييا و دي متكين ميكن أن ماساما
لنقود إمنا ماألدثون أغليون بال يألىذ
 - 5ا األدي الغلم من خ د اإل امة الوويلة يف بلد اللكة اهلد ذ وال بد
أن م ون إىل أن اللكة العربية ولاألدي بالعامية يف ال د العربية لاا،
وراا يكون ه ا الشر ماوافقا مع العرب السابق يف إر؛اد أوالدهم
لاعلم اللكة يف ال واديذ
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ـة الاخ ـف مـن القيـود الشـديدة يف هـ ه اآلراء الـت
وميكن بساولة م
طر اا هيلاينساام وأبراهامسون ))Hyltenstam and Abrahamsson, 2000ذ
ما يرى دي ز ال )Davies, 2007أم ميكن أن حيدد ا األدي الغلم بر د
الور الساة الاالية ،و؛ر رتاا حماوال ربواا باللكة العربية:
1ذ ا األدي الغـلم يكاسـل لكاـ الم يف ؛ـن الو ولـة الوىل المر لـة
ال رتة احلردة الت ؛يروم احلديخم ناا)ذ و النا يف العربية ال يـألى لالـف؛
فنألن مكاسل العامية أو اللاجة أو الداردة يف بيناونا العربية لى اخا فااذ
2ذ للماألدي الغلم د و؛ليقة لكوية إماادـا وا؛ـايعابا للكاـ المذ
وه ـ ه اخلاغــية أي ــا ريــم ماألققــة يف أي يــخص بعــد يــور اال اجــاا؛
فالعرب لديام ؛ـ ق خاغـة بلـاجاوام؛ وال يودـد ربـم جـة يف ؛ـليقا
ود ال يألى؛ بل يعود لى ما وعلم من معار و لوم لكويةذ
3ذ للماألــدي الغــلم ــد و؛ــليقة لكويــة ــود خيــا ص ا ســاوى
ا عياري للكا الم والت ختالف ن هلجا ال رديةذ أي أن لكل يخص هلجـة
فردية أو ي رة فردية فياا غـ ال وخيـا ص لـ ذ وهـ ا الوغـف ريـم ماألقـق
لبنــاء العربيــة مــع ال يــألى إال يف ا ســاويال العاميــةذ مــا أيــار دي ــز إىل أن
ا األدي الغـلم رالـف ـن ريـم الغـلم بـرن الغـلم يسـاخدم مسـاويال
اللكة من مساويال ليا وريمها يف موا عاا اليـأليألة ال)Davies, 2004:433ذ
حنــن العــرب لنــا منال ـ ماغــية العاميــة بكــل ا اــدار لكــن ال ياألقــق لنــا ه ـ ا
ا ساوى ا اقن يف ال يألى بشكل ولقا م آلمذ
4ذ للماألــدي الغــلم ــدرة لــى إماــاا خوــاب ال )discourseماــزامن
الولقا م مرجتل) طلقذ ولدي القدرة ا عجمية واما

خليا ص اخلوـاب الـت

متكين من إمااا وا؛ايعاب ما يك ي يف الك اية الاواغليةذ اعنى أن ا األدي ـد
جملة العلوم العربية
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جتاوز مر لة ا ملة إىل مر لة اخلواب والاواغل ،و ما هو معلوم فـنألن يف
ال يألى أ؛رى الكرباد أو ال لرت النألوي الا را ـل وا يـألا وا ـد ق) الـ ي
وعلمناه ال ا اس ناهذ
5ذ للماألـــدي الغـــلم ـــدرة الأو ميكـــن القـــود ابليـــة) لـــى الكاابـــة
اإلبدا ية الدبيـة م ـل النكـأ وا ـازذ ط عـا اخلـاص بلكاـ الم م ـل العامـة يف
العربية يساخدمون الاوريـة وا ـاز والنكـأ واللوـا ف يف اللاجـة لكـنام ريـم
ــادرين ال هــم وال ا اعلمــون لــى اإلبــدان يف ثل ـ
وميكن ويور ثل فيما رره ا ا
بنادرة من

لــى ا ســاوى ال يــياذ

اد" :وماى ةعأ –

اهلل-

م العرب فإيا أن حتكياا إال مع إ راباا ولارا روفاا؛ فإم

إن ريمواا وأخردااا لرا

م ا ولدين وال لدي خردـأ مـن ولـ احلكايـة

و لي ف ل م ،و ل إثا ةعـأ بنـادرة مـن مـوادر العـوام وملألـة مـن
ملا احلشوة والوكام فإيا أن وساعمل فياا اإل راب أو أن وـاخم ل ـا سـنا
أو جتعل هلا من فيـ لردـا ؛ـريا فـإن ثلـ ي سـد اإلماـان باـا وررداـا مـن
غـورواا ومـن الـ ي أريـدل لـ ويـ هل ا؛ـاواباام إياهــا وا؛ـام
الا ا

ام هلــا"

)91/1 :1968 ،ذ

6ذ للماألدي الغلم القدرة لى الرتمجة والا سم إىل لكاـ الم ،و ـد
ينشر ن ثل اخا

يف دود ا عياري من المذ ط عـا الرتمجـة والا سـم يف

ــدود ا؛ــاخدامال ه ـ ه اللكــة؛ فال يــألى م ـ مســاخدماا لــى ا ســاوى
العلمـــم والـــاقس والوـــت؛ لكـــن ييـــعل لينـــا ا؛ـــاخدام العاميـــة يف هــ ه
ا ســاويال لن امياونــا ي ورل اــا؛ يف ا قابــل ميكــن لنــا الا ســم والرتمجــة
للمسلس ل والفـ م الشـع ية بلـاجاونا وييـعل لينـا ثلـ بال يـألى لن
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ال يألى لدينا مقرتمـة با سـاوى الاعليمـم والـديس والرةـمذ فن ـرا إىل ـون
ا ســاوى اللــاجم لــدينا مــرو ت بســيا ال فإمنــا جنــد غــعوبة يف االماقــاد إىل
؛ـــيا ال أخـــرى م ـــل الاعلـــيم والاقنيـــة؛ يف ا قابـــل وـــرو ت ال يـــألى لـــدينا
بالســيا ال الرةيــة ومــن اليــعل لينــا أن منقلــاا إىل ا وا ــف ريــم الرةيــة
اللعل مع الط اد أو ا وا ف احلميميةذ
وم ــرا للجــدد الســابق يــرى دي

ــز ال2004:434,5

 )Davies,أم ـ ميكــن أن

م ر بعض المور ا ا ق لياا من لالف الطيا العلمية ،مناا:
1ذ ل يخص يعد ماألدثا أغليا لش رو اخلاغـة بـ ال،)his own code
أي الت مشر لياا ؛واء مشر لـى ا سـاوى العـامم أو ال يـياذ وهـ ه الن ـرة
واوافــق مــع م ــرة اللســامي االدامــا ي الام ــر ص 3هنــا)ذ وباـ ا مســا عد أن
يودد ما ميكن أن مسمي ماألـدثا أغـليا بال يـألى العربيـة؛ بينمـا جنـد أن ـل
ط ــل ربــم هــو ماألــدي أغــلم للاجاـ يف القوــر الـ ي مشــر فيـ ذ و ــد أيــار
ال اــري ال )16 :2007إىل ميــولا  idiosyncraticا شــاب للش ـ رة اخلاغــة
وورمج بالسمال ال ررادية الت يالقاها الو ل يف حميو العاممذ
2ذ ــل يــخص يلاــزم بالقوا ــد والاقاليــد وال كــام اللكويــة للكاـ الم
الـت يعــد ماألـدثا أغــليا باـا ال؛ــواء امـأ ا وا ــف رةيـة أو وديـة ،و؛ــواء
امــأ فيــألى أو اميــةذذذ)ذ فــالعربم يلاــزم باقاليــد اللكــة الــت مشــر لياــا،
فياألدي مع أم اساوى لالف ن دي مع مديره يف العمل ،وليجم يـرطا
أن يكون ماألدثا بال يألى بـل با سـاوى العـامم لـى ؛ـجيا وط يعاـ ذ ف ـم
ل مساوى من ا ساويال اللكويال وقاليد ال جيـوز امااا اـا ويكاسـ اا الو ـل
من حميو ويو قاا يف إمااد اللكويذ

جملة العلوم العربية
العدد احلادي واخلمسون ربيع اآلخر 1440هـ

321

3ذ ا األدي الغلم للمعيارية أو للمقارب للمعيارية ال يعامم ـ ما مـن
الايأليا وال حيجم بعدم المان اللكوي وتعف االمامـاء للجما ـة الوطنيـة،
وحييل لى فرص أ ر يف احلياة العامة ويف الاعليم؛ أمـا ريـمه ومـن هـو أ ـل
من لكويا فـيألجم الـ
معلموه ـري

ثلـ ؛ بـل يوغـم بـالنقص ال كـري أ يامـا إثا ـان

مـن ال يـيا وحيسـون بـال جوة بينـ أي بـ مـا ا اسـ يف بياـ

وب أ رام  ،وفرغـ يف النجـاح العـام أ ـلذ وهـ ا واتـا مـن الوـ ب الـ ين
ا قا بينام وب إ ماد

ر قون يف مواد اللكة العربية وراا يكون ه ا اإلخ ا

وعلــيمام الن ــاممذ لــى أيــة ــاد ال بــد مــن الان ي ـ إىل

ــية ا عامــاة نــد

الايــأليا وحتــري الد ــة؛ فــالعربم بعــد يــور اال اجــاا يرا ــل دي ــ
وييــألأل لكويــا ويا بـ حنويــا ،وهـ ا ينو ــق لــى ا ــاعلم الـ ين يلعملــون
القوا د النألوية الت وعلموها وليجم ال ورة الت ا اسـ وها ،وهلـ ا فـ مـنجم
دور الاعرض والدربة وا ران يف غـقل ا اـارة اخلاغـة با سـاوى ا رريـوب فيـ
ال؛يروم احلديخم ن فرتيال راين)ذ
4ذ لكــل ماألــدي أغــلم ؛ــليقة و ــد حيكــم ب ـ لــى اليــأليا مــن
اخلور؛ لكن ه ا ال يعس دم يود اخـا

ا األـدث

ـود كـم حنـوي

ما؛ إث القوا د ا عيارية ماعلمـة وليسـأ فوريـة؛ إمنـا ال وـري هـو النسـخة أو
ا ساوى اللاجم ال ي وعلم أو بع ارة أد ا اس

ل مـاعلم يف بياـ  ،ولـيجم

يرطا او ا ا األدث يف ثل ذ ومن هنا ميكن أن م ق يف كم ـامم ي يـاعلم
مـابع مــن ؛ــليقا

ــود ور يــل هلجـم ــامم؛ بينمــا ال ميكننــا الر ــون إىل أي

د أو ؛ليقة لكوية ود ال يألى بعد يـور اال؛اشـاادذ فـرثق يف ؛ـليقة
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النجدي ود هلجة منوقا يف جنـد ،و؛ـليقة ا كربـم ـود منوقاـ يف ا كـرب
بينما ال أثق يف ؛ليقااما ود ال يألى ماما بلكا من ا كامة اللكويةذ
5ذ لكل ماألدي أغلم ملكة لكوية ال )language facultyمن مون ما هـم
رياية يف الاجريدذ فا ه ا لكة ؛واء ووداأ إىل ال يألى ا اسـابا أو العاميـة أو
اللكة اإلجنليزية فام موه ة من اخلالق واعدد مت واا ووشك واا الدا يةذ
فيمـا يـرى ؛ـوريجم ال Sorace, 2003مـ ور يف  )Davies, 2007:152أمـ
ميكن الاكلل لى غعوبة ا اوم باالو ا

لى ما ررا من أي ما ق لى من

هــو ريــم ا األــدي الغــلم ،وأمــا مــا يقــع بينامــا ف جــوة ال ميكــن ردماــا
ميولألياذ وي دو ه ا إخ ا ا يف حتديد ا اوم باألديد دم ذ
وم را للألالـة اخلاغـة باللكـة العربيـة ا ام لـة يف ودـود مسـاوي لكـوي :
ا ساوى ال يـيا وا سـاوى العـامم فسـنعرا لـى

ـية هـل ميكـن أن ييـا

وغــف مــن يــاعلم اللكــة ولــيجم يكاسـ اا ييــا وغـ برمـ ماألــدي أغــلم؟
فنألن ماعلم ال يألى وال مكاس ااذ ويف الدبيال مقا ث ره دي ز ال

Davies,

 )2004:436لــى غــيكة وســاؤد راــا ييــلا لور ـ لــى وتــع العربــم مــع
ال يألى ،هـ ا الاسـاؤد :إىل أي مـدى ميكـن ـاعلم اللكـة أن ييـ ا ماألـدثا
أغليا للكة اهلد الت حياود وعلماا؟ ولإلدابة ن ه ا الاساؤد وتع ؛ـاة
حمددال:
 - 1اال اساب يف مر لة الو ولة :فإن ا اسـ اا الولـيجم وعلماـا) يف مر لـة
الو ولة أي ال رتة احلردة فاو ماألدي أغـلم هلـا ولـيجم ماعلمـا ،وإن
ا اســل اللكــة الم واللكــة ال اميــة الاهلــد ) فاــو ثنــا م اللكــة ماألــدي
أغلم لكلاياماذ ف م العربية لنـا مكاسـل العاميـة دون إيـكاد؛ لكـن
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ا دد يف ال يألى :هل مكاس اا الال جمرد ماعلماا) يف فرتة الو ولة مـع
ماألــدث أغــلي أم ال؟ ي ــدو أن اإلدابــة دون وــردد :ال؛ بــل حنــن
ماعلماا يف مااية ال رتة احلردة وما بعدهاذ
 - 2الســليقة واحلــد

ــود وا

ــده اخلاغــة الgrammar

،)idiolectal

والســـليقة واحلـــد ال واـــوفران إال باـــوفر فـــرص ا اكـــا ووـــدريل
ووعــرض يف اللكــة اهلــد مــع أهلــاا الغــلي ذ وهــ ا ريــم ماألقــق
للمساوى ال ييا للعربيـة إال مـع مـنت دامـد غـامأ لـيجم فيـ و ا ـل
الأي النيوص العربية الرتاثية ا كاوبة)ذ
 - 3السـليقة واحلـد

ـود القوا ـد ا عياريـة ال

the standard language

 ،)grammarوه ه أي ا ريم عكنة لي ربم لى ا ساوى ال يياذ
 - 4الاألكم باخلوـاب والاداوليـة والـامكن منامـا ،ومـن اليـعوبة الـامكن
من ه ين ا سـاوي

لـى ريـم ا األـدي الغـلم ،فـإثا متلـ زمامامـا

فيمكن أن يقاد ن إم ماألدي أغلمذ
 - 5الداء اإلبدا م :و ـل ربـم ميكـن –مـن يـخم ا ـدأ  -أن ينـاا فنـا
وإبدا ا يف ا ساوى اللاجم دون م مشقة؛ أما لى ا ساوى ال ييا
ف بد من دربة ووعلمذ
 - 6الا ســـم والرتمجـــة ،أي القـــدرة لـــى و ســـم اخلوابـــال وا ـــردال
والنيوص و ل الرتمجة من وإىل اللكة الم إثا ان يعر لكا ذ
وبا ا العرض السريع للماألدي الغلم خنلص إىل دم ودـود ماألـدي
أغلم للعربية ا عيارية بعد يـور اال اجـاا؛ إمنـا ا اـوفر ا األـدي الغـلم
لكل هلجة ربية لى مساوى ال وار العربيةذ ولاجلية ا يولا بشـكل أ ـو
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؛نعرض يف ا ألخم القادم ميـولألال ثال
يف أي مقا

ـة با األـدي الغـلم وو ـار

لمم ول وب اماا ياألدد ا يولا بشكل أ ر د ةذ

مصطلحات ذات عالقة مبفهوم املتحدث األصلي:

؛ر اود فيما يلم وقسيم احلديخم سم :
الود :ما ميكن أن مسمي أر اماً ال بـد مـن ووفرهـا ليوغـف يـخص برمـ
ماألدي أغلمذ
ال امم :ميولألال و ر يف الدبيال

احلديخم ن ا األدي الغـلم

وأرى من ال رورة ووتيألاا للقار العربم خاغة يف وعلقاا بالعربيةذ
فن ــدأ بالر ــان  ،وهــم الــت ؛ننا شــاا يف ا ألــخم الاــالم الاللكــة الم،
والك اية ،واال اساب):

اللغة األم ،والكفاية ،واالكتساب:

ف ميكن أن يودد ماألدي أغلم دون أن يكون لدي

اية يف مساوى مـا

بلكة أم ويكاسـ اا ا اسـاباذ فاـ ه أر ـان مليـة اال اسـاب اللكـوي؛ وبـدوماا
جمامعة أو ودود أطرافاا املـة ال ميكـن أن مقـود بودودهـا وال ميكـن وغـف
أ د برم ماألدي أغلمذ فنايجة الر ان ال ثة خـروا ماألـدي أغـلم :لكـة
أم +اية +مليـــة ا اســـابث ماألـــدي أغـــلمذ وفيمـــا يلـــم ووتـــيا هلـ ـ ه
ا يولألالذ
اللكــة الم الأو اللســان الم:

Trask, 1999:179

 mother-tongue:أو

اللكة احمللية :)native language: Richards and Schmidt, 1985:386 :هم
اللكة الوىل يف يـاة ال ـرد الـت يوادااـا يف ط ولاـ ـل ريمهـا مـن اللكـالذ
فالعربم م يف ير اال اجاا ان يواد -إىل د م -ا ساوى ال ي عد
ل لماء العربية فيما بعد؛ بينما بعد ثل العير باماـداده إىل يـرما احلاتـر
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فرود ما يواد أي ربم هو اللاجة أو العامية أو الداردـة ،وهـم بـ ل لكاـ
الم وليسأ ال يألى الت ياعلماا يف ا در؛ة بعد أن يكون م ـام لكاـ الوىل
الالعاميــة) ــد ا؛ــاقر يف فــرتة اال اســابذ فاللكــة الم لي ربــم بعــد يــر
اال اجاا هم العامية أو الداردـة يف بيناـ وحمـيت أ؛ـرو ذ ووغـ اا الأي اللكـة
الم) رياشاردز وديدل ال )Richards and Schmidt, 1985:386برماـا اللكـة
الت ياعرض هلا الو ل ويسامر يف ا؛اعماهلا لكة مايمنة بشكل غـأليا حنويـا
وطلق وبشكل منا؛ل وال ق مقاميا ،ولدي السليقة الت حيكم باا لـى هـ ه
اللكةذ فام الت يسامر ا؛اعماهلا وال ر و وال ينو ئ وال يا يىذ
اال اســاب :ث ــر

ريســال ال1980:7-8

 )Crystal,أن اال اســاب مليــة

ا؛األواث أو متل لكة ما يف ؛ـن الو ولـة الال ـرتة احلردـة) ،وهـ ا الاملـ

ـد

يكون ار من م اهر اللكة أو للكة برمااا ،ويام و مرا ل اماقاليـة ال دفعـة
وا دة الوهو هنا يشم إىل

ية النمو)ذ ما أ يد أن بعـض ا ن ـرين فر ـوا بـ

اال اســاب ال )acquisitionوالنمــو ال)development؛ إث يشــم اال اســاب إىل
وعلم القا دة اللكوية الحنوية أو غووية أو داللية) بينما يشم النمو إىل ا؛اخدام
ه ه القا دة اللكوية ا كاس ة يف موا ف لكوية واداما ية؛ يف الو ـأ الـ ي ال
يرى ال عض أي فر بينامـا بـل يسـاخدم ا يـولأل بالانـاوبذ باإلتـافة إىل
و ريــق رايــن بـ الــاعلم واال اســاب؛ فــالاعلم مليــة وا يــة حتـدي يف أي
و أ يف مر اإلمسان؛ بينما اال اساب ملية ال وا ية وحتـدي يف فـرتة معينـة
يف ياة اإلمسان ،وإثا جتاوزها امو رل وو يأذ
فاال اساب إثن ملية وارلف من مرا ل والبد من وماا يف ؛ن ال رتة احلردةذ
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وريال ا وقير أدبيال اال اساب لى مر لة معينة يف الو ولة وسمى ال ـرتة
احلردة ،وهم ما ؛نعرتـ واليـاذ فـال رتة احلردـة ال )Critical Periodفرتـية
وقود بودود مر لة زمنية حمددة لدى الط اد ال اسابام لكاام الوىل الالم)
بكـل يسـر و؛ـاولة ال1980:118

 )Crystal,وبشـكل تـمس ال غـرياذ وهـ ه

الدورة الزمنية واو ف يف مر لة ال لـوة؛ لن الـدماة يناـا يسـاقر وال يسـامر
يف الاكيف وا؛ـايعاب أي لكـة ا

اسـابا ال1980:118

)Crystal,ذ فاال اسـاب يف

ه ه ال رتة يعامد لى دـزء بـايولودم معـد ل اسـاب؛ و ـ ياجـاوز ا ـرء
ه ه ال رتة أو ا ر لة العمرية يكون ا اماده يف وعلم اللكـة لـى أدـزاء الـدماة
الخــرى ولــ ل يســمى وعلمــا ال ا اســاباذ و ــد أ يــد ريســال ال

Crystal,

 )1980:118أن هـ ه ال رتــية يــدور وهلــا ا ــدد وليســأ ما قــا لياــا لمـ
ييعل اخا ارها لى أرض الوا عذ فام من النا ية الن رية ون ر إىل ا اسـاب
اللكــة ن رواــا إىل ا شــم يف ؛ــن الو ولــة أو طــمان الويــور يف مر لــة م كــرة ،فلــو
وعدى ا خلو ه ه ال رتة ا ا؛اوان السيورة لى النشا وإوقان ثل النشا ذ
ما أتا ورا؛ـ ال )Trask, 1999:162أن فرتـية ال ـرتة احلردـة وقـود
إن مجيـع الط ـاد [الو يعـي بو يعـة احلـاد يكاسـ ون لكـة أرمـا ياعرتـون هلــا
بشكل ا يف ؛ـنيام الوىل وبشـكل مـاقن دون وـدريجم أو وعلـيم غـرحي ذ
وه ه ال رتـية القا لـة برمنـا مولـد ولـدينا ـدرة حمـددة  -ـد وكـون ب عـل بعـض
وامل الوجمة ا ينية -لاعلم اللكال لكناا ونو ـئ نـد ال لـوة أو ؛ـن ال ال ـة
شرة -وهو ؛ن الاو ف ن ا اساب اللكة الم -من ا ـرتاح ـاي ال يـاب
المريكم يف الساينيال مـن القـرن ا اتـم إيريـ لينـ م ال)Eric Lenneberg
ال1999:162

)Trask,ذ لــى ــل فراــا يكــون االمو ــاء أو الاو ــف يف م ــام
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اال اســاب –يف رأيــم -بسـ ل ودــود أم مــة أخــرى و ــدأ بالعمــل م ــل القــدرة
الاألليلية والاجريدية وريمها عا يكون ال رد يف ادة إلي أ ـر مـن اال اسـاب
يف ؛ن ال لوة والش ابذ فلو أراد يخص وعلم لكة بعد ؛ن ال لوة فلن يـامكن
من ا اساباا ن طريق ثل الع و ال ي خ ا وامو ر بل ؛يعامد لى ـدرال
أخرى وعلماذ وراا ملأل أن العرب ـاموا حمقـ يف إر؛ـاد أوالدهـم لل ـوادي
فــرتة اليــكر ال اســاب اللكــة ال يــألى مــن ال ألــاح؛ فاــ ه أمســل فــرتة
ال اساب ا ساوى اللكوي ا رريوب في ذ
أما الك اية :فاشم إىل "معرفة" ا األدث بلكـاوام ،وأم مـة القوا ـد الـت
أوقنوها لكم يكوموا ادرين لى فام وإمااا دد ال ماا م من ا مـل ومييـزوا
ــ ل الخوـــاء النألويـــة وي كـــوا الكمـــوض ويزيلـــوا اللــ جم الورمجـــة مـــن
)Crystal, 1980:87-8ذ فام إثن معرفة ريم مر ية ،باا يسـاويع ا األـدي فـ
ي رال الر؛ا ل اللكوية و ل إر؛اد الر؛ا ل اللكويةذ
و ـــد أيـــار

ريســـااد ال1980:88

 )Crystal,إىل أن ا يـــولا "م اـــوم

افرتاتم منوثدم" أي م الم يف مقابل الداء اللكوي الا ادي احملسو )ذ وال بد
من اإليارة إىل أن بعض احمللل يرون غعوبة يف حتديد د يق ومتييز فاغل بـ
الداء والك اية ال)Crystal, 1980:88ذ وال بد من الار يد لـى لمـة المعرفـة)
فالشخص د روـئ يف الداء الفاماـا قـروء أو مسـمون ،أو إماادـا نوـو أو
مكاوب) وه ا د يعكـجم الك ايـة لديـ و ـد ال يعكسـاا بال ـرورة مـا يقـرر
ثل وشومسكمذ و د أ يد هـ ا ا عنـى ورا؛ـ ال )Trask, 1999:47إث يـرى أن
وشومسكم ي هل إىل أن ل فرد منـا ميلـ

ايـة لكويـة جتريديـة مسـاقلة ـن

الخواء اللكوية الت مقع فياا أ ياماذ
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وبناء لى ه ا ا دد العميق لنـا أن موـرح الاسـاؤد الاـالم :إىل أي مـدى
ميكن أن ملعد ماعلم لل يألى؟ يخم مسرلة اال اساب يف ال رتة احلردـة مـن
أ مارما ريم مورو ة سل ه ا الاود ذ فكلنا ماعلم ال يـألى بعـد أن مكـون
ــد ا اسـ نا ا ســاوى العــامم اللــاجم ،وال أ اقــد أن ط ـ

ربيــا بعــد يــر

اال؛اشااد واال اجاا د ا اسل ا ساوى ال يـيا للكـة العربيـة بوغـ أود
م ام ييادف يف ياو من معومة أة ارهذ
و د أيار

ريسااد ال1980:88

 )Crystal,إىل مقا ماوع ياعلـق با األـدي

الغلم جند مـن ال ا ـدة أن مشـم إليـ هنـا ،وهـو ميـولا الك ايـة الاواغـلية
الcompetence

 )communicativeالــت ور يــز لــى ــدرة ا األــدي الغــلم

لى إمااا وفام ا مل الت و اـر يف ؛ـيا لكـوي ادامـا م مـا ،ومـا حياـاا
ا األدثون إلي للاواغل ب عاليـة يف السـيا ال االداما يـة ا خال ـةذ فا يـولا
يا ــمن احملــددال االداما يــة للســلو اللكــوي اــا يف ثل ـ المــور ال رفيــة
الع ة ب ا األدي والسامع و ـ ل ال ـكو النايـنة مـن و ـأ الاألـدي
ومكام ذ وهم يف النااية معرفة مكرو؛ة يف ال و مذ
ولعــل مــن ا يــد اإليــارة إىل رأي وشومســكم يف الك ايــة اللكويــة والـ ي
ير

و وميو؛ن ال )Cook and Newson, 2007:221وهو ا دد ود مـا

ميكن وسـميا باليـ اء أو النقـاء ال )purityاللكـوي ،فقـد أيـارا إىل أن الن ريـة
اللكوية لدى وشومسكم واام با األدي-السـامع النمـوثدم يف بينـة أو مجا ـة
لكويـة أ اديـة اللكـة ال Chomsky, 1965:4مقاـ جم مـن

Cook and Newson,

)2007:221ذ وه ا مشاب ا يراه اللكويون العرب من أن و؛ت ا زيـرة العربيـة
يف ير اال اجاا وما ل بينة للعرب اخلليص ال ين ي يارثروا بالعجمة واـا
جملة العلوم العربية
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وــرثرل ب ـ الطــرا مــن اال اكــا بــالمم ا ـاورةذ و ــد أيــارا إىل أن ه ـ ه
ال ادية اللكوية ختالف ن بينـة فياـا وعدديـة لكويـة أو اـى وعدديـة هلجيـة؛
لماــا لــن وكــون يننــ مقيــة خاليــة ال)pureذ والســ ل يف ثلــ
وشومســكم ال1986:17

 Chomsky,مقاــ جم مــن

مــا يــراه

Cook and Newson,

 )2007:221أن الاعدديــة واــيا اخايــارال لكويــة للماألــدي وال وقيــره لــى
اخايار وا دذ فوغف ماألدي أغلم بن ام لكوي وا د معقـد اـا فيـ الك ايـة
فما بال بر ر من م ام لكـوي

فـالنألو الكلـم الgrammar

 )universalياـام

بوغف م ام وا د وا د ،وي قى مايورا أو منوثديـا ال)idealizedذ وأتـيف
أن ا األــدي يف بينــة وعدديــة راــا يــاقن لك ـة يف ؛ــيا ال وال ياقناــا يف أخــرى؛
وراا ه ا ال ي دا باشومسكم إىل أن يقير النقاء لي إث ؛ي ور إىل إوقـان
اللكة يف ل السيا ال فاما وإمااداذ
إثن؛ ال ميكن أن مقـود إن هنـا

مليـة ا اسـاب اليـا لل يـألى يف ةـل

وعدد اللاجال العامية يف ال ينـة العربيـة ،فكـل بينـة ربيـة هلـا هلجااـا اللكويـة
الت ختالف إىل د مـا ـن الن ـام اللكـوي لل يـألى لـى مجيـع ا سـاويال
اللكوية ا ساخدمة يف لاياماذ
ومـــا دمنـــا أيـــرما إىل

ـــة الك ايـــة لـــدى وشومســـكم بـــالنألو الكلـــم

ال )universal grammar:UGف بد –لدل الشـرح والاوتـيا -مـن ووتـيا
ا يــولا وا يــولألال الخــرى ثال اليــلة بشــمء مــن اإلجيــاز ،وهــو مــا
؛نعرض ل يف ا ألخم الاالمذ
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مصططلحات ئيسسططة :ال حططو الكلططي ،والسططلسقة اللغويططة ،و الفطططرا اللغويططة ،و امللكططة
اللغوية ،واللغة املعسائ:

ي ر ريسااد ال )Crystal, 1980:483,4أن النألو الكلم يعد هـدفا ماا يـا
للسامي  ،وهو ما ميكينام من الاألديد الد يق ل نيـة القوا ـد الللن ـام اللكـوي)
ال شرية؛ فانا وا د وأم مة لكوية يف ل لكال ال شر م ل اإلبـدان والاوليـد
واحل ـ

والاقــدير ،وهــم أمــور مشــرت ة حتــدي يف ــل اللكــال لكــن لــى

اخــا

بيناــا يف الاو يقــال والداءذ أمــا لــى مســاوى ا اــوم فيألــدي يف

اللكال ال شرية لااذ ف ـم اللكـة العربيـة ـ

وإبـدان وووليـد ووقـدير ،مـا

وودد ه ه ا اهر يف اإلجنليزية وريمها؛ لكن وو يق احل

د رالف نـ يف

اإلجنليزية وريمها من اللكال وهك اذ
مـا أيـار ورا؛ـ ال )Trask, 1999:312إىل أن وشومسـكم ال

Chomsky,

 )1977يرى أن النألو الكلم جممون ا واهل ا ينيـة ال وريـة يف قـود مجيـع
ال شر من الوالدة من م اد حمورية ل ناء ا مل يف ل اللكال ،لكن يف مقابل
ثلـ

أيـار ال1999:313

 )Trask,إىل أن هنـا مـن ا ـرتض لياـا مشـككا يف

ودود يمء اة النألو الكلم أو القوا د الكليةذ
مناقل اآلن إىل م اوم آخر مام يف ملية اال اساب وهـو السـليقة اللكويـة
للكة الم الت ميالكاا ا األدي الغلمذ فالسليقة ال )intuitionميـولا يشـم
إىل كم ال )judgementا األدي الغلم ود لكا من يخم مق وليـة مجلـة
أو ور يـل -مـن دمـ ال ،)Crystal, 1980:243مـا وشـم أ يامـا إىل ا عرفـةالا ـــمرة ،ا قـــدرة ،ال ـــمنية) هلـــ ا ا األـــدي ـــود لكاـــ ال

Crystal,

)1980:243ذ
و ــد فــر

ريســااد ال1980:243

 )Crystal,ب ـ الســليقة ال وريــة لــدى
جملة العلوم العربية
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ا األــدي الغــلم والســليقة الــت ميالكاــا اللكوي/اللســاممذ فســليقة اللكــوي
ودور ود د ة الاألليل اللكوي؛ أمـا ا األـدي الغـلم فاـدور ؛ـليقا
احلكــم بالاماثــل أو االخــا

أو الع ــال بـ ا مــل ال ريســااد

ـود

Crystal,

 )1980:243دون الـ هاب أبعــد مــن ثلـ ذ فاــو مــل ولقــا م ارجتــالم ولــيجم
مناجــا يقــوم لــى ميــولألال خاغــة ،وراــا موتــا ثلـ بقيــة ال رابــم
ال ي "و ف لى جملجم الخ ش فسمع

م أهل يف النألو وما يدخل معـ ،

فألــار و جــل ،وأطــر وو؛ــو  ،فقــاد ل ـ الخ ــش :مــا وســمع يــا أخــا
العرب؟ اد :أرا م واكلمون بك منا يف

منا اا لـيجم مـن

منـا" الالقيـة

م ورة يف اإلماان وا اامسة لبم يان الاو يدي)ذ فا األدي الغلم يعـر
اليأليا مـن اخلـاطئ ـود اللكـة دون أن ميالـ بال ـرورة و سـما أو وعلـي
حنوياذ فراا يكون ثل ال رابم جة يف ا ق وليـة و ـدماا؛ وهـ ه احلجيـة ال
واوفر لدى احلاترين يف جملجم الخ ش؛ يف ا قابل ميال الخ ش ودلساؤه
الدوال الاألليليــة الــت ي اقــدها ثلــ ال رابــم ،وهــم ؛ــليقة اللكــوي أو
اللساممذ
ما ر ناـا ورا؛ـ

ال1999:126

 )Trask,بشـمء مـن ال سـاطة إث ـاد:

"هـم أ ا؛يسـ ال وريـة ـود احلقـا ق يف لكاـ

الم" " 'your 'gut feeling

"about the facts of your native languageذ فاـم إثن ـد فوـري ي نـى
لى ا شا ر أو الشعور ال لى احلقا ق وا نوق اللكوي الاألليلمذ
فلدى ل فرد منا ؛ليقة لكوية ود ا ق ود وا رفـوض واخلوـر واليـواب
يف لكاونا الاساواها ال ي ا اس ناه وليجم جمـرد وعلمنـاه) ،دون ا ا ـار المـا
وعليل من دم ذ فكل ماألدي ميال ه ه اهل ة ال ورية ا ينينة ود لكـة مـا،
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ه ه اللكة هم لكا الم ،وهو ماألـدي أغـلم باـاذ ومـن ا ا ـد أمنـا ال منالـ
؛ــليقة بال يــألى؛ لكــن منال ـ ؛ــليقة بالعاميــةذ وهل ـ ا فــنألن حنــا م مجــل
ال يألى اا الوعلمناه) من القوا د بينما حنا م العامية اا الا اس ناه) مـن م ـام
لكوي دون أن يكون هلا وا د مكاوبةذ وي قى السااد هل حنا م ال يـألى اـا
معرف ـ يف اميانــا؟ أي هــل وــاثر اميانــا لــى فيــألاما أم ال؟ ؛ــيروم مقــا
مو؛ع هل ه الق ية ند مقا منوثا وايأ و ديخم ال اري هناذ
وراــا يكــون م يــدا أن مشــم إىل

ــية اال؛ــادالد واال اجــاا بســليقة

ا األـــدي الغـــلم يف الاألليـــل اللكـــوي ،و مـــا ث ـــر ورا؛ـ ـ ال

Trask,

 )1999:126مــن أن الق ــية ال؛ــا هــل ميكننــا -و ـ ل إىل أي مــدى إن
أمكن ثل  -أن جنعل ؛ليقة ا األدث تمن ووغي ال اللكة؟
هنـا وـرري ث ـره ورا؛ـ ال)Trask, 1999:126,7

لـى ثـ ي مرا ـل

لقيمة السليقة اللكوية للماألدي الغلم لى مدى القرم ا اتي :
الوىل :ا امادها يف الاألليل اللكوي مع ا نوو أو الداء اللكويذ
ال امية :ا امادها والاعويل لياا ند وشومسكم مع رفض ا نوـو ذ و ـد
أيــار

ريســااد ال1980:243

 )Crystal,إىل أن هـ ه ا عرفــة/احلكم الالســليقة)

يراها وشومسكم دزءا أ؛ا؛يا من ا عويال الت جيل أن يعامد لياا الاألليل
اللكوي يف الاقعيد للكةذ إن ي وكن لدي يف رأيم ا عامد ال؛ا ذ
ال ال ة :رفض للسليقة ميدرا معاوا ثا يمةذ
مناقل اآلن إىل ميولا ثي

ة وثيقـة بالسـليقة بـل ياـداخل معاـا وهـو

ال ورة اللكوية ال)Language Instinct؛ إث د حيدي الاداخل واخللـت بينامـاذ
وهم ما ث ر ورا؛

ال1999:142

" )Trask,النز ة القوية [ال ورية ،الو يعية

جملة العلوم العربية
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لــدى الط ــاد ال اســاب اللكــة"ذ وهــم مــا ــرر :اجن ـ اب ــوي بــايولودم
ال يــوي) حنــو وعلــم اللكــة لــدى الط ــاد يولــدون وهــم ميلكوماــا ال
)1999:142ذ مــا أثنــى لــى ؛ــاي

ن بنكــر الPinker

Trask,

 )Stevenــاي الــن جم

اللكوي الكندي ال ي ؛ ي ه ا ا يولا يف وسـعينيال القـرن العشـرين مشـما
إىل ا نألـــة ال ايولوديـــة ا وروثـــة لـــدى ال شـــر ال اســـاب أي لكـــة ال

Trask,

)1999:143ذ
وال بد من ووتيا ميـولا ياـداخل مـع الك ايـة وال وـرة والسـليقة وهـو
 )languageوهــو " :ــدرونا ال ايولوديــة

ميــولا ا

لكــة اللكويــة الfaculty

[احليويــة

لــى ا؛ــاخدام اللكــة" ال1999:140

)Trask,ذ فراــا مــا ي ر اــا ــن

الك اية أماا هنا يوية مر يةذ
لى ل ،فالقود بودود هـ ه ا لكـة احليويـة ورتـأ بـرمرين ال

Trask,

:)1999:140
 - 1هنا جتارب لى بعض ا خلو ال الـت للمـأ لكـة اإليـارة وجنألـأ
إىل د ما ،مع معارتة فريق من العلماء هل ه الاجارب وخ غاوااذ
 - 2دــادد بعــض لمــاء الــن جم م ــل بياديــ

وبرومــر الPiaget

 ،Jeanو

 )Jerome Brunerبرم لى رريم ودود ملكة فورية لدى ال شر فليسأ
غ ة عيزة ومساقلة للن ام احليـوي ا ـوروي ال شـري؛ بـل هـم وشـكل
لقدراونا اإلدرا ية العامةذ
لى ل فك م من اللسامي يرون أن ا لكـة اللكويـة مسـاقلة ولال ـة ـن
دراونا اإلدرا ية العامة ،وأماـا فعـ مودـودة ال)Trask, 1999:140ذ والار يـد
هنا لى موري ديس يوي يف ال شـر فقـت؛ أمـا الك ايـة فاـم م ـام جتريـدي
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ما مر بناذ
ويف ه ا اليدد ياكرر ميولا اللكـة ا عيـار ،وهـو مـا ؛ـنعرض لـ واليـاذ
فاللكة ا عيارية أو ا عيار ال )standard languageهم ا ساوى العـالم مـن اللكـة
يف ا مو ة الك ميـة أو ا ما ـة اللكويـة ال ،)Crystal, 1980:431و ـد يولـق
لى ونون مع اللكة ا عيار أو اللاجة ا عيار أو الانون ا عيار وهم الت وو ـد
ال اليم ووساخدم يف اإل م والرتبية والاعليم ال ،)Crystal, 1980:431وهـم
الت حتاود ا ما ة اللكوية فرتاا ودعلاا معيارا وحتاود معمواـا ال

Crystal,

 )1980:431ودعلــاا النمــوثا ال ـ ي حيــا ىذ وال بــد مــن اال ــرتا بيــعوبة
الاألديد؛ إث م يف اللكة اإلجنليزيـة وودـد اإلجنليزيـة الويواميـة ،واإلجنليزيـة
المريكية ،والكندية ،وال؛ـرتالية وريمهـا ال)Crystal, 1980:431ذ ط عـا هـ ا
الاعريف مساو ى من اإلجنليزية ا عيار ند ريسال وراا ال ينو ق بشكل وـام
لى العربية لم يف العربية مت دعل ال يألى يف ير اال؛اشااد هم ا عيـار،
وي يام اخايار ونـون هلجـم يف العيـر احلـالم؛ بـل مت ـد هلجـة أو لكـة ـريش
أ لــى اللكــال أو ا ســاويالذ فا عيــار يف أي لكــة ريــم العربيــة وعــد الانــون اللــاجم
ا ســاخدم لكــة أرمــا لــدى بعــض ا ــاكلم الغــلي ؛ بينمــا يف العربيــة ا عيــار هــو
ا ساوى القديم ال ي يلاعلم –ال يلكاسل -من خ د القوا د النألويـة واليـرفية،
وه ا ا عيار ال ميكن أن يكون لكة أرماً لي ماألدي بعد يور اال؛اشاادذ
و د ث رل دووم ولومـق ال )Doughty and Long. 2003:4-5أمـ راـا يـام
مع أو ا؛ااجان ونـون معـ للكـة ال)variety of a language؛ بـل ويف بعـض
ال يــان حيــدي ثل ـ مــن ا األــدث الغــلي أم ســام عــا ينــاا ن ـ وتــع
حياـادون فيـ إىل ا

اسـاب هلجـة ثاميـة الacquisition:SDA

)second dialect
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ل؛ اب وربوية وأ؛ اب الاوةيـف وريمهـا مـن ال؛ـ ابذ و ـد مـ بالداردـة
المريكية الفريقية الالفار ة السود) يف الواليال ا األدةذ وه ا يف رأيم ينو ق
لــى العاميــال والــداردال العربيــة يف مقابــل ال يــألى أي العربيــة مــا ب ـ
ماتياا و اترها ذ والنايجة ما ث ـرا هـم اخايـار هلجـة لاكـون معيـارا لـى
الرريم من غعوبة معمة ا نوو ـة بشـكل موتـو م وغـعوبة الـاألكم يف وكـم
اللكــة وو ــدهلا عــا جيعــل ا عيــار يف ه ـ ه احلالــة لكــة ثاميــة أو هلجــة ثاميــة ؛ــواء
للو ب أو للمعلم عا ياثر ؛ل ا لى الاألييل ال ادميمذ لـى ـل رميـا ال
يكــون ه ـ ا مشــك يف اللكــال ريــم العربيــة لن ماألــدثم ا عيــار الغــلي ال
يزالون لى يـد احليـاة وميكـن عار؛ـة هـ ا ا عيـار معاـم؛ بينمـا يف العربيـة ال
يودد أي ماألدي أغـلم للمعيـار ولعـد لكـة أرمـا لـ حبيـخم مومـنن إىل ا مار؛ـة
اللكوية مع ما ـدا النيـوص الرتاثيـة اليـاماة الـت ال و ا ـل فياـا معنـا حنـن
العـــرب الـ ـ ين لـــى يـــد احليـــاةذ ويـــرى ورا؛ـ ـ

ال1999:182

 )Trask,أن

اال رتا بلكة وا دة فقت ووشجيعاا لكة وطنية وا دة هو م اـر أيديولوديـة
اللكة ا عيار ،لن اللكال الخرى مقمو ة أو ماملة أو ماجاهلة أو حماقرةذ
و د ـاود دي ـز ال )Davies, 2007:154اخلـروا مـن مـرز وعريـف اللكـة
ا عيار برن دعل ا اـوم م سـ جتريـدا خاليـا ال ،)idealizationوأن ا األـدي
الغلم يقـرتن بشـكل دا ـم باللكـة ا عيـار ،وأمـ يف اللكويـال الاو يقيـة ميكننـا
حتديد ا األدي الغلم برم هو الاجسيد ا ادي للكـة ا عيـارذ وهنـا ملمـجم مـن
دي ــز أم ـ ميــار

مليــة الــدور؛ يعــر اللكــة ا عيــار باإل الــة إىل ا األــدي

الغلم ويعر ا األدي الغلم برم جتسيد للكة ا عيارذ فاللكـة ا عيـار جتريـد
ياجسد يف ا األدي الغلمذ و ريل من حماولـة ورا؛ـ ال)Trask, 1999:149
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دي

ن ا األدي الغلم لدى اإلدرا ـي الـ ين مي لـام وشومسـكم،

واــا أم ـ جتريــدي يــرى اللكويــون االدامــا يون أهميــة للانــون أو ال؛ــلوب
اللكوي لم ياألـدد بـ ا األـدي الغـلم بشـكل إدرا ـم؛ فاللكـة ا عيـار هـم
حم ـ الاشــخيص والام ــل فيمــا هــو جتريــدي الا األــدي الغــلم) ،وي ي ــد أي
حت

لى ون اللكة ا عيار أي ا ميولألا ريام ـا وييـعل حتديـده ووعري ـ إال

أماا قيقة مام لة وةاهرة ملمو؛ة اداما ياذ وبا ا مكـون ا؛ـا عدما جتسـد العربيـة
ا عيار ااألدي أغلم يف يور ما بعد اال اجاا واال؛اشاادذ
وأو ـق مـع رومالـد ومومـان ال )Ronald And Nunan, 2001:3يف أن هنـا
ماألدث أغلي للانو ال واللاجال ،و د م با يـرية العربيـة واإل؛ـ امية
ا كسيكية ،ثم حتدثا ن اإلجنليزية وونو اواا مشـمين إىل أن بعـض الانو ـال
أو اللـــاجال وقـــع تـــمن طيـــف مايـــل ،ويشـــمل هــ ا الويـــف اللكـــال أو
اللاجال ا عيارية الت واعلم يف ا دار ووكون هلا أهمية ؛يا؛ية وا ايـاديةذ
و ـد وور ـا إىل مسـرلة ونـون اإلجنليزيـة عــا جيعـل اللكـة اإلجنليزيـة لنقـوا فرامكــا
الfranca

 )linguaاعنـــى لكـــة مشـــرت ة 1أي هنـــا ونـــون مشـــرت لإلجنليزيـــة

للاواغل الدولم ب ا األدث الغلي وماعلمياا لكة ثامية؛ واا أمنـا لنـا إن
ال يألى ال وعد لكة أماً بالنس ة لنا أبنـاء العربيـة فاـل ميكـن أن موـرح الاسـاؤد
الاالم:
هــل العربيــة ال يــألى الــت ماعامــل باــا مــع ال وــار ا خال ــة وعــد لنقــوا
فرامكا؟ فام اللكة ا شرت ة بيننا ،وال ميكن أن منس اا إىل أي منا؟
 1هناك من يرتجم مصطلح ( )lingua francaبـ لغة مشرتكة لكين ال أرى ذلك؛ ألن هذه الرتمجة يف رأيي
تفسري وتوضيح ،وهي عبارة عامة وال تصلح مصطلحا ،وهلذا سأستخدم اللفظة اإلجنليزية ألن كثريا ممن
قابلتهم يف املؤمترات يستخدمونها.
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ط عا اإلدابة ليسأ يسمة لكن ؛ر؛امر يف رض ا دد يف الدبيال لعـل
القار يلأل ما ميكن أن يعين يف اإلدابة ن الاساؤدذ فمى ورا؛

ال Trask,

 )1999:272أن اللكة ا عيار هم ثل الانون الـ ي يـراه ماألـدثوها المسـل يف
السيا ال الرةية والرتبويةذ وم

أن هنا ور يـزا يف ـل الاعري ـال لـى

السيا الرتبويذ ثم اماقل للألديخم ـن اللكـة اإلجنليزيـة مشـما إىل وعـددها مـا
ب ال اليم وا مو ال االداما ية الـت واألـدثاا اـى يف اإل لـيم الوا ـد؛
ول ل ياألدي اللساميون االداما يون اليوم ما ميكن وسميا الاإلجنليزيال)
" "Englishesلإليارة إىل الاعدد واالخا

 ،وأ اقد أم ميكن لنا وو يق ثل

لى العربية إث مقود إماا جممون ربيال ،فم يساخدم ا كرب العربم ونو ا
رالف إىل د ما مـا يسـاخدم يف ا شـر وإن ـان الانو ـان م اـوم لكـ
اإل ليم – لى اخا

يف دردة ال امذ أما ال يألى ا و دة فام الت مـا

يراهــا ورا؛ـ يف اإلجنليزيــة ا عياريــة هلــا مكامــة خاغــة ووقــدير مــن ماألــدثياا
ال)Trask, 1999:272ذ ويرى أن ه ه ا عيار وكاسل من خ د الرتبيةذ
ثم يعرا للألديخم ن اإلجنليزيـة ا عيـار ،وال بـد أن مشـم إلياـا هنـا لماـا
مــن اخليــا ص يف اللكــال ا عيــار احلدي ــة الــت ال ونو ــق لــى العربيــة لاجـ ر
العربية يف الااري

لى مـدى أربعـة شـر رمـاذ فـمى ال )Trask, 1999:273أن

اإلجنليزية ا عيار ليسأ ثاباة؛ بل هـم وـاكم وواوـور مـن ديـل إىل آخـر ،وأن
اإلجنليزية ا عيار يف القرن ال امن شر ختالف ن إجنليزية القرن الاا؛ع شـر،
وأن ا عيار ا نوو لالف ن ا كاوب ،وأم ال يودـد يـمء اةـ اإلجنليزيـة
ا عيـــار ـــل  500؛ـــنة؛ إمنـــا ونو ـــال لكويـــة لكـــن ال ـــكو االداما يـــة
والسيا؛ية أ وأ ونو ا و يدا فرغة ليكون مق وال بوغ إجنليزيـة معياريـة،
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لدردة أن هنا ددال أي ونون ل احلق يف أن يكون اإلجنليزية ا عيار ،هـل هـو
ونون لندن أم ريم لندن من ا دن الويوامية؟
ط عا يف العربية ال ودود ل ه ا ا دد يف بعض اخليـا ص م ـل :أمـ ال
ودود للعربية ا عيار ل مخسة رون؛ بل هم مودودة من أربعة شر رما،
مــا أن الــاكم والاوــور يف العربيــة أبوــر مــن اإلجنليزيــة الرو ــا العربيــة ا عيــار
بنموثا ديم ال ميكن أن ختالف ن د ريا أو ونسل

نـ متامـاذ باإلتـافة إىل

أن الدين امل مام يف الانون ال ي وو أ نده الاوورال ا ق ولـة يف العربيـة
ا عيار؛ إث هـو لكـة ـريش وريمهـا مـن الق ا ـل الـت اف ـأ لـى فيـا ااا
ا رو وــة بــالقرآن الكــريمذ و مــا ث ــر ال اــري ال )18 :1999أن اللكــوي يف
القرون الربعة الوىل مجعوا اللكة مشافاة بشكل م اير م ـل اال؛اشـااد
بال دو دون احل ر ومقدم بعض الق ا ل لـى بعـضذ مـا مقـل ـن ا عجـم
الو؛يت ال )9أن النقل اللكوي وو ف زماما ومكامـا :الزمـان نـد القـرن ال ـامم
لعرب ا دن والقرن الرابع ل راب ال وادي وا كـان يقايـر لـى يـ ا زيـرة
العربية الال اري)19 :1999،ذ و د حتود النقل اللكوي مـن ا يـدر الا ـاكلم
الغــلم) إىل ا ــنت الســا ن الال اــري)20 :1999،ذ هـ ه الاوغــي ال جتعلنــا
مسا عد بعض الي ال يف اللكال احلدي ة ا عيار ووو يقاا لـى ال يـألى لكـن
و قــى إمكاميــة اخلــوض يف مســرلت اللكــة العربيــة بوغـ اا لكــة مشــرت ة اللنقــوا
فرامكا) و ل مسرلة العربيال يا؛ا لى اإلجنليزيالذ
ويف خ ــم هــ ا ا ــدد مــرى أن مــن الهميــة أن مشــم بشــكل ــابر إىل
فرتـيال رايــن ــود وعلـم اللكــة خاغــة مــا ياعلـق با را ــل لهمياـ هنــا،
إتافة إىل احلديخم ن اال اساب والاعلمذ وهو موتون ا ألخم الاالمذ
فرضسات كراشن:
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وشــرت فرتــية -أو م ريــة مــا يســـمياا الــ عض -ا را ــل ال

Monitor

 )Theoryمع القوا د الكلية يف دد من ا اد لكناا واج إىل ا اسـاب اللكـة
ال اميــة ،1وهــم م ريــة وشــمل الأو وــدخل تــمن) مخــجم فرتــيال لكرايــن
ال )Krashenالـــت هـــم الالـــاعلم واال اســـاب ،ا را ـــل ،الرتويـــل ،الـــدخل
اللكـــوي ،ا ريـــا الودـــدامم) ،وأ؛ـــا الن ريـــة ودـــود فـــر بــ الـــاعلم
واال اساب ال :)acquisition & learningفاال اساب للكة ال امية الأو اهلد )
مشاب للكة الوىل الأو الم الـت يعـد ا كاسـل ماألـدثا أغـليا هلـا) مـن يـخم
ور يز ا اعلم لـى الر؛ـالة الاواغـلية وا عـامم؛ بينمـا الـاعلم مليـال وا يـة
ينيل اهامام ا اعلم لى القوا د والمنـا اللكويـة ،و لـى يـف ير ـل أو
ي س ا اعلم مجلةذ ف رتية ا را ـل وـرى أمـ مـع أن الاألـدي الالقـا م باجـ ر
الن ام اللكوي ا كاسل يف الـدماة إال أن مـا مت وعلمـ حيـرر وييـألا ويرا ـل
ـــديخم ا ـــاعلم إن ـــان لديـ ـ و ـــأ ورري ـــة للرت يـــز لـــى الد ـــة اللكويـــة
ال )accuracyالLightbown, 2002:115-132

)Spada andذ اعنـى أن ا را ـل

اللكوي ينشت راا بشكل وان إثا امأ اللكة ماعلَّمـة وليسـأ هـم اللكـة الم ولـيجم
ا األدي ماألدثا أغليا ويرريـل ا األـدي بالد ـة أ ـر مـن رري اـ بالو ـة وإييـاد
الر؛الة ولو بالرت يز لى ا عنى؛ يف ا قابل ينما يكون ا األدي أغـليا واللكـة هـم
لكا الم فا را ل اليكون مشيوا لن اإلماـاا ولقـا م ،و ـارن ثلـ يف أي مجلـة أو
جممو ة مجل برن حتاود إيياهلا با ساوى ال ييا و اود ثل با سـاوى اللـاجم
الـ ي وعلما ـ يف ط ولا ـ  ،لنــا ؛ــنجد امســيابية يف اإلماــاا با ســاوى اللــاجم مــع
1

لعل القارئ الكريم يلحظ أننا نضطر إىل احلديث حول اكتساب اللغة الثانية وال نقتصر على أدبيات

اكتساب األوىل أو األم ألن الفصحى ليست أمّا وال أوىل بالنسبة لنا.
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را ــة للمرا ــل يف داخلنــا؛ يف مقابــل مــا ؛ــنجده مــن الاــد يق والنشــا للمرا ــل
واخايار الل اة واإل راب ا زامن للك مذ
و ــد ــزز هـ ا الــرأي مــا وــراه اللكويــال الن ســية مــن أن اللكــة وكــون أمــا
وا األــدي أغــليا والعمليــة ا اســابا إثا وــوفر ــام اآلليــة ال)automization
والسر ة ال )speedال)Handke, 2012ذ وهـ ان العـام ن اةـان يف رأيـم لـو
ال ناهما يف أم سنا ويف العربم مع هلجا مقارمة بعدم ووفرهما بن جم ا قـدار
فينــا ويف العربــم مــع ال يــألى؛ إث يكــون اإلماــاا بوينــا ولــيجم آليــا بامســيابية
اللاجـة الــت هــم أم بالنسـ ة لنـا؛ بــل يا اطــر ويــزود امـل اآلليــة ليألــل حملـ
ا را ل ال ي ينشت يف ه ه ا ر لةذ وه ا يعزز ما رره ال اـري مـن أن العربيـة
ال يألى ليسأ الوىل لنا الال اري )20 :1999،مقررا أماا يف الو ـأ م سـ
ليسأ ثامية؛ بل ب الوىل وال امية ،وإن ان ه ا الاوغيف حياـاا إىل منـوثا
أو إطار م اهيمم يف الدبيال مو ق لي ذ
و د مقود يف خاام ا دد السابق :إن ا األـدي الغـلم هـو مـن يكاسـل
اللكة يف ال رتة احلردة من مره وياكون لديـ فوـرة لكويـة ،وهـ ه اللكـة لكاـ
الم ،وحياا بك م ويساشاد ب ورو و؛ليقا ذ وين كم اإليـارة إىل بلعـد ماـم
أيارل إلي الدي ـال وهـو ال عـد ال قـايف وبلعـد االمامـاء الـ ي حيسـ ا األـدي
باللكة ،وم را لهميا خاغة ما ياعلق من بال يألى ؛ن رد ل ا ألخم الاالمذ
االنتماء الثقايف للغة:
أيار دي ز ال )Davies, 2004:433إىل أن ا األدي الغـلم يعـس مـن تـمن مـا
يعني اماساب الشخص لع وية لكة أم ،و درو لى أن ي ـدي ماـارة يف الكـ م ويف
الكاابة ند الدرا؛ة يف ا در؛ة ،ومااراوـ لـى أن يكـون ـادرا لـى الاواغـل مـع
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أبنــاء اللكــة ،و ـ ل ياولــد لدي ـ إ ســا بالع ــوية ووقا؛ــم ال قافــة وريمهــا مــن
ةـال اللكـة الالعـادال مـ والقـيم واال اقـادال)ذ وطـرح ال)Davies, 2004:431
؛ااال ود هل ا األدي الغـلم هويـة؟ ومعلقـا بـرن ا يـولا يلسـاخدم

مـة

متييزية فار ة يف الاعريف ،مسا عدا من ليجم ـ ل ذ و ـد يكـون هـ ا ا ـدد مشـاباا
للجدد يف الرتاي ود العربم ر ا والعربم باللسانذ
و ــد أ يــد ال )Davies, 2004:436لــى ال عــد ال قــايف بالشــعور باالمامــاء
لهل اللكـة ،وث ـر الص )439أن ومـ ماألـدثا أغـليا للكـة يعويـ امامـاء
و وة ،ه ا االماماء وه ه القوة والسـلوة مـن اليـعل احليـود لياـا يف لكـة
ريم لكا الم ماما ان ا اساب ووعلم مادألا ،في قـى –يف رأيـم -امـل
وق ل ا امع اهلد ل ام يويا يف حتديد مدى اماما للكـة ،مـا أيـار
الص )440إىل اإل سا باهلوان ند دم وم ماألدثا أغليا للكة؛ وهل ا
فاإلجنليزيـــة وعـــزز هــ ا الشـــعور لن ماعلمياـــا لـــن ييـــلوا أو ال ييـــلون إىل
ة ورميل ال مم
ماألدث أغلي ذ ويف ه ا اليدد ميكن لنا بكل ؛اولة م
والشعور الن سم باهلزميـة نـد العـرب الـ ين ي منـون ال يـألى لـى هلجـاام
وحياولون الاوار مـن العاميـة ودعلـاا خيـما و ـدوا لل يـألى؛ بـل ييـ اا
بع ام بالدمجمذ وهم دردـة أ لـى عـا مـر بنـا مـن ـية اال؛ـااجان والقمـع
لانــون مــا يف اللكــة ال ـ ي أيــار إلي ـ دووــم ولومــق ال Doughty and Long.
)2003:4-5ذ
وراا معد ا شار ة –وإن امأ بدردـة أ ـل مـن االمامـاء -ـام مامـا يف
االمامــاء بوغــف ا نامــم ماألــدثا أغــليا للكــة ا نامــى إلياــاذ فقــد ث ــر دي ــز
ال )155 :1999من تمن ا ناةم الت حتدثأ ن ا األدي الغـلم الن ريـة
االداما
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ال ،(Pavlenko and Lantolf, 2000) )participationال ي جيمـع بـ السـيا
االدامــا م واال اســاب ال ــرديذ ويســال دي ــز ــا  :أي أم ـ ال وي ـ ا
ماألـدثا ا ـرد ؛ بـل ال بــد مـن مشـار ة مـع آخــرين وا ـاوض معاـم يف إطــار
م ريـة فووسـكم ال )Vygotskyمنوقـة النمـو القري ـة ال

the zone of proximal

)developmentذ ومن ثل يف رأيم أن الو ل الا رء) د يكـون ماألـدثا أغـليا
ل ر من لكة أم إثا وعلماا الا اس اا) ـل ال لـوة ،و ـ ل بعـد ال لـوة لـيجم
يود اال اساب مساألي لكن

غعل ددا ال2004:433

 ،)Davies,وهنـا

در ا؛ال ـود إمكاميـة أن ييـ ا ريـم ا األـدي الغـلم ماألـدثا أغـلم بعـد
ال لوة لكناا من اليعوبة اكان ال)Davies, 2004:437ذ
ولعل ه ه الفكار ا ورو ـة ليسـأ بعيـدة ـن رأي ابـن خلـدون بوغـ
ــاي ادامــان يف مقدماـ الــت م رهــا ــو مواتــع ماعــددة وربوـ اال اســاب
الا لكــة) بال ينــة ا نا؛ ـ ةذ فقــد ث ــر أن اللكــة ملكــة وودــد نــد ال شــر ور؛ ـ
بالســمان والاكــرار الابــن خلــدون ،)554 : ،و ــد ملمــا هنــا أخـ ه با ـ ه
السلو م وال وري معا ،ثم أ يد لى أن "ا لكة إمنا حتيل بالاعليم ما لناه"
ال ،) 558ثم يساورد يف ال يـان والا يـيل دامعـا بـ ا لكـة والاكـرار واحل ـ
واال؛اعماد ا :
"إال أن اللكال ـا امـأ ملكـال مـا مـر ـان وعلماـا عكنـا ،يـرن ؛ـا ر
ا لكالذ وود الاعليم ـن ي اكـم هـ ه ا لكـة ويـروم حتيـيلاا أن يرخـ م سـ
حب ـ

ماـم القـديم ا ـاري لـى أ؛ـالي ام مـن القـرآن واحلـديخم ،و ـ م

الســـلف ،ولاط ـــال فألـــود العـــرب يف أ؛ـــجا ام وأيـــعارهم ،و لمـــال
ا ولدين أي ا يف ؛ا ر فنومام؛ اى يانزد لك رة

لك ماـم مـن ا ن ـوم
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وا ن ور منزلة من مشر بينام ولقن الع ارة ن ا قاغد منام ،ثـم يايـر بعـد
ثل [م

هنا امو

اإلبدان ور؛يسا لى احل

والاكـرار يف الاعـ م مـا

يف تممه لى سل ـاراوام ،ووـرليف لمـاوام ،ومـا و ـاه و

ـ مـن

أ؛الي ام وورويل أل اةام؛ فاأليل لـ هـ ه ا لكـة باـ ا احل ـ واال؛ـاعماد
[م

هنا أن ا لكـة مايجـة احل ـ واال؛ـاعماد وراـا ليسـأ فوريـة اباـداء ،

ويزداد بك رواما ر؛وخا و وة" ال)559ذ
ثم رر أن ا لكة اللدى العرب) د فسدل با خالوة لكم العـرب ال)555؛
فا خالوــة لكــم أبنــاء العربيــة ي ســد لكــة ا األــدي الغــلم لــدى ابــن خلــون؛
وهل ا يرى أن لكة ـريش الالوا عـة يف الو؛ـت وا ر ـز) أفيـا اللكـال العربيـة
يليام ما ا ان ام من ثقيف وه يل وخزا ة ثمذذذ فاو يعاد با كان -إتـافة إىل
الاعلــيم وا لكــة -يف ا لكــة اللكويــة وفيــا اااذ وم

ـ أي ــا ور يــزه لــى

اال؛ـاعماد اـى بـالاعلم الـ اوم واحل ـ و ـ ل النشـرة االداما يـة ،وهـ ا
ط يعم إث ال يا ع ابن خلدون من ـورا فلسـ يا معينـا؛ بـل يكاـل م

ـال ال

ينا ماا خيت مناجم مع ذ وإن ان واتألا أم برت يـزه لـى ـ ا اـون ال
يعم اهاماما م ا للا ا ل تـمن مجا ـة لكويـة للكـة اهلـد وهـو مـا رـالف
م رية فووسكم ال)Vygotskyذ
ما أم يلا لى اال اساب ال ي ةاه ا لكة وأم ريم الاعليم؛ إثا ـاد:
"وملكة ه ا اللسان ريم غـنا ة العربيـة ومسـاكنية ناـا يف الاعلـيمذذذ" ال)559ذ
ثم ث ر من الينا ة العلم بقوام اإل راب وفر

ن اإل راب م س الوو يقا)

ثــم قيــل" :فيأليــل لــى لــم اللســان غــنا ة وال حييــل لياــا ملكــة"
ال)560ذ ثــم يســاورد بوغــف النــا " :ال يــل ال ــامم واخلمســون يف أن أهــل
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الميار لى اإلط

اغدون يف حتيـيل هـ ه ا لكـة اللسـامية الـت وسـا اد

بـالاعليم ومـن ـان مـنام أبعـد ـن اللسـان العربـم ـان يـوهلا لـ أغــعل
وأ سر ،والس ل يف ثل ما يس ق إىل ا اعلم من يود ملكة منافية للملكـة
ا ولوبة [راا العامية ال ال يألى " ال)563ذ
فلدى ابن خلدون ميكن يود ا لكة لكن ي قى السااد الهم هل مي ا
جة يف ال يألى؟ ا واب يا ا من خ د ما طر ـ أن اإلدابـة الذ مـا أن
اال اسـاب الـ ي يرمـم إليـ لــيجم اال اسـاب الـ ي ياألــدي نـ وعلــيم اللكــة
ال اميــة؛ فاال اســاب نــد ابــن خلــدون هــو دردــة ليــا مــن يــود الــاعلم
وم زمة العالم من الك م فياأليل ب ل ا اسابذ
وراا ياعلق اوتون االماماء ال قايف مورح بعض اإليكاالل والاسـاؤالل
اخلاغة باللكة العربية ودور لى االجتاه حنوها وا شا ر الت حيملاا مكاسـ وها
أو ماعلموهــا ،والــت طــرح دي ــز ال )2004بع ــا مناــا فيمــا ياعلــق باللكــة
اإلجنليزية يف اماشارها خارا موطناا الغلم ،مناا:
هل ا دد ود اإلمويالية اللكوية لإلجنليزية ميكـن أن يو ـق لـى العربيـة
ال يــألى يف بلــداماا أو يف ال ـ د اإل؛ ـ مية ريــم العربيــة؟ مــا هــو احلــاد يف
إجنليزيــة بريواميــا وأمريكــا :ربيــة الــدود العربيــةذ فالانو ــال احلاغـــلة يف
اإلجنليزية اآلن وو م بـرن ال؛ـرتالي مـ ال يلقـون بـاال للاقاليـد وال ـرا
اللكويــة لإلجنليزيــة الويواميــة وم لــام الســنكافوريون الص)446ذ وأ اقــد أن
اماشار العربية يف ال لدان اإل؛ مية ال ي سَّر برم إموياليـة لمـ موتـع ور يـل
من أهل ول ال د ،ف يودد و جر من اماشار العربية م ل وتع اإلجنليزيـة
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واماشارها يف ؛نكافورة أو اهلند أو ال ل ؛ بل هو موتع ور يـل يف احلـالا
اليف الة ال د العربية وال د اإل؛ مية)ذ
وهل هنا يعور بالرري ة بكـون الشـخص ماألـدثا أغـليا للعربيـة لكـن ال
ميكن ثلـ ؟ وهـل ـدر العربيـة مـن ريـم النـاطق الغـلي م ـجم ا شـا ر
السل ية أو اإلجيابية ال ومـ يعلـم ويـاعلم لكـة ريـم لكاـ ؟) فقـد وتـا ـرامش
والم يف بــراين ال Kramsch and Lam, 1999. in Brain, 1999مـ ور يف
دي ــز )442 :2004 ،أن ومــ ريــم ماألــدي هلــا ميــزال مناــا الشــعور
باألدث لكة أخرى ما هو اد معلمـم اإلجنليزيـة ـود العـاي يف يـعورهم
بال خر لاألـدثام اللكـة العا يـة الوىل؛ لكـن مـع الخـ باحلسـ ان مـا ال ـ
؛ينغ ال )Singh, 1998و ال )Brain, 1999الم وران يف دي ـز)444 :2004 ،
أم يف أمريكا الشمالية يودد متييز تـد مدر؛ـم اإلجنليزيـة ريـم النـاطق باـا؛
لكن يف جمامعال ريم ماطقة باإلجنليزية أغ د يكون المر لال ا إث راا يـدد
لــى رفعــة ومكامــة ،وه ـ ا مشــاب لاجــربت مــع أ؛ــاو ة دامعــال أمدوميســيا
وجتربت مع أ؛او ة دامعال الي ال ين ي اخـرون فيمـا بيـنام لكـن حيسـون
بـــالنقص ـ ـ ياعـــاملون معنـــاذ مـــا أيـــار هوليـــدي ال Hollidayمـ ـ ور يف
رياشــاردز وديــدل ال )Richards and Schmidt, 1985:386إىل ميــولا
الغالة ال )native-speakerismوهو اال اقاد برن معلمم اإلجنليزية الغـلي
أ لى درا من معلمياـا مـن ريـم أهلـاا ،وميكـن أن مقـيجم ثلـ لـى العربيـة
أي اذ فمعلم اللكة من ريم أهلاا د يعرتي يـعور بالدوميـة يف بينااـا لكـن هـ ا
الشعور ياألود إىل فخر يف بينة ال واألدثااذ وهل ا فام وع م ن اهلوية ال ـية
اداما ية) أ ر مناا ية لكوية لدى ا األدي م س الدي ـز،)446 :2004،
وراا ينو ق ه ا لى من ياألدي العربية بلكنة خاغةذ
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ولعلنا يف ا ألخم الاالم م رد احلديخم ود اللكة العربيـة اسـاويياا العـامم
وال ييا يف حماولـة اداااديـة للمقاربـة ان ـور النألـو الكلـم ور؛يسـا لـى مـا
ث روـ وايـأ ال)White, 2007:37-41؛ فالنقـا مشـاب إىل ـد ـ م لوتــع
اللكة العربية مع ا اساب اللكـة الوىل وال اميـةذ وأ اقـد أن النمـوثا غـاحل إىل
د م للعربية اسـاويياا العـامم وال يـيا وإن ـان ال رلـو مـن إيـكاالل
يرم يف ثل يرن أي من ور لمم آخرذ
العربسة مبستويسها العامي والفصسح:

يف هـ ـ ه ال قـــرال ؛ـــر رض ا نا شـــة الـــت رتـــااا وايـــأ ال
 )2007:37-41يف ـــدي اا ـــن ا اســـاب اللكـــا الم وال اميـــة ؛ـــوى أمـــس
؛ر؛ـا دد العاميــة بــالم لــى ا ا ــار أماــا أود مــا يوادـ العربــم ،وال يــألى
بال امية لى ا ا ار أماا وياد العربم و د ا؛اقر لديـ م ـام لكـوي هـو م ـام
العاميةذ
فقد حتدثأ يف موتون الك اية اللكوية لدى ا األدي الغلم الللكـة الم)
White,

ومكاســل اللكــة الوىل ما ــدة أن الن ريــة الاوليديــة اللكويــة ال

Generative

 )linguistic theoryواد إىل ووغيف الك اية اللكويـة ويـرح ي يـة الـامكن
مناا لـدى الط ـاد للكـاام الوىل الم اليف الانـا العاميـة)ذ ما ـدة يف الو ـأ
م س أن لدى ه ه الن رية هدفا موازيا ياعلق با اساب اللكـة ال اميـة اليف الانـا
ه ـ ه ال يــألى) ويــرح ط يعــة ا اســاب الك ايــة ا ر ليــة ال

acquisition of

)interlanguage competenceذ
ووقرر أن ه ه ا عرفة ريم الوا يـة الال ـمنية وريـم اليـرحية) ال وسـاودل
وعلماــا خ ـ د ا اســاب اللكــة الم الالعاميــة)؛ إمنــا وشــاق مــن النألــو الكلــم
ال ،)Universal Grammar:UGوه ا االد اء م س – ما وقود -لى إيـكاد
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م

وحتدي ن وشومسكم ال )Chomsky, 1986وهو منوقـم دـدا – مـا

وي  -برن الدخل اللكوي ال ي يالقاه الو ل يف مر لة ال ـرتة احلردـة يكان ـ
اخلور النألوي ومع ثل ييـل الط ـاد إىل مر لـة الن ـا اللكـوي والـامكن
ال ) ultimate attainmentمـن اللكـةذ وهـ ا ةـاهر يف ـدي نا مـع أط النـا يـخم
خناط ام جبمل ما يـة وريـم غـأليألة ور ي يـا يف أ يـان ـ مة ووكـون النايجـة
إوقان أط النا للكة الم الالعامية)ذ
ووسادد لى ما يراه وشومسكم برن الو ل ال يعامد لى الـدخل فقـت يف
ا اساب للكة بدليل أن ا األدي الغلم وا كاسـل للن ـام اللكـوي يسـاويعان
إمااا -و ل فام -مجل ي يسمعا باا من ل ،ما يساويعان احلكم لـى
اخلور برم خور حنوي دون أن ياعلما وعليما غرحيا ثل  ،ما ياقنـان ا قامـال
ا ق ولة ل عض ا مل دون مقامال و؛يا ال أخرىذ
واعنى آخر –وا د وايأ -أن الدخل اللكوي ياثر ؛ل ا لى اية الو ـل
اللكويــة؛ وهلـ ا مقــود إن الو ــل ال بــد مــن أمـ يكــون لديـ معرفــة داخليــة فوريــة
مكرو؛ة يف دماري يساخدماا يف ا اساب لكا الم بكض الن ر ـن الـدخل ا شـوه
ال ي ياعرض ل أو الكموض ال ي يكانف الدخل اللكوي يف أ يان مةذ
وبناء لى النموثا ا ق ـود لـدى الن ريـة الاوليديـة اللكـوي يف الـة اللكـة
الم ورى وايأ أن لدياا أي ا و سما مق وال ال اساب اللكة ال اميـة الال يـألى
يف الانــــا) ،هــ ـ ا لــــى افــــرتاض أن النألــــو ا ر لــــم ال
 )grammarsا كرو

interlanguage

لى غ ة النألـو الكلـم يشـمل معرفـة تـمنية با ـاهر

اللكوية للكة ال امية لى الرريم من دم االو ا

لى ط يعة ه ا النألـو بشـكل

د يق ملمو ذ
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ووســادد لــى ثلــ بــرن مكاســت وماعلمــم اللكــة ال اميــة الال يــألى)
يكاسـ ون الن ــام اللكــوي لــى الــرريم مــن وشــوه بالــدخل الـ ي يالقومـ عــا
جيعلنا م رتض أن الك اية ا ر لية خت ع لـن جم ا ـدأ الـ ي خت ـع لـ الك ايـة
اللكوية المذ ويف ه ا اليدد يرى ال اري أن العربية ال يـيألة لكـة بـ الوىل
وال اميــة للعــرب ،فـ هــم بــالوىل ا امــادا لــى ــدم وشــاب ا اســاباا با اســاب
ال رمسي للكاام الم ال رمسـية وال بال اميـة ا امـادا لـى ـدم وشـاب ا اسـاباا أو
وعلماا با اساب أو وعلم ريم النـاطق بال رمسـية للكـة ال رمسـية ،وحنـن منقـل ـ ما
مـــن معرفانـــا بالعاميـــة لل يـــألى الال اـــري)21 :1999،ذ وال أدـــد منوثدـــا يف
الدبيال الفرتاض ال اري للكة وقع ب ب فيما ثل ر من مناثا الم وال اميةذ
لى أية اد ورى وايأ أن هنا ا رتاتا يا ـادر إىل الـ هن وهـو أمـ راـا
يرى ال عض أن ا عرفة الت ي ارها مكاسل اللكـة ال اميـة راـا ال وكـون النألـو
الكلم ال ما يف الة اللكة الم)؛ بل د وكون النألو للكة الم ،وراا مق ـل يف
العربيــة ثل ـ إثا ال

نــا وــرثر ال يــألى بلكانــا العاميــة يف ـ م مــن ا ــاهر

اللكويةذ يف ا قابل لو ال نا أن ا عرفة ي وكـن موازيـة للم ـاهر العاميـة فإمنـا
م رتض مع وايأ أن ه ه ا عرفة مشاقة من النألو الكلمذ
وولخـص وايـأ ال كـرة اـا يلــم ال؛ر رتـاا مقرومـة باوتـيألم ويــر م
للعربية اساويياا):
إثا لنا أن الك اية اللكوية للماألدي الغلم وشامل لـى معرفـة تـمنية
لى الرريم من الكموض واخلور اللكوي يف الـدخل الـ ي ياعـرض هلـا ،فاـ ا
جيعلنــا م ــرتض أن الط ــاد ميالكــون خيــا ص فوريــة دينيــة للكــة الالنألــو
الكلم)ذ وماى رأينا وتعا مشاباا كاست أو ماعلمم اللكة ال امية الال يـألى)
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فإمنا م سر ثلـ أي ـا إمـا بـالنألو الكلـم أو بالك ايـة ا ر ليـة ـ ال ياوـابق
الن امان اللكويانذ
لى لٍ ين كم أال مك ل ن وتع وور إلي و وميو؛ـن ال
2007

Cook and

 )Newson,خ ـ د ــدي اما ــن ا ر لــة الناا يــة أو مر لــة الكمــاد

ال ) final stateال اسـاب اللكـة ال اميـة والـت يـاقن فياـا ا كاسـل اللكـة متامـا؛
لكـن هنـا بـا

ال ; Spolsky, 1989:35و

; 1991:153و 1992:706

Larsen-Freeman and Long,

 )Birdsong,أيــاروا إىل أن ه ـ ا الوتــع لــيجم هــو

الوتع ال ي حيدي إمنا هو الوتع اال؛ا نا م؛ أمـا الوتـع الشـا ع فاـو ـدم
إوقان اللكة وأن فشل الامكن هو احمليلة الناا ية الشا عة ،وه ا راا مـا حيـدي
متاما مع ال يألى يف ا اسابنا هلاذ
و د ال مرى بر؛ـا يف ا ا ـار النـا مـع ال يـألى برمـ لـيجم الوتـع ا ـالم
للماألدي الغـلم؛ بـل راـا يكـون الوغـف ا نا؛ـل لـ هـو يـ ي ا األـدي
الغلم ال )native-speaker-likeمـا أيـرما إىل ثلـ ؛ـابقا نـد هيلاينسـاان
وأبراهامسون ))Hyltenstam and Abrahamsson, 2000ذ
ومن ا ام أن مشـم مـرة أخـرى إىل

ـية االمامـاء الـت حيسـاا العربـم إىل

ال يــألى عــا جيعلنــا ماو ــف يف ــدم ا ا ــار ال يــألى لكا ـ الم؛ خاغــة إثا
جتاوزما يف بعض ا واغ ال ا ولوبة للماألدي الغـلم ووغـ نا العربـم برمـ
م ــاد ريــم منــوثدم للماألــدي الغــلم ال أن مقــود إم ـ لــيجم ماألــدثا أغــليا
لل يألى أل اةذ هنا مـربت ا

اـوم برووووايـل  prototypeالTrask, 1999:236-

 )7الـ ي ي ســر ا اــوم برف ــل م ــاد لـ ؛ فإمــا ماألــدي أغــلم منــوثدم اليف
الانا ه ه) أو اما اء ا اوم ليةذ وما يايد ثل

350

معر أمنـا ماألـدي ـن

ا األدي الغلم ال )native speakerيف الدرا؛ال اللكوية احلدي ة ،وا األدي الغلم يف اللكة العربية
دذ غاحل بن فاد العييمم

وعريف مداري طي م رالـف دردـةً ال ـن وعريـف ال يق ـل الاعـدد مـن يـخم
اإلدــادة و ــدمااذ بــل راــا يكــون المــر يف ال يــألى أ ــر مــن وم ـ يــعورا
باالمامـاء إىل مو ـف أيـديولودم حنـو ا ســاوى ا عيـاري لل يـألى الـ ي ــده
ورا؛ ال ما أيرما إىل ثلـ ؛ـابقا) برمـ م اـر مـن م ـاهر أيديولوديـة اللكـة
ا عيار ،بـل راـا ال يودـد يف اللكـال الخـرى ريـم العربيـة أن يشـعر ا األـدي
الغــلم با اقــار هلجا ـ والرري ــة يف إهماهلــا وزواهلــا مــا حيــدي لك ـ م مــن
العرب مع ا ساوى العامم يف ؛ يل ا ساوى ال يـياذ هـ ا جيعلنـا مق ـل القـود
ب ماا ية ا دد ود الوتع ريم الو يعم للعربم مع اميا وال يـألى وأماـا
ية ريم حمسومةذ ويف ا ألخم الاالم ؛نعود إىل أ؛نلة ال ألـخم الـت طر ناهـا
يف ال دايةذ

عودا إىل األسئلة املطروحة وحماولة اإلجابة:

ــل أن خنــام ه ـ ا ال ألــخم ؛ــنعود إىل ال؛ــنلة الــت طر ناهــا يف ال دايــة
حماول اإلدابة ناا اا مـراه ماوافقـا مـع مـا طرـرح هنـاذ و؛ـنورح ـل وسـاؤد
يالوه اإلدابة مقا ة لن ا سا ل د مو شأ بعمق يف ثنايا ال ألخمذ
 هل يودد ماألدي أغلم يف العربية ال يألى؟ميكننا القود دون وردد إم ال يودد ماألدي أغلم للعربية ال يألى حبيـخم
ميكن اال اكام إىل ؛ـليقا يف ال كـام النألويـة؛ بـل ؛ـيعامد لـى وعلمـ ال
ا اساب ذ ما أم ال ميكننا اال اجاا بك م أي ربم بعد يور اال اجااذ
 ماى وو ف ه ا الوغف يف العربية ال يألى؟ خاغـة يف تـوء وشـددبعض اللكوي فيمن واخ

نام اللكة ويروطام يف ا األدي الغلمذ

مــا مقلنــا ؛ــابقا إم ـ وو ــف نــد القــرن ال ــامم لألميــار والقــرن الرابــع
لل وادي لى أبعد وقدير ،مع اخا

يف مـن ياخـ

نـ مـن الق ا ـل الولـيجم
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الفــراد) ،فالاألديــد العربــم القــديم بالق ا ــل ياوافــق مــع ا ن ــور االدامــا م
الاللكة ال يألى) ولـيجم ا ن ـور ال ـردي الا األـدي الغـلم)ذ فاـو يقـرر بنـاء
لى الق يلة ال لى الشخص ،اعنـى أمـ –م ريـا -يق ـل مـن أي يـخص مـن
ريش وه يل لكن يف الو أ م س لن يرخ من الق ا ـل اخلاردـة ـن ا زيـرة
العربية احملاثية لألمم الخرى ماما بلغ فيا ة وبياماذ
 وهل من ا ساأليل أن يكون لل يألى ماألدي أغلم؟لــيجم مســاألي إثا ا؛ــا عدما فكــرة اال اجــاا واال؛اشــااد؛ فلــو فســرما
الاألــدي الغــلم برم ـ اال؛ــاخدام ف ـ ل عكــنذ مــا أمنــا ــد مــرى أن مــاقن
العربية يف العيور ا ارخرة د يوغف برمـ يـ ي ا األـدي الغـلم إثا ا اومـا
أي ــا غ ـ ة أخــرى ريــم اال؛ــاخدام ا ــاقن وهــم أن يكــون الشــخص ماعلمــا
ا؛ا نا يا ف ا ما مقلناه ؛ابقاذ
 هل ميكن أن يكون الشخص ماألدثا أغليا ل ر من لكة؟الدبيال واج إىل القود ب ل

لى أن يكون اال اساب ل مر لة ال لوةذ

 هل مـاعلم العربيـة الـ ي ياألـدي ال يـألى يف ا وا ـف الـت واولـلالعامية يولق لي ماألدي أغلم للعربية؟
قيقــة ال بــد مــن الان يـ لــى اخلوــر ال ـ ي يقــع فيـ ـ م مــن ا األمس ـ
لل يألى ؛واء ا اعلمون أو أهلاا؛ إث ياألدثون با سـاوى ال لـى يف موا ـف
امية وقا م احلديخم باللاجة؛ فيقعون تألية للانـدر والسـخريةذ واإليـكاد
أمام ي سرون ه ا برم اماقاص من العربيـة ال يـألى بينمـا هـو يف رأيـم رفـض
للمســاق ل بــرن واألــدي اســاوى لكــوي يف مو ــف يقا ــم ا؛ــاخدام ا ســاوى
اآلخرذ فمن ال يق ل ه ا الاير يف مو ف يقا م العاميـة لـن جيـد أي ؛ـ ل
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للــرفض إثا ــان يف مو ــف رةــم يقا ــم ال يــألى؛ بــل ؛ــمفض أي ــا
ا؛ـاخدام العاميــة يف موا ــف واولــل ال يــألىذ ومـن هنــا ين كــم الار يــد لــى
احملاف ة لى ا ساويال اللكوية مقرتمة اوا اا الت واول ااذ
 وهل اللكة الم لء لـى ا األـدي الغـلم أم أن مـن يـروطاا أنوكــون آليــة أوووماويكيــة ؛ــيالة مادفقــة إىل ــد ـ م؟ ــارن ب ـ االرويــاح يف
الاألدي بالعامية وا عاماة يف الاألدي بال يألىذ
أيرما فيما مقلناه أن اللكة الم وكـون امسـيابية وليسـأ نـا يشـكيل معامـاة
للماكلمذ فإن ان ا؛اخداماا معاماة فام ليسأ لكة أرماذ
 هل حنن ماألدثون أغليون بال يألى أم بالعامية أم بكلاياما؟ما أيرما يف مقاينا للسـااد ال الـخم مـن هـ ه ال؛ـنلة ،حنـن مسـاخدمون
لل يألى وماعلومن ا؛ا نا يون هلا وحنجم بالوالء وا شـار ة واالمامـاء ال قـايف
هلاذ يف ا قابل ال ميكن اال اجاا بك منا وال ا؛اشـارة ؛ـليقانا اللكويـةذ وهـ ا
ما جيعلنا ماأل

لى إطـ

احلكـم برمنـا ماألـدثون أغـليون بال يـألى دون

ووتيا أو يودذ
أما يف ا ساوى العامم الدارا فنألن ماألدثون بـ لـى أمـ لكـة أم بالنسـ ة
لنا حنن العربذ
ما أمنا ـد مق ـل الوغـف بشـ ي ا األـدي الغـلم يف ا سـاوى ال يـيا الـ ي
يقايــر لــى اال؛ــاخدام اليــأليا دون ا ا ــار ال اجــاا أو ؛ــليقة حيــاكم ويــر ن
إلياــاذ وراــا هـ ا هــو الوغــف الـ ي رمــى إليـ ال اــري مــا مقلنــا ؛ــابقا بقولـ  :إن
ال يألى بالنس ة لنا ب الوىل وال امية ،وإن ان ي يشر إىل ثل غرا ةذ
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ولاعلق المر اا طر نا ؛ابقا من ويور ا ـاهيم الااليـة لـى طـريف طيـف
ماواغل:
ماألــدي أغــلم---يـ ي ا األــدي الغــلم ---ا كاســل ثنــا م اللكــة---
ا اعلم بعد ال لوة ثنا م اللكة ---ريم ا األدي الغلم
فا األدي الغلم جة ولدي ؛ليقة وملكةذ
أما ي يا فينقي بعض الي ال م ل احلجية أو اما

السيقةذ

و ل ا كاسل ثنا م اللكة في قى ماعلما مكاس ا لكن ليجم جةذ
ويلي ا اعلم ال ي ليجم ماألدثا أغليا لكن جييد اال؛ـاخدامذ وراـا ياـوهم
من ليجم ماألدثا باللكة أم جييد ؛اخداماا و د ال يكون ل ذ
وأ ل ا اهيم هو من ي دو لي الاعلم أ ر من الغالةذ و ـد يكاشـ مـن
ليجم ماألدثا باللكةذ
و د لنا برم لى طيف ماواغل حتاييا لايور دود دامعة مامعـة ميكنـ
أن مومنن إلياا يف م ل ه ه ا سا ل الشا كةذ

*
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خامتة:

ميكن لنا أن خنام ال غة ث رها دي ز ال )447 :2004وهم أن االخـا
ود ا األدي الغلم بوغ ةاهرة مرده إىل االخا

ـود ا اـوم لكـل

با خم ،وأن من ا قاربال الر يسية أن ا األدي الغلم هـو ـاف ومسـاودن
للكــة اليــأليألة وه ـ ه م ــرة لكويــة؛ بينمــا الن ــرة الخــرى اداما يــة ووــرى
ا األدي الغلم واتعا للمعايم ال ،)Deveis, 2007:155وه ا يف رأيم مـوازٍ
للن رة ن حياا بك م يف ال يـألى برمـ مشـرن لل يـألىذ ثـم خلـص إىل أن
الن ــرو الر يســا واــداخ ن مــع بع ــاما لمامــا ون ــران إىل م ــجم ال ــاهرة
لكن من زوايا لال ة؛ إث إن ان حمـل الن ـر هـو ا األـدي فاالهامـام لكـوي؛
بينما االداما يون ين رون إىل ارو ـا ا األـدي اجمو اـ ووقاليـدها ولكااـاذ
فيمكن لنا القـود بـرن لل ـاهرة أبعـاداً لال ـة :لكويـة ،وم سـية ،واداما يـة،
وأخرى واعلق بلعد مرو ت باهلويةذ
ما ليقأ ؛ـيدهلوفر ) Seidlhofer, 2000:54مـ ور يف دي ـز:2004 ،
 )444وعليقا طري ا ن إوقان ا األدي الغلم أو مـا ميكـن وسـميا موديـل أو
منوثا برم ين كم أال يكون أي ماألدي هو ا وديل للماألدي الغـلم إمنـا هـو
دزء من احلقيقـة ،وا ـزء اآلخـر يف ا ـنت الـ ي حيـوي ماومـا األـدي إجنليزيـة
لنجوا فرامكاذ ويرى دي ز أماا وريد لل منوثا ا األدي الغلم لييـ ا مـن
ياألــدي اإلجنليزيــة لنجــوا فرامكــا وهــم ريال يــة مــاعلم أ ــر عــن ياألــدي
اإلجنليزية لكة أمذ وراا ه ا واتا بشكل دلـم مـع العـرب ماألـدثم العربيـة
ال يألى ال لكة أم ،بع ارة أخرى جيـل أن مـدر أن مـن ياألـدي اإلجنليزيـة
ومن ياألدي ال يألى وليسوا ماألدث أغلي لماا ليسأ لكاام الم ي ـو
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ــددهم مــن لكاــ الم اإلجنليزيــة أو ال يــألى ويوغــ ون بــرمام ماألــدثون
أغليون هلماذ
ولعل من ا يد أن م ير برن االرو ا ب ا األدي الغـلم وال يـألى يف
الــرتاي العربــم ــان يف

ــية اال؛اشــااد باللكــة ويف جمــاد احملاف ــة لياــا مــن

اللألنذ ويف ه ا اليدد مقود إن النألوي ال ين ي يكوموا يساشادون بالقرآن
الكريم ويلألنون بعض راءاو ما ث ر ثلـ

ـنام السـيوطم ال)40 :1427

ــاموا لــى رأي مق ــود مناجيــا لن القــرآن الكــريم ي ييــدر ــن ماألــدي
أغلم؛ إمنا غادر ن اهلل ؛ ألام ا اعالم لى ل ا األـدث ذ و ـد مـر بنـا أن
ية ا األدي الغلم ال ون

ن السليقة وال ورة والك اية وال رتة احلردـة

واللكــة الم للماألــدي الــت ياعــاىل اخلــالق ناــا ؛ـ ألام ذ فـ ييــا حبــاد إن
يوغف ا ل القرآن –؛ـ ألام  -بـري وغـف مـن الوغـا الـت وولـق لـى
ال شرذ فراا يكون ا؛ا عادهم للقرآن الكريم لم منـزه ـن الـدخود يف معادلـة
ا األــدي الغــلم ال شــري ثي الســليقة والــت وعــد اللكــة لكــة أرمــا بالنسـ ة لـ
ولقاها يف فرتة ردة من مرهذ
و د مودز اآلراء ا ورو ة لى أربعة أ سام:
 من يرى أن ا يولا عكن الاألقق ،ومن وتع ل حمددالذ من يرى أم أ؛وورةذ من ثهل إىل و يل ميولا ا ساخدم الغلمذ من رأى إمكامية حتقق ي ي ا األدي الغلمذوي قى أن مشم إىل أن ا األدي الغلم هو من يردع إلي يف مسرلة اليألة
وا ق ولية اللكويـة دون أن يولـل منـ وعليـل حنـوي أو أن يكـون ماخييـا لكويـاذ
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وميكــن أن خنلــص إىل أن وغــ نا ااألــدث أغــلي للــاجاونا العاميــة لــيجم فيــ
خ

؛ إث حنن ماألدي باا حتدثا أغليا وهـم لكانـا الم؛ لكـن االخـا

ـود

من يرى أن ال يألى لكة أم بالنس ة لنـا وبالاـالم فـنألن ماألـدثون أغـليون باـا أو
أماا ليسأ ل ذ واحلكم يف ثل يردع إىل ا در؛ة ال أل ية الت ما عاـا والـت مت
رض بع اا الا دار ال أل ية) يف ثنايا ال ألخمذ

*

*

*
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املصادئ واملراجع:
العربسة واملرتمجة:
الاو يـدي ،أبـو يـانذ اإلماــان وا اامسـةذ أمحـد أمـ وأمحـد الـزينذ بــمول :دار
مكا ة احلياةذ
ا ا

 ،مرو بن حبرذ 1986ذ ال يان والا ي ذ حتقيق :فوزي وويذ بـمول :دار

غعلذ
احلمد ،ماددذ و س

يدالذ 1437ه الورمجة)ذ ا ردـع يف اللكويـال الاو يقيـة ،

آلن دي يجم و اثرين ألدرذ دامعة ا ل ؛عودذ
ابـن خلـدون ،ـدالرمحن بـن حممــدذ 1416هذ ا قدمـةذ حتقيـق :درويـش ا ويــديذ
بمول-غيدا :ا كا ة العيريةذ الو عة ال اميةذ
الســيوطم ،ــدالرمحن بــن أبــم بكــر ،د ـ د الــدينذ 1427ذ اال ــرتاح يف أغــود
النألوذ حتقيق :داحلكيم وية و ء الدين ويةذ دمشق :دار ال موومذ
الشويرخ ،غاحلذ 1438هذ

ايا معاغرة يف اللساميال الاو يقيةذ مر ز ا ل

داهلل

الدولم خلدمة اللكة العربيةذ
ال اري ،دالقادر ال ا؛مذ 1999ذ ا عجم العربم :مناثا حتليليـة دديـدةذ ا كـربذ
دار ووبقادذ الو عة ال اميةذ
جممع اللكة العربيةذ ا عجم الو؛يتذ القاهرةذ
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 واملتحدث األصلي يف اللغة العربية،) يف الدراسات اللغوية احلديثةnative speaker( املتحدث األصلي
 صاحل بن فهد العصيمي.د

The Concept of Native Speaker in Modern Linguistics
And the native Speaker of Arabic
Dr. Saleh bin Fahd Al-Oseimi
Department of Linguistic Preparation
Institute for Teaching Arabic

Abstract:
The current research paper presents the running debate concerning the
concept of “native speaker” in modern Linguistics and the controversies of its
definition discussed in the literature. It also sheds light on related technical terms
that have emerged in the midst of this profound academic debate whose
comprehension is taken to be necessary for Arabic scholarship. The debate in
Western linguistic scholarship is relevant to both fasih (classical) Arabic and
Arabic heritage. It discusses the extent to which the concept of the native speaker
applies to the speaker of High Form (standard) Arabic in the modern era and its
Low Form (non-standard language). The paper concludes that there is no native
speaker of the standard Arabic in the history of Arabic language after the fourth
century of Hijri calendar. At the end of the research, the model presented by
White (2007: 37-41) is applied to the acquisition of standard and non-standard
Arabic.
Keywords: native speaker, fasih Arabic, modern standard Arabic, High
forms and Low forms in language, White’s language acquisition model.
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دراسة عروضية صوتية

أ.د .حسام حممد أيوب
قسم اللغة العربية  -جامعة طيبة

تناوب الزحاف بني السببني اخلفيفني  -دراسة عروضية صوتية -
أ.د .حسام حممد أيوب
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تاريخ تقديم البحث1439 /6 /16 :هـ

تاريخ قبول البحث1439 /8 /14:هـ

ملخص الدراسة:
نهض هذض اهاحث ضضدهة ،وضربهة مباضضرهوثاوضدبه ااةحضةهمهال ،وضضرهو ض رهاحث ضضدبه
ةوسوغاتهاح ماسربهة ذميتهابهةاح ماساتهاحساب،ربهةواهجهاح ماسر .ه
هدمسةهمهالث دهاألةل:هإ اوره ااةبهاحزوافهبنيهاحسثثنيهاخلفضيفنيهالتاضاةم ،به
ةو دتهاألمناطهال،طايرهاألمبارهاحملتم رهحتااةمذما.هةدمسةهمهالث دهاحثانيهةالث ده
احثاحد:ه ،يي ه ااةبهاحزوضافهبضنيهاحسضثثنيهاخلفضيفنيهمه فاي ضرهةاوض نيه ةهبضنيه فاي ضتنيبه
ةحلظةهاخنفاضهع دهاالوتماالتهال،طايرهحتااةمذماهإىلهثالثرهاوتماالت.هةعاجلضةهمه
الث دهاحرابع:هةجوبه اضاةبهاحزوضافهبضنيهاحسضثثنيهاخلفضيفنيبهةحلظضةهاخنفضاضهعض ده
االوتماالتهحألمناطهال،طايرهحتااةمذماهإىلهاوتماحنيهف،ط .ه
هةمهاخلامترهذكرته ذمهاحاتائجهاحيته وص ةهإحيها .ه
اح ماتهالفتاوير:هاحارةضبهاألةزانهاح ار،ربهاخل يلهب ه مح هاحفراذي ي .ه

ه

املقدمة:
مشكلة الدراسة:

تتكون التفعيالت الشعرية من (أسباب وأوتاد) ،وتشتمل كل تفعيلة علـ
(ســبو وا ــد أو أكوــر ،وعل ـ وتــد وا ــد د ـ ) وعلي ـ ــد يتجــاور ســببان
خفيفــان ضــمن التفعيلــة الوا ــدض ،أو ضــمن تفعيلــت متجــاورت ( ،)1وألن
الز اف خيتص بوواني األسباب دإن الوضع الطبيعي يسمح بو وع الز ـاف
كال السبب اخلفيف املتجاورين أو أ دهما ،أو عدم و وع الز اف مـن
األساس ،وهو ما عرف لدى العروضي " باملُكانفة" ( )2وهي األصـل ( ،)3لـاا
( )1خلص أبو سعيد اآلثاري األ كام الناجتة عن اجتماع السبب اخلفيف

ألفيت

(الوج اجلميل علم اخلليل) األبيات من  141إىل  157بدأها ب ول :
وا د من سبب الز فُ إنْ  /كانا جبزء أو جبزئ زُكِنْ
دتارض يدعون املعا بة /وتارض يدعون املرا بة
وتارض يدعون املكانفة /إذْ خَصّ كلَّ وا د منها صفة
أبوسعيد اآلثاري ،الوج اجلميل علم اخلليل ،ص 65 ،64
( )2يعرف األسنوي املكانفة ب ول " :وأما املكانفة دهي أن جيوز اجتماعهما عل السالمة
والس وط ،وأن يسلم أ دهما ويس

اآلخر" األسنوي ،نهاية الراغو شرح عروض

ابن احلاجو ،ص 111
( )3جتدر اإلشارض إىل أن ابن رشيق عندما حتدث عن ز اف احلشو ُعنِيَ بظاهرض املعا بة
وظاهرض املرا بة والفرق بينهما ،ومل يعنَ باحلديث عن املكانفة .ابن رشيق ،العمدض
حماسن الشعر وآداب ون ده ،ج ،1ص .149
وجند األمر نفس لدى السكاكي ،ينظر :السكاكي ،مفتاح العلوم ،ص 790
يضاف إىل ذلك تصريح اخلطيو التربيزي بأن "الز اف جائز كاألصل" اخلطيو
التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 19
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جــاز عــدم ز ــاف كــال الســبب اخلفــيف

(مُسْ ـَت ْف ِعلُ ْن) و (مَ ْفعُ ْول ـ ْاتُ)

حبور :الرجز ،والبسي  ،والسريع ،واملنسرح ،كما جاز خبنهما وطيهمـا معـا
أو خنب أ دهما أو طي .
وتكمن املشكلة عدم جواز ز اف كال السبب اخلفيف املتجاورين معـا
خالدا لألصل كاجلمع ب :
ال بض والكفّ لتفعيلة (مَف ْا ِع ْيلُ ْن) حبر الطويل.
ال بض والكفّ لتفعيلة (مَف ْا ِع ْيلُ ْن) حبر اهلزج.
العَ ْل والن ص لتفعيلة (مُف ْا َع ْلتُ ْن) املعصوبة حبر الوادر.
الوَ ْص واخل ْزل لتفعيلة (مُتْف ْا ِعلُ ْن) املُضْمرض حبر الكامل.
اخلنب والطيّ لتفعيلة (مُ ْسَت ْف ِعلُ ْن) عروض املنسرح.
دما التفسري الصوتي لعدم جواز مزا فة كـال السـبب اخلفـيف املتجـاورين
البحور اخلمسة سالفة الاكر ،عل الرغم من جـواز ذلـك كمـا مـر بنـا ديمـا
عرف باملكانفة؟
وال ي تصر األمر عل مستوى التفعيلة الوا دض وإمنـا تتـد عـدم اجلـواز إىل
مســتوى التفعيلــت املتجــاورت ( ،كك ـفِّ تفعيلــة وخــنب الــا تليهــا) حبــور
املديـــد ،واجملتـ ـث ،والرمـــل ،واخلفيـــف .و ـــد عُردـ ـ ْ هـــاه الظـــاهرض لـــدى
العروضي " باملُعا بة" ( )1دما التفسري الصوتي لعدم جواز مزا فة كال السـبب
اخلفيف املتجاورين ب تفعيلت

البحور األربعة سالفة الاكر؟

( )1يعرف ابن السراج املعا بة " :أن أ د السبب إذا زُو ِفَ مل يُزا ف اآلخر ،دال
يَعُمّها مجيعا الز اف" ابن السراج ،كتاب العروض ،ص 417
ويفرق الزجاج ب ثالثة أنواع من املعا بة :هي
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و موضع آخرين تربز املشـكلة جبـالء مـن خـالل وجـوب مزا فـة أ ـد
السبب اخلفيف املتجاورين عل الرغم من أن األصل جواز الز اف:
 وجوب ز اف أ ـد السـبب اخلفـيف املتجـاورين بـال بض أو الكـف( َمف ْا ِع ْيلُ ْن) حبر املضارع.
 وجوب ز اف أ دهما باخلنب أو الطي ( َم ْفعُ ْول ْاتُ) حبر امل تضو.وعُردـ هـاه الظـاهرض لـدى العروضـي " باملُرا بـة" ( )1وعليـ مـا التفســري
الصوتي لوجوب مزا فة أ د السبب اخلفيف املتجاورين هاين البحرين؟
مسوغات الدراسة وأهميتها:

ال شــك أن الوا ــع العروضــي هــو وا ــع لســوي األســاس ،دالبنيــة
اإلي اعية ألي لسة تنبوق من بنيتها الصوتية ،والصردية ،واملعجمية ،والنحوية.
عجز :وهو ما زو ف آخره ملعا بة ما بعده.
صدر :ما اف أول ملعا بة ما بل .
طردان :ما اف أول وآخره ملعا بة ما بل وما بعده.
ينظر :الزجاج ،كتاب العروض ،ص 147
( )1يعرف الزجاج املرا بة ب ول  ":أن يُرا وَ آخرُ السبو الاي آخر اجلزء ،وهو حنو
النون مفاعيلن ،آخرَ السبو الاي بل  ،وهو الياء مفاعيلن" الزجاج ،كتاب
العروض ،ص 170
ويفرق الدماميين ب املعا بة واملرا بة ب ول  " :دتجامع املرا بةُ املعا بة أن إذا ُاف
أ د الساكن من السبب ثب اآلخر وجوبا ،وتفار ها أن املعا بة جيوز إثباتهما معا،
واملرا بة تتنع ديها ذلك .وي ع الفرق بينهما أيضا بأن املعا بة تكون ب السبب املتال ي
جزء وا د أو جزأين ،واملرا بة ال تكون إال إذا كان السببان متجاورين جزء
وا د " الدماميين ،العيون السامزض عل خبايا الرامزض ،ص 94
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من هنـا جيـو علـ الدراسـات العروضـية أن تـدر أنهـا تـدرس ظـاهرض لسويـة
صوتية ،ومن املنط ي هاه احلالة توظيف م والت علم اللسة دراسة هـاه
الظاهرض.

وتتلخص أهمية هذه الدراسة يف:

دهم تناوب الز اف ب السبب اخلفيف املتجاورين عل مستوى امل اطع الصوتية.
التأكد من صحة أ كام العروضي

مسألة تناوب الز ـاف بـ السـبب

اخلفيف املتجاورين.
سد الوسرض املتمولة عدم وجود دراسـة عروضـية م طعيـة تناولـ تنـاوب
الز اف ب السبب اخلفيف املتجاورين عل مستوى امل اطع الصوتية.
ت ديم تفسري علمـي (م طعـي) لـبعض االنطباعـات الشـعورية ـول بـول
بعض الز ادات املتجاورض واستهجان بعضها.
الدراسات السابقة:

يلحظ عزوف كُتُـو العـروض التعليميـة عـن تنـاول هـاه الظـاهرض ،دضـال
عن الدراسات العلمية احملكمة جمال العروض واإلي ـاع الشـعري ،لكـن ـة
دراسات عل وصلة وثي ة مبوضوع البحث:
الدراسة األوىل :الز اف والعلة :رييـة التجريـد واألصـوات واإلي ـاع
()1

للبا ث أمحد كشك
تناول البا ث دصل من دصـول الدراسـة الكميـة والز ادـات والعلـل،
عرض دي مفهوم امل طع الصوتي ،وأنواع اللسـة العربيـة ،وخلـص إىل أنـ

( )1كشك ،أمحد  -الز اف والعلة :ريية التجريد واألصوات واإلي اع ،مكتبة
النهضة املصرية1995 ،م.
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حماولــة أوروبيــة درضـ عل ـ الشــعر مــن ِبَــل املستشــر  ،لــاا مل يــتنبَّ هــاا
الطرح ألسباب عدض منها:
توالي امل اطع الصوتية ال يظهر أي نسق إي اعي عل املستوى الصوتي.
اشــكا كــل مــن امل طــع ال صــري املسلــق وامل طــع الطويــل املفتــوح الرمــز
العروضي نفس عل الرغم من اختالدهما من يث الكم.
أن األسباب واألوتاد ختتلـف مـن يـث أعـداد امل ـاطع ،وعليـ ردـض أن
تكون هاه الو دات الصسرى املكونة للتفعيلة هي األساس الكمي للشعر.
وتوصــل إىل أن أســاس الكـمّ الشــعريّ هــو كـمّ التفعيلــة الــاي ــدد مــداه
م ابل اللسوي .وال أختلف مع البا ث أن تـوالي امل ـاطع الصـوتية ال يظهـر
أي نســق إي ــاعي عل ـ املســتوى الصــوتي ،دالبــد مــن وجــود نظــام هندســي
لتواليها ،وهكاا تتكامل الكميّة مع الكيفيّة ،وهو نظام ال يساوي بـ السـبو
اخلفيــف والوتــد (اجملمــوع أو املفــروق) ،دالســبو اخلفيــف يتكــون مــن م طــع
صوتي وا د ،والوتد (اجملموع أو املفروق) يتكون من م طعـ صـوتي  ،لـاا
دإن امل اطع الصوتية املكونة لألسباب هي عال ة ت ابل مع امل ـاطع الصـوتية
أي إي ـاع ،دالبـد
املكونة لألوتاد ضمن َدَّيِّ التفعيلة ،وهـاا ـانون ثابـ
من ت ابل نزعت متضادت ت يتشكل أي نسق إي اعي ،يضاف إىل ذلك أن
األوتاد تست ر مواضـع متنـاظرض مـن يـث الكيـف ،وتتسـاوى أن أعـداد
امل ــاطع املكونــة هلــا مــن يــث الكــم ،ويتولــد اإلي ــاع مــن خــالل اجلمــع بـ
تفعيلت خمتلفت كمـا وكيفـا ،لتنـاظر موا ـع األوتـاد ،لـاا عنـد إنشـاد الشـطر
الوا د تربز م اطع متناظرض موا عهـا ،ومتسـاوية أعـدادها ،علـ الـرغم
()1
من اختالدها كما وكيفا.
( )1للتوسع هاا الطرح هلندسة امل اطع الصوتية الشعر العربي تكن اإلدادض من:
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ٍّ مـن امل طـع ال صـري املسلـق وامل طـع الطويـل املفتـوح
أما عن اشكا كل
الرمز العروضـي نفسـ  ،دـال شـك أنهمـا م طعـان خمتلفـان مـن يـث الكـم
اللسوي ،ولكن هاا االخـتالف ال يعـين أنهمـا متباينـان كـوريا مـن يـث الكـم
الفيزي ي هلما ،لاا ُمنِحا علم العروض الرمز نفس .
الدراســة الوانيــة :توظيــف املصــطلح اللســاني دراســة العــروض العربــي
/اجمللة األردنية للسة العربية2008 /م ،للبا ث سام حممد أيوب

()1

وظف البا ث مصطلح امل طع الصوتي دراسـة الز ادـات والعلـل دون
االلتزام مبسميات اخلليل هلا ،كما مجـع بـ أنـواع خمتلفـة منهـا نـوع وا ـد
النطباق حتول م طعي وا د عليها مجيعا ،ودرق البا ث ب ثالثة أمنـاط مـن
الز اف:
النم األول :ويتمول حتول (امل طع ال صري املسلـق أو الطويـل املفتـوح)
إىل امل طع ال صري املفتوح ،وي ع التفعيالت التالية:
داْعِ ُلنْ

–ب–

د ِعلُ ْن

بب–

داْعِل ْاُتنْ

–ب– –

دعِل ْاتُنْ

بب– –

مَ ْف ُعوْلاْتُ

– – –ب

َم ُعوْلاْتُ

ب– –ب

مُ ْستَ ْفعِلُنْ

–– ب–

ُمتَ ْفعِلُنْ

ب–ب–

مُ ْستَ ْفعِلُنْ

–– ب–

مُ ْسَتعِلُنْ

–بب–

أيوب ،سام حممد  -النوى اإلي اعية حبور الشعر العربي ،جملة جامعة أم ال رى
لعلوم اللسات ع2012 ،9:م ،ص 202 - 157
( )1أيوب ،سام حممد– "توظيف املصطلح اللساني دراسة العروض العربي" اجمللة
األردنية للسة العربية ،اجمللد ( )4العدد2008( )4( :م) ص 242 - 220
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مَ ْف ُعوْلاْتُ

– –– ب

مَ ْفعَلاْتُ

–ب–ب

دعُوْلُنْ

ب– –

دعُ ْولُ

ب–ب

مَفاْ ِعيْ ُلنْ

ب –– –

مَفاْعِ ُلنْ

ب–ب–

مَفاْ ِعيْ ُلنْ

ب –– –

َمف ْا ِع ْيلُ

ب ––ب

داْعِل ْاُتنْ

–ب– –

د ْا ِعل ْاتُ

–ب–ب

مُ ْستَ ْفعِلُنْ

–– ب–

مُ ْسَت ْف ِعلُ

– – بب

داْعِل ْاُتنْ

–ب ––

د ِعل ْاتُ

بب–ب

مُ ْستَ ْفعِلُنْ

–– ب–

مَُت ِعلُ ْن

ببب–

الــنم الوــاني :ودي ـ يتحــول امل طعــان املتتاليــان ال صــريان املفتو ــان إىل
(م طع صري مسلق أو طويل مفتوح) ،وي ع تفعيلت هما:
مَُتف ْا ِعلُ ْن

بب–ب–

مُ ْتف ْا ِعلُ ْن

–– ب–

مُف ْا َعلتُ ْن

ب–بب–

مُف ْا َع ْلتُ ْن

ب –– –

الــنم الوالــث :ي ــوم هــاا الــنم عل ـ

ــاف م طــع صــري مفتــوح مــن

التفعيلة ،وهو نادر الو وع ،وي ع تفعيلت هما:
مَُتف ْا ِعلُ ْن

بب–ب–

مَفاْعِ ُلنْ

ب–ب–

مُف ْا َعلتُ ْن

ب–بب–

مُفاْ َعُتنْ

ب–ب–

ملحوظة :د جيتمع النم األول والـنم الوـاني مـن الز ـاف التفعيلـة
ذاتها مول:
مَُتف ْا ِعلُ ْن

بب–ب–

مُ ْتف ِعلُ ْن

–بب–
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مُف ْا َعلتُ ْن

ب–بب–

مُف ْا َع ْل ُ

وتتناول الدراسة أيضا ضايا مهمة لكنها ليسـ

ب––ب
صـلو دراسـا كعلـل

الزيــادض والــن ص مــن يــث امل ــاطع الصــوتية ،ومكونــات ال اديــة مــن يــث
الصوام والصوائ  ،واكتفي بعرض اجلانو الاي سأنتفع ب

دراسـا،

ألن ـ ســيعطيين أد ــا أوســع دهــم الز ــاف مــن خــالل الككيــز علـ وانين ـ
العامة ،وعدم اال تصـار علـ الفـروق ال ائمـة بـ الز ادـات ،لتفسـري سـبو
إتا ت  ،أو ت ييده ،أو وجوب .
الدراسة الوالوة :ما يلزم من الز اف دراسة عروضية ر مية /جملـة اآلداب
جبامعة امللك سعود2016 ،م .للبا ث سام حممد أيوب

()1

وتت اطع هاه الدراسة مع حبوي ،ألنها تتناول ظاهرض لزوم الز اف ،لكنها
ال تشمل ما أمسيت بوجوب تناوب الز اف ب السبب اخلفيف املتجـاورين،
دالدراســة تركــز عل ـ الز ــاف الــالزم تفعيلــة العــروض والضــرب ،ومل
تتطــرق للز ــاف الــالزم احلشــو موــل :ــبض ( َمفـ ْا ِع ْيلُ ْن) حبــر املضــارع،
وطــي ( َم ْفعُ ْولــ ْاتُ) حبــر امل تضــو ،لــاا عنــدما حتــدث البا ــث عــن حبــر
امل تضو عرض لطي العروض والضرب ،ألن دراست ر مية ،والتسري الر مي
ال يكون إال تفعيلة العروض والضرب ،دهما موضعا العلـل ،أمـا الز ـاف
احلشو دال يسري من تلك املنظومات الر مية ،لاا مل يعـنَ بـ البا ـث ،علـ
الرغم من إشارت إىل شيوع الطي احلشو مع ندرض اخلـنب ،ألن ز ـاف الطـي
مل يرتب بعلة ،ومل يطرأ أي تسيري عل املنظومة الر مية ،كمـا أن الطـي يشـيع
( )1أيوب ،سام حممد  -ما يلزم من الز اف دراسة عروضية ر مية ،جملة اآلداب
جبامعة امللك سعود ،مج  28ع1 :يناير 2016م ،ص30- 3
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شو امل تضو ،مع ندرض اخلنب ( َمعُ ْول ْاتُ) ،وعنـد امل ارنـة بـ نسـق تـوالي
امل اطع عنـد اجتمـاع الطـي يلحـظ البا ـث أن كـل نـواض تتكـون مـن م طعـ
صوتي

تعا و مستمر (م طع طويل مفتوح  -دم طع صـري مفتـوح ب)

تفعيلة ( َم ْف َعل ْاتُ) ،وكالك تفعيلة (مُ ْسَت ِعلُ ْن).
منهج الدراسة:

ســأ اول اجلمــع هــاه الدراســة بــ الــدرس العروضــي والصــوتيات
بوصفها مستوى من مستويات اللسانيات ودرعا من دروعها.
املبحث األول :إتا ة تناوب الز اف ب السبب اخلفيف املتجاورين
املطلو األول :إتا ة تناوب الز اف ب السـبب اخلفـيف املتجـاورين
تفعيلة (مُ ْسَت ْف ِعلُ ْن)
 الصــور األربــع لتفعيلــة (مُسْ ـَت ْف ِعلُ ْن) حبــور (الرجــز ( ،)1والبســي (،)2والسريع

()3

) إلتا ة تناوب الز اف ب السبب اخلفيف املتجاورين.

( )1ينظر( :األخفش ،كتاب العروض ،ص  ،54أبو احلسن العروضي ،اجلامع
العروض وال وا  ،ص  ،205 ،133ابن جين ،كتاب العروض ،ص  ،109أبو
احلسن الربعي ،كتاب العروض ،ص )39
( )2ينظر( :األخفش ،كتاب العروض ،ص  ،54ابن السراج ،كتاب العروض ،ص
 ،422أبو احلسن العروضي ،اجلامع العروض وال وا  ،ص  ،110ابن جين،
كتاب العروض ،ص )79
( )3ينظر( :األخفش ،كتاب العروض ،ص  ،55 ،54أبو احلسن العروضي ،اجلامع
العروض وال وا  ،ص  ،143ابن جين ،كتاب العروض ،ص  ،124 ،123أبو
احلسن الربعي ،كتاب العروض ،ص)46
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تتكون تفعيلة (مُ ْسَت ْف ِعلُ ْن) من سبب خفيف ووتد جمموع ،وعلي تكن أن
ترد عل أربع صور بسبو إتا ة التناوب ب السبب اخلفيف املتجاورين:
الصورض األوىل :مُ ْستَ ْفعِلُ ْن  - -ب – ساملة
ك ول الشاعر:
دارٌ لسَلم إذْ سُليم جارضٌ ْ //فرٌ ترى آياتِها مولَ الزُُّبرْ

()1

مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ  /مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ  /مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ  //مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ  /مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ  /مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ
الصورض الوانية :مَُت ْف ِعلُ ْن ب – ب – خمبونة
ك ول الشاعر:
أرِدْ ِمنَ األمورِ ما ينبسي  //وما تُطي ُ وما يست يمْ

()2

ُمتَ ْفعِ ُلنْ ُ /متَ ْفعِ ُلنْ  /مَ ْفعَلاْ ُ //متَ ْفعِ ُلنْ ُ /متَ ْفعِ ُلنْ  /مَ ْفعَلاْتْ
الصورض الوالوة :مُ ْسَت ِعلُ ْن – ب ب – مطوية
ك ول الشاعر:
ارحتلوا ُغدْوَضً دانطل وا بَك ًرا  //زُ َمرٍ منهمُ يتبعُها زُ َمرُ

()3

مُ ْسَتعِ ُلنْ /داْعِ ُلنْ /مُ ْسَتعِ ُلنْ /د ِعلُ ْن  //مُ ْسَتعِ ُلنْ /داْعِ ُلنْ /مُ ْسَتعِ ُلنْ /د ِعلُ ْن
الصورض الرابعة :مَُت ِعلُ ْن ب ب ب  -خمبولة
ك ول الشاعر:
خْيرَ طلوٍ  //وَطلوٍ َمَنعَ خَ ْيرَ ُتؤَدَهْ
َوثِ لٍ َمَنعَ َ
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()4

( )1اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 77

( )2اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 99

( )3اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 45

( )4اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 81
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ُمَتعِ ُلنْ ُ /مَتعِ ُلنْ ُ /مَتعِ ُلنْ ُ //مَتعِ ُلنْ ُ /مَتعِ ُلنْ ُ /مَتعِ ُلنْ
إن تناوب الز اف ب السبب اخلفـيف املتجـاورين تفعيلـة (مُسْـَت ْف ِعلُ ْن)
يتيح إنتاج أربعة أمناط م طعية ألول م طع صوتي

التفعيلة وهي:

األول )- -( :مول( :مُسْ تَفْ) وهما م طعان صوتيان طويالن مفتو ان
أو صريان مسل ان.
الوــاني( :ب –) موــل( :مُ تَ ـفْ) وهمــا م طعــان صــوتيان :األول صــري
مفتوح ،والواني (طويل مفتوح أو صري مسلق).
الوالث -( :ب) مول( :مُسْ تَ) وهما م طعـان صـوتيان :األول (طويـل
مفتوح أو صري مسلق) والواني صري مفتوح.
الرابع( :ب ب) مول( :مُ تَ) وهما م طعان صوتيان صريان مفتو ان.
وال جيــد املــتكلم بالعربيــة ث ــال هــاه األمنــاط األربعــة (( )- -ب -( )-
ب) (ب ب) لاا أتيح التناوب بال يود أو وجوب.
ويلحظ الصورض الرابعة توالي ثالثة م اطع صوتية صريض ،لوجـود وتـد
جمموع بعد السبب املزا ف  ،وهو منـ مسـت بح تـ إن تفعيلـة (مُسْـتَ ْفعِ ُلنْ)
عروض املنسرح امتنع وورودها خمبولة عل صورض (مَُت ِعلُ ْن).
ومما يؤكد هاا الرأي:
ما ال األخفش عن تفعيلـة (مُـتَعِلُنْ) " :وأمـا الرجـز (دعَلـتُنْ) ديـ أ سـن
منـ ـ

البســـي  ،والســـريع ،ألن الرجـــز يســـتعملون كـــوريا ،وإمنـــا وضـــعوه

للحداء ،واحلداء غنايهم وكالمهم إذا كانوا عمل أو سـوق إبـل ،داحلـاف
مما يكور" ( ،)1وعلي دإن األخفش مل يستحسن (مُـَتعِ ُلنْ) بشـكل عـام ،وسـو
( )1األخفش ،كتاب العروض ،ص 54
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بوهلا الرجز بأسباب عدض :كالسناء وكورض االستخدام مما يستدعي احلاف.
وي ول ابن السراج " :وليس الشعر أربعة أ رف متتاليـة متحركـة إال
مزا ف وهو ليل" (.)1
كمــا أشــار أبــو احلســن العروضــي إىل أن كوــرض املتحركــات املتواليــة أي:
(امل اطع الصوتية ال صريض املفتو ة) هي من خصائص النور ،و هاا ي ـول":
دأما الكـالم د ـد تتـواىل سـ

ركـات وأكوـر إذا كـان ذلـك كلمـت موـل:

(ذهو سكن) و (سلس سن) ،دأما الشعر دال جيـوز أن تتـواىل ديـ أكوـر مـن
أربع ركات وذلك ليل ،وليس ذلك سن اإلنشاد".

()2

ومل يكن العروضيون يستسيسون توالي أكور مـن ثالثـة متحركـات بعـدهما
ساكن أي :أكور من م طع

صريين مفتو

بعدهما م طـع (طويـل مفتـوح

أو صري مسلق) أي :داصلة صسرى.
وجتدر اإلشارض إىل أن تعبري :أربعة روف أو أربع ركـات ( )3يـدل علـ
ثالثة م اطع صوتية صريض مفتو ة ،ألن املتحر الرابع يكون جزءا من م طع
تالٍ ( صريٍ مسلق أو طويلٍ مفتوحٍ) مولَ ( :شبَكةٌ) تتكـون مـنَ َ ( :بََ )
َ (ُتنْ).
وديما يلي بيان ملواضع إتا ة تنـاوب الز ـاف بـ السـبب

حبـور الرجـز

والبسي والسريع
( )1ابن السراج ،كتاب العروض ،ص 415 ،414
( )2أبو احلسن العروضي ،اجلامع العروض وال وا  ،ص 53
( )3ويعرف أيضا بالفاصلة الكربى ،ويعردها ابن جين ب ول  ":والكبريض أربعة أ رف
ضرََبتَاْ)" ابن جين ،كتاب العروض ،ص 61
متحركة بعدها ساكن ،حنو ( َ
376

تناوب الز اف ب السبب اخلفيف  -دراسة عروضية صوتية
أ.د .سام حممد أيوب

جدول ر م ()1
إتا ة تناوب الز اف ب السبب اخلفيف املتجاورين حبر الرجز
مُ ْستَفْ

عِ ُلنْ

مُ ْستَفْ

عِ ُلنْ

مُ ْستَفْ

عِ ُلنْ

--

ب-

--

ب-

--

ب-

سببان
خفيفان

سببان

وتد جمموع

خفيفان

وتد جمموع

سببان

وتد جمموع

خفيفان

إتا ة

إتا ة

إتا ة

التناوب

التناوب

التناوب بال

بال يود أو

بال يود أو

يود أو

وجوب

وجوب

وجوب

مُ ْستَفْعِلُنْ

مُ ْستَفْعِلُنْ

مُ ْستَفْعِلُنْ

جدول ر م ()2
إتا ة تناوب الز اف ب السبب اخلفيف املتجاورين حبر البسي
مُ ْستَفْ

عِ ُلنْ

داْ

عِ ُلنْ

مُ ْستَفْ

عِ ُلنْ

فَ

عِ ُلنْ

-سببان
خفيفان
إتا ة
التناوب
بال يود
أو
وجوب

ب-
وتد
جمموع

سبو
خفيف

ب-
وتد
جمموع

-سببان
خفيفان

ب-
وتد
جمموع

ب
سبو
خفيف

ب-
وتد
جمموع

إتا ة
التناوب
بال يود أو
وجوب
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د ْاعِلُنْ

مُ ْستَفْعِلُنْ

دعِ ُلنْ

مُ ْستَفْعِلُنْ

جدول ر م ()3
إتا ة تناوب الز اف ب السبب اخلفيف املتجاورين حبر السريع

مُ ْستَفْ

عِ ُلنْ

مُ ْستَفْ

عِ ُلنْ

مَفْعَ

لاْ

--

ب-

--

ب-

-ب

-

سببان

وتد مفروق

خفيفان

()1

سببان
خفيفان

وتد جمموع

سببان
خفيفان

وتد جمموع

الطي واجو
إتا ة

إتا ة

التناوب

التناوب

بال يود أو

بال يود أو

وجوب

وجوب

العروض
والضرب
باستوناء
الضرب
األصلم
(مَفْعُوْ)

مُ ْستَفْعِلُنْ

مُ ْستَفْعِلُنْ

مَفْعَلاْ

( )1ال ول بأن (ال) هي وتد مفروق أو ما تب من بصورض أدق ال يعتمد عل األصل
العروضي دحسو ،وإمنا يعتمد عل نظام هندسة امل اطع الصوتية العروض العربي،
وهو نظام يوجو تناظر األوتاد ،دالوتد (عِلُنْ) التفعيلة األوىل يناظر الوتد (عِلُنْ)
التفعيلة الوانية وبينهما م طعان صوتيان ،وهاا يستدعي أن يرد الوتد الوالث (الت أو
ال) بعد م طع صوتي أيضا.
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جتدر اإلشارض إىل عدم إتا ة التناوب (مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ) حبر امل تضو لكون
التنــاوب م يــدا بـ (مُـتَ ْفعِ ُلنْ) أو (مُسْـَتعِ ُلنْ) تفعيلــة العــروض ،دضــال عــن
لزوم ز اف الطي(مُ ْسَتعِ ُلنْ) الضرب.
املطلو الواني :إتا ة تناوب الز اف ب السـبب اخلفـيف املتجـاورين
تفعيلة (مَ ْف ُعوْلاْتُ)
الصــور األربــع لتفعيل ـة (مَ ْف ُعوْل ـاْتُ) حبــر املنســرح ( )1إلتا ــة تنــاوبالز اف ب السبب اخلفيف املتجاورين.
تتكون تفعيلة (مَ ْف ُعوْلاْتُ) من سبب خفيف ووتد مفروق ،وتكن أن تـرد
عل أربع صور بسبو إتا ة التناوب ب السبب اخلفيف املتجاورين:
الصورض األوىل :مَ ْف ُعوْلاْتُ  - - -ب ساملة
ك ول الشاعر:
صرِهِ ال ُعرُدا
إنَّ ابنَ زيدٍ ال زال مستعمِالً  //للخريِ يُفشي م ْ

()2

مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ  /مَ ْف ُعوْلاْتُ  /مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ  //مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ  /مَ ْف ُعوْلاْتُ  /مُ ْسَتعِ ُلنْ
الصورض الوانيةَ :م ُعوْلاْتُ ب  - -ب خمبونة
ك ول الشاعر:
منازلٌ عفاهُنَّ باي األرا (م) ِ كلُّ واِبلٍ مُ ْسَبلٍ َه ِطلِ

()3

( )1ينظر( :األخفش ،كتاب العروض ،ص  ،55ابن السراج ،كتاب العروض،
ص ،434أبو احلسن العروضي ،اجلامع العروض وال وا  ،ص  ،148ابن جين،
كتاب العروض ،ص )129
( )2اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 103

( )3اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 106
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ُمتَ ْفعِ ُلنَْ /م ُعوْلاْتُُ /متَ ْفعِ ُلنُْ //متَ ْفعِ ُلنَْ /م ُعوْلاْتُ /مُ ْسَتعِ ُلنْ
الصورض الوالوة :مَ ْفعَلاْتُ – ب – ب مطوية
ك ول الشاعر:
()1
إنّ ُس َميْراً أرى عشريتَ  //د دِبوا دونَ ُ و د أنفوا
مُ ْسَتعِ ُلنْ /مَ ْفعَلاْتُ /مُ ْسَتعِ ُلنْ  //مُ ْسَتعِ ُلنْ /مَ ْفعَلاْتُ /مُ ْسَتعِ ُلنْ
الصورض الرابعة :مَعُل ْاتُ ب ب – ب خمبولة
ك ول الشاعر:
()2
جمَلِ ْ
جلٌ عل َ
وَبَلدٍ متَشاب ٍ َس ْمتُ ُ  //طعَ ُ َر ُ
مَُت ِعلُ ْن /مَعُل ْاتُ /مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ //مَُت ِعلُ ْن /مَعُل ْاتُ /مُ ْسَتعِ ُلنْ
إن تناوب الز اف ب السبب اخلفيف املتجـاورين تفعيلـة (مَ ْف ُعوْلـاْتُ)
و تفعيلــة (مُسْــتَ ْفعِ ُلنْ) ( )3يتــيح إنتــاج أربعــة أمنــاط م طعيــة ألول م طعــ
التفعيلة وهي:
صوتي
ف عُـوْ) أو (مُـسْ تَـفْ) وهمـا م طعـان صـوتيان
األول )- -( :مول( :مَ ْ
طويالن مفتو ان أو صريان مسل ان.
الوــاني( :ب –) موــل( :مَ عُ ـوْ) أو (مُ تَ ـفْ) وهمــا م طعــان صــوتيان:
األول صري مفتوح والواني (طويل مفتوح أو صري مسلق).
الوالث -( :ب) مولَ ( :مفْ عَ) أو (مُـسْ تَ) وهمـا م طعـان صـوتيان:
األول (طويل مفتوح أو صري مسلق) والواني صري مفتوح.
( )1اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 106

( )2اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 107

( )3إن إتا ة التناوب (مستفعلن) حبر املنسرح أول الشطرين مماثل ملا ذكر
الرجز والسريع والبسي .
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الرابع( :ب ب) مول( :مَ عُ) أو (مُ تَ) وهما م طعان صوتيان صـريان
مفتو ان.
وال جيــد املــتكلم بالعربيــة ث ــال هــاه األمنــاط األربعــة (( )- -ب -( )-
ب) (ب ب) لاا أتيح التناوب بال يود أو وجوب.
حبـر املنسـرح
وديما يلي بيان ملوضع إتا ـة تنـاوب الز ـاف بـ السـبب
يث ي ع التناوب  :التفعيلة األوىل (مُسْـتَ ْفعِ ُلنْ) مـن شـطري املنسـرح ،ألن
التناوب العروض م يـد بعـدم اجلمـع بـ اخلـنب والطـي مـن جهـة ،وللـزوم
الطي الضرب من جهة أخرى .و تفعيلة (مَ ْف ُعوْلاْتُ) احلشو.
جدول ر م ()4
إتا ة تناوب الز اف ب السبب اخلفيف املتجاورين حبر املنسرح
مُ ْستَفْ

عِ ُلنْ

مَفْعُوْ

ت
لاْ ُ

ُمسْ َ

عِ ُلنْ

--

ب-

--

-ب

-ب

ب-

سببان خفيفان

وتد

سببان

وتد

سببان

وتد

جمموع

خفيفان

مفروق

خفيفان

جمموع

ت ييد التناوب

إتا ة التناوب

إتا ة

بال يود أو

التناوب بال

وجوب

يود أو

العروض،

وجوب

وتفعيلة
الضرب
مطوية وجوبا

مُ ْستَفْعِلُنْ

مَفْعُوْلاْتُ

مُ ْستَعِلُنْ
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املبحث الثاني :ت ييد تناوب الز ـاف بـ السـبب اخلفـيف املتجـاورين
تفعيلة وا دض
املطلــو األول :ت ييــد تنــاوب الز ــاف ب ـ (ال ــبض أو الكــف) لتفعيلــة
(مَفاْ ِعيْ ُلنْ) حبر الطويل
الصور الوالث لتفعيلة (مَفـاْ ِعيْ ُلنْ) حبـر الطويـل ( )1لت ييـد التنـاوب بـالسبب اخلفيف املتجاورين.
الصورض األوىل :مَفاْ ِعيْ ُلنْ ب  - - -ساملة
كما

ول الشاعر:

أ يموا بين النّعمانِ عنَّا صدوركم  //وإلّا ت يموا صاغرين الرُّيوسا

()2

ي
د ُعوُْلنْ /مَفاْ ِعيْ ُلنْ/د ُعوُْلنْ /مَفاْعِ ُلنْ //د ُعوُْلنْ /مَفاْ ِعيْ ُلنْ/د ُعوُْلنْ /مَف ْا ِع ْ
الصورض الوانية :مَفاْعِ ُلنْ ب – ب – م بوضة
كما

ول الشاعر:

أتطلوُ َمنْ أسودُ بِيشَة دونَ ُ  //أبو مطرٍ وعامرٌ وأبو سعدِ

()3

دعُ ْولُ /مَفاْعِ ُلنْ /دعُ ْولُ /مَفاْعِ ُلنْ //دعُ ْولُ /مَفاْعِ ُلنْ /دعُ ْولُ /مَفاْ ِعيْ ُلنْ
الصورض الوالوة :مَف ْا ِع ْيلُ ب  - -ب مكفودة

( )1ينظر( :األخفش ،كتاب العروض ،ص  ،54 ،53الزجاج ،كتاب العروض ،ص
 ،142ابن السراج ،كتاب العروض ،ص  ،418أبو احلسن العروضي ،اجلامع
العروض وال وا  ،ص  ،98اجلوهري ،عروض الور ة ،ص )6
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( )2اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 24

( )3اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 28
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كما

ول الشاعر:

شا تْك أ داجُ سُليم بعا لٍ  //دعينا للب ِ جتودانِ بالدَّمعِ

()1

عُـ ـ ْولُ ْن /مَف ْا ِعيْـ ـلُ /دعُـ ـوُْلنْ /مَفـ ـاْعِ ُلنْ  //دعُـ ـوُْلنْ /مفاعيـ ـلُ /دعُـ ـوُْلنْ/
مَفاْ ِعيْ ُلنْ
إن ت ييـــد تنـــاوب الز ـــاف بــ الســـبب اخلفـــيف املتجـــاورين تفعيلـــة
(مَفاْ ِعيْ ُلنْ) يتيح إنتاج ثالثة أمنـاط م طعيـة آلخـر م طعـ صـوتي

التفعيلـة

وهي:
األول )- -( :مولِ ( :عيْ ُلنْ) وهما م طعان صوتيان طـويالن مفتو ـان
أو صريان مسل ان.
الوــاني( :ب –) موــل( :عِ لُ ـنْ) وهمــا م طعــان صــوتيان :األول صــري
مفتوح ،والواني (طويل مفتوح أو صري مسلق).
الوالث -( :ب) مولِ ( :عيْ لُ) وهمـا م طعـان صـوتيان :األول (طويـل
مفتوح أو صري مسلق) ،والواني :صري مفتوح.
وال جيد املتكلم بالعربية ث ال هاه األمناط الوالثة (( )- -ب  -( )-ب)
ولكن يلحظ اخنفاض عدد الصور الفرعية إىل ثالث صور بـدال مـن أربـع كمـا
رأينا إتا ة التناوب ،بسبو وجـود يـد عـدم اجلمـع بـ مزا فـة السـبب ،
دـــال جيـــوز أن تـــرد (مَفـ ـاْ ِعيْ ُلنْ) م بوضـــة ومكفودـــة معـــا ،دمـــا تفســـري هـــاا
االخنفاض؟
ذكــرت املبحــث األول بــول الــاوق العربــي تــوالي امل طع ـ الصــوتي
ال صريين (ب ب) ولكن

حبـر الطويـل ،وعنـد اجلمـع بـ الز ـاد تتـواىل

( )1اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 28
جملة العلوم العربية
العدد احلادي واخلمسون ربيع اآلخر 1440هـ

383

ثالثة م اطع صوتية صريض مفتو ـة لوجـود م طـع صـري مفتـوح بعـد السـبب
اخلفيف املتجاورين يشكل بداية الوتد اجملموع.

()1

وي ــدم الزجــاج تفســريا هلــاه الظــاهرض ب ولــ  ":إال أن تأويــل املعا بــة أن
احلرد ال جيتمعان احلاف ،وإمنا مل جيتمعا ألن ليس بعده وتد يعتمد عليـ
الســببان

ـادها" ( )2وي ــول موضــع آخــر " :وال حتــاف اليــاء وال النــون

معا ،ألن ليس بعدهما وتد متصل بهما ديعتمـد عليـ باحلـاف" ( )3أي أن علـة
عدم اجلمع ب الز اد هي عدم وجـود وتـد بعـد السـبب

التفعيلـة نفسـها

يعتمد علي .
وديما يلي بيان ملوضع ت ييد تنـاوب الز ـاف بـ السـبب اخلفـيف

حبـر

الطويل

( )1جتدر اإلشارض إىل أن توالي ثالثة م اطع صوتية صريض مفتو ة الشعر العربي
م تصر عل تفعيلة وا دض د

هي تفعيلة ( ُمتَعِلُنْ ب ب ب  )-حبور :الرجز

والسريع واملنسرح ،وامتنع وروده الكامل تفعيلة (مُفعِلُنْ ب ب ب  )-املو وصة
املخزولة.
وعل الرغم من بول تفعيلة (مُتَعِلُنْ ب ب ب  )-من النا ية النظرية إال أنها:
تفعيلة نادرض الورود ،وتعد ز ادا مست بحا يعرف (باخلبْل) من جهة.
دضال عن امتناعها عروض املنسرح من جهة ثانية.
وهو توالٍ ي ع تفعيلة وا دض بل وتد من جهة ثالوة.
وي ع تفعيلة وا دض وليس ب تفعيلت من جهة رابعة.
( )2الزجاج ،كتاب العروض ،ص 142
( )3الزجاج ،كتاب العروض ،ص 154
384

تناوب الز اف ب السبب اخلفيف  -دراسة عروضية صوتية
أ.د .سام حممد أيوب

جدول ر م ()5
ت ييد تناوب الز اف ب السبب اخلفيف املتجاورين حبر الطويل
د ُعوْ

ُلنْ

مَفاْ

عِيْ ُلنْ

دعُوْ

ُلنْ

مَفاْ

عِ ُلنْ

ب-

-

ب-

--

ب-

-

ب-

ب-

وتد

سبو

وتد

سببان

وتد

سبو

وتد

سببان

جمموع

خفيف

جمموع

خفيفان

جمموع

خفيف

جمموع

خفيفان

ت ييد

ال بض

التناوب

واجو

بعدم
العروض

اجلمع
ب
ال بض
والكف
دعُوْلُنْ

دعُوْلُنْ

مَف ْا ِعيْلُنْ

مَف ْاعِلُنْ

املطلــو الوــاني :ت ييــد تنــاوب الز ــاف ب ـ (ال ــبض أو الكــف) لتفعيلــة
(مَفاْ ِعيْ ُلنْ) حبر اهلزج
()1
الصـور الـوالث لتفعيلـة (مَفـ ْا ِعيْ ُلنْ) حبـر اهلـزج لت ييـد التنـاوب بـ( )1ينظر( :األخفش ،كتاب العروض ،ص  ،54 ،53الزجاج ،كتاب العروض ،ص
 ،154أبو احلسن لعروضي ،اجلامع العروض وال وا  ،ص  ،204 ،127ابن
ال طاع ،كتاب البارع علم العروض ،ص )149
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السبب اخلفيف املتجاورين
الصورض األوىل :مَفاْ ِعيْ ُلنْ ب  - - -ساملة
كما ول الشاعر:
()1
الضيْمِ بالظَّ ْهرِ الاَّلولِ
وما ظهري لباغي َّ
ي
مَفاْ ِعيْ ُلنْ /مَفاْ ِعيْ ُلنْ//مَفاْ ِعيْلُنْ /مَف ْا ِع ْ
الصورض الوانية :مَفاْعِ ُلنْ ب – ب – م بوضة
كما ول الشاعر:
()2
د ل ُ ال ختفْ شيئا //دما عليك من بأْسِ
مَفاْعِ ُلنْ /مَفاْ ِعيْ ُلنْ //مَفاْعِ ُلنْ /مَفاْ ِعيْ ُلنْ
الصورض الوالوة :مَف ْا ِع ْيلُ ب  - -ب مكفودة
كما ول الشاعر:
()3
دهاانِ ياودانِ  //وذا ِمنْ كوّوٍ يرمي
َمف ْا ِع ْيلُ َ /مف ْا ِع ْيلُ //مَف ْا ِع ْيلُ /مَفاْ ِعيْ ُلنْ
ويلحظ أيضا اخنفاض عدد الصور الفرعية إىل ثالث صـور بـدال مـن أربـع
كمــا رأينــا إتا ــة التنــاوب ،بســبو وجــود يــد عــدم اجلمــع ب ـ مزا فــة
السبب  ،دال جيوز أن ترد (مَفاْ ِعيْ ُلنْ) م بوضة ومكفودة معـا ،دمـا تفسـري هـاا
االخنفاض؟
ال يرجع السبو إىل النم امل طعي (ب ب) وإمنا يرجع إىل البنية امل طعيـة لبيـ
اهلزج ،دفي اجلمع ب الز اد تتـواىل ثالثـة م ـاطع صـوتية صـريض لوجـود م طـع
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( )1اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 74

( )2اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 74

( )3اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 75
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صري مفتوح بعد السبب اخلفيف يشكل بداية الوتد اجملموع (مَفا).
حبر اهلزج

وديما يلي بيان ملوضع ت ييد تناوب الز اف ب السبب اخلفيف
جدول ر م ()6
ت ييد تناوب الز اف ب السبب اخلفيف املتجاورين حبر اهلزج
مَفاْ

عِيْ ُلنْ

مَفاْ

ِعيْلُنْ

ب -

--

ب -

--

وتد جمموع

سببان خفيفان

وتد جمموع

سببان خفيفان

ت ييد التناوب بعدم
اجلمع ب ال بض

الضرب سامل أو حماوف ()1

والكف
مَف ْا ِعيْلُنْ

مَف ْا ِعيْلُنْ

املطلــو الوالــث :ت ييــد تنــاوب الز ــاف ب ـ (الع ــل أو الــن ص) لتفعيلــة
(مُف ْا َع ْلتُ ْن) املعصوبة حبر الوادر
الصــور الــوالث لتفعيلــة (مُفــ ْا َع ْلتُ ْن) املعصــوبة حبــر الــوادر ( )2لت ييــد( )1د يرد ز اف الكفّ عروض اهلزج دون أن يكون ملزما ،إال أن ال يرِد
الضرب لعدم جواز الو ف عل م طع صري مفتوح الشعر العربي .ينظر :خلوصي،
دن الت طيع الشعري ،ص .119 ،118
( )2ينظر( :األخفش ،كتاب العروض ،ص  ،53أبو احلسن العروضي ،اجلامع
العروض وال وا  ،ص  ،201 ،115اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض

وال وا  ،ص  ،53الزخمشري ،ال سطاس علم العروض ،ص )40
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التناوب ب السبب اخلفيف املتجاورين
الصورض األوىل :مُف ْا َع ْلتُ ْن ب  - - -معصوبة
كما

ول الشاعر:

إذا مل تَ ْسَت ِطعْ شيئا ددعْ ُ  //وجا ِوزْهُ إىل ما ت ْستَطيعُ

()1

ل
مُف ْاعَ ْلتُ ْن /مُف ْاعَ ْلتُ ْن /مُف ْا َعلْ  //مُف ْاعَ ْلتُ ْن /مُف ْاعَ ْلتُ ْن /مُف ْا َع ْ
الصورض الوانية مُف ْا َعتُ ْن ب – ب – مع ولة
كما

ول الشاعر:

منازلٌ لفرْتنا فارٌ  //كأنَّما رسومُها سطورُ

()2

ل
ل //مُفاْ َعُتنْ /مُفاْ َعُتنْ /مُف ْا َع ْ
مُفاْ َعُتنْ /مُفاْ َعُتنْ /مُف ْا َع ْ
الصورض الوالوة :مُف ْا َعلْ ُ ب  - -ب من وصة (عصوَ كف)
كما

ول الشاعر:
()3

السحْقِ ِفارُ
لِسلّامة دارٌ حبفريٍ  //كبا ي اخللقِ َّ

ل
مُف ْا َعلْ ُ  /مُف ْا َعلْ ُ /مُف ْا َعلْ //مُف ْا َعلْ ُ  /مفاعَلْ ُ /مُف ْا َع ْ
ويلحظ أيضا اخنفاض عدد الصور الفرعية إىل ثالث صـور بـدال مـن أربـع
كمــا رأينــا إتا ــة التنــاوب ،بســبو وجــود يــد عــدم اجلمــع ب ـ مزا فــة
السبب  ،دال جيوز أن ترد (مُف ْا َع ْلتُ ْن) مع ولة ومن وصـة معـا ،دمـا تفسـري هـاا
االخنفاض؟
ال يرجع السبو إىل النم امل طعي (ب ب) وإمنا يرجع إىل البنيـة امل طعيـة
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( )1اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 54

( )2اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 55

( )3اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 55

تناوب الز اف ب السبب اخلفيف  -دراسة عروضية صوتية
أ.د .سام حممد أيوب

لبي الوادر :دعند مزا فة السبب تتواىل ثالثة م اطع صـريض مفتو ـة لوجـود
وتــد جممــوع بعــد الســبب توــل بدايــة التفعيلــة التاليــة هلمــا .و هــاا ي ــول
األخفش " :ومل يس طوا نون مفاعَلُتنْ ألن ديها ثالثة أ رف متحركـة وبعـدها
()1

ردان متحركان دتجتمع مخسة متحركات"

جتــدر اإلشـارض إىل أن كــالم األخفــش ينطبــق علـ (مُفـاْعَلُتنْ) الســاملة مــن
العصو ،و هاه احلالة تتواىل أربعة م اطع صوتية صريض مفتو ة ،وهـو مـا
يعرف بتوالي مخسة متحركات.
حبر الوادر

وديما يلي بيان ملوضع ت ييد تناوب الز اف ب السبب اخلفيف
جدول ر م ()7
ت ييد تناوب الز اف ب السبب اخلفيف املتجاورين حبر الوادر
عَ ْلتُنْ
ُمفاْ
(عصو)
-ب-
سببان
وتد جمموع
خفيفان
ت ييد
التناوب
بعدم اجلمع
ب الع ل
والن ص
ُمفاْعَلْنت

عَ ْلتُنْ
ُمفاْ
(عصو)
-ب-
سببان
وتد جمموع
خفيفان
ت ييد
التناوب
بعدم اجلمع
ب الع ل
والن ص
ُمفاْعَ ْلتُنْ

ُمفاْ

ِعلْ

ب-
وتد
جمموع

سبو خفيف
العروض
والضرب
م طودان
(عصوَ اف)
ُمفاْعَلْ

( )1األخفش ،كتاب العروض ،ص 53
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املطلــو الرابــع :ت ييــد تنــاوب الز ــاف ب ـ (الــو ص واخلــزل) لتفعيلــة
(مُتْف ْا ِعلُ ْن) املضمرض حبر الكامل
الصــور الــوالث لتفعيلــة (مُ ْتفــ ْا ِعلُ ْن) املضــمرض حبــر الكامــل ( )1لت ييــدالتناوب ب السبب اخلفيف املتجاورين.
الصورض األوىل :مُتْف ْا ِعلُ ْن  - -ب – مضمرض
كما

ول الشاعر:

إنِّي امرُيٌ من خريِ عبْسٍ منصباً  //شطري وأمحي سائري باملنصلِ

()2

ُمتْف ْا ِعلُ ْنُ /متْف ْا ِعلُ ْنُ /متْف ْا ِعلُ ْن //مُتْف ْا ِعلُ ْنُ /متْف ْا ِعلُ ْنُ /متْف ْا ِعلُ ْن
الصورض الوانية :مُف ْا ِعلُ ْن ب – ب – مو وصة
كما

ول الشاعر:

َياُبُّ عن رتِ بسيفِ ِ  //ورُحمِ ِ وَنبْلِ ِ و تمي

()3

مُف ْا ِعلُ ْن  /مُفاْعِ ُلنْ  /مُفاْعِ ُلنْ  //مُفاْعِ ُلنْ  /مُفاْعِ ُلنْ  /مُفاْعِ ُلنْ
الصورض الوالوة :مُتْف ِعلُ ْن – ب ب – خمزولة (إضمارَ طي)
كما

ول الشاعر:

َمنْزلةٌ صَمَّ صَداها وَعَف ْ  //أرْ ُسمُها إِنْ ُسئِل ْ لمْ ُتجِوِ

()4

( )1ينظر( :األخفش ،كتاب العروض ،ص  ،53أبو احلسن العروضي ،اجلامع
العروض وال وا  ،ص  ،201 ،122ابن جين ،كتاب العروض ،ص  ،96أبو احلسن
الربعي ،كتاب العروض ،ص )32
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( )2اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 65

( )3اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 66

( )4اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 66

تناوب الز اف ب السبب اخلفيف  -دراسة عروضية صوتية
أ.د .سام حممد أيوب

ُمتْفعِ ُلنُْ /متْفعِ ُلنُْ /متْفعِ ُلنُْ //متْفعِ ُلنُْ /متْفعِ ُلنُْ /متْفعِ ُل ْن
ويلحظ كالك اخنفاض عدد الصور الفرعية إىل ثالث صور بدال من أربـع
كمــا رأينــا إتا ــة التنــاوب ،بســبو وجــود يــد عــدم اجلمــع ب ـ مزا فــة
السبب  ،دال جيوز أن ترد (مُ ْتف ْا ِعلُ ْن) مو وصة وخمزولـة معـا ،دمـا تفسـري هـاا
االخنفاض؟
ال يرجع السبو إىل النم امل طعي (ب ب) وإمنا يرجع إىل البنيـة امل طعيـة
لتفعيلة (متفاعلن) :دعند مزا فة السبب اخلفيف تتواىل ثالثـة م ـاطع صـريض
مفتو ة تفعيلة (مُفعِ ُلنْ) لوجود وتد جمموع آخر التفعيلة.
وديما يلي بيان ملواضع ت ييد تناوب الز اف ب السبب اخلفيف حبر الكامل
جدول ر م ()8
ت ييد تناوب الز اف ب السبب اخلفيف املتجاورين حبر الكامل
ُمتْفاْ(إضمار)

عِ ُلنْ

ُمتْفاْ(إضمار)

عِ ُلنْ

ُمتْفاْ(إضمار)

عِ ُلنْ

- -

ب-

- -

ب-

- -

ب-

سببان
خفيفان

وتد
جمموع

سببان
خفيفان

وتد
جمموع

سببان خفيفان

وتد
جمموع

ت ييد التناوب
بعدم اجلمع
ب الو ص
واخلزل

ت ييد
التناوب
بعدم اجلمع
ب الو ص
واخلزل

ُمتْفاْعِ ُلنْ

ت ييد التناوب
بعدم اجلمع
ب الو ص
واخلزل

ُمتْفاْعِ ُلنْ

ُمتْف ْاعِلُنْ

املطلــو اخلــامس :ت ييــد تنــاوب الز ــاف ب ـ (اخلــنب أو الطــي) لتفعيلــة
(مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ) عروض املنسرح.
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الصور الوالث لتفعيلة (مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ) عروض املنسرح ( )1لت ييـد التنـاوبب السبب اخلفيف املتجاورين
الصورض األوىل :مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ  - -ب – ساملة
كما

ول الشاعر:

صرِهِ ال ُعرُدا
إنَّ ابنَ زيدٍ ال زال مستعمِالً  //للخريِ يُفشي م ْ
مُ ْستَفْعِ ُلنْ  /مَ ْف ُعوْلاْتُ  /مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ  //مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ  /مَ ْف ُعوْلاْتُ  /مُ ْسَتعِ ُلنْ
الصورض الوانيةُ :متَ ْفعِ ُلنْ ب – ب – خمبونة
هاا من النا ية النظرية ،دتفعيلـة العـروض املنسـرح إمـا سـاملة أو مطويـة،
واخلنب إن وجـد دهـو نـادر .وجتـدر اإلشـارض إىل أن مـنهج ال يـاس العـروض
معتــرب ،وأشــار األخفــش مواضــع عــدض إىل عــدم الســماع واالعتمــاد عل ـ
ال ياس ،لكن وضع ضـابطا لـ وذلـك

ولـ  " :دـإن مل ت ـس اجلـزء بـاجلزء

لزمك أال تزا ف اجلزء إال املوضع الاي وجدت مزا فا" ( )2ويعين عـدم
جواز اتباع معايري مزدوجة ال ياس ،دالاي يردض ال ياس اجلزء ال جيـوز
ل اتباع ال ياس ز اف اجلزء ،لاا يلزم التزام السماع.
الصورض الوالوة :مُ ْسَتعِ ُلنْ – ب ب – مطوية
إِنَّ سُليْم واهللُ يَكْلؤُها  //ضَنَّ ْ بِ َشيْءٍ ما كانَ َي ْرزَيُها

()3

( )1ينظر( :األخفش ،كتاب العروض ،ص  ،56أبو احلسن العروضي ،اجلامع
العروض وال وا  ،ص  ،148اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا ،

ص  ،106 ،105ابن ال طاع ،كتاب البارع علم العروض ،ص)176 ،
( )2األخفش ،كتاب العروض ،ص 55
( )3اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا
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العروض وال وا  ،ص 104

تناوب الز اف ب السبب اخلفيف  -دراسة عروضية صوتية
أ.د .سام حممد أيوب

مُ ْسَتعِ ُلنْ /مَ ْف ُعوْلاْتُ /مُ ْسَتعِ ُلنْ  //مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ /مَ ْف ُعوْلاْتُ  /مُ ْسَتعِ ُلنْ
ويلحظ كالك اخنفاض عدد الصور الفرعية إىل ثالث صور بدال من أربـع
كما رأينا إتا ة التناوب ،بسبو وجود يد عدم اجلمع ب مزا فـة السـبب
اخلفيف املتجاورين ،دال جيـوز أن تـرد (مُسْـتَ ْفعِ ُلنْ) خمبونـة ومطويـة معـا ،دمـا
تفسري هاا االخنفاض؟
ال يرجع السبو إىل النم امل طعي (ب ب) وإمنا يرجع إىل البنيـة امل طعيـة
لبي املنسرح:
إن و وع اخلنب والطي تفعيلة (مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ) وحتوهلا إىل (مُـَت ِعلُ ْن) املخبولـة
يشكل توالي ثالثة م اطع صريض مفتو ة مسبو ة مب طع صري مفتوح أيضا هو
تاء مَ ْف ُعوْلاْتُ ،وعلي يصبح اجملموع أربعة م ـاطع صـريض مفتو ـة ،وهـو منـ
م طعي مل يرد حبور الشعر العربي كادة ،مبا ديها حبر الرجز.
و هــاا ي ــول األخفــش ":اعلــم أن ـ ال جيتمــع الشــعر مخســة أ ــرف
متحركة ال يفصل بينهـا بسـاكن ،كمـا مل جيمـع بـ سـاكن  ،و ـد يكـون ديـ
أربعة متحركة ولكن ليل" ( )1وي صد باحلروف اخلمسة املتحركة أربعة م ـاطع
صــوتية ،ألن املتحــر اخلــامس يتبعــ ســاكن ويشــكالن معــا م طعــا صــوتيا
وا دا ،وهو صري مسلق أو طويل مفتوح ،لاا ال يتم ا تساب .
وديما يلي لبيان مواضع ت ييد تناوب الز اف ب السبب اخلفيف

حبر املنسرح

( )1األخفش ،كتاب العروض ،ص 42
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جدول ر م ()9
ت ييد تناوب الز اف ب السبب اخلفيف املتجاورين عروض املنسرح
مُ ْستَفْ

عِ ُلنْ

مَفْعُوْ

ت
لاْ ُ

مُ ْستَفْ

عِ ُلنْ

--

ب-

--

-ب

--

ب-

وتد

سببان

وتد

سببان

وتد

جمموع

خفيفان

مفروق

خفيفان

جمموع

سببان خفيفان

ت ييد التناوب
بعدم اجلمع
ب اخلنب
والطي
مُ ْستَفْعِلُنْ
مُ ْستَفْعِلُنْ

مَفْعُوْلاْتُ

العروض صحيحة
والضرب مطوي

املبحث الثالث :ت ييد تناوب الز اف بـ السـبب اخلفـيف املتجـاورين
تفعيلت متجاورت
املطلو األول :ت ييد تناوب الز ـاف بـ السـبب اخلفـيف املتجـاورين
حبر املديد

()1

( )1ينظر( :األخفش ،كتاب العروض ،ص  ،55الزجاج ،كتاب العروض ،ص
 ،146ابن السراج ،كتاب العروض ،ص  ،420أبو احلسن العروضي ،اجلامع
العروض وال وا  ،ص )105
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تناوب الز اف ب السبب اخلفيف  -دراسة عروضية صوتية
أ.د .سام حممد أيوب

أوال :اال تماالت الوالثة لتوالي (داْعِل ْاُتنْ) مع (داْعِ ُلنْ) حبر املديد
اال تمال األول:
داْعِلـ ْاُتنْ – ب  - -ســاملة مــن الكــفَ د ـاْعِ ُلنْ – ب – ســاملة مــن
اخلنب
كما

ول الشاعر:

يا ِلبَ ْكرٍ انْشُروا لي كُليْباً  //يا لِب ْكرٍ أينَ أينَ الفِرارُ

()1

(داْعِل ْاُتنْ /داْعِ ُلنْ)  /داْعِل ْاُتنْ ( //داْعِل ْاُتنْ /داْعِ ُلنْ)  /داْعِل ْاُتنْ
اال تمال الواني:
د ْا ِعل ْاتُ – ب – ب مكفودة َ داْعِ ُلنْ – ب – ساملة من اخلنب
كما

ول الشاعر:

لن يزالَ ومُنا ُمخْصِب  //صاحل َ ما اتَّ وْا واست اموا

()2

(داْعِلاْتُ /داْعِ ُلنْ)  /داْعِلاْتُ ( //داْعِلاْتُ /داْعِ ُلنْ)  /داْعِل ْاُتنْ
اال تمال الوالث:
داْعِل ْاُتنْ – ب - -ساملة من الكف َ د ِعلُ ْن ب ب  -خمبونة
كما

ول الشاعر:

جبْك ِبعَ ْلِ
ومت ما َيعِ منك كالما َ //يتَكلَّمْ دُي ِ

()3

(دعِل ْاُتنْ /د ِعلُ ْن) /دعِل ْاُتنْ( //دعِل ْاُتنْ /د ِعلُ ْن) /دعِل ْاُتنْ
ثانيا :اال تماالت الوالثة لتوالي (داْعِل ْاُتنْ) مع (داْعِل ْاُتنْ) حبر املديد
( )1اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 31

( )2اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 37

( )3اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 36
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اال تمال األول:
داْعِلاُْتنْ – ب  - -سـاملة مـن الكـف َ داْعِلـ ْاُتنْ – ب  - -سـاملة
من اخلنب
كما

ول الشاعر:

يا ِلبَ ْكرٍ انْشُروا لي كُليْباً  //يا لِب ْكرٍ أينَ أينَ الفِرارُ
داْعِل ْاُتنْ /داْعِ ُلنْ( /داْعِل ْاُتنْ  //داْعِل ْاُتنْ) /داْعِ ُلنْ  /داْعِلاُْت ْن
اال تمال الواني:
داْعِلاْتُ – ب – ب مكفودة َ داْعِل ْاُتنْ – ب  - -ساملة من اخلنب
كما

ول الشاعر:

لن يزالَ ومُنا ُمخْصِب َ  //صاحل َ ما اتَّ وْا واست اموا
داْعِلاْتُ /داْعِ ُلنْ( /داْعِلاْتُ  //داْعِلاْتُ) /داْعِ ُلنْ /داْعِل ْاُتنْ
اال تمال الوالث:
داْعِل ْاُتنْ – ب  - -ساملة من الكف َ دعِل ْاُتنْ ب ب –  -خمبونة
كما

ول الشاعر:

لي َ شِعري هل لنا ذاتَ يومٍ //جبنوب دارعٍ من تالقِ

()1

داْعِل ْاُتنْ /داْعِ ُلنْ( /داْعِل ْاُتنْ //دعِل ْاُتنْ) /داْعِ ُلنْ /داْعِل ْاُتنْ
ويلحظ أن اال تماالت الوالثة كلتا املسألت أي( :داْعِل ْاُتنَْ داْعِ ُلنْ) و
(داْعِل ْاُتنَْ داْعِل ْاُتنْ) تشك

أمر وا د وهـو تشـكل األمنـاط امل طعيـة الوالثـة

الا مرت بنا املبحث األول واملبحث الواني وهي:

( )1اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا
396

العروض وال وا  ،ص 38

تناوب الز اف ب السبب اخلفيف  -دراسة عروضية صوتية
أ.د .سام حممد أيوب

األول )- -( :مول( :تُ ْن د ْا) وهما م طعـان صـوتيان طـويالن مفتو ـان
أو صريان مسل ان.
الوــاني( :ب –) موــل( :تُ د ـ ْا) وهمــا م طعــان صــوتيان :األول صــري
مفتوح ،والواني (طويل مفتوح أو صري مسلق).
الوالث -( :ب) مول( :تُ ْن فَ) وهمـا م طعـان صـوتيان :األول (طويـل
مفتوح أو صري مسلق) ،والواني صري مفتوح.
وهــي األنــواع الــا بلــها العــروض العربــي ومــرت بنــا املبحــو األول
والواني ،وإذا كان النم الرابع (ب ب) د غـاب عـن ت ييـد تنـاوب الز ـاف
السبب اخلفـيف املتجـاورين تفعيلـة وا ـدض لتجنـو تـوالي ثالثـة م ـاطع
صــوتية صــريض أو أكوــر ،دمــا الســر وراء امتن ـاع هــاا الــنم

ت ييــد تنــاوب

الز اف السبب اخلفيف املتجاورين تفعيلت متجاورت

حبر املديد؟

لو ادكضنا جميء التفعيلة األوىل مكفودة (داْعِلـاْتُ – ب  -ب) دهـاا يعـين
أنها تنتهي مب طع صري مفتوح ،وعند جميء التفعيلة الوانية خمبونة (دعلن ب ب
) أو (دعِل ْاُتنْ ب ب  )- -تتواىل ثالثة م اطع صوتية صريض ،وهاا هو السبونفس وراء امتناع اجلمع ب الز اد

السبب اخلفيف املتجـاورين تفعيلـة

وا دض.
وديما يلي بيان ملواضع ت ييد تناوب الز اف ب السبب اخلفيف

حبر املديد
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جدول ر م ()10
ت يد تناوب الز اف ب السبب اخلفيف املتجاورين حبر املديد
الشطر األول
داْ

عِلاْ

ُتنْ

داْ

عِ ُلنْ

داْ

عِلاْ

ُتنْ

-

ب-

-

-

ب-

-

ب-

-

سبو

وتد

سبو

سبو

وتد

سبو

وتد

سبو

خفيف جمموع خفيف

خفيف

جمموع

ت ييد

ت ييد

ت ييد

التناوب

التناوب

التناوب

بالكف

باخلنب

بالكف

ليسلم

ليسلم

ليسلم

الال ق

السابق

الال ق

د ْاعِلاْتُنْ

خفيف جمموع خفيف

د ْاعِلاْتُنْ

د ْاعِلُنْ

الشطر الواني
داْ

عِلاْ

ُتنْ

داْ

عِ ُلنْ

داْ

عِلاْ

ُتنْ

-

ب-

-

-

ب-

-

ب-

-

سبو

وتد

سبو

سبو

وتد

سبو

وتد

خفيف جمموع خفيف
ت ييد
التناوب
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ت ييد

خفيف جمموع خفيف جمموع
ت ييد

التناوب التناوب

تناوب الز اف ب السبب اخلفيف  -دراسة عروضية صوتية
أ.د .سام حممد أيوب

سبو خفيف

باخلنب

بالكف

باخلنب

ليسلم

ليسلم

ليسلم

السابق

الال ق

السابق

د ْاعِلاْتُنْ

د ْاعِلاْتُنْ

د ْاعِلُنْ

املطلو الواني :ت ييد تناوب الز ـاف بـ السـبب اخلفـيف املتجـاورين
حبر الرمل

()1

 اال تماالت الوالثة لتوالي (داْعِل ْاُتنْ) مع (داْعِل ْاُتنْ) حبر الرملاال تمال األول:
داْعِل ْاُتنْ – ب  - -ساملة من الكف َ داْعِل ْاُتنْ – ب  - -سـاملة
من اخلنب
كما

ول الشاعر:

أبْ ِلغِ النُّعمانَ عَنِّي َمأْلكاً  //أنَّ ُ دْ طالَ صَبْري وانتِظارْ

()2

(داْعِل ْاُتنْ /داْعِل ْاُتنْ) /داْعِلاْ( //داْعِل ْاُتنْ /داْعِل ْاُتنْ) /داْعِلاْتْ
اال تمال الواني:
داْعِلاْتُ – ب – ب مكفودة َ داْعِلاْتُنْ – ب  - -ساملة من اخلنب
كما

ول الشاعر:
جدَّ طالبها ضاها
ليس كلُّ من أرادَ اجةً  //ثُمَّ َ

()1

( )1ينظر( :األخفش ،كتاب العروض ،ص  ،55الزجاج ،كتاب العروض ،ص
 ،158ابن السراج ،كتاب العروض ،ص  ،431أبو احلسن العروضي ،اجلامع
العروض وال وا  ،ص )137
( )2اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 84
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(داْعِلاْتُ /داْعِلاْتُ)  /داْعِلاْ( //داْعِلاْتُ /داْعِلاْتُ) /داْعِل ْاُتنْ
اال تمال الوالث:
داْعِلاْتُنْ – ب  - -ساملة من الكف َ دعِلاْتُنْ ب ب –  -خمبونة
كما

ول الشاعر:
وإذا رايةُ جمدٍ رُدِع ْ  //نهضَ الصَّلْ ُ إليها دحَواها

()2

(دعِل ْاُتنْ /دعِل ْاُتنْ)  /دعِلاْ( //دعِل ْاُتنْ /دعِل ْاُتنْ) /دعِل ْاُتنْ
ويلحظ أن اال تماالت الوالثة لتجاور (داْعِل ْاُتنَْ داْعِل ْاُتنْ) تشك

أمـر

وا د وهو تشكل األمناط امل طعية الوالثة الا مرت بنا وهي:
األول )- -( :مول( :تُ ْن د ْا) وهما م طعان صوتيان طويالن مفتو ان أو
صريان مسل ان.
الوــاني( :ب –) موــل( :تُ د ـ ْا) وهمــا م طعــان صــوتيان :األول صــري
مفتوح ،والواني (طويل مفتوح أو صري مسلق).
الوالث -( :ب) مول( :تُ ْن فَ) وهمـا م طعـان صـوتيان :األول (طويـل
مفتوح أو صري مسلق) ،والواني صري مفتوح.
وإذا كــان الــنم الرابــع (ب ب) ــد غــاب عــن ت ييــد تنــاوب الز ــاف
الســبب اخلفــيف املتجــاورين تفعيلــة وا ــدض لتجنــو تــوالي ثالثــة م ــاطع
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صــوتية صــريض أو أكوــر ،دمــا الســر وراء امتنــاع هــاا الــنم

ت ييــد تنــاوب

الز اف السبب اخلفيف املتجاورين تفعيلت متجاورت

حبر الرمل؟

( )1اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 88

( )2اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 88

تناوب الز اف ب السبب اخلفيف  -دراسة عروضية صوتية
أ.د .سام حممد أيوب

لو ادكضنا جميء التفعيلة األوىل مكفودة (داْعِلـاْتُ – ب  -ب) دهـاا يعـين
أنها تنتهي مب طع صري مفتوح ،وعند جميء التفعيلة الوانية (دعِل ْاُتنْ ب ب )- -
خمبونة تتواىل ثالثة م اطع صوتية صريض ،وهاا هـو السـبو نفسـ وراء امتنـاع
السبب اخلفيف املتجاورين تفعيلة وا ـدض حبـور:

اجلمع ب الز اد

حبر(املديد).

(الطويل واهلزج والوادر والكامل واملنسرح) وب تفعيلت

حبـر

وديما يلي بيان ملواضع ت ييد تناوب الز ـاف بـ السـبب اخلفـيف
الرمل
جدول ر م ()11
ت ييد تناوب الز اف ب السبب اخلفيف املتجاورين حبر الرمل
الشطر األول

داْ

عِلاْ

ُتنْ

داْ

عِلاْ

ُتنْ

داْ

عِلاْ

-

ب-

-

-

ب-

-

-

ب-

سبو

وتد

سبو

سبو

وتد

سبو

سبو

وتد

خفيف جمموع خفيف

خفيف جمموع خفيف

خفيف

جمموع

ت ييد

ت ييد

د ْاعِلاْتُنْ

ت ييد

التناوب التناوب

التناوب ت ييد التناوب

بالكف

باخلنب

بالكف

باخلنب ليسلم

ليسلم

ليسلم

ليسلم

السابق

الال ق

السابق

الال ق
د ْاعِلاْتُنْ

د ْاعِلاْ

الشطر الواني
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داْ

عِلاْ

ُتنْ

داْ

عِلاْ

ُتنْ

داْ

عِلاْ

ُتنْ

-

ب-

-

-

ب-

-

-

ب-

-

سبو

وتد

سبو

سبو

وتد

سبو

سبو

وتد

سبو

خفيف جمموع خفيف

خفيف جمموع خفيف

ت ييد

ت ييد

ت ييد

خفيف جمموع خفيف
ت ييد

التناوب التناوب

التناوب التناوب

بالكف

باخلنب

بالكف

باخلنب

ليسلم

ليسلم

ليسلم

ليسلم

الال ق

السابق

الال ق

السابق

د ْاعِلاْتُنْ

د ْاعِلاْتُنْ

د ْاعِلاْتُنْ

املطلو الوالث :ت ييد تناوب الز اف ب السـبب اخلفـيف املتجـاورين
حبر اخلفيف

()1

أوال :اال تماالت الوالثة لتوالي (داْعِلاْتُنْ) مع (مُسْتَفْعِ لُنْ) حبر اخلفيف
اال تمال األول:
داْعِل ْاُتنْ – ب  - -ساملة مـن الكـف َ مُسْـتَ ْفعِ لُـنْ –  -ب – سـاملة
من اخلنب
كما

ول الشاعر:

ش ْعرِي َهلْ ثمَّ هلْ آِتَينْهمْ  //أمْ َيحُولنْ منْ دونِ ذا الرَّدى
ليْ َ ِ

()1

( )1ينظر( :األخفش ،كتاب العروض ،ص  ،57الزجاج ،كتاب العروض ،ص
 ،165أبو احلسن العروضي ،اجلامع العروض وال وا  ،ص  ،207 ،152ابن
جين ،كتاب العروض ،ص )135
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تناوب الز اف ب السبب اخلفيف  -دراسة عروضية صوتية
أ.د .سام حممد أيوب

(داْعِل ْاُتنْ /مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ)  /داْعِل ْاُتنْ ( //داْعِل ْاُتنْ /مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ)  /داْعِل ْاُتنْ
اال تمال الواني:
داْعِلاْتُ – ب – ب مكفودة َ مُسْتَفْعِ لُنْ –  -ب – ساملة من اخلنب
كما

ول الشاعر:
يا ُع َمْيرُ ما تُظ ِهرُ من هوا  //أو ُتجِنُّ يُ ْستَكَْورُ

َ يبدو

()2

(داْعِلاْتُ /مُ ْستَ ْفعِ لُ)  /داْعِل ْاتُ( //داْعِلاْتُ /مُ ْسَت ْف ِع لُ)  /داْعِل ْاُتنْ
اال تمال الوالث:
داْعِلاْتُنْ – ب  - -ساملة من الكف َ مُتَفْعِ لُنْ ب  -ب – خمبونة
كما

ول الشاعر:

لي َ ما داتَ من شبابي يعودُ  //كيف والشَّيوُ كلَّ يوم يزيدُ

()3

(داْعِل ْاُتنُْ /متَ ْفعِ ُلنْ)  /داْعِل ْاُتنْ ( //داْعِل ْاُتنُْ /متَ ْفعِ ُلنْ)  /داْعِل ْاُتنْ
ثانيا :اال تماالت الوالثة لتوالي (مُسْتَفْعِ لُنْ) مع (داْعِلاْتُنْ) حبر اخلفيف
اال تمال األول:
مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ  - -ب – سـاملة مـن الكـف َ داْعِلـ ْاُتنْ – ب  - -سـاملة
من اخلنب
كما

ول الشاعر:
لي َ ما داتَ من شبابي يعودُ  //كيف والشَّيوُ كلَّ يوم يزيدُ

داْعِل ْاُتنُْ ( /متَ ْفعِ ُلنْ  /داْعِل ْاُتنْ)  //داْعِل ْاُتنُْ ( /متَ ْفعِ ُلنْ  /داْعِل ْاُتنْ)
( )1اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 110

( )2اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 114

( )3اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 110
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اال تمال الواني:
مُ ْسَت ْف ِع لُ  - -ب ب مكفودة َ داْعِل ْاُتنْ – ب  - -ساملة من اخلنب
كما

ول الشاعر:
يا ُع َمْيرُ ما تُظ ِهرُ من هوا  //أو ُتجِنُّ يُ ْستَكَْورُ

َ يبدو

داْعِلاْتُ( /مُ ْسَت ْف ِع لُ  /داْعِلاْتُ)  //داْعِلاْتُ( /مُ ْسَت ْف ِع لُ  /داْعِل ْاُتنْ)
اال تمال الوالث:
مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ  - -ب – ساملة من الكف َ دعِل ْاتُنْ ب ب –  -خمبونة
()1

حلْ ومل يتسََّي ْر
ودؤادي كعهده لسُليم  //بهوىً مل َي ُ
دعِل ْاُتنُْ ( /متَ ْفعِ ُلنْ /دعِل ْاُتنْ)  //دعِل ْاُتنُْ ( /متَ ْفعِ ُلنْ /دعِل ْاُتنْ)
ثالوا :اال تماالت الوالثة لتوالي (داْعِل ْاُتنْ) مع (داْعِل ْاُتنْ) حبر اخلفيف
اال تمال األول:
داْعِلاْتُنْ – ب  - -ساملة من الكف َ داْعِلاْتُنْ – ب  - -ساملة من اخلنب
كما ول الشاعر:
لي َ ما داتَ من شبابي يعودُ  //كيف والشَّيوُ كلَّ يوم يزيدُ
داْعِل ْاُتنُْ /متَ ْفعِ ُلنْ ( /داْعِل ْاُتنْ  //داْعِل ْاُتنْ) ُ /متَ ْفعِ ُلنْ  /داْعِل ْاُتنْ
اال تمال الواني:
داْعِلاْتُ – ب – ب مكفودة َ داْعِل ْاُتنْ – ب  - -ساملة من اخلنب
كما ول الشاعر:
يا ُع َمْيرُ ما تُظ ِهرُ من هوا  //أو ُتجِنُّ يُ ْستَكَْورُ َ يبدو
داْعِلاْتُ /مُ ْستَ ْفعِ لُ ( /داْعِلاْتُ //داْعِلاْتُ)  /مُ ْسَت ْف ِع لُ  /داْعِل ْاُتنْ
اال تمال الوالث:
( )1اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا
404

العروض وال وا  ،ص 112

تناوب الز اف ب السبب اخلفيف  -دراسة عروضية صوتية
أ.د .سام حممد أيوب

داْعِل ْاُتنْ – ب  - -ساملة من الكف َ دعِل ْاُتنْ ب ب –  -خمبونة
كما ول الشاعر:
حلْ ومل يتسََّيرْ
ودؤادي كعهده لسُليم  //بهوىً مل يَ ُ
دعِل ْاُتنُْ /متَ ْفعِ ُلنْ( /دعِل ْاتُنْ  //دعِل ْاُتنْ) ُ /متَ ْفعِ ُلنْ /دعِل ْاُتنْ
ويلحظ أن اال تماالت الوالثة لتجاور (داْعِل ْاُتنْ َ مُ ْستَ ْفعِ لُـنْ) و (مُسْـتَ ْفعِ
ُلنَْ داْعِل ْاُتنْ) و (داْعِل ْاُتنَْ داْعِل ْاُتنْ) تشك أمر وا د وهو تشـكل األمنـاط
امل طعية الوالثة الا مرت بنا وهي:
األول )- -( :موــل( :تُ ـ ْن مُ ـسْ) أو (لُ ـنْ د ـاْ) أو (تُ ـ ْن د ـ ْا) وهمــا م طعــان
صوتيان طويالن مفتو ان أو صريان مسل ان.
الواني( :ب –) مول( :تُ مُـسْ) أو (لُ دـاْ) أو (تُ دـ ْا) وهمـا م طعـان
صوتيان :األول صري مفتوح ،والواني (طويل مفتوح أو صري مسلق).
الوالث -( :ب) مول( :تـنْ مُ) أو (لُـنْ فَ) أو (تُـ ْن فَ) وهمـا م طعـان
صوتيان :األول (طويل مفتوح أو صري مسلق) ،والواني صري مفتوح.
ولــو ادكضــنا وجــود بي ـ شــعري مــن اخلفيــف زو ف ـ أســباب اخلفيفــة
املتجاورض بهاا الشكل:
داْعِلاْتُ ُ /متَ ْفعِ لُ  /دعِلاْتُ  //دعِلاْتُ ُ /متَ ْفعِ لُ  /دعِل ْاُتنْ
– ب – ب  /ب –( ب ب  /ب ب) – (ب  //ب ب) – ب  /ب –
(ب ب  /ب ب) - -
دسوف يتولد عن مزا فة األسباب اخلفيفة املتجاورض ما يلي:
تــوالي أربعــة م ــاطع صــريض مفتو ــة بـ التفعيلــت  :اخلامســة والسادســة
( ُمتَ ْفعِ لُ َ دعِل ْاُتنْ) وهاا مل يرد حبور الشعر العربي
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توالي أربعة م اطع صريض مفتو ة ب التفعيلت  :الوانيـة والوالوـةُ ( :متَفْـعِ
لُ َ دعِلاْتُ) وهاا مل يرد حبور الشعر العربي
توالي ثالثة م اطع صريض مفتو ة ب التفعيلت الوالوة والرابعة (دعِلاْتُ َ
دعِلاْتُ) وهاا مل يرد إال

تفعيلة ( ُمَتعِ ُلنْ) املخبولة.

ولكــن جتــدر اإلشــارض إىل امتنــاع ز ــاف الســبب اخلفــيف املتجــاورين بـ
التفعيلت  :األوىل والوانية (داْعِلاْتُ َ ُمتَ ْفعِ لُ) وكالك ب التفعيلت  :الوالوـة
صـريين مفتـو

والرابعة (دعِلاْتُ َ ُمتَ ْفعِ لُ) عل الرغم من وجود م طع

د  ،وليس ثالثة م اطع ،أو أربعة م اطع ،كمـا رأينـا املبا ـث واملطالـو
الساب ة ،ولعل ما تيز هاه احلالـة هـو وجـود م طعـ

صـريين مفتـو

بـل

وتد مفروق ب تفعيلت  ،لاا امتنع ورود النم امل طعي الرابع (ب ب)
وديما يلي بيان ملواضع ت ييد تناوب الز ـاف بـ السـبب اخلفـيف

حبـر

اخلفيف
جدول ر م ()12
ت ييد تناوب الز اف ب السبب اخلفيف املتجاورين حبر اخلفيف
الشطر األول

د ْا

عِلاْ

-

ب
-

ســ ـ
بـــــــــو
خفيف
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وتد

ُتنْ

ُمسْ

-

-

سبو

سبو

جمموع خفيف

ُلنْ

داْ

تَفْعِ

-

-

سبو

سبو

ب
وتد

خفيف مفروق خفيف

تناوب الز اف ب السبب اخلفيف  -دراسة عروضية صوتية
أ.د .سام حممد أيوب

عِلاْ
ب
وتد

ُتنْ
سبو

خفيف جمموع خفيف

ت ييد

ت ييد

ت ييد

ت ييد

ت ييد

التناوب التناوب

التناوب التناوب

التناوب

بالكف

باخلنب

بالكف

باخلنب

بالكف

ليسلم

ليسلم

ليسلم

ليسلم

ليسلم

الال ق السابق

الال ق

الال ق السابق
د ْاعِلاْتُنْ

د ْاعِلاْتُنْ

مُ ْستَ ْفعِ لُنْ
الشطر الواني

د ْا

عِلاْ

-

ب

ُلنْ

داْ

عِلاْ

ُتنْ

-

-

ب -

-

سبو

سبو

وتد

سبو

جمموع خفيف

خفيف مفروق خفيف

خفيف

ت ييد

ت ييد

ت ييد

-

ســ ـ
بـــــــــو
خفيف

وتد

تــ ـ
ييــــــــــد
التناوب
بــــاخلنب
ليســــلم

ُتنْ

ُمسْ

-

-

سبو

سبو

تَفْعِ
ب
وتد

ت ييد

التناوب التناوب

التناوب التناوب

بالكف

باخلنب

بالكف

باخلنب

ليسلم

ليسلم

ليسلم

ليسلم

الال ق السابق

السابق
د ْاعِلاْتُنْ

جمموع خفيف

الال ق السابق
مُ ْستَ ْفعِ لُنْ

د ْاعِلاْتُنْ
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املطلو الرابع :ت ييد تناوب الز ـاف بـ السـبب اخلفـيف املتجـاورين
()1

حبر اجملتث
أوال :اال تماالت الوالثة لتوالي (مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ) مع (داْعِل ْاُتنْ) حبر اجملتث
اال تمال األول:
مُسْتَفْعِ لُنْ  - -ب  -ساملة من الكف َ داْعِلاْتُنْ – ب  - -ساملة من اخلنب
كما ول الشاعر:
البطنُ منها مخيصٌ  //والوج ُ مولُ اهلاللِ ()2
(مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ  /داْعِل ْاُتنْ) ( //مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ /داْعِل ْاُتنْ)
اال تمال الواني:
مستفع لُ  - -ب ب مكفودة َ داْعِل ْاُتنْ – ب  - -ساملة من اخلنب
كما ول الشاعر:
ما كانَ عطايُهنَّ  //إال عِدَض ضِمارا ()3
(مُ ْستَ ْفعِ لُ  /داْعِلاْتُ) ( //مُ ْستَ ْفعِ لُ  /داْعِل ْاُتنْ)
اال تمال الوالث:
مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ  - -ب – ساملة من الكف َ دعِل ْاُتنْ ب ب –  -خمبونة
()4
ولو عل ْ َ بسلم  //علم َ أنْ ستموتُ
( ُمتَ ْفعِ ُلنْ  /دعِل ْاُتنْ) ُ ( //متَ ْفعِ ُلنْ  /دعِل ْاُتنْ)
( )1ينظر( :األخفش ،كتاب العروض ،ص  ،58الزجاج ،كتاب العروض ،ص
 ،171ابن السراج ،كتاب العروض ،437 ،أبو احلسن العروضي ،اجلامع العروض
وال وا  ،ص ).162 ،153
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( )2اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 122

( )3اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 123

( )4اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 123

تناوب الز اف ب السبب اخلفيف  -دراسة عروضية صوتية
أ.د .سام حممد أيوب

ثانيا :اال تماالت الوالثة لتوالي (داْعِل ْاُتنْ) مع (مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ) حبر اجملتث
اال تمال األول:
داْعِلاْتُنْ – ب  - -ساملة من الكفَ مُسْتَفْعِ لُنْ –  -ب – ساملة من اخلنب
كما ول الشاعر:
البطنُ منها مخيصٌ  //والوج ُ مولُ اهلاللِ
مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ ( /داْعِل ْاُتنْ  //مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ) داْعِل ْاُتنْ
اال تمال الواني:
داْعِلاْتُ – ب – ب مكفودة َ مُسْتَفْعِ لُنْ –  -ب – ساملة من اخلنب
كما

ول الشاعر:
ما كانَ عطايُهنَّ  //إال عِدَض ضِمارا

مُ ْستَ ْفعِ لُ ( /داْعِلاْتُ  //مُ ْستَ ْفعِ لُ)  /داْعِل ْاُتنْ
اال تمال الوالث:
داْعِل ْاُتنْ – ب  - -ساملة من الكف َ ُمتَ ْفعِ ُلنْ ب  -ب – خمبونة
كما

ول الشاعر:
ولو عل ْ َ بسلم  //علم َ أنْ ستموتُ
ُمتَ ْفعِ ُلنْ ( /دعِل ْاُتنْ ُ //متَ ْفعِ ُلنْ)  /دعِل ْاُتنْ

تشك اال تماالت الوالثة لتجاور السبب اخلفـيف

كـل مـن( :مُسْـتَفْعِ

ُلنْ َ داْعِل ْاُتنْ) و (داْعِل ْاُتنْ َ مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ) حبر اجملتث أمر وا د هو تشكل
األمناط امل طعية الوالثة الا مرت بنا وهي:
األول )- -( :موــل( :لُــنْ دــاْ) أو (تُــنْ مُــسْ) وهمـــا م طعــان صـــوتيان
طويالن مفتو ان أو صريان مسل ان.
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الوــاني( :ب –) موــل( :لُ د ـاْ) أو (تُ مُ ـسْ) وهمــا م طعــان صــوتيان:
األول صري مفتوح ،والواني (طويل مفتوح أو صري مسلق).
الوالث -( :ب) مولُ( :لنْ فَ) أو (ُتنْ مُ) وهما م طعان صوتيان :األول
(طويل مفتوح أو صري مسلق) ،والواني صري مفتوح.
ولــو ادكضــنا وجــود بي ـ شــعري مــن اجملتــث زو ف ـ أســباب اخلفيفــة
املتجاورض بهاا الشكل:
ُمتَ ْفعِ لُ  /دعِلاْتُ ُ //متَ ْفعِ لُ  /دعِل ْاُتنْ
ب – (ب ب /ب ب) – (ب //ب) – (ب ب  /ب ب) - -
دسوف يتولد عن مزا فة األسباب اخلفيفة املتجاورض ما يلي:
توالي أربعة م اطع صريض مفتو ة ب التفعيلت  :األوىل والوانية (مُسْـتَ ْفعِ
لُ َ دعِل ْاُتنْ) وهاا مل يرد حبور الشعر العربي.
توالي أربعة م اطع صريض مفتو ة ب التفعيلت  :الوالوة والرابعةُ ( :متَفْـعِ
لُ َ دعِل ْاُتنْ) وهاا مل يرد حبور الشعر العربي.
ولكــن جتــدر اإلشــارض إىل امتنــاع ز ــاف الســبب اخلفــيف املتجــاورين بـ
التفعيلت  :الوانية والوالوة (دعِلاْتُ َ ُمتَ ْفعِ لُ) عل الرغم مـن وجـود م طعـ
صـريين مفتــو
وجود م طع

د ـ ولــيس أربعــة م ــاطع ،ولعـل مــا تيــز هــاه احلالــة هــو
صريين مفتو

بل وتد مفروق بـ تفعيلـت مـن شـطرين،

لاا امتنع ورود النم امل طعي الرابع (ب ب).
وديما يلي بيان ملواضع ت ييد تناوب الز ـاف بـ السـبب اخلفـيف
اجملتث.
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أ.د .سام حممد أيوب

حبـر

جدول ر م ()13
ت ييد تناوب الز اف ب السبب اخلفيف املتجاورين حبر اجملتث
الشطر األول
مُسْ

تَ ْفعِ

لُنْ

داْ

عِلاْ

ُتنْ

-

-ب

-

-

ب -

-

سبو
خفيف

وتد
مفروق

سبو
خفيف

سبو
خفيف

وتد جمموع

سبو خفيف

ت ييد
التناوب
بالكف
ليسلم
الال ق

ت ييد التناوب
باخلنب ليسلم
السابق

مُ ْستَ ْفعِ لُنْ

ت ييد التناوب
بالكف ليسلم
الال ق
د ْاعِلاْتُنْ

الشطر الواني
مُسْ

تَ ْفعِ

لُنْ

داْ

عِلاْ

ُتنْ

-

-ب

-

-

ب -

-

سبو
خفيف

وتد
مفروق

سبو
خفيف

سبو
خفيف

وتد جمموع

سبو خفيف

ت ييد
التناوب
بالكف
ليسلم
الال ق

ت ييد التناوب
باخلنب ليسلم
السابق

ت ييد
التناوب
باخلنب
ليسلم
السابق
مُ ْستَ ْفعِ لُنْ

د ْاعِلاْتُنْ
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املبحث الرابع :وجوب تناوب الز اف ب السبب اخلفيف املتجاورين
املطلو األول :وجوب تناوب الز ـاف بـ السـبب اخلفـيف املتجـاورين
(كال بض أو الكف) (مَفاْ ِعيْ ُلنْ) حبر املضارع.
-الصورتان الفرعيتان لتفعيلة (مَفاْ ِعيْ ُلنْ) حبر املضارع

()1

الصورض األوىل :مَفاْعِ ُلنْ ب – ب – م بوضة
كما

ول الشاعر:
إذا دنا منك شِرباً  //دأدنِ ِ منك باعا

()2

مَفاْعِ ُلنْ  /داْعِ ل ْاُتنْ  //مَفاْعِ ُلنْ  /داْعِ ل ْاُتنْ
الصورض الوانية :مفاعيلُ ب  - -ب مكفودة
كما

ول الشاعر:
دَعاني إىل سُعا ٍد  //دواعي هوى سُعادِ

()3

مَفاْ ِع ْيلُ /داْعِ ل ْاُتنْ //مَفاْعِ ْيلُ /داْعِ ل ْاُتنْ
ويلحــظ أن اخليــارين كلتــا التفعيلــت الفــرعيت (مَفــاْعِ ُلنْ ومفاعيــلُ)
يشككان أمر وا د هو تشكل النمط امل طع التالي :
األول( :ب –) موــل( :عِ لُ ـنْ) وهمــا م طعــان صــوتيان :األول صــري
مفتوح ،والواني (طويل مفتوح أو صري مسلق).
( )1ينظر( :األخفش ،كتاب العروض ،ص  ،58الزجاج ،كتاب العروض،
ص ،170ابن السراج ،كتاب العروض ،ص  ،436أبو احلسن العروضي ،اجلامع
العروض وال وا  ،ص )208 ،160
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( )2اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 118

( )3اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 117

تناوب الز اف ب السبب اخلفيف  -دراسة عروضية صوتية
أ.د .سام حممد أيوب

الواني -( :ب) موـل( :عِـيْ لُ) وهمـا م طعـان صـوتيان :األول (طويـل
مفتوح أو صري مسلق) ،والواني صري مفتوح.
وعلي د د اخنفض عدد اال تمـاالت مـن ثالثـة ا تمـاالت كمـا مـر بنـا
ت ييد تناوب الز اف إىل ا تمال د  ،ومت استبعاد الـنم امل طعـي (،)- -
وال يرجع السبو إىل بنية التفعيلة (مَفـاْ ِعيْلُنْ) ،وإمنـا يرجـع إىل البنيـة امل طعيـة
لبحر (املضارع) دفي اشكاط وجوب مزا فة أ د السبب اخلفيف املتجـاورين
تــتم املزاوجــة ب ـ الــنمط (ب  )-و ( -ب) ثــالث جمموعــات متتاليــة ممــا
يضفي عل هاا الوزن خصوصية.
والدليل عل ذلك استهجان الز ـاف نفسـ أي( :مَفـاْعِ ُلنْ ومَفاْ ِعيْـلُ)
شــو الطويــل ،د ــد ذكــر األخفــش أن اخلليــل جييــز طــرح يــاء (مَف ـاْ ِعيْ ُلنْ)
موضع ،وال جييزها موضع ( )1مما يؤكد أن املسـو هـو ثاثـل البنيـة امل طعيـة
للبي بوصف كال متكامال.
يضــاف إىل ذلــك أن اســتبعاد الــنم ( )- -ي لــل مــن امل ــاطع (الطويلــة
املفتو ــة أو ال صــريض املسل ــة) املتواليــة ،وهــي مــا تعــرف لــدى العروضــي
بالسواكن ،دلهاا التوالي أثر سليب عاوبـة البيـ الشـعري ،وهـو مـا أشـار
إلي أبو احلسن العروضي
تكن ل عاوبة".

ولـ  ":وكـالك السـواكن إذا كوـرت البيـ مل

()2

وديما يلي بيان ملواضع وجوب تناوب الز اف ب السبب اخلفيف

حبر

املضارع
( )1األخفش ،كتاب العروض ،ص 54
( )2أبو احلسن العروضي ،اجلامع العروض وال وا  ،ص 53
جملة العلوم العربية
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جدول ر م ()14
وجوب تناوب الز اف ب السبب اخلفيف املتجاورين حبر املضارع
مَفاْ

عِيْ ُلنْ

داْعِ

لاُْتنْ

ب -

- -

-ب

- -

وتد جمموع

سببان خفيفان

وتد مفروق

سببان خفيفان

وجوب التناوب
ب (ال بض أو
الكف)
مَف ْاعِلُنْ (م بوضة)

د ْاعِ لاْتُنْ

أو مَفاْعِيْلُ (مكفودة)

املطلو الواني :وجوب تناوب الز ـاف بـ السـبب اخلفـيف املتجـاورين
(كاخلنب أو الطي) مَ ْف ُعوْلاْتُ حبر امل تضو
-الصورتان الفرعيتان لتفعيلة (مَ ْف ُعوْلاْتُ) حبر امل تضو

()1

الصورض األوىل :مَ ُعوْلاْتُ ب  - -ب خمبونة
كما

ول الشاعر:
والناُرِ
َشرُنا  //بالبيانِ ُّ
أتانا ُمب ِّ

()2

( )1ينظر( :األخفش ،كتاب العروض ،ص ،58الزجاج ،كتاب العروض،
ص ،171ابن السراج ،كتاب العروض ،ص  ،437أبو احلسن العروضي ،اجلامع
العروض وال وا  ،ص )208 ،157
( )2اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا
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العروض وال وا  ،ص 121

تناوب الز اف ب السبب اخلفيف  -دراسة عروضية صوتية
أ.د .سام حممد أيوب

َم ُعوْلاْتُ  /مُ ْسَتعِ ُلنْ  //مَ ْفعَلاْتُ  /مُ ْسَتعِ ُلنْ
الصورض الوانية :مَ ْفعَلاْتُ  -ب – ب مطوية
كما

ول الشاعر:
أ بل ْ دالحَ هلا  //عارضانِ كالَبرَدِ

()1

مَ ْفعَلاْتُ  /مُ ْسَتعِ ُلنْ  //مَ ْفعَلاْتُ /مُ ْسَتعِلُنْ
ويلحــظ أن اخليــارين كلتــا التفعيلــت الفــرعيت ( َم ُعوْل ـاْتُ ومَ ْفعَل ـاْتُ)
يشككان أمر وا د هو تشكل النمط امل طع التالي :
األول( :ب –) موــل( :مَ عُ ـوْ) وهمــا م طعــان صــوتيان :األول صــري
مفتوح ،والواني (طويل مفتوح أو صري مسلق).
الواني -( :ب) مول( :مَـفْ عَ) وهمـا م طعـان صـوتيان :األول (طويـل
مفتوح أو صري مسلق) ،والواني صري مفتوح.
وعلي د د اخنفض عدد اال تمـاالت مـن ثالثـة ا تمـاالت كمـا مـر بنـا
ت ييد تناوب الز ـاف حبـر املضـارع إىل ا تمـال د ـ  ،ومت اسـتبعاد الـنم
امل طعي ( ،)- -وال يرجع السبو إىل بنيـة التفعيلـة (مَ ْف ُعوْلـاْتُ) ،وإمنـا يرجـع
إىل البنية امل طعية لبحر (امل تضو) ،دفي اشكاط وجوب مزا فة أ د السـبب
اخلفــيف املتجــاورين تــتم املزاوجــة بــ الــنمط (ب  )-و ( -ب) أربــع
جمموعات متتالية الشطر الوا د ،لكون الطي واجبا العـروض والضـرب
أيضــا .يضــاف إىل ذلــك أن اســتبعاد الــنم ( )- -ي لــل مــن امل ــاطع (الطويلــة
املفتو ــة أو ال صــريض املسل ــة) املتواليــة ،وهــي مــا تعــرف لــدى العروضــي
بالسواكن ،دلهاا التوالي أثر سليب عاوبة البي الشعري كما مر بنا.
( )1اخلطيو التربيزي ،كتاب الكا

العروض وال وا  ،ص 120
جملة العلوم العربية
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حبر امل تضو

وديما يلي بيان ملواضع وجوب تناوب الز اف ب السبب اخلفيف
جدول ر م ()15
وجوب تناوب الز اف ب السبب اخلفيف املتجاورين حبر امل تضو
مَفْعُوْ

ت
لاْ ُ

مسْ َ

عِ ُلنْ

- -

-ب

-ب

ب -

سببان خفيفان

وتد مفروق

سببان خفيفان

وتد جمموع

وجوب التناوب
الطي واجو

ب (اخلنب أو
الطي)
مَعُوْل ْاتُ (خمبونة)

مُ ْستَعِلُنْ

أو مَفْعَلاْت (مطوية)

*
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*

تناوب الز اف ب السبب اخلفيف  -دراسة عروضية صوتية
أ.د .سام حممد أيوب

*

اخلامتة:

هــاه الدراســة دهــم تنــاوب الز ــاف بــ الســبب اخلفــيف

اولــ

املتجـــاورين علـ ـ مســـتوى امل ـــاطع الصـــوتية ،والتأكـــد مـــن صـــحة أ كـــام
العروضي

مسألة تناوب الز اف بـ السـبب اخلفـيف املتجـاورين ،وسـد

الوسرض املتمولة عدم وجود دراسة عروضية م طعيـة تناولـ تنـاوب الز ـاف
بـ الســبب اخلفــيف علـ مســتوى امل ــاطع الصــوتية ،وت ــديم تفســري علمــي
(م طعي) لبعض االنطباعات الشعورية ول بول بعض الز ادـات املتجـاورض
واستهجان بعضها.
ولتح يــق األهــداف الســاب ة درس ـ إتا ــة تنــاوب الز ــاف ب ـ الســبب
اخلفــيف املتجــاورين ،و ــددت األمنــاط امل طعيــة األربعــة احملتملــة لتجاورهمــا.
ودرس ـ ت ييــد تنــاوب الز ــاف ب ـ الســبب اخلفــيف

تفعيلــة وا ــدض أو ب ـ

تفعيلــت  ،وحلظ ـ اخنفــاض عــدد اال تمــاالت امل طعيــة لتجاورهمــا إىل ثالثــة
ا تماالت .كما عاجل وجوب تنـاوب الز ـاف بـ السـبب اخلفـيف  ،وحلظـ
اخنفاض عدد اال تماالت لألمناط امل طعية لتجاورهما إىل ا تمال د .
وديما يلي عرض تفصيلي ألهم النتائج الا توصل إليها:
أتــيح التنــاوب بــ الســبب اخلفــيف املتجــاورين تفعيلــة (مُسْــتَ ْفعِ ُلنْ)
وتفعيلــة (مَ ْف ُعوْل ـاْتُ) إلنتــاج أربعــة أمنــاط م طعيــة ألول م طع ـ صــوتي
التفعيلة وهي:
األول )- -( :موــل( :مُـسْ تَـفْ) أو (مَـفْ عُـوْ) وهمــا م طعــان صــوتيان
طويالن مفتو ان أو صريان مسل ان.
الواني( :ب –) مول( :مُ تفْ) أو (مَ عُوْ) وهما م طعان صوتيان :األول
صري مفتوح ،والواني (طويل مفتوح أو صري مسلق).
جملة العلوم العربية
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الوالث -( :ب) موـل( :مُـسْ تَ) أو (مَـفْ عَ) وهمـا م طعـان صـوتيان:
األول (طويل مفتوح أو صري مسلق) والواني صري مفتوح.
الرابع( :ب ب) مول( :مُ تَ) أو (مَ عُ) وهما م طعـان صـوتيان صـريان
مفتو ان.
وال جيــد املــتكلم بالعربيــة ث ــال هــاه األمنــاط األربعــة (( ) - -ب -( )-
ب) (ب ب) لاا أتيح التناوب بال يود أو وجوب.
ُيِّد تناوب الز اف ب السـبب اخلفـيف املتجـاورين تفعيلـة وا ـدض
حبــور( :الطويــل واهلــزج والــوادر والكامــل واملنســرح) دأنتج ـ ثالثــة أمنــاط
م طعية بدال من أربع وهي:
األول )- -( :مولِ ( :عيْ ُلنْ) أو (عَـلْ تُـنْ) أو (مُـ ْ دـاْ) أو (مُـسْ تَـفْ)
وهما م طعان صوتيان طويالن مفتو ان أو صريان مسل ان.
الواني( :ب –) مول( :عِ لُنْ) أو (عَ تُنْ) أو (مُ داْ) أو (مُ تَفْ) وهما م طعـان
صوتيان :األول صري مفتوح ،والواني (طويل مفتوح أو صري مسلق).
الوالث -( :ب) مول( :عِيْ لُ) أو (عَـلْ تُ) (مُـ ْ فَ) أو (مُـسْ تَ) وهمـا
م طعان صوتيان :األول (طويل مفتوح أو صري مسلق) والواني صري مفتوح.
وغـــاب الـــنم الرابـــع (ب ب) عـــن ت ييـــد تنـــاوب الز ـــاف الســـبب
اخلفــيف املتجــاورين تفعيلــة وا ــدض حبــور( :الطويــل واهلــزج والــوادر
والكامل) جتنبا لتوالي ثالثة م اطع صوتية صريض.
كما غاب عروض املنسرح جتنبا لتوالي أربعة م اطع صريض مفتو ة.
كـــل مـــن:
تشـــك اال تمـــاالت الوالثـــة لتجـــاور الســـبب اخلفـــيف
(داْعِل ْاُتنَْ داْعِ ُلنْ) و(داْعِل ْاُتنَْ د ْاعِل ْاُتنْ) حبر (املديد) وحبر (الرمـل) أمـر
وا د هو تشكل األمناط امل طعية الوالثة وهي:
األول )- -( :مول( :تُ ْن د ْا) وهما م طعان صوتيان طويالن مفتو ان أو
صريان مسل ان.
الوــاني( :ب –) موــل( :تُ د ـ ْا) وهمــا م طعــان صــوتيان :األول صــري
مفتوح ،والواني (طويل مفتوح أو صري مسلق).
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الوالث -( :ب) مول( :تُ ْن فَ) وهمـا م طعـان صـوتيان :األول (طويـل
مفتوح أو صري مسلق) ،والواني صري مفتوح.
وغــاب الــنم الرابــع (ب ب) عــن ت ييــد تنــاوب الز ــاف ب ـ الســبب
حبر املديد والرمل جتنبا لتوالي ثالثة م اطع
اخلفيف املتجاورين ب تفعيلت
صوتية صريض.
كل من (داْعِل ْاُتنْ َ
تشك اال تماالت الوالثة لتجاور السبب اخلفيف
مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ) و(مُ ْستَ ْفعِ ُلنَْ داْعِل ْاُتنْ) و(داْعِلـ ْاُتنَْ داْعِلـ ْاُتنْ) حبـر اخلفيـف
أمر وا د هو تشكل األمناط امل طعية الوالثة الا مرت بنا وهي:
األول )- -( :موــل( :تُ ـ ْن مُ ـسْ) أو (لُ ـنْ د ـاْ) أو (تُ ـ ْن د ـ ْا) وهمــا م طعــان
صوتيان طويالن مفتو ان أو صريان مسل ان.
الوــاني( :ب –) موــل( :تُ مُ ـسْ) أو (لُ د ـاْ) أو (تُ د ـ ْا) وهمــا م طعــان
صوتيان :األول صري مفتوح ،والواني (طويل مفتوح أو صري مسلق).
الوالــث -( :ب) موــل( :تُ ـ ْن مُ) أو (لُـنْ فَ) أو (تُ ـ ْن فَ) وهمــا م طعــان
صوتيان :األول طويل مفتوح أو صري مسلق ،والواني صري مفتوح.
و يــد تنــاوب الز ــاف ب ـ الســبب اخلفــيف املتجــاورين حبــر اخلفيــف
وغاب النم الرابع (ب ب) جتنبا ل:
تــوالي أربعــة م ــاطع صــريض مفتو ــة بـ التفعيلــت  :اخلامســة والسادســة
( ُمتَ ْفعِ لُ َ دعِل ْاُتنْ) وهاا مل يرد حبور الشعر العربي
توالي أربعة م اطع صريض مفتو ة ب التفعيلت  :الوانيـة والوالوـةُ ( :متَفْـعِ
لُ َ دعِلاْتُ) وهاا مل يرد حبور الشعر العربي
توالي ثالثة م اطع صريض مفتو ة ب التفعيلت الوالوة والرابعة (دعِلاْتُ َ
دعِلاْتُ) وهاا مل يرد إال تفعيلة ( ُمَتعِ ُلنْ) املخبولة.
ز ـــاف الســـبب اخلفـــيف املتجـــاورين بـ ـ التفعيلـــت  :األوىل والوانيـــة
(داْعِلاْتُ َ ُمتَ ْفعِ لُ) وكالك ب التفعيلت  :الوالوـة والرابعـة (دعِلـاْتُ َ ُمتَفْـعِ
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لُ) عل الرغم من وجود م طع

صريين مفتو

أو أربعــة م ــاطع ،لوجــود م طعـ

د

صــريين مفتــو

وليس ثالثـة م ـاطع
بــل وتــد مفــروق ب ـ

تفعيلت .
تشك اال تماالت الوالثة لتجاور السبب اخلفيف

كل مـن( :مُسْـتَ ْفعِ

ُلنْ َ داْعِل ْاُتنْ) و (داْعِل ْاُتنْ َ مُ ْستَ ْفعِ ُلنْ) حبر اجملتث أمر وا د هو تشكل
األمناط امل طعية الوالثة الا مرت بنا وهي:
األول )- -( :موــل( :لُــنْ دــاْ) أو (تُــنْ مُــسْ) وهمـــا م طعــان صـــوتيان
طويالن مفتو ان أو صريان مسل ان.
الوــاني( :ب –) موــل( :لُ د ـاْ) أو (تُ مُ ـسْ) وهمــا م طعــان صــوتيان:
األول صري مفتوح ،والواني (طويل مفتوح أو صري مسلق).
الوالث -( :ب) مولُ( :لنْ فَ) أو (ُتنْ مُ) وهما م طعان صوتيان :األول
(طويل مفتوح أو صري مسلق) والواني صري مفتوح.
و يد تناوب الز اف ب السبب اخلفيف املتجاورين حبر اجملتث جتنبا ل:
توالي أربعة م اطع صريض مفتو ة ب التفعيلت  :األوىل والوانية (مُ ْستَ ْفعِ
لُ َ دعِل ْاُتنْ) وهاا مل يرد حبور الشعر العربي
توالي أربعة م اطع صريض مفتو ة ب التفعيلت  :الوالوة والرابعةُ ( :متَفْـعِ
لُ َ دعِل ْاُتنْ) وهاا مل يرد حبور الشعر العربي
ز اف السبب اخلفيف املتجاورين ب التفعيلت  :الوانية والوالوة (دعِلـاْتُ
َ ُمتَ ْفعِ لُ) عل الرغم من وجود م طع

صريين مفتو

م اطع ،ولعل ما تيز هاه احلالة هو وجود م طع
مفروق ب تفعيلت
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د

صريين مفتو

وليس أربعة
بل وتد

شطرين ،لاا امتنع ورود النم امل طعي الرابع (ب ب).
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و موضع آخرين جيو مزا فة أ د السبب اخلفيف املتجاورين:
 وجوب ز اف أ د السبب اخلفيف (كال بض أو الكف) (مَفاْ ِعيْ ُلنْ)حبر (املضارع).
 وكـالك وجــوب ز ــاف أ ــدهما (كــاخلنب أو الطــي) (مَفْ ُعوْلـاْتُ)حبر (امل تضو).
ويلحظ أن اخليارين كلتا التفعيلت الفـرعيت (مَفـاْعِ ُلنْ ومَفاْ ِعيْـلُ) مـن
جهــة و( َم ُعوْل ـاْتُ ومَ ْفعَل ـاْتُ) مــن جهــة أخــرى ،يشــككان أمــر وا ــد وهــو
تشكل النمط امل طع التالي :
األول( :ب –) مول( :عِ ُلنْ) أو (مَ ُعوْ) وهما م طعان صـوتيان :األول
صري مفتوح ،والواني طويل مفتوح أو صري مسلق.
الوــاني -( :ب) موــل( :عِ ـيْ لُ) أو (مَ ـفْ عَ) وهمــا م طعــان صــوتيان:
األول (طويل مفتوح أو صري مسلق) ،والواني صري مفتوح.
وعلي د د اخنفض عدد اال تمـاالت مـن ثالثـة ا تمـاالت كمـا مـر بنـا
ت ييد تناوب الز اف إىل ا تمال د  ،ومت اسـتبعاد الـنم امل طعـي (،)- -
وال يرجــع الســبو إىل بنيــة التفعيلــة (مَف ـاْ ِعيْ ُلنْ) أو التفعيلــة (مَ ْف ُعوْل ـاْتُ) وإمنــا
يرجع إىل البنية امل طعية لبحر (املضارع) وحبر (امل تضو) دفي اشكاط وجـوب
مزا فة أ د السبب اخلفيف املتجاورين تـتم املزاوجـة بـ الـنمط (ب  )-و
( -ب) ثــالث جمموعــات حبــر (املضــارع) و أربــع جمموعــات حبــر
(امل تضو) ،مما يضفي تناوبا عكسيا إي اع هاين البحرين ،يضاف إىل ذلك
أن اســتبعاد الــنم ( )- -ي لــل مــن امل ــاطع (الطويلــة املفتو ــة أو ال صــريض
املسل ة) املتوالية ،وهي ما تعرف لدى العروضي بالسواكن ،دلهاا التوالي أثر
سليب عاوبة البي الشعري.
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التوصيات:

يوصي البا ث بتوظيف هـاا املـنهج العروضـي امل طعـي دراسـة ظـواهر
عروضــية أضــفي عليهــا أ كــام انطباعيــة موــل الز ــاف املستحســن والز ــاف
املست بح ،وت ديم تفسريات صوتية م طعية هلا.

*
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 دراسة عروضية صوتية- تناوب الزحاف بني السببني اخلفيفني
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Rotation of "al zehaf" between "al sababain al khafefain":
A Prosodic Phonetic Investigation

Prof. HusamMuhammed Ayyoub
Department of Arabic Language
Taibah University
Abstract:
This research paper opens with an introduction and moves to tackle four
subtopics. The introduction presents the research problem and rationale of
studying the rotation of Al zahaf, its significance, a review of previous works,
and the current approach to the study of prosodic aspects.
The first subtopic examines permitted rotation of the two light causes
(alsababayn alkhafifayn) in Arabic poetic prosody and identifies four
possibilities to their juxtaposition.
The second and third subtopics shed light on the restrictions on the rotation
of two neighboring light causes in one or between two metric units, noting the
decrease of their number in juxtaposition to three possibilities.
The fourth subtitle examines obligatory rotation of movement (alzehaf)
between the light causes (alsababayn alkhafifayn", noting the decrease of the
number of neighboring metric units to two possibilities.
Finally, the conclusion reports the main findings of the study and some
recommendations for further study.
Keywords: Prosody – Poetic meters – Alkhalil Ibn Ahmad Al-Frahidy
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